




 ©  2017 )1438هـ( جامعة الحدود الشمالية 
جميع حقوق النشر محفوظة. ال يسمح بإعادة نشر أي جزء من المجلة أو نسخه بأي شكل وبأي 
وسيلة سواء كانت إلكترونية أو آلية بما في ذلك التصوير والتسجيل أو اإلدخال في أي نظام حفظ 

معلومات أو استعادتها دون الحصول على موافقة مكتوبة من مجلة الشمال.



جملة الشمال
للعلوم اإلنسانية

تصدر عن

مركز النشر العلمي والتأليف والرتمجة يف 

جامعة احلدود الشمالية
دورية علمية حمكمة

اجمللد الثاني - العدد الثاين 

يوليو 2017 م - شوال 1438هـ

طباعة - ردمد: 7006-1658  /  إلكتروني - ردمد: 1658-6999

http://ejournal.nbu.edu.sa
h.journal@nbu.edu.sa

h.journal.nbu@gmail.com



رئيس التحرير
الدكتور/ مانع بن قراش الدعجاني

جامعة الحدود الشمالية- المملكة العربية السعودية

  مدير التحرير
األستاذ الدكتور/ سيد أحمد عبداملنعم

جامعة الحدود الشمالية- المملكة العربية السعودية

أعضاء هيئة التحرير 
األستاذ الدكتور/عبد اهلل بن عبد العزيز املوسى 

مدير الجامعة السعودية اإللكترونية

 الرياض-المملكة العربية السعودية

األستاذ الدكتور/ محمد عبد احلليم
 جامعة لندن-بريطانيا

األستاذ الدكتور/ عبدالقادر الفاسي الفهري
جامعة محمد الخامس- الرباط – المملكة المغربية

األستاذ الدكتور/ محمد الزحيلي
جامعة الشارقة - اإلمارات العربية المتحدة

األستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن سعيد بن صقر
مدير جامعة نايف العربية  للعلوم األمنية سابقًا- السعودية

األستاذ الدكتور/ سعيد أحمد األيوبي 
جامعة الحدود الشمالية- السعودية

األستاذ الدكتور/ أسامة حسانني سيد 
جامعة الحدود الشمالية- السعودية

الدكتور/ علي بن جريد العنزي
جامعة الحدود الشمالية- السعودية

اهليئة االستشارية الدولية
األستاذة الدكتورة/ ميمونة خليفة الصباح

  كلية اآلداب- جامعة الكويت- الكويت

األستاذ الدكتور/ أحمد زكريا الشلق
كلية اآلداب- جامعة عين شمس- مصر

األستاذ الدكتور/ جون بورتن
   كلية الفنون واآلداب- جامعة فيرجينيا تكنولوجي

 الواليات المتحدة األمريكية

األستاذ الدكتور/ سعد بن بردي الزهراني 
 كلية التربية–  جامعة أم القرى 

المملكة العربية السعودية

الدكتور/ محمد منذر عياشي
كلية اآلداب- جامعة البحرين- البحرين

الدكتورة/ أميرة أحمد اجلعفري
 عميدة كلية اآلداب- جامعة الدمام

المملكة العربية السعودية

الدكتور/ مراد عمار الزمامي
  كلية إدارة األعمال- جامعة الحدود الشمالية 

 المملكة العربية السعودية

التدقيق اللغوي
الدكتور/ محمود محمد كناني

مدقق اللغة اإلنجليزية 

األستاذ  الدكتور/ احلسيني القهوجي
مدقق اللغة العربية

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية
هيئة  التحرير

سكرتري التحرير 
األستاذ/ محمد عبداحلكم

د



الريادة يف نشر البحوث العلمية احملكمة، وتصنيف اجمللة ضمن أشهر الدوريات العلمية العاملية.

الرؤيـــــة

التعريف باجمللة

أهداف اجمللة

1(      األصالة واالبتكار، وسالمة املنهج واالجتاه.
2(    االلتزام باملناهج واألدوات والوسائل العلمية املتبعة يف جماله.

3(    الدقة يف التوثيق واملصادر واملراجع والتخريج.
4(    سالمة اللغة.

5(    أن يكون غري منشور أو مقدم للنشر يف أي مكان آخر.
أن يكون البحث املستل من الرسائل العلمية غري منشور أو مقدم للنشر، وأن يشري الباحث إىل   )6 

أنه مستٌل من رسالةٍ علميةٍ.

 تعىن اجمللة بنشر البحوث والدراسات العلمية األصيلة يف جمال العلوم اإلنسانية واالجتماعية، باللغتني 
العربية واإلجنليزية، كما هتتم بنشر مجيع ما له عالقة بعرض الكتب ومراجعتها أو ترمجتها، وملخصات 

الرسائل العلمية، وتقارير املؤمترات والندوات العلمية، وتصدر مرتني يف السنة )يناير ـ يوليو(.

1(    أن تكون اجمللة مرجعًا علميًا للباحثني يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية.
2(  تلبيـة حاجة الباحثني إىل نشـر حبوثهـم العلمية، وإبـراز جمهوداهتم البحثية على املسـتويات 

       احمللية واإلقليمية والعاملية.
3(    املشاركة يف بناء جمتمع املعرفة بنشر البحوث الرصينة اليت تؤدي إىل تنمية اجملتمع. 

4(    تغطية أعمال املؤمترات العلمية احملكمة. 

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية

نشر البحوث العلمية احملكمة يف جمال العلوم اإلنسانية واالجتماعية وفق معايري عاملية متميزة.
الرســـالـة

شروط قبول البحث

هـ
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أواًل - ضوابط النص املقدم للنشر  :

1(   أال تزيد صفحاته عن )45( صفحة من القطع 
.)A4( العادي

2(  أن حيتوي على عنوان البحث وملخص باللغتني 
حبيث  واحدة،  صفحة  يف  واإلجنليزية  العربية 
)200( كلمة لكل ملخص، وأن  يزيد عن  ال 
على  دالةٍ  مفتاحيةٍ  كلمات  البحث  يتضمن 
ال  حبيث  باللغتني،  للبحث  الدقيق  التخصص 
هناية  بعد  توضع  كلمات   )6( عددها  يتجاوز 

كل ملخص.
وعنوان  عمله  وجهة  املؤلف  اسم  يذكر  أن     )3
باللغتني  مباشرة  البحث  عنوان  بعد  املراسلة 

العربية واإلجنليزية.
خبط  مطبوعة  العربية  البحوث  تقدم  أن    )4
للنصوص   )14( حبجم   ،)Simplified Arabic(
يف املنت، وباخلط نفسه حبجم )12( للهوامش. 
خبط  مطبوعة  اإلجنليزية  البحوث  تقدم  أن     )5
)Times New Roman( حبجم )12( للنصوص 

يف املنت، وباخلط نفسه حبجم )9( للهوامش.
الصفحة،  من  واحد  على وجه  البحث  كتابة    )6
وتكون  السطور،  بني   1.5 مسافة   ترك  مع 
األربعة  اجلوانب  على  سم   2.54 احلواشي 
للصفحة، مبا يعادل 1.0 إنش )بوصة واحدة(. 

7( التزام الترتيب املوضوعي اآليت: 
البحث،  موضوع  على  دالة  وتكون  املقدمة:    
واهلدف منه، ومنسجمة مع ما يَِردُ يف البحث 
كما  علمية،  وحقائق  وأفكار  معلومات  من 
وأمهية  البحث،  مشكلة  إىل  باختصار  تشري 

الدراسات السابقة. 
ملنهجية  األساسية  التفاصيل  ويتضمن  العرض:    
البحث، واألدوات والطرق اليت ختدم اهلدف، 

وترتب املعلومات حسب أولويتها. 
واضحة  تكون  أن  وجيب  واملناقشة:  النتائج    

موجزة، مع بيان دالالهتا دون تكرار. 
   اخلامتة: وتتضمن تلخيصًا موجزًا للموضوع، 
وما توصل إليه من نتائج، مع ذكر التوصيات 

واملقترحات. 
8( أن تدرج الرسوم البيانية واألشكال التوضيحية 
يف النص، وتكون باللونني األبيض واألسود، 
أمساؤها  وتكتب  متسلساًل،  ترقيمًا  وترقم 

واملالحظات التوضيحية أسفلها.
ترقيمًا  وترقم  النص،  يف  اجلداول  تدرج  أن   )9
وأما  أعالها،  أمساؤها  وتكتب  متسلساًل، 
أسفل  فتكتب  التوضيحية  املالحظات 

اجلدول.
عند  إالَّ  الصفحة  أسفل  اهلوامش  توضع  أالَّ   )10
جنمة،  أو  برقم  إليها  ويشار  فقط،  الضرورة 
 )9( و  للعريب   )12( حبجم  فيها  اخلط  ويكون 

لإلجنليزي.
11( وضع مناذج من صور الكتاب املخطوط احملقق 

يف مكاهنا املناسب.
12(  ال تنشر اجمللة أدوات البحث والقياس، وتقوم 

حبذفها عند طباعة اجمللة.
13(  أن يراعى يف منهج توثيق املصادر واملراجع 
داخل النص نظام مجعية علم النفس األمريكية 
)APA(، اإلصدار السادس، وهو نظام يعتمد 
داخل   )name/year( والتاريخ  االسم  ذكر 

ارشادات للمؤلف

ز



داخل  املراجع  ترقيم  نظام  يقبل  وال  املنت، 
الصفحة،  أسفل  احلاشية  وضع  مع  النص 
بني  املنت  داخل  واملراجع  املصادر  وتوضع 
قوسني حسب األمثلة اآلتية: يذكر اسم عائلة 
مثال:  النشر،  فسنة  بفاصلة،  متبوعا  املؤلف 
)خريي، 1985م(. ويف حالة االقتباس املباشر 
تاريخ  بعد  مباشرة  الصفحة  رقم  يضاف 
ص:33(.  1985م،  )خريي،  مثال:  النشر، 
مع  فيذكران  مؤلفان  للمصدر  كان  إذا  أما 
)القحطاين  مثال:  السابقة،  اخلطوات  اتباع 
والعدناين، 1426هـ(. وإذا زاد عددهم عن 
مثال:  مرة،  أول  عوائلهم  أمساء  تذكر  اثنني 
)زهران والشهري والدوسري، 1995م(، وإذا 
إىل  يشار  نفسه  املصدر  من  االقتباس  تكرر 
اسم عائلة املؤلف األول فقط، ويكتب بعده 
وآخرون، مثل: )زهران وآخرون، 1995م(، 
يف  كاملة  النشر  معلومات  تكتب  أن  على 

قائمة املصادر.
14( خترج األحاديث واآلثارعلى النحو اآليت: 

    )صحيح البخاري، ج:1، ص:5، رقم احلديث 
 .)511

15( توضع قائمة املصادر واملراجع يف هناية البحث 
العائلة،  اسم  حسب  هجائيًا  ترتيبًا  مرتبة 
ووفق نظام )APA(، وحبجم 12 للعريب و9 
لإلجنليزي، وترتب البيانات الببليوغرافية على 

النحو اآليت: 

   االقتباس من كتاب: 
األسرة  )2009م(.  مبارك.  إبراهيم  اجلوير،       
واجملتمع: دراسات يف علم االجتماع العائلي. 

ط1، الرياض: دار عامل الكتب.

   االقتباس من دورية: 

     عودة، أمحد. )2011م(. معايري ضمان اجلودة 
املشتقة من املتأثرين بنتائج التقييم يف املدرسة: 
مدخل مقترح لتحفيز االعتماد واجلودة. اجمللة 

األردنية يف العلوم التربوية، 7)2(، 193-163.

   االقتباس من رسالة ماجستري أو دكتوراه:  
      القاضي، إميان عبداهللا. )1429هـ(. النباتات 
تنورة  رأسي  بني  الساحلية  للبيئة  الطبيعية 
وامللوح باملنطقة الشرقية: دراسة يف اجلغرافيا 
غري  دكتواره  )رسالة  البيئة.  ومحاية  النباتية 
الدمام:  للبنات،  اآلداب  كلية  منشورة(.  

جامعة امللك فيصل.

    االقتباس من الشبكة العنكبوتية )اإلنترنت(:    
مثال االقتباس من كتاب:

املزروعي، م. ر.، و املدين، م. ف. )2010م(. 
العايل.  التعليم  مؤسسات  يف  األداء  تقييم 
)DOI:10.xxxx/xxxx- الرقـمي  املعرف  

النصوص  نقل  برتوكول  أو   ،xxxxxxxx-x(
التشعيب )....http://www(، أو الرقم املعياري 
)ISBN: 000-0-00- للكتاب   الدويل 

.000000-0(

مثال االقتباس من مقالة في دورية: 
املدين، م. ف. )2014م(. مفهـوم احلـوار 
الربيطانية  اجمللة  النظر.  وجهات  تقريب  يف 
 .260-225  ،)6(11 التعليم،  لتكنولوجيا 
)DOI:10.xxxx/xxxx- الرقمي  املعرف 
النصوص  نقل  برتوكول  أو   xxxxxxxx-x(
)http://onlinelibrary.wiley. التشـعيب 
املعياري  الرقم  أو   ،com/journal/10.1111(
)ISSN: 1467- الدويل للمجلة التسلـسلي 

ح



.8535(
16( يلتزم الباحث بترمجة )أو رومنة( أمساء املصادر 
واملراجع العربية إىل اللغة اإلجنليزية يف قائمة 

املصادر واملراجع. مثال:
      اجلرب، سليمان. )1991م(. تقومي طرق تدريس 
باختالف خربات  اختالفها  اجلغرافيا ومدى 
املدرسني وجنسياهتم وختصصاهتم يف املرحلة 
جملة  السـعودية.  العربية  باململكة  املتوسطة 
التربويـة،  العلوم  سـعود-  امللك  جامعة 

 .170-143 ،)1(3
Al-Gabr, S. )1991). The Evaluation of 
Geography Instruction and the Variety of 
its Teaching Concerning the Experience, 
Nationality, and the Field of Study in 
Intermediate Schools in Saudi Arabia )in 
Arabic). Journal of King Saud  University- 
Educational Sciences, 3)1), 143-170.

   
17(  تستخدم األرقام العربية األصلية )0 ، 1 ، 2 ، 3، 

....( يف البحث.
18(  تؤول مجيع حقوق النشر للمجلة يف حال إرسال البحث للتحكيم 

وقبوله للنشر.

ثانيًا - املرفقات املطلوب إرساهلا للمجلة :
.)Word( نسخة إلكترونية من البحث بصيغة  )1

2(  السرية الذاتية للباحث، متضمنة امسه باللغتني 
احلايل،  عمله  وعنوان  واإلجنليزية،  العربية 

ورتبته العلمية. 
3(  منوذج طلب نشر حبث يف اجمللة. )جتدونه مبوقع 

اجمللة(.
4( منوذج تعهد بأن البحث غري منشور أو مقدم 

للنشر يف مكان آخر. )جتدونه مبوقع اجمللة(.
ترسل كافة املرفقات على الربيد اإللكتروين:

h.journal.nbu@gmail.com

وترسل أيضًا على:
h.journal@nbu.edu.sa 

ثالثًا - تنبيهات عامة :
1(  أصول البحث اليت تصل إىل اجمللة ال تردّ سواء 

أنشرت أم مل تنشر.
الواردة يف البحوث املنشورة تعرب عن  2(  اآلراء 

وجهة نظر أصحاهبا.
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احملتويات

األحباث باللغة العربية

أثـــر الســـیاق اللغـــوي فـــي تعـــدد األوجـــھ اإلعرابیـــة لألســـماء )دراســـة نحویـــة لغویـــة لبعـــض 

آي مـــن ســـورة البقـــرة(
خلود عبد هللا بن عمر

سیمیائیة الشخصیات في روایة ساق البامبو لسعود السنعوسي
لیلى عبد الرحمن الجریبة

برنامج تدریبي قائم على بیئات التعلم الشخصیة )PLE( لتنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس 

بجامعة الحدود الشمالیة في التحول نحو التعلیم اإللكتروني
أحمد بن معجون العنزي 

فلسفة التعلیم عن بعد وأھدافھ في الجامعات السعودیة من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس
ھند محمد عبد هللا األحمد، ووفاء إبراھیم فھد الفریح

فاعلیة التعلم التأملي في تنمیة عادات العقل والذات األكادیمیة لدى طالبات الدراسات العلیا
 تھاني بنت عبد الرحمن بن علي المزیني

الشعور بالوحدة النفسیة و عالقتھ بإدمان استخدام اإلنترنت لدى طالب جامعة شقراء(
تركي محمد العطیان

ــة  ــالب المرحلـ ــدى طـ ــة لـ ــرات الدیموجرافیـ ــض المتغیـ ــوء بعـ ــي ضـ ــیة فـ ــة النفسـ الصالبـ

ــاض ــة الریـ ــة بمدینـ الثانویـ
محمد بن مترك آل شري القحطاني

األحباث باللغة اإلجنليزية

فاعلیات األنا كمتغیر منبئ بالشعور باالغتراب النفسي لدى طالب الجامعة الموھوبین أكادیمًیا
سمیر السید شحاتة إبراھیم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3

35

55

87

133

167

203

238

ك





األحباث باللغة العربية



خلود عبداهلل العمر: أثر السياق اللغوي يف تعدد األوجه اإلعرابية لألمساء )دراسة حنوية لغوية لبعض آي من سورة البقرة(

14



جملة الشمال للعلوم اإلنسانية، اجمللد )2(،  العدد )2(، جامعة احلدود الشمالية )1438هـ / 2017م(

3

أثر السياق اللغوي في تعدد األوجه اإلعرابية لألسماء
)دراسة نحوية لغوية لبعض آي من سورة البقرة(

خلود عبداهلل العمر )*(
 جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن

)قدم للنشر يف 1437/5/12هـ؛ وقبل للنشر يف 1438/6/1هـ(

ملخـص البحـث : لقيد حياول البحيث الرتكييز عى جمموعية قضايا أمههيا:  التأكييد عيى  أن املفرسيين والنحياة واللغوين قيد أدركوا العالقية التكاملية بين اللفظ 
ومعنياه، وأهنيام أصيل واحيد )معنيي ومبنيي( ال يمكين فصليه أو جتزئتيه. كيام أهنام يمثيالن وحيدة داللية واحيدة يف إيضياح املعنيى وتفسيره. وأن ذلك لييس نتاج 
الدراسيات اللغويية احلديثية.أن مفهيوم السيياق عندهيم قيد ظهير عى املسيتوى العميي الوظيفي أكثير منه عى املسيتوى النظيري الفكيري، بدليل حتليلهيم آراءهم 
النحويية املتعيددة فييام خيص الوظيفة النحوية لألسيامء واسيتنتاج أقواها تبعًا للمعطيات السيياقية املتعددة، وحضور مجيع عنارص السيياق اللغوي يف آرائهم يف تفسير 
سيورة البقيرة وإعراهبيا،  بيل وظهور فكرة تضافر القرائين يف احتجاجهم بقوة بعض األوجيه اإلعرابية عن غرها.أن تعدد األوجه اإلعرابية لالسيم الواحد يف سيياقه 
اللغيوي راجيع إىل أثير شيخصية املفيرس واللغوي  وثقافتهيام واجتهادمها يف تلقي املعطيات السيياقية املختلفية يف النص الواحيد وفهمها، وانتهاجهيم املنهج الوصفي 

التحلييي اليذي يعتمد عى حتليل السيياق ووصيف مجيع جوانبيه املختلفة.
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Abstract: This research highlights the fact that commentators, grammarians and linguists have already recognized the integration between words and 
their meanings. They constitute one entity composed of meaning and form, inseparable they are. Both form one semantic unit that plays its role in 
revealing and communicating meaning)s). Actually, this is not one of the results of the new linguistic studies. In this research, the concept of context 
for them is argued to have functionally employed other than ideationally theorized. This is evidenced by the various analyses of their multiple syntactic 
views regarding the syntactic roles of nouns, and reaching the strongest view based on the available contextual input. It is also proved by the inclusion 
of all linguistic context elements in their interpretation and parsing of the verses of surah al-Baqara. Moreover, another proof is the idea of “evidences 
consolidation” in judging and weighing views against each other. This study also sheds light one last subject: multiplicity of how a noun is parsed in 
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)readings) of the same text. They also adopted a descriptive analytical approach that is based on analyzing contexts and describing their different 
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 املقدمة
والسيالم عيى  والصيالة  العاملين،  احلميد هلل رب 

أرشف خليق اهلل، أميا بعيد:
فيإن مين نافلة القيول أن البحث يف القيرآن وعلومه 
يعيد مطلبيًا رشعييا، وهيو مطليب يتطليب سيعة مين 
خاصية:  عليهيا  والوقيوف  شيتى،  عليوم  يف  الثقافية 
)كتب التفسير وكتب اللغية(؛ ولذا فإن تلك الدراسية 
قيد حاوليت السير يف هيذا املييدان؛ لرتكيز جيزًءا مين 
الضيوء عى بعيض آي مين سيورة البقرة، أعظم سيور 
القيرآن وأطوهليا، قال فيهيا حممد صى اهلل عليه وسيلم: 
بركية وتركهيا حيرسة( )صحييح مسيلم  )إن أخذهيا 
804(  كيام تنظر يف أثر السيياق اللغيوي يف تعدد بعض 
األوجيه اإلعرابيية لالسيم الواحيد يف بعيض آي هيذه 

السورة.

وهذه الدراسة  هتدف إىل:
عنيد  السيياق  نظريية  جيذور  عين  الكشيف   •
عيى  ومعربييه  الكرييم   القيرآن  مفيرسي  
املسيتوى العميي الوظيفيي؛  وأن هيذه النظرية 

الغيريب. النتياج  ولييدة  ليسيت 
السيياق  عنيارص  بجمييع  اعتدادهيم  إبيراز   •
بشيقيها اللفظيي واملقاميي، وأثر ذليك يف تعدد 

لألسيامء. اإلعرابيية  األوجيه 
إبيراز دور تضافير القرائين يف تقويية وجه دون   •

داخيل سيياقاهتا. لأللفياظ  آخير 
الكشيف عين أهيم قرينية اعتيد هبيا املعربيون،   •

النحويية  الوظيفية  اختييار  يف  واملفيرسون، 
لألسيامء.

 ولتحقييق ذليك فيإن هيذه الدراسية قيد اعتميدت 
املنهيج الوصفي التحلييي، الذي يقوم عيى تتبع  بعض 
هيذه املواضيع  ومالحظتها والتي تعيددت فيها األوجه 
اإلعرابيية لالسيم الواحيد عنيد النحياة واملفرسيين يف 
كتيب  النحو والتفسير، وإعراب القرآن، التيي تم فيها 
تقويية وجيه دون آخير اعتيدادًا بأحيد قرائين السيياق، 
واسيتعراض هذه األوجيه، وحتلييل آراء قائليها، وربط 

اآلراء والرتجيحيات باملعطييات السيياقية املختلفة.
إن طبيعة الدراسية قيد تطلبت أن تكيون يف مبحثن 

خيالف )التمهيد (اليذي فيه:
تعريف السياق وأقسامه.  -

ملحية عين اعتيداد العليامء بالسيياق يف حتدييد   -
املعياين.

املبحـث األول: اعتيداد النحياة واملفرسيين بسيياق 
اللفيظ يف ترجييح األوجيه اإلعرابيية لألسيامء.

املبحـث الثـاين: اعتيداد النحياة واملفرسيين بسيياق 
املقيام )املعنيى( يف ترجيح األوجيه اإلعرابية لألسيامء.

اخلامتة وفيها أهم النتائج، والتوصيات. 
واملصادر واملراجع.

الدراسات السابقة:
اليداليل،  الرتجييح  يف  وأثيره  القيرآين  السيياق  أ/ 
دكتيوراه،  رسيالة  حمميود،  عبدالفتياح  املثنيى 

)2005م(.  الرميوك،  جامعية 
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عين  الكشيف  يف  وأثيره  القيرآين  السيياق  ب/ 
املعياين، عبداهلل، زييد عمر، )1423هيي(، جملة 
جامعية املليك سيعود، م15، العليوم الرتبويية 

والدراسات اإلسالمية. 
القيرآين  النيص  يف  وأثرهيا  السيياق  قرينية  ج/ 
كليية  جملية  اخلزرجيي)2011م(،  لعبدالباقيي 
الرتبيية األساسيية العيدد 68، 2011، اجلامعة 

املسيتنرصية.
د/  السيياق القرآين وأثيره يف التفسير، لعبدالرمحن 
املطيري)2008م(، )دراسية نظريية وتطبيقيية 
مين خيالل تفسير ابين كثير( رسيالة مقدمية 
وعليوم  التفسير  يف  املاجسيتر  درجية  لنييل 

القيرآن، جامعية أم القيرى.
 

التمهيد
- تعريف السياق وأقسامه:

السيييياق يف اللغييية مييين السيييوق، وهيييو سيييوق 
اإلبيييل وغرهيييا يسيييوقها سيييوقًا وسيييياقًا، وانسييياقت 
اإلبيييل وتسييياوقت إذا تتابعيييت، واملسييياوقة: املتابعييية، 
1964م، ج:9،  التابيييع. )األزهيييري،  واملنسييياق: 

ص:234(.
مؤخيييره  اجلييييش:  وسييياقة  أيضيييًا:  وجييياء 

ص:895(. 1426هييي ،  )الفروزآبيييادي، 
علييه  اهلل  _صيى  النبيي  مشيية  وصيف  يف  وجياء 
وسيلم_: كان يسيوق أصحابيه، أي يقدمهيم ويميي 

خلفهيم تواضعيًا، وال ييدع أحيدًا يميي خلفيه.

ويف مجييع ميا تقدم داللة عى كون السيياق مشيتماًل 
عى امُلسياق أوله وآخره.

وهيو يف االصطالح كيام عرفه )حسيان، 1413هي، 
ص: 375( بأنيه: التيوايل مين جانبين: جانيب سيياق 
هبيا  حيقيق  التيي  العنيارص  تيوايل  بيه  وييراد  النيص، 
الرتاكييب والسيبك، وجانب سيياق املوقيف، ويراد به 
األحيداث التيي صاحبت األداء اللغيوي، وكانت ذات 

عالقية واتصيال به.
مسيتويات  يشيمل  عنيده  النيص  سيياق  فجانيب 
اللفيظ املعجميية، والدالليية، وهيو سيياق داخيي، ال 

العبيارة امللفوظية. خييرج عين حيدود 
املقيام  سيياق  وهيو  املوقيف،  سيياق  وجانيب 
للنيص  املالبسية  اخلارجيية  الظيروف  مجييع  ويشيمل 
امللفيوظ، زمانيية كانيت أم مكانية، وحال األشيخاص 
املتكلمين، واملخاطبين، ويسيمى أيضًا يف الدراسيات 
اللغويية احلديثية بامليرسح اللغيوي، ويسيميه فيرث: 
بسيياق احليال، كيام يمكين أن يقسيم هيذا اجلانيب إىل 
ثالث مسيتويات خمتلفة: املسيتوى العاطفي و املسيتوى 
الثقيايف، ومسيتوى املوقيف، وليكل مسيتوى مين هذه 
األلفياظ  دالالت  حتدييد  يف  مهيم  دور  املسيتويات 

ومعانيهيا. 
حتديـد  يف  بالسـياق  العلـامء  اعتـداد  عـن  ملحـة   -

املعـاين:
وبالغيين  ونحياة  مفرسيين  مين  العليامء  اعتيد 
بالسيياق اللفظيي واملعنيوي معيًا، وجعلومهيا السيبيل 
األمثيل يف فهم املوقيف اللغيوي، ومكوناتيه الرتكيبية.
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فسييبويه )1983م، ج: 2، ص: 130( مثاًل يف . 1
كتابيه )الكتاب( يشير إىل أمهية وجيود القرينة 
املصاحبية للموقيف اللغيوي والتيي تغني عن 
ذكير بعيض العنارص املسيتقرة يف ذهين املتكلم 
شيخص  صيورة  رأييت  إذا  )وذليك  فيقيول: 
فصيار آيية ليك عيى معرفتيه فقليت: عبيُداهلل 
هيذا  أو  عبيداهلل،  ذاك  قليت:  كأنيك  وريب، 

عبيداهلل(.
وعبيد القاهير اجلرجاين يف كتابيه أرسار البالغة . 2

)اجلرجياين، 1412هي ، ص: 4( – اليذي يعيد 
عنيد كثر مين الباحثن واضيع نظريية النظم– 
ييرى أن مجيال العبيارة لييس يف اللفيظ، بيل يف 
ورضورة  وأسيلوبه،  وسيياقه،  اليكالم،  نظيم 

مطابقية اليكالم ملقتيى احلال.
القرائين . 3 أمهيية  إىل  العييد  دقييق  ابين  ويشير 

والسيياق يف كتابيه إحيكام األحيكام )الفقيي 
وشياكر، 1372هي ، ج: 2، ص: 225( فيقيول 
إهنيا هي املرشيدة إىل بييان املجميالت، وتعين 

املحتميالت. 
ويقيول ابين تيميية يف جمميوع الفتياوى )ابين . 4

إن   :)124 ص:   ،6 ج:  1416هي ،  تيميية، 
الداللية يف كل موضيع بحسيب سيياقاته، وميا 

حييف بيه مين القرائين اللفظيية واحلاليية.
ويشير الكلبيي )1415هي ، ج: 1، ص: 9( إىل . 5

أمهيية النظير يف السيابق والالحيق مين الكالم 
سيياق  القيول  بصحية  يشيهد  »أن  فيقيول: 

اليكالم، وييدل عيى ميا قبليه وميا بعيده...«.
النظير . 6 أمهيية  تفسيره  يف  السيعدي  ويذكير 

األشيخاص،  وأحيوال  النيزول،  أسيباب  يف 
بالنيص، وأهنيا  املحيطية  واألرض، واألمكنية 
عنرص أسياس يف فهم مالبسيات اللفيظ ومراد 

)26 ص:  1423هي ،  )معيال،  املعنيى. 
ومرجعيه . 7 الضمير  عيود  يف  النظير  أمهيية  ويف 

يقيول )الكلبيي، 1415هي ، ج: 4، ص:241( 
ُه  ِه َلَكُنوٌد * َوإِنَّ يف قوليه تعاىل: ﴿إِنَّ اإِلْنَسـاَن لَِربِّ
َعَل َذلَِك َلَشـِهيٌد﴾ ]العادييات: 6-7[  حيتمل 
أن يعيود الضمير يف )إنيه( عيى )اإلنسيان( أو 
الكرييم  النظيم  عيى )رب اإلنسيان(، ولكين 
﴿اإِلْنَسـاَن﴾ وإن كان  ييدل عيى عيوده عيى 
ُه  هيو األول يف اللفيظ بدلييل قوليه بعيده ﴿َوإِنَّ
ـبِّ اخَلْيِ َلَشـِديٌد﴾ فإنه لإلنسيان بال منازع،  ِلُ
وتفرييق الضامئير جيعيل األول لليرب، والثاين 

لإلنسيان  وهيذا ال يلييق بالنظيم الكريم.
وبيرورة النظير إىل مقاصيد املتكليم وعاداته . 8

املصاحبية  وحركاتيه  واألخالقيية  االجتامعيية 
للحيدث اللغوي يقيول )الشياطبي، 1425ه ، 
21(: )وجيوه االسيتعامل كثيرة،  ج:4، ص: 
ولكين ضابطها مقتضييات األحيوال التي هي 

البيان(. ميالك 
املسيتنبطة . 9 املحذوفية  العنيارص  تقديير  ويف 

العيز  يقيول  وفحيواه،  اليكالم  نظيم  مين 
 :)250 ص:  )1407هي ،  عبدالسيالم،  ابين 
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»املحذوفيات التيي جييوز حذفهيا والنطيق هبيا 
بمثابية املنطيوق بيه لفظيًا ومعنيى فيال حيذفون 
إال ميا ليو نطقيوا بيه ليكان أحسين، وأفصيح، 
وأكميل يف مالءمية لفظ ذلك السيياق، ومعناه، 

وال حيذفيون ميا ال دلييل علييه«.
املبحـث األول: اعتـداد النحـاة واملفرسين بالسـياق 

اللفظـي يف ترجيـح األوجـه اإلعرابية لألسـامء
2011م،  )اخلزرجيي،  قرائين  اللفظيي  للسيياق 
تأثراتيه  منهيا  ويسيتمد  فلكهيا  يف  ييدور   )117 ص: 
وهيي املرجيع يف حتدييد دالالت ألفاظيه، وقيد تتضافر 
هيذه القرائين فيام بينهيا وتكيون كالعالقيات اهلادية إىل 
املعنيى املقصيود. ومن أبرز هيذه القرائن التيي ُاعتد هبا 

يف سيورة البقيرة:  
1 - االعتداد بسياقات القرآن وقراءته:

نظير معربيو القيرآن الكرييم إىل أن القيرآن وحيدة 
أو  بعضيا  بعضيه  يبين  بسيياقاته، وقراءاتيه،  متكاملية 
عيى أنيه »لفظية واحيدة وخير واحيد موصيول بعضه 
ببعيض، ومضياف بعضيه إىل بعض، ومبنيي بعضه عى 

بعيض« )ابين حيزم، د.ت، ص: 2:35(.
إِْبَراِهيـُم  َيْرَفـُع  ﴿َوإِْذ  تعياىل:  قوليه  ذليك  ومين 
ـا إِنََّك َأْنَت  ْل ِمنَّ َنـا َتَقبَّ الَقَواِعـَد ِمَن الَبْيِت َوإِْسـاَمِعيُل َربَّ

]البقيرة:127[  الَعِليـُم﴾  ـِميُع  السَّ
جياء يف إعيراب )إسيامعيل( وجهيان )العكيري، 
1406هي ، ج:2،  احللبيي،  1418هي ، ج:1، ص:98، 
و)إسيامعيل(  للحيال،  اليواو  أن  األول:  ص:479(: 
مبتيدأ، وخره حميذوف، تقديره )وإسيامعيل يقول...(، 

ويكيون إبراهييم – علييه السيالم – عيى هيذا املعنيى 
بالدعياء  خمتصيًا  وإسيامعيل  الكعبية،  ببنياء  خمتصيًا 
)احللبيي1406، ج: 2، ص:114(، وقاليوا ذلك؛ ألن 

إسيامعيل كان حينئيٍذ طفياًل صغيرًا.
الثياين: أن اليواو لعطيف املفيردات، و)إسيامعيل( 
علييه السيالم معطيوف عيى )إبراهييم( عليه السيالم، 
منيا(  تقبيل  )ربنيا  وتكيون  بالفاعليية،  معيه  مشيرتك 
معمولية حليال مقيدرة منهيام معيًا تقديرها: قائلين ربنا 

منا. تقبيل 
ومين قيال باليرأي الثياين جعليه األظهير، واعتيد 

بأمريين:
مسيعود . 1 بين  وعبيداهلل  كعيب  بين  ُأيّب  قيراءة 

بإظهيار مجلية )يقيوالن( يف مصحيف عبيداهلل 
القواعيد  إبراهييم  يرفيع  )وإذ  مسيعود:  ابين 
مين البييت وإسيامعيل يقيوالن ربنيا تقبيل منا 
د.ت،  )الفيراء،  العلييم(  السيميع  أنيت  إنيك 
1418هي ، ج:1،  الزخميري،  ج:1، ص:78؛ 

.)322 ص:
1421هي ، . 2 إمجياع أهيل التأوييل )البيضياوي، 

ج:1، ص:534؛ السييوايس، 1427ه ، ج:1، 
_علييه السيالم_  ص:74( عيى أن إسيامعيل 
كان مشياركًا واليده ببناء البييت، يقول الطري 
)1414هي ، ج:1، ص: 712( يف ذليك: )وإنام 
أهيل  مجييع  بإمجياع  ذليك  مين  قلنيا  ميا  قلنيا 
التأوييل عيى أن إسيامعيل معنيي باخلير الذي 
أخير اهلل عنيه، وعين أبييه أهنيام كانيا يقوالنه.
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تضافيرت  التيي  املواضيع  مين  موضيع  وهيذا 
اللفظيية وإن كانيت قرينية  القرائين املعنويية ميع  فييه 
االعتيداد بقيراءات القيرآن هنيا هيي الظاهيرة، إال أن 
النظير يف مقتيى حيال إبراهييم وابنيه إسيامعيل وميا 
بينهيام مين األميور احلياتيية كانيت حميط نظير املفرسين 

اإلعرابيية.  األوجيه  ألحيد  ترجيحهيم  عنيد 
ومين االعتيداد بقيراءات القيرآن أيضًا قوليه تعاىل: 
ُسـوُل بِـاَم ُأْنـِزَل إَِلْيِه ِمـْن َربِّـِه َوامُلْؤِمُنـوَن ُكلٌّ  ﴿َآَمـَن الرَّ
َآَمـَن بِـاهللِ َوَمَلئَِكتِـِه َوُكُتبِِه َوُرُسـِلِه﴾ ]البقيرة:285[. 
جياء يف )املؤمنيون( وجهيان )العكيري، 1418ه ، 
ج:1،  1418هي ،  الزخميري،  ص:190؛  ج:1، 
ص:518؛ احللبيي، 1406هي ، ج:2، ص:691؛ ابين 

:)132 ص:   ،3 ج:  1984م،  عاشيور، 
األول: أن تكيون معطوفية عيى فاعيل )آمين( وهو 
الرسيول. واليواو لعطيف املفيردات وحيسين الوقوف 
عيى )املؤمنيون( آنيذاك، ألن معنى اليكالم عندها تام.
الثياين: أن تكيون مبتيدأ، و)كل( مبتدأ ثيان، وخره 
)آمين( واجلملية االسيمية )كل آمين( يف موضيع اخلر 
لي)املؤمنيون(، وعيى هيذا فاليواو لعطف اجلميل، وال 

حيسين الوقيوف عيى )املؤمنيون( آنذاك.
)1983م،  حييان  أبيو  األول  الوجيه  قيوى  وقيد 
756(، واقتيرص علييه الزجياج يف معياين  ج:2، ص: 
القيرآن )1986م، ج:1، ص: 313(، والسييوايس يف 
عيون التفاسير )2006م، ج:1، ص:140(، وضعف 
الوجيه الثياين ابين عاشيور، وذكير أن مين قال بيه فقد 
شيذ عن الذوق العيريب )ابن عاشيور، 1984م، ج:3، 
ص: 132(. ويف رأييي أن قوة الوجيه األول راجعة إىل 

أمور: 
جمييء قيراءة عيي بين أيب طاليب وعبيداهلل بن . 1

مسيعود )وآمين املؤمنون( )احللبيي، 1406ه ، 
ج:2، ص:691، أبيو حييان، 1983م، ج:2، 
ميا  القيراءة  أظهيرت هيذه  ص:756( حييث 
دليت علييه واو العطيف التيي تفييد الترييك 
يف احلكيم بن املفيردات يف الوجيه األول. وقد 
اعتيد أبيو حييان )1983م، ج:2، ص:756( 
هبيذه القراءة عيى قوة الوجيه األول؛ مميا يدلل 
وسيياقاته  املتعيددة  بقراءاتيه  القيرآن  أن  عيى 
املتعيددة وحيدة واحيدة يعضيد بعضيه بعضًا.

جمييء )املؤمنيون( معطوفة عى الرسيول أقوى . 2
يف بييان تبعيتهيم ليه وأهنيم معيه فييام آمين بيه. 
املتقيدم  هيو  إيامنيه  ألن  عليهيم  ُقيدم  أنيه  إال 
)أبيو حييان، 1995م، ج:1، ص:419( وهيم 

التابعيون.
أن القيول بالوجيه الثياين حيتياج إىل تقدير رابط . 3

حميذوف يربيط مجلية اخلير )كل آمين( باملبتيدأ 
)املؤمنيون( وتقدييره )كل منهيم آمين(. وعدم 

القيول بدعيوى احلذف أقيوى مين ادعائه.
ِذيَن َكَفـُروا ِمْن  ومنيه أيضيًا قوله تعياىل: ﴿َما َيـَودُّ الَّ
َل َعَلْيُكـمْ ِمـْن َخْيٍ  ِكـَن َأْن ُيَنـزَّ َأْهـِل الِكَتـاِب َوال امُلْشِ

ِمـْن َربُِّكْم﴾ ]البقيرة:105[.
جياء يف )وال املركين( قيوالن عيى أن )ال( فيهيام 
زائيدة للتوكيد )احللبيي، 1406هي ، ج:2، ص:53 أبو 

حييان، 1983م، ج:1، ص:545(:
األول: أن تكيون معطوفية عيى موضيع )الذيين(، 
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فيقتيي ذليك رفعهيا؛ إال أهنيا خفضيت عيى اجلوار، 
﴿بُِرُءوِسيُكْم  تعياىل:  قوليه  يف  )أرجيل(  خفيض  كيام 
َوَأْرُجَلُكيْم﴾ ]املائيدة: 6[ وإن كانت يف موضع النصب 
1404هي ،  اليداين   ،)406/1 1404هي ،  )القييي، 

.82 ص:
الثاين: أن تكون معطوفة عى )أهل( والتقيييدير: ﴿
ِكَن﴾  ِذيـنَ َكَفُروا ِمْن َأْهـِل الِكَتـاِب َوال امُلْشِ َمـا َيَودُّ الَّ
]البقيرة: 105[ وجعيل هيذا القول هيو الظاهر ملجيء 
ِذيَن  ميا مثليه يف سيورة البينة يف قوله تعياىل: ﴿َلْ َيُكـِن الَّ
ِكـَن﴾ ]البينة: 1[ عى  َكَفـُروا ِمْن َأْهـِل الِكَتـاِب َوامُلْشِ
أهنيا معطوفة عيى )أهل( أيضًا.ومن قيال بالقول األول 
اعتيد بجواز رفيع )املركن( عطفًا عيى )الذين(، وقد 
أجياز عطفهيا كل مين )الفيراء، د.ت، ج:1، ص:70( 
والتقديير  ص:254(  ج:1،  )1985م،  والنحياس 
)ميا ييود الذيين كفيروا واملركيون( إال أنه مل يقيرأ هبا 

)احللبي، 1406هي ، ج:2، ص:53(. 
ـبِيِل ﴾  وقوليه تعياىل أيضيًا: ﴿َفَقْد َضـلَّ َسـَواَء السَّ

]108 ]البقيرة: 
جاء يف )سواء( قوالن:

األول: يذهيب إىل أهنيا بمعنيى )َقْصيد(، وبالتيايل 
فهيي مفعول بيه للفعل )ضيل(، وعليه )الفيراء، د.ت، 
ج:1، ص:170( والزجاج )1986م، ج:1، ص:73( 

والطيري )1414هي ، ج:1 ص:639(.
الثياين: يذهيب إىل أهنيا بمعنيى )وسيط(، فتكيون 
وسيط  ضيل  فقيد  املعنيى:  ويكيون  ميكان،   ظيرف 
عبييدة  أبيو  اليرأي  هيذا  وعيى  السيبيل،  واعتيدال 
)1381هي ، ص:85(، و العكيري )1418هي ، ج:1، 
ص:88(، وأبيو حييان )1983م، ج:1، ص: 557(، 

وغرهيم  ص:128(  ج:1،  )1421هي ،  والبيضياوي 
السييوايس،  ص:166،  ج:1،  1406هي ،  )احللبيي، 
القيول  هبيذا  قيال  ومين  ص:68(.  ج:1،  1427هي ، 
وجعليه اليرأي الصحييح اعتيد بمجييء هيذه اللفظية 
بمثيل هيذا املعنيى يف سيياق قيرآين آخير وهيو قوليه 
ِحيـِم﴾ ]الصافات:  َلـعَ َفـَرَآُه يِف َسـَواِء اْلَ تعياىل: ﴿َفاطَّ
وشيعرهم  العيرب  كالم  مين  جياء  بيام  واعتيد   ،]55
مؤييدًا هيذا املعنيى يف هيذا السيياق ومنيه قول عيسيى 
بين عمير: )ومـا زلـت أكتـب حتـى انقطـع سـوائي( 
1964م، ج:13ص:126؛  )األزهيري،  أي: وسيطي 

ص:176(. ج:38،  1306هي ،  الزبييدي، 
وقول حسان بن ثابت أيضًا:

ـــه ـــي وَرْهِط ـــاِب النب ـــح أَْصَح ـــا وي ي
المْلَحـــِد َســـَواِء  فـــي  ــِب  الُمَغيَـّ بعـــد 

ويف هيذا تضافير القرائين _أيضيًا_يف الرتجيح فكام 
أنيه اعتيد بسيياقات القيرآن األخيرى ُاعتيد أيضيًا بيام 
شياع واطيرد من اسيتعامالت العيرب لكلمة )سيواء(.

2 - االعتداد بسياقات النص النبوي الشيف:
بييان  النبويية الريفية جيزءًا مهيام يف  السينة  ُتعيد 
املعياين واألحيكام، وال منياص مين ربيط املتواتير منها 
بالقيرآن وسيياقاته وقراءاتيه، فاحلدييث والقيرآن كليه 
كلفظية واحدة فال حيكيم بآية دون أخيرى وال بحديث 

دون آخير.
ومميا جياء مين ذليك يف سيورة البقيرة قوليه تعاىل: 
ـِة إِْبَراِهيَم إاِلَّ َمْن َسـِفَه َنْفَسـُه﴾  ﴿َوَمـْن َيْرَغـُب َعـْن ِملَّ
أوجيه  )نفيس(  نصيب  يف  جياء  ]البقيرة:130[. 
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األزهيري،  ص:183؛  ج:1،  1986م،  )الزجياج، 
1964م، ج:6، ص:131، 132؛ الطيري، 2001م، 

:)720 ص:719،  ج:1، 
األول: أهنيا مفعيول بيه للفعيل )سيفه( حييث جاء 

تعديتيه بنفسيه دون واسيطة.
الثياين: أهنيا مفعيول بيه للفعيل )سيفه( لتضمينيه 
معنيى فعيل متعيد بنفسيه، وقيدره الزجاج وابين جني 

بي)جهيل(، وقيدره أبيو عبييدة بي)أهلك(.
الثاليث: أهنيا منصوبة عيى نيزع اخلافيظ والتقدير: 

نفسه. سيفه يف 
الرابيع: أهنيا متيييز )الفيراء، د.ت، ج:1، ص:79؛ 

ص:720(. ج:1،  2001م،  الطيري 
حميذوف  ملؤكيد  معنيوي  توكييد  أهنيا  اخلاميس: 

نفسيه. قوليه  سيفه  تقدييره: 
ألنيه  املختيار؛  وُجِعيل  األول  القيول  يح  ُرجِّ وقيد 
القيول الذي يوافق السيياق النبوي الرييف، فقد جاء 
عنيه _صيى اهلل علييه وسيلم_: )الكير أن تسيفه احلق 
وتغميض الناس( )صحيح مسيلم( وهو السيياق الذي 
علييه كالم العرب أيضًا يف تعدي الفعل )سيفه( بنفسيه 
- دون القيول بالتضمين أو بحيذف حيرف اجلر، ومها 
غير مقيسين - فقيد ُحِكيي عن ابين اخلطياب ويونس 
أيضيًا )األزهيري، 1964م ج:6، ص:132، احللبيي، 
1406هي ، ج:2، ص:120(: أهنيا لغية للعيرب، وهيو 

اختييار الزخميري )1418هي ، ج:1، ص:324(.
وجياء يف لسيان العيرب أن تعيدي الفعيل )سيفه( 
بنفسيه لغية عاليية، وجياء فييه: وقد َسيِفه َحلَميه ورأيه 
وَنْفَسيه َسيَفها وسيفاهة )ابن منظيور، 1414ه ، ج:3، 

ص:299(. وعيى هيذا اليرأي أبيو حييان )1983م، 
ج:1،  )1421هي ،  والبيضياوي  ص:628(،  ج:1، 
ص:120(،  ج:2،  )1406هي ،  واحللبيي  ص:139(، 
وابين منظيور )1414هي ، ج:3، ص:399(، واحلنبيي 
املوضيع  هيذا  ويف  ص:496(.  ج:2،  )1419هي ، 
االعتيداد بيكالم العيرب الفصحياء _أيضيًا _بجانيب 

االعتيداد بسيياق احلدييث الرييف.

3 - االعتداد بالسابق واللحق من السياق:
وييراد به النصوص السيابقة والالحقية للنص املراد 
بيانيه وإعرابيه، وعدم اسيتيفاء دراسية هيذه النصوص 
اجتيزاء  بمثابية  يعيد  ومعانيهيا  األلفياظ  تنياول  عنيد 
اليكالم وقطعيه عين أطرافيه وميراده؛ ليذا أوىل معربو 
القيرآن هيذا اجلانيب عنايية كبيرة، فكانوا ينظيرون إىل 

صيدر اآلييات وأعجازهيا معًا.
أواًل: االعتداد بالسابق:

وا يِف  ِذيـَن ُأْحـِرُ ومنيه قوليه تعياىل: ﴿لِْلُفَقـَراِء الَّ
َسـُبُهُم  َيْ اأَلْرِض  يِف  ًبـا  َضْ َيْسـَتِطيُعوَن  ال  اهللِ  َسـبِيِل 
ال  بِِسـياَمُهْم  َتْعِرُفُهـْم  ـِف  َعفُّ التَّ ِمـَن  َأْغنَِيـاَء  اَلاِهـلُ 

]البقيرة:273[. اًفـا﴾  إِْلَ النَّـاَس  َيْسـَأُلوَن 
السيؤال  يف  واملبالغية  اإلحلياح  هيو  اإلحلياف 
)األزهيري، 1964م، ج:3، ص:445؛ ابين منظيور، 
1414هي ، ج:5، ص:96(، وجاء يف نصبيه ثالثة أوجه 
1984م، ج:3، ص:76؛ شييخ زادة،  )ابين عاشيور، 

ص:585(: ج:1،  1999م، 
األول: أنيه مصيدر منصوب عيى احليال والتقدير: 
ملحفين، وعلييه النحياس )النحياس، 1418هي ، ج:، 
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ص:340(، والقرطبيي )1964م، ج:2، ص:294(.
الثاين: أنه مفعول من أجله.

الثاليث: أنيه مفعيول مطليق مبين للنيوع مين فعل 
النياس سيؤال  يسيألون  والتقديير:  لفظيه،  لييس مين 
إحلياح، عيى حذف املضياف ونيابية املضاف إلييه منابه 
وقييل: بيل فعله حميذوف مين لفظيه تقدييره: يلحفون 

. فًا إحلا
ويف رأييي أن تعيدد األوجيه اإلعرابيية هليذا املصدر 
راجيع إىل تعيدد املعنيى اليذي حيتمليه السيياق بالنظير 
نزليت  اآليية  فهيذه  املصيدر،  هليذا  السيابق  للوصيف 
فقيراء  يف  ص:1588(  ج:2،  2001م،  )الطيري، 
املهاجريين الذيين خرجوا مين ديارهيم وأمواهلم بمكة 
وجياءوا إىل دييار اهلجيرة، وكانيوا ال يسيتطيعون جتارة 
وال زراعية – وقييل نزليت يف أصحاب الصفية وكانوا 
فقيراء خيرجيون يف كل رسيية يبعثهيا النبيي صيى اهلل 
َسـُبُهُم اَلاِهُل  عليه وسيلم- وقيد نعتهم اهلل بقوليه ﴿َيْ
ـِف﴾ ]البقيرة:273[. واحتميل هيذا  َعفُّ َأْغنَيـاَء ِمـَن التَّ

معنيين ليي )إحلافًا(:
األول: أهنيم ال يسيألون وال يلحيون معيًا، ألن يف 
إثبيات السيؤال هلم نفيي التعفيف املذكيور ألجل ذلك 
قيدر الفيراء )د.ت، ج:1، ص:181( معطوفيًا حمذوفًا 
بعيد )إحلافيًا( وهيو: إحلافيًا وغير إحلياٍف. وعيى هذا 
ص:1591(  ج:1،  )2001م،  الطيري  أيضيًا  اليرأي 

ص:304(. ج:1،  )1986م،  والزجياج 
الثياين: أهنيم يسيألون ولكين عنيد اليرورة، دون 
إحلياح؛ ألن مين عيادة العيرب أهنيا عندما تنفيي حكاًم 

عين حمكيوم علييه مقييد بقييد فاألكثير انيرصاف النفي 
املعنيى  فيكيون  )اإلحلياح(  وهيو  فقيط  القييد  لذليك 

ثبيوت سيؤاهلم ونفيي اإلحلياح فييه.
فيإن كان السيياق عيى املعنيى األول ففيي )إحلافا( 
وجيه واحيد وهيو النصب عيى املفعيول ليه، وإن كان 
عيى املعنيى الثياين فيجيوز فييه وجهيان: النصيب عى 

احليال أو املفعيول املطليق.
ِ ِصْبَغيًة َوَنْحُن َلُه  ِ َوَمينْ َأْحَسينُ ِميْن اهللَّ ﴿ِصْبَغيَة اهللَّ
َعابِيُدوَن﴾ ]البقيرة:138[ . جياء يف نصيب )صبغية( 
1983م ج:1، ص:656،  ثالثية أوجيه )أبيو حييان، 
أهنيا  األول:  ص:550(:  ج:1،  1964م،  القرطبيي، 
َة  بيدل مين )ملية( املتقدمة يف قوليه تعياىل: ﴿ُقْل َبيْل ِملَّ
إِْبَراِهيَم َحنِيًفا﴾ وعلييه الفراء )د.ت، ج:1، ص:82(، 

ص:267(. ج:1،  )1985م،  والنحياس 
الثياين: أهنيا منصوبة إما عيى اإلغراء أو عيى تقدير 
الكسيائي  وعلييه  صبغية،  اتبعيوا  بيي:  حميذوف  فعيل 
والعكيري  ص:550(  ج:1،  1964م،  )القرطبيي، 

ص:102(. ج:1،  )1418هي ، 
الثاليث: أهنيا مصيدر مؤكد للفعيل يف )قوليوا آمنا( 
وعى هذا الرأي سييبويه )1983م، ج:1، ص:382(، 
ص:336-335(،  ج:1،  )1418هي ،  والزخميري 
وأبيو حييان )1983م، ج:1، ص:656(، والسييوايس 
مليا  الوجيه  هيذا  وقيوي  ص:77(.  ج:1،  )1427هي ، 
اللفيظ يف )آمنيا،  املعنيوي لداللية  التناسيب  فييه مين 
وصبغية( فمعنيى )قولوا آمنيا( أي: صبغنيا اهلل باإليامن 
صبغية وطهرنيا، وسيمي اإلييامن صبغية مليا فييه مين 
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األثير الواضيح يف النفيوس كيام أن للصبيغ أثير واضيح 
ملخالفتهيام  اآلخيران،  الرأييان  يَف  وُضعِّ الثيياب،  عيى 
السيياق أيضيًا، فالقيول بالبدلية ييؤدي إىل قطيع املعطوف 
)ونحين ليه عابدون( عين املعطيوف علييه )قوليوا آمنا(، 
كيام أن فييه قطيع البيدل عين املبيدل منيه بجميل كثيرة. 
يقيول الزخميري )1418هي ، ج:1، ص:336( يف ذلك: 
»وقوليه: ﴿َوَنْحيُن َليُه َعابِيُدوَن﴾ عطيف عيى آمنيًا باهلل، 
وهيذا العطيف ييرد قيول مين زعيم أن )صبغية اهلل( بدل 
مين ملية إبراهييم أو نصيب عيى اإلغيراء بمعنيى عليكم 
صبغية اهلل، مليا فييه مين فيك النظيم وإخيراج اليكالم عن 

التئاميه وانقسيامه«.
َتُدوا  وقوله تعياىل: ﴿َوَقاُلوا ُكوُنـوا ُهوًدا َأْو َنَصـاَرى هَتْ
ـَة إِْبَراِهيـَم َحنِيًفـا﴾ ]البقيرة:135[. اختليف  ُقـْل َبـْل ِملَّ
يف تقديير الناصيب لي)ملية( عيى ثالثية أوجيه )الطيري، 
ج:2،  1406هي ،  احللبيي،  ص:725،  ج:1،  2001م، 

ص:135(:
األول: أهنيا منصوبية عيى اإلغيراء، والتقديير )الزموا 

ملية( وهيو رأي أيب عبيدة.
الثياين: أهنيا منصوبية عيى نيزع اخلافيض، والتقديير: 

)نقتيدي بملية(.
الثاليث: أهنيا منصوبية عيى تقديير فعيل حميذوف دل 
علييه السيياق املتقيدم يف اآليية فقيدره بعيض النحويين 
اعتيامدًا عيى  تقديير مضياف  ملية( عيى  بي)نكيون ذوي 
)كونيوا( املتقدمية، وتكيون )ملية( خيرًا عنهيا، وقيدره 
غرهيم بي)نتبيع ملية( اعتامدًا عيى السيياق املتقيدم أيضًا؛ 
ألن معنيى: )كونوا هودًا( أي: اتبعوهيم. وعى هذا الرأي 

الفراء )د.ت، ج:1، ص:82(، والطري )2001م، ج:1، 
ص:725(، والزخميري )1418هي ، ج:1، ص:334(، 
والعكيري  ص:546(،  ج:1،   ،1964( والقرطبيي 
)1418هي ، ج:1، ص:102(، واحللبيي )1406ه ، ج:2، 
ص:279(. ج:1،  )1414هي ،  والشيوكاين  ص:135(، 

ثانيًا: االعتداد باللحق:
الِعْجـَل﴾  ُقُلوِبِـُم  ُبـوا يِف  ﴿َوُأْشِ ومنيه قوليه تعياىل: 

]البقيرة:93[. 
ُبيوا( قيوالن  تبيع أحدمها  جياء يف معنيى الفعيل )ُأرْشِ
وقوع حذف يف املضافيات )أبو حيان، 1983م،495/1؛ 
القرطبيي، 1964م،454/1؛ احلنبيي، 1419هي ، ج: 2، 

:)93 ص:92، 
األول: أن تكيون بمعنيى خاليط وامتيزج )األزهري، 
1414هي (،  منظيور،  ابين  ص:354؛   ،11 1964م،ج: 
فييه  وتوسيع  اجلاميد،  املائيع  خمالطية  اإلرشاب  أن  جياء 
البيياض محيرة  وقاليوا: ُأرشب  اللونين،  حتيى صيار يف 
أي: خالطهيا، وتبيع هيذا املعنيى رضورة تقديير مضياف 
أو مضافين حمذوفين ناب عنهيام املضاف إلييه، والتقدير: 
حيب العجيل أو حيب عبادة العجيل؛ وذليك ألن العجل 
حيذف  وحسين  عبادتيه  حيب  ب  امُليرَ بيل  ييرب  ال 
ذينيك املضافين وإسيناد اإلرشاب إىل ذات العجل مبالغة 
وكأنيه بصورتيه ُأرشبيوه )الفيراء، د.ت، ج:1، ص:61؛ 
النحياس،  ص:304؛  ج:11  1964م،  األزهيري، 

ص:248(.  ج:1،  1985م، 
الثياين: أن يكيون اإلرشاب حقيقة وال حيذف؛ وذلك 
أنيه نقيل أن موسيى علييه السيالم بيرد العجيل بامليرد 
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ورمياه يف املياء، وقيال هليم: أرشبيوا، فيرب مجيعهم، 
فمين كان حييب العجل خرجيت بردته عى شيفتيه ورد 
هيذا القول بالالحيق )يف قلوهبم( حيث َبينَّ أن موضع 

اإلرشاب القليوب ولييس غرها.
َمَثاَبـًة  الَبْيـَت  َجَعْلَنـا  ﴿َوإِْذ  أيضيًا:  تعياىل  وقوليه 
 ﴾ مَصـلَّ إِْبَراِهيـم  َمَقـاِم  ِمـْن  وا  ِـذُ َواتَّ َوَأْمًنـا  لِلنَّـاِس 
)أبيو  وجهيان  )أمنيًا(  نصيب  يف  جياء  ]البقيرة:125[ 
احللبيي،   ،609 ص:608،  ج:1،  1983م،  حييان، 

ص:105(: ج:2،  1406هي ، 
األول: أنيه )مين( عطف املفيردات، وتكيون )أمنا( 

معطوفية عيى )مثابة(.
)أمنيًا(  ويكيون  اجلميل،  عطيف  مين  أنيه  الثياين: 
مفعيواًل بيه لفعيل حميذوف تقدييره: وإذ جعلنيا البييت 
مثابية فاجعليوه أمنيا ال يعتيدي فييه أحيد عيى أحيد، 
ومين قيال هبيذا الوجيه اسيتدل بالالحيق يف هيذه اآلية 
إِْبَراِهييَم﴾  َمَقياِم  ِميْن  ِيُذوا  ﴿َواتَّ تعياىل:  قوليه  وهيو 
]البقيرة:125[ بكيرس اخلياء عيى األمر؛ وذليك ألجل 
اتبياع السيابق الالحيق وتناسيبه معيه يف اللفيظ واملعنى 
اليداين،  ص:522،  ج:1،  1964م،  )القرطبيي، 

ص:65(. 1404هي ، 
وقوليه تعياىل: ﴿َوَيْسـَأُلوَنَك َعـِن املَِحيـِض ُقـْل ُهَو 
َأًذى َفاْعَتِزُلـوا النَِّسـاَء يِف املَِحيـضِ َوال َتْقَرُبوُهـنَّ َحتَّـى 
)أبيو  النحوييون  اختليف  ]البقيرة:222[.  َيْطُهـْرن﴾ 
حييان، 1983م، ج:2، ص:422، احللبيي، 1406هي ، 
ج:3،  1964م،  القرطبيي،   ،421 ص:420،  ج:2، 
ص:78، 79( يف كلمة )املحيض( يف اآلية بن املصدرية 

واالسيمية تبع ذليك اختالف يف تقديير مضاف حمذوف 
منهيا. فمين ذهيب إىل أهنا مصيدر كاحليض  وقيد جاء: 
حاضيت امليرأة حتييض حيضيًا وحميضيًا  وامليراد بيه دم 
احلييض، اسيتدل بالالحق منهيا وهو قوله تعياىل: ﴿ ُقْل 
ُهـَو َأًذى﴾. وعيى هيذا يكيون يف اآليية حيذف مضاف 
قبيل املصيدر والتقديير: فاعتزليوا وطء النسياء زميان 
أو وقيت املحييض، ومين ذهيب إىل أهنيا اسيم ميكان 
ملوضع احلييض وهو مقييس اتفاقًا اعتميد -أيضًا -عى 
الالحيق مين السيياق يف قوليه تعياىل: )فاعتزلوا النسياء 
يف املحييض(، ويليزم ذليك تقديير مضياف حميذوف يف 
اآليية قبليه، والتقدير: هيو ذو أذى. ويتبيع هذا اخلالف 
خيالف آخير يف عيود الضمير يف )قيل هيو أذى( يقول 
أبيو حييان: )وقوليه: )هيو أذى( فييه وجهيان: أحدمها 
قاليه أبيو البقياء: أن يكون ضمير الوطء املمنيوع وكأنه 
يقيول: إن السيياق يدل علييه وإن مل جير له ذكير. الثاين: 
»ويكيون  البقياء:  أبيو  قيال  املحييض.  عيى  يعيود  أن 
التقديير: هيو سيبب أذى.. وفييه نظير، فإهنيم فيرسوا 
األذى هنيا بالييء القيذر فيإذا أردنيا باملحييض نفيس 
اليدم كان شييئًا مسيتقذًرا فيال حاجية إىل تقديير حذف 
ص:422(.  ج:2،  حييان،1983م   )أبيو  مضياف« 
وجيوز بعيض النحويين أن تكيون )املحييض( األوىل 
اسيم ميكان وال حيذف. ويف هيذا  والثانيية  مصيدرًا، 
اليرأي أيضًا اعتيداد بالسيابق فجعل )املحييض( األوىل 
مصيدرًا مناسيب ملا قبلهيا وهيو )يسيألونك(، وجعلها 
اسيم ميكان يف الثانية مناسيب _أيضًا _مليا قبلها يف قوله 

تعياىل: ﴿ َفاْعَتِزُلـوا النَِّسـاَء ﴾.  
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4 - االعتداد بداللة اللفظ:
األصيل االعتيداد باملعنى الداليل املعجميي لأللفاظ، 
ألنيه املعنيى الظاهير املوافيق ليكالم العيرب، إال أن يدل 
السيياق اللغيوي عيى معنيى آخير، وقيد رد ابين عطيية 
أحيد األقيوال يف تفسير آيية معلياًل ذليك بقوليه »ألنيه 
إىل  احلقيقيي  ظاهيره  عين  اللغية  يف  بين  لفيظ  إخيراج 
باطين لغير رضورة« )ابين عطية، 1422هي ، 310/3(. 
وذكير الطيري _أيضيًا _أنيه غير جائيز تيرك الظاهير 
املفهيوم مين اليكالم واملعياين إىل باطين ال داللية علييه 
)الطيري، 2001م، ج:1، ص:621(. ومين االعتيداد 
ـاَم  بداللية اللفيظ يف سيورة البقيرة قوليه تعياىل: ﴿َأَوُكلَّ
َعاَهـُدوا َعْهًدا َنَبـَذُه َفِريٌق ِمْنُهـْم َبْل َأْكَثُرُهـْم ال ُيْؤِمُنوَن﴾ 
]البقيرة:100[ جياء يف رفيع )أكثير( قيوالن )احلنبيي، 
1999م، ج:1،  1419هي ، ج:1، ص:26؛ شييخ زادة، 
ص:625(: ج:1،  1984م،  عاشيور،  ابين  ص:365؛ 
يؤمنيون( يف موضيع  مبتيدأ ومجلية )ال  أهنيا  األول: 
إرضاب  أفيادت  اجلميل  لعطيف  هنيا  و)بيل(  اخلير، 

غيرض. إىل  غيرض  مين  االنتقيال 
الثياين: أهنا معطوفة عيى )فريق( ومجلية )ال يؤمنون( 
يف موضيع احلال منهيا، والعاميل فيها )نبيذ(، و)بل( هنا 
لعطيف املفيردات، أفادت إثبيات احلكم ملا بعدهيا ونفيه 

عيام قبلها.
اعتيد  الظاهير  وجعليه  األول  بالوجيه  قيال  ومين 
بالسيياق املعنيوي، واليذي ييدل عيى أن مين نبيذ عهيد 
اهلل مين اليهيود سيواء كانوا من هيذا الفرييق أو من غره 
حمكيوم عليهم بعدم اإلييامن )القرطبيي، 1964م، ج:1، 
ص:461؛ أبيو حيان، 1983م، ج:1، ص:520؛ شييخ 

زادة، 1999، ج:1، ص:365؛ ابين عاشيور، 1984م، 
ص:625(. ج:1، 

اللفظيي  بالسيياق  اعتيد  الثياين  بالقيول  قيال  ومين 
لكلمية )فرييق(؛ حييث إهنيا تقيع عيى القلييل والكثير 
هبيا  وأحليق  ص:364(،  ج:1،  1999م،  زادة،  )شييخ 
التنويين اليذي يفيد التقلييل، وجاء رفع هيذا التوهم بأن 
مين طيرح ونبذ عهد اهلل مين اليهود هم كثر وليسيوا قلة، 
اَم﴾. وكان هيذا ديدهنيم يؤييد ذليك قوليه تعياىل: ﴿َأَوُكلَّ
َسـْعًيا﴾  َيْأتِيَنـَك  اْدُعُهـنَّ  ﴿ُثـمَّ  تعياىل:  وقوليه 
أوجيه  ثالثية  )سيعيًا(  نصيب  يف  جياء  ]البقيرة:260[ 
احللبيي،  ص:1545؛  ج:1،  2001م،  )الطيري، 
1406هي ، ج:2، ص:578؛ الشيوكاين، 1414ه ، ج:1، 

:)481 ص:
واقيع  حميذوف  لفعيل  مؤكيد  مصيدر  أنيه  األول: 
حيااًل مين ضمر إبراهييم _علييه السيالم_ يف )يأتينك( 
والتقديير: وأنيت تسيعى سيعيًا، وعيى هيذا اخللييل بن 
أمحيد مسيتداًل باألصيل الوضعيي لكلمية )سيعى( ألهنا 
وصف مليا يعقيل )األزهيري، 1964م، ج:3، ص:90، 
91؛ ابين منظيور، 1414هي ، الفروزآبيادي، 1426هي ، 
ص:1295(، والطير ليسيت كذلك، قال شيهاب الدين 
»واليذي محيل اخللييل _رمحيه اهلل _عيى هيذا التقدير أنه 
ال يقيال عنده: )سيعى الطائير( فلذلك جعل السيعي من 
صفيات اخللييل _علييه السيالم _ال مين صفية الطير« 

)احللبيي، 1419هي ، 375/4(.
بيأن  ذليك   )648/2 )1983م،  حييان  أبيو  وبين 
املعنيى: يأتينيك وأنيت سياع إليهين، أي يكيون منهين 

إتييان إلييك، ومنيك سيعي إليهين فتلتقيي هبين.
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الثياين: أنيه مصيدر منصوب عيى احلال مين ضمر 
الطير، والتقدير: )سياعيات( بداللة السيياق حيث إن 
الغيرض من ذليك ذكر مثال حمسيوس يف عيودة أرواح 
الطر إىل أجسيادهن املقطعة )الطري، 2001م، ج:2، 

ص:1545؛ الزجياج 1986م، ج:1، ص:295(.
الثاليث: قاله العكيري )1418هي ، 172/1( وهو 
أنيه مفعيول مطلق مبين للنيوع، وذلك أن السيعي نوع 
مين اإلتييان، إذ هو إتييان برسعية، فكأنه قيال: يأتينك 

إتيانيًا رسيعًا.

ا﴾  ِسًّ ُتَواِعُدوُهـنَّ  ال  ﴿ولكـن  تعياىل:  وقوليه 
أوجيه  عيدة  )رّسا(  إعيراب  يف  جياء  ]البقيرة:235[ 
حييان،  أبيو  ص:272؛  ج:1،  1986م،  )الزجياج، 

ص:522(: ج:2،  1983م، 
األول: أهنيا منصوبية عى نيزع اخلافيض، والتقدير: 
يف اليرّس؛ ألن الفعيل )واعد( مميا يتعيدى إىل مفعولن: 
ج:1،  1986م،  )الزجياج،  اجلير  بحيرف  أحدمهيا 
ص:272؛ أبيو حييان، 1983م، ج:، ص:522( وعى 
هيذا الوجيه النحياس )1985م، ج:1، ص:319(، و 

ص:162(. ج:3،  )1964م،  القرطبيي 
والتقديير:  حميذوف  ملصيدر  نعيت  أهنيا  الثياين: 

رّسا. مواعيده 
الثاليث: أهنا حال مين الفاعيل يف )تواعدوهن( أي 

ال تواعدوهن مسيتخفن.
الرابيع: أهنيا مفعيول بيه ثيان للفعيل )واعيد( ومن 
قيال هبذا الوجيه اعتد بالعيرف اللغوي لكلمية )رّسا(؛ 
فالطيري يرى أن الرّس هنا هو الزنا مسيتداًل باسيتخدام 
العيرب ليه هبذا املعنيى، وبأقيوال الشيعراء الفصحاء _

أيضياً_، ويف ذليك يقول: )اليرّس يف هذا املوضيع الزنا، 
وذليك أن العرب تسيمي اجلامع )غشييان الرجل املرأة( 
رّسا؛ ألن ذليك مما يكيون بن الرجال والنسياء يف خفاء 
غير ظاهير مطلع عليه فيسيمى خلفائيه رّسا، ومن ذلك 

قيول رؤبة )الطيري، 2001م، ج:2، ص:1354(:

ـــد العســـق فعـــف عـــن أســـرارها بع
وعشـــق فـــرك  بيـــن  يضعهـــا   ولـــم 

يعنيي بذلك: عف عن غشيياهنا بعد طيول مالزمته 
ذلك، ويقيول احلطيئة:

عليهـــم    جارتهـــا  ســـر  ويحـــرم 
القصــــــــــاع أنـــف  جارهـــم  ويـــأكل 

يف  جياء  النيكاح،  بمعنيى  اليرّس  أن  غيره  وييرى 
ذليك: والرّس النكاح ألنيه يكتم )األزهيري، 1964م، 
ج:12، ص:284(، وعيى هيذا املعنيى الفيراء )د.ت، 
ج:1،  )1986م،  والزجياج  ص:153(،  ج:1، 
ص:272(، والعكيري )1418ه ، ج:1، ص:102(، 
وابين  ص:460(،  ج:1،  )1418هي ،  الزخميري  و 

)1414هي (. منظيور 

5 - االعتداد بالتقديم والتأخي:
إن األصيل يف كالم العيرب اإلتييان به عيى ترتيبه؛ 
إال إذا كان هنياك قرينة سيياقية تدعو إىل خالفه. فالقول 
بالتقدييم والتأخير واالعتيداد بيه يف توجييه الوظيفية 
النحويية لبعض املفيردات ال يكون دون وجيود القرينة 
سيورة  يف  والتأخير  بالتقدييم  االعتيداد  ومين  علييه. 
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اُر اآَلِخَرُة  البقيرة قوله تعياىل: ﴿ُقـْل إِْن َكاَنـْت َلُكُم الـدَّ
ِعْنـَد اهللِ َخالَِصـًة ِمـْن ُدوِن النَّاِس﴾ ]البقيرة:94[. جاء 
1985م،  )النحياس،  أقيوال  ثالثية  )كانيت(  يف خير 
ج:1، ص:248؛ القرطبي، 1964م، ج:1، ص:456؛ 

شييخ زادة، 1999م، ج:1، ص:356(:
األول: أن تكيون )خالصية( هيي اخلير. و)عنيد( 
وجييوز  )لكيم(،  يف  اليذي  لالسيتقرار  أو  هليا،  ظيرف 
)كان(  فييه  والعاميل  )اليدار(  مين  حيااًل  يكيون  أن 
أو االسيتقرار، وأميا )لكيم( فمتعلقية بيي)كان( وهيو 

الظاهير.
الثياين: أن تكيون )لكيم( متعلقية بمحيذوف خير 
ليي)كان(، و)خالصية( حيال أيضيًا، والعاميل فيهيا إما 
منصيوب  و)عنيد(  )لكيم(،  يف  االسيتقرار  أو  )كان(، 
عيى االسيتقرار أيضيًا، وعلييه الزخميري )1418هي ، 
298/1(، وأبيو حييان )1983م، ج:1، ص:169(، 
وابين  ص:120(،  ج:1،  )1421هي ،  والبيضياوي 

ص:614(. ج:1،  )1984م،  عاشيور 
اخلير،  هيو  )عنيد(  الظيرف  يكيون  أن  الثاليث: 
و)خالصية( حال أيضيًا والعامل فيها ميا تقدم وكذلك 
)لكم(، وعليه السييوايس )1427هي ، ج:1، ص:61(.
هيي  )لكيم(  أن  رأى  الثياين  بالوجيه  قيال  ومين 
حميط البييان واملعنيى؛ لذليك قدميت؛ ألن يف تقديمهيا 
اختصاصيًا وحيرصًا لنعيم اليدار اآلخرة لبنيي إرسائيل 

كيام زعميوا دون غرهيم مين النياس.
يقيول ابين عاشيور )1984م، ج:1، ص:614( يف 
ذليك: »)لكيم(، خير )كانيت( قيدم للحرص بنياء عى 

اعتقادهيم كتقديميه يف قيول الكميت )طريفيي، د.ت، 
ص: 155( يميدح هشياًما بين عبدامللك حين عفا عنه 

مين قصيدة:
لكم مسـجدا هللا المزوران والحصى  

لكـــم قِْبُصـــهُ مـــن بيـــن أَْثـــَرى وأَْقتَـــرا«

6 - االعتـداد بـام يتناسـب مـع القواعد املطـردة من 
العرب كلم 

وامليراد بذليك االعتداد بسيمت العيرب وطريقتهم 
ميع  السييام  وألفاظهيم،  كالمهيم  ونظيم  ترتييب  يف 
املتواتير املطيرد عنهم، فال يعيدل إىل غيره إال بموجب 
قرينية سيياقية تدعو إلييه، وهو ما أشيار إلييه الرزكي 
يف قوليه »ليكين حميط نظير املفرس مراعياة نظيم الكالم 
ج:1،  1410هي ،  له...«)الزركيي،  سييق  اليذي 
ص:419(. وقيد اعتيد معربيو القرآن هبيذا املطرد عند 
فقيدان القرينية، ومميا جاء منيه يف سيورة البقرة قوليييه 
ًة  تَِنـا ُأمَّ يَّ َنـا َواْجَعْلَنـا ُمْسـِلَمْنِ َلَك َوِمـْن ُذرِّ تعياىل: ﴿َربَّ

ُمْسـِلَمًة َلـَك﴾ ]البقيرة:128[.
ـًة ُمْسـِلَمًة﴾  تَِنـا ُأمَّ يَّ جياء يف قوليه تعياىل: ﴿َوِمـْن ُذرِّ
وجهان )أبيو حيان، 1983م، ج:1، ص:621 احللبي، 
1406هي ، ج:2، ص:115، احلنبيي، 1419هي ، ج:2، 
ص:484، ابين عاشيور، 1984م، ج:1، ص:720(:

لي)اجعيل(  معميوالن  مسيلمة(  )أمية  أن  األول: 
ذريتنيا(  )مين  وتكيون  العطيف،  بياب  عيى  املتقدمية 
وصيف لي)أمة( يف موضيع النصب عى احليال؛ لتقدمه 

عليهيا وهيي نكيرة.
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وعيى هذا القيول أبيو البقياء العكيري )1418ه ، 
ص:98(. ج:1، 

الثياين: أن )من ذريتنيا وأمة( املعميوالن لي )اجعل( 
املتقدمية عى بياب العطف عيى أن تكون )مين ذريتنا( 
وصيف نائيب مناب موصوفيه املحذوف وهيو املفعول 
أمية  ذريتنيا  مين  فريقيًا  واجعيل  والتقديير:  األول، 
مسيلمة، و)أمة( املفعيول الثاين و)مسيلمة( وصف له.
وُجعيل هيذا الوجيه هيو الظاهير؛ السيتقامته ميع 
فصييح كالم العيرب؛ وألن يف القيول األول الفصيل 
بين حيرف العطيف  وبين املعطيوف )أمية( باحليال 
)مين ذريتنيا( وقيد منيع أبيو عيي الفياريس وغيره من 
النحياة )ابين جنيي، د.ت، ج:2، ص:397، احللبيي، 
1406هي ، ج:2، ص:116 أبو حييان، 1983م، ج:1، 
ص:621( هيذا الفصيل بالظيرف، وهيو باحليال آكد، 
وجعليوا منيه قيول: )رضب الرجيَل ومتجيردًة امليرأَة 

زييٌد(، وأن عيدم الفصيل هيو الشيائع عنيد العيرب.
اليواو  ويف رأييي جيواز كال الوجهين؛ إذا كانيت 
املفيردات، وتكيون )اجعيل(  لعطيف اجلميل ولييس 

مقيدرة بعيد اليواو. 
َوَأَطْعَنـا  َسـِمْعَنا  ﴿َوَقاُلـوا  أيضيًا:  تعياىل  وقوليه 

]البقيرة:285[. املَِصـُي﴾  َوإَِلْيـَك  َنـا  َربَّ ُغْفَراَنـَك 
جياء يف نصيب )غفرانيك( وجهيان )أبيو حييان، 
1421هي ،  البيضياوي،  ص:759،  ج:2،  1983م، 
ج:2، ص:365، احللبيي، 1406ه ، ج:2، ص:696، 

ص:89(: ج:2،  1418هي ،  السييوطي، 
األول: أن تكيون مفعيواًل مطلقيًا لفعيل مقدر نابت 

. عنه
الثياين: أن تكون مفعيواًل به لفعل حميذوف تقديره: 
نسيأل أو اعطنيا غفرانيك. ومن قيال هبذا الوجيه اعتد 
بأسيباب النيزول؛ حيث جياء: أن هذه اآليية نزلت عى 
رسيول اهلل _صيى اهلل علييه _وسيلم ثنياء مين اهلل علييه 
وعيى أمتيه، قال ليه جريل _صيى اهلل عليه وسيلم_: إن 
اهلل قيد أحسين علييك وعيى أمتك الثنياء فسيل تعطه. 
فقيال: أسيأل غفرانيك، وعلييه السييوايس )1427ه ، 

ص:140(. ج:1، 
إال أنيه ُرِجيح الوجيه األول؛ ألن مين عيادة العرب 
وسيمتهم اسيتعامل املصدر )غفرانك( نائبيًا مناب فعله 
ملحقيا باملصيادر األخرى املشياهبة له نحو سيبحان اهلل 
ورحيانيه، وغفرانيك ال كفرانيك )الفيراء، د.ت، ج:1، 

ص:188، الزجياج 1986م، ج:1، ص:314(.

7 - االعتداد بام يعود عليه الضمي:
األصيل احتياد مرجيع الضامئير يف السيياق الواحد؛ 
الكفيوي  ودعيا  وتفكيكيه،  والنظيم  لتشيتيت  جتنبيًا 
الكلييات إىل صيون  كتابيه  )1412هي ، ص:569( يف 
اليكالم الفصييح عين تفكييك الضامئير، اليذي خييل 

النظيم. بحسين 
ِذيـَن َآَتْيَناُهـُم  ومميا جياء يف ذليك قوليه تعياىل: ﴿الَّ
الِكَتـاَب َيْتُلوَنـُه َحـقَّ تِلَوتِـِه ُأوَلئِـَك ُيْؤِمُنـوَن بِـِه َوَمْن 
وَن﴾ ]البقيرة:121[. َيْكُفـْر بِـِه َفُأوَلئِـَك ُهـُم اخَلـاِسُ

جياء يف عائيد الضمير يف )بيه( أقيوال )أبيو حيان، 
1406هي ،  احللبيي،   ،593 1983م، ج:1 ص:592، 
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ج:2و ص:95 ابن عاشور، 1984م، ج:1، ص:72(:
الزجياج  وعلييه  )النبيي(  عيى  عائيد  أنيه  األول: 
)1986م، ج:1 ، ص:178( والسييوايس )1427هي ، 
ج:1، ص:72( وإن مل جيير ليه ذكير إال أن قيوة اليكالم 
دليت علييه، وقيال بعيض أصحياب هيذا اليرأي أنيه 
قيد تقيدم ذكيره مظهيرًا يف قوله تعياىل: ﴿إِنَّـا َأْرَسـْلَناَك 
بِاَلقِّ َبِشـًيا َوَنِذيًرا َوال ُتْسـَأُل َعْن َأْصَحـاِب اَلِحيِم﴾ 

 .]119 ]البقيرة: 
الثياين: أنيه عائيد عيى )اهليدى( املتقدمية يف قوليه 
ى﴾ ]البقرة: 120[  ِ ُهَو اْلُـدَ تعياىل: ﴿ُقـْل إِنَّ ُهـَدى اهللَّ
قاليه )ابن عطيية، 1422ه ، ج:1، ص:205( وحسينه 
ابين عاشيور )1984م، ج:1، ص:697( أيضيًا، ومن 
قيال هبيذا اعتيد بالسيياق املعنيوي؛ حييث إنيه مليا ذكر 
ر الرسيول مين  كفيار اليهيود والنصيارى يف اآليية ُحيذِّ
اتبياع أهوائهيم، وأعليم بأن هيدى اهلل هو اهليدى الذي 
أعطياه وبعثه بيه، ثم ُذكر ليه أن املؤمنين التالن لكتاب 

اهلل هيم املؤمنيون بذليك اهليدى املقتيدون بأنواره.
الثاليث: أنه عائيد عى )اهلل( تعياىل، ويكون يف ذلك 
التفيات، وخروج مين ضمر املتكلم يف )أرسيلناك( إىل 

الغائب. ضمر 
الرابيع: أنيه عائيد عيى )الكتياب( وعلييه الطيري 
العكيري )1418هي ،  )2001م،ج:1، ص:678(، و 
 ، ج:1  )1418هي ،  الزخميري  و  ص:94(،  ج:1، 
ص:317(، وأبيو حييان )1983م، ج:1، ص:592-
593(، والسيمن احلنبي )1419هي ، ج:2، ص:95(، 
واحلنبيي  ص:265(،  ج:1،  )1414هي ،  والشيوكاين 

ص:440(. ج:2،  )1419هي ، 

ومن قيال هبذا اعتيد بالسيياقن اللفظيي واملعنوي، 
أميا اللفظيي فيألن الضمير يف )بيه( هيو مثيل الضمر 
احتياد  ذليك  ويف  السيابقتن،  و)تالوتيه(  )يتلونيه(  يف 
الضامئير وتناسيقها، أميا املعنيوي فقيد ثبيت باإلسيناد 

الصحييح عيود الضمير عيى الكتياب.
هيذا بعيض ما جياء مين اعتيداد املفرسيين والنحاة 
بجانيب اللفيظ وسيياقه مميا يثبيت اسيتحضاره عندهم 

املعاين. حتدييد  يف 
املبحيث الثياين: اعتيداد النحياة واملفرسيين بسيياق 

املقيام )املعنيى( يف ترجييح األوجيه اإلعرابيية
إن قرائين السيياق املعنيوي ال تيكاد تدخيل حتيت 
احليرص، وقيد جيزم العيامل اجلوينيي )1399هي ، ج:1، 
ص:186( بذليك حييث قيال: »أميا قرائين األحيوال 

فيال سيبيل إىل ضبطهيا جتسييدًا وتصيصيًا«.
ومين أبيرز هيذه القرائين التيي ُاعتيد هبيا يف سيورة 

: ة لبقر ا
1 -  االعتداد بأسباب النزول:

النيص  النيزول أهيم قرينية يف فهيم  تعيد أسيباب 
يتصيل  ميا  كل  حتتهيا  معانيه،ويدخيل  وبييان  القيرآين 
الزمانيية  واحليوادث  القضاييا  مين  اآلييات  بنيزول 
القيرآين  النيص  ورود  صاحبيت  التيي  واملكانيية 

ص:266(.  ج:4،  1425هي ،  )الشياطبي، 
فهيي داعيية إىل النظير يف مقتى األحيوال من حال 
املخاطيب والسيامع واملوضوع -أيضيًا_، ففهم الكالم 

خيتليف مين حال إىل حيال ومن وقيت آلخر.
ومميا جياء من ذليك قوليه تعياىل: ﴿َوال ُتِْسـُكوُهنَّ 
)رضارًا(  يف  جياء  ]البقيرة:231[  وا﴾  لَِتْعَتـدُ اًرا  ِضَ
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ص:199؛  ج:2،  1421هي ،  )البيضياوي،  وجهيان 
عاشيور،  ابين  ص:114؛  ج:1،  1427هي ،  السييوايس، 

ص:423(: ج:2،  1984م، 
حيال  أي:  احليال،  موضيع  يف  مصيدر  أهنيا  األول: 

هلين. مضاريين  كونكيم 
الثاين: أهنا مفعول ألجله أي ألجل الرر.

وقيد قيوى الوجيه الثياين أبيو حييان)1983م، ج:2، 
ص:457(  ج:2،  )1406هي ،  واحللبيي  ص:490( 
ورصح  ص:152(،  ج:4،  )1419هي ،  واحلنبيي 
الطيري )2001م، ج:2 ، ص:1302-1303( ومثليه 
)رضارًا(  باملصيدر   )422/1 1414هي ،  )الشيوكاين، 
مسيبوقًا بيالم التعلييل مسيتداًل بأسيباب النيزول حييث 
قيال: حدثنيي املثنيى قيال حدثنيا إسيحاق. قيال حدثنا: 
إسيامعيل بين أيب أوييس مالك بين أنس عن ثيور ابن زيد 
الديلميي: أن رجياًل كان يطليق امرأتيه ثيم يراجعها، وال 
حاجية له هبيا وال يريد إمسياكها كييام يطيول عليها بذلك 
وُهنَّ  العيدة ليضارهيا، فأنزل اهلل تعياىل ذكره: ﴿َوال ُتِْسـكُ
اًرا﴾ ]البقيرة:231[ يعظم ذليك )الطري، 2001م،  ِضَ

ص:1303(. ج:2، 
وقوليه تعياىل أيضيًا: ﴿َلْيـَس َعَلْيـَك ُهَداُهـْم َوَلِكـنَّ 
ْنُفِسـُكْم َوَما  اهلَل َيْـِدي َمـنْ َيَشـاُء َوَما ُتْنِفُقـوا ِمْن َخـْيٍ َفأِلَ

ُتْنِفُقـوَن إاِل اْبتَِغـاَء َوْجـِه اهلل﴾ ]البقيرة:272[
حييان،  )أبيو  وجهيان  )ابتغياء(  نصيب  يف  جياء 
1999م، ج:1،  1983م، ج:2، ص:614، شييخ زادة، 

:)584 ص: 
األول: أهنيا عيى املفعيول  ألجليه، وعلييه الطيري 
)1986م،  والزجياج  ص:1586(  ج:2،  )2001م، 

ج:2،  )1983م،  حييان  وأبيو  ص:302(  ج:1، 
ص:584(  ج:1،  )1421هي ،  والبيضياوي  ص:695( 
والشيوكاين  ص:391(  ج:3،  )1964م،  والقرطبيي 
)1427هي ،  والسييوايس  ص:496(  ج:1،  )1414هي ، 
ج:3،  )1984م،  عاشيور  وابين  ص:133(  ج:1، 

احليال. عيى  أهنيا  الثياين:  ص:72(. 
ومن ذهب إىل الوجه األول اسيتدل بأسيباب النزول، 
والتيي هيي عيى تعددهيا تيدور يف جيواز التصيدق عيى 
الكفيار متيى ميا كانت نيية املؤمن هبيذه الصدقية وجه اهلل 
تعياىل، وقييل أيضًا: إن يف السيياق ميدح وثنياء للصحابة 
رضيوان اهلل عليهيم حييث كانيوا ال يتصدقيون إال ابتغاء 

رضيا اهلل وثوابه. 
ُسـْبَحاَنُه﴾  ا  َوَلـدً اهلُل  ـَذ  َ اتَّ ﴿َوَقاُلـوا  تعياىل:  وقوليه 

]116 ]البقيرة:
جياء يف )اتيذ( قيوالن )أبيو حييان، 1983م، ج:1، 
احلنبيي،  ص:83  ج:2،  1406هي ،  احللبيي،  ص:580، 

ص:419(:  ج:2،  1419هي ، 
تنصيب  فهيي  صيرَّ  بمعنيى  هنيا  )اتيذ(  أن  األول: 
)وليدا(  هيو  والثياين  حميذوف،  منهيام  األول  مفعولين: 
والتقديير: اتيذ اهلل بعيض املخلوقيات وليدًا، ومين قيال 
هبيذا الرأي اعتد بأسيباب النيزول حيث نزليت هذه اآلية 
ردًا عيى النصيارى ملا قاليوا: املسييح ابين اهلل، واليهود ملا 
قاليوا: عزيير ابن اهلل، ومركيي العرب ملا قاليوا: املالئكة 

بنيات اهلل )ابين حجير، 1379هي ، ج:8، ص:213(.
ويف رأييي أن حيذف املفعيول األول هنيا جياء ألجل 
االختصيار واإلجيياز، مليا كان متعيددًا عيى قيول اليهيود 

والنصيارى ومركيي العيرب.
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عميل  أو  صنيع  بمعنيى  هنيا  )اتيذ(  أن  الثياين: 
أبيو  وقيال  )وليدا(.  وهيو  واحيدًا  مفعيواًل  فتنصيب 
حييان حمققيًا ذليك  يف النهر املياد من البحير )1995م، 
ج:1، ص:191-192(: أن اتيذ إذا جياءت يف القرآن 
وامليراد هبيا اتاذ الوليييد هلل نصب مفعيييواًل واحيييدًا 
ـَذ اهلُل ِمـنْ َوَلـٍد﴾    )املؤمنيون: 19(  َ فمثلهيا: ﴿َمـا اتَّ
ا ُسـْبَحاَنُه﴾ ]األنبيييياء: 26[   ـذَ اهلُل َوَلـدً َ و ﴿َوَقاُلـوا اتَّ
ـِن َأْن َيتَِّخَذ َوَلـًدا﴾ ]مريم:92[.  ْحَ و ﴿َوَمـا َيْنَبِغـي لِلرَّ
ويف هيذا اعتيداد بالسيياق اللفظيي أيضيًا فييام يتصيل 

بسيياقات القيرآن الكرييم وتعددهيا. 
ـقِّ َبِشـًيا َوَنِذيًرا  ا َأْرَسـْلَناَك بِاْلَ وقوليه تعياىل: ﴿ إِنَّ

ِحيـِم ﴾ ]البقرة:119[ َوال ُتْسـَأُل َعـْن َأْصَحـاِب اْلَ
ـِـًيا﴾  اختليف يف صاحييييب احليييييييال يف ﴿َبش
1983م،  حييان،  )أبيو  قولين  عيى  و﴿َنِذيـًرا﴾ 
ج:1،ص:588، احللبيي، 1406ه ، ج:2،ص:435(:
األول: أن صاحيب احليال هيو )احليق( وُفرس احلق 
بالقيرآن والصيدق واإلسيالم، وهيو مميا يمكين  هنيا 

وصفيه بالبشيارة والنيذارة.
يف  )اليكاف(  هيو  احليال  صاحيب  أن  الثياين: 
علييه  اهلل  _صيى  النبيي  عيى  العائيدة  )أرسيلناك( 
ص:293،  ج:1،  1414هي ،  _)الشيوكاين،  وسيلم 
1427هي ، ج:1، ص:71، ابين عاشيور،  السييوايس، 
1984م، ج:1، ص:691(، ومين قيال بذليك وجعله 
الوجيه الظاهير اعتيد بأسيباب النيزول، حييث نزليت 
هيذه اآليية تسيلية وترسيية عين النبيي، ألنيه كان يغتم 
ويضييق صيدره، إلرصار قوميه عى الكفر )أبيو حيان، 
ج:2،  1406هي ،  احللبيي،  ص:588  ج:1،  1983م، 

.)92 ص:
ويف رأييي أن هيذا الوجيه يقيوى بالنظير يف املوضع 
وهيو  َوَنِذيـًرا﴾  ﴿َبِشـًيا  لكلمية  الالحيق  اإلعيرايب 
)تسيأل( فقيد قرأها اجلمهيور بضيم التاء ورفيع الفعل 
الفعيل  يف  فيكيون  والعطيف،  النفيي  عيى  )تسيأُل( 
هيو  واملعنيي  املخاطيب  الوجهين  كال  ويف  وجهيان، 

النبيي _صيى اهلل علييه وسيلم_.
النبيي  مين  احليال  عيى  النصيب  األول:  الوجيه 
معطوفيًا عيى احليال قبليه كأنيه قييل: بشيرًا ونذييرًا 
وغير مسيؤول. والوجه الثياين :الرفع عى االسيتئناف 
1986م،  )القييي، د.ت، ج:1، ص:262 الزجياج، 
ج:1، ص:176 الطري، 2001م، ج:1، ص:672(. 

2-  القول بالتضمن:
وامليراد بيه إيقياع لفظ موقيع غيره؛ لتضمنيه معناه 
وبدلييل القرنية اللفظيية _أيضًا _التيي أدت إىل تعديته 
بحيرف، وهيو يتعيدى بنفسيه، أو تعديتيه بنفسيه وهو 
أو  املعتياد،  بغير حرفيه  تعديتيه  أو  باحليرف،  يتعيدى 
تعديتيه ملفعولن وهو متعيد لواحد والعكيس )فاضل، 
1426هي ، ج:1، ص:23(. والقيول بالتضمين أحيد 
األقيوال املعتيد هبيا عنيد املفرسيين. ومنيه قوليه تعاىل: 
ُسـَلْياَمَن﴾  ُمْلـِك  َعـَل  ـَياِطُن  الشَّ َتْتُلـو  َمـا  َبُعـوا  ﴿َواتَّ

]البقيرة:102[
)الطيري،  قيوالن  )عيى(  اجلير  حيرف  يف  جياء 
2001م، ج:1، ص:593-595 أبيو حيان، 1983م، 
ج:1، ص:523 احللبيي، 1406ه ، ج:2، ص:324(:
األول: أنيه نائيب منياب )يف( الدالية عيى الظرفية، 
والتقديير: واتبعيوا ميا تتليوا الشيياطن يف زمين مليك 
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سيليامن، عيى حيذف املضياف )زمين( ونيابية املضاف 
الطيري  اليرأي  هيذا  وعيى  منابيه.  )مليك(  إلييه 
)1414هي ، ج:1، ص:595(، و العكيري )1418ه ، 
ج:1،  )1427هي ،  والسييوايس  ص:84(  ج:1، 
ص:64( وأجياز الفيراء )د.ت، ج:1، ص:63( جمييء 

)عيى( و)يف( يف مثيل هيذا السيياق.
االسيتعالء،  معنيى  مين  بابيه  عيى  أنيه  الثياين: 
)تتقيول(  معنيى  مضمين  هنيا  )تتليوا(  الفعيل  وأن 
و)تفيرتي( املتعدييان بي)عيى( نحيو قوليه تعيييييياىل: 
َل َعَلْيَنا َبْعيَض اأَلَقاِويييييِل﴾ ]احلاقييييية:  ﴿َوَليْو َتَقيوَّ
]األنعيام:  َعَلْييِه﴾  اًء  ﴿اْفيرِتَ تعيييييياىل:  وقوليه   ،]44
138[ ويكيون املعنيى: واتبعيوا ميا تقولتيه الشيياطن 
عيى عهيد سيليامن افيرتاء علييه. وعى هيذا اليرأي ابن 
السييد البطلييويس )البطلييويس، 1996م، ص:250( 
القرطبيي  و  ص:523(  ج:1،  حييان)1983م،  وأبيو 
)1419هي ،  واحلنبيي  ص:462(  ج:1،  )1964م، 
ج:1،  )1414هي ،  والشيوكاين  ص:324(  ج:2، 
ص:240( وابن عاشور )1984م، ج:1، ص:629(.
وقيوي هيذا اليرأي ملناسيبة املعنيى، ألن )تيال( إن 
تعيدت بي)عى( فالبيد أن يكيون املجرور هبا شييئًا ُيتى 
وُيقيرأ و)املليك( لييس كذليك فضياًل عين أن القيول 
بالتضمين يف األفعيال أكثير منيه يف احليروف )احللبي، 

ص:29-28(. ج:2،  1406هي ، 
َعْهـًدا﴾  َعاَهـُدوا  ـاَم  ﴿َأَوُكلَّ أيضيًا:  تعياىل  وقوليه 

]100 ]البقيرة:
جياء يف نصب )عهيدًا( وجهان )احللبيي، 1406ه ، 

ج:2، ص:26-25(:

لفيظ  عيى  جيار  غير  مصيدرًا  يكيون  أن  األول: 
الفعيل، وكان األصيل فييه: عاهيدوا معاهيدة، وعلييه 
والسييوايس  ص:352(،  ج:1،  )1985هي ،  النحياس 

ص:63(. ج:1،  )1427هي ، 
)عاهيدوا(  للفعيل  بيه  مفعيواًل  يكيون  أن  الثياين: 
عيى أن يضمين معنى )يعطيوا( ويكون املفعيول األول 

حمذوفيًا والتقديير عاهيدوا اهلل عهيدًا. 
َقْرًضـا  اهلَل  ُيْقـِرُض  الَّـِذي  َذا  ﴿َمـْن  تعياىل:  وقوليه 
َحَسـًنا َفُيَضاِعَفـُه َلـُه َأْضَعاًفـا َكثِـَيًة﴾ ]البقيرة:245[
جياء يف نصيب )أضعافيًا( ثالثة أوجيه )البيضاوي، 
1999م،  زادة،  حاشيية  ص:209،  ج:2،  1421هي ، 

ص:556(: ج:1، 
األول: أن تكون حااًل من اهلاء يف )يضاعفه(.

الثياين: أن تنيزل منزلية املصيدر املؤكيد أو املبين. 
ص:324(. ج:1،  )1985م،  النحياس  وعلييه 

للفعيل  ثانييًا  بيه  مفعيواًل  تكيون  أن  الثاليث: 
( والتقدير: يصره  )يضاعيف( إذا ضمين معنى )يصيرِّ
باملضاعفية أضعافيًا. يف رأييي أن القيول بالتضمين هنا 
يقتضييه السيياق املعنيوي لآلية، فثواب أجير اإلقراض 
ذليك،  مين  أكثير  هيو  بيل  الضعيف  عيى  يقتيرص  ال 
وتناسيب هيذا املعنيى مع جمييء املفعيول بيه )أضعافًا( 
مجيعيًا؛ ليشيمل كل ميا يمكين إقراضيه أو التصيدق به 
عيى اختيالف األشيخاص، واختالف أنيواع املقرض، 
واختيالف أنيواع اجلزاء.وقوليه تعياىل أيضيًا: ﴿َوَرَفـَع 
نصيب  يف  جياء  ]البقيرة:253[  َدَرَجـاٍت﴾  َبْعَضُهـْم 
)درجيات( سيتة أوجيه )أبيو حييان، 1983م،ج: 2، 
شييخ  1406هي ، ج:2، ص:536  ص:601 احللبيي، 
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ص:566(: ج:1،  1999م،  زادة، 
األول: أن تكون مصدرًا يف موضع احلال.

الثياين: أن تكيون حااًل عيى حذف مضياف والتقدير 
درجات. ذوي 

لفيظ  غير  عيى  جياء  مصيدرًا  تكيون  أن  الثاليث: 
فعليه،؛ألن معنيى الدرجية الرفعية، ويكون املعنيى: رفع 

رفعيات. بعضهيم 
وقيدر  اخلافيض،  حيذف  عيى  تكيون  أن  الرابيع: 

)إىل(. أو  )يف(  أو  بي)عيى(  اخلافيض 
اخلاميس: أن تكيون بيدل اشيتامل أي: رفيع درجات 

بعضهيم واملعنيى: عيى درجيات بعضهم.
السيادس: أن تكيون مفعيواًل ثانيًا للفعيل )رفع( عى 
أن يضمين معنيى الفعيل )بّليغ(، واملعنيى بّليغ بعضهيم 
ج:2،  )1983م،  حييان  أبيو  بذليك  قيال  درجيات. 
ص:526(،  ج:2،  )1406هي ،  والسيمن  ص:601(، 
زادة  وشييخ  ص:304(،  ج:4  )1419هي ،  واحلنبيي 

ص:566(. ج:1،  )1999م، 
ألن  املعنيى،  مناسيبة  فييه  هنيا  بالتضمين  والقيول 
درجيات األنبيياء ومناصبهيم متفاوتة، وقد بلغيت الغاية 
منهيا، فقيد بليغ بعضهيم منصيب اخللية كإبراهييم، ومل 
حيصيل ذلك لغيره، ومُجع لداود بين املليك والنبوة، ومل 
حيصيل ذليك لغره، وُسيخر لسيليامن عليه السيالم اجلن 
واإلنيس والوحيش والطير والرييح،ومل حيصيل لغيره. 
وُخيص النبيي _صيى اهلل علييه وسيلم _بكونيه مبعوثيًا 
الرسيل، ورشعتيه خامتية  إىل اجلين، واإلنيس، وخاتيم 
ص:602(..   ، ج:1  1983م،  حييان،  )أبيو  الرائيع 

. ا هكذ و
الَق﴾ ]البقرة:227[. وقوله تعاىل: ﴿َوإِْن َعَزُموا الطَّ

جياء يف )الطيالق( وجهيان )الشيوكاين، 1414هي ، 
ص:408(: ج:1، 

األول: أن يكيون عيى حيذف حرف اجلير )عى( ألن 
الفعيل )عيزم( يتعيدى بيه، يقيال: عيزم عى األمير يعزم 
عزميًا ومعزميًا... )ابين منظيور، 1414هي ،  األزهيري، 

ص:152(. ج:2،  1964م، 
الثياين: أن يكيون مفعيواًل بيه للفعيل )عيزم( حييث 

يضمين معنيى الفعيل )نيوى( املتعيدى.

3- الـذف:
نتيجية  باحليذف  للقيول  املفرسيين  جليوء  يكين  مل 
أن  العاميل، دون  اإلعرابيية ونظريية  احلركية  اعتامدهيم 
يمييزوا بين األسياليب النحويية، أو يوضحيوا معانيهيا 
وقيمهيا، فنظيام اجلملة يسيتوجب ذكير أركان اإلسيناد، 
إال أن االسيتعامل اللغيوي قد يسيقط أحد هيذه األركان، 
اسيتغناء بام يصاحب السيياق مين قرائن حاليية أو مقالية 
)عبداملطليب 1994م، ص:235(. وكان سييبويه عمدة 
النحويين يف تقديير املحيذوف نتيجة السيياق )سييبويه، 
1983م، ج:2، ص:130(، وهنيج مين جياء بعيده هيذا 
املنهيج فتعيددت األقيوال يف احليذف لفيرض اسيتنباط 

الفائيدة التيي يتيم هبيا املعنى.
ومميا جاء مين ذلك يف سييورة البقييييرة قوليه تعاىل: 

﴾ ]البقرة:265[ ﴿َفَآَتـْت ُأُكَلَهـا ِضْعَفـْنِ
جاء يف )ضعفن( وجهان:
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األول: أهنيا املفعيول الثياين للفعيل )آتيت( اليذي 
بمعنيى )أعطيت( واملفعيول األول ليه هيو قوليه )أكل( 
احللبيي،  ص:669،  ج:2،  1983م،  حييان،  )أبيو 

ص:593(. ج:2،  1406هي ، 
الثياين: أهنيا حيال مين )أُكلهيا(، والذي هيو املفعول 
الثياين لي)آتت(، عيى أن يكيون املفعيول األول حمذوفًا، 
مضاعفيًا  أكَلهيا  أهَلهيا  أو  صاحَبهيا  آتيت  والتقديير: 
البيضياوي،  ص:16،  ج:1،  1418هي ،  )العكيري، 
1421ه ، ج:3، ص:225، السييوايس، 1427ه ، ج:1، 

ص:579(. ج:1،  1999م،  زادة،  شييخ  ص:131،  
وقيد ُردَّ الوجيه األول ملنافاته السيياق املعنوي لآلية، 
يقيول فييه أبيو حيان »ومين زعيم أن )ضعفين( مفعول 
ثياٍن لي)آتيت( فهيو سياه، ولييس املعنيى علييه«  )أبيو 

ص:669(. ج:2،  1983م،  حييان، 
وقيال السيمن أيضًا: )وهذا سيهو مين قائله وغلط( 

)1406ه ، ج:2، ص:593(.
ويف رأييي أن عيدم مطابقية الوجيه األول للمعنيى 
راجيع إىل أن الفعيل )آتيت( هنيا بمعنى )أعطيت( وهو 
فعيل ينصب مفعولين ليس أصلهيام املبتيدأ واخلر )ابن 
األول  ويكيون  ص:152(.  ج:2،  1410هي ،  ماليك، 
فيهيام فاعياًل يف املعنيى أي )آخيذا(، والثياين مفعيواًل يف 
املعنيى أي )مأخيوذًا( وال يتناسيب هذا مع كيون )أكل( 
آخيذًا و)ضعفين( مأخيوذًا، ال سييام أن حيذف املفعول 
اآليية  يف  امليراد  ألن  حسين،  الثياين  الوجيه  يف  األول 

اإلخبيار عياّم تثميره اجلنية وتنتجيه ال عّمين تثمير له. 
َوَمْغِفـَرٌة  َمْعـُروٌف  ﴿َقـْوٌل  أيضيًا:  تعياىل  وقوليه 
َخـْيٌ ِمـْن َصَدَقـٍة َيْتَبُعَهـا َأًذى﴾ ]البقيرة:263[ وقعيت 

)خير( هنيا خيرًا مرفوعًا، واختليف يف املخير عنه عى 
رأيين )أبيو حييان، 1983م، ج:2، ص:661 احللبيي، 

ص:585-584(: ج:2،  1406هي ، 
األول: أن تكيون )خير( خيرًا عن مبتدأيين: األول 
وللعطيف علييه،  لوصفيه  بيه  االبتيداء  )قيول( وسياغ 
و)مغفيرة( عطيف علييه، وسيوغ االبتيداء هبيا العطيف 
مين  ومغفيرة  التقديير:  إذ  املقيدر،  الوصيف  أو  أيضيًا 
عطيية،  )ابين  اليرأي  هيذا  وعيى  اهلل،  مين  أو  السيائل 
)1983م،  وأبيو حييان  ، ص:431(،  1422هي ، ج:2 
ج:3،  )1421هي ،  والبيضياوي  ص:661(،   ، ج:2 

.)224 ص:
الثياين  املبتيدأ  الثياين: أن تكيون )خير( خيرًا عين 
والتقديير:  اخلير،  حميذوف  مبتيدأ  و)قيول(  )مغفيرة(، 
قيول معيروف أمثيل أو أوىل بكيم، وقييل بيل )قيول( 
خير ملبتيدأ حميذوف، والتقدير: املأميور به قيول. وأجاز 
ج:1،  )1985م،  النحياس  مين   كل  الثياين  الوجيه 
ص:334(، والعكيري )1418هي ، ج:1، ص:173(، 
و الزخميري )1418هي ، ج:1، ص:496(، والقرطبيي 
)1414هي ،  والشيوكاين  ص:265(,  ج:2،  )1964م، 

ص:484(. ج:1، 
أن  وذكير  األول،  الوجيه  عطيية  ابين  رجيح  وقيد 
عطيية،  )ابين  املعنيى  تروييق  ذهياب  الثياين  الوجيه  يف 
ذهياب  أن  رأييي  ويف  ص:431(.  ج:2،  1422هي ، 

أمريين: إىل  راجيع  املعنيى  تروييق 
األمير األول: أن القول بعطف املفيردات بن )قول( 
و)مغفيرة( كام ييراه ابن عطية أتيم وأظهر يف بييان املعنى 
امليراد، حييث إن املعنيى: أن اليرد اجلمييل من املسيؤول 
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والتجياوز عين السيائل خير مين صدقية يتبعهيا أذى، 
فيحتميل )خر( حينيذاك اخلرية عين املبتدأيين معًا.

األمر الثياين: أن القيول بدعوى احليذف القائم عى 
العطيف بين اجلملتين ُيفيى إىل اسيتقاللية كل مجلية 

عين األخيرى، واألمر لييس كذلك.
وا﴾  ُق َواملَْغِرُب َفَأْيَنـامَ ُتَولُّ ِ وقوليه تعاىل: ﴿َوهلل املَـشْ
َواملَْغـِرُب﴾  ُق  ﴿املَـْشِ قوليه:  ]البقيرة:115[ جياء يف 
قوالن )أبيو حييان، 1983م، ج:1، ص:577 احللبي، 
ج:2،  1419هي ،  احلنبيي،  ص:80  ج:2،  1406هي ، 

ص:413(:
األول: أن يف القيول السيابق حيذف املعطيوف   •
للعليم بيه والتقديير: هلل امليرق واملغيرب وما 
بيام  بينهيام، وذليك ألن هيذه اجلملية مرتبطية 
ِمَّـْن  َأْظَلـُم  ﴿َوَمـْن  قبلهيا وهيو قوليه تعياىل: 
َمَنـَع َمَسـاِجَد اهللِ َأْن ُيْذَكـَر ِفيَهـا اْسـُمُه َوَسـَعى 
يِف َخَراِبَـا﴾ ]البقرة:114[ فإن َسيَعى سياع يٍف 
املنيع مين ذكير اهلل _تعياىل _ويف خيراب بيوته 
فلييس ذليك مانعيًا مين أداء العبيادة يف غرهيا 
وميا  واملغيرب  امليرق  ألن  األماكين؛  مين 
بينهيام هلل تعياىل. وال وجيه لتخصييص املرق 
واملغيرب دون غرمهيا ألن امليراد تصيص كل 

األرض. نواحيي 
الثياين: أنيه ال حيذف، وأن تصييص امليرق   •
واملغيرب بالذكير هنيا لترفهيام؛ حييث جعال 
هلل تعياىل، فضياًل عين أن يف هيذا القيول تعميم 
جهات األرض؛ ألهنا تنقسيم بالنسيبة إىل مسر 
الشيمس قسيمن: قسيم يبتدئ من حيث تطلع 

ينتهيي مين حييث تغيرب،  الشيمس، وقسيم 
عنيد  مشيهورًا  كان  اعتبياري  تقسييم  وهيو 
املتقدمين؛ ألنيه مبني عى املشياهدة ومناسيب 
ج:1،  1984م،  عاشيور،  الناس)ابين  جلمييع 

ص:682(.
ْنُفِسـُكْم ِمـْن َخـْيٍ َتِـُدوُه  ُمـوا أِلَ وقوليه: ﴿َوَمـا ُتَقدِّ

]البقيرة:110[. ِعْنـَد اهلل﴾ 
يف قوليه )جتيدوه( حيذف مضياف والتقديير جتيدوا 
ص:129  ج:1،  1421هي ،  )البيضياوي،  ثوابيه 
ج:1،  1427هي ،  السييوايس،  1414هي ،  الشيوكاين، 
ص:680(، وقيد اسيتدل الطيري )1414هي ، ج:1، 
اآليية  مين  امليراد  املعنيى  وضيوح  عيى  ص:624( 
باحليذف واسيتغناء السيامع عين ذكير املضياف بقيول 
1414ج1، ص:426(: عمير بن جليأ التيمي)الطيري ,

وَســـبَّحت المدينــــــةُ ال تَلُمهـــــــا
نهــــــــــاراً بســــــــوقهم  قمـــراً  رأت 

قيال: وإنام سيبح أهيل املدينية، ومن ثيم اختلف يف 
عيود الضمير يف )جتدوه( عيى قولن:

األول: أن يكيون عائيدًا عيى )خير(، والثياين أن 
يكيون عائدًا عى )ميا( وقد اختار الزخميري )احللبي، 
ج:3،  1419هي ،  احلنبيي  ص:69،  ج:2،  1406هي ، 
سيبب  املتقيدم  اخلير  ألن  الثياين،  القيول  ص:395( 

منقيض ال يوجيد، إنيام يوجيد ثوابيه.

4 - قصد املخاطب وحالته:
غيرض  تيويل  التيي  احليال،  قرائين  إحيدى  وهيي 
إرادة  تعتميد  فهيي  خاصية،  عنايية  وميراده  املتكليم 
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املتكليم يف توجييه رفع أو نصيب أو جر بعيض األلفاظ. 
وقيد أشيار ابن قييم اجلوزيية إىل أمهية هيذه القرنيية وأن 
قائلهيا:  غيرض  عين  بمعيزل  إليهيا  ينظير  ال  األلفياظ 
»واأللفياظ مل تقصيد لنفسيها وإنام هي مقصيودة للمعاين 
والتوصيل إىل معرفية ميراد املتكليم... فيإذا ظهير ميراده 
كان  سيواء  بمقتضياه  عميل  كان  طرييق  بيأي  ووضيح 
قرينية  أو  عقليية  داللية  أو  إمياءة  أو  كتابية  أو  بإشيارة 

ص:920(. ج:1،  1411هي ،  قييم،  )ابين  حاليية..« 
ومميا جاء مين ذليك يف سيورة البقيرة قوله تعياىل: ﴿
َواْسَتْشـِهُدوا َشـِهيَدْيِن ِمْن ِرَجالُِكـْم َفإِْن َلْ َيُكوَنـا َرُجَلْنِ 

َفَرُجـٌل َواْمَرَأَتـاِن﴾ ]البقرة:282[
)القرطبيي،  وجهيان  )رجلين(  أعيراب  يف  جياء 
1984م،  عاشيور،  ابين  ص:334،  ج:2،  1964هي ، 

ص:109(: ج:3، 
واسيم  الناقصية،  ليي)كان(  خيرًا  تكيون  أن  األول: 
)كان( األليف العائيدة عيى الشيهيدين، والتقديير. فيإن 
يكيون  القيول  الشيهيدان رجلين، وعيى هيذا  يكين  مل 
صاحيب احليق قيد أغفيل أو قصد لغيرض ما أال يشيهد 

الرجيالن واقعية الديين.
الثياين: أن تكون حيااًل من األليف يف )يكونا( عى أن 
تكيون )كان( هنيا تامية، واملعنيى فيإن مل يوجيد الرجالن 
شياهدين فالشياهد امرأتيان. وعيى هيذا القيول فإنيه ال 
يعيدل إىل شيهادة النسياء إال عند تعيذر وجيود الرجال.

وقيد ُرّد الوجيه الثياين، ألن شيهادة النسياء مروعة 
مطلقيًا يف الدييون ويف األميوال سيواء أوجيد الرجيالن 
أم مل يوجيدا )ابين حجير، 1379هي ، ج:5، ص:334(. 

وقيد ذكير ابين حجير العسيقالين أن العليامء قيد أمجعيوا 
عيى القيول بظاهير هيذه اآليية -وهيو الوجيه األول- 
فييام  الرجيال دون رشط  ميع  النسياء  وأجيازوا شيهادة 

خييص األميوال.
َقِليـل  إاِل  ِمْنـُه  ُبـوا  ﴿َفَشِ تعياىل:  قوليه  أيضيا  ومنيه 
وأيب  عبيداهلل  قيراءة  وهيي  ]البقيرة:249[  ِمْنُهـْم﴾ 
واألعمش )أبيو حييان 1983م، ج:2، ص:589 الفراء 

ص:166(. ج:1،  د.ت، 
ذهيب النحياة إىل أن وجه الرفيع يف )قليل( عى البدل 
مين املسيتثنى منيه املرفيوع يف )فربوا(،وجياء ذلك عى 

رأين:
اليرأي األول: ييرى أن االسيتثناء هنيا تيام موجيب، 
وأن االتبياع يف املسيتثنى منيه جائيز، إال أن األفصيح فييه 
أبيو  1418هي ، ج:2، ص:192،  النصيب )السييوطي، 

ص:589(. ج:2،  1983م،  حييان، 
غير  تيام  هنيا  االسيتثناء  أن  وييرى  الثياين:  اليرأي 
السيياق  مقيدر حمميول عيى  فييه  النفيي  وأن  موجيب، 
املعنيوي لآليية ال اللفظيي )ابين مالك 1410هي ، ج:2، 
14121هي ، ج:2، ص:212(،  ص:281، البيضياوي، 
يقيول  يطيعيوه،  مل  أي:  منيه(  )فربيوا  معنيى  فيإن 
 ) الزخميري يف ذليك: »وقيرأ أيب واألعميش: )إال قلييلٌ
بالرفيع، وهيذا مين ميلهيم ميع املعنيى واإلعيراض عن 
العربيية،  عليم  مين  جلييل  بياب  وهيو  جانبيًا،  اللفيظ 
يطيعيوه،  معنيى،مل  يف  منيه(  )فربيوا  معنيى:  كان  فليام 
محيل علييه، كأنيه قييل: )فليم يطيعيوه إال قلييل منهيم« 

ص:475(. ج:1،  1418هي ،  )الزخميري، 
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َلـْو  الِكَتـاِب  َأْهـِل  ِمـْن  َكثِـٌي  ﴿َودَّ  تعياىل:  وقوليه 
ِعْنـِد  ِمـْن  َحَسـًدا  ـاًرا  ُكفَّ إِياَمنُِكـْم  َبْعـِد  ِمـْن  وَنُكـمْ  َيُردُّ

]البقيرة:109[ َأْنُفِسـِهْم﴾ 
جياء يف نصيب )حسيدًا( ثالثية أوجيه )أبيو حييان، 
ج:1،  1964م،  القرطبيي،  ص:558،  ج:1،  1983م، 

ص:68(: ج:1،  1427هي ،  السييوايس،  ص:488 
األول: أنيه مفعيول مين أجليه والعاميل فييه )وّد(، 
وعيى هذا اليرأي العكري )1418هي ، ج:1 ، ص:89(، 
حييان  وأبيو  ص:488(،  ج:1،  )1964م،  القرطبيي  و 
)1983م، ج:1، ص:558(، واحللبيي )1406ه ، ج:2، 

ص:67(.
الثياين: أنيه منصيوب عيى املصدريية بفعيل مين غر 
لفظيه دّل علييه السيياق املعنيوي حليال الكفيار وموقفهم 
مين املؤمنن، يقول الطيري )1414ه ، ج:1، ص:641( 
يف ذليك: ﴿َحَسيًدا ِميْن ِعْنِد َأْنُفِسيِهْم﴾ أن كثيرًا من أهل 
الكتياب ييودون للمؤمنين ما أخير اهلل جل ثنياؤه عنهم 
أهنيم يودونيه هلم مين الردة عين إيامهنم إىل الكفر، حسيدًا 
منهم وبغيًا عليهم. واحلسيد إذًا منصيوب عى غر النعت 
للكفيار، ولكن عيى وجه املصيدر الذي ييأيت خارجًا من 
معنيى اليكالم اليذي خياليف لفظيه لفيظ املصيدر، كقول 
الفاشيل لغيره: متنييت ليك ميا متنيت من السيوء حسيدًا 
منيي ليك. فيكيون )حسيدًا( مصيدرًا مين معنيى قوليه: 
متنييت مين السيوء ألن قوليه: متنييت ليك ذليك، معنيى 
حسيدتك عيى ذليك. فعيى هيذا نصيب احلسيد؛ ألن 
وَنُكـْم ِمْن َبْعِد  قوليه: ﴿َودَّ َكثِـٌي ِمـْن َأْهِل الِكَتاِب َلـْو َيُردُّ
ـاًرا﴾ ]البقيرة:109[ يعنيي: حسيدكم أهيل  إِياَمنُِكـمْ ُكفَّ
الكتياب عى ميا أعطاكيم اهلل مين التوفييق، ووهب لكم 

مين الرشياد لدينيه واإلييامن برسيوله، وخصكيم بيه من 
أن جعيل رسيوله إليكم رجاًل منكيم رؤوفًا بكيم رحياًم، 
ومل جيعليه منهيم، فتكونوا هلم تبعيًا فكان قوله: )حسيدًا( 
ـوُهنَّ  مصيدرًا من ذليك بمعناه وقوليه تعياىل: ﴿َما َلْ َتَسُّ

َأْو َتْفِرُضـوا َلُـنَّ َفِريَضـًة﴾ ]البقرة:236[
)البيضياوي،  وجهيان  )فريضية(  نصيب  يف  جياء 
ج:2،  1406هي ،  احللبيي،  ص:204  ج:2،  1421هي ، 

:)487 ص:
األول: أن تكون منصوبة عى املصدر بمعنى فرضًا.

الثياين: أن تكيون مفعواًل بيه، واملراد هنيا املهر، وعى 
ص:1360(،  ج:2،  )1414هي ،  الطيري  اليرأي  هيذا 
وأبيو حييان )1983م، ج:2، ص:528(، والبيضياوي 
)1421هي ، ج:2، ص:150(، و العكيري )1418هي ، 
ج:2،  )1406هي ،  واحللبيي  ص:153(،  ج:1، 
ص:209(،  ج:4،  )1419هي ،  واحلنبيي  ص:487(، 

ص:117(. ج:1،  )1427هي ،  والسييويس 
املعنيوي  السيياق  اعتميد  اليرأي  هبيذا  قيال  ومين 
لآليية؛ حييث جياء ذليك يف وصيف حيال املطلقية التي 
طلقيت قبيل املسييس هبيا وفيرض املهر هليا )ابين حجر، 
1379هي ، ج:12، ص:119(. ويسيتدل الطيري عيى 
أن الفريضية هنيا هيي املهير والصيداق بقول ابين عباس 
فيقيول: »وقوليه )فريضية(: أي صداقًا واجبيًا. قال مثنى 
قيال: حدثنيي معاويية  أبيو صاليح  قيال حدثنيا  املثنيى 
عين عيي عين ابين عبياس: ﴿َتْفِرُضـوا َلُـنَّ َفِريَضـًة﴾ 
2001م، ج:2،  )الطيري،  الصيداق«  الفريضية:  قيال: 

ص:1360(.
َوَيـَذُروَن  ِمْنُكـْم  ـْوَن  ُيَتَوفَّ ِذيـَن  ﴿َوالَّ تعياىل:  وقوليه 
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]البقيرة:240[ َمَتاًعـا﴾  أَلْزَواِجِهـْم  ـًة  َوِصيَّ َأْزَواًجـا 
ص:69،  1404هي ،  )امليداين،  )وصيية(  قيرأت 
القييي، ج:1، ص:441( بالرفيع والنصيب، وجاءت 
قيراءة الرفيع عى أقيوال )الشيوكاين، 1414هي ، ج:1، 
ص:193  ج:2،  1964م،  القرطبيي،  ص:447 

ص:119(: ج:1،  1427هي ،  السييوايس، 
)ألزواجهين(  وخرهيا  مبتيدأ  تكيون  أن  األول: 
جميؤهيا  نكيرة  وهيي  بي)وصيية(  االبتيداء  ومسيوغ 
بيي )وصيية منهيم( ومجلية )وصيية  تقدييرًا  موصوفية 

)الذيين(. األول  املبتيدأ  عين  خير  ألزواجهيم( 
صفتهيا،  و)ألزواجهيم(  مبتيدأ  تكيون  أن  الثياين: 
واخلير حميذوف تقدييره )فعليهيم وصيية ألزواجهيم( 

واجلملية خير عين املبتيدأ األول )الذيين(.
تقديير  عيى  لي)الذيين(  خيرًا  تكيون  أن  الثاليث: 
ييذرون  الذيين  وصيية  تقدييره:  حميذوف،  مضياف 

وصيية. أزواجيًا 
حميذوف  لفعيل  فاعيل  نائيب  تكيون  أن  الرابيع: 

وصيية(.  ُأجبيت  أو  )كتيب  تقدييره 
أما قراءة النصب فقد جاءت عى قولن:

أن تكيون )وصيية( مفعيواًل بيه، إما لفعيل حمذوف 
يتوفيون  )والذيين  والتقديير:  لي)الذيين(  خيرًا  واقيع 
منكيم... يوصيون وصيية(. وإميا أن تكون مفعيواًل به 
ثانييًا لفعيل حميذوف مبنيي للمفعيول، مفعوليه األول 

)الذيين( والتقديير: وأليزم الذيين.... وصيية.
أن تكيون مفعيواًل مطلقًا لفعل مين لفظها حمذوف، 
وفاعله )الذيين( والتقدير: ولييوىص الذين.... وصية.
وقد رجيح الطري )1414هي ، ج:2، ص:1418( 

وغيره )أبيو حييان، 1983م، 553/2( قيراءة الرفع، 
اليذي ييرى رفيع )وصيية( عيى أهنيا  الوجيه  السييام 
نائيب الفاعيل؛ ألنيه الوجيه الظاهير املناسيب ملعنيى 
اآليية، فهيو ييرى أن الوصيية وهيي بقياء الزوجات يف 
بييوت أزواجهين املتوفين حيواًل كامياًل- حيق من اهلل 
للزوجيات سيواء وىص هبيا األزواج هلين أم مل يوصوا، 
يؤييد ذليك قيراءة عبيداهلل بين مسيعود )كتيب عليكم 
الطيري،  ص:156  ج:1،  د.ت،  )الفيراء،  الوصيية( 
ج:2،  1406هي ،  احللبيي،  ص:418  ج:2،  2001م، 

ص:503(.
يف نصيب )وصيية( عيى املفعيول املطلق؛  كيام ضعَّ
ألن فييه كيون الوصية واجبية للزوجات متيى ما وىص 
هبيا األزواج املتوفين هلين، وإن مل يكين كذليك فالحق 
هلين فيهيا وكان لورثتهيم حيق إخراجهن قبيل احلول، 
وهيذا خمالف ملا جياء يف اآليية يف قوله: )غير إخراج(.
ثيم أشيار الطيري إىل أن هذا السيياق هبيذا التقدير 
خماليف بيام جياء مثليه يف سيياق آخير يف مثيل السيورة 
مين القيرآن الكريم، وهيو قوله تعياىل: ﴿ُكتِـَب َعَلْيُكْم 
الَوِصيَّـُة﴾  ا  َخـْيً َتـَرَك  إِْن  املَـْوُت  َأَحَدُكـُم  َحـَرَ  إَِذا 

]البقيرة:181[.
فالطيري يف هذه املسيألة قوى الوجيه القائل بتقدير 
فعيل حميذوف بي: )ُكتيب(، وهو بذلك معتد بالسيياقن 
املعنيوي واللفظيي؛ أميا املعنيوي فيألن فييه االعتيداد 
بحيال املتيوىف عنهيا زوجهيا، وميا هليا مين حقيوق أمر 
اهلل هبيا األزواج، وأميا اللفظيي فهيو االعتيداد بسيياق 

آخير مماثل ليه مين القيرآن الكريم.
هيذا واالعتيداد باملعنيى وسيياقاته بياب واسيع ثٍِر، 
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ييدل عيى تضلعيه أميام النحياة واملفرسيين يف حتليلهم 
النيص القيرآين وحتديدهيم وظائيف األسيامء فيه.

اخلاتـة
مل يكين يف مقيدور بحيث حميدد الصفحيات أن   -
يصيل إىل خامتية حميددة كطبيعة البحيوث ذات 
والدكتيوراه(،  )املاجسيتر  العلميية  الصبغية 
ولكين مين املتوجيب ويف مثيل هيذه احليال أن 
أقيول يف النهايية وبعد محيد اهلل أن هذه األوراق 

قيد أفيرزت نتائيج، أمهها:
عالقية  املعنيوي  بسيياقه  اللفيظ  عالقية  أن   -
تكامليية تناسيبية، ال يمكين فصيل أحدمها عن 

اآلخير.
أن دراسية السياق بشيقيه هي املساعد يف حتديد   -
مسيتوى  عيى  اليدالالت  وتقرييب  املعياين، 

والرتاكييب. املفيردات، 
أن تعيدد الوظائيف النحويية لأللفياظ يكيون   -
يف  العليامء  نظير  وجهيات  اختيالف  نتيجية 

املختلفية. السيياقية  بالقرائين  االعتيداد 
دالليية  وحيدة  متثيل  سيياقها  يف  اللفظية  أن   -
واحيدة يف إيضاح مجييع املعطيات التي تسياعد 

النيص. عيى فهيم 
ومفرسييه  الكرييم  القيرآن  معيريب  إدراك   -
العنيارص  بين  القائمية  واملزاوجية  التفاعيل، 
واملالبسيات  الظيروف،  وطبيعية  اللغويية 
بالنيص. املحيطية  واالجتامعيية  الثقافيية، 

أن املعربين يف اعتدادهيم بالسيياق قيد هنجيوا   -
إىل  يعميد  اليذي  التحلييي  الوصفيي  املنهيج 
جوانبيه  مجييع  ووصيف  السيياق،  حتلييل 

. ملختلفية ا
قيد  ومعربييه  الكرييم  القيرآن  مفيرسي   أن   -
اعتميدوا السيياق اللفظيي واملعنيوي يف حتديد 
مجييع  مين  وأفيادوا   – النحويية  الوظائيف 
اآلييات  النيزول، وعالقية  أسيباب  عنيارصه: 
األخيرى،  القرآنيية  بالسيياقات  والسيور 
وبالعيرف اللغوي، وقصد املتكليم.. وأن ذلك 
احلديثية. اللغويية  الدراسيات  نتائيج  مين  لييس 
أن االعتيداد بأسيباب النزول مين أوىل القرائن   -
يف ترجييح املواضيع اإلعرابيية، مميا ييدل عيى 
أمهيية النظير يف املالبسيات اخلارجيية للنيص، 

وأهنيا أحيد املصيادر الكاشيفة ملعنياه.
اعتيداد معيريب القيرآن الكريم بتضافير القرائن   -
يف بييان  املعنيى الوظيفيي النحيوي وإيضاحيه 

لأللفياظ داخيل سيياقها.
أن اختيالف األوجيه اإلعرابية للمفيردات من   -
نحيوي إىل آخير؛ عائيد إىل شيخصية النحيوي 
واجتهياده يف تلقيي املعطييات السيياقية للنيص.
حضيور مفهيوم السيياق وإدراك أمهيتيه البالغة   -
العميي  املسيتوى  عيى  القيرآن  معيريب  عنيد 
النظيري  املسيتوى  عيى  منيه  أكثير  الوظيفيي 

الفكيري.
التوصييات،  مين  عدييد  إىل  الباحيث  وصيل  كيام 
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أمههيا:
دراسية نظريية تضافير القرائين دراسية وصفية   •
حتليليية يف أكثير مين سيورة مين سيور القيرآن 
كالطيري  الواحيد  املؤليف  عنيد  الكرييم 
والبيضياوي وأيب حييان واحللبيي والشيوكاين 

والسييوايس. زادة  وشييخ 
دراسية أثر ثقافة  املؤلف  وشيخصيته أو املفرس   •
أو معيرب القيرآن يف تلقييه املعطيات السيياقية 

املختلفية وترجييح أقواهيا عنده.
يف  واملعنيوي(  )اللفظيي  السيياق  أثير  دراسية   •
الرييف،  النبيوي  احلدييث  إعيراب  كتيب 
فهيي ميادة ثيرة ملثيل هيذه الدراسية السييام يف 
كتياب عميدة القياري رشح صحييح البخاري 
صحييح  ليرح  السياري  وإرشياد  للعينيي، 
صحييح  وإعيراب  للقسيطالين،  البخياري 
يف  الزبرجيد  وعقيود  للكرمياين،  البخياري 

للسييوطي. الرييف  احلدييث  إعيراب 

املصادر واملراجع
املصادر باللغة العربية:

القرآن الكريم. 
ابيين تيمييية، تقييي الدييين أبييو العبيياس أمحييد بيين عبداحلليييم 
ت:  الفتيياوي،  جممييوع  1995م(.  )1416هيي / 
عبدالرمحيين ابيين قاسييم، جممييع امللييك فهييد لطباعيية 

النبوييية.  املدينيية  الريييف،  املصحييف 
ابيين جنييي )بييدون تاريييخ(. اخلصائييص، حتقيييق: حممييد عييي 

النجييار، ط دار الكتييب املرصييية.

)1379هيي (.  العسييقالين  عييي  بيين  أمحييد  حجيير،  ابيين 
فتييح البيياري رشح صحيييح البخيياري، علييق عليييه 
العالمة عبييد العزيييز بيين عبييد اهلل بيين بيياز، بييروت: دار 

املعرفيية.
ابيين حييزم، أبييو حممييد عييي بيين أمحييد بيين سييعيد )د.ت(. 
اإلحييكام يف أصييول األحييكام، حتقيييق  الشيييخ أمحييد 
حممييد شيياكر، دون طبعيية، بييروت: دار اآلفيياق اجلديييدة.
ابيين عاشييور، حممييد الطاهيير )1984م(. التحرييير والتنوييير، 

تونييس:  الييدار التونسييية للنيير.
ابيين عطييية، أبييو حممييد عبييد احلييق بيين غالييب بيين عبييد 
الرمحيين بيين متييام  )1422هيي (. املحييرر الوجيييز يف تفسيير 
العزيييز، حتقيق: عبدالسييالم عبييد الشييايف،  الكتيياب 

الطبعيية األوىل، بييروت:  دار الكتييب العلمييية.
ابيين قيييم، حممييد بيين أيب بكيير )1411هيي (. أعييالم املوقعيين 
عيين رب العامليين، حتقيييق حممييد عبييد السييالم إبراهيييم، 
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سيميائية الشخصيات في رواية »ساق البامبو« لسعود السنعوسي
ليلى عبد الرحمن الجريبة )*(
 جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن

)قدم للنشر يف 1436/4/28هـ؛ وقبل للنشر يف 1438/8/24هـ(

ملخـص البحـث: يتناول البحث الشيخصيات يف رواية سياق البامبو لسيعود السيعنويس، ويعتميد عى املنهج السييميائي، فيبدأ بمقدمية تنظرية، ثم 
يتنياول العنيارص اآلتية: توصييف الرواية، ثم ينتقل إىل دراسية الشيخصيات، والنموذج العامي، واملربع السييميائي، وقد حفلت الرواية بشيخصيات 
كثيرة متباينية شيدة وضعفا، ثيراء وفقرا، إسيالما وكفرا، عربا وعجام، نسياء ورجياال، ظاملن ومظلومين، ثائريين ومسيتعبدين، إال أن العامل الذات 
أو البطيل هيو عيسيى أو هوزييه ، ابين راشيد الكويتيي وابين جوزافن الفلبينيية، الذي حيياول الوصيول إىل املجتميع الكويتيي، تنفيذا لوصيية والده، 
والسيتمرارية عائلية الطياروف، وليخيرج من حياة الفقير واجلوع يف الفلبين ولينال حقوقيه املالية واالجتامعيية يف الكويت لكنه خيفيق يف مهمته؛ فهو 

غير مؤهيل إلنجياز الرغبة؛ ألنيه أضعف مين أن يقف يف وجيه املجتمع.

كلامت مفتاحية: سيميائية، شخصيات، رواية، ساق البامبو.
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Abstract: The research studies the characters in Saud ALsanosi`s novel, The Bamboo Stalk, from a semiotic perspective. It starts with a conceptual 
introduction, and then gives a descriptive account of the novel, a character analysis, form factor, and the semiotic square. The novel has several 
characters varying in intensity and weakness, richness and poverty, Islam and disbelief. It includes Arabs and non-Arabs, women and men, unjust and 
oppressed people, revolutionaries and enslaved, yet the hero is Jesus or Jose, son of the Kuwaiti Ibn Rashed and the son of Philippine Jozafin. He is 
trying to get to the Kuwaiti society to fulfill his father’s will, and for the continuity of the Tarov family. He attempts to get away from life of poverty 
and hunger in the Philippines and to get his financial and social rights in Kwait, but he failed. He is not able to achieve what he desires; he is too weak 
to face the society.
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مقدمة: 
مين  السيعنويس  لسيعود  البامبيو«  »سياق  روايية 
الرواييات املمييزة؛ إذ فيازت بجائيزة البوكير العربيية 
لعيام2013م، وقد أثيارت ضجة إعالميية، فمن مادح 
هليا وقيادح وناقيد، وأثيارت عيددا مين األسيئلة لدى 
املتلقين، منها هيل هي سيرة ذاتية للمؤليف؟ مما يعني 

أن تصويير الشيخصيات كان مقنعيا للجمهيور.

أهداف البحث:
بنياء . 1 يف  الكاتيب  طريقية  عين  الكشيف 

السييميائي. بالتحلييل  الروايية  شيخصيات 
الكشيف عين عالقيات الشيخصيات بعضهيا . 2

ببعيض.

الدراسات السابقة:
بيو . 1 السيعيد  قصيص  يف  الشيخصية  سييميائية 

الكنيز.  لنظيرة  طاجين 
الليص . 2 روايية  يف  الشيخصيات  سييميائية 

العابيد. املجييد  لعبيد  واليكالب 
3 .

أسئلة البحث:
هل أجاد الكاتب يف بناء الشخصيات؟ . 1
عالقيات . 2 يظهير  أن  الكاتيب  اسيتطاع  هيل 

معيا؟  وتفاعلهيا  الشيخصيات 

أمهية البحث العلمية:
تسيهم الدراسية يف زييادة تطبيقيات السييميائية يف 

دراسية الشيخصيات، وهو جميال ال ييزال بحاجة ملزيد 
من الدراسيات التيي متكن الناقيد من حتلييل الروايات 

منظم.  بشيكل 
إشيكالية البحيث: تنطليق الدراسية مين مالحظية 
كثيرة شيخصيات الروايية، ووجيود عالقات بين هذه 
الشيخصيات، أدت إىل إدارة األحيداث وإثيارة عاطفة 
املتلقيي، حتيى ظين بعيض القيراء أهنيا قصية واقعيية 
لصاحبهيا، وهيذا التلقيي ييدل عيى نجياح الكاتب يف 
بنياء روايته وحتريك شيخوصه عر عالقيات وجماالت 

. خلة ا متد

الفرضيات البحثية:
الشيخصيات مع كثرهتا وتنوعها كانت متسيقة . 1

وكأهنا بنياء هنديس حمكم.
أن التنيوع والتشيابه بين الشيخصيات قد أدى . 2

إىل إدارة األحيداث يف الروايية.

أوال: اإلطار النظري:
العالميية  األنظمية  تفتييق  إىل  السييميائية  تسيعى 
التيي يبنيى عليهيا النيص، وحتياول يف الوقيت ذاتيه أن 
تعييد صياغية دواليه ومدلوالتيه مين خيالل االهتيامم 
بمسيتويات الداللية وطريقية تولييد املعياين، وإضياءة 
ص:  2002م،  املختلفة)الكنيز،  النيص  مسيتويات 
141(، وهتتيم السييميائية كذليك بالتحلييل البنييوي، 
اليذي يركز عى العالقيات البنيوية العاملية يف املنظومة 
الدالليية يف حلظية تارخييية معينة)تشياندلر، 2008م(.
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شيخصيات  ليسيت  الروائيية  والشيخصيات 
تعييش يف الواقيع، بيل هيي عالميات لغوية سييميائية، 
هبيا  تقيوم  التيي  النحويية  بالوظيفية  أساسيا  ترتبيط 
هاميون  وييرى  2013م(،  النص)اجلبيوري،  داخيل 
ال  داليل  بيياض  أي:  فارغية،  عالمية  الشيخصية  أن 
قيمية هليا إال مين خيالل انتظامهيا داخيل نسيق حميدد 
ليسيت  والشيخصية  ص:217(،  )األمحير،2010م، 
معطيى جاهزا حمددا سيلفا، بل هي بناء ال تكشيف عن 
جمميوع دالالهتيا إال مع هنايية الزمن اإلبداعيي والزمن 
التأوييي، وهيذا البناء حمكيوم باسيرتاتيجية التحوالت 
التيي تقيود إىل نقطية دالليية حميددة )بنكيراد،2014(.
و يبيدأ التحليل عادة بالبحث يف دال الشيخصيات، 
التيي يمكين  وهيي جمموعية متناثيرة مين اإلشيارات 
تسيميتها بي)سيمته(، وقيد كثر االهتيامم باختيار أسيامء 
مدليول  اسيتجالء  للقيارئ  ليتياح  الشيخصيات؛ 
هيذه الشيخصية، فاالسيم غالبيا يعلين عين اخليواص 

.)98 ص:  2013م،  )اجلبيوري،  والصفيات 
وأميا مدليول الشيخصيات فهيو عبيارة عين مجيل 
تتلفيظ هبا الشيخصيات عن نفسيها أو يتلفيظ هبا عنها، 
واملكيون األسياس هليا يشيمل أوصياف الشيخصيات 

ووظائفهيا وخمتليف عالقاهتا)املرجيع السيابق(.
وخالصية القيول أن سييميائية الشيخصية تتنياول 
الشيخصية  وصفيات  )اليدال(  الشيخصية  اسيم 
)املدليول(، وميدى ارتبياط بعضهام ببعض، كيام تتناول 
مين خيالل وظائيف  باليرسد  الشيخصيات  عالقيات 

العامليية. وأدوارهيا  الشيخصيات 

توصييف  اآلتيية:  العناويين  البحيث  وسييتناول 
الرواية، وسييميائية الشيخصيات، والنميوذج العامي، 

واملراجيع. السييميائي، واخلامتية،  واملربيع 

ثانيا: التطبيق:
توصييف الروايية: صيدرت روايية »سياق البامبو« 
عين اليدار العربيية للعليوم ببيروت يف ٣٩٨ صفحية، 
فهيد  إسيامعيل  للروائيي  بكلمية  البدايية  وكانيت 
إسيامعيل، يقيول فيهيا:« عالقتيك باألشيياء مرهونية 
بميدى فهمك هليا«، وهنا ترفيع الرواية لوحة إرشيادية 
للقيارئ، وهيذا التصديير يناسيب حقيقية ميا تضمنتيه 
الروايية مين معيارف وثقافيات وشيخصيات مرجعية 
متنوعية، وتتكيون الروايية من سيتة أجزاء، ليكل جزء 
عنيوان يبيدأ بكلمة عيسيى، ثم يضاف له عالمية زمانية 
أو مكانيية: )عيسيى قبيل امليالد، وعيسيى بعيد امليالد، 
وعيسيى.. التيه األول، وعيسيى.. التيه الثاين، وعيسيى 
يلتفيت(،  اليوراء  إىل  وعيسيى  الوطين،  هاميش  عيى 
وهيذه العناويين تيدل عيى أن عيسيى هيو الشيخصية 

املحوريية يف الروايية.
وكل جيزء مين هيذه األجزاء يبيدأ بنص مين أقوال 
البطيل القوميي الفلبينيي )خوسييه رييزال( عيدا اجلزء 
ومين  مينيدوزا(،  لي)هوزييه  بكلمية  فيصيدر  األخير 
خيالل النيص اليذي يتصيدر كل جيزء تنطليق احلكاية 
واألحيداث، وداخيل كل جيزء مقاطيع رسديية تتنيوع 
طيوال وقيرصا، وكأهنيا سلسيلة مين احللقيات الرسدية 

لتامة. ا
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ميع  السييميائية  تتعاميل  الشيخصيات:  سييميائية 
الشيخصيات بكوهنيا عالمية لغويية، وهيذه العالمة هلا 
دال ومدليول، ووفيق التناسيب بينهيام وبين وظيفتهيا 
تعيرض  وليذا  اللغيوي،  اإلبيداع  يكمين  الرسديية 
الدراسية ليكل شيخصية مين حييث اليدال واملدليول 

النحيو اآليت: عيى 
عيسيى بين راشيد: القيوة الفاعلية يف النيص، وليه 
عيدة أسيامء تعكيس حالة التشيظي يف اهلوية، فقد سيامه 
واليده )عيسيى( باسيم جيده، وهيو أيضا اسيم نبي اهلل 
)عيسيى( -علييه السيالم-، واالسيم حيميل دالالت، 
فييعيسى نبيي يؤمن بيه النصيارى وفقيا لديين والدته، 
ويؤمين بيه املسيلمون وفقيا لديين واليده، وهنياك أمر 
آخير، وهيو أن عيسيى -عليه السيالم- مل يكين له أب، 
وعيسيى البطيل له أب مل ييره، وكالمها عاشيا منبوذين، 
ولكنهيام متسياحمان، وألن ترمجية اسيم عيسيى يف اللغة 
الفلبينيية تعنيي الرقيم )واحيد(؛ فقيد حيرم من اسيمه 
وينطيق  )خوزييه(،  وهيو  حيبيه؛  آخير  باسيم  ليسيمى 
اإلنجليزيية )هوزييه(؛ وإن  الفلبين )جوزييه( ويف  يف 
كان عيسيى يفضيل )خوسييه(؛ تيمنيا بالبطيل القومي 
الثيورة ضيد  قياد  اليذي  الفلبينيي )خوسييه رييزال(، 
حلميه  ييرى  أن  قبيل  وأعيدم  اإلسيباين،  االحتيالل 

. يتحقق
وهناليك أسيامء يكرههيا عيسيى؛ ألهنيا تعير عين 
رفيض املجتميع، مثيل لقيب )الفلبيبيي( يف الكوييت، 
ولقيب )عربيو( يف الفلبين؛ ألن كال االسيمن يبعدانه 
عين املجتميع، ويقصيانيه ال لسيبب إال أن أبياه عيريب 

وأميه فلبينيية، واألشيد مين ذليك أن جده كان يسيميه 
العاهرة(. )ابين 

موضوعييا  ميؤرشا  البطيل  أسيامء  تكيون  وهبيذا 
وإجرائييا باليغ األمهيية، وهيو فاعيل رسدي ومفتياح 
عمي للوليوج إىل فضياء الرواية)محيداوي، 2014م(.
الغيالف  يف  وجودهيا  تفيرض  عيسيى  وشيخصية 
الداخيي؛ حييث تنسيب الروايية لي)هوزيه مينيدوزا(، 
باسيمه الفلبينيي اليذي فتيح عينييه علييه، واختياره يف 
هنايية املطياف، وأميا اسيمه العيريب فييعيسى بن راشيد 

الطياروف. 
وعيسيى يف الروايية يقوم بيدور اليراوي، وكثرا ما 
يتيوىل عمليية الوصيف والتحلييل والتشيخيص؛ فهيو 
يصيف نفسيه بأسيلوب رصيح، ويقيدم وصفيا مبارشا 
لنفسيه يف بيدء اجليزء األول، فيذكير أسيامءه املتعيددة، 
وحرتيه، ورغبتيه يف االنتسياب إىل اسيم واحيد، ودين 
واحيد، وهويية واحيدة، وكثرا ميا عر عن شيخصيته 
باملناجياة أو احليوار ميع النفيس، ولكن الالفيت للنظر 
واملدهيش اسيتيعابه لنظيرة اآلخرين ليه، فجيده يناديه 
يسيميه  اخلمير  وبتأثير  اللييل  ويف  العاهيرة(،  بي)ابين 
)جمهيول األب(، وأميا جدتيه )غنيمية( فتقول إنيه لعنة 

أمه. مثيل 
وقيد كشيفت احلياالت والتحيوالت عن شيخصية 
تتناميى وتتفاعيل ميع الشيخصيات واألحيداث؛ ففي 
بدايية حياتيه كان حيس بالتمييز يقول:« مل أكين الوحيد 
....ولكننيي  كويتيي،  ألب  وليد  اليذي  الفلبين  يف 
الوحييد اليذي يمليك ميا يمييزه عين أولئيك جمهيويل 
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اآلبياء، وعيدا قطعيه واليدي لواليديت بيأن يعييدين إىل 
حييث جيب«)السيعنويس، ٢٠١٢م، ص:١٨(، ولكين 
االحيرتام واملعاملية املقبولية من جيده حتوليت بانقطاع 
الراتيب الشيهري الذي يصل من واليده، وتأزم الوضع 
كثيرا مع اجلد، فكان يكثير من طلباته لييعيسى ويمقته 
كثيرا، وينادييه بي)ابن العاهيرة(، وهكيذا كان التحول 
األول مين معاملة مقبولية من اجلد إىل اسيتعباد مقيت، 
ولكين وجود أميه بجانبه وخالتيه وابنتها )ميرال( كان 
جدييرا بيأن خيفيف عنيه، فليام انتقليت أميه للعميل يف 
البحريين وهربت )مرال( من املنزل، وانتكسيت خالته 
)آييدا( أصبيح مدفوعيا أكثير مين ذي قبل للثيورة ضد 
جيده، واهليرب مين املنيزل؛ بحثيا عين عميل، فتحول 
مين حالية الصبيي املجهيول األب املسيتعبد إىل صورة 
الفتيى الناضيج املسيتقل، ومل يسياعده سيوى خاله فقد 
أعطياه هاتفيا نقياال، ونصحيه وعرفيه عيى تاجير موز 

ليعميل معه)السينعويس، 2012م، ص:131(.
مل يسيتمر عيسيى كثرا يف بيع املوز، فقيد دله صديقه 
الصينيي عى مراكز العيالج الطبيعيي، ملهارته يف ذلك، 
فانتقيل بعيد أشيهر للعميل يف منتجيع سيياحي، تليك 
التحيوالت جعليت عيسيى يدرك أنيه بدأ ييودع الوجه 
الطفيويل اليريء، وأنيه سييتحول قريبيا إىل وجيه مين 
الوجيوه الباهتية يف الزحيام، الباحثية عياّم يسيد فقرهيا 

وعوزها.
حزنيه  عيسيى  حيياة  يف  املهمية  التحيوالت  ومين 
الشيديد خيالل عمله يف منتجيع يف )بيوراكاي(، حيث 
تغيرت برته وتقير جلده من أثر العميل طيلة النهار 

عيى املركيب، ناقيال السيواح بأجير زهييد، واشيتياقه 
)مينيدوزا(،  تعيود عليهيا يف أرض  التيي  إىل اخليرة 
ولضييق فيرص الكسيب وجيد نفسيه ضعيفيا؛ فاجتيه 
نحيو الصخيرة التي تضيم متثياال للعذراء، وبكيى بكاء 
ميرا، ويف تليك اللحظيات الرهيبية تسيلل ألذنيه عزف 
الكويتيين املجانين وتصفيقهم فذهيب إليهم، ورقص 
معهيم ورشب وأخرهم بأنه كويتي، فشياركوه السيمر 
وودعيوه يف الغيد، فأحدهيم يعطييه مظروفا مين املال، 
والثياين ينصحه بالرحييل للكويت لينيال حقوقا كثرة، 
والثاليث ينصحيه بيأن يبقيي يف الفلبين حييث احلريية 
واملتعية، فشيكل ذليك كليه حافيزا للعيودة للكوييت 
وممهيدا السيتقباله اتصال )غسيان( وموافقتيه الرسيعة 

علييى السيفر للكويت.
الفقير اليذي حفيز واليدة عيسيى مين قبيل، حفيزه 
للسيفر إىل اجلنة املوعيودة أو بالد العجائب كام سيامها، 
ولكنيه شيعر باحليزن، فاملطيار ووجيه غسيان، وحداد 
البيالد، تكالبيت عليه ميع اإلحسياس بالغربية وافتقاد 
احليب األرسي، إضافية إىل بييت )الطياروف( اليذي 
يطابيق مسيامه، فهو شيبكة صغيرة حتييط بأفرادها، فال 
يملكيون الفيكاك مين أرسهيا، والطبقيية التيي هتيمين 
عيى املجتميع الكويتيي، واخليوف مين كالم النياس، 
التيي  تليك  للفتييات،  املناسيبة  غير  الزجييات  ومين 
جعليت )عيسيى( خييرج من بييت )الطياروف( صغرا 
وخييرج ميرة أخيرى كبرا، يقيول: » هيي الكلمية ذاهتا 
التيي قالتهيا جيديت )غنيمية( أليب قبيل سينوات عندما 
اكتشيف محيل أميي: وأخواتيك ييا أنياين ييا حقير من 
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سيتزوجهن؟«،)السينعويس، ٢٠١٢م، ص:٤٤( فهيذا 
السيبب اليذي أجير )غنيمية( عيى التخي عن عيسيى 
صغيرا، هيو ذاته السيبب اليذي جعيل عمتيه )نورية( 

تيرصخ، وتطالبيه بالرحييل، وتقيف يف وجهيه.
التحيول الذي يصييب عيسيى يتنامى مع اسيتمرار 
اكتشيافه لعامليه اجلدييد، فقيد رصخ يف وجيه )خولية( 
وأن  فييه،  مرغيوب  غير  وجيوده  بيأن  أحيس  حين 
شيبكة  مين  خييرج  أن  فاختيار  بيه،  متورطيون  أهليه 
)الطياروف(، وظين أن الكويت ستتسيع ليه، وبخاصة 
أن خروجيه سييكون تضحية مين أجل أختيه )خولة(، 

ومقابيل أن تظيل عنيد جدهتيا غنيمية.
ومين التحوالت التي مرت بييعيسى اسيتقالله عن 
عائلية )الطياروف( وعمليه يف املطعيم، واندماجيه ميع 
بعيض زمالئيه، ثم لقياؤه باملجانن وتوثيق عالقته هبم، 
ومشياركتهم يف الديوانيية متاميا كيام كانت أميه حتلم أن 

يكون.
صاحيب ذليك البحيث بحيث مين نيوع آخير، إنه 
البحيث عين الديين، وبيدأ يقيرتب مين البوذيية عين 
طرييق الفتيى الصينيي، ولكنيه مل يسيتطع تفضييل دين 
إذ  الكوييت،  يف  الثياين  التييه  عياش  فقيد  ديين،  عيى 
تعيرف عيى إبراهييم سيالم ميع معايشيته للمسيلمن، 

وصياميه وصالتيه وغرهيا.
وكان لنشيأة عيسيى بين أحضيان الطبيعية، وعيدم 
تشيجيع والدته له ليكون مسييحيا خالصيا، وإرصارها 
ومعايشيته  النهايية،  يف  مسيلام  سييكون  بأنيه  الدائيم 
لألدييان املختلفية يف الفلبين، كل ذليك كان ليه أثير يف 

بحثيه الدائيم عين احليق، فكثيرت تأمالتيه وحواراتيه 
وقراءاتيه، باحثيا عين اهلويية الدينيية.

 ومميا يمييز عيسيى تليك الرؤيية العميقية لألميور، 
الناجتية عين تأميل عقي فهو -مثيال- يعلل مييل الناس 
التعليق باخليوارق واملعجيزات اجلدييدة؛ لكوهنيم  إىل 
يشيعرون بنقيص يف إيامهنيم، فاملؤمن تكفييه املعجزات 
النبويية، يقيول: »مل يكتيف النياس بمعجيزات وقعيت 
يف أزمنية بعييدة، كانيت حكيرا عيى األنبيياء مع نشيأة 
األدييان، ليبحيث كل مفيرتض عين معجيزة ال وجود 
هليا، خيلقهيا، يؤمين هبيا، وال يكشيف إيامنيه عين يشء 
سيوى مقيدار الشيك يف نفسه«)السينعويس، 2012م، 

.)300 ص: 
)جوزافن( والدة عيسيى ذات أصل فلبيني نشيأت 
فقيرة؛ ولكنهيا نالت قيدرا مين العليم وإن كان قليال، 
وهيي مسييحية الديانة، ولكنهيا غر ملتزمية، ومما يدل 
عيى فكرهيا وفلسيفتها يف احليياة قوهليا اليذي تيردده 
وهيذه  ولسيبب«،  بسيبب  حييدث  يشء  كل  كثيرا:« 
التيي تكررهيا دائيام لييعيسى ظهير أثرهيا يف  العبيارة 
شيخصيته، وسيامها اإلييامن اليذي يأخيذ بيد اإلنسيان 
ليبعيث يف روحه السيكينة مع األخذ باألسيباب، وهذا 
اإلييامن هيو اليذي دفيع )جوزافين( للعميل خادمية 
فأخيذت درسيا مين أختهيا لتتحاشيى املصير املحزن.
والغرييب يف الروايية أن شيخصية )جوزافين( غر 
الرواييات ال يف  منطقيية، وكأهنيا شيخصية تعييش يف 
الواقيع، فعيسيى يرسيم لوالدتيه صيورة مثاليية، يقول 
عنهيا: »كانيت فتياة حاملية تطميح ألن تنهيي دراسيتها 
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لتعميل يف وظيفية حمرتمية، مل تكين تشيبه أفيراد عائلتها 
.)19 ص:  2012م،  يشء«)السينعويس،  يف 

 وللمتلقي أن يتسياءل: هيل يمكن لفتاة يف العرين 
مين عمرهيا أن تعييش قصية تبيادل ثقيايف ونقيدي مع 
السين  صغيرة  كوهنيا  ميع  اجلامعيي  املثقيف  راشيد 
وجاهلية بكثير مين اجلوانيب الثقافيية؟ وهيل تكفيي 
قراءهتيا للروايات وبعيض املعلومات السياسيية؟ ترى 
هل هيذا منطقيي الجتذاب رجيل مثقيف واع؟ أم هي 
النيزوة اجلنسيية املغلفة بيأدب ولباقية، كعيادة املؤلف، 
وهيي مزيية حتسيب ليه، فيكل املواقيف التيي تصيف 
العالقية اجلنسيية نجده يعير عنها تعبيرا راقييا مهذبا.
مثاليية  الروايية  يف  )جوزافين(  صفيات  ومين   
احليب اليويف لييراشد ميع خذالنيه هليا؛ إال أهنيا كثيرا 
ميا مثليت دور املتفهمية للوضيع واملحبية الوفيية، ترى 
هيل ألن السيارد هيو ابنهيا ومين الطبعيي أن ييرى يف 
التيي ال يمكين أن تصياب  والدتيه الصيورة الالمعية 
بخيدش؟ وهنياك احتيامل آخير، وهيو أن )جوزافين( 
كانيت تعتقيد أن جميرد محلهيا مين راشيد هيو البياب 
اليذي تدليف منه حليياة سيعيدة، وأهنيا -متأثيرة بروح 
وأن  خيذهليا،  لين  راشيدا  أن  اعتقيدت  الرواييات- 
زواجهيام كان قصية سيعيدة ستسيتمر، وقيد اكتشيفت 
بميرور األييام واألحيداث، وبعد عقيد مين الزمن أهنا 
أصبحيت مثيل )سيندريال( اخلادمية، ولكين هنايتهيا مل 
تكين سيعيدة كيام تيليت، غير أهنيا كانيت واثقية من 
التزام راشيد بمسيؤوليته كأب، فهو يرسيل هلا نفقة كل 
شيهر رسيخت لدهييا اعتقيادا بأنيه ميازال حييب ولده، 

ولين يتنيازل عنيه، وهلذا أعيدت عيسيى إعدادا نفسييا 
واجتامعييا ولغوييا وفكرييا؛ ليعيود لوطنيه ويعييش يف 
كنيف واليده وحيييا حيياة كريمة، وهيذه الرغبية الغالية 
تسيتحق عناء كبيرا؛ إذ تضمن لولدها عيشية كريمة يف 

بليد يفييض باخليرات.
حمير  رجيل  ولكنيه  مسييحي؛  فلبينيي  مينيدوزا 
بالنسيبة لعيسيى؛ وليذا وصفه بشيكل دقييق، وبخاصة 
تسيكن  كانيت  التيي  والعجيوز  وديوكيه،  مقامراتيه 
يف طيرف األرض؛ التيي اكتشيف عيسيى بعيد موهتيا 
أهنيا واليدة مينيدوزا، وأنيه جمهيول األب مثيل ميرال 
وغرهيا، فهيذا اجليد اليذي عياش وييالت احليرب يف 
فيتنيام مع حيياة الفقر واجليوع مارس القيامر، وبخاصة 
مصارعية الديكية تنفيسيا عن عقيده النفسيية وحرمانه 
مين األبيوة، وكذلك رشبيه للخمير يف اللييل وصياحه 
وحدتيه  فييه  يشيكو  عيسيى،  غرفية  إىل  يصيل  اليذي 

ويتميه، وأنيه جمهيول األب.
والدهييا  الفقير واجليوع  دفيع  آييدا: خالية عيسيى 
حسياب  عيى  وليو  للعييش،  وسييلة  السيتخدامها 
صحتهيا اجلسيدية والنفسيية واالجتامعيية:« أصبحيت 
آييدا مثل أي يشء يباع ويشيرتى بثمين.. ثمن بخس يف 
الغاليب .... ليس املؤمل أن يكون لإلنسيان ثمن بخس، 
بل األمل كل األمل أن يكون لإلنسيان ثمن«)السينعويس، 
2012م،  ص: 20( وكانيت تتأفيف مين حديث والدة 
عيسيى عن واليده راشيد، وال تكف عن السيخرية من 

مجيعا.  الرجيال 
ي ميرال ابنة أييدا ذات أصل مزدوج؛ فأمهيا فلبينية، 
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وأميا والدهيا فيعتقيد أنيه أوريب بسيبب املالميح التيي 
وثتهيا عنيه، ومل ترث فقط هيذه املالمح بيل ورثت كره 
الرجيال مين أمها؛ بسيبب حياهتا يتيمية، جمهولة األب، 
وفيهيا مين املالميح ما يعيوق نسييان األمر، وميا جيعل 
املجتميع كذليك يعاملها معاملية تتلف عين مثيالهتا، 
فميرت يف حياهتا بظيروف حمزنية ومؤملة بسيبب فقدان 
االسيتقرار النفيي وكراهيية الرجيال، وكادت هتيوي 
للجنيون؛ ليوال عنايية اهلل، ثيم اهتيامم عيسييي هبيا، ثم 

منها.  زواجيه 
وقيد كان حضيور ميرال يف الروايية قوييا ومتواترا، 
ففيي كل جيزء نجيد مليرال حكايية ميع عيسيى )قوهتا 
وهلومهيا  إليهيا،  عيسيى  مييل  واسيتقالهلا/  ومجاهليا 
اليريء معيا/ خروجها من املنيزل، وتأزم حالية آيدا/ 
رسيائلها/ هلوسيتها/ حديثهيا عين االنتحيار/ ترقب 
إذ ييرى رسيائله  عيسيى وهلعيه واتصاالتيه/ األميل 

مقيروءة/ عودتيه وزواجيه(.
السييدة  يعنيي  األول  واالسيم  تشيولينغ  إينانيغ 
عيسيى  اكتشيف  التيي  اسيمها،  والثياين  بالفلبينيية 
بعيد موهتيا أهنيا أم مينيدوزا، وهيي عجيوز طاعنية يف 
السين ترعيب األطفيال بحدبتها وشياربيها األشييبن، 
والصليع اليذي حيتل بقعيا من رأسيها، وهي مشيعوذة 
احليي، وآكلية األطفيال إن ميروا بعيد املغرب مين أمام 

. بيتها
يف  يعميل  ثيري  كويتيي  رجيل  الطياروف  راشيد 
السيلك العسيكري، وقد نال تعليام جامعييا يف اخلارج؛ 
وكان إىل جانيب ذلك أديبا وكاتبا جريئا، وراشيد اسيم 

نكيرة يعطي معنيى التفرد والنيدرة، وصيغتيه عى وزن 
فاعيل مين الفعل رشيد أي: عقل وفهم، وهيو دال عى 
شيخصيته الواعيية املثقفية، أميا الطاروف فاسيم لعائلة 
عريقية كام صورهتيا الروايية، وتعنيي نوعا من الشيباك 
الشيواطئ، حييث  للصييد عيى  املخصصية  الصغيرة 
ال يتجياوز العميق ثالثية أمتار)األطليي، 2014م(، 
ولعيل اختييار كلمية )الطياروف( مين عميق اللهجية 
ألرسة  اسيم  وأنيه  الواقعيية،  سيمة  يضفيي  الكويتيية 
كويتيية، وكوهنا شيبكة صييد تعطيي داللة عيى القيود 
االجتامعيية التي متارسيها مكانة عائلة الطياروف، التي 
مل يسيتطع راشيد اإلفيالت منهيا وال ابنتيه خولية وال 

اجليدة وال العيامت كذلك.  
الصيور  خيالل  مين  واليده  عيسيى  وصيف  وقيد 
وليه  جيدا،  نحييف  فهيو  مضحيكا،  رجيال  فوجيده 
حتيت  مين  تطيالن  صغرتيان  وعينيان  كيث  شيارب 
النظيارة، ويلبيس ثوبيا أبييض فضفاضيا وطاقيية عيى 
اليرأس، تشيبه ما يلبسيه مسيلمو احليي الصينيي، وهو 
رجيل األرسة الوحييد وقد حاليت التقالييد االجتامعية 
بينيه وبين اليزواج من الفتياة التيي أحبها أثناء دراسيته 
يف اخليارج، وبعيد عودتيه عياش صدمية عاطفيية، ربام 
كانيت السيبب يف عالقتيه بجوزافين وزواجيه منهيا، 
وكان محيل جوزافين مفاجئيا ومربكا، كشيف لراشيد 
أن زواجيه بجوزافين وطريقية ذليك اليزواج جمازفية 
ليس من السيهل تقبلهيا يف أرسة الطياروف، ومع ذلك 
قيرر حتميل نتائيج ترصفاته؛ ولكين املجتميع متمثال يف 
أميه، ووضيع أخواتيه، وجمد الطاروف، وشيبه عيسيى 
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الفلبينيي الواضيح، ثم نشيوب احلرب، منعيه كل ذلك 
من القييام بيدور األب، وحتقيق وعيده جلوزافن بحياة 

عيسيى. لولده  مسيتقرة 
غسيان رجيل كويتيي مين فئة البيدون، وهيم فئة ال 
حتمل اجلنسيية الكويتيية؛ ولكنهم يعيشيون يف الكويت 
منيذ عقيود طويلية، وال يزاليون حمرومين مين أبسيط 
احلقيوق؛ فميع صداقة غسيان لراشيد وعالقتيه الوثيقة 
التيي  هنيد  مين  اليزواج  يسيتطع  مل  الطياروف  بيأرسة 
أحبهيا بسيبب تصنيفيات غر منطقيية يف نظير الراوي، 
وغسيان اسيم عريب من األسيامء األصيلة، ويعني القوة 
واجليامل والشيباب، وهيو اسيم ماء نيزل علييه العرب 
املهاجيرون مين اليمن مين أزد بعيد اهنيار سيد مأرب، 
وسيموا باسيمه وهيم الغساسينة)منظور،213/13(، 
وكأن البيدون يف الكوييت الذين يفيضيون وطنية، وقد 
دافعيوا عين وطنهيم ضيد املحتل يشيبهون الغساسينة، 
ليه،  ينسيبون  جعلهيم  امليكان  واسيتيطاهنم  فنزوهليم 
وهبيذا االسيم )غسيان( يثر املؤليف يف املجتميع قضية 
البيدون، وقضيتهيم ال حتتياج ليرح وتفصييل فهيي 

أكير مين ذلك.
وشيخصية غسيان كتلية متحركية مين احليزن، فهو 
يسيكن اجلابريية االسيم الذي ييدل عى املواسياة وجر 
ليه  الروايية  يف  ولكنيه  واإلصيالح؛  والوصيل  احليال 
داللية مفارقية، فاجلابرية اسيم للطائيرة املختطفية التي 
خطفيت معهيا روح ولييد، وهيي املنطقة التي شيهدت 
ميالد أحالم عيسيى الطياروف وآماله التيي اختطفت، 
واجلابريية يسيكنها احلزن واالنكسيار يف روح غسيان، 

وانتقيال راشيد مين قبل للسيكن فيهيا كان انتقياال من 
للحزن. الفيرح 

)السييدة  وتسيمى  اخلمسين،  يف  أرملية  غنيمية 
الكبيرة(، واسيمها مفيرد مين غنائيم، وهيي ميا يؤخذ 
مين املغليوب يف احليرب )منظيور، ٤٤٥/١٢(،  فهيي 
وحييدة وخمتطفة وفريسية وضحية لقيم جمتمعيية بالية، 
ال تسيتند لعقيل أو نقيل، وهيي باملقابيل فريسية سيهلة 
منقيادة فهيي تتطير بمجيرد موقيف، و تؤمن بالسيحر 
وسيعها  يف  ميا  وتبيذل  باألحيالم  وتؤمين  ولعنتيه، 
لتفسيرها، وتياليف األخطيار التيي حتيذر منهيا، ففيي 
الروايية تكيره اخلادمية جوزافين وتتطير هبيا؛ بسيبب 
تزامين وصوهليا ميع التفجر اليذي حيدث ملوكب أمر 
البيالد، واملؤليف يقليب هيذا التطير يف هنايية الروايية 
يقول: »ربطيت بن وصول الكويتين إىل مانيال ووقوع 
الزليزال  يف الوقيت ذاتيه. مين يشيكل لعنية لآلخير؟ 
رأيس«)السيعنويس،2012م،  مين  الفكيرة  طيردت 

ص:394(.
تكشيف  حيادة،  نظرهتيا  بقوليه:«  عيسيى  يصفهيا 
عينيهيا  وملعيان  املعقيوف  أنفهيا  األشيياء،  خليف  ميا 
جعيال هليا شيكل نيرس منغويل«)السيعنويس،2012م، 
الكويتيية،  الكبيرة  الغنيية  امليرأة  تليك  ص:219(، 
وحتيى  النياس  وكالم  املجتميع  مواجهية  يف  ضعيفية 
أميام األحيالم والوسياوس؛ ففيي الوقت اليذي بدأت 
حتيب عيسيى وتألفيه أو تعطيه فرصية التواصيل معها، 
تنتكيس بسيبب كالم اجليران وبخاصة أم جابير، التي 
أرسيلت تطليب عيسيى اخليادم اجلدييد ملسياعدهتم يف 
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تقدييم القهيوة يف مناسيبة لدهييا، وتضعف أمام قسيوة 
نوريية ورغبتهيا يف إبقياء عيسيى رسا.

ييخولة أخت عيسيى، فتاة كويتية ثرية مثقفة، ويدل 
اسيمها عى كوهنيا هدية وعطية من اهلل لعيسيى وجلدهتا 
وللمجتميع، هذا االسيم اليذي يرتبط بمفهيوم العطاء 
والكيرم والسيامحة، كانت تقيرأ كثرا يف مكتبية والدها 
راشيد؛ فتربيت كثرا مين قناعاتيه وطموحاته، حيث 
حاوليت إكيامل الرواية التيي بدأها، ووقفيت مع أخيها 
عيسيى حماولية مسياعدته لالندمياج يف األرسة؛ ولكنها 
اإلنسيانية  ونظرتيه غير  املجتميع  تقيع حتيت سييطرة 

لعيسيى ولغسيان وغرمها.
هنيد عمية عيسيى الصغيرى، ويعنيي اسيمها املائية 
مين اإلبيل أو املائتين، فهو اسيم عيريب يوحيي بالغنى 
واملجيد والعيز واجليامل والعشيق، وهيو اسيم أصييل 
قدييم يذكير بجمييالت العيرب، وداللتيه يف الروايية 
داللية مطابقية فهنيد اميرأة كويتيية ثريية، تقيع ضحيية 
التيي  للتصنيفيات االجتامعيية والعيادات، وللقوانين 
ال تعطيي البيدون حيق املواطنية العادلية فتحيرم مين 
انكسيارها قيوة  اليزواج بغسيان، ولكنهيا جتعيل مين 

فتصبيح ناشيطة سياسيية تطاليب بحقيوق البيدون.
يوحيي  واسيمها  الوسيطى،  عيسيى  عمية  نوريية 
بالنيور، وعالقية االسيم بالشيخصية عالقية متضيادة 
فمواقيف نوريية ال حتميل النيور، فهيي اميرأة كويتيية 
متزوجة ولدهيا ولدان يف سين اليزواج، ومالحمها حادة 
وهتتيم كثيرا بأناقتها، وتبيدو متعالية، كل ميا هيمها هو 
سيمعتها وسيمعة أرسهتيا ومسيتقبل أوالدهيا ولو عى 

يف  وتسيببت  عيسيى،  فحاربيت  اآلخريين،  حسياب 
فصليه مين عمليه وإيقياف راتبيه وتركيه الكويت.

عواطيف عمة عيسيى الكرى، وداللة االسيم تدل 
عيى املشياعر التي حتكم الشيخص فيكون تابعيا لغره، 
وداللتهيا داللية مطابقية فهيي اميرأة كويتيية متزوجية 
طيلية  »باسيمة  فهيي:  وليذا  بعاطفتهيا،  كثيرا  تتأثير 
الوقيت، تبيدو ودودة، هليا عينيان كبرتيان متباعدتيان 
2012م،  بارزة«)السيعنويس،  عريضية  وجبهية 
ص:220( وهيي إىل ذليك تياف اهلل، وتذكيره دائيام، 
وقيد حاوليت أن تكيون ميع عيسيى إال أن خوفهيا من 

زوجهيا ونوريية جعلهيا تضعيف عين مسياعدته.
ي املجانين )مشيعل وتركيي وجابير ومهيدي وعبد 
اهلل( وهيم جمموعية مين األصدقياء  جيمعهيم صفيات؛ 
فهيم مجيعيا كويتييون ومسيلمون و بينهم روابيط، فهم 
يعيشيون يف وطنهيم ويتفاعليون ميع قضايياه ويعرون 
عين وطنيتهيم، ويف الوقيت ذاتيه هيم عشياق للمتعية 
واالسيتمتاع،  للسيياحة  صييف  كل  يسيافرون  فهيم 
وكلمية املجانين لفظية شيائعة يف اخللييج، فهيي تطلق 
عيى الشيخص املندفيع وليو كان حمقيا، وداللة االسيم 
داللية مطابقية، وهيم إىل ذليك أي: جمانين بيوراكاي 
عيى  حمافيظ  اسيمه  يوحيي  كيام  اهلل  فعبيد  خمتلفيون، 
الصيالة، وهيو سيني املذهيب وكثيرا ميا ينسيجم ميع 
صديقيه مهيدي، وهيو مين اسيمه شييعي، وأميا جابر 
فعيى طيبتيه إال أنيه أفشيى رس عيسيى اليذي مل يطليب 
كتيامن الرس، فألقيى القنبلة يف بييت الطياروف بإخباره 
أميه أم جابير جيارة اجليدة غنيمية، وأميا مشيعل فيال 
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بالثيراء  تقياس  الكبيرة  فالعائيالت  بالطبقيية  يعيرتف 
فقيط، وهيو ثيري جيدا، أميا اجتامعييا فجابير وتركيي 

مين طبقية تشيابه أرسة الطياروف جميدا ونسيبا.
مين  الثالثين  يف  فلبينيي  شياب  سيالم  إبراهييم 
عميره، واسيمه ييدل علييى شيخصه ، فإبراهييم النبي 
-علييه السيالم- كان داعيية للتوحييد، ونيال السيالم 
يف حياتيه وكذليك إبراهييم مسيامل، يدعيو إىل التوحييد 
بيام يسيتطيع، وقيد عياش طوييال يف الكوييت، ودرس 
ويعميل  دعويية  نشياطات  وليه  الدينيي،  املعهيد  يف 
لبعيض  ومراسيال  الفلبينيية،  السيفارة  ليدى  مرتمجيا 
تعرييف  يف  دور  ليه  كان  وقيد  الفلبين،  يف  الصحيف 
عيسيى باإلسيالم وبسيرة الرسيول حمميد -صيى اهلل 
علييه وسيلم-، ولكنيه مين خيالل حيواره مع عيسيى 
يكشيف عن ضعيف قوته عيى الدعوة بصيورة منطقية 
عقليية خالفيا ملا فعليه إبراهييم -عليه السيالم- حيث 

اسيتخدم العقيل إلثبيات التوحييد.
ومييين الالفيييت للنظييير التصويييير البيييرصي 
للشيييخصيات، فغالبيييا ميييا يكيييون املظهييير اليييذي 
يبيييرصه عيسيييى مدخيييال لفهيييم الشيييخصية، يقيييول 
يف الروايييية:« غسيييان ذو الوجيييه احلزيييين لعبيييا دورا 
وجهه«)السيييعنويس،2012،  يناسيييب  ال  حقيييرا 

.)288 ص:
وقد اسيتطاع اليراوي بخياله اخلصيب أن يربط بن 
بعيض الشيخصيات واحليوانات، يقيول واصفا احلوار 
أول  يف  وغسيان  وخولية  وبناهتيا  غنيمية  اجليدة  بين 
لقياء:« عمتيي هنيد متوترة، حتيرك إحدى سياقيها فوق 

األخيرى هبيدوء، ..الدلفن يبتسيم بسيذاجة.. سيمكة 
املنغيويل خييرس  القيرش تتحيدث بعصبيية.. والنيرس 
2012م،  رأسه«)السيعنويس،  مين  بإشيارة  اجلمييع 

ص:221(.
النموذج العاميل:

تنتظيم الشيخصيات يف ثالثية أزواج، عيى النحيو 
اآليت:

أوال: عالقية الرغبية، وهيي متثيل بيؤرة النميوذج 
العاميي؛ لكوهنا تضيم العاملن الرئيسين يف النص؛ إذ 
جتميع بين مين يرغب )اليذات( وبين ما هيو مرغوب 
فييه )املوضيوع(، ومهيا مادة النيص وخامتيه، والعالقة 
بيال  للموضيوع  فيال وجيود  بينهيام عالقية وجوديية، 
والنتيجية  موضيوع،  بيال  للفاعيل  وجيود  وال  فاعيل 
إميا اتصيال بين اليذات واملوضيوع أو انفصيال بينهام) 

.)74-73 ص:  2013م،  اجلبيوري، 
اإلنسيانية  احليياة  متثيل  البامبيو  سياق  روايية  ويف 
مرغوبيا، تليك احليياة التيي تكفل لعيسيى االنتيامء عى 

مسيتوى االسيم والوطين والديين.
ولكييين احلرميييان مييين ذليييك ييييؤدي إىل التخبيييط 
والتشيييتت والضيييياع، ويبليييغ التخبيييط ميييداه حييين 
يقيييول: » ليييو فقسيييت مييين بيضييية ذبييياب منزليييية 
أعييييث يف البييييت فسيييادا .. ليييو كنيييت شييييئا،، أي 
ص:  املعامل«)السيييعنويس،2012م،  واضيييح  يشء 

.)94
وهيذه الرغبية تنتهيي باالنفصيال، فعيسيى حيميل 
يقيول:  إحدامهيا  مين  التخليص  يسيتطيع  ال  هويتين 
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إىل  أعامقيي  مين  تسيللت  رعشية  بيدين،  اقشيعر   «
أطيرايف، ميا إن رشع العبيو املنتخيب الكويتيي برتدييد 
النشييد الوطنيي: » وطنيي الكوييت سيلمت للمجيد 
2012م،  السعد«)السيعنويس،  طاليع  جبينيك  وعيى 
ص:395-396(، بيل إنيه هييرب بعيد التعيادل بين 
التيي  بالنتيجية  ويكتفيي  والفلبين  الكوييت  منتخبيي 

ترضييه.
ثانييا: عالقية التواصيل وجتميع بن العامل املرسيل 
والعاميل املرسيل إليه؛ فاحلرمان هو املرسيل، واملجتمع 
الكويتيي وعائلية الطاروف بشيكل خاص هي املرسيل 
إلييه، وعالقية التواصيل التي كان يسيعى إليها املرسيل 
أو  انفصيال  إىل  االتصيال  عالقية  فتحوليت  تنجيح  مل 
شيبه انفصيال، حييث انتهيت الروايية بإقامية عيسيى 
يف الفلبين واسيتمرار عالقتيه باألصدقياء )املجانين(، 
وبتسيميته وليده براشيد، وبتنازعيه بين حيب الوطين 

الكوييت وحيب الوطين الفلبن.
ثالثيا: عالقة اليرصاع وهيذه العالقة أكثير وضوحا 
ومتاسيا ميع الروايية؛ ألن املعيارض اسيتطاع التغليب 
عيى الفاعيل، وصيار دوره دورا رئيسيا فاعيال يف البناء 

ص:76-75(. 2013م،  الرسدي)اجلبيوري، 
ويف روايية سياق البامبو يتبيوأ العامل املعييق مكانة 
مهمية_ لقياميه بيدور فاعيل؛ حييث حيال بين اليذات 
)عيسيى( واملوضيوع )اهلوية( وانترص يف هنايية الرواية، 
اليذي  املجتميع  يف  فقيط  تكين  مل  املعيقية  والعواميل 
رفيض عيسيى، ولكين العاميل املعييق هيو اختيالف 
الثقافية والعيادات والقييم، فقد سيبق أن تسيبب جهل 

جوزافين هبيذا املجتميع لالختيالف معيه، ناهيك عن 
الشيكل اليذي حيال بينيه وبين االندمياج يف املجتمع.
لقيد وقفيت اجليدة يف حيياة راشيد موقيف املعييق 
ومنعتيه مين دخيول البيت وتسيببت يف سيفر جوزافن 
لبناهتيا،  جييدة  زواجيات  ضيامن  أجيل  مين  وعيسيى 
ولكين بعد حضور عيسيى وسيامعها صوت راشيد من 
حنجرتيه ومعاملتيه اجلييدة، حتوليت اجليدة غنيمية من 
عاميل معييق لعاميل مسياعد ولكنيه ضعييف، فالنرس 
املنغيويل اهليرم وقيف عاجيزا أميام العمية نوريية التيي 
الطياروف،  شيبكة  داخيل  قيرش  سيمكة  إىل  حتوليت 
ومل تسيتطع غنيمية أن تقيدم شييئا لعيسيى سيوى امليال 

والدميوع.
الرفيض  عيى  نوريية  العمية  دور  يقتيرص  ومل 
مين  إقصياء عيسيى  ملحاولية  تعيداه  بيل  والتهمييش، 
امليراث والنسيب، فزارتيه العمتيان يف شيقته وحاولتيا 
إفهاميه بأنيه ابين زنيا وأن ابن الزنيا ال ينسيب ألبيه وال 
ييرث منيه، إال أنيه اطلعهام عيي الوثيقية وتارخيهيا، مما 
يؤكيد أنيه ابين رشعيي لراشيد وأن جوزافين مل حتميل 
إال بعيد اليزواج املثبيت، فاعتيذرت العمية عواطيف 
مين  أكير  رفيض  فيأي  وانرصفتيا،  نوريية  وصمتيت 
أن يقيال لعيسيى بأنيك ابين زنيا لقيد قيال له مينيدوزا 
مين قبيل ابين العاهيرة؟ وخالية عيسيى آييدا أو ماميا 
واإلحيياءات  املتشيائمة،  بنظرهتيا  يسيميها  كيام  آييدا 
املحبطية جلوزافن شيكلت عاميال معيقا، كيام أن مرال 
وجاذبيتهيا وعالقتهيا الطيبية بعيسيى مهدت ليه طريق 
الرتاجيع، واحلنين للطبيعية اخلالبية التيي تربيى فيهيا.
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وهكيذا اسيتطاع املعارضيون التغليب عيى عيسيى 
يكونيوا  مل  املعارضيون  وهيؤالء  مواقيف،  عيدة  يف 
فقيط أشيخاصا كالعمية نوريية، بيل كان هنياك عائلية 
التقليديية  النظيرة  التيي حتكمهيا  الطياروف بعالقاهتيا 

األخيرى. اجلنسييات  واحتقيار  لإلنسيان 
عيدة  يف  الروايية  يف  املسياعد  العاميل  ويتجيى 
شيخصيات، وقيد مثل غسيان عامال مسياعدا لعيسيى 
فسياعده للوصيول لعائلية الطياروف، وحياول دجميه 

راشيد. لوصيية  حتقيقيا 
مسياعد  عاميل  جوزافين  أن  إىل  اإلشيارة  وجتيدر 
عيسيى  وإعيداد  العربيية،  الكليامت  عيسيى  بتعليمهيا 
ووجدانييا،  نفسييا  إعيدادا  الكوييت  إىل  للعيودة 
والشيخصيات  الذكرييات  الطويلية عين  فاألحادييث 
والبحيث عين راشيد مين خيالل عيدة وسيائل، كل 
للتغليب عيى املصاعيب،  ذليك كان عاميال مسياعدا 
وكان خاليه عاميال مسياعدا دعيم جوزافين يف بحثهيا 
عين راشيد، وسياعد عيسيى يف االنطالق نحيو العمل 

القريية. وتيرك 
ومميا شيكل عاميال مسياعدا لقياؤه بالفتيى البوذي 
تشيانغ، اليذي دليه عى مركيز العيالج الطبيعيي، ومن 
ثيم انتقيل للمجال السيياحي اليذي من خالليه تعرف 

عيى املجانن اخلمسية.
وقاميت خولية بيدور املسياعد يف كثر مين املواقف 
يقيول:« خولية شيفيعتي ليدى بييت الطياروف لوالها 
مليا سيمحت يل الفرصية لالقيرتاب مين ذليك البييت 
قيط.... محيدا هلل عيى خولية« )السيعنويس، 2012م، 

ص:215(.
وكان لصيوت عيسيى الشيبيه جيدا بصيوت واليده 
دور عاميي مسياعد، فتيح قليب جدتيه غنيمية وأعياد 

الشيفقة إىل قلبهيا والدميوع إىل مآقيهيا.
وبالرغيم مين جهيود العمة هنيد إال أهنيا مل تفلح يف 
تقبيل الطياروف لعيسيى، وإن كانيت قيد سياعدته يف 

احلصيول عيى اجلنسيية وتدبير بعيض أموره.
املجانين،  شيخصية  املسياعدة  العواميل  ومين 
األول  اللقياء  منيذ  إجيابيية  عالقية  براشيد  وعالقتهيم 

الروايية. هنايية  وحتيى 
ويمكين رسيم خطاطية مبسيطة للنميوذج العاميي 

عيى النحيو اآليت:

تصنيف الشخصيات:
وفقيا للمقيياس الكمي نجد أن املعلوميات املتواترة 
املعطياة رصاحية عن شيخصية عيسيى هي األكثير، مما 

يؤهليه ليكون الشيخصية املحورية.
الشيخصيات  بعيض  الروايية  يف  ظهيرت  وقيد 

وهيي: املرجعيية 
حممـد -صـل اهلل عليـه وسـلم-: وقيد كان عيسيى 
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عين  سيالم  إبراهييم  وبين  بينيه  املعلوميات  يتبيادل 
الرسيولن عيسيى وحممد -عليهيم الصالة والسيالم- 
الديين احليق، وشياهد فيليم  يف حماولية للوصيول إىل 
الرسيالة، وقيرأ كتياب الرحييق املختوم، بيل جعل من 
الفيليم والكتاب أهم ثالثة أسيباب حببته يف اإلسيالم.
العناويين  يقيرأ  مين  إن  السـلم-:  عيسـى -عليـه 
الفرعيية للروايية يظين أنيه أميام كتياب يتحيدث عين 
عيسيى -علييه السيالم- بسيبب املصطلحيات املنتقاة، 

مثيل قبيل املييالد وبعيد املييالد.
وعالقتيه  البوذيية،  الديانية  مؤسيس  وهيو  بـوذا: 
أوجيه  وتكمين  مشياهبة،  عالقية  الطياروف  بعيسيى 
التشيابه يف: التأميل يف الطبيعة/ التسيامح ميع الناس/ 
التضحيية مين أجيل السيعادة، فعيسيى تيرك الكوييت 

ألجيل خولية وميرال.
خوسـيه ريـزال: وهو طبييب فلبيني وروائيي وقائد 
وطنيي تيم إعدامه؛ لكن الثيورة مل تنجيح إال بعد موته، 
وجيعلهيا  مقوالتيه،  مين  يقتبيس  الروايية  يف  والبطيل 
موضوعيا تيدور حوليه حكايية؛ وقيد شيكلت مبيادئ 
خوزييه فييام بعيد دينيا جدييدا هيو أقيرب للفلبين من 

. ملسيحية ا
البـو: وهو السيلطان املسيلم اليذي وقيف يف وجه 
احلملية التنصريية التيي قادهيا ماجالن وانتيرص عليه، 
ويف املقابل مجاعة أبو سيياف املسيلحة، يقيول املؤلف:« 
أهيام اإلسيالم؟ أهو الذي شياهدته يف الرسيالة أم الذي 
قيى عيى حياة خميرج فيلم الرسيالة؟ أهو إسيالم البو 
سيلطان جزييرة ماكتيان أم إسيالم مجاعة أبو سيياف يف 

ميندناو؟«)السيعنويس، 2012م، ص:273(.
وقد كان السيتخدام هيذه الشيخصية املرجعية دور 
يف بييان الفهيم احلقيقي للديين اإلسيالمي باملقارنة بن 

السيلطان البو ومجاعة أيب سيياف.
إسيامعيل فهيد إسيامعيل: كاتيب روائيي كويتيي، 
احتيالل  بعيد  الزمين  مين  ميدة  الفلبين  يف  اسيتقر 
إييامءة  الروائيي  الكاتيب  توظييف  ولعيل  الكوييت، 
إىل دور الروايية يف نير الوعيي االجتامعيي يف احليياة، 
املرجعيية،  للشيخصية  بكلمية  الروايية  صيدر  وليذا 
وقدمهيا لتكون أول صفحيات الرواية سيابقة للغالف 
الروايية  وكأن  واإلهيداء،  املرتجيم  ولكلمية  الداخيي 
ألنيه  املجتميع؛  لنقيد  رحبيا  فضياء  املؤليف  تعطيي 
يعييش فييه ويعطييه فضياء أرحيب؛ ألنيه خيتفيي وراء 
عيسيى اليذي كان جيهيل املجتميع الكويتيي ووالدتيه، 
وهنيا تكمين األرضيية اخلصبة لتقبيل القيارئ خللخلة 
املفاهييم املسيتقرة يف األذهيان، وجتعل من التسياؤالت 
بيكل  اليذايت  النقيد  روح  توقيظ  بريئية،  اسيتفهامات 
رصاحية وموضوعيية وحياديية، وتدفيع عين املؤليف 
االهتاميات التيي تطال الكتياب الروائين الذيين يتبنون 

آراء خارجية عين العيادات والقييم املجتمعيية.
وأميا الشيخصية الواصلية يف الروايية أو اإلشيارية 
وصاحيب  بتعيال،  السيارد  عيسيى،  شيخصية  فهيي 
حقيقية الروايية، جيميع بين وظيفتيي اليرسد والتأويل 
وإن كان أحيانيا يتييح الفرصة لآلخريين ليقوموا بدور 
الشيخصية الواصلية؛ ولكنهيم مجيعيا ال خيرجيون عن 

الرؤيية التيي يؤمين هبا.



جملة الشمال للعلوم اإلنسانية، اجمللد )2(،  العدد )2(، جامعة احلدود الشمالية )1438هـ / 2017م(

49

وللشيخصيات االسيتذكارية دورهيا، فهيي تقيوم 
بتنشييط ذاكيرة املتلقيي وتربيط النيص وتنظميه، ومين 
ال  بيه  خاصية  مرجعيية  اخلطياب  يمتليك  خالهليا 
توجيد يف غره)بنكيراد، واألمحير،ص: ٢١٨(، ونظيرا 
واملفارقيات  والتبايين  التقابيل  عيى  الروايية  العتيامد 
العميقية واسيرتجاع املواقيف، تسيتوقف املتلقي بعض 

مثيل: االسيتذكارية  الشيخصيات 
سـاق البامبـو: وهو نبيات ينميو يف مناطيق متعددة 
مين العيامل، وليه أسيامء متعيددة، ويمكنيه أن يعيش بال 
تربة وال شيمس، بيل يكفيه إناء شيفاف ليأخيذ الضوء 
من خالليه، ويف الثقافية الصينية يعد نباتيا جيلب الركة 
والغنيى، وله اسيتخدامات كثرة متعيددة، وقد ظهر يف 
الروايية مكونيا مادييا فهيو سيياج حيول بييت ميندوزا 
وحشية  تؤنيس  الراقصية  ظالليه  أن  كيام  الفلبين،  يف 
هوزييه يف غرفية نوميه، وهيو أمنيية فقيد متنيى هوزييه 
أن يكيون سياق بامبيو يغيرس يف أي ميكان فينميو، ثم 
شيارك سياق البامبيو يف إحساسيه باالغيرتاب يف بييت 
الطياروف، ثيم تبين ليه أن ال وجيه للشيبه بينهيام، بيل 
إن سياق البامبيو جيلب السيعد، وهيو لعنة مثيل أمه كام 
تقيول اجليدة غنيمية، وهبيذه الشيخصية االسيتذكارية 
يف  هوزييه  بإخفياق  موحييا  روايتيه،  الكاتيب  عنيون 
حتقييق رغبتيه يف احليياة اإلنسيانية، وقيد اختار االسيم 
البامبيو دون التسيمية الكويتية اخليزران ودون التسيمية 

الفلبينيية كاوايين، إلظهيار نيوع مين احلياد.
أرنـب آليـس: اليذي كان حيليم عيسيى بظهيوره؛ 
العجائيب  لبيالد  تقيوده  حفيرة  يف  فيسيقط  ليتبعيه 

)الكويت(، وهذه الشيخصية سيبق أن متنى ظهورها يف 
املواقيف احلالكة، ثم ييرتك املتلقي الذي يعيود بذاكرته 
خليياالت عيسيى وتصيوره للكوييت، وتأثيره بقصية 
)آلييس يف بيالد العجائب(، وبعد عيدة صفحات يظهر 
األرنيب متحدثيا باهلاتف ومرتبيا عودتيه للكويت، إنه 
غسيان العاميل املسياعد الذي سيامه عيسيى األرنب يف 

السيياق اليذي جيعليه يقيوم بيدور األرنب.
ثمـرة األناناس: التيي كانت تعني لعيسيى املواجهة 
حتكيهيا  التيي  )بينيا(  أسيطورة  كانيت  فقيد  والقيوة، 
خالتيه آييدا مفزعية؛ ولكين جيده مينيدوزا يعييد تلك 
األسيطورة، ودائيام يدعيو علييه أن تنبت ليه ألف عن، 
ليرى جييدا، فاألناناس هنا شيخصية اسيتذكارية حتيل 

إىل اخليوف.
النحلـة: التيي ظليت تالحيق عيسيى بعيد حماولتيه 
رسقية طعيام اجليدة، فقد سيمع طنينهيا ثم أصبيح هذا 
أرشيده  للقيس  اعيرتف  وعندميا  رأسيه،  يف  الصيوت 
للصيالة والتوبية ليذهيب الطنين؛ ولكنيه ظيل يعاوده 

كليام اقيرتب مين بييت اجليدة إىل أن ماتيت.
باسيم  سيامها  التيي  تشـولينغ:  إينانـغ  السـلحفاة 
اجليدة، ربيام ليعيوض عالقتيه التيي مل ينعيم هبيا، فيام 
أقسيى أن يكتشيف أن السياحرة العجوز املشيعوذة هي 
جدته؟ فشيكلت السيلحفاة شخصية اسيتذكارية تذكر 
باجليدة تشيولينغ، ففي أحليك املواقف يقول عيسيى:« 
كيام  بكييت  تشيولينغ،  إينانيغ  احتضنيت  غرفتيي،  يف 
يبكيي األطفيال، أميام زجاجية صغيرة ميألت نصفها 

.)267 ص:  2012م،  أيب...«)السيعنويس،  بيرتاب 
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الابريـة: وهيو اسيم احليي اليذي يسيكنه غسيان 
يف » منطقية اجلابريية ذات االسيم حتمليه الطائيرة التيي 
اختطفيت قبيل سينوات، والتي كان غسيان عيى متنها 
وولييد، وكال االسيمن يعودان إىل جابر«)السيعنويس، 
2012م، ص: 189(، واجلابريية اسيم يبعيث احليزن 
الكوييت وعيى  تعيرف عيى  ففيهيا  نفيس عيسيى  يف 
واليده، وعقيد اآلميال الكبرة عيى املسيتقبل، وأحس 
فيهيا بحنيان األب حين دافيع عنيه غسيان وسياعده، 
وكان حيليق يف عيامل األحيالم اجلميلة، هذه الشيخصية 
املحبطية كرههيا عيسيى، وكأهنا قتلتيه كام قتيل وليد يف 

الطائيرة املختطفية املسيامة باجلابريية.
بـرج االتصـاالت: كائين غرييب غيرس يف امليكان 
األثير ليدى عيسيى يف أرض منييدوزا، فحرميه مين 
اجلليوس حتيت شيجرته الكبيرة للتأميل، وليذا فهيو 
يثير مشياعر البغيض والكراهيية، ثم هيا هيو ذا الرج 
ثانيية بالشيكل نفسيه يف الكوييت، فهيو يذكيره بيرج 
أرض  يف  األثير  مكانيه  احتيل  اليذي  االتصياالت 

ميندوزا. 
وهبيذه الشيخصيات االسيتذكارية صنعيت الرواية 
عاملهيا اخلياص، ونبهيت القيراء، كيام أضفيت متاسيكا 

وترابطيا لألحيداث.

املربع السيميائي:
يعيد املربع السييميائي مين التقنييات التحليلية التي 
تظهير التقاطعيات يف الروايية، وهيو يسياعد يف إنتياج 
عين  للكشيف  ويسيعى  اليدالالت،  وتولييد  املعنيى 

أربيع  ويعتميد عيى  2008م(،  املعنى)إينيو،  منظومية 
عالقيات، ويمكين متثيلهيا يف الرواية عيى النحو اآليت:

أوال: علقة التضاد بن الياة واملوت:
فاحليياة اإلنسيانية التيي يتطليع إليهيا هوزييه هيي 
األحيياء  واألشيخاص  امليوت،  تقابيل  التيي  احلقيقية 
يف الروايية -كيام يراهيم هوزييه- هيم املجانين، فيكل 
وهويية  واحيدا،  ودينيا  واحيدا،  اسيام  حيميل  منهيم 
واحيدة، وجوههيم تعير عين جنسيهم، ولغتهيم تدل 
عيى بلدهم، وميع اختالفاهتم املذهبيية واالجتامعية إال 
أهنم يشيكلون نسييجا مجييال، أميا األميوات يف الرواية 
فأوهليم هوزيه اليذي حرم مين كثر من جوانيب احلياة 
اإلنسيانية حتى شيارف عيى املوت احلقيقي، وشياركته 
بعيض الشيخوص يف املوت مثيل اجلد مينيدوزا ومرال 

وغسيان وإسيامعيل وأييدا.

ثانيـا: علقـة التناقـض بن اليـاة واللحيـاة، وبن 
اللموت: املـوت 

متثلت تليك العالقية يف تناقض احلياة اإلنسيانية مع 
حيياة ال كرامية معهيا أو ال حرية فيها، وأميا املوت فهو 
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مناقيض حلالية ليسيت هي امليوت وليسيت هيي احلياة 
اإلنسانية.

واللمـوت،  اليـاة  بـن  االسـتتباع  علقـة  ثالثـا: 
واللحيـاة: واملـوت 

احليياة اإلنسيانية يف الروايية تسيتتبع التقبل األرسي 
واالجتامعيي، بيدأ برعية الوجود، وميرورا باالحرتام 
والروحيي،  النفيي  االسيتقرار  إىل  إضافية  واحليب، 
بينيام يسيتتبع امليوت التشيظي يف اهلوية بتعدد األسيامء، 
واألوطيان  األدييان  وتعيدد  األمهيات،  وتعيدد 
واجلنسييات وهيذا ميا عانيى منيه هوزييه وأرشك معيه 

بعيض الشيخوص بدرجيات متفاوتية.
صيور  يف  الشيخصيات  الروايية  صيورت  وقيد 
متعيددة تتفياوت مين حييث احليياة اإلنسيانية، فخولة 
مثيال قيد تكيون ممثلة لشيخصية حيية ولكنهيا تفقد من 
مقوميات احليياة يف رأي الكاتيب، فهيي أسيرة ألرسة 
الطياروف وتقالييد املجتميع ومجييع األرس يف الكويت 

عام. بشيكل 
الشيامل  بمعناهيا  اإلنسيانية  احليياة  تكيون  وبيذا 
ليسيت رغبية فقيط هلوزييه، بيل هيي رغبية كثير مين 
شيخوص الروايية، ولكين كل بحسيب وضعيه ووفق 

التيي يعيشيها. الدرجية 

نتائج البحث: كشـفت الدراسـة عن بعـض النتائج 
ومنها:

الروايية . 1 نسيبة  خيالل  مين  املؤليف  هيروب 

هلوزييه مينيدوزا، ووضيع مقدمية للمرتجيم، 
وحيواش دقيقية، وهيو أسيلوب جييد لتقريب 
الروايية مين املجتميع، وإحيداث التعاطف مع 

املحوريية. الشيخصية 
شيكلت أسيامء الشيخصية املحوريية بتعددهيا . 2

تقيوم علييه  وتنوعهيا ميؤرشا إجرائييا فاعيال 
الروايية. تفاصييل 

طريقية الكاتيب يف وصيف الشيخصية تعتميد . 3
اخلارجيي،  مظهرهيا  مين  فيبيدأ  التنبيؤ،  عيى 
ثيم يصيف  باحليوانيات،  غالبيا  يربطيه  اليذي 

جوهرهيا.
اسيتخدم الكاتيب أسيامء الشيخصية املحوريية . 4

العيريب  االسيم  اسيتخدم  فقيد  فنيية،  بطريقية 
يف البدايية عندميا كان هنياك تقبيل للشيخصية 
يف املجتميع الكويتيي، ثيم عيدل عنيه لالسيم 

الفلبينيي عندميا رفضتيه الكوييت.
سيارت الروايية يف مسيارين، األول: التحيول . 5

اإلنسياين  التقبيل االجتامعيي والوجيود  نحيو 
يف املجتميع الكويتيي، والثياين: التحيول نحيو 

. ين لد ا
اختيار املؤليف أسيامء الشيخصيات املسياعدة . 6

هلوزييه متوافقية يف الغالب ميع مدلوالهتا، بينام 
املعارضية هلوزييه  الشيخصيات  اختيار أسيامء 

املفارقة. عيى  باالعتيامد 
أبانيت الشيخصيات املرجعيية عن تنيوع ثقايف . 7

للكاتيب ودعيوة مبطنية للتسيامح ميع اآلخر، 
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متعيددة  بين شيخصيات  مين خيالل اجلميع 
األصيول واملشيارب.

الروايية شيخصية كل مين السيلطان . 8 وظفيت 
البيو ومجاعة أيب سيياف إلبراز املعنيى احلقيقي 

اإلسيالمي. للدين 
شيكل سياق البامبيو عنوانيا للروايية، وكانيت . 9

وال  كويتييا  اسيام  فليسيت  حماييدة  التسيمية 
فلبينييا، مميا ييدل عيى احليياد عنيد الكاتيب.

مثيل سياق البامبيو عنيرصا مشياهبا هلوزييه يف . 10
بدايية الروايية، ثيم حتوليت العالقية بينهيام إىل 

عالقية تضياد كاميل.
قيدرة . 11 االسيتذكارية  الشيخصيات  أبيرزت 

الكاتيب عى صنع عيامل خياص للرواية، يعمل 
عيى متاسيك النيص وتنشييط املتلقيي، وإبيراز 

املفارقيات العميقية.
كشيف النموذج العاميي عن بنياء الرواية عى . 12

عيامل كبر مين املفارقة املثيرة للعاطفة.
1وضيح املربيع السييميائي التقابيل يف الرواية . 13

يوجيز  تقابيل  وهيو  وامليوت،  احليياة  بين 
للروايية. العميقية  اليدالالت 
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برنامج تدريبي قائم على بيئات التعلم الشخصية )PLE( لتنمية قدرات أعضاء
 هيئة التدريس بجامعة الحدود الشمالية في التحول نحو التعليم اإللكتروني

أحمد بن معجون العنزي )*( 
جامعة الحدود الشمالية 

)قدم للنشر يف 1436/6/28 هـ؛ وقبل للنشر يف 1438/6/13 هـ(
ملخـص البحـث: هيدف هيذا البحث إىل تقدييم تصور مقيرتح لرنامج تدريبيي قائم عى بيئيات التعليم الشيخصية )PLE( لتنمية قيدرات أعضاء هيئية التدريس 
بجامعية احليدود الشياملية، وُطبيق هيذا البحث عى عينة عشيوائية مكونية من )34( عضيوًا من اهليئة التدريسيية بجامعية احلدود الشياملية. واعتمد هيذا البحث عى 
املنهيج شيبه التجريبيي والتصميم التجريبيي ذي املجموعة الواحيدة. حيث تم تقدييم الرنامج التدريبيي للمجموعة التجريبية متضمنيًا )8( جلسيات بإمجايل )16( 
سياعة تدريبيية اشيتملت عيى عنارص إنشياء املحتيوى، والرتكيز عيى العنيارص واملهيارات املطلوبة إلنتاج مقيرر إلكرتوين عيى نظام التعلييم اإللكرتوين بيالك بورد 
)Blackboard(؛ اسيتخدم البحيث احليايل أداتين من إعيداد الباحث، ومهيا: مقياس قيدرات أعضاء هيئية التدريس، ومقيياس التحول نحو التعلييم اإللكرتوين، 
وكشيفت نتائيج البحث عين وجود فرق دال إحصائيًا عند مسيتوى )0.05( بن متوسيطي درجيات أفراد املجموعة التجريبية يف القياسين القبيي والبعدي لقدرات 
أعضياء هيئية التدرييس لصاليح القيياس البعيدي، كيام كشيفت نتائج البحيث عن وجيود فيرق دال إحصائييًا عنيد مسيتوى )0.05( بن متوسيطي درجيات أفراد 
املجموعية التجريبيية يف القياسين القبيي والبعيدي للتحول نحو التعلييم اإللكرتوين لصاليح القياس البعيدي. وأوىص هذا البحث بيرورة العنايية برامج تدريب 
أعضياء هيئية التدرييس بمؤسسيات التعليم اجلامعيي وتطويرها بحيث تتالءم ميع احتياجاهتم واملشيكالت التي تواجههم أثنياء عمليات التعليم والتعلم، والتوسيع 

يف براميج التدريب اإللكرتوين بمؤسسيات التعلييم اجلامعي.
الكلامت املفتاحية: التدريب اإللكرتوين- بيئة التعلم الشخصية- قدرات أعضاء هيئة التدريس- التحول نحو التعليم اإللكرتوين.
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A Training Program Based on Personal Learning Environments )PLE( for Developing 

the Abilities of Faculty Members at Northern Border University to Shift Towards 
E-learning 

Ahmed Maajoon Alenezi )*(

 Northern Border University
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Abstract: This Study aimed investigating the effectiveness of a suggested training program based on personal learning environments )PLE) on 
developing the abilities of faculty members at Northern Border University )NBU). The study used a random sample consisting of )34) faculty member 
in )NBU). Quasi-experimental design with one group was used in this study. Instruments used in this study included Faculty Members’ Ability 
Scale and a Shift towards e-learning Scale. Teaching and training of the suggested program to the experimental group took 16 training hours in 8 
training sessions. Results indicated a statistically significant difference at a level )0.05) between mean scores of the experimental group in the pre/
post-measurement of the abilities of faculty members in favor of post-measurement. Results also revealed a statistically significant difference at a level 
)0.05) between mean scores of the experimental group in the pre/post-measurement of the shift towards e-learning in favor of post-measurement. Based 
on these findings, expansion of e-learning training programs in higher education institutions was recommended.
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مقدمة:
جميال  يف  ملحيوظ  بتقيدم  احليايل  العيرص  متييز 
اليذي  األمير  واالتصياالت،  املعلوميات  تكنولوجييا 
فيهيا  الييوم إىل قريية إلكرتونيية تتالشيى  حيول عيامل 
احلواجيز الزمانيية واملكانيية، مما فرض عى املؤسسيات 
يف  وتوظيفهيا  الثيورة،  تليك  مين  اإلفيادة  الرتبويية 
النسييج الرتبيوي بيام يتامشيى ميع أهدافها ومسيلامهتا، 
ويرفيع مين جيودة املخرجيات التعليمية، وقيد تأثرت 
العمليية التعليميية عموميًا والتعلييم العيايل خصوصيًا 
هبيذه الطفيرة املتمثلية يف توفير مصيادر قابلية للتطوير 
بشيكل حيوي ومتجيدد عر الوييب، وأصبيح التعليم 
اإللكيرتوين ليدى عضيو هيئية التدرييس مين األمهيية 
التعليميية  العمليية  وجيودة  مسيتوى  لرفيع  بميكان؛ 

اجلامعيي. التعلييم  بمرحلية 
ويعيد التدرييب اإللكيرتوين أحيد أشيكال التعليم 
باأللفيية الثالثية، ويمكين اعتبياره أحد وسيائل التعلم 
تطبيقيات  أحيد  اإللكيرتوين  فالتدرييب  للمسيتقبل؛ 
التكنولوجيية  التطبيقيات  اإللكيرتوين وأحيد  التعلييم 
التدرييب  ويقيوم  والتعليم،  التعلييم  عمليتيي  يف 
اإللكيرتوين عيى اسيتخدام آلييات االتصيال احلديثية: 
كاحلاسب، والشيبكات، والوسيائط املتعددة، وبوابات 
االفرتاضيية  والقاعيات  والفصيول،  اإلنرتنيت، 
عين  والتعلييم  اإللكيرتوين  للتعليم  الوطنيي  )املركيز 
وآخيرون  التيميري  مين  كل  وييرى  2014م(،  بعيد، 
 )Altimari, Plastina, Cronin, Servidio, Caria &

 )Pedrazzoli, 2012 أن اهليدف الرئييس من التدريب 

اإللكيرتوين هيو تدريب املعنيين أو املسيتهدفن بأرسع 
وقيت، وأقل تكلفية، بحيث يصيل امليدرب إىل مرحلة 
التمكين مين إدارة العمليية التعليميية داخيل التدريب 
وضبطهيا وقيياس أداء املتدربين وتقييميه باإلضافة إىل 

رفيع قيدرات املتيدرب.
ويعيرف التدرييب اإللكيرتوين بأنيه كيرس حلاجيز 
املسيافة والوقيت بين امليدرب واملتدربين مين خيالل 
تفعييل التقنييات، مثيل املحادثية الكتابيية والصوتية أو 
الكتابية والصوت والصيورة معًا وعيرض للمعلومات 
وسيائل  واسيتخدام  للملفيات،  ومشياركة  وتبيادل 
اتصيال وتواصيل عير اإلنرتنيت، وهنياك جمموعة من 
التقنييات التيي تسيتخدم يف التدرييب عين بعيد والتي 
يمكين تفعيلهيا بشيكل منفصيل أو مكملية لبعضهيا؛ 
لتحقييق التدرييب عين بعيد، ويعتميد اختييار التقنيية 
حسيب شيكل التدريب عن بعد )احلازميي،2014م(.
عيرة  الثانيية  النقياش  حلقية  توصييات  وتؤكيد 
باملركيز الوطنيي للتعلم اإللكيرتوين والتعلييم عن بعد 
)2014م(، وعنواهنيا: ممارسيات التعليم اإللكيرتوين، 
عواميل النجياح عيى أن أمهيية التدرييب اإللكيرتوين 
لتدرييب أعضياء هيئية  العيايل  التعلييم  يف مؤسسيات 
مهاراهتيم  تنميية  إىل  باإلضافية  والطيالب،  التدرييس 
واجتاهاهتيم، وأنيه البيد ملؤسسيات التعلييم العيايل من 
تبنيي التدرييب اإللكرتوين لرفيع قدرات أعضياء هيئة 
داخلهيا،  التعليميي  األداء  مسيتوى  ورفيع  التدرييس 
 )Asabere & Enguah, وتؤكيد نتائج دراسية كل مين
)2012 أمهيية التدرييب اإللكيرتوين يف تنميية القدرات 
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اخلاصية بأعضياء هيئية التدرييس يف العمليية التعليمية 
عيى  أكيدت  كيام  الدراسية،  قاعية  وخيارج  داخيل 
أمهيية التدرييب اإللكيرتوين يف التحيول نحيو املجتمع 

اإللكيرتوين بمؤسسيات التعلييم العيايل.
2014م( إىل أمهيية اسيتخدام  ويشير )مصطفيى، 
التدرييب  عملييات  يف  الشيخصية  التعليم  بيئيات 
اإللكيرتوين، حييث يتفيق ميع نتائيج دراسية كل مين 
أمهيية  أكيدت   (Fournier & Sitlia, 2011(التيي 

هيئية  أعضياء  تدرييب  يف  الفرديية  التعليم  بيئيات 
التدرييس بمؤسسيات التعلييم العيايل، ويضيفيون أن 
مين أهم خصائيص بيئيات التعلم الشيخصية يف عملية 

التدرييب ميا ييي:
مسياعدة امليدرب عيى مراقبية وتنظييم عملية   -

للمتدربين. الدعيم  وتقدييم  التدرييب، 
التعليم  بأهيداف  التدرييب  أهيداف  ارتبياط   -
التدرييب. أهيداف  حيقيق  مميا  اإللكيرتوين؛ 
يتيم اجلميع بين إدارة عمليية التدرييب وإدارة   -

التدريبيي. املحتيوى 
وغير  املتزامين  التواصيل  عملييات  تتييح   -
واملتدربين  واملتيدرب  امليدرب  بين  املتزامين 

. معيًا
توفير مصيادر التعليم داخيل البيئة مين خالل   -
مراكيز مصيادر التعليم املتعيددة املتاحية عير 

الوييب.
تبيادل ومشياركة املحتيوى بداًل مين االحتفاظ   -
بيه، عكس ميا يفعليه املتيدرب يف أنظمية إدارة 

التدرييب التقلييدي.

حمتيوى  عيى  الشيخصية  التعليم  بيئيات  وتتمركيز 
التدرييب واخلدمات املقدمة للمتدربن، بحيث تشيمل 
كل املتدربين املسيجلن فرديًا ومجاعييًا، بحيث يتمركز 
التدرييب حيول املتدرب عكيس األنظمية اإللكرتونية 
األخيرى، كام أن بيئيات التعلم الشيخيص تدعم مفهوم 
التعليم املسيتمر، أو ما يطليق عليه أحيانيًا التعلم طوال 
  )Personalization)شيخصنة يمكين  حييث  احليياة؛ 
الشيخصية  االحتياجيات  لتلبيية  التدرييب  بيئية 
للمتيدرب ،(Schaffert, 2008( ويضييف )مصطفيى، 
التدرييب  بيئيات  خيالل  مين  يمكين  إنيه  2014م(: 
اإللكيرتوين القائمة عى بيئات التعلم الشيخصية رصد 
ومتابعية املتدربين واإلجيراءات التي قاموا هبيا؛ لتنمية 
اجلانيب املعيريف، واجلانيب املهياري، والتحقيق من أثر 
التدرييب، وكفاءتيه، وكفياءة املتدربين، كيام أن بيئات 
التعليم الشيخصية تعيد مين أفضيل الطيرق إليصيال 

املعرفية والتواصيل بين عنيارص بيئية التدريب.
التحيول نحيو  أن  إىل  2014م(  )العنيزي،  ويشير 
التعليم اإللكرتوين أصبيح خيارًا اسيرتاتيجيًا يف خمتلف 
كبير  باهتيامم  حظيي  حييث  التعليميية،  املؤسسيات 
يف اآلونية األخيرة، وشيهد املييدان الرتبيوي العدييد 
مين مبيادرات التعليم اإللكيرتوين والتعلييم عين بعد، 
ونير الكثير مين البحيوث والدراسيات  العلميية يف 
هيذا الشيأن، األمر اليذي أدى إىل تطبيقه، ونير ثقافته 
القائمين عيى هيذه  املسيتويات، مميا دعيا  يف خمتليف 
املؤسسيات للعميل عيى التعيرف إىل ميا تيم حتقيقيه يف 
هيذا املجال والسيعي إىل قيياس درجة فاعليتيه يف دعم 
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األداء التعليميي بيام حيقيق التحيول املنشيود.
التعلييم  نتاجيات  أحيد  هيو  املبتكير  فالتعليم 
مواجهية  عيى  قيادر  جييل  لتخرييج  اإللكيرتوين؛ 
تتطيور  التيي  التكنولوجيية  واملتغيرات  التحدييات 
التعلييم  مين  والتحيول  السياعة،  عقيارب  تغير  ميع 
التقلييدي إىل التعلييم اإللكيرتوين يتطليب جمموعة من 
التطبيقيات واملامرسيات املتنوعية، وتوفير منياخ حمفيز 
عيى اإلبيداع، ومهييئ لألفيكار والتجيارب اجلدييدة 
بالتعلييم،  التطيور والتقيدم واالرتقياء  املشيجعة عيى 
عير،  الثالثية  النقياش  حلقية  نتائيج  تؤكيد  حييث 
بيئيات التعليم اإللكيرتوين املسيتقبلية )2014م( عيى 
الشيخصية  اإللكيرتوين  التعلييم  بيئيات  اسيتخدام  أن 
تفييد يف عملييات التحيول نحيو التعلييم اإللكيرتوين، 
واالنسيحاب اجلزئي مين عمليات التحيول التقليدي، 
فاملعرفية تتطليب السيعي الدائيم إىل تطويير املحتيوى 
التعلييم، والبحيث يف تفعيل الوسيائل املتنوعية،  وتبني 
اسيرتاتيجيات إبداعيية يف التعلييم والتعليم، والعميل 
عيى االسيتثامر األمثيل  لعنيارص بيئية التعليم داخيل 
وخارجيه الصيف اليدرايس، وهيذا ميا يمكين توفيره 
داخيل بيئيات التعليم الشيخصية، كيام يتمثيل التحول 
نحيو التعلييم اإللكيرتوين والتعلييم عن بعيد يف حتقيق 
ومعايرهيا  التعليميية،  العمليية  يف  الشياملة  اجليودة 
القائمية عيى األداء املتمييز، وتطويير عملييات القياس 
والتقوييم، وخصوصيًا يف ظيل التوجه نحو التوسيع يف 

زييادة فيرص التعليم.
وتشيتمل مراحل التحيول نحو التعلييم اإللكرتوين 

بمؤسسيات التعليم العايل عى جمموعة من املامرسيات، 
تبيدأ بتحوييل املقيررات، وإنتاج حمتيوى تعليمي رقمي 
متياح للمتعلمين يف أي وقت ويف أي ميكان، باإلضافة 
الدراسية  قاعية  داخيل  التعليميية  العمليية  إدارة  إىل 
وخارجهيا معتميدًا عيى اسيتخدام التقنييات احلديثية، 
التعليم  مصيادر  ومراكيز  الذكيية،  السيبورة  مثيل: 
اإللكيرتوين، املنتيرة عيى شيبكة االنرتنيت، كذليك 
واإلحصائييات  التقاريير،  وإعيداد  الطيالب،  تقوييم 

2014م(. )العنيزي، 

مشكلة الدراسة:
 تتطليب براميج التدرييب التقلييدي أهنيا تتطليب 
حسياب  عيى  جزئييًا  أو  كلييًا  التفيرغ  املعلمين  مين 
انتظيام العمل، باإلضافية إىل ما تواجهه من مشيكالت 
عدييدة متعلقية بالنواحي اإلداريية والتنظيميية، وعدم 
املرونية يف تطيطهيا وعيدم مراعياة ظيروف املدربين، 
والتكلفية العاليية لتليك الراميج وتنفيذهيا يف أوقيات 
غير مناسيبة للظيروف، وبعيد أماكين التدرييب عين 
حميل اإلقامية، كل هيذه املشيكالت وغرهيا قللت من 
فاعليية تلك الراميج, والتي متثلت يف عيزوف املتدربن 
عين االلتحاق بتليك الراميج، وعدم الرضيا عنها، بل 
التدريبيية واحلضيور الشيكي  ومقاومتهيم للعملييات 
بعييدًا عين اإلجيابيية والتفاعيل بالراميج )الشيتيحي، 

.)3 ص:  2010م، 
كيام أن التدرييب التقلييدي يعياين مين مشيكالت 
عيدة، كيام يتضيح أن التدرييب اإللكيرتوين ليه فاعليية 
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يف تنميية العدييد مين املتغيرات ليدى فئيات عمريية 
خمتلفية. ومن هنيا تسيعى الدراسية احلاليية إىل التعرف 
عيى فعاليية برناميج تدريبيي مقيرتح قائيم عيى بيئات 
يف تنميية قيدرات أعضياء   )PLE( التعليم الشيخصية 
هيئية التدرييس بجامعية احليدود الشياملية يف التحيول 

نحيو التعلييم اإللكيرتوين. 

أسئلة الدراسة:
يمكين صياغة مشيكلة الدراسية احلالية يف األسيئلة 

- التالية: 
قائيم . 1 تدريبيي  لرناميج  املقيرتح  التصيور  ميا 

يف   )PLE) الشيخصية  التعليم  بيئيات  عيى 
تنميية قيدرات أعضاء هيئية التدرييس بجامعة 

الشياملية؟ احليدود 
ميا فاعليية برناميج تدريبيي قائيم عيى بيئيات . 2

قيدرات  تنميية  يف   )PLE) الشيخصية  التعليم 
احليدود  بجامعية  التدرييس  هيئية  أعضياء 
اإللكيرتوين؟ التعلييم  نحيو  التحيول  يف  الشياملية 

ميا فاعليية برناميج تدريبيي قائيم عيى بيئيات . 3
التحيول  تنميية  (PLE( يف  الشيخصية  التعليم 
نحيو التعلييم اإللكيرتوين ليدى أعضياء هيئية 

الشياملية؟ التدرييس بجامعية احليدود 

أهداف البحث: -   
 تقدييم تصيور مقيرتح لرناميج تدريبيي قائيم . 1

يف    )PLE)الشيخصية التعليم  بيئيات  عيى 

تنميية قيدرات أعضاء هيئية التدرييس بجامعة 
الشياملية. احليدود 

 الكشيف عين فاعليية برناميج تدريبيي قائيم . 2
يف   )PLE) الشيخصية  التعليم  بيئيات  عيى 
تنميية قيدرات أعضاء هيئية التدرييس بجامعة 

الشياملية. احليدود 
 الكشيف عين فاعليية برناميج تدريبيي قائيم . 3

عيى بيئات التعليم الشيخصية (PLE( يف تنمية 
التحيول نحيو التعليم اإللكيرتوين لدى أعضاء 

هيئية التدرييس بجامعية احلدود الشياملية.

أمهية البحث:-
النقياط  خيالل  مين  احليايل  البحيث  أمهيية  تظهير 

التالية: -  
 ُيعيد هيذا البحيث بمثابية اسيتجابة للعديد من . 1

توصييات البحوث والدراسيات السيابقة، التي 
بحثيت يف التدريب اإللكيرتوين وبيئات التعليم 
الشيخصية، وأوصيت بيرورة إجيراء املزييد 
مين الدراسيات للوقوف عيى فاعليية التدريب 
اإللكيرتوين وبيئيات التعليم الشيخصية، مثيل 
دراسية )احلمري، 2008م( ودراسة )العنزي، 

2014م( ودراسية )مصطفيى، 2014م(. 
 حداثية متغيرات البحيث احلايل والتيي تتمثل . 2

التعلييم  وبيئيات  اإللكيرتوين  التدرييب  يف 
الشيخصية.

هيئية . 3 أعضياء  قيدرات  مقيياس  خييدم  قيد   
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التدرييس اإللكيرتوين، ومقيياس التحول نحو 
مراكيز  يف  املتخصصين  اإللكيرتوين  التعلييم 

الرتبيوي. التقوييم 
إرشياد الباحثين إىل إعيداد دراسيات وبحوث . 4

يف جميال تصمييم اسيرتاتيجيات التنميية املهنية 
املسيتدامة ألعضياء هيئية التدرييس والتحيول 
نحيو التعلييم اإللكيرتوين بمؤسسيات التعليم 

العايل.
 املسياعدة يف تطويير الوضيع احليايل لتدرييب . 5

أعضياء هيئية التدرييس باجلامعيات، وحثهيم 
عى متابعة املسيتجدات التقنيية يف جمال التعليم 

اإللكيرتوين وبيئيات التعلم الشيخصية.
التحيول . 6 عملييات  يف  اجلامعيات  مسياعدة   

اإلجرائيي نحيو التعلييم اإللكيرتوين باململكية 
السيعودية. العربيية 

مصطلحات البحث:
1. التدريب اإللكرتوين:

أحيد أسياليب التدريب التيي تعتمد عى اسيتخدام 
خمتليف وسيائل تقنيية املعلوميات وتوظيفهيا يف تقديم 
املعيارف  وتنميية  الكتسياب  التدريبيية؛  الراميج 
واملهيارات بطريقة مرنية وميرسة يف كل زميان ومكان.
ويعرفيه الباحيث بأنه: منظومية تدريبيية تعتمد عى 
توظييف التقنييات التعليميية احلديثية، مثيل: القاعات 
االفرتاضيية، ومصادر التعليم اإللكرتونيية، واملكتبات 
الرقميية والتقيييم اإللكيرتوين، يف ضوء معايير اجلودة 

متزامين  بأسيلوب  تدريبيية  براميج  لتقدييم  العامليية؛ 
بوقيت  واملتيدرب  امليدرب  وجيود  يتطليب  )وهيذا 
حميدد يتفيق عليه الطرفين(، أو غير متزامين )وهذا ال 
يتطليب وجود امليدرب واملتيدرب بوقت حميدد(، قائم 

عيى تفاعيل املتيدرب لتنميية معارفيه، ومهاراته.

2. بيئات التعليم الشخصية:
 عيرف )داونيز، 2005م( بيئات التعلم الشيخصية 
بأهنيا: أداة متكين املتعلم مين االنخراط يف بيئية موزعة، 
واخلدميات  األشيخاص  مين  شيبكة  مين  تتكيون 

وامليوارد.
متكين  للتدرييب  بيئيات  بأهنيا:  تعريفهيا  ويمكين 
املتيدرب مين الدخيول داخيل بيئية موزعة عى شيبكة 
مكونية مين جمموعة مين املتدربين، بحييث حيصل من 

خالهليا عيى امليواد التدريبيية، واإلثرائيية.

3. قدرات أعضاء هيئة التدريس:
املتيدرب يف  إمكانيات  بأهنيا:  البحيث  وتعيرف يف 
اسيتخدام تقنييات التعلييم اإللكيرتوين وأدواتيه داخل 
قاعة الدراسية وخارجها، بحيث يدعيم عملية التحول 

إىل التعلييم اإللكيرتوين داخيل اجلامعية.

4. التحول نحو التعليم اإللكرتوين:
اسيتخدام  مين  التحيول  البحيث:  يف  بيه  يقصيد 
التعلييم التقلييدي إىل اسيتخدام تقنيات أنظمية التعليم 
اإللكيرتوين وأدواتيه داخل قاعية الدراسية وخارجها، 
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بحييث يدعيم عمليية التحيول إىل التعلييم اإللكرتوين 
باجلامعية.

اإلطار النظري والدراسات السابقة: -
يتضمين اإلطيار النظري والدراسيات السيابقة هلذا 

البحيث حموريين، ومها: -
أواًل: بيئات التعلم الشخصية: -  

 )Personalتعيييد بيئيييات التعليييم الشيييخصية
(Learning Environments أحيييد أهيييم تطبيقيييات 

التعلييييم اإللكيييرتوين، حييييث تؤكيييد نتائيييج دراسييية 
2014م( عيييى أمهيتهيييا يف عمليييية  )مصطفيييى، 
التدرييييب اإللكيييرتوين مييين خيييالل توفييير بيئييية 
تعلييييم وتعليييم هتيييدف إىل حتسييين مهيييارات املتيييدرب 
ورفيييع مسيييتوى القيييدرات اخلاصييية بيييامدة التدرييييب 
لدييييه، ويشييير )داونيييز، 2014م( إىل أن بيئيييات 
التعليييم الشيييخصية متكييين املتيييدرب مييين االنخيييراط 
ببيئييية تدرييييب إلكرتونيييية تتكيييون مييين شيييبكة مييين 
األشيييخاص واخلدميييات، ومصيييادر تعلييييم وتعليييم.
  )Fournier & Sitlia, 2011)مين كل  ويضييف 
أن بيئيات التعليم الشيخصية هيي بيئات تعلييم وتعلم 
تتمركيز حول املتعلم من خالل اسيتخدام مسيتودعات 
التعليميية،  واألنشيطة  التعليميي  املحتيوى  جلميع 
مثيل   2.0 الوييب  خدميات  بعيض  إىل  باإلضافية 
خدمية )RSS( التيي تتييح جلمييع املتعلمين االطيالع 
عيى جدييد التعليم يف الوقيت نفسيه رغيم اختيالف 
البيئيات الشيخصية، فبيئات التعلم الشيخصية تسياعد 

املتعلمين عيى إدارة التعلم اليذايت، والسييطرة عليه يف 
الوقيت اليذي يرييده املتعليم.

 )Schaffert & Hilzensauer, مين  كل  ويشير 
الشيخصية  التعليم  بيئيات  مين  اهليدف  أن  إىل   2008(

يف األسياس مسياعدة املتعليم/ املتيدرب عيى مراقبية 
وتنظييم عمليية التعلييم والتعليم اخلاصية بيه، وتقديم 
العامية  التعليم  أهيداف  حتدييد  طرييق  عين  الدعيم 
واخلاصية، باإلضافية إىل إدارة عمليية التعليم؛ وإدارة 
املحتيوى، وتواصيل املتدربين يف بيئاهتيم العمليية مميا 

حيقيق أهيداف التعليم.
وتسياعد بيئيات التعليم الشيخصية املتيدرب عيى 
اسيتخدام مصيادر التعليم حسيب حاجتيه ويف الوقت 
التدرييب  عمليية  تتمحيور  بحييث  يناسيبه،  اليذي 
اإللكيرتوين نحو املتدرب باإلضافية إىل اختيار املتدرب 
للمحتيوى اليذي يرغيب يف دراسيته والتيدرب علييه، 
ولييس كل املحتيوى التدريبيي، حييث يسيتطيع إثيراء 
بيئية تعلمه الشيخصية، مما ُيثيري التدرييب اإللكرتوين 
مين خيالل التأكيد عيى مشياركة املتدربين، واملدرب، 
للمحتيوى التدريبيي، عكيس ميا يفعليه املتدربيون يف 

)White & Davis, 2011). التقلييدي  التدرييب 
ويشير )مصطفيى، 2014م( إىل أن بيئيات التعليم 
داخيل هيذه  املتعليم وتفاعليه  تقيوم عيى  الشيخصية 

البيئية، بحييث تتكيون مين العنيارص التاليية:
عنيارص داخيل البيئة: وتشيمل مصيادر املعرفة   •
وأدوات  للمتعليم،  املتاحية  إلكرتونيية  اليال 
وإليهيا،  البيئية  مين  للمتعليم  املعرفية  نقيل 



أمحد بن معجون العنزي:  برنامج تدرييب قائم على بيئات التعلم الشخصية )PLE( لتنمية قدرات أعضاء  هيئة التدريس جبامعة احلدود الشمالية 

62

وأدوات مشياركة املعرفية بين بيئيات التعلييم 
املختلفية،  بعيد  عين  والتعليم  اإللكيرتوين، 
ميع  املتعليم  تواصيل  أدوات  إىل  باإلضافية 
املختلفية. الشيخصية  التعلييم  ببيئيات  األقيران 
عنارص خيارج البيئة: وتشيمل مصيادر املعرفة   •
اليال إلكرتونية املتاحية للمتعليم، وأدوات نقل 
املعرفية اخلارجيية للمتعليم مين البيئية وإليها، 
وأدوات مشياركة املعرفية بين بيئيات التعلييم 
املختلفية  بعيد  عين  والتعليم  اإللكيرتوين، 
خارجهيا، باإلضافية إىل تواصيل املتعليم ميع 
الشيخصية  التعلييم  بيئيات  خيارج  األقيران 

املختلفية، كيام بالشيكل رقيم )1(:

ويشير كل من )Fournier & Sitlia, 2011( إىل أن 
أي متيدرب يسيتطيع إنشياء بيئية تعليم شيخصية بعدة 
طيرق، إما باسيتخدام برامج متخصصية، أو من خالل 
 ،)I Google) مواقيع الوييب املتخصصية، مثيل موقيع
االحتياجيات  امليدرب  حتدييد  خيالل  مين  وذليك 
التدريبيية، التيي متكين املتيدرب من إنشياء بيئية التعلم 
الشيخصية التيي متكنه من اإلفيادة من عمليية التدريب 

يسيتخلص  أن  يسيتطيع  بحييث  وجيه،  أكميل  عيى 
مصيادر التعليم التي تثيري التدريب، وطريقية عرضها 
  )Schaffert &داخيل تليك البيئية. ويقسيم كل مين
التعليم  بيئيات  بنياء   (Hilzensauer, 2008أدوات 

الشيخصية إىل ميا ييي:
أدوات تسياعد يف إنشياء املحتيوى التعليميي:   •
وتشيتمل األدوات التي تسياعد يف بنياء حمتوى 
الروابيط  ومواقيع  الشيخصية  التعليم  بيئيات 
االجتامعيية، ومواقيع الصور، ومواقيع الفيديو 

واملدونيات، الويكيي وغرهيا.
مكملية  وتيأيت  التواصيل:  يف  تسياعد  أدوات   •
لوظيفية الرييد اإللكيرتوين مثيل خدمية تويرت 

.)Twitter)

•       أدوات تسياعد يف التشيبيك االجتامعيي: وهي 
خدميات تسياعد يف ربيط األشيخاص بعضهم 
مثيل  واملعلوميات،  اخليرات  لتبيادل  ببعيض 
موقيع فييس بيوك (Facebook(، وموقيع ماي 

.)Myspace) سيبيس 
أدوات تسييياعد يف فاعليييية األدوات السيييابقة:   •
املواقيييع  خالصيييات  اسيييتخدام  مثيييل 
لتوصييييف   )Tags) الوسيييوم  واسيييتخدام 

املصيييادر املختلفييية. 
وتؤكيييد نتائيييج حلقييية النقييياش الثالثييية عيييرة 
املنعقيييدة يف املركيييز الوطنيييي للتعليييم اإللكيييرتوين 
والتعلييييم عييين بعيييد )2014م( عيييى أمهيييية اسيييتخدام 
بيئيييات التعليييم الشيييخصية يف التدرييييب اإللكيييرتوين، 
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والتيييي تتمثيييل فييييام ييييي:
ازديييياد احلاجييية إىل التعليييم طيييوال احليييياة،   •
واليييذي نشيييأ مييين املعيييدل املتزاييييد للتطيييور 
التكنولوجيييي واالجتامعيييي والتغيييرات يف 
السيييوق، مميييا دفعيييت باألشيييخاص إىل املزييييد 
مييين التعليييم؛ لرفيييع مسيييتوى املهيييارات 
واملعرفييية، وحتيييى يبقيييوا عيييى اطيييالع 

بجدييييد تصصاهتيييم. 
زييييادة الوصيييول إىل املعلوميييات واألشيييخاص،   •
فتزاييييد حجيييم املعلوميييات التيييي نسيييتطيع 
الوصيييول إليهيييا يثييير تسييياؤاًل حيييول 
املعلوميييات التيييي جييييب أن نوليهيييا اهتامميييًا، 
حتيييى ال نقيييع يف فيييخ املعلوميييات الزائيييدة. 
للعميييل،  الفيييرص  مييين  املزييييد  خليييق   •
والرغبييية يف التواصيييل ميييع األشيييخاص 
والتعليييم.  العميييل  أجيييل  مييين  اآلخريييين؛ 
التغيييرات التيييي طيييرأت يف الطيييرق الرتبويييية   •
للتعليييم، والتيييي ركيييزت عيييى أن تكيييون 
أنظمييية التعليييم اإللكيييرتوين حتيييت سييييطرة 

املتعليييم.
خدمييية األشيييخاص الذيييين يسيييتخدمون   •
وسيييائل أخيييرى للتعليييم، مثيييل اهلواتيييف 
 )PDA) اجلوالييية واملسييياندات الشيييخصية

وغرهيييا مييين األجهيييزة املتنقلييية.
اإللكيييرتوين  التعلييييم  نحيييو  التحيييول    •
والتدريبيييية،  التعليميييية  املؤسسيييات  يف 

وانخفييياض معيييدل اسيييتخدام التعلييييم 
هبيييا. التقلييييدي 

ثانيًا: التدريب اإللكرتوين:-  
مين  اإلفيادة  عيى  اإللكيرتوين  التدرييب  يعتميد 
إىل  االنتقيال  دون  جوانبهيا  بكافية  التدريبيية  العمليية 
امليدرب  وجيود  ودون  التقلييدي،  التدرييب  موقيع 
العمليية  وإدارة  نفسيه،  امليكاين  احلييز  يف  واملتدربين 
التدريبيية بيأرسع وقيت وأقيل تكلفية، وتؤكيد نتائيج 
  )Khademi & Haghshenas, 2011)دراسية كل مين
أن التدرييب اإللكيرتوين يرفع مين معيدل املعرفة التي 
حيصيل عليهيا املتيدرب بشيكل أكر مميا يتحصيل عليه 
من معرفية عند التدريب بالطريقية التقليدية، كام أن كم 
املحتيوى التدريبيي وشيكله يفيوق املحتوى املسيتخدم 
يف التدرييب التقلييدي، باإلضافية إىل انخفاض الوقت 
التدريبيي اليذي يرجيع إىل حتسين املحتيوى التدريبيي 
اختييار معارفهيم  املتدربين عيى  اإللكيرتوين وقيدرة 

وتطيى بعيض أجيزاء التدرييب.
فالتدرييب اإللكرتوين يؤدي إىل تغير اجتاه املتدربن 
نحيو التعلييم اإللكيرتوين مين خيالل فاعليية تصمييم 
املحتيوى  وإتاحية  الوييب،  عير  التدريبيية  اجللسيات 
وسيهولة  التدرييب،  تكالييف  وانخفياض  التدريبيي، 
تنظييم التدرييب، باإلضافة إىل البطاقيات اإللكرتونية، 
التيي حتيدد االحتياجيات التدريبيية للمتدربين، والتي 
تقييم أداء كل مين امليدرب واملتيدرب، كل عيى حيدة 
جيودة  مسيتوى  مين  يرفيع  مميا  إلكرتونيية؛  وبطريقية 
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التدرييب اإللكيرتوين، ويكون أثير الرناميج التدريبي 
اإللكيرتوين وفاعليتيه كبيرًا يف عملييات التحيول نحو 
  )Altimari,،التعلييم اإللكرتوين بمؤسسيات التعلييم

.et al., 2012)

ومتير عمليية التدرييب اإللكيرتوين بمجموعية من 
 ،)2008 )احلميري،  مين  كل  يشير  كيام  املراحيل، 
و(Pearson, Green & Gkatzidou, 2008(، حييث 
يمكين إجيياز هيذه املراحيل كيام يف الشيكل رقيم )2(:

 

اإللكيرتوين:  التدرييب  تطييط  األوىل:  املرحلية 
تتطليب تليك املرحلية تقديير االحتياجيات املسيتقبلية 
للمتدربين؛ للعميل عيى إشيباعها وحتدييد األهيداف 
ووضيع  ووضوحهيا،  للتدرييب،  واخلاصية  العامية، 
السياسيات، واالسيرتاتيجيات، واإلجيراءات الالزمة 
لتطويير أداء املتدربين، واملسيؤول يف املقيام األول عن 
تليك املرحلية، هيي اجلهية املسيتفيدة مين التدرييب، 

ومين سييقوم بيأداء التدرييب )امليدرب(.

اإللكيرتوين:  تصميم التدرييب  الثانيية:  املرحلية 
وتعنيي الكيفيية التيي يتيم مين خالهليا حتوييل املرحلة 
إجيراءات؛  إىل  للتدرييب-  التخطييط  األوىل-مرحلية 
األنشيطة  وتصمييم  التدرييب،  أهيداف  لتحقييق 
التدريبيي امليراد تقديميه  التدريبيية، وتصمييم املنهيج 

الوييب. عير 
التدريبـي  املحتـوى  إعـداد  الثالثـة:  املرحلـة 
التاليـة: التدريبيـة  اإللكـرتوين: وتشـتمل اإلجـراءات 
جتهييز حمتيوى اليدورات التدريبيية: وذليك يف   -
ضوء حتلييل االحتياجات التدريبيية للمتدربن 
باسيتخدام الطيرق املنهجيية، وحتلييل النظيم، 
التعليميية  وذليك لربيط املحتيوى باألهيداف 
مين  صحيحيًا  يكيون  وأن  حتقيقهيا،  امليراد 
الناحيية العلميية، وقابياًل للتطبييق، ثيم وضع 
سلسيلة مين الدروس وفقيًا للتسلسيل املنطقي 
ألداء املهيام، وجييب أن يشيتمل كل درس مين 
دروس التدرييب عيى العنيارص التاليية: رقيم 
اليدرس، وعنوانيه، واهليدف العيام لليدرس، 
واألهيداف التعليميية ليه، وحمتيوى اليدرس، 

وأنشيطته، وملخيص ليه.
تصمييم أنشيطة اليدورات التدريبيية: ويكيون   -
اهليدف منيه إثيراء املحتيوى التدريبيي يف إطار 
املحتيوى  لتصمييم  العامليية؛  اجليودة  معايير 
تفاعيي  ذايت  تدرييب  ولتحقييق  اإللكيرتوين، 
املحتيوى،  ميع  املتيدرب  تفاعيل  عيى  قائيم 
امليدرب  وتفاعيل  معيًا،  املتدربين  وتفاعيل 
ميع املتدربين، وتفاعيل املتيدرب ميع واجهية 
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الوييب. عير  التدريبيي  باملوقيع  اخلاصية  التفاعيل 
تصمييم املوقيع وهتيئية بيئية التدرييب: حييث   -
اإللكيرتوين؛  التدرييب  عمليية  املوقيع  يتبنيى 
ونير  اإللكرتونيية،  املحيارضات  إلجيراء 
باألنشيطة  املدعيوم  التدريبيي  املحتيوى 
التفاعليية، وربطيه  أيضيًا - بالروابيط اإلثرائية 
إىل  باإلضافية  التدرييب،  عمليية  تثيري  التيي 
املتاحية  اإللكرتونيية  واملقايييس  االختبيارات 
العربيية  اللغية  ودعيم  التدريبيي  املوقيع  عيى 
الفنيي  الدعيم  وتوفير  االسيتخدام  وسيهولة 

املناسيبة. التدرييب  أدوات  ووجيود 
مين  وذليك  التدريـب:  تنظيـم  الرابعـة:   املرحلـة 
خيالل حتدييد امليدة الزمنيية للتدريب، بحييث يتضمن 
بنياء القاعيات االفرتاضية، امليواد، واألنشيطة التدريبية 
وموضوعيات  التدريبيي،  كاملحتيوى  بيه؛  اخلاصية 
اإلثرائيية،  واملصيادر  اإللكرتونيية،  املحادثية 
واالختبيارات التدريبية، ومقاييس التدريب، ووسيائل 

وأدواتيه. الفنيي  الدعيم 
اإللكـرتوين:  التدريـب  تنفيـذ  اخلامسـة:  املرحلـة 
مين خيالل الدخيول إىل نظيام التدرييب اإللكيرتوين، 
جيدول  وعيرض  االفرتاضيية،  القاعيات  وتشيغيل 
األنشيطة  وتضمين  املحتيوى،  وعيرض  التدرييب، 
اإلثرائيية وعرضها، وظهيور االختبيارات والتقييامت، 

التدريبيية. األنشيطة  وكافية 
اإللكـرتوين:  التدريـب  تقويـم  السادسـة:  املرحلـة 
وتعيد املعايير رضوريية جيدًا؛ السيتخدامها يف عملية 
التدرييب، حييث إن التقوييم من خالل املعاير يسياعد 

عيى إجراء التعدييالت الالزمة لتطوير نظيام التدريب.
بعيد  التدرييب عين  أن  2010م(  وذكير )قندييل، 

يعميل عيى حتقييق العدييد مين املمييزات ومنهيا:-
وخيرات . 1 مهيارات  اكتسياب  يف  املسياعدة 

. عية متنو
االطيالع عى أحيدث القيرارات واللوائح فور . 2

صدورها.
وربيط . 3 اإلجييايب  التعلييم  عيى  التشيجيع 

املعلومية، كيام تيؤدى إىل التجرييب واملشياهدة 
واالسيتنتاج.

 املسياعدة عيى تدرييب أكير عيدد ممكين مين . 4
املتدربين يف وقيت واحيد.

واجلهيد . 5 الوقيت  واختصيار  التكلفية  تقلييل   
عين التدرييب التقلييدي، حييث تتميز بشييوع 
ظاهيرة احلجيم الكبير ميع التكلفية املنخفضية.

بينهيم . 6 تفصيل  متعيددة  أطيراف  بين  اجلميع   
واحيدة. حجيرة  يف  وكأهنيم  الشاسيعة،  املسيافات 

 االطيالع عى أحيدث األبحاث العلمية سيواء . 7
حمليية أو عاملية.

يف . 8 والتوجييه  املتابعية  حتيت  يكيون  املتيدرب 
واحيد. وقيت 

 احلاجه إىل أقل عدد ممكن من املدربن.. 9
 اسيتقطاب مدربين عيى أعى مسيتوى عاملي . 10

. حمي و
 استخدام الوسائل السمعية والبرصية.. 11
 إمكانية إقامته يف أي وقت.. 12

ويعيد التعلييم اإللكيرتوين مين أهيم وسيائل رفيع 
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مسيتوى األداء التعليميي بمؤسسيات التعلييم العيايل، 
الوسيائل  تفعييل  عيى  اإللكيرتوين  التعلييم  ويقيوم 
إنشياء  علمييات  يف  وأدوات(  )براميج  اإللكرتونيية 
املقيررات، ونرهيا، وعرضهيا، وتزينهيا، وحفظهيا، 
بحييث  ميكان،  أي  أي وقيت، ويف  واسيرتجاعها، يف 
يفييد مين هذا النظيام كل مين: عضيو هيئية التدريس، 
دميج  إىل  املتقدمية  اليدول  اجتهيت  وقيد  والطاليب، 
التعلييم اإللكيرتوين، وتقنياتيه يف العمليية التعليميية، 
وربيط مجيع املناهيج الدراسيية بيه، ويشير )العنيزي، 
2014م( إىل أن دميج التعلييم اإللكيرتوين ميع التعليم 
اجلامعية  نحيو  التحيول  مراحيل  أول  يعيد  التقلييدي 
الذكيية واملؤسسيات الذكيية، فالتحيول نحيو التعلييم 
اإللكيرتوين جيعل عملييات التعلييم والتدرييب داخل 
مؤسسيات التعلييم العيايل متاحيًا ملن يرغيب أينام كان، 
ويف أي جيزء مين العيامل، ويف الوقيت اليذي يناسيبه، 
ويضييف: أن سيعي مؤسسيات التعلييم العيايل املمثلة 
يف اجلامعيات باململكية العربيية السيعودية يف العميوم، 
وبجامعية احليدود الشياملية عيى وجيه اخلصيوص إىل 
تقدييم خدميات تعليميية عاليية اجليودة إىل الطالب يف 
أماكنهيم املختلفية، حيث تسيعى إىل التحيول اجلامعي 
نحيو التعلييم اإللكيرتوين، وإنجياح تطبييق التقنييات 

احلديثية يف جمتميع اجلامعية.
 )Altimari, et ويشير كل مين التيميري وآخيرون
(al., 2012 إىل أن قييام مؤسسيات التعليم العايل بقبول 

التعلييم اإللكيرتوين وتبني تقنياتيه، واسيتعداد أعضاء 
هيئية التدرييس إىل التفاعيل معهيا، والتيدرب عليهيا 
مين أهيم وسيائل التحيول نحيو التعلييم اإللكيرتوين، 
بمؤسسيات التعلييم العيايل. وتتفيق توصييات حلقية 
للتعليم  الوطنيي  باملركيز  عيرة  الثانيية  النقياش 

اإللكيرتوين، والتعلييم عن بعيد )2014م(، ميع نتائج 
دراسية )العنيزي، 2014م( والتيي تشير إىل أن هنياك 
جمموعة مين التحديات التيي تواجه اجلامعات الناشيئة 
بالبنيية  تبيدأ  اإللكيرتوين  التعلييم  إىل  التحيول  عنيد 
التعليم اإللكيرتوين واألجهيزة  إدارة  التحتيية، ونظيم 
الثياين  التحيدي  أميا  اإللكيرتوين،  للتعلييم  الداعمية 
فيتمثيل يف أعضياء هيئية التدرييس، وتبني نسيبة كبرة 
منهيم لطرائيق التدرييس القديمة، واالبتعياد عن طرق 
التدرييس املعتمدة عيى التقنييات احلديثة، واسيتخدام  
التعلييم اإللكيرتوين يف تدريسيهم للميواد الدراسيية، 
حييث تسيتطيع جامعيات اململكية العربيية السيعودية 
املنافسية مع اجلامعيات العاملية باالعتامد عى اسيتخدام 
التقنييات احلديثية، والتحيول نحو التعلييم اإللكرتوين 

.)Smart Universities) لتصبيح جامعيات ذكيية 
 )Pearson, etوييرى كل من )العنيزي، 2014م( و
(al.,2008 أنيه مين أهم مراحيل التحول نحيو التعليم 

اسيتخدام  العيايل  التعلييم  بمؤسسيات  اإللكيرتوين 
األكاديميية  أهدافهيا  لتحقييق  احلديثية؛  التقنييات 
التحيول  َثيمَّ  ومين  واإلداريية،  واإلبداعيية  والبحثيية 
مين بيئية تعليمية تقليديية إىل بيئية تعليمية ذكيية رائدة، 
وذليك مين خيالل عيدة حمياور رئيسية أبرزها ميا يي:
•  تأمين البنيية األساسيية للتعلييم اإللكيرتوين من 
مثيل   )LMS) مثياًل  خاصية  وبراميج  أجهيزة 
نظام البيالك بيورد (Black board( أو املوديل 
(Moodle( وبذليك البنيية التحتيية قيادرة عى 

الوصيول للمقيررات الدراسيية واالختبارات 
واملحيارضات يف أي وقيت ومين أي ميكان.

للعمليية  املصاحبية  الوسيائل  مجييع  أمتتية   •
وخارجهيا. الدراسية  قاعية  داخيل  التعليميية 
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هيئية  أعضياء  مين  اجلامعية  منسيويب  تدرييب   •
مين  اإلفيادة  يف  كفاءهتيم  لرفيع  التدرييس؛ 

اإللكيرتوين. التعلييم 
الفنيي  والدعيم  اإللكيرتوين  التعلييم  تقدييم   •
اليالزم ملنسيويب اجلامعية وفيق معايير اجليودة 

العامليية.
تعزييز ثقية منسيويب اجلامعية بأمهيية اسيتخدام   •
التعليميية  العمليية  يف  اإللكيرتوين  التعلييم 

. لبحثيية ا و
 )Altimari, ويضييف كل مين التيميري وآخيرون
التعلييم  نحيو  التحيول  لتحقييق  أنيه   et al.,2012)

يليزم  فإنيه  العيايل  التعلييم  بمؤسسيات  اإللكيرتوين 
مين خيالل: العمليية وذليك  اجلييد هليذه  التخطييط 

التعليم  بأنظمية  الدراسيية  املقيررات  ربيط   •
. ين و لكيرت إل ا

جتهييز القاعيات الدراسيية بالتقنييات احلديثية   •
واملرئيي  املسيموع  العيرض  أجهيزة  مين 

التفاعليية. اإللكرتونيية  واللوحيات 
التيي  التخصصيية  التدريبيية  الراميج  توفير   •
تسياعد عضو هيئية التدريس يف تفعييل التعليم 
وخارجهيا. الدراسية  قاعية  داخيل  اإللكيرتوين 
نير املقيررات واملحتيوى اإللكيرتوين بأنظمة   •
نير املحتوى؛ لتسيهيل الوصول إليهيا من أي 

ميكان ويف أي وقيت.
•      تفعييل أدوات التعليم اإللكرتوين: كاملنتديات، 

اإللكرتوين. والريد  واملدونات، 
دعيم املكتبيات اإللكرتونيية؛ لتسيهيل عمليية   •

رقميية. أوعيية  إىل  الوصيول 
مين  اإللكيرتوين  التدرييب  أن  الباحيث  وييرى 

أفضيل األسياليب التيي تناسيب ظيروف وإمكانيات 
عيرص التكنولوجييا، والذي فيرض عى مجييع امليادين؛ 
حييث يتمييز هيذا التدرييب بانخفياض تكاليفيه ميع 
زييادة العدد، كيام يمكين للمتدربن الرجيوع للتدريب 
واالطيالع علييه عنيد االحتيياج إلييه يف أي وقيت، كام 
أن املتيدرب هيو املتحكيم يف العمليية التعليميية، أميا 
امليدرب فيكتفيي بتوجييه املتيدرب، كذليك فاملتيدرب 
واملتمييز  مسيتواه  لرفيع  وقيت  لدييه  مسيتوى  األقيل 

يسيتطيع التقيدم دون انتظيار األقيل مسيتوى.

فروض البحث:-
بعد الدراسية النقديية لإلطار النظري والدراسيات 

السيابقة ُيمكن للباحيث صياغة الفيروض اآلتية: -
مسيتوى . 1 عنيد  إحصائييًا  دال  فيرق  يوجيد 

أفيراد  درجيات  متوسيطي  بين   )0.05(
القبيي  القياسين  يف  التجريبيية  املجموعية 
التدرييس  هيئية  أعضياء  لقيدرات  والبعيدي 

البعيدي. القيياس  لصاليح 
مسيتوى . 2 عنيد  إحصائييًا  دال  فيرق  يوجيد 

أفيراد  درجيات  متوسيطي  بين   )0.05(
القبيي  القياسين  يف  التجريبيية  املجموعية 
والبعيدي للتحيول نحيو التعلييم اإللكيرتوين 

البعيدي. القيياس  لصاليح 

إجراءات البحث:-
1 - منهـج البحـث:- نظيرًا لطبيعية البحيث احلايل 
وأهدافيه اعتميد الباحيث عيى املنهيج شيبه التجريبيي 

والتصمييم التجريبيي ذو املجموعية الواحيدة.
2 - حدود البحث:-
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احليدود املوضوعيية:- تتمثل يف بيئيات التعلم   •
هيئية  أعضياء  وقيدرات   )PLE( الشيخصية 

التدرييس.
املييداين  الشيق  تيم تطبييق  الزمنيية:-  احليدود   •
مين  الزمنيية  الفيرتة  خيالل  البحيث  هليذا 

.29/4/2016 إىل   16/4/2016
احليدود املكانيية:- تم تطبيق الشيق امليداين هلذا   •
البحيث يف جامعية احليدود الشياملية، باململكية 

العربيية السيعودية.
3 - عينة البحث:- 

تكيون جمتميع البحيث مين أعضياء هيئية التدريس 
بجامعية احليدود الشياملية، وتم اشيتقاق عينة عشيوائية 
مين أعضياء هيئية التدرييس )رجيااًل/ نسياًءا(، بعيدد 
مين كليات اجلامعية )الرتبيية واآلداب، وإدارة األعامل، 
واآلداب(  والعليوم  واملجتميع،  املنيزيل،  واالقتصياد 
حييث تكونيت العينية االسيتطالعية مين )26( عضيو 
هيئية تدرييس، يف حين تكونيت العينية األساسيية مين 

)34( عضيو هيئية تدرييس.
4 - أدوات البحث:-

التدرييس:-  هيئية  أعضياء  قيدرات  مقيياس  أ- 
الباحيث(. )إعيداد/ 

1 - الدف من املقياس:- 
هييدف هذا املقيياس إىل قيياس قدرات أعضياء هيئة 
التدرييس بكلييات )الرتبيية واآلداب، وإدارة األعيامل، 
واآلداب(  والعليوم  واملجتميع،  املنيزيل،  واالقتصياد 

الشياملية. احلدود  بجامعية 
ويتكيون هذا املقيياس من عدد )40( مفيردة لقياس 
قيدرات أعضاء هيئية التدريس، قام الباحيث بصياغتها 
بعيد االطالع عى بعيض املقاييس السيابقة التيي ُعنيت 

بقياس قيدرات أعضاء هيئية التدريس.
2 - صدق املقياس:-

قام الباحث بحسياب صدق مقيياس قدرات أعضاء 
هيئية التدرييس باسيتخدام صيدق املحكمين وصيدق 
 Lawshe Content Validity Ratio املحتوى الالويش
(CVR( حييث تيم عرض االختبيار يف صورتيه األولية 

عى عيدد )8( من أسياتذة تكنولوجيا التعلييم واملناهج 
مصحوبيًا  السيعودية  باجلامعيات  التدرييس  وطيرق 
البحيث،  بمقدمية متهيديية تضمنيت توضيحيًا ملجيال 
واهليدف منيه، والتعريف اإلجرائيي ملصطلحاته، هبدف 
التأكيد مين صالحيتيه وصدقه لقيياس قيدرات أعضاء 

هيئية التدرييس، وإبيداء مالحظاهتيم حول: -     
•  مدى وضوح ومالئمة صياغة مفردات املقياس.

•     مدى وضوح تعليامت املقياس. 
•    مدى كفاية عدد مفردات املقياس.

•      تعدييل أو حيذف أو إضافية ما يرونيه حيتاج إىل 
ذلك.

وقد قيام الباحث بحسياب نسيب اتفياق املحكمن 
باجلامعيات عيى كل  التدرييس  هيئية  أعضياء  السيادة 
مفيردة مين مفيردات املقيياس مين حييث: ميدى متثيل 
هيئية  أعضياء  قيدرات  لقيياس  املقيياس  مفيردات 
التدرييس. كيام قيام الباحث بحسياب صيدق املحتوى 
نسيبة  حلسياب   Lawshe الويش  معادلية  باسيتخدام 
 Content Validity Ratio )CVR) املحتيوى  صيدق 
ليكل سيؤال مين أسيئلة مقيياس قيدرات أعضياء هيئة 

.)Johnston & Wilkinson, 2009) التدرييس 
املحكمين  اتفياق  نسيب  اآليت  اجليدول  ويوضيح 
ومعاميل صيدق الويش ملقيياس قيدرات أعضياء هيئية 

التدرييس.
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م
العدد
الكلي

للمحكمين

عدد
مرات
االتفاق

عدد
مرات

االختالف

نسبة
االتفاق

%

معامل
صدق الوشي

CVR

القرار
الُمتعلق
بالمفردة

تُقبل1801001                   8
تُعدل وتُقبل287187.500.750
تُقبل38801001
تُعدل وتُقبل4862750.500
تُقبل58801001
تُقبل68801001
تُعدل وتُقبل7862750.500
تُعدل وتُقبل887187.500.750
تُقبل98801001
تُقبل108801001
تُعدل وتُقبل1187187.500.750
تُقبل128801001
تُعدل وتُقبل1387187.500.750
تُعدل وتُقبل1487187.500.750
تُقبل158801001
تُعدل وتُقبل16862750.500
تُعدل وتُقبل1787187.500.750
تُقبل188801001
تُقبل198801001
تُعدل وتُقبل2087187.500.750
تُقبل218801001
تُعدل وتُقبل2287187.500.750
تُعدل وتُقبل23862750.500
تُقبل248801001
تُعدل وتُقبل25862750.500
تُعدل وتُقبل2687187.500.750
تُقبل278801001
تُعدل وتُقبل2887187.500.750
تُقبل298801001
تُقبل308801001
تُعدل وتُقبل3187187.500.750
تُعدل وتُقبل3287187.500.750
تُقبل338801001
تُقبل348801001
تُعدل وتُقبل35862750.500
تُقبل368801001
تُعدل وتُقبل37862750.500
تُعدل وتُقبل38862750.500
تُقبل398801001
تُعدل وتُقبل4087187.500.750

متوسط النسبة 
الكلية لالتفاق 
على المقياس

 % 90.94

جدول رقم )1(
نسب اتفاق المحكمين ومعامل صدق الوشي لمقياس قدرات أعضاء هيئة التدريس )ن=8(
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يتضيييح مييين اجليييدول السيييابق أن نسيييب اتفييياق 
السيييادة أعضييياء هيئييية التدرييييس باجلامعيييات عيييى 
أسيييئلة مقيييياس قيييدرات أعضييياء هيئييية التدرييييس 

تيييرتاوح ميييا بييين )75-100٪(.
كيييام يتضيييح مييين اجليييدول السيييابق اتفييياق 
السيييادة املحكمييين عيييى مفيييردات مقيييياس قيييدرات 
أعضييياء هيئييية التدرييييس بنسيييبة اتفييياق كليييية بلغيييت 

 .)90.94٪(
وعييين نسيييبة صيييدق املحتيييوى )CVR( لالوشيييى 
يتضيييح مييين اجليييدول السيييابق أن مجييييع مفيييردات 
مقيييياس قيييدرات أعضييياء هيئييية التدرييييس تتمتيييع 
بقييييم صيييدق حمتيييوى مقبولييية، كيييام بليييغ متوسيييط 
نسيييبة صيييدق املحتيييوى للمقيييياس ككل )0.819( 

وهيييي نسيييبة صيييدق مقبولييية. 
وقيييد أفييياد الباحيييث مييين أراء وتوجيهيييات 
السيييادة املحكمييين مييين خيييالل جمموعييية مييين 

املالحظيييات مثيييل: -
تعدييييل صياغييية بعيييض مفيييردات املقيييياس؛   •

لتصبيييح أكثييير وضوحيييًا.
إعيييادة ترتييييب بعيييض املفيييردات بتقدييييم   •

بعضهيييا عيييى بعيييض.
ومييين خيييالل حسييياب صيييدق مقيييياس قيييدرات 
أعضييياء هيئييية التدرييييس بطريقتيييي صيييدق املحكمييين 
وصيييدق الويش يتضيييح أن املقيييياس يتمتيييع بمعاميييل 
صيييدق مقبيييول؛ مميييا يشييير إىل إمكانيييية اسيييتخدامه يف 

البحيييث احليييايل، والوثيييوق بالنتائيييج التيييي سيسيييفر 
عنهيييا البحيييث.

3 - ثبات املقياس: -
معامل ثبات ألفا كرونباخ: -  

Cronbach’s alpha 

قيييام الباحيييث بحسييياب ثبيييات مقيييياس قيييدرات 
أعضييياء هيئييية التدرييييس باسيييتخدام طريقييية ألفيييا 
كرونبييياخ، وقيييد بلغيييت قيمييية معاميييل ثبيييات مقيييياس 
قيييدرات أعضييياء هيئييية التدرييييس باسيييتخدام طريقييية 
ألفيييا كرونبييياخ ككل، وهيييي )0.809( وهيييي قيمييية 

معاميييل ثبيييات مرتفيييع.

معامل ثبات إعادة التطبيق: -  
  Test- Retest 

قيييام الباحيييث بحسييياب ثبيييات مقيييياس قيييدرات 
أعضييياء هيئييية التدرييييس باسيييتخدام طريقييية إعيييادة 
التطبييييق، وذليييك بإعيييادة تطبييييق املقيييياس عيييى 
العينييية االسيييتطالعية الباليييغ عددهيييا )26( عضيييو 
هيئييية تدرييييس بفاصيييل زمنيييي قيييدره )3( أسيييابيع، 
وقيييد بلغيييت قيمييية معاميييل ثبيييات إعيييادة التطبييييق 
للمقيييياس ككل )0.843**( وهيييو معاميييل ثبيييات 

دال إحصائييييًا عنيييد مسيييتوي داللييية )0.01(. 
ومميييا تقيييدم ومييين خيييالل حسييياب ثبيييات 
مقيييياس قيييدرات أعضييياء هيئييية التدرييييس بطريقتيييي 
ألفيييا كرونبييياخ وإعيييادة التطبييييق يتضيييح أن املقيييياس 
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يتمتيييع بدرجييية مرتفعييية مييين الثبيييات، مميييا يشييير إىل 
إمكانيييية اسيييتخدامه يف البحيييث احليييايل، والوثيييوق 

بالنتائيييج التيييي سيسيييفر عنهيييا البحيييث.

ـــم اإللكـــرتوين:  ـــاس التحـــول نحـــو التعلي ب- مقي
- )إعداد/ الباحث(.         
1 - وصف املقياس: -

هييييدف هيييذا املقيييياس إىل التحيييول نحيييو التعلييييم 
اإللكيييرتوين ليييدى أعضييياء هيئييية التدرييييس بكلييييات 
)الرتبيييية واآلداب، وإدارة األعيييامل، واالقتصييياد 
املنيييزيل، واملجتميييع، والعليييوم واآلداب( بجامعييية 

احليييدود الشييياملية.
ويتكيييون هيييذا املقيييياس مييين عيييدد )30( مفيييردة 
لقيييياس التحيييول نحيييو التعلييييم اإللكيييرتوين ليييدى 
أعضييياء هيئييية التدرييييس، قيييام الباحيييث بصياغتهيييا 
بعيييد االطيييالع عيييى بعيييض املقايييييس السيييابقة التيييي 

ُعنييييت بقيييياس قيييدرات أعضييياء هيئييية التدرييييس.

2 - صدق املقياس: -
مقيييياس  الباحيييث بحسييياب صيييدق  قيييام 
التحيييول نحيييو التعلييييم اإللكيييرتوين باسيييتخدام 
صيييدق املحكمييين وصيييدق املحتيييوى ليييالويش 
 Lawshe Content Validity Ratio )CVR)

حييييث تيييم عيييرض االختبيييار يف صورتيييه األوليييية 
عيييى عيييدد )8( مييين أسييياتذة تكنولوجييييا التعلييييم 

واملناهيييج وطيييرق التدرييييس باجلامعيييات السيييعودية 
مصحوبيييًا بمقدمييية متهيديييية تضمنيييت توضيحيييًا 
والتعرييييف  منيييه،  البحيييث، واهليييدف  ملجيييال 
اإلجرائيييي ملصطلحاتيييه، هبيييدف التأكيييد مييين 
صالحيتيييه وصدقيييه لقيييياس التحيييول نحيييو التعلييييم 

اإللكيييرتوين، وإبيييداء مالحظاهتيييم حيييول: -     
•  ميييدى وضيييوح ومالئمييية صياغييية مفيييردات 

املقيييياس.
•  مدى وضوح تعليامت املقياس. 

•  مدى كفاية عدد مفردات املقياس.
تعدييييل أو حيييذف أو إضافييية ميييا يرونيييه    •

حيتييياج إىل ذليييك.

وقيييد قيييام الباحيييث بحسييياب نسيييب اتفييياق 
التدرييييس  السيييادة أعضييياء هيئييية  املحكمييين 
باجلامعيييات عيييى كل مفيييردة مييين مفيييردات املقيييياس 
مييين حييييث: ميييدى متثييييل مفيييردات املقيييياس 
لقيييياس التحيييول نحيييو التعلييييم اإللكيييرتوين. 
كيييام قيييام الباحيييث بحسييياب صيييدق املحتيييوى 
باسيييتخدام معادلييية الويش Lawshe حلسييياب نسيييبة 
 Content Validity Ratio )CVR) صيييدق املحتيييوى
ليييكل سيييؤال مييين أسيييئلة مقيييياس التحيييول نحيييو 

التعلييييم اإللكيييرتوين.
ويوضيييح اجليييدول اآليت نسيييب اتفييياق املحكمييين 
ومعاميييل صيييدق الويش ملقيييياس التحيييول نحيييو 

التعلييييم اإللكيييرتوين.
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م
العدد
الكلي

للمحكمين

عدد
مرات
االتفاق

عدد
مرات

االختالف

نسبة
االتفاق

%

معامل
صدق الوشي

CVR

القرار
الُمتعلق
بالمفردة

تُعدل وتُقبل187187.500.750
تُقبل28801001
تُقبل38801001
تُعدل وتُقبل487187.500.750
تُعدل وتُقبل587187.500.750
تُقبل68801001
تُقبل78801001
تُقبل88801001
تُعدل وتُقبل987187.500.750
تُعدل وتُقبل1087187.500.750
تُعدل وتُقبل11862750.500
تُقبل128801001
تُعدل وتُقبل13862750.500
تُقبل148801001
تُعدل وتُقبل1587187.500.750
تُعدل وتُقبل1687187.500.750
تُعدل وتُقبل1787187.500.750
تُعدل وتُقبل1887187.500.750
تُقبل198801001
تُعدل وتُقبل2087187.500.750
تُقبل218801001
تُقبل228801001
تُعدل وتُقبل2387187.500.750
تُعدل وتُقبل24862750.500
تُقبل258801001
تُقبل268801001
تُقبل278801001
تُقبل288801001
تُعدل وتُقبل29862750.500
تُقبل308801001

متوسط النسبة 
الكلية لالتفاق 
على المقياس

% 92.08

جدول رقم )2(
 نسب اتفاق المحكمين ومعامل صدق الوشي لمقياس التحول نحو التعليم اإللكتروني )ن=8(
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يتضيح من اجلدول السيابق أن نسيب اتفاق السيادة 
أعضياء هيئية التدريس باجلامعيات عى أسيئلة مقياس 
بين  ميا  تيرتاوح  اإللكيرتوين  التعلييم  نحيو  التحيول 

.)75-100٪(
السيادة  اتفياق  السيابق  اجليدول  مين  يتضيح  كيام 
املحكمين عيى مفردات مقيياس التحول نحيو التعليم 

اإللكيرتوين بنسيبة اتفياق كليية بلغيت )92.08٪(. 
لالوشيى   )CVR( املحتيوى  صيدق  نسيبة  وعين 
يتضيح مين اجليدول السيابق أن مجيع مفيردات مقياس 
التحيول نحيو التعلييم اإللكيرتوين تتمتيع بقييم صدق 
حمتيوى مقبولة، كام بلغ متوسيط نسيبة صيدق املحتوى 
للمقيياس ككل )0.842( وهيي نسيبة صيدق مقبولة. 
وقيد أفياد الباحيث مين أراء وتوجيهيات السيادة 
املحكمين من خيالل جمموعة مين املالحظيات مثل:-
املقيياس؛  مفيردات  بعيض  صياغية  تعدييل   •

وضوحيًا. أكثير  لتصبيح 
إعيادة ترتييب بعض املفيردات بتقدييم بعضها   •

عيى بعيض.
ومين خيالل حسياب صدق مقيياس التحيول نحو 
التعلييم اإللكرتوين بطريقتي صيدق املحكمن وصدق 
صيدق  بمعاميل  يتمتيع  املقيياس  أن  يتضيح  الويش 
مقبيول؛ مميا يشير إىل إمكانيية اسيتخدامه يف البحيث 
احليايل، والوثيوق بالنتائج التي سيسيفر عنهيا البحث.

3 - ثبات املقياس:-
 Cronbach’s -:معامـل ثبات ألفـا كرونبـاخ  

alpha

قيام الباحث بحسياب ثبيات مقياس التحيول نحو 

التعلييم اإللكيرتوين باسيتخدام طريقية ألفيا كرونباخ، 
وقيد بلغيت قيمية معامل ثبيات مقيياس التحيول نحو 
التعلييم اإللكيرتوين باسيتخدام طريقية ألفيا كرونبياخ 
ثبيات  معاميل  قيمية  وهيي   )0.782( وهيي  ككل، 

. تفع مر
  Test- Retest - :معامل ثبات إعادة التطبيق  

قيام الباحث بحسياب ثبيات مقياس التحيول نحو 
التعلييم اإللكيرتوين باسيتخدام طريقة إعيادة التطبيق، 
وذلك بإعيادة تطبيق املقيياس عى العينة االسيتطالعية 
بفاصيل  تدرييس،  هيئية  )26( عضيو  الباليغ عددهيا 
زمنيي قيدره )3( أسيابيع، وقيد بلغيت قيمية معاميل 
 )**0.826( ككل  للمقيياس  التطبييق  إعيادة  ثبيات 
وهيو معاميل ثبيات دال إحصائييًا عنيد مسيتوي داللة 

.)0.01(
مقيياس  ثبيات  حسياب  خيالل  ومين  تقيدم  ومميا 
ألفيا  بطريقتيي  اإللكيرتوين  التعلييم  نحيو  التحيول 
كرونبياخ وإعيادة التطبييق يتضيح أن املقيياس يتمتيع 
إمكانيية  إىل  يشير  مميا  الثبيات،  مين  مرتفعية  بدرجية 
اسيتخدامه يف البحيث احليايل، والوثيوق بالنتائيج التي 

البحيث. عنهيا  سيسيفر 
برنامج التدريب اإللكرتوين املقرتح: -

يسيتند هيذا الرناميج التدريبيي إىل بيئيات التعليم 
الشيخصية )PLE(؛ هبيدف تنميية قدرات أعضياء هيئة 
التدرييس بجامعية احليدود الشياملية يف التحيول نحيو 
التعلييم اإللكرتوين، وتطليب تنفيذ الرناميج التدريبي 
سياعة   )16( الشيخصية  التعليم  بيئيات  عيى  القائيم 

. يبية ر تد
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األهداف العامة للربنامج التدريبي: -  
 تنميية قيدرات أعضياء هيئة التدرييس بجامعة . 1

احلدود الشياملية
التعلييم . 2 نحيو  التحيول  قيدرات  تنميية   

التدرييس  هيئية  أعضياء  ليدى  اإللكيرتوين 
الشياملية. احليدود  بجامعية 

األهداف السلوكية للربنامج التدريبي:-  
بعيد االنتهياء من هيذا الرناميج التدريبيي جيب أن 

يكيون املتيدرب قادرًا عيى أن:-
 جُييد استخدام األدوات املتاحة يف النظام.. 1
 يدير صفحته الشخصية.. 2
 ُيضيف إعالنات إىل صفحته الشخصية. . 3
 يرفع الواجبات ويصححها.. 4
 ُيعد اختبارًا إكرتونيًا يف جمال تصصه.. 5
 ُيدير املحتوى التعليمي وُيصنفه.. 6
 ُيصمم املنتديات ويديرها.. 7
 يستخدم الرسائل والريد اإللكرتوين.. 8

الربنامـج  يف  املسـتخدمة  التدريـس  طرائـق   
- التدريبـي: 

 طريقة املحارضة.. 1
 طريقة املناقشة.. 2
 طريقة العصف الذهني.. 3
طريقة التعلم التعاوين.. 4
5 ..Web Quest طريقة الرحالت املعرفية 

حمتوى الربنامج التدريبي: -  
 مقدمية عين التعلييم اإللكيرتوين ونظيام بالك . 1

بورد.
 كيفية تسجيل الدخول ملوقع النظام.. 2
 حترير املعلومات الشخصية.. 3
4 ..)Modules( التعرف عى الوحدات النمطية 
 قائمة املقرر الرئيسة.. 5
 تسيجيل الدخيول كطاليب إىل مقيرر خياص، . 6

وحيل الواجبيات واالختبيارات واملشياركة يف 
املنتديات.

كل . 7 عيى  والرتكييز  املحتيوى  إنشياء  عنيارص   
إلكيرتوين. مقيرر  إلنتياج  عنيرص 

 اإلعالنات، إضافة رابط وكيفية إنشائها.. 8
 الرييد اإللكرتوين ورسيائل اليدورة التدريبية . 9

والتقويم.
للطيالب، . 10 ورفعهيا  إنشياؤها  1الواجبيات 

عليهيا. الطيالب  رد  بعيد  تقييمهيا  ذليك  وبعيد 
 تصميم شكل املقرر التدريبي وبنيته.. 11
 االختبيارات إنشياؤها وتصميمهيا، ومين ثم . 12

بنرها. التحكيم 
الواجبيات . 13 وتقيييم  التقدييرات  مركيز   

. ت ا ر ختبيا ال ا و
الرسيائل . 14 وسالسيل  املنتدييات  إنشياء   1

املنتيدى. وإعيدادات 
البرنامـج  لجلسـات  الزمنـى  التخطيـط   

- التدريبـي: 
عيى  القائيم  التدريبيي  الرناميج  تنفييذ  تطليب 
بيئيات التعليم الشيخصية عيدد )8( جلسيات تدريبية 
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بواقيع عيدد )16( سياعة تدريبيية، ويوضيح اجليدول 
اآليت املخطيط الزمنيى واملحتيوى التعليميي جللسيات 

- التدريبيي:  الرناميج 

صدق الربنامج التدريبي: -  
تيم عيرض الرناميج التدريبيي القائيم عيى بيئات 
التعليم الشيخصية يف صورتيه األوليية عيى عيدد )8( 

عددالمحتوى التعليمي والتدريبيالتوقيتاليومم
الساعات

10-12االثنين1
 التطبيق القبلي ألدوات البحث والترحيب بالمشاركين 

وتوعيتهم بطبيعة البرنامج وعدد الجلسات ومواعيد 
اللقاءات.

2

12-2األربعاء2
 مقدمة عن التعليم اإللكتروني ونظام بالك بورد.

 كيفية تسجيل الدخول لموقع النظام.
 تحرير المعلومات الشخصية.

2

10-12االثنين3

.)seludoM) التعرف على الوحدات النمطية 
 قائمة المقرر الرئيسة.

 تسجيل الدخول كطالب إلى مقرر خاص وحل 
الواجبات واالختبارات والمشاركة في المنتديات.

2

12-2األربعاء4

 عناصر إنشاء المحتوى والتركيز على كل عنصر 
إلنتاج مقرر إلكتروني.

 اإلعالنات، إضافة رابط وكيفية إنشائها.
 البريد اإللكتروني ورسائل الدورة التدريبية والتقويم.

2

10-12االثنين5
 الواجبات إنشاؤها ورفعها للطالب وبعد ذلك تقييمها 

بعد رد الطالب عليها.
 تصميم شكل المقرر التدريبي وبنيته.

2

12-2األربعاء6
 االختبارات إنشاؤها وتصميمها، ومن ثم التحكم بنشرها.

مركز التقديرات وتقييم الواجبات واالختبارات.  
2

2 إنشاء المنتديات وسالسل الرسائل وإعدادات المنتدى.10-12االثنين7

التطبيق البعدي ألدوات البحث وتقويم البرنامج وغلقه 12-2األربعاء8
2وشكر السادة المشاركين.

16المجموع الكلي

جدول رقم )3(
 المخطط الزمنى والمحتوى التعليمي لجلسات البرنامج التدريبي
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وطيرق  واملناهيج  التعلييم  تكنولوجييا  أسياتذة  مين 
بمقدمية  مصحوبيًا  السيعودية  باجلامعيات  التدرييس 
متهيديية تضمنيت توضيحيًا ملجيال البحيث، واهليدف 
منيه، والتعرييف اإلجرائيي ملصطلحاته؛ هبيدف التأكد 
مين صالحيته وصدق بنائيه وقدرته عيى تنمية قدرات 
أعضياء هيئية التدرييس بجامعية احليدود الشياملية يف 
التحول نحيو التعلييم اإللكرتوين، وإبيداء مالحظاهتم 

حيول ميدى: -
وضوح أهداف الرنامج التدريبي.  -

الرتابط بن جلسات الرنامج التدريبي.  -

التدريبيي  الرناميج  أهيداف  بين  الرتابيط   -
. ه ا حمتيو و

للرناميج  امُلخططية  الزمنيية  امليدة  كفايية   -
. يبيي ر لتد ا

فعالية االسيرتاتيجيات املسيتخدمة يف الرنامج   -
التدريبيي.

ارتباطهيا  وميدى  املختلفية  األنشيطة  فعاليية   -
التدريبيي. الرناميج  بأهيداف 

كفاية أسياليب التقويم املسيتخدمة يف الرنامج   -
التدريبيي ومالئمتهيا.

البندم
عدد
مرات
االتفاق

عدد
مرات

االختالف

نسبة
االتفاق

%
80100وضوح أهداف البرنامج التدريبي.1

80100مدى الترابط بين جلسات البرنامج التدريبي.2

مدى الترابط بين أهداف البرنامج التدريبي 3
7187.5ومحتواه.

مدى كفاية المدة الزمنية الُمخططة للبرنامج 4
6275التدريبي.

مدى فعالية االستراتيجيات المستخدمة في البرنامج 5
7187.5التدريبي.

مدى فعالية األنشطة المختلفة ومدى ارتباطها 6
80100بأهداف البرنامج التدريبي.

مدى كفاية أساليب التقويم المستخدمة في البرنامج 7
7187.5التدريبي ومالئمتها.

النسبة الكلية 
لالتفاق على 

البرنامج
% 91.07

جدول رقم )4(

نسب اتفاق السادة المحكمين حول البرنامج التدريبي القائم على بيئات التعلم الشخصية )ن=8(
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ويوضيييح اجليييدول رقيييم )4( نسيييب اتفييياق 
السيييادة املحكمييين حيييول الرناميييج التدريبيييي 

القائيييم عيييى بيئيييات التعليييم الشيييخصية.
يتضيييح مييين اجليييدول السيييابق أن نسيييبة االتفييياق 
الكليييية مييين قبيييل السيييادة املحكمييين عيييى صالحيييية 
الرناميييج التدريبيييي القائيييم عيييى بيئيييات التعليييم 
الشيييخصية بلغيييت )٪91.07(، وهيييي نسيييبة اتفييياق 
مرتفعييية؛ مميييا ُيشييير إىل صالحيييية الرناميييج للتطبييييق 
والوثيييوق بالنتائيييج التيييي سُيسيييفر عنهيييا البحيييث. 
شاشيييات  بعيييض   )3-5( األشيييكال  وتوضيييح 

الرناميييج التدريبيييي.

نتائج البحث
 ومناقشتها وتفسيها: -

يتنياول هيذا اجليزء اختبيار صحية فيروض البحث 
وتفسير النتائيج ومناقشيتها يف ضيوء اإلطيار النظيري 
اجليزء  هيذا  الباحيث  وخيتتيم  السيابقة،  والدراسيات 

بتوصييات البحيث والبحيوث املقرتحية.
اعتميد الباحيث يف التحلييل اإلحصائيي للبيانيات 
للتأكيد مين صحية فيروض البحيث مين عدمهيا عيى 

األسياليب اإلحصائيية اآلتيية: -
اختبيار »ت« t-Test  للمقارنة بن املتوسيطات   •

املرتبطية وغير املرتبطية.

المتغيرات
حجم التأثيرداللة الفروقالقياس البعديالقياس القبلي

)η2(

مستوى قيمة )ت(عمعم
الداللةالقيمة الداللة

قدرات 
مرتفع1711.1353911.1968.1240.010.667أعضاء هيئة التدريس

جدول )5(
 داللة الفروق وحجم التأثير بين متوسطات درجات 

أفراد المجموعة التجريبية في القياسين
 القبلي والبعدي لقدرات أعضاء هيئة التدريس )ن=34(
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.Effect Size حجم التأثر  •
 Blacke لبيالك  املعيدل  الكسيب  نسيبة   •

.Modified Gain Ratio

واسيتخدم الباحث يف التحليل اإلحصائي للبيانات 
 )SPSS حزمية الرامج اإلحصائيية للعليوم االجتامعية
)20، وفييام يي اختبار فيروض البحث وتفسير النتائج 

- ومناقشتها: 
1 - اختبار الفرض األول: -

ينيص عيى أنيه يوجيد فيرق دال إحصائييا عنيد 
أفيراد  درجيات  متوسيطات  بين   )0.05( مسيتوى 
املجموعية التجريبيية يف القياسين القبيي والبعيدي 
القيياس  التدرييس لصاليح  لقيدرات أعضياء هيئية 

البعيدي.
والختبيار صحية هذا الفيرض اسيتخدم الباحث 
اختبيار »ت« t-test للمجموعيات املرتبطية حلسياب 
أفيراد  درجيات  متوسيطات  بين  الفيروق  داللية 

املجموعية التجريبيية يف القياسين القبيي والبعيدي 
لقيدرات أعضياء هيئية التدرييس.

كام قيام الباحث بحسياب حجم التأثير مربع إيتا 
)η2( للتعيرف عيى حجيم تأثير الرناميج التدريبي 
القائم عيى بيئات التعلم الشيخصية )PLE( يف تنمية 
احليدود  بجامعية  التدرييس  هيئية  أعضياء  قيدرات 

الشاملية.
ويوضح اجلدول السيابق رقيم )5( داللة الفروق 
أفيراد  درجيات  متوسيطات  بين  التأثير  وحجيم 
املجموعية التجريبيية يف القياسين القبيي والبعيدي 

لقيدرات أعضياء هيئية التدرييس.
يتضيح من اجليدول السيابق أنيه يوجد فيرق دال 
إحصائييًا بين متوسيطات درجيات أفيراد املجموعة 
لقيدرات  والبعيدي  القبيي  القياسين  يف  التجريبيية 
أعضياء هيئية التدرييس لصاليح القيياس البعيدي، 
حييث بلغيت قيمية )ت( املحسيوبة )8.124( وهي 

جدول )6(
 داللة الفروق وحجم التأثير بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسين

 القبلي والبعدي للتحول نحو التعليم اإللكتروني )ن=34(

المتغيرات
حجم التأثيرداللة الفروقالقياس البعديالقياس القبلي

)η2(

مستوى قيمة )ت(عمعم
الداللةالقيمة الداللة

التحول نحو التعليم 
مرتفع61.167.5783.284.3214.7980.010.869اإللكتروني
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قيمية دالية إحصائييًا عنيد مسيتوى داللية )0.01(.
التدريبيي  الرناميج   )η2( تأثير  حجيم  وعين 
يف   )PLE( الشيخصية  التعليم  بيئيات  عيى  القائيم 
بجامعية  التدرييس  هيئية  أعضياء  قيدرات  تنميية 
احليدود الشياملية، يتضيح مين اجليدول السيابق أن 
حجيم تأثير الرناميج التدريبيي القائيم عيى بيئيات 
التعليم الشيخصية )PLE( يف تنميية قيدرات أعضاء 
بليغ  الشياملية  احليدود  بجامعية  التدرييس  هيئية 
)0.667(، وهيو حجيم تأثير مرتفيع، أي: أن نسيبة 
التبايين يف قيدرات أعضياء هيئية التدرييس بجامعية 
احليدود الشياملية، والتيي ترجيع للرناميج التدريبي 
القائيم عيى بيئيات التعليم الشيخصية )PLE( هيي 

.)66.7٪(

 2 - اختبار الفرض الثاين: -

ينيص عيى أنيه »يوجيد فيرق دال إحصائييًا عنيد 

أفيراد  درجيات  متوسيطات  بين   )0.05( مسيتوى 

املجموعية التجريبيية يف القياسين القبيي والبعيدي 

للتحيول نحيو التعلييم اإللكيرتوين لصاليح القياس 

البعيدي«.

والختبيار صحية هذا الفيرض اسيتخدم الباحث 

اختبيار »ت« t-test للمجموعيات املرتبطية حلسياب 

أفيراد  درجيات  متوسيطات  بين  الفيروق  داللية 

املجموعية التجريبيية يف القياسين القبيي والبعيدي 

للتحيول نحيو التعلييم اإللكيرتوين.

كام قيام الباحث بحسياب حجم التأثير مربع إيتا 

)η2( للتعيرف عيى حجيم تأثير الرناميج التدريبي 

القائم عيى بيئات التعلم الشيخصية )PLE( يف تنمية 

التحيول نحيو التعليم اإللكيرتوين لدى أعضياء هيئة 

التدرييس بجامعة احلدود الشياملية.

الفيروق،  داللية   )6( رقيم  اجليدول  ويوضيح 

أفيراد  درجيات  متوسيطات  بين  التأثير  وحجيم 

املجموعية التجريبيية يف القياسين القبيي والبعيدي 

اإللكيرتوين. التعلييم  نحيو  للتحيول 

يتضيح من اجليدول السيابق أنيه يوجد فيرق دال 

إحصائييًا بين متوسيطي درجيات أفيراد املجموعية 

التجريبيية يف القياسين القبي والبعيدي للتحول نحو 

التعلييم اإللكيرتوين لصاليح القياس البعيدي، حيث 

بلغت قيمية )ت( املحسيوبة )14.798(، وهي قيمة 

دالية إحصائيًا عند مسيتوى داللية )0.01(.

وعين حجم تأثير )2_( الرناميج التدريبي القائم 

تنميية  يف   )PLE( الشيخصية  التعليم  بيئيات  عيى 

أعضياء  ليدى  اإللكيرتوين  التعلييم  نحيو  التحيول 

هيئية التدرييس بجامعة احليدود الشياملية، يتضح من 

اجليدول السيابق أن حجيم تأثير الرناميج التدريبي 
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القائم عيى بيئات التعلم الشيخصية )PLE( يف تنمية 

التحيول نحيو التعلييم اإللكيرتوين بليغ )0.869(، 

وهيو حجيم تأثير مرتفيع، أي: أن نسيبة التبايين يف 

أعضياء  ليدى  اإللكيرتوين  التعلييم  نحيو  التحيول 

والتيي  الشياملية،  احليدود  بجامعية  التدرييس  هيئية 

ترجيع للرناميج التدريبيي القائيم عى بيئيات التعلم 

.)86.9٪( هيي   )PLE( الشيخصية 

مناقشة وتفسي نتائج البحث: -

فييام خيتيص بالدراسيات التيي بحثيت يف فعاليية 

براميج التدرييب اإللكيرتوين تتفيق هيذه النتيجة مع 

السيابقة  والبحيوث  الدراسيات  مين  الكثير  نتائيج 

مثيل دراسية )أبيو خطيوة، 2013م( والتي كشيفت 

عيى  قائيم  مقيرتح  برناميج  فاعليية  عين  نتائجهيا 

بعيض  تنميية  يف  بعيد  عين  اإللكيرتوين  التدرييب 

هيئية  أعضياء  ليدى  اإللكيرتوين  التعلييم  مهيارات 

التدرييس، كيام تتفيق هيذه النتيجة ميع نتائج دراسية 

)بيدر، 2011م( والتيي كشيفت نتائجها عين فعالية 

معيارف  تنميية  يف  اإلنرتنيت  تدريبيي عير  برناميج 

ليدى  التحصيليية  االختبيارات  بنياء  ومهيارات 

معليامت الرياضييات ، كذلك تتفيق هيذه النتيجة مع 

نتائيج دراسية )احلميري، 2008م( والتيي كشيفت 

لرناميج  إحصائييًا  دال  أثير  وجيود  عين  نتائجهيا 

تدرييب إلكيرتوين مقيرتح لتدرييب معلميي العليوم 

عى بعيض اسيرتاتيجيات التدريس احلديثية، وأخرًا 

)اخلييال،  دراسية  نتائيج  ميع  النتيجية  هيذه  تتفيق 

2007( والتيي كشيفت نتائجهيا عن فاعليية برنامج 

عليم  مفاهييم  لتنميية  بعيد  عين  للتدرييب  مقيرتح 

الفضياء ومهيارات تدريسيها ليدى معلميي العليوم 

اإلعداديية. باملرحلية 

األسيباب  إىل  النتيجية  هيذه  الباحيث  وُيرجيع 

اآلتيية:-

إحيدى  اإللكيرتوين  التدرييب  بيئية  تعيد   •

اسيتخدام  عيى  القائمية  احلديثية  املداخيل 

تكنولوجييا املعلوميات يف تصمييم املواقيف 

اسيتخدام  مين  تزييد  والتيي  التعليميية، 

اسيرتاتيجيات التعلم النشيط واسرتاتيجيات 

كيام  املتيدرب،  حيول  املتمركيز  التعليم 

وربيط  اإلجييايب  التعلييم  عيى  تشيجع  أهنيا 

املعلومية، كام تيؤدى إىل التجريب واملشياهدة 

واالسيتنتاج.

مّكين برناميج التدرييب القائيم عيى بيئيات   •

هيئية  أعضياء  السيادة  الشيخصية  التعليم 

التعبير  مين   - البحيث  عينية   - التدرييس 
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بحريية عين أفكارهيم ميع إتاحية الوقت هلم 

واملشياركة. للتعليم 

تنوع مصيادر املعلومات يف برناميج التدريب   •

القائيم عيى بيئيات التعليم الشيخصية حيث 

لتوصييل  متنوعية؛  طيرق  اسيتخدام  تيم 

التعليميي. املحتيوى 

•        املرونية الكافيية لرنامج التدريب القائم عى 

بيئات التعلم الشيخصية يف تلبية االحتياجات 

الفرديية وأنيامط التعلم ليدى السيادة أعضاء 

هيئية التدرييس - عينية البحيث - باختالف 

وأوقاهتم. وأعامرهم  مسيتوياهتم 

احتيواء برناميج التدرييب القائم عيى بيئات   •

التعليم الشيخصية عيى العديد من األنشيطة 

واملتكاملية،  املتدرجية  والفرديية  التعاونيية 

والتيي قيد يكون من شيأهنا املسيامهة يف تنمية 

والتحيول  التدرييس  هيئية  أعضياء  قيدرات 

نحيو التعليم اإللكيرتوين.

عيى  القائيم  التدرييب  برناميج  عيى  غليب   •

بيئيات التعليم الشيخصية طابيع التفاعليية، 

فأصبيح  األنشيطة  طرييق  عين  والتعليم 

املتيدرب إجيابيًا باسيتمرار يف موقيف التعلم؛ 

مكاسيب  مين  يعظيم  أن  شيأنه  مين  وهيذا 

التعليميية. املتيدرب 

ومين خيالل األسيباب العلميية املنطقية السيابقة 

يتضيح للباحيث منطقية نتائيج هذه الدراسية، والتي 

كشيفت عين برنامج تدريبيي قائم عى بيئيات التعلم 

هيئية  أعضياء  قيدرات  لتنميية  )PLE(؛  الشيخصية 

التدرييس بجامعية احلدود الشياملية يف التحيول نحو 

اإللكرتوين. التعلييم 

توصيات ومقرتحات البحث: -

مين خيالل نتائيج البحث احليايل ييويص الباحث 

بام ييي: -

 رضورة العنايية براميج تدرييب أعضاء هيئة . 1

اجلامعيي،  التعلييم  بمؤسسيات  التدرييس 

وتطويرهيا بحييث تتيالءم ميع احتياجاهتيم 

واملشيكالت التيي تواجههيم أثنياء عملييات 

التعلييم والتعليم والتدرييب.

اإللكيرتوين . 2 التدرييب  براميج  يف  التوسيع 

لتصبيح  اجلامعيي؛  التعلييم  بمؤسسيات 

نظاميًا فردييًا وجيزًءا مين منظومية التدريب، 

ولييس نظاميًا ثانوييًا يدعيم النظيام التقليدي 

. فحسيب

التعلييم . 3 مؤسسيات  داخيل  نظيام  توفير 
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التدرييب  احتياجيات  جلميع  اجلامعيي 

التدرييس  هيئية  ألعضياء  اإللكيرتوين 

باعتبارهيا األسياس الذي ترتكيز عليه برامج 

التدرييب اإللكيرتوين وإعيداد الراميج التي 

ذليك. حتقيق 

 إعيداد قائمية تدريبية مصنفية إىل تصصات . 4

علميية وأدبيية؛ لتحقيق رغبيات واجتاهيات 

التعلييم  يدعيم  بيام  التدرييس  أعضياء هيئية 

التعلييم  مؤسسيات  داخيل  اإللكيرتوين 

اجلامعيي وحيقيق أكير فائيدة منيه.

التعليم . 5 بيئيات  بإدخيال  العنايية  رضورة 

االفرتاضيية  والفصيول   )PLE( الشيخصية 

داخيل  اإللكيرتوين  التدرييب  براميج 

اجلامعيي. التعلييم  مؤسسيات 
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فلسفة التعليم عن بعد وأهدافه في الجامعات السعودية
 من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

هند محمد عبد اهلل األحمد و وفاء إبراهيم فهد الفريح
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

)قدم للنشر يف 1436/06/10 هـ؛ وقبل للنشر يف 1438/02/06 هـ(
ملخـص البحـث: هدفيت هيذه الدراسية إىل حتدييد متطلبيات حتقيق األهيداف العامية للتعليم عن بعيد من وجهية نظر أعضياء هيئة التدرييس، وذلك بعيد تكوين 
إطيار مرجعيي لفلسيفة التعليم عين بعد يف اجلامعات السيعودية، وحتدييد أهداف عامة للتعلييم عن بعد من وجهية نظر أعضاء هيئية التدريس، والكشيف عن واقع 
تنفييذ براميج التعلييم عين بعد مين وجهة نظر أعضياء هيئة التدريس.واسيتخدمت الدراسية املنهيج الوصفي بأسيلوبيه الوثائقي واملسيحي. وقد توصلت الدراسية 
إىل نتائيج أمههيا: أن أفيراد عينية الدراسية موافقيون بدرجية كبيرة عى األهيداف العامية للتعليم عن بعيد التي يمكن حتقيقهيا يف اجلامعيات السيعودية، كام توصلت 
إىل أن وجهية نظير أفيراد عينية الدراسية عيى واقيع تنفييذ براميج التعليم عن بعيد كانت مرضيية بدرجية عالية عى عيدد من مالميح واقع تنفييذ الراميج، وأن أفراد 
عينية الدراسية موافقيون بدرجية كبرة جيدًا عى وجود متطلبيات لتحقيق األهيداف العامة للتعليم عن بعيد يف اجلامعات السيعودية. وخلصت املقابلية إىل أنه يمكن 
حتقييق األهيداف العامة للتعليم عن بعد عندما تتبنى اجلامعات السيعودية فلسيفة واضحية للتعليم عن بعد، تنفذ فيه مقيررات إلكرتونية تفاعليية، ومواءمة خمرجات 
التعلييم عين بعد لسيوق العميل وإجياد املرجعية األساسيية والوحيدة هليذا النوع من التعلييم. وتوصلت الدراسية إىل العديد مين التوصيات يف ضوء نتائج الدراسية.                                            

كلامت مفتاحية: فلسفة-التعليم عن بعد-اجلامعات السعودية-أعضاء هيئة التدريس

*****
Philosophy of Distance Education and its Objectives in Saudi Universities from the 

Perspectives of Faculty Members

Hind Mohammed Abdullah Al-Ahmad )*( & Wafa Ibrahim Fahd Freeh )**(1

Imam Muhammad bin Saud Islamic University

)Receivied  30/3/2015  ;  accepted for publication  6/11/2016 )

Abstract: The aim of this study is to determine the requirements for achieving the general objectives of distance education in Saudi universities from 
the perspectives of faculty members after a reference framework has been established for the philosophy of distance education in Saudi universities. 
It also aimed to set general objectives of distance education, and to expose the status quo of distance education implementation in Saudi universities. 
The study adopted the documentary and descriptive survey approach. The following are some of the most important results of the study: The sample 
population of the study considerably agreed on the general objectives of distance learning that can be achieved in Saudi universities. It also found 
that the study sample has highly concentrated on a number of features of the actual distance education programs. Moreover, the study revealed the 
agreement of the study population largely on the existence of requirements to achieve the overall objectives of distance education in Saudi universities. 
The study concluded that the objectives of distance learning could be achieved once Saudi universities adopt a clear philosophy therefore, where 
interactive electronic courses can be designed and implemented. The outputs of distance learning is expected to meet the labor market needs, and the 
only basic reference of this type of education should be established. The research is concluded with several recommendations in the light of the study 
results.         

 Key words: philosophy, distance education, Saudi universities, faculty members
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املقدمة
يف  برسعية  منتيرًا  بعيد  عين  التعلييم  أصبيح 
اجلامعيات، لييس يف اليدول املتقدمة فحسيب بل حتى 
يف جامعيات اليدول الناميية حتياول جيادة اإلفيادة مين 

النظيام. إجيابييات هيذا 
أثبتيت  فقيد  اخلليجيية  اجلامعيات  مسيتوى  وعيى 
بعيد  عين  التعلييم  واقيع  عين  اسيتطالعية  دراسية 
بجامعيات دول جملس التعاون ليدول اخلليج العريب أن 
معظم اجلامعيات اخلليجية تطط لألخيذ بنظام التعليم 

عين بعيد؛ مليا ليه مين إجيابييات، )عفيفيي،2007(.
 فاالندمياج اليذي حصل بين التقنيية واالتصاالت 
فتيح آفاقًا رحبية للجامعات؛ حليل املشياكل التي تعاين 
واالسيتيعاب  القبيول  مشيكلة  مثيل  اجلامعيات  منهيا 
ومشيكلة النقيص يف أعضياء هيئية التدرييس يف بعض 

التخصصيات، ومشيكلة تعليم الفتاة.
بنظيام  لألخيذ  تدفعنيا  عدييدة  ميررات  وهنياك 
التعلييم عين بعيد يف اجلامعات، كيام أكدهتيا العديد من 

الدراسيات والبحيوث يف هيذا املجيال منهيا:
فقد أشيارت دراسية بكر إىل أنه يرتبط بفلسيفة   -
التعلييم  أجيل  مين  لييس  املسيتمر،  التعلييم 
والتنميية  التعلييم  أجيل  مين  ولكين  وحيده، 
واملهيارات  واحلاجيات  املتطلبيات  ومواجهية 
شيتى  ويف  ييوم،  بعيد  يوميًا  تسيتحدث  التيي 

2000م(. )بكير،  املجياالت 
وقيد أكيد الزكيري أن البحيث العلميي أثبيت   -
أن احلاجيز امليكاين لييس ليه تأثير سيلبي عيى 

العلميي،  التحصييل  أو  التعلييم  خمرجيات 
فكثير من الدراسيات تشير إىل أنيه ليس هناك 
فيرق يف التحصييل األكاديميي بين الطيالب 
الذيين تلقيوا تعليمهيم عن بعيد وبين أقراهنم 
الذيين تلقيوا تعليمهيم يف حجيرات الدراسية 

)الزكيري، 1423هيي(
التقيدم العلميي  أنيه يتناسيب ميع  إضافية إىل   -
اليذي  الكبير  املعيريف  والرتاكيم  الرسييع 
نعيشيه هيذه األييام فمتابعية اجلدييد يف جميال 
مثياًل  اآليل  احلاسيب  وهندسية  كالطيب  ميا، 
يمكين أن يتيم عين بعيد يومييًا عير الشيبكة 
يعيد  هليذا  )اإلنرتنيت(؛  للمعلوميات  العامليية 
األخيذ هبذا النيوع مين التعليم مواكبية للعرص 
الييوم. نعيشيها  التيي  احليياة  لظيروف  ومسيايرة 

مشكلة الدراسة:
أمهيية  مين  وانطالقيًا  تقيدم،  ميا  عيى  وتأسيسيًا   
توظييف التقنييات يف اجلامعات السيعودية، تيم التوجه 
تكيون  بعيد،  عين  للتعلييم  عيامدات  تأسييس  نحيو 
مسيؤولة عين تطويير فعالييات التعلييم عين بعيد، إذ 
عمليت اجلامعيات مين خالهليا عيى تطويير براجمهيا، 
وحتسين مشياريعها التنمويية بغيية اسيتيعاب األعيداد 
الكبيرة مين امللتحقين بالتعلييم اجلامعي، السييام وأن 
للدولية)-1431 التاسيعة  التنميية  خطية  ميؤرشات 
1435هيي( تؤكد عى وجود تزايد مسيتمر يف معدالت 
االلتحياق بالتعلييم العيايل، فقيد ارتفيع عيدد الطالب 
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املقيديين يف التعلييم العيايل مين 571.8 أليف طاليب 
وطالبية يف عيام 1425-1424هيي إىل 759.9 أليف 
وهيذا  1430-1439هيي.  العيام  يف  وطالبية  طاليب 
التزاييد الكبير مين امللتحقين بالتعليم العايل، يسيتلزم 
والقبيول،  االلتحياق  نظيام  يف  تغييرات  إحيداث 
تتناسيب ميع مطاليب االعتيامد األكاديميي  وبطريقية 
واجليودة التعليميية، ومطاليب نير التعلييم وتوسييع 
نطاقيه وحتقييق ديمقراطيية التعلييم. ويف هيذا السيياق 
بين الغاميدي)2012( أمهيية اسيتخدام نظيام التعليم 
عين بعيد؛ لتطويير التعلييم العيايل يف اململكية العربيية 
السيعودية، وتطيي العقبيات التيي تواجهيه؛ مليا هليذا 
النظام من فوائد إجيابية؛ إذ يوسيع قاعيدة التعليم العايل 
ويتيحيه جلمييع الراغبين يف االلتحياق بيه مين خمتلف 
بتكالييف  مقارنية  قليلية  بتكالييف  اململكية،  مناطيق 
اجلامعيات التقليديية. ويؤيد الغدييان)2007م( ذلك، 
حييث ييرى أن خيراء التعلييم، والباحثين أكيدوا أن 
التعلييم عين بعيد بمثابية رضورة قصيوى للجامعات، 
حليل الكثير مين املشيكالت التيي تواجههيا، وكذلك 
الكبيرة يف العيرص احليارض  التعليميية  النقلية  ملواكبية 
اليذي اتسيم بالتقنيية العاليية؛ إذ يتييح هيذا النيوع من 
التعلييم االنفتياح عى العيامل عن طرييق التعامل املبارش 

ميع مصيادر املعلوميات.
بعيد  التعلييم عين  براميج  حداثية  مين  وانطالقيا   
دراسيات  يسيتلزم  فاألمير  السيعودية؛  اجلامعيات  يف 
متعمقة، لبحث فلسيفتها وسيبل تطويرهيا، والوصول 
إىل نتائج تسيهم يف تطوير الوضع احلايل وحتسيينه، وهو 

أمير مؤكد علييه يف النظيم اجلامعية يف اليدول املتقدمة. 
ذليك  العي)1425هيي(  يؤكيد  ويف هيذا اخلصيوص، 
بقوله »تسيعى بعيض اجلامعات األمريكيية واألوروبية 
والعربيية التيي قاميت بتقديم براميج التعلييم عن بعد، 
مين التحقيق مين فعاليية كفياءة تليك الراميج، سيواء 
مين وجهية نظير الطيالب، أو مين وجهية نظير أعضاء 

هيئية التدرييس عين بعد«. 
ومين ثم فيإن مشيكلة الدراسية تتمثل قي األسيئلة 

التالية:
س1:مـا اإلطـار املرجعي لفلسـفة التعليـم عن بعد 

الامعات؟ يف 
س2:مـا األهـداف العامـة للتعليـم عـن بعـد التـي 
مـن  السـعودية  الامعـات  يف  حتقيقهـا  يمكـن 

وجهـة نظـر أعضـاء هيئـة التدريـس؟
س3:مـا واقـع تنفيـذ برامـج التعليـم عـن بعـد يف 
الامعـات السـعودية مـن وجهـة نظـر أعضاء 

هيئـة التدريـس؟
س4:مـا متطلبـات حتقيـق األهداف العامـة للتعليم 
عـن بعـد يف الامعـات السـعودية مـن وجهـة 

نظـر أعضـاء هيئـة التدريس؟

أهداف الدراسة:
     هدفت الدراسة إىل حتقيق ما يأيت:

تكويين اإلطيار املرجعيي لفلسيفة التعلييم عن . 1
اجلامعات. بعيد يف 

يف . 2 بعيد  عين  للتعلييم  عامية  أهيداف  حتدييد 
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اجلامعيات السيعودية مين وجهية نظير أعضاء 
التدرييس. هيئية 

الكشيف عين واقيع تنفييذ براميج التعليم عن . 3
بعيد يف اجلامعيات السيعودية مين وجهية نظير 

التدريس. هيئية  أعضياء 
العامية . 4 األهيداف  حتقييق  متطلبيات  حتدييد 

للتعلييم عين بعيد يف اجلامعيات السيعودية من 
وجهية نظير أعضياء هيئية التدرييس.

أمهية الدراسة:
تتمثيل األمهية النظرية يف تكويين إطار مرجعي . 1

لفلسيفة التعلييم عن بعيد يف عرص ال يسيتطيع 
التعلييم اجلامعيي يف اململكة العربية السيعودية 
أن يلبيي الطلب املتزاييد علييه دون اإلفادة من 
الصييغ املتعيددة للتعلييم اجلامعيي، وبخاصية 

التعلييم عين بعد.
أهيداف . 2 تطبييق  يف  التطبيقيية  األمهيية  تتمثيل 

عامية بنياء عيى فلسيفة واضحية للتعلييم عين 
بعيد وعى متطلبيات حتقييق هذه األهيداف يف 

السيعودية. اجلامعيات 

حدود الدراسة:
الدراسية عيى  تقتيرص هيذه  املوضوعيية:  احليدود 
فلسيفة التعلييم عن بعيد وأهدافيه ومتطلبيات حتقيقها 
يف اجلامعيات السيعودية مين وجهية نظير أعضياء هيئة 

التدرييس.

الـدود الزمنيـة: طبقيت هيذه الدراسية يف الفصيل 
اليدرايس الثاين مين العام اجلامعيي 1434/1435هي.
احليدود املكانيية: تقترص هذه الدراسية عيى أعضاء 
سيعود  بين  حمميد  اإلميام  بجامعية  التدرييس  هيئية 
اإلسيالمية، واجلامعية السيعودية اإللكرتونيية بمدينية 

الريياض باململكية العربيية السيعودية.

مصطلحات الدراسة:
التعلييم عين بعيد: ويعيرف إجرائييًا يف هيذه . 1

الدراسية بأنيه: أحد أنيامط التعليم املسيتخدمة 
توظييف  عيى  يقيوم  واليذي  اجلامعيات  يف 
تكنولوجييا االتصال بأشيكاهلا املتعددة، هبدف 
توفير التعلييم ليكل مين يطلبيه دون أن حتيول 
العقبيات اخلاصية بالبعيد امليكاين أو الزمياين، 
بين  التقليديية  اجلامعيات  تواجيد  عيدم  أو 
التعلييم ومين يرغب فييه، وهو لذليك خيتلف 
التعلييم  مين حييث الشيكل واملضميون عين 

التقلييدي.
 فلسيفة التعلييم عين بعيد: وتعيرف إجرائييًا . 2

الفكريية  الرؤيية  بأهنيا:  الدراسية  هيذه  يف 
املنظمية واملحيددة للتعلييم عين بعيد يف كليتيه 
وشيموليته، بداية من أهدافيه وانتهاء بعمليات 
تقويميه؛ لتكيون موجهية ومرشيدة ملسيرته يف 
اجلامعيات يف اململكية العربيية السيعودية وفق 
عقيدهتيا ومبادئها اإلسيالمية، وتوجيه حركته؛ 
لبنياء األجييال التيي تسياهم يف صنيع والتنمية 

املنشيودة للمجتميع السيعودي وحتقيقهيا.
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اإلطار النظري والدراسات والبحوث السابقة:
أوال:اإلطار النظري:

التعليـم عن بعد: مفهومـه، مبادئه، أهدافـه، أمهيته، 
خصائصه: مربراته، 

مفهوم التعليم عن بعد:
االجتاهيات  أحيدث  مين  بعيد  عين  التعلييم  يعيد 
يتييح  إنيه  التعلييم اجلامعيي، حييث  العامليية يف جميال 
لألفيراد أن يتعلميوا حسيب اختيارهيم ملكان الدراسية 
بأقيل  التعلييم  يف  منهيم  كل  لرسعية  ووفقيًا  ووقتهيا، 
ومين  ومرونية،  حريية  أكثير  إطيار  يف  ممكنية،  تكلفية 
خيالل وسيائل متعددة تتناسيب وظيروف وخصائص 

متعليم. كل 
فقيد  بعيد؛  عين  للتعلييم  املفاهييم  تعيددت  وقيد 
Dohmen   بأنيه »شيكل مين أشيكال  عرفيه دومهين 
الدراسية الذاتيية املنظمية يقيوم فيهيا فرييق مين املربن 
التعليميية  امليواد  وتقدييم  الطلبية،  إرشياد  بعملييات 
هليم، وتأمين ومراقبية نجاحهيم، ويتيم ذلك مين بعد 
عين طريق وسيائط يمكنهيا تغطيية مسيافات طويلة«. 
)كيامل،1995م(. ويعرفيه جوناسيان Jonassan  بأنيه 
»تعلييم اختيياري يكيون فيه حتكيم الطاليب يف التعليم 
ويعرفيه  2009م(.  )اليرواف،  املعليم«.  مين  أكثير 
ضحياوي بأنيه »نظيام تعليمي يقيوم عى إيصيال املادة 
عير  واملسيتخدمن  املسيتفيدة  اجلهيات  إىل  التعليميية 
وسيائل اتصياالت خمتلفية ويكيون املتعليم فيهيا بعيدًا 
عين املعليم، ومين ثيم فهو شيكل مين أشيكال التعليم 
اليذي يتمتيع بوجود مؤسسية تعليمية فاعلية من حيث 

واالهتيامم  التعليميية  للميواد  والتحضير  التخطييط 
بشيؤون الطلبية، ويركز عيى اسيتخدام كافة الوسيائل 
التعليميية؛ وذليك إلجيياد حلقية وصيل بين املعلمين 
 Peters واملتعلمن«)ضحياوي،2008م(. ويشير بيرت
إىل أن التعلييم عين بعيد »صيغية صناعية إلنتياج املواد 
التنظييم  تعتميد عيى  التيي  اجليودة،  عاليية  التعليميية 
وذليك  املتسلسيل،  واإلنتياج  العميل  وتقسييم  اجلييد 
هبيدف تعلييم أكير عيدد ممكين مين الطيالب بأماكين 

إقامتهم«)الراشيد،1429هي(. ويتضيح مميا سيبق:
التعلييم  نظيم  عين  خيتليف  تعليميي  نظيام  أ-أنيه 
التقليديية التيي تربيط التعلييم بتواجيد املتعلم 
فيرتة  التقليديية، طيلية  التعليميية  املؤسسية  يف 

الدراسية.
ب-أن التعلييم عن بعيد نظام مفتيوح للجميع فهو 
تعلييم مجاهيري، ال يتقييد بوقيت وال بفئة من 
املتعلمين، وال يقتيرص عى مسيتوى أو نوع من 

التعليم.
الدائيم  الفيزيقيي  للتواجيد  حيد  يضيع  ج-أنيه 
واحيد،  سيقف  حتيت  واملتعليم  املعليم  بين 
ويسيتعيض عين ذليك باسيتخدام جمموعة من 

التعليم. بحيدوث  تسيمح  التيي  الوسيائط 
د-أنيه تعلييم اختيياري يتحكم بيه املتعليم أكثر من 

ملعلم. ا
هي-أنيه حليدوث التعلييم عين بعد البد مين وجود 
مؤسسية تنظيم اخلدميات التعليميية والفصيل 
بن املعليم واملتعليم والتخطيط الرتبيوي الذي 

تقيوم بيه املؤسسية التعليمية.
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التعليم عن بعد والتعليم املفتوح:
نجيد أن هنياك خلطيًا كبيرًا وتداخاًل بين مصطلح 
مين  فكثير  املفتيوح،  والتعلييم  بعيد،  عين  التعلييم 
الباحثين يؤكيدون يف كتاباهتيم أن التعلييم عين بعيد 
ميرادف للتعلييم املفتيوح. ولكين هيذا غير صحييح، 
يف  ووضحيوا  ذليك  إىل  الكتياب  بعيض  تنبيه  وقيد 
كتاباهتيم الفيرق بين املصطلحين، ومين أمثلية هؤالء 
الكتاب رونيرتي )يف ماليك،2000م، ص:26( حيث 
حتيدث عين عالقية التعليم عين بعيد بالتعلييم املفتوح 
قائياًل: »يف حين أننيا نجيد التعلييم عين بعيد داخاًل يف 
منظوميات التعلييم املفتيوح، فإننيا ال نجيد العكيس، 
وهو دخيول التعليم املفتيوح يف منظوميات التعليم عن 
بعيد؛ ألن التعلييم املفتيوح يعميل عيى متكين املتعليم 
فييه،  والتحكيم  العليم  إىل  الوصيول  مين  كان  كيفيام 
وذليك باسيتخدام ميواد التعلم اليذايت، أميا التعلم عن 

بعيد فيال داعيي أن يكيون مفتوحيًا«.
)يف  دلييد  و  مياري  مين  كل  طيرح  وكذليك 
ماليك،2000 م( التسياؤل هيل التعلييم عين بعيد هو 
التعلييم املفتيوح؟ وأجابيا عيى هيذا التسياؤل بقوهلام: 
»إن التعلييم عين بعيد هيو جيزء أو فيرع مين التعلييم 
املفتيوح، ولكنيه لييس مرادفيًا ليه«، واتفيق معهيام يف 
ذليك فيل رس )يف ماليك، 2000م( وأكيد أن التعلييم 
عين بعيد جمموعية فرعية مين التعلييم املفتيوح. وتؤيد 
نجيوى مجيال الديين )يف ماليك،2000 م( هيذا الفرق 
بين التعلييم املفتيوح والتعلييم عين بعيد عنيد حديثها 
ميع  مضموهنيا  يف  تتداخيل  التيي  املصطلحيات  عين 

مصطليح التعلييم املفتيوح. فيرتى أن التعلييم عن بعد 
يركيز عيى كيفيية االتصيال باملتعليم أو الوصيول إليه. 
بينيام يركز التعلييم املفتوح عيى كيفية التعلييم وأهدافه 
يف ضيوء خصائص املتعلم وظروفيه اخلاصة، ورأت أن 

التعلييم عين بعيد نظيام فرعيي مين التعلييم املفتوح.
الربيعيييييي  أوضيح  نفسيييييه  السيياق  ويف 
املفتيوح  التعلييم  بين  فروقيا  ثمية  أن  )1425هيي( 
والتعلييم عين بعيد حييث أشياروا إىل التعلييم املفتوح 
اجلامعيات  عين  ليعير  يسيتخدم  اصطيالح  بأنيه 
والكلييات ذات اإلدارة أو السياسية التعليميية املنفتحة 

املييرسة.  أو 
 ومين ثيم فيإن التعلييم املفتيوح يمكين أن يتيم يف 
إطيار نظيام التعلييم وجهيًا لوجيه أو نظيام التعليم عن 
بعيد، يف حين يسيتطيع املتعليم يف إطيار التعلييم عين 
بعد احلصيول عى املعيارف واخليرات دون احلاجة إىل 

التواصيل املبيارش ميع اجلامعية.

مبادئ التعليم عن بعد:
تتمثل مبادئ التعليم عن بعد فيام يي:

مبيدأ تفرييد التعلييم: أي أن العمليية التعليمية . 1
جييب أن تصميم بطريقية توافيق اسيتعدادات 
الفيرد وقدراتيه وميوليه واجتاهاتيه ورسعته يف 

. لتعلم ا
أن . 2 أي  تعلميه:  لعمليية  املتعليم  ضبيط  مبيدأ 

املتعليم يقبيل عيى عمليية التعليم بدافيع ذايت 
التعليم. يف  حقيقيية  وبرغبية 
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 مبيدأ التعلييم املسيتمر: أي أن التعلييم عمليية . 3
مسيتمرة ميدى احلياة، فقيد يرغب اإلنسيان يف 
تنميية نفسيه مهنييًا أو علمييًا أو ثقافييًا ...إلخ، 
والبيد مين إعطائه الفرصية لكي يفعيل هذا يف 

وقت. أي 
املتعليم . 4 يتعليم  أن  أي  اليذايت:  التعليم  مبيدأ 

بمفيرده مين بعيد معتميدًا عيى ذاتيه يف أغلب 
األوقيات.

أن . 5 بمعنيى  التعلييم:  ديمقراطيية  مبيدأ 
أفيراد  مين  فيييييرد  ليكل  حيق  التعلييم 
لونيه  عين  النظييييير  بغيض  املجتميع 
وجنسيييييييه وعرقييييييه وظروفيييه وعمره 
. )7 0 7 - 7 0 8 : ص ، 2م 0 0 8 ، ى ملهيد ا (

مبيدأ اإلتاحة: وهي تعنيي أن الفرص التعليمية . 6
يف اجلامعيات متاحية للجميع بغيض النظر عن 

كافة أشيكال املعوقيات الزمانية واملكانية.
احلواجيز . 7 مجييع  تطيي  وهيي  املرونية:  مبيدأ 

القائمين  بفعيل  أو  النظيام  بفعيل  تنشيأ  التيي 
علييه. ولكين هيذه الزاويية قيد أخيذت بكثر 
مين احليذر يف أكثير براميج التعلييم عين بعيد 

املعيارصة.
يمكنهيم . 8 الطلبية  أن  وتعنيي  املتعليم:  حتكييم 

ترتييب موضوعيات املنهيج املتعيددة بحسيب 
ظروفهيم وقدراهتيم، واختيار أسياليب تقويمه 
كذليك، إال أن هيذه اخلاصيية تؤخيذ بتحفيظ 
بعيد  عين  التعلييم  براميج  معظيم  يف  شيديد 

املعيارصة.
نظيرًا . 9 أنيه  وذليك  التوصييل:  أنظمية  اختييار 

نفسيها  بالطريقية  يتعلميون  ال  املتعلمين  ألن 
التوصييل  ألنظمية  الفيردي  اختيارهيم  فيإن 
العلميي )باملراسيلة، بالرجمييات واحلاسيوب، 
أساسيية  سيمة  يعيد  باللقياءات(  باهلوائييات، 

هليذا النميط مين التعلييم.
الراميج . 10 مناسيبة  ميدى  وتعنيي  االعتامديية: 

لألغيراض  العلميية  ودرجاهتيا  الدراسيية 
زوايية  ومين  بغرهيا،  مقارنية  منهيا  املتوخياة 
أخيرى فهيي تعنيي االعيرتاف هبيذه الراميج 
يف  لالحتسياب  حمتواهيا  وقابليية  وآلياهتيا 
)صييام،2005م؛  متعيددة  مؤسسيات 

2007م( اليياور،
التأثير والفاعليية: أثبتت الكثر مين البحوث . 11

التيي أجرييت عيى نظيام التعلييم عين بعيد، 
أثبتيت أنه ييوازي أو يفوق يف التأثير والفاعلية 
عندميا  وذليك  التقلييدي،  التعلييم  نظيام 

التكنولوجيية. التقنييات  تسيتخدم 
أشيكال . 12 مين  كثير  االسيتطاعة:  أو  املقيدرة 

التعلييم عين بعيد ال تكليف كثيرًا مين امليال، 
مثيال عيى ذليك التعلييم عير جهياز التلفياز، 
جهياز  هبيا  يوجيد  الييوم  املنيازل  فمعظيم 
املكاتيب  مين  العدييد  هنياك  وكذليك  تلفياز 
واليركات لدهييا خطيوط هواتف، مميا يمكن 
واالجتامعيات  الصيويت  الرييد  اسيتعامل  مين 
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اجلامعيية. اهلاتفيية 
مين . 13 العدييد  فهناليك  املتعيدد:  اإلحسياس 

التيي  الدراسيية  امليواد  لتوصييل  اخلييارات 
تلبيي مجييع االحتياجيات وألي فيرد، فهنالك 
مين يتعليم بصيورة أفضل مين املادة الدراسيية 
ميع  التفاعيل  يفضيل  مين  وهناليك  املتلفيزة، 
براميج الكمبيوتير، وهناليك من يتعليم أفضل 
أرشطية  يف  املسيجلة  الدراسيية  امليادة  مين 

الوسيائل. مين  وغرهيا  الكاسييت 
التفاعيل: يتييح نظيام التعلييم عن بعيد زيادة . 14

وخصوصيًا  والطاليب،  املعليم  بين  التفاعيل 
أولئيك الطيالب الذيين خيجليون مين طيرح 
األسيئلة واالستفسيارات أميام زمالئهيم، كيام 
يتييح إمكانيية تلبيية املعلم الحتياجيات طالب 

معين دون عليم بقيية الزميالء.
االسيييتمرارية: إن عمليييية االسيييتمرار يف . 15

الدراسييية تعنيييي تطيييي بعيييض الظيييروف 
والعقبيييات الوقتيييية.

أهداف التعليم عن بعد:
إن أهيداف التعلييم عين بعيد عيى املسيتوى العيام 

2010م( ترتكيز عيى: )العبيايس، 
متابعية  يف  للراغبين  إضافيية  فرصية  إعطياء  أ-  
التعلييم  اختصاصيات  يف  اجلامعيية  دراسيتهم 
عين بعيد وتوفير فيرص للتعلييم املسيتمر ملن 
يرغيب باحلصيول عيى مؤهيل علميي عيال، 

نظيام  يف  للمقبولين  الثقيايف  املسيتوى  ورفيع 
التعلييم عن بعيد ليتمكنيوا من تيويل الوظائف 

وفيق خطية التنميية وحاجية سيوق العميل.
ب- توسييع فيرص القبيول اجلامعي عى املسيتوى 
جدييدة  فلسيفة  تبنيي  إىل  إضافية،  الوطنيي 
للتعلييم، جتميع بين الفكيرة القائمة عيى ذاتية 

التعلييم والتطبييق العميي هليا.
عيى  تسياعد  جدييدة  ومناهيج  براميج  تبنيي  ج- 

العميل. سيوق  يف  االنخيراط 
التعليميية   الفيرص  تكافيؤ  مبيدأ  حتقييق  د- 
إتاحية  خيالل  مين  التعلييم،  وديمقراطيية 
بسيبب  منهيا  ملين حرميوا  التعليميية  الفيرص 
أو آخير، دون تيرك أعامهليم أو منازهليم نظيرًا 

واالقتصاديية. االجتامعيية  ملسيئولياهتم 
وعيى ضيوء العيرض السيابق، يمكين إمجيال أهيم 

األهيداف عيى النحيو التيايل:
توفير فيرص التعليم ليكل مواطن ميع اإليامن . 1

التعلم. اسيتمرارية  بقيمة 
توفير حريية الدراسية للمتعليم بتحرييره مين . 2

القييود.
توفر نمو مهني للعاملن يف مواقع العمل.. 3
توفر أساليب ووسائط تعليمية جديدة.. 4
توفير فيرص التعياون البحثيي والتعليمي بن . 5

اجلامعات.
جمياالت . 6 يف  املتنوعية  الكيوادر  وتنميية  إعيداد 

املجتميع. احتياجيات  حسيب  املتعيددة  احليياة 
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اإلسيهام يف حيل املشيكالت النامجية عن عجز . 7
األعيداد  اسيتيعاب  عين  التقلييدي  التعلييم 

اجلامعيية. بالدراسية  الراغبية  املتزاييدة 
إكيامل . 8 فرصية  فاتتهيم  ملين  الفيرص  توفير 

التعلييم. ديمقراطيية  مبيدأ  حيقيق  مميا  تعليمهيم 
توفر فيرص التعلييم والتدريب املسيتمرين يف . 9

أثنياء اخلدمية والعمل.
عيى . 10 وتشيجيعها  امليرأة  تعلييم  يف  اإلسيهام 

ذليك.
اإلسهام يف تعليم الكبار وحمو األمية. . 11

أمهية التعليم عن بعد ومربراته:
     شيهدت السينوات القليلية املاضيية حتيواًل تربويًا 
رسيعيًا، وزييادة مسيتمرة يف عيدد اليدول التيي اجتهت 
إىل االسيتعانة بالتعليم عين بعد بديياًل، وأحيانًا مكماًل 
للتعلييم التقلييدي، عيى اعتبيار أنيه وسييلة اقتصاديية 

لنير التعلييم بين قطاعات حرميت منه.
ومين خيالل ما تقيدم يمكين إمجيال أهيم املررات 
التيي دعيت ليرورة األخيذ بنظيام التعلييم عين بعد 

فييام ييي: )دوييدي،2010م   ؛ العبيايس،2010م (
أ-   املـربرات الغرافيـة: بعد املسيافة بين املتعلمن 
واملؤسسية التعليميية ووجيود مناطيق معزولة 
واجلبيال  واجليزر  كالصحياري  جغرافييًا 

الشياهقة.
بعيض  تشيهد  حييث  السياسـية:  املـربرات  ب- 
اليدول اضطرابيات سياسيية وعيدم اسيتقرار، 

وهيذا ييؤدي إىل إغيالق املؤسسيات الرتبويية 
واجلامعيات ليذا يفييد التعليم عن بعيد يف مثل 
هيذه احلياالت، كيام يمكين اسيتخدام التعلييم 
الثقافيية  الراميج  بيث  أجيل  مين  بعيد  عين 

والسياسيية.
ج-  املـربرات االجتامعيـة الثقافيـة: يسياعد انتشيار 
التعلييم عيى اسيتيعاب التغيرات االجتامعيية 
تنميتهيا،  يف  واإلسيهام  والتقنيية  والثقافيية 
واإلسيهام أيضيًا يف برامج حميو األميية وتعليم 

الكبيار.
اخلدميات  تقدييم  االقتصاديـة:  املـربرات  د- 
الفقيراء،  مين  املحرومين  لرائيح  التعليميية 
وإمكانيية تعلييم عيدد كبر مين الطلبية بتكلفة 
أقيل، وتوفير الوقيت واجلهد الذي يسياعد يف 

املاديية. التكلفية  تقلييل 
التطيور  والتكنولوجيـة:  العلميـة  املـربرات  هــ- 
املختلفية  املعرفية  جمياالت  يف  الرسييع 

مواكبتهيا. ورضورة  والتكنولوجييا 
الفيروق  مراعياة  النفسيــــــة:  املـربرات  و-  
للمتعلمين  الثقية  وإعيادة  الفرديييييية 
املجتميع ومراعياة  وتلبيية طموحيات  الكبيار 

. هم عر مشيا
الراشيد  يلخيص  السيابقة  للميررات  وباإلضافية 
والغدييان )الراشيد، 1429هيي( ؛  )الغديان،2007م( 

ميررات التعلييم عين بعيد كذليك فييام يي:
اسيتيعاب . 1 يف  يسياهم  بعيد  عين  التعلييم  إن 
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أعيداد كبيرة جدًا من الدارسين تفيوق القدرة 
االسيتيعابية للتعلييم التقلييدي، وذليك نظيرًا 
وإعيداد  التعليميية  الوسيائط  عيى  لالعتيامد 
القائمية عيى الدراسية الذاتيية. التعليميية  امليواد 

إن التعلييم عين بعيد يعتمد عى التعليم الذايت، . 2
التطيورات  مواكبية  عيى  الدارسين  وحييث 
املعرفية املتسيارعة، وهذا يوفر مسياحة واسيعة 
التعليم  مهيارات  يكتسيبوا  لكيي  للدارسين 
والدراسية الذاتيية الالزمين ملتابعية كل جديد 

يف املعرفية.
األخيذ بمبيدأ التعلييم املسيتمر اليذي أصبيح . 3

املعيارصة. للمجتمعيات  أساسييًا  مطلبيًا 
ألولئيك . 4 اجلامعيي  التعلييم  فيرص  -4توفير 

األفيراد الذيين أعاقتهيم ظروفهيم االقتصادية 
واالجتامعيية عين االلتحياق باجلامعيات بعيد 

املرحلية الثانويية.
يمكين التعلييم عين بعيد األفيراد يف املناطيق . 5

الرغيم  عيى  تعليمهيم  مواصلية  مين  النائيية 
مين بعيد املسيافات، وذليك مين خيالل تأمن 
واسيتغالل  هليم  التعليميية  وامليواد  املقيررات 
لتسيهيل  الوسيائط؛  متعيدد  التكاميي  النظيام 

واملرفين. الدارسين  بين  التفاعيل 
يسيمح التعلييم عين بعيد للدارسين باجلميع . 6

بين الدراسية والعميل، واالسيتمرار يف الدور 
املنتيج إىل جانيب التحصييل اليدرايس.

واألم . 7 للميرأة  بعيد  عين  التعلييم  نظيام  يتييح 

إكيامل تعليمهيا اجلامعيي بيكل سيهولة وييرس 
التيي  األوقيات  ويف  الرتبويية  التقنييات  عير 

تناسيبها.
التصيدي . 8 خيالل  مين  القوميية  الثقافية  دعيم 

االنفتياح  ظيل  يف  الثقيايف  الغيزو  ملحياوالت 
غر املسيبوق عيى الثقافات األخيرى، ويمكن 
ملؤسسيات التعلييم اجلامعيي عن بعيد أن تقوم 
بيدور مهيم يف مواجهة التييارات الثقافيية التي 
يرفضهيا املجتميع، وإحداث التيوازن املطلوب 
والثقافيات  اإلسيالمية  العربيية  الثقافية  بين 

العامليية األخيرى.
يصليييح التعلييييم عييين بعيييد أن ُيتبنيييى يف . 9

اململكييية العربيييية السيييعودية؛ ألسيييباب عيييدة 
مييين أمههيييا: اتسييياع املسييياحة اجلغرافيييية 
للمملكييية، وحمدوديييية القبيييول يف اجلامعيييات 
السيييعودية كل عيييام مييين خرجييييي الثانويييية 
العامييية، وكذليييك قلييية أعضييياء هيئييية 
التدرييييس يف التعلييييم اجلامعيييي، وخاصييية 
مييين العنيييرص النسيييائي؛ ولذليييك فاألسييياليب 
املتبعييية يف هيييذا النيييوع مييين التعلييييم تسييياعد 
عيييى اإلفيييادة مييين أعضييياء هيئييية التدرييييس 
القادريييين عيييى العميييل يف هيييذا املجيييال، وأخيييرًا 
بيييروز بعيييض املحييياوالت داخيييل املجتميييع 
السيييعودي لتبنيييى هيييذا النيييوع مييين التعلييييم. 
فجمييييع هيييذه األسيييباب تشيييجع صنييياع القيييرار 

يف اململكييية عيييى تبنيييي التعلييييم عييين بعيييد.
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خصائص التعليم عن بعد:
هنياك عيدة خصائيص يتصف هبيا التعلييم عن بعد 

مين أمهها:
أ-  التعلييم عين بعيد يقيوم عيى أسياس انفصيال 
أنشيطة  تكيون  حييث  املتعليم،  عين  املعليم 
التعلييم والتعليم-يف الغالب األعيم- منفصلة 
نظيام  يرتكيز  بحييث  وامليكان،  الزميان  يف 
الدراسية  أسيلوب  عيى  والتعليم  التعلييم 
ال  ذليك  ولكين  التعليميية،  للميواد  املسيتقلة 
يعنيي بطبيعية احليال اسيتبعاد التعلييم املبيارش 

)2008 متامًا.)ضحياوي،
ب- التعلييم عين بعيد يقوم عيى االتصيال الثنائي 
االجتياه بين املتعليم واملرشيد، وال يقتيرص عى 
فقيط.  اليذايت  للتعليم  تعليميية  ميواد  تقدييم 

)صييام،2005م(
ج- التعليم عن بعد يتطلب دورًا متميزًا ملؤسسياته، 
حييث يقيوم ذليك الدور عيى أسياس التعاون 
والتفاعيل بين املعلمين واملرشيدين والفنيين 
واملنتجين واملحرريين واإلداريين يف عمليات 
إعيداد امليواد التعليميية وتوزيعهيا وتقويم أداء 

الطالب.
د- التعلييم عين بعد حيتياج إىل فريق عميل متكامل 
التعليميية  امليواد  تصمييم  عملييات  يف  سيواء 
أو إنتاجهيا، األمير اليذي يتطليب اتبياع نظيام 
مبيدأ  عيى  تقيوم  وإدارة  املتسلسيل،  اإلنتياج 
ومبياين  للتخصيص،  طبقيًا  العميل  تقسييم 

جامعيية ذات طابع خاص ومعامل متخصصة، 
ونظيم اتصال عيى وجه اخلصيوص عى درجة 

عاليية مين التمييز )الراشيد،1429هي(.
هيي- التعلييم عين بعيد هيييئ مين خيالل التقنيات 
احلديثية نميو التعلييم اليذايت املسيتقل لتالئيم 
حاجيات الفيرد ومتطلباته بحيث يسير املتعلم 
يف نشياطه التعليميي وفقيًا إلمكاناتيه وقدراتيه 
وحسيب ظروفه العائليية أو الوظيفيية وغرها 

)صييام،2005م(
مين  نيوع  حتقييق  يتطليب  بعيد  عين  التعلييم  و- 
احليوار التفاعيي بين طيريف العمليية التعليمية 
فقيد  الشيأن  هيذا  ويف  -املعلم/املتعليم- 
احلديثية  اإللكرتونيية  الوسيائل  أتاحيت 
املعليم  دور  إغفيال  عيدم  ميع  ذليك  حتقييق 
ص:198؛  )الراشيد،1429هي،  املرشيد  أو 

2008م( ضحياوي،
الوسيائط  يسيتخدم  بعيد  عين  التعلييم  ز- 
التكنولوجيية، األمير الذي يتطلب كيوادر فنية 
التعليميية  امليواد  وإنتياج  إلعيداد  متخصصية 

)العيريب،2007م( الالزمية 
الفرصية  اجلمييع  يعطيي  بعيد  عين  التعلييم  ح- 
ذا عمير  يكيون  بيأن  يليزم  بحييث ال  للتعليم 
يشيجع  األسيلوب  هبيذا  وهيو  معين،  زمنيي 
مجييع الراغبين يف التعليم عيى التعلم املسيتمر 

)الغدييان،2007م( احليياة  ميدى 
ط- التعلييم عين بعيد يتييح ملعظيم أفيراد املجتمع 
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اإلفيادة مين الراميج التيي يبثهيا مين خيالل 
الوسيائط التكنولوجيية، ومين ثم يتييح ملعظم 
التعليميية  الراميج  مشياهدة  املجتميع   أفيراد 

)عفيفيي،2007م( وسيامعها 

فلسفة التعليم عن بعد:
مليا كان التعلييم عين بعيد أحيد الصييغ التيي يتيم 
ليه مين فلسيفة  األخيذ هبيا يف اجلامعيات، كان البيد 
واضحية تيدم هيدف التنمية داخيل املجتميع، وتقف 
عيى حاجية أفيراده ومتطلبيات العيرص اليذي تعيشيه 
اجتامعيية  حتيوالت  مين  بيه  يتسيم  وميا  واجتاهاتيه، 
وثقافيية وغرهيا، عيى أسياس أن فلسيفة أي تعلييم 
تشيتق  والتيي  السيائدة  الرتبويية  الفلسيفة  مين  تشيتق 
باعتبيار  للمجتميع،  العامية  الفلسيفة  مين  بدورهيا 
التعلييم نظاميًا ضمين نظيام أكير ليه جوانبيه املتعددة، 
والبيد ليه مين أطير فكريية تقيوم عيى قاعدة السيلوك 
فيرع مين التصيور، حيث ليكٍل أساسيه الفكيري، وما 
مين تعلييم إال وليه األسياس الفكيري اليذي حيركيه 

توجهاتيه. وحيكيم 
والتوجهيات الفكريية احلاكمية للتعلييم عين بعيد 
تنطليق مين فلسيفة التعلم اليذايت وتعلييم املتعلم كيف 
الشيخيص  احلاسيب  خيالل  مين  بنفسيه  نفسيه  يعليم 
وشيبكة اإلنرتنيت وغرهيا، هيذا التعليم اليذي يعيد 
القيرن  يف  املجتميع  تعلييم  اسيرتاتيجيات  أهيم  أحيد 
اجلدييد، ذليك أنه يف الوقيت اليذي ترتاكم فييه املعرفة 
وتتضاعيف بالصيورة التيي يسيتحيل عيى اجلامعيات 

أن  إال  أمامهيم  لييس  فإنيه  يشء،  كل  األفيراد  تعلييم 
يعلميوا أنفسيهم بأنفسيهم، حتقيقيًا ملسيتويات أفضيل 
من النيامء واالرتقياء، وذلك باسيتخدام وسيائط معينة 
وأسياليب تكنولوجيية متقدمية، يعتميد عليهيا التعليم 
عين بعيد وفيق اسيرتاتيجية تتضمين عيدة نشياطات 
بنفسيه،  نفسيه  تعلييم  عيى  اإلنسيان  تعين  تعليميية، 
وعيى اكتسياب القيدرة التي تسيمح ليه بتحقييق ذاته، 

وتضمين ليه اسيتمراريته يف التعلييم ميدى احليياة.
 فالتعلييم عين بعيد قيد تتجسيد فييه فكيرة التعليم 
املسيتمر ميدى احليياة، اليذي يمثيل رضورة ملحية ال 
يمكين االسيتغناء عنهيا يف ظيل ميا يفرضيه العرص من 
متطلبيات ومتغيرات جدييدة؛ حييث يتييح ألي فيرد 
أن يلتحيق بيه يف الوقيت اليذي ييراه مناسيبًا لظروفيه؛ 
تقنياتيه  ضبيط  وإعيادة  باسيتمرار،  معارفيه  لتطويير 
ووسيائله مين أجيل ميردود تربيوي أفضيل، ونتائيج 
معرفيية أحسين تيؤدي إىل تكويين فيرد قابيل لتحميل 
متغيرات  نفسيه وسيط  بنياء  واملسيامهة يف  املسيؤولية 
التعليم  وإعيادة  التأهييل  زييادة  حتتيم  متسيارعة، 
والتطويير املسيتمر، بإجيياد بيئيات تعليميية متجيددة، 
تتحكيم فيهيا نظرييات تتناغيم ومبيدأ التعلم مين املهد 
املؤسسيات  مين  مزييدًا  يعنيي  ال  اليذي  اللحيد،  إىل 
واملناهيج والشيهادات، بقدر ما يعني شيخصًا يسيتطيع 
أن يتعليم يف الوقيت اليذي حيتاجيه وفقيًا ملبيدأ التعليم 

)السيعادات،2010م( الطليب  حسيب 
ومعنيى هيذا أن التعلييم عين بعيد يعكيس فلسيفة 
تربويية يسيعى من خالهليا املتعليم إىل اسيتمرار تطوره 
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ميع  تواكبيًا  ذليك،  إىل  احلاجية  دعتيه  متيى  التعليميي 
املسيتجدات، والتيي قد تتطليب أن يعيود املتعلمون إىل 

اجلامعيات الكتسياب معيارف جدييدة.
الفلسيفة احلاكمية  التوجيه قيد ينظير إىل  ويف هيذا 
للتعلييم عين بعيد عيى أنيه يمثيل مرحلية مين مراحل 
املعليم  أميام  الفيرص  تتييح  اجلامعيات،  يف  التطويير 
واملتعليم بإزالة احلواجيز التي تتمثيل يف القبول واملكان 
أساسيية  تغييرات  وحتيدث  واألفيكار،  واألسيلوب 
يف العالقية التقليديية بين املعليم واملتعليم، ليسيتجيب 
األول مين خيالل نظيم التدرييس والرتبيية حلاجيات 
وغير  املحيي  املجتميع  إطيار  يف  الثياين  ومتطلبيات 
املحيي اليذي يعييش فيه، وذليك هبدف إجيياد بيئة هتيئ 
حتقييق فلسيفة تعليمية تسياعد عيى التفاعيل اجليد بن 
أطرافيه ومقوماتيه التيي يسيتطيع من خالهليا املتعلم أن 
ينفتيح عيى أكثير من تصيص، ومن ثيم مشياركة أكثر 
مين معليم يف إفادتيه. بالشيكل اليذي يريد مين دافعية 
املتعليم للتعليم، وتنميية االجتاهيات اإلجيابيية، وزيادة 
املييول نحيو التعليم، واكتسياب القيدرة عيى التفكير 

التعياوين وحيل املشيكالت )العبيايس،2010م(
 وأييا كانيت التوجهيات احلاكمية لفلسيفة التعلييم 
عين بعيد فإهنيا ال تيرج يف جمملهيا عين كوهنيا ترمجية 
لفلسيفة التعلييم التيي تعتمد عى شيبكات احلاسيبات 
اإللكرتونيية يف توسييع قاعيدة الفيرص التعليميية أمام 
األفيراد، وتفييض كلفتهيا باملقارنية ميع نظيم التعليم 
يف  األفيراد  حيق  تؤكيد  فلسيفة  باعتبارهيا  التقليديية، 
اغتنيام الفيرص التعليميية املتاحية وغر املقييدة بوقت 

وال بفئية مين املتعلمن وغير املقترصة عى مسيتوى أو 
نيوع معين مين التعليم، كام أنيه ال يعتمد عيى املواجهة 
بين املعليم واملتعليم، بيل عيى نقيل املعرفية إىل املتعلم 
بوسيائط تعليميية متقدمية، قيد تكيون بطريقية متزامنة 
بطريقية غير  أو  واحيد(،  واملتعليم يف وقيت  )املعليم 
متزامنية عير اإلنرتنيت باسيتخدام الوييب أو الرييد 

اإللكيرتوين.
والتعلييم عن بعد الذي يتخذ الشيكل غير املتزامن 
يعير يف فلسيفته عين شيكل تعلمي ال خيضيع إلرشاف 
مبيارش ومسيتمر مين قبيل املعليم، مين خيالل تواجده 
املتعلمين يف حجيرة دراسيية واحيدة،  الفيزيقيي ميع 
الوسيائل  مكانية  حييدد  معهيدي  لتنظييم  خضيع  وإن 
التقنيية يف العمليية التعليميية، وحتقييق االتصيال بين 
املعليم واملتعليم دون االلتقياء وجهيا لوجيه، بالصورة 
التيي تسياعد يف الوصيول إىل رشائيح خمتلفية تتفياوت 
مفهيوم  يرتجيم  مميا  خصائصهيا،  وتتبايين  أعامرهيا 
ديمقراطيية التعلييم إىل واقيع مشياهد، وتلبيية حاجية 
املجتميع مين املؤهلين يف خمتليف التخصصيات، مميا 
يسياعد يف سيد حاجاتيه، وتوفير الكيوادر املطلوبية، 
وتوفير فرص الدراسية والتعليم املسيتمر ملين تعوذهم 
أشيكال  إطيار  يف  ذليك  عين  إمكاناهتيم  أو  قدراهتيم 
التعلييم التقلييدي، نتيجة قلية التكلفة وضآلية النفقات 
، ومتكين العاملن من مالحقة أشيكال التقيدم واإلملام 
بأحيدث االجتاهيات يف تصصاهتم بام يوفير من فرص 
يف  االسيتقرار  ودعيم  التدرييب،  براميج  االلتحياق 
املجتميع بيام يوفير من فيرص التعلييم أميام القطاعات 
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البعييدة عين مناطيق الدراسية، واملسيامهة يف تطوييير 
تقنيًا. املجتميع 

وبقيراءة ما جياء يف هيذه الفلسيفة وتأميل اجتاهاهتا 
هليا  احلاكيم  توجههيا  كان  مهيام  أنيه  يتضيح  املختلفية 
تيأيت  فإهنيا  بعيد(،  متزامن-عين  )ذاتيا-مسيتمرًا-غر 
انعكاسيًا للتغرات الواسيعة يف املفاهييم التعليمية التي 
أحدثتهيا ثيورات ثالث_العوملة، الثيورة املعرفية، الثورة 
التكنولوجيية-أدت إىل ظهور فلسيفات تعليمية جديدة 
هتيدف إىل التحيرر من القييود واإلفادة مميا أحدثته هذه 
الثيورات، وترتكيز عيى فلسيفة تعليميية غير حميدودة 
الزميان وامليكان، املحيرك الرئييي وراءهيا هو شيبكة 

اإلنرتنت. 
وإن املتفحيص النعكاسيات هذه الثيورات الثالث 
عيى الفلسيفة احلاكمية للتعلييم عين بعيد بتوجهاهتيا 
وأبعادهيا املتعيددة يتضح له أن رسيالة هيذا التعليم قد 

ارتبطيت ارتباطيًا واضحيًا هبيا، حيث اسيتهدفت:
واجتامعييًا  علمييًا  العيرصي  املواطين  تكويين  أ-  
وثقافييًا ومهنييًا حتيى يصبيح عى درجية عالية 
إتقيان  يسياعده يف  اليذي  اجلييد  التعلييم  مين 

مهنتيه.
ب- تنميية االجتاهيات اإلجيابيية عنيد املتعليم نحو 
اسيتقراء املعرفية من خمتليف مصادرهيا بجودة 

. لية عا
ج- إكسياب املتعليم مهيارات التعليم اليذايت التيي 
متكنيه مين البحيث واحلصيول عيى املعرفة من 
منابعهيا املتعيددة والتعامل معها واسيتخدامها 

بالصيورة التيي متكنه مين حتقيق ذاتيه وتزيد يف 
رغبتيه نحيو التعلم.

د- متكين املتعليم مين التفاعيل والتكييف اإلجيايب 
والفعيال ميع بيئتيه املحليية والعاملية.

هي- كرس حاجيز الرهبة من اسيتخدام التكنولوجيا 
بإكسيابه مهيارات  املتعلمين واملعلمين،  بين 
العلميية  األجهيزة  ميع  التعاميل  ومقوميات 

والتكنولوجيية.
و- املسيامهة يف توفير ميادة تعليميية متمييزة عيى 

العامليية. الشيبكة 
األسيئلة  القيدرة عيى طيرح  املتعليم  إكسياب  ز- 
التيي  بالصيورة  املختلفية  القضاييا  ومناقشية 
تتحقيق معهيا أقيى درجيات املرونية ورسعة 

النقيل. وقابليية  التفكير 
ح- متكين املتعلم مين التعامل مع تغير املعلومات 

واملعارف.
التعليم  يف  االسيتقاللية  نحيو  التوجيه  تأكييد  ط- 

والناقيدة. املوضوعيية  والنظيرة 
ي- تنميية قيدرة املتعليم عيى اسيتراف املسيتقبل 

واقيرتاح بدائيل غير متوقعة.
التيي  واالجتاهيات  باخليرات  املتعليم  تزوييد  ك- 
تسياعد عيى النجياح يف حياتيه العمليية، ويف 
مواجهة مشيكالت وحتديات املسيتقبل بطريقة 

منهجيية تسيتند إىل التفكير العلميي.
ل- توفر الفرص للرتقي املهني والتعليمي.

م- هتيئية الفيرد لعيامل سييصبح فييه العميل سيلعة 
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عمليه  يوجيد  أن  عيى  قيادرُا  ليصبيح  نيادرة، 
بنفسيه.

ن-  املسيامهة يف جعيل التعلييم للتعليم، والتعليم 
جدييدة،  معرفية  إىل  املعلوميات  لتحوييل 
والتعليم لرتمجية املعرفية اجلدييدة إىل تطبيقات 
أكثير أمهيية مين جميرد حفيظ معلوميات نوعية 

واسيتظهارها.
تركيز  فلسيفة  أهنيا  عيى  تؤكيد  األهيداف  وهيذه 
التعلييم  يف  املتعليم  ليدى  مهيارات  عيدة  تنميية  عيى 
عين بعيد، وهيي مهيارات يمكين تقسييمها إىل تسيعة 
أنيواع من املهيارات: مهيارة التعاميل ميع التكنولوجيا 
املتقدمية، مهيارة البحث يف مصيادر املعلوميات، مهارة 
تنظييم امليوارد وتصنيفهيا، مهيارات التواصيل األربعة 
التحيدث، االسيتامع(. ومهيارات  الكتابية،  )القيراءة، 
التخصيص وهيي املهيارات التيي يتطلبهيا التخصيص 
اليذي التحيق بيه املتعليم أو الرناميج الذي سيجل به. 
ومهيارات امليتامعرفيية، مثل مهيارات التنظييم الذهني 
وترشييد ميوارد الذاكيرة، ورسعية املقارنية بين بدائل 
القيرارات واحلليول، ومهيارات االسيتدالل معلوماتيا 
ًوإحصائييًا. ومهيارات اجتامعيية، ومهيارات ميا بعيد 
املعلوميات، وتعنيي القيدرة عيى جتمييع املعرفية مين 
واالنفتياح  الشيبكة  عير  املتناثيرة  املعلوميات  شيظايا 

العلميي القتفياء التوجهيات العلميية.

دور التقنية يف تطور التعليم عن بعد:
تكنولوجييا  جميال  يف  ثيورة  املجتميع  يشيهد 

بنيية  عيى  بظالهليا  ألقيت  واالتصياالت،  املعلوميات 
وجعليت  والرتبويية،  الفكريية  املجتمعيي  النظيام 
املجتميع مواجهيًا بتحديين. األول يكمين يف التطيور 
التقنيي واالتصيايل، والثياين يكمين يف كيفيية اإلفيادة 
مين هيذا التطيور وتكييفيه لصاليح األجييال القادمية 
بالصيورة التيي تسيتطيع معهيا التكييف واإلفيادة مين 
التدفيق املعلوميايت املتنوع. وهو ال يتيم إال إذا أصبحت 
اجلامعيات مركيزًا مهياًم يف تبنيي هيذه التكنولوجيات، 
اليذي  بالشيكل  وتسيويقها،  صناعتهيا  حييث  مين 
فييه  توجيد  اليذي  املجتميع  بين  الفجيوة  مين  يقليل 
واملجتمعيات األخيرى مين ناحيية، وجييد اسيتخدامها 
بيام يعيود بالنفيع عيى أهيم مقوماهتيا مين ناحيية ثانية.
والتقلييل  الفجيوة  هيذه  رأب  عيى  العميل  وإن 
باملجتميع  تنهيض  يتيم مين خيالل اسيرتاتيجية  منهيا 
كوحيدة واحيدة، وفقيًا لدراسيات وخطيط تبنيى عيى 
الواقيع الفعيي، ووفقيًا للدعم اليذي تتلقياه، وتعكس 
رغبية حقيقيية يف اسيتخدام التكنولوجييا وتوظيفهيا يف 
املؤسسيات التعليميية عير مواقيع إلكرتونيية يتيم مين 
خالهليا جيرس اهليوة الرقميية القائمية بين املجتمعات، 
التحتيية  البنيى  يف  االسيتثامرات  بدعيم  وذليك 
لتكنولوجييا املعلوميات واالتصياالت يف اجلامعيات، 
خاصية أن لالنقسيام الرقميي أبعيادًا متعددة، إذ يقسيم 
املعرفية  اسيتعامل  عيى  قدرهتيا  حسيب  املجتمعيات 
وتكييفهيا وإنتاجهيا إىل بليدان متقدمية وأخيرى نامية. 
أن  إىل  2004م  لعيام  البريية  التنميية  تقريير  ويشير 
أكثير  قيد حققيت  االقتصيادي  التعياون  منظمية  دول 



هند حممد عبد اهلل األمحد و وفاء إبراهيم فهد الفريح: فلسفة التعليم عن بعد وأهدافه يف اجلامعات السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

102

مين )%90( مين إنتياج تكنولوجييا املعلوميات، وأنيه 
يف الوقيت اليذي تكيون فييه أجهزة احلاسيب وشيبكة 
املعلوميات فيها متاحية للجميع تقترص فييه تكنولوجيا 
االتصيال عى القلية املورسة يف اليدول الناميية )منظمة 
التعياون االقتصيادي والتنميية باالشيرتاك ميع البنيك 

اليدويل،2004م(.
والتعلييم عين بعيد يعيد أحيد آلييات التقلييل مين 
هيذه الفجيوة الرقميية التيي رغيم اتفياق املنظرين عى 
املتقدمية  اليدول  بين  فاصلية  هيوة  عين  تعير  كوهنيا 
املعلوميات  مصيادر  إىل  النفياذ  يف  الناميية  واليدول 
واملعرفية والقيدرة عيى اسيتغالهلا، إال أن الرتبوين قد 
عدوها قضيية تعليمية يف املقيام األول، ومظهرًا لفقدان 
التعاميل  وأن  التعلييم،  فيرص  إىل  النفياذ  يف  املسياواة 
معهيا يكمين يف إكسياب املتعليم القيدرة عيى التعليم 
اليذايت مدى احليياة، والقدرة عيى اإلفادة من اتسياعها 
بحسين اسيتغالل اإلمكانات التيي تتيحهيا تكنولوجيا 
املعلوميات واالتصاالت ويف مقدمتهيا اإلنرتنت، وهو 
ميا تقيوم فلسيفة التعلييم عين بعد عيى حتقيقيه ال عى 
أهنيا جميرد أداة يسيتخدمها اإلنسيان يف حل مشيكالته، 
بيل عيى أهنيا العمليية التيي جييب أن تتسيع لتشيمل 
الظيروف االجتامعية التيي أفرزهتا، واجلوانيب املختلفة 
أن  بعيد  تطبيقهيا.  خييص  فييام  االجتامعيي  للسيلوك 
أصبيح ينظير إليهيا عى أهنيا معييار الرقيي االجتامعي. 
 Anonymous وهيي حتميية تصورها رباعيية حددهيا
أن  التكنولوجييا  يكتشيف، وعيى  أن  العليم  يف »عيى 
أن  البيئية  وعيى  يتكييف،  أن  اإلنسيان  وعيى  تطبيق، 

 .)Tapscott،2002( ترضيخ« 
باسيتغالل ميا وفرتيه  الرضيوخ يكيون       وهيذا 
للنظيم  إمكانيات ضخمية  الرقميية مين  التكنولوجييا 
التعليميية، وكان مين ثامرهيا التعلييم عين بعيد. وقيد 
حيرص بعضيا منهيا صاحيب كتياب »الثيورة الرقميية« 
يف إتاحية فيرص التوجييه اليذايت يف العمليية التعليمية، 
بزييادة وعي األفراد باألسياليب املتعيددة للتعلم، إقامة 
عمليية تقوييم مسيتمر طيوال التقيدم يف التعلييم. ويف 
إتاحتهيا خييارات فرديية هائلية يف تطبيقاهتيا بالصيورة 
التعلييم،  يف  الفرديية  الفيروق  بمراعياة  تسيمح  التيي 
واألخيذ بمبيدأ التعليم يف أي وقيت ويف أي مكان. ويف 
تفيفهيا من قييود الوقت يف ممارسية األنشيطة واإلبقاء 
عيى حالية التواصيل بين أطيراف العمليية التعليميية 
والتأكييد عيى أمهيتيه. ثيم باعتبارهيا اسيتثامرًا ممييزًا؛ 
ألن تكلفية املتعلم سيتكون منخفضة، كيام أن احلصول 
عيى كميية هائلية مين املعلومات سييكون متاحيًا أيضًا 

)Tapscott،2002( منخفضية.  بتكلفية 
ثانيًا:الدراسات والبحوث السابقة:

     فييام ييي عيرض لبعيض الدراسيات والبحيوث 
املتعلقية بموضيوع الدراسية:

  )Hilary براتيييون  هييييالري  أجيييرت   
(Perraton,1981 دراسييية حيييول نظريييية التعلييييم عييين 

بعيييد، وقيييد أوضحيييت الدراسييية أن التعلييييم عييين بعيييد 
تيييم تنظيميييه والتخطييييط ليييه وتنفييييذه وإدارتيييه جييييدًا 
دون أيييية نظريييية. ولقيييد تيييم اسيييتخدامه وتطبيقيييه 
مييين خيييالل امليييادة املطبوعييية والرادييييو أو التلفيييون 
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ليييآلالف الذيييين مل يكونيييوا قيييد التحقيييوا باملدرسييية 
أو الكليييية أو التعلييييم النظاميييي، وكان ييييامرس هيييذا 
النيييوع مييين التعلييييم الريطانييييون يف ربيييوع وامتيييداد 
انجليييرتا، وعيييى امتيييداد العيييامل، ومييين خيييالل هيييذه 
املامرسييية بدأنيييا نرصيييد النتائيييج؛ حييييث حقيييق هيييذا 
النيييوع مييين التعلييييم مبيييدأ العدالييية االجتامعيييية 
وتكافيييؤ الفيييرص التعليميييية بييين األفيييراد وانتهيييت 
الدراسييية إىل القيييول أن هيييذا النيييوع مييين التعلييييم 
أفييياد مييين تطيييور الوسيييائل التكنولوجيييية التيييي 
أدت إىل اسيييتخدام وسيييائل االتصيييال السيييلكية 
والالسيييلكية واألقيييامر الصناعيييية وأخيييرًا الكمبيوتييير 

التيييي أثيييرت جوهرييييًا عيييى احليييياة املعيييارصة. 
ويف دراسية سامبسيون  (Sampson,2003(بعنوان 
»إجيياد متطلبيات التعلييم عن بعيد«، والتيي هدفت إىل 
حتدييد الغيرض والفلسيفة من خيالل جتربية املتعلمن 
هيذه  عين  ونتيج  احتياجاهتيم،  ومعرفية  بعيد  عين 
امليواد  بمحتيوى  قناعية  لدهييم  الطيالب  أن  الدراسية 
والنيامذج املسيتخدمة واإلفيادة مين الواجبيات املعطاة 
والوقيت املعطيى إلكيامل الواجبيات، ولكين واجهيوا 
مشيكلة وهيي احلصيول عيى املعلومية، وهيذه األمور 
تعيد جوهرية لنجياح التعليم عين بعد، ونتيج عن هذه 
عيدة تسياؤالت بخصيوص التعلييم عين بعيد وقدرته 

عيى توفير احتياجيات املتعلم.
)الصاليح،2007م( دراسية هدفيت إىل   وأجيرى 
حتدييد متطلبيات دميج التعلييم اإللكيرتوين عين بعيد 
يف اجلامعيات السيعودية، واخلييارات األكثير مالئمية 

العلميية، واجلمهيور  التعلييم ودرجاتيه  لراميج هيذا 
تطويير  وأسيلوب  التوصييل،  ونظيم  املسيتهدف، 
املهنيي،  والتطويير  التعليم،  إدارة  وبراميج  املقيررات، 
ومعايير اجليودة، إضافية إىل اقيرتاح نميوذج أو إطيار 
 65 مين  الدراسية  عينية  وتكونيت  الدميج.  لعمليية 
خبيرًا، وقد بينيت نتائج الدراسية أن مجيع املسيتجيبن 
تقريبيًا وافقيوا بشيدة أو وافقيوا عيى مجييع املتطلبيات 
الرئيسية التالية: اخلطيط واإلدارة والسياسيات، والبنية 
التحتيية واملصادر البريية، ومتطلبات حمتيوى التعلم، 
والبنيية  التعليميية،  واملصيادر  الدعيم،  وخدميات 
الثقافيية. وتضمنيت الدراسية عيددًا مين التوصييات 
منهيا: دراسية احتياجيات هيئية التدرييس للمهيارات 
املطلوبية للتدريس عى الشيبكة العنكبوتية ميع الرتكيز 
عيى براميج تطويير مهنيي، تقدييم براميج دراسيية يف 
اجلامعيات السيعودية إلعيداد املصادر البريية املؤهلة 
يف جميال تصمييم براميج التعليم اإللكيرتوين عين بعد، 
مرنية  فيرص  توفير  وصيانتهيا،  وإدارهتيا  وتطويرهيا 
لتطويير املقيررات اإللكرتونيية جيميع بين األسيلوبن 
املركيزي وغير املركيزي، التعياون مع جامعيات عاملية 
الطيالب  رضيا  ميدى  دراسية  املجيال،  يف  معروفية 
وهيئيات التدرييس واإلداريين حول بعيض املقررات 
اإللكرتونيية التيي تقدم حالييًا يف اجلامعيات عى نطاق 
جتريبيي حميدد، وتوظيفهيا يف عمليية دمج نظيم التعليم 

اإللكيرتوين عين بعيد يف هيذه اجلامعيات.
بعنيوان  دراسية  )الدمنهيوري،2008م(  وأجيرى 
»تصيور مقيرتح للتعلييم اجلامعيي عين بعيد يف ميرص 
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يف ضيوء حتدييات العوملية: دراسية حتليليية« وهدفيت 
التعلييم عين بعيد،  التعيرف عيى أمهيية  الدراسية إىل 
وواقيع تطبيقيه يف التعلييم اجلامعيي يف ميرص، وأهيم 
التحدييات التيي تواجهيه، والتعيرف عيى االجتاهيات 
العامليية املعيارصة يف التعليم اجلامعي عين بعد، وتقديم 
تصيور مقيرتح للتعلييم اجلامعيي عين بعيد يف ضيوء 
حتدييات العوملية وبعض االجتاهيات العامليية املعارصة. 
وتوصليت الدراسية إىل نتائيج، أمههيا: أن التعلييم عن 
بعيد نمط تعليميي مكمل للنظيام التعليميي التقليدي، 
وبتطبيقيه يمكين التغليب عى أهيم مشيكالت التعليم 
اجلامعيي التقليدي، مين تكدس طاليب وارتفياع تكلفة 
اجلامعية  حتتاجهيا  التيي  واألجهيزة  واملعاميل  املبياين 
التقليديية، ويمكين حتقييق ديمقراطية التعلييم وإتاحته 
جلمييع األفيراد دون اعتبيار لسين أو طبقية اجتامعيية. 
واضحية  فلسيفة  تبنيي  بيرورة  الدراسية  وأوصيت 
للتعلييم اجلامعيي عين بعيد، تؤكد عيى اهلويية الثقافية 
املرصيية والعربيية واإلسيالمية، وتدبير مصيادر غير 
تقليديية لتموييل التعلييم اجلامعيي عين بعيد، والعناية 
بالتقوييم املسيتمر هليذا النميط مين التعلييم، ورضورة 
إعيداد الكيوادر البريية والفنية ميع التدريب املسيتمر 
هليم، ورضورة إعيداد القيادات الرتبويية املتخصصة يف 
جميال التعلييم اجلامعيي عن بعيد يف ضيوء إدارة اجلودة 

. ملة لشا ا
»واقيع  بعنيوان  )عفيفيي،2008م(  دراسية  ويف 
العربيية  اململكية  يف  بعيد  عين  التعلييم  ومسيتقبل 
السيعودية«، وهدفيت التعيرف عيى واقيع ومسيتقبل 

املسيؤولن،  آراء  خيالل  مين  بعيد  عين  التعلييم 
واملختصين، واملعنيين بالتعلييم عين بعيد يف اململكية 
العربيية السيعودية. وتكونيت عينية الدراسية مين 40 
عضيوًا، وكان مين نتائيج الدراسية فييم يتعليق بواقيع 
التعليم عين بعد يف اململكة العربية السيعودية، أن هناك 
توفيًا من عيدم اعتيامد شيهادات التعليم عين بعد، كام 
أن السياسيات واخلطيط التطويريية للتعلييم عين بعيد 
ال زاليت حتيت اإلعيداد، باإلضافية إىل أن امليزانييات 
الالزمية للتعلييم عين بعيد مل يتيم توفرهيا، كيام أنيه ال 
يتوفير الوعيي الكاميل بمزاييا التعلييم عين بعيد، وال 
بنيية حتتيية جييدة لتطبيق التعلييم عن بعد، كيام أن واقع 
التعلييم عين بعيد بحاجية إىل توافير شيبكات رسيعية 
لنقيل الوسيائط املتعيددة، باإلضافية إىل أمهيية احلوافيز 

للمعنيين بالتعلييم عين بعيد.
 وأجيرى )الراشيد،1429هي( دراسية حيول رؤيية 
قييادات التعلييم باململكية العربيية السيعودية لتطبييق 
إىل  الدراسية  وهدفيت  بعيد،  عين  اجلامعيي  التعلييم 
حتدييد ميررات التعلييم اجلامعيي عين بعيد، وحتدييد 
الفئيات واملجاالت التي يمكن أن تسيتفيد مين التعليم 
اجلامعيي عن بعيد، وحتدييد معوقات التعلييم اجلامعي 
املعيامل عين  إىل رؤيية واضحية  والتوصيل  بعيد،  عين 
التعلييم اجلامعيي عين بعيد مين وجهية نظير قييادات 
التعليم اجلامعيي باململكة العربية السيعودية. وتكونت 
عينة الدراسية مين 30  أكاديميًا ومسيؤواًل عن التعليم 
اجلامعيي باململكية يف تصصيات تربويية وغير تربوية 
بين  حمميد  اإلميام  وجامعية  العيايل،  التعلييم  بيوزارة 
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سيعود اإلسيالمية، وجامعية املليك سيعود. وكان مين 
نتائيج الدراسية أن التعلييم اجلامعيي عين بعيد يتييح 
للمسيتفيدين منيه خييارات كييف ومتيى وأيين إلمتيام 
التعلييم اجلامعيي، كام أنيه يتيح اإلفيادة مين الكفاءات 
العاليية والرامج املتميزة بشيكل واسيع االنتشيار دون 
أن حتيول بينهيا العقبيات والظيروف اخلاصية بالتعلييم 
اجلامعيي التقلييدي، كيام أنيه يمكين أن يوفير خدمات 
واسيعة االنتشيار ويسيتقبل األعيداد املتزاييدة دون أن 
يقابيل ذلك زييادة مطيردة يف اإلنفياق والتكلفة، حيث 
بليغ متوسيط اسيتجابة أفيراد العينية هليا مين %80 إىل 
%93.كيام أشيارت اسيتجابات  %89 مين أفيراد العينة 
إىل أن أهيم الفئيات التي يمكن أن تسيتفيد مين التعليم 
اجلامعيي عين بعيد هيم مين ال يمكين اسيتيعاهبم أو 
التحاقهيم باجلامعيات التقليدية، والفئيات التي ترغب 

يف الدراسيات العلييا.
حيول  دراسية  اليرواف،2009م(  )هييا  وأجيرت 
دور التعلييم عين بعيد يف حتقييق ديمقراطيية التعلييم، 
التعلييم عين  إىل توضييح مفهيوم  الدراسية  وهدفيت 
بعيد وأنامطه املختلفية، وجتارب الدول يف هيذا املجال، 
وحماولية الوصول إىل توصيات ومقرتحات قد تسيتفيد 
منهيا اليدول يف حتقييق ديمقراطيية التعلييم مين خالل 
التعلييم عين بعيد، وتوصليت الدراسية إىل عيدد مين 
النتائيج منهيا: يواجيه التعليم عين بعد صعوبيات منها 
رفيض املجتمعيات يف اليدول الناميية؛ لعيدم معرفتهم 
بجودتيه، وعيدم قدرهتيم عيى التعليم اليذايت، دعيت 
التقلييدي  التعلييم  وتكالييف  السيكان  عيدد  زييادة 

إىل  احلكوميات  التعلييم  بأمهيية  املجتمعيات  ووعيي 
التوسيع يف تطبييق التعلييم عين بعيد؛ لضيامن التعلييم 
للجمييع، فياق عيدد طلبية التعليم عين بعد عيدد طلبة 
التعلييم التقلييدي يف بعض اجلامعات التيي تقدم تعلياًم 
مزدوجيًا، حقيق التعلييم عين بعيد ديمقراطيية التعليم 
جلمييع طبقيات املجتميع، باإلضافية إىل حتقيقيه حلاجة 
سيوق العميل، سياهم التعليم عين بعيد يف القضاء عى 
األميية، يعتميد نجياح التعلييم عين بعد عيى التمويل، 
وقد أوصت الدراسية بعيدة توصيات منهيا: االعرتاف 
بمؤسسيات التعلييم عين بعيد مين حييث الشيهادات 
توظييف  عين  املسيئولن  وإليزام  تصدرهيا،  التيي 
خرجييهيا، فتيح جميال التعياون بين مؤسسيات التعليم 
عين بعيد ومؤسسيات التعلييم التقليديية، وذليك عن 
طرييق االسيتفادة املتبادلية مين كليهيام، الدعيم امليادي 
إليزام وسيائل  التعلييم عين بعيد،  اليكايف ملؤسسيات 
األعيالم املحليية ببيث براميج توضيح مفهيوم التعليم 

بعيد وأمهيته. عين 
كيييام أجيييرت (Miller,2009( دراسييية حيييول 
أسيييباب التحييياق األمهيييات بالتعلييييم اجلامعيييي 
عييين بعيييد. وكانيييت عينييية الدراسييية طالبيييات يف 
كليييية املجتميييع يف واليييية جورجييييا األمريكيييية، 
وكان مييين بييين نتائيييج الدراسييية أن أهيييم عاميييل دفيييع 
تليييك األمهيييات السيييتخدام التعلييييم عييين بعيييد هيييو 
رعايييية األطفيييال، وكان احلافيييز هلييين رغيييم انشيييغاهلن 
هيييو إكيييامل دراسيييتهن اجلامعيييية. ووجيييد أن معظيييم 
الطالبيييات امللتحقيييات بالتعلييييم عييين بعيييد يفضلنيييه 
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عيييى الدراسييية التقليديييية. وعيييى الرغيييم مييين 
رضاهييين عييين أسيييلوب التعلييييم عييين بعيييد، إال 
أن عواميييل متعيييددة مثيييل العواميييل الشيييخصية 
وعواميييل هليييا عالقييية بالكليييية تؤثييير عيييى درجييية 
تفاعلهييين ميييع هيييذا النيييوع مييين التعلييييم. وأشيييارت 
الدراسييية إىل الصعوبيييات التيييي تواجيييه املتعلمييين 
املسيييتخدمة  التقنييييات  يف  خاصييية  بعيييد  عييين 
وأسييياليب االتصيييال ميييع الدارسييين وطريقييية 

تقدييييم املقيييررات الدراسيييية.
حيول  دراسية  )السيعادات،2010م(  وأجيرى 
أمهيية التعلييم املسيتمر عين بعد مين وجهة نظير بعض 
أمهيية  عيى  التعيرف  إىل  الدراسية  هدفيت  املتدربين، 
التعلييم املسيتمر عين بعيد مين وجهية نظير املتدربين 
واإلرشاف الرتبيوي بمدينية الدميام. وتكونيت عينية 
الدراسية مين 118 متدربيًا، وأظهيرت نتائج الدراسية 
أن التعلييم عين بعيد وسييلة مهمية للتعلييم املسيتمر، 
وأن  املسيتمر،  التعلييم  أنيامط  مين  نمطيًا  يعيد  وأنيه 
الوقيت  توفير  إىل  ييؤدي  بعيد  املسيتمر عين  التعلييم 

وامليال. واجلهيد 
 ويف دراسية )الغاميدي،2012م( بعنيوان »فاعليية 
السيعودية«،  اجلامعيات  يف  بعيد  عين  التعلييم  نظيام 
وهدفيت إىل تقوييم فاعليية نظيام التعلييم عين بعيد يف 
الدراسية مين  السيعودية. وتكونيت عينية  اجلامعيات 
التعلييم  وطالبيات  طيالب  مين  وطالبية  طالبيا   531
عين بعيد بجامعية املليك عبدالعزييز. وكان مين نتائج 
الدراسية أنيه يوجيد قصيور يف فاعليية نظيام القبيول 

حييث  اإللكرتونيية،  املقيررات  ونظيام  والتسيجيل 
سيجلت النتائيج حصوليه عيى تقديير أداء متوسيط، 
كيام أن فاعليية نظيام االختبيارات اإللكرتونيية ونظيام 
إدارة التعليم واالتصيال كانيت عالية. وبنياًء عى نتائج 
الدراسية، اقرتحيت الدراسية العدييد مين التوصيات، 
ومنهيا: العمل عى حتسين أنظمية القبول والتسيجيل، 
ونظيام املقيررات اإللكرتونية، وتوفير حوافز للطالب 

يف نظيام التعلييم عين بعيد. 
كام أجيرت )احلناوي،2012م( دراسية بعنوان دور 
نظاميي التعلييم املفتوح والتعليم عن بعيد يف بناء جمتمع 
املعرفية العريب، وهدفيت إىل التعرف عيى ماهية جمتمع 
املعرفية والتعلييم املفتيوح والتعليم عن بعيد، وتوضيح 
ميدى تأثير نظامي التعلييم املفتيوح والتعلييم عن بعد 
يف اسيرتاتيجية بناء جمتميع املعرفة العيريب ،والتطرق إىل 
عوائيق تطبييق نظاميي التعلييم والتعلييم عين بعد عى 
املسيتوى العيريب وكيفية التغليب عليهيا، وقد خلصت 
الدراسية إىل نتائيج مين أمههيا: أنه يتفيق نظاميا التعليم 
املفتيوح والتعلييم عين بعيد عيى رضورة توفير فرص 
التعلييم ملين يرغيب، وأن هنياك العديد مين التحديات 
التيي تواجيه تطبييق نظاميي التعليم عين بعيد والتعليم 
املفتيوح مين أمهها: الوضيع االقتصيادي املتيدين الذي 
حييد مين االسيتفادة الفعالية مين التكنولوجييا احلديثة 
وتيردد أعضياء هيئية التدرييس  حيول تطبييق فكيرة 

املفتوح. التعلييم 
الدراسيييات   يتضيييح مييين خيييالل عيييرض 
والبحيييوث السيييابقة ذات الصلييية بمجيييال الدراسييية-
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أن معظيييم هيييذه  منهيييا واألجنبيييية -  العربيييية 
الدراسيييات قيييد أمجعيييت عيييى رضورة العنايييية بنظيييام 
التعلييييم عييين بعيييد يف التعلييييم عامييية، والتعلييييم 
اجلامعيييي خاصييية؛ مليييا ليييه مييين أمهييييه يف حتقييييق 
العدالييية االجتامعيييية وتكافيييؤ الفيييرص التعليميييية 
بييين األفيييراد وتوفييير الوقيييت واجلهيييد وامليييال. كيييام 
اتضحيييت قلييية الدراسيييات التيييي تناوليييت فلسيييفة 
التعلييييم عييين بعيييد وأهدافيييه يف اجلامعيييات. وقيييد 
أفيييادت الدراسييية احلاليييية مييين هيييذه الدراسيييات 
عيييى اختالفهيييا يف تدعييييم األطيييار النظيييري، كيييام 

أمكييين اإلفيييادة منهيييا يف إعيييداد أداة الدراسييية.

ثالثًا:منهج الدراسة:
الوصفيييي  املنهيييج  الدراسييية  اسيييتخدمت 
بأسيييلوبية الوثائقيييي واملسيييحي لإلجابييية عييين أسيييئلة 

الدراسييية.

رابعًا:إجراءات الدراسة امليدانية:
لإلجابييية عييين أسيييئلة الدراسييية تيييم إتبييياع 

التاليييية: اإلجيييراءات 
1. إعداد أدايت الدراسة:  

اسيييتبانة األهيييداف العامييية للتعلييييم عييين بعيييد، 
التيييي يمكييين حتقيقهيييا يف اجلامعيييات السيييعودية مييين 

وجهييية نظييير أعضييياء هيئييية التدرييييس. 
تكونيييت مييين أربعييية أجيييزاء. تنييياول األول منهيييا 
خصائيييص أفيييراد العينييية؛ وتنييياول الثييياين األهيييداف 

العامييية للتعلييييم عييين بعيييد التيييي يمكييين حتقيقهيييا يف 
اجلامعيييات السيييعودية، وتنييياول الثاليييث واقيييع تنفييييذ 
براميييج التعلييييم عييين بعيييد يف اجلامعيييات السيييعودية، 
وتنييياول الرابيييع متطلبيييات حتقييييق األهيييداف العامييية 
للتعلييييم عييين بعيييد يف اجلامعيييات السيييعودية مييين 
وجهييية نظييير أعضييياء هيئييية التدرييييس يف جامعييية 
اإلميييام حمميييد بييين سيييعود اإلسيييالمية، واشيييتمل 
اجليييزء الثييياين عيييى )12( عبيييارة، بينيييام اشيييتمل 
اجليييزء الثاليييث عيييى )14( عبيييارة، واشيييتمل اجليييزء 

الرابيييع عيييى )12( عبيييارة.

2. صدق االستبانة:
أ-الصدق الظاهري:

قيياس  يف  االسيتبانة  صيدق  ميدى  عيى  للتعيرف 
ميا وضعيت لقياسيه، تيم عرضهيا عيى جمموعية مين 
املحكمين  ،ويف ضيوء آرائهيم قامت الباحثتيان بإعداد 

النهائيية. أداة الدراسية بصورهتيا 

ب- صدق االتساق الداخيل:
بعيييد التأكيييد مييين الصيييدق الظاهيييري لالسيييتبانة 
تيييم تطبيقهيييا ميدانييييًا، وتيييم حسييياب معاميييل 
االرتبييياط برسيييون ملعرفييية الصيييدق الداخيييي 
لالسيييتبانة، حييييث تيييم حسييياب معاميييل االرتبييياط 
بييين درجييية كل عبيييارة مييين عبيييارات االسيييتبانة 
بالدرجييية الكليييية للمحيييور اليييذي تنتميييي إلييييه 

العبيييارة كيييام يوضيييح ذليييك اجليييدول التيييايل :
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يتضيييح مييين اجليييدول رقيييم )1( أن قييييم معاميييل 
ارتبييياط كل عبيييارة مييين العبيييارات ميييع حماورهيييا 
موجبييية ودالييية إحصائييييًا عنيييد مسيييتوى الداللييية 
)0.01( فأقيييل مميييا ييييدل عيييى صيييدق اتسييياقها ميييع 

حماورهيييا.

ثبات االستبانة:    .3
لقيياس مدى ثبات االسيتبانة تم اسيتخدام )معادلة 
للتأكيد   )Cronbach’s Alpha )α)) كرونبياخ(  ألفيا 
مين ثبيات أداة الدراسية، واجليدول رقيم )2( يوضيح 

االسيتبانة. ثبات  معاميالت 

معامل االرتباط بالمحوررقم العبارةمعامل االرتباط بالمحوررقم العبارةالمحور
0.564**0.6987**1األول

2**0.6988**0.734
3**0.4929**0.887
4**0.72110**0.552
5**0.91011**0.631
6**0.77812**0.540

0.678**0.4158**1الثاني
2**0.6289**0.696
3**0.66210**0.831
4**0.69911**0.647
5**0.72012**0.778
6**0.56713**0.815
7**0.58314**0.655

0.751**0.5368**1الثالث
2**0.5199**0.866
3**0.69310**0.714
4**0.79211**0.526
5**0.82212**0.714
6**0.52313**0.875
7**0.875--

جدول رقم )1(
معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور بالدرجة الكلية للمحور

يالحظ ** دال عند مستوى الداللة 0.01 فأقل
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 يتضيييح مييين اجليييدول رقيييم )2( أن معاميييل 
الثبيييات العيييام عيييال، حييييث بليييغ  0.9233 وهيييذا 
ييييدل عيييى أن االسيييتبانة تتمتيييع بدرجييية عاليييية مييين 
الثبيييات يمكييين االعتيييامد عليهيييا يف التطبييييق املييييداين 

للدراسييية.

أ( مقابلـــة مـــع أعضـــاء هيئـــة التدريـــس يف 
ـــا  ـــامد فيه ـــم االعت ـــة وت ـــعودية اإللكرتوني ـــة الس الامع

عـــل نتائـــج االســـتبانة.

اختيار عينة الدراسة:
 

1. جمتمع الدراسة:
 اشيييتمل جمتميييع الدراسييية عيييى فئتييين: الفئييية 

األوىل، شيييمل جمتمعهيييا أعضييياء هيئييية التدرييييس يف 
األقسيييام الرتبويييية )أصيييول تربيييية ،مناهيييج وطيييرق 
تدرييييس، وإدارة تربويييية( يف جامعييية اإلميييام حمميييد 
بييين سيييعود اإلسيييالمية بمدينييية الريييياض باململكييية 
العربيييية السيييعودية يف الفصيييل اليييدرايس األول مييين 
العيييام اجلامعيييي 1435-1434هي،والفئييية الثانيييية: 
مييين أعضييياء هيئييية التدرييييس يف اجلامعييية السيييعودية 
اإللكرتونيييية، وتيييم إجيييراء املقابلييية معهيييم ألهنيييم 

أكثييير مييين يفييييد يف هيييذا اجلانيييب.

2. عينة الدراسة:
     تيييم اختييييار أفيييراد عينييية الدارسييية بطريقييية 
قصديييية، وفييييام ييييي وصيييف أفيييراد عينييية الدراسييية 

وحجمهيييم.

جدول رقم )2(
 معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة

عدد محاور االستبانة
العبارات

ثبات 
المحور

األهــداف العامــة للتعليــم عــن بعــد التــي يمكــن تحقيقهــا فــي الجامعــات الســعودية مــن وجهــة نظــر 
120.8836أعضــاء هيئــة التدريــس فــي جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية

واقــع تنفيــذ برامــج التعليــم عــن بعــد مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس فــي جامعــة اإلمــام 
140.8453محمــد بــن ســعود اإلســالمية

متطلبــات تحقيــق األهــداف العامــة للتعليــم عــن بعــد مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس فــي 
130.8103جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية

390.9233الثبات العام
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3. وصف أفراد عينة الدراسة :
أ- أعضـاء هيئـة التدريـس يف جامعـة اإلمـام حممـد 

بن سـعود اإلسـلمية:
     يتضيح مين اجليدول رقيم 3 السيابق أن 7 مين 
أفيراد عينية الدراسية يمثليون ميا نسيبته 63.6 ٪ مين 
إمجيايل أفيراد عينية الدراسية ذكور، وهيم الفئية األكثر 
مين أفيراد الدراسية، بينيام 4 منهيم يمثليون ميا نسيبته 

٪36.4 مين إمجيايل أفيراد عينية الدراسية إنياث.
يتضيح مين اجليدول رقيم 4 أن 6 مين أفيراد عينية 
الدراسية يمثليون ميا نسيبته 54.5 ٪ مين إمجيايل أفراد 
الفئية  تربيية وهيم  الدراسية تصصهيم أصيول  عينية 
يمثليون  منهيم   3 بينيام  الدراسية،  أفيراد  مين  األكثير 
الدراسية  عينية  أفيراد  إمجيايل  مين   27.3٪ نسيبته  ميا 
تصصهيم مناهج وطيرق تدريس، و 2 مهنيم يمثالن ما 

جدول رقم )3(
توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير الجنس  

جدول رقم )4(
توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير التخصص  

جدول رقم )5(
توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير الدرجة العلمية  

النسبةالتكرارالجنس  

763.6ذكر

436.4أنثي

%11100المجموع

النسبةالتكرارالتخصص  
654.5أصول التربية

327.3المناهج وطرق التدريس
218.2اإلدارة والتخطيط التربوي

%11100المجموع

النسبةالتكرارالدرجة العلمية  
19.1أستاذ

327.3أستاذ مشارك
763.6أستاذ مساعد

%11100المجموع
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نسيبته ٪18.2 مين إمجيايل أفراد عينية الدراسية تصصهم 
إدارة وتطييط تربيوي

عينية  أفيراد  مين   7 أن   5 رقيم  اجليدول  مين  يتضيح 
الدراسية يمثليون ميا نسيبته 63.6 ٪ من إمجايل أفيراد عينة 
الدراسية درجتهيم العلميية أسيتاذ مسياعد، وهيم الفئية 
األكثير من أفيراد الدراسية، بينيام 3 منهم يمثلون ما نسيبته 
27.3 ٪ مين إمجيايل أفراد عينة الدراسية درجتهيم العلمية 
أسيتاذ مشيارك، و )1( منهيم يمثيل ميا نسيبته ٪9.1 مين 

إمجيايل أفيراد عينية الدراسية درجتيه العلمية أسيتاذ.
أفيراد عينية  5 مين  أن   6  يتضيح مين اجليدول رقيم 
الدراسية يمثليون ميا نسيبته 45.5 ٪ من إمجايل أفيراد عينة 
الدراسية سينوات خرهتم من 11 إىل 15 سينة وهيم الفئة 

األكثير من أفيراد الدراسية، بينيام 4 منهم يمثلون ما نسيبته 
36.4 ٪ مين إمجيايل أفيراد عينة الدراسية سينوات خرهتم 
مين 6 إىل 10 سنيييييوات، مقابيل 1 منهيم يمثييييل ميا 
نسيبته  9.1 ٪ مين إمجيايل أفيراد عينية الدراسية سينوات 
خرتيه أقيل مين 6سينوات و 1 منهيم يمثل ما نسيبته 9.1 
٪ مين إمجيايل أفراد عينة الدراسية سينوات خرتيه أكثر من 

15 سينة .
السـعودية  الامعـة  يف  التدريـس  هيئـة  ب-أعضـاء 

اإللكرتونيـة:
يتضيييح مين اجليييييدول رقيم 7 أن قيميييية ت غر 
دالية إحصائيًا، مما يشير إىل عيدم وجود فيروق ذات داللة 
إحصائيية باختيالف التخصيص ألعضياء هيئية التدريس.

جدول رقم )6(
توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير سنوات الخبرة  

جدول رقم )7(
ائج اختبار )ت( لتحديد داللة الفروق في تحديد العوامل ذات العالقة بفلسفة التعليم عن بعد

 باختالف التخصص ألعضاء هيئة التدريس في الجامعة السعودية اإللكترونية

النسبةالتكرارسنوات الخبرة  
19.1أقل من 6 سنوات

436.4من 6 إلى 10 سنوات
545.5من 11 إلى 15 سنة
19.1أكثر من 15 سنة

%11100المجموع

هيئــة   التخصص أعضــاء  عــدد 
لتدريــس ا

متوسط 
الرتب

مستوى القيمة
الداللة

غير دالة106،459،5تربوي 
511،10غير تربوي
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يتضح من اجلدول رقم 8 أن قيمة )كروسيكالواليز(
غير دالية إحصائييًا، مميا يشير إىل عيدم وجيود فيروق 
ذات داللية إحصائيية باختيالف متغر سينوات اخلدمة 
ذات  العواميل  حتدييد  يف  التدرييس  هيئية  ألعضياء 

العالقية بفلسيفة التعلييم عين بعد.

النتائج واملناقشة:
     اسيييتخدام الدراسييية العدييييد مييين األسييياليب 
اإلحصائيييية املناسيييبة باسيييتخدام احليييزم اإلحصائيييية 
 Statistical Package for االجتامعيييية  للعليييوم 
Social Sciences والتيييي يرميييز هليييا اختصيييارًا 

بالرميييز )SPSS(. وذليييك بعيييد أن تيييم ترمييييز 
البيانيييات وإدخاهليييا إىل احلاسيييب اآليل، ولتحدييييد 
طيييول خالييييا املقيييياس اخلييياميس )احليييدود الدنييييا 
والعلييييا( املسيييتخدم يف حمييياور الدراسييية، تيييم 
حسييياب امليييدى)1-5=4(، ثيييم تقسييييمه عيييى 
عيييدد خالييييا املقيييياس للحصيييول عيييى طيييول 

اخلليييية الصحييييح أي )4/5= 0.80(، بعيييد ذليييك 
تيييم إضافييية هيييذه القيمييية إىل أقيييل قيمييية يف املقيييياس 
)أو بدايييية املقيييياس وهيييي الواحيييد الصحييييح(؛ 
وذليييك لتحدييييد احليييد األعيييى هليييذه اخلليييية، 

وهكيييذا أصبيييح طيييول اخلالييييا كيييام ييييأيت:
مييين 1 إىل 1.80 يمثيييل )معدومييية( نحيييو   •
امليييراد  املحيييور  باختيييالف  عبيييارة  كل 

قياسيييه.
مييين 1.81 إىل 2.60 يمثيييل )ضعيفييية(   •
نحيييو كل عبيييارة باختيييالف املحيييور امليييراد 

قياسيييه.
مييين 2.61 إىل 3.40 يمثيييل )متوسيييطة(   •
نحيييو كل عبيييارة باختيييالف املحيييور امليييراد 

قياسيييه.
)كبيييرة(  يمثيييل   4.20 إىل   3.41 مييين   •
نحيييو كل عبيييارة باختيييالف املحيييور امليييراد 

قياسيييه.

عدد أعضاء هيئة سنوات الخبرة
التدريس

متوسط 
الرتب

قيمة كروسكال-
واليز

مستوى 
الداللة

غير دالة48،8881،9أقل من خمس سنوات
ــر  ــن عش ــل م ــى أق ــنوات إل ــس س ــن خم م

ســنوات
77،21

48،5عشر سنوات فأكثر

جدول رقم )8(
نتائج اختبار )كروسكالواليز( لتحديد داللة الفروق في العوامل ذات العالقة بفلسفة التعليم عن بعد

 باختالف متغير سنوات الخدمة ألعضاء هيئة التدريس في الجامعة السعودية اإللكترونية
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مييين 4.21 إىل 5.00 يمثيييل )كبيييرة جيييدًا(   •
نحيييو كل عبيييارة باختيييالف املحيييور امليييراد 

قياسيييه.
 ولتحدييييد طيييول خالييييا املقيييياس الثالثيييي 
)احليييدود الدنييييا والعلييييا( املسيييتخدم يف حمييياور 
الدراسييية، تيييم حسييياب امليييدى)1-3=2(، ثيييم 
تقسييييمه عيييى عيييدد خالييييا املقيييياس للحصيييول 
عيييى طيييول اخلليييية الصحييييح أي )2/3= 0.67( 
بعيييد ذليييك تيييم إضافييية هيييذه القيمييية إىل أقيييل قيمييية 
يف املقيييياس )أو بدايييية املقيييياس وهيييي الواحيييد 
الصحييييح(؛ وذليييك لتحدييييد احليييد األعيييى هليييذه 
اخلليييية، وهكيييذا أصبيييح طيييول اخلالييييا كيييام ييييأيت:
مييين 1 إىل 1.67 يمثيييل )منعدمييية( نحيييو كل   •
عبيييارة باختيييالف املحيييور امليييراد قياسيييه.

مييين 1.68 إىل 2.34 يمثيييل )متوسيييطة(   •
نحيييو كل عبيييارة باختيييالف املحيييور امليييراد 

قياسيييه.
)عاليييية(  يمثيييل   3.00 إىل   2.35 مييين   •
نحيييو كل عبيييارة باختيييالف املحيييور امليييراد 

قياسيييه.
     وبعيييد ذليييك تيييم حسييياب املقايييييس 

: التاليييية  اإلحصائيييية 
التكيييرارات والنسيييب املئويييية للتعيييرف . 1

عيييى اخلصائيييص الشيييخصية والوظيفيييية 
ألفيييراد عينييية الدراسييية وحتدييييد اسيييتجابات 

أفرادهيييا جتييياه عبيييارات املحييياور الرئيسييية 
التيييي تتضمنهيييا أداة الدراسييية.

املتوسيييط احلسيييايب امليييوزون )املرجيييح( » . 2
« Weighted Mean وذليييك ملعرفييية ميييدى 

ارتفييياع أو انخفييياض اسيييتجابات أفيييراد 
الدراسييية عيييى كل عبيييارة مييين عبيييارات 
متغيييرات الدراسييية األساسيييية، ميييع العليييم 
بأنيييه يفييييد يف ترتييييب العبيييارات حسيييب 

أعيييى متوسيييط حسيييايب ميييوزون. 
املتوسيييط احلسيييايب  «Mean « وذليييك ملعرفييية . 3

ميييدى ارتفييياع أو انخفييياض اسيييتجابات 
أفيييراد الدراسييية عييين املحييياور الرئيسييية 
)متوسيييط متوسيييطات العبيييارات(، ميييع 
العليييم بأنيييه يفييييد يف ترتييييب املحييياور 

حسيييب أعيييى متوسيييط حسيييايب.
املعيييياري . 4 االنحيييراف  اسيييتخدام  تيييم 

”Standard Deviation“ للتعيييرف عيييى 

أفيييراد  اسيييتجابات  انحيييراف  ميييدى 
الدراسييية ليييكل عبيييارة مييين عبيييارات 
متغيييرات الدراسييية، وليييكل حميييور مييين 
املحييياور الرئيسييية عييين متوسيييطها احلسيييايب. 
ويالحيييظ أن االنحيييراف املعيييياري يوضيييح 
عينييية  أفيييراد  اسيييتجابات  يف  التشيييتت 
الدراسييية ليييكل عبيييارة مييين عبيييارات 
متغيييرات الدراسييية، إىل جانيييب املحييياور 
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الرئيسييية، فكليييام اقرتبيييت قيمتيييه مييين 
الصفييير تركيييزت االسيييتجابات وانخفيييض 

تشيييتتها بييين املقيييياس.
للتعيييرف عيييى األهيييداف العامييية للتعلييييم 
عييين بعيييد التيييي يمكييين حتقيقهيييا يف اجلامعيييات 
السيييعودية مييين وجهييية نظييير أعضييياء هيئييية 
التدرييييس يف جامعييية اإلميييام حمميييد بييين سيييعود 
اإلسيييالمية تيييم حسييياب التكيييرارات والنسيييب 

املئويييية واملتوسيييطات احلسيييابية واالنحرافيييات 
املعياريييية والرتيييب السيييتجابات أفيييراد عينييية 
الدراسييية عيييى عبيييارات حميييور األهيييداف العامييية 
للتعلييييم عييين بعيييد التيييي يمكييين حتقيقهيييا يف 
اجلامعيييات السيييعودية مييين وجهييية نظييير أعضييياء 
هيئييية التدرييييس يف جامعييية اإلميييام حمميييد بييين 
كيييام  النتائيييج  وجييياءت  اإلسيييالمية،  سيييعود 

يوضحهيييا اجليييدول التيييايل:

جدول رقم )9( 
للتعليم عن بعد التي يمكن تحقيقها في الجامعات  العامة     استجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات محور األهداف 
السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية مرتبة تنازلياً حسب متوسطات 

الموافقة

رقم 
العبارةالعبارة

درجة الموافقةالتكرار   
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
الرتبةالمعياري

كبيرة النسبة %
معدومةضعيفةمتوسطةكبيرةجداً

2
تكــون تلــك الفلســفة المتبنــاة هــي 
الموجــه األساســي لــكل عمليــات 
ومضمونــه شــكله  فــي  التطويــر 

---74ك
4.640.501

%63.636.4---

تبنــي فلســفة واضحة المعالــم للتعليم 1
عــن بعــد فــي الجامعــات الســعودية.

---74ك

4.640.501
%63.636.4---

لمــن 10 التعليميــة  الخدمــات  تقديــم 
الرســمية التعليــم  فــرص  فاتهــم 

-1-73ك

4.450.932
%63.627.3-9.1-

4

عــن  التعليــم  فلســفة  تراعــي 
التطــورات  الجامعــات  فــي  بعــد 
التنميــة  خطــط  ضــوء  فــي 
واالقتصاديــة االجتماعيــة 

--722ك

4.450.823
%63.618.218.2--
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النتائيج املوضحية أعياله يتضيح أن    مين خيالل 
عيى  كبيرة  بدرجية  موافقيون  الدراسية  عينية  أفيراد 
األهيداف العامية للتعليم عين بعد التي يمكين حتقيقها 

يف اجلامعيات السيعودية بمتوسيط 4.20 مين 5 وهيو 
املقيياس  فئيات  مين  الرابعية  الفئية  يف  يقيع  متوسيط 
اخلياميس مين 3.41 إىل 4.20 وهيي الفئية التيي تشير 

رقم 
العبارةالعبارة

درجة الموافقةالتكرار   
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
الرتبةالمعياري

كبيرة النسبة %
معدومةضعيفةمتوسطةكبيرةجداً

11

والتدريــب  التأهيــل  إعــادة 
الخدمــة  وأثنــاء  قبــل 
تتطلــب  التــي  للمهــن 
مســتمر وتطويــر  إثــراء 

-7211ك

4.361.035
%63.618.29.19.1-

6

المجــاالت  علــى  التركيــز 
فــي  والتنمويــة  اإلنتاجيــة 
لتحقيــق  بعــد  عــن  التعليــم 
العمــل  منظومــة  أهــداف 
فــي  والتنمــوي  التعليمــي 
المملكــة العربيــة الســعودية

--371ك

4.180.606
%27.363.69.1--

12

االحتياجــات  ذوي  خدمــة 
تمنعهــم  والتــي  الخاصــة 
االلتحــاق  مــن  ظروفهــم 
بالتعليــم الجامعــي التقليــدي

-5321ك

4.091.047
%45.527.318.29.1-

8

ــم  ــم التعلي تنــوع أســاليب تقوي
الجامعــات  فــي  بعــد  عــن 
بحيــث يشــمل كافــة المجاالت 
والمهاريــة المعرفيــة 

62111ك

4.001.418
%54.518.29.19.19.1

5
توســع مجــال األهــداف التــي 
يعمــل فــي إطارهــا التعليــم 
الجامعــات فــي  بعــد  عــن 

-5132ك
3.821.259

%45.59.127.318.2-

9
البشــرية  الكفــاءات  توفــر 
ــم  ــم التعلي ــط لتقدي ــة فق المؤهل
الجامعــات فــي  بعــد  عــن 

52121ك

3.731.4910
%45.518.29.118.29.1

7

ومحتــوى  مضاميــن  تنــوع 
برامــج التعليــم عــن بعــد فــي 
تشــمل  بحيــث  الجامعــات 
وتخصصــات  مجــاالت 
مطلوبــة فــي ســوق العمــل

-3251ك

3.641.0311
%27.318.245.59.1-

4.200.66المتوسط العام
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إىل خييار »كبيرة » عيى أداة الدراسية.
    ويتضيح مين النتائج أن هناك تفاوتيًا يف موافقة أفراد 
عينة الدراسية عى األهيداف العامة للتعليم عين بعد التي 
يمكين حتقيقهيا يف اجلامعات السيعودية؛ حييث تراوحت 
للتعلييم  العامية  األهيداف  عيى  موافقتهيم  متوسيطات 
عين بعيد التيي يمكين حتقيقهيا يف اجلامعيات السيعودية  
مين 3.64 إىل 4.64 ، وهيي متوسيطات تيرتاوح ميا بين 
الفئتين الرابعية واخلامسية مين فئيات املقيياس اخلياميس 
أداة  ( عيى  كبيرة جيدًا  كبيرة /   ( إىل  تشيران  واللتيان 
عينية  أفيراد  موافقية  يف  التفياوت  يوضيح  مميا  الدراسية 
الدراسية عيى األهيداف العامية للتعلييم عين بعيد، التي 
يمكين حتقيقهيا يف اجلامعيات السيعودية؛ حييث يتضيح 
الدراسية موافقيون بدرجية  أفيراد عينية  النتائيج أن  مين 
كبيرة جيدًا عيى سيتة مين األهيداف العامية للتعليم عن 
بعيد التي يمكين حتقيقهيا يف اجلامعات السيعودية، أبرزها 
تتمثيل يف العبيارات رقيم  2 ، 1 ، 10 ، 4 ، 3  والتيي تيم 
ترتيبهيا تنازلييا حسيب موافقة أفيراد عينة الدراسية عليها 

بدرجية كبيرة جيدًا كالتايل:
تليك  تكيون  وهيي«   2 رقيم  العبيارة  جياءت    •
ليكل  األسيايس  املوجيه  هيي  املتبنياة  الفلسيفة 
عمليات التطوير يف شيكله ومضمونيه » والعبارة 
املعيامل  فلسيفة واضحية  تبنيي  )1( وهيي«  رقيم 
 « السيعودية  اجلامعيات  يف  بعيد  عين  للتعلييم 
عينية  أفيراد  موافقية  حييث  مين  األوىل  باملرتبية 
بمتوسيط  جيدًا  كبيرة  بدرجية  عليهيا  الدراسية 

مين5.  4.64
تقدييم  وهيي«   )10( رقيم  العبيارة  جياءت    •

التعلييم  التعليميية ملين فاهتيم فيرص  اخلدميات 
الرسيمية » باملرتبية الثانية من حييث موافقة أفراد 
عينة الدراسية عليهيا بدرجة كبرة جدًا بمتوسيط 

.5 مين   4.45
جياءت العبيارة رقيم 4 وهيي« تراعيي فلسيفة    •
يف  التطيورات  اجلامعيات  يف  بعيد  عين  التعلييم 
واالقتصاديية  االجتامعيية  التنميية  خطيط  ضيوء 
» باملرتبية الثالثية مين حييث موافقية أفيراد عينية 
بمتوسيط  جيدًا  كبيرة  بدرجية  عليهيا  الدراسية 

.5 مين   4.45
العبيارة رقيم)3 وهيي« تراعيي فلسيفة  جياءت   •
التعلييم عين بعيد يف اجلامعيات طبيعية املجتميع 
السيعودي وخصائصيه الدينية والقيمية والثقافية 
» باملرتبية الرابعية مين حييث موافقية أفيراد عينة 
بمتوسيط  جيدًا  كبيرة  بدرجية  عليهيا  الدراسية 

.5 مين   4.45
     يتضيح مين النتائج أن أفراد عينة الدراسية موافقون 
بدرجية كبيرة عى سيتة من األهيداف العامية للتعليم عن 
بعيد التي يمكين حتقيقهيا يف اجلامعات السيعودية، أبرزها 
تيم  والتيي   9  ،5  ،8  ،12  ،6 رقيم  العبيارات  يف  تتمثيل 
ترتيبهيا تنازلييا حسيب موافقة أفيراد عينة الدراسية عليها 

بدرجية كبيرة كالتايل:
عيى  الرتكييز  وهيي«   6 رقيم  العبيارة  جياءت    •
املجياالت اإلنتاجيية والتنمويية يف التعلييم عين 
بعيد؛ لتحقيق أهيداف منظومية العميل التعليمي 
والتنميوي يف اململكية العربية السيعودية » باملرتبة 
األوىل مين حييث موافقية أفيراد عينية الدراسية 
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عليهيا بدرجية كبيرة بمتوسيط )4.18 مين5(.
12 وهيي« خدمية ذوي  رقيم  العبيارة  جياءت    •
والتيي متنعهيم ظروفهيم  االحتياجيات اخلاصية 
 « التقلييدي  اجلامعيي  بالتعلييم  االلتحياق  مين 
عينية  أفيراد  موافقية  حييث  مين  الثانيية  باملرتبية 
الدراسية عليهيا بدرجية كبيرة بمتوسيط 4.09 

.5 مين 
جياءت العبيارة رقيم 8 وهيي« تنيوع أسياليب    •
التعلييم عين بعيد يف اجلامعيات بحييث  تقوييم 
 « واملهاريية  املعرفيية  املجياالت  كافية  يشيمل 
عينية  أفيراد  موافقية  مين حييث  الثالثية  باملرتبية 
الدراسية عليهيا بدرجية كبيرة بمتوسيط 4.00 

.5 مين 
جياءت العبيارة رقيم )5( وهيي« توسيع جميال    •
األهيداف التيي يعميل يف إطارها التعلييم عن بعد 
يف اجلامعيات » باملرتبية الرابعية من حييث موافقة 
أفيراد عينة الدراسية عليها بدرجة كبرة بمتوسيط 

3.82 مين 5.
جياءت العبارة رقيم )9( وهي« توفير الكفاءات    •
البريية املؤهلية فقط لتقدييم التعليم عين بعد يف 
اجلامعيات » باملرتبية اخلامسية مين حييث موافقية 
أفيراد عينة الدراسية عليها بدرجة كبرة بمتوسيط 

3.73 مين 5.
 مين خيالل النتائيج املوضحية أعياله يتضيح أن أبيرز 
األهيداف العامية للتعلييم عين بعيد التيي يمكين حتقيقهيا 
يف اجلامعيات السيعودية تتمثيل يف مراعياة أن تكيون تليك 
ليكل عملييات  املوجيه األسيايس  املتبنياة هيي  الفلسيفة  

التطويير يف شيكله ومضمونيه، وتفيرس هيذه النتيجية بيأن 
حتقيق فلسيفة التعلييم عن بعد يتطلب أن تتمثل فلسيفته يف 
مجييع موجهيات العمل من أجل تسيهيل حتقيقهيا؛ ولذلك 
نجيد أن أبيرز األهيداف العامية للتعلييم عين بعيد التيي 
يمكين حتقيقهيا يف اجلامعيات السيعودية تتمثيل يف مراعاة 
أن تكيون تليك الفلسيفة  املتبنياة هيي املوجيه األسيايس 
وهيذه  ومضمونيه،  شيكله  يف  التطويير  عملييات  ليكل 
النتائيج تتفق مع دراسية )الدمنهوري،2008م(، ودراسية 

،2012م(. )الغاميدي  ودراسية  ،2008م(،  )اليراوف 
 وهيذا ما تؤكده إجابة السيؤال اليذي ورد يف املقابلة يف 
هيذا املحور )هيل يمكين حتقيق األهيداف العامية للتعليم 
عين بعيد يف اجلامعيات السيعودية؟ إذا كانيت اإلجابة نعم 

وضح كييف ذلك(.
حتقييق  يمكين  أنيه  املقابلية  عينية  مين   100% أكيد   
األهيداف العامية للتعليم عين بعد يف اجلامعات السيعودية 
عندما تتبنى اجلامعات السيعودية فلسيفة واضحية للتعليم 
عين بعد-وتراعيى فلسيفة التعلييم عين بعيد خصائيص 
املجتميع السيعودي وطبيعته-وتتوفير براميج وتصصات 
حيتياج اليها سيوق العميل، وتتوفير كفاءات بريية مؤهلة 

لتقدييم التعلييم عين بعد
 -للتعيرف عيى واقيع تنفييذ براميج التعلييم عين بعد 
مين وجهة نظير أعضياء هيئية التدرييس يف جامعية اإلمام 
التكيرارات  حسياب  تيم  اإلسيالمية  سيعود  بين  حمميد 
واالنحرافيات  احلسيابية  واملتوسيطات  املئويية  والنسيب 
املعياريية والرتيب السيتجابات أفيراد عينية الدراسية عى 
بعيد،  عين  التعلييم  براميج  تنفييذ  واقيع  حميور  عبيارات 

وجياءت النتائيج كيام يوضحهيا اجليدول التيايل: 
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رقم 
العبارةالعبارة

درجة الموافقةالتكرار
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
الرتبةالمعياري النسبة 

منعدمةمتوسطةعالية%

للمقــررات 8 شــامل  توصيــف  توفــر 
الدراســة فــي  البــدء  قبــل 

-83ك
2.730.471

%72.727.3-

الذاتــي7 التعلــم  مهــارات  فيــه  تفعــل 
-83ك

2.730.472
%72.727.3-

5
تفاعليــة  إلكترونيــة    مقــررات  فيــه  تنفــذ 
مــع  التفاعــل  مــن  الطالــب  تمكــن 
والصــور والصــوت  بالنــص  المحتــوى 

-74ك
2.640.503

%63.636.4-

التعليــم 2 برنامــج  فــي  والتســجيل  القبــول  يتــم 
عــن بعــد إلكترونيــا فــي الجامعــات الســعودية

-74ك
2.640.504

%63.636.4-

يقل فيه دور المعلم، حيث ال يتدخل إال إذا وجد أن 4
المتعلم قد ســلك مســلكاً لن يصل به إلى االكتشــاف

-65ك
2.550.525

%54.545.5-

تتحقــق فيــه حريــة المتعلــم حيــن تمكنه مــن اختيار 3
مــا يــراه مناســباً لــه ولظروفــه مــن برامــج تعليمية

-56ك
2.450.526

%45.554.5-

التشــاركي10 التعاونــي  التعلــم  مهــارات  تفعيــل 
-56ك

2.450.527
%45.554.5-

عمــا 6 مفصلــة  تعليمــات  فيــه  توفــر 
تحقيقــه الطالــب  مــن  مطلــوب  هــو 

641ك
2.450.698

%54.536.49.1

اإللكترونــي 12 المحتــوى  تنفيــذ 
الفرديــة الفــروق  يراعــي  للمقــررات 

551ك
2.360.679

%45.545.59.1

للتحقــق 11 ومصــادر  علميــة  مراجــع  توفــر 
اإللكترونيــة المقــررات  محتــوى  فــي 

551ك
2.360.6710

%45.545.59.1

المســتمر1 التعليــم  فكــرة  فيــه  تتجســد 
-38ك

2.270.4711
%27.372.7-

تعليميــة 13 نشــاطات  توفيــر 
الطــاب مهــارات  نمــو  لتعزيــز 

461ك
2.270.6512

%36.454.59.1

تدعيــم المحتــوى التعليمي بروابــط للمواقع العلمية14
281ك

2.090.5413
%18.272.79.1

تحقــق الموضوعيــة فــي اختيــار محتويــات المقرر9
281ك

2.090.5414
%18.272.79.1

2.440.32المتوسط العام

جدول رقم )10(
ستجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات محور واقع تنفيذ برامج التعليم عن بعد من وجهة

 نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية مرتبة تنازلياً حسب متوسطات الموافقة
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 مين خيالل النتائج املوضحة سـابقاً  يتضيح أن أفراد 
عينية الدراسية موافقيون بدرجية عالية عى واقيع تنفيذ 
براميج التعلييم عين بعد بمتوسيط 2.44 مين 3، وهو 
متوسيط يقيع يف الفئية الثالثة من فئات املقيياس الثالثي 
مين 2.35 إىل 3.00، وهيي الفئية التي تشير إىل خيار 

»عالية« عى أداة الدراسية.
     ويتضيييح مييين النتائيييج أن هنييياك تفاوتيييًا 
يف موافقييية أفيييراد عينييية الدراسييية عيييى واقيييع 
تنفييييذ براميييج التعلييييم عييين بعيييد مييين وجهييية 
نظييير أعضييياء هيئييية التدرييييس يف جامعييية اإلميييام 
حمميييد بييين سيييعود اإلسيييالمية، حييييث تراوحيييت 
متوسيييطات موافقتهيييم عيييى واقيييع تنفييييذ براميييج 
التعلييييم عييين بعيييد  مييين 2.09 إىل 2.73 وهيييي 
متوسيييطات تيييرتاوح ميييا بييين الفئتييين الثانيييية 
والثالثييية مييين فئيييات املقيييياس الثالثيييي واللتيييان 
تشيييران إىل ) متوسيييطة / عاليييية ( عيييى أداة 
الدراسييية؛ مميييا يوضيييح التفييياوت يف موافقييية 
أفيييراد عينييية الدراسييية عيييى واقيييع تنفييييذ براميييج 
التعلييييم عييين بعيييد؛ حييييث يتضيييح مييين النتائيييج 
أن وجهييية نظييير أفيييراد عينييية الدراسييية عيييى واقيييع 
تنفييييذ براميييج التعلييييم عييين بعيييد بدرجييية عاليييية 
عيييى عيييرة أبرزهيييا تتمثيييل يف العبيييارات رقيييم  8 
، 7 ، 5 ، 2 ، 4  والتيييي تيييم ترتيبهيييا تنازلييييا حسيييب 
وجهييية نظييير أفيييراد عينييية الدراسييية عليهيييا بدرجييية 

عاليييية كالتيييايل:
جييياءت العبيييارة رقيييم 8 وهيييي« توفييير    •

توصييييف شيييامل للمقيييررات قبيييل البيييدء 
يف الدراسييية » باملرتبييية األوىل مييين حييييث 
موافقييية أفيييراد عينييية الدراسييية عليهيييا 

بدرجييية عاليييية بمتوسيييط 2.73 مييين3.
•  جييياءت العبيييارة رقيييم 7 وهيييي« تفعيييل 
فييييه مهيييارات التعليييم اليييذايت » باملرتبييية 
الثانيييية مييين حييييث موافقييية أفيييراد عينييية 
الدراسييية عليهيييا بدرجييية عاليييية بمتوسيييط 

2.73 مييين 3.
•  جييياءت العبيييارة رقيييم )5( وهيييي« تنفيييذ 
فييييه مقيييررات الكرتونيييية تفاعليييية متكييين 
الطاليييب مييين التفاعيييل ميييع املحتيييوى 
بالنيييص والصيييوت والصيييور » باملرتبييية 
الثالثييية مييين حييييث موافقييية أفيييراد عينييية 
الدراسييية عليهيييا بدرجييية عاليييية بمتوسيييط 

2.64 مييين 3.
جييياءت العبيييارة رقيييم 2 وهيييي« يتيييم    •
القبيييول والتسيييجيل يف برناميييج التعلييييم عييين 
بعيييد الكرتونييييا يف اجلامعيييات السيييعودية » 
باملرتبييية الرابعييية مييين حييييث موافقييية أفيييراد 
عينييية الدراسييية عليهيييا بدرجييية عاليييية 

بمتوسيييط 2.64 مييين 3.
•  جييياءت العبيييارة رقيييم 4 وهيييي« يقيييل 
فييييه دور املعليييم، حييييث ال يتدخيييل إال 
إذا وجيييد أن املتعليييم قيييد سيييلك مسيييلكًا 
لييين يصيييل بيييه إىل االكتشييياف » باملرتبييية 
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اخلامسييية مييين حييييث موافقييية أفيييراد عينييية 
الدراسييية عليهيييا بدرجييية عاليييية بمتوسيييط 

2.55 مييين 3.
     يتضيييح مييين النتائيييج أن أفيييراد عينييية الدراسييية 
موافقيييون بدرجييية متوسيييطة عيييى أربعييية مييين 
مالميييح واقيييع تنفييييذ براميييج التعلييييم عييين بعيييد 
تتمثيييل يف العبيييارات رقيييم 1، 13، 14، 9 والتيييي 
تيييم ترتيبهيييا تنازلييييا حسيييب موافقييية أفيييراد عينييية 

الدراسييية عليهيييا بدرجييية عاليييية
•  جييياءت العبيييارة رقيييم 1 وهيييي« تتجسيييد 
فييييه فكيييرة التعلييييم املسيييتمر » باملرتبييية 
األوىل مييين حييييث موافقييية أفيييراد عينييية 
الدراسييية عليهيييا بدرجييية عاليييية بمتوسيييط 

2.27 مييين3.
وهيييي«   13 رقيييم  العبيييارة  جييياءت    •
توفييير نشييياطات تعليميييية لتعزييييز نميييو 
مهيييييييارات الطيييالب » باملرتبييية الثانييييييييية 
مييين حييييث موافقييية أفيييراد عينييية الدراسييية 
عليهيييا بدرجييية عاليييية بمتوسيييط 2.27 

مييين 3.
جييياءت العبيييارة رقيييم 14 وهيييي« تدعييييم    •
املحتيييوى التعليميييي بروابيييط للمواقيييع 
العلميييية » باملرتبييية الثالثييية مييين حييييث 
موافقييية أفيييراد عينييية الدراسييية عليهيييا 
بدرجييية عاليييية بمتوسيييط 2.09 مييين 3.
جييياءت العبيييارة رقيييم 9 وهيييي« حتقيييق    •

املوضوعيييية يف اختييييار حمتوييييات املقيييرر 
» باملرتبييية الرابعييية مييين حييييث موافقييية 
أفيييراد عينييية الدراسييية عليهيييا بدرجييية 

عاليييية بمتوسيييط 2.09 مييين 3.
أعييياله  املوضحييية  النتائيييج  خيييالل  مييين 
يتضيييح أن أبيييرز مالميييح واقيييع تنفييييذ براميييج 
التعلييييم عييين بعيييد تتمثيييل يف توفييير توصييييف 
شيييامل للمقيييررات قبيييل البيييدء يف الدراسييية، 
وتفيييرس هيييذه النتيجييية بيييأن توفييير توصييييف 
شيييامل للمقيييررات قبيييل البيييدء يف الدراسييية 
يسيييهل اسيييتخدامها واإلفيييادة منهيييا لطيييالب 
التعلييييم عييين بعيييد، وهيييذه النتائيييج تتفيييق ميييع 
دراسييية )عفيفيييي،2008م(، ودراسييية )الراشيييد 
)السيييعادات،2010م(  ودراسييية  ،1429هيييي(، 

)احلنييياوي،2012م(. ودراسييية 
وهيييذا ميييا تؤكيييده إجابييية السيييؤال اليييذي ورد 
يف املقابلييية واملتعليييق هبيييذا املحيييور )هيييل براميييج 
التعلييييم عييين بعيييد املنفيييذة يف جامعييية اإلميييام 
تقيييدم فلسيييفة واضحييية للتعلييييم عييين بعيييد؟ إذا 

كانيييت اإلجابييية نعيييم وضيييح كييييف ذليييك(.
 اسيييتجابت العينييية هليييذا السيييؤال بنسيييبة 
%100، حييييث أكيييد مجييييع أفيييراد املقابلييية أنيييه 
يمكييين أن تكيييون براميييج التعلييييم عييين بعيييد 
تقيييدم فلسيييفة واضحييية عندميييا تنفيييذ فييييه 
مقيييررات إلكرتونيييية تفاعليييية متكييين الطاليييب 
مييين التفاعيييل ميييع املحتيييوى بالنيييص والصيييوت 
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والصيييور.
      -للتعيييرف عيييى متطلبيييات حتقييييق األهيييداف 
العامييية للتعلييييم عييين بعيييد مييين وجهييية نظييير 
أعضييياء هيئييية التدرييييس يف جامعييية اإلميييام حمميييد 
بييين سيييعود اإلسيييالمية تيييم حسييياب التكيييرارات 
احلسيييابية  واملتوسيييطات  املئويييية  والنسيييب 

واالنحرافيييات املعياريييية والرتيييب السيييتجابات 
أفيييراد عينييية الدراسييية عيييى عبيييارات حميييور 
متطلبيييات حتقييييق األهيييداف العامييية للتعلييييم عييين 
بعيييد مييين وجهييية نظييير أعضييياء هيئييية التدرييييس 
يف جامعييية اإلميييام حمميييد بييين سيييعود اإلسيييالمية 
وجييياءت النتائيييج كيييام يوضحهيييا اجليييدول التيييايل: 

رقم 
العبارةالعبارة

درجة الموافقةالتكرار   
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
الرتبةالمعياري النسبة 

%
كبيرة 

معدومةضعيفةمتوسطةكبيرةجداً

12
مناســبة مخرجــات التعليــم 
عــن بعــد مــع واقــع ســوق 
المملكــة فــي  العمــل 

---101ك
4.910.301

%90.99.1---

10

التجــارب  دراســة 
وغيــر  الناجحــة 
الناجحــة محليــاً وإقليميــاً 
الســتخالص  ودوليــاً 
المســتفادة  الــدروس 
مبــادرات  فــي  منهــا 
عــن  التعليــم  ومشــاريع 
الجامعــات فــي  بعــد 

---101ك

4.910.302
%90.99.1---

9
مــع  والشــراكة  التعــاون 
جامعــات عالميــة معروفــة 
فــي مجــال التعليم عــن بعد

---92ك
4.820.403

%81.818.2---

11

رضــا  مــدى  دراســة 
وهيئــات  الطــالب 
بعــض  حــول  التدريــس 
ــد  ــن بع ــم ع ــج التعلي برام
فــي  حاليــاً  تقــدم  التــي 
الجامعــات الســعودية علــى 
نطــاق تجريبــي محــدود، 
نتائجهــا  وتوظيــف 
تطويــره عمليــة  فــي 

---92ك

4.820.404
%81.818.2---

جدول رقم )11(
استجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات محور متطلبات تحقيق األهداف العامة للتعليم عن بعد من وجهة نظر أعضاء 

هيئة التدريس في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية مرتبة تنازلياً حسب متوسطات الموافقة
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أن  يتضيح  أعياله  املوضحية  النتائيج  خيالل  مين 
أفيراد عينية الدراسية موافقيون بدرجة كبرة جيدًا عى 
متطلبيات حتقييق األهيداف العامية للتعلييم عين بعيد 

الفئية  يقيع يف  5 وهيو متوسيط  بمتوسيط 4.67 مين 
اخلامسية مين فئيات املقيياس اخلياميس مين 4.21 إىل 
5.00 وهيي الفئية التيي تشير إىل خييار »كبيرة جدًا« 

رقم 
العبارةالعبارة

درجة الموافقةالتكرار   
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
الرتبةالمعياري

كبيرة النسبة %
معدومةضعيفةمتوسطةكبيرةجداً

5
دراســة احتياجــات هيئــة التدريــس 
للتدريــس  المطلوبــة  للمهــارات 
العنكبوتيــة الشــبكة  علــى 

---92ك
4.820.405

%81.818.2---

يُمكــن القســم المعنــي مــن تطويــر 8
مقرراتــه بنــاًء علــى معايير محددة

--911ك
4.730.656

%81.89.19.1--

13

الطابــع  ذات  المقــررات  تبنــي 
مصــادر  مــن  العالمــي 
مالئمتهــا  ضــوء  فــي  خارجيــة 
معيــن منهــج  ألهــداف 

--911ك

4.730.657
%81.89.19.1--

7

لتطويــر  مرنــة  فــرص  توفيــر 
عــن  التعليــم  برامــج  مقــررات 
األســلوب  بيــن  يجمــع  بعــد 
المركــزي وغيــر  المركــزي، 

--911ك

4.730.658
%81.89.19.1--

4

ــد  ــن بع ــم ع ــام التعلي ــم نظ تصمي
أســاس  علــى  الجامعــات  فــي 
يمكــن  عالميــة  جــودة  معاييــر 
لتطويــر  واســتخدامها  تبنيهــا 
بالجامعــة خاصــة  معاييــر 

---74ك

4.640.509
%63.636.4---

3
المشــكالت  دراســة 
النظــام  بجمــود  الخاصــة 
باللوائــح وتقيــده  التعليمــي 

-1-91ك
4.640.9210

%81.89.1-9.1-

2
األهــداف  تراعــى  أن 
بعــد  عــن  للتعليــم  العامــة 
المملكــة فــي  التعليــم  سياســة 

--2-9ك
4.640.8111

%81.8-18.2--

6

فــي  دراســية  برامــج  تقديــم 
المصــادر  إلعــداد  الجامعــات 
مجــال  فــي  المؤهلــة  البشــرية 
ــم عــن بعــد ــم برامــج التعلي تصمي

--722ك

4.450.8212
%63.618.218.2--

ــم 1 ــة للتعلي ــداف العام ــد األه توحي
عــن بعــد فــي الجامعات الســعودية

-6113ك
3.911.3813

%54.59.19.127.3-

4.670.38المتوسط العام
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عيى أداة الدراسية.
     ويتضيح مين النتائيج أن هنياك تفاوتيًا يف موافقة 
أفيراد عينية الدراسية عيى متطلبيات حتقييق األهيداف 
العامية للتعلييم عين بعد؛ حييث تراوحت متوسيطات 
العامية  األهيداف  حتقييق  متطلبيات  عيى  موافقتهيم 
للتعليم عين بعد من3.91 إىل4.91  وهي متوسيطات 
تيرتاوح ميا بين الفئتين الرابعية واخلامسية مين فئات 
املقيياس اخلياميس واللتيان تشيران إىل )كبيرة / كبرة 
جيدًا ( عى أداة الدراسية مما يوضح التفياوت يف موافقة 
أفيراد عينية الدراسية عيى متطلبيات حتقييق األهيداف 
العامية للتعلييم عين بعيد؛ حييث يتضيح مين النتائيج 
أن أفيراد عينية الدراسية موافقيون بدرجية كبيرة جدًا 
عيى اثني عير مين متطلبات حتقييق األهيداف العامة 
للتعلييم عن بعيد، أبرزهيا تتمثل يف العبيارات رقم 12 
، 10 ، 9 ، 11 ، 5 والتيي تيم ترتيبهيا تنازلييا حسيب 
موافقية أفيراد عينة الدراسية عليهيا بدرجة كبيرة جدًا 

لتايل: كا
مناسيبة  وهيي«   12 رقيم  العبيارة  جياءت    •
خمرجيات التعلييم عين بعيد ميع واقيع سيوق 
العميل يف اململكية » باملرتبية األوىل مين حييث 
بدرجية  عليهيا  الدراسية  عينية  أفيراد  موافقية 

مين5.  4.91 بمتوسيط  جيدًا  كبيرة 
دراسية  وهيي«   10 رقيم  العبيارة  جياءت   •
حملييًا  الناجحية  وغير  الناجحية  التجيارب 
اليدروس  السيتخالص  ودولييًا؛  وإقليمييًا 

املسيتفادة منهيا يف مبيادرات ومشياريع التعليم 
عين بعيد يف اجلامعيات » باملرتبية الثانيية مين 
عليهيا  الدراسية  عينية  أفيراد  موافقية  حييث 
.5 مين   4.91 بمتوسيط  جيداً  كبيرة  بدرجية 
التعياون  وهيي«   9 رقيم  العبيارة  جياءت    •
والراكية ميع جامعات عامليية معروفة يف جمال 
التعلييم عين بعيد » باملرتبية الثالثية مين حييث 
بدرجية  عليهيا  الدراسية  عينية  أفيراد  موافقية 

.) مين   4.82 بمتوسيط  جيدًا  كبيرة 
•  جياءت العبيارة رقيم 11 وهي« دراسية مدى 
رضيا الطالب وهيئيات التدرييس حول بعض 
حالييًا  تقيدم  التيي  بعيد  عين  التعلييم  براميج 
جتريبيي  نطياق  عيى  السيعودية  اجلامعيات  يف 
حميدود، وتوظييف نتائجها يف عمليية تطويره » 
باملرتبية الرابعية مين حييث موافقية أفيراد عينة 
الدراسية عليهيا بدرجية كبيرة جدًا بمتوسيط 

.5 4.82 مين 
دراسية  وهيي«   5 رقيم  العبيارة  جياءت    •
احتياجيات هيئية التدريس للمهيارات املطلوبة 
للتدرييس عيى الشيبكة العنكبوتيية » باملرتبية 
اخلامسية من حييث موافقة أفراد عينة الدراسية 
عليهيا بدرجية كبرة جيدًا بمتوسيط 4.82 من 

.5
الدراسية  عينية  أفيراد  أن  النتائيج  مين  يتضيح       
متطلبيات  مين  واحيد  عيى  كبيرة  بدرجية  موافقيون 



هند حممد عبد اهلل األمحد و وفاء إبراهيم فهد الفريح: فلسفة التعليم عن بعد وأهدافه يف اجلامعات السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

124

حتقييق األهيداف العامية للتعلييم عين بعيد تتمثيل يف 
العبيارة رقم 1 وهيي« توحيد األهداف العامية للتعليم 
عين بعيد يف اجلامعيات السيعودية » بمتوسيط 3.91 

.5 من
     مين خيالل النتائيج املوضحية أعياله يتضيح أن 
أبيرز متطلبيات حتقييق األهيداف العامية للتعلييم عين 
بعيد تتمثيل يف العميل عيى مناسيبة خمرجيات التعلييم 
عين بعيد ميع واقيع سيوق العميل يف اململكية، وتفرس 
هيذه النتيجية بيأن حتقيق مناسيبة خمرجيات التعليم عن 
بعد مع واقع سيوق العميل يف اململكة يعيزز من فاعلية 
عمليية التعليم عين بعد والرغبة يف تنفييذه، األمر الذي 
يسيهم يف حتقيق أهدافيه، وهذه النتائج تتفق مع دراسية 
ودراسة)الراشيد،1429هي(،  ،2007م(،  )الصاليح 
سامبسيون  ودراسية  ،2010م(،  )دوييدي  ودراسية 

.Sampson)2003)

      وهيذا ميا تؤكيده أيضيًا إجابية السيؤال اليوارد 
حتقييق  متطلبيات  توضييح  )أرجيو  وهيو  املقابلية  يف 
اجلامعيات  يف  بعيد  عين  للتعلييم  العامية  األهيداف 

نظيرك( وجهية  مين  السيعودية 
     اسيتجاب أفيراد عينة املقابلة هلذا السيؤال بنسيبة 
%50و، كانيت النتائيج أن أكيد مجيع الذيين أجابوا من 
أفيراد العينية عيى أن متطليب حتقييق األهيداف يتمثل 
يف موائمية سيوق العميل ميع خمرجيات التعلييم عين 
بعيد، وتوحييد األهيداف العامية للتعلييم عين بعيد يف 
اجلامعيات السيعودية وهيو ما سييتحقق عندميا تصبح 

اجلامعة السيعودية اإللكرتونية هي املرجعية األساسيية 
والوحييدة هلذا النيوع مين التعليم.

ومميا سيبق عرضيه يمكين تلخييص النتائيج التيي 
توصليت إليهيا الدراسية احلاليية فييام ييي: 

أواًل: أن التعليم عن بعد:
أ- نظيام تعليمي خيتليف عن نظم التعلييم التقليدية 
التيي تربط التعلييم بتواجد املتعلم يف املؤسسية 

التعليميية التقليدية، طيلة فرتة الدراسية.
نظيام مفتيوح للجمييع فهيو تعلييم مجاهري،  ب- 
ال يتقييد بوقيت وال بفئية مين املتعلمين، وال 

يقتيرص عيى مسيتوى أو نيوع مين التعلييم.
ج- يضيع حد للتواجيد الفيزيقي الدائيم بن املعلم 
واملتعليم حتت سيقف واحيد، ويسيتعيض عن 
ذليك باسيتخدام جمموعية مين الوسيائط التي 

تسيمح بحيدوث التعلم.
د- تعلييم اختيياري يتحكيم بيه املتعليم أكثير مين 

املعليم.  
هيي- أنيه حلدوثيه البيد مين وجيود مؤسسية تنظم 
املعليم  بين  والفصيل  التعليميية  اخلدميات 
واملتعليم والتخطييط الرتبيوي اليذي تقيوم بيه 

التعليميية. املؤسسية 

مبيدأ  بعـد يف:  التعليـم عـن  مبـادئ  تتمثـل  ثانيـًا: 
تفرييد التعليم، مبدأ ضبيط املتعلم لعمليية تعلمه، مبدأ 
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التعلييم املسيتمر، مبدأ التعليم الذايت، مبيدأ ديمقراطية 
التعلييم، مبيدأ اإلتاحة، مبيدأ املرونية، حتكييم املتعلم، 
اختييار أنظمة التوصييل، االعتامدية، التأثير والفاعلية، 
املقيدرة أو االسيتطاعة، اإلحسياس املتعيدد، التفاعل، 

االستمرارية.

أن هنـاك مـربرات دعـت لـرورة األخـذ  ثالثـًا: 
بنظـام التعليـم عـن بعـد، ومنهـا: ميررات جغرافيية، 
ميررات سياسيية، ميررات اجتامعية ثقافيية، مررات 

اقتصاديية، ميررات علميية تكنولوجيية.

رابعـًا: يصلـح التعليم عـن بعد أن يتبنـى يف اململكة 
العربيـة السـعودية؛ ألسـباب عـدة مـن أمههـا: اتسياع 
يف  القبيول  وحمدوديية  للمملكية،  اجلغرافيية  املسياحة 
الثانويية  السيعودية كل عيام مين خرجييي  اجلامعيات 
العامية، وكذليك قلة أعضياء هيئة التدرييس يف التعليم 
ولذليك  النسيائي؛  العنيرص  مين  وخاصية  اجلامعيي، 
فاألسياليب املتبعية يف هيذا النيوع مين التعليم تسياعد 
عيى اإلفيادة من أعضياء هيئية التدرييس القادرين عى 
العميل يف هذا املجيال، وأخرًا بروز بعيض املحاوالت 
مين  النيوع  هيذا  لتبنيي  السيعودي  املجتميع  داخيل 

التعلييم. 

لفلسيفة  احلاكيم  التوجيه  كان  مهيام  أنيه  خامسـًا: 
متزامين- )ذاتيا-مسيتمرًا-غر  بعيد  عين  التعلييم 

عين بعيد(، فإهنيا تيأيت انعكاسيًا للتغيرات الواسيعة 
يف املفاهييم التعليميية التيي أحدثتهيا ثيورات ثيالث 
العوملية، الثورة املعرفية، الثيورة التكنولوجية-أدت إىل 
ظهيور فلسيفات تعليمية جديدة هتيدف إىل التحرر من 
القييود واإلفيادة مميا أحدثتيه هيذه الثيورات، وترتكز 
عيى فلسيفة تعليميية غير حميدودة الزميان وامليكان، 

املحيرك الرئييي وراءهيا هيو شيبكة اإلنرتنيت.
التعلييم عين بعيد فلسيفة تركيز  سادسـًا: فلسيفة 
عيى تنمية عيدة مهارات ليدى املتعلم، وهيي مهارات 
يمكن تقسييمها إىل تسيعة أنيواع من املهيارات: مهارة 
التعاميل ميع التكنولوجييا املتقدمية، ومهيارة البحيث 
وتصنييف  تنظييم  ومهيارة  املعلوميات،  مصيادر  يف 
)القيراءة،  األربعية  التواصيل  ومهيارات  امليوارد، 
الكتابية، التحدث، االسيتامع(، ومهيارات التخصص، 
اجتامعيية،  ومهيارات  معرفيية،  امليتيا  ومهيارات 
القيدرة عيى  وتعنيي  املعلوميات  بعيد  ميا  ومهيارات 
جتمييع املعرفية مين شيظايا املعلوميات املتناثيرة عير 
التوجهيات  القتفياء  العلميي؛  واالنفتياح  الشيبكة 

العلميية.

سـابعًا: حقيق التعليم عن بعيد ديمقراطيية التعليم 
جلميع طبقيات املجتميع وإعطاء فرصة ليكل الراغبن 
فييه ممين لييس هليم القيدرة يف احلضيور للجامعيات 
التقليديية، باإلضافية إىل حتقييق حاجية سيوق العميل 

ودعيم الثقافية القوميية وتنميتها.
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وخلصت النتائج إىل: 
أفيراد عينية الدراسية موافقيون بدرجية كبيرة . 1

عيى األهيداف العامية للتعلييم عين بعيد التي 
يمكين حتقيقهيا يف اجلامعيات السيعودية، كيام 
أن أفيراد عينة الدراسية موافقيون بدرجة كبرة 
جيدًا عيى سيتة مين األهيداف العامية للتعليم 
عين بعيد التيي يمكين حتقيقهيا يف اجلامعيات 

السيعودية أبرزهيا تتمثيل يف:
أ- تكيون تليك الفلسيفة املتبنياة هيي املوجيه 
يف  التطويير  عملييات  ليكل  األسيايس 

ومضمونيه. شيكله 
ب- تبنيي فلسيفة واضحة املعيامل للتعليم عن 

بعد يف اجلامعات السيعودية.
فاهتيم  ملين  التعليميية  اخلدميات  ج-تقدييم 

الرسيمية. التعلييم  فيرص 
يف  بعيد  عين  التعلييم  فلسيفة  د-تراعيي 
التطيورات يف ضيوء خطيط  اجلامعيات 

واالقتصاديية. االجتامعيية  التنميية 
يف  بعيد  عين  التعلييم  فلسيفة  هي-تراعيي 
اجلامعيات طبيعية وخصائيص املجتميع 
والثقافيية. والقيمية  الدينيية  السيعودي 
أفيراد عينية الدراسية موافقيون بدرجية كبيرة   .2
للتعلييم  العامية  األهيداف  مين  سيتة  عيى 
عين بعيد التيي يمكين حتقيقهيا يف اجلامعيات 

يف: تتمثيل  أبرزهيا  السيعودية 

أ-الرتكييز عى املجياالت اإلنتاجية والتنموية 
يف التعلييم عين بعيد؛ لتحقييق أهيداف 
منظومية العميل التعليميي والتنميوي يف 

العربية السيعودية. اململكية 
ب-خدمية ذوي االحتياجيات اخلاصة والتي 
متنعهيم ظروفهم مين االلتحياق بالتعليم 

اجلامعيي التقليدي.
ج-تنوع أسياليب تقوييم التعليم عين بعد يف 
اجلامعات بحيث يشيمل كافية املجاالت 

املعرفيية واملهارية.
يف  يعميل  التيي  األهيداف  جميال  د-توسيع 
اجلامعيات. يف  بعيد  عين  التعلييم  إطارهيا 
هي-توفير الكفياءات البريية املؤهلية فقيط 
لتقدييم التعلييم عين بعيد يف اجلامعيات.
حتقييق  يمكين  أنيه  إىل  املقابيالت  خلصيت  كيام   
اجلامعيات  يف  بعيد  عين  للتعلييم  العامية  األهيداف 
السيعودية عندميا تتبنيى اجلامعيات السيعودية فلسيفة 
واضحية للتعلييم عين بعيد، وتراعيى فلسيفة التعلييم 
وطبيعتيه،  السيعودي  املجتميع  خصائيص  بعيد  عين 
وتتوفير براميج وتصصات حيتياج إليها سيوق العمل، 
وتتوفير كفياءات بريية مؤهلية لتقدييم التعلييم عين 

. بعد
أن وجهية نظير أفيراد عينة الدراسية عيى واقع   .3
تنفييذ براميج التعلييم عين بعيد كانيت بدرجة 
عاليية عيى عيرة من مالميح واقيع تنفيذ هذه 
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الراميج أبرزهيا تتمثل يف:
قبيل  للمقيررات  شيامل  توصييف  أ-توفير 

الدراسية. يف  البيدء 
ب-تفعل فيه مهارات التعلم الذايت.

تفاعليية  إلكرتونيية  مقيررات  فييه  ج-تنفيذ 
متكين الطالب مين التفاعل ميع املحتوى 

بالنيص والصيوت والصيور.
د-يتيم القبول والتسيجيل يف برناميج التعليم 
اجلامعيات  يف  إلكرتونييا  بعيد  عين 

السيعودية.
هي-يقيل فيه دور املعلم، حييث ال يتدخل إال 
إذا وجيد أن املتعلم قد سيلك مسيلكًا لن 

يصل به إىل االكتشياف.

     وجهية نظير أفراد عينة الدراسية عيى واقع تنفيذ 
براميج التعلييم عين بعيد كانت بدرجية متوسيطة عى 
أربعية مين مالميح واقيع تنفييذ هيذه الراميج وتتمثل 

يف:
أ-تتجسد فيه فكرة التعليم املستمر.

ب-توفير نشياطات تعليميية لتعزيز نميو مهارات 
الطالب.

للمواقيع  بروابيط  التعليميي  املحتيوى  ج-تدعييم 
العلميية.

د-حتقق املوضوعية يف اختيار حمتويات املقرر.

كيام خلصيت املقابيالت إىل أن براميج التعلييم عن 
بعيد تقيدم فلسيفة واضحية عندميا تنفيذ فييه مقررات 
إلكرتونيية تفاعليية متكين الطاليب مين التفاعيل ميع 

املحتيوى بالنيص والصيوت والصيور.
بدرجية  موافقيون  الدراسية  عينية  أفيراد  أن    .4
كبيرة جيدًا عيى متطلبيات حتقييق األهيداف 
العامية للتعلييم عين بعيد، كيام أن أفيراد عينية 
الدراسية موافقيون بدرجية كبيرة جيدًا عيى 
األهيداف  حتقييق  متطلبيات  مين  عير  اثنيي 
تتمثيل يف: أبرزهيا  بعيد  للتعلييم عين  العامية 
أ- مناسيبة خمرجيات التعلييم عين بعيد ميع واقيع 

سيوق العميل يف اململكية.
الناجحية  الناجحية وغير  التجيارب  دراسية  ب- 
حمليًا وإقليمييًا ودوليًا؛ السيتخالص الدروس 
املسيتفادة منهيا يف مبيادرات ومشياريع التعليم 

عين بعيد يف اجلامعات.
ج- التعياون والراكة مع جامعيات عاملية معروفة 

يف جميال التعلييم عن بعد.
د- دراسية ميدى رضا الطيالب وهيئيات التدريس 
حيول بعيض براميج التعلييم عين بعيد التيي 
تقيدم حالييًا يف اجلامعات السيعودية عى نطاق 
جتريبيي حميدود، وتوظييف نتائجهيا يف عمليية 

تطويره.
هيي- دراسية احتياجات هيئية التدرييس للمهارات 

املطلوبية للتدريس عيى الشيبكة العنكبوتية.
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     أفيراد عينية الدراسية موافقون بدرجية كبرة عى 
واحيد من متطلبيات حتقييق األهيداف العامية للتعليم 
عين بعيد تتمثيل يف ) توحيد األهيداف العامية للتعليم 

عين بعيد يف اجلامعات السيعودية ( 
     كيام خلصيت املقابيالت إىل أن متطليب حتقييق 
األهيداف يتمثيل يف موائمة سيوق العميل مع خمرجات 
التعلييم عين بعيد، وتوحييد األهيداف العامية للتعليم 
عين بعيد يف اجلامعيات السيعودية، وهيو ما سييتحقق 
هيي  اإللكرتونيية  السيعودية  اجلامعية  تصبيح  عندميا 
املرجعيية األساسيية والوحيدة هليذا النوع مين التعليم.

توصيات الدراسة:                                                                                                   
  بنياًء عيى نتائج الدراسية، يمكن طيرح التوصيات 

التالية:
العامية . 1 األهيداف  ميا حيقيق  العميل عيى كل 

للتعلييم عن بعيد يف اجلامعات السيعودية ومن 
أمههيا تبني فلسيفة واضحية املعيامل للتعليم عن 

بعيد يف اجلامعات السيعودية.
حتقييق . 2 مين  حتيد  التيي  العواميل  يف  البحيث 

يف  بعيد  عين  للتعلييم  العامية  األهيداف 
السيعودية. اجلامعيات 

إقامية ورش العمل والنيدوات العلمية للبحث . 3
يف كيفيية حتقييق األهيداف العامية للتعليم عن 

بعد يف اجلامعات السيعودية.
إجيراء تقوييم دوري لواقيع حتقييق األهيداف . 4

اجلامعيات  يف  بعيد  عين  للتعلييم  العامية 
لسيعودية. ا

رضورة مراعياة مناسيبة خمرجيات التعلييم عن . 5
بعيد مع واقيع سيوق العميل يف اململكة.

الناجحية . 6 وغير  الناجحية  التجيارب  دراسية 
حمليًا وإقليمييًا ودوليًا؛ السيتخالص الدروس 
املسيتفادة منهيا يف مبيادرات ومشياريع التعليم 

عين بعيد يف اجلامعات.
التعياون والراكة مع جامعيات عاملية معروفة . 7

يف جمال التعلييم عن بعد.
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فاعلية التعلم التأملي في تنمية عادات العقل والذات األكاديمي
 لدى طالبات الدراسات العليا 

تهاني بنت عبد الرحمن بن علي المزيني)1*(
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

)قدم للنشر يف 1437/08/11 هـ؛ وقبل للنشر يف 1438/05/18 هـ(

ملخـص البحـث: هيدف البحيث إىل التعيرف عى فاعلية التعليم التأميي يف تنمية عادات العقيل واليذات األكاديمية ليدى طالبات الدراسيات العليا 
بجامعية اإلميام بالرياض. ولتحقيق هذا اهلدف اسيتخدمت الباحثة املنهج التجريبي، باسيتخدام تصميم املجموعتن )التجريبيية، والضابطة( باختباٍر 
، وتألفيت العينة مين )48( طالبة يف برنامج املاجسيتر للفصيل الدرايس الثياين من العام اجلامعيي 1434/ 1435هيي. وتوصل  قبييٍّ واختبياٍر بعيديٍّ
البحيث إىل عيدد مين النتائيج أمهها: وجود فيرق دال إحصائًيا بن متوسيطي درجات املجموعتين )التجريبيية، والضابطة( يف مقياس عيادات العقل، 
ومقيياس فعاليية اليذات األكاديميية يف القيياس البعدي لصاليح املجموعة التجريبيية، واتضيح أنَّ التعلم التأمي له تأثير كبر يف تنمية عيادات العقل، 

وفعالية اليذات األكاديمية. 
الكلامت املفتاحية:  التعلم التأمي، عادات العقل، الذات األكاديمية، الدراسات العليا.
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مقدمة
يسيييتخدم مصطليييح التأميييل كثيييرا يف األدب 
الرتبيييوي، ويتفيييق الرتبوييييون عيييى أن التأميييل هيييو 
التفكييير يف املامرسيييات، واسيييتخراج املعييياين منهيييا، 
وربطهيييا بغرهيييا مييين التجيييارب. ويعيييدُّ التأميييل مييين 
األنشيييطة العقليييية التيييي تسيييهم يف نميييو املتعلمييين، 
والوصيييول هبيييم إىل تعّليييم أكثييير نضجيييًا، كيييام يعميييل 
عيييى توجييييه التعليييم ذاتييييًا، واتييياذ قيييرارات مبنيييية 

عيييى مالحظيييات واعيييية. 
وتبيييدأ عمليييية التأميييل بمراقبييية واعيييية لألفيييكار، 
ثيييم عمليييية مقارنتهيييا بأفيييكار أكثييير تقدًميييا ونضًجيييا، 
 )Sable, األمييير اليييذي ييييؤدي إىل نيييوع مييين التقيييييم
.(2010 كيييام يعيييد التعليييم التأميييي تعلييياًم ذاتييييًا 

يعتميييد عيييى قيييدرة املتعليييم عيييى اختييييار ميييادة 
غييير واضحييية يكتنفهيييا الغميييوض، تسيييتثره، فيبيييدأ 
بالتأميييل فيهيييا هبيييدف اخليييروج بنتيجييية معينييية يف 
تنظيمهيييا وترتيبهيييا يف إطارهيييا املعيييريف وربطهيييا 

بمعرفتيييه السيييابقة )الرييييف، 2013(. 
التأميييل  أن   Hedberg )2009) وتوضيييح 
هو«التفكييير بعنايييية ومثابيييرة«، وتؤكيييد أن عمليييية 
التأميييل ليسيييت فقيييط فييييام تعتقيييد أنيييه حيييدث، 
ولكييين »ملييياذا تعتقيييد أن ذليييك حيييدث؟«، وأن 
الفصيييول الدراسيييية تعيييد مكاًنيييا رائًعيييا للتعليييم 

التأميييي. 
ويرتبيييط التأميييل ارتباطيييا وثيقيييا بعيييادات املتعليييم 
العقليييية، حييييث يعيييد اهليييدف النهائيييي مييين التعليييم 

التأميييي تعوييييد الطيييالب عيييى التأميييل يف أفعاهليييم، 
وتكويييين معييياٍن مييين تليييك التجيييارب، فعندميييا 
يطيييور املتعلميييون عيييادات العقيييل ذات الصلييية 
بالتأميييل فإهنيييم يدركيييون بيييامذا يفكيييرون وكييييف؟ 
)كوسيييتا وكالييييك، 2003 م أ(. إن هيييدف التعليييم مل 
يعيييد مقصيييورا عيييى املعيييارف واملهيييارات فحسيييب، 
وإنيييام توظييييف هيييذا التعليييم، وتنميييية عيييادات 
العقيييل، بحييييث يتمكييين الفيييرد مييين أن يتعليييم 
معتميييدا عيييى نفسيييه يف مراحيييل احليييياة املختلفييية 
وكالييييك  كوسيييتا  ويؤكيييد  2005م(.  )حمميييد، 
)2003 م ب( أن مهيييارات التفكييير العلييييا يمكييين 
أن توجيييد يف عيييدد مييين عيييادات العقيييل، ولكيييي 
ينجيييح املتعليييم البيييد أن يمتليييك عيييادات عقليييية 

جّييييدة ترشيييده عييير حياتيييه. 
تقيييوم نظريييية فعاليييية اليييذات عيييى أسييياس 
األحيييكام الصيييادرة مييين الفيييرد عييين قدرتيييه عيييى 
حتقييييق األهيييداف واملهيييام األدائيييية، وتركيييز عيييى 
تقوييييم املتعليييم لذاتيييه فييييام يسيييتطيع القييييام بيييه، 
وميييدى مثابرتيييه واجلهيييد املبيييذول، ومرونتيييه يف 
التعاميييل ميييع املواقيييف الصعبييية واملعقيييدة ومقاومتيييه 

.)Bandura,1989) للفشيييل 
ويربيييط (Daudelin )1996 التأميييل باليييذات 
التأميييل عمليييية  األكاديميييية، حييييث ييييرى أن 
الوقيييوف بعييييدًا عييين اخليييرة الشيييخصية هبيييدف 
التفكييير ملييييًا يف معناهيييا املرتبيييط باليييذات، وهيييو 
بذليييك يكميييل عمليييية التعليييم ويثرهييييا عيييى اعتبيييار 
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أن التعليييم عبيييارة عييين فهيييم اخليييرات املاضيييية يف 
سيييبيل توجييييه اخليييرات املسيييتقبلية )الشيييويرخ، 
1432هيييي(. كيييام ترتبيييط اليييذات األكاديميييية ارتباًطيييا 
كبيييًرا بأنيييامط التفكييير، وعيييادات العقيييل؛ حييييث 
تعميييل اليييذات األكاديميييية عيييى تنميييية األحيييكام 
الشيييخصية للفيييرد حيييول قدراتيييه، واسيييتخدامه 
للمهيييارات املعرفيييية، واملثابيييرة يف إجيييياد حليييوٍل 
للمشيييكالت املختلفييية، وتسيييهم يف رفيييع دافعيييية 
املتعلمييين نحيييو وضيييع األهيييداف املختلفييية التيييي 

 .)Bandura,1998) حتقيييق غاياهتيييم

أواًل- الاجة للبحث: 
أظهيييرت األبحييياث بوضيييوح أن التأميييل يف 
املامرسييية حيّسييين التعلييييم، وأن القييييام بيييه بشيييكل 
جّييييد هيييو مهيييارة مكتسيييبة، فيييإذا أصبيييح الفيييرد 
قيييادرًا عيييى تقيييييم نجاحاتيييه وأخطائيييه معيييًا، ودقتيييه 
يف ذليييك يسيييهم كثيييرًا يف حتسييين أدائيييه وهيييي الفائيييدة 

احلقيقيييية مييين التأميييل )دانيلسيييون،2013م(. 
وييييرى (Didi )2013 أن وصيييول املتعلمييين إىل 
مسيييتوى الدراسيييات العلييييا جيعلهيييم بحاجييية إىل أن 
تصبيييح عمليييية تعلمهيييم أكثييير نشييياًطا، وإىل حتميييل 
مسيييؤولية تعلمهيييم، وأن يكونيييوا أكثييير وعًييييا بيييام 
يرييييدون حتقيقيييه مميييا تعلميييوه؛ لضيييامن التعّليييم 
العمييييق. كيييام أكيييدت العدييييد مييين الدراسيييات 
عيييى أن هنييياك حتدييييات تواجيييه التعلييييم اجلامعيييي، 
أمههيييا: نمطيييية التعلييييم، وافتقيييار املناهيييج للجوانيييب 

التطبيقيييية، وتقليديييية التدرييييس، وزييييادة اإلقبيييال 
عيييى التعلييييم العيييايل، وزييييادة نسيييبة الطلبييية 
لعضيييو هيئييية التدرييييس، وتيييدين جيييودة التعلييييم 
العيييايل، واالهتيييامم باملعيييارف أكثييير مييين املهيييارات 

)اخلضييير،2008م ؛ الرقييياوي، 2011م(.  
ومميييا يدعيييم احلاجييية هليييذا البحيييث وجيييود 
املعييييار احليييادي عييير )التأميييل يف املامرسيييات 
املهنيييية( ضمييين معايييير التطويييير املهنيييي للمعلمييين 
يف ميييروع املليييك عبيييد اهلل لتطويييير التعلييييم يف 
يف  )2013م(  دانيلسيييون  يشييير  كيييام  اململكييية. 
املبيييدأ التاسيييع إىل أن أحيييد معايييير تقوييييم املعليييم 
)INTASC( هيييو أن يتأميييل املعليييم يف التعلييييم. 
وأكيييد املجليييس الوطنيييي ملعايييير التعلييييم املهنيييية 
 )NBPTS( االمريكيييية  املتحيييدة  الوالييييات  يف 
عيييى رضورة تأميييل املربييين يف ممارسييياهتم اليوميييية 
 Cohen )2012) وتدريبهيييم عيييى ذليييك. كيييام يؤكيييد
عيييى أمهيييية الكتابييية التأمليييية يف التدرييييس والنميييو 

املهنيييي.

ثانيًا- مشكلة البحث: 
انطالقيييًا مييين دور عضيييو هيئييية التدرييييس يف 
براميييج الدراسيييات العلييييا واالرتقييياء بمسيييتوى 
أداء املتعلمييين، فقيييد أصبحيييت قضيييية تطويييير 
التعلييييم اجلامعيييي وحتسييين مسيييتواه ورفيييع كفايتيييه 
مييين املهيييام التيييي تقيييع عيييى عاتيييق أعضييياء هيئييية 
التدرييييس يف اجلامعيييات. ليييذا أصبيييح لزاميييًا عيييى 
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عضيييو هيئييية التدرييييس هتيئييية مجييييع الظيييروف 
أميييام املتعلمييين لتحسييين األداء التدرييييي، ورفيييع 
جيييودة أداء العمليييية التدريسيييية مييين خيييالل تدرييييب 
واالسيييرتاتيجيات  األسييياليب  عيييى  املتعلمييين 
احلديثييية يف التدرييييس. وقيييد أوصيييت عيييدد مييين 
الدراسيييات السيييابقة بيييرورة اسيييتخدام أسييياتذة 
اجلامعيييات طيييرق تدرييييس حديثييية ومتنوعييية 
لزييييادة احليييامس والدافعيييية ليييدى املتعلمييين، وأن 
اجلامعيييات العربيييية بحاجييية إىل حتريييير التعلييييم 
اجلامعيييي مييين أسييياليب التدرييييس العقيمييية التيييي 
تعتميييد عيييى احلفيييظ والتلقييين إىل أسييياليب أكثييير 
حتيييررًا، وتعيييد املتعلمييين لتلبيييية حاجيييات التنميييية 
الوطنيييية ومتطلباهتيييا )جيييان، 2010م(، )الثبيتيييي، 
العامليييي  امللتقيييى  مؤمتييير  أوىص  كيييام  2000م(. 
للمبدعييين يف التدرييييس اجلامعيييي اليييذي عقيييد يف 
جامعييية اإلميييام عيييام 2013 بيييرورة اسيييتخدام 
األسييياليب واالسيييرتاتيجيات التيييي تشيييجع عيييى 
مشييياركة الطاليييب يف عمليييية التعليييم. وبالنظييير 
إىل التطيييورات الكبيييرة يف عليييم املناهيييج وطيييرق 
التدرييييس ونظرياتيييه، فقيييد الحظيييت الباحثييية - 
حييييث أن تصصهيييا يف املناهيييج وطيييرق التدرييييس، 
وتقيييوم بالتدرييييس لطالبيييات مرحلييية املاجسيييتر- 
وجيييود قصيييور ليييدى املتعليييامت يف تطبييييق املهيييام 
األدائيييية للمقيييرر، ومييين هنيييا شيييعرت الباحثييية بيييأن 
هنييياك حاجييية ملحيييه السيييتخدام أسييياليب تدريسييييه 
حديثييية، تسيييتطيع املتعلمييية مييين خالهليييا تطبييييق املهيييام 

األدائيييية مييين خيييالل اسيييتخدام نميييوذج للتعليييم 
التأميييي املقيييرتح، حييييث يعيييد التعليييم التأميييي 
أحيييد التوجهيييات احلديثييية التيييي تسيييهم يف حتّسييين 
وإكسييياب التعليييم معنيييى حقيقيييي. وقيييد أوصيييت 
كثييير مييين الدراسيييات بأمهيييية اسيييتخدام التعليييم 
التأميييي يف مراحيييل التعلييييم املختلفييية، باعتبييياره 
اجتاهيييًا حديثيييًا للمعلمييين واملتعلمييين، منهيييا دراسييية 
)فضيييل اهلل وقنييياوي، 2010م؛ احليييارون، 2012م؛ 
شييياهن، 2012م؛ دانيلسيييون، 2013م؛ الرييييف، 
,Agouridas, 2007; Cohen, 2012; Didi ؛2013 

مشيييكلة  وتتحيييدد   .2013; Hedberg, 2009)

البحيييث يف اإلجابييية عييين السيييؤال التيييايل:
مـــا فاعليـــة التعلـــم التأمـــيل يف تنميـــة عـــادات 
طالبـــات  لـــدى  األكاديميـــة  والـــذات  العقـــل 

الدراســـات العليـــا؟

ثالثًا- هدف البحث:
هيدف البحث إىل: 

التعيييرف عيييى فاعليييية التعليييم التأميييي يف . 1
تنميييية عيييادات العقيييل واليييذات األكاديميييية.

تقدييييم نميييوذج مقيييرتح للتعليييم التأميييي . 2
ملرحلييية الدراسيييات العلييييا.

رابعًا- فروض البحث:
يوجيييد فيييرق ذو داللييية إحصائيييية بييين . 1

متوسيييطي الدرجيييات البعديييية لطالبيييات 
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يف  والضابطييية  التجريبيييية  املجموعتييين 
عيييادات العقيييل.

يوجيييد فيييرق ذو داللييية إحصائيييية بييين . 2
متوسيييطي الدرجيييات البعديييية لطالبيييات 
يف  والضابطييية  التجريبيييية  املجموعتييين 

األكاديميييية. اليييذات 
يوجيييد فيييرق ذو داللييية إحصائيييية بييين . 3

متوسيييطي الدرجيييات الكليييية للقياسييين 
القبيييي والبعيييدي يف كل مييين: عيييادات 
العقيييل وفعاليييية اليييذات األكاديميييية ليييدى 

طالبيييات املجموعييية التجريبيييية.

خامسًا- أمهية البحث:
 ييييأيت هيييذا البحيييث اسيييتجابة لالجتاهيييات . 1

العامليييية التيييي تنيييادي بتحوييييل دور املعليييم 
واملتعليييم إىل باحثييين متأملييين يف العمليييية 

التعليميييية.
تنبيييع أمهيييية هيييذا البحيييث مييين أمهيييية . 2

احليييياة  يف  العلييييا  الدراسيييات  مرحلييية 
اجلامعيييية. األكاديميييية 

يقيييدم البحيييث نموذجيييًا للتعليييم التأميييي . 3
خاًصيييا بمرحلييية الدراسيييات العلييييا.

سادسًا- حدود البحث: 
اقترص البحث احلايل عى:

طالبيييات الدراسيييات العلييييا يف برناميييج . 1

املاجسيييتر، املسيييتوى األول بقسيييم املناهيييج 
وطيييرق التدرييييس يف جامعييية اإلميييام حمميييد 
بييين سيييعود اإلسيييالمية، الفصيييل اليييدرايس 
 /1434 اجلامعيييي  العيييام  مييين  الثييياين 

1435هي.
تتحيييدد نتائيييج البحيييث بمتغريييين رئيسييين، . 2

مهيييا: عيييادات العقيييل املتمثلييية بيييي )املثابيييرة، 
بفهيييم،  اإلصغييياء  بالتهيييور،  التحكيييم 
التفكييير بمرونييية، التفكييير حيييول التفكييير، 
الكفييياح مييين أجيييل الدقييية، تطبييييق املعيييارف 
السيييابقة، اخلليييق والتصيييور واالبتيييكار، 
للتعليييم  االسيييتعداد  التبييياديل،  التفكييير 
املسيييتمر( باسيييتخدام مقيييياس عيييادات 
العقيييل. واليييذات األكاديميييية باسيييتخدام 
مقيييياس اليييذات األكاديميييية ومهيييا مييين 

إعيييداد الباحثييية.

سابعًا- مصطلحات البحث:
  Contemplative Learningالتعلم التأميل

يعرفيييه الرييييف )2013م، ص:125( بأنيييه كل 
تعليييم يتيييم عييين طرييييق التأميييل، وتظهييير آثييياره 
يف اكتسييياب املتعليييم خليييرات جدييييدة تؤثييير يف 

ممارسييياته املسيييتقبلية.
ويعرفيييه (Thorpe )2000 بأنيييه القيييدرة عيييى 
التأميييل يف العميييل واملالحظييية واالسيييتجابة، فهيييو 
مهيييارة مهمييية متّكييين املتعلمييين مييين حتسييين نوعيييية 
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اخليييرة يف تعلمهيييم.
ويعيييّرف التعليييم التأميييي إجرائييييًا بأنيييه: قيييدرة 
املتعليييامت عيييى التأميييل يف العمليييية التعليميييية، مييين 
خيييالل تطبييييق النميييوذج املقيييرتح، هبيييدف حتسييين 
نوعيييية اخليييرة يف تعليييم طالبيييات الدراسيييات العلييييا 

بجامعييية اإلميييام حمميييد بييين سيييعود اإلسيييالمية.
    Habits of Mindsعادات العقل

يعرفهيييا كوسيييتا وكالييييك )2003م أ(  بأهنيييا 
أنيييامط األداء العقيييي الثابيييت واملسيييتمر يف العميييل؛ 

ملواجهييية مواقيييف احليييياة املختلفييية.
وتعيييرف عيييادات العقيييل إجرائييييًا بأهنيييا: أنيييامط 
األداء العقيييي التيييي تدفيييع الطالبيييات السيييتخدام 
املهيييارات العقليييية املتمثلييية بيييي )املثابيييرة، التحكيييم 
بالتهيييور، اإلصغييياء بفهيييم، التفكييير بمرونييية، 
التفكييير حيييول التفكييير، الكفييياح مييين أجيييل 
الدقييية، تطبييييق املعيييارف السيييابقة، اخلليييق والتصيييور 
واالبتيييكار، التفكييير التبييياديل، االسيييتعداد للتعليييم 
املسيييتمر( وتقييياس إجرائييييًا بالدرجييية التيييي حتصيييل 

عليهيييا الطالبييية يف مقيييياس عيييادات العقيييل.   
 Academic Self الذات األكاديمية

يعيييرف أبيييو جيييادو)2011م( اليييذات األكاديميييية 
بأهنيييا تقيييييم أو تقديييير املتعليييم لقدراتيييه ومهاراتيييه 

بيييام يشيييتمل علييييه مييين قييييم وقيييدرات وأهيييداف.
وتعيييرف اليييذات األكاديميييية إجرائييييًا بأهنيييا: 
إدراك الطالبييية لقدراهتيييا، ومهاراهتيييا، وحماولييية 
تطويرهيييا وحتسيييينها، ويقييياس إجرائييييًا بالدرجييية 

التيييي حتصيييل عليهيييا الطالبييية يف مقيييياس اليييذات 
األكاديميييية.

ثامنًا- أدبيات البحث
8-1 التعلم التأميل:

جُيميييع الباحثيييون واملربيييون عيييى أن املتعليييم قيييادر 
عيييى تقوييييم فاعليييية تعلميييه، واتييياذه خطيييوات 
جّييييدة يف حتسييين هيييذا التعليييم مييين خيييالل التأميييل 

يف التعليييم. 
إن التأميييل عمليييية عقليييية موجهييية بإطيييار عميييل 
مييين أجيييل حتقييييق أهيييداف معينييية أو احلصيييول 
عيييى منتيييج معييين، وقيييد وصفيييه دييييوي 1933 
بأنيييه نيييوع مييين التفكييير اليييذي يتضمييين تقدييييم 
امليييادة املتعلمييية للعقيييل وإكسييياهبا معنيييى حقيقًييييا، 
فهيييو سلسيييلة مييين األفيييكار املرتابطييية التيييي ترميييي 
إىل هيييدف معييين، أكثييير مييين جميييرد لفيييت االنتبييياه 

)الرييييف،2013م(.
ويؤكيييد بامييييت 1992م عيييى أمهيييية ممارسييية 
التأميييل يف التعلييييم العيييايل لتطويييير القيييدرة عيييى 
إبقييياء تركييييز املتعلمييين عيييى ميييا يقوميييون بيييه 
يومييييًا، والدخيييول يف حيييوار نقيييدي ميييع أنفسيييهم يف 
كلِّ ميييا يعتقدونيييه ويفعلونيييه؛ حييييث يقيييوم املتعليييم 
باسيييتجواب أفيييكاره، واإلجيييراءات التيييي قيييام هبيييا، 
 )Barnett,ونتائيييج التعليييم التيييي حصيييل عليهيييا

1992a:198, original italics).

التأميييل  أن  إىل  )2013م(  الرييييف  ويشييير 
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عمليييية ذاتيييية، وأن التعليييم التأميييي هيييو تعليييم ذايت، 
يعتميييد عيييى قيييدرة الفيييرد املتعليييم عيييى اختييييار 
ميييادة مناسيييبة تثييير املتعليييم، فيبيييدأ بالتأميييل فيهيييا 
مييين خيييالل تنظيمهيييا وترتيبهيييا يف إطارهيييا املعيييريف، 

وربطهيييا ميييع خراتيييه املعرفيييية السيييابقة. 
إن وجيييود نميييوذج منظيييم يسييياعد كاًل مييين 
املعليييم واملتعليييم عيييى حتقييييق أهيييداف التعليييم 
)Moon )1999  أن دور  التأميييي، وقيييد ذكيييرت 
التأميييل يف التعلييييم ال يمكييين اكتشيييافه إال مييين 
خيييالل تصمييييم خريطييية للتعليييم، وهيييذا ميييا يسيييعى 
إلييييه البحيييث احليييايل مييين خيييالل تصمييييم نميييوذج 

للتعليييم التأميييي.
  Valliومييين النيييامذج يف التعليييم التأميييي نميييوذج
)1997( اليييذي يركيييز عيييى أنيييامط التأميييل، وهيييي: 

التأميييل التقنيييي، والتأميييل يف احليييدث، والتأميييل عيييى 
احليييدث، والتأميييل الشيييخيص، والتأميييل التفسيييري، 
والتأميييل النقيييدي. ونميييوذج (Pollard )2002 اليييذي 
هيتيييم بالتخطييييط لعمليييية التدرييييس مييين خيييالل: 
التأميييل، التخطييييط، اتييياذ القيييرار، التنفييييذ، مجيييع 

البيانيييات، حتلييييل البيانيييات، تقيييييم البيانيييات.
نميييوذج أمحيييد )2008م( ويتكيييون مييين مخسييية 
جمييياالت رئيسييية: الوصيييف التأميييي: يشيييمل وصيييف 
اليييذات ووصيييف اآلخييير، التحلييييل التأميييي: 
يشيييمل حتلييييل اليييذات وحتلييييل اآلخييير، النقيييد 
التأميييي: يشيييمل نقيييد اليييذات ونقيييد اآلخييير، البنييياء 
أو الرتكييييب التأميييي: يشيييمل بنييياء اليييذات وبنييياء 

اآلخييير، التخطييييط التأميييي: يشيييمل التخطييييط 
لليييذات والتخطييييط لآلخييير.

نميييوذج السيييليم )2009م( يتضمييين تطبيقيييات 
يييم التأميييي: التعليييم التأميييي لليييامدة، التعليييم  التعلُّ
التأميييي الشيييخيص، التعليييم التأميييي األخالقيييي، 
النميييوذج  ويضيييم  النقيييدي.  التأميييي  التعليييم 
مسيييتويات: التحلييييل )فيييردي، جمموعييية، املدرسييية، 
)فيييردي،  االستكشييياف  وطرييييق  املجتميييع(، 
مجاعيييي(، والتوقييييت )قبيييل اخليييرة، أثنييياء اخليييرة، 

بعيييد اخليييرة(.
نميييوذج العتيبيييي )2014م( يتكيييون مييين أربيييع 
مراحيييل: مرحلييية ميييا قبيييل التأميييل، مرحلييية التأميييل 
مييين أجيييل التعليييم، مرحلييية التأميييل أثنييياء التعليييم، 
مرحلييية التأميييل يف التعليييم، وتشيييمل هيييذه املرحلييية 
النقيييد التأميييي عيييى املسيييتوين الفيييردي واجلامعيييي، 
التأميييي اخلتاميييي عيييى املسيييتوين  والرتكييييب 

الفيييردي واجلامعيييي. 
لقيييد أجرييييت الكثييير مييين الدراسيييات يف التعليييم 
 Hedberg التأميييي، منهيييا الدراسييية التيييي أجرهتيييا
)2009( هبيييدف تطبييييق التعليييم التأميييي عيييى طيييالب 

املرحلييية اجلامعيييية مييين خيييالل اسيييتخدام خريطييية 
مفاهيميييية؛ لتطبييييق التعليييم التأميييي، وتوصليييت 
إىل أن ممارسييية التأميييل ييييؤدي إىل إحيييداث تعليييم 
أعميييق ليييدى طيييالب اجلامعييية، وأوصيييت بمامرسييية 
التأميييل يف الفصيييول الدراسيييية يف خمتليييف املراحيييل 
(Didi )2013 دراسييية  التعليميييية. كيييام أجيييرى 
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بغيييرض حتسييين وتطويييير مهيييارات التعليييم التأميييي 
التفاعيييي يف برناميييج التنميييية املهنيييية، عيييى عينييية مييين 
املعلمييين، وأظهيييرت النتائيييج أن التعليييم التأميييي 
سييياعد املعلمييين عيييى فهيييم كيفيييية التعليييم بشيييكل 
 Agouridas )2007) أكثييير فعاليييية. وتؤكيييد دراسييية
التيييي أجراهيييا عيييى عينييية مييين طيييالب الدراسيييات 
العلييييا وأعضييياء هيئييية التدرييييس، أن تصمييييم التعلييييم 
مييين خيييالل ممارسييية التأميييل بانتظيييام ليييه دور كبييير يف 
احلفييياظ عيييى جيييودة أنشيييطة التعليييم والتدرييييس. 
وقيييام (Cohen )2012 بمحاولييية حتدييييد العالقييية 
بييين اسيييتخدام معلميييي ميييا قبيييل اخلدمييية للكتابييية 
التأمليييية ونجاحهيييم يف عمليييية التدرييييس، وأشيييارت 
النتائيييج إىل حتسييين مسيييتوى املعلمييين الذيييين مارسيييوا 
الكتابيييات التأمليييية يف مهيييارات التدرييييس. وهدفيييت 
دراسييية احليييارون )2012م( إىل اسيييتقصاء فاعليييية 
برناميييج تدريبيييي مقيييرتح قائيييم عيييى مدخيييل كتابييية 
السيييجالت التأمليييية يف تنميييية مهيييارات التفكييير 
التأميييي والكفاييييات املهنيييية ملعلميييي العليييوم. 
وتوصليييت الدراسييية إىل أن الرناميييج التدريبيييي فّعيييال 
يف إكسييياب معلميييي العليييوم خلطيييوات التأميييل. وقيييام 
شييياهن )2012م( بدراسييية هدفيييت إىل التعيييرف 
عيييى مسيييتوى املامرسيييات التأمليييية ألعضييياء هيئييية 
تدرييييس يف جامعييية القيييدس املفتوحييية، وتوصليييت 
النتائيييج إىل أن درجييية املامرسييية التأمليييية ألعضييياء 
هيئييية التدرييييس عاليييية. كيييام أجيييرى فضيييل اهلل 
وقنييياوي )2010م( دراسيييتهام هبيييدف اسيييتقصاء 

فاعليييية برناميييج قائيييم عيييى املدخيييل التأميييي ملعليييم 
اللغييية العربيييية، وتوصليييت الدراسييية إىل أن املدخيييل 
التأميييي ليييه تأثييير يف تعدييييل ممارسيييات املعلمييين 

نحيييو التدرييييس اإلبداعيييي.
8-2 عادات العقل:

ُتعيييّرف عيييادات العقيييل بأهنيييا »االجتاهيييات 
العقليييية وطيييرق التيييرصف ليييدى الفيييرد التيييي تعطيييي 
سيييمة واضحييية لنميييط سيييلوكياته، وتقيييوم عيييى 
اسيييتخدام الفيييرد للخيييرات السيييابقة واالسيييتفادة 
منهيييا؛ لتحقييييق اهليييدف املطليييوب« )فتيييح اهلل، 

ص:153(.  2011م، 
وظهيييرت العدييييد مييين التصنيفيييات املختلفييية 
لعيييادات العقيييل، فقيييد صّنفهيييا مارزانيييوا، بيكرنيييج، 
أريدونيييدو )1999م( إىل: التفكييير والتعليييم عيييى 
تنظييييم اليييذات، التفكييير والناقيييد، والتفكييير 
والتعليييم اإلبداعيييي. وقيييام كوسيييتا وكالييييك 
)2003م( بوضيييع قائمييية لعيييادات العقيييل التيييي 
تظهييير يف سيييلوك املتعليييم أثنييياء عمليييية التعليييم، 
واختيييارت الباحثييية تصنييييف كوسيييتا وكالييييك 
)2002م أ( لشيييموليته ومناسيييبته ملرحلييية الدراسيييات 
العلييييا، كيييام حيييددت الباحثييية مييين هيييذا التصنييييف 
عيييدًدا مييين العيييادات العقليييية ملناسيييبتها وارتباطهيييا 

بالتعليييم التأميييي.
وييييرى كوسيييتا وكالييييك ) 2003م أ ( أن أفضيييل 
طريقييية لتنميييية عيييادات العقيييل ليييدى املتعلمييين هيييي 
تقديمهيييا للمتعلمييين وممارسيييتها يف مهيييام بسييييطة 
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ومييييرسة، ثيييم تطبيقهيييا عيييى مهيييام معقيييدة. بينيييام 
ييييرى مارزانيييوا وآخيييرون )1999م( تعزييييز عيييادات 
العقيييل ليييدى املتعلمييين بصيييورة مبيييارشة، وعرضهيييا 
عيييى املتعلمييين باسيييتخدام األسيييلوب القصييييص 
عييين حيييياة بعيييض الشيييخصيات العلميييية ومييين ثيييم 

طيييرح األسيييئلة ومناقشيييتها ميييع املتعلمييين.
وعيييى مسيييتوى مراحيييل التعلييييم العيييام قيييام 
(pruzek  )2000 بإجيييراء دراسيييته عيييى أوليييياء 

أميييور طيييالب الصيييف السيييابع، هبيييدف التعيييرف 
عيييى العالقييية بييين تقديييير األرس للفاعليييية الذاتيييية 
وعيييادات العقيييل لدهييييم، وتوصليييت النتائيييج إىل 
وجيييود عالقييية موجبييية بييين تقديييير األرس للفاعليييية 
الذاتيييية وعيييادات العقيييل ليييدى املتعلمييين. كيييام 
أجيييرى  )Eva )2002 دراسيييته هبيييدف التعيييرف عيييى 
أثييير اسيييتخدام دلييييل الوعيييي ميييا وراء املعرفييية عيييى 
عيييادات العقيييل، ليييدى عينييية مكونييية مييين طيييالب 
الصيييف الرابيييع، وتوصليييت النتائيييج إىل أن اسيييتخدام 
دلييييل الوعيييي ميييا وراء املعرفييية أدى إىل نميييو عيييادات 
 Adams )2006)  العقيييل ليييدى املتعلمييين. وقيييام
بدراسييية كان اهليييدف منهيييا التعيييرف عيييى أثييير 
اسيييتخدام العيييروض التقديميييية عيييى تنميييية عيييادات 
العقيييل ليييدى طيييالب املرحلييية الثانويييية، وتوصليييت 
النتائيييج إىل أن اسيييتخدام العيييروض التقديميييية 
ليييه تأثييير إجييييايب عيييى نميييو عيييادات العقيييل 
ليييدى املتعلمييين. كيييام توصليييت اليف )2011م( 
يف دراسيييتها التيييي هدفيييت إىل اسيييتقصاء فعاليييية 

برناميييج مقيييرتح يف تدرييييس التارييييخ قائيييم عيييى 
عيييادات العقيييل، عيييى عينييية مييين تالمييييذ املرحلييية 
اإلعداديييية إىل أن ارتيييكاز الرناميييج التدرييييي عيييى 
نظريييية عيييادات العقيييل أّدى إىل نجييياح طالبيييات 
املرحلييية اإلعداديييية يف اتييياذ القيييرارات وإصيييدار 
األحيييكام. وتوصيييل فتيييح اهلل )2011م( يف دراسيييته 
التيييي هدفيييت إىل اسيييتقصاء نميييوذج أبعييياد التعليييم 
ملارزانيييو وآخيييرون)1999م( يف تنميييية عيييادات 
العقيييل عيييى عينييية مييين تالمييييذ الصيييف السيييادس 
االبتدائيييي، إىل فاعليييية النميييوذج يف تنميييية عيييادات 
العقيييل ليييدى طيييالب املرحلييية االبتدائيييية. ويؤكيييد 
الصافيييوري وعمييير )2011م( يف دراسيييتهام التيييي 
هدفيييت إىل بنييياء برناميييج لتنميييية عيييادات العقيييل 
ليييدى طالبيييات املرحلييية الثانويييية، عيييى أن الرناميييج 
املسيييتخدم أحيييدث حتسييينًا ملحوظيييًا يف عيييادات 

العقيييل ليييدى املتعليييامت. 
ومييين البحيييوث التيييي تناوليييت عيييادات العقيييل 
يف املرحلييية اجلامعيييية أجيييرى طيييراد )2012م( 
دراسيييته هبيييدف التعيييرف عيييى أثييير برناميييج كوسيييتا 
وكالييييك يف تنميييية التفكييير اإلبداعيييي باسيييتخدام 
عيييادات العقيييل، وتوصيييل إىل أن هيييذا الرناميييج 
منيييح املتعلمييين احلريييية يف التعبييير عييين آرائهيييم، 
يييف اجتاهيييات إجيابيييية ورغبييية شيييديدة نحيييو  وَخلَّ
متابعييية اليييدروس. وأجيييرى الشيييامي )2012م( 
دراسييية عيييى طيييالب جامعييية املليييك فيصيييل 
املترسبييين مييين التعلييييم اجلامعيييي هبيييدف معرفييية 
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عالقييية بعيييض العواميييل املؤثيييرة يف التيييرسب 
اجلامعيييي بعيييادات العقيييل، وتوصليييت النتائيييج إىل 
أن الطيييالب املترسبييين ال يمتلكيييون الكثييير مييين 

العيييادات العقليييية.
8-3 الذات األكاديمية:

مفهيييوم اليييذات األكاديميييية مييين املفاهييييم املؤثيييرة 
بشيييكل كبييير يف سيييلوك املتعلمييين، ويركيييز هيييذا 
املفهيييوم عيييى الوصيييف ولييييس احلكيييم. ويعرفهيييا 
(Adler )1969 بأهنيييا سيييعي الفيييرد الطبعيييي للتفيييوق 

مييين خيييالل حتقييييق أهدافيييه.
إن نجييياح املتعلمييين يف حتقييييق اليييذات األكاديميييية 
حيتييياج منهيييم التيييزود بيييكل ميييا حيتاجيييون إلييييه مييين 
تعلييييم ودعيييم لتحقييييق أهدافهيييم بنجييياح. وتتضمييين 
العمليييية توضييييح اخلييييارات والبدائيييل  هيييذه 
التيييي يمكنهيييم اسيييتخدامها لتحقييييق أهدافهيييم، 
وتزويدهيييم بالتشيييجيع والدعيييم اليييالزم، وتفّقيييد 
تقّدمهيييم، وتقدييييم التغذيييية الراجعييية هليييم؛ ليتمكنيييوا 
مييين تقيييييم أنفسيييهم، واالحتفيييال بإنجازاهتيييم 
ونجاحاهتيييم )ريزونيييو، 2000م، ص:84(.ويذكييير 
سيييعودي وعبيييد الوهييياب )2013م( أن مفهيييوم 
اليييذات األكاديميييية مفهيييوم حييييوي ألداء املتعلمييين، 
ويؤثييير بشيييكل كبييير عيييى التحصييييل اليييدرايس؛ 
ألنيييه ينميييو ميييع املواقيييف التعليميييية املختلفييية. كيييام 
يشييير ريزونيييو ودوسيييا )2002م( إىل أن مفهيييوم 
اليييذات األكاديميييية يؤثييير يف األداء مييين خيييالل 
فاليييذات  املتعلمييين،  التأثييير عيييى تصيييورات 

األكاديميييية العاليييية ليييدى الفيييرد تليييق شيييعوًرا 
باهليييدوء والسيييكينة عنيييد أداء املهيييام األكاديميييية، 

خاصييية فييييام يتعليييق باملهيييام املعقيييدة والصعبييية.
وعيييى مسيييتوى مرحلييية الدراسيييات العلييييا 
سيييعت دراسييية رشف الديييين )2010م( إىل التعيييرف 
عيييى فاعليييية نميييوذج تعليميييي وتأثيييره عيييى 
فاعليييية اليييذات ليييدى طيييالب الدراسيييات العلييييا، 
وتوصليييت النتائيييج إىل تأثييير النميييوذج التعليميييي 
يف فاعليييية اليييذات األكاديميييية ليييدى طيييالب 
الدراسيييات العلييييا. وأجيييرى شيييعلة )2010م( 
أثييير مفهيييوم  التعيييرف عيييى  دراسييية هبيييدف 
اليييذات األكاديميييية يف اإلنجييياز األكاديميييي ليييدى 
طيييالب كليييية املعلمييين بجامعييية أم القيييرى الباليييغ 
عددهيييم 100 طاليييب، وتوصيييل إىل وجيييود عالقييية 
ارتباطييييه دالييية موجبييية بييين مفهيييوم اليييذات 
 white األكاديميييية واإلنجييياز األكاديميييي. وقيييام
)2000( بدراسييية هدفيييت إىل تدرييييب املعلمييين 

عيييى برناميييج تدرييييب األقيييران وأثيييره يف فعاليييية 
اليييذات األكاديميييية ليييدى طيييالب الصيييف الثامييين، 
وتوصليييت الدراسييية إىل أن الرناميييج التدريبيييي ذو 
فعاليييية يف تنميييية اليييذات األكاديميييية. كيييام هدفيييت 
دراسييية سيييعيدة وسيييامل )2012م( إىل اسيييتقصاء أثييير 
التفاعيييل بييين فعاليييية اليييذات األكاديميييية وكل مييين 
اسيييرتاتيجيتي التسييياؤل اليييذايت والتفكييير بصيييوت 
مرتفيييع ليييدى طالبيييات جامعييية املليييك خاليييد، 
وأسيييفرت النتائيييج عييين عيييدم وجيييود تفاعيييل بييين 
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فعاليييية اليييذات األكاديميييية واسيييرتاتيجيتي التسييياؤل 
اليييذايت والتفكييير بصيييوت مرتفيييع. وأجيييرى 
الشيييويقي )2010م( دراسيييته هبيييدف الكشيييف عييين 
العالقييية بييين اليييذكاء العلميييي وفاعليييية اليييذات 
األكاديميييية والتحصييييل عيييى طالبيييات جامعييية 
طنطيييا، وتوصليييت النتائيييج إىل وجيييود ارتبييياط 
وتأثييير موجيييب ودال لليييذكاء عيييى فعاليييية اليييذات 
األكاديميييية والتحصييييل. كيييام هدفيييت دراسييية سيييامل 
)2002م( إىل التعيييرف عيييى طبيعييية فعاليييية اليييذات 
األكاديميييية ليييدى طيييالب كليييية الرتبيييية بجامعييية 
حليييوان، وتوصليييت الدراسييية إىل وجيييود ارتبييياط 
دال بييين أبعييياد فعاليييية اليييذات األكاديميييية مجيعهيييا 

والتحصييييل اليييدرايس.
وأجيييرى (Anderson )2004 دراسيييته هبيييدف 
معرفييية تأثييير اسيييتخدام التدرييييس بالكتابييية التأمليييية 
عيييى اليييذات األكاديميييية ليييدى طيييالب املرحلييية 
املتوسيييطة، وتوصليييت الدراسييية إىل عيييدم وجيييود 
تأثييير للتدرييييس بالكتابييية التأمليييية عيييى اليييذات 
األكاديميييية. كيييام أجيييرى (Eric et al )2009 دراسيييته 
هبيييدف التعيييرف عيييى أثييير برناميييج يف التعليييم 
النشيييط لتنميييية الدافعيييية واليييذات األكاديميييية ليييدى 
طيييالب املرحلييية الثانويييية، وتوصليييت الدراسييية إىل 

فاعليييية الرناميييج يف تنميييية اليييذات األكاديميييية.

تاسعًا- منهج البحث: 
اعتميييد هيييذا البحيييث عيييى املنهيييج التجريبيييي، 

باسيييتخدام أحيييد التصمييييامت شيييبه التجريبيييية، 
وهيييو تصمييييم املجموعتييين التجريبيييية، والضابطييية 
Pre- Test, Post–ذات االختبيييار القبيييي والبعيييدي
Test Control Group Design )العسييياف،2000م، 

ص:316(، حييييث تتييير املجموعتيييان اختبيييارًا 
قبلّييييًا؛ ثيييم تطبيييق التجربييية عيييى املجموعييية 
التجريبيييية، وبعيييد االنتهييياء مييين التجربييية تتييير 

املجموعتيييان اختبيييارًا بعدّييييًا. 

عاشًا- جمتمع البحث وعينته:
تكيييون جمتميييع البحيييث مييين مجييييع طالبيييات 
املسيييتوى األول امللتحقيييات برناميييج املاجسيييتر 
يف جامعييية اإلميييام حمميييد بييين سيييعود اإلسيييالمية، 
وتألفيييت  1435هيييي.   /1434 اجلامعيييي  للعيييام 
عينتيييه مييين 48 طالبييية اخيييرتن بطريقييية قصديييية 
مييين جمميييوع الدارسيييات يف املسيييتوى األول يف 
برناميييج املاجسيييتر للعيييام اجلامعيييي نفسيييه، وقيييد 
تيييم تقسييييم هيييذه العينييية إىل جمموعتييين: جمموعييية 
جتريبيييية 23 طالبييية، وجمموعييية ضابطييية 25 طالبييية، 
واسيييتخدمت بيانيييات هيييذه العينييية يف التحقيييق مييين 

فيييروض البحيييث. 

حادي عش- إجراءات البحث:
تيييم إعيييداد نميييوذج التعليييم التأميييي الشيييكل 
العلييييا  الدراسيييات  طالبيييات  وتدرييييب   .)1(
)املجموعييية التجريبيييية( عيييى التعليييم التأميييي مييين 
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خيييالل النميييوذج ورشح مفاهيميييه وخطواتيييه. 
1-11 نموذج التعلم التأميل املقرتح

ويتكيييون مييين ثيييالث مراحيييل، تتضمييين مخسييية 
جمييياالت رئيسييية للتعليييم التأميييي شيييكل )1(.

للتعلـــم  التخطيـــط  1-1-11 املرحلـــة األوىل 
ــة: ــذه املرحلـ ــمل هـ ــيل، وتشـ التأمـ

أهيييداف التعليييم: وينيييدرج حتتهيييا التخطييييط،   •
وتطويييير املتعليييامت وتقييمهييين لألهيييداف 
مييين خيييالل أوراق العميييل واألنشيييطة، 
وتتيييم عمليييية التخطييييط والتطويييير والتقيييييم 
املسيييتوى  مسيييتوين:  عيييى  لألهيييداف 
الفيييردي، واملسيييتوى اجلامعيييي. وترتبيييط 
أهيييداف التعليييم بشيييكل كبييير بالتعليييم 

التأميييي لليييامدة.
مدخيييل التعليييم: اليييذي حييييدد للمتعليييامت   •
نقطييية البدايييية يف عمليييية التعليييم مييين 
خيييالل التعيييرف عيييى خلفيييية املتعليييامت 
ومعلوماهتييين السيييابقة وربطهيييا باملعرفييية 
التقدييييم  كذليييك  ويشيييمل  اجلدييييدة. 

والتمهييييد لعمليييية التعليييم.
وتشيييمل  وأنشيييطته:  التعليييم  حمتيييوى   •
التخطييييط للمعيييارف واملهيييارات التيييي 
تتضمنهيييا عمليييية التعليييم، ومييين ثيييم إعيييداد 
املحتيييوى واألنشيييطة املناسيييبة لتحقييييق 

أهيييداف التعليييم.
تقوييييم وحتلييييل التعليييم: ُتْعَنيييى هيييذه   •

النقطييية بإعيييداد األدوات املناسيييبة لعمليييية 
تقيييييم تعليييم املتعليييامت، ويشيييمل ذليييك 
تقيييييم املتعليييامت عيييى املسيييتوى الفيييردي 
مييين خيييالل التقيييييم اليييذايت، وتقيييييم 
عيييى املسيييتوى اجلامعيييي مييين خيييالل 
تقيييييم املتعليييامت لزميلتهييين امُلَحيييارِضة 
عنيييد تقديمهيييا موضيييوع التعليييم، وتقيييييم 

ة لتعليييم الزمييييالت. امُلَحيييارِضَ

املرحلـــة الثانيـــة جمـــاالت التعلـــم   1-1-2  
املرحلـــة:  التأمـــيل وتشـــمل هـــذه 

التعلم التأميل يف املادة من خلل: 
تأميييل  يشيييمل  التعليييم:  قبيييل  التأميييل   •
امُلَحيييارِضة يف امليييادة العلميييية التيييي سيييتقدمها 
لزميالهتيييا، وميييدى مناسيييبتها هلييين، وميييدى 
حاجتهييين هليييا، وآليييية االسيييتعداد لتقدييييم 
امليييادة العلميييية، وكيفيييية تعاملهيييا ميييع 
املفاهييييم غييير الواضحييية، وتشيييمل كذليييك 
تأميييل املتعليييامت يف موضيييوع املحيييارضة: مييياذا 
ييييردن تعلميييه حيييول موضيييوع املحيييارضة؟ 
وميييا املواضييييع املهمييية هلييين؟ وقيييراءات 
ملوضيييوع  واسيييتعداداهتن  املتعليييامت 

املحيييارضة.
التأميييل أثنييياء التعليييم: يركيييز عيييى تأميييل   •
املتعليييامت يف امليييادة العلميييية املطروحييية 
ومناقشيييتها أثنييياء عمليييية التعليييم، ويشيييمل 
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مناقشييية امليييادة العلميييية املطروحييية بجمييييع 
جوانبهيييا.

تأميييل  يشيييمل  التعليييم:  بعيييد  التأميييل   •
امُلَحيييارِضة يف امليييادة العلميييية التيييي قدمتهيييا 
تنفييييذ  نجاحهيييا يف  وميييدى  لزميالهتيييا، 
ميييا خططيييت ليييه عيييى الوجيييه األمثيييل، 
وجوانيييب القيييوة والضعيييف يف تقدييييم امليييادة 
العلميييية، كيييام يشيييمل سيييبب اختيارهيييا 
للتمهييييد أو املدخيييل اليييذي اسيييتغلته لتقدييييم 
املوضيييوع، وميييدى مناسيييبة ذليييك لزميالهتيييا، 
وكذليييك تأميييل املتعليييامت يف امليييادة العلميييية 
التيييي ُقدميييت هلييين، مييين حييييث ميييدى 
كفايتهيييا، وميييدى حاجتهييين للمزييييد مييين 
املناقشيييات، وميييدى حاجتهييين ملعلوميييات 
ومهيييارات إضافيييية، وقدرهتييين عيييى ربيييط 
املعلوميييات السيييابقة باملعلوميييات اجلدييييدة. 

التعلم التأميل الشخيص 
التأميييل أثنييياء التعليييم: يركيييز عيييى طيييرح   •
املتعليييامت آلرائهييين الشيييخصية ومناقشيييتها 
أثنييياء عمليييية التعليييم، ومناقشييية أفيييكار 

تطبييييق املعرفييية يف حياهتييين.
التأميييل بعيييد التعليييم: يشيييمل التأميييل   •
مييين ِقبيييل امُلَحيييارِضة ورأهييييا الشيييخيص 
فييييام قدمتيييه لزميالهتيييا، وميييدى اسيييتجابة 
الزمييييالت مليييا طرحتيييه أثنييياء املحيييارضة. 
وينيييدرج يف هيييذا النيييوع مييين التأميييل تأميييل 

املتعليييامت يف قراراهتييين الشيييخصية وميييدى 
إفادهتييين، وقدرهتييين عيييى تطبييييق ميييا 

تعلمنيييه يف واقعهييين.  
التعلم التأميل النقدي 

التأميييل بعيييد التعليييم: يشيييمل التأميييل مييين 
ِقبيييل امُلَحيييارِضة، وينيييدرج فييييه رأهييييا يف التعليييم، 
واألحيييداث غييير املتوقعييية، وردود أفعيييال زميالهتيييا 
وتفاعلهييين، واملعوقيييات التيييي واجهتهيييا، وميييدى 
التغيييير اليييذي سيييوف حتدثيييه فييييام ليييو أتيحيييت هليييا 
الفرصييية ميييرة أخيييرى، باإلضافييية إىل التحدييييات 
التيييي واجهتهيييا يف التخطييييط ملوضيييوع املحيييارضة 
وتنفييييذه، والنقييياط التيييي ال متثيييل هليييا جوانيييب 
رضيييا يف أدائهيييا. وينيييدرج يف هيييذا النيييوع مييين 
التأميييل تأميييل املتعليييامت يف املعرفييية التيييي حصلييين 
عليهيييا، وأمهيتهيييا بالنسيييبة هلييين وميييدى حاجتهييين 
إليهيييا، وقدرهتييين عيييى احليييوار واملناقشييية وإبيييداء 

وجهييية نظرهييين.
التعلم التأميل املهني )التطبيقي(

يعيييدُّ هيييذا النيييوع مييين التأميييل مميييا أضافتيييه 
الباحثييية، ويركيييز عيييى البعيييد التطبيقيييي لليييامدة 
العلميييية، هبيييدف ربيييط اجلانيييب النظيييري باجلانيييب 
التطبيقيييي. )كييييف يمكننيييي اإلفيييادة مميييا أتعلميييه يف 
جميييال عميييي؟( ويييير تبيييط هيييذا اجلانيييب بالتعليييم 

التأميييي يف امليييادة بشيييكل واضيييح، ويتضمييين:
التأميييل بعيييد التعليييم: يشيييمل هيييذا النيييوع 
التأميييل مييين ِقبيييل امُلَحيييارِضة يف ميييدى ارتبييياط ميييا 
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قدمتيييه بواقعهيييا املهنيييي كمعلمييية، وميييدى حاجييية 
املييييدان وتطبيقاتيييه الرتبويييية. باإلضافييية إىل اشيييتامله 
عيييى تأميييل املتعليييامت، وميييدى ارتبييياط ميييا تعلمنيييه 
بمهنييية التدرييييس، وقدرهتييين عيييى اإلفيييادة منيييه، 
واقيييرتاح أفيييكار لتطبيقيييه يف جميييال التخصيييص. 
وميييدى قدرهتيييا عيييى تعدييييل األفيييكار؛ لتتوافيييق 
ميييع واقعهيييا املهنيييي، وميييدى قدرهتيييا عيييى تقيييييم 

حاجييية املييييدان هليييذا املوضيييوع.
التعلم التأميل يف البدائل 

املقصيييود هبيييذا النيييوع هيييو وضيييع خطييية عميييل 
للبدائيييل، جييييري اسيييتعامهلا يف حيييال مواجهييية 
موقيييف أو حيييدث معييين، هبيييدف التحسييين يف 
جوانيييب التعليييم املختلفييية مييين خيييالل طيييرح 
البدائيييل املناسيييبة والتيييي حتّسييين جيييودة التعليييم؛ 
وهيييو مميييا أضافتيييه الباحثييية إىل النميييوذج املقيييرتح 

ويتضمييين:
ـــم: يشيييمل التأميييل مييين ِقبيييل  ـــد التعل ـــل بع التأم
امُلَحيييارِضة، وينيييدرج فييييه طيييرح أفكارهيييا التيييي 
تيييرى فاعليتهيييا يف حتسييين جيييودة التعليييم، وميييا 
اليييذي حتتاجيييه ملواجهييية املواقيييف مسيييتقباًل؟ وميييا 
اليييذي تفعليييه لضيييامن النجييياح مسيييتقباًل؟ باإلضافييية 
إىل اشيييتامله عيييى تأميييل املتعليييامت يف العمليييية 
التعليميييية، وحماولييية طيييرح األفيييكار اإلثرائيييية 
لتحسييين جيييودة التعليييم، وكييييف يمكييين حتسييين 
املواقيييف واألحيييداث لصاليييح املتعليييامت؟ وميييا 
اليييذي تسيييتطيع تغييييره مسيييتقباًل؟ وميييا اإلجيييراءات 

والبدائيييل اجلدييييدة التيييي يمكييين اسيييتخدامها؟.
التعلم التأميل البحثي

 أضافيييت الباحثييية هيييذا املجيييال هبيييدف التأميييل 
يف العميييل البحثيييي اليييذي تقدميييه الطالبييية، وميييدى 
حاجتنيييا للبحيييث يف هيييذا املوضيييوع، وهيييل نعييياين 
مييين مشيييكالت يف املييييدان حتتييياج إىل حليييول؟ وميييا 
ميييدى معاجلييية موضيييوع املحيييارضة للمشيييكالت 
التيييي نعييياين منهيييا؟ وميييا ميييدى قدرتنيييا عيييى تطويييير 
املوضيييوع وطرحيييه للمواضييييع البحثيييية لطالبيييات 
الدراسيييات العلييييا؟ وميييا ميييدى مسيييامهة املوضيييوع 

يف حيييل املشييياكل الرتبويييية؟. 

التأمـــيل  التعلـــم  الثالثـــة  املرحلـــة   11-1-3
اخلتامـــي: 

مييين خيييالل تقيييييم وإصيييدار األحيييكام حيييول 
التيييي  التعليميييية  التعليييم واملامرسيييات  عمليييية 
متيييت، وتشيييمل تقدييييم وجهيييات النظييير حيييول 
امليييادة العلميييية التيييي قدميييت، ومناسيييبة التمهييييد 
لالسيييرتاتيجيات واملحتيييوى واألنشيييطة والتقوييييم. 
وتشيييمل كذليييك تقيييييم املتعلمييية أدائهيييا لألنشيييطة 
واملهيييام التعليميييية، واإلضافييية العلميييية التيييي 
أضافتهيييا ملوضيييوع املحيييارضة، وميييدى قدرهتيييا 
عيييى تقدييييم التغذيييية الراجعييية لزميالهتيييا، وأهيييم 

جوانيييب القيييوة والضعيييف يف عمليييية التعليييم.
1-1 إعداد دليل التعلم التأميل: 

مييين خيييالل التخطييييط ملحيييارضات املقيييرر يف 
ضيييوء نميييوذج التعليييم التأميييي.
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3-11 إعداد أدوات البحث:
1-3-11 مقياس عادات العقل

هييييدف املقيييياس إىل تقيييييم عيييادات العقيييل ليييدى 
طالبيييات الدراسيييات العلييييا قبيييل تطبييييق التجربييية 
وبعدهيييا. ويتكيييون املقيييياس يف صورتيييه األوليييية 

مييين )63( عبيييارة موزعييية عيييى عيييرة أبعييياد. 
حسييياب صيييدق املحكمييين قاميييت الباحثييية 
بعيييرض املقيييياس عيييى عيييدد مييين املحكمييين يف 
تصييييص املناهيييج وطيييرق التدرييييس وعليييم النفيييس، 
للحكيييم عيييى ميييدى مناسيييبة صياغييية العبيييارة 

شكل (1( نموذج التعلم التأملي

وميييدى مالءمتهيييا للُبعيييد اليييذي تنتميييي إلييييه، وتيييم 
حيييذف ثيييالث عبيييارات مييين املقيييياس وفًقيييا آلراء 
املحكمييين. ومييين ثيييم تطبييييق املقيييياس عيييى العينييية 
االسيييتطالعية املكونييية مييين )40( طالبييية، حلسييياب 
ثبيييات وصيييدق هيييذا املقيييياس عيييى النحيييو التيييايل:

1-1-3-11 ثبات مقياس عادات العقل
تيييم حسييياب ثبيييات عبيييارات املقيييياس بطريقتييين 

مهيييا: 
Alpha- حسييياب معاميييل ألفيييا ليييي كرونبييياخ  •
حيييده،  عيييى  ُبعيييد  ليييكل   Cronbach

األبعاد الفرعية م
عدد 

العبارات 
معامل الثبات

معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية معامل ألفا 

100.8400.866المثابرة1

50.7360.737التحكم بالتهور2

50.6810.817اإلصغاء بفهم3

50.6910.822التفكير بمرونة4

50.8120.875التفكير حول التفكير5

40.6970.813الكفاح من أجل الدقة6

30.6960.765تطبيق المعارف السابقة7

80.7490.768الخلق والتصور واالبتكار8

50.7250.816التفكير التبادلي9

50.9060.896االستعداد للتعلم المستمر10

550.9330.968المقياس ككل

جدول رقم )1( 
معامالت ثبات األبعاد الفرعية والثبات الكلي لمقياس عادات العقل )ن = 40(
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جدول رقم )2( 

معامالت ثبات وصدق عبارات مقياس عادات العقل )ن = 40(

العباراتالبُعد 
معامل 
ألفا 

معامل 
االرتباط 
بالبُعد )1( 

معامل االرتباط 
بالبُعد في حالة 

حذف درجة العبارة 
من البُعد 

العبارات
معامل 
ألفا 

معامل 
االرتباط 
بالبُعد )1( 

معامل االرتباط 
بالبُعد في حالة 

حذف درجة العبارة 
من البُعد 

المثابرة
معامل ألفا العام للبُعد  = 

0.840

10.833**0.56**0.4960.833**0.56**0.45
20.820**0.69**0.6270.826**0.65**0.53
30.816**0.73**0.6380.808**0.79**0.71
40.809**0.77**0.6990.840**0.56**0.40
50.828**0.61**0.53100.833**0.60**0.47

التحكم بالتهور
معامل ألفا العام للبُعد  = 

0.682

110.736--140.564**0.80**0.61
120.615**0.67**0.52150.612**0.63**0.49
130.585**0.78**0.58160.682**0.63*0.32

اإلصغاء بفهم
معامل ألفا العام للبُعد = 

0.681

170.671**0.60*0.34200.630**0.63**0.45
180.636**0.71**0.44210.582**0.70**0.54
190.616**0.70**0.47

التفكير بمرونة
معامل ألفا العام للبُعد = 

0.691

220.645**0.63**0.47250.657**0.63**0.41
230.627**0.68**0.48260.681**0.67*0.38
240.595**0.75**0.54

التفكير حول التفكير معامل ألفا 
العام للبُعد  = 0.770

270.738**0.70**0.51300.709**0.74**0.69
280.694**0.81**0.66310.748**0.71**0.47
290.812--320.709**0.84**0.62

الكفاح من أجل الدقة معامل ألفا 
العام للبُعد = 0.697

330.593**0.75**0.55350.556**0.81**0.69
340.625**0.70**0.52360.697**0.75*0.37

تطبيق المعارف السابقة معامل 
ألفا العام للبُعد = 0.696

370.539**0.82**0.56390.696**0.70*0.39
380.493**0.83**0.60

الخلق والتصور واالبتكار
معامل ألفا العام للبُعد  = 

0.740

400.721**0.57**0.42450.735**0.52*0.34
410.706**0.66**0.50460.709**0.65**0.48
420.708**0.61**0.49470.713**0.63**0.46
430.708**0.61**0.49480.716**0.60**0.46
440.748--490.748--

التفكير التبادلي
معامل ألفا العام للبُعد  = 

0.671

500.637**0.51*0.38530.539**0.87**0.64
510.725--540.622**0.55**0.50
520.586**0.80**0.52550.648**0.71*0.36

االستعداد للتعلم المستمر
معامل ألفا العام للبُعد  = 

0.906

560.881**0.86**0.79590.876**0.88**0.81
570.882**0.88**0.79600.906**0.76**0.65
58

0.876**0.88**0.81

 )1( معامل االرتباط بالُبعد  في حالة وجود درجة العبارة ضمن الدرجة الكلية للُبعد 
* دال إحصائًيا عند مستوى )0.05(                        ** دال إحصائًيا عند مستوى )0.01(
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وأسيييفرت النتائيييج أن مجييييع العبيييارات 
ثابتييية، باسيييتثناء العبيييارات )11، 29، 44، 

49 ،51(، ليييذا تيييم حذفهيييا.
•  حسييياب معاميييالت االرتبييياط بييين درجيييات 
العبيييارة والدرجيييات الكليييية للُبعيييد الفرعيييي 

اجليييدول رقيييم )2(.
كيييام تيييم حسييياب ثبيييات األبعييياد الفرعيييية 
والثبيييات اليييكي ملقيييياس عيييادات العقيييل بطريقتييين:
األوىل عييين طرييييق معاميييل ألفيييا ليييي كرونبييياخ، 
والثانيييية عييين طرييييق معاميييل الثبيييات بطريقييية 
Spearman- التجزئييية النصفيييية ليييي سيييبرمان- بيييراون
Brown، فُوجيييد أن معاميييالت ثبيييات األبعييياد 

الفرعيييية والثبيييات اليييكي للمقيييياس بالطريقتييين 
مرتفعييية، اجليييدول رقيييم )1(.

2-1-3-11 صدق مقياس عادات العقل   
تيييم حسييياب صيييدق عبيييارات مقيييياس عيييادات 
العقيييل عييين طرييييق حسييياب معاميييل االرتبييياط بييين 
درجييية العبيييارة والدرجييية الكليييية للُبعيييد الفرعيييي 

اجليييدول رقيييم )2(. 
يتضيييح مييين اجليييدول السيييابق أن معاميييل ألفيييا ليييي 
كرونبييياخ ليييكل ُبعيييد فرعيييي أقيييل مييين أو يسييياوي 
معاميييل ألفيييا العيييام للُبعيييد الفرعيييي اليييذي تنتميييي 
إلييييه العبيييارة، وذليييك باسيييتثناء العبيييارات )11، 
29، 44، 49، 51(، ليييذا تيييم حذفهيييا. وأن مجييييع 
معاميييالت االرتبييياط بييين درجييية كل عبيييارة، 

والدرجييية الكليييية للُبعيييد الفرعيييي اليييذي تنتميييي 
إلييييه العبيييارة دالييية إحصائًييييا عنيييد مسيييتوى )0.01( 
مميييا ييييدل عيييى االتسييياق الداخيييي، وثبيييات مجييييع 

عبيييارات املقيييياس. 
وأن مجييييع معاميييالت االرتبييياط بييين درجييية كل 
عبيييارة مييين العبيييارات التيييي تيييم اإلبقييياء عليهيييا، 
والدرجييية الكليييية للُبعيييد الفرعيييي اليييذي تنتميييي 
إلييييه العبيييارة دالييية إحصائًييييا عنيييد مسيييتوى )0.01( 
أو مسيييتوى )0.05( مميييا ييييدل عيييى صيييدق مجييييع 
عبيييارات مقيييياس عيييادات العقيييل. مييين اإلجيييراءات 
السيييابقة تأكيييد للباحثييية ثبيييات وصيييدق مقيييياس 

عيييادات العقيييل. 
2-3-11 مقياس فعالية الذات األكاديمية 

هييييدف املقيييياس إىل تقديييير اليييذات األكاديميييية 
ليييدى طالبيييات الدراسيييات العلييييا قبيييل تطبييييق 
التجربييية وبعدهيييا. ويتكيييون املقيييياس يف صورتيييه 
األوليييية مييين )50( عبيييارة، منهيييا )30( عبيييارة 
موجبييية االجتييياه، )20( عبيييارة سيييالبة االجتييياه. وقيييد 
متيييت االسيييتعانة بالدراسيييات السيييابقة لتحدييييد 
أبعييياد املقيييياس وحمتيييواه )ريزونيييو، 2000م؛ سيييامل، 
2002م؛ سيييعيدة وسيييامل، 2012م؛ رشف الديييين، 
 Adler, 1969 ؛ White,2010؛ شيييعله،  2010م؛ 

(Anderson, 2004 ؛2000.

حسييياب صيييدق املحكمييين: قاميييت الباحثييية 
بعيييرض املقيييياس عيييى عيييدد مييين املحكمييين يف 
تصييييص املناهيييج وطيييرق التدرييييس وعليييم النفيييس، 



جملة الشمال للعلوم اإلنسانية، اجمللد )2(،  العدد )2(، جامعة احلدود الشمالية )1438هـ / 2017م(

151

للحكيييم عيييى ميييدى مناسيييبة صياغييية العبيييارات. 
ثيييم ُطّبيييق املقيييياس عيييى عينييية اسيييتطالعية مكونييية 
مييين )40( طالبييية، وتيييم حسييياب ثبيييات املقيييياس 

وصدقيييه كيييام ييييي: 
ــذات  ــة الـ ــاس فعاليـ ــات مقيـ 1-2-3-11 ثبـ

األكاديميـــة
حساب ثبات عبارات املقياس: 

كرونبييياخ  ليييي  ألفيييا  معاميييل  حسييياب    •

وأسيييفرت تليييك اخلطيييوة عييين أن مجييييع 
العبيييارات  باسيييتثناء  ثابتييية،  العبيييارات 
تيييم  ليييذا   ،)17،19،39،44،49،50(

حذفهيييا.
بييين  االرتبييياط  معاميييالت  حسييياب    •
الكليييية  العبيييارة والدرجيييات  درجيييات 
للمقيييياس. وُوِجيييد أن مجييييع معاميييالت 
االرتبييياط دالييية إحصائًييييا، مميييا ييييدل عيييى 

العبارات
معامل 
ألفا 

معامل 
االرتباط 

بالبُعد
العبارات

معامل 
ألفا 

معامل 
االرتباط 

بالبُعد
العبارات

معامل 
ألفا 

معامل 
االرتباط 

بالبُعد
العبارات

معامل 
ألفا 

معامل 
االرتباط 

بالبُعد
10.963**0.46140.962**0.81270.963**0.52400.962**0.83
20.962**0.78150.962**0.77280.962**0.73410.963**0.45
30.962**0.73160.962**0.79290.962**0.82420.962**0.86
40.962**0.85170.964-300.963**0.50430.962**0.78
50.963**0.48180.963**0.67310.962**0.76440.964-
60.962**0.75190.964-320.962**0.80450.962**0.78
70.963**0.53200.963**0.61330.962**0.83460.963**0.48
80.963**0.66210.962**0.79340.963**0.54470.962**0.70
90.963**0.44220.963**0.57350.963*0.38480.963**0.70
100.962**0.80230.963**0.48360.963**0.52490.965-
110.962**0.76240.962**0.79370.963**0.52500.964-
120.962**0.68250.962**0.83380.964**0.40
130.962**0.89260.962**0.79390.966-

معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية لسبيرمان/براون = 0.966معامل ألفا العام للمقياس = 0.963

جدول رقم )3( 
معامالت ثبات عبارات مقياس فعالية الذات األكاديمية )ن = 40(

* دال إحصائًيا عند مستوى )0.05(                        ** دال إحصائًيا عند مستوى )0.01(
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االتسييياق الداخيييي وثبيييات مجييييع عبيييارات 
مقيييياس فعاليييية اليييذات األكاديميييية. 

تيييم حسييياب الثبيييات اليييكي للمقيييياس   •
بطريقتييين: األوىل عييين طرييييق معاميييل 
ألفيييا ليييي كرونبييياخ، والثانيييية عييين طرييييق 
معاميييل الثبيييات بطريقييية التجزئييية النصفيييية 
ليييي سيييبرمان- بيييراون، وُوجيييد أن معاميييالت 
بالطريقتييين  للمقيييياس  اليييكي  الثبيييات 

مرتفعييية، اجليييدول رقيييم )3(.
يتضيييح مييين اجليييدول السيييابق أن معاميييل ألفيييا 
ليييي كرونبييياخ للمقيييياس يف حالييية حيييذف كل عبيييارة 
مييين عباراتيييه أقيييل مييين أو يسييياوي معاميييل ألفيييا 
العيييام للمقيييياس يف حالييية وجيييود مجييييع العبيييارات، 
 ،)17،19،39،44،49،50( العبيييارات  باسيييتثناء 
ليييذا تيييم حذفهيييا. أن مجييييع معاميييالت االرتبييياط 
بييين درجييية كل عبيييارة )التيييي تيييم اإلبقييياء عليهيييا( 
والدرجييية الكليييية للُبعيييد الفرعيييي اليييذي تنتميييي 
إلييييه العبيييارة دالييية إحصائًييييا عنيييد مسيييتوى 
عيييى  ييييدل  مميييا   )0.05( مسيييتوى  أو   )0.01(
االتسييياق الداخيييي وثبيييات عبيييارات املقيييياس. مييين 
اإلجيييراءات السيييابقة تأكيييد للباحثييية ثبيييات وصيييدق 

مقيييياس فعاليييية اليييذات األكاديميييية. 

4-11 تربة البحث: 
قاميييت الباحثييية بتطبييييق نميييوذج التعليييم التأميييي 
هبيييدف مسييياعدة طالبيييات الدراسيييات العلييييا عيييى 
تطبييييق التعليييم التأميييي بمراحليييه الثيييالث، والتيييي 

تتضمييين مخسييية جمييياالت رئيسييية للتعليييم التأميييي. 
ويمكييين تلخييييص كيفيييية تطبييييق التعليييم التأميييي 

باخلطيييوات اآلتيييية:
وتبيييدأ  التأمـــيل:  للتعلـــم  التخطيـــط   1-1-1
عمليييية التخطييييط بيييرح نميييوذج التعليييم التأميييي 
للمتعليييامت وتدرييييب املجموعييية التجريبيييية عيييى 

تطبيقيييه. 
ــيل: تتيييم عمليييية  ــم التأمـ ــق التعلـ 2-1-1 تطبيـ
تطبييييق التأميييل مييين خيييالل تطبييييق جمييياالت التأميييل 
املختلفييية واملوضحييية بالنميييوذج وهيييي: التعليييم 
التأميييي يف امليييادة، التعليييم التأميييي الشيييخيص، التعليييم 
التأميييي النقيييدي، التعليييم التأميييي املهنيييي )التطبيقيييي(، 
التعليييم التأميييي يف البدائيييل، التعليييم التأميييي البحثيييي 
مييين خيييالل أوراق العميييل التيييي أعدهتيييا الباحثييية، 
وتعتميييد هيييذه اخلطيييوة عيييى ممارسييية الكتابييية التأمليييية 
قبيييل عمليييية التعليييم وأثناؤهيييا وبعدهيييا، حييييث 
عمليييت الباحثييية عيييى تزوييييد الطالبيييات بالنيييامذج 
التيييي يتيييم العميييل عليهيييا قبيييل عمليييية التعليييم 
)اإلرسيييال بالرييييد اإللكيييرتوين(، ونيييامذج أخيييرى 
يتيييم العميييل عليهيييا وكتابتهيييا أثنييياء عمليييية التعليييم، 
ونيييامذج أخيييرى حييييدد هليييا وقيييت معييين هنايييية 
املحيييارضة؛ ملامرسييية التأميييل بعيييد عمليييية التعليييم.

ــيل: مييين خيييالل  ــم التأمـ ــم التعلـ 3-1-1 تقويـ
تطبييييق التأميييل اخلتاميييي اليييذي هييييدف إىل تقيييييم 
وإصيييدار األحيييكام حيييول عمليييية التعليييم واملامرسيييات 
التعليميييية التيييي متيييت، وتقدييييم التغذيييية الراجعييية 

مييين خيييالل النيييامذج املعيييدة لذليييك.
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تطبيق تربة البحث:  1-4  
ـــث: تيييم  ـــيل ألدوات البح ـــق القب 1-5-11 التطبي
التطبييييق القبيييي ألدوات البحيييث عيييى عينييية البحيييث 
يف يوم10/4/1435هيييي، وتيييم مجيييع نتائيييج التطبييييق 
القبيييي للمجموعتييين: التجريبيييية والضابطييية، متهييييدًا 

ملعاجلتهيييا إحصائييييًا، وكانيييت النتائيييج كيييام ييييي:
2-5-11 نتائيييج جتانيييس املجموعتييين التجريبيييية 
والضابطييية يف القيييياس القبيييي، تيييم التحقيييق مييين 

جتانيييس املجموعتييين يف القيييياس القبيييي يف كل مييين: 
)عيييادات العقيييل، فعاليييية اليييذات األكاديميييية(، 
وذليييك باسيييتخدام اختبيييار )ت( T-test للعينتييين 

املسيييتقلتن.
يتضيييح مييين اجليييدول السيييابق عيييدم وجيييود 
فيييرق دال إحصائًييييا بييين متوسيييطات درجيييات 
املجموعتييين التجريبيييية والضابطييية يف مقيييياس 
اليييذات  فعاليييية  ومقيييياس  العقيييل،  عيييادات 

المتغير
المجموعة الضابطة (ن = 25( المجموعة التجريبية (ن = 23( 

قيمة(ت(
وداللتها المتوسط

االنحراف 
المعياري

المتوسط
االنحراف 
المعياري

1.03  غير دالة28.3016.5833.0415.15المثابرة 

0.67  غير دالة14.838.9016.447.67التحكم بالتهور

1.22 غير دالة13.747.9316.447.48اإلصغاء بفهم 

0.80 غير دالة13.878.1015.647.11التفكير بمرونة

0.86 غير دالة14.358.4816.367.65التفكير حول التفكير

0.65 غير دالة11.396.7512.606.09الكفاح من أجل الدقة

1.33 غير دالة8.485.1210.404.86تطبيق المعارف السابقة

0.77 غير دالة22.3513.1225.0811.28الخلق والتصور واالبتكار

0.62 غير دالة13.307.7014.606.69التفكير التبادلي

0.77 غير دالة15.529.5017.528.39االستعداد للتعلم المستمر

1.87 غير دالة156.1339.34178.1240.17الدرجة الكلية لعادات العقل

1.62 غير دالة95.4326.31109.2032.43فعالية الذات األكاديمية

جدول رقم)4(
 اختبار)ت( لداللة الفرق بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في )عادات العقل، فعالية الذات األكاديمية( 
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األكاديميييية يف القيييياس القبيييي؛ وهيييذا يعنيييي أن 
متكافئتيييان.  املجموعتييين 

التدرييييس للمجموعتييين: قاميييت   1-1-3
الباحثييية بتدرييييس املجموعييية الضابطييية وفيييق الطريقييية 
املعتيييادة. كيييام تيييم تدرييييس املجموعييية التجريبيييية 
وفيييق نميييوذج التعليييم التأميييي بعيييد تدريبهييين علييييه، 
ورشح مفاهييييم النميييوذج، وخطواتيييه، ورشح أوراق 
العميييل اخلاصييية بالنميييوذج، واملطليييوب منهييين 

عمليييه وفيييق النميييوذج. واسيييتمرت التجربييية اثنيييي 
عييير أسيييبوعًا. 

التطبييييق البعيييدي ألدوات   1-1-4   
البحيييث: بعيييد االنتهييياء مييين مفيييردات املقيييرر أعييييد 
تطبييييق أدوات البحيييث عيييى عينييية البحيييث يف ييييوم 
13/7/1435هيييي، وتيييم مجيييع نتائيييج التطبييييق القبيييي 
والبعيييدي للمجموعتييين التجريبيييية والضابطييية 

متهييييدًا ملعاجلتهيييا إحصائييييًا. 

المتغير

المجموعة التجريبية (ن = 
 )23

المجموعة الضابطة (ن = 25( 
قيمة(ت(
وداللتها

مربع إيتا 
)h2(

المتوسط
االنحراف 
المعياري

المتوسط
االنحراف 
المعياري

4.190.2765**46.433.8433.0815.41المثابرة 

3.840.2427**23.651.8017.248.14التحكم بالتهور

3.390.1995**22.912.4317.208.05اإلصغاء بفهم 

4.000.2578**22.702.3216.287.65التفكير بمرونة

4.340.2909**23.781.8316.767.85التفكير حول التفكير

4.350.2915**18.392.2712.686.12الكفاح من أجل الدقة

3.450.2057**14.041.4910.444.98تطبيق المعارف السابقة

4.540.3099**37.173.3125.9611.84الخلق والتصور واالبتكار

3.580.2179**20.963.9615.087.09التفكير التبادلي

3.230.1850**24.261.4518.528.75االستعداد للتعلم المستمر

4.120.2692**254.3018.86183.2484.05الدرجة الكلية لعادات العقل 

جدول رقم )5(
 مربع إيتا ونتائج اختبار )ت( لداللة الفرق بين متوسطي درجات المجموعتين

 التجريبية والضابطة في )عادات العقل( في القياس البعدي

** دال إحصائًيا عند مستوى )0.01(
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ثاين عش- نتــائج البحث
1-12 الفرض األول: 

للتحقيييق مييين صحييية الفيييرض األول اليييذي 
ينيييص عيييى أنيييه: »يوجيييد فيييرق ذو داللييية إحصائيييية 
بييين متوسيييطي الدرجيييات البعديييية لطالبيييات 
املجموعتييين التجريبيييية والضابطييية يف عيييادات 
العقيييل« تيييم اسيييتخدام اختبيييار )ت( T-test للعينتييين 
املسيييتقلتن، ومربيييع إيتيييا  h2) Eta-Square(حلسييياب 
حجيييم تأثييير التعليييم التأميييي عيييى تنميييية عيييادات 
العقيييل ليييدى طالبيييات الدراسيييات العلييييا، وكانيييت 

النتائيييج كيييام باجليييدول رقيييم )5(.
يتضيييح مييين اجليييدول السيييابق وجيييود فيييرق 
دال إحصائًييييا عنيييد مسيييتوي 0.01 بييين متوسيييطي 
والضابطييية  التجريبيييية  املجموعتييين  درجيييات 
ملقيييياس عيييادات العقيييل يف القيييياس البعيييدي 
لصاليييح املجموعييية التجريبيييية يف مجييييع احلييياالت، 
أي: إن متوسيييط درجيييات املجموعييية التجريبيييية يف 
القيييياس البعيييدي يف مجييييع األبعييياد والدرجييية الكليييية 
ملقيييياس عيييادات العقيييل أعيييى بداللييية إحصائيييية 

مييين نظائرهيييا ليييدى املجموعييية الضابطييية. 
تشييير قييييم مربيييع إيتيييا التيييي امتيييدت مييين 
0.1995 إىل 0.3099 إىل أن التعليييم التأميييي ليييه 
تأثييير كبييير يف تنميييية األبعييياد والدرجييية الكليييية 
ملقيييياس عيييادات العقيييل ليييدى طالبيييات املجموعييية 

التجريبيييية. 
لقيييد أييييدت هيييذه النتيجييية العدييييد مييين 

الدراسيييات السيييابقة التيييي أكيييدت عيييى فاعليييية 
التعليييم التأميييي وأثيييره يف التعليييم، حييييث تتفيييق 
هيييذه النتيجييية ميييع نتيجييية(Hedberg, 2009(  التيييي 
توصليييت إىل أن ممارسييية التأميييل أدى إىل إحيييداث 
تعليييم أعميييق ليييدى طيييالب املرحلييية اجلامعيييية، 
كيييام تتفيييق ميييع دراسييية كلٍّ مييين اليف )2011م(، 
والصافيييورى وعمييير (2013م( Didiو ،(2011(، و
(2007( Agouridas، وفتيييح اهلل )2011م( التيييي 

توصليييت إىل أن نشييياط املتعليييم يف املواقيييف التعليميييية 
املختلفييية ييييؤدي إىل حتسييين مسيييتوى العيييادات 

العقليييية ليييدى املتعلمييين.
ويمكييين تفسييير فاعليييية التعليييم التأميييي يف 
تنميييية عيييادات العقيييل يف ضيييوء ميييا تضمنيييه 
اسيييتخدام النميييوذج املقيييرتح للتعليييم التأميييي 
واليييذي تضّمييين التعليييم التأميييي يف امليييادة، والتعليييم 
التأميييي الشيييخيص، والتعليييم التأميييي النقيييدي، 
والتعليييم التأميييي املهنيييي، والتعليييم التأميييي يف 
البدائيييل، والتعليييم التأميييي البحثيييي، والتعليييم 
التأميييي اخلتاميييي حييييث أتييييح للطالبيييات الوقيييت 
اليييكايف للتأميييل والكتابييية، واملناقشييية، واحليييوار، 
األمييير اليييذي أّدى إىل نميييو عيييادات العقيييل ليييدى 
املجموعييية التجريبيييية متفوقيييًا بداللييية إحصائيييية عيييى 
املجموعييية الضابطييية. يضييياف إىل ذليييك أن تضمييين 
املحيييارضات للتدريبيييات واألنشيييطة وأوراق العميييل 
كان ليييه األثييير الكبييير عيييى نميييو عيييادات العقيييل، 
كيييام أن إجيييراءات التعليييم التأميييي كانيييت مثيييرة، 
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كيييام وصفتهيييا املتعليييامت. ومميييا يلفيييت االنتبييياه 
هنيييا وجيييود فيييروق دالييية إحصائييييًا يف مجييييع أبعييياد 
مقيييياس عيييادات العقيييل، وهيييذا يفيييرس طبيعييية 
التعليييم التأميييي اليييذي ُيعنيييى بمسييياعدة املتعلمييية 
عيييى التفكييير بعميييق حليييل املشيييكالت، كيييام يعنيييى 
بإكسييياهبّن مهيييارة التقوييييم والوعيييي باليييذات. كذليييك 
سييياعدهن عيييى ربيييط األفيييكار باخليييرات السيييابقة. 
ويف هيييذا الصيييدد يشييير كوسيييتا وكالييييك )2003م 
أ( إىل أنيييه عندميييا يطيييور املتعلميييون عيييادات العقيييل 
ذات الصلييية بالتأميييل فإهنيييم يدركيييون بيييامذا وكييييف 
يفكيييرون، ومييين خيييالل عمليييية مشييياركة اآلخريييين 
يف التأميييالت ُيْكِسيييب الطيييالب والطالبيييات تعلمهيييم 

معنيييى جدييييًدا.
مييين النتائيييج يتضيييح أن الفيييرض األول قيييد 
حتقيييق؛ حييييث أشيييارت النتائيييج إىل وجيييود فيييرق 
دال إحصائًييييا بييين متوسيييطي درجيييات املجموعتييين 

التجريبيييية والضابطييية يف مجييييع األبعييياد والدرجييية 
الكليييية ملقيييياس عيييادات العقيييل يف القيييياس البعيييدي 
لصاليييح متوسيييط درجيييات طالبيييات املجموعييية 
التجريبيييية. وأن التعليييم التأميييي ليييه تأثييير كبييير يف 

تنميييية عيييادات العقيييل.
2-12 الفرض الثاين: 

للتحقيييق مييين صحييية الفيييرض الثييياين اليييذي 
ينيييص عيييى أنيييه »يوجيييد فيييرق ذو داللييية إحصائيييية 
بييين متوسيييطي الدرجيييات البعديييية لطالبيييات 
املجموعتييين التجريبيييية والضابطييية يف فعاليييية اليييذات 
األكاديميييية« تيييم اسيييتخدام اختبيييار )ت( للعينتييين 
املسيييتقلتن، ومربيييع إيتيييا حلسييياب حجيييم تأثييير 
التعليييم التأميييي عيييى فعاليييية اليييذات األكاديميييية، 

اجليييدول رقيييم )6(.
يتضيييح مييين اجليييدول )6( وجيييود فيييرق دال 
إحصائًييييا عنيييد مسيييتوى 0.01 بييين متوسيييطي 

المتغير

المجموعة التجريبية (ن 
 )23 =

المجموعة الضابطة (ن = 25( 
قيمة (ت( 

وداللتها
مربع إيتا 

)h2(
المتوسط

االنحراف 
المعياري

المتوسط
االنحراف 
المعياري

الدرجة الكلية لفعالية 
الذات األكاديمية

199.6512.22143.4043.67**6.180.4536

جدول )6( 
مربع إيتا واختبار )ت( لداللة الفرق بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية

 والضابطة في )فعالية الذات األكاديمية( في القياس البعدي

** دال إحصائًيا عند مستوى )0.01(
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درجيييات املجموعتييين التجريبيييية والضابطييية يف 
الدرجييية الكليييية لفعاليييية اليييذات األكاديميييية يف 
القيييياس البعيييدي لصاليييح املجموعييية التجريبيييية، 
أي: إن متوسيييط درجيييات املجموعييية التجريبيييية 
يف القيييياس البعيييدي أعيييى بداللييية إحصائيييية مييين 

نظيييره يف املجموعييية الضابطييية. 
تشييير قيمييية مربيييع إيتيييا التيييي بلغيييت 0.4536 
إىل أن التعليييم التأميييي ليييه تأثييير كبييير يف تنميييية 
طالبيييات  ليييدى  األكاديميييية  اليييذات  فعاليييية 

املجموعييية التجريبيييية. 
وتتفيييق هيييذه النتيجييية ميييع دراسييية كلٍّ مييين 
رشف الديييين )2010م( التيييي أشيييارت إىل فاعليييية 
نميييوذج تعليميييي وتأثيييره عيييى فاعليييية اليييذات 
ليييدى طيييالب الدراسيييات العلييييا. ودراسييية شيييعلة 
)2010م( التيييي توصليييت إىل أثييير مفهيييوم اليييذات 
األكاديميييية يف اإلنجييياز األكاديميييي ليييدى الطيييالب 
 white املعلمييين. كيييام تتفيييق أيضيييا ميييع دراسييية
)2000( التيييي توصليييت إىل أن تدرييييب املعلمييين 

عيييى برناميييج تدرييييب األقيييران ذو فعاليييية يف تنميييية 
اليييذات األكاديميييية. لكنهيييا تتليييف ميييع دراسييية 
 Anderson )2004( و  )2012م(  وسيييامل  سيييعيدة 
التيييي توصليييت إىل عيييدم وجيييود أثييير لالسيييرتاتيجية 
املسيييتخدمة عيييى اليييذات األكاديميييية. ويمكييين 
تفسييير فاعليييية التعليييم التأميييي عيييى تنميييية اليييذات 
األكاديميييية، بأنيييه ناتيييج عييين اعتيييامد البحيييث عيييى 
تطبييييق نميييوذج التعليييم التأميييي واليييذي رّكيييز 

عيييى تأميييل املتعليييامت يف امليييادة العلميييية بدايييية 
مييين قراءاهتييين امليييادة العلميييية التيييي ُقدميييت هلييين، 
كذليييك مناقشييية األفيييكار أثنييياء عمليييية التعليييم، 
وتقييمهييين ألدائهييين وميييدى نجاحهييين يف تنفييييذ 
ميييا خططييين ليييه، كل ذليييك أّدى إىل نميييو اليييذات 
التأميييل  ممارسييية  أن  كيييام  لدهيييين.  األكاديميييية 
الشيييخيص اليييذي هييييدف إىل فهيييم معنيييى التعليييم 
ليييدى املتعلمييين، ويركيييز عيييى وجهيييات نظرهيييم 
ورؤاهيييم، مييين خيييالل اعتيييامد التعليييم عيييى تركييييز 
طالبيييات الدراسيييات العلييييا عيييى إبيييداء وجهيييات 
نظرهييين ورؤيتهييين لعمليييية التعليييم أكثييير مييين 
الرتكييييز عيييى امليييادة العلميييية. باإلضافييية إىل اعتيييامد 
النميييوذج عيييى التأميييل البحثيييي اليييذي يركيييز عيييى 
املشيييكالت امليدانيييية التيييي يمكييين بحثهيييا، وقدرهتييين 
عيييى تطويييير املواضييييع البحثيييية، وتكويييين مشيييكلة 
حقيقيييية - وهيييو مركيييز عنايييية الطالبيييات يف مرحلييية 
الدراسيييات العلييييا- ليييه أثييير كبييير يف نميييو اليييذات 
األكاديميييية. كيييام أن ارتيييكاز النميييوذج - أيضيييًا- 
عيييى التأميييل النقيييدي اليييذي رّكيييز عيييى التحدييييات 
التيييي واجهتهيييا املتعليييامت يف التخطييييط، وتأملهييين 
يف األخطييياء الصيييادرة واألحيييداث غييير املتوقعييية 
ليييه أثييير يف نميييو اليييذات األكاديميييية. كذليييك 
ممارسييية املتعليييامت للتأميييل اخلتاميييي والتيييي شيييملت 
تقدييييم وجهيييات نظرهييين حيييول امليييادة العلميييية 
واالسيييرتاتيجيات واألنشيييطة والتقوييييم أّدى إىل نميييو 

اليييذات األكاديميييية.
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وتيييرى الباحثييية أن هيييذا النيييوع مييين التأميييل 
يناسيييب أهيييداف مرحلييية الدراسيييات العلييييا، التيييي 
تركيييز عيييى بيييروز شيييخصية املتعليييامت يف إبيييداء 
وجهيييات نظرهييين مييين خيييالل كتاباهتييين العلميييية 
وآرائهييين الشيييخصية. كيييام أن رغبييية طالبيييات 
الدراسيييات العلييييا، ودافعيتهييين يف تعليييم نيييامذج 
واسيييرتاتيجيات حديثييية كان ليييه األثييير الفّعيييال يف 
تنميييية اليييذات األكاديميييية ليييدى املتعليييامت. كيييام 
تيييرى الباحثييية -أيًضيييا- كيييون التعليييم التأميييي 
أسيييلوبًا جدييييدًا ونوًعيييا خمتلًفيييا مييين التعليييم، أّدى 
إىل نميييو اليييذات األكاديميييية لدهيييين، وشيييعورهن 
للتطيييورات  ومواكبتهييين  وحداثتيييه،  بجيييدواه 
احلديثييية، وارتباطيييه بيييام ييييدور يف املييييدان، ويذكييير 
 (Bandura )1998أن اليييذات األكاديميييية تعميييل 

عيييى تنميييية األحيييكام الشيييخصية للفيييرد حيييول 
قدراتيييه، واسيييتخدامه للمهيييارات املعرفيييية، واملثابيييرة 

يف إجيييياد حليييوٍل للمشيييكالت املختلفييية، وتسييياعد 
عيييى رفيييع دافعيييية املتعلمييين نحيييو وضيييع األهيييداف 
املختلفييية التيييي حتقيييق غاياهتيييم. قيييد يكيييون لبيئييية 
التعليييم أثنييياء تطبييييق التجربييية األثييير الكبييير عيييى 
نميييو اليييذات األكاديميييية؛ ألن تنفييييذ طالبيييات 
الدراسيييات العلييييا لألنشيييطة املختلفييية وأوراق 
العميييل الفرديييية واجلامعيييية قيييد أسيييهم يف تبادهلييين 
ألفيييكار إجيابيييية وخيييرات خمتلفييية، فاالسيييتامع 
والنقييياش ميييع األخرييييات يف جتارهبييين وخراهتييين 
يعيييد نشييياطًا فكرييييًا ليييه تأثييير إجييييايب عيييى الفيييرد.
مييين إمجيييايل النتائيييج يتضيييح أن الفيييرض الثييياين 
حتقيييق، لوجيييود فيييرق دال إحصائًييييا بييين متوسيييطي 
درجيييات املجموعتييين التجريبيييية والضابطييية يف 
الدرجييية الكليييية ملقيييياس فعاليييية اليييذات األكاديميييية 
يف القيييياس البعيييدي لصاليييح متوسيييط درجيييات 
طالبيييات املجموعييية التجريبيييية، وأن التعليييم التأميييي 

المتغير
التطبيق البعديالتطبيق القبلي

قيمة )ت(
وداللتها المتوسط

االنحراف 
المعياري

المتوسط
االنحراف 
المعياري

19.23**156.1339.34254.3018.86عادات العقل 

4.63**95.4326.31199.6512.22فعالية الذات األكاديمية

جدول )7( 
اختبار )ت( لداللة الفرق بين متوسطي درجات القياسين القبلي والبعدي للدرجات الكلية لكل من:

 عادات العقل وفعالية الذات األكاديمية بالمجموعة التجريبية 

** دال إحصائًيا عند مستوى )0.01(
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ليييه تأثييير كبييير يف تنميييية فعاليييية اليييذات األكاديميييية.
3-12 الفرض الثالث: 

للتحقيييق مييين صحييية الفيييرض الثاليييث اليييذي 
ينيييص عيييى أنيييه »يوجيييد فيييرق دال إحصائييييا بييين 
متوسيييطي الدرجيييات الكليييية للقياسييين القبيييي 
والبعيييدي يف كل مييين: عيييادات العقيييل، وفعاليييية 
اليييذات األكاديميييية، ليييدى طالبيييات الدراسيييات 
العلييييا باملجموعييية التجريبيييية« تيييم اسيييتخدام 
اختبيييار )ت( T-test للعينتييين املرتبطتييين، وحسييياب 
 Modified Blake’s نسيييبة الكسيييب املعدلييية ليييي بيييالك
Gain Ratio فكانيييت النتائيييج كيييام باجلدولييين رقيييم 

و)8(.   )7(
يتضيييح مييين اجليييدول السيييابق وجيييود فيييرق دال 
إحصائًييييا عنيييد مسيييتوي )0.01( بييين متوسيييطي 
درجيييات القياسييين القبيييي والبعيييدي يف كل مييين 
عيييادات العقيييل، وفعاليييية اليييذات األكاديميييية 
باملجموعييية التجريبيييية؛ وذليييك لصاليييح متوسيييط 

درجيييات القيييياس البعيييدي، أي: إن متوسيييطات 
الدرجيييات الكليييية لطالبيييات املجموعييية التجريبيييية 
يف: عيييادات العقيييل، وفعاليييية اليييذات األكاديميييية 
باملجموعييية التجريبيييية يف القيييياس البعيييدي أعيييى 
بداللييية إحصائيييية مييين نظائرهيييا يف القيييياس القبيييي.
يتضيييح مييين اجليييدول )8( أن قيمييية نسيييبة 
الكسيييب املعدلييية ليييي بيييالك يف حالييية متغييير عيييادات 
العقيييل تسييياوي )1.18(، وهيييي القيمييية التيييي تشييير 
إىل أن التجربييية مقبولييية الفعاليييية. وهيييذا يشييير إىل أن 
التعليييم التأميييي متوسيييط الفعاليييية يف تنميييية عيييادات 
العقيييل ليييدى طالبيييات الدراسيييات العلييييا بجامعييية 
اإلميييام حمميييد بييين سيييعود اإلسيييالمية. وأن قيمييية 
نسيييبة الكسيييب املعدلييية ليييي بيييالك يف حالييية متغييير 
فعاليييية اليييذات األكاديميييية تسييياوي )1.31(، وهيييي 
الييية؛ وهيييذا  القيمييية التيييي تشييير إىل أن التجربييية فعَّ
يييال يف تنميييية فعاليييية  يشييير إىل أن التعليييم التأميييي فعَّ
اليييذات األكاديميييية ليييدى طالبيييات الدراسيييات 

المتغير
متوسط 

التطبيق القبلي
متوسط 

التطبيق البعدي
النهاية العظمى 

لالختبار
درجة الكسب* 

نسبة الكسب 
 المعدلة 

 Blake لـ
156.13254.3027598.171.18عادات العقل

95.43199.65220104.221.31فعالية الذات األكاديمية

جدول رقم)8(
 نسبة الكسب المعدلة لـ Blake ، في الدرجات الكلية لطالبات المجموعة التجريبية في: 

عادات العقل وفعالية الذات األكاديمية 

* درجة الكسب = )متوسط القياس البعدي - متوسط القياس القبلي(
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العلييييا. 
تتفيييق هيييذه النتيجييية ميييع نتيجييية كلٍّ مييين 
 )2013) Didi، وAgouridas )و ،)Hedberg )2009
،(2007 كيييام تتفيييق ميييع ميييا ذكيييره كوسيييتا وكالييييك 

)2003م ب( وهيييو أن الغايييية مييين التأميييل هيييي 
مسييياعدة املتعلمييين عيييى حتميييل مسيييؤولية أكييير 
جتييياه ميييا يكتبيييون، كيييي يعرفيييوا أنيييه جييييب أن 
يفهيييم اآلخيييرون ميييا هيييو مكتيييوب، ويتعلميييوا 
كييييف يتوقعيييون إجابييية اآلخريييين مييين خيييالل 
التقيييييم اليييذايت. وتتفيييق كذليييك ميييع ميييا أشيييار إلييييه 
الرييييف )2013م( يف أن التعليييم التأميييي أداة تعليييم 

قويييية تسييياعد يف النميييو املهنيييي.
ويمكييين تفسييير ذليييك بيييأن طالبيييات الدراسيييات 
العلييييا حصلييين عيييى املعلوميييات الكافيييية عييين 
نميييوذج التعليييم التأميييي، مييين خيييالل اليييرح 
والتفسييير للنميييوذج قبيييل تطبيقيييه، وتدرييييب 
املتعليييامت عيييى اسيييتخدامه وتوظيفيييه، حييييث 
تضمنيييت التجربييية ميييادة تعليميييية نظريييية تيييم 
إعدادهيييا بالرجيييوع إىل املصيييادر الرتبويييية احلديثييية، 
كيييام أن تدرييييب طالبيييات الدراسيييات العلييييا عيييى 
كيفيييية الكتابييية التأمليييية وتطبيقهييين هليييذا النميييوذج 
أثنييياء التجربييية أّدى إىل وجيييود فروقيييات دالييية بييين 
متوسيييطي درجيييات القيييياس القبيييي والبعيييدي 
للمجموعييية التجريبيييية يف مقييييايس عيييادات العقيييل 
واليييذات األكاديميييية. وقيييد الحظيييت الباحثييية أثنييياء 
تطبييييق التجربييية تفضييييل طالبيييات الدراسيييات 

العلييييا هيييذا النيييوع مييين التعليييم نظيييًرا مليييا حيققيييه مييين 
شيييعور املتعليييامت بالثقييية بالنفيييس يف مواجهييية َمهيييام 
التعليييم، باإلضافييية إىل وعيهييين بعمليييية التعليييم، 
وتقييمهييين هليييا. حييييث يذكييير املخييياليف )2002م( 
أنيييه مل تعيييد أدوار الطاليييب اجلامعيييي مقتيييرصة عيييى 
تلقيييي املعلوميييات وحفظهيييا واسيييرتجاعها، بيييل هيييو 
عضيييو مشيييارك يف املوقيييف التعليميييي، كيييام أنيييه 

ٌم للمامرسيييات التدريسيييية.  مقيييوِّ
ومييين إمجيييايل نتائيييج الفيييرض الثاليييث يتضيييح 
أنيييه قيييد حتقيييق، لوجيييود فيييرق دال إحصائًييييا 
بييين متوسيييطي درجيييات املجموعييية التجريبيييية يف 
القياسييين القبيييي والبعيييدي يف عيييادات العقيييل، 
وفعاليييية اليييذات األكاديميييية لصاليييح متوسيييط 
درجيييات القيييياس البعيييدي يف احلالتييين. وأن التعليييم 
يييال يف تنميييية فعاليييية اليييذات األكاديميييية،  التأميييي فعَّ
ومتوسيييط الفعاليييية يف تنميييية عيييادات العقيييل ليييدى 
طالبيييات الدراسيييات العلييييا بجامعييية اإلميييام حمميييد 

بييين سيييعود اإلسيييالمية.

ثالث عش- التوصيات:
تدرييييب أعضييياء هيئييية التدرييييس بكلييييات . 1

الرتبيييية عيييى تطبييييق التعليييم التأميييي.
إدراج التعليييم التأميييي عنيييد إعيييداد اخلطيييط . 2

الدراسيييية ضمييين مفيييردات مقيييرري طيييرق 
التدرييييس واالجتاهيييات احلديثييية يف طيييرق 

التدرييييس.
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املناهيييج الدراسيييية يف . 3 تصمييييم حمتيييوى 
مرحلييية الدراسيييات العلييييا بحييييث تتضمييين 
األسيييئلة التأمليييية التيييي تسييياعد املتعلمييين 

عيييى املامرسييية التأمليييية.
إجيييراء مزييييد مييين الدراسيييات باسيييتخدام . 4

نيييامذج خمتلفييية للتعليييم التأميييي.
رابع عر- املقرتحات:. 5
يف . 6 التأميييي  التعليييم  نميييوذج  اسيييتخدام 

مرحلييية  يف  خمتلفييية  مقيييررات  تدرييييس 
العلييييا. الدراسيييات 

إجيييراء دراسييية أثييير التعليييم التأميييي يف . 7
تنميييية متغيييرات أخيييرى: مهيييارات التفكييير 
اإلبداعيييي، اليييذكاءات املتعيييددة، التحصييييل 

اليييدرايس.
  فاعليييية التعليييم التأميييي يف تنميييية الكفاييييات . 8

املهنيييية ليييدى طالبيييات املرحلييية اجلامعيييية.
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ملخـص الدراسـة : هدفيت الدراسية احلاليية إىل التعيرف عى نوع العالقية االرتباطية بن الشيعور بالوحدة النفسيية وإدمان اسيتخدام اإلنرتنت ليدى طالب جامعة 
شيقراء ، كيام سيعت الدراسية إىل فحيص الفيروق بن أفيراد عينية الدراسية يف كل من الشيعور بالوحيدة النفسيية وإدمان اإلنرتنيت، والتيي تعزى ملتغر املسيتويات 
الدراسيية )األعيى واألدنى(، اسيتخدم يف الدراسية احلاليية املنهج الوصفي بإسيلوبيه )االرتباطي/املقيارن(، وقد تكونت عينة الدراسية مين )600( طالب جامعي، 
منهيم )300( طاليب مين املسيتوين )األول والثياين( اجلامعيي، و)300( طاليب من املسيتوين )السيابع والثامن( اجلامعيي، وقد تراوحيت أعامرهيم الزمنية ما بن 
)19 _ 26( عاما، بمتوسيط عمري قدره )22,10( وانحراف معياري )3,2(، وبعد حتليل بيانات الدراسية إحصائيًا توصل الباحث إىل نتائج تشير إىل انتشيار الشيعور 
بالوحيدة النفسيية ليدى أفراد عينة الدراسية من طيالب اجلامعة، كام تبين أن طالب اجلامعة من املسيتويات الدنييا )األول والثاين( أكثر شيعورا بالوحدة النفسيية من 
قرنائهيم مين طيالب اجلامعة من املسيتويات العليا )السيابع والثامين اجلامعي(، بينام مل يتبين وجود فروق بين أفراد عينة الدراسية من طالب اجلامعة من املسيتويات 
العلييا واملسيتويات الدنييا يف إدميان اسيتخدام اإلنرتنت. كذلك أشيارت النتائيج إىل وجود عالقية ارتباط إجيابيية ذات داللة إحصائية بن الشيعور بالوحدة النفسيية 

وإدميان اسيتخدام اإلنرتنت ليدى مجيع أفيراد العينة من طيالب اجلامعة.
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1 – 1 مقدمة:
يعيد الشيعور بالوحيدة النفسيية loneliness أحيد 
املشيكالت النفسيية املهمية التي تأخيذ اهتامميًا كبرًا يف 
جميال عليم النفيس، وذليك نظيرا لكوهنيا خيرة مؤملية 
وبغيضية وغير سيارة يعيشيها الفيرد، وتعييق تواصله 
الشيعور  الفيرد  فيهيا  اإلجييايب ميع اآلخريين، ويفقيد 
بالسيعادة، ويفقيد فيهيا القيدرة عيى عقيد صداقيات 
أمهيية  ذوي  آخريين  ميع  جييدة  اجتامعيية  وعالقيات 
لدييه )أمحيد، 2010، ص: 698؛ قشيقوش، 1983م، 

ص:187(.
ويشيار للشيعور بالوحدة النفسيية عى أنه إحساس 
  psychological gapنفسيية فجيوة  بوجيود  الفيرد 
تباعديية بن الشيخص وموضوعيات جماليه النفي إىل 
درجية يشيعر فيهيا بافتقياد التقبيل واحليب مين جانب 
اآلخريين، بحييث يرتتيب عى ذليك حرميان الفرد من 
أهليية االنخيراط يف عالقيات مثميرة ومشيبعة ميع أي 
مين األشيخاص، وموضوعيات الوسيط اليذي يعيش 
فييه، وييامرس دوره مين خالليه )قشيقوش، 1988م، 

.)195 1994م، ص:  ص:9؛ حسين، 
كيام يعيرف الشيعور بالوحيدة النفسيية »بأنيه فقيد 
اإلحسياس بكيون الفرد مرتبطيا باآلخريين، ويصاحبه  
مين  بالنبيذ  والشيعور  والعزلية  باالكتئياب  شيعور 
اآلخريين، كذليك يكيون الشيخص عيايل احلساسيية 
.)Willock, 2012, p. 34) »وقابياًل لالنجراح النفيي
بينيام ينظير إليه آخيرون عيى أنه حالية نفسيية ناجتة 
عين العالقية الواقعية بن الفيرد وبن ما يؤمليه ويتمناه 

يف عالقته )احلسين، 2003م، ص: 369(.
مؤمليا،  شيعورا  النفسيية  بالوحيدة  الشيعور  ويعيد 
ويمثيل خيرة غير سيارة تيرتك الشيخص املسيتهدف 
شياعر  غير  دائياًم،  وجمروحيًا  مهيزوزًا  خيرهيا  اليذي 
 )Rokach, 1990, p. باحليب والتقبيل مين اآلخريين
النفسيية خيرة  بالوحيدة  الشيعور  يمثيل  )41، حييث 

سيلبية يفتقيد فيهيا الفرد وجود شيخص آخير يف حياته 
يصادقيه، ويكيون فيهيا شياعرا بالفقيد عندميا يغييب 
الشيخص اليذي يمثيل أمهيية لدييه، ويصاحيب هيذا 
 )Buckloz, & Cotton,  الشيعور حزن وفقدان األمين

.1999, p. 211)

ومين جهية أخيرى يعيد اإلنرتنيت مين التطيورات 
التكنولوجيية احلديثية التيي أفادت اإلنسيان يف جماالت 
واسيتخداماته  لإلنرتنيت  إن  حييث  املختلفية،  حياتيه 
فوائيد عدييدة لإلنسيان، إن أحسين اسيتخدامه، كيام 
أسياء  إن  خطيرًا  نفسيه  الوقيت  يف  اسيتخداماته  متثيل 
اإلنسيان اسيتخدامه، فهيو مثيل أي تقيدم تكنولوجيي 
هليا فوائيده وأرضاره. ويعيد اإلنرتنيت أفضيل وسييلة 
للحصول عيى املعلومات، كيام أنه وسييلة للمعامالت 
العبيث  وكذليك  واملراسيلة،  والصداقية  التجاريية، 
واألذى، وبيام أنيه  قيد سيمي بالشيبكة العنكبوتيية فأن 
البعيض قيد يقع يف خيوط وشيباك ال هناية هليا، وبذلك 
ييء اسيتخدامه ويفرط فيه ويعتمد عليه بشيكل شيبه 
تيام، ويصبح شيغله الشياغل، وهبيذا يفقد اسيتقالليته 
ويصبيح أسيرًا  لإلنرتنيت التيي أصبح يتحكيم يف كل 
أنشيطة حياتيه، وهيو ميا يطليق علييه إدميان اإلنرتنت 
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.)3 2013م، ص:  )أمحيد، 
       ليذا، فيإن الدراسية احلاليية سيعت إىل إلقياء 
الضيوء بشيكل علمي عى نيوع العالقية االرتباطية بن 
الشيعور بالوحدة النفسيية وإدمان اسيتخدام اإلنرتنت 
نتائيج  ليدى طيالب جامعية شيقراء، وذليك لتكيون 
هيذه الدراسية بمثابية نقطية االنطيالق إلعيداد مزييد 
مين البحيوث املسيتقبلية، التيي تسيعى إلعيداد برامج 
إرشيادية خلفض الشيعور بالوحيدة النفسيية، ولتوجيه 
الشيباب بيام فيهم طلبية اجلامعية السيتخدام اإلنرتنت 

مثالية. بطريقية 

1 – 2 مشكلة الدراسة:
أنيه يمثيل  النفسيية عيى  ينظير للشيعور بالوحيدة 
النفيي  التوافيق  خيرة غير سيارة، ويشير إىل عيدم 
االندمياج  يف  صعوبية  وجيود  وتؤكيد  واالجتامعيي، 
ليذا  منيه،  يعانيون  الذيين  لألشيخاص  االجتامعيي 
فهيو يعيد خيرة مهمية تتطليب مزييدا مين الفحيص 

.)18 ص:  2001م،  )عبدالرحييم،  والتشيخيص 
ويؤكيد البعيض عيى أن خيرة الشيعور بالوحيدة 
واملنتيرة   النفسيية  املشيكالت  إحيدى  يعيد  النفسيية 
بصفية  اجلامعيي  الشيباب  وليدى  الراشيدين،  ليدى 
خاصية، فهيي مرحلية يتعيرض فيهيا األفيراد خليوض 
  )Bragg, 1979, p. 6109;البغيضية اخليرة  هيذه 

Wood, 1984, p. 1938)

ليذا، يمكين أن نقول إن الشيعور بالوحدة النفسيية 
أصبح مشيكلة منتيرة وذات تأثر سيلبي، يعياين منها 

األفيراد الذيين خيروهنيا يف مرحلية ميا مين مراحلهيم 
العمريية، ومين أكثير الفئيات التي تتعرض هليذه اخلرة 
متفاوتية  بدرجيات  ولكين  اجلامعيي،  الشيباب  فئية 
)النبهيان، حسين، واجلياميل، 2005م(. خصوصيا إذا 
تيم ادراك أن خيرة الشيعور بالوحيدة النفسيية ليدى 
مين  كل  مسيتويات  يف  عجيز  أوجيه  تعكيس  األفيراد 
التوافيق االنفعيايل واملهيارات االجتامعيية, وهيذه مين 
 )Margalit, بالوحيدة  الشيعور  البعيد عين  متطلبيات 

.2012, p. 20)

وحييث إن الفيرد يف هيذه األييام يقيي سياعات 
طويلة مسيتخدمًا اإلنرتنيت ، والذي يعد من الوسيائل 
االجتامعيي  للتواصيل  املهمية  احلديثية  التكنولوجيية 
وتبيادل املعلوميات بين األفيراد، كيام أنيه جيعيل احلياة 
أسيهل، ولكنه قد يصبح مشيكلة إذا أيسء اسيتخدامه، 
حيث اتضيح أن إدمان األفراد عى اسيتخدام اإلنرتنت 
يعقبه شيعور بالقليق إذا توقفوا عن اسيتخدامه ، وهذه 
مشيكلة تواجيه فئيات عمريية خمتلفية, ومين تليك الفئة 
طلبية اجلامعية، وبالتايل فكثيرة اسيتخدامهم لإلنرتنت 
 )Odac & Kalkan,قيد يدفعهيم للوحيدة واإلنعيزال
إدميان  بين  موجبية  عالقية  وجيود  تبين  إذ   .2010(

مين  بيكل  اسيتخدامه  وتكيرار  اإلنرتنيت  اسيتخدام 
  )Mazalin &االجتامعيية النفسيية  والعزلية  القليق 

.Moor, 2004, p. 100)

ويؤكيد ذليك ميا اعتيره يياو و زهونيج )2014م(    
جدييدًا،  رسيرييًا  اضطرابيًا  اإلنرتنيت  إدميان  بيأن 
ويمكين أن يؤثير عيى قدرة الفيرد يف التحكم يف مسيار 
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حياتيه اليوميي، وذليك مين خيالل وجيود مشيكالت 
اجتامعيية ومهنيية ونقيص يف العالقيات لديه. ليذا يعد 
إدميان اإلنرتنيت حالية نفسيية تيؤذي الفيرد، وتعييق 
حتقيقيه للتوافيق االجتامعيي واملهنيي .كيام تؤكيد شيند 
أن األفيراد املدمنين عيى اإلنرتنيت يعانون مين بعض 
اسيتخدام  التوقيف عين  النفسيية عنيد  االضطرابيات 
وتركييز  والقليق،  النفيي،  التوتير  ومنهيا  اإلنرتنيت 
اإلنرتنيت وميا جييري  التفكير بشيكل قهيري حيول 
فييه، وأحيالم وتييالت ، وحيركات إراديية والإرادية 
أعيراض  جتنيب  أو  لتخفييف  باإلنرتنيت  مرتبطية 

2013،ص:142-143(.                                                                                        )شياهن،  االنسيحاب 
 وقيد وجيد أن هنياك ارتباطيًا إجيابييًا بين الشيعور 
بالوحيدة النفسيية والتواصيل االجتامعيي مين خيالل 
اإلنرتنت  كوسييلة  للتواصل البينشيخصية بن األفراد، 
وأيضيًا ارتبطيت بشيكل ملحيوظ  بالقليق االجتامعيي 

    )Caplan, 2007).

  ولتوضيح أن هناك مشيكلة تسيتحق البحث ، فقد 
أشيارت نتائيج دراسيات عدييدة أجرييت يف كل مين 
البيئية األجنبيية والعربيية  إىل ارتباط الشيعور بالوحدة 
النفسيية إجيابييًا بإدميان اإلنرتنيت ليدى األفيراد مين 
رشائيح عمريية وجمتمعية متنوعية ،وخاصة ليدى طلبة 

اجلامعية ،كام تيم اإلشيارة إليها سيابقا.
2015م؛  أبوشيندي،  2013م؛  )شياهن،   
 Matanda, Jenvey & Phillips,الكحكيي، 2009م؛
 2004; Caplan, 2007; Bonetti, Campbell &

 Gilmore, 2010; Huang et al., 2014; Odac &

 Kalkan, 2010; Pontes, Griffiths & Patrao,

 2013; Saleem, Tufail, Khan, & Ismail,

 2015; Martina & Schumacharb, 2003; Ayas

 & Horzum, 2014; Oguz & Cakir, 2014;

 Karapetsas et al., 2013; Ezoe & Toda, 2013;

 Yao & Zhong, 2014; Btachnio et al., 2016;

 Song, et al., 1014; Ozdemir et al., 2014;

 Whitty & Mclauglin, 2007; Prizza, Pacilli &

 Dinelli, 2004)

عالقية  لوجيود  أخيرى   دراسيات  تشير  مل  بينيام 
السييئ  االسيتخدام  بين  إحصائييًا  دالية  ارتبياط 
ليدى  النفسيييية  بالوحيييدة  والشعيييور  لإلنرتنيت 
.)Odaci & Çelik, 2013) اجلامعييية  طيليبييية 
ويف ضيوء هذه الدراسيات النفسيية املعنية بدراسية 
الشيعور بالوحيدة النفسيية وعالقتيه بإدمان اسيتخدام 
تتضيح   ، نتائيج  مين  إلييه  توصليت  وميا  اإلنرتنيت، 
الشيعور  خيرة  لدراسية  املشيكلة  هيذه  طيرح  أمهيية 
بالوحيدة النفسيية كإحيدى املشيكالت النفسيية املهمة 
والتيي  اإلنرتنيت،  اسيتخدام  بإدميان  ذليك  وعالقية   ,
قيد يرتتيب عليهيا عيدد مين الترصفيات السيلبية لدى 
األفيراد، خاصية رشحيية طلبية اجلامعية, مما قيد يدفعهم 
لالنعيزال والشيعور بالوحيدة و يعيق توافقهيم النفي 
و االجتامعيي, وهذا ما سيتحاول كشيفه هذه الدراسية. 
الدراسية مين  أفيراد عينية  إضافيًة لعقيد مقارنية بين 
اليدرايس  املسيتوى  ضيوء  يف  شيقراء  جامعية  طيالب 
العلميي  للبحيث  وإخضاعهيا  )األدنى/األعيى(، 
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للسيعي إلجيياد إجابات لتليك التسياؤالت املطروحة، 
مهمية،  نفسيية  ملتغيرات  تتصيدى  أهنيا  وخصوصيا 
قيد يرتتيب عليهيا سيلوك سيلبي أخير, وسيوء توافيق 
إجتامعيي ونفيي لرحيية عمريية وتربويية مهمة وهي 

طيالب اجلامعية.
ومميا سيبق حتيددت مشيكلة الدراسية يف التسياؤل 

الرئييس التيايل:- 

 ميا نيوع العالقية االرتباطية بين الشيعور بالوحدة 
طيالب  ليدى  اإلنرتنيت  اسيتخدام  وإدميان  النفسيية 
جامعة شيقراء ؟  وسيتجيب الدراسية عى التسياؤالت 

اآلتية:
         األول: ميا ميدى انتشيار الشيعور بالوحيدة 
النفسيية ليدى أفراد عينية الدراسية من طيالب جامعة 

شيقراء ؟
        الثياين: ميا الفيروق بين جمموعتيي الدراسية 
الفرعيية يف درجية الشيعور بالوحيدة النفسيية تعيزى 

للمسيتويات 
الدراسيية )األول والثياين( و)السيابع                 

؟ بشيقراء  اجلامعيي  والثامين( 
        الثاليث: ميا الفيروق بين جمموعتيي الدراسية 
الفرعيية يف درجية إدميان اإلنرتنت تعزى للمسيتويات 

الدراسية 
               )األول والثياين( و)السيابع والثامين( 

؟ بشيقراء  اجلامعيي 

1 – 3 أهداف الدراسة:
      هتيدف الدراسية احلاليية لتحقيق اهليدف الرئيس 

اآليت:-
التعيرف عيى نيوع العالقية االرتباطية بن الشيعور 
بالوحيدة النفسيية وإدميان اسيتخدام اإلنرتنيت ليدى 

طيالب جامعة شيقراء ؟
ويتفرع منه األهداف التالية:

الشيعور  انتشيار  ميدى  عيى  التعيرف  األول:   •
بالوحيدة النفسيية ليدى أفيراد عينية الدراسية 

شيقراء. جامعية  طيالب  مين 
•  الثياين: التعيرف عيى الفيروق بين جمموعتيي 
الدراسية الفرعيية يف درجية الشيعور بالوحيدة 
النفسيية تعزى  للمسيتويات الدراسيية )األول 
بشيقراء. اجلامعيي  والثامين(  و)السيابع  والثياين( 
الثاليث: التعيرف عيى الفيروق بين جمموعتي   •
الدراسية الفرعيية يف درجية إدميان اإلنرتنيت 
تعزى للمسيتويات    الدراسيية )األول والثاين( 

و)السيابع والثامين( اجلامعيي بشيقراء .

1 – 4 أمهية الدراسة:
نكمين أمهيية الدراسية احلاليية يف كل مين اجلانيب 
النظيري و اجلانيب التطبيقيي، حيث إهنا ُتْعَنى بدراسية 
الشيعور بالوحيدة النفسيية وعالقتيه بإدميان اإلنرتنت 
ليدى طيالب جامعية شيقراء الذيين يمثليون رشحيية 

مهمة. وتربويية  عمريية 
الدراسية  سيعت  النظريية،  األمهيية  حييث  فمين 
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احلاليية إىل عرض لبعض األطر النظرية والدراسيات 
العربيية واألجنبيية لتوضيح اجلانيب املعريف ملتغرات 
الدراسية وهيي الشيعور بالوحيدة النفسيية وإدميان 
اإلنرتنيت، وهيي متغرات نفسيية مهمة هليا مرراهتا 
وأسيباهبا وتتطلب إجيراء املزيد من البحيوث العربية 
ملعرفية نيوع العالقية االرتباطيية بين هيذه املتغرات 
ليدى طيالب اجلامعية، لكيي تزيد مين املعرفية لدى 

املعنيين هبيذا اجلانيب من الدراسيات.
أما بالنسيبة لألمهية العملية،  فنتائج هذه الدراسية 
وما سيتتوصل له من توصيات فستسيهم يف  مساعدة 
صانيع القيرار للتدخل لرسيم خطيط فعلية إرشيادية 
وقائيية وعالجيية للحد مين تفاقم بعض املشيكالت 
النفسيية املهمية،  حييث إهنيا سيتوفر بعيض البيانات 
والنتائيج املبنيية عيى البحيث متهييدًا إلعيداد برامج 
للمتغيرات  للتصيدي  مناسيبة  للطيالب  إرشيادية 
السيلبية، وللحد مين تفاقمها ولتجنيب األفراد سيوء 
التوافيق النفيي، ومسياعدهتم عى حتقيق مسيتويات 
مناسيبة مين الصحة النفسيية، وذلك حلسين اسيتثامر 

الطاقيات إىل أقيى درجية ممكنة.
يف  احلاليية  الدراسية  فيإن  أخيرى،  جهية  ومين 
تقنين  بإعيادة  سيتقوم  أهدافهيا،  لتحقييق  سيعيها 
طيالب  عيى  النفسيية  بالوحيدة  الشيعور  مقيياس 
اجلامعية بالبيئة السيعودية، مميا يمثل إضافية للمكتبة 
العربيية من حييث إعيادة تقنينها عى أفيراد باملجتمع 

السيعودي.

1 – 5 حدود الدراسة:
أواًل: الدود املوضوعية

 احلدود املوضوعية  تتلخص يف متغرات الدراسية، 
اسيتخدام  وإدميان  النفسيية  بالوحيدة  الشيعور  وهيي 
اإلنرتنيت واكتشياف العالفية االرتباطيية بينهيام ليدى 

عينية مين طيالب جامعة شيقراء.
ثانيًا: الدود املكانية

أجرييت هذه الدراسية بجامعة شيقراء وحتديدًا عى 
طلبة مرحلية البكالوريوس  بكلية العلوم والدراسيات 
اإلنسيانية إحيدى  كلييات جامعية شيقراء بمحافظية 

القويعيية، وهيي إحيدى حمافظيات منطقية الرياض.

ثالثًا: الدود الزمانية:
 تيم تطبييق إجراءات الدراسية يف الفصيل الدرايس 

األول مين العام اليدرايس 1437/1438هي.

1 – 6 مصطلحات الدراسة:
  Feeling of النفسـية  بالوحـدة  الشـعور   )1

 loneliness

 )17  -  16 ص:   ،1998  ( الدسيوقي  يعيرف 
الشيعور بالوحدة النفسيية بأنه »إحسياس الفرد بوجود 
بينيه وبين املحيطين بيه نتيجية  فجيوة نفسيية تباعيد 
افتقياده إلمكانيية االنخيراط يف عالقيات مشيبعة ذات 
معنيى معهيم مما ييؤدي إىل شيعوره بعدم التقبيل والنبذ 

وإمهيال اآلخريين عيى الرغيم مين أنيه حمياط هبم« 
الدسيوقي)1998م(   تعرييف  الباحيث  ويتبنيى 
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كتعرييف إجرائيي، وهيو الدرجية التيي حيصيل عليها 
املفحيوص عيى املقيياس املسيتخدم يف هذه الدراسية.
 Internet اإلنرتنـــت  اســـتخدام  إدمـــان   )2

addiction

تعيرف بيرى أمحيد، )2013، ص: 4 - 5( إدمان 
اإلنرتنيت بأنه« إسياءة اسيتخدام اإلنرتنيت، واإلفراط 
يف اسيتخدامه، واالعتامد عليه اعتامدا شيبه تام، ويشيعر 
الفيرد باالشيتياق الدائيم له إذا حيدث ما يمنيع اتصاله 
هبذه الشيبكة، إذ يصبح اإلنرتنت ومواصلة اسيتخدامه 
شيغله الشياغل، وهبذا يفقد الفيرد اسيتقالليته ويصبح 
أسيرا لإلنرتنيت اليذي أصبيح يتحكيم يف كل أنشيطة 
حياته«. و تشير برى أمحد اىل أن هناك مخسية أشيكال 

وهي: اإلنرتنيت  إلدمان 
 sexual addiction      )3(  إدميان اجلنيس )1(     

Net compulsion قهير اإلنرتنيت
    relation addiction العالقيات   إدميان   )2(      

Information  overload املعلوميات  عيبء   ))4
Computer addiction 5( إدمان الكمبيوتر(      

ويتبنيى الباحيث تعرييف بيرى أمحيد ) 2013 م( 
كتعرييف إجرائيي وهيو الدرجية التيي حيصيل عليهيا 
املفحيوص عيى املقيياس املسيتخدم يف هذه الدراسية.

2 – 1 اإلطار النظري:
النفسيية:-  بالوحيدة  الشيعور  1-1-2مفهيوم 

feeling of loneliness

الفيرد  شيعور  النفسيية  بالوحيدة  الشيعور  يعتير 

قبيل  التقبيل والتيواد واحليب واإلهتيامم مين  بافتقياد 
اآلخريين املحيطين بيه، باإلضافية إىل افتقياده للعدييد 
مين املهيارات االجتامعية التيي متكنه من إشيباع حاجته 
خليوض عالقات مشيبعة ميع اآلخريين )عبدالوهاب، 

2005م(.
كيام يعيرف الشيعور بالوحدة النفسيية بأنه »شيعور 
بكيون اإلنسيان وحيدا فاقيدا للتواصيل االجتامعي مع 
اآلخريين أو مغرتبيا عين النياس اإلجيابيين واألماكين 

.)Margalit, 2012, p. 5) »واألشيياء
يبيدو كخيرة  النفسيية  بالوحيدة  وبيام أن الشيعور 
اخليوض  وعيدم  لتجنبهيا،  النياس  يكافيح  مؤملية، 
فيهيا، فيإن الشيعور الداخيي بالوحيدة النفسيية جيعيل 
الفيرد يشيعر بكونيه وحييدا عيى الرغيم مين الظروف 
اخلارجيية املحيطية بيه؛ فمين املمكين أن يكيون حماطيًا 
بأصدقياء وأشيخاص يمثليون مصدر احلب ليه، ولكنه 
ال يسيتطيع تلقيي هيذا احليب والشيعور ممين حيبونيه 
)Willock, Bhom, and Curtis,., 2012, p. 2).

بأنيه  النفسيية  بالوحيدة  الشيعور  يعيرف  كيام 
»اضطيراب يف عالقات الفرد مع اليذات ومع املحيطن 
بيه، وجيعليه يف حالية عزلية اجتامعيية، مميا ييؤدي إىل 
أعيراض سيكوسيوماتية تبدو يف شيكوى مين الصداع 
والتعيب وفقدان الشيهية واضطيراب النيوم، مما يكون 
ليه باليغ األثير عيى األداء النفيي واألكاديمي بشيكل 
عيام« )مهييوب، 2007، ص:195(.ويعييق الشيعور 
بالوحيدة النفسيية األفيراد عين التفاعيل اإلجييايب ميع 
اآلخريين، فرغيب األفيراد اليذي يشيعرون بالوحيدة 
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النفسيية يف االبتعاد عين اآلخرين، ويسيتمتعون بالبقاء 
منعزلين عين اآلخرين غير قادرين عيى التيودد إليهم, 
ويواجهيون صعوبية يف اسيتمرارية العالقية معهيم أو 
التمسيك بصداقتهيم )شيقر،1993م، ص: 126م(.
حييييث يمثيييل الشيييعور بالوحيييدة النفسيييية 
إحسييياس الشيييخص بعيييدم الرضيييا يف التواصيييل 
االجتامعيييي, ويف العالقيييات البينشيييخصية مييين حييييث 
كيييم األصدقييياء ونوعيتهيييم، وكل النييياس بغيييض 
النظييير عييين العمييير الزمنيييي واجلنيييس )ذكيييور/
إنييياث( خييييرون الشيييعور بالوحيييدة النفسيييية يف وقيييت 

.)Margalit, 2012, p. 1) ميييا 
بأنيه  أيضيًا  النفسيية  بالوحيدة  الشيعور  ويوصيف 
إحسياس ميؤمل وحميزن، إال أن هذه الوحدة تعد أساسيًا 
خيرة ذاتية، وهيذا التفرد هليذه التجربة هو ميا جيب أن 

.) )Rook, 1984, p. 1341تركيز علييه البحيوث
وييييرى البعييييييض أن كيييييل فيرد يعييييييش 
يف  النفسيييييية  بالوحييييدة  الشعيييييور  خبييييييرة 
فهيييييييو شعيييييور  مييييا يف حياتيييييه  وقيييييت 
وقييييد  للفييييييييرد،  ومفييييييييزع   مأليييييوف 
 )Sullivan )1953, p. 290 وصفيييييه سولييييفيييان
بأنيه شيعور غير مبهيج ومعييق للتواصيل االجتامعي 
الناجيح مع اآلخريين، ومتضمين لالحتيياج إىل التواد 
 )Willock اإلنسياين والتواد يف العالقات البينشيخصية

.et al., 2012, p. 1)

وكيام هيو معليوم يف عليم الطيب أن هنياك عيالج 
لكين  والعقاقير،  باألدويية  العضويية  لألميراض 

الشيعور بالوحيدة النفسيية والشيعور بفقيدان األميل 
الغاليب  يف  يكيون   despair والييأس   hopelessness

)Willock, et al., , 2012, p. 1(. باحليب والعاطفية

1-1-1-2أسباب الشعور بالوحدة النفسية:
تتنيوع أسيباب الشيعور بالوحيدة النفسيية؛ فمنهيا 
النفسيية  الضغيوط  متثيل  والتيي  البيئيية،  األسيباب 
والتيي  الفيرد،  تواجيه  التيي   psychological stress

تعيد منبئا مهيام للشيعور بالوحيدة النفسيية، ومن تلك 
الضغيوط عدم قيدرة الفرد عيى التكيف ميع الظروف 
املحيطية، وتفاقيم العجيز عين عقيد الفيرد لعالقيات 
االجتامعيية  املهيارات  وضعيف  ناجحية،  اجتامعيية 
social skills لدييه، مميا يرتتيب علييه افتقياد حتقييق 

التيواد ميع اآلخريين واالنفصيال عن أشيخاص ذوي 
امليدرك  االجتامعيي  التهمييش  وكذليك  لدييه،  أمهيية 

.)Rokach, 2005, p. 479) اآلخريين  مين  للفيرد 
الشيعور  أسيباب  مين  أن  البعيض  أوضيح  وقيد 
يف  اجتامعيية  صعوبيات  وجيود  النفسيية  بالوحيدة 
الصغير، وكذليك رفيض الفيرد مين قرنائيه األطفيال، 
مميا يمثيل خماطيرة يف حيدوث سيوء توافيق فييام بعيد 

.Margalit, ) )2012, p. 4

أن    Sullivan )1953) سيوليفان  وضيح  وقيد 
غير  خيرة  سيببه  يكيون  النفسيية  بالوحيدة  الشيعور 
سيارة مرتبطة باالحتياج اإلنسياين للميودة والعالقات 

)Margalit, 2012, p. 5).املرتقبية البينشيخصية 
الشيعور  أن    Weiss )1977) وييس  بين  كذليك 
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بالوحيدة النفسيية ال يرجيع سيببه لكيون الفيرد وحيدا 
لألسياليب  فاقيدا  الفيرد  لكيون  سيببه  وإنيام  فقيط، 
االجتامعيية التيي حيقيق هبيا عقيد صداقيات وعالقات 

مقربية ميع اآلخريين 
.)Margalit, 2012, p. 6)

ويشير عقل) 1993م، ص: 274( إىل أن الشيعور 
عين  تنتيج  نفسيية  حالية  خلفيه  النفسيية  بالوحيدة 
إحسياس الفيرد بأنه لييس مقربا ليدى اآلخرين، حيث 
يفتقيد الفيرد انتيامءه ملجموعة مين األصدقياء أو عقده 
الشيعور  هيذا  ومشيبعة،  ناجحية  اجتامعيية  لعالقيات 
حييث  والسيأم،  بالضييق  الشيعور  يسيبب  بالوحيدة 
يصاحيب هيذا الشيعور االكتئياب والعزلية والوحشية 

. لغم ا و
إىل  النفسيية  بالوحيدة  الشيعور  أسيباب  وترجيع 
وجيود ضعيف أو عجز يف مهيارات الفيرد االجتامعية، 
وعيدم قدرتيه عى عقيد عالقيات اجتامعيية ناجحة مع 
اآلخريين مما يعيق توافقيه االجتامعي، وقيد يرتتب عى 
ذلك ظهيور االضطرابات النفسيية )جيالل، 1986م، 
بالوحيدة  الشيعور  ارتبياط  تأكيد  468(، حييث  ص: 
النفسيية إجيابييًا بالقلق واالكتئاب وحميأواًلت االنتحار 

الكحوليات. وإدميان 
إىل  النفسيية  بالوحيدة  الشيعور  سيبب  ويرجيع  
إحسياس الفيرد بعيدم التقبيل مين اآلخريين املحيطن 
بيه، وعيدم وجود أصدقياء هيتمون به، ونقص الشيعور 
بالكفياءة االجتامعيية املدركية، حييث إن ردود األفعال 
االجتامعيية لألفيراد املقربين يشير إىل الصعوبات التي 

يواجههيا الفيرد يف التواصل االجتامعيي )عبدالوهاب، 
.)3 ص:  2005م، 

بالوحيدة  للشيعور  االجتامعيية  األسيباب  ومين 
النفسيية نقيص املسياندة االجتامعيية املدركية واملتلقياة 
مين األرسة واألصدقياء، حييث إن العالقية اإلجيابيية 
بين األبنياء والوالدين متيد األبناء باملسياندة االجتامعية 
واالنفعاليية التيي تعيق الشيعور بالوحدة النفسيية لدى 
األبناء خالل مراحلهم العمريية املختلفة)عبدالوهاب، 

(Al Yagon, 2008, p. 91 ؛3 2005، ص: 
ويرجع إريك إريكسيون أسيباب الشيعور بالوحدة 
النفسيية إىل فشيل الفيرد يف جتياوز أزمية األلفية مقابيل 
جتنيب  إىل  ييؤدي  مميا  الشيباب،  مرحلية  يف  العزلية 
 interpersonal بينشيخصية  عالقيات  خيوض  الفيرد 
تفاعيالت  عقيد  عين  الفيرد  يعييق  مميا   relationship

اجتامعيية ناجحية، وجتعليه يشيعر باخليواء االجتامعيي 
ص:188(. 2007م،  )مهييوب،  والعزلية 

2-1-1-2تصنيف الشعور بالوحدة النفسية:
تصنيفيا   )189 ص:  1983م،   ( قشيقوش  قيدم 
ثالثية  مين  مكونيًا  النفسيية  بالوحيدة  للشيعور 
أنواع)األوليية والثانويية والوجوديية الظرفيية(، وهيو 
واليذي   Weiss  )1973( وييز  تصنييف  عيى  مبنيي 
حددهيا بنوعين )العاطفيية واالجتامعيية( ،وهيي عى 

التيايل: النحيو 
فهيي . 1 األوليية،  النفسيية  بالوحيدة  الشيعور 

 pervasive تعيد سيمة مين سيامت الشيخصية
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اضطيراب  بأهنيا  أو   ،personality trait

والتيي  الشيخصية،  سيامت  يف   disturbance

املهيئية  الفيرد  وسيامت  خصائيص  إىل  تشير 
للشيعور بالوحيدة النفسيية ويف احلالتين فهيي 
اآلخريين. عين  االجتامعيي  باالنسيحاب  ترتبيط 

 الشيييعور بالوحيييدة النفسيييية الثانويييية، وهيييي . 2
حتيييدث عندميييا تتميييزق البيئييية االجتامعيييية 
للفيييرد، وبعيييد أن كانيييت تربطيييه باآلخريييين 
عالقيييات سيييليمة ومشيييبعة، فهيييي حتيييدث 
كاسيييتجابة مييين جانيييب الفيييرد حلرميييان 
مفاجيييئ يطيييرأ عيييى حياتيييه ميييع آخريييين ذوي 
أمهيييية لدييييه، ويتضمييين هيييذا الشيييكل بعديييين 
مهيييا: )أ( الشيييعور العابييير بالوحيييدة النفسيييية 
واليييذي ينتيييج عييين فقيييدان الفيييرد املفاجيييئ 
الشيييعور  لدييييه، )ب(  ملوضيييوع احليييب 
املزمييين بالوحيييدة النفسيييية اليييذي يتعيييرض 
ليييه الفيييرد اليييذي قيييى حياتيييه السيييابقة يف 

.)Lynch, 1977, p. 79) عزلييية اجتامعيييية
االجتامعيية . 3 النفسيية  بالوحيدة  الشيعور 

صفيات  وتتضمين   ،social loneliness

وخصائيص البيئية االجتامعية املحيطية بالفرد؛ 
التواصيل  ودرجية  األصدقياء،  عيدد  ومنهيا 
التيي  واألرسة  معهيم،  اإلجييايب  االجتامعيي 
يعييش فيهيا، حييث يفتقيد األفراد الشياعرون 
لألصدقياء  االجتامعيية  النفسيية  بالوحيدة 
ولزميالء العميل املقربين ,ويشير هيذا البعيد 

وينتيج  االجتامعيي  التكاميل  يف  الفشيل  إىل 
 boredom بالضجر/السيأم  الشيعور  عنيه 
واألهيدف aimlessness، واالغيرتاب النفي 
آخريين  وجيود  الفيرد  فيفتقيد   ،alienation

يمثليون أمهيية يف حياتيه يشياركونه اهتامماتيه 
وأنشيطته وأفيكاره, تسياعده عيى التفاعيل مع 
اآلخرين، ويسيتمد منهم املسياندة االجتامعية. 
 Kim, 2001, p.523). )McWhirter, 2002,

p. 82

 الشعور بالوحدة النفسيية االنفعالية/العاطفية . 4
عين  ينتيج  وهيذا   emotional loneliness

غيياب االرتبياط االنفعيايل ووجيود الصداقية 
احلقيقيية ميع شيخص آخير يشيعره باملسياندة 
العاطفيية وباالحتواء اإلجيايب  ويشيبع حاجته، 
فاعليية  لتحقييق  والدفيع  باالنتيامء  وتشيعره 
إجيابيية، كذليك يفتقد الفرد األصدقياء املقربن 
الذيين يمثلون مصيدرا لإلشيباع العاطفي لديه 
 Rosalia .وحاجتيه إىل األلفية واملحبة النفسيية
 & Dennis 1990) ; )Van- Boarsen, 2002,

بالوحيدة  األشيخاص  يشيعر  وربيام   p. 41

النفسيية االنفعاليية عندميا ينعزليون عاطفييا، 
بغيض النظير عين كوهنيم داخيل مجاعية مين 
األصدقياء يتفاعليون معهيم. وهيذا النيوع من 
الوحيدة يمكين التنبيؤ بيه مين خيالل غيياب 
حيياة  خيالل  العاطفيي  والتامسيك  االرتبياط 
األفيراد، فتتضيح تليك املشيكلة عندميا يكون 
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هنياك عجز لدى األفيراد يف القيدرة عى حتقيق 
)Margalit, 2012, p. 10). بينشيخصية  روابيط 

الوجوديية . 5 النفسيية  بالوحيدة  الشيعور 
وتعيد   ،existential loneliness )الظرفيية( 
بمثابية حالية إنسيانية طبيعيية وخيرة إنسيانية 
يعيشيها اإلنسيان ويتعيذر اهلروب منهيا, وتنتج 
عين التقيدم التكنولوجيي اخلطر الذي يفشيل 
األفيرد يف التعاييش والتيواؤم معيه، ومين ثيم 
يشيعرون بأهنيم غربياء عين العيامل املحييط، مما 
ينتيج عنه إخفياق يف مسيايرة مقتضييات احلياة 
.)Portnoff, 1988, p. 551( جدييدة  ثقافية  يف 

النفسيية عيدد مين  بالوحيدة  الشيعور  ويصاحيب 
السيلبيات التي منهيا الشيعور بفقد القدرة عيى الدفاع 
عين النفيس، وأن هنياك أشيياء داخليية هتامجيه، وأيضًا 
 Willock, 2012,( يقيرر الفرد أنه ال جييد حلياته معنيى

.)p. 21

حييث تعرف خيرة الشيعور بالوحدة النفسيية بأهنا 
»خيرة نفسيية غير سيارة، ويتصاحيب هيذا الشيعور 
باحليزن واألمل وفقيدان السيعادة، مع مشياعر الوحشية 

)Margalit, 2012, p. 9(»واالكتئياب
ويعيد الشيعور بالوحيدة النفسيية خرة سيلبية يعي 
التعبير عنهيا ويعير عنهيا مين  الفيرد ويسيتطيع  هبيا 
والغضيب   ،fear واخليوف   ،anxiety القليق  خيالل 

)anger. )Willock, 2012, p. 148

      و يعيد الشيعور بالوحيدة النفسيية شيعورا مؤملا، 

ويمثيل خيرة غير سيارة تيرتك الشيخص املسيتهدف 
واليذي يعيشيها مهزوميا وجمروحيا دائياًم، غير شياعٍر 

)Rokach,1990, p. 41). بالتقبيل مين اآلخريين 
والشيخص اليذي يعييش خيرة الوحيدة النفسيية 
يكيون مسيتهدفا دائياًم للمعانياة مين امليرض، حيث إن 
الشيعور بالوحيدة النفسيية املزمين يمثل عاميل خماطرة 
 )Willock, العضويية   لألميراض  االسيتهداف  عيايل 

.2012, p. 1(
النفسيية  بالوحيدة  الشيعور  ارتبياط  تبين  كذليك 
إجيابييًا باخلجيل ليدى أفيراد عينية مين املراهقين مين 
 )Huan, Ang, and Chye, 2014; Ayas & اجلنسين

.Horzum, 2014)

وقيد أشيارت نتائيج دراسيات سيابقة إىل ارتبياط 
الشيعور بالوحيدة النفسيية إجيابييًا بالقليق االجتامعيي 
 social anxiety.. Caplan, 2007; Huan et al.,

2014; Odaci, 2010)

كيام تبين ليدى البعيض ارتبياط الشيعور بالوحيدة 
النفسيية إجيابييًا بالعزلية االجتامعية لدى الراشيدين من 

.)Matanda et al., 2004) اجلنسين
النفسيية  بالوحيدة  الشيعور  ارتبياط  أيضيًا  وتبين 
إجيابييًا بالقليق العيام والقليق االجتامعي ليدى األفراد 
مين اجلنسين، ومين ذوي رشائيح عمريية وجمتمعيية 
Odac & Kalkan, 2010; Caplan, 2007)(متنوعية
املرتبطية  املواقيف  أن  عيى  البعيض  يؤكيد  حييث 
بالوحيدة تعيد عاميال مؤثيرا يف عيدم التوافيق النفيي 
واملراهقين  األطفيال  ليدى  والقليق  االجتامعيي 
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.)Coplan, Closson,  and Arbeau 2007(
منبيئ  النفسيية  بالوحيدة  الشيعور  أن  تبين  وقيد 
يف  حتيى  االكتئيايب  وامليزاج  األميل  فقيدان  بمشياعر 
للصحية  معيقيًا  يعيد  فهيو  مبكيرة،  عمريية  مراحيل 
النفيي والنميو  للتوافيق  االنفعاليية وحتقييق األفيراد 
السيوي. ووجيد ليدى الصغيار أن نقيص األصدقياء 
والعزلية  بالوحيدة  وشيعورهم  املدرسية  يف  املقربين 
واالغيرتاب االجتامعيي يعيد عاميل خماطيرة مهيام يف 
حيدوث مشيكالت يف التوافيق خيالل مرحلية الرشيد 
)Margalit, 2012, p. 2(؛ فقد أشارت نتائج دراسات 
سيابقة ارتبياط الشيعور بالوحيدة النفسيية باالكتئياب 
ليدى األفيراد مين اجلنسين ومين ذوي رشائيح عمرية 
 )Pronk et al., 2011; Conroy etوجمتمعيية متنوعية
.al., 2010; Grove et al., 2010; Izgar, 2009)

أما بالنسبيييية للفييييييروق بن اجلنسيييييييين يف 
الشعيييييور بالوحييييدة النفسييييية، فقييييد تبييييين 
شعيييييييورًا  أكثير  اإلنييييياث  املييراهقيييييات  أن 
بالوحييييييييدة النفسيييييية مييييين قرنائييهييييييين 
مل  بينيام   )Prizza & Pacilli, 2004)، الذكيييييييور 
يتأكيد وجود فيروق بن الراشيدين من اجلنسين تعزى 
النفسيية  بالوحيدة  الشيعور  درجية  يف  اجلنيس  ملتغير 

.)2015 أبوشيندي،  2013؛  )شياهن، 
للوحـدة  املفـرسة  النفسـية  النظريـات   2-1-1-3

النفسـية:
 Peplau & Perlman )1982( يشير بيبلو وبرملان

إىل أن هنياك ثالثة مناٍح نظرية أساسيية لفهم 

مفهـوم الوحدة النفسـية وهي: منحـى االحتياجات 
واملنحـى  املعرفيـة،  العمليـات  ومنحـى  اإلنسـانية، 

السـلوكي. 
- منحيى االحتياجيات اإلنسيانية، فبالنسيبة  هليذا 
Fromm- املنحيى ينظر رواده فيروم رايتشيامن
Reichman وسيوليفان Sullivan إىل الوحيدة 

النفسيية من خالل سيياق نامئيي بوصفه مرتبطا 
جمياالت  يف  املشيبعة  غير  الفيرد  باحتياجيات 
والتيي  البينشيخصية،  االجتامعيية  العالقيات 
تنبيئ بحيدوث صعوبيات يف عالقيات الفيرد 
 )Margalit, االجتامعية يف مراحل عمريية تالية

.2012, p. 5)

  ،  behavior approach السيلوكي   املنحيى   -
    )2012, p.8) Margalit مارقليت  ييرى 
الشيعور  أن  ييرون  املنحيى  هيذا  أنصيار  أن 
التعزييزات  عين  ناتيج  النفسيية  بالوحيدة 
للفيرد،  املشيبعة  أو  الكامنية  غير  االجتامعيية 
وذليك عيى اعتبيار أن العالقيات االجتامعيية 
الناجحية بين الفيرد واآلخريين تعتير يف حيد 
ذاهتيا تعزييزات للمهيارات االجتامعيية، ومين 
هيذا املنطليق يمكين اعتبيار الشيعور بالوحدة 
النفسيية اسيتجابة لغيياب معيززات اجتامعيية 
مهمية للفرد، حييث إن الكم ونوعيية التواصل 
البينشيخصية ميع اآلخريين جيعيل الفيرد جييد 

النفيي. والتعزييز  الرضيا 
فيرى   ،cognitive approach املعيريف  املنحيى   -
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  Peplau & Perlmanكل مين بيبليو وبرمليان
)1989( أن الشيعور بالوحدة النفسيية ينتج من 

العيزو السيببي السيلبي )اخلاطيئ( لألحيداث 
يف  خراتيه  وتعكيس  الفيرد  تواجيه  التيي 
الضغوط النفسيية والفشيل واالحبياط، وأيضًا 
من خيالل البعيد املعريف ليدى الفيرد وقناعاته 
حيول عقيده لعالقيات اجتامعيية و شيخصية 
مشيبعة؛ فمن خيالل العملييات املعرفيية لدى 
الفيرد يمكين التنبيؤ بالوحيدة النفسيية، وذلك 
عندميا يعيزو الفرد أسيباب مشيكالته ومواقفه 
منطقيية  غير  معرفيية  أسيباب  إىل  االحباطيية 

.)Margalit 2012, p. 7(

2-1-2مفهوم اإلدمان عل اإلنرتنت:
يعيد اإلنرتنيت مين الوسيائل التكنولوجيية احلديثة 
التي يسيتخدمها األفيراد لتحقيق التواصيل االجتامعي 
ميع اآلخريين، وتفييد اإلنرتنيت اإلنسيان يف احلصول 
عيى املعلوميات يف جمياالت احليياة املتنوعية، بيل يعيد 
مين أهم مصيادر املعلوميات، و قيد يسيتخدمه األفراد 
يف التواصيل واملسياندة االجتامعيية، وذلك إذا أحسين 
األفيراد اسيتخدامه، ولكين قيد يباليغ بعيض األفيراد 
أو يفرطيوا يف اسيتخدامه، مميا يصاحيب ذليك بتكوين 
بعيض سيامت للشيخصية غير مرغوبية لدى الشيباب 
واملراهقين ومنهيا االنفراد والشيعور بالوحدة النفسيية 

.)Faiia, 2011, p. 242; Leung, 2009, p. 130)

وكذليك ارتبيط إدميان اإلنرتنيت بعالقية موجبية 

بالتفاعيل  سيالبة  وعالقية  االجتامعيي  بالتجنيب 
.))Morsumbul, 2014 املبيارش  االجتامعيي 

 Internet addiction اإلنرتنيت  إدميان  ويعيرف 
بأنيه »أحيد أنيواع اإلدميان، ولكين لييس ليه أعيراض 
وسيلوك إدميان العقاقير، وقد يعياين مدمن اسيتخدام 
تصاحيب  التيي  األعيراض  بعيض  مين  اإلنرتنيت 
اإلدميان مثل الضييق، والتقلب االنفعيايل عند احلرمان 
واالشيتياق  والتلهيف،  اإلنرتنيت،  اسيتخدام  مين 

)Griffiths, 1998, p. 64). السيتخدامه« 

اسـتخدام  بإدمـان  املرتبطـة  1-2-1-2العوامـل 
اإلنرتنـت:

أشيارت نتائج دراسية سيابقة أجريت حول العالقة 
االرتباطيية بن إدمان اسيتخدام اإلنرتنيت وعدد من 

املتغيرات النفسيية األخيرى، حييث تبين وجيود 
اليذكاء  مين  بيكل  سيلبيا  اإلنرتنيت  إدميان  ارتبياط 
الروحيي spiritual intelligence، والرفاهية النفسيية 
باملقبوليية  وإجيابييًا   ،psychological wellbeing

  social desirability. )Waldo, 2014, p.االجتامعيية
2006(

 Selfhout et al. وآخيرون  سييلفهوت  وييرى 
)2008( أن اسيتخدام األفراد املفرط وسيوء اسيتخدام 

اإلنرتنيت أو اإلدميان علييه يصاحبيه تغير يف امليزاج، 
والشيعور  واليرصاع،  االجتامعيي،  واالنسيحاب 
بالضييق والوحيدة، والتيي تظهير غالبيا أعراضها عند 
توقيف الفرد عين اسيتخدام اإلنرتنيت، كذليك ينبغي 
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التفرييق بين من يفيرط يف اسيتخدام اإلنرتنت بشيكل 
طوعيي ومين يسيتخدمها وفقيا ملتطلبيات عمليه التيي 
)شياهن،  اإلنرتنيت  اسيتخدام  يف  اإلفيراط  تتطليب 

.)141 ص:  2013م، 
وقيد تبين أن مين أهيم العواميل املنبئة بمشيكالت 
ميع  االجتامعيي  التواصيل  هيي  اإلنرتنيت  اسيتخدام 
أفيراد خيارج النطياق األرسي/العائيي، كيام تبين أن 
اإلنجازيية  اهلويية  وأوضياع  اهلويية  تشيكيل  أوضياع 
باسيتخدام  املتعلقية  باملشيكالت  نبيأت  قيد  السيلبية 
 )Ceyhan, 2010, اإلنرتنيت ليدى الشيباب اجلامعيي

p. 1353; Leung, 2009, p. 130).

اسيتخدام  إدميان  أن  آخريين  ليدى  تأكيد  بينيام 
اإلنرتنيت واالعتيامد علييه ليه عالقية سيالبة بالتفكير 
االستكشيايف وأسياليب تشيكيل اهلويية لدى الشيباب 
 )Morsumbul, 2014, p. 81;واملراهقين اجلامعيي 
 Stieger, Purger, Bohm, and Voracek, 2013, p.

 631(

بين  إجيابيية  ارتبياط  عالقية  وجيود  تبين  وقيد 
اخلجيل  مين  وكل  لإلنرتنيت  الييء  االسيتخدام 
 )Odaciوالعدوانيية لدى طيالب اجلامعة من اجلنسين

& Çelik, 2013)

املفيرط لإلنرتنيت إجيابييًا  ارتبيط االسيتخدام  كيام 
ليدى  األعيى  االجتامعيية  االقتصاديية  باملسيتويات 
.) )Prizza & Pacilli, 2004املراهقين مين اجلنسين
ومل  يتأكيد ليدى البعض وجيود عالقة ارتبياط دالة 
إحصائييًا بين إدميان اإلنرتنيت واالكتئاب ليدى طلبة 

)Ozdemir et al., 2014). اجلامعية مين اجلنسين
وقيد تأكيد ليدى آخريين ارتبياط إدميان اإلنرتنيت 
 spiritual الروحيي  اليذكاء  مين  بيكل  سيلبيا 
 psychological النفسيية  والرفاهيية   intelligence

wellbeing. )Waldo, 2012)

بينيام ييرى البعيض أن السيتخدام اإلنرتنيت فوائد 
كثيرة، حييث تسيهم يف التواصيل االجتامعيي اجلييد 
بين األفيراد، كيام أنيه يسيمح للمراهقين واألطفيال 
باإلفصياح عين ذواهتم والكشيف عن هويتهم بشيكل 
  )Bonetti et al., 2010; Btachnio et al.,أفضيل

2010).

2-2-1-2االجتاهات النفسية إلدمان اإلنرتنت:
يتبنيون االجتياه املعيريف أن  الذيين  البعيض  وييرى 
تشيوهات  حيدوث  يف  يتسيبب  قيد  اإلنرتنيت  إدميان 
معرفيية لليذات؛ ومنها تقديير الذات املنخفيض للفرد 
اسيتخدام  عين  يتوقيف  عندميا   low self-esteem

املفيرط  االسيتخدام  سيبب  يكيون  وقيد  اإلنرتنيت، 
لإلنرتنيت أن الفيرد مقتنيع أن ممارسيته هليذا السيلوك 
يزييد من كفاءتيه الشيخصية واحرتامه وتقدييره لذاته، 
خاصية أن اسيتخدام اإلنرتنت يف التواصيل االجتامعي 
الناجح ميع اآلخرين يتم مين دون أن يتعرض للمقابلة 

.)Davis, 2001) معهيم وجهيا لوجيه 
إلدميان  يتعيرض  الفيرد  أن  السيلوكيون  وييرى 
اإلنرتنيت عنيد تكيرار االسيتخدام  لإلنرتنيت، وأيضًا 
عندميا يعيزز هيذا السيلوك بالشيعور الداخيي للفيرد 
بالرضيا والسيعادة عنيد اسيتخدامه لشيبكة التواصيل 
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)أرنيوط،  ميرة  كل  بعيد  اإلنرتنيت  يف  االجتامعيي 
.)2007

إدميان  يف  اجلنسين  بين  للفيروق  بالنسيبة  أميا 
اإلنرتنيت، فقيد أوضحيت نتائيج دراسيات سيابقة أن 
الراشيدين الذكيور أكثير إدمانيا لإلنرتنت مين قرنائهم 
 )Matanda et al., 2004; Odaci &اإلنياث مين 

Kalkan, 2010; Saleem et al., 2015)

ومل يتأكيد وجود فروق بن الراشيدين من اجلنسين 
اإلنرتنيت  اسيتخدام  إدميان  يف  اجلنيس  ملتغير  تعيزى 

.)2015 2013؛ أبوشيندي،  )شياهن، 
 )Karapetsas وقد تبن لدى كارابتسيس وآخيرون
(et al.,) 2013 أن املراهقين األصغير سينا أكثير إدمانا 

عيى اإلنرتنت مين قرنائهيم املراهقن األكر سينا.
2 _ 2  الدراسات السابقة:

يتيم يف هيذا اجليزء عيرض لعيدد مين الدراسيات 
السيابقة التي أجرييت يف البيئة العربيية واألجنبية حول 
الشيعور بالوحيدة النفسيية وعالقتيه بإدميان اإلنرتنت 
وسيوء اسيتخدامه ، وقيد تيم ترتييب الدراسيات مين 

األقيدم إىل األحيدث عيى النحيو اآليت:
  Martinaأجيرى كل مين مارتينيا وسيكوماترب
(Schumacherb )2003 & دراسية هدفيت إىل فحص 

النفسيية  بالوحيدة  الشيعور  بين  االرتباطيية  العالقية 
اجلامعية.  طيالب  ليدى  اإلنرتنيت  اسيتخدام  وزييادة 
وقيد تكونيت عينية الدراسية مين )277( مين طيالب 
اجلامعية ملرحلية البكالورييوس. وقيد أشيارت نتائيج 
الدراسية إىل أن %20 مين أفيراد العينة الكلية للدراسية 

ذوي املسيتويات األعيى يف الشيعور بالوحيدة النفسيية 
تبين أهنيم أكثير اسيتخدامًا لإلنرتنيت واإليمييل مين 
أجيل احلصيول عيى املسياندة االنفعالية/العاطفية من 
األصدقياء، كيام قيرروا أهنم بذليك حيققون مسيتويات 
نتائيج  عاليية مين الرضيا االنفعيايل. وقيد أوضحيت 
قيد  اإلنرتنيت  اسيتخدام  زييادة  أن  أيضيًا  الدراسية 
ارتبطيت إجيابيًا بالشيعور بالوحيدة النفسيية لدى مجيع 

أفيراد العينية مين طيالب اجلامعة.
  Matanda, et al., )2004)كام قام ماتنيدا وآخرون
بدراسية هدفيت إىل معرفة العالقة االرتباطية بن سيوء 
اسيتخدام اإلنرتنيت واإلدمان عليه والشيعور بالوحدة 
النفسيية والعزلية االجتامعيية لدى الشيباب الراشيدين 
يف أسيرتاليا. وقيد تكونيت عينة الدراسية مين )158( 
نتائيج  راشيدا أسيرتاليًا مين اجلنسين. وقيد أشيارت 
الدراسية إىل ارتبياط الشيعور بالوحيدة النفسيية إجيابيًا 
باالسيتخدام األكثر وإدميان اإلنرتنت لدى أفيراد عينة 
الدراسية مين الراشيدين، ولكين تبين أن أفيراد العينة 
الذكيور أكثر إدمانيا السيتخدام اإلنرتنت مين قرنائهم 

اإلناث. مين 
 Prizza, et برييزا وآخيرون  مين  قيام كل  كذليك 
العالقية  معرفية  إىل  هدفيت  بدراسية   al., )2004)

فييه  واإلفيراط  اإلنرتنيت  اسيتخدام  بين  االرتباطيية 
بالشيعور بالوحيدة النفسيية ليدى عينية مين املراهقين 
مين  الدراسية  عينية  تكونيت  وقيد  اجلنسين.  مين 
)331( طالبيًا إيطالييا مين طيالب املرحلية الثانويية، 
بمتوسيط  مراهقية،  و)64(  مراهقيا   )267( منهيم 
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 )0.87( معيياري  وانحيراف   17,25 قيدره  عميري 
ألعامرهيم الزمنيية. وقيد توصيل الباحثيون إىل نتائيج 
تشير إىل ارتبياط االسيتخدام املفيرط لإلنرتنيت إجيابيًا 
ألفيراد  األعيى  االجتامعيية  االقتصاديية  باملسيتويات 
عينية الدراسية مين املراهقين مين اجلنسين. كيام تبين 
املراهقيات  ليدى  النفسيية  بالوحيدة  الشيعور  إرتفياع 
الذكيور،  املراهقين  مين  قرنائهين  مين  أكثير  اإلنياث 
الشيعور  ارتبياط  الدراسية  نتائيج  أوضحيت  وأيضيًا 
بالوحيدة النفسيية إجيابيًا باالسيتخدام املفرط لإلنرتنت 

ليدى أفيراد العينية مين املراهقين مين اجلنسين.
 Whitty ومكلوجلين  ويتيي  مين  كل  وأجيرى 
معرفية  إىل  هدفيت  دراسية   & Mclauglin )2007)

النفسيية  بالوحيدة  الشيعور  بين  االرتباطيية  العالقية 
وقيد  اجلامعية.  طيالب  ليدى  اإلنرتنيت  اسيتخدام  و 
جامعييًا  طالبيًا   )150( مين  الدراسية  عينية  تكونيت 
ملرحلية البكالورييوس. وبعيد حتلييل بيانات الدراسية 
املرتفيع  الشيعور  أن  إىل  الباحثيان  توصيل  إحصائييًا 
بالوحدة النفسيية قد ارتبيط إجيابيًا باالسيتخدام املفرط 
طيالب  مين  الدراسية  عينية  أفيراد  ليدى  لإلنرتنيت 

اجلامعية.
كام قامت عزة الكحكي )2009م( بدراسية هدفت 
النفسيية  بالوحيدة  الشيعور  بين  العالقية  معرفية  إىل 
واإلفيراط يف اسيتخدام اإلنرتنيت ليدى األفيراد بدولة 
قطر. وقيد تكونت عينة الدراسية مين )317( فردا من 
رشائيح عمريية وجمتمعيية متنوعية، والذيين تراوحيت 
أعامرهيم الزمنيية ميا بين 15 - 60 عاما. وبعيد حتليل 

بيانيات الدراسية إحصائييًا توصلت الدراسية إىل نتائج 
تشير إىل وجيود عالقية ارتبياط إجييايب دال إحصائييًا 
بين الشيعور بالوحيدة النفسيية واالسيتخدام املفيرط 

لإلنرتنيت ليدى أفيراد عينة الدراسية .
 Bonetti, et al., وآخيرون  بونتيي  وأجيرى 
)2010( دراسية هدفيت إىل معرفية العالقية االرتباطية 

االجتامعيي  والقليق  النفسيية  بالوحيدة  الشيعور  بين 
ليدى  التواصيل االجتامعيي  واسيتخدام اإلنرتنيت يف 
األطفيال واملراهقين الرتغاليين. وقيد تكونيت عينية 
الدراسية مين )626( من طيالب امليدارس للمرحلتن 
االبتدائيية واملتوسيطة يف الرتغيال، والذيين تراوحيت 
وقيد  عاميا.   – 60  10 بين  ميا  الزمنيية  أعامرهيم 
توصليت الدراسية إىل نتائيج تشير إىل ارتباط الشيعور 
بالوحيدة النفسيية إجيابييًا باالسيتخدام األكثير وإدمان 
اإلنرتنت خيالل التواصيل االجتامعي بن أفيراد العينة 
مين األطفيال واملراهقين، وذليك عيى الرغيم مين أن 
اسيتخدام اإلنرتنيت يسيمح ألفيراد العينية باإلفصياح 
عين ذواهتيم والكشيف عين هويتهيم بشيكل أفضيل.
 Odaci & Kalkan وقيام كل مين أوداك وكاليكان
)2010( بدراسية هدفت إىل معرفية العالقية االرتباطية 

بين االسيتخدام الييء لإلنرتنيت وكل مين الشيعور 
الصغيار  الراشيدين  ليدى  والقليق  النفسيية  بالوحيدة 
مين طيالب اجلامعية. وقيد تكونت عينية الدراسية من 
التقنيية.  كارادينييز  جامعية  مين  جامعييًا  طالبيًا   493
وقيد أشيارت نتائيج الدراسية إىل وجود عالقية ارتباط 
لفيرتات  السييئ  واالسيتخدام  اإلدميان  بين  إجيابيية 
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طويلية لإلنرتنيت وكل مين الشيعور بالوحدة النفسيية 
والقليق. كيام تبين أيضيًا أن طيالب اجلامعية الذكيور 

أكثير اسيتخدامًا لإلنرتنيت مين قرنائهيم اإلنياث.
 Ezoe & Toda وتيودا  إييزوي  مين  قيام كل  كيام 
)2013( بدراسية هدفيت إىل معرفة العالقية االرتباطية 

بن الشيعور بالوحيدة النفسيية وإدميان اإلنرتنت لدى 
طيالب اجلامعية اليابانين، وقيد تكونت عينة الدراسية 
مين )105( طيالب يابانيين من طيالب كليية الطب. 
بالوحيدة  الشيعور  ارتبياط  إىل  النتائيج  أشيارت  وقيد 
أفيراد  ليدى مجييع  بإدميان اإلنرتنيت  إجيابييًا  النفسيية 

العينية مين طيالب كليية الطيب اليابانين.
 Karapetsas وقيد أجيرى كارابيتسياس وآخيرون
العالقية  معرفية  إىل  هدفيت  دراسية   )et al. )2013

وإدميان  النفسيية  بالوحيدة  الشيعور  بين  االرتباطيية 
اإلنرتنيت ليدى املراهقن. وقيد تكونت عينة الدراسية 
مين )100( مراهيق تراوحيت أعامرهم الزمنيية ما بن 
13 _ 15 عاميا بمتوسيط عميري قيدره 14,3. ومجييع 
أفيراد العينية من طيالب امليدارس املتوسيطة باليونان. 
وبعد حتلييل بيانات الدراسية إحصائيًا أشيارت النتائج 
إىل وجيود عالقية ارتبياط إجيابيية دالية إحصائييًا بين 
ليدى  اإلنرتنيت  وإدميان  النفسيية  بالوحيدة  الشيعور 
أفيراد العينية مين املراهقين، كيام تبين أن أفيراد العينة 
مين املراهقين األصغر سينا أكثير إدمانا عيى اإلنرتنت 
مين قرنائهيم املراهقين األكير سينا مين أفيراد العينة.

 Odaci & أودايس وشيليك  قيام كل مين  كذليك 
العالقية  معرفية  إىل  هدفيت  بدراسية   Çelik )2013)

املشيكل  االسيتخدام  سيلوكيات  بين  االرتباطيية 
لإلنرتنيت ليدى طيالب اجلامعية بعيدد مين املتغرات 
األخيرى ومنها اخلجيل shyness، والشيعور بالوحدة 
وقيد   .aggression والعدوانيية   loneliness النفسيية 
جامعييًا  طالبيًا   )424( مين  الدراسية  عينية  تكونيت 
بمرحلية البكالورييوس األتراك، منهيم )209( طالب 
ذكيور، وعيدد )215( طالبية، وقيد تراوحيت أعيامر 
العينة الكلية للدراسية ما بن 17 23 – عاما، بمتوسيط 
عميري قيدره 18,69. وقد أشيارت نتائج الدراسية إىل 
وجيود عالقية ارتبياط إجيابية بن االسيتخدام املشيكل 
لإلنرتنيت وكل مين اخلجيل والعدوانيية، بينيام مل يتبن 
وجيود عالقية ارتبياط دالية إحصائييًا بن االسيتخدام 
املشيكل لإلنرتنيت والشيعور بالوحيدة النفسيية ليدى 

أفيراد عينية الدراسية مين طلبية اجلامعية األتراك.
 Pontes, et al., )2013) كيام قيام بونتييز وآخيرون
معوقيا  بوصفيه  السيلوكي  اإلدميان  ملعرفية  بدراسية 
لتحقييق األفيراد للرفاهية النفسيية. ونظرا مليا تبن لدى 
البعيض من املشيكالت التيي ترتبط بإدميان اإلنرتنت، 
اهتيم الباحثيون يف هيذه الدراسية بدراسية التأثيرات 
النفسيية  الصحية  عيى  اإلنرتنيت  إلدميان  السيلبية 
لألفيراد. وقيد هدفيت الدراسية إىل فحص املشيكالت 
التيي تواجيه املراهقين واألطفيال الناجتية عين إدميان 
اسيتخدام اإلنرتنيت. كيام سيعت الدراسية إىل حتدييد 
لألطفيال  والسييكوديمجرافية  السيلوكية  اخلصائيص 
واملراهقين مدمنيي اإلنرتنيت، وهدفت الدراسية أيضًا 
إىل إعيداد نميوذج مين خالليه يمكين التنبيؤ بإدميان 
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الدراسية  عينية  تكونيت  وقيد  اإلنرتنيت.  اسيتخدام 
مين )131( طفيال ومراهقيا مين املنتسيبن يف املدارس 
الرتغاليية. وقيد أشيارت نتائيج الدراسية إىل أن 13% 
مين أفيراد العينية لدهييم إدميان عيى اإلنرتنيت. كيام 
تبين ليدى الباحثين وجيود عالقية ارتباط إجييايب دال 
إحصائييًا بين الشيعور بالوحيدة النفسيية واالجتامعية 
وإدمان اسيتخدام اإلنرتنيت لدى األطفيال واملراهقن 

مين أفيراد عينية البحث.
إىل  هدفيت  بدراسية  )2013م(  شياهن  قيام  كيام 
اإلنرتنيت والشيعور  بين  االرتباطيية  العالقية  معرفية 
بالوحيدة النفسيية ليدى طلبية اجلامعة بفلسيطن، وقد 
تكونيت عينية الدراسية مين 450 طالبيًا جامعييًا مين 
اجلنسين الذيين تراوحت أعامرهيم الزمنية ميا بن 19 
_ 26 عاميا، بمتوسيط عميري قيدره 2271 وانحيراف 
معيياري 231. وقيد أشيارت نتائيج الدراسية إىل عدم 
وجيود فيروق ذات داللية إحصائيية إلدميان اإلنرتنت 
أو الشيعور بالوحيدة النفسيية ليدى أفيراد العينة تعزى 
ملتغير اجلنيس )ذكور/إنياث(، يف حين تبين وجيود 
بإدميان  إجيابييًا  النفسيية  بالوحيدة  الشيعور  ارتبياط 
اإلنرتنيت ليدى أفراد عينة الدراسية من طلبية اجلامعة.
 Ayas & كذليك أجيرى كل مين إيياس وهيورزوم
(Horzum )2014 دراسية هدفيت إىل معرفية العالقية 

االرتباطيية بين االكتئياب والشيعور بالوحدة النفسيية 
وتقديير اليذات يف التنبيؤ بإدميان اإلنرتنت ليدى طلبة 
مين  الدراسية  عينية  تكونيت  وقيد  الثانويية.  املرحلية 
292 طالبيًا بامليدارس الثانويية. وبعيد حتلييل البيانات 

إحصائييًا توصليت الدراسية إىل نتائج تشير إىل ارتباط 
الشيعور بالوحيدة النفسيية إجيابييًا باالكتئياب وبالتنبؤ 
بإدميان األفيراد عيى اإلنرتنيت، كيام ارتبيط الشيعور 
بالوحدة النفسيية سيلبيا بتقدير اليذات، ولكن مل يتضح 

ميا إذًا كان تقديير اليذات منبئيا إلدميان اإلنرتنت.
  Huan, وقيد أجيرت كل مين هيوان وآخيرون  
العالقية  معرفية  إىل  هدفيت   (et al., )2014دراسية 

االرتباطيية بن الشيعور بالوحدة النفسيية ومشيكالت 
اجلنسين  مين  املراهقين  ليدى  اإلنرتنيت  اسيتخدام 
مين  الدراسية  عينية  تكونيت  وقيد  سينغافورا.  يف 
أفيراد  مين   49,69% منهيم  ومراهقية،  681مراهقيا 
العينية ذكيور، و)٪50,4( إنياث، وقيد تراوحيت أعامر 
أفيراد العينية الكليية للدراسية ميا بين 14 و15 عاما. 
وبعد حتلييل بيانات الدراسية إحصائيًا أشيارت النتائج 
إىل توسيط القليق االجتامعيي يف العالقية بين اخلجيل 
والشيعور بالوحيدة النفسيية، كيام تبن ارتباط الشيعور 
اسيتخدام  وزييادة  بإدميان  إجيابييًا  النفسيية  بالوحيدة 
اإلنرتنيت ليدى مجييع أفيراد العينية مين املراهقين من 
اجلنسين، وقيد تبين أيضيًا ارتبياط الشيعور بالوحيدة 
النفسيية إجيابييًا بيكل مين اخلجيل والقليق االجتامعي 

ليدى املراهقين.
 Ozdemir & كيام قام كل مين أوزديمر وكوزوكيو
Kuzuku )2014( بدراسية هدفيت إىل معرفية العالقية 

االرتباطيية بين االكتئياب والشيعور بالوحدة النفسيية 
وإدميان اإلنرتنيت ليدى عينية مين الشيباب الرتكيي. 
وقيد تكونيت عينية الدراسية مين 648 طالبيًا جامعييًا 
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بمرحلية البكالورييوس، وقيد بليغ متوسيط أعامرهيم 
الزمنيية 2246، وبانحراف معياري قيدره 245. وبعد 
الباحثيان  توصيل  إحصائييًا  الدراسية  بيانيات  حتلييل 
إىل نتائيج تشير إىل ارتبياط الشيعور بالوحيدة النفسيية 
إجيابييًا بإدميان اإلنرتنيت، بينيام مل يتأكيد وجيود عالقة 
ارتبياط لالكتئياب بإدميان اإلنرتنيت لدى أفيراد العينة 

مين طلبية اجلامعية األتراك.
 Song et al. وآخيرون  سيونج  مين  كل  وقيام 
)2014( بدراسية هدفيت إىل معرفة العالقية االرتباطية 

بين الشيعور بالوحيدة النفسيية واسيتخدام اإلنرتنيت 
مين خيالل الفيسيبوك Facebook، وقد تكونيت عينة 
الدراسية مين البحيوث التيي أجرييت وكان جمموعهيا 
ومهنيية  وجمتمعيية  عمريية  رشائيح  مين  فيردا   8798
ارتبياط  وجيود  الباحثين  ليدى  تبين  وقيد  متنوعية. 
النفسيية واالسيتخدام  بالوحيدة  الشيعور  بين  إجييايب 
املفيرط لإلنرتنيت، كيام تأكيد للباحثين أيضيًا وجيود 
عالقية تبادليية بين الشيعور بالوحيدة النفسيية وزيادة 
اسيتخدام اإلنرتنيت مين جهة وأيضيًا بن االسيتخدام 
بالوحيدة  والشيعور  والفيسيبوك  لإلنرتنيت  املفيرط 

النفسيية.
 Yaho & Zhong وقيد أجرى كل من يياو وزهونج
)2014( دراسية هدفيت إىل معرفية العالقية االرتباطية 
بين إدميان اإلنرتنيت واملشيكالت النفسيية األخيرى 
ومنهيا الشيعور بالوحيدة. وقيد تكونت عينة الدراسية 
مين 361 طالبيًا جامعييًا يف هونج كونج. وقد أشيارت 
بالوحيدة  الشيعور  ارتبياط  تؤكيد  نتائيج  إىل  الدراسية 

النفسيية إجيابييًا بإدميان اسيتخدام اإلنرتنيت، كذلك مل 
يتأكيد ليدى الباحثن أن االسيتخدام املفيرط لإلنرتنت 
يف التواصيل االجتامعي والصداقات ييؤدي إىل خفض 
الشيعور بالوحيدة النفسيية لدى أفيراد العينة مين طلبة 

اجلامعية هبونيج كونج.
كذلك قام أبوشيندي )2015م( بدراسية للشيعور 
بالوحيدة النفسيية وعالقتيه ببعض املتغيرات األخرى 
والتيي منهيا اسيتخدام اإلنرتنيت، وذليك ليدى طلبية 
اجلامعية. وقيد تكونت عينية الدراسية مين 582 طالبًا 
وطالبية من طلبة جامعية الزرقاء باألردن من املنتسيبن 
يف مرحلية البكالورييوس، وقيد تيم اختيارهيم بطريقة 
الدراسية  بيانيات  حتلييل  وبعيد  عنقوديية.  عشيوائية 
إحصائييًا توصيل الباحيث إىل نتائيج تشير إىل ارتبياط 
الشيعور بالوحيدة النفسيية إجيابييًا باالسيتخدام املفرط 
لإلنرتنيت. ومل يتبين وجيود فيروق دالية إحصائييًا يف 
الشيعور بالوحيدة النفسيية واسيتخدام اإلنرتنت تعزى 

ملتغير اجلنيس )ذكور/إنياث(.
 Oguz & وكاكير  أوجيوز  مين  كل  أجيرى  كيام 
العالقية  معرفية  إىل  هدفيت  دراسية   Cakir )2014)

االرتباطيية بين مسيتويات الشيعور بالوحيدة النفسيية 
األكفياء.  األتيراك  املعلمين  ليدى  اإلنرتنيت  وإدميان 
وقيد تكونيت عينية الدراسية مين 347 معليام تركييا. 
املتوسيط  املسيتوى  ارتبياط  إىل  النتائيج  وقيد أشيارت 
ليدى  اإلنرتنيت  بإدميان  النفسيية  بالوحيدة  للشيعور 

أفيراد العينية مين املعلمين األكفياء.
 Saleem et al. كذليك قام كل من سيليم وآخيرون
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(2015م( بدراسية هدفت إىل معرفية العالقة االرتباطية 

بين إدمان اإلنرتنيت والشيعور بالوحدة النفسيية لدى 
العينية  تكونيت  وقيد  اجلنسين.  مين  اجلامعية  طلبية 
الكليية للدراسية مين 1020 طالبيًا جامعييًا بمرحلية 
البكالورييوس مين جامعتيي باهيودن زكرييا واجلامعة 
طيالب   510 مين  العينية  تكونيت  وقيد  اإلسيالمية، 
ذكيور، و510 طالبيات، وقيد أشيارت نتائج الدراسية 
إىل أن %28 مين أفيراد العينية الكليية للدراسية لدهييم 
إدميان عيى اإلنرتنيت، وأن %135 مين أفيراد العينية 
الكليية لدهيم شيعور مرتفيع بالوحدة النفسيية. كذلك 
أوضحيت الدراسية ارتباط إدميان اإلنرتنت بالشيعور 
بالوحيدة النفسيية ليدى طلبة اجلامعية من أفيراد العينة 
من اجلنسين، ولكن تبن أن أفراد العينية الذكور لدهيم 

إدميان أكثير عيى اإلنرتنيت مين قرنائهيم اإلناث..
 Btachnio et al., وآخيرون  بتاتشينيو  قيام  كيام 
)2016( بدراسية هدفيت إىل معرفة العالقية االرتباطية 

بين الشيعور بالوحيدة النفسيية واسيتخدام اإلنرتنيت 
وميا إذا كان الشيعور بالوحدة النفسيية ليدى املراهقن 
اإلنرتنيت.  اسيتخدام  بزييادة  منبئيا  يعيد  البولنديين 
887 مراهقيا مين  الدراسية مين  وقيد تكونيت عينية 
وبعيد حتلييل  ببولنيدا.  الثانيوي  األول  الصيف  طلبية 
نتائيج الدراسية إحصائييًا توصيل الباحثيون إىل نتائيج 
إجيابييًا  النفسيية  بالوحيدة  الشيعور  ارتبياط  إىل  تشير 
مين  املراهقين  ليدى  لإلنرتنيت  املفيرط  باالسيتخدام 
أفيراد العينية، كيام تبين أن الشيعور بالوحيدة النفسيية 

لدى املراهقين الصغار ينبيئ بقوة باالسيتخدام املفرط 
لإلنرتنيت واإلدميان عليهيا، واإلفصياح عين اليذات 

.Facebook الفيسيبوك  عير 

1-2-2التعليق عل الدراسات السابقة:
      تشياهبت مجييع الدراسيات السيابقة مين حييث 
اهليدف، وهيو دراسية العالقية االرتباطية بن الشيعور 
بالوحيدة النفسيية وزييادة اسيتخدام اإلنرتنيت ليدى 
طيالب اجلامعية, واختلفيت  إىل حدميا يف نيوع العينية، 
فئيات عمرييه خمتلقية وبعضهيا مين  لكوهنيا درسيت 

اجلنسين.
الشيعور  انتشيار  إىل  الدراسيات  مجييع  وتوصليت 
مين  الدراسية  عينية  أفيراد  ليدى  النفسيية  بالوحيدة 
طيالب اجلامعية ملرحلية البكالورييوس .وهيذا أيضيًا 
يتوافيق ميع ما أشيارت إلييه نتائج دراسيات سيابقة إىل 
وجيود للشيعور بالوحيدة النفسيية ليدى األفيراد مين 
رشائيح عمريية وجمتمعيية متنوعة , وإىل ارتباط الشيعور 
بالوحيدة النفسيية بإدميان اسيتخدام اإلنرتنيت , أيضيًا 
الكحكيي،  2015؛  أبوشيندي،  2013م؛  )شياهن، 

؛2009

 Matanda et al., 2004; Caplan, 2007;

 Bonetti et al., 2010; Huang et al., 2014; Odac

 & Kalkan, 2010; Pontes et al., 2013; Saleem

 et al., 2015; Martina & Schumacharb, 2003;

 Ayas & Horzum, 2014; Oguz & Cakir, 2014;

 Karapetsas et al., 2013; Ezoe & Toda, 2013;
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 Yao & Zhong, 2014; Btachnio et al., 2016;

 Song et al., 1014; Ozdemir et al., 2014; Whitty

 & Mclauglin, 2007; Prizza et al., 2004; Martin

   & Schumacher, 2009).

إليهيا  توصيل  التيي  النتيجية  ان  حين  يف          
 ) ; Karapetsas et al )2013واخيرون كارابتسياس 
أكيدت عى أن أفيراد العينة مين املراهقن األصغر سينا 
أكثير إدمانا مين املراهقن األكر سينا. وأشيارت نتائج 
 Martina & دراسية كل مين مارتينيا وسيكوماترب
ذوي  العينية  أفيراد  أن  إىل   Schumacherb )2003) 

املسيتويات األعيى يف الشيعور بالوحيدة النفسيية تبين 
أهنيم أكثير اسيتخدامًا لإلنرتنيت مين أجيل احلصيول 
عيى املسياندة االنفعالية/العاطفيية مين األصدقاء، كام 
قيرروا أهنيم بذلك حيققون مسيتويات عاليية من الرضا 
 ) Song, et al.,       االنفعايل. كام أشيار سونق وآخرون
1014(  لوجيود  عالقية تبادليية بين الشيعور بالوحدة 

النفسيية وزييادة اسيتخدام اإلنرتنيت والعكيس.
          واختلفيت نتيجية دراسية أوديس وسييلك 
(Odaci & Celik, )2013  عين الدراسيات السيابقة 

املسيتعرضة و مع ميا توصلت إليه حييت مل جيدا ارتباط 
بين اسيتخدام اإلنرتنيت والشيعور بالوحيدة النفسيية 

ليدى طيالب اجلامعية برتكيا.
       وتشاهبت الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة 
مين حييث اهليدف، وكذليك األسياليب االحصائية بام 
يف ذليك اتباع املنهج العلمي السيليم لتطبيق الدراسية) 
 ,  ) )االرتباطي/املقيارن  بإسيلوبيه  الوصفيي  املنهيج 

واختلفيت عنهيم بخصوصيية املجتميع ونيوع العينية 
ودراسية املسيتويات الدنييا والعليا لطلبية اجلامعة.

وأسيتفاد الباحث يف دراسيته احلالية من الدراسيات 
السيابقة يف حتديد املشيكلة وصياغة األسئلة واألهداف 
هيذه  يف  املسيتخدمة  املناسيبة  األدوات  اختييار  ويف   ,
يف  وكذليك   , املناسيب  املنهيج  ذليك  يف  بيام  الدراسية 

اختييار العينية واألسياليب اإلحصائيية املناسيبة.

3-2 فروض الدراسة:
الوحيدة  مشياعر  تنتير  األول:   الفـرض    •
النفسيية لدى أفيراد عينية الدراسية من طالب 

شيقراء.  جامعية 
•  الفـرض الثـاين: توجيد عالقية ارتباطيية دالية 
النفسيية  بالوحيدة  الشيعور  بين  إحصائييًا 
وإدميان اسيتخدام اإلنرتنت ليدى     أفراد عينة 

الدراسية مين طيالب جامعية شيقراء .
•   الفـرض الثالـث: توجيد فروق دالية إحصائيًا 
درجية  يف  الفرعيية  الدراسية  جمموعتيي  بين 
الشيعور بالوحدة النفسيية    تعزى للمستويات 
الدراسيية )األول والثاين( و)السيابع والثامن( 

اجلامعيي بشيقراء .
الفـرض الرابـع: »توجد فيروق دالية إحصائيًا   •
درجية  يف  الفرعيية  الدراسية  جمموعتيي  بين 
إدميان اإلنرتنت تعزى للمسيتويات الدراسيية 
)األول والثياين( و)السيابع والثامين( اجلامعي 

بشيقراء.
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3 – منهجية الدراسة وإجراءاهتا:
3 – 1 منهج الدراسة:

الوصفيي  املنهيج  احلاليية  الدراسية  يف  اسيتخدم 
بإسيلوبيه )االرتباطي/املقيارن(، ملعرفية نيوع العالقية 
وإدميان  النفسيية  بالوحيدة  الشيعور  بين  االرتباطيية 
 ، شيقراء  جامعية  طيالب  ليدى  اإلنرتنيت  اسيتخدام 

3 – 2 جمتمع الدراسة:
املجتميع الفعيي للدراسية متثيل يف طيالب جامعية 
اليف  عددهيم14000  والباليغ  )ذكيور(  شيقراء 
طاليب وطالبية      ) مكتيب عيامدة القبيول والتسيجيل 
ه(   1437-1438 اليدرايس   للعيام  شيقراء  بجامعية 
مين املسيتويات الدراسيية الدنييا والعلييا، حييث قيام 
الباحيث بتحدييد أفراد العينة النهائية للدراسية بشيكل 
عشيوائي منتظيم، ميع اسيتبعاد طيالب اجلامعية ذوي 
الظيروف اخلاصية ومنهيم أيتيام الوالديين )أحدمها أو 
كالمهيا(، ومين لدهييم حالية طيالق حديثيا،, تيم ذلك 
لتحيييد املتغيرات الوسييطة ذات العالقية املحتملة مع 

متغيرات هيذه الدراسية وعزهليا.
3 – 3 عينة الدراسة:

 )600( مين  للدراسية  النهائيية  العينية  تكونيت 
طاليب جامعي ) ذكور( من الدارسين  بجامعة شيقراء 
مين مجييع األقسيام األدبيية والعلميية  بكليية العليوم 
 )2700( عددهيم  والباليغ  اإلنسيانية  والدراسيات 
بمحافظية  البكالورييوس   بمرحلية  وطالبية  طاليب 
القويعيية التابعية ملنطقية الريياض, بعيد اسيتبعاد )42( 
اسيتامرة غير مكتملية البيانيات) مكتيب عيامدة القبول 

والتسيجيل بجامعية شيقراء للعيام اليدرايس  -1437
1438 ه(، منهيم )300( طاليٍب مين املسيتوين األول 
املسيتوين  مين  طاليٍب  و)300(  اجلامعيي،  والثياين 
السيابع والثامين اجلامعي. وقيد تراوحت أعيامر العينة 
18 - 24 عاميا، بمتوسيط  الكليية للدراسية ميا بين 
عميري قيدره 21 عاميا و10 أشيهر تقريبيًا، وانحراف 

معيياري قيدره )3,2(.
3-  4  أدوات الدراسة:

وجلميع بيانيات هذه الدراسية تم اسيتخدام أدوات 
القيياس النفيي اآلتية:

•  مقيياس الشيعور بالوحيدة النفسيية، إعيداد/ 
.)1998( الدسيوقي  جميدي 

إعيداد/   ،)IAS( اإلنرتنيت  إدميان  مقيياس    •
.)2013( أمحيد  بيرى 

يف  املسيتخدمة  األدوات  هليذه  وصيف  ييأيت  وفييام 
احلاليية: الدراسية 

النفسـية،  بالوحـدة  الشـعور  1-4-3مقيـاس 
الدسـوقي)1998(  إعـداد/ 

وضيع روسييل (Russell )1996 مقيياس الشيعور 
بالوحيدة النفسيية الذي يعتير النسيخة الثالثية املنقحة 
ملقيياس كاليفورنييا لوس أنجليوس للشيعور بالوحدة 
 )UCLA) University of California Los النفسيية

Angeles Loneliness Scale

 )20( مين  النهائيية  يف صورتيه  املقيياس  ويتكيون 
عريين بنيدا، تيم صياغتهيا عيى هيئية أسيئلة وجييب 
الفيرد عيى كل سيؤال بإجابية واحيدة مين بين أربيع 
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اختييارات هيي )أبدا، نيادرا، أحيانيا، دائياًم(. وترتاوح 
الدرجية الكليية عيى املقيياس مين 20 _ 80، والدرجة 
النفسيية  بالوحيدة  شيديد  شيعور  إىل  تشير  املرتفعية 
والعكيس صحيح. قام معد األداة الدسيوقي )1988( 
برتمجية عبيارات املقيياس بدقية, وقد تيم تقنين املقياس 
من خيالل حسياب معامالت صدقيه وثباتيه، وكذلك 
حسياب معاييره، وقد تم حسياب صيدق املقياس من 

: خالل 
 construct التكوينـي  البنائـي/أو  الصـدق   –  1
أو  البنائيي  الصيدق  حسياب  تيم  وقيد   ،validity

التكوينيي للمقيياس، وذليك بحسياب ارتبياط درجية 
كل بنيد بالدرجية الكليية عى بقيية البنود بعد اسيتبعاد 
واسيتخدم  الكليية  الدرجية  مين  البنيد  هيذا  قيمية 
الباحيث يف ذليك جمموعة كليية قوامهيا )400( طالٍب 
وطالبية مين طيالب اجلامعية) تشيبه خصائيص عينية 
الدراسية، ولكين تم اسيتبعادها مين العينية األصلية(، 
الناجتية ميا  وقيد تراوحيت قييم معاميالت االرتبياط 
 )0,369( بين )0,744( ،(0,371( للذكيور، وميا بين 
و)0,762( بالنسيبة لإلنياث، ومجييع هيذه املعاميالت 
دالية إحصائييًا عنيد مسيتوى )0,01( مميا يشير عيى 
بنيوده يف قيياس ميا وضيع  املقيياس وصيدق  اتسياق 

لقياسيه. 
التمييـزي  الصـدق  حسـاب  تـم  كـام   –  2
discriminator validity وذليك مين خيالل إجراء 

الباحيث للمقارنية الطرفيية بين مرتفعيي ومنخفيي 
الشيعور بالوحيدة النفسيية ، وذليك بحسياب النسيبة 

احلرجية لدرجيات أعيى %27 ودرجيات أدنيى 27%، 
حييث بلغيت قيمة ا لنسيبة احلرجية )12,66(، وتشير 
دال  املجموعتين  بين  الفيرق  أن  إىل  القيمية  هيذه 
قيدرة  إىل  يشير  مميا   )0,01( مسيتوى  عنيد  إحصائييًا 
املقيياس عيى التمييز بين مرتفعي ومنخفي الشيعور 

النفسيية.  بالوحيدة 
 :factorial validity العامـيل  الصـدق   –  3
واسـتخدم إسـلوب التحليـل العاميل، حيث تيم حتليل 
تدوييرا  العواميل  وأدييرت  االرتباطيية،  املصفوفية 
 Kaiser بكايزر varimax متعاميدا بطريقة الفاريامكيس
للوقيوف عيى الرتكييب العاميي للمقياس، وأشيارت 
النتائج إىل تشيبع مجيع أبعياد املقياس إحصائيًا مما يشير 

لالسيتخدام. صالحيتيه  إىل 
أما بالنسيبة لثبيات املقيياس، فقد تم حسياب ثبات 

املقياس باسيتخدام الطيرق اآلتية:
 Test-Retest اإلختبـار  إعـادة  طريقـة   –1
Method، وفيهيا قيام الباحيث بتطبييق املقيياس ثيم 

إعيادة تطبيقيه ميرة أخيرى بفاصيل زمنيي قدره شيهر 
عيى أفيراد عينية التقنين ، وقيد أشيارت النتائيج إىل 
وجيود معاميالت ارتبياط إجيابية ودالية إحصائييًا عند 

األداة. ثبيات  إىل  يشير  مميا   )0.01( مسيتوى 
 Split-Half النصفيـة:  التجزئـة  طريقـة   –  2  
Method، تيم حسياب معاميل االرتباط بين درجات 

البنيود الفرديية، والبنيود الزوجيية ليكل عينية، وبعيد 
ذلك تيم اسيتخدام معادلة سيبرمان وبيراون يف حتليل 
البيانيات إحصائييًا، وقيد أشيارت النتائيج إىل أن مجيع 
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معاميالت ثبات املقيياس بطريقة التجزئية النصفية دالة 
عنيد مسيتوى )0.01( مميا يشير إىل ثبيات األداة. 

  Alpha)ألفـا )معامـل  كرونبـاخ  طريقـة   –  3
إسيلوب  اسيتخدام  فيهيا  تيم   Coefficientوقيد 

كرونبياخ يف التحقيق مين ثبيات املقياس، وقد أشيارت 
مجييع معاميالت الثبيات ملعامل ألفيا مجيعهيا مرتفعة مما 
يطمئين إىل أن املقيياس يتمتع بقدر مناسيب من الثبات 
ييرز إمكانيية اسيتخدام األداة وصالحيتهيا لإلجيراء.

2-4-3 ثبات املقياس يف الدراسة الالية:
هيذا، وللتحقيق مين صالحيية األداة لتطبيقهيا عى 
أفيراد الدراسية احلاليية مين طيالب جامعية شيقراء ، 
فقيد قيام الباحث بالتحقيق من ثبيات املقيياس بطريقة  
التطبييق وإعيادة التطبييق ، وذليك عيى عينة عشيوائية 
اسيتطالعية قوامهيا )90( طالبيًا جامعييًا مين طيالب 
يف  والذيين  البكالورييوس  بمرحلية  شيقراء  جامعية 
خصائصهيم مماثلن ألفيراد عينية الدراسية احلالية,) مع 
اإلشيارة إىل أنيه تيم إسيتبعادهم مين العينية األصليية 
للدراسية(, وذليك بفارق زمنيي قدره 21 يوميًا، وذلك 
ملعرفية معاميل االرتبياط بين اإلجراءيين وللتأكيد من 
ثبيات املقيياس وصالحيتيه لإلجيراء عى أفيراد جمتمع 
الدراسية  احلالية، وقيد بلغ معامل االرتبياط )0.77(، 
وهيو معامل ارتبياط إجييايب دال إحصائيًا، مما يشير إىل 
ثبيات األداة وقدرهتيا عى قيياس هذا املتغر عيى أفراد 

عينية الدراسية احلاليية مين طيالب جامعة شيقراء.
  Internet اإلنرتنـت  إدمـان  2-4-3مقيـاس 
أحـد  إعداد/بـشى   ،Addiction  Scale )IAS(

:)2013 (
ص   ،2013 أمحيد  )بيرى  األداة  معيدة  قاميت 
4 – 5( بتحدييد سيتة أبعياد فرعيية إلدميان اإلنرتنت، 
ووضعيت هليا تعريفاهتا اإلجرائيية، والتي اشيتقتها من 
خيالل املقايييس األجنبيية التي أعيدت لقيياس املتغر. 

وقيد تضمين املقيياس عيددا مين األبعياد وهي:.
Control and Visibility :أ( السيطرة والربوز(

أهيم  اإلنرتنيت  اسيتخدام  يكيون  أن  ويقصيد هبيا 
األنشيطة وأكثرهيا أمهيية ليدى الفيرد، وتسييطر عيى 
تفكره ومشياعره، حيث االنشيغال الزائد والتحريفات 
والشيعور  االجتامعيي  السيلوك  واضطيراب  املعرفيية 

باللهفية عيى القييام هبيذا النشياط.
Mood modification: ب( تغيي املزاج(

وهيو تليك اخليرة الذاتيية التيي يشيعر هبيا الفيرد 
اعتبارهيا  ويمكين  اإلنرتنيت،  السيتخدام  نتيجية 
اسيرتاتيجية للمواجهة يسيتخدمها الفرد لكي يتحاشى 
اآلثيار املرتتبية عى عدم املامرسية وقيد يصاحبهيا أو ال 

يصاحبهيا حتميل.
 Endurance:ج( التحمل(

وهيو تليك العمليية التيي يزيد هبيا الفرد مين كمية 
أو مقيدار اسيتخدام اإلنرتنيت للحصيول عيى نفيس 
األثير اليذي حصيل علييه الفيرد مين قبيل بمقيدار أو 

كميية أقيل مين اسيتخدام اإلنرتنيت.
  Withdrawal:اإلنســـحابية األعـــراض  )د( 

symptoms

 وهيي مشياعر عيدم االرتيياح وعيدم السيعادة أو 
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تليك اآلثيار الفسييولوجية التيي يمكن أن حتيدث عند 
االنقطياع عن اسيتخدام اإلنرتنت أو تقليل اسيتخدامه 
فجيأة )مثيل ارتعياش اليديين، والكآبة، وحيدة الطبع، 

وغرها(.
Conflict      :هـ( الراع(

ويشير إىل تليك الرصاعيات التيي تدور بين الفرد 
املدمين عيى اإلنرتنت والبيئية املحيطة به من أشيخاص 
وأشيياء، أو الرصاعيات بن اسيتخدام اإلنرتنت وغره 
مين األنشيطة األخيرى، أو ذلك اليرصاع اليذي يدور 

داخيل الفيرد ذاته حيول اسيتخدامه لإلنرتنت.
Relapse :و( االنتكاس(

املييل للعيودة ميرة أخيرى السيتخدام  ويشير إىل 
ميريض.  بشيكل  اإلنرتنيت 

السيتة  األبعياد  وقيد متيت صياغية عبيارات هيذه 
إجيراء  تيم  األداة،  ولتقنين  اليذايت.  التقريير  بطريقية 
صورتيه  يف  املقيياس  أصبيح  وقيد  التحكييم،  صيدق 
النهائيية مكونا مين )60( عبارة موزعة بالتسياوي عى 
أبعياد املقيياس السيتة، بحييث تضمين كل بعيد )10( 

عبيارات.
ليكل  إجابيات  ثيالث  املقيياس  معيدة  ووضعيت 
وحلسياب  واحيدة.  منهيا  املفحوصيون  خيتيار  عبيارة  
ثبيات املقيياس، تيم حسياب ثبيات مفيردات املقيياس 
معاميالت  تراوحيت  وقيد  الداخيي(،  )االتسياق 
األبعياد  مين  بعيد  كل  جمميوع  درجية  بين  االرتبياط 
 0,79( بين  ميا  للمقيياس  الكليية  والدرجية  الفرعيية 
درجية كل  بين  االرتبياط  معاميل  و0,87(، وكذليك 

إلييه،  تنتميي  اليذي  البعيد  درجيات  وجمميوع  عبيارة 
والتيي تراوحيت ميا بين )0,68 و0,81(، ومجيعها دالة 
عنيد مسيتوى )0,01( ، مميا يشير إىل إرتفياع معاميل 

اليكي. للمقيياس  الداخيي  االتسياق 
معاميل  بحسياب  املقيياس  معيدة  قاميت  كذليك 
ثبيات ألفيا، فقيد تراوحيت معاميالت الثبيات لألبعاد 
الفرعيية ميا بين )0,77 و0,95(، وبليغ معاميل ثبيات 
ألفيا للمقيياس اليكي )0,87(، مميا يعنيي دقية املقياس 

واتسياقه واطيراده فييام يسيعى لقياسيه.
النصفيية،  التجزئية  األداة   إسيتخدمت معيدة  كيام 
وقيد تراوحيت قيمية معاميل ثبيات »جتيامن« لألبعياد 
الفرعيية للمقياس ما بين )0,73 و0,91(، وتراوحت 
قيمية معامل ثبيات »سيبرمان – براون« ما بين 0,74( 
(0,94و، وبليغ معاميل ثبيات »جتيامن« للمقياس الكي 

)0,89(، ومعاميل ثبيات »سيبرمان – بيراون« )0,90( 
وهيذا يشير إىل ارتفياع معاميل ثبيات املقيياس الكي، 
وقيد بليغ معاميل ثبات إعيادة االختبيار بفاصيل زمني 

مدتيه أسيبوعن .(0,88(
أميا بالنسيبة لصيدق املقيياس، فقيد حتققيت معيدة 
األداة  مين صيدق البنياء الكامين للمقيياس من خالل 
اسيتخدام التحلييل العاميي، وذليك باختبيار نميوذج 
العاميل الكامين العيام، اليذي حاز عيى مطابقية تامة، 
حييث كانت كا2 = صفر، ومسيتوى داللتها )0,001(.
كيام قاميت معيدة األداة بتقنين املقيياس عيى عينية 
مين  جامعييًا  طالبيًا   )175( مين  مكونية  سيعودية 
اجلنسين، حييث تيم حسياب ثبيات املقيياس بطريقية 
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إعيادة التطبييق بعيد 21 يوما باسيتخدام معاميل ثبات 
ألفيا، والذي أسيفر عين معامل ثبيات األبعياد الفرعية 
للمقيياس، وكذليك للدرجية الكلية للمقيياس، حيث 
تراوحيت معاميالت االرتباط ما بين )0,77 و0,89(، 
ومعامل ثبيات إعادة االختبار ما بين )0,80 و0,87(، 
الفرعيية، وأيضيًا الدرجية  وذليك ليكل مين األبعياد 
الكليية للمقيياس، مميا يشير إىل ثبيات املقيياس عيى 
العينية السيعودية، كذليك متيت إعيادة حسياب صدق 
املقيياس عى طلبة اجلامعية باململكة العربية السيعودية، 
وذليك باسيتخدام التحلييل العاميي باختبيار نميوذج 
العاميل الكامين العام. وحييث إن معيدة األداة حتققت 
مين ارتفياع معاميل الصيدق والثبات للمقيياس يف كل 
مين البيئة املرصيية والسيعودية، مما يشير إىل أن معامل 
األداة  وبالتيايل  مرتفيع  للمقيياس  والثبيات  الصيدق 

صاحلية للتطبييق يف الدراسية احلاليية أيضيًا.
3 – 5 األساليب اإلحصائية:

الدراسية إحصائييًا باسيتخدام  بيانيات  تيم حتلييل 
اآلتيية: اإلحصائيية  األسياليب 

معاميل ارتبياط برسيون لفحص نيوع العالقة   •
الدراسية. متغيرات  بين  االرتباطيية 

•  التوزييع التكيراري والنسيب املئويية حلسياب 
النفسيية. بالوحيدة  الشيعور  انتشيار  ميدى 

اختبيار »ت«  T-testلفحيص وجهية الفيروق   •
بين متوسيطات درجيات جمموعتيي الدراسية 

االهتيامم. حميور  املتغيرات  يف  الفرعيية 

4 –1 نتائج الدراسة ومناقشتها:
الفيييرض األول: » تنتييير مشييياعر الوحيييدة 
النفسيييية ليييدى أفيييراد عينييية الدراسييية مييين طيييالب 

جامعييية شيييقراء «
للتحقيييق مييين هيييذا الفيييرض، تيييم حسييياب 
متوسيييط الدرجيييات التيييي حصيييل عليهيييا أفيييراد 
العينييية الكليييية للدراسييية عيييى مقيييياس »الشيييعور 
بالوحيييدة النفسيييية«، حييييث إن )ن = 600( طاليييب 
مييين طيييالب جامعييية شيييقراء ملرحلييية البكالورييييوس، 
منهيييم )300( طاليييب مييين املسيييتوين األول والثييياين 
اجلامعيييي، و)300( طاليييب مييين املسيييتوين السيييابع 
والثامييين اجلامعيييي، وقيييد بليييغ متوسيييط الدرجيييات 
للعينييية الكليييية للدراسييية )68,2(، و بانحيييراف 
معيييياري قيييدره )12,4(، ولذليييك فقيييد ُعيييد كل 
مييين حصيييل عيييى درجييية )80,6( أو ميييا يفوقهيييا 
عيييى املقيييياس املسيييتخدم يف هيييذه الدراسييية بيييأن 
لدييييه شيييعورا مرتفعيييا بالوحيييدة النفسيييية، وذليييك 
وفقيييا للمعادلييية اآلتيييية التيييي اسيييتخدمها غرييييب 
)1988م، ص 46( وهيييي )م + 1ع(، وعنيييد تطبييييق 
ذليييك تصبيييح )80,6 = )12,4 + 68,2 درجييية وميييا 
يزييييد عليهيييا، وقيييد انطبيييق هيييذا املحيييك عيييى 
)282( طالبيييًا مييين أفيييراد العينييية الكليييية للدراسييية، 
وذليييك بنسيييبة )%47( مييين املجميييوع اليييكي ألفيييراد 
عينييية الدراسييية، مميييا يشييير إىل انتشيييار الشيييعور 
بالوحيييدة النفسيييية ليييدى أفيييراد عينييية الدراسييية مييين 

طيييالب جامعييية شيييقراء.
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الشيعور  انتشيار  نسيبة   )4-1( اجليدول  يوضيح 
بالوحيدة النفسيية ليدى أفيراد العينية الكلية للدراسية 
مين طالب جامعة شيقراء ، ومن املسيتويات الدراسيية 
)األول والثياين(، و)السيابع والثامين( اجلامعيي. وقيد 
تبين أن الشيعور بالوحيدة النفسيية منتير ليدى أفراد 
العينية بنسيبة %47، وهيذه النسيبة تفيوق ثليث أفيراد 
انتشيار  600(، مميا يشير إىل  العينية، حييث إن )ن = 
الشيعور بالوحيدة النفسيية ليدى أفيراد العينية الكليية 

للدراسية احلاليية. 
 ولعيل هيذه النتيجية تتفيق ميع ميا توصليت إلييه 
 ،  Saleem et al. )2015) واخيرون  سيليم  دراسية 
حييث تأكيد  انتشيار الشيعور بالوحيدة النفسيية ليدى 
ملرحلية  اجلامعية  طيالب  مين  الدراسية  عينية  أفيراد 
البكالورييوس .وهيذا أيضيًا يتوافق مع ما أشيارت إليه 
نتائيج دراسيات سيابقة إىل وجيود للشيعور بالوحيدة 
النفسيية ليدى األفيراد مين رشائيح عمريية وجمتمعيية 
2015؛  أبوشيندي،  2013م؛  متنوعة)شياهن، 
 Matanda et al., 2004; Caplan,الكحكيي، 2009؛

 2007; Bonetti et al., 2010; Huang et al., 2014;

 Odac & Kalkan, 2010; Pontes et al., 2013;

 Saleem et al., 2015; Martina & Schumacharb,

 2003; Ayas & Horzum, 2014; Oguz & Cakir,

 2014; Karapetsas et al., 2013; Ezoe & Toda,

 2013; Yao & Zhong, 2014; Btachnio et al.,

 2016; Song et al., 1014; Ozdemir et al., 2014;

 Whitty & Mclauglin, 2007; Prizza et al., 2004;

   Martin & Schumacher, 2009).

ويرجيع الباحيث تليك النتيجية إىل إسيلوب احلياة 
يف الوقيت احليايل وانشيغال أفيراد األرسة وارتباطهيم 
بمهيام وواجبيات يلزمهم إنجازهيا، لتوفير املتطلبات 
حتيت  معيشيتهم  رغيم  للحيياة  الالزمية  واحلاجيات 
سيقف واحيد , ويالحيظ انشيغال فئة الطالب بوسيائل 
ارتباطهيم  عيى  تؤثير  التيي  االجتامعيي  التواصيل 
الطاليب  أن  فييه  شيك  ال  ومميا  األرسي،   وتفاعلهيم 
اجلامعيي جزء مين هيذه املنظومة، ليذا يشيعر بالوحدة 
والعزلية النفسيية ابضيا. وال يمكين جتاهيل التكويين 

عدد أفراد العينة
  االنحراف              المتوسط      الكلية

 المعياري
   عدد األفراد الشاعرين بالوحدة

نسبة االنتشار     النفسية

           600 68,212,4      282%47

جدول رقم )4-1(
 نسبة انتشار الشعور بالوحدة النفسية لدى أفراد عينة الدراسة من طالب جامعة شقراء
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النفيي الفسييلوجي لشيخصية مين هيم يف هذا السين 
والتيي مين أمههيا بحثيه عين هويتيه النفسيية لرسيم 
شيخصيته، مما جيعله يعييش بعض الرصاعات النفسيية 
ميع أسيلوب تربيية وخيرة تنشيئة مجيعهيا قيد تدفعيه 
للعزلية من أجيل توكيد ذاتيه معتقدًا أن ذليك هو احلل 

األمثيل للتغليب عيى املشياكل.
دالية  ارتباطيية   عالقية  »توجيد  الثياين:  الفيرض 
وإدميان  النفسيية  بالوحيدة  الشيعور  بين  إحصائييًا 
اسيتخدام اإلنرتنيت ليدى أفيراد عينية الدراسية مين 

« شيقراء  جامعية  طيالب 
 للتحقيق مين الفيرض، تيم إجيياد معاميل االرتباط 
وفقيا ألسيلوب  برسيون اإلحصائيي بين الدرجيات 
التي حصيل عليها أفيراد العينة الكلية للدراسية احلالية 
وعددهيم 600 طاليب جامعيي، وذليك عيى مقيياس 
»الشيعور بالوحدة النفسيية«، والدرجيات التي حصل 
عليها األفراد نفسيهم عيى مقياس »إدميان اإلنرتنت«، 

وذليك كيام موضيح يف اجلدول رقيم 4-2.
يتضيح مين اجليدول 2-4 وجيود عالقية ارتبياط 
للداللية   001 مسيتوى  عنيد  إحصائييًا  ودال  إجييايب 
املحسيوبة  )ر(  قيمية  بلغيت  حييث  اإلحصائيية، 

ملسيتوى  املطلوبية  احلديية  القيمية  تفيوق  073وهيي 
الداللية اإلحصائية، مميا يؤكد ارتباط الشيعور بالوحدة 
عينية  أفيراد  ليدى  اإلنرتنيت  بإدميان  إجيابييًا  النفسيية 
الدراسية مين طيالب جامعية شيقراء. وهيذه النتيجية 
ال تتوافيق ميع ميا توصلت إلييه نتائج دراسية)2013( 
بين  ارتبياط  لوجيود  تتوصيل  مل  التيي   Odaci & Celik

اسيتخدام اإلنرتنيت والشيعور بالوحيدة النفسيية لدى 
طيالب اجلامعية برتكيا, ولكنهيا تتوافق مع ميا توصلت 
إلييه نتائيج دراسيات سيابقة والتي توصليت إىل وجود 
بإدميان  إجيابييًا  النفسيية  بالوحيدة  الشيعور  ارتبياط 
اإلنرتنيت ليدى األفيراد مين رشائيح عمريية وجمتمعية 
متنوعية  مثيل دراسية كل مين:- )شياهن، 2013م؛ 

2009؛ الكحكيي،  2015؛  أبوشيندي، 
 Matanda et al., 2004; Caplan, 2007;

 Bonetti et al., 2010; Huang et al., 2014; Pontes

 et al., 2013; Saleem et al., 2015; Martina

 & Schumacharb, 2003; Ayas & Horzum,

 2014; Oguz & Cakir, 2014; Karapetsas

 et al., 2013; Ezoe & Toda, 2013; Yao &

 Zhong, 2014; Btachnio et al., 2016; Song

مستوى الداللةمعامل االرتباطعدد أفراد العينة الكلية

دالة عند مستوى 6000,730.01

جدول رقم )4-2(
 معامل ارتباط الدرجات التي حصل عليها أفراد العينة الكلية على مقياس »الشعور بالوحدة النفسية،

والدرجات التي حصل عليها األفراد نفسهم على مقياس »إدمان اإلنترنت«
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 et al., 1014; Ozdemir et al., 2014; Whitty &

 Mclauglin, 2007; Prizza et al., 2004; Martin

   & Schumacher, 2009).

       ويفيرس الباحيث هذه النتيجة إىل كون اسيتخدام 
اإلنرتنيت قيد أصبيح رضورة ليدى كثير مين رشائيح 
طيالب  ومنهيم  الشيباب،  فئية  وباليذات  املجتميع، 
أمامهيا  عدييدة  سياعات  يمكثيون  والذيين  اجلامعية 
اميا للتواصيل و الرتفييه, او لتلبييه احلاجيات املختلفية، 
األحيداث  وتتبيع  املعلوميات  ومجيع  األخبيار  ومنهيا 
العامليية , ومين ذليك أيضيًا متابعية ميا خيص دراسيتهم 
مين بحيث وغيره. إذًا نجيد أن اسيتخدام اإلنرتنيت 
يعزهليم عن واقعهيم األرسي واالجتامعيي لوجود عامل 
افيرتايض يعمق الشيعور بالوحيدة النفسيية، ويزيد من 
ذليك وجيود الشيبكة العنكبوتيية التيي تشيبع فضوهلم 

وضالتهيم وتعميق العزلية النفسيية لدهييم.
الفيرض الثاليث: »توجد فيروق دالية إحصائيًا بن 
جمموعتيي الدراسية الفرعية يف درجة الشيعور بالوحدة 
النفسيية تعزى للمسيتويات الدراسيية )األول والثاين( 

و)السيابع والثامن( اجلامعي بشيقراء ».
لإلجابية عيى هيذا السيؤال، تيم اسيتخدام اختبيار 
»ت« T-test وذليك للتحقيق مين وجهية الفيروق بن 
عيى  الفرعيتين  املجموعتين  درجيات  متوسيطات 
مقيياس »الشيعور بالوحيدة  النفسيية«، واجليدول رقم 

)3-4( يوضيح ذليك.
يتضيح مين اجليدول )3-4( وجيود فيروق دالية 
إحصائييًا بين متوسيطات درجيات جمموعتيي طالب 
اجلامعيي،  والثياين(  )األول  املسيتوين  مين  اجلامعية 
ومين املسيتوين )السيابع والثامين( اجلامعيي، وذليك 

جدول رقم )4-3(
 الفروق بين متوسطات درجات مجموعتي طالب الجامعة من المستويين )األول والثاني( الجامعي، و المستويين )السابع 

والثامن( الجامعي، التي حصلوا عليها على مقياس »الشعور بالوحدة النفسية«، وذلك باستخدام اختبار »ت«.

عددمجموعتا المقارنة
األفراد

       
المتوسط 

       
الحسابي

         
االنحراف
          

المعياري

 قيمة 
 ”ت“

  مستوى                     
    الداللة

1( مجموعة الطالب من المستويين 
 9.3          45.1 300(األول والثاني( الجامعي.

 13  
 دالة عند                   
 مستوى                     

)0.01( 
2( مجموعــة الطــالب مــن المســتويين 

      5.5 37  300(الســابع والثامــن( الجامعــي.
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عيى مقيياس »الشيعور بالوحيدة النفسيية«، ولصاليح 
والثياين(  )األول  املسيتوين  مين  الطيالب  جمموعية 
اجلامعيي، حييث بلغيت قيمية »ت« املحسيوبة )13(، 
وهيي تتجياوز القيمة احلديية املطلوبة لتصبيح دالة عند 
مسيتوى )0,01( مين الداللية اإلحصائية، مما يشير إىل 
أن طيالب اجلامعية مين املسيتويات الدراسيية األدنيى 
بالوحيدة  شيعورًا  أكثير  اجلامعيي  والثياين(  )األول 
النفسيية مين قرنائهيم مين ذوي املسيتويات الدراسيية 

األعيى )السيابع والثامين(.
وتتفق هذه النتيجة مع ما أشيار إلييه يونج)2007(
Young بيأن الفيرد لييس لدييه قيدرة عيى التحكيم يف 

مسيار حياتيه اليومي لوجيود مشيكالت اجتامعية لديه 
, ليذا عيدم حتقييق الفيرد للتوافيق النفيي واالجتامعي 

قيد يدفعه للشيعور بالوحدة النفسيية ثم يقيوده إلدمان 
اسيتخدام اإلنرتنيت, وهيذه النتيجية أيضيًا تتفيق مع ما 
توصليت إليه مارقلييت Margalit (2012(  بأن العجز 
يف مسيتويات التوافيق االنفعيايل واملهيارات االجتامعية 
يدفيع الفيرد للعزلية والوحدة النفسيية ,ومجيع ما أشيار 
إلييه يعيد إىل حيد كبير مين سيامت املراهقة هلذا السين 
مين العينية احلاليية واليذي يدرسيون يف هيذا املسيتوى 
والذيين  والثامين  السيابع  املسيتوى  بطيالب  مقارنية 
مين  مكنتهيم  بحاهليم  ومعرفية  أكثير خيرة  أصبحيوا 
والعزلية  بالوحيدة  الشيعور  مين  تدرجيييًا  التخليص 
النفسيية, باإلضافية إىل أن أعيامر املسيتوى األول والثاين  
يف حاجية أكثير إلشيباع فضوهليم وحيب االسيتطالع 
لدهييم وإشيباع حاجاهتيم األساسيية والعييش يف العامل 

مجموعتا المقارنة
عدد                  

         
األفراد

      
المتوسط      

      
الحسابي

         
االنحراف 

        
المعياري

              
        
قيمة
          
“ت”

       مستوى الداللة

1( مجموعة الطالب من
2( المستويين (األول والثاني( 

الجامعي.
300 66  9,7  

      
 0,26

غير دالة عند أي من 
  مستويات الداللة 

      2( مجموعة الطالب من اإلحصائية
      المستويين (السابع والثامن( 

       الجامعي.
300        

65,88,9 

جدول رقم )4-4(
 الفروق بين متوسطات درجات مجموعتي طالب الجامعة من المستويين )األول والثاني( 

الجامعي، ومن المستويين )السابع والثامن( الجامعي، والتي حصلوا عليها على مقياس »إدمان اإلنترنت«،
 وذلك باستخدام اختبار »ت«.
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االفيرتايض اليذي يعطيهيم مين خيالل انزوائهيم دافع 
اجليرأة والقوة النفسيية، مميا جيعلهم أكثر عزلية ووحدة 
والثامين،  السيابع  املسيتوى  بطيالب  مقارنية  نفسيية 
اسيتخدام  وهيو  هليم  متنفسيا  وجيدوا  إذا  خصوصيا 

اإلنرتنيت .
الفيرض الرابيع: »توجيد فيروق دالية إحصائيًا بن 
جمموعتيي الدراسية الفرعيية يف درجة إدميان اإلنرتنت 
والثياين(  )األول  الدراسيية  للمسيتويات  تعيزى 

؟ بشيقراء  اجلامعيي  والثامين(  و)السيابع 
للتحقيق مين هيذا الفيرض، تيم اسيتخدام اختبيار 
بين  الفيروق  وجهية  مين  للتحقيق  وذليك  »ت«، 
عيى  الفرعيتين  املجموعتين  درجيات  متوسيطات 
مقيياس »إدميان اإلنرتنيت«، واجليدول اآليت يوضيح 

ذليك.
ويتضيح مين اجليدول )4-4( عيدم وجيود فيروق 
جمموعتيي  درجيات  متوسيطات  بين  إحصائييًا  دالية 
والثياين(  )األول  املسيتوين  مين  اجلامعية  طيالب 
اجلامعي، ومن املسيتوين )السيابع والثامين( اجلامعي، 
وذليك عيى مقيياس »إدميان اإلنرتنت«، حييث بلغت 
قيمة »ت« املحسيوبة )0,26(، وهيي ال تصل إىل القيمة 
احلديية املطلوبية لتصبيح دالية عنيد أي من مسيتويات 
الداللية اإلحصائيية، مميا يشير إىل عيدم وجيود فروق 
الفرعيتين  الدراسية  جمموعتيي  بين  إحصائييًا  دالية 
الدنييا  الدراسيية  املسيتويات  مين  اجلامعية  لطيالب 
الدراسيية  واملسيتويات  اجلامعيي،  والثياين(  )األول 
النتيجية  وهيذه  اجلامعيي.  والثامين(  )السيابع  العلييا 

ال تتفيق ميع النتيجية التيي توصيل إليهيا كارابتسياس 
اليذي   ) Karapetsas,;et al )2013 وآخيرون         
وجيد أن أفيراد العينية من املراهقين األصغر سينا أكثر 
إدمانيا السيتخدام اإلنرتنيت مين املراهقن األكر سينًا 
. ويرجيع الباحيث ميا توصليت إلييه الدراسية احلالية 
لكيون طيالب اجلامعية الذيين يدرسيون  يف املسيتوى 
أعامرهيم  والثامين  السيابع  واملسيتوى  والثياين  األول 
متقاربية, و مجيعهيم لدهييم رغبية للتواصيل ميع العيامل 
اإلفيرتايض اليذي يتمنيون العيش فييه واليذي ال قيود 
نفسيية واجتامعيية حوليه وملا يوفيره من إشيباع فضول 
وحيب اسيتطالع و تلبية حاجيات ورغبيات  خمتلفة ال 
جييدون إشيباعها إال مين خيالل اسيتخدامهم املسيتمر 
لإلنرتنيت، مميا جيعلهيم أكثير اسيتخدامًا وعزلية أيضيًا, 
ولسيد ذليك كليه تراهيم رغيم اختيالف مسيتوياهتم 
يمكثون سياعات تفيوق املعتياد واملتعيارف عليه تصل 

إلدميان اسيتخدام اإلنرتنيت.

5  - 1 خلصة النتائج :
حتددت أبرز نتائج الدراسة يف النقاط التالية :

أواًل: انتشيار الشيعور بالوحدة النفسيية ليدى أفراد 
عينية الدراسية من طيالب جامعة شيقراء.

إجيابييًا  النفسيية  بالوحيدة  الشيعور  ارتبياط  ثانيـًا: 
بإدميان اإلنرتنيت ليدى أفيراد عينية الدراسية 

مين طيالب جامعية شيقراء.
ثالثـًا: أن طيالب اجلامعة من املسيتويات الدراسيية 
األدنيى )األول والثياين( أكثر شيعورًا بالوحدة 
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النفسيية مين قرنائهم من املسيتويات الدراسيية 
األعيى )السيابع والثامن( اجلامعي بشيقراء.

رابعـًا: ال توجيد فيروق ذات داللية إحصائيية بين 
الدراسيية  املسيتويات  مين  اجلامعية  طيالب 
الدنييا )األول والثياين( اجلامعيي واملسيتويات 
الدراسيية العليا )السيابع والثامين( اجلامعي يف 

درجية إدميان اسيتخدام اإلنرتنيت.

2-5توصيات تربوية:
تدريبيية . 1 دورات  و  إرشيادية  براميج  عقيد 

للوالديين واملربين لتوعيتهيم واطالعهيم عى 
مضيار إدميان اسيتخدام اإلنرتنيت ليكتسيبوا 
مهيارة  توجييه  أبناءهيم لالسيتخدام الصحيي 

لإلنرتنيت،. واجلييد 
ملدمنيي . 2 وعالجيية  إرشيادية  وحيدات  إنشياء 

اإلنرتنيت واألفيراد ذوي املشيكالت النفسيية 
أو السيلوكية، ومنها الشيعور بالوحدة النفسيية 
واالكتئياب والقليق، وميا يصاحبهيا مين أمور 

. سلبية
ونفيي . 3 إجتامعيي  أخصائيي  وجيود  رضورة  

بامليدارس واجلامعيات لتوجيه األفيراد وزيادة 
مسيتوى »الصحية النفسيية« لدهييم.

3-5بحوث علمية مقرتحة:
•   فاعليية برناميج إرشيادي يف خفض الشيعور 
بالوحيدة النفسيية ليدى طيالب اجلامعية مين 

اجلنسين.
•   الشيعور بالوحدة النفسيية وعالقتيه بعدد من 
اجلامعية. طيالب  ليدى  الديمجرافيية  املتغيرات 
إدمان اسيتخدام اإلنرتنت وعالقتيه باالكتئاب   •

ليدى املراهقين مين اجلنسين.
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املقدمة:
ُتركيز الدراسيات النفسيية احلديثية عيى املتغيرات 
النفسيية التي ُتسياعد األفراد عيى التوافق ميع املواقف 
اليوميية،  حياهتيم  يف  هليا  يتعرضيون  التيي  املختلفية 
ومين تليك املتغيرات التيي حظييت بعنايية الباحثين 
 Psychological Hardiness النفسيية  الصالبية  هيي 
وتشير إىل تقبيل الفرد للتغيرات أو للضغيوط التي قد 
يتعيرض هلا، حييث تعميل الصالبية النفسيية كمصدر 
السييئة للضغيوط،  العواقيب  Buffer ضيد  أو كيواق 
مين  نيوع  أهنيا  عيى  للضغيوط  ينظير  الفيرد  وجتعيل 
التحيدي، وليسيت هتدييدًا ليه وتفيف أثير الضغيوط 
وتسياهم عيى االسيتمرار يف إعيادة التوافيق )تفاحية، 

2002م(.  محيادة،  2009م؛ 
وتعميل الصالبة النفسيية عيى تعدييل إدراك الفرد 
وطيأة،  أقيل  تبيدوا  وجتعلهيا  الضاغطية،  لألحيداث 
وتتمثيل بثالثية أبعياد وهيي: البعيد األول/ االلتيزام 
وهيو نيوع مين التعاقيد النفيي يلتيزم بيه الفيرد جتياه 
الثياين/  البعيد  واآلخريين،  وقيميه  وأهدافيه  نفسيه 
بإمكانيه  أن  الفيرد  اعتقياد  إىل ميدى  التحكيم وُيشير 
أن يكيون ليه حتكيم فييام يلقياه مين أرضار ويتحميل 
املسيؤولية الشيخصية عيام حيدث ليه، ويتضمين القدرة 
عيى اتاذ القيرارات واالختييار بن البدائيل واملواجهة 
وهيو  التحيدي  الثاليث/  البعيد  للضغيوط،  الفعالية 
تغيير عيى جوانيب  مين  يطيرأ  ميا  أن  الفيرد  اعتقياد 
حياتيه، هيو أمير مثير ورضوري للنميو أكثر مين كونه 
هتدييدًا ليه، مما يسياعده عى املبيادأة واستكشياف البيئة 

ومعرفية املصيادر النفسيية واالجتامعيية املسياعدة عى 
مواجهية الضغيوط بفعاليية )منصيور وعييد وزرييق، 

2012م(.  حمميود،  2014م؛ 
ويعيد الطاليب وميا يتعلق به مين متغرات كالسينة 
الدراسيية التي يمر هبيا والتخصص اليدرايس له وعدد 
أفيراد أرستيه ركنًا أساسييًا ومهياًم يف العمليية الرتبوية، 
اليدرايس  ووضعيه  بالطاليب  االهتيامم  تزاييد  فقيد 
يف  تؤثير  قيد  التيي  والضغيوط  والعواميل  واألرسي 
فاعليتيه، حييث إنيه كغيره يتأثير بيام جييري حوليه من 
تغيرات ويتعرض ملشيكالت وضغوط خمتلفية، يمكن 
أن ُتعيق أداءه ودوره املنشيود واملتوقع، وعندما يتسيلح 
ليه  فإهنيا سيتكون معينيًا  النفسيية  بالصالبية  الطاليب 
عيى مواجهية ظيروف احليياة املتغرة مميا ُيسياعده عى 
االحتفياظ بصحتيه وأدائه عنيد احلد األعيى )املقاطي، 
1433هيي؛ اجلهنيي، 2011م؛ الربينيي، 2005م(. 

مشـكلة البحـث والتساؤالت:
والتواصيل  الباحيث مين خيالل مالحظتيه  شيعر 
املكثيف ميع بعيض طيالب املرحلية الثانويية أن هنياك 
ضغوطيًا وظروفيًا خمتلفة قيد يتعرضون هليا ويصبحون 
عيى أثرها رسيعيي االنفعال والغضب داخيل الفصل، 
مميا يؤثير عيى حتصيلهم اليدرايس وعيى تيدين العملية 
التعليميية والرتبويية، بينيام الحيظ الباحيث أن البعض 
أهنيم  إال  نفسيها  للضغيوط  تعرضهيم  رغيم  اآلخير 
حمتفظيون بصحتهم النفسيية وسيالمة أدائهيم النفي، 
وييرى الباحيث أنيه مين املحتميل أن يكون هيذا مرده 



جملة الشمال للعلوم اإلنسانية، اجمللد )2(،  العدد )2(، جامعة احلدود الشمالية )1438هـ / 2017م(

205

 Kobasa &( للصالبية النفسيية لدهيم، حييث أكيدت
Puccetti,1983( مين خيالل نتائيج الدراسيات التيي 
قاميا هبيا أن بعض األفيراد أقدر عى مواجهية الضغوط 
وحتملهيا مقارنية باآلخريين، حييث إن األفيراد ذوي 
الصالبية النفسيية لدهييم مرونية عاليية، ويسيتطيعون 
تقديير األحيداث الضاغطية وتفيفهيا والتعاميل معها 

سيليم.  بشكل 
الدراسيات  عيى  الباحيث  اطيالع  خيالل  ومين 
السيابقة يييي ويف حيدود علميه يييي الحيظ أن الصالبة 
النفسيية مل تنيل حقها مين البحث، خاصية لدى طالب 
ُيركيز  وبالتيايل  الريياض،  بمدينية  الثانويية  املرحلية 
البحيث عيى التحقيق من الفيروق يف الصالبة النفسيية 
يف ضيوء بعيض املتغيرات الديموجرافية ليدى طالب 
املرحلية الثانويية بمدينية الريياض، ويف ضيوء ما سيبق 

يمكين حتدييد مشيكلة البحيث يف األسيئلة التاليية: 
ميا الفيروق يف الصالبة النفسيية )األبعياد والدرجة 
الكليية( بين طيالب املرحلة الثانوية )السينة الدراسيية 
األوىل يييي السينة الدراسيية الثانية ييي السينة الدراسيية 

الثالثية( بمدينية الرياض؟ 
ميا الفيروق يف الصالبة النفسيية )األبعياد والدرجة 
الكليية( بين طيالب املرحلية الثانوية تصيص درايس 

)عليوم طبيعيية يييي علوم رشعيية( بمدينية الرياض؟
 ما الفيروق يف الصالبة النفسيية )األبعياد والدرجة 
الكليية( بن طيالب املرحلية الثانويية بمدينية الرياض 
وفقيًا لعيدد أفراد األرسة )أقيل من 5 أفيراد ييييي من 5 

إىل 7 أفيراد يييي 8 أفيراد فأكثر(. 

هدف البحث: 
هييدف البحث إىل التحقيق من الفيروق يف الصالبة 
طيالب  بين  الكليية(  والدرجية  )األبعياد  النفسيية 
املرحلية الثانويية بمدينية الريياض والتي قيد ترجع إىل 
متغير السينة الدراسيية )األوىل ييي الثانيية يييي الثالثية( 
عليوم  يييي  طبيعيية  )عليوم  اليدرايس  والتخصيص 
رشعيية( وعيدد أفيراد األرسة )أقل من 5 أفيراد ييي من 

5 إىل 7 أفيراد ييييي 8 أفيراد فأكثير(. 

أمهية البحث: 
     تتمثل أمهية البحث فيام يي: 

أواًل/ األمهية النظرية: 
البحيوث  عيى  الباحيث  اطيالع  خيالل  مين 
والدراسيات السيابقة تبن أنه يوجد عيدد من البحوث 
العربيية واألجنبيية تناوليت الصالبية النفسيية، ولكين 
- يف حيدود عليم الباحيث - يوجيد نيدرة للبحيوث 
ضيوء  يف  النفسيية  الصالبية  بحثيت  التيي  السيابقة 
بعيض املتغيرات الديموجرافيية ليدى طيالب املرحلة 
أن  الباحيث  يأميل  حييث  الريياض،  بمدينية  الثانويية 
يفتيح هيذا البحث اآلفياق أميام املزيد مين البحوث يف 
هيذا املجيال، كذليك إثيراء املكتبية العربيية باملزيد عن 
الصالبة النفسيية ليدى طيالب املرحلة الثانويية، األمر 
اليذي قد ُيسياعد عى وضيع اإلرشيادات والتوصيات 
التيي ُتسياعد الطيالب عيى حتميل األحيداث احلياتيية 
النفسيية، كيام  أثارهيا  الضاغطية ومواجهتهيا وتطيي 
إن البحيث تنياول رشحيية مهمية مين املجتميع، وهيم 
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املسيتقبل  الذيين هيم جييل  الثانويية  املرحلية  طيالب 
ويعتميد عليهيم املجتميع يف نميوه وتطيوره، كيام تعيد 
ُتقابيل  املهمية، حييث  املراحيل  الثانويية مين  املرحلية 
مرحلية املراهقية وبنياء شيخصية الفيرد وميا ُيصاحب 
ذليك مين تغيرات يف البنياء واإلدراك والسيلوك، كيام 
أن هيذه املرحلية قيد يمير فيهيا الطاليب بالعدييد مين 
املشيكالت واألحيداث احلياتية الضاغطية، األمر الذي 
يتطليب الصالبة النفسيية، لتحمل الظيروف الضاغطة 
ومواجهتهيا والتعاميل اجلييد والصحييح ميع املواقف 

الصعبية.
 ثانيًا/ األمهية التطبيقية: 

القائمين  مسياعدة  يف  البحيث  ُيسيهم  أن  يمكين 
واملتخصصين  والتعليميية  الرتبويية  العمليية  عيى 
مين املرشيدين إىل التعيرف عيى الصالبية النفسيية يف 
ضيوء بعيض املتغيرات الديموجرافيية ليدى طيالب 
املرحلية الثانويية بمدينة الريياض، وبالتيايل العمل عى 
مسياعدة الطيالب ملواجهية أحيداث احليياة الضاغطية 
قيد  كيام  معهيا،  اإلجييايب  والتعاميل  بكفياءة  وحتملهيا 
ُيسياعد املعلمين للسيعي نحو زييادة الصالبة النفسيية 
للطيالب، وذليك مين خيالل جعيل الطاليب ينظر إىل 
املواقيف الضاغطة عيى أهنا ذات معنى وهيدف وفائدة 
ليه، وحتسين قدرتيه عيى مقاومية الضغوط لتبيدو أقل 
هتدييدًا ليه، كيام يمكين أن ُيسياهم البحيث مين خالل 
أدواتيه ونتائجه يف إعداد برامج إرشيادية لرفع مسيتوى 
الصالبية النفسيية ليدى الطيالب مين خيالل الرتكييز 
عيى أبعياد الصالبة النفسيية، وهيي االلتيزام، التحكم 

والتحيدي، كيام قد ُيسياعد البحث يف تزوييد اإلدارات 
قيد  التيي  الروريية  باألشيياء  والتعليميية  الرتبويية 
تسياهم بمعرفة الفيروق يف الصالبة النفسيية للطالب، 
التحدييات  ملواجهية  تنميتهيا،  عيى  يسياعدهم  مميا 
والظيروف الضاغطية، ومن ثيم حماولة توجييه ذلك يف 

ضيوء نتائيج وتوصييات البحيث. 

حدود البحث:
     تتمثل حدود البحث فيام يي: 

احليدود املوضوعيية: يقتيرص البحيث عيى التحقق 
بعيض  ضيوء  يف  النفسيية  الصالبية  يف  الفيروق  مين 
املتغيرات الديموجرافية ليدى طالب املرحلية الثانوية 

بمدينية الريياض. 
احليدود املكانيية: تيم تطبييق البحيث عيى طيالب 

املرحلية الثانويية بمدينية الريياض.
احليدود الزمانيية: تيم تطبيق البحث خيالل الفصل 

اليدرايس األول لعام 1436يي1437هي. 

تعريف مصطلحات البحث: 
 :Psychological Hardiness النفسيية  الصالبية 
هيي اعتقياد عيام ليدى الفيرد يف فاعليتيه وقدرتيه عى 
اسيتخدام كل املصيادر النفسيية واالجتامعيية املتاحية، 
احليياة  أحيداث  بفعاليية  ويواجيه  وُيغير  ييدرك  كيي 

الضاغطية )املقاطيي، 1433هيي(. 
وُيعيرف الباحيث الصالبية النفسيية إجرائييًا بأهنيا 
اعتقياد طيالب املرحلية الثانويية بفاعليتهيم وقدرهتيم 
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ومواجهتهيا  الضاغطية  احليياة  أحيداث  تفسير  عيى 
والتيي تظهر عيى أدائهم مين خالل جمميوع الدرجات 
النفسيية  الصالبية  مقيياس  يف  عليهيا  حيصليون  التيي 
للمقاطيي  والتحيدي  التحكيم  االلتيزام،  وأبعياده 
)1433هيي( ويشيمل  52 عبارة، والذي تيم تطبيقه يف 

هيذا البحيث.

اإلطار النظري والدراسات السابقة: 
أواًل: اإلطار النظري

اجلوانيب  أبيرز  بعيض  النظيري  اإلطيار  يتنياول    
التيايل:  النحيو  عيى  للبحيث  النظريية 

 :Psychological Hardiness الصلبة النفسية
ُتعيد الصالبة النفسيية مظهرًا من مظاهر الشيخصية 
السيوية، وهيي مهمة يف عمليية التوافق الفعيال، فالفرد 
اليذي لديية حتميل عياٍل للضغيوط وأحيداث احليياة 
املتغيرة يكيون لدييه القيدرة عيى التوافيق، فالصالبية 
النفسيية ُتسياعد الفيرد عيى التكييف ميع األحيداث 
غير املواتيية التيي قيد ُتعرقيل مسيرة النميو، حيث إن 
التعيرض للضغيوط النفسيية أمير وارد، فواقيع احليياة 
الفشيل،  وأشيكال  والصعوبيات  بالعقبيات  حمفيوف 
فالفرد ال يسيتطيع جتنب الفشل أو اإلحباط، وال يمكنه 
اهليروب مين متطلبيات التغيير يف النميو الشيخيص يف 
أي مرحلية مين مراحيل حياته، وبنياًء علييه اجته بعض 
العليامء إىل دراسية املتغيرات التيي يمكين أن تقيي أو 
ُتعيدل مين اآلثيار السيلبية ألحيداث احليياة الضاغطة 
وتفيف منهيا كالصالبية النفسيية، فهي تزيد مين قدرة 

والتحدييات  الصعبية  املواقيف  مواجهية  عيى  الفيرد 
بسيهولة ويرس )املقاطي، 1433هي؛ السييد، 2012م(. 

مفهوم الصلبة النفسية:
السيامت  مين  جمموعية  هيي  النفسيية  الصالبية 
تتمثيل يف اعتقياد عيام ليدى الفيرد يف فاعليتيه وقدرته 
عيى اسيتغالل كل املصيادر النفسيية والبيئية املتاحية، 
كيي ُييدرك بفاعليية أحيداث احليياة الضاغط الشياقة، 
ويتعاييش  ومنطقيية،  وموضوعيية  بواقعيية  وُيفرسهيا 
أبعياد  ثالثية  وتتضمين  إجييايب،  نحيو  عيى  معهيا 
 Kobasa &( والتحيدي  والتحكيم  االلتيزام  وهيي: 

 .)Maddi,1999
كيام عيرف البهياص )2002م( الصالبية النفسيية 
بأهنيا إدراك الفيرد وتقبليه للتغيرات أو الضغيوط التي 
يتعيرض هليا، فهي تعميل كوقايية من العواقب احلسيية 
العالقية  تعدييل  يف  وتسياهم  للضغيوط،  والنفسيية 
الدائريية التيي تبدأ بالضغيوط وتنتهي باإلهنياك النفي 

باعتبياره مرحلية متقدمية مين الضغوط.
وُيعيرف املناحيي )2015م( الصالبة النفسيية بأهنا 
فعاليية الفيرد الشيخصية والبيئيية وإدراكيه بذليك، مما 
التعاميل والتحكيم يف  للمبيادرة والدافعيية يف  يؤهليه 
املواقيف احلياتيية السيلبية بانتقياء حليول مناسيبة هليا، 
لتغيرهيا إجيابييًا لصاليح توافقيه النفيي واالجتامعي.
ويف ضيوء ميا سيبق ييرى الباحيث أن التعريفيات 
املتعيددة ملفهيوم الصالبية النفسيية أمجعيت عيى كيون 
السيلبية  اآلثيار  ملقاومية  مصيدرًا  النفسيية  الصالبية 
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لضغيوط احليياة والتخفييف مين آثارهيا عيى الصحية 
النفسيية واجلسيمية، حيث يتقبيل الفرد الضغيوط التي 
قيد يتعيرض هلا وينظير هلا بنظيرة إجيابية وعيى أهنا نوع 
مين التحيدي، وليسيت هتدييدًا ليه ويقيوم بيأداء املهام 

اجلييدة والنافعية.

النظريات املفرسة للصلبة النفسية:
سييتم عيرض موجيز لبعيض أبيرز النظرييات التي 
تناوليت الصالبية النفسيية، وذليك عيى النحيو التايل:

: )Kobasa, 1979( أوال : نظرية كوبازا
األسيس  مين  النظريية عيى عيدد  اعتميدت هيذه 
النظريية والتجريبيية التيي متثليت بوجود هيدف للفرد 
أو معنيى حلياتيه الصعبية يعتميد بالدرجية األوىل عيى 
قدرتيه عى اسيتغالل إمكانانته الشيخصية واالجتامعية 
افيرتاض  النظريية عيى  تقيوم  بصيورة جييدة، حييث 
أسيايس، وهيو أن التعرض لألحيداث احلياتية الشياقة 
ُيعيد أميرًا رضورييًا، بيل إنيه حتمي ال بيد منيه الرتقاء 
الفيرد ونضجيه االنفعيايل واالجتامعيي، وأن املصيادر 
تقيوى  قيد  فيرد  بيكل  اخلاصية  النفسيية واالجتامعيية 
وقدميت  األحيداث،  هليذه  التعيرض  عنيد  وتيزداد 
بين  مبيارشة  عالقية  وجيود  ييرى  نموذجيًا  كوبيازا 
إدراك الضغيوط والتعيرض هليا وبن نواجتهيا )الصحة 
واجلسيمي(،  النفيي  وامليرض  والنفسيية،  اجلسيمية 
الضغيوط  إدراك  بين  مبيارشة  غير  عالقية  ووجيود 
املتغيرات  إن  حييث  نواجتهيا،  وبين  هليا  والتعيرض 

الطفولية،  خيرات  )الوراثية،  يف  املتمثلية  الوسييطة 
تؤثير  االجتامعيية(  املصيادر  الشيخصية،  متغيرات 
تيرى  كيام  الضغيوط،  نواتيج  الضغيوط ويف  إدراك  يف 
مقياوم  كمتغير  تعميل  النفسيية  الصالبية  أن  كوبيازا 
عين  الناتيج  باإلجهياد  اإلصابية  مين  ُيقليل  وقائيي 
التعيرض للضغيط، وتزييد مين العميل عى اسيتخدام 
الفيرد ملصيادره الشيخصية واالجتامعيية املناسيبة جتياه 
الظيروف الضاغطية )العييايف، 1433هي؛ أبو حسين، 

1433هيي(.
ثانييًا :نموذج فنيك )Funk( املحلل لنظريية كوبازا 

 )Kobasa,1979(:
االلتيزام  بعيد  )Funk,1992(ارتبياط  فنيك   ييرى 
لألفيراد  اجلييدة  العقليية  بالصحية  فقيط  والتحكيم 
واسيتخدام  بالتهدييد،  الشيعور  خفيض  خيالل  مين 
اسيرتاتيجية  مثيل  الفعيال،  التعاييش  اسيرتاتيجيات 
ضبيط االنفعيال، فبعد التحكيم يرتبط إجيابييًا بالصحة 
العقليية مين خيالل إدراك املوقيف عى أنه أقل مشيقة، 
وطيرح فنيك نموذجه املعيدل لنظريية كوبيازا للتعامل 
ميع املشيقة وكيفيية مقاومتها، حييث ييرى أن الصالبة 
واسيرتاتيجيات  اجلييد  املعيريف  واإلدراك  النفسيية 
التعايش مثل اسيرتاتيجية ضبط االنفعال واسيرتاتيجية 
العقليية )ورد يف  حيل املشيكالت تيؤدي إىل الصحية 

العييايف، 1433هيي؛ أبيو حسين، 1433هيي(. 

أبعاد الصلبة النفسية: 
الصالبة النفسية هلا ثالثة أبعاد، وهي: 
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قيدرة  إىل  ويشير   :Commitment االلتيزام  ُبعيد 
الفيرد عيى االندمياج الفعيال ميع اآلخريين، واإليامن 
بقيمتيه وأمهيتيه وخراتيه، فالفيرد هنيا ييرى املواقيف 
وهيدف  معنيى  ذات  أهنيا  عيى  والضاغطية  الصعبية 
وفائيدة تتطليب منيه التعهيد وااللتيزام باتياذ موقيف 
منهيا، فااللتيزام يعكيس إحساسيًا عاميًا للفيرد بالعزم 
والتصمييم اهليادف، ويعر عنيه بأدائه ليكيون أكثر قوة 
ونشياطًا جتاه بيئته، بحيث ُيشيارك بإجيابيية يف أحداثها، 
ويكيون بعييدًا عن اخلميول والسيلبية والكسيل، فيعد 
مقاومية  النفسيية  الصالبية  أبعياد  أكثير  مين  االلتيزام 
متسياًم  اإلنسيان  كان  فيإذا  الضاغطية،  للمواقيف 
بااللتيزام، وهيو نوع مين التعاقد النفي يلتيزم به الفرد 
جتياه نفسيه وأهدافيه وقيمية واآلخرين من حوليه، فإنه 
سييود االنخيراط ميع النياس واألحيداث مين حوليه 
بداًل من أن يكون سيلبيًا )املقاطي، 1433هي؛ حسيان، 

 .)Crowley & Hobdy,2003 2009م؛ 
قيدرة  ميدى  إىل  ويشير   :Control التحكيم  ُبعيد 
الفيرد عى التحكم فييام يواجهه من أحيداث، ويتحمل 
املسيؤولية الشيخصية عيام حييدث ليه، ويتضمين قييام 
الفيرد باسيتجابات سيلوكية هتدف إىل تغيير األحداث 
بشيكل يكون متناغياًم مع خطة الفيرد يف احلياة، ولذلك 
تبيدو األحيداث أقيل هتدييدًا للفيرد، كيام أن األفيراد 
ذوي درجية التحكيم املرتفعية جيسيدون احليدث مين 
خيالل العملييات واألفعال التيي يقومون هبيا إىل خطة 
عيى امليدى الطوييل، وبذليك يبيدو املوقيف منسيجاًم 
ميع وجهية نظرهيم عين احليياة، كيام أن شيعور الفيرد 

بقدرتيه عيى التحكيم يف املواقيف الضاغطية يسياعده 
عيى مواجهية األحيداث الضاغطية بفاعليية أكثير، مما 
جيعليه يتمتيع بصالبية نفسيية أفضل مين أقرانيه الذين 
يشيعرون بالعجيز يف مواجهة القيوى اخلارجية )عطار، 

2007م؛ املقاطيي، 1433هيي؛ زييدان، 2010م(. 
ُبعيد التحيدي Challenge: وهيو اعتقياد الفرد بأن 
التغيير املتجيدد يف أحداث احليياة هو أمير طبيعي أكثر 
من كونه هتديدًا ألمنه وثقته بنفسيه وسيالمته النفسيية، 
حييث يعكيس التحيدي االعتقياد بيأن التغيير اليذي 
حتدثيه مواقيف احليياة لييس هتدييدًا لألمن الشيخيص، 
أي  شيخصيته،  ونميو  الفيرد  لتطويير  فرصية  ولكنيه 
أن التغيير أمير مثير، وفرصية رضوريية للنميو، وهيو 
ُيمثيل جانبيًا طبيعييًا يف احليياة، مميا ُيسياعد الفيرد عيى 
املبيادرة واستكشياف البيئية ومعرفية املصيادر النفسيية 
املواقيف  مواجهية  عيى  تسياعده  التيي  واالجتامعيية 
الضاغطية بكفياءة، وكذلك جُيسيد هذا البعيد اجتاهات 
الفيرد اإلجيابيية نحيو التغيير واعتقياد الفيرد بإمكانيية 
اإلفيادة مين الفشيل مثليام يتيم اإلفيادة مين النجياح، 
ليتيم اإلفيادة  بتحيٍد،  التغيير والضغيوط  وأن يواجيه 
2011م؛  وأبوالعنين،  ومديية  )أمحيد  وتطيهيا  منهيا 

الشيراوي، 2012م؛ املقاطيي، 1433هيي(. 

سامت األفراد ذوي الصلبة النفسية:
أشيار كل مين )محيادة، 2002م؛ السييد، 2007م؛ 
ويوسيف  هيبية  2014م؛  وزرييق،  وعييد  منصيور 
الصالبية  ذوي  األفيراد  أن  إىل  2014م(  والعيدوي، 
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النفسيية لدهييم سيامت معينية وهيي: 
-  ملتزميون بالعميل اليذي عليهيم أداؤه بيداًل من 

بالغربة. شيعورهم 
-  لدهييم القيدرة عيى التحكيم يف األحيداث بداًل 

مين شيعورهم بفقيدان القوة.
-  ينظيرون إىل التغيير عيى أنيه حتيٍد بيداًل مين أن 

بالتهدييد. يشيعروا 
-  جييدون يف إدراكهيم وتقويمهيم ألحيداث احلياة 
الضاغطية الفرصة ملامرسية اتياذ القيرار اجليد.
-  القيدرة عيى الصميود واملقاومية، لدهييم إنجياز 
أكثير  للضبيط،  داخليية  وجهية  ذوو  مرتفيع، 
للقييادة والسييطرة، وأكثير  اقتيدارًا ويميليون 

أفضيل.  دافعيية  وذوو  ونشياطًا  مبيادأة 

ثانيًا: الدراسات السابقة
سييتم عرض بعيض الدراسيات العربيية واألجنبية 
التيي تناولت موضيوع البحيث، ثم التعقييب عى هذه 

الدراسيات، وذليك عى النحيو التايل: 
 Green,( قيام جريين وأودس وجرانت ورينسيارد
Oades, Grant & Rynsaard, 2007( بإجراء دراسية 

املييداين،  التدرييب  بين  العالقية  معرفية  إىل  هدفيت 
والصالبية النفسيية، والشيعور باألميل ليدى طالبيات 
56 طالبية  الدراسية  الثانويية، وبلغيت عينية  املرحلية 
مين ميدارس املرحلية الثانويية، وتيم تطبييق عيدد من 
ومقيياس  باألميل،  الشيعور  مقيياس  وهيي  املقايييس 
وتوصليت  النفسيية،  الصالبية  ومقيياس  االكتئياب، 

الدراسية إىل وجيود عالقية ارتباطية طرديية ذات داللة 
باألميل  والشيعور  املييداين  التدرييب  بين  إحصائيية 
والصالبية النفسيية ليدى الطالبات املتدربيات باملرحلة 
الثانويية، ووجيود عالقة ارتباطية سيالبة عكسيية ذات 
داللية إحصائيية بن الصالبية النفسيية واالكتئاب لدى 

طالبيات التدرييب املييداين باملرحلية الثانويية.   
كيام قام البرقيدار )2011م( بإجراء دراسية هدفت 
إىل التعيرف عيى مسيتوى الضغيط النفيي ليدى طلبة 
بمسيتوى  وعالقتيه  املوصيل  بجامعية  الرتبيية  كليية 
الدراسية  عينية  وبلغيت  لدهييم،  النفسيية  الصالبية 
843 طالبيًا وطالبية مين مجييع األقسيام بكليية الرتبية، 
واسيتخدمت الباحثة مقياسين، ومهيا: مقياس الضغط 
من إعيداد احلجار ودخيان، 2005م ومقياس الصالبة 
النفسيية مين إعيداد الباحثية، وتوصليت الدراسية إىل 
يف  الطلبية  بين  إحصائيية  داللية  ذات  فيروق  وجيود 
تعيزى  النفسيية  النفيي والصالبية  الضغيط  مسيتوى 
ملتغير النيوع، وذليك لصالح الذكيور، ووجيود فروق 
النفيي  الضغيط  مسيتوى  يف  إحصائيية  داللية  ذات 
والصالبية النفسيية تبعيًا ملتغير التخصيص اليدرايس، 
وذليك لصاليح طالب وطالبيات التخصيص العلمي، 
مسيتوى  يف  إحصائيية  داللية  ذات  فيروق  ووجيود 
الضغيط النفي والصالبة النفسيية تبعًا ملتغر املسيتوى 
اليدرايس، وذليك لصاليح طلبة املسيتوى الرابيع، وأن 
مسيتوى الضغيط النفي ليدى الطلبية مرتفيع ومعدل 
الصالبية النفسيية لدهييم منخفيض، وعيدم متتيع أفراد 

العينية بالصالبية النفسيية. 
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دراسية  بإجيراء  )2011م(  اجلهنيي  قيام  وكيام 
للتعيرف عيى أثر النيوع والصيف والتفاعيل بينهام عى 
املهيارات  العامية عيى مقيياس  الثانويية  درجية طلبية 
االجتامعيية، والتعيرف عيى أثير مسيتوى تعلييم األب 
ومسيتوى تعلييم األم عيى درجة طلبية الثانويية العامة 
عيى مقياس املهيارات االجتامعية، وحتدييد العالقة بن 
املهيارات االجتامعيية والسيلوك التوكييدي، والعالقية 
بين املهيارات االجتامعيية والصالبية النفسيية )األبعاد 
والدرجية والكليية(، وحتدييد حجيم إسيهام املهارات 
االجتامعيية يف التنبيؤ بالسيلوك التوكييدي ليدى طلبية 
الثانويية العامية، وحجيم إسيهام املهيارات االجتامعية 
يف التنبيؤ بالصالبة النفسيية ليدى طلبة الثانويية العامة، 
وتكونيت عينية الدراسية مين 376 طالبيًا مين طلبية 
ذكيور   197 منهيم  الطائيف  بمدينية  العامية  الثانويية 
األول  مين  الثيالث  بالصفيوف  اإلنياث  مين  و179 
إىل الثاليث ثانيوي، متوسيط أعامرهيم 16.96، وكان 
مقيياس  عليهيم  وطبيق   ،1.12 املعيياري  االنحيراف 
2007م(  العنقياوي،  )ترمجية  االجتامعيية  املهيارات 
ومقيياس الصالبة النفسيية إعيداد )خميمير، 2002م(، 
والشيناوي،  بيداري  إعيداد  اليذات  توكييد  ومقيياس 
داللية  وجيود  عين  الدارسية  وأسيفرت  1407هيي، 
لتأثير اجلنيس والصيف عيى بعيض أبعياد املهيارات 
األب  تعلييم  ملسيتوى  أثير  يوجيد  وال  االجتامعيية، 
واألم عيى تبايين درجيات املهيارات االجتامعيية لدى 
طلبية الثانويية العامية، ويوجيد ارتبياط بين درجيات 
والكليية(  والدرجية  )األبعياد  االجتامعيية  املهيارات 

والصالبية النفسيية )األبعياد والدرجية والكليية(، كيام 
االجتامعيية  املهيارات  درجيات  بين  ارتبياط  يوجيد 
)األبعياد والدرجة الكليية( وتوكيد اليذات، كام اتضح 
أن املهيارات االجتامعيية تسيهم بنسيبة %10 مين تباين 
درجيات السيلوك التوكيدي، وبنسيبة %24 مين التنبؤ 

النفسيية.  بالصالبية 
وقيام العبيديل )2012م( بإجراء دراسية هدفت إىل 
التعيرف عيى مسيتوى الصالبية النفسيية ليدى طالب 
املرحلية الثانويية املتفوقن دراسييًا والعاديين، ومعرفة 
مواجهية  وأسياليب  النفسيية  الصالبية  بين  العالقية 
الضغيوط، وكذليك التحقيق مين وجيود فيروق بين 
النفسيية  الصالبية  يف  والعاديين  املتفوقين  الطيالب 
ويف أسياليب مواجهية الضغيوط النفسيية، واسيتخدم 
)خميمير،  إعيداد  النفسيية  الصالبية  مقيياس  الباحيث 
الضغيوط  مواجهية  أسياليب  ومقيياس  2006م( 
النفسيية إعداد )اهلياليل، 2009م( وتكونيت العينة من 
200 طاليٍب مين طيالب التعلييم الثانيوي بمدينة مكة 
املكرمية، وتيم اختيارهم بالطريقية العشيوائية الطبقية، 
وأظهيرت  والغيرب،  اليرق  مكتبيي  عيى  موزعين 
النتائيج أن مسيتوى الصالبية النفسيية وأبعادهيا ليدى 
الطيالب املتفوقين أعيى منيه ليدى العاديين، ووجود 
بين أسياليب  ارتباطيية ذات داللية إحصائيية  عالقية 
وأبعادهيا  النفسيية  والصالبية  الضغيوط  مواجهية 
)االلتيزام، التحكيم، التحدي( لدى الطيالب املتفوقن 
والعاديين، كيام أظهيرت النتائيج وجيود فيروق دالية 
إحصائييًا بن الطيالب املتفوقن والعاديين يف درجات 
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للصالبية  الكليية  والدرجية  النفسيية  الصالبية  أبعياد 
النفسيية لصاليح املتفوقين. 

كام قيام صالح واملصيدر )2013م( بإجراء دراسية 
هدفيت إىل معرفية العالقية بين الصالبة النفسيية لدى 
التوافيق  وبين  غيزة،  بمحافظية  اجلامعيي  الشيباب 
الطلبية  بين  الفيروق  ومعرفية  واالجتامعيي،  النفيي 
النفيي  والتوافيق  النفسيية  الصالبية  مقيياس  عيى 
واملسيتوى  )النيوع،  ملتغيرات:  طبقيًا  واالجتامعيي 
اليدرايس، ونيوع اجلامعية(، وتكونيت عينية الدراسية 
مين 232 طالبًا وطالبية من امللتحقين بجامعة األقى 
وجامعية األزهير بمحافظية غيزة، واسيتخدم الباحثان 
مقيياس الصالبية النفسيية ومقيياس التوافيق النفيي 
الدراسية إىل  واالجتامعيي مين إعدادمهيا، وتوصليت 
أن درجية الصالبية النفسيية ليدى أفيراد العينية بلغيت 
٪72.1 وأن التوافيق النفيي واالجتامعيي ليدى أفراد 
العينية بلغيت نسيبته  ٪73.1، كيام أظهيرت الدراسية 
أن هنياك عالقية دالية إحصائييًا بين الصالبية النفسيية 
العينية،  أفيراد  ليدى  واالجتامعيي  النفيي  والتوافيق 
كيام أظهرت عيدم وجيود فيروق ذات داللية إحصائية 
عيى مقيياس الصالبة النفسيية تبعًا ملتغرات الدراسية، 
كيام أظهيرت نتائج الدراسية وجيود فيروق ذات داللة 
إحصائيية عيى مقيياس التوافيق النفيي واالجتامعيي 
تعزى ملتغير النوع، ولصاليح الطالبيات، وعدم وجود 
املسيتوى  ملتغير  تعيزى  إحصائيية  داللية  ذات  فيروق 
اليدرايس عيى مقيياس التوافيق النفيي واالجتامعيي، 
وعيدم وجيود فيروق ذات داللية إحصائيية بين طلبية 

األقيى وطلبية األزهير عيى مقيياس التوافيق النفي 
واالجتامعيي. 

تعقيب عل الدراسات السابقة: 
يتضيح مين العيرض السيابق للدراسيات السيابقة 
النفسيية  الصالبية  تناوليت  دراسيات  يوجيد  ال  أنيه 
ليدى طالب املرحلية الثانويية بمدينة الريياض، وذلك 
دراسية  اقتيرصت  حييث  الباحيث،  عليم  حيدود  يف 
)البرقيدار، 2011م( عيى طلبية كليية الرتبيية بجامعة 
املوصيل، واقتيرصت دراسية )اجلهنيي، 2011م( عى 
واقتيرصت  الطائيف،  بمدينية  العامية  الثانويية  طلبية 
التعلييم  طيالب  عيى  2012م(  )العبيديل،  دراسية 
الثانيوي بمدينية مكية املكرمة، وبالتيايل يتمييز البحث 
عين غيره مين الدراسيات السيابقة باختالفيه عنهيا يف 
املتغيرات  النفسيية يف ضيوء بعيض  تناوليه للصالبية 
الديموجرافيية ليدى طيالب املرحلية الثانويية بمدينية 
إىل  السيابقة  الدراسيات  بعيض  وأشيارت  الريياض، 
وجيود فروق يف الصالبة النفسيية تبعًا ملتغر التخصص 
اليدرايس، وذليك لصالح طيالب التخصيص العلمي، 
مثيل دراسية )البرقيدار، 2011م(، بينيام مل ُتير باقيي 
بعيض  وأشيارت  الفيروق،  هيذه  ملثيل  الدراسيات 
الدراسيات إىل عيدم وجود فيروق يف الصالبة النفسيية 
تعيزى ملتغير املسيتوى اليدرايس مثيل دراسية )صالح 
واملصيدر، 2013م(، بينيام أشيارت بعض الدراسيات 
النفسيية تعيزى ملتغير  إىل وجيود فيروق يف الصالبية 
املسيتوى اليدرايس مثل دراسية )البرقيدار، 2011م(، 
اختييار  يف  السيابقة  الدراسيات  مين  الباحيث  وأفياد 
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موضيوع البحيث، حييث يعد مين املوضوعيات املهمة 
يف املجيال النفيي، كيام أفياد الباحيث مين الدراسيات 
املنهيج  البحيث، ويف اسيتخدام  أداة  السيابقة باختييار 
الوصفيي املقيارن ألنيه أكثير ُقربًا مين املييدان احلقيقي 

للسيلوك اإلنسياين يف دراسية متغيرات البحيث.

فرضيات البحث:
والبحيوث  النظريية  األطير  عيى  اإلطيالع  بعيد 
والدراسيات السيابقة، متثليت فرضييات البحيث عيى 

التيايل:  النحيو 
يف  إحصائيية  داللية  ذات  فيروق  توجيد  ال   •
الصالبية النفسيية )األبعياد والدرجية الكليية( 
ـ  )األوىل   الدراسيية  السينة  متغير  إىل  تعيزى 
الثانيية ي الثالثية( لدى طيالب املرحلية الثانوية 

الريياض.  بمدينية 
توجيد فيروق ذات داللة إحصائيية يف الصالبة   •
النفسيية )األبعياد والدرجية الكليية( تعزى إىل 
متغير التخصيص اليدرايس )عليوم طبيعيية ي 
عليوم رشعيية( ليدى طيالب املرحلية الثانوية 

بمدينية الريياض. 
يف  إحصائيية  داللية  ذات  فيروق  توجيد  ال   •
الصالبية النفسيية )األبعياد والدرجية الكليية( 
تعيزى إىل متغير عيدد أفيراد األرسة )أقيل من 
5 أفيراد ي مين 5 إىل 7 أفيراد ي 8 أفيراد فأكثير( 
الريياض.  بمدينية  الثانويية  املرحلية  ليدى طيالب 

منهج البحث: 
هيو املنهيج الوصفيي املقيارن للتحقق مين الفروق 
يف الصالبية النفسيية )األبعياد والدرجية الكليية( بين 
طيالب املرحلية الثانويية بمدينية الريياض والتيي قيد 
الثانيية- )األوىل-  الدراسيية  السينة  متغير  إىل  ترجيع 
الثالثية( والتخصيص اليدرايس )علوم طبيعيية- علوم 
رشعيية(، وعيدد أفيراد األرسة )أقل من 5 أفيراد- من 

5 إىل 7 أفيراد 8- أفيراد فأكثير(. 

جمتمع البحث: 
تكيون جمتمع البحيث من الطالب الذكيور باملرحلة 
الثانويية بامليدارس احلكوميية بمدينة الريياض، والبالغ 
1436هيي  اليدرايس  للعيام  46136 طاليب  عددهيم 

)دلييل التعليم العيام، 1436هي(.
وقيد تيم اختييار مدينية الريياض لتعيدد امليدارس 
وتنيوع الطيالب واختالفهيم ووجيود الفيروق بينهيم 

ولكثيرة أعيداد الطيالب. 

عينة البحث: 
 اعتميييد الباحيييث عيييى الطريقييية العشيييوائية يف 
اختييييار أفيييراد عينييية البحيييث وذليييك مييين طيييالب 
املرحلييية الثانويييية بامليييدارس احلكوميييية بمدينييية 
الريييياض، حييييث تيييم حيييرص أعيييداد الطيييالب 
الذكيييور يف مرحلييية الثانويييية بامليييدارس احلكوميييية 
بمدينييية الريييياض والباليييغ عددهيييم 46136 طاليييب 
1436هيييي، وتيييم حيييرص أعيييداد  اليييدرايس  للعيييام 
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امليييدارس احلكوميييية للمرحلييية الثانويييية حسيييب 
إحصائييييات إدارة الرتبيييية والتعلييييم طبقيييًا للجهيييات 
األصليييية )رشق، غيييرب، شيييامل، جنيييوب، وسيييط( 
مدينييية الريييياض إىل 113 مدرسييية )دلييييل التعلييييم 

1436هيييي(. العيييام، 
 وتيييم وضيييع هيييذه امليييدارس يف جيييداول، وتيييم 
االختييييار عشيييوائيًا ملدرسيييتن مييين كل مركيييز 
تعليميييي )مركيييز يف اليييرق، مركيييز يف الغيييرب، 
مركيييز يف الشيييامل، مركيييز يف اجلنيييوب، ومركيييز يف 
الوسيييط( بمدينييية الريييياض، وبعيييد ذليييك تيييم توزييييع 
مجييييع طيييالب السييينة الدراسيييية )األوىل يييييي الثانيييية 
ييييييي الثالثييية( مييين التخصصيييات )عليييوم طبيعيييية يييييي 
عليييوم رشعيييية( مييين أفيييراد األرسة )أقيييل مييين 5 
أفيييراد يييييي مييين 5 إىل 7 أفيييراد يييييييي 8 أفيييراد فأكثييير( 
يف جيييداول وهيييي عبيييارة عييين قائمييية مييين األرقيييام، 
تيييم أخذهيييا مييين خيييالل قوائيييم الطيييالب باملدرسييية 
وترتيبهيييا بواسيييطة الكمبيوتييير، وذليييك لضيييامن 
عيييدم تسلسيييلها وأخيييذ عينييية عشيييوائية منهيييا بلغيييت 
1248 طالبيييًا، حييييث تيييم توزييييع 1300 اسيييتبانة 
للصالبييية النفسيييية عيييى عينييية البحيييث، وتيييم 
مجيييع 1248 وهيييي املناسيييب مييين االسيييتبانات، 
وكان الفاقيييد 52 اسيييتبانه، وذليييك لعيييدم اكتيييامل 
بياناهتيييا وعيييدم اإلجابييية عليهيييا بشيييكل مناسيييب، 
وبالتيييايل أصبحيييت عينييية البحيييث 1248 طالبيييًا تيييم 
اختيارهيييم عشيييوائيًا مييين السييينة الدراسيييية )األوىل 
التخصصيييات  ومييين  الثالثييية(  ييييييييي  الثانيييية  ييييييي 
الدراسيييية )عليييوم طبيعيييية يييييييي عليييوم رشعيييية( 

ومييين عيييدد أفيييراد األرسة )أقيييل مييين 5 أفيييراد يييييي 
مييين 5 إىل 7 أفيييراد يييييييي 8 أفيييراد فأكثييير( باملرحلييية 
الثانويييية يف مدينييية الريييياض واجليييداول رقيييم )1(، 

)2(، و)3( توضيييح ذليييك.

يتضيح مين اجليدول السيابق رقيم )1( أن حجيم 
عينية البحث 1248 طالبيًا، تم اختيارهم عشيوائيًا من 
طيالب املرحلية الثانويية بامليدارس احلكوميية بمدينية 
الريياض، بواقيع 431 طالبًا من الصيف األول ثانوي، 
و414 طالبيًا من الصيف الثاين ثانيوي، و403 طالب 

مين الصيف الثاليث ثانوي.  

النسبة المئويةالعددالتخصص الدراسي
31.7%396علوم طبيعية
33.4%417علوم شرعية
34.9%435لم يتخصص

100.0%1248اإلجمالي

جدول رقم )2( 
وصف أفراد عينة البحث من حيث التخصص الدراسي

النسبة المئويةالعددالسنة الدراسية
34.5%431أول ثانوي

33.2%414ثاني ثانوي
32.3%403ثالث ثانوي
100.0%1248اإلجمالي

جدول رقم )1( 
وصف أفراد عينة البحث من حيث السنة الدراسية
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ويتضيح مين اجليدول السيابق رقيم )2( أن حجيم 
عينية البحيث 1248 طالبًا تيم اختيارهم عشيوائيًا من 
طيالب املرحلية الثانويية بامليدارس احلكوميية بمدينية 
الريياض، بواقيع 396 طالبيًا تصيص عليوم طبيعيية، 
و417 طالبيًا تصيص عليوم رشعيية، و435 طالبيًا مل 

  . يتخصص

يتضيح مين اجليدول السيابق رقيم )3( أن حجيم 
عينية البحيث 1248 طالبًا تيم اختيارهم عشيوائيًا من 
طيالب املرحلية الثانويية بامليدارس احلكوميية بمدينية 
الريياض، بواقيع 423 طالبيًا عيدد أفيراد األرسة أقيل 
مين 5 أفيراد، و454 طاليب عيدد أفيراد األرسة مين     
5-7 أفيراد، و371 طالبيًا عيدد أفيراد األرسة 8 أفيراد 

  . كثر فأ

أدوات البحث: 
هيي عبيارة عين املقيياس اليذي تيم اسيتخدامه يف 
البحيث جلميع البيانيات واملعلوميات، وهيو مقيياس 
الصالبية النفسيية إعيداد )املقاطي، 1433هيي(، ووقع 
االختييار عيى هذا املقيياس، لعيدة ميررات، وهي أنه 

يتمتيع بصيدق وثبيات مناسيبن، مما يضمين صالحيته 
لالسيتخدام، كيام يتمييز بوضيوح املفردات مين حيث 
املعنيى والصياغية اللغويية، وهيو ُمعد لطيالب املرحلة 
الثانويية يف البيئة السيعودية، وهي نفسيها عينة البحث، 
وقاميت ُمعدة املقيياس عند إعدادهيا للمقياس بمراعاة 

اآليت: 
-  االطيييالع عيييى اليييرتاث النفيييي والنظرييييات 
وكل ميييا يتعليييق بالصالبييية النفسيييية خاصييية 

ليييدى طيييالب املرحلييية الثانويييية. 
-  الرجيييوع إىل بعيييض الدراسيييات واألبحييياث 
العربيييية واألجنبيييية ذات العالقييية بالصالبييية 
النفسيييية، لإلفيييادة منهيييا يف بنييياء املقيييياس. 

-  االطيييالع عيييى املقايييييس التيييي ُصمميييت يف 
هيييذا املجيييال. 

وبعيد اطيالع الباحثية عيى تليك املصيادر قاميت 
واضيح  بأسيلوب  العبيارات  مين  جمموعية  بصياغية 
عيى  عرضهيا  وتيم  لغوييًا،  ومراجعتهيا  ومفهيوم، 
جمموعية مين املتخصصين، وتيم حتدييد ثالثية أبعياد 

وهيي:  للمقيياس 
ومبيادئ  لقييم  الفيرد  تبنيي  وهيو  االلتيزام:  ُبعيد 
ومتسيكه  حميددة،  وأهيداف  وقوانين  ومعتقيدات 
والتزاميه هبا، ودفاعه عنهيا، وحتمله املسيؤولية جتاهها، 
وجتياه نفسيه وجمتمعيه، ويتكيون هيذا البعيد مين 18 

عبيارة. 
ُبعيد التحكيم: وهو قيدرة الفرد عيى توقع حدوث 
املواقيف الصعبية بنياء عيى معايشيته للواقيع ووضعيه 

النسبة المئويةالعددعدد أفراد األسرة
33.9%423أقل من 5 أفراد

36.4%5454- 7 أفراد
29.7%8371 أفراد فأكثر

100.0%1248اإلجمالي

جدول رقم )3( 
وصف أفراد عينة البحث من حيث عدد أفراد األسرة
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اخلطيط املناسيبة ملواجهتهيا، والتقلييل مين آثارها عند 
حدوثهيا، مسيتثمرًا كل ما قيد يتوفر لديه مين إمكانات 
عقليية،  واسيرتاتيجيات  ومعنويية،  ماديية  وقيدرات 
مسييطرًا عيى نفسيه ومتحكياًم يف انفعاالتيه، ويتكيون 

هيذا البعيد مين 14 عبارة.
ُبعيد التحيدي: وهيو قيدرة الفيرد عيى التكيف مع 
مواقيف احليياة اجلدييدة، وتقبلهيا بيكل ميا فيهيا مين 
مسيتجدات سيارة أو ضيارة، باعتبارهيا أميورًا طبيعية 
ورضوريية البيد مين حدوثهيا أكثر مين كوهنا تشيكل 
هتدييدًا له، فتليك املواقيف اجلدييدة والغريبة تسياعده 
معرفتيه  وزييادة  البيئية  واستكشياف  املبيادرة  عيى 
عيى  تسياعده  التيي  واالجتامعيية  النفسيية  باملصيادر 
مواجهية املشيكالت بفاعليية، ويتكيون هيذا البعد من 

20 عبيارة. 
منهيا  عبيارة،   52 عيى  املقيياس  حيتيوي  وبذليك 
عبيارات موجبية وعبيارات سيالبة ُتركيز عيى الصالبة 
الثانويية، كيام يشيمل  املرحلية  النفسيية ليدى طيالب 
حسياب  يتيم  حييث  بدائيل،  ثالثية  عيى  املقيياس 
الدرجيات مين 1 إىل 3 وذليك 3 تنطبيق 2 أحيانًا 1 ال 

تنطبيق. 
وذليك يف حال العبارات املوجبية وهي )40( عبارة 
موجبية الصياغية وهيي ) 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 
 ،25 ،24 ،23 ،20 ،19 ،17 ،16 ،15 ،13 ،11 ،10
 ،39 ،37 ،36 ،35 ،34 ،33 ،32 ،31 ،28 ،27 ،26
40، 41، 42، 43، 44، 45، 46، 47، 49(، وكذلك 
حيتيوي املقيياس عيى 12 عبيارة سيالبة متثلهيا األرقام 

التاليية )12، 14، 18، 21، 22، 29، 30، 38، 48، 
50، 51، 52(، ويتيم عكيس حسياب الدرجيات مين 
)1 إىل  3( وذليك )1( تنطبيق )2( أحيانيًا )3( ال تنطبيق، 
وتشير الدرجية املرتفعية عيى املقيياس إىل مسيتوى عاٍل 
مين الصالبة النفسيية، كيام تم حسياب الصيدق والثبات 
للمقيياس، وذليك بعيد تطبيقيه عيى عينية اسيتطالعية 
مين طيالب املرحلية الثانويية، حيث بليغ عددهيم 300 
طاليب وطالبية مقسيمن إىل 150 طالبيًا، 150 طالبية، 
النهائيية  صورتيه  يف  املقيياس  عبيارات  عيدد  وأصبيح 
52 عبيارة، وبعيد ذليك قاميت ُمعيدة املقيياس بحسياب 
صيدق املقيياس مين خيالل صيدق املحكمين حييث تم 
عيرض عبيارات املقيياس عيى جمموعة مين املتخصصن 
يف جميال عليم النفيس مين قسيم عليم النفيس بجامعية 
املليك سيعود، وقسيم عليم النفيس بجامعية املليك عبد 
العزييز وتيم إجيراء التعدييالت الالزمة عليه، كيام قامت 
ُمعيدة املقياس بحسياب صيدق االتسياق الداخي ملقياس 
الصالبية النفسيية، واجلدول التيايل رقيم )4( يوضح قيم 
معاميالت االرتبياط بن الدرجية الكلية ملقيياس الصالبة 

النفسيية وأبعياد مقيياس الصالبة النفسيية. 

معامل االرتباط البعد
0.870 االلتزام
0.857 التحكم
0.845 التحدي

جدول رقم )4(
معامل االرتباط بين الدرجة الكلية لمقياس الصالبة النفسية 

وأبعاد مقياس الصالبة النفسية ن=300
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أن   )4( رقيم  السيابق  اجليدول  مين  يتضيح 
ملقيياس  الكليية  الدرجية  بين  االرتبياط  معاميالت 
الصالبية النفسيية وأبعاد املقياس )االلتيزام، التحكم، 
والتحيدي(، تراوحيت ميا بين )0.845 يييييييييي 
0.870(، وهيي معاميالت مرتفعية ودالية إحصائييًا 
عنيد مسيتوى داللية )0.01( وهيذا يشير إىل صدق 

ثيم قاميت  املقيياس. ومين  الداخيي هليذا  االتسياق 
ُمعيدة املقيياس بحسياب معاميل ارتباط برسيون بن 
درجيات كل عبيارة والدرجية الكليية للبعيد اليذي 
تنتميي إلييه، وذليك بالنسيبة جلمييع أبعياد مقيياس 
توضيح   )7(  ،)6(  ،)5( رقيم  الصالبية، واجليداول 

ذليك:

معامل االرتباط العبــــــــــــــــــــــــارة معامل االرتباط العبـــــــــــــــــــــــــــــــارة

0.732 لدي القدرة على تحقيق أهدافي مهما 
كانت العقبات. 0.767 أبادر بالوقوف بجانب اآلخرين عند 

مواجهتهم ألي مشكلة.

0.750 حياتي اليومية مليئة باألشياء التي 
تجعلني أهتم بها. 0.853 أشعر بالسعادة عندما أقوم بمساعدة 

اآلخرين على مواجهتهم مشكلتهم.

0.860 يعتبرني اآلخرون شخصاً مفعماً 
بالحيوية والطاقة. 0.742 أحاول إنجاز أعمالي في موعدها 

المحدد.

0.730 أستطيع أن أصف نفسي بأنني 
شخصية قوية. 0.820 أعامل اآلخرين باألسلوب الذي 

أحب أن يعاملوني به.

0.798 والئي لبعض القيم والمبادئ اإليجابية 
جعل لحياتي قيمة. 0.846 أفكر في أهمية ما أعمله ومدى 

فائدته لآلخرين قبل أن أقوم به.

0.881 أحرص على تحمل المسؤولية وأداء 
ما هو مطلوب مني. 0.717 لدي القدرة على تعديل أهدافي 

وقيمي إذا دعت الضرورة لذلك.

0.759 أحرص على االلتزام بقيمي ومبادئي. 0.775 أعتقد أن اإلنسان يجب أن يكون 
مخلصاً في عمله.

0.895 ال توجد لدي أهداف أسعى إلى التمسك 
بها والدفاع عنها. 0.707 ال أتنازل عن حقوقي بسهولة.

0.717
ال أتردد في السعي وراء المشاركة 

في أي نشاط يخدم المجتمع الذي 
أعيش فيه.

0.781 أحرص دائماً على بذل كل ما في 
وسعي إلتقان العمل الذي أقوم به.

جدول رقم )5(

 معامل االرتباط بين عبارات بعد االلتزام والدرجة الكلية لبعد االلتزام ن=300
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قييم  أن   )5( رقيم  السيابق  جيدول  مين  يتضيح   
معاميالت االرتبياط بين الدرجية الكليية لبعيد االلتزام 
وكل عبيارة مين عبيارات بعيد االلتيزام دالية إحصائييًا، 
حييث تراوحيت معاميالت االرتبياط ميا بين )0.707 
يييييييييي 0.895( وهي قيم دالة إحصائيًا عند مسيتوى 
داللية )0.01( مميا يشير إىل صيدق االتسياق الداخيي 

لبعيد االلتيزام وعباراتيه. ويتضيح مين اجلدول السيابق 
الدرجية  بين  االرتبياط  معاميالت  قييم  أن   )6( رقيم 
بعيد  عبيارات  مين  عبيارة  وكل  التحكيم  لبعيد  الكليية 
التحكيم تراوحيت بين )0.710 ييييي 0.898( وهيي 
قييم دالية إحصائيًا عند مسيتوى داللة )0.01( مما يشير 
إىل صيدق االتسياق الداخيي لبعيد التحكيم وعباراتيه. 

معامل االرتباط العبـــــــــــــــــارة معامل االرتباط العبـــــــــــــــــــــــــــــــارة

0.755
أستطيع السيطرة على أعصابي 

والتحكم في غضبي على نحو 
جيد. 

0.754 كل ما يحدث لي من أمور هو 
نتيجة لتخطيطي الجيد.

0.856 أتخذ قراراتي بنفسي وال تملى 
علي من مصدر خارجي. 0.873 الاعترف بالحظ. (بل بالجهد 

والعمل(.

0.710 أحرص على التخطيط السليم 
لمختلف أمور حياتي. 0.719

أتصرف بتسرع في بعض 
المواقف الغامضة دون حساب 

لما قد يترتب على ذلك من نتائج 
سلبية.

0.812 أحل مشكالتي بنفسي دون 
االعتماد كثيراً على اآلخرين. 0.770

اعتقد أن الناس ال يحتاجون 
إلى بعضهم البعض ويمكنهم 

االعتماد على أنفسهم.

0.898 يسهل إثارتي عندما يعمد 
البعض إلى مضايقتي. 0.754 لدي القدرة على التحكم فيما 

يواجهني من ضغوط.

0.833

سبب نجاحي في أموري 
الدراسية يعتمد على قدراتي 
وجهودي وليس على الحظ 

والصدفة.

0.755

اعتقد أن حياة األفراد تتأثر 
بقوى خارجية (كالحظ والحسد 

... إلخ( ال يمكنهم السيطرة 
عليها.

0.762 أعتقد أن أسباب الفشل تعود 
للشخص نفسه. 0.857 اخطط لحياتي وال أترك ذلك 

للحظ والظروف الخارجية

جدول رقم )6(
معامل االرتباط بين عبارات بعد التحكم والدرجة الكلية لبعد التحكم ن=300
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قييم  أن   )7( رقيم  السيابق  اجليدول  مين  يتضيح 
معاميالت االرتبياط بن الدرجية الكلية لبعيد التحدي 
وكل عبيارة مين عبيارات بعيد التحيدي تراوحيت بن 
)0.710ييييييييييي 0.896( وهيي قيم دالية إحصائيًا 

صيدق  إىل  يشير  مميا   )0.01( داللية  مسيتوى  عنيد 
االتسياق الداخيي لبعيد التحيدي وعباراته.كيام قامت 
املقيياس عين طرييق  ثبيات  املقيياس بحسياب  ُمعيدة 
أفيراد  عيى  النفيسية  الصالبية  مقيياس  تطبييق  إعيادة 

معامل االرتباط العبـــــــــــــــــــارة معامل االرتباط العبـــــــــــــــــــــــــــــــارة

0.792 أستمتع بالتعامل مع المواقف 
الجديدة والغريبة. 0.883 نادراً ما أطلب مساعدة من قبل 

اآلخرين.

0.781 أحب أن أعمل أشياء جديدة 
ومختلفة. 0.804 أعتقد أن مواجهتي للمشكالت 

دليل على قوة تحملي.

0.896 أجد متعة عندما يكون لدي القدرة 
على مواجهة تحديات الحياة. 0.710 أشعر بالنشاط والحيوية عندما 

يطلب مني أداء عمل ما.

0.714 المشكالت التي ال أستطيع 
مواجهتها أهرب منها. 0.751 أسعى إلى مواجهة المشكالت 

ألني أثق في قدرتي على حلها.

0.785
أصر على مواصلة ما أقوم 

به من عمل حتى لو تعرضت 
لصعوبات في ذلك.

0.745
أرى الضغوط التي تواجهني 
من طبيعة الحياة وال بد من 

مواجهتها.

0.872 المشكالت التي تواجهني تحد من 
قدرتي على التحدي. 0.721 أعتقد بأنه لدي حب لالستطالع 

أكثر من معظم اآلخرين.

0.741 أشعر بالضيق والتوتر عندما 
أتعرض للمواقف الغامضة. 0.806 دائماً لدي شعور بأنه سوف 

تواجهني مشكالت.

0.795 أتغلب على ما يواجهني من 
مشكالت بسهولة. 0.815

أشعر بعدم كفاءتي وقدرتي 
على مواجهة المشكالت التي 

تصادفني.

0.868
أثق في قدرتي على التعامل مع 

المواقف الجديدة دون مساعدة من 
قبل اآلخرين.

0.754 أشعر بعدم ثقتي بنفسي وبأني 
عبء على اآلخرين.

0.724 أشعر بالحزن عندما ال أجد من 
يساعدني. 0.710

أفتقد إلى مواهب وقدرات كثيرة 
تساعدني على مواجهة الحياة 

ومشكالتها.

جدول رقم )7( 
معامل االرتباط بين عبارات بعد التحدي والدرجة الكلية لبعد التحدي ن=300



حممد بن مترك آل شري القحطاين : الصالبة النفسية يف ضوء بعض املتغريات الدميوجرافية لدى طالب املرحلة الثانوية مبدينة الرياض

220

العينية أنفسيهم )ن=300(، 150 طالبيًا، 150 طالبة، 
 )8( رقيم  متشياهبة، واجليدول  مرتين حتيت ظيروف 

يوضيح نتائيج اختبيار ثبيات املقيياس:

يتضيح مين اجلدول السيابق رقيم )8( أن معامالت 
األول  التطبيقين  يف  األفيراد  درجيات  بين  االرتبياط 
والثياين ملقيياس الصالبية النفسيية وأبعياده )االلتيزام، 
التحكم، والتحدي( تراوحيت بن )0.953ي0.989( 

وهيي قييم تشير إىل ثبيات املقياس. 

كيام قاميت ُمعيدة املقيياس بحسياب ثبيات املقياس 
ألفيا  معاميل  حسياب  طرييق  عين  وأبعياده  ككل 
كرونبياخ واجليدول السيابق رقيم )9( يوضيح  أن قيم 
معاميالت الثبيات للمقيياس ككل وألبعياده تراوحت 
بين )0.782 ي 0.842(، وهيي قييم تشير إىل ثبيات 
املقيياس. كيام قاميت ُمعيدة املقيياس بحسياب ثبيات 
مقيياس الصالبية النفسيية عين طريق حسياب التجزئة 
النصفيية واجليدول التيايل رقيم )10( يوضيح ذليك: 

أن معاميل  السيابق رقيم )10(  يتضيح مين اجليدول 
ثبيات مقيياس الصالبية النفسيية للمقيياس ككل وألبعاده 
تراوحت بين )0.765 ي 0.829(، وهي معامالت تشير 
إىل ثبيات املقيياس. وقيام الباحث يف هذا البحيث بالتحقق 
مين صيدق مقيياس الصالبية النفسيية عين طرييق تطبيقه 
طيالب  مين  طالبيًا   120 بلغيت  اسيتطالعية  عينية  عيى 
الرئيسية،  العينية  الريياض غير  الثانويية بمدينية  املرحلية 
وقيد راعيى الباحيث أن تكيون مواصفيات هيذه العينية 
مطابقية ملواصفيات العينة األساسيية، وتم حسياب صدق 
االتسياق الداخيي ليه من خالل حسياب معاميل االرتباط 
بين درجيات كل بعد مين أبعاد املقيياس والدرجية الكلية 

معامل االرتباط بين درجات األفراد 
في التطبيقين البعد

0.973 االلتزام
0.980 التحكم
0.953 التحدي
0.989 الدرجة الكلية

جدول رقم )8( 
معامل ثبات مقياس الصالبة النفسية وأبعاده

 عن طريق إعادة التطبيق ن=300

جدول رقم )9( 
حساب الثبات ألبعاد مقياس الصالبة النفسية وللمقياس

 ككل عن طريق معامل ألفا كرونباخ ن=300

معامل ألفا كرونباخ للثبات البعد

0.782 االلتزام
0.805 التحكم
0.814 التحدي

0.842 معامل ألفا كرونباخ 
للمقياس ككل

معامل ثبات االختبار عن 
طريق التجزئة النصفية البعد

0.765 االلتزام
0.781 التحكم
0.809 التحدي

0.829 معامل ثبات التجزئة 
النصفية للمقياس ككل

جدول رقم )10( 
ثبات مقياس الصالبة النفسية عن طريق

 التجزئة النصفية ن=300
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ليه، واجليدول السيابق رقيم )11( يوضيح قييم معامالت 
االرتبياط بين الدرجية الكليية ملقيياس الصالبية النفسيية 

وأبعياد مقيياس الصالبة النفسيية.          

يتضيح مين اجليدول السيابق رقيم )11( أن معامالت 
االرتبياط بين الدرجية الكليية ملقيياس الصالبية النفسيية 
وأبعاد املقيياس )االلتزام، التحكيم، والتحدي(، تراوحت 
ميا بين )0.673 ييييييييي 0.786(، وهيي معامالت دالة 
إحصائييًا عنيد مسيتوى داللية )0.01(، وهيذا يشير إىل 

صيدق االتسياق الداخيي ملقيياس الصالبة النفسيية. 
كيام قام الباحيث يف هذا البحث بحسياب معامالت 
االرتبياط بين درجية كل مفيردة مين مفيردات مقياس 
الصالبية النفسيية ودرجية البعيد اليذي تنتميي إلييه، 
وذليك بالنسيبة جلميع أبعياد مقياس الصالبة النفسيية، 

واجليداول رقيم )12(، )13(، )14( توضيح ذليك. 

معامل االرتباط البعد
**0.673 االلتزام
**0.702 التحكم
**0.786 التحدي

جدول رقم )11( 
معامل االرتباط بين الدرجة الكلية لمقياس الصالبة  النفسية 

وأبعاد مقياس الصالبة النفسية ن = 120

** دال عند مستوى )0.01(

** دال عند مستوى )0.01(

معامل 
االرتباط العبــــــــــــــــــــارة معامل 

االرتباط العبـــــــــــــــــــــــــــــــارة

.527)**) لدي القدرة على تحقيق أهدافي مهما 
كانت العقبات. .347)**) أبادر بالوقوف بجانب اآلخرين عند مواجهتهم 

ألي مشكلة.

.485)**) حياتي اليومية مليئة باألشياء التي 
تجعلني أهتم بها. .368)**) أشعر بالسعادة عندما أقوم بمساعدة اآلخرين 

على مواجهتهم مشكلتهم.

.370)**) يعتبرني اآلخرون شخصاً مفعماً بالحيوية 
والطاقة. .336)**) أحاول إنجاز أعمالي في موعدها المحدد.

.379)**) أستطيع أن أصف نفسي بأنني شخصية 
قوية. .376)**) أعامل اآلخرين باألسلوب الذي أحب أن 

يعاملوني به.

.501)**) والئي لبعض القيم والمبادئ اإليجابية 
جعل لحياتي قيمة. .547)**) أفكر في أهمية ما أعمله ومدى فائدته لآلخرين 

قبل أن أقوم به.

.337)**) أحرص على تحمل المسئولية وأداء ما 
هو مطلوب مني. .500)**) لدي القدرة على تعديل أهدافي وقيمي إذا دعت 

الضرورة لذلك.

.387)**) أحرص على االلتزام بقيمي ومبادئي. .454)**) أعتقد أن اإلنسان يجب أن يكون مخلصاً في 
عمله.

.509)**) ال توجد لدي أهداف أسعى إلى التمسك 
بها والدفاع عنها. .435)**) ال أتنازل عن حقوقي بسهولة.

.356)**) ال أتردد في السعي وراء المشاركة في 
أي نشاط يخدم المجتمع الذي أعيش فيه. .501)**) أحرص دائماً على بذل كل ما في وسعي إلتقان 

العمل الذي أقوم به.

جدول رقم )12( 
معامل االرتباط بين عبارات بعد االلتزام والدرجة الكلية لبعد االلتزام ن =120
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يتضيح مين اجليدول السيابق رقيم )12( أن مجييع 
الكليية لبعيد  الدرجية  قييم معاميالت االرتبياط بين 
االلتيزام وكل عبيارة مين عبيارات بعيد االلتيزام دالية 
إحصائييًا عنيد مسيتوى داللية )0.01( مميا يشير إىل 

صيدق االتسياق الداخيي لبعيد االلتيزام وعباراتيه.
يتضيح من اجلدول السيابق رقيم )13( أن مجيع قيم 
معاميالت االرتبياط بن الدرجية الكلية لبعيد التحكم 

وكل عبيارة مين عبيارات بعيد التحكيم دالية إحصائيًا 
صيدق  إىل  يشير  مميا   )0.01( داللية  مسيتوى  عنيد 

االتسياق الداخيي لبعيد التحكيم وعباراتيه.
قييم  مجييع  أن   )14( رقيم  اجليدول  مين  يتضيح 
معاميالت االرتبياط بن الدرجية الكلية لبعيد التحدي 
وكل عبيارة مين عبيارات بعيد التحيدي دالية إحصائيًا 
صيدق  إىل  يشير  مميا   ،)0.01( داللية  مسيتوى  عنيد 

معامل االرتباطالعبــــــــــــــــــارةمعامل االرتباطالعبـــــــــــــــــــــــــــــــارة

كل ما يحدث لي من أمور هو 
(**(544.نتيجة لتخطيطي الجيد.

أستطيع السيطرة على أعصابي 
والتحكم في غضبي على نحو 

جيد. 
.535)**)

ال أعترف بالحظ. (بل بالجهد 
اتخذ قراراتي بنفسي وال تملى (**(422.والعمل(.

(**(466.علي من مصدر خارجي.

أتصرف بتسرع في بعض 
المواقف الغامضة دون 

حساب لما قد يترتب على ذلك 
من نتائج سلبية.

أحرص على التخطيط السليم (**(313.
(**(454.لمختلف أمور حياتي.

اعتقد أن الناس ال يحتاجون 
إلى بعضهم البعض ويمكنهم 

االعتماد على أنفسهم.
أحل مشكالتي بنفسي دون (**(451.

(**(375.االعتماد كثيراً على اآلخرين.

لدي القدرة على التحكم فيما 
يسهل إثارتي عندما يعمد البعض (**(447.يواجهني من ضغوط.

(**(527.إلى مضايقتي.

أعتقد أن حياة األفراد تتأثر 
بقوى خارجية (كالحظ 

والحسد ... إلخ( ال يمكنهم 
السيطرة عليها.

.529)**)
سبب نجاحي في أموري الدراسية 

يعتمد على قدراتي وجهودي 
وليس على الحظ والصدفة.

.472)**)

أخطط لحياتي وال أترك ذلك 
أعتقد أن أسباب الفشل تعود (**(468.للحظ والظروف الخارجية

(**(407.للشخص نفسه.

جدول رقم )13( 
معامل االرتباط بين عبارات بعد التحكم والدرجة الكلية لبعد التحكم ن =120 

** دال عند مستوى )0.01(
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االتسياق الداخيي لبعيد التحيدي وعباراتيه.
وقيام الباحيث يف هيذا البحيث بالتحقيق مين ثبيات 
مقيياس الصالبية النفسيية عين طرييق تطبيقيه عيى عينة 
املرحلية  طيالب  مين  طالبيًا   120 بلغيت  اسيتطالعية 
وقيد  الرئيسية،  العينية  غير  الريياض  بمدينية  الثانويية 

راعيى الباحيث أن تكون مواصفيات هذه العينية مطابقة 
ملواصفيات العينية األصليية للبحيث، وتيم التحقيق من 
ثبيات مقياس الصالبة النفسيية املسيتخدم يف هذا البحث 
عين طرييق حسياب معاميل ثبيات ألفيا كرونبياخ ليكل 
بعيد مين أبعياد املقيياس والدرجية الكليية ليه،  كيام قيام 

معامل االرتباطالعبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارةمعامل االرتباطالعبـــــــــــــــــــــــــــــــارة
نادراً ما أطلب مساعدة من قبل 

أستمتع بالتعامل مع المواقف الجديدة (**(452.اآلخرين.
(**(336.والغريبة.

أعتقد أن مواجهتي للمشكالت دليل 
(**(421.أحب أن أعمل أشياء جديدة ومختلفة.(**(523.على قوة تحملي.

أشعر بالنشاط والحيوية عندما يطلب 
أجد متعة عندما يكون لدي القدرة (**(498.مني أداء عمل ما.

(**(453.على مواجهة تحديات الحياة.

أسعى إلى مواجهة المشكالت، ألني 
المشكالت التي ال أستطيع مواجهتها (**(446.أثق في قدرتي على حلها.

(**(524.أهرب منها.

أرى الضغوط التي تواجهني من 
(**(398.طبيعة الحياة وال بد من مواجهتها.

أصر على مواصلة ما أقوم به من 
عمل حتى لو تعرضت لصعوبات 

في ذلك.
.587)**)

أعتقد بأنه لدي حب لالستطالع أكثر 
المشكالت التي تواجهني تحد من (**(611.من معظم اآلخرين.

(**(569.قدرتي على التحدي.

دائماً لدي شعور بأنه سوف تواجهني 
أشعر بالضيق والتوتر عندما أتعرض (**(448.مشكالت.

(**(476.للمواقف الغامضة.

أشعر بعدم كفاءتي وقدرتي على 
أتغلب على ما يواجهني من مشكالت (**(513.مواجهة المشكالت التي تصادفني.

(**(387.بسهولة.

أشعر بعدم ثقتي بنفسي وبأني عبء 
(**(569.على اآلخرين.

أثق في قدرتي على التعامل مع 
المواقف الجديدة دون مساعدة من قبل 

اآلخرين.
.449)**)

أفتقد إلى مواهب وقدرات كثيرة 
تساعدني على مواجهة الحياة 

ومشكالتها.
أشعر بالحزن عندما ال أجد من (**(459.

(**(532.يساعدني.

جدول رقم )14( 
معامل االرتباط بين عبارات بعد التحدي والدرجة الكلية لبعد التحدي ن =120

** دال عند مستوى )0.01(
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الباحيث باسيتخدام طريقتيي التجزئة النصفية )سيبرمان 
– بيراون، وجتيامن( للتحقق مين ثبات املقيياس، واجلدول 

السـابق رقيم )15( يوضيح ذلك.

يتضيح مين اجلدول السيابق رقيم )15( أن قييم معامل 
الثبيات بطريقة ألفيا كرونباخ قيد تراوحت بين )0.711( 
و)0.872(، كيام تراوحيت قييم الثبيات بطريقتيي التجزئة 
 )0.671( بين  وجتيامن(  )سيبرمان_براون،  النصفيية 
املقيياس  ثبيات  عيى  تيدل  قييم  ومجيعهيا  و)0.855(، 
وإمكانيية االعتامد عليه والوثوق يف نتائجيه يف هذا البحث. 

إجراءات تطبيق البحث: 
مين أجيل التحقيق مين فرضييات البحث قيام الباحث 

باتبياع اإلجيراءات التالية: 
تطبيقيه يف  تيم  اليذي  املقيياس  بتحدييد  الباحيث  قيام 
البحيث، وهيو مقياس الصالبية النفسيية إعيداد )املقاطي، 
1433(. تيم تطبييق أداة البحيث بصيورة أولية عيى العينة 
االسيتطالعية، والباليغ عددهيا )120( طالبيًا مين السينة 
التخصيص  ومين  الثالثية(  ي  الثانيية  ي  )األوىل  الدراسيية 
اليدرايس )عليوم طبيعيية ي علوم رشعيية( ومن عيدد أفراد 
األرسة )أقيل مين 5 أفيراد يييي مين 5 إىل 7 أفيراد ي 8 أفراد 
الريياض،  بمدينية  الثانويية  املرحلية  طيالب  مين  فأكثير( 

للمقيياس  السييكومرتية  اليدالالت  مين  للتأكيد  وذليك 
املسيتخدم يف البحيث من خالل حسياب الصيدق والثبات 
له.التطبييق للمقياس السيابق الذكر، والذي تيم من خالله 
مجيع البيانيات للتحقق من فرضييات البحيث وأهدافه عى 
العينة األساسيية، والباليغ عددها 1248 طالبيًا من املرحلة 
الثانويية بمدينية الرياض مقسيمة إىل 431 طالبًا من السينة 
الدراسيية األوىل، و414 طالبًا من السينة الدراسيية الثانية، 
و403 طيالب مين السينة الدراسيية الثالثية، و396 طالبيًا 
مين تصيص العليوم الطبيعيية، و417 طالبيًا من تصص 
العليوم الرعيية، و423 طالبيًا عيدد أفراد أرستيه أقل من 
5 أفيراد، و454 طالبيًا عدد أفراد أرسته مين 5 إىل 7 أفراد، 
و371 طالبيًا عيدد أفيراد أرستيه 8 فأكثير، وبعيد ذليك تم 
إدخيال البيانيات التيي تيم مجعهيا إىل احلاسيوب ومعاجلتها 
اإلحصائيي  الرناميج  اسيتخدام  طرييق  عين  إحصائييًا 
)SPSS(.  تيم اسيتخالص النتائيج بعيد معاجلية البيانات، 

ثيم قيام الباحيث بعيرض النتائج وتفسيرها.
األساليب اإلحصائية املستخدمة بالبحث: 

لإلجابية عن تسياؤالت البحث والتحقق مين فرضياته 
قيام الباحيث باسيتخدام عيدد مين األسياليب اإلحصائيية 

أبعاد المقياس
طريقة حساب الثبات

ألفا كرونباخ
التجزئة النصفية

جتمانسبيرمان_براون
0.7300.7100.710االلتزام
0.7110.6720.671التحكم
0.7650.7440.742التحدي

0.8720.8550.854الدرجة الكلية

جدول رقم )15( 
ثبات مقياس الصالبة النفسية باستخدام معامل ثبات ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية ن= 120
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االجتامعيية  للعليوم  اإلحصائيية  احلزمية  باسيتخدام 
Statistical Package for Social Sciences والتيي يرميز 
اإلحصائيية  واألسياليب   ،)SPSS( بالرميز  باختصيار  هليا 

 : هي
حتلييل التبايين األحيادي، واختبيار أقيل فيرق معنيوي 

الفيرض األول والثاليث. LSD، للتحقيق مين 
اختبار )ت( T-Test، للتحقق من الفرض الثاين.

نتائج البحث وتفسيها:
وهيو عرض وتفسير للنتائيج التي توصيل إليها البحث 
بواسيطة  البيانيات  ومجيع  البحيث،  أدوات  تطبييق  بعيد 
هيذه األدوات ومعاجلتهيا إحصائييًا عين طرييق الرناميج 
هيذا  فرضييات  لتسلسيل  وفقيا   ،)SPSS( اإلحصائيي 

كالتيايل: البحيث، وهيي 
نتائج الفرض األول:

ينيص الفيرض األول عيى أنيه: ”ال توجد فيروق ذات 
والدرجية  )األبعياد  النفسيية  الصالبية  داللية إحصائيية يف 
الكليية( تعيزى إىل متغير السينة الدراسيية )األوىل ي الثانيية 
ي الثالثية( ليدى طالب املرحلية الثانويية بمدينية الرياض“. 
الباحيث  قيام  الفيرض  هيذا  صحية  مين  وللتحقيق 
طيالب  درجيات  متوسيطات  بين  الفيروق  بحسياب 
السينوات الدراسيية الثيالث يف الصالبية النفسيية )األبعياد 
والدرجية الكليية( باسيتخدام األسيلوب اإلحصائي حتليل 
التبايين األحيادي One Way ANOVA وجياءت النتائيج 

و)17(:  )16( رقيم  اجلدولين  يف  كيام 

االنحراف المعياري المتوسط العدد السنة الدراسية البعد
5.34648 43.2181 431 أول ثانوي

االلتزام
6.64407 44.0942 414 ثاٍن ثانوي
4.13244 44.6849 403 ثالث ثانوي
5.50888 43.9824 1248 اإلجمالي
3.79651 30.8538 431 أول ثانوي

التحكم
3.77401 31.1159 414 ثاٍن ثانوي
4.17158 31.8958 403 ثالث ثانوي
3.93594 31.2772 1248 اإلجمالي
6.28903 44.5754 431 أول ثانوي

التحدي
5.08117 45.6256 414 ثاٍن ثانوي
9.98487 46.4243 403 ثالث ثانوي
7.40984 45.5208 1248 اإلجمالي
12.67303 118.6473 431 أول ثانوي

المجموع
12.94922 120.8357 414 ثاٍن ثانوي
15.05314 123.0050 403 ثالث ثانوي
13.67986 120.7804 1248 اإلجمالي

جدول رقم  )16( 
األعداد والمتوسطات واالنحرافات المعيارية لدرجات عينة البحث على مقياس الصالبة النفسية وفقا لمتغير السنة الدراسية
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رقيييم  السيييابق  اجليييدول  مييين  يتضيييح 
)17( أنيييه توجيييييييييييد فيييروق ذات داللييية 
إحصائيييية عنيييد مسيييتوى داللييية )0.01( بييين 
متوسيييطات درجيييات طيييالب السنييييييييوات 
الدراسيييية الثالثييية يف الصييييييييييالبة النفسيييية 

)األبعييياد والدرجييييييييييية الكليييييييييييييية(، 
وملعرفييية اجتييياه هيييذه الفيييروق قيييام الباحيييث 
 LSD بحسيييييييييياب أقيييل فيييرق معنيييوى
كاختبيييار تتبعيييي، وجييياءت النتائيييج كيييام يف 

اجليييدول رقيييم )18( التيييايل:

درجات مجموع المربعاتمصدر التباينالبعد
الحرية

متوسط 
مستوى فالمربعات

الداللة

االلتزام

455.8102227.905بين المجموعات
7.589.001

37387.803124530.030داخل المجموعات

37843.6121247المجموع

التحكم

242.2252121.112بين المجموعات
7.904.000

19075.849124515.322داخل المجموعات

19318.0741247المجموع

التحدي

718.7492359.374بين المجموعات
6.604.001

67748.710124554.417داخل المجموعات

68467.4581247المجموع

المجموع

3956.62821978.314بين المجموعات
10.736.000

229405.2151245184.261داخل المجموعات

233361.8431247المجموع

جدول رقم )17( 
نتائج الفروق بين متوسطات طالب السنوات الدراسية الثالث في الصالبة النفسية 

)األبعاد والدرجة الكلية( باستخدام تحليل التباين األحادي )ن = 1248(
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يتضيييح مييين اجليييدول رقيييم )18( السيييابق 
وجيييود فيييروق ذات داللييية إحصائيييية عنيييد 
متوسيييطات  بييين   )0.05( داللييية  مسيييتوى 
درجيييات طيييالب الثاليييث الثانيييوي ومتوسيييطات 
درجيييات طيييالب األول الثانيييوي يف الصالبييية 
النفسيييية )الدرجييية الكليييية ومجييييع األبعييياد( 
لصاليييح طيييالب الثاليييث الثانيييوي، وتوجيييد فيييروق 
ذات داللييية إحصائيييية عنيييد مسيييتوى داللييية )0.05( 
بييين متوسيييطات درجيييات طيييالب الثييياين الثانيييوي 
ومتوسيييطات درجيييات طيييالب األول الثانيييوي يف 

الصالبييية النفسيييية )الدرجييية الكليييية وبعيييدي االلتيييزام 
والتحيييدي( لصاليييح طيييالب الثييياين الثانيييوي، وتوجيييد 
فيييروق ذات داللييية إحصائيييية عنيييد مسيييتوى داللييية 
)0.05( بييين متوسيييطات درجيييات طيييالب الثاليييث 
الثانيييوي ومتوسيييطات درجيييات طيييالب الثييياين 
الثانيييوي يف الصالبييية النفسيييية )الدرجييية الكليييية وبعيييد 
التحكيييم( لصاليييح طيييالب الثاليييث الثانيييوي، وبالتيييايل 
فيييإن فيييرض البحيييث مل يتحقيييق، فنرفيييض الفيييرض 
الصفيييري ونقبيييل الفيييرض البدييييل، وهيييو توجيييد 
فيييروق ذات داللييية إحصائيييية يف الصالبييية النفسيييية 

ثالث ثانويثاني ثانويأول ثانويالسنة الدراسيةأبعاد الصالبة النفسية

االلتزام
(*(1.46677-(*(87611.--أول ثانوي
59066.--ثاٍن ثانوي
-ثالث ثانوي

التحكم
(*(1.04195-26211.--أول ثانوي
(*(77984.--ثاٍن ثانوي
-ثالث ثانوي

التحدي
(*(1.84891-(*(1.05020--أول ثانوي
79871.--ثاٍن ثانوي
-ثالث ثانوي

الدرجة الكلية للصالبة 
النفسية

(*(4.35763-(*(2.18842--أول ثانوي
(*(2.16921--ثاٍن ثانوي
-ثالث ثانوي

جدول رقم )18( 
نتائج اختبار أقل فرق معنوي LSD لمعرفة اتجاه الفروق وداللتها في الصالبة النفسية

 )األبعاد والدرجة الكلية( التي تعزى للسنة الدراسية

  * دال عند مستوى داللة )0.05(
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)األبعييياد والدرجييية الكليييية( تعيييزى إىل متغييير السييينة 
ليييدى  الثالثييية(  ييييييي  الثانيييية  يييييييي  الدراسيييية )األوىل 
طيييالب املرحلييية الثانويييية بمدينييية الريييياض، ويمكييين 
تفسييير هيييذه النتيجييية بيييأن درجييية الصالبييية النفسيييية 
تيييزداد بتقيييدم الطاليييب يف السييينة الدراسيييية، وذليييك 
عييير النضيييج واخليييرات املكتسيييبة مييين تفاعيييل 
الطيييالب ميييع زمالئهيييم وأسييياتذهتم ومييين حوهليييم، 
وباكتسييياب الطاليييب خيييرات حياتيييية وتعليميييية 
أكثييير، مميييا جيعليييه قيييادرًا عيييى مواجهييية األحيييداث 
ومتتعيييه بصالبييية نفسيييية، وبعيييد اطيييالع الباحيييث 
عيييى نتائيييج الدراسيييات السيييابقة ويف حيييدود علميييه ال 
توجيييد دراسيييات اتفقيييت أو اختلفيييت نتيجتهيييا ميييع 
النتيجييية احلاليييية، وبالتيييايل ينفيييرد البحيييث عييين غيييره 
مييين الدراسيييات السيييابقة باختالفيييه عنهيييا يف الكشيييف 
عييين الفيييروق ذات الداللييية اإلحصائيييية يف الصالبييية 
النفسيييية )األبعييياد والدرجييية الكليييية( والتيييي تعيييزى 
إىل متغييير السييينة الدراسيييية )األوىل يييييييي الثانيييية ييييييي 
الثالثييية( ليييدى طيييالب املرحلييية الثانويييية بمدينييية 

الريييياض.
نتائج الفرض الثاين:

ينيييص الفيييرض الثييياين عيييى أنيييه: »توجيييد فيييروق 
ذات داللييية إحصائيييية يف الصالبييية النفسيييية )األبعييياد 
والدرجييية الكليييية( تعيييزى إىل متغييير التخصيييص 
اليييدرايس )عليييوم طبيعيييية يييييييي عليييوم رشعيييية( ليييدى 

طيييالب املرحلييية الثانويييية بمدينييية الريييياض«. 
وللتحقيييق مييين صحييية هيييذا الفيييرض قيييام الباحيييث 

بحسييياب الفيييروق بييين متوسيييطات درجيييات طيييالب 
يييييييي عليييوم رشعيييية(  تصييييص )عليييوم طبيعيييية 
يف الصالبييية النفسيييية )األبعييياد والدرجييية الكليييية( 
باسيييتخدام األسيييلوب اإلحصائيييي اختبيييار )ت( 
 Independent للفيييروق بييين جمموعتييين مسيييتقلتن
Samples T-Test ، وجييياءت النتائيييج كيييام يف اجليييدول 

رقيييم )19(.
يتضيح من اجليدول رقيم )19( وجود فيروق ذات 
بين   )0.01( داللية  مسيتوى  عنيد  إحصائيية  داللية 
متوسيطات درجيات طيالب تصييص )عليوم طبيعية 
يييييي عليوم رشعيية( يف الصالبية النفسيية )الدرجية 
الكليية وبعيدي التحكيم والتحيدي( لصاليح طيالب 
ذات  فيروق  توجيد  وال  الطبيعيية،  العليوم  تصيص 
طيالب  درجيات  متوسيطات  بين  إحصائيية  داللية 
تصييص )عليوم طبيعيية يييييي عليوم رشعيية( يف بعد 
االلتيزام )مين أبعاد الصالبة النفسيية(، ومما سيبق نقبل 
فيرض البحيث جزئييًا حيث توجيد فيروق ذات داللة 
إحصائيية عند مسيتوى داللة )0.01( بن متوسيطات 
درجيات طيالب تصييص )عليوم طبيعية يييييي علوم 
رشعيية( يف الصالبية النفسيية )الدرجة الكليية وبعدي 
التحكيم والتحيدي( لصاليح طيالب تصيص العلوم 
يتعليق  فييام  البحيث  فيرض  نرفيض  بينيام  الطبيعيية، 
طيالب  درجيات  متوسيطات  بين  فيروق  بوجيود 
تصييص )عليوم طبيعيية يييييي عليوم رشعيية( يف بعد 
االلتيزام )مين أبعاد الصالبة النفسيية(، حيث أشيارت 
النتائيج إىل عيدم وجيود فيروق ذات داللية إحصائيية 
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)عليوم  تصييص  طيالب  درجيات  متوسيطات  بين 
طبيعيية ييييي علوم رشعيية( يف بعد االلتيزام )من أبعاد 
الصالبة النفسيية(، ويمكن تفسير النتائج السيابقة بأن 
الطيالب الذيين خيتيارون تصيص )العليوم الطبيعية( 
هيم يف األغليب مين الطيالب ذوي الطميوح املرتفيع، 
التيي  العلميية  بالكلييات  االلتحياق  يرييدون  الذيين 
تتمييز موادهيا ومقرراهتيا ببعيض الصعوبية، وحتتياج 
إىل بيذل املزييد مين اجلهيد، مميا جيعيل الطيالب الذين 
خيتيارون هيذا التخصيص مين ذوي الصالبية النفسيية 
املرتفعية ولدهييم قيدرًا مرتفعًا مين التحكيم والتحدي 
)مين أبعياد الصالبية النفسيية(، كيام أن - غالبيًا - مين 
هيم  الطبيعيية(  )العليوم  تصيص  يف  وُيقبيل  خيتيار 
الطيالب املتفوقيون الذيين يتوقيع أن لدهيم قيدرًا عاليًا 

مين الصالبية النفسيية املرتفعية ولدهييم قيدرًا مرتفعيًا 
مين التحكم والتحيدي )من أبعياد الصالبة النفسيية(، 
)البرقيدار،  دراسية  ميع  احلاليية  النتيجية  وتتفيق 
التيي تنيص عيى عيدم  للنتيجية  2011م(، وبالنسيبة 
وجيود فيروق ذات داللية إحصائيية بين متوسيطات 
درجيات طيالب تصييص )عليوم طبيعية يييييي علوم 
رشعيية( يف بعيد االلتزام )مين أبعاد الصالبة النفسيية( 
فيمكن تفسير هذه النتيجية إىل أن طالب التخصصات 
الرعيية يمتيازون هيم أيضيًا بقيدر كبير مين االلتزام 
بحكيم دراسيتهم الرعية فهيم ال يقلون يف هيذا البعد 
عن طيالب التخصصيات الطبيعيية، األمر اليذي أدى 
إىل عيدم وجيود فيروق دالة بينهيم، واختلفيت النتيجة 
احلاليية مع دراسية )البرقيدار، 2011م(، وبعد اطالع 

مستوى 
الداللة قيمة ت االنحراف 

المعياري المتوسط العدد التخصص أبعاد الصالبة النفسية

.787 -.270 6.96879 45.9773 396 علوم طبيعية
االلتزام

8.69989 46.1271 417 علوم شرعية

.000 5.697
3.46644 32.3081 396 علوم طبيعية

التحكم
4.31748 30.7386 417 علوم شرعية

.000 5.940
4.94473 45.5530 396 علوم طبيعية

التحدي
5.89611 43.2902 417 علوم شرعية

.000 3.785
11.80106 123.8384 396 علوم طبيعية الدرجة الكلية للصالبة 

15.75220النفسية 120.1559 417 علوم شرعية

جدول رقم )19(
نتائج اختبار ت للفروق بين متوسطات درجات طالب تخصصي 

)علوم طبيعية- علوم شرعية( في الصالبة النفسية )األبعاد والدرجة الكلية(
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الباحيث عيى نتائيج الدراسيات السيابقة ويف حيدود 
علميه ال توجيد دراسيات اتفقيت نتيجتها ميع النتيجة 

. لية حلا ا
نتائج الفرض الثالث:

ينيص الفيرض الثاليث عيى أنيه: »ال توجيد فروق 
)األبعياد  النفسيية  الصالبية  يف  إحصائيية  داللية  ذات 
والدرجية الكليية( تعيزى إىل متغير عدد أفيراد األرسة 
)أقيل مين 5 أفراد يييييي مين 5 إىل 7 أفراد يييي 8 أفراد 

فأكثير( لدى طيالب املرحلة الثانويية بمدينة الرياض«. 
وللتحقيق مين صحية هيذا الفيرض قيام الباحيث 
بحسياب الفيروق بين متوسيطات درجيات الطيالب 
يف الصالبية النفسيية )األبعياد والدرجية الكليية( التيي 
األسيلوب  باسيتخدام  األرسة  أفيراد  لعيدد  تعيزى 
 One Way األحيادي  التبايين  حتلييل  اإلحصائيي 
ANOVA وجياءت النتائيج كيام يف اجلدولين التاليين 

و)21(.  )20( رقيم 

جدول رقم )20( 
األعداد والمتوسطات واالنحرافات المعيارية لدرجات عينة البحث على مقياس الصالبة النفسية وفقا لمتغير عدد أفراد األسرة

االنحراف المعياري المتوسط العدد عدد أفراد األسرة البعد
5.84066 43.2340 423 أقل من 5 أفراد

االلتزام
6.14410 43.2313 454 من 5 إلى 7 أفراد
5.36729 42.9084 371  8 أفراد فأكثر
5.81614 43.1362 1248 اإلجمالي
4.42232 30.9314 423 أقل من 5 أفراد

التحكم
4.08188 30.4383 454 من 5 إلى 7 أفراد
3.59430 30.4555 371  8 أفراد فأكثر
4.06905 30.6106 1248 اإلجمالي
7.75337 45.6903 423 أقل من 5 أفراد

التحدي
6.52400 46.2159 454 من 5 إلى 7 أفراد
5.87537 46.9596 371  8 أفراد فأكثر
6.80472 46.2588 1248 اإلجمالي
15.17889 119.8558 423 أقل من 5 أفراد

المجموع
14.43613 119.8855 454 من 5 إلى 7 أفراد
12.66589 120.3235 371  8 أفراد فأكثر
14.18870 120.0056 1248 اإلجمالي
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 يتضيييح مييين اجليييدول السيييابق رقيييم )21( 
عيييدم وجيييود فيييروق ذات داللييية إحصائيييية بييين 
الصالبييية  يف  الطيييالب  درجيييات  متوسيييطات 
النفسيييية )الدرجييية الكليييية وبعيييدي االلتيييزام 
والتحكيييم( تعيييزى إىل متغييير عيييدد أفيييراد األرسة 
)أقيييل مييين 5 أفيييراد يييييييي مييين 5 إىل 7 أفيييراد يييييي 
8 أفيييراد فأكثييير( ليييدى طيييالب املرحلييية الثانويييية 
بمدينييية الريييياض، وتوجيييد فيييروق ذات داللييية 
إحصائيييية عنيييد مسيييتوى داللييية )0.05( بييين 

متوسيييطات درجيييات الطيييالب يف بعيييد التحيييدي 
)مييين أبعييياد مقيييياس الصالبييية النفسيييية( تعيييزى 
إىل متغييير عيييدد أفيييراد األرسة )أقيييل مييين 5 أفيييراد 
يييييييي مييين 5 إىل 7 أفيييراد يييييي 8 أفيييراد فأكثييير( ليييدى 
طيييالب املرحلييية الثانويييية بمدينييية الريييياض، 
وملعرفييية اجتييياه هيييذه الفيييروق قيييام الباحيييث 
بحسييياب أقيييل فيييرق معنيييوى LSD كاختبيييار 
تتبعيييي، وجييياءت النتائيييج كيييام يف اجليييدول رقيييم 

)22( التيييايل: 

جدول )21( 
نتائج الفروق بين متوسطات الطالب في الصالبة النفسية )األبعاد والدرجة الكلية(

 التي تعزى لعدد أفراد األسرة باستخدام تحليل التباين األحادي )ن = 1248(

درجات مجموع المربعاتمصدر التباينالبعد
الحرية

متوسط 
مستوى فالمربعات

الداللة

االلتزام
27.413213.707بين المجموعات

.405.667 42155.430124533.860داخل المجموعات
42182.8431247المجموع

التحكم
65.939232.970بين المجموعات

1.994.137 20580.801124516.531داخل المجموعات
20646.7401247المجموع

التحدي
319.7332159.867بين المجموعات

3.466.032 57421.670124546.122داخل المجموعات
57741.4031247المجموع

المجموع
53.527226.764بين المجموعات

.133.876 250991.4331245201.600داخل المجموعات
251044.9611247المجموع
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وجيود   )22( رقيم  السيابق  اجليدول  مين  يتضيح 
داللية  مسيتوى  عنيد  إحصائيية  داللية  ذات  فيروق 
)0.05( بين متوسيطات درجيات طيالب األرس )8 
أفيراد فأكثر( وطيالب األرس )أقل من 5 أفيراد( يف بعد 
التحيدي مين أبعياد مقيياس الصالبية النفسيية لصالح 
طيالب األرس )8 أفيراد فأكثر(، وال توجيد فروق ذات 
داللية إحصائية بن متوسيطات درجيات طالب األرس 
)8 أفيراد فأكثير( وطيالب األرس )مين 5 إىل 7 أفيراد( 
يف بعيد التحيدي مين أبعياد مقيياس الصالبية النفسيية 
، وكذليك ال توجيد فيروق ذات داللية إحصائيية بين 
متوسيطات درجات طالب األرس )مين 5 إىل 7 أفراد( 
وطيالب األرس )أقل مين 5 أفراد( يف بعيد التحدي من 
أبعياد مقيياس الصالبية النفسيية، ويمكين تفسير هذه 
النتيجية بيأن الطالب الذيين ينتميون إىل ُأرس ذات عدد 
أكير )8 أفيراد فأكثير( ينميو بينهيم التحيدي، نتيجية 
زييادة عيدد اإلخيوة داخيل األرسة وحماولية كل منهيم 
أن يثبيت ذاتيه منافسيًا يف ذليك بقيية إخوتيه، مميا جيعل 
درجية التحيدي عنده أعى مين الطالب الذيين ينتمون 
أفيراد(،   5 مين  )أقيل  األقيل  العيدد  ذات  األرس  إىل 

ومميا سيبق نقبيل فيرض البحيث »الفيرض الصفيري« 
جزئييًا حييث ال توجيد فيروق ذات داللية إحصائيية 
بين متوسيطات درجات الطيالب يف الصالبة النفسيية 
)الدرجية الكلية وبعيدي االلتزام والتحكيم( تعزى إىل 
متغير عيدد أفيراد األرسة )أقيل مين 5 أفيراد ييييي من 
5 إىل 7 أفيراد يييي 8 أفيراد فأكثر( لدى طيالب املرحلة 
الثانويية بمدينية الريياض، بينيام نرفض فيرض البحث 
فييام يتعليق بعيدم وجيود فيروق ذات داللية إحصائيية 
بين متوسيطات درجات الطيالب يف الصالبة النفسيية 
)بعيد التحيدي( تعيزى إىل متغير عيدد أفيراد األرسة 
 8 يييي  أفيراد   7 إىل   5 يييييي مين  أفيراد   5 )أقيل مين 
أفيراد فأكثير( ليدى طيالب املرحلية الثانويية بمدينية 
الريياض، وبعيد اطالع الباحيث عى نتائج الدراسيات 
السيابقة ويف حيدود علميه ال توجيد دراسيات اتفقيت 
وبالتيايل  احلاليية،  النتيجية  ميع  نتيجتهيا  اختلفيت  أو 
ينفيرد هيذا البحيث عن غيره من الدراسيات السيابقة 
باختالفيه عنهيا يف الكشيف عين الفيروق يف الصالبية 
النفسيية )األبعياد والدرجية الكليية( والتيي تعيزى إىل 
متغير عيدد أفيراد األرسة )أقيل مين 5 أفيراد ييييي من 

8 أفراد فأكثرمن 5 إلى 7 أفرادأقل من 5 أفرادعدد أفراد األسرةالبعد

التحدي
)*(1.26926-52555.--أقل من 5 أفراد

74371.--من 5 إلى 7 أفراد
-8 أفراد فأكثر

جدول رقم )22( 
نتائج اختبار أقل فرق معنوي LSD لمعرفة اتجاه وداللة الفروق في بعد التحدي 

)من أبعاد مقياس الصالبة النفسية( التي تعزى لعدد أفراد األسرة

  * دال عند مستوى داللة )0.05(
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5 إىل 7 أفيراد يييي 8 أفيراد فأكثر( لدى طيالب املرحلة 
الرياض. بمدينية  الثانويية 

توصيات البحث:
تنبثيق هيذه التوصييات من خيالل اإلطيار النظري 
والدراسيات السيابقة والنتائج التي أسيفر عنها البحث 

يي: كيام  وذلك 
بالصالبية  العنايية  بيرورة  الباحيث  ييويص   •
النفسيية لدى طيالب املرحلية الثانويية بمدينة 
الريياض وذلك من خالل دراسية هيذا املتغر، 
لتنميية  املناسيبة  األسياليب  ومعرفية  لفهميه 
الصالبية النفسيية ليدى الطيالب، ألمهيتهيا يف 
عمليية التوافيق الفعيال بين الطاليب وبيئتيه. 
أشيارت بعض نتائيج البحث إىل وجيود فروق   •
داللية  مسيتوى  عنيد  إحصائيية  داللية  ذات 
طيالب  درجيات  متوسيطات  بين   )0.01(
تصييص )عليوم طبيعيية ييييي عليوم رشعية( 
يف الصالبية النفسيية )الدرجية الكليية وبعدي 
التحكيم والتحيدي( لصاليح طيالب تصص 
الباحيث  ييويص  فبالتيايل  الطبيعيية،  العليوم 
ليدى  النفسيية  الصالبية  تنميية  بالرتكييز عيى 
تصيص  طيالب  وخاصية  الطيالب،  مجييع 
فاعليية  زييادة  خيالل  مين  الرعيية  العليوم 
الطاليب وقدرتيه عيى اسيتغالل كل املصيادر 
النفسيية والبيئيية املتاحية كيي ُييدرك بفاعليية 
بواقعيية  وُيفرسهيا  الشياقة  احليياة  أحيداث 

عيى  معهيا  ويتعاييش  ومنطقيية  وموضوعيية 
نحيو إجييايب.

بنياًء عى نتائيج البحث ييويص الباحث بوضع   •
براميج لزييادة الصالبية النفسيية ليدى طالب 
املرحلية الثانوية بشيكل عيام، وطيالب األول 
الثانيوي والذيين ينتميون ألرس عيدد أفرادهيا 
)5 أفيراد فأقيل( بشيكل خياص، وذليك مين 

قبيل متخصصين وتربويين.
زييادة  إىل  البحثيية  واملراكيز  الباحثين  توجييه   •
العنايية بدارسية الصالبة النفسيية لدى طالب 
بالعمليية  القائمين  وعيى  الثانويية،  املرحلية 
التعليميية حيث الطالب عى االندمياج الفعال 
ينظير  وأن  بقيمتهيم،  واإلييامن  اآلخريين  ميع 
الطاليب إىل املواقيف الصعبية والضاغطية عى 
أهنيا ذات معنيى وهيدف وفائيدة تتطليب منيه 
التعهيد وااللتيزام باتياذ موقيف إجييايب منها، 
بالعيزم  للطاليب  عاميًا  إحساسيًا  ليعكيس 

النفسيية. والصالبية  اهليادف  والتصمييم 
يف  النفسيية  الصالبية  مقيياس  مين  اإلفيادة   •
الباحثين واملرشيدين  هيذا البحيث مين قبيل 
والرتبويين يف حتدييد الصالبية النفسيية ليدى 
طيالب املرحلية الثانوية والكشيف عين الذين 
حيتاجيون إىل مسياعدة لتنمية الصالبة النفسيية 

لدهييم.

البحوث املقرتحة:
عيى  وبنياء  للبحيث  املرجيوة  للفائيدة  إكياماًل 
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املشيكالت التيي واجههيا الباحيث يف ثناييا بحثه ومن 
ييي: ميا  الباحيث  يقيرتح  البحيث  نتائيج  خيالل 

عينيات  عيى  للبحيث  مماثلية  أبحياث  إجيراء   •
أخيرى مثل طالب اجلامعية، ومقارنية نتائجها 

ميع نتائيج البحيث احليايل.
إجراء املزييد من األبحاث يف الصالبة النفسيية   •
باسيتخدام أدوات متنوعية ويف بيئيات خمتلفية.
ليدى  النفسيية  الصالبية  يف  أبحياث  إجيراء   •
طيالب وطالبيات املرحلة الثانوية واملتوسيطة، 
األخيرى،  املتغيرات  ببعيض  ذليك  وربيط 
األرسة  أفيراد  وعيدد  االجتامعيية  كاحلالية 

اليدرايس. والتحصييل  والعمير 

املصادر واملراجع:

أواًل- املصادر واملراجع العربية:

أبييو حسيين، سييناء حممييد. )1433هييي(. الصالبيية النفسييية 
واألمييل وعالقتهييام باألعييراض السيكوسييوماتية لييدى 
األمهييات املدمييرة منازهليين يف حمافظيية شييامل غزة. )رسييالة 
ماجسييتر غيير منشييورة(. كلييية الرتبييية، جامعيية األزهيير، 

غييزة.
أمحييد، مجييال ومدييية، فييؤاده وأبييو العينيين، هنيياء. )2011م(. 
الصالبيية النفسييية للوالدييين وعالقتهييا باألمن النفييي لدى 

األطفييال. دراسييات  الطفوليية،  14)50(،  97-104.
البهيياص، سيييد أمحييد. )2002م(. النهييك النفييي وعالقتييه 
بالصالبيية النفسييية لييدى معلمييي ومعلييامت الرتبييية 
اخلاصيية. جمليية كلييية الرتبييية، جامعيية طنطييا، 1)31(، 

.384-414

البرقييدار، تنهيييد عييادل. )2011م(. الضغييط النفييي وعالقتييه 
بالصالبيية النفسييية لييدى طلبيية كلييية الرتبييية. جمليية أبحاث 
كلييية الرتبييية األساسييية، جامعيية املوصييل، 11)1(، -29

.56
تفاحيية، مجييال السيييد. )2009م(. الصالبيية النفسييية والرضييا 
عيين احلييياة لييدى عينيية ميين املسيينن دراسيية مقارنيية. جمليية 
كلييية الرتبييية، جامعيية اإلسييكندرية، 19)3(، 269-318.
اجلهنييي، عبييد الرمحيين عيييد. )2011م(. املهييارات االجتامعييية 
وعالقتهييا بالسييلوك التوكيييدي والصالبيية النفسييية لييدى 
طلبيية املرحليية الثانوييية. جمليية جامعيية أم القييرى للعلييوم 

االجتامعييية، 4)1(، 238-193.
حسييان، منييال رضييا. )2009م(. الصالبيية النفسييية يف عالقتهييا 
بقلييق املسييتقبل لييدى عينيية ميين معلييامت طفييل مييا قبييل 
املدرسيية بمحافظيية الغربييية دراسيية ارتباطييية. جمليية كلييية 

الرتبييية، جامعيية طنطييا، 40، 183-226.
محييادة، لولييوه. )2002م(. الصالبيية النفسييية والرغبيية يف التحكم 
لييدى طييالب اجلامعيية. دراسييات نفسييية، 12)2(، -229

.272
دليييل التعليييم العييام. )1436هييي(. اإلدارة العاميية للرتبييية 

والتعليييم بمنطقيية الرييياض. 
زيييدان، حنييان السيييد. )2010م(. الصالبيية النفسييية وسييامت 
الشييخصية ملرتفعييي ومنخفييي اإليثييار ميين طييالب كلية 
الرتبييية النوعييية. املؤمتيير اإلقليمييي الثيياين لعلييم النفييس، 
رابطيية األخصائييين النفسييين املرصييية، 1079-1103.
السيييد، عبييد املنعييم عبييد اهلل. )2007م(. أبعيياد الييذكاء االنفعايل 
الضغييوط  مييع  التعامييل  باسييرتاتيجيات  وعالقتهييا 
والصالبيية النفسييية واإلحسيياس بالكفيياءة الذاتييية. جمليية 
اإلرشيياد النفييي، جامعيية عيين شييمس، 21، -157

.201
السيييد، عبييد املنعييم عبييد اهلل. )2012م(. أسيياليب اتيياذ القييرار 
لييدى املراهقيين والراشييدين وعالقتهييا بالعوامييل الكييرى 
للشييخصية والصالبيية النفسييية واإلحسيياس بالكفيياءة 
الذاتييية. جمليية كلييية الرتبية، جامعيية اإلسييكندرية، 22)2(، 

.117-173



جملة الشمال للعلوم اإلنسانية، اجمللد )2(،  العدد )2(، جامعة احلدود الشمالية )1438هـ / 2017م(

235

الربينييي، هانييم أبييو اخليير. )2005م(. االجتيياه نحييو الغييش 
الييدرايس وعالقتييه بالصالبيية النفسييية والشييعور بالذنييب 
لييدى عينيية ميين طييالب اجلامعيية. جمليية كلييية الرتبييية، 

جامعيية املنصييورة، 2)59(، 347-382.
الشييراوي، أميياين عبييد الرمحيين. )2012م(. أسييلوب مواجهيية 
وعالقتهييا  اليومييية  النفسييية  للضغوطييات  األرمليية 
بالصالبيية النفسييية. جمليية العلييوم الرتبوييية والنفسييية، 

.11-41  ،)1(13 البحرييين،  جامعيية 
صالييح، عايييدة واملصييدر، عبييد العظيييم. )2013م(. الصالبيية 
النفسييية وعالقتهييا بالتوافييق النفييي واالجتامعييي لييدى 
طلبيية جامعتييي األقييى واألزهيير بمحافظيية غييزة. جمليية 
والدراسييات،  لألبحيياث  املفتوحيية  القييدس  جامعيية 

 .41-76  ،)29(1
العبييديل، خالييد حممييد. )2012م(. الصالبيية النفسييية وعالقتهييا 
بأسيياليب مواجهيية الضغييوط النفسييية لييدى عينيية ميين 
طييالب املرحليية الثانوييية املتفوقيين دراسيييًا والعادييين 
بمدينيية مكيية املكرميية. )رسييالة ماجسييتر غيير منشييورة(. 

قسييم علييم النفييس، كلييية الرتبييية، جامعيية أم القييرى.
عطييار، إقبييال أمحييد. )2007(. الييذكاء االجتامعييي وعالقتييه 
بييكل ميين مفهييوم الييذات والصالبيية النفسييية لييدى 
طالبييات االقتصيياد املنييزيل بجامعيية امللييك عبييد العزيييز. 

جمليية كلييية الرتبييية، مييرص، 1)36(، 38-64.
العيييايف، أمحييد عبييداهلل. )1433هي(. الصالبيية النفسييية وأحداث 
احلييياة الضاغطيية لييدى عينيية ميين الطييالب األيتييام 
والعادييين بمدينيية مكيية املكرميية وحمافظيية الليث. )رسييالة 
ماجسييتر غيير منشييورة(. قسييم علييم النفييس، كلييية 
الرتبييية، جامعيية أم القييرى، اململكيية العربييية السييعودية.
حممييود، هويييدة حنفييي. )2012م(. الصالبيية النفسييية وإدارة 
الييذات وعالقتهييام بالصحيية النفسييية والنجيياح األكاديمي 
يف ضييوء بعييض املتغييرات لييدى طييالب الدبلييوم املهنييية 
بكلييية الرتبييية. دراسييات عربييية يف علييم النفييس، 11)3(، 

.541-618
املقاطييي، دالل مفييرح. )1433هييي(. الصالبيية النفسييية وعالقتها 
بييكل ميين الضغييوط النفسييية واملشييكالت السييلوكية 

لييدى عينيية ميين املراهقيين واملراهقييات بمييدارس املرحليية 
الثانوييية يف مدينيية جدة. )رسييالة ماجسييتر غر منشييورة(. 
قسييم علييم النفييس، كلييية الرتبييية، جامعيية امللييك سييعود.
املناحييي، عبييد اهلل عبييد العزيييز. )2015م(. فاعلييية برنامييج 
إرشييادي لتنمييية الصالبيية النفسييية لييدى املكتئبيين يف 
ضييوء نظرييية العييالج املعييريف السييلوكي. جمليية رسييالة 

الرتبييية وعلييم النفييس، 48، 151-176.
منصييور، طلعييت وعيييد، إبراهيييم وزريييق، تاميير. )2014م(. 
فاعلييية برنامييج إرشييادي لتنمييية الصالبيية النفسييية لييدى 
طلبيية كلييية الرطيية. جمليية اإلرشيياد النفييي، 39، -733

.777
هيبيية، حسييام ويوسييف، حممييود والعييدوي، دعيياء. )2014م(. 
الييزواج املبكيير وعالقتييه بالصالبيية النفسييية واالغييرتاب 
لييدى األبنيياء. جمليية كلييية الرتبييية، جامعيية عيين شييمس، 

.925  -865  ،)38(3

ثانيًا- املصادر واملراجع األجنبية:
References
 

Abu Hussein, S. )2012).  Psychological Hardness, Hope 
and their relation with psychosomatic symptoms in 
mothers whose homes destroyed in the North Gaza 
Governorate (in Arabic). )Unpublished MA.). College 
of Education, Al- Azhar University, Gaza, Palestine.

Ahmed, G., Media, F. & Abou Al-Ainain, H. )2011). 
Psychological hardness of parents and its relationship 
to emotional security among children (in Arabic). 
Studies in Childhood Journal, 14)50), 97-104. 

Al-Abdali, K. M. )2012). Psychological hardness and its 
releationship to combat techniques of psychological 
stress among normal and high academic achievers in 
Holy Makkah high schools (in Arabic). )Unpublished 
MA.). Psychology Department, College of Education, 
Um Al-Qura University, Saudi Arabia.

Al-AYafa, A. )2012).  Hardness and life events, psychological 
pressure in a sample of students ordinary and orphans 



حممد بن مترك آل شري القحطاين : الصالبة النفسية يف ضوء بعض املتغريات الدميوجرافية لدى طالب املرحلة الثانوية مبدينة الرياض

236

in the province of Mecca and Laith (in Arabic). 
)Unpublished MA.). Psychology Department, College 
of Education, Um Al-Qura University, Saudi Arabia.

Al-Bahas, S. A. )2002). Psychasthenia and its relationship 
to psychological hardness among male and female 
teachers of special education (in Arabic). College of 
Eduction Journal, Tanta University, 1)31), 384-414.

Al-Berqdar, T. A. )2011). Psychological stress and its 
relationship to psychological hardness among College 
of Education students (in Arabic). College of Basic 
Education Journal, Al-Mousel University, 11)1(, 29-
56.

Al-Juhani, A. E. )2011). Social skills and their relationship to 
assertive behavior and psychologoical hardness among 
high school students (in Arabic). Journal of Um Al-
Qura University for Social Sciences, 4)1), 193-238.

Al-Maqati, D. M. )2012). Psychological hardiness and its 
relationship to psychological stress and behavioural 
problems among male and female teenagers in 
Jeddah high schools (in Arabic). )Unpublished MA.). 
Psychology Department, College of Education, King 
Saud University, Saudi Arabia.

Al-Menahi, A. A. )2015). The effectiveness of a consouling 
program to develop the psychological hardiness among 
the depressed in view of the Cognitive Behavioural 
Therapy Theory (in Arabic). Mission of Education and 
Psychology Journal, 48, 151-176.

Al-Sayed, A. A. )2007). Dimensions of emotional 
intelliegence and their relationship to the strategies 
of coping with stress, psychological hardness and 
self–efficacy (in Arabic). Psychological Consouling 
Journal, Ain Shams University, 21, 157-201.

Al-Sayed. A. A. )2012). Decision making techniques among 
teenagers and adults and their relationship to the big 
five factors of personality, psychological hardness 
and the feeling of self-efficacy (in Arabic). College of 
Education Journal, University of Alexandria, 22)2(, 
117-173.

Al-Sheerawy, A. A. )2012).  Techniques adopted by widows 
to combat the daily psychological stress and their 
relationship to psychological hardness (in Arabic). 
Journal of Educational and Psychological Sciences, 
Bahrain University, 13)1), 11-41.

Al-Sherbeeni, H. A. )2005). Tendency to academic cheating 

and its relationship to psychological hardness and the 
feeling of guilt among university students (in Arabic). 
College of Eductaion Journal, Mansoura University, 
2)59), 347-382.

Attar, I. A. )2007). Social Intelliegence and it relationship 
to self-percetion and psychological hardness among 
female students at the Home Economics Major, King 
Abdulaziz University (in Arabic). College of Eduction 
Journal, Egypt, 1)36), 38-64.

Crowley, B. & Hobdy, J. )2003). Psychological hardiness and 
adjustment to life events in adulthood. Journal of Adult 
Development, 10)4), 237- 248.

Green, L., Oades, L., Grant, A. & Rynsaard, D. )2007). 
Cognitive-Behavioral, solution-focused life coaching: 
Enhancing goal striving, well-being and hope. Journal 
of Positive Psychology, 1)3), 142-149.

Hassan, M. R. )2009). Psychological hardness and its 
relationship to future anxiety among female pre-school 
teachers in Al-Gharbia Governorate: A correlational 
study (in Arabic). College of Education Journal, Tanta 
University, 40, 183-226.

Hiba, H., Yousef, M. & Al-Adawi D. )2014). Early marriage 
and its relationship to psychological hardness and 
alientiation among children (in Arabic). College of 
Education Journal, Ain Shams University, 3)88(, 865-
925.

Kobasa, S. & Maddi, S. )1999). Early antecedents of 
hardiness. Consulting Psychology Journal, 5)2(, 106-
117.

Kobasa, S. & Puccetti, M. )1983). Personality and social 
resources in stress resistance. Journal of Personality 
and Social Psychology, 45)4), 839- 850.

Loula, H. )2002). Psychological hardness and the desire to 
control among university students (in Arabic). Journal 
of Psychological Studies, 12)2), 272-229.

Mahmoud, H.  H. )2012). Psychological hardiness and self-
management and their relationship to psychological 
health and academic success in view of some variables 
among vocational diploma students in the College of 
Eduction (in Arabic). Arab Studies in Psychology, 
11)3), 541-618.

Mansour, T., Eid, I. & Zoraiq, T. )2014). The effectiveness 
of a consouling program to develop the psychological 
hardiness among the Police Academy students (in 



جملة الشمال للعلوم اإلنسانية، اجمللد )2(،  العدد )2(، جامعة احلدود الشمالية )1438هـ / 2017م(

237

Arabic). Journal of Psychological Consouling, 39, 
733-777.

Saleh, A. & Al-Masder, A. )2013). Psychological hardness 
and its releationship to social and psychological 
adjustment among the students of Al-Aqsa and Al-
Azhar Universities in Gaza Governorate (in Arabic). 
Journal of Open Qudes University for Research and 
Studies, 1)29), 41-76.

The General Administrtaion of Education in Riyadh Region. 
)2015). Public Education Manual (in Arabic).

Tofaha, G. A. )2009). Psychological hardness and the feeling 
of life satisfaction among the elderly: A comparative 
study (in Arabic). College of Education Journal, 
Alexandria University, 19)3), 269-318.

Zaydan, H. A. )2010). Psychological hardness and 
personality traits among high and low altruistic 
students in the College of Specific Education (in 
Arabic). Paper presented at The Second Regional 
Conference, The Egyptian Psychologists Association, 
1103-1079.



  Journal of the North for Humanities,  Northern Border University,  Vol. (2), Issue (1),  (2017 / 1438H.) 

1

Al- Nawasreh, I. (2016). The Relationship between the Feeling 
of Psychological Security among Talented Adolescents 
at Gifted and Talented Schools in Ajloun Governorate in 
Jordan and Academic Achievement Level (in Arabic). 
International Journal of Psychological Studies, 8(1), 
147- 161. 

Alican, A.. & Ömer, F. (2016). The Effects on the 
Perception of Alienation of Breach of Psychological 
Contract Occurred due to the Emotional Witlessness. 
International Journal of Academic Research in Business 
and Social Sciences, 6(11).

Alkhateeb, A. & Hamadneh, B. (2016). Differences in 
shyness feeling levels among gifted students at King 
Abdullah II schools for excellence in Jordan. IOSR 
Journal of Research and Method in Education (IOSR-
JRME), 6(5), 41-47.

Dada, O. (2014). Assessment of regular teachers’ Knowledge 
on psychological needs of the gifted children in Nigeria. 
International Journal of Education Administration, 
Planning and Research, 6(1), 143-151.

De Villiers, J. & Oswald, M. (2013). Including the gifted 
learner: perceptions of South African teachers and 
principals. South African Journal of Education, 33(1), 
44-64. doi: 10.15700/saje.v33n1a603

Dinesh, B. (2006). Cultural Congruity, Cultural Identity and 
Migration, Section of Cultural Psychiatry. Institute of 
Psychiatry. Kings College:  London.

Early Childhood, Special Education and Title Services. (2016, 
November). Kansas State Department of Education. 
Retrieved from http://www.ksde.org/Portals/0/SES/
misc/ iep/EligibilityIndicators.pdf. 

Feist, G. & Feist, J. (2002). Theories of Personality. McGraw-
Hill Primis. 288-291.

Gifted children in South Africa. (2013, 12 July). Retrieved 
from http://giftedchildrensa .co.za/wp/?page_id=7 html

Hamadneh, B. (2014). Guide to talent and creativity (in 
Arabic). Alam Al- katub Al- Hadeeth. Irbid: Jordan. 

Helen, V. & Van, D. (2000). A problem solving strategy 
for gifted learners in South Africa. Gifted Education 
International, 15(1), 103-110. doi:10.1177/ 
026142940001500111

Jacki, W. , Kate, C. & Norman, D. (2009). Developmental 
Psychology. 2nd ed. Printed in South Africa by Mills 
Litho .utaonline.co.za. 279.

Kristine, A. (2014). Hope, Will, Purpose, Competence, and 

Fidelity: Ego Strengths as Predictors of Career Identity. 
An International Journal of Theory and Research, 14, 
153–162.

Lentner, M., Maxwell, J., Protinsky, H. & Wilkerson, J. 
(1982). Alienation and ego identity in adolescents.  
Journal of Adolescence, 17(65), 133-139.

Markstrom, C. & Marshall, S. (2007). The Psychological 
Inventory of Ego Strengths: Examination of Theory 
and Psychometric Properties. Journal of Adolescence, 
30(1), 63-79.

Mastorah, Z. (2011). Personality Structure as proposed by 
Erikson and its relation to the sense of alienation and 
aggression among a sample of orphan and normal 
adolescents in Makkah (in Arabic). Unpublished Ph. D. 
Thesis, College of Education, Umm Al-Qura University: 
Kingdom of Saudi Arabia.

Mirshekari, H., Mollahy, Z. & Reza, T. (2014). The 
Investigation of the Relationship between Ego’s 
Strength, Self-Control and Self-Esteem among the 
Students of University of Shahed. Indian Journal of 
Fundamental and Applied Life Sciences, 4(S3), 1303-
1308.

Nail, M. & Evans, G. (1997). The Emotional adjustment of 
gifted adolescents: A view of global functioning. Roeper 
Review, 20(1), 18-21.

Nu’aysa, R. (2012). Psychological alienation and its 
relationship to the psychological security, a field 
study on a sample of students from the University 
of Damascus, residents of the city’s university. The 
University of Damascus magazine, 28(3), 113-158.

Sharon, H. & Thomas, M. (1990). Helping Adolescents Adjust 
to Giftedness. The Council for Exceptional Children. 
Retrieved from the ERIC Clearinghouse on Disabilities 
and Gifted Education1996. ERIC EC Digest #E489. 

Shokier, Z. (2002). Psychological Alienation Scale: 
Components and Types (in Arabic). Al- Nahda Al 
Masria Library: Cairo.

Ushakiran, A. (2014). Study of Ego Virtues among Tribal and 
Non-Tribal, Male and Female College Students. IOSR 
Journal of Humanities and Social Science, 19(1), 78-83.

Winstanley, C. (2006). Inequity in equity: Tackling the 
excellence-equality conundrum. In CMM Smith (Ed.). 
Including the gifted and talented: Making inclusion 
work for more gifted and able learners. New York: 
Routledge. 22-40.

248



  Journal of the North for Humanities,  Northern Border University,  Vol. (2), Issue (1),  (2017 / 1438H.) 

1

Al- Nawasreh, I. (2016). The Relationship between the Feeling 
of Psychological Security among Talented Adolescents 
at Gifted and Talented Schools in Ajloun Governorate in 
Jordan and Academic Achievement Level (in Arabic). 
International Journal of Psychological Studies, 8(1), 
147- 161. 

Alican, A.. & Ömer, F. (2016). The Effects on the 
Perception of Alienation of Breach of Psychological 
Contract Occurred due to the Emotional Witlessness. 
International Journal of Academic Research in Business 
and Social Sciences, 6(11).

Alkhateeb, A. & Hamadneh, B. (2016). Differences in 
shyness feeling levels among gifted students at King 
Abdullah II schools for excellence in Jordan. IOSR 
Journal of Research and Method in Education (IOSR-
JRME), 6(5), 41-47.

Dada, O. (2014). Assessment of regular teachers’ Knowledge 
on psychological needs of the gifted children in Nigeria. 
International Journal of Education Administration, 
Planning and Research, 6(1), 143-151.

De Villiers, J. & Oswald, M. (2013). Including the gifted 
learner: perceptions of South African teachers and 
principals. South African Journal of Education, 33(1), 
44-64. doi: 10.15700/saje.v33n1a603

Dinesh, B. (2006). Cultural Congruity, Cultural Identity and 
Migration, Section of Cultural Psychiatry. Institute of 
Psychiatry. Kings College:  London.

Early Childhood, Special Education and Title Services. (2016, 
November). Kansas State Department of Education. 
Retrieved from http://www.ksde.org/Portals/0/SES/
misc/ iep/EligibilityIndicators.pdf. 

Feist, G. & Feist, J. (2002). Theories of Personality. McGraw-
Hill Primis. 288-291.

Gifted children in South Africa. (2013, 12 July). Retrieved 
from http://giftedchildrensa .co.za/wp/?page_id=7 html

Hamadneh, B. (2014). Guide to talent and creativity (in 
Arabic). Alam Al- katub Al- Hadeeth. Irbid: Jordan. 

Helen, V. & Van, D. (2000). A problem solving strategy 
for gifted learners in South Africa. Gifted Education 
International, 15(1), 103-110. doi:10.1177/ 
026142940001500111

Jacki, W. , Kate, C. & Norman, D. (2009). Developmental 
Psychology. 2nd ed. Printed in South Africa by Mills 
Litho .utaonline.co.za. 279.

Kristine, A. (2014). Hope, Will, Purpose, Competence, and 

Fidelity: Ego Strengths as Predictors of Career Identity. 
An International Journal of Theory and Research, 14, 
153–162.

Lentner, M., Maxwell, J., Protinsky, H. & Wilkerson, J. 
(1982). Alienation and ego identity in adolescents.  
Journal of Adolescence, 17(65), 133-139.

Markstrom, C. & Marshall, S. (2007). The Psychological 
Inventory of Ego Strengths: Examination of Theory 
and Psychometric Properties. Journal of Adolescence, 
30(1), 63-79.

Mastorah, Z. (2011). Personality Structure as proposed by 
Erikson and its relation to the sense of alienation and 
aggression among a sample of orphan and normal 
adolescents in Makkah (in Arabic). Unpublished Ph. D. 
Thesis, College of Education, Umm Al-Qura University: 
Kingdom of Saudi Arabia.

Mirshekari, H., Mollahy, Z. & Reza, T. (2014). The 
Investigation of the Relationship between Ego’s 
Strength, Self-Control and Self-Esteem among the 
Students of University of Shahed. Indian Journal of 
Fundamental and Applied Life Sciences, 4(S3), 1303-
1308.

Nail, M. & Evans, G. (1997). The Emotional adjustment of 
gifted adolescents: A view of global functioning. Roeper 
Review, 20(1), 18-21.

Nu’aysa, R. (2012). Psychological alienation and its 
relationship to the psychological security, a field 
study on a sample of students from the University 
of Damascus, residents of the city’s university. The 
University of Damascus magazine, 28(3), 113-158.

Sharon, H. & Thomas, M. (1990). Helping Adolescents Adjust 
to Giftedness. The Council for Exceptional Children. 
Retrieved from the ERIC Clearinghouse on Disabilities 
and Gifted Education1996. ERIC EC Digest #E489. 

Shokier, Z. (2002). Psychological Alienation Scale: 
Components and Types (in Arabic). Al- Nahda Al 
Masria Library: Cairo.

Ushakiran, A. (2014). Study of Ego Virtues among Tribal and 
Non-Tribal, Male and Female College Students. IOSR 
Journal of Humanities and Social Science, 19(1), 78-83.

Winstanley, C. (2006). Inequity in equity: Tackling the 
excellence-equality conundrum. In CMM Smith (Ed.). 
Including the gifted and talented: Making inclusion 
work for more gifted and able learners. New York: 
Routledge. 22-40.

248



  Journal of the North for Humanities,  Northern Border University,  Vol. (2), Issue (1),  (2017 / 1438H.) 

2

found with all psychological alienation variables 
(self-alienation, social alienation, political alienation, 
religious alienation, cultural alienation, isolation, 
powerlessness, normlessness, meaninglessness, 
rebellion, and psychological alienation). 
According to H2, for males, ego virtue of will will 
emerge as a negative predictor of general psychological 
alienation; General Psychological Alienation = 159.171 
– 4.107 will, and non-significances were found for 
other virtues of ego (hope, purpose, competence, 
and fidelity) as predictors of general psychological 
alienation.
For females, according to the first step, ego virtues 
(competence) will emerge as a negative predictor of 
general psychological alienation; General Psychological 
Alienation = 203.231 – 6.478 competence, and non-
significances were found for other virtues of ego (hope, 
will, purpose, and fidelity) as predictors of general 
psychological alienation. In accordance with the 
second step, ego virtues (competence and fidelity) will 
emerge as negative predictors of general psychological 
alienation; General Psychological Alienation = 211.434 
– 4.501 Competence – 2.694 Fidelity, however, non-
significances were found for other virtues of ego 
(hope, will, and purpose) as predictors of general 
psychological alienation.
These patterns are consistent with hierarchical 
principles in that satisfactory resolution of prior ego 
strength stages, (hope, will, purpose, competence, and 
fidelity) in this research, increases the likelihood of the 
resolution of later stages, i.e., to get rid of the feeling 
of psychological alienation.
Will, as a virtue of ego virtues, helps individuals 
have the determination to get rid of the isolation and 
alienation feelings. Competence helps individuals 
to use their skills and abilities to complete the tasks 
involved in their lives. This is done through the 
development of their friendship, skills learning, self-
evaluation, and teamwork. Fidelity helps individuals to 
develop their autonomy from parents, sex role identity, 
internalized morality, and career choice. 
Based on the above results, ego virtues are confirmed 
to play a comparable role to get rid of the feelings of 
psychological alienation for males and females. 
These findings are consistent with Lentner, Maxwell, 
Protinsky, and Wilkerson (1982) which displayed 
that young people who have successfully resolved 
the Eriksonian crises and conflicts will feel a sense of 

mastery over their environments and control of their 
destiny.
Jacki, Kate and Norman (2009), revealed that 
alienation is the unavoidable result of the processes by 
which the ego is constituted through identification with 
the external counterpart. Mastorah (2011) revealed that 
the loss of their root-identity may cause their sense of 
alienation and weakness of ego.
Ego virtues are the ability of an individual to manage his 
personality, despite the pressures of both that demand 
to increase pleasure or act within society standards. 
Ego virtues are the balance that we emphasized as the 
key to a healthy personality; one that is both able to 
seek pleasure successfully, but doing so within reason 
and acceptable time and place (Abu Sufiyan & Amjad, 
2015).
Regarding emerging economy resource, it’s 
recommended that clinician make use of these results 
as prevention in matters related to counseling and 
psychotherapy. 
Based on these results, psychological counseling 
programs can be designed based on ego virtues, with 
the purpose of reducing the sense of psychological 
alienation, and also investigating the effectiveness 
of ego development on the other aspects of human 
personality and behavior.
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competence, and fidelity). 
The statistical value given in the table indicates t= 
-5.851 for the virtue of will which is significant beyond 
0.01 level. The correlation (partial) was found to be r= 
-0.360 for the virtue of will which shows that there is 
a negative correlation between the virtue of will and 
General Psychological Alienation.
Since t-value of the virtue of will was found significant. 
It means that the virtue of will negatively influence 
the level of general psychological alienation among 
academically gifted students 
Thus, this result partially proves the second hypotheses 
(H2) of the present research that “for male, ego virtue 
of will will emerge as a negative predictor of general 
psychological alienation, and no significance was found 
for other virtues of ego (hope, purpose, competence, 
and fidelity) as predictors of general psychological 
alienation”.
For females, as shown in Table 5, for the first step, 
the multiple correlation (R) was found to be 0.409 for 
the virtue of competence. Further R2 which represents 
the contribution of predictor variables to the criterion 
variable was found to be 0.167. 
Another considerable aspect is R2 change, which is 
the actual contribution of predictor variables to the 
criterion variable which was found to be 0.167. It means 
that the virtue of competence contributed 16.7% to the 
dependent variable (general psychological alienation).
The only ego virtue (competence) influences general 
psychological alienation and no significance was 
found for other virtues of ego (hope, will, purpose, and 
fidelity). The statistical value given in the table indicates 
t= -7.305 for the virtue of Competence which was 
significant beyond 0.01 level. The correlation (partial) 
was found to be r= -0.409 for the virtue of competence 
which shows that there is negative correlation between 
the virtue of competence and general psychological 
alienation.
Since, t-value of the virtue of competence was found 
significant which means that the virtue of competence 
negatively influence the level of general psychological 
alienation among academically gifted students 
Thus, it partially proves the second hypotheses (H2) 
of the present research that “For females, ego virtues 
(competence) will emerge as a negative predictor of 
general psychological alienation, and no significance 
was found for other virtues of ego (hope, will, purpose, 
and fidelity) as predictors of general psychological 

alienation”.
In accordance with the second step, multiple correlation 
(R) was found to be .467 for competence and fidelity 
virtues. Further R2 which represents the contribution 
of predictor variables to the criterion variable was 
found to be 0.218. Another considerable aspect is R2 
change, which is the actual contribution of predictor 
variables to the criterion variable which was found to 
be 0.218. It means that competence and fidelity virtues 
contributed 21.8% to the dependent variable (general 
psychological alienation).
The only competence and fidelity virtues influence 
general psychological alienation and a non- influences 
were found for other virtues of ego (hope, will, and 
purpose). The statistical value given in the table 
indicates t= (-4.579, -4.164) for competence and fidelity 
virtues which was significant beyond 0.01 level. The 
correlation (partial) was found to be r= (-0.284, -0.258) 
for competence and fidelity virtues which show that 
there are negative correlation between competence and 
fidelity virtues and general psychological alienation.
Since, t-value of competence and fidelity virtues were 
found significant which means that competence and 
fidelity virtues negatively influence the level of general 
psychological alienation among academically gifted 
students 
Thus, this result partially proves the second hypotheses 
(H2) of the present research that “For female, ego 
virtues (competence and fidelity) will emerge as 
negative predictors of general psychological alienation, 
and non-significances were found for other virtues of 
ego (hope, will, and purpose) as predictors of general 
psychological alienation”.
5. Discussion
Results revealed several patterns of the relationship and 
prediction of ego virtues with psychological alienation 
variables for males and females separately. 
According to H1, there were relationships between 
ego virtues (general ego virtue) and psychological 
alienation variables. For males, significant negative 
correlations were found with psychological alienation 
variables (self-alienation, social alienation, religious 
alienation, cultural alienation, isolation, powerlessness, 
meaninglessness, rebellion, and psychological 
alienation). However, no significant correlations were 
found among ego virtues (general ego virtue)and other 
variables (political alienation, and normlessness). 
For females, significant negative correlations were 
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competence, and fidelity). 
The statistical value given in the table indicates t= 
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Since t-value of the virtue of will was found significant. 
It means that the virtue of will negatively influence 
the level of general psychological alienation among 
academically gifted students 
Thus, this result partially proves the second hypotheses 
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t= -7.305 for the virtue of Competence which was 
significant beyond 0.01 level. The correlation (partial) 
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the virtue of competence and general psychological 
alienation.
Since, t-value of the virtue of competence was found 
significant which means that the virtue of competence 
negatively influence the level of general psychological 
alienation among academically gifted students 
Thus, it partially proves the second hypotheses (H2) 
of the present research that “For females, ego virtues 
(competence) will emerge as a negative predictor of 
general psychological alienation, and no significance 
was found for other virtues of ego (hope, will, purpose, 
and fidelity) as predictors of general psychological 

alienation”.
In accordance with the second step, multiple correlation 
(R) was found to be .467 for competence and fidelity 
virtues. Further R2 which represents the contribution 
of predictor variables to the criterion variable was 
found to be 0.218. Another considerable aspect is R2 
change, which is the actual contribution of predictor 
variables to the criterion variable which was found to 
be 0.218. It means that competence and fidelity virtues 
contributed 21.8% to the dependent variable (general 
psychological alienation).
The only competence and fidelity virtues influence 
general psychological alienation and a non- influences 
were found for other virtues of ego (hope, will, and 
purpose). The statistical value given in the table 
indicates t= (-4.579, -4.164) for competence and fidelity 
virtues which was significant beyond 0.01 level. The 
correlation (partial) was found to be r= (-0.284, -0.258) 
for competence and fidelity virtues which show that 
there are negative correlation between competence and 
fidelity virtues and general psychological alienation.
Since, t-value of competence and fidelity virtues were 
found significant which means that competence and 
fidelity virtues negatively influence the level of general 
psychological alienation among academically gifted 
students 
Thus, this result partially proves the second hypotheses 
(H2) of the present research that “For female, ego 
virtues (competence and fidelity) will emerge as 
negative predictors of general psychological alienation, 
and non-significances were found for other virtues of 
ego (hope, will, and purpose) as predictors of general 
psychological alienation”.
5. Discussion
Results revealed several patterns of the relationship and 
prediction of ego virtues with psychological alienation 
variables for males and females separately. 
According to H1, there were relationships between 
ego virtues (general ego virtue) and psychological 
alienation variables. For males, significant negative 
correlations were found with psychological alienation 
variables (self-alienation, social alienation, religious 
alienation, cultural alienation, isolation, powerlessness, 
meaninglessness, rebellion, and psychological 
alienation). However, no significant correlations were 
found among ego virtues (general ego virtue)and other 
variables (political alienation, and normlessness). 
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(general psychological alienation variable).
With regard to regression analysis and whether the 
specific stage of ego virtues scores makes differential 
contributions to general psychological alienation, 
the researcher conducted regression analyses for ego 
virtues (hope, will, purpose, competence, and fidelity), 
which will be applied as predictors of dependent 
variable (the general psychological alienation variable) 
for each gender.
The results of the regression analysis, which include 
ego virtues variables (hope, will, purpose, competence, 
and fidelity) as predictors, are explained for males.

Based on Table 4, multiple correlation (R) was found 
to be 0.360 for the virtue of will. Further R2 which 
represents the contribution of predictor variables to 
the criterion variable was found to be 0.130. Another 
considerable aspect is R2 change which is the actual 
contribution of predictor variables to the criterion 
variable which was found to be 0.130. It means that 
the virtue of will contributed 13.0% to the dependent 
variable (general psychological alienation).
The only ego virtues (will) influences general 
psychological alienation and non- influences were 
found for the other virtues of ego (hope, purpose, 

a. Predictors: (Constant), Will.
b. Dependent Variable: Psychological Alienation.
Note:  General Psychological Alienation = 159.171 – 4.107 will.

Table 4: Results of stepwise regression analysis on ego virtues on general psychological alienation (male).

a. Predictors: (Constant), Competence.
b. Predictors: (Constant), Competence, Fidelity.
c. Dependent Variable: Psychological Alienation.
Note:  General Psychological Alienation = 203.231 – 6.478 Competence.
General Psychological Alienation = 211.434 – 4.501 Competence – 2.694 Fidelity.

Table 5: Results of stepwise regression analysis on ego virtues on general psychological alienation (female)

Model Coefficients

Unstandardized 
Coefficients

Standardized 
Coefficients t Sig. R R2 Change

Adjusted 
R2 

F
ChangeB

Std. 
Error

Beta

Step 1 (Constant)a 159.171 8.173 19.475 .001 .360a 0.130 .126 34.231
Will -4.107 .702 -.360 -5.851 .001

Model Coefficients

Unstandardized 
Coefficients

Standardized 
Coefficients t Sig. R

R2 
Change

Adjusted 
R2 

F
ChangeB

Std. 
Error

Beta

Step 1 (Constant) 203.231 10.135 20.052 .001 .409a .167 .164 53.365
Competence -6.478 .887 -.409 -7.305 .001

Step 2
(Constant) 211.434 10.033 21.074 .001

.467b .218 .212 17.337Competence -4.501 .983 -.284 -4.579 .001
Fidelity -2.694 .647 -.258 -4.164 .001
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rebellion r= -345., and psychological alienation 
r= -279.). No significant correlations were found 
between ego virtues (general ego virtue) and other 
variables (political alienation, and normlessness). 
For females, a significantly negative correlation was 
found with all psychological alienation variables 
(self-alienation r= -462., social alienation r= -365., 
political alienation r= -286., religious alienation r= 
-458., cultural alienation r= -302., isolation r= -342., 
powerlessness r= -356., normlessness r= -365., 
meaninglessness r= -347., rebellion r= -517., and 
psychological alienation r= -431.). 

4.2. Regression Analysis

With reference to the preliminary analysis, t-test 
comparisons were made for 17 variables based on 
gender, it displayed that females significantly differ 
in some variables, while males showed significant 
differences in other variables. The two groups did 
not significantly differ in their total scores on other 
variables; therefore, the stepwise regression analyses 
were made separately for males and females. 
These regression analyses were made to determine 
which of the independent variables (ego virtues 
variables) would be predictive of dependent variable 

Table 3: Results of correlations analysis between all variables (Female)

*p < .05, **p < .01,.

Ego Virtues Psychological Alienation
Types of Alienation Components of Alienation Total

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

E
go

 V
ir

tu
es

1 Hope 1 .519** .327** .516** .596** .764** 375.-** 232.-** 152.-* 247.-** 302.-** 231.-** 266.-** 229.-** 276.-** 338.-** 300.-**

2 Will 1 .397** .424** .589** .726** 375.-** 261.-** 244.-** 279.-** 276.-** 254.-** 322.-** 319.-** 262.-** 331.-** 331.-**

3 Purpose 1 .338** .352** .626** 242.-** 223.-** 044.- 295.-** 057.- 131.-* 111.- 147.-* 126.-* 342.-** 194.-**

4 Compete.. 1 .483** .648** 409.-** 343.-** 349.-** 363.-** 300.-** 335.-** 375.-** 291.-** 360.-** 463.-** 409.-**

5 Fidelity 1 .800** 455.-** 305.-** 267.-** 421.-** 274.-** 285.-** 347.-** 370.-** 317.-** 453.-** 395.-**

6 Ego Virtues 1 462.-** 365.-** 286.-** 458.-** 302.-** 342.-** 356.-** 365.-** 347.-** 517.-** 431.-**

Ps
yc

ho
lo

gi
ca

l A
lie

na
tio

n

1 Self-Alienation 1 .759** .669** .465** .569** .730** .754** .696** .762** .645** .795**

2 Social Alienation 1 .824** .617** .661** .802** .742** .845** .877** .784** .898**

3 Political Alienation 1 .719** .731** .801** .849** .835** .897** .786** .925**

4 Religious Alienation 1 .660** .624** .699** .771** .730** .828** .812**

5 Cultural Alienation 1 .798** .822** .778** .786** .664** .852**

6 Isolation 1 .746** .772** .792** .662** .876**

7 Powerlessness 1 .803** .825** .698** .904**

8 Normlessness 1 .860** .722** .917**

9 Meaningless.. 1 .787** .946**

10 Rebellion 1 .866**

11
P s y c h o l o g i c a l 

A l i e n a t i o n
1
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rebellion r= -345., and psychological alienation 
r= -279.). No significant correlations were found 
between ego virtues (general ego virtue) and other 
variables (political alienation, and normlessness). 
For females, a significantly negative correlation was 
found with all psychological alienation variables 
(self-alienation r= -462., social alienation r= -365., 
political alienation r= -286., religious alienation r= 
-458., cultural alienation r= -302., isolation r= -342., 
powerlessness r= -356., normlessness r= -365., 
meaninglessness r= -347., rebellion r= -517., and 
psychological alienation r= -431.). 

4.2. Regression Analysis

With reference to the preliminary analysis, t-test 
comparisons were made for 17 variables based on 
gender, it displayed that females significantly differ 
in some variables, while males showed significant 
differences in other variables. The two groups did 
not significantly differ in their total scores on other 
variables; therefore, the stepwise regression analyses 
were made separately for males and females. 
These regression analyses were made to determine 
which of the independent variables (ego virtues 
variables) would be predictive of dependent variable 

Table 3: Results of correlations analysis between all variables (Female)

*p < .05, **p < .01,.

Ego Virtues Psychological Alienation
Types of Alienation Components of Alienation Total

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

E
go

 V
ir

tu
es

1 Hope 1 .519** .327** .516** .596** .764** 375.-** 232.-** 152.-* 247.-** 302.-** 231.-** 266.-** 229.-** 276.-** 338.-** 300.-**

2 Will 1 .397** .424** .589** .726** 375.-** 261.-** 244.-** 279.-** 276.-** 254.-** 322.-** 319.-** 262.-** 331.-** 331.-**

3 Purpose 1 .338** .352** .626** 242.-** 223.-** 044.- 295.-** 057.- 131.-* 111.- 147.-* 126.-* 342.-** 194.-**

4 Compete.. 1 .483** .648** 409.-** 343.-** 349.-** 363.-** 300.-** 335.-** 375.-** 291.-** 360.-** 463.-** 409.-**

5 Fidelity 1 .800** 455.-** 305.-** 267.-** 421.-** 274.-** 285.-** 347.-** 370.-** 317.-** 453.-** 395.-**

6 Ego Virtues 1 462.-** 365.-** 286.-** 458.-** 302.-** 342.-** 356.-** 365.-** 347.-** 517.-** 431.-**

Ps
yc

ho
lo

gi
ca

l A
lie

na
tio

n

1 Self-Alienation 1 .759** .669** .465** .569** .730** .754** .696** .762** .645** .795**

2 Social Alienation 1 .824** .617** .661** .802** .742** .845** .877** .784** .898**

3 Political Alienation 1 .719** .731** .801** .849** .835** .897** .786** .925**

4 Religious Alienation 1 .660** .624** .699** .771** .730** .828** .812**

5 Cultural Alienation 1 .798** .822** .778** .786** .664** .852**

6 Isolation 1 .746** .772** .792** .662** .876**

7 Powerlessness 1 .803** .825** .698** .904**

8 Normlessness 1 .860** .722** .917**

9 Meaningless.. 1 .787** .946**

10 Rebellion 1 .866**

11
P s y c h o l o g i c a l 

A l i e n a t i o n
1
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4. Results

In this research, PIES-SF scale is only used for the 
first five stages of ego virtues (i.e., hope, will, purpose, 
competence, and fidelity) as it appears that these stages 
are the ones that correspond to development age of 
the 16 to 20 year-old participants. The availability 
of several substantial gender-based differences on 
psychological alienation variables such as the ego 
virtues (purpose and competence), the researcher 
has conducted, separately for males and females, 
the correlation and stepwise regression analyses of 
the extent to which each of the ego virtues predicts 
psychological alienation.

4.1. Correlation Analyses

In this section, relationships between ego virtues 
(general ego virtue) and psychological alienation 
variables are analyzed
Based on Table 2 and 3, for males and consistent 
with ego virtues (general ego virtue), a significantly 
negative correlation was found with psychological 
alienation variables (self-alienation r= -174., social 
alienation r= -379., religious alienation r= -333., 
cultural alienation r= -229., isolation r= -361., 
powerlessness r= -205., meaninglessness r= -188., 

*p < .05, **p < .01,.

Table 2: Results of correlations analysis between all variables (Male).

Ego Virtues Psychological Alienation
Types of Alienation Components of Alienation Total

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

E
go

 V
ir

tu
es

1 Hope 1 .228** .233** .482** .271** .646** 005.- -.118 .162* 079.- .164* .014 .051 .012 .076 036.- .024

2 Will 1 .286** .450** .014 .542** 288.-** 365.-** 208.-** 382.-** 244.-** 361.-** 306.-** 149.-* 249.-** 467.-** 360.-**

3 Purpose 1 .135* .452** .627** .005 192.-** 067.- 275.-** 302.-** 318.-** 051.- 058.- 076.- 338.-** 204.-**

4 Competence 1 .032 .583** 199.-** 327.-** 036.- 234.-** 137.-* 107.- 331.-** 165.-* 277.-** 134.-* 227.-**

5 Fidelity 1 .594** .102 030.- .328** .007 031.- 061.- .184** .220** .135* -033. .090

6 Ego Virtues 1 174.-** 379.-** 026.- 333.-** 229.-** 361.-** 205.-** 084.- 188.-** 345.-** 279.-**

Ps
yc

ho
lo

gi
ca

l A
lie

na
tio

n

1 Self-Alienation 1 .642** .594** .432** .460** .697** .761** .663** .648** .512** .736**

2 Social Alienation 1 .706** .672** .561** .818** .806** .715** .773** .726** .871**

3 Political Alienation 1 .679** .666** .798** .805** .798** .775** .720** .882**

4 Religious Alienation 1 .699** .743** .673** .697** .711** .869** .848**

5 Cultural Alienation 1 .641** .652** .698** .797** .756** .810**

6 Isolation 1 .777** .654** .699** .783** .892**

7 Powerlessness 1 .727** .817** .631** .889**

8 Normlessness 1 .764** .681** .859**

9 meaninglessness 1 .658** .891**

10 Rebellion 1 .868**

11
P s y c h o l o g i c a l 

A l i e n a t i o n
1
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These packets included a background information 
sheet, the questionnaires of psychological alienation 
scale, and psychosocial inventory of ego strength 
were provided next. In total, it took me a period of 
time (40-60 minutes) to administer the application of 
the questionnaire packets upon males. In the female 
section (no. 275), such processes were performed by 
a female colleague. It took both groups exactly 20 
minutes to fill out the packets. Only 95.2%. of these 
forms were returned. Finally, All participants were 
warmly thanked. 

3.5. Preliminary Analyses

Before analyzing the data and test hypotheses, the 
researcher used the T-test (Independent Samples) for 
comparing male and female students according to the 
research variables. 

Based on Table 1, the variables are different in the 
two groups, with respect to ego virtues, the significant 
differences were found for purpose t (232) = 3.326, 
p<.001, and competence t (232) = 1.981, p<.05, on 
which males scored, significantly, higher than females. 

These results are consistent with Dinesh (2006) in his 
study on ego virtues in males and females, concluding 
that males have higher ego virtues than females.
Concerning psychological alienation variables, 
females scored, significantly, higher than males for 
social alienation t (268)= 3.071, p<.002, political 
alienation t (268)= 7.211, p<.001, religious alienation 
t (268)= 6.798, p<.001, cultural alienation t (268)= 
8.118, p<.001, isolation t (268)= 5.228, p<.001, 
powerlessness t (268)= 4.004, p<.001, normlessness 
t (268)= 7.172, p<.001, meaninglessness t (268)= 
7.355, p<.001, rebellion t (268)= 3.400, p<.001, and 
psychological alienation t (268)= 6.002, p<.001.

Table 1: Means for (PIES-SF), and (PAS) by gender with t-test comparisons.

Note. N = 500  Nm=232    Nf=268

Male Female
t- test

Sig. 
2-tailedMean Std. D. Mean Std. D.

Hope 10.52 2.319 10.87 3.144 -1.392 0.165
Will 11.31 2.774 11.31 2.688 -.013 0.99
Purpose 10.69 2.607 9.85 2.979 3.326 0.001
Competence 11.62 2.316 11.22 2.161 1.981 0.048
Fidelity 11.52 2.164 11.28 3.283 0.924 0.356
Ego Virtues 88.59 11.488 87.28 15.801 1.04 0.299

Ty
pe

s 
of

 
al

ie
na

tio
n

Self-Alienation 27.93 6.435 27.54 7.045 0.649 0.517
Social Alienation 23.07 8.479 25.3 7.747 -3.071 0.002
Political Alienation 20.45 7.972 25.87 8.713 -7.211 0.001
Religious Alienation 22.45 8.063 27.33 7.956 -6.798 0.001
Cultural Alienation 18.83 6.983 24.49 8.411 -8.118 0.001

C
om

po
ne

nt
s 

of
 

al
ie

na
tio

n

Isolation 24.28 7.115 27.63 7.176 -5.228 0.001
Powerlessness 21.97 6.566 24.58 7.857 -4.004 0.001
Normlessness 20.79 6.191 25 6.83 -7.172 0.001
Meaninglessness 20.83 7.435 25.87 7.81 -7.355 0.001
Rebellion 24.86 8.664 27.45 8.318 -3.400 0.001

Psychological Alienation 112.72 31.651 130.52 34.242 -6.002 0.001

242



  Journal of the North for Humanities,  Northern Border University,  Vol. (2), Issue (1),  (2017 / 1438H.) 

240

These packets included a background information 
sheet, the questionnaires of psychological alienation 
scale, and psychosocial inventory of ego strength 
were provided next. In total, it took me a period of 
time (40-60 minutes) to administer the application of 
the questionnaire packets upon males. In the female 
section (no. 275), such processes were performed by 
a female colleague. It took both groups exactly 20 
minutes to fill out the packets. Only 95.2%. of these 
forms were returned. Finally, All participants were 
warmly thanked. 

3.5. Preliminary Analyses

Before analyzing the data and test hypotheses, the 
researcher used the T-test (Independent Samples) for 
comparing male and female students according to the 
research variables. 

Based on Table 1, the variables are different in the 
two groups, with respect to ego virtues, the significant 
differences were found for purpose t (232) = 3.326, 
p<.001, and competence t (232) = 1.981, p<.05, on 
which males scored, significantly, higher than females. 

These results are consistent with Dinesh (2006) in his 
study on ego virtues in males and females, concluding 
that males have higher ego virtues than females.
Concerning psychological alienation variables, 
females scored, significantly, higher than males for 
social alienation t (268)= 3.071, p<.002, political 
alienation t (268)= 7.211, p<.001, religious alienation 
t (268)= 6.798, p<.001, cultural alienation t (268)= 
8.118, p<.001, isolation t (268)= 5.228, p<.001, 
powerlessness t (268)= 4.004, p<.001, normlessness 
t (268)= 7.172, p<.001, meaninglessness t (268)= 
7.355, p<.001, rebellion t (268)= 3.400, p<.001, and 
psychological alienation t (268)= 6.002, p<.001.

Table 1: Means for (PIES-SF), and (PAS) by gender with t-test comparisons.

Note. N = 500  Nm=232    Nf=268

Male Female
t- test

Sig. 
2-tailedMean Std. D. Mean Std. D.

Hope 10.52 2.319 10.87 3.144 -1.392 0.165
Will 11.31 2.774 11.31 2.688 -.013 0.99
Purpose 10.69 2.607 9.85 2.979 3.326 0.001
Competence 11.62 2.316 11.22 2.161 1.981 0.048
Fidelity 11.52 2.164 11.28 3.283 0.924 0.356
Ego Virtues 88.59 11.488 87.28 15.801 1.04 0.299
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Self-Alienation 27.93 6.435 27.54 7.045 0.649 0.517
Social Alienation 23.07 8.479 25.3 7.747 -3.071 0.002
Political Alienation 20.45 7.972 25.87 8.713 -7.211 0.001
Religious Alienation 22.45 8.063 27.33 7.956 -6.798 0.001
Cultural Alienation 18.83 6.983 24.49 8.411 -8.118 0.001

C
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al
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Isolation 24.28 7.115 27.63 7.176 -5.228 0.001
Powerlessness 21.97 6.566 24.58 7.857 -4.004 0.001
Normlessness 20.79 6.191 25 6.83 -7.172 0.001
Meaninglessness 20.83 7.435 25.87 7.81 -7.355 0.001
Rebellion 24.86 8.664 27.45 8.318 -3.400 0.001

Psychological Alienation 112.72 31.651 130.52 34.242 -6.002 0.001
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3.2. Participants

The present research is a descriptive-correlative 
research, which is designed to provide a snapshot of 
the present state of affairs, and discover relationships 
between ego virtues (general ego virtue), and 
psychological alienation variables, and to identify the 
perceptions of the ego virtues that rise before or during 
adolescence (i.e., hope, will, purpose, competence, and 
fidelity) on general psychological alienation.
Participants were gifted undergraduate university 
students at the college of Education and Arts, Northern 
Border University, Kingdom of Saudi Arabia.
Gifted students in this study are those who perform or 
who have demonstrated the potential to perform at high 
levels in academic or creative fields when compared 
with others of their age, experience, or environment. 
The selection is made through using the method of 
a random academically gifted sampling, 15% of all 
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by summing the five individual ego strengths. 
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rebellion scale r=.68, self-alienation scale r=.90, for 
social alienation scale r=.71, for political alienation 
scale r=.85, for religious alienation scale r=.60, 
for cultural alienation scale r=.71, and in general 
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3.4. Data Collection

In fall 2016, I had a meeting with a number of 
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After doing so, I obtained their written consent for 
participation. Questionnaire packets were handed to 
the participants who were instructed to fill them out. 
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period, whereas the last three stages are during the 
adult years and continue up to old ages. Erikson’s 
writings emphasize adolescence period in particular 
because it is a transitional stage between childhood and 
adulthood. This stage has a great influence on one’s 
adult personality (Ushakiran, 2014).
Ego virtues refer to virtues which arise out of positive 
resolution of each stage’s crisis. These ego virtues 
include first, hope which arises from experiencing 
more trust than non-trust in infancy. Second, will 
that arises from experiencing more autonomy than 
shame and doubt during younger years. Third, purpose 
which arises from experiencing more initiative than 
guilt during early childhood. Fourth, competence that 
arises from experiencing more industry than inferiority 
during middle childhood. Fifth, fidelity which 
arises from experiencing more identity than identity 
confusion during the adolescent years. Sixth, love that 
arises from experiencing more intimacy than isolation 
during early adulthood. Seventh, care that arises from 
experiencing more generatively than stagnation during 
middle adulthood. Eighth, wisdom which arises from 
experiencing more integrity than despair during later 
adulthood (Kristine, 2014).
Failure to reach a successful resolution of crises 
and conflicts at every stage of growth may lead to 
stabilization in that stage. Inability to develop ego’s 
processes, such as judgment and moral reasoning, may 
lead to psychological damage such as initial sexual 
stabilization or aggression (Mirshekari, Mollahy, & 
Reza, 2014).
Hence, one with immature ego will not be prepared 
to adapt to the reality (Feist & Feist, 2002); Thus, a 
person with insufficient ego’s growth will be more 
ready to compromise with reality.

2. Importance of the Study

The importance of this study stems from; first, the 
nature of the psychological variables (ego virtues) and 
their influence on alienation; second, the importance 
of academically gifted students as a cornerstone in the 
growth of society; third, the prominent role they play 
in the progress of society; and fourth from being in 
line with what has been proved by psychological and 
educational studies and researches about academically 
gifted students’ psychological condition.

It attempts to predict what academically gifted 
students may face at the university stage concerning 
negative feelings such as psychological alienation, 
which is considered one of the major psychological 
characteristics of academically gifted students. It of 
course affects their performance negatively, and pushes 
them to give up and ignore their talents. 
The research also attempts to find out the nature of 
that influence and monitor its dimensions and its 
effects through psychological variables (ego virtues). 
Moreover, the present research helps researchers and 
those who care about academically gifted students 
assist those students to overcome such negative feeling.
Further, identifying personality traits of academically 
gifted students would help in devising psychological 
counseling programs based on ego virtues. These 
programs are expected to reduce the sense of 
psychological alienation and recognize the efficacy 
of ego development on both human personality and 
behavior.

3. Method and Procedures
3.1. Research Questions and Hypotheses

This research tries to answer the following questions; 
firstly to examine the relationships between ego virtues 
(general ego virtue), and psychological alienation 
variables; and secondly, to identify the perceptions 
of ego virtues that arise before or during adolescence 
(i.e., hope, will, purpose, competence, and fidelity) 
on general psychological alienation in a sample of 
academically gifted students. 
In order to reach the general aims of this research, 
the specific research questions and hypotheses are 
formulated as follows:
Research Question1 (RQ1): To what extent is there a 
relationship between different ego virtues (general ego 
virtue) and all psychological alienation variables?
Hypothesis1 (H1): For each gender, there are positive 
significant relationships between ego virtues (general 
ego virtue) and all psychological alienation variables.
RQ2: To what extent do ego virtues (i.e., hope, will, 
purpose, competence, and fidelity) predict general 
psychological alienation? 
H2: For each gender, ego virtues (i.e., hope, will, 
purpose, competence, and fidelity) will emerge as 
predictors of general psychological alienation.

240



  Journal of the North for Humanities,  Northern Border University,  Vol. (2), Issue (1),  (2017 / 1438H.) 

242

period, whereas the last three stages are during the 
adult years and continue up to old ages. Erikson’s 
writings emphasize adolescence period in particular 
because it is a transitional stage between childhood and 
adulthood. This stage has a great influence on one’s 
adult personality (Ushakiran, 2014).
Ego virtues refer to virtues which arise out of positive 
resolution of each stage’s crisis. These ego virtues 
include first, hope which arises from experiencing 
more trust than non-trust in infancy. Second, will 
that arises from experiencing more autonomy than 
shame and doubt during younger years. Third, purpose 
which arises from experiencing more initiative than 
guilt during early childhood. Fourth, competence that 
arises from experiencing more industry than inferiority 
during middle childhood. Fifth, fidelity which 
arises from experiencing more identity than identity 
confusion during the adolescent years. Sixth, love that 
arises from experiencing more intimacy than isolation 
during early adulthood. Seventh, care that arises from 
experiencing more generatively than stagnation during 
middle adulthood. Eighth, wisdom which arises from 
experiencing more integrity than despair during later 
adulthood (Kristine, 2014).
Failure to reach a successful resolution of crises 
and conflicts at every stage of growth may lead to 
stabilization in that stage. Inability to develop ego’s 
processes, such as judgment and moral reasoning, may 
lead to psychological damage such as initial sexual 
stabilization or aggression (Mirshekari, Mollahy, & 
Reza, 2014).
Hence, one with immature ego will not be prepared 
to adapt to the reality (Feist & Feist, 2002); Thus, a 
person with insufficient ego’s growth will be more 
ready to compromise with reality.

2. Importance of the Study

The importance of this study stems from; first, the 
nature of the psychological variables (ego virtues) and 
their influence on alienation; second, the importance 
of academically gifted students as a cornerstone in the 
growth of society; third, the prominent role they play 
in the progress of society; and fourth from being in 
line with what has been proved by psychological and 
educational studies and researches about academically 
gifted students’ psychological condition.

It attempts to predict what academically gifted 
students may face at the university stage concerning 
negative feelings such as psychological alienation, 
which is considered one of the major psychological 
characteristics of academically gifted students. It of 
course affects their performance negatively, and pushes 
them to give up and ignore their talents. 
The research also attempts to find out the nature of 
that influence and monitor its dimensions and its 
effects through psychological variables (ego virtues). 
Moreover, the present research helps researchers and 
those who care about academically gifted students 
assist those students to overcome such negative feeling.
Further, identifying personality traits of academically 
gifted students would help in devising psychological 
counseling programs based on ego virtues. These 
programs are expected to reduce the sense of 
psychological alienation and recognize the efficacy 
of ego development on both human personality and 
behavior.

3. Method and Procedures
3.1. Research Questions and Hypotheses

This research tries to answer the following questions; 
firstly to examine the relationships between ego virtues 
(general ego virtue), and psychological alienation 
variables; and secondly, to identify the perceptions 
of ego virtues that arise before or during adolescence 
(i.e., hope, will, purpose, competence, and fidelity) 
on general psychological alienation in a sample of 
academically gifted students. 
In order to reach the general aims of this research, 
the specific research questions and hypotheses are 
formulated as follows:
Research Question1 (RQ1): To what extent is there a 
relationship between different ego virtues (general ego 
virtue) and all psychological alienation variables?
Hypothesis1 (H1): For each gender, there are positive 
significant relationships between ego virtues (general 
ego virtue) and all psychological alienation variables.
RQ2: To what extent do ego virtues (i.e., hope, will, 
purpose, competence, and fidelity) predict general 
psychological alienation? 
H2: For each gender, ego virtues (i.e., hope, will, 
purpose, competence, and fidelity) will emerge as 
predictors of general psychological alienation.

240



  Journal of the North for Humanities,  Northern Border University,  Vol. (2), Issue (1),  (2017 / 1438H.) 

243

1. Introduction

Human wealth is the highest-ranked emerging economy 
in the world which may face several problems. One 
characteristic of this fundamental problem is a gifted 
care. 
“Gifted” as defined in K.A.R. 91-40-1(bb) means 
performing or demonstrating the potential for 
performing at significantly higher levels of 
accomplishment in one or more academic fields due to 
intellectual ability, when compared to others of similar 
age, experience and environment. (Early Childhood, 
Special Education and Title Services, 2016, p. 14)
These children and youth require services not ordinarily 
provided by the regular school program. Children and 
youth possessing these abilities can be found in all 
populations, across all economic strata, and in all areas 
of human endeavor.
Gifted students, especially ranging in age from 11-18 
years, frequently report a number of problems which 
are caused by their abundant gifts. These problems 
include, but not limited to, alienation, perfectionism, 
competitiveness, unrealistic appraisal of their gifts, 
rejection from peers, confusion due to mixed messages 
about their gifts, and parental and social pressures, as 
well as problems with unchallenging school programs 
or increased expectations (Sharon & Thomas, 1990).
Moreover, there is consensus among studies that 
gifted might experience some problems such as 
their sensitivity, perfectionism and asynchronous 
development, which means that they might not always 
act their chronological age (Helen & Van, 2000; De 
Villiers & Oswald, 2013).
On light of these problems, the sense of alienation 
is considered one of the major psychological 
characteristics of academically gifted students; almost 
all of them often feel isolation from their parents and 
teachers. They sometimes unconsciously continue to 
isolate themselves from their peers. They may feel 
anxious about their social skills or physical appearance. 
They can even feel alienated from their identities. 
To some extent, this is a normal part of development 
(Aaron & Rachel, 2013).
As Al- Nawasreh (2016) indicated that there are some 
psychological characteristics of gifted: tendencies 
toward the neurotic perfection, a feeling of alienation, 
feelings of depression and excessive emotional 
sensitivity, identification problem, conflict roles 

and expectations of adults extraordinary feeling of 
dissatisfaction and fear of failure and poor walk to risk.
Al- Buheiri (2002) reported that mentally gifted and 
excellent are subject to problems, especially when 
having a high order talent where this talent increase 
the likelihood of exposing gifted person to adaptive 
problem, affective and social problem, for they are 
more sensitive to social conflicts and they experience 
various degrees of psychological alienation, pressures 
anxiety, and shyness more than their peers, as a result 
of their cognitive abilities. 
And in this regard, Nu’aysa (2012) indicated there 
was a self-alienation among gifted students of the 
university at a degree of medium and a negative 
correlation relationship between psychological security 
and psychological alienation, and there are differences 
between the average degrees of psychological security 
attributed to educational level factor for postgraduate 
students.
In addition, Hamadneh (2014) reported that gifted 
persons have certain traits and characteristics that 
make them venerable to risk taking or putting them in 
difficult situations with their selves and with others that 
contribute to the rise of instances of tension, alienation, 
anxiety, shyness, and fear feelings, including: excess 
sensitivity and strong emotions, Idealistic reaction, 
feeling different, unbalanced development in mental 
social and emotional domains. 
These results are inconsistent with previous studies 
finding as Nail and Evans (1997) study, Dada (2014) 
study, Alkhateeb and Hamadneh (2016) study, and 
Alican and Ömer (2016) study Which showed 
statistically significant differences in alienation feeling 
due to respondent’s gender.
As a result of those problems, all international 
studies highlighted that gifted students care is a 
complex issue (Winstanley, 2006; De Villiers & 
Oswald, 2013). Therefore, scholars in so many other 
parts of the world who care about gifted students try 
to study these problems especially alienation feeling 
and how strongly gifted students are affected by their 
abundant gifts.
According to the important of adolescence period 
especially for academically gifted students, Erikson’s 
theoretical formulation proceed by ego virtues. It 
includes eight stages in all pursuant to his timetable. 
The first four stages occur during infancy and 
childhood, the fifth stage comes during adolescence 
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