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جملة الشمال للعلوم اإلنسانية
التعريف باجمللة

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).
الرؤي ـ ــة

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

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

)1
)2
)3
)4

أهداف اجمللة

أن تكون اجمللة مرجعًا علميًا للباحثني يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية.
تلبيـة حاجة الباحثني إىل نشـر حبوثهـم العلمية ،وإبـراز جمهوداهتم البحثية على املسـتويات
احمللية واإلقليمية والعاملية.
املشاركة يف بناء جمتمع املعرفة بنشر البحوث الرصينة اليت تؤدي إىل تنمية اجملتمع.
تغطية أعمال املؤمترات العلمية احملكمة.
شروط قبول البحث

)1
)2
)3
)4
)5
)6

األصالة واالبتكار ،وسالمة املنهج واالجتاه.
االلتزام باملناهج واألدوات والوسائل العلمية املتبعة يف جماله.
الدقة يف التوثيق واملصادر واملراجع والتخريج.
سالمة اللغة.
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
أنه مست ٌل من رسالةٍ علميةٍ.
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ارشادات للمؤلف
أوالً  -ضوابط النص املقدم للنشر :

 )1أال تزيد صفحاته عن ( )45صفحة من القطع
العادي (.)A4
 )2أن حيتوي على عنوان البحث وملخص باللغتني
العربية واإلجنليزية يف صفحة واحدة ،حبيث
ال يزيد عن ( )200كلمة لكل ملخص ،وأن
يتضمن البحث كلمات مفتاحيةٍ دالةٍ على
التخصص الدقيق للبحث باللغتني ،حبيث ال
يتجاوز عددها ( )6كلمات توضع بعد هناية
كل ملخص.
 )3أن يذكر اسم املؤلف وجهة عمله وعنوان
املراسلة بعد عنوان البحث مباشرة باللغتني
العربية واإلجنليزية.
 )4أن تقدم البحوث العربية مطبوعة خبط
( ،)Simplified Arabicحبجم ( )14للنصوص
يف املنت ،وباخلط نفسه حبجم ( )12للهوامش.
 )5أن تقدم البحوث اإلجنليزية مطبوعة خبط
( )Times New Romanحبجم ( )12للنصوص
يف املنت ،وباخلط نفسه حبجم ( )9للهوامش.
 )6كتابة البحث على وجه واحد من الصفحة،
مع ترك مسافة  1.5بني السطور ،وتكون
احلواشي  2.54سم على اجلوانب األربعة
للصفحة ،مبا يعادل  1.0إنش (بوصة واحدة).
 )7التزام الترتيب املوضوعي اآليت:
املقدمة :وتكون دالة على موضوع البحث،
واهلدف منه ،ومنسجمة مع ما يَرِدُ يف البحث
من معلومات وأفكار وحقائق علمية ،كما
تشري باختصار إىل مشكلة البحث ،وأمهية

الدراسات السابقة.
العرض :ويتضمن التفاصيل األساسية ملنهجية
البحث ،واألدوات والطرق اليت ختدم اهلدف،
وترتب املعلومات حسب أولويتها.
النتائج واملناقشة :وجيب أن تكون واضحة
موجزة ،مع بيان دالالهتا دون تكرار.
اخلامتة :وتتضمن تلخيصًا موجزًا للموضوع،
وما توصل إليه من نتائج ،مع ذكر التوصيات
واملقترحات.
 )8أن تدرج الرسوم البيانية واألشكال التوضيحية
يف النص ،وتكون باللونني األبيض واألسود،
وترقم ترقيمًا متسلسالً ،وتكتب أمساؤها
واملالحظات التوضيحية أسفلها.
 )9أن تدرج اجلداول يف النص ،وترقم ترقيمًا
متسلسالً ،وتكتب أمساؤها أعالها ،وأما
املالحظات التوضيحية فتكتب أسفل
اجلدول.
 )10أالَّ توضع اهلوامش أسفل الصفحة إالَّ عند
الضرورة فقط ،ويشار إليها برقم أو جنمة،
ويكون اخلط فيها حبجم ( )12للعريب و ()9
لإلجنليزي.
 )11وضع مناذج من صور الكتاب املخطوط احملقق
يف مكاهنا املناسب.
 )12ال تنشر اجمللة أدوات البحث والقياس ،وتقوم
حبذفها عند طباعة اجمللة.
 )13أن يراعى يف منهج توثيق املصادر واملراجع
داخل النص نظام مجعية علم النفس األمريكية
( ،)APAاإلصدار السادس ،وهو نظام يعتمد
ذكر االسم والتاريخ ( )name/yearداخل
ز

عودة ،أﲪد2011( .م) .معايري ضمان اجلودة
املشتقة من املتأثرين بنتائج التقييم يف املدرسة:
مدخل مقترﺡ لتحفيز االعتماد واجلودة .اجمللة
األردنية يف العلوم التربوية.193-163 ،)2(7 ،

املنت ،وال يقبل نظام ترقيم املراجع داخل
النص مع وضع احلاشية أسفل الصفحة،
وتوضع املصادر واملراجع داخل املنت بني
قوسني حسب األمثلة اآلتية :يذكر اسم عائلة
املؤلف متبوعا بفاصلة ،فسنة النشر ،مثال:
(خريي1985 ،م) .ويف حالة االقتباس املباشر
يضاف رقم الصفحة مباشرة بعد تاريخ
النشر ،مثال( :خريي1985 ،م ،ص.)33:
أما إذا كان للمصدر مؤلفان فيذكران مع
اتباع اخلطوات السابقة ،مثال( :القحطاين
والعدناين1426 ،هـ) .وإذا زاد عددهم عن
اثنني تذكر أمساء عوائلهم أول مرة ،مثال:
(زهران والشهري والدوسري1995 ،م) ،وإذا
تكرر االقتباس من املصدر نفسه يشار إىل
اسم عائلة املؤلف األول فقط ،ويكتب بعده
وآخرون ،مثل( :زهران وآخرون1995 ،م)،
على أن تكتب معلومات النشر كاملة يف
قائمة املصادر.
 )14خترج األحاديث واآلثارعلى النحو اآليت:
(صحيﺢ البخاري ،ج ،1:ص ،5:رقم احلديث
.)511
 )15توضع قائمة املصادر واملراجع يف هناية البحث
مرتبة ترتيبًا هجائيًا حسب اسم العائلة،
ووفق نظام ( ،)APAوحبجم  12للعريب و9
لإلجنليزي ،وترتب البيانات الببليوغرافية على
النحو اآليت:

االقتباس من رسالة ماجستري أو دكتوراه:
القاضي ،إﳝان عبداﷲ1429( .هـ) .النباتات
الطبيعية للبيﺌة الساحلية بني رأسي تنورة
وامللوﺡ باملنطقة الشرقية :دراسة يف اجلغرافيا
النباتية وﲪاية البيﺌة( .رسالة دكتواره غري
منشورة) .كلية اآلداب للبنات ،الدمام:
جامعة امللك فيصل.
االقتباس من الشبكة العنكبوتية (اإلنترنﺖ):
مثال اﻻقتباس من كتاب:
املزروعي ،م .ر ،.و املدين ،م .ف2010( .م).
تقييم األداء يف مؤسسات التعليم العايل.
املعرف الرقـمي )DOI:10.xxxx/xxxx-
( ،xxxxxxxx-xأو برتوكول نقل النصوص
التشعﱯ ( ،)http://www....أو الرقم املعياري
)ISBN: 000-0-00الدويل للكتاب
(.000000-0

مثال اﻻقتباس من مقالة في دورية:
املدين ،م .ف2014( .م) .مفهـوم احلـوار
يف تقريب وجهات النظر .اجمللة الربيطانية
لتكنولوجيا التعليم.260-225 ،)6(11 ،
املعرف الرقمي )DOI:10.xxxx/xxxx-
( xxxxxxxx-xأو برتوكول نقل النصوص
التشـعﱯ
)http://onlinelibrary.wiley.
( ،com/journal/10.1111أو الرقم املعياري
التسلـسلي الدويل للمجلة )ISSN: 1467-

االقتباس من كتاب:
اجلوير ،إبراهيم مبارك2009( .م) .األسرة
واجملتمع :دراسات يف علم االجتماع العائلي.
ط ،1الرياض :دار عامل الكتب.
االقتباس من دورية:
ح

).8535

 )16يلتزم الباحث بترمجة (أو رومنة) أمساء املصادر
واملراجع العربية إىل اللغة اإلجنليزية يف قائمة
املصادر واملراجع .مثال:
اجلرب ،سليمان1991( .م) .تقومي طرق تدريس
اجلغرافيا ومدى اختالفها باختالف خربات
املدرسني وجنسياهتم وختصصاهتم يف املرحلة
املتوسطة باململكة العربية السـعودية .جملة
جامعة امللك سـعود -العلوم التربويـة،
.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 UniversityEducational Sciences, 3(1), 143-170.

)17

تستخدم األرقام العربية األصلية
 )....يف البحث.

ثانيًا  -املرفقات املطلوب إرساهلا للمجلة :

 )1نسخة إلكترونية من البحث بصيغة (.)Word
 )2السرية الذاتية للباحث ،متضمنة امسه باللغتني
العربية واإلجنليزية ،وعنوان عمله احلايل،
ورتبته العلمية.
 )3منوذج طلب نشر حبث يف اجمللة( .جتدونه مبوقع
اجمللة).
 )4منوذج 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 :

 )1أصول البحث اليت تصل إىل اجمللة ال تردّ سواء
أنشرت أم مل تنشر.
 )2اآلراء الواردة يف البحوث املنشورة تعرب عن
وجهة نظر أصحاهبا.

(،3 ، 2 ، 1 ، 0

 )18تؤول مجيع حقوق النشر للمجلة يف حال إرسال البحث للتحكيم
وقبوله للنشر.
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.التحليلي الـذي يعتمد عىل حتليل السـياق ووصـف مجيع جوانبـه املختلفة
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املقدمة

واملفسرون ،يف اختيـار الوظيفـة النحويـة

لألسماء.

احلمـد هلل رب العاملين ،والصلاة والسلام على

ولتحقيـق ذلـك فـإن هـذه الدراسـة قـد اعتمـدت

أرشف خلـق اهلل ،أمـا بعـد:

املنهـج الوصفي التحليلي ،الذي يقوم على تتبع بعض

فـإن مـن نافلة القـول أن البحث يف القـرآن وعلومه
يعـد مطلبـ ًا رشعيـا ،وهـو مطلـب يتطلـب سـعة مـن

هـذه املواضـع ومالحظتها والتي تعـددت فيها األوجه
اإلعرابيـة لالسـم الواحـد عنـد النحـاة واملفرسيـن يف

الثقافـة يف علـوم شـتى ،والوقـوف عليهـا خاصـة:

كتـب النحو والتفسير ،وإعراب القرآن ،التـي تم فيها
تقويـة وجـه دون آخـر اعتـداد ًا بأحـد قرائـن السـياق،

(كتب التفسير وكتب اللغـة)؛ ولذا فإن تلك الدراسـة
قـد حاولـت السير يف هـذا امليـدان؛ لرتكـز جـز ًءا مـن

واسـتعراض هذه األوجـه ،وحتليـل آراء قائليها ،وربط

الضـوء عىل بعـض آي مـن سـورة البقرة ،أعظم سـور

اآلراء والرتجيحـات باملعطيـات السـياقية املختلفة.

القـرآن وأطوهلـا ،قال فيهـا حممد صىل اهلل عليه وسـلم:

إن طبيعة الدراسـة قـد تطلبت أن تكـون يف مبحثني

(إن أخذهـا بركـة وتركهـا حسرة) (صحيـح مسـلم

خلاف (التمهيد )الـذي فيه:

 )804كما تنظر يف أثر السـياق اللغـوي يف تعدد بعض

 -تعريف السياق وأقسامه.

األوجـه اإلعرابيـة لالسـم الواحـد يف بعـض آي هـذه

 -ملحـة عـن اعتـداد العلماء بالسـياق يف حتديـد

السورة.

املعـاين.

املبحـث األول :اعتـداد النحـاة واملفرسيـن بسـياق

وهذه الدراسة هتدف إىل:

اللفـظ يف ترجيـح األوجـه اإلعرابيـة لألسماء.

• الكشـف عـن جـذور نظريـة السـياق عنـد

املبحـث الثـاين :اعتـداد النحـاة واملفرسيـن بسـياق

مفسري القـرآن الكريـم ومعربيـه على

املقـام (املعنـى) يف ترجيح األوجـه اإلعرابية لألسماء.

املسـتوى العملي الوظيفـي؛ وأن هـذه النظرية

اخلامتة وفيها أهم النتائج ،والتوصيات.

ليسـت وليـدة النتـاج الغـريب.

واملصادر واملراجع.

• إبـراز اعتدادهـم بجميـع عنـارص السـياق
بشـقيها اللفظـي واملقامـي ،وأثر ذلـك يف تعدد

الدراسات السابقة:

األوجـه اإلعرابيـة لألسماء.

أ /السـياق القـرآين وأثـره يف الرتجيـح الـداليل،

• إبـراز دور تضافـر القرائـن يف تقويـة وجه دون

املثنـى عبدالفتـاح حممـود ،رسـالة دكتـوراه،

آخـر لأللفـاظ داخـل سـياقاهتا.

جامعـة الريمـوك2005( ،م).

• الكشـف عـن أهـم قرينـة اعتـد هبـا املعربـون،
4
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ويف مجيـع مـا تقدم داللة عىل كون السـياق مشـتم ً
ال
عىل ا ُملسـاق أوله وآخره.

ب /السـياق القـرآين وأثـره يف الكشـف عـن
املعـاين ،عبداهلل ،زيـد عمر1423( ،هــ) ،جملة

وهـو يف االصطالح كما عرفه (حسـان1413 ،هـ،

جامعـة امللـك سـعود ،م ،15العلـوم الرتبويـة

ص )375 :بأنـه :التـوايل مـن جانبين :جانـب سـياق

والدراسات اإلسالمية.

ج /قرينـة السـياق وأثرهـا يف النـص القـرآين

النـص ،ويـراد بـه تـوايل العنـارص التـي حيقـق هبـا

الرتبيـة األساسـية العـدد  ،2011 ،68اجلامعة

األحـداث التـي صاحبت األداء اللغـوي ،وكانت ذات

الرتاكيـب والسـبك ،وجانب سـياق املوقـف ،ويراد به

لعبدالباقـي اخلزرجـي(2011م) ،جملـة كليـة

عالقـة واتصـال به.

املسـتنرصية.

فجانـب سـياق النـص عنـده يشـمل مسـتويات

د /السـياق القرآين وأثـره يف التفسير ،لعبدالرمحن

اللفـظ املعجميـة ،والدالليـة ،وهـو سـياق داخلي ،ال

املطيري(2008م)( ،دراسـة نظريـة وتطبيقيـة

خيـرج عـن حـدود العبـارة امللفوظـة.

مـن خلال تفسير ابـن كثير) رسـالة مقدمـة

وجانـب سـياق املوقـف ،وهـو سـياق املقـام

لنيـل درجـة املاجسـتري يف التفسير وعلـوم

ويشـمل مجيـع الظـروف اخلارجيـة املالبسـة للنـص

القـرآن ،جامعـة أم القـرى.

امللفـوظ ،زمانيـة كانـت أم مكانية ،وحال األشـخاص
املتكلمين ،واملخاطبين ،ويسـمى أيض ًا يف الدراسـات

التمهيد

 -تعريف السياق وأقسامه:

اللغويـة احلديثـة باملسرح اللغـوي ،ويسـميه فيرث:

بسـياق احلـال ،كما يمكـن أن يقسـم هـذا اجلانـب إىل

الســـياق يف اللغـــة مـــن الســـوق ،وهـــو ســـوق
اإلبـــل وغريهـــا يســـوقها ســـوق ًا وســـياق ًا ،وانســـاقت

ثالث مسـتويات خمتلفة :املسـتوى العاطفي و املسـتوى

واملنســـاق :التابـــع( .األزهـــري1964 ،م ،ج،9:

املسـتويات دور مهـم يف حتديـد دالالت األلفـاظ

الثقـايف ،ومسـتوى املوقـف ،ولـكل مسـتوى مـن هذه

اإلبـــل وتســـاوقت إذا تتابعـــت ،واملســـاوقة :املتابعـــة،

ومعانيهـا.

ص.)234:

وجـــاء أيضـــ ًا :وســـاقة اجليـــش :مؤخـــره

 -ملحـة عـن اعتـداد العلماء بالسـياق يف حتديـد

وجـاء يف وصـف مشـية النبـي _صلى اهلل عليـه

اعتـد العلماء مـن مفرسيـن ونحـاة وبالغيين
بالسـياق اللفظـي واملعنـوي معـ ًا ،وجعلومهـا السـبيل

(الفريوزآبـــادي،

1426هـــ،

املعـاين:

ص.)895:

وسـلم_ :كان يسـوق أصحابـه ،أي يقدمهـم ويمشي
خلفهـم تواضعـ ًا ،وال يـدع أحـد ًا يمشي خلفـه.

األمثـل يف فهم املوقـف اللغـوي ،ومكوناتـه الرتكيبية.
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1 .1فسـيبويه (1983م ،ج ،2 :ص )130 :مث ً
ال يف

الـكالم ،ويـدل على مـا قبلـه ومـا بعـده.»...

املصاحبـة للموقـف اللغـوي والتـي تغني عن

يف أسـباب النـزول ،وأحـوال األشـخاص،

6 .6ويذكـر السـعدي يف تفسيره أمهيـة النظـر

كتابـه (الكتاب) يشير إىل أمهية وجـود القرينة

واألرض ،واألمكنـة املحيطـة بالنـص ،وأهنـا

ذكـر بعـض العنارص املسـتقرة يف ذهـن املتكلم

عنرص أسـاس يف فهم مالبسـات اللفـظ ومراد

فيقـول( :وذلـك إذا رأيـت صـورة شـخص

فصـار آيـة لـك على معرفتـه فقلـت :عبـدُ اهلل

املعنـى( .معلا1423 ،هـ ،ص)26 :

7 .7ويف أمهيـة النظـر يف عـود الضمير ومرجعـه

وريب ،كأنـك قلـت :ذاك عبـداهلل ،أو هـذا

يقـول (الكلبـي1415 ،هـ ،ج ،4 :ص)241:
يف قولـه تعاىل﴿ :إِنَّ ا ِ
ُود * َوإِ َّن ُه
إلن َْسـانَ لِ َر ِّب ِه َل َكن ٌ

عبـداهلل).

2 .2وعبـد القاهـر اجلرجاين يف كتابـه أرسار البالغة

َع َل َذلِ َك َل َش ِـهيدٌ ﴾ [العاديـات ]7-6 :حيتمل

(اجلرجـاين1412 ،هـ ،ص – )4 :الـذي يعـد

عنـد كثري مـن الباحثني واضـع نظريـة النظم–

أن يعـود الضمير يف (إنـه) على (اإلنسـان) أو

نظـم الـكالم ،وسـياقه ،وأسـلوبه ،ورضورة

يـدل على عـوده على ﴿ا ِ
إلن َْسـانَ ﴾ وإن كان

على (رب اإلنسـان) ،ولكـن النظـم الكريـم

يـرى أن مجـال العبـارة ليـس يف اللفـظ ،بـل يف

﴿وإِ َّن ُه
هـو األول يف اللفـظ بدليـل قولـه بعـده َ
ل ِّـب َ
ُِ
اخل ْ ِ
ي َل َش ِـديدٌ ﴾ فإنه لإلنسـان بال منازع،

مطابقـة الـكالم ملقتضى احلال.

3 .3ويشير ابـن دقيـق العيـد إىل أمهيـة القرائـن

وتفريـق الضامئـر جيعـل األول للـرب ،والثاين

والسـياق يف كتابـه إحـكام األحـكام (الفقـي

لإلنسـان وهـذا ال يليـق بالنظـم الكريم.

وشـاكر1372 ،هـ ،ج ،2 :ص )225 :فيقـول

8 .8وبضرورة النظـر إىل مقاصـد املتكلـم وعاداته

إهنـا هي املرشـدة إىل بيـان املجملات ،وتعيني

االجتامعيـة واألخالقيـة وحركاتـه املصاحبـة

املحتملات.

4 .4ويقـول ابـن تيميـة يف جممـوع الفتـاوى (ابـن

للحـدث اللغوي يقـول (الشـاطبي1425 ،ه،

الداللـة يف كل موضـع بحسـب سـياقاته ،ومـا

ولكـن ضابطها مقتضيـات األحـوال التي هي

ج ،4:ص( :)21 :وجـوه االسـتعامل كثيرة،

تيميـة1416 ،هـ ،ج ،6 :ص :)124 :إن

ملاك البيان).

حيـف بـه مـن القرائـن اللفظيـة واحلاليـة.

5 .5ويشير الكلبـي (1415هـ ،ج ،1 :ص )9 :إىل

9 .9ويف تقديـر العنـارص املحذوفـة املسـتنبطة

فيقـول« :أن يشـهد بصحـة القـول سـياق

ابـن عبدالسلام1407( ،هـ ،ص:)250 :

مـن نظـم الـكالم وفحـواه ،يقـول العـز

أمهيـة النظـر يف السـابق والالحـق مـن الكالم
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«املحذوفـات التـي جيـوز حذفهـا والنطـق هبـا
بمثابـة املنطـوق بـه لفظـ ًا ومعنـى فلا حيذفون

ويكـون إبراهيـم – عليـه السلام – على هـذا املعنـى
ً
خمتصـا ببنـاء الكعبـة ،وإسماعيل خمتصـ ًا بالدعـاء

إال مـا لـو نطقـوا بـه لـكان أحسـن ،وأفصـح،

(احللبـي ،1406ج ،2 :ص ،)114:وقالـوا ذلك؛ ألن
ٍ
ً
طفلا صغير ًا.
حينئـذ
إسماعيل كان

وأكمـل يف مالءمـة لفظ ذلك السـياق ،ومعناه،
وال حيذفـون مـا ال دليـل عليـه».

الثـاين :أن الـواو لعطـف املفـردات ،و(إسماعيل)

املبحـث األول :اعتـداد النحـاة واملفرسين بالسـياق

عليـه السلام معطـوف على (إبراهيـم) عليه السلام،

اللفظـي يف ترجيـح األوجـه اإلعرابية لألسماء

للسـياق اللفظـي قرائـن (اخلزرجـي2011 ،م،

مشترك معـه بالفاعليـة ،وتكـون (ربنـا تقبـل منـا)
معمولـة حلـال مقـدرة منهما معـ ًا تقديرها :قائلين ربنا

وهـي املرجـع يف حتديـد دالالت ألفاظـه ،وقـد تتضافر

ومـن قـال بالـرأي الثـاين جعلـه األظهـر ،واعتـد

ص )117 :يـدور يف فلكهـا ويسـتمد منهـا تأثرياتـه

تقبـل منا.

هـذه القرائـن فيام بينهـا وتكـون كالعالقـات اهلادية إىل
املعنـى املقصـود .ومن أبرز هـذه القرائن التـي ُاعتد هبا

بأمريـن:

يب بـن كعـب وعبـداهلل بـن مسـعود
1 .1قـراءة ُأ ّ
بإظهـار مجلـة (يقـوالن) يف مصحـف عبـداهلل

يف سـورة البقـرة:

 - 1االعتداد بسياقات القرآن وقراءته:

ابـن مسـعود( :وإذ يرفـع إبراهيـم القواعـد

نظـر معربـو القـرآن الكريـم إىل أن القـرآن وحـدة

مـن البيـت وإسماعيل يقـوالن ربنـا تقبـل منا

على أنـه «لفظـة واحـدة وخبر واحـد موصـول بعضه

ج ،1:ص78:؛ الزخمشري1418 ،هـ ،ج،1:

متكاملـة بسـياقاته ،وقراءاتـه ،يبين بعضـه بعضـا أو

إنـك أنـت السـميع العليـم) (الفـراء ،د.ت،

ببعـض ،ومضـاف بعضـه إىل بعض ،ومبنـي بعضه عىل

ص.)322 :

بعـض» (ابـن حـزم ،د.ت ،ص.)2:35 :
ـع إِ ْب َر ِ
يـم
ومـن ذلـك قولـه تعـاىلَ :
﴿وإِ ْذ َي ْر َف ُ
اه ُ
ال َق َو ِ
ـد ِم َن ال َب ْي ِ
ت َوإِ ْس َما ِع ُ
اع َ
يل َر َّبنَـا َت َق َّب ْل ِم َّنـا إِ َّن َك َأن َْت
يـم﴾ [البقـرة]127:
يع َ
الس ِـم ُ
الع ِل ُ
َّ

ص )74:على أن إسماعيل _عليـه السلام_
كان مشـارك ًا والـده ببناء البيـت ،يقول الطربي

1418هـ ،ج ،1:ص ،98:احللبـي1406 ،هـ ،ج،2:

قلنـا مـا قلنـا مـن ذلـك بإمجـاع مجيـع أهـل

2 .2إمجـاع أهـل التأويـل (البيضـاوي1421 ،هـ،
ج ،1:ص534:؛ السـيوايس1427 ،ه ،ج،1:

جـاء يف إعـراب (إسماعيل) وجهـان (العكبري،

(1414هـ ،ج ،1:ص )712 :يف ذلـك( :وإنام

ص :)479:األول :أن الـواو للحـال ،و(إسماعيل)

التأويـل على أن إسماعيل معنـي باخلبر الذي

مبتـدأ ،وخربه حمـذوف ،تقديره (وإسماعيل يقول،)...

أخبر اهلل عنـه ،وعـن أبيـه أهنما كانـا يقوالنه.
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أمور:
1 .1جمـيء قـراءة علي بـن أيب طالـب وعبـداهلل بن
مسـعود (وآمـن املؤمنون) (احللبـي1406 ،ه،
ج ،2:ص ،691:أبـو حيـان1983 ،م ،ج،2:
ص )756:حيـث أظهـرت هـذه القـراءة مـا
دلـت عليـه واو العطـف التـي تفيـد الترشيـك
يف احلكـم بني املفـردات يف الوجـه األول .وقد

وهـذا موضـع مـن املواضـع التـي تضافـرت
فيـه القرائـن املعنويـة مـع اللفظيـة وإن كانـت قرينـة
االعتـداد بقـراءات القـرآن هنـا هـي الظاهـرة ،إال أن
النظـر يف مقتضى حـال إبراهيـم وابنـه إسماعيل ومـا
بينهما مـن األمـور احلياتيـة كانـت حمـط نظـر املفرسين
عنـد ترجيحهـم ألحـد األوجـه اإلعرابيـة.
ومـن االعتـداد بقـراءات القـرآن أيض ًا قولـه تعاىل:
َ
ـن َر ِّب ِ
الر ُس ُ
ـه َوا ُملؤْ ِم ُنـونَ ُك ٌّل
﴿آ َم َ
ـول بِ َما ُأنْـ ِز َل إِ َل ْي ِه ِم ْ
ـن َّ
ـن بِـاهللِ َو َم َلئِ َكتِ ِـه َو ُك ُتبِ ِه َو ُر ُس ِ
ـل ِه﴾ [البقـرة.]285:
َآ َم َ

اعتـد أبـو حيـان (1983م ،ج ،2:ص)756:
هبـذه القراءة على قوة الوجـه األول؛ ممـا يدلل
على أن القـرآن بقراءاتـه املتعـددة وسـياقاته
املتعـددة وحـدة واحـدة يعضـد بعضـه بعض ًا.
2 .2جمـيء (املؤمنـون) معطوفة عىل الرسـول أقوى
يف بيـان تبعيتهـم لـه وأهنـم معـه فيما آمـن بـه.
إال أنـه ُقـدم عليهـم ألن إيامنـه هـو املتقـدم
(أبـو حيـان1995 ،م ،ج ،1:ص )419:وهـم
التابعـون.
3 .3أن القـول بالوجـه الثـاين حيتـاج إىل تقدير رابط
حمـذوف يربـط مجلـة اخلبر (كل آمـن) باملبتـدأ
(املؤمنـون) وتقديـره (كل منهـم آمـن) .وعدم
القـول بدعـوى احلذف أقـوى مـن ادعائه.
ـروا ِم ْن
ـو ُّد ا َّل ِذ َ
ومنـه أيضـ ًا قوله تعـاىلَ ﴿ :ما َي َ
ين َك َف ُ
َأ ْهـلِ ِ
ش ِك َ
ـن َخ ْ ٍ
َـاب َوال ا ُمل ْ ِ
الكت ِ
ي
ين َأنْ ُين ََّـز َل َع َل ْي ُك ْـم ِم ْ
ـن َر ِّب ُك ْم﴾ [البقـرة.]105:
ِم ْ

جـاء يف (املؤمنـون) وجهـان (العكبري1418 ،ه،
ج ،1:ص190:؛ الزخمشري1418 ،هـ ،ج،1:
ص518:؛ احللبـي1406 ،هـ ،ج ،2:ص691:؛ ابـن
عاشـور1984 ،م ،ج ،3 :ص:)132 :
األول :أن تكـون معطوفـة على فاعـل (آمـن) وهو
الرسـول .والـواو لعطـف املفـردات وحيسـن الوقوف
على (املؤمنـون) آنـذاك ،ألن معنى الـكالم عندها تام.
الثـاين :أن تكـون مبتـدأ ،و(كل) مبتدأ ثـان ،وخربه
(آمـن) واجلملـة االسـمية (كل آمـن) يف موضـع اخلرب
لـ(املؤمنـون) ،وعلى هـذا فالـواو لعطف اجلمـل ،وال
حيسـن الوقـوف على (املؤمنـون) آنذاك.
وقـد قـوى الوجـه األول أبـو حيـان (1983م،
ج ،2:ص ،)756 :واقتصر عليـه الزجـاج يف معـاين
القـرآن (1986م ،ج ،1:ص ،)313 :والسـيوايس يف
عيون التفاسير (2006م ،ج ،1:ص ،)140:وضعف
الوجـه الثـاين ابـن عاشـور ،وذكـر أن مـن قال بـه فقد
شـذ عن الذوق العـريب (ابن عاشـور1984 ،م ،ج،3:
ص .)132 :ويف رأيـي أن قوة الوجـه األول راجعة إىل

جـاء يف (وال املرشكين) قـوالن على أن (ال) فيهما
زائـدة للتوكيد (احللبـي1406 ،هـ ،ج ،2:ص 53:أبو
حيـان1983 ،م ،ج ،1:ص:)545:

األول :أن تكـون معطوفـة على موضـع (الذيـن)،
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والبيضـاوي (1421هـ ،ج ،1:ص )128:وغريهـم
(احللبـي1406 ،هـ ،ج ،1:ص ،166:السـيوايس،
1427هـ ،ج ،1:ص .)68:ومـن قـال هبـذا القـول
وجعلـه الـرأي الصحيـح اعتـد بمجـيء هـذه اللفظـة
بمثـل هـذا املعنـى يف سـياق قـرآين آخـر وهـو قولـه
ـو ِاء ْ َ
تعـاىلَ ﴿ :ف َّ
يـم﴾ [الصافات:
ـر َآ ُه ِف َس َ
ال ِح ِ
اط َل َـع َف َ
 ،]55واعتـد بما جـاء مـن كالم العـرب وشـعرهم
مؤيـد ًا هـذا املعنـى يف هـذا السـياق ومنـه قول عيسـى
بـن عمـر( :ومـا زلـت أكتـب حتـى انقطـع سـوائي)
أي :وسـطي (األزهـري1964 ،م ،ج13:ص126:؛
الزبيـدي1306 ،هـ ،ج ،38:ص.)176:
وقول حسان بن ثابت أيض ًا:

فيقتضي ذلـك رفعهـا؛ إال أهنـا خفضـت على اجلوار،
كما خفـض (أرجـل) يف قولـه تعـاىل﴿ :بِ ُر ُء ِ
وس ُ
ـك ْم
َ
ـم﴾ [املائـدة ]6 :وإن كانت يف موضع النصب
َوأ ْر ُج َل ُك ْ
(القيسي1404 ،هـ ،)406/1 ،الـداين 1404هـ،
ص.82:
الثاين :أن تكون معطوفة عىل (أهل) والتقـــدير﴿ :
َمـا َي َو ُّد ا َّل ِذ َيـن َك َف ُروا ِم ْن َأ ْهـلِ ِ
ش ِك َ
َـاب َوال ا ُمل ْ ِ
الكت ِ
ني﴾
[البقـرة ]105 :وجعـل هـذا القول هـو الظاهر ملجيء
مـا مثلـه يف سـورة البينة يف قوله تعـاىلْ َ :
﴿ل َي ُك ِ
ين
ـن ا َّل ِذ َ
ـروا ِم ْن َأ ْهـلِ ِ
ش ِك َ
َـاب َوا ُمل ْ ِ
الكت ِ
ين﴾ [البينة ]1 :عىل
َك َف ُ
أهنـا معطوفة على (أهل) أيض ًا.ومن قـال بالقول األول
اعتـد بجواز رفـع (املرشكني) عطف ًا على (الذين) ،وقد
أجـاز عطفهـا كل مـن (الفـراء ،د.ت ،ج ،1:ص)70:
والنحـاس (1985م ،ج ،1:ص )254:والتقديـر
(مـا يـود الذيـن كفـروا واملرشكـون) إال أنه مل يقـرأ هبا
(احللبي1406 ،هـ ،ج ،2:ص.)53:
وقولـه تعـاىل أيضـ ًاَ ﴿ :ف َقدْ َض َّ
السـبِيلِ ﴾
ـل َس َ
ـو َاء َّ
[البقـرة]108 :
جاء يف (سواء) قوالن:
األول :يذهـب إىل أهنـا بمعنـى ( َق ْصـد) ،وبالتـايل
فهـي مفعول بـه للفعل (ضـل) ،وعليه (الفـراء ،د.ت،
ج ،1:ص )170:والزجاج (1986م ،ج ،1:ص)73:
والطبري (1414هـ ،ج 1:ص.)639:
الثـاين :يذهـب إىل أهنـا بمعنـى (وسـط) ،فتكـون
ظـرف مـكان ،ويكـون املعنـى :فقـد ضـل وسـط
واعتـدال السـبيل ،وعلى هـذا الـرأي أبـو عبيـدة
(1381هـ ،ص ،)85:و العكبري (1418هـ ،ج،1:
ص ،)88:وأبـو حيـان (1983م ،ج ،1:ص،)557 :

ب النب ــي و َر ْه ِط ــه
ي ــا وي ــح أَصْ َح ــا ِ
ب فـــي َســـ َوا ِء ْ
المل َحـــ ِد
بعـــد ال ُم َغيَّـــ ِ

ويف هـذا تضافـر القرائـن _أيضـ ًا_يف الرتجيح فكام
أنـه اعتـد بسـياقات القـرآن األخـرى ُاعتـد أيضـ ًا بما
شـاع واطـرد من اسـتعامالت العـرب لكلمة (سـواء).
 - 2االعتداد بسياقات النص النبوي الرشيف:
ُتعـد السـنة النبويـة الرشيفـة جـزء ًا مهما يف بيـان
املعـاين واألحـكام ،وال منـاص مـن ربـط املتواتـر منها
بالقـرآن وسـياقاته وقراءاتـه ،فاحلديـث والقـرآن كلـه
كلفظـة واحدة فال حيكـم بآية دون أخـرى وال بحديث
دون آخـر.
وممـا جـاء مـن ذلـك يف سـورة البقـرة قولـه تعاىل:
يم إِ َّال َم ْن َس ِ
ـة إِ ْب َر ِ
ـن ِم َّل ِ
ـف َه َن ْف َسـ ُه﴾
َ
ـب َع ْ
﴿و َم ْ
ـن َي ْر َغ ُ
اه َ
[البقـرة .]130:جـاء يف نصـب (نفـس) أوجـه
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ص .)299:وعلى هـذا الـرأي أبـو حيـان (1983م،
ج ،1:ص ،)628:والبيضـاوي (1421هـ ،ج،1:
ص ،)139:واحللبـي (1406هـ ،ج ،2:ص،)120:
وابـن منظـور (1414هـ ،ج ،3:ص ،)399:واحلنبلي
(1419هـ ،ج ،2:ص .)496:ويف هـذا املوضـع
االعتـداد بـكالم العـرب الفصحـاء _أيضـ ًا _بجانـب
االعتـداد بسـياق احلديـث الرشيـف.

(الزجـاج1986 ،م ،ج ،1:ص183:؛ األزهـري،
1964م ،ج ،6:ص132 ،131:؛ الطبري2001 ،م،
ج ،1:ص:)720 ،719:
األول :أهنـا مفعـول بـه للفعـل (سـفه) حيـث جاء
تعديتـه بنفسـه دون واسـطة.
الثـاين :أهنـا مفعـول بـه للفعـل (سـفه) لتضمينـه
معنـى فعـل متعـد بنفسـه ،وقـدره الزجاج وابـن جني

بـ(جهـل) ،وقـدره أبـو عبيـدة بـ(أهلك).
الثالـث :أهنـا منصوبة على نـزع اخلافـظ والتقدير:
سـفه يف نفسه.
الرابـع :أهنـا متييـز (الفـراء ،د.ت ،ج ،1:ص79:؛
الطبري 2001م ،ج ،1:ص.)720:
اخلامـس :أهنـا توكيـد معنـوي ملؤكـد حمـذوف
تقديـره :سـفه قولـه نفسـه.
وج ِعـل املختـار؛ ألنـه
وقـد ُر ِّجـح القـول األول ُ
القـول الذي يوافق السـياق النبوي الرشيـف ،فقد جاء
عنـه _صلى اهلل عليـه وسـلم_( :الكبر أن تسـفه احلق
وتغمـض الناس) (صحيح مسـلم) وهو السـياق الذي
عليـه كالم العرب أيض ًا يف تعدي الفعل (سـفه) بنفسـه
 دون القـول بالتضمين أو بحـذف حـرف اجلر ،ومهاغير مقيسين  -فقـد ُح ِكـي عن ابـن اخلطـاب ويونس
أيضـ ًا (األزهـري1964 ،م ج ،6:ص ،132:احللبـي،
1406هـ ،ج ،2:ص :)120:أهنـا لغـة للعـرب ،وهـو
اختيـار الزخمشري (1418هـ ،ج ،1:ص.)324:
وجـاء يف لسـان العـرب أن تعـدي الفعـل (سـفه)
بنفسـه لغـة عاليـة ،وجـاء فيـه :وقد َس ِ
لمـه ورأيه
ـفه َح َ
و َن ْف َسـه َسـ َفها وسـفاهة (ابن منظـور1414 ،ه ،ج،3:

 - 3االعتداد بالسابق والالحق من السياق:
ويـراد به النصوص السـابقة والالحقـة للنص املراد
بيانـه وإعرابـه ،وعدم اسـتيفاء دراسـة هـذه النصوص
عنـد تنـاول األلفـاظ ومعانيهـا يعـد بمثابـة اجتـزاء
الـكالم وقطعـه عـن أطرافـه ومـراده؛ لـذا أوىل معربو
القـرآن هـذا اجلانـب عنايـة كبيرة ،فكانوا ينظـرون إىل
صـدر اآليـات وأعجازهـا مع ًا.
ً
أوال :االعتداد بالسابق:
صروا ِف
ـر ِاء ا َّل ِذ َ
يـن ُأ ْح ِ ُ
ومنـه قولـه تعـاىل﴿ :لِ ْل ُف َق َ
ض ًبـا ِف َ
َسـبِيلِ اهللِ ال َي ْسـتَ ِط ُيعونَ َ ْ
األ ْر ِ
ض َ ْي َس ُـب ُه ُم
َ
اجل ِ
ـن ال َّت َع ُّف ِ
ـم بِ ِس َ
ـيم ُه ْم ال
ـاء ِم َ
اه ُـل َأ ْغنِ َي َ
ـف َت ْع ِر ُف ُه ْ
ـاس إِ ْ َ
لا ًفـا﴾ [البقـرة.]273:
َي ْس َـأ ُلونَ ال َّن َ

اإلحلـاف هـو اإلحلـاح واملبالغـة يف السـؤال
(األزهـري1964 ،م ،ج ،3:ص445:؛ ابـن منظـور،
1414هـ ،ج ،5:ص ،)96:وجاء يف نصبـه ثالثة أوجه
(ابـن عاشـور1984 ،م ،ج ،3:ص76:؛ شـيخ زادة،
1999م ،ج ،1:ص:)585:
األول :أنـه مصـدر منصوب على احلـال والتقدير:
ملحفين ،وعليـه النحـاس (النحـاس1418 ،هـ ،ج،:
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عـن حمكـوم عليـه مقيـد بقيـد فاألكثـر انصراف النفي

ص ،)340:والقرطبـي (1964م ،ج ،2:ص.)294:

لذلـك القيـد فقـط وهـو (اإلحلـاح) فيكـون املعنـى

الثاين :أنه مفعول من أجله.

ثبـوت سـؤاهلم ونفـي اإلحلـاح فيـه.

الثالـث :أنـه مفعـول مطلـق مبين للنـوع مـن فعل

فـإن كان السـياق على املعنـى األول ففـي (إحلافا)

ليـس مـن لفظـه ،والتقديـر :يسـألون النـاس سـؤال

وجـه واحـد وهـو النصب على املفعـول لـه ،وإن كان

إحلـاح ،على حذف املضـاف ونيابـة املضاف إليـه منابه

على املعنـى الثـاين فيجـوز فيـه وجهـان :النصـب عىل

وقيـل :بـل فعله حمـذوف مـن لفظـه تقديـره :يلحفون
إحلاف ًا .

احلـال أو املفعـول املطلـق.
ـن َّ
﴿ص ْب َغـ َة َّ
ِ
اللِ ِص ْب َغ ًـة َو َن ْح ُن َل ُه
اللِ َو َم ْـن َأ ْح َس ُـن ِم ْ
َعابِـدُ َ
ون﴾ [البقـرة . ]138:جـاء يف نصـب (صبغـة)

ويف رأيـي أن تعـدد األوجـه اإلعرابيـة هلـذا املصدر

راجـع إىل تعـدد املعنـى الـذي حيتملـه السـياق بالنظـر

ثالثـة أوجـه (أبـو حيـان1983 ،م ج ،1:ص،656:

للوصـف السـابق هلـذا املصـدر ،فهـذه اآليـة نزلـت

القرطبـي1964 ،م ،ج ،1:ص :)550:األول :أهنـا
بـدل مـن (ملـة) املتقدمة يف قولـه تعـاىلُ ﴿ :ق ْل َب ْ
ـل ِم َّل َة

(الطبري2001 ،م ،ج ،2:ص )1588:يف فقـراء
املهاجريـن الذيـن خرجوا مـن ديارهـم وأمواهلم بمكة

إِ ْب َر ِ
يم َحنِي ًفا﴾ وعليـه الفراء (د.ت ،ج ،1:ص،)82:
اه َ

وجـاءوا إىل ديـار اهلجـرة ،وكانـوا ال يسـتطيعون جتارة

والنحـاس (1985م ،ج ،1:ص.)267:

وال زراعـة – وقيـل نزلـت يف أصحاب الصفـة وكانوا

الثـاين :أهنـا منصوبة إما على اإلغراء أو على تقدير

فقـراء خيرجـون يف كل رسيـة يبعثهـا النبـي صلى اهلل
﴿ي َسـ ُب ُه ُم َ
اجل ِ
عليه وسـلم -وقـد نعتهم اهلل بقولـه َ ْ
اه ُل
ـن ال َّت َع ُّف ِ
ـف﴾ [البقـرة .]273:واحتمـل هـذا
ـاء ِم َ
َأ ْغن َي َ

(القرطبـي1964 ،م ،ج ،1:ص )550:والعكبري

األول :أهنـم ال يسـألون وال يلحـون ً
معـا ،ألن يف

الثالـث :أهنـا مصـدر مؤكد للفعـل يف (قولـوا آمنا)

فعـل حمـذوف بــ :اتبعـوا صبغـة ،وعليـه الكسـائي

معنيين لــ (إحلاف ًا):

(1418هـ ،ج ،1:ص.)102:

وعىل هذا الرأي سـيبويه (1983م ،ج ،1:ص،)382:

إثبـات السـؤال هلم نفـي التعفـف املذكـور ألجل ذلك
قـدر الفـراء (د.ت ،ج ،1:ص )181:معطوفـ ًا حمذوف ًا

والزخمشري (1418هـ ،ج ،1:ص،)336-335:

ٍ
إحلـاف .وعلى هذا
بعـد (إحلافـ ًا) وهـو :إحلافـ ًا وغير
الـرأي أيضـ ًا الطبري (2001م ،ج ،1:ص)1591:

وأبـو حيـان (1983م ،ج ،1:ص ،)656:والسـيوايس

(1427هـ ،ج ،1:ص .)77:وقـوي هـذا الوجـه ملـا
فيـه مـن التناسـب املعنـوي لداللـة اللفـظ يف (آمنـا،

والزجـاج (1986م ،ج ،1:ص.)304:

وصبغـة) فمعنـى (قولوا آمنـا) أي :صبغنـا اهلل باإليامن

الثـاين :أهنـم يسـألون ولكـن عنـد الضرورة ،دون
إحلـاح؛ ألن مـن عـادة العـرب أهنـا عندما تنفـي حك ًام

صبغـة وطهرنـا ،وسـمي اإليمان صبغـة ملـا فيـه مـن
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الفراء (د.ت ،ج ،1:ص ،)82:والطربي (2001م ،ج،1:

األثـر الواضـح يف النفـوس كما أن للصبـغ أثـر واضـح
وض ِّع َ
على الثيـابُ ،
ـف الرأيـان اآلخـران ،ملخالفتهما

ص ،)725:والزخمشري (1418هـ ،ج ،1:ص،)334:

(ونحـن لـه عابدون) عـن املعطـوف عليـه (قولـوا آمنا)،

(1418هـ ،ج ،1:ص ،)102:واحللبـي (1406ه ،ج،2:

السـياق أيضـ ًا ،فالقـول بالبدلية يـؤدي إىل قطـع املعطوف

والقرطبـي ( ،1964ج ،1:ص ،)546:والعكبري

ص ،)135:والشـوكاين (1414هـ ،ج ،1:ص.)279:
ثاني ًا :االعتداد بالالحق:
ـم ِ
الع ْج َ
ش ُبـوا ِف ُق ُل ِ
﴿و ُأ ْ ِ
ـل﴾
ومنـه قولـه تعـاىلَ :
وبِ ُ

كما أن فيـه قطـع البـدل عـن املبـدل منـه بجمـل كثيرة.
يقـول الزخمشري (1418هـ ،ج ،1:ص )336:يف ذلك:
ـن َلـ ُه َعابِـدُ َ
ون﴾ عطـف على آمنـ ًا باهلل،
﴿و َن ْح ُ
«وقولـهَ :

[البقـرة.]93:

وهـذا العطـف يـرد قـول مـن زعـم أن (صبغـة اهلل) بدل

جـاء يف معنـى الفعـل ُ(أ ْ ِ
ش ُبـوا) قـوالن تبـع أحدمها

مـن ملـة إبراهيـم أو نصـب على اإلغـراء بمعنـى عليكم

وقوع حذف يف املضافـات (أبو حيان1983 ،م495/1،؛

صبغـة اهلل ،ملـا فيـه مـن فـك النظـم وإخـراج الـكالم عن

القرطبـي1964 ،م454/1،؛ احلنبلي1419 ،هـ ،ج،2 :

التئامـه وانقسـامه».

ـارى َ ْت َتدُ وا
وقوله تعـاىلَ :
﴿و َقا ُلوا ُكو ُنـوا ُهو ًدا َأ ْو َن َص َ
ـل َب ْ
ُق ْ
يـم َحنِي ًفـا﴾ [البقـرة .]135:اختلـف
ـل ِم َّلـ َة إِ ْب َر ِاه َ

ص:)93 ،92:

األول :أن تكـون بمعنـى خالـط وامتـزج (األزهري،

1964م،ج ،11 :ص354:؛ ابـن منظـور1414 ،هـ)،

يف تقديـر الناصـب لـ(ملـة) على ثالثـة أوجـه (الطبري،

جـاء أن اإلرشاب خمالطـة املائـع اجلامـد ،وتوسـع فيـه
حتـى صـار يف اللونين ،وقالـواُ :أرشب البيـاض محـرة

2001م ،ج ،1:ص ،725:احللبـي1406 ،هـ ،ج،2:
ص:)135:

األول :أهنـا منصوبـة على اإلغـراء ،والتقديـر (الزموا

أي :خالطهـا ،وتبـع هـذا املعنـى رضورة تقديـر مضـاف

الثـاين :أهنـا منصوبـة على نـزع اخلافـض ،والتقديـر:

حـب العجـل أو حـب عبادة العجـل؛ وذلـك ألن العجل
ال يشرب بـل َا ُملشرب حـب عبادتـه وحسـن حـذف

أو مضافين حمذوفين ناب عنهما املضاف إليـه ،والتقدير:

ملـة) وهـو رأي أيب عبيدة.
(نقتـدي بملـة).

ذينـك املضافين وإسـناد اإلرشاب إىل ذات العجل مبالغة
وكأنـه بصورتـه ُأرشبـوه (الفـراء ،د.ت ،ج ،1:ص61:؛

الثالـث :أهنـا منصوبـة على تقديـر فعـل حمـذوف دل

عليـه السـياق املتقـدم يف اآليـة فقـدره بعـض النحويين
بـ(نكـون ذوي ملـة) على تقديـر مضـاف اعتماد ًا على

األزهـري1964 ،م ،ج 11:ص304:؛ النحـاس،

(كونـوا) املتقدمـة ،وتكـون (ملـة) خبر ًا عنهـا ،وقـدره
غريهـم بـ(نتبـع ملـة) اعتامد ًا على السـياق املتقـدم أيض ًا؛

1985م ،ج ،1:ص.)248:

الثـاين :أن يكـون اإلرشاب حقيقة وال حـذف؛ وذلك

ألن معنـى( :كونوا هود ًا) أي :اتبعوهـم .وعىل هذا الرأي

أنـه نقـل أن موسـى عليـه السلام بـرد العجـل باملبرد
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واالسـمية تبع ذلـك اختالف يف تقديـر مضاف حمذوف

ورمـاه يف املـاء ،وقـال هلـم :أرشبـوا ،فشرب مجيعهم،

منهـا .فمـن ذهـب إىل أهنا مصـدر كاحليض وقـد جاء:
حاضـت املـرأة حتيـض حيضـ ًا وحميضـ ًا واملـراد بـه دم

فمـن كان حيـب العجل خرجـت بردته عىل شـفتيه ورد
هـذا القول بالالحـق (يف قلوهبم) حيث َّ َبين أن موضع

احليـض ،اسـتدل بالالحق منهـا وهو قوله تعـاىلُ ﴿ :ق ْل
ـو َأ ًذى﴾ .وعلى هـذا يكـون يف اآليـة حـذف مضاف
ُه َ

اإلرشاب القلـوب وليـس غريها.
ـت َم َثا َبـ ًة
﴿وإِ ْذ َج َع ْلنَـا ال َب ْي َ
وقولـه تعـاىل أيضـ ًاَ :
ـن َم َقـا ِم إِ ْب َر ِ
ـاس َو َأ ْمنًـا َو َّ ِ
لِل َّن ِ
مص َّلى﴾
اهيـم َ
ات ُـذوا ِم ْ

قبـل املصـدر والتقديـر :فاعتزلـوا وطء النسـاء زمـان

[البقـرة ]125:جـاء يف نصـب (أمنـ ًا) وجهـان (أبـو

أو وقـت املحيـض ،ومـن ذهـب إىل أهنـا اسـم مـكان
ملوضع احليـض وهو مقيـس اتفاق ًا اعتمـد -أيض ًا -عىل

حيـان1983 ،م ،ج ،1:ص ،609 ،608:احللبـي،

الالحـق مـن السـياق يف قولـه تعـاىل( :فاعتزلوا النسـاء

1406هـ ،ج ،2:ص:)105:

األول :أنـه (مـن) عطف املفـردات ،وتكـون (أمنا)

يف املحيـض) ،ويلـزم ذلـك تقديـر مضـاف حمـذوف يف

الثـاين :أنـه مـن عطـف اجلمـل ،ويكـون (أمنـ ًا)
مفعـو ً
ال بـه لفعـل حمـذوف تقديـره :وإذ جعلنـا البيـت

خلاف آخـر يف عـود الضمير يف (قـل هـو أذى) يقول

اآليـة قبلـه ،والتقدير :هـو ذو أذى .ويتبـع هذا اخلالف

معطوفـة على (مثابة).

أبـو حيـان( :وقولـه( :هـو أذى) فيـه وجهـان :أحدمها

قالـه أبـو البقـاء :أن يكون ضمير الوطء املمنـوع وكأنه

مثابـة فاجعلـوه أمنـا ال يعتـدي فيـه أحـد على أحـد،

يقـول :إن السـياق يدل عليـه وإن مل جير له ذكـر .الثاين:

ومـن قـال هبـذا الوجـه اسـتدل بالالحـق يف هـذه اآلية
﴿و َّ ِ
ـن َم َقـا ِم إِ ْب َر ِ
ات ُ
يـم﴾
وهـو قولـه تعـاىلَ :
ـذوا ِم ْ
اه َ

أن يعـود على املحيـض .قـال أبـو البقـاء« :ويكـون
التقديـر :هـو سـبب أذى ..وفيـه نظـر ،فإهنـم فسروا

[البقـرة ]125:بكسر اخلـاء على األمر؛ وذلـك ألجل

األذى هنـا بالشيء القـذر فـإذا أردنـا باملحيـض نفـس
مسـتقذرا فلا حاجـة إىل تقديـر حذف
الـدم كان شـيئ ًا
ً

اتبـاع السـابق الالحـق وتناسـبه معـه يف اللفـظ واملعنى
(القرطبـي1964 ،م ،ج ،1:ص ،522:الـداين،

مضـاف» (أبـو حيـان1983،م ج ،2:ص.)422:

1404هـ ،ص.)65:

يـض ُق ْ
ـن املَ ِح ِ
﴿و َي ْس َـأ ُلو َن َك َع ِ
ـل ُه َو
وقولـه تعـاىلَ :
وه َّـن َح َّتـى
ـاء ِف املَ ِح ِيـض َوال َت ْق َر ُب ُ
َأ ًذى َف ْ
اع َت ِز ُلـوا الن َِّس َ
ـرن﴾ [البقـرة .]222:اختلـف النحويـون (أبـو
َي ْط ُه ْ

وجـوز بعـض النحويين أن تكـون (املحيـض) األوىل
مصـدر ًا ،والثانيـة اسـم مـكان وال حـذف .ويف هـذا
الـرأي أيض ًا اعتـداد بالسـابق فجعل (املحيـض) األوىل
مصـدر ًا مناسـب ملا قبلهـا وهـو (يسـألونك) ،وجعلها

حيـان1983 ،م ،ج ،2:ص ،422:احللبـي1406 ،هـ،

اسـم مـكان يف الثانية مناسـب _أيض ًا _ملـا قبلها يف قوله
ـاء ﴾.
تعـاىلَ ﴿ :ف ْ
اع َت ِز ُلـوا الن َِّس َ

ج ،2:ص ،421 ،420:القرطبـي1964 ،م ،ج،3:

ص )79 ،78:يف كلمة (املحيض) يف اآلية بني املصدرية
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 - 4االعتداد بداللة اللفظ:
األصـل االعتـداد باملعنى الداليل املعجمـي لأللفاظ،
ألنـه املعنـى الظاهـر املوافـق لـكالم العـرب ،إال أن يدل
السـياق اللغـوي على معنـى آخـر ،وقـد رد ابـن عطيـة
ً
معللا ذلـك بقولـه «ألنـه
أحـد األقـوال يف تفسير آيـة
إخـراج لفـظ بين يف اللغـة عـن ظاهـره احلقيقـي إىل
باطـن لغير رضورة» (ابـن عطية1422 ،هـ.)310/3 ،
وذكـر الطبري _أيضـ ًا _أنـه غير جائـز تـرك الظاهـر

زادة ،1999 ،ج ،1:ص365:؛ ابـن عاشـور1984 ،م،
ج ،1:ص.)625:
ومـن قـال بالقـول الثـاين اعتـد بالسـياق اللفظـي
لكلمـة (فريـق)؛ حيـث إهنـا تقـع على القليـل والكثير
(شـيخ زادة1999 ،م ،ج ،1:ص ،)364:وأحلـق هبـا
التنويـن الـذي يفيد التقليـل ،وجاء رفع هـذا التوهم بأن
مـن طـرح ونبذ عهد اهلل مـن اليهود هم كثر وليسـوا قلة،
وكان هـذا ديدهنـم يؤيـد ذلـك قولـه تعـاىلَ :
﴿أ َو ُك َّل َم﴾.
ـن َي ْأتِين َ
ـع ًيا﴾
ـم ا ْد ُع ُه َّ
َـك َس ْ
وقولـه تعـاىلُ ﴿ :ث َّ

املفهـوم مـن الـكالم واملعـاين إىل باطـن ال داللـة عليـه
(الطبري2001 ،م ،ج ،1:ص .)621:ومـن االعتـداد
بداللـة اللفـظ يف سـورة البقـرة قولـه تعـاىلَ :
﴿أ َو ُك َّل َما
َ
َعاهَ ـدُ وا َع ْهدً ا َن َب َ
ـذ ُه َف ِر ٌ
ـم ال ُيؤْ ِم ُنونَ ﴾
ـم َب ْل أ ْك َث ُر ُه ْ
يق ِم ْن ُه ْ
[البقـرة ]100:جـاء يف رفـع (أكثـر) قـوالن (احلنبلي،
1419هـ ،ج ،1:ص26:؛ شـيخ زادة1999 ،م ،ج،1:
ص365:؛ ابـن عاشـور1984 ،م ،ج ،1:ص:)625:
األول :أهنـا مبتـدأ ومجلـة (ال يؤمنـون) يف موضـع
اخلبر ،و(بـل) هنـا لعطـف اجلمـل أفـادت إرضاب
االنتقـال مـن غـرض إىل غـرض.
الثـاين :أهنا معطوفة على (فريق) ومجلـة (ال يؤمنون)
يف موضـع احلال منهـا ،والعامـل فيها (نبـذ) ،و(بل) هنا
لعطـف املفـردات ،أفادت إثبـات احلكم ملا بعدهـا ونفيه
عما قبلها.
ومـن قـال بالوجـه األول وجعلـه الظاهـر اعتـد
بالسـياق املعنـوي ،والـذي يـدل على أن مـن نبـذ عهـد
اهلل مـن اليهـود سـواء كانوا من هـذا الفريـق أو من غريه
حمكـوم عليهم بعدم اإليمان (القرطبـي1964 ،م ،ج،1:
ص461:؛ أبـو حيان1983 ،م ،ج ،1:ص520:؛ شـيخ

[البقـرة ]260:جـاء يف نصـب (سـعي ًا) ثالثـة أوجـه
(الطبري2001 ،م ،ج ،1:ص1545:؛ احللبـي،
1406هـ ،ج ،2:ص578:؛ الشـوكاين1414 ،ه ،ج،1:
ص:)481 :
األول :أنـه مصـدر مؤكـد لفعـل حمـذوف واقـع
حـا ًال مـن ضمري إبراهيـم _عليـه السلام_ يف (يأتينك)
والتقديـر :وأنـت تسـعى سـعي ًا ،وعلى هـذا اخلليـل بن
أمحـد مسـتد ًال باألصـل الوضعـي لكلمـة (سـعى) ألهنا
وصف ملـا يعقـل (األزهـري1964 ،م ،ج ،3:ص،90:
91؛ ابـن منظـور1414 ،هـ ،الفريوزآبـادي1426 ،هـ،
ص ،)1295:والطير ليسـت كذلك ،قال شـهاب الدين
«والـذي محـل اخلليـل _رمحـه اهلل _على هـذا التقدير أنه
ال يقـال عنده( :سـعى الطائـر) فلذلك جعل السـعي من
صفـات اخلليـل _عليـه السلام _ال مـن صفـة الطير»
(احللبـي1419 ،هـ.)375/4 ،
وبين أبـو حيـان (1983م )648/2 ،ذلـك بـأن
املعنـى :يأتينـك وأنـت سـاع إليهـن ،أي يكـون منهـن
إتيـان إليـك ،ومنـك سـعي إليهـن فتلتقـي هبـن.
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الثـاين :أنـه مصـدر منصوب على احلال مـن ضمري
الطير ،والتقدير( :سـاعيات) بداللة السـياق حيث إن
الغـرض من ذلـك ذكر مثال حمسـوس يف عـودة أرواح
الطري إىل أجسـادهن املقطعة (الطربي2001 ،م ،ج،2:
ص1545:؛ الزجـاج 1986م ،ج ،1:ص.)295:
الثالـث :قاله العكبري (1418هـ )172/1 ،وهو
أنـه مفعـول مطلق مبين للنـوع ،وذلك أن السـعي نوع

(السر يف هذا املوضـع الزنا،
أيضـاً_ ،ويف ذلـك يقول:
ّ
وذلـك أن العرب تسـمي اجلامع (غشـيان الرجل املرأة)
رسا؛ ألن ذلـك مما يكـون بني الرجال والنسـاء يف خفاء
ّ
رسا ،ومن ذلك
غير ظاهـر مطلع عليه فيسـمى خلفائـه ّ
قـول رؤبة (الطبري2001 ،م ،ج ،2:ص:)1354:
فع ــف ع ــن أس ــرارها بع ــد العس ــق
ولـــم يضعهـــا بيـــن فـــرك وعشـــق

مـن اإلتيـان ،إذ هو إتيـان برسعـة ،فكأنه قـال :يأتينك
إتيانـ ًا رسيع ًا.

يعنـي بذلك :عف عن غشـياهنا بعد طـول مالزمته

ذلك ،ويقـول احلطيئة:

وقولـه تعـاىل﴿ :ولكـن ال ُت َو ِ
سا﴾
اعدُ ُ
وه َّ
ـن ِ ًّ
(رسا) عـدة أوجـه
[البقـرة ]235:جـاء يف إعـراب ّ
(الزجـاج1986 ،م ،ج ،1:ص272:؛ أبـو حيـان،
1983م ،ج ،2:ص:)522:
األول :أهنـا منصوبـة عىل نـزع اخلافـض ،والتقدير:
السر؛ ألن الفعـل (واعد) ممـا يتعـدى إىل مفعولني:
يف ّ
أحدمهـا بحـرف اجلـر (الزجـاج1986 ،م ،ج،1:
ص272:؛ أبـو حيـان1983 ،م ،ج ،:ص )522:وعىل
هـذا الوجـه النحـاس (1985م ،ج ،1:ص ،)319:و
القرطبـي (1964م ،ج ،3:ص.)162:
الثـاين :أهنـا نعـت ملصـدر حمـذوف والتقديـر:
رسا.
مواعـده ّ
الثالـث :أهنا حال مـن الفاعـل يف (تواعدوهن) أي
ال تواعدوهن مسـتخفني.
الرابـع :أهنـا مفعـول بـه ثـان للفعـل (واعـد) ومن
(رسا)؛
قـال هبذا الوجـه اعتد بالعـرف اللغوي لكلمـة ّ
الرس هنا هو الزنا مسـتد ً
ال باسـتخدام
فالطبري يرى أن ّ
العـرب لـه هبذا املعنـى ،وبأقـوال الشـعراء الفصحاء _

ويحـــرم ســـر جارتهـــا عليهـــم
ويـــأكل جارهـــم أنـــف القصــــــــــاع
السر بمعنـى النـكاح ،جـاء يف
ويـرى غيره أن
ّ

والرس النكاح ألنـه يكتم (األزهـري1964 ،م،
ذلـك:
ّ
ج ،12:ص ،)284:وعلى هـذا املعنـى الفـراء (د.ت،
ج ،1:ص ،)153:والزجـاج (1986م ،ج،1:
ص ،)272:والعكبري (1418ه ،ج ،1:ص،)102:
و الزخمشري (1418هـ ،ج ،1:ص ،)460:وابـن

منظـور (1414هـ).

 - 5االعتداد بالتقديم والتأخري:

إن األصـل يف كالم العـرب اإلتيـان به على ترتيبه؛

إال إذا كان هنـاك قرينة سـياقية تدعو إىل خالفه .فالقول

بالتقديـم والتأخير واالعتـداد بـه يف توجيـه الوظيفـة
النحويـة لبعض املفـردات ال يكون دون وجـود القرينة

عليـه .ومـن االعتـداد بالتقديـم والتأخير يف سـورة
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ـت َل ُك ُم الـدَّ ُار َ
البقـرة قوله تعـاىلُ ﴿ :ق ْ
اآل ِخ َر ُة
ـل إِنْ َكا َن ْ
ـن ُد ِ
ون ال َّن ِ
ِع ْن َ
اس﴾ [البقـرة .]94:جاء
ـد اهللِ َخالِ َص ًـة ِم ْ

اعتقادهـم كتقديمـه يف قـول الكميت (طريفـي ،د.ت،

ص )155 :يمـدح هشـا ًما بـن عبدامللك حين عفا عنه

مـن قصيدة:

يف خبر (كانـت) ثالثـة أقـوال (النحـاس1985 ،م،
ج ،1:ص248:؛ القرطبي1964 ،م ،ج ،1:ص456:؛

لكم مسـجدا هللا المزوران والحصى
لكـــم قِ ْبصُـــهُ مـــن بيـــن أَ ْثـــ َرى وأَ ْقتَـــرا»

شـيخ زادة1999 ،م ،ج ،1:ص:)356:

األول :أن تكـون (خالصـة) هـي اخلبر .و(عنـد)

 - 6االعتـداد بما يتناسـب مـع القواعد املطـردة من

ظـرف هلـا ،أو لالسـتقرار الـذي يف (لكـم) ،وجيـوز
أن يكـون حـا ً
ال مـن (الـدار) والعامـل فيـه (كان)

كالم العرب

الظاهـر.

يف ترتيـب ونظـم كالمهـم وألفاظهـم ،السـيام مـع

واملـراد بذلـك االعتداد بسـمت العـرب وطريقتهم

أو االسـتقرار ،وأمـا (لكـم) فمتعلقـة بــ(كان) وهـو

املتواتـر املطـرد عنهم ،فال يعـدل إىل غيره إال بموجب

الثـاين :أن تكـون (لكـم) متعلقـة بمحـذوف خبر
لــ(كان) ،و(خالصـة) حـال أيضـ ًا ،والعامـل فيهـا إما

قرينـة سـياقية تدعو إليـه ،وهو ما أشـار إليـه الرزكيش
يف قولـه «ليكـن حمـط نظـر املفرس مراعـاة نظـم الكالم

(كان) ،أو االسـتقرار يف (لكـم) ،و(عنـد) منصـوب
على االسـتقرار أيضـ ًا ،وعليـه الزخمشري (1418هـ،

الـذي سـيق له(»...الزركشي1410 ،هـ ،ج،1:

ص .)419:وقـد اعتـد معربـو القرآن هبـذا املطرد عند

 ،)298/1وأبـو حيـان (1983م ،ج ،1:ص،)169:

فقـدان القرينـة ،وممـا جاء منـه يف سـورة البقرة قولـــه
اج َع ْلنَـا ُم ْس ِ
ـل َم ْ ِ
ـن ُذ ِّر َّيتِنَـا ُأ َّم ًة
ي َل َك َو ِم ْ
﴿ر َّبنَـا َو ْ
تعـاىلَ :

والبيضـاوي (1421هـ ،ج ،1:ص ،)120:وابـن

عاشـور (1984م ،ج ،1:ص.)614:

ُم ْس ِ
ـل َم ًة َل َ
ـك﴾ [البقـرة.]128:
ـن ُذ ِّر َّيتِنَـا ُأ َّمـ ًة ُم ْس ِ
ـل َم ًة﴾
جـاء يف قولـه تعـاىلَ :
﴿و ِم ْ
وجهان (أبـو حيان1983 ،م ،ج ،1:ص 621:احللبي،

الثالـث :أن يكـون الظـرف (عنـد) هـو اخلبر،
و(خالصـة) حال أيضـ ًا والعامل فيها مـا تقدم وكذلك

(لكم) ،وعليه السـيوايس (1427هـ ،ج ،1:ص.)61:

1406هـ ،ج ،2:ص ،115:احلنبلي1419 ،هـ ،ج،2:

ومـن قـال بالوجـه الثـاين رأى أن (لكـم) هـي

ص ،484:ابـن عاشـور1984 ،م ،ج ،1:ص:)720:

حمـط البيـان واملعنـى؛ لذلـك قدمـت؛ ألن يف تقديمهـا
اختصاصـ ًا وحصر ًا لنعيم الـدار اآلخرة لبنـي إرسائيل

األول :أن (أمـة مسـلمة) معمـوالن لـ(اجعـل)

يقـول ابـن عاشـور (1984م ،ج ،1:ص )614:يف

وصـف لـ(أمة) يف موضـع النصب عىل احلـال؛ لتقدمه

املتقدمـة على بـاب العطـف ،وتكـون (مـن ذريتنـا)

كما زعمـوا دون غريهـم مـن النـاس.

عليهـا وهـي نكـرة.

ذلـك(« :لكـم) ،خبر (كانـت) قـدم للحرص بنـاء عىل
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وعلى هذا القـول أبـو البقـاء العكبري (1418ه،

عنه .

الثـاين :أن (من ذريتنـا وأمة) املعمـوالن لـ (اجعل)

نسـأل أو اعطنـا غفرانـك .ومن قـال هبذا الوجـه اعتد

وصـف نائـب مناب موصوفـه املحذوف وهـو املفعول
األول ،والتقديـر :واجعـل فريقـ ًا مـن ذريتنـا أمـة

رسـول اهلل _صلى اهلل عليـه _وسـلم ثنـاء مـن اهلل عليـه

الثـاين :أن تكون مفعـو ً
ال به لفعل حمـذوف تقديره:

ج ،1:ص.)98:

بأسـباب النـزول؛ حيث جـاء :أن هذه اآليـة نزلت عىل

املتقدمـة عىل بـاب العطف على أن تكون (مـن ذريتنا)

وعلى أمتـه ،قال لـه جربيل _صلى اهلل عليه وسـلم_ :إن

مسـلمة ،و(أمة) املفعـول الثاين و(مسـلمة) وصف له.

اهلل قـد أحسـن عليـك وعلى أمتك الثنـاء فسـل تعطه.

فصيـح كالم العـرب؛ وألن يف القـول األول الفصـل

ج ،1:ص.)140:
إال أنـه ُر ِجـح الوجـه األول؛ ألن مـن عـادة العرب

فقـال :أسـأل غفرانـك ،وعليـه السـيوايس (1427ه،

وجعـل هـذا الوجـه هـو الظاهـر؛ السـتقامته مـع
ُ

بين حـرف العطـف وبين املعطـوف (أمـة) باحلـال

وسـمتهم اسـتعامل املصدر (غفرانك) نائبـ ًا مناب فعله

(مـن ذريتنـا) وقـد منـع أبـو علي الفـاريس وغيره من

ملحقـا باملصـادر األخرى املشـاهبة له نحو سـبحان اهلل

النحـاة (ابـن جنـي ،د.ت ،ج ،2:ص ،397:احللبـي،

ورحيانـه ،وغفرانـك ال كفرانـك (الفـراء ،د.ت ،ج،1:

1406هـ ،ج ،2:ص 116:أبو حيـان1983 ،م ،ج،1:

ص ،188:الزجـاج 1986م ،ج ،1:ص.)314:

ص )621:هـذا الفصـل بالظـرف ،وهـو باحلـال آكد،
َ
الرجـل ومتجـرد ًة املـرأ َة
وجعلـوا منـه قـول( :رضب

زيـدٌ ) ،وأن عـدم الفصـل هـو الشـائع عنـد العـرب.

 - 7االعتداد بام يعود عليه الضمري:

ويف رأيـي جـواز كال الوجهين؛ إذا كانـت الـواو

األصـل احتـاد مرجـع الضامئـر يف السـياق الواحد؛
ً
جتنبـا لتشـتيت والنظـم وتفكيكـه ،ودعـا الكفـوي

﴿و َقا ُلـوا َسـ ِم ْعنَا َو َأ َط ْعنَـا
وقولـه تعـاىل أيضـ ًاَ :
ـك َر َّبنَـا َوإِ َل ْي َ
ُغ ْف َرا َن َ
ير﴾ [البقـرة.]285:
ـك املَ ِص ُ
جـاء يف نصـب (غفرانـك) وجهـان (أبـو حيـان،

الـكالم الفصيـح عـن تفكيـك الضامئـر ،الـذي خيـل

لعطـف اجلمـل وليـس املفـردات ،وتكـون (اجعـل)

(1412هـ ،ص )569:يف كتابـه الكليـات إىل صـون

مقـدرة بعـد الـواو.

بحسـن النظـم.

ـم
يـن َآ َت ْين ُ
وممـا جـاء يف ذلـك قولـه تعـاىل﴿ :ا َّل ِذ َ
َاه ُ
ـه ُأ َ
ـك ُيؤْ ِم ُنـونَ بِ ِ
الوتِ ِ
ِ
ولئِ َ
ـه َو َم ْن
الكت َ
َـاب َي ْت ُلو َنـ ُه َحـقَّ تِ َ
ـم َ
ـه َف ُأ َ
ـر بِ ِ
ولئِ َ
ـاسونَ ﴾ [البقـرة.]121:
اخل ِ ُ
ـك ُه ُ
َي ْك ُف ْ

1983م ،ج ،2:ص ،759:البيضـاوي1421 ،هـ،
ج ،2:ص ،365:احللبـي1406 ،ه ،ج ،2:ص،696:

جـاء يف عائـد الضمير يف (بـه) أقـوال (أبـو حيان،

السـيوطي1418 ،هـ ،ج ،2:ص:)89:
األول :أن تكـون مفعـو ً
ال مطلقـ ًا لفعـل مقدر نابت

1983م ،ج 1:ص ،593 ،592:احللبـي1406 ،هـ،
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ومن قـال هبذا اعتـد بالسـياقني اللفظـي واملعنوي،
أمـا اللفظـي فلأن الضمير يف (بـه) هـو مثـل الضمري
يف (يتلونـه) و(تالوتـه) السـابقتني ،ويف ذلـك احتـاد
الضامئـر وتناسـقها ،أمـا املعنـوي فقـد ثبـت باإلسـناد
الصحيـح عـود الضمير على الكتـاب.
هـذا بعـض ما جـاء مـن اعتـداد املفرسيـن والنحاة
بجانـب اللفـظ وسـياقه ممـا يثبـت اسـتحضاره عندهم

ج2:و ص 95:ابن عاشور1984 ،م ،ج ،1:ص:)72:
األول :أنـه عائـد على (النبـي) وعليـه الزجـاج
(1986م ،ج ، 1:ص )178:والسـيوايس (1427هـ،
ج ،1:ص )72:وإن مل جيـر لـه ذكـر إال أن قـوة الـكالم
دلـت عليـه ،وقـال بعـض أصحـاب هـذا الـرأي أنـه
قـد تقـدم ذكـره مظهـر ًا يف قوله تعـاىل﴿ :إِ َّنـا َأ ْر َسـ ْلن َ
َاك
ـاب َ
بِ َ
يرا َو َن ِذ ًيرا َوال ُت ْس َـأ ُل َع ْن َأ ْص َح ِ
يم﴾
احل ِّق َب ِش ً
اجل ِح ِ

يف حتديـد املعاين.
املبحـث الثـاين :اعتـداد النحـاة واملفرسيـن بسـياق
املقـام (املعنـى) يف ترجيـح األوجـه اإلعرابيـة
إن قرائـن السـياق املعنـوي ال تـكاد تدخـل حتـت
احلصر ،وقـد جـزم العـامل اجلوينـي (1399هـ ،ج،1:
ص )186:بذلـك حيـث قـال« :أمـا قرائـن األحـوال
فلا سـبيل إىل ضبطهـا جتسـيد ًا وختصيصـ ًا».
ومـن أبـرز هـذه القرائـن التـي ُاعتـد هبـا يف سـورة
البقرة:
 - 1االعتداد بأسباب النزول:
تعـد أسـباب النـزول أهـم قرينـة يف فهـم النـص
القـرآين وبيـان معانيه،ويدخـل حتتهـا كل مـا يتصـل
بنـزول اآليـات مـن القضايـا واحلـوادث الزمانيـة
واملكانيـة التـي صاحبـت ورود النـص القـرآين
(الشـاطبي1425 ،هـ ،ج ،4:ص.)266:
فهـي داعيـة إىل النظـر يف مقتىض األحـوال من حال
املخاطـب والسـامع واملوضوع -أيضـ ًا_ ،ففهم الكالم
خيتلـف مـن حال إىل حـال ومن وقـت آلخر.
﴿وال ُ ْت ِس ُ
وه َّن
ـك ُ
وممـا جـاء من ذلـك قولـه تعـاىلَ :
ِ َ
ض ًارا لِت َْعت َُـدوا﴾ [البقـرة ]231:جـاء يف (رضار ًا)

[البقـرة.]119 :
الثـاين :أنـه عائـد على (اهلـدى) املتقدمـة يف قولـه
ـدى َّ
اللِ ُه َو ْ ُ
تعـاىلُ ﴿ :ق ْ
ـل إِنَّ ُه َ
ال َـدى﴾ [البقرة]120 :
قالـه (ابن عطيـة1422 ،ه ،ج ،1:ص )205:وحسـنه
ابـن عاشـور (1984م ،ج ،1:ص )697:أيضـ ًا ،ومن
قـال هبـذا اعتـد بالسـياق املعنـوي؛ حيـث إنـه ملـا ذكر
كفـار اليهـود والنصـارى يف اآليـة ُح ِّ
ـذر الرسـول مـن
اتبـاع أهوائهـم ،وأعلـم بأن هـدى اهلل هو اهلـدى الذي
أعطـاه وبعثه بـه ،ثم ُذكر لـه أن املؤمنين التالني لكتاب
اهلل هـم املؤمنـون بذلـك اهلـدى املقتـدون بأنواره.
الثالـث :أنه عائـد عىل (اهلل) تعـاىل ،ويكون يف ذلك
التفـات ،وخروج مـن ضمري املتكلم يف (أرسـلناك) إىل
ضمري الغائب.
الرابـع :أنـه عائـد على (الكتـاب) وعليـه الطبري
(2001م،ج ،1:ص ،)678:و العكبري (1418هـ،
ج ،1:ص ،)94:و الزخمشري (1418هـ ،ج، 1:
ص ،)317:وأبـو حيـان (1983م ،ج ،1:ص-592:
 ،)593والسـمني احلنبيل (1419هـ ،ج ،2:ص،)95:
والشـوكاين (1414هـ ،ج ،1:ص ،)265:واحلنبلي
(1419هـ ،ج ،2:ص.)440:
18

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

ج ،1:ص )302:وأبـو حيـان (1983م ،ج،2:
ص )695:والبيضـاوي (1421هـ ،ج ،1:ص)584:
والقرطبـي (1964م ،ج ،3:ص )391:والشـوكاين
(1414هـ ،ج ،1:ص )496:والسـيوايس (1427هـ،
ج ،1:ص )133:وابـن عاشـور (1984م ،ج،3:
ص .)72:الثـاين :أهنـا على احلـال.
ومن ذهب إىل الوجه األول اسـتدل بأسـباب النزول،

وجهـان (البيضـاوي1421 ،هـ ،ج ،2:ص199:؛
السـيوايس1427 ،هـ ،ج ،1:ص114:؛ ابـن عاشـور،
1984م ،ج ،2:ص:)423:
األول :أهنـا مصـدر يف موضـع احلـال ،أي :حـال
كونكـم مضاريـن هلـن.
الثاين :أهنا مفعول ألجله أي ألجل الرضر.
وقـد قـوى الوجـه الثـاين أبـو حيـان(1983م ،ج،2:

والتـي هـي على تعددهـا تـدور يف جـواز التصـدق على
الكفـار متـى مـا كانت نيـة املؤمن هبـذه الصدقـة وجه اهلل
تعـاىل ،وقيـل أيض ًا :إن يف السـياق مـدح وثنـاء للصحابة
رضـوان اهلل عليهـم حيـث كانـوا ال يتصدقـون إال ابتغاء
رضـا اهلل وثوابه.
ـذ ُ
﴿و َقا ُلـوا َّ َ
ات َ
اهلل َو َل ًـدا ُس ْـب َحا َن ُه﴾
وقولـه تعـاىلَ :
[البقـرة]116:
جـاء يف (اختـذ) قـوالن (أبـو حيـان1983 ،م ،ج،1:
ص ،580:احللبـي1406 ،هـ ،ج ،2:ص 83:احلنبلي،
1419هـ ،ج ،2:ص:)419:
صير فهـي تنصـب
األول :أن (اختـذ) هنـا بمعنـى َّ
مفعولين :األول منهما حمـذوف ،والثـاين هـو (ولـدا)
والتقديـر :اختـذ اهلل بعـض املخلوقـات ولـد ًا ،ومـن قـال
هبـذا الرأي اعتد بأسـباب النـزول حيث نزلـت هذه اآلية
رد ًا على النصـارى ملا قالـوا :املسـيح ابـن اهلل ،واليهود ملا
قالـوا :عزيـر ابن اهلل ،ومرشكـي العرب ملا قالـوا :املالئكة
بنـات اهلل (ابـن حجـر1379 ،هـ ،ج ،8:ص.)213:
ويف رأيـي أن حـذف املفعـول األول هنـا جـاء ألجل
االختصـار واإلجيـاز ،ملـا كان متعـدد ًا على قـول اليهـود
والنصـارى ومرشكـي العـرب.

ص )490:واحللبـي (1406هـ ،ج ،2:ص)457:
واحلنبلي (1419هـ ،ج ،4:ص ،)152:ورصح
الطبري (2001م ،ج ، 2:ص )1303-1302:ومثلـه
(الشـوكاين1414 ،هـ )422/1 ،باملصـدر (رضار ًا)
مسـبوق ًا بلام التعليـل مسـتد ًال بأسـباب النـزول حيـث
قـال :حدثنـي املثنـى قـال حدثنـا إسـحاق .قـال حدثنا:
إسماعيل بـن أيب أويـس مالك بـن أنس عن ثـور ابن زيد
ً
رجلا كان يطلـق امرأتـه ثـم يراجعها ،وال
الديلمـي :أن
حاجـة له هبـا وال يريد إمسـاكها كيما يطـول عليها بذلك
وه َّن
﴿وال ُ ْت ِس ُـك ُ
العـدة ليضارهـا ،فأنزل اهلل تعـاىل ذكرهَ :
ِ َ
ض ًارا﴾ [البقـرة ]231:يعظم ذلـك (الطربي2001 ،م،
ج ،2:ص.)1303:
وقولـه تعـاىل أيضـ ًاَ :
ـس َع َل ْي َ
ـن
ـم َو َل ِك َّ
﴿ل ْي َ
ـك ُه َد ُاه ْ
ير َف ِ َ
َ
ل ْن ُف ِس ُ
ـاء َو َما ُت ْن ِف ُقـوا ِم ْن َخ ْ ٍ
ـك ْم َو َما
اهلل َ ْي ِـدي َم ْـن َي َش ُ
ـاء َو ْج ِ
ـه اهلل﴾ [البقـرة]272:
ُت ْن ِف ُقـونَ إِال ا ْبتِ َغ َ
جـاء يف نصـب (ابتغـاء) وجهـان (أبـو حيـان،
1983م ،ج ،2:ص ،614:شـيخ زادة1999 ،م ،ج،1:
ص:)584 :
األول :أهنـا على املفعـول ألجلـه ،وعليـه الطبري
(2001م ،ج ،2:ص )1586:والزجـاج (1986م،
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ص.)92:
ويف رأيـي أن هـذا الوجـه يقـوى بالنظـر يف املوضع
يـرا﴾ وهـو
اإلعـرايب الالحـق لكلمـة ﴿ َب ِش ً
يرا َو َن ِذ ً
(تسـأل) فقـد قرأها اجلمهـور بضـم التاء ورفـع الفعل
ُ
(تسـأل) على النفـي والعطـف ،فيكـون يف الفعـل
وجهـان ،ويف كال الوجهين املخاطـب واملعنـي هـو
النبـي _صلى اهلل عليـه وسـلم_.

الثـاين :أن (اختـذ) هنـا بمعنـى صنـع أو عمـل
فتنصـب مفعـو ً
ال واحـد ًا وهـو (ولـدا) .وقـال أبـو
حيـان حمققـ ًا ذلـك يف النهر املـاد من البحـر (1995م،
ج ،1:ص :)192-191:أن اختـذ إذا جـاءت يف القرآن
واملـراد هبـا اختاذ الولـــد هلل نصب مفعـــو ً
ال واحـــد ًا
ـذ ُ
فمثلهـاَ ﴿ :مـا َّ َ
اهلل ِم ْـن َو َل ٍ
ات َ
ـد﴾ (املؤمنـون)19 :
ات َـذ ُ
﴿و َقا ُلـوا َّ َ
اهلل َو َل ًـدا ُس ْـب َحا َن ُه﴾ [األنبيـــاء]26 :
و َ
لر ْح ِ
َـن َأنْ َي َّت ِخ َذ َو َلـدً ا﴾ [مريم.]92:
و َ
﴿و َمـا َي ْن َب ِغـي لِ َّ

الوجـه األول :النصـب على احلـال مـن النبـي
معطوفـ ًا على احلـال قبلـه كأنـه قيـل :بشير ًا ونذيـر ًا
وغير مسـؤول .والوجه الثـاين :الرفع عىل االسـتئناف
(القيسي ،د.ت ،ج ،1:ص 262:الزجـاج1986 ،م،
ج ،1:ص 176:الطربي2001 ،م ،ج ،1:ص.)672:
 -2القول بالتضمني:
واملـراد بـه إيقـاع لفظ موقـع غيره؛ لتضمنـه معناه
وبدليـل القرنية اللفظيـة _أيض ًا _التـي أدت إىل تعديته
بحـرف ،وهـو يتعـدى بنفسـه ،أو تعديتـه بنفسـه وهو
يتعـدى باحلـرف ،أو تعديتـه بغير حرفـه املعتـاد ،أو
تعديتـه ملفعولني وهو متعـد لواحد والعكـس (فاضل،
1426هـ ،ج ،1:ص .)23:والقـول بالتضمين أحـد
األقـوال املعتـد هبـا عنـد املفرسيـن .ومنـه قولـه تعاىل:
الشـ َي ِ
اطنيُ َع َلى ُم ْل ِ
﴿وا َّت َب ُعـوا َمـا َت ْت ُلـو َّ
ـك ُس َـل ْي َمنَ ﴾
َ
[البقـرة]102:
جـاء يف حـرف اجلـر (على) قـوالن (الطبري،
2001م ،ج ،1:ص 595-593:أبـو حيان1983 ،م،
ج ،1:ص 523:احللبـي1406 ،ه ،ج ،2:ص:)324:
األول :أنـه نائـب منـاب (يف) الدالـة على الظرفية،

ويف هـذا اعتـداد بالسـياق اللفظـي أيضـ ًا فيما يتصـل
بسـياقات القـرآن الكريـم وتعددهـا.
وقولـه تعـاىل ﴿ :إِ َّنا َأ ْر َسـ ْلن َ
َاك بِ ْ َ
ال ِّ
يرا َو َن ِذ ًيرا
ـق َب ِش ً
ـاب ْ َ
ـن َأ ْص َح ِ
يـم ﴾ [البقرة]119:
َوال ُت ْس َـأ ُل َع ْ
ال ِح ِ
اختلـف يف صاحــــب احلـــــــال يف ﴿ َب ِ
يرا﴾
شـ ً
يـرا﴾ على قولين (أبـو حيـان1983 ،م،
و﴿ َن ِذ ً
ج،1:ص ،588:احللبـي1406 ،ه ،ج،2:ص:)435:
األول :أن صاحـب احلـال هـو (احلـق) و ُفرس احلق
هنـا بالقـرآن والصـدق واإلسلام ،وهـو ممـا يمكـن
وصفـه بالبشـارة والنـذارة.
الثـاين :أن صاحـب احلـال هـو (الـكاف) يف
(أرسـلناك) العائـدة على النبـي _صلى اهلل عليـه
وسـلم _(الشـوكاين1414 ،هـ ،ج ،1:ص،293:
السـيوايس1427 ،هـ ،ج ،1:ص ،71:ابـن عاشـور،
1984م ،ج ،1:ص ،)691:ومـن قـال بذلـك وجعله
الوجـه الظاهـر اعتـد بأسـباب النـزول ،حيـث نزلـت
هـذه اآليـة تسـلية وترسيـة عـن النبـي ،ألنـه كان يغتم
ويضيـق صـدره ،إلرصار قومـه عىل الكفر (أبـو حيان،
1983م ،ج ،1:ص 588:احللبـي1406 ،هـ ،ج،2:

والتقديـر :واتبعـوا مـا تتلـوا الشـياطني يف زمـن ملـك
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األول :أن يكـون مصـدر ًا غير جـار على لفـظ
الفعـل ،وكان األصـل فيـه :عاهـدوا معاهـدة ،وعليـه
النحـاس (1985هـ ،ج ،1:ص ،)352:والسـيوايس
(1427هـ ،ج ،1:ص.)63:
الثـاين :أن يكـون مفعـو ً
ال بـه للفعـل (عاهـدوا)
على أن يضمـن معنى (يعطـوا) ويكون املفعـول األول
ً
حمذوفـا والتقديـر عاهـدوا اهلل عهـد ًا.
ض َ
ـن َذا ا َّل ِ
ـذي ُي ْقـ ِر ُ
اهلل َق ْر ًضـا
وقولـه تعـاىلَ ﴿ :م ْ
َح َسـنًا َف ُي َض ِ
ير ًة﴾ [البقـرة]245:
اع َفـ ُه َلـ ُه َأ ْض َعا ًفـا َكثِ َ

سـليامن ،على حـذف املضـاف (زمـن) ونيابـة املضاف
إليـه (ملـك) منابـه .وعلى هـذا الـرأي الطبري
(1414هـ ،ج ،1:ص ،)595:و العكبري (1418ه،
ج ،1:ص )84:والسـيوايس (1427هـ ،ج،1:
ص )64:وأجـاز الفـراء (د.ت ،ج ،1:ص )63:جمـيء
(على) و(يف) يف مثـل هـذا السـياق.
الثـاين :أنـه على بابـه مـن معنـى االسـتعالء،

وأن الفعـل (تتلـوا) هنـا مضمـن معنـى (تتقـول)
و(تفتري) املتعديـان بـ(على) نحـو قولـه تعــــــاىل:
ـض َ
ـو َل َع َل ْينَا َب ْع َ
األ َقا ِويــــلِ ﴾ [احلاقـــــة:
َ
ـو َت َق َّ
﴿و َل ْ
ترا ًء َع َل ْي ِ
 ،]44وقولـه تعــــــاىل﴿ :ا ْف ِ َ
ـه﴾ [األنعـام:
 ]138ويكـون املعنـى :واتبعـوا مـا تقولتـه الشـياطني
على عهـد سـليامن افتراء عليـه .وعىل هـذا الـرأي ابن
السـيد البطليـويس (البطليـويس1996 ،م ،ص)250:
وأبـو حيـان(1983م ،ج ،1:ص )523:و القرطبـي
(1964م ،ج ،1:ص )462:واحلنبلي (1419هـ،
ج ،2:ص )324:والشـوكاين (1414هـ ،ج،1:
ص )240:وابن عاشور (1984م ،ج ،1:ص.)629:
وقـوي هـذا الـرأي ملناسـبة املعنـى ،ألن (تلا) إن
تعـدت بـ(عىل) فالبـد أن يكـون املجرور هبا شـيئ ًا ُيتىل
ً
فضلا عـن أن القـول
و ُيقـرأ و(امللـك) ليـس كذلـك
بالتضمين يف األفعـال أكثـر منـه يف احلـروف (احللبي،
1406هـ ،ج ،2:ص.)29-28:
وقولـه تعـاىل أيضـ ًاَ :
﴿أ َو ُك َّل َما َعاهَ ـدُ وا َع ْهـدً ا﴾
[البقـرة]100:
جـاء يف نصب (عهـد ًا) وجهان (احللبـي1406 ،ه،
ج ،2:ص:)26-25:

جـاء يف نصـب (أضعافـ ًا) ثالثة أوجـه (البيضاوي،
1421هـ ،ج ،2:ص ،209:حاشـية زادة1999 ،م،
ج ،1:ص:)556:
األول :أن تكون حا ً
ال من اهلاء يف (يضاعفه).
الثـاين :أن تنـزل منزلـة املصـدر املؤكـد أو املبين.
وعليـه النحـاس (1985م ،ج ،1:ص.)324:
الثالـث :أن تكـون مفعـو ً
ال بـه ثانيـ ًا للفعـل
(يصير) والتقدير :يصريه
(يضاعـف) إذا ضمـن معنى
ِّ
باملضاعفـة أضعافـ ًا .يف رأيـي أن القـول بالتضمين هنا
يقتضيـه السـياق املعنـوي لآلية ،فثواب أجـر اإلقراض
ال يقتصر على الضعـف بـل هـو أكثـر مـن ذلـك،
وتناسـب هـذا املعنـى مع جمـيء املفعـول بـه (أضعاف ًا)
ً
مجيعـا؛ ليشـمل كل مـا يمكـن إقراضـه أو التصـدق به

على اختلاف األشـخاص ،واختالف أنـواع املقرض،
ـع
واختلاف أنـواع اجلزاء.وقولـه تعـاىل أيضـ ًاَ :
﴿و َر َف َ
ـم َد َر َج ٍ
ـات﴾ [البقـرة ]253:جـاء يف نصـب
َب ْع َض ُه ْ
(درجـات) سـتة أوجـه (أبـو حيـان1983 ،م،ج،2 :
ص 601:احللبـي1406 ،هـ ،ج ،2:ص 536:شـيخ
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وهكذا.

زادة1999 ،م ،ج ،1:ص:)566:
األول :أن تكون مصدر ًا يف موضع احلال.

﴿وإِ ْن َعزَ ُموا َّ
الط َ
الق﴾ [البقرة.]227:
وقوله تعاىلَ :

الثـاين :أن تكـون حا ًال على حذف مضـاف والتقدير

جـاء يف (الطلاق) وجهـان (الشـوكاين1414 ،هـ،

الثالـث :أن تكـون مصـدر ًا جـاء على غير لفـظ

األول :أن يكـون على حـذف حرف اجلـر (عىل) ألن

ج ،1:ص:)408:

ذوي درجات.

الفعـل (عـزم) يتعـدى بـه ،يقـال :عـزم عىل األمـر يعزم
عزمـ ًا ومعزمـ ًا( ...ابـن منظـور1414 ،هـ ،األزهـري،

فعلـه،؛ألن معنـى الدرجـة الرفعـة ،ويكون املعنـى :رفع

بعضهـم رفعـات.

الرابـع :أن تكـون على حـذف اخلافـض ،وقـدر

1964م ،ج ،2:ص.)152:

اخلامـس :أن تكـون بـدل اشـتامل أي :رفـع درجات

يضمـن معنـى الفعـل (نـوى) املتعـدى.

الثـاين :أن يكـون مفعـو ًال بـه للفعـل (عـزم) حيـث

اخلافـض بـ(على) أو (يف) أو (إىل).

بعضهـم واملعنـى :على درجـات بعضهم.
السـادس :أن تكـون مفعـو ًال ثاني ًا للفعـل (رفع) عىل

 -3احلـذف:

أن يضمـن معنـى الفعـل (ب ّلـغ) ،واملعنـى ب ّلـغ بعضهـم

مل يكـن جلـوء املفرسيـن للقـول باحلـذف نتيجـة

اعتامدهـم احلركـة اإلعرابيـة ونظريـة العامـل ،دون أن

درجـات .قـال بذلـك أبـو حيـان (1983م ،ج،2:

يميـزوا بين األسـاليب النحويـة ،أو يوضحـوا معانيهـا

ص ،)601:والسـمني (1406هـ ،ج ،2:ص،)526:

وقيمهـا ،فنظـام اجلملة يسـتوجب ذكـر أركان اإلسـناد،

واحلنبلي (1419هـ ،ج 4:ص ،)304:وشـيخ زادة

إال أن االسـتعامل اللغـوي قد يسـقط أحد هـذه األركان،

(1999م ،ج ،1:ص.)566:

والقـول بالتضمين هنـا فيـه مناسـبة املعنـى ،ألن

اسـتغناء بام يصاحب السـياق مـن قرائن حاليـة أو مقالية

منهـا ،فقـد بلـغ بعضهـم منصـب اخللـة كإبراهيـم ،ومل

النحويين يف تقديـر املحـذوف نتيجة السـياق (سـيبويه،

(عبداملطلـب 1994م ،ص .)235:وكان سـيبويه عمدة

درجـات األنبيـاء ومناصبهـم متفاوتة ،وقد بلغـت الغاية

1983م ،ج ،2:ص ،)130:وهنـج مـن جـاء بعـده هـذا

وجع لداود بين امللـك والنبوة ،ومل
حيصـل ذلك لغيرهُ ،

املنهـج فتعـددت األقـوال يف احلـذف لفـرض اسـتنباط

وسـخر لسـليامن عليه السلام اجلن
حيصـل ذلـك لغريهُ ،

الفائـدة التـي يتـم هبـا املعنى.

واإلنـس والوحـش والطير والريـح،ومل حيصـل لغيره.
ُ
وخـص النبـي _صلى اهلل عليـه وسـلم _بكونـه مبعوثـ ًا

وممـا جاء مـن ذلك يف ســورة البقــــرة قولـه تعاىل:
ـت ُأ ُك َل َهـا ِض ْع َف ْ ِ
ين﴾ [البقرة]265:
﴿ َف َآ َت ْ

إىل اجلـن ،واإلنـس ،وخاتـم الرسـل ،ورشعتـه خامتـة

جاء يف (ضعفني) وجهان:

الرشائـع (أبـو حيـان1983 ،م ،ج ، 1:ص..)602:
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(خير) هنـا خبر ًا مرفوع ًا ،واختلـف يف املخبر عنه عىل
رأيين (أبـو حيـان1983 ،م ،ج ،2:ص 661:احللبـي،
1406هـ ،ج ،2:ص:)585-584:
األول :أن تكـون (خير) خبر ًا عن مبتدأيـن :األول
(قـول) وسـاغ االبتـداء بـه لوصفـه وللعطـف عليـه،
و(مغفـرة) عطـف عليـه ،وسـوغ االبتـداء هبـا العطـف
أيضـ ًا أو الوصـف املقـدر ،إذ التقديـر :ومغفـرة مـن

األول :أهنـا املفعـول الثـاين للفعـل (آتـت) الـذي

بمعنـى (أعطـت) واملفعـول األول لـه هـو قولـه (أكل)
(أبـو حيـان1983 ،م ،ج ،2:ص ،669:احللبـي،
1406هـ ،ج ،2:ص.)593:
الثـاين :أهنـا حـال مـن ُ
(أكلهـا) ،والذي هـو املفعول
الثـاين لـ(آتت) ،على أن يكـون املفعـول األول حمذوف ًا،
والتقديـر :آتـت صاح َبهـا أو أه َلهـا أك َلهـا مضاعفـ ًا

السـائل أو مـن اهلل ،وعلى هـذا الـرأي (ابـن عطيـة،
1422هـ ،ج ، 2:ص ،)431:وأبـو حيـان (1983م،
ج ، 2:ص ،)661:والبيضـاوي (1421هـ ،ج،3:
ص.)224:
الثـاين :أن تكـون (خير) خبر ًا عـن املبتـدأ الثـاين
(مغفـرة) ،و(قـول) مبتـدأ حمـذوف اخلبر ،والتقديـر:
قـول معـروف أمثـل أو أوىل بكـم ،وقيـل بـل (قـول)
خبر ملبتـدأ حمـذوف ،والتقدير :املأمـور به قـول .وأجاز
الوجـه الثـاين كل مـن النحـاس (1985م ،ج،1:
ص ،)334:والعكبري (1418هـ ،ج ،1:ص،)173:
و الزخمشري (1418هـ ،ج ،1:ص ،)496:والقرطبـي
(1964م ،ج ،2:ص ,)265:والشـوكاين (1414هـ،
ج ،1:ص.)484:
وقـد رجـح ابـن عطيـة الوجـه األول ،وذكـر أن
يف الوجـه الثـاين ذهـاب ترويـق املعنـى (ابـن عطيـة،
1422هـ ،ج ،2:ص .)431:ويف رأيـي أن ذهـاب
ترويـق املعنـى راجـع إىل أمريـن:
األمـر األول :أن القول بعطف املفـردات بني (قول)
و(مغفـرة) كام يـراه ابن عطية أتـم وأظهر يف بيـان املعنى

(العكبري1418 ،هـ ،ج ،1:ص ،16:البيضـاوي،
1421ه ،ج ،3:ص ،225:السـيوايس1427 ،ه ،ج،1:
ص ،131:شـيخ زادة1999 ،م ،ج ،1:ص.)579:
وقـد ُر َّد الوجـه األول ملنافاته السـياق املعنوي لآلية،
يقـول فيـه أبـو حيان «ومـن زعـم أن (ضعفين) مفعول
ٍ
ثـان لـ(آتـت) فهـو سـاه ،وليـس املعنـى عليـه» (أبـو
حيـان1983 ،م ،ج ،2:ص.)669:
وقـال السـمني أيض ًا( :وهذا سـهو مـن قائله وغلط)
(1406ه ،ج ،2:ص.)593:
ويف رأيـي أن عـدم مطابقـة الوجـه األول للمعنـى
راجـع إىل أن الفعـل (آتـت) هنـا بمعنى (أعطـت) وهو
فعـل ينصب مفعولين ليس أصلهما املبتـدأ واخلرب (ابن
مالـك1410 ،هـ ،ج ،2:ص .)152:ويكـون األول
فاعلا يف املعنـى أي (آخـذا) ،والثـاين مفعـو ً
ً
ال يف
فيهما
املعنـى أي (مأخـوذ ًا) وال يتناسـب هذا مع كـون (أكل)
آخـذ ًا و(ضعفين) مأخـوذ ًا ،ال سـيام أن حـذف املفعول
األول يف الوجـه الثـاين حسـن ،ألن املـراد يف اآليـة
اإلخبـار ّ
عمـن تثمـر له.
عما تثمـره اجلنـة وتنتجـه ال ّ
ـر ٌ
ـر ٌة
وقولـه تعـاىل أيضـ ًاَ ﴿ :ق ْ
وف َو َمغْ ِف َ
ـو ٌل َم ْع ُ
ـن َص َد َق ٍ
ـة َي ْت َب ُع َهـا َأ ًذى﴾ [البقـرة ]263:وقعـت
ير ِم ْ
َخ ْ ٌ

املـراد ،حيـث إن املعنـى :أن الـرد اجلميـل من املسـؤول
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الشـمس ،وقسـم ينتهـي مـن حيـث تغـرب،
وهـو تقسـيم اعتبـاري كان مشـهور ًا عنـد
املتقدمين؛ ألنـه مبني عىل املشـاهدة ومناسـب
جلميـع الناس(ابـن عاشـور1984 ،م ،ج،1:
ص.)682:
﴿و َمـا ُت َق ِّد ُمـوا ِ َلن ُْف ِس ُ
ير َ ِ
ـن َخ ْ ٍ
تـدُ و ُه
وقولـهَ :
ـك ْم ِم ْ

والتجـاوز عـن السـائل خير مـن صدقـة يتبعهـا أذى،
فيحتمـل (خري) حينـذاك اخلربية عـن املبتدأيـن مع ًا.
األمر الثـاين :أن القـول بدعوى احلـذف القائم عىل
العطـف بين اجلملتين ُيفضى إىل اسـتقاللية كل مجلـة
عـن األخـرى ،واألمر ليـس كذلك.
﴿وهلل ْاملَ ِ
شر ُق َواملَغْ ِر ُب َف َأ ْين ََما ُت َو ُّلوا﴾
وقولـه تعاىلَ :
[البقـرة ]115:جـاء يف قولـه﴿ :املَ ْ ِ
شر ُق َواملَغْ ـ ِر ُب﴾

ِع ْن َ
ـد اهلل﴾ [البقـرة.]110:

قوالن (أبـو حيـان1983 ،م ،ج ،1:ص 577:احللبي،
1406هـ ،ج ،2:ص 80:احلنبلي1419 ،هـ ،ج،2:
ص:)413:
• األول :أن يف القـول السـابق حـذف املعطـوف
للعلـم بـه والتقديـر :هلل املشرق واملغـرب وما
بينهما ،وذلـك ألن هـذه اجلملـة مرتبطـة بما
َّـن
قبلهـا وهـو قولـه تعـاىلَ :
ـم ِم ْ
﴿و َم ْ
ـن َأ ْظ َل ُ
َ
َـع َم َس ِ
ـعى
ـم ُه َو َس َ
َمن َ
اس ُ
ـر ِف َيهـا ْ
ـاج َد اهللِ أنْ ُي ْذ َك َ
ابـا﴾ [البقرة ]114:فإن َس َـعى سـاع ٍيف
ِف َخ َر ِ َ
املنـع مـن ذكـر اهلل _تعـاىل _ويف خـراب بيوته
فليـس ذلـك مانعـ ًا مـن أداء العبـادة يف غريهـا
مـن األماكـن؛ ألن املشرق واملغـرب ومـا
بينهما هلل تعـاىل .وال وجـه لتخصيـص املرشق
واملغـرب دون غريمهـا ألن املـراد ختصيص كل
نواحـي األرض.
• الثـاين :أنـه ال حـذف ،وأن ختصيـص املشرق
واملغـرب بالذكـر هنـا لترشفهما؛ حيـث جعال
ً
فضلا عـن أن يف هـذا القـول تعميم
هلل تعـاىل،
جهات األرض؛ ألهنا تنقسـم بالنسـبة إىل مسري
الشـمس قسـمني :قسـم يبتدئ من حيث تطلع

يف قولـه (جتـدوه) حـذف مضـاف والتقديـر جتـدوا
ثوابـه (البيضـاوي1421 ،هـ ،ج ،1:ص129:
الشـوكاين1414 ،هـ ،السـيوايس1427 ،هـ ،ج،1:
ص ،)680:وقـد اسـتدل الطبري (1414هـ ،ج،1:
ص )624:على وضـوح املعنـى املـراد مـن اآليـة
باحلـذف واسـتغناء السـامع عـن ذكـر املضـاف بقـول
عمـر بن جلـأ التيمي(الطبري 1414,ج ،1ص:)426:
و َســـبَّحت المدينــــــةُ ال تَلُمهـــــــا
رأت قمـــراً بســــــــوقهم نهــــــــــاراً
قـال :وإنام سـبح أهـل املدينـة ،ومن ثـم اختلف يف
عـود الضمير يف (جتدوه) على قولني:
األول :أن يكـون عائـد ًا على (خير) ،والثـاين أن
يكـون عائد ًا عىل (مـا) وقد اختار الزخمشري (احللبي،
1406هـ ،ج ،2:ص ،69:احلنبلي 1419هـ ،ج،3:
ص )395:القـول الثـاين ،ألن اخلير املتقـدم سـبب
منقـض ال يوجـد ،إنما يوجـد ثوابـه.
 - 4قصد املخاطب وحالته:

وهـي إحـدى قرائـن احلـال ،التـي تـويل غـرض

املتكلـم ومـراده عنايـة خاصـة ،فهـي تعتمـد إرادة
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املتكلـم يف توجيـه رفع أو نصـب أو جر بعـض األلفاظ.

وقـد ذكـر ابـن حجـر العسـقالين أن العلماء قـد أمجعـوا

األلفـاظ ال ينظـر إليهـا بمعـزل عـن غـرض قائلهـا:

وأجـازوا شـهادة النسـاء مـع الرجـال دون رشط فيما

على القـول بظاهـر هـذه اآليـة -وهـو الوجـه األول-

وقـد أشـار ابن قيـم اجلوزيـة إىل أمهية هـذه القرنيـة وأن

خيـص األمـوال.

«واأللفـاظ مل تقصـد لنفسـها وإنام هي مقصـودة للمعاين

ومنـه أيضـا قولـه تعـاىلَ ﴿ :ف َ ِ
ش ُبـوا ِم ْنـ ُه إِال َق ِليـل

والتوصـل إىل معرفـة مـراد املتكلـم ...فـإذا ظهـر مـراده

ـم﴾ [البقـرة ]249:وهـي قـراءة عبـداهلل وأيب
ِم ْن ُه ْ
واألعمش (أبـو حيـان 1983م ،ج ،2:ص 589:الفراء

ووضـح بـأي طريـق كان عمـل بمقتضـاه سـواء كان
بإشـارة أو كتابـة أو إمـاءة أو داللـة عقليـة أو قرينـة

د.ت ،ج ،1:ص.)166:

حاليـة( »..ابـن قيـم1411 ،هـ ،ج ،1:ص.)920:

وممـا جاء مـن ذلـك يف سـورة البقـرة قوله تعـاىل﴿ :
ـم َفإِنْ َ ْل َي ُكو َنـا َر ُج َل ْ ِ
اس َتشْ ـ ِهدُ وا َشـ ِه َ
ي
َو ْ
يد ْي ِن ِم ْن ِر َجالِ ُك ْ
َف َر ُج ٌ
ـل َوا ْم َر َأ َت ِ
ـان﴾ [البقرة]282:

رأيني:

1964هـ ،ج ،2:ص ،334:ابـن عاشـور1984 ،م،

وأن االتبـاع يف املسـتثنى منـه جائـز ،إال أن األفصـح فيـه

ذهـب النحـاة إىل أن وجه الرفـع يف (قليل) عىل البدل

مـن املسـتثنى منـه املرفـوع يف (فرشبوا)،وجـاء ذلك عىل
الـرأي األول :يـرى أن االسـتثناء هنـا تـام موجـب،

جـاء يف أعـراب (رجلين) وجهـان (القرطبـي،

النصـب (السـيوطي1418 ،هـ ،ج ،2:ص ،192:أبـو

ج ،3:ص:)109:

األول :أن تكـون خبر ًا لــ(كان) الناقصـة ،واسـم

حيـان1983 ،م ،ج ،2:ص.)589:

الـرأي الثـاين :ويـرى أن االسـتثناء هنـا تـام غير

(كان) األلـف العائـدة على الشـهيدين ،والتقديـر .فـإن

موجـب ،وأن النفـي فيـه مقـدر حممـول على السـياق

مل يكـن الشـهيدان رجلين ،وعلى هـذا القـول يكـون

املعنـوي لآليـة ال اللفظـي (ابـن مالك 1410هـ ،ج،2:

صاحـب احلـق قـد أغفـل أو قصد لغـرض ما أال يشـهد

ص ،281:البيضـاوي14121 ،هـ ،ج ،2:ص،)212:

الرجلان واقعـة الديـن.

الثـاين :أن تكون حـا ًال من األلـف يف (يكونا) عىل أن

فـإن معنـى (فرشبـوا منـه) أي :مل يطيعـوه ،يقـول
الزخمشري يف ذلـك« :وقـرأ أيب واألعمـش( :إال ٌ
قليـل)

تكـون (كان) هنـا تامـة ،واملعنـى فـإن مل يوجـد الرجالن

بالرفـع ،وهـذا مـن ميلهـم مـع املعنـى واإلعـراض عن
اللفـظ جانبـ ًا ،وهـو بـاب جليـل مـن علـم العربيـة،

شـاهدين فالشـاهد امرأتـان .وعلى هـذا القـول فإنـه ال
يعـدل إىل شـهادة النسـاء إال عند تعـذر وجـود الرجال.

فلما كان معنـى( :فرشبـوا منـه) يف معنـى،مل يطيعـوه،

وقـد ُر ّد الوجـه الثـاين ،ألن شـهادة النسـاء مرشوعة
مطلقـ ًا يف الديـون ويف األمـوال سـواء أوجـد الرجلان

محـل عليـه ،كأنـه قيـل( :فلـم يطيعـوه إال قليـل منهـم»

(الزخمشري1418 ،هـ ،ج ،1:ص.)475:

أم مل يوجـدا (ابـن حجـر1379 ،هـ ،ج ،5:ص.)334:
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ـن َأ ْهـلِ ِ
الكت ِ
ـو
وقولـه تعـاىلَ :
ير ِم ْ
﴿و َّد َكثِ ٌ
َـاب َل ْ
ـن ِع ْن ِ
ـن َب ْع ِ
ـد
ـارا َح َسـدً ا ِم ْ
َي ُر ُّدو َن ُك ْـم ِم ْ
ـم ُك َّف ً
ـد إِ َيمنِ ُك ْ
َأ ْن ُف ِسـ ِه ْم﴾ [البقـرة]109:
جـاء يف نصـب (حسـد ًا) ثالثـة أوجـه (أبـو حيـان،
1983م ،ج ،1:ص ،558:القرطبـي1964 ،م ،ج،1:
ص 488:السـيوايس1427 ،هـ ،ج ،1:ص:)68:
األول :أنـه مفعـول مـن أجلـه والعامـل فيـه (و ّد)،

مـن الرشـاد لدينـه واإليمان برسـوله ،وخصكـم بـه من
أن جعـل رسـوله إليكم رج ً
ال منكـم رؤوف ًا بكـم رحي ًام،
ومل جيعلـه منهـم ،فتكونوا هلم ً
تبعـا فكان قوله( :حسـد ًا)
ـوه َّن
مصـدر ًا من ذلـك بمعناه وقولـه تعـاىلَ ﴿ :ما َ ْل َ َت ُّس ُ
ـن َف ِر َ
يضـ ًة﴾ [البقرة]236:
َأ ْو َت ْف ِر ُضـوا َ ُل َّ
جـاء يف نصـب (فريضـة) وجهـان (البيضـاوي،
1421هـ ،ج ،2:ص 204:احللبـي1406 ،هـ ،ج،2:

ص:)487 :
األول :أن تكون منصوبة عىل املصدر بمعنى فرض ًا.
الثـاين :أن تكـون مفعو ًال بـه ،واملراد هنـا املهر ،وعىل
هـذا الـرأي الطبري (1414هـ ،ج ،2:ص،)1360:
وأبـو حيـان (1983م ،ج ،2:ص ،)528:والبيضـاوي
(1421هـ ،ج ،2:ص ،)150:و العكبري (1418هـ،
ج ،1:ص ،)153:واحللبـي (1406هـ ،ج،2:
ص ،)487:واحلنبلي (1419هـ ،ج ،4:ص،)209:
والسـيويس (1427هـ ،ج ،1:ص.)117:
ومـن قـال هبـذا الـرأي اعتمـد السـياق املعنـوي
لآليـة؛ حيـث جـاء ذلـك يف وصـف حـال املطلقـة التي
طلقـت قبـل املسـيس هبـا وفـرض املهر هلـا (ابـن حجر،
1379هـ ،ج ،12:ص .)119:ويسـتدل الطبري على
أن الفريضـة هنـا هـي املهـر والصـداق بقول ابـن عباس
فيقـول« :وقولـه (فريضـة) :أي صداق ًا واجبـ ًا .قال مثنى
املثنـى قـال حدثنـا أبـو صالـح قـال :حدثنـي معاويـة
ـن َف ِر َ
يضـ ًة﴾
عـن علي عـن ابـن عبـاسَ ﴿ :ت ْف ِر ُضـوا َ ُل َّ
قـال :الفريضـة :الصـداق» (الطبري2001 ،م ،ج،2:
ص.)1360:
ـم َو َي َ
ـذ ُرونَ
﴿وا َّل ِذ َ
وقولـه تعـاىلَ :
يـن ُيت ََو َّف ْ
ـونَ ِم ْن ُك ْ

وعلى هذا الـرأي العكربي (1418هـ ،ج ، 1:ص،)89:
و القرطبـي (1964م ،ج ،1:ص ،)488:وأبـو حيـان
(1983م ،ج ،1:ص ،)558:واحللبـي (1406ه ،ج،2:
ص.)67:
الثـاين :أنـه منصـوب على املصدريـة بفعـل مـن غري
لفظـه ّ
دل عليـه السـياق املعنـوي حلـال الكفـار وموقفهم
مـن املؤمنني ،يقول الطبري (1414ه ،ج ،1:ص)641:
ـن ِع ْن ِد َأن ُْف ِسـ ِه ْم﴾ أن كثير ًا من أهل
يف ذلـكَ :
﴿ح َسـدً ا ِم ْ
الكتـاب يـودون للمؤمنين ما أخبر اهلل جل ثنـاؤه عنهم
أهنـم يودونـه هلم مـن الردة عـن إيامهنم إىل الكفر ،حسـد ًا
منهم وبغي ًا عليهم .واحلسـد إذ ًا منصـوب عىل غري النعت
للكفـار ،ولكن على وجه املصـدر الذي يـأيت خارج ًا من
معنـى الـكالم الـذي خيالـف لفظـه لفـظ املصـدر ،كقول
الفاشـل لغيره :متنيـت لـك مـا متنيت من السـوء حسـد ًا
منـي لـك .فيكـون (حسـد ًا) مصـدر ًا مـن معنـى قولـه:
متنيـت مـن السـوء ألن قولـه :متنيـت لـك ذلـك ،معنـى
حسـدتك على ذلـك .فعلى هـذا نصـب احلسـد؛ ألن
ـن َأ ْهلِ ِ
الكت ِ
ـم ِم ْن َب ْع ِد
قولـهَ :
ير ِم ْ
﴿و َّد َكثِ ٌ
َاب َل ْ
ـو َي ُر ُّدو َن ُك ْ
ـارا﴾ [البقـرة ]109:يعنـي :حسـدكم أهـل
إِ َيمنِ ُك ْـم ُك َّف ً
الكتـاب عىل مـا أعطاكـم اهلل مـن التوفيـق ،ووهب لكم
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اجـا َو ِص َّيـ ًة َألزْ َو ِ
َاعـا﴾ [البقـرة]240:
ـم َمت ً
َأزْ َو ً
اج ِه ْ
قـرأت (وصيـة) (املـداين1404 ،هـ ،ص،69:
القيسي ،ج ،1:ص )441:بالرفـع والنصـب ،وجاءت
قـراءة الرفـع عىل أقـوال (الشـوكاين1414 ،هـ ،ج،1:
ص 447:القرطبـي1964 ،م ،ج ،2:ص193:
السـيوايس1427 ،هـ ،ج ،1:ص:)119:
األول :أن تكـون مبتـدأ وخربهـا (ألزواجهـن)

وغيره (أبـو حيـان1983 ،م )553/2 ،قـراءة الرفع،
السـيام الوجـه الـذي يـرى رفـع (وصيـة) على أهنـا
نائـب الفاعـل؛ ألنـه الوجـه الظاهـر املناسـب ملعنـى
اآليـة ،فهـو يـرى أن الوصيـة وهـي بقـاء الزوجات يف
بيـوت أزواجهـن املتوفين حـو ً
ً
كاملا -حـق من اهلل
ال
للزوجـات سـواء وىص هبـا األزواج هلـن أم مل يوصوا،
يؤيـد ذلـك قـراءة عبـداهلل بـن مسـعود (كتـب عليكم

الوصيـة) (الفـراء ،د.ت ،ج ،1:ص 156:الطبري،
2001م ،ج ،2:ص 418:احللبـي1406 ،هـ ،ج،2:
ص.)503:
ضعـف نصـب (وصيـة) على املفعـول املطلق؛
كما َّ
ألن فيـه كـون الوصية واجبـة للزوجات متـى ما وىص
هبـا األزواج املتوفين هلـن ،وإن مل يكـن كذلـك فالحق
هلـن فيهـا وكان لورثتهـم حـق إخراجهن قبـل احلول،
وهـذا خمالف ملا جـاء يف اآليـة يف قوله( :غير إخراج).
ثـم أشـار الطبري إىل أن هذا السـياق هبـذا التقدير
خمالـف بما جـاء مثلـه يف سـياق آخـر يف مثـل السـورة
مـن القـرآن الكريم ،وهـو قوله تعـاىلُ :
ـب َع َل ْي ُك ْم
﴿كتِ َ
إِ َذا َح َ َ
الو ِص َّيـ ُة﴾
ـر َك َخ ْ ً
يرا َ
ضر َأ َح َد ُك ُ
ـم املَ ْ
ـو ُت إِنْ َت َ
[البقـرة.]181:
فالطبري يف هذه املسـألة قوى الوجـه القائل بتقدير
فعـل حمـذوف بـُ :
(كتـب) ،وهو بذلك معتد بالسـياقني
املعنـوي واللفظـي؛ أمـا املعنـوي فلأن فيـه االعتـداد
بحـال املتـوىف عنهـا زوجهـا ،ومـا هلـا مـن حقـوق أمر
اهلل هبـا األزواج ،وأمـا اللفظـي فهـو االعتـداد بسـياق
آخـر مماثل لـه مـن القـرآن الكريم.
هـذا واالعتـداد باملعنـى وسـياقاته بـاب واسـع ثِ ٍر،

ومسـوغ االبتـداء بـ(وصيـة) وهـي نكـرة جميؤهـا
موصوفـة تقديـر ًا بــ (وصيـة منهـم) ومجلـة (وصيـة
ألزواجهـم) خبر عـن املبتـدأ األول (الذيـن).
الثـاين :أن تكـون مبتـدأ و(ألزواجهـم) صفتهـا،
واخلبر حمـذوف تقديـره (فعليهـم وصيـة ألزواجهـم)
واجلملـة خبر عـن املبتـدأ األول (الذيـن).
الثالـث :أن تكـون خبر ًا لـ(الذيـن) على تقديـر
مضـاف حمـذوف ،تقديـره :وصيـة الذيـن يـذرون
أزواجـ ًا وصيـة.
الرابـع :أن تكـون نائـب فاعـل لفعـل حمـذوف
تقديـره (كتـب أو ُأجبـت وصيـة).
أما قراءة النصب فقد جاءت عىل قولني:
أن تكـون (وصيـة) مفعـو ً
ال بـه ،إما لفعـل حمذوف
واقـع خبر ًا لـ(الذيـن) والتقديـر( :والذيـن يتوفـون
منكـم ...يوصـون وصيـة) .وإمـا أن تكون مفعـو ً
ال به
ثانيـ ًا لفعـل حمـذوف مبنـي للمفعـول ،مفعولـه األول
(الذيـن) والتقديـر :وألـزم الذيـن ....وصيـة.
أن تكـون مفعـو ً
ال مطلق ًا لفعل مـن لفظها حمذوف،
وفاعله (الذيـن) والتقدير :وليـوىص الذين ....وصية.
وقد رجـح الطربي (1414هـ ،ج ،2:ص)1418:
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 -أن املعربين يف اعتدادهـم بالسـياق قـد هنجـوا

يـدل على تضلعـه أمـام النحـاة واملفرسيـن يف حتليلهم

املنهـج الوصفـي التحليلي الـذي يعمـد إىل

النـص القـرآين وحتديدهـم وظائـف األسماء فيه.

حتليـل السـياق ،ووصـف مجيـع جوانبـه

اخلامتـة

ا ملختلفـة .

 -مل يكـن يف مقـدور بحـث حمـدد الصفحـات أن

 -أن مفسري القـرآن الكريـم ومعربيـه قـد

الصبغـة العلميـة (املاجسـتري والدكتـوراه)،

الوظائـف النحويـة – وأفـادوا مـن مجيـع

اعتمـدوا السـياق اللفظـي واملعنـوي يف حتديد

يصـل إىل خامتـة حمـددة كطبيعة البحـوث ذات

عنـارصه :أسـباب النـزول ،وعالقـة اآليـات

ولكـن مـن املتوجـب ويف مثـل هـذه احلـال أن

والسـور بالسـياقات القرآنيـة األخـرى،

أقـول يف النهايـة وبعد محـد اهلل أن هذه األوراق

وبالعـرف اللغوي ،وقصد املتكلـم ..وأن ذلك

قـد أفـرزت نتائـج ،أمهها:

ليـس مـن نتائـج الدراسـات اللغويـة احلديثـة.

 -أن عالقـة اللفـظ بسـياقه املعنـوي عالقـة

 -أن االعتـداد بأسـباب النزول مـن أوىل القرائن

تكامليـة تناسـبية ،ال يمكـن فصـل أحدمها عن

يف ترجيـح املواضـع اإلعرابيـة ،ممـا يـدل على

اآلخـر.

أمهيـة النظـر يف املالبسـات اخلارجيـة للنـص،

 -أن دراسـة السياق بشـقيه هي املساعد يف حتديد

وأهنـا أحـد املصـادر الكاشـفة ملعنـاه.

املعـاين ،وتقريـب الـدالالت على مسـتوى

 -اعتـداد معـريب القـرآن الكريم بتضافـر القرائن

املفـردات ،والرتاكيـب.

يف بيـان املعنـى الوظيفـي النحـوي وإيضاحـه

 -أن تعـدد الوظائـف النحويـة لأللفـاظ يكـون

لأللفـاظ داخـل سـياقها.

نتيجـة اختلاف وجهـات نظـر العلماء يف

 -أن اختلاف األوجـه اإلعرابية للمفـردات من

االعتـداد بالقرائـن السـياقية املختلفـة.

نحـوي إىل آخـر؛ عائـد إىل شـخصية النحـوي

 -أن اللفظـة يف سـياقها متثـل وحـدة دالليـة

واجتهـاده يف تلقـي املعطيـات السـياقية للنـص.

واحـدة يف إيضاح مجيـع املعطيات التي تسـاعد

 -حضـور مفهـوم السـياق وإدراك أمهيتـه البالغة

على فهـم النـص.

عنـد معـريب القـرآن على املسـتوى العملي

 -إدراك معـريب القـرآن الكريـم ومفرسيـه

الوظيفـي أكثـر منـه على املسـتوى النظـري

التفاعـل ،واملزاوجـة القائمـة بين العنـارص

الفكـري.

اللغويـة وطبيعـة الظـروف ،واملالبسـات

كما وصـل الباحـث إىل عديـد مـن التوصيـات،

الثقافيـة ،واالجتامعيـة املحيطـة بالنـص.
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أمههـا:

ابــن حجــر ،أمحــد بــن عــي العســقالين (1379هــ).
فتــح البــاري رشح صحيــح البخــاري ،علــق عليــه
العالمة عبــد العزيــز بــن عبــد اهلل بــن بــاز ،بــروت :دار
املعرفــة.
ابــن حــزم ،أبــو حممــد عــي بــن أمحــد بــن ســعيد (د.ت).
اإلحــكام يف أصــول األحــكام ،حتقيــق الشــيخ أمحــد
حممــدشــاكر،دونطبعــة،بــروت:داراآلفــاقاجلديــدة.
ابــن عاشــور ،حممــد الطاهــر (1984م) .التحريــر والتنويــر،
تونــس :الــدار التونســية للنــر.
ابــن عطيــة ،أبــو حممــد عبــد احلــق بــن غالــب بــن عبــد
الرمحــن بــن متــام (1422هــ) .املحــرر الوجيــز يف تفســر
الكتـ�اب العزي��ز ،حتقيق :عبدالســام عبــد الشــايف،
الطبعــة األوىل ،بــروت :دار الكتــب العلميــة.
ابــن قيــم ،حممــد بــن أيب بكــر (1411هــ) .أعــام املوقعــن
عــن رب العامل�ين ،حتقي��ق حممــد عبــد الســام إبراهيــم،
الطبعــة األوىل ،بــروت :دار الكتــب العلميــة.
ابــن مالــك ،مجــال الديــن حممــد بــن عبــداهلل (1410هــ/
1990م) .رشح التســهيل ،ت :د .عبدالرمحــن الســيد ود.
حممــد بــدوي املختــون ،ط ،1هجــر للطباعــة والنــر.
ابــن جماهــد ،كتــاب الســبعة يف القــراءات( ،بــدون تاريــخ) ت :د.
شــوقي ضيــف ،ط ،3دار املعــارف.
ابــن منظــور ،حممــد بــن مكــرم بــن عــي (1414هــ) .لســان
العــرب ،الطبعــة الثالثــة ،بــروت :دار صــادر.
أبــو الســعادات هبــة اهلل بــن عــي (د.ت) .األمــايل الشــجرية
البــن الشــجري ،بــروت :دار املعرفــة.
أبــو حيــان ،أثــر الديــن حممــد بــن يوســف (1983م) .البحــر
املحيــط ،الطبعــة الثانيــة ،بــروت :دار الفكــر.
األزهــري ،أبــو منصــور حممــد بــن أمحــد (1964م) ،هتذيــب
اللغــة ،حتقيــق :عبــد الســام هــارون ،الطبعــة األوىل،
املؤسســة املرصيــة العامــة ،الــدار املرصيــة.
األســدي ،الكميــت بــن زيــد (2000م) .ديــوان الكميــت .ت:
حممــد نبيــل طريفــي ،ط ،1بــروت :دار صــادر.
األنصـ�اري ،حس�اـن ب��ن ثاب��ت ،دي��وان حس�اـن ب��ن ثاب��ت ت:
ب��د أمهن��ا ،ب�يروت :دار الكتــب العلميــة.
البــري ،أبــو بكــر حممــد بــن احلســن األزدي( ،د.ت) ،مجهــرة
اللغــة البــن دريــد ،طبعــة باألوفســت ،دار صــادر،

• دراسـة نظريـة تضافـر القرائـن دراسـة وصفية
حتليليـة يف أكثـر مـن سـورة مـن سـور القـرآن

الكريـم عنـد املؤلـف الواحـد كالطبري
والبيضـاوي وأيب حيـان واحللبـي والشـوكاين

وشـيخ زادة والسـيوايس.

• دراسـة أثر ثقافة املؤلف وشـخصيته أو املفرس
أو معـرب القـرآن يف تلقيـه املعطيات السـياقية
املختلفـة وترجيـح أقواهـا عنده.

• دراسـة أثـر السـياق (اللفظـي واملعنـوي) يف
كتـب إعـراب احلديـث النبـوي الرشيـف،

فهـي مـادة ثـرة ملثـل هـذه الدراسـة السـيام يف
كتـاب عمـدة القـاري رشح صحيـح البخاري

للعينـي ،وإرشـاد السـاري لشرح صحيـح
البخـاري للقسـطالين ،وإعـراب صحيـح
البخـاري للكرمـاين ،وعقـود الزبرجـد يف
إعـراب احلديـث الرشيـف للسـيوطي.

املصادر واملراجع

املصادر باللغة العربية:

القرآن الكريم.
ابــن تيميــة ،تقــي الديــن أبــو العبــاس أمحــد بــن عبداحلليــم
(1416هــ1995 /م) .جممــوع الفتــاوي ،ت:
عبدالرمحــن ابــن قاســم ،جممــع امللــك فهــد لطباعــة
املصحــف الرشيــف ،املدينــة النبويــة.
ابــن جنــي (بــدون تاريــخ) .اخلصائــص ،حتقيــق :حممــد عــي
النجــار ،ط دار الكتــب املرصيــة.
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يف النــص القــرآين ،جملــة كليــة الرتبيــة األساســية ،العــدد
(.)68
الــداين ،أبــو عمــر  ،عثــان بــن ســعيد (1404هــ) .التيســر يف
القــراءات الســبع ،حتقيــق :اوتــو يرتــزل ،الطبعــة الثانيــة،
بــروت :دار الكتــاب العــريب.
الــرازي ،حممــد بــن أيب بكــر عبدالقــادر (1981م) .خمتــار
الصحــاح ،دار الكتــاب العــريب بــروت ،لبنــان.
الزبيــدي ،حممــد بــن حممــد ،تــاج العــروس مــن جواهــر
القاموس1306،هــ) .الطبعــة األوىل ،بــروت :مكتبــة
احليــاة.
الزجــاج ،أبــو إســحاق إبراهيــم الــري (1986م) .إعــراب
القــرآن ،حتقيــق :إبراهيــم األبيــاري ،الطبعــة الثالثــة  ،دار
الكتــاب اللبنــاين ،بــروت.
الزركــي (1410هـــ) .الربهــان يف علــوم القــرآن للزركــي،
ت :يوســف املرعشــي ومجــال الذهبــي وإبراهيــم
الكــردي ،دار املعرفــة.
الزخمــري ،أبــو القاســم حممــود بــن عمــر (1418هــ/
1998م) .الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل
وعيــون األقاويــل يف وجــوه التأويــل ،ت :عــادل أمحــد
عبداملوجــود وعــي حممــد معــوض ،ط ،1مكتبــة
العبيــكان.
الســلطاين ،شــهاب الديــن (1416هــ1996 /م) .إرشــاد
الســاري لــرح صحيــح البخــاري ،ت حممــد اخلالدي،
ط  ،1دار الكتــب العلميــة.
ســيبويه ،أبــو بــر عمــر بــن عثــان (1983م) .الكتــاب،
حتقيــق :عبدالســام هــارون ،الطبعــة الثالثــة ،عــامل
الكتــب ،بــروت.
الســيوايس ،شــهاب الديــن أمحــد بــن حممــود (1427هــ/
2006م) .عيــون التفاســر للفضــاء السامســر ،ت :د.
هبــاء الديــن ،ط ،1بــروت.
الســيوطي ،جــال الديــن عبدالرمحــن بــن أيب بكــر (1418هــ/
1998م) .مهــع اهلوامــع يف رشح مجــع اجلوامــع ،ت:
أمحــد شــمس الديــن ،ط ،1بــروت :دار الكتــب
العلميــة.
الشــاطبي ،إبراهيــم بــن موســى (1425هــ2004/م).
املوافقــات يف أصــول الرشيعــة ،ت :عبــداهلل دراز وحممــد

بــروت.
البــري ،أبــو عبيــدة ،معمــر بــن املثنــى (1381هــ) .جمــاز
القــرآن ،حتقيــق :حممــد فــؤاد ســزكني ،القاهــرة :مكتبــة
اخلانجــى.
البطليــويس ،أبــو حممــد عبــداهلل بــن حممــد الســيد (1996م).
االقتضــاب يف رشح أدب الكتــاب ،حتقيــق :مصطفــى
الســقا ،القاهــرة :مطبعــة دار الكتــب املرصيــة.
البيضــاوي ،أبــو ســعيد نــارص الديــن عبــداهلل (1421هــ -
2000م) .أنــوار التنزيــل وأرسار التأويــل املســمى
بتفســر البيضــاوي ،ت :حممــد صبحــي وحممــد
األطــرش ،ط ،1دار الرشــيد ومؤسســة اإليــان.
اجلرجــاين ،أبــو بكــر عبدالقاهــر بــن عبدالرمحــن
(1412هــ1991/م) .أرسار البالغــة ، ،ت :حممــود
حممــد شــاكر ،ط ،1القاهــرة.
احلارثــي ،عبدالوهــاب رشــيد (1989م) .داللــة الســياق
منهــج مأمــون لتفســر القــرآن.
حســان ،متــام (1413هــ1993 /م) .قرينــة الســياق ،بحــث
مقــدم يف الكتــاب التــذكاري لالحتفــال بالعيــد املئــوي
لكليــة دار العلــوم ،القاهــرة :مطبعــة عبــر الكتــاب.
احللبــي ،أمحــد بــن يوســف (1406هــ1986 /م) .الــدر
املصــون يف علــوم الكتــاب املكنــون ،ت :أمحــد حممــد
اخلــراط ،ط ،1دمشــق ،دار القلــم.
محــودة ،طاهــر ســليامن ،دراســة املعنــى عنــد األصوليــن ،الطبعــة
األوىل ،دار اجلميــل للنــر والتوزيــع.
احلنبــي ،أبــو حفــص رساج الديــن عمــر بــن عــي (1419هــ).
اللبــاب يف علــوم الكتــاب ،الطبعــة األوىل ،حتقيــق:
الشــيخ عــادل أمحــد عبداملوجــود ،بــروت :دار الكتــب
العلميــة.
احلويــرث ،هتــاين ســامل أمحــد (1428هــ2007 /م) .أثــر داللــة
الســياق القــرآين يف توجيــه معنــى املتشــابه اللفظــي يف
القصــص القــرآين ،دراســة تطبيقيــة عــى آيــات قصــص
نــوح وهــود وصالــح وشــعيب عليهــم الســام ،رســالة
ماجســتري.
احلوينــي ،عبدامللــك بــن يوســف (1399هـــ) .الربهــان يف
أصــول الفقــه ،ت :الديــب ،ط ،1قطــر.
اخلزرجــي ،عبدالباقــي بــدر (2011م) .قرينــة الســياق وأثرهــا
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مؤسســة الرســالة للطباعــة والنــر والتوزيــع.
القرطبــي ،شــمس الديــن (1964م) .اجلامــع ألحــكام
القــرآن /تفســر القرطبــي ،ت :أمحــد الــردوين ،الطبعــة
الثانيــة ،القاهــرة :دار عــامل الكتــب.
القيــي ،أبــو حممــد مكــي بــن أيب طالــب (1404ه) .الكشــف
عــن وجــوه القــراءات الســبع ،ت :حميــي الديــن
رمضــان ،الطبعــة الثالثــة ،بــروت :مؤسســة الرســالة.
الكفــوي ،أبــو البقــاء أيــوب بــن موســى احلســيني الكفــوي
(1412هــ1992 /م) .الكليــات معجــم يف املصطلحات
والفــروق اللغويــة ،ت :د .عدنــان درويــش وحممــد
املــري ،ط ،1مؤسســة الرســالة.
الكلبــي ،حممــد بــن أمحــد (1415هــ1995 /م) .التســهيل
لعلــوم التنزيــل  ،ت :حممــد ســامل هاشــم ،دار الكتــب
العلميــة.
حممــد ،ســامح عبدالســام ،أقســام الســياق يف الداللــة ،شــبكة
األلوكــة.
املطــري ،عبدالرمحــن جرمــان (1425هــ2008 /م) .الســياق
القــرآين وأثــره يف التفســر ،دراســة نظريــة وتطبيقيــة مــن
خــال تفســر ابــن كثــر.
النحــاس ،أبــو جعفــر أمحــد بــن حممــد بــن إســاعيل
(1985م) .إعــراب القــرآن ،ت :زهــر غــازي زاهــد،
الطبعــةالثانيــة،عــاملالكتــب،مكتبــةالنهضــةالعربيــة.
حممــود ،املثنــى عبدالفتــاح2005( ،م) الســياق القــرآين وأثــره
يف الرتجيــح الــداليل( ،رســالة دكتــوراه غــر منشــورة)،
جامعــة الريمــوك٪

عبــداهلل دراز ،دار الكتــب العلميــة.
الشــوكاين ،حممــد بــن عــي (1414هــ) .فتــح القديــر ،الطبعــة
األوىل ،دار ابــن كثــر ،دار الكلــم الطيــب ،دمشــق،
بــروت.
شــيخ زادة ،حميــي الديــن (1999م) .حاشــية حميــي الديــن
شــيخ زادة عــى تفســر القــايض البيضــاوي ،الطبعــة
األوىل ،بــروت :دار الكتــب العلميــة.
الطــري ،حممــد بــن جريــر (2001م) .جامــع البيــان /تفســر
الطــري ،حتقيــق :الدكتــور عبــداهلل بــن عبداملحســن
الرتكــي ،الطبعــة األوىل ،دار هجــر للطباعــة والنــر
والتوزيــع واإلعــان.
الطــويس ،أبــو الربيــع ســليامن الطــويس (1407هــ1987 /م).
خمتــر رشح الروضــة ،مؤسســة الرســالة.
عبــداهلل ،زيــد بــن عمــر (1423هـــ) .الســياق القــرآين وأثــره
يف الكشــف عــن املعــاين .جملــة جامعــة امللــك ســعود
للعلــوم الرتبويــة والدراســــــات االســامية،)2(2 ،
.877 - 837
عبداملطلــب ،حممــد (1994م) .البالغــة واألســلوبية ،ط،1
املكتبــة املرصيــة اللبنانيــة.
العــز بــن عبدالســام (1407هــ1987 /م) .اإلمــام يف
بيــان أدلــة األحــكام  ،ت :رضــوان خمتــار بــن غريبــة،
بــروت :دار البشــائر اإلســامية.
العكــري ،أبــو البقــاء عبــداهلل بــن احلســن العكــري
(1418هــ1997 /م) .التبيــان يف إعــراب القــرآن ،ت:
مكتبــة البحــوث والدراســات ،ط ،1دار الفكــر.
فاضــل ،حممــد (1426هــ) .التضمــن النحــوي يف القــرآن
الكريــم دار الزمــان.
الفــراء ،أبــو زكريــا بــن حييــى بــن زيــاد (بــدون تاريــخ) .معــاين
القــرآن ،ت :أمحــد يوســف نجــايت وحممــد عــي النجــار،
دار الــرور.
الفقــي ،حامــد وشــاكر ،حممــد أمحــد (حمققــان) (1372هــ/
1953م) .إحــكام األحــكام البــن دقيــق العيــد ،مطبعــة
الســنة املحمديــة.
الفريوزآبــادي ،جمــد الديــن أبــو طاهــر حممــد بــن يعقــوب
(1426هــ) ،القامــوس املحيــط ،ت :مكتــب حتقيــق
الــراث يف مؤسســة الرســالة ،الطبعــة الثامنــة ،بــروت:
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مقدمة:

دراسـة الشـخصيات ،وهو جمـال ال يـزال بحاجة ملزيد
من الدراسـات التـي متكن الناقـد من حتليـل الروايات

روايـة «سـاق البامبـو» لسـعود السـعنويس مـن
الروايـات املميـزة؛ إذ فـازت بجائـزة البوكـر العربيـة
لعـام2013م ،وقد أثـارت ضجة إعالميـة ،فمن مادح
هلـا وقـادح وناقـد ،وأثـارت عـددا مـن األسـئلة لدى
املتلقين ،منها هـل هي سيرة ذاتية للمؤلـف؟ مما يعني
أن تصويـر الشـخصيات كان مقنعـا للجمهـور.

بشـكل منظم.

إشـكالية البحـث :تنطلـق الدراسـة مـن مالحظـة

كثـرة شـخصيات الروايـة ،ووجـود عالقات بين هذه
الشـخصيات ،أدت إىل إدارة األحـداث وإثـارة عاطفة
املتلقـي ،حتـى ظـن بعـض القـراء أهنـا قصـة واقعيـة

لصاحبهـا ،وهـذا التلقـي يـدل على نجـاح الكاتب يف

أهداف البحث:
1 .1الكشـف عـن طريقـة الكاتـب يف بنـاء
شـخصيات الروايـة بالتحليـل السـيميائي.
2 .2الكشـف عـن عالقـات الشـخصيات بعضهـا
ببعـض.

بنـاء روايته وحتريك شـخوصه عرب عالقـات وجماالت
متداخلة.

الفرضيات البحثية:

1 .1الشـخصيات مع كثرهتا وتنوعها كانت متسـقة
وكأهنا بنـاء هنديس حمكم.

الدراسات السابقة:
1 .1سـيميائية الشـخصية يف قصـص السـعيد بـو
طاجين لنظيرة الكنـز.
2 .2سـيميائية الشـخصيات يف روايـة اللـص
والـكالب لعبـد املجيـد العابـد.
3 .3
أسئلة البحث:
1 .1هل أجاد الكاتب يف بناء الشخصيات؟
2 .2هـل اسـتطاع الكاتـب أن يظهـر عالقـات

2 .2أن التنـوع والتشـابه بين الشـخصيات قد أدى
إىل إدارة األحـداث يف الروايـة.

أوال :اإلطار النظري:

تسـعى السـيميائية إىل تفتيـق األنظمـة العالميـة

التـي يبنـى عليهـا النـص ،وحتـاول يف الوقـت ذاتـه أن

تعيـد صياغـة دوالـه ومدلوالتـه مـن خلال االهتمام
بمسـتويات الداللـة وطريقـة توليـد املعـاين ،وإضـاءة

الشـخصيات وتفاعلهـا معـا؟

مسـتويات النـص املختلفة(الكنـز2002 ،م ،ص:
 ،)141وهتتـم السـيميائية كذلـك بالتحليـل البنيـوي،

أمهية البحث العلمية:

الـذي يركز عىل العالقـات البنيوية العاملـة يف املنظومة

تسـهم الدراسـة يف زيـادة تطبيقـات السـيميائية يف

الدالليـة يف حلظـة تارخييـة معينة(تشـاندلر2008 ،م).
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وسـيتناول البحـث العناويـن اآلتيـة :توصيـف

والشـخصيات الروائيـة ليسـت شـخصيات

الرواية ،وسـيميائية الشـخصيات ،والنمـوذج العاميل،

تعيـش يف الواقـع ،بـل هـي عالمـات لغوية سـيميائية،

واملربـع السـيميائي ،واخلامتـة ،واملراجـع.

ترتبـط أساسـا بالوظيفـة النحويـة التـي تقـوم هبـا
داخـل النص(اجلبـوري2013 ،م) ،ويـرى هامـون

ثانيا :التطبيق:

أن الشـخصية عالمـة فارغـة ،أي :بيـاض داليل ال

توصيـف الروايـة :صـدرت روايـة «سـاق البامبو»

قيمـة هلـا إال مـن خلال انتظامهـا داخـل نسـق حمـدد

عـن الـدار العربيـة للعلـوم ببيروت يف  ٣٩٨صفحـة،

(األمحـر2010،م ،ص ،)217:والشـخصية ليسـت

وكانـت البدايـة بكلمـة للروائـي إسماعيل فهـد

معطـى جاهزا حمددا سـلفا ،بل هي بناء ال تكشـف عن

إسماعيل ،يقـول فيهـا »:عالقتـك باألشـياء مرهونـة

جممـوع دالالهتـا إال مع هنايـة الزمن اإلبداعـي والزمن

بمـدى فهمك هلـا» ،وهنا ترفـع الرواية لوحة إرشـادية

التأويلي ،وهـذا البناء حمكـوم باستراتيجية التحوالت

التـي تقـود إىل نقطـة دالليـة حمـددة (بنكـراد.)2014،

للقـارئ ،وهـذا التصديـر يناسـب حقيقـة مـا تضمنتـه

وهـي جمموعـة متناثـرة مـن اإلشـارات التـي يمكـن

متنوعـة ،وتتكـون الروايـة من سـتة أجزاء ،لـكل جزء

الروايـة مـن معـارف وثقافـات وشـخصيات مرجعية

و يبـدأ التحليل عادة بالبحث يف دال الشـخصيات،

عنـوان يبـدأ بكلمة عيسـى ،ثم يضاف له عالمـة زمانية

تسـميتها بـ(سـمته) ،وقـد كثر االهتمام باختيار أسماء

أو مكانيـة( :عيسـى قبـل امليالد ،وعيسـى بعـد امليالد،

الشـخصيات؛ ليتـاح للقـارئ اسـتجالء مدلـول

وعيسـى ..التيه األول ،وعيسـى ..التيه الثاين ،وعيسـى

هـذه الشـخصية ،فاالسـم غالبـا يعلـن عـن اخلـواص

على هامـش الوطـن ،وعيسـى إىل الـوراء يلتفـت)،

والصفـات (اجلبـوري2013 ،م ،ص.)98 :

وأمـا مدلـول الشـخصيات فهـو عبـارة عـن مجـل

وهـذه العناويـن تـدل على أن عيسـى هـو الشـخصية

واملكـون األسـاس هلـا يشـمل أوصـاف الشـخصيات

وكل جـزء مـن هـذه األجزاء يبـدأ بنص مـن أقوال

املحوريـة يف الروايـة.

تتلفـظ هبا الشـخصيات عن نفسـها أو يتلفـظ هبا عنها،

البطـل القومـي الفلبينـي (خوسـيه ريـزال) عـدا اجلزء

ووظائفهـا وخمتلـف عالقاهتا(املرجـع السـابق).

وخالصـة القـول أن سـيميائية الشـخصية تتنـاول

األخير فيصـدر بكلمـة لـ(هوزيـه مينـدوزا) ،ومـن

(املدلـول) ،ومـدى ارتبـاط بعضهام ببعض ،كما تتناول

واألحـداث ،وداخـل كل جـزء مقاطـع رسديـة تتنـوع

خلال النـص الـذي يتصـدر كل جـزء تنطلـق احلكاية

اسـم الشـخصية (الـدال) وصفـات الشـخصية

طـوال وقصرا ،وكأهنـا سلسـلة مـن احللقـات الرسدية

عالقـات الشـخصيات بالسرد مـن خلال وظائـف

التامة.

الشـخصيات وأدوارهـا العامليـة.
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سـيميائية الشـخصيات :تتعامـل السـيميائية مـع

وأمـه فلبينيـة ،واألشـد مـن ذلـك أن جده كان يسـميه

دال ومدلـول ،ووفـق التناسـب بينهما وبين وظيفتهـا

وهبـذا تكـون أسماء البطـل مـؤرشا موضوعيـا

(ابـن العاهرة).

الشـخصيات بكوهنـا عالمـة لغويـة ،وهـذه العالمة هلا

وإجرائيـا بالـغ األمهيـة ،وهـو فاعـل رسدي ومفتـاح

الرسديـة يكمـن اإلبـداع اللغـوي ،ولـذا تعـرض

عميل للولـوج إىل فضـاء الرواية(محـداوي2014 ،م).

الدراسـة لـكل شـخصية مـن حيـث الـدال واملدلـول

وشـخصية عيسـى تفـرض وجودهـا يف الغلاف

على النحـو اآليت:

عيسـى بـن راشـد :القـوة الفاعلـة يف النـص ،ولـه

الداخلي؛ حيـث تنسـب الروايـة لـ(هوزيه مينـدوزا)،

والـده (عيسـى) باسـم جـده ،وهـو أيضا اسـم نبي اهلل

هنايـة املطـاف ،وأمـا اسـمه العـريب فــعيسى بن راشـد

باسـمه الفلبينـي الـذي فتـح عينيـه عليـه ،واختـاره يف

عـدة أسماء تعكـس حالة التشـظي يف اهلوية ،فقد سماه

الطـاروف.

(عيسـى) -عليـه السلام ،-واالسـم حيمـل دالالت،

وعيسـى يف الروايـة يقوم بـدور الـراوي ،وكثريا ما

فــعيسى نبـي يؤمن بـه النصـارى وفقـا لديـن والدته،

يتـوىل عمليـة الوصـف والتحليـل والتشـخيص؛ فهـو

ويؤمـن بـه املسـلمون وفقـا لديـن والـده ،وهنـاك أمر

يصـف نفسـه بأسـلوب رصيح ،ويقـدم وصفـا مبارشا

آخـر ،وهـو أن عيسـى -عليه السلام -مل يكـن له أب،

لنفسـه يف بـدء اجلـزء األول ،فيذكـر أسماءه املتعـددة،

وعيسـى البطـل له أب مل يـره ،وكالمها عاشـا منبوذين،

وحريتـه ،ورغبتـه يف االنتسـاب إىل اسـم واحـد ،ودين

ولكنهما متسـاحمان ،وألن ترمجـة اسـم عيسـى يف اللغة

واحـد ،وهويـة واحـدة ،وكثريا مـا عرب عن شـخصيته

الفلبينيـة تعنـي الرقـم (واحـد)؛ فقـد حـرم من اسـمه

باملناجـاة أو احلـوار مـع النفـس ،ولكن الالفـت للنظر

ليسـمى باسـم آخـر حيبـه؛ وهـو (خوزيـه) ،وينطـق

واملدهـش اسـتيعابه لنظـرة اآلخرين لـه ،فجـده يناديه

يف الفلبين (جوزيـه) ويف اإلنجليزيـة (هوزيـه)؛ وإن

بـ(ابـن العاهـرة) ،ويف الليـل وبتأثير اخلمـر يسـميه

كان عيسـى يفضـل (خوسـيه)؛ تيمنـا بالبطـل القومي

(جمهـول األب) ،وأمـا جدتـه (غنيمـة) فتقول إنـه لعنة

الفلبينـي (خوسـيه ريـزال) ،الـذي قـاد الثـورة ضـد

مثـل أمه.

االحتلال اإلسـباين ،وأعـدم قبـل أن يـرى حلمـه

وقـد كشـفت احلـاالت والتحـوالت عن شـخصية

يتحقق .

وهنالـك أسماء يكرههـا عيسـى؛ ألهنـا تعبر عـن

تتنامـى وتتفاعـل مـع الشـخصيات واألحـداث؛ ففي

ولقـب (عربـو) يف الفلبين؛ ألن كال االسـمني يبعدانه

يف الفلبين الـذي ولـد ألب كويتـي.... ،ولكننـي

بدايـة حياتـه كان حيس بالتميـز يقول »:مل أكـن الوحيد

رفـض املجتمـع ،مثـل لقـب (الفلبيبـي) يف الكويـت،

الوحيـد الـذي يملـك مـا يميـزه عـن أولئـك جمهـويل

عـن املجتمـع ،ويقصيانـه ال لسـبب إال أن أبـاه عـريب
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اآلبـاء ،وعـدا قطعـه والـدي لوالـديت بـأن يعيـدين إىل

على املركـب ،ناقلا السـواح بأجـر زهيـد ،واشـتياقه

االحترام واملعاملـة املقبولـة من جـده حتولـت بانقطاع

ولضيـق فـرص الكسـب وجـد نفسـه ضعيفـا؛ فاجتـه

إىل اخلضرة التـي تعـود عليهـا يف أرض (مينـدوزا)،

حيـث جيب»(السـعنويس٢٠١٢ ،م ،ص ،)١٨:ولكـن

نحـو الصخـرة التي تضـم متثـاال للعذراء ،وبكـى بكاء

الراتـب الشـهري الذي يصل من والـده ،وتأزم الوضع

مـرا ،ويف تلـك اللحظـات الرهيبـة تسـلل ألذنيه عزف

كثيرا مع اجلد ،فكان يكثـر من طلباته لــعيسى ويمقته

الكويتيين املجانين وتصفيقهم فذهـب إليهم ،ورقص

كثيرا ،ويناديـه بـ(ابن العاهـرة) ،وهكـذا كان التحول

معهـم ورشب وأخربهم بأنه كويتي ،فشـاركوه السـمر

األول مـن معاملة مقبولـة من اجلد إىل اسـتعباد مقيت،

وودعـوه يف الغـد ،فأحدهـم يعطيـه مظروفا مـن املال،

ولكـن وجود أمـه بجانبه وخالتـه وابنتها (ميرال) كان

والثـاين ينصحه بالرحيـل للكويت لينـال حقوقا كثرية،

جديـرا بـأن خيفـف عنـه ،فلما انتقلـت أمـه للعمـل يف

والثالـث ينصحـه بـأن يبقـي يف الفلبين حيـث احلريـة

البحريـن وهربت (مريال) من املنزل ،وانتكسـت خالته

واملتعـة ،فشـكل ذلـك كلـه حافـزا للعـودة للكويـت

(آيـدا) أصبـح مدفوعـا أكثـر مـن ذي قبل للثـورة ضد

وممهـدا السـتقباله اتصال (غسـان) وموافقتـه الرسيعة

جـده ،واهلـرب مـن املنـزل؛ بحثـا عـن عمـل ،فتحول

علــى السـفر للكويت.

مـن حالـة الصبـي املجهـول األب املسـتعبد إىل صورة

الفقـر الـذي حفـز والـدة عيسـى مـن قبـل ،حفـزه

الفتـى الناضـج املسـتقل ،ومل يسـاعده سـوى خاله فقد

للسـفر إىل اجلنة املوعـودة أو بالد العجائب كام سماها،

أعطـاه هاتفـا نقـاال ،ونصحـه وعرفـه على تاجـر موز

ولكنـه شـعر باحلـزن ،فاملطـار ووجـه غسـان ،وحداد

ليعمـل معه(السـنعويس2012 ،م ،ص.)131:

مل يسـتمر عيسـى كثريا يف بيع املوز ،فقـد دله صديقه

البلاد ،تكالبـت عليه مـع اإلحسـاس بالغربـة وافتقاد

فانتقـل بعـد أشـهر للعمـل يف منتجـع سـياحي ،تلـك

يطابـق مسماه ،فهو شـبكة صغيرة حتيـط بأفرادها ،فال

احلـب األرسي ،إضافـة إىل بيـت (الطـاروف) الـذي

الصينـي عىل مراكز العلاج الطبيعـي ،ملهارته يف ذلك،

يملكـون الفـكاك مـن أرسهـا ،والطبقيـة التـي هتيمـن

التحـوالت جعلـت عيسـى يدرك أنـه بدأ يـودع الوجه

على املجتمـع الكويتـي ،واخلـوف مـن كالم النـاس،

الطفـويل البريء ،وأنـه سـيتحول قريبـا إىل وجـه مـن
الوجـوه الباهتـة يف الزحـام ،الباحثـة ّ
عما يسـد فقرهـا

ومـن الزجيـات غير املناسـبة للفتيـات ،تلـك التـي

ومـن التحـوالت املهمـة يف حيـاة عيسـى حزنـه

وخيـرج مـرة أخـرى كبريا ،يقـول « :هـي الكلمـة ذاهتا

تغيرت برشته وتقشر جلده من أثر العمـل طيلة النهار

اكتشـف محـل أمـي :وأخواتـك يـا أنـاين يـا حقير من

جعلـت (عيسـى) خيـرج من بيـت (الطـاروف) صغريا

وعوزها.

التـي قالتهـا جـديت (غنيمـة) أليب قبـل سـنوات عندما

الشـديد خلال عمله يف منتجـع يف (بـوراكاي) ،حيث
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سيتزوجهن؟»(،السـنعويس٢٠١٢ ،م ،ص )٤٤:فهـذا

بحثـه الدائـم عـن احلـق ،فكثـرت تأمالتـه وحواراتـه

صغيرا ،هـو ذاته السـبب الـذي جعـل عمتـه (نورية)

وممـا يميـز عيسـى تلـك الرؤيـة العميقـة لألمـور،

وقراءاتـه ،باحثـا عـن اهلويـة الدينيـة.

السـبب الـذي أجبر (غنيمـة) على التخيل عن عيسـى

الناجتـة عـن تأمـل عقيل فهو -مثلا -يعلل ميـل الناس

تصرخ ،وتطالبـه بالرحيـل ،وتقـف يف وجهـه.

التحـول الذي يصيـب عيسـى يتنامى مع اسـتمرار

إىل التعلـق باخلـوارق واملعجـزات اجلديـدة؛ لكوهنـم

حين أحـس بـأن وجـوده غير مرغـوب فيـه ،وأن

النبويـة ،يقـول« :مل يكتـف النـاس بمعجـزات وقعـت

يشـعرون بنقـص يف إيامهنـم ،فاملؤمن تكفيـه املعجزات

اكتشـافه لعاملـه اجلديـد ،فقـد رصخ يف وجـه (خولـة)

يف أزمنـة بعيـدة ،كانـت حكـرا على األنبيـاء مع نشـأة

أهلـه متورطـون بـه ،فاختـار أن خيـرج مـن شـبكة

األديـان ،ليبحـث كل مفترض عـن معجـزة ال وجود

(الطـاروف) ،وظـن أن الكويت ستتسـع لـه ،وبخاصة

هلـا ،خيلقهـا ،يؤمـن هبـا ،وال يكشـف إيامنـه عـن يشء

أن خروجـه سـيكون تضحية مـن أجل أختـه (خولة)،

سـوى مقـدار الشـك يف نفسه»(السـنعويس2012 ،م،

ومقابـل أن تظـل عنـد جدهتـا غنيمـة.

ص.)300 :

ومـن التحوالت التي مرت بــعيسى اسـتقالله عن

(جوزافني) والدة عيسـى ذات أصل فلبيني نشـأت

عائلـة (الطـاروف) وعملـه يف املطعـم ،واندماجـه مـع

فقيرة؛ ولكنهـا نالت قـدرا مـن العلـم وإن كان قليال،

بعـض زمالئـه ،ثم لقـاؤه باملجانني وتوثـق عالقته هبم،

وهـي مسـيحية الديانة ،ولكنهـا غري ملتزمـة ،ومما يدل

ومشـاركتهم يف الديوانيـة متامـا كما كانت أمـه حتلم أن

على فكرهـا وفلسـفتها يف احليـاة قوهلـا الـذي تـردده

يكون.

صاحـب ذلـك البحـث بحـث مـن نـوع آخـر ،إنه

كثيرا »:كل يشء حيـدث بسـبب ولسـبب» ،وهـذه

طريـق الفتـى الصينـي ،ولكنـه مل يسـتطع تفضيـل دين

شـخصيته ،وسماها اإليمان الـذي يأخـذ بيد اإلنسـان

العبـارة التـي تكررهـا دائما لــعيسى ظهـر أثرهـا يف

البحـث عـن الديـن ،وبـدأ يقترب مـن البوذيـة عـن

ليبعـث يف روحه السـكينة مع األخذ باألسـباب ،وهذا

على ديـن ،فقـد عـاش التيـه الثـاين يف الكويـت ،إذ

اإليمان هـو الـذي دفـع (جوزافين) للعمـل خادمـة

تعـرف على إبراهيـم سلام مـع معايشـته للمسـلمني،

فأخـذت درسـا مـن أختهـا لتتحاشـى املصير املحزن.

وصيامـه وصالتـه وغريهـا.

وكان لنشـأة عيسـى بين أحضـان الطبيعـة ،وعـدم

والغريـب يف الروايـة أن شـخصية (جوزافين) غري

الدائـم بأنـه سـيكون مسـلام يف النهايـة ،ومعايشـته

الواقـع ،فعيسـى يرسـم لوالدتـه صـورة مثاليـة ،يقول

منطقيـة ،وكأهنـا شـخصية تعيـش يف الروايـات ال يف

تشـجيع والدته له ليكون مسـيحيا خالصـا ،وإرصارها

عنهـا« :كانـت فتـاة حاملـة تطمـح ألن تنهـي دراسـتها

لألديـان املختلفـة يف الفلبين ،كل ذلـك كان لـه أثـر يف
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لتعمـل يف وظيفـة حمرتمـة ،مل تكـن تشـبه أفـراد عائلتها

ولـن يتنـازل عنـه ،وهلذا أعـدت عيسـى إعدادا نفسـيا

وللمتلقي أن يتسـاءل :هـل يمكن لفتاة يف العرشين

كنـف والـده وحييـا حيـاة كريمة ،وهـذه الرغبـة الغالية

واجتامعيـا ولغويـا وفكريـا؛ ليعـود لوطنـه ويعيـش يف

يف يشء»(السـنعويس2012 ،م ،ص.)19 :

تسـتحق عناء كبيرا؛ إذ تضمن لولدها عيشـة كريمة يف

مـن عمرهـا أن تعيـش قصـة تبـادل ثقـايف ونقـدي مع

بلـد يفيـض باخليرات.

راشـد املثقـف اجلامعـي مـع كوهنـا صغيرة السـن

مينـدوزا فلبينـي مسـيحي؛ ولكنـه رجـل حمير

وجاهلـة بكثير مـن اجلوانـب الثقافيـة؟ وهـل تكفـي

بالنسـبة لعيسـى؛ ولـذا وصفه بشـكل دقيـق ،وبخاصة

قراءهتـا للروايات وبعـض املعلومات السياسـية؟ ترى

مقامراتـه وديوكـه ،والعجـوز التـي كانـت تسـكن

هل هـذا منطقـي الجتذاب رجـل مثقـف واع؟ أم هي

يف طـرف األرض؛ التـي اكتشـف عيسـى بعـد موهتـا

النـزوة اجلنسـية املغلفة بـأدب ولباقـة ،كعـادة املؤلف،

أهنـا والـدة مينـدوزا ،وأنـه جمهـول األب مثـل ميرال

وهـي مزيـة حتسـب لـه ،فـكل املواقـف التـي تصـف

العالقـة اجلنسـية نجده يعبر عنها تعبيرا راقيـا مهذبا.

وغريهـا ،فهـذا اجلـد الـذي عـاش ويلات احلـرب يف

احلـب الـويف لــراشد مـع خذالنـه هلـا؛ إال أهنـا كثيرا

مصارعـة الديكـة تنفيسـا عن عقـده النفسـية وحرمانه

فيتنـام مع حيـاة الفقر واجلـوع مارس القمار ،وبخاصة

ومـن صفـات (جوزافين) يف الروايـة مثاليـة

مـن األبـوة ،وكذلك رشبـه للخمـر يف الليـل وصياحه

مـا مثلـت دور املتفهمـة للوضـع واملحبـة الوفيـة ،ترى

الـذي يصـل إىل غرفـة عيسـى ،يشـكو فيـه وحدتـه

هـل ألن السـارد هـو ابنهـا ومـن الطبعـي أن يـرى يف

ويتمـه ،وأنـه جمهـول األب.

والدتـه الصـورة الالمعـة التـي ال يمكـن أن تصـاب

آيـدا :خالـة عيسـى دفـع الفقـر واجلـوع والدهيـا

بخـدش؟ وهنـاك احتمال آخـر ،وهـو أن (جوزافين)

السـتخدامها وسـيلة للعيـش ،ولـو على حسـاب

كانـت تعتقـد أن جمـرد محلهـا مـن راشـد هـو البـاب

صحتهـا اجلسـدية والنفسـية واالجتامعيـة »:أصبحـت

الـذي تدلـف منه حليـاة سـعيدة ،وأهنـا -متأثـرة بروح

آيـدا مثل أي يشء يباع ويشترى بثمـن ..ثمن بخس يف

الروايـات -اعتقـدت أن راشـدا لـن خيذهلـا ،وأن

الغالـب  ....ليس املؤمل أن يكون لإلنسـان ثمن بخس،

زواجهما كان قصـة سـعيدة ستسـتمر ،وقـد اكتشـفت

بل األمل كل األمل أن يكون لإلنسـان ثمن»(السـنعويس،

بمـرور األيـام واألحـداث ،وبعد عقـد مـن الزمن أهنا

2012م ،ص )20 :وكانـت تتأفـف مـن حديث والدة

أصبحـت مثـل (سـندريال) اخلادمـة ،ولكـن هنايتهـا مل

عيسـى عن والـده راشـد ،وال تكف عن السـخرية من

تكـن سـعيدة كما ختيلـت ،غير أهنـا كانـت واثقـة من

الرجـال مجيعا.

التزام راشـد بمسـؤوليته كأب ،فهو يرسـل هلا نفقة كل

ـ ميرال ابنة أيـدا ذات أصل مزدوج؛ فأمهـا فلبينية،

شـهر رسـخت لدهيـا اعتقـادا بأنـه مـازال حيـب ولده،
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وأمـا والدهـا فيعتقـد أنـه أوريب بسـبب املالمـح التـي

نكـرة يعطي معنـى التفرد والنـدرة ،وصيغتـه عىل وزن

الرجـال مـن أمها؛ بسـبب حياهتا يتيمـة ،جمهولة األب،

شـخصيته الواعيـة املثقفـة ،أمـا الطاروف فاسـم لعائلة

فاعـل مـن الفعل رشـد أي :عقل وفهم ،وهـو دال عىل

وثتهـا عنـه ،ومل ترث فقط هـذه املالمح بـل ورثت كره

عريقـة كام صورهتـا الروايـة ،وتعنـي نوعا من الشـباك

وفيهـا مـن املالمـح ما يعـوق نسـيان األمر ،ومـا جيعل

الصغيرة املخصصـة للصيـد على الشـواطئ ،حيـث

املجتمـع كذلـك يعاملها معاملـة ختتلف عـن مثيالهتا،

ال يتجـاوز العمـق ثالثـة أمتار(األطلسي2014 ،م)،

فمـرت يف حياهتا بظـروف حمزنـة ومؤملة بسـبب فقدان

ولعـل اختيـار كلمـة (الطـاروف) مـن عمـق اللهجـة

االسـتقرار النفسي وكراهيـة الرجـال ،وكادت هتـوي

الكويتيـة يضفـي سـمة الواقعيـة ،وأنـه اسـم ألرسة

للجنـون؛ لـوال عنايـة اهلل ،ثـم اهتمام عيســي هبـا ،ثم

كويتيـة ،وكوهنا شـبكة صيـد تعطـي داللة على القيود

زواجـه منها.

االجتامعيـة التي متارسـها مكانة عائلة الطـاروف ،التي

وقـد كان حضـور ميرال يف الروايـة قويـا ومتواترا،

مل يسـتطع راشـد اإلفلات منهـا وال ابنتـه خولـة وال

ففـي كل جـزء نجـد مليرال حكايـة مـع عيسـى (قوهتا

اجلـدة وال العمات كذلك.

ومجاهلـا واسـتقالهلا /ميـل عيسـى إليهـا ،وهلومهـا

وقـد وصـف عيسـى والـده مـن خلال الصـور

البريء معـا /خروجها من املنـزل ،وتأزم حالـة آيدا/

فوجـده رجلا مضحـكا ،فهـو نحيـف جـدا ،ولـه

رسـائلها /هلوسـتها /حديثهـا عـن االنتحـار /ترقب

شـارب كـث وعينـان صغريتـان تطلان مـن حتـت

عيسـى وهلعـه واتصاالتـه /األمـل إذ يـرى رسـائله

النظـارة ،ويلبـس ثوبـا أبيـض فضفاضـا وطاقيـة على

مقـروءة /عودتـه وزواجـه).

إينانـغ تشـولينغ واالسـم األول يعنـي السـيدة

الـرأس ،تشـبه ما يلبسـه مسـلمو احلـي الصينـي ،وهو

بعـد موهتـا أهنـا أم مينـدوزا ،وهـي عجـوز طاعنـة يف

بينـه وبين الـزواج من الفتـاة التـي أحبها أثناء دراسـته

رجـل األرسة الوحيـد وقد حالـت التقاليـد االجتامعية

بالفلبينيـة والثـاين اسـمها ،التـي اكتشـف عيسـى

يف اخلـارج ،وبعـد عودتـه عـاش صدمـة عاطفيـة ،ربام

السـن ترعـب األطفـال بحدبتها وشـاربيها األشـيبني،

كانـت السـبب يف عالقتـه بجوزافين وزواجـه منهـا،

والصلـع الـذي حيتل بقعـا من رأسـها ،وهي مشـعوذة

وكان محـل جوزافين مفاجئـا ومربكا ،كشـف لراشـد

احلـي ،وآكلـة األطفـال إن مـروا بعـد املغرب مـن أمام

أن زواجـه بجوزافين وطريقـة ذلـك الـزواج جمازفـة

بيتها .

راشـد الطـاروف رجـل كويتـي ثـري يعمـل يف

ليس من السـهل تقبلهـا يف أرسة الطـاروف ،ومع ذلك

وكان إىل جانـب ذلك أديبا وكاتبا جريئا ،وراشـد اسـم

أمـه ،ووضـع أخواتـه ،وجمد الطاروف ،وشـبه عيسـى

قـرر حتمـل نتائـج ترصفاته؛ ولكـن املجتمـع متمثال يف

السـلك العسـكري ،وقد نال تعليام جامعيـا يف اخلارج؛
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وانتقـال راشـد مـن قبل للسـكن فيهـا كان انتقـاال من

الفلبينـي الواضـح ،ثم نشـوب احلرب ،منعـه كل ذلك

الفـرح للحزن.

من القيـام بـدور األب ،وحتقيق وعـده جلوزافني بحياة

غنيمـة أرملـة يف اخلمسين ،وتسـمى (السـيدة

مسـتقرة لولده عيسـى.

غسـان رجـل كويتـي مـن فئة البـدون ،وهـم فئة ال

الكبيرة) ،واسـمها مفـرد مـن غنائـم ،وهـي مـا يؤخذ

منـذ عقـود طويلـة ،وال يزالـون حمرومين مـن أبسـط

وحيـدة وخمتطفة وفريسـة وضحية لقيم جمتمعيـة بالية،

مـن املغلـوب يف احلـرب (منظـور ،)٤٤٥/١٢ ،فهـي

حتمل اجلنسـية الكويتيـة؛ ولكنهم يعيشـون يف الكويت

ال تسـتند لعقـل أو نقـل ،وهـي باملقابـل فريسـة سـهلة

احلقـوق؛ فمـع صداقة غسـان لراشـد وعالقتـه الوثيقة

منقـادة فهـي تتطير بمجـرد موقـف ،و تؤمن بالسـحر

بـأرسة الطـاروف مل يسـتطع الـزواج مـن هنـد التـي

ولعنتـه ،وتؤمـن باألحلام وتبـذل مـا يف وسـعها

أحبهـا بسـبب تصنيفـات غري منطقيـة يف نظـر الراوي،

لتفسيرها ،وتلايف األخطـار التـي حتـذر منهـا ،ففـي

وغسـان اسـم عريب من األسماء األصيلة ،ويعني القوة

الروايـة تكـره اخلادمـة جوزافين وتتطير هبـا؛ بسـبب

واجلمال والشـباب ،وهـو اسـم ماء نـزل عليـه العرب

تزامـن وصوهلـا مـع التفجري الـذي حـدث ملوكب أمري

املهاجـرون مـن اليمن مـن أزد بعـد اهنيار سـد مأرب،

البلاد ،واملؤلـف يقلـب هـذا التطير يف هنايـة الروايـة

وسـموا باسـمه وهـم الغساسـنة(منظور،)213/13،

يقول« :ربطـت بني وصول الكويتين إىل مانيال ووقوع

وكأن البـدون يف الكويـت الذين يفيضـون وطنية ،وقد

الزلـزال يف الوقـت ذاتـه .مـن يشـكل لعنـة لآلخـر؟

دافعـوا عـن وطنهـم ضـد املحتل يشـبهون الغساسـنة،

طـردت الفكـرة مـن رأيس»(السـعنويس2012،م،

فنزوهلـم واسـتيطاهنم املـكان جعلهـم ينسـبون لـه،

ص.)394:

وهبـذا االسـم (غسـان) يثري املؤلـف يف املجتمـع قضية

يصفهـا عيسـى بقولـه »:نظرهتـا حـادة ،تكشـف

البـدون ،وقضيتهـم ال حتتـاج لشرح وتفصيـل فهـي

مـا خلـف األشـياء ،أنفهـا املعقـوف وملعـان عينيهـا

أكبر مـن ذلك.

وشـخصية غسـان كتلـة متحركـة مـن احلـزن ،فهو

جعلا هلـا شـكل نسر منغويل»(السـعنويس2012،م،

احلـال والوصـل واإلصلاح؛ ولكنـه يف الروايـة لـه

ضعيفـة يف مواجهـة املجتمـع وكالم النـاس وحتـى

ص ،)219:تلـك املـرأة الغنيـة الكبيرة الكويتيـة،

يسـكن اجلابريـة االسـم الذي يـدل عىل املواسـاة وجرب

أمـام األحلام والوسـاوس؛ ففـي الوقت الـذي بدأت

داللـة مفارقـة ،فاجلابرية اسـم للطائـرة املختطفـة التي

حتـب عيسـى وتألفـه أو تعطيه فرصـة التواصـل معها،

خطفـت معهـا روح وليـد ،وهـي املنطقة التي شـهدت

تنتكـس بسـبب كالم اجليران وبخاصة أم جابـر ،التي

ميالد أحالم عيسـى الطـاروف وآماله التـي اختطفت،

أرسـلت تطلـب عيسـى اخلـادم اجلديـد ملسـاعدهتم يف

واجلابريـة يسـكنها احلزن واالنكسـار يف روح غسـان،
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تقديـم القهـوة يف مناسـبة لدهيـا ،وتضعف أمام قسـوة

حسـاب اآلخريـن ،فحاربـت عيسـى ،وتسـببت يف

ــخولة أخت عيسـى ،فتاة كويتية ثرية مثقفة ،ويدل

عواطـف عمة عيسـى الكربى ،وداللة االسـم تدل

وللمجتمـع ،هذا االسـم الـذي يرتبط بمفهـوم العطاء

وداللتهـا داللـة مطابقـة فهـي امـرأة كويتيـة متزوجـة

فصلـه مـن عملـه وإيقـاف راتبـه وتركـه الكويت.

نوريـة ورغبتهـا يف إبقـاء عيسـى رسا.

على املشـاعر التي حتكم الشـخص فيكون تابعـا لغريه،

اسـمها عىل كوهنـا هدية وعطية من اهلل لعيسـى وجلدهتا

تتأثـر كثيرا بعاطفتهـا ،ولـذا فهـي« :باسـمة طيلـة

والكـرم والسماحة ،كانت تقـرأ كثريا يف مكتبـة والدها

الوقـت ،تبـدو ودودة ،هلـا عينـان كبريتـان متباعدتـان

راشـد؛ فترشبـت كثريا مـن قناعاتـه وطموحاته ،حيث

وجبهـة عريضـة بارزة»(السـعنويس2012 ،م،

حاولـت إكمال الرواية التـي بدأها ،ووقفـت مع أخيها

ص )220:وهـي إىل ذلـك ختـاف اهلل ،وتذكـره دائما،

عيسـى حماولـة مسـاعدته لالندمـاج يف األرسة؛ ولكنها

وقـد حاولـت أن تكـون مـع عيسـى إال أن خوفهـا من

تقـع حتـت سـيطرة املجتمـع ونظرتـه غير اإلنسـانية

زوجهـا ونوريـة جعلهـا تضعـف عـن مسـاعدته.

لعيسـى ولغسـان وغريمها.

هنـد عمـة عيسـى الصغـرى ،ويعنـي اسـمها املائـة

ـ املجانين (مشـعل وتركـي وجابـر ومهـدي وعبد

واملجـد والعـز واجلمال والعشـق ،وهـو اسـم أصيـل

فهـم مجيعـا كويتيـون ومسـلمون و بينهم روابـط ،فهم

اهلل) وهـم جمموعـة مـن األصدقـاء جيمعهـم صفـات؛

مـن اإلبـل أو املائتين ،فهو اسـم عـريب يوحـي بالغنى

يعيشـون يف وطنهـم ويتفاعلـون مـع قضايـاه ويعربون

قديـم يذكـر بجميلات العـرب ،وداللتـه يف الروايـة

عـن وطنيتهـم ،ويف الوقـت ذاتـه هـم عشـاق للمتعـة

داللـة مطابقـة فهنـد امـرأة كويتيـة ثريـة ،تقـع ضحيـة

فهـم يسـافرون كل صيـف للسـياحة واالسـتمتاع،

للتصنيفـات االجتامعيـة والعـادات ،وللقوانين التـي

وكلمـة املجانين لفظـة شـائعة يف اخلليـج ،فهـي تطلق

ال تعطـي البـدون حـق املواطنـة العادلـة فتحـرم مـن

على الشـخص املندفـع ولـو كان حمقـا ،وداللة االسـم

الـزواج بغسـان ،ولكنهـا جتعـل مـن انكسـارها قـوة

داللـة مطابقـة ،وهـم إىل ذلـك أي :جمانين بـوراكاي

فتصبـح ناشـطة سياسـية تطالـب بحقـوق البـدون.

نوريـة عمـة عيسـى الوسـطى ،واسـمها يوحـي

خمتلفـون ،فعبـد اهلل كما يوحـي اسـمه حمافـظ على

فمواقـف نوريـة ال حتمـل النـور ،فهـي امـرأة كويتيـة

صديقـه مهـدي ،وهـو مـن اسـمه شـيعي ،وأمـا جابر

الصلاة ،وهـو سـني املذهـب وكثيرا مـا ينسـجم مـع

بالنـور ،وعالقـة االسـم بالشـخصية عالقـة متضـادة

فعلى طيبتـه إال أنـه أفشـى رس عيسـى الـذي مل يطلـب

متزوجة ولدهيا ولدان يف سـن الـزواج ،ومالحمها حادة

كتمان الرس ،فألقـى القنبلة يف بيـت الطـاروف بإخباره

وهتتـم كثيرا بأناقتها ،وتبـدو متعالية ،كل مـا هيمها هو

أمـه أم جابـر جـارة اجلـدة غنيمـة ،وأمـا مشـعل فلا

سـمعتها وسـمعة أرسهتـا ومسـتقبل أوالدهـا ولو عىل
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يعترف بالطبقيـة فالعائلات الكبيرة تقـاس بالثـراء

األخـرى هبـدوء.. ،الدلفني يبتسـم بسـذاجة ..سـمكة

مـن طبقـة تشـابه أرسة الطـاروف جمـدا ونسـبا.

اجلميـع بإشـارة مـن رأسه»(السـعنويس2012 ،م،

القـرش تتحـدث بعصبيـة ..والنسر املنغـويل خيـرس

فقـط ،وهـو ثـري جـدا ،أمـا اجتامعيـا فجابـر وتركـي

ص.)221:

إبراهيـم سلام شـاب فلبينـي يف الثالثين مـن

النموذج العاميل:

عمـره ،واسـمه يـدل علــى شـخصه  ،فإبراهيـم النبي

تنتظـم الشـخصيات يف ثالثـة أزواج ،على النحـو

-عليـه السلام -كان داعيـة للتوحيـد ،ونـال السلام

اآليت:

يف حياتـه وكذلـك إبراهيـم مسـامل ،يدعـو إىل التوحيـد

أوال :عالقـة الرغبـة ،وهـي متثـل بـؤرة النمـوذج

بما يسـتطيع ،وقـد عـاش طويلا يف الكويـت ،ودرس

العاملي؛ لكوهنا تضـم العاملني الرئيسين يف النص؛ إذ

يف املعهـد الدينـي ،ولـه نشـاطات دعويـة ويعمـل

جتمـع بين مـن يرغب (الـذات) وبين ما هـو مرغوب

مرتمجـا لـدى السـفارة الفلبينيـة ،ومراسلا لبعـض

فيـه (املوضـوع) ،ومهـا مادة النـص وخامتـه ،والعالقة

الصحـف يف الفلبين ،وقـد كان لـه دور يف تعريـف

بينهما عالقـة وجوديـة ،فلا وجـود للموضـوع بلا

عيسـى باإلسلام وبسيرة الرسـول حممـد -صلى اهلل

فاعـل وال وجـود للفاعـل بلا موضـوع ،والنتيجـة

عليـه وسـلم ،-ولكنـه مـن خلال حـواره مع عيسـى

إمـا اتصـال بين الـذات واملوضـوع أو انفصـال بينهام(

يكشـف عن ضعـف قوته على الدعوة بصـورة منطقية

اجلبـوري2013 ،م ،ص.)74-73 :

عقليـة خالفـا ملا فعلـه إبراهيـم -عليه السلام -حيث

ويف روايـة سـاق البامبـو متثـل احليـاة اإلنسـانية

اسـتخدم العقـل إلثبـات التوحيـد.

ومـــن الالفـــت للنظـــر التصويـــر البـــري

مرغوبـا ،تلـك احليـاة التـي تكفل لعيسـى االنتماء عىل

يبـــره عيســـى مدخـــا لفهـــم الشـــخصية ،يقـــول

ولكـــن احلرمـــان مـــن ذلـــك يـــؤدي إىل التخبـــط

مسـتوى االسـم والوطـن والديـن.

للشـــخصيات ،فغالبـــا مـــا يكـــون املظهـــر الـــذي

والتشـــتت والضيـــاع ،ويبلـــغ التخبـــط مـــداه حـــن

يف الروايـــة »:غســـان ذو الوجـــه احلزيـــن لعبـــا دورا

يقـــول « :لـــو فقســـت مـــن بيضـــة ذبـــاب منزليـــة

حقـــرا ال يناســـب وجهه»(الســـعنويس،2012،

أعيـــث يف البيـــت فســـادا  ..لـــو كنـــت شـــيئا ،،أي

ص.)288 :

وقد اسـتطاع الـراوي بخياله اخلصـب أن يربط بني

يشء واضـــح املعامل»(الســـعنويس2012،م ،ص:

بين اجلـدة غنيمـة وبناهتـا وخولـة وغسـان يف أول

وهـذه الرغبـة تنتهـي باالنفصـال ،فعيسـى حيمـل

.)94

بعـض الشـخصيات واحليوانات ،يقـول واصفا احلوار

هويتين ال يسـتطيع التخلـص مـن إحدامهـا يقـول:

لقـاء »:عمتـي هنـد متوترة ،حتـرك إحدى سـاقيها فوق
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« اقشـعر بـدين ،رعشـة تسـللت مـن أعامقـي إىل

جوزافين هبـذا املجتمـع لالختلاف معـه ،ناهيك عن

النشـيد الوطنـي « :وطنـي الكويـت سـلمت للمجـد

لقـد وقفـت اجلـدة يف حيـاة راشـد موقـف املعيـق

الشـكل الـذي حـال بينـه وبين االندمـاج يف املجتمع.

أطـرايف ،مـا إن رشع العبـو املنتخـب الكويتـي برتديـد

ومنعتـه مـن دخـول البيت وتسـببت يف سـفر جوزافني

وعلى جبينـك طالـع السعد»(السـعنويس2012 ،م،

وعيسـى مـن أجـل ضمان زواجـات جيـدة لبناهتـا،

ص ،)396-395:بـل إنـه هيـرب بعـد التعـادل بين

ولكـن بعد حضور عيسـى وسماعها صوت راشـد من

منتخبـي الكويـت والفلبين ويكتفـي بالنتيجـة التـي

حنجرتـه ومعاملتـه اجليـدة ،حتولـت اجلـدة غنيمـة من

ترضيـه.

ثانيـا :عالقـة التواصـل وجتمـع بني العامل املرسـل

عامـل معيـق لعامـل مسـاعد ولكنـه ضعيـف ،فالنرس

الكويتـي وعائلـة الطاروف بشـكل خاص هي املرسـل

حتولـت إىل سـمكة قـرش داخـل شـبكة الطـاروف،

املنغـويل اهلـرم وقـف عاجـزا أمـام العمـة نوريـة التـي

والعامـل املرسـل إليه؛ فاحلرمان هو املرسـل ،واملجتمع

ومل تسـتطع غنيمـة أن تقـدم شـيئا لعيسـى سـوى املـال

إليـه ،وعالقـة التواصـل التي كان يسـعى إليها املرسـل

والدمـوع.

مل تنجـح فتحولـت عالقـة االتصـال إىل انفصـال أو

ومل يقتصر دور العمـة نوريـة على الرفـض

شـبه انفصـال ،حيـث انتهـت الروايـة بإقامـة عيسـى

والتهميـش ،بـل تعـداه ملحاولـة إقصـاء عيسـى مـن

يف الفلبين واسـتمرار عالقتـه باألصدقـاء (املجانين)،

امليراث والنسـب ،فزارتـه العمتـان يف شـقته وحاولتـا

وبتسـميته ولـده براشـد ،وبتنازعـه بين حـب الوطـن

إفهامـه بأنـه ابـن زنـا وأن ابن الزنـا ال ينسـب ألبيه وال

الكويـت وحـب الوطـن الفلبني.

ثالثـا :عالقة الصراع وهـذه العالقة أكثـر وضوحا

يـرث منـه ،إال أنـه اطلعهام علي الوثيقـة وتارخيهـا ،مما

على الفاعـل ،وصـار دوره دورا رئيسـا فاعلا يف البناء

إال بعـد الـزواج املثبـت ،فاعتـذرت العمـة عواطـف

يؤكـد أنـه ابـن رشعـي لراشـد وأن جوزافين مل حتمـل

ومتاسـا مـع الروايـة؛ ألن املعـارض اسـتطاع التغلـب

وصمتـت نوريـة وانرصفتـا ،فـأي رفـض أكبر مـن

الرسدي(اجلبـوري2013 ،م ،ص.)76-75:

ويف روايـة سـاق البامبو يتبـوأ العامل املعيـق مكانة

أن يقـال لعيسـى بأنـك ابـن زنـا لقـد قـال له مينـدوزا

(عيسـى) واملوضـوع (اهلوية) وانترص يف هنايـة الرواية،

آيـدا كما يسـميها بنظرهتـا املتشـائمة ،واإلحيـاءات

مـن قبـل ابـن العاهـرة؟ وخالـة عيسـى آيـدا أو مامـا

مهمـة‘ لقيامـه بـدور فاعـل؛ حيـث حـال بين الـذات

املحبطـة جلوزافني شـكلت عاملا معيقا ،كما أن مريال

والعوامـل املعيقـة مل تكـن فقـط يف املجتمـع الـذي

وجاذبيتهـا وعالقتهـا الطيبـة بعيسـى مهدت لـه طريق

رفـض عيسـى ،ولكـن العامـل املعيـق هـو اختلاف

الرتاجـع ،واحلنين للطبيعـة اخلالبـة التـي تربـى فيهـا.

الثقافـة والعـادات والقيـم ،فقد سـبق أن تسـبب جهل
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ص.)215:

وهكـذا اسـتطاع املعارضـون التغلـب على عيسـى

وكان لصـوت عيسـى الشـبيه جـدا بصـوت والـده

يف عـدة مواقـف ،وهـؤالء املعارضـون مل يكونـوا

دور عاملي مسـاعد ،فتـح قلـب جدتـه غنيمـة وأعـاد

فقـط أشـخاصا كالعمـة نوريـة ،بـل كان هنـاك عائلـة

الشـفقة إىل قلبهـا والدمـوع إىل مآقيهـا.

الطـاروف بعالقاهتـا التـي حتكمهـا النظـرة التقليديـة

وبالرغـم مـن جهـود العمة هنـد إال أهنـا مل تفلح يف

لإلنسـان واحتقـار اجلنسـيات األخـرى.

ويتجلى العامـل املسـاعد يف الروايـة يف عـدة

تقبـل الطـاروف لعيسـى ،وإن كانـت قـد سـاعدته يف

فسـاعده للوصـول لعائلـة الطـاروف ،وحـاول دجمـه

ومـن العوامـل املسـاعدة شـخصية املجانين،

احلصـول على اجلنسـية وتدبـر بعـض أموره.

شـخصيات ،وقـد مثل غسـان عامال مسـاعدا لعيسـى

وعالقتهـم براشـد عالقـة إجيابيـة منـذ اللقـاء األول

حتقيقـا لوصيـة راشـد.

وحتـى هنايـة الروايـة.

وجتـدر اإلشـارة إىل أن جوزافين عامـل مسـاعد

ويمكـن رسـم خطاطـة مبسـطة للنمـوذج العاملي

بتعليمهـا عيسـى الكلمات العربيـة ،وإعـداد عيسـى

على النحـو اآليت:

للعـودة إىل الكويـت إعـدادا نفسـيا ووجدانيـا،
فاألحاديـث الطويلـة عـن الذكريـات والشـخصيات

والبحـث عـن راشـد مـن خلال عـدة وسـائل ،كل

ذلـك كان عاملا مسـاعدا للتغلـب على املصاعـب،
وكان خالـه عاملا مسـاعدا دعـم جوزافين يف بحثهـا

عـن راشـد ،وسـاعد عيسـى يف االنطالق نحـو العمل
وتـرك القريـة.

وممـا شـكل عاملا مسـاعدا لقـاؤه بالفتـى البوذي

تصنيف الشخصيات:

تشـانغ ،الـذي دلـه عىل مركـز العلاج الطبيعـي ،ومن

وفقـا للمقيـاس الكمي نجد أن املعلومـات املتواترة

ثـم انتقـل للمجال السـياحي الـذي من خاللـه تعرف

املعطـاة رصاحـة عن شـخصية عيسـى هي األكثـر ،مما

على املجانني اخلمسـة.

يؤهلـه ليكون الشـخصية املحورية.

وقامـت خولـة بـدور املسـاعد يف كثري مـن املواقف

وقـد ظهـرت يف الروايـة بعـض الشـخصيات

يقـول »:خولـة شـفيعتي لـدى بيـت الطـاروف لوالها

املرجعيـة وهـي:

ملـا سـمحت يل الفرصـة لالقتراب مـن ذلـك البيـت

حممـد -صلى اهلل عليـه وسـلم :-وقـد كان عيسـى

قـط ....محـدا هلل على خولـة» (السـعنويس2012 ،م،
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يتبـادل املعلومـات بينـه وبين إبراهيـم سلام عـن

ميندناو؟»(السـعنويس2012 ،م ،ص.)273:

يف حماولـة للوصـول إىل الديـن احلـق ،وشـاهد فيلـم

يف بيـان الفهـم احلقيقي للديـن اإلسلامي باملقارنة بني

وقد كان السـتخدام هـذه الشـخصية املرجعية دور

الرسـولني عيسـى وحممد -عليهـم الصالة والسلام-

السـلطان البو ومجاعة أيب سـياف.

الرسـالة ،وقـرأ كتـاب الرحيـق املختوم ،بـل جعل من

الفيلـم والكتاب أهم ثالثة أسـباب حببته يف اإلسلام.

إسماعيل فهـد إسماعيل :كاتـب روائـي كويتـي،

الفرعيـة للروايـة يظـن أنـه أمـام كتـاب يتحـدث عـن

الكويـت ،ولعـل توظيـف الكاتـب الروائـي إيماءة

عيسـى -عليـه السلام :-إن مـن يقـرأ العناويـن

اسـتقر يف الفلبين مـدة مـن الزمـن بعـد احتلال
إىل دور الروايـة يف نشر الوعـي االجتامعـي يف احليـاة،

عيسـى -عليـه السلام -بسـبب املصطلحـات املنتقاة،

ولـذا صـدر الروايـة بكلمـة للشـخصية املرجعيـة،

مثـل قبـل امليلاد وبعـد امليلاد.

بـوذا :وهـو مؤسـس الديانـة البوذيـة ،وعالقتـه

وقدمهـا لتكون أول صفحـات الرواية سـابقة للغالف

التشـابه يف :التأمـل يف الطبيعة /التسـامح مـع الناس/

تعطـي املؤلـف فضـاء رحبـا لنقـد املجتمـع؛ ألنـه

الداخلي ولكلمـة املرتجـم واإلهـداء ،وكأن الروايـة

بعيسـى الطـاروف عالقـة مشـاهبة ،وتكمـن أوجـه

يعيـش فيـه ويعطيـه فضـاء أرحـب؛ ألنـه خيتفـي وراء

التضحيـة مـن أجـل السـعادة ،فعيسـى تـرك الكويـت

عيسـى الـذي كان جيهـل املجتمـع الكويتـي ووالدتـه،

ألجـل خولـة وميرال.

خوسـيه ريـزال :وهو طبيـب فلبيني وروائـي وقائد

وهنـا تكمـن األرضيـة اخلصبة لتقبـل القـارئ خللخلة

والبطـل يف الروايـة يقتبـس مـن مقوالتـه ،وجيعلهـا

اسـتفهامات بريئـة ،توقـظ روح النقـد الـذايت بـكل

املفاهيـم املسـتقرة يف األذهـان ،وجتعل من التسـاؤالت

وطنـي تـم إعدامه؛ لكن الثـورة مل تنجـح إال بعد موته،

رصاحـة وموضوعيـة وحياديـة ،وتدفـع عـن املؤلـف

موضوعـا تـدور حولـه حكايـة؛ وقـد شـكلت مبـادئ

االهتامـات التـي تطال الكتـاب الروائيني الذيـن يتبنون

خوزيـه فيما بعـد دينـا جديـدا هـو أقـرب للفلبين من

آراء خارجـة عـن العـادات والقيـم املجتمعيـة.

ا ملسيحية .

البـو :وهو السـلطان املسـلم الـذي وقـف يف وجه

وأمـا الشـخصية الواصلـة يف الروايـة أو اإلشـارية

ويف املقابل مجاعة أبو سـياف املسـلحة ،يقـول املؤلف»:

حقيقـة الروايـة ،جيمـع بين وظيفتـي السرد والتأويل

فهـي شـخصية عيسـى ،السـارد بتعـال ،وصاحـب

احلملـة التنصرييـة التـي قادهـا ماجالن وانتصر عليه،

وإن كان أحيانـا يتيـح الفرصة لآلخريـن ليقوموا بدور

أهيام اإلسلام؟ أهو الذي شـاهدته يف الرسـالة أم الذي

الشـخصية الواصلـة؛ ولكنهـم مجيعـا ال خيرجـون عن

قضى على حياة خمـرج فيلم الرسـالة؟ أهو إسلام البو

الرؤيـة التـي يؤمـن هبا.

سـلطان جزيـرة ماكتـان أم إسلام مجاعة أبو سـياف يف
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وللشـخصيات االسـتذكارية دورهـا ،فهـي تقـوم

(الكويت) ،وهذه الشـخصية سـبق أن متنى ظهورها يف

خالهلـا يمتلـك اخلطـاب مرجعيـة خاصـة بـه ال

خليـاالت عيسـى وتصـوره للكويـت ،وتأثـره بقصـة

املواقـف احلالكة ،ثم يترك املتلقي الذي يعـود بذاكرته

بتنشـيط ذاكـرة املتلقـي وتربـط النـص وتنظمـه ،ومـن

(آليـس يف بلاد العجائب) ،وبعد عـدة صفحات يظهر

توجـد يف غريه(بنكـراد ،واألمحـر،ص ،)٢١٨ :ونظـرا

األرنـب متحدثـا باهلاتف ومرتبـا عودتـه للكويت ،إنه

العتماد الروايـة على التقابـل والتبايـن واملفارقـات

غسـان العامـل املسـاعد الذي سماه عيسـى األرنب يف

العميقـة واسترجاع املواقـف ،تسـتوقف املتلقي بعض

السـياق الـذي جيعلـه يقـوم بـدور األرنب.

الشـخصيات االسـتذكارية مثـل:

سـاق البامبـو :وهو نبـات ينمـو يف مناطـق متعددة

ثمـرة األناناس :التـي كانت تعني لعيسـى املواجهة

تربة وال شـمس ،بـل يكفيه إناء شـفاف ليأخـذ الضوء

خالتـه آيـدا مفزعـة؛ ولكـن جـده مينـدوزا يعيـد تلك

والقـوة ،فقـد كانـت أسـطورة (بينـا) التـي حتكيهـا

مـن العـامل ،ولـه أسماء متعـددة ،ويمكنـه أن يعيش بال

األسـطورة ،ودائما يدعـو عليـه أن تنبت لـه ألف عني،

من خاللـه ،ويف الثقافـة الصينية يعد نباتـا جيلب الربكة

ليرى جيـدا ،فاألناناس هنا شـخصية اسـتذكارية حتيل

والغنـى ،وله اسـتخدامات كثرية متعـددة ،وقد ظهر يف

إىل اخلـوف.

الروايـة مكونـا ماديـا فهـو سـياج حـول بيـت ميندوزا

النحلـة :التـي ظلـت تالحـق عيسـى بعـد حماولتـه

يف الفلبين ،كما أن ظاللـه الراقصـة تؤنـس وحشـة

رسقـة طعـام اجلـدة ،فقد سـمع طنينهـا ثم أصبـح هذا

هوزيـه يف غرفـة نومـه ،وهـو أمنيـة فقـد متنـى هوزيـه

الصـوت يف رأسـه ،وعندمـا اعترف للقـس أرشـده

أن يكـون سـاق بامبـو يغـرس يف أي مـكان فينمـو ،ثم

للصلاة والتوبـة ليذهـب الطنين؛ ولكنـه ظـل يعاوده

شـارك سـاق البامبـو يف إحساسـه باالغتراب يف بيـت

كلما اقترب مـن بيـت اجلـدة إىل أن ماتـت.

الطـاروف ،ثـم تبين لـه أن ال وجـه للشـبه بينهما ،بـل

السـلحفاة إينانـغ تشـولينغ :التـي سماها باسـم

إن سـاق البامبـو جيلب السـعد ،وهـو لعنة مثـل أمه كام

اجلـدة ،ربما ليعـوض عالقتـه التـي مل ينعـم هبـا ،فما

تقـول اجلـدة غنيمـة ،وهبـذه الشـخصية االسـتذكارية

أقسـى أن يكتشـف أن السـاحرة العجوز املشـعوذة هي

عنـون الكاتـب روايتـه ،موحيـا بإخفـاق هوزيـه يف

جدته؟ فشـكلت السـلحفاة شخصية اسـتذكارية تذكر

حتقيـق رغبتـه يف احليـاة اإلنسـانية ،وقـد اختار االسـم

باجلـدة تشـولينغ ،ففي أحلـك املواقف يقول عيسـى»:

البامبـو دون التسـمية الكويتية اخليزران ودون التسـمية

يف غرفتـي ،احتضنـت إينانـغ تشـولينغ ،بكيـت كما

الفلبينيـة كاوايـن ،إلظهـار نـوع مـن احلياد.

أرنـب آليـس :الـذي كان حيلـم عيسـى بظهـوره؛

يبكـي األطفـال ،أمـام زجاجـة صغيرة ملأت نصفها

بتراب أيب(»...السـعنويس2012 ،م ،ص.)267 :

ليتبعـه فيسـقط يف حفـرة تقـوده لبلاد العجائـب
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اجلابريـة :وهـو اسـم احلـي الـذي يسـكنه غسـان

منظومـة املعنى(إينـو2008 ،م) ،ويعتمـد على أربـع

عالقـات ،ويمكـن متثيلهـا يف الرواية على النحو اآليت:

يف « منطقـة اجلابريـة ذات االسـم حتملـه الطائـرة التـي
اختطفـت قبـل سـنوات ،والتي كان غسـان على متنها
ووليـد ،وكال االسـمني يعودان إىل جابر»(السـعنويس،

2012م ،ص ،)189 :واجلابريـة اسـم يبعـث احلـزن
يف نفـس عيسـى ففيهـا تعـرف على الكويـت وعلى
والـده ،وعقـد اآلمـال الكبرية على املسـتقبل ،وأحس

فيهـا بحنـان األب حين دافـع عنـه غسـان وسـاعده،

وكان حيلـق يف عـامل األحلام اجلميلة ،هذه الشـخصية

أوال :عالقة التضاد بني احلياة واملوت:

املحبطـة كرههـا عيسـى ،وكأهنا قتلتـه كام قتـل وليد يف

فاحليـاة اإلنسـانية التـي يتطلـع إليهـا هوزيـه هـي

الطائـرة املختطفـة املسماة باجلابريـة.

بـرج االتصـاالت :كائـن غريـب غـرس يف املـكان

احلقيقـة التـي تقابـل املـوت ،واألشـخاص األحيـاء

اجللـوس حتـت شـجرته الكبيرة للتأمـل ،ولـذا فهـو

منهـم حيمـل اسما واحـدا ،ودينـا واحـدا ،وهويـة

يف الروايـة -كما يراهـم هوزيـه -هـم املجانين ،فـكل

األثير لـدى عيسـى يف أرض منيـدوزا ،فحرمـه مـن

واحـدة ،وجوههـم تعبر عـن جنسـهم ،ولغتهـم تدل

يثير مشـاعر البغـض والكراهيـة ،ثم هـا هـو ذا الربج

على بلدهم ،ومـع اختالفاهتم املذهبيـة واالجتامعية إال

ثانيـة بالشـكل نفسـه يف الكويـت ،فهـو يذكـره ببرج

أهنم يشـكلون نسـيجا مجيلا ،أمـا األمـوات يف الرواية

االتصـاالت الـذي احتـل مكانـه األثير يف أرض

فأوهلـم هوزيه الـذي حرم مـن كثري من جوانـب احلياة

ميندوزا.

اإلنسـانية حتى شـارف على املوت احلقيقي ،وشـاركته

وهبـذه الشـخصيات االسـتذكارية صنعـت الرواية

بعـض الشـخوص يف املوت مثـل اجلد مينـدوزا ومريال

عاملهـا اخلـاص ،ونبهـت القـراء ،كما أضفـت متاسـكا

وغسـان وإسماعيل وأيـدا.

وترابطـا لألحـداث.

ثانيـا :عالقـة التناقـض بني احليـاة والالحيـاة ،وبني

املربع السيميائي:

املـوت الالموت:

يعـد املربع السـيميائي مـن التقنيـات التحليلية التي

متثلت تلـك العالقـة يف تناقض احلياة اإلنسـانية مع

تظهـر التقاطعـات يف الروايـة ،وهـو يسـاعد يف إنتـاج

حيـاة ال كرامـة معهـا أو ال حرية فيها ،وأمـا املوت فهو

املعنـى وتوليـد الـدالالت ،ويسـعى للكشـف عـن
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هلوزيـه مينـدوزا ،ووضـع مقدمـة للمرتجـم،

مناقـض حلالـة ليسـت هي املـوت وليسـت هـي احلياة

وحـواش دقيقـة ،وهـو أسـلوب جيـد لتقريب

اإلنسانية.

الروايـة مـن املجتمـع ،وإحـداث التعاطف مع

ثالثـا :عالقـة االسـتتباع بين احليـاة والالمـوت،

الشـخصية املحوريـة.

احليـاة اإلنسـانية يف الروايـة تسـتتبع التقبل األرسي

وتنوعهـا مـؤرشا إجرائيـا فاعلا تقـوم عليـه

واحلـب ،إضافـة إىل االسـتقرار النفسي والروحـي،

3 .3طريقـة الكاتـب يف وصـف الشـخصية تعتمـد

واملـوت والالحيـاة:

2 .2شـكلت أسماء الشـخصية املحوريـة بتعددهـا
تفاصيـل الروايـة.

واالجتامعـي ،بـدأ برشعية الوجود ،ومـرورا باالحرتام

على التنبـؤ ،فيبـدأ مـن مظهرهـا اخلارجـي،

بينما يسـتتبع املـوت التشـظي يف اهلوية بتعدد األسماء،

الـذي يربطـه غالبـا باحليوانـات ،ثـم يصـف

وتعـدد األمهـات ،وتعـدد األديـان واألوطـان

جوهرهـا.

واجلنسـيات وهـذا مـا عانـى منـه هوزيـه وأرشك معـه

4 .4اسـتخدم الكاتـب أسماء الشـخصية املحوريـة

بعـض الشـخوص بدرجـات متفاوتـة.

وقـد صـورت الروايـة الشـخصيات يف صـور

بطريقـة فنيـة ،فقـد اسـتخدم االسـم العـريب

مثلا قـد تكـون ممثلة لشـخصية حيـة ولكنهـا تفقد من

يف املجتمـع الكويتـي ،ثـم عـدل عنـه لالسـم

يف البدايـة عندمـا كان هنـاك تقبـل للشـخصية

متعـددة تتفـاوت مـن حيـث احليـاة اإلنسـانية ،فخولة

الفلبينـي عندمـا رفضتـه الكويـت.

مقومـات احليـاة يف رأي الكاتـب ،فهـي أسيرة ألرسة

5 .5سـارت الروايـة يف مسـارين ،األول :التحـول

الطـاروف وتقاليـد املجتمـع ومجيـع األرس يف الكويت

نحـو التقبـل االجتامعـي والوجـود اإلنسـاين

بشـكل عام.

وبـذا تكـون احليـاة اإلنسـانية بمعناهـا الشـامل

يف املجتمـع الكويتـي ،والثـاين :التحـول نحـو

شـخوص الروايـة ،ولكـن كل بحسـب وضعـه ووفق

6 .6اختـار املؤلـف أسماء الشـخصيات املسـاعدة

الدين.

ليسـت رغبـة فقـط هلوزيـه ،بـل هـي رغبـة كثير مـن

هلوزيـه متوافقـة يف الغالب مـع مدلوالهتا ،بينام

الدرجـة التـي يعيشـها.

اختـار أسماء الشـخصيات املعارضـة هلوزيـه

نتائج البحث :كشـفت الدراسـة عن بعـض النتائج

باالعتماد على املفارقة.

1 .1هـروب املؤلـف مـن خلال نسـبة الروايـة

للكاتـب ودعـوة مبطنـة للتسـامح مـع اآلخر،

ومنها:

7 .7أبانـت الشـخصيات املرجعيـة عن تنـوع ثقايف

51

ليلى عبد الرمحن اجلريبة :سيميائية الشخصيات يف رواية «ساق البامبو» لسعود السنعوسي

مـن خلال اجلمـع بين شـخصيات متعـددة

األطلــي ،حســن2014( .م) .سلســلة أدوات الصيــد.
(تاريــخ املشــاهدة : 20أكتوبــر 2014م) متوافــر عــى
=http//:www.startimes.com?/t31864549الرابــط

األصـول واملشـارب.

8 .8وظفـت الروايـة شـخصية كل مـن السـلطان

إينــو ،آن وآخــرون2008( .م) .الســيميائية :األصــول
والقواعــد والتاريــخ .ترمجــة رشــيد مالــك .عــان
(األردن)  :دار جمــدالوي للنــر.

البـو ومجاعة أيب سـياف إلبراز املعنـى احلقيقي
للدين اإلسلامي.

بنكـ�راد ،سـ�عيد2003( .م) .ســيميولوجية الشــخصيات
الروائيــة( .تاريــخ املشــاهدة : 22أكتوبــر 2014م)
متوافــر عــى الرابــط www.saidbengrad.net/ouv/

9 .9شـكل سـاق البامبـو عنوانـا للروايـة ،وكانـت
التسـمية حمايـدة فليسـت اسما كويتيـا وال

فلبينيـا ،ممـا يـدل على احليـاد عنـد الكاتـب.

spn/1.htm

تشــاندلر ،دانيــال2008( .م) .أســس الســيميائية .ترمجــة:
طــالوهبــه.ط،1بــروت:املنظمــةالعربيــةللرتمجــة.

1010مثـل سـاق البامبـو عنصرا مشـاهبا هلوزيـه يف
بدايـة الروايـة ،ثـم حتولـت العالقـة بينهما إىل

اجلبــوري ،حممــد2013( .م) .االجتــاه الســيميائي يف نقــد
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برنامج تدريبي قائم على بيئات التعلم الشخصية ( )PLEلتنمية قدرات أعضاء
هيئة التدريس بجامعة الحدود الشمالية في التحول نحو التعليم اإللكتروني
أحمد بن معجون العنزي

(*)

جامعة الحدود الشمالية
(قدم للنشر يف  1436/6/28هـ؛ وقبل للنشر يف  1438/6/13هـ)
ملخـص البحـث :هـدف هـذا البحث إىل تقديـم تصور مقترح لربنامج تدريبـي قائم عىل بيئـات التعلـم الشـخصية ( )PLEلتنمية قـدرات أعضاء هيئـة التدريس
بجامعـة احلـدود الشماليةُ ،
وطبـق هـذا البحث عىل عينة عشـوائية مكونـة من ( )34عضـو ًا من اهليئة التدريسـية بجامعـة احلدود الشمالية .واعتمد هـذا البحث عىل
املنهـج شـبه التجريبـي والتصميم التجريبـي ذي املجموعة الواحـدة .حيث تم تقديـم الربنامج التدريبـي للمجموعة التجريبية متضمنـ ًا ( )8جلسـات بإمجايل ()16
سـاعة تدريبيـة اشـتملت على عنارص إنشـاء املحتـوى ،والرتكيز على العنـارص واملهـارات املطلوبة إلنتاج مقـرر إلكرتوين على نظام التعليـم اإللكرتوين بلاك بورد
()Blackboard؛ اسـتخدم البحـث احلـايل أداتين من إعـداد الباحث ،ومهـا :مقياس قـدرات أعضاء هيئـة التدريس ،ومقيـاس التحول نحو التعليـم اإللكرتوين،
وكشـفت نتائـج البحث عـن وجود فرق دال إحصائي ًا عند مسـتوى ( )0.05بني متوسـطي درجـات أفراد املجموعة التجريبية يف القياسين القبلي والبعدي لقدرات
أعضـاء هيئـة التدريـس لصالـح القيـاس البعـدي ،كما كشـفت نتائج البحـث عن وجـود فـرق دال إحصائيـ ًا عنـد مسـتوى ( )0.05بني متوسـطي درجـات أفراد
املجموعـة التجريبيـة يف القياسين القبلي والبعـدي للتحول نحو التعليـم اإللكرتوين لصالـح القياس البعـدي .وأوىص هذا البحث بضرورة العنايـة بربامج تدريب
أعضـاء هيئـة التدريـس بمؤسسـات التعليم اجلامعـي وتطويرها بحيث تتالءم مـع احتياجاهتم واملشـكالت التي تواجههم أثنـاء عمليات التعليم والتعلم ،والتوسـع
يف برامـج التدريب اإللكرتوين بمؤسسـات التعليـم اجلامعي.
الكلامت املفتاحية :التدريب اإللكرتوين -بيئة التعلم الشخصية -قدرات أعضاء هيئة التدريس -التحول نحو التعليم اإللكرتوين.

*****

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
)(Received 27/05/2015; accepted 12/3/2017
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:

اإللكتروين هـو تدريب املعنيين أو املسـتهدفني بأرسع

متيـز العصر احلـايل بتقـدم ملحـوظ يف جمـال

وقـت ،وأقل تكلفـة ،بحيث يصـل املـدرب إىل مرحلة

حـول عـامل اليـوم إىل قريـة إلكرتونيـة تتالشـى فيهـا

وضبطهـا وقيـاس أداء املتدربين وتقييمـه باإلضافة إىل

التمكـن مـن إدارة العمليـة التعليميـة داخـل التدريب

تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت ،األمـر الـذي

رفـع قـدرات املتـدرب.

احلواجـز الزمانيـة واملكانيـة ،مما فرض عىل املؤسسـات

ويعـرف التدريـب اإللكتروين بأنـه كسر حلاجـز

الرتبويـة اإلفـادة مـن تلـك الثـورة ،وتوظيفهـا يف

املسـافة والوقـت بين املـدرب واملتدربين مـن خلال

النسـيج الرتبـوي بما يتامشـى مـع أهدافها ومسـلامهتا،

تفعيـل التقنيـات ،مثـل املحادثـة الكتابيـة والصوتية أو
الكتابـة والصوت والصـورة مع ًا وعـرض للمعلومات

ويرفـع مـن جـودة املخرجـات التعليمية ،وقـد تأثرت
العمليـة التعليميـة عمومـ ًا والتعليـم العـايل خصوصـ ًا

وتبـادل ومشـاركة للملفـات ،واسـتخدام وسـائل

هبـذه الطفـرة املتمثلـة يف توفير مصـادر قابلـة للتطوير

اتصـال وتواصـل عبر اإلنرتنـت ،وهنـاك جمموعة من

بشـكل حيوي ومتجـدد عرب الويـب ،وأصبـح التعليم

التقنيـات التـي تسـتخدم يف التدريـب عـن بعـد والتي

اإللكتروين لـدى عضـو هيئـة التدريـس مـن األمهيـة

يمكـن تفعيلهـا بشـكل منفصـل أو مكملـة لبعضهـا؛

بمـكان؛ لرفـع مسـتوى وجـودة العمليـة التعليميـة

لتحقيـق التدريـب عـن بعـد ،ويعتمـد اختيـار التقنيـة

بمرحلـة التعليـم اجلامعـي.

ويعـد التدريـب اإللكتروين أحـد أشـكال التعليم

حسـب شـكل التدريب عن بعد (احلازمـي2014،م).

للمسـتقبل؛ فالتدريـب اإللكتروين أحـد تطبيقـات

باملركـز الوطنـي للتعلم اإللكتروين والتعليـم عن بعد

وتؤكـد توصيـات حلقـة النقـاش الثانيـة عشرة

باأللفيـة الثالثـة ،ويمكـن اعتبـاره أحد وسـائل التعلم

(2014م) ،وعنواهنـا :ممارسـات التعلـم اإللكتروين،

التعليـم اإللكتروين وأحـد التطبيقـات التكنولوجيـة

عوامـل النجـاح على أن أمهيـة التدريـب اإللكتروين

يف عمليتـي التعليـم والتعلـم ،ويقـوم التدريـب

يف مؤسسـات التعليـم العـايل لتدريـب أعضـاء هيئـة

اإللكتروين على اسـتخدام آليـات االتصـال احلديثـة:

التدريـس والطلاب ،باإلضافـة إىل تنميـة مهاراهتـم

كاحلاسب ،والشـبكات ،والوسـائط املتعددة ،وبوابات

واجتاهاهتـم ،وأنـه البـد ملؤسسـات التعليـم العـايل من

اإلنرتنـت ،والفصـول ،والقاعـات االفرتاضيـة

تبنـي التدريـب اإللكرتوين لرفـع قدرات أعضـاء هيئة

(املركـز الوطنـي للتعلـم اإللكتروين والتعليـم عـن

بعـد2014 ،م) ،ويـرى كل مـن التيمـري وآخـرون

التدريـس ورفـع مسـتوى األداء التعليمـي داخلهـا،

) Pedrazzoli, 2012أن اهلـدف الرئيـس من التدريب

) 2012أمهيـة التدريـب اإللكتروين يف تنميـة القدرات

وتؤكـد نتائج دراسـة كل مـن (Asabere & Enguah,

& (Altimari, Plastina, Cronin, Servidio, Caria
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وتتمركـز بيئـات التعلـم الشـخصية على حمتـوى

اخلاصـة بأعضـاء هيئـة التدريـس يف العمليـة التعليمـة
داخـل وخـارج قاعـة الدراسـة ،كما أكـدت على
أمهيـة التدريـب اإللكتروين يف التحـول نحـو املجتمع
اإللكتروين بمؤسسـات التعليـم العـايل.
ويشير (مصطفـى2014 ،م) إىل أمهيـة اسـتخدام
بيئـات التعلـم الشـخصية يف عمليـات التدريـب
اإللكتروين ،حيـث يتفـق مـع نتائـج دراسـة كل مـن

التدريـب واخلدمات املقدمة للمتدربني ،بحيث تشـمل
ً
ومجاعيـا ،بحيث يتمركز
كل املتدربين املسـجلني فردي ًا
التدريـب حـول املتدرب عكـس األنظمـة اإللكرتونية

األخـرى ،كام أن بيئـات التعلم الشـخيص تدعم مفهوم
التعلـم املسـتمر ،أو ما يطلـق عليه أحيانـ ًا التعلم طوال

احليـاة؛ حيـث يمكـن شـخصنة)(Personalization

)(Fournier & Sitlia, 2011التـي أكـدت أمهيـة
بيئـات التعلـم الفرديـة يف تدريـب أعضـاء هيئـة
التدريـس بمؤسسـات التعليـم العـايل ،ويضيفـون أن
مـن أهم خصائـص بيئـات التعلم الشـخصية يف عملية
التدريـب مـا يلي:
 مسـاعدة املـدرب على مراقبـة وتنظيـم عمليةالتدريـب ،وتقديـم الدعـم للمتدربين.
 ارتبـاط أهـداف التدريـب بأهـداف التعلـماإللكتروين؛ ممـا حيقـق أهـداف التدريـب.
 يتـم اجلمـع بين إدارة عمليـة التدريـب وإدارةاملحتـوى التدريبـي.
 تتيـح عمليـات التواصـل املتزامـن وغيراملتزامـن بين املـدرب واملتـدرب واملتدربين
معـ ًا .
 توفير مصـادر التعلـم داخـل البيئة مـن خاللمراكـز مصـادر التعلـم املتعـددة املتاحـة عبر
الويـب.
 تبـادل ومشـاركة املحتـوى بد ًال مـن االحتفاظ
بـه ،عكس مـا يفعلـه املتـدرب يف أنظمـة إدارة
التدريـب التقليـدي.

بيئـة التدريـب لتلبيـة االحتياجـات الشـخصية
للمتـدرب  (Schaffert, 2008)،ويضيـف (مصطفـى،

2014م) :إنـه يمكـن مـن خلال بيئـات التدريـب
اإللكتروين القائمة عىل بيئات التعلم الشـخصية رصد

ومتابعـة املتدربين واإلجـراءات التي قاموا هبـا؛ لتنمية

اجلانـب املعـريف ،واجلانـب املهـاري ،والتحقـق من أثر
التدريـب ،وكفاءتـه ،وكفـاءة املتدربين ،كما أن بيئات

التعلـم الشـخصية تعـد مـن أفضـل الطـرق إليصـال
املعرفـة والتواصـل بين عنـارص بيئـة التدريب.

ويشير (العنـزي2014 ،م) إىل أن التحـول نحـو
التعلـم اإللكرتوين أصبـح خيار ًا استراتيجي ًا يف خمتلف

املؤسسـات التعليميـة ،حيـث حظـي باهتمام كبير

يف اآلونـة األخيرة ،وشـهد امليـدان الرتبـوي العديـد

مـن مبـادرات التعلـم اإللكتروين والتعليـم عـن بعد،
ونشر الكثير مـن البحـوث والدراسـات العلميـة يف

هـذا الشـأن ،األمر الـذي أدى إىل تطبيقه ،ونشر ثقافته
يف خمتلـف املسـتويات ،ممـا دعـا القائمين على هـذه

املؤسسـات للعمـل على التعـرف إىل مـا تـم حتقيقـه يف
هـذا املجال والسـعي إىل قيـاس درجة فاعليتـه يف دعم
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بمؤسسـات التعليم العايل عىل جمموعة من املامرسـات،

األداء التعليمـي بما حيقـق التحـول املنشـود.

فالتعلـم املبتكـر هـو أحـد نتاجـات التعليـم

تبـدأ بتحويـل املقـررات ،وإنتاج حمتـوى تعليمي رقمي

التحديـات واملتغيرات التكنولوجيـة التـي تتطـور

إىل إدارة العمليـة التعليميـة داخـل قاعـة الدراسـة
وخارجهـا معتمـد ًا على اسـتخدام التقنيـات احلديثـة،

متـاح للمتعلمين يف أي وقت ويف أي مـكان ،باإلضافة

اإللكتروين؛ لتخريـج جيـل قـادر على مواجهـة

مـع تغير عقـارب السـاعة ،والتحـول مـن التعليـم

مثـل :السـبورة الذكيـة ،ومراكـز مصـادر التعلـم

التقليـدي إىل التعليـم اإللكتروين يتطلـب جمموعة من

اإللكتروين ،املنتشرة على شـبكة االنرتنـت ،كذلـك

التطبيقـات واملامرسـات املتنوعـة ،وتوفير منـاخ حمفـز

تقويـم الطلاب ،وإعـداد التقاريـر ،واإلحصائيـات

على اإلبـداع ،ومهيـئ لألفـكار والتجـارب اجلديـدة

(العنـزي2014 ،م).

املشـجعة على التطـور والتقـدم واالرتقـاء بالتعليـم،
حيـث تؤكـد نتائـج حلقـة النقـاش الثالثـة عشر،

مشكلة الدراسة:

بيئـات التعلـم اإللكتروين املسـتقبلية (2014م) على

تتطلـب برامـج التدريـب التقليـدي أهنـا تتطلـب
مـن املعلمين التفـرغ كليـ ًا أو جزئيـ ًا على حسـاب

أن اسـتخدام بيئـات التعليـم اإللكتروين الشـخصية
تفيـد يف عمليـات التحـول نحـو التعليـم اإللكتروين،

انتظـام العمل ،باإلضافـة إىل ما تواجهه من مشـكالت

واالنسـحاب اجلزئي مـن عمليات التحـول التقليدي،

عديـدة متعلقـة بالنواحي اإلداريـة والتنظيميـة ،وعدم

فاملعرفـة تتطلـب السـعي الدائـم إىل تطويـر املحتـوى

املرونـة يف ختطيطهـا وعـدم مراعـاة ظـروف املدربين،

التعليـم ،والبحـث يف تفعيل الوسـائل املتنوعـة،وتبني

والتكلفـة العاليـة لتلـك الربامـج وتنفيذهـا يف أوقـات

استراتيجيات إبداعيـة يف التعليـم والتعلـم ،والعمـل

غير مناسـبة للظـروف ،وبعـد أماكـن التدريـب عـن

على االسـتثامر األمثـل لعنـارص بيئـة التعلـم داخـل

حمـل اإلقامـة ،كل هـذه املشـكالت وغريهـا قللت من

وخارجـه الصـف الـدرايس ،وهـذا مـا يمكـن توفيره

فاعليـة تلك الربامـج ,والتي متثلت يف عـزوف املتدربني

داخـل بيئـات التعلـم الشـخصية ،كما يتمثـل التحول

عـن االلتحاق بتلـك الربامـج ،وعدم الرضـا عنها ،بل

نحـو التعليـم اإللكتروين والتعليـم عن بعـد يف حتقيق

ومقاومتهـم للعمليـات التدريبيـة واحلضـور الشـكيل
بعيـد ًا عـن اإلجيابيـة والتفاعـل بالربامـج (الشـتيحي،

اجلـودة الشـاملة يف العمليـة التعليميـة ،ومعايريهـا

القائمـة على األداء املتميـز ،وتطويـر عمليـات القياس
والتقويـم ،وخصوصـ ًا يف ظـل التوجه نحو التوسـع يف

2010م ،ص.)3 :

كما أن التدريـب التقليـدي يعـاين مـن مشـكالت

زيـادة فـرص التعلـم.

عـدة ،كما يتضـح أن التدريـب اإللكتروين لـه فاعليـة

وتشـتمل مراحل التحـول نحو التعليـم اإللكرتوين
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يف تنميـة العديـد مـن املتغيرات لـدى فئـات عمريـة

تنميـة قـدرات أعضاء هيئـة التدريـس بجامعة

على فعاليـة برنامـج تدريبـي مقترح قائـم على بيئات

 2 .2الكشـف عـن فاعليـة برنامـج تدريبـي قائـم

احلـدود الشمالية.

خمتلفـة .ومن هنـا تسـعى الدراسـة احلاليـة إىل التعرف

على بيئـات التعلـم الشـخصية ) (PLEيف

التعلـم الشـخصية ( )PLEيف تنميـة قـدرات أعضـاء

تنميـة قـدرات أعضاء هيئـة التدريـس بجامعة

هيئـة التدريـس بجامعـة احلـدود الشمالية يف التحـول

احلـدود الشمالية.

نحـو التعليـم اإللكتروين.

 3 .3الكشـف عـن فاعليـة برنامـج تدريبـي قائـم

أسئلة الدراسة:

على بيئات التعلـم الشـخصية ) (PLEيف تنمية
التحـول نحـو التعليم اإللكتروين لدى أعضاء

يمكـن صياغة مشـكلة الدراسـة احلالية يف األسـئلة

هيئـة التدريـس بجامعـة احلدود الشمالية.

التالية- :

1 .1مـا التصـور املقترح لربنامـج تدريبـي قائـم

أمهية البحث-:

على بيئـات التعلـم الشـخصية ) (PLEيف

تظهـر أمهيـة البحـث احلـايل مـن خلال النقـاط

تنميـة قـدرات أعضاء هيئـة التدريـس بجامعة

التالية		 - :

احلـدود الشمالية؟

2 .2مـا فاعليـة برنامـج تدريبـي قائـم على بيئـات

ُ 1 .1يعـد هـذا البحـث بمثابـة اسـتجابة للعديد من

أعضـاء هيئـة التدريـس بجامعـة احلـدود

بحثـت يف التدريب اإللكتروين وبيئات التعليم

توصيـات البحوث والدراسـات السـابقة ،التي

التعلـم الشـخصية ) (PLEيف تنميـة قـدرات
الشمالية يف التحـول نحـو التعليـم اإللكتروين؟

الشـخصية ،وأوصـت بضرورة إجـراء املزيـد

التعلـم الشـخصية ) (PLEيف تنميـة التحـول

اإللكتروين وبيئـات التعلـم الشـخصية ،مثـل

مـن الدراسـات للوقوف على فاعليـة التدريب

3 .3مـا فاعليـة برنامـج تدريبـي قائـم على بيئـات

دراسـة (احلمريي2008 ،م) ودراسة (العنزي،

نحـو التعليـم اإللكتروين لـدى أعضـاء هيئـة

2014م) ودراسـة (مصطفـى2014 ،م).

التدريـس بجامعـة احلـدود الشمالية؟

 2 .2حداثـة متغيرات البحـث احلايل والتـي تتمثل

أهداف البحث- :

يف التدريـب اإللكتروين وبيئـات التعليـم
الشـخصية.

 1 .1تقديـم تصـور مقترح لربنامـج تدريبـي قائـم

 3 .3قـد خيـدم مقيـاس قـدرات أعضـاء هيئـة

على بيئـات التعلـم الشـخصية) (PLEيف
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التدريـس اإللكتروين ،ومقيـاس التحول نحو

العامليـة؛ لتقديـم برامـج تدريبيـة بأسـلوب متزامـن

التقويـم الرتبـوي.

حمـدد يتفـق عليه الطرفين) ،أو غير متزامـن (وهذا ال

(وهـذا يتطلـب وجـود املـدرب واملتـدرب بوقـت

التعليـم اإللكتروين املتخصصين يف مراكـز

يتطلـب وجود املـدرب واملتـدرب بوقت حمـدد) ،قائم

4 .4إرشـاد الباحثين إىل إعـداد دراسـات وبحوث

على تفاعـل املتـدرب لتنميـة معارفـه ،ومهاراته.

يف جمـال تصميـم استراتيجيات التنميـة املهنية
املسـتدامة ألعضـاء هيئـة التدريـس والتحـول

 .2بيئات التعليم الشخصية:

نحـو التعليـم اإللكتروين بمؤسسـات التعليم

عـرف (داونـز2005 ،م) بيئات التعلم الشـخصية

العايل.

بأهنـا :أداة متكـن املتعلم مـن االنخراط يف بيئـة موزعة،

 5 .5املسـاعدة يف تطويـر الوضـع احلـايل لتدريـب

تتكـون مـن شـبكة مـن األشـخاص واخلدمـات

أعضـاء هيئـة التدريـس باجلامعـات ،وحثهـم

واملـوارد.

عىل متابعة املسـتجدات التقنيـة يف جمال التعليم

ويمكـن تعريفهـا بأهنـا :بيئـات للتدريـب متكـن

اإللكتروين وبيئـات التعلم الشـخصية.

املتـدرب مـن الدخـول داخـل بيئـة موزعة عىل شـبكة

 6 .6مسـاعدة اجلامعـات يف عمليـات التحـول

مكونـة مـن جمموعة مـن املتدربين ،بحيـث حيصل من

اإلجرائـي نحـو التعليـم اإللكتروين باململكـة

خالهلـا على املـواد التدريبيـة ،واإلثرائيـة.

العربيـة السـعودية.

 .3قدرات أعضاء هيئة التدريس:

مصطلحات البحث:

 .1التدريب اإللكرتوين:

وتعـرف يف البحـث بأهنـا :إمكانـات املتـدرب يف

اسـتخدام تقنيـات التعليـم اإللكتروين وأدواتـه داخل

أحـد أسـاليب التدريب التـي تعتمد عىل اسـتخدام

قاعة الدراسـة وخارجها ،بحيث يدعـم عملية التحول

خمتلـف وسـائل تقنيـة املعلومـات وتوظيفهـا يف تقديم

إىل التعليـم اإللكتروين داخـل اجلامعـة.

الربامـج التدريبيـة؛ الكتسـاب وتنميـة املعـارف

واملهـارات بطريقة مرنـة وميرسة يف كل زمـان ومكان.

 .4التحول نحو التعليم اإللكرتوين:

ويعرفـه الباحـث بأنه :منظومـة تدريبيـة تعتمد عىل

يقصـد بـه يف البحـث :التحـول مـن اسـتخدام

توظيـف التقنيـات التعليميـة احلديثـة ،مثـل :القاعات

التعليـم التقليـدي إىل اسـتخدام تقنيات أنظمـة التعليم

االفرتاضيـة ،ومصادر التعلـم اإللكرتونيـة ،واملكتبات

اإللكتروين وأدواتـه داخل قاعـة الدراسـة وخارجها،

الرقميـة والتقييـم اإللكتروين ،يف ضوء معايير اجلودة
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املتعلمين على إدارة التعلم الـذايت ،والسـيطرة عليه يف

بحيـث يدعـم عمليـة التحـول إىل التعليـم اإللكرتوين

الوقـت الـذي يريـده املتعلـم.

باجلامعـة.

ويشير كل مـن (Schaffert & Hilzensauer,

اإلطار النظري والدراسات السابقة- :

) 2008إىل أن اهلـدف مـن بيئـات التعلـم الشـخصية

يف األسـاس مسـاعدة املتعلـم /املتـدرب على مراقبـة

يتضمـن اإلطـار النظري والدراسـات السـابقة هلذا

وتنظيـم عمليـة التعليـم والتعلـم اخلاصـة بـه ،وتقديم

البحـث حموريـن ،ومها- :
ً
أوال :بيئات التعلم الشخصية- :

الدعـم عـن طريـق حتديـد أهـداف التعلـم العامـة
واخلاصـة ،باإلضافـة إىل إدارة عمليـة التعلـم؛ وإدارة

تعـــد بيئـــات التعلـــم الشـــخصية(Personal

املحتـوى ،وتواصـل املتدربين يف بيئاهتـم العمليـة ممـا

) Learning Environmentsأحـــد أهـــم تطبيقـــات

حيقـق أهـداف التعلـم.

التعليـــم اإللكـــروين ،حيـــث تؤكـــد نتائـــج دراســـة

وتسـاعد بيئـات التعلـم الشـخصية املتـدرب على

(مصطفـــى2014 ،م) عـــى أمهيتهـــا يف عمليـــة

اسـتخدام مصـادر التعلـم حسـب حاجتـه ويف الوقت

التدريـــب اإللكـــروين مـــن خـــال توفـــر بيئـــة

الـذي يناسـبه ،بحيـث تتمحـور عمليـة التدريـب

تعليـــم وتعلـــم هتـــدف إىل حتســـن مهـــارات املتـــدرب

اإللكتروين نحو املتدرب باإلضافـة إىل اختيار املتدرب

ورفـــع مســـتوى القـــدرات اخلاصـــة بـــادة التدريـــب

للمحتـوى الـذي يرغـب يف دراسـته والتـدرب عليـه،

لديـــه ،ويشـــر (داونـــز2014 ،م) إىل أن بيئـــات

وليـس كل املحتـوى التدريبـي ،حيـث يسـتطيع إثـراء

التعلـــم الشـــخصية متكـــن املتـــدرب مـــن االنخـــراط

بيئـة تعلمه الشـخصية ،مما ُيثـري التدريـب اإللكرتوين

ببيئـــة تدريـــب إلكرتونيـــة تتكـــون مـــن شـــبكة مـــن

األشـــخاص واخلدمـــات ،ومصـــادر تعليـــم وتعلـــم.

مـن خلال التأكيد على مشـاركة املتدربين ،واملدرب،

أن بيئـات التعلـم الشـخصية هـي بيئات تعليـم وتعلم

التدريـب التقليـدي (White & Davis, 2011).

للمحتـوى التدريبـي ،عكـس مـا يفعلـه املتدربـون يف

ويضيـف كل مـن)(Fournier & Sitlia, 2011

ويشير (مصطفـى2014 ،م) إىل أن بيئـات التعلـم

تتمركـز حول املتعلم من خالل اسـتخدام مسـتودعات

الشـخصية تقـوم على املتعلـم وتفاعلـه داخـل هـذه

جلمـع املحتـوى التعليمـي واألنشـطة التعليميـة،

البيئـة ،بحيـث تتكـون مـن العنـارص التاليـة:

باإلضافـة إىل بعـض خدمـات الويـب  2.0مثـل

• عنـارص داخـل البيئة :وتشـمل مصـادر املعرفة

خدمـة ) (RSSالتـي تتيـح جلميـع املتعلمين االطلاع

اللا إلكرتونيـة املتاحـة للمتعلـم ،وأدوات

على جديـد التعلـم يف الوقـت نفسـه رغـم اختلاف

نقـل املعرفـة للمتعلـم مـن البيئـة وإليهـا،

البيئـات الشـخصية ،فبيئات التعلم الشـخصية تسـاعد
61

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

وأدوات مشـاركة املعرفـة بين بيئـات التعليـم

على أكمـل وجـه ،بحيـث يسـتطيع أن يسـتخلص

باإلضافـة إىل أدوات تواصـل املتعلـم مـع

داخـل تلـك البيئـة .ويقسـم كل مـن& (Schaffert

مصـادر التعلـم التي تثـري التدريب ،وطريقـة عرضها

اإللكتروين ،والتعلـم عـن بعـد املختلفـة،

األقـران ببيئـات التعليـم الشـخصية املختلفـة.

)Hilzensauer, 2008أدوات بنـاء بيئـات التعلـم

اللا إلكرتونية املتاحـة للمتعلـم ،وأدوات نقل

• أدوات تسـاعد يف إنشـاء املحتـوى التعليمـي:

الشـخصية إىل مـا يلي:

• عنارص خـارج البيئة :وتشـمل مصـادر املعرفة

وتشـتمل األدوات التي تسـاعد يف بنـاء حمتوى

املعرفـة اخلارجيـة للمتعلـم مـن البيئـة وإليها،

بيئـات التعلـم الشـخصية ومواقـع الروابـط

وأدوات مشـاركة املعرفـة بين بيئـات التعليـم

االجتامعيـة ،ومواقـع الصور ،ومواقـع الفيديو

اإللكتروين ،والتعلـم عـن بعـد املختلفـة

واملدونـات ،الويكـي وغريهـا.

خارجهـا ،باإلضافـة إىل تواصـل املتعلـم مـع

• أدوات تسـاعد يف التواصـل :وتـأيت مكملـة

األقـران خـارج بيئـات التعليـم الشـخصية

لوظيفـة الربيـد اإللكتروين مثـل خدمـة تويرت

املختلفـة ،كما بالشـكل رقـم (:)1

•

).(Twitter

أدوات تسـاعد يف التشـبيك االجتامعـي :وهي

خدمـات تسـاعد يف ربـط األشـخاص بعضهم

ببعـض لتبـادل اخلبرات واملعلومـات ،مثـل

موقـع فيـس بـوك ) ،(Facebookوموقـع ماي
سـبيس ).(Myspace

• أدوات تســـاعد يف فاعليـــة األدوات الســـابقة:
مثـــل اســـتخدام خالصـــات املواقـــع

ويشير كل من ( )Fournier & Sitlia, 2011إىل أن

واســـتخدام الوســـوم ) (Tagsلتوصيـــف

أي متـدرب يسـتطيع إنشـاء بيئـة تعلـم شـخصية بعدة

املصـــادر املختلفـــة.

طـرق ،إما باسـتخدام برامج متخصصـة ،أو من خالل

وتؤكـــد نتائـــج حلقـــة النقـــاش الثالثـــة عـــرة

مواقـع الويـب املتخصصـة ،مثـل موقـع )،(I Google

املنعقـــدة يف املركـــز الوطنـــي للتعلـــم اإللكـــروين

وذلـك مـن خلال حتديـد املـدرب االحتياجـات

والتعليـــم عـــن بعـــد (2014م) عـــى أمهيـــة اســـتخدام

التدريبيـة ،التـي متكـن املتـدرب من إنشـاء بيئـة التعلم

بيئـــات التعلـــم الشـــخصية يف التدريـــب اإللكـــروين،

الشـخصية التـي متكنه من اإلفـادة من عمليـة التدريب
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وانخفـــاض معـــدل اســـتخدام التعليـــم

والتـــي تتمثـــل فيـــا يـــي:

التقليـــدي هبـــا.

• ازديـــاد احلاجـــة إىل التعلـــم طـــوال احليـــاة،
والـــذي نشـــأ مـــن املعـــدل املتزايـــد للتطـــور

ثاني ًا :التدريب اإللكرتوين-:

التكنولوجـــي واالجتامعـــي والتغـــرات يف

يعتمـد التدريـب اإللكتروين على اإلفـادة مـن

الســـوق ،ممـــا دفعـــت باألشـــخاص إىل املزيـــد

العمليـة التدريبيـة بكافـة جوانبهـا دون االنتقـال إىل

مـــن التعلـــم؛ لرفـــع مســـتوى املهـــارات

موقـع التدريـب التقليـدي ،ودون وجـود املـدرب

واملعرفـــة ،وحتـــى يبقـــوا عـــى اطـــاع

واملتدربين يف احليـز املـكاين نفسـه ،وإدارة العمليـة

بجديـــد ختصصاهتـــم.

التدريبيـة بـأرسع وقـت وأقـل تكلفـة ،وتؤكـد نتائـج

• زيـــادة الوصـــول إىل املعلومـــات واألشـــخاص،

دراسـة كل مـن)(Khademi & Haghshenas, 2011

فتزايـــد حجـــم املعلومـــات التـــي نســـتطيع
الوصـــول إليهـــا يثـــر تســـاؤ ً
ال حـــول

أن التدريـب اإللكتروين يرفع مـن معـدل املعرفة التي

حتـــىالنقـــعيففـــخاملعلومـــاتالزائـــدة.

من معرفـة عند التدريب بالطريقـة التقليدية ،كام أن كم

والرغبـــة يف التواصـــل مـــع األشـــخاص

يف التدريـب التقليـدي ،باإلضافـة إىل انخفاض الوقت

املعلومـــات التـــي جيـــب أن نوليهـــا اهتاممـــ ًا،

حيصـل عليهـا املتـدرب بشـكل أكرب ممـا يتحصـل عليه
املحتـوى التدريبـي وشـكله يفـوق املحتوى املسـتخدم

• خلـــق املزيـــد مـــن الفـــرص للعمـــل،

اآلخريـــن؛مـــنأجـــلالعمـــلوالتعلـــم .التدريبـي الـذي يرجـع إىل حتسـن املحتـوى التدريبـي
اإللكتروين وقـدرة املتدربين على اختيـار معارفهـم

• التغـــرات التـــي طـــرأت يف الطـــرق الرتبويـــة

للتعلـــم ،والتـــي ركـــزت عـــى أن تكـــون

وختطـى بعـض أجـزاء التدريـب.

املتعلـــم.

نحـو التعليـم اإللكتروين مـن خلال فاعليـة تصميـم

فالتدريـب اإللكرتوين يؤدي إىل تغيري اجتاه املتدربني

أنظمـــة التعلـــم اإللكـــروين حتـــت ســـيطرة
• خدمـــة األشـــخاص الذيـــن يســـتخدمون

اجللسـات التدريبيـة عبر الويـب ،وإتاحـة املحتـوى

اجلوالـــة واملســـاندات الشـــخصية )(PDA

تنظيـم التدريـب ،باإلضافة إىل البطاقـات اإللكرتونية،

• 		 التحـــول نحـــو التعليـــم اإللكـــروين

تقيـم أداء كل مـن املـدرب واملتـدرب ،كل على حـدة

التدريبـي ،وانخفـاض تكاليـف التدريـب ،وسـهولة

وســـائل أخـــرى للتعلـــم ،مثـــل اهلواتـــف

التـي حتـدد االحتياجـات التدريبيـة للمتدربين ،والتي

وغريهـــا مـــن األجهـــزة املتنقلـــة.

وبطريقـة إلكرتونيـة؛ ممـا يرفـع مـن مسـتوى جـودة

يف املؤسســـات التعليميـــة والتدريبيـــة،
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املرحلـة الثانيـة :تصميم التدريـب اإللكتروين:
وتعنـي الكيفيـة التـي يتـم مـن خالهلـا حتويـل املرحلة
األوىل-مرحلـة التخطيـط للتدريـب -إىل إجـراءات؛
لتحقيـق أهـداف التدريـب ،وتصميـم األنشـطة
التدريبيـة ،وتصميـم املنهـج التدريبـي املـراد تقديمـه
عبر الويـب.
املرحلـة الثالثـة :إعـداد املحتـوى التدريبـي

التدريـب اإللكتروين ،ويكون أثـر الربنامـج التدريبي
اإللكتروين وفاعليتـه كبير ًا يف عمليـات التحـول نحو

التعليـم اإللكرتوين بمؤسسـات التعليـم(Altimari,،

).et al., 2012

ومتـر عمليـة التدريـب اإللكتروين بمجموعـة من

املراحـل ،كما يشير كل مـن (احلميري،)2008 ،

و) ،(Pearson, Green & Gkatzidou, 2008حيـث

اإللكتروين :وتشـتمل اإلجـراءات التدريبيـة التاليـة:
 جتهيـز حمتـوى الـدورات التدريبيـة :وذلـك يفضوء حتليـل االحتياجات التدريبيـة للمتدربني
باسـتخدام الطـرق املنهجيـة ،وحتليـل النظـم،
وذلـك لربـط املحتـوى باألهـداف التعليميـة
املـراد حتقيقهـا ،وأن يكـون صحيحـ ًا مـن
ً
وقابلا للتطبيـق ،ثـم وضع
الناحيـة العلميـة،
سلسـلة مـن الدروس وفقـ ًا للتسلسـل املنطقي
ألداء املهـام ،وجيـب أن يشـتمل كل درس مـن
دروس التدريـب على العنـارص التاليـة :رقـم
الـدرس ،وعنوانـه ،واهلـدف العـام للـدرس،
واألهـداف التعليميـة لـه ،وحمتـوى الـدرس،
وأنشـطته ،وملخـص لـه.
 تصميـم أنشـطة الـدورات التدريبيـة :ويكـوناهلـدف منـه إثـراء املحتـوى التدريبـي يف إطار
معايير اجلـودة العامليـة؛ لتصميـم املحتـوى
اإللكتروين ،ولتحقيـق تدريـب ذايت تفاعلي
قائـم على تفاعـل املتـدرب مـع املحتـوى،
وتفاعـل املتدربين معـ ًا ،وتفاعـل املـدرب
مـع املتدربين ،وتفاعـل املتـدرب مـع واجهـة

يمكـن إجيـاز هـذه املراحـل كما يف الشـكل رقـم (:)2

املرحلـة األوىل :ختطيـط التدريـب اإللكتروين:
تتطلـب تلـك املرحلـة تقديـر االحتياجـات املسـتقبلية
للمتدربين؛ للعمـل على إشـباعها وحتديـد األهـداف
العامـة ،واخلاصـة للتدريـب ،ووضوحهـا ،ووضـع
السياسـات ،واالستراتيجيات ،واإلجـراءات الالزمة
لتطويـر أداء املتدربين ،واملسـؤول يف املقـام األول عن
تلـك املرحلـة ،هـي اجلهـة املسـتفيدة مـن التدريـب،
ومـن سـيقوم بـأداء التدريـب (املـدرب).
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على إجراء التعديلات الالزمة لتطوير نظـام التدريب.
وذكـر (قنديـل2010 ،م) أن التدريـب عـن بعـد
يعمـل على حتقيـق العديـد مـن املميـزات ومنهـا-:
1 .1املسـاعدة يف اكتسـاب مهـارات وخبرات
متنو عـة .
2 .2االطلاع عىل أحـدث القـرارات واللوائح فور
صدورها.

التفاعـلاخلاصـةباملوقـعالتدريبـيعبرالويـب.
 تصميـم املوقـع وهتيئـة بيئـة التدريـب :حيـثيتبنـى املوقـع عمليـة التدريـب اإللكتروين؛
إلجـراء املحـارضات اإللكرتونيـة ،ونشر
املحتـوى التدريبـي املدعـوم باألنشـطة
التفاعليـة ،وربطـه أيضـ ًا  -بالروابـط اإلثرائية
التـي تثـري عمليـة التدريـب ،باإلضافـة إىل

3 .3التشـجيع على التعليـم اإلجيـايب وربـط
املعلومـة ،كما تـؤدى إىل التجريـب واملشـاهدة
واالسـتنتاج.
 4 .4املسـاعدة على تدريـب أكبر عـدد ممكـن مـن
املتدربين يف وقـت واحـد.
 5 .5تقليـل التكلفـة واختصـار الوقـت واجلهـد
عـن التدريـب التقليـدي ،حيـث تتميز بشـيوع
ظاهـرة احلجـم الكبير مـع التكلفـة املنخفضـة.
 6 .6اجلمـع بين أطـراف متعـددة تفصـل بينهـم
املسـافاتالشاسـعة،وكأهنـميفحجـرةواحـدة.
 7 .7االطلاع عىل أحـدث األبحاث العلمية سـواء
حمليـة أو عاملية.
8 .8املتـدرب يكـون حتـت املتابعـة والتوجيـه يف
وقـت واحـد.
 9 .9احلاجه إىل أقل عدد ممكن من املدربني.
 1010اسـتقطاب مدربين على أعىل مسـتوى عاملي
وحميل.
 1111استخدام الوسائل السمعية والبرصية.
 1212إمكانية إقامته يف أي وقت.
ويعـد التعليـم اإللكتروين مـن أهـم وسـائل رفـع

االختبـارات واملقاييـس اإللكرتونيـة املتاحـة
على املوقـع التدريبـي ودعـم اللغـة العربيـة
وسـهولة االسـتخدام وتوفير الدعـم الفنـي
ووجـود أدوات التدريـب املناسـبة.
املرحلـة الرابعـة :تنظيـم التدريـب :وذلـك مـن
خلال حتديـد املـدة الزمنيـة للتدريب ،بحيـث يتضمن
بنـاء القاعـات االفرتاضية ،املـواد ،واألنشـطة التدريبية
اخلاصـة بـه؛ كاملحتـوى التدريبـي ،وموضوعـات
املحادثـة اإللكرتونيـة ،واملصـادر اإلثرائيـة،
واالختبـارات التدريبية ،ومقاييس التدريب ،ووسـائل
الدعـم الفنـي وأدواتـه.
املرحلـة اخلامسـة :تنفيـذ التدريـب اإللكتروين:
مـن خلال الدخـول إىل نظـام التدريـب اإللكتروين،
وتشـغيل القاعـات االفرتاضيـة ،وعـرض جـدول
التدريـب ،وعـرض املحتـوى ،وتضمين األنشـطة
اإلثرائيـة وعرضها ،وظهـور االختبـارات والتقييامت،
وكافـة األنشـطة التدريبيـة.
املرحلـة السادسـة :تقويـم التدريـب اإللكتروين:
وتعـد املعايير رضوريـة جـد ًا؛ السـتخدامها يف عملية
التدريـب ،حيـث إن التقويـم من خالل املعايري يسـاعد
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اإللكتروين ،والتعليـم عن بعـد (2014م) ،مـع نتائج
دراسـة (العنـزي2014 ،م) والتـي تشير إىل أن هنـاك
جمموعة مـن التحديات التـي تواجه اجلامعات الناشـئة
عنـد التحـول إىل التعليـم اإللكتروين تبـدأ بالبنيـة
التحتيـة ،ونظـم إدارة التعلـم اإللكتروين واألجهـزة
الداعمـة للتعليـم اإللكتروين ،أمـا التحـدي الثـاين
فيتمثـل يف أعضـاء هيئـة التدريـس ،وتبني نسـبة كبرية
منهـم لطرائـق التدريـس القديمة ،واالبتعـاد عن طرق
التدريـس املعتمدة على التقنيـات احلديثة ،واسـتخدام
التعليـم اإللكتروين يف تدريسـهم للمـواد الدراسـية،
حيـث تسـتطيع جامعـات اململكـة العربيـة السـعودية
املنافسـة مع اجلامعـات العاملية باالعتامد عىل اسـتخدام
التقنيـات احلديثـة ،والتحـول نحو التعليـم اإللكرتوين
لتصبـح جامعـات ذكيـة ).(Smart Universities
ويـرى كل من (العنـزي2014 ،م) و(Pearson, et
) al.,2008أنـه مـن أهم مراحـل التحول نحـو التعليم
اإللكتروين بمؤسسـات التعليـم العـايل اسـتخدام
التقنيـات احلديثـة؛ لتحقيـق أهدافهـا األكاديميـة
ـم التحـول
والبحثيـة واإلبداعيـة واإلداريـة ،ومـن َث َّ
مـن بيئـة تعليمية تقليديـة إىل بيئـة تعليمية ذكيـة رائدة،
وذلـك مـن خلال عـدة حمـاور رئيسـة أبرزها مـا ييل:
• تأمين البنيـة األساسـية للتعليـم اإللكتروين من
ً
مثلا ) (LMSمثـل
أجهـزة وبرامـج خاصـة
نظام البلاك بـورد ) (Black boardأو املوديل
) (Moodleوبذلـك البنيـة التحتيـة قـادرة عىل
الوصـول للمقـررات الدراسـية واالختبارات
واملحـارضات يف أي وقـت ومـن أي مـكان.
• أمتتـة مجيـع الوسـائل املصاحبـة للعمليـة
التعليميـة داخـل قاعـة الدراسـة وخارجهـا.

مسـتوى األداء التعليمـي بمؤسسـات التعليـم العـايل،
ويقـوم التعليـم اإللكتروين على تفعيـل الوسـائل
اإللكرتونيـة (برامـج وأدوات) يف علميـات إنشـاء
املقـررات ،ونرشهـا ،وعرضهـا ،وختزينهـا ،وحفظهـا،
واسترجاعها ،يف أي وقـت ،ويف أي مـكان ،بحيـث
يفيـد مـن هذا النظـام كل مـن :عضـو هيئـة التدريس،
والطالـب ،وقـد اجتهـت الـدول املتقدمـة إىل دمـج
التعليـم اإللكتروين ،وتقنياتـه يف العمليـة التعليميـة،
وربـط مجـع املناهـج الدراسـية بـه ،ويشير (العنـزي،
2014م) إىل أن دمـج التعليـم اإللكتروين مـع التعليم
التقليـدي يعـد أول مراحـل التحـول نحـو اجلامعـة
الذكيـة واملؤسسـات الذكيـة ،فالتحـول نحـو التعليـم
اإللكتروين جيعل عمليـات التعليـم والتدريـب داخل
مؤسسـات التعليـم العـايل متاحـ ًا ملن يرغـب أينام كان،
ويف أي جـزء مـن العـامل ،ويف الوقـت الـذي يناسـبه،
ويضيـف :أن سـعي مؤسسـات التعليـم العـايل املمثلة
يف اجلامعـات باململكـة العربيـة السـعودية يف العمـوم،
وبجامعـة احلـدود الشمالية على وجـه اخلصـوص إىل
تقديـم خدمـات تعليميـة عاليـة اجلـودة إىل الطالب يف
أماكنهـم املختلفـة ،حيث تسـعى إىل التحـول اجلامعي
نحـو التعليـم اإللكتروين ،وإنجـاح تطبيـق التقنيـات
احلديثـة يف جمتمـع اجلامعـة.
ويشير كل مـن التيمـري وآخـرون (Altimari, et
) al., 2012إىل أن قيـام مؤسسـات التعليم العايل بقبول
التعليـم اإللكتروين وتبني تقنياتـه ،واسـتعداد أعضاء
هيئـة التدريـس إىل التفاعـل معهـا ،والتـدرب عليهـا
مـن أهـم وسـائل التحـول نحـو التعليـم اإللكتروين،
بمؤسسـات التعليـم العـايل .وتتفـق توصيـات حلقـة
النقـاش الثانيـة عشرة باملركـز الوطنـي للتعلـم
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أفضـل األسـاليب التـي تناسـب ظـروف وإمكانـات
عصر التكنولوجيـا ،والذي فـرض عىل مجيـع امليادين؛
حيـث يتميـز هـذا التدريـب بانخفـاض تكاليفـه مـع
زيـادة العدد ،كما يمكـن للمتدربني الرجـوع للتدريب
واالطلاع عليـه عنـد االحتيـاج إليـه يف أي وقـت ،كام
أن املتـدرب هـو املتحكـم يف العمليـة التعليميـة ،أمـا
املـدرب فيكتفـي بتوجيـه املتـدرب ،كذلـك فاملتـدرب
األقـل مسـتوى لديـه وقـت لرفـع مسـتواه واملتميـز
يسـتطيع التقـدم دون انتظـار األقـل مسـتوى.

• تدريـب منسـويب اجلامعـة مـن أعضـاء هيئـة
التدريـس؛ لرفـع كفاءهتـم يف اإلفـادة مـن
التعليـم اإللكتروين.
• تقديـم التعليـم اإللكتروين والدعـم الفنـي
اللازم ملنسـويب اجلامعـة وفـق معايير اجلـودة
العامليـة.
• تعزيـز ثقـة منسـويب اجلامعـة بأمهيـة اسـتخدام
التعليـم اإللكتروين يف العمليـة التعليميـة
والبحثيـة.
ويضيـف كل مـن التيمـري وآخـرون (Altimari,
) et al.,2012أنـه لتحقيـق التحـول نحـو التعليـم
اإللكتروين بمؤسسـات التعليـم العـايل فإنـه يلـزم
التخطيـط اجليـد هلـذه العمليـة وذلـك مـن خلال:
• ربـط املقـررات الدراسـية بأنظمـة التعلـم
ا إل لكتر و ين .
• جتهيـز القاعـات الدراسـية بالتقنيـات احلديثـة
مـن أجهـزة العـرض املسـموع واملرئـي
واللوحـات اإللكرتونيـة التفاعليـة.
• توفير الربامـج التدريبيـة التخصصيـة التـي
تسـاعد عضو هيئـة التدريس يف تفعيـل التعليم
اإللكتروين داخـل قاعـة الدراسـة وخارجهـا.
• نشر املقـررات واملحتـوى اإللكتروين بأنظمة
نشر املحتوى؛ لتسـهيل الوصول إليهـا من أي
مـكان ويف أي وقـت.
• تفعيـل أدوات التعليم اإللكرتوين :كاملنتديات،
واملدونات ،والربيد اإللكرتوين.
• دعـم املكتبـات اإللكرتونيـة؛ لتسـهيل عمليـة
الوصـول إىل أوعيـة رقميـة.
ويـرى الباحـث أن التدريـب اإللكتروين مـن

فروض البحث-:
بعد الدراسـة النقديـة لإلطار النظري والدراسـات
السـابقة ُيمكن للباحـث صياغة الفـروض اآلتية- :
1 .1يوجـد فـرق دال إحصائيـ ًا عنـد مسـتوى
( )0.05بين متوسـطي درجـات أفـراد
املجموعـة التجريبيـة يف القياسين القبلي
والبعـدي لقـدرات أعضـاء هيئـة التدريـس
لصالـح القيـاس البعـدي.
2 .2يوجـد فـرق دال إحصائيـ ًا عنـد مسـتوى
( )0.05بين متوسـطي درجـات أفـراد
املجموعـة التجريبيـة يف القياسين القبلي
والبعـدي للتحـول نحـو التعليـم اإللكتروين
لصالـح القيـاس البعـدي.
إجراءات البحث-:
 - 1منهـج البحـث -:نظـر ًا لطبيعـة البحـث احلايل
وأهدافـه اعتمـد الباحـث على املنهـج شـبه التجريبـي
والتصميـم التجريبـي ذو املجموعـة الواحـدة.
 - 2حدود البحث-:
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بقياس قـدرات أعضاء هيئـة التدريس.
 - 2صدق املقياس-:
قام الباحث بحسـاب صدق مقيـاس قدرات أعضاء
هيئـة التدريـس باسـتخدام صـدق املحكمين وصـدق
املحتوى الالويش Lawshe Content Validity Ratio
) (CVRحيـث تـم عرض االختبـار يف صورتـه األولية
عىل عـدد ( )8من أسـاتذة تكنولوجيا التعليـم واملناهج
وطـرق التدريـس باجلامعـات السـعودية مصحوبـ ًا
بمقدمـة متهيديـة تضمنـت توضيحـ ًا ملجـال البحـث،
واهلـدف منـه ،والتعريف اإلجرائـي ملصطلحاته ،هبدف
التأكـد مـن صالحيتـه وصدقه لقيـاس قـدرات أعضاء
هيئـة التدريـس ،وإبـداء مالحظاهتـم حول- :
• مدى وضوح ومالئمة صياغة مفردات املقياس.
• مدى وضوح تعليامت املقياس.
• مدى كفاية عدد مفردات املقياس.
• تعديـل أو حـذف أو إضافـة ما يرونـه حيتاج إىل
ذلك.
وقد قـام الباحث بحسـاب نسـب اتفـاق املحكمني
السـادة أعضـاء هيئـة التدريـس باجلامعـات على كل
مفـردة مـن مفـردات املقيـاس مـن حيـث :مـدى متثيل
مفـردات املقيـاس لقيـاس قـدرات أعضـاء هيئـة
التدريـس .كما قـام الباحث بحسـاب صـدق املحتوى
باسـتخدام معادلـة الويش  Lawsheحلسـاب نسـبة
صـدق املحتـوى )Content Validity Ratio (CVR
لـكل سـؤال مـن أسـئلة مقيـاس قـدرات أعضـاء هيئة
التدريـس ).(Johnston & Wilkinson, 2009
ويوضـح اجلـدول اآليت نسـب اتفـاق املحكمين
ومعامـل صـدق الويش ملقيـاس قـدرات أعضـاء هيئـة
التدريـس.

• احلـدود املوضوعيـة -:تتمثل يف بيئـات التعلم
الشـخصية ( )PLEوقـدرات أعضـاء هيئـة
التدريـس.
• احلـدود الزمنيـة -:تـم تطبيـق الشـق امليـداين
هلـذا البحـث خلال الفترة الزمنيـة مـن
 16/4/2016إىل .29/4/2016
• احلـدود املكانيـة -:تم تطبيق الشـق امليداين هلذا
البحـث يف جامعـة احلـدود الشمالية ،باململكـة
العربيـة السـعودية.
 - 3عينة البحث-:
تكـون جمتمـع البحـث مـن أعضـاء هيئـة التدريس
بجامعـة احلـدود الشمالية ،وتم اشـتقاق عينة عشـوائية
مـن أعضـاء هيئـة التدريـس (رجـا ً
ال /نسـا ًءا) ،بعـدد
مـن كليات اجلامعـة (الرتبيـة واآلداب ،وإدارة األعامل،
واالقتصـاد املنـزيل ،واملجتمـع ،والعلـوم واآلداب)
حيـث تكونـت العينـة االسـتطالعية مـن ( )26عضـو
هيئـة تدريـس ،يف حين تكونـت العينـة األساسـية مـن
( )34عضـو هيئـة تدريـس.
 - 4أدوات البحث-:
أ -مقيـاس قـدرات أعضـاء هيئـة التدريـس-:
(إعـداد /الباحـث).
 - 1اهلدف من املقياس-:
هيـدف هذا املقيـاس إىل قيـاس قدرات أعضـاء هيئة
التدريـس بكليـات (الرتبيـة واآلداب ،وإدارة األعمال،
واالقتصـاد املنـزيل ،واملجتمـع ،والعلـوم واآلداب)
بجامعـة احلدود الشمالية.
ويتكـون هذا املقيـاس من عدد ( )40مفـردة لقياس
قـدرات أعضاء هيئـة التدريس ،قام الباحـث بصياغتها
بعـد االطالع عىل بعـض املقاييس السـابقة التـي ُعنيت
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جدول رقم ()1
نسب اتفاق المحكمين ومعامل صدق الوشي لمقياس قدرات أعضاء هيئة التدريس (ن=)8
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
متوسط النسبة
الكلية لالتفاق
على المقياس

العدد
الكلي
للمحكمين
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

عدد
مرات
االتفاق
8
7
8
6
8
8
6
7
8
8
7
8
7
7
8
6
7
8
8
7
8
7
6
8
6
7
8
7
8
8
7
7
8
8
6
8
6
6
8
7

عدد
مرات
االختالف
0
1
0
2
0
0
2
1
0
0
1
0
1
1
0
2
1
0
0
1
0
1
2
0
2
1
0
1
0
0
1
1
0
0
2
0
2
2
0
1

نسبة
االتفاق
%
100
87.50
100
75
100
100
75
87.50
100
100
87.50
100
87.50
87.50
100
75
87.50
100
100
87.50
100
87.50
75
100
75
87.50
100
87.50
100
100
87.50
87.50
100
100
75
100
75
75
100
87.50

معامل
صدق الوشي
CVR
1
0.750
1
0.500
1
1
0.500
0.750
1
1
0.750
1
0.750
0.750
1
0.500
0.750
1
1
0.750
1
0.750
0.500
1
0.500
0.750
1
0.750
1
1
0.750
0.750
1
1
0.500
1
0.500
0.500
1
0.750
% 90.94
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البحـــث احلـــايل ،والوثـــوق بالنتائـــج التـــي سيســـفر

يتضـــح مـــن اجلـــدول الســـابق أن نســـب اتفـــاق

الســـادة أعضـــاء هيئـــة التدريـــس باجلامعـــات عـــى

عنهـــا البحـــث.

أســـئلة مقيـــاس قـــدرات أعضـــاء هيئـــة التدريـــس

 - 3ثبات املقياس- :

تـــراوح مـــا بـــن (.)75-100%

 معامل ثبات ألفا كرونباخ- :

كـــا يتضـــح مـــن اجلـــدول الســـابق اتفـــاق

Cronbach’s alpha

الســـادة املحكمـــن عـــى مفـــردات مقيـــاس قـــدرات

قـــام الباحـــث بحســـاب ثبـــات مقيـــاس قـــدرات

أعضـــاء هيئـــة التدريـــس بنســـبة اتفـــاق كليـــة بلغـــت

أعضـــاء هيئـــة التدريـــس باســـتخدام طريقـــة ألفـــا

(.)90.94%

كرونبـــاخ ،وقـــد بلغـــت قيمـــة معامـــل ثبـــات مقيـــاس

وعـــن نســـبة صـــدق املحتـــوى ( )CVRلالوشـــى

قـــدرات أعضـــاء هيئـــة التدريـــس باســـتخدام طريقـــة

يتضـــح مـــن اجلـــدول الســـابق أن مجيـــع مفـــردات

ألفـــا كرونبـــاخ ككل ،وهـــي ( )0.809وهـــي قيمـــة

مقيـــاس قـــدرات أعضـــاء هيئـــة التدريـــس تتمتـــع

معامـــل ثبـــات مرتفـــع.

بقيـــم صـــدق حمتـــوى مقبولـــة ،كـــا بلـــغ متوســـط

نســـبة صـــدق املحتـــوى للمقيـــاس ككل ()0.819

 معامل ثبات إعادة التطبيق- :

وهـــي نســـبة صـــدق مقبولـــة.

Test- Retest

وقـــد أفـــاد الباحـــث مـــن أراء وتوجيهـــات

قـــام الباحـــث بحســـاب ثبـــات مقيـــاس قـــدرات

الســـادة املحكمـــن مـــن خـــال جمموعـــة مـــن

أعضـــاء هيئـــة التدريـــس باســـتخدام طريقـــة إعـــادة

املالحظـــات مثـــل- :

التطبيـــق ،وذلـــك بإعـــادة تطبيـــق املقيـــاس عـــى

• تعديـــل صياغـــة بعـــض مفـــردات املقيـــاس؛
لتصبـــح أكثـــر وضوحـــ ًا.

العينـــة االســـتطالعية البالـــغ عددهـــا ( )26عضـــو

هيئـــة تدريـــس بفاصـــل زمنـــي قـــدره ( )3أســـابيع،

• إعـــادة ترتيـــب بعـــض املفـــردات بتقديـــم

وقـــد بلغـــت قيمـــة معامـــل ثبـــات إعـــادة التطبيـــق

بعضهـــا عـــى بعـــض.

للمقيـــاس ككل ( )**0.843وهـــو معامـــل ثبـــات
دال إحصائيـــ ًا عنـــد مســـتوي داللـــة (.)0.01

ومـــن خـــال حســـاب صـــدق مقيـــاس قـــدرات

أعضـــاء هيئـــة التدريـــس بطريقتـــي صـــدق املحكمـــن

وممـــا تقـــدم ومـــن خـــال حســـاب ثبـــات

وصـــدق الويش يتضـــح أن املقيـــاس يتمتـــع بمعامـــل

مقيـــاس قـــدرات أعضـــاء هيئـــة التدريـــس بطريقتـــي

صـــدق مقبـــول؛ ممـــا يشـــر إىل إمكانيـــة اســـتخدامه يف

ألفـــا كرونبـــاخ وإعـــادة التطبيـــق يتضـــح أن املقيـــاس
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واملناهـــج وطـــرق التدريـــس باجلامعـــات الســـعودية
مصحوبـــ ًا بمقدمـــة متهيديـــة تضمنـــت توضيحـــ ًا

يتمتـــع بدرجـــة مرتفعـــة مـــن الثبـــات ،ممـــا يشـــر إىل
إمكانيـــة اســـتخدامه يف البحـــث احلـــايل ،والوثـــوق

ملجـــال البحـــث ،واهلـــدف منـــه ،والتعريـــف

بالنتائـــج التـــي سيســـفر عنهـــا البحـــث.

اإلجرائـــي ملصطلحاتـــه ،هبـــدف التأكـــد مـــن

ب -مقي ــاس التح ــول نح ــو التعلي ــم اإللك ــروين:

( -إعداد /الباحث).

صالحيتـــه وصدقـــه لقيـــاس التحـــول نحـــو التعليـــم

			

اإللكـــروين ،وإبـــداء مالحظاهتـــم حـــول- :

 - 1وصف املقياس- :

هيـــدف هـــذا املقيـــاس إىل التحـــول نحـــو التعليـــم

اإللكـــروين لـــدى أعضـــاء هيئـــة التدريـــس بكليـــات

(الرتبيـــة واآلداب ،وإدارة األعـــال ،واالقتصـــاد

•

مـــدى وضـــوح ومالئمـــة صياغـــة مفـــردات

•

مدى وضوح تعليامت املقياس.

•

املنـــزيل ،واملجتمـــع ،والعلـــوم واآلداب) بجامعـــة

املقيـــاس.

مدى كفاية عدد مفردات املقياس.

• 		 تعديـــل أو حـــذف أو إضافـــة مـــا يرونـــه
حيتـــاج إىل ذلـــك.

احلـــدود الشـــالية.

ويتكـــون هـــذا املقيـــاس مـــن عـــدد ( )30مفـــردة

وقـــد قـــام الباحـــث بحســـاب نســـب اتفـــاق

أعضـــاء هيئـــة التدريـــس ،قـــام الباحـــث بصياغتهـــا

باجلامعـــات عـــى كل مفـــردة مـــن مفـــردات املقيـــاس

ُعنيـــت بقيـــاس قـــدرات أعضـــاء هيئـــة التدريـــس.

لقيـــاس التحـــول نحـــو التعليـــم اإللكـــروين.

لقيـــاس التحـــول نحـــو التعليـــم اإللكـــروين لـــدى

املحكمـــن الســـادة أعضـــاء هيئـــة التدريـــس

بعـــد االطـــاع عـــى بعـــض املقاييـــس الســـابقة التـــي

مـــن حيـــث :مـــدى متثيـــل مفـــردات املقيـــاس

كـــا قـــام الباحـــث بحســـاب صـــدق املحتـــوى

 - 2صدق املقياس- :

باســـتخدام معادلـــة الويش  Lawsheحلســـاب نســـبة

قـــام الباحـــث بحســـاب صـــدق مقيـــاس

صـــدق املحتـــوى )Content Validity Ratio (CVR

التحـــول نحـــو التعليـــم اإللكـــروين باســـتخدام

لـــكل ســـؤال مـــن أســـئلة مقيـــاس التحـــول نحـــو

)Lawshe Content Validity Ratio (CVR

ويوضـــح اجلـــدول اآليت نســـب اتفـــاق املحكمـــن

صـــدق املحكمـــن وصـــدق املحتـــوى لـــاويش

التعليـــم اإللكـــروين.

حيـــث تـــم عـــرض االختبـــار يف صورتـــه األوليـــة

ومعامـــل صـــدق الويش ملقيـــاس التحـــول نحـــو

عـــى عـــدد ( )8مـــن أســـاتذة تكنولوجيـــا التعليـــم

التعليـــم اإللكـــروين.
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أمحد بن معجون العنزي :برنامج تدرييب قائم على بيئات التعلم الشخصية ( )PLEلتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس جبامعة احلدود الشمالية
جدول رقم ()2
نسب اتفاق المحكمين ومعامل صدق الوشي لمقياس التحول نحو التعليم اإللكتروني (ن=)8
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
متوسط النسبة
الكلية لالتفاق
على المقياس

العدد
الكلي
للمحكمين
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

عدد
مرات
االتفاق
7
8
8
7
7
8
8
8
7
7
6
8
6
8
7
7
7
7
8
7
8
8
7
6
8
8
8
8
6
8

عدد
مرات
االختالف
1
0
0
1
1
0
0
0
1
1
2
0
2
0
1
1
1
1
0
1
0
0
1
2
0
0
0
0
2
0

نسبة
االتفاق
%
87.50
100
100
87.50
87.50
100
100
100
87.50
87.50
75
100
75
100
87.50
87.50
87.50
87.50
100
87.50
100
100
87.50
75
100
100
100
100
75
100

معامل
صدق الوشي
CVR
0.750
1
1
0.750
0.750
1
1
1
0.750
0.750
0.500
1
0.500
1
0.750
0.750
0.750
0.750
1
0.750
1
1
0.750
0.500
1
1
1
1
0.500
1
% 92.08
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التعليـم اإللكتروين باسـتخدام طريقـة ألفـا كرونباخ،
وقـد بلغـت قيمـة معامل ثبـات مقيـاس التحـول نحو
التعليـم اإللكتروين باسـتخدام طريقـة ألفـا كرونبـاخ
ككل ،وهـي ( )0.782وهـي قيمـة معامـل ثبـات
مر تفع .
 معامل ثبات إعادة التطبيقTest- Retest - :
قـام الباحث بحسـاب ثبـات مقياس التحـول نحو

يتضـح من اجلدول السـابق أن نسـب اتفاق السـادة
أعضـاء هيئـة التدريس باجلامعـات عىل أسـئلة مقياس
التحـول نحـو التعليـم اإللكتروين تتراوح مـا بين
(.)75-100%
كما يتضـح مـن اجلـدول السـابق اتفـاق السـادة
املحكمين على مفردات مقيـاس التحول نحـو التعليم
اإللكتروين بنسـبة اتفـاق كليـة بلغـت (.)92.08%

التعليـم اإللكتروين باسـتخدام طريقة إعـادة التطبيق،
وذلك بإعـادة تطبيق املقيـاس عىل العينة االسـتطالعية
البالـغ عددهـا ( )26عضـو هيئـة تدريـس ،بفاصـل
زمنـي قـدره ( )3أسـابيع ،وقـد بلغـت قيمـة معامـل
ثبـات إعـادة التطبيـق للمقيـاس ككل ()**0.826
وهـو معامـل ثبـات دال إحصائيـ ًا عنـد مسـتوي داللة
(.)0.01
وممـا تقـدم ومـن خلال حسـاب ثبـات مقيـاس
التحـول نحـو التعليـم اإللكتروين بطريقتـي ألفـا
كرونبـاخ وإعـادة التطبيـق يتضـح أن املقيـاس يتمتـع
بدرجـة مرتفعـة مـن الثبـات ،ممـا يشير إىل إمكانيـة
اسـتخدامه يف البحـث احلـايل ،والوثـوق بالنتائـج التي
سيسـفر عنهـا البحـث.
برنامج التدريب اإللكرتوين املقرتح- :
يسـتند هـذا الربنامـج التدريبـي إىل بيئـات التعلـم
الشـخصية ()PLE؛ هبـدف تنميـة قدرات أعضـاء هيئة
التدريـس بجامعـة احلـدود الشمالية يف التحـول نحـو

وعـن نسـبة صـدق املحتـوى ( )CVRلالوشـى
يتضـح مـن اجلـدول السـابق أن مجيع مفـردات مقياس
التحـول نحـو التعليـم اإللكتروين تتمتـع بقيـم صدق
حمتـوى مقبولة ،كام بلغ متوسـط نسـبة صـدق املحتوى
للمقيـاس ككل ( )0.842وهـي نسـبة صـدق مقبولة.
وقـد أفـاد الباحـث مـن أراء وتوجيهـات السـادة
املحكمين من خلال جمموعة مـن املالحظـات مثل-:
• تعديـل صياغـة بعـض مفـردات املقيـاس؛
لتصبـح أكثـر وضوحـ ًا.
• إعـادة ترتيـب بعض املفـردات بتقديـم بعضها
على بعـض.
ومـن خلال حسـاب صدق مقيـاس التحـول نحو
التعليـم اإللكرتوين بطريقتي صـدق املحكمني وصدق
الويش يتضـح أن املقيـاس يتمتـع بمعامـل صـدق
مقبـول؛ ممـا يشير إىل إمكانيـة اسـتخدامه يف البحـث
احلـايل ،والوثـوق بالنتائج التي سيسـفر عنهـا البحث.
 - 3ثبات املقياس-:
 معامـل ثبات ألفـا كرونبـاخCronbach’s -:

التعليـم اإللكرتوين ،وتطلـب تنفيذ الربنامـج التدريبي

القائـم على بيئـات التعلـم الشـخصية ( )16سـاعة

alpha

قـام الباحث بحسـاب ثبـات مقياس التحـول نحو

تدريبية.
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بورد.

 األهداف العامة للربنامج التدريبي- :

 1 .1تنميـة قـدرات أعضـاء هيئة التدريـس بجامعة

 2 .2كيفية تسجيل الدخول ملوقع النظام.

 2 .2تنميـة قـدرات التحـول نحـو التعليـم

 4 .4التعرف عىل الوحدات النمطية (.)Modules

بجامعـة احلـدود الشمالية.
 األهداف السلوكية للربنامج التدريبي-:

 6 .6تسـجيل الدخـول كطالـب إىل مقـرر خـاص،

 3 .3حترير املعلومات الشخصية.

احلدود الشمالية

 5 .5قائمة املقرر الرئيسة.

اإللكتروين لـدى أعضـاء هيئـة التدريـس

وحـل الواجبـات واالختبـارات واملشـاركة يف

بعـد االنتهـاء من هـذا الربنامـج التدريبـي جيب أن
يكـون املتـدرب قادر ًا على أن-:

املنتديات.

 7 .7عنـارص إنشـاء املحتـوى والرتكيـز على كل

ُ 1 .1ييد استخدام األدوات املتاحة يف النظام.

عنصر إلنتـاج مقـرر إلكتروين.

 2 .2يدير صفحته الشخصية.

 8 .8اإلعالنات ،إضافة رابط وكيفية إنشائها.

ُ 3 .3يضيف إعالنات إىل صفحته الشخصية.

 9 .9الربيـد اإللكرتوين ورسـائل الـدورة التدريبية

 4 .4يرفع الواجبات ويصححها.
ُ 5 .5يعد اختبار ًا إكرتوني ًا يف جمال ختصصه.

11010الواجبـات إنشـاؤها ورفعهـا للطلاب،

ُ 7 .7يصمم املنتديات ويديرها.

 1111تصميم شكل املقرر التدريبي وبنيته.

والتقويم.

ُ 6 .6يدير املحتوى التعليمي و ُيصنفه.

وبعـد ذلـك تقييمهـا بعـد رد الطلاب عليهـا.

 8 .8يستخدم الرسائل والربيد اإللكرتوين.
 طرائـق التدريـس املسـتخدمة يف الربنامـج
التدريبـي- :

 1313مركـز التقديـرات وتقييـم الواجبـات

 2 .2طريقة املناقشة.

 11414إنشـاء املنتديـات وسالسـل الرسـائل

 1212االختبـارات إنشـاؤها وتصميمهـا ،ومـن ثم
التحكـم بنرشها.

 1 .1طريقة املحارضة.

و ا ال ختبـا ر ا ت .

 3 .3طريقة العصف الذهني.

وإعـدادات املنتـدى.
 التخطيـط الزمنـى لجلسـات البرنامـج

4 .4طريقة التعلم التعاوين.

 5 .5طريقة الرحالت املعرفية .Web Quest
 حمتوى الربنامج التدريبي- :

التدريبـي:

-

تطلـب تنفيـذ الربنامـج التدريبـي القائـم على

 1 .1مقدمـة عـن التعليـم اإللكتروين ونظـام بالك

بيئـات التعلـم الشـخصية عـدد ( )8جلسـات تدريبية
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بواقـع عـدد ( )16سـاعة تدريبيـة ،ويوضـح اجلـدول

 صدق الربنامج التدريبي- :

اآليت املخطـط الزمنـى واملحتـوى التعليمـي جللسـات

تـم عـرض الربنامـج التدريبـي القائـم على بيئات

الربنامـج التدريبـي- :

التعلـم الشـخصية يف صورتـه األوليـة على عـدد ()8

جدول رقم ()3
المخطط الزمنى والمحتوى التعليمي لجلسات البرنامج التدريبي
م

اليوم

التوقيت

1

االثنين

12-10

2

األربعاء

2-12

3

االثنين

12-10

4

األربعاء

2-12

5

االثنين

12-10

6

األربعاء

2-12

7

االثنين

12-10

8

األربعاء

2-12

المحتوى التعليمي والتدريبي
 التطبيق القبلي ألدوات البحث والترحيب بالمشاركين
وتوعيتهم بطبيعة البرنامج وعدد الجلسات ومواعيد
اللقاءات.
 مقدمة عن التعليم اإللكتروني ونظام بالك بورد.
 كيفية تسجيل الدخول لموقع النظام.
 تحرير المعلومات الشخصية.
 التعرف على الوحدات النمطية (.)seludoM
 قائمة المقرر الرئيسة.
 تسجيل الدخول كطالب إلى مقرر خاص وحل
الواجبات واالختبارات والمشاركة في المنتديات.
 عناصر إنشاء المحتوى والتركيز على كل عنصر
إلنتاج مقرر إلكتروني.
 اإلعالنات ،إضافة رابط وكيفية إنشائها.
 البريد اإللكتروني ورسائل الدورة التدريبية والتقويم.
 الواجبات إنشاؤها ورفعها للطالب وبعد ذلك تقييمها
بعد رد الطالب عليها.
 تصميم شكل المقرر التدريبي وبنيته.
 االختبارات إنشاؤها وتصميمها ،ومن ثم التحكم بنشرها.
مركز التقديرات وتقييم الواجبات واالختبارات.

 إنشاء المنتديات وسالسل الرسائل وإعدادات المنتدى.
التطبيق البعدي ألدوات البحث وتقويم البرنامج وغلقه
وشكر السادة المشاركين.

المجموع الكلي

عدد
الساعات
2

2

2

2

2
2
2
2
16
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جدول رقم ()4
نسب اتفاق السادة المحكمين حول البرنامج التدريبي القائم على بيئات التعلم الشخصية (ن=)8
عدد
مرات
االتفاق

عدد
مرات
االختالف

نسبة
االتفاق
%

1

وضوح أهداف البرنامج التدريبي.

8

0

100

2

مدى الترابط بين جلسات البرنامج التدريبي.

8

0

100

7

1

87.5

6

2

75

7

1

87.5

8

0

100

7

1

87.5

م

3
4
5
6
7

البند

مدى الترابط بين أهداف البرنامج التدريبي
ومحتواه.
مدى كفاية المدة الزمنية ال ُمخططة للبرنامج
التدريبي.
مدى فعالية االستراتيجيات المستخدمة في البرنامج
التدريبي.
مدى فعالية األنشطة المختلفة ومدى ارتباطها
بأهداف البرنامج التدريبي.
مدى كفاية أساليب التقويم المستخدمة في البرنامج
التدريبي ومالئمتها.

النسبة الكلية
لالتفاق على
البرنامج

% 91.07

 -الرتابـط بين أهـداف الربنامـج التدريبـي

مـن أسـاتذة تكنولوجيـا التعليـم واملناهـج وطـرق
التدريـس باجلامعـات السـعودية مصحوبـ ًا بمقدمـة

و حمتـو ا ه .

منـه ،والتعريـف اإلجرائـي ملصطلحاته؛ هبـدف التأكد

ا لتد ر يبـي .

 -كفايـة املـدة الزمنيـة ا ُملخططـة للربنامـج

متهيديـة تضمنـت توضيحـ ًا ملجـال البحـث ،واهلـدف

 -فعالية االستراتيجيات املسـتخدمة يف الربنامج

مـن صالحيته وصدق بنائـه وقدرته على تنمية قدرات

التدريبـي.

أعضـاء هيئـة التدريـس بجامعـة احلـدود الشمالية يف

 -فعاليـة األنشـطة املختلفـة ومـدى ارتباطهـا

التحول نحـو التعليـم اإللكرتوين ،وإبـداء مالحظاهتم

بأهـداف الربنامـج التدريبـي.

حـول مـدى- :

 -كفاية أسـاليب التقويم املسـتخدمة يف الربنامج

 -وضوح أهداف الربنامج التدريبي.

التدريبـي ومالئمتهـا.

 الرتابط بني جلسات الربنامج التدريبي.76
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نتائج البحث

ويوضـــح اجلـــدول رقـــم ( )4نســـب اتفـــاق

ومناقشتها وتفسريها- :

الســـادة املحكمـــن حـــول الربنامـــج التدريبـــي

يتنـاول هـذا اجلـزء اختبـار صحـة فـروض البحث

القائـــم عـــى بيئـــات التعلـــم الشـــخصية.

وتفسير النتائـج ومناقشـتها يف ضـوء اإلطـار النظـري

يتضـــح مـــن اجلـــدول الســـابق أن نســـبة االتفـــاق

والدراسـات السـابقة ،وخيتتـم الباحـث هـذا اجلـزء

الكليـــة مـــن قبـــل الســـادة املحكمـــن عـــى صالحيـــة

بتوصيـات البحـث والبحـوث املقرتحـة.

الربنامـــج التدريبـــي القائـــم عـــى بيئـــات التعلـــم

اعتمـد الباحـث يف التحليـل اإلحصائـي للبيانـات

الشـــخصية بلغـــت ( ،)91.07%وهـــي نســـبة اتفـــاق

للتأكـد مـن صحـة فـروض البحـث مـن عدمهـا على

مرتفعـــة؛ ممـــا ُيشـــر إىل صالحيـــة الربنامـــج للتطبيـــق

األسـاليب اإلحصائيـة اآلتيـة- :

والوثـــوق بالنتائـــج التـــي س ُيســـفر عنهـــا البحـــث.

• اختبـار «ت»  t-Testللمقارنة بني املتوسـطات

وتوضـــح األشـــكال ( )3-5بعـــض شاشـــات

املرتبطـة وغير املرتبطـة.

الربنامـــج التدريبـــي.

جدول ()5
داللة الفروق وحجم التأثير بين متوسطات درجات
أفراد المجموعة التجريبية في القياسين
القبلي والبعدي لقدرات أعضاء هيئة التدريس (ن=)34

المتغيرات
قدرات
أعضاء هيئة التدريس

القياس القبلي

القياس البعدي

داللة الفروق

م

ع

م

ع

قيمة (ت)

17

11.135

39

11.196

8.124

78

حجم التأثير
()η2

مستوى
الداللة

القيمة

الداللة

0.01

0.667

مرتفع
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جدول ()6
داللة الفروق وحجم التأثير بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسين
القبلي والبعدي للتحول نحو التعليم اإللكتروني (ن=)34
القياس القبلي

المتغيرات
التحول نحو التعليم
اإللكتروني

القياس البعدي

م

ع

م

ع

قيمة (ت)

مستوى
الداللة

61.16

7.57

83.28

4.32

14.798

0.01

نسـبة الكسـب املعـدل لبلاك Blacke

Ratio

Gain

القيمة

الداللة

 0.869مرتفع

املجموعـة التجريبيـة يف القياسين القبلي والبعـدي

• حجم التأثري .Effect Size
•

داللة الفروق

حجم التأثير
()η2

لقـدرات أعضـاء هيئـة التدريـس.

.Modified

كام قـام الباحث بحسـاب حجم التأثير مربع إيتا

واسـتخدم الباحث يف التحليل اإلحصائي للبيانات

( )η2للتعـرف على حجـم تأثير الربنامـج التدريبي

حزمـة الربامج اإلحصائيـة للعلـوم االجتامعية (SPSS

القائم على بيئات التعلم الشـخصية ( )PLEيف تنمية

ومناقشتها- :

الشاملية.

) ،20وفيما ييل اختبار فـروض البحث وتفسير النتائج

قـدرات أعضـاء هيئـة التدريـس بجامعـة احلـدود

 - 1اختبار الفرض األول- :

ويوضح اجلدول السـابق رقـم ( )5داللة الفروق

ينـص على أنـه يوجـد فـرق دال إحصائيـا عنـد

وحجـم التأثير بين متوسـطات درجـات أفـراد

مسـتوى ( )0.05بين متوسـطات درجـات أفـراد

املجموعـة التجريبيـة يف القياسين القبلي والبعـدي

لقـدرات أعضـاء هيئـة التدريـس لصالـح القيـاس

يتضـح من اجلـدول السـابق أنـه يوجد فـرق دال
إحصائيـ ًا بين متوسـطات درجـات أفـراد املجموعة

اختبـار «ت»  t-testللمجموعـات املرتبطـة حلسـاب

أعضـاء هيئـة التدريـس لصالـح القيـاس البعـدي،

املجموعـة التجريبيـة يف القياسين القبلي والبعـدي

لقـدرات أعضـاء هيئـة التدريـس.

البعـدي.

والختبـار صحـة هذا الفـرض اسـتخدم الباحث

التجريبيـة يف القياسين القبلي والبعـدي لقـدرات

داللـة الفـروق بين متوسـطات درجـات أفـراد

حيـث بلغـت قيمـة (ت) املحسـوبة ( )8.124وهي
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قيمـة دالـة إحصائيـ ًا عنـد مسـتوى داللـة (.)0.01

داللـة الفـروق بين متوسـطات درجـات أفـراد

وعـن حجـم تأثير ( )η2الربنامـج التدريبـي

املجموعـة التجريبيـة يف القياسين القبلي والبعـدي

تنميـة قـدرات أعضـاء هيئـة التدريـس بجامعـة

كام قـام الباحث بحسـاب حجم التأثير مربع إيتا

القائـم على بيئـات التعلـم الشـخصية ( )PLEيف

للتحـول نحـو التعليـم اإللكتروين.

احلـدود الشمالية ،يتضـح مـن اجلـدول السـابق أن

( )η2للتعـرف على حجـم تأثير الربنامـج التدريبي

حجـم تأثير الربنامـج التدريبـي القائـم على بيئـات

القائم على بيئات التعلم الشـخصية ( )PLEيف تنمية

التعلـم الشـخصية ( )PLEيف تنميـة قـدرات أعضاء

التحـول نحـو التعليم اإللكتروين لدى أعضـاء هيئة

هيئـة التدريـس بجامعـة احلـدود الشمالية بلـغ

التدريـس بجامعة احلدود الشمالية.

( ،)0.667وهـو حجـم تأثير مرتفـع ،أي :أن نسـبة

ويوضـح اجلـدول رقـم ( )6داللـة الفـروق،

التبايـن يف قـدرات أعضـاء هيئـة التدريـس بجامعـة

وحجـم التأثير بين متوسـطات درجـات أفـراد

احلـدود الشمالية ،والتـي ترجـع للربنامـج التدريبي

املجموعـة التجريبيـة يف القياسين القبلي والبعـدي

القائـم على بيئـات التعلـم الشـخصية ( )PLEهـي

للتحـول نحـو التعليـم اإللكتروين.

(.)66.7%

يتضـح من اجلـدول السـابق أنـه يوجد فـرق دال

إحصائيـ ًا بين متوسـطي درجـات أفـراد املجموعـة
التجريبيـة يف القياسين القبيل والبعـدي للتحول نحو

 - 2اختبار الفرض الثاين- :

التعليـم اإللكتروين لصالـح القياس البعـدي ،حيث

ينـص على أنـه «يوجـد فـرق دال إحصائيـ ًا عنـد

بلغت قيمـة (ت) املحسـوبة ( ،)14.798وهي قيمة

املجموعـة التجريبيـة يف القياسين القبلي والبعـدي

وعـن حجم تأثير ( )η2الربنامـج التدريبي القائم

مسـتوى ( )0.05بين متوسـطات درجـات أفـراد

دالـة إحصائي ًا عند مسـتوى داللـة (.)0.01

للتحـول نحـو التعليـم اإللكتروين لصالـح القياس

على بيئـات التعلـم الشـخصية ( )PLEيف تنميـة

والختبـار صحـة هذا الفـرض اسـتخدم الباحث

هيئـة التدريـس بجامعة احلـدود الشمالية ،يتضح من

البعـدي».

التحـول نحـو التعليـم اإللكتروين لـدى أعضـاء

اختبـار «ت»  t-testللمجموعـات املرتبطـة حلسـاب

اجلـدول السـابق أن حجـم تأثير الربنامـج التدريبي
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القائم على بيئات التعلم الشـخصية ( )PLEيف تنمية

نتائجهـا عـن وجـود أثـر دال إحصائيـ ًا لربنامـج

وهـو حجـم تأثير مرتفـع ،أي :أن نسـبة التبايـن يف

عىل بعـض استراتيجيات التدريس احلديثـة ،وأخري ًا

تدريـب إلكتروين مقترح لتدريـب معلمـي العلـوم

التحـول نحـو التعليـم اإللكتروين بلـغ (،)0.869

تتفـق هـذه النتيجـة مـع نتائـج دراسـة (اخليـال،

التحـول نحـو التعليـم اإللكتروين لـدى أعضـاء

 )2007والتـي كشـفت نتائجهـا عن فاعليـة برنامج

هيئـة التدريـس بجامعـة احلـدود الشمالية ،والتـي

مقترح للتدريـب عـن بعـد لتنميـة مفاهيـم علـم

ترجـع للربنامـج التدريبـي القائـم عىل بيئـات التعلم

الفضـاء ومهـارات تدريسـها لـدى معلمـي العلـوم

الشـخصية ( )PLEهـي (.)86.9%

باملرحلـة اإلعداديـة.

مناقشة وتفسري نتائج البحث- :

و ُيرجـع الباحـث هـذه النتيجـة إىل األسـباب

اآلتيـة-:

فيما خيتـص بالدراسـات التـي بحثـت يف فعاليـة

• تعـد بيئـة التدريـب اإللكتروين إحـدى

برامـج التدريـب اإللكتروين تتفـق هـذه النتيجة مع

املداخـل احلديثـة القائمـة على اسـتخدام

نتائـج الكثير مـن الدراسـات والبحـوث السـابقة

تكنولوجيـا املعلومـات يف تصميـم املواقـف

مثـل دراسـة (أبـو خطـوة2013 ،م) والتي كشـفت

التعليميـة ،والتـي تزيـد مـن اسـتخدام

نتائجهـا عـن فاعليـة برنامـج مقترح قائـم على

استراتيجيات التعلم النشـط واسرتاتيجيات

التدريـب اإللكتروين عـن بعـد يف تنميـة بعـض

التعلـم املتمركـز حـول املتـدرب ،كما

مهـارات التعليـم اإللكتروين لـدى أعضـاء هيئـة

أهنـا تشـجع على التعليـم اإلجيـايب وربـط

التدريـس ،كما تتفـق هـذه النتيجة مـع نتائج دراسـة

املعلومـة ،كام تـؤدى إىل التجريب واملشـاهدة

(بـدر2011 ،م) والتـي كشـفت نتائجها عـن فعالية

واالسـتنتاج.

برنامـج تدريبـي عبر اإلنرتنـت يف تنميـة معـارف

ّ
مكـن برنامـج التدريـب القائـم على بيئـات
•

ومهـارات بنـاء االختبـارات التحصيليـة لـدى

التعلـم الشـخصية السـادة أعضـاء هيئـة

معلمات الرياضيـات ،كذلك تتفـق هـذه النتيجة مع

التدريـس  -عينـة البحـث  -مـن التعبير

نتائـج دراسـة (احلميري2008 ،م) والتـي كشـفت
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بحريـة عـن أفكارهـم مـع إتاحـة الوقت هلم

ومـن خلال األسـباب العلميـة املنطقية السـابقة

• تنوع مصـادر املعلومات يف برنامـج التدريب

كشـفت عـن برنامج تدريبـي قائم عىل بيئـات التعلم

تـم اسـتخدام طـرق متنوعـة؛ لتوصيـل

التدريـس بجامعـة احلدود الشمالية يف التحـول نحو

يتضـح للباحـث منطقية نتائـج هذه الدراسـة ،والتي

للتعلـم واملشـاركة.

الشـخصية ()PLE؛ لتنميـة قـدرات أعضـاء هيئـة

القائـم على بيئـات التعلـم الشـخصية حيث
املحتـوى التعليمـي.

•

التعليـم اإللكرتوين.

املرونـة الكافيـة لربنامج التدريب القائم عىل

بيئات التعلم الشـخصية يف تلبية االحتياجات

الفرديـة وأنماط التعلم لـدى السـادة أعضاء

توصيات ومقرتحات البحث- :

هيئـة التدريـس  -عينـة البحـث  -باختالف

مـن خلال نتائـج البحث احلـايل يـويص الباحث

مسـتوياهتم وأعامرهم وأوقاهتم.

بام يلي- :

• احتـواء برنامـج التدريـب القائم على بيئات

 1 .1رضورة العنايـة بربامـج تدريـب أعضاء هيئة

التعلـم الشـخصية على العديد من األنشـطة

التدريـس بمؤسسـات التعليـم اجلامعـي،

التعاونيـة والفرديـة املتدرجـة واملتكاملـة،

وتطويرهـا بحيـث تتلاءم مـع احتياجاهتـم

والتـي قـد يكون من شـأهنا املسـامهة يف تنمية

واملشـكالت التـي تواجههـم أثنـاء عمليـات

قـدرات أعضـاء هيئـة التدريـس والتحـول

التعليـم والتعلـم والتدريـب.

نحـو التعلـم اإللكتروين.

• غلـب على برنامـج التدريـب القائـم على

2 .2التوسـع يف برامـج التدريـب اإللكتروين

والتعلـم عـن طريـق األنشـطة فأصبـح

نظامـ ًا فرديـ ًا وجـز ًءا مـن منظومـة التدريب،

بمؤسسـات التعليـم اجلامعـي؛ لتصبـح

بيئـات التعلـم الشـخصية طابـع التفاعليـة،

وليـس نظامـ ًا ثانويـ ًا يدعـم النظـام التقليدي

املتـدرب إجيابي ًا باسـتمرار يف موقـف التعلم؛

فحسـب .

وهـذا مـن شـأنه أن يعظـم مـن مكاسـب

3 .3توفير نظـام داخـل مؤسسـات التعليـم

املتـدرب التعليميـة.
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اجلامعـي جلمـع احتياجـات التدريـب

وعلــم النفــس.2 )2(19 ،
احلازمي ،بندر عبد اهلل .)2014( .لقاء مع األستاذ  /بندر
عبد اهلل احلازمي املرشف عىل شبكة التدريب عن
بعد .أجرى اللقاء :إدارة منهل الثقافة الرتبوية .متاح
عىل http://www.manhal.net/articles.php?ac� :

اإللكتروين ألعضـاء هيئـة التدريـس
باعتبارهـا األسـاس الذي ترتكـز عليه برامج
التدريـب اإللكتروين وإعـداد الربامـج التي

tion=show&id=2692

حتقـق ذلـك.

احلمــري ،عبــد القــادر2008( .م) .أثــر برنامــج تدريــب
إلكــروين مقــرح لتدريــب معلمــي العلــوم عــى
بعــض اســراتيجيات التدريــس احلديثــة( .رســالة
دكتــوراه غــر منشــورة) .كليــة الرتبيــة ،مكــة
املكرمــة :جامعــة أم القــرى.
أبــو خطــوة ،الســيد عبــد املــوىل2013( .م) .فاعليــة
برنامــج مقــرح قائــم عــى التدريــب اإللكــروين
عــن بعــد يف تنميــة بعــض مهــارات التعليــم
اإللكــروين لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس .املؤمتــر
الــدويل الثالــث للتعلــم اإللكــروين والتعليــم عــن
بعــد ،الريــاض.
اخليــال ،نيفــن2007( .م) .برنامــج مقــرح للتدريــب
عــن بعــد لتنميــة مفاهيــم علــم الفضــاء ومهــارات
تدريســها لــدى معلمــي العلــوم باملرحلــة
اإلعداديــة( .رســالة ماجســتري) .كليــة الرتبيــة،
اإلســكندرية :جامعــة اإلســكندرية.
الشــتيحي ،إينــاس2010( .م) .التنميــة املهنيــة ملعلــات
ريــاض األطفــال عــر اإلنرتنــت .النــدوة األوىل يف
تطبيقــات تقنيــة املعلومــات واالتصــال يف التعليــم
والتدريــب .كليــة الرتبيــة ،الريــاض :جامعــة امللــك
ســعود.
العنــزي ،أمحــد بــن معجــون2014( .م) .عوامــل نجــاح
مرشوعــات التعليــم اإللكــروين باجلامعــات
الناشــئة .مؤمتــر اجلمعيــة العربيــة لتكنولوجيــا
الرتبيــة -آفــاق يف تكنولوجيــا الرتبيــة ،مجهوريــة
مــر العربيــة :جامعــة القاهــرة.

 4 .4إعـداد قائمـة تدريبية مصنفـة إىل ختصصات
علميـة وأدبيـة؛ لتحقـق رغبـات واجتاهـات

أعضـاء هيئـة التدريـس بما يدعـم التعليـم
اإللكتروين داخـل مؤسسـات التعليـم
اجلامعـي وحيقـق أكبر فائـدة منـه.

5 .5رضورة العنايـة بإدخـال بيئـات التعلـم
الشـخصية ( )PLEوالفصـول االفرتاضيـة
بربامـج التدريـب اإللكتروين داخـل

مؤسسـات التعليـم اجلامعـي.

املراجع:

أو ًال  /املراجع العربية:
بــدر ،بثينــة2011( .م) .فعاليــة برنامــج تدريبــي
عــر اإلنرتنــت يف تنميــة معــارف ومهــارات
بنــاء االختبــارات التحصيليــة لــدى معلــات
الرياضي��ات .جملــة دراســات عربيــة يف الرتبيــة
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 التعليــم عــن بعــد ودوره يف.)م2010( . عــاء،قنديــل
 مؤسســة: القاهــرة.تدريــب القيــادات التعليميــة
.طيبــة للنــر والتوزيــع
املركــز الوطنــي للتعلــم اإللكــروين والتعليــم عــن
- حلقــة النقــاش الثانيــة عــرة.)م2014( .بعــد
، عوامــل النجــاح،ممارســات التعلــم اإللكــروين
. جامعــة اجلــوف:اجلــوف
.املركــز الوطنــي للتعلــم اإللكــروين والتعليــم عــن بعــد
 بيئــات- حلقــة النقــاش الثالثــة عــرة.)م2014(
 جامعــة: الريــاض،التعلــم اإللكــروين املســتقبلية
.امللــك ســعود
 املســتويات.)م2014( . مصطفــى أبــو النــور،مصطفــى
املعياريــة لبيئــات التعليــم الشــخصية للموهوبــن
 مؤمتــر اجلمعيــة العربيــة لتكنولوجيــا.علميــا
 مجهوريــة،آفــاق يف تكنولوجيــا الرتبيــة-الرتبية
. جامعــة القاهــرة:مــر العربيــة

cisco, 1, 236-242.
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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
) هـ1438/02/06  هـ؛ وقبل للنشر يف1436/06/10 (قدم للنشر يف
 وذلك بعـد تكوين، هدفـت هـذه الدراسـة إىل حتديـد متطلبـات حتقيق األهـداف العامـة للتعليم عن بعـد من وجهـة نظر أعضـاء هيئة التدريـس:ملخـص البحـث
 والكشـف عن واقع، وحتديـد أهداف عامة للتعليـم عن بعد من وجهـة نظر أعضاء هيئـة التدريس،إطـار مرجعـي لفلسـفة التعليم عـن بعد يف اجلامعات السـعودية
 وقد توصلت الدراسـة.واسـتخدمت الدراسـة املنهـج الوصفي بأسـلوبيه الوثائقي واملسـحي.تنفيـذ برامـج التعليـم عـن بعد مـن وجهة نظر أعضـاء هيئة التدريس
 كام توصلت، أن أفـراد عينـة الدراسـة موافقـون بدرجـة كبيرة عىل األهـداف العامـة للتعليم عن بعـد التي يمكن حتقيقهـا يف اجلامعـات السـعودية:إىل نتائـج أمههـا
 وأن أفراد،إىل أن وجهـة نظـر أفـراد عينـة الدراسـة على واقـع تنفيـذ برامـج التعليم عن بعـد كانت مرضيـة بدرجـة عالية عىل عـدد من مالمـح واقع تنفيـذ الربامـج
 وخلصت املقابلـة إىل أنه يمكن.عينـة الدراسـة موافقـون بدرجـة كبرية جـد ًا عىل وجود متطلبـات لتحقيق األهـداف العامة للتعليم عن بعـد يف اجلامعات السـعودية
 ومواءمة خمرجات، تنفذ فيه مقـررات إلكرتونية تفاعليـة،حتقيـق األهـداف العامة للتعليم عن بعد عندما تتبنى اجلامعات السـعودية فلسـفة واضحـة للتعليم عن بعد
. وتوصلت الدراسـة إىل العديد مـن التوصيات يف ضوء نتائج الدراسـة.التعليـم عـن بعد لسـوق العمـل وإجياد املرجعية األساسـية والوحيدة هلـذا النوع من التعليـم
أعضاء هيئة التدريس-اجلامعات السعودية-التعليم عن بعد- فلسفة:كلامت مفتاحية
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املقدمة

خمرجـات التعليـم أو التحصيـل العلمـي،

أصبـح التعليـم عـن بعـد منتشر ًا برسعـة يف

فكثير من الدراسـات تشير إىل أنـه ليس هناك

يف جامعـات الـدول الناميـة حتـاول جـادة اإلفـادة مـن

الذيـن تلقـوا تعليمهـم عن بعـد وبين أقراهنم

فـرق يف التحصيـل األكاديمـي بين الطلاب

اجلامعـات ،ليـس يف الـدول املتقدمة فحسـب بل حتى

الذيـن تلقـوا تعليمهـم يف حجـرات الدراسـة

إجيابيـات هـذا النظـام.

(الزكـري1423 ،هــ)

وعلى مسـتوى اجلامعـات اخلليجيـة فقـد أثبتـت

 -إضافـة إىل أنـه يتناسـب مـع التقـدم العلمـي

دراسـة اسـتطالعية عـن واقـع التعليـم عـن بعـد

الرسيـع والرتاكـم املعـريف الكبير الـذي

بجامعـات دول جملس التعاون لـدول اخلليج العريب أن

نعيشـه هـذه األيـام فمتابعـة اجلديـد يف جمـال
ً
مثلا
مـا ،كالطـب وهندسـة احلاسـب اآليل

معظم اجلامعـات اخلليجية ختطط لألخـذ بنظام التعليم

عـن بعـد؛ ملـا لـه مـن إجيابيـات( ،عفيفـي.)2007،

يمكـن أن يتـم عـن بعـد يوميـ ًا عبر الشـبكة

فاالندمـاج الـذي حصل بين التقنيـة واالتصاالت
فتـح آفاق ًا رحبـة للجامعات؛ حلـل املشـاكل التي تعاين

العامليـة للمعلومـات (اإلنرتنـت)؛ هلـذا يعـد

ومشـكلة النقـص يف أعضـاء هيئـة التدريـس يف بعض

ومسـايرة لظـروف احليـاة التـي نعيشـها اليـوم.

األخـذ هبذا النـوع مـن التعليم مواكبـة للعرص

منهـا اجلامعـات مثـل مشـكلة القبـول واالسـتيعاب
التخصصـات ،ومشـكلة تعلـم الفتاة.

وهنـاك مبررات عديـدة تدفعنـا لألخـذ بنظـام

مشكلة الدراسة:
وتأسيسـ ًا على مـا تقـدم ،وانطالقـ ًا مـن أمهيـة

 -فقد أشـارت دراسـة بكر إىل أنه يرتبط بفلسـفة

نحـو تأسـيس عمادات للتعليـم عـن بعـد ،تكـون

وحـده ،ولكـن مـن أجـل التعليـم والتنميـة

عملـت اجلامعـات مـن خالهلـا على تطويـر براجمهـا،

التعليـم عـن بعـد يف اجلامعات ،كما أكدهتـا العديد من

توظيـف التقنيـات يف اجلامعات السـعودية ،تـم التوجه

الدراسـات والبحـوث يف هـذا املجـال منهـا:

مسـؤولة عـن تطويـر فعاليـات التعليـم عـن بعـد ،إذ

التعليـم املسـتمر ،ليـس مـن أجـل التعليـم

وحتسين مشـاريعها التنمويـة بغيـة اسـتيعاب األعـداد

ومواجهـة املتطلبـات واحلاجـات واملهـارات
التـي تسـتحدث يومـ ًا بعـد يـوم ،ويف شـتى

الكبيرة مـن امللتحقين بالتعليـم اجلامعي ،السـيام وأن

 -وقـد أكـد الزكـري أن البحـث العلمـي أثبـت

1435هــ) تؤكد عىل وجود تزايد مسـتمر يف معدالت

مـؤرشات خطـة التنميـة التاسـعة للدولـة(1431-

املجـاالت (بكـر2000 ،م).

االلتحـاق بالتعليـم العـايل ،فقـد ارتفـع عـدد الطالب

أن احلاجـز املـكاين ليـس لـه تأثير سـلبي على
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املقيديـن يف التعليـم العـايل مـن  571.8ألـف طالـب

أمـر مؤكد عليـه يف النظـم اجلامعية يف الـدول املتقدمة.

طالـب وطالبـة يف العـام 1439-1430هــ .وهـذا

بقوله «تسـعى بعـض اجلامعات األمريكيـة واألوروبية

ويف هـذا اخلصـوص ،يؤكـد العيل(1425هــ) ذلـك

وطالبـة يف عـام 1424-1425هــ إىل  759.9ألـف

والعربيـة التـي قامـت بتقديم برامـج التعليـم عن بعد،

التزايـد الكبير مـن امللتحقين بالتعليم العايل ،يسـتلزم

مـن التحقـق مـن فعاليـة كفـاءة تلـك الربامـج ،سـواء

إحـداث تغييرات يف نظـام االلتحـاق والقبـول،

مـن وجهـة نظـر الطلاب ،أو مـن وجهـة نظـر أعضاء

وبطريقـة تتناسـب مـع مطالـب االعتماد األكاديمـي

هيئـة التدريـس عـن بعد».

واجلـودة التعليميـة ،ومطالـب نشر التعليـم وتوسـيع

ومـن ثم فـإن مشـكلة الدراسـة تتمثل قي األسـئلة

نطاقـه وحتقيـق ديمقراطيـة التعليـم .ويف هـذا السـياق

التالية:

بين الغامـدي( )2012أمهيـة اسـتخدام نظـام التعليم

س:1مـا اإلطـار املرجعي لفلسـفة التعليـم عن بعد

عـن بعـد؛ لتطويـر التعليـم العـايل يف اململكـة العربيـة

يف اجلامعات؟

السـعودية ،وختطـي العقبـات التـي تواجهـه؛ ملـا هلـذا

س:2مـا األهـداف العامـة للتعليـم عـن بعـد التـي

النظام من فوائد إجيابية؛ إذ يوسـع قاعـدة التعليم العايل

يمكـن حتقيقهـا يف اجلامعـات السـعودية مـن

ويتيحـه جلميـع الراغبين يف االلتحـاق بـه مـن خمتلف

وجهـة نظـر أعضـاء هيئـة التدريـس؟

مناطـق اململكـة ،بتكاليـف قليلـة مقارنـة بتكاليـف

س:3مـا واقـع تنفيـذ برامـج التعليـم عـن بعـد يف

اجلامعـات التقليديـة .ويؤيد الغديـان(2007م) ذلك،

اجلامعـات السـعودية مـن وجهـة نظـر أعضاء

حيـث يـرى أن خبراء التعليـم ،والباحثين أكـدوا أن

هيئـة التدريـس؟

التعليـم عـن بعـد بمثابـة رضورة قصـوى للجامعات،

س:4مـا متطلبـات حتقيـق األهداف العامـة للتعليم

حلـل الكثير مـن املشـكالت التـي تواجههـا ،وكذلك

عـن بعـد يف اجلامعـات السـعودية مـن وجهـة

ملواكبـة النقلـة التعليميـة الكبيرة يف العصر احلـارض

نظـر أعضـاء هيئـة التدريس؟

الـذي اتسـم بالتقنيـة العاليـة؛ إذ يتيـح هـذا النـوع من
التعليـم االنفتـاح عىل العـامل عن طريـق التعامل املبارش

أهداف الدراسة:

مـع مصـادر املعلومـات.

هدفت الدراسة إىل حتقيق ما يأيت:

وانطالقـا مـن حداثـة برامـج التعليـم عـن بعـد

1 .1تكويـن اإلطـار املرجعـي لفلسـفة التعليـم عن

يف اجلامعـات السـعودية؛ فاألمـر يسـتلزم دراسـات

بعـد يف اجلامعات.

متعمقة ،لبحث فلسـفتها وسـبل تطويرهـا ،والوصول

2 .2حتديـد أهـداف عامـة للتعليـم عـن بعـد يف

إىل نتائج تسـهم يف تطوير الوضع احلايل وحتسـينه ،وهو
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احلـدود الزمنيـة :طبقـت هـذه الدراسـة يف الفصـل
الـدرايس الثاين مـن العام اجلامعـي 1434/1435هـ.
احلـدود املكانيـة :تقترص هذه الدراسـة على أعضاء
هيئـة التدريـس بجامعـة اإلمـام حممـد بـن سـعود
اإلسلامية ،واجلامعـة السـعودية اإللكرتونيـة بمدينـة
الريـاض باململكـة العربيـة السـعودية.

اجلامعـات السـعودية مـن وجهـة نظـر أعضاء

هيئـة التدريـس.

3 .3الكشـف عـن واقـع تنفيـذ برامـج التعليم عن
بعـد يف اجلامعـات السـعودية مـن وجهـة نظـر

أعضـاء هيئـة التدريس.

4 .4حتديـد متطلبـات حتقيـق األهـداف العامـة
للتعليـم عـن بعـد يف اجلامعـات السـعودية من

مصطلحات الدراسة:
1 .1التعليـم عـن بعـد :ويعـرف إجرائيـ ًا يف هـذه
الدراسـة بأنـه :أحد أنماط التعليم املسـتخدمة
يف اجلامعـات والـذي يقـوم على توظيـف
تكنولوجيـا االتصال بأشـكاهلا املتعددة ،هبدف
توفير التعليـم لـكل مـن يطلبـه دون أن حتـول
العقبـات اخلاصـة بالبعـد املـكاين أو الزمـاين،
أو عـدم تواجـد اجلامعـات التقليديـة بين
التعليـم ومـن يرغب فيـه ،وهو لذلـك خيتلف
مـن حيـث الشـكل واملضمـون عـن التعليـم
التقليـدي.
 2 .2فلسـفة التعليـم عـن بعـد :وتعـرف إجرائيـ ًا
يف هـذه الدراسـة بأهنـا :الرؤيـة الفكريـة
املنظمـة واملحـددة للتعليـم عـن بعـد يف كليتـه
وشـموليته ،بداية من أهدافـه وانتهاء بعمليات
تقويمـه؛ لتكـون موجهـة ومرشـدة ملسيرته يف
اجلامعـات يف اململكـة العربيـة السـعودية وفق
عقيدهتـا ومبادئها اإلسلامية ،وتوجـه حركته؛
لبنـاء األجيـال التـي تسـاهم يف صنـع والتنمية

وجهـة نظـر أعضـاء هيئـة التدريـس.

أمهية الدراسة:

1 .1تتمثـل األمهية النظرية يف تكويـن إطار مرجعي
لفلسـفة التعليـم عن بعـد يف عرص ال يسـتطيع
التعليـم اجلامعـي يف اململكة العربية السـعودية

أن يلبـي الطلب املتزايـد عليـه دون اإلفادة من
الصيـغ املتعـددة للتعليـم اجلامعـي ،وبخاصـة
التعليـم عـن بعد.

2 .2تتمثـل األمهيـة التطبيقيـة يف تطبيـق أهـداف
عامـة بنـاء على فلسـفة واضحـة للتعليـم عـن
بعـد وعىل متطلبـات حتقيـق هذه األهـداف يف
اجلامعـات السـعودية.

حدود الدراسة:

احلـدود املوضوعيـة :تقتصر هـذه الدراسـة على

فلسـفة التعليـم عن بعـد وأهدافـه ومتطلبـات حتقيقها

يف اجلامعـات السـعودية مـن وجهـة نظـر أعضـاء هيئة

املنشـودة للمجتمـع السـعودي وحتقيقهـا.

التدريـس.
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اإلطار النظري والدراسات والبحوث السابقة:

التخطيـط والتحضير للمـواد التعليميـة واالهتمام
بشـؤون الطلبـة ،ويركز على اسـتخدام كافة الوسـائل
التعليميـة؛ وذلـك إلجيـاد حلقـة وصـل بين املعلمين
واملتعلمني»(ضحـاوي2008،م) .ويشير بيرت Peters
إىل أن التعليـم عـن بعـد «صيغـة صناعية إلنتـاج املواد
التعليميـة عاليـة اجلـودة ،التـي تعتمـد على التنظيـم
اجليـد وتقسـيم العمـل واإلنتـاج املتسلسـل ،وذلـك

أوال:اإلطار النظري:

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

مربراته ،خصائصه:

مفهوم التعليم عن بعد:

يعـد التعليـم عـن بعـد مـن أحـدث االجتاهـات

العامليـة يف جمـال التعليـم اجلامعـي ،حيـث إنـه يتيـح

هبـدف تعليـم أكبر عـدد ممكـن مـن الطلاب بأماكـن
إقامتهم»(الراشـد1429،هـ) .ويتضـح ممـا سـبق:
أ-أنـه نظـام تعليمـي خيتلـف عـن نظـم التعليـم
التقليديـة التـي تربـط التعليـم بتواجـد املتعلم
يف املؤسسـة التعليميـة التقليديـة ،طيلـة فترة
الدراسـة.
ب-أن التعليـم عن بعـد نظام مفتـوح للجميع فهو
تعليـم مجاهيري ،ال يتقيـد بوقـت وال بفئة من
املتعلمين ،وال يقتصر عىل مسـتوى أو نوع من
التعليم.
ج-أنـه يضـع حـد للتواجـد الفيزيقـي الدائـم
بين املعلـم واملتعلـم حتـت سـقف واحـد،
ويسـتعيض عـن ذلـك باسـتخدام جمموعة من
الوسـائط التـي تسـمح بحـدوث التعلـم.
د-أنـه تعليـم اختيـاري يتحكم بـه املتعلـم أكثر من
املعلم.
هـ-أنـه حلـدوث التعليـم عـن بعد البد مـن وجود
مؤسسـة تنظـم اخلدمـات التعليميـة والفصـل
بني املعلـم واملتعلـم والتخطيط الرتبـوي الذي

لألفـراد أن يتعلمـوا حسـب اختيارهـم ملكان الدراسـة
ووقتهـا ،ووفقـ ًا لرسعـة كل منهـم يف التعليـم بأقـل
تكلفـة ممكنـة ،يف إطـار أكثـر حريـة ومرونـة ،ومـن
خلال وسـائل متعددة تتناسـب وظـروف وخصائص

كل متعلـم.

وقـد تعـددت املفاهيـم للتعليـم عـن بعـد؛ فقـد

عرفـه دومهـن  Dohmenبأنـه «شـكل مـن أشـكال
الدراسـة الذاتيـة املنظمـة يقـوم فيهـا فريـق مـن املربني

بعمليـات إرشـاد الطلبـة ،وتقديـم املـواد التعليميـة

هلـم ،وتأمين ومراقبـة نجاحهـم ،ويتـم ذلك مـن بعد
عـن طريق وسـائط يمكنهـا تغطيـة مسـافات طويلة».

(كمال1995،م) .ويعرفـه جوناسـان  Jonassanبأنـه
«تعليـم اختيـاري يكـون فيه حتكـم الطالـب يف التعليم
أكثـر مـن املعلـم»( .الـرواف2009 ،م) .ويعرفـه
ضحـاوي بأنـه «نظـام تعليمي يقـوم عىل إيصـال املادة
التعليميـة إىل اجلهـات املسـتفيدة واملسـتخدمني عبر
وسـائل اتصـاالت خمتلفـة ويكـون املتعلـم فيهـا بعيد ًا

عـن املعلـم ،ومـن ثـم فهو شـكل مـن أشـكال التعليم

تقـوم بـه املؤسسـة التعليمية.

الـذي يتمتـع بوجود مؤسسـة تعليمية فاعلـة من حيث
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التعليم عن بعد والتعليم املفتوح:
نجـد أن هنـاك خلطـ ًا كبير ًا وتداخ ً
ال بين مصطلح

يركـز على كيفيـة االتصـال باملتعلـم أو الوصـول إليه.

الباحثين يؤكـدون يف كتاباهتـم أن التعليـم عـن بعـد

يف ضـوء خصائص املتعلم وظروفـه اخلاصة ،ورأت أن

مصطلـح التعليـم املفتـوح .فترى أن التعليـم عن بعد

بينما يركز التعليـم املفتوح على كيفية التعليـم وأهدافه

التعليـم عـن بعـد ،والتعليـم املفتـوح ،فكثير مـن

التعليـم عـن بعـد نظـام فرعـي مـن التعليـم املفتوح.

مـرادف للتعليـم املفتـوح .ولكـن هـذا غير صحيـح،

ويف السـياق نفســـــه أوضـح الربيعـــــي

وقـد تنبـه بعـض الكتـاب إىل ذلـك ووضحـوا يف

(1425هــ) أن ثمـة فروقـا بين التعليـم املفتـوح

كتاباهتـم الفـرق بين املصطلحين ،ومـن أمثلـة هؤالء

والتعليـم عـن بعـد حيـث أشـاروا إىل التعليـم املفتوح

الكتاب رونتري (يف مالـك2000،م ،ص )26:حيث

بأنـه اصطلاح يسـتخدم ليعبر عـن اجلامعـات

حتـدث عـن عالقـة التعليم عـن بعـد بالتعليـم املفتوح
قائلا« :يف حين أننـا نجـد التعليـم عـن بعـد داخ ً
ً
ال يف

والكليـات ذات اإلدارة أو السياسـة التعليميـة املنفتحة

أو امليسرة.

منظومـات التعليـم املفتـوح ،فإننـا ال نجـد العكـس،

ومـن ثـم فـإن التعليـم املفتـوح يمكـن أن يتـم يف
إطـار نظـام التعليـم وجهـ ًا لوجـه أو نظـام التعليم عن

وهو دخـول التعليم املفتـوح يف منظومـات التعليم عن
بعـد؛ ألن التعليـم املفتـوح يعمـل على متكين املتعلـم

بعـد ،يف حين يسـتطيع املتعلـم يف إطـار التعليـم عـن

كيفما كان مـن الوصـول إىل العلـم والتحكـم فيـه،

بعد احلصـول عىل املعـارف واخلبرات دون احلاجة إىل

وذلـك باسـتخدام مـواد التعلم الـذايت ،أمـا التعلم عن
بعـد فلا داعـي أن يكـون مفتوحـ ًا».

التواصـل املبـارش مـع اجلامعـة.

مالـك 2000،م) التسـاؤل هـل التعليـم عـن بعـد هو

مبادئ التعليم عن بعد:

وكذلـك طـرح كل مـن مـاري و دليـد (يف

تتمثل مبادئ التعليم عن بعد فيام ييل:

التعليـم املفتـوح؟ وأجابـا على هـذا التسـاؤل بقوهلام:

1 .1مبـدأ تفريـد التعليـم :أي أن العمليـة التعليمية

«إن التعليـم عـن بعـد هـو جـزء أو فـرع مـن التعليـم
املفتـوح ،ولكنـه ليـس مرادفـ ًا لـه» ،واتفـق معهما يف

جيـب أن تصمـم بطريقـة توافـق اسـتعدادات

عـن بعـد جمموعـة فرعية مـن التعليـم املفتـوح .وتؤيد

ا لتعلم .

الفـرد وقدراتـه وميولـه واجتاهاتـه ورسعته يف

ذلـك فـل رس (يف مالـك2000 ،م) وأكـد أن التعليـم

2 .2مبـدأ ضبـط املتعلـم لعمليـة تعلمـه :أي أن

نجـوى مجـال الديـن (يف مالـك 2000،م) هـذا الفرق

املتعلـم يقبـل على عمليـة التعلـم بدافـع ذايت

بين التعليـم املفتـوح والتعليـم عـن بعـد عنـد حديثها

وبرغبـة حقيقيـة يف التعلـم.

عـن املصطلحـات التـي تتداخـل يف مضموهنـا مـع
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املعـارصة.

 3 .3مبـدأ التعليـم املسـتمر :أي أن التعليـم عمليـة

9 .9اختيـار أنظمـة التوصيـل :وذلـك أنـه نظـر ًا

مسـتمرة مـدى احلياة ،فقـد يرغب اإلنسـان يف
تنميـة نفسـه مهنيـ ًا أو علميـ ًا أو ثقافيـ ًا ...إلخ،

ألن املتعلمين ال يتعلمـون بالطريقـة نفسـها

أي وقت.

العلمـي (باملراسـلة ،بالربجميـات واحلاسـوب،

فـإن اختيارهـم الفـردي ألنظمـة التوصيـل

والبـد مـن إعطائه الفرصـة لكي يفعـل هذا يف

باهلوائيـات ،باللقـاءات) يعـد سـمة أساسـية

4 .4مبـدأ التعلـم الـذايت :أي أن يتعلـم املتعلـم
بمفـرده مـن بعـد معتمـد ًا على ذاتـه يف أغلب

هلـذا النمـط مـن التعليـم.

5 .5مبـدأ ديمقراطيـة التعليـم :بمعنـى أن

الدراسـية ودرجاهتـا العلميـة لألغـراض

املجتمـع بغـض النظـــــر عـن لونـه

أخـرى فهـي تعنـي االعتراف هبـذه الربامـج

1010االعتامديـة :وتعنـي مـدى مناسـبة الربامـج

األوقـات.

املتوخـاة منهـا مقارنـة بغريهـا ،ومـن زوايـة

التعليـم حـق لـكل فـــــرد مـن أفـراد

وآلياهتـا وقابليـة حمتواهـا لالحتسـاب يف

وجنســـــــه وعرقــــــه وظروفـــه وعمره

مؤسسـات

( ا ملهـد ى 2 0 0 8 ،م  ،ص . )7 0 7 - 7 0 8 :

6 .6مبـدأ اإلتاحة :وهي تعنـي أن الفرص التعليمية

متعـددة

اليـاور2007 ،م)

يف اجلامعـات متاحـة للجميع بغـض النظر عن

(صيـام2005،م؛

1111التأثير والفاعليـة :أثبتت الكثري مـن البحوث
التـي أجريـت على نظـام التعليـم عـن بعـد،

كافة أشـكال املعوقـات الزمانية واملكانية.

أثبتـت أنه يـوازي أو يفوق يف التأثير والفاعلية

7 .7مبـدأ املرونـة :وهـي ختطـي مجيـع احلواجـز

نظـام التعليـم التقليـدي ،وذلـك عندمـا

التـي تنشـأ بفعـل النظـام أو بفعـل القائمين

تسـتخدم التقنيـات التكنولوجيـة.

عليـه .ولكـن هـذه الزاويـة قـد أخـذت بكثري

1212املقـدرة أو االسـتطاعة :كثير مـن أشـكال
التعليـم عـن بعـد ال تكلـف كثير ًا مـن املـال،

مـن احلـذر يف أكثـر برامـج التعليـم عـن بعـد
املعـارصة.

8 .8حتكيـم املتعلـم :وتعنـي أن الطلبـة يمكنهـم

مثـال على ذلـك التعليـم عبر جهـاز التلفـاز،

ظروفهـم وقدراهتـم ،واختيار أسـاليب تقويمه

تلفـاز وكذلـك هنـاك العديـد مـن املكاتـب

فمعظـم املنـازل اليـوم يوجـد هبـا جهـاز

ترتيـب موضوعـات املنهـج املتعـددة بحسـب

والشركات لدهيـا خطـوط هواتف ،ممـا يمكن

كذلـك ،إال أن هـذه اخلاصيـة تؤخـذ بتحفـظ

مـن اسـتعامل الربيـد الصـويت واالجتامعـات

شـديد يف معظـم برامـج التعليـم عـن بعـد
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ورفـع املسـتوى الثقـايف للمقبولين يف نظـام

اهلاتفيـة اجلامعيـة.

1313اإلحسـاس املتعـدد :فهنالـك العديـد مـن

التعليـم عن بعـد ليتمكنـوا من تـويل الوظائف

تلبـي مجيـع االحتياجـات وألي فـرد ،فهنالك

ب -توسـيع فـرص القبـول اجلامعي عىل املسـتوى

وفـق خطـة التنميـة وحاجـة سـوق العمـل.

اخليـارات لتوصيـل املـواد الدراسـية التـي

الوطنـي إضافـة ،إىل تبنـي فلسـفة جديـدة

مـن يتعلـم بصـورة أفضل مـن املادة الدراسـية

للتعليـم ،جتمـع بين الفكـرة القائمة على ذاتية

املتلفـزة ،وهنالـك مـن يفضـل التفاعـل مـع

التعليـم والتطبيـق العملي هلـا.

برامـج الكمبيوتـر ،وهنالـك من يتعلـم أفضل

ج -تبنـي برامـج ومناهـج جديـدة تسـاعد على

مـن املـادة الدراسـية املسـجلة يف أرشطـة

االنخـراط يف سـوق العمـل.

الكاسـيت وغريهـا مـن الوسـائل.

د -حتقيـق مبـدأ تكافـؤ الفـرص التعليميـة

1414التفاعـل :يتيـح نظـام التعليـم عن بعـد زيادة
التفاعـل بين املعلـم والطالـب ،وخصوصـ ًا

وديمقراطيـة التعليـم ،مـن خلال إتاحـة

الفـرص التعليميـة ملـن حرمـوا منهـا بسـبب
أو آخـر ،دون تـرك أعامهلـم أو منازهلـم نظـر ًا

أولئـك الطلاب الذيـن خيجلـون مـن طـرح
األسـئلة واالستفسـارات أمـام زمالئهـم ،كما

ملسـئولياهتم االجتامعيـة واالقتصاديـة.

يتيـح إمكانيـة تلبيـة املعلم الحتياجـات طالب

وعلى ضـوء العـرض السـابق ،يمكـن إمجـال أهـم

معين دون علـم بقيـة الزملاء.

األهـداف على النحـو التـايل:

1515االســـتمرارية :إن عمليـــة االســـتمرار يف

1 .1توفير فـرص التعليم لـكل مواطن مـع اإليامن

الدراســـة تعنـــي ختطـــي بعـــض الظـــروف

بقيمة اسـتمرارية التعلم.

والعقبـــات الوقتيـــة.

2 .2توفير حريـة الدراسـة للمتعلـم بتحريـره مـن

أهداف التعليم عن بعد:

القيـود.

إن أهـداف التعليـم عـن بعـد على املسـتوى العـام

3 .3توفري نمو مهني للعاملني يف مواقع العمل.

أ -إعطـاء فرصـة إضافيـة للراغبين يف متابعـة

5 .5توفير فـرص التعـاون البحثـي والتعليمي بني

عـن بعـد وتوفير فـرص للتعليـم املسـتمر ملن

6 .6إعـداد وتنميـة الكـوادر املتنوعـة يف جمـاالت

4 .4توفري أساليب ووسائط تعليمية جديدة.

ترتكـز على( :العبـايس2010 ،م)

اجلامعات.

دراسـتهم اجلامعيـة يف اختصاصـات التعليـم

احليـاة املتعـددة حسـب احتياجـات املجتمـع.

يرغـب باحلصـول على مؤهـل علمـي عـال،
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وهـذا يـؤدي إىل إغلاق املؤسسـات الرتبويـة

7 .7اإلسـهام يف حـل املشـكالت النامجـة عن عجز

واجلامعـات لـذا يفيـد التعليم عن بعـد يف مثل

التعليـم التقليـدي عـن اسـتيعاب األعـداد

هـذه احلـاالت ،كما يمكـن اسـتخدام التعليـم

املتزايـدة الراغبـة بالدراسـة اجلامعيـة.

عـن بعـد مـن أجـل بـث الربامـج الثقافيـة

8 .8توفير الفـرص ملـن فاتتهـم فرصـة إكمال

تعليمهـم ممـا حيقـق مبـدأ ديمقراطيـة التعليـم.

والسياسـية.

أثنـاء اخلدمـة والعمل.

التعليـم على اسـتيعاب التغيرات االجتامعيـة

ج -املبررات االجتامعيـة الثقافيـة :يسـاعد انتشـار

9 .9توفري فـرص التعليـم والتدريب املسـتمرين يف

والثقافيـة والتقنيـة واإلسـهام يف تنميتهـا،
واإلسـهام أيضـ ًا يف برامج حمـو األميـة وتعليم

1010اإلسـهام يف تعليـم املـرأة وتشـجيعها على
ذلـك.

1111اإلسهام يف تعليم الكبار وحمو األمية.

الكبـار.

أمهية التعليم عن بعد ومربراته:

التعليميـة لرشائـح املحرومين مـن الفقـراء،

د -املبررات االقتصاديـة :تقديـم اخلدمـات

شـهدت السـنوات القليلـة املاضيـة حتـو ً
ال تربوي ًا
ً
رسيعـا ،وزيـادة مسـتمرة يف عـدد الـدول التـي اجتهت

أقـل ،وتوفير الوقـت واجلهد الذي يسـاعد يف

للتعليـم التقليـدي ،على اعتبـار أنـه وسـيلة اقتصاديـة

هــ -املبررات العلميـة والتكنولوجيـة :التطـور

وإمكانيـة تعليـم عـدد كبري مـن الطلبـة بتكلفة

بديلا ،وأحيان ًا مكم ً
ً
ال
إىل االسـتعانة بالتعليم عـن بعد

تقليـل التكلفـة املاديـة.

الرسيـع يف جمـاالت املعرفـة املختلفـة

لنشر التعليـم بين قطاعات حرمـت منه.

والتكنولوجيـا

ومـن خلال ما تقـدم يمكـن إمجـال أهـم املربرات

ورضورة

مواكبتهـا.

و -املبررات النفسيــــــة :مراعـاة الفـروق

التـي دعـت لضرورة األخـذ بنظـام التعليـم عـن بعد

الفرديـــــة وإعـادة الثقـة للمتعلمين

فيما يلي( :دويـدي2010،م ؛ العبـايس2010،م )

أ -املبررات اجلغرافيـة :بعد املسـافة بين املتعلمني

الكبـار وتلبيـة طموحـات املجتمـع ومراعـاة
مشـا عر هم .

واملؤسسـة التعليميـة ووجـود مناطـق معزولة
جغرافيـ ًا كالصحـاري واجلـزر واجلبـال

وباإلضافـة للمبررات السـابقة يلخـص الراشـد

والغديـان (الراشـد1429 ،هــ) ؛ (الغديان2007،م)

الشـاهقة.

ب -املبررات السياسـية :حيـث تشـهد بعـض

مبررات التعليـم عـن بعـد كذلـك فيما ييل:

1 .1إن التعليـم عـن بعـد يسـاهم يف اسـتيعاب

الـدول اضطرابـات سياسـية وعـدم اسـتقرار،
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أعـداد كبيرة جد ًا من الدارسين تفـوق القدرة
االسـتيعابية للتعليـم التقليـدي ،وذلـك نظـر ًا

عبر التقنيـات الرتبويـة ويف األوقـات التـي

املـواد التعليميـة القائمـة على الدراسـة الذاتيـة.

8 .8دعـم الثقافـة القوميـة مـن خلال التصـدي

وحيـث الدارسين على مواكبـة التطـورات

غري املسـبوق على الثقافات األخـرى ،ويمكن

إكمال تعليمهـا اجلامعـي بـكل سـهولة ويسر
تناسـبها.

لالعتماد على الوسـائط التعليميـة وإعـداد

ملحـاوالت الغـزو الثقـايف يف ظـل االنفتـاح

2 .2إن التعليـم عـن بعـد يعتمد عىل التعلـم الذايت،

ملؤسسـات التعليـم اجلامعـي عن بعـد أن تقوم

املعرفية املتسـارعة ،وهذا يوفر مسـاحة واسـعة

بـدور مهـم يف مواجهة التيـارات الثقافيـة التي

للدارسين لكـي يكتسـبوا مهـارات التعلـم

يرفضهـا املجتمـع ،وإحداث التـوازن املطلوب

والدراسـة الذاتيـة الالزمين ملتابعـة كل جديد

بين الثقافـة العربيـة اإلسلامية والثقافـات

يف املعرفـة.

العامليـة األخـرى.

3 .3األخـذ بمبـدأ التعليـم املسـتمر الـذي أصبـح
مطلبـ ًا أساسـي ًا للمجتمعـات املعـارصة.

9 .9يصلـــح التعليـــم عـــن بعـــد أن ُيتبنـــى يف

األفـراد الذيـن أعاقتهـم ظروفهـم االقتصادية

مـــن أمههـــا :اتســـاع املســـاحة اجلغرافيـــة

اململكـــة العربيـــة الســـعودية؛ ألســـباب عـــدة

4-4 .4توفير فـرص التعليـم اجلامعـي ألولئـك

للمملكـــة ،وحمدوديـــة القبـــول يف اجلامعـــات

واالجتامعيـة عـن االلتحـاق باجلامعـات بعـد

الســـعودية كل عـــام مـــن خرجيـــي الثانويـــة

املرحلـة الثانويـة.

5 .5يمكـن التعليـم عـن بعـد األفـراد يف املناطـق

العامـــة ،وكذلـــك قلـــة أعضـــاء هيئـــة

مـن بعـد املسـافات ،وذلـك مـن خلال تأمني

مـــن العنـــر النســـائي؛ ولذلـــك فاألســـاليب

التدريـــس يف التعليـــم اجلامعـــي ،وخاصـــة

النائيـة مـن مواصلـة تعليمهـم على الرغـم

املتبعـــة يف هـــذا النـــوع مـــن التعليـــم تســـاعد

املقـررات واملـواد التعليميـة هلـم واسـتغالل

عـــى اإلفـــادة مـــن أعضـــاء هيئـــة التدريـــس
القادريـــن عـــى العمـــل يف هـــذا املجـــال ،وأخـــر ًا

النظـام التكاملي متعـدد الوسـائط؛ لتسـهيل
التفاعـل بين الدارسين واملرشفين.

بـــروز بعـــض املحـــاوالت داخـــل املجتمـــع

6 .6يسـمح التعليـم عـن بعـد للدارسين باجلمـع

الســـعودي لتبنـــى هـــذا النـــوع مـــن التعليـــم.

بين الدراسـة والعمـل ،واالسـتمرار يف الدور

فجميـــع هـــذه األســـباب تشـــجع صنـــاع القـــرار

املنتـج إىل جانـب التحصيـل الـدرايس.

يف اململكـــة عـــى تبنـــي التعليـــم عـــن بعـــد.

7 .7يتيـح نظـام التعليـم عـن بعـد للمـرأة واألم
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خصائص التعليم عن بعد:

جامعيـة ذات طابع خاص ومعامل متخصصة،

هنـاك عـدة خصائـص يتصف هبـا التعليـم عن بعد

ونظـم اتصال على وجه اخلصـوص عىل درجة

أ -التعليـم عـن بعـد يقـوم على أسـاس انفصـال

هــ -التعليـم عـن بعـد هييـئ مـن خلال التقنيات

التعليـم والتعلـم-يف الغالب األعـم -منفصلة

حاجـات الفـرد ومتطلباته بحيث يسير املتعلم
يف نشـاطه التعليمـي وفقـ ًا إلمكاناتـه وقدراتـه

عاليـة مـن التميـز (الراشـد1429،هـ).

مـن أمهها:

احلديثـة نمـو التعليـم الـذايت املسـتقل لتالئـم

املعلـم عـن املتعلـم ،حيـث تكـون أنشـطة

يف الزمـان واملـكان ،بحيـث يرتكـز نظـام

وحسـب ظروفه العائليـة أو الوظيفيـة وغريها

التعليـم والتعلـم على أسـلوب الدراسـة

(صيـام2005،م)

املسـتقلة للمـواد التعليميـة ،ولكـن ذلـك ال

و -التعليـم عـن بعـد يتطلـب حتقيـق نـوع مـن

يعنـي بطبيعـة احلـال اسـتبعاد التعليـم املبـارش
متام ًا (.ضحـاوي)2008 ،

احلـوار التفاعلي بين طـريف العمليـة التعليمية

ب -التعليـم عـن بعـد يقوم على االتصـال الثنائي

-املعلم/املتعلـم -ويف هـذا الشـأن فقـد

تقديـم مـواد تعليميـة للتعلـم الـذايت فقـط.

حتقيـق ذلـك مـع عـدم إغفـال دور املعلـم

أتاحـت الوسـائل اإللكرتونيـة احلديثـة

االجتـاه بين املتعلـم واملرشـد ،وال يقتصر عىل

أو املرشـد (الراشـد1429،هـ ،ص198:؛

(صيـام2005،م)

ج -التعليم عن بعد يتطلب دور ًا متميز ًا ملؤسسـاته،

ضحـاوي2008 ،م)

ز -التعليـم عـن بعـد يسـتخدم الوسـائط

حيـث يقـوم ذلـك الدور على أسـاس التعاون

التكنولوجيـة ،األمـر الذي يتطلب كـوادر فنية

والتفاعـل بين املعلمين واملرشـدين والفنيين

متخصصـة إلعـداد وإنتـاج املـواد التعليميـة

واملنتجين واملحرريـن واإلداريين يف عمليات

الالزمـة (العـريب2007،م)

إعـداد املـواد التعليميـة وتوزيعهـا وتقويم أداء

ح -التعليـم عـن بعـد يعطـي اجلميـع الفرصـة

الطالب.

د -التعليـم عـن بعد حيتـاج إىل فريق عمـل متكامل

للتعلـم بحيـث ال يلـزم بـأن يكـون ذا عمـر

أو إنتاجهـا ،األمـر الـذي يتطلـب اتبـاع نظـام

مجيـع الراغبين يف التعليم على التعلم املسـتمر

زمنـي معين ،وهـو هبـذا األسـلوب يشـجع

سـواء يف عمليـات تصميـم املـواد التعليميـة

مـدى احليـاة (الغديـان2007،م)

اإلنتـاج املتسلسـل ،وإدارة تقـوم على مبـدأ
تقسـيم العمـل طبقـ ًا للتخصـص ،ومبـاين

ط -التعليـم عـن بعـد يتيـح ملعظـم أفـراد املجتمع
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اإلفـادة مـن الربامـج التـي يبثهـا مـن خلال

تعليـم األفـراد كل يشء ،فإنـه ليـس أمامهـم إال أن
يعلمـوا أنفسـهم بأنفسـهم ،حتقيقـ ًا ملسـتويات أفضـل

وسماعها (عفيفـي2007،م)

وأسـاليب تكنولوجيـة متقدمـة ،يعتمـد عليهـا التعليم

الوسـائط التكنولوجيـة ،ومـن ثم يتيـح ملعظم

من النماء واالرتقـاء ،وذلك باسـتخدام وسـائط معينة

أفـراد املجتمـع مشـاهدة الربامـج التعليميـة

عـن بعـد وفـق استراتيجية تتضمـن عـدة نشـاطات

فلسفة التعليم عن بعد:

تعليميـة ،تعين اإلنسـان على تعليـم نفسـه بنفسـه،

ملـا كان التعليـم عـن بعـد أحـد الصيـغ التـي يتـم

وعلى اكتسـاب القـدرة التي تسـمح لـه بتحقيـق ذاته،

واضحـة ختـدم هـدف التنمية داخـل املجتمـع ،وتقف

فالتعليـم عـن بعـد قـد تتجسـد فيـه فكـرة التعليم

وتضمـن لـه اسـتمراريته يف التعليـم مـدى احليـاة.

األخـذ هبـا يف اجلامعـات ،كان البـد لـه مـن فلسـفة

املسـتمر مـدى احليـاة ،الـذي يمثـل رضورة ملحـة ال

على حاجـة أفـراده ومتطلبـات العصر الـذي تعيشـه

يمكـن االسـتغناء عنهـا يف ظـل مـا يفرضـه العرص من

واجتاهاتـه ،ومـا يتسـم بـه مـن حتـوالت اجتامعيـة

متطلبـات ومتغيرات جديـدة؛ حيـث يتيـح ألي فـرد
أن يلتحـق بـه يف الوقـت الـذي يـراه مناسـب ًا لظروفـه؛

وثقافيـة وغريهـا ،على أسـاس أن فلسـفة أي تعليـم

تشـتق مـن الفلسـفة الرتبويـة السـائدة والتـي تشـتق

لتطويـر معارفـه باسـتمرار ،وإعـادة ضبـط تقنياتـه

بدورهـا مـن الفلسـفة العامـة للمجتمـع ،باعتبـار
التعليـم نظامـ ًا ضمـن نظـام أكبر لـه جوانبـه املتعددة،

ووسـائله مـن أجـل مـردود تربـوي أفضـل ،ونتائـج

فـرع مـن التصـور ،حيث لـكلٍ أساسـه الفكـري ،وما

املسـؤولية واملسـامهة يف بنـاء نفسـه وسـط متغيرات

معرفيـة أحسـن تـؤدي إىل تكويـن فـرد قابـل لتحمـل

والبـد لـه مـن أطـر فكريـة تقـوم على قاعدة السـلوك

متسـارعة ،حتتـم زيـادة التأهيـل وإعـادة التعلـم

مـن تعليـم إال ولـه األسـاس الفكـري الـذي حيركـه

والتطويـر املسـتمر ،بإجيـاد بيئـات تعليميـة متجـددة،

وحيكـم توجهاتـه.

تتحكـم فيهـا نظريـات تتناغـم ومبـدأ التعلم مـن املهد
إىل اللحـد ،الـذي ال يعنـي مزيـد ًا مـن املؤسسـات

والتوجهـات الفكريـة احلاكمـة للتعليـم عـن بعـد

تنطلـق مـن فلسـفة التعلم الـذايت وتعليـم املتعلم كيف

واملناهـج والشـهادات ،بقدر ما يعني شـخص ًا يسـتطيع
أن يتعلـم يف الوقـت الـذي حيتاجـه وفقـ ًا ملبـدأ التعلـم

يعلـم نفسـه بنفسـه مـن خلال احلاسـب الشـخيص

وشـبكة اإلنرتنـت وغريهـا ،هـذا التعلـم الـذي يعـد

حسـب الطلـب (السـعادات2010،م)

أحـد أهـم استراتيجيات تعليـم املجتمـع يف القـرن

ومعنـى هـذا أن التعليـم عـن بعـد يعكـس فلسـفة

اجلديـد ،ذلـك أنه يف الوقـت الـذي ترتاكم فيـه املعرفة

تربويـة يسـعى من خالهلـا املتعلـم إىل اسـتمرار تطوره

وتتضاعـف بالصـورة التـي يسـتحيل على اجلامعـات
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التعليمـي متـى دعتـه احلاجـة إىل ذلـك ،تواكبـ ًا مـع

وال بفئـة مـن املتعلمني وغير املقترصة عىل مسـتوى أو

اجلامعـات الكتسـاب معـارف جديـدة.

بين املعلـم واملتعلـم ،بـل على نقـل املعرفـة إىل املتعلم

نـوع معين مـن التعليم ،كام أنـه ال يعتمد على املواجهة

املسـتجدات ،والتـي قد تتطلـب أن يعـود املتعلمون إىل
ويف هـذا التوجـه قـد ينظـر إىل الفلسـفة احلاكمـة

بوسـائط تعليميـة متقدمـة ،قـد تكـون بطريقـة متزامنة

التطويـر يف اجلامعـات ،تتيـح الفـرص أمـام املعلـم

متزامنـة عبر اإلنرتنـت باسـتخدام الويـب أو الربيـد

(املعلـم واملتعلـم يف وقـت واحـد) ،أو بطريقـة غير

للتعليـم عـن بعـد على أنـه يمثـل مرحلـة مـن مراحل

اإللكتروين.

واملتعلـم بإزالة احلواجـز التي تتمثـل يف القبول واملكان

والتعليـم عن بعد الذي يتخذ الشـكل غير املتزامن

واألسـلوب واألفـكار ،وحتـدث تغييرات أساسـية

يعبر يف فلسـفته عـن شـكل تعلمي ال خيضـع إلرشاف

يف العالقـة التقليديـة بين املعلـم واملتعلـم ،ليسـتجيب

مبـارش ومسـتمر مـن قبـل املعلـم ،مـن خلال تواجده

األول مـن خلال نظـم التدريـس والرتبيـة حلاجـات

الفيزيقـي مـع املتعلمين يف حجـرة دراسـية واحـدة،

ومتطلبـات الثـاين يف إطـار املجتمـع املحلي وغير

وإن خضـع لتنظيـم معهـدي حيـدد مكانـة الوسـائل

املحلي الـذي يعيـش فيه ،وذلـك هبدف إجيـاد بيئة هتيئ

التقنيـة يف العمليـة التعليميـة ،وحتقيـق االتصـال بين

حتقيـق فلسـفة تعليمية تسـاعد على التفاعـل اجليد بني

املعلـم واملتعلـم دون االلتقـاء وجهـا لوجـه ،بالصورة

أطرافـه ومقوماتـه التـي يسـتطيع من خالهلـا املتعلم أن

التـي تسـاعد يف الوصـول إىل رشائـح خمتلفـة تتفـاوت

ينفتـح على أكثـر من ختصـص ،ومن ثـم مشـاركة أكثر

أعامرهـا وتتبايـن خصائصهـا ،ممـا يرتجـم مفهـوم

مـن معلـم يف إفادتـه .بالشـكل الـذي يريد مـن دافعية

ديمقراطيـة التعليـم إىل واقـع مشـاهد ،وتلبيـة حاجـة

املتعلـم للتعلـم ،وتنميـة االجتاهـات اإلجيابيـة ،وزيادة

املجتمـع مـن املؤهلين يف خمتلـف التخصصـات ،ممـا

امليـول نحـو التعلـم ،واكتسـاب القـدرة على التفكير

يسـاعد يف سـد حاجاتـه ،وتوفير الكـوادر املطلوبـة،

التعـاوين وحـل املشـكالت (العبـايس2010،م)

وأيـا كانـت التوجهـات احلاكمـة لفلسـفة التعليـم

وتوفير فرص الدراسـة والتعليم املسـتمر ملـن تعوذهم

لفلسـفة التعليـم التـي تعتمد عىل شـبكات احلاسـبات

التعليـم التقليـدي ،نتيجة قلـة التكلفة وضآلـة النفقات

قدراهتـم أو إمكاناهتـم عـن ذلـك يف إطـار أشـكال

عـن بعـد فإهنـا ال ختـرج يف جمملهـا عـن كوهنـا ترمجـة

 ،ومتكين العاملني من مالحقة أشـكال التقـدم واإلملام

اإللكرتونيـة يف توسـيع قاعـدة الفـرص التعليميـة أمام

بأحـدث االجتاهـات يف ختصصاهتم بام يوفـر من فرص

األفـراد ،وختفيـض كلفتهـا باملقارنـة مـع نظـم التعليم

االلتحـاق بربامـج التدريـب ،ودعـم االسـتقرار يف

التقليديـة ،باعتبارهـا فلسـفة تؤكـد حـق األفـراد يف

املجتمـع بما يوفـر من فـرص التعليـم أمـام القطاعات

اغتنـام الفـرص التعليميـة املتاحـة وغري املقيـدة بوقت
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بالصـورة التـي متكنه مـن حتقيق ذاتـه وتزيد يف

البعيـدة عـن مناطـق الدراسـة ،واملسـامهة يف تطويــر
املجتمـع تقني ًا.

رغبتـه نحـو التعلم.

د -متكين املتعلـم مـن التفاعـل والتكيـف اإلجيايب

وبقـراءة ما جـاء يف هـذه الفلسـفة وتأمـل اجتاهاهتا

والفعـال مـع بيئتـه املحليـة والعاملية.

املختلفـة يتضـح أنـه مهما كان توجههـا احلاكـم هلـا
(ذاتيا-مسـتمر ًا-غري متزامن-عـن بعـد) ،فإهنـا تـأيت

هـ -كرس حاجـز الرهبة من اسـتخدام التكنولوجيا

أحدثتهـا ثـورات ثالث–العوملة ،الثـورة املعرفية ،الثورة

ومقومـات التعامـل مـع األجهـزة العلميـة

انعكاسـ ًا للتغريات الواسـعة يف املفاهيـم التعليمية التي

بين املتعلمين واملعلمين ،بإكسـابه مهـارات
والتكنولوجيـة.

التكنولوجيـة-أدت إىل ظهور فلسـفات تعليمية جديدة

و -املسـامهة يف توفير مـادة تعليميـة متميـزة على

هتـدف إىل التحـرر من القيـود واإلفادة ممـا أحدثته هذه

الشـبكة العامليـة.

الثـورات ،وترتكـز على فلسـفة تعليميـة غير حمـدودة

ز -إكسـاب املتعلـم القـدرة على طـرح األسـئلة

الزمـان واملـكان ،املحـرك الرئيسي وراءهـا هو شـبكة

ومناقشـة القضايـا املختلفـة بالصـورة التـي

اإلنرتنت.

وإن املتفحـص النعكاسـات هذه الثـورات الثالث

تتحقـق معهـا أقصى درجـات املرونـة ورسعة

وأبعادهـا املتعـددة يتضح له أن رسـالة هـذا التعليم قد
ارتبطـت ارتباطـ ًا واضحـ ًا هبـا ،حيث اسـتهدفت:

ح -متكين املتعلم مـن التعامل مع تغير املعلومات

التفكير وقابليـة النقـل.

على الفلسـفة احلاكمـة للتعليـم عـن بعـد بتوجهاهتـا

واملعارف.

أ -تكويـن املواطـن العصري علميـ ًا واجتامعيـ ًا
وثقافيـ ًا ومهنيـ ًا حتـى يصبـح عىل درجـة عالية

ط -تأكيـد التوجـه نحـو االسـتقاللية يف التعلـم
والنظـرة املوضوعيـة والناقـدة.

ي -تنميـة قـدرة املتعلـم على اسـترشاف املسـتقبل

مـن التعليـم اجليـد الـذي يسـاعده يف إتقـان

واقتراح بدائـل غير متوقعة.

مهنتـه.

ك -تزويـد املتعلـم باخلبرات واالجتاهـات التـي

ب -تنميـة االجتاهـات اإلجيابيـة عنـد املتعلـم نحو

تسـاعد على النجـاح يف حياتـه العمليـة ،ويف

اسـتقراء املعرفـة من خمتلـف مصادرهـا بجودة

مواجهة مشـكالت وحتديات املسـتقبل بطريقة

عالية.

منهجيـة تسـتند إىل التفكير العلمـي.

ج -إكسـاب املتعلـم مهـارات التعلـم الـذايت التـي

ل -توفري الفرص للرتقي املهني والتعليمي.

متكنـه مـن البحـث واحلصـول على املعرفة من

م -هتيئـة الفـرد لعـامل سـيصبح فيـه العمـل سـلعة

منابعهـا املتعـددة والتعامل معها واسـتخدامها
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نـادرة ،ليصبـح قـادر ُا على أن يوجـد عملـه

املعلومـات واالتصـاالت ،ألقـت بظالهلـا على بنيـة

النظـام املجتمعـي الفكريـة والرتبويـة ،وجعلـت
املجتمـع مواجهـ ًا بتحديين .األول يكمـن يف التطـور

بنفسـه.

ن -املسـامهة يف جعـل التعليـم للتعلـم ،والتعلـم

التقنـي واالتصـايل ،والثـاين يكمـن يف كيفيـة اإلفـادة

لتحويـل املعلومـات إىل معرفـة جديـدة،

مـن هـذا التطـور وتكييفـه لصالـح األجيـال القادمـة

والتعلـم لرتمجـة املعرفـة اجلديـدة إىل تطبيقات

بالصـورة التـي تسـتطيع معهـا التكيـف واإلفـادة مـن

أكثـر أمهيـة مـن جمـرد حفـظ معلومـات نوعية

التدفـق املعلومـايت املتنوع .وهو ال يتـم إال إذا أصبحت
اجلامعـات مركـز ًا ً
مهما يف تبنـي هـذه التكنولوجيات،

واسـتظهارها.

وهـذه األهـداف تؤكـد على أهنـا فلسـفة تركـز

مـن حيـث صناعتهـا وتسـويقها ،بالشـكل الـذي

على تنميـة عـدة مهـارات لـدى املتعلـم يف التعليـم

يقلـل مـن الفجـوة بين املجتمـع الـذي توجـد فيـه

عـن بعـد ،وهـي مهـارات يمكـن تقسـيمها إىل تسـعة

واملجتمعـات األخـرى مـن ناحيـة ،وجييد اسـتخدامها

أنـواع من املهـارات :مهـارة التعامـل مـع التكنولوجيا

بما يعـود بالنفـع على أهـم مقوماهتـا مـن ناحيـة ثانية.

املتقدمـة ،مهـارة البحث يف مصـادر املعلومـات ،مهارة

وإن العمـل على رأب هـذه الفجـوة والتقليـل

تنظيـم املـوارد وتصنيفهـا ،مهـارات التواصـل األربعة

منهـا يتـم مـن خلال استراتيجية تنهـض باملجتمـع
كوحـدة واحـدة ،وفقـ ًا لدراسـات وخطـط تبنـى على

(القـراءة ،الكتابـة ،التحـدث ،االسـتامع) .ومهـارات
التخصـص وهـي املهـارات التـي يتطلبهـا التخصـص

الواقـع الفعلي ،ووفقـ ًا للدعم الـذي تتلقـاه ،وتعكس

الـذي التحـق بـه املتعلـم أو الربنامـج الذي سـجل به.

رغبـة حقيقيـة يف اسـتخدام التكنولوجيـا وتوظيفهـا يف

ومهـارات امليتامعرفيـة ،مثل مهـارات التنظيـم الذهني

املؤسسـات التعليميـة عبر مواقـع إلكرتونيـة يتـم مـن

وترشـيد مـوارد الذاكـرة ،ورسعـة املقارنـة بين بدائل

خالهلـا جسر اهلـوة الرقميـة القائمـة بين املجتمعات،

القـرارات واحللـول ،ومهـارات االسـتدالل معلوماتيا
ًوإحصائيـ ًا .ومهـارات اجتامعيـة ،ومهـارات مـا بعـد

وذلـك بدعـم االسـتثامرات يف البنـى التحتيـة

لتكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت يف اجلامعـات،
خاصـة أن لالنقسـام الرقمـي أبعـاد ًا متعددة ،إذ يقسـم

املعلومـات ،وتعنـي القـدرة على جتميـع املعرفـة مـن

شـظايا املعلومـات املتناثـرة عبر الشـبكة واالنفتـاح

املجتمعـات حسـب قدرهتـا على اسـتعامل املعرفـة

العلمـي القتفـاء التوجهـات العلميـة.

وتكييفهـا وإنتاجهـا إىل بلـدان متقدمـة وأخـرى نامية.

دور التقنية يف تطور التعليم عن بعد:

ويشير تقريـر التنميـة البرشيـة لعـام 2004م إىل أن

دول منظمـة التعـاون االقتصـادي قـد حققـت أكثـر

يشـهد املجتمـع ثـورة يف جمـال تكنولوجيـا
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مـن ( )90%مـن إنتـاج تكنولوجيـا املعلومـات ،وأنـه

ترضـخ» (.)Tapscott،2002

املعلومـات فيها متاحـة للجميع تقترص فيـه تكنولوجيا

التكنولوجيـا الرقميـة مـن إمكانـات ضخمـة للنظـم

وهـذا الرضـوخ يكـون باسـتغالل مـا وفرتـه

يف الوقـت الـذي تكـون فيـه أجهزة احلاسـب وشـبكة

التعليميـة ،وكان مـن ثامرهـا التعليـم عـن بعـد .وقـد

االتصـال عىل القلـة املورسة يف الـدول الناميـة (منظمة

حصر بعضـا منهـا صاحـب كتـاب «الثـورة الرقميـة»

التعـاون االقتصـادي والتنميـة باالشتراك مـع البنـك

يف إتاحـة فـرص التوجيـه الـذايت يف العمليـة التعليمية،

الـدويل2004،م).

والتعليـم عـن بعـد يعـد أحـد آليـات التقليـل مـن

بزيـادة وعي األفراد باألسـاليب املتعـددة للتعلم ،إقامة

كوهنـا تعبر عـن هـوة فاصلـة بين الـدول املتقدمـة

إتاحتهـا خيـارات فرديـة هائلـة يف تطبيقاهتـا بالصـورة

عمليـة تقويـم مسـتمر طـوال التقـدم يف التعليـم .ويف

هـذه الفجـوة الرقميـة التـي رغـم اتفـاق املنظرين عىل

التـي تسـمح بمراعـاة الفـروق الفرديـة يف التعليـم،

والـدول الناميـة يف النفـاذ إىل مصـادر املعلومـات

واألخـذ بمبـدأ التعلـم يف أي وقـت ويف أي مكان .ويف

واملعرفـة والقـدرة على اسـتغالهلا ،إال أن الرتبويني قد
عدوها قضيـة تعليمية يف املقـام األول ،ومظهر ًا لفقدان

ختفيفهـا من قيـود الوقت يف ممارسـة األنشـطة واإلبقاء

على حالـة التواصـل بين أطـراف العمليـة التعليميـة
والتأكيـد على أمهيتـه .ثـم باعتبارهـا اسـتثامر ًا مميـز ًا؛

املسـاواة يف النفـاذ إىل فـرص التعليـم ،وأن التعامـل

معهـا يكمـن يف إكسـاب املتعلـم القـدرة على التعلـم

ألن تكلفـة املتعلم سـتكون منخفضة ،كما أن احلصول
على كميـة هائلـة مـن املعلومات سـيكون متاحـ ًا أيض ًا

الـذايت مدى احليـاة ،والقدرة على اإلفادة من اتسـاعها

بحسـن اسـتغالل اإلمكانات التـي تتيحهـا تكنولوجيا

بتكلفـة منخفضـة)Tapscott،2002( .
ثاني ًا:الدراسات والبحوث السابقة:

املعلومـات واالتصاالت ويف مقدمتهـا اإلنرتنت ،وهو
مـا تقـوم فلسـفة التعليـم عـن بعد على حتقيقـه ال عىل

فيما يلي عـرض لبعـض الدراسـات والبحـوث

أهنـا جمـرد أداة يسـتخدمها اإلنسـان يف حل مشـكالته،

املتعلقـة بموضـوع الدراسـة:

بـل على أهنـا العمليـة التـي جيـب أن تتسـع لتشـمل

أجـــرت هيـــاري برياتـــون (Hilary

الظـروف االجتامعية التـي أفرزهتا ،واجلوانـب املختلفة

) Perraton,1981دراســـة حـــول نظريـــة التعليـــم عـــن

للسـلوك االجتامعـي فيما خيـص تطبيقهـا .بعـد أن
وهـي حتميـة تصورها رباعيـة حددهـا Anonymous

بعـــد ،وقـــد أوضحـــت الدراســـة أن التعليـــم عـــن بعـــد
تـــم تنظيمـــه والتخطيـــط لـــه وتنفيـــذه وإدارتـــه جيـــد ًا

أصبـح ينظـر إليهـا عىل أهنـا معيـار الرقـي االجتامعي.

تطبـق ،وعلى اإلنسـان أن يتكيـف ،وعلى البيئـة أن

مـــن خـــال املـــادة املطبوعـــة والراديـــو أو التلفـــون

دون أيـــة نظريـــة .ولقـــد تـــم اســـتخدامه وتطبيقـــه

يف «على العلـم أن يكتشـف ،وعلى التكنولوجيـا أن
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لـــآالف الذيـــن مل يكونـــوا قـــد التحقـــوا باملدرســـة

لربامـج هـذا التعليـم ودرجاتـه العلميـة ،واجلمهـور

النـــوع مـــن التعليـــم الربيطانيـــون يف ربـــوع وامتـــداد

املقـررات ،وبرامـج إدارة التعلـم ،والتطويـر املهنـي،

املسـتهدف ،ونظـم التوصيـل ،وأسـلوب تطويـر

أو الكليـــة أو التعليـــم النظامـــي ،وكان يـــارس هـــذا

ومعايير اجلـودة ،إضافـة إىل اقتراح نمـوذج أو إطـار

انجلـــرا ،وعـــى امتـــداد العـــامل ،ومـــن خـــال هـــذه

لعمليـة الدمـج .وتكونـت عينـة الدراسـة مـن 65
خبير ًا ،وقد بينـت نتائج الدراسـة أن مجيع املسـتجيبني

املامرســـة بدأنـــا نرصـــد النتائـــج؛ حيـــث حقـــق هـــذا
النـــوع مـــن التعليـــم مبـــدأ العدالـــة االجتامعيـــة

تقريبـ ًا وافقـوا بشـدة أو وافقـوا على مجيـع املتطلبـات

وتكافـــؤ الفـــرص التعليميـــة بـــن األفـــراد وانتهـــت

الرئيسـة التالية :اخلطـط واإلدارة والسياسـات ،والبنية

الدراســـة إىل القـــول أن هـــذا النـــوع مـــن التعليـــم

التحتيـة واملصادر البرشيـة ،ومتطلبات حمتـوى التعلم،

أفـــاد مـــن تطـــور الوســـائل التكنولوجيـــة التـــي

وخدمـات الدعـم ،واملصـادر التعليميـة ،والبنيـة
الثقافيـة .وتضمنـت الدراسـة عـدد ًا مـن التوصيـات

أدت إىل اســـتخدام وســـائل االتصـــال الســـلكية
والالســـلكية واألقـــار الصناعيـــة وأخـــر ًا الكمبيوتـــر
التـــي أثـــرت جوهريـــ ًا عـــى احليـــاة املعـــارصة.

منهـا :دراسـة احتياجـات هيئـة التدريـس للمهـارات

ويف دراسـة سامبسـون )(Sampson,2003بعنوان

املطلوبـة للتدريس عىل الشـبكة العنكبوتية مـع الرتكيز

حتديـد الغـرض والفلسـفة من خلال جتربـة املتعلمني

اجلامعـات السـعودية إلعـداد املصادر البرشيـة املؤهلة

على برامـج تطويـر مهنـي ،تقديـم برامـج دراسـية يف

«إجيـاد متطلبـات التعليـم عن بعـد» ،والتـي هدفت إىل

يف جمـال تصميـم برامـج التعلـم اإللكتروين عـن بعد،

عـن بعـد ومعرفـة احتياجاهتـم ،ونتـج عـن هـذه

وتطويرهـا وإدارهتـا وصيانتهـا ،توفير فـرص مرنـة

الدراسـة أن الطلاب لدهيـم قناعـة بمحتـوى املـواد

لتطويـر املقـررات اإللكرتونيـة جيمـع بين األسـلوبني

والنماذج املسـتخدمة واإلفـادة مـن الواجبـات املعطاة

املركـزي وغير املركـزي ،التعـاون مع جامعـات عاملية

والوقـت املعطـى إلكمال الواجبـات ،ولكـن واجهـوا

معروفـة يف املجـال ،دراسـة مـدى رضـا الطلاب

مشـكلة وهـي احلصـول على املعلومـة ،وهـذه األمور

وهيئـات التدريـس واإلداريين حول بعـض املقررات
اإللكرتونيـة التـي تقدم حاليـ ًا يف اجلامعـات عىل نطاق

تعـد جوهرية لنجـاح التعليم عـن بعد ،ونتـج عن هذه
عـدة تسـاؤالت بخصـوص التعليـم عـن بعـد وقدرته

جتريبـي حمـدد ،وتوظيفهـا يف عمليـة دمج نظـم التعليم

على توفير احتياجـات املتعلم.

اإللكتروين عـن بعـد يف هـذه اجلامعـات.

وأجـرى (الصالـح2007،م) دراسـة هدفـت إىل

وأجـرى (الدمنهـوري2008،م) دراسـة بعنـوان

حتديـد متطلبـات دمـج التعليـم اإللكتروين عـن بعـد

«تصـور مقترح للتعليـم اجلامعـي عـن بعـد يف مصر

يف اجلامعـات السـعودية ،واخليـارات األكثـر مالئمـة
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يف ضـوء حتديـات العوملـة :دراسـة حتليليـة» وهدفـت

التعليـم عـن بعـد مـن خلال آراء املسـؤولني،

وواقـع تطبيقـه يف التعليـم اجلامعـي يف مصر ،وأهـم

العربيـة السـعودية .وتكونـت عينـة الدراسـة مـن 40
عضـو ًا ،وكان مـن نتائـج الدراسـة فيـم يتعلـق بواقـع

واملختصين ،واملعنيين بالتعليـم عـن بعـد يف اململكـة

الدراسـة إىل التعـرف على أمهيـة التعليـم عـن بعـد،
التحديـات التـي تواجهـه ،والتعـرف على االجتاهـات

التعليم عـن بعد يف اململكة العربية السـعودية ،أن هناك
ً
ختوفـا من عـدم اعتماد شـهادات التعليم عـن بعد ،كام

العامليـة املعـارصة يف التعليم اجلامعي عـن بعد ،وتقديم

تصـور مقترح للتعليـم اجلامعـي عـن بعـد يف ضـوء

أن السياسـات واخلطـط التطويريـة للتعليـم عـن بعـد

حتديـات العوملـة وبعض االجتاهـات العامليـة املعارصة.

ال زالـت حتـت اإلعـداد ،باإلضافـة إىل أن امليزانيـات

وتوصلـت الدراسـة إىل نتائـج ،أمههـا :أن التعليـم عن

الالزمـة للتعليـم عـن بعـد مل يتـم توفريهـا ،كما أنـه ال

بعـد نمط تعليمـي مكمل للنظـام التعليمـي التقليدي،

يتوفـر الوعـي الكامـل بمزايـا التعليـم عـن بعـد ،وال

وبتطبيقـه يمكـن التغلـب عىل أهـم مشـكالت التعليم

بنيـة حتتيـة جيـدة لتطبيق التعليـم عن بعد ،كما أن واقع

اجلامعـي التقليدي ،مـن تكدس طاليب وارتفـاع تكلفة

التعليـم عـن بعـد بحاجـة إىل توافـر شـبكات رسيعـة

املبـاين واملعامـل واألجهـزة التـي حتتاجهـا اجلامعـة

لنقـل الوسـائط املتعـددة ،باإلضافـة إىل أمهيـة احلوافـز

التقليديـة ،ويمكـن حتقيـق ديمقراطية التعليـم وإتاحته

للمعنيين بالتعليـم عـن بعـد.

جلميـع األفـراد دون اعتبـار لسـن أو طبقـة اجتامعيـة.

وأجـرى (الراشـد1429،هـ) دراسـة حـول رؤيـة

وأوصـت الدراسـة بضرورة تبنـي فلسـفة واضحـة

قيـادات التعليـم باململكـة العربيـة السـعودية لتطبيـق

للتعليـم اجلامعـي عـن بعـد ،تؤكد على اهلويـة الثقافية

التعليـم اجلامعـي عـن بعـد ،وهدفـت الدراسـة إىل

املرصيـة والعربيـة واإلسلامية ،وتدبير مصـادر غير

حتديـد مبررات التعليـم اجلامعـي عـن بعـد ،وحتديـد

تقليديـة لتمويـل التعليـم اجلامعـي عـن بعـد ،والعناية

الفئـات واملجاالت التي يمكن أن تسـتفيد مـن التعليم

بالتقويـم املسـتمر هلـذا النمـط مـن التعليـم ،ورضورة

اجلامعـي عن بعـد ،وحتديـد معوقات التعليـم اجلامعي

إعـداد الكـوادر البرشيـة والفنية مـع التدريب املسـتمر

عـن بعـد ،والتوصـل إىل رؤيـة واضحـة املعـامل عـن

هلـم ،ورضورة إعـداد القيادات الرتبويـة املتخصصة يف

التعليـم اجلامعـي عـن بعـد مـن وجهـة نظـر قيـادات

جمـال التعليـم اجلامعـي عن بعـد يف ضـوء إدارة اجلودة

التعليم اجلامعـي باململكة العربية السـعودية .وتكونت
عينة الدراسـة مـن  30أكاديمي ًا ومسـؤو ً
ال عن التعليم

الشاملة.

ويف دراسـة (عفيفـي2008،م) بعنـوان «واقـع

اجلامعـي باململكـة يف ختصصـات تربويـة وغير تربوية

ومسـتقبل التعليـم عـن بعـد يف اململكـة العربيـة

بـوزارة التعليـم العـايل ،وجامعـة اإلمـام حممـد بـن

السـعودية» ،وهدفـت التعـرف على واقـع ومسـتقبل
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سـعود اإلسلامية ،وجامعـة امللـك سـعود .وكان مـن

ووعـي املجتمعـات بأمهيـة التعليـم احلكومـات إىل

للمسـتفيدين منـه خيـارات كيـف ومتـى وأيـن إلمتـام

للجميـع ،فـاق عـدد طلبـة التعليم عـن بعد عـدد طلبة
التعليـم التقليـدي يف بعض اجلامعات التـي تقدم تعلي ًام

التوسـع يف تطبيـق التعليـم عـن بعـد؛ لضمان التعليـم

نتائـج الدراسـة أن التعليـم اجلامعـي عـن بعـد يتيـح
التعليـم اجلامعـي ،كام أنـه يتيح اإلفـادة مـن الكفاءات

مزدوجـ ًا ،حقـق التعليـم عـن بعـد ديمقراطيـة التعليم

العاليـة والربامج املتميزة بشـكل واسـع االنتشـار دون

جلميـع طبقـات املجتمـع ،باإلضافـة إىل حتقيقـه حلاجة

أن حتـول بينهـا العقبـات والظـروف اخلاصـة بالتعليـم

سـوق العمـل ،سـاهم التعليم عـن بعـد يف القضاء عىل

اجلامعـي التقليـدي ،كما أنـه يمكـن أن يوفـر خدمات

األميـة ،يعتمـد نجـاح التعليـم عـن بعد على التمويل،

واسـعة االنتشـار ويسـتقبل األعـداد املتزايـدة دون أن

وقد أوصت الدراسـة بعـدة توصيات منهـا :االعرتاف

يقابـل ذلك زيـادة مطـردة يف اإلنفـاق والتكلفة ،حيث

بمؤسسـات التعليـم عـن بعـد مـن حيـث الشـهادات

بلـغ متوسـط اسـتجابة أفـراد العينـة هلـا مـن  80%إىل

التـي تصدرهـا ،وإلـزام املسـئولني عـن توظيـف

.93%كما أشـارت اسـتجابات  89%مـن أفـراد العينة

خرجييهـا ،فتـح جمـال التعـاون بين مؤسسـات التعليم

إىل أن أهـم الفئـات التي يمكن أن تسـتفيد مـن التعليم

عـن بعـد ومؤسسـات التعليـم التقليديـة ،وذلـك عن

اجلامعـي عـن بعـد هـم مـن ال يمكـن اسـتيعاهبم أو

طريـق االسـتفادة املتبادلـة مـن كليهما ،الدعـم املـادي

التحاقهـم باجلامعـات التقليدية ،والفئـات التي ترغب

الـكايف ملؤسسـات التعليـم عـن بعـد ،إلـزام وسـائل

يف الدراسـات العليـا.

وأجـرت (هيـا الـرواف2009،م) دراسـة حـول

األعلام املحليـة ببـث برامـج توضـح مفهـوم التعليم

وهدفـت الدراسـة إىل توضيـح مفهـوم التعليـم عـن

كـــا أجـــرت ) (Miller,2009دراســـة حـــول

عـن بعـد وأمهيته.

دور التعليـم عـن بعـد يف حتقيـق ديمقراطيـة التعليـم،

أســـباب التحـــاق األمهـــات بالتعليـــم اجلامعـــي

بعـد وأنامطه املختلفـة ،وجتارب الدول يف هـذا املجال،

عـــن بعـــد .وكانـــت عينـــة الدراســـة طالبـــات يف

وحماولـة الوصول إىل توصيات ومقرتحات قد تسـتفيد

كليـــة املجتمـــع يف واليـــة جورجيـــا األمريكيـــة،

منهـا الـدول يف حتقيـق ديمقراطيـة التعليـم مـن خالل

وكان مـــن بـــن نتائـــج الدراســـة أن أهـــم عامـــل دفـــع

التعليـم عـن بعـد ،وتوصلـت الدراسـة إىل عـدد مـن

تلـــك األمهـــات الســـتخدام التعليـــم عـــن بعـــد هـــو

النتائـج منهـا :يواجـه التعليم عـن بعد صعوبـات منها

رعايـــة األطفـــال ،وكان احلافـــز هلـــن رغـــم انشـــغاهلن

رفـض املجتمعـات يف الـدول الناميـة؛ لعـدم معرفتهم

هـــو إكـــال دراســـتهن اجلامعيـــة .ووجـــد أن معظـــم

بجودتـه ،وعـدم قدرهتـم على التعلـم الـذايت ،دعـت

الطالبـــات امللتحقـــات بالتعليـــم عـــن بعـــد يفضلنـــه

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

عـــى الدراســـة التقليديـــة .وعـــى الرغـــم مـــن

والتسـجيل ونظـام املقـررات اإللكرتونيـة ،حيـث

أن عوامـــل متعـــددة مثـــل العوامـــل الشـــخصية

كما أن فاعليـة نظـام االختبـارات اإللكرتونيـة ونظـام

سـجلت النتائـج حصولـه على تقديـر أداء متوسـط،

رضاهـــن عـــن أســـلوب التعليـــم عـــن بعـــد ،إال

إدارة التعلـم واالتصـال كانـت عالية .وبنـا ًء عىل نتائج

وعوامـــل هلـــا عالقـــة بالكليـــة تؤثـــر عـــى درجـــة

الدراسـة ،اقرتحـت الدراسـة العديـد مـن التوصيات،

تفاعلهـــن مـــع هـــذا النـــوع مـــن التعليـــم .وأشـــارت

ومنهـا :العمل عىل حتسين أنظمـة القبول والتسـجيل،

الدراســـة إىل الصعوبـــات التـــي تواجـــه املتعلمـــن

ونظـام املقـررات اإللكرتونية ،وتوفير حوافز للطالب

عـــن بعـــد خاصـــة يف التقنيـــات املســـتخدمة

يف نظـام التعليـم عـن بعـد.

وأســـاليب االتصـــال مـــع الدارســـن وطريقـــة

كام أجـرت (احلناوي2012،م) دراسـة بعنوان دور

تقديـــم املقـــررات الدراســـية.

وأجـرى (السـعادات2010،م) دراسـة حـول

نظامـي التعليـم املفتوح والتعليم عن بعـد يف بناء جمتمع

املتدربين ،هدفـت الدراسـة إىل التعـرف على أمهيـة

املعرفـة والتعليـم املفتـوح والتعليم عن بعـد ،وتوضيح

املعرفـة العريب ،وهدفـت إىل التعرف على ماهية جمتمع

أمهيـة التعليـم املسـتمر عـن بعد مـن وجهة نظـر بعض

مـدى تأثير نظامي التعليـم املفتـوح والتعليـم عن بعد

التعليـم املسـتمر عـن بعـد مـن وجهـة نظـر املتدربين

يف استراتيجية بناء جمتمـع املعرفة العـريب ،والتطرق إىل

واإلرشاف الرتبـوي بمدينـة الدمـام .وتكونـت عينـة
الدراسـة مـن  118متدربـ ًا ،وأظهـرت نتائج الدراسـة

عوائـق تطبيـق نظامـي التعليـم والتعليـم عـن بعد عىل
املسـتوى العـريب وكيفية التغلـب عليهـا ،وقد خلصت

أن التعليـم عـن بعـد وسـيلة مهمـة للتعليـم املسـتمر،
وأنـه يعـد نمطـ ًا مـن أنماط التعليـم املسـتمر ،وأن

الدراسـة إىل نتائـج مـن أمههـا :أنه يتفـق نظامـا التعليم

واجلهـد واملـال.

التعليـم ملـن يرغـب ،وأن هنـاك العديد مـن التحديات

املفتـوح والتعليـم عـن بعـد على رضورة توفير فرص

التعليـم املسـتمر عـن بعـد يـؤدي إىل توفير الوقـت
ويف دراسـة (الغامـدي2012،م) بعنـوان «فاعليـة

التـي تواجـه تطبيـق نظامـي التعليم عـن بعـد والتعليم

وهدفـت إىل تقويـم فاعليـة نظـام التعليـم عـن بعـد يف

حيـد مـن االسـتفادة الفعالـة مـن التكنولوجيـا احلديثة

املفتـوح مـن أمهها :الوضـع االقتصـادي املتـدين الذي

نظـام التعليـم عـن بعـد يف اجلامعـات السـعودية»،

وتـردد أعضـاء هيئـة التدريـس حـول تطبيـق فكـرة

اجلامعـات السـعودية .وتكونـت عينـة الدراسـة مـن

التعليـم املفتوح.

 531طالبـا وطالبـة مـن طلاب وطالبـات التعليـم

يتضـــح مـــن خـــال عـــرض الدراســـات

عـن بعـد بجامعـة امللـك عبدالعزيـز .وكان مـن نتائج

والبحـــوث الســـابقة ذات الصلـــة بمجـــال الدراســـة-

الدراسـة أنـه يوجـد قصـور يف فاعليـة نظـام القبـول
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العربيـــة منهـــا واألجنبيـــة  -أن معظـــم هـــذه

العامـــة للتعليـــم عـــن بعـــد التـــي يمكـــن حتقيقهـــا يف

التعليـــم عـــن بعـــد يف التعليـــم عامـــة ،والتعليـــم

برامـــج التعليـــم عـــن بعـــد يف اجلامعـــات الســـعودية،

اجلامعـــات الســـعودية ،وتنـــاول الثالـــث واقـــع تنفيـــذ

الدراســـات قـــد أمجعـــت عـــى رضورة العنايـــة بنظـــام

وتنـــاول الرابـــع متطلبـــات حتقيـــق األهـــداف العامـــة

اجلامعـــي خاصـــة؛ ملـــا لـــه مـــن أمهيـــه يف حتقيـــق

للتعليـــم عـــن بعـــد يف اجلامعـــات الســـعودية مـــن

العدالـــة االجتامعيـــة وتكافـــؤ الفـــرص التعليميـــة

وجهـــة نظـــر أعضـــاء هيئـــة التدريـــس يف جامعـــة

بـــن األفـــراد وتوفـــر الوقـــت واجلهـــد واملـــال .كـــا

اإلمـــام حممـــد بـــن ســـعود اإلســـامية ،واشـــتمل

اتضحـــت قلـــة الدراســـات التـــي تناولـــت فلســـفة

اجلـــزء الثـــاين عـــى ( )12عبـــارة ،بينـــا اشـــتمل

التعليـــم عـــن بعـــد وأهدافـــه يف اجلامعـــات .وقـــد

اجلـــزء الثالـــث عـــى ( )14عبـــارة ،واشـــتمل اجلـــزء

أفـــادت الدراســـة احلاليـــة مـــن هـــذه الدراســـات

الرابـــع عـــى ( )12عبـــارة.

عـــى اختالفهـــا يف تدعيـــم األطـــار النظـــري ،كـــا
أمكـــن اإلفـــادة منهـــا يف إعـــداد أداة الدراســـة.

 .2صدق االستبانة:

ثالث ًا:منهج الدراسة:

أ-الصدق الظاهري:

للتعـرف على مـدى صـدق االسـتبانة يف قيـاس

اســـتخدمت الدراســـة املنهـــج الوصفـــي

مـا وضعـت لقياسـه ،تـم عرضهـا على جمموعـة مـن

بأســـلوبية الوثائقـــي واملســـحي لإلجابـــة عـــن أســـئلة

املحكمين ،ويف ضـوء آرائهـم قامت الباحثتـان بإعداد

الدراســـة.

أداة الدراسـة بصورهتـا النهائيـة.

رابع ًا:إجراءات الدراسة امليدانية:

ب -صدق االتساق الداخيل:

لإلجابـــة عـــن أســـئلة الدراســـة تـــم إتبـــاع

بعـــد التأكـــد مـــن الصـــدق الظاهـــري لالســـتبانة
تـــم تطبيقهـــا ميدانيـــ ًا ،وتـــم حســـاب معامـــل

اإلجـــراءات التاليـــة:

 .1إعداد أدايت الدراسة:

االرتبـــاط بريســـون ملعرفـــة الصـــدق الداخـــي

اســـتبانة األهـــداف العامـــة للتعليـــم عـــن بعـــد،

لالســـتبانة ،حيـــث تـــم حســـاب معامـــل االرتبـــاط

التـــي يمكـــن حتقيقهـــا يف اجلامعـــات الســـعودية مـــن

بـــن درجـــة كل عبـــارة مـــن عبـــارات االســـتبانة

وجهـــة نظـــر أعضـــاء هيئـــة التدريـــس.

بالدرجـــة الكليـــة للمحـــور الـــذي تنتمـــي إليـــه

تكونـــت مـــن أربعـــة أجـــزاء .تنـــاول األول منهـــا

العبـــارة كـــا يوضـــح ذلـــك اجلـــدول التـــايل :

خصائـــص أفـــراد العينـــة؛ وتنـــاول الثـــاين األهـــداف
107

هند حممد عبد اهلل األمحد و وفاء إبراهيم فهد الفريح :فلسفة التعليم عن بعد وأهدافه يف اجلامعات السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
جدول رقم ()1
معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور بالدرجة الكلية للمحور
المحور

رقم العبارة

معامل االرتباط بالمحور

رقم العبارة

معامل االرتباط بالمحور

األول

1

**0.698

7

**0.564

2

**0.698

8

**0.734

3

**0.492

9

**0.887

4

**0.721

10

**0.552

5

**0.910

11

**0.631

6

**0.778

12

**0.540

1

**0.415

8

**0.678

2

**0.628

9

**0.696

3

**0.662

10

**0.831

4

**0.699

11

**0.647

5

**0.720

12

**0.778

6

**0.567

13

**0.815

7

**0.583

14

**0.655

1

**0.536

8

**0.751

2

**0.519

9

**0.866

3

**0.693

10

**0.714

4

**0.792

11

**0.526

5

**0.822

12

**0.714

6

**0.523

13

**0.875

7

**0.875

-

-

الثاني

الثالث

يالحظ ** دال عند مستوى الداللة  0.01فأقل

		
 .3ثبات االستبانة:

يتضـــح مـــن اجلـــدول رقـــم ( )1أن قيـــم معامـــل

لقيـاس مدى ثبات االسـتبانة تم اسـتخدام (معادلة

ارتبـــاط كل عبـــارة مـــن العبـــارات مـــع حماورهـــا
موجبـــة ودالـــة إحصائيـــ ًا عنـــد مســـتوى الداللـــة

ألفـا كرونبـاخ) )) (Cronbach’s Alpha (αللتأكـد

حماورهـــا.

معاملات ثبات االسـتبانة.

مـن ثبـات أداة الدراسـة ،واجلـدول رقـم ( )2يوضـح

( )0.01فأقـــل ممـــا يـــدل عـــى صـــدق اتســـاقها مـــع
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جدول رقم ()2
معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة
محاور االستبانة

عدد
العبارات

ثبات
المحور

األهــداف العامــة للتعليــم عــن بعــد التــي يمكــن تحقيقهــا فــي الجامعــات الســعودية مــن وجهــة نظــر
أعضــاء هيئــة التدريــس فــي جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســامية

12

0.8836

واقــع تنفيــذ برامــج التعليــم عــن بعــد مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس فــي جامعــة اإلمــام
محمــد بــن ســعود اإلســامية

14

0.8453

متطلبــات تحقيــق األهــداف العامــة للتعليــم عــن بعــد مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس فــي
جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســامية

13

0.8103

الثبات العام

39

0.9233

يتضـــح مـــن اجلـــدول رقـــم ( )2أن معامـــل

األوىل ،شـــمل جمتمعهـــا أعضـــاء هيئـــة التدريـــس يف

يـــدل عـــى أن االســـتبانة تتمتـــع بدرجـــة عاليـــة مـــن

تدريـــس ،وإدارة تربويـــة) يف جامعـــة اإلمـــام حممـــد

للدراســـة.

العربيـــة الســـعودية يف الفصـــل الـــدرايس األول مـــن

األقســـام الرتبويـــة (أصـــول تربيـــة ،مناهـــج وطـــرق

الثبـــات العـــام عـــال ،حيـــث بلـــغ  0.9233وهـــذا

بـــن ســـعود اإلســـامية بمدينـــة الريـــاض باململكـــة

الثبـــات يمكـــن االعتـــاد عليهـــا يف التطبيـــق امليـــداين

العـــام اجلامعـــي 1434-1435هـ،والفئـــة الثانيـــة:

أ) مقابلـــة مـــع أعضـــاء هيئـــة التدريـــس يف

مـــن أعضـــاء هيئـــة التدريـــس يف اجلامعـــة الســـعودية

اجلامع ــة الس ــعودية اإللكرتوني ــة وت ــم االعت ــاد فيه ــا

اإللكرتونيـــة ،وتـــم إجـــراء املقابلـــة معهـــم ألهنـــم

عـــى نتائـــج االســـتبانة.

أكثـــر مـــن يفيـــد يف هـــذا اجلانـــب.
 .2عينة الدراسة:

اختيار عينة الدراسة:

تـــم اختيـــار أفـــراد عينـــة الدارســـة بطريقـــة

 .1جمتمع الدراسة:

قصديـــة ،وفيـــا يـــي وصـــف أفـــراد عينـــة الدراســـة
وحجمهـــم.

اشـــتمل جمتمـــع الدراســـة عـــى فئتـــن :الفئـــة
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جدول رقم ()3
توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير الجنس
الجنس

التكرار

النسبة

ذكر

7

63.6

أنثي

4

36.4

المجموع

11

100%

جدول رقم ()4
توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير التخصص
التخصص

التكرار

النسبة

أصول التربية

6

54.5

المناهج وطرق التدريس

3

27.3

اإلدارة والتخطيط التربوي

2

18.2

المجموع

11

100%

جدول رقم ()5
توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير الدرجة العلمية
الدرجة العلمية

التكرار

النسبة

أستاذ

1

9.1

أستاذ مشارك

3

27.3

أستاذ مساعد

7

63.6

المجموع

11

100%

 .3وصف أفراد عينة الدراسة :

 36.4%مـن إمجـايل أفـراد عينـة الدراسـة إنـاث.

أ -أعضـاء هيئـة التدريـس يف جامعـة اإلمـام حممـد

يتضـح مـن اجلـدول رقـم  4أن  6مـن أفـراد عينـة

يتضـح مـن اجلـدول رقـم  3السـابق أن  7مـن

عينـة الدراسـة ختصصهـم أصـول تربيـة وهـم الفئـة

إمجـايل أفـراد عينـة الدراسـة ذكور ،وهـم الفئـة األكثر

مـا نسـبته  27.3%مـن إمجـايل أفـراد عينـة الدراسـة

بن سـعود اإلسلامية:

الدراسـة يمثلـون مـا نسـبته  % 54.5مـن إمجـايل أفراد

األكثـر مـن أفـراد الدراسـة ،بينما  3منهـم يمثلـون

أفـراد عينـة الدراسـة يمثلـون مـا نسـبته  % 63.6مـن

ختصصهـم مناهج وطـرق تدريس ،و  2مهنـم يمثالن ما

مـن أفـراد الدراسـة ،بينما  4منهـم يمثلـون مـا نسـبته
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جدول رقم ()6
توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير سنوات الخبرة
سنوات الخبرة

التكرار

النسبة

أقل من  6سنوات

1

9.1

من  6إلى  10سنوات

4

36.4

من  11إلى  15سنة

5

45.5

أكثر من  15سنة

1

9.1

المجموع

11

100%

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
عــدد أعضــاء هيئــة
التدريــس

متوسط
الرتب

القيمة

مستوى
الداللة

التخصص
تربوي

10

6،45

9،5

غير دالة

غير تربوي

5

11،10

نسـبته  18.2%مـن إمجـايل أفراد عينـة الدراسـة ختصصهم
إدارة وختطيـط تربـوي
يتضـح مـن اجلـدول رقـم  5أن  7مـن أفـراد عينـة
الدراسـة يمثلـون مـا نسـبته  % 63.6من إمجايل أفـراد عينة
الدراسـة درجتهـم العلميـة أسـتاذ مسـاعد ،وهـم الفئـة
األكثـر من أفـراد الدراسـة ،بينما  3منهم يمثلون ما نسـبته
 % 27.3مـن إمجـايل أفراد عينة الدراسـة درجتهـم العلمية
أسـتاذ مشـارك ،و ( )1منهـم يمثـل مـا نسـبته  9.1%مـن
إمجـايل أفـراد عينـة الدراسـة درجتـه العلمية أسـتاذ.
يتضـح مـن اجلـدول رقـم  6أن  5مـن أفـراد عينـة
الدراسـة يمثلـون مـا نسـبته  % 45.5من إمجايل أفـراد عينة
الدراسـة سـنوات خربهتم من  11إىل  15سـنة وهـم الفئة

األكثـر من أفـراد الدراسـة ،بينما  4منهم يمثلون ما نسـبته
 % 36.4مـن إمجـايل أفـراد عينة الدراسـة سـنوات خربهتم
مـن  6إىل  10سنـــــوات ،مقابـل  1منهـم يمثــــل مـا
نسـبته  % 9.1مـن إمجـايل أفـراد عينـة الدراسـة سـنوات
خربتـه أقـل مـن 6سـنوات و  1منهـم يمثل ما نسـبته 9.1
 %مـن إمجـايل أفراد عينة الدراسـة سـنوات خربتـه أكثر من
 15سـنة .
ب-أعضـاء هيئـة التدريـس يف اجلامعـة السـعودية
اإللكرتونيـة:
يتضـــح مـن اجلـــــدول رقـم  7أن قيمــــة ت غري
دالـة إحصائي ًا ،مما يشير إىل عـدم وجود فـروق ذات داللة
إحصائيـة باختلاف التخصـص ألعضـاء هيئـة التدريس.
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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
عدد أعضاء هيئة
التدريس

متوسط
الرتب

قيمة كروسكال-
واليز

مستوى
الداللة

سنوات الخبرة
أقل من خمس سنوات

4

8،88

81،9

غير دالة

مــن خمــس ســنوات إلــى أقــل مــن عشــر
ســنوات

7

7،21

عشر سنوات فأكثر

4

8،5

اخلليـــة الصحيـــح أي ( ،)0.80 =4/5بعـــد ذلـــك

يتضح من اجلدول رقم  8أن قيمة (كروسـكالواليز)
غير دالـة إحصائيـ ًا ،ممـا يشير إىل عـدم وجـود فـروق

تـــم إضافـــة هـــذه القيمـــة إىل أقـــل قيمـــة يف املقيـــاس

ألعضـاء هيئـة التدريـس يف حتديـد العوامـل ذات

وذلـــك لتحديـــد احلـــد األعـــى هلـــذه اخلليـــة،

(أو بدايـــة املقيـــاس وهـــي الواحـــد الصحيـــح)؛

ذات داللـة إحصائيـة باختلاف متغري سـنوات اخلدمة

وهكـــذا أصبـــح طـــول اخلاليـــا كـــا يـــأيت:

العالقـة بفلسـفة التعليـم عـن بعد.

• مـــن  1إىل  1.80يمثـــل (معدومـــة) نحـــو

النتائج واملناقشة:

كل عبـــارة باختـــاف املحـــور املـــراد
قياســـه.

اســـتخدام الدراســـة العديـــد مـــن األســـاليب

• مـــن  1.81إىل  2.60يمثـــل (ضعيفـــة)

اإلحصائيـــة املناســـبة باســـتخدام احلـــزم اإلحصائيـــة

للعلـــوم االجتامعيـــة Statistical Package for

نحـــو كل عبـــارة باختـــاف املحـــور املـــراد

بالرمـــز ( .)SPSSوذلـــك بعـــد أن تـــم ترميـــز

• مـــن  2.61إىل  3.40يمثـــل (متوســـطة)

 Social Sciencesوالتـــي يرمـــز هلـــا اختصـــار ًا

قياســـه.

نحـــو كل عبـــارة باختـــاف املحـــور املـــراد

البيانـــات وإدخاهلـــا إىل احلاســـب اآليل ،ولتحديـــد

قياســـه.

طـــول خاليـــا املقيـــاس اخلـــايس (احلـــدود الدنيـــا

• مـــن  3.41إىل  4.20يمثـــل (كبـــرة)

والعليـــا) املســـتخدم يف حمـــاور الدراســـة ،تـــم

نحـــو كل عبـــارة باختـــاف املحـــور املـــراد

حســـاب املـــدى( ،)4=5-1ثـــم تقســـيمه عـــى

قياســـه.

عـــدد خاليـــا املقيـــاس للحصـــول عـــى طـــول
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• مـــن  4.21إىل  5.00يمثـــل (كبـــرة جـــد ًا)

أفرادهـــا جتـــاه عبـــارات املحـــاور الرئيســـة

التـــي تتضمنهـــا أداة الدراســـة.

نحـــو كل عبـــارة باختـــاف املحـــور املـــراد

2 .2املتوســـط احلســـايب املـــوزون (املرجـــح) «

قياســـه.

ولتحديـــد طـــول خاليـــا املقيـــاس الثالثـــي

»  Weighted Meanوذلـــك ملعرفـــة مـــدى

الدراســـة ،تـــم حســـاب املـــدى( ،)2=3-1ثـــم

الدراســـة عـــى كل عبـــارة مـــن عبـــارات

ارتفـــاع أو انخفـــاض اســـتجابات أفـــراد

(احلـــدود الدنيـــا والعليـــا) املســـتخدم يف حمـــاور

متغـــرات الدراســـة األساســـية ،مـــع العلـــم

تقســـيمه عـــى عـــدد خاليـــا املقيـــاس للحصـــول

بأنـــه يفيـــد يف ترتيـــب العبـــارات حســـب

عـــى طـــول اخلليـــة الصحيـــح أي ()0.67 =2/3

أعـــى متوســـط حســـايب مـــوزون.

بعـــد ذلـــك تـــم إضافـــة هـــذه القيمـــة إىل أقـــل قيمـــة

3 .3املتوســـط احلســـايب » « Meanوذلـــك ملعرفـــة

يف املقيـــاس (أو بدايـــة املقيـــاس وهـــي الواحـــد

مـــدى ارتفـــاع أو انخفـــاض اســـتجابات

الصحيـــح)؛ وذلـــك لتحديـــد احلـــد األعـــى هلـــذه

اخلليـــة ،وهكـــذا أصبـــح طـــول اخلاليـــا كـــا يـــأيت:

أفـــراد الدراســـة عـــن املحـــاور الرئيســـة

عبـــارة باختـــاف املحـــور املـــراد قياســـه.

العلـــم بأنـــه يفيـــد يف ترتيـــب املحـــاور

(متوســـط متوســـطات العبـــارات) ،مـــع

• مـــن  1إىل  1.67يمثـــل (منعدمـــة) نحـــو كل

حســـب أعـــى متوســـط حســـايب.

• مـــن  1.68إىل  2.34يمثـــل (متوســـطة)

4 .4تـــم اســـتخدام االنحـــراف املعيـــاري

نحـــو كل عبـــارة باختـــاف املحـــور املـــراد

“ ”Standard Deviationللتعـــرف عـــى

قياســـه.

مـــدى انحـــراف اســـتجابات أفـــراد

• مـــن  2.35إىل  3.00يمثـــل (عاليـــة)

الدراســـة لـــكل عبـــارة مـــن عبـــارات

نحـــو كل عبـــارة باختـــاف املحـــور املـــراد

متغـــرات الدراســـة ،ولـــكل حمـــور مـــن

قياســـه.

وبعـــد ذلـــك تـــم حســـاب املقاييـــس

املحـــاور الرئيســـة عـــن متوســـطها احلســـايب.

1 .1التكـــرارات والنســـب املئويـــة للتعـــرف

التشـــتت يف اســـتجابات أفـــراد عينـــة

ألفـــراد عينـــة الدراســـة وحتديـــد اســـتجابات

متغـــرات الدراســـة ،إىل جانـــب املحـــاور

ويالحـــظ أن االنحـــراف املعيـــاري يوضـــح

اإلحصائيـــة التاليـــة :

الدراســـة لـــكل عبـــارة مـــن عبـــارات

عـــى اخلصائـــص الشـــخصية والوظيفيـــة
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الرئيســـة ،فكلـــا اقرتبـــت قيمتـــه مـــن

املئويـــة واملتوســـطات احلســـابية واالنحرافـــات

تشـــتتها بـــن املقيـــاس.

الدراســـة عـــى عبـــارات حمـــور األهـــداف العامـــة

املعياريـــة والرتـــب الســـتجابات أفـــراد عينـــة

الصفـــر تركـــزت االســـتجابات وانخفـــض

للتعـــرف عـــى األهـــداف العامـــة للتعليـــم

للتعليـــم عـــن بعـــد التـــي يمكـــن حتقيقهـــا يف

الســـعودية مـــن وجهـــة نظـــر أعضـــاء هيئـــة

هيئـــة التدريـــس يف جامعـــة اإلمـــام حممـــد بـــن

اجلامعـــات الســـعودية مـــن وجهـــة نظـــر أعضـــاء

عـــن بعـــد التـــي يمكـــن حتقيقهـــا يف اجلامعـــات

ســـعود اإلســـامية ،وجـــاءت النتائـــج كـــا

التدريـــس يف جامعـــة اإلمـــام حممـــد بـــن ســـعود

يوضحهـــا اجلـــدول التـــايل:

اإلســـامية تـــم حســـاب التكـــرارات والنســـب

جدول رقم ()9
استجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات محور األهداف العامة للتعليم عن بعد التي يمكن تحقيقها في الجامعات
السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية مرتبة تنازلياً حسب متوسطات
الموافقة
		

التكرار

رقم
العبارة

العبارة

2

تكــون تلــك الفلســفة المتبنــاة هــي
الموجــه األساســي لــكل عمليــات
التطويــر فــي شــكله ومضمونــه

1

تبنــي فلســفة واضحة المعالــم للتعليم
عــن بعــد فــي الجامعــات الســعودية.

10

تقديــم الخدمــات التعليميــة لمــن
فاتهــم فــرص التعليــم الرســمية

4

تراعــي فلســفة التعليــم عــن
بعــد فــي الجامعــات التطــورات
فــي ضــوء خطــط التنميــة
واالقتصاديــة
االجتماعيــة

كبيرة
النسبة  %جداً

درجة الموافقة
معدومة

كبيرة

متوسطة

ضعيفة

ك

7

4

-

-

-

%

63.6

36.4

-

-

-

ك

7

4

-

-

-

%

63.6

36.4

-

-

-

ك

7

3

-

1

-

%

63.6

27.3

-

9.1

-

ك

7

2

2

-

-

%

63.6

18.2
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18.2

-

-

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الرتبة

4.64

0.50

1

4.64

4.45

4.45

0.50

0.93

0.82

1

2
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التكرار

رقم
العبارة

العبارة

11

إعــادة التأهيــل والتدريــب
قبــل وأثنــاء الخدمــة
للمهــن التــي تتطلــب
إثــراء وتطويــر مســتمر

6

التركيــز علــى المجــاالت
اإلنتاجيــة والتنمويــة فــي
التعليــم عــن بعــد لتحقيــق
أهــداف منظومــة العمــل
التعليمــي والتنمــوي فــي
المملكــة العربيــة الســعودية

12

خدمــة ذوي االحتياجــات
الخاصــة والتــي تمنعهــم
ظروفهــم مــن االلتحــاق
بالتعليــم الجامعــي التقليــدي

8

تنــوع أســاليب تقويــم التعليــم
عــن بعــد فــي الجامعــات
بحيــث يشــمل كافــة المجاالت
والمهاريــة
المعرفيــة

5

توســع مجــال األهــداف التــي
يعمــل فــي إطارهــا التعليــم
عــن بعــد فــي الجامعــات

9

توفــر الكفــاءات البشــرية
المؤهلــة فقــط لتقديــم التعليــم
عــن بعــد فــي الجامعــات

7

تنــوع مضاميــن ومحتــوى
برامــج التعليــم عــن بعــد فــي
الجامعــات بحيــث تشــمل
وتخصصــات
مجــاالت
مطلوبــة فــي ســوق العمــل

درجة الموافقة

		

النسبة %

كبيرة
جداً

كبيرة

متوسطة

ضعيفة

معدومة

ك

7

2

1

1

-

%

63.6

18.2

9.1

9.1

-

ك

3

7

1

-

-

%

27.3

63.6

9.1

-

-

ك

5

3

2

1

-

%

45.5

27.3

18.2

9.1

-

ك

6

2

1

1

1

%

54.5

18.2

9.1

9.1

9.1

ك

5

1

3

2

-

%

45.5

9.1

27.3

18.2

-

ك

5

2

1

2

1

%

45.5

18.2

9.1

18.2

9.1

ك

3

2

5

1

-

%

27.3

18.2

45.5

9.1

-

المتوسط العام

المتوسط
الحسابي

4.36

4.18

4.09

االنحراف
المعياري

الرتبة

5

1.03

6

0.60

7

1.04

4.00

1.41

8

3.82

1.25

9

3.73

3.64

4.20

1.49

10

11

1.03

0.66

مـن خلال النتائـج املوضحـة أعلاه يتضـح أن

يف اجلامعـات السـعودية بمتوسـط  4.20مـن  5وهـو

األهـداف العامـة للتعليم عـن بعد التي يمكـن حتقيقها

اخلمايس مـن  3.41إىل  4.20وهـي الفئـة التـي تشير

متوسـط يقـع يف الفئـة الرابعـة مـن فئـات املقيـاس

أفـراد عينـة الدراسـة موافقـون بدرجـة كبيرة على
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اخلدمـات التعليميـة ملـن فاهتـم فـرص التعليـم
الرسـمية « باملرتبـة الثانية من حيـث موافقة أفراد
عينة الدراسـة عليهـا بدرجة كبرية جد ًا بمتوسـط
 4.45مـن .5
• 		 جـاءت العبـارة رقـم  4وهـي» تراعـي فلسـفة
التعليـم عـن بعـد يف اجلامعـات التطـورات يف
ضـوء خطـط التنميـة االجتامعيـة واالقتصاديـة

إىل خيـار «كبيرة « على أداة الدراسـة.
ويتضـح مـن النتائج أن هناك تفاوتـ ًا يف موافقة أفراد
عينة الدراسـة عىل األهـداف العامة للتعليم عـن بعد التي
يمكـن حتقيقهـا يف اجلامعات السـعودية؛ حيـث تراوحت
متوسـطات موافقتهـم على األهـداف العامـة للتعليـم
عـن بعـد التـي يمكـن حتقيقهـا يف اجلامعـات السـعودية
مـن  3.64إىل  ، 4.64وهـي متوسـطات تتراوح مـا بين

« باملرتبـة الثالثـة مـن حيـث موافقـة أفـراد عينـة
الدراسـة عليهـا بدرجـة كبيرة جـد ًا بمتوسـط
 4.45مـن .5
• جـاءت العبـارة رقـم( 3وهـي» تراعـي فلسـفة
التعليـم عـن بعـد يف اجلامعـات طبيعـة املجتمـع
السـعودي وخصائصـه الدينية والقيمـة والثقافية
« باملرتبـة الرابعـة مـن حيـث موافقـة أفـراد عينة
الدراسـة عليهـا بدرجـة كبيرة جـد ًا بمتوسـط
 4.45مـن .5
يتضـح مـن النتائج أن أفراد عينة الدراسـة موافقون
بدرجـة كبيرة عىل سـتة من األهـداف العامـة للتعليم عن
بعـد التي يمكـن حتقيقهـا يف اجلامعات السـعودية ،أبرزها
تتمثـل يف العبـارات رقـم  9 ،5 ،8 ،12 ،6والتـي تـم
ترتيبهـا تنازليـا حسـب موافقة أفـراد عينة الدراسـة عليها
بدرجـة كبيرة كالتايل:
• 		 جـاءت العبـارة رقـم  6وهـي» الرتكيـز على
املجـاالت اإلنتاجيـة والتنمويـة يف التعليـم عـن
بعـد؛ لتحقيق أهـداف منظومـة العمـل التعليمي
والتنمـوي يف اململكـة العربية السـعودية « باملرتبة
األوىل مـن حيـث موافقـة أفـراد عينـة الدراسـة

الفئتين الرابعـة واخلامسـة مـن فئـات املقيـاس اخلمايس
واللتـان تشيران إىل ( كبيرة  /كبيرة جـد ًا ) على أداة
الدراسـة ممـا يوضـح التفـاوت يف موافقـة أفـراد عينـة
الدراسـة على األهـداف العامـة للتعليـم عـن بعـد ،التي
يمكـن حتقيقهـا يف اجلامعـات السـعودية؛ حيـث يتضـح
مـن النتائـج أن أفـراد عينـة الدراسـة موافقـون بدرجـة
كبيرة جـد ًا على سـتة مـن األهـداف العامـة للتعليم عن
بعـد التي يمكـن حتقيقهـا يف اجلامعات السـعودية ،أبرزها
تتمثـل يف العبـارات رقـم  3 ، 4 ، 10 ، 1 ، 2والتـي تـم
ترتيبهـا تنازليـا حسـب موافقة أفـراد عينة الدراسـة عليها
بدرجـة كبيرة جـد ًا كالتايل:
• 		 جـاءت العبـارة رقـم  2وهـي» تكـون تلـك
الفلسـفة املتبنـاة هـي املوجـه األسـايس لـكل
عمليات التطوير يف شـكله ومضمونـه « والعبارة
رقـم ( )1وهـي» تبنـي فلسـفة واضحـة املعـامل
للتعليـم عـن بعـد يف اجلامعـات السـعودية «
باملرتبـة األوىل مـن حيـث موافقـة أفـراد عينـة
الدراسـة عليهـا بدرجـة كبيرة جـد ًا بمتوسـط
 4.64مـن.5
• جـاءت العبـارة رقـم ( )10وهـي» تقديـم
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التطويـر يف شـكله ومضمونـه ،وتفسر هـذه النتيجـة بـأن
حتقيق فلسـفة التعليـم عن بعد يتطلب أن تتمثل فلسـفته يف
مجيـع موجهـات العمل من أجل تسـهيل حتقيقهـا؛ ولذلك
نجـد أن أبـرز األهـداف العامـة للتعليـم عـن بعـد التـي
يمكـن حتقيقهـا يف اجلامعـات السـعودية تتمثـل يف مراعاة
أن تكـون تلـك الفلسـفة املتبنـاة هـي املوجـه األسـايس
لـكل عمليـات التطويـر يف شـكله ومضمونـه ،وهـذه

عليهـا بدرجـة كبيرة بمتوسـط ( 4.18مـن.)5
• 		 جـاءت العبـارة رقـم  12وهـي» خدمـة ذوي
االحتياجـات اخلاصـة والتـي متنعهـم ظروفهـم
مـن االلتحـاق بالتعليـم اجلامعـي التقليـدي «
باملرتبـة الثانيـة مـن حيـث موافقـة أفـراد عينـة
الدراسـة عليهـا بدرجـة كبيرة بمتوسـط 4.09
مـن .5

النتائـج تتفق مع دراسـة (الدمنهوري2008،م) ،ودراسـة
(الـراوف 2008،م) ،ودراسـة (الغامـدي 2012،م).
وهـذا ما تؤكده إجابة السـؤال الـذي ورد يف املقابلة يف
هـذا املحور (هـل يمكـن حتقيق األهـداف العامـة للتعليم
عـن بعـد يف اجلامعـات السـعودية؟ إذا كانـت اإلجابة نعم
وضح كيـف ذلك).
أكـد  100%مـن عينـة املقابلـة أنـه يمكـن حتقيـق
األهـداف العامـة للتعليم عـن بعد يف اجلامعات السـعودية
عندما تتبنى اجلامعات السـعودية فلسـفة واضحـة للتعليم
عـن بعد-وتراعـى فلسـفة التعليـم عـن بعـد خصائـص
املجتمـع السـعودي وطبيعته-وتتوفـر برامـج وختصصات
حيتـاج اليها سـوق العمـل ،وتتوفـر كفاءات برشيـة مؤهلة
لتقديـم التعليـم عـن بعد
للتعـرف على واقـع تنفيـذ برامـج التعليـم عـن بعدمـن وجهة نظـر أعضـاء هيئـة التدريـس يف جامعـة اإلمام
حممـد بـن سـعود اإلسلامية تـم حسـاب التكـرارات
والنسـب املئويـة واملتوسـطات احلسـابية واالنحرافـات
املعياريـة والرتـب السـتجابات أفـراد عينـة الدراسـة عىل
عبـارات حمـور واقـع تنفيـذ برامـج التعليـم عـن بعـد،
وجـاءت النتائـج كما يوضحهـا اجلـدول التـايل:

• 		 جـاءت العبـارة رقـم  8وهـي» تنـوع أسـاليب
تقويـم التعليـم عـن بعـد يف اجلامعـات بحيـث
يشـمل كافـة املجـاالت املعرفيـة واملهاريـة «
باملرتبـة الثالثـة مـن حيـث موافقـة أفـراد عينـة
الدراسـة عليهـا بدرجـة كبيرة بمتوسـط 4.00
مـن .5
• 		 جـاءت العبـارة رقـم ( )5وهـي» توسـع جمـال
األهـداف التـي يعمـل يف إطارها التعليـم عن بعد
يف اجلامعـات « باملرتبـة الرابعـة من حيـث موافقة
أفـراد عينة الدراسـة عليها بدرجة كبرية بمتوسـط
 3.82مـن .5
• 		 جـاءت العبارة رقـم ( )9وهي» توفـر الكفاءات
البرشيـة املؤهلـة فقط لتقديـم التعليم عـن بعد يف
اجلامعـات « باملرتبـة اخلامسـة مـن حيـث موافقـة
أفـراد عينة الدراسـة عليها بدرجة كبرية بمتوسـط
 3.73مـن .5
مـن خلال النتائـج املوضحـة أعلاه يتضـح أن أبـرز
األهـداف العامـة للتعليـم عـن بعـد التـي يمكـن حتقيقهـا
يف اجلامعـات السـعودية تتمثـل يف مراعـاة أن تكـون تلـك
الفلسـفة املتبنـاة هـي املوجـه األسـايس لـكل عمليـات
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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
التكرار

رقم
العبارة

العبارة
توصيــف
البــدء

8

توفــر
قبــل

7

تفعــل

5

تفاعليــة
تنفــذ فيــه مقــررات إلكترونيــة
تمكــن الطالــب مــن التفاعــل مــع
المحتــوى بالنــص والصــوت والصــور

2

يتــم القبــول والتســجيل فــي برنامــج التعليــم
عــن بعــد إلكترونيــا فــي الجامعــات الســعودية

4

يقل فيه دور المعلم ،حيث ال يتدخل إال إذا وجد أن
المتعلم قد ســلك مســلكا ً لن يصل به إلى االكتشــاف

3

تتحقــق فيــه حريــة المتعلــم حيــن تمكنه مــن اختيار
مــا يــراه مناســبا ً لــه ولظروفــه مــن برامــج تعليمية

10

تفعيــل مهــارات التعلــم التعاونــي التشــاركي

6

توفــر فيــه تعليمــات مفصلــة عمــا
هــو مطلــوب مــن الطالــب تحقيقــه

12

تنفيــذ
للمقــررات

اإللكترونــي
المحتــوى
يراعــي الفــروق الفرديــة

11

توفــر مراجــع علميــة ومصــادر للتحقــق
فــي محتــوى المقــررات اإللكترونيــة

1

تتجســد

المســتمر

13

توفيــر
لتعزيــز

14

تدعيــم المحتــوى التعليمي بروابــط للمواقع العلمية

9

تحقــق الموضوعيــة فــي اختيــار محتويــات المقرر

فيــه

فيــه

شــامل
فــي

مهــارات

فكــرة

للمقــررات
الدراســة

التعلــم

التعليــم

نشــاطات
مهــارات
نمــو

الذاتــي

تعليميــة
الطــاب

درجة الموافقة

النسبة
%

عالية

متوسطة

منعدمة

ك

8

3

-

%

72.7

27.3

-

ك

8

3

-

%

72.7

27.3

-

ك

7

4

-

%

63.6

36.4

-

ك

7

4

-

%

63.6

36.4

-

ك

6

5

-

%

54.5

45.5

-

ك

5

6

-

%

45.5

54.5

-

ك

5

6

-

%

45.5

54.5

-

ك

6

4

1

%

54.5

36.4

9.1

ك

5

5

1

%

45.5

45.5

9.1

ك

5

5

1

%

45.5

45.5

9.1

ك

3

8

-

%

27.3

72.7

-

ك

4

6

1

%

36.4

54.5

9.1

ك

2

8

1

%

18.2

72.7

9.1

ك

2

8

1

%

18.2

72.7

9.1

المتوسط العام

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الرتبة

2.73

0.47

1

2.73

0.47

2

2.64

0.50

3

2.64

0.50

4

2.55

0.52

5

2.45

0.52

6

2.45

0.52

7

2.45

0.69

8

2.36

0.67

9

2.36

0.67

10

2.27

0.47

11

2.27

0.65

12

2.09

0.54

13

2.09

0.54

14

2.44
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مـن خلال النتائج املوضحة سـابقاً يتضـح أن أفراد

توصيـــف شـــامل للمقـــررات قبـــل البـــدء

برامـج التعليـم عـن بعد بمتوسـط  2.44مـن  ،3وهو

موافقـــة أفـــراد عينـــة الدراســـة عليهـــا

يف الدراســـة « باملرتبـــة األوىل مـــن حيـــث

عينـة الدراسـة موافقـون بدرجـة عالية عىل واقـع تنفيذ
متوسـط يقـع يف الفئـة الثالثة من فئات املقيـاس الثالثي

مـن  2.35إىل  ،3.00وهـي الفئـة التي تشير إىل خيار

•

بدرجـــة عاليـــة بمتوســـط  2.73مـــن.3

جـــاءت العبـــارة رقـــم  7وهـــي» تفعـــل

فيـــه مهـــارات التعلـــم الـــذايت « باملرتبـــة

«عالية» عىل أداة الدراسـة.

ويتضـــح مـــن النتائـــج أن هنـــاك تفاوتـــ ًا

الثانيـــة مـــن حيـــث موافقـــة أفـــراد عينـــة

الدراســـة عليهـــا بدرجـــة عاليـــة بمتوســـط

يف موافقـــة أفـــراد عينـــة الدراســـة عـــى واقـــع

تنفيـــذ برامـــج التعليـــم عـــن بعـــد مـــن وجهـــة

نظـــر أعضـــاء هيئـــة التدريـــس يف جامعـــة اإلمـــام

•

 2.73مـــن .3

جـــاءت العبـــارة رقـــم ( )5وهـــي» تنفـــذ

فيـــه مقـــررات الكرتونيـــة تفاعليـــة متكـــن

حممـــد بـــن ســـعود اإلســـامية ،حيـــث تراوحـــت

الطالـــب مـــن التفاعـــل مـــع املحتـــوى

متوســـطات موافقتهـــم عـــى واقـــع تنفيـــذ برامـــج

بالنـــص والصـــوت والصـــور « باملرتبـــة

التعليـــم عـــن بعـــد مـــن  2.09إىل  2.73وهـــي

الثالثـــة مـــن حيـــث موافقـــة أفـــراد عينـــة

متوســـطات تـــراوح مـــا بـــن الفئتـــن الثانيـــة

الدراســـة عليهـــا بدرجـــة عاليـــة بمتوســـط

والثالثـــة مـــن فئـــات املقيـــاس الثالثـــي واللتـــان

 2.64مـــن .3

تشـــران إىل ( متوســـطة  /عاليـــة ) عـــى أداة

• 		 جـــاءت العبـــارة رقـــم  2وهـــي» يتـــم

الدراســـة؛ ممـــا يوضـــح التفـــاوت يف موافقـــة

القبـــول والتســـجيل يف برنامـــج التعليـــم عـــن

أفـــراد عينـــة الدراســـة عـــى واقـــع تنفيـــذ برامـــج

بعـــد الكرتونيـــا يف اجلامعـــات الســـعودية «

التعليـــم عـــن بعـــد؛ حيـــث يتضـــح مـــن النتائـــج

باملرتبـــة الرابعـــة مـــن حيـــث موافقـــة أفـــراد

أن وجهـــة نظـــر أفـــراد عينـــة الدراســـة عـــى واقـــع

عينـــة الدراســـة عليهـــا بدرجـــة عاليـــة

تنفيـــذ برامـــج التعليـــم عـــن بعـــد بدرجـــة عاليـــة

عـــى عـــرة أبرزهـــا تتمثـــل يف العبـــارات رقـــم 8
 4 ، 2 ، 5 ، 7 ،والتـــي تـــم ترتيبهـــا تنازليـــا حســـب

•

بمتوســـط  2.64مـــن .3

جـــاءت العبـــارة رقـــم  4وهـــي» يقـــل

فيـــه دور املعلـــم ،حيـــث ال يتدخـــل إال
إذا وجـــد أن املتعلـــم قـــد ســـلك مســـلك ًا

وجهـــة نظـــر أفـــراد عينـــة الدراســـة عليهـــا بدرجـــة

عاليـــة كالتـــايل:

لـــن يصـــل بـــه إىل االكتشـــاف « باملرتبـــة

• 		 جـــاءت العبـــارة رقـــم  8وهـــي» توفـــر
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اخلامســـة مـــن حيـــث موافقـــة أفـــراد عينـــة

املوضوعيـــة يف اختيـــار حمتويـــات املقـــرر

 2.55مـــن .3

أفـــراد عينـــة الدراســـة عليهـــا بدرجـــة

« باملرتبـــة الرابعـــة مـــن حيـــث موافقـــة

الدراســـة عليهـــا بدرجـــة عاليـــة بمتوســـط

عاليـــة بمتوســـط  2.09مـــن .3

يتضـــح مـــن النتائـــج أن أفـــراد عينـــة الدراســـة

مـــن خـــال النتائـــج املوضحـــة أعـــاه

موافقـــون بدرجـــة متوســـطة عـــى أربعـــة مـــن

يتضـــح أن أبـــرز مالمـــح واقـــع تنفيـــذ برامـــج

مالمـــح واقـــع تنفيـــذ برامـــج التعليـــم عـــن بعـــد

التعليـــم عـــن بعـــد تتمثـــل يف توفـــر توصيـــف

تتمثـــل يف العبـــارات رقـــم  9 ،14 ،13 ،1والتـــي

شـــامل للمقـــررات قبـــل البـــدء يف الدراســـة،

تـــم ترتيبهـــا تنازليـــا حســـب موافقـــة أفـــراد عينـــة
الدراســـة عليهـــا بدرجـــة عاليـــة
•

وتفـــر هـــذه النتيجـــة بـــأن توفـــر توصيـــف

جـــاءت العبـــارة رقـــم  1وهـــي» تتجســـد

شـــامل للمقـــررات قبـــل البـــدء يف الدراســـة

األوىل مـــن حيـــث موافقـــة أفـــراد عينـــة

التعليـــم عـــن بعـــد ،وهـــذه النتائـــج تتفـــق مـــع

يســـهل اســـتخدامها واإلفـــادة منهـــا لطـــاب

فيـــه فكـــرة التعليـــم املســـتمر « باملرتبـــة

دراســـة (عفيفـــي2008،م) ،ودراســـة (الراشـــد

الدراســـة عليهـــا بدرجـــة عاليـــة بمتوســـط

1429،هــــ) ،ودراســـة (الســـعادات2010،م)

 2.27مـــن.3

ودراســـة (احلنـــاوي2012،م).

• 		 جـــاءت العبـــارة رقـــم  13وهـــي»

وهـــذا مـــا تؤكـــده إجابـــة الســـؤال الـــذي ورد

توفـــر نشـــاطات تعليميـــة لتعزيـــز نمـــو

يف املقابلـــة واملتعلـــق هبـــذا املحـــور (هـــل برامـــج

مهـــــــارات الطـــاب « باملرتبـــة الثانيــــــــة

التعليـــم عـــن بعـــد املنفـــذة يف جامعـــة اإلمـــام

مـــن حيـــث موافقـــة أفـــراد عينـــة الدراســـة

عليهـــا بدرجـــة عاليـــة بمتوســـط 2.27

تقـــدم فلســـفة واضحـــة للتعليـــم عـــن بعـــد؟ إذا

• 		 جـــاءت العبـــارة رقـــم  14وهـــي» تدعيـــم

اســـتجابت العينـــة هلـــذا الســـؤال بنســـبة

العلميـــة « باملرتبـــة الثالثـــة مـــن حيـــث

يمكـــن أن تكـــون برامـــج التعليـــم عـــن بعـــد

كانـــت اإلجابـــة نعـــم وضـــح كيـــف ذلـــك).

مـــن .3

 ،100%حيـــث أكـــد مجيـــع أفـــراد املقابلـــة أنـــه

املحتـــوى التعليمـــي بروابـــط للمواقـــع

تقـــدم فلســـفة واضحـــة عندمـــا تنفـــذ فيـــه

موافقـــة أفـــراد عينـــة الدراســـة عليهـــا

مقـــررات إلكرتونيـــة تفاعليـــة متكـــن الطالـــب

بدرجـــة عاليـــة بمتوســـط  2.09مـــن .3

مـــن التفاعـــل مـــع املحتـــوى بالنـــص والصـــوت

• 		 جـــاءت العبـــارة رقـــم  9وهـــي» حتقـــق
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واالنحرافـــات املعياريـــة والرتـــب الســـتجابات

والصـــور.

-للتعـــرف عـــى متطلبـــات حتقيـــق األهـــداف

أفـــراد عينـــة الدراســـة عـــى عبـــارات حمـــور

أعضـــاء هيئـــة التدريـــس يف جامعـــة اإلمـــام حممـــد

بعـــد مـــن وجهـــة نظـــر أعضـــاء هيئـــة التدريـــس

متطلبـــات حتقيـــق األهـــداف العامـــة للتعليـــم عـــن

العامـــة للتعليـــم عـــن بعـــد مـــن وجهـــة نظـــر

يف جامعـــة اإلمـــام حممـــد بـــن ســـعود اإلســـامية

بـــن ســـعود اإلســـامية تـــم حســـاب التكـــرارات

وجـــاءت النتائـــج كـــا يوضحهـــا اجلـــدول التـــايل:

والنســـب املئويـــة واملتوســـطات احلســـابية

جدول رقم ()11
استجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات محور متطلبات تحقيق األهداف العامة للتعليم عن بعد من وجهة نظر أعضاء
ً
تنازليا حسب متوسطات الموافقة
هيئة التدريس في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية مرتبة
التكرار

رقم
العبارة

العبارة

النسبة
%

12

مناســبة مخرجــات التعليــم
عــن بعــد مــع واقــع ســوق
العمــل فــي المملكــة

10

التجــارب
دراســة
وغيــر
الناجحــة
الناجحــة محليــا ً وإقليميــا ً
ودوليــا ً
الســتخالص
المســتفادة
الــدروس
منهــا فــي مبــادرات
ومشــاريع التعليــم عــن
بعــد فــي الجامعــات

9

التعــاون والشــراكة مــع
جامعــات عالميــة معروفــة
فــي مجــال التعليم عــن بعد

11

دراســة مــدى رضــا
وهيئــات
الطــاب
التدريــس حــول بعــض
برامــج التعليــم عــن بعــد
التــي تقــدم حاليــا ً فــي
الجامعــات الســعودية علــى
نطــاق تجريبــي محــدود،
نتائجهــا
وتوظيــف
فــي عمليــة تطويــره

		

درجة الموافقة

كبيرة
جداً

كبيرة

متوسطة

ضعيفة

معدومة

ك

10

1

-

-

-

%

90.9

9.1

-

-

-

ك

10

1

-

-

-

%

90.9

9.1

-

-

-

ك

9

2

-

-

-

%

81.8

18.2

-

-

-

ك

9

2

-

-

-

%

81.8

18.2

-

-

-
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المتوسط
الحسابي
4.91

االنحراف
الرتبة
المعياري
0.30

4.91

0.30

4.82

0.40

4.82

0.40

1

2

3

4
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التكرار

رقم
العبارة

العبارة

5

دراســة احتياجــات هيئــة التدريــس
للمهــارات المطلوبــة للتدريــس
علــى الشــبكة العنكبوتيــة

8

يُمكــن القســم المعنــي مــن تطويــر
مقرراتــه بنــا ًء علــى معايير محددة

13

تبنــي المقــررات ذات الطابــع
مصــادر
مــن
العالمــي
خارجيــة فــي ضــوء مالئمتهــا
معيــن
منهــج
ألهــداف

7

توفيــر فــرص مرنــة لتطويــر
مقــررات برامــج التعليــم عــن
بعــد يجمــع بيــن األســلوب
المركــزي ،وغيــر المركــزي

4

تصميــم نظــام التعليــم عــن بعــد
فــي الجامعــات علــى أســاس
معاييــر جــودة عالميــة يمكــن
تبنيهــا واســتخدامها لتطويــر
معاييــر خاصــة بالجامعــة

3

دراســة
الخاصــة
التعليمــي

المشــكالت
بجمــود النظــام
وتقيــده باللوائــح

2

األهــداف
تراعــى
أن
العامــة للتعليــم عــن بعــد
سياســة التعليــم فــي المملكــة

6

تقديــم برامــج دراســية فــي
الجامعــات إلعــداد المصــادر
البشــرية المؤهلــة فــي مجــال
تصميــم برامــج التعليــم عــن بعــد

1

توحيــد األهــداف العامــة للتعليــم
عــن بعــد فــي الجامعات الســعودية

درجة الموافقة

		
كبيرة
جداً

كبيرة

متوسطة

ضعيفة

ك

9

2

-

-

-

%

81.8

18.2

-

-

-

ك

9

1

1

-

-

%

81.8

9.1

9.1

-

-

ك

9

1

1

-

-

%

81.8

9.1

9.1

-

-

ك

9

1

1

-

-

%

81.8

9.1

9.1

-

-

ك

7

4

-

-

-

%

63.6

36.4

-

-

-

ك

9

1

-

1

-

%

81.8

9.1

-

9.1

-

ك

9

-

2

-

-

%

81.8

-

18.2

-

-

ك

7

2

2

-

-

%

63.6

18.2

18.2

-

-

ك

6

1

1

3

-

%

54.5

9.1

9.1

27.3

-

النسبة %

المتوسط العام

معدومة

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الرتبة

4.82

0.40

5

4.73

0.65

6

4.73

4.73

0.65

8

4.64

0.50

9

4.64

0.92

10

4.64

0.81

11

4.45

0.82

12

3.91

1.38

13

4.67

مـن خلال النتائـج املوضحـة أعلاه يتضـح أن
أفـراد عينـة الدراسـة موافقـون بدرجة كبرية جـد ًا عىل

0.65

7

0.38

بمتوسـط  4.67مـن  5وهـو متوسـط يقـع يف الفئـة

اخلامسـة مـن فئـات املقيـاس اخلمايس مـن  4.21إىل
 5.00وهـي الفئـة التـي تشير إىل خيـار «كبيرة جد ًا»

متطلبـات حتقيـق األهـداف العامـة للتعليـم عـن بعـد
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املسـتفادة منهـا يف مبـادرات ومشـاريع التعليم

على أداة الدراسـة.

ويتضـح مـن النتائـج أن هنـاك تفاوتـ ًا يف موافقة

عـن بعـد يف اجلامعـات « باملرتبـة الثانيـة مـن

العامـة للتعليـم عـن بعد؛ حيـث تراوحت متوسـطات

بدرجـة كبيرة جـد ًا بمتوسـط  4.91مـن .5

حيـث موافقـة أفـراد عينـة الدراسـة عليهـا

أفـراد عينـة الدراسـة على متطلبـات حتقيـق األهـداف
موافقتهـم على متطلبـات حتقيـق األهـداف العامـة

•

للتعليم عـن بعد من 3.91إىل 4.91وهي متوسـطات

جـاءت العبـارة رقـم  9وهـي» التعـاون

والرشاكـة مـع جامعات عامليـة معروفة يف جمال
التعليـم عـن بعـد « باملرتبـة الثالثـة مـن حيـث

تتراوح مـا بين الفئتين الرابعـة واخلامسـة مـن فئات

موافقـة أفـراد عينـة الدراسـة عليهـا بدرجـة

املقيـاس اخلمايس واللتـان تشيران إىل (كبيرة  /كبرية

جـد ًا ) عىل أداة الدراسـة مما يوضح التفـاوت يف موافقة
أفـراد عينـة الدراسـة على متطلبـات حتقيـق األهـداف

•

العامـة للتعليـم عـن بعـد؛ حيـث يتضـح مـن النتائـج

كبيرة جـد ًا بمتوسـط  4.82مـن ).

جـاءت العبـارة رقـم  11وهي» دراسـة مدى

رضـا الطالب وهيئـات التدريـس حول بعض
برامـج التعليـم عـن بعـد التـي تقـدم حاليـ ًا

أن أفـراد عينـة الدراسـة موافقـون بدرجـة كبيرة جد ًا

يف اجلامعـات السـعودية على نطـاق جتريبـي

على اثني عشر مـن متطلبات حتقيـق األهـداف العامة

للتعليـم عن بعـد ،أبرزهـا تتمثل يف العبـارات رقم 12

حمـدود ،وتوظيـف نتائجها يف عمليـة تطويره «

موافقـة أفـراد عينة الدراسـة عليهـا بدرجة كبيرة جد ًا

الدراسـة عليهـا بدرجـة كبيرة جد ًا بمتوسـط

 5 ، 11 ، 9 ، 10 ،والتـي تـم ترتيبهـا تنازليـا حسـب

كالتايل:
•

باملرتبـة الرابعـة مـن حيـث موافقـة أفـراد عينة

جـاءت العبـارة رقـم  12وهـي» مناسـبة

•

خمرجـات التعليـم عـن بعـد مـع واقـع سـوق

 4.82مـن .5

جـاءت العبـارة رقـم  5وهـي» دراسـة

احتياجـات هيئـة التدريس للمهـارات املطلوبة

للتدريـس على الشـبكة العنكبوتيـة « باملرتبـة

العمـل يف اململكـة « باملرتبـة األوىل مـن حيـث

اخلامسـة من حيـث موافقة أفراد عينة الدراسـة

موافقـة أفـراد عينـة الدراسـة عليهـا بدرجـة

عليهـا بدرجـة كبرية جـد ًا بمتوسـط  4.82من

كبيرة جـد ًا بمتوسـط  4.91مـن.5

.5

• جـاءت العبـارة رقـم  10وهـي» دراسـة
التجـارب الناجحـة وغير الناجحـة حمليـ ًا
وإقليميـ ًا ودوليـ ًا؛ السـتخالص الـدروس

يتضـح مـن النتائـج أن أفـراد عينـة الدراسـة

موافقـون بدرجـة كبيرة على واحـد مـن متطلبـات
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حتقيـق األهـداف العامـة للتعليـم عـن بعـد تتمثـل يف

اجلامعة السـعودية اإللكرتونية هي املرجعية األساسـية

عـن بعـد يف اجلامعـات السـعودية « بمتوسـط 3.91

وممـا سـبق عرضـه يمكـن تلخيـص النتائـج التـي

العبـارة رقم  1وهـي» توحيد األهداف العامـة للتعليم

من .5

والوحيـدة هلذا النـوع مـن التعليم.

توصلـت إليهـا الدراسـة احلاليـة فيما يلي:

مـن خلال النتائـج املوضحـة أعلاه يتضـح أن

أو ًال :أن التعليم عن بعد:

أبـرز متطلبـات حتقيـق األهـداف العامـة للتعليـم عـن

أ -نظـام تعليمي خيتلـف عن نظم التعليـم التقليدية

بعـد تتمثـل يف العمـل على مناسـبة خمرجـات التعليـم

التـي تربط التعليـم بتواجد املتعلم يف املؤسسـة

عـن بعـد مـع واقـع سـوق العمـل يف اململكـة ،وتفرس

التعليميـة التقليدية ،طيلة فرتة الدراسـة.

هـذه النتيجـة بـأن حتقيق مناسـبة خمرجـات التعليم عن

ب -نظـام مفتـوح للجميـع فهـو تعليـم مجاهريي،

بعد مع واقع سـوق العمـل يف اململكة يعـزز من فاعلية

ال يتقيـد بوقـت وال بفئـة مـن املتعلمين ،وال

عمليـة التعليم عـن بعد والرغبة يف تنفيـذه ،األمر الذي

يقتصر على مسـتوى أو نـوع مـن التعليـم.

يسـهم يف حتقيق أهدافـه ،وهذه النتائج تتفق مع دراسـة

ج -يضـع حد للتواجـد الفيزيقي الدائـم بني املعلم

(الصالـح 2007،م) ،ودراسة(الراشـد1429،هـ)،

واملتعلـم حتت سـقف واحـد ،ويسـتعيض عن

ودراسـة (دويـدي 2010،م) ،ودراسـة سامبسـون

ذلـك باسـتخدام جمموعـة مـن الوسـائط التي

).Sampson(2003

وهـذا مـا تؤكـده أيضـ ًا إجابـة السـؤال الـوارد

تسـمح بحـدوث التعلم.

د -تعليـم اختيـاري يتحكـم بـه املتعلـم أكثـر مـن

يف املقابلـة وهـو (أرجـو توضيـح متطلبـات حتقيـق

املعلـم.

األهـداف العامـة للتعليـم عـن بعـد يف اجلامعـات

هــ -أنـه حلدوثـه البـد مـن وجـود مؤسسـة تنظم

السـعودية مـن وجهـة نظـرك)

اخلدمـات التعليميـة والفصـل بين املعلـم

اسـتجاب أفـراد عينة املقابلة هلذا السـؤال بنسـبة

واملتعلـم والتخطيـط الرتبـوي الـذي تقـوم بـه

50%و ،كانـت النتائـج أن أكـد مجيع الذيـن أجابوا من

املؤسسـة التعليميـة.

أفـراد العينـة على أن متطلـب حتقيـق األهـداف يتمثل

يف موائمـة سـوق العمـل مـع خمرجـات التعليـم عـن

ثانيـ ًا :تتمثـل مبـادئ التعليـم عـن بعـد يف :مبـدأ

بعـد ،وتوحيـد األهـداف العامـة للتعليـم عـن بعـد يف

تفريـد التعليم ،مبدأ ضبـط املتعلم لعمليـة تعلمه ،مبدأ

اجلامعـات السـعودية وهـو ما سـيتحقق عندمـا تصبح
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التعليـم املسـتمر ،مبدأ التعلـم الذايت ،مبـدأ ديمقراطية

عـن بعـد) ،فإهنـا تـأيت انعكاسـ ًا للتغيرات الواسـعة

اختيـار أنظمة التوصيـل ،االعتامدية ،التأثير والفاعلية،

العوملـة ،الثورة املعرفية ،الثـورة التكنولوجية-أدت إىل

يف املفاهيـم التعليميـة التـي أحدثتهـا ثـورات ثلاث

التعليـم ،مبـدأ اإلتاحة ،مبـدأ املرونـة ،حتكيـم املتعلم،

ظهـور فلسـفات تعليمية جديدة هتـدف إىل التحرر من

املقـدرة أو االسـتطاعة ،اإلحسـاس املتعـدد ،التفاعل،

القيـود واإلفـادة ممـا أحدثتـه هـذه الثـورات ،وترتكز

االستمرارية.

على فلسـفة تعليميـة غير حمـدودة الزمـان واملـكان،

ثالثـ ًا :أن هنـاك مبررات دعـت لضرورة األخـذ

املحـرك الرئيسي وراءهـا هـو شـبكة اإلنرتنـت.
سادسـ ًا :فلسـفة التعليـم عـن بعـد فلسـفة تركـز

بنظـام التعليـم عـن بعـد ،ومنهـا :مبررات جغرافيـة،

على تنمية عـدة مهارات لـدى املتعلم ،وهـي مهارات

مبررات سياسـية ،مبررات اجتامعية ثقافيـة ،مربرات

يمكن تقسـيمها إىل تسـعة أنـواع من املهـارات :مهارة

اقتصاديـة ،مبررات علميـة تكنولوجيـة.

التعامـل مـع التكنولوجيـا املتقدمـة ،ومهـارة البحـث

رابعـ ًا :يصلـح التعليم عـن بعد أن يتبنـى يف اململكة

يف مصـادر املعلومـات ،ومهـارة تنظيـم وتصنيـف

املسـاحة اجلغرافيـة للمملكـة ،وحمدوديـة القبـول يف

الكتابـة ،التحدث ،االسـتامع) ،ومهـارات التخصص،

العربيـة السـعودية؛ ألسـباب عـدة مـن أمههـا :اتسـاع

املـوارد ،ومهـارات التواصـل األربعـة (القـراءة،
ومهـارات امليتـا معرفيـة ،ومهـارات اجتامعيـة،

اجلامعـات السـعودية كل عـام مـن خرجيـي الثانويـة

ومهـارات مـا بعـد املعلومـات وتعنـي القـدرة على

العامـة ،وكذلـك قلة أعضـاء هيئة التدريـس يف التعليم

جتميـع املعرفـة مـن شـظايا املعلومـات املتناثـرة عبر

اجلامعـي ،وخاصـة مـن العنصر النسـائي؛ ولذلـك

الشـبكة واالنفتـاح العلمـي؛ القتفـاء التوجهـات

فاألسـاليب املتبعـة يف هـذا النـوع مـن التعليم تسـاعد

العلميـة.

على اإلفـادة من أعضـاء هيئـة التدريـس القادرين عىل
العمـل يف هذا املجـال ،وأخري ًا بروز بعـض املحاوالت

سـابع ًا :حقـق التعليم عن بعـد ديمقراطيـة التعليم

داخـل املجتمـع السـعودي لتبنـي هـذا النـوع مـن

جلميع طبقـات املجتمـع وإعطاء فرصة لـكل الراغبني

التعليـم.

فيـه ممـن ليـس هلـم القـدرة يف احلضـور للجامعـات

خامسـ ًا :أنـه مهما كان التوجـه احلاكـم لفلسـفة

التقليديـة ،باإلضافـة إىل حتقيـق حاجـة سـوق العمـل

التعليـم عـن بعـد (ذاتيا-مسـتمر ًا-غري متزامـن-

ودعـم الثقافـة القوميـة وتنميتها.
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وخلصت النتائج إىل:

أ-الرتكيـز عىل املجـاالت اإلنتاجية والتنموية
يف التعليـم عـن بعـد؛ لتحقيـق أهـداف

1 .1أفـراد عينـة الدراسـة موافقـون بدرجـة كبيرة

منظومـة العمـل التعليمـي والتنمـوي يف

على األهـداف العامـة للتعليـم عـن بعـد التي

اململكـة العربية السـعودية.

يمكـن حتقيقهـا يف اجلامعـات السـعودية ،كما

ب-خدمـة ذوي االحتياجـات اخلاصة والتي

أن أفـراد عينة الدراسـة موافقـون بدرجة كبرية
جـد ًا على سـتة مـن األهـداف العامـة للتعليم

متنعهـم ظروفهم مـن االلتحـاق بالتعليم
اجلامعـي التقليدي.

عـن بعـد التـي يمكـن حتقيقهـا يف اجلامعـات

ج-تنوع أسـاليب تقويـم التعليم عـن بعد يف

السـعودية أبرزهـا تتمثـل يف:

اجلامعات بحيث يشـمل كافـة املجاالت

أ -تكـون تلـك الفلسـفة املتبنـاة هـي املوجـه

املعرفيـة واملهارية.

األسـايس لـكل عمليـات التطويـر يف

د-توسـع جمـال األهـداف التـي يعمـل يف

شـكله ومضمونـه.

ب -تبنـي فلسـفة واضحة املعـامل للتعليم عن

إطارهـا التعليـم عـن بعـد يف اجلامعـات.

ج-تقديـم اخلدمـات التعليميـة ملـن فاهتـم

لتقديـم التعليـم عـن بعـد يف اجلامعـات.

د-تراعـي فلسـفة التعليـم عـن بعـد يف

األهـداف العامـة للتعليـم عـن بعـد يف اجلامعـات

التنميـة االجتامعيـة واالقتصاديـة.

واضحـة للتعليـم عـن بعـد ،وتراعـى فلسـفة التعليـم

هـ-توفـر الكفـاءات البرشيـة املؤهلـة فقـط

بعد يف اجلامعات السـعودية.

كما خلصـت املقابلات إىل أنـه يمكـن حتقيـق

فـرص التعليـم الرسـمية.

السـعودية عندمـا تتبنـى اجلامعـات السـعودية فلسـفة

اجلامعـات التطـورات يف ضـوء خطـط

هـ-تراعـي فلسـفة التعليـم عـن بعـد يف

عـن بعـد خصائـص املجتمـع السـعودي وطبيعتـه،

السـعودي الدينيـة والقيمـة والثقافيـة.

وتتوفـر كفـاءات برشيـة مؤهلـة لتقديـم التعليـم عـن

على سـتة مـن األهـداف العامـة للتعليـم

 .3أن وجهـة نظـر أفـراد عينة الدراسـة على واقع

وتتوفـر برامـج وختصصات حيتـاج إليها سـوق العمل،

اجلامعـات طبيعـة وخصائـص املجتمـع

بعد .

 .2أفـراد عينـة الدراسـة موافقـون بدرجـة كبيرة

تنفيـذ برامـج التعليـم عـن بعـد كانـت بدرجة

عـن بعـد التـي يمكـن حتقيقهـا يف اجلامعـات

عاليـة على عشرة من مالمـح واقـع تنفيذ هذه

السـعودية أبرزهـا تتمثـل يف:
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كما خلصـت املقابلات إىل أن برامـج التعليـم عن

الربامـج أبرزهـا تتمثل يف:

أ-توفـر توصيـف شـامل للمقـررات قبـل

بعـد تقـدم فلسـفة واضحـة عندمـا تنفـذ فيـه مقررات

ب-تفعل فيه مهارات التعلم الذايت.

املحتـوى بالنـص والصـوت والصـور.

إلكرتونيـة تفاعليـة متكـن الطالـب مـن التفاعـل مـع

البـدء يف الدراسـة.

 		.4أن أفـراد عينـة الدراسـة موافقـون بدرجـة

ج-تنفـذ فيـه مقـررات إلكرتونيـة تفاعليـة

كبيرة جـد ًا على متطلبـات حتقيـق األهـداف

متكـن الطالب مـن التفاعل مـع املحتوى

العامـة للتعليـم عـن بعـد ،كما أن أفـراد عينـة

بالنـص والصـوت والصـور.

الدراسـة موافقـون بدرجـة كبيرة جـد ًا على

د-يتـم القبول والتسـجيل يف برنامـج التعليم

اثنـي عشر مـن متطلبـات حتقيـق األهـداف

عـن بعـد إلكرتونيـا يف اجلامعـات

العامـة للتعليـم عـن بعـد أبرزهـا تتمثـل يف:

السـعودية.

أ -مناسـبة خمرجـات التعليـم عـن بعـد مـع واقـع

هـ-يقـل فيه دور املعلم ،حيـث ال يتدخل إال
إذا وجـد أن املتعلم قد سـلك مسـلك ًا لن

سـوق العمـل يف اململكـة.

ب -دراسـة التجـارب الناجحـة وغير الناجحـة
ً
وإقليميـا ودولي ًا؛ السـتخالص الدروس
حملي ًا

يصل به إىل االكتشـاف.

وجهـة نظـر أفراد عينة الدراسـة على واقع تنفيذ

املسـتفادة منهـا يف مبـادرات ومشـاريع التعليم

أربعـة مـن مالمـح واقـع تنفيـذ هـذه الربامـج وتتمثل

ج -التعـاون والرشاكة مع جامعـات عاملية معروفة

برامـج التعليـم عـن بعـد كانت بدرجـة متوسـطة عىل

يف:

عـن بعـد يف اجلامعات.

يف جمـال التعليـم عن بعد.

د -دراسـة مـدى رضا الطلاب وهيئـات التدريس

أ-تتجسد فيه فكرة التعليم املستمر.

حـول بعـض برامـج التعليـم عـن بعـد التـي
تقـدم حاليـ ًا يف اجلامعات السـعودية عىل نطاق

ب-توفير نشـاطات تعليميـة لتعزيز نمـو مهارات
الطالب.

جتريبـي حمـدود ،وتوظيـف نتائجهـا يف عمليـة

ج-تدعيـم املحتـوى التعليمـي بروابـط للمواقـع

تطويره.

العلميـة.

هــ -دراسـة احتياجات هيئـة التدريـس للمهارات

د-حتقق املوضوعية يف اختيار حمتويات املقرر.

املطلوبـة للتدريس على الشـبكة العنكبوتية.
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بعد يف اجلامعات السـعودية.

أفـراد عينـة الدراسـة موافقون بدرجـة كبرية عىل

4 .4إجـراء تقويـم دوري لواقـع حتقيـق األهـداف

واحـد من متطلبـات حتقيـق األهـداف العامـة للتعليم

العامـة للتعليـم عـن بعـد يف اجلامعـات

عـن بعـد تتمثـل يف ( توحيد األهـداف العامـة للتعليم

السـعودية.

عـن بعـد يف اجلامعات السـعودية )

كما خلصـت املقابلات إىل أن متطلـب حتقيـق

5 .5رضورة مراعـاة مناسـبة خمرجـات التعليـم عن

التعليـم عـن بعـد ،وتوحيـد األهـداف العامـة للتعليم

6 .6دراسـة التجـارب الناجحـة وغير الناجحـة

بعـد مع واقـع سـوق العمـل يف اململكة.

األهـداف يتمثـل يف موائمة سـوق العمـل مع خمرجات

ً
وإقليميـا ودولي ًا؛ السـتخالص الدروس
حملي ًا

عـن بعـد يف اجلامعـات السـعودية ،وهـو ما سـيتحقق

املسـتفادة منهـا يف مبـادرات ومشـاريع التعليم

عندمـا تصبـح اجلامعـة السـعودية اإللكرتونيـة هـي

عـن بعـد يف اجلامعات.

املرجعيـة األساسـية والوحيدة هلـذا النوع مـن التعليم.

7 .7التعـاون والرشاكة مع جامعـات عاملية معروفة
يف جمال التعليـم عن بعد.

توصيات الدراسة:

بنـا ًء على نتائج الدراسـة ،يمكن طـرح التوصيات

التالية:

1 .1العمـل على كل مـا حيقـق األهـداف العامـة

املصادر واملراجع

للتعليـم عن بعـد يف اجلامعات السـعودية ومن

أو ًال :املراجع بالعربية:

أمههـا تبني فلسـفة واضحـة املعـامل للتعليم عن

احلنــاوي ،منــال صبحــي2012( .م) .دور نظامــي التعليــم

2 .2البحـث يف العوامـل التـي حتـد مـن حتقيـق

العــريب :ورقــة مقدمــة إىل املؤمتــر الثالــث عــر

بعـد يف اجلامعات السـعودية.

املفتــوح والتعليــم عــن بعــد يف بنــاء جمتمــع املعرفــة
لالحتــاد العــريب للمكتبــات واملعلومــات ،احلكومــة

األهـداف العامـة للتعليـم عـن بعـد يف

اجلامعـات

واملجتمــع والتكامــل يف بنــاء جمتمــع املعرفــة العربيــة،

السـعودية.

قطــر.

3 .3إقامـة ورش العمل والنـدوات العلمية للبحث

الدمنهــوري ،حممــد حممــود2008( .م) .تصــور مقــرح
للتعليــم اجلامعــي عــن بعــد يف مــر يف ضــوء

يف كيفيـة حتقيـق األهـداف العامـة للتعليم عن
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العــريب ،أمحــد عبــادة2007( .م) .التعليــم اإللكــروين:

حتديــات العوملــة :دراســة حتليليــة ،ورقــة مقدمــة إىل

مفهومــه وأنظمتــه واحلاجــة إىل معايــر لضبــط

املؤمتــر العلمــي الســنوي الســادس عــر ،التعليــم

اجلــودة .ملخرجاتــه .جملــة املكتبــات اآلن ،مــر.

عــن بعــد يف الوطــن العــريب ،مــر.

الراشــد ،أمحــد عبــد العزيــز1429( .هـــ) .رؤيــة قيــادات

العــي ،أمحد1425(.هـــ) .التعليــم عــن بعــد .القاهــرة:دار

عــن بعــد (دراســة ميدانيــة) .جملــة

الغامــدي ،أمحــد عبــدا هلل2012( .م) .فاعليــة نظــام التعليــم

التعليــم باململكــة العربيــة الســعودية لتطبيــق التعليــم

اجلامعــي

الكتــاب احلديــث.

عــن بعــد يف اجلامعــات الســعودية .جملــة دراســات

حوليــات كليــة املعلمــن يف أهبــا.

الربيعــي  ،الســيد1425( .هـــ)  .التعليــم عــن بعــد وتقنياتــه

عربيــة يف الرتبيــة وعلــم النفــس.

الــرواف ،هيــا ســعد2009( .م) .دور التعليــم مــن بعــد

اجلامعــات الســعودية لألخــذ بنظــام التعليــم

الغديــان ،عبــد املحســن عبــد الــرزاق2007( .م) .حاجــة

يف األلفيــة الثالثــة  .الريــاض  :مطابــع احلميــي.

اإللكــروين :مــروع مقــرح .جملــة دراســات تربويــة

يف حتقيــق ديمقراطيــة التعليــم .جملــة كليــة الرتبيــة

واجتامعيــة ،مــر.

بالزقازيــق ،مــر.

الزكــري ،حممــد وآخــرون1423( .هـــ) .تقريــر عــن التعليم

املهــدي ،ســوزان حممــد2008( .م) .التعليــم مــن بعــد

العــايل يف اململكــة العربيــة الســعودية .جملــة العلــوم

مقدمــة إىل املؤمتــر العلمــي الســنوي الســادس عــر،

ودوره املأمــول يف املؤسســات التعليميــة ،ورقــة

عــن بعــد :احلاجــة املاســة والنمــوذج املقــرح للتعليــم

التعليــم مــن بعــد يف الوطــن العريب،اجلمعيــة املرصيــة

االجتامعيــة ،جملــة إلكرتونيــة صــادرة بترصيــح مــن

للرتبيــة املقارنة،جامعــة قنــاة الســويس،كلية الرتبيــة

وزارة الثقافــة واإلعالم،اململكــة العربيــة الســعودية,

ببــور ســعيد ،مــر

الســعادات ،خليــل إبراهيــم2010( .م) .أمهيــة التعليــم

املؤمتــر العلمــي الســنوي الســادس عــر للجمعيــة املرصيــة

املســتمر عــن بعــد مــن وجهــة نظــر بعــض املتدربــن.

للرتبيــة املقارنــة واملؤمتــر الســنوي األول لكليــة

جملــة رســالة الرتبيــة وعلــم النفــس ،الســعودية.

الصالــح ،بــدر عبــد اهلل2007( .م) .متطلبــات دمــج التعليم

الرتبيــة ببورســعيد.التعليم مــن بعــد يف الوطــن العــريب

وجهــة نظــر خــراء املجــال .جملــة رســالة الرتبيــة

اليــاور ،عفــاف صــاح2007( .م) .معوقــات التعليــم

(الواقــع واملأمــول)  26-27ينايــر..

اإللكــروين عــن بعــد يف اجلامعــات الســعودية مــن

اجلامعــي املفتــوح يف فــرع اجلامعــة العربيــة املفتوحــة

وعلــم النفــس ،الســعودية.

العبــايس ،عــزة الســيد والقصيبــي ،راشــد صــري وعبــاس،

بجــدة مــن منظــور الطــاب والطالبــات .جملــة رســالة

اإللكــروين يف حتقيــق أهــداف التعليــم املفتــوح ،ورقــة

بكــر ،عبــد اجلــواد2000( .م) .قــراءات يف التعليــم عــن

اخلليــج العــريب.

عبــد الســام الشــراوي2010( ،م) ،دور التعليــم

بعــد .اإلســكندرية :دار الوفــاء.

مقدمــة إىل املؤمتــر العلمــي الســنوي الثالــث والــدويل

دويــدي ،عــي حممــد2010( .م) .اســترشاف التعليــم

األول ،معايــر اجلــودة واالعتــاد يف التعليــم املفتــوح

اإللكــروين يف برامــج التعليــم عــن بعــد بجامعــات

يف مــر والوطــن العــريب ،مــر.
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اململكــة العربيــة الســعودية .جملــة دراســات تربويــة

ثاني ًا :املراجع باإلنجليزية:

ونفســية .جملــة كليــة الرتبيــة بالزقازيــق.

صيــام ،حممــد وحيــد2005( .م) .التعليــم عــن بعــد

Afifi, M. Y. (2007). The reality and the future of

كأحــد نــاذج التعليــم العــايل وبعــض جمــاالت ضبــط

distance education in the Kingdom of Saudi

اجلــودة يف أنظمتــه ،ورقــة مقدمــة إىل املؤمتــر الرتبــوي

Arabia (in Arabic). Journal of the Future of Arab

اخلامــس ،جــودة التعليــم اجلامعــي ،البحريــن.

Education, Egypt.
Al- Saleh, B. A. (2007). Integration of e-education in

ضحــاوي ،بيومــي حممــد2008( .م) ،نظــام للتعليــم العــايل

Saudi universities from the perspective of experts

عــن بعــد (تصــور مقــرح) ،ورقــة مقدمــة إىل املؤمتــر

Magazine message of Education

الســادس عــر للتعليــم عــن بعــد يف الوطــن العــريب،

(in Arabic).

and Psychology, KSA.

مــر.

Al-Abbasi, A., Gosaibi, R., & Abbas, A. S. (2010).
The role of e-Learning in achieving the goals of

عفيفــي ،حممــد يوســف2007( .م) .واقــع ومســتقبل

open learning (in Arabic). Paper presented to the

التعليــم عــن بعــد يف اململكــة العربيــة الســعودية .جملــة

third Annual International Scientific Conference,

مســتقبل الرتبيــة العربيــة ،مــر.

quality and accreditation standards in open
education in Egypt and the Arab world, Egypt.

كــال ،ســفيان1995( .م) .طبيعــة الرتبيــة عــن بعــد

Al-Arabi A. E. (2007). E-learning: concept and

ومبدؤهــا ،ورقــة مقدمــة إىل ورشــة عمــل نظمتهــا

regulations and the need to set the standards for

جامعــة القــدس املفتوحــة بالتعــاون مــع اليوندبــاس،

the quality of its output (in Arabic). Journal of

عــان.

libraries now, Egypt.
Aldmanhori, M. M. (2008), depicting a proposed

مالــك ،خالــد2000( .م)  .تكنولوجيــا التعليــم املفتــوح .

university for distance education in. Egypt in

القاهــرة  :عــامل الكتــب للنــر والتوزيــع والطباعــة .

light of the challenges of globalization: an

حممــد وجيــه الصاوي2008.م».التعليــم مــن بعــد وآليتــه

analytical study (in Arabic). Paper presented

وســبل اســتخدام اإلنرتنــت يف البحــث العلمــي».

to the sixteenth annual scientific conference,
distance education in the Arab world, Egypt.

املؤمتــر العلمــي الســنوي الســادس عــر للجمعيــة

Al-Ghamdi, A. A. (2012). The effectiveness of distance

املرصيــة للرتبيــة املقارنــة واملؤمتــر الســنوي األول

education system in Saudi universities (in

لكليــة الرتبيــة ببورســعيد.التعليم مــن بعــد يف الوطــن

Arabic). Journal of Arab Studies in Education
and Psychology.

العــريب (الواقــع واملأمــول)  26-27يناير.القاهــر :دار

Al-Hinawi, M.S. (2012). The role of open learning

الفكــر العــريب ص ص .670-671

and education systems for building up the Arab

منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة2004( .م) .تقريــر

knowledge society (in Arabic). Paper presented at

التنميــة البرشيــة لعــام2004-2003م .باريــس:

the Thirteenth Conference of the Arab Federation
for Libraries and Information, the government,

منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة باالشــراك مــع

society and integration in the for building up the

البنــك الــدويل.

Arab knowledge society, Qatar.
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مقدمة

يســـتخدم مصطلـــح التأمـــل كثـــرا يف األدب

التأمـــي تعويـــد الطـــاب عـــى التأمـــل يف أفعاهلـــم،
ٍ
معـــان مـــن تلـــك التجـــارب ،فعندمـــا
وتكويـــن

التفكـــر يف املامرســـات ،واســـتخراج املعـــاين منهـــا،

بالتأمـــل فإهنـــم يدركـــون بـــاذا يفكـــرون وكيـــف؟

يطـــور املتعلمـــون عـــادات العقـــل ذات الصلـــة

الرتبـــوي ،ويتفـــق الرتبويـــون عـــى أن التأمـــل هـــو

(كوســـتا وكاليـــك 2003 ،م أ) .إن هـــدف التعلـــم مل

وربطهـــا بغريهـــا مـــن التجـــارب .ويعـــدُّ التأمـــل مـــن

يعـــد مقصـــورا عـــى املعـــارف واملهـــارات فحســـب،

األنشـــطة العقليـــة التـــي تســـهم يف نمـــو املتعلمـــن،
والوصـــول هبـــم إىل تع ّلـــم أكثـــر نضجـــ ًا ،كـــا يعمـــل

وإنـــا توظيـــف هـــذا التعلـــم ،وتنميـــة عـــادات

عـــى مالحظـــات واعيـــة.

معتمـــدا عـــى نفســـه يف مراحـــل احليـــاة املختلفـــة

عـــى توجيـــه التعلـــم ذاتيـــ ًا ،واختـــاذ قـــرارات مبنيـــة

العقـــل ،بحيـــث يتمكـــن الفـــرد مـــن أن يتعلـــم

وتبـــدأ عمليـــة التأمـــل بمراقبـــة واعيـــة لألفـــكار،

(حممـــد2005 ،م) .ويؤكـــد كوســـتا وكاليـــك

األمـــر الـــذي يـــؤدي إىل نـــوع مـــن التقييـــم (Sable,

أن توجـــد يف عـــدد مـــن عـــادات العقـــل ،ولكـــي

يعتمـــد عـــى قـــدرة املتعلـــم عـــى اختيـــار مـــادة

جيـــدة ترشـــده عـــر حياتـــه.
ّ

( 2003م ب) أن مهـــارات التفكـــر العليـــا يمكـــن

ونضجـــا،
ثـــم عمليـــة مقارنتهـــا بأفـــكار أكثـــر تقد ًمـــا
ً
ً
تعلـــا ذاتيـــ ًا
 2010).كـــا يعـــد التعلـــم التأمـــي

ينجـــح املتعلـــم البـــد أن يمتلـــك عـــادات عقليـــة
تقـــوم نظريـــة فعاليـــة الـــذات عـــى أســـاس

غـــر واضحـــة يكتنفهـــا الغمـــوض ،تســـتثريه ،فيبـــدأ

األحـــكام الصـــادرة مـــن الفـــرد عـــن قدرتـــه عـــى

بالتأمـــل فيهـــا هبـــدف اخلـــروج بنتيجـــة معينـــة يف

حتقيـــق األهـــداف واملهـــام األدائيـــة ،وتركـــز عـــى

تنظيمهـــا وترتيبهـــا يف إطارهـــا املعـــريف وربطهـــا

تقويـــم املتعلـــم لذاتـــه فيـــا يســـتطيع القيـــام بـــه،

بمعرفتـــه الســـابقة (الرشيـــف.)2013 ،

ومـــدى مثابرتـــه واجلهـــد املبـــذول ،ومرونتـــه يف

وتوضـــح ) Hedberg (2009أن التأمـــل

التعامـــل مـــع املواقـــف الصعبـــة واملعقـــدة ومقاومتـــه

هو»التفكـــر بعنايـــة ومثابـــرة» ،وتؤكـــد أن عمليـــة

للفشـــل ).(Bandura,1989

التأمـــل ليســـت فقـــط فيـــا تعتقـــد أنـــه حـــدث،

ويربـــط ) Daudelin (1996التأمـــل بالـــذات

ولكـــن «ملـــاذا تعتقـــد أن ذلـــك حـــدث؟» ،وأن

رائعـــا للتعلـــم
الفصـــول الدراســـية تعـــد مكا ًنـــا ً

األكاديميـــة ،حيـــث يـــرى أن التأمـــل عمليـــة
الوقـــوف بعيـــد ًا عـــن اخلـــرة الشـــخصية هبـــدف

التأمـــي.

التفكـــر مليـــ ًا يف معناهـــا املرتبـــط بالـــذات ،وهـــو

ويرتبـــط التأمـــل ارتباطـــا وثيقـــا بعـــادات املتعلـــم

بذلـــك يكمـــل عمليـــة التعلـــم ويثرهيـــا عـــى اعتبـــار

العقليـــة ،حيـــث يعـــد اهلـــدف النهائـــي مـــن التعلـــم
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التطبيقيـــة ،وتقليديـــة التدريـــس ،وزيـــادة اإلقبـــال

أن التعلـــم عبـــارة عـــن فهـــم اخلـــرات املاضيـــة يف

عـــى التعليـــم العـــايل ،وزيـــادة نســـبة الطلبـــة

ســـبيل توجيـــه اخلـــرات املســـتقبلية (الشـــويرخ،
ً
ارتباطـــا
1432هــــ) .كـــا ترتبـــط الـــذات األكاديميـــة

لعضـــو هيئـــة التدريـــس ،وتـــدين جـــودة التعليـــم

تعمـــل الـــذات األكاديميـــة عـــى تنميـــة األحـــكام

(اخلضـــر2008،م ؛ الرشقـــاوي2011 ،م).

العـــايل ،واالهتـــام باملعـــارف أكثـــر مـــن املهـــارات

كبـــرا بأنـــاط التفكـــر ،وعـــادات العقـــل؛ حيـــث
ً

وممـــا يدعـــم احلاجـــة هلـــذا البحـــث وجـــود

الشـــخصية للفـــرد حـــول قدراتـــه ،واســـتخدامه
ٍ
حلـــول
للمهـــارات املعرفيـــة ،واملثابـــرة يف إجيـــاد

املعيـــار احلـــادي عـــر (التأمـــل يف املامرســـات

املتعلمـــن نحـــو وضـــع األهـــداف املختلفـــة التـــي

يف مـــروع امللـــك عبـــد اهلل لتطويـــر التعليـــم يف

املهنيـــة) ضمـــن معايـــر التطويـــر املهنـــي للمعلمـــن

للمشـــكالت املختلفـــة ،وتســـهم يف رفـــع دافعيـــة

اململكـــة .كـــا يشـــر دانيلســـون (2013م) يف

حتقـــق غاياهتـــم ).(Bandura,1998

املبـــدأ التاســـع إىل أن أحـــد معايـــر تقويـــم املعلـــم

ً
أوال -احلاجة للبحث:

( )INTASCهـــو أن يتأمـــل املعلـــم يف التعليـــم.

أظهـــرت األبحـــاث بوضـــوح أن التأمـــل يف

وأكـــد املجلـــس الوطنـــي ملعايـــر التعليـــم املهنيـــة

جيـــد هـــو مهـــارة مكتســـبة ،فـــإذا أصبـــح الفـــرد
ّ
قـــادر ًا عـــى تقييـــم نجاحاتـــه وأخطائـــه معـــ ًا ،ودقتـــه

عـــى رضورة تأمـــل املربـــن يف ممارســـاهتم اليوميـــة

وتدريبهـــم عـــى ذلـــك .كـــا يؤكـــد )Cohen (2012

احلقيقيـــة مـــن التأمـــل (دانيلســـون2013،م).

املهنـــي.

يف الواليـــات املتحـــدة االمريكيـــة ()NBPTS

حيســـن التعليـــم ،وأن القيـــام بـــه بشـــكل
املامرســـة ّ

يف ذلـــك يســـهم كثـــر ًا يف حتســـن أدائـــه وهـــي الفائـــدة

عـــى أمهيـــة الكتابـــة التأمليـــة يف التدريـــس والنمـــو

ويـــرى ) Didi (2013أن وصـــول املتعلمـــن إىل

ثاني ًا -مشكلة البحث:
انطالقـــ ًا مـــن دور عضـــو هيئـــة التدريـــس يف

مســـتوى الدراســـات العليـــا جيعلهـــم بحاجـــة إىل أن
ً
نشـــاطا ،وإىل حتمـــل
تصبـــح عمليـــة تعلمهـــم أكثـــر

برامـــج الدراســـات العليـــا واالرتقـــاء بمســـتوى

مســـؤولية تعلمهـــم ،وأن يكونـــوا أكثـــر وع ًيـــا بـــا
يريـــدون حتقيقـــه ممـــا تعلمـــوه؛ لضـــان التع ّلـــم

أداء املتعلمـــن ،فقـــد أصبحـــت قضيـــة تطويـــر

التعليـــم اجلامعـــي وحتســـن مســـتواه ورفـــع كفايتـــه

العميـــق .كـــا أكـــدت العديـــد مـــن الدراســـات

مـــن املهـــام التـــي تقـــع عـــى عاتـــق أعضـــاء هيئـــة
التدريـــس يف اجلامعـــات .لـــذا أصبـــح لزامـــ ًا عـــى

عـــى أن هنـــاك حتديـــات تواجـــه التعليـــم اجلامعـــي،
أمههـــا :نمطيـــة التعليـــم ،وافتقـــار املناهـــج للجوانـــب
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عضـــو هيئـــة التدريـــس هتيئـــة مجيـــع الظـــروف

األدائيـــة مـــن خـــال اســـتخدام نمـــوذج للتعلـــم

جـــودة أداء العمليـــة التدريســـية مـــن خـــال تدريـــب

حتســـن
أحـــد التوجهـــات احلديثـــة التـــي تســـهم يف ّ

التأمـــي املقـــرح ،حيـــث يعـــد التعلـــم التأمـــي

أمـــام املتعلمـــن لتحســـن األداء التدريـــي ،ورفـــع

وإكســـاب التعلـــم معنـــى حقيقـــي .وقـــد أوصـــت

املتعلمـــن عـــى األســـاليب واالســـراتيجيات

كثـــر مـــن الدراســـات بأمهيـــة اســـتخدام التعلـــم

احلديثـــة يف التدريـــس .وقـــد أوصـــت عـــدد مـــن

التأمـــي يف مراحـــل التعليـــم املختلفـــة ،باعتبـــاره
اجتاهـــ ًا حديثـــ ًا للمعلمـــن واملتعلمـــن ،منهـــا دراســـة

الدراســـات الســـابقة بـــرورة اســـتخدام أســـاتذة

اجلامعـــات طـــرق تدريـــس حديثـــة ومتنوعـــة

(فضـــل اهلل وقنـــاوي2010 ،م؛ احلـــارون2012 ،م؛

لزيـــادة احلـــاس والدافعيـــة لـــدى املتعلمـــن ،وأن

شـــاهني2012 ،م؛ دانيلســـون2013 ،م؛ الرشيـــف،

اجلامعـــات العربيـــة بحاجـــة إىل حتريـــر التعليـــم

اجلامعـــي مـــن أســـاليب التدريـــس العقيمـــة التـــي

 Agouridas, 2007; Cohen, 2012; Didi,؛2013

) .2013; Hedberg, 2009وتتحـــدد مشـــكلة

تعتمـــد عـــى احلفـــظ والتلقـــن إىل أســـاليب أكثـــر
حتـــرر ًا ،وتعـــد املتعلمـــن لتلبيـــة حاجـــات التنميـــة

البحـــث يف اإلجابـــة عـــن الســـؤال التـــايل:

2000م) .كـــا أوىص مؤمتـــر امللتقـــى العاملـــي

العقـــل والـــذات األكاديميـــة لـــدى طالبـــات

مـــا فاعليـــة التعلـــم التأمـــي يف تنميـــة عـــادات

الوطنيـــة ومتطلباهتـــا (جـــان2010 ،م)( ،الثبيتـــي،

الدراســـات العليـــا؟

للمبدعـــن يف التدريـــس اجلامعـــي الـــذي عقـــد يف
جامعـــة اإلمـــام عـــام  2013بـــرورة اســـتخدام

ثالث ًا -هدف البحث:

األســـاليب واالســـراتيجيات التـــي تشـــجع عـــى

هيدف البحث إىل:

مشـــاركة الطالـــب يف عمليـــة التعلـــم .وبالنظـــر

1 .1التعـــرف عـــى فاعليـــة التعلـــم التأمـــي يف

إىل التطـــورات الكبـــرة يف علـــم املناهـــج وطـــرق

تنميـــةعـــاداتالعقـــلوالـــذاتاألكاديميـــة.

التدريـــس ونظرياتـــه ،فقـــد الحظـــت الباحثـــة -

2 .2تقديـــم نمـــوذج مقـــرح للتعلـــم التأمـــي

حيـــث أن ختصصهـــا يف املناهـــج وطـــرق التدريـــس،

ملرحلـــة الدراســـات العليـــا.

وتقـــوم بالتدريـــس لطالبـــات مرحلـــة املاجســـتري-
وجـــود قصـــور لـــدى املتعلـــات يف تطبيـــق املهـــام

رابع ًا -فروض البحث:

األدائيـــة للمقـــرر ،ومـــن هنـــا شـــعرت الباحثـــة بـــأن

1 .1يوجـــد فـــرق ذو داللـــة إحصائيـــة بـــن

هنـــاك حاجـــة ملحـــه الســـتخدام أســـاليب تدريســـيه

متوســـطي الدرجـــات البعديـــة لطالبـــات

حديثـــة ،تســـتطيع املتعلمـــة مـــن خالهلـــا تطبيـــق املهـــام
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املجموعتـــن التجريبيـــة والضابطـــة يف

املاجســـتري ،املســـتوى األول بقســـم املناهـــج

2 .2يوجـــد فـــرق ذو داللـــة إحصائيـــة بـــن

بـــن ســـعود اإلســـامية ،الفصـــل الـــدرايس

وطـــرق التدريـــس يف جامعـــة اإلمـــام حممـــد

عـــادات العقـــل.

الثـــاين مـــن العـــام اجلامعـــي /1434

متوســـطي الدرجـــات البعديـــة لطالبـــات

1435هـ.

املجموعتـــن التجريبيـــة والضابطـــة يف

2 .2تتحـــدد نتائـــج البحـــث بمتغرييـــن رئيســـن،

الـــذات األكاديميـــة.

3 .3يوجـــد فـــرق ذو داللـــة إحصائيـــة بـــن

مهـــا :عـــادات العقـــل املتمثلـــة بــــ (املثابـــرة،

القبـــي والبعـــدي يف كل مـــن :عـــادات

التفكـــر بمرونـــة ،التفكـــر حـــول التفكـــر،

التحكـــم بالتهـــور ،اإلصغـــاء بفهـــم،

متوســـطي الدرجـــات الكليـــة للقياســـن

الكفـــاح مـــن أجـــل الدقـــة ،تطبيـــق املعـــارف

العقـــل وفعاليـــة الـــذات األكاديميـــة لـــدى

الســـابقة ،اخللـــق والتصـــور واالبتـــكار،

طالبـــات املجموعـــة التجريبيـــة.

التفكـــر التبـــاديل ،االســـتعداد للتعلـــم

خامس ًا -أمهية البحث:

املســـتمر) باســـتخدام مقيـــاس عـــادات

العقـــل .والـــذات األكاديميـــة باســـتخدام

 1 .1يـــأيت هـــذا البحـــث اســـتجابة لالجتاهـــات

مقيـــاس الـــذات األكاديميـــة ومهـــا مـــن

العامليـــة التـــي تنـــادي بتحويـــل دور املعلـــم

إعـــداد الباحثـــة.

واملتعلـــم إىل باحثـــن متأملـــن يف العمليـــة

التعليميـــة.

سابع ًا -مصطلحات البحث:

2 .2تنبـــع أمهيـــة هـــذا البحـــث مـــن أمهيـــة

التعلم التأميلContemplative Learning

مرحلـــة الدراســـات العليـــا يف احليـــاة

يعرفـــه الرشيـــف (2013م ،ص )125:بأنـــه كل

األكاديميـــة اجلامعيـــة.

3 .3يقـــدم البحـــث نموذجـــ ًا للتعلـــم التأمـــي

تعلـــم يتـــم عـــن طريـــق التأمـــل ،وتظهـــر آثـــاره
يف اكتســـاب املتعلـــم خلـــرات جديـــدة تؤثـــر يف

خاصـــا بمرحلـــة الدراســـات العليـــا.
ً

ممارســـاته املســـتقبلية.

سادس ًا -حدود البحث:

ويعرفـــه ) Thorpe (2000بأنـــه القـــدرة عـــى

التأمـــل يف العمـــل واملالحظـــة واالســـتجابة ،فهـــو
مهـــارة مهمـــة ّ
متكـــن املتعلمـــن مـــن حتســـن نوعيـــة

اقترص البحث احلايل عىل:

1 .1طالبـــات الدراســـات العليـــا يف برنامـــج
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التـــي حتصـــل عليهـــا الطالبـــة يف مقيـــاس الـــذات

اخلـــرة يف تعلمهـــم.

ويعـــرف التعلـــم التأمـــي إجرائيـــ ًا بأنـــه :قـــدرة
ّ

األكاديميـــة.

املتعلـــات عـــى التأمـــل يف العمليـــة التعليميـــة ،مـــن

ثامن ًا -أدبيات البحث

خـــال تطبيـــق النمـــوذج املقـــرح ،هبـــدف حتســـن

 1-8التعلم التأميل:

نوعيـــة اخلـــرة يف تعلـــم طالبـــات الدراســـات العليـــا

ُيمـــع الباحثـــون واملربـــون عـــى أن املتعلـــم قـــادر

بجامعـــة اإلمـــام حممـــد بـــن ســـعود اإلســـامية.
عادات العقلHabits of Minds

عـــى تقويـــم فاعليـــة تعلمـــه ،واختـــاذه خطـــوات

يعرفهـــا كوســـتا وكاليـــك (2003م أ) بأهنـــا

جيـــدة يف حتســـن هـــذا التعلـــم مـــن خـــال التأمـــل
ّ

ملواجهـــة مواقـــف احليـــاة املختلفـــة.
وتعـــرف عـــادات العقـــل إجرائيـــ ًا بأهنـــا :أنـــاط

إن التأمـــل عمليـــة عقليـــة موجهـــة بإطـــار عمـــل

مـــن أجـــل حتقيـــق أهـــداف معينـــة أو احلصـــول

املهـــارات العقليـــة املتمثلـــة بــــ (املثابـــرة ،التحكـــم

بأنـــه نـــوع مـــن التفكـــر الـــذي يتضمـــن تقديـــم

يف التعلـــم.

أنـــاط األداء العقـــي الثابـــت واملســـتمر يف العمـــل؛

عـــى منتـــج معـــن ،وقـــد وصفـــه ديـــوي 1933

األداء العقـــي التـــي تدفـــع الطالبـــات الســـتخدام

املـــادة املتعلمـــة للعقـــل وإكســـاهبا معنـــى حقيق ًيـــا،

بالتهـــور ،اإلصغـــاء بفهـــم ،التفكـــر بمرونـــة،

فهـــو سلســـلة مـــن األفـــكار املرتابطـــة التـــي ترمـــي

التفكـــر حـــول التفكـــر ،الكفـــاح مـــن أجـــل

إىل هـــدف معـــن ،أكثـــر مـــن جمـــرد لفـــت االنتبـــاه

الدقـــة ،تطبيـــق املعـــارف الســـابقة ،اخللـــق والتصـــور

(الرشيـــف2013،م).

واالبتـــكار ،التفكـــر التبـــاديل ،االســـتعداد للتعلـــم
املســـتمر) وتقـــاس إجرائيـــ ًا بالدرجـــة التـــي حتصـــل

ويؤكـــد باميـــت 1992م عـــى أمهيـــة ممارســـة

التأمـــل يف التعليـــم العـــايل لتطويـــر القـــدرة عـــى

عليهـــا الطالبـــة يف مقيـــاس عـــادات العقـــل.
الذات األكاديمية Academic Self

إبقـــاء تركيـــز املتعلمـــن عـــى مـــا يقومـــون بـــه
يوميـــ ًا ،والدخـــول يف حـــوار نقـــدي مـــع أنفســـهم يف

يعـــرف أبـــو جـــادو(2011م) الـــذات األكاديميـــة

ِّ
كل مـــا يعتقدونـــه ويفعلونـــه؛ حيـــث يقـــوم املتعلـــم

بأهنـــا تقييـــم أو تقديـــر املتعلـــم لقدراتـــه ومهاراتـــه

باســـتجواب أفـــكاره ،واإلجـــراءات التـــي قـــام هبـــا،

بـــا يشـــتمل عليـــه مـــن قيـــم وقـــدرات وأهـــداف.
وتعـــرف الـــذات األكاديميـــة إجرائيـــ ًا بأهنـــا:

ونتائـــج التعلـــم التـــي حصـــل عليهـــا(Barnett,

إدراك الطالبـــة لقدراهتـــا ،ومهاراهتـــا ،وحماولـــة
تطويرهـــا وحتســـينها ،ويقـــاس إجرائيـــ ًا بالدرجـــة

1992a:198, original italics).

ويشـــر الرشيـــف (2013م) إىل أن التأمـــل
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عمليـــة ذاتيـــة ،وأن التعلـــم التأمـــي هـــو تعلـــم ذايت،

اآلخـــر ،التخطيـــط التأمـــي :يشـــمل التخطيـــط

مـــادة مناســـبة تثـــر املتعلـــم ،فيبـــدأ بالتأمـــل فيهـــا

نمـــوذج الســـليم (2009م) يتضمـــن تطبيقـــات
التع ُّلـــم التأمـــي :التعلـــم التأمـــي للـــادة ،التعلـــم

للـــذات والتخطيـــط لآلخـــر.

يعتمـــد عـــى قـــدرة الفـــرد املتعلـــم عـــى اختيـــار
مـــن خـــال تنظيمهـــا وترتيبهـــا يف إطارهـــا املعـــريف،

التأمـــي الشـــخيص ،التعلـــم التأمـــي األخالقـــي،

وربطهـــا مـــع خرباتـــه املعرفيـــة الســـابقة.

إن وجـــود نمـــوذج منظـــم يســـاعد ك ً
ال مـــن

التعلـــم التأمـــي النقـــدي .ويضـــم النمـــوذج

التأمـــي ،وقـــد ذكـــرت ) Moon (1999أن دور

املجتمـــع) ،وطريـــق االستكشـــاف (فـــردي،

مســـتويات :التحليـــل (فـــردي ،جمموعـــة ،املدرســـة،

املعلـــم واملتعلـــم عـــى حتقيـــق أهـــداف التعلـــم

مجاعـــي) ،والتوقيـــت (قبـــل اخلـــرة ،أثنـــاء اخلـــرة،

التأمـــل يف التعليـــم ال يمكـــن اكتشـــافه إال مـــن

بعـــد اخلـــرة).

خـــال تصميـــم خريطـــة للتعلـــم ،وهـــذا مـــا يســـعى

نمـــوذج العتيبـــي (2014م) يتكـــون مـــن أربـــع

إليـــه البحـــث احلـــايل مـــن خـــال تصميـــم نمـــوذج

مراحـــل :مرحلـــة مـــا قبـــل التأمـــل ،مرحلـــة التأمـــل

للتعلـــم التأمـــي.

ومـــن النـــاذج يف التعلـــم التأمـــي نمـــوذجValli

مـــن أجـــل التعلـــم ،مرحلـــة التأمـــل أثنـــاء التعلـــم،

التأمـــل التقنـــي ،والتأمـــل يف احلـــدث ،والتأمـــل عـــى

النقـــد التأمـــي عـــى املســـتويني الفـــردي واجلامعـــي،

مرحلـــة التأمـــل يف التعلـــم ،وتشـــمل هـــذه املرحلـــة

) (1997الـــذي يركـــز عـــى أنـــاط التأمـــل ،وهـــي:

والرتكيـــب التأمـــي اخلتامـــي عـــى املســـتويني

احلـــدث ،والتأمـــل الشـــخيص ،والتأمـــل التفســـري،

الفـــردي واجلامعـــي.

والتأمـــل النقـــدي .ونمـــوذج ) Pollard (2002الـــذي

لقـــد أجريـــت الكثـــر مـــن الدراســـات يف التعلـــم

هيتـــم بالتخطيـــط لعمليـــة التدريـــس مـــن خـــال:

التأمـــي ،منهـــا الدراســـة التـــي أجرهتـــا Hedberg

التأمـــل ،التخطيـــط ،اختـــاذ القـــرار ،التنفيـــذ ،مجـــع

) (2009هبـــدف تطبيـــق التعلـــم التأمـــي عـــى طـــاب

البيانـــات ،حتليـــل البيانـــات ،تقييـــم البيانـــات.

نمـــوذج أمحـــد (2008م) ويتكـــون مـــن مخســـة

املرحلـــة اجلامعيـــة مـــن خـــال اســـتخدام خريطـــة

الـــذات ووصـــف اآلخـــر ،التحليـــل التأمـــي:

إىل أن ممارســـة التأمـــل يـــؤدي إىل إحـــداث تعلـــم

مفاهيميـــة؛ لتطبيـــق التعلـــم التأمـــي ،وتوصلـــت

جمـــاالت رئيســـة :الوصـــف التأمـــي :يشـــمل وصـــف

أعمـــق لـــدى طـــاب اجلامعـــة ،وأوصـــت بمامرســـة

يشـــمل حتليـــل الـــذات وحتليـــل اآلخـــر ،النقـــد

التأمـــل يف الفصـــول الدراســـية يف خمتلـــف املراحـــل

التأمـــي :يشـــمل نقـــد الـــذات ونقـــد اآلخـــر ،البنـــاء

التعليميـــة .كـــا أجـــرى ) Didi (2013دراســـة

أو الرتكيـــب التأمـــي :يشـــمل بنـــاء الـــذات وبنـــاء
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بغـــرض حتســـن وتطويـــر مهـــارات التعلـــم التأمـــي

فاعليـــة برنامـــج قائـــم عـــى املدخـــل التأمـــي ملعلـــم

املعلمـــن ،وأظهـــرت النتائـــج أن التعلـــم التأمـــي

التأمـــي لـــه تأثـــر يف تعديـــل ممارســـات املعلمـــن

اللغـــة العربيـــة ،وتوصلـــت الدراســـة إىل أن املدخـــل

التفاعـــي يف برنامـــج التنميـــة املهنيـــة ،عـــى عينـــة مـــن

نحـــو التدريـــس اإلبداعـــي.

ســـاعد املعلمـــن عـــى فهـــم كيفيـــة التعلـــم بشـــكل

 2-8عادات العقل:

أكثـــر فعاليـــة .وتؤكـــد دراســـة )Agouridas (2007

عـــرف عـــادات العقـــل بأهنـــا «االجتاهـــات
ُت ّ

التـــي أجراهـــا عـــى عينـــة مـــن طـــاب الدراســـات

العقليـــة وطـــرق التـــرف لـــدى الفـــرد التـــي تعطـــي

العليـــا وأعضـــاء هيئـــة التدريـــس ،أن تصميـــم التعليـــم

ســـمة واضحـــة لنمـــط ســـلوكياته ،وتقـــوم عـــى

مـــن خـــال ممارســـة التأمـــل بانتظـــام لـــه دور كبـــر يف

اســـتخدام الفـــرد للخـــرات الســـابقة واالســـتفادة

احلفـــاظ عـــى جـــودة أنشـــطة التعلـــم والتدريـــس.

منهـــا؛ لتحقيـــق اهلـــدف املطلـــوب» (فتـــح اهلل،

وقـــام ) Cohen (2012بمحاولـــة حتديـــد العالقـــة

2011م ،ص.)153:

بـــن اســـتخدام معلمـــي مـــا قبـــل اخلدمـــة للكتابـــة

وظهـــرت العديـــد مـــن التصنيفـــات املختلفـــة

التأمليـــة ونجاحهـــم يف عمليـــة التدريـــس ،وأشـــارت

لعـــادات العقـــل ،فقـــد ص ّنفهـــا مارزانـــوا ،بيكرنـــج،

النتائـــج إىل حتســـن مســـتوى املعلمـــن الذيـــن مارســـوا

أريدونـــدو (1999م) إىل :التفكـــر والتعلـــم عـــى

الكتابـــات التأمليـــة يف مهـــارات التدريـــس .وهدفـــت

تنظيـــم الـــذات ،التفكـــر والناقـــد ،والتفكـــر

دراســـة احلـــارون (2012م) إىل اســـتقصاء فاعليـــة

والتعلـــم اإلبداعـــي .وقـــام كوســـتا وكاليـــك

برنامـــج تدريبـــي مقـــرح قائـــم عـــى مدخـــل كتابـــة

(2003م) بوضـــع قائمـــة لعـــادات العقـــل التـــي

الســـجالت التأمليـــة يف تنميـــة مهـــارات التفكـــر

تظهـــر يف ســـلوك املتعلـــم أثنـــاء عمليـــة التعلـــم،

التأمـــي والكفايـــات املهنيـــة ملعلمـــي العلـــوم.

واختـــارت الباحثـــة تصنيـــف كوســـتا وكاليـــك

فعـــال
وتوصلـــت الدراســـة إىل أن الربنامـــج التدريبـــي ّ

(2002م أ) لشـــموليته ومناســـبته ملرحلـــة الدراســـات

يف إكســـاب معلمـــي العلـــوم خلطـــوات التأمـــل .وقـــام

العليـــا ،كـــا حـــددت الباحثـــة مـــن هـــذا التصنيـــف

شـــاهني (2012م) بدراســـة هدفـــت إىل التعـــرف

عـــد ًدا مـــن العـــادات العقليـــة ملناســـبتها وارتباطهـــا

عـــى مســـتوى املامرســـات التأمليـــة ألعضـــاء هيئـــة

بالتعلـــم التأمـــي.

تدريـــس يف جامعـــة القـــدس املفتوحـــة ،وتوصلـــت

ويـــرى كوســـتا وكاليـــك ( 2003م أ ) أن أفضـــل

النتائـــج إىل أن درجـــة املامرســـة التأمليـــة ألعضـــاء

طريقـــة لتنميـــة عـــادات العقـــل لـــدى املتعلمـــن هـــي

هيئـــة التدريـــس عاليـــة .كـــا أجـــرى فضـــل اهلل

تقديمهـــا للمتعلمـــن وممارســـتها يف مهـــام بســـيطة

وقنـــاوي (2010م) دراســـتهام هبـــدف اســـتقصاء
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وميـــرة ،ثـــم تطبيقهـــا عـــى مهـــام معقـــدة .بينـــا

برنامـــج مقـــرح يف تدريـــس التاريـــخ قائـــم عـــى

العقـــل لـــدى املتعلمـــن بصـــورة مبـــارشة ،وعرضهـــا

اإلعداديـــة إىل أن ارتـــكاز الربنامـــج التدريـــي عـــى

عـــادات العقـــل ،عـــى عينـــة مـــن تالميـــذ املرحلـــة

يـــرى مارزانـــوا وآخـــرون (1999م) تعزيـــز عـــادات

نظريـــة عـــادات العقـــل أ ّدى إىل نجـــاح طالبـــات

عـــى املتعلمـــن باســـتخدام األســـلوب القصـــي

املرحلـــة اإلعداديـــة يف اختـــاذ القـــرارات وإصـــدار

عـــن حيـــاة بعـــض الشـــخصيات العلميـــة ومـــن ثـــم

األحـــكام .وتوصـــل فتـــح اهلل (2011م) يف دراســـته

طـــرح األســـئلة ومناقشـــتها مـــع املتعلمـــن.

وعـــى مســـتوى مراحـــل التعليـــم العـــام قـــام

التـــي هدفـــت إىل اســـتقصاء نمـــوذج أبعـــاد التعلـــم

أمـــور طـــاب الصـــف الســـابع ،هبـــدف التعـــرف

العقـــل عـــى عينـــة مـــن تالميـــذ الصـــف الســـادس

ملارزانـــو وآخـــرون(1999م) يف تنميـــة عـــادات

) pruzek (2000بإجـــراء دراســـته عـــى أوليـــاء

االبتدائـــي ،إىل فاعليـــة النمـــوذج يف تنميـــة عـــادات

عـــى العالقـــة بـــن تقديـــر األرس للفاعليـــة الذاتيـــة

العقـــل لـــدى طـــاب املرحلـــة االبتدائيـــة .ويؤكـــد

وعـــادات العقـــل لدهيـــم ،وتوصلـــت النتائـــج إىل

الصافـــوري وعمـــر (2011م) يف دراســـتهام التـــي

وجـــود عالقـــة موجبـــة بـــن تقديـــر األرس للفاعليـــة

هدفـــت إىل بنـــاء برنامـــج لتنميـــة عـــادات العقـــل

الذاتيـــة وعـــادات العقـــل لـــدى املتعلمـــن .كـــا

لـــدى طالبـــات املرحلـــة الثانويـــة ،عـــى أن الربنامـــج
املســـتخدم أحـــدث حتســـن ًا ملحوظـــ ًا يف عـــادات

أجـــرى ) Eva (2002دراســـته هبـــدف التعـــرف عـــى

أثـــر اســـتخدام دليـــل الوعـــي مـــا وراء املعرفـــة عـــى

العقـــل لـــدى املتعلـــات.

عـــادات العقـــل ،لـــدى عينـــة مكونـــة مـــن طـــاب

ومـــن البحـــوث التـــي تناولـــت عـــادات العقـــل

الصـــف الرابـــع ،وتوصلـــت النتائـــج إىل أن اســـتخدام

يف املرحلـــة اجلامعيـــة أجـــرى طـــراد (2012م)

دليـــل الوعـــي مـــا وراء املعرفـــة أدى إىل نمـــو عـــادات

العقـــل لـــدى املتعلمـــن .وقـــام )Adams (2006

دراســـته هبـــدف التعـــرف عـــى أثـــر برنامـــج كوســـتا

اســـتخدام العـــروض التقديميـــة عـــى تنميـــة عـــادات

عـــادات العقـــل ،وتوصـــل إىل أن هـــذا الربنامـــج

وكاليـــك يف تنميـــة التفكـــر اإلبداعـــي باســـتخدام

بدراســـة كان اهلـــدف منهـــا التعـــرف عـــى أثـــر

منـــح املتعلمـــن احلريـــة يف التعبـــر عـــن آرائهـــم،
َ
وخ َّلـــف اجتاهـــات إجيابيـــة ورغبـــة شـــديدة نحـــو

العقـــل لـــدى طـــاب املرحلـــة الثانويـــة ،وتوصلـــت
النتائـــج إىل أن اســـتخدام العـــروض التقديميـــة

متابعـــة الـــدروس .وأجـــرى الشـــامي (2012م)

لـــه تأثـــر إجيـــايب عـــى نمـــو عـــادات العقـــل

دراســـة عـــى طـــاب جامعـــة امللـــك فيصـــل

لـــدى املتعلمـــن .كـــا توصلـــت اليف (2011م)

املترسبـــن مـــن التعليـــم اجلامعـــي هبـــدف معرفـــة

يف دراســـتها التـــي هدفـــت إىل اســـتقصاء فعاليـــة
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عالقـــة بعـــض العوامـــل املؤثـــرة يف التـــرب

شـــعورا
األكاديميـــة العاليـــة لـــدى الفـــرد ختلـــق
ً

أن الطـــاب املترسبـــن ال يمتلكـــون الكثـــر مـــن

خاصـــة فيـــا يتعلـــق باملهـــام املعقـــدة والصعبـــة.

باهلـــدوء والســـكينة عنـــد أداء املهـــام األكاديميـــة،

اجلامعـــي بعـــادات العقـــل ،وتوصلـــت النتائـــج إىل

وعـــى مســـتوى مرحلـــة الدراســـات العليـــا

العـــادات العقليـــة.

 3-8الذات األكاديمية:

ســـعت دراســـة رشف الديـــن (2010م) إىل التعـــرف

مفهـــوم الـــذات األكاديميـــة مـــن املفاهيـــم املؤثـــرة

عـــى فاعليـــة نمـــوذج تعليمـــي وتأثـــره عـــى

املفهـــوم عـــى الوصـــف وليـــس احلكـــم .ويعرفهـــا

وتوصلـــت النتائـــج إىل تأثـــر النمـــوذج التعليمـــي

فاعليـــة الـــذات لـــدى طـــاب الدراســـات العليـــا،

بشـــكل كبـــر يف ســـلوك املتعلمـــن ،ويركـــز هـــذا

يف فاعليـــة الـــذات األكاديميـــة لـــدى طـــاب

) Adler (1969بأهنـــا ســـعي الفـــرد الطبعـــي للتفـــوق

الدراســـات العليـــا .وأجـــرى شـــعلة (2010م)

مـــن خـــال حتقيـــق أهدافـــه.

إن نجـــاح املتعلمـــن يف حتقيـــق الـــذات األكاديميـــة

دراســـة هبـــدف التعـــرف عـــى أثـــر مفهـــوم

تعليـــم ودعـــم لتحقيـــق أهدافهـــم بنجـــاح .وتتضمـــن

طـــاب كليـــة املعلمـــن بجامعـــة أم القـــرى البالـــغ

الـــذات األكاديميـــة يف اإلنجـــاز األكاديمـــي لـــدى

حيتـــاج منهـــم التـــزود بـــكل مـــا حيتاجـــون إليـــه مـــن

عددهـــم  100طالـــب ،وتوصـــل إىل وجـــود عالقـــة

هـــذه العمليـــة توضيـــح اخليـــارات والبدائـــل

ارتباطيـــه دالـــة موجبـــة بـــن مفهـــوم الـــذات

التـــي يمكنهـــم اســـتخدامها لتحقيـــق أهدافهـــم،
وتزويدهـــم بالتشـــجيع والدعـــم الـــازم ،وتف ّقـــد

األكاديميـــة واإلنجـــاز األكاديمـــي .وقـــام white

) (2000بدراســـة هدفـــت إىل تدريـــب املعلمـــن

تقدّ مهـــم ،وتقديـــم التغذيـــة الراجعـــة هلـــم؛ ليتمكنـــوا

عـــى برنامـــج تدريـــب األقـــران وأثـــره يف فعاليـــة

مـــن تقييـــم أنفســـهم ،واالحتفـــال بإنجازاهتـــم

الـــذات األكاديميـــة لـــدى طـــاب الصـــف الثامـــن،

ونجاحاهتـــم (ريزونـــو2000 ،م ،ص.)84:ويذكـــر

وتوصلـــت الدراســـة إىل أن الربنامـــج التدريبـــي ذو

ســـعودي وعبـــد الوهـــاب (2013م) أن مفهـــوم

فعاليـــة يف تنميـــة الـــذات األكاديميـــة .كـــا هدفـــت

الـــذات األكاديميـــة مفهـــوم حيـــوي ألداء املتعلمـــن،

دراســـة ســـعيدة وســـامل (2012م) إىل اســـتقصاء أثـــر

ويؤثـــر بشـــكل كبـــر عـــى التحصيـــل الـــدرايس؛

التفاعـــل بـــن فعاليـــة الـــذات األكاديميـــة وكل مـــن

ألنـــه ينمـــو مـــع املواقـــف التعليميـــة املختلفـــة .كـــا

اســـراتيجيتي التســـاؤل الـــذايت والتفكـــر بصـــوت

يشـــر ريزونـــو ودوســـا (2002م) إىل أن مفهـــوم

مرتفـــع لـــدى طالبـــات جامعـــة امللـــك خالـــد،

الـــذات األكاديميـــة يؤثـــر يف األداء مـــن خـــال

وأســـفرت النتائـــج عـــن عـــدم وجـــود تفاعـــل بـــن

التأثـــر عـــى تصـــورات املتعلمـــن ،فالـــذات
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فعاليـــة الـــذات األكاديميـــة واســـراتيجيتي التســـاؤل

باســـتخدام أحـــد التصميـــات شـــبه التجريبيـــة،

الشـــويقي (2010م) دراســـته هبـــدف الكشـــف عـــن

ذات االختبـــار القبـــي والبعـــدي–Pre- Test, Post

وهـــو تصميـــم املجموعتـــن التجريبيـــة ،والضابطـــة

الـــذايت والتفكـــر بصـــوت مرتفـــع .وأجـــرى

( Test Control Group Designالعســـاف2000،م،
ص ،)316:حيـــث ختتـــر املجموعتـــان اختبـــار ًا

العالقـــة بـــن الـــذكاء العلمـــي وفاعليـــة الـــذات
األكاديميـــة والتحصيـــل عـــى طالبـــات جامعـــة

قبليـــ ًا؛ ثـــم تطبـــق التجربـــة عـــى املجموعـــة
ّ

طنطـــا ،وتوصلـــت النتائـــج إىل وجـــود ارتبـــاط

التجريبيـــة ،وبعـــد االنتهـــاء مـــن التجربـــة ختتـــر
املجموعتـــان اختبـــار ًا بعد ّيـــ ًا.

وتأثـــر موجـــب ودال للـــذكاء عـــى فعاليـــة الـــذات
األكاديميـــة والتحصيـــل .كـــا هدفـــت دراســـة ســـامل

(2002م) إىل التعـــرف عـــى طبيعـــة فعاليـــة الـــذات

عارش ًا -جمتمع البحث وعينته:

األكاديميـــة لـــدى طـــاب كليـــة الرتبيـــة بجامعـــة

تكـــون جمتمـــع البحـــث مـــن مجيـــع طالبـــات

حلـــوان ،وتوصلـــت الدراســـة إىل وجـــود ارتبـــاط

املســـتوى األول امللتحقـــات بربنامـــج املاجســـتري

دال بـــن أبعـــاد فعاليـــة الـــذات األكاديميـــة مجيعهـــا

يف جامعـــة اإلمـــام حممـــد بـــن ســـعود اإلســـامية،

والتحصيـــل الـــدرايس.

وأجـــرى ) Anderson (2004دراســـته هبـــدف

للعـــام اجلامعـــي 1435 /1434هــــ .وتألفـــت

عـــى الـــذات األكاديميـــة لـــدى طـــاب املرحلـــة

مـــن جممـــوع الدارســـات يف املســـتوى األول يف

عينتـــه مـــن  48طالبـــة اخـــرن بطريقـــة قصديـــة

معرفـــة تأثـــر اســـتخدام التدريـــس بالكتابـــة التأمليـــة

برنامـــج املاجســـتري للعـــام اجلامعـــي نفســـه ،وقـــد

املتوســـطة ،وتوصلـــت الدراســـة إىل عـــدم وجـــود

تـــم تقســـيم هـــذه العينـــة إىل جمموعتـــن :جمموعـــة

تأثـــر للتدريـــس بالكتابـــة التأمليـــة عـــى الـــذات

جتريبيـــة  23طالبـــة ،وجمموعـــة ضابطـــة  25طالبـــة،

األكاديميـــة .كـــا أجـــرى ) Eric et al (2009دراســـته

واســـتخدمت بيانـــات هـــذه العينـــة يف التحقـــق مـــن

هبـــدف التعـــرف عـــى أثـــر برنامـــج يف التعلـــم

فـــروض البحـــث.

النشـــط لتنميـــة الدافعيـــة والـــذات األكاديميـــة لـــدى

طـــاب املرحلـــة الثانويـــة ،وتوصلـــت الدراســـة إىل

حادي عرش -إجراءات البحث:

فاعليـــة الربنامـــج يف تنميـــة الـــذات األكاديميـــة.

تـــم إعـــداد نمـــوذج التعلـــم التأمـــي الشـــكل

تاسع ًا -منهج البحث:

( .)1وتدريـــب طالبـــات الدراســـات العليـــا

(املجموعـــة التجريبيـــة) عـــى التعلـــم التأمـــي مـــن

اعتمـــد هـــذا البحـــث عـــى املنهـــج التجريبـــي،
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النقطـــة بإعـــداد األدوات املناســـبة لعمليـــة

خـــال النمـــوذج ورشح مفاهيمـــه وخطواتـــه.
 11-1نموذج التعلم التأميل املقرتح

تقييـــم تعلـــم املتعلـــات ،ويشـــمل ذلـــك

ويتكـــون مـــن ثـــاث مراحـــل ،تتضمـــن مخســـة

تقييـــم املتعلـــات عـــى املســـتوى الفـــردي

 11-1-1املرحلـــة األوىل التخطيـــط للتعلـــم

عـــى املســـتوى اجلامعـــي مـــن خـــال
تقييـــم املتعلـــات لزميلتهـــن ا ُمل َح ِ
ـــاضة

مـــن خـــال التقييـــم الـــذايت ،وتقييـــم

جمـــاالت رئيســـة للتعلـــم التأمـــي شـــكل (.)1
التأمـــي ،وتشـــمل هـــذه املرحلـــة:

• أهـــداف التعلـــم :وينـــدرج حتتهـــا التخطيـــط،

عنـــد تقديمهـــا موضـــوع التعلـــم ،وتقييـــم
ا ُمل َح ِ َ
ـــاضة لتعلـــم الزميـــات.

وتتـــم عمليـــة التخطيـــط والتطويـــر والتقييـــم

 1-1-2املرحلـــة الثانيـــة جمـــاالت التعلـــم

وتطويـــر املتعلـــات وتقييمهـــن لألهـــداف

مـــن خـــال أوراق العمـــل واألنشـــطة،

التأمـــي وتشـــمل هـــذه املرحلـــة:

لألهـــداف عـــى مســـتويني :املســـتوى

التعلم التأميل يف املادة من خالل:

الفـــردي ،واملســـتوى اجلامعـــي .وترتبـــط

• التأمـــل قبـــل التعلـــم :يشـــمل تأمـــل
ا ُمل َح ِ
ـــاضة يف املـــادة العلميـــة التـــي ســـتقدمها

أهـــداف التعلـــم بشـــكل كبـــر بالتعلـــم
التأمـــي للـــادة.

• مدخـــل التعلـــم :الـــذي حيـــدد للمتعلـــات

لزميالهتـــا ،ومـــدى مناســـبتها هلـــن ،ومـــدى

خـــال التعـــرف عـــى خلفيـــة املتعلـــات

املـــادة العلميـــة ،وكيفيـــة تعاملهـــا مـــع

حاجتهـــن هلـــا ،وآليـــة االســـتعداد لتقديـــم

نقطـــة البدايـــة يف عمليـــة التعلـــم مـــن

املفاهيـــم غـــر الواضحـــة ،وتشـــمل كذلـــك

ومعلوماهتـــن الســـابقة وربطهـــا باملعرفـــة

تأمـــل املتعلـــات يف موضـــوع املحـــارضة :مـــاذا

اجلديـــدة .ويشـــمل كذلـــك التقديـــم

يـــردن تعلمـــه حـــول موضـــوع املحـــارضة؟

والتمهيـــد لعمليـــة التعلـــم.

ومـــا املواضيـــع املهمـــة هلـــن؟ وقـــراءات

• حمتـــوى التعلـــم وأنشـــطته :وتشـــمل

املتعلـــات واســـتعداداهتن ملوضـــوع

التخطيـــط للمعـــارف واملهـــارات التـــي

املحـــارضة.

تتضمنهـــا عمليـــة التعلـــم ،ومـــن ثـــم إعـــداد

• التأمـــل أثنـــاء التعلـــم :يركـــز عـــى تأمـــل

املحتـــوى واألنشـــطة املناســـبة لتحقيـــق

املتعلـــات يف املـــادة العلميـــة املطروحـــة

أهـــداف التعلـــم.

• تقويـــم وحتليـــل التعلـــمُ :ت ْعنَـــى هـــذه

ومناقشـــتها أثنـــاء عمليـــة التعلـــم ،ويشـــمل
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املتعلـــات يف قراراهتـــن الشـــخصية ومـــدى

مناقشـــة املـــادة العلميـــة املطروحـــة بجميـــع

إفادهتـــن ،وقدرهتـــن عـــى تطبيـــق مـــا

جوانبهـــا.

تعلمنـــه يف واقعهـــن.

• التأمـــل بعـــد التعلـــم :يشـــمل تأمـــل
ا ُمل َح ِ
ـــاضة يف املـــادة العلميـــة التـــي قدمتهـــا

التعلم التأميل النقدي

التأمـــل بعـــد التعلـــم :يشـــمل التأمـــل مـــن
ِقبـــل ا ُمل َح ِ
ـــاضة ،وينـــدرج فيـــه رأهيـــا يف التعلـــم،

لزميالهتـــا ،ومـــدى نجاحهـــا يف تنفيـــذ
مـــا خططـــت لـــه عـــى الوجـــه األمثـــل،

واألحـــداث غـــر املتوقعـــة ،وردود أفعـــال زميالهتـــا

وجوانـــب القـــوة والضعـــف يف تقديـــم املـــادة

وتفاعلهـــن ،واملعوقـــات التـــي واجهتهـــا ،ومـــدى

العلميـــة ،كـــا يشـــمل ســـبب اختيارهـــا

التغيـــر الـــذي ســـوف حتدثـــه فيـــا لـــو أتيحـــت هلـــا

للتمهيـــد أو املدخـــل الـــذي اســـتغلته لتقديـــم

الفرصـــة مـــرة أخـــرى ،باإلضافـــة إىل التحديـــات

املوضـــوع ،ومـــدى مناســـبة ذلـــك لزميالهتـــا،

التـــي واجهتهـــا يف التخطيـــط ملوضـــوع املحـــارضة

وكذلـــك تأمـــل املتعلـــات يف املـــادة العلميـــة
التـــي ُقدمـــت هلـــن ،مـــن حيـــث مـــدى

وتنفيـــذه ،والنقـــاط التـــي ال متثـــل هلـــا جوانـــب

املناقشـــات ،ومـــدى حاجتهـــن ملعلومـــات

التأمـــل تأمـــل املتعلـــات يف املعرفـــة التـــي حصلـــن

رضـــا يف أدائهـــا .وينـــدرج يف هـــذا النـــوع مـــن

كفايتهـــا ،ومـــدى حاجتهـــن للمزيـــد مـــن
ومهـــارات إضافيـــة ،وقدرهتـــن عـــى ربـــط

املعلومـــاتالســـابقةباملعلومـــاتاجلديـــدة.

التعلم التأميل الشخيص

عليهـــا ،وأمهيتهـــا بالنســـبة هلـــن ومـــدى حاجتهـــن

إليهـــا ،وقدرهتـــن عـــى احلـــوار واملناقشـــة وإبـــداء
وجهـــة نظرهـــن.

التعلم التأميل املهني (التطبيقي)

• التأمـــل أثنـــاء التعلـــم :يركـــز عـــى طـــرح

يعـــدُّ هـــذا النـــوع مـــن التأمـــل ممـــا أضافتـــه

املتعلـــات آلرائهـــن الشـــخصية ومناقشـــتها

الباحثـــة ،ويركـــز عـــى البعـــد التطبيقـــي للـــادة

أثنـــاء عمليـــة التعلـــم ،ومناقشـــة أفـــكار

العلميـــة ،هبـــدف ربـــط اجلانـــب النظـــري باجلانـــب

تطبيـــق املعرفـــة يف حياهتـــن.

التطبيقـــي( .كيـــف يمكننـــي اإلفـــادة ممـــا أتعلمـــه يف

• التأمـــل بعـــد التعلـــم :يشـــمل التأمـــل
مـــن ِقبـــل ا ُمل َح ِ
ـــاضة ورأهيـــا الشـــخيص

جمـــال عمـــي؟) ويـــر تبـــط هـــذا اجلانـــب بالتعلـــم
التأمـــي يف املـــادة بشـــكل واضـــح ،ويتضمـــن:

فيـــا قدمتـــه لزميالهتـــا ،ومـــدى اســـتجابة

التأمـــل بعـــد التعلـــم :يشـــمل هـــذا النـــوع
التأمـــل مـــن ِقبـــل ا ُمل َح ِ
ـــاضة يف مـــدى ارتبـــاط مـــا

الزميـــات ملـــا طرحتـــه أثنـــاء املحـــارضة.
وينـــدرج يف هـــذا النـــوع مـــن التأمـــل تأمـــل
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والبدائـــل اجلديـــدة التـــي يمكـــن اســـتخدامها؟.
التعلم التأميل البحثي
أضافـــت الباحثـــة هـــذا املجـــال هبـــدف التأمـــل
يف العمـــل البحثـــي الـــذي تقدمـــه الطالبـــة ،ومـــدى
حاجتنـــا للبحـــث يف هـــذا املوضـــوع ،وهـــل نعـــاين
مـــن مشـــكالت يف امليـــدان حتتـــاج إىل حلـــول؟ ومـــا
مـــدى معاجلـــة موضـــوع املحـــارضة للمشـــكالت

قدمتـــه بواقعهـــا املهنـــي كمعلمـــة ،ومـــدى حاجـــة
امليـــدان وتطبيقاتـــه الرتبويـــة .باإلضافـــة إىل اشـــتامله

عـــى تأمـــل املتعلـــات ،ومـــدى ارتبـــاط مـــا تعلمنـــه

بمهنـــة التدريـــس ،وقدرهتـــن عـــى اإلفـــادة منـــه،
واقـــراح أفـــكار لتطبيقـــه يف جمـــال التخصـــص.

ومـــدى قدرهتـــا عـــى تعديـــل األفـــكار؛ لتتوافـــق

مـــع واقعهـــا املهنـــي ،ومـــدى قدرهتـــا عـــى تقييـــم

التـــي نعـــاين منهـــا؟ ومـــا مـــدى قدرتنـــا عـــى تطويـــر
املوضـــوع وطرحـــه للمواضيـــع البحثيـــة لطالبـــات
الدراســـات العليـــا؟ ومـــا مـــدى مســـامهة املوضـــوع
يف حـــل املشـــاكل الرتبويـــة؟.

حاجـــة امليـــدان هلـــذا املوضـــوع.
التعلم التأميل يف البدائل

املقصـــود هبـــذا النـــوع هـــو وضـــع خطـــة عمـــل

للبدائـــل ،جيـــري اســـتعامهلا يف حـــال مواجهـــة
موقـــف أو حـــدث معـــن ،هبـــدف التحســـن يف

 11-1-3املرحلـــة الثالثـــة التعلـــم التأمـــي
اخلتامـــي:
مـــن خـــال تقييـــم وإصـــدار األحـــكام حـــول
عمليـــة التعلـــم واملامرســـات التعليميـــة التـــي
متـــت ،وتشـــمل تقديـــم وجهـــات النظـــر حـــول
املـــادة العلميـــة التـــي قدمـــت ،ومناســـبة التمهيـــد
لالســـراتيجيات واملحتـــوى واألنشـــطة والتقويـــم.
وتشـــمل كذلـــك تقييـــم املتعلمـــة أدائهـــا لألنشـــطة
واملهـــام التعليميـــة ،واإلضافـــة العلميـــة التـــي
أضافتهـــا ملوضـــوع املحـــارضة ،ومـــدى قدرهتـــا
عـــى تقديـــم التغذيـــة الراجعـــة لزميالهتـــا ،وأهـــم
جوانـــب القـــوة والضعـــف يف عمليـــة التعلـــم.
 1-1إعداد دليل التعلم التأميل:
مـــن خـــال التخطيـــط ملحـــارضات املقـــرر يف
ضـــوء نمـــوذج التعلـــم التأمـــي.

جوانـــب التعلـــم املختلفـــة مـــن خـــال طـــرح
حتســـن جـــودة التعلـــم؛
البدائـــل املناســـبة والتـــي ّ

وهـــو ممـــا أضافتـــه الباحثـــة إىل النمـــوذج املقـــرح
ويتضمـــن:

التأم ــل بع ــد التعل ــم :يشـــمل التأمـــل مـــن ِقبـــل

ا ُمل َح ِ
ـــاضة ،وينـــدرج فيـــه طـــرح أفكارهـــا التـــي

تـــرى فاعليتهـــا يف حتســـن جـــودة التعلـــم ،ومـــا
الـــذي حتتاجـــه ملواجهـــة املواقـــف مســـتقب ً
ال؟ ومـــا
الـــذي تفعلـــه لضـــان النجـــاح مســـتقب ً
ال؟ باإلضافـــة
إىل اشـــتامله عـــى تأمـــل املتعلـــات يف العمليـــة
التعليميـــة ،وحماولـــة طـــرح األفـــكار اإلثرائيـــة

لتحســـن جـــودة التعلـــم ،وكيـــف يمكـــن حتســـن
املواقـــف واألحـــداث لصالـــح املتعلـــات؟ ومـــا
الـــذي تســـتطيع تغيـــره مســـتقب ً
ال؟ ومـــا اإلجـــراءات
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 11-3إعداد أدوات البحث:

ومـــدى مالءمتهـــا لل ُبعـــد الـــذي تنتمـــي إليـــه ،وتـــم
حـــذف ثـــاث عبـــارات مـــن املقيـــاس وف ًقـــا آلراء

 11-3-1مقياس عادات العقل

هيـــدف املقيـــاس إىل تقييـــم عـــادات العقـــل لـــدى

املحكمـــن .ومـــن ثـــم تطبيـــق املقيـــاس عـــى العينـــة

وبعدهـــا .ويتكـــون املقيـــاس يف صورتـــه األوليـــة

ثبـــات وصـــدق هـــذا املقيـــاس عـــى النحـــو التـــايل:

االســـتطالعية املكونـــة مـــن ( )40طالبـــة ،حلســـاب

طالبـــات الدراســـات العليـــا قبـــل تطبيـــق التجربـــة

 11-3-1-1ثبات مقياس عادات العقل

مـــن ( )63عبـــارة موزعـــة عـــى عـــرة أبعـــاد.

حســـاب صـــدق املحكمـــن قامـــت الباحثـــة

تـــم حســـاب ثبـــات عبـــارات املقيـــاس بطريقتـــن

ختصـــي املناهـــج وطـــرق التدريـــس وعلـــم النفـــس،

حســـاب معامـــل ألفـــا لــــ كرونبـــاخ Alpha-

مهـــا:

بعـــرض املقيـــاس عـــى عـــدد مـــن املحكمـــن يف

•

 Cronbachلـــكل ُبعـــد عـــى حـــده،

للحكـــم عـــى مـــدى مناســـبة صياغـــة العبـــارة
جدول رقم ()1

معامالت ثبات األبعاد الفرعية والثبات الكلي لمقياس عادات العقل (ن = )40
معامل الثبات

عدد
العبارات

معامل ألفا

معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية

10

0.840

0.866

2

التحكم بالتهور

5

0.736

0.737

3

اإلصغاء بفهم

5

0.681

0.817

4

التفكير بمرونة

5

0.691

0.822

5

التفكير حول التفكير

5

0.812

0.875

6

الكفاح من أجل الدقة

4

0.697

0.813

7

تطبيق المعارف السابقة

3

0.696

0.765

8

الخلق والتصور واالبتكار

8

0.749

0.768

9

التفكير التبادلي

5

0.725

0.816

10

االستعداد للتعلم المستمر

5

0.906

0.896

55

0.933

0.968

م
1

األبعاد الفرعية
المثابرة

المقياس ككل
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جدول رقم ()2
معامالت ثبات وصدق عبارات مقياس عادات العقل (ن = )40
البُعد

العبارات

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

1

0.833

**0.56

**0.49

6

0.833

**0.56

**0.45

2

0.820

**0.69

**0.62

7

0.826

**0.65

**0.53

3

0.816

**0.73

**0.63

8

0.808

**0.79

**0.71

4

0.809

**0.77

**0.69

9

0.840

**0.56

**0.40

5

0.828

**0.61

**0.53

10

0.833

**0.60

**0.47

التحكم بالتهور

11

0.736

-

-

14

0.564

**0.80

**0.61

معامل ألفا العام للبُعد =

12

0.615

**0.67

**0.52

0.682

13

0.585

**0.78

**0.58

المثابرة
معامل ألفا العام للبُعد =
0.840

15

0.612

**0.63

**0.49

16

0.682

**0.63

*0.32

اإلصغاء بفهم

17

0.671

**0.60

*0.34

20

0.630

**0.63

**0.45

معامل ألفا العام للبُعد =
0.681

18

0.636

**0.71

**0.44

21

0.582

**0.70

**0.54

19

0.616

**0.70

**0.47

التفكير بمرونة
معامل ألفا العام للبُعد =

22

0.645

**0.63

**0.47

25

0.657

**0.63

**0.41

23

0.627

**0.68

**0.48

26

0.681

**0.67

*0.38

0.691

24

0.595

**0.75

**0.54

27

0.738

**0.70

**0.51

30

0.709

**0.74

**0.69

28

0.694

**0.81

**0.66

31

0.748

**0.71

**0.47

29

0.812

-

-

32

0.709

**0.84

**0.62

الكفاح من أجل الدقة معامل ألفا

33

0.593

**0.75

**0.55

35

0.556

**0.81

**0.69

العام للبُعد = 0.697

34

0.625

**0.70

**0.52

36

0.697

**0.75

*0.37

تطبيق المعارف السابقة معامل

39

0.696

ألفا العام للبُعد = 0.696

التفكير حول التفكير معامل ألفا
العام للبُعد = 0.770

الخلق والتصور واالبتكار
معامل ألفا العام للبُعد =
0.740

37

0.539

**0.82

**0.56

38

0.493

**0.83

**0.60

40

0.721

**0.57

**0.42

45

0.735

41

0.706

**0.66

**0.50

**0.70
**0.52

*0.39
*0.34

46

0.709

**0.65

**0.48

42

0.708

**0.61

**0.49

47

0.713

**0.63

**0.46

43

0.708

**0.61

**0.49

48

0.716

**0.60

**0.46

44

0.748

-

-

49

0.748

-

-

التفكير التبادلي

50

0.637

**0.51

*0.38

53

0.539

**0.87

**0.64

معامل ألفا العام للبُعد =
0.671

51

0.725

-

-

54

0.622

**0.55

**0.50

االستعداد للتعلم المستمر
معامل ألفا العام للبُعد =
0.906

52

0.586

**0.80

**0.52

55

0.648

**0.71

*0.36

56

0.881

**0.86

**0.79

59

0.876

**0.88

**0.81

57

0.882

**0.88

**0.79

60

0.906

**0.76

**0.65

0.876

**0.88

**0.81

58

( )1معامل االرتباط بالبُعد في حالة وجود درجة العبارة ضمن الدرجة الكلية للبُعد
** دال إحصائيًا عند مستوى ()0.01

* دال إحصائيًا عند مستوى ()0.05
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وأســـفرت النتائـــج أن مجيـــع العبـــارات

والدرجـــة الكليـــة لل ُبعـــد الفرعـــي الـــذي تنتمـــي

 ،)51، 49لـــذا تـــم حذفهـــا.

ممـــا يـــدل عـــى االتســـاق الداخـــي ،وثبـــات مجيـــع

ثابتـــة ،باســـتثناء العبـــارات (،44 ،29 ،11

•

إليـــه العبـــارة دالـــة إحصائ ًيـــا عنـــد مســـتوى ()0.01

حســـاب معامـــات االرتبـــاط بـــن درجـــات

عبـــارات املقيـــاس.

اجلـــدول رقـــم (.)2

عبـــارة مـــن العبـــارات التـــي تـــم اإلبقـــاء عليهـــا،

وأن مجيـــع معامـــات االرتبـــاط بـــن درجـــة كل

العبـــارة والدرجـــات الكليـــة لل ُبعـــد الفرعـــي

والدرجـــة الكليـــة لل ُبعـــد الفرعـــي الـــذي تنتمـــي

كـــا تـــم حســـاب ثبـــات األبعـــاد الفرعيـــة

والثبـــات الـــكيل ملقيـــاس عـــادات العقـــل بطريقتـــن:

إليـــه العبـــارة دالـــة إحصائ ًيـــا عنـــد مســـتوى ()0.01

والثانيـــة عـــن طريـــق معامـــل الثبـــات بطريقـــة

عبـــارات مقيـــاس عـــادات العقـــل .مـــن اإلجـــراءات

أو مســـتوى ( )0.05ممـــا يـــدل عـــى صـــدق مجيـــع

األوىل عـــن طريـــق معامـــل ألفـــا لــــ كرونبـــاخ،

الســـابقة تأكـــد للباحثـــة ثبـــات وصـــدق مقيـــاس

التجزئـــة النصفيـــة لــــ ســـبريمان -بـــراون Spearman-

عـــادات العقـــل.

فوجـــد أن معامـــات ثبـــات األبعـــاد
ُ ،Brown

 11-3-2مقياس فعالية الذات األكاديمية

الفرعيـــة والثبـــات الـــكيل للمقيـــاس بالطريقتـــن

هيـــدف املقيـــاس إىل تقديـــر الـــذات األكاديميـــة

مرتفعـــة ،اجلـــدول رقـــم (.)1

لـــدى طالبـــات الدراســـات العليـــا قبـــل تطبيـــق

 11-3-1-2صدق مقياس عادات العقل

التجربـــة وبعدهـــا .ويتكـــون املقيـــاس يف صورتـــه

تـــم حســـاب صـــدق عبـــارات مقيـــاس عـــادات

األوليـــة مـــن ( )50عبـــارة ،منهـــا ( )30عبـــارة

درجـــة العبـــارة والدرجـــة الكليـــة لل ُبعـــد الفرعـــي

متـــت االســـتعانة بالدراســـات الســـابقة لتحديـــد

موجبـــة االجتـــاه )20( ،عبـــارة ســـالبة االجتـــاه .وقـــد

العقـــل عـــن طريـــق حســـاب معامـــل االرتبـــاط بـــن

أبعـــاد املقيـــاس وحمتـــواه (ريزونـــو2000 ،م؛ ســـامل،

اجلـــدول رقـــم (.)2

2002م؛ ســـعيدة وســـامل2012 ،م؛ رشف الديـــن،

يتضـــح مـــن اجلـــدول الســـابق أن معامـــل ألفـــا لــــ

2010م؛ شـــعله2010 ،؛ White,؛ Adler, 1969

كرونبـــاخ لـــكل ُبعـــد فرعـــي أقـــل مـــن أو يســـاوي

) Anderson, 2004؛.2000

معامـــل ألفـــا العـــام لل ُبعـــد الفرعـــي الـــذي تنتمـــي

حســـاب صـــدق املحكمـــن :قامـــت الباحثـــة

إليـــه العبـــارة ،وذلـــك باســـتثناء العبـــارات (،11

بعـــرض املقيـــاس عـــى عـــدد مـــن املحكمـــن يف

 ،)51 ،49 ،44 ،29لـــذا تـــم حذفهـــا .وأن مجيـــع

ختصـــي املناهـــج وطـــرق التدريـــس وعلـــم النفـــس،

معامـــات االرتبـــاط بـــن درجـــة كل عبـــارة،
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وأســـفرت تلـــك اخلطـــوة عـــن أن مجيـــع

للحكـــم عـــى مـــدى مناســـبة صياغـــة العبـــارات.
ثـــم ُط ّبـــق املقيـــاس عـــى عينـــة اســـتطالعية مكونـــة

العبـــارات ثابتـــة ،باســـتثناء العبـــارات

وصدقـــه كـــا يـــي:

حذفهـــا.

( ،)17،19،39،44،49،50لـــذا تـــم

مـــن ( )40طالبـــة ،وتـــم حســـاب ثبـــات املقيـــاس
 11-3-2-1ثبـــات مقيـــاس فعاليـــة الـــذات

• 		 حســـاب معامـــات االرتبـــاط بـــن

األكاديميـــة

درجـــات العبـــارة والدرجـــات الكليـــة
وو ِجـــد أن مجيـــع معامـــات
للمقيـــاسُ .

حساب ثبات عبارات املقياس:

االرتبـــاط دالـــة إحصائ ًيـــا ،ممـــا يـــدل عـــى

• 		 حســـاب معامـــل ألفـــا لــــ كرونبـــاخ
جدول رقم ()3

معامالت ثبات عبارات مقياس فعالية الذات األكاديمية (ن = )40
العبارات

معامل
ألفا

معامل
االرتباط
بالبُعد

العبارات

1

0.963

**0.46

14

0.962

2

0.962

**0.78

15

0.962

**0.77

3

0.962

**0.73

16

0.962

**0.79

29

4

0.962

**0.85

17

0.964

-

30

0.963

5

0.963

**0.48

18

0.963

**0.67

31

0.962

**0.76

6

0.962

**0.75

19

0.964

-

32

0.962

**0.80

45

7

0.963

**0.53

20

0.963

**0.61

33

0.962

**0.83

46

0.963

8

0.963

**0.66

21

0.962

**0.79

34

0.963

**0.54

47

0.962

**0.70

9

0.963

**0.44

22

0.963

**0.57

35

0.963

*0.38

48

0.963

**0.70

10

0.962

**0.80

23

0.963

**0.48

36

0.963

**0.52

49

0.965

-

11

0.962

**0.76

24

0.962

**0.79

37

0.963

**0.52

50

0.964

-

0.962

**0.68

0.962

**0.83

38

0.964

**0.40

0.962

**0.89

0.962

**0.79

39

0.966

-

12
13

25
26

معامل
ألفا

معامل
االرتباط
بالبُعد

العبارات

**0.81

27

0.963

28

0.962

**0.73

0.962

**0.82

42

**0.50

43

0.962

44

0.964

-

0.962

**0.78
**0.48

معامل ألفا العام للمقياس = 0.963

معامل
ألفا

معامل
االرتباط
بالبُعد

معامل
ألفا

معامل
االرتباط
بالبُعد

العبارات

**0.83

**0.52

40

0.962

41

0.963

**0.45

0.962

**0.86
**0.78

معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية لسبيرمان/براون = 0.966
** دال إحصائيًا عند مستوى ()0.01

* دال إحصائيًا عند مستوى ()0.05
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تتضمـــن مخســـة جمـــاالت رئيســـة للتعلـــم التأمـــي.
ويمكـــن تلخيـــص كيفيـــة تطبيـــق التعلـــم التأمـــي
باخلطـــوات اآلتيـــة:
 1-1-1التخطيـــط للتعلـــم التأمـــي :وتبـــدأ
عمليـــة التخطيـــط بـــرح نمـــوذج التعلـــم التأمـــي
للمتعلـــات وتدريـــب املجموعـــة التجريبيـــة عـــى
تطبيقـــه.

االتســـاق الداخـــي وثبـــات مجيـــع عبـــارات
مقيـــاس فعاليـــة الـــذات األكاديميـــة.
• تـــم حســـاب الثبـــات الـــكيل للمقيـــاس
بطريقتـــن :األوىل عـــن طريـــق معامـــل
ألفـــا لــــ كرونبـــاخ ،والثانيـــة عـــن طريـــق
معامـــل الثبـــات بطريقـــة التجزئـــة النصفيـــة
ووجـــد أن معامـــات
لــــ ســـبريمان -بـــراونُ ،

 1-1-2تطبيـــق التعلـــم التأمـــي :تتـــم عمليـــة
تطبيـــق التأمـــل مـــن خـــال تطبيـــق جمـــاالت التأمـــل
املختلفـــة واملوضحـــة بالنمـــوذج وهـــي :التعلـــم
التأمـــي يف املـــادة ،التعلـــم التأمـــي الشـــخيص ،التعلـــم
التأمـــي النقـــدي ،التعلـــم التأمـــي املهنـــي (التطبيقـــي)،
التعلـــم التأمـــي يف البدائـــل ،التعلـــم التأمـــي البحثـــي
مـــن خـــال أوراق العمـــل التـــي أعدهتـــا الباحثـــة،
وتعتمـــد هـــذه اخلطـــوة عـــى ممارســـة الكتابـــة التأمليـــة
قبـــل عمليـــة التعلـــم وأثناؤهـــا وبعدهـــا ،حيـــث
عملـــت الباحثـــة عـــى تزويـــد الطالبـــات بالنـــاذج
التـــي يتـــم العمـــل عليهـــا قبـــل عمليـــة التعلـــم
(اإلرســـال بالربيـــد اإللكـــروين) ،ونـــاذج أخـــرى
يتـــم العمـــل عليهـــا وكتابتهـــا أثنـــاء عمليـــة التعلـــم،
ونـــاذج أخـــرى حيـــدد هلـــا وقـــت معـــن هنايـــة
املحـــارضة؛ ملامرســـة التأمـــل بعـــد عمليـــة التعلـــم.
 1-1-3تقويـــم التعلـــم التأمـــي :مـــن خـــال
تطبيـــق التأمـــل اخلتامـــي الـــذي هيـــدف إىل تقييـــم
وإصـــدار األحـــكام حـــول عمليـــة التعلـــم واملامرســـات
التعليميـــة التـــي متـــت ،وتقديـــم التغذيـــة الراجعـــة
مـــن خـــال النـــاذج املعـــدة لذلـــك.

الثبـــات الـــكيل للمقيـــاس بالطريقتـــن
مرتفعـــة ،اجلـــدول رقـــم (.)3
يتضـــح مـــن اجلـــدول الســـابق أن معامـــل ألفـــا
لــــ كرونبـــاخ للمقيـــاس يف حالـــة حـــذف كل عبـــارة
مـــن عباراتـــه أقـــل مـــن أو يســـاوي معامـــل ألفـــا
العـــام للمقيـــاس يف حالـــة وجـــود مجيـــع العبـــارات،
باســـتثناء العبـــارات (،)17،19،39،44،49،50
لـــذا تـــم حذفهـــا .أن مجيـــع معامـــات االرتبـــاط
بـــن درجـــة كل عبـــارة (التـــي تـــم اإلبقـــاء عليهـــا)
والدرجـــة الكليـــة لل ُبعـــد الفرعـــي الـــذي تنتمـــي
إليـــه العبـــارة دالـــة إحصائ ًيـــا عنـــد مســـتوى
( )0.01أو مســـتوى ( )0.05ممـــا يـــدل عـــى
االتســـاق الداخـــي وثبـــات عبـــارات املقيـــاس .مـــن
اإلجـــراءات الســـابقة تأكـــد للباحثـــة ثبـــات وصـــدق
مقيـــاس فعاليـــة الـــذات األكاديميـــة.
 11-4جتربة البحث:
قامـــت الباحثـــة بتطبيـــق نمـــوذج التعلـــم التأمـــي
هبـــدف مســـاعدة طالبـــات الدراســـات العليـــا عـــى
تطبيـــق التعلـــم التأمـــي بمراحلـــه الثـــاث ،والتـــي
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جدول رقم()4
اختبار(ت) لداللة الفرق بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في (عادات العقل ،فعالية الذات األكاديمية)
المجموعة التجريبية (ن = )23
المتغير

المتوسط

االنحراف
المعياري

المجموعة الضابطة (ن = )25
المتوسط

االنحراف
المعياري

قيمة(ت)
وداللتها

المثابرة

28.30

16.58

33.04

15.15

 1.03غير دالة

التحكم بالتهور

14.83

8.90

16.44

7.67

 0.67غير دالة

اإلصغاء بفهم

13.74

7.93

16.44

7.48

 1.22غير دالة

التفكير بمرونة

13.87

8.10

15.64

7.11

 0.80غير دالة

التفكير حول التفكير

14.35

8.48

16.36

7.65

 0.86غير دالة

الكفاح من أجل الدقة

11.39

6.75

12.60

6.09

 0.65غير دالة

تطبيق المعارف السابقة

8.48

5.12

10.40

4.86

 1.33غير دالة

الخلق والتصور واالبتكار

22.35

13.12

25.08

11.28

 0.77غير دالة

التفكير التبادلي

13.30

7.70

14.60

6.69

 0.62غير دالة

االستعداد للتعلم المستمر

15.52

9.50

17.52

8.39

 0.77غير دالة

الدرجة الكلية لعادات العقل

156.13

39.34

178.12

40.17

 1.87غير دالة

فعالية الذات األكاديمية

95.43

26.31

109.20

32.43

 1.62غير دالة

 1-4تطبيق جتربة البحث:
 11-5-1التطبي ــق القب ــي ألدوات البح ــث :تـــم
التطبيـــق القبـــي ألدوات البحـــث عـــى عينـــة البحـــث
يف يوم10/4/1435هــــ ،وتـــم مجـــع نتائـــج التطبيـــق
القبـــي للمجموعتـــن :التجريبيـــة والضابطـــة ،متهيـــد ًا
ملعاجلتهـــا إحصائيـــ ًا ،وكانـــت النتائـــج كـــا يـــي:
 11-5-2نتائـــج جتانـــس املجموعتـــن التجريبيـــة
والضابطـــة يف القيـــاس القبـــي ،تـــم التحقـــق مـــن

جتانـــس املجموعتـــن يف القيـــاس القبـــي يف كل مـــن:
(عـــادات العقـــل ،فعاليـــة الـــذات األكاديميـــة)،
وذلـــك باســـتخدام اختبـــار (ت)  T-testللعينتـــن
املســـتقلتني.
يتضـــح مـــن اجلـــدول الســـابق عـــدم وجـــود

فـــرق دال إحصائ ًيـــا بـــن متوســـطات درجـــات

املجموعتـــن التجريبيـــة والضابطـــة يف مقيـــاس
عـــادات العقـــل ،ومقيـــاس فعاليـــة الـــذات
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جدول رقم ()5
مربع إيتا ونتائج اختبار (ت) لداللة الفرق بين متوسطي درجات المجموعتين
التجريبية والضابطة في (عادات العقل) في القياس البعدي

المتغير

المجموعة التجريبية (ن =
)23

المجموعة الضابطة (ن = )25

قيمة(ت)
وداللتها

مربع إيتا
()h2
0.2765

االنحراف
المعياري

المتوسط

االنحراف
المعياري

المتوسط

**4.19

المثابرة

46.43

3.84

33.08

15.41

0.2427

التحكم بالتهور

23.65

1.80

17.24

8.14

**3.84

اإلصغاء بفهم

22.91

2.43

17.20

8.05

**3.39

0.1995

التفكير بمرونة

22.70

2.32

16.28

7.65

**4.00

0.2578

التفكير حول التفكير

23.78

1.83

16.76

7.85

**4.34

0.2909

الكفاح من أجل الدقة

18.39

2.27

12.68

6.12

**4.35

0.2915

تطبيق المعارف السابقة

14.04

1.49

10.44

4.98

**3.45

0.2057

الخلق والتصور واالبتكار

37.17

3.31

25.96

11.84

**4.54

0.3099

التفكير التبادلي

20.96

3.96

15.08

7.09

**3.58

0.2179

االستعداد للتعلم المستمر

24.26

1.45

18.52

8.75

**3.23

0.1850

الدرجة الكلية لعادات العقل

254.30

18.86

183.24

84.05

**4.12

0.2692

** دال إحصائيًا عند مستوى ()0.01

األكاديميـــة يف القيـــاس القبـــي؛ وهـــذا يعنـــي أن

عملـــه وفـــق النمـــوذج .واســـتمرت التجربـــة اثنـــي
عـــر أســـبوع ًا.

الباحثـــة بتدريـــس املجموعـــة الضابطـــة وفـــق الطريقـــة

البحـــث :بعـــد االنتهـــاء مـــن مفـــردات املقـــرر أعيـــد

وفـــق نمـــوذج التعلـــم التأمـــي بعـــد تدريبهـــن عليـــه،

13/7/1435هــــ ،وتـــم مجـــع نتائـــج التطبيـــق القبـــي

املجموعتـــن متكافئتـــان.
1-1-3

		
التدريـــس للمجموعتـــن :قامـــت

املعتـــادة .كـــا تـــم تدريـــس املجموعـــة التجريبيـــة

 1-1-4التطبيـــق البعـــدي ألدوات

تطبيـــق أدوات البحـــث عـــى عينـــة البحـــث يف يـــوم

والبعـــدي للمجموعتـــن التجريبيـــة والضابطـــة
متهيـــد ًا ملعاجلتهـــا إحصائيـــ ًا.

ورشح مفاهيـــم النمـــوذج ،وخطواتـــه ،ورشح أوراق

العمـــل اخلاصـــة بالنمـــوذج ،واملطلـــوب منهـــن
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ثاين عرش -نتــائج البحث

الدراســـات الســـابقة التـــي أكـــدت عـــى فاعليـــة

للتحقـــق مـــن صحـــة الفـــرض األول الـــذي

هـــذه النتيجـــة مـــع نتيجـــة) (Hedberg, 2009التـــي

بـــن متوســـطي الدرجـــات البعديـــة لطالبـــات

تعلـــم أعمـــق لـــدى طـــاب املرحلـــة اجلامعيـــة،
كـــا تتفـــق مـــع دراســـة ٍّ
كل مـــن اليف (2011م)،

 12-1الفرض األول:

التعلـــم التأمـــي وأثـــره يف التعلـــم ،حيـــث تتفـــق

توصلـــت إىل أن ممارســـة التأمـــل أدى إىل إحـــداث

ينـــص عـــى أنـــه« :يوجـــد فـــرق ذو داللـــة إحصائيـــة

املجموعتـــن التجريبيـــة والضابطـــة يف عـــادات

والصافـــورى وعمـــر )2013م( Didiو  ،(2011)،و

العقـــل» تـــم اســـتخدام اختبـــار (ت)  T-testللعينتـــن

املســـتقلتني ،ومربـــع إيتـــا (h2) Eta-Squareحلســـاب

) ،Agouridas (2007وفتـــح اهلل (2011م) التـــي

العقـــل لـــدى طالبـــات الدراســـات العليـــا ،وكانـــت

املختلفـــة يـــؤدي إىل حتســـن مســـتوى العـــادات

توصلـــت إىل أن نشـــاط املتعلـــم يف املواقـــف التعليميـــة

حجـــم تأثـــر التعلـــم التأمـــي عـــى تنميـــة عـــادات

العقليـــة لـــدى املتعلمـــن.

النتائـــج كـــا باجلـــدول رقـــم (.)5

يتضـــح مـــن اجلـــدول الســـابق وجـــود فـــرق

ويمكـــن تفســـر فاعليـــة التعلـــم التأمـــي يف

درجـــات املجموعتـــن التجريبيـــة والضابطـــة

اســـتخدام النمـــوذج املقـــرح للتعلـــم التأمـــي

تنميـــة عـــادات العقـــل يف ضـــوء مـــا تضمنـــه

دال إحصائ ًيـــا عنـــد مســـتوي  0.01بـــن متوســـطي

تضمـــن التعلـــم التأمـــي يف املـــادة ،والتعلـــم
والـــذي ّ

ملقيـــاس عـــادات العقـــل يف القيـــاس البعـــدي

التأمـــي الشـــخيص ،والتعلـــم التأمـــي النقـــدي،

لصالـــح املجموعـــة التجريبيـــة يف مجيـــع احلـــاالت،

والتعلـــم التأمـــي املهنـــي ،والتعلـــم التأمـــي يف

أي :إن متوســـط درجـــات املجموعـــة التجريبيـــة يف

البدائـــل ،والتعلـــم التأمـــي البحثـــي ،والتعلـــم

القيـــاس البعـــدي يف مجيـــع األبعـــاد والدرجـــة الكليـــة

التأمـــي اخلتامـــي حيـــث أتيـــح للطالبـــات الوقـــت

ملقيـــاس عـــادات العقـــل أعـــى بداللـــة إحصائيـــة

الـــكايف للتأمـــل والكتابـــة ،واملناقشـــة ،واحلـــوار،

مـــن نظائرهـــا لـــدى املجموعـــة الضابطـــة.

تشـــر قيـــم مربـــع إيتـــا التـــي امتـــدت مـــن

األمـــر الـــذي أ ّدى إىل نمـــو عـــادات العقـــل لـــدى
املجموعـــة التجريبيـــة متفوقـــ ًا بداللـــة إحصائيـــة عـــى

ملقيـــاس عـــادات العقـــل لـــدى طالبـــات املجموعـــة

املحـــارضات للتدريبـــات واألنشـــطة وأوراق العمـــل

 0.1995إىل  0.3099إىل أن التعلـــم التأمـــي لـــه

املجموعـــة الضابطـــة .يضـــاف إىل ذلـــك أن تضمـــن

تأثـــر كبـــر يف تنميـــة األبعـــاد والدرجـــة الكليـــة

كان لـــه األثـــر الكبـــر عـــى نمـــو عـــادات العقـــل،

التجريبيـــة.

كـــا أن إجـــراءات التعلـــم التأمـــي كانـــت مثـــرة،

لقـــد أيـــدت هـــذه النتيجـــة العديـــد مـــن
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هتاين بنت عبد الرمحن بن علي املزيين :فاعلية التعلم التأملي يف تنمية عادات العقل والذات األكادميي لدى طالبات الدراسات العليا
جدول ()6
مربع إيتا واختبار (ت) لداللة الفرق بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية
والضابطة في (فعالية الذات األكاديمية) في القياس البعدي

المتغير

الدرجة الكلية لفعالية
الذات األكاديمية

المجموعة التجريبية (ن
= )23

المجموعة الضابطة (ن = )25

المتوسط

االنحراف
المعياري

المتوسط

199.65

12.22

143.40

قيمة (ت)

االنحراف
المعياري

وداللتها

مربع إيتا
()h2

43.67

**6.18

0.4536

** دال إحصائيًا عند مستوى ()0.01

التجريبيـــة والضابطـــة يف مجيـــع األبعـــاد والدرجـــة

كـــا وصفتهـــا املتعلـــات .وممـــا يلفـــت االنتبـــاه
هنـــا وجـــود فـــروق دالـــة إحصائيـــ ًا يف مجيـــع أبعـــاد

الكليـــة ملقيـــاس عـــادات العقـــل يف القيـــاس البعـــدي

التعلـــم التأمـــي الـــذي ُيعنـــى بمســـاعدة املتعلمـــة

التجريبيـــة .وأن التعلـــم التأمـــي لـــه تأثـــر كبـــر يف

لصالـــح متوســـط درجـــات طالبـــات املجموعـــة

مقيـــاس عـــادات العقـــل ،وهـــذا يفـــر طبيعـــة

تنميـــة عـــادات العقـــل.

عـــى التفكـــر بعمـــق حلـــل املشـــكالت ،كـــا يعنـــى

 12-2الفرض الثاين:

بإكســـاهبن مهـــارة التقويـــم والوعـــي بالـــذات .كذلـــك
ّ

للتحقـــق مـــن صحـــة الفـــرض الثـــاين الـــذي

ســـاعدهن عـــى ربـــط األفـــكار باخلـــرات الســـابقة.

ينـــص عـــى أنـــه «يوجـــد فـــرق ذو داللـــة إحصائيـــة

ويف هـــذا الصـــدد يشـــر كوســـتا وكاليـــك (2003م

بـــن متوســـطي الدرجـــات البعديـــة لطالبـــات

أ) إىل أنـــه عندمـــا يطـــور املتعلمـــون عـــادات العقـــل

املجموعتـــن التجريبيـــة والضابطـــة يف فعاليـــة الـــذات

ذات الصلـــة بالتأمـــل فإهنـــم يدركـــون بـــاذا وكيـــف

األكاديميـــة» تـــم اســـتخدام اختبـــار (ت) للعينتـــن

يفكـــرون ،ومـــن خـــال عمليـــة مشـــاركة اآلخريـــن
يف التأمـــات ُي ْك ِســـب الطـــاب والطالبـــات تعلمهـــم

املســـتقلتني ،ومربـــع إيتـــا حلســـاب حجـــم تأثـــر

معنـــى جديـــدً ا.

التعلـــم التأمـــي عـــى فعاليـــة الـــذات األكاديميـــة،
اجلـــدول رقـــم (.)6

مـــن النتائـــج يتضـــح أن الفـــرض األول قـــد

يتضـــح مـــن اجلـــدول ( )6وجـــود فـــرق دال

حتقـــق؛ حيـــث أشـــارت النتائـــج إىل وجـــود فـــرق

إحصائ ًيـــا عنـــد مســـتوى  0.01بـــن متوســـطي

دال إحصائ ًيـــا بـــن متوســـطي درجـــات املجموعتـــن
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درجـــات املجموعتـــن التجريبيـــة والضابطـــة يف

عـــى تأمـــل املتعلـــات يف املـــادة العلميـــة بدايـــة
مـــن قراءاهتـــن املـــادة العلميـــة التـــي ُقدمـــت هلـــن،

أي :إن متوســـط درجـــات املجموعـــة التجريبيـــة

وتقييمهـــن ألدائهـــن ومـــدى نجاحهـــن يف تنفيـــذ

الدرجـــة الكليـــة لفعاليـــة الـــذات األكاديميـــة يف

كذلـــك مناقشـــة األفـــكار أثنـــاء عمليـــة التعلـــم،

القيـــاس البعـــدي لصالـــح املجموعـــة التجريبيـــة،

مـــا خططـــن لـــه ،كل ذلـــك أ ّدى إىل نمـــو الـــذات

يف القيـــاس البعـــدي أعـــى بداللـــة إحصائيـــة مـــن

األكاديميـــة لدهيـــن .كـــا أن ممارســـة التأمـــل

نظـــره يف املجموعـــة الضابطـــة.

تشـــر قيمـــة مربـــع إيتـــا التـــي بلغـــت 0.4536

الشـــخيص الـــذي هيـــدف إىل فهـــم معنـــى التعلـــم

فعاليـــة الـــذات األكاديميـــة لـــدى طالبـــات

ورؤاهـــم ،مـــن خـــال اعتـــاد التعلـــم عـــى تركيـــز

لـــدى املتعلمـــن ،ويركـــز عـــى وجهـــات نظرهـــم

إىل أن التعلـــم التأمـــي لـــه تأثـــر كبـــر يف تنميـــة

طالبـــات الدراســـات العليـــا عـــى إبـــداء وجهـــات

املجموعـــة التجريبيـــة.

وتتفـــق هـــذه النتيجـــة مـــع دراســـة ٍّ
كل مـــن

نظرهـــن ورؤيتهـــن لعمليـــة التعلـــم أكثـــر مـــن

نمـــوذج تعليمـــي وتأثـــره عـــى فاعليـــة الـــذات

النمـــوذج عـــى التأمـــل البحثـــي الـــذي يركـــز عـــى

الرتكيـــز عـــى املـــادة العلميـــة .باإلضافـــة إىل اعتـــاد

رشف الديـــن (2010م) التـــي أشـــارت إىل فاعليـــة

املشـــكالت امليدانيـــة التـــي يمكـــن بحثهـــا ،وقدرهتـــن

لـــدى طـــاب الدراســـات العليـــا .ودراســـة شـــعلة

عـــى تطويـــر املواضيـــع البحثيـــة ،وتكويـــن مشـــكلة

(2010م) التـــي توصلـــت إىل أثـــر مفهـــوم الـــذات

حقيقيـــة  -وهـــو مركـــز عنايـــة الطالبـــات يف مرحلـــة

األكاديميـــة يف اإلنجـــاز األكاديمـــي لـــدى الطـــاب

املعلمـــن .كـــا تتفـــق أيضـــا مـــع دراســـة white

الدراســـات العليـــا -لـــه أثـــر كبـــر يف نمـــو الـــذات
األكاديميـــة .كـــا أن ارتـــكاز النمـــوذج  -أيضـــ ًا-

الـــذات األكاديميـــة .لكنهـــا ختتلـــف مـــع دراســـة

التـــي واجهتهـــا املتعلـــات يف التخطيـــط ،وتأملهـــن

) (2000التـــي توصلـــت إىل أن تدريـــب املعلمـــن

عـــى التأمـــل النقـــدي الـــذي ّ
ركـــز عـــى التحديـــات

عـــى برنامـــج تدريـــب األقـــران ذو فعاليـــة يف تنميـــة
ســـعيدة وســـامل (2012م) و )Anderson (2004

يف األخطـــاء الصـــادرة واألحـــداث غـــر املتوقعـــة

املســـتخدمة عـــى الـــذات األكاديميـــة .ويمكـــن

ممارســـة املتعلـــات للتأمـــل اخلتامـــي والتـــي شـــملت

لـــه أثـــر يف نمـــو الـــذات األكاديميـــة .كذلـــك

التـــي توصلـــت إىل عـــدم وجـــود أثـــر لالســـراتيجية

تقديـــم وجهـــات نظرهـــن حـــول املـــادة العلميـــة

تفســـر فاعليـــة التعلـــم التأمـــي عـــى تنميـــة الـــذات

واالســـراتيجيات واألنشـــطة والتقويـــم أ ّدى إىل نمـــو

األكاديميـــة ،بأنـــه ناتـــج عـــن اعتـــاد البحـــث عـــى
تطبيـــق نمـــوذج التعلـــم التأمـــي والـــذي ّ
ركـــز

الـــذات األكاديميـــة.
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وتـــرى الباحثـــة أن هـــذا النـــوع مـــن التأمـــل

ٍ
حلـــول للمشـــكالت املختلفـــة ،وتســـاعد
يف إجيـــاد

تركـــز عـــى بـــروز شـــخصية املتعلـــات يف إبـــداء

املختلفـــة التـــي حتقـــق غاياهتـــم .قـــد يكـــون لبيئـــة

عـــى رفـــع دافعيـــة املتعلمـــن نحـــو وضـــع األهـــداف

يناســـب أهـــداف مرحلـــة الدراســـات العليـــا ،التـــي

التعلـــم أثنـــاء تطبيـــق التجربـــة األثـــر الكبـــر عـــى

وجهـــات نظرهـــن مـــن خـــال كتاباهتـــن العلميـــة

نمـــو الـــذات األكاديميـــة؛ ألن تنفيـــذ طالبـــات

وآرائهـــن الشـــخصية .كـــا أن رغبـــة طالبـــات

الدراســـات العليـــا لألنشـــطة املختلفـــة وأوراق

الدراســـات العليـــا ،ودافعيتهـــن يف تعلـــم نـــاذج

العمـــل الفرديـــة واجلامعيـــة قـــد أســـهم يف تبادهلـــن

الفعـــال يف
واســـراتيجيات حديثـــة كان لـــه األثـــر ّ

ألفـــكار إجيابيـــة وخـــرات خمتلفـــة ،فاالســـتامع

تنميـــة الـــذات األكاديميـــة لـــدى املتعلـــات .كـــا

ً
أيضـــا -كـــون التعلـــم التأمـــيتـــرى الباحثـــة
ونوعـــا خمتل ًفـــا مـــن التعلـــم ،أ ّدى
أســـلوب ًا جديـــد ًا
ً

والنقـــاش مـــع األخريـــات يف جتارهبـــن وخرباهتـــن
يعـــد نشـــاط ًا فكريـــ ًا لـــه تأثـــر إجيـــايب عـــى الفـــرد.
مـــن إمجـــايل النتائـــج يتضـــح أن الفـــرض الثـــاين

إىل نمـــو الـــذات األكاديميـــة لدهيـــن ،وشـــعورهن

حتقـــق ،لوجـــود فـــرق دال إحصائ ًيـــا بـــن متوســـطي

بجـــدواه وحداثتـــه ،ومواكبتهـــن للتطـــورات

درجـــات املجموعتـــن التجريبيـــة والضابطـــة يف

احلديثـــة ،وارتباطـــه بـــا يـــدور يف امليـــدان ،ويذكـــر

الدرجـــة الكليـــة ملقيـــاس فعاليـــة الـــذات األكاديميـــة

)Bandura (1998أن الـــذات األكاديميـــة تعمـــل

يف القيـــاس البعـــدي لصالـــح متوســـط درجـــات

عـــى تنميـــة األحـــكام الشـــخصية للفـــرد حـــول

طالبـــات املجموعـــة التجريبيـــة ،وأن التعلـــم التأمـــي

قدراتـــه ،واســـتخدامه للمهـــارات املعرفيـــة ،واملثابـــرة

جدول ()7
اختبار (ت) لداللة الفرق بين متوسطي درجات القياسين القبلي والبعدي للدرجات الكلية لكل من:
عادات العقل وفعالية الذات األكاديمية بالمجموعة التجريبية
التطبيق القبلي
المتغير

التطبيق البعدي

قيمة (ت)
وداللتها

المتوسط

االنحراف
المعياري

المتوسط

االنحراف
المعياري

عادات العقل

156.13

39.34

254.30

18.86

**19.23

فعالية الذات األكاديمية

95.43

26.31

199.65

12.22

**4.63

** دال إحصائيًا عند مستوى ()0.01
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جدول رقم()8
نسبة الكسب المعدلة لـ  ، Blakeفي الدرجات الكلية لطالبات المجموعة التجريبية في:
عادات العقل وفعالية الذات األكاديمية
متوسط
التطبيق القبلي

متوسط
التطبيق البعدي

النهاية العظمى
لالختبار

درجة الكسب*

نسبة الكسب
المعدلة
لـ Blake

عادات العقل

156.13

254.30

275

98.17

1.18

فعالية الذات األكاديمية

95.43

199.65

220

104.22

1.31

المتغير

* درجة الكسب = (متوسط القياس البعدي  -متوسط القياس القبلي)

لـــه تأثـــر كبـــر يف تنميـــة فعاليـــة الـــذات األكاديميـــة.

درجـــات القيـــاس البعـــدي ،أي :إن متوســـطات

للتحقـــق مـــن صحـــة الفـــرض الثالـــث الـــذي

يف :عـــادات العقـــل ،وفعاليـــة الـــذات األكاديميـــة

متوســـطي الدرجـــات الكليـــة للقياســـن القبـــي

بداللـــة إحصائيـــة مـــن نظائرهـــا يف القيـــاس القبـــي.

 12-3الفرض الثالث:

الدرجـــات الكليـــة لطالبـــات املجموعـــة التجريبيـــة

باملجموعـــة التجريبيـــة يف القيـــاس البعـــدي أعـــى

ينـــص عـــى أنـــه «يوجـــد فـــرق دال إحصائيـــا بـــن

يتضـــح مـــن اجلـــدول ( )8أن قيمـــة نســـبة

والبعـــدي يف كل مـــن :عـــادات العقـــل ،وفعاليـــة

الكســـب املعدلـــة لــــ بـــاك يف حالـــة متغـــر عـــادات

الـــذات األكاديميـــة ،لـــدى طالبـــات الدراســـات

العقـــل تســـاوي ( ،)1.18وهـــي القيمـــة التـــي تشـــر

العليـــا باملجموعـــة التجريبيـــة» تـــم اســـتخدام

إىل أن التجربـــة مقبولـــة الفعاليـــة .وهـــذا يشـــر إىل أن

اختبـــار (ت)  T-testللعينتـــن املرتبطتـــن ،وحســـاب

نســـبة الكســـب املعدلـــة لــــ بـــاك Modified Blake’s

التعلـــم التأمـــي متوســـط الفعاليـــة يف تنميـــة عـــادات

( )7و(.)8

اإلمـــام حممـــد بـــن ســـعود اإلســـامية .وأن قيمـــة

العقـــل لـــدى طالبـــات الدراســـات العليـــا بجامعـــة

 Gain Ratioفكانـــت النتائـــج كـــا باجلدولـــن رقـــم
يتضـــح مـــن اجلـــدول الســـابق وجـــود فـــرق دال

نســـبة الكســـب املعدلـــة لــــ بـــاك يف حالـــة متغـــر

درجـــات القياســـن القبـــي والبعـــدي يف كل مـــن

فعالـــة؛ وهـــذا
القيمـــة التـــي تشـــر إىل أن التجربـــة َّ

فعاليـــة الـــذات األكاديميـــة تســـاوي ( ،)1.31وهـــي

إحصائ ًيـــا عنـــد مســـتوي ( )0.01بـــن متوســـطي

فعـــال يف تنميـــة فعاليـــة
يشـــر إىل أن التعلـــم التأمـــي َّ

عـــادات العقـــل ،وفعاليـــة الـــذات األكاديميـــة

الـــذات األكاديميـــة لـــدى طالبـــات الدراســـات

باملجموعـــة التجريبيـــة؛ وذلـــك لصالـــح متوســـط
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نظـــرا ملـــا حيققـــه مـــن
العليـــا هـــذا النـــوع مـــن التعلـــم ً

العليـــا.

تتفـــق هـــذه النتيجـــة مـــع نتيجـــة ٍّ
كل مـــن

شـــعور املتعلـــات بالثقـــة بالنفـــس يف مواجهـــة َمهـــام

 ،)Hedberg (2009و( Agouridasو (2013) Didi،

التعلـــم ،باإلضافـــة إىل وعيهـــن بعمليـــة التعلـــم،

(2003م ب) وهـــو أن الغايـــة مـــن التأمـــل هـــي

أنـــه مل تعـــد أدوار الطالـــب اجلامعـــي مقتـــرة عـــى

وتقييمهـــن هلـــا .حيـــث يذكـــر املخـــايف (2002م)

 2007)،كـــا تتفـــق مـــع مـــا ذكـــره كوســـتا وكاليـــك

تلقـــي املعلومـــات وحفظهـــا واســـرجاعها ،بـــل هـــو

مســـاعدة املتعلمـــن عـــى حتمـــل مســـؤولية أكـــر

عضـــو مشـــارك يف املوقـــف التعليمـــي ،كـــا أنـــه

جتـــاه مـــا يكتبـــون ،كـــي يعرفـــوا أنـــه جيـــب أن

مقـــو ٌم للمامرســـات التدريســـية.
ِّ

يفهـــم اآلخـــرون مـــا هـــو مكتـــوب ،ويتعلمـــوا

ومـــن إمجـــايل نتائـــج الفـــرض الثالـــث يتضـــح

كيـــف يتوقعـــون إجابـــة اآلخريـــن مـــن خـــال

أنـــه قـــد حتقـــق ،لوجـــود فـــرق دال إحصائ ًيـــا

التقييـــم الـــذايت .وتتفـــق كذلـــك مـــع مـــا أشـــار إليـــه

بـــن متوســـطي درجـــات املجموعـــة التجريبيـــة يف

الرشيـــف (2013م) يف أن التعلـــم التأمـــي أداة تعلـــم

القياســـن القبـــي والبعـــدي يف عـــادات العقـــل،

قويـــة تســـاعد يف النمـــو املهنـــي.

ويمكـــن تفســـر ذلـــك بـــأن طالبـــات الدراســـات

وفعاليـــة الـــذات األكاديميـــة لصالـــح متوســـط

نمـــوذج التعلـــم التأمـــي ،مـــن خـــال الـــرح

فعـــال يف تنميـــة فعاليـــة الـــذات األكاديميـــة،
التأمـــي َّ

درجـــات القيـــاس البعـــدي يف احلالتـــن .وأن التعلـــم

العليـــا حصلـــن عـــى املعلومـــات الكافيـــة عـــن

ومتوســـط الفعاليـــة يف تنميـــة عـــادات العقـــل لـــدى

والتفســـر للنمـــوذج قبـــل تطبيقـــه ،وتدريـــب

طالبـــات الدراســـات العليـــا بجامعـــة اإلمـــام حممـــد

املتعلـــات عـــى اســـتخدامه وتوظيفـــه ،حيـــث

بـــن ســـعود اإلســـامية.

تضمنـــت التجربـــة مـــادة تعليميـــة نظريـــة تـــم
إعدادهـــا بالرجـــوع إىل املصـــادر الرتبويـــة احلديثـــة،

ثالث عرش -التوصيات:

كـــا أن تدريـــب طالبـــات الدراســـات العليـــا عـــى

1 .1تدريـــب أعضـــاء هيئـــة التدريـــس بكليـــات

كيفيـــة الكتابـــة التأمليـــة وتطبيقهـــن هلـــذا النمـــوذج

الرتبيـــة عـــى تطبيـــق التعلـــم التأمـــي.

أثنـــاء التجربـــة أ ّدى إىل وجـــود فروقـــات دالـــة بـــن

2 .2إدراج التعلـــم التأمـــي عنـــد إعـــداد اخلطـــط

متوســـطي درجـــات القيـــاس القبـــي والبعـــدي

الدراســـية ضمـــن مفـــردات مقـــرري طـــرق

للمجموعـــة التجريبيـــة يف مقيـــايس عـــادات العقـــل

التدريـــس واالجتاهـــات احلديثـــة يف طـــرق

والـــذات األكاديميـــة .وقـــد الحظـــت الباحثـــة أثنـــاء

التدريـــس.

تطبيـــق التجربـــة تفضيـــل طالبـــات الدراســـات
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3 .3تصميـــم حمتـــوى املناهـــج الدراســـية يف

.204
الثبيتــي ،مليحــان2000( .م) .اجلامعــات :نشــأهتا ،مفهومهــا،
وظائفهــا .دراســة وصفيــة حتليليــة .املجلـــة الرتبويــة:
الكويــت.260-211 ،)54( 14 ،
جــان ،خدجيــة2010( .م) .دور األعــال البحثيــة يف مقــررات
الدراســات العليــا بكليــات الرتبيــة يف دعــم التقــارب
العــريب .املؤمتــر القومــي الســنوي الســابع عــر ،مــر
«التقــارب العــريب يف برامــج التعليــم اجلامعــي وقبــل
اجلامعــي»  11-10نوفمــر.
احلــارون ،شــيامء2012( .م) .برنامــج تدريبــي مقــرح قائــم
عــى مدخــل كتابــة الســجالت التأمليــة يف تنميــة
مهــارات التفكــر التأمــي والكفايــات املهنيــة لــدى
معلمــي العلــوم .جملــة الرتبيــة العلمــي :مــر،)15(3 ،
.122-77
اخلضــر ،خضــر2008( .م) .االنضــام ملنظمــة التجــارة
العامليــة والتحديــات للجامعــات املحليــة يف الــدول
العربيــة .ورقــة مقدمــة إىل املؤمتــر الثــاين لتخطيــط
وتطويــر التعليــم العــايل يف الــدول العربيــة .جامعــة
امللــك فهــد للبــرول واملعــادن ،27-24 ،الظهــران.
دانيلســون ،تشــارلوت .)2013( .حتســن املامرســة املهن ّيــة
إطــار للتعليــم ،ترمجــة مــدارس الظهــران األهليــة،
الدمــام :دار الكتــاب الرتبــوي.
ريزونــو ،روبــرت2000( .م) .بنــاء تقديــر الــذات يف املــدارس
االبتدائيــة دليــل املعلــم .ترمجــة مــدارس الظهــران
األهليــة ،الدمــام :دار الكتــاب الرتبــوي.
ريزونــو ،روبــرت؛ دوســا ،جيــل2002( .م) .بنــاء تقديــر
الــذات يف املــدارس الثانويــة .ترمجــة مــدارس الظهــران
األهليــة ،الدمــام :دار الكتــاب الرتبــوي.
ســامل ،حممــد2002( .م) .طبيعــة فعاليــة الــذات األكاديميــة
لــدى طــاب اجلامعــة .املؤمتــر العلمــي الســنوي
العــارش ،الرتبيــة وقضايــا التحديــث والتنميــة يف الوطــن
العــريب ،مــر.421-385 ،2 ،
ســعودي ،حممــد؛ وعبــد الوهــاب ،داليــا2013( .م) .أثــر
برنامــج تدريبــي الســتثارة الدافعيــة األكاديميــة
الداخليــة يف تقديــر الــذات األكاديمــي والتحصيــل
الــدرايس لــدى عينــة مــن طــاب املرحلــة املتوســطة

مرحلـــة الدراســـات العليـــا بحيـــث تتضمـــن

األســـئلة التأمليـــة التـــي تســـاعد املتعلمـــن

عـــى املامرســـة التأمليـــة.

4 .4إجـــراء مزيـــد مـــن الدراســـات باســـتخدام
نـــاذج خمتلفـــة للتعلـــم التأمـــي.

5 .5رابع عرش -املقرتحات:

6 .6اســـتخدام نمـــوذج التعلـــم التأمـــي يف
تدريـــس مقـــررات خمتلفـــة يف مرحلـــة

الدراســـات العليـــا.

7 .7إجـــراء دراســـة أثـــر التعلـــم التأمـــي يف
تنميـــة متغـــرات أخـــرى :مهـــارات التفكـــر
اإلبداعـــي ،الـــذكاءات املتعـــددة ،التحصيـــل
الـــدرايس.

 8 .8فاعليـــة التعلـــم التأمـــي يف تنميـــة الكفايـــات
املهنيـــة لـــدى طالبـــات املرحلـــة اجلامعيـــة.

املصادر واملراجع

أو ًال -املصادر واملراجع العربية:

أبــو جــادو ،انتصــار2011( .م) .أثــر اســتخدام اســراتيجيات
التعلــم النشــط يف حتســن التحصيــل ومفهــوم الــذات
األكاديميــة لــدى طالبــات الصــف الثالــث األســايس.
دراســات العلــوم الرتبويــة :االردن.466-456 ،38 ،
أمحــد ،صفــاء2008( .م) .فاعليــة أنمــوذج تأمــي مقــرح يف
تدريــس التاريــخ لتنميــة الفهــم القرائــي ومهــارات
التفكــر والوعــي بــا وراء املعرفــة لــدى طــاب الصــف
األول الثانــوي .دراســات يف املناهــج وطــرق التدريــس،
اجلمعيــة املرصيــة للمناهــج وطــرق التدريــس ،كليــة
الرتبيــة ،جامعــة عــن شــمس :القاهــرة-164 ،141 ،
161

هتاين بنت عبد الرمحن بن علي املزيين :فاعلية التعلم التأملي يف تنمية عادات العقل والذات األكادميي لدى طالبات الدراسات العليا
ذوي العجــز املتعلــم بمدينــة الطائــف .دراســات عربيــة
يفالرتبيــةوعلــمالنفــس،مــر.170-117،)37(1،
ســعيدة ،أمــاين؛ وســامل ،ســيد2012( .م) .أثــر التفاعــل بــن
فعاليــة الــذات األكاديميــة وكل مــن اســراتيجيتي
التســاؤل الــذايت والتفكــر بصــوت مرتفــع عــى كل مــن
مراقبــة الفهــم والتحصيــل األكاديمــي لــدى طالبــات
اجلامعــة .دراســات عربيــة يف علــم النفــس ،البحريــن،
.755-687 ،)4(11
الســليم ،مــاك2009( .م) .فاعليــة التعلــم التأمــي يف تنميــة
املفاهيــم الكيميائيــة والتفكــر التأمــي وتنظيــم الــذات
للتعلــم لــدى طالبــات املرحلــة الثانويــة .دراســات يف
املناهــج وطــرق التدريــس ،مــر .128 – 90 ,147 ,
الشــامي ،محــدان2012( .م) .عالقــة بعــض العوامــل املؤثــرة
يف التــرب اجلامعــي بعــادات العقــل لــدى عينــة مــن
الطــاب املترسبــن مــن جامعــة امللــك فيصــل باململكــة
العربيــة الســعودية .دراســات عربيــة يف الرتبيــة وعلــم
النفــس ،مــر.233-203 ، )26(1 ،
شــاهني ،حممــد2012( .م) .واقــع املامرســات التأمليــة
ألعضــاء اهليئــة التدريســية يف جامعــة القــدس املفتوحــة
وعالقتهــا باجتاهاهتــم نحــو التطــور املهنــي الــذايت يف
ضــوء بعــض املتغــرات .جملــة جامعــة األزهــر ،غــزة،
.208-181 ،)2(14
رشف الديــن ،نبيــل2010( .م) .تطويــر نمــوذج تعليمــي
توافقــي وتأثــره يف فاعليــة الــذات األكاديميــة املدركــة
لــدى طــاب الدراســات العليــا الرتبويــة .املؤمتــر
الســنوي العــريب اخلامــس ،االجتاهــات احلديثــة يف
تطويــر األداء املؤســي واألكاديمــي يف مؤسســات
التعليــم العــايل النوعــي يف مــر  15-14أبريــل.
الرشقــاوي ،منــى2011( .م) .املشــكالت املؤثــرة عــى جــودة
إعــداد طــاب الدراســات العليــا يف خدمــة الفــرد طبقــا
لنظــام الســاعات املعتمــدة .املؤمتــر العلمــي الــدويل
الرابــع والعرشيــن للخدمــة االجتامعيــة «اخلدمــة
االجتامعيــة والعدالــة االجتامعيــة» مــر-2957 ،
.6029
الرشيــف ،خالــد2013( .م) .التعلــم التأمــي مفهومــه
تطبيقاتــه .اإلســكندرية :دار اجلامعــة اجلديــدة.

شــعلة ،اجلميــل2010( .م) .أثــر تفاعــل مفهــوم الــذات
األكاديمــي مــع وجهــة الضبــط عــى كل مــن قلــق
االختبــار واإلنجــاز األكاديمــي لــدى طــاب التدريــب
امليــداين بكليــة املعلمــن جامعــة أم القــرى .جملــة كليــة
الرتبيــة ،جامعــة عــن شــمس.437-393 ، )34( 3،
الشــويرخ ،صالــح .)1432( .الصحيفــة التدريســية :أمهيتهــا
ووظيفتهــا يف التنميــة املهنيــة ملعلمــي اللغــة .جملــة
العلــوم العربيــة ،جامعــة االمــام حممــد بــن ســعود
اإلســامية ،الريــاض.277-231 ،8 ،
الشــويقي ،أبــو زيــد2010( .م) .النمــوذج البنائــي للعالقــة
بــن الــذكاء العلمــي والــذكاء العــام وفعاليــة الــذات
والتحصيــل الــدرايس لــدى عينــة مــن طالبــات
اجلامعــة .جملــة كليــة الرتبيــة ،جامعــة طنطــا ،مــر،
.108-58 ،42
الصافــوري ،إيــان؛ وعمــر ،زيــزي2011( .م) .تنميــة عــادات
العقــل والتحصيــل لــدى طالبــات املرحلــة الثانويــة مــن
خــال تدريــس مــادة الرتبيــة األرسيــة .املؤمتــر الســنوي
العــريب الســادس لتطويــر برامــج التعليــم العــايل
النوعــي يف مــر والوطــن العــريب يف ضــوء متطلبــات
عــراملعرفــة،مــر14-13،ابريــل.1669-1647،
طــراد ،حيــدر .)2012( .أثــر برنامــج كوســتا وكاليــك يف
تنميــة التفكــر اإلبداعــي باســتخدام عــادات العقــل
لــدى طلبــة املرحلــة الثالثــة يف كليــة الرتبيــة الرياضيــة.
جملــة علــوم الرتبيــة الرياضيــة ،كليــة الرتبيــة ،جامعــة
بابــل.264-225 ، ،)1(5 ،
العتيبــي ،وضحــى2014( .م) .فاعليــة تدريــس العلــوم وفــق
نمــوذج مقــرح قائــم عــى التعلــم التأمــي يف تنميــة
مهــارات التفكــر التأمــي والفهــم القرائــي للنصــوص
العلميــة لــدى طالبــات املرحلــة املتوســطة .جملــة القــراءة
واملعرفــة ،مجهوريــة مــر العربيــة :القاهــرة ،جامعــة
عــن شــمس ،كليــة الرتبيــة  ,149,ج .213-175 2,
العســاف ،صالــح2000( .م) .املدخــل إىل البحــث يف العلــوم
الســلوكية .الطبعــة الثانيــة ،الريــاض :مكتبــة العبيــكان.
فتــح اهلل ،منــدور2011( .م) .فعاليــة نمــوذج أبعــاد التعلــم
ملارزانــو يف تنميــة االســتيعاب املفاهيمــي يف العلــوم
وعــادات العقــل لــدى تالميــذ الصــف الســادس
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املخــايف ،حممــد2002( .م) .بنــاء أداة لتقييــم كفــاءة األداء
التدريــي لعضــو هيئــة التدريــس اجلامعــي يف جامعــة
صنعــاء .جملــة البحــوث والدراســات الرتبويــة ،مركــز
البحــوث والتطويــر الرتبــوي ،اليمــن-113 ،)16( ،
.169

االبتدائــي بمدينــة عنيــزة باململكــة العربيــة الســعودية.
املجلــة الرتبويــة ،الكويــت.199-145، )98( ،
فضــل اهلل ،حممــد؛ وقنــاوي ،شــاكر2010( .م) .فاعليــة
برنامــج قائــم عــى املدخــل التأمــي يف تعديــل املعتقــدات
املعرفيــة للطالــب معلــم اللغــة العربيــة وتوجيه ممارســاته
التدريســية نحــو التدريــس اإلبداعــي .املؤمتــر العلمــي
الســادس عــر مســتقبل إعــداد املعلــم يف كليــات الرتبية
وجهــود اجلمعيــات العلميــة يف عمليــات التطويــر بالعامل
العــريب  29-28مــارس ،املجلــة الدوليــة لألبحــاث
الرتبويــة ،االمــارات.206-143 ،29 ،
كوســتا ،آرثــر؛ وكاليــك ،بينــا2003( .م أ) .استكشــاف
وتقــي عــادات العقــل .ترمجــة مــدارس الظهــران
األهليــة ،الدمــام :دار الكتــاب الرتبــوي.
كوســتا ،آرثــر؛ كاليــك ،بينــا2003( .م ب) .تفعيــل وإشــغال
عــادات العقــل .ترمجــة مــدارس الظهــران األهليــة،
الدمــام :دار الكتــاب الرتبــوي.
كوســتا ،آرثــر؛ كاليــك ،بينــا 2003( .م ج ) .تقويــم عــادات
العقــل .ترمجــة مــدارس الظهــران األهليــة ،الدمــام :دار
الكتــاب الرتبــوي.
كوســتا ،آرثــر؛ كاليــك ،بينــا 2003( .د ) .تكامــل عــادات
العقــل واملحافظــة عليهــا .ترمجــة مــدارس الظهــران
األهليــة ،الدمــام :دار الكتــاب الرتبــوي.
اليف ،فتحيــة2011( .م) .فعاليــة برنامــج مقــرح يف تدريــس
مــادة التاريــخ قائــم عــى عــادات العقــل لتنميــة مهارات
اختــاذ القــرار لــدى تالميــذ املرحلــة اإلعداديــة( .رســالة
دكتــوراه غــر منشــورة ،كليــة الرتبيــة ،جامعــة قنــاة
الســويس ،العريــش).
مارزانــو ،روبــرت؛ بيكرنــج ،د .ج؛ أريدونــدو ،د1999( .م).
أبعــاد التعلــم بنــاء خمتلــف للفصــل املــدريس .ترمجــة:
جابــر عبــد احلميــد جابــر وآخــرون ،القاهــرة :دار قبــاء.
حممــد ،زبيــدة قــرين2005( .م) .التفاعــل بــن خرائــط
التفكــر وبعــض أســاليب التعلــم وأثــره يف تنميــة كل
مــن التحصيــل والتفكــر التأمــي واختــاذ القــرار لــدى
تالميــذ الصــف الثالــث اإلعــدادي يف مــادة العلــوم،
دراســات يف املناهــج وطــرق التدريــس ،مــر،149 ،
.236-182

ثانيـــ ًا -املصـــادر واملراجـــع األجنبيـــة والعربيـــة

املرتمجـــة :
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الشعور بالوحدة النفسية و عالقته بإدمان استخدام اإلنترنت
لدى طالب جامعة شقراء
تركي محمد العطيان

(*)

أستاذ علم النفس المشارك
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
(قدم للنشر يف  1438/04/30هـ؛ وقبل للنشر يف  1438/8/11هـ)
ملخـص الدراسـة  :هدفـت الدراسـة احلاليـة إىل التعـرف عىل نوع العالقـة االرتباطية بني الشـعور بالوحدة النفسـية وإدمان اسـتخدام اإلنرتنت لـدى طالب جامعة
شـقراء  ،كما سـعت الدراسـة إىل فحـص الفـروق بني أفـراد عينـة الدراسـة يف كل من الشـعور بالوحـدة النفسـية وإدمان اإلنرتنـت ،والتـي تعزى ملتغري املسـتويات
الدراسـية (األعلى واألدنى) ،اسـتخدم يف الدراسـة احلاليـة املنهج الوصفي بإسـلوبيه (االرتباطي/املقـارن) ،وقد تكونت عينة الدراسـة مـن ( )600طالب جامعي،
منهـم ( )300طالـب مـن املسـتويني (األول والثـاين) اجلامعـي ،و( )300طالـب من املسـتويني (السـابع والثامن) اجلامعـي ،وقد تراوحـت أعامرهـم الزمنية ما بني
( )26 – 19عاما ،بمتوسـط عمري قدره ( )22,10وانحراف معياري ( ،)3,2وبعد حتليل بيانات الدراسـة إحصائي ًا توصل الباحث إىل نتائج تشير إىل انتشـار الشـعور
بالوحـدة النفسـية لـدى أفراد عينة الدراسـة من طلاب اجلامعة ،كام تبين أن طالب اجلامعة من املسـتويات الدنيـا (األول والثاين) أكثر شـعورا بالوحدة النفسـية من
قرنائهـم مـن طلاب اجلامعة من املسـتويات العليا (السـابع والثامـن اجلامعي) ،بينام مل يتبين وجود فروق بين أفراد عينة الدراسـة من طالب اجلامعة من املسـتويات
العليـا واملسـتويات الدنيـا يف إدمـان اسـتخدام اإلنرتنت .كذلك أشـارت النتائـج إىل وجود عالقـة ارتباط إجيابيـة ذات داللة إحصائية بني الشـعور بالوحدة النفسـية
وإدمـان اسـتخدام اإلنرتنت لـدى مجيع أفـراد العينة من طلاب اجلامعة.
كلامت مفتاحية :الشعور بالوحدة النفسية ،إدمان استخدام اإلنرتنت ،الوحدة االجتامعية ،املنحى السلوكي ،املنحى املعريف.
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يف عالقته (احلسين2003 ،م ،ص.)369 :

 1 – 1مقدمة:

ويعـد الشـعور بالوحـدة النفسـية شـعورا مؤملـا،

يعـد الشـعور بالوحـدة النفسـية  lonelinessأحـد
املشـكالت النفسـية املهمـة التي تأخـذ اهتاممـ ًا كبري ًا يف

ويمثـل خبرة غير سـارة تترك الشـخص املسـتهدف
ً
دائما ،غير شـاعر
الـذي خيربهـا مهـزوز ًا وجمروحـ ًا

جمـال علـم النفـس ،وذلـك نظـرا لكوهنـا خبرة مؤملـة

باحلـب والتقبـل مـن اآلخريـن (Rokach, 1990, p.

وبغيضـة وغير سـارة يعيشـها الفـرد ،وتعيـق تواصله

) ،41حيـث يمثـل الشـعور بالوحـدة النفسـية خبرة

اإلجيـايب مـع اآلخريـن ،ويفقـد فيهـا الفـرد الشـعور

سـلبية يفتقـد فيهـا الفرد وجود شـخص آخـر يف حياته

بالسـعادة ،ويفقـد فيهـا القـدرة على عقـد صداقـات

يصادقـه ،ويكـون فيهـا شـاعرا بالفقـد عندمـا يغيـب

وعالقـات اجتامعيـة جيـدة مـع آخريـن ذوي أمهيـة

الشـخص الـذي يمثـل أمهيـة لديـه ،ويصاحـب هـذا

لديـه (أمحـد ،2010 ،ص698 :؛ قشـقوش1983 ،م،

الشـعور حزن وفقدان األمـن (Buckloz, & Cotton,

ص.)187:

).1999, p. 211

ويشـار للشـعور بالوحدة النفسـية عىل أنه إحساس

ومـن جهـة أخـرى يعـد اإلنرتنـت مـن التطـورات

الفـرد بوجـود فجـوة نفسـيةpsychological gap

تباعديـة بني الشـخص وموضوعـات جمالـه النفيس إىل

التكنولوجيـة احلديثـة التـي أفادت اإلنسـان يف جماالت

اآلخريـن ،بحيـث يرتتـب عىل ذلـك حرمـان الفرد من

فوائـد عديـدة لإلنسـان ،إن أحسـن اسـتخدامه ،كما
متثـل اسـتخداماته يف الوقـت نفسـه خطـر ًا إن أسـاء

حياتـه املختلفـة ،حيـث إن لإلنرتنـت واسـتخداماته

درجـة يشـعر فيهـا بافتقـاد التقبـل واحلـب مـن جانب
أهليـة االنخـراط يف عالقـات مثمـرة ومشـبعة مـع أي

اإلنسـان اسـتخدامه ،فهـو مثـل أي تقـدم تكنولوجـي

مـن األشـخاص ،وموضوعـات الوسـط الـذي يعيش

هلـا فوائـده وأرضاره .ويعـد اإلنرتنـت أفضـل وسـيلة

فيـه ،ويمارس دوره مـن خاللـه (قشـقوش1988 ،م،

للحصول على املعلومات ،كما أنه وسـيلة للمعامالت

ص9:؛ حسين1994 ،م ،ص.)195 :

كما يعـرف الشـعور بالوحـدة النفسـية «بأنـه فقـد

التجاريـة ،والصداقـة واملراسـلة ،وكذلـك العبـث

شـعور باالكتئـاب والعزلـة والشـعور بالنبـذ مـن

البعـض قـد يقع يف خيوط وشـباك ال هناية هلـا ،وبذلك

واألذى ،وبما أنـه قـد سـمي بالشـبكة العنكبوتيـة فأن

اإلحسـاس بكـون الفرد مرتبطـا باآلخريـن ،ويصاحبه

ييسء اسـتخدامه ويفرط فيه ويعتمد عليه بشـكل شـبه

اآلخريـن ،كذلـك يكـون الشـخص عـايل احلساسـية
ً
وقابلا لالنجراح النفسي» ).(Willock, 2012, p. 34

تـام ،ويصبح شـغله الشـاغل ،وهبـذا يفقد اسـتقالليته
ويصبـح أسير ًا لإلنرتنـت التـي أصبح يتحكـم يف كل

بينما ينظـر إليه آخـرون على أنه حالـة نفسـية ناجتة

أنشـطة حياتـه ،وهـو مـا يطلـق عليـه إدمـان اإلنرتنت

عـن العالقـة الواقعية بني الفـرد وبني ما يؤملـه ويتمناه
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األفـراد الذيـن خيربوهنـا يف مرحلـة مـا مـن مراحلهـم

(أمحـد2013 ،م ،ص.)3 :

لـذا ،فـإن الدراسـة احلاليـة سـعت إىل إلقـاء

العمريـة ،ومـن أكثـر الفئـات التي تتعرض هلـذه اخلربة

الشـعور بالوحدة النفسـية وإدمان اسـتخدام اإلنرتنت

(النبهـان ،حسـن ،واجلمايل2005 ،م) .خصوصـا إذا

فئـة الشـباب اجلامعـي ،ولكـن بدرجـات متفاوتـة

الضـوء بشـكل علمي عىل نـوع العالقـة االرتباطية بني

تـم ادراك أن خبرة الشـعور بالوحـدة النفسـية لـدى

لـدى طلاب جامعـة شـقراء ،وذلـك لتكـون نتائـج

األفـراد تعكـس أوجـه عجـز يف مسـتويات كل مـن

هـذه الدراسـة بمثابـة نقطـة االنطلاق إلعـداد مزيـد

التوافـق االنفعـايل واملهـارات االجتامعيـة ,وهـذه مـن

مـن البحـوث املسـتقبلية ،التـي تسـعى إلعـداد برامج

متطلبـات البعـد عـن الشـعور بالوحـدة (Margalit,

إرشـادية خلفض الشـعور بالوحـدة النفسـية ،ولتوجيه

).2012, p. 20

الشـباب بما فيهم طلبـة اجلامعـة السـتخدام اإلنرتنت

وحيـث إن الفـرد يف هـذه األيـام يقضي سـاعات
طويلة مسـتخدم ًا اإلنرتنـت  ،والذي يعد من الوسـائل

بطريقـة مثالية.

 2 – 1مشكلة الدراسة:

التكنولوجيـة احلديثـة املهمـة للتواصـل االجتامعـي

ينظـر للشـعور بالوحـدة النفسـية على أنـه يمثـل

وتبـادل املعلومـات بين األفـراد ،كما أنـه جيعـل احلياة

واالجتامعـي ،وتؤكـد وجـود صعوبـة يف االندمـاج

حيث اتضـح أن إدمان األفراد عىل اسـتخدام اإلنرتنت

أسـهل ،ولكنه قد يصبح مشـكلة إذا أيسء اسـتخدامه،

خبرة غير سـارة ،ويشير إىل عـدم التوافـق النفسي

يعقبه شـعور بالقلـق إذا توقفوا عن اسـتخدامه  ،وهذه

االجتامعـي لألشـخاص الذيـن يعانـون منـه ،لـذا

مشـكلة تواجـه فئـات عمريـة خمتلفـة ,ومـن تلـك الفئة

فهـو يعـد خبرة مهمـة تتطلـب مزيـدا مـن الفحـص

طلبـة اجلامعـة ،وبالتايل فكثـرة اسـتخدامهم لإلنرتنت

والتشـخيص (عبدالرحيـم2001 ،م ،ص.)18 :

ويؤكـد البعـض على أن خبرة الشـعور بالوحـدة

قـد يدفعهـم للوحـدة واإلنعـزال(Odac & Kalkan,

لـدى الراشـدين ،ولـدى الشـباب اجلامعـي بصفـة

اسـتخدام اإلنرتنـت وتكـرار اسـتخدامه بـكل مـن

) .2010إذ تبين وجـود عالقـة موجبـة بين إدمـان

النفسـية يعـد إحـدى املشـكالت النفسـية واملنتشرة

القلـق والعزلـة النفسـية االجتامعيـة& (Mazalin

خاصـة ،فهـي مرحلـة يتعـرض فيهـا األفـراد خلـوض

).Moor, 2004, p. 100

هـذه اخلبرة البغيضـة;(Bragg, 1979, p. 6109

ويؤكـد ذلـك مـا اعتبره يـاو و زهونـج (2014م)
بـأن إدمـان اإلنرتنـت اضطرابـ ًا رسيريـ ًا جديـد ًا،

)Wood, 1984, p. 1938

لـذا ،يمكـن أن نقول إن الشـعور بالوحدة النفسـية

ويمكـن أن يؤثـر على قدرة الفـرد يف التحكم يف مسـار

أصبح مشـكلة منتشرة وذات تأثري سـلبي ،يعـاين منها
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حياتـه اليومـي ،وذلـك مـن خلال وجـود مشـكالت

Kalkan, 2010; Pontes, Griffiths & Patrao,

اجتامعيـة ومهنيـة ونقـص يف العالقـات لديه .لـذا يعد

2013; Saleem, Tufail, Khan, & Ismail,

إدمـان اإلنرتنـت حالـة نفسـية تـؤذي الفـرد ،وتعيـق

2015; Martina & Schumacharb, 2003; Ayas

حتقيقـه للتوافـق االجتامعـي واملهنـي .كما تؤكـد شـند

;& Horzum, 2014; Oguz & Cakir, 2014

أن األفـراد املدمنين على اإلنرتنـت يعانون مـن بعض

;Karapetsas et al., 2013; Ezoe & Toda, 2013

االضطرابـات النفسـية عنـد التوقـف عـن اسـتخدام

;Yao & Zhong, 2014; Btachnio et al., 2016

اإلنرتنـت ومنهـا التوتـر النفسي ،والقلـق ،وتركيـز

;Song, et al., 1014; Ozdemir et al., 2014

التفكير بشـكل قهـري حـول اإلنرتنـت ومـا جيـري

& Whitty & Mclauglin, 2007; Prizza, Pacilli

فيـه ،وأحلام وختيلات  ،وحـركات إراديـة والإرادية

)Dinelli, 2004

بينما مل تشير دراسـات أخـرى لوجـود عالقـة
ارتبـاط دالـة إحصائيـ ًا بين االسـتخدام السـيئ

مرتبطـة باإلنرتنـت لتخفيـف أو جتنـب أعـراض
االنسـحاب (شـاهني،2013 ،ص.)142-143:
وقـد وجـد أن هنـاك ارتباطـ ًا إجيابيـ ًا بين الشـعور

لإلنرتنـت والشعـــور بالوحـــدة النفسيـــة لـدى

طـلـبـــة اجلامعـــة ).(Odaci & Çelik, 2013

بالوحـدة النفسـية والتواصـل االجتامعـي مـن خلال

ويف ضـوء هذه الدراسـات النفسـية املعنية بدراسـة

اإلنرتنت كوسـيلة للتواصل البينشـخصية بني األفراد،
وأيضـ ًا ارتبطـت بشـكل ملحـوظ بالقلـق االجتامعـي

الشـعور بالوحـدة النفسـية وعالقتـه بإدمان اسـتخدام
اإلنرتنـت ،ومـا توصلـت إليـه مـن نتائـج  ،تتضـح

(Caplan, 2007).

ولتوضيح أن هناك مشـكلة تسـتحق البحث  ،فقد

أمهيـة طـرح هـذه املشـكلة لدراسـة خبرة الشـعور

البيئـة األجنبيـة والعربيـة إىل ارتباط الشـعور بالوحدة
النفسـية إجيابيـ ًا بإدمـان اإلنرتنـت لـدى األفـراد مـن

 ,وعالقـة ذلـك بإدمـان اسـتخدام اإلنرتنـت ،والتـي
قـد يرتتـب عليهـا عـدد مـن الترصفـات السـلبية لدى

اجلامعـة ،كام تـم اإلشـارة إليها سـابقا.

لالنعـزال والشـعور بالوحـدة و يعيق توافقهـم النفيس

بالوحـدة النفسـية كإحـدى املشـكالت النفسـية املهمة

أشـارت نتائـج دراسـات عديـدة أجريـت يف كل مـن

األفـراد ،خاصـة رشحيـة طلبـة اجلامعـة ,مما قـد يدفعهم

رشائـح عمريـة وجمتمعية متنوعـة ،وخاصة لـدى طلبة

و االجتامعـي ,وهذا ما سـتحاول كشـفه هذه الدراسـة.
إضافـ ًة لعقـد مقارنـة بين أفـراد عينـة الدراسـة مـن

(شـاهني2013 ،م؛ أبوشـندي2015 ،م؛

الكحكـي2009 ،م؛Matanda, Jenvey & Phillips,

طلاب جامعـة شـقراء يف ضـوء املسـتوى الـدرايس

& 2004; Caplan, 2007; Bonetti, Campbell

(األدنى/األعلى) ،وإخضاعهـا للبحـث العلمـي

& Gilmore, 2010; Huang et al., 2014; Odac
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للسـعي إلجيـاد إجابات لتلـك التسـاؤالت املطروحة،

 3 – 1أهداف الدراسة:

هتـدف الدراسـة احلاليـة لتحقيق اهلـدف الرئيس

وخصوصـا أهنـا تتصـدى ملتغيرات نفسـية مهمـة،

اآليت-:

قـد يرتتـب عليهـا سـلوك سـلبي أخـر ,وسـوء توافـق

التعـرف على نـوع العالقـة االرتباطية بني الشـعور

إجتامعـي ونفسي لرشحيـة عمريـة وتربويـة مهمة وهي

بالوحـدة النفسـية وإدمـان اسـتخدام اإلنرتنـت لـدى

طلاب اجلامعـة.

طلاب جامعة شـقراء ؟

وممـا سـبق حتـددت مشـكلة الدراسـة يف التسـاؤل

ويتفرع منه األهداف التالية:

الرئيـس التـايل-:

• األول :التعـرف على مـدى انتشـار الشـعور
بالوحـدة النفسـية لـدى أفـراد عينـة الدراسـة

مـا نـوع العالقـة االرتباطية بين الشـعور بالوحدة

النفسـية وإدمـان اسـتخدام اإلنرتنـت لـدى طلاب

•

جامعة شـقراء ؟ وسـتجيب الدراسـة عىل التسـاؤالت

اآلتية:

النفسـية تعزى للمسـتويات الدراسـية (األول

والثـاين)و(السـابعوالثامـن)اجلامعـيبشـقراء.

النفسـية لـدى أفراد عينـة الدراسـة من طلاب جامعة

• الثالـث :التعـرف على الفـروق بين جمموعتي

شـقراء ؟

الدراسـة الفرعيـة يف درجـة إدمـان اإلنرتنـت

الثـاين :مـا الفـروق بين جمموعتـي الدراسـة

تعزى للمسـتويات الدراسـية (األول والثاين)

الفرعيـة يف درجـة الشـعور بالوحـدة النفسـية تعـزى

و(السـابع والثامـن) اجلامعـي بشـقراء .

الدراسـية (األول والثـاين) و(السـابع

 4 – 1أمهية الدراسة:

والثامـن) اجلامعـي بشـقراء ؟

نكمـن أمهيـة الدراسـة احلاليـة يف كل مـن اجلانـب

الثالـث :مـا الفـروق بين جمموعتـي الدراسـة

النظـري و اجلانـب التطبيقـي ،حيث إهنا ُت ْعنَى بدراسـة

الفرعيـة يف درجـة إدمـان اإلنرتنت تعزى للمسـتويات
الدراسية

الثـاين :التعـرف على الفـروق بين جمموعتـي

الدراسـة الفرعيـة يف درجـة الشـعور بالوحـدة

األول :مـا مـدى انتشـار الشـعور بالوحـدة

للمسـتويات

مـن طلاب جامعـة شـقراء.

الشـعور بالوحـدة النفسـية وعالقتـه بإدمـان اإلنرتنت

لـدى طلاب جامعـة شـقراء الذيـن يمثلـون رشحيـة

عمريـة وتربويـة مهمة.

(األول والثـاين) و(السـابع والثامـن)

فمـن حيـث األمهيـة النظريـة ،سـعت الدراسـة

اجلامعـي بشـقراء ؟
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احلاليـة إىل عرض لبعض األطر النظرية والدراسـات

 5 – 1حدود الدراسة:
أو ًال :احلدود املوضوعية

العربيـة واألجنبيـة لتوضيح اجلانـب املعريف ملتغريات

احلدود املوضوعية تتلخص يف متغريات الدراسـة،

الدراسـة وهـي الشـعور بالوحـدة النفسـية وإدمـان

وهـي الشـعور بالوحـدة النفسـية وإدمـان اسـتخدام

اإلنرتنـت ،وهـي متغريات نفسـية مهمة هلـا مربراهتا

اإلنرتنـت واكتشـاف العالفـة االرتباطيـة بينهما لـدى

وأسـباهبا وتتطلب إجـراء املزيد من البحـوث العربية

عينـة مـن طلاب جامعة شـقراء.
ثاني ًا :احلدود املكانية

ملعرفـة نـوع العالقـة االرتباطيـة بين هـذه املتغريات
لـدى طلاب اجلامعـة ،لكـي تزيد مـن املعرفـة لدى

أجريـت هذه الدراسـة بجامعة شـقراء وحتديد ًا عىل

املعنيين هبـذا اجلانـب من الدراسـات.

طلبة مرحلـة البكالوريوس بكلية العلوم والدراسـات

أما بالنسـبة لألمهية العملية ،فنتائج هذه الدراسـة

اإلنسـانية إحـدى كليـات جامعـة شـقراء بمحافظـة

وما سـتتوصل له من توصيات فستسـهم يف مساعدة

القويعيـة ،وهـي إحـدى حمافظـات منطقـة الرياض.

صانـع القـرار للتدخل لرسـم خطـط فعلية إرشـادية
وقائيـة وعالجيـة للحد مـن تفاقم بعض املشـكالت

ثالث ًا :احلدود الزمانية:

النفسـية املهمـة ،حيـث إهنـا سـتوفر بعـض البيانات

تـم تطبيـق إجراءات الدراسـة يف الفصـل الدرايس

والنتائـج املبنيـة على البحـث متهيـد ًا إلعـداد برامج

األول مـن العام الـدرايس 1437/1438هـ.

إرشـادية للطلاب مناسـبة للتصـدي للمتغيرات

السـلبية ،وللحد مـن تفاقمها ولتجنيب األفراد سـوء

 6 – 1مصطلحات الدراسة:

التوافـق النفسي ،ومسـاعدهتم عىل حتقيق مسـتويات

 )1الشـعور بالوحـدة النفسـية Feeling of

مناسـبة مـن الصحة النفسـية ،وذلك حلسـن اسـتثامر

loneliness

الطاقـات إىل أقصى درجـة ممكنة.

يعـرف الدسـوقي (  ،1998ص)17 - 16 :

ومـن جهـة أخـرى ،فـإن الدراسـة احلاليـة يف

الشـعور بالوحدة النفسـية بأنه «إحسـاس الفرد بوجود

مقيـاس الشـعور بالوحـدة النفسـية على طلاب

افتقـاده إلمكانيـة االنخـراط يف عالقـات مشـبعة ذات

سـعيها لتحقيـق أهدافهـا ،سـتقوم بإعـادة تقنين

فجـوة نفسـية تباعـد بينـه وبين املحيطين بـه نتيجـة

اجلامعـة بالبيئة السـعودية ،ممـا يمثل إضافـة للمكتبة

معنـى معهـم مما يـؤدي إىل شـعوره بعدم التقبـل والنبذ
وإمهـال اآلخريـن على الرغـم مـن أنـه حمـاط هبم»

العربيـة من حيـث إعـادة تقنينها عىل أفـراد باملجتمع

ويتبنـى الباحـث تعريـف الدسـوقي(1998م)

السـعودي.
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بافتقـاد التقبـل والتـواد واحلـب واإلهتمام مـن قبـل

كتعريـف إجرائـي ،وهـو الدرجـة التـي حيصـل عليها

املفحـوص على املقيـاس املسـتخدم يف هذه الدراسـة.

اآلخريـن املحيطين بـه ،باإلضافـة إىل افتقـاده للعديـد

addiction

خلـوض عالقات مشـبعة مـع اآلخريـن (عبدالوهاب،

 )2إدمـــان اســـتخدام اإلنرتنـــت Internet

مـن املهـارات االجتامعية التـي متكنه من إشـباع حاجته
2005م).

تعـرف بشرى أمحـد ،2013( ،ص )5 - 4 :إدمان

كما يعـرف الشـعور بالوحدة النفسـية بأنه «شـعور

اإلنرتنـت بأنه» إسـاءة اسـتخدام اإلنرتنـت ،واإلفراط

بكـون اإلنسـان وحيدا فاقـدا للتواصـل االجتامعي مع

يف اسـتخدامه ،واالعتامد عليه اعتامدا شـبه تام ،ويشـعر

اآلخريـن أو مغرتبـا عـن النـاس اإلجيابيين واألماكـن

الفـرد باالشـتياق الدائـم له إذا حـدث ما يمنـع اتصاله

واألشـياء» ).(Margalit, 2012, p. 5

هبذه الشـبكة ،إذ يصبح اإلنرتنت ومواصلة اسـتخدامه

وبما أن الشـعور بالوحـدة النفسـية يبـدو كخبرة

شـغله الشـاغل ،وهبذا يفقد الفـرد اسـتقالليته ويصبح

مؤملـة ،يكافـح النـاس لتجنبهـا ،وعـدم اخلـوض

أسيرا لإلنرتنـت الـذي أصبـح يتحكـم يف كل أنشـطة

حياته» .و تشير برشى أمحد اىل أن هناك مخسـة أشـكال
إلدمان اإلنرتنـت وهي:

( )1إدمـان اجلنـس )(3

فيهـا ،فـإن الشـعور الداخلي بالوحـدة النفسـية جيعـل

الفـرد يشـعر بكونـه وحيـدا على الرغـم مـن الظروف
اخلارجيـة املحيطـة بـه؛ فمـن املمكـن أن يكـون حماطـ ًا

sexual addiction

بأصدقـاء وأشـخاص يمثلـون مصدر احلب لـه ،ولكنه

قهـر اإلنرتنـت Net compulsion

( )2إدمـان العالقـات relation addiction

 )(4عـبء املعلومـات overload

ال يسـتطيع تلقـي هـذا احلـب والشـعور ممـن حيبونـه
(Willock, Bhom, and Curtis,., 2012, p. 2).

Information

كما يعـرف الشـعور بالوحـدة النفسـية بأنـه

( )5إدمان الكمبيوتر Computer addiction

ويتبنـى الباحـث تعريـف بشرى أمحـد (  2013م)

«اضطـراب يف عالقات الفرد مع الـذات ومع املحيطني

املفحـوص على املقيـاس املسـتخدم يف هذه الدراسـة.

أعـراض سيكوسـوماتية تبدو يف شـكوى مـن الصداع

بـه ،وجيعلـه يف حالـة عزلـة اجتامعيـة ،ممـا يـؤدي إىل

كتعريـف إجرائـي وهـو الدرجـة التـي حيصـل عليهـا

والتعـب وفقدان الشـهية واضطـراب النـوم ،مما يكون

 1 – 2اإلطار النظري:

لـه بالـغ األثـر على األداء النفسي واألكاديمي بشـكل

2-1-1مفهـوم الشـعور بالوحـدة النفسـية-:

عـام» (مهيـوب ،2007 ،ص.)195:ويعيـق الشـعور

يعتبر الشـعور بالوحـدة النفسـية شـعور الفـرد

اآلخريـن ،فريغـب األفـراد الـذي يشـعرون بالوحـدة

بالوحـدة النفسـية األفـراد عـن التفاعـل اإلجيـايب مـع

feeling of loneliness
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النفسـية يف االبتعاد عـن اآلخرين ،ويسـتمتعون بالبقاء

الشـعور بالوحـدة النفسـية والشـعور بفقـدان األمـل

ويواجهـون صعوبـة يف اسـتمرارية العالقـة معهـم أو

باحلـب والعاطفـة (Willock, et al., , 2012, p. 1).

 hopelessnessواليـأس  despairيكـون يف الغالـب

منعزلين عـن اآلخرين غير قادرين على التـودد إليهم,
التمسـك بصداقتهـم (شـقري1993،م ،ص126 :م).

2-1-1-1أسباب الشعور بالوحدة النفسية:

حيـــث يمثـــل الشـــعور بالوحـــدة النفســـية

تتنـوع أسـباب الشـعور بالوحـدة النفسـية؛ فمنهـا

إحســـاس الشـــخص بعـــدم الرضـــا يف التواصـــل

األسـباب البيئيـة ،والتـي متثـل الضغـوط النفسـية

االجتامعـــي ,ويف العالقـــات البينشـــخصية مـــن حيـــث

 psychological stressالتـي تواجـه الفـرد ،والتـي

كـــم األصدقـــاء ونوعيتهـــم ،وكل النـــاس بغـــض

النظـــر عـــن العمـــر الزمنـــي واجلنـــس (ذكـــور/

تعـد منبئا مهما للشـعور بالوحـدة النفسـية ،ومن تلك

مـــا ).(Margalit, 2012, p. 1

املحيطـة ،وتفاقـم العجـز عـن عقـد الفـرد لعالقـات

الضغـوط عدم قـدرة الفرد على التكيف مـع الظروف

إنـــاث) خيـــرون الشـــعور بالوحـــدة النفســـية يف وقـــت
ويوصـف الشـعور بالوحـدة النفسـية أيضـ ًا بأنـه
إحسـاس مـؤمل وحمـزن ،إال أن هذه الوحدة تعد أساسـ ًا

 social skillsلديـه ،ممـا يرتتـب عليـه افتقـاد حتقيـق

تركـز عليـه البحـوث.) (Rook, 1984, p. 1341

أمهيـة لديـه ،وكذلـك التهميـش االجتامعـي املـدرك

اجتامعيـة ناجحـة ،وضعـف املهـارات االجتامعيـة
التـواد مـع اآلخريـن واالنفصـال عن أشـخاص ذوي

خبرة ذاتية ،وهـذا التفرد هلـذه التجربة هو مـا جيب أن

للفـرد مـن اآلخريـن ).(Rokach, 2005, p. 479

ويـــرى البعــــــض أن كـــــل فـرد يعيـــــش

وقـد أوضـح البعـض أن مـن أسـباب الشـعور

خبــــــرة الشعـــــور بالوحــــدة النفسيـــــة يف

بالوحـدة النفسـية وجـود صعوبـات اجتامعيـة يف

وقـــــت مــــا يف حياتـــــه فهـــــــو شعـــــور

الصغـر ،وكذلـك رفـض الفـرد مـن قرنائـه األطفـال،

مألـــــوف ومفــــــــزع للفــــــــرد ،وقــــد

ممـا يمثـل خماطـرة يف حـدوث سـوء توافـق فيما بعـد

وصفـــــه سوليـــفـــان )Sullivan (1953, p. 290

.Margalit, ) (2012, p. 4

بأنـه شـعور غير مبهـج ومعيـق للتواصـل االجتامعي

وقـد وضـح سـوليفان ) Sullivan (1953أن

الناجـح مع اآلخريـن ،ومتضمـن لالحتيـاج إىل التواد

الشـعور بالوحـدة النفسـية يكـون سـببه خبرة غير

اإلنسـاين والتواد يف العالقات البينشـخصية (Willock

سـارة مرتبطة باالحتياج اإلنسـاين للمـودة والعالقات

).et al., 2012, p. 1

البينشـخصية املرتقبـة(Margalit, 2012, p. 5).

وكما هـو معلـوم يف علـم الطـب أن هنـاك علاج

كذلـك بين ويـس ) Weiss (1977أن الشـعور

لألمـراض العضويـة باألدويـة والعقاقير ،لكـن
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بالوحـدة النفسـية ال يرجـع سـببه لكـون الفـرد وحيدا

يواجههـا الفـرد يف التواصل االجتامعـي (عبدالوهاب،

االجتامعيـة التـي حيقـق هبـا عقـد صداقـات وعالقات

ومـن األسـباب االجتامعيـة للشـعور بالوحـدة

2005م ،ص.)3 :

فقـط ،وإنما سـببه لكـون الفـرد فاقـدا لألسـاليب

النفسـية نقـص املسـاندة االجتامعيـة املدركـة واملتلقـاة

مقربـة مـع اآلخريـن

مـن األرسة واألصدقـاء ،حيـث إن العالقـة اإلجيابيـة

).(Margalit, 2012, p. 6

ويشير عقل( 1993م ،ص )274 :إىل أن الشـعور

بين األبنـاء والوالدين متـد األبناء باملسـاندة االجتامعية

إحسـاس الفـرد بأنه ليـس مقربا لـدى اآلخرين ،حيث

األبناء خالل مراحلهم العمريـة املختلفة(عبدالوهاب،

واالنفعاليـة التـي تعيق الشـعور بالوحدة النفسـية لدى

بالوحـدة النفسـية خلفـه حالـة نفسـية تنتـج عـن

 ،2005ص Al Yagon, 2008, p. 91) :؛3

يفتقـد الفـرد انتماءه ملجموعة مـن األصدقـاء أو عقده

ويرجع إريك إريكسـون أسـباب الشـعور بالوحدة

لعالقـات اجتامعيـة ناجحـة ومشـبعة ،هـذا الشـعور

النفسـية إىل فشـل الفـرد يف جتـاوز أزمـة األلفـة مقابـل

بالوحـدة يسـبب الشـعور بالضيـق والسـأم ،حيـث

العزلـة يف مرحلـة الشـباب ،ممـا يـؤدي إىل جتنـب

يصاحـب هـذا الشـعور االكتئـاب والعزلـة والوحشـة

الفـرد خـوض عالقـات بينشـخصية interpersonal

والغم.

 relationshipممـا يعيـق الفـرد عـن عقـد تفاعلات

وترجـع أسـباب الشـعور بالوحـدة النفسـية إىل

اجتامعيـة ناجحـة ،وجتعلـه يشـعر باخلـواء االجتامعـي

وجـود ضعـف أو عجز يف مهـارات الفـرد االجتامعية،

والعزلـة (مهيـوب2007 ،م ،ص.)188:

وعـدم قدرتـه عىل عقـد عالقـات اجتامعيـة ناجحة مع
اآلخريـن مما يعيق توافقـه االجتامعي ،وقـد يرتتب عىل

2-1-1-2تصنيف الشعور بالوحدة النفسية:

ذلك ظهـور االضطرابات النفسـية (جلال1986 ،م،

قـدم قشـقوش ( 1983م ،ص )189 :تصنيفـا
للشـعور بالوحـدة النفسـية مكونـ ًا مـن ثالثـة

ص ،)468 :حيـث تأكـد ارتبـاط الشـعور بالوحـدة
النفسـية إجيابيـ ًا بالقلق واالكتئاب وحمـأو ً
الت االنتحار

أنواع(األوليـة والثانويـة والوجوديـة الظرفيـة) ،وهـو

وإدمـان الكحوليات.

مبنـي على تصنيـف ويـز ( Weiss )1973والـذي

ويرجـع سـبب الشـعور بالوحـدة النفسـية إىل

حددهـا بنوعين (العاطفيـة واالجتامعيـة) ،وهـي عىل

إحسـاس الفـرد بعـدم التقبـل مـن اآلخريـن املحيطني

النحـو التـايل:

بـه ،وعـدم وجود أصدقـاء هيتمون به ،ونقص الشـعور

1 .1الشـعور بالوحـدة النفسـية األوليـة ،فهـي

بالكفـاءة االجتامعيـة املدركـة ،حيـث إن ردود األفعال

تعـد سـمة مـن سمات الشـخصية pervasive

االجتامعيـة لألفـراد املقربين يشير إىل الصعوبات التي
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 ،personality traitأو بأهنـا اضطـراب

إىل الفشـل يف التكامـل االجتامعـي وينتـج

تشير إىل خصائـص وسمات الفـرد املهيئـة

واألهـدف  ،aimlessnessواالغتراب النفيس

عنـه الشـعور بالضجر/السـأم boredom

 disturbanceيف سمات الشـخصية ،والتـي

 ،alienationفيفتقـد الفـرد وجـود آخريـن

للشـعور بالوحـدة النفسـية ويف احلالتين فهـي

ترتبـطباالنسـحاباالجتامعـيعـناآلخريـن.

يمثلـون أمهيـة يف حياتـه يشـاركونه اهتامماتـه

حتـــدث عندمـــا تتمـــزق البيئـــة االجتامعيـــة

اآلخرين ،ويسـتمد منهم املسـاندة االجتامعية.

وأنشـطته وأفـكاره ,تسـاعده على التفاعـل مع

 2 .2الشـــعور بالوحـــدة النفســـية الثانويـــة ،وهـــي
للفـــرد ،وبعـــد أن كانـــت تربطـــه باآلخريـــن

Kim, 2001, p.523). (McWhirter, 2002,

عالقـــات ســـليمة ومشـــبعة ،فهـــي حتـــدث

p. 82

 4 .4الشعور بالوحدة النفسـية االنفعالية/العاطفية

كاســـتجابة مـــن جانـــب الفـــرد حلرمـــان

 emotional lonelinessوهـذا ينتـج عـن

مفاجـــئ يطـــرأ عـــى حياتـــه مـــع آخريـــن ذوي

غيـاب االرتبـاط االنفعـايل ووجـود الصداقـة

أمهيـــة لديـــه ،ويتضمـــن هـــذا الشـــكل بعديـــن

احلقيقيـة مـع شـخص آخـر يشـعره باملسـاندة

مهـــا( :أ) الشـــعور العابـــر بالوحـــدة النفســـية

العاطفيـة وباالحتواء اإلجيايب ويشـبع حاجته،

والـــذي ينتـــج عـــن فقـــدان الفـــرد املفاجـــئ

وتشـعره باالنتماء والدفـع لتحقيـق فاعليـة

ملوضـــوع احلـــب لديـــه( ،ب) الشـــعور

إجيابيـة ،كذلـك يفتقد الفرد األصدقـاء املقربني

املزمـــن بالوحـــدة النفســـية الـــذي يتعـــرض

الذيـن يمثلون مصـدرا لإلشـباع العاطفي لديه

لـــه الفـــرد الـــذي قـــى حياتـــه الســـابقة يف

وحاجتـه إىل األلفـة واملحبة النفسـيةRosalia .

عزلـــة اجتامعيـــة ).(Lynch, 1977, p. 79

3 .3الشـعور بالوحـدة النفسـية االجتامعيـة

& Dennis 1990) ; (Van- Boarsen, 2002,

 p. 41وربما يشـعر األشـخاص بالوحـدة

 ،social lonelinessوتتضمـن صفـات

النفسـية االنفعاليـة عندمـا ينعزلـون عاطفيـا،

وخصائـص البيئـة االجتامعية املحيطـة بالفرد؛

بغـض النظـر عـن كوهنـم داخـل مجاعـة مـن

ومنهـا عـدد األصدقـاء ،ودرجـة التواصـل

األصدقـاء يتفاعلـون معهـم .وهـذا النـوع من

االجتامعـي اإلجيـايب معهـم ،واألرسة التـي

الوحـدة يمكـن التنبـؤ بـه مـن خلال غيـاب

يعيـش فيهـا ،حيـث يفتقـد األفراد الشـاعرون

االرتبـاط والتامسـك العاطفـي خلال حيـاة

بالوحـدة النفسـية االجتامعيـة لألصدقـاء

األفـراد ،فتتضـح تلـك املشـكلة عندمـا يكون

ولزملاء العمـل املقربين ,ويشير هـذا البعـد
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ويمثـل خبرة غير سـارة تترك الشـخص املسـتهدف
والـذي يعيشـها مهزومـا وجمروحـا ً
دائما ،غير شـاع ٍر

هنـاك عجز لدى األفـراد يف القـدرة عىل حتقيق

روابـط بينشـخصية (Margalit, 2012, p. 10).

بالتقبـل مـن اآلخريـن (Rokach,1990, p. 41).

5 .5الشـعور بالوحـدة النفسـية الوجوديـة

والشـخص الـذي يعيـش خبرة الوحـدة النفسـية
يكـون مسـتهدفا ً
دائما للمعانـاة مـن املـرض ،حيث إن

(الظرفيـة)  ،existential lonelinessوتعـد
بمثابـة حالـة إنسـانية طبيعيـة وخبرة إنسـانية

الشـعور بالوحـدة النفسـية املزمـن يمثل عامـل خماطرة

يعيشـها اإلنسـان ويتعـذر اهلروب منهـا ,وتنتج

عـايل االسـتهداف لألمـراض العضويـة (Willock,

عـن التقـدم التكنولوجـي اخلطري الذي يفشـل

).2012, p. 1

األفـرد يف التعايـش والتـواؤم معـه ،ومـن ثـم

كذلـك تبين ارتبـاط الشـعور بالوحـدة النفسـية
ً
إجيابيـا باخلجـل لـدى أفـراد عينـة مـن املراهقين مـن

يشـعرون بأهنـم غربـاء عـن العـامل املحيـط ،مما
ينتـج عنه إخفـاق يف مسـايرة مقتضيـات احلياة

يف ثقافـة جديـدة (.)Portnoff, 1988, p. 551

اجلنسين & (Huan, Ang, and Chye, 2014; Ayas

ويصاحـب الشـعور بالوحـدة النفسـية عـدد مـن

وقـد أشـارت نتائـج دراسـات سـابقة إىل ارتبـاط
الشـعور بالوحـدة النفسـية إجيابيـ ًا بالقلـق االجتامعـي

).Horzum, 2014

السـلبيات التي منهـا الشـعور بفقد القدرة على الدفاع
عـن النفـس ،وأن هنـاك أشـياء داخليـة هتامجـه ،وأيض ًا

social anxiety.. Caplan, 2007; Huan et al.,

يقـرر الفرد أنه ال جيـد حلياته معنـى (Willock, 2012,

)2014; Odaci, 2010

كما تبين لـدى البعـض ارتبـاط الشـعور بالوحـدة
النفسـية إجيابيـ ًا بالعزلـة االجتامعية لدى الراشـدين من

.)p. 21

حيـث تعرف خبرة الشـعور بالوحدة النفسـية بأهنا

اجلنسين ).(Matanda et al., 2004
وتبين أيضـ ًا ارتبـاط الشـعور بالوحـدة النفسـية

«خبرة نفسـية غير سـارة ،ويتصاحـب هـذا الشـعور

باحلـزن واألمل وفقـدان السـعادة ،مع مشـاعر الوحشـة

ً
إجيابيـا بالقلـق العـام والقلـق االجتامعي لـدى األفراد

واالكتئـاب»()Margalit, 2012, p. 9

ويعـد الشـعور بالوحـدة النفسـية خربة سـلبية يعي

مـن اجلنسين ،ومـن ذوي رشائـح عمريـة وجمتمعيـة

خلال القلـق  ،anxietyواخلـوف  ،fearوالغضـب

حيـث يؤكـد البعـض على أن املواقـف املرتبطـة

متنوعـة()Odac & Kalkan, 2010; Caplan, 2007

هبـا الفـرد ويسـتطيع التعبير عنهـا ويعبر عنهـا مـن

بالوحـدة تعـد عاملا مؤثـرا يف عـدم التوافـق النفسي

)anger. (Willock, 2012, p. 148

االجتامعـي والقلـق لـدى األطفـال واملراهقين

و يعـد الشـعور بالوحـدة النفسـية شـعورا مؤملا،
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(and Arbeau 2007

مفهـوم الوحدة النفسـية وهي :منحـى االحتياجات

.)Coplan, Closson,

اإلنسـانية ،ومنحـى العمليـات املعرفيـة ،واملنحـى

وقـد تبين أن الشـعور بالوحـدة النفسـية منبـئ

السـلوكي.

بمشـاعر فقـدان األمـل واملـزاج االكتئـايب حتـى يف
مراحـل عمريـة مبكـرة ،فهـو يعـد معيقـ ًا للصحـة

 -منحـى االحتياجـات اإلنسـانية ،فبالنسـبة هلـذا

السـوي .ووجـد لـدى الصغـار أن نقـص األصدقـاء

 Reichmanوسـوليفان  Sullivanإىل الوحـدة

املنحـى ينظر رواده فـروم رايتشمان Fromm-

االنفعاليـة وحتقيـق األفـراد للتوافـق النفسي والنمـو

النفسـية من خالل سـياق نامئـي بوصفه مرتبطا

املقربين يف املدرسـة وشـعورهم بالوحـدة والعزلـة

باحتياجـات الفـرد غير املشـبعة يف جمـاالت

واالغتراب االجتامعـي يعـد عامـل خماطـرة مهما يف

العالقـات االجتامعيـة البينشـخصية ،والتـي

حـدوث مشـكالت يف التوافـق خلال مرحلـة الرشـد

تنبـئ بحـدوث صعوبـات يف عالقـات الفـرد

()Margalit, 2012, p. 2؛ فقد أشارت نتائج دراسات

االجتامعية يف مراحل عمريـة تالية (Margalit,

سـابقة ارتبـاط الشـعور بالوحـدة النفسـية باالكتئـاب

).2012, p. 5

لـدى األفـراد مـن اجلنسين ومـن ذوي رشائـح عمرية

وجمتمعيـة متنوعـة(Pronk et al., 2011; Conroy et

 -املنحـى السـلوكي ، behavior approach

أما بالنسبــــة للفــــــروق بني اجلنســـيــــن يف

أن أنصـار هـذا املنحـى يـرون أن الشـعور

يـرى مارقلـت (2012, p.8) Margalit

).al., 2010; Grove et al., 2010; Izgar, 2009

بالوحـدة النفسـية ناتـج عـن التعزيـزات

الشعـــــور بالوحــــدة النفسيــــة ،فقــــد تبيــــن
أن املــراهقـــــات اإلنـــــاث أكثـر شعـــــــور ًا

االجتامعيـة غير الكامنـة أو املشـبعة للفـرد،

الذكـــــــور  (Prizza & Pacilli, 2004)،بينما مل

الناجحـة بين الفـرد واآلخريـن تعتبر يف حـد

وذلـك على اعتبـار أن العالقـات االجتامعيـة

بالوحــــــــدة النفسيـــــة مـــــن قرنائــهـــــــن

ذاهتـا تعزيـزات للمهـارات االجتامعيـة ،ومـن

يتأكـد وجود فـروق بني الراشـدين من اجلنسين تعزى

هـذا املنطلـق يمكـن اعتبـار الشـعور بالوحدة

ملتغير اجلنـس يف درجـة الشـعور بالوحـدة النفسـية

النفسـية اسـتجابة لغيـاب معـززات اجتامعيـة

(شـاهني2013 ،؛ أبوشـندي.)2015 ،

 2-1-1-3النظريـات النفسـية املفسرة للوحـدة

مهمـة للفرد ،حيـث إن الكم ونوعيـة التواصل

يشير بيبلو وبريملان )Peplau & Perlman (1982

الرضـا والتعزيـز النفسي.

النفسـية:

البينشـخصية مـع اآلخريـن جيعـل الفـرد جيـد

 -املنحـى املعـريف  ،cognitive approachفيرى

مناح نظرية أساسـية لفهم
إىل أن هنـاك ثالثة ٍ
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بالتجنـب االجتامعـي وعالقـة سـالبة بالتفاعـل

كل مـن بيبلـو وبريملـانPeplau & Perlman

) (1989أن الشـعور بالوحدة النفسـية ينتج من

االجتامعـي املبـارش .)(Morsumbul, 2014

التـي تواجـه الفـرد وتعكـس خرباتـه يف
الضغوط النفسـية والفشـل واالحبـاط ،وأيض ًا

بأنـه «أحـد أنـواع اإلدمـان ،ولكـن ليـس لـه أعـراض
وسـلوك إدمـان العقاقير ،وقد يعـاين مدمن اسـتخدام

حـول عقـده لعالقـات اجتامعيـة و شـخصية

اإلدمـان مثل الضيـق ،والتقلب االنفعـايل عند احلرمان

ويعـرف إدمـان اإلنرتنـت Internet addiction

العـزو السـببي السـلبي (اخلاطـئ) لألحـداث

اإلنرتنـت مـن بعـض األعـراض التـي تصاحـب

من خلال البعـد املعريف لـدى الفـرد وقناعاته

مـن اسـتخدام اإلنرتنـت ،والتلهـف ،واالشـتياق

مشـبعة؛ فمن خلال العمليـات املعرفيـة لدى

السـتخدامه» (Griffiths, 1998, p. 64).

الفـرد يمكـن التنبـؤ بالوحـدة النفسـية ،وذلك
عندمـا يعـزو الفرد أسـباب مشـكالته ومواقفه

2-1-2-1العوامـل املرتبطـة بإدمـان اسـتخدام

االحباطيـة إىل أسـباب معرفيـة غير منطقيـة

اإلنرتنـت:

).(Margalit 2012, p. 7

أشـارت نتائج دراسـة سـابقة أجريت حول العالقة

2-1-2مفهوم اإلدمان عىل اإلنرتنت:

االرتباطيـة بني إدمان اسـتخدام اإلنرتنـت وعدد من

يعـد اإلنرتنـت مـن الوسـائل التكنولوجيـة احلديثة

املتغيرات النفسـية األخـرى ،حيـث تبين وجـود

مـع اآلخريـن ،وتفيـد اإلنرتنـت اإلنسـان يف احلصول

الروحـي  ،spiritual intelligenceوالرفاهية النفسـية
ً
وإجيابيـا باملقبوليـة
،psychological wellbeing

ارتبـاط إدمـان اإلنرتنـت سـلبيا بـكل مـن الـذكاء

التي يسـتخدمها األفـراد لتحقيق التواصـل االجتامعي
على املعلومـات يف جمـاالت احليـاة املتنوعـة ،بـل يعـد

االجتامعيـةsocial desirability. (Waldo, 2014, p.

مـن أهم مصـادر املعلومـات ،و قـد يسـتخدمه األفراد
يف التواصـل واملسـاندة االجتامعيـة ،وذلك إذا أحسـن

)2006

ويـرى سـيلفهوت وآخـرون Selfhout et al.

األفـراد اسـتخدامه ،ولكـن قـد يبالـغ بعـض األفـراد

) (2008أن اسـتخدام األفراد املفرط وسـوء اسـتخدام

أو يفرطـوا يف اسـتخدامه ،ممـا يصاحـب ذلـك بتكوين

اإلنرتنـت أو اإلدمـان عليـه يصاحبـه تغير يف املـزاج،

بعـض سمات للشـخصية غير مرغوبـة لدى الشـباب

واالنسـحاب االجتامعـي ،والصراع ،والشـعور

واملراهقين ومنهـا االنفراد والشـعور بالوحدة النفسـية

بالضيـق والوحـدة ،والتـي تظهـر غالبـا أعراضها عند

).(Faiia, 2011, p. 242; Leung, 2009, p. 130

توقـف الفرد عـن اسـتخدام اإلنرتنـت ،كذلـك ينبغي

وكذلـك ارتبـط إدمـان اإلنرتنـت بعالقـة موجبـة
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التفريـق بين من يفـرط يف اسـتخدام اإلنرتنت بشـكل

اجلامعـة مـن اجلنسين (Ozdemir et al., 2014).

تتطلـب اإلفـراط يف اسـتخدام اإلنرتنـت (شـاهني،

سـلبيا بـكل مـن الـذكاء الروحـي spiritual

وقـد تأكـد لـدى آخريـن ارتبـاط إدمـان اإلنرتنـت

طوعـي ومـن يسـتخدمها وفقـا ملتطلبـات عملـه التـي

 intelligenceوالرفاهيـة النفسـية psychological

2013م ،ص.)141 :

وقـد تبين أن مـن أهـم العوامـل املنبئة بمشـكالت

)wellbeing. (Waldo, 2012

بينما يـرى البعـض أن السـتخدام اإلنرتنـت فوائد

اسـتخدام اإلنرتنـت هـي التواصـل االجتامعـي مـع

كثيرة ،حيـث تسـهم يف التواصـل االجتامعـي اجليـد

أفـراد خـارج النطـاق األرسي/العائلي ،كما تبين أن

بين األفـراد ،كما أنـه يسـمح للمراهقين واألطفـال

أوضـاع تشـكيل اهلويـة وأوضـاع اهلويـة اإلنجازيـة

باإلفصـاح عـن ذواهتم والكشـف عن هويتهم بشـكل

السـلبية قـد نبـأت باملشـكالت املتعلقـة باسـتخدام

أفضـل(Bonetti et al., 2010; Btachnio et al.,

اإلنرتنـت لـدى الشـباب اجلامعـي (Ceyhan, 2010,

2010).

p. 1353; Leung, 2009, p. 130).

2-1-2-2االجتاهات النفسية إلدمان اإلنرتنت:

بينما تأكـد لـدى آخريـن أن إدمـان اسـتخدام

ويـرى البعـض الذيـن يتبنـون االجتـاه املعـريف أن

اإلنرتنـت واالعتماد عليـه لـه عالقـة سـالبة بالتفكير

إدمـان اإلنرتنـت قـد يتسـبب يف حـدوث تشـوهات

االستكشـايف وأسـاليب تشـكيل اهلويـة لدى الشـباب

اجلامعـي واملراهقين;(Morsumbul, 2014, p. 81

معرفيـة للـذات؛ ومنها تقديـر الذات املنخفـض للفرد

)631

اإلنرتنـت ،وقـد يكـون سـبب االسـتخدام املفـرط

 low self-esteemعندمـا يتوقـف عـن اسـتخدام

Stieger, Purger, Bohm, and Voracek, 2013, p.

وقـد تبين وجـود عالقـة ارتبـاط إجيابيـة بين

لإلنرتنـت أن الفـرد مقتنـع أن ممارسـته هلـذا السـلوك

والعدوانيـة لدى طلاب اجلامعة من اجلنسين(Odaci

خاصـة أن اسـتخدام اإلنرتنت يف التواصـل االجتامعي

يزيـد من كفاءتـه الشـخصية واحرتامه وتقديـره لذاته،

االسـتخدام السيء لإلنرتنـت وكل مـن اخلجـل

الناجح مـع اآلخرين يتم مـن دون أن يتعرض للمقابلة

)& Çelik, 2013

ً
إجيابيـا
كما ارتبـط االسـتخدام املفـرط لإلنرتنـت

معهـم وجهـا لوجـه ).(Davis, 2001

ويـرى السـلوكيون أن الفـرد يتعـرض إلدمـان
اإلنرتنـت عنـد تكـرار االسـتخدام لإلنرتنـت ،وأيض ًا

باملسـتويات االقتصاديـة االجتامعيـة األعلى لـدى

املراهقين مـن اجلنسين.) (Prizza & Pacilli, 2004

عندمـا يعـزز هـذا السـلوك بالشـعور الداخلي للفـرد

ومل يتأكـد لـدى البعض وجـود عالقة ارتبـاط دالة
إحصائيـ ًا بين إدمـان اإلنرتنـت واالكتئاب لـدى طلبة

بالرضـا والسـعادة عنـد اسـتخدامه لشـبكة التواصـل
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االجتامعـي يف اإلنرتنـت بعـد كل مـرة (أرنـوط،

ذوي املسـتويات األعلى يف الشـعور بالوحـدة النفسـية
تبين أهنـم أكثـر اسـتخدام ًا لإلنرتنـت واإليميـل مـن

اإلنرتنـت ،فقـد أوضحـت نتائـج دراسـات سـابقة أن

األصدقـاء ،كما قـرروا أهنم بذلـك حيققون مسـتويات

.)2007

أمـا بالنسـبة للفـروق بين اجلنسين يف إدمـان

أجـل احلصـول على املسـاندة االنفعالية/العاطفية من

الراشـدين الذكـور أكثـر إدمانـا لإلنرتنت مـن قرنائهم

عاليـة مـن الرضـا االنفعـايل .وقـد أوضحـت نتائـج
الدراسـة أيضـ ًا أن زيـادة اسـتخدام اإلنرتنـت قـد

مـن اإلنـاث& (Matanda et al., 2004; Odaci

ارتبطـت إجيابي ًا بالشـعور بالوحـدة النفسـية لدى مجيع

)Kalkan, 2010; Saleem et al., 2015

أفـراد العينـة مـن طلاب اجلامعة.

ومل يتأكـد وجود فروق بني الراشـدين من اجلنسين

كام قام ماتنـدا وآخرون)Matanda, et al., (2004

تعـزى ملتغير اجلنـس يف إدمـان اسـتخدام اإلنرتنـت

بدراسـة هدفـت إىل معرفة العالقة االرتباطية بني سـوء

(شـاهني2013 ،؛ أبوشـندي.)2015 ،

اسـتخدام اإلنرتنـت واإلدمان عليه والشـعور بالوحدة

وقد تبني لدى كارابتسـس وآخـرون (Karapetsas

النفسـية والعزلـة االجتامعيـة لدى الشـباب الراشـدين

) et al.,( 2013أن املراهقين األصغـر سـنا أكثـر إدمانا

يف أستراليا .وقـد تكونـت عينة الدراسـة مـن ()158
راشـدا أسترالي ًا مـن اجلنسين .وقـد أشـارت نتائـج

على اإلنرتنت مـن قرنائهـم املراهقني األكرب سـنا.
 2 – 2الدراسات السابقة:

يتـم يف هـذا اجلـزء عـرض لعـدد مـن الدراسـات

الدراسـة إىل ارتبـاط الشـعور بالوحـدة النفسـية إجيابي ًا

الشـعور بالوحـدة النفسـية وعالقتـه بإدمـان اإلنرتنت

الدراسـة مـن الراشـدين ،ولكـن تبين أن أفـراد العينة

باالسـتخدام األكثر وإدمـان اإلنرتنت لدى أفـراد عينة

السـابقة التي أجريـت يف البيئة العربيـة واألجنبية حول

الذكـور أكثر إدمانـا السـتخدام اإلنرتنت مـن قرنائهم

وسـوء اسـتخدامه  ،وقـد تـم ترتيـب الدراسـات مـن

مـن اإلناث.

األقـدم إىل األحـدث على النحـو اآليت:

كذلـك قـام كل مـن بريـزا وآخـرون Prizza, et

أجـرى كل مـن مارتينـا وسـكوماترشبMartina

) & Schumacherb (2003دراسـة هدفـت إىل فحص

) al., (2004بدراسـة هدفـت إىل معرفـة العالقـة

وزيـادة اسـتخدام اإلنرتنـت لـدى طلاب اجلامعـة.

بالشـعور بالوحـدة النفسـية لـدى عينـة مـن املراهقين

االرتباطيـة بين اسـتخدام اإلنرتنـت واإلفـراط فيـه

العالقـة االرتباطيـة بين الشـعور بالوحـدة النفسـية

مـن اجلنسين .وقـد تكونـت عينـة الدراسـة مـن
( )331طالبـ ًا إيطاليـا مـن طلاب املرحلـة الثانويـة،

وقـد تكونـت عينـة الدراسـة مـن ( )277مـن طلاب
اجلامعـة ملرحلـة البكالوريـوس .وقـد أشـارت نتائـج

منهـم ( )267مراهقـا و( )64مراهقـة ،بمتوسـط

الدراسـة إىل أن  20%مـن أفـراد العينة الكلية للدراسـة
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عمـري قـدره  17,25وانحـراف معيـاري ()0.87

بيانـات الدراسـة إحصائيـ ًا توصلت الدراسـة إىل نتائج
تشير إىل وجـود عالقـة ارتبـاط إجيـايب دال إحصائيـ ًا

باملسـتويات االقتصاديـة االجتامعيـة األعلى ألفـراد

لإلنرتنـت لـدى أفـراد عينة الدراسـة .

ألعامرهـم الزمنيـة .وقـد توصـل الباحثـون إىل نتائـج
تشير إىل ارتبـاط االسـتخدام املفـرط لإلنرتنـت إجيابي ًا

بين الشـعور بالوحـدة النفسـية واالسـتخدام املفـرط

عينـة الدراسـة مـن املراهقين مـن اجلنسين .كما تبين

وأجـرى بونتـي وآخـرون Bonetti, et al.,

) (2010دراسـة هدفـت إىل معرفـة العالقـة االرتباطية

إرتفـاع الشـعور بالوحـدة النفسـية لـدى املراهقـات

بين الشـعور بالوحـدة النفسـية والقلـق االجتامعـي

اإلنـاث أكثـر مـن قرنائهـن مـن املراهقين الذكـور،
وأيضـ ًا أوضحـت نتائـج الدراسـة ارتبـاط الشـعور

واسـتخدام اإلنرتنـت يف التواصـل االجتامعـي لـدى

لـدى أفـراد العينـة مـن املراهقين مـن اجلنسين.

الدراسـة مـن ( )626من طلاب املـدارس للمرحلتني

بالوحـدة النفسـية إجيابي ًا باالسـتخدام املفرط لإلنرتنت

األطفـال واملراهقين الربتغاليين .وقـد تكونـت عينـة

وأجـرى كل مـن ويتـي ومكلوجلين Whitty

االبتدائيـة واملتوسـطة يف الربتغـال ،والذيـن تراوحـت

العالقـة االرتباطيـة بين الشـعور بالوحـدة النفسـية

توصلـت الدراسـة إىل نتائـج تشير إىل ارتباط الشـعور
بالوحـدة النفسـية إجيابيـ ًا باالسـتخدام األكثـر وإدمان

أعامرهـم الزمنيـة مـا بين  – 60 10عامـا .وقـد

) & Mclauglin (2007دراسـة هدفـت إىل معرفـة
و اسـتخدام اإلنرتنـت لـدى طلاب اجلامعـة .وقـد
تكونـت عينـة الدراسـة مـن ( )150طالبـ ًا جامعيـ ًا

اإلنرتنت خلال التواصـل االجتامعي بني أفـراد العينة

مـن األطفـال واملراهقين ،وذلـك على الرغـم مـن أن

ملرحلـة البكالوريـوس .وبعـد حتليـل بيانات الدراسـة
إحصائيـ ًا توصـل الباحثـان إىل أن الشـعور املرتفـع

اسـتخدام اإلنرتنـت يسـمح ألفـراد العينـة باإلفصـاح

لإلنرتنـت لـدى أفـراد عينـة الدراسـة مـن طلاب

وقـام كل مـن أوداك وكالـكان Odaci & Kalkan

بالوحدة النفسـية قد ارتبـط إجيابي ًا باالسـتخدام املفرط

عـن ذواهتـم والكشـف عـن هويتهـم بشـكل أفضـل.
) (2010بدراسـة هدفت إىل معرفـة العالقىة االرتباطية

اجلامعـة.

كام قامت عزة الكحكي (2009م) بدراسـة هدفت

بين االسـتخدام السيء لإلنرتنـت وكل مـن الشـعور

واإلفـراط يف اسـتخدام اإلنرتنـت لـدى األفـراد بدولة

مـن طلاب اجلامعـة .وقـد تكونت عينـة الدراسـة من
 493طالبـ ًا جامعيـ ًا مـن جامعـة كارادينيـز التقنيـة.

بالوحـدة النفسـية والقلـق لـدى الراشـدين الصغـار

إىل معرفـة العالقـة بين الشـعور بالوحـدة النفسـية

قطر .وقـد تكونت عينة الدراسـة مـن ( )317فردا من

وقـد أشـارت نتائـج الدراسـة إىل وجود عالقـة ارتباط

رشائـح عمريـة وجمتمعيـة متنوعـة ،والذيـن تراوحـت

إجيابيـة بين اإلدمـان واالسـتخدام السـيئ لفترات

أعامرهـم الزمنيـة مـا بين  60 - 15عاما .وبعـد حتليل
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االرتباطيـة بين سـلوكيات االسـتخدام املشـكل

طويلـة لإلنرتنـت وكل مـن الشـعور بالوحدة النفسـية
والقلـق .كما تبين أيضـ ًا أن طلاب اجلامعـة الذكـور

لإلنرتنـت لـدى طلاب اجلامعـة بعـدد مـن املتغريات

أكثـر اسـتخدام ًا لإلنرتنـت مـن قرنائهـم اإلنـاث.

األخـرى ومنها اخلجـل  ،shynessوالشـعور بالوحدة

كما قـام كل مـن إيـزوي وتـودا Ezoe & Toda

النفسـية  lonelinessوالعدوانيـة  .aggressionوقـد
تكونـت عينـة الدراسـة مـن ( )424طالبـ ًا جامعيـ ًا

طلاب اجلامعـة اليابانيني ،وقـد تكونت عينة الدراسـة

ذكـور ،وعـدد ( )215طالبـة ،وقـد تراوحـت أعمار

) (2013بدراسـة هدفـت إىل معرفة العالقـة االرتباطية

بمرحلـة البكالوريـوس األتراك ،منهـم ( )209طالب

بني الشـعور بالوحـدة النفسـية وإدمـان اإلنرتنت لدى

العينة الكلية للدراسـة ما بني  – 23 17عاما ،بمتوسـط

مـن ( )105طلاب يابانيين من طلاب كليـة الطب.

عمـري قـدره  .18,69وقد أشـارت نتائج الدراسـة إىل

وقـد أشـارت النتائـج إىل ارتبـاط الشـعور بالوحـدة
النفسـية إجيابيـ ًا بإدمـان اإلنرتنـت لـدى مجيـع أفـراد

وجـود عالقـة ارتبـاط إجيابية بني االسـتخدام املشـكل

لإلنرتنـت وكل مـن اخلجـل والعدوانيـة ،بينما مل يتبني
وجـود عالقـة ارتبـاط دالـة إحصائيـ ًا بني االسـتخدام

العينـة مـن طلاب كليـة الطـب اليابانيني.

وقـد أجـرى كارابيتسـاس وآخـرون Karapetsas

املشـكل لإلنرتنـت والشـعور بالوحـدة النفسـية لـدى

 )et al. (2013دراسـة هدفـت إىل معرفـة العالقـة

أفـراد عينـة الدراسـة مـن طلبـة اجلامعـة األتراك.

االرتباطيـة بين الشـعور بالوحـدة النفسـية وإدمـان

كما قـام بونتيـز وآخـرون )Pontes, et al., (2013

اإلنرتنـت لـدى املراهقني .وقـد تكونت عينة الدراسـة

بدراسـة ملعرفـة اإلدمـان السـلوكي بوصفـه معوقـا

مـن ( )100مراهـق تراوحـت أعامرهم الزمنيـة ما بني

لتحقيـق األفـراد للرفاهية النفسـية .ونظرا ملـا تبني لدى

 15 – 13عامـا بمتوسـط عمـري قـدره  .14,3ومجيـع

البعـض من املشـكالت التـي ترتبط بإدمـان اإلنرتنت،

أفـراد العينـة من طلاب املـدارس املتوسـطة باليونان.
وبعد حتليـل بيانات الدراسـة إحصائي ًا أشـارت النتائج

اهتـم الباحثـون يف هـذه الدراسـة بدراسـة التأثيرات

الشـعور بالوحـدة النفسـية وإدمـان اإلنرتنـت لـدى

لألفـراد .وقـد هدفـت الدراسـة إىل فحص املشـكالت

إىل وجـود عالقـة ارتبـاط إجيابيـة دالـة إحصائيـ ًا بين

السـلبية إلدمـان اإلنرتنـت على الصحـة النفسـية

التـي تواجـه املراهقين واألطفـال الناجتـة عـن إدمـان

أفـراد العينـة مـن املراهقين ،كما تبين أن أفـراد العينة

اسـتخدام اإلنرتنـت .كما سـعت الدراسـة إىل حتديـد

مـن املراهقين األصغر سـنا أكثـر إدمانا على اإلنرتنت

اخلصائـص السـلوكية والسـيكوديمجرافية لألطفـال
واملراهقين مدمنـي اإلنرتنـت ،وهدفت الدراسـة أيض ًا

مـن قرنائهـم املراهقين األكبر سـنا مـن أفـراد العينة.

كذلـك قـام كل مـن أودايس وشـليك & Odaci

إىل إعـداد نمـوذج مـن خاللـه يمكـن التنبـؤ بإدمـان

) Çelik (2013بدراسـة هدفـت إىل معرفـة العالقـة
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إحصائيـ ًا توصلـت الدراسـة إىل نتائج تشير إىل ارتباط
الشـعور بالوحـدة النفسـية إجيابيـ ًا باالكتئـاب وبالتنبؤ

اسـتخدام اإلنرتنـت .وقـد تكونـت عينـة الدراسـة

مـن ( )131طفلا ومراهقـا مـن املنتسـبني يف املدارس

بإدمـان األفـراد على اإلنرتنـت ،كما ارتبـط الشـعور

الربتغاليـة .وقـد أشـارت نتائـج الدراسـة إىل أن 13%

بالوحدة النفسـية سـلبيا بتقدير الـذات ،ولكن مل يتضح
مـا إذ ًا كان تقديـر الـذات منبئـا إلدمـان اإلنرتنت.

مـن أفـراد العينـة لدهيـم إدمـان على اإلنرتنـت .كما

تبين لـدى الباحثين وجـود عالقـة ارتباط إجيـايب دال
إحصائيـ ًا بين الشـعور بالوحـدة النفسـية واالجتامعية

وقـد أجـرت كل مـن هـوان وآخـرون Huan,

)et al., (2014دراسـة هدفـت إىل معرفـة العالقـة

وإدمان اسـتخدام اإلنرتنـت لدى األطفـال واملراهقني

االرتباطيـة بني الشـعور بالوحدة النفسـية ومشـكالت

مـن أفـراد عينـة البحث.

كما قـام شـاهني (2013م) بدراسـة هدفـت إىل

اسـتخدام اإلنرتنـت لـدى املراهقين مـن اجلنسين

بالوحـدة النفسـية لـدى طلبـة اجلامعة بفلسـطني ،وقد
تكونـت عينـة الدراسـة مـن  450طالبـ ًا جامعيـ ًا مـن

681مراهقـا ومراهقـة ،منهـم  49,69%مـن أفـراد

يف سـنغافورا .وقـد تكونـت عينـة الدراسـة مـن

معرفـة العالقـة االرتباطيـة بين اإلنرتنـت والشـعور

العينـة ذكـور ،و( )50,4%إنـاث ،وقـد تراوحـت أعامر

اجلنسين الذيـن تراوحت أعامرهـم الزمنية مـا بني 19

أفـراد العينـة الكليـة للدراسـة مـا بين  14و 15عاما.
وبعد حتليـل بيانات الدراسـة إحصائي ًا أشـارت النتائج

وجـود فـروق ذات داللـة إحصائيـة إلدمـان اإلنرتنت

والشـعور بالوحـدة النفسـية ،كما تبني ارتباط الشـعور
بالوحـدة النفسـية إجيابيـ ًا بإدمـان وزيـادة اسـتخدام

–  26عامـا ،بمتوسـط عمـري قـدره  2271وانحـراف

إىل توسـط القلـق االجتامعـي يف العالقـة بين اخلجـل

معيـاري  .231وقـد أشـارت نتائـج الدراسـة إىل عدم
أو الشـعور بالوحـدة النفسـية لـدى أفـراد العينة تعزى

اإلنرتنـت لـدى مجيـع أفـراد العينـة مـن املراهقين من
اجلنسين ،وقـد تبين أيضـ ًا ارتبـاط الشـعور بالوحـدة

ملتغير اجلنـس (ذكور/إنـاث) ،يف حين تبين وجـود
ارتبـاط الشـعور بالوحـدة النفسـية إجيابيـ ًا بإدمـان

اإلنرتنـت لـدى أفراد عينة الدراسـة من طلبـة اجلامعة.

النفسـية إجيابيـ ًا بـكل مـن اخلجـل والقلـق االجتامعي

) Horzum (2014دراسـة هدفـت إىل معرفـة العالقـة

كما قام كل مـن أوزديمري وكوزوكـو & Ozdemir

لـدى املراهقين.

كذلـك أجـرى كل مـن إيـاس وهـورزوم & Ayas

 )Kuzuku (2014بدراسـة هدفـت إىل معرفـة العالقـة

االرتباطيـة بين االكتئـاب والشـعور بالوحدة النفسـية

االرتباطيـة بين االكتئـاب والشـعور بالوحدة النفسـية

وتقديـر الـذات يف التنبـؤ بإدمـان اإلنرتنت لـدى طلبة

وإدمـان اإلنرتنـت لـدى عينـة مـن الشـباب الرتكـي.
وقـد تكونـت عينـة الدراسـة مـن  648طالبـ ًا جامعيـ ًا

املرحلـة الثانويـة .وقـد تكونـت عينـة الدراسـة مـن
 292طالبـ ًا باملـدارس الثانويـة .وبعـد حتليـل البيانات
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النفسـية إجيابيـ ًا بإدمـان اسـتخدام اإلنرتنـت ،كذلك مل

بمرحلـة البكالوريـوس ،وقـد بلـغ متوسـط أعامرهـم

يتأكـد لـدى الباحثني أن االسـتخدام املفـرط لإلنرتنت

الزمنيـة  ،2246وبانحراف معياري قـدره  .245وبعد
حتليـل بيانـات الدراسـة إحصائيـ ًا توصـل الباحثـان

يف التواصـل االجتامعي والصداقات يـؤدي إىل خفض
الشـعور بالوحـدة النفسـية لدى أفـراد العينة مـن طلبة

إىل نتائـج تشير إىل ارتبـاط الشـعور بالوحـدة النفسـية
ً
إجيابيـا بإدمـان اإلنرتنـت ،بينما مل يتأكـد وجـود عالقة

اجلامعـة هبونـج كونج.

مـن طلبـة اجلامعـة األتراك.

بالوحـدة النفسـية وعالقتـه ببعض املتغيرات األخرى

كذلك قام أبوشـندي (2015م) بدراسـة للشـعور

ارتبـاط لالكتئـاب بإدمـان اإلنرتنـت لدى أفـراد العينة
وقـام كل مـن سـونج وآخـرون Song et al.

والتـي منهـا اسـتخدام اإلنرتنـت ،وذلـك لـدى طلبـة
اجلامعـة .وقـد تكونت عينـة الدراسـة مـن  582طالب ًا

مـن خلال الفيسـبوك  ،Facebookوقد تكونـت عينة

يف مرحلـة البكالوريـوس ،وقـد تـم اختيارهـم بطريقة

) (2014بدراسـة هدفـت إىل معرفة العالقـة االرتباطية

وطالبـة من طلبة جامعـة الزرقاء باألردن من املنتسـبني

بين الشـعور بالوحـدة النفسـية واسـتخدام اإلنرتنـت

عشـوائية عنقوديـة .وبعـد حتليـل بيانـات الدراسـة
إحصائيـ ًا توصـل الباحـث إىل نتائـج تشير إىل ارتبـاط

الدراسـة مـن البحـوث التـي أجريـت وكان جمموعهـا

 8798فـردا مـن رشائـح عمريـة وجمتمعيـة ومهنيـة

الشـعور بالوحـدة النفسـية إجيابيـ ًا باالسـتخدام املفرط
لإلنرتنـت .ومل يتبين وجـود فـروق دالـة إحصائيـ ًا يف

متنوعـة .وقـد تبين لـدى الباحثين وجـود ارتبـاط
إجيـايب بين الشـعور بالوحـدة النفسـية واالسـتخدام
املفـرط لإلنرتنـت ،كما تأكـد للباحثين أيضـ ًا وجـود

الشـعور بالوحـدة النفسـية واسـتخدام اإلنرتنت تعزى

ملتغير اجلنـس (ذكور/إنـاث).

عالقـة تبادليـة بين الشـعور بالوحـدة النفسـية وزيادة
اسـتخدام اإلنرتنـت مـن جهة وأيضـ ًا بني االسـتخدام

كما أجـرى كل مـن أوجـوز وكاكير & Oguz

) Cakir (2014دراسـة هدفـت إىل معرفـة العالقـة

املفـرط لإلنرتنـت والفيسـبوك والشـعور بالوحـدة

االرتباطيـة بين مسـتويات الشـعور بالوحـدة النفسـية

النفسـية.

وقـد أجرى كل من يـاو وزهونج Yaho & Zhong

وإدمـان اإلنرتنـت لـدى املعلمين األتـراك األكفـاء.

بين إدمـان اإلنرتنـت واملشـكالت النفسـية األخـرى

وقـد أشـارت النتائـج إىل ارتبـاط املسـتوى املتوسـط

وقـد تكونـت عينـة الدراسـة مـن  347معلما تركيـا.

) (2014دراسـة هدفـت إىل معرفـة العالقـة االرتباطية

للشـعور بالوحـدة النفسـية بإدمـان اإلنرتنـت لـدى

ومنهـا الشـعور بالوحـدة .وقـد تكونت عينة الدراسـة
مـن  361طالبـ ًا جامعيـ ًا يف هونج كونج .وقد أشـارت

أفـراد العينـة مـن املعلمين األكفـاء.

كذلـك قام كل من سـليم وآخـرون Saleem et al.

الدراسـة إىل نتائـج تؤكـد ارتبـاط الشـعور بالوحـدة
185

تركي حممد العطيان :الشعور بالوحدة النفسية و عالقته بإدمان استخدام اإلنترنت لدى طالب جامعة شقراء

)2015م( بدراسـة هدفت إىل معرفـة العالقة االرتباطية

لدى املراهقين الصغار ينبـئ بقوة باالسـتخدام املفرط

طلبـة اجلامعـة مـن اجلنسين .وقـد تكونـت العينـة
الكليـة للدراسـة مـن  1020طالبـ ًا جامعيـ ًا بمرحلـة

عبر الفيسـبوك .Facebook

لإلنرتنـت واإلدمـان عليهـا ،واإلفصـاح عـن الـذات

بين إدمان اإلنرتنـت والشـعور بالوحدة النفسـية لدى

2-2-1التعليق عىل الدراسات السابقة:

البكالوريـوس مـن جامعتـي باهـودن زكريـا واجلامعة

تشـاهبت مجيـع الدراسـات السـابقة مـن حيـث

اإلسلامية ،وقـد تكونـت العينـة مـن  510طلاب

اهلـدف ،وهـو دراسـة العالقـة االرتباطية بني الشـعور

ذكـور ،و 510طالبـات ،وقـد أشـارت نتائج الدراسـة

بالوحـدة النفسـية وزيـادة اسـتخدام اإلنرتنـت لـدى

إىل أن  28%مـن أفـراد العينـة الكليـة للدراسـة لدهيـم

طلاب اجلامعـة ,واختلفـت إىل حدمـا يف نـوع العينـة،

إدمـان على اإلنرتنـت ،وأن  135%مـن أفـراد العينـة

لكوهنـا درسـت فئـات عمريـه خمتلقـة وبعضهـا مـن

الكليـة لدهيم شـعور مرتفـع بالوحدة النفسـية .كذلك

اجلنسين.

أوضحـت الدراسـة ارتباط إدمـان اإلنرتنت بالشـعور

وتوصلـت مجيـع الدراسـات إىل انتشـار الشـعور

بالوحـدة النفسـية لـدى طلبة اجلامعـة من أفـراد العينة

بالوحـدة النفسـية لـدى أفـراد عينـة الدراسـة مـن
طلاب اجلامعـة ملرحلـة البكالوريـوس .وهـذا أيضـ ًا

من اجلنسين ،ولكن تبني أن أفراد العينـة الذكور لدهيم

إدمـان أكثـر على اإلنرتنـت مـن قرنائهـم اإلناث..

يتوافـق مـع ما أشـارت إليـه نتائج دراسـات سـابقة إىل

كما قـام بتاتشـنيو وآخـرون Btachnio et al.,

وجـود للشـعور بالوحـدة النفسـية لـدى األفـراد مـن

) (2016بدراسـة هدفـت إىل معرفة العالقـة االرتباطية

رشائـح عمريـة وجمتمعيـة متنوعة  ,وإىل ارتباط الشـعور
بالوحـدة النفسـية بإدمـان اسـتخدام اإلنرتنـت  ,أيضـ ًا

بين الشـعور بالوحـدة النفسـية واسـتخدام اإلنرتنـت
ومـا إذا كان الشـعور بالوحدة النفسـية لـدى املراهقني

(شـاهني2013 ،م؛ أبوشـندي2015 ،؛ الكحكـي،

وقـد تكونـت عينـة الدراسـة مـن  887مراهقـا مـن

;Matanda et al., 2004; Caplan, 2007

البولنديين يعـد منبئـا بزيـادة اسـتخدام اإلنرتنـت.

؛2009

طلبـة الصـف األول الثانـوي ببولنـدا .وبعـد حتليـل
نتائـج الدراسـة إحصائيـ ًا توصـل الباحثـون إىل نتائـج

Bonetti et al., 2010; Huang et al., 2014; Odac
& Kalkan, 2010; Pontes et al., 2013; Saleem

تشير إىل ارتبـاط الشـعور بالوحـدة النفسـية إجيابيـ ًا

;et al., 2015; Martina & Schumacharb, 2003

باالسـتخدام املفـرط لإلنرتنـت لـدى املراهقين مـن

;Ayas & Horzum, 2014; Oguz & Cakir, 2014

أفـراد العينـة ،كما تبين أن الشـعور بالوحـدة النفسـية

;Karapetsas et al., 2013; Ezoe & Toda, 2013
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;Yao & Zhong, 2014; Btachnio et al., 2016

واختلفـت عنهـم بخصوصيـة املجتمـع ونـوع العينـة

& Mclauglin, 2007; Prizza et al., 2004; Martin

وأسـتفاد الباحث يف دراسـته احلالية من الدراسـات

يف حين ان النتيجـة التـي توصـل إليهـا

 ,ويف اختيـار األدوات املناسـبة املسـتخدمة يف هـذه

Song et al., 1014; Ozdemir et al., 2014; Whitty

ودراسـة املسـتويات الدنيـا والعليا لطلبـة اجلامعة.

& Schumacher, 2009).

السـابقة يف حتديد املشـكلة وصياغة األسئلة واألهداف

كارابتسـاس واخـرون( ; Karapetsas et al (2013

الدراسـة بما يف ذلـك املنهـج املناسـب  ,وكذلـك يف

أكـدت عىل أن أفـراد العينة مـن املراهقني األصغر سـنا

اختيـار العينـة واألسـاليب اإلحصائيـة املناسـبة.

أكثـر إدمانا مـن املراهقني األكرب سـنا .وأشـارت نتائج

دراسـة كل مـن مارتينـا وسـكوماترشب & Martina

 2-3فروض الدراسة:

) Schumacherb (2003إىل أن أفـراد العينـة ذوي

•

املسـتويات األعلى يف الشـعور بالوحـدة النفسـية تبين
أهنـم أكثـر اسـتخدام ًا لإلنرتنـت مـن أجـل احلصـول

النفسـية لدى أفـراد عينـة الدراسـة من طالب

جامعـة شـقراء.

على املسـاندة االنفعالية/العاطفيـة مـن األصدقاء ،كام

• الفـرض الثـاين :توجـد عالقـة ارتباطيـة دالـة
إحصائيـ ًا بين الشـعور بالوحـدة النفسـية

قـرروا أهنـم بذلك حيققون مسـتويات عاليـة من الرضا
االنفعايل .كام أشـار سونق وآخرون

الفـرض األول :تنتشر مشـاعر الوحـدة

وإدمـان اسـتخدام اإلنرتنت لـدى أفراد عينة

( Song, et al.,

 (1014لوجـود عالقـة تبادليـة بين الشـعور بالوحدة
النفسـية وزيـادة اسـتخدام اإلنرتنـت والعكـس.

•

الدراسـة مـن طلاب جامعـة شـقراء .

الفـرض الثالـث :توجـد فروق دالـة إحصائي ًا

واختلفـت نتيجـة دراسـة أوديس وسـيلك

بين جمموعتـي الدراسـة الفرعيـة يف درجـة

املسـتعرضة و مع مـا توصلت إليه حيـت مل جيدا ارتباط

الدراسـية (األول والثاين) و(السـابع والثامن)

) Odaci & Celik, (2013عـن الدراسـات السـابقة

الشـعور بالوحدة النفسـية تعزى للمستويات

بين اسـتخدام اإلنرتنـت والشـعور بالوحـدة النفسـية

اجلامعـي بشـقراء .

• الفـرض الرابـع« :توجد فـروق دالـة إحصائي ًا

لـدى طلاب اجلامعـة برتكيا.

وتشاهبت الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة

بين جمموعتـي الدراسـة الفرعيـة يف درجـة

يف ذلـك اتباع املنهج العلمي السـليم لتطبيق الدراسـة(

(األول والثـاين) و(السـابع والثامـن) اجلامعي

مـن حيـث اهلـدف ،وكذلـك األسـاليب االحصائية بام

إدمـان اإلنرتنت تعزى للمسـتويات الدراسـية

املنهـج الوصفـي بإسـلوبيه (االرتباطي/املقـارن ) ,

بشـقراء.
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 – 3منهجية الدراسة وإجراءاهتا:

والتسـجيل بجامعـة شـقراء للعـام الـدرايس 1437-

اسـتخدم يف الدراسـة احلاليـة املنهـج الوصفـي

ٍ
طالـب مـن املسـتويني
والثـاين اجلامعـي ،و()300

االرتباطيـة بين الشـعور بالوحـدة النفسـية وإدمـان

الكليـة للدراسـة مـا بين  24 - 18عامـا ،بمتوسـط
عمـري قـدره  21عامـا و 10أشـهر تقريبـ ًا ،وانحراف

ٍ
طالـب مـن املسـتويني األول
 1438ه) ،منهـم ()300

 1 – 3منهج الدراسة:

السـابع والثامـن اجلامعي .وقـد تراوحت أعمار العينة

بإسـلوبيه (االرتباطي/املقـارن) ،ملعرفـة نـوع العالقـة
اسـتخدام اإلنرتنـت لـدى طلاب جامعـة شـقراء ،

معيـاري قـدره (.)3,2

 2 – 3جمتمع الدراسة:

 4 -3أدوات الدراسة:

املجتمـع الفعلي للدراسـة متثـل يف طلاب جامعـة

وجلمـع بيانـات هذه الدراسـة تم اسـتخدام أدوات

شـقراء (ذكـور) والبالـغ عددهـم 14000الـف

القيـاس النفسي اآلتية:

طالـب وطالبـة ( مكتـب عمادة القبـول والتسـجيل

بجامعـة شـقراء للعـام الـدرايس  1437-1438ه)
مـن املسـتويات الدراسـية الدنيـا والعليـا ،حيـث قـام
الباحـث بتحديـد أفراد العينة النهائية للدراسـة بشـكل

•

مقيـاس الشـعور بالوحـدة النفسـية ،إعـداد/

•

مقيـاس إدمـان اإلنرتنـت ( ،)IASإعـداد/

جمـدي الدسـوقي (.)1998
بشرى أمحـد (.)2013

عشـوائي منتظـم ،مـع اسـتبعاد طلاب اجلامعـة ذوي

وفيما يـأيت وصـف هلـذه األدوات املسـتخدمة يف

الظـروف اخلاصـة ومنهـم أيتـام الوالديـن (أحدمها أو

الدراسـة احلاليـة:

كالمهـا) ،ومـن لدهيـم حالـة طلاق حديثـا ,،تـم ذلك

3-4-1مقيـاس الشـعور بالوحـدة النفسـية،

لتحييـد املتغيرات الوسـيطة ذات العالقـة املحتملة مع

إعـداد /الدسـوقي)(1998

متغيرات هـذه الدراسـة وعزهلـا.

وضـع روسـيل ) Russell (1996مقيـاس الشـعور

 3 – 3عينة الدراسة:

تكونـت العينـة النهائيـة للدراسـة مـن ()600

بالوحـدة النفسـية الذي يعتبر النسـخة الثالثـة املنقحة

مـن مجيـع األقسـام األدبيـة والعلميـة بكليـة العلـوم

النفسـية (UCLA) University of California Los

ملقيـاس كاليفورنيـا لوس أنجلـوس للشـعور بالوحدة

طالـب جامعي ( ذكور) من الدارسين بجامعة شـقراء
والدراسـات اإلنسـانية والبالـغ عددهـم ()2700

Angeles Loneliness Scale

ويتكـون املقيـاس يف صورتـه النهائيـة مـن ()20

طالـب وطالبـة بمرحلـة البكالوريـوس بمحافظـة

عرشيـن بنـدا ،تـم صياغتهـا على هيئـة أسـئلة وجييب

القويعيـة التابعـة ملنطقـة الريـاض ,بعـد اسـتبعاد ()42

الفـرد على كل سـؤال بإجابـة واحـدة مـن بين أربـع

اسـتامرة غير مكتملـة البيانـات( مكتـب عمادة القبول
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اختيـارات هـي (أبدا ،نـادرا ،أحيانـاً ،
دائما) .وترتاوح

احلرجـة لدرجـات أعلى  27%ودرجـات أدنـى ،27%

املرتفعـة تشير إىل شـعور شـديد بالوحـدة النفسـية

هـذه القيمـة إىل أن الفـرق بين املجموعتين دال
إحصائيـ ًا عنـد مسـتوى ( )0,01ممـا يشير إىل قـدرة

حيـث بلغـت قيمة ا لنسـبة احلرجـة ( ،)12,66وتشير

الدرجـة الكليـة على املقيـاس مـن  ،80 – 20والدرجة
والعكـس صحيح .قام معد األداة الدسـوقي ()1988

املقيـاس على التمييز بين مرتفعي ومنخفيض الشـعور

برتمجـة عبـارات املقيـاس بدقـة ,وقد تـم تقنين املقياس

بالوحـدة النفسـية.

من خلال حسـاب معامالت صدقـه وثباتـه ،وكذلك

 – 3الصـدق العاملي :factorial validity

حسـاب معاييره ،وقد تم حسـاب صـدق املقياس من

واسـتخدم إسـلوب التحليـل العاميل ،حيث تـم حتليل

خالل :

 – 1الصـدق البنائـي/أو التكوينـي construct

املصفوفـة االرتباطيـة ،وأديـرت العوامـل تدويـرا

التكوينـي للمقيـاس ،وذلـك بحسـاب ارتبـاط درجـة

للوقـوف على الرتكيـب العاملي للمقياس ،وأشـارت
النتائج إىل تشـبع مجيع أبعـاد املقياس إحصائي ًا مما يشير

 ،validityوقـد تـم حسـاب الصـدق البنائـي أو

متعامـدا بطريقة الفاريامكـس  varimaxبكايزر Kaiser

كل بنـد بالدرجـة الكليـة عىل بقيـة البنود بعد اسـتبعاد

إىل صالحيتـه لالسـتخدام.

قيمـة هـذا البنـد مـن الدرجـة الكليـة واسـتخدم
ٍ
طالب
الباحـث يف ذلـك جمموعة كليـة قوامهـا ()400

أما بالنسـبة لثبـات املقيـاس ،فقد تم حسـاب ثبات

املقياس باسـتخدام الطـرق اآلتية:

وطالبـة مـن طلاب اجلامعـة( تشـبه خصائـص عينـة

 –1طريقـة إعـادة اإلختبـار Test-Retest

الدراسـة ،ولكـن تم اسـتبعادها مـن العينـة األصلية)،

 ،Methodوفيهـا قـام الباحـث بتطبيـق املقيـاس ثـم

وقـد تراوحـت قيـم معاملات االرتبـاط الناجتـة مـا

بين ( )0,371)، (0,744للذكـور ،ومـا بين )(0,369

إعـادة تطبيقـه مـرة أخـرى بفاصـل زمنـي قدره شـهر

اتسـاق املقيـاس وصـدق بنـوده يف قيـاس مـا وضـع

مسـتوى ( )0.01ممـا يشير إىل ثبـات األداة.

على أفـراد عينـة التقنين  ،وقـد أشـارت النتائـج إىل
وجـود معاملات ارتبـاط إجيابية ودالـة إحصائيـ ًا عند

و( )0,762بالنسـبة لإلنـاث ،ومجيـع هـذه املعاملات
دالـة إحصائيـ ًا عنـد مسـتوى ) (0,01ممـا يشير على

 – 2طريقـة التجزئـة النصفيـةSplit-Half :

لقياسـه.

 – 2كما تـم حسـاب الصـدق التمييـزي

 ،Methodتـم حسـاب معامـل االرتباط بين درجات

الباحـث للمقارنـة الطرفيـة بين مرتفعـي ومنخفضي

ذلك تـم اسـتخدام معادلة سـبريمان وبـراون يف حتليل
البيانـات إحصائيـ ًا ،وقـد أشـارت النتائـج إىل أن مجيع

البنـود الفرديـة ،والبنـود الزوجيـة لـكل عينـة ،وبعـد

 discriminator validityوذلـك مـن خلال إجراء
الشـعور بالوحـدة النفسـية  ،وذلـك بحسـاب النسـبة
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( :)2013

معاملات ثبات املقيـاس بطريقة التجزئـة النصفية دالة

قامـت معـدة األداة (بشرى أمحـد  ،2013ص

عنـد مسـتوى ( )0.01ممـا يشير إىل ثبـات األداة.

 – 3طريقـة كرونبـاخ (معامـل ألفـا)Alpha

 )5 – 4بتحديـد سـتة أبعـاد فرعيـة إلدمـان اإلنرتنت،
ووضعـت هلـا تعريفاهتا اإلجرائيـة ،والتي اشـتقتها من

Coefficientوقـد تـم فيهـا اسـتخدام إسـلوب

خلال املقاييـس األجنبيـة التي أعـدت لقيـاس املتغري.

كرونبـاخ يف التحقـق مـن ثبـات املقياس ،وقد أشـارت

وقـد تضمـن املقيـاس عـددا مـن األبعـاد وهي.:

مجيـع معاملات الثبـات ملعامل ألفـا مجيعهـا مرتفعة مما

(أ) السيطرة والربوزControl and Visibility :

يطمئـن إىل أن املقيـاس يتمتع بقدر مناسـب من الثبات

يبرز إمكانيـة اسـتخدام األداة وصالحيتهـا لإلجـراء.

ويقصـد هبـا أن يكـون اسـتخدام اإلنرتنـت أهـم

هـذا ،وللتحقـق مـن صالحيـة األداة لتطبيقهـا عىل

تفكريه ومشـاعره ،حيث االنشـغال الزائد والتحريفات

 3-4-2ثبات املقياس يف الدراسة احلالية:

األنشـطة وأكثرهـا أمهيـة لـدى الفـرد ،وتسـيطر على
املعرفيـة واضطـراب السـلوك االجتامعـي والشـعور

أفـراد الدراسـة احلاليـة مـن طلاب جامعـة شـقراء ،

باللهفـة على القيـام هبـذا النشـاط.

فقـد قـام الباحث بالتحقـق من ثبـات املقيـاس بطريقة

(ب) تغيري املزاج Mood modification:

التطبيـق وإعـادة التطبيـق  ،وذلـك على عينة عشـوائية
اسـتطالعية قوامهـا ( )90طالبـ ًا جامعيـ ًا مـن طلاب

وهـو تلـك اخلبرة الذاتيـة التـي يشـعر هبـا الفـرد

خصائصهـم مماثلني ألفـراد عينـة الدراسـة احلالية (,مع

استراتيجية للمواجهة يسـتخدمها الفرد لكي يتحاشى

نتيجـة السـتخدام اإلنرتنـت ،ويمكـن اعتبارهـا

جامعـة شـقراء بمرحلـة البكالوريـوس والذيـن يف

اآلثـار املرتتبـة عىل عدم املامرسـة وقـد يصاحبهـا أو ال

اإلشـارة إىل أنـه تـم إسـتبعادهم مـن العينـة األصليـة
للدراسـة) ,وذلـك بفارق زمنـي قدره  21يومـ ًا ،وذلك

يصاحبهـا حتمـل.

(ج) التحملEndurance:

ملعرفـة معامـل االرتبـاط بين اإلجراءيـن وللتأكـد من

وهـو تلـك العمليـة التـي يزيد هبـا الفرد مـن كمية

ثبـات املقيـاس وصالحيتـه لإلجـراء عىل أفـراد جمتمع

أو مقـدار اسـتخدام اإلنرتنـت للحصـول على نفـس

الدراسـة احلالية ،وقـد بلغ معامل االرتبـاط (،)0.77
وهـو معامل ارتبـاط إجيـايب دال إحصائي ًا ،مما يشير إىل

األثـر الـذي حصـل عليـه الفـرد مـن قبـل بمقـدار أو

كميـة أقـل مـن اسـتخدام اإلنرتنـت.

ثبـات األداة وقدرهتـا عىل قيـاس هذا املتغري على أفراد

(د) األعـــراض اإلنســـحابيةWithdrawal:

عينـة الدراسـة احلاليـة مـن طلاب جامعة شـقراء.

3-4-2مقيـاس إدمـان اإلنرتنـت Internet

symptoms

) ،Addiction Scale (IASإعداد/بشرى أمحـد

وهـي مشـاعر عـدم االرتيـاح وعـدم السـعادة أو
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تلـك اآلثـار الفسـيولوجية التـي يمكن أن حتـدث عند

عبـارة وجممـوع درجـات البعـد الـذي تنتمـي إليـه،

فجـأة (مثـل ارتعـاش اليديـن ،والكآبة ،وحـدة الطبع،

عنـد مسـتوى ( ، )0,01ممـا يشير إىل إرتفـاع معامـل

االنقطـاع عن اسـتخدام اإلنرتنت أو تقليل اسـتخدامه
وغريها).

(هـ) الرصاع:

والتـي تراوحـت مـا بين ( 0,68و ،)0,81ومجيعها دالة

االتسـاق الداخلي للمقيـاس الـكيل.

كذلـك قامـت معـدة املقيـاس بحسـاب معامـل

Conflict

ويشير إىل تلـك الرصاعـات التـي تدور بين الفرد

ثبـات ألفـا ،فقـد تراوحـت معاملات الثبـات لألبعاد

وأشـياء ،أو الرصاعـات بني اسـتخدام اإلنرتنت وغريه

ألفـا للمقيـاس الـكيل ( ،)0,87ممـا يعنـي دقـة املقياس

الفرعيـة مـا بين ( 0,77و ،)0,95وبلـغ معامـل ثبـات

املدمـن على اإلنرتنت والبيئـة املحيطة به من أشـخاص

واتسـاقه واطـراده فيما يسـعى لقياسـه.

مـن األنشـطة األخـرى ،أو ذلك الصراع الـذي يدور

كما إسـتخدمت معـدة األداة التجزئـة النصفيـة،

داخـل الفـرد ذاته حـول اسـتخدامه لإلنرتنت.
(و) االنتكاسRelapse :

وقـد تراوحـت قيمـة معامـل ثبـات «جتمان» لألبعـاد

ويشير إىل امليـل للعـودة مـرة أخـرى السـتخدام

الفرعيـة للمقياس ما بين ( 0,73و ،)0,91وتراوحت

وقـد متـت صياغـة عبـارات هـذه األبعـاد السـتة

)0,94و ،وبلـغ معامـل ثبـات «جتمان» للمقياس الكيل

صـدق التحكيـم ،وقـد أصبـح املقيـاس يف صورتـه

وهـذا يشير إىل ارتفـاع معامـل ثبـات املقيـاس الكيل،

قيمـة معامل ثبـات «سـبريمان – براون» ما بين (0,74

اإلنرتنـت بشـكل مـريض.

( ،)0,89ومعامـل ثبـات «سـبريمان – بـراون» )(0,90

بطريقـة التقريـر الـذايت .ولتقنين األداة ،تـم إجـراء

وقـد بلـغ معامـل ثبات إعـادة االختبـار بفاصـل زمني

النهائيـة مكونا مـن ( )60عبارة موزعة بالتسـاوي عىل

مدتـه أسـبوعني (0,88).

أبعـاد املقيـاس السـتة ،بحيـث تضمـن كل بعـد ()10

أمـا بالنسـبة لصـدق املقيـاس ،فقـد حتققـت معـدة

عبـارات.

ووضعـت معـدة املقيـاس ثلاث إجابـات لـكل

األداة مـن صـدق البنـاء الكامـن للمقيـاس من خالل

ثبـات املقيـاس ،تـم حسـاب ثبـات مفـردات املقيـاس

العامـل الكامـن العـام ،الـذي حاز على مطابقـة تامة،

اسـتخدام التحليـل العاملي ،وذلـك باختبـار نمـوذج

عبـارة خيتـار املفحوصـون منهـا واحـدة .وحلسـاب

حيـث كانت كا = 2صفر ،ومسـتوى داللتها (.)0,001

(االتسـاق الداخلي) ،وقـد تراوحـت معاملات

كما قامـت معـدة األداة بتقنين املقيـاس على عينـة
سـعودية مكونـة مـن ( )175طالبـ ًا جامعيـ ًا مـن

االرتبـاط بين درجـة جممـوع كل بعـد مـن األبعـاد

الفرعيـة والدرجـة الكليـة للمقيـاس مـا بين (0,79

اجلنسين ،حيـث تـم حسـاب ثبـات املقيـاس بطريقـة

و ،)0,87وكذلـك معامـل االرتبـاط بين درجـة كل
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إعـادة التطبيـق بعـد  21يوما باسـتخدام معامـل ثبات

 1– 4نتائج الدراسة ومناقشتها:

ألفـا ،والذي أسـفر عـن معامل ثبـات األبعـاد الفرعية

الفـــرض األول « :تنتـــر مشـــاعر الوحـــدة

للمقيـاس ،وكذلـك للدرجـة الكلية للمقيـاس ،حيث

النفســـية لـــدى أفـــراد عينـــة الدراســـة مـــن طـــاب

تراوحـت معاملات االرتباط ما بين ( 0,77و،)0,89

جامعـــة شـــقراء »

ومعامل ثبـات إعادة االختبار ما بين ( 0,80و،)0,87
وذلـك لـكل مـن األبعـاد الفرعيـة ،وأيضـ ًا الدرجـة

متوســـط الدرجـــات التـــي حصـــل عليهـــا أفـــراد

العينـة السـعودية ،كذلـك متـت إعـادة حسـاب صدق

بالوحـــدة النفســـية» ،حيـــث إن (ن =  )600طالـــب

للتحقـــق مـــن هـــذا الفـــرض ،تـــم حســـاب

الكليـة للمقيـاس ،ممـا يشير إىل ثبـات املقيـاس على

العينـــة الكليـــة للدراســـة عـــى مقيـــاس «الشـــعور

املقيـاس عىل طلبة اجلامعـة باململكة العربية السـعودية،

مـــن طـــاب جامعـــة شـــقراء ملرحلـــة البكالوريـــوس،

وذلـك باسـتخدام التحليـل العاملي باختبـار نمـوذج

منهـــم ( )300طالـــب مـــن املســـتويني األول والثـــاين

العامـل الكامـن العام .وحيـث إن معـدة األداة حتققت

اجلامعـــي ،و( )300طالـــب مـــن املســـتويني الســـابع

مـن ارتفـاع معامـل الصـدق والثبات للمقيـاس يف كل

والثامـــن اجلامعـــي ،وقـــد بلـــغ متوســـط الدرجـــات

مـن البيئة املرصيـة والسـعودية ،مما يشير إىل أن معامل

للعينـــة الكليـــة للدراســـة ( ،)68,2و بانحـــراف

الصـدق والثبـات للمقيـاس مرتفـع وبالتـايل األداة
صاحلـة للتطبيـق يف الدراسـة احلاليـة أيضـ ًا.

مـــن حصـــل عـــى درجـــة ( )80,6أو مـــا يفوقهـــا

تـم حتليـل بيانـات الدراسـة إحصائيـ ًا باسـتخدام

لديـــه شـــعورا مرتفعـــا بالوحـــدة النفســـية ،وذلـــك

• معامـل ارتبـاط بريسـون لفحص نـوع العالقة

(1988م ،ص  )46وهـــي (م 1 +ع) ،وعنـــد تطبيـــق

التوزيـع التكـراري والنسـب املئويـة حلسـاب

يزيـــد عليهـــا ،وقـــد انطبـــق هـــذا املحـــك عـــى
( )282طالبـــ ًا مـــن أفـــراد العينـــة الكليـــة للدراســـة،

بين متوسـطات درجـات جمموعتـي الدراسـة

عينـــة الدراســـة ،ممـــا يشـــر إىل انتشـــار الشـــعور

معيـــاري قـــدره ( ،)12,4ولذلـــك فقـــد ُعـــد كل

 5 – 3األساليب اإلحصائية:

عـــى املقيـــاس املســـتخدم يف هـــذه الدراســـة بـــأن

األسـاليب اإلحصائيـة اآلتيـة:

•

وفقـــا للمعادلـــة اآلتيـــة التـــي اســـتخدمها غريـــب

االرتباطيـة بين متغيرات الدراسـة.

ذلـــك تصبـــح ( 68,2 + 12,4) = 80,6درجـــة ومـــا

مـدى انتشـار الشـعور بالوحـدة النفسـية.

• اختبـار «ت» T-testلفحـص وجهـة الفـروق

وذلـــك بنســـبة ( )47%مـــن املجمـــوع الـــكيل ألفـــراد

الفرعيـة يف املتغيرات حمـور االهتمام.

بالوحـــدة النفســـية لـــدى أفـــراد عينـــة الدراســـة مـــن

طـــاب جامعـــة شـــقراء.
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جدول رقم ()4-1
نسبة انتشار الشعور بالوحدة النفسية لدى أفراد عينة الدراسة من طالب جامعة شقراء
عدد أفراد العينة
الكلية

المتوسط

االنحراف
المعياري

600

68,2

12,4

عدد األفراد الشاعرين بالوحدة
النفسية
282

يوضـح اجلـدول ( )4-1نسـبة انتشـار الشـعور

نسبة االنتشار
%47

;2007; Bonetti et al., 2010; Huang et al., 2014

بالوحـدة النفسـية لـدى أفـراد العينـة الكلية للدراسـة

;Odac & Kalkan, 2010; Pontes et al., 2013

مـن طالب جامعة شـقراء  ،ومن املسـتويات الدراسـية

Saleem et al., 2015; Martina & Schumacharb,

(األول والثـاين) ،و(السـابع والثامـن) اجلامعـي .وقـد

2003; Ayas & Horzum, 2014; Oguz & Cakir,

تبين أن الشـعور بالوحـدة النفسـية منتشر لـدى أفراد

2014; Karapetsas et al., 2013; Ezoe & Toda,

العينـة بنسـبة  ،47%وهـذه النسـبة تفـوق ثلـث أفـراد

2013; Yao & Zhong, 2014; Btachnio et al.,

العينـة ،حيـث إن (ن =  ،)600ممـا يشير إىل انتشـار

;2016; Song et al., 1014; Ozdemir et al., 2014

الشـعور بالوحـدة النفسـية لـدى أفـراد العينـة الكليـة

;Whitty & Mclauglin, 2007; Prizza et al., 2004

للدراسـة احلاليـة.

Martin & Schumacher, 2009).

ولعـل هـذه النتيجـة تتفـق مـع مـا توصلـت إليـه

ويرجـع الباحـث تلـك النتيجـة إىل إسـلوب احلياة

حيـث تأكـد انتشـار الشـعور بالوحـدة النفسـية لـدى

بمهـام وواجبـات يلزمهم إنجازهـا ،لتوفير املتطلبات

يف الوقـت احلـايل وانشـغال أفـراد األرسة وارتباطهـم

دراسـة سـليم واخـرون )، Saleem et al. (2015

واحلاجـات الالزمـة للحيـاة رغـم معيشـتهم حتـت

أفـراد عينـة الدراسـة مـن طلاب اجلامعـة ملرحلـة
البكالوريـوس .وهـذا أيضـ ًا يتوافق مع ما أشـارت إليه

سـقف واحـد  ,ويالحـظ انشـغال فئة الطالب بوسـائل

النفسـية لـدى األفـراد مـن رشائـح عمريـة وجمتمعيـة

وتفاعلهـم األرسي ،وممـا ال شـك فيـه أن الطالـب

التواصـل االجتامعـي التـي تؤثـر على ارتباطهـم

نتائـج دراسـات سـابقة إىل وجـود للشـعور بالوحـدة

اجلامعـي جزء مـن هـذه املنظومة ،لـذا يشـعر بالوحدة

متنوعة(شـاهني2013 ،م؛ أبوشـندي2015 ،؛

والعزلـة النفسـية ابضـا .وال يمكـن جتاهـل التكويـن

الكحكـي2009 ،؛Matanda et al., 2004; Caplan,
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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»
عدد أفراد العينة الكلية

معامل االرتباط

مستوى الداللة

600

0,73

دالة عند مستوى 0.01

073وهـي تفـوق القيمـة احلديـة املطلوبـة ملسـتوى

النفسي الفسـيلوجي لشـخصية مـن هـم يف هذا السـن

الداللـة اإلحصائية ،ممـا يؤكد ارتباط الشـعور بالوحدة
النفسـية إجيابيـ ًا بإدمـان اإلنرتنـت لـدى أفـراد عينـة

والتـي مـن أمههـا بحثـه عـن هويتـه النفسـية لريسـم

شـخصيته ،مما جيعله يعيـش بعض الرصاعات النفسـية

الدراسـة مـن طلاب جامعـة شـقراء .وهـذه النتيجـة

مـع أسـلوب تربيـة وخبرة تنشـئة مجيعهـا قـد تدفعـه
للعزلـة من أجـل توكيد ذاتـه معتقد ًا أن ذلـك هو احلل

ال تتوافـق مـع مـا توصلت إليـه نتائج دراسـة()2013

 Odaci & Celikالتـي مل تتوصـل لوجـود ارتبـاط بين

األمثـل للتغلـب على املشـاكل.

اسـتخدام اإلنرتنـت والشـعور بالوحـدة النفسـية لدى

الفـرض الثـاين« :توجـد عالقـة ارتباطيـة دالـة
إحصائيـ ًا بين الشـعور بالوحـدة النفسـية وإدمـان

طلاب اجلامعـة برتكيا ,ولكنهـا تتوافق مع مـا توصلت
إليـه نتائـج دراسـات سـابقة والتي توصلـت إىل وجود
ارتبـاط الشـعور بالوحـدة النفسـية إجيابيـ ًا بإدمـان

اسـتخدام اإلنرتنـت لـدى أفـراد عينـة الدراسـة مـن

طلاب جامعـة شـقراء «

اإلنرتنـت لـدى األفـراد مـن رشائـح عمريـة وجمتمعية

للتحقـق مـن الفـرض ،تـم إجيـاد معامـل االرتباط

متنوعـة مثـل دراسـة كل مـن( -:شـاهني2013 ،م؛

وفقـا ألسـلوب بريسـون اإلحصائـي بين الدرجـات

أبوشـندي2015 ،؛ الكحكـي2009 ،؛

التي حصـل عليها أفـراد العينة الكلية للدراسـة احلالية

وعددهـم  600طالـب جامعـي ،وذلـك على مقيـاس

;Matanda et al., 2004; Caplan, 2007

«الشـعور بالوحدة النفسـية» ،والدرجـات التي حصل

Bonetti et al., 2010; Huang et al., 2014; Pontes

عليها األفراد نفسـهم على مقياس «إدمـان اإلنرتنت»،

et al., 2013; Saleem et al., 2015; Martina

وذلـك كما موضـح يف اجلدول رقـم .4-2

& Schumacharb, 2003; Ayas & Horzum,

يتضـح مـن اجلـدول  4-2وجـود عالقـة ارتبـاط
ً
إحصائيـا عنـد مسـتوى  001للداللـة
إجيـايب ودال

2014; Oguz & Cakir, 2014; Karapetsas
& et al., 2013; Ezoe & Toda, 2013; Yao

اإلحصائيـة ،حيـث بلغـت قيمـة (ر) املحسـوبة

Zhong, 2014; Btachnio et al., 2016; Song
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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».

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

 )1مجموعة الطالب من المستويين
(األول والثاني) الجامعي.

300

45.1

9.3

 )2مجموعــة الطــاب مــن المســتويين
(الســابع والثامــن) الجامعــي.

300

37

مجموعتا المقارنة

عدد
األفراد

قيمة
“ت”

13

مستوى
الداللة

دالة عند
مستوى
()0.01

5.5

& et al., 1014; Ozdemir et al., 2014; Whitty

وضالتهـم وتعمـق العزلـة النفسـية لدهيـم.

& Schumacher, 2009).

جمموعتـي الدراسـة الفرعية يف درجة الشـعور بالوحدة

Mclauglin, 2007; Prizza et al., 2004; Martin

الفـرض الثالـث« :توجد فـروق دالـة إحصائي ًا بني

ويفسر الباحـث هذه النتيجة إىل كون اسـتخدام

النفسـية تعزى للمسـتويات الدراسـية (األول والثاين)

املجتمـع ،وبالـذات فئـة الشـباب ،ومنهـم طلاب

لإلجابـة على هـذا السـؤال ،تـم اسـتخدام اختبـار

اإلنرتنـت قـد أصبـح رضورة لـدى كثير مـن رشائـح

و(السـابع والثامن) اجلامعي بشـقراء «.

اجلامعـة والذيـن يمكثـون سـاعات عديـدة أمامهـا

«ت»  T-testوذلـك للتحقـق مـن وجهـة الفـروق بني

امـا للتواصـل و الرتفيـه ,او لتلبيـه احلاجـات املختلفـة،

متوسـطات درجـات املجموعتين الفرعيتين على

ومنهـا األخبـار ومجـع املعلومـات وتتبـع األحـداث
العامليـة  ,ومـن ذلـك أيضـ ًا متابعـة مـا خيص دراسـتهم

مقيـاس «الشـعور بالوحـدة النفسـية» ،واجلـدول رقم

( )4-3يوضـح ذلـك.

مـن بحـث وغيره .إذ ًا نجـد أن اسـتخدام اإلنرتنـت

يتضـح مـن اجلـدول ( )4-3وجـود فـروق دالـة
إحصائيـ ًا بين متوسـطات درجـات جمموعتـي طالب

يعزهلـم عن واقعهـم األرسي واالجتامعـي لوجود عامل
افترايض يعمق الشـعور بالوحـدة النفسـية ،ويزيد من

اجلامعـة مـن املسـتويني (األول والثـاين) اجلامعـي،

ذلـك وجـود الشـبكة العنكبوتيـة التـي تشـبع فضوهلم

ومـن املسـتويني (السـابع والثامـن) اجلامعـي ،وذلـك
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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».

مجموعتا المقارنة

 )1مجموعة الطالب من
 )2المستويين (األول والثاني)
الجامعي.
 )2مجموعة الطالب من
المستويين (السابع والثامن)
الجامعي.

عدد
األفراد

300

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

66

قيمة
“ت”

9,7
0,26

300

65,8

8,9

مستوى الداللة

غير دالة عند أي من
مستويات الداللة
اإلحصائية

على مقيـاس «الشـعور بالوحـدة النفسـية» ،ولصالـح

قـد يدفعه للشـعور بالوحدة النفسـية ثم يقـوده إلدمان
اسـتخدام اإلنرتنـت ,وهـذه النتيجـة أيضـ ًا تتفـق مع ما

وهـي تتجـاوز القيمة احلديـة املطلوبة لتصبـح دالة عند

يف مسـتويات التوافـق االنفعـايل واملهـارات االجتامعية

جمموعـة الطلاب مـن املسـتويني (األول والثـاين)

توصلـت إليه مارقليـت  (2012) Margalitبأن العجز

اجلامعـي ،حيـث بلغـت قيمـة «ت» املحسـوبة (،)13

يدفـع الفـرد للعزلـة والوحدة النفسـية ,ومجيع ما أشـار

مسـتوى ( )0,01مـن الداللـة اإلحصائية ،مما يشير إىل

إليـه يعـد إىل حـد كبير مـن سمات املراهقة هلذا السـن

أن طلاب اجلامعـة مـن املسـتويات الدراسـية األدنـى
(األول والثـاين) اجلامعـي أكثـر شـعور ًا بالوحـدة

مـن العينـة احلاليـة والـذي يدرسـون يف هـذا املسـتوى
مقارنـة بطلاب املسـتوى السـابع والثامـن والذيـن

النفسـية مـن قرنائهـم مـن ذوي املسـتويات الدراسـية
وتتفق هذه النتيجة مع ما أشـار إليـه يونج()2007

أصبحـوا أكثـر خبرة ومعرفـة بحاهلـم مكنتهـم مـن
التخلـص تدرجييـ ًا مـن الشـعور بالوحـدة والعزلـة

األعلى (السـابع والثامـن).

مسـار حياتـه اليومي لوجـود مشـكالت اجتامعية لديه

يف حاجـة أكثـر إلشـباع فضوهلـم وحـب االسـتطالع

النفسـية ,باإلضافـة إىل أن أعمار املسـتوى األول والثاين

 Youngبـأن الفـرد ليـس لديـه قـدرة على التحكـم يف

لدهيـم وإشـباع حاجاهتـم األساسـية والعيـش يف العامل

 ,لـذا عـدم حتقيـق الفـرد للتوافـق النفسي واالجتامعي
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االفترايض الـذي يعطيهـم مـن خلال انزوائهـم دافع

ال تتفـق مـع النتيجـة التـي توصـل إليهـا كارابتسـاس

نفسـية مقارنـة بطلاب املسـتوى السـابع والثامـن،

وجـد أن أفـراد العينـة من املراهقين األصغر سـنا أكثر
إدمانـا السـتخدام اإلنرتنـت مـن املراهقني األكرب سـن ًا

وآخـرون

اجلـرأة والقوة النفسـية ،ممـا جيعلهم أكثر عزلـة ووحدة

خصوصـا إذا وجـدوا متنفسـا هلـم وهـو اسـتخدام
اإلنرتنـت .

 ( Karapetsas,;et al (2013الـذي

 .ويرجـع الباحـث مـا توصلـت إليـه الدراسـة احلالية

الفـرض الرابـع« :توجـد فـروق دالـة إحصائي ًا بني

لكـون طلاب اجلامعـة الذيـن يدرسـون يف املسـتوى

تعـزى للمسـتويات الدراسـية (األول والثـاين)

متقاربـة ,و مجيعهـم لدهيـم رغبـة للتواصـل مـع العـامل

األول والثـاين واملسـتوى السـابع والثامـن أعامرهـم

جمموعتـي الدراسـة الفرعيـة يف درجة إدمـان اإلنرتنت

اإلفترايض الـذي يتمنـون العيش فيـه والـذي ال قيود

و(السـابع والثامـن) اجلامعـي بشـقراء ؟

للتحقـق مـن هـذا الفـرض ،تـم اسـتخدام اختبـار

نفسـية واجتامعيـة حولـه وملا يوفـره من إشـباع فضول

متوسـطات درجـات املجموعتين الفرعيتين على

جيـدون إشـباعها إال مـن خلال اسـتخدامهم املسـتمر
لإلنرتنـت ،ممـا جيعلهـم أكثـر اسـتخدام ًا وعزلـة أيضـ ً ,ا

وحـب اسـتطالع و تلبية حاجـات ورغبـات خمتلفة ال

«ت» ،وذلـك للتحقـق مـن وجهـة الفـروق بين
مقيـاس «إدمـان اإلنرتنـت» ،واجلـدول اآليت يوضـح

ولسـد ذلـك كلـه تراهـم رغـم اختلاف مسـتوياهتم

ذلـك.

يمكثون سـاعات تفـوق املعتـاد واملتعـارف عليه تصل

ويتضـح مـن اجلـدول ( )4-4عـدم وجـود فـروق
دالـة إحصائيـ ًا بين متوسـطات درجـات جمموعتـي

إلدمـان اسـتخدام اإلنرتنـت.

اجلامعي ،ومن املسـتويني (السـابع والثامـن) اجلامعي،

 1 - 5خالصة النتائج :

طلاب اجلامعـة مـن املسـتويني (األول والثـاين)

حتددت أبرز نتائج الدراسة يف النقاط التالية :
أو ًال :انتشـار الشـعور بالوحدة النفسـية لـدى أفراد

وذلـك على مقيـاس «إدمـان اإلنرتنت» ،حيـث بلغت

قيمة «ت» املحسـوبة ( ،)0,26وهـي ال تصل إىل القيمة

عينـة الدراسـة من طلاب جامعة شـقراء.
ثانيـ ًا :ارتبـاط الشـعور بالوحـدة النفسـية إجيابيـ ًا

احلديـة املطلوبـة لتصبـح دالـة عنـد أي من مسـتويات

الداللـة اإلحصائيـة ،ممـا يشير إىل عـدم وجـود فروق
دالـة إحصائيـ ًا بين جمموعتـي الدراسـة الفرعيتين

بإدمـان اإلنرتنـت لـدى أفـراد عينـة الدراسـة

مـن طلاب جامعـة شـقراء.
ثالثـ ًا :أن طلاب اجلامعة من املسـتويات الدراسـية

لطلاب اجلامعـة مـن املسـتويات الدراسـية الدنيـا
(األول والثـاين) اجلامعـي ،واملسـتويات الدراسـية

األدنـى (األول والثـاين) أكثر شـعور ًا بالوحدة

العليـا (السـابع والثامـن) اجلامعـي .وهـذه النتيجـة
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اجلنسين.

النفسـية مـن قرنائهم من املسـتويات الدراسـية

• 		 الشـعور بالوحدة النفسـية وعالقتـه بعدد من

األعلى (السـابع والثامن) اجلامعي بشـقراء.
رابعـ ًا :ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصائيـة بين

املتغيراتالديمجرافيـةلـدىطلاباجلامعـة.

• إدمان اسـتخدام اإلنرتنت وعالقتـه باالكتئاب

طلاب اجلامعـة مـن املسـتويات الدراسـية

لـدى املراهقين مـن اجلنسين.

الدنيـا (األول والثـاين) اجلامعـي واملسـتويات
الدراسـية العليا (السـابع والثامـن) اجلامعي يف

املراجع

درجـة إدمـان اسـتخدام اإلنرتنـت.

ً
أوال :املراجع العربية:

5-2توصيات تربوية:

أبوشــندي ،يوســف2015( .م) .الشــعور بالوحــدة النفســية
وعالقتــه ببعــض املتغــرات لــدى طلبــة جامعــة الزرقــاء
يف األردن .جملــة احتــاد اجلامعــات العربيــة للرتبيــة وعلــم
النفــس.22 – 18 :)4(13،

1 .1عقـد برامـج إرشـادية و دورات تدريبيـة
للوالديـن واملربين لتوعيتهـم واطالعهـم عىل
مضـار إدمـان اسـتخدام اإلنرتنـت ليكتسـبوا

أمحــد ،بــرى2007( .م) .إدمــان اإلنرتنــت وعالقتــه بــكل
مــن أبعــاد الشــخصية واالضطرابــات النفســية لــدى
املراهقــن.جملــةكليــةالرتبيــة،جامعــةالزقازيــق.)55(،

مهـارة توجيـه أبناءهـم لالسـتخدام الصحـي
واجليـد لإلنرتنـت.،

أمحــد ،بــرى2013( .م) .مقيــاس إدمــان اإلنرتنــت :كراســة
التعليــات .القاهــرة :مكتبــة األنجلــو املرصيــة.

2 .2إنشـاء وحـدات إرشـادية وعالجيـة ملدمنـي
اإلنرتنـت واألفـراد ذوي املشـكالت النفسـية

أمحــد ،عبداللطيــف2010( .م) .الفــرق يف الشــعور بالوحــدة
والتوجــه احليــايت بــن املتزوجــن والعازبــن واألرامــل
مــن مســتويات اقتصاديــة خمتلفــة .جملــة جامعــة دمشــق،
.735 – 695 ،)3(26

أو السـلوكية ،ومنها الشـعور بالوحدة النفسـية
واالكتئـاب والقلـق ،ومـا يصاحبهـا مـن أمور

سلبية .

جــال ،ســعد1986( .م) .يف الصحــة العقليــة :األمــراض
النفســية والعقليــة واالنحرافــات الســلوكية .القاهــرة:
دار الفكــر العــريب.

3 .3رضورة وجـود أخصائـي إجتامعـي ونفسي
باملـدارس واجلامعـات لتوجيه األفـراد وزيادة

احلســن ،أســاء2003( .م) .املدخــل امليــر للصحــة النفســية
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Abstract: The study aims at investigating the differences in the psychological hardness among Riyadh high school students that may be attributed
to the scholastic year, the academic major and the number of the student’s family members. To that end, the researcher adopted the random stratified
method in selecting the (n 1248) male participants of the study. The researcher adopted the psychological hardness scale (Al-Maqati, 2012). Results
showed that there were statistical differences at the level of 0.05 between the mean scores of the 3rd grade students and those of the 1st grade students on
the psychological hardness scale in favor of the former. Moreover, there were statistically significant differences at the level of 0.05 between the scores
of the 2nd grade students and those of the 1st grade students on the overall score of psychological hardness scale and two sub-scales: commitment and
challenge in favor of the 2nd grade students. In addition, there were statistically significant differences at the level of 0.05 between the scores of the
3rd grade students and those of the 2nd grade students on the overall score of psychological hardness scale and one sub-scale: control in favor of the
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املقدمة:

ومعرفـة املصـادر النفسـية واالجتامعيـة املسـاعدة عىل

ُتركـز الدراسـات النفسـية احلديثـة على املتغيرات

مواجهـة الضغـوط بفعاليـة (منصـور وعيـد وزريـق،

املختلفـة التـي يتعرضـون هلـا يف حياهتـم اليوميـة،

ويعـد الطالـب ومـا يتعلق به مـن متغريات كالسـنة

النفسـية التي ُتسـاعد األفراد على التوافق مـع املواقف

2014م؛ حممـود2012 ،م).

هـي الصالبـة النفسـية Psychological Hardiness

الدراسـية التي يمر هبـا والتخصص الـدرايس له وعدد
ً
ومهما يف العمليـة الرتبوية،
أفـراد أرستـه ركن ًا أساسـي ًا

ومـن تلـك املتغيرات التـي حظيـت بعنايـة الباحثين

يتعـرض هلا ،حيـث تعمـل الصالبـة النفسـية كمصدر

واألرسي والعوامـل والضغـوط التـي قـد تؤثـر يف

فقـد تزايـد االهتمام بالطالـب ووضعـه الـدرايس

وتشير إىل تقبـل الفرد للتغيرات أو للضغـوط التي قد

فاعليتـه ،حيـث إنـه كغيره يتأثـر بما جيـري حولـه من

أو كـواق  Bufferضـد العواقـب السـيئة للضغـوط،

تغيرات ويتعرض ملشـكالت وضغوط خمتلفـة ،يمكن

وجتعـل الفـرد ينظـر للضغـوط على أهنـا نـوع مـن
التحـدي ،وليسـت هتديـد ًا لـه وختفـف أثـر الضغـوط

أن ُتعيق أداءه ودوره املنشـود واملتوقع ،وعندما يتسـلح
الطالـب بالصالبـة النفسـية فإهنـا سـتكون معينـ ًا لـه

وتسـاهم على االسـتمرار يف إعـادة التوافـق (تفاحـة،

على مواجهـة ظـروف احليـاة املتغرية ممـا ُيسـاعده عىل

2009م؛ محـادة2002 ،م).

االحتفـاظ بصحتـه وأدائه عنـد احلد األعلى (املقاطي،

وتعمـل الصالبة النفسـية على تعديـل إدراك الفرد

1433هــ؛ اجلهنـي2011 ،م؛ الرشبينـي2005 ،م).

لألحـداث الضاغطـة ،وجتعلهـا تبـدوا أقـل وطـأة،
وتتمثـل بثالثـة أبعـاد وهـي :البعـد األول /االلتـزام

مشـكلة البحـث والتساؤالت:

وهـو نـوع مـن التعاقـد النفسي يلتـزم بـه الفـرد جتـاه

شـعر الباحـث مـن خلال مالحظتـه والتواصـل

نفسـه وأهدافـه وقيمـه واآلخريـن ،البعـد الثـاين/

املكثـف مـع بعـض طلاب املرحلـة الثانويـة أن هنـاك
ضغوطـ ًا وظروفـ ًا خمتلفة قـد يتعرضون هلـا ويصبحون

التحكـم و ُيشير إىل مـدى اعتقـاد الفـرد أن بإمكانـه

أن يكـون لـه حتكـم فيما يلقـاه مـن أرضار ويتحمـل

على أثرها رسيعـي االنفعال والغضب داخـل الفصل،

املسـؤولية الشـخصية عما حيدث لـه ،ويتضمـن القدرة

ممـا يؤثـر على حتصيلهم الـدرايس وعلى تـدين العملية

على اختاذ القـرارات واالختيـار بني البدائـل واملواجهة

التعليميـة والرتبويـة ،بينما الحـظ الباحـث أن البعض

الفعالـة للضغـوط ،البعـد الثالـث /التحـدي وهـو

اآلخـر رغـم تعرضهـم للضغـوط نفسـها إال أهنـم

اعتقـاد الفـرد أن مـا يطـرأ مـن تغيير على جوانـب

حمتفظـون بصحتهم النفسـية وسلامة أدائهـم النفيس،

حياتـه ،هـو أمـر مثير ورضوري للنمـو أكثر مـن كونه
هتديـد ًا لـه ،مما يسـاعده عىل املبـادأة واستكشـاف البيئة

ويـرى الباحـث أنـه مـن املحتمـل أن يكون هـذا مرده
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هدف البحث:

للصالبـة النفسـية لدهيم ،حيـث أكـدت (& Kobasa

هيـدف البحث إىل التحقـق من الفـروق يف الصالبة

 )Puccetti,1983مـن خلال نتائـج الدراسـات التـي

النفسـية (األبعـاد والدرجـة الكليـة) بين طلاب

قامـا هبـا أن بعض األفـراد أقدر عىل مواجهـة الضغوط

املرحلـة الثانويـة بمدينـة الريـاض والتي قـد ترجع إىل

وحتملهـا مقارنـة باآلخريـن ،حيـث إن األفـراد ذوي

متغير السـنة الدراسـية (األوىل ـــ الثانيـة ــــ الثالثـة)

الصالبـة النفسـية لدهيـم مرونـة عاليـة ،ويسـتطيعون

والتخصـص الـدرايس (علـوم طبيعيـة ــــ علـوم

تقديـر األحـداث الضاغطـة وختفيفهـا والتعامـل معها

رشعيـة) وعـدد أفـراد األرسة (أقل من  5أفـراد ـــ من

بشكل سـليم.

 5إىل  7أفـراد ـــــ  8أفـراد فأكثـر).

ومـن خلال اطلاع الباحـث على الدراسـات

السـابقة ــــ ويف حـدود علمـه ــــ الحـظ أن الصالبة

أمهية البحث:

النفسـية مل تنـل حقها مـن البحث ،خاصـة لدى طالب

تتمثل أمهية البحث فيام ييل:
ً
أوال /األمهية النظرية:

املرحلـة الثانويـة بمدينـة الريـاض ،وبالتـايل ُيركـز

البحـث على التحقـق من الفـروق يف الصالبة النفسـية

مـن خلال اطلاع الباحـث على البحـوث

يف ضـوء بعـض املتغيرات الديموجرافية لـدى طالب

والدراسـات السـابقة تبني أنه يوجد عـدد من البحوث

املرحلـة الثانويـة بمدينـة الريـاض ،ويف ضـوء ما سـبق

العربيـة واألجنبيـة تناولـت الصالبـة النفسـية ،ولكـن

يمكـن حتديـد مشـكلة البحـث يف األسـئلة التاليـة:

مـا الفـروق يف الصالبة النفسـية (األبعـاد والدرجة

 -يف حـدود علـم الباحـث  -يوجـد نـدرة للبحـوث

األوىل ــــ السـنة الدراسـية الثانية ـــ السـنة الدراسـية

بعـض املتغيرات الديموجرافيـة لـدى طلاب املرحلة

السـابقة التـي بحثـت الصالبـة النفسـية يف ضـوء

الكليـة) بين طلاب املرحلة الثانوية (السـنة الدراسـية

الثانويـة بمدينـة الريـاض ،حيـث يأمـل الباحـث أن

الثالثـة) بمدينـة الرياض؟

يفتـح هـذا البحث اآلفـاق أمـام املزيد مـن البحوث يف

مـا الفـروق يف الصالبة النفسـية (األبعـاد والدرجة

هـذا املجـال ،كذلـك إثـراء املكتبـة العربيـة باملزيد عن

الكليـة) بين طلاب املرحلـة الثانوية ختصـص درايس

الصالبة النفسـية لـدى طلاب املرحلة الثانويـة ،األمر

(علـوم طبيعيـة ــــ علوم رشعيـة) بمدينـة الرياض؟

الـذي قد ُيسـاعد عىل وضـع اإلرشـادات والتوصيات

ما الفـروق يف الصالبة النفسـية (األبعـاد والدرجة

التـي ُتسـاعد الطلاب على حتمـل األحـداث احلياتيـة

الكليـة) بني طلاب املرحلـة الثانويـة بمدينـة الرياض
وفقـ ًا لعـدد أفراد األرسة (أقـل من  5أفـراد ـــــ من 5

الضاغطـة ومواجهتهـا وختطـي أثارهـا النفسـية ،كما
إن البحـث تنـاول رشحيـة مهمـة مـن املجتمـع ،وهـم

إىل  7أفـراد ــــ  8أفـراد فأكثر).
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طلاب املرحلـة الثانويـة الذيـن هـم جيـل املسـتقبل

والتحـدي ،كما قد ُيسـاعد البحث يف تزويـد اإلدارات

املرحلـة الثانويـة مـن املراحـل املهمـة ،حيـث ُتقابـل

تسـاهم بمعرفة الفـروق يف الصالبة النفسـية للطالب،

الرتبويـة والتعليميـة باألشـياء الرضوريـة التـي قـد

ويعتمـد عليهـم املجتمـع يف نمـوه وتطـوره ،كما تعـد

ممـا يسـاعدهم على تنميتهـا ،ملواجهـة التحديـات

مرحلـة املراهقـة وبنـاء شـخصية الفـرد ومـا ُيصاحب

والظـروف الضاغطـة ،ومن ثـم حماولة توجيـه ذلك يف

ذلـك مـن تغيرات يف البنـاء واإلدراك والسـلوك ،كما

ضـوء نتائـج وتوصيـات البحـث.

أن هـذه املرحلـة قـد يمـر فيهـا الطالـب بالعديـد مـن
املشـكالت واألحـداث احلياتية الضاغطـة ،األمر الذي

حدود البحث:

يتطلـب الصالبة النفسـية ،لتحمل الظـروف الضاغطة

تتمثل حدود البحث فيام ييل:

ومواجهتهـا والتعامـل اجليـد والصحيـح مـع املواقف

احلـدود املوضوعيـة :يقتصر البحـث على التحقق

الصعبـة.
ثاني ًا /األمهية التطبيقية:

مـن الفـروق يف الصالبـة النفسـية يف ضـوء بعـض
املتغيرات الديموجرافية لـدى طالب املرحلـة الثانوية

يمكـن أن ُيسـهم البحـث يف مسـاعدة القائمين
على العمليـة الرتبويـة والتعليميـة واملتخصصين

بمدينـة الريـاض.

ضـوء بعـض املتغيرات الديموجرافيـة لـدى طلاب

املرحلـة الثانويـة بمدينـة الريـاض.

احلـدود املكانيـة :تـم تطبيـق البحـث على طلاب

مـن املرشـدين إىل التعـرف على الصالبـة النفسـية يف

احلـدود الزمانيـة :تـم تطبيق البحث خلال الفصل

املرحلـة الثانويـة بمدينة الريـاض ،وبالتـايل العمل عىل

الـدرايس األول لعام 1436ــ1437هـ.

مسـاعدة الطلاب ملواجهـة أحـداث احليـاة الضاغطـة

وحتملهـا بكفـاءة والتعامـل اإلجيـايب معهـا ،كما قـد

تعريف مصطلحات البحث:

ُيسـاعد املعلمين للسـعي نحو زيـادة الصالبة النفسـية

الصالبـة النفسـية :Psychological Hardiness

للطلاب ،وذلـك مـن خلال جعـل الطالـب ينظر إىل

هـي اعتقـاد عـام لـدى الفـرد يف فاعليتـه وقدرتـه عىل

املواقـف الضاغطة على أهنا ذات معنى وهـدف وفائدة

اسـتخدام كل املصـادر النفسـية واالجتامعيـة املتاحـة،

لـه ،وحتسين قدرتـه على مقاومـة الضغوط لتبـدو أقل
هتديـد ًا لـه ،كما يمكـن أن ُيسـاهم البحـث مـن خالل

كـي يـدرك و ُيغير ويواجـه بفعاليـة أحـداث احليـاة

الصالبـة النفسـية لـدى الطلاب مـن خلال الرتكيـز

و ُيعـرف الباحـث الصالبـة النفسـية إجرائيـ ًا بأهنـا

الضاغطـة (املقاطـي1433 ،هــ).

أدواتـه ونتائجه يف إعداد برامج إرشـادية لرفع مسـتوى

اعتقـاد طلاب املرحلـة الثانويـة بفاعليتهـم وقدرهتـم

على أبعـاد الصالبة النفسـية ،وهـي االلتـزام ،التحكم
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الفـرد على مواجهـة املواقـف الصعبـة والتحديـات

على تفسير أحـداث احليـاة الضاغطـة ومواجهتهـا

بسـهولة ويرس (املقاطي1433 ،هـ؛ السـيد2012 ،م).

والتـي تظهر على أدائهم مـن خالل جممـوع الدرجات

التـي حيصلـون عليهـا يف مقيـاس الصالبـة النفسـية

مفهوم الصالبة النفسية:

وأبعـاده االلتـزام ،التحكـم والتحـدي للمقاطـي

الصالبـة النفسـية هـي جمموعـة مـن السمات

(1433هــ) ويشـمل  52عبارة ،والذي تـم تطبيقه يف

تتمثـل يف اعتقـاد عـام لـدى الفـرد يف فاعليتـه وقدرته

هـذا البحـث.

على اسـتغالل كل املصـادر النفسـية والبيئـة املتاحـة،

اإلطار النظري والدراسات السابقة:
ً
أوال :اإلطار النظري

كـي ُيـدرك بفاعليـة أحـداث احليـاة الضاغط الشـاقة،
و ُيفرسهـا بواقعيـة وموضوعيـة ومنطقيـة ،ويتعايـش

معهـا على نحـو إجيـايب ،وتتضمـن ثالثـة أبعـاد

يتنـاول اإلطـار النظـري بعـض أبـرز اجلوانـب

وهـي :االلتـزام والتحكـم والتحـدي (& Kobasa

النظريـة للبحـث على النحـو التـايل:

الصالبة النفسية :Psychological Hardiness
ُتعـد الصالبة النفسـية مظهر ًا من مظاهر الشـخصية

.)Maddi,1 999

كما عـرف البهـاص (2002م) الصالبـة النفسـية

بأهنـا إدراك الفـرد وتقبلـه للتغيرات أو الضغـوط التي

السـوية ،وهـي مهمة يف عمليـة التوافق الفعـال ،فالفرد
ٍ
عـال للضغـوط وأحـداث احليـاة
الـذي لديـة حتمـل

يتعـرض هلـا ،فهي تعمـل كوقايـة من العواقب احلسـية

النفسـية ُتسـاعد الفـرد على التكيـف مـع األحـداث

الدائريـة التـي تبدأ بالضغـوط وتنتهي باإلهنـاك النفيس

والنفسـية للضغـوط ،وتسـاهم يف تعديـل العالقـة

املتغيرة يكـون لديـه القـدرة على التوافـق ،فالصالبـة

غير املواتيـة التـي قـد ُتعرقـل مسيرة النمـو ،حيث إن

باعتبـاره مرحلـة متقدمـة مـن الضغوط.

و ُيعـرف املناحـي (2015م) الصالبة النفسـية بأهنا

التعـرض للضغـوط النفسـية أمـر وارد ،فواقـع احليـاة

فعاليـة الفـرد الشـخصية والبيئيـة وإدراكـه بذلـك ،مما

حمفـوف بالعقبـات والصعوبـات وأشـكال الفشـل،

يؤهلـه للمبـادرة والدافعيـة يف التعامـل والتحكـم يف

فالفرد ال يسـتطيع جتنب الفشل أو اإلحباط ،وال يمكنه

املواقـف احلياتيـة السـلبية بانتقـاء حلـول مناسـبة هلـا،
ً
إجيابيـا لصالـح توافقـه النفسي واالجتامعي.
لتغيريهـا

اهلـروب مـن متطلبـات التغيير يف النمـو الشـخيص يف

أي مرحلـة مـن مراحـل حياته ،وبنـا ًء عليـه اجته بعض

ويف ضـوء مـا سـبق يـرى الباحـث أن التعريفـات

العلماء إىل دراسـة املتغيرات التـي يمكـن أن تقـي أو

ُتعـدل مـن اآلثـار السـلبية ألحـداث احليـاة الضاغطة

املتعـددة ملفهـوم الصالبـة النفسـية أمجعـت على كـون
الصالبـة النفسـية مصـدر ًا ملقاومـة اآلثـار السـلبية

وختفـف منهـا كالصالبـة النفسـية ،فهي تزيد مـن قدرة
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لضغـوط احليـاة والتخفيـف مـن آثارهـا على الصحـة

الوسـيطة املتمثلـة يف (الوراثـة ،خبرات الطفولـة،

قـد يتعـرض هلا وينظـر هلا بنظـرة إجيابية وعلى أهنا نوع
مـن التحـدي ،وليسـت هتديـد ًا لـه ويقـوم بـأداء املهام

يف إدراك الضغـوط ويف نواتـج الضغـوط ،كما تـرى

متغيرات الشـخصية ،املصـادر االجتامعيـة) تؤثـر

النفسـية واجلسـمية ،حيث يتقبـل الفرد الضغـوط التي

كوبـازا أن الصالبـة النفسـية تعمـل كمتغير مقـاوم
وقائـي ُيقلـل مـن اإلصابـة باإلجهـاد الناتـج عـن

اجليـدة والنافعـة.

التعـرض للضغـط ،وتزيـد مـن العمـل عىل اسـتخدام

النظريات املفرسة للصالبة النفسية:

الفـرد ملصـادره الشـخصية واالجتامعيـة املناسـبة جتـاه

سـيتم عـرض موجـز لبعـض أبـرز النظريـات التي

الظـروف الضاغطـة (العيـايف1433 ،هـ؛ أبو حسين،

أوال  :نظرية كوبازا (: )Kobasa, 1979

)Kobasa,1979(:

1433هــ).
ثانيـ ًا :نموذج فنـك ( )Funkاملحلل لنظريـة كوبازا

تناولـت الصالبـة النفسـية ،وذلـك على النحـو التايل:

اعتمـدت هـذه النظريـة على عـدد مـن األسـس

يـرى فنـك ()Funk,1992ارتبـاط بعـد االلتـزام

أو معنـى حلياتـه الصعبـة يعتمـد بالدرجـة األوىل على

مـن خلال خفـض الشـعور بالتهديـد ،واسـتخدام

والتحكـم فقـط بالصحـة العقليـة اجليـدة لألفـراد

النظريـة والتجريبيـة التـي متثلـت بوجود هـدف للفرد

استراتيجيات التعايـش الفعـال ،مثـل استراتيجية
ضبـط االنفعـال ،فبعد التحكـم يرتبط إجيابيـ ًا بالصحة

قدرتـه عىل اسـتغالل إمكانانته الشـخصية واالجتامعية
بصـورة جيـدة ،حيـث تقـوم النظريـة على افتراض

العقليـة مـن خلال إدراك املوقـف عىل أنه أقل مشـقة،

أسـايس ،وهـو أن التعرض لألحـداث احلياتية الشـاقة
ُيعـد أمـر ًا رضوريـ ًا ،بـل إنـه حتمي ال بـد منـه الرتقاء

وطـرح فنـك نموذجه املعـدل لنظريـة كوبـازا للتعامل

النفسـية واالجتامعيـة اخلاصـة بـكل فـرد قـد تقـوى

النفسـية واإلدراك املعـريف اجليـد واستراتيجيات

مـع املشـقة وكيفيـة مقاومتها ،حيـث يـرى أن الصالبة

الفـرد ونضجـه االنفعـايل واالجتامعـي ،وأن املصـادر

التعايش مثل استراتيجية ضبط االنفعال واستراتيجية

وتـزداد عنـد التعـرض هلـذه األحـداث ،وقدمـت
كوبـازا نموذجـ ًا يـرى وجـود عالقـة مبـارشة بين

حـل املشـكالت تـؤدي إىل الصحـة العقليـة (ورد يف

العيـايف1433 ،هــ؛ أبـو حسين1433 ،هــ).

إدراك الضغـوط والتعـرض هلـا وبني نواجتهـا (الصحة

اجلسـمية والنفسـية ،واملـرض النفسي واجلسـمي)،

أبعاد الصالبة النفسية:

ووجـود عالقـة غير مبـارشة بين إدراك الضغـوط

الصالبة النفسية هلا ثالثة أبعاد ،وهي:

والتعـرض هلـا وبين نواجتهـا ،حيـث إن املتغيرات
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ُبعـد االلتـزام  :Commitmentويشير إىل قـدرة

بقدرتـه على التحكـم يف املواقـف الضاغطـة يسـاعده

بقيمتـه وأمهيتـه وخرباتـه ،فالفـرد هنـا يـرى املواقـف

جيعلـه يتمتـع بصالبـة نفسـية أفضل مـن أقرانـه الذين

على مواجهـة األحـداث الضاغطـة بفاعليـة أكثـر ،مما

الفـرد على االندمـاج الفعـال مـع اآلخريـن ،واإليامن

يشـعرون بالعجـز يف مواجهة القـوى اخلارجية (عطار،

الصعبـة والضاغطـة على أهنـا ذات معنـى وهـدف

2007م؛ املقاطـي1433 ،هــ؛ زيـدان2010 ،م).

وفائـدة تتطلـب منـه التعهـد وااللتـزام باختـاذ موقـف
منهـا ،فااللتـزام يعكـس إحساسـ ًا عامـ ًا للفـرد بالعزم

ُبعـد التحـدي  :Challengeوهـو اعتقـاد الفرد بأن

التغيير املتجـدد يف أحداث احليـاة هو أمـر طبيعي أكثر
من كونه هتديد ًا ألمنه وثقته بنفسـه وسلامته النفسـية،

والتصميـم اهلـادف ،ويعرب عنـه بأدائه ليكـون أكثر قوة
ونشـاط ًا جتاه بيئته ،بحيث ُيشـارك بإجيابيـة يف أحداثها،

ويكـون بعيـد ًا عن اخلمـول والسـلبية والكسـل ،فيعد

حيـث يعكـس التحـدي االعتقـاد بـأن التغيير الـذي
حتدثـه مواقـف احليـاة ليـس هتديـد ًا لألمن الشـخيص،

االلتـزام مـن أكثـر أبعـاد الصالبـة النفسـية مقاومـة
ً
متسما
للمواقـف الضاغطـة ،فـإذا كان اإلنسـان

ولكنـه فرصـة لتطويـر الفـرد ونمـو شـخصيته ،أي

أن التغيير أمـر مثير ،وفرصـة رضوريـة للنمـو ،وهـو
ُيمثـل جانبـ ًا طبيعيـ ًا يف احليـاة ،ممـا ُيسـاعد الفـرد على

بااللتـزام ،وهـو نوع مـن التعاقد النفيس يلتـزم به الفرد
جتـاه نفسـه وأهدافـه وقيمـة واآلخرين من حولـه ،فإنه

املبـادرة واستكشـاف البيئـة ومعرفـة املصـادر النفسـية

سـيود االنخـراط مـع النـاس واألحـداث مـن حولـه
بد ً
ال من أن يكون سـلبي ًا (املقاطي1433 ،هـ؛ حسـان،

واالجتامعيـة التـي تسـاعده على مواجهـة املواقـف

ُبعـد التحكـم  :Controlويشير إىل مـدى قـدرة

الفـرد اإلجيابيـة نحـو التغيير واعتقـاد الفـرد بإمكانيـة

الضاغطـة بكفـاءة ،وكذلك ُيسـد هذا البعـد اجتاهات

2009م؛ .)Crowley & Hobdy,2003

اإلفـادة مـن الفشـل مثلما يتـم اإلفـادة مـن النجـاح،
ٍ
بتحـد ،ليتـم اإلفـادة
وأن يواجـه التغيير والضغـوط

الفـرد عىل التحكم فيما يواجهه من أحـداث ،ويتحمل
املسـؤولية الشـخصية عما حيـدث لـه ،ويتضمـن قيـام

منهـا وختطيهـا (أمحـد ومديـة وأبوالعنين2011 ،م؛

الفـرد باسـتجابات سـلوكية هتدف إىل تغيير األحداث
ً
متناغما مع خطة الفـرد يف احلياة ،ولذلك
بشـكل يكون

الشيراوي2012 ،م؛ املقاطـي1433 ،هــ).

تبـدو األحـداث أقـل هتديـد ًا للفـرد ،كما أن األفـراد

سامت األفراد ذوي الصالبة النفسية:

ذوي درجـة التحكـم املرتفعـة جيسـدون احلـدث مـن

أشـار كل مـن (محـادة2002 ،م؛ السـيد2007 ،م؛

خلال العمليـات واألفعال التـي يقومون هبـا إىل خطة
على املـدى الطويـل ،وبذلـك يبـدو املوقـف منسـج ًام

منصـور وعيـد وزريـق2014 ،م؛ هيبـة ويوسـف

والعـدوي2014 ،م) إىل أن األفـراد ذوي الصالبـة

مـع وجهـة نظرهـم عـن احليـاة ،كما أن شـعور الفـرد
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الدراسـة إىل وجـود عالقـة ارتباطية طرديـة ذات داللة

النفسـية لدهيـم سمات معينـة وهـي:

 ملتزمـون بالعمـل الـذي عليهـم أداؤه بـد ًال من

إحصائيـة بين التدريـب امليـداين والشـعور باألمـل

 لدهيـم القـدرة على التحكـم يف األحـداث بد ًال

الثانويـة ،ووجـود عالقة ارتباطية سـالبة عكسـية ذات

 ينظـرون إىل التغيير على أنـه ٍحتـد بـد ً
ال مـن أن

طالبـات التدريـب امليـداين باملرحلـة الثانويـة.

 -جيـدون يف إدراكهـم وتقويمهـم ألحـداث احلياة

إىل التعـرف على مسـتوى الضغـط النفسي لـدى طلبة

والصالبـة النفسـية لـدى الطالبات املتدربـات باملرحلة

شـعورهم بالغربة.

داللـة إحصائيـة بني الصالبـة النفسـية واالكتئاب لدى

مـن شـعورهم بفقـدان القوة.

كما قام البريقـدار (2011م) بإجراء دراسـة هدفت

يشـعروا بالتهديـد.

الضاغطـة الفرصة ملامرسـة اختـاذ القـرار اجليد.

كليـة الرتبيـة بجامعـة املوصـل وعالقتـه بمسـتوى

مرتفـع ،ذوو وجهـة داخليـة للضبـط ،أكثـر
اقتـدار ًا ويميلـون للقيـادة والسـيطرة ،وأكثـر

واسـتخدمت الباحثة مقياسين ،ومهـا :مقياس الضغط

الصالبـة النفسـية لدهيـم ،وبلغـت عينـة الدراسـة
 843طالبـ ًا وطالبـة مـن مجيـع األقسـام بكليـة الرتبية،

 -القـدرة على الصمـود واملقاومـة ،لدهيـم إنجـاز

مبـادأة ونشـاط ًا وذوو دافعيـة أفضـل.

من إعـداد احلجار ودخـان2005 ،م ومقياس الصالبة
النفسـية مـن إعـداد الباحثـة ،وتوصلـت الدراسـة إىل

ثاني ًا :الدراسات السابقة

وجـود فـروق ذات داللـة إحصائيـة بين الطلبـة يف

مسـتوى الضغـط النفسي والصالبـة النفسـية تعـزى

سـيتم عرض بعـض الدراسـات العربيـة واألجنبية

ملتغير النـوع ،وذلـك لصالح الذكـور ،ووجـود فروق

التـي تناولت موضـوع البحـث ،ثم التعقيـب عىل هذه

ذات داللـة إحصائيـة يف مسـتوى الضغـط النفسي
والصالبـة النفسـية تبعـ ًا ملتغير التخصـص الـدرايس،

الدراسـات ،وذلـك عىل النحـو التايل:

قـام جريـن وأودس وجرانت ورينسـارد (Green,

وذلـك لصالـح طالب وطالبـات التخصـص العلمي،

 )Oades, Grant & Rynsaard, 2007بإجراء دراسـة

ووجـود فـروق ذات داللـة إحصائيـة يف مسـتوى
الضغـط النفيس والصالبة النفسـية تبع ًا ملتغري املسـتوى

هدفـت إىل معرفـة العالقـة بين التدريـب امليـداين،
والصالبـة النفسـية ،والشـعور باألمـل لـدى طالبـات

الـدرايس ،وذلـك لصالـح طلبة املسـتوى الرابـع ،وأن

املرحلـة الثانويـة ،وبلغـت عينـة الدراسـة  56طالبـة

مسـتوى الضغـط النفيس لـدى الطلبـة مرتفـع ومعدل

مـن مـدارس املرحلـة الثانويـة ،وتـم تطبيـق عـدد من

الصالبـة النفسـية لدهيـم منخفـض ،وعـدم متتـع أفراد

املقاييـس وهـي مقيـاس الشـعور باألمـل ،ومقيـاس

العينـة بالصالبـة النفسـية.

االكتئـاب ،ومقيـاس الصالبـة النفسـية ،وتوصلـت
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وكما قـام اجلهنـي (2011م) بإجـراء دراسـة

والصالبـة النفسـية (األبعـاد والدرجـة والكليـة) ،كما

درجـة طلبـة الثانويـة العامـة على مقيـاس املهـارات

(األبعـاد والدرجة الكليـة) وتوكيد الـذات ،كام اتضح

يوجـد ارتبـاط بين درجـات املهـارات االجتامعيـة

للتعـرف على أثر النـوع والصـف والتفاعـل بينهام عىل

أن املهـارات االجتامعيـة تسـهم بنسـبة  10%مـن تباين

االجتامعيـة ،والتعـرف على أثـر مسـتوى تعليـم األب

درجـات السـلوك التوكيدي ،وبنسـبة  24%مـن التنبؤ

ومسـتوى تعليـم األم على درجة طلبـة الثانويـة العامة

بالصالبـة النفسـية.

على مقياس املهـارات االجتامعية ،وحتديـد العالقة بني

وقـام العبـديل (2012م) بإجراء دراسـة هدفت إىل

املهـارات االجتامعيـة والسـلوك التوكيـدي ،والعالقـة

التعـرف على مسـتوى الصالبـة النفسـية لـدى طالب
املرحلـة الثانويـة املتفوقني دراسـي ًا والعاديين ،ومعرفة

بين املهـارات االجتامعيـة والصالبـة النفسـية (األبعاد
والدرجـة والكليـة) ،وحتديـد حجـم إسـهام املهارات

العالقـة بين الصالبـة النفسـية وأسـاليب مواجهـة

االجتامعيـة يف التنبـؤ بالسـلوك التوكيـدي لـدى طلبـة

الضغـوط ،وكذلـك التحقـق مـن وجـود فـروق بين

الثانويـة العامـة ،وحجـم إسـهام املهـارات االجتامعية

الطلاب املتفوقين والعاديين يف الصالبـة النفسـية

يف التنبـؤ بالصالبة النفسـية لـدى طلبة الثانويـة العامة،
وتكونـت عينـة الدراسـة مـن  376طالبـ ًا مـن طلبـة

ويف أسـاليب مواجهـة الضغـوط النفسـية ،واسـتخدم

و 179مـن اإلنـاث بالصفـوف الثلاث مـن األول

2006م) ومقيـاس أسـاليب مواجهـة الضغـوط

الباحـث مقيـاس الصالبـة النفسـية إعـداد (خميمـر،

الثانويـة العامـة بمدينـة الطائـف منهـم  197ذكـور

النفسـية إعداد (اهللايل2009 ،م) وتكونـت العينة من

إىل الثالـث ثانـوي ،متوسـط أعامرهـم  ،16.96وكان

ٍ
طالـب مـن طلاب التعليـم الثانـوي بمدينة مكة
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االنحـراف املعيـاري  ،1.12وطبـق عليهـم مقيـاس

املكرمـة ،وتـم اختيارهم بالطريقـة العشـوائية الطبقية،

املهـارات االجتامعيـة (ترمجـة العنقـاوي2007 ،م)

موزعين على مكتبـي الشرق والغـرب ،وأظهـرت

ومقيـاس الصالبة النفسـية إعـداد (خميمـر2002 ،م)،

النتائـج أن مسـتوى الصالبـة النفسـية وأبعادهـا لـدى

ومقيـاس توكيـد الـذات إعـداد بـداري والشـناوي،

الطلاب املتفوقين أعلى منـه لـدى العاديين ،ووجود

1407هــ ،وأسـفرت الدارسـة عـن وجـود داللـة

عالقـة ارتباطيـة ذات داللـة إحصائيـة بين أسـاليب

لتأثير اجلنـس والصـف على بعـض أبعـاد املهـارات

مواجهـة الضغـوط والصالبـة النفسـية وأبعادهـا

االجتامعيـة ،وال يوجـد أثـر ملسـتوى تعليـم األب

(االلتـزام ،التحكـم ،التحدي) لدى الطلاب املتفوقني

واألم على تبايـن درجـات املهـارات االجتامعيـة لدى

والعاديين ،كما أظهـرت النتائـج وجـود فـروق دالـة
إحصائيـ ًا بني الطلاب املتفوقني والعاديين يف درجات

طلبـة الثانويـة العامـة ،ويوجـد ارتبـاط بين درجـات
املهـارات االجتامعيـة (األبعـاد والدرجـة والكليـة)
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األقصى وطلبـة األزهـر على مقيـاس التوافـق النفيس

أبعـاد الصالبـة النفسـية والدرجـة الكليـة للصالبـة

واالجتامعـي.

النفسـية لصالـح املتفوقين.

تعقيب عىل الدراسات السابقة:

كام قـام صالح واملصـدر (2013م) بإجراء دراسـة

يتضـح مـن العـرض السـابق للدراسـات السـابقة

هدفـت إىل معرفـة العالقـة بين الصالبة النفسـية لدى

أنـه ال يوجـد دراسـات تناولـت الصالبـة النفسـية

الشـباب اجلامعـي بمحافظـة غـزة ،وبين التوافـق

لـدى طالب املرحلـة الثانويـة بمدينة الريـاض ،وذلك

النفسي واالجتامعـي ،ومعرفـة الفـروق بين الطلبـة

يف حـدود علـم الباحـث ،حيـث اقتصرت دراسـة

على مقيـاس الصالبـة النفسـية والتوافـق النفسي
ً
طبقـا ملتغيرات( :النـوع ،واملسـتوى
واالجتامعـي

(البريقـدار2011 ،م) على طلبـة كليـة الرتبيـة بجامعة
املوصـل ،واقتصرت دراسـة (اجلهنـي2011 ،م) عىل

الـدرايس ،ونـوع اجلامعـة) ،وتكونـت عينـة الدراسـة
مـن  232طالب ًا وطالبـة من امللتحقين بجامعة األقىص

طلبـة الثانويـة العامـة بمدينـة الطائـف ،واقتصرت

مقيـاس الصالبـة النفسـية ومقيـاس التوافـق النفسي

الثانـوي بمدينـة مكـة املكرمة ،وبالتـايل يتميـز البحث

دراسـة (العبـديل2012 ،م) على طلاب التعليـم

وجامعـة األزهـر بمحافظـة غـزة ،واسـتخدم الباحثان

عـن غيره مـن الدراسـات السـابقة باختالفـه عنهـا يف

واالجتامعـي مـن إعدادمهـا ،وتوصلـت الدراسـة إىل

تناولـه للصالبـة النفسـية يف ضـوء بعـض املتغيرات

أن درجـة الصالبـة النفسـية لـدى أفـراد العينـة بلغـت

الديموجرافيـة لـدى طلاب املرحلـة الثانويـة بمدينـة

 72.1%وأن التوافـق النفسي واالجتامعـي لـدى أفراد

الريـاض ،وأشـارت بعـض الدراسـات السـابقة إىل
وجـود فروق يف الصالبة النفسـية تبع ًا ملتغري التخصص

العينـة بلغـت نسـبته  ،73.1%كما أظهـرت الدراسـة
أن هنـاك عالقـة دالـة إحصائيـ ًا بين الصالبـة النفسـية

الـدرايس ،وذلـك لصالح طلاب التخصـص العلمي،

والتوافـق النفسي واالجتامعـي لـدى أفـراد العينـة،

مثـل دراسـة (البريقـدار2011 ،م) ،بينما مل ُتشر باقـي

كما أظهرت عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصائية
على مقيـاس الصالبة النفسـية تبع ًا ملتغريات الدراسـة،

الدراسـات ملثـل هـذه الفـروق ،وأشـارت بعـض

إحصائيـة على مقيـاس التوافـق النفسي واالجتامعـي

تعـزى ملتغير املسـتوى الـدرايس مثـل دراسـة (صالح

الدراسـات إىل عـدم وجود فـروق يف الصالبة النفسـية

كما أظهـرت نتائج الدراسـة وجـود فـروق ذات داللة

واملصـدر2013 ،م) ،بينما أشـارت بعض الدراسـات

تعزى ملتغير النوع ،ولصالـح الطالبـات ،وعدم وجود

إىل وجـود فـروق يف الصالبـة النفسـية تعـزى ملتغير

فـروق ذات داللـة إحصائيـة تعـزى ملتغير املسـتوى

املسـتوى الـدرايس مثل دراسـة (البريقـدار2011 ،م)،

الـدرايس على مقيـاس التوافـق النفسي واالجتامعـي،

وأفـاد الباحـث مـن الدراسـات السـابقة يف اختيـار

وعـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصائيـة بين طلبـة
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منهج البحث:

موضـوع البحـث ،حيـث يعد مـن املوضوعـات املهمة

هـو املنهـج الوصفـي املقـارن للتحقق مـن الفروق

يف املجـال النفسي ،كما أفـاد الباحـث مـن الدراسـات

يف الصالبـة النفسـية (األبعـاد والدرجـة الكليـة) بين

السـابقة باختيـار أداة البحـث ،ويف اسـتخدام املنهـج
الوصفـي املقـارن ألنـه أكثـر ُقرب ًا مـن امليـدان احلقيقي

طلاب املرحلـة الثانويـة بمدينـة الريـاض والتـي قـد

ترجـع إىل متغير السـنة الدراسـية (األوىل -الثانيـة-

للسـلوك اإلنسـاين يف دراسـة متغيرات البحـث.

الثالثـة) والتخصـص الـدرايس (علوم طبيعيـة -علوم

فرضيات البحث:

رشعيـة) ،وعـدد أفـراد األرسة (أقل من  5أفـراد -من
 5إىل  7أفـراد  -8أفـراد فأكثـر).

بعـد اإلطلاع على األطـر النظريـة والبحـوث

والدراسـات السـابقة ،متثلـت فرضيـات البحـث على

جمتمع البحث:

النحـو التـايل:

• ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصائيـة يف

تكـون جمتمع البحـث من الطالب الذكـور باملرحلة

تعـزى إىل متغير السـنة الدراسـية (األوىل ـ

عددهـم  46136طالـب للعـام الـدرايس 1436هــ

الثانويـة باملـدارس احلكوميـة بمدينة الريـاض ،والبالغ

الصالبـة النفسـية (األبعـاد والدرجـة الكليـة)

(دليـل التعليم العـام1436 ،هـ).

الثانيـة ـ الثالثـة) لدى طلاب املرحلـة الثانوية

وقـد تـم اختيـار مدينـة الريـاض لتعـدد املـدارس

بمدينـة الريـاض.

وتنـوع الطلاب واختالفهـم ووجـود الفـروق بينهـم

• توجـد فـروق ذات داللة إحصائيـة يف الصالبة

ولكثـرة أعـداد الطلاب.

النفسـية (األبعـاد والدرجـة الكليـة) تعزى إىل
متغير التخصـص الـدرايس (علـوم طبيعيـة ـ

علـوم رشعيـة) لـدى طلاب املرحلـة الثانوية
بمدينـة الريـاض.

• ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصائيـة يف
الصالبـة النفسـية (األبعـاد والدرجـة الكليـة)

تعـزى إىل متغير عـدد أفـراد األرسة (أقـل من
 5أفـراد ـ مـن  5إىل  7أفـراد ـ  8أفـراد فأكثـر)

لـدىطلاباملرحلـةالثانويـةبمدينـةالريـاض.
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عينة البحث:
اعتمـــد الباحـــث عـــى الطريقـــة العشـــوائية يف
اختيـــار أفـــراد عينـــة البحـــث وذلـــك مـــن طـــاب
املرحلـــة الثانويـــة باملـــدارس احلكوميـــة بمدينـــة
الريـــاض ،حيـــث تـــم حـــر أعـــداد الطـــاب
الذكـــور يف مرحلـــة الثانويـــة باملـــدارس احلكوميـــة
بمدينـــة الريـــاض والبالـــغ عددهـــم  46136طالـــب
للعـــام الـــدرايس 1436هــــ ،وتـــم حـــر أعـــداد
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املـــدارس احلكوميـــة للمرحلـــة الثانويـــة حســـب
إحصائيـــات إدارة الرتبيـــة والتعليـــم طبقـــ ًا للجهـــات
األصليـــة (رشق ،غـــرب ،شـــال ،جنـــوب ،وســـط)
مدينـــة الريـــاض إىل  113مدرســـة (دليـــل التعليـــم
العـــام1436 ،هــــ).
وتـــم وضـــع هـــذه املـــدارس يف جـــداول ،وتـــم
االختيـــار عشـــوائي ًا ملدرســـتني مـــن كل مركـــز

ومـــن عـــدد أفـــراد األرسة (أقـــل مـــن  5أفـــراد ــــــ

مـــن  5إىل  7أفـــراد ــــــــ  8أفـــراد فأكثـــر) باملرحلـــة
الثانويـــة يف مدينـــة الريـــاض واجلـــداول رقـــم (،)1

( ،)2و( )3توضـــح ذلـــك.

جدول رقم ()1
وصف أفراد عينة البحث من حيث السنة الدراسية

تعليمـــي (مركـــز يف الـــرق ،مركـــز يف الغـــرب،
مركـــز يف الشـــال ،مركـــز يف اجلنـــوب ،ومركـــز يف
الوســـط) بمدينـــة الريـــاض ،وبعـــد ذلـــك تـــم توزيـــع
مجيـــع طـــاب الســـنة الدراســـية (األوىل ــــــ الثانيـــة
ـــــــ الثالثـــة) مـــن التخصصـــات (علـــوم طبيعيـــة ــــــ
علـــوم رشعيـــة) مـــن أفـــراد األرسة (أقـــل مـــن 5
أفـــراد ــــــ مـــن  5إىل  7أفـــراد ــــــــ  8أفـــراد فأكثـــر)
يف جـــداول وهـــي عبـــارة عـــن قائمـــة مـــن األرقـــام،
تـــم أخذهـــا مـــن خـــال قوائـــم الطـــاب باملدرســـة
وترتيبهـــا بواســـطة الكمبيوتـــر ،وذلـــك لضـــان
عـــدم تسلســـلها وأخـــذ عينـــة عشـــوائية منهـــا بلغـــت
 1248طالبـــ ًا ،حيـــث تـــم توزيـــع  1300اســـتبانة
للصالبـــة النفســـية عـــى عينـــة البحـــث ،وتـــم
مجـــع  1248وهـــي املناســـب مـــن االســـتبانات،
وكان الفاقـــد  52اســـتبانه ،وذلـــك لعـــدم اكتـــال
بياناهتـــا وعـــدم اإلجابـــة عليهـــا بشـــكل مناســـب،
وبالتـــايل أصبحـــت عينـــة البحـــث  1248طالبـــ ًا تـــم
اختيارهـــم عشـــوائي ًا مـــن الســـنة الدراســـية (األوىل
ـــــــ الثانيـــة ـــــــــ الثالثـــة) ومـــن التخصصـــات
الدراســـية (علـــوم طبيعيـــة ــــــــ علـــوم رشعيـــة)

السنة الدراسية

العدد

النسبة المئوية

أول ثانوي

431

%34.5

ثاني ثانوي

414

%33.2

ثالث ثانوي

403

%32.3

اإلجمالي

1248

%100.0

يتضـح مـن اجلـدول السـابق رقـم ( )1أن حجـم
عينـة البحث  1248طالبـ ًا ،تم اختيارهم عشـوائي ًا من
طلاب املرحلـة الثانويـة باملـدارس احلكوميـة بمدينـة
الريـاض ،بواقـع  431طالب ًا من الصـف األول ثانوي،
و 414طالبـ ًا من الصـف الثاين ثانـوي ،و 403طالب

مـن الصـف الثالـث ثانوي.

جدول رقم ()2

وصف أفراد عينة البحث من حيث التخصص الدراسي
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التخصص الدراسي

العدد

النسبة المئوية

علوم طبيعية

396

%31.7

علوم شرعية

417

%33.4

لم يتخصص

435

%34.9

اإلجمالي

1248

%100.0
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يتمتـع بصـدق وثبـات مناسـبني ،مما يضمـن صالحيته

ويتضـح مـن اجلـدول السـابق رقـم ( )2أن حجـم
عينـة البحـث  1248طالب ًا تـم اختيارهم عشـوائي ًا من

لالسـتخدام ،كما يتميـز بوضـوح املفردات مـن حيث

املعنـى والصياغـة اللغويـة ،وهـو ُمعد لطلاب املرحلة

طلاب املرحلـة الثانويـة باملـدارس احلكوميـة بمدينـة
الريـاض ،بواقـع  396طالبـ ًا ختصـص علـوم طبيعيـة،

الثانويـة يف البيئة السـعودية ،وهي نفسـها عينة البحث،

يتخصص .

اآليت:

و 417طالبـ ًا ختصـص علـوم رشعيـة ،و 435طالبـ ًا مل

وقامـت ُمعدة املقيـاس عند إعدادهـا للمقياس بمراعاة
 -االطـــاع عـــى الـــراث النفـــي والنظريـــات

جدول رقم ()3

وكل مـــا يتعلـــق بالصالبـــة النفســـية خاصـــة

وصف أفراد عينة البحث من حيث عدد أفراد األسرة

لـــدى طـــاب املرحلـــة الثانويـــة.

عدد أفراد األسرة

العدد

النسبة المئوية

أقل من  5أفراد

423

%33.9

 7 -5أفراد

454

%36.4

 8أفراد فأكثر

371

%29.7

العربيـــة واألجنبيـــة ذات العالقـــة بالصالبـــة

اإلجمالي

1248

%100.0

 -االطـــاع عـــى املقاييـــس التـــي ُصممـــت يف

 الرجـــوع إىل بعـــض الدراســـات واألبحـــاثالنفســـية ،لإلفـــادة منهـــا يف بنـــاء املقيـــاس.

هـــذا املجـــال.

يتضـح مـن اجلـدول السـابق رقـم ( )3أن حجـم
عينـة البحـث  1248طالب ًا تـم اختيارهم عشـوائي ًا من

وبعـد اطلاع الباحثـة على تلـك املصـادر قامـت

بصياغـة جمموعـة مـن العبـارات بأسـلوب واضـح
ومفهـوم ،ومراجعتهـا لغويـ ًا ،وتـم عرضهـا على

طلاب املرحلـة الثانويـة باملـدارس احلكوميـة بمدينـة
الريـاض ،بواقـع  423طالبـ ًا عـدد أفـراد األرسة أقـل

جمموعـة مـن املتخصصين ،وتـم حتديـد ثالثـة أبعـاد

مـن  5أفـراد ،و 454طالـب عـدد أفـراد األرسة مـن
 7-5أفـراد ،و 371طالبـ ًا عـدد أفـراد األرسة  8أفـراد

للمقيـاس وهـي:

ُبعـد االلتـزام :وهـو تبنـي الفـرد لقيـم ومبـادئ

فأ كثر .

ومعتقـدات وقوانين وأهـداف حمـددة ،ومتسـكه

أدوات البحث:

والتزامـه هبا ،ودفاعه عنهـا ،وحتمله املسـؤولية جتاهها،

هـي عبـارة عـن املقيـاس الـذي تـم اسـتخدامه يف

وجتـاه نفسـه وجمتمعـه ،ويتكـون هـذا البعـد مـن 18

الصالبـة النفسـية إعـداد (املقاطي1433 ،هــ) ،ووقع

ُبعـد التحكـم :وهو قـدرة الفرد على توقع حدوث

عبـارة.

البحـث جلمـع البيانـات واملعلومـات ،وهـو مقيـاس

املواقـف الصعبـة بنـاء على معايشـته للواقـع ووضعـه

االختيـار على هذا املقيـاس ،لعـدة مبررات ،وهي أنه
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التاليـة (،48 ،38 ،30 ،29 ،22 ،21 ،18 ،14 ،12

اخلطـط املناسـبة ملواجهتهـا ،والتقليـل مـن آثارها عند
حدوثهـا ،مسـتثمر ًا كل ما قـد يتوفر لديه مـن إمكانات

 ،)52 ،51 ،50ويتـم عكـس حسـاب الدرجـات مـن
( 1إىل  )3وذلـك ( )1تنطبـق ( )2أحيانـ ًا ( )3ال تنطبـق،

وقـدرات ماديـة ومعنويـة ،واستراتيجيات عقليـة،
ً
ومتحكما يف انفعاالتـه ،ويتكـون
مسـيطر ًا على نفسـه

وتشير الدرجـة املرتفعـة على املقيـاس إىل مسـتوى ٍ
عال

ُبعـد التحـدي :وهـو قـدرة الفـرد على التكيف مع

للمقيـاس ،وذلـك بعـد تطبيقـه على عينـة اسـتطالعية

ورضوريـة البـد مـن حدوثهـا أكثر مـن كوهنا تشـكل
هتديـد ًا له ،فتلـك املواقـف اجلديـدة والغريبة تسـاعده

وأصبـح عـدد عبـارات املقيـاس يف صورتـه النهائيـة

 52عبـارة ،وبعـد ذلـك قامـت ُمعـدة املقيـاس بحسـاب

باملصـادر النفسـية واالجتامعيـة التـي تسـاعده على

عـرض عبـارات املقيـاس على جمموعة مـن املتخصصني

مـن الصالبة النفسـية ،كما تم حسـاب الصـدق والثبات

هـذا البعـد مـن  14عبارة.

مـن طلاب املرحلـة الثانويـة ،حيث بلـغ عددهـم 300
طالـب وطالبـة مقسـمني إىل  150طالبـ ًا 150 ،طالبـة،

مواقـف احليـاة اجلديـدة ،وتقبلهـا بـكل مـا فيهـا مـن
مسـتجدات سـارة أو ضـارة ،باعتبارهـا أمـور ًا طبيعية

صـدق املقيـاس مـن خلال صـدق املحكمين حيـث تم

على املبـادرة واستكشـاف البيئـة وزيـادة معرفتـه

يف جمـال علـم النفـس مـن قسـم علـم النفـس بجامعـة

مواجهـة املشـكالت بفاعليـة ،ويتكـون هـذا البعد من

امللـك سـعود ،وقسـم علـم النفـس بجامعـة امللـك عبد

 20عبـارة.

وبذلـك حيتـوي املقيـاس على  52عبـارة ،منهـا

العزيـز وتـم إجـراء التعديلات الالزمة عليه ،كما قامت

النفسـية لـدى طلاب املرحلـة الثانويـة ،كما يشـمل

الصالبـة النفسـية ،واجلدول التـايل رقـم ( )4يوضح قيم

عبـارات موجبـة وعبـارات سـالبة ُتركـز على الصالبة

ُمعـدة املقياس بحسـاب صـدق االتسـاق الداخيل ملقياس
معاملات االرتبـاط بني الدرجـة الكلية ملقيـاس الصالبة

املقيـاس على ثالثـة بدائـل ،حيـث يتـم حسـاب
الدرجـات مـن  1إىل  3وذلـك  3تنطبـق  2أحيان ًا  1ال

النفسـية وأبعـاد مقيـاس الصالبة النفسـية.

تنطبـق.

وذلـك يف حال العبارات املوجبـة وهي ( )40عبارة

موجبـة الصياغـة وهـي ( ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1

جدول رقم ()4
معامل االرتباط بين الدرجة الكلية لمقياس الصالبة النفسية
وأبعاد مقياس الصالبة النفسية ن=300

،25 ،24 ،23 ،20 ،19 ،17 ،16 ،15 ،13 ،11 ،10

،39 ،37 ،36 ،35 ،34 ،33 ،32 ،31 ،28 ،27 ،26

 ،)49 ،47 ،46 ،45 ،44 ،43 ،42 ،41 ،40وكذلك
حيتـوي املقيـاس على  12عبـارة سـالبة متثلهـا األرقام
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البعد

معامل االرتباط

االلتزام

0.870

التحكم

0.857

التحدي

0.845
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يتضـح مـن اجلـدول السـابق رقـم ( )4أن

االتسـاق الداخلي هلـذا املقيـاس .ومـن ثـم قامـت

الصالبـة النفسـية وأبعاد املقياس (االلتـزام ،التحكم،

درجـات كل عبـارة والدرجـة الكليـة للبعـد الـذي

ُمعـدة املقيـاس بحسـاب معامـل ارتباط بريسـون بني

معاملات االرتبـاط بين الدرجـة الكليـة ملقيـاس

تنتمـي إليـه ،وذلـك بالنسـبة جلميـع أبعـاد مقيـاس

والتحـدي) ،تراوحـت مـا بين ( 0.845ــــــــــ
 ،)0.870وهـي معاملات مرتفعـة ودالـة إحصائيـ ًا

الصالبـة ،واجلـداول رقـم ( )7( ،)6( ،)5توضـح

ذلـك:

عنـد مسـتوى داللـة ( )0.01وهـذا يشير إىل صدق

جدول رقم ()5
معامل االرتباط بين عبارات بعد االلتزام والدرجة الكلية لبعد االلتزام ن=300
العبـــــــــــــــــــــــــــــــارة

معامل االرتباط

أبادر بالوقوف بجانب اآلخرين عند
مواجهتهم ألي مشكلة.

0.767

أشعر بالسعادة عندما أقوم بمساعدة
اآلخرين على مواجهتهم مشكلتهم.

0.853

أحاول إنجاز أعمالي في موعدها
المحدد.

0.742

العبــــــــــــــــــــــــارة
لدي القدرة على تحقيق أهدافي مهما
كانت العقبات.
حياتي اليومية مليئة باألشياء التي
تجعلني أهتم بها.
يعتبرني اآلخرون شخصاً مفعماً
بالحيوية والطاقة.

معامل االرتباط
0.732
0.750
0.860

أعامل اآلخرين باألسلوب الذي
أحب أن يعاملوني به.

0.820

أستطيع أن أصف نفسي بأنني
شخصية قوية.

0.730

أفكر في أهمية ما أعمله ومدى
فائدته لآلخرين قبل أن أقوم به.

0.846

والئي لبعض القيم والمبادئ اإليجابية
جعل لحياتي قيمة.

0.798

لدي القدرة على تعديل أهدافي
وقيمي إذا دعت الضرورة لذلك.

0.717

أحرص على تحمل المسؤولية وأداء
ما هو مطلوب مني.

0.881

أعتقد أن اإلنسان يجب أن يكون
مخلصاً في عمله.

0.775

أحرص على االلتزام بقيمي ومبادئي.

0.759

ال أتنازل عن حقوقي بسهولة.

0.707

ال توجد لدي أهداف أسعى إلى التمسك
بها والدفاع عنها.

0.895

أحرص دائماً على بذل كل ما في
وسعي إلتقان العمل الذي أقوم به.

0.781

ال أتردد في السعي وراء المشاركة
في أي نشاط يخدم المجتمع الذي
أعيش فيه.

0.717
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جدول رقم ()6
معامل االرتباط بين عبارات بعد التحكم والدرجة الكلية لبعد التحكم ن=300
معامل االرتباط

العبـــــــــــــــــارة

معامل االرتباط

العبـــــــــــــــــــــــــــــــارة
كل ما يحدث لي من أمور هو
نتيجة لتخطيطي الجيد.

0.754

أستطيع السيطرة على أعصابي
والتحكم في غضبي على نحو
جيد.

0.755

الاعترف بالحظ( .بل بالجهد
والعمل).

0.873

أتخذ قراراتي بنفسي وال تملى
علي من مصدر خارجي.

0.856

أتصرف بتسرع في بعض
المواقف الغامضة دون حساب
لما قد يترتب على ذلك من نتائج
سلبية.

0.719

أحرص على التخطيط السليم
لمختلف أمور حياتي.

0.710

اعتقد أن الناس ال يحتاجون
إلى بعضهم البعض ويمكنهم
االعتماد على أنفسهم.

0.770

أحل مشكالتي بنفسي دون
االعتماد كثيراً على اآلخرين.

0.812

لدي القدرة على التحكم فيما
يواجهني من ضغوط.

0.754

يسهل إثارتي عندما يعمد
البعض إلى مضايقتي.

0.898

اعتقد أن حياة األفراد تتأثر
بقوى خارجية (كالحظ والحسد
 ...إلخ) ال يمكنهم السيطرة
عليها.

0.755

سبب نجاحي في أموري
الدراسية يعتمد على قدراتي
وجهودي وليس على الحظ
والصدفة.

0.833

اخطط لحياتي وال أترك ذلك
للحظ والظروف الخارجية

0.857

أعتقد أن أسباب الفشل تعود
للشخص نفسه.

0.762

لبعـد االلتـزام وعباراتـه .ويتضـح مـن اجلدول السـابق

يتضـح مـن جـدول السـابق رقـم ( )5أن قيـم

رقـم ( )6أن قيـم معاملات االرتبـاط بين الدرجـة

معاملات االرتبـاط بين الدرجـة الكليـة لبعـد االلتزام
وكل عبـارة مـن عبـارات بعـد االلتـزام دالـة إحصائيـ ًا،

الكليـة لبعـد التحكـم وكل عبـارة مـن عبـارات بعـد
التحكـم تراوحـت بين ( 0.710ـــــ  )0.898وهـي
قيـم دالـة إحصائي ًا عند مسـتوى داللة ( )0.01مما يشير

حيـث تراوحـت معاملات االرتبـاط مـا بين (0.707
ــــــــــ  )0.895وهي قيم دالة إحصائي ًا عند مسـتوى

إىل صـدق االتسـاق الداخلي لبعـد التحكـم وعباراتـه.

داللـة ( )0.01ممـا يشير إىل صـدق االتسـاق الداخلي
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جدول رقم ()7
معامل االرتباط بين عبارات بعد التحدي والدرجة الكلية لبعد التحدي ن=300
العبـــــــــــــــــــــــــــــــارة

العبـــــــــــــــــــارة

معامل االرتباط

معامل االرتباط

نادراً ما أطلب مساعدة من قبل
اآلخرين.

0.883

أستمتع بالتعامل مع المواقف
الجديدة والغريبة.

0.792

أعتقد أن مواجهتي للمشكالت
دليل على قوة تحملي.

0.804

أحب أن أعمل أشياء جديدة
ومختلفة.

0.781

أشعر بالنشاط والحيوية عندما
يطلب مني أداء عمل ما.

0.710

أجد متعة عندما يكون لدي القدرة
على مواجهة تحديات الحياة.

0.896

أسعى إلى مواجهة المشكالت
ألني أثق في قدرتي على حلها.

0.751

المشكالت التي ال أستطيع
مواجهتها أهرب منها.

0.714

أرى الضغوط التي تواجهني
من طبيعة الحياة وال بد من
مواجهتها.

0.745

أصر على مواصلة ما أقوم
به من عمل حتى لو تعرضت
لصعوبات في ذلك.

0.785

0.721

المشكالت التي تواجهني تحد من
قدرتي على التحدي.

0.872

0.806

أشعر بالضيق والتوتر عندما
أتعرض للمواقف الغامضة.

0.741

أشعر بعدم كفاءتي وقدرتي
على مواجهة المشكالت التي
تصادفني.

0.815

أتغلب على ما يواجهني من
مشكالت بسهولة.

0.795

أشعر بعدم ثقتي بنفسي وبأني
عبء على اآلخرين.

0.754

أثق في قدرتي على التعامل مع
المواقف الجديدة دون مساعدة من
قبل اآلخرين.

0.868

أفتقد إلى مواهب وقدرات كثيرة
تساعدني على مواجهة الحياة
ومشكالتها.

0.710

أشعر بالحزن عندما ال أجد من
يساعدني.

0.724

أعتقد بأنه لدي حب لالستطالع
أكثر من معظم اآلخرين.
دائماً لدي شعور بأنه سوف
تواجهني مشكالت.

يتضـح مـن اجلـدول السـابق رقـم ( )7أن قيـم

عنـد مسـتوى داللـة ( )0.01ممـا يشير إىل صـدق

وكل عبـارة مـن عبـارات بعـد التحـدي تراوحـت بني
(0.710ـــــــــــ  )0.896وهـي قيم دالـة إحصائي ًا

ُمعـدة املقيـاس بحسـاب ثبـات املقيـاس عـن طريـق

االتسـاق الداخلي لبعـد التحـدي وعباراته.كما قامت

معاملات االرتبـاط بني الدرجـة الكلية لبعـد التحدي

إعـادة تطبيـق مقيـاس الصالبـة النفيسـة على أفـراد
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العينـة أنفسـهم (ن= 150 ،)300طالبـ ًا 150 ،طالبة،

كما قامـت ُمعـدة املقيـاس بحسـاب ثبـات املقياس
ككل وأبعـاده عـن طريـق حسـاب معامـل ألفـا
كرونبـاخ واجلـدول السـابق رقـم ( )9يوضـح أن قيم
معاملات الثبـات للمقيـاس ككل وألبعـاده تراوحت
بين ( 0.782ـ  ،)0.842وهـي قيـم تشير إىل ثبـات
املقيـاس .كما قامـت ُمعـدة املقيـاس بحسـاب ثبـات
مقيـاس الصالبـة النفسـية عـن طريق حسـاب التجزئة
النصفيـة واجلـدول التـايل رقـم ( )10يوضـح ذلـك:

مرتين حتـت ظـروف متشـاهبة ،واجلـدول رقـم ()8

يوضـح نتائـج اختبـار ثبـات املقيـاس:
جدول رقم ()8

معامل ثبات مقياس الصالبة النفسية وأبعاده
عن طريق إعادة التطبيق ن=300
البعد

معامل االرتباط بين درجات األفراد
في التطبيقين

االلتزام

0.973

التحكم

0.980

ثبات مقياس الصالبة النفسية عن طريق

التحدي

0.953

التجزئة النصفية ن=300

الدرجة الكلية

0.989

جدول رقم ()10

يتضـح مـن اجلدول السـابق رقـم ( )8أن معامالت

االرتبـاط بين درجـات األفـراد يف التطبيقين األول
والثـاين ملقيـاس الصالبـة النفسـية وأبعـاده (االلتـزام،

التحكم ،والتحدي) تراوحـت بني (0.953ـ)0.989
وهـي قيـم تشير إىل ثبـات املقياس.

حساب الثبات ألبعاد مقياس الصالبة النفسية وللمقياس
ككل عن طريق معامل ألفا كرونباخ ن=300
البعد
االلتزام

0.782

التحكم

0.805

التحدي

0.814

معامل ألفا كرونباخ
للمقياس ككل

0.842

االلتزام

0.765

التحكم

0.781

التحدي

0.809

معامل ثبات التجزئة
النصفية للمقياس ككل

0.829

يتضـح مـن اجلـدول السـابق رقـم ( )10أن معامـل
ثبـات مقيـاس الصالبـة النفسـية للمقيـاس ككل وألبعاده
تراوحت بين ( 0.765ـ  ،)0.829وهي معامالت تشير
إىل ثبـات املقيـاس .وقـام الباحث يف هذا البحـث بالتحقق
مـن صـدق مقيـاس الصالبـة النفسـية عـن طريـق تطبيقه
على عينـة اسـتطالعية بلغـت  120طالبـ ًا مـن طلاب
املرحلـة الثانويـة بمدينـة الريـاض غير العينـة الرئيسـة،
وقـد راعـى الباحـث أن تكـون مواصفـات هـذه العينـة
مطابقـة ملواصفـات العينة األساسـية ،وتم حسـاب صدق
االتسـاق الداخلي لـه من خالل حسـاب معامـل االرتباط
بين درجـات كل بعد مـن أبعاد املقيـاس والدرجـة الكلية

جدول رقم ()9

معامل ألفا كرونباخ للثبات

البعد

معامل ثبات االختبار عن
طريق التجزئة النصفية
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يتضـح مـن اجلـدول السـابق رقـم ( )11أن معامالت
االرتبـاط بين الدرجـة الكليـة ملقيـاس الصالبـة النفسـية
وأبعاد املقيـاس (االلتزام ،التحكـم ،والتحدي) ،تراوحت
مـا بين ( 0.673ـــــــــ  ،)0.786وهـي معامالت دالة
إحصائيـ ًا عنـد مسـتوى داللـة ( ،)0.01وهـذا يشير إىل
صـدق االتسـاق الداخلي ملقيـاس الصالبة النفسـية.
كما قام الباحـث يف هذا البحث بحسـاب معامالت
االرتبـاط بين درجـة كل مفـردة مـن مفـردات مقياس
الصالبـة النفسـية ودرجـة البعـد الـذي تنتمـي إليـه،
وذلـك بالنسـبة جلميع أبعـاد مقياس الصالبة النفسـية،
واجلـداول رقـم ( )14( ،)13( ،)12توضـح ذلـك.

جدول رقم ()11
معامل االرتباط بين الدرجة الكلية لمقياس الصالبة النفسية
وأبعاد مقياس الصالبة النفسية ن = 120
البعد

معامل االرتباط

االلتزام

**0.673

التحكم

**0.702

التحدي

**0.786
** دال عند مستوى ()0.01

لـه ،واجلـدول السـابق رقـم ( )11يوضـح قيـم معامالت
االرتبـاط بين الدرجـة الكليـة ملقيـاس الصالبـة النفسـية
وأبعـاد مقيـاس الصالبة النفسـية.

جدول رقم ()12
معامل االرتباط بين عبارات بعد االلتزام والدرجة الكلية لبعد االلتزام ن =120
العبـــــــــــــــــــــــــــــــارة
أبادر بالوقوف بجانب اآلخرين عند مواجهتهم
ألي مشكلة.
أشعر بالسعادة عندما أقوم بمساعدة اآلخرين
على مواجهتهم مشكلتهم.
أحاول إنجاز أعمالي في موعدها المحدد.
أعامل اآلخرين باألسلوب الذي أحب أن
يعاملوني به.
أفكر في أهمية ما أعمله ومدى فائدته لآلخرين
قبل أن أقوم به.
لدي القدرة على تعديل أهدافي وقيمي إذا دعت
الضرورة لذلك.
أعتقد أن اإلنسان يجب أن يكون مخلصاً في
عمله.
ال أتنازل عن حقوقي بسهولة.
أحرص دائماً على بذل كل ما في وسعي إلتقان
العمل الذي أقوم به.

معامل
االرتباط
)**(.347
)**(.368
)**(.336
)**(.376
)**(.547
)**(.500

معامل
االرتباط

العبــــــــــــــــــــارة
لدي القدرة على تحقيق أهدافي مهما
كانت العقبات.
حياتي اليومية مليئة باألشياء التي
تجعلني أهتم بها.
ً
ً
يعتبرني اآلخرون شخصا مفعما بالحيوية
والطاقة.
أستطيع أن أصف نفسي بأنني شخصية
قوية.
والئي لبعض القيم والمبادئ اإليجابية
جعل لحياتي قيمة.
أحرص على تحمل المسئولية وأداء ما
هو مطلوب مني.

)**( .454أحرص على االلتزام بقيمي ومبادئي.
ال توجد لدي أهداف أسعى إلى التمسك
)**(.435
بها والدفاع عنها.
ال أتردد في السعي وراء المشاركة في
)**(.501
أي نشاط يخدم المجتمع الذي أعيش فيه.

)**(.527
)**(.485
)**(.370
)**(.379
)**(.501
)**(.337
)**(.387
)**(.509
)**(.356

** دال عند مستوى ()0.01

221

حممد بن مترك آل شري القحطاين  :الصالبة النفسية يف ضوء بعض املتغريات الدميوجرافية لدى طالب املرحلة الثانوية مبدينة الرياض
جدول رقم ()13
معامل االرتباط بين عبارات بعد التحكم والدرجة الكلية لبعد التحكم ن =120
معامل االرتباط

العبــــــــــــــــــارة

العبـــــــــــــــــــــــــــــــارة

معامل االرتباط

كل ما يحدث لي من أمور هو
نتيجة لتخطيطي الجيد.

)**(.544

أستطيع السيطرة على أعصابي
والتحكم في غضبي على نحو
جيد.

)**(.535

ال أعترف بالحظ( .بل بالجهد
والعمل).

)**(.422

اتخذ قراراتي بنفسي وال تملى
علي من مصدر خارجي.

)**(.466

أتصرف بتسرع في بعض
المواقف الغامضة دون
حساب لما قد يترتب على ذلك
من نتائج سلبية.

)**(.313

أحرص على التخطيط السليم
لمختلف أمور حياتي.

)**(.454

اعتقد أن الناس ال يحتاجون
إلى بعضهم البعض ويمكنهم
االعتماد على أنفسهم.

)**(.451

أحل مشكالتي بنفسي دون
االعتماد كثيراً على اآلخرين.

)**(.375

لدي القدرة على التحكم فيما
يواجهني من ضغوط.

)**(.447

يسهل إثارتي عندما يعمد البعض
إلى مضايقتي.

)**(.527

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
للحظ والظروف الخارجية

)**(.468

أعتقد أن أسباب الفشل تعود
للشخص نفسه.

)**(.407
** دال عند مستوى ()0.01

وكل عبـارة مـن عبـارات بعـد التحكـم دالـة إحصائي ًا

يتضـح مـن اجلـدول السـابق رقـم ( )12أن مجيـع
قيـم معاملات االرتبـاط بين الدرجـة الكليـة لبعـد
االلتـزام وكل عبـارة مـن عبـارات بعـد االلتـزام دالـة
إحصائيـ ًا عنـد مسـتوى داللـة ( )0.01ممـا يشير إىل
صـدق االتسـاق الداخلي لبعـد االلتـزام وعباراتـه.

عنـد مسـتوى داللـة ( )0.01ممـا يشير إىل صـدق

االتسـاق الداخلي لبعـد التحكـم وعباراتـه.

يتضـح مـن اجلـدول رقـم ( )14أن مجيـع قيـم

معاملات االرتبـاط بني الدرجـة الكلية لبعـد التحدي
وكل عبـارة مـن عبـارات بعـد التحـدي دالـة إحصائي ًا

يتضـح من اجلدول السـابق رقـم ( )13أن مجيع قيم

معاملات االرتبـاط بني الدرجـة الكلية لبعـد التحكم

عنـد مسـتوى داللـة ( ،)0.01ممـا يشير إىل صـدق
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جدول رقم ()14
معامل االرتباط بين عبارات بعد التحدي والدرجة الكلية لبعد التحدي ن =120
معامل االرتباط

العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة

معامل االرتباط

العبـــــــــــــــــــــــــــــــارة
نادراً ما أطلب مساعدة من قبل
اآلخرين.

)**(.452

أستمتع بالتعامل مع المواقف الجديدة
والغريبة.

)**(.336

أعتقد أن مواجهتي للمشكالت دليل
على قوة تحملي.

)**(.523

أحب أن أعمل أشياء جديدة ومختلفة.

)**(.421

أشعر بالنشاط والحيوية عندما يطلب
مني أداء عمل ما.

)**(.498

أجد متعة عندما يكون لدي القدرة
على مواجهة تحديات الحياة.

)**(.453

أسعى إلى مواجهة المشكالت ،ألني
أثق في قدرتي على حلها.

)**(.446

المشكالت التي ال أستطيع مواجهتها
أهرب منها.

)**(.524

أرى الضغوط التي تواجهني من
طبيعة الحياة وال بد من مواجهتها.

)**(.398

أصر على مواصلة ما أقوم به من
عمل حتى لو تعرضت لصعوبات
في ذلك.

)**(.587

)**(.611

المشكالت التي تواجهني تحد من
قدرتي على التحدي.

)**(.569

)**(.448

أشعر بالضيق والتوتر عندما أتعرض
للمواقف الغامضة.

)**(.476

أشعر بعدم كفاءتي وقدرتي على
مواجهة المشكالت التي تصادفني.

)**(.513

أتغلب على ما يواجهني من مشكالت
بسهولة.

)**(.387

أشعر بعدم ثقتي بنفسي وبأني عبء
على اآلخرين.

)**(.569

أثق في قدرتي على التعامل مع
المواقف الجديدة دون مساعدة من قبل
اآلخرين.

)**(.449

أفتقد إلى مواهب وقدرات كثيرة
تساعدني على مواجهة الحياة
ومشكالتها.

)**(.459

أشعر بالحزن عندما ال أجد من
يساعدني.

)**(.532

أعتقد بأنه لدي حب لالستطالع أكثر
من معظم اآلخرين.
دائماً لدي شعور بأنه سوف تواجهني
مشكالت.

** دال عند مستوى ()0.01

راعـى الباحـث أن تكون مواصفـات هذه العينـة مطابقة
ملواصفـات العينـة األصليـة للبحـث ،وتـم التحقـق من
ثبـات مقياس الصالبة النفسـية املسـتخدم يف هذا البحث
عـن طريـق حسـاب معامـل ثبـات ألفـا كرونبـاخ لـكل
بعـد مـن أبعـاد املقيـاس والدرجـة الكليـة لـه ،كما قـام

االتسـاق الداخلي لبعـد التحـدي وعباراتـه.
وقـام الباحـث يف هـذا البحـث بالتحقـق مـن ثبـات
مقيـاس الصالبـة النفسـية عـن طريـق تطبيقـه على عينة
اسـتطالعية بلغـت  120طالبـ ًا مـن طلاب املرحلـة
الثانويـة بمدينـة الريـاض غير العينـة الرئيسـة ،وقـد
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جدول رقم ()15
ثبات مقياس الصالبة النفسية باستخدام معامل ثبات ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية ن= 120
أبعاد المقياس
االلتزام
التحكم
التحدي
الدرجة الكلية

ألفا كرونباخ
0.730
0.711
0.765
0.872

الباحـث باسـتخدام طريقتـي التجزئة النصفية (سـبريمان
– بـراون ،وجتمان) للتحقق مـن ثبات املقيـاس ،واجلدول
السـابق رقـم ( )15يوضـح ذلك.
يتضـح مـن اجلدول السـابق رقـم ( )15أن قيـم معامل
الثبـات بطريقة ألفـا كرونباخ قـد تراوحت بين ()0.711
و( ،)0.872كما تراوحـت قيـم الثبـات بطريقتـي التجزئة
النصفيـة (سـبريمان_براون ،وجتمان) بين ()0.671
و( ،)0.855ومجيعهـا قيـم تـدل على ثبـات املقيـاس
وإمكانيـة االعتامد عليه والوثوق يف نتائجـه يف هذا البحث.
إجراءات تطبيق البحث:
مـن أجـل التحقـق مـن فرضيـات البحث قـام الباحث
باتبـاع اإلجـراءات التالية:
قـام الباحـث بتحديـد املقيـاس الـذي تـم تطبيقـه يف
البحـث ،وهـو مقياس الصالبـة النفسـية إعـداد (املقاطي،
 .)1433تـم تطبيـق أداة البحـث بصـورة أولية على العينة
االسـتطالعية ،والبالـغ عددهـا ( )120طالبـ ًا مـن السـنة
الدراسـية (األوىل ـ الثانيـة ـ الثالثـة) ومـن التخصـص
الـدرايس (علـوم طبيعيـة ـ علوم رشعيـة) ومن عـدد أفراد
األرسة (أقـل مـن  5أفـراد ــــ مـن  5إىل  7أفـراد ـ  8أفراد
فأكثـر) مـن طلاب املرحلـة الثانويـة بمدينـة الريـاض،

طريقة حساب الثبات
التجزئة النصفية
جتمان
سبيرمان_براون
0.710
0.710
0.671
0.672
0.742
0.744
0.854
0.855

وذلـك للتأكـد مـن الـدالالت السـيكومرتية للمقيـاس
املسـتخدم يف البحـث من خالل حسـاب الصـدق والثبات
له.التطبيـق للمقياس السـابق الذكر ،والذي تـم من خالله
مجـع البيانـات للتحقق من فرضيـات البحـث وأهدافه عىل
العينة األساسـية ،والبالـغ عددها  1248طالبـ ًا من املرحلة
الثانويـة بمدينـة الرياض مقسـمة إىل  431طالب ًا من السـنة
الدراسـية األوىل ،و 414طالب ًا من السـنة الدراسـية الثانية،
و 403طلاب مـن السـنة الدراسـية الثالثـة ،و 396طالبـ ًا
مـن ختصـص العلـوم الطبيعيـة ،و 417طالبـ ًا من ختصص
العلـوم الرشعيـة ،و 423طالبـ ًا عـدد أفراد أرستـه أقل من
 5أفـراد ،و 454طالبـ ًا عدد أفراد أرسته مـن  5إىل  7أفراد،
و 371طالبـ ًا عـدد أفـراد أرستـه  8فأكثـر ،وبعـد ذلـك تم
إدخـال البيانـات التـي تـم مجعهـا إىل احلاسـوب ومعاجلتها
إحصائيـ ًا عـن طريـق اسـتخدام الربنامـج اإلحصائـي
( .)SPSSتـم اسـتخالص النتائـج بعـد معاجلـة البيانات،
ثـم قـام الباحـث بعـرض النتائج وتفسيرها.
األساليب اإلحصائية املستخدمة بالبحث:
لإلجابـة عن تسـاؤالت البحث والتحقق مـن فرضياته
قـام الباحـث باسـتخدام عـدد مـن األسـاليب اإلحصائيـة
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البحـث ،وهـي كالتـايل:
نتائج الفرض األول:
ينـص الفـرض األول على أنـه“ :ال توجد فـروق ذات
داللـة إحصائيـة يف الصالبـة النفسـية (األبعـاد والدرجـة
الكليـة) تعـزى إىل متغير السـنة الدراسـية (األوىل ـ الثانيـة
ـ الثالثـة) لـدى طالب املرحلـة الثانويـة بمدينـة الرياض”.
وللتحقـق مـن صحـة هـذا الفـرض قـام الباحـث
بحسـاب الفـروق بين متوسـطات درجـات طلاب
السـنوات الدراسـية الثلاث يف الصالبـة النفسـية (األبعـاد
والدرجـة الكليـة) باسـتخدام األسـلوب اإلحصائي حتليل
التبايـن األحـادي  One Way ANOVAوجـاءت النتائـج

باسـتخدام احلزمـة اإلحصائيـة للعلـوم االجتامعيـة
 Statistical Package for Social Sciencesوالتـي يرمـز
هلـا باختصـار بالرمـز ( ،)SPSSواألسـاليب اإلحصائيـة
هي :
حتليـل التبايـن األحـادي ،واختبـار أقـل فـرق معنـوي
 ،LSDللتحقـق مـن الفـرض األول والثالـث.
اختبار (ت)  ،T-Testللتحقق من الفرض الثاين.
نتائج البحث وتفسريها:
وهـو عرض وتفسير للنتائـج التي توصـل إليها البحث
بعـد تطبيـق أدوات البحـث ،ومجـع البيانـات بواسـطة
هـذه األدوات ومعاجلتهـا إحصائيـ ًا عـن طريـق الربنامـج
اإلحصائـي ( ،)SPSSوفقـا لتسلسـل فرضيـات هـذا

كما يف اجلدولين رقـم ( )16و(:)17

جدول رقم ()16
األعداد والمتوسطات واالنحرافات المعيارية لدرجات عينة البحث على مقياس الصالبة النفسية وفقا لمتغير السنة الدراسية
البعد
االلتزام

التحكم

التحدي

المجموع

السنة الدراسية

العدد

المتوسط

االنحراف المعياري

أول ثانوي
ثان ثانوي
ٍ
ثالث ثانوي
اإلجمالي
أول ثانوي
ثان ثانوي
ٍ
ثالث ثانوي
اإلجمالي
أول ثانوي
ثان ثانوي
ٍ
ثالث ثانوي
اإلجمالي
أول ثانوي
ثان ثانوي
ٍ
ثالث ثانوي
اإلجمالي

431
414
403
1248
431
414
403
1248
431
414
403
1248
431
414
403
1248

43.2181
44.0942
44.6849
43.9824
30.8538
31.1159
31.8958
31.2772
44.5754
45.6256
46.4243
45.5208
118.6473
120.8357
123.0050
120.7804

5.34648
6.64407
4.13244
5.50888
3.79651
3.77401
4.17158
3.93594
6.28903
5.08117
9.98487
7.40984
12.67303
12.94922
15.05314
13.67986
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جدول رقم ()17
نتائج الفروق بين متوسطات طالب السنوات الدراسية الثالث في الصالبة النفسية
(األبعاد والدرجة الكلية) باستخدام تحليل التباين األحادي (ن = )1248
البعد

االلتزام

التحكم

التحدي

المجموع

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات
الحرية

متوسط
المربعات

بين المجموعات

455.810

2

227.905

داخل المجموعات

37387.803

1245

30.030

المجموع

37843.612

1247

بين المجموعات

242.225

2

121.112

داخل المجموعات

19075.849

1245

15.322

المجموع

19318.074

1247

بين المجموعات

718.749

2

359.374

داخل المجموعات

67748.710

1245

54.417

المجموع

68467.458

1247

بين المجموعات

3956.628

2

1978.314

داخل المجموعات

229405.215

1245

184.261

المجموع

233361.843

1247

ف

مستوى
الداللة

7.589

.001

7.904

6.604

10.736

.000

.001

.000

يتضـــح مـــن اجلـــدول الســـابق رقـــم

(األبعـــاد والدرجـــــــــــة الكليـــــــــــــة)،

إحصائيـــة عنـــد مســـتوى داللـــة ( )0.01بـــن

بحســــــــــاب أقـــل فـــرق معنـــوى LSD

وملعرفـــة اجتـــاه هـــذه الفـــروق قـــام الباحـــث

( )17أنـــه توجـــــــــــد فـــروق ذات داللـــة

كاختبـــار تتبعـــي ،وجـــاءت النتائـــج كـــا يف

متوســـطات درجـــات طـــاب السنــــــــوات

اجلـــدول رقـــم ( )18التـــايل:

الدراســـية الثالثـــة يف الصــــــــــابة النفســـية
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جدول رقم ()18
نتائج اختبار أقل فرق معنوي  LSDلمعرفة اتجاه الفروق وداللتها في الصالبة النفسية
(األبعاد والدرجة الكلية) التي تعزى للسنة الدراسية
أبعاد الصالبة النفسية
االلتزام

السنة الدراسية

أول ثانوي

ثاني ثانوي

ثالث ثانوي

أول ثانوي

-

)*(-.87611

)*(-1.46677

-

-.59066

ثان ثانوي
ٍ

-

ثالث ثانوي
أول ثانوي
التحكم

-

ثان ثانوي
ٍ

-.26211

)*(-1.04195

-

)*(-.77984
-

ثالث ثانوي
أول ثانوي
التحدي

-

ثان ثانوي
ٍ

)*(-1.05020

)*(-1.84891

-

-.79871

ثالث ثانوي
الدرجة الكلية للصالبة
النفسية

-

أول ثانوي
ثان ثانوي
ٍ
ثالث ثانوي

)*(-2.18842

)*(-4.35763

-

)*(-2.16921
* دال عند مستوى داللة ()0.05

الصالبـــة النفســـية (الدرجـــة الكليـــة وبعـــدي االلتـــزام

يتضـــح مـــن اجلـــدول رقـــم ( )18الســـابق

وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصائيـــة عنـــد

والتحـــدي) لصالـــح طـــاب الثـــاين الثانـــوي ،وتوجـــد

درجـــات طـــاب الثالـــث الثانـــوي ومتوســـطات

( )0.05بـــن متوســـطات درجـــات طـــاب الثالـــث

فـــروق ذات داللـــة إحصائيـــة عنـــد مســـتوى داللـــة

مســـتوى داللـــة ( )0.05بـــن متوســـطات

الثانـــوي ومتوســـطات درجـــات طـــاب الثـــاين

درجـــات طـــاب األول الثانـــوي يف الصالبـــة

النفســـية (الدرجـــة الكليـــة ومجيـــع األبعـــاد)

الثانـــوي يف الصالبـــة النفســـية (الدرجـــة الكليـــة وبعـــد

ذات داللـــة إحصائيـــة عنـــد مســـتوى داللـــة ()0.05

فـــإن فـــرض البحـــث مل يتحقـــق ،فنرفـــض الفـــرض

التحكـــم) لصالـــح طـــاب الثالـــث الثانـــوي ،وبالتـــايل

لصالـــح طـــاب الثالـــث الثانـــوي ،وتوجـــد فـــروق

الصفـــري ونقبـــل الفـــرض البديـــل ،وهـــو توجـــد

بـــن متوســـطات درجـــات طـــاب الثـــاين الثانـــوي

فـــروق ذات داللـــة إحصائيـــة يف الصالبـــة النفســـية

ومتوســـطات درجـــات طـــاب األول الثانـــوي يف
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(األبعـــاد والدرجـــة الكليـــة) تعـــزى إىل متغـــر الســـنة

بحســـاب الفـــروق بـــن متوســـطات درجـــات طـــاب

طـــاب املرحلـــة الثانويـــة بمدينـــة الريـــاض ،ويمكـــن

يف الصالبـــة النفســـية (األبعـــاد والدرجـــة الكليـــة)

ختصـــي (علـــوم طبيعيـــة ــــــــ علـــوم رشعيـــة)

الدراســـية (األوىل ــــــــ الثانيـــة ـــــــ الثالثـــة) لـــدى

باســـتخدام األســـلوب اإلحصائـــي اختبـــار (ت)

تفســـر هـــذه النتيجـــة بـــأن درجـــة الصالبـــة النفســـية

للفـــروق بـــن جمموعتـــن مســـتقلتني Independent

تـــزداد بتقـــدم الطالـــب يف الســـنة الدراســـية ،وذلـــك

 ، Samples T-Testوجـــاءت النتائـــج كـــا يف اجلـــدول

عـــر النضـــج واخلـــرات املكتســـبة مـــن تفاعـــل

رقـــم (.)19

الطـــاب مـــع زمالئهـــم وأســـاتذهتم ومـــن حوهلـــم،

يتضـح من اجلـدول رقـم ( )19وجود فـروق ذات

وباكتســـاب الطالـــب خـــرات حياتيـــة وتعليميـــة
أكثـــر ،ممـــا جيعلـــه قـــادر ًا عـــى مواجهـــة األحـــداث

داللـة إحصائيـة عنـد مسـتوى داللـة ( )0.01بين

عـــى نتائـــج الدراســـات الســـابقة ويف حـــدود علمـــه ال

ــــــ علـوم رشعيـة) يف الصالبـة النفسـية (الدرجـة

متوسـطات درجـات طلاب ختصصي (علـوم طبيعية

ومتتعـــه بصالبـــة نفســـية ،وبعـــد اطـــاع الباحـــث

الكليـة وبعـدي التحكـم والتحـدي) لصالـح طلاب

توجـــد دراســـات اتفقـــت أو اختلفـــت نتيجتهـــا مـــع

ختصـص العلـوم الطبيعيـة ،وال توجـد فـروق ذات

النتيجـــة احلاليـــة ،وبالتـــايل ينفـــرد البحـــث عـــن غـــره

داللـة إحصائيـة بين متوسـطات درجـات طلاب

مـــن الدراســـات الســـابقة باختالفـــه عنهـــا يف الكشـــف

ختصصي (علـوم طبيعيـة ــــــ علـوم رشعيـة) يف بعد

عـــن الفـــروق ذات الداللـــة اإلحصائيـــة يف الصالبـــة

االلتـزام (مـن أبعاد الصالبة النفسـية) ،ومما سـبق نقبل
فـرض البحـث جزئيـ ًا حيث توجـد فـروق ذات داللة

النفســـية (األبعـــاد والدرجـــة الكليـــة) والتـــي تعـــزى
إىل متغـــر الســـنة الدراســـية (األوىل ــــــــ الثانيـــة ـــــــ

إحصائيـة عند مسـتوى داللة ( )0.01بني متوسـطات

الثالثـــة) لـــدى طـــاب املرحلـــة الثانويـــة بمدينـــة

درجـات طلاب ختصصي (علـوم طبيعية ــــــ علوم

الريـــاض.

نتائج الفرض الثاين:

رشعيـة) يف الصالبـة النفسـية (الدرجة الكليـة وبعدي

ينـــص الفـــرض الثـــاين عـــى أنـــه« :توجـــد فـــروق

التحكـم والتحـدي) لصالـح طلاب ختصـص العلوم

والدرجـــة الكليـــة) تعـــزى إىل متغـــر التخصـــص

بوجـود فـروق بين متوسـطات درجـات طلاب

الطبيعيـة ،بينما نرفـض فـرض البحـث فيما يتعلـق

ذات داللـــة إحصائيـــة يف الصالبـــة النفســـية (األبعـــاد

ختصصي (علـوم طبيعيـة ــــــ علـوم رشعيـة) يف بعد

الـــدرايس (علـــوم طبيعيـــة ــــــــ علـــوم رشعيـــة) لـــدى

االلتـزام (مـن أبعاد الصالبة النفسـية) ،حيث أشـارت

طـــاب املرحلـــة الثانويـــة بمدينـــة الريـــاض».

النتائـج إىل عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصائيـة

وللتحقـــق مـــن صحـــة هـــذا الفـــرض قـــام الباحـــث
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جدول رقم ()19
نتائج اختبار ت للفروق بين متوسطات درجات طالب تخصصي
(علوم طبيعية -علوم شرعية) في الصالبة النفسية (األبعاد والدرجة الكلية)
أبعاد الصالبة النفسية
االلتزام
التحكم
التحدي
الدرجة الكلية للصالبة
النفسية

التخصص

العدد

المتوسط

االنحراف
المعياري

قيمة ت

مستوى
الداللة

علوم طبيعية

396

45.9773

6.96879

-.270

.787

علوم شرعية

417

46.1271

8.69989

علوم طبيعية

396

32.3081

3.46644

علوم شرعية

417

30.7386

4.31748

علوم طبيعية

396

45.5530

4.94473

علوم شرعية

417

43.2902

5.89611

علوم طبيعية

396

123.8384

11.80106

علوم شرعية

417

120.1559

15.75220

5.697

.000

5.940

.000

3.785

.000

بين متوسـطات درجـات طلاب ختصصي (علـوم

مـن الصالبـة النفسـية املرتفعـة ولدهيـم قـدر ًا مرتفعـ ًا

الصالبة النفسـية) ،ويمكن تفسير النتائج السـابقة بأن

وتتفـق النتيجـة احلاليـة مـع دراسـة (البريقـدار،

مـن التحكم والتحـدي (من أبعـاد الصالبة النفسـية)،

طبيعيـة ـــــ علوم رشعيـة) يف بعد االلتـزام (من أبعاد

2011م) ،وبالنسـبة للنتيجـة التـي تنـص على عـدم

الطلاب الذيـن خيتـارون ختصـص (العلـوم الطبيعية)

وجـود فـروق ذات داللـة إحصائيـة بين متوسـطات

هـم يف األغلـب مـن الطلاب ذوي الطمـوح املرتفـع،

درجـات طلاب ختصصي (علـوم طبيعية ــــــ علوم

الذيـن يريـدون االلتحـاق بالكليـات العلميـة التـي

رشعيـة) يف بعـد االلتزام (مـن أبعاد الصالبة النفسـية)

تتميـز موادهـا ومقرراهتـا ببعـض الصعوبـة ،وحتتـاج

فيمكن تفسير هذه النتيجـة إىل أن طالب التخصصات
الرشعيـة يمتـازون هـم أيضـ ًا بقـدر كبير مـن االلتزام

إىل بـذل املزيـد مـن اجلهـد ،ممـا جيعـل الطلاب الذين

خيتـارون هـذا التخصـص مـن ذوي الصالبـة النفسـية
املرتفعـة ولدهيـم قـدر ًا مرتفع ًا مـن التحكـم والتحدي

بحكـم دراسـتهم الرشعية فهـم ال يقلون يف هـذا البعد

(مـن أبعـاد الصالبـة النفسـية) ،كما أن  -غالبـ ًا  -مـن

عن طلاب التخصصـات الطبيعيـة ،األمر الـذي أدى
إىل عـدم وجـود فـروق دالة بينهـم ،واختلفـت النتيجة

خيتـار و ُيقبـل يف ختصـص (العلـوم الطبيعيـة) هـم
الطلاب املتفوقـون الذيـن يتوقـع أن لدهيم قـدر ًا عالي ًا

احلاليـة مع دراسـة (البريقـدار2011 ،م) ،وبعد اطالع
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الباحـث على نتائـج الدراسـات السـابقة ويف حـدود

فأكثـر) لدى طلاب املرحلة الثانويـة بمدينة الرياض».

احلالية.

بحسـاب الفـروق بين متوسـطات درجـات الطلاب

وللتحقـق مـن صحـة هـذا الفـرض قـام الباحـث

علمـه ال توجـد دراسـات اتفقـت نتيجتها مـع النتيجة
نتائج الفرض الثالث:

يف الصالبـة النفسـية (األبعـاد والدرجـة الكليـة) التـي

ينـص الفـرض الثالـث على أنـه« :ال توجـد فروق

تعـزى لعـدد أفـراد األرسة باسـتخدام األسـلوب

والدرجـة الكليـة) تعـزى إىل متغير عدد أفـراد األرسة

 ANOVAوجـاءت النتائـج كما يف اجلدولين التاليين

اإلحصائـي حتليـل التبايـن األحـادي One Way

ذات داللـة إحصائيـة يف الصالبـة النفسـية (األبعـاد

رقـم ( )20و(.)21

(أقـل مـن  5أفراد ــــــ مـن  5إىل  7أفراد ــــ  8أفراد

جدول رقم ()20
األعداد والمتوسطات واالنحرافات المعيارية لدرجات عينة البحث على مقياس الصالبة النفسية وفقا لمتغير عدد أفراد األسرة
البعد

االلتزام

التحكم

عدد أفراد األسرة

العدد

المتوسط

االنحراف المعياري

أقل من  5أفراد

423

43.2340

5.84066

من  5إلى  7أفراد

454

43.2313

6.14410

 8أفراد فأكثر

371

42.9084

5.36729

اإلجمالي

1248

43.1362

5.81614

أقل من  5أفراد

423

30.9314

4.42232

من  5إلى  7أفراد

454

30.4383

4.08188

 8أفراد فأكثر

371

30.4555

3.59430

1248

30.6106

4.06905

أقل من  5أفراد

423

45.6903

7.75337

من  5إلى  7أفراد

454

46.2159

6.52400

 8أفراد فأكثر

371

46.9596

5.87537

اإلجمالي

1248

46.2588

6.80472

أقل من  5أفراد

423

119.8558

15.17889

من  5إلى  7أفراد

454

119.8855

14.43613

 8أفراد فأكثر

371

120.3235

12.66589

1248

120.0056

14.18870

اإلجمالي

التحدي

المجموع

اإلجمالي
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جدول ()21
نتائج الفروق بين متوسطات الطالب في الصالبة النفسية (األبعاد والدرجة الكلية)
التي تعزى لعدد أفراد األسرة باستخدام تحليل التباين األحادي (ن = )1248
البعد

االلتزام

التحكم

التحدي

المجموع

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات
الحرية

متوسط
المربعات

بين المجموعات

27.413

2

13.707

داخل المجموعات

42155.430

1245

33.860

المجموع

42182.843

1247

بين المجموعات

65.939

2

32.970

داخل المجموعات

20580.801

1245

16.531

المجموع

20646.740

1247

بين المجموعات

319.733

2

159.867

داخل المجموعات

57421.670

1245

46.122

المجموع

57741.403

1247

بين المجموعات

53.527

2

26.764

داخل المجموعات

250991.433

1245

201.600

المجموع

251044.961

1247

ف

.405

1.994

3.466

.133

مستوى
الداللة
.667

.137

.032

.876

يتضـــح مـــن اجلـــدول الســـابق رقـــم ()21

متوســـطات درجـــات الطـــاب يف بعـــد التحـــدي

متوســـطات درجـــات الطـــاب يف الصالبـــة

إىل متغـــر عـــدد أفـــراد األرسة (أقـــل مـــن  5أفـــراد

(مـــن أبعـــاد مقيـــاس الصالبـــة النفســـية) تعـــزى

عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصائيـــة بـــن

ــــــــ مـــن  5إىل  7أفـــراد ــــــ  8أفـــراد فأكثـــر) لـــدى

النفســـية (الدرجـــة الكليـــة وبعـــدي االلتـــزام

طـــاب املرحلـــة الثانويـــة بمدينـــة الريـــاض،

والتحكـــم) تعـــزى إىل متغـــر عـــدد أفـــراد األرسة

وملعرفـــة اجتـــاه هـــذه الفـــروق قـــام الباحـــث

(أقـــل مـــن  5أفـــراد ــــــــ مـــن  5إىل  7أفـــراد ــــــ

بحســـاب أقـــل فـــرق معنـــوى  LSDكاختبـــار

 8أفـــراد فأكثـــر) لـــدى طـــاب املرحلـــة الثانويـــة

تتبعـــي ،وجـــاءت النتائـــج كـــا يف اجلـــدول رقـــم

بمدينـــة الريـــاض ،وتوجـــد فـــروق ذات داللـــة

( )22التـــايل:

إحصائيـــة عنـــد مســـتوى داللـــة ( )0.05بـــن
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جدول رقم ()22
نتائج اختبار أقل فرق معنوي  LSDلمعرفة اتجاه وداللة الفروق في بعد التحدي
(من أبعاد مقياس الصالبة النفسية) التي تعزى لعدد أفراد األسرة
البعد
التحدي

عدد أفراد األسرة

أقل من  5أفراد

من  5إلى  7أفراد

 8أفراد فأكثر

أقل من  5أفراد

-

-.52555

)*(-1.26926

-

-.74371

من  5إلى  7أفراد

-

 8أفراد فأكثر

* دال عند مستوى داللة ()0.05

وممـا سـبق نقبـل فـرض البحـث «الفـرض الصفـري»
جزئيـ ًا حيـث ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصائيـة

يتضـح مـن اجلـدول السـابق رقـم ( )22وجـود

فـروق ذات داللـة إحصائيـة عنـد مسـتوى داللـة

( )0.05بين متوسـطات درجـات طلاب األرس (8

بين متوسـطات درجات الطلاب يف الصالبة النفسـية

التحـدي مـن أبعـاد مقيـاس الصالبـة النفسـية لصالح

متغير عـدد أفـراد األرسة (أقـل مـن  5أفـراد ـــــ من

(الدرجـة الكلية وبعـدي االلتزام والتحكـم) تعزى إىل

أفـراد فأكثر) وطلاب األرس (أقل من  5أفـراد) يف بعد

 5إىل  7أفـراد ــــ  8أفـراد فأكثر) لدى طلاب املرحلة

طلاب األرس ( 8أفـراد فأكثر) ،وال توجـد فروق ذات

الثانويـة بمدينـة الريـاض ،بينما نرفض فـرض البحث

داللـة إحصائية بني متوسـطات درجـات طالب األرس

فيما يتعلـق بعـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصائيـة

( 8أفـراد فأكثـر) وطلاب األرس (مـن  5إىل  7أفـراد)

بين متوسـطات درجات الطلاب يف الصالبة النفسـية

يف بعـد التحـدي مـن أبعـاد مقيـاس الصالبـة النفسـية

(بعـد التحـدي) تعـزى إىل متغير عـدد أفـراد األرسة

 ،وكذلـك ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصائيـة بين

(أقـل مـن  5أفـراد ــــــ مـن  5إىل  7أفـراد ــــ 8

متوسـطات درجات طالب األرس (مـن  5إىل  7أفراد)

أفـراد فأكثـر) لـدى طلاب املرحلـة الثانويـة بمدينـة

وطلاب األرس (أقل مـن  5أفراد) يف بعـد التحدي من

الريـاض ،وبعـد اطالع الباحـث عىل نتائج الدراسـات

أبعـاد مقيـاس الصالبـة النفسـية ،ويمكـن تفسير هذه
النتيجـة بـأن الطالب الذيـن ينتمـون إىل ُأرس ذات عدد

السـابقة ويف حـدود علمـه ال توجـد دراسـات اتفقـت

أو اختلفـت نتيجتهـا مـع النتيجـة احلاليـة ،وبالتـايل

أكبر ( 8أفـراد فأكثـر) ينمـو بينهـم التحـدي ،نتيجـة

ينفـرد هـذا البحـث عن غيره من الدراسـات السـابقة

زيـادة عـدد اإلخـوة داخـل األرسة وحماولـة كل منهـم
أن يثبـت ذاتـه منافسـ ًا يف ذلـك بقيـة إخوتـه ،ممـا جيعل

باختالفـه عنهـا يف الكشـف عـن الفـروق يف الصالبـة

إىل األرس ذات العـدد األقـل (أقـل مـن  5أفـراد)،

متغير عـدد أفـراد األرسة (أقـل مـن  5أفـراد ـــــ من

النفسـية (األبعـاد والدرجـة الكليـة) والتـي تعـزى إىل

درجـة التحـدي عنده أعىل مـن الطالب الذيـن ينتمون
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وموضوعيـة ومنطقيـة ويتعايـش معهـا على
نحـو إجيـايب.
• بنـا ًء عىل نتائـج البحث يـويص الباحث بوضع
برامـج لزيـادة الصالبـة النفسـية لـدى طالب
املرحلـة الثانوية بشـكل عـام ،وطلاب األول
الثانـوي والذيـن ينتمـون ألرس عـدد أفرادهـا
( 5أفـراد فأقـل) بشـكل خـاص ،وذلـك مـن

 5إىل  7أفـراد ــــ  8أفـراد فأكثر) لدى طلاب املرحلة

الثانويـة بمدينـة الرياض.
توصيات البحث:

تنبثـق هـذه التوصيـات من خلال اإلطـار النظري

والدراسـات السـابقة والنتائج التي أسـفر عنها البحث

وذلك كما ييل:

قبـل متخصصين وتربويين.
• توجيـه الباحثين واملراكـز البحثيـة إىل زيـادة
العنايـة بدارسـة الصالبة النفسـية لدى طالب
املرحلـة الثانويـة ،وعلى القائمين بالعمليـة
التعليميـة حـث الطالب عىل االندمـاج الفعال
مـع اآلخريـن واإليمان بقيمتهـم ،وأن ينظـر
الطالـب إىل املواقـف الصعبـة والضاغطـة عىل
أهنـا ذات معنـى وهـدف وفائـدة تتطلـب منـه
التعهـد وااللتـزام باختـاذ موقـف إجيـايب منها،
ليعكـس إحساسـ ًا عامـ ًا للطالـب بالعـزم
والتصميـم اهلـادف والصالبـة النفسـية.
• اإلفـادة مـن مقيـاس الصالبـة النفسـية يف
هـذا البحـث مـن قبـل الباحثين واملرشـدين
والرتبويين يف حتديـد الصالبـة النفسـية لـدى
طلاب املرحلـة الثانوية والكشـف عـن الذين
حيتاجـون إىل مسـاعدة لتنمية الصالبة النفسـية
لدهيـم.

• يـويص الباحـث بضرورة العنايـة بالصالبـة
النفسـية لدى طلاب املرحلـة الثانويـة بمدينة

الريـاض وذلك من خالل دراسـة هـذا املتغري،

لفهمـه ومعرفـة األسـاليب املناسـبة لتنميـة
الصالبـة النفسـية لـدى الطلاب ،ألمهيتهـا يف

عمليـة التوافـق الفعـال بين الطالـب وبيئتـه.

• أشـارت بعض نتائـج البحث إىل وجـود فروق
ذات داللـة إحصائيـة عنـد مسـتوى داللـة

( )0.01بين متوسـطات درجـات طلاب
ختصصي (علـوم طبيعيـة ـــــ علـوم رشعية)
يف الصالبـة النفسـية (الدرجـة الكليـة وبعدي

التحكـم والتحـدي) لصالـح طلاب ختصص

العلـوم الطبيعيـة ،فبالتـايل يـويص الباحـث
بالرتكيـز على تنميـة الصالبـة النفسـية لـدى
مجيـع الطلاب ،وخاصـة طلاب ختصـص

العلـوم الرشعيـة مـن خلال زيـادة فاعليـة
الطالـب وقدرتـه على اسـتغالل كل املصـادر

البحوث املقرتحة:
إكما ً
ال للفائـدة املرجـوة للبحـث وبنـاء على

النفسـية والبيئيـة املتاحـة كـي ُيـدرك بفاعليـة
أحـداث احليـاة الشـاقة و ُيفرسهـا بواقعيـة
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املشـكالت التـي واجههـا الباحـث يف ثنايـا بحثه ومن

البريقــدار ،تنهيــد عــادل2011( .م) .الضغــط النفــي وعالقتــه
بالصالبــة النفســية لــدى طلبــة كليــة الرتبيــة .جملــة أبحاث
كليــة الرتبيــة األساســية ،جامعــة املوصــل29- ،)1(11 ،
.56
تفاحــة ،مجــال الســيد2009( .م) .الصالبــة النفســية والرضــا
عــن احليــاة لــدى عينــة مــن املســنني دراســة مقارنــة .جملــة
كليــةالرتبيــة،جامعــةاإلســكندرية.269-318،)3(19،
اجلهنــي ،عبــد الرمحــن عيــد2011( .م) .املهــارات االجتامعيــة
وعالقتهــا بالســلوك التوكيــدي والصالبــة النفســية لــدى
طلبــة املرحلــة الثانويــة .جملــة جامعــة أم القــرى للعلــوم
االجتامعيــة.238-193 ،)1(4 ،
حســان ،منــال رضــا2009( .م) .الصالبــة النفســية يف عالقتهــا
بقلــق املســتقبل لــدى عينــة مــن معلــات طفــل مــا قبــل
املدرســة بمحافظــة الغربيــة دراســة ارتباطيــة .جملــة كليــة
الرتبيــة ،جامعــة طنطــا.183-226 ،40 ،
محــادة ،لولــوه2002( .م) .الصالبــة النفســية والرغبــة يف التحكم
لــدى طــاب اجلامعــة .دراســات نفســية229- ،)2(12 ،
.272
دليــل التعليــم العــام1436( .هـــ) .اإلدارة العامــة للرتبيــة
والتعليــم بمنطقــة الريــاض.
زيــدان ،حنــان الســيد2010( .م) .الصالبــة النفســية وســات
الشــخصية ملرتفعــي ومنخفــي اإليثــار مــن طــاب كلية
الرتبيــة النوعيــة .املؤمتــر اإلقليمــي الثــاين لعلــم النفــس،
رابطــة األخصائيــن النفســيني املرصيــة.1079-1103 ،
الســيد ،عبــد املنعــم عبــد اهلل2007( .م) .أبعــاد الــذكاء االنفعايل
وعالقتهــا باســراتيجيات التعامــل مــع الضغــوط
والصالبــة النفســية واإلحســاس بالكفــاءة الذاتيــة .جملــة
اإلرشــاد النفــي ،جامعــة عــن شــمس157- ،21 ،
.201
الســيد ،عبــد املنعــم عبــد اهلل2012( .م) .أســاليب اختــاذ القــرار
لــدى املراهقــن والراشــدين وعالقتهــا بالعوامــل الكــرى
للشــخصية والصالبــة النفســية واإلحســاس بالكفــاءة
الذاتيــة .جملــة كليــة الرتبية ،جامعــة اإلســكندرية،)2(22 ،
.117-173

خلال نتائـج البحـث يقترح الباحـث مـا يلي:

• إجـراء أبحـاث مماثلـة للبحـث على عينـات
أخـرى مثل طالب اجلامعـة ،ومقارنـة نتائجها

مـع نتائـج البحـث احلـايل.

• إجراء املزيـد من األبحاث يف الصالبة النفسـية

باسـتخدام أدوات متنوعـة ويف بيئـات خمتلفـة.

• إجـراء أبحـاث يف الصالبـة النفسـية لـدى
طلاب وطالبـات املرحلة الثانوية واملتوسـطة،
وربـط ذلـك ببعـض املتغيرات األخـرى،

كاحلالـة االجتامعيـة وعـدد أفـراد األرسة
والعمـر والتحصيـل الـدرايس.

املصادر واملراجع:
ً
أوال -املصادر واملراجع العربية:
أبــو حســن ،ســناء حممــد1433( .هـــ) .الصالبــة النفســية
واألمــل وعالقتهــا باألعــراض السيكوســوماتية لــدى
األمهــات املدمــرة منازهلــن يف حمافظــة شــال غزة( .رســالة
ماجســتري غــر منشــورة) .كليــة الرتبيــة ،جامعــة األزهــر،
غــزة.
أمحــد ،مجــال ومديــة ،فــؤاده وأبــو العينــن ،هنــاء2011( .م).
الصالبــة النفســية للوالديــن وعالقتهــا باألمن النفــي لدى
األطفــال .دراســات الطفولــة.97-104 ،)50(14 ،
البهــاص ،ســيد أمحــد2002( .م) .النهــك النفــي وعالقتــه
بالصالبــة النفســية لــدى معلمــي ومعلــات الرتبيــة
اخلاصــة .جملــة كليــة الرتبيــة ،جامعــة طنطــا،)31(1 ،
.384-414
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لــدى عينــة مــن املراهقــن واملراهقــات بمــدارس املرحلــة
الثانويــة يف مدينــة جدة( .رســالة ماجســتري غري منشــورة).
قســم علــم النفــس ،كليــة الرتبيــة ،جامعــة امللــك ســعود.
املناحــي ،عبــد اهلل عبــد العزيــز2015( .م) .فاعليــة برنامــج
إرشــادي لتنميــة الصالبــة النفســية لــدى املكتئبــن يف
ضــوء نظريــة العــاج املعــريف الســلوكي .جملــة رســالة
الرتبيــة وعلــم النفــس.151-176 ،48 ،
منصــور ،طلعــت وعيــد ،إبراهيــم وزريــق ،تامــر2014( .م).
فاعليــة برنامــج إرشــادي لتنميــة الصالبــة النفســية لــدى
طلبــة كليــة الرشطــة .جملــة اإلرشــاد النفــي733- ،39 ،
.777
هيبــة ،حســام ويوســف ،حممــود والعــدوي ،دعــاء2014( .م).
الــزواج املبكــر وعالقتــه بالصالبــة النفســية واالغــراب
لــدى األبنــاء .جملــة كليــة الرتبيــة ،جامعــة عــن شــمس،
.925 -865 ،)38(3

الرشبينــي ،هانــم أبــو اخلــر2005( .م) .االجتــاه نحــو الغــش
الــدرايس وعالقتــه بالصالبــة النفســية والشــعور بالذنــب
لــدى عينــة مــن طــاب اجلامعــة .جملــة كليــة الرتبيــة،
جامعــة املنصــورة.347-382 ،)59(2 ،
الشــراوي ،أمــاين عبــد الرمحــن2012( .م) .أســلوب مواجهــة
األرملــة للضغوطــات النفســية اليوميــة وعالقتهــا
بالصالبــة النفســية .جملــة العلــوم الرتبويــة والنفســية،
جامعــة البحريــن.11-41 ،)1(13 ،
صالــح ،عايــدة واملصــدر ،عبــد العظيــم2013( .م) .الصالبــة
النفســية وعالقتهــا بالتوافــق النفــي واالجتامعــي لــدى
طلبــة جامعتــي األقــى واألزهــر بمحافظــة غــزة .جملــة
جامعــة القــدس املفتوحــة لألبحــاث والدراســات،
.41-76 ،)29(1
العبــديل ،خالــد حممــد2012( .م) .الصالبــة النفســية وعالقتهــا
بأســاليب مواجهــة الضغــوط النفســية لــدى عينــة مــن
طــاب املرحلــة الثانويــة املتفوقــن دراســي ًا والعاديــن
بمدينــة مكــة املكرمــة( .رســالة ماجســتري غــر منشــورة).
قســم علــم النفــس ،كليــة الرتبيــة ،جامعــة أم القــرى.
عطــار ،إقبــال أمحــد .)2007( .الــذكاء االجتامعــي وعالقتــه
بــكل مــن مفهــوم الــذات والصالبــة النفســية لــدى
طالبــات االقتصــاد املنــزيل بجامعــة امللــك عبــد العزيــز.
جملــة كليــة الرتبيــة ،مــر.38-64 ،)36(1 ،
العيــايف ،أمحــد عبــداهلل1433( .هـ) .الصالبــة النفســية وأحداث
احليــاة الضاغطــة لــدى عينــة مــن الطــاب األيتــام
والعاديــن بمدينــة مكــة املكرمــة وحمافظــة الليث( .رســالة
ماجســتري غــر منشــورة) .قســم علــم النفــس ،كليــة
الرتبيــة ،جامعــة أم القــرى ،اململكــة العربيــة الســعودية.
حممــود ،هويــدة حنفــي2012( .م) .الصالبــة النفســية وإدارة
الــذات وعالقتهــا بالصحــة النفســية والنجــاح األكاديمي
يف ضــوء بعــض املتغــرات لــدى طــاب الدبلــوم املهنيــة
بكليــة الرتبيــة .دراســات عربيــة يف علــم النفــس،)3(11 ،
.541-618
املقاطــي ،دالل مفــرح1433( .هـــ) .الصالبــة النفســية وعالقتها
بــكل مــن الضغــوط النفســية واملشــكالت الســلوكية

ثاني ًا -املصادر واملراجع األجنبية:
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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 nonsignificances 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, nonsignificances 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, selfevaluation, 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
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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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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

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
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Table 4: Results of stepwise regression analysis on ego virtues on general psychological alienation (male).
Unstandardized Standardized
Coefficients
Coefficients
Model Coefficients
t
Sig.
Std.
B
Beta
Error
a
(Constant)
159.171 8.173
19.475 .001
Step 1
Will
-4.107
.702
-.360
-5.851 .001

R

R2 Change

.360a

0.130

Adjusted
F
2
R
Change
.126

34.231

a. Predictors: (Constant), Will.
b. Dependent Variable: Psychological Alienation.
Note: General Psychological Alienation = 159.171 – 4.107 will.

Table 5: Results of stepwise regression analysis on ego virtues on general psychological alienation (female)
Unstandardized Standardized
Coefficients
Coefficients
Model Coefficients
t
Sig.
Std.
Beta
B
Error
(Constant)
203.231 10.135
20.052 .001
Step 1
Competence -6.478
.887
-.409
-7.305 .001
(Constant)
211.434 10.033
21.074 .001
Step 2 Competence -4.501
.983
-.284
-4.579 .001
Fidelity
-2.694
.647
-.258
-4.164 .001

R

R2
Adjusted F
Change
R2
Change

.409a

.167

.164

53.365

.467b

.218

.212

17.337

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.
(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.
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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,
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Table 3: Results of correlations analysis between all variables (Female)
Ego Virtues

Psychological Alienation

Psychological Alienation

Ego Virtues

Types of Alienation
1

Hope

2

Will

3

Purpose

4

Compete..

5

Fidelity

6

Ego Virtues

1

Self-Alienation

2

Social Alienation

3

Political Alienation

4

Religious Alienation

5

Cultural Alienation

6

Isolation

7

Powerlessness

8

Normlessness

9

Meaningless..

10

Rebellion

11

Components of Alienation Total

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

1

.519**

.327**

.516**

.596**

.764**

375.-**

232.-**

152.-*

247.-**

302.-**

1

.397**

.424**

.589**

.726**

375.-**

261.-**

244.-**

279.-**

276.-**

1

.338**

.352**

.626**

242.-**

223.-**

044.-

295.-**

057.-

1

.483**

.648**

409.-**

343.-**

349.-**

363.-**

300.-**

1

.800**

455.-**

305.-**

267.-**

421.-**

1

462.-**

365.-**

286.-**

1

.759**
1

6

7

8

9

10

11

231.-** 266.-**

229.-**

276.-**

338.-**

300.-**

254.-** 322.-**

319.-**

262.-**

331.-**

331.-**

131.-*

147.-*

126.-*

342.-**

194.-**

335.-** 375.-**

291.-**

360.-**

463.-**

409.-**

274.-**

285.-** 347.-**

370.-**

317.-**

453.-**

395.-**

458.-**

302.-**

342.-** 356.-**

365.-**

347.-**

517.-**

431.-**

.669**

.465**

.569**

.730**

.754**

.696**

.762**

.645**

.795**

.824**

.617**

.661**

.802**

.742**

.845**

.877**

.784**

.898**

1

.719**

.731**

.801**

.849**

.835**

.897**

.786**

.925**

1

.660**

.624**

.699**

.771**

.730**

.828**

.812**

1

.798**

.822**

.778**

.786**

.664**

.852**

1

.746**

.772**

.792**

.662**

.876**

1

.803**

.825**

.698**

.904**

1

.860**

.722**

.917**

1

.787**

.946**

1

.866**

111.-

Psychological
1

Alienation

*p < .05, **p < .01,.

4.2. Regression Analysis

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.).

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
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4. Results

4.1. Correlation Analyses

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.

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.,

Table 2: Results of correlations analysis between all variables (Male).
Ego Virtues

Psychological Alienation

Psychological Alienation

Ego Virtues

Types of Alienation
1

Hope

2

Will

3

Purpose

4

Competence

5

Fidelity

6

Ego Virtues

1

Self-Alienation

2

Social Alienation

3

Political Alienation

4

Religious Alienation

5

Cultural Alienation

6

Isolation

7

Powerlessness

8

Normlessness

9

meaninglessness

10

Rebellion

11

Components of Alienation

Total

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

.228**

.233**

.482**

.271**

.646**

005.-

-.118

.162*

079.-

.164*

.014

.051

.012

.076

036.-

.024

1

.286**

.450**

.014

.542**

288.-**

365.-**

208.-**

382.-**

244.-**

361.-**

306.-**

149.-*

249.-**

467.-**

360.-**

1

.135*

.452**

.627**

.005

192.-**

067.-

275.-**

302.-**

318.-**

051.-

058.-

076.-

338.-**

204.-**

1

.032

.583**

199.-**

327.-**

036.-

234.-**

137.-*

107.-

331.-**

165.-*

277.-**

134.-*

227.-**

1

.594**

.102

030.-

.328**

.007

031.-

061.-

.184**

.220**

.135*

-033.

.090

1

174.-**

379.-**

026.-

333.-**

229.-**

361.-**

205.-**

084.-

188.-**

345.-**

279.-**

1

.642**

.594**

.432**

.460**

.697**

.761**

.663**

.648**

.512**

.736**

1

.706**

.672**

.561**

.818**

.806**

.715**

.773**

.726**

.871**

1

.679**

.666**

.798**

.805**

.798**

.775**

.720**

.882**

1

.699**

.743**

.673**

.697**

.711**

.869**

.848**

1

.641**

.652**

.698**

.797**

.756**

.810**

1

.777**

.654**

.699**

.783**

.892**

1

.727**

.817**

.631**

.889**

1

.764**

.681**

.859**

1

.658**

.891**

1

.868**

Psychological

1

Alienation

*p < .05, **p < .01,.
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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.

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.

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.

Table 1: Means for (PIES-SF), and (PAS) by gender with t-test comparisons.

Hope

10.52

2.319

10.87

3.144

-1.392

Sig.
2-tailed
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

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

Male
Std. D.

Components of Types of
alienation
alienation

Mean

Female
Mean
Std. D.

t- test

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

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

31.651
130.52
Nf=268

34.242

-6.002

0.001

Psychological Alienation
112.72
Note. N = 500
Nm=232
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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
students enrolled were selected as the sample, and
according to their performance and accomplishment
achieved in the university exams, which is based on
the cumulative grade point average (GPA) which is 4.5
of 5.0 at least during their university years.
They consisted of 500 academically gifted male and
female students ranging in age from 16 – 20 years,
with an average of 18 years (SD=1.959). Male students
were 232, with a percentage of (46.4%), and females
were 268 with a percentage of (53.6%).
3.3

Instruments
3.3.1. Psychosocial Inventory of Ego
Strength (PIES-SF).
The tool is self-report and was designed by Markstrom
and Marshall, (2007) for measuring eight parameters
of Ericson’s ego (hope, will, purpose, competence,
fidelity, love, care, and wisdom) and in total it consists
of 64 questions.
The researcher applied the descriptive methodology
(PIES) short form translated and standardized in
K.S.A. by Al- Ghamdi (2010).
The 32-item of (PIES-SF) is composed of four items
on a 5- point Likert’s f-option scale ranging from 1 (do
not describe me) to 5 (describe me well) for measuring
each virtue for the first five stages (i.e., hope, will,
purpose, competence, and fidelity).
The researcher computed a general ego strength score
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by summing the five individual ego strengths.
To assess the validity and reliability of the Arabic
version, Al- Ghamdi used (PIES) on the 386-subject
sample of students of both genders, of different
educational levels between the age of 15 and 54. The
Cornbrash’s alpha coefficient reported for hope scale
r=.71, for will scale r=.61, for purpose scale r=.62, for
competence scale r=.58, for fidelity scale r=.50, for
love scale r=.50, for care scale r=.68, for wisdom scale
r=.54, and for the whole inventory r=.78.

3.3.2. Psychological alienation scale (PAS).
The researcher applied (PAS) which was prepared
by Shokier (2002) for two objectives: the first
objective measures five forms of alienation (isolation,
powerlessness,
normlessness,
meaninglessness,
and rebellion). The second objective measures
five dimensions (components) of alienation (selfalienation, social alienation, political alienation,
religious alienation, and cultural alienation).
Each of the five types of alienation includes five
components of alienation. The 100 items of (PAS) are
scored on a 3-point Likert scale ranging from 0 (I do not
agree) to 2 (yes, I agree). The degree of each type and
each component range is (0-40). The highest degree of
(PAS) indicates high degree of negative psychological
alienation of the individual. The reliability of scale is
applied on a sample of 100 individuals of both genders
between the ages of 15 and 35.
Based on split half (odd-even), reliability of this scale
as well as subscales is as follows: for isolation scale
r=.62, for powerlessness scale r=.90, for normlessness
scale r=.85, for meaninglessness scale r=.71, for
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
psychological alienation scale r=.85.
3.4. Data Collection
In fall 2016, I had a meeting with a number of
academically gifted male students (no. 250) to
familiarize them with the study subject and aims.
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.

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.

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.
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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
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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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