
 

The higher education sector is one of the main sectors of interest to developing 

and developed countries alike, because of its importance in the formation of 

human capital and in achieving economic and social gains for society through a 

qualified and trained workforce capable of causing economic growth  .Today, 

digital Qur’anic education occupies a great importance, given the technological 

development taking place at all levels and fields. Which has come to meet human 

requirements in a faster time, unlike what humanity was previously in ages past 

and in light of these rapid developments and our need to use modern technical 

means And the many benefits it achieves for the individual in the electronic field 

called us to a fundamental question, whether this benefit from the means 

employed in technical education swept the Qur’anic texts . reveal the effect of 

school bag weight on the shoulders and lower back of fourth and fifth graders. 

The study was conducted on a sample of 71 primary school children of both 

sexes . 
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ABSTRACT                

The higher education sector is one of the main sectors of interest to developing and developed 

countries alike, because of its importance in the formation of human capital and in achieving 

economic and social gains for society through a qualified and trained workforce capable of 

causing economic growth, and therefore the real translation of this interest By governments 

through what is spent on the education sector from the general budget of the state or from the 

gross domestic product, and thus investment in education would achieve economic and social 

gains for the community and contribute to achieving economic growth and achieving 

comprehensive development through the qualified and trained workforce, and this is not done 

Except by adopting the planning method in the investment process in higher education to raise 

the level of economic growth through the development of economic plans based on achieving 

optimal use of human capital.                                                                                                                           

The research dealt with the importance and analysis of the impact of investment planning in 

higher education on economic growth in Iraq in theory and standard through the use of the 

standard (ARDL) model, and among the most important results of the research, analytically, we 

note that there is a positive relationship between spending on higher education and domestic 

product at prices. The current period during the period 2003-2020, as the compound annual 

growth rate of spending on education reached 21.5% and the gross domestic product amounted 

to 11.2%, which gives an indication of the priorities of investment in higher education through 

the development of economic plans. 

As for the standard aspect, the ARDL model showed the possibility of the trend of the relationship 

between education spending (independent variable) and GDP (dependent variable) to 

equilibrium in the short and long term through the negative and significant ECt-1 limit parameter 

at the 5% level . 

Keywords: investment planning - spending - total output   
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 امللخص     

حد سواء، ملا له من   لىيعد قطاع التعليم العايل من القطاعات االساسية اليت هتتم به الدول النامية واملتقدمة ع      
امهية يف تكوين رأس املال البشري ويف حتقيق مكاسب اقتصادية واجتماعية للمجتمع من خالل قوة عاملة مؤهلة ومدربة 

 قما ينفقادرة على احداث النمو االقتصادي، ولذا فإن الرتمجة احلقيقية هلذا االهتمام من قبل احلكومات من خالل  
زنة العامة للدولة أو من الناتج احمللي االمجايل ، وهبذا يكون االستثمار يف التعليم من شأنه أن على قطاع التعليم من املوا

حيقق مكاسب اقتصادية واجتماعية للمجتمع ويسهم يف حتقيق النمو االقتصادي ويف حتقيق التنمية الشاملة من خالل  
اسلوب التخطيط يف عملية االستثمار يف التعليم العايل لرفع  اال عن طريق تبين    مال يتالقوة العاملة املؤهلة واملدربة، وهذا  

 مستوى النمو االقتصادي  من خالل وضع خطط اقتصادية تقوم على حتقيق االستخدام األمثل يف رأس املال البشري. 
رايً وقياسياً وحتليل اثر ختطيط االستثمار يف التعليم العايل على النمو االقتصادي يف العراق نظ  وقد تناول البحث أمهية 

( القياسي، ومن اهم نتائج البحث، حتليلياً، نالحظ أبن هناك عالقة اجيابية ARDL)   أمنوذجمن خالل استخدام  
، اذ بلغ معدل النمو السنوي 2020-2003اجلارية خالل املدة    ابألسعاربني االنفاق على التعليم العايل والناتج احمللي  

%، مما يعطي مؤشراً على اولوايت االستثمار 11.2والناتج احمللي االمجايل بلغ % 21.5على التعليم   لإلنفاق املركب 
 يف التعليم العايل من خالل وضع اخلطط والسياسات االقتصادية.

 مستقل(( اظهر امكانية اجتاه العالقة بني االنفاق على التعليم )متغري  ARDL)  أمنوذجإن    القياسية،أما من الناحية  
tEC-مجايل )متغري اتبع (اىل التوازن يف االجل القصري واالجل الطويل من خالل معلمة حد اخلطأ  والناتج احمللي اال

 .% 5السالبة واملعنوية عند مستوى   1
 الناتج االمجايل  -االنفاق  -الكلمات املفتاحية: ختطيط االستثمار 
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   املقدمة

تعد مسألة ختطيط االستثمار يف التعليم احدى املرتكزات الرئيسة لبناء االنسان ومعرفة متطلباته واحتياجاته والعمل      
على استغالل الطاقات البشرية استغالاًل اقتصادايً بكفاءة عالية، ويرجع سبب اختيار هذا املوضوع اىل الدور الذي 

العايل يف تكوين رأس امل التعليم  انتاجيتهم ومن مث رفع  يلعبه  العاملني يف رفع مستوى  البشري ويف صقل مهارات  ال 
دور قطاع التعليم العايل يف حتقيق النمو   اىل ابراز  مستوى الناتج على مستوى االقتصاد القومي، وهتدف هذه الدراسة  

 وإن االشكالية املطروحة ،  االقتصادي عن طريق االستثمار يف رأس املال البشري من خالل اخلطط التنموية يف العراق
على البحث ما اثر ختطيط االستثمار يف التعليم العايل يف حتقيق النمو االقتصادي؟ يف حني إن فرضية البحث تنص  
على أن هناك عالقة طردية بني االنفاق على التعليم العايل كمتغري مستقل وبني النمو االقتصادي املتمثل ابلناتج احمللي 

 اتبع. االمجايل كمتغري 
تناول املبحث االول االطار النظري من خالل التعرف على امهية ختطيط    مباحث:وقد مت تقسيم البحث اىل ثالثة  

االستثمار يف التعليم العايل والنمو االقتصادي، يف حني تطرق املبحث الثاين اىل حتليل اثر ختطيط االستثمار يف التعليم 
، فيما ركز املبحث الثالث على اثر االنفاق على   2020- 2003للمدة    العايل على النمو االقتصادي على العراق

   ) دراسة قياسية(. 2020-2003التعليم العايل على الناتج احمللي االمجايل للمدة 
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 ختطيط االستثمار يف التعليم العايل   االول:املبحث 

 مهية ختطيط االستثمار يف التعليم العايل أ ول:املطلب األ
جيل متقدم وانضج يف جمتمع ما اىل اجليل الذي   اليت يبذهلاإن التعليم كمفهوم يتعلق ابلعنصر البشري، ويعرب عن اجلهود  

معني قوامه االفكار والنظم واملؤسسات    إطاريليه، وذلك بطريقة تسمح بتنمية وتطوير امكانياهتم اىل اقصى ما ميكن، ويف  
 سس ايديولوجية واضحة من اجل املسامهة يف تنمية جوانب احلياة املادية للمجتمع السائدة يف اجملتمع واملستندة اىل ا

(Fleai , 2003: 61 ) 
اما التعليم العايل أو اجلامعي فهو مرحلة متقدمة، ويعد آخر مراحل التعليم وأرقاها، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بفكرة التخصص 

قبلية للمجتمع، اذ تؤكد الدراسات احلديثة على ضرورة التحام الذي يستهدف سد احلاجات احلاضرة واملست  األكادميي
 التعليم العايل ابجملتمع وانفتاحه عليه وتقدمي اخلدمات له من خالل التدريب والتعليم والبحث العلمي.

انب  ومن هنا ميكن القول أبن املشكالت اليت تعاين منها الدول النامية والعربية بشكل عام هي ليست مقتصرة على اجلو 
املادية فقط ، وامنا افتقارها اىل رأس املال البشري املتمثل ابلتعليم والعلوم واملعارف االنسانية، وهبذا يكون االستثمار يف 
التعليم من شأنه ان حيقق مكاسب اقتصادية واجتماعية للمجتمع ويسهم يف حتقيق النمو االقتصادي ويف حتقيق التنمية 

لة املؤهلة واملدربة، مما يعين يف احملصلة النهائية ان عملية االستثمار يف التعليم هي حبد ذاهتا  الشاملة من خالل القوة العام 
عملية االستثمار يف رأس املال البشري، الذي يعد االنسان موردا مهما من املوارد االقتصادية االساسية اليت تقاس هبا 

 كز بشكل كبري على االستثمار يف التعليم.ثروة االمم، لذلك فإن االستثمار يف رأس املال البشري ير 
ونظرا هلذه االمهية الكبرية للتعليم وعالقته العضوية والوثيقة ابلنمو االقتصادي يف حتقيق االهداف االقتصادية واالجتماعية 

مسألة ختطيط   والسياسية وفقاً للمسار الذي رمسته اخلطة االقتصادية واالمكاانت املتاحة يف اجملتمع. من هنا يتبني إن يف
االستثمار يف التعليم يعد احد املرتكزات الرئيسة لبناء االنسان ومعرفة متطلباته واحتياجاته من العلوم واملعارف واملهارات  
والقدرات املستقبلية لتحسني نوعية حياته، اي العمل على استغالل الطاقات البشرية استغالاًل اقتصادايً بكفاءة عالية، 

 ( (Ichununa, 1978:10.    درجة عالية من الكفاءة والفعالية  يتحقق اال بعملية ختطيطية على  وهذا ال ميكن ان
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عملية منظمة ومستمرة وقائمة على اتباع مناهج البحث العلمي ويرمي اىل حتقيق   فالتخطيط التعليمي هو عبارة  عن
 Fehmi )اهداف واضحة ويرتكز أساساً على بناء القدرة الفردية لدى الفرد وان يسهم يف تقدم النواحي االقتصادية 

, n.d.: 1-4).  

 

 املطلب الثاين: التحدايت اليت تواجه التعليم العايل  
ال     تقدم  العلمية  إن  والتحوالت  العامة  والثقافة  والروحية  الفكرية  التنمية  على  االساس  يف  يعتمد  واالمم  شعوب 

والعوملة  االتصاالت  وثورة  املعلومات  بعصر  يتسم  الذي  والعشرون  احلادي  القرن  اليت ظهرت يف  اهلائلة  والتكنولوجية 
نت السياسات التعليمية تنتهج مناهج تقليدية تعتمد واالقتصاد احلر الذي أسهم يف حترير الطاقات البشرية بعد ان كا

على احلفظ والتلقني، وازدادت سطوة املعرفة العلمية والسيما بعد ظهور وانتشار احلاسبات اآللية والقنوات الفضائية 
املتزايد والربيد االلكرتوين وشبكة التواصل االجتماعي وبرامج ومواد تعليمية أكثر كفاءة ودقة، فضاًل عن ذلك الطلب  

عليه ارتفاع يف مستوايت املعيشة   ب مما ترتعلى التعليم العايل واجلامعي بسبب االنفجار السكاين الذي شهده العامل،  
 وطموحات الشباب يف الرفع من مستواهم االجتماعي واالقتصادي. 

ومطالبهم   اشباع حاجات االفراد  وتشري الدراسات احلديثة اىل أن هدف التعليم والسيما التعليم العايل مل يعد قاصراً على
 National Human)تعدى ذلك اىل حتقيق حاجات اجملتمع ومطالبه املختلفة يف احلاضر واملستقبل, و الشخصية

Development Report, 2014:90)  .  

وتنظيماته ومناهجه، فالتعليم العايل يواجه يف الوقت الراهن حتدايت ومتغريات متعددة توجب مراجعة فلسفته واهدافه  
ميكن التخطيط ملستقبل   يقتصر االمر على حل مشكالته احلاضرة وامنا أيضاً ملواجهة مشكالت املستقبل، وبذلك ال  وال

النظام التعليمي بعده نظاماً فرعياً خيضع يف حركته وتطوره اىل النظام الكلي للمجتمع الذي حيويه بعيداً عن التخطيط 
 الجتماعية االخرى.  االقتصادية وا لألنشطة
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 سهامات التعليم العايل يف النمو االقتصادي إاملطلب الثالث: 

يعرب مفهوم النمو االقتصادي عن الزايدة يف الناتج القومي كماً ونوعاً واملرتتب عن زايدة عوامل االنتاج من رأس املال 
 ة معينة. وعمل ومواد أولية وحتسن فعاليتها وكفاءهتا االنتاجية خالل مدة زمني

إن عالقة التعليم ابلنمو االقتصادي مّت االهتمام هبا بعد أن اتضح إن زايدة الناتج ليست مقتصرة على عوامل االنتاج 
يتم زايدته من خالل عدد من املتغريات االقتصادية الكلية مثل االنتاجية ونصيب الفرد من الدخل القومي و املادية فقط ،  

رأس    منلة وتوفري نوع من التدريب واملهارات االساسية هلم، وتعرب املتغريات مبجموعها  وتوفري فرص عمل للقوى العام
 املال البشري، ومن مث أصبح رأس املال البشري موضوع استثمار وتراكم وانتاج، وميكن تعريف رأس املال البشري أبنه

يعين إن التعليم   ،وهذايباط ابلنشاط االقتصادجممل الكفاءات واملعارف واخلربات اليت ميتلكها الفرد واليت هلا صلة وارت
 ((Habeeb, 1981: 16والتدريب عنصران أساسيان لرأس املال البشري 

 
- 2003املبحث الثاين: حتليل ختطيط االستثمار يف التعليم العايل على النمو االقتصادي يف العراق خالل املدة 

2020 
بعده عنصراً مهماً يؤثر   اً اقتصادايً جيد  استثماراً اكدت معظم الدراسات االقتصادية احلديثة إن التعليم العايل يعد        

يف مؤشرات النمو االقتصادي فهو يزيد من انتاجية العامل ويزيد من معدالت النمو يف الناتج احمللي االمجايل، فضاًل 
 اجملتمع.الدخول بني افراد  عن كونه اداة من ادوات اعادة توزيع

سوف نتطرق يف هذا املبحث اىل واقع االنفاق على التعليم العايل يف العراق وتطوره خالل اخلطط التنموية بعد عام 
 ، ونصيب االنفاق على التعليم من الناتج احمللي االمجايل.2003
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 2020- 2003خالل اخلطط التنموية خالل املدة ول: تطور االنفاق على التعليم العايل يف العراق املطلب األ
 اآلتية: اىل املراحل  2003تشري اخلطط التنموية يف العراق بعد عام 

 : 2014- 2010خطة التنمية الوطنية للسنوات  -1
عام    بعد  العايل  التعليم  العراق والسيما  قي  التعليم  تعرض  من  الرغم  العملية   2003على  مرافق  تدهور جلميع  اىل 

سنوات فأكثر،   10% من امجايل السكان بعمر  28، وعلى سبيل املثال،ارتفاع معدالت االمية، فقد بلغت  يةالتعليم
التعليم العايل، اذ  والعجز الكبري يف االبنية املدرسية وارتفاع تكاليف الدراسة وارتفاع التسرب بني صفوف الطلبة يف 

فضاًل عن التحدايت الكبرية اليت  ادت إىل ،  2008-2007% خالل العام الدراسي  3.1بلغت نسب التسرب  
التعليمي يف العراق، فقد التزمت احلكومة العراقية وعلى وفق مبادىء الدستور العراقي   بتوفري   2005تدين املستوى 

 فرص التعليم جلميع افراد اجملتمع وبشكل متساو. 
املوجهه لقطاع التعليم العايل من املوازنة العامة اما يف جمال االنفاق على التعليم العايل، لقد استمرت تدين التخصيصات  

، إذ كانت نسبة املوازنة االستثمارية للتعليم العايل من جمموع املوازنة 2003للدولة خالل السنوات اليت اعقبت عام  
اة ، مما يعكس تدين االمهية املعط   2008% عام  2، اخنفضت اىل  2007% عام  3االستثمارية لقطاع الرتبية والتعليم  

  . للموازنة االستثمارية لقطاع التعليم العايل

National Development Plan 2010-2014, 2009: 116-120)) 
  

 : 2017- 2013خطة التنمية الوطنية للسنوات  ـــ ــ 2
،  2017-2013على الرغم من الزايدة املستمرة يف االنفاق على التعليم العايل من املوازنة العامة للدولة يف خطة التنمية  

إذ مت ختصيص العراق،  التعليم يف  موازنة  من  االكرب  النصيب  اجلارية  النفقات  عام   2198.563ومتثل  دينار  مليون 
عام    2174.414، اخنفضت اىل  2010 دينار  ارتفعت اىل  2011مليون  دينار عام    2612.382، مث  مليون 
  350(، اذ مت ختصيص  1، فيما تنخفض النفقات االستثمارية اىل مستوايت متدنية كما هو موضح يف اجلدول)2012

مليون دينار عام   490، مث ارتفعت اىل  2011مليون دينار عام    400، مث ارتفعت اىل  2010مليون دينار عام  
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اخنفضت   2011، ويف عام  2010% عام  3خصص للتعليم العايل من املوازنة العامة للدولة  ، وان نسبة امل2012
%، مما يعكس عدم االهتمام 2.6حىت وصلت نسبة    2012، واستمرت ابالخنفاض عام  2011% عام  2.7اىل  

 من قبل واضعي السياسة للموازنة االستثمارية لقطاع التعليم العايل.
 2012 – 2010صة للتعليم العايل من املوازنة العامة للدولة للسنوات املبالغ املخص - (1اجلدول  )

 املوازنة اجلارية السنة 

 مليون دينار  

 املوازنة االستثمارية

 مليون دينار      

نسبة املخصص من املوازنة العامة   اجملموع 
 للدولة 

2010 2198.563 350 2548.563 3% 

2011 2174.414 400 2574.500 2.7% 

2012 2612.382 490 3102.382 2.6% 

Source: Ministry of Planning and Development Cooperation, National 
Development Plan 2013-2017, Baghdad, 2013, p 211       

 
 : 2022-2018خطة التنمية الوطنية  -3

الوطنية   التنمية  املستدامة أببعاد   2022-2018متثل خطة  التنمية  اطار  املستقبل ضمن  برانمج عمل حنو  ها  مبثابة 
االقتصاد  السياسات واالسرتاتيجيات على مستوى  وتتكون جمموعة من  والثقافية  والسياسية  االقتصادية واالجتماعية 
القومي هتدف اىل تنمية راس املال البشري من خالل التخصيصات االستثمارية من املوازنة العامة للدولة، وتركز هذه 

واتئر النمو االقتصادي وأتمني التوازن بني خمرجات العملية التعليمية   اخلطة على حتسني كفاءة النظام التعليمي وتسريع
ومتطلبات سوق العمل ابلرتكيز على التعليم والتدريب املهين، على الرغم من أن هناك جمموعة من التحدايت تواجه 

عراقية وضعف اجلوانب االكادميية  العملية التعليمية برمتها والسيما التعليم العايل، منها، تدين التصنيف الدويل للجامعات ال
وقدراهتا التنافسية وحمدودية البىن التحتية وضعف املستلزمات واملختربات واالجهزة التعليمية احلديثة وتزايد اعداد الطلبة 
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عدالت وعدم امكانية تطبيق املعايري التصميمية ) احمللية واالقليمية والدولية( ملتطلبات بناء اجلامعات بسبب الزايدة يف م
 قبول الطلبة وضعف الشراكة بني املؤسسات التعليمية يف القطاعني احلكومي واخلاص وغريمها.  

اما يف جمال االنفاق على التعليم العايل فال توجد هناك بياانت واحصاءات عن التخصيصات االستثمارية يف هذه اخلطة  
 مة للدولة.واقتصر االمر فقط على موازانت قطاع الرتبية من املوازنة العا

 
 2020-2003االنفاق على التعليم من الناتج احمللي االمجايل يف العراق خالل املدة  الثاين: نصيباملطلب 

اىل اعداد القيادات البشرية املؤهلة ملختلف القطاعات االقتصادية املكًونة للناتج   من الواضح ان التعليم يهدف اساساً 
 احمللي اجلمايل واليت تعمل على حتقيق النمو االقتصادي.

ويعد العراق من الدول النامية والعربية الرائدة يف جمال االستثمار واالنفاق على التعليم بصورة عامة والتعليم العايل بصورة 
 التعليمي.ا له من دور كبري يف تطوير النظام خاصة مل

 
 تطور الناتج احمللي االمجايل: اواًل:

( مليون دينار 29585788.6احمللي االمجايل يف العراق ابألسعار اجلارية ارتفع من )  ج( أبن النات2يوضح اجلدول )
%(، ويعود 41.1ومبعدل متوسط منو سنوي بلغ )  2008( مليون دينار عام 157026061.6اىل )  2003عام  

العراق ا النفط يف  النفط ، الذي يستأثر قطاع  املتأتية من ارتفاع اسعار  العوائد  حلصة االكرب من بني  ذلك اىل زايدة 
  2004دوالر عام    36القطاعات االقتصادية االخرى يف متويل الناتج احمللي االمجايل، اذ ارتفع سعر برميل النفط من  

ومبعدل منوسنوي   2009( مليون دينار عام  157026061.6، مث اخنفض الناتج اىل )2008دوالر عام    94.5اىل  
دوالر وبفعل االزمة املالية اليت شهدها العامل   61نفط اليت وصلت اىل  %( بفعل اخنفاض اسعار ال16.9سالب بلغ)

ومبعدالت منو سنوية موجبة   2013،  2012،  2011،  2010انذاك يف ذلك العام، مث ارتفع الناتج خالل السنوات  
 %  للسنوات نفسها على التوايل.7.6%،  16.9%، 34.1%، 24.1بلغت 
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م الناتج احمللي صعوداً ونزواًل بفعل تذبذب اسعار النفط العاملية ومن مث حصل هناك تذبذاب يف قي  2013بعد عام  
ومبعدل    2020-2003وبصورة عامة هناك ارتفاع يف الناتج خالل املدة    العامة،اخنفاض االيرادات اليت متًول النفقات  

 % .  11.2منو سنوي مركب موجب بلغ 
 :2020-2003ق خالل املدة اثنياً: واقع االنفاق على التعليم العايل يف العرا 

العايل  2)  يوضح اجلدول  التعليم  العراق، إذ ارتفع االنفاق من  ابألسعار( االنفاق على  ( 335363.8)  اجلارية يف 
ومبعدل منو سنوي مركب موجب بلغ   2020مليون دينار عام    (11197654.3اىل )  2003مليون دينار عام  

قات امنا تعود اىل ازدايد عدد الطلبة سواء يف الدراسات االولية واملعاهد %، غري إن هذه الزايدات يف امجايل النف21.5
 الفنية وطلبة الدراسات العليا وغريها من االمور املوجبة لزايدة هذه النفقات. 

اجلارية ونسبته من الناتج احمللي االمجايل يف العراق خالل املدة  ابألسعار( تطور االنفاق على التعليم العايل 2اجلدول )
2003-2020. 

 السنوات 

 

 

 الناتج احمللي االمجايل 

 )مليون دينار( 

معدل النمو  
 السنوي للناتج %

االنفاق على التعليم 
 العايل 

 )مليون دينار(  

نسبة االنفاق من الناتج  
% 

2003 29585788.6 - 335363.8 1.1 

2004 53235358.7 79.9 1802610.9 3.4 

2005 73533598.6 38.1 1472788.2 2 

2006 95587954.8 29.9 2051914.3 2.1 

2007 111455813.4 16.6 2728653.1 2.4 

2008 157026061.6 40.9 4943189.8 3.1 

2009 130643200.4 16.9 - 5267519.6 4 
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2010 162064565.5 24.1 6617860.1 4 

2011 217327107.4 34.1 7842843.4 3.6 

2012 254225490.7 16.9 9194187.2 3.6 

2013 273587529.2 7.6 10105925.3 3.7 

2014 266332655.1 2.7 - 10212502.2 3.8 

2015 194680971.8 26.9 - 9465422.5 4.9 

2016 196924141.7 1.2 10040288.6 5.1 

2017 221665709.5 12.6 10617714.7 4.8 

2018 268918874.0 21.3 11467131.9 4.3 

2019 277884869.4 3.3 12040488.5 4.3 

2020 198774325.4 28.5 - 11197654.3 5.6 

 معدل النمو السنوي 

 املركب

11.2 %  21.5 %  

 

Source: Ministry of Planning, Central Agency for Statistics and Information 
Technology, Directorate of National Accounts.             

The ratios were extracted by researchers.                                                 
 العايل من الناتج احمللي االمجايل:  اثلثاً : نسبة االنفاق على التعليم

الناتج احمللي االمجايل  ابالسعار اجلارية فقد  2يتضح من خالل اجلدول) العايل من  التعليم  ( ان نسبة االنفاق على 
% 3.4وارتفعت اىل    2003% عام  1.1شكلت نسباً متواضعة التشكل عبئاً على املوارد املتاحة يف البلد، اذ بلغت  
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%  للسنوات نفسها 2.4%،  2.1%،  2لتبلغ    2007،  2006،  2005خنفضت يف السنوات  ، مث ا2004عام  
الناتج احمللي االمجايل اىل   النمو يف  التوايل، وذلك بسبب اخنفاض معدالت  % 16.6%،  29.9%،  38.1على 

النمو السنوي يف عام   التوايل بعد إن كان معدل  نسبة % تقريباً، مث ارتفعت  80بلغ    2004لنفس السنوات على 
بفعل ارتفاع سعر النفط عام    2010،  2009% خالل السنوات  4% واىل  3.1اىل    2008االنفاق اىل الناتج عام  

، مث اخنفضت النسبة للسنوات الالحقة خالل 2010، وارتفاعه عام  2009، على الرغم من اخنفاضه عام  2008
لى العراق، وختصيص جزءاً كبرياً بفعل االحداث االمنية اليت مرت ع  2014،  2013،  2012،  2011السنوات  

من االيرادات لتمويل العمليات العسكرية، مما ادى اىل اخنفاض نسبة االنفاق من التعليم من الناتج احمللي االمجايل ، مث 
 %.5.6اىل  2020حىت بلغت عام  2014ارتفعت نسبة االنفاق يف السنوات اليت تلت عام 

التعليم العايل من الناتج   النمو السنوي املركب يف االنفاق على  % خالل املدة 21.5وبصورة عامة فقد بلغ معدل 
2003-2020 . 

إن نسبة ماينفق على التعليم بصورة عامة من الناتج احمللي االمجايل لعدد من الدول أكرب من نسبة االنقاق على التعليم 
%، والربازيل 6.2%، ويف اورواب  5.9فنسبة االنفاق من الناتج يف االرجنتني بلغت  ،  2015من الناتج يف العراق لعام  

 %. 5.9%، ويف البحرين 6.9%، وايران 6
 

-2003االنفاق على التعليم العايل على الناتج احمللي االمجايل يف العراق خالل املدة  ثرأاملبحث الثالث: 
 دراسة قياسية( 0202

(  تؤثر   يف الناتج احمللي  Independent variableعلى التعليم كمتغري مفسر)  تفرتض الدراسة إن االنفاق  
القياسي ،   منوذج( ، وعلى هذا االساس مت بناء األDependent variable( كمتغري اتبع )GDPاالمجايل )

وابألعتماد  ( ، فقد مت حتويل البياانت اىل فصلية    2020-2003ونظراً لصغر حجم عينة  الدراسة )سنوية( للمدة )
لتحويل التكرارات املنخفضة )سنوية(   (Denton method)على  بياانت الفصل الثاين نفسها وبطريقة دنتون  

االحندار الذايت لالبطاء املوزع   أمنوذجوسيتم استعمال    ، (Eviews10)اىل تكرارات عالية )فصلية( وبواسطة برانمج  
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(ARDL للتكامل املشرتك و )العالقة القصرية والطويلة اآلجل سواء كانت املتغريات ذات درجة    احلدود واجياد   اختبار
 ( أو مزيج بينهما . 1) I( ، أو متكاملة من الرتبة 0)Iتكامل من الدرجة الصفرية 

 :منوذجاألاواًل : توصيف 
( EXPN( كمتغري اتبع واالنفاق على التعليم  )GDPميكن توضيح العالقة الدالية بني الناتج احمللي االمجايل )

  Gujaratiكمتغري مفسر , وعلى وفق النظرية االقتصادية والدراسات التطبيقية سيتم حتديد العالقة الدالية اآلتية : )
 ,2004 ,503) 

GDP= f (EXPN). 

 : االنفاق على التعليم .EXPN: الناتج احمللي االمجايل ، GDPوإن : 

ومن    منوذجاأل( لقياس وحتليل العالقة قصرية وطويلة االجل بني متغريات  ARDL) )   أمنوذجضع  ومن مث ميكن و 
 خالل املعادلة وكما أييت :

∆ 𝐺𝐷𝑃𝑡 = ∝0+ ∑

𝑛

𝑖=1

𝛽1 ∆𝐺𝐷𝑃𝑡−𝑖 +  ∑

𝑛

𝑖=1

𝛽2 ∆𝐸𝑋𝑃𝑁𝑡−𝑖

+  𝜆1 𝐺𝐷𝑃𝑡−1 +   𝜆1 𝐸𝑋𝑃𝑁𝑡−1 +  𝜀𝑡 …   

 اذ إن :
Δ.الفرق االول : 

 : GDP.الناتج احمللي االمجايل 
0 α.احلد الثابت : 

EXPN.االنفاق على التعليم : 
n:  احلد االعلى ملدد التأخر الزمين 
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t:  4 (2020 .مدة البحثQ –2003 1 Q) 
 2Β،1β .امليل عند االجل القصري : 
 2λ،1λ: .امليل عند االجل الطويل 
tε ألعشوائي.   اخلطأ: حد 

 (Augmented Dickey-Fuller)جذر الوحدة للسكون بطريقة ديكي ـ فولر املوسع  اختباراثنياً : 
احمللي االمجايل ،   والناتججذر الوحدة اىل فحص خواص السالسل الزمنية لكل من االنفاق على التعليم    اختباريهدف  

مقارنة   من خالل  متغري  تكامل كل  درجة  وحتديد  الزمنية  السالسل  من سكون  )القيم   اختباروالتأكد  احلرجة  القيم 
احملتسبة اكرب من القيمة   tاحملتسبة ، فاذا كانت قيمة    t% ( مع احصائية  10%،5%،1اجلدولية( عند املستوايت )

اجلدولية ، دل ذلك على معنوية املتغري عند الرتبة املعينة ، اي ترفض فرضية العدم وتقبل الفرضية البديلة والسلسلة تكون 
( فعندما تكون    probاىل أن القيم تؤخذ ابملطلق ، وميكن معرفة ذلك السكون من خالل قيمة )ساكنة ، مع االشارة  

%( تعين غري معنوية واملتغري غري ساكن 5%( يعين معنوية واملتغري ساكن , واذا كانت اكرب من )5قيمته اقل من )
(Eviews 10, 2017:40 ) اآليتاجلدول ، وميكن توضيح ذلك من خالل :                                 

 ( Augmented Dickey-Fullerديكي وفولر املوّسع )  اختبار( 3اجلدول )
 

  level املستوى   difference st1الفرق االول

None 

 بدون

Trend & 
Intercept 

حد اثبت واجتاه 
 عام

Intercept 

 حد اثبت

None 

 بدون

Trend & 
Intercept 

 حد اثبت واجتاه عام

Intercept 

 حد اثبت

0.0000 0.0005 0.0002 0.7610 0.8660  0.3069 GDP Prob. 
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0.0000 0.0001 0.0000 0.9745 0.9884 0.4415 EXPN  االحتمالية 

5% 

 (.Eviews  9من عمل الباحثني ابالعتماد على البياانت وامللحق من خالل برانمج ) املصدر : -

(  ساكنان عند EXPN( ومتغري االنفاق على التعليم )GDPان متغري الناتج احمللي االمجايل )  (3اجلدول )يوضح  
( عند None( وبدون )Trend & Intercept( و حد واجتاه )Intercept( ، عند احلد )1)Iالفرق االول  

 % .5( اقل من prob% ، اي إن قيمة )5مستوى معنوية 

استعمال   ان  ARDL)   أمنوذجوميكن  لكون   ، البحث  حمل  املتغريات  بني  العالقة  لقياس  حدود   اختبار  أمنوذج ( 
(ARDL  هو االكثر مالءمة ويوفر نتائج أفضل من طرئق )    التكامل املشرتك متعددة املتغرياتFatukasi & 

et al 2015: 20)  )    ويف حالة صغر حجم العينة وسكوهنا عند الفرق االولI(1 مقارنة ابلطرائق االخرى ، )
 (Dritsakis, 2011:7)التكامل املشرتك  ختباراملتبعة ال

 

 احلدود   اختبارو  ARDL)) أمنوذجاحندار التكامل املشرتك على وفق   اثلثاً :
 استعمالمدى حتقق التكامل املشرتك والذي ميثل العالقة التوازنية طويلة االجل بني املتغريات املدروسة ، مت    ختبارال

تطبيقها سواء أكانت   إبمكانية( وتتميز هذه الطريقة    Bounds test approachاحلدود او النطاق )  اختبارطريقة  
يف العينات   استعماهلا( ام مزيج بينهما وميكن  1)I( ، ام متكاملة من الدرجة االوىل  0)Iاملتغريات متكاملة من الدرجة  

(  Hoفرضية العدم )  اختبار( ، اذ يتم    F- statisticاحصاء )  اختبارالصغرية احلجم ، وتعتمد هذه الطريقة على  
( القائلة بوجود تكامل مشرتك بني H1مقابل الفرضية البديلة )  منوذجالقائلة بعدم وجود تكامل مشرتك بني متغريات األ

 .منوذجمتغريات األ
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وهذا يعين وجود   % ،5( عند مستوى معنوية  1) Iاحملتسبة اكرب من احلد االعلى  Fان قيمة   (4اجلدول )يوضح  
تكامل مشرتك بني املتغريين ، ومن مث ترفض فرضية العدم )عدم وجود تكامل مشرتك بني املتغريين( وتقبل الفرضية  

 البديلة )وجود تكامل مشرتك ( مما يؤكد وجود عالقة توازنية طويلة االجل .

 للتكامل املشرتك   F-Bound testاحلدود  اختبار( 4اجلدول )

Critical Value Bounds حدود القيم احلرجة  

 ( االحصائيةFقيمة )

Value  statistic-F 

   

10.40957 

Significance 

 مستوى املعنوية

I0 Bound 

 احلد االدن 

I1 Bound 

 احلد االعلى 

10% 3.02 3.51 

5% 3.62 4.16 

2.5% 4.18 4.79 

1% 4.94 5.58 

 (.Eviews  9من عمل الباحثني ابالعتماد على البياانت وامللحق من خالل برانمج ) املصدر : -

 

 التشخيص للبواقي   اتاختبار  رابعاً:

)يبني    وفق    منوذجاألان    (5اجلدول  على  الطبيعي  التوزيع  يعاين من مشكلة   – Histogram)  اختبار ال 
Normality(إذ بلغت القيمة االحتمالية هلا ،)وهبذا نقبل  5( وهي اكرب من مستوى معنوية  0.374193 , %

 ابلفرضية العدم اليت تشري اىل أن البواقي تتوزع توزيعاً طبيعياً ، ونرفض الفرضية البديلة .  
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التسلسلي)  االرتباط  ملشكليت  ابلنسبة  عدم Serial Correlationاما  ومشكلة   )
( و 0.1838كذلك اليعاين من مشكلة وعند االحتمالية )   منوذجاأل( فأن  Heteroskedasticityالتباين)

( على  0.8993( و )0.1043) والبالغة(     (Prob. Chai-Square( , وما يؤكد ذلك قيمة  0.9314)
وتقبل فرضية العدم % ومن مث ترفض الفرضية البديلة القائلة بوجود مشكلة  5التوايل ، وكالمها غري معنوي عند مستوى  

 )عدم وجود مشكلة(.

 ( Residual Diagnostics testات التشخيص للبواقي )اختبار ( 5اجلدول )

 املعلمات ختبار قيم اال

 

0.374193 

Histogram - Normality Test: 

Prob.  

 

0.1838 

0.1043  

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

Prob. F 

Prob. Chai-Square 

 

0.9314 

0.8993 

Breusch-Godfrey Heteroskedasticity 
Test: 

Prob. F 

Prob. Chai-Square 

 (.Eviews  9من عمل الباحثني  ابالعتماد على البياانت وامللحق من خالل برانمج ) املصدر: -

، وتؤثر تذبذهبا حول   I(0))حد اخلطأ( كانت ساكنة عند املستوى    Residuals ( ان البواقي  1ويبني الشكل )
 ( ECMمتوسطها الصفري  ، وهذا يعين امكانية وجود آلية تضمن التوازن طويل االجل من خالل آلية تصحيح اخلطأ  )
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 )حد اخلطأ(  Residuals( البواقي 1الشكل )

-1,500,000

-1,000,000

-500,000

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

GDP Residuals 
 (.Eviews 9العتماد على البياانت ومن خالل برانمج )املصدر : من عمل الباحث  اب -

 (ECMتصحيح اخلطأ ) منوذجألخامساً : تقدير العالقة  قصرية وطويلة االجل 
تصحيح   أمنوذجإن حتديد العالقة قصرية االمد بني االنفاق على التعليم والناتج احمللي االمجايل يتم من خالل  حتديد  

( , ومتثل املقدرات بصيغة الفرق االول مع أضافة حد تصحيح  ARDL) )  منوذجلألاخلطأ والذي ميثل اخلطوة الثانية  
اجلدول ( وبقيمة متوقعة سالبة واصغر من الواحد , وكما موضح يف  tEC-1اخلطأ ملدة تباطئ زمين الحق ويرمز له )

 :يتاآل
 (1 جزء ) tEC-1املقدرات قصرية وطويلة االجل و   6اجلدول 

 (Short term)مقدرات االجل القصري 

 Variableاملتغري  Coefficient املعامل  .Probاالحتمالية 
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0.0000 28.128539 D(EXPN) 

0.0000 -24.444512 D(EXPN(-1)) 

0.0000 -0.068862  1) -CointEq( 

Cointeq = GDP - (18.5173*EXPN + 10038068.5946)       
 (2)جزء                                                                       

 (Long term coefficients)مقدرات االجل الطويل 

 Variableاملتغري  Coefficient املعامل  .Probاالحتمالية 

0.0000 18.517310  EXPN  

0.0000 10038068.594624  C 

 (.Eviews  9من عمل الباحثني  ابالعتماد على البياانت وامللحق من خالل برانمج ) املصدر: -

( كمتغري اتبع  GDP، إن  هناك استجابة قصرية االجل طردية ومعنوية بني)  1( اجلزء  6)اجلدول  يتضح من   
( مبعىن  0.0000( وابحتمالية )28.128539( كمتغري مفسر، وبلغت درجة معامل املتغري املفسر ) EXPNو)

على التعليم ، اي ان ارتفاع االنفاق على التعليم مبقدار وحدة واحدة ،   ابإلنفاقان الناتج احمللي االمجايل يتأثر طردايً  
( وهذا امر منطقي اذ إن زايدة االنفاق على التعليم  يؤدي 28.128539يؤدي اىل زايدة الناتج احمللي االمجايل مبقدار)

 حمللي االمجايل ومطابق للنظرية االقتصادية . اىل زايدة الناتج ا
(  0.0000( وابحتمالية ) )-0.068862، فقد بلغت قيمة معامله  tEC-1(معامل تصحيح اخلطأ )وخبصوص   

 %6.88يتجه للتوازن يف االجل الطويل، مبعىن آخر ان    منوذج، ومع وجود هذين الشرطني )السالبية واملعنوية( ، فان األ
من اخطاء االجل القصري ميكن ان تصحح يف وحدة الزمن )فصل(، من اجل العودة اىل الوضع التوازين طويل االجل. 
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فصل( من اخطاء االجل القصري ، ميكن أن تصحح يف وحدة الزمن )سنة( ، من   (%27.52=6.88*4 مبعىن ان  
 .جلجيدة من اجل العودة اىل الوضع التوازين طويل األ  سرعة تعديلوهي    ، الوضع التوازين طويل االجلاجل العودة اىل 

طردية ومعنوية بني الناتج احمللي االمجايل واالنفاق على طويلة االجل  استجابة، فقد اوضح وجود  2))اجلزء اما  
 ومن مث يؤكد وجود عالقة قصرية وطويلة االجل.   التعليم  ، ونظراً ملعنوية وسالبية  معامل تصحيح اخلطأ

  

 ( املقدر  ARDL)  منوذج االستقرار اهليكلي أل اختبارسادساً : 
( والذي يوضح العالقة قصرية والطويلة االجل من ARDL) منوذجاالستقرارية اهليكلية أل اختبارتبني نتائج  

اجملموع الرتاكمي ملربعات البواقي املتابعة   اختباراجملموع الرتاكمي للبواقي املتابع و  اختبارخالل استعمال 
(CUSUM Test & CUSUM of Squares Test( اذ نالحظ من الشكل البياين ،  )ان كال 2 )

  منوذج، وهذا يدل على أن معلمات األ %5جة )حدود الثقة( عند مستوى معنوية  ين يقع داخل احلدود احلر ختبار اال
 القصرية والطويلة االجل مستقراتن عرب الزمن .

 ( اجملموع الرتاكمي للبواقي املتابع2الشكل )                     
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CUSUM 5% Significance                           
                

        

 ( Eviewsعلى البياانت وامللحق من خالل برانمج ) الباحث ابالعتمادمن عمل  املصدر:
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 االستنتاجات والتوصيات  
 اواًل: االستنتاجات

إن قطاع التعليم العايل يف العراق يفتقر اىل رؤية واضحة من املمكن االعتماد عليها يف وضع خطط مستقبلية ميكن    -1
 البشرية. ملا يسهم هذا القطاع احليوي يف تكوين القدرات  االقتصادي،االستفادة منها يف رفع معدالت النمو 

منت البحث انعكس بصورة    ذكرها يفرنة ببعض الدول اليت مت  اخنفاض االنفاق على التعليم العايل يف العراق مقا  -2
 واضحة على اخنفاض نسب االنفاق على التعليم من الناتج احمللي االمجايل خالل مدة البحث.

اجلارية   ابألسعارمن خالل الدراسة نالحظ أبن هناك عالقة اجيابية بني االنفاق على التعليم العايل والناتج احمللي    -3
% والناتج احمللي االمجايل 21.5على التعليم    لإلنفاق، اذ بلغ معدل النمو السنوي املركب  2020-2003دة  خالل امل

والسياسات 11.2بلغ   اخلطط  وضع  خالل  من  العايل  التعليم  يف  االستثمار  اولوايت  على  مؤشراً  يعطي  مما   ،%
 االقتصادية. 

فاق على التعليم والناتج، اال إن نظام التعليم يف العراق اليزال االن  ما بنيعلى الرغم من العالقة االجيابية للعالقة    -4
يعاين من قصور هلا أتثريات سلبية على االقتصاد القومي من خالل ضعف التخصيصات االستثمارية من املوازنة العامة 

 للدولة.
 االقتصادي.حتقيق النمو   يسهم يفيعد االنفاق على التعليم استثماراً يف البشر  -5
والناتج احمللي ARDL) )أمنوذج   نإ  -6  ) التعليم )متغري مستقل  االنفاق على  العالقة بني  اجتاه  امكانية  (اظهر 

السالبة   tEC- 1االمجايل )متغري اتبع ( اىل التوازن يف االجل القصري واالجل الطويل من خالل معلمة حد اخلطأ  
 .% 5واملعنوية عند مستوى 
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 اثنياً التوصيات 
اسرتاتيجيات اجلامعات يف التعليم العايل وخططها خبطط التنمية الوطنية يف العراق، من اجل مواكبة التطور ربط    -1

 احلاصل يف حتقيق النمو االقتصادي على مستوى القطاعات االقتصادية املكونة للناتج احمللي االمجايل.
ه من التخصيصات االستثمارية، ملا له من أمهية يف  علي  قما ينفضرورة االهتمام بتمويل التعليم العايل وزايدة نسبة    -2

وجيب ان   واجملتمع،اعداد وهتيئة املالك البشري الضروري لتطوير االقتصاد الوطين وحتقيق التقدم الذي يسعى اليه الفرد  
 تكون هذه الزايدة مواكبة للزايدة احلاصلة يف اعداد الطلبة امللتحقني يف املؤسسات التعليمية. 

 العايل.القطاع اخلاص على املسامهة يف متويل اجلامعات العراقية مبا يسهم يف تطوير التعليم تشجيع  -3
العمل من خالل أتمني    -4 مؤسسات سوق  ومتطلبات  احتياجات  تليب  لضمان خمرجات  العايل  ابلتعليم  االهتمام 

 ئد االقتصادية واالجتماعية املرتتبة عليه.مبا يتناسب مع امهية التعليم العايل والعوا وتطويره،النفقات املالية الالزمة 
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ABSTRACT  

 

The present study aimed to reveal the effect of school bag weight on the shoulders and lower back 

of fourth and fifth graders. The study was conducted on a sample of 71 primary school children of 

both sexes (60.56% male  and 39.42% female). The study took place in two steps: 1- Taking 

measurements of the weight of the the children and their schoolbags using an electronic scale. 2- 

Revealing of painful areas by means of a questionnaire expressing the sensation of pain. The results 

reveal that the average weight of the schoolbag relative to the student was 14.83kg for males and 

16.03kg for females. The prevalence of shoulder and lower back pain was 82% and 45.5% 

respectively. 68% of respondents indicated that the pain persists even after returning from school. 

The study recommended reconsidering the design of the school bag in an ergonomic way. 

Keywords: school bag - back pain - shoulder pain - primary school children  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  
JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION FOR SPECIALIZED RESEARCH (JHDESR) 26 

 
 

 

 

JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND 

EDUCATION FOR SPECIALIZED RESEARCH| VOL: 8 

ISSUE:  4 |October 2022 

تشرين | 4العدد  8| المجلد مجلة التنمية البشرية والتعليم لألبحاث التخصصية

 2022 األول/ أكتوبر

9065 | https://jhdesr.misd.tech-ISSN: 2289-E 

 امللخص 

هدفت الدراسة احلالية إىل الكشف عن أتثري ثقل احلقيبة املدرسية على الكتفني وأسفل الظهر لدى تالميذ الصفني  

  %60.56) تلميذا من كال اجلنسني  71. أجريت الدراسة على عينة مكونة من  ر االبتدائيالرابع واخلامس من الطو 

أخذ قياسات وزن التالميذ وحقائبهم املدرسية بواسطة -1مرحلتني:  إانث(. متت الدراسة على    %39.42ذكور و

. أظهرت النتائج أن متوسط وزن شعور ابأللاليعرب عن    بواسطة استبيان  األل  مناطق عن الكشف-2رتوين.  ميزان إلك

كغ لدى اإلانث. بلغ معدل انتشار آالم الكتفني   16.03مقابل  لدى الذكور  كغ    14.83احملفظة لوزن التلميذ بلغ  

بعد العودة من من أفراد العينة أبن األل يستمر حىت    %68أبدى  على الرتتيب.   45.5% و   %82أسفل الظهر  و 

 يتواجد حزام على  تتوفر  أرغونومية بطريقةعادة النظر يف تصميم احلقيبة املدرسية  إب. أوصت الدراسة  املدرسة إىل البيت 

 على يتوزع الثقل جيعلو  اجلذع من دائما قريبة جيعلهامما    الظهر،  على محلها عند يربطها صدره أو تلميذال خصر حول

 .هامحل أثناء للجسم أفضل توازانا بذلك  حيققو  واحلوض، الظهر منطقيت

 تالميذ الطور االبتدائي -أالم الكتفني-أالم الظهر-احلقيبة املدرسية الكلمات املفتاحية:
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 مقدمة

كثر احلديث مؤخرا عن أتثري ثقل احلقيبة املدرسية على صحة التالميذ، وأصبح موضوعا حمل نقاش لدى املهتمني بقطاع  

الصحة والرتبية يف نفس الوقت. تعترب آالم الكتفني وأسفل الظهر من األمراض اليت عرفت انتشارا واسعا بني أوساط 

 يعترب ثقل احلقيبة املدرسية من بني أهم العوامل املسببة هلذه اآلالم.التالميذ. 

ا يف مجيع أحناء العال وسبباا رئيسياا لإلعاقة  ,.Stephens et all). تعترب آالم أسفل الظهر مشكلة صحية شائعة جدا

 ,.Hoy, et all)لبالغني  من السكان ا  %90إىل    %54التقارير إىل أن آالم الظهر املزمنة تؤثر على    تشري .     (2016

قدرت دراسة   .(Nordin et all., 2014)   من األطفال إىل كبار السن  وعلى األشخاص من مجيع األعمار   (2010

أمراض وإصاابت متثل أكرب عدد من    10أن آالم أسفل الظهر هي من بني أهم    2010العبء العاملي للمرض لعام  

أحناء العال. يقدر معدل االنتشار لألطفال واملراهقني أقل من املعدل الذي   سنوات العمر املعدلة حسب اإلعاقة يف مجيع

 .(WHO, 2022)يظهر عند البالغني ولكنه يف ارتفاع مستمر 

عن وجود عدد قليل نسبياا   (Jones and Macfarlane)  نقال عن (  2004)يوليو    Medlineكشف البحث املنظم لـ  

عند (  Low Back Pain -LBP) حقيق يف اإلصابة ومسببات آالم أسفل الظهر  من الدراسات الوابئية اليت أجريت للت

. آالم أسفل الظهر هي واحدة من أكرب املشاكل الصحية يف مجيع أحناء  (Jones and Macfarlane, 2005)األطفال

أثناء الطفولة   م أسفل الظهر لدى ختتلف تقديرات انتشار آال  (Vidal-Conti et all., 2021)العال واليت تبدأ غالباا 

األطفال واملراهقني بشكل كبري بني الدراسات اعتماداا على عمر املشاركني يف الدراسة، وعلى االختالفات املنهجية، ال 
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بني أطفال    %24لفرتة مدهتا شهر واحد بنسبة  كان  انتشار األل    كما أنسيما من حيث تعريف آالم أسفل الظهر.  

 .(Watson et al, 2002)  عاماا يف مشال غرب إجنلرتا 14و 11بني املدارس الذين ترتاوح أعمارهم  

تؤدي آالم أسفل الظهر إىل التغيب عن املدرسة، وفقدان القدرة على التعليم، وضعف يف النشاط البدين وتقييد احلركة، 

. أثبتت العديد (Roth-Isigkeit, et all., 2005; MacDonald et all., 2017)ابإلضافة إىل التأثري على نوعية احلياة  

طفل   245لدى التالميذ. يف دراسة مسحية على    قل احلقيبة املدرسية وآالم الظهرمن الدراسات أن هناك عالقة بني ث

سنة، توصلت   14-11آالم الظهر لدى أطفال املدارس الذين ترتاوح أعمارهم بني    حتديد انتشاربنيوزيلندا هدفت إىل  

٪ من األطفال أن األل حدث يف جزء 31ن من آالم يف العمود الفقري، وقد أفاد  من األطفال يعانو   %58إىل أن  

أن األل يظهر يف أكثر من منطقة يف العمود الفقري. كما خلصت نتائج الدراسة   %28واحد من الظهر، بينما ذكر  

فراد العينة أن األل كان (، وعرب أ%36( والعنق )%35إىل أن األل كان منتشراا بشكل متساٍو يف مناطق أسفل الظهر )

شديدا على مستوى أسفل الظهر وأنه يستمر ألطول مدة مقارنة مبناطق أعلى الظهر والعنق، وكانت العالقة معنوية بني 

آالم العنق وأسفل الظهر وطبيعة الكراسي. كما أفاد الطالب أن أل أسفل الظهر يرتبط بشكل كبري ابخنفاض ارتفاع  

 ,Trevelyan and Legg)(p <0.05)  محل احلقيبة على كتف واحد له أتثري على هذه اآلالم  وأن  ،(p <0.05)املكتب  

على  .  (2010 املتحدة  اململكة  أجريت يف  دراسة  توصلت  السياق  نفس  ترتاوح   676يف  الذين  املدارس  تالميذ  من 

أهنم يعانون (18%)   أفادمن األطفال أبهنم يعانون من آالم يف العنق، و   ( %27)  عاما. أفاد  14و  11أعمارهم بني  

يعانون من آالم أسفل الظهر. ارتبط أل العنق بشكل كبري خبصائص األاثث املدرسي   (22%) من آالم أعلى الظهر، و
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عضلية. بينما   -واملشاكل العاطفية والسلوكية والتاريخ العائلي آلالم أسفل الظهر والعالج السابق لالضطراابت العظم  

كغ(، وخصائص األاثث املدرسي، واملشاكل   4.45-3.4ي من الظهر بوزن احلقيبة املدرسية )ارتبط أل اجلزء العلو 

عضلية. ارتبط أل أسفل الظهر خبصائص األاثث املدرسي واملشاكل   -العاطفية والعالج السابق لالضطراابت العظم

 . (Murphy et all., 2007)العاطفية والتاريخ العائلي واإلصابة أو احلوادث السابقة 

عضلية    -انطالقا من نتائج الدراسات السابقة اليت تطرقت إىل موضوع ثقل احلقيبة املدرسية وعالقتها ابملشاكل العظم

ال مناطق اجلسم لدى  واملعاانة على مستوى خمتلف  اآلالم  الظهر، املتمثلة يف  الكتفني وأسفل  تالميذ خاصة منطقيت 

جاءت هذه الدراسة ابعتبار أن محل احلقيبة املدرسية يكون على مستوى هاتني املنطقتني من جسم التلميذ. لذلك،  

 من خالل اإلجابة على التساؤالت التالية:ومكملة هلا لتكون إضافة لنتائج الدراسات األجنبية واحمللية 

طقة الكتفني من على املدرسية احلقيبة  ثقل هل يؤثر؟ و الطور االبتدائي تالميذيبة املدرسية مع وزن ب وزن احلقهل يتناس

 تالميذ الطور االبتدائي؟ لدى  وأسفل الظهر

 

 

 

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Murphy+S&cauthor_id=17181995
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  .الطريقة واألدوات:2

 مواصفات العينة:1.2.

الطور  من واخلامسة ة الرابع السنة مستوى يدرسون يف ( تلميذا 75تكون اجملتمع األصلي للدراسة من مخسة وسبعون )

- 9 ما بني  تلميذا تراوحت أعمارهم  (71)  من إحدى وسبعون مكونة قصدية  عينة على الدراسة أجريت .  االبتدائي

 كانوا حيملون تالميذ استبعاد أربعة حيث مت حيملون حقائبهم املدرسية على الكتفني،كانوا  94.66% نسبة  ب  سنة  13

 فقد جاءت كالتايل: الدراسة عينة واصفاتمأما عن  مدرسية بطريقة مغايرة. حقائب 

 الدراسي:  والصف  واجلنس السن  متغريات حسب الدراسة : مواصفات عينة(01م )رق  جدول

 

 اجلنس  اجملموع
 السن
 )سنة(

 الصف الدراسي
 تكرار %

 ذكور  إانث
 تكرار % تكرار %

 السنة الرابعة 9 16 22.53 15 21.12 31 43.66

 السنة اخلامسة 13 27 38.02 13 18.30 40 56.33

 اجملموع 43 60.56 28 39.42 71 100
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يزاول التالميذ نظام الدراسة   إانث.   %39.42 و  ذكور  %60.56 إىل موزعة تلميذا  71 اإلمجايل العينة حجم قدر

 ما اإلمجايلد. ك 15 ملدة اسرتاحة  مع االستفادة من فرتة سا 11.30 الساعة إىل  صباحا سا  8.30 الساعة ابتداء من

 للخامسة ابلنسبة إانث 13 ذكور و  27و  ابتدائي الرابعة للسنة ابلنسبة إانث 15 ذكور و 16 إىل موزعة تلميذا 71

فتستأنف   املسائية الفرتة يف أما غذائية. وجبة يسمح هلم من تناول داخلي نصف نظام من التالميذ  ابتدائي. كما يستفيد

 الفرتة ما بني قسم ال  يف حمافظهم يرتكون التالميذ أن الحظنا الدراسة أثناءو  سا 15.30 زواال إىل سا 13.30 من

 . مما يعين أن األدوات املوجودة بداخلها ختص الفرتتني الصباحية واملسائية واملسائية، الصباحية

 

 الدراسة: ت. إجراءا2.2

 : مرحلتني على الدراسة أجريت 

 بوزن احلقيبة املدرسية اليت حيملوهنا. قمنا وزن وكذلك،  وزن التالميذ عرفةمل االلكرتوين  امليزان استخدام مت املرحلة األوىل: 

 أايم مدار معا الصباحية واملسائية لفرتةاخلاصة اب مهتأدوا جيلبون تالميذال أن حبكم املسائية الفرتة احلقيبة املدرسية خالل

 وجاءت النتائج كاآليت: اخلميس، إىل األحد من األسبوعي الدوام

ال   ابعتبار أنه كغ(  3.9) الثالاثء يوم  كانت  قيمة  وأدىن كغ(   6على قيمة لوزن احلقيبة املدرسية يوم األحد )سجلنا أ

 الثالاثء.يوم  يوجد تدريس يف أمسية
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يعرب من خالله املبحوثني   عينة الدراسة مت االستعانة ابستبيان األل لدى مناطق عن الكشفمتثلت يف    املرحلة الثانية: 

يف شكل مقابلة موجهة بصورة انفرادية مع كل تلميذ، كما   االستبانةألل عرب مناطق اجلسم. مت تطبيق  عن شعورهم اب 

قمنا بتقدمي له شكال ميثل جسم إنسان، حيث كان يطلب من التلميذ التأشري على املنطقة اليت يشعر فيها ابألل، ونقوم 

 . االستبانةبتدوين ذلك على 
 

 .نتائج الدراسة:3
 

 :املدرسية احلقيبة ووزن التالميذ وزناخلاصة ب  نتائجال  عرض.1.3
 

 

 وزن إىل احملفظة وزن نسبة كما يوضح التلميذ وزن ومتوسط احلقيبة املدرسية وزن متوسط(  02) رقم اجلدول يوضح

 الدراسي: ىواملستو  تبعا ملتغريي اجلنس التلميذ
 

  تلميذال وزن ومتوسط  احلقيبة املدرسية وزن متوسط: (02م )جدول رق 

 العينة الكلية  السنة اخلامسة السنة الرابعة  سنوات الدراسة                   الوزن 

 28.78 32.63 28.33 متوسط وزن الذكور )كلغ(

 33.33 32.86 33.33 )كلغ(  اإلانثمتوسط وزن 

 4.21 6.15 4.13 متوسط وزن حمفظة الذكور )كلغ( 

 5.34 6.03 5.26 )كلغ(  اإلانثمتوسط وزن حمفظة 

 14.83 18.54 14.57 (%) نسبة وزن احملفظة لوزن التلميذ ذكور



 

 

 

 

  
JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION FOR SPECIALIZED RESEARCH (JHDESR) 33 

 
 

 

 

JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND 

EDUCATION FOR SPECIALIZED RESEARCH| VOL: 8 

ISSUE:  4 |October 2022 

تشرين | 4العدد  8| المجلد مجلة التنمية البشرية والتعليم لألبحاث التخصصية

 2022 األول/ أكتوبر

9065 | https://jhdesr.misd.tech-ISSN: 2289-E 

 16.03 18.35 15.78 (%) إانثنسبة وزن احملفظة لوزن التلميذ 

ابلنسبة للعينة اإلمجالية   %14.83  قدرت التلميذ  لوزن احملفظة وزن نسبة أن  (02م )رق  اجلدول خالل من نالحظ

ملتغري اجلنس يف    إلمجالية صنف إانث. كما أن الفرق ل يكن متباينا ابلنسبة ابلنسبة للعينة ا  %16.03صنف ذكور و

، ابتدائي الرابعة لسنةل لإلانث ابلنسبة   15.78%و للذكور ابلنسبة14.57%   مت تسجيل، حيث  الصفني الدراسيني

وضح أنه ال اخلامسة ابتدائي. هذه النتائج ت للسنة  ابلنسبة  لإلانث  18.35% للذكور و  18.54%    بنسبةوجاءت  

يف كلتا    ، إال أنهميذ لوزن احلقيبة املدرسيةيوجد فروق كبرية بني مستوى السنة الرابعة واخلامسة ابتدائي خبصوص وزن التل

 من وزن التلميذ وبنسبة كبرية. %10احلالتني يفوق 

 :مستوى الكتفني على املدرسية احلقيبة ثقل آاثر نتائج عرض.2.3

 مستوى الكتفني على املدرسية احلقيبة ثقل آاثر لتالميذ حولا استجاابت :(03) رقم جدول

االحنراف  
 املعياري 

اخلطأ  
 املعياري 

 العبارات  نعم ال املتوسط 

0.21 0.45 0.29 
أشعر آبالم على مستوى   ت 50 21

 % 66.7 28 الكتفني 

0.19 0.44 0.26 
أشعر آبالم خفيفة على  ت 52 19

 % 69.3 25,3 مستوى الكتفني 
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0.14 0.37 0.16 
أشعر آبالم متوسطة على  ت 59 12

 % 78.7 16 مستوى الكتفني 

0.07 0.28 0.08 
أشعر آبالم حادة على مستوى  ت 65 6

 % 86.7 8 الكتفني 

جملموع % 82.1 12.57 0.21 0.34 0.12
 الفقرات

م آبالم على مستوى الكتفني بسبب  أن جمموع إجاابت التالميذ حول شعوره(  03م )نالحظ من خالل اجلدول رق 

منهم أن هذه اآلالم كانت حادة، مما يفسر أثر ثقل   %  86.7، وعرب  %  82محل احلقيبة املدرسية الثقيلة بلغ نسبة  

احلقيبة املدرسية على منطقة الكتفني نتيجة محلها ملدة طويلة من مكان إقامة التالميذ وصوال إىل املدرسة، خصوصا إذا  

ن تواجد املدرسة يبعد مسافة طويلة عن مقر إقامتهم مما جيعلهم يتنقلون سريا على األقدام طوال هذه علمنا أن مكا 

 املسافة.

 :أسفل الظهر مستوى على املدرسية احلقيبة ثقل آاثر نتائج عرض.3.3

 أسفل الظهر مستوى على املدرسية احلقيبة ثقل آاثر التالميذ حول استجاابت :(04م )رق  جدول

    االحنراف

 املعياري   

اخلطأ  
 املعياري   

 العبارات     نعم   ال   املتوسط   

 ت 7 64 0.84 0.36 0.13
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أشعر آبالم على مستوى أسفل  % 9.3 85.7
 الظهر 

0.23 0.48 0.64 
أشعر آبالم خفيفة على مستوى  ت 46 25

 % 61.3 33,3 أسفل الظهر 

0.24 0.49 0.60 
على أشعر آبالم متوسطة  ت 43 28

 % 57.3 37.3 مستوى أسفل الظهر 

0.23 0.48 0.35 
أشعر آبالم حادة على مستوى  ت 25 46

 % 33.3 61.3 أسفل الظهر 

0.24 0.49 0.57 
زرت طبيب خمتص يف العظام   ت 41 30

 % 54.7 40 بسبب آالم أسفل الظهر 

0.20 0.45 0.28 
أشعر آبالم على مستوى أسفل  ت 51 20

 % 68 26.7 بعد العودة من املدرسة الظهر 

0.23 0.48 0.36 
أتغيب عن الدراسة بسبب آالم  ت 26 45

 % 34.7 60 أسفل الظهر 

0.21 0.46 0.25 
49.18 45.51 % 

موع جمل
 الفقرات

 

 النامجة الظهر أسفل حول املعاانة على مستوى منطقةالتالميذ   إجاابت جمموع أن (04)  رقم اجلدول خالل من نالحظ

من التالميذ أبهنم يعانون من آالم خفيفة يف هذه   %61كما صرح   45.51%  بلغت   احلقيبة املدرسية محل عن
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صرحوا أبن شدة اآلالم كانت حادة. كما أبدى   %  33كانوا يشعرون آبالم متوسطة و    %57املنطقة من اجلسم و  

املدرسة إىل البيت. فيما يتعلق بزايرة طبيب خمتص بسبب من أفراد العينة أبن األل يستمر حىت بعد العودة من  % 68

أبهنم قاموا بزايرة طبيب خمتص بسبب اآلالم اليت كانوا يشعرون هبا على مستوى منطقة   %54.7هذه اآلالم فقد صرح  

 أسفل الظهر. 

 :املدرسية احلقيبة  مع محل التعامل  نتائج عرض.4.3

 املدرسية احلقيبة  مع محل عاملالت التالميذ حول استجاابت :(05م )رق  جدول

االحنراف  
 املعياري 

اخلطأ  
 العبارات  نعم ال املتوسط  املعياري 

0.24 0.49 0.40 
أستطيع املشي ملسافات   ت 42 29

 % 38 56 طويلة أثناء محل احملفظة 

 تعودت على محل احملفظة  ت 60 11 0.84 0.36 0.13
 14,7 80 % 

0.16 0.41 0.21 
يف محل  ستعني أبحدأ ت 15 56

 % 20 74.7 حمفظيت

 ت 49 22 0.69 0.46 0.21
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 أغري يف وضعييت أثناء محل % 65.3 29.3
 احملفظة

0.17 0.42 0.77 
 ت 55 16

 أستطيع محل حمفظيت كل يوم
21.3 73.3 % 

0.23 0.48 0.61 
أحتاج إىل اسرتاحة أثناء محل   ت 44 27

 % 58.7 36 احملفظة

0.25 0.50 0.50 
ال أستطيع املشي مراتحا   ت 36 35

 % 50.7 49.3 أثناء محل حملفظيت

جملموع % 57 37.61 0.63 0.44 0.19
 الفقرات

من التالميذ صرحوا أبهنم ال يستطيعون املشي ملسافة طويلة وهم حيملون حقائبهم   %56أن     (05) يظهر اجلدول رقم

وأن   أب  %47.7املدرسية  إىل يستعينون  يرافقوهنم  الذين  واإلخوة  األولياء  من  املدرسية  حقائبهم  على محل  شخاص 

حيتاجون إىل أخذ   %58.7أبهنم يقومون بتغيري الوضعية أثناء محلهم للحقيبة املدرسية، و %65.3املدرسة. كما عرب 

املسافة   السري على طول  ملواصلة  تعترب فرتة اسرتجاع  الراحة وهي حسب تصرحياهتم  البيت قسط من  تربط بني  اليت 

 من التالميذ أبهنم ال يشعرون ابلراحة أثناء املشي وهم حيملون حقائبهم املدرسية. %50.7واملدرسة. كما أبدى 
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 .تفسري ومناقشة النتائج: 4

أن نسبة   الدراسة  نتائج  الكتفني بسبب محل احلقيبة من    %82أظهرت  التالميذ كانوا يشعرون آبالم على مستوى 

 أسفل حول املعاانة يفالتالميذ   إجاابت منهم أن هذه اآلالم كانت حادة، كما أن  %86.7وقد عرب    ثقيلة،املدرسية ال

كانوا يشعرون   %57أبهنم يعانون من آالم خفيفة يف هذه املنطقة من اجلسم و  %61، وصرح   45.5% بلغت  الظهر

من أفراد العينة أبن األل يستمر حىت   %68صرحوا أبن شدة اآلالم كانت حادة. كما أبدى    %33آبالم متوسطة و  

منهم قاموا بزايرة طبيب خمتص بسبب اآلالم اليت كانوا يشعرون هبا   %54.7بعد العودة من املدرسة إىل البيت. وأن  

على مستوى منطقة أسفل الظهر. كانت هذه املعاانة نتيجة ثقل احلقيبة املدرسية الذي بلغ متوسط وزهنا لدى الذكور  

  احلقيبة ثقل محل عن املسؤولة هي الكتفني منطقة أنكغ لدى اإلانث، خاصة إذا علمنا    5.64قابل  كغ م  5.14

الكتفني مما يؤثر على عضالت هذه املنطقة من اجلسم،  على حتمل املستعملة املدرسية احلقائب  أن كموحب   من جهة،

طويلة وعلى مسافة طويلة من مقر إقامتهم وصوال أهنا حتمل ملدة   وتعود غري قادرة على حتمل هذا الوزن. من جهة اثنية، 

للمعايري  يستجيب  ال  الذي  األرغونومية  احلقيبة  تصميم  أن  املسافة. كما  هذه  طوال  األقدام  على  سريا  املدرسة  إىل 

األرغونومية من حزام يوضع أسفل احلقيبة املدرسية ويكون على مستوى البطن واليت ختفف من الثقل الذي يتحمله كل 

 الذكور  عند 14,57% بـ قدر التلميذ وزن من لكتفني وأسفل الظهر، خاصة إذا علمنا أن وزن احلقيبة املدرسيةمن ا

اخلامسة، وهذا ما  للسنة  اإلانث عند18,35% و الذكور عند18,84% و الرابعة  للسنة اإلانث  عند15,78% و

  .(Dianat et al., 2013)  %15إىل  %  10يفوق   حذر منه خرباء الصحة على أن وزن احلقيبة املدرسية ال جيب أن
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 من  به املوصى الوزن من أعلى دائما كان وزن احلقائب  متوسط  أن إىل  يف هذا السياق أكدت جمموعة من الدراسات

.  ( 2013)مباركي وآخرون،  مرتفعة   آالم من يعانون التالميذ علجي التلميذ، مما وزن من (10%) وهو الصحة  خرباء

 -يؤثر على املنظومة العظم التلميذ بوزن مقارنة املدرسية احلقيبة ثقل أن إىل توصلت  دراسة أخرى نفس النتائج أكدهتا

 وزن من 10% عن تزيد اليت احلقيبة محل أن على أمجعوا العظام ختصص يف أطباء ثالث نتائج أين عرضت عضلية،  

ويشري كل من (.  2013)نواف، وخليفة،  الفقري   العمود يف واحنراف الظهر أسفل مستوى على آالم إىل يؤدي التلميذ

Mkawa et al (2014)    حوايل عن    %30.8أن  تزيد  مدرسية  حقائب  محلوا  التالميذ  وزن   %10من  من 

 . (Mwaka et al., 2014)أجسامهم

إن النتائج املتوصل إليها يف دراستنا حول املعاانة من آالم على مستوى الكتفني وأسفل الظهر كانت حمل اتفاق مع  

واليت هدفت إىل التأكد من شكاوى التالميذ يف إيران من آالم العنق والكتف وأسفل    (Dianat et al., 2014)سة  درا

الدراسة على   أجريت  أعمارهم بني    586الظهر، حيث  ترتاوح  أين    14-12تلميذ  احلقيبة سنة  ثقل  متوسط  بلغ 

أبهنم يشتكون من أالم على مستوى الكتفني وأسفل الظهر على   %33و   %26.1كغ، وقد صرح    2.8املدرسية  

سنة جبنوب إفريقيا، أغلبهم كانوا حيملون   14- 11تلميذا ترتاوح أعمارهم ما بني    16التوايل. يف دراسة أجريت على  

 أن معظم أفراد العينة كانوا يعانون من أالم يف الكتف ومناطق أخرى من حقائب مدرسية على الكتفني، مت التوصل إىل

 Puckree, et)اجلسم، وقد خلصت الدراسة إىل أن هناك عالقة بني نوع احلقيبة اليت كان حيملها التالميذ ونسبة األل  

all., 2004).    يف دراسة(Oka et al., 2019)    تلميذا توصلت إىل أن معدل انتشار آالم الظهر   163اليت أجريت على

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Dianat+I&cauthor_id=23827662
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Puckree+T&cauthor_id=14660199
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تلميذا يف الطورين اخلامس والسادس ابتدائي   79كما بينت دراسة أجريت على  بني تالميذ املدرسة.    %53.9بلغ  

  املدرسية،   احلقيبة  وزن  بسبب   العرضية  الظهر  آالم  منشتكون  ي  %64.6  تالميذ ال  ثلثي  من  يقرب  ما  مبدارس سراييفو أن

 %10  من  أكثر  تزن   مدرسية  حقائب حيملون    املدارس  أطفال  نصفوأن    ،املتكررة  الظهر  آالم   من  %11.4  يعاين  بينما

 . (Makac et al., 2018) الظهر وآالم ابلتعب  األحيان من كثري   يف الثقيلة املدرسية احلقائب  وترتبط ،التلميذ وزن من

إيران ترتاوح أعمارهم بني    307كشفت دراسة طبقت على   أين بلغ    12-7تلميذا يف املدارس االبتدائية يف  سنة 

من وزن جسم التلميذ، وكانت حتمل على الكتفني    %10.1كغ، واليت كانت متثل    2.9متوسط ثقل احلقيبة املدرسية  

 أفراد العينة، وأن طريقة محل احلقيبة املدرسية كانت مرتبطة  عضلية كان مرتفعا جدا بني -إىل أن انتشار املشاكل العظم 

بشكل كبري أبعراض الكتف، وأن الوقت الذي يقضيه التلميذ يف محل احلقيبة املدرسية كان مرتبطاا هبذه األعراض. كما  

 ,.Dianat et al)  ةأشارت النتائج إىل أن حد الوزن احلايل املوصى به قد ال يكون مناسباا ألطفال املدارس االبتدائي

منهم أن   %35.4سنة أفاد حوايل    13.6تلميذاا متوسط أعمارهم    532يف دراسة وصفية مقطعية مشلت  .  (2013

وكان هناك ارتباط   %37.8عضلية، وكان انتشار آالم أسفل الظهر  – محل احلقيبة املدرسية هو سبب املشاكل العظم  

وهو ما يتفق مع دراستنا اليت   (Mwaka et al., 2014)واملشي الطويل  كبري بني آالم أسفل الظهر وطريقة محل احلقيبة

 يستطيع ال التلميذ أن  يؤكد مما احملفظة محل  أثناء الوضعية يف يقومون بتغيري التالميذ من65.3%    خلصت إىل أن

  52.7% أن الفكرة ذهه أتكيد  يزيد وما الزائد، والثقل األل درجة نتيجة  طويلة ملدة مستقرة واحدة وضعية يف البقاء

 النقل توفري وسائل  كعدم ويعود السبب يف ذلك إىل عوامل أخرى، ،احملفظة محل أثناء اسرتاحة  أيخذون من التالميذ
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 املنطقة أن وحبكم  كلم،3 من   أكثر حبوايل تقدر واليت والبيت  املدرسة بني املسافة لبعد نظرا  ابلتالميذ خاص  املدرسي

معزولة األمر الذي جيعل التالميذ ال يتحملون محل حقائبهم  مبنطقة املؤسسة الرتبوية وتواجد على املواصالت، حتتوي ال

منهم. نفس النتائج توصلت إليها الدراسة اليت أجريت يف إثيوبيا على عينة مكونة  56% املدرسية مثل ما عرب عن ذلك

٪ امللتحقني ابملدارس  62مرتفعاا بني األطفال    تلميذ كان انتشار آالم العضالت والعظام املبلغ عنها ذاتياا  723من  

العامة وأيضاا أولئك الذين قطعوا مسافة طويلة من املدرسة والعودة منها. ارتبطت مدة املشي الطويلة والوزن النسيب 

رتات للحقيبة املدرسية بشكل معنوي أبل العضالت والعظام، وأن التالميذ الذين حيملون لوازم مدرسية ثقيلة وميشون لف 

طويلة، لديهم فرصة أكرب لإلصابة آبالم على مستوى العظام والعضالت، مقارنة أبولئك الذين حيملون حقائب مدرسية 

 . (Manayesh, et al., 2018)أقل وزان وميشون مدة أقل 
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 امتةاخل

بسبب  ،  الظهر أسفل يف 45.5% و   الكتفني  يفيشعرون آبالم    التالميذ كانوامن    %82أن    أظهرت نتائج الدراسة

 عد العودة من املدرسة إىل البيت أبن األل يستمر حىت بالتالميذ  من    %68. كما أبدى  محل احلقيبة املدرسية الثقيلة

. اتفقت نتائج دراستنا مع نتائج الدراسات السابقة تلميذال  وزن  من  %10  من  أكثر  اليت تزننتيجة ثقل احلقيبة املدرسية  

سة مع بعض الدراسات، مما يؤكد خطورة موضوع أثر ثقل احلقيبة املدرسية على ابلرغم من اختالف حجم عينة الدرا

أطراف جسم التلميذ خاصة الكتفني وأسفل الظهر. للتخفيف من وزن احلقيبة املدرسية، نوصي بتوفري خزاانت ومكتبات 

لتجنب محلها يوميا   ،بشكل مستمر  تاجون إليهاداخل الصف الدراسي تسمح للتالميذ من وضع اللوازم املدرسية اليت حي

   . اصة إذا كانت حتمل ملسافات وملدة طويلةخألهنا تسبب هلم إجهاد جسمي 

 ، أرغونومية بطريقة تصميمها عدم هومن وجهة نظران   التلميذ صحة على املدرسية احلقيبة ثقل أتثري من  يزيد ما إن

ذلك  ألن  ،الظهر على محلها عند ربطهاب  ويقومصدره،   أو تلميذال خصر حول  يتواجد حزام على تتوفر أن  جيب حيث 

 للجسم أفضل  توازانا  حيقق ا ، ممواحلوض الظهر منطقيت على وهذا ما يسمح يتوزيع وزهنا ،اجلذع من دائما قريبة جيعلها

ؤول عن اإلصابة ل الوحيد املسنشري إىل أن ثقل احلقيبة ليس العامكما    املدرسية من طرف التلميذ.  احلقيبة محل أثناء

ها العوامل النفسية االجتماعية واليت رى قد تساهم يف ذلك، منخالم على مستوى مناطق اجلسم، بل هناك عوامل أابآل

 ميكن أن تكون مواضيع حبث من طرف الباحثني.
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Abstract 

Today, digital Qur’anic education occupies a great importance, given the technological 

development taking place at all levels and fields. Which has come to meet human requirements in 

a faster time, unlike what humanity was previously in ages past and in light of these rapid 

developments and our need to use modern technical means And the many benefits it achieves for 

the individual in the electronic field called us to a fundamental question, whether this benefit from 

the means employed in technical education swept the Qur’anic texts?That is, in the field of digital 

Quraniceducation, and what can be achieved of competencies and language skills within the scope 

of that educational process, which creates great effectiveness in the recipient or learner, contrary 

to the traditional stereotype on which Quranic teaching was based. Formerly traditional? 

Accordingly, the importance of the topic lies, through the study of a miraculous divine content and 

its relationship to the field of digitization, and the effective role that this type of modern education 

achieves to form a linguistic outcome 

that learners exploit in their field of life according to modern and advanced means. The 

techniques of audio-visual excitement that are in line with the spirit of the age and meet the 

requirements of the individual for different age groups. Therefore, the problem of the research is 

determined in a main question, which is as follows: - Is it possible to benefit from the means used 

in e-learning in the field of Qur’anic education, which can contribute to teaching the Arabic 

language with its various activities and skills ? What is the impact of digital Quranic education on 

the academic achievement of the Arabic language, and how are different skills developed through 
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this education? The sub-problems of the research are limited to the following: - How does digital 

Quranic education contribute to teaching the Arabic language? What is the relationship of Quranic 

e-learning with linguistic activities and branches? What is the role of electronic Quranic programs 

in developing language skills? Is it possible to dispense with traditional Qur’anic education, and 

to adopt e-learning as an alternative through which to overcome the difficulties and obstacles faced 

by learners as a result of their memorization, interpretation, language and skill of the Holy Qur’an? 

This is represented by the most important hypotheses of the research: - Quranic e-learning has a 

major role in teaching the Arabic language. - The Holy Qur’an is closely related to the Arabic 

language, based on the premise that the Holy Qur’an was revealed in an Arabic language. There 

are several reasons that prompted us to study this It is okay to summarize it as follows: The 

Qur’anic text represents the most important textual references in teaching Arabic. It deals with 

digital education and the extent to which we use this education, especially during the Corona 

pandemic. In addition to being a link between digital Quranic education and its role in the 

development and development of the Arabic language for native speakers. The study aims to: 

Recognizing the nature of digital Quranic education and our great need for digitization in this field. 

Determining the most important areas and ways to benefit from e-learning techniques and 

programs in teaching the Qur’anic content. - Standing at linguistic branches and activities 

according to the data of contemporary digitization technology, which gives learners a linguistic 

wealth more than they used to be Identify the sections of language skills achieved from digital 

Quranic education. As for the research method, we adopted the descriptive approach, through the 

use of previous research such as theses, theses, periodicals and books. And websites. 

Keywords: digital education;Quranic education;  Arabic language education;Ayat 

program; Golden Quran program 
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 امللخص

األصعدة واجملاالت وأتيت مجيع    يفنظرا للتطور التكنولوجي احلاصل  ،  الرقمي اليوم أمهية ابلغة  القرآينحيتل التعليم  

،  وللحاجة املاسة والدائمة للوسائل التكنولوجية احلديثة واملعاصرة،  ي املعجزاإلهلهذه األمهية خلصوصية النص القرآين  

تليب املتطلبات اإلنسانية يف وقت أسرع، خالفا ملال كانت عليه البشرية سابقا يف عصور خلت ويف ظل هذه اليت ابتت  

حتققه وما  احلديثة  التقنية  الوسائل  وحاجتنا الستخدام  السريعة  االلكرتوين   التطورات  اجملال  للفرد يف  عدة  منافع  من 

من الوسائل املوظفة يف التعليم التقين اكتسحت النصوص   يف ما إذا كانت هذه االستفادة ،  استدعاان تساؤال جوهراي

الرقمي، وما ميكن حتقيقه القرآين  التعليم  لغوية    القرآنية ؟ أي يف جمال  العملية    يفمن كفاءات ومهارات  نطاق تلك 

عليم القرآين التقليدي عليها الت  استند املتعلم خالفا للنمطية التقليدية اليت  أو    ملتلقي ا  برية يفالتعليمية واليت ختلق فاعلية ك 

من خالل مدارسة حمتوى إهلي معجز وعالقته مبجال الرقمنة، والدور الفعال الذي ،  أمهية املوضوعسابقا؟ وعليه تكمن  

تكوين حصيلة لغوية يستغلها املتعلمون يف جمال حياهتم وفق وسائل حديثة لحيققه هذا النوع من التعليم املستحدث  

رد ملختلف الفئات العمرية ولذلك  متطورة بتقنيات اإلاثرة السمعية البصرية اليت تتماشى وروح العصر وتليب متطلبات الف

هل ميكن االستفادة من الوسائل املستخدمة يف التعليم االلكرتوين -:  مشكلة البحث يف تساؤل رئيس وهو كاآليت  تتحدد

؟ فما أثر التعليم مستوايهتا اللغويةيف جمال التعليم القرآين، مبا ميكن أن يساهم يف تعليم اللغة العربية مبختلف أنشطتها و 

كيف يساهم  - قرآين الرقمي يف التحصيل الدراسي للغة العربية ؟ وتنحصر اإلشكاليات الفرعية للبحث يف ما يلي:  ال
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ما    -قة التعليم القرآين االلكرتوين ابألنشطة والفروع اللغوية؟  الما ع  -التعليم القرآين الرقمي يف تعليمية اللغة العربية؟  

أميكن االستغناء عن التعليم القرآين -اللغوية؟    لتحصيل اللغوي مبختلف مستوايتهايف    دور الربامج القرآنية االلكرتونية

التقليدي، وتبين التعليم االلكرتوين بديال يتجاوز من خالله الصعوابت والعوائق احلاصلة للمتعلمني جراء تلقيهم للقرآن 

 الكرمي حفظا وتفسريا ولغة ومهارة؟

أهم العربية.  يف    كبريدور    االلكرتوين  القرآينللتعليم  -:  البحث  فرضيات  وتتمثل بذلك  اللغة  ارتباط -تعليمية 

 أسباب ارتباطا وثيقا انطالقا من مسلمة مفادها أن القرآن الكرمي أنزل بلسان عريب. ومن مثة    القرآن الكرمي ابللغة العربية

تعليم   يفآين ميثل أهم املرجعيات النصية  يلي: كون النص القر   فيمااملوضوع ال أبس أن نوجزها    عدة دفعتنا لدراسة هذا

كونه يتناول التعليم الرقمي ومدى استخدامنا هلذا التعليم خاصة يف جائحة كوروان. ابإلضافة إىل كونه و   .اللغة العربية

 علىالتعرف    إىل:الدراسة    هتدفو  يربط بني التعليم القرآين الرقمي ودوره يف تنمية وتطوير اللغة العربية للناطقتني هبا.

وسبل االستفادة من تقنيات   جماالت حتديد أهم  -.  اجملالهذا    يف  للرقمنة  برية الرقمي وحاجتنا الك  القرآينماهية التعليم  

الوقوف عند الفروع واألنشطة اللغوية وفق معطيات تقنية الرقمنة -وبرامج التعليم االلكرتوين يف تعليمية احملتوى القرآين.  

البحث فاعتمدان املنهج الوصفي، وذلك منهج  أما  .  ملتعلمني ثروة لغوية زايدة على ما كانت عليهاملعاصرة، اليت تكسب ا

 .ومواقع إلكرتونية من خالل االستعانة ابلبحوث السابقة من أطروحات ورسائل جامعية، ودورايت وكتب 

 .برانمج املصحف الذهيب، برانمج آايت ،تعليمية اللغة العربية ،التعليم القرآين ،التعليم الرقمي: الكلمات املفتاحية
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 املقدمة 

  التقنيات احلديثة استخدام  و   جمال العمليات التعليميةتطوير    لزاما يف السنوات األخرية يف احلقل التعليمأصبح  لقد  

  حيثعلم  أمهية كبرية لل  حققالذي  -للتعليم التقليدي  بديال   -التعليم واالعتماد على الرقمنة    يف مجيع مراحل   تعميمها  و 

 .املوضوع من أكثر من زاوية إىلمدارك الفرد وقدرته على الفهم واالستيعاب والتحليل والنظر  من سعو 

جعل املصطفى عليه الصالة والسالم طلب العلم فريضة على كل لذا  العلم يف حياة الفرد    تظهر أمهيةومن هنا  

نلتمس األمهية والفوائد اجلمة للتحصيل العلمي، انهيك عن تعليم القرآن وفق ،  مسلم ومسلمة، وانطالقا من وصيته

خلدمة التعليم القرآين بطريقة مبتكرة، تشمل   التطور التكنولوجي الذي ظهرت فيه العديد من الوسائل التعليمية املرقمنة

 املادية. اإلفادةاملعنوية و  اإلفادةحتقيق  إىلالكثري من التطبيقات والربامج اليت هتدف 

وقد أحدث ذلك التطور، نقلة جادة يف العملية التعليمية، نتيجة ظهور تقنيات جديدة استفادت منها املنظومة 

الرتبوية أبكملها وكانت مثارها اجيابية على كل األطراف التعليمية نتيجة استعماهلم لألجهزة الرقمية يف العملية التعليمية 

الذي حقق و   املعارف الرتبوية وحىت السلوكية للمتعلم  إيصالمباشرة  تساعد على  بطريقة مباشرة أو غري  كان    سواء  ،

 .بفضل استخدامه لتلك الوسائل التعليمية الرقمية املتطورة  وخاصة يف جمال التعليم القرآين مجة أهدافا

" التعليم ستنا بعنوانتعلم، هلذا ومست دراويعد هذا النوع من التعليم أحد األساليب الفعالة املعتمدة يف عملية ال

 .منوذجا أ القرآين الرقمي وأثره يف تعليمية اللغة العربية "برانمج " آايت" و"املصحف الذهيب"
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 :  ة اآلتيةالرئيس اإلشكالية دراستنا طرحت وللتعرف على هذه األمهية، 

احملورية تفرعت تساؤالت   إلشكاليةومن ا  ؟العربيةملتعلمي اللغة    م القرآين الرقمي يف التحصيل الدراسييما أثر التعل

هم برانمج" آايت" و"املصحف الذهيب" يف خدمة تعليمية القرآن الكرمي واللغة العربية؟ وما مدى يس  فكي  أخرى:جزئية  

 ؟ ةالدالليو ، ةوالرتكيبي ، ةوالصرفي، ةالصوتي مبستوايته التحصيل اللغويالربامج القرآنية الرقمية يف هذه أتثري 

 الفرعية السابقة طرحنا فرضيات هلا متمثلة يف اآليت: تاإلشكاالوانطالقا من 

 القرآين الرقمي أثر اجيايب وفعال يف التحصيل الدراسي ملتعلمي اللغة العربية.  للتعليم ▪

املتعل  ▪ تعليكتسب  جرّاء  لغوية  ومهارات  ملكات  الرقمي  همم  طريق    القرآين  عن  آايت املكتسب  برانمج 

 . الذهيبواملصحف 

  املستوايت )الصوتية،   ، ويظهر ذلك وفقاملتعلم خاصةو   املعلم  للربامج القرآنية الرقمية أتثري كبري وفعال على  ▪

 .بعد ذلك  تطويرهاو  مهارات لغوية متكنه من إتقان لغتهالداللية( اليت بدورها تكسب املتعلم و  ،والرتكيبية الصرفية،و 

الرابط الذي يربط القرآن الكرمي ابللغة العربية، وتبيني أثره الفعال    إبرازوعليه فإن اهلدف من هذه الدراسة هو:  

حتدد أهم جماالت وسبل   بذلكالتعليم املرقمن  و انطالقا من    اكتساب حتصيل لغوي صويت ،صريف ،تركييب ،داليليف  

 لتعرف على املستوايت اللغويةااخلادم للجانب التعليمي، وكذلك    االستفادة من تقنيات وبرامج التعليم الرقمي احلديث 

 .اليت تولد وتنتج عن طريقها املهارات احملققة من التعليم القرآين الرقمي

 :فهو كاآليتأسباب دراستنا هلذا املوضوع ومن أهم 



 

 

 

 

  
JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION FOR SPECIALIZED RESEARCH (JHDESR) 65 

 
 

 

 

JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND 

EDUCATION FOR SPECIALIZED RESEARCH| VOL: 8 

ISSUE:  4 |October 2022 

تشرين | 4العدد  8| المجلد مجلة التنمية البشرية والتعليم لألبحاث التخصصية

 2022 األول/ أكتوبر

9065 | https://jhdesr.misd.tech-ISSN: 2289-E 

 .النصية يف تعلم اللغة العربيةكون النص القرآين ميثل أهم املرجعيات  ▪

 .التعليم الرقمي احلديث ومدى استخدامنا لتقنياته ووسائله يف عصران احلايل إىلألنه يتطرق  ▪

البحث العلمي بدراسات حديثة ختدم القرآن    إثراءغبتنا يف  ور   ،أمهية هذا املوضوع من الناحية الدينية والتعليمية ▪

 الرقمنة.و  الكرمي يف عصر العوملة

ما يتعلق مبجال التعليم  دراسة  من خالل  ،  أداة له  نهج الوصفي، والتحليلعلى امل  هذه  وقد اعتمدان يف دراستنا

و"ا آايت"   " برانمج  على  الرتكيز  مع  قرآنية  ومنصات  ومواقع  برامج  من  القرآين  النص  يف  ملصحف الرقمي 

 الذهيب"كأمنوذجني للدراسة. 

النصوص بني النظرية    الكرمي تعليميةالقرآن  وكانت قافية الدراسة قائمة مصادر ومراجع البحث املعتمدة أمهها:  

والتطبيق لبشري ابرير، أثر القرآن الكرمي يف اللغة العربية للباقوري أمحد حسن، والعديد من كتب التفسري ك: جامع البيان 

 . امليسريف أتويل القرآن، التفسري الوسيط، التفسري
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 مفاهيم الدراسة:املبحث األول: 

 تعريف الرقمنة :  -1

الكتاَب، وعليه، وفيه ـُ َرْقماً: كتبه. ويُقال: هو يرُقُم على  " َرَقمَ : جاء يف معجم الوسيط: التعريف اللغوي -أ

نـََقطَه  و  ال أثر لكتابته على املاء،املاء: ُيضرب مثاًل ملن يعمُل ما ال يعملُه أحٌد حلذِقه وفطنِتِه ورفِقِه، وملن يعبث ِإذ 

الّسلعة: ومسها وأعلمها: ِإذ جعل عليها عالمة متّيزها وتدّل على و  وّشاه وطّرزه وخّططه،و الشيء: نقشه،، و وبنّي حروفه

 (Edition, 1998 , p. 720). مثنها وصنفها"

الرقمنة على أهنا "عملية استنساخ راقية متكن من حتويل الوثيقة مهما كان عرفت :  التعريف االصطالحي -ب

يواكب هذا العمل التقين عمل فكري ومكتيب لتنظيم ما بعد املعلومات  من أجل ، و نوعها ووعاؤها إىل سلسلة رقمية

 (Saleh, 2001, p. 72)فهرستها وجدولتها ومتثيل حمتوى املادة املرقمنة".

 تعريف التعليم الرقمي :  -2

شبكاته  و   " أنه طريقة للتعليم ابستعمال آليات االتصال احلديثة من حاسوب  :  وللتعليم الرقمي تعاريف كثرية منها

االنرتنت سواء كان كذا بواابت  و   املكتبات االلكرتونيةو   الرسومات وآليات البحث و   الصورةو   ووسائطه املتعددة ابلصوت
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عن بعد أم يف قاعات الدراسة عن طريق استعمال التقنيات أبنواعها وذلك هبدف إيصال املعلومة للمتعلم أبقصر وقت  

 (Al-Ajrash, 2007, p. 21)وأقل جهد وأكرب فائدة " 

ملية انتقال من األساليب التقليدية القدمية والتخلص من كما يعرف التعليم الرقمي يف العملية التعليمية، أبنه ع

تقنيات حديثة، ظهرت مع التطور التكنولوجي وهذا ما فتح آفاق كبرية و   قيودها املستخدمة يف عملية التعلم إىل أساليب 

عد املتعلم عن للمتعلم للمضي قدما والتفكري بغية اكتساب اخلربات واملعارف، وابلتايل فإن هذا التحول يف التعليم يب

 البحث واالبتكار وفق اسرتاتيجيات حمددة من أجل حتقيق مستوى من التقدم والتطور.و   النمطية من مث يعتمد على الفهم

 تعريف التعليم القرآين:  -3

وقوله رسول هللا صلى هللا عليه    4﴾ مزمل:َورَتِِِّل اْلق ْرآَن تَ ْرتِيال  يعد التعلم القرآين فريضة شرعية لقوله تعاىل :﴿

وسلم "تعلموا القرآن واقرؤوه وأقرئوه" واألمر إذا أطلق أفاد الوجوب، وقوله أيضا  "طلب العلم فريضة على كل مسلم 

ومسلمة" والقرآن الكرمي ينبوع العلوم كوهنا  خادمة له وكاشفة إلسراره وأحكامه ومعجزاته الدالة على عظمة ووحدانية  

ومن  م وتعاىل،  سبحانه   Association of Algerian).  املراجعةو   احلفظ،  التالوة:  تعلمه  أساليبنزله 

Muslim Scholars, 2021) 

 تعريف التعليم القرآين الرقمي :  -4

تعلم و   املتعددة اجلديدة يف تعليم" استخدام التقنيات والوسائط  الرقمية  :  ويعرف التعليم القرآين الرقمي على أنه

تفاسريه وكذا التعرف على أحكام جتويده وتالوته بشكل إلكرتوين رقمي وبوسائل حديثة، و  القرآن الكرمي ومعرفة معانيه
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واملصاحف  واملنصات   املواقع  وحىت  إسالمية  وبرامج  تطبيقات  صوتية،  مقاطع  أو  فيديوهات  أو  سواء كانت صورا 

العامل اإلسالمي أوال وللغة العربية جبميع مستوايهتا اثنيا وللعامل الرقمي و   للورقية، كلها دائمة لإلسالم  إلكرتونية احملاكية

 (Noha Al-Dah, 01-28-2009) والتكنولوجيا اثلثا".

 تعريف التعليمية : -5

تعليم وهذه األخرية جاءت على صيغة املصدر الذي وزنه "  كلمة التعليمية يف اللغة مصدر صناعي لكلمة  :  لغة  -أ

 ,Manzur)تفعيل " وأصل اشتقاق تعليم من "علم"، وجاء يف لسان العرب: "علم وفقه وعلم األمر وتعلمه وأتقنه".

1997, p. 416) 

 :  اصطالحا -ب

ابريرعرف   تنظيم حاالت   بشري  التدريس وتقنياته وألشكال  العلمية لطرائق  الدراسة  أهنا:"  التعليمية على 

التعلم اليت خيضع هلا املتعلم بغية الوصول إىل حتقيق األهداف املنشودة ابإلضافة أنه ختصص يستفيد من عدة حقوق 

 (Abrier, 2001, p. 70).معرفية مثل: اللسانيات، علم النفس  علم االجتماع "

أهم  و  النحو سنتطرق يف حبثنا هذا إىل  الكرمي بطريقة حديثة ومرقمنة وعلى هذا  التعليمية ابلقرآن  اهتمت 

حتفظ القران الكرمي حفظا وترتيال مع التفسري والشرح والرتمجة وكذا كل ما خيدم العملية  و   الربامج التعليمية اليت تدرس

و البالغي، والصريف،   التعليمية مبجملها، بداية ابملتعلم لتصفه من مجيع املستوايت  اللغوية )املستوى الصويت، والرتكييب،

 .الداليل(  ليصل املتعلم ابلقرآن الكرمي إىل تنمية الكثري من املهارات وإىل إتقان لغته العربية
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 الربامج املعتمدة يف الدراسة: ❖

هو مشروع املصحف االلكرتوين  والنسخة الرقمية من موقع القرآن الكرمي جبامعة امللك سعود، :  آايت"برانمج "    -1

احلاصل على املركز األول وعن جدارة يف قائمة " أفضل برامج القرآن الكرمي "وهو حماكاة الكرتونية للمصحف الشريف 

الرقمي   العامل  الربامج اليت مت إطالقها يف  العديد من الورقي وأحد أقوى  أنه برانمج يتوفر على  السبب  القرآين ويرجع 

 املميزات نذكر منها: 

القراءة نفسها من نسخة حقيقية مصورة ومطابقة لصفحات القرآن الكرمي النصي  :  القراءة من مصحف املدينة  ▪

 التنسيق وترتيب املصحف الورقي.  و  وأييت بشكل اآلايت

 . كه ميزة تكرار تالوة اآلايت:امتال  التكرار والتحفيظ )املصحف املعلم( ▪

 .عرض تفاسري بلغات متعددة جبانب الصفحة ميلك أكثر من تفسري: ▪

 عملي.  و  خيترب املتعلم حفظه بشكل بسيط اختبار احلفظ: ▪

 ميكن من القراءة بروايتني.  القراءة أبكثر من رواية: ▪

 .ميكن تصفح واجهة املصحف االلكرتوين بسبع عشرة لغة  تعدد اللغات: ▪

 .ميكن من االستماع إىل جمموعة من القراء بتالوات مرتلة وجمودة اع للقراء:االستم ▪

 عرض الرتمجة أبكثر من عشرين لغة متوفرة وترمجة صوتية للغتني. الرتمجة: ▪
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هو برانمج حديث للقرآن الكرمي الذي مت تطويره خلدمة املستخدم وهو متخصص : برانمج " املصحف الذهيب " -2

واالستماع إليه بصورة تفاعلية ميسرة مما يتيح للمتعلم التفاعل مع القرآن الكرمي بسهولة ويسر مع بعرض القرآن الكرمي  

 : دالئل اآلايت والسور، ومن أهم مميزات الربانمجو  نقوشو  االحتفاظ جبماليات املصحف الشريف من خطوط

أسباب للمستخدم التفاعل مع آايت املصحف من )االستجابة السريعة مع نص القرآن على مستوى اآلية مما يتيح   ▪

 معجم الكلمات، و   إضافة عالمة،و   الصرف،و   البالغة و   االستماع، واإلعراب،و   معاين الكلمات،و   تفسري اآلايت،و   النزول،

 (. موضوع اآليةو  الرتمجةو  الفوائد،و 

 .إعراب القرآن الكرمي كامال من كتاب اجلدول يف إعراب القرآن الكرمي ▪

 . الصرف آلايت القرآن الكرمي مع العديد من فوائد اآلايتو  البالغة ▪

 صفحة كاملة أو حىت السور كاملة بصوت أربعني قارئ.، ميزة االستماع لآلايت ▪

 .يوفر الربانمج للقارئ إمكانية الرجوع لتفسري أي آية بتفاسري متعددة ▪

اءة العديد من األذكار منها ) أذكار الصباح يضيف الربانمج خاصية أذكار املسلم حبيث يتمكن املستخدم من قر  ▪

 واملساء والنوم (.

 (.Forum, 05.12.2020)ميتلك ميزة التنبيه لألذان ويوم اجلمعة، ودعاء ختم القرآن. ▪
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 من أسباب اختياران للربانجمني:

 للمتعلمني وميزات تتناسب وأهداف الدراسة منها: حيقق برانمج: آايت" و"املصحف الذهيب" مهارات لغوية  .1

 .يكسب املتعلمني ألفاظ معجمية كثرية ذات دالالت متعددة  .2

مفاتيح ، و ألحكام القرآن القرآن اجلامعجامع البيان يف تفسري ، و يتعرف املتعلمون على عدة تفاسري كتفسري امليسر  .3

 ..اخل. .الغيب 

 ..اخل. .الروسيةو  االجنليزية ،و االسبانية، و ت كاللغة الفرنسيةيستفيد املتعلمون من الرتمجة لعدة لغا  .4

 . الصرف من خالل التعرف على الظواهر البالغية والصرفية لآلايت القرآنيةو  يكتشف املتعلمون أسرار البالغة  .5

 .مجلةو  التعرف على معاين اإلعراب كلمة  .6

القرآنية، مكتسبا ملكات ومهارات لغوية، وهذا ما سنتعرف ومنه يكون املتعلم قادرا على اإلملام جبميع املعارف  

 .عليه بداية من املستوايت وصوال إىل املهارات اللغوية احملققة من هذين الربانجمني
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 برانمج"آايت "و" املصحف الذهيب "وأثرمها يف تعليمية اللغة العربية

 : املستوايت اللغوية احملققة من التعليم القرآين الرقمي املبحث األول:

1-  : الصويت  َيُصوتُ املستوى  َصات  من:  اللغة  يف  اندى،  الصوت  إذا  احلسن ،  وَأَصاَت  الذْكر  والصَّْيُت: 

".(Belaid, 1994, p. 49) 

اختيارا من أعضاء النطق وهذه اآلاثر تظهر يف و   تصدر طواعيةواألصوات اللغوية هي تلك اآلاثر السمعية اليت  

 (Moghl, 2004, p. 49).مالئمة ملا يصاحبها من حركات الفم أبعضائه املختلفةو  ُصور ذبذابت ُمعدلة

وبتغرياهتا احلركية اليت ترتك   يعىن املستوى الصويت إذا ابألصوات اللغوية وإنتاجها يف اجلهاز النطقي وخصائصها

وهذا ما سننهج إليه يف النصوص القرآنية املسطرة  يف الربامج القرآنية وخباصة برانمج" آايت واملصحف ،  أثرا يف املعىن

 الذهيب"  وفقا الستعماله من املتعلم ومنه نستخلص أهم أاثر الربانجمني القرآنيني يف املستوى الصويت للمتعلم:

اجل  -أ املوسيقيتبيني  املوسيقي:  اإليقاعي و   رس  اجلرس  الكرميو   يتجسد  القرآن  مفردات آايت  سوره و   اإليقاعي يف 

السلس يف مواضع عدة  حنو قوله تعاىل يف وصف  و   والقرآن الكرمي غين ابأللفاظ ذات اجلرس املوسيقي الناعم الرخوي 

 . 17التكوير:﴾ (17َواللَّْيِل ِإَذا َعْسَعَس ) الليل:﴿
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الليل إذا أقبل  و   املسترتة يف أبراجها،و   ويقصد هبا " أقبل وأدبر حيث أقسم هللا تعاىل ابلنجوم املختفية أنوارها هنار اجلارية

بظالمه والصبح إذا ظهر ضياؤه  فاملقام الذي جنده يف )َعْسَعَس( يعكس حركة الليل وهو يعسعس يف الظالم ابلتدريج 

 (Al-Qarni, 2021)وهبدوء وصمت عميق".

رقته ورخاوته ليدل على الدقة املوسيقية  والرقة يف تصوير الليل، ويف قوله  و   فقد استخدم يف القرآن الكرمي السني هبمسه 

 . 28: النازعات﴾( 28رََفعَ مسَكها فَسواها) ﴿: أيضا

أرفع من شيء وال شيء أخفض من شيء ولكن مجيعها مستوي ويقصد هبا أن " هللا تعاىل سوى السماء فال شيء  

 (Jarir, 2021)االمتداد ".و  االرتفاع

هذا ما دل على روعة تصوير اخلالق و   هي السمكو   فنجد أن حلرف السني يف كلمة سواها عالقة ابلكلمة اليت قبلها

 .حتقق اجلرس املوسيقيو  السني الذي يدل على سالسة اللفظ تكرار حرف و  تناغم احلروفو   للسماء

مل يغفل ، و يصور املشاهد القرآنية اليت يتطلبها املعىن والقرآن الكرمي يف تصويره لقدرة هللا يف اخللقو   جند هذا اجلرس جيسد

شقة هذا اجلرس والتناغم  بال مو   فيدرك القارئ،  األحداثو   إحياء اجلرس يف أداء املعىن وحتقيق األثر يف تصوير املشاهد

 يكتشف روعة تصوير اخلالق وقدرته.و  دقتهاو  احلاصل من مهس احلروف

الفاصلة القرآنية قد تكون كلمة من بنية آية قصرية أو قد تكون كلمة من بنية  الفاصلة يف القرآن الكرمي :  -ب

هي بصوت قد يتكرر حمداث إيقاعا يف صور مجلة أتيت يف هناية اآلية معقبة أو مقررة أو مؤكدة، وهي يف كل احلاالت تنت
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التوافق الصويت مع الفواصل السابقة  ،  وقد ال يتكرر،  السجع الالحقة إلحداث و   لكنها دائما حتتفظ إبحدى صور 

 (Brik, 2021).كأن تكون الكلمتان على رنة واحدة أو من فصيلة صرفية واحدة أو غري ذلك،  اإليقاع

، بالغةو   فاقت روعةو   جلأ القرآن الكرمي يف بيانه األعلى إىل  الفاصلة بني اآلايت اليت أعطت قوة ووضوح يف املعىن

﴾  ( 03إَذا اجلبَال س رَيْت )و   (02إَذا النج وم انَكَدَرْت ) و  (01إَذا الشمس  ك وَرت ) ﴿ :  يظهر هذا يف قوله تعاىلو 

 )3-1(التكوير 

-1(النازعات :  ﴾(  03الساحَبات َسبحا)و   (02الناشطات َنشطا)و   (01َغرقا)والنازعَات    ﴿ :  وقوله أيضا

3(. 

 أواخر األلفاظ يف حرف الروي مما أثرى اللفظ برنني موسيقي ُتشد له األذنو   فنالحظ هنا أن الفاصلة تتوافق

 يتحقق نوعا من التناسب املقطعي.و 

 القرآين أثر أصوات احلروف املكونة أللفاظ القرآن الكرميفيظهر لنا من خالل دراستنا للمستوى الصويت يف النص  

، يلتمس املتعلم هذا األثر حبيث يتمكن من فهم األلفاظ القرآنية   البعض ومنهاتناسقها مع بعضها  و   مدى عالقتها و 

 . فهمها ومتييز خمارج األصوات وكشف عالقتها ابملعىنو  تذوق اجلرس اإليقاعي املتسق مع آايتهو 
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يتناول البنية اليت ،  مستوى من مستوايت التحليل اللغويو   هو فرع من فروع اللسانيات:  الصريف  املستوى  -2

يطلق الدارسون احملدثون على هذا الدرس  و   العناصر الصوتية، اليت تؤدي معاين صرفية أو حنويةو   املقاطعو   متثلها الصيغ

 (Adawi, 2021)ية.وهو يشري عادة على دراسة الوحدات الصرف -املورفولوجيا  -مصطلح 

فيدرس هذا اجلانب الوحدات الصرفية والصيغ اللغوية يف بناء الكلمة وهذه األخرية تتكون من تناسق الوحدات    

الصوتية حبيث تعطي معىن وتغري معناها بسبب تغري عدد حروفها وترتيبها وأصلها، والنص القرآين أبلفاظه ومعانيه اجلليلة  

 .8املزمل : ﴾ ( 08اذك ر اسَم رَبَك َوتَ َبتل إليه تَبتياَل) ﴿ : حنو ذلك قوله تعاىل، خري مثال هلذا املستوى

فادعوه  ،  اذكر اي حممد اسم ربك و   ذكره:  يقول تعاىل:  معناها" جامع البيان  يف أتويل القرآن للطربي  "جاء يف

خلص إليه إخالصا او   عبادتك مبعىن انقطع إىل عبادته تعاىلو   به أي تبّتل إليه تبتيال أي: انقطع إليه انقطاعا حلوائجك

 . يف الدعوة

 10املزمل: ﴾( 10َواْصرِبْ َعَلٰى َما يَ ق ول وَن َواْهج ْره ْم َهْجر ا مجَِيال  )وقوله أيضا﴿ 

اصرب اي حممد على ما يقول املشركون :  ذكر نبيه حممد صلى هللا عليه وسلم:  يقول تعاىل،  معناها" جامع البيان "    جاء يف

 .اهلجر اجلميل هو اهلجر يف ذات هللا، و واهجرهم هجرا مجيالً ،  آذاهممن قومك لك  وعلى 

"فكل زايدة يف اللفظة أدى إىل زايدة يف املعىن سواء ،  فتبني لنا أن كال اآليتني دالتان على املبالغة اليت يقتضيها املقام

 (Qawaqzeh, 2019, p. 140)كان حبرف أم يف الرتكيب أو املصدر".
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ومن خالل مروران ابملستوى الصريف ومعاجلتنا ما تضمنه النص القرآين ،  أبلفاظه معجز مبعانيه  غينو   القرآن الكرمي زاخر

 : وفقا للربانجمني استخلصنا أن القارئ املتعلم يتمكن من

 .أصلها يف الكلمةو  ترتيبهاو  التعرف على عدد احلروف -1

 القالب الذي تصاغ الكلمات على قياسه.و  معرفة الصيغ الصرفية -2

 املعىن الذي يدل عليه.   و  صيغته و  هيئته الصرفيةو  الكشف عن العالقة بني اللفظ -3

 .األلفاظ حسب ما يقتضيه املعىنو  من خالل استعمال الصيغ هُ ويتذوق يكتشف املتعلم اإلعجاز الصريف -4

اليت ،  من هذه الدراسات الدراسة الرتكيبيةو   احملدثني ابلدراسات اللغويةو   اهتم العرب القدامى:  املستوى الرتكييب-3

 .  (Lothan, 2009, p. 149)الطرق اليت تتألف هبا اجلمل ، و تدرس العالقات الداخلية بني الوحدات اللغوية

حتديد وظيفتها و   حتليلها يف سياقها العام و   دراسة الكلمةهو  ، و و خنص ابلذكر أهم مصدر يعول عليه يف النحو القرآين

هذا ما سنتعرف عليه يف ألفاظ القرآن الكرمي منتقاة للدراسة من بينها ظواهر حددت يف تعبري  ، و الداللية يف الرتكيب 

 : القرآن الكرمي  نذكر منها
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 .٥الفاحتة:  ﴾( 5ني) إايك َنستعو  إايَك نَعب د ﴿:  حنو قوله تعاىل ظاهرة التقدمي والتأخري، -أ

 فاألمر كله بيدك ،  نستعني بك وحدك يف مجيع أموران، و خنصك وحدك ابلعبادة  معناها: إان"  تفسري امليسرجاء يف " 

 . ال ميلك منه أحد مثقال ذرةو 

هي قطع االشرتاك بني العاملني  و   كرر هللا سبحانه وتعاىل إايك ألنه لو حذفت يف الثاين لفادت فائدة التقدمي      

وقدم العبادة على االستعانة ألن العبد يستعني ابهلل ليعينه واالستعانة هي مثرة العبادة حيث نالحظ تقدمي املفعول على 

و) ،  و) الكاف(: حرف خطاب،  الفتح يف حمل نصب مفعول به مقدم  (: ضمري ابرز مفصل مبين على )إايك:  فعله

" ِإاّيَك َنْسَتِعنُي " تعرب ،  ) الواو( حرف عطفو   الفاعل ضمري مسترت وجواب تقديره )حنن (،و   (: فعل مضارع مرفوعنعبد

 .  كالسابق

 ٢٨٦البقرة:﴾ا و ْسَعهَ  ِإالَّ  نَ ْفس ا اّللَّ   ي َكلِّف   اَل ﴿: قال تعاىللن ( : -النصب ) ال و  أدوات النفي -ب

   55البقرة:﴾ن ؤمن َلَك َحََت نَ َرى هللا َجهَرة  َلن إذا ق لت م اَي م وَسى و  ﴿: و يف قوله أيضا 

 ٩٩النساء: ﴾هللا َعف وا َغف ورا  َكانَ و  ﴿: قال تعاىل، أخواهتاو  كان  -ج

 .األمر، املضارع، املاضي: األفعال أبزمنتها -د

 ٢١٥البقرة: ﴾  مِّْن َخرْير أَنَفْقت م  َما ق لْ  َماَذا ي نِفق وَن  َيْسأَل وَنكَ ﴿: قال تعاىل
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،  ومن مثة يتسىن للكثري من املتعلمني من خالل مدارسة النص القرآين اكتساب الكثري من الظواهر الرتكيبية األخرى 

 من:ومنه نستنتج أن املتعلم يتمكن 

 .الرتاكيب النحويةالتعرف على معاين بعض  -1

 .اكتشاف موقع كل كلمة من الناحية اإلعرابية -2

 احلروف مع مراعاة احلركات اإلعرابية. و  األمساء، التمييز بني األفعال أبزمنتها -3

 .التعرف على الظواهر النحويةو  إعراب الكلمات إعرااب سليما -4

اختالف املعاين ابختالف املنشئني ، و عناصرهو   اللغوي" هو الذي يدرس مكوانت املعىن  :  املستوى الداليل  -4

 .Zahran, 2008, p)دورها يف أداء املعىن اللغوي يكون داخل الرتاكيب ". و   أمهية الكلمة، و للرتاكيب اللغوية

239) 

أنساقه الرتكيبية احلاملة  و أبنيته الصرفية     و   أصواتهو   هو خالصة املستوايت السابقة للتدبر يف معاين القرآن   

وقد ُعرف ،  إذ يعد الدرس الداليل من أكثر القضااي اليت أسهم يف دراستها اللغويون العرب وغريهم،  للمعاين والدالالت

فكانت دراستنا الداللية ، وضعها يف مكاهنا املناسب حسب ما يقتضي املقامالقرآن الكرمي إبعجازه يف انتقاء األلفاظ و 

،  ثروة لغوية ال متناهية و   ألفاظ وسياقات بليغةو   تنصب يف النصوص القرآنية نتيجة ما يزخر به القرآن الكرمي من دالالت

 :  ال دل على ذلك ما جاء يف األمثلة اآلتيةو 
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 ٣٤عبس: ِمْن َأِخيِه﴾  اْلَمْرء  يَ ْوَم يَِفرُّ ﴿: قال تعاىل

الكافر، فوردت لفظة ) و   مصري كل من املؤمنو   هناية احلياة البشريةو   موضوع اآلية كان احلديث عن أهوال القيامة   

نَسان   فَ ْلَينظ رِ ﴿ومن السورة نفسها وردت لفظة ) اإلنسان( يف قوله تعاىل: ، املرء(  ٢٤عبس:  َطَعاِمِه ﴾ إل  اإْلِ

النساء و   ففي لفظة ) املرء ( تطلق على الرجل أو على الرجال،  لفظتني يف املعىن ويف االستعمالفنالحظ الفرق بني  

 .اإلانثو  أما لفظة ) اإلنسان ( يقصد هبا للكبار من الذكور، من اإلنس أو اجلنو  الصغار و  الكبار

وهذا  ،  الناس سواء كان رجاًل أو امرأةشاملة أما ) اإلنسان ( فهو خيص الكبار من  و   إذا فلفظة ) املرء( تكون عامة     

 (Almaany Dictionary, 2021)ما يؤكد دقة اختيار اللفظ يف التعبري القرآين ألداء املعىن املطلوب.

 : تعاىل قولهاءات ابملعىن حنو حيومن انحية أخرى جند يف القرآن الكرمي إ

اْلَقْوِم الَِّذيَن َكذَّب وا ِِباَيِت اّللَِّ َواّللَّ  اَل   َمَثل  احلَِْماِر ََيِْمل  َأْسَفار ا بِْئَس    َكَمَثلِ الَِّذيَن مح ِّل وا الت َّْورَاَة ُث َّ ََلْ ََيِْمل وَها    َمَثل  ﴿

 ٥اجلمعة: ﴾ يَ ْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنَي 

ال ينفع  و  هبا كشبه احلمار الذي حيمل كتااب ال يدري ما فيه شبه هللا اليهود الذين كلفوا العمل ابلتوراة مث مل يعملُ  حيث 

 .دقة التصويرو  يف القرآن الكرمي وهذا ما يزيد املعىن وضوحا لة عديدةاألمث، و به
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 :من املتعلمونمُيكن  إذهذا املستوى من أهم املستوايت  ديعو    

 انتقاء األلفاظ ووضعها يف املكان املناسب حسب ما يقتضي املقام.، و تكوين ثروة لغوية هائلة -1

 دقة اختيار األلفاظ املناسبة.، و لتقريب املعىن التشبيهاتاستعمال األمثال و  -2

 أبخرى.التمكن من إبدال لفظة ، و أضدادهاو   مرادفاهتاو  تعرف على معاين الكلماتال -3

 عامةأتثري القرآن الكرمي على املتعلم    إىل  حيتم علينا التطرق،  على املستوايت اللغوية احملققة من التعليم القرآين  التعرف

حيقق و   مستوى أعلى  إىلأصبح املتعلم ينتقل من مستوى أقل    إذ   خاصة" املصحف الذهيب "  و  " آايت "  يبرانجمو 

تنمية و   املسطرة بتعلم اللغة العربية بصورة سريعة جدا ليتمكن قبلها من رفع مستوى اكتساب امللكة اللسانية  األهداف

 .تعلم اللغة العربية تواصال سليماو  التواصل  إىلمهاراته مما يؤدي 
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 :اخلامتة

 أن القرآن الكرمي كان قد اتضح  ، و به تطبيقات تعليمية متطورة لتعلم اللغة العربية  تما جاءإىل  وصلنا  ،  ختاما

  منذ عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم والصحابة واملرسلني  لدى املتعلمني   تعليمية اللغة العربية  ال زال له األثر البالغ يف  و 

ال،  الكرام القرآن الكرميافعو   ن كاان أمنوذجني انجحنييلذوقد تبث ذلك من خالل الربانجمني  التعليم و   لني يف خدمة 

منه كان للمتعلم ، و التكنولوجياو   يواكبان العصرنةو   تقنيتني حديثتني ميثالن التعليم القرآين الرقميو   ا وسيلتنيالرقمي كوهنم

مبختلف مستوايهتا الصوتية والصرفية  لغته العربية  إتقانو  تنمية ملكاته اللسانيةلمهارات و   فرصة الكتساب معارفو  دور

 :  النتائج اآلتية إىلهبذا مت التوصل ، و املعارف املختلفةغريها من و  والنحوية والداللية

 . املعجزرآين  عمودها النص القخمتلفة    معارف وعلوميعين التمكن من  التمكن منها  و   التواصلو   اللغة وسيلة لالتصال-1

 . ةاللغة العربية لغة الولود الودود خصبة إبمكاهنا مسايرة ومواكبة التطورات احلاصلة يف مجيع األصعد-2

 .مستوايهتا اللغوية مبختلفأثر ابلغ يف تعليم اللغة العربية و  عظيمة وله منزلة كبريةو  القرآن الكرمي معجزة خالدة-3

، ملنافعها املتعددة يف شىت جماالت احلياة  الوسائل الرقمية تعد أكثر استعماال يف عصران احلايلو   التطبيقاتو   الربامج-4

يف الصفوف الدراسية   الغري متمدرسنيوإبمكان الكثري من املتعلمني    التعليمو   يف جمال الرتبية  انتشاراو   هلذا لقت اهتماما

 . تعلم اللغة العربية عن بعد
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التعليم القرآين الرقمي-5 منه القدرة على و   نمية املهارات اللغويةت  إىلتؤدي ابلضرورة  ،  املستوايت اللغوية احملققة من 

 . اإلنتاجمث  اإلدراكو  فهمال

 و لذلك نوصي ببعض التوصيات :

 مند السنوات األوىل للطفل.  علومهو  تفاسريهو  معرفة معانيهو  الرتكيز على تعليم القرآن الكرمي-1

 . التقنيات احلديثة مبا هو انفعو  توعية الناس بكيفية استغالل الوسائل-2

 للكثري من املتعلمني مبختلف األعمار   فاعليةو   استعمال طرق ووسائل حديثة يف العملية التعليمية جلعلها أكثر تشاركية-3

تعلم اللغة العربية مبختلف فنوهنا وفروعها يبدأ ابملستوى الصويت أوال وال يوجد أكثر من النص القرآين سبيال للرايضة  -4

كانت   األخرى: سواءومن مثة يتسىن للمتعلم تعلم ابقي املستوايت  ،  احلروف  ملخارجالصحيح  الصوتية الناجعة وللتعلم  

 .الرتكيبية أو الداللية  الصرفية أو
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