أثز استخذام التلميحات التلوينية يف تذريس
مادة التجويذ علي التحصيل الذراسي لذى
تالميذ الصف اخلامس االبتذائي
مشعل بً وشمي الظفيري*

محمد محمد سالم**

امللخص_ هضي البدث الخالي بلى حلغي ؤزغ اؾخسضام الخلمُداث الخلىٍيُت في جضعَـ ماصة الخجىٍض كلى الخدصُل
الضعاس ي لضي جالمُظ الصٍ الخامـ الابخضاجي .اؾخسضم الباخثان في هظه الضعاؾت اإلاىهج قبه الخجغٍبي ،وقمل
مجخملها ألاصلي حمُم جالمُظ الصٍ الخامـ الابخضاجي في مداًـت خٌغ الباػً في الٌصل الضعاس ي الثاوي لللام
ً
ً
الضعاس ي 1427/1426هـ وكضصهم ( )2977جلمُظا ،وجٖىهذ كُىت الضعاؾت مً ( )54جلمُظا جم ازخُاعهم بالؼغٍِت
ً
ً
الِصضًت ،منهم ( )26جلمُظا للمجمىكت الخجغٍبُت ،و( )28جلمُظا للمجمىكت الظابؼت .ولُِاؽ ألازغ الخجغٍبي جم بكضاص
ً
ازخباع جدصُلي مٖىن مً حؼؤًً (جدغٍغي  /قٌهي) ،جم جؼبُِه ُبلُا كلى ؤًغاص اللُىت ،زم صعؾذ اإلاجمىكخان
اإلاجمىكت الخجغٍبُت باؾخسضام الخلمُداث الخلىٍيُت والظابؼت باؾخسضام الؼغٍِت الخِلُضًت ،زم زظلذ اإلاجمىكخان
للخؼبُّ البلضي لالزخباع الخدصُلي ،وبلض اإلالالجت ؤلاخصاثُت جىصلذ الضعاؾت بلى كضم وحىص ًغوَ طاث صاللت
بخصاثُت بحن مخىؾؼاث صعحاث جالمُظ ٔل مً اإلاجمىكخحن الخجغٍبُت والظابؼت كىض مؿخىي الخظٓغ في الازخباع
الخدصُلي البلضي إلااصة الخجىٍض لخالمُظ الصٍ الخامـ الابخضاجيٓ ،ما ؤقاعث الىخاثج بلى كضم وحىص ًغوَ طاث صاللت
بخصاثُت بحن مخىؾؼاث صعحاث جالمُظ ٔل مً اإلاجمىكخحن الخجغٍبُت والظابؼت كىض مؿخىي الٌهم في الازخباع
الخدصُلي البلضي إلااصة الخجىٍض لخالمُظ الصٍ الخامـ الابخضاجي .وكضم وحىص ًغوَ طاث صاللت بخصاثُت بحن
مخىؾؼاث صعحاث جالمُظ ٔل مً اإلاجمىكخحن الخجغٍبُت والظابؼت كىض مؿخىي الخؼبُّ في الازخباع الخدصُلي البلضي
إلااصة الخجىٍض لخالمُظ الصٍ الخامـ الابخضاجي .وٓظلٗ كضم وحىص ًغوَ طاث صاللت بخصاثُت بحن مخىؾؼاث صعحاث
جالمُظ ٔل مً اإلاجمىكخحن الخجغٍبُت والظابؼت في اإلاؿخىٍاث الضهُا مً اإلاجا٘ اإلالغفي ٖٓل (الخظٓغ ـ الٌهم ـ الخؼبُّ)
في الازخباع الخدصُلي البلضي إلااصة الخجىٍض لخالمُظ الصٍ الخامـ الابخضاجي .وفي طىء الىخاثج ؤوص ى الباخثان بؼٍاصة
كضص ألالىان اإلاؿخسضمت في ؤخٖام الخجىٍض في الٕخاب اإلاضعس ي بدُث ًٖىن لٖل خٕم ججىٍضي لىن ملحن ،بسالي
الىطم الخالي والظي حكترْ ًُه حمُم ألاخٖام الخجىٍضًت بىٌـ ألالىان ،وهما اللىهحن ألاخمغ وألاػعَ.
الٖلماث اإلاٌخاخُت :الخلمُداث الخلىٍيُت ،الخجىٍض ،الِغآن الٕغٍم.

* جامعت امللك سعىد
**جامعت امللك سعىد _ كليت التربيت_ كسم املىاهج وطزق الخدريس
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أثز اسخخدام الخلميحاث الخلىيييت في جدريس مادة الخجىيد علي
الخحصيل الدراس ي لدي جالميذ الصف الخامس الابخدائي
الىؾاثل الخضًثت الخلمُداث الخلىٍيُت خُث حاءث بلع الضعاؾاث
جثبذ ؤهمُت هظه الىؾُلت وؤنها كامل مؿاكض في اللملُت الخللُمُت،
وٍاصي اعجباغ ألالىان باألًٖاع بلى هىق ملحن مً الخإزحر في الظآغة ،طلٗ
ؤن واُلُت اللىن وخُىٍخه وجإزحره في الىٌـ حؿاكض في كملُت الخظٓغ
والاؾخضكاء طٔي [ٓ .]14ما ؤن الخضعَـ بالثِاًت البصغٍت يهضي بلى
اؾخسضام الخلمُظ الخلىًٍ بالُض ،وؤن ٌؿخؼُم بًجاص اللالُت بحن
ألالىان والغمىػ والخدصُل [.[15
هظا باإلطاًت بلى ما ؤزبدخه البدىر الخضًثت مً ؤن ػٍاصة كضص
الخلمُداث ًاصي بلى ػٍاصة الخللم وؤن الضمج بحن ُىىاث الاجصا٘ ًاصي
بلى ًاثضة ؤٓبر مً اؾخسضام ُىاة واخضة [.[16
ومم هظا ؤلاًظاح وألاهمُت للخلىًٍ وؤهه مً كىامل الاهدباه والجظب
للخالمُظ زاصت في اإلاغخلت الابخضاثُت بال ؤن البلع ال ٌؿلم بٌاثضة
اللىن بل ًغي هىبان وًان ؤوعمٍُ [ ]18في جِغٍغهما ؤنهما لم ًجضا في
الضعاؾاث الخجغٍبُت ؤن لأللىان ؤي مؿاهمت في كملُت الخللم ،وؤٓض
طلٗ جغاًغؽ 1967م في صعاؾخه ؤن اللىن له هاخُت حمالُت ًِؽ ،وؤن
ألابُع وألاؾىص ٌؿخىي مم اإلالىن في مضي اإلاؿاهمت في كملُت الخللم
[.[18
 .2مشكلت الدراست
في طىء ما ؤقاعث بلُه الضعاؾاث الؿابِت مً طلٍ ؿاهغ في
ً
مؿخىي الخالمُظ في الخالوة والخجىٍض في مسخلٍ اإلاغاخل كمىما واإلاغخلت
الابخضاثُت كلى وحه الخصىص ُبني كلُه جِضًم جىصُاث بإهمُت جؼوٍض
ٓخاب الخجىٍض بىؾاثل حللُمُت خضًثت "الهمؼاوي [ ،]7الكغٍضة [،]10
ً
ً
وبؼٍاصة الاهخمام بخللُم الِغآن الٕغٍم جالوة وخٌـا وججىٍضا في اإلاغخلت
الابخضاثُت [.[19
وإلاا للباخث الغثِـ مً زبرة في مُضان الخللُم خُث ُام بخضعَـ
مِغع الِغآن الٕغٍم لٌترة ككغ ؾىىاث للمغخلخحن اإلاخىؾؼت والثاهىٍت
ؤخـ ؤزىاءها بالظلٍ الـاهغ في مؿخىي الخالوة والخجىٍض لضي
الخالمُظ.
ً
جإؾِؿا كلى ما ؾبّ ،وخُث لم ًجض الباخثان صعاؾاث ؾابِت -
خؿب كلمهما  -خى٘ ؤزغ اؾخسضام الخلمُداث الخلىٍيُتًِ ،ض عؤي
الباخثان بحغاء هظه الضعاؾت وملغًت ؤزغ اؾخسضام الخلمُداث الخلىٍيُت
في جضعَـ ماصة الخجىٍض كلى الخدصُل الضعاس ي لضي جالمُظ الصٍ
الخامـ الابخضاجي.
أ .أسئلت الدراست
وبكٖل ؤٓثر صُت ،جخدضص مكٖلت الضعاؾت بالؿاا٘ الغثِـ الخالي:
ما ؤزغ اؾخسضام الخلمُداث الخلىٍيُت في جضعَـ ماصة الخجىٍض كلى
الخدصُل الضعاس ي لخالمُظ الصٍ الخامـ الابخضاجي؟
ب .فزوض الدراست
 .1ال جىحض ًغوَ طاث صاللت بخصاثُت بحن مخىؾؼاث صعحاث جالمُظ
ٔل مً اإلاجمىكخحن الخجغٍبُت والظابؼت كىض مؿخىي الخظٓغ في الازخباع

 .1امللدمت
جظم اإلاملٕت اللغبُت الؿلىصًت حللم الِغآن الٕغٍم في ؤولى
اهخماماتها ًِض حاء في الخؼت الخمؿُت وؾُاؾت الخللُم في اإلاملٕت
اللغبُت الؿلىصًت وحىب بلؼام حمُم ػالب اإلاغاخل الضعاؾُت ٔاًت
والجاملُت بخالوة ما جِؿغ مً الِغآن وخٌـه [.[2
طلٗ ؤن الِغآن ٓالم هللا كؼ وحل ،ؤوحب هللا جغجُله وجالوجه بؼغٍِت
زاصت جخٌّ وحال٘ ٓالم هللا كؼ وحل وُضؾِخه ،لظا ؤمغ هللا حلالى
عؾىله وألامت ٔلها بترجُله وججىٍضه ُا٘ حلالى ":وعجل الِغآن جغجُال "
(اإلاؼمل )4 :وُا٘ حلالى ":الظًً آجِىاهم الٕخاب ًخلىهه خّ جالوجه "
(البِغة ،)121 :وبحن اإلاصؼٌى صلى هللا كلُه وؾلم ًظل اإلااهغ بخالوة
الِغآن و "ؤهه مم الؿٌغة الٕغام البرعة "[.[3
وٍخطح اعجباغ الخجىٍض بخالوة الِغآن ٔىهه مً ؤكـم الللىم
اإلاؿاكضة في جدؿحن الىؼّ والؿالمت مً اللخً كىض جالوة الِغآن
الٕغٍم ،وفي بزغاج ؤصىاث الخغوي مً مساعحها وبكؼائها صٌاتها
اإلاؿخدِت لها مما ًيخج كىه بجِان ُغاءة الِغآن الٕغٍم وخؿً جغجُله
وًّ ؤمغ هللا كؼ وحل "وعجل الِغآن جغجُال " ،لظلٗ طهب ٓثحر مً
الللماء بلى حلل " الِغاءة بالخجىٍض واحبا قغكُا وؤن جاعٓه آزم " [.[4
ً
وجىٌُظا لؿُاؾت الخللُم في اإلاملٕت اللغبُت الؿلىصًت والتي جىؼلّ
مً ٓخاب هللا وؾىت عؾىله اهخمذ وػاعة التربُت والخللُم في اإلاملٕت
اللغبُت الؿلىصًت بهظا الللم ،وُامذ بـخإلٍُ ٓخاب الخجىٍض للصٍ
الخامـ والؿاصؽ الابخضاجي وطمىخه ؤهم ؤخٖام الخجىٍض زضمت لٕخاب
هللا كؼ وحل وحؿهُال كلى الخالمُظ بجِان ٓالم عبهم .بال ؤهه " وكلى
ً
الغهم مً ألاهمُت والاهخمام بمِغع الخجىٍض بال ؤن هىاْ طلٌا
ً
ملمىؾا في جؼبُّ ؤخٖام الخجىٍض مً ُبل الخالمُظ ؤزىاء الخالوة مما
ٌكلغ بإن اللاثض مً وعاء جضعَـ مِغع الخجىٍض في اإلاغخلت الابخضاثُت
صون مؿخىي الخىُلاث بٕثحر " الؿضخان [ ،]5وهى ما ؤقاعث بلُه كضة
صعاؾاث مً طلٍ ؿاهغ وملمىؽ في مؿخىي الِغاءة والخجىٍض منها
صعاؾت الغاقض [ ،]6والهمؼاوي [ ،]7والكمغاوي [ ،]8والكضوخي [ ،]9مما
حلل البلع ٌلؼو هظا الظلٍ بلى ؤؾلىب كغض الخجىٍض بالٕخاب
اإلاضعس ي وكضم مىاؾبخه إلاؿخىي الخالمُظ الكغٍضة [ ]10واًخِاصه بلى
كىصغ اإلاخلت والدكىٍّ وؤلازغاج الجُض .
مما ؾبّ جخطح ؤهمُت جؼىٍغ الٕخب اإلاضعؾُت وجصمُمها ومً طلٗ
ٓخاب الخجىٍض للصٍ الخامـ الابخضاجي خُث ًـل بداحت بلى بلع
الىؾاثل الخضًثت والتي بضوعها ُاصعة كلى جىصُل اإلالاعي واإلاللىماث
بلى الؼالب ،وجىًغ الجهىص في اللملُت الخللُمُت وجؼٍض مً جغؾُش
اإلاللىماث لضي الؼالب ،وجغًم مً وؿب ًهم اإلاىاص واؾدُلابها اللُِلي
[ ]11وُض ؤزبدذ بلع الضعاؾاث ؤهمُت الىؾاثل الؿملُت والبصغٍت
وصوعها في بًجاص مجا٘ ؤًظل للخللم [.[13
ٓما ًآض اللُِلي [ ]13كلى ؤهه ًجب كلى ؤي ماؾؿت حللُمُت ؤن
جىًغ الىؾاثل الخللُمُت إلاضاعؾها زم ُج َ
ِىم هظه الىؾاثل " ومً هظه
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1427/1426هـ .
 .3الخضوص اإلاىطىكُت :الخلمُداث الخلىٍيُت في ٓخاب الخجىٍض للصٍ
الخامـ الابخضاجي في الٌصل الضعاس ي الثاوي ،في مىطىكاث الىىن
واإلاُم اإلاكضصجحن ،اإلاُم الؿآىت (ؤلازٌاء الكٌهي ،ؤلاصهام ،ؤلاؿهاع
الكٌهي) ،والىاُلت في الصٌداث مً صٌدت  98بلى صٌدت .[20[ 107
ي .مصطلحاث الدراست
الخلمُداث الخلىٍيُت:
هي ٔلمت لىن ًؼلِها الٌىاهىن الدكُٕلُىن ،وٓظا اإلاكخولىن
بالصباهت وكما٘ اإلاؼابم ،وٍِصض بها اإلااصة الصابوت التي ٌؿخلملىنها
إلهخاج الخلىًٍ .ؤما كلماء الؼبُلت ًُِصضون بٖلمت لىن :جلٗ ألاقلت
اإلالىهت الىاججت كً جدلُل الظىء.
ؤما اللىن بملنى الٖلمت :هى طلٗ الخإزحر الٌؿُىلىجي (ؤي الخاص
ً
بىؿاثٍ ؤكظاء الجؿم) الىاجج كً قبُٕت اللحن ـ ؾىاء ٔان هاججا كً
اإلااصة الصابوت اإلالىهت ؤو كً الظىء اإلالىنً ،هى بطن بخؿاؽ [.[21
ؤما الخلغٍٍ ؤلاحغاجيً :هي ألالىان التي جم جظمُنها في ٓخاب
الخجىٍض للصٍ الخامـ الابخضاجي مً ؤحل حظب اهدباه الخالمُظ
والغًم مً مؿخىي جدصُلهم ،خُث جغمؼ جلٗ ألالىان بلى خٕم ججىٍضي
ملحنً ،دضر بخٕغاعه اعجباغ قغػي لضي اإلاخللمً ،اصي بلى ؾغكت
الخللم .وألالىان اإلاؿخسضمت هي اللىن ألاخمغ وألاػعَ "،وهي ؤًظل
ألالىان لضي ألاػٌا٘ ٓما ؤزبدخه الضعاؾاث ،وٍمًٕ مالخـت طلٗ باللحن
اإلاجغصة " [.[22
ٓخاب الخجىٍض :هى الٕخاب اإلاِغع جضعَؿه كلى جالمُظ الصٍ الخامـ
الابخضاجي (الخللُم اللام) زال٘ اللام 1427/1426هـ  .والخجىٍض هى "
بكؼاء الخغوي خِىُها وجغجُبها مغاجبها ،وعص الخغي بلى مسغحه وؤصله،
بلخاُه بىـحره وقٖله وبقباق لٌـه وجلؼٍُ الىؼّ به كلى خا٘
صُوخه وهُئخه ،مً هحر بؾغاي وال حلؿٍ وال بًغاغ وال جٖلٍ [.[23
اإلاغخلت الابخضاثُت:
هي " ؤو٘ مغخلت في الخللُم اللام في اإلاملٕت اللغبُت الؿلىصًت
ومِؿمت بلى ؾخت مؿخىٍاث ،وحلاص٘ الصٍ ألاو٘ ختى الصٍ
الؿاصؽ في ؾلم الخللُم اللام .ومضة الضعاؾت ًيها ؾذ ؾىىاث وهي
مغخلت كامت ًلخدّ بها ملـم ألاػٌا٘ الظًً ججاوػوا الؿاصؾت مً
اللمغ وحلض البضاًت الخُُِِت لخللُم ملـم ؤػٌا٘ اإلاملٕت اللغبُت
الؿلىصًت " [.[24
الخدصُل الضعاس ي:
ؤقاع ًحرمان وبحرص [ ]25ؤن الخدصُل هى آدؿاب الؼالب
إلاٌاهُم ؤو مهاعاث ًخظمنها مدخىي ماصة صعاؾُت ملُىت ًٖىن كاصة
هدُجت لخضعَـ زاص ،]26[ .وَلغي ٓظلٗ بإهه " مؿخىي ملحن مً
ؤلاهجاػ ؤو الخِضم في اللمل ألأاصًميًِ ،اؽ مً ُبل اإلاضعؾحن ؤو
بىاؾؼت الازخباعاث [.[27
ً
وَلغي الخدصُل بحغاثُا في هظه الضعاؾت بإهه مِضاع ما ًدصل
كلُه جلمُظ الصٍ الخامـ الابخضاجي مً اإلاللىماث و اإلالاعي واإلاهاعاث
اإلاخللِت بإخٖام الخجىٍض اإلاِغعة كلُه في الٌصل الضعاس ي الثاوي مً
اللام 1427 / 1426هـًِ ،اؽ طلٗ بالضعحاث التي ًدصل كليها الخلمُظ
في الازخباع الخدصُلي البلضي اإلالض مً ُبل الباخث.

الخدصُلي البلضي إلااصة الخجىٍض لخالمُظ الصٍ الخامـ الابخضاجي.
 .2ال جىحض ًغوَ طاث صاللت بخصاثُت بحن مخىؾؼاث صعحاث جالمُظ
ٔل مً اإلاجمىكخحن الخجغٍبُت والظابؼت كىض مؿخىي الٌهم في الازخباع
الخدصُلي البلضي إلااصة الخجىٍض لخالمُظ الصٍ الخامـ الابخضاجي.
 .3ال جىحض ًغوَ طاث صاللت بخصاثُت بحن مخىؾؼاث صعحاث جالمُظ
ٔل مً اإلاجمىكخحن الخجغٍبُت والظابؼت كىض مؿخىي الخؼبُّ في
الازخباع الخدصُلي البلضي إلااصة الخجىٍض لخالمُظ الصٍ الخامـ
الابخضاجي.
 .4ال جىحض ًغوَ طاث صاللت بخصاثُت بحن مخىؾؼاث صعحاث جالمُظ
ٔل مً اإلاجمىكخحن الخجغٍبُت والظابؼت في اإلاؿخىٍاث الضهُا مً اإلاجا٘
اإلالغفي ٖٓل (الخظٓغ ـ الٌهم ـ الخؼبُّ) في الازخباع الخدصُلي البلضي
إلااصة الخجىٍض لخالمُظ الصٍ الخامـ الابخضاجي.
ج .مسلماث الدراست
 )1الغؾم اللثماوي هى الخؽ ألاؾاس ي في جالوة الِغآن الٕغٍم.
)2اللىن وؾُلت حللُمُت في جِؿحر حللم ؤخٖام الخجىٍض ولِـ هضًا
بظاجه.
 )3اإلاىهج قبه الخجغٍبي مً ؤًظل ؤهىاق مىاهج البدث الللمي في
الللىم ؤلاوؿاهُت.
د .أهداف الدراست
 حلغي ؤزغ اؾخسضام الخلمُداث الخلىٍيُت كلى الخدصُل الضعاس يلؼالب الصٍ الخامـ الابخضاجي في ماصة الخجىٍض.
 حلغي ؤزغ اؾخسضام الخلمُداث الخلىٍيُت كلى الخدصُل الضعاس يلؼالب الصٍ الخامـ الابخضاجي في ماصة الخجىٍض كىض مؿخىي (الخظٓغ
ـ الٌهم ـ الخؼبُّ) ٔل كلى خضه.
 حلغي ؤزغ اؾخسضام الخلمُداث الخلىٍيُت كلى الخدصُل الضعاس ي فيجضعَـ ماصة الخجىٍض كىض مؿخىٍاث (الخظٓغ ـ الٌهم ـ الخؼبُّ) مجخملت
لخالمُظ الصٍ الخامـ الابخضاجي.
ٌ .أهميت الدراست
 -1ؤهمُت الِغآن الٕغٍم وكلىمه في خُاة ألامت ؤلاؾالمُت.
ً -2مض اإلاهخمحن بخللم كلىم الِغآن وحللُمها بإًٖاع حضًضة في هظا
اإلاُضان.
 -3حؿهم هظه الضعاؾت في الخلغي كلى ؤخض ُىاهحن الخللم بكٖل كملي
وهى ُاهىن الاعجباغ الكغػي خُث ًدضر اعجباغ قغػي بحن ألالىان
وؤخٖام الخجىٍض.
 -4ؤهمُت اإلاغخلت الابخضاثُت باكخباعها اإلاغخلت ألاولى مً مغاخل الخللُم،
والكخماص اإلاغاخل الالخِت كليها.
 -5ؤنها مً ؤو٘ الضعاؾاث  -كلى خض كلم الباخثحن -ـ التي جبدث في ؤزغ
اؾخسضام الخلمُداث الخلىٍيُت ٔىؾُلت حللُمُت في ٓخب ججىٍض اإلاغخلت
الابخضاثُت.
و .حدود الدراست
ؤحغٍذ الضعاؾت في بػاع الخضوص الخالُت:
 .1الخضوص اإلاٖاهُت :ػالب الصٍ الخامـ الابخضاجي في اإلاضاعؽ
الخٖىمُت في مداًـت خٌغ الباػً.
 .2الخ ـضوص ال ـؼماهُ ـت :الٌص ـل ال ـضعاؾ ـي الث ـاه ـي م ـً الل ـام ال ـضعاؾـ ـي
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 .3إلاطار الىظزي
حلغٍٍ الخجىٍض في اللوت :مصضع حىص الش يء ججىٍضا ،بطا ؤحى بالِغاءة
مجىصة ألالٌاؾ ،بغٍئت مً الجىع في الىؼّ بها [ .[28وصُوت الخٌلُل
مىه" حىص ًجىص ججىٍضاً ،هى بملنى الخدؿحن والخٕمُل وؤلاجِان [.[4
وفي الاصؼالحٌ :لغًه ابً الجؼعي []29بإهه " بكؼاء الخغوي خِىُها
وجغجُبها مغاجبها ،وعص الخغي بلى مسغحه وؤصله ،وبلخاُه بىـحره وقٖله
وبقباق لٌـه ،وجلؼٍُ الىؼّ به كلى خا٘ صُوخه وهُئخه ،مً هحر
بؾغاي وال حلؿٍ وال بًغاغ وال جٖلٍ " بِىما ٌلغًه ملبض بإهه :بكؼاء
ٔل خغي خِه ومؿخدِت ،مً مسغج ،وصٌت ،وهىت ،ومض ،وجغُُّ،
وجٌسُم ،وهحر طلٗ مً ؤخٖام الخجىٍض [.[30
وكإة كلم الخجىٍض:
ً
وكإة الخجىٍض كملُا ٔاهذ مً اللخـت ألاولى التي هؼ٘ ًيها الِغآن
الٕغٍم كلى ُلب هبِىا مدمض صلى هللا كلُه وؾلم كً ػغٍّ الغوح
ألامحن حبرًل كلُه الؿالم ،وكً هبِىا مدمض صلى هللا كلُه وؾلم جلِاه
الصخابت وكنهم جلِى الخابلىن عض ي هللا كنهم ؤحملىن بلى ؤن وصل
ً
بلُىا مجىصا.
ًِى٘ اإلاغصٌي" :ؤما الىاطم له مً الىاخُت اللملُت ًهى ؾُضها
عؾى٘ هللا ص ألهه هؼ٘ كلُه الِغآن مً كىض هللا مجىصا وجلِاه صلىاث
هللا وؾالمه كلُه مً ألامحن حبرًل كلُه الؿالم ،وجلِخه كىه الصخابت
 ،وجلِاه مً الصخابت الخابلىن ٓظلٗ وهٕظا بلى ؤن وصل بلُىا كً
ػغٍّ قُىزىا مخىاجغا وال ًىٕغ هظا بال مٖابغ ؤو ملاهض " [.[31
ؤما مً الىاخُت الللمُت ًةن ؤو٘ مً وطم ُىاكض الخجىٍض الللمُت
ؤثمت الِغاءة واللوت في ابخضاء كصغ الخإلٍُ ،وُُل :بن الظي وطلها هى
الخلُل بً ؤخمض الٌغاهُضي ،وُا٘ بلظهم ؤبى ألاؾىص الضئلي ،وُُل
ؤًظا :ؤبى كبُض الِاؾم بً ؾالم وطلٗ بلضما ٓثرث الٌخىخاث
ؤلاؾالمُت ،واهظىي جدذ عاًت ؤلاؾالم ٓثحر مً ألاكاحم ،وازخلؽ
اللؿان ألاعجمي باللؿان اللغبي ،وًكا اللخً كلى ألالؿىت ،وزش ي
والة اإلاؿلمحن ؤن ًٌض ي طلٗ بلى الخدغٍٍ في ٓخاب هللاً ،لملىا كلى
جالفي طلٗ ،وبػالت ؤؾبابه ،وؤخضزىا مً الىؾاثل ما ًٌٕل صُاهت ٓخاب
هللا مً اللخًً ،إخضزىا ًُه الىِؽ والكٖل بلض ؤن ٔان اإلاصخٍ
اللثماوي زالُا منهما ،زم وطلىا ُىاكض الخجىٍض ختى ًلتزم ٔل ُاعت بها
كىضما ًخلى قِئا مً ٓخاب هللا حلالى.
وُض ٔاهذ بضاًت الىـم في كلم الخجىٍض ُصُضة ؤبي مؼاخم الخاُاوي
اإلاخىفى ؾىت 325هـ وطلٗ في ؤوازغ الِغن الثالث الهجغي ،وهي حلخبر
ؤُضم هص هـم في كلم الخجىٍض [.[32
ؤهمُت كلم الخجىٍض:
ً
ًخطح حلُا ؤهمُت كلم الخجىٍض ٔىن مىطىكه هى الٖلماث
الِغآهُت ،وهاًخه هى بلىن ؤلاجِان في جالوة الِغآن الٕغٍم وصىن اللؿان
كً الخؼإ ًُه ،وُض ؤٓض طلٗ هبِىا ص في ُىله ":اإلااهغ بالِغآن مم
الؿٌغة الٕغام البرعة والظي ًِغؤ الِغآن وٍخلخم ًُه وهى كلُه قاَ له
ؤحغان " [.[3
بن حللم الِغآن الٕغٍم ًلؼمه حللم ؤخٖام الخجىٍض لدؿلم الخالوة
مً اللخً ًةها ال هخصىع جمًٕ الِاعت مً الخالوة الصخُدت ما لم ًًٕ
ملما بإخٖام الخجىٍض مؼبِا لها ؤزىاء الخالوة " [.[33
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ٓما ؤن مً ًىاثض هظا الللم زضمخه للوت ٓما طٓغ طلٗ مىصىع
بِىله " :جِىٍم اكىحاج اللؿان ،وجضعٍبه كلى الىؼّ باللغبُت الٌصحى
وفي هظا بخُاء للوت اللغبُت والخث كلى حللمهإً ،ثحر مً مباخث كلم
الخجىٍض والِغاءاث هي :مباخث لوىٍت ال ًخم ًهمها واللمل بها بال
ً
ً
بالخمغؽ في اللوت هدىا وصغًا " [.[34
مً زال٘ ما ؾبّ جخطح ؤهمُت كلم الخجىٍض في ألامىع الخالُت:
 ؤهه مً ؤهٌم الؼغَ لخضبغ الِغآن والخٌٕغ في آًاجه. ؤهه ػغٍّ لصىن اللؿان كً اللخً في ُغاءة الِغآن الٕغٍم. مً ؾبل جِىٍم اكىحاج اللؿان ،وجضعٍبه كلى الىؼّ باللغبُتالٌصحى [.[34
ؤُؿام الخجىٍض:
ً
ؤوال :الخجىٍض الللمي (الىـغي) :وهى ملغًت ُىاكض وؤخٖام كلم الخجىٍض
اإلاىحىصة في ٓخب الخجىٍض .وخٕمه ًغض ٌٓاًت كلى اإلاؿلمحن ،بطا ُام
به البلع ؾِؽ كً آلازغًٍ ،بضلُل ُىله حلالى " :وما ٔان اإلاامىىن
لُىٌغوا ٔاًت ًلىال هٌغ مً ٔل ػاثٌت منهم ػاثٌت لُخٌِهىا في الضًً
ولُىظعوا ُىمهم بطا عحلىا بليهم لللهم ًدظعون " (الخىبت .)122
"وجخإٓض صعاؾت هظا الللم لؼلبت الللم الكغعي والِغاء والٌِهاء
وإلاضعس ي الِغآن ٓكإن ؾاثغ الللىم الىاًلت " [.[35
ً
زاهُا :الخجىٍض اللملي (ألاصاجي) :وهى جؼبُّ ؤخٖام الخجىٍض كىض جالوة
الِغآن الٕغٍم مجىصا ٓما ؤهؼ٘ كلى ُلب هبِىا مدمض صلى هللا كلُه
وؾلم وهِل بلُىا بالخىاجغ كً ػغٍّ ألاثمت ألاكالم .وخٕمه :الخجىٍض
اللملي (ألاصاجي) واحب وحىبا كُيُا كلى ٔل ُاعت مٖلًٍِ ،ى٘ زُاػه:
" الللم به ًغض ٌٓاًت والِغاءة بمغاكاة ُىاهِىه واللمل كلى جىٌُظها
ًغض كحن كلى ٔل مؿلم مٖلٍ "[.[36
والضلُل كلى وحىب جالوة الِغآن الٕغٍم جالوة مجىصة حاء به
الِغآن الٕغٍم والؿىت ،وبحماق ألامت .ؤما صلُله مً الِغآنًِ :ىله حلالى
في ؾىعة اإلاؼمل( :وعجل الِغآن جغجُال) اإلاؼمل 4:وُض ؾبّ قغح آلاًت
كىض الٕالم كلى ٌُُٓت ُغاءة الِغآن الٕغٍم.
ٓما ؤزنى هللا جباعْ وحلالى كلى ػاثٌت مً زلِه قغًهم بدٌف
ٓخابه ،وجالوجه خّ الخالوة ًِا٘( :الظًً ءاجِىاهم الٕخاب ًخلىهه خّ
جالوجه) البِغة .121 :ومً خّ الخالوة خؿً ألاصاء وحىصة الِغاءةُ ،ا٘
الكىٔاوي في ًخذ الِضًغ :ؤي ًِغءوهه خّ ُغاءجه وال ًدغًىهه وال
ًبضلىهه (الكىٔاوي :ص ،ث) .وال قٗ ؤن آلاًت ًيها طم إلاً ال ًدؿً جالوة
الِغآن الٕغٍم ،وال ًغاعى ؤخٖام الخجىٍض كىض جالوجه.
وؤما صلُلت مً الؿىتً :منها ما زبذ كً ٌللى بً مملٗ ؤهه ؾإ٘
ؤم ؾلمت عض ي هللا كنها كً عؾى٘ هللا وصالجه؟ زم ولخذ ُغاءجه ًةطا
هي جىلذ ُغاءة مٌؿغة خغًا خغًا .هظه عواًت اليؿاجي وعواه الترمظي
بلٌف آزغ وُا٘ ًُه :خضًث خؿً صخُذ .خاقُت هاًت اإلاغٍض35 .
(ؤزغحه اليؿاجي في باب (جؼٍحن الِغآن بالصىث) وؤزغحه الترمظي في
باب (ما حاء ٍُٓ ٔاهذ ُغاءة الىبي صلى هللا كلُه وؾلم) اهـغ حامم
ألاصى٘ ج  2عُم  919ص  . 463وفي هظا الخضًث صلُل كلى ؤن جدؿحن
الِغاءة وججىٍضها هي ؾىت الىبي صلى هللا كلُه وؾلم.
ومنها ما زبذ مً خضًث مىس ي بً ًؼٍض الٕىضي عض ي هللا كىه ُا٘:
ً
ٔان ابً مؿلىص عض ي هللا كىه ًِغت عحال ًِغؤ الغحل( :بهما الصضُاث
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الجهغ ،والكضة ؤو الغزاوة ...وكىضما ًترٓب مم هحره مً الخغوي جيكإ
ؤخٖام الترُُّ والخٌسُم وؤلاؿهاع وؤلاصهام واإلاضوص وهدى طلٗ ،زم
كىضما جترٓب الٖلماث مم بلظها مٖىهت حمال جيكإ ؤخٖام الىُىي..
بظلٗ هجض ؤن جلٗ الِىاكض وألاخٖام طاث محزان صُُّ ججب مغاكاجه
وبال ازخلذ جلٗ الِىاكض وألاخٖام.
 .3مخلبض به :ألهه الؼغٍّ اإلاىصل للىؼّ بالٖلماث الِغآهُت كلى الىحه
الصخُذ ،لظا ًةن زحر وؤًظل ما ٌكخول به اإلاؿلم لُخِغب بلى هللا هى
بِغاءة الِغآن مجىصا ٓما ؤمغ بظلٗ عبىا كؼ وحل خُث ُا٘ ":وعجل
الِغآن جغجُال " (ؾىعة اإلاؼمل ،)4 :والىاُم ؤن الىاؽ ٓما هم مخلبضون
بٌهم ملاوي الِغآن الٕغٍم وبُامت خضوصه ًهم مخلبضون بخصخُذ
ؤلٌاؿه ،وججىٍض خغوًه كلى الصٌت اإلاخلِاة مً ؤثمت الِغاءة اإلاخصل
ؾىضهم بالىبي صلى هللا كلُه وؾلم [.[32
ال جمُل الىٌىؽ بلى ؾماق الِغآن بال به :وعص في مؿلم ُى٘ الىبي
صلى هللا كلُه وؾلم في ُغاءة ؤبي مىس ى ألاقلغي( :لى عؤًخني وؤها ؤؾخمم
لِغاءجٗ الباعخت ،لِض ؤوجِذ مؼماعا مً مؼامحر آ٘ صاوص) ؤزغحه مؿلم:
ً ،)972(-263خالوة الِغآن جالوة مجىصة حؿتهىي الىٌىؽ وجبلث كلى
الاعجُاح وؤلاُبا٘ كلى الِغآنُ ،ا٘ الخاًف ابً حجغ (غ ،1408ج،8
ص " :)689وال قٗ ؤن الىٌىؽ جمُل بلى ؾماق الِغاءة بالترهم ؤٓثر مً
مُلها إلاً ال ًترهم ،ألن للخؼغٍب جإزحرا في عُت الِلب وبحغاء الضمم " .وُض
ُا٘ اإلاصؼٌى إلاا ؾمم ُغاءة وصىث ؾالم مىلى ؤبي خظًٌت :الخمض هلل
الظي حلل في ؤمتي مثل هظا) [.[39
 .4زباث ؤخٖامه وُىاكضه :إلاا ٔان الخجىٍض عباوي اإلاىهج واإلاصضع ًةن
ُىاكضه وؤخٖامه ال جدبض٘ وال جخوحر بخوحر الؼمان ،ؤو ازخالي مىاطم
الِغاءة في ؾىع الِغآن وآًاجه.
 .5كملي الؼابم :خُث ؤن بلىن مغجبت ؤلاجِان ًُه جٖىن بالخمغن
واإلاماعؾت الضاثبت وبغٍاطت اللؿان كلى الىؼّ الصخُذ ،وفي هظا ًِى٘
ابً الجؼعي [ " :]40ال ؤكلم ؾببا لبلىن نهاًت ؤلاجِان والخجىٍض ووصى٘
هاًت الخصخُذ والدكضًض مثل عٍاطت ألالؿً والخٕغاع كلى اللٌف
اإلاخلِي مً ًم اإلادؿً الؿضخان [ ،]5هـم ابً الجؼعي هظا اإلالنى
بِىله :ولِـ بِىه وبحن جغٓه بال عٍاطت امغت بٌٕه.
ً .6دِّ حما٘ ألاصاء الِغآوي :ؤزغج البساعي ومؿلم خضًث ":لم ًإطن
هللا لش يء ما ؤطن للىبي ؤن ًخونى بالِغآن " اللالا واإلاغحان [ ]41والخوني
ملىاه :جدؿحن الصىث بالِغاءة ،وٍضزل في هظا اإلالنى ٔل ما ًدؿً
الصىث مً جغجُل ومغاكاة ؤخٖام الخجىٍض ومساعج الخغوي وهحر طلٗ،
ولظا ًِى٘ اإلاصؼٌى ":خؿىىا الِغآن بإصىاجٕمً ،ةن الصىث الخؿً
ًؼٍض الِغآن خؿىا"
وُض خضصث صعاؾت وػان [ ]42بلع الٌٕاًاث التي ًيبغي جىًغها
في مللم الخجىٍض منها:
ً
 .1ؤن ًٖىن ُاصعا كلى بزغاج الخغوي اللغبُت مً مساعحها الصخُدت.
 .2ؤن ًدُِف ألزؼاء الؼالب في جالوة الِغآن الٕغٍم.
ً
 .3ؤن ًٖىن ُاصعا كلى جصخُذ ألازؼاء.
ً
ً
 .4ؤن ًٖىن ملما بِىاكض الخجىٍضُ ،اصعا كلى جؼبُِها.
 .5ؤن ًٖىن خؿً الصىث.
ً
 .6ؤن ًٖىن ملما بغؾم اإلاصاخٍ في ٓخابت آًاث الِغآن الٕغٍم.

للٌِغاء واإلاؿآحن) الخىبت .60 :مغؾلتًِ ،ا٘ ابً مؿلىص :ما هٕظا
ؤُغؤهيها عؾى٘ هللا صلى هللا كلُه وؾلمًِ ،ا٘ الغحل :وٍُٓ ؤُغؤٓها ًا
ؤبا كبض الغخمً؟ ُا٘ :ؤُغؤهيها هٕظا :بهما الصضُاث للٌِغاء واإلاؿآحن)
الخىبت 60 :ومضها [.[37
وهٕظا ؤهٕغ ابً مؿلىص عض ي هللا كىه كلى الغحل ؤن ًِغؤ ٔلمت
(الٌِغاء) بالِصغ ألن الىبي صلى هللا كلُه وؾلم ؤُغؤه باإلاضً ،ض٘ طلٗ
كلى وحىب جالوة الِغآن الٕغٍم جالوة صخُدت وهي اإلاىاًِت ألخٖام
الخجىٍض .وهظا مما ًضلل كلى ؤن هظه الصٌت ال جازظ مً اإلاصخٍ وال
مً الٕخب بل جازظ مً الللماء اإلاخسصصحن.
والخجىٍض واحب قغعي ًإزم ؤلاوؿان بترٓه ،وبه ُا٘ ؤٓثر الللماء
والٌِهاء ،طلٗ ألن الِغآن هؼ٘ مجىصا وُغؤه الغؾى٘ صلى هللا كلُه
وؾلم كلى حبرًل ٓظلٗ وؤُغؤه الصخابت ًهى ؾىت هبىٍت [.[32
وما مض ى مً الخِؿُم ًيسجم مم بحغاءاث الضعاؾت الخالُت خُث
جم ُُاؽ ملغًت الخالمُظ بِىاكض الخجىٍض اإلاِغعة في الصٍ الخامـ
الابخضاجي كً ػغٍّ ازخباعًٍ :جدصُلي وؤصاجي.
زصاثص كلم الخجىٍض:
ًىٌغص كلم الخجىٍض بمجمىكت مً الخصاثص التي جمحزه كً ؾاثغ
الللىم ألازغي ومً طلٗ:
 .1ؤخٖامه بلهُت اإلاصضع وعباهُت الواًتً :واًخه جخمثل في اجِان ؤلٌاؾ
الِغآن الٕغٍم خا٘ الىؼّ بها كلى الؼغٍِت التي جلِى بها هبِىا مدمض
صلى هللا كلُه وؾلم الِغآن الٕغٍم ًِض جلِاه مغجال مجىصا مً ألامحن
حبرًل كلُه الؿالم ،وجلِخه الصخابت مىه صلى هللا كلُه وؾلم ،وجلِاه
ً
مً الصخابت عض ي هللا كنهم الخابلىن ختى وصل بلُىا مجىصا كً ػغٍّ
ً
كلماء الِغاءاث مخىاجغا.
 .2بن ػغٍّ حللمه الخلِيًِ :ى٘ الخصغي [ " :]38ومما ًجب الخىبُه له
ؤن الخجىٍض اللملي ال ًمًٕ ؤن ًازظ مً اإلاصخٍ مهما بلى مً
الظبؽ وؤلاحاصة ،وال ًمًٕ ؤن ًخللم مً الٕخب مهما بلوذ مً البُان
والاًظاح ،وبهما ػغٍِت الخلِي واإلاكاًهت والخلِحن والؿماق ،وألازظ مً
ؤًىاه الكُىر اإلاهغة اإلاخِىحن أللٌاؾ الِغآن اإلادٕمحن ألصاثه ،الظابؼحن
لخغوًه ؤلماجه ،ألن مً ألاخٖام الِغآهُت ما ًدٕمه بال اإلاكاًهت
والخىٍُُ ،وال ًظبؼه بال الؿماق والخلِحن ،وال ًجُضه بال ألازظ مً
ؤًىاه اللاعًحن" .
ً
ُا٘ هللا كؼ وحل مبِىا لظلٗ " :وبهٗ لخلِى الِغآن مً لضن خُٕم
كلُم " (الىمل )6 :بي ًلِى بلُٗ وخُا مً هللا ،وبنى الٌلل للمٌلى٘
(لخلِى) بقاعة بلى ؤهمُت اإلاِغت الظي جازظ مىه الِغاءةً ،الِغآن جلِاه
الغؾى٘ ألامحن حبرًل كلُه الؿالم ؾماكا مً عب اللاإلاحن ،زم جلِاه
عؾى٘ هللا صلى هللا كلُه وؾلم ؾماكا مً حبرًل ،وخٌـه في ُلبه
وؤجًِ ُغاءجه ،وكلمه ؤصخابه ختى اقتهغ ٓثحر منهم باإلُغاء ،وكلم
الصخابت هحرهم مً الخابلحن ...ختى وصلذ بلُىا مخىاجغة مدٌىؿت.
قمى٘ ؤخٖامه وصُتها:
ٌكخمل كلم الخجىٍض كلى مجمىكت مً ألاخٖام والِىاكض التي
جىضعج جدذ ُظاًا ومباخث ٔلُت ججلل مً الخغي خالت اهٌغاحه ؤو
جغُٓبه مىظبؼا بإخٖام صُُِتً ،إو٘ ؤخٖامه مىٌغصا جدضًض مسغحه،
زم جدُِّ الصٌاث الالػمت له ٔاالؾخٌا٘ ؤو الاؾخلالء ،والهمـ ؤو
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 .7ؤن ٌوغؽ في الخالمُظ الكلىع بإهمُت الصلت الضاثمت بٕخاب هللا كؼ
وحل.
 .8الِضعة كلى جدُِّ الجى الغوحي اإلاالثم بكإن كـمت الِغآن الٕغٍم.
ً
 .9ؤن ًٖىن مجاػا بهظا الللم مً اإلاخسصصحن ًُه.
وبالخالي ًةهه وبدؿب جىًغ ؤٓبر ُضع مً هظه الصٌاث في مللم الخجىٍض
ًةن جإزحره كلى ػالبه ًٖىن ؤًظل وؤكمّ.
ألاهضاي اللامت لخضعَـ مِغع الخجىٍض في اإلاغخلت الابخضاثُت:
 .1ؤن ٌؿدكلغ الؼالب ؤهمُت جؼبُّ ؤخٖام الخجىٍض ؤزىاء ُغاءة الِغآن
الٕغٍم.
 .2ؤن ًخلى الؼالب الِغآن الٕغٍم جالوة مجىصة.
 .3ؤن ًدؿً الؼالب ؤخٖام الخجغٍض اإلاىاؾبت لهظه اإلاغخلت.
 .4ؤن ٌلغي الؼالب ؤخٖام الخجىٍض اإلاىاؾبت لهظه اإلاغخلت.
 .5ؤن ًؼبّ الؼالب ؤخٖام الخجىٍض التي صعؾها.
 .6ؤن ًخجىب الؼالب الخؼإ في جالوة الِغآن ٔالٕغٍم [.[42
الخللُم الابخضاجي:
ٌلغًه ؤبى لبضة [ ]43بإهه " :طلٗ الىىق مً الخللُم الىـامي الظي
ًإحي في بضاًت الؿلم الخللُمي خُث ًخلِى ألاػٌا٘ حللُمهم مً ؾً
الؿاصؾت بلى ؾً الثاهُت ككغة".
بِىما كغي كبُض [ ]44الخللُم الابخضاجي بإهه " :طلٗ الىىق مً
الخللُم الىـامي الظي ًإزظ مٖاهه بصٌت ؤصلُت في ؤو٘ الؿلم
الخللُمي ،والظي ًلخدّ به الصواع مً ػٌىلتهم اإلاخىؾؼت بلى ما ُبل
ؾً اإلاغاهِت بِصض جدصُل بلع اإلالاعي واإلاهاعاث ألاؾاؾُت".
ؤهمُت الخللُم الابخضاجي:
والخللُم الابخضاجي في ٔل ؤمهً ،ظؼلم بمؿئىلُت جغبُت الوالبُت
اللـمى مً اإلاىاػىحن واكضاصها للخُاة ،وكلى مِضاع هجاح اإلاضعؾت
الابخضاثُت في ؤصاء وؿٌُتها هظهً ،خىٍُ مؿخِبل البالص بلى خض ٓبحر،
ًِى٘ الخُِل [ً " :]45مثل الخللُم الابخضاجي هاًظة الؿلم الخللُمي
وؤؾاؾه ،ومً اإلاؿلم به ؤهه ٔلما ٔاهذ الِاكضة ُىٍت وعاسخت ٔلما
ٔان البىاء ُىٍا وعاسخا".
وهى قبُه بٕالم ؤعؾؼى خحن ًظٓغ بإهمُت التربُت ألاولى ًُِى٘" :
بن مً ًغبي ألاػٌا٘ بجىصة ومهاعة ألخّ باالخترام وؤلآغام مً الظًً
ًىجبىنهم " [ .[46لظلٗ ًةن مبرعاث الاهخمام بالخللُم الابخضاجي جٕمً
في آلاحي:
 .1ؤن اإلاغخلت الابخضاثُت بمثابت حجغ ألاؾاؽ للىـام التربىي بٖامله،
وهِؼت البضاًت في مبضؤ جٖاًا الٌغص ،والٌغصت ألاولى لاللخِاء بإػٌا٘
آزغًٍ مً هٌـ اإلاغخلت اللمغٍت ًجملهم جِاعب زصاثص الىمى .
 .2جغي الضو٘ الخضًثت ؤن الاهخمام بهظه اإلاغخلت ٌلخبر هىكا مً
الاؾدثماع في الؼاُت البكغٍت للضولت.
 .3ؤن هظه اإلاغخلت ؤهم وؾُلت لىِل الترار مً حُل بلى حُل [.[43
 .4ؤن الخللُم في هظه اإلاغخلت ؤكـم وؾُلت في ٓؿب الخالمُظ للِضعاث
واإلاهاعاث واإلاللىماث ألاؾاؾُت الالػمت له ٓةوؿان ،وفي جدصُل الخبرة
واإلالغًت مً ُغاءة وٓخابت وخؿابت [.[47
ؤهضاي الخللُم الابخضاجي ٓما هى مخظمً في ؾُاؾت الخللُم في اإلاملٕت
اللغبُت الؿلىصًت:
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 .1حلهض اللُِضة الصخُدت في هٌـ الؼٌل ،وعكاًخه بتربُت بؾالمُت
مخٖاملت في زلِه ،وحؿمه ،وكِله ،ولوخه ،واهخماثه بلى ؤمه ؤلاؾالم.
 .2جضعٍبه كلى بُامت الصالة ،وؤزظه بأصاب الؿلىْ والٌظاثل.
 .3جىمُت اإلاهاعاث ألاؾاؾُت اإلاسخلٌت ،وزاصت اإلاهاعة اللوىٍت ،واإلاهاعة
اللضصًت ،واإلاهاعاث الخغُٓت.
 .4جؼوٍضه بالِضع اإلاىاؾب مً اإلاللىماث في مسخلٍ اإلاىطىكاث.
 .5حلغٌٍه بىلم هللا في هٌؿه ،وفي بُئخه الاحخماكُت ،والجوغاًُت،
لُدؿً اؾخسضام الىلم ،وٍىٌم هٌؿه وبُئخه.
 .6جغبُت طوُه البضٌعي ،وحلهض وكاػه الابخٖاعي ،وجىمُت جِضًغ اللمل
الُضوي لضًه.
 .7جىمُت وكُه لُضعْ ما كلُه مً واحباث ،وما له مً خِىَ ،في خضوص
ؾىه ،وزصاثص اإلاغخلت التي ًمغ بها ،وهغؽ خبه لىػىه ،وؤلازالص
لىالة ؤمغه.
 .8جىلُض الغهبت لضًه في الاػصًاص مً الللم الىاًم ،واللمل الصالح،
وجضعَؿه كلى الاؾخٌاصة مً وُذ ًغاهه.
 .9بكضاص الؼالب إلاا ًلي هظه اإلاغخلت مً مغاخل خُاجه [.[48
ؤهمُت اؾخسضام الخلمُداث الخلىٍيُت في كغض اإلااصة الللمُت:
ٌلخبر اللىن مً ؤهم اللىاصغ ألاؾاؾُت في جصمُم وؾاثل الاجصا٘
الخللُمُتً ،ةطاًخه بليها ًظٍُ ؤبلاصا حضًضة لها ،ومً زم ًؼٍض مً
ًلالُتهاً" .اؾخسضام اللىن في اللىخاث والغؾىم والخغاثؽ وألاقٖا٘
واإلالصِاث والصىع الٌىجىهغاًُت والصىع اإلاخدغٓت والخلٌؼٍىن
والكغاثذ وألاًالم الثابخت والكٌاًاث وهحر طلٗ ٌؿاكض في ببغاػ اللىاصغ
اإلاهمت في مىطىكاتها ،بط ٌلمل كلى جمُحز هظه اللىاصغ ؤو الخإُٓض كليها
ؤو ػٍاصة الخباًً بُنها" [.[49
ٓما ؤن ألالىان جازغ كلى الىٌـ جإزحرا ؾُٖىلىحُا ًخدضر ًيها
ؤخاؾِـ مخىىكت ًيخج كنها اهتزاػاث بلظها ًىحي بإًٖاع جغٍدىا
وجؼمئيىا وألازغي هظؼغب منهآ ،ما حؿخؼُم ألالىان ؤن حلؼي قلىع
الٌغح واليكاغ والخُىٍت وبىٌـ الىُذ ًمٕنها ؤن حلؼُٗ الخؼن
والٕأبت والظُّ "ٓ ،]50[ .ما وبن هظه الخإزحراث عبما جخلضي مؿخىي
الخإزحر الؿُٖىلىجي بلى الخإزحر الٌؿُىلىجي " خُث ًٖىن لها جإزحر ُىي
ومباقغ ،وٍبضؤ هظا الخإزحر كلى ألاػٌا٘ الظًً ال ًخجاوػ كمغهم الكهىع
اإلالضوصةٓ ،ما ؤن جإزحر ألالىان ًخجاوػ ؤلاوؿان بلى الخُىان [.[51
ًضكم ما ؾبّ طٓغه الضعاؾاث التي ؤحغٍذ خى٘ ؤزغ اللىن كلى
ً
الاؾدُلاب ،خُث وحض ؤن هىاْ ؤلىاها ملُىت حصجم الخالمُظ كلى
الضعاؾت والاؾدُلاب [.[52
ٓما جىصلذ بلع الضعاؾاث بلى ؤن اؾخسضام الخلىًٍ في كغض
اإلااصة الللمُت ًاصي بلى ؾهىلت جىصُل اإلااصة الللمُت ..وجىطُذ اإلااصة
الكٌهُت واإلاؼبىكت ،وجضكُمها ،وٓظلٗ اللالُاث اللضصًت ،واإلاٖاهُت،
واإلاٌاهُم اإلاجغصة ،وبزاعة اهخمام الخالمُظ واهدباههم وًظىلهم ،بل
وبجاخت الٌغصت للخوظًت الغاحلت [.[53
ًظاي بلى ما ؾبّ ما ؤزبدخه البدىر الخضًثت ؤن " ػٍاصة كضص
الخلمُداث ًاصي بلى ػٍاصة الخللم وؤن الضمج بحن ُىىاث الاجصا٘ ًاصي
بلى ًاثضة ؤٓبر مً اؾخسضام ُىاة واخضة " [.[16
ومم جلٗ ألاهمُت لأللىان في كغض اإلااصة الللمُت بال ؤن البلع ال
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جدصُل جالمُظ الصٌحن الغابم والخامـ الابخضاجي إلااصة التربُت
ؤلاؾالمُت وؤخٖام الخالوة والخجىٍض مِاعهت باألؾالُب اإلالخاصة .اؾخسضم
الباخث في صعاؾخه اإلاىهج الخجغٍبي ،وُض ؤؿهغث الىخاثج وحىص ًغوَ
طاث صاللت بخصاثُت في الخدصُل الضعاس ي بحن مخىؾؼي ؤصاء
اإلاجمىكخحن الظابؼت والخجغٍبُت في الصٌحن الغابم والخامـ لصالح
اإلاجمىكت الخجغٍبُت.
وهضًذ صعاؾت ؤباهمي [ ]59بلى بكضاص خُِبت حللُمُت إلاِغع
الخجىٍض في الصٍ الؿاصؽ الابخضاجيٓ .ما هضًذ بلى الخلغي كلى ؤزغ
اؾخسضام الخُِبت الخللُمُت اإلاِترخت في جدصُل وؤصاء واججاهاث
جالمُظ الصٍ الؿاصؽ الابخضاجي .اؾخسضم الباخث في صعاؾخه اإلاىهج
قبه الخجغٍبي ،وؤؿهغث هخاثج الضعاؾت وحىص ًغوَ طاث صاللت
بخصاثُت بحن مخىؾؼاث صعحاث جدصُل جالمُظ اإلاجمىكخحن ٓما
ًِِؿه الخؼبُّ البلضي الزخباع الخدصُل وألاصاء وطلٗ لصالح
اإلاجمىكت الخجغٍبُت .ووحىص ًغوَ طاث صاللت بخصاثُت بحن مخىؾؽ
صعحاث اججاهاث جالمُظ اإلاجمىكخحن ٓما ًِِؿه الخؼبُّ البلضي
إلاُِاؽ الاججاه ،وطلٗ لصالح اإلاجمىكت الخجغٍبُت.
ؤما صعاؾت الُديى وؾالم [ًِ ]60ض هضًذ بلى الخلغي كلى ؤزغ
اؾخسضام بخضي اؾتراجُجُاث الخللم الخلاووي (حِؿٖى  )2في بٓؿاب
جالمُظ الصٍ الؿاصؽ الابخضاجي بلع مهاعاث الخجىٍض في جالوة الِغآن
الٕغٍم ُُاؾا باألؾلىب الخِلُضي الكاجم في جضعَـ اإلاِغع طاجه.
واؾخسضم الباخثان في صعاؾتهما اإلاىهج الخجغٍبي ،وؤؿهغث الىخاثج وحىص
ًغوَ طاث صاللت بخصاثُت بحن مخىؾؽ صعحاث اإلاجمىكت الخجغٍبُت
التي صعؾذ باؾخسضام اؾتراجُجُت الخللم الخلاووي ،ومخىؾؽ صعحاث
اإلاجمىكت الظابؼت التي صعؾذ باؾخسضام ألاؾلىب الخِلُضي في مِغع
الخجىٍض لصالح اإلاجمىكت الخجغٍبُت.
وؤحغي مدمىص [ ]61صعاؾت هضًذ بلى ملغًت ؤزغ اؾخسضام بغهامج
حللُمي مدىؾب في جدصُل ػلبت الصٍ الثامً في مِغع الخالوة
والخجىٍض للِغآن الٕغٍم .اؾخسضم الباخث في صعاؾخه اإلاىهج الخجغٍبي
مم الاؾخلاهت ببؼاُت مالخـت .وؤؿهغث هخاثج الضعاؾت كضم وحىص ًغوَ
طاث صاللت بخصاثُت كىض مؿخىي الضاللت ( )0.05بحن اإلاجمىكخحن
الخجغٍبُت والظابؼت في ٔل مً الازخباع الىـغي اإلاباقغ والىـغي اإلااحل
حلؼي بلى ػغٍِت الخضعَـ .ووحىص ًغوَ طاث صاللت بخصاثُت كىض
مؿخىي الضاللت ( )0.05بحن اإلاجمىكخحن الخجغٍبُت والظابؼت في ٔل مً
الازخباع اللملي اإلاباقغ واإلااحل لصالح اإلاجمىكت الخجغٍبُت حلؼي بلى
ػغٍِت الخضعَـ.
ؤما صعاؾت كبضهللا [ًِ ]62ض هضًذ بلى اؾخِصاء ؤزغ ٔل مً
اإلاسجل واإلاصخٍ اإلالىن في اجِان الخالوة وؤخٖام الخجىٍض لضي ػلبت
الصٍ الثامً ألاؾاس ي في ألاعصن .اؾخسضم الباخث اإلاىهج الخجغٍبي في
صعاؾخه ،وُض ؤؿهغث هخاثج الضعاؾت كضم وحىص ًغوَ طاث صاللت
بخصاثُت كىض مؿخىي ( )0.05حلؼي بلى الخضعَـ باؾخسضام اإلاسجل ؤو
اإلاصخٍ اإلالىن وفي حمُم ؤخٖام الضعاؾت الؿخت ككغ مجخملت
ومٌصلت .ووحىص ًغوَ طاث صاللت بخصاثُت كىض مؿخىي ( )0.05حلؼي
بلى اؾخسضام اإلاسجل واإلاصخٍ اإلالىن ،وُض ؿهغث هظه الٌغوَ في
حمُم ؤخٖام الضعاؾت باؾخثىاء خٕم اإلاض الالػم الٖلمي اإلاسٌٍ.

ٌؿلم بظلٗ بل ًغاها كىصغا حمالُا ًِؽ ،بملنى ؤنها ال حؿاهم في
اللملُت الللمُت.
وفي هظا البدث جم ازخُاع ؤلىان ملُىت هي ألاػعَ وألاخمغ لدكحر بلى
ؤخٖام الخجىٍض اإلاغاص جضعَؿها وؤصائها كلى الىحه اإلاؼلىب مً زال٘
زلّ اعجباغ قغػي بحن اللىن اإلاؿخسضم والخٕم الخجىٍضي لصضوع
اؾخجابت ملُىت هي ؤصاء الخٕم الخجىٍضي.
 .4الدراساث السابلت
اإلادىع ألاو٘ :الضعاؾاث طاث اللالُت بخضعَـ الخجىٍض:
هضًذ صعاؾت اإلاىمني [ ]54بلى ازخباع ؤزغ اؾخسضام ٔل مً الؼغٍِت
الاؾخِغاثُت والُِاؾُت في جضعَـ وخضة الِغآن الٕغٍم ،وؤخٖام الخجىٍض
لضي ػالب الصٍ الؿابم ألاؾاس ي في الخدصُل الٌىعي واإلااحل.
اؾخسضم الباخث في صعاؾخه اإلاىهج الخجغٍبي ،وؤؿهغث هخاثج الضعاؾت
كضم وحىص ًغوَ صالت بحن مخىؾؼاث جالمُظ الصٍ الؿابم ألاؾاس ي
الظًً اؾخسضم لخضعَؿهم الؼغٍِت الُِاؾُت والاؾخِغاثُت ،وطلٗ كلى
ٔل مً ازخباعي الخدصُل الٌىعي واإلااحل .وكضم وحىص ًغوَ صالت في
مخىؾؽ الخدصُل الٌىعي ،والخدصُل اإلااحل بحن الظٔىع وؤلاهار.
ؤما صعاؾت كبض هللا وملٖاوي [ًِ ]55ض هضًذ بلى ملغًت ؤزغ كامل
الىُذ (ػى٘ ًترة الخضعٍب) في حللم الخالوة في مسخبر اللوت مِاعهت بخللم
الخالوة في الـغوي اإلاضعؾُت اللاصًت .اؾخسضم الباخثان في صعاؾتهما
اإلاىهج الخجغٍبي ،وُض ؤؿهغث هخاثج الضعاؾت بلى وحىص ًغوَ طاث صاللت
بخصاثُت كىض مؿخىي صاللت ( )0.01حلؼي بلى ػغٍِت الخضعَـ لصالح
اإلاجمىكت الخجغٍبُت والتي صعؾذ في مسخبر اللوت.
وهضًذ صعاؾت صوٍضي [ ]56بلى اؾخِصاء مضي ًلالُت اؾخسضام
اإلاسجل ومسخبر اللوت في حللُم ؤخٖام جالوة الِغآن الٕغٍم .اؾخسضم
الباخث في صعاؾخه اإلاىهج الخجغٍبي باإلطاًت بلى بؼاُت مالخـت لخالوة
الِغآن الٕغٍم مً بكضاص الباخث .وؤؿهغث هخاثج الضعاؾت وحىص ًغوَ
طاث صاللت بخصاثُت كىض مؿخىي ( )0.05بحن مخىؾؼي صعحاث
اإلاجمىكت الظابؼت واإلاجمىكت الخجغٍبُت ألاولى (التي صعؾذ باؾخسضام
اإلاسجل) لصالح اإلاجمىكت الخجغٍبُت ،مما ًآض بًجابُت ؤزغ اؾخسضام
اإلاسجل .ووحىص ًغوَ طاث صاللت بخصاثُت كىض مؿخىي ( )0.05بحن
مخىؾؼي صعحاث اإلاجمىكت الظابؼت واإلاجمىكت الخجغٍبُت الثاهُت (التي
صعؾذ باؾخسضام مسخبر اللوت) لصالح اإلاجمىكت الخجغٍبُت ،مما ًآض
بًجابُت ؤزغ اؾخسضام مسخبر اللوت.
في خحن هضًذ صعاؾت اللبض اللؼٍؼ [ ]57بلى ملغًت مهاعاث
الخجىٍض التي ٌكُم ًيها اللخً لضي الؼالباث اإلاللماث ،واكضاص بغهامج
ٌلالج هظا اللخً .اؾخسضمذ الباخثت اإلاىهج الىصٌي مً ؤحل
حصخُص اللخً ،واإلاىهج الخجغٍبي إلالغًت ؤزغ البرهامج بلض ؤن اؾخلاهذ
الباخثت ببرهامج كالجي في بلع مهاعاث الخجىٍض مً بكضاصها .وُض
ؤؿهغث هخاثج الضعاؾت وحىص ًغَ طي صاللت بخصاثُت كىض مؿخىي
صاللت ( )0.01بحن مخىؾؼي صعحاث ؤًغاص اللُىت في ؤصائهً كلى الازخباع
الكٌىي والخدغٍغي ُبل جضعَؿهً البرهامج وبلضه لصالح الازخباع
البلضيٓ .ما ؤؿهغث الىخاثج ًلالُت البرهامج وؤزغه ؤلاًجابي في حللُم
اإلاهاعاث اإلاخظمىت ًُه جبلا للىخاثج التي خِِها.
ؤما صعاؾت بخمىص [ًِ ]58ض هضًذ بلى ملغًت ؤزغ الخلٌاػ التربىي في
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ؤما صعاؾت بغُاوي [ًِ ]63ض هضًذ بلى ملغًت ؤزغ الخضعَـ
باؾخسضام اإلاصخٍ اإلاجىص (اإلالىن) في ؤصاء ػلبت الصٍ اللاقغ
ألاؾاس ي إلااصة الخالوة في ؤخٖام (اإلاض ،الوىت ،خغي الغاء ،الِلِلت،
اللوت) .اؾخسضم الباخث اإلاىهج الخجغٍبي في صعاؾخه مً زال٘ جٖىًٍ
مجمىكخحن ،مجمىكت ججغٍبُت جضعؽ باإلاصخٍ اإلالىن ،ومجمىكت
طابؼت جضعؽ باإلاصخٍ هحر اإلالىن .وؤؿهغث الىخاثج وحىص ًاعَ صا٘
بخصاثُا بحن مخىؾؼي ؤصاء الؼلبت بماصة الخالوة و الخجىٍض لصالح
الؼالب والؼالباث في اإلاجمىكت الخجغٍبُت الظًً صعؾىا باؾخسضام
اإلاصخٍ اإلالىن ،وطلٗ في ؤخٖام (اإلاض ،الوىت ،خغي الغاء) كلى الؼالب
الظًً صعؾىا في اإلاصخٍ هحر اإلالىن في اإلاجمىكت الظابؼت ،بِىما لم
جـهغ ًغوَ بحن اإلاجمىكخحن في ؤخٖام (الِلِلت ،اللوت).
وهضًذ صعاؾت الجالص [ ]64بلى الٕكٍ كً ؤزغ اؾخسضام
اإلاصخٍ اإلالىن في حللم الؼلبت ألخٖام الخالوة والخجىٍض مِاعهت
باإلاصخٍ هحر اإلالىنٓ ،ما هضًذ بلى ملغًت اججاهاث الؼلبت هدى
اإلاصخٍ اإلالىن .اؾخسضم الباخث اإلاىهج الخجغٍبي لُِاؽ ؤزغ اؾخسضام
اإلاصخٍ اإلالىن في حللم الؼلبت ألخٖام الخالوة والخجىٍض مِاعهت
باإلاصخٍ اإلالىنٓ ،ما اؾخسضم اإلاىهج اإلاؿحي لُِاؽ ؤزغ اججاهاث
الؼلبت هدى اإلاصخٍ اإلالىن .وؤؿهغث الىخاثج وحىص ًغوَ طاث صاللت
بخصاثُت كىض مؿخىي ( )0.05في جدصُل الؼلبت في ماصة الخالوة
والخجىٍض حلؼي لصالح اإلاجمىكت الخجغٍبُت التي حللمذ باؾخسضام
اإلاصخٍ اإلالىنٓ ،ما ؤؿهغث الىخاثج ؤن اججاهاث الؼلبت هدى اؾخسضام
اإلاصخٍ اإلالىن اججاهاث اًجابُت وبُِم كالُت.
اإلادىع الثاوي :الضعاؾاث طاث اللالُت باأللىان ،وجىِؿم بلى ُؿمحن:
ؤوال :الضعاؾاث اللغبُت طاث اللالُت باأللىان:
ؤحغي الهغف [ ]65صعاؾت هضًذ بلى آدكاي ؤزغ اللىن في
الخدصُل اإلاباقغ لخالمُظ الصٍ الخامـ الابخضاجي ،وُضعتهم كلى
الاخخٌاؾ ببلع اإلاٌاهُم الغثِؿت اإلاىحىصة في ماصة اللوت اللغبُت
اإلاِغعة كليهم ،وٓظلٗ ملغًت ؤزغ الخٌاكل بحن اللىن وػبُلت اإلااصة
الخللُمُت .اؾخسضم الباخث اإلاىهج الخجغٍبي ،باؾخسضام الخدلُل
اللاملي طو الخصمُم  3×2طي الُِاؾاث اإلاخٕغعة ،لُِاؽ الٌغَ بحن
مخىؾؽ كالماث الخالمُظ في اإلاجمىكخحن :الخجغٍبُت والظابؼت لٖل مً:
الخدصُل اإلاباقغ والاخخٌاؾ باإلاللىماث .وؤؿهغث هخاثج الضعاؾت ؤن
الخالمُظ الظًً حللمىا باإلااصة الللمُت التي ؤطٍُ بليها اللىن خصلىا
كلى كالماث ؤًظل مً ػمالئهم الظًً حللمىا باإلااصة الللمُت اللاصًت
هحر اإلالىهتٓ ،ما وحضث ؤزغ طو صاللت بخصاثُت كىض مؿخىي ( )0.05في
الخدصُل اإلاباقغ لخالمُظ اإلاجمىكخحن ٖٓل ،وللخالمُظ طوي الخدصُل
اإلاغجٌم واإلاىسٌع ،وطلٗ لصالح اإلاجمىكت الخجغٍبُت .وٓظلٗ ًِض
وحضث ًغوَ طاث صاللت اخصاثُت كىض مؿخىي ( )0.05في الاخخٌاؾ
باإلاٌاهُم الغثِؿُت بحن جالمُظ اإلاجمىكخحن الخجغٍبُت والظابؼت وبحن
جالمُظ طوي الخدصُل اإلاىسٌع في مجمىكتي الضعاؾت وطلٗ لصالح
اإلاجمىكت الخجغٍبُت.
ؤما صعاؾت الوؼاوي [ًِ ]66ض هضًذ بلى الخلغي كلى ؤزغ بطاًت
اللىن بلى بلع اإلاللىماث في الجوغاًُا في آدؿاب ػالب الصٍ ألاو٘
الثاهىي ألأاصًمي مً مؿخىٍاث جدصُلُت مسخلٌت لهظه اإلاللىماث لهظه
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اإلاللىماث .واؾخسضم الباخث اإلاىهج الخجغٍبي بلض ؤن جم جصيٍُ ػالب
ٔل مً اإلاجمىكت الخجغٍبُت والظابؼت بلى زالر مؿخىٍاث (كا٘،
مخىؾؽ ،مىسٌع) خؿب جدصُلهم في ماصة الجوغاًُا .وُض ؤؿهغث
الىخاثج وحىص ًغَ طي صاللت بخصاثُت ( )0.05بحن مخىؾؽ كالماث
الؼالب طي الخدصُل اللالي واإلاخىؾؽ حلؼي لصالح اإلاجمىكت
الخجغٍبُت التي صعؾذ باؾخسضام اللىن .وكضم وحىص ًغوَ طاث صاللت
بخصاثُت ( )0.05بحن مخىؾؽ كالماث الؼالب طوي الخدصُل
اإلاىسٌع ٌلؼي بلى بطاًت اللىن.
وهضًذ صعاؾت حضوق [ ]67بلى ملغًت ؤزغ اللىن في البرامج
الخللُمُت اإلادى ؾبت في جدصُل ػلبت الصٍ الخامـ ألاؾاس ي إلااصة
التربُت ؤلاؾالمُت .اؾخسضم الباخث في صعاؾخه اإلاىهج الخجغٍبي ،وُض
ؤؿهغث الىخاثج ؤن الؼلبت الظًً حللمىا بالبرهامج الخللُمي اإلادى ؾب
اإلالىن خصلىا كلى كالماث ؤًظل مً ؤُغانهم الظًً حللمىا بالبرهامج
الخللُمي اإلادى ؾب هحر اإلالىن ،خُث وحض ؤزغ طو صاللت بخصاثُت كىض
مؿخىي ( )0.05في الخدصُل لصالح اإلاجمىكت الخجغٍبُت.
ؤما صعاؾت ًىؾٍ [ًِ ]68ض هضًذ بلى ملغًت ؤزغ بطاًت قٖلُت
اللىن بلى اإلاىاص الخللُمُت كلى جدصُل الؼلبت في ماصة الاحخماكُاث مً
ػلبت الصٍ ألاو٘ ؤلاكضاصي في مداًـت الؼعُاء .واؾخسضم الباخث
اإلاىهج الخجغٍبي في صعاؾخه ،وُض ؤؿهغث هخاثج الضعاؾت ؤن الؼلبت الظًً
حللمىا باإلااصة الخللُمُت اإلالىهت خصلىا كلى كالماث ؤًظل مً ؤُغانهم
الظًً حللمىا باإلااصة الخللُمُت هحر اإلالىهت.
في خحن هضًذ صعاؾت الضهان وهؼاوي [ ]69بلى ملغًت ؤزغ جلىًٍ
اإلااصة الخللُمُت في جدصُل ػلبت اإلاضاعؽ اإلاخىؾؼت في ماصة اللوت
ؤلاهجلحزًت بضولت الٖىٍذ ،مً زال٘ جلىًٍ الٖلماث والترآُب الجضًضة
في الىخضة باللىن ألاخمغ وهظا ًٖىن للمجمىكت الخجغٍبُت ،وؤما
اإلاجمىكت الظابؼت ًإكؼُذ اإلااصة اإلاؼبىكت باألؾىص وألابُع وهي
الؼباكت اللاصًت .واؾخسضم الباخثان اإلاىهج الخجغٍبي في صعاؾتهما ،وُض
ؤؿهغث هخاثج الضعاؾت ؤن الٌاعَ في الضعحاث لم ًًٕ طا صاللت
بخصاثُت ،وبن ٔاهذ صعحاث اإلاجمىكت الخجغٍبُت ؤكلى مً الظابؼت.
زاهُا :الضعاؾاث ألاحىبُت طاث اللالُت باأللىان:
ؤحغي ؾٖاعبِىى [ ]70صعاؾت هضًذ بلى جدضًض ؤزغ اؾتراجُجُت
اللىن في حللم بغامج في التربُت الغٍاطُت مً خُث الخدصُل والاججاه
كلى كُىت مً ػالب ٔلُت بلىمغبحرن الخٖىمُت .اؾخسضم الباخث اإلاىهج
الخجغٍبي في صعاؾخه باإلطاًت بلى اؾخبُان إلالغًت جإزحر اؾخلما٘
اؾتراجُجُت اإلاىاص اإلالىهت وهحر اإلالىهت في اججاه الؼالب هدى ػغاثّ
الخضعَـ في التربُت الغٍاطُت .وُض ؤؿهغث الىخاثج كضم وحىص ًغوَ
طاث صاللت بخصاثُت ( )0.05في جدصُل الؼالب ٌلؼي بلى اللىن ؾىاء
ٔان اللىن مهما في اإلاٌهىم ؤو هحر مهم في مؿاَ التربُت الغٍاطُتٓ .ما
جىصلذ الىخاثج بلى ؤن اإلاجمىكت التي صعؾذ اإلاىاص اإلالىهت ًظلذ
بطاًت اللىن بلى اإلاىاص الخللُمُت ،وصكمذ الٌٕغة الِاثلت بإهه ًٖىن
للمٌاهُم والصُى واللباعاث ملنى ؤًظل بطا ُضمذ بكٖل ملىن.
ؤما صعاؾت مُلغ [ًِ ]71ض هضًذ بلى ملغًت ؤزغ اللىن في جدصُل
جالمُظ اإلاغخلت الابخضاثُت لبلع اإلاللىماث مً الخغاثؽ الجوغاًُت.
اؾخسضم الباخث اإلاىهج الخجغٍبي في صعاؾخه ،وُض ؤؿهغث الىخاثج ؤن
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ً
ؤزغ اللىن مما ًجلل الخىاُع خى٘ ؤزغ الخلىًٍ ال ًؼا٘ ُاثما.
 حل هخاثج الضعاؾاث الؿابِت في اإلادىع ألاو٘ ٔان في صالح اإلاجمىكاثالخجغٍبُت بسالي صعاؾت اإلاىمني [ ]54ومدمىص [ ]61في حاهبها الىـغي
خُث لم جضال كلى ًغوَ لصالح اإلاجمىكت الخجغٍبُت.
 قملذ الضعاؾاث الؿابِت حمُم اإلاغاخل الخللُمُت مً اإلاغخلتالابخضاثُت وختى اإلاغخلت الجاملُت.
 هالبُت الضعاؾاث الؿابِت جم بحغاءها زاعج مجخمم اإلاملٕت اللغبُتالؿلىصًت باؾخثىاء صعاؾت ؤبا همي [ ]59وصعاؾت الُديى وؾالم []60
وصعاؾت اللبض اللؼٍؼ [.[57
ؤوحه ازخالي الضعاؾت الخالُت كً الضاعؾاث الؿابِت:
 جإحي هظه الضعاؾت مآضة لبلع ما جىصلذ بلُه بلع الضعاؾاثالؿابِت مً هخاثج.
 جمخاػ هظه الضعاؾت – خؿب كلم الباخثحن – ٔىنها ؤو٘ صعاؾت فياإلاملٕت اللغبُت الؿلىصًت هضًذ بلى ملغًت ؤزغ اؾخسضام الخلمُداث
الخلىٍيُت في جضعَـ مِغع الخجىٍض لضي ػالب الصٍ الخامـ
الابخضاجي.
 اإلاخوحراث في هظا البدث الؼماهُت ؤو اإلاٖاهُت مسخلٌت كما حاء فيالضعاؾاث الؿابِت.
 .5الطزيلت وإلاجزاءاث
أ .مىهج الدراست
اجبلذ هظه الضعاؾت اإلاىهج قبه الخجغٍبي وهى اإلاىهج الظي ًضعؽ
ؤزغ اإلاخوحر اإلاؿخِل (الخلمُداث الخلىٍيُت) كلى اإلاخوحر الخابم (الخدصُل
الضعاس ي) ،وؤٓثر ألاؾالُب مىاؾبت لهظه الضعاؾت هى اإلاىهج قبه
الخجغٍبي " الظي ٌؿخؼُم الباخث بىاؾؼخه ؤن ٌلغي ؤزغ الؿبب
(اإلاخوحر اإلاؿخِل) في (اإلاخوحر الخابم) " [.[75
ب .مجخمع الدراست
جٖىن مجخمم الضعاؾت مً حمُم جالمُظ الصٍ الخامـ الابخضاجي
في اإلاضاعؽ الخٖىمُت بمداًـت خٌغ الباػً والبالى كضصهم 2799
ً
جلمُظا للام 1426هـُ(.ؿم الخاؾب آلالي ،بصاعة حللُم مداًـت خٌغ
الباػً1426:هـ).
ج .عيىت الدراست
ً
جٖىهذ كُىت الضعاؾت مً ( 54جلمُظا) مً مضعؾت كثمان بً كٌان
الابخضاثُت خُث جم ازخُاعها مً مضاعؽ مداًـت خٌغ الباػً
بالؼغٍِت الِصضًت (التي حلني ؤن ؤؾاؽ الازخُاع زبرة الباخث
وملغًخه) [ .]73وجدخىي اإلاضعؾت كلى ًصلحن للصٍ الخامـ
الابخضاجي ،جم ازخُاع ؤخض الٌصلحن بالؼغٍِت اللكىاثُت ٓمجمىكت
ججغٍبُت وألازغي ٓمجمىكت طابؼت ،وٍىضح الجضو٘ الخالي عُم ()1
جىػَم كُىت الضعاؾت:

الخالمُظ الظًً صعؾىا الخغاثؽ اإلالىهت ٔاهذ كالماتهم ؤكلى مً الظًً
صعؾىا الخغاثؽ هحر اإلالىهت.
وهضًذ صعاؾت حىوؿىن وعوبغؾىن [ ]72بلى الخلغي كلى ؤزغ
اللىن في الخللم مً ألاًالم الخللُمُت ؾىاء كلى الخدصُل اإلاباقغ ؤو
الاخخٌاؾ باإلاللىماث كلى ؤعبم مجمىكاث مً الؼلبت مسخلٌت ألاكماع
(ؾىت زالثت وؾىت عابلت حاملت ،الصٍ الخاؾم واللاقغ ،الصٍ
الؿاصؽ ،الصٍ ألاو٘ الابخضاجي) .اؾخسضم الباخث اإلاىهج الخجغٍبي في
صعاؾخه ،وؤؿهغث الىخاثج كضم وحىص ًغوَ طاث صاللت بخصاثُت بحن
جدصُل واخخٌاؾ حمُم اإلاجمىكاث التي قاهضث ألاًالم اإلالىهت
للمللىماث وجدصُل واخخٌاؾ حمُم اإلاجمىكاث التي قاهضث ألاًالم
هحر اإلالىهت للمللىماث.
ؤما صعاؾت ؾخىن [ًِ ]17ض هضًذ لخدضًض ما بطا ٔاهذ اإلاىاص
اإلالىهت جثحر ؤهىاكا وؤهماػا مسخلٌت مً الاؾخجاباث اللٌـُت مِاعهت مم
اإلاىاص هحر اإلالىهت .وجإلٌذ كُىت البدث مً ( )36ػالبا مً ػالب
الصٌىي الؿاصؾت والؿابلت والثامىت ،وجٖىهذ اإلااصة الللمُت مً زالزت
ؤًالم هاػِت :ؤخضها ًخدضر كً جدُت امغؤة ألزغي ،والثاوي ٌلالج ؤخض
ؤللاب ألاػٌا٘ ،والثالث ًخٖلم كً مداصزت عحل كً الكول واللمل،
ؤل ًلم كغض إلاضة ( )66زاهُت ،ؤاهذ ألاًالم اإلالىهت وهحر اإلالىهت
مدكابهت ماكضا اللىن ،وُض كغطذ ألاًالم ؤمام الؼالب بىاؾؼت حهاػ
ؾِىما ،وسجلذ اؾخجاباتهم كلى ألاؾئلت كلى قغٍؽ ٔاؾِذ ،خُث
ٔان ٌلغض الباخث حؼءا مً الٌلم ،وَؿإ٘ الؼالب كىه الؿاا٘
ألاو٘ ،وَسجل الاؾخجابت ،زم ٌلغض حؼءا آزغ وَؿإ٘ ؾاالا آزغ،
وهٕظا ختى ؾإ٘ الباخث ؤعبلت ؤهىاق مً ألاؾئلت كلى ٔل ًلم ،وسجل
الاؾخجاباث ،وؤؿهغث هخاثج الضعاؾت ؤهه ال ًىحض للىن ؤزغ في الخللُم.
وهضًذ صعاؾت بُٕغ وآزغون [ ]12بلى الخدِّ مً قمىلُت الصىع
اإلالىهت اإلالالجت بالخاؾب اإلاصوغ والتي كغطذ كلى قاقت ؤخاصًت
اللىن ،واؾخسضم الباخث اإلاىهج الخجغٍبي في صعاؾخه كلى كُىت مً
ػالب الصٍ الثاوي والثالث والغابم الابخضاجي .وُض ؤؿهغث الىخاثج ؤن
ألاػٌا٘ في اإلالالجت الثاهُت (مم اللىن) ُض ؤصعٔىا قٖل الصىع ؤٓثر مً
ألاػٌا٘ في اإلالالجت ألاولى (بضون لىن).
الخعليب على الدراساث السابلت
 حمُم الضعاؾاث الؿابِت اكخمضث اإلاىهج الخجغٍبي ٓإصاة للضعاؾت،والبلع منها ؤطاي ؤصاة الاؾدباهت ٓضعاؾت اللبض اللؼٍؼ [ ]57والجالص
[ ]64وؾٖاعبِىى [.[70
 حمُم صعاؾاث اإلادىع ألاو٘ جغٓؼث خى٘ مِاعهت ػغَ جضعَـ خضًثتمِاعهت مم الؼغٍِت الخِلُضًت وؤزغ طلٗ كلى الخدصُل الضعاس ي وبلع
اإلاخوحراث ألازغي.
 -لم جض٘ الضعاؾاث الخجغٍبُت في اإلادىع الثاوي كلى هخاثج خاؾمت خى٘

جدول 1
جىسيع عيىت الدراست
املجمىعت
الخجغٍبُت
الظابؼت
اإلاجمىق

العدد
26
28
54
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الطزيلت املسخخدمت في الخدريس
الخلمُداث الخلىٍيُت
بضون ؤلىان

6

د .أداة الدراست
اكخمض الباخثان كلى الازخباع الخدصُلي ؤصاة للبدث وُض جٖىن مً
حؼؤًً :الجؼء ألاو٘ اخخىي كلى بُاهاث كً الؼالب وحللُماث الازخباع،
بِىما اقخمل الجؼء الثاوي كلى مٌغصاث الازخباع وكضصها ( )20مٌغصة
وهي مِؿمت كلى ُؿمحن :قٌىي وجدغٍغي ،وُض مغ بكضاص الازخباع
بالخؼىاث الللمُت الالػمت لبىاء الازخباع الخدصُلي وحاءث كلى الىدى
الخالي:
 .1جدضًض الهضي مً الازخباعُُ :اؽ مضي جدصُل ػالب الصٍ
الخامـ الابخضاجي ألخٖام الخجىٍض اإلاِغعة في الٌصل الضعاس ي الثاوي
(الىىن واإلاُم اإلاكضصجحن ،اإلاُم الؿآىت) وطلٗ كىض اإلاؿخىٍاث اإلالغًُت
الضهُا كىض بلىم وهي :الخظٓغ ،الٌهم ،الخؼبُّ.
 .2ازخُاع مىطىق الضعاؾت:
جم ازخُاع الٌصل الثاوي مً ٓخاب الخجىٍض للصٍ الخامـ
الابخضاجي ػبلت 1426هـ ،واإلاكخملت كلى ؤخٖام الىىن واإلاُم اإلاكضصجحن
وؤخٖام اإلاُم الؿآىت ،وُض جم جصمُم هظه ألاخٖام بةصزا٘ بلع
ألالىان كليها وهي اللىن ألاػعَ وألاخمغ ،وهظا جضعؾه اإلاجمىكت
الخجغٍبُت ،في خحن جضعؽ اإلاجمىكت الظابؼت هٌـ ألاخٖام ولًٕ مً
هحر ؤن هضزل كليها ؤي لىن بل ًِؽ اللىن ألاؾىص.
 .3صُاهت ألاهضاي الؿلىُٓت التي جم ُُاؾها.
 .4صُاهت مٌغصاث الازخباع:
جمذ صُاهت مٌغصاث الازخباع كلى ُؿمحن:
*الِؿم ألاو٘ كلى همؽ الازخباعاث اإلاىطىكُت " وٍِصض بها جلٗ
الازخباعاث التي جخٖىن مً ؤؾئلت مولِت بحاباتها الصخُدت مدضصة ال
زالي خىلها ،وجخمحز الازخباعاث اإلاىطىكُت بخىًغ اإلاىطىكُت في جِضًغ
الضعحت وؾهىلت الخصخُذ وُضعتها كلى قمىلُت ُضع ٓبحر مً اإلاِغع "
[.[74
وُض جم جِؿُم ألاؾئلت اإلاىطىكُت كلى الىدى الخالي :
 .1ؤؾئلت الازخُاع مً مخلضص ،واقخملذ كلى زمـ ؤؾئلت ،لٖل ؾاا٘
صعحت.
 .2ؤؾئلت اإلاؼابِت (اإلاؼاوحت) ،واقخملذ كلى زمـ ؤؾئلت ،لٖل ؾاا٘
صعحت.
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 .3ؤؾئلت ؤلاحاباث الِصحرة وؤلآما٘ :اقخملذ كلى زمـ ؤؾئلت ،لٖل
ؾاا٘ صعحت.
* الِؿم الثاوي :الازخباع الكٌىي (ألاصاجي) :وهى كباعة كً مجمىكت
مسخاعة مً اإلاىاٍُ جمثل كُىاث مً ؤهىاق الؿلىْ (اللٌـي) ،حلغض
كلى الخلمُظ وٍؼلب مىه ؤن ًِىم بأصاءاث ملُىت ًمًٕ جِضًغها.
واقخمل كلى زمؿت هصىص مً هصىص الِغآن الٕغٍم ،لٖل هص
صعحت واخضة ،وٍمثل الازخباع ألاصاجي الؿاا٘ عُم ( )4في الازخباع
الخدصُلي بضال مً بًغاصه لىخضه.
 .5خؿاب الصضَ الـاهغيًِ :ض جم كغض الازخباع في صىعجه ألاولُت
ً
ً
كلى مجمىكت مً اإلادٕمحن اإلاخسصصحن لخدُٕمه كلمُا وجغبىٍا مً
خُث مضي مىاؾبت ألاؾئلت لخالمُظ الصٍ الخامـ الابخضاجي .ووطىح
الصُاهت .ومضي الاعجباغ باألهضاي الؿلىُٓت (الخظٓغ ،الٌهم،
الخؼبُّ) .وكلى طىء طلٗ جمذ بكاصة صُاهت بلع اللباعاث لؼٍاصة
الىطىح واؾدبضالها بإزغي.
 .6جؼبُّ الازخباع كلى كُىت اؾخؼالكُت:
ػبّ الازخباع في صىعجه ألاولُت كلى كُىت اؾخؼالكُت مً مجخمم
الضعاؾت هٌؿه (الصٍ الخامـ الابخضاجي) ،وبلض جؼبُّ الازخباع كلى
اللُىت الاؾخؼالكُت اجطح ما ًلي:
ؤ -حللُماث الازخباع :جبحن ؤن حللُماث الازخباع واضخت ،خُث لم ٌؿإ٘
كنها ؤي جلمُظ.
ب -وطىح مٌغصاث الازخباعٔ :اهذ واضخت ؤزىاء الخؼبُّ ،ولم ًًٕ
هىاْ ؤي لبـ ؤو همىض لضي اللُىت الاؾخؼالكُت.
ث -جدضًض ػمً الازخباع :الخف الباخث ؤن ؤو٘ جلمُظ اهخهى مً بحابت
الازخباع الخدصُلي بكُِه (الخدغٍغي والكٌىي) اؾخوغَ ( )35صُُِت
وؤن آزغ جلمُظ اهخهي مً الازخباع بكُِه اؾخوغَ ( )45صُُِت،
وبدؿاب مخىؾؽ الؼمً ًخطح ؤن الؼمً اإلاىاؾب لإلحابت كً الازخباع
هى ( )40صُُِت.
ر -صضَ الاحؿاَ الضازلي:
جم خؿاب صضَ الازخباع بخصاثُا باؾخسضام ملامل اعجباغ بحرؾىن
لُِاؽ اللالُت بحن صعحت ٔل ؾاا٘ والضعحت الٖلُت لالزخباع والجضو٘
الخالي ًىضح طلٗ.

جدول  .2معامل ارجباط أسئلت الاخخبار بالدرجت الكليت
عُم الؿاا٘
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

عُم الؿاا٘
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ملامل الاعجباغ بالضعحت الٖلُت
0.37
**0.52
**0.60
*0.39
**0.60
0.31
*0.46
**0.84
**0.84
**0.57

358

ملامل الاعجباغ بالضعحت الٖلُت
**0.62
0.25
**0.61
**0.77
**0.81
0.36
**0.50
**0.63
** 0.52
0.33

ًخطح مً الجضو٘ الؿابّ بإن ؤهلب ملامالث اعجباغ ؤؾئلت
الازخباع بالضعحت الٖلُت صالت كىض مؿخىي ( )0.05مما ٌلني بإن ؤصاة
البدث صالخت في طىء ػبُلت الضعاؾت وؤهضاًها.
ج -خؿاب زباث الازخباع (الخدغٍغي) :وجم خؿاب زباث الازخباع
الخدغٍغي بؼغٍِخحن كلى الىدى الخالي:
 -1جم اؾخسضام ملامل ٔىصع عٍدكاعصؾىن ( )20وُض حاء زباث الازخباع
بيؿبت  0.88وهي وؿبت زباث مىاؾبت في طىء ػبُلت الضعاؾت وؤهضاًها.
 -2ج ـم خؿ ـاب زب ـاث الازخب ـاع بؼ ـغٍِت الخج ـؼث ـت الىصٌُـ ـت باؾخـسضام

ملامل حخمان وُض بلى زباث الازخباع  0.83وهظا ًض٘ كلى زباث حُض
لالزخباع.
ح -جم خؿاب زباث الازخباع الكٌىي كً ػغٍّ خؿاب ملامل اعجباغ
مالخـت الٌاخص ألاو٘ (الباخث) والٌاخص الثاوي باؾخسضام ملامل
الاعجباغ ،وُض بلى  0.77وهى مؿخىي زباث حُض ألهغاض الضعاؾت،
وبالخالي جم الخصى٘ كلى ازخباع جدصُلي ًدؿم بالثباث والصضَ في
صىعجه النهاثُت.
ر -جدضًض ملامالث الؿهىلت والصلىبت:

جدول 3
معامالث سهىلت أسئلت الاخخبار الخحصيلي
عُم الؿاا٘
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

عُم الؿاا٘
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ملامل الؿهىلت
0.85
0.48
0.67
0.78
0.67
0.96
0.89
0.48
0.48
0.26

ًخطح مً الجضو٘ الؿابّ بإن ملامالث ؾهىلت ؤؾئلت الازخباع جتراوح
ما بحن ( 0.22و  )0.89وهي ملامالث ؾهىلت مىاؾبت ومخٌاوجت .وجم
خظي الؿاا٘ الؿاصؽ خُث بلى ملامل ؾهىلخه (.)0.96

ملامل الؿهىلت
0.26
0.81
0.22
0.3
0.41
0.7
0.89
0.48
0.48
0.52

ر – خؿاب ملامالث الخمُحزً :ىضح الجضو٘ عُم ( )4ملامالث الخمُحز
ألؾئلت الازخباع الخدصُلي:

جدول 4
معامالث الخمييز ألسئلت الاخخبار الخحصيلي
عُم الؿاا٘
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

عُم الؿاا٘
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ملامل الخمُحز
0.38
0.75
0.75
0.38
0.63
0.13
0.38
1
1
0.63

ًخطح مً الجضو٘ الؿابّ ؤن ملامالث جمُحز مٌغصاث الازخباع
جغاوخذ ما بحن ( 0.25و  )1.00مما ًض٘ كلى ؤن مٌغصاث الازخباع حلض
مِبىلت ألهغاض الضعاؾت مً خُث ُضعتها كلى الخمُحز بحن اإلاؿخىٍاث
اإلاسخلٌت للؼلبت ،وجم خظي الؿاا٘ الؿاصؽ الظي ُل ًُه ملامل
الخمُحز كً ( ،)0.25خُث بلى (.)0.13

ملامل الخمُحز
0.63
0.25
0.63
0.75
1
0.5
0.38
0.75
0.63
0.38

طبؽ مخوحراث الضعاؾت :للخإٓض مً جدِّ جٖاًا اإلاجمىكت الخجغٍبُت
واإلاجمىكت الظابؼت جم طبؽ بلع اإلاخوحراث التي ًمًٕ ؤن جازغ كلى
هخاثج الضعاؾت كلى الىدى الخالي:
 -19جم جؼبُّ الازخباع الِبلي كلى مجمىكتي الضعاؾت ،والجضو٘ الخالي
ًىضح حؿاوي مخىؾؼاث جدصُل اإلاجمىكخحن في الازخباع الخدصُلي
الِبلي:
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الىصٍ
الخظٓغ
الٌهم
الخدغٍغي
الكٌهي
(ألاصاجي)
الضعحت الٖلُت

اإلاجمىكاث
الخجغٍبُت
الظابؼت
الخجغٍبُت
الظابؼت
الخجغٍبُت
الظابؼت
الخجغٍبُت
الظابؼت
الخجغٍبُت
الظابؼت

1

جدول 5
حساوي مخىسطاث جحصيل املجمىعخين في الاخخبار الخحصيلي اللبلي
الاهدغاي اإلالُاعي
اإلاخىؾؽ الخؿابي
اللضص
27.31
44.61
26
23.40
40.71
28
19.66
30.76
26
11.22
27.04
28
17.31
34.41
26
10.81
30.63
28
17.60
30.96
26
13.28
26.96
28
16.57
32.68
26
9.61
28.80
28

ًىضح الجضو٘ الؿابّ ٓما حكحر ُُمت (ث) كضم وحىص ًغوَ طاث
صاللت بخصاثُت بحن مخىؾؽ جدصُل اإلاجمىكت الخجغٍبُت واإلاجمىكت
الظابؼت في حمُم اإلاؿخىٍاث الضهُا كىض بلىم (الخظٓغ ،الٌهم،
الخؼبُّ) ؾىاء ٔاهذ مجخملت ؤو ٔل كلى خضة.

7112

ُُمت ث
.56
.86
.97
.95
1.06

مؿخىي الضاللت
.57
هحر صالت
.39
هحر صالت
.33
هحر صالت
.34
هحر صالت
.29
هحر صالت

ب -بالغحىق بلى سجالث صعحاث الخالمُظ النهاثُت في اللام الؿابّ
(الصٍ الغابم) جم الخإٓض مً جٖاًا جدصُل الخالمُظ في ٓال الصٌحن في
حمُم اإلاىاص الضًيُت (الِغآن ،الخىخُض ،الٌِه) وٓظلٗ جٖاًاهم في
الخدصُل اللام لجمُم اإلاىاص ،وٍىضح طلٗ الجضو٘ عُم (:)6

جدول  .6جكافؤ جحصيل الخالميذ في كال الصفين في جميع املىاد الدًييت (اللزآن ،الخىحيد ،الفله) وكذلك جكافؤهم في الخحصيل العام لجميع املىاد في العام
السابم (الصف الزابع)
الاهدغاي اإلالُاعي
مؿخىي الضاللت
ُُمت ث
اإلاخىؾؽ الخؿابي
اللضص
اإلاجمىكاث
الىصٍ
 .071هحر صالت
1.85
18.18
77.69
26
الخجغٍبُت
ماصة الِغآن
10.44
85.25
28
الظابؼت
 .39هحر صالت
.85
9.31
82.50
26
الخجغٍبُت
ماصة الخىخُض
10.31
84.78
28
الظابؼت
 .17هحر صالت
1.37
15.59
77.53
26
الخجغٍبُت
ماصة الٌِه
13.97
83.3
28
الظابؼت
 .11هحر صالت
1.58
13.9
79.24
26
الخجغٍبُت
اإلاىاص الضًيُت
10.58
84.35
28
الظابؼت
 .38هحر صالت
.88
212.89
1385.60
26
الخجغٍبُت
الخدصُل اللام
164.81
1432.10
28
الظابؼت
لجمُم اإلاىاص

ًخطح مً الجضو٘ ٓما حكحر ُُمت ث كضم وحىص ًغوَ طاث صاللت
بخصاثُت بحن مخىؾؽ جدصُل اإلاجمىكت الخجغٍبُت ومخىؾؽ جدصُل
اإلاجمىكت الظابؼت وطلٗ في اإلاىاص الضًيُت (الِغآن ،الخىخُض ،الٌِه)
ٔل كلى خضة ،ومجخملت ،وٓظلٗ في الخدصُل اللام لجمُم اإلاىاص مما
ٌلني جٖاًا اإلاجمىكخحن.
البضء في جضعَـ اإلاجمىكخحن الخجغٍبُت والظابؼت :خُث جم جؼبُّ
الخجغبت كلى جالمُظ الصٍ الخامـ الابخضاجي في مضعؾت كثمان بً
كٌان الابخضاثُت بمداًـت خٌغ الباػً في الٌصل الضعاس ي الثاوي مً
اللام 1427/1426هـ ،خُث بضؤث كملُت جضعَـ وخضحي (الىىن واإلاُم
اإلاكضصجحن ،اإلاُم الؿآىت) لٕال اإلاجمىكخحن الخجغٍبُت والظابؼت في
ًىم الثالزاء اإلاىاًّ 1427/4/4هـ ،وكلى مضي ( )6خصص.

 .6الىخائج
بلض الاهتهاء مً جؼبُّ الخجغبت ،وبحغاء الازخباع البلضي ،جم
جدلُل الىخاثج للخدِّ مً صخت ًغوض الضعاؾت ،وًُما ًلي كغض
ألهم الىخاثج التي جم الخىصل بليها لإلحابت كً ؾاا٘ الضعاؾت وللخدِّ
مً صخت ًغوطه:
ؤوال :ازخباع صخت الٌغض ألاو٘:
ًىص الٌغض الصٌغي ألاو٘ للبدث كلى ؤهه " ال جىحض ًغوَ طاث
صاللت بخصاثُت بحن مخىؾؼاث صعحاث جالمُظ ٔل مً اإلاجمىكخحن
الخجغٍبُت والظابؼت كىض مؿخىي الخظٓغ في الازخباع الخدصُلي
البلضي إلااصة الخجىٍض لخالمُظ الصٍ الخامـ الابخضاجي " .وللخدِّ مً
الٌغض جم اؾخسضام ازخباع (ث) ٓما هى مىضح في الجضو٘ الخالي:

جدول 7
هخائج اخخبار (ث) لداللت الفزوق بين مخىسط املجمىعت الخجزيبيت واملجمىعت الضابطت عىد مسخىي الخذكز في الاخخبار الخحصيلي البعدي
الاهدغاي اإلالُاعي
مؿخىي الضاللت
ُُمت ث
اإلاخىؾؽ الخؿابي
اللضص
اإلاجمىكاث
الٌغوض
الٌغض ألاو٘
0.71
0.36
9.70
93.07
26
الخجغٍبُت
هحر صالت
14.25
94.28
28
الظابؼت
(الخظٓغ)
360

ً
زاهُا :ازخباع صخت الٌغض الثاوي:
ًىص الٌغض الصٌغي الثاوي للبدث كلى ؤهه " ال جىحض ًغوَ طاث
صاللت بخصاثُت بحن مخىؾؼاث صعحاث جالمُظ ٔل مً اإلاجمىكخحن
الخجغٍبُت والظابؼت كىض مؿخىي الٌهم في الازخباع الخدصُلي البلضي
إلااصة الخجىٍض لخالمُظ الصٍ الخامـ الابخضاجي" .وللخدِّ مً الٌغض
جم اؾخسضام ازخباع (ث) ٓما هى مىضح في الجضو٘ الخالي:

ًخطح مً الجضو٘ ٓما حكحر ُُمت (ث) كضم وحىص ًغوَ طاث
صاللت بخصاثُت بحن مخىؾؽ صعحاث اإلاجمىكت الخجغٍبُت ومخىؾؽ
صعحاث اإلاجمىكت الظابؼت في الازخباع الخدصُلي البلضي كىض مؿخىي
الخظٓغ ،وبظلٗ هِبل الٌغطُت الصٌغٍت التي جىص كلى كضم وحىص
ًغوَ طاث صاللت بخصاثُت بحن مخىؾؼاث صعحاث جالمُظ ٔل مً
اإلاجمىكخحن الخجغٍبُت والظابؼت كىض مؿخىي الخظٓغ في الازخباع
الخدصُلي البلضي إلااصة الخجىٍض لخالمُظ الصٍ الخامـ الابخضاجي.

جدول 8
هخائج اخخبار (ث) لداللت الفزوق بين مخىسط املجمىعت الخجزيبيت واملجمىعت الضابطت عىد مسخىي الفهم في الاخخبار الخحصيلي البعدي
الاهدغاي اإلالُاعي
مؿخىي الضاللت
ُُمت ث
اإلاخىؾؽ الخؿابي
اللضص
اإلاجمىكاث
الٌغوض
0.29
1.07
21.48
75.82
26
الخجغٍبُت
الٌغض الثاوي
هحر صالت
22.74
69.38
28
الظابؼت
(الٌهم)

ًخطح مً الجضو٘ ٓما حكحر ُُمت (ث) كضم وحىص ًغوَ طاث
صاللت بخصاثُت بحن مخىؾؽ صعحاث اإلاجمىكت الخجغٍبُت ومخىؾؽ
صعحاث اإلاجمىكت الظابؼت في الازخباع الخدصُلي البلضي كىض مؿخىي
الٌهم ،وبظلٗ هِبل الٌغطُت الصٌغٍت التي جىص كلى كضم وحىص
ًغوَ طاث صاللت بخصاثُت بحن مخىؾؼاث صعحاث جالمُظ ٔل مً
اإلاجمىكخحن الخجغٍبُت والظابؼت كىض مؿخىي الٌهم في الازخباع
الخدصُلي البلضي إلااصة الخجىٍض لخالمُظ الصٍ الخامـ الابخضاجي.

زالثا :ازخباع صخت الٌغض الثالث:
ًىص الٌغض الصٌغي الثالث للبدث كلى ؤهه " ال جىحض ًغوَ
طاث صاللت بخصاثُت بحن مخىؾؼاث صعحاث جالمُظ ٔل مً اإلاجمىكخحن
الخجغٍبُت والظابؼت كىض مؿخىي الخؼبُّ في الازخباع الخدصُلي
البلضي إلااصة الخجىٍض لخالمُظ الصٍ الخامـ الابخضاجي " .وللخدِّ مً
الٌغض جم اؾخسضام ازخباع (ث) ٓما هى مىضح في الجضو٘ الخالي:

جدول 9
هخائج اخخبار (ث) لداللت الفزوق بين مخىسط املجمىعت الخجزيبيت واملجمىعت الضابطت عىد مسخىي الخطبيم في الاخخبار الخحصيلي البعدي
الاهدغاي اإلالُاعي
مؿخىي الضاللت
ُُمت ث
اإلاخىؾؽ الخؿابي
اللضص
اإلاجمىكاث
الٌغوض
0.47
0.72
24.49
56.92
26
الخجغٍبُت
الٌغض الثالث
هحر صالت
24.47
52.14
28
الظابؼت
(الخؼبُّ)

ًخطح مً الجضو٘ ٓما حكحر ُُمت (ث) كضم وحىص ًغوَ طاث
صاللت بخصاثُت بحن مخىؾؽ صعحاث اإلاجمىكت الخجغٍبُت ومخىؾؽ
صعحاث اإلاجمىكت الظابؼت في الازخباع الخدصُلي البلضي كىض مؿخىي
الخؼبُّ ،وبظلٗ هِبل الٌغطُت الصٌغٍت التي جىص كلى كضم وحىص
ًغوَ طاث صاللت بخصاثُت بحن مخىؾؼاث صعحاث جالمُظ ٔل مً
اإلاجمىكخحن الخجغٍبُت والظابؼت كىض مؿخىي الخؼبُّ في الازخباع
الخدصُلي البلضي إلااصة الخجىٍض لخالمُظ الصٍ الخامـ الابخضاجي.

عابلا :ازخباع صخت الٌغض الغابم:
ًىص الٌغض الصٌغي الغابم للبدث كلى ؤهه " ال جىحض ًغوَ طاث
صاللت بخصاثُت بحن مخىؾؼاث صعحاث جالمُظ ٔل مً اإلاجمىكخحن
الخجغٍبُت والظابؼت في اإلاؿخىٍاث الضهُا مً اإلاجا٘ اإلالغفي ٖٓل
(الخظٓغ ـ الٌهم ـ الخؼبُّ) في الازخباع الخدصُلي البلضي إلااصة الخجىٍض
لخالمُظ الصٍ الخامـ الابخضاجي .وللخدِّ مً الٌغض جم اؾخسضام
ازخباع (ث) ٓما هى مىضح في الجضو٘ الخالي:

جدول 11
هخائج اخخبار (ث) لداللت الفزوق بين مخىسط املجمىعت الخجزيبيت واملجمىعت الضابطت في املسخىياث الدهيا مً املجال املعزفي ككل (الخذكز ،الفهم ،الخطبيم)
في الاخخبار الخحصيلي البعدي
الاهدغاي اإلالُاعي
مؿخىي الضاللت
ُُمت ث
اإلاخىؾؽ الخؿابي
اللضص
اإلاجمىكاث
الٌغوض
0.36
0.92
16.91
68.64
26
الخجغٍبُت
الٌغض الغابم
هحر صالت
19.79
64.04
28
الظابؼت

ًخطح مً الجضو٘ ٓما حكحر ُُمت (ث) كضم وحىص ًغوَ طاث
صاللت بخصاثُت بحن مخىؾؽ صعحاث اإلاجمىكت الخجغٍبُت ومخىؾؽ
صعحاث اإلاجمىكت الظابؼت في الازخباع الخدصُلي البلضي في اإلاؿخىٍاث
الضهُا مً اإلاجا٘ اإلالغفي ٖٓل (الخظٓغ ،الٌهم ،الخؼبُّ) ،وبظلٗ هِبل
الٌغطُت الصٌغٍت التي جىص كلى كضم وحىص ًغوَ طاث صاللت
بخصاثُت بحن مخىؾؼاث صعحاث جالمُظ ٔل مً اإلاجمىكخحن الخجغٍبُت
والظابؼت في اإلاؿخىٍاث الضهُا مً اإلاجا٘ اإلالغفي ٖٓل (الخظٓغ ،الٌهم،

الخؼبُّ) في الازخباع الخدصُلي البلضي إلااصة الخجىٍض لخالمُظ الصٍ
الخامـ الابخضاجي.
 .7مىاكشت الىخائج
جىصلذ الضعاؾت بلى كضم وحىص ًغوَ طاث صاللت بخصاثُت بحن
مخىؾؽ جدصُل اإلاجمىكت الخجغٍبُت ومخىؾؽ جدصُل اإلاجمىكت
الظابؼت في الازخباع الخدصُلي البلضي في مؿخىٍاث (الخظٓغ ،الٌهم،
الخؼبُّ) ٔل كلى خضة ؤو ٖٓل (مجخملت).
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] [4الِاعت ،كبض اللؼٍؼ كبض الٌخاحُ .)1404( .ىاكض الخجىٍض كلى عواًت
كاصم بً ؤبي الىجىص(.غ .)5مٕخبت الضاع :اإلاضًىت.
] [5الؿضخان ،هاػي بً كبض اللؼٍؼ .)1425( .ػغَ وؤؾالُب جضعَـ
مِغع الخجىٍض في اإلاغخلت الابخضاثُت .عؾالت ماحؿخحر هحر ميكىعة.
ُؿم اإلاىاهج وػغَ الخضعَـ ٔلُت التربُت ،حاملت اإلالٗ ؾلىص:
الغٍاض.
] [6الغاقض ،قامش بً حؼاق " .)1422( .مؿخىي الخالوة لضي ػالب
اإلاغخلت اإلاخىؾؼت بمضاعؽ جدٌُف الِغآن الٕغٍم " .عؾالت
ماحؿخحر هحر ميكىعةُ .ؿم اإلاىاهج وػغَ الخضعَـٔ ،لُت التربُت،
حاملت اإلالٗ ؾلىص :الغٍاض.
] [7الهمؼاوي ،زالض هىُم )1422( .ملىُاث جضعَـ الِغآن الٕغٍم في
اإلاغخلت الثاهىٍت .عؾالت ماحؿخحر هحر ميكىعة .مغٓؼ البدىر
التربىٍتٔ ،لُت التربُت ،حاملت اإلالٗ ؾلىص :الغٍاض
] [8الكمغاوي ،هاقم بً ؾلضي )1420( .ألازؼاء الخجىٍضًت الكاجلت
لضي ػالب الصٍ ألاو٘ اإلاخىؾؽ ؤزىاء جالوة الِغآن الٕغٍم
وؤؾبابها بمداًـت حضة " عؾالت ماحؿخحر هحر ميكىعةٔ .لُت
التربُت ،حاملت ؤم الِغي :مٕت اإلإغمت.
] [9الكضوخي ،كبض اللؼٍُ بً كبض الٕغٍم .)1417( .مضي جمًٕ ػالب
الصٍ ؤو٘ مخىؾؽ مً مهاعاث ججىٍض الِغآن الٕغٍم .عؾالت
ماحؿخحر هحر ميكىعةٔ .لُت التربُت ،حاملت اإلالٗ ؾلىص :الغٍاض.
] [10الكغٍضة ،ماحض بً كلى )1425( .جِىٍم ٓخاب الخجىٍض للصٍ
الخامـ الابخضاجي خؿب عؤي مللمي ومكغفي الللىم الكغكُت.
عؾالت ماحؿخحر هحر ميكىعةٔ .لُت التربُت ،حاملت اإلالٗ ؾلىص:
الغٍاض.
] [11اللُِلي ،كبض اللؼٍؼ مدمض ( .)1414جِىُاث الخللُم والاجصا٘ .صاع
الِلم والٕخاب :الغٍاض.
] [13اللُِلي ،كبض اللؼٍؼ بً مدمض .)1415( .الىؾاثل الخللُمُت في
اإلالاهض الخجاعٍت وصوعها في اللملُت الخللُمُت .مغٓؼ البدىر،
ٔلُت التربُت ،حاملت اإلالٗ ؾلىص :الغٍاض.
] [14طٔي ،مدمض كبض اإلاىلم .الخصمُم ،الٌىىن الخؼبُُِت .الِاهغة:
صاع اإلالاعي .بضون جاعٍش.
] [15عبُم ،كبض هللا .)1405( .كلم الخجىٍض .غ :2ماؾؿت الغؾالت:
الِاهغة
] [16قلبان ،كبض الىاصغ مدمض .)1996( .ؤزغ وخضة حللُمُت في الثِاًت
البصغٍت ،كلى مهاعاث الخلامل مم الصىع والغؾىم كلى جدصُل
جالمُظ الخلِت ألاولى مً مغخلت الخللُم ألاؾاس ي .عؾالت ماحؿخحر
هحر ميكىعة ،حاملت ألاػهغٔ :لُت التربُت.
] [18اإلاكُِغ ،مدمض بً ؾلُمان ( .)1415الغؾىم والصىع في الٕخاب
اإلاضعس ي وؤزغها في الخللم مً الِغاءة في اإلاملٕت اللغبُت
الؿلىصًت .مغٓؼ البدىر التربىٍتٔ .لُت التربُت :حاملت اإلالٗ
ؾلىص :الغٍاض.
] [19الجملُت الؿلىصًت للللىم التربىٍت والىٌؿُت ( )1411الخللُم
الابخضاجي وصوعه في جىمُت اإلاهاعاث ألاؾاؾُت لضي الخالمُظ .الٕخاب
الؿىىي الثالث.

وجٌؿحر هظه الىدُجت ُض ٌلىص بلى مىاًِت البدىر الِاثمت كلى
كضم ًاكلُت الخلمُداث الخلىٍيُت في مجا٘ الخللم .وُض ٌلىص بلى كضم
ٌٓاًت الخلمُداث الخلىٍيُت كىض اؾخسضام لىهحن ًِؽ في جضعَـ مِغع
الخجىٍض للصٍ الخامـ الابخضاجي .وُض ٌلىص بلى ؤن مضة الخجغٍب ُض
ً
مثال .وُض ًٖىن
جٖىن هحر ٔاًُت مما ًدخاج وُخا ؤػى٘ ٌٓصل صعاس ي
اإلاللم هى الؿبب في هظه الىدُجت .وجخٌّ هظه الىدُجت مم ؤٓثر
الضعاؾاث ألاحىبُت الؿابِت التي بدثذ في ؤزغ اللىن زم جىصلذ بلى
كضم ًاكلُخه ،مثل صعاؾت ٔل مً ؾٖاعبِىى [ ]70وصعاؾت حىوؿىن
وعوبغؾىن [ ]72وصعاؾت ؾخىن [ ،]17ومثل هظه الىدُجت في بلع
الضعاؾاث اللغبُت التي بدثذ ٓظلٗ في ؤزغ اللىن وزلصذ بلى كضم
وحىص ًغوَ طاث صاللت بخصاثُت حلؼي لصالح اؾخسضام اللىن مثل
صعاؾت ٔل مً [.[69
ٓما ؤنها اجٌِذ ٓظلٗ مم بلع الضعاؾاث التي بدثذ في اؾخسضام
وؾاثل ملُىت في جضعَـ مِغع الخجىٍض ولم جخىصل بلى هخاثج بًجابُت في
جلٗ الىؾاثل منها صعاؾت اإلاىمني [ ]54وصعاؾت مدمىص [ ]61في الجاهب
الىـغي مً صعاؾخه.
كلى خحن ؤنها لم جخٌّ مم بُِت الضعاؾاث التي ؤزبدذ ؤزغ وًاكلُت
اللىن ٓضعاؾت بُٕغ وآزغون [ ]12وصعاؾت مُلغ [ ]71وصعاؾت الهغف
[ ]65وصعاؾت هؼاوي [ ]66وصعاؾت حضوق [ ]67هظا مً حهت ،ؤو
الضعاؾاث التي اؾخسضمذ وؾاثل في جضعَـ الخجىٍض وخصلذ كلى
هخاثج بًجابُت ٓضعاؾت بغُاوي [ ]63وصعاؾت الجالص [ ]64وصعاؾت ؤبا
همي [ ]59وصعاؾت مدمىص [ ]61في الجاهب اللملي ،وصعاؾت بخمىص []58
وصعاؾت الُديى وؾالم [ ]60وصعاؾت اللبض اللؼٍؼ [ ]57وصعاؾت كبض
هللا [ ]62وصعاؾت كبض هللا وملٖاوي [ ]55وصعاؾت صوٍضي [.[56
 .7الخىصياث
في طىء الىخاثج التي جم الخىصل بليها ًىص ى الباخثان بما ًلي:
 بؼٍاصة كضص ألالىان اإلاؿخسضمت في ؤخٖام الخجىٍض في الٕخاب اإلاضعس يبدُث ًٖىن لٖل خٕم ججىٍضي لىن ملحن ،بسالي الىطم الخالي
والظي حكترْ ًُه حمُم ألاخٖام الخجىٍضًت بىٌـ ألالىان ،وهما
اللىهحن ألاخمغ وألاػعَ.
امللترحاث
 .بحغاء صعاؾت ممازلت كلى ػالب اإلاغخلت اإلاخىؾؼت.
 .بحغاء صعاؾت ممازلت لُِاؽ اإلاؿخىٍاث اإلالغًُت الللُا كىض بلىم.
 .بحغاء صعاؾت ممازلت ألزغ الخلمُداث الخلىٍيُت في جضعَـ الخجىٍض
باؾخسضام الخاؾب آلالي.
 .بحغاء صعاؾت لُِاؽ اججاه مللمي وجالمُظ اإلاغخلت الابخضاثُت هدى
اؾخسضام الخلمُداث الخلىٍيُت.
 .8املزاجع
أ .املزاجع العزبيت
][1الِغآن الٕغٍم
] [2وػاعة الخسؼُؽ ( )1420زؼت الخىمُت الؿابلت .الغٍاض :مؼابم
وػاعة الخسؼُؽ.
] [3مؿلم ،ؤبى الخؿحن مؿلم بً الدجاج الىِؿابىعي .)1415( .صخُذ
مؿلم .صاع الٕخب الللمُت :بحروث.
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] [41كبض الباقي ،مدمض ًااص ( .)1407اللالا واإلاغحان ًُما اجٌّ كلُه
الكُسان .الِاهغة :صاع الخضًث.
] [42وػان ،ؾغاج مدمض ( )1403الٌٕاًاث الىىكُت الالػمت إلاللم التربُت
ؤلاؾالمُت باإلاغخلت اإلاخىؾؼت في اإلاملٕت اللغبُت الؿلىصًت.
] [42وػاعة اإلالاعي (التربُت والخللُم خالُا) ( )1423وزُِت مىهج مىاص
الللىم الكغكُت في الخللُم اللام .الخؼىٍغ التربىي :الغٍاض.
] [43ؤبى لبضة ،كبض هللا كلى .)1417( .مىهج اإلاغخلت الابخضاثُتٔ .لُت
التربُت – حاملت ؤلاماعاث اللغبُت اإلاخدضة :صاع الِلم.
] [44كبُض .ؤخمض خؿحن (ً )1979لؿٌت هـام الخللُم وبىِخه
ألاؾاؾُت .الِاهغة :مٕخبت ألاهجلى اإلاصغٍت.
] [45الخُِل ،ؾلمان كبض الغخمً ( .)1993الخللُم الابخضاجي في اإلاملٕت
اللغبُت الؿلىصًت .غ ،2الغٍاض :صاع الكبل.
] [46هالب ،خىا ( .)1965التربُت اإلاخجضصة وؤعٔانها .بحروث
] [47عطىان ،ؤبى الٌخىح ( .)1983مىهج اإلاغخلت الابخضاثُت .الٖىٍذ :صاع
الِلم.
ً
] [48وػاعة اإلالاعي (التربُت والخللُم خالُا) ( .)1416ؾُاؾت الخللُم في
اإلاملٕت اللغبُت الؿلىصًت .الغٍاض .غ.4
] [49هؼاوي وآزغون ( .)1413ألاؾالُب الٌىُت في جِىُاث اهخاج الغؾىم
الخللُمُت واؾخسضامها .صاع الٌٕغ اإلالاصغ :لبىان.
] [50كبض الهاصي ،كضلي مدمض .)1426( .مباصت الخصمُم واللىن .مٕخبت
اإلاجخمم اللغبي .كمان :الاعصن.
] [51الىاصي ،هىع الضًً ؤخمض .)1424( .الؼباكت اإلالىهت .مٕخبت اإلاجخمم
اللغبي :كمان :ألاعصن.
] [52ؾلُمان ،حيهان كلي .)1994( .اللىن ُِٓمت حلبحرًت في الخصىٍغ
اإلالاصغ .عؾالت ماحؿخحر هحر ميكىعةٔ ،لُت الٌىىن :حاملت
الاؾٕىضعٍت.
] [53قاهحن ،ؾلاص ؤخمض .)1987( .ؤزغ ألاؾلىب اإلالغفي ،وػبُلت
الكغح اللٌـي اإلاصاخب للصىع كلى جدصُل بلع اإلاللىماث
اللملُت لضي ػالب قلبتي الخاعٍش والٌلؿٌت بٖلُت التربُت .عؾالت
صٓخىعاه هحر ميكىعةٔ .لُت التربُت :حاملت ػىؼا.
] [54اإلاىمني ،شخاصة ؤخمض ( .)1990مِاعهت بحن ؤزغ اؾخسضام الؼغٍِت
الاؾخِغاثُت والؼغٍِت الُِاؾُت في جضعَـ وخضة الِغآن الٕغٍم
وؤخٖام الخجىٍض لؼلبت الصٍ الؿابم ألاؾاس ي كلى الخدصُل
الٌىعي واإلااحل .عؾالت ماحؿخحر هحر ميكىعةٔ ،لُت التربُت:
كمان.
] [55كبض هللا ،كبض الغخمً؛ وملٖاويً ،خحي ( .)1414ؤزغ كامل الىُذ
في حللم الخالوة في مسخبر اللوت .غ ،1صاع البكحر :كمان.
] [56صوٍضي ،كلى بً مدمض .)1417( .ؤزغ اؾخسضام اإلاسجل ومسخبر
اللوت في حللُم ؤخٖام جالوة الِغآن الٕغٍم .اإلاجلت اللغبُت للتربُت،
.90-54 ،)2( 16
] [57اللبض اللؼٍؼ ،ؤعوي كبض اللؼٍؼ .)1417( .بغهامج كالجي في مهاعاث
ججىٍض الِغآن التي ٌكُم ًيها اللخً لضي الؼالباث اإلاللماث
بِؿم الضعاؾاث ؤلاؾالمُت .عؾالت ماحؿخحر هحر ميكىعةٔ .لُت
التربُت ،حاملت اإلالٗ ؾلىص :الغٍاض.

] [20وػاعة التربُت والخللُم ( .)1426الخىخُض والخضًث والٌِه
والخجىٍض .الٌصل الضعاس ي الثاوي .اإلاملٕت اللغبُت الؿلىصًت.
] [21خمىصهً ،ديى ( .)1990هـغٍت اللىن .الِاهغة :صاع اإلالاعي.
] [22الكهغي ،كبض هللا ؿاًغ )1424( .ألالىان وصاللتها في صعوؽ التربُت
الٌىُت لضي جالمُظ اإلاغخلت اإلاخىؾؼت بمضًىت الغٍاض .بدث هحر
ميكىعٔ .لُت التربُت ،حاملت اإلالٗ ؾلىص :الغٍاض.
] [23الجؼعي ،مدمض الضمكِي ( .)1407الخمهُض في كلم الخجىٍض.
جدُِّ هاهم خمض .بحروث :ماؾؿت الغؾالت.
] [24الؿلىم ،خمض ببغاهُم .)1411( .جاعٍش الخغٓت الخللُمُت في اإلاملٕت
اللغبُت الؿلىصًت .اإلاجلض الثالث.
] [26ببغاهُمً ،اطل ( .)1999ؤزغ ػغٍِت اإلاىاُكت بإؾلىب اإلاجمىكاث
الصوحرة في جدصُل اإلالغًت والاخخٌاؾ بها لضي ػلبت الللىم
الاحخماكُت بٖلُت اإلاللمحن بجاملت اإلاىصل .مجلت مغٓؼ البدىر
التربىي :كضص .15
] [27هجاعً ،غٍض (ُ )1960امىؽ التربُت وكلم الىٌـ ،الجاملت
ألامغٍُٕت :بحروث.
] [28السخاوي ،كلي بً مدمض ( .)1408حما٘ الِغاء وٓما٘ ؤلاُغاء.
جدُِّ :كلى البىاب ،مٕت اإلإغمت :مٕخبت الترار.
] [29ابً الجؼعي ،مدمض الضمكِي ( .)1405الخمهُض في كلم الخجىٍض.
جدُِّ :كلى خؿحن ،الغٍاض :مٕخبت اإلالاعي.
] [30ملبض ،مدمض ؤخمض ( .)1414اإلالخص اإلاٌُض في كلم الخجىٍض.
اإلاضًىت :مٕخبت ػُبت.
] [31اإلاغصٌي ،كبض الٌخاح الؿُض (ص ،ث) .هضاًت الِاعت بلى ججىٍض
ٓالم الباعي .غ .2اإلاضًىت اإلاىىعة :مٕخبت ػُبت.
] [32هصغ ،كؼُت ُابل ( .)1412هاًت اإلاغٍض في كلم الخجىٍض .الِاهغة:
صاع الخِىي.
] [33الؼكبالوي ،مدمض الؿُض ( .)1415ؤخٖام الخجىٍض بحن الىـغٍت
والخؼبُّ .الغٍاض :مٕخبت الخىبت.
] [34مىصىع ،مدمض زالض ( .)1419الىؾُؽ في كلم الخجىٍض .كمان:
صاع الىٌاجـ.
] [35الؼىٍل ،ؤخمض بً ؤخمض ( .)1420الخجىٍض الىاضح .الغٍاض :صاع
بً زؼٍمت.
] [36زُاػت ،كبض اللؼٍُ الكُش هجُب ( .)1419الخبُان في ججىٍض
الِغآن .الٖىٍذ :مٕخبت الترار.
] [37الؿُىػي ،بً كبض الغخمً بً حال٘ الضًً ( )2003الضع اإلاىثىع
في الخٌؿحر باإلاإزىع ،صاع الٌٕغ ،بحروث ،غ ،1ج.3
] [38الخصغي ،مدمىص زلُل ( .)1416ؤخٖام ُغاءة الِغآن الٕغٍم،
جصخُذ ومغاحلت :مدمض مىُاع .مٕت اإلإغمت :اإلإخبت اإلإُت.
] [39ألالباوي ،مدمض هاصغ الضًً ( .)1408صخُذ ؾجن ابً ماحه .غ.3
بحروث :اإلإخب ؤلاؾالمي.
] [40ابً الجؼعي ،مدمض الضمكِي ( .)1423اإلاِضمت ًُما كلى ُاعثه ؤن
ٌللمه ،مغاحلت ؤخمض الؼىٍان .الغٍاض :صاع ػىٍّ لليكغ
والخىػَم.
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] [58بخمىص ،مدمض ؤخمض ( .)1419ؤزغ اؾخسضام الخلٌاػ التربىي في
جدصُل ػلبت الصٌحن الغابم والخامـ إلااصة التربُت ؤلاؾالمُت
وؤخٖام الخالوة والخجىٍض مِاعهت باألؾلىب اإلالخاص .عؾالت ماحؿخحر
هحر ميكىعةٔ .لُت التربُت والٌىىن ،حاملت الحرمىْ :كمان.
] [59ؤبا همي ،مدمض بً كبض اللؼٍؼ1421( .هـ) .بكضاص خُِبت حللُمُت
إلاِغع الخجىٍض وُُاؽ ؤزغها كلى جدصُل وؤصاء واججاهاث جالمُظ
الصٍ الؿاصؽ الابخضاجي في مضًىت الغٍاض .عؾالت صٓخىعاه هحر
ميكىعةٔ .لُت الللىم الاحخماكُت ،حاملت ؤلامام مدمض بً ؾلىص
ؤلاؾالمُت :الغٍاض
] [60الُديى ،كبض هللا ،وؾالم ،مدمض .)2000( .ؤزغ اؾخسضام
اؾتراجُجُت الخللم الخلاووي في آدؿاب جالمُظ الصٍ الؿاصؽ
بلع مهاعاث الخجىٍض في الِغآن الٕغٍم .الِاهغة :مجلت الِغاء
واإلالغًت.24 ،
] [61مدمىص ،ؤخمض كؼث .)2001( .ؤزغ بغهامج حللُمي مدىؾب في
جدصُل ػلبت الصٍ الثامً في مِغع الخالوة والخجىٍض للِغآن
الٕغٍم .عؾالت ماحؿخحر هحر ميكىعة .الجاملت ألاعصهُت :كمان.
] [62كبض هللا ،ػاهي همغ ( .)2001ؤزغ اؾخسضام اإلاسجل واإلاصخٍ
اإلالىن في بجِان الخالوة وؤخٖام الخجىٍض لضي ػلبت الصٍ الثامً
ألاؾاس ي في مضًىت اعبض ـ ألاعصن .عؾالت صٓخىعاه هحر ميكىعةٔ .لُت
التربُت :حاملت بوضاص.
] [63بغُاوي ،خاجم ًىؾٍ .)2002( .ؤزغ الخضعَـ باؾخسضام اإلاصخٍ
اإلاجىص في ؤصاء ػلبت الصٍ اللاقغ ألاؾاس ي في ماصة الخالوة.
عؾالت ماحؿخحر هحر ميكىعة .اإلاىاهج وؤؾالُب الخضعَـ ،الجاملت
الهاقمُت :ألاعصن.
] [64الجالص ،ماحض ( .)2003ؤزغ اإلاصخٍ اإلالىن في حللم ؤخٖام الخالوة
والخجىٍض واججاهاث الؼلبت هدىهُ .ؿم اإلاىاهج ،حاملت الحرمىْ:
ألاعصن.
] [65الهغف ،كاًض خمضان ( .)1984ؤزغ جلىًٍ بلع اإلاٌاهُم الغثِؿت
في ماصة اللوت اللغبُت في الخدصُل اإلاباقغ لخالمُظ الصٍ
الخامـ الابخضاجي وُضعتهم كلى الاخخٌاؾ بها في ألاعصن .عؾالت
ماحؿخحر هحر ميكىعة .حاملت الحرمىْ :ألاعصن.
] [66الوؼاوي ،مدمض طًبان .)1987( .ؤزغ بطاًت اللىن في جدصُل
الؼلبت لبلع اإلاٌاهُم الجوغاًُت .اإلاجلت التربىٍت ،اإلاجلض ،4
اللضص  ،14الٖىٍذ.
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] [67حضوق ،خؿحن ؤخمض.)1992( .ؤزغ اللىن في البرامج الخللُمُت اإلادى
ؾبت في جدصُل ػلبت الصٍ الخامـ ألاؾاس ي إلااصة التربُت
ؤلاؾالمُت .عؾالت ماحؿخحر هحر ميكىعةٔ ،لُت الضعاؾاث الللُا،
الجاملت ألاعصهُت.
]ً [68ىؾٍ ( .)1989ؤزغ بطاًت قٖلُت اللىن كلى اإلاىاص الخللُمُت كلى
الخدصُل الؼلبت في ماصة الاحخماكُاث مً ػلبت الصٍ ألاو٘
ؤلاكضاصي في مداًـت الؼعُاء .عؾالت ماحؿخحر هحر ميكىعة،
الجاملت ألاعصهُت.
] [69الضهان ،كبض هللا ،وهؼاوي ،مدمض ( .)1988ؤزغ جلىًٍ اإلااصة الللمُت
في جدصُل ػلبت اإلاضاعؽ اإلاخىؾؼت في ماصة اللوت ؤلاهجلحزًت
بضولت الٖىٍذ .اإلاجلت التربىٍت ،اإلاجلض  ،15اللضص  ،18الٖىٍذ.
] [73اللؿاي ،صالح بً خمض .)1424( .اإلاضزل بلى البدث في الللىم
الؿلىُٓت .اللبُٖان :الغٍاض.
]ً [74خذ هللا ،مىضوع .)1421(.الخِىٍم التربىي ،الغٍاض ،صاع اليكغ
الضولي.
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THE EFFECT OF USING COLORFUL
INDICATIONS IN TEACHING TAJWEED ON
ACADEMIC ACHIEVEMENT AMONG
FIFTH GRADE STUDENTS
MISHAL N. ALZOFAIRY
MOHAMAD M. SALIM
King Saud University
ABSTRACT_ The goal of this research is to identify the effect of using Colorful indications in
teaching Tajweed on academic achievement among fifth-grade students. The two researchers used
semi-experimental approach, using students of fifth grades as samples in Hafr Al-Baten Province
in the second semester of the academic year 1426/1427 Hejri. The study community included all
students in the fifth grade which contains about (2977) students, (54) of them were chosen
deliberately, (26) of them of the experimental group, and 28 students of the control group. To
measure the experimental, an achievement test, consisted of two parts, was prepared (written /
oral), which has been applied firstly on the sample. Then the two groups were taught using the
colorful indications for experimental group and traditional method for the control group. Then the
post-test was applied. The results indicated that there were no statistically significant differences
between the mean grades of the experimental and control groups in remembering postachievement test of Tajweed of fifth grade students, also, the results indicated that there were no
statistically significant differences between the mean grades of the experimental and control
groups in the understanding of the post-achievement test of Tajweed of fifth grade students. In
addition to, that there were no statistically significant differences between the mean grades of
students in the experimental and control groups at the application level in post-achievement test of
Tajweed of fifth grade students. As well as there were no statistically significant differences
between the mean grades of students in the experimental and control groups at the lower levels of
the whole cognitive domain (remembering, understanding and application) in the postachievement test of Tajweed of fifth grade students. In light of the findings, the researchers
recommended to increase the number of colors used in Tajweed provisions in the textbook, so that
each provision uses a certain color, unlike the current situation, all Tajweed provisions share the
same colors, red and blue.
KEY WORD: Colorful Indications, Tajweed, Holy Quran.
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