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

الرؤيـــــة

التعريف باجمللة

أهداف اجمللة

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

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

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

أنه مستلٌّ من رسالةٍ علميةٍ.

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

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

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

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

4(    تغطية أعمال املؤمترات العلمية احملكمة. 

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية

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

شروط قبول البحث

هـ
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أواًل - ضوابط النص املقدم للنشر  :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

لإلجنليزي.
11( وضع مناذج من صور الكتاب املخطوط احملقق 

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

حبذفها عند طباعة اجمللة.
13(  أن يراعى يف منهج توثيق املصادر واملراجع 
النفس  علم  مجعية  نظام  النص  داخل 
السادس،  اإلصـدار   ،)APA( األمريكية 
والتاريخ  االسـم  يعتمد ذكـر  نظام  وهو 

إرشادات للمؤلفني

ز



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

14( خترج األحاديث واآلثار على النحو اآليت: 
    )صحيح البخاري، ج:1، ص:5، رقم احلديث 

 .)511
15( توضع قائمة املصادر واملراجع يف هناية البحث 
مرتبة ترتيبًا هجائيًا حسب اسم العائلة، ووفق 
و9  للعريب   12 وحبجم   ،)APA( نظام 
على  الببليوغرافية  البيانات  وترتب  لإلجنليزي، 

النحو اآليت: 

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

ط1، الرياض: دار عامل الكتب.

   االقتباس من دورية: 
     عودة، أمحد. )2011م(. معايري ضمان اجلودة 

املشتقة من املتأثرين بنتائج التقييم يف املدرسة: 
مدخل مقترح لتحفيز االعتماد واجلودة. اجمللة 

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

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

جامعة امللك فيصل.

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

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

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

.000000-0(

مثال االقتباس من مقالة في دورية: 
املدين، م. ف. )2014م(. مفهـوم احلـوار 
الربيطانية  اجمللة  النظر.  وجهات  تقريب  يف 
 .260-225  ،)6(11 التعليم،  لتكنولوجيا 
)DOI:10.xxxx/xxxx- الرقمي  املعرِّف 

النصوص  نقل  برتوكول  أو   xxxxxxxx-x(
)http://onlinelibrary.wiley. التشـعيب 

املعياري  الرقم  أو   ،com/journal/10.1111(
)ISSN: 1467- الدويل للمجلة التسلـسلي 

.8535(

ح



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

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

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

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

....( يف البحث.
ثانيًا - املرفقات املطلوب إرساهلا للمجلة :

.)Word( نسخة إلكترونية من البحث بصيغة  )1
2(  السرية الذاتية للباحث، متضمنة امسه باللغتني 
احلايل،  عمله  وعنوان  واإلجنليزية،  العربية 

ورتبته العلمية. 

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

4( منوذج تعهد بأن البحث غري منشور أو مقدم 
للنشر يف مكان آخر. )جتدونه مبوقع اجمللة(.

ترسل كافة املرفقات على الربيد اإللكتروين:
h.journal.nbu@gmail.com

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

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

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

وجهة نظر أصحاهبا.
حال  يف  للمجلة  النشر  حقوق  مجيع  تؤول    )3
للنشر، وال  وقبوله  للتحكيم  البحث  إرسال 
جيوز نشره يف أي منفذ نشر آخر دون إذن 

كتايب مسبق من رئيس هيئة التحرير.
البحث يبلغ صاحبه بالرفض دون  4( عند رفض 

إبداء األسباب.

ط





احملتويات

األحباث باللغة العربية

تغير قيمة النقود وأثره في الحقوق وااللتزامات:  دراسة فقهية
 حمود بن محسن الدعجاني

اإلغراب والتعجيب في الصورة واإليقاع عند حازم القرطاجني )608-684هـ( دراسة تطبيقية 

على قصيدة )في القدس( لتميم البرغوثي

سمية بنت رومي بن عبد العزيز الرومي

فاعلية برنامج حاسوبي قائم على نموذج التعلم البنائي في تنمية مهارات التفكير الرياضي 

لدى طالب الصف األول الثانوي 

عايد عايض الرويلي

العوامل ذات العالقة بتسرب معلمات المدارس األهلية في التعليم العام من وجهة نظر مالك 

المدارس ومقترحات حلولها

وفاء بنت إبراهيم الفريح

فاعلية التعليم المدمج في مستوى التحصيل األكاديمي للطالب واتجاهاتهم نحوه بكلية العلوم االجتماعية
عبدهللا بن محمد العقاب

َهات الحديثة من وجهة نظر ُخبراء التَّربية معايير تعيين المعلِّمين الُجُدِد لمهنة التَّعليم في ضوء التَّوجُّ

سيسي أحاندو

أثر المشاركة السياسية على فاعلية أداء المجالس البلدية في المملكة العربية السعودية خالل 

الفترة االنتخابية الثانية )2011-2015م( 
سلطان عقال المرشد

األحباث باللغة اإلجنليزية
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تغير قيمة النقود وأثره في الحقوق وااللتزامات: دراسة تأصيلية تطبيقية 

حمود بن محسن الدعجاني )*(
جامعة شقراء

)قدم للنشر يف 1438/1/4هـ، وقبل للنشر يف 1439/2/16هـ(

ملخـص البحـث: تناولـت الدراسـة ماهيـة تغري النقـود، وأسـبابه، وصـوره، والتخريج الفقهـي له، وحكـم تغري قيمـة األوراق النقديـة، وقد 
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املقدمة
احلمـد هلل والصـاة والسـام عىل رسـول اهلل وعىل 

آلـه وأصحابه ومـن اهتدى هبـداه .. أمـا بعد:
ودراسـة  املاليـة،  املعامـات  بفقـه  االهتـام  فـإن 
مسـائله املعـارصة، وبيـان احلكـم الرشعـي فيهـا مـن 
أعظـم مـا جيـب عـىل الفقهـاء والباحثـن العنايـة بـه 
مسـائل  فيـه  كثـرت  الـذي  العـر  هـذا  يف  سـيا  ال 

وتنوعـت. املعـارصة  املاليـة  املعامـات 
ومـن هنا جاءت هذه الدراسـة الفقهيـة التطبيقية يف 
موضـوع )تغري النقود وأثره يف احلقـوق وااللتزامات(.

مشكلة الدراسة:
يمكـن حتديـد مشـكلة الدراسـة من خال السـؤال 
التـايل: مـا أحـكام تغـري النقـود، ومـا أثـره يف احلقـوق 

وااللتزامـات؟

أسئلة الدراسة:
األسـئلة  عـن  اإلجابـة  إىل  الدراسـة  هـذه  تسـعى 

التاليـة:
1 - مـا املقصـود بالنقـود مـن الناحيتـن اللغويـة 

واالصطاحيـة؟
2 - ما أنوع النقود؟

3 - مـا املقصـود بتغري النقود مـن الناحيتن اللغوية 
واالصطاحية؟

4 - ما أسباب تغري النقود؟
5 - ما صور تغري النقود؟

6 - ما التخريج الفقهي لتغري النقود؟
7 - ما حكم تغري قيمة األوراق النقدية؟

8 - مـا أثـر تغـري قيمة النقـود الورقية عـىل احلقوق 
وااللتزامات؟

أهداف الدراسة:
تسـعى هـذه الدراسـة إىل إنجاز عدد مـن األهداف 

كـا يي:
1 - التعرف عىل املقصود بالنقود.

2 - التعرف عىل أنوع النقود.
3 - التعرف عىل املقصود بتغري النقود.

4 - التعرف عىل أسباب تغري النقود.
5 - التعرف عىل صور تغري النقود.

6 - التعرف عىل التخريج الفقهي لتغري النقود.
7 - دراسة حكم تغري قيمة األوراق النقدية.

8 - دراسـة أثـر تغـري النقـود الورقيـة عـىل احلقوق 
وااللتزامات.

أمهية الدراسة:
1 - أن هـذه الدراسـة مـن املوضوعـات املعـارصة 
التـي تشـتد احلاجـة ملعرفـة أحكامهـا الرشعية.
2 - أن موضـوع هذه الدراسـة يمـس حاجة الناس 
ويرتتـب عليـه مشـكات اقتصاديـة تؤثـر عىل 

األفـراد واجلاعات.
احلقـوق  يف  يؤثـر  النقـود  قيمـة  تغـري  أن   -  3
وااللتزامـات، فابـد مـن التعـرف عـىل تأثريه 

ذلـك. يف 
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4 - أن هـذه الدراسـة مجعـت بـن التنظـري الفقهي 
القضائي. والتطبيـق 

منهج الدراسة:
املنهـج  عـىل  الدراسـة  هـذه  يف  الباحـث  يعتمـد 
االسـتقرائي التأصيـي املقـارن يف اجلانـب النظـري مع 
يف  القضائيـة  التطبيقـات  مـن  بعـدد  الدراسـة  تدعيـم 

العمـي. اجلانـب 

الدراسات السابقة:
أواًل- الكتب األصلية، ومنها:

املعاملـة،  تغيـري  عنـد  املجادلـة  قطـع  رسـالة   -  1
جلـال الدين السـيوطي، املتوىف سـنة 911هـ. 
وهي مطبوعـة ضمن كتاب السـيوطي احلاوي 

للفتـاوى )السـيوطي، 1959م(.
2 - رسـالة بـذل املجهـود يف حتريـر أسـئلة تغـري 
النقـود، ملحمد بن عبـداهلل التمرتـايش احلنفي، 
ـ )التمرتـايش، 2001م(. املتـوىف سـنة 1004هـ
3 - رسـالة يف تراجع سـعر النقود باألمر السلطاين، 
)احلسـيني،  احلسـيني  عبدالقـادر  للشـيخ 

1985م(.
ثانيًا- الدراسات املعارصة:

1 - تغـريات النقـود واألحكام املتعلقـة هبا يف الفقه 
اإلسـامي، د. نزيه محاد )محـاد، 1421هـ(.

2 - تغـري قيمـة العملـة، د. عي بن أمحد السـالوس 
1408هـ(. )السالوس، 

اإلسـامي،  الفقـه  يف  العملـة  قيمـة  تغـري   -  3
)النشـمي،  النمـي  جاسـم  بـن  عجيـل  د. 

. ) 1م 9 8 8
4 - أحـكام تغـري قيمـة العملـة النقديـة وأثرهـا يف 
مـر  ماجسـتري(،  )رسـالة  القـرض  تسـديد 

نـزار العـاين )العـاين، 1421هــ(.
ثالثًا- اإلضافة العلمية:

1 - هذه الدراسـات السـابقة قد اسـتفدت منها إال 
أهنـا ختلـو مـن التطبيقـات القضائيـة، والتنظري 
الفقهـي مهـا بلغ مـن الدقـة إال أنه يظـل بعيدًا 
العمـي؛ وهلـذا نجـد كثـريًا مـن  الواقـع  عـن 
املسـائل ال تـرد عـىل الفقيـه إال عنـد العمـل، 
ونظـرًا ألمهيـة التطبيقات القضائية مـن الناحية 
الفقهيـة، فقـد دعمت هـذه الدراسـة بعدد من 
بموضـوع  تتعلـق  التـي  القضائيـة  التطبيقـات 

الدراسـة. هذه 
2 - بيـان رأي الباحـث يف موضـوع الدراسـة بعـد 

عـرض األقـوال ومناقشـتها مـع األدلة.

تقسيم الدراسة:
وأربعـة  ومتهيـد،  مقدمـة،  إىل  الدراسـة  قسـمت 
النحــــــو  مباحــــث، وخامتـــــة، وماحـق عـىل 

التـايل:
املقدمة.

التمهيد: وفيه مطلبان:
املطلب األول: تعريف النقود لغة واصطاحًا.
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املطلب الثاين: أنوع النقود.
املبحث األول: حقيقة تغرّي قيمة النقود.

وفيه مطلبان:
ــة   ــود لغـ ــري النقـ ــف تغـ ــب األول: تعريـ        املطلـ

واصطاحـــًا.
املطلب الثاين: أسباب تغري النقود.

املبحث الثاين: صور تغري النقود.
قيمـة  لتغـري  الفقهـي  التخريـج  الثالـث:  املبحـث 

النقـود.
املبحـث الرابـع: حكـم تغـري قيمـة النقـود الورقية 

وأثـره يف احلقـوق وااللتزامـات.
اخلامتة: وتشمل أهم نتائج البحث.

مالحق: وتشمل:
1 - ملحق التطبيقات القضائية.

2 - ملحـق قـرار جممـع الفقـه اإلسـامي الـدويل 
بشـأن تغـري قيمـة العملـة.

التمهيد
وفيه مطلبان:

املطلب األول: تعريف النقود لغة واصطاحًا:
النقود لغة: 

مجـع نقـد وهـو أصل يـدل عـىل إبـراز يشء وبروزه 
ومـن ذلـك نقـد الدراهـم وهـو متيزهـا والكشـف عن 
حاهلـا يف جودهتـا أو غـري ذلـك والنقد خاف النسـيئة 
النقـد كذلـك عـىل  وهـو اإلعطـاء والقبـض ويطلـق 
العملـة مـن الذهـب أو الفضـة وغريهـا ممـا يتعامـل به 

)ابـن منظـور، 1414هــ، ج: 3، ص: 425(. 

واصطالحًا: 
للفقهاء قوالن يف معنى النقود يف االصطاح:

املـراد هبـا الذهـب والفضـة وال جيـوز  األول: أن 
الكتـاب  مـن  الدليـل  إىل غريهـا؛ ألن  العـدول عنهـا 
والسـنة واإلمجـاع قـام عـىل أهنـا نقـود رشعيـة، وقـد 
تعلقـت هبا األحـكام الرشعيـة كالزكاة والسـلم وقدر 
هبـا نصـاب الرسقـة، فـا جيـوز تغيـري هذيـن النقدين 

.)361 ص:  1996م،  )زعـرتي، 

الثـاين: هـو إطـاق النقـود عـىل الذهـب والفضـة 
النـاس  معامـات  يف  مقامهـا  يقـوم  مـا  كل  وعـىل 
الراجـح. هـو  وهـذا  كان،  نـوع  أي  مـن  ومبادالهتـم 
قـال شـيخ اإلسـام ابـن تيمية رمحـه اهلل: وما سـاه 
أحـكام  أحكامـه  تكـون  بـه  وتعاملـوا  درمهـًا  النـاس 
الدراهـم مـن وجـوب الـزكاة فيـا يبلـغ مائتـن منـه 
والقطـع برسقـة ثاثـة دراهـم منـه إىل غـري ذلـك مـن 
األحـكام قـل مـا فيـه مـن الفضـة أو كثـر )ابـن تيمية، 

.)251 ص:   ،19 ج:  2004م، 
وملـا أصبحت كلمـة )النقود( ال تقتـر عىل الذهب 
والفضـة فقط بل تشـمل أنواعـًا أخرى كالنقـود الورقية 
يف عرنـا احلـارض وغريهـا، أصبح الفقهـاء املعارصون 
يسـتعملون مصطلـح )النقود( للداللة عـىل مجيع األثان 
بغـض النظر عـن نوعها )زعـرتي، 1996م، ص: 94(.
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املطلب الثاين: أنواع النقود:
الوسـيلة  هـي  بعيـدة  أزمنـة  منـذ  النقـود  تعـد 
الرئيسـة للتبـادل بـن النـاس يف معاماهتـم، وحتصيـل 
حوائجهم،وهـي تنقسـم إىل أنـواع متعـددة باعتبارات 

أنـواع:  أربعـة  إىل  إرجاعهـا  ويمكـن  خمتلفـة، 
النوع األول: النقود السلعية: 

وهـي عبارة عن سـلع معينـة يتعارف عليهـا الناس 
تسـتعمل وسـيطًا بينهـم يف مبادالهتـم، ومـن أمثلة هذا 
النـوع مـن أنـواع النقـود: املاشـية بأنواعهـا، والقمح، 
وامللـح والتمر، ومنـه أيضًا املعـادن النفيسـة: كالذهب 

والفضـة )املصلح، 1427هــ، ص: 50(.
النوع الثاين: النقود املعدنية: 

وهـي عبـارة عـن قطـع معدنيـة تسـتعمل وسـيطًا 
للتبـادل إمـا وزنـًا وإما عـدًا، وهـي غالبًا مـا تصاغ من 

الذهـب والفضـة )الزامـل، 2001م، ص: 4(.
النوع الثالث: النقود الورقية: 

وهـي عبارة عـن أوراق تطـرح للتداول وتسـتخدم 
املعامـات.  وسـائر  واخلدمـات  السـلع  تبـادل  يف 

.)223 ص:  1997م،  )غطـاس، 
النوع الرابع: النقود املرصفية: 

وهـي الودائـع املرفيـة القابلـة للسـحب بالطرق 
2001م، ص:28(. )الزامـل،  املختلفـة 

القـول: إن هـذه األنـواع مـن  وبعـد هـذا يمكـن 
صنفـن:  إىل  ترجـع  النقـود 

الصنف األول: النقود اخللقية: 
وهـي النقـود التي هلا قيمـة ذاتيـة كالنقود السـلعية 

إال أن أبـرز هـذه األنـواع معدنـا: الذهـب والفضـة، 
فهي األشـهر بـن النقـود السـلعية، واألكثـر رواجًا يف 
االسـتخدام، حتـى إن بعـض أهـل العلم قـر النقود 

اخللقيـة عـىل الذهـب والفضـة فقط. 
الصنف الثاين:النقود االصطالحية: 

وهـي مـا تعـارف النـاس عـىل اسـتخدامه وسـيطًا 
للتبـادل، وليـس لقيمتها العينيـة أو الذاتيـة أثر يف ذلك 
غالبـًا، وقـد كان الفقهـاء يمثلون للنقـود االصطاحية 
بالفلـوس ؛ألهنـا املسـتعملة يف زماهنم ال يعـرف غريها 

)املصلح، 1427هــ، ص: 55(.

املبحث األول: حقيقة تغري قيمة النقود
وفيه مطلبان: 

لغـــة  النقـــود  تغـــري  تعريـــف  األول:  املطلـــب   
: حـــًا صطا ا و

تغري النقود لغة: 
قـال ابن فـارس: غـرّي الغن واليـاء والـراء أصان 
وإصـاح  صـاح  عـىل  أحدمهـا  يـدل  صحيحـان، 
واألصـل  شـيئن،  اختـاف  عـىل  واآلخـر  ومنفعـة، 
سـواه  هـو  أي  ذاك  غـري  الـيء  هـذا  قولنـا  اآلخـر 

.)799 ص:  1999م،  )الـرازي،  وخافـه 
اصطالحًا: 

املـراد بتغـري قيمـة النقـود: أي تغري قوهتـا الرشائية، 
واخلدمـات  السـلع  مقـدار  عـن  عبـارة  هـي  والتـي 
التـي يمكـن أن تتبـادل هبـا وقـوة النقـد يف السـوق، أو 
انتقـال النقـود مـن حـال إىل حـال، كانتقاهلـا مـن حال 
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الـرواج إىل الكسـاد،وهذا غالبـًا وبالعكس وهـذا نادرًا 
.)120 ص:  2004م،  )الشـاعر، 

املطلب الثاين: أسباب تغري قيمة النقود:
تعطيـل . 1 إىل  يـؤدي  والـذي  بالربـا  التعامـل 

الطاقـات البرشية ويـؤدي إىل تعطيـل رأس املال 
والعمـل.  الـدوران  عـن 

منـع الـزكاة، فالزكاة هلـا تأثري فعال عـىل االكتناز . 2
الـذي حيول دون نشـاط التداول النقـدي، كا أن 
للـزكاة تأثـريًا فعـااًل عىل عنـر العمـل وحماربة 
البطالـة، ممـا يـؤدي إىل مزيـد مـن دوران املـال، 

ومزيـد مـن اإلنتاج. 
االحتـكار: يـكاد جيمع علـاء االقتصـاد املعارص . 3

عـىل أن االحتـكار يسـاهم بقـدر كبـري يف إفسـاد 
الرسيـان الطبيعـي لقانـون العـرض والطلب. 

احلروب واحلصار االقتصادي. . 4
التنافـس بن أصحاب الدخـول الثابتة )األجور( . 5

وأصحاب الدخـول املتغرية )األرباح(. 
أسـباب قضائية مـن اهلل تعاىل ال يد لإلنسـان فيها . 6

كالـزالزل والفيضانـات وغريمهـا مـن اجلوائح، 
وقلـة املطر وكثرة عـدد السـكان وغريها. 

التوسع يف االستهاك. . 7
كميـة النقـود املتداولـة بـن النـاس؛ إذ إن زيـادة . 8

كميـة النقـود مـع ثبـات املعـروض مـن السـلع 
ألنـه  ؛  قيمتهـا  نقصـان  إىل  تـؤدي  واخلدمـات 
القيمـة  ونقصـان  األسـعار  غـاء  إىل  يـؤدي 
الرشائيـة للنقـود، أما نقصـان كميتهـا فإنه يؤدي 
إىل ارتفـاع قيمتهـا، وانخفاض األسـعار، وزيادة 

القيمـة الرشائيـة للنقـود. 

البطالـة، وتـرك العمـل ؛ ممـا يسـاهم يف إضعاف . 9
الطاقـة اإلنتاجيـة للبلد. 

هـذا . 10 ويتمثـل  اإلسـام،  مبـادئ  عـن  اخلـروج 
اخلـروج يف سـوء التدبـري الناشـئ عـن السياسـة 
والظلـم،  الرشـاوى،  وانتشـار  االقتصاديـة، 
بالذهـب  التعامـل  وتـرك  اإلداري  والفسـاد 
والفضة،واسـتخدام الفلـوس، واحتـكار مـاك 
األرايض الزراعيـة منتجاهتـا عـن طريـق زيـادة 
تكاليـف  زيـادة  إىل  يـؤدي  ممـا  األرايض  إجيـار 
اإلنتـاج الزراعي بالنسـبة للمزارعـن فيؤدي إىل 
1996م،  )داود،  الزراعـة  عـدم مقدرهتـم عـىل 

.)186 ص: 

املبحث الثاين: صور تغرّي قيمة النقود
تتغـري قيمة النقـود لظـروف اقتصادية وسياسـية مما 
يؤثـر عـىل قوهتـا الرشائية ويمكـن أن نجمـل التغريات 

يف أربـع صور: 
الصورة األوىل- الكساد:

الكسـاد لغـة: مصـدر )كسـد( وهو أصـل يدل عىل 
الـيء احلقـري ال يرغب فيه )الـرازي، 1999م، ج: 5، 

ص: 180(.
العملـة يف  بنـوع مـن  التـداول  تـرك  واصطالحـًا: 
مجيع البلـدان )حيـدر، 1410هــ، ج:1، ص: 125(.

الصورة الثانية- االنقطاع :
االنقطـاع لغـة: مصدر )انقطع( وهـو أصل صحيح 

يـدل عىل انـرام يشء وذهاب قوته. 
النـاس  أيـدي  مـن  النقـد  يفقـد  أن  واصطالحـًا: 
وال يتوفـر يف السـوق ملـن يريـده ولـو كان موجـودًا يف 
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البيـوت أو يف أيـدي الصيارفة )محـاد، 1415هـ، ص: 
.)87

الصورة الثالثة- الغالء والرخص:
أصـل  وهـو  )غـا(  الفعـل  مصـدر  لغـة:  الغـاء 
صحيـح يـدل عـىل ارتفـاع وجمـاوزة القـدر وهـو ضد 

.)812 ص:  1999م،  )الـرازي،  الرخـص  
واصطالحـًا: أن تزيـد قيمـة النقود وترتفع بالنسـبة 
1، ص:  1410هــ، ج:  للدراهـم والدنانـري )حيـدر، 

.)125
والرخـص لغة: مصـدر الفعل )رخـص( وهو ضد 

الغاء )ابن منظـور، 1414هـ، ج:7، ص: 40(.
واصطاحـًا: أن تزيـد قيمة النقود وتنقص بالنسـبة 
1، ص:  1410هــ، ج:  للدراهـم والدنانـري )حيـدر، 

.)125
الصورة الرابعة- التضخم واالنكامش :

التضخـم لغـة: مصـدر )تضخـم( وهـو يـدل عـىل 
العظـم يف الـيء )ابـن منظـور، 1414هــ، ج: 12، 

.)353 ص: 
العـام  املسـتوى  يف  مطـرد  ارتفـاع  واصطالحـًا: 
لألسـعار فيرتتـب عليـه تدهـور القـوة الرشائيـة للنقد 
)املـري،  النقـود  ورخـص  األسـعار  غـاء  فهـو 

.)9 ص:  1999م، 
االنكـاش لغـة: مصـدر )كمـش( وهـو يـدل عـىل 
ص:   ،5 ج:  1999م،  )الـرازي،  واللطافـة  الصغـر 

.)138
واصطالحـًا: هبـوط مفاجـئ يف األسـعار أو زيـادة 

ص:  1980م،  )غطـاس،  العملـة  قيمـة  يف  مفاجئـة 
.)163

والتضخـم واالنكـاش مصطلـح عـري مل يتكلم 
عنـه الفقهـاء القدامـى وإنـا تناولـه االقتصاديـون يف 

 . كتبهم

قيمـة  لتغـري  الفقهـي  التخريـج  الثالـث:  املبحـث 
النقـود

ـس ختريـٍج فقهـيٍّ  حـاول الفقهـاء املعـارصون تلمُّ
لتغـري النقـود، وقـد سـلكوا يف ذلـك عـدة مسـالك: 

التخريـج األول: أن التغـري يف قيمـة النقـود نوع من 
رخـص النقـود االصطالحية:

ذهـب مجاعـة مـن الفقهـاء والباحثـن إىل أن التغري 
قبيـل  مـن  هـو  الورقيـة  النقـود  قيمـة  يعـرتي  الـذي 
رخـص النقـود االصطاحيـة –الفلوس- الـذي تكلم 

عنـه الفقهـاء املتقدمـون.
واسـتدلوا: أن وظيفة النقود األساسية عىل اختاف 
أنواعهـا، أهنـا معيار لتقويم السـلع واخلدمـات، فا بد 
 أن يعرتهيـا نقـص أو زيـادة، فـا فـرق بـن الفلـوس 

وال غريها.
التخريـج الثـاين: أن التغـري يف قيمـة النقـود نوع من 

النقود:  كسـاد 
ذهب بعض الفقهـاء والباحثن إىل أن التغري يف قيمة 
النقـود يلحـق بكسـاد النقـود وجتـري عليـه أحكامـه، 
 ووجـه هـذا أن قيمـة النقـود قـد تنخفض حتـى تصبح 

عديمة القيمة.
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النقـود  قيمـة  يف  التغـري  أن  الثالـث:  التخريـج 
األمـوال: جوائـح  مـن  جائحـة 

ذهـب بعـض الفقهـاء إىل أن التضخـم النقـدي 
الطـارئ عـىل األوراق النقديـة يعتـر جائحـة مـن 

اجلوائـح التـي تصيـب األمـوال.
 واختـار هـذا التخريـج املجمـع الفقهـي التابـع 
لرابطـة العـامل اإلسـامي يف دورتـه اخلامسـة عـام 
1402هــ، ولكنـه قيده بـا إذا كان التضخم النقدي 
غـري متوقـع، ويرتتـب عليـه خسـائر جسـيمة غـري 
معتـادة يف العقـود الطويلة األجـل، واحتج القائلون 
هبـذا التخريـج بعمـوم قـول جابـر -ريض اهلل عنه: 
بوضـع  أمـر  وسـلم-  عليـه  اهلل  –صـىل  النبـي  إن 
اجلوائـح )صحيح مسـلم، ص: 636، رقم احلديث 
1554(. فـإن اجلوائـح ال ختتـص الثـار فقـط، بـل 
تشـمل أيضـًا النقـص يف سـائر عقـود املعاوضات. 
النقـدي حادثـة  التضخـم  الرابـع: أن  التخريـج 

: جديـدة 
ذهـب بعـض الباحثـن إىل أن التضخـم النقدي 
فـا  الفقهـاء،  تناوهلـا  أن  يسـبق  مل  جديـدة  حادثـة 
النقـود  رخـص  مـن  عنـه  تكلمـوا  فيـا  تنـدرج 
ص:104- 1427هــ،  )املصلـح،  االصطاحيـة 

.)110
الرتجيح:

الـذي يظهـر أن أقرب هـذه التخرجيـات الفقهية 
هـو التخريج األول، وقـد رجح هـذا التخريج أكثر 

الباحثـن والفقهاء. 

املبحـث الرابـع : حكـم تغـري قيمـة النقـود الورقية 
وأثـره يف احلقـوق وااللتزامـات

للتبـادل  وسـيطًا  اسـتعاهلا  منـذ  النقـود  تدرجـت 
إىل  انتهـت  حتـى  متنوعـة  وأشـكال  عـدة،  أطـوار  يف 
النقـود الورقيـة التـي هـي أبـرز أنـواع النقـود يف وقتنا 
احلـارض؛ وهلـذا سـيكون احلديـث يف هـذا املبحث عن 
األوراق  إىل  نظرنـا  وإذا  الورقيـة،  النقـود  قيمـة  تغـرّي 
النقديـة املتداولـة يف هـذا العـر فإننـا نجـد أنـه قـد 
يعرتهيـا إحـدى حالتـن ال ثالـث هلـا: إما الكسـاد، أو 
الغـاء والرخص )التضخـم واالنكاش( فـا يلحقها 
االنقطـاع ألن إصـدار األوراق النقديـة طبقـًا حلاجتها، 
وبـرشوط ميرسة، ومـن ثم ال يتصـور انقطـاع النقد يف 

هـذا العـر )عيسـى، 1414هــ، ص: 376(.
احلالة األوىل: كساد األوراق النقدية: 

السـلطات  إلغـاء  يعنـي  النقديـة  األوراق  كسـاد 
النقديـة التعامـل بالنقـد املتداول،وإصـدار نقـد جديد 
حيـل حملـه، وقد اختلـف الفقهـاء يف حالة كسـاد النقود 
االصطاحيـة، فذهب اجلمهـور إىل وجـوب دفع املثل 
عنـد كسـاد النقـد ال القيمـة، فـا يمكـن قياس كسـاد 
األوراق النقديـة عىل كسـاد النقـود االصطاحية؛ ألن 
األوراق النقديـة قصاصـات مـن الـورق ليس هلـا قيمة 
ذاتية، أمـا الدراهم والدنانري املغشوشـة والفلوس فإهنا 
معـادن هلا قيمـة ذاتية وإن مل تسـتمد كل قوهتـا الرشائية 
الكسـاد  حالـة  يف  النقديـة  األوراق  أمـا  ذاهتـا،  مـن 
فتكـون معدومـة إذ هتبـط إىل الصفـر، لذلـك ال يصـح 
القـول بوجود خاف يف مسـألة كسـاد األوراق النقدية 
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بنـاء عـىل أهنـا نقـود اصطاحيـة فتلحـق بحكم كسـاد 
واألظهـر  والفلـوس،  املغشوشـة  والدنانـري  الدراهـم 
إحلاقهـا بحالـة انقطـاع الدراهـم والدنانـري املغشوشـة 
والفلـوس وقـد ذهـب اجلمهـور إىل صحـة املعامات 
املنعقـدة بذلك النقـد، ولزوم وفـاء قيمة النقـد املنقطع 
لكنهـم اختلفـوا يف زمـن تقديـر القيمة والـذي يرتجح 
هـو مـا ذهـب إليـه أبو يوسـف مـن تقديـر القيمـة يوم 
التعامل،ألنـه يـوم الثبـوت يف الذمـة لكي اليـأكل مال 
أخيـه بالباطـل ولقاعـدة الـرر يـزال والـرر يدفـع 

بقـدر اإلمـكان )حسـن، 2002م، ص:254(.

ورخصهـا  الورقيـة  النقـود  غـالء  الثانيـة:  احلالـة 
واالنكـامش(. )التضخـم 

حترير حمل النزاع:
ال خـاف بن الفقهاء أنـه إذا تغريت قيمـة النقدين 
نقصـًا  أو  زيـادة  غـاًء،  أو  رخصـًا  والفضـة  الذهـب 
فليـس ملـن ترتـب يف ذمتـه يشء منهـا إال مثـل مـا أنفق 
عليـه سـواًء كان ذلك بسـبب بيـع أو قـرض أو غريمها 

)ابـن عابديـن، 2014م(.
أو  غـاًء  النقـد  قيمـة  تغـريت  إذا  فيـا  واختلفـوا 
رخصـًا بعدمـا ثبـت يف ذمـة املديـن بـداًل يف قـرض أو 
ديـن أو ثمـن مبيع أو غـريه وقبـل أن يؤديه. فـاذا يلزم 

املديـن أداؤه؟ عـىل أقـوال نجملهـا يف أربعـة أقـوال:
القول األول:

أن الواجـب املثل الثابت دينـًا يف الذمة دون زيادة أو 
نقـص، وهـذا مذهب مجهـور الفقهاء  مـن احلنفية )ابن 

1978م(،  )الرهـوين،  واملالكيـة  2014م(،  عابديـن، 
والشـافعية )الرمـي، 1386هــ(، واحلنابلـة )املقديس، 
1405هــ(، واختـاره مـن املعارصيـن عي السـالوس 
)السـالوس، 1418هــ(، والشـيخ عبدالعزيـز بـن باز 

)بـاز، 1413هـ(.
األدلة:

1 - حديـث ابـن عمـر ريض اهلل عنـه قـال: كنـت 
وآخـذ  بالدنانـري  فأبيـع  بالبقيـع،  اإلبـل  أبيـع 
الدنانـري،  وآخـذ  بالدراهـم  وأبيـع  الدراهـم، 
فأتيـت النبـي صـىل اهلل عليه وسـلم وهـو يريد 
أن يدخـل حجرتـه، فأخـذت بثوبـه فسـألته؟ 
فقـال: )إذا أخـذت واحـدًا منهـا باآلخـر فـا 
يفارقنـك، وبينـك وبينـه بيـع( ويف روايـة: »ال 
تفرتقـا  مـا مل  يومهـا  تأخذهـا بسـعر  أن  بـأس 
ص:   ،3 ج:  داود،  أيب  )سـنن  يشء«  وبينكـا 

.)3354 احلديـث  رقـم   ،250
         وجه الداللة:

             هـذا احلديـث يعتـر أصًا يف أن الدين يؤدى 
بمثلـه ال بقيمتـه، حيث يؤدى عند تعـذر املثلية 
إىل مـا يقـوم مقامهـا وهـو سـعر الـرف يوم 
األداء ال يـوم ثبـوت األداء )عفانه، 2009م(.

2 - حديـث أيب سـعيد اخلـدري أن النبـي صىل اهلل 
عليه وسـلم اسـتعمل رجًا عىل خيـر، فجاءه 
بتمـر جنيب، فقال صىل اهلل عليه وسـلم: »أكل 
متـر خير هكذا؟ قـال: ال واهلل يا رسـول اهلل إنا 
لنأخـذ الصاع من هـذا بالصاعـن، والصاعن 
بالثاثة، فقـال: ال تفعل، بع اجلمـع بالدراهم، 
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ثـم ابتـع بالدراهم جنيبـًا« )صحيـح البخاري، 
ج: 2، ص: 767، رقـم احلديث 2089(.

       وجه الداللة:
الربويـة هـو  التاثـل املطلـوب يف األمـوال       أن 
التاثـل يف القـدر، دون التاثـل يف القيمـة؛ ألن 
اجلنيـب كان أغـىل مـن اجلمـع بكثـري وأجـود 
نوعـًا، ولكـن رسـول اهلل صىل اهلل عليه وسـلم 
بعضهـًا  مبادلـة  يف  والـرداءة  اجلـودة  أهـدر 
ببعـض وأوجـب التاثـل يف الكيـل )العثـاين، 

2003م(.
3 - العقـود املرشوعة ال تشـتمل عـىل جهالة تفيض 
الورقيـة  النقـود  ورد  والنـزاع،  اخلـاف  إىل 
بقيمتهـا جتعل املقـرض ال يدري ماذا سـيأخذ، 
واملقرتض باذا سـيطالب؟ مما يفـيض إىل النزاع 

بينهـا. )العثـاين، 2003م(.

القول الثاين:
أن الواجـب قيمـة النقـد الذي طـرأ عليـه الغاء أو 
الرخـص يـوم ثبوتـه يف الذمـة وهـذا قـول أيب يوسـف 
وعليـه الفتـوى عنـد احلنفية )ابـن عابديـن، 2014م(.
واختـاره مـن املعارصيـن الشـيخ حممد بـن إبراهيم 

)آل الشـيخ، 1399هـ(.
األدلة:

ٺ   ٺ   ڀ    ( تعـاىل:  قـال   -  1
  ) ٹ  ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺٺ  

.]152 ]األنعـام: 

وجه الداللة:
أن املبالـغ والقـروض عنـد التغـري مل تتسـلم قدرها 
احلقيقـي، وربـط التغـريات بمسـتوى األسـعار يزيـل 
هـذا الرر وفقـًا ملا قررتـه الرشيعة اإلسـامية )داود، 

1996م(.
نوقش:

فليـس  التعسـف،  ظاهـر  باآليـة  االسـتدالل  أن 
يف اآليـة دليـل عـىل ذلـك ولـو صـح االسـتدالل هبـا 
أوىل  املبـدأ  هـذا  رفـض  عـىل  هبـا  االسـتدالل  لـكان 
وأوضـح؛ ألن احلـق إذا تعـّن مقـداره كان مـن القيـام 
بالقسـط الوفـاء به قـدرًا ونوعـًا وصفة وأجـًا، فليس 
مـن الوفـاء بالقسـط القول بتغـري االلتـزام طبقـًا لتغري 

األسـعار )املنيـع، 1408هــ(.
2 - أن اإلسـام دين يقوم عىل العـدل واإلنصاف، 
والتخضـم أو الغـاء والرخـص ينتهـك هـذه 
القاعـدة، حيـث إنـه يمكـن للنـاس أن يربحوا 

عىل حسـاب اآلخريـن )محـاد، 1421هـ(.
نوقش:

بالتسـليم بـأن اإلسـام جـاء بالعـدل واإلنصاف، 
ولكـن ليـس مـن الرشيعـة تغيـري االلتزامـات اآلجلـة 
بنقـص أو زيـادة؛ ألن هـذا ينـايف العـدل واإلنصـاف 

الـذي جـاء هبـا اإلسـام )املنيـع، 1408هــ(.
3 - أن يف هـذا القـول رفعـًا للـرر عـن كل مـن 
الدائـن واملدين والقاعـدة الرشعية ال رضر وال 
رضار، وذلـك ألنـه إذا أقرضـه مـااًل فنقصـت 
قيمتـه وأوجبنـا عليـه قبـول املثل عـددًا ترر 
الدائـن؛ ألن املـال الـذي تقـرر لـه ليـس هـو 
املسـتحق، ولـو أقرضـه مـااًل فـزادت قيمتـه، 
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وأوجبنـا عليـه أداء املثـل عـددًا تـرر املدين، 
إللزامـه بـأداء زيـادة عـا أخـذ )داود، 1996م(.

نوقش:
بـأن املسـعر هـو اهلل، وأن الـرر ال يـزال بالرر، 
فطاملـا أن املديـن مل يكـن له سـبب يف انخفـاض قيمة ما 
التـزم بـه، فـإن الزيـادة يف قـدره وطبقـًا لتغري األسـعار 
ظلـم يف حـق مـن التـزم بـه، والنقـص ظلـم يف حـق 

الدائـن )املنيـع، 1408هـ(.

القول الثالث:
أن التغـري إذا كان يسـريًا فـا عـرة بـه وجيـب أداء 
املثل، أمـا إن كان التغري فاحشـًا، فالواجب أداء القيمة، 
وهـذا قـول عنـد املالكيـة اختـاره الرهـوين )الرهـوين، 
1978م(، واختـاره مـن املعارصين الدكتـور نزيه محاد 
)محـاد، 1421هـ(، والدكتور رفيـق املري )املري، 

2013م(.

األدلة:
الغبـن  قياسـًا عـىل  مغتفـر  اليسـري  التغـري  أن   -  1
اليسـري املغتفر رشعـًا من أجل رفـع احلرج عن 
النـاس، نظرًا لعرس نفيـه يف املعامـات بالكلية 
بخـاف الغبـن الفاحـش فإنه ممنـوع يف أبواب 

البيـوع واملعامـات )محـاد، 1421هـ(.
2 - أن التغـري اليسـري مغتفـر تفريعـًا عـىل القاعـدة 
حكمـه  يعطـى  الـيء  قـارب  مـا  الفقهيـة 
بخـاف التغـري الفاحش، فـإن الـرر فيه بّن 

واجلـور متحقـق )محـاد، 1421هــ(.

مناقشة هذا القول:
نوقـش بأنه غري منضبـط بدليل اختافهـم يف حتديد 
مقـدار الغبـن الفاحـش، فأرجعـه بعضهـم إىل العـرف 
وبعضهـم إىل الثلـث وبعضهـم إىل الربـع وبعضهم إىل 
النصـف، ثـم التقويـم اختلفوا هـل يكـون بالذهب أو 

بالسـلع أو بالعملـة الورقية )العـاين، 1421هـ(.

القول الرابع:
أثنـاء األجـل  النقـود يف  التفريـق بـن تغـري قيمـة 
املديـن  مماطلـة  بسـبب  األجـل  بعـد  قيمتهـا  وتغـري 
بالوفـاء، فـإذا كان التغـري يف أثنـاء األجل فليـس له إال 
املثـل، وأمـا إذا كان التغـري يف فـرتة املاطلـة فيجب أداء 
القيمـة، وذهـب إىل هـذا القـول الشـيخ عبـداهلل املنيـع 
)املنيـع، 1408هــ(، والدكتـور يوسـف حممود قاسـم 

1988م(. )قاسـم، 
األدلة:

1 - حديـث أيب هريـرة -ريض اهلل عنـه- قـال: قال 
رسـول اهلل -صـىل اهلل عليـه وسـلم-: »مطـل 
الغنـي ظلم« )صحيـح البخـاري، ج: 2، ص: 

799، رقـم احلديـث 2166(.
وجه الداللة:

منطلـق  ومـن  ظلـم،  املطـل  أن  احلديـث عـىل  دل 
العـدل القـول بتضمـن املاطـل ما نقص عـىل صاحب 
احلق من نقص سـعر أو فوات منفعة )داود، 1996م(.

نوقش:
بـأن املاطلـة ظلـم، وهـذا الظلـم يسـتحق صاحبه 
تكـون  قـد  والعقوبـة  العقوبـة،  مـع  عرضـه  إباحـة 
بالـرب أو باحلبـس والتعزير وغري ذلـك وليس بأخذ 
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أكثـر مـن حقه وذلـك بأخـذ القيمـة )داود، 1996م(.
الغاصـب  أن  فكـا  الغاصـب  عـىل  القيـاس   -  2
يضمـن إذا غصـب نقـودًا ثـم نقصـت قيمتها، 
فكذلـك املاطـل؛ ألن املاطـل يعتـر غاصبـًا 

1996م(. )داود،  بالسـداد  بماطلتـه 
نوقش:

ال  العصـب  عـىل  النقـود  قيمـة  تغـري  قيـاس  بـأن 
يصـح؛ ألن الغصـب تـم بـإرادة أحـد الطرفـن، أمـا 
تغـري النقـود فليس ألحدمها يـد فيـه )داود، 1996م(.

الرتجيح:
يرتجح القـول األول وهـو قول اجلمهـور بوجوب 
رد املثـل يف احلقـوق وااللتزامـات وممـا يؤيـد ذلـك ما 

: يي
ــن  ــس مـ ــاق، وليـ ــد إرفـ ــرض عقـ 1 - أن القـ
مـــن  يقصـــد  التـــي  املعاوضـــة   عقـــود 

ورائها االنتفاع.
2 - أن رد القيمـة يشـتمل عـىل اجلهالـة التي تفيض 

إىل اخلـاف والنزاع.
الرشائيـة  القيمـة  الختـاف  أثـر  فـا  هـذا  وعـىل 
أداء احلقـوق وااللتزامـات سـواء  الورقيـة يف  للنقـود 

نقصـت. أو  زادت 

اخلامتـة
احلمـد هلل رب العاملـن والصاة والسـام عىل نبينا 

حممـد وعىل آلـه وأصحابـه أمجعن. 
أما بعد،

إليهـا يف هـذا  التـي توصلـت  النتائـج  أبـرز  فمـن 
البحـث مـا يـأيت:

1 - يطلـــق الفقهـــاء النقـــود عـــىل الذهـــب 
والفضـــة وعـــىل كل مـــا يقـــوم مقامهـــا يف 
ـــوع  ـــن أي ن ـــم م ـــاس ومبادالهت ـــات الن معام

كان. 
2 - ترجع أنواع النقود املختلفة إىل صنفن: 

         الصنف األول: 
         النقـــود اخَللقيـــة: وهـــي النقـــود التـــي هلـــا 
قيمـــة ذاتيـــة، وأبرزهـــا الذهـــب والفضـــة.

        الصنف الثاين: 
ــارف  ــا تعـ ــي مـ ــة: وهـ ــود االصطالحيـ       النقـ
النـــاس عـــىل اســـتخدامه وســـيطًا للتبـــادل، 
وليـــس لقيمتهـــا العينيـــة أو الذاتيـــة أثـــر يف 

ذلـــك غالبـــًا، كالنقـــود االئتانيـــة.
ـــا  ـــري قوهت ـــود: أي تغ ـــة النق ـــري قيم ـــراد بتغ 3 - امل
ـــدار  ـــن مق ـــارة ع ـــي عب ـــي ه ـــة، والت الرشائي
ـــادل  ـــن أن تتب ـــي يمك ـــات الت ـــلع واخلدم الس
ــال  ــوق،أو انتقـ ــد يف السـ ــوة النقـ ــا وقـ هبـ
النقـــود مـــن حـــال إىل حـــال، كانتقاهلـــا 
ـــًا  ـــاد،وهذا غالب ـــرواج إىل الكس ـــال ال ـــن ح م

ــادرًا. ــذا نـ وبالعكـــس وهـ
النقـــود  قيمـــة  تغـــري  أســـباب  مـــن   -  4
أســـباب قضائيـــة كالـــزالزل والفيضانـــات 
ــا  ــروب وأكل الربـ ــرى كاحلـ ــباب أخـ وأسـ

واالحتكاروالبطالـــة.
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5 - أقـــرب التوصيفـــات والتخرجيـــات الفقهيـــة 
ـــة  ـــود الورقي ـــة النق ـــرتي قيم ـــذي يع ـــري ال للتغ
هـــو أنـــه مـــن قبيـــل رخـــص النقـــود 
أن  هـــذا  عـــىل  ويرتتـــب  االصطاحيـــة 
ـــود  ـــة للنق ـــة التبادلي ـــاض القيم ـــت النخف يثب
ـــص  ـــاء يف رخ ـــه الفقه ـــم عن ـــا تكل ـــة م الورقي

ــوس. الفلـ
6 - األوراق النقديـــة املتداولـــة يف هـــذا العـــر 
قـــد يعرتهيـــا إحـــدى حالتـــن ال ثالـــث 
ــص  ــاء والرخـ ــاد أو الغـ ــا الكسـ ــا مهـ هلـ
)التضخـــم واالنكـــاش( فـــا يلحقهـــا 
النقديـــة  األوراق  االنقطـــاع ألن إصـــدار 
طبقـــًا حلاجتهـــا، وبـــرشوط ميـــرسة، ومـــن 
ثـــم ال يتصـــور انقطـــاع النقـــد يف هـــذا 

ــر. العـ
ـــو رد  ـــود، ه ـــة النق ـــاد قيم ـــد كس ـــب عن 7 - الواج

ـــد. ـــع النق ـــال إذا انقط ـــك احل ـــة، وكذل القيم
8 - أن تغـــرّي قيمـــة النقديـــن الذهـــب والفضـــة 
رخصـــًا أو غـــاًء، ال تأثـــري لـــه يف الســـداد، 
وأن الواجـــب املثـــل بـــا خـــاف بـــن 

ــاء. الفقهـ
ــد  ــة النقـ ــرّي قيمـ ــألة تغـ 9 - أن الراجـــح يف مسـ
ـــه  ـــة أن ـــه يف الذم ـــد ثبوت ـــص بع ـــاء أو رخ بغ

ـــل.  ـــؤدى باملث ي
ـــود  ـــة للنق ـــة الرشائي ـــاف القيم ـــر الخت 10 - ال أث
ـــواء  ـــات س ـــوق وااللتزام ـــة يف أداء احلق الورقي

زادت أو نقصـــت.
11 - يـــويص الباحـــث باالهتـــام بفقـــه املعامـــات 
ـــان  ـــارصة؛  لبي ـــائله املع ـــة مس ـــة، ودراس املالي

ـــا. ـــي فيه ـــم الرشع احلك
آلـه  وعـى  حممـد  نبينـا  عـى  وسـلم  اهلل  وصـى 
الديـن. يـوم  إىل  بإحسـان  تبعهـم  ومـن  وأصحابـه 
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املالحق:
ملحق )1(: التطبيقات القضائية

القضية األوىل

216/ق 1396هـ )أ-1( رقم القضية/   

سنة ونصف مدة التقاضي/    

لم يذكر في محضر القضية قيمة المشروع/   

931.258 لاير قيمة المطالبة/    

لم يتم التعويض قيمة التعويض/    
ملخص القضية/

 قدمــت الشــركة المدعيــة عطاهــا لعمــل المســح الزلزالــي بمنطقــة الربــع الخالــي بالمملكــة فــي شــهر
حــدى الــوزارات فــي 1393/11/28هـــ، وبــدأ العمــل فــي  صفــر 1393هـــ وتــم العقــد بيــن الشــركة واإ
 المشــروع فــي 1394/2/18هـــ، وقــد طلبــت الشــركة المذكــورة مــن الــوزارة تعويضهــا عمــا لحقهــا مــن
 خســارة بســبب االرتفــاع الطــارئ فــي معــدالت األســعار واألجــور والتكاليــف العامــة لفرقــة الشــركة

العامــة مــع الــوزارة.
 وبعــد دراســة الــوزارة لطلــب الشــركة رفعــت األمــر لجاللــة الملــك بتاريــخ 1395/5/24هـــ الــذي رأت
 فيــه الشــركة أنهــا خســرت مبلــغ )931.258 لاير( نتيجــة االرتفــاع الطــارئ فــي معــدالت األســعار
 فأحيــل الموضــوع إلــى ديــوان المظالــم فــي 1396/6/2هـــ للنظــر فــي القضيــة علــى ضــوء قــرار مجلــس
 الــوزراء رقــم 818 لســنة 1396هـــ، وأمــام اللجنــة التــي أنيــط بهــا النظــر فــي القضيــة قــرر منــدوب
 الشــركة المدعيــة أن الــوزارة لــم تقصــر فــي التزاماتهــا تجــاه الشــركة ولــم يكــن لهــا أي تأثيــر علــى
 الخســائر التــي لحقــت بهــا والتــي كانــت نتيجــة ارتفــاع األســعار فقــط، وقــد أنهــت اللجنــة المذكــورة
عــادة  لألســباب الــواردة فــي قرارهــا إلــى عــدم اختصــاص ديــوان المظالــم بالنظــر فــي هــذه القضيــة واإ
 كامــل األوراق إلــى الجهــة التــي وردت منهــا. وقــد وافقــت لجنــة التدقيــق قــرار اللجنــة بعــدم تضميــن

مطالبــة الشــركة فــي قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 818 لســنة 1396هـــ.

موقف القضية/   منتهية.
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195 خ/ 1396هـ )أ-5( رقم القضية/   

خمس سنوات مدة التقاضي/    

72 مليون لاير قيمة المشروع/    

لم يذكر في محضر القضية قيمة المطالبة/   

لم يتم التعويض قيمة التعويض/    
ملخص القضية/

 أنــه فــي تاريــخ 1393/3/19هـــ أبرمــت الشــركة المدعيــة عقــدًا مــع إحــدى الــوزارات إلنشــاء ورصــف
 طريــق ينبــغ – أملــج بطــول 141 كيلــو متــر بقيمــة 72 مليــون لاير، وتــم تحديــد مــدة التنفيــذ بثــالث
 ســنوات وســبعة شــهور مــن تاريــخ أول جــزء مــن الموقــع فــي 1393/5/6هـــ ولــم تكــد تمضــي بضعــة
 أشــهر علــى بــدء العمــل حتــى بــدأت أســعار المــواد وأجــور العمــال والخدمــات فــي االرتفــاع بشــكل
 حــاد ومســتمر حيــث وصــل خــالل الفتــرة مــن 1394 إلــى 1396هـــ إلــى خمســة أضعــاف أســعار
 العقــد، ومــن أجــل ذلــك تقدمــت الشــركة بعــدة اســتدعاءات خــالل الســنوات المذكــورة شــاكية الخســائر
 واألضــرار التــي لحقــت بهــا نتيجــة تلــك الظــروف. واســتندت الشــركة إلــى نــص الفقــرة الثالثــة مــن المــادة
 13 مــن الشــروط العامــة للعقــد، وقــد اســتجابت الــوزارة المدعــى عليهــا إلــى االلتمــاس ورفعــت األمــر
 إلــى المقــام الســامي حيــث أكــدت حصــول إخــالل بالتقديــرات الماليــة للعقــد لهــذه الشــركة ولغيرهــا مــن

الشــركات التــي تعرضــت للظــروف ذاتهــا.
فــي المقدميــن  الضمــان  بحجــز خطابــي  المدعيــة  الشــركة  فوجئــت  فــي 1397/11/15هـــ   ولكــن 
 المشــروع وقيمتهــا 9 مالييــن لاير مــن قبــل الــوزارة حيــث طرحــت الــوزارة المدعــى عليهــا عمليــة تكملــة
 المشــروع فــي مناقصــة عامــة إلكمــال تنفيــذ المشــروع علــى حســاب الشــركة المدعيــة والحجــز علــى
 جميــع مســتحقاتها وحجــز معداتهــا ليســتعملها المقــاول الجديــد، فقدمــت الشــركة المدعيــة تظلمــًا لــدى

الــوزارة المدعــى عليهــا وتــم إيقــاف هــذا القــرار بشــكل مؤقــت حتــى يتــم الفصــل فــي الموضــوع.
 وبتاريــخ 1398/1/25هـــ رفعــت الدائــرة األولــى بديــوان المظالــم التــي تنظــر فــي الدعــوى قــرارًا يقضــي
 فيــه إلغــاء قــرار الــوزارة المدعــى عليهــا بالحجــز ورافــق ذلــك خطابــًا موجهــًا إلــى حضــرة صاحــب
 الســمو الملكــي نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء يبيــن فيــه االرتفاعــات الشــديدة التــي طــرأت علــى األســعار
 واألجــور والــذي بــات يهــدد المقاوليــن بالتوقــف رغــم إرادتهــم عــن إكمــال المشــروعات الموكلــة إليهــم،
 غيــر أن لجنــة التدقيــق فــي 1398/2/7هـــ وجــدت أن قــرار ســحب العمــل مــن الشــركة كان علــى

أســاس ســليم وعليــه قــررت اللجنــة عــدم إلغــاء قــرار ســحب العمــل.
 وفــي 1396/1/25هـــ قامــت وزارة المواصــالت بدراســة تحليليــة لكافــة عناصــر التكلفــة واتضــح لهــا
 مــن بيــان الدراســة أن الحــد األدنــى لنســبة الزيــادة التــي طــرأت علــى األســعار مــن عــام 1392هـــ إلــى
 1396هـــ هــو 87.7% أمــا الحــد األقصــى للزيــادة فهــو 139.8% حيــث اعتمــدت علــى أســعار تكلفــة

مــواد الطــرق وقــت التعاقــد واألســعار التــي آلــت إليــه خــالل التنفيــذ.
 ولكثــر القــرارات والجلســات التــي تخللتهــا هــذه القضيــة حيــث احتــوت علــى أكثــر مــن ثمانــي جلســات
 وعــدة قــرارات علــى مــدة خمســة ســنوات فــإن الباحــث لــم يتمكــن مــن تعقــب هــذه القضيــة حتــى جلســتها

األخيــرة لمعرفــة الحكــم النهائــي فيهــا.

موقف القضية/     منتهية.

القضية الثانية
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 القضية الثالثة

ملحق )2(: قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم: 42 )5/4(  بشأن تغرّي قيمة العملة  
بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملن والصاة والسام عىل سيدنا حممد خاتم النبين وعىل آله وصحبه أمجعن.
قرار رقم: 42 )5/4( بشأن تغري قيمة العملة

إن جملـس جممـع الفقـه اإلسـامي الـدويل املنعقـد يف دورة مؤمتـره اخلامـس بالكويـت مـن 1-6 مجـادى األوىل 1409هــ املوافـق 10 – 15 كانـون األول 
1988م، )ديسـمر( 

 بعد اطاعه عىل البحوث املقدمة من األعضاء واخلراء يف موضوع تغري قيمة العملة، واستاعه للمناقشات التي دارت حوله،
 وبعـد االطـاع عـىل قـرار املجمـع رقـم 21)3/9( يف الدورة الثالثـة، بأن العمـات الورقية نقـود اعتبارية فيهـا صفة الثمنيـة كاملة، وهلا األحـكام الرشعية 

املقـررة للذهـب والفضة مـن حيث أحـكام الربا والزكاة والسـلم وسـائر أحكامها،
قرر ما يي:

- العـرة يف وفـاء الديـون الثابتـة بعملـه مـا، هي باملثل وليـس بالقيمـة، ألن الديون تقىض بأمثاهلـا، فا جيوز ربـط الديون الثابتـة يف الذمة، أيـًا كان مصدرها، 
األسعار. بمستوى 

واهلل أعلم ؛؛

رقم القضية/                                                  1/1234/ق لعام 1419هـ )أ-6(

سنتان مدة التقاضي/     

99.892.540 لاير قيمة المشروع/    

236.000 لاير قيمة المطالبة/    

لم يتم التعويض قيمة التعويض/    

ملخص القضية/
 تتلخــص واقــع القضيــة أنــه بتاريــخ 1417/10/10هـــ تقدمــت إحــدى الشــركات والتــي تســلمت مشــروع إنشــاء ورصــف طريــق مكــة المكرمــة – الطائــف
 الجــزء الخامــس بمــا فــي ذلــك تقديــم المــواد والمعــدات والعمالــة وجميــع مــا يلــزم حســب شــروط العقــد المبــرم بيــن الشــركة ووزارة المواصــالت، بدعــوى
 تعويــض إلــى ديــوان المظالــم بســبب فــرض رســوم إضافيــة علــى المنتجــات البتروليــة المكــررة والكهربــاء والهاتــف والمــاء وتأشــيرات الدخــول مــن أجــل
 العمــل وتأشــيرات الزيــارة للشــركات والمؤسســات الخاصــة الســعودية ورخــص العمــل لغيــر الســعوديين ورخــص اإلقامــة ونقــل الكفــاالت، وقــد تضمــن

الطلــب تعويــض بمبلــغ 236.000 لاير عــن الخســائر التــي لحقــت بالشــركة نتيجــة االرتفــاع فــي الرســوم الســابق ذكرهــا.
 وقــد اســتندت الدعــوى علــى المــادة 60 مــن عقــد األشــغال العامــة والــذي يقضــي بتعويــض المقــاول عــن الخســائر التــي تصيبــه نتيجــة حــدوث زيــادة

فــي الضرائــب والرســوم الجمركيــة.
 وقــد ردت وزارة المواصــالت علــى الدعــوى فدافعــت أصــاًل بعــدم جــواز ســماع الدعــوى لعــدم حصــول موافقــة المقــام الســامي علــى ســماعها تطبيقــًا لقــرار
 مجلــس الــوزراء رقــم 818 لعــام 1396هـــ ألن فــرض هــذه الرســوم بقــرار ســيادي ولــم يصــدر عــن الــوزارة حيــث ال يوجــد خطــأ عقــدي تجاههــا، كمــا
 طلبــت الــوزارة المدعــى عليهــا الحكــم برفــض الدعــوى علــى أنــه صــدرت العديــد مــن األوامــر الســامية التــي تؤكــد علــى عــدم النظــر فــي الطلبــات التــي
 ترفــع مــن المقاوليــن الذيــن يطالبــون فيهــا بالتعويــض عــن الخســائر التــي لحقــت بهــم بســبب ارتفــاع األســعار ألن الدولــة ال تضمــن لمــن يدخــل فــي
 أعمــال التجــارة والمقــاوالت ربحــًا أو خســارة، وذكــرت الــوزارة فــي ردهــا أن الشــركة المدعيــة لــم تقــدم المســتندات الثبوتيــة المؤيــدة لدفــع تلــك الرســوم مــع

بيــان عالقتهــا بالعقــد الــذي يربطهــا بالــوزارة.
 وفــي 1419/8/18هـــ اجتمعــت الدائــرة اإلداريــة الثانيــة فــي ديــوان المظالــم للبحــث فــي الطلــب المقــدم وتــم الحكــم بقبــول الدعــوى المقدمــة شــكاًل بأحقيــة

الشــركة فــي التعويــض نتيجــة االرتفــاع فــي الرســوم.
 وفــي 1419/11/19هـــ تــم قبــول الدعــوى شــكاًل مــن قبــل هيئــة التدقيــق ورفضهــا موضوعــًا وذلــك لألســباب التــي قدمتهــا الــوزارة اعتمــادًا علــى القــرار

الســامي رقــم 818 لعــام 1396هـــ.

موقف القضية/ منتهية.
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اإلغراب والتعجيب في الصورة واإليقاع عند حازم القرطاجني )608-684هـ(
دراسة تطبيقية على قصيدة )في القدس( للشاعر تميم البرغوثي

سمية رومي الرومي)*(
جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

)قدم للنشر يف 1438/4/6 هـ، وقبل للنشر يف 8/4 /1438هـ(

ملخـص البحـث: حاولت الدراسـة إبـراز دور التعجيـب واإلغراب يف  الصـــورة واإليقاع املوسـيقي يف صياغة املوضـــوع، مطبقًا عـىل قصيدة )يف 
القـدس( للشـاعر متيـم الرغوثـي، وقد اعتمـدت الدراسـة  املنهج االسـتقرائي التحليـي، واتضح أن لقانـون اإلغـراب والتعجيب مكانـة مركزية يف 
اخلطـاب النقـدي عنـد حـازم ، ويعود ذلك إىل ارتباطـه بكافًة العنارص املكونة للعمل الشـعري. كا أن الصـورة يف قصيدة )يف القـدس( متيزت بالغرابة 
واجلدة التي جعلت املتلقي يتفاعل معها. وكشـف الرغوثي عىل قدرة فائقة يف تشـكيله املوسـيقي بسـبب اإلغراب والتجديد يف موسـيقاه. كا كشـف 
البحـث  عـن أمهيـة الـرتاث النقدي القديم لإلفادة مـن املحتوى العلمي والنقدي الذي يسـهم يف تطوير نظريـة األدب، وتطبيقه عـىل اإلبداع احلديث.

الكلامت املفتاحية : القرطاجني،  الرغوثي،  الصورة ، اإليقاع، اإلغراب ،  التعجيب. 
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Abstract: In this study, the role of estrangement and defamiliarization of the image and rhythm will be clarified in formulating the theme in Tamim 
al-Barghothi’s poem, In Jerusalem. The study results show that estrangement and exclamation have a central status in the critical discourse of Hazim 
because of its correlation with all the elements of a poetic writing. The image in this poem is marked by estrangement and novelty that make the 
recipient react with the poetic experience. Al-Barghothi revealed a remarkable capacity in his musical composition due to estrangement and novelty 
in his music. The importance of the study lies in the fact that it spotlights the role of classical critical heritage in benefitting from the scientific, critical 
content that will contribute to develop the literature theory.
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املقدمة:
يف  األلـويس  احلسـن  بـن  حممـد  بـن  حـازم  ولـد 
قرطاجنـة، نشـأ نشـأة علمية؛ أتقـن علـوم العربية، قال 
عنـه أبـو حيـان: »كان أوحـد زمانـه يف النظـم، والنثر، 
البيـان« )أبـو  والنحـو ، واللغـة، والعـروض، وعلـم 
نصيبـا  أخـذ   ،)107 1420هــ، ج:1، ص:   ، حيـان 
مـن العلـوم اإلغريقيـة، و يعـد حـازم القرطاجنـي من 
اعتمـد  بـل  انطباعًيـا،  ذوقهـم  يكـن  مل  الذيـن  النقـاد 
وابـن  بأرسـطو  لتأثـره  أحكامـه  والفلسـفة يف  املنطـق 
سـينا وغريمها ، واسـتطاع هبـذا املنهج أن يقنن الشـعر، 
عـه للتجويـد مـن خـال القوانـن التي نبَّـه إليها  ويطوِّ
الناقـد واملبـدع، ومـن العنـارص التـي اهتـم هبـا حـازم 
والتعجيـب. ويف هـذه  اإلغـراب  قانـون  القرطاجنـي 
واإلغـراب  التعجيـب  دور  أبـن  سـوف  الدراسـة 
ًقـا  مطبَّ املوسـيقي،  اإليقـاع  يف  ودوره  الصـــورة،  يف  
الـذي  الرغوثـي  لتميـم  القـدس(  )يف  قصيـدة  عـىل 
مريـد  الشـاعر  والـده   ، 1977م  عـام  بالقاهـرة  ولـد 
الرغوثـي، ، تنوعـت كتبـه يف النظريـة السياسـية منها: 
)األمـة والدولـة(، ولـه دواويـن مطبوعـة منهـا ديوان 

)مقـام عـراق( ، وديـوان)يف القـدس( . 

أمهية الدراسة:
 تكمـن أمهيـة الدراسـة يف دور الصـورة واإليقـاع 
والتعجيـب  اإلغـراب  ودور  الشـعرية  العمليـة  يف 
قـراءة  رضورة  إىل  إضافـة  وإخراجهـا،  إبرازمهـا  يف 
الصـورة يف الـرتاث القديـم، فـا وصل إلينـا من جهود 

نقادنـا القدمـاء أمثـال حـازم القرطاجني جديـر بإلقاء 
لـع عـىل األصـول الفنيـة  الضـوء عليـه ودراسـته، واملطَّ
التـي اعتمدهـا القرطاجنـي يف املنهـاج يـدرك أنـه سـار 
عـىل درب نقـاد العربيـة، أمثـال اجلاحـظ واجلرجـاين؛ 
حيـث بينـوا أمهية احلفـظ والرواية واالسـتعداد الفطري 
يبـّن  والقرطاجنـي  ،2009م(.  )عبداللطيـف  والطبـع 
أمهيـة ذلك بقولـه: »النظم صناعـة آلتها الطبـع، والطبع 
هو اسـتكال للنفس يف فهـم أرسار الكام، والبصرية  يف 
املذاهـب واألغراض التي من شـأن الكام الشـعري أن 
ينحـو بـه نحوها ، فـإذا أحاطـت بذلك علـًا قويت عىل 
صـوغ الكام بحسـبه عمـًا » )عبداللطيـف، 2009م، 
ص: 99(، ويف إلقائنـا الضـوء عـىل آرائـه وتطبيقها عىل 
يقـوي  الرغوثـي  الشـاعر متيـم  بـه قرحيـة  مـا جـادت 
يف الـذات املتلقيـة القـدرة عـىل صـوغ الـكام أو تلقيـه 
اث  بفاعليـة أكثـر. وترز أمهيتهـا – أيضا- يف إحيـاء الرتُّ
ومـا حـواه مـن  إضافـات َنوعيَّـة، وَكميَّة للوقـوف عىل 
يشء مـن النظـرات النقديـة والعلميَّـة، ومعرفـة مناهـج 

نقادنـا العـرب يف نقد الشـعر. 

الدراسات السابقة:
الدراسـات التـي اهتمت بــ )منهاج البلغـاء ورساج 

األدبـاء( للقرطاجنـي كثـرية، ومنها:
أمحد   ( القرطاجني،  حازم  عند  العرويض  اجلانب    - 1

اهليب، 1408هـ(.
األدباء،)تسعديت  البلغاء ورساج  منهاج  املتلقي يف   - 2

فوراري، 2008 م(.
)فاطمة  القرطاجني،  حازم  عند  املعنى  نظرية   - 3

الوهيبي، 2002 م (.
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زكي  صاح  )حممد  احلديث،  النقد  يف  دراسات   - 4
بعض  عىل  اطلعت  وقد   ، 1426هـ(.  أبومحيدة، 
هذه الدراسات، ومل أجد دراسة تطبيقية خصصت 
الذي  النحو  عىل  والتعجيب  اإلغراب  لقانون 

أنتهجه يف هذه الدراسة .

اهلدف من الدراسة:
1 -  اإلفادة من الرتاث النقدي الذي خلفه الناقد والعامل 
حاجة  هناك  يزال  ال  حيث  القرطاجني،  حازم  الفذ 

ملثل هذه الدراسة املتخصصة.
النقدي  اخلطاب  يف  والتعجيب  اإلغراب  أن  التأكيد   - 2
العنارص  يف  فاعًا  قانونًا  يمثل  القرطاجني  عند 

الشعرية كافًة.
وموازنتها  القديمة  النقدية  املصطلحات  إحياء   - 3

باملصطلحات النقدية احلديثة.
النقدية  بالنظريات  احلديث  الشعري  اإلبداع  ربط   - 4

القديمة .
بنـاًء عـىل ذلـك يمكـن حتديـد البعـد الفـريض هلـذه 

التاليـن: بالسـؤالن  الدراسـة 
الفنية  الصورة  يف  والتعجيب  اإلغراب  قيمة  ما   - 1

واإليقاع عند حازم القرطاجني؟
ما دور اإلغراب والتعجيب يف إبراز الصورة واإليقاع   - 2

يف قصيدة )يف القدس(؟

منهج الدراسة:
  لإلجابة  عن السـؤالن سـنعتمد املنهج االسـتقرائي 

التحليي.  

نقصـد باملنهـج االسـتقرائي مجع املـادة التـي تناول 
يف  والتعجيـب  اإلغـراب  قانـون  القرطاجنـي  فيهـا 
الصـورة واإليقـاع، وكذلـك تتبـع األمثلـة اجلزئيـة يف 
قصيـدة )يف القـدس(؛ بغيـة الوصـول إىل قواعـد كلية، 
سـنعتمد  ذلـك  إىل  وإضافـة  لدراسـتنا،  وإخضاعهـا 
عـىل املنهـج التحليـي لتتبـع املـادة النقديـة التـي قمنـا 
األدبـاء(  ورساج  البلغـاء  )منهـاج  مـن  باسـتقرائها 
للقرطاجنـي، للوصـول إىل نتائـج تبـن دور اإلغـراب 
القـدس( للرغوثـي حمـل  والتعجيـب يف قصيـدة )يف 

التاليـة. البحثيـة  الدراسـة، وسـنعتمد اخلطـة 

املبحث األول يف النظرية:
عنـد  ومفهومهـا  والتعجيـب،  اإلغـراب،  أواًل: 

احلديـث. النقـد  يف  ومرادفهـا  القرطاجنـي، 
ثانيـًا: أقسـام املحـاكاة عنـد القرطاجني مـن حيث 

. واملسـتغرب  املألوف 
ثالثًا: اهلدف من حماكاة األحوال املستغربة .

املبحث الثاين  يف التطبيق:
أواًل: اإلغراب والتعجيب يف الصورة .

املفارقـة  وأسـلوب  والتعجيـب  اإلغـراب  ثانيـًا: 
. والقـص 

ثالثـًا: اإليقـاع ودور اإلغـراب والتعجيـب يف بنائه 
. واخلارجي  الداخـي 

اخلامتة تتضمـن النتائج والتوصيات، واهلل أسـأل أن 
يبـارك هـذا العمـل وينفع بـه كاتبـه وقارئه ونـارشه إنه 

ويل ذلك والقـادر عليه.
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املبحث األول يف النظرية:
البلغـاء  )منهـاج  كتابـه:  يف  القرطاجنـي  حـاول 
وقـد  عربيـة،  نقديـة  نظريـة  إنشـاء  األدبـاء(  ورساج 
دفعـه إىل ذلـك فسـاد أذواق الناس، واضطراب ألسـنة 
الشـعراء يف عـره، لـذا وّظف مـا اطلع عليه مـن آثار 
اليونـان النقديـة، وأفـاد ممـا كتبه الفيلسـوف أرسـطو؛ 
النقـدي واإلبداعـي  لتقديـم معاجلـة فعليـة للمشـهد 
مـن خال هـذا الكتـاب،  وهـذا مـا يميـز القرطاجني  
عـن غـريه، فقـد كان تطبيـق مـا أودعـه مـن نظـرات 
نقديـة هدفـا تصبو إليه نفسـه، يقول عنه األسـتاذ حممد 
الفاضـل بن عاشـور : » انفرد عن قافلة علـاء الباغة، 
جانحـا إىل طريـق مـن النظـر احلكمـي يف موضوعهم، 
ينتهـي بـه إىل موقـف تأصيـل ؛... إذ ال يريـد أن يبقـي 
النظريـات معلقة غري مطبقـة«  )القرطاجني، 2008م، 

.)11  : ص 
إن عقليـة حـازم القرطاجنـي سـاعدته إىل الوصول 
لفهـم غـري تقليدي مسـتهلك للصـورة الفنيـة وكذلك 
اإلغـراب  قانـون  أمهيـة  إىل  نّبـه  حيـث  اإليقـاع، 
والتعجيـب وأثـره عـىل العنـارص الشـعرية، فقـد ربـط 
املحـاكاة والتخييـل والعاطفة والـوزن والقافية وغريها 
مـن العنارص بقانـون اإلغراب والتعجيـب. وكان يرى 
عـدم حـر قـدرات الشـاعر اإلبداعيـة، إليانـه بـأن 
األلفـاظ واملعـاين هلـا قـدرة عـىل التطـور والتجـدد مع 
الشـاعر، وكذلـك  يتناوهلـا  التـي  الشـعرية  التجـارب 
الصـور التـي ينتجها الشـاعر هلـا دور يف إخـراج املعاين 
واأللفـاظ مـن النمطيـة املعتـادة إىل اجلديـد املسـتغرب 

العجيـب. 
عنـد  ومفهومهـام  والتعجيـب،  اإلغـراب،  أواًل: 

: احلديـث  النقـد  يف  ومرادفهـام   ، القرطاجنـي 
وأغرب  اللسان  يف  وورد  املألوف،  اإلغراب:غري  أ- 
الساقي إذا أكثر الغرب . واإلغراب : كثرة املال، 
يدي  يمأل  املال  كأن  ذلك،  من  احلال  وحسن 
مالكه، وحسن احلال يمأل نفس ذي احلال؛ قال 

عدي بن زيد العبادي : 
أنت مما لقيت ، يبطرك اإلغ 

راب ، بالطيش معجب حمبور
 )ابن منظور، 2003م، ج:11، ص: 26(.

ويمكـن تعريـف اإلغـراب اصطاحًا بأنـه: كل ما 
يضّمنـه الشـاعر يف إبداعه مـن معان، وأخيلـة، وإيقاع، 
وحسـن سـبك يميز شـعره، ويزيد من قوته، وحسـنه، 
ورونقـه. واجلامـع بن املعنـى اللغـوي واالصطاحي 

لإلغـراب، هو: الكثرة واحلسـن.
ب- التعجيب:جاء يف اللسان معنى عجب يف لسان 
عليك  َيِرُد  ما  إِنكاُر  والَعَجُب  الُعْجُب  العرب 
...وقد  َأْعجاٌب  الَعَجِب  ومجُع  اْعتِياِده  ِة  لِقلَّ
واْسَتْعَجَب  َب  وَتَعجَّ َعَجبًا  َيْعَجُب  منه  َعِجَب 
منظور،  )ابن  ِب  التََّعجُّ ُة  ِشدَّ واالْستِْعجاُب   ...

2003م، ج:10، ص: 39(.
التعجيـب اصطاحـا: كل مـا جيـده املتلقـي من أثر 
يف ذاتـه يثـري تعجبـه وانتباهـه، جلدتـه وعـدم اعتيـاده. 
إن صيغـة التعجيـب هتتـم باملخاطـب؛ فاملخاطب حمل 
اهتـام مـن قبـل الشـاعر الـذي يبحـث عـن الغريب، 
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إلكسـاب خطابـه الغرابـة املخالفـة للمألـوف، جلـذب 
املتلقـي ولفـت انتباهـه؛ فاإلغـراب مـن عمـل املبـدع 

الشـاعر ليحـدث التعجيـب يف ذات املتلقـي.
ج- مفهـوم اإلغـراب والتعجيب عنـد القرطاجني، 

ومرادفهـام يف النقد احلديث:
القرطاجنـي  التـي نـص عليهـا  أهـم األمـور  مـن 
عنـد حديثـه عـن ماهيـة الشـعر وحقيقتـه: اإلغـراب 
والتعجيـب ، فقد عّرف الشـعر بقولـه : » كام موزون 
مقفـى مـن شـأنه أن حيبـب إىل النفـس مـا قصـد حتبيبه 
إليهـا، ويكـّره إليهـا مـا قصـد تكرهيـه، لتحمـل بذلك 
عىل طلبـه أو اهلرب منـه«. )القرطاجني، 2008م، ص 

.)63:
ثـم بـن عنـارص الشـعر التـي يرتكـز عليهـا املبـدع 
–يقصـد  بـا   « الغايـة:  هـذه  إىل  املتلقـي  إليصـال 
وحمـاكاة  لـه،  ختييـل  حسـن  مـن  يتضمـن   – الشـعر 
تأليـف  هيـأة  بحسـن  متصـورة  أو  بنفسـها  مسـتقلة 
الـكام، أو قـوة صدقـه، أو قـوة شـهرته، أو بمجموع 
ويربـط  ص:63(،   ، 2008م  )القرطاجنـي،  ذلـك« 
القرطاجنـي مجيع هـذه العنارص باإلغـراب والتعجيب 
الـذي يقـوي انفعـال املتلقي، ويوجـد األثـر يف الذات 
املتلقيـة: » وكل ذلـك يتأكـد بـا يقرتن به مـن إغراب ، 
فـإن االسـتغراب والتعجـب حركة للنفـس إذا اقرتنت 
بحركتها اخلياليـة قوي انفعاهلا وتأثرهـا« )القرطاجني، 
2008م، ص:63(، ليـس ذلـك فحسـب، بـل ينـص 
القرطاجنـي عـىل أن »أفضل الشـعر ما حسـنت حماكاته 
وهيأتـه وقويت شـهرته أو صدقه وخفـي كذبه وقامت 

ص:63(. 2008م،  )القرطاجنـي،  غرابتـه” 
التعجيـب  يثـري  مـا  أمهيـة  القرطاجنـي  وأكـد 
واالسـتغراب لـدى املتلقي ليدفعـه إىل التأثـر بالكام، 
ويفصـل احلديث قائـا : »والتعجيب يكون باسـتبداع 
مـا يثري الشـاعر مـن لطائف الـكام التي يقـل التهدي 
لذلـك:  مسـتطرف  مسـتندر  فورودهـا  مثلهـا.  إىل 
كالتهـدي إىل مـا يقـل التهـدي إليـه مـن سـبب لليء 
ختفـى سـببيته، أو غاية لـه ... وكاجلمع بـن مفرتقن..
وغـري ذلـك مـن الوجـوه التـي مـن شـأن النفـس أن 
مـن  ص:80(.  2008م،  )القرطاجنـي،  تسـتغرهبا« 
اإلغـراب  يعـد  حازمـا  إن  نقـول:  أن  نسـتطيع  ذلـك 
العجـب  إلثـارة  الشـاعر  عمـل  مـن  واالسـتبداع 
والتعجيـب يف نفـس املتلقـي، ويعدمها عنرا أساسـيا 
يف العمليـة الشـعرية، وعنـد اقرتان اإلغـراب بالتخييل 
أبـدع، وذلـك ألنـه  مـا هـو  إىل  باملتلقـي  فإنـه يصـل 
عـن  عملياتـه  ويعرقـل  للتفكـر،  العقـل  »يسـتوقف 
الفهـم التلقائـي، ويسـتدرجه إىل النظـر والرويـة لتأمل 
هـذا الغريـب، والتعرف عليـه واالهتـداء إىل مرماه من 

ص:40(. 2008م،  )فـوراري،  املتلقـي«  جهـة 
فاإلغـراب يقـع يف النـص، والتعجيـب يظهـر لدى 
املتلقـي الـذي يسـتوقفه النـص. ونسـتطيع القـول: إن 

التعجيـب هـو نتيجـة لإلغراب.
والنقـد احلديـث يعـرِّ عـن التعجيـب واإلغـراب 
باللـذة الفنيـة، واللـذة الفنيـة تشـكل قوة هائلـة وطاقة 
متجـددة يف العمـل األديب، فهي نتيجة الشـعر ، وغايته، 
وهـي التـي متنحـه خصوصيتـه اإلبداعيـة املنطلقـة من 
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2013م،  )الدخيـل،  املتلقيـة  للـذات  املبدعـة  الـذات 
ص: 72(، واللـذة الفنيـة ناجتـة عـن الغمـوض الـذي 
إن  الشـاعر.  بتجربـة  ويربطـه  فيثـريه  املتلقـي  يفاجـئ 
باألثـر  النقـاد  يقرنـه  الـذي  الفنيـة  اللـذة  مصطلـح 
الـذي يرتكـه الشـعر يف نفـس املتلقـي، هـو مـا قصـده 
القرطاجنـي بالعجـب والتعجيـب لـدى السـامع. ويف 
النقـد احلديـث نـرى أن الغمـوض القابـل للتأويل من 
أهـم سـات العمـل الفنـي الـذي يقـوم عـىل تكثيـف 
الطاقـة الفنيـة، وأسـاه القرطاجني:)احليلـة(،  حيـث 
يقـول: »إن مهمـة الشـعر هـي إعـال احليلـة يف إلقـاء 
الـكام مـن النفـوس بمحـل القبـول لتتأثـر ملقتضـاه« 

.)90: ص  2008م،  )القرطاجنـي، 
إن قانـون اإلغـراب والتعجيـب ال بـد مـن توفـره 
يف مجيـع العنـارص الشـعرية ، وهـذا يلتقي مع مـا يتبناه 
املبدعـون والنقـاد مـن أمهيـة مغايـرة املألـوف، يقـول 
عبـد اهلل محـادي يف مقدمـة ديوانـه )الرزخ والسـكن(
عـن الشـعر وماهيتـه إنه: »سـحر إحيائي حيتـوي اليء 
للمألـوف  مغايـرة  مجاليـة  حساسـية  ..هـو  وضـده 
ومرادفـة للخلـق عـىل غري منـوال سـابق« نقـا عن بو 
العنـارص  دراسـة  ويف  ص:135(.  )2014م،  هـرور 
التـي أبرزت شـعرية نـص )يف القدس( سـنحاول تتبع 
قانـون اإلغـراب والتعجيـب ودوره يف شـعرية النص.

ثانيـًا: أقسـام املحـاكاة عنـد القرطاجنـي مـن حيث 
املألـوف واملسـتغرب :

املألـوف  حيـث  مـن  املحـاكاة  القرطاجنـي  ـم  قسَّ

: أقسـام  سـتة  إىل  واملسـتغرب 
حماكاة حالة معتادة .  - 1

حماكاة حالة مستغربة.  - 2
حماكاة معتاد بمعتاد.  - 3

حماكاة مستغرب بمستغرب .  - 4
حماكاة معتاد بمستغرب .  - 5

ــي،  ــاد )القرطاجنـ ــتغرب بمعتـ ــاكاة مسـ حمـ  - 6
ص:84(. 2008م، 

  ثالثًا: اهلدف من حماكاة األحوال املستغربة :
بـن القرطاجنـي هدف حمـاكاة األحوال املسـتغربة؛ 
إىل  النفـوس  السـتنهاض  هيـدف  املرسـل  أن  فذكـر 
االسـتغراب، أو االعتبـار، أو يقصـد محلهـا عـىل طلب 
الـيء وفعلـه، أو التخـي عـن ذلـك مـع مـا جتـده من 

ص:85(. 2008م،  )القرطاجنـي،  االسـتغراب 
والتعجـب  اإلغـراب  »فنـون  أن  إىل  ويذهـب   
بعـض،  مـن  أقـوى  وبعضهـا  كثـرية،  املحـاكاة  يف 
وأشـد اسـتياء عـىل النفـوس ومتكنـا مـن القلـوب« 
ألن  وذلـك  ص:85(.  2008م،    ، )القرطاجنـي 
الغريـب املتسـم باجلـدة واالبتـكار يكرس أفـق التوقع، 
فيجـذب املتلقـي ويأخـذ بيـده ملتابعـة املبـدع يف طرحه 
للتعـرف عـىل مـا أبدعتـه قرحيته مـن صور غـري مألوفة 

لديـه مـن قبـل.
إن مـا يذهـب إليـه القرطاجني من جعـل اإلغراب 
املتلقـي قـد بنـى عليـه الشـكانيون   رشطـًا يف إقبـال 
اللغـة،  رتابـة  حيطـم  فاإلغـراب  الشـعرية،  الـروس 
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ويرجـع ذلـك إىل أن إجيـاد الغرابـة يف عاقـات اللغـة 
يعيـد إليهـا حركيتهـا ،  فالشـعر ال حيقق أبعـاده اجلالية 
إال مـن خال كـرسه ملعتـاد اللغـة ومألوفهـا، وخروج 
املبـدع عـىل مألـوف اللغـة النفعـي يـؤدي إىل جـذب 
اإلغـراب  طريـق  عـن  واعيـة  غـري  بطريقـة  املتلقـي 
املتعـة  املبـدع  مـن خالـه  يوصـل  الـذي  والتعجيـب 
والفائـدة للمتلقـي بصـورة تتسـم باحليويـة والبعد عن 

املعتـادة. اجلمـود والقولبـة 
إن اإلغـراب يرتبـط باجلـدة التـي تنفـي املتـداول، 
وجتـذب املتلقـي لتمي عليـه الصور املبتكـرة رشيطة أن 
يبتعد اإلغـراب، »عـن التعمية واالنغـاق والغموض 
الشـديد ممـا يضيع جوهـر العمليـة الشـعرية« )مبارك،  

.)71 1993م، ص: 
يف  الشـديدة  الغرابـة  القرطاجنـي  يؤيـد  مل  لـذا 
األلفـاظ؛ فقـد نـص عىل أنه ال يستحسـن للشـاعر ذكر 
قصـة غـري مشـهورة، يقـول : »وأمـا مـا يتوقـف فهمه 
عـىل قصـة فـا خيلـو أن تكـون تلـك القصة مشـهورة 
أو غـري مشـهورة، فـإن كانـت القصـة مشـهورة فذلك 
حسـن، و إن مل تكـن مشـهورة فإن ذلك ال يستحسـن« 

2008م(.  )القرطاجنـي، 

املبحث الثاين يف التطبيق:
أوال: التعجيب واإلغراب يف الصورة : 

تعـد الصـورة يف نظـر القرطاجنـي مـن أهـم دعائم 
الشـعر، حيـث اختصهـا بالصـدارة يف تعريفه للشـعر؛ 
مـوزون،  كام  »الشـعر  بقولـه:  الشـعر  يعـرف  فهـو 

 . ذلـك  إىل  التقفيـة  بزيـادة  العـرب  لسـان  يف  خمتـص 
والتئامـه من مقدمات خميلة، صادقـة كانت أو كاذبة، ال 
يشـرتط فيها با هي شـعر غـري التخييـل« )القرطاجني، 
عـن  القرطاجنـي  حتـدث  ثـم  ص:79(.  2008م، 
التخييـل ودوره يف الشـعرية ، وقـد حـدد مقصـده مـن 
هـذا املصطلـح بقولـه : » أن تتمثـل للسـامع مـع لفـظ 
الشـاعر املخيل، أو معانيـه، أو أسـلوبه ونظامه، وتقوم 
يف خيالـه صـورة، أو صور ينفعل لتخيلهـا وتصّورها«، 
)القرطاجنـي، 2008، ص:73(. وهـو يتوافـق مـع ما 
يذهـب إليـه النقـاد مـن أن دالالت الصـورة تتعـدد إذ 
تـدل »عـىل أوصـاف األشـياء املدركـة بحاسـة البر، 
...وتـدل عـىل التمثيـل الذهنـي للمعنـى، سـواء أكان 
حسـيا أو جتريديـا وهـذا املعنى هـو أوسـع معانيها عىل 

.)261-260 اإلطـاق« )شـفيع، د:ت، ص: 
فهم القرطاجنـي دور الصورة يف العملية الشـعرية، 
إبـداع  واملتلقـي يف  املبـدع  بـن  املتبـادل  الـدور  وبـّن 
الصـورة عـن طريـق انفعـال املتلقـي بالصـورة بحيث 
يسـتجيب إلحيـاء الشـعر النفـي. وبـّن أن الغرابة من 
أهـم مقاييس الشـعر اجليد وخاصـة الصـورة التي عرَّ 
عنهـا باملحـاكاة »فأفضـل الشـعر مـا حسـنت حماكاتـه 
وقامـت  كذبـه،  خفـي  أو  شـهرته  وقويـت  وهيأتـه، 

ص:85(. 2008م،   )القرطاجنـي،  غرابتـه« 
بـنَّ القرطاجني أن هناك أقسـاما للمحـاكاة فمنها؛ 
حمـاكاة حمسـوس بمحسـوس، أو حمـاكاة حمسـوس بغري 
حمسـوس، أو مـدرك بغري احلس بمثلـه يف اإلدراك، وقد 
بـنَّ أنـه كلـا قـرب الـيء ممـا حيكـى بـه كان أوضـح 
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شـبها. وكلا اقرتنـت الغرابة والتعجيـب بالتخييل كان 
أبـدع  )القرطاجنـي،  2008م، ص:81(. و إذا نظرنـا 
إىل نـص القصيـدة نجـد صنيـع الرغوثـي يف قصيدتـه 
واملتسـمة  األلفـة،  عـن  البعيـدة  بالصـور  إثرائهـا  و 
بالغرابـة؛ وسـنقف عـىل بعـض الصـور التي جسـدت 
جتربتـه، وترمجـت مـا يف نفسـه؛ فقـد نـّوع الرغوثي يف 
صـوره التـي أبدعهـا يف قصيدتـه:)يف القـدس(؛ فمـع 
أن العنـوان يوحـي بثبـات املـكان، إال أن الصـور التي 
تلتقطهـا عدسـته يظهر فيها تنـوع املشـاهد التي تعج يف 
أنحـاء القـدس، تنوعا يثـري الغرابة والدهشـة يف الذات 
هـا، وقد صبغـت القصيـدة بصبغة  املتلقيـة وهـي تتماَّ

ذات حيويـة، وتدفـق، وتنـوع، مـن ذلـك قوله:

يف القدس يزداُد اهلالُل تقوسًا مثَل اجلننْي.
َحْدبًا عى أشباهه فوَق القباِب.

َرْت ما َبْيَنهم َعْبَ السننَي ِعالقُة اأَلِب بالَبننْي. َتَطوَّ

املخرتقـة  املبتكـرة  اجلديـدة  الصـورة  هـذه  يف 
عـن  ليعـّر  اهلـال،  الرغوثـي  يوظـف  للمألـوف، 
التشـاؤم، واحلـزن، والظلمـة، فهـو يـزداد تقوسـًا مثَل 
اجلنـْن، َحْدبـًا عـىل أشـباهه فـوَق القبـاِب، إنـه متأثـر 
بمعانـاة القبـاب واملـآذن وهـو يعيـش معاناة املسـلمن 
حتـت نـري االحتـال، وتعسـفه وظلمه، ولكـن العاقة 
بـن اهلـال والقبـاب، وبـن اهلـال واملسـلمن هـي 
عاقـة تاريـخ ، ينمو مـع السـنن، ومها طالـت ظلمة 
ليبـدد ظلمـة االحتـال  اكتالـه  بـد مـن  فـا  اهلـال 

بااللتحـام بـن املسـلمن كـا يلتحـم األبنـاء بآبائهـم. 
هـل الرغوثـي يرسـم عاقـة خياليـة ال واقـع هلا؟ 
إن الصـورة تعـّر عـن واقـع حتيـاه القـدس وتعيشـه؛ 
وتقـوم  بسـاكنيه،  يتأثـر  املـكان  أن  يعلـم  فالشـاعر 
ليـس ذلـك فحسـب  بـن اإلنسـان واملـكان،  عاقـة 
يف  حقيقيـا  عمقـا  تـزداد  الكـون  مـع  العاقـة  إن  بـل 
حس الشـاعر املسـلم، وتـزداد قيمـة املـكان لكونه من 

املقدسـة. األماكـن 

يف القدس أبنيٌة حجارُتا اقتباساٌت من اإلنجيِل والقرآْن  
ُن األضالِع أزرُق، يف القدس تعريُف اجلامِل ُمَثمَّ

ٌة َذَهبِيٌَّة، َك، ُقبَّ َفْوَقُه، يا داَم ِعزُّ
َصًا فيها تبدو برأيي، مثل مرآة حمدبة ترى وجه السامء ُمَلخَّ

ُلها َوُتْدنِيها ُتَدلِّ
يها ُعها َكَأْكياِس املُعوَنِة يف احِلَصاِر ملسَتِحقِّ ُتَوزِّ

ْت بَِأْيِدهيا َعٍة َمدَّ ٌة من بعِد ُخْطَبِة مُجْ إذا ما ُأمَّ
َقْت يف الناِس حتمينا ونحميها ويف القدس السامُء َتَفرَّ

اًل إذا َجاَرت عى أقامِرها األزماْن ونحمُلها عى أكتاِفنا َحْ

إن الشـاعر ينقل عدسـته بن السـاء واألرض ، بن 
القـوة والضعـف يف عاقـة توحـي بالتأثـري، والتغيـري 
الشـعري  النفـس  يقـف  ال  جزئيـة  صـور  يف  املنتظـر، 
عـىل واحـدة منهـا، ويتابعـه العقل الـذي تتزاحـم عليه 
كليـة،  صـورة  عـن  تعـرِّ  ولكنهـا  اجلزئيـة،  الصـور  
والصـورة الكليـة »هـي جمموعـة مـن الصـور اجلزئيـة 
التـي يتبـع بعضهـا بعضـا يف تتابع وتسلسـل، واتسـاع 
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ونمـو، حتـى تكتمـل مـن جمموعهـا الصـورة الكليـة« 
مجـال  الرغوثـي  ويسـتغل  1436هــ(.  )بـدوي،  
نـة األضـاع،  مثمَّ الصخـرة  لقبـة  اهلنـديس  التصميـم 
فكأهنـا مـرآة تعكـس مجـال السـاء الواسـعة، يـرشق 
مجاهلـا داخـل القبـة لتحمـل االتسـاع والرحابـة داخل 
اجلـال  غايـة  يف  صـورة  إهنـا  وخارجـه،   األقـى 
والروعـة، لكـن هـذا اجلـال طـرأ عليـه ما شـوهه من 
اعتـداءات الصهاينة عىل املسـلمن، ومنعهـم من إقامة 
الصـاة يـوم اجلمعـة، ومـا يقومـون بـه من إجـراءات 
ظاملـة بعـد صـاة اجلمعـة، إن جـور االحتـال يدفـع 
الشـاعر إلعـان الرفـض، والتضحيـة حلايـة األقـى 
بالنفـس مها كانـت قوته، ومهـا طالت أزمـان الظلم؛ 

فـا استسـام، وال خضـوع، وال بقـاء للمحتـل.
إن واقـع القـدس وواقـع احلصـار واملعونة سـيتغري 
بعـد اخلطـب والدعـوات التـي ترتفـع للسـاء، وهنـا 
الدعـاء  بفاعليـة  مؤمنـة  عاطفـة  مـن  الشـاعر  ينطلـق 
الـذي ال يشـك يف عاقبتـه احلميـدة مهـا طـال جـور 
العـدو وظلمـه. وهـو يعتمـد عنـر املفاجأة، وجيسـد 
منـاخ القهـر الـذي تعيشـه اجلمـوع املسـكونة بالقهـر 
والظلـم، وهي تتطلـع للسـاء منتظرة الفـرج، الصورة 
الشـاعر  أنطقـت  التـي  الراهنـة  اللحظـة  مـن  تنطلـق 
عندمـا منـع مـن أداء الصـاة، ولكنهـا تنطلـق نحـو 
 ، للسـاء  األرض  مـن  وختـرج  واملسـتقبل،  املـايض 
الصـور  لـذا جـاءت  للمجمـوع،  الفـرد  وتنتقـل مـن 
يف مقاطـع القصيـدة كافـة تتسـم باحلركـة، والسـعي، 
والصـوت املحـاور الـذي يعلـو وال خيفـت، ومـن ثـم 

ينتهـي بالعـودة إىل القـدس: ليس يف القـدس إال أنت.
تـرتواح الصـورة بـن الوضـوح والغمـوض، ويظهـر 
والتقـاءه  املسـلم  وتسـامح  القـدس،  رحابـة  الشـاعر 
مـع غريه، فهـا هـي النوافـذ تعلـو املسـاجد والكنائس 
عـىل حـد سـواء ، إن النوافـذ اجلامدة تسـتضيف ضوء 
الشـمس يف كل صبـاح، ذلـك الضـوء الـذي ينتقـل يف 
أرجائهـا، وتتغـري ألوانه تبعـا لنقوشـها، وال يتحد لونه 
سـوى خـارج عتباهتا، والبنيـة احلوارية حتاكـي الراع 
الـذي يظهـر تغلب منطـق القدس عىل كل مـن يدخلها 
كائنـا مـن كان، لذا يغلب الشـاعر صـوت القدس عىل 
كل وافـد ، وسـيطرد صوهتـا املحتـل الباغـي الـذي ال 
يريـد التآلـف بـن النـاس عـىل اختافهـم، بـل يريـد 
الـراع بينهـم. الصورة تبلـغ قدرًا كبريًا مـن اإلغراب 
والرغوثـي  ذاتـه،  الوقـت  يف  والتكثيـف  والتوهـج 
اسـتخدم وسـائل عديـدة لتشـكيلها، فمـزج أسـلوب 
القـص، والـرسد، والتضـاد لتشـكيلها، معتمـدًا عـىل 
التنظيـم للفكرة، جاعـًا الصورة الكلية متـوج باحلركة 
التاريـخ  املنظمـة لانتقـال مـن احلـدث احلـارض، إىل 
احلـدث  ذلـك  وجيسـد   ، املتوقـع  فاملسـتقبل  املـايض؛ 
الـرسدي، واألحـداث املعـرة عـن ذلك سـاعدت عىل 
مضاعفـة اإلحسـاس واالنفعـال املتبـادل بـن املرسـل 
واملتلقـي الـذي كان نتيجـة طبيعية إلحسـاس الشـاعر 

وانفعالـه.
ويوظـف الرغوثـي عنـر اللـون بطريقـة ختالـف 
مـا ألفـه املتلقـي ومـا اعتـاده، فيبـدو اللـون املتغري من 
القاتـم للمتوهـج )الداكنـات – الرخـام – األلـوان – 



مسية رومي الرومي: اإلغراب والتعجيب يف الصورة واإليقاع عند حازم القرطاجين )608-684هـ(

30

الصبـاح( حياكي التغري الذي تعيشـه القـدس،  وجاءت 
دالالت اللون لتكشـف عـن األبعاد النفسـية املحتدمة 
يف ذات الشـاعر، وتكشـف عاقـة اندمـاج وتوّحد بن 
الشـاعر والقـدس التـي منـع مـن الصـاة فيهـا؛ لـذا 
فـإن الصـور تعكـس االحتدام والـراع الذي يعيشـه 
الـذي  الغمـوض  مـع  ينسـجم  وغموضهـا  الشـاعر، 
ينتظـره الشـاعر الذي سـوف يفاجئ القـدس وحيررها 
مـن قبضـة املغتصـب يف هناية املطـاف، حيث سـتكون 
النهايـة حلـال القـدس متاثلة مـع حال الشـاعر يف هناية 

لقصيدة. ا

خاِم الداكناُت يف القدس أعمدُة الرُّ
خام دخاْن كأنَّ تعريَق الرُّ

ونوافٌذ تعلو املساجَد والكنائس،
باِح ُتِريِه كيَف النقُش باأللواِن، َأْمَسَكْت بيِد الصُّ

َوْهَو يقول: “ال بل هكذا”،
َفَتُقوُل: “ال بل هكذا”،

حتى إذا طال اخلالُف تقاسام
فالصبُح ُحرٌّ خارَج الَعَتَباِت َلِكْن

إن أراَد دخوهَلا
حْن َفَعَليِه أن َيْرَض بُحْكِم نوافِذ الرَّ

والصـور - عـىل اختافهـا- جديـدة، وقانـون 
الغرابـة يزيد مـن فاعليتهـا يف إثراء النـص والناقد 
تعلـو  صورتن:)ونوافـٌذ  أمـام  يقفـان  واملتلقـي 
املسـاجَد والكنائـس( و)َفَعَليـِه أن َيـْرَض بُحْكـِم 

(، صـورة حيددهـا املـكان، وصورة  محـنْ نوافـِذ الرَّ
يعجـز العقـل عـن اإلحاطـة هبـا، ومـن الصـورة 
املحـددة ينطلـق أمـل الشـاعر عـر الصـور التـي 
والناقـد  للمتلقـي  فاألفضـل  لـذا  ال حـدود هلـا؛ 
الوقـوف للتفكـر واإلحجـام عـن التعبـري ليمتـد 
تصورمهـا وخياهلـا كـا أراد الشـاعر. وقـد نجـح 
الرغوثـي يف جـذب املتلقـي مـن خـال الصـور 
التـي حتمـل املعـاين التي خرجـت هبا عـن النمطية 
يف  القرطاجنـي  أكـده  مـا  مـع  وتتوافـق  املعتـادة، 
تعليقـه عىل التشـبيه املخـرتع: »وهذا أشـد حتريكا 
للنفوس إذا قدرنا تسـاوي قـوة التخييل يف املعنين 
ألهنـا أنسـت باملعتـاد، فربـا قـّل تأثرها لـه، وغري 
املعتـاد يفجؤهـا بـا مل يكـن بـه هلـا اسـتئناس قط«  
)القرطاجنـي، 2008م،  ص:85( والصـور التـي 
أبدعهـا ليسـت ذات جـدة مطلقـة، ولكـن طريقة 
التأليـف بينها أسـبغت عليهـا هذه الغرابـة واجلدة 
املبتكـرة، وما سـاه هانس روبرت يـاوس بمفهوم 
والعمـل   ، اجلاليـة(  و)املسـافة   ، التوقـع(  )أفـق 
ذا جـدة مطلقـة  يكـون  األديب حلظـة صـدوره ال 
تظهـر فجـأة يف فضـاء يبـاب، فبواسـطة جمموعـة 
مـن القرائن واإلشـارات املعلنـة أو املضمرة، ومن 
اإلحـاالت الضمنيـة واخلاصيـات التـي أصبحت 
مألوفـة يتهيـأ مجهـوره لتلقيه عىل نحـو معن، وهو 
توقـع يمكن كلا تقدمت القـراءة أن يمتد أو يعدل 
أو يوجـه وجهـة أخـرى )هانز روبـرت،2004 م، 

ص:45(.
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يف  غايـة  صـورة  رسـمه  يف  الرغوثـي  ويبـدع 
الغرابـة واجلـدة، إهنـا صـورة رسـمها للنوافـذ التـي 
باِح  تعلـو املسـاجَد والكنائس، وهي متسـك  بيـِد الصُّ
ُتِريـِه كيـَف النقـُش باأللـواِن، واجلـدال بـن النوافـذ 
والصبـاح الـذي جيـد احلرية خـارج عتبـات األقى، 
ويفقدهـا حـال دخوله األقى؛ بسـبب النوافـذ التي 
ويباغتهـم  املسـلمن،  خاهلـا  مـن  املحتـل  يراقـب 
-24 ص:  2011م،  )غـوادره،  الظاملـة  بإجراءاتـه 
الـذات  أثـرًا يف  الصـورة، أحدثـت  إن غرابـة   .)25
املتلقيـة، هـذا األثـر هـو التعجيب الـذي التفـت إليه 
القرطاجنـي يف نظريتـه النقديـة، التـي اشـرتط فيهـا 

الغرابـة والتعجيـب يف العنـارص الشـعرية كافـة.

املفارقـة  وأسـلوب  والتعجيـب  اإلغـراب  ثانيـًا: 
 : والقـص 

يـأيت الشـاعر الرغوثي بـا يثري الغرابـة والتعجب 
يف الـذات املتلقيـة، لتصغـي وتتابـع بشـغف وهلفـة، 
واللقطـات التـي تلتقطها عدسـته بمهـارة فائقة تظهر 
فيهـا قدرتـه عىل توظيـف تقنيتـي املفارقـة والقص يف 
آن واحـد. وقـراءة )يف القـدس( تكشـف لنا انقسـام 
القصيـدة إىل مقاطـع أو فصـول انقسـاما تتكامـل فيا 
بينهـا بنسـيج واحـد متاحم، وهـي أشـبه بمحطات 
يأخذ الشـاعر يف كل حمطة نفسـا عميقـا، يربط املايض 
الـذي يكشـفه  املـايض  باملسـتقبل مـرورا باحلـارض؛ 
الشـاعر، عـن مملـوك أتـى مـن بـاد مـا وراء النهـر ، 

ويتحـول ويصبـح صاحب السـلطان :

يف القدس مدرسٌة ململوٍك أتى مما وراَء النهِر،
باعوُه بسوِق نَِخاَسٍة يف أصفهاَن لتاجٍر من أهِل بغداٍد

ى، أتى حلبًا فخاَف أمرُيها من ُزْرَقٍة يف َعْينِِه الُيْسَ
فأعطاُه لقافلٍة أتت مرصًا

َب املغوِل وصاحَب السلطاْن فأصبَح بعَد بضِع سننَي َغالَّ

الفعـل املـايض )أتـى – باعـوه – خـاف – أعطـاه – 
أصبـح( يشـكل املشـهد القصـي الـذي يبـدأ ِب)أتـى 
إن  السـلطان(  صاحـب  ِب)أصبـح  وينتهـي   ) مملـوك 
وبينهـا  هائلـة،  مفارقـة  جيسـد  حتـول  بينهـا  الفعلـن 
مسـافات زمنيـة ليسـت طويلة)بضع سـنن( ، واملشـهد 
 – )مملـوك  االسـتغراب  تثـري  متنوعـة  يرسـم حتـوالت 
تاجـر – أمـري(، وهذه التحـوالت املتنوعـة تنوعت معها 
البيئـات املكانيـة )مـا وراء النهـر – أصفهـان – بغـداد 
– حلـب – مـر( ، وهـو خيـص مدرسـة أقامهـا هـذا 
اململـوك بعـد أن أصبح سـلطانا)ولعله يقصد السـلطان 
بيـرس(، فهو يستشـهد بوجود هذه املدرسـة عىل وجود 
التاريـخ اإلسـامي، فقـد أقـام السـلطان هذه املدرسـة 
بعـد إجائـه للمغـول عـن بـاد املسـلمن، وال زالـت 
تشـهد املـدارس التـي أقامهـا الظاهـر بيـرس بوجـود  
متابعـة  يف  الشـاعر  أسـهب  ولقـد  للمسـلمن،  تاريـخ 
التاريـخ اإلسـامي ليؤكـد مـن خـال أسـلوب القص 
ينفـي  الـذي  الصحيـح  اإلسـامي  بالتاريـخ  معرفتـه 
تزويـر اليهـود، وزيفهم؛ رغبة منـه بتأكيد جتـذر التاريخ 
اإلسـامي يف القـدس؛ لذا فأمـل العودة للقـدس يتأكد 
ويتجـّذر يف الـذات الشـاعرة التـي مل تيأس مـن العودة .
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ويتابـع الشـاعر رسده القصـي ، وحيتفـي برسـم 
املشـاهد الوصفية التي حتقق عنر املفاجـأة ، فالرائحة 
املنبعثـة من دكان العطـار تتحدث بلغـة واضحة ، لكن 
ال يفهمهـا إال مـن ينصـت ويطيـل الفكـر والنظـر، إن 
الروائـح اجلميلـة املنبعثة مـن العطار تتجـدد بعد قنابل 
الغـاز فتفـوح وتنتـرش يف أرجـاء القـدس، وتبطـل أثـر 

الغـاز اخلانـق، يقول الشـاعر:

ُص باباًل واهلنَد يف يف القدس رائحٌة ُتَلخِّ
 دكاِن عطاٍر بخاِن الزيْت

واهللِ رائحٌة هلا لغٌة َسَتْفَهُمها إذا أْصَغيْت
: وتقوُل يل إذ يطلقوَن قنابل الغاز املسيِِّل للدموِع َعَلَّ

 “ال حتفل هبم”
وتفوُح من بعِد انحساِر الغاِز، َوْهَي تقوُل يل:

 “أرأيْت!”

والتضـاد يكشـف ثنائية تعيشـها القدس، والشـاعر 
املتناقـض  يسـتمر يف رسده القصـي يعـرض الواقـع 
الـذي ال ترفضه القدس، بل حتتويـه وحتتوى مجيع ما يف 
القدس يف حركة وسـعي ماضيهـا املنقوش ، وحارضها 
الـذي تتتابـع فيه النكبـات ومع ذلـك فـراءة الطفولة، 
ومحائـم السـام تواجـه رصـاص العـدو، وتعلـن عن 
قيـام دولـة ترفـض االستسـام، والشـاعر يف اعتـاده 
بنيـة الـرسد ينقـل املشـاهد، والصـور الوصفيـة التـي 
يمتـزج فيهـا مـايض القـدس بحارضهـا، وبنيـة الرسد 
تتعمـق يف املـايض، وتنبش يف ذاكرة املايض، ويشـخص 

الرغوثـي ذلك بشـواهد القبور، حيـث إن باطن أرض 
القـدس حيـوي خمتلـف األجنـاس، وكذلـك ظاهرهـا 
الـذي حـوى أشـتاتا كانـوا هامشـا فيها فأصبحـوا متن 
الكتـاب، وهنا تبـدو املفارقة اهلائلة بن سـاكن األرض 
الـذي أصبـح طريـدا رشيـدا، واملهاجـر املحتـل الذي 

أهلها: دون  اسـتوطنها 

يف القدس تنتظُم القبوُر، كأهننَّ سطوُر تاريِخ املدينِة 
والكتاُب تراهُبا

وا من ُهنا الكل مرُّ
فالقدُس تقبُل من أتاها كافرًا أو مؤمنا

ُأمرر هبا واقرأ شواهَدها بكلِّ لغاِت أهِل األرِض
ْقالُب والُبْشَناُق فيها الزنُج واإلفرنُج والِقْفَجاُق والصِّ
والتتاُر واألتراُك، أهُل اهلل واهلالك، والفقراُء واملالك، 

والفجاُر والنساُك،
فيها كلُّ من وطَئ الثَّرى

كانوا اهلوامَش يف الكتاِب فأصبحوا َنصَّ املدينِة قبلنا
يا كاتب التاريِخ ماذا َجدَّ فاستثنيتنا

ْنْت يا شيُخ فلُتِعِد الكتابَة والقراءَة مرًة أخرى، أراك حَلَ

القـص املعتمـد بنيـة احلـوار )تقـول يل – يقول يل(  
التـي تظهـر الـذات الشـاعرة يف مواجهـة مـع الواقـع 
وهنايتـه  القـص  بدايـة  تظهـر  بينـا  بالفرديـة،  توهـم 
انعتـاق الشـاعر مـن أرس الذاتيـة، والتفاعـل الدائـم 
وحدنـا   – علينـا   – قبلنـا   – )صلينـا  املجمـوع  مـع 
احلـواري  الفعـل  الشـاعر  اعتـاد  إن   ،) اسـتثنيتنا   –
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مضافـًا ليـاء املتكلـم يربـط الـذات مـع اآلخر)يقـول 
– تقـول يل(، ثـم اعتـاد الضمـري اجلمعـي يثبـت  يل 
حضور الشـاعر الدائـم، حيث تنصهر الـذات الضيقة 
أو األحاديـة باملجمـوع، وتؤكـد االنتـاء الدائم الذي 
يسـعى للدفاع والتبصـري والكشـف واملواجهة للواقع 

املـرتدي املشـهود.
يف  وهـو  القـدس،  مـايض  يف  الشـاعر  ويتجـذر 
جتـذره يبـنِّ الظلـم الذي يقع عـىل العريب الفلسـطيني 
يف بـاده، إنـه جتـذر يسـتقي احلـدث املتغـري، وهـو 
هيـدف إىل إلقـاء الضوء عىل عـدم ثبات حـال القدس 

لـذا أملـه كبـري بعـودة القدس. 
بـن  القصـي  حـواره  يف  الشـاعر  مراوحـة  إن 
األسـلوب اإلنشـائي متمثـا يف النداء، واالسـتفهام، 
واألمـر حيـارص الواقـع املنقطـع عـن جـذور املايض، 
وللبحـث عـن دوافـع هـذا الواقـع يلجـأ إىل كشـف 
احلـارض، ويضـع يـده عليـه )أراك حلنـت(، )وأراك( 
هنـا حتمل يقن الشـاعر بالتغـري، فهو يعتمـد النداء)يا 
شـيخ(، واألمر)فلتعـد( الكتابة والقـراءة مرة أخرى( 
إليانـه بتغيـري التاريـخ. إن ترابـط )أرى( بمفعوليهـا 
جيـي عمل اليهـود يف تزويـر احلقائـق : )أراك حلنت(، 
ويف وقـوف نفـس الشـاعر عـىل مجلـة )أراك حلنـت( 
خيتـر الشـاعر قصـة ظلـم هلـا بدايـات وال زالـت 
تتـواىل فصول تأليفهـا، ويؤكد الفعل املضـارع )أراك( 
توايل هـذه الفصول، وعـدم اكتاهلا، بينـا يؤكد الفعل 
)حلنـت( بدالالته املمتدة يقـن الشـاعر بالتغيري الذي 

  . مله يؤ

يف القدس يرتاُح التناقُض، والعجائُب ليَس ينكُرها الِعباُد،
ُبوَن َقِديمها َوَجِديَدها، كأهنا ِقَطُع الِقاَمِش ُيَقلِّ

واملعجزاُت هناَك ُتْلَمُس بالَيَدْيْن
يف القدس لو صافحَت شيخًا أو المسَت بنايًة

يَك َنصَّ قصيَدٍة َلَوَجْدَت منقوشًا عى َكفَّ
يا ْبَن الكراِم أو اْثَنَتنْيْ

، ريُح  يف القدس، رغَم تتابِع النََّكباِت، ريُح براءٍة يف اجلوِّ
ُطُفوَلٍة،

َفرَتى احلامَم َيِطرُي ُيعِلُن َدْوَلًة يف الريِح َبنْيَ َرَصاَصَتنْيْ

الـرسد  عـىل  املعتمـد  أسـلوبه  يف  الشـاعر  يسـتمر 
غـري  تعبـريا  رؤيتـه  عـن  ا  معـرِّ واملفارقـة  القصـي 
مبـارش، حماوال جتنـب الضجيج اإلعامـي، ويف الوقت 
ذاته فـإن ما قلناه عـن اإلغراب والتعجيـب الذي اهتم 
القرطاجنـي به، وجعله مـن العنارص املهمـة يف العملية 
الشـعرية نجـده ظاهرا يف أسـلوب الرغوثـي؛ فقد ذكر 
القرطاجنـي أن ممـا يزيـد مـن تأثـري التخييـل يف النفس 
»أن يرتامـى بالـكام إىل أنحـاء مـن التعجيـب، فيقوى 
)القرطاجنـي،  الـكام«  ملقتـىض  النفـس  تأثـر  بذلـك 
»التـي  املحـاكاة  ثـم يذكـر قيمـة  2008م، ص:80(، 
يتضح حسـنها يف األوصاف احلسـنة التناسـق، املشاكلة 
احلسـن  القصـص  ويف  التفصيـل،  املليحـة  االقـرتان، 
إن  ص:80(.  2008م،  )القرطاجنـي،  االطـراد« 
التأثـري النفي عـىل املتلقـي مرتبـط بالغرابـة واخلروج 
عـىل املعتـاد مـن اللغة ، وقـد نجـح الرغوثـي يف إبراز 
معانيـه مـن خال توفـري عنـر الغرابة، بل إنـه تعدى 
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ذلـك إىل اخلروج عـىل رتابة اللغـة، ونظمهـا الرتكيبية، 
وخْلـق نوٍع مـن الغرابة يف عاقاهتا؛ بحيث تسـتعيد هبا 
حيويتهـا وطاقتهـا التأثريية، فنحن يف »اللغـة اليومية ال 
هنتـم إال باإلشـارة وتعيـن األشـياء، وهـذا يـؤدي إىل 
أن تصـري اللغـة آليـة، ألن العاقـة بن الدليـل والواقع 
تصبـح معتـادة« )إيفانكـوس،1992م،ص:45(، وقد 
املعتـادة  اللغـة  مألـوف  اخـرتاق  يف  الرغوثـي  نجـح 
بواسـطة لغتـه الشـعرية، وجـاءت معانيـه جتمـع اجلدة 
والغرابـة، وال نغـايل إذا قلنـا: إنه وصل بلغتـه إىل اآللية 
التـي تعني يف نظر الشـكانين » فهم اللغـة األدبية عىل 
أهنـا إبـراز لشـكل الرسـالة بطريقـة جتعـل مـن الدليل 
األديب ليـس جمـرد إشـارة و إنـا هـو عنـر يتطلـب 
انتباهـا قائـا بذاتـه عـىل نحو مـا يف مقابـل املشـار إليه، 
وبذلـك يتحـول الدليـل إىل موضـوع للرسـالة،  وهذا 
يمنـح الشـكل بصفته كذلك قيمـة ال متتلكها الرسـائل 

غـري األدبيـة« )إيفانكـوس،1992م، ص:47(.      
إن الشـاعر يف إكثاره مـن ألفـاظ االزدواج واملقابلة 
هوامـش   – مؤمنـا  أو  كافـرا   – وجديدهـا  )قديمهـا 
ونـص الكتـاب( يعمـق املفارقـة يف القدس بـن املحتل 
وباملقابـل  الغيـم  فـوق  يعلـو  هـذا  الـدار؛  وصاحـب 
يمنـع اآلخـر مـن الصـاة؛ فيؤدهيـا عـىل األسـفلت، 
إهنـا الثنائيـة املتضـادة؛ حيث جيتمـع الظامل الـذي يزداد 
ظلمـه وطغيانـه غري آبـه بعاقبـة ظلمه، واملظلـوم الذي 
ينتظـر الفـرج، ويتلمس بوارقـه يف كل حـن. واملفارقة 
حتـدي  وتكشـف  باضيهـا،  القـدس  حـارض  تصـل 
بقـاء فلسـطن  تثبـت  للعـدو بطريقـة عقليـة  الشـاعر 

ألهلهـا املخلصـن عـن طريـق )املفارقـة( املتولـدة من 
القصـي،  البـارزة عـر احلكـي  الواقعيـة  التقابـات 
واللقطـات املشـهدية عـىل اختافهـا، التـي مل ينفصـل 
عنهـا الشـاعر وجدانيـا، وقـد سـاعدت املفارقـة عـىل 
إيضـاح رؤيـة الشـاعر، وزادت من قدرته عـىل التبصري 
والكشـف مـن خـال مـزج احلـارض باملـايض، حيـث 
يأتلـف الناس مـع العجائب، بـل إن املعجـزات املبهرة 

ال تثـري الغرابـة حيـث تلمـس باليديـن:

يف القدس يرتاُح التناقُض، والعجائُب ليَس ينكُرها الِعباُد،
ُبوَن َقِديمها َوَجِديَدها، كأهنا ِقَطُع الِقاَمش ُيَقلِّ

واملعجزاُت هناك ُتْلَمُس بالَيَدين

واملشـهد الدرامـي يتجـّذر فيـه املـايض ممتزجا بكل 
عفويـة مـع احلـارض، والتناقضات تكشـف مـن خال 
)املفارقـة( التـي جتعـل املتلقـي أيـا كان توجهـه يقبـل 
أتاهـا ، والعنـوان  باآلخـر، فالقـدس ال تضيـق بمـن 
واسـتيعابه  املـكان،  بثبـات  يوحـي  القـدس(  )يف 
للمتناقضـات؛ ففيـه تتحقـق الثنائيـة أو )التضاد( حتقق 
وجـود وقبـول ال حتقق تـاش ورفض، فالقـدس تقبل 

مـن أتاهـا مؤمنـا أو كافـرا .
يف  ماثلـة  القـرسي  والتغييـب  احلضـور  ثنائيـة  إن 
بتوحـد  توحـي  التـي  املشـاهد  يف  ماثلـة   ، القصيـدة 
الشـاعر فيهـا وجدانيـا يف املـايض، أو احلـارض عىل حد 
سـواء ، وتتعـدد الـدوال التـي تؤكـد حضـوره وجتذره 
يف القـدس. ويبلـغ التضاد ذروتـه يف اخلتـام، وذلك يف 
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مفارقـة األحـداث التي تتابعـت يف حكايـة الواقع املؤمل 
حـن منع الشـاعر مـن الصاة فصـىّل عىل األسـفلت، 
ولقـد منـع مـن دخـول القـدس، ولكـن تـأيت املفارقـة 

الدراميـة يف اخلتـام الـذي أشـبه مـا يكـون انقابيـا:

ُه ال تبِك عيُنَك أهيا الَعَرِبُّ واعلْم أنَّ
يف القدِس من يف القدِس لكْن

ال َأَرى يف القدِس إال َأْنت.

إن اخلتـام جتتمـع فيـه املفارقـة بـن بدايـة القصيـدة 
وهنايتهـا. كـا أن تكـرار اجلـار واملجـرور يف القـدس 
يكشـف وعـي الشـاعر العميق باملـكان وإحساسـه به. 
بـل إن هـذ التكـرار تـكاد تكتنـز فيـه أغلـب تقنيـات 
القـص بدءًا باملـكان الـذي انطلقت منه جتربة الشـاعر، 
وتطوراتـه،  واحلـدث  اختافـه،  عـىل  الزمـان  ثـم 
ـر ذلـك مزيدا  والشـخصيات عـىل اختافهـا، وقـد وفَّ
الشـاعر،  طـرح  يف  واجلـدة  والطرافـة،  الغرابـة،  مـن 
فأكسـب خطابـه مزيـدا مـن التأثـري يف الـذات املتلقيـة 
التـي تلبسـت احلدث تلبسـا ينقلها إىل مـرسح احلدث، 
لتعيـش أجـواء الظلم والقهـر وانتظار الفـرج والنر.

ثالثـا: اإليقـاع ودور اإلغـراب والتعجيـب يف بنائـه 
الداخـل واخلارجـي :

أدرك كثـري مـن النقـاد مكانـة املوسـيقى يف إيصـال 
املعنـى، وخاصـة الـوزن الـذي يعـد ركنـا مـن أركان 
الشعر العريب )ابن رشـيق، 1972م،ج: 1، ص:131(

ف عـز الدين إسـاعيل اإليقـاع بقولـه: » اإليقاع  ويعـرِّ
والسـكنات  احلـركات  إيقـاع  أي  للكلـات  الداخـي 
بـا فيهـا مـن قـوة أو لـن، ومـن طـول أو قـر، ومن 
جهـر أو مهـس« )إسـاعيل، ص:53(. واإليقـاع مـن 
أخـص خصائـص الشـعروأمهها التـي متيـزه عن سـائر 
الفنـون، وذلـك ألن موسـيقى الشـعر تؤثـر يف املتلقـي 
تأثـريًا عظيـا جتعلـه ينفعـل مـع الشـعر، وهـو »شـحذ 
وتسـخري إلمكانـات اللغـة الصوتيـة التـي تتناغـم مع 
بعضهـا البعض تسـاويًا وتناسـبًا عىل السـواء إلحداث 
ص:34(.  )عـرسان،2007م،  االنسـجام«  مـن  لـون 
إن اإليقـاع ليـس حليـة خارجية فحسـب بـل إن دوره 
املنطـوي  ومعنـاه  الشـعر  مضمـون  إىل  ذلـك  يتعـدى 

 . عليه
وقـد أكـد القرطاجني أمهية الـوزن، وجعلـه ركيزة 
أساسـية يف العملية الشـعرية: »كام مـوزون مقفى من 
شـأنه أن حيبـب إىل النفس مـا قصد حتبيبه إليهـا، ويكّره 
إليهـا مـا قصـد تكرهيـه ، لتحمـل بذلـك عـىل طلبه أو 
اهلـرب منـه بـا يتضمـن من حسـن ختييـل لـه، وحماكاة 
تأليـف  هيـأة  بحسـن  متصـورة  أو  بنفسـها  مسـتقلة 
الـكام، أو قـوة صدقـه، أو قـوة شـهرته، أو بمجموع 
ذلـك » )القرطاجنـي، 2008م، ص:63( وقـد ربـط 
ذلـك كلـه – كـا ذكرنـا - بـا يصاحـب هـذه العنارص 

. إغـراب  من 
الـوزن  دور  آخـر  القرطاجنـي يف موضـع  ويؤكـد 
يف إبـراز الغـرض: » وملـا كانـت أغراض الشـعر شـتى 
وكان منهـا مـا يقصد بـه اجلـد والرصانة ومـا يقصد به 
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اهلـزل والرشـاقة .... وجـب أن حتاكـي تلـك املقاصد 
فـإذا   . للنفـوس  وخييلهـا  األوزان  مـن  يناسـبها  بـا 
قصد الشـاعر الفخـر حاكى غرضـه بـاألوزان الفخمة 
الباهيـة الرصينـة، و إذا قصـد يف موضـع قصـدا هزليـا 
أو اسـتخفافيا، وقصـد حتقري يشء أو العبـث به، حاكى 
ذلـك بـا يناسـبه مـن األوزان الطائشـة القليلـة البهاء، 
2008م،  )القرطاجنـي،  مقصـد«  كل  يف  وكذلـك 
ص:239(. وقـد بـّن التزام شـعراء اليونـان باألوزان 
التـي تناسـب كل غـرض؛ فقـد كان اطاعه عىل شـعر 
اليونـان وثيقـة اتـكأ عليها يف تنظـريه ، وقـد لفت ذلك 
ومـن  دراسـاهتم.  يف  منهـا  فاسـتفادوا  الباحثـن  نظـر 
تنـاول يف دراسـة  الـذي  هـؤالء  اهليـب )1408هــ( 
مقارنـة العـروض يف املنهـاج حيـث قـارن بن مـا كتبه 
ومـا وجـد عند االنجليـز واليونـان من اهتـام بالوزن، 
ومـا قدمـه نقـاد العربيـة يف هذا املجـال. وهذا مـا اتفق 
عليـه كثـري مـن النقـاد؛ إذ يـرون أن املوسـيقى ليسـت 
وتشـكيله،  املعنـى  صناعـة  يف  هلـا  دور  ال  فنيـة  حليـة 
ونذكـر حتديـد )إليـوت( وظيفـة  املوسـيقى يف الشـعر 
»بأهنـا هـي التـي متكـن ألفـاظ الشـعر مـن تعـدي عامل 
الوعـي والوصـول إىل العامل الذي جياوز حـدود الوعي 
التـي تقف دوهنا األلفـاظ املنثـورة« )فرغي،1434هـ، 
ص:56(، نقـا عن:)قضيـة الشـعر اجلديـد،1971م، 

ص:31(.
الرغوثـي وجدنـاه قـد نظـم  وإذا تلمسـنا صنيـع 
قصيدتـه عـىل الطويـل فأكسـب مطلعهـا قـوة ومتيـزًا، 
والطويـل غنـي بطاقتـه اإلحيائيـة ، بإيقاعـه املوسـيقي 

الصـويت،  بانسـجامه  يشـعر  واملتلقـي  والنغمـي، 
وتفاعيـل الطويـل مل تأت عـىل نظام واحـد، بل تنوعت 
بسـبب زحـاف القبـض وهـو زحـاف يقـع يف احلشـو 
وال يلـزم، وهـو حـذف سـاكن السـبب اخلفيـف، إذا 
كان خامسـا، وبه تتحـول فعولن إىل فعـوُل )حجازي، 
1427،  ص: 50(. وهـو الـذي أبعـد الرتابـة وقّلـل 
مـن سـري التفعيـات عـىل نمـط واحـد، وهـذا التغيري 
زاد مـن مجـال الوزن ، وقـد اتفقت العـروض املقبوضة 
مفاعلـن ..مع ما متارسـه قـوات االحتال مع الشـاعر 
الـوزن يوحـي  إن  الصـاة،  أداء  لـه مـن  عنـد منعهـا 
بالتاثـل بـن التجربـة التـي يمـر هبـا الشـاعر، واألداة 
الشـعرية التـي تعـر عنهـا، وقـد اتفقـت موسـيقاه مع 
بدايـة التجربـة، ثـم مـا لبثـت أن تطـورت فأخـذ ينوع 
التفعيـات متنقـا بـن تفعيـات الكامـل، والرجـز، 
واهلـزج، وقـد حقـق الكامـل حضـورا أكثر مـن غريه، 
وغلـب عـىل تفعياتـه اإلضـار، إن تفعيـات الكامل 
املضمـرة أتـت متناسـبة متاثلـة مـع جتربتـه، وتنويعهـا 
مـن  املتطـورة  بنغمتـه  الشـاعر  خطـاب  مـع  ينسـجم 
احلزن والتسـليم، إىل احلاسـة واملناقشة السـاعية لتغيري 
واقـع القهـر، بإثـارة عاطفـة اآلخـر أيـا كان وحتريكها 
التنـوع  ياثـل  التنويـع  وهـذا  الشـاعر.  مـع  للوقـوف 
الذي حيملـه النص؛ تنوع الشـخوص، والبيئـة الزمانية 

والبيئـة املكانيـة واألسـلوب.
لتمّكـن  الطويـل،  بحـر  اسـتدعت  الشـاعر  جتربـة 
إيقاعـه مـن أداء املعنـى والبوح بـكل مصداقيـة وعمق 
احلـزن  مـع  يتـاءم  والطويـل  التجربـة،  هـذه  عـن 
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االسـرتجاعي الـذي نـراه يف بدايـة القصيـدة، وذلـك 
بعـد  التجربـة  يسـتدعي  االسـرتجاعي  احلـزن  ألن 
تفكـر وتأمـل، أمـا الشـعر الـذي يقـال وقـت املصيبـة 
واهللـع فإنـه يتأثـر باالنفعـال النفـي، ويتطلـب بحرا 
النبضـات  وازديـاد  النفـس  ورسعـة  يتـاءم  قصـريا 
القلبية،)أنيـس،1988م، ص:175-183(. وموقـف 
املنـع مـن الصـاة و إن كان قصـريا فإن أثـره يف الذات 
وذبذباتـه  بنغاتـه  والطويـل  طويـا،  كان  الشـاعرة 
اهلادئـة صالـح للموضوعات اجلديـة، وقـد توافق هذا 
الـوزن مع جتربته حيـث واجهنـا املطلع بعاطفـة حزينة 
وأدخلنـا يف حزنـه وأملـه، ثم تغـري اإليقـاع يف القصيدة 
متصـل  أمل  عـىل  اتـكأ  األول  املقطـع  يف  ألنـه  وذلـك 
باملوقـف اآلين ، وبعـد وقفتـه العقليـة تغـريت عاطفته 
مـن احلـزن املتصـل باحلـارض إىل االستبشـار املتـدرج 
واملتمثـل بأملـه يف تغـري احلال باملسـتقبل، لذا فالسـامع 
يلحـظ أن الداللـة الصوتيـة لتفعيات الطويـل أمدت 
اإليقـاع بثـراء متميـز يعكـس التغـري الذي وصـل إليه 
الشـاعر، وقـد عضدت األلفـاظ هذا اإليقاع فعكسـت 
ونقلـت  الواقـع،  ملفـردات  والتحـدي  اإلرصار  روح 

إحساسـه الداخـي:

نا  َمَرْرنا َعلــى داِر احلبيب فَردَّ
َعِن الداِر قانوُن األعادي وسوُرها

َفُقْلُت لنفســي ُربام ِهَي نِْعَمٌة 
فامذا َتَرى يف القدِس حنَي َتُزوُرها
َتَرى ُكلَّ ما ال تستطيُع احتاِمَله 

ْرِب دوُرها إذا ما َبَدْت من َجانِِب الدَّ

إن التـزام القافيـة املوحـدة زادت يف إثـراء اإليقـاع، 
وأثـرى أسـلوبية اإليقـاع الشـعري الـذي انتقـل مـن 
النظـم وفـق الوزن اخلليـي العمودي عىل بحـر الطويل 
)الكامـل(  بحـر  املتفاوتـة عـىل  الشـعرية  إىل األسـطر 
الرقـة  مـن  أكثـر  والعنـف  الشـدة  مـن  يقـرب  الـذي 
واللـن )اهلاشـمي،1421هـ ، ص:75(، لـذا ناسـب 
النفـس الـذي بـدأ بالتغـري وأخـذ يشـتد ويقـرتب مـن 

العنـف:
يف القدِس كلُّ فتى سواْك

وهي الغزالُة يف املدى، َحَكَم الزماُن بَِبْينِها
َعْتَك بَِعْينِها ما ِزلَت َتْرُكُض إْثَرَها ُمْذ َودَّ

رفقًا بَِنفسَك ساعًة إين أراَك َوَهْنْت
يف القدِس من يف القدِس ؟إال َأْنْت

أثـرى  الصوتيـة  للصـور  الشـاعر  اسـتغال  إن 
اإليقـاع ، كـا أن اجلنـاس الناقـص )بعينهـا ، ببينهـا( 
تـوج املقطـع وزاد مـن تاحـم الصـوت واملعنـى مـن 
الصوتيـة  النـص  أبنيـة  مـن  املنبعثـة  النغـات  خـال 
الظواهـر  الـذي كان مـن  للتكـرار  الداخليـة، إضافـة 
األسـلوبية البـارزة، خاصة يف تكـرار اجلملـة املحورية 
يف القصيـدة )يف القـدس( و»التكـرار يف حقيقتـه إحلاح 
عـىل جهـة هامة يف العبـارة ، يعنـى هبا الشـاعر أكثر من 
عنايتـه بسـواها ... فالتكـرار يسـلط الضـوء عـىل نقطة 
املتكلـم  اهتـام  ، ويكشـف عـن  العبـارة  حساسـة يف 
هبـا ... وهـو هبـذا املعنـى ذو داللـة نفسـية قّيمـة تفيـد 
الناقـد األديب الـذي يدرس األثـر وحيلل نفسـية كاتبه« 
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ص:276(. )املائكـة،1974م، 
    مـن أهـم أسـباب اعتـاد الشـاعر عـىل التكـرار 
»الباعـث النفـي املتمثـل يف إعـادة مـا وقـع يف القلب 
ولصـق بالنفـس فاجتهـت إليـه مهـة املتكلـم وعنايتـه« 
)اهلليـل، 1408 هــ، ص:26(. لذا فـإن األثر اإلجيايب 
للتكـرار مل يقتـر عـىل نقـل عاطفـة الشـاعر بـل إنـه 
سـاعد عـىل إثـراء اجلانـب املوسـيقي يف شـعره، وممـا 
يؤكـده النقـاد أن التكـرار يسـاعد عـىل إظهـار اإليقاع 
الباطـن الـذي حتسـه وال تـراه ، وتدركـه وال تسـتطيع 
الشـعري  النـص  يكسـب  وهـذا  عليـه،  تقبـض  أن 
)عبـد  والقـارئ  السـامع  إليـه  ويشـد  تأثرييـًا  بعـدًا 

ص:27(.  الدايم،1423هــ، 
إن تنـوع اإليقاع بتفعيات الطويـل واهلزج والرجز 
والعمـودي  التفعيـي  النظـم  بـن  وتنوعـه  والكامـل، 
مل حيـل بـن النـص والوحـدة العضويـة، بـل إن ذلـك 
سـاعد عـىل التئـام النـص يف بنـاء عضـوي متكامـل، 
بـدأت  واحـدة  شـعورية  دفقـة  يف  القصيـدة  فبـدت 
بمنـع الشـاعر من الصـاة يف القـدس، وانتهـت ببقائه 
يف القـدس، وحّقـق الشـاعر االنسـجام بـن اإليقاعن 
النفـي املكلـوم، والنغمـي املرتجـم عـن ذلـك، وقـد 
جعـل الرغوثـي مـن اإليقـاع أداة فنيـة وسـيكولوجية 
يسـتغلها للسـيطرة عىل حس القارئ، بـا ينتجه اإليقاع 
من متعة حسـية، وفكريـة، ومجالية. والتنـوع يف اإليقاع 
الداخـي اخلفـي جـاء متسـقا مـع تنـوع الواقـع النفي 
الـذي يمر به الشـاعر، وقد أثـرى البنيـة اإليقاعية التي 
كانـت ترتجم بمصداقيـة عن حال الشـاعر وهو حياول 

اسـتعادة متاسـكه، ومللمة أطـراف نفسـه املكلومة، بعد 
أن ردتـه قـوات الظلـم واالحتال عن الصـاة، كا أن 
أسـلوب القـص واحلكي قد جسـده اإليقـاع الذي كان 
بمثابـة موسـيقى تصويريـة زادت مـن دراميـة القـص؛ 
حيـث كان اإليقـاع يعلـو وهيبـط تبعـا للحـدث الـذي 
يعـر عنـه؛ فياحـظ هبـوط الصـوت يف املطلـع، ثـم 
ازديـاد الصـوت علوا يف العـرض، واسـتمر اإليقاع يف 
تصاعـده فبلـغ مـداه عندمـا احتدت لغـة الشـاعر أثناء 

مناقشـته العقليـة لكاتـب التاريخ :

يف القدس تنتظُم القبوُر، كأهننَّ سطوُر تاريِخ املدينة 
والكتاُب تراهُبا

وا من ُهنا الكل مرُّ
فالقدُس تقبُل من أتاها كافرًا أو مؤمنا

ُأمرر هبا واقرأ شواهَدها بكلِّ لغاِت أهِل األرِض
ْقالُب والُبْشَناُق فيها الزنُج واإلفرنُج والِقْفَجاُق والصِّ
والتتاُر واألتراُك، أهُل اهلل واهلالك، والفقراُء واملالك، 

والفجاُر والنساُك،
فيها كلُّ من وطَئ الثَّرى

كانوا اهلوامَش يف الكتاِب فأصبحوا َنصَّ املدينِة قبلنا
يا كاتب التاريِخ ماذا َجدَّ فاستثنيتنا

ْنْت يا شيُخ فلُتِعِد الكتابَة والقراءَة مرًة أخرى، أراك حَلَ

إن اإليقـاع النغمـي حياكي اإليقـاع النفي ويعكس 
مـا تعيشـه الذات الشـاعرة مـن حركة سـاخطة، وعمد 
الشـاعر لوسـائل متنوعـة إلثـراء بنيتـه اإليقاعيـة؛ من 
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ذلـك: توحيـد القـوايف الداخليـة بصـورة يظهـر فيهـا 
غرابـة اإليقـاع وجدتـه يف مثـل قوله:

ْقالُب والُبْشَناُق فيها الزنُج واإلفرنُج والِقْفَجاُق والصِّ
والتتاُر واألتراُك، أهُل اهلل واهلالك، والفقراُء واملالك، 

والفجاُر والنساُك.

إضافـة إىل أنـه اتـكأ عـىل صـويت القـاف والـكاف، 
والقـاف جتمـع صفـات القـوة، فهـي جمهـورة شـديدة 
مسـتعلية. ومـن مظاهـر قوة القـاف أهنا أصـل حروف 
القلقلـة التي هي صوت زائد يشـبه النـرة  )الدورسي، 

1437هــ،  ص: 276(.
كـا أن الوقفات املتتابعة مع هناية كل سـطر شـعري 
سـاعدت عـىل إثـراء اإليقـاع الشـعري املعر عـن اجلو 
النفـي السـائد الذي يواجـه االحتال مواجهـة عقلية 

حتمـل اإلدانة والرفض ملارسـات املحتل وتعسـفه . 
وممـا زاد من تأثـري الصورة ارتبـاط اإليقاع بالصورة 
املتخيلـة ممـا زاد مـن فاعلية التخيـل يف الـذات املتلقية، 
ويبـن حممـد صـاح زكـي أبـو محيـدة أن املتلقـي عند 
سـاعه أو قراءتـه تتكـون يف خميلته صورة نظميـة معينة 
عـن النمـط اإليقاعي أو املوسـيقي املسـتعمل يف النص 
فيرتتـب عـىل التوافـق الصـويت يف النص وما تشـكل يف 
خميلـة املتلقـي أثـر كبـري جيـذب املتلقـي ويثـري انتباهه. 

انظر)أبـو محيدة، 1426هــ، ص:21(.
لقد جـاء إيقاع الرغوثـي يف قصيدته الفتـا، فيه من 
اإلغـراب والتعجيـب مـا يثري املتلقـي ويمتعـه ويقنعه، 

مـن خـال املزج بـن الشـكلن التفعيي والعمـودي إذ 
تاحـم النمطـان يف بنـاء إيقاعـي أمـد القصيـدة بمزيد 

مـن التجديـد واإلغـراب املثري للـذات املتلقية .
اتضـح ممـا قدمنـا أن مهمة الشـعر ووظيفتـه تتحقق 
اإلغـراب  واللـذة مـن خـال  التعجيـب  إحـداث  يف 
والتعجيـب؛ حيـث يشـكل قـوة وطاقة  تؤثـر يف النص 
واملتلقـي بعد أن أثـرت يف الذات الشـاعرة التي وقفت 
عـىل املعنـى، وأعادت توليـده بصورة جديـدة ، و إيقاع 

متميز يتسـم باجلـدة والغرابة.

اخلامتة
أمحـد اهلل تعاىل عىل إهنـاء هذه الدراسـة، وقد أردت 
منهـا حماولـة اإلحاطة بعنـر اإلغـراب والتعجيب يف 
اخلطـاب النقدي الـذي وصلنا مـن حـازم القرطاجني 
أمهيـة  وتنبـع  األدبـاء(،  ورساج  البلغـاء  )منهـاج  يف: 
هـذا العنـر مـن اقرتانـه بكافـة عنـارص الشـعرية بـه 
إذا ال يبلـغ أي عنـر مـن العنـارص مكانتـه يف العملية 
فهـو  والتعجيـب؛  باإلغـراب  اقـرتن  إذا  إال  الشـعرية 
مقـوم مهـم تقـوم بـه التجربـة الفنيـة، لتصـل املتلقي، 
لتميـم  القـدس  )يف  نـص:  عـىل  ذلـك  طبقـت  وقـد 
الرغوثـي( فتمثـل دور هـذا القانـون عمليـا ونقديـا، 

وقـد خـرج البحـث بالنتائـج التاليـة :
مكانـة  والتعجيـب  اإلغـراب  قانـون  حيتـل   - 1
مركزيـة يف اخلطـاب النقدي عند حـازم ويعود 
للعمـل  املكونـة  بالعنـارص  ارتباطـه  إىل  ذلـك 

الشـعري كافـة . 
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أظهـر البحـث دقة املصطلـح عنـد القرطاجني   - 2
يف اسـتخدامه ملصطلـح اإلغـراب والتعجيب، 
وتظهـر  الفـن.  يف  الفنيـة  اللـذة  يقابـل  وهـو 
هـذه الدقـة يف التفريـق بـن اللـذة التـي جيدها 
املتلقـي بالتعجيـب، واللذة التـي يبدعها الفنان 

باإلغـراب.
يقـرتن اإلغـراب والتعجيب عند حـازم بقدرة   - 3
الشـاعر عـىل اإلبـداع؛ فالشـاعر الـذي يمتلك 
القـدرة عىل حتقيـق اجلدة، واالبتـكار، والغرابة 
الفائـدة  للمتلقـي  يوصـل  الفنيـة  عنـارصه  يف 

واملتعـة يف آن واحـد. 
القـدس(  4 -  اتضـح أن الصـورة يف قصيـدة )يف 
متيـزت بالغرابـة واجلـدة التـي جعلـت املتلقي 
يتفاعـل مع التجربة الشـعرية، ودلـل الرغوثي 
بذلـك عـىل خميلـة خصبـة قـادرة عىل تشـكيل 
الصـور اجلديـدة املسـتوحاة مـن رحـم معانـاة 

اهلـم الفلسـطيني.
كشـف الرغوثـي عـن قـدرة فائقة يف تشـكيله   - 5
املوسـيقي الـذي مـزج بـن القديـم واحلديث، 
وكانـت وسـيلة الـرسد، ودقتـه القصصيـة يف 
رسـم املشـاهد املختلفـة واملتقطعـة، مـع تنويع 
لتنـوع  تبعـا  واخلارجـي  الداخـي  اإليقـاع 
التـي وفـرت  الوسـائل  املشـاهد، مـن أعظـم 

موسـيقاه. يف  والتجديـد  اإلغـراب  عنـر 
رأي  صـواب  التطبيقيـة  الدراسـة  أثبتـت   - 6
القرطاجنـي يف تناوله للصـورة الفنية؛ فقد كان 

يـرى أن لأللفـاظ واملعـاين قـدرة عـىل التطـور 
والتجـدد مـع التجارب الشـعرية التـي يتناوهلا 
واأللفـاظ  املعـاين  خيـرج  والشـاعر  املبـدع، 
إىل  احلاذقـة،  بصنعتـه  املعتـادة  النمطيـة  مـن 
املسـتغرب العجيـب، وتناول الرغوثـي الفني 
يف قصيدتـه)يف القـدس( يثبت صحـة ما ذهب 

القرطاجنـي. إليـه 
وخرج البحث بالتوصيات التالية :

النقـدي  تراثنـا  إلقـاء الضـوء عـىل  البـد مـن   - 1
القديـم لإلفادة مـن املحتوى العلمـي والنقدي 
الـذي يسـهم يف تطويـر نظريـة األدب، والتـي 
تتطلـب منـا البحث وزيـادة اجلهـود املدققة يف 
هـذا الـرتاث النقـدي الضخـم الـذي حاولت 

هـذه الدراسـة اإلفـادة منه.
لقد شـمرت عن سـاعد اجلد لإلحاطـة بقانون   - 2
اإلغـراب والتعجيـب، ومع ذلك فأنـا ال أزعم 
أهنـا بلغـت الكـال، بـل إهنـا حماولة حتتـاج إىل 
إضافـات تثرهيـا، و إعـادة قـراءة ملـا خّلفه هذا 
الناقـد الفـذ إلبـراز دور عنـر اإلغـراب يف 
اخلطـاب الشـعري والنقـدي معـا لإلسـهام يف 

تأسـيس نظريـة األدب مـن مجيـع جوانبها.

املصادر واملراجع: 

أوال: املراجع العربية:

بريوت:  العرب.  لسان  )2003م(.  الدين.  مجال  منظور،  ابن 
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فاعلية برنامج حاسوبي قائم على نموذج التعلم البنائي في تنمية مهارات التفكير 
الرياضي لدى طالب الصف األول الثانوي

عايد عايض الرويلي)*(
جامعة الحدود الشمالية

)قدم للنشر يف 1438/7/12 هـ، وقبل للنشر يف 1438/9/9هـ(

ملخـص البحث:هدفـت الِدراسـة احلالية إىل بناء برنامج حاسـويب قائم عىل نمـوذج التعلم البنائي وقيـاس فاعليته يف تنمية مهارات التفكـري الريايض، متثلت 
عينـة الدراسـة يف )107( مـن طـاب الصـف األول الثانـوي، )50( طالبـًا، و)57( طالبـة، موزعن عـىل أربعة فصول دراسـية، مثلوا املجموعـة التجريبية. 
منهـا فصـان ؛ أحدمهـا للطـاب، واآلخـر للطالبات، درسـا باسـتخدام برنامـج إلكـرتوين قائم عىل نمـوذج التعلـم البنائي. أمـا الفصان اآلخـران فمثا 
املجموعـة الضابطـة ودرسـا بالطريقة املعتـادة، أظهرت نتائج الدراسـة: تفوق املجموعـات التجريبية يف اختبار التفكـري الريايض، كا أظهـرت النتائج وجود 
فـروق ذات داللـة إحصائيـة بـن الطـاب يف اختبار التفكـري الريايض تعزى للجنـس، أو إىل التفاعـل بن متغري املجموعـة )الرنامج( ، ومتغـري اجلنس.  ويف 
ضـوء هذه النتائج أوصت الدراسـة برورة إثراء مناهج الرياضيات املدرسـية باألنشـطة املنسـجمة مع أسـس ومبـادئ النظرية البنائية وتوظيفها يف حوسـبة 

املناهـج، وكيفيـة تطبيقهـا يف الصفوف الدراسـية. و قـد  ذيل الباحث  الدراسـة ببعص املقرتحات لبحوث مسـتقبلية.
الكلامت املفتاحية: نموذج التعلم البنائي-التعلم اإللكرتوين-التفكري الريايض .
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Abstract: This study aimed at building and investigating the effectiveness of a constructivist theory-based program in developing the mathematical 
thinking skills of secondary school first graders. Participants were 107 students: 50 males divided into two groups, and 57 females divided into two 
groups as well. An experimental group included two classes: one for males and the other for females., The control one also included two classes: one 
or males and the other for females. The experimental group was taught by the constructivist theory-based program while the control one was taught by 
the regular mathematics classroom method. Results showed that the experimental group students surpassed their counterparts in the control group in 
the mathematical thinking test. Results also showed that that there were statistically significant differences attributed to gender. Recommendations for 
mathematical curriculum designers to incorporate constuctvist mathematical activities via computer based programs were presented. Some suggestions 
for further research were also presented.
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املقدمة :
      نعيـش يف وقتنـا احلايل تقدمـًا هائًا يف املعلومات 
والتطـورات املتاحقـة، يف جمال العلم بشـكل عام، ويف 
جمـال الرياضيات والتقنية بشـكل خاص؛ هـذا يتطلب 
شـتى  يف  واملتاحقـة  الرسيعـة  التطـورات  مواكبـة 
جمـاالت املعرفـة، ومنها جمـال التدريس، ومـا يتفق منها 

مـع معايـري الرياضيات.
وتعـد طرائـق التدريـس من أهـم العنـارص املكونة 
لعمليـة التعليـم بصفـة عامـة وللمنهج بصفـة خاصة، 
إذ إن هلـا دورًا فعـااًل يف تطـور مهـارات التفكـري لـدى 
الطاب،وظهـر يف السـنوات األخـرية نظريـات حديثة 
كثـرية تعـد أساسـًا لعـدد مـن الطـرق املسـتخدمة يف 
التدريـس، ومـن هـذه النظريات النظريـة البنائيـة التي 
تشـتق منها طـرق متنوعة، وتقـوم عليها نـاذج تعليمية 
متنوعـة هتتـم بنمـط بنـاء املعرفـة، ومـن هـذه النـاذج  
الفكـر  فلسـفة  عـىل  القائـم  البنائـي  التعلـم  نمـوذج 

البنائـي .
 وظهـر يف السـنوات العرش األخـرية الفكـر البنائي 
كنمـوذج فعـال يف بناء املعرفـة لدى املتعلمـن، والفكر 
الفكـر  ويسـهم  الـذايت،  التقييـم  يعتمـد عـىل  البنائـي 
البنائـي يف بنـاء املعرفـة لـدى الطـاب يف قالـب معريف 
متاسـك  فكـر  إىل  حيتاجـون  الباحثـن  إن  متاسـك، 
وواضـح، فالفكـر البنائـي ليـس جمموعـة مـن األفكار 
املجـردة حـول املعرفـة والوجـود اإلنسـاين، بـل هـو 
 )Gordon فكـر واقعـي يف املارسـات التعليمية اجليـدة

,2009 ,p.78).

مـن  عـرف  مـا  أحـدث  البنائـي  الفكـر  ويعـد   
االجتاهـات يف التدريـس، إذ حتول الرتكيـز من العوامل 
اخلارجيـة التـى تؤثـر ىف تعلـم الطالب، مثـل متغريات 
عـىل  وقدرتـه  واألقـران،  واملنهـج  واملدرسـة  املعلـم 
معاجلـة املعلومـات ، ودافعيته للتعلم، وأنـاط تفكريه، 
إىل تعلـم ذايت ، ويرتكـز الفكر البنائي عىل التسـليم بأن 
كل مـا يبنـى بالطالـب نفسـه يصبـح ذا معنـى لـه، ممـا 
يدفعـه إىل تكوين منظـور خاص به عـن التعلم، وذلك 
باملنظومـات واخلرات الفردية ) زيتـون، 2001، ص: 

.)96
 كـا أن البنائيـة تركز عىل عـدة افرتاضات ومنها: أن 
التعلـم عملية بنائية نشـطة ومسـتمرة وغرضيه التوجه، 
هتيـئ للطالـب أفضـل ظـروف للتعلـم عندمـا يواجـه 
التعلـم  عمليـة  تتضمـن  حقيقيـة،  مهمـة  أو  بمشـكلة 
إعـادة بنـاء الطالـب ملعرفته مـن خال عمليـة تفاوض 
اجتاعـى مع اآلخريـن، واملعرفة القبليـة للمتعلم رشط 
أساسـى لبنـاء التعلـم ذى معنـى، واهلـدف اجلوهـرى 
مـن عمليـة التعلم هـو إحـداث التكيف مـع الضغوط 
   )Bybee, 2000, املعرفيـة التـى يتعـرض هلـا الطالــب

p.33)

األلفيـة  وتعلمهـا  الرياضيـات  تعليـم  ودخـل 
الثالثـة ليواجـه جمموعـة مـن التحديـات واملتغـريات، 
تتطلـب مـن معلمـي الرياضيـات أن يتعاملـوا مع هذه 
التحديـات بشـكل غري تقليـدي، ويعد التعليم السـبيل 
الوحيـد ملواجهـة حتديـات القـرن احلـادي والعرشين، 
لتخريـج إنسـان يعيـش ىف هـذا القـرن بعقليـة تتعامـل 
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مـع مفاهيـم ومتطلبـات هـذه األلفيـة. 
ونتيجـة لاهتام الكبـري بالرياضيات عىل املسـتوى 
الطـاب وقدراهتـم  العاملـي، ويف سـبيل رفـع كفـاءة 
الرياضيـة، فقـد ظهرت املؤسسـات واملنظـات العاملية 
الريـايض،  الطـاب  حتصيـل  قيـاس  يف  املتخصصـة 
 )IEA)،مثـل اجلمعيـة الدوليـة لتقييـم األداء الرتبـوي
التـي تـرشف عـىل إجـراء الدراسـات الدوليـة يف جمال 
حتـت  سـنوات  أربـع  كل  مـرة  والعلـوم  الرياضيـات 
الرياضيـات  اختيـار  يكـن  ومل   ،  )TIMSS) اسـم: 
اجلمعيـة  دراسـات  يف  مسـتهدفتن  كادتـن  والعلـوم 
الدوليـة لتقييـم األداء الرتبـوي من قبيـل املصادفة، بل 
كان لـه ما يـرره، ألن هاتن املادتن متثـان يف األنظمة 
متطـورة  جمتمعـات  لبنـاء  أساسـًا  مجيعهـا  الرتبويـة 
.)13 2009م، ص:  العبابنـة،   ( تكنولوجيـًا وعلميـًا 
 كذلـك تـم التأكيـد أيضـًا، بوثيقـة مبـادئ ومعايري 
الرياضيـات املدرسـية  أن الرامـج التعليميـة جيـب أن 
متكـن مجيـع الطـاب مـن: التفكـري املنطقـي والرهان 
التخمينـات  وبنـاء  للرياضيـات،  أساسـية  كجوانـب 
والراهـن  احلجـج  وتقويـم  واختبارهـا،  الرياضيـة 
التفكـري  مـن  متعـددة  أنـاط  واختيـار  الرياضيـة، 
.)NCTM  , 2000( وأسـاليب الرهـان واسـتخدامها
      إن الطـرق الشـائعة يف تدريـس الرياضيات تقوم 
يف أغلبهـا عىل األسـلوب التقليدي القائـم عىل العرض 
املبـارش، باإللقـاء والـرشح الذي يتسـم بسـيطرة املعلم 
كامـل،  بشـكل  فيـه  الصفـي، وحتكمـه  النشـاط  عـىل 
ويقـدم املعلومـات واملهارات جاهـزة لطابه، مما يؤدي 

لسـلبية كاملـة منهـم، كان نتيجتهـا عجزهم عـن إتقان 
املفاهيـم وأداء املهارات األساسـية. فالطريقـة التقليدية 
وإجـراء  احلفـظ  عـىل  املعتمـدة  التدريـس  يف  املتبعـة 
العمليـات دون فهـم، أسـهمت يف ضعـف الطاب يف 
الرياضيـات، ويف طـرق التفكـري لدهيـم بشـكل عـام، 
الريـايض بشـكل خـاص. ويف  التفكـري  ويف مهـارات 
سـبيل ذلـك كثف الرتبويـون من املختصـن يف تدريس 
الرياضيـات جهودهـم، واجتهـوا نحـو االسـتفادة مـن 
واملداخـل  واإلسـرتاتيجيات  والتطبيقـات  النـاذج 
التعلـم  نظريـات  عـىل  املبنيـة  املعـارصة  التدريسـية 

.)32 ص:   ،2010 )الشـهراين،  والتكنولوجيـا 
ويؤكـد كاننجهـام أحـد منظـري البنائيـة، أن هدف 
الطـاب  تعليـم  هـو  البنائيـة  للنظريـة  طبقـًا  التعليـم 
كيفيـة بنـاء املعرفـة والوصـول إليهـا بأنفسـهم، بـداًل 
مـن اعتادهـم عـىل اآلخريـن. ويتحقـق ذلـك عندمـا 
يواجـه الفـرد مشـكات حقيقيـة ومهمـة بالنسـبة لـه.  

)Cunningham, 1991, pp.10-12 ).

 ويسـهم املعلـم بـا شـك، يف حتقيـق ذلـك بـدوره 
كقائـد وموجه ومرشـد ومعـد للمواقف التـي تتضمن 
مشـكات يعمـل الطـاب عـىل حلهـا مسـتخدمن يف 
ذلـك طرقـًا ووسـائل علمية للوصـول للمعرفـة، ومن 
هنـا يـدرك الطـاب أن التعلـم ليـس كـًا حمفوظـًا من 
املعـارف واملعلومـات، ولكنـه منهـج للبحـث وطريقة 
للتفكـري وأسـلوب حلـل املشـكات )غـازي، 1992، 

      .)45 ص:  
 والنظريـة البنائيـة نظريـة مهمـة يف عمليـة التعلـم، 
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إذ تعمـل عـىل توجيـه وتطوير طـرق التعليـم اجلديدة؛ 
خصوصـًا يف تعليـم الرياضيـات، وهـي نظريـة تعلـم 
وليـس نظريـة تعليـم، وهنـاك مميـزات أربعـة للبنائيـة 
وهـي: »اسـتخاص املعرفـة السـابقة، وإجيـاد اإلدراك 
أو الفهـم املخالـف، وتطبيـق املعرفة اجلديـدة والتعليق 
التعليـم«  عـىل  ذلـك  انعكاسـات  ومعرفـة  عليهـا، 
(Baviskar, 2009, p. 541( كـا جـاءت العديد من 

الـدول باإلصـاح التعليمـي من خـال تطبيـق التعلم 
البنائـي بـكل حمدداتـه عـىل البيئـة الصفيـة عامـة، ومن 
هـذه الـدول الصـن عندما طبقـت مدخـًا بنائيـًا عىل 
مسـتوى الباد ملناهـج الرياضيات للمرحلـة االبتدائية 
عـام 2001م ، ووضعـت يف ذلك مخسـة عـرش عنًرا 
إرشـادًيا لتتـم عمليـة التطويـر وتنفيـذ هـذا الرنامـج 
بطريقـة شـاملة وإصاحيـة، وقد حقـق هـذا النموذج 
تطويـًرا مسـتقبلًيا يف بنيـة وأسـس تعليـم الرياضيـات 
    )Wu, 2001, رغـم كل عقبـات التنفيـذ وصعوباتـه

pp. 264-265).

وبعـد القـراءات العديـدة يف أدبيات التعلـم البنائي 
وجـد  األخـرى  والنـاذج  البنائـي  التعلـم  لنمـوذج 
عـن  بمعـزل  عـادة  النـاذج  تنفيـذ  تـم  أنـه  الباحـث 
التقنيـة والتكنولوجيـا املعلوماتيـة عىل املسـتوى املحي 
والعـريب، حيـث يعـد تشـكيل الفصـل والبيئـة البنائية 
بكافـة ناذجهـا وخاصـة نمـوذج التعلـم البنائـي أكثـر 
وضوحـًا يف الفصـول املسـتخدمة للتكنولوجيـا، حيث 
تتحـدد صفات الطالـب يف املدرسـة الذكيـة بأنه إجيايب 
يبحـث عـن املعلومة بنفسـه، جيمـع احلقائـق يمحصها 

جيـري  واحلركـة،  باللعـب  يتعلـم   ، منهـا  ويسـتنتج 
التجـارب، يتصل باملجتمـع، يتعلم من خـال العمل، 
يسـتفيد مـن معلمـه عندمـا حيتـاج إليـه، فهـو مشـارك 
التعليميـة يفكـر بنفسـه ويتحمـل  العمليـة  ونشـط يف 
مسؤولية تعلمه )سـامة وصالح، 2005 م، ص:  9(.
و البـد أن يعتمـد اسـتخدام الرجميـات التعليميـة 
أكـده  مـا  وهـذا  تربويـة  فلسـفة  عـىل  والتكنولوجيـا 
اهلادي بـرورة اعتاد التعليم اإللكـرتوين والرجميات 
التعليميـة عـىل فلسـفة تربوية واضحة وجيـب أن تكون 
هـذه الفلسـفة واضحـة وتثبـت صحتهـا مـن خـال 
التجريـب يف املجـال الرتبـوي وهـذا يـؤدي إىل حريـة 
التفكـري وسـامته وبالتـايل عـدم التخبـط والعشـوائية 
يف التنفيـذ وتوفـري الوقـت واجلهـد واملـال ) اهلـادي، 

.)23 ص:   2005م،  
 والتدريـس باسـتخدام الرجميـات التعليميـة يدعـم 
مبـادئ التعلـم البنائـي باعتبـار أن التعلم حيـدث عندما 
يكـون الطالـب أكثـر نشـاًطا وقـدرة عـىل بنـاء معرفتـه 
بنفسـه، وبالتـايل يتم بنـاء املعنى لـدى الطالب من خال 
املشـاهدة اهلادفـة والتفاعـل مـع العـروض واللقطات، 
عـن  والبحـث  والتصفـح  واألصـوات،  والنصـوص 
 .)Kahn & املعرفـة بحريـة داخـل الرنامـج التعليمـي

Friedman,1998, pp.34-35)

 كـا حيقـق التدريـس بالرجميـات املبادئ التـي تقوم 
عليهـا البنائيـة يف تدريـس الرياضيات مثـل االنتقال من 
التدريـس إىل البنـاء أو مـن الطاعة إىل االسـتقالية ومن 
اإللزامية إىل التعاونية )السـواعي، 2004 م، ص: 39(. 
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 والرامـج والرجميـات التعليمية املحوسـبة ليسـت 
إال مـواد ومناهـج تعليميـة ولكنهـا حتـررت مـن دفتي 
الكتـاب واملارسـات التقليديـة للمعلـم لتصبـح أكثـر 
املـواد التعليميـة تعقيـًدا مـن حيـث طريقـة إعدادهـا 
وختزينها يف أقراص الكمبيوتر بأشـكاهلا املختلفة، وهي 
رضوريـة للنمـو املعـرىف، فهي جتعـل خمرجـات التعليم 
واسـتمرارية  بفعاليـة  العمـل  عـىل  بالقـدرة  مرتبطـة 
التعلـم )شـلباية و درويش و جابر وحـرب، 2002 م، 

.)41 ص: 
وقـد أكدت الدراسـات فاعلية الرجميـات التعليمية 
يف تدريـس مـادة الرياضيـات ورفع مسـتوى التحصيل 
فيهـا مثـل دراسـة )احلـريب،2007م، ص: 4( والتـي 
أوصـت بـرورة إنشـاء قاعـدة بيانـات حتتـوي عـىل 
برجميـات تعليميـة تعالج مجيـع الوحدات الدراسـية يف 
املقـررات املختلفـة ونرشهـا عـىل موقـع وزارة التعليم 
الرياضيـات،  تدريـس  يف  املعلمـون  منهـا  ليسـتفيد 
 )Hannum, وهـذا يتوافـق مـع ما جـاء بـه هــــونوم
(p.29 ,2001  بـأن اإلنسـان يسـتطيع أن يتذكـر 20% 

ممـا يسـمعه، ويتذكر %40 مما يـراه، أما إن سـمع ورأى 
فـإن هـذه النسـبة ترتفـع إىل حـوايل %70  بينـا تـزداد 
النسـبة يف حالـة تفاعـل اإلنسـان مـع مـا يتعلمـه مـن 

خال هـذه الطـرق .
وتطبيـق  التعليميـة  الرجميـات  اسـتخدام  أن  كـا 
ثـورة  اإللكرتونيـة أصبـح رضورة يف عـر  البيئـات 
يعـد  فلـم  املتطـورة،  االتصـال  وتقنيـات  املعلومـات 
املعلـم هـو الناقـل الوحيـد الـذي يتلقى منـه املتعلمون 

املعـارف واخلـرات واالجتاهـات، وهنـا أصبـح املعلم 
ملزمـًا بتحقيـق القـدرة الفائقـة والوعـي املتجـدد لدى 
الطالـب يف التعامـل مـع املعلومـات ومتطلبـاهتا، فدور 
املعلـم يف مدرسـة املسـتقبل مل يعد قـارًصا عـىل التلقن 
وقيـاس مـدى ختزيـن هذه املعلومـات يف أذهـان طابه 
واسـتعادهتم هلـا يف االختبـار بـل أصبـح امليـرس لعملية 
التعلـم الذايت للوصـول إىل املعلومـة وتدريب الطاب 
عـىل البحـث عـن املعلومـة بأسـهل الطـرق وأرسعهـا 
وأسـهلها وأحدثهـا )لوفرومجـل الليـل وهيفـاء رضـا، 

2002م(.
وظهـرت النـاذج البنائية يف أدبيات متعـددة ومنها: 
 Constructive Learning البنائـي  التعلـم  نمـوذج 
 Learning Cycle ونمـوذج دورة التعلـم ،  Model

 The Generative التوليـدي  ، والنمـوذج    Model

 Conceptual ونمـوذج التغـري املفهومـي ،  Model

.   Change Model

البنائيـة  انبثقـت عـن  التـي  ومـن االسـرتاتيجيات 
نمـوذج التعلـم البنائـي الـذي سـيتم توظيفـه يف بنـاء 
الرنامـج التعليمـي احلاسـوبى والـذي يعد حمـور هذه 

الدراسـة. 
التـي  النـاذج  البنائـي مـن  التعلـم  نمـوذج  ويعـد 
لـه  ملـا  الرياضيـات  تدريـس  يف  اسـتخدامها  يمكـن 
الرجميـات  توظيفـه يف  بعـد  متعـددة،  إمكانيـات  مـن 
التعليميـة؛ إذ جيعـل الطالب حمـورًا للعمليـة التعليمية، 
ويتيـح الفرصـة للتفكـري يف أكر عدد ممكـن من احللول 
الطـاب  أمـام  الفرصـة  ويتيـح  الواحـدة،  للمشـكلة 
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مراحلـه  وفـق  عـىل  منظمـة  علميـة  بطريقـة  للتفكـري 
بمرحلـة  وانتهـاًء  الدعـوة،  بمرحلـة  ابتـداًء  األربـع، 
اإلجـراءات التـي يتضمنهـا اختـاذ القـرارات، وصواًل 
إىل احلـل النهائـي، بابتـكار أكثـر مـن طريقـة للحـل. 
وتعـد هـذه املراحـل األربـع منظومـات متداخلـة 
ومتكاملـة مـع بعضهـا البعـض، وبالنهايـة فـإن عملية 
التعلـم تسـري فيهـا بطريقـة ديناميكيـة ودورانيـة؛ لـذا 
فإن خطة سـري الـدرس تتوقف عـىل املوقـف التعليمي 
التعلمـي، فـإذا ما جـد جديـد، كظهور مهـارة جديدة، 
سـيؤدي إىل دعـوة جديـدة، ومـن ثـم إىل اسـتمرارية 
الدورة، فضـًا عن أنه يتيح الفرصة للمناقشـة واحلوار 
الطـاب مـع بعضهـم  الطـاب واملعلـم، وبـن  بـن 
البعـض، ممـا يكسـب الطـاب لغـة احلـوار السـليم، 
وينمـي روح التعـاون بينهم ) مكسـيموس،2003 م(.
ولكـي حتقـق النظريـة هذا النـوع من التعلم تسـعى 
املنبثقـة  التدريـس  واسـرتاتيجيات  التعلـم  نـاذج  كل 
منهـا إىل تشـجيع املشـاركة النشـطة، والتفاعـل الفعال 
واألنشـطة  باملناظـرات  واملتعلمـن،  املعلمـن  بـن 
وغريهـا، وبعمليـات بنـاء املعرفـة. وتظهـر البنائيـة يف 
الرياضيـات  ومعايـري  مبـادئ  مـع  تامـًا  توافقـًا  ذلـك 
الصـادرة عـن املجلس الوطنـي ملعلمـي الرياضيات يف 
الواليـات املتحـدة األمريكيـة )NCTM(، التـي تؤكد 
رضورة إعطـاء الطالـب دورًا رئيسـًا وفعـااًل، بتوفـري 
مهـام واقعيـة يقـوم بمناقشـتها مـع  زمائـه يف الصف 
بمجموعـات صغـرية، ورضورة بنـاء املعرفـة اجلديـدة 
بتوافـر معرفـة سـابقة الزمة هلـا )املقـدادي،  2006م،  

.)35 2002م، ص:   )بـريم،   ،)195 ص:  
وعـىل أية حـال، فإن مـن املتخصصن من يشـري إىل 
أن أحد األسـباب املحوريـة التي حتول دون تقدم عملية 
التعلـم والتعليـم بعامة، وتعليـم الرياضيـات وتعلمها 
بخاصـة، هو عـدم اعتـاد املعلمن اسـرتاتيجيات تقوم 
عـىل منهجية علميـة حمـددة اإلجـراءات واخلطوات ىف 
كـا   )Battista, 1999, pp.426- 427).تعليمهـم
يقول سـتيف ووجيل، املشـار إليـه يف )العابـد وآخرون 
الرياضيـات  تعلـم  عمليـة  أن   )151 ص:   ،2007  ،
وتعليمهـا يمكـن هلـا أن حتقـق تقدمـًا ملموسـًا إذا مـا 

تبنـت البنائية كأسـاس فلسـفي هلا.
 كـا تؤكـد ذات الدراسـة أنـه جيب أن تبنـى مناهج 
الرياضيـات عىل أسـاس نشـاط الطاب ومشـاركتهم 
وفاعليتهـم يف أثنـاء التدريـس، بإثرائهـا بالعديـد مـن 
املواقـف املحفزة للتعلم واألنشـطة املشـوقة للطاب، 
األمـر الـذي يـؤدي إىل أن تصبـح جمـااًل خصبـًا لتنمية 
أنـاط التفكري املختلفـة، كالتفكري الريـايض واملهارات 

العليـا مـن التفكـري )آل عامـر، 2005م،  ص:  56(.
   إن مـن أهم أهداف تدريس الرياضيات: إكسـاب 
دارسـيها أسـاليب التفكـري الريـاض، وتنميـة القـدرة 
واالسـتنباط  واالسـتقراء  واالكتشـاف  البحـث  عـىل 
الرياضيـات  وطبيعـة  املشـكات.  وحـل  واحلـدس 
أسـاليب  عـىل  للتدريـب  خصبـًا  ميدانـًا  منهـا  جتعـل 
2007م،  العبسـى،  )عبـاس،  الريـايض  التفكـري 

 .)71 ص:
   وطبيعـة الرياضيـات مـن حيـث حمتواهـا وطرق 
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وتدريسـها، جتعـل منهـا ميداًنـا خصًبـا للتدريـب عـىل 
أسـاليب تفكـري سـليمة، فالرياضيـات بنـاء اسـتداليل 
يبدأ بمقدمات مّسـلم بصحتها، ثم تشـتق منهـا النتائج 
باسـتخدام قواعـد منطقيـة، وتتميز الرياضيـات بالدقة 
بالناحيـة  تتميـز  مادهتـا  أن  كـا  التعبـري،  يف  واإلجيـاز 
املنطقيـة ممـا يكسـب الطـاب املوضوعيـة يف تفكريهم 
ويف حكمهـم عـىل األشـياء واملوضوعـات اخلارجيـة، 
املواقـف  الرياضيـات هبـا مـن  فـإن  إىل ذلـك  إضافـة 
إدراك  عـىل  يتدربـون  دارسـيها  جيعـل  مـا  املشـكلة، 
العاقـات املختلفـة بـن عنارصهـا والتخطيـط حللهـا 
واكتسـاب البصـرية الرياضيـة والفهـم العميـق الـذي 
يقودهـم إىل حـل مثـل هذه املواقـف املشـكلة )عفانة و 

.)61-60 ص:  2003م،  نبهـان، 
مـن  أسـايس  هـدف  الريـايض  التفكـري  تنميـة  إن 
مهـارات  مـن  لـه  ملـا  الرياضيـات؛  تدريـس  أهـداف 
مـن  بأكثـر  التفكـري  عـىل  الطـاب  تسـاعد  متنوعـة 
طريقـة حسـب املوقـف. وكذلـك لـه أمهيـة يف حيـاة 
الطالـب حيث يسـتخدم حصيلته ومعارفـه يف مواجهة 
املشـكات التـي تواجهـه يف احليـاة والتفكـري يف حلهـا 

متنوعـة.                       وأسـاليب  بطـرق 
 ويف ضـوء مـا تقـدم فـإن الباحـث يـرى أن هنـاك 
حاجـة إىل جتريـب نـاذج وطـرق حديثـة يف تدريـس 
الصعوبـات  عـىل  للتغلـب  كمحاولـة  الرياضيـات، 
يف  الطـاب  مسـتوى  بتـدين  املتعلقـة  واملشـكات 
قليلـة  الدراسـات  إن  إذ  الريـايض  التفكـري  مهـارات 
النـاذج  الباحـث- حـول توظيـف  -عـىل حـد علـم 

املنبثقـة عـن النظريـة البنائيـة ىف بنـاء برنامـج تعليمـي 
يف  الرياضيـات  تدريـس  يف  واسـتخدامه  حاسـوبى 
عـىل  الثانويـة  املرحلـة  يف  السـعودية  العربيـة  اململكـة 
وجـه اخلصوص؛ لـذا فإن هذه الدراسـة بصـدد قياس 
فاعليـة توظيـف التعلم البنائـي يف بناء برنامـج تعليمي 
حاسـوبى بـادة الرياضيـات ىف تنمية مهـارات التفكري 

الثانـوي.  الصـف األول  لـدى طـاب  الريـايض 

مشكلة الدراسة:
 إن الطرق التقليدية املستخدمة يف تدريس الرياضيات 
ال تلبي احلاجات األساسية للطاب، من حيث القدرة 
عىل التفاعل وتبادل املعلومات. لذا فإن بعض الطاب 
يتعذر عليهم استيعاب املفاهيم والتعميات والنظريات 
الرياضية. وعليه فإن اعتاد طرق تدريسية حديثة تواكب 
روح العر ومتطلباته هتدف بشكل أسايس إىل تكوين 
الحظه  ما  وهذا  الطالب.  لدى  السليمة  املعرفية  البنية 
كا  املدارس،  ىف  التدريسى  الواقع  خال  من  الباحث 
الحظ الباحث أيضًا أن هناك ضعفًا ىف مستوى التفكري 
مادة  ىف  الثانوى  األول  الصف  طاب  لدى  الرياض 
الرياضيات ، األمر الذى دعا إىل إجراء الدراسة احلالية 
نموذج  عىل  قائًا  حاسوبيًا  تعليميًا  برناجمًا  تقرتح  والتى 
لدى  الرياض  التفكري  مهارات  تنمية  ىف  البنائى  التعلم 
أثر وفاعلية هذا  الثانوى ومعرفة  طاب الصف األول 

الرنامج عىل تنمية مهارات التفكري الرياض.
يف  وبناًء عىل ذلك فإن مشكلة الدراسة ترز        

السؤال اآليت:
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ما فاعلية برنامج تعليمي حاسوبى قائم عىل نموذج 
لدى  الريايض  التفكري  مهارات  تنمية  يف  البنائي  التعلم 

طاب الصف األول الثانوي .
الفرعية  التساؤالت  الرئيس  السؤال  عن  ويتفرع 

التالية:

عىل  القائم  احلاسوبى  التعليمى  الرنامج  أسس  ما   .1
التفكري  مهارات  تنمية  ىف  البنائى  التعلم  نموذج 

الرياض لدى طاب الصف األول الثانوى؟
القائم عىل  احلاسوبى  التعليمى  الرنامج  فاعلية  ما   .2
التفكري  مهارات  تنمية  ىف  البنائى  التعلم  نموذج 

الرياض لدى طاب الصف األول الثانوى؟ 
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى   .3
بن متوسط درجات املجموعة   (α ≥  005(
التجريبية ومتوسط درجات املجموعة الضابطة يف 
الرياضيات  اختبار مهارات التفكري الرياض بادة 

للصف األول الثانوى تعزى إىل اجلنس ؟ 
هل خيتلف متوسط درجات طاب الصف األول   .4
الرياض  التفكري  مهارات  اختبار  يف  الثانوى 

باختاف التفاعل بن املجموعة واجلنس؟

أهداف الدراسة:

نموذج . 1 عىل  قائم  حاسوبى  تعليمى  برنامج  بناء 
الرياض  التفكري  مهارات  تنمية  ىف  البنائى  التعلم 

لدى طاب الصف األول الثانوى.
التعرف عىل أثر الرنامج التعليمى احلاسوبى القائم . 2

عىل نموذج التعلم البنائى ىف تنمية مهارات التفكري 
الرياض لدى طاب الصف األول الثانوى.

احلاسوبى . 3 التعليمى  الرنامج  فاعلية  عن  الكشف 
القائم عىل نموذج التعلم البنائى ىف تنمية مهارات 
األول  الصف  طاب  لدى  الرياض  التفكري 

الثانوى.

أمهية الدراسة: 
تتمثل أمهية هذه الدراسة فيام يأيت: 

وبالتايل  التدريس  يف  احلديثة  االجتاهات  مسايرة   .1
قد  جديدة  واسرتاتيجيات  وطرق  ناذج  جتريب 

تؤدي إىل نتائج إجيابية يف رفع مستوى التعليم.
اهتام  توجيه  يف  الدراسة  هذه  نتائج  تسهم  قد   .2
جمال  يف  وخاصًة  الرتبوية  العملية  عىل  القائمن 
عىل  قائم  معنى  ذى  تعلم  إىل  الرياضيات  تعليم 
دمج بيئة الفصل ببيئة التعلم البنائى واملستحدثات 

التكنولوجية احلديثة.
وإبراز  البنائي  التعلم  نموذج  تفعيل  عىل  العمل   .3
بناء  يف  وتوظيفها  خطواته،  وتطبيق  خصائصه، 
اهلندسة  وحدة  تدريس  يف  واستخدامه  برنامج 

التحليلية مصاغة وفق خطوات النموذج.
مدرسو  الدراسة   هذه  من  يستفيد  أن  يمكن    .4

الرياضيات ىف املرحلة الثانوية.
عىل  املرشفون  الدراسة  هذه  من  يستفيد  أن  يمكن   .5

تدريس الرياضيات.
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فروض الدراسة:
1. ال يوجد فرق ذو داللة إحصــائية عند مستوى )005 
التجريبية  املجموعة  درجات  متوسط  بن   (α  ≥

اختبار  يف  الضابطة  املجموعة  درجات  ومتوسط 
الرياضيات  بادة  الرياض  التفكري  مهارات 

للصف األول الثانوى تعزى إىل الرنامج .
2.  ال يوجد فرق ذو داللة إحصــائية عند مستوى 
املجموعة  درجات  متوسط  بن    (α  ≥  005(
التجريبية ومتوسط درجات املجموعة الضابطة 
بادة  الرياض  التفكري  مهارات  اختبار  يف 
إىل  تعزى  الثانوى  األول  للصف  الرياضيات 

اجلنس .
الصف  متوسط درجات طاب  بن  فرق  يوجد   .3
التفكري  مهارات  اختبار  ىف  الثانوى  األول 

الرياض يعزى للتفاعل بن الرنامج واجلنس. 

حدود الدراسة:
اقترت الدراسة عىل احلدود اآلتية: 

1. احلدود الزمانية: تم إجراء الدراسة امليدانية خال 
الفصل الدراسى األول )1437-1438 هـ (.

عىل  الدراسة  هذه  اقترت  املكانية:  احلدود   .2
مدارس عرعر احلكومية.

عىل  الدراسة  اقترت  املوضوعية:  احلدود   .3
تدريس موضوعات التوازي والتعامد والتطابق 
الرياضيات  مادة  من  املثلث  يف  والعاقات 
الدرايس  الفصل  خال  الثانوى  األول  للصف 

األول للعام الدرايس )1437-1438 هـ(. 
عينة  عىل  الدراسة  اقترت  البرشية:  احلدود   .4
مدرستن  يف  الثانوى  األول  الصف  طاب  من 
مدينة  يف  لإلناث  واألخرى  للذكور  إحدامها 

عرعر للعام الدرايس )1437-1438 هـ( .

مصطلحات الدراسة:

البنامج التعليمي :

     ُيعرف الرنامج التعليمي يف ضوء الدراسة احلالية 
وأهدافها بأنه جمموعة من اخلرات واألنشطة التعليمية 
منظم  بشكل  تقدم  البنائي،  التعلم  نموذج  وفق  املبنية 
التفكري  مهارات  تنمية  اآليل هبدف  احلاسب  من خال 
خاصة  عمل  أوراق  األنشطة  وتتضمن  الريايض. 
بتلك  املتعلقة  النتائج  لتحقيق  هندسية؛  بموضوعات 

املوضوعات.

التفكري الريايض:

      ُيعّرف التفكري الريايض عىل أنه هو ذلك النمط 
من أناط التفكري، الذي يقوم به الطالب عندما يتعرض 
اآلتية:  ملوقف ريايض، والذي يتمثل يف أحد املظاهر 
التعميم، التعبري بالرموز،  االستقراء، االستنتاج، 
ويقاس بالعامة  التخمن.   الرهان، التفكري املنطقي، 
التي حصل عليها الطالب عىل اختبار التفكري الريايض 

الذي أعده الباحث.
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نموذج التعلم البنائي:
تعليمية  ملهمة  املعلم  بطرح  تبدأ  تدريسية  خطة  هو   
تقدم  مشكلة  صورة  يف  حقيقية  الغالب  يف  تكون 
وتوليد  تفكريه  إثارة  هبدف  بطاقة؛  خال  من  للطالب 
مع  بالتعاون  البحث  لديه وحثه عىل  التناقضات  بعض 
زمائه من خال جمموعات صغرية بمارسة أنشطة عىل 
كتاب  من  هندسية  موضوعات  يف  عمل  أوراق  شكل 
إعداد  من  وهي  الثانوى،  األول  للصف  الرياضيات 
خطوات:  أربع  وفق  املعلم  بتنفيذها  ويقوم  الباحث، 

)التهيئة أو الدعوة، االستكشاف ، التفسري، التطبيق(.  

البنامج احلاسوب :
عرفه) زيتون، 2002م، ص: 35( »بأهنا الرجميات 
املعتمد عىل  التعلم  يف  املستخدمة   Software’s
احلاسب اآليل، وختزن هذه الرامج عىل وسائط ختزين 
البيانات الرقمية: األقراص املدجمة، أسطوانات، الفيديو 
القرص الصلب ونحوها، كا يمكن ختزينها يف جهاز 

اخلدمة الرئيي يف إحدى شبكات احلاسب اآليل«. 
         ويعرف الباحث الرنامج التعليمي اإللكرتوين 
تصميم وبناء املادة العلمية بواسطة لغات  إجرائيًا بأنه 
خال  من  وتوظيف التعلم البنائي  الرجمة احلاسوبية، 
بناء الرجمية وتطبيقها، وذلك بطريقة حتقق التفاعل 
وحركة،  واالتصال اإللكرتوين من صور، وصوت، 
املعارف واملهارات  هبدف إكساب الطاب  و فيديو 
الازمة بمحتوى التعلم، بناء عىل جمموعة من اخلطوات 
وبعد  الباحث  قبل  من  للدروس  السيناريو  كتابة  أمهها 

ذلك متت الرجمة من قبل خمتصن هبذا املجال.
اإلطار النظرى والدراسات السابقة

أواًل: التفكري الريايض :
   إن التفكري الريايض هو األساس والسند والركيزة 
خيتص  فيا  حدود  با  انطاقا  الرياضيات  النطاق 
ويرتبط بقوهتا ومجاهلا وعلينا أن نتصور عما آليا نمطيا 
الرياضيات كمنهج دون  أو  الرياضيات كعلم  يف جمال 
النهائية  النتيجة  فإن  رصينًا،  رياضيًا  تفكريًا  يازمه  أن 
املتوقع أن يشوهبا اخلطأ وعدم السامة  هلذا العمل من 
احلقيقين  ومجاهلا  قوهتا  للرياضيات  يعطي  ما  وهو 

)إبراهيم2005م،  ص:  178(.
ذلك  »هو  بأنه  إجرائيًا  الريايض  التفكري  ويعرف 
عندما  الطالب  به  يقوم  الذي  التفكري  أناط  من  النمط 
التي يأخذها  بالدرجة  يتعرض ملوقف ريايض، ويقاس 
الريايض  التفكري  ويتحدد  التفكري.  اختبار  الطالب عىل 
االستقراء -االستنتاج-  منها:  نذكر  عدة  بمهارات 

التخمن- الرهان- التعبري بالرموز- التفكري املنطقي.

مهارات التفكري الريايض:

تعرف املهارة بأهنا إتقان أداء معن ملوقف ما، 
ويشرتط ذلك التمرين والتدريب  ويصاحبه يف معظم 
األحيان تغريات سلوكية يف مستوى األداء)اهلادى 

ومصطفى، 2001، ص: 19(.
مهارات التفكري الريايض كاآليت:  حددت  كا 
االستنتاج،  التعبري بالرموز،  االستقراء،  التعميم، 
الرغم  أنه عىل   ، مما سبق  الرهان الريايض.   وياحظ 
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من تعدد وجهات النظر حول مهارات التفكري الرياض 
ومناسبة  أساسية  مهارات  سبع  حدد  الباحث  أن  إال 
الثانوى  األول  الصف  لطاب  العقي  للمستوى 
التعبري بالرموز، التخمن،   ، االستنتاج  )االستقراء، 
، وذلك  املنطقى، الرهان الريايض(  التفكري  النمذجة، 
تناولت  والتى  السابقة  الدراسات  عىل  االطاع  بعد 
مهارات التفكري الرياض، باإلضافة إىل قابليتها للقياس 

) حسن، 2001 م(.
تنمية مهارات التفكري الريايض لدى الطالب:

استخدام أساليب واسرتاتيجيات تدريسية معارصة 
من الصورة التقليدية إىل  لانتقال بتعليم الرياضيات 
صورة حديثة هتدف لارتقاء بالتفكري وتنظيم أفكار 
عملية للمحتوى األكاديمي وجتعل  بصورة  الطاب 
إجيابيًا يف العملية التعليمية التعُلمية) محادة،     الطالب 

2009 م، ص:39(.
إن التدريب عىل مهارة التفكري ليس باألمر السهل،  
متواصًا حتى يتسنى إتقانه،  بل يتطلب منا جهدًا 
وهذا يتم عن طريق إجياد النشاطات العلمية، والرامج 
املناسبة التي تؤدي إىل تفجر الطاقات  املدرسية 
اإلبداعية لدى املتعلمن) اهلادي ، مصطفي، 2001م، 

ص:  56(.
بال عىل أمهية التفكري الريايض ودور  فقد أكد   
مهاراته لدى الطاب كا أن التفكري  املعلم يف تنمية 
الريايض له دور هام يف العملية التعليمية ألنه يزيد 
  (Ball, الطاب لتعلمهم الرياضيات.  من دافعية 
هدفت  دراسة  ستنجر  وأجرى   .2000, p. 58)

الطاب  لدى  الريايض  التفكري  قدرات  عن  للكشف 
املستويات  كل  من  الرياضيات  ختصص  يف  اجلامعين 
نتائج  أظهرت  وقد  بأمريكا،  ميدويسرتن  مقاطعة  يف  
أوساط  يف  نادرًا  يعد  الريايض  التفكري  أن  الدراسة 
كا  املستويات،  كل  يف  اجلامعين  الرياضيات  طاب 
لدهيم  التحصيل  مرتفعي  الطاب  أن  النتائج  أظهرت 
قدرات أعىل يف مهارات التفكري الريايض تفوق أقراهنم 
  (Stenger, املنخفض.  التحصيل  ذوي  الطاب  من 

2000, p. 1(.
إىل معرفة أثر تدريس  الكرش  هدفت دراسة  كا 
اآليل يف التحصيل   وحدة هندسية بمساعدة احلاسب 
وتنمية مهارات الرهان الريايض لدي طاب الصف 
األول الثانوي اختريت عينة الدراسة من طاب 
الصف األول الثانوي بمدرسة السادات الثانوية للبنن 
عشوائية وبلغ عدد  بطريقة  يف مجهورية مر العربية  
أفراد املجموعة التجريبية  )35( طالبًا يف حن بلغ عدد 
أفراد املجموعة الضابطة )34( طالبًا وأرادت الدراسة 
اإلجابة عن السؤالن التالين: ما أثر التدريس بمساعدة 
احلاسب اآليل يف حتصيل طاب الصف األول الثانوي 
يف اهلندسة؟ وما أثر التدريس بمساعدة احلاسب اآليل 
عي تنمية مهارات الرهان الريايض لدى طاب 
ومجع  الصف األول الثانوي؟ وبعد إجراء التجربة 
البيانات وحتليلها تبن وجود فروق دالة إحصائيًا بن 
املجموعتن الضابطة والتجريبية. ) الكرش، 1999(.
ويتم الرتكيز عادًة يف التدرب عىل التفكري عىل     
لدى  تطويرها  العملية ألهنا هي األدوات التي يتم 
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وتدريبه عىل استخدامها ورفع مستوى أدائه  الطالب 
املهارة، وعندما  مستوى  باستخدامها إىل أن ترقى إىل 
تصل املهارة إىل مستوى اآللية، فإنه بذلك يتحقق اهلدف 
النموذج التدريبي عىل التفكري) قطامي،  من استخدام 

.)2005
مهارات التفكري  ويرى الباحث أن عملية تنمية 
يف فهم  تكمن  الثانوية،  الريايض لدى طاب املرحلة 
البنائية ىف معرفة الطاب والفروق الفردية بينهم ، حيث 
يعتر املعلم املسؤول األول عن تشخيص البنية املعرفية 
لدى طابه، ومساعدهتم عىل التعلم وفقًا لبنيتهم املعرفية 
البنائية لدهيم، حيث إن نظرة املعلم لطابه وإدراك  تنوع 
واجتاهاهتم ورغباهتم سيوفر له فرصة للتفاعل  ميوهلم 
معهم بجميع األبعاد التي تشكل شخصيتهم اإلنسانية، 
نموذج  ضوء  ىف  املعرفية  بنيتهم  وسيدفعه ذلك لتتبع 

التعلم البنائى اإللكرتوين.

ثانيًا: احلاسب اآليل يف التعليم :
اإللكرتونى قمة ما أنتجته التقنية  يمثل التعلم 
اآليل شتى مناحي احلياة  احلديثة، فقد دخل احلاسب 
بدءًا من املنزل وانتهاءًا بالفضاء اخلارجي، وأصبح يؤثر 
يف حياة الناس بشكل مبارش أو غري مبارش، وملا يتمتع به 
من مميزات ال توجد يف غريه من الوسائل التعليمية فقد 

اتسع استخدامه يف العملية التعليمية.
البنامج اإللكرتوين:

« جمموعـة اخلـرات والتدريبـات  بأنـه  يعـرف 
واألنشـطة والوسـائل وأسـاليب التدريـس وأسـاليب 

التقويـم ونوعيـة االختبـارات املقدمة للطاب ، سـواء 
كانـت هذه اخلرات موضوعات أساسـية يدرسـها كل 
فئـات التاميـذ أم موضوعـات إضافية يدرسـها فقط» 

)أبوعمـرية، 1996(.
ويف ضوء ما سبق يمكن تعريف الرنامج اإللكرتوين 
إجرائيًا بأنه « وحدة دراسية مصممة باستخدام الرجمة 
احلاسوبية وتتضمن جمموعة من األهداف واخلرات 
الرياض  التفكري  مهارات  الرتبوية التي توظف 
واألنشطة والوسائل التعليمية وأساليب التقويم التي 

حتقق األهداف التعليمية» 
أنواع الرامج املستخدمة يف احلاسب اآليل التعليمي:
يمكن استخدام العديد من الرامج التعليمية من 
اآليل يف التعليم من أمهها ما  خال استخدام احلاسب 

يي:
 برامج للتمرن واملارسة مثل برامج اللعب 	

وغريها.
 برامج املحاكاة التعليمية مثل إجراء التجارب 	

املخرية وغريها.
 برامج بحثية تقدم معلومات من خال وحدات 	

خيارات  صغرية تتضمن أسئلة خاصة وهلا عدة 
لإلجابة.

 برامج حلل املشكات باستخدام لغات الرجمة 	
ومعاجلة تلك املشكات وعمل عمليات حسابية 
معقدة وهي عىل نوعن :الطالب يكتب الرنامج، 
احلاسب اآليل يوجد به برنامج  )عفانة واللولو، 

2004 م(.



جملة الشمال للعلوم اإلنسانية، اجمللد )3(،  العدد )1(، جامعة احلدود الشمالية )1439هـ / 2018م(        74-43

55

اآليل  أنه يمكن تصنيف برامج احلاسب  كا يذكر  
املستخدمة يف التعليم إىل أربعة أنواع رئيسة وهي: 

 Tutorial Software أواًل :البامج التعليمية
 وتركز هذه الرامج بشكل أسايس عىل عملية تعزيز 
لدعم عملية  التعلم، واالستعانة بالتغذية الراجعة 
التعلم، حيث يركز مصممو هذا النوع من الرامج عىل 
دورها يف حتسن عملية التعلم وجعله فاعًا ومؤثرًا، وقد 
أكدت العديد من األبحاث والدراسات التي أجريت يف 
هذا الشأن قدرة هذه الرامج عىل زيادة مستوى حتصيل 

الطاب وتنمية مهاراهتم.  
ثانيًا: برامج التطبيقات

   )Application Software(

ثالثًا : برامج الوسائط املتعددة
   )Multimedia Programs(

   رابعًا : برامج خدمة املعلم. )عفانة و السو منري 
واخلزندار،2005 م(.

أن الباحث استخدم  إىل  اإلشارة  وهنا البد من 
النوع األول من هذه الرامج وهو )الرامج التعليمية( 
إلمتام دراسته احلالية، نظرًا ملا تتمتع به هذه الرامج من 
الراجعة  التعزيز، والتغذية  خصائص جيدة مثل عملية 
وإمكانية إدخال الصوت والصورة الثابتة واملتحركة 
فيها ، كا أن العديد من الدراسات السابقة أكدت عىل 
قدرة هذه الرامج يف زيادة مستوى حتصيل الطاب 

وتنمية مهاراهتم.
استخدامات احلاسب اآليل يف التعليم :

يمكن تلخيص أهم الوظائف الرتبوية للحاسب :

 أواًل : التعلم عن احلاسب اآليل.
ثانيًا : التعلم باحلاسب اآليل.

ثالثًا :تعلم التفكري باستخدام احلاسب اآليل.
أبو  )عبداحلافظ و  اآليل  رابعًا :إدارة التعلم باحلاسب 

ريا، 2002م، ص: 33(.
خصائص البجمية التعليمية اجليدة :

يذكر أنه من املعلوم أن إنتاج الرجميات اجليدة يتطلب 
تصميمها بطريقة تناسب خصائص الطاب وطبيعة املادة 
الدراسية، حيث تصاغ بأسلوب مناسب وسهل، وتراعي 
وضوح التعليات وعمليات اخلروج من تدريب إىل آخر، 
وتتميز الرجمية اجليدة بصفات منها سهولة استخدامها من 

قبل الطاب.
 عرض الرجمية منذ البداية.	
 احتواؤها عىل التعليات لتسهل عملية التنقل بن 	

التدريبات، ووضوح طريقة اخلروج منها بكل يرس.
 تصميمها بطريقة تستثمر إمكانيات احلاسب اآليل 	

املادة  اللون، واحلركة( مما يزيد فعالية   ( الفنية 
التعليمية.

 أن تصمم بطريقة مناسبة تشد املتعلم، وجتذب 	
انتباهه للادة التعليمية املعروضة.

 أن يرفق مع الرجمية التعليمية دليل التعليات الذي 	
يبن طريقة تشغيل الرجمية واستخدامها.

 أال تكون الشاشة مزدمحة باملعلومات، حتى يسهل 	
عىل الطالب تتبعها.

 أن حتتوي الرجمية توقيتًا لقياس رسعة تعلم 	
الطالب.
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 أن تصمـم الشاشـة بطريقة جيـدة )النجارو عايد 	
النجـار،   مصلـح  و  الغـزاوي  حممـد  و  اهلـرش 

2002م(.
مبرات استخدام احلاسب اآليل يف التعليم.

من األسباب التي أدت إىل استخدام احلاسب اآليل 
يف التعليم وهي كاآليت: 

 اإلنفجار املعريف وتدفق املعلومات جعل 	
اإلنسان يبحث عن وسيلة حلفظ هذه املعلومات 

واسرتجاعها عند الرورة.
 تنمية مهارات معرفية عقلية عليا مثل حل 	

املشكات والتفكري ومجع البيانات وحتليلها 
سكوبك وتوليس  أجراها  دراسة  وىف  وتركيبها، 
التعرف عىل فعالية التدريب  هدفت إىل  والتي 
الفردي باستخدام احلاسب من تعزيز مهارات 
حل املشكات الرياضية اللفظية  الطالب عىل 
والعددية، ولكن بأسلوب طرح السؤال كنص 
واستقبال اإلجابة من الطالب ثم تزويده بالتغذية 
الراجعة، بينا البحث احلايل تم استخدام النمذجة 
 (Schoppek & Tulis, اإللكرتونية فيه 

 2009, p.98).
 إجياد احللول ملشكات صعوبات التعلم حيث 	

أثبتت البحوث والدراسات أن للحاسوب دورًا 
مهًا يف املساعدة عىل حل املشكات لدى من 
والتخلف العقي  يعانون من صعوبات التعلم، 

البسيط ) املالكي، 2008 م،  ص:  55(.
مميزات استخدام احلاسب اآليل يف العملية التعليمية:

اآليل يف العملية  من مميزات استخدام احلاسب 
التعليمية ما يي:

أواًل :التفاعلية.
اآليل باالستجابة للحدث  حيث يقوم احلاسب 
عىل  فيقرر اخلطوات التالية بناءًا  الصادر عن الطالب 
ودرجة جتاوبه . من خال ذلك يمكن  اختيارالطالب 
مراعاة الفروق الفردية للمتعلمن،حيث يتم تشكيل 
حلقة دراسية ثنائية االجتاه بن الرنامج والطالب 
وبذلك يتمكن التلميذ من مراجعة ما تعلمه ودراسة ما 
يريد. وإذا احتاج إىل مساعدة حلل نقطة صعبة عليه، فإن 
بتزويده با حيتاج لفهم ما صعب عليه،  الرنامج يقوم 
ىف هذا الصدد أشارت دراسة أبو اهلطل )2011م( إىل 
التعرف عىل أثر استخدام برنامج تعليمي حموسب يف 
الرياضيات عىل تنمية التفكري الريايض لدى  تدريس 
طالبات الصف الثامن األسايس واجتاهاهتن نحوها. 
ولتحقيق أهداف البحث استخدم الباحث املنهج 
التجريبي حيث تكون جمتمع الدراسة من مجيع طالبات 
الصف الثامن بمنطقة غرب غزة التعليمية التابعة لوكالة 
وقد  )977(  طالبة،  الغوث الدولية البالغ عددهم 
ومقياس  الريايض  التفكري  اختبار  مها:  أداتن  استخدم 
الدراسة  فروض  والختبار  الرياضيات،  نحو  االجتاه 
وبينت   .)SPSS( اإلحصائي  الرنامج  استخدم 
إحصائيًا بن املجموعتن الضابطة  دالة  فروقًا  النتائج 
الريايض ومقياس االجتاه  التفكري  والتجريبية يف اختبار 
نحو الرياضيات لصالح التجريبية )أبو اهلطل،2011، 

ص: 48-47(.
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أثر استخدام  كا هدفت دراسة امللكاوي إىل معرفة 
بيئة  باستخدام  املشكلة  عىل  القائم  التعلم  إسرتاتيجية 
الوسائط املتفاعلة يف حتصيل الطالبات وتنمية مهارات 
مادة  يف  العلم  نحو  واالجتاهات  اإلبداعي  التفكري 
علوم األرض والبيئة، تكونت عينة الدراسة من )45( 
إىل جمموعتن.  تقسيمهن  تم  التاسع،  الصف  طالبة من 
التجريبية  املجموعة  تفوق  الدراسة  نتائج  أظهرت  وقد 
اإلبداعي  والتفكري  التحصيل  اختبار  يف  الضابطة  عىل 
ص:   م،    2008 )امللكاوي،  العلم  نحو  واالجتاهات 

.)40-39
ثانيًا :حتكم الطالب بالبنامج.

ثالثًا :نقل الطالب من دور املتلقي إىل املستنتج.
رابعًا :اإلثارة والتشويق.

إن وجود اإلثارة والتشويق يف العملية التعليمية أمر 
التفاعل اجليد بن  هام جدا وعنر له دور أسايس يف 
التاميذ واملادة العلمية ، واحلاسب اآليل تتوفر فيه هذه 
الصفة حيث يتم مراعاة وجودها عند تصميم الرامج 
التعليمية التي حتاول جذب الطاب إىل التعلم دون 

ملل أو تعب ) العمري، 2001، ص: 68 (.
ويذكر  مميزات أخرى وهي كالتايل: 

 القدرة عىل ختزين واسرتجاع كم هائل من 	
املعلومات.

 القدرة عىل العرض املرئي للمعلومات.	
 الرسعة الفائقة يف إجراء العمليات الرياضية.	
 القدرة عىل التحكم وإدارة العديد من امللحقات. 	

)صادق، 1997م، ص: 113-112(.

وقد استخدم يانج وتساى ىف دراستهم  التكنولوجيا 
ىف تدريس الرياضيات عىل اإلدراك العددى، وتوصلت 
ىف  فاعلية  ذو  التكنولوجيا  استخدام  أن  إىل  الدراسة 
 (Yang & Tsai, 2010, p. الرياضيات  تدريس 

120).
ثالثًا : النظرية البنائية:  

 البنائية عبارة عن عملية استقبال للرتاكيب املعرفية 
لرتاكيب  املتعلمن  بناء  خاهلا  من  حيـدث  الراهنـة، 
ومعاين معرفية جديدة من خـال التفاعـل النـشط بـن 
تراكيبهم املعرفية احلالية ومعرفتهم السابقة وبيئة التعلم 

) زيتون، 2002م، ص: 89 - 90 (.  
النظرية  مفهوم  أن  الباحث  يرى  ذلك  ضوء  ويف 

البنائية يتضمن ثاثة عنارص هى:- 
 السابقة 	 املعرفية  الرتاكيب  األول:  العنر 

املوجودة لدى املتعلم. 

 العنر الثاين: املعرفة التي يتعرض هلا الطالب 	
يف املوقف التعليمي التعلمي الراهن. 

 من 	 تتضمنه  با  التعلم  بيئة  الثالث:  العنر 
متغريات متعددة. 

ونتيجة وجود الطالب يف بيئة تعلم اجتاعية فاعلة، 
السابقة  املعرفيـة  الرتاكيب  بن  نشط  تفاعل  حيدث 
تعلمي،  اجتاعي  مناخ  يف  اجلديدة  املعرفية  والرتاكيب 

يتولد عن هـذا التفاعـل بنـاء معرفة جديدة.
مصدر الفلسفة البنائية:

هبا  قام  التي  البحوث  من  البنائية  الفلسفة  تنطلق   
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وتطورها  املعرفـة  نمـو  فـي  بياجيـه  جان  النفس  عامل 
النمو  حول  نظرية  بوضع  بياجيه  قام  إذ  اإلنسان،  عند 
املعرفـي لـدى األطفـال، وتتضمن هذه النظرية جانبن 
بينها عاقة وثيقة، يطلق عىل اجلانب األول من النظرية 
احلتمية املنطقية، يف حن يطلق عىل اجلانب اآلخر البنائية 

املعرفية. 

مسارات النظرية البنائية : 
النحو  عىل  عرضها  يمكن  متعددة  مسارات  للبنائية 

التايل: -
البنائية البسيطة: 

يبني  الطالب  أن  عىل  البنائي  التيار  هذا  ويقوم    
سلبية،  بـصورة  يـستقبلها  وال  نـشطة،  بصورة  معرفته 
ودوره  الطالب  باالعتبار  أخذ  التيار  هذا  أن  وناحظ 
النشط يف بناء املعرفة فـي حـن أغفل العاقة بن البيئة 

.)Dougiamas,1998, pp. 8-9 ( واملعرفــة
البنائية اجلذرية :

   ويرى هذا التيار البنائي أن التعرف عىل يشء ما يعد 
عملية تكيف ديناميكية، يتكيف فيها الفرد مع تفسريات 
املايض  املبينة من خرات  العقلية  فالبنى  للتطبيق،  قابلة 
ولكن  املستمرة،  اخلرات  تـدفق  ترتيب  يف  تساعد 
هـذه  مثـل  تتغري  عملها،  يف  البنى  هذه  تفشل  عندما 
اخلرات  مع  التكيــــف  ملحاولة  العقليـــة  البنـى 

 )Bichard,1997, p.56) . اجلــــــديدة
البنائية االجتامعية: 

يف  يعيش  الطالب  اعتبار  عىل  التيار  هذا  ويقوم     

وهـذه  التعلم،  عملية  يارس  عندما  اجتاعية،  بيئة 
أثناء  عليه  تؤثر  التي  العنارص  تتضمن  االجتاعية  البيئة 
حدوث عملية الـتعلم، وتتمثـل هـذه العنارص يف املعلم 
واألقران واملدير واملوجهن واألصدقاء، ومجيع األفراد 
التعليمية  بأنشطته   قيامه  أثناء  معهم  يتعامـل  الـذين 

املختلفـة
. )Philips,1997, pp.18-19( 

البنائية الثقافية :
   ويذهب هذا التيار إىل ما وراء البيئة االجتاعية، إذ 
إن موقف التعليم والتعلم يف البيئة الصفية يتأثر باخللفيات 
الثقافية للمتغريات االجتاعية التي تعتر عنارص يف بيئـة 
عادات  تتضمن  االجتاعية  العنارص  هذه  إن  الـتعلم، 
يـرى  ولـذا  ولغة،  بيولوجية  وأدوات  وديانات  وتقاليد 
جديدًا   مفهومًا  إليه  نحتاج  ما  أن  التيار  هذا  أصحاب 
يبني  بـل كبيولوجي  للمعلومـات،  للعقـل ال كمعـالج 
نظامًا  يتواجد وبصورة متساوية يف ذهن هذا الفرد، ويف 
األدوات واألنظمـة الرمزية املستخدمة لتسهيل التفاعل 

االجتاعي والثقايف )زيتون، 2000، ص:  103(.
البنائية التفاعلية: 

املعرفة،  لبناء  أبعاد  ثاثة  عىل  النقدية  البنائية  تقوم    
ظل  يف  النقدي  التيار  نظـر  وجهـة  مـن  تبنى  فاملعرفة 
النقدي  البعد  إىل  إضافة  والثقافية،  االجتاعية  البيئة 
تتمكن  حتى  البيئات،  هذه  إصاح  إلـى  هيـدف  الـذي 
التساؤل والتقـي  القائمة عىل  العقلية  البنائية من تنمية 
 )Taylor, للذات  والتأمل  واملناقشة  احلوار  مـن خال 

 1996, p. 33 ).
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البنائية اإلنسانية: 
اجلديدة  املعرفة  أن  أساس  عىل  التيار  هذا  ويقوم     
لتلك  معنى  ذو  تعلـم  حـدث  إذا  الطالب  لدى  تبنى 
الطالب  معارف  مع  ربطها  خال  من  وذلك  املعرفة 

السابقة. 
التي  املعرفية  العمليات  أن  اإلنسانية  البنائية  وتؤكد 
خارقة،  أعااًل  ينتجون  الـذين  املحرتفـون  يوظفهـا 
هي نفسها التي يوظفها املبتدئون الذين ليس هلم خرة 
واسعة يف هـذا املجال، إذ يف كلتا احلالتن يلجأ الفرد إىل 
املفاهيم  بناء املعرفة عن طريـق تكـوين عاقـات بـن 
تراكيب  تشكل  والتي  األخرى  واملفاهيم  اجلديدة 
التي  النفسية  العمليـات  فـإن  وعليه  سابقة،  معرفية 
يقوم الفرد من خاهلا ببناء معنى خاص وجديد، وهي 
نفس العمليات اإلبستمولوجيا التي يتم من خاهلا بناء 
املعرفة اجلديدة، فبناء املعرفة اجلديدة ما هي إال صورة 
من صـور التعلم ذي املعنى، بمعنى إذا حدث التعلم ذو 
املعنى لدى الطالب فان عمليـة بنـاء املعرفـة اجلديدة قد 
حدث ، ولقد استمد نوفاك، البنائية اإلنسانية من خال 
أعال أوزوبل عن التعلم ذي املعنى والنظرية املعرفية. 

)زيتون، 2002م، ص: 63-61(.
األسس املعرفية للنظرية البنائية : 

عىل  املعرفية  فلسفتها  يف  البنائية  النظرية  تقوم        
أساسن يمكن عرضها علـى النحـو التايل:

ببناء  الفرد  السابقة :يقوم  اخلرة  األول:  األساس 
تكون  التي  املعرفية  اخلرة  خال  من  اجلديدة  املعرفة 
موجودة لديـه، يبنيها عن طريق استقباهلا من اآلخرين، 

فالفرد يبني املعرفة بنفسه ومن خال استخدام العقـل 
البيئة  مع  حواسه  تفاعل  نتيجة  املعرفية  املعاين  تتشكل 

اخلارجية. 
اخلارجية :إن  البيئة  مع  التكيف   : الثاين  األساس 
معطيات  مع  التكيف  هي  للمعرفة  األساسية  الوظيفة 
املتعلم،  معها  يتفاعل  التي  اخلارجية  البيئة  ومتطلبات 
لذا فإن بناء الرتاكيب واملخططات املعرفية يكون بمثابة 
وليست  والواقع  املعرفية  الرتاكيب  بن  مواءمـة  عملية 
  )Appleton, بينها  تطابق  أو  أحادي  تناظر  عملية 

1997, pp.23-26).
   

نموذج التعلم البنائي:
البنائية  النظرية  من  البنائي  التعلم  نموذج     اشتق 
حتى  النموذج  وتعـديل  بتطوير  لوكي  سوزان  وقامت 
النموذج  هذا  ويف  اآلن،  املعروفة  صورته  عىل  أصبح 
منصب  فالرتكيز  املتعلم،  هو  التعلم  عملية  حمور  يكون 
عىل الطالب بكونه خملوق قادر عىل بناء املعرفـة بنفـسه 
مـن خال مجع املعلومات والبيانات وتكوين الفرضيات 
احللول  ومناقشة  والتعميات  النتائج  إىل  والوصول 
اآلخرين،  مع  بالتفاعل  وتطويرها  واملفاهيم،  واألفكار 
ثم تطبيق ما توصـل إليـه فـي ظروف ومواقف تعلمية 
دراسة  استخدمت  وقد   ،)1998 )سعودي،  جديدة 
خال  من  البنائى  التعلم  نموذج   )2008( حسن 
دراسته التى هدفت إىل معرفة أثر توظيف التعلم البنائي 
بنموذج التعلم القائم عىل املشكلة - نموذج ويتي - يف 
عند  عىل تنمية التحصيل  برجمية لوحدة املجموعات 
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التذكر ، الفهم ، التطبيق ، ومجيع  املعرفية :  املستويات 
 )50( من  الدراسة  عينة  تكونت   ، املستويات جمتمعة 
طالبة من الصف األول متوسط باملدارس األهلية بمكة 
وأظهرت نتائج  جمموعتن.  إىل  تقسيمهن  تم  املكرمة، 
الدراسة بشكل عام تفوق طالبات املجموعة التجريبية 
املعرفية  عىل املجموعة الضابطة عند مجيع املستويات 
الثاثة: التذكر ، الفهم ، التطبيق ، ومجيع املستويات 
جمتمعة، وذلك يف متوسط درجات االختبار التحصيي 
التفوق دال إحصائًيا جلميع املستويات  البعدي، وهذا 

املعرفية السابقة. 
خطوات نموذج التعلم البنائي : 

 أشار األدب الرتبوي والنفي إىل أن نموذج التعلم 
الرتتيب  عىل  متتاليـة  مراحل  أربع  من  يتكون  البنائي 
كل مرحلة مرتبطة ارتباطًا باملرحلة التي تليها. ويمكن 

تقديم هذه املرحلة علـى النحو التايل :
مرحلة الدعوة:

 يقوم املعلم يف بداية املوقف التعليمي بطرح املشكلة 
دافعيتهم  وإثارة  للتعلم  املتعلمن هبـدف دعـوهتم  عىل 
األفكـار  وكشف  املوضوع،  لتعلم  معريف  مناخ  وخلق 
والرورية  املعرفية  بحوزهتم  تكون  التي  واملعـارف 

لتعلم املوضوع اجلديد. 
مرحلة االستكشاف: 

إىل  الطاب  بتقسيم  املرحلة  هذه  يف  املعلم  يقوم 
وتتكون  الدرايس  التحـصيل  فـي  متباينـة  جمموعـات 
كل جمموعة من ) 3 – 5 ( طاب ، وتقوم كل جمموعة 
واملعلومات  البيانات  كجمع  هبا  املكلفـة  باألنشطة 

التساؤالت  وطرح  الفروض  ووضع  وتصنيفها 
والبحـث عـن اإلجابات وتقديم التفسريات والوصول 
إىل احللول ونقدها وإصدار األحكام، وذلـك اسـتعدادًا 
التي  للمشكلة  حلول  إىل  للوصول  االجتاعي  للحوار 

طرحت عليهم يف بداية املوقف التعليمي. 
مرحلة التفسريات واقرتاح احللول: 

التفسريات  بتقديم  الطاب  يقوم  املرحلة  هذه  يف 
وطرح احللول، واختبـار صـحة هـذه احللول واملقارنة 
بينها من خال األنشطة املختلفة التي تظهـر االتـصال 
املتعلمن  وبن  واملعلم  املتعلمن  بـن  والتواصـل 
مع  بعضهم  املعرفة  ببناء  يقومون  إذ  بعضًا،  بعضهم 
وينبغي  املختلفة،  املعرفية  املستويات  مجيع  عىل  بعـض 
بأنشطة  للقيـام  الـازم  الوقـت  للمتعلمـن  نوفر  أن 
هذه املرحلة، ويقتر دور املعلم عىل مساعدة وتوجيه 
تلقن  عن  واالبتعاد  التعلم  عملية  وتيسري  املتعلمن 

املعرفة. 
مرحلة التطبيق:

بن  املعريف  اإلندماج  املرحلة حتدث عملية   يف هذه 
حدوث  بمعنى  الـسابقة  واملفاهيم  اجلديدة  املفاهيم 
اتساعًا  أكثر  مفاهيم  وظهور  للمفاهيم  معريف  اندماج 
اجلديد  املعريف  البناء  حدوث  إلـى  يـؤدي  ممـا  وعمقًا 
حتيط  التي  البيئة  متغريات  فهم  يف  يستخدمونه  الذي 
توصلوا  ما  بتطبيق  املتعلمون  يقوم  آخر  وبمعنى  هبم، 
فـي  واسـتنتاجات  وتعميات  وأفكار  معارف  من  إليه 
الفرصة  تتيح  املرحلة  وهذه  العمي،  البيئي  الواقع  فهم 
ُموَن  الازمـة لتقـويم املتعلمـن، كمـا أن املتعلمن ُيَقوِّ
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ونقاط  القوة  نقاط  منهم  كل  يعرف  حيث  أنفسهم 
زيتـون،  م؛   2003 )مكسيموس،   لديه  الضعف 

2000م؛ إسـاعيل، 2000 م( .

الطريقة واإلجراءات:
منهج الدراسة:

الباحث يف هذه الدراسة املنهج شبة  استخدم 
التجريبي ، حيث اهتمت الدراسة بالتعرف عىل فاعلية 
برنامج تعليمى حاسوبى قائم عىل نموذج التعلم البنائى 
ىف تنمية مهارات التفكري الرياض لدى طاب الصف 

األول الثانوى. 

عينة الدراسة: 
طاب  من  تكونت عينة الدراسة من جمموعة   
عددهم  البالغ  عرعر.  الثانوى بمدينة  األول  الصف 
)50( طالبًا، و)57( طالبة، موزعن عىل أربعة فصول، 
أحدمها  يمثان املجموعة التجريبية:  فصان  واختري 
طالبة.   )29( للطالبات  واآلخر  طالبًا،  للطاب)25( 
فيمثان املجموعة الضابطة،  اآلخران  أما الفصان 

)25( طالبًا، و )28( طالبة.      
البحث  وأدوات  التعليمية  املواد  إعداد  خطوات 

وإجراءات التجربة امليدانية:
لإلجابة عن السؤال األول للدراسة واملرتبط بأسس 
التعلم  التعليمى احلاسوبى القائم عىل نموذج  الرنامج 
الرياض لدى طاب  التفكري  تنمية مهارات  البنائى ىف 

الصف األول الثانوى.

	 عىل القائم  اإللكرتوين  التعليمي  الرنامج 
نموذج التعلم البنائي لتنمية التفكري الريايض.

	.اختبار التفكري الريايض

وفيا يأيت وصف لكل منها:
عى  القائم  اإللكرتوين  التعليمي  البنامج  أواًل: 

نموذج التعلم البنائي .
     تم إعداد الرنامج التعليمي املقرتح بعد االطاع 
والدراسات  والبحوث  الرتبوى  البحث  أدبيات  عىل 
والتعلم  البنائية،  بالنظرية  املرتبط  واألجنبية  العربية 

اإللكرتوين ذي الصلة هبذا املوضوع.
      واشتمل الرنامج التعليمي عىل ما يأيت:

خطوات إعداد البنامج.
واألنشطة  اخلرات  من  جمموعة  :هو  الرنامج        
 )CLM( البنائي  التعلم  نموذج  وفق  املبنية  التعليمية 
التفكري  مهارات  تنمية  هبدف  حموسب  بشكل  تقدم 
مادة  يف  الثانوى  األول  الصف  طاب  لدى  الريايض 
موضوعات  التعليمية  األنشطة  وتتضمن  الرياضيات. 
هندسية؛ لتحقيق النتائج املتعلقة بتلك الوحدة من كتاب 
الرياضيات للصف األول الثانوى 1437-1438 هـ، 
املستقيات  اآلتية:  والعاقات  املفاهيم  تتضمن  والتي 
املتوازية واملتعامدة، وُبعد نقطة عن مستقيم، والبعد بن 
الواصلة  املستقيمة  القطعة  متوازين، وطول  مستقيمن 
بن منتصفي ضلعن يف مثلث، والعاقة بن طول الوتر 
يف املثلث قائم الزاوية وطول القطعة املستقيمة الواصلة 

بن رأس الزاوية القائمة ومنتصف الوتر.
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الباحث  قبل  من  للدروس  تم بناء الرنامج         
ىف  وعرضه عىل جمموعة من املحكمن املتخصصن 
مناهج وطرق تدريس الرياضيات ، تقنيات التعليم ، 
وتم األخذ بآرائهم وتم تعديل سيناريو الرنامج ليصبح 
يف صورته النهائية، ثم قام الباحث مع املرمج املختص 
بتحديد الصور، األصوات، األشكال التي تتناسب مع 

املحتوى والبيئة، واأللوان واخللفيات واحلركة.
ملجموعة  إن إعداد الرنامج واستخدامه هو تنفيذ 
من   )CLM( من اخلطوات لتوظيف التعلم البنائي

خال:
والدراسات -  واملراجع  الكتب  عىل  االطاع   

السابقة ذات الصلة.
التعليمى -  الرنامج  أسس  عىل  التعرف 

احلاسوبى.
التعليمى -  الرنامج  أهداف  عىل  التعرف 

احلاسوبى.
 اختيار املوضوعات الدراسية.- 
حتليل حمتوى املوضوعات الدراسية.- 
صياغة األهداف اإلجرائية.- 
تقسيم املحتوى إىل موضوعات صغرية.- 
الرنامج -  سيناريو  وبناء  املحتوى  تنظيم 

وإنتاجه.
الوسائل التعليمية وأساليب التدريس.- 
هبا -  االستعانة  يمكن  التى  التعليمية  األنشطة 

لتحقيق أهداف حمددة.
االستعانة -  يمكن  التى  وهي  التقويم  أساليب 

 – التتابعى  املبدئى-  )التقويم  ىف:  وتتمثل  هبا 
اخلتامى(.

الزمن -   ( وتتضمن  الدروس:  ىف  السري  خطة 
 – التعليمية  اإلجرائية  األهداف   – التدريسى 
الوسائل واألنشطة التعليمية – خطوات السري 

لتحقيق األهداف – التقويم (.

ثانًيا: اختبار التفكري الريايض.
قام الباحث بعد االطاع عىل الدراسات        
والبحوث السابقة، التي تناولت التفكري الريايض بإعداد 
اختبار للتفكري الريايض، حيث استخدم لقياس قدرة 
االختبار  الطاب عىل التفكري الريايض، وقد تضمن 
التعميم،   ، االستنتاج  وهي: االستقراء،  سبع مهارات 

التخمن، الرهان، التعبري بالرموز، التفكري املنطقي.

خطوات بناء اختبار التفكري الريايض:
      اهلدف من االختبار: هيدف االختبار إىل قياس 

قدرة الطاب عىل التفكري الريايض.
إعداد وصياغة أسئلة االختبار وجدول املواصفات:
للمرحلة  املدرسية  الرياضيات  حمتوى  ضوء  ىف 
العربية  الدراسات  بعض  عىل  واالطاع  الثانوية، 
واألجنبية التى تناولت قياس مهارات التفكري الرياض، 
االختبار،  لبناء  كمحاور  الرئيسة  املهارات  اعتاد  تم 
بناء  تم  وقد  فقرة،   )28( االختبار  مفردات  وكان عدد 
جدول مواصفات هلذا االختبار، واجلدول التاىل يوضح 

مواصفات اختبار مهارات التفكري الرياض:
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جدول )1(
الصف  الرياضى لطالب  التفكير  اختبار مهارات  مواصفات 

األول الثانوي

حساب صدق االختبار:
بعد إعداد اختبار التفكري الريايض، عرض عىل   
مناهج وطرق  املحكمن ختصص  جمموعة من السادة 
إلبداء  والتقويم  والقياس  الرياضيات،   التدريس 

الرأي حول ما يي:
مدى مناسبة مهارات التفكري الريايض.

مدى متثيل الفقرات ملهارات التفكري الريايض.
مدى وضوح الفقرات.

مدى كفاية الفقرات.
اقرتاح أية تعديات وماحظات يروهنا مناسبة.

مدى مناسبة املهارات والفقرات اخلاصة هبا 
لطاب الصف األول الثانوى.

تم األخذ بآراء املحكمن التي كان من أبرزها: إعادة 
النظر ببعض الفقرات املتعلقة بمهارة االستقراء، إعادة 
صياغة بعض الفقرات وخصوصًا يف مهاريت التخمن 

التي  بعض الفقرات  صياغة  بالرموز، إعادة  والتعبري 
تتطلب إجابة قصرية بحيث تصبح من نوع االختيار من 
متعدد يف بعض املهارات، ضبط اجلانب اللغوي، دقة 
وقد  لألشكال اهلندسية والرسومات األخرى.  الرسم 
أخذت مقرتحات املحكمن بعن االعتبار، وأجريت 
وقد اعترت آراء  التعديات املناسبة طبًقا لذلك، 

املحكمن دليًا عىل صدق حمتوى االختبار. 
حساب ثبات االختبار:

 استخرجت معامات الثبات النصفية من استجابات 
العينة االستطاعية )ن20 = ( التي أجريت عليها عملية 
ريتشاردسون  معادىل  استخدام  تم  وقد  حتليل الفقرات 
بلغت  والتى  الثبات  معامل  حلساب  النصفية  للتجزئة 
)0.92( وهو معامل عال من الثبات، وقد اعترت هذه 

القيمة مقبولة ألغراض تطبيق االختبار. 
التطبيق امليداين للدراسة:

فاعلية  من  والتأكد  الدراسة  تساؤالت  عن  لإلجابة 
استخدام الرنامج التعليمى احلاسوبى القائم عىل نموذج 
التعلم البنائى ىف تنمية التفكري مهارات التفكري الرياض 

لدى طاب الصف األول الثانوى، تم إجراء ما يىل:
اختيار عينة الدراسة: تم اختيار عينة الدراسة عشوائيًا 
الثانوى بإحدى مدارس عرعر  من طاب الصف األول 
احلكومية، وذلك خال العام الدراسى 1437/ 1438هـ 
الدراسة من  عينة  تكونت  األول، وقد  الدراسى  بالفصل 
الثانوى  األول  الصف  )107( طالب وطالبة من طاب 
البعدى(   – القبىل  القياس  )ذات  الدراسة  عينة  ليمثلوا 

واجلدول التاىل يوضح عملية توزيع عينة الدراسة.

عدد األسئلةالمهارات الرئيسةم
4االستقراء1
4االستنتاج2
3التعميم3
3التعبير بالرموز4
5التفكير المنطقى5
5البرهان6
4التخمين7

المجموع          ( 28( سؤااًل
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• تم تطبيق اختبار التفكري الرياض ىف الرياضيات 	
داللة  حساب  وتم  الدراسة،  عينة  عىل  قبليًا 
املجموعتن  درجات  متوسطى  بن  الفروق 

ياحظ من اجلدول )3( ال توجد فروق ظاهرية بن 
والضابطة  التجريبية  للمجموعة  احلسابية  املتوسطات 

باستخدام اختبار »ت« للمجموعات املستقلة 
للتحقق من تكافؤ املجموعتن، وكانت النتائج 

كالتاىل:

وبن الذكور واإلناث، ولبيان ذلك جرى حتليل التباين 
الثنائي كا هو مبن يف اجلدول )4( كا يي:

المجموعة الضابطةالمجموعة التجريبية البيان
إناثذكورإناثذكورالجنس

25292528العدد الكلى للتجربة
5453المجموع

جدول )2(
توزيع عينة الدراسة على المجموعة التجريبية والضابطة.

جدول )3(
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطالب في التطبيق القبلى الختبار التفكير الرياضي.

االنحراف المعياريالمتوسط الحسابيالمجموعةالجنس

الذكور
25,214,9الضابطة
22,94,7التجريبية
22,14,8المجموع

اإلناث
24,94,6الضابطة
24,54,3التجريبية
24,74,4المجموع

المجموع
235,1الضابطة
23,64,5التجريبية
23,34,8المجموع

مستوى الداللةقيمة فمتوسط المربعاتدرجات الحريةمجموع المربعاتمصدر التباين
186,171186,178,590,40الجنس

10,43110,430,480,489المجموعة
25,89125,891,1940,277المجموعة * الجنس

2233,5810321,68الخطأ
2456,08106المجموع

جدول )4(
نتائج تحليل التباين الثنائي االتجاة الختبار التفكير فى التطبيق القبلى للمجموعة * الجنس
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ذات  فروق  وجود  عدم   )4( جدول  من  ياحظ 
داللة إحصائية يف اختبار التفكري القبي من حيث متغري 
تعزى  إحصائيًا  دالة  فروق  توجد  ال  وأيضًا   ، اجلنس 

للمجموعة.
الختبار  القبىل  القياس  بعد   : الدراسة  جتربة  تطبيق 
وتطبيق  للتجربة  الفعىل  التطبيق  بدأ   ، الرياض  التفكري 
االختبار بعد االنتهاء من التجربة بعديًا وذلك للتعرف 
والبعدى  القبىل  البعدى  القياس  الفروق بن  عىل داللة 
الرنامج  استخدام  فاعلية  والتعرف عىل  الدراسة  لعينة 
البنائى  التعلم  نموذج  عىل  القائم  احلاسوبى   التعليمى 
األول  الصف  طاب  لدى  الرياض  التفكري  تنمية  ىف 

الثانوى.

األساليب اإلحصائية املستخدمة:
      لتحقيق فروض الدراسة واإلجابة عن أسئلتها، 
استخدمت الدراسة املتوسطات احلسابية، واالنحرافات 
حتليل  واستخدم   ،  )T- test( واختبار  املعيارية، 
فاعلية  لدراسة   )ANACOVA( املصاحب  التباين 
اسرتاتيجية التدريس باستخدام الرنامج اإللكرتوين يف 

التفكري الريايض لدى طاب الصف األول الثانوي.

مناقشة نتائج الدراسة وتفسريها:
ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى . 1

)α  ≥ 0,05) بن متوسط درجات املجموعة 
درجات املجموعة  التجريبية ومتوسط 

الضابطة يف اختبار مهارات التفكري الرياض 
بادة الرياضيات للصف األول الثانوى تعزى 

إىل الرنامج .
ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى . 2

)α ≥ 0,05) بن متوسط درجات املجموعة 
درجات املجموعة  التجريبية ومتوسط 
الضابطة يف اختبار مهارات التفكري الرياض 
بادة الرياضيات للصف األول الثانوى تعزى 

إىل اجلنس .
طاب . 3 درجات  متوسط  بن  فرق  يوجد 

مهارات  اختبار  ىف  الثانوى  األول  الصف 
الرنامج  للتفاعل بن  الرياض يعزى  التفكري 

واجلنس. 

الدراسة  فروض  من  األول  الفرض  عن  لإلجابة 
والذى ينص عىل » ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند 
مستوى )α ≥ 0,05 ) بن متوسط درجات املجموعة 
يف  الضابطة  املجموعة  درجات  ومتوسط  التجريبية 
الرياضيات  بادة  الرياض  التفكري  مهارات  اختبار 
وللتأكد  الرنامج«.  إىل  تعزى  الثانوى  األول  للصف 
قيمة  اختبار  الباحث  استخدم  الفرض  هذا  صحة  من 
بن  الفروق  داللة  ملعرفة  املستقلتن  للعينتن  )ت( 
متوسط درجات املجموعة التجريبية ومتوسط درجات 
املجموعة الضابطة يف اختبار مهارات التفكري الرياض 
إىل  تعزى  الثانوى  األول  للصف  الرياضيات  بادة 

الرنامج، ويوضح اجلدول )5( نتائج هذا الفرض.
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يتضح من اجلدول )5( أنه يوجد فرق ذو داللة 
إحصائية عند مستوى )α ≥ 0,05) بن متوسط 
التى درست  التجريبية  املجموعة  درجات طاب 
بالرنامج احلاسوبى القائم عىل البنائية ، ومتوسط 
درجات املجموعة الضابطة التى درست بالرنامج 
املعتاد تعزى ملتغري الرنامج التعليمى.وقد اتفقت 
هذه النتيجة مع دراسة حسن   )2001(  ودراسة 

العمرى )2001(.
فروض  من  الثانى  الفرض  عن  لإلجابة 
ال يوجد فرق ذو   « عىل  ينص  والذى  الدراسة 
داللة إحصائية عند مستوى )α  ≥ 0,05) بن 

الذكور  متوسط درجات املجموعة التجريبية 
إناث يف  درجات املجموعة التجريبية  ومتوسط 
اختبار مهارات التفكري الرياض بادة الرياضيات 
للصف األول الثانوى تعزى إىل اجلنس ، وللتأكد 
اختبار  الباحث  استخدم  الفرض  هذا  صحة  من 
داللة  ملعرفة  املستقلتن  للعينتن  )ت(  قيمة 
الفروق بن متوسط درجات املجموعة التجريبية 
درجات املجموعة التجريبية  الذكور ومتوسط 
إناث يف اختبار مهارات التفكري الرياض بادة 
ملتغري  تبعًا  الثانوى  األول  للصف  الرياضيات 
اجلنس. ويوضح اجلدول )6( نتائج هذا الفرض:

المجموعة
 المتوسطالعدد

الحسابى
 االنحراف
المعياري

 درجات
قيمة “ت”الحرية

 مستوى
 الداللة
)0.01(

دالة5457.913.291053.98التجريبية 5369.512.48الضابطة

جدول )5(
نتائج اختبار )ت(  لداللة الفروق بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة 

 المتوسطالعددالجنسالمجموعة
الحسابى

 االنحراف
المعياري

 درجات
 مستوىقيمة “ت”الحرية

الداللة
 المجموعة
التجريبية

غير دالة2535,74,73520,4ذكر 2936.244,10أنثى

جدول )6(
نتائج اختبار )ت(  لداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية  تبعاً لمتغير الجنس فى المجموعة التجريبية
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يتضح من اجلدول )6( أنه ال يوجد فرق ذو داللة 
متوسط  بن   (α  ≥  0,05( مستوى  عند  إحصائية 
درجات طاب املجموعة التجريبية الذكور، ومتوسط 

درجات طاب املجموعة التجريبية إناث.  
الدراسة  فروض  من  الثالث  الفرض  عن  ولإلجابة 
» يوجد فرق بن متوسط درجات  أنه  الذى ينص عىل 
طاب الصف األول الثانوى ىف اختبار مهارات التفكري 

    ياحظ من اجلدول رقم )7( وجود فروق ذات 
حيث  من  الرياض  التفكري  اختبار  يف  إحصائية  داللة 
متغري اجلنس ، وأيضًا  توجد فروق دالة إحصائيًا تعزى 
للمجموعة، أي أنه يوجد اختاف بن متوسط درجات 
طاب الصف األول الثانوى ىف اختبار مهارات التفكري 
واجلنس،  الرنامج  بن  التفاعل  باختاف  الرياض 
املجموعة  طاب  تفوق  الدراسة  نتائج  أظهرت  وقد 
التعليمي  الرنامج  باستخدام  درست  التي  التجريبية 
طاب  عىل  البنائية  النظرية  عىل  القائم  احلاسوبى 
الطريقة  باستخدام  درست  التي  الضابطة  املجموعة 

الرياض يعزى للتفاعل بن الرنامج واجلنس«، وللتأكد 
من صحة هذا الفرض استخدم الباحث أسلوب حتليل 
داللة  ملعرفة   )ANCOVA( االجتاه  ثنائى  التباين 
األول  الصف  طاب  درجات  متوسط  بن  الفروق 
باختاف  الرياض  التفكري  مهارات  اختبار  ىف  الثانوى 
 )7( اجلدول  ويوضح  واجلنس،  الرنامج  بن  التفاعل 

نتائج هذا الفرض:

االعتيادية، وذلك عىل اختبار التفكري الريايض. ويمكن 
تفسري هذه النتيجة ىف ضوء ما يىل:

  إّن الرنامج التعليمي اإللكرتوين القائم عىل نموذج 
ويعمل  البنائي يسمح لكل طالب أن يفكر  التعلم 
بطريقته اخلاصة واملختلفة عن الطاب اآلخرين. 
ويوفر الرنامج عدة طرق للوصول إىل احلل، مما يسمح 
لكل طالب أن يطور أفكاره، ويعر عنها بأسلوبه. 
يساعد الطاب يف تعلم، واختيار، واستخدام  وهذا 
واحلجج  أناط متعددة من التفكري، وأساليب الرهان 

الرياضية.

مستوى الداللةقيمة فمربع المتوسطاتدرجات الحريةمجموع المربعاتمصدر التباين
11711177,990,004الجنس

11,34111,340,590,08المجموعة
26,19126,190,6830,027المجموعة * الجنس

2316,93106المجموع

جدول )7(
نتائج اختبار تحليل التباين )ANCOVA( لمعرفة داللة الفروق بين متوسط درجات طالب الصف األول الثانوى فى اختبار 

مهارات التفكير الرياضى تعزى للتفاعل بين البرنامج والجنس
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حسن  من  كل  دراسة  وتتفق هذه النتيجة مع   
)2001(  و العمرى )2001( إىل ما سعى الرنامج 
إىل  البنائية   القائم عىل النظرية  احلاسوبى  التعليمي 
حتقيقه، بالدعوة إىل أن تكون عملية التفكري عادة 
تنميتها باالستخدام املستمر هلا طوال  عقلية ينبغي 
حيث  وخارجها؛  املدرسة  داخل  العام الدرايس 
تكون املادة يف متناول يد الطالب عىل أقراص مدجمة 
ويارس عملية التعلم من خاهلا يف أي مكان، دون 
اقتصارها عىل موضوعات، ووحدات معينة ومكان 

حمدد. 
تضمن اختبار التفكري الريايض جمموعة من  وقد   
املهارات التي تتطلب من الطالب البحث عن معنى يف 
املوقف الذي يتعرض له، والوصول إىل استدالالت من 
خال املثري الذي يتعرض له، وتعّرض الطالب بتطبيق 
النظرية  القائم عىل  اإللكرتوين  التعليمي  الرنامج 
البنائية )نموذج التعلم البنائي(  إىل مواقف تتطلب منه 
عمل استدالل أو التعبري عن الفكرة من خال عملية 
االتصال، وكذلك استخدام الناذج والتمثيات حلل 
وتفسري  الدعوة،  مرحلة  بداية  يف  املطروحة  املسألة 
األفكار، وهذا ما انعكس بشكل إجيايب عىل تنمية 
طاب املجموعة  مهارات التفكري الريايض لدى 
التجريبية؛ وقد اتضح ذلك من نتائج الطاب عىل 

اختبار التفكري الريايض.
 ويمكن تفسري هذه النتيجة بأنَّ تعلم  الطاب القائم 
اآليل،  احلاسب  خال  من  البنائي  التعلم  عىل نموذج 
جعل من الطالب حموًرا للعملية التعليمية، وجعلته 

يكتشف املعلومة بنفسه بداًل من أنَّ تعطى له جاهزة، فهو 
يقوم بفهم املشكلة التي تطرح يف بداية مرحلة الدعوة، 
واحللول،  التفسريات  وضع  وثم  املفهوم،  واستكشاف 
ليتوصل بعدها إىل احلل املناسب للمشكلة، وتطبيق ما 
تعلمه يف مواقف حياتية أخرى يف مرحلة اختاذ اإلجراء/
التطبيق، مما أدى إىل تعلم طاب املجموعة التجريبية 
تعلًا أفضل،وانعكس  هذا عىل أدائهم يف اختبار التفكري 

الريايض.
ويمكن أن يفرس وجود فروق ذات داللة 
املجموعة  درجات طاب  متوسطى  إحصائية بن 
املجموعة الضابطة يف  طاب  التجريبية،ودرجات 
التجريبية،  املجموعة  لصالح  الريايض  اختبار التفكري 
التعلم  عىل  القائم  احلاسوبى  التعليمى  الرنامج  أن  إىل 
وسهل  الطاب أكثر حيوية ونشاًطا،  جعل  البنائى 
عملية اكتساهبم للادة التعليمية، وجعلهم مستمرين 
للمعرفة اجلديدة مع  يف التعلم، عن طريق ربطهم 
ابقة، من أجل إجياد عاقات ذات معنى  معرفتهم السَّ
موضوع  املفهوم  واستكشاف  املشكلة،  عنارص  بن 
الدرس حللها، وعند بنائهم لتلك العاقات التي كونت 
لدهيم شبكة من الفهم تربط أجزاء املحتوى بشكل ذي 
معنى، وهذه االرتباطات مكنتهم من التفكري يف املادة 
التعليمية، واستدعائها، واستخدامها بسهولة. وهذا ما 
جعل طاب املجموعة التجريبية يتفوقون عىل طاب 

املجموعة الضابطة يف اختبار التفكري الريايض.
      ويرى الباحث أنَّ تفوق طاب املجموعة التجريبية 
الضابطة يف اختبار التفكري  املجموعة  عىل طاب 
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الريايض، يعود إىل ما تضمنه التعلم البنائي اإللكرتوين 
من مثريات للعمليات العقلية، والتفكري لدى الطاب، 
مما ساهم بشكل فعال يف تنمية مهارات التفكري الريايض 
عىل  لدهيم، إذ إنَّ هذه االسرتاتيجية هتدف للحصول 
أكر كمية ممكنة من األفكار املتعلقة باملشكلة املطروحة 
يف مرحلة الدعوة والتي متثل موضوع الدرس، مما ساهم 

يف تنمية مهارات التفكري الريايض املختلفة.
داللة  ذي  فرق  وجود  الدراسة  نتائج  وبينت         
متوسطى  بن    (α  ≥  0,05( مستوى  عند  إحصائية 
درجات الطاب عىل اختبار التفكري الريايض يعزى إىل 
استخدام  أنَّ  يعني  مما  واجلنس،  الرنامج  بن  التفاعل 
الريايض  التفكري  تنمية  إىل  أدى  التعليمي  الرنامج 
وهذا  متقاربة،  بدرجات  واإلناث  الذكور  للطاب 
مؤرش عىل فاعلية الرنامج التعليمي، ألنَّه يفيد الذكور 

واإلناث معًا يف تنمية التفكري الريايض. 
التوصيات:
• والبيئات 	 التعليمية  األنشطة  ىف  التنويع 

بن  الفردية  الفروق  ملراعاة  الصفية 
الطاب.

• عرض املحتوى املعريف ملناهج الرياضيات 	
اإلسرتاتيجيات  مع  تتائم  بطريقة 
التدريسية والتقويمية القائمة عىل النظرية 

البنائية باستخدام التعلم اإللكرتونى.
• بداية 	 ىف  حقيقية  مشكلة  الطاب  إعطاء 

فاعلية،  أكثر  التعليم  جيعل  الدرس 
لتناول  جمموعات  ىف  الطاب  واشرتاك 

الطاب  جلميع  الفرصة  يعطي  املشكلة 
للمشاركة والتفاعل.

• بعن 	 بادنا  ىف  املناهج  واضعو  يأخذ  أن 
الدراسية  املواد  حمتوى  تنظيم  االعتبار 

مستندين ىف ذلك للتعلم البنائى.
املقرتحات : 

• إجراء دراسات مماثلة عىل مراحل دراسية 	
خمتلفة . 

• إجراء دراسات مماثلة لقياس أثر النموذج 	
مهارات  تنمية  مثل  أخرى  متغريات  عىل 

التعلم النشط .
• بن 	 للمقارنة  مماثلة  دراسات    إجراء 

وإسرتاتيجيات  البنائي   التعلم  نموذج 
. ) V ( أخرى مثل نموذج الشكل

• أثر 	 لقياس  أخرى  دراسات  إجراء 
البنائي عىل مواد  التعلم  استخدام نموذج 

دراسية خمتلفة.
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العوامل ذات العالقة بتسرب معلمات المدارس األهلية في التعليم العام
 من وجهة نظر مالك المدارس ومقترحات حلولها

وفاء بنت إبراهيم الفريح )*(
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

)قدم للنشر يف 1436/7/15 هـ، وقبل للنشر يف 1437/8/11 هـ(

 ملخـص الدراسـة: هدفـت هذه الدراسـة إىل تقي العوامل الشـخصية، والتعرف عـىل العوامل املادية، والوقوف عـىل العوامل ذات العاقة بالبيئة املدرسـية 
لـدى املعلـات يف املـدارس األهليـة بالتعليـم العـام مـن وجهـة نظر مـاك املـدارس، والتوصـل إىل مقرتحات تسـهم يف احلـد من هـذه العوامـل، إضافة إىل 
التعـرف عـىل الفـروق ذات الداللـة اإلحصائيـة بن مـاك املـدارس يف التخصص، واجلنسـية، وسـنوات اخلرة، ونسـبة السـعودة املطلوبة يف املدرسـة، وتم 
تطبيـق املنهـج الوصفـي املسـحي، وقد توصلت الدراسـة إىل نتائج مـن أمهها : متثلـت العوامل الشـخصية ذات العاقة بالتـرسب لدى املعلـات يف املدارس 
األهليـة بالتعليـم العـام يف ضعف التأهيـل األكاديمي، أما أبـرز العوامل املادية فتمثلـت يف اإلعان عن الوظائـف احلكومية خال العام الـدرايس. كا متثلت 
أهـم العوامـل ذات العاقـة بالبيئـة املدرسـية يف عـدم وضـوح الترشيعـات املنظمة لعمـل املعلمة، وكانـت أهم املقرتحـات تفعيـل الدعم املـادي للمدارس 
األهليـة، وتوصلـت الدراسـة إىل وجـود فـروق ذات داللـة إحصائيـة لصالح أفراد الدراسـة الذين ختصصهـم تربوي والذيـن خرهتم من 5 – 10 سـنوات. 

الكلامت املفتاحية : الترسب الوظيفي، معلات املدارس، التعليم األهي.
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Abstract: This study aimed to explore the personal and material factors as well as school environment factors behind teachers’ dropout in private 
schools of public education, as seen by schools’ owners. It also aimed to propose solutions that may contribute to the reduction of these factors, and 
to identify the statistically significant differences between owners of schools in terms of specialty, nationality, years of experience, and the percentage 
of Saudization required at schools. The researcher applied the descriptive survey method. The study reached the following key findings: The key 
personal factor behind teachers’ dropout at private schools in public education was the poor academic qualification; the key material factor was the 
announcement of government jobs during the school year; the key factor related to the school environment was the lack of clarity in the legislations 
governing teachers’ work. The most important proposed solution was to activate the financial support to the private schools. Statistically significant 
differences were found in favor of the study participants who are specialists in education and whose experience is 5-10 years.
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املقدمة: 
املسؤولة  هي  اإلنسانية  املجتمعات  يف  الرتبية  تعد 
التغري االجتاعي، لذا حيظى  الثقافة، وقيادة  عن تطوير 

التعليم بعناية كبرية يف اململكة العربية السعودية.
التعليم  روافد  من  مها  رافدًا  األهي  التعليم  ويعد 
بجميع مستوياته، حيث إنه مع تطور املجتمع السعودي 
يف  اخلاص  للقطاع  دور  إعطاء  عىل  يشجع  اجتاه  ظهر 

إنشاء املؤسسات الرتبوية )احلامد، 1425هـ(.
ومن خاله متكنت وزارة التعليم من حتقيق إنجازات 
ضخمة يف جمال سعودة التعليم يف التعليم األهي، وتبذل 
اململكة جهودًا كبرية يف تطوير إعداد املعلم كميًا ونوعيًا 
خال مراحل التكوين املهني للمعلم، التي تبدأ باختيار 
املعلم  إعداد  بمؤسسات  لالتحاق  العنارص  أفضل 

)الغامدي و نور الدين ، عبد اجلواد، 1426هـ(.
من  بذل  ومها  الرتبوي،  العمل  حمور  هو  واملعلم 
جهد يف تطوير املناهج الدراسية، واملعامل، واملكتبات، 
ألهداف  النجاح  يتم  فلن  وتقنياته،  التعلم  وأدوات 
)فرج،  إعداده  ُأحسن  معلم  دون  التعليمية  العملية 

2009م(.
يف  املنافسة  املؤسسات  من  األهلية  املدارس  وتعد 
إقرار اخلطة  جذب املعلات املؤهات للعمل فيها بعد 
الزمنية إلحال املعلات السعوديات مكان املتعاقدات 
يف املدارس األهلية، حيث بدأت املعلات السعوديات 
هذه  يف  املعلات  بقاء  ولكن  املدارس،  هبذه  بااللتحاق 
املدارس ال يستمر طويًا،ألن االلتزام القانوين واألديب 
األهلية،  واملدارس  السعوديات  املعلات  بن  مفقود 

فاملعلمة ترتك املدرسة متى ما وجدت وظيفة أفضل، كا 
أن املدرسة قد تستغني عن املعلمة يف أي وقت )العنزي، 

1423هـ(.
من  عدد  وجود  إىل  )1422هـ(  شفي  ويشري 
األهي،  التعليم  يف  املعلمة  تواجهها  التي  املشكات 
أمهها تدين الرواتب الشهرية طول فرتة الدوام الرسمي 
بسبب تطبيق نظام اليوم الدرايس الكامل أو وجود مواد 
أو  املعلات  بتدريب  االهتام  وعدم  إضافية،  وأنشطة 

إحلاقهم بدورات تطويرية.
فرص  بتوفري  املتوالية  التنمية  خطط  أهداف  ورغم   
 )260( رقم  الوزراء  جملس  وقرار  للمواطنن،  عمل 
القطاع  يف  الوظائف  بسعودة   1430-8-5 بتاريخ 
تتضافر  متكامل  اسرتاتيجي  منظور  وفق  اخلاص 
النوعية والكمية  للتطوير لضان االستجابة  فيه  اجلهود 
ترسب  نسبة  أن  إال  واملجتمعية  التنموية  لاحتياجات 
)العي،  مستمرة  مازالت  األهي  التعليم  من  املعلات 

1436هـ، ص:40(.
تقلق  التي  األمور  من  املعلات  ترسب  يعد  حيث   
ماك املدارس األهلية ،ألنه ال يعني فقط االنقطاع عن 
العمل بل يربك املدرسة من خال البحث عن معلمة 
بديلة، مما يرتتب عليه انخفاض غري مرغوب يف انتاجية 

املدرسة ويف توطن الوظائف.

مشكلة الدراسة: 
توفر  ورغم  األهي،  التعليم  تشجع  الدولة  أن  رغم 
بمدارس  أبنائها  إلحلاق  األرس  من  العديد  لدى  رغبة 
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التعليم األهي، إال أنه مازال يعاين الكثري من املشكات 
املختلفة، ومن أمهها ترسب املعلات.

األهلية،  املدارس  السعودة يف  إقرار  إنه مع  حيث 
بدأت املعلات السعوديات بااللتحاق هبذه املدارس، 
فاملعلمة  طويًا،  يستمر  ال  عادة  املعلات  بقاء  ولكن 
وظيفة  عىل  حصوهلا  عند  األهلية  املدرسة  ترتك 

حكومية )الغانم، 1424هـ(.
الدراسات  من  العديد  اإلطار أوضحت  ويف هذا 
1428هـ(  و)الريس،  1432هـ(  )العنزي،  مثل 
أسباب  1420هـ(  و)السلان،  1428هـ(  و)العمر، 
من  السعوديات  املعلات  لدى  املعلات  ترسب 
أن  الدراسات  نتائج  كانت  ،حيث  نظرهن  وجهة 
احلصص،  وعدد  املناهج،  كثرة  الترسب  أسباب  من 
وكثرة األنشطة التي متارسها املعلمة، وكثرة الضغوط 
واألعال املكلفة هبا مقابل تدين الرواتب، مما أدى إىل 
الوظيفي، وازدياد ظاهرة  باألمن  املعلمة  عدم شعور 

الترسب يف املدارس األهلية.
وحيث إن ما تم الوصول إليه من نتائج كانت من 
وجهة نظر املعلات أو املديرات فقط دون معرفة وجهة 
نظر ماك املدارس األهلية، رغم ما يمثل هلم الترسب 
من تكلفة كبرية من حيث التوظيف والتدريب وإجياد 
خلل  الظاهرة  هذه  عىل  يرتتب  كا  البديلة،  املعلمة 
وإرباك يف توزيع األعال واملهام نتيجة النقص يف عدد 
يف  األهلية  املدارس  يف  الترسب  عن  الناتج  املعلات 
التعليم العام، وهذا ما يؤكد احلاجة إىل معرفة العوامل 
من  األهلية  املدارس  معلات  بترسب  العاقة  ذات 

وجهة نظر ماك املدارس األهلية.

أسئلة الدراسة: 
الدراسة احلالية حتاول اإلجابة عن السؤال الرئيس 

التايل: 
ما العوامل ذات العالقة بتسب معلامت املدارس 
األهلية يف التعليم العام من وجهة نظر مالك املدارس 

ومقرتحات حلوهلا؟
ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:

ما العوامل الشخصية ذات العاقة بالترسب . 1
بالتعليم  األهلية  املدارس  يف  املعلات  لدى 

العام من وجهة نظر ماك املدارس؟
ما العوامل املادية ذات العاقة بالترسب لدى . 2

املعلات يف املدارس األهلية بالتعليم العام من 
وجهة نظر ماك املدارس؟

املدرسية . 3 بالبيئة  العاقة  ذات  العوامل  ما 
وبالترسب لدى املعلات يف املدارس األهلية 
بالتعليم العام من وجهة نظر ماك املدارس؟

ما املقرتحات للحد من العوامل ذات العاقة . 4
التعليم  يف  األهلية  املدارس  معلات  بترسب 

العام من وجهة نظر ماك املدارس؟
بن . 5 إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل 

تعود  العوامل  هذه  إدارك  يف  املدارس  ماك 
اجلنسية،  )التخصص،  التالية  املتغريات  إىل 
األهلية،  املدرسة  امتاك  يف  اخلرة  سنوات 

نسبة السعودة املطلوبة من قبل الوزارة(؟



وفاء بنت إبراهيم الفريح: العوامل ذات العالقة بتسرب معلمات املدارس األهلية يف التعليم العام من وجهة نظر مالك املدارس ومقترحات حلوهلا

78

 أهداف الدراسة: 
تقي العوامل الشخصية ذات العاقة بالترسب . 1

لدى املعلات يف املدارس األهلية بالتعليم العام 
من وجهة نظر ماك املدارس.

العاقة . 2 ذات  املادية  العوامل  عىل  التعرف 
األهلية  املدارس  يف  املعلات  لدى  بالترسب 

بالتعليم العام من وجهة نظر ماك املدارس.
بالبيئة . 3 العاقة  ذات  العوامل  عىل  الوقوف 

املدارس  يف  املعلات  لدى  وبالترسب  املدرسية 
ماك  نظر  وجهة  من  العام  بالتعليم  األهلية 

املدارس.
من . 4 احلد  يف  تسهم  مقرتحات  إىل  التوصل 

العوامل ذات العاقة بترسب معلات املدارس 
ماك  نظر  وجهة  من  العام  التعليم  يف  األهلية 

املدارس.
اإلحصائية . 5 الداللة  ذات  الفروق  عىل  التعرف 

العاقة  ذات  العوامل  من  وجدت-للحد  –إن 
التعليم  يف  األهلية  املدارس  معلات  بترسب 

العام من وجهة نظر ماك املدارس.
التالية  املتغريات  إىل  تبعا  حلها  ومقرتحات 
)التخصص، اجلنسية، سنوات اخلرة يف امتاك املدرسة 

األهلية، نسبة السعودة املطلوبة من قبل الوزارة(.

أمهية الدراسة: 
 تأيت أمهية الدراسة يف أهنا : 

تسعى للكشف عن العوامل الشخصية واملادية . 1

يف  املعلات  لدى  بالترسب  العاقة  ذات 
نظر  وجهة  من  العام  بالتعليم  األهلية  املدارس 

ماك املدارس.
تقدم مقرتحات تسهم يف احلد من العوامل ذات . 2

يف  األهلية  املدارس  معلات  بترسب  العاقة 
التعليم العام من وجهة نظر ماك املدارس.

ختدم وزارة التعليم وماك املدارس يف مواجهة . 3
يف  األهلية  املدارس  معلات  ترسب  ظاهرة 
تزايد  املاحظ  من  إنه  حيث  العام،  التعليم 
أعداد املعلات املترسبات يف السنوات األخرية 

كا تشري بذلك إحصائيات وزارة التعليم.
تساعد نتائجها متخذي القرار يف وزارة التعليم . 4

بترسب  العاقة  ذات  العوامل  مواجهة  يف 
العام  التعليم  يف  األهلية  املدارس  معلات 

وتقديم احللول واملقرتحات.

حدود الدراسة: 
الدراسة . 1 موضوع  اقتر  املوضوعية:  احلدود 

عىل التعرف عىل العوامل ذات العاقة بترسب 
بالعوامل  واملتعلقة  األهلية  املدارس  معلات 
ذات  والعوامل  املادية،  والعوامل  الشخصية، 
من  املدرسية، ومقرتحات حلها  بالبيئة  العاقة 

وجهة نظر ماك املدارس.
مدينة . 2 يف  األهلية  املدارس  املكانية:  احلدود 

األهي  التعليم  مراحل  تشمل  والتي  الرياض 
العام )االبتدائية، املتوسطة، الثانوية(.
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الفصل . 3 يف  الدراسة  تطبيق  تم  الزمانية:  احلدود 
الدرايس الثاين 1436هـ/2015م.

مصطلحات الدراسة: 
التسب الوظيفي:   - 1

يف  العمل  املعلمة  ترك  بأنه:  احلالية  الدراسة  تعرفه 
املدارس األهلية يف التعليم العام عن طريق االستقالة، 

أو االنقطاع عن العمل، أو االنتقال إىل منظمة أخرى.
الدراسة  هذه  يف  هبا  يقصد  األهلية:  املدارس   - 2
كل تعليم عام للبنات يتم يف مدارس غري حكومية لقاء 
فيا  التعليم  وزارة  بتعليات  االلتزام  مع  معينة.  أجور 
اململكة  يف  الرتبوي  واإلرشاف  الدرايس  باملنهج  يتعلق 

العربية السعودية.

أدبيات الدراسة 
أ/ التسب الوظيفي: 

»تعد ظاهرة الترسب عملية ديناميكية مستمرة بنائية 
وغري ثابتة، وتعني بحركة املوظفن كل داخل مؤسسته 
سواء أكانت تعليمية أو جتارية أو اقتصادية »)حلواين، 

2001م، ص:17(.
وعرف )عبد الرمحن، 1984م، ص:15( »الترسب 
ترك  أو  أخرى،  إىل  منظمة  من  املوظف  انتقال  هو  بأنه 

العمل بطريقة غري نظامية».
ويصف )الصباغ1403هـ، 150(الترسب الوظيفي 
بأنه دوران العاملن أي االستقالة االختيارية للعاملن، 

ويشتمل الطرد أو االستغناء عن اخلدمة.

»الترسب  ص:10(  1424هـ،  وعرف)الغانم، 
التي  املنظات  الفرد عن عضويته يف إحدى  بأنه توقف 

يتقاض منها تعويضًا نقديًا » 
أن  نستخلص  السابقة  التعريفات  ضوء  وعىل 
الترسب الوظيفي يف التعليم األهي هو انتقال املعلات 
االستقالة  طريق  عن  أو  أخرى،  إىل  أهلية  مدرسة  من 

االختيارية، أو النقل.

ب/ أنواع التسب لدى املعلامت يف التعليم األهل 
العام: 

عرفت الئحة تنظيم املدارس األهلية الصادرة بقرار 
بأهنا   1006 رقم  1395/8/13هـ  يف  الوزراء  جملس 
كل منشأة غري حكومية تقوم بأي نوع من أنواع التعليم 
يف  )وردت  العايل  التعليم  مرحلة  قبل  اخلاص  أو  العام 

الغامدي وعبد اجلواد، 2008م(.
لدى  الترسب  أنواع  إىل  )1420هـ(  العتيق  أشار 
النتيجة  بأنه من حيث  العام  التعليم األهي  املعلات يف 

يكون : 
إىل  مدرسة  من  املعلمة  خروج  وهو  سلبيًا:  إما   )1
آثار  عنه  بناء عىل رغبتها،وينتج  أخرى  مدرسة 
حتقيق  عدم  احتال  املثال:  سبيل  عىل  سلبية 
املعلمة يف الوظيفة اجلديدة، أو فقدان  توقعات 

املعلمة لزميات العمل.
إىل  مدرسة  من  املعلمة  خروج  وهو  إجيابيًا:   )2
إجيابية  آثار  عنه  رغبتها،وينتج  عىل  بناء  أخرى 
عليه  حتصل  الذي  املادي  املردود  زيادة  مثل 
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املعلمة، أو التقدم يف املجال الوظيفي، أو زيادة 
الرضا الوظيفي للمعلمة يف الوظيفة اجلديدة.

جـ/ أسباب التسب الوظيفي للمعلامت يف التعليم 
األهل العام: 

عدم الرضا عن العمل لسوء املناخ التنظيمي،   
املتعلقة  املزايا  توفر  عدم  نتيجة  الرضا  عدم  ويكون 
باملناخ التنظيمي مثل األجور والصاحيات والعاقات 

واالتصاالت. 
وصنف احلريب )1425هـ( أسباب الترسب إىل: 

والرضا . 1 باألجور  خاصة  تنظيمية:  أسباب 
األجور  مقدار  ،مثل  العمل  وحجم  الوظيفي 
واملرتبات بكافة أنواعها، عدم الشعور باألمان 
التقويم  عدم  العمل،  يف  املركزية  العمل،  يف 
فرص  وجود  عدم  الوظيفة،  ملحتوى  الصحيح 
العاقات  ضعف  املهني،  والتطوير  للتقدم 

واالتصاالت وعدم االندماج بن املعلات.
والبطالة . 2 بالتضخم  خاصة  اقتصادية:  أسباب 

التضخم  إن  حيث  العاملة،  القوى  وتركيبة 
إىل  الدخول  يف  املعلات  من  أكر  عددًا  يشجع 
التوظيف  مستويات  إىل  إضافة  العمل،  سوق 
العايل يوفر فرص عمل متعددة قد حتفز املعلمة 
أخرى،  مدرسة  إىل  واالنتقال  عملها  ترك  إىل 
تنخفض  البطالة  نسبة  ارتفعت  كلا  حيث 
معدالت الترسب، كا أن تركيبة القوى العاملة 
دور،  هلا  الشباب  نسبة  متثله  وما  املعلات  من 
فوجود نسبة كبرية من املعلات الشابات وتوافر 

فرص عمل بديلة يدفعهن إىل الترسب.
واالحتياجات . 3 بالقيم  تتعلق  شخصية:  أسباب 

اخلدمة،  ومدة  والعمر  واالجتاهات  والدوافع 
فالقيم مثل الرغبة يف احلصول عىل تعليم لألبناء 
الرغبات  كانت  كلا  أنه  كا  أفضل،  بطريقة 
الشخصية واملتطلبات الوظيفية متشاهبة إىل حد 
كبري كان معدل الترسب أقل، ومن الدوافع عدم 
التوافق بن احلاجات التي تشعر هبا املعلات يف 
اإلدارة،  هلن  تقدمها  التي  واحلوافز  املدرسة 
االجتاعية  املسؤولية  زادت  كلا  أنه  باإلضافة 
كلا  املعلمة  مسؤوليات  زادت  كلا  واألرسية 
كان دافعًا هلا عن البحث عن بدائل أفضل من 

وظيفتها احلالية.
أو  تنظيمية  األسباب  كانت  أنه مها  يتضح  مما سبق 
ارتباطها  فإنه يتضح  الترسب  اقتصادية أو شخصية يف 

معا باحلوافز وبالرضا وباالغرتاب الوظيفي.
د/ نامذج التسب الوظيفي: 

نموذج موبي: يوضح نموذج موبي يف الترسب . 1
أن قرار ترك العمل يبدأ بالتفكري يف ترك العمل 
النهائي  القرار  اختاذ  ،ثم  تركه  يف  الرغبة  إىل 
لذلك، وتتلخص خطوات نموذج موبي يف أن 
بعدة  يمر  العمل  ترك  قرار  اختاذه  قبل  املوظف 
خطوات،وهي )تقييم الوظيفة احلالية، الشعور 
بالرضا أو عدم الرضا، الشعور بالرغبة يف ترك 
تقييم  بدائل،  عن  البحث  يف  الرغبة  العمل، 
تكاليف ترك العمل، البحث عن البدائل، تقييم 
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والوظيفة  البديلة  الوظيفة  بن  املقارنة  البدائل، 
العمل  ترك  العمل،  ترك  أو  البقاء  احلالية، 

)احلريب، 1425هـ(.
نموذج برايس: ويقوم النموذج عىل افرتاض أنه . 2

إذا توافرت الفرصة الوظيفية كان هناك دافعية 
للرتك، وخصوصًا بتداخل عوامل أخرى مثل: 
الروتن واملركزية وعبء العمل، بينا إذا كانت 
وعدالة  مناسب  واتصال  جيدة  رواتب  هناك 
تنظيمية، وإمكانية للرتقية كانت الدافعية للرتك 
أقل، كا أشار نموذج برايس إىل تداخل حمددات 
أخرى مثل التدريب واملسؤولية وحجم التنظيم 

برايس )يف الريس، 1428هـ(.
أن  يف  تتفق  أهنا  السابقة  الناذج  من  ياحظ   -
عدم الرضا له دور كبري يف الترسب للموظفن، وهو ما 
جيب عىل ماك املدارس األهلية يف التعليم األهي العام 
وضعه يف عن االعتبار عند الترسب الوظيفي للمعلات 
من حيث التوصل إىل حمددات مرتبطة بالترسب للتغلب 

عليه.
رئيسة  حمددات  وبرايس  موبي  من  كل  وضع   -
للترسب الوظيفي ينطبق بطبيعة احلال عىل املعلات يف 
خطوات  موبي  عرض  ،وكذلك  العام  األهي  التعليم 

تسبق قرار ترك العمل.
األهل  التعليم  يف  التسب  مشكلة  حل  سبل  هـ/ 

العام: 
من الصعب أن يتم القضاء عىل الترسب يف التعليم 
من  العاقات  لطبيعة  ،وذلك  تام  بشكل  العام  األهي 

جهة ،ولطبيعة النفس البرشية من جهة أخرى، وبالتايل 
العمل  الترسب هو  ملواجهة مشكلة  األنسب  احلل  فإن 
،وتستطيع  املرغوبة  احلدود  ضمن  معدالهتا  جعل  عىل 
الترسب  معدالت  خفض  عىل  السيطرة  التعليم  وزارة 

عن طريق مايي )اهلليل، 1424هـ (:
وضع سياسات سليمة.  -

الوظيفي  االستقرار  سبل  توفري  عىل  العمل   -
للمعلات.

حتديد مسؤولية الوزارة يف مشكلة الترسب بن   -
املدارس األهلية التابعة للوزارة.

الرتكيز عىل برامج التوعية جتاه الترسب.  -
و/ مسؤوليات مالك املدارس: 

إقامة اتصاالت وثيقة مع املديرات ومساعدهتم   -
املعلات  من  املستقبلية  االحتياجات  توفري  يف 

وختفيض حاالت االستبعاد املؤقت.
لزيادة  واضحة  سياسات  وضع  عىل  العمل   -

رواتب املعلات.
كا أنه من املهم مواكبة التغريات احلاصلة يف وزارة 
التعليم، ورضورة تقليل الفوارق بن امتيازات املعلات 
االمتيازات  يف  واملساواة  واألهي  احلكومي  التعليم  يف 
هلن  الوظيفي  االستقرار  لتحقيق  وذلك  املعلات،  بن 

واحلد من معدالت الترسب.
العربية  اململكة  يف  األهل  التعليم  سياسة  ز/ 

السعودية:
نصت سياسة التعليم يف اململكة عىل » تشجيع   
الدولة التعليم األهي يف كافة مراحله، وخيضع اإلرشاف 
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اجلهات التعليمية املختصة فنيًا وإداريًا ».
اململكة  يف  األهي  التعليم  سياسة  واكبت  حيث 
األهي  التعليم  نرش  يف  يرى  الذي  املعارص،  االجتاه 
املواطنن  لتعليم  متعددة  روافد  إلجياد  ،وذلك  رضورة 

وحتقيق املشاركة املجتمعية )احلامد، 1425هـ(.
له  أفردت  فقد  اهتام  من  اململكة  توليه  ملا  ونظرًا 
فصًا كاما يف وثيقة سياسة التعليم يف اململكة )وزارة 

املعارف، 1416هـ(جاء فيه: 
تشجع الدولة التعليم األهي يف كافة مراحله.. 1
خاص . 2 األهلية  املدارس  بافتتاح  الرتخيص 

باجلهات التعليمية.
يوضح نظام التعليم األهي الرشوط التي جيب . 3

توافرها فيه والواجبات التي يلتزم هبا.
التعليم األهي ضان . 4 الدولة عىل  حيقق إرشاف 

مستوى مناسب من الرتبية والتعليم.
مقتضيات . 5 وفق  املدرسة  اجتاه  صحة  ضان 

اإلسام.
تقرير مدى املساعدة املالية التي تقرر للمدارس.. 6

األهلية  املدارس  افتتاح  يف  املتنامية  الزيادة  وتشري 
الطاب  من  عدد  أكر  شجع  متميز  تعليم  تقديم  إىل 
والطالبات عىل االلتحاق باملدارس األهلية ومن مظاهر 

هذا التنامي: 
تقديم برامج تربوية ترتقي ملنسويب املدارس.. 1
بفاعليات . 2 الرسمية  التعليمية  املناهج  إثراء 

إضافية علمية وعملية ، لرفع مستوى التحصيل 

العلمي لدى الطاب والطالبات.
والتقييمية . 3 التعليمية  الوسائل  بعض  استخدام 

مستوى  لرفع  العلمية  املادة  تقديم  يف  احلديثة 
من  وبالرغم  1432هـ(.  )احلقيل،  املعلمن 
اجلهود املثمرة التي يبذهلا كثري من ماك املدارس 
مدارسهم  برامج  حتسن  أجل  من  اخلاصة 
لرفع  وجتديدها  وتطويرها  والتعليمية  الرتبوية 
أن  إال  للمتعلمن،  العلمي  التحصيل  مستوى 
الترسب من قبل املعلات يبدد مثل هذه اجلهود.

الدراسات السابقة: 
إىل  )1425هـ(  خالد  النصار،  دراسة  هدفت 
يواجهها  التي  والفنية  اإلدارية  املشكات  عىل  التعرف 
نظر  وجهة  من  األهلية  املدارس  يف  السعودي  املعلم 
املعلمن ومديري املدارس، كا هدفت إىل التعرف عىل 
إدارك  يف  الدراسة  عينة  نظر  وجهات  اختاف  مدى 
املرحلة  املؤهل،  )الوظيفة،  متغري  وفق  املشكات  هذه 
الدراسية، اخلرة( والتوصل إىل مقرتحات تسهم يف حل 
املسحي  باملنهج  الدراسة  تطبيق  وتم  املشكات،  تلك 
عىل عينة عشوائية من معلمي املدارس األهلية ومديرهيا 
مدير،   107 املديرين  عدد  بلغ  حيث  العام،  التعليم  يف 
االستبانة، وتوصلت  الباحث  وإستخدام  معلم  و503 

الدراسة إىل جمموعة من النتائج أمهها: 
األهي  العام  التعلم  يف  اإلدارية  املشكات  إن   -
الراتب، وعدم وجود عقد  انخفاض  تتمثل يف 
الرسمية  اجلهات  احتساب  وعدم  موحد، 
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خدمة املعلم السعودي يف املدارس األهلية عند 
التحاقه بالعمل احلكومي.

متثلت املشكلة الفنية بدرجة كبرية جدًا يف نظرة   -
وسيلة  أهنا  عىل  األهلية  للمدارس  الطاب 
املشكات  أقل  أن  حن  يف  النجاح،  لتحقيق 
املدرسة  مدير  اهتام  ضعف  كانت  اإلدارية 

األهلية بحل مشكات املعلم السعودي.
إىل  )1428هـ(  راشد  الدورسي،  دراسة  هدفت 
يف  السعودي  املعلم  يواجها  التي  املشكات  إيضاح 
التعليم األهي بمدينة الرياض، واقرتاح حلول مناسبة. 
أداة  واالستبانة  املسحي  املنهج  الباحث  واستخدام 
للدراسة، وتم تطبيقها عىل 360 معلم يف التعليم األهي 
النتائج من  العديد من  الدراسة إىل  الثانوي، وتوصلت 
واجتاعية  تعليمية  مشكات  يواجه  املعلم  أن  أمهها 
بأعباء  املعلم  تكليف  إىل  باإلضافة  ونفسية،  واقتصادية 
ومتطلبات  الراتب  بن  ماءمة  اليوجد  أنه  كا  إدارية، 

احلياة االجتاعية.
هدفت دراسة العمري، عي )1428هـ( إىل الكشف 
للمعلمن  الوظيفي  االنسحاب  يف  املؤثرة  العوامل  عن 
السعودين من التعليم األهي،واستخدم الباحث املنهج 
الوصفي واالستبانة أداة جلمع املعلومات وتكون جمتمع 
الدراسة من 38 مديرًا و 140 معلم. وخلصت الدراسة 
مسببات  أهم  من  أن  أمهها  النتائج  من  جمموعة  إىل 
االنسحاب من التعليم األهي الثانوي قلة األجر، وعدم 

الرتقي وانعدام األمان الوظيفي.
إىل  )1428هـ(  الريس،  نوره  دراسة  هدفت 

املعلات  لدى  الوظيفي  الترسب  أسباب  عىل  التعرف 
بالرياض  الثانوية  األهلية  املدارس  يف  السعوديات 
معدل  وحتديد  واملديرات،  املعلات  نظر  وجهة  من 
الترسب، والتعرف عىل املقرتحات التي تساعد يف احلد 
من الترسب. وتوصلت الباحثة إىل أن من أهم أسباب 
انخفاض  املعلات  نظر  وجهة  من  الوظيفي  الترسب 
باألمن  الشعور  وعدم  حوافز،  وجود  وعدم  الراتب 
املعلمة  منح  وعدم   . األمومة  إجازة  وقر  الوظيفي 

إجازه اضطرارية.
)1429هـ(  عبدالعزيز  الشثري،  دراسة  وهتدف 
اإلدارة  تواجهها  التي  املشكات  أهم  إيضاح  إىل 
املدرسية يف املدارس األهلية، وتتعلق باملعلمن ومالك 
املدرسة، والطاب، وأولياء األمور، وإرشاف اجلهات 
احلكومية، واألسباب التي تؤدي إىل حدوث املشكات 
واملقرتحات املؤدية لذلك، واستخدمت الدراسة املنهج 
االستبانة،  كانت  الدراسة  وأداة  املسحي  الوصفي 
وتكون جمتمع الدراسة من مجيع مدراء املدارس الثانوية 

بالرياض وعددهم 86 مديرًا.
أن  أمهها  النتائج  من  عدد  إىل  الدراسة  وتوصلت 
يف  العمل  ترك  األهي  التعليم  يف  املعلم  مشكات 
الصف،  إدارة  وضعف  الدرايس،  العام  أثناء  املدرسة 
وعدم الدقة يف منح الدرجات، وعدم اجلدية يف العمل، 

وقلة استخدام الوسائل التعليمية.
بيان  )1432هـ(إىل  نايف  العنزي،  دراسة  هدفت 
أهم أسباب الترسب الوظيفي لدى املعلمن السعودين 
إىل  أيضًا-  وهدفت-  الثانوية،  األهلية  املدارس  يف 
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ظاهرة  من  للحد  واحللول  املقرتحات  عىل  التعرف 
التحليي،  الوصفي  املنهج  الباحث  واستخدم  الترسب 
وتكون جمتمع الدراسة من مجيع املعلمن السعودين يف 
املدارس الثانوية األهلية من الفصل الدرايس الثاين لعام 

1432هـ وتم تطبيقها عىل )139( معلم.
أمهها:  من  النتائج  من  عدد  إىل  الدراسة  وخلصت 
تفاوت  يف  األهي  التعليم  يف  الترسب  أسباب  تتمثل 
وندرة  الوظيفي،  الرتقي  فرص  وندرة  املعلمن،  راتب 
معلمي  مع  مقارنة  أكثر  لساعات  والعمل  االبتعاث، 
التي  املقرتحات  أهم  ومتثلت  احلكومية،  املدارس 
توصلت إليها الدراسة للحد من الترسب الوظيفي لدى 
املعلمن السعودين يف حتديد عدد الساعات واحلصص 
العائد  وزيادة  للرواتب،  أدنى  حد  ووضع  للمعلمن، 

املادي الذي حيصل عليه املعلم باملدارس األهلية.
     (Prihciotta وهدفت دراسة ماك كريث وبرونكوتا
الترسب  أسباب  معرفة   Mc Grath, 2005 &إىل 
األهلية  املدارس  أنواع  املعلمن يف مجيع  لدى  الوظيفي 
عىل  تطبيقها  وتم  اإلمريكية،  املتحدة  الواليات  يف 
)1999-2001م(  عامي  بن  املترسبن  املعلمن  مجيع 
وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج أمهها: أن من 
أسباب الترسب الوظيفي ضعف دعم اإلدارة املدرسية، 
وعدم رضا أفراد العينة عن الراتب، وعدم انتظام الطلبة 
القرارات  يف  املعلمن  دور  وحمدودية  الفصول،  داخل 
ضعف  عىل  أمجعوا  املترسبن  املعلمن  وأن  املدرسية، 
عملوا  التي  املدارس  مجيع  يف  املدرسية  املنظات  طبيعة 

فيها.

بوضوح  تبن  السابقة  الدراسات  وبمراجعة 
األهلية  املدارس  معلم  منها  يعاين  التي  املشكات 
حيث  األهي  التعليم  من  الوظيفي  الترسب  وأسباب 
اتفقت الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف التايل : 
التعليم  معلمي  تواجه  التي  املشكات   -
و)الدورسي،  1425هـ(  )النصار،  دراسة  مثل  األهي 

1428هـ( و )الشثري، 1429هـ(.
األهي  التعليم  من  الوظيفي  الترسب  أسباب   -
الريس،  )نوره  و  1428هـ(  )العمري،  دراسة  مثل 
كريث  )ماك  و  1432هـ(  )العنزي،  و  1428هـ( 

برنوكوتا، 2005م( .
السابقة  الدراسات  عن  احلالية  الدراسة  واختلفت 
احلالية  الدراسة  جاءت  منها:   اجلوانب،  بعض  يف 
املدارس  معلات  بترسب  العاقة  ذات  العوامل  ملعرفة 
االبتدائي  الثاث  بمراحله  العام  التعليم  يف  األهلية 
إىل  احلالية  الدراسة  تسعى  كا  والثانوي،  واملتوسط 
نظر  وجهة  من  بالترسب  العاقة  ذات  العوامل  معرفة 
ماك املدارس ومقرتحاهتا من خال نتائج الدراسة يف 
حن كانت الدراسات السابقة تقتر عىل معرفة وجهة 
نظر ماك  لوجهة  اعتبار  دون  واملديرين،  املعلمن  نظر 

املدارس األهلية.
السابقة  الدراسات  احلالية من  الدراسة  أفادت  وقد 
يف بعض اجلوانب ، منها: بلورة مشكلة الدراسة واختيار 
أداة  وبناء  املسحي،  الوصفي  املنهج  وهو  منهجها 
املستخدمة  اإلحصائية  واألساليب  وحماورها  الدراسة، 
احلالية  الدراسة  نتائج  ربط  تم  حيث  وإجراءاهتا،  فيها 
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بنتائج الدراسات السابقة والبدء من حيث انتهت، وبناء 
أدبيات الدراسة احلالية.

منهجية الدراسة وإجراءاتا: 
أ- منهج الدراسة: 

ملناسبته  املسحي،  الوصفي  املنهج  الباحثة  اتبعت 
يتوقف  ال  املسحي  واملنهج  وأسئلتها،  الدراسة  لطبيعة 
ملحاولة  ذلك  يتعدى  بل  فقط،  الظاهرة  وصف  عىل 
أن  دون  فيها  املؤثرة  واملتغريات  الظاهرة  عن  الكشف 
األسباب  استنتاج  أو  العاقة  دراسة  إىل  ذلك  يتجاوز 

)العساف، 1995م، ص:191(. 
ب- جمتمع وعينة الدراسة: 

تكون جمتمع الدراسة احلالية من مجيع ماك املدارس 
والبالغ  الرياض  مدينة  يف  العام  التعليم  يف  األهلية 

عددهم ) 118 ( مالك .
عينة الدراسة: 

)118( البالغ  املجتمع  أفراد  مجيع  عىل  تطبيقها  تم 
صاحلة  )80(استبانة  االستبانة  عائد  وكان  مالك 

للتحليل اإلحصائي.
ج- أداة الدراسة: 

من  باألفادة  استبانتها  بتصميم  الباحثة  قامت 
باخلطوات  قامت  ثم  ومن  املشاهبة،  السابقة  الدراسات 

التالية، للتحقق من صاحيتها للتطبيق امليداين .
د- صدق أداة الدراسة: 

 الصدق الظاهري لألداة :. 1
 للتعرف عىل مدى صدق أداة الدراسة يف قياس ما 
املحكمن،  )11(من  عىل  عرضها  تم  لقياسه  وضعت 
ويف ضوء آرائهم قامت الباحثة بإعداد أداة هذه الدراسة 

بصورهتا النهائية.
2.  صدق االتساق الداخل لألداة : 

الدراسة  ألداة  الظاهري  الصدق  من  التأكد  بعد 
قامت الباحثة بتطبيقها ميدانيًا وعىل بيانات العينة قامت 
الباحثة بحساب معامل االرتباط بريسون ملعرفة الصدق 
االرتباط  معامل  حساب  تم  حيث  لاستبانة،  الداخي 
بالدرجة  االستبانة  عبارات  من  عبارة  كل  درجة  بن 
الكلية للمحور الذي تنتمي إليه العبارة كا توضح ذلك 

اجلداول التالية:

معامل االرتباط بالمحوررقم العبارةمعامل االرتباط بالمحوررقم العبارة
10.425**50.669**
20.688**60.553**
30.578**70.506**

40.688**80.505**

الجدول رقم )1(
معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور األول بالدرجة الكلية للمحور

** دال عند مستوى الداللة 0.01 فأقل 
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يتضح من اجلداول )1 – 4( أن قيم معامل ارتباط 
ودالة  موجبة  حمورها  مع  العبارات  من  عبارة  كل 

إحصائيًا عند مستوي الداللة )0.01( فأقل مما يدل عىل 
صدق اتساقها مع حماورها.

الجدول رقم )2(
معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور الثاني بالدرجة الكلية للمحور

الجدول رقم )3(
معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور الثالث بالدرجة الكلية للمحور

الجدول رقم )4(
معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور الرابع بالدرجة الكلية للمحور

** دال عند مستوى الداللة 0.01 فأقل 

** دال عند مستوى الداللة 0.01 فأقل 

معامل االرتباط بالمحوررقم العبارةمعامل االرتباط بالمحوررقم العبارة
10.747**60.855**
20.581**80.758**
30.836**90.666**

50.435**100.526**

معامل االرتباط بالمحوررقم العبارة  معامل االرتباط بالمحوررقم العبارة
10.468**60.834**
20.926**70.874**
40.684**80.843**
50.924**--

معامل االرتباط بالمحوررقم العبارة  معامل االرتباط بالمحوررقم العبارة
10.642**70.734**
20.723**90.883**
30.656**100.759**
40.769**110.608**
50.810**120.672**
60.800**--

** دال عند مستوى الداللة 0.01 فأقل 
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هـ- ثبات أداة الدراسة: 
)االستبانة(  الدراسة  أداة  ثبات  مدى  لقياس 
من  للتأكد  نباخ(  كرو  ألفا  )معادلة  الباحثة  استخدمت 
ثبات أداة الدراسة، واجلدول رقم )5( يوضح معامات 

ثبات أداة الدراسة.
 

جدول رقم )5(
معامل ألفا كرو نباخ لقياس ثبات أداة الدراسة

الثبات  معامل  أن   )5( رقم  اجلدول  من  يتضح 
0.8663 ( وهذا يدل عىل أن  العام عاٍل، حيث بلغ ) 
االعتاد  يمكن  مرتفعة  ثبات  بدرجة  تتمتع  االستبانة 

عليها يف التطبيق امليداين للدراسة .
 و- أساليب املعاجلة اإلحصائية : 

التي  البيانات  وحتليل  الدراسة  أهداف  لتحقيق 
األساليب  من  العديد  استخدام  تم  فقد  جتميعها،  تم 
اإلحصائية املناسبة باستخدام احلزم اإلحصائية للعلوم 
 Statistical Package for Social االجتاعية 

. Sciences
وذلك بعد أن تم ترميز وإدخال البيانات إىل احلاسب 
احلدود   ( الثاثي  املقياس  خايا  طول  ولتحديد  اآليل، 
الدنيا والعليا ( املستخدم يف حماور الدراسة، تم حساب 
املقياس  تقسيمه عىل عدد خايا  ثم   ،)2=1-3 املدى) 
 =3/2 أي)  الصحيح  اخللية  طول  عىل  للحصول 
قيمة  أقل  إىل  القيمة  هذه  إضافة  تم  ذلك  بعد   )0.67
يف املقياس ) أو بداية املقياس وهي الواحد الصحيح(، 
أصبح  وهكذا  اخللية،  هلذه  األعىل  احلد  لتحديد  وذلك 

طول اخلايا كا يأيت : 
كل  نحو  موافق(  )غري  يمثل   1.67 إىل   1 من   •

عبارة باختاف املحور املراد قياسه.
2.34 يمثل )موافق إىل حد ما(  1.68 إىل  من   •

نحو كل عبارة باختاف املحور املراد قياسه.
كل  نحو   ) )موافق  يمثل   3.00 إىل   2.35 من   •

عبارة باختاف املحور املراد قياسه.
وبعد ذلك تم حساب املقاييس اإلحصائية التالية :

عىل . 1 للتعرف  املئوية  والنسب  التكرارات 
عينة  ألفراد  والوظيفية  الشخصية  اخلصائص 
جتاه  أفرادها  استجابات  وحتديد  الدراسة 

 عددمحاور االستبانة
العبارات

 ثبات
المحور

 العوامل الشخصية ذات العوامل
 الشخصية ذات العالقة بالتسرب

 لدى المعلمات في المدارس
 األهلية بالتعليم العام من وجهة

نظر مالك المدارس

80.7694

 العوامل المادية ذات العالقة
 بالتسرب لدى المعلمات في

 المدارس األهلية بالتعليم العام من
وجهة نظر مالك المدارس

80.7485

 العوامل ذات العالقة بالبيئة
 المدرسية وبالتسرب لدى

 المعلمات في المدارس األهلية
 بالتعليم العام من وجهة نظر مالك

المدارس

70.9068

 مقترحات للحد من العوامل ذات
 العالقة بتسرب معلمات المدارس
 األهلية في التعليم العام من وجهة

نظر مالك المدارس

110.9073

340.8663الثبات العام
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أداة  تتضمنها  التي  الرئيسة  املحاور  عبارات 
الدراسة.

)املرجح( . 2 املوزون  احلسايب  املتوسط 
مدى  ملعرفة  وذلك    «Weighted Mean»
عينة  أفراد  استجابات  انخفاض  أو  ارتفاع 
متغريات  عبارات  من  عبارة  كل  عىل  الدراسة 
الدراسة األساسية، مع العلم بأنه يفيد يف ترتيب 

العبارات حسب أعىل متوسط حسايب موزون.
ملعرفة . 3 وذلك   «Mean» احلسايب  املتوسط 

أفراد  استجابات  انخفاض  أو  ارتفاع  مدى 
)متوسط  الرئيسة  املحاور  عن  الدراسة  عينة 
يف  يفيد  بأنه  العلم  مع  العبارات(،  متوسطات 

ترتيب املحاور حسب أعىل متوسط حسايب.
4 . Standard» املعياري  االنحراف  استخدام  تم 

انحراف  مدى  عىل  للتعرف   «Deviation

عبارة  لكل  الدراسة  عينة  أفراد  استجابات 
حمور  ولكل  الدراسة،  متغريات  عبارات  من 
احلسايب.  متوسطها  عن  الرئيسة  املحاور  من 
وياحظ أن االنحراف املعياري يوضح التشتت 
يف استجابات أفراد عينة الدراسة لكل عبارة من 
املحاور  إىل جانب  الدراسة،  متغريات  عبارات 
الرئيسة، فكلا اقرتبت قيمته من الصفر تركزت 

االستجابات وانخفض تشتتها بن املقياس.
5 . Independent  : ت   « اختبار  استخدام  تم 

Sample T-test « لتوضيح داللة الفروق بن 

إجابات أفراد الدراسة باختاف ختصصهم.

األحادي . 6 التباين  حتليل  اختبار  استخدام  تم 
داللة  لتوضيح   ،»One Way ANOVA«
باختاف  الدراسة  أفراد  إجابات  بن  الفروق 

سنوات اخلرة يف امتاك املدرسة األهلية.
صالح . 7 لتوضيح  شيفيه،  اختبار  استخدام  تم 

الفروق التي بينها اختبار حتليل التباين األحادي 
.»One Way ANOVA«

نتائج الدراسة وتفسريها:
أ: النتائج املتعلقة بوصف أفراد الدراسة:

جدول رقم )6(
توزيع أفراد الدراسة وفق متغير التخصص

أفراد  من   )59( أن   )6( رقم  اجلدول  من  يتضح 
أفراد  إمجايل  من   73.8% نسبته  ما  يمثلون  الدراسة 
أفراد  من  األكثر  الفئة  وهم  تربوي  ختصصهم  الدراسة 
الدراسة، بينا )21( منهم يمثلون ما نسبته 26.2 % من 

إمجايل أفراد الدراسة ختصصهم غري تربوي.

النسبةالتكرارالتخصص
5973.8تربوي

2126.3غير تربوي
%80100المجموع
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جدول رقم )7(
توزيع أفراد الدراسة وفق متغير الجنسية

أفراد  من   )80( أن   )7( رقم  اجلدول  من  يتضح 
أفراد  إمجايل  من   100% نسبته  ما  يمثلون  الدراسة 

الدراسة سعوديون وهم مجيع أفراد الدراسة.

جدول رقم )8(
توزيع أفراد الدراسة وفق متغير سنوات الخبرة في امتالك 

المدرسة األهلية

أفراد  من   )44( أن   )8( رقم  اجلدول  من  يتضح 
الدراسة يمثلون ما نسبته %55.من إمجايل أفراد الدراسة 
 10 من  أكثر  أهلية  مدرسة  امتاك  يف  خرهتم  سنوات 
بينا  الدراسة،  أفراد  من  األكثر  الفئة  وهم   ، سنوات 
أفراد  إمجايل  من   38.8% نسبته  ما  يمثلون  منهم   )31(

الدراسة سنوات خرهتم يف امتاك مدرسة أهلية من 5 
إىل 10 سنوات، و )5( منهم يمثلون ما نسبته %6.3 من 
إمجايل أفراد الدراسة سنوات خرهتم يف امتاك مدرسة 

أهلية أقل من 5 سنوات.

جدول رقم )9(
المطلوبة  الدراسة وفق متغير نسبة السعودة  أفراد  توزيع 

من قبل الوزارة متحققة في المدرسة

يتضح من اجلدول رقم )9( أن مجيع أفراد الدراسة 
البالغ عددهم )80( حققوا نسبة السعودة املطلوبة من 

قبل الوزارة يف مدارسهم.

النسبةالتكرارالجنسية
80100.0سعودي
%80100المجموع

النسبةالتكرارسنوات الخبرة
56.3أقل من 5سنوات

3138.8من 5إلى10 سنوات
4455.0أكثر من10 سنوات

%80100المجموع

 نسبة السعودة المطلوبة من قبل
 الوزارة متحققة في المدرسة

النسبةالتكرار

80100.0نعم
%80100المجموع
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ب: النتائج املتعلقة بأسئلة الدراسة: 
السؤال األول: »ما العوامل الشخصية ذات العاقة 
بالتعليم  األهلية  املدارس  يف  املعلات  لدى  بالترسب 

العام من وجهة نظر ماك املدارس »؟
العاقة  ذات  الشخصية  العوامل  عىل  للتعرف 
بالترسب لدى املعلات يف املدارس األهلية بالتعليم العام 

التكرارات  حساب  تم  املدارس  ماك  نظر  وجهة  من 
واالنحرافات  احلسابية  واملتوسطات  املئوية  والنسب 
املعيارية والرتب الستجابات أفراد الدراسة عىل عبارات 
لدى  بالترسب  العاقة  ذات  الشخصية  العوامل  حمور 
،وجاءت  العام  بالتعليم  األهلية  املدارس  يف  املعلات 

النتائج كا يوضحها اجلدول رقم 10:

جدول رقم )10(
استجابات أفراد الدراسة على عبارات محور العوامل الشخصية ذات العالقة بالتسرب لدى المعلمات في المدارس األهلية 

بالتعليم العام مرتبة تنازلياً حسب متوسطات الموافقة

 رقم
العبارةالعبارة

 المتوسطدرجة الموافقةالتكرار
الحسابي

 االنحراف
الرتبةالمعياري

 موافق إلىموافق النسبة
غير موافقحد ما

1
 ضعف التأهيل

 األكاديمي للمعلمة
 المتقدمة للعمل في
المدارس األهلية

7361ك
2.900.3411 %91.37.51.3

3
 ضعف الدافعية

 لدى المعلمة نحو
االستمرار في العمل

6893ك
2.810.4802 %85.011.33.8

2
 كثرة أعباء المعلمة
 األسرية واالنشغال
بأكثر من مسؤولية

442610ك
2.420.7083 %55.032.512.5

8
 افتقاد المدرسة األهلية

 إلى حضانة تعتني
بأطفال المعلمة

55916ك
1.860.4974 %6.373.820.0

 قصر إجازة األمومة6
في المدارس األهلية

265131.860.4135ك %2.581.316.3

4
 صعوبة حصول

 المعلمة على إجازات
مرضية واضطرارية

43739ك
1.560.5926 %5.046.348.8

5
 عدم احترام المعلمة
 من قبل الطالبات في

المدارس األهلية

23840ك
1.530.5517 %2.547.550.0

 جهل المعلمة بطريقة7
الحصول على حقوقها

227511.390.5398ك %2.533.863.8
2.040.226المتوسط العام



جملة الشمال للعلوم اإلنسانية، اجمللد )3(،  العدد )1(، جامعة احلدود الشمالية )1439هـ / 2018م(        107-75

91

من خال النتائج املوضحة باجلدول رقم ١٠ يتضح أن 
أفراد الدراسة موافقون إىل حد ما عىل العوامل الشخصية 
األهلية  املدارس  املعلات يف  بالترسب لدى  العاقة  ذات 
3.00( وهو متوسط  العام بمتوسط )2.04 من  بالتعليم 
 1.68 الثاثي )من  املقياس  الثالثة من فئات  الفئة  يقع يف 
إىل  )موافق  خيار  إىل  تشري  التي  الفئة  وهي   )2.34 إىل 
املوضحة  النتائج  خال  ومن  الدراسة.  أداة  عىل  ما(  حد 
أعاه يتضح أن هناك تفاوتًا يف موافقة أفراد الدراسة عىل 
العوامل الشخصية ذات العاقة بالترسب لدى املعلات يف 
املدارس األهلية بالتعليم العام حيث تراوحت متوسطات 
بالترسب  العاقة  ذات  الشخصية  العوامل  موافقتهم عىل 
بن  ما  العام  بالتعليم  األهلية  املدارس  يف  املعلات  لدى 
)1.39 إىل 2.90 ( وهي متوسطات تقع يف الفئتن األوىل 
و الثالثة من فئات املقياس الثاثي واللتن تشريان إىل )غري 
موافق / موافق( عىل أداة الدراسة مما يوضح التفاوت يف 
موافقة أفراد الدراسة عىل العوامل الشخصية ذات العاقة 
بالترسب لدى املعلات يف املدارس األهلية بالتعليم العام ، 
حيث يتضح من النتائج أن أفراد الدراسة موافقون إىل حد 
ما عىل ثاثة من العوامل الشخصية ذات العاقة بالترسب 
لدى املعلات يف املدارس األهلية بالتعليم العام تتمثل يف 
العبارات رقم )1، 3، 2( والتي تم ترتيبها تنازليًا حسب 

موافقة أفراد الدراسة عليها إىل حد ما كالتايل: 
التأهيل  وهي»ضعف   )1( رقم  العبارة  جاءت   .1
املدارس  يف  للعمل  املتقدمة  للمعلمة  األكاديمي 
أفراد  موافقة  حيث  من  األوىل  باملرتبة  األهلية« 
الدراسة عليها إىل حد ما بمتوسط )2.90 من 3(.

الدافعية  وهي»ضعف   )3( رقم  العبارة  جاءت   .2
باملرتبة  العمل«  يف  االستمرار  نحو  املعلمة  لدى 
إىل  عليها  الدراسة  أفراد  موافقة  حيث  من  الثانية 

حد ما بمتوسط )2.81 من 35(.

املعلمة  أعباء  وهي»كثرة   )2( رقم  العبارة  جاءت   .3
باملرتبة  مسؤولية«  من  بأكثر  واالنشغال  األرسية 
إىل  عليها  الدراسة  أفراد  موافقة  حيث  من  الثالثة 

حد ما بمتوسط )2.42 من 3(.
كا يتضح من النتائج أن أفراد الدراسة موافقون إىل حد 
ما عىل اثنن من العوامل الشخصية ذات العاقة بالترسب 
تتمثان  العام  بالتعليم  األهلية  املدارس  يف  املعلات  لدى 
يف العبارتن رقم )8، 6( واللتن تم ترتيبها تنازليًا حسب 

موافقة أفراد الدراسة عليها إىل حد ما كالتايل: 
املدرسة  »افتقاد  وهي   )8( رقم  العبارة  جاءت   .1
باملرتبة  املعلمة«  بأطفال  تعتني  حضانة  إىل  األهلية 
إىل  عليها  الدراسة  أفراد  موافقة  حيث  من  األوىل 

حد ما بمتوسط )1.86 من 3(.
جاءت العبارة رقم )6( وهي»قر إجازة األمومة   .2
يف املدارس األهلية« باملرتبة الثانية من حيث موافقة 
أفراد الدراسة عليها إىل حد ما بمتوسط )1.86 من 

.)3
موافقن  غري  الدراسة  أفراد  أن  النتائج  من  يتضح  كا 
بالترسب  العاقة  ذات  الشخصية  العوامل  من  ثاثة  عىل 
لدى املعلات يف املدارس األهلية بالتعليم العام، تتمثل يف 
العبارات رقم )4، 5، 7( والتي تم ترتيبها تنازليًا حسب 

عدم موافقة أفراد الدراسة عليها كالتايل: 
حصول  وهي»صعوبة   )4( رقم  العبارة  جاءت   .1
باملرتبة  واضطرارية«  مرضية  إجازات  عىل  املعلمة 
األوىل من حيث عدم موافقة أفراد الدراسة عليها 

بمتوسط )1.56 من 3(.
جاءت العبارة رقم )5( وهي»عدم احرتام املعلمة   .2
باملرتبة  األهلية«  املدارس  يف  الطالبات  قبل  من 
الدراسة عليها  أفراد  الثانية من حيث عدم موافقة 

بمتوسط )1.53 من 3(.
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جاءت العبارة رقم )7( وهي»جهل املعلمة بطريقة   .3
حيث  من  الثالثة  باملرتبة  حقوقها«  عىل  احلصول 
عدم موافقة أفراد الدراسة عليها بمتوسط )1.39 

من 3(.
أبرز  أن  يتضح  أعاه  املوضحة  النتائج  خال  من 
املعلات  لدى  بالترسب  العاقة  ذات  الشخصية  العوامل 
يف املدارس األهلية بالتعليم العام تتمثل يف ضعف التأهيل 
املدارس  يف  العمل  عىل  املتقدمة  للمعلمة  األكاديمي 
األهلية، وتفرس هذه النتيجة بأن ضعف التأهيل األكاديمي 
للمعلمة املتقدمة عىل العمل يف املدارس األهلية يزيد من 
نتيجة  عمل  لضغوط  وتعرضها  التدريي  العمل  صعوبة 
لضعف مهاراهتا مما يزيد من ترسهبا من وظيفتها، وهذا ما 

يتفق مع دراسة) الدورسي، 1429هـ(
السؤال الثاين: »ما العوامل املادية ذات العالقة بالتسب 
لدى املعلامت يف املدارس األهلية بالتعليم العام من وجهة 

نظر مالك املدارس«؟
بالترسب  العاقة  ذات  املادية  العوامل  عىل  للتعرف 
لدى املعلات يف املدارس األهلية بالتعليم العام من وجهة 
نظر ماك املدارس، تم حساب التكرارات والنسب املئوية 
والرتب  املعيارية  واالنحرافات  احلسابية  واملتوسطات 
العوامل  حمور  عبارات  عىل  الدراسة  أفراد  الستجابات 
املدارس  يف  املعلات  لدى  بالترسب  العاقة  ذات  املادية 
يوضحها  كا  النتائج  وجاءت   ، العام  بالتعليم  األهلية 

اجلدول رقم 11: 

 رقم
العبارةالعبارة

 المتوسطدرجة الموافقةالتكرار
الحسابي

 االنحراف
الرتبةالمعياري  موافق إلىموافق النسبة

حد ما
 غير

موافق

1
الوظائــف عــن   اإلعــان 
العــام خــال   الحكوميــة 

ســي ا ر لد ا

-6911ك
2.860.3471

%86.313.8-

 تلقــي عــروض أفضــل مــن5
مدرســة أهليــة أخــرى

69832.830.4712ك %86.310.03.8

 تفــاوت راتــب المعلمــة مــن2
مدرســة أهليــة إلــى أخــرى

611182.660.6553ك %76.313.810.0

 اقتطــاع راتــب المعلمــة خــال3
اإلجــازات الرســمية

235072.200.5824ك %28.862.58.8

الــذي6 المــادي  العائــد   قلــة 
المعلمــة عليــة  تحصــل 

2337202.040.7375ك %28.846.325.0

8
المعنويـــة الحوافـــز   قلـــة 
 لتشـــجيع المعلمات المتميزات

األهلية المدرســـة  فـــي 

25451ك
1.670.9256 %31.35.063.8

 ضعــف األمــان الوظيفــي فــي9
المــدارس األهليــة

326511.400.5657ك %3.832.563.8

10
ــة ــاء مالي ــة أعب ــل المعلم  تحم
 مــن قبــل المدرســة األهليــة ال
تتناســب مــع راتبهــا الشــهري

3176ك
1.090.3968 %3.81.395.0

2.090.328المتوسط العام

جدول رقم )11(
استجابات أفراد الدراسة على عبارات محور العوامل المادية ذات العالقة بالتسرب لدى المعلمات في المدارس األهلية 

بالتعليم العام مرتبة تنازلياً حسب متوسطات الموافقة 
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أن  11 يتضح  باجلدول رقم  املوضحة  النتائج  من خال 
ذات  املادية  العوامل  عىل  ما  حد  إىل  موافقون  الدراسة  أفراد 
بالتعليم  العاقة بالترسب لدى املعلات يف املدارس األهلية 
العام بمتوسط )2.09 من 3.00( وهو متوسط يقع يف الفئة 
الثانية من فئات املقياس الثاثي )من 1.68 إىل 2.34( وهي 

الفئة التي تشري إىل خيار موافق إىل حد ما عىل أداة الدراسة. 
ومن خال النتائج املوضحة أعاه يتضح أن هناك تفاوتًا 
العاقة  ذات  املادية  العوامل  عىل  الدراسة  أفراد  موافقة  يف 
العام،  بالتعليم  األهلية  املدارس  يف  املعلات  لدى  بالترسب 
حيث تراوحت متوسطات موافقتهم عىل العوامل الشخصية 
ذات العوامل املادية ذات العاقة بالترسب لدى املعلات يف 
 )2.86 إىل   1.09  ( بن  ما  العام  بالتعليم  األهلية  املدارس 
فئات  من  الثالثة  و  األوىل  الفئتن  يف  تقع  متوسطات  وهي 
موافق(،   / موافق  )غري  إىل  تشريان  واللتن  الثاثي  املقياس 
عىل أداة الدراسة مما يوضح التفاوت يف موافقة أفراد الدراسة 
املعلات يف  لدى  بالترسب  العاقة  املادية ذات  العوامل  عىل 
املدارس األهلية بالتعليم العام ، حيث يتضح من النتائج أن 
ذات  املادية  العوامل  من  ثاثة  عىل  موافقون  الدراسة  أفراد 
بالتعليم  العاقة بالترسب لدى املعلات يف املدارس األهلية 
ترتيبها  تم  والتي   )2  ،5  ،1( رقم  العبارات  يف  تتمثل  العام 

تنازليًا حسب موافقة أفراد الدراسة عليها كالتايل: 
جاءت العبارة رقم )1( وهي» اإلعان عن الوظائف . 1

من  األوىل  باملرتبة  الدرايس«  العام  خال  احلكومية 
حيث موافقة أفراد الدراسة عليها بمتوسط )2.86 

من 3(.
جاءت العبارة رقم )5( وهي» تلقي عروض أفضل . 2

حيث  من  الثانية  باملرتبة  أخرى«  أهلية  مدرسة  من 
من   2.83( بمتوسط  عليها  الدراسة  أفراد  موافقة 

.)3
جاءت العبارة رقم )2( وهي»تفاوت راتب املعلمة . 3

من مدرسة أهلية إىل أخرى« باملرتبة الثالثة من حيث 
من   2.66( بمتوسط  عليها  الدراسة  أفراد  موافقة 

.)3
كا يتضح من النتائج أن أفراد الدراسة موافقون إىل حد 
املادية ذات العاقة بالترسب لدى  اثنن من العوامل  ما عىل 
املعلات يف املدارس األهلية بالتعليم العام تتمثل يف العبارتن 
أفراد  موافقة  حسب  تنازليًا  ترتيبها  تم  واللتن   )6  ،3( رقم 

الدراسة عليها إىل حد ما كالتايل: 
جاءت العبارة رقم )3( وهي»اقتطاع راتب املعلمة . 1

خال اإلجازات الرسمية « باملرتبة األوىل من حيث 
بمتوسط  ما  حد  إىل  عليها  الدراسة  أفراد  موافقة 

)2.20 من 3(.
املادي . 2 العائد  قلة  وهي»   )6( رقم  العبارة  جاءت 

الذي حتصل علية املعلمة « باملرتبة الثانية من حيث 
من   2.04( بمتوسط  عليها  الدراسة  أفراد  موافقة 

.)3
كا يتضح من النتائج أن أفراد الدراسة غري موافقن عىل 
ثاثة من العوامل املادية ذات العاقة بالترسب لدى املعلات 
يف املدارس األهلية بالتعليم العام تتمثل يف العبارات رقم )8، 
أفراد  موافقة  عدم  حسب  تنازليًا  ترتيبها  تم  والتي   )10  ،9

الدراسة عليها كالتايل: 
املعنوية . 1 احلوافز  قلة  )8( وهي»  العبارة رقم  جاءت 

األهلية«  املدرسة  يف  املتميزات  املعلات  لتشجيع 
الدراسة  أفراد  باملرتبة األوىل من حيث عدم موافقة 

عليها بمتوسط )1.67 من 3(.
األمان . 2 وهي»ضعف   )9( رقم  العبارة  جاءت 

من  الثانية  باملرتبة  األهلية«  املدارس  يف  الوظيفي 
بمتوسط  عليها  الدراسة  أفراد  موافقة  عدم  حيث 

)1.40 من 3(.
جاءت العبارة رقم )10( وهي» حتمل املعلمة أعباء . 3
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مالية من قبل املدرسة األهلية ال تتناسب مع راتبها 
موافقة  عدم  حيث  من  الثالثة  باملرتبة   » الشهري 

أفراد الدراسة عليها بمتوسط )1.09 من 3(.
أبرز  أن  يتضح  أعاه  املوضحة  النتائج  خال  من 
يف  املعلات  لدى  بالترسب  العاقة  ذات  املادية  العوامل 
عن  اإلعان  يف  تتمثل  العام  بالتعليم  األهلية  املدارس 
هذه  وتفرس  الدرايس  العام  خال  احلكومية  الوظائف 
العام  خال  احلكومية  الوظائف  عن  اإلعان  بأن  النتيجة 
الدرايس جيعل املعلات يف املدارس األهلية يتجهن للعمل 
أفضل،  ماديًا  وضعًا  هلن  توفر  التي  احلكومية  الوظائف  يف 
األهلية،  املدارس  من  املعلات  ترسب  ظاهرة  من  يزيد  مما 
هـ(   1428 )الريس،  من  كل  دراسة  مع  يتفق  ما  وهذا 

و)العنزي، 1432هـ(.
بالبيئة  العالقة  ذات  العوامل  -»ما  الثالث:  السؤال 
األهلية  املدارس  يف  املعلامت  لدى  وبالتسب  املدرسية 

بالتعليم العام من وجهة نظر مالك املدارس «؟
املدرسية  بالبيئة  العاقة  ذات  العوامل  عىل  للتعرف 
بالتعليم  األهلية  املدارس  يف  املعلات  لدى  وبالترسب 
العام من وجهة نظر ماك املدارس تم حساب التكرارات 
واالنحرافات  احلسابية  واملتوسطات  املئوية  والنسب 
عبارات  عىل  الدراسة  أفراد  الستجابات  والرتب  املعيارية 
حمور العوامل ذات العاقة بالبيئة املدرسية وبالترسب لدى 
املعلات يف املدارس األهلية بالتعليم العام وجاءت النتائج 

كا يوضحها اجلدول رقم 12 :

 رقم
العبارةالعبارة

درجة الموافقةالتكرار
 المتوسط
الحسابي

 االنحراف
الرتبةالمعياري موافقالنسبة

 موافق
 إلى حد

ما

 غير
موافق

1
 عدم وضوح التشريعات المنظمة
 لعمل المعلمات السعوديات في

المدارس األهلية في التعليم العام

31427ك
2.300.6241 %38.852.58.8

 طول اليوم الدراسي في المدارس4
األهلية

1149201.890.6162ك %13.861.325.0

7
 االفتقاد إلى وجود إجراءات تسهم

 في ترقية المعلمة وظيفيا في
المدرسة االهلية

141749ك
1.560.7773 %17.521.361.3

 قلة الدورات التدريبة في مجال6
التخصص

1219491.540.7454ك %15.023.861.3

1019511.490.7115كالضغوط من قبل إدارة المدرسة8 %12.523.863.8

 تعدد المقررات الدراسية عند2
المعلمة في المدارس األهلية

1110591.400.7226ك %13.812.573.8

 قلة الحوافز المعنوية لتشجيع5
المعلمات المتميزات

124641.350.7317ك %15.05.080.0
1.650.566المتوسط العام

جدول رقم )12(
استجابات أفراد الدراسة على عبارات محور العوامل ذات العالقة بالبيئة المدرسية وبالتسرب لدى المعلمات في المدارس 

األهلية بالتعليم العام مرتبة تنازلياً حسب متوسطات الموافقة
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من خال النتائج املوضحة باجلدول رقم 12 يتضح أن 
أفراد الدراسة غري موافقن عىل العوامل ذات عاقة بالبيئة 
األهلية  املدارس  يف  املعلات  لدى  وبالترسب  املدرسية 
متوسط  وهو   )3.00 من   1.65( بمتوسط  العام  بالتعليم 
يقع يف الفئة األوىل من فئات املقياس الثاثي )من 1.00 إىل 
أداة  التي تشري إىل خيار غري موافق عىل  الفئة  1.67( وهي 
الدراسة. ومن خال النتائج املوضحة أعاه يتضح أن هناك 
العاقة  ذات  العوامل  عىل  الدراسة  أفراد  موافقة  يف  تفاوتًا 
بالبيئة املدرسية وبالترسب لدى املعلات يف املدارس األهلية 
بالتعليم العام من حيث تراوحت متوسطات موافقتهم عىل 
العوامل ذات عاقة بالبيئة املدرسية وبالترسب لدى املعلات 
يف املدارس األهلية بالتعليم العام ما بن ) 1.35 إىل 2.30( 
فئات  من  الثانية  و  األوىل  الفئتن  يف  تقع  متوسطات  وهي 
املقياس الثاثي واللتان تشريان إىل )غري موافق / موافق إىل 
حد ما ( عىل أداة الدراسة مما يوضح التفاوت يف موافقة أفراد 
الدراسة عىل العوامل ذات عاقة بالبيئة املدرسية وبالترسب 
حيث   ، العام  بالتعليم  األهلية  املدارس  يف  املعلات  لدى 
يتضح من النتائج أن أفراد الدراسة موافقون إىل حد ما عىل 
وبالترسب  املدرسية  بالبيئة  العاقة  ذات  العوامل  من  اثنن 
يف  تتمثل  العام  بالتعليم  األهلية  املدارس  يف  املعلات  لدى 
حسب  تنازليًا  ترتيبها  تم  واللتن   )4  ،1( رقم  العبارتن 

موافقة أفراد الدراسة عليها إىل حد ما كالتايل: 
وضوح . 1 وهي»عدم   )1( رقم  العبارة  جاءت 

يف  السعوديات  املعلات  لعمل  املنظمة  الترشيعات 
األوىل  باملرتبة  العام«  التعليم  يف  األهلية  املدارس 
ما  حد  إىل  عليها  الدراسة  أفراد  موافقة  حيث  من 

بمتوسط )2.30 من 3(.
جاءت العبارة رقم )4( وهي» طول اليوم الدرايس . 2

يف املدارس األهلية « باملرتبة الثانية من حيث موافقة 
أفراد الدراسة عليها إىل حد ما بمتوسط )1.89 من 

.)3

كا يتضح من النتائج أن أفراد الدراسة غري موافقن عىل 
املدرسية وبالترسب  بالبيئة  العاقة  العوامل ذات  مخسة من 
يف  تتمثل  العام  بالتعليم  األهلية  املدارس  يف  املعلات  لدى 
تنازليًا  ترتيبها  تم  والتي   ،)5  ،2  ،8  ،6  ،7( رقم  العبارات 

حسب عدم موافقة أفراد الدراسة عليها كالتايل: 
إىل وجود . 1 االفتقاد  )7( وهي»  رقم  العبارة  جاءت 

إجراءات تسهم يف ترقية املعلمة وظيفيا يف املدرسة 
األهلية« باملرتبة األوىل من حيث عدم موافقة أفراد 

الدراسة عليها بمتوسط )1.56 من 3(.
الدورات . 2 وهي»قلة   )6( رقم  العبارة  جاءت 

من  الثانية  باملرتبة  التخصص«  جمال  يف  التدريبية 
بمتوسط  عليها  الدراسة  أفراد  موافقة  عدم  حيث 

)1.54 من 3(.
قبل . 3 من  وهي»الضغوط   )8( رقم  العبارة  جاءت 

إدارة املدرسة « باملرتبة الثالثة من حيث عدم موافقة 
أفراد الدراسة عليها بمتوسط )1.49 من 3(.

املقررات . 4 وهي»تعدد   )2( رقم  العبارة  جاءت 
باملرتبة  األهلية«  املدارس  يف  املعلمة  عند  الدراسية 
الرابعة من حيث عدم موافقة أفراد الدراسة عليها 

بمتوسط )1.40 من 3(.
جاءت العبارة رقم )5( وهي» قلة احلوافز املعنوية، . 5

من  اخلامسة  «باملرتبة  املتميزات  املعلات  لتشجيع 
بمتوسط  عليها  الدراسة  أفراد  موافقة  عدم  حيث 

)1.35 من 3(.
أبرز  أن  يتضح  أعاه  املوضحة  النتائج  خال  من 
لدى  وبالترسب  املدرسية  بالبيئة  عاقة  ذات  العوامل 
عدم  يف  تتمثل  العام  بالتعليم  األهلية  املدارس  يف  املعلات 
يف  السعوديات  املعلات  لعمل  املنظمة  الترشيعات  وضوح 
بأن  النتيجة  هذه  وتفرس  العام،  التعليم  يف  األهلية  املدارس 
عدم وضوح الترشيعات املنظمة لعمل املعلات السعوديات 
يف  املعلات  جيعل  العام  التعليم  يف  األهلية  املدارس  يف 



وفاء بنت إبراهيم الفريح: العوامل ذات العالقة بتسرب معلمات املدارس األهلية يف التعليم العام من وجهة نظر مالك املدارس ومقترحات حلوهلا

96

مما  االستقرار،  وعدم  بالغموض  يشعرن  األهلية  املدارس 
يزيد من ترسهبن، وهذا ما يتفق مع دراسة كل من )النصار، 

1425هـ( و)الشثري، 1429هـ(.
السؤال الرابع: » ما املقرتحات للحد من العوامل ذات 
العالقة بتسب معلامت املدارس األهلية يف التعليم العام من 

وجهة نظر مالك املدارس «؟
للتعرف عىل مقرتحات للحد من العوامل ذات العاقة 

بترسب معلات املدارس األهلية يف التعليم العام من وجهة 
املئوية  والنسب  التكرارات  حساب  تم  املدارس  ماك  نظر 
والرتب  املعيارية  واالنحرافات  احلسابية  واملتوسطات 
مقرتحات  حمور  عبارات  عىل  الدراسة  أفراد  الستجابات 
املدارس  معلات  بترسب  العاقة  ذات  العوامل  من  للحد 
يوضحها  كا  النتائج  وجاءت  العام  التعليم  يف  األهلية 

اجلدول رقم 13: 

 رقم
العبارةالعبارة

درجة الموافقةالتكرار
 المتوسط
الحسابي

 االنحراف
الرتبةالمعياري موافقالنسبة

 موافق
 إلى حد

ما

 غير
موافق

 تفعيل الدعم المادي للمدارس األهلية عند تجديد11
الرخصة بتخصيص إعانة لكل طالب

78112.960.2491ك %97.51.31.3

 تفعيل دعم صندوق الموارد البشرية بعد سنة3
دارسية من توظيف المعلمة في المدارس األهلية

78112.960.2492ك %97.51.31.3

 االلتزام بالعقود المبرمة لمدة سنة وتكون منصفة12
للطرفين وتخضع لنظام العمل والعمال

77212.950.2713ك %96.32.51.3

 اإلعان عن الوظائف الحكومية في نهاية كل1
عام دراسي فقط

22.950.3144-78ك %97.5-2.5

 تفعيل دور هيئة الرقابة والمتابعة في المدارس2
األهلية

75412.930.3095ك %93.85.01.3

 تفعيل نظام العاوة السنوية والحوافز والبدالت10
التي تمنح للمعلمة بشكل رسمي

73522.890.3906ك %91.36.32.5

 دعم وتسهيل حضور المعلمة في المدرسة7
األهلية الدورات في مجال التخصص

72622.870.4027ك %90.07.52.5

9
 تطبيق العقوبات المنصوص عليها من قبل

 إدارات التعليم مثل (تعدد المناهج زيادة النصاب
تأخير الرواتب(

7163ك
2.850.4538 %88.87.53.8

 وضع حد أدني لسلم الرواتب من قبل وزارة6
التربية والتعليم يتناسب مع جهد المعلمة المبذول

70642.830.4979ك %87.57.55.0

 العمل بنظام التفرغ الجزئي للمعلمات الاتي4
لديهن أطفال في سن الحضانة

71452.830.52210ك %88.85.06.3

 تخفيض العبء التدريسي عن المعلمات5
المستجدات في ميدان التعليم

6767ك
2.750.60611 %83.87.58.8

%-100.0-
2.810.267المتوسط العام

جدول رقم )13(
استجابات أفراد الدراسة على عبارات محور مقترحات للحد من العوامل ذات العالقة بتسرب معلمات المدارس األهلية في 

التعليم العام مرتبة تنازلياً حسب متوسطات الموافقة
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من خال النتائج املوضحة باجلدول رقم 13 يتضح 
من  للحد  مقرتحات  عىل  موافقون  الدراسة  أفراد  أن 
العوامل ذات العاقة بترسب معلات املدارس األهلية 
وهو   )3.00 من   2.81( بمتوسط  العام  التعليم  يف 
الثاثي  املقياس  فئات  من  الثالثة  الفئة  يف  يقع  متوسط 
إىل خيار  تشري  التي  الفئة  3.00( وهي  إىل   2.35 )من 

موافق عىل أداة الدراسة. 
النتائج املوضحة أعاه يتضح أن هناك  ومن خال 
جتانسًا يف موافقة أفراد الدراسة عىل مقرتحات للحد من 
العوامل ذات العاقة بترسب معلات املدارس األهلية 
تراوحت متوسطات موافقتهم  العام، حيث  التعليم  يف 
عىل مقرتحات للحد من العوامل ذات العاقة بترسب 
معلات املدارس األهلية يف التعليم العام ما بن ) 2.75 
من  الثالثة  الفئة  يف  تقع  متوسطات  وهي   )  2.96 إىل 
فئات املقياس الثاثي والتي تشري إىل )موافق( عىل أداة 
الدراسة، مما يوضح التجانس يف موافقة أفراد الدراسة 
عىل مقرتحات للحد من العوامل ذات العاقة بترسب 
معلات املدارس األهلية يف التعليم العام، حيث يتضح 
عرش  أحد  عىل  موافقون  الدراسة  أفراد  أن  النتائج  من 
مقرتحًا للحد من العوامل ذات العاقة بترسب معلات 
يف  تتمثل  أبرزها  العام،  التعليم  يف  األهلية  املدارس 
ترتيبها  تم  والتي   )2  ،1  ،12  ،3  ،11( رقم  العبارات 

تنازليًا حسب موافقة أفراد الدراسة عليها كالتايل: 
الدعم . 1 وهي»تفعيل   )11( رقم  العبارة  جاءت 

الرخصة  جتديد  عند  األهلية  للمدارس  املادي 
األوىل  باملرتبة  طالب«  لكل  إعانة  بتخصيص 

من حيث موافقة أفراد الدراسة عليها بمتوسط 
)2.96 من 3(.

دعم . 2 وهي»تفعيل   )3( رقم  العبارة  جاءت 
من  دارسيه  سنة  بعد  البرشية  املوارد  صندوق 
باملرتبة  األهلية«  املدارس  يف  املعلمة  توظيف 
عليها  الدراسة  أفراد  موافقة  حيث  من  الثانية 

بمتوسط )2.96 من 3(.
»االلتزام . 3 وهي   )12( رقم  العبارة  جاءت 

منصفة  وتكون   ، سنة  ملدة  املرمة  بالعقود 
للطرفن وختضع لنظام العمل والعال« باملرتبة 
عليها  الدراسة  أفراد  موافقة  حيث  من  الثالثة 

بمتوسط )2.95 من 3(.
عن . 4 وهي»اإلعان   )1( رقم  العبارة  جاءت 

درايس  عام  كل  هناية  يف  احلكومية  الوظائف 
أفراد  موافقة  حيث  من  الرابعة  باملرتبة  فقط« 

الدراسة عليها بمتوسط )2.95 من 3(.
جاءت العبارة رقم )2( وهي»تفعيل دور هيئة . 5

باملرتبة  األهلية«  املدارس  يف  واملتابعة  الرقابة 
اخلامسة من حيث موافقة أفراد الدراسة عليها 

بمتوسط )2.93 من 3(.
أبرز  أن  يتضح  أعاه  املوضحة  النتائج  خال  من 
بترسب  العاقة  ذات  العوامل  من  للحد  املقرتحات 
يف  تتمثل  العام  التعليم  يف  األهلية  املدارس  معلات 
جتديد  عند  األهلية  للمدارس  املادي  الدعم  تفعيل 
هذه  وتفرس  طالب  لكل  إعانة  بتخصيص  الرخصة 
النتيجة بأن تفعيل الدعم املادي للمدارس األهلية عند 
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جتديد الرخصة بتخصيص إعانة لكل طالب، حيسن من 
الوضع املادي باملدارس األهلية، ويسهم يف هتيئة البيئة 
ترسب  ظاهرة  من  يقلل  مما  للمعلات،  للعمل  املناسبة 

املعلات .

داللة  ذات  فروق  توجد  هل   « اخلامس:  السؤال 
العوامل  هذه  إدارك  يف  املدارس  مالك  بني  إحصائية 
تعود إىل املتغريات التالية )التخصص، اجلنسية، سنوات 
اخلبة يف امتالك املدرسة األهلية، نسبة السعودة املطلوبة 

من قبل الوزارة«؟

يتضح من خال النتائج املوضحة أعاه عدم وجود 
فأقل   0.05 مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق 
تربوي  ختصصهم  الذين  الدراسة  أفراد  اجتاهات  يف 

مجيع  كانت  السعودة  ونسبة  باجلنسية  يتعلق  فيا 
اإلجابات يف خيار واحد، ولذلك مل يتم حساب الفروق 

باختاف هاذين املتغريين.

الفروق باختالف متغري التخصص: 
اإلحصائية  الداللة  ذات  الفروق  عىل  للتعرف 
متغري  اختاف  إىل  طبقًا  الدراسة  أفراد  إجابات  يف 
لداللة   « ت   “ اختبار  الباحثة  استخدمت  التخصص 
الفروق بن إجابات أفراد الدراسة وجاءت النتائج كا 

يوضحها اجلدول رقم 14:

تربوي  غري  ختصصهم  الذين  الدراسة  أفراد  واجتاهات 
العاقة  ذات  العوامل  من  للحد  )مقرتحات  حول 

بترسب معلات املدارس األهلية يف التعليم العام(.

الداللةقيمة تاالنحرافالمتوسطالعددالتخصصالمحور
 العوامل الشخصية ذات العوامل الشخصية
 ذات العالقة بالتسرب لدى المعلمات في

المدارس األهلية بالتعليم العام

**592.080.2342.9610.004تربوي
211.920.150غير تربوي

 العوامل المادية ذات العالقة بالتسرب لدى
المعلمات في المدارس األهلية بالتعليم العام

592.160.359تربوي
5.1200.000** 211.910.058غير تربوي

 العوامل ذات العالقة بالبيئة المدرسية
 وبالتسرب لدى المعلمات في المدارس

األهلية بالتعليم العام

591.710.646تربوي
2.6340.010** 211.480.114غير تربوي

 مقترحات للحد من العوامل ذات العالقة
 بتسرب معلمات المدارس األهلية في التعليم

العام

0.432-592.800.2870.790تربوي
212.850.202غير تربوي

الجدول رقم )14(
متغير  اختالف  إلى  طبقاً  الدراسة  أفراد  إجابات  بين  للفروق   »Independent Sample T-test »ت:  اختبار  نتائج 

التخصص

** دالة عند مستوى 0.01 فأقل
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وجود  أعاه  املوضحة  النتائج  خال  من  يتضح  بينا 
يف  فأقل   0.01 مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق 
اجتاهات أفراد الدراسة الذين ختصصهم تربوي واجتاهات 
أفراد الدراسة الذين ختصصهم غري تربوي حول )العوامل 
الشخصية ذات العوامل الشخصية ذات العاقة بالترسب 
لدى املعلات يف املدارس األهلية بالتعليم العام، العوامل 
املدارس  يف  املعلات  لدى  بالترسب  العاقة  ذات  املادية 
بالبيئة  العاقة  ذات  العوامل  العام،  بالتعليم  األهلية 
األهلية  املدارس  يف  املعلات  لدى  وبالترسب  املدرسية 
ختصصهم  الذين  الدراسة  أفراد  لصالح  العام(  بالتعليم 

تربوي.
امتالك  يف  اخلبة  سنوات  متغري  باختالف  الفروق 

املدرسة األهلية: 
داللة  ذات  فروق  هنالك  كانت  إذا  ما  عىل  للتعرف 
إحصائية يف إجابات أفراد الدراسة طبقًا إىل اختاف متغري 
سنوات اخلرة يف امتاك املدرسة األهلية استخدمت الباحثة  
 One Way ANOVA األحادي«   التباين  حتليل   «
لتوضيح داللة الفروق يف إجابات أفراد الدراسة طبقًا إىل 
اختاف متغري سنوات اخلرة يف امتاك املدرسة األهلية، 

وجاءت النتائج كا يوضحها اجلدول رقم 15:

 مصدرالمحور
التباين

 مجموع
مربعات

 درجات
الحرية

 متوسط
 الداللةقيمة فالمربعات

اإلحصائية
 العوامل الشخصية ذات العوامل
 الشخصية ذات العالقة بالتسرب

 لدى المعلمات في المدارس األهلية
بالتعليم العام

 بين
المجموعات

0.52020.260

5.7100.005**  داخل
المجموعات

3.509770.046

4.02979المجموع
 العوامل المادية ذات العالقة
 بالتسرب لدى المعلمات في

المدارس األهلية بالتعليم العام

 بين
المجموعات

0.994200.497

5.0870.008**  داخل
المجموعات

7.522770.098

8.51679المجموع
 العوامل ذات عالقة بالبيئة

 المدرسية وبالتسرب لدى المعلمات
في المدارس األهلية بالتعليم العام

 بين
المجموعات

0.07520.038

0.1150.891  داخل
المجموعات

25.189770.327

25.26479المجموع
 مقترحات للحد من العوامل ذات
 العالقة بتسرب معلمات المدارس

األهلية في التعليم العام

 بين
المجموعات

0.08720.044

0.6050.549  داخل
المجموعات

5.541770.072

5.62879المجموع

الجدول رقم )15(
نتائج » تحليل التباين األحادي « One Way ANOVA  للفروق في إجابات أفراد الدراسة طبقاً إلى اختالف متغير 

سنوات الخبرة في امتالك المدرسة األهلية

** دالة عند مستوى 0.01 فأقل
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رقم  باجلدول  املوضحة  النتائج  يتضح من خال 
عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم   15
مستوى 0.05 فأقل يف اجتاهات أفراد الدراسة حول 
وبالترسب  املدرسية  بالبيئة  عاقة  ذات  )العوامل 
العام،  بالتعليم  األهلية  املدارس  يف  املعلات  لدى 
بترسب  العاقة  ذات  العوامل  من  للحد  مقرتحات 
معلات املدارس األهلية يف التعليم العام( باختاف 

متغري سنوات اخلرة يف امتاك املدرسة األهلية.
أعاه  املوضحة  النتائج  خال  من  يتضح  بينا 
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 0.01 

وجود  أعاه  املوضحة  النتائج  خال  من  يتضح 
فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 0.01 فأقل يف 
اجتاهات أفراد الدراسة الذين خراهتم أقل من 5سنوات 
5إىل10  من  خراهتم  الذين  الدراسة  أفراد  واجتاهات 

)العوامل  حول  الدراسة  أفراد  اجتاهات  يف  فأقل 
العاقة  ذات  الشخصية  العوامل  ذات  الشخصية 
بالترسب لدى املعلات يف املدارس األهلية بالتعليم 
لدى  بالترسب  العاقة  ذات  املادية  والعوامل  العام، 
املعلات يف املدارس األهلية بالتعليم العام( باختاف 
متغري عدد سنوات اخلرة يف امتاك املدرسة األهلية، 
ولتحديد صالح الفروق بن كل فئات سنوات خرة 
استخدام  تم  حدة  عىل  األهلية  املدرسة  امتاك  يف 
يوضحها  كا  نتائجه  جاءت  والذي  شيفية،  اختبار 

اجلدول رقم 16 :

العوامل  ذات  الشخصية  )العوامل  حول  سنوات 
يف  املعلات  لدى  بالترسب  العاقة  ذات  الشخصية 
الدراسة  أفراد  العام( لصالح  بالتعليم  األهلية  املدارس 

الذين خراهتم من 5إىل10 سنوات.

 المتوسطالعددسنوات الخبرةالمحور
الحسابي

 أقل من
5سنوات

 من
 5إلى10
سنوات

 أكثر
 من10
سنو ات

 العوامل الشخصية ذات العوامل
 الشخصية ذات العالقة بالتسرب

 لدى المعلمات في المدارس األهلية
بالتعليم العام

***-51.75أقل من 5سنوات
 من 5إلى10

سنوات
312.10-

 أكثر من10 سنو
ات

442.04-

 العوامل المادية ذات العالقة بالتسرب
 لدى المعلمات في المدارس األهلية

بالتعليم العام

-52.00أقل من 5سنوات
 من 5إلى10

سنوات
312.23-**

 أكثر من10
سنـوات

442.01-

جدول رقم )16(
يوضح نتائج اختبار شيفيه للتحقق من الفروق بين كل فئات سنوات خبرة على حدة

** دالة عند مستوى 0.01 فأقل * دالة عند مستوي 0.05



جملة الشمال للعلوم اإلنسانية، اجمللد )3(،  العدد )1(، جامعة احلدود الشمالية )1439هـ / 2018م(        107-75

101

النتائج املوضحة أعاه وجود  كا يتضح من خال 
فأقل   0.05 مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق 
من  أقل  خراهتم  الذين  الدراسة  أفراد  اجتاهات  يف 
5سنوات واجتاهات أفراد الدراسة الذين خراهتم أكثر 
من10 سنوات حول )العوامل الشخصية ذات العوامل 
يف  املعلات  لدى  بالترسب  العاقة  ذات  الشخصية 
الدراسة  أفراد  العام( لصالح  بالتعليم  األهلية  املدارس 

الذين خراهتم أكثر من10 سنوات.
النتائج املوضحة أعاه وجود  كا يتضح من خال 
فأقل   0.01 مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق 
5إىل10  من  الذين خراهتم  الدراسة  أفراد  اجتاهات  يف 
أكثر  خراهتم  الذين  الدراسة  أفراد  واجتاهات  سنوات 
العاقة  ذات  املادية  )العوامل  حول  سنوات  من10 
بالتعليم  األهلية  املدارس  يف  املعلات  لدى  بالترسب 
أفراد  لصالح  املدارس(  ماك  نظر  وجهة  من  العام 

الدراسة الذين خراهتم من 5إىل10 سنوات.

أهم نتائج الدراسة: 
السؤال األول:  »ما العوامل الشخصية ذات العالقة 
بالتعليم  األهلية  املدارس  يف  املعلامت  لدى  بالتسب 

العام من وجهة نظر مالك املدارس « ؟
العوامل  عىل  ما  حد  إىل  موافقون  الدراسة  أفراد 
يف  املعلات  لدى  بالترسب  العاقة  ذات  الشخصية 

املدارس األهلية بالتعليم العام. 
من  ثاثة  عىل  ما  حد  إىل  موافقون  الدراسة  أفراد 
العوامل الشخصية ذات العاقة بالترسب لدى املعلات 

يف املدارس األهلية بالتعليم العام تتمثل يف: 
املتقدمة . 1 للمعلمة  األكاديمي  التأهيل  ضعف 

للعمل يف املدارس األهلية.
ضعف الدافعية لدى املعلمة نحو االستمرار يف . 2

العمل.
كثرة أعباء املعلمة األرسية واالنشغال بأكثر من . 3

مسؤولية.
من  اثنن  عىل  ما  حد  إىل  موافقون  الدراسة  أفراد 
العوامل الشخصية ذات العاقة بالترسب لدى املعلات 

يف املدارس األهلية بالتعليم العام ، تتمثان يف: 
افتقاد املدرسة األهلية إىل حضانة تعتني بأطفال . 1

املعلمة.
قر إجازة األمومة يف املدارس األهلية.. 2

العوامل  من  ثاثة  عىل  موافقن  غري  الدراسة  أفراد 
يف  املعلات  لدى  بالترسب  العاقة  ذات  الشخصية 

املدارس األهلية بالتعليم العام تتمثل يف: 
مرضية . 1 إجازات  عىل  املعلمة  حصول  صعوبة 

أواضطرارية.
يف . 2 الطالبات  قبل  من  املعلمة  احرتام  عدم 

املدارس األهلية.
جهل املعلمة بطريقة احلصول عىل حقوقها.. 3

العالقة  ذات  املادية  العوامل  ما   «   : الثاين  السؤال 
بالتعليم  األهلية  املدارس  يف  املعلامت  لدى  بالتسب 

العام من وجهة نظر مالك املدارس « ؟
أفراد الدراسة موافقون إىل حد ما عىل العوامل املادية 
ذات العاقة بالترسب لدى املعلات يف املدارس األهلية 
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بالتعليم العام. 
أفراد الدراسة موافقون عىل ثاثة من العوامل املادية 
ذات العاقة بالترسب لدى املعلات يف املدارس األهلية 

بالتعليم العام تتمثل يف: 
العام . 1 خال  احلكومية  الوظائف  عن  اإلعان 

الدرايس.
تلقي عروضا أفضل من مدرسة أهلية أخرى.. 2
إىل . 3 أهلية  مدرسة  من  املعلمة  راتب  تفاوت 

أخرى.
من  اثنن  عىل  ما  حد  إىل  موافقون  الدراسة  أفراد 
العوامل املادية ذات العاقة بالترسب لدى املعلات يف 

املدارس األهلية بالتعليم العام تتمثل يف: 
اقتطاع راتب املعلمة خال اإلجازات الرسمية.. 1
قلة العائد املادي الذي حتصل علية املعلمة.. 2

العوامل  من  ثاثة  عىل  موافقن  غري  الدراسة  أفراد 
املادية ذات العاقة بالترسب لدى املعلات يف املدارس 

األهلية بالتعليم العام تتمثل يف: 
قلة احلوافز املعنوية لتشجيع املعلات املتميزات . 1

يف املدرسة األهلية.
ضعف األمان الوظيفي يف املدارس األهلية.. 2
حتمل املعلمة أعباء مالية من قبل املدرسة األهلية . 3

ال تتناسب مع راتبها الشهري.
بالبيئة  عالقة  ذات  العوامل  ما   «   : الثالث  السؤال 
األهلية  املدارس  يف  املعلامت  لدى  وبالتسب  املدرسية 

بالتعليم العام من وجهة نظر مالك املدارس « ؟
أفراد الدراسة غري موافقن عىل العوامل ذات عاقة 

املدارس  يف  املعلات  لدى  وبالترسب  املدرسية  بالبيئة 
األهلية بالتعليم العام. 

من  اثنن  عىل  ما  حد  إىل  موافقون  الدراسة  أفراد 
لدى  وبالترسب  املدرسية  بالبيئة  عاقة  ذات  العوامل 

املعلات يف املدارس األهلية بالتعليم العام تتمثل يف: 
عدم وضوح الترشيعات املنظمة لعمل املعلات . 1

التعليم  يف  األهلية  املدارس  يف  السعوديات 
العام.

طول اليوم الدرايس يف املدارس األهلية.. 2
العوامل  من  مخسة  عىل  موافقن  غري  الدراسة  أفراد 
ذات عاقة بالبيئة املدرسية وبالترسب لدى املعلات يف 

املدارس األهلية بالتعليم العام تتمثل يف: 
ترقية . 1 يف  تسهم  إجراءات  وجود  إىل  االفتقاد 

املعلمة وظيفيا يف املدرسة األهلية.
قلة الدورات التدريبية يف جمال التخصص.. 2
الضغوط من قبل إدارة املدرسة.. 3
تعدد املقررات الدراسية عند املعلمة يف املدارس . 4

األهلية.
قلة احلوافز املعنوية لتشجيع املعلات املتميزات.. 5

السؤال الرابع :  » ما املقرتحات للحد من العوامل 
ذات العالقة بتسب معلامت املدارس األهلية يف التعليم 

العام من وجهة نظر مالك املدارس « ؟
من  للحد  مقرتحات  عىل  موافقون  الدراسة  أفراد 
العوامل ذات العاقة بترسب معلات املدارس األهلية 

يف التعليم العام. 
أفراد الدراسة موافقون عىل أحد عرش مقرتحًا للحد 
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املدارس  معلات  بترسب  العاقة  ذات  العوامل  من 
األهلية يف التعليم العام أبرزها تتمثل يف: 

عند . 1 األهلية  للمدارس  املادي  الدعم  تفعيل 
جتديد الرخصة بتخصيص إعانة لكل طالب.

سنة . 2 بعد  البرشية  املوارد  صندوق  دعم  تفعيل 
دارسيه من توظيف املعلمة يف املدارس األهلية.

االلتزام بالعقود املرمة ملدة سنة، وتكون منصفة . 3
للطرفن وختضع لنظام العمل والعال.

كل . 4 هناية  يف  احلكومية  الوظائف  عن  اإلعان 
عام درايس فقط.

املدارس . 5 يف  واملتابعة  الرقابة  هيئة  دور  تفعيل 
األهلية.

داللة  ذات  فروق  توجد  هل   « اخلامس:  السؤال 
العوامل  هذه  إدارك  يف  املدارس  مالك  بني  إحصائية 
تعود إىل املتغريات التالية: التخصص، اجلنسية، سنوات 
اخلبة يف امتالك املدرسة األهلية، نسبة السعودة املطلوبة 

من قبل الوزارة«؟
مجيع  كانت  السعودة  ونسبة  باجلنسية  يتعلق  فيا 
اإلجابات يف خيار واحد، ولذلك مل يتم حساب الفروق 

باختاف هذين املتغريين.
الفروق باختالف متغري التخصص: 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
0.05 فأقل يف اجتاهات أفراد الدراسة الذين ختصصهم 
غري  ختصصهم  الذين  الدراسة  أفراد  واجتاهات  تربوي 
تربوي حول )مقرتحات للحد من العوامل ذات العاقة 

بترسب معلات املدارس األهلية يف التعليم العام(.

مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود 
0.01 فأقل يف اجتاهات أفراد الدراسة الذين ختصصهم 
ختصصهم  الذين  الدراسة  أفراد  واجتاهات  تربوي 
العوامل  ذات  الشخصية  )العوامل  حول  تربوي  غري 
يف  املعلات  لدى  بالترسب  العاقة  ذات  الشخصية 
ذات  املادية  العوامل  لعام،  ا  بالتعليم  األهلية  املدارس 
األهلية  املدارس  يف  املعلات  لدى  بالترسب  العاقة 
املدرسية  بالبيئة  العاقة  ذات  العوامل  العام،  بالتعليم 
بالتعليم  األهلية  املدارس  يف  املعلات  لدى  وبالترسب 

العام( لصالح أفراد الدراسة الذين ختصصهم تربوي.
امتاك  يف  اخلرة  سنوات  متغري  باختاف  الفروق 

املدرسة األهلية: 
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
0.05 فأقل يف اجتاهات أفراد الدراسة حول )العوامل 
املعلات  لدى  وبالترسب  املدرسية  بالبيئة  العاقة  ذات 
يف املدارس األهلية بالتعليم العام، مقرتحات للحد من 
العوامل ذات العاقة بترسب معلات املدارس األهلية 
يف  اخلرة  سنوات  متغري  باختاف  العام(  التعليم  يف 

امتاك املدرسة األهلية.
مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود 
خراهتم  الذين  الدراسة  أفراد  اجتاهات  فأقل يف   0.01
الذين  الدراسة  أفراد  واجتاهات  5سنوات  من  أقل 
خراهتم من 5إىل10 سنوات حول )العوامل الشخصية 
لدى  بالترسب  العاقة  ذات  الشخصية  العوامل  ذات 
لصالح  العام(  بالتعليم  األهلية  املدارس  يف  املعلات 

أفراد الدراسة الذين خراهتم من 5إىل10 سنوات.
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وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 0.05 
فأقل يف اجتاهات أفراد الدراسة الذين خراهتم أقل من 
5سنوات واجتاهات أفراد الدراسة الذين خراهتم أكثر 
من10 سنوات حول )العوامل الشخصية ذات العوامل 
يف  املعلات  لدى  بالترسب  العاقة  ذات  الشخصية 
الدراسة  أفراد  العام( لصالح  بالتعليم  األهلية  املدارس 

الذين خراهتم أكثر من10 سنوات.
مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود 
خراهتم  الذين  الدراسة  أفراد  اجتاهات  فأقل يف   0.01
الذين  الدراسة  أفراد  واجتاهات  سنوات  5إىل10  من 
املادية  )العوامل  حول  سنوات  من10  أكثر  خراهتم 
ذات العاقة بالترسب لدى املعلات يف املدارس األهلية 
لصالح  املدارس(  ماك  نظر  وجهة  من  العام  بالتعليم 

أفراد الدراسة الذين خراهتم من 5إىل10 سنوات.

توصيات الدراسة: 
يوجه البحث توصية إىل وزارة التعليم باحلد من . 1

العوامل ذات العاقة بترسب معلات املدارس 
األهلية يف التعليم العام .

بتفعيل . 2 التعليم  إىل وزارة  البحث توصية  يوجه 
جتديد  عند  األهلية  للمدارس  املادي  الدعم 

الرخصة بتخصيص إعانة لكل طالب.
البرشية . 3 املوارد  لصندوق  توصية  البحث  يوجه 

دارسية  سنة  بعد  يكون  بحيث  دورها،  لتفعيل 
من توظيف املعلمة يف املدارس األهلية.

يوجه البحث توصية لوزارة العمل عىل االلتزام . 4

منصفة  وتكون   ، سنة  ملدة  املرمة  بالعقود 
للطرفن وختضع لنظام العمل والعال.

يوجه البحث توصية لديوان اخلدمة املدنية بأن . 5
يكون اإلعان عن الوظائف احلكومية يف هناية 

كل عام درايس فقط.
يوجه البحث توصية لوزارة التعليم بتفعيل دور . 6

هيئة الرقابة واملتابعة يف املدارس األهلية.
األهي . 7 التعليم  إدارة  إىل  توصية  البحث  يوجه 

بإقامة ورش العمل والندوات العلمية للبحث 
يف كيفية احلد من العوامل ذات العاقة بترسب 

معلات املدارس األهلية يف التعليم العام. 

اخلامتة:
 التعليم األهي يعد رافدًا مها من روافد التعليم يف 
التعليم  وزارة  متكنت  حيث  السعودية،  العربية  اململكة 
التعليم،  سعودة  جمال  يف  ضخمة  إنجازات  حتقيق  من 
واملجتمعية  التنموية  االحتياجات  حتقيق  ولضان 
الرتبوي،  العمل  املعلم هو حمور  أن  للمجتمع وباعتبار 
املدارس  معلات  احلد من ترسب  العمل عىل  من  البد 

األهلية يف التعليم العام .

املصادر واملـراجـع: 
أوال:  املـراجـع العربية: 

رؤية  اململكة:  يف  التعليم   . )1425هـ(  معجب.  حممد  احلامد، 
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مكتبة  الرياض:  ط2،  املستقبل.  واسترشاف  احلارض 
الرشد.

من  التدريس  هيئة  أعضاء  ترسب   . )1425هـ(  بدر.  احلريب، 
معهد اإلدارة العامة، دراسة عىل املركز الرئيي بالرياض 
اإلدارية،  العلوم  كلية  منشورة(.  ماجستريغري  )رسالة 

جامعة امللك سعود، الرياض: اململكة العربية السعودية.
التعليم يف اململكة  احلقيل، سليان .)1432هـ( . نظام وسياسة 

العربية السعودية. ط1، الرياض: احلقيل. 
لدى  الوظيفي  الترسب  عوامل   . )1422هـ(  حزامي.  حلواين، 
منشورة(.   غري  ماجستري  رسالة   ( التدريس  هيئة  أعضاء 
الرياض:  سعود،  امللك  جامعة  اإلدارية،  العلوم  كلية 

اململكة العربية السعودية.
الدورسي، راشد ظافر. )1428هـ( . مشكات املعلم السعودي 
يف التعليم الثانوي األهي بمدينة الرياض )رسالة ماجستري 
اإلسامية،  سعود  بن  حممد  اإلمام  جامعة  منشورة(.  غري 

الرياض: اململكة العربية السعودية.
لدى  املهنية  الضغوط  مصادر   . )1420هـ(  عبداهلل.  السلان، 
بعض  ضوء  يف  الرياض  بمدينة  الثانوية  املرحلة  معلمي 
الرتبية،  كلية  منشورة(.  غري  ماجستري  )رسالة  املتغريات 

جامعة امللك سعود، الرياض: اململكة العربية السعودية.
تواجه  التي  املشكات  )1429هـ(.  نارص.  الشثري، عبدالعزيز 
عىل  ميدانية  دراسة  األهلية:  املدارس  يف  املدرسية  اإلدارة 

مديري املدارس األهلية الثانوية بنن بمدينة الرياض. 
جدة  بمدنية  للبنن  األهي  التعليم  .)1422هـ(.  حاتم  شفي،   
مكة  القرى،  أم  جامعة  منشورة(.  غري  ماجستري  )رسالة 

املكرمة: اململكة العربية السعودية.
 الصباغ، زهري. )1403هـ( . الترسب بن العاملن وانعكاساته 
العامة،  اإلدارة  معهد  العامة،  اإلدارة  جملة  اإلدارية. 

الرياض، 38.
الوظيفي  الترسب  )1428هـ(.   حممد.  بنت  نورة  الريس، 
الثانوية  األهلية  املدارس  يف  السعوديات  املعلات  لدى 
بمدينة الرياض: األسباب واحللول )رسالة ماجستري غري 
الرياض:  سعود،  امللك  جامعة  الرتبية،  كلية  منشورة(. 

اململكة العربية السعودية.
املتوسطة  املدارس  املعلات يف  تنقل  .)1420هـ(.  نوره  العتيق، 
وعاقته  إليه  املؤدية  العوامل  الرياض:  بمدينة  والثانوية 

باألناط القيادية السائدة يف تلك املدارس )رسالة ماجستري 
غري منشورة(. كلية الرتبية، جامعة امللك سعود، الرياض: 

اململكة العربية السعودية.
يف  البحث  إىل  املدخل  )1995م(.  محد.  بن  صالح  العساف،   

العلوم السلوكية. الرياض : مكتبة العبيكان.
يف  نطاقات  برنامج  دور  )1436هـ(.  صالح.  بن  صادق  العي، 
املدارس األهلية من وجهة  التعليمية يف  الوظائف  توطن 
مقرتحات  املكرمة؛  مكة  بمدنية  واملعلمن  املاك  نظر 
قسم  منشورة(.   غري  ماجستري  )رسالة  املدارس  للتطوير 
مكة  القرى،  أم  جامعة  والتخطيط،  الرتبوية  اإلدارة 

املكرمة: اململكة العربية السعودية.
 العمري، عي .)1428هـ( . االنسحاب الوظيفي لدى املعلمن 
وجهة  من  الثانوية  باملرحلة  األهي  التعليم  يف  السعودين 
بالعاصمة  السعودين  واملعلمن  املدارس  مديري  نظر 
املقدسة )رسالة ماجستري غري منشورة(. جامعة أم القرى، 

مكة املكرمة: اململكة العربية السعودية.
الترسب  أسباب  أهم  )1432هـ(.  عاش.  بن  نايف  العنزي، 
الثانوية  املدارس  يف  السعودين  املعلمن  لدى  الوظيفي 
)رسالة  نظرهم  وجهة  من  الرياض  بمدينة  األهلية 
قسم  االجتاعية،  العلوم  كلية  منشورة(.  غري  ماجستري 
الرتبية، جامعة اإلمام، الرياض: اململكة العربية السعودية.
تطور  )1426هـ(.  عبداجلواد.  الدين،  ونور  محدان  الغامدي، 
نظام التعليم يف اململكة العربية السعودية. الرياض : مكتبة 

الرشد.
الوظيفي  الترسب  نحو  االجتاهات  .)1424هـ(.  وليد  الغانم، 
العربية  اململكة  يف  تطبيقية  دراسة  باألداء:  وعاقتها 

السعودية. 
فرج، عبداللطيف .)2009م(.  نظام الرتبية والتعليم يف اململكة 
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التي  والفنية  اإلدارية  املشكات  .)1425هـ(.  خالد  النصار، 
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األمنية، الرياض: اململكة العربية السعودية.

ثانيا: املـراجـع العربية مرتمجة لإلنجليزية: 
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فاعلية التعليم المدمج في مستوى التحصيل األكاديمي للطالب 
واتجاهاتهم نحوه بكلية العلوم االجتماعية

عبداهلل بن محمد العقاب )*(
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

)قدم للنشر يف 1438/5/16 هـ، وقبل للنشر يف 1438/9/9 هـ(

راسـة إىل الكشـف عن فاعلية التعليـم املدمج يف التحصيـل األكاديمي للطاب بكلية العلـوم االجتاعية بجامعـة اإلمام حممد  راسـة: هدفـت الدِّ ملخـص الدِّ
راسـة تـم بناء حمتوى  ابـن سـعود اإلسـامية واجتاهاهتم نحـوه من خال اسـتخدام التعليم املدمـج يف تدريس مقرر: )تقنيـات التعليم(، ولتحقيق أهداف الدِّ
راسـة من )64(  راسـة: اختبار حتصيي، واسـتبانة لقياس االجتـاه. وتكونت عينة الدِّ إلكـرتوين للمقـرر، ورفـع عنارصه عىل نظـام إدارة التعلم، وبنـاء أدايت الدِّ
راسـة إىل أن هنـاك فروقـًا ذات داللة إحصائية عند مسـتوى  طالبـًا، توزعـوا عـىل جمموعتـن؛ إحدامهـا جمموعة ضابطـة، واألخرى جتريبيـة. وقد توصلت الدِّ
الداللـة )= α 0.05( بـن متوسـطْي درجات طـاب املجموعتن يف التطبيق البعـدي لاختبار التحصيي، لصالـح املجموعة التجريبية، كـا أظهرت النتائج 
أن اجتاهـات طـاب املجموعـة التجريبيـة كانـت إجيابيـة نحو اسـتخدام التعليـم املدمـج يف تدريس مقـرر تقنيات التعلـم. ويف ضـوء نتائج الدراسـة أوىص 

الباحـث بمجموعة مـن التوصيات.
الكلامت املفتاحية: فاعلية، تعليم إلكرتوين، تطوير، تبني. 
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The Effectiveness of Using Blended Learning on Students’ Academic Achievement and 

their Attitudes Toward it at College of Social Sciences

Abdullah Alaugab )*(

 Imam Muhammad ibn Saud Islamic University
)Received 13/2/2017, accepted 4/6/2017)

Abstract: This study aimed to identify the effectiveness of using blended learning in teaching Educational Technology course at Imam University on 
academic achievement of students of College of Social Studies, and their attitudes toward it.  The study employed the quasi-experimental approach and 
the descriptive method to answer study questions. The study sample consisted of )64) students, divided into two groups: experimental and control. Tools 
of the study included a pre/post achievement test and an attitude questionnaire )prepared by the researcher). The result showed statically significant 
differences at )0.05) level between the mean scores of the experimental group students who were taught by blended learning model and those of 
the controlled group students who were taught by the traditional method in posttest in favor of the experimental group. The results also showed that 
experimental group students’ attitudes were positive towards using blended learning in teaching Educational Technology Course.

Keywords: Effectiveness, E-learning, Development, Adoption.
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مقدمة:
يواجه التعليم يف العر احلايل كثريا من التحديات 
االقتصادية واالجتاعية والتقنية املختلفة يف ظل التطور 
يفرض  مما  العاملية،  املنافسة  واحتدام  والرقمي  العلمي 
عىل امليدان الرتبوي ومؤسساته املختلفة رضورة الوعي 
بأمهية التطوير الرسيع يف أنظمتها وبراجمها، واالستغال 
بمستوى  لارتقاء  والبرشية،  التقنية  للموارد  األمثل 
التعليم، وزيادة كفاءة نظامها األكاديمي، وحتقيق جودة 
الشاملة،  التنمية  مطالب  مع  يتوافق  با  براجمها  وفعالية 

وتلبية احتياجات املتعلمن املتجددة.
األدوات  من  املستمر  والتحديث  التطوير  ويعد 
الرئيسة التي تسعى معظم مؤسسات التعليم العايل من 
األكاديمية،  بيئتها  وحتسن  أهدافها،  حتقيق  إىل  خاله 
اجلودة  جمال  يف  فاملنافسة  التعليمية.  خمرجاهتا  وجتويد 
الدراسية  الرامج  يف  األكاديمي  واالعتاد  الشاملة 
ونوعيتها وطريقة تنفيذها وتقويمها وفق مجلة من املعايري 
التقني  التقدم  وكذلك  التعليمية،  للعملية  الضابطة 
والتطبيقات  والرامج  واألدوات  األجهزة  يف  الرسيع 
اإللكرتونية؛ مجيعها مثلت عوامل ذات أولوية يف تطوير 

منظومة الرامج اجلديدة.
وهنا نجد أن تطوير التعليم اجلامعي وفق املعطيات 
السابقة ساهم يف إعادة هيكلة النظام التعليمي بعنارصه 
املختلفة، وتوظيف االجتاهات احلديثة يف عملية التعليم 
والتعلم؛ فتعددت الرامج األكاديمية، وحتسنت نوعية 
األداء، وتنوعت طرق تقديم هذه الرامج وفق مفهوم 
ما  إىل  التقليدية  الطرق  جتاوز  الذي  املستقبي،  التعليم 

والتدريب  التعليم  كرامج  فاعلية؛  وأكثر  أحدث  هو 
االفرتاضية،  اجلامعات  من  عدد  ونشأة  اإللكرتوين، 
االتصال،  شبكات  من  احلديثة  التقنيات  واستخدام 
وتطبيقات   ،)2005 )سامة،  اآليل  احلاسب  وأجهزة 
العملية  يف  الذكية،  اللوحية  واألجهزة  الرقمية،  الويب 

التعليمية.
يف  تتسع  اإللكرتوين  التعليم  دائرة  وأخذت 
املختلفة؛  باستخداماته  العايل  التعليم  مؤسسات 
بعد يف  أو عن  الدراسية  القاعات  مبارشًا يف  كان  سواء 
الكامل.  اإللكرتوين  التعليم  تطبق  التي  الرامج  بعض 
بوصفه  اإللكرتوين،  التعليم  أن  إىل  اإلشارة  وجتدر 
قائا  يظل  وإمكانياته،  ومميزاته  بفلسفته  تعليميًا  نظامًا 
التعليمية،  املؤسسات  يف  املهمة  الرامج  أحد  باعتباره 
من  املتزايدة  األعداد  الستيعاب  مستمر  ازدياد  يف  وهو 
كا  التعلم،  يف  واملكان  الزمان  مرونة  وحتقيق  الطاب، 
تتناسب  التي  الرامج  يف  املتعلمن  احتياجات  يلبي  أنه 

مع قدراهتم وتفضياهتم. 
التعليم  إلغاء  يعني  ال  اإللكرتوين  التعلم  وجود  إن 
أو  األمثل  اخليار  هو  يكون  ال  قد  ولكن  التقليدي، 
ال  التي  العايل  التعليم  مؤسسات  من  لكثري  املناسب 
يزال لدهيا كثري من الصعوبات لتحقيق ذلك، والتحول 
إىل  املاسة  احلاجة  فظهرت  اإللكرتوين،  التعليم  جتاه 
للبحث عن  اجلامعات  دفع  الذي  األمر  بدائل جديدة؛ 
التعلم  إسرتاتيجية جديدة جتمع بن خصائص كل من 
أوجه  عىل  للتغلب  اإللكرتوين؛  والتعلم  التقليدي 

القصور يف النظامن عىل حد سواء ويف الوقت نفسه. 
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 )Blended Learning( املدمج  التعليم  ويعد 
واحدًا من هذه اإلسرتاتيجيات التي ُتدمج فيها التقنيات 
يف عملية تقديم التعليم؛ بغية التغلب عىل بعض القيود 
 Porter et( املفروضة عىل التعليم يف املدارس التقليدية
al., 2014(. وغالبا ما يوصف التعلم املدمج بأنه مزيج 

بن طريقتن يف التعليم: الطرق التقليدية وجهًا لوجه يف 
 )Bliuc et اإللكرتوين  والتعليم  الدراسية،  القاعات 

al., 2007).

وقد بدأ التعليم املدمج وفق منهج معتمد يف جامعة 
 ،(Albrecht, 2006) )1996( وسط فلوريدا يف عام
وبعد ذلك أخذت العديد من مؤسسات التعليم العايل 
للتعليم  مبتكرة  وسيلة  بوصفه  اعتاده  يف  األخرى 
(Moreno, Lowrey, & Barlow, 2006( ويذكر 

وادي )Wade, 2012(   أن العديد من اجلامعات حول 
العامل بدأت فعليا يف استخدام تقنية املعلومات ووسائل 
وأن  املدمج،  التعليم  منهج  وفق  التعليم  يف  االتصال 
 )Hilliard, السنة  يف   46% جتاوز  عامليا  نموه  معدل 

2015).

إن التطور الرسيع يف استخدام التعلم املدمج برناجمًا 
بديًا يف التعليم إنا جاء ملعاجلة مشاكل التعليم التقليدي 
 )Wu اإللكرتوين  التعليم  أدوات  استغال  خال  من 
التقليدي  النموذج  يصبح  أن  ويتوقع   et al., 2010)

 )Graham, 2013) التعليمية  العملية  يف  اجلديد 
وأعضاء  اجلامعات  من  كل  احتياجات  يلبي  ألنه  نظرا 
 )Moskal, سواء  حد  عىل  والطاب  التدريس  هيئة 
التحدي  ويكمن   Dziuban & Hartman, 2013)

 )McKenzie et يف التكامل والتنسيق اجليد فيا بينها 
al., 2013).

ويمكن القول إن التعليم املدمج - يف حد ذاته - هو 
مستقبل التعليم (Brown & Diaz, 2010( ملا يتمتع 
التقليدية  الفصول  أصالة  بن  مجعت  خصائص  من  به 
وتفاعاهتا املبارشة ومزايا التعليم اإللكرتوين يف املرونة 
 (Deperlioglu & Kose, 2013(. و لضان جودة 

التقويم املستمر وفق  الرامج املقدمة فيه؛ فإنه البد من 
أشهرها  من  ولعل  واملعايري،  املحددات  من  جمموعة 
 )The Sloan Consortium, 2011) نموذج سلون
املستخدم يف تقويم بيئات التعلم املدمج لتأكيد اجلودة، 
الفاعلية،  هي:  رئيسة،  عنارص  مخسة  عىل  قائمة  وهي 
ورضا أعضاء هيئة التدريس، ورضا الطاب، وإمكانية 
.)Shelton, 2011) املادية  والتكلفة  الوصول، 
املدمج  التعليم  أن   )Miller, 2012( ميلر  ويضيف 
حتفيز  ثم  األهداف،  حتديد   - أواًل   - يتطلب  الفعال 
التعلم، وسهولة الوصول والتعامل  الطاب عىل حب 
وأخريا  افرتاضية،  فصول  وجود  وكذلك  التقنية،  مع 

استخدام أدوات التعلم املتنقل.
 )Donoghue, 2006 الدراسات  من  عدد  ويشري 
 Delialioglu & Yildirim, 2007; Schmidt &

أن  إىل   Werner, 2007; Young & Ku, 2008(

التعليم املدمج هو احلل األمثل للمشاكل واالحتياجات 
التفاعي  التعلم  حتقيق  يف  اإلرساع  ويضمن  التعليمية، 
للطاب، فقد أسهم بشكل مبارش  وغري مبارش  يف حل 
املشاكل التي تواجه اجلامعات، كنسبة القبول اجلامعي، 
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الدراسية،  الفصول  واستيعاب  الطاب،  عدد  وزيادة 
 )Garrison العلمي  التحصيل  مستوى  وانخفاض 
ن  يُمكِّ كا  التعليم،  وكلفة   ،  & Vaughan, 2013)

وإجيابية  تأثريًا  أكثر  تكون  أن  من  التعليمية  املؤسسات 
)الغريب، 2009(.

 )Bonk & وجراهام  بونك  من  كل  ويذكر 
الرئيسة  األسباب  بعض  هناك  أن   Graham, 2006)

املدمج  التعليم  يف  والكليات  اجلامعات  لتوسع 
الوصول  إمكانية  زيادة  وهي:  العامل،  مستوى  عىل 
البيئة  وحتسن  الطاب،  تعلم  يف  واملرونة  للمتعلمن، 
املراقبة،  وحتسن  املهني،  والتطوير  للتدريب  الرتبوية 
وتقويم األنشطة األكاديمية، وإعطاء املزيد من االهتام 
لاتصال  الفرصة  وهتيئة  األكاديمي،  الذايت  التطوير  يف 
واالستخدام  اجلامعات،  بن  العلمي  والتعاون  العاملي 
وتزويد  وإعداد  تكلفتها،  وخفض  للموارد  األمثل 
املهني  الازمة واملعرفة واالستعداد  باملهارات  الطاب 
سوق  متطلبات  حسب  فعالية  وأكثر  رسيعة  بطريقة 

العمل التنافسية.
 )So & Brush,2008) وهنا يذكر كل من سو وبرش
الذايت  التحفز  زيادة  املدمج  التعلم  بيئة  يف  لوحظ  قد  أنه 
للوقت  األمثل  االستغال  بسبب  الطاب  لدى  للتعلم 
زيادة  يف  ساهم  مما  وخارجها،  الدراسية  القاعة  داخل 
يف  زيادة  لوحظ  كا  للتعلم،  الذايت  التنظيم  عىل  الرتكيز 
 )Joo, Lim & Kim, األكاديمي  والتحصيل  الدافعية 
يف  منه  املدمج  التعليم  يف  أعىل  التعلم  نتائج  وأن   2012(

)Albert, Beatty, &. Roach, 2014) التعليم العادي

اجتاه  أن  عىل   )Roach, 2014)  روش ويؤكد 
الطاب كان إجيابيًا جتاه بيئة التعليم املدمج، وأنه يؤدي 
الدرايس  املحتوى  وفهم  التعليم،  مستوى  تنمية  إىل 
قصرية، كا  زمنية  فرتة  خال  وأعمق  أفضل  بشكل 
يف  الطاب  وإرشاك  التعليم،  متييز  عىل  القدرة  له  أن 
الطاب  وحتفيز   )Miller, 2012) التعاوين  العمل 
اجلاعية  األنشطة  يف  واملشاركة  األفكار،  تبادل  عىل 
الفصول  قدرة  ورفع   ،)Snodin, 2013( بفعالية 
لدى  الدرايس واالحتفاظ  التحصيل  وزيادة  الدراسية، 

 . )Hilliard, 2015)الطاب
 )Dziuban, Hartman, من  كل  يذكر  كا 
 Cavanagh & Moskal, 2011; Garrison &

 Vaughan, 2013; Graham, 2006; Sharpe,

 Benfield, Roberts & Francis, 2006;

يف  دور  له  املدمج  التعليم  أن   Vaughan, 2007)

مستوى  وزيادة  التعلم،  نتائج  وحتسن  الطلبة،  تعزيز 
التحصيل والرضا عند الطاب، ويسهم يف رفع كفاءة 
تعليمية  نتائج  إىل  ويؤدي  التعليمية،  العملية  وفاعلية 
التعلم  مميزة(Eryilmaz, 2015( ، كا أن له دورًا يف 
النشط، وحتسن اجتاهات الطلبة نحو التعلم بشكل عام 

.)Troha, 2003)

راسة: مشكلة الدِّ
ينظر للتعليم املدمج عىل أنه بيئة تعليمية ثرية تستثمر 
التعلم  ومميزات  لوجه  وجًها  التعلم  من  كلٍّ  خصائص 
اإللكرتوين، كا أن له فوائد أخرى متعددة؛ حيث تشري 
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 )Center الرقمي  التعلم  مركز  أجراها  دراسة  نتائج 
أهم  الستقصاء   for Digital Education, 2012)

تعلم  يوفر فرص  أنه  إىل  املدمج للطاب  التعليم  فوائد 
املتعلمن  من  أكر  لعدد  يصل  وأنه   ،92% بنسبة  بديلة 
مزيد  عىل  الطاب  يشجع  وأنه   ،85% بنسبة  بعد  عن 
من املشاركة بنسبة %70 ، ويساعد عىل زيادة التحصيل 
قدرة  زيادة  عىل  يساعد  أنه  كا   ،61% بنسبة  الدرايس 
الفصول الدراسية بنسبة %59، وزيادة احتفاظ الطالب 
إىل   - أيضا   – الدراسة  وتشري   .  56% بنسبة   باملعلومة 
املدمج  التعليم  يقدمها  رئيسة  فوائد  أربع  هناك  أن 
أعضاء  تواصل  سهولة  وهي:  التدريس،  هيئة  ألعضاء 
يساعد  وأنه   ،  92% بنسبة  الطاب  مع  التدريس  هيئة 
أعضاء هيئة التدريس عىل قياس مدى تقدم الطاب يف 
املواد الرقمية بنسبة  %73 ، وهو مقياس ألداء القسم أو 
التكاليف  ، ويساعد عىل خفض   % 61 بنسبة  املؤسسة 

بشكل عام بنسبة  54% .
اليوم  طاب  أن   )Ting, 2015) تنق  ذكر  وقد 
كيفية  ومعرفة  الرقمية  بالتقنية  تامة  دراية  عىل  عمومًا 
الوصول إليها، وإنشاء املعلومات الرقمية وتبادهلا؛ لذا 
التعليم  أصالة  بن  جيمع  فريد  تعلم  إىل  يتطلعون  فهم 
الرقمية، ويتاشى مع  التقليدي واألدوات والتطبيقات 
التعليم  ولعل  احتياجهم.  ويلبي  ومهاراهتم،  قدراهتم 
املتعلم  حاجة  تلبية  عىل  والقادر  املناسب  هو  املدمج 
الذي  التقنية، األمر  الوسائل  باستخدام  املستمر  للتعلم 
حوله،  من  معلومات  وإثراء  نفسه  تثقيف  من  يمكنه 
الوقت،  كمرونة  خصائص؛  من  به  يتميز  ما  إىل  إضافة 

وسهولة االستعال )خصاونة وآخرون، 2010(.
اجلامعات  من  عدد  جتارب  نجاح  من  الرغم  وعىل 
ال  فإنه  املدمج،  التعليم  جمال  يف  واخلارج  الداخل  يف 
اجلامعات  بعض  االستخدام يف  هناك حمدودية يف  يزال 
توافر  عدم  إىل  ذلك  يف  السبب  يرجع  وقد  املحلية. 
حيث  من  وإمكاناته  املدمج  التعلم  بكيفية  تامة  دراية 
التخطيط والتصميم وآلية التطبيق، ونقص يف املهارات 
التقنية وتطبيقاهتا التفاعلية لدى أعضاء هيئة التدريس، 
يف:  تتمثل  التي  التحتية  البنية  جاهزية  عدم  وكذلك 
والتطبيقات  األدوات  وتوفري  املدربة،  البرشية  الكوادر 
املبارش،  وغري  املبارش  والتواصل  التفاعل،  يف  املطلوبة 
التعليم  عملية  الستمرار  الازم  الفني  الدعم  وتوفري 

املدمج.  
شأهنا  من  متعددة  مزيا  من  املدمج  للتعليم  وملا 
تطوير العملية التعليمة، ورفع إمكانات التعليم، ودعم 
وتعزيز  الطلبة،  حتصيل  مستوى  وزيادة  املتعلمن، 
اجتهت  التعليمة؛  العملية  نحو  اإلجيابية  االجتاهات 
يف  املدمج  التعليم  فاعلية  مدى  بيان  إىل  الدراسة  هذه 
بكلية  للطاب  نحوه  واجتاهاهتم  األكاديمي  التحصيل 
سعود  بن  حممد  اإلمام  جامعة  يف  االجتاعية  العلوم 

اإلسامية بمدينة الرياض.

راسة: أسئلة الدِّ
الرئيس  السؤال  عن  اإلجابة  إىل  الدراسة  تسعى 
التايل: ما فاعلية التعليم املدمج يف التحصيل األكاديمي 
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يف  االجتاعية  العلوم  بكلية  نحوه  واجتاههم  للطاب 
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسامية؟ ولإلجابة عن 

هذا السؤال تمَّ وضُع األسئلة الفرعية التالية:
ما أثر التعليم املدمج يف حتصيل الطاب بكلية . 1

العلوم االجتاعية؟
االجتاعية . 2 العلوم  كلية  طاب  اجتاهات  ما 

تقنيات  مقرر  يف  املدمج  التعليم  استخدام  نحو 
التعليم؟ 

راسة: فرض الدِّ
مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال 
طاب  درجات  متوسطي  بن   )α = 0.05( الداللة 
التطبيق  يف  الضابطة  واملجموعة  التجريبية  املجموعة 
البعدي لاختبار التحصيي ُتعزى إىل التعليم املدمج.    

راسة: أهداف الدِّ
تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية:

تعرف فاعلية التعليم املدمج يف حتصيل طاب   .1
كلية العلوم االجتاعية بجامعة اإلمام حممد بن 

سعود اإلسامية.
العلوم  كلية  طاب  اجتاهات  عن  الكشف   .2

االجتاعية نحو استخدام التعليم املدمج.

راسة: أمهية الدِّ
أهنا تتناول التعليم املدمج؛ إذ ال تزال ثمة ندرٌة   -
يف الدراسات العربية التطبيقية التي اهتمت هبذا 

اجلانب.
القائمن  انتباه  لفت  يف  الدراسة  هذه  تسهم  قد   -
توظيف  نحو  اجلامعي  التعليم  تطوير  عىل 

التعليم املدمج يف التعليم العايل.
هيئة  أعضاء  الدراسة  هذه  حتّث  أن  يمكن   -
التدريس عىل تبني التعليم املدمج يف مناهجهم 

الدراسية.
يف  تسهم  قد  وتوصياهُتا  الدراسة  هذه  نتائج   -
التعليم املدمج من  الطلبة نحو  تطوير اجتاهات 
ومعاجلة  اإلجيابية،  االجتاهات  تعزيز  خال 

االجتاهات السلبية.

راسة: حدود الدِّ
جامعة  االجتاعية،  العلوم  كلية  املكاين:  احلد   -

اإلمام حممد بن سعود اإلسامية.
للعام  األول  الدرايس  الفصل  الزماين:  احلد   -

الدرايس 1437/1436هـ.
عىل  راسة  الدِّ اقترت  املوضوعي:  احلد   -
مقرر  تدريس  يف  املدمج  التعليم  استخدام 

تقنيات التعليم )هنج 613(. 

راسة: مصطلحات الدِّ
التعليم املدمج  (Blended Learning(: هو دمج 
منظم لبعض تطبيقات التعليم اإللكرتوين يف بيئة التعليم 
املتعددة يف احلصول  إمكانياهتا  التقليدي لاستفادة من 

عىل خرات تعليمية تفاعلية.
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حمدد  »مستوى  هو   :)Achievement) التحصيل 
من األداء أو الكفاية يف العمل املدريس أو األكاديمي، 
أو  التحصيلية  االختبارات  أو  املعلم  بواسطة  وُيَقيَّم 
(Chaplin, 1971, p.28(، ويعرف يف هذه  كامها« 
مفردات  دراستهم  بعد  الطلبة  تعلمه  ما  بأنه:  الدراسة 
التقليدية  بالطريقة  أكان  سواء  التعليم  تقنيات  مقرر 
االختبار  خال  من  يقاس  والذي  املدمج،  بالتعلم  أم 

التحصيي املعريف.
النفي  االستعداد  مقدار  هو   :)Attitude) االجتاه 
نحو  الفرد  استجابة  عىل  وأثره  والعقي،  والعصبي 
الدراسة  هذه  يف  ويعرف  معن.  مثري  وفق  ما  موضوع 
بأنه: جمموعة االستجابات التي يبدهيا أفراد عينة الدراسة 
نحو التعليم املدمج بالقبول أو الرفض، ويقاس االجتاه 

إجرائيًا بنوع االستجابة عىل فقرات املقياس.  

اإلطار النظري:
أو  التقليدي  املنهج  وفق  كان  سواء  التعليم  إن 
اإللكرتوين البد أن حيقق أهداف املؤسسات التعليمية، 
التفاعل  يف  ويسهم  املتعلمن،  خصائص  ويراعي 
التقويم  خال  فمن  التعلم.  خمرجات  كفاءة  ورفع 
حتقق  مدى  قياس  يمكن  العايل  التعليم  لرامج  املستمر 
 )Tucker, الدراسات  بعض  وتشري  األهداف.  هذه 
أن  إىل   2012; Garrison & Vaugha, 2013)

عىل  قادرا  يعد  مل  احلالية  بمكوناته  التقليدي  التعليم 
باملتغريات  املرتبطة  املرحلية  الطلبة  احتياجات  تلبية 

تبني  عليه  فإن  لذا  املجتمع؛  يعيشها  التي  والتطورات 
وتطوير  التحسينات،  بعض  إضافة  أو  أخرى  طريقة 

أساليب األداء، كي يلبي االحتياجات املطلوبة.
     فالتعليم املدمج Blended Learning ، ويسمى 
أيضا بالتعليم اهلجن (Hybrid Learning( أو التعليم 
اخلليط واملمزوج،(Mixed Learning(  الذي  جيمع 
التقليدية، ويستفيد من مميزات  الفصول  بن خصائص 
التعليم اإللكرتوين؛ قد يكون هو احلل األمثل لتحقيق 
التعليمية بفاعلية، واختصار الوقت واجلهد،  األهداف 
إذ  جاذبية؛  أكثر  بأسلوب  للتعلم  جديدة  آفاق  وفتح 
والتواصل  اإللكرتونية،  املعلومات  مصادر  فيه  تتوافر 
تأثريا  أكثر  التعليمية  املؤسسات  جيعل  با  التفاعي، 

وإجيابية )الغريب، 2009(. 
 )Bonk والتعليم املدمج  -كا أشار بونك وجراهام
للتعليم  نموذجن  مزج  هو   -  & Graham, 2006)

منفصلن تارخييًا، ومها: نظام التعلم وجها لوجه، ونظام 
التكنولوجيا  استخدام  عىل  التأكيد  مع  املوزع،  التعلم 
الفقي  ويعرفه  والشبكات.  الكمبيوتر  عىل  القائمة 
)2011، ص:15( بأنه: »نظام متكامل يدمج األسلوب 
التقليدي للتعلم وجها لوجه مع التعلم اإللكرتوين عر 
مرحلة  كل  خال  املتعلم  ومساعدة  لتوجيه  اإلنرتنت، 

من مراحل التعلم«.
   إن أمهية التعليم املدمج تكمن يف إمكانياته املتعددة، 
وهنا يذكر تكر(Tucker, 2012(  أن التعليم املدمج ذو 
أمهية يف امليدان الرتبوي ألنه جاء بحلول ملشاكل التعليم 
املتجددة؛ كزيادة الطلب عىل التعليم، والزيادة املستمرة 
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التعلم،  مصادر  تنوع  إىل  واحلاجة  الطاب،  أعداد  يف 
بمستويات  االرتقاء  إىل  واحلاجة  املادية،  املصادر  وقلة 
الطاب وفق معايري اجلودة، وانتشار التقنية يف املجتمع 
أن   )2007( يوسف  ويضيف  هلا.  الطاب  وإتقان 
عن  احلارض  الوقت  يف  التعليمية  املؤسسات  قصور 
يف  املدمج  التعليم  استخدام  يستدعي  العر  مواكبة 

املؤسسات التعليمية والرتبوية.
إن العوامل الرئيسة يف نجاح تنفيذ التعليم املدمج - 
  )Vaughan & فوغان وكريسون  من  أشار كل  كا 
  (Garrison,2013- تكمن يف توافر املوارد املالية، 
ودعم اإلدارة العليا، وتوافر القدرات البرشية من ذوي 
املهارات التقنية. كا أن أفضل املارسات لتنفيذ التعليم 
املدمج يتطلب الربط والتناغم بن مكونات نظام التعليم 
التعليم اإللكرتوين عر  التقليدي )وجهًا لوجه( ونظام 

اإلنرتنت من أجل ضان بيئة التعلم املدمج. 

مميزات التعليم املدمج:
هناك العديد من املميزات للتعليم املدمج، ومن هذه 

املميزات ما ذكره جليزر (Glazer,2012( وهي:
التعليمة من خال . 1 العملية  تفاعل الطاب مع 

تنوع طرق التعلم.
التعلم . 2 فرص  وزيادة  للجميع  التعليم  إتاحة 

االجتاعي، والتعاون، وزيادة املشاركة.
استخدام . 3 خال  من  التعلم  أهداف  حتقيق 

إسرتاتيجيات متعددة.
يشجع التعلم املستمر الذي يعد أكثر فعالية يف . 4

إحداث التغيري والتعلم املوجه.
لتنوع . 5 للطاب  املهارات  إكساب  فرص  زيادة 

أساليب التعلم. 
العملية . 6 يف  الطاب  مشاركة  فرص  زيادة 

مثل  اإلسرتاتيجيات  بعض  لتطبيقه  التعليمية 
التعلم  املشكات،  حل  التعاوين،  التعلم 

الفردي، النقاش، احلوار.
يوفر الوقت لكل من األستاذ والطالب ويسهل . 7

عملية التواصل بينها. 
التوسع . 8 يف  يسهم  مما  التعليم  تكاليف  خفض 

ورسعة التنمية.
دعم التعلم النشط والتعلم الذايت.. 9

املرونة يف الزمان واملكان. 10

تصميم التعليم املدمج:
يف  املدمج  التعليم  تصميم  إسرتاتيجيات  ختتلف 
التعليمي،  النظام  لطبيعة  وفقًا  التعليمية  املؤسسات 
وخصائص  التدريس،  هيئة  أعضاء  مهارات  ومستوى 
املدمج  التعليم  تصميم  أن  كا  التعلم،  ونتائج  الطاب 
خيتلف عنة يف التعليم التقليدي. وللوصول إىل تصميم 
حيقق  أن  فينبغي  أفضل  وممارسة  املدمج  للتعليم  فعال 

التصميم املبادئ التالية:
التعليم  أهداف  حتقيق  عىل  التصميم  يركز  أن   .1
وتلبية متطلبات خمرجات التعلم، وليس ملجرد 

االستخدام املحدود للتقنية.
أن يلبي التصميم حاجات الطاب، وان يصل   .2



جملة الشمال للعلوم اإلنسانية، اجمللد )3(،  العدد )1(، جامعة احلدود الشمالية )1439هـ / 2018م(        135-109

117

إىل أوسع رشحية من املتعلمن.
مكونات  بن  التام  االنسجام  التصميم  مراعاة   .3
التعليم املدمج وعدم التقاطع أو التعارض فيا 

بينها.
أن يراعي التصميم تفضيات الطاب وطريقة   .4

استخدامهم للتطبيقات اإللكرتونية املتنوعة.
أن يراعي التصميم خصائص وطبيعة املقررات   .5
هذه  نوعية  حسب  احتياجها  ويلبي  الدراسية 

املقررات.
وبدائل  خيارات  عىل  التصميم  حيتوي  أن   .6
تتناسب مع خصائص الطاب وطرق تعلمهم.
أن يراعي التصميم اجلوانب التفاعلية واملشاركة   .7

والعاقات االجتاعية بن املتعلمن.
والتطوير  للتقويم  قابل  التصميم  يكون  أن   .8

املستمر.
معايري التعليم املدمج:

 Saliba,( وكورتز  ورانكن  ساليبا  من  كل  يذكر 
(Rankine, & Cortez, 2013 أن هناك أربعة معايري 

رئيسية ينبغي أن تتوافر يف التعليم املدمج وهي كالتايل:
نظريات  عىل  املدمج  التعليم  تصميم  يبنى  أن   .1

ومباديء التعليم املرتكزة حول الطالب.
فيه  الراجعة  أن يكون تقويم األنشطة والتغذية   .2

وفق املنهج املدمج.
أن تسهل قنوات االتصال والتواصل اإللكرتوين   .3

عملية تفاعل الطاب ومشاركتهم.
إىل  الوصول  إمكانية  الطاب  لدى  يكون  أن   .4

جمموعة من مصادر التعلم والدعم الفني.
نامذج التعليم املدمج:

التعليم  ناذج  أن   )Tucker ,2012( تكر  ذكر 
املدمج تتلخص يف التايل:

Face-to-( لوجه  وجها  املبارش  املوجه  نموذج 
:)Face Driver Model

املبارش  التوجيه  يعتر  املدمج  التعليم  ناذج  مجيع  يف 
وجها لوجه هو األقرب إىل بيئة املدرسة التقليدية. وفية 
يستخدم التعليم اإللكرتوين عند احلاجة ملساعدة بعض 
املقرر  من  األكر  اجلزء  ويقدم  حدة  عىل  كل  الطاب 
فئة  من  الطاب  بعض  أن  يعني  وهذا  لوجه،  وجها 
معينة هي من سيشارك يف هذا النوع من التعليم املدمج، 
أو  التعلم  يف  صعوبات  يواجهون  الذين  الطاب  مثل 
متابعة  يف  التقنية  تساعدهم  والذين  العاملن  الطاب 

الفصول الدراسية.
:)Rotation Model( نموذج التناوب

التناوب  املدمج عىل  التعليم  النموذج من  يقوم هذا 
بن التعليم وجها لوجه والتعلم اإللكرتوين وفق جدول 
موزعًا  التعليم  يكون  النموذج  هذا  وفق  حمدد،  زمني 
أو  الدراسية  القاعات  داخل  املبارشة  املحارضات  بن 
يكون  وفية  بعد،  عن  والعمل  االفرتاضية  املحارضات 
التعليم أكثر تنوعا ويكون دور األستاذ موجها ومرشفا 

عىل سري العملية التعليمية. 
:)Flex Model( النموذج املرن

التعليمي  املحتوى  تقديم  عىل  النموذج  هذا  يعتمد 
املعلمن  تواجد  من  الرغم  عىل  للمتعلمن،  إلكرتونيا 
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حسب  واملساندة  الدعم  لتقديم  التدريسية  القاعات  يف 
مع  للتواصل  للمتعلمن  الفرصة  إلعطاء  احلاجة 
ذاتيا  التعليم موجهه  النموذج يكون  األستاذ. ويف هذه 
املتطلبات  تقديم  تعتمد عىل  بيئة رقمية  الطاب يف  من 

والقيام باألنشطة واملهام افرتاضيا.  
نموذج املعمل اإللكرتوين

)Online Lab Model(: 
التعليمية  للعملية  مكمًا  النموذج  هذا  ويعد 
داخل  املبارشة  املعامل  مشكلة  وحلل  التقليدية، 
االفرتاضية  املعامل  هذه  وتكمل  التعليمية،  املؤسسات 
كاما  املحتوى  ويقدم  التعليمية  العملية  األنرتنت  عىل 
من خال منصات املعامل املبارشة والتي تدار من قبل 
معلمن مبارشين ويتيح هذا النموذج بيئة تعلم تسمح 
لبعض الطاب العمل يف وترية متوازية حسب املوضوع 

الذي يناسبهم دون التأثري عىل الطاب اآلخرين.
     :)Self-Blend Model(نموذج الدمج الذايت

يقدم هذا النموذج عاوة عىل التعليم املبارش داخل 
اإللكرتوين  والتعليم  لوحه  وجها  الدراسية  القاعات 
الدروس  اختيار  حرية  للمتعلم  ويتيح  الكامل. 
اإللكرتونية إلكال متطلبات املقرر، ويتطلب نجاح هذا 
النموذج أن يكون لدى الطاب مهة عالية ورغبة ذاتية 

يف التعلم لتحقيق تقدم يف عملية التعلم. 
نموذج التوجيه اإللكرتوين

  )Online Driver Model( :
ولكن  التقليدية  الفصول  يلغي  ال  النموذج  هذا  يف 
معظم التعليم فيه يكون إلكرتونيا عن بعد ويتم تسليم 

يتم  وفية  إلكرتونية.  منصة  عر  األول  املقام  يف  املواد 
التواصل والنقاش مع األستاذ عر القنوات اإللكرتونية. 
إىل  حيتاجون  الذين  للطاب  املثايل  النموذج  هذا  ويعد 
مزيد من املرونة واالستقالية يف دراستهم وفق جداول 
عام  كل  النموذج  هذا  شعبية  وتزداد  اليومية.  أعاهلم 

بنسبة تزيد عن 15 يف املئة.
إسرتاتيجيات التعليم املدمج:

املتزامن  التعليم  خاصية  بن  املدمج  التعليم  جيمع 
التفاعلية  املدمج  التعليم  بيئة  فإن  لذا  متزامن،  والغري 
بن  جتمع  التي  اإلسرتاتيجيات  بعض  عىل  تقوم 
خصائص النظامن وحتقق املرونة يف التعليم. وقد وضع 
للتعليم  اسرتاتيجيات  سبع   )Pappas, 2015(باباس

املدمج كا يي: 
حتديد أهداف التعليم املدمج بوضوح:   .1

التعليم  بنود  لتنفيذ  الدليل  بمثابة  األهداف  تعد 
مسار  يتجه  أين  لرؤية  الطريق  خارطة  فهي  املدمج، 
التعليم املدمج. فاألهداف جيب أن حتدد يف البداية قبل 
باالعتبار  األخذ  مع  للمقرر.  العلمي  املحتوى  إنشاء 

التايل:
•  املهارات الازمة للطاب للتعامل مع التعليم 

املدمج. 
نوعية املحتوى واملعلومات التي جيب تضمينها   •

يف منهج التعليم املدمج. 
األدوات وناذج التصميم التعليمية أو نظريات   •
ينبغي أن تستخدم من أجل تقديم  التي  التعلم 

املحتوى العلمي.
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حتديد خطة ومفردات منهج التعليم املدمج:   .2
املدمج  التعليم  منهج  يف  املقرر  ومفردات  خطة  إن 
فهي  التنفيذ،  قبل  للمتعلمن  واضحة  تكون  أن  جيب 
لذا  املقرر.  يف  والتقدم  لاستمرار  للطاب  الدليل 
الرئيسية،  املعلومات  بعض  اخلطة  يف  توضح  أن  ينبغي 
واملشاركة  املقرر،  ومتطلبات  التعليمية،  األهداف  مثل 
اإللكرتونية،  لألنظمة  الدخول  وطريقة  واحلضور، 
النهائية  التقديمية، واملواعيد  واالختبارات، والعروض 

لتسليم األعال، وغريها. 
حتديد مستوى التفاعل يف التعليم املدمج:  .3

املدمج البد من حتديد مستويات  التعليم  تنفيذ  قبل 
التفاعل املطلوبة من الطاب وكيفية حتقيقها من خال 
استخدام جمموعة كبرية من أدوات التعلم اإللكرتوين، 
وحتديد نوعية املحتوى لكل تطبيق أو وسيلة إلكرتونية 
با يتناسب مع طبيعتها ومدى قابليتها للتفاعل الفردي 
غري  أو  متزامنًا   أكان  سواء  الطاب  بن  واجلاعي 

متزامن.

تكامل أنشطة العمل اجلامعي:  .4
التعليم  يف  بمكان  األمهية  من  التعاون  عنر  يعد 
املدمج. فهو يكسب الطاب التفاعل االجتاعي الازم 
واالستفادة  اآلخرين،  الطاب  مع  املعلومات  لتبادل 
األدوات  من  عدد  باستخدام  أقراهنم،  مهارات  من 
املثال:  سبيل  عىل  اإلنرتنت.  عىل  املختلفة  والتطبيقات 
النقاش اإللكرتونية،  النقاش الغري متزامن يف منتديات 
الدردشة،  غرف  عر  املتزامنة  االجتاعات  وكذلك 
بعض  عن  اإلجابة  أو  معينة  مشكلة  مناقشة  يتم  حيث 
تبادل اآلراء واألفكار عر  املطروحة، وكذلك  األسئلة 

وسائل التواصل االجتاعية.
حتديد كيفية التواصل والتغذية الراجعة:  .5

هيئة  عضو  مع  التواصل  آلية  تكون  أن  ينبغي 
أسئلتهم  عن  لإلجابة  للطاب  واضحة  التدريس 
سواء  عليها،  املتفق  الوسائل  عر  والرد  واستفساراهتم 
كان مبارشا عر اهلاتف أو غري مبارش عن طريق الريد 
اإللكرتوين، بحيث ال يتجاوز فرتة الرد عليهم مدة 24 
إىل 48 ساعة. وهذا سوف يشعر الطاب أن لدهيم نظام 
دعم قوي يف أي حلظه. أيضا، حتديد كيفية احلصول عىل 

التغذية الراجعة من الطاب. 
حتديد قائمة باملصادر واملراجع:  .6

أهم  وحتديد  للمقرر  العلمية  باملراجع  قائمة  وضع 
تكون  أن  ويفضل  الطاب  منها  يستفيد  التي  املصادر 
حسب  ترتيبها  يفضل  كا  اإلنرتنت،  شبكة  عىل  متاحة 
مراجع  هناك  يكون  بحيث  باملقرر  املدرجة  املواضيع 

للتوسع يف القراءة حول كل موضوع.  
وضع خطة فعاله للتقويم:  .7

دون  املدمج  للتعليم  كاملة  اسرتاتيجية  توجد  ال 
تقدم  لقياس  مهمة  فهي  للتقويم.  فعاله  خطة  وجود 
الطاب يف املقرر وحتديد مستواهم وأدائهم التحصيي 
األنشطة  يف  الطاب  تقويم  كذلك  وحدة.  كل  يف 
واملتطلبات املتنوعة للمقرر سواء كان التقويم إلكرتونيا 

أو مبارشا عر الوسائل التقليدية.

الدراسات السابقة:
واألجنبية  العربية  الدراسات  ألهم  عرض  يي  فيا 
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التي تعرضت جلانب أو أكثر من موضوع الدراسة:  
  )Wentao,وزنقن وجني  ونتو  من  كل  دراسة 
بعنوان:  وهي   ،Jinyu & Zhonggen, 2016(

املدمج  التعليم  يف  املؤثرة  والعوامل  التعلم  خمرجات 
وكان  املكتبات.  لقسم  اإلنجليزية  اللغة  تدريس  يف 
التعلم،  نتائج  بن  املقارنة  الدراسة  هذه  من  الغرض 
وحتديد الفروق بن اجلنسن، ومعرفة العوامل املؤثرة يف 
بيئات التعلم املدمج والتعليم التقليدي. وقد شارك يف 
الدراسة حوايل ألف مشارك من جامعة واحدة عشوائيا 
لإلجابة عن األسئلة الواردة يف االستبيانات. وقد تبن 
أن معدالت النجاح يف ظل التعليم املدمج أعىل مقارنة 
بيئة  يف  الترسب  معدالت  أن  كا  التقليدي،  بالتعليم 
التقليدي.  بالتعليم  مقارنة  انخفضت  املدمج  التعليم 
أية فروق  أنه ال توجد  – كذلك- إىل  النتائج  وأشارت 
ذات داللة إحصائية يف نتائج التعلم بن اجلنسن الذكور 
واإلناث، وكانت العوامل املؤثرة أكثر ماءمة يف التعليم 
املدمج منه يف التعليم التقليدي. وأخريا، كانت الدافعية 
كا  اإلناث،  من  بكثري  أعىل  للذكور  املدمج  التعليم  يف 
اإلناث  من  أفضل  ملحوظ  بشكل  الذكور  موقف  كان 

يف مسألة تقدير الذات والبعد عن القلق.
 )Tseng &، Walsh, دراسة كل من سنق و ولش
التعليم  مقابل  املدمج  التعليم  بعنوان:  وهي   ،2016(

التقليدي يف تقديم الدروس، مقارنة الطالب من حيث: 
وهدفت  التعلم.  وتفضيالت  التعلم،  ونتائج  الدافعية، 
الدراسة إىل مقارنة وتقييم جتارب الطاب وتصوراهتم 
التقليدية يف مستوى  بالطريقة  التعليم املدمج مقارنة  يف 

املهاري،  التعلم  نواتج  ومستوى  للتعلم،  الدافعية 
التجريبي  شبه  املنهج  واستخدم  الدرايس.  والتحصيل 
الدراسة  الدراسة ملقارنة املجموعتن. وقد توصلت  يف 
إىل أن الطلبة الذين درسوا بالتعليم املدمج أعىل دافعية 
للتعلم بكثري )ع = 0.045( من الذين درسوا بالطريقة 
يف  املهاري  التعلم  نواتج  مستويات  أن  كا  التقليدية، 
يوجد  ال  أنه  إال   ،)0.45  = )ع  أعىل  املدمج  التعليم 
فروق كبرية يف التحصيل النهائي بن املجموعتن )ع = 
0.192(. وعاوة عىل ذلك، أشار الطلبة الذين مارسوا 
التعليم املدمج إىل أهنم يرغبون يف دراسة مقررات أخرى 

هبذه الطريقة، وسوف يوصون هبا ألصدقائهم.
  )Meng & Yen,وين منق  من  كل  دراسة 
)2015، وهي بعنوان: املهارات الرقمية والتعلم الفعال 

يف بيئة التعلم املدمج. وهدفت إىل دراسة العاقات بن 
املهارات الرقمية وكل من اخللفية املعرفية، والكفاءات 
يف  واستخدم  واالجتاه.  الفعال،  والتعلم  املركزية، 
الدراسة املنهج شبة التجريبي مع عينة من الطلبة الذين 
يدرسون وفق منهج التعليم املدمج يف إحدى اجلامعات 
املحلية. وتوصلت الدراسة إىل وجود عاقة ذات داللة 

إحصائية بن املهارات الرقمية والتعلم الفعال.
وهي   ، )Eryilmaz, 2015( اريلامز  دراسة 
بعنوان: فعالية بيئات التعليم املدمج. وكان اهلدف من 
بيئات  يف  التعلم  فعالية  قياس  التجريبية  الدراسة  هذه 
التعليم  مميزات  استثار  عىل  القائمة  املدمج  التعليم 
طبقت  وقد  اإللكرتوين.  التعلم  وبيئات  لوجه  وجها 
أتيليم،  جامعة  طاب  من   )110( عدد  عىل  الدراسة 
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يف تركيا. وقد تم تصميم بيئة التعليم املدمج يف شكل 
يف  النقاش  يف  واملشاركة  اإلنرتنت،  عىل  تفاعلية  مواد 
املنتدى. ومن خال مقياس فاعلية بيئة التعلم املدمج 
فرقًا  هناك  أن  النتائج  أظهرت  الطاب  عىل  املطبقة 
يف  والطاب  املدمج  التعلم  بيئة  يف  الطاب  بن  كبريًا 
البيئة التقليدية وجهًا لوجه، كا أشارت النتائج إىل أن 
أكثر  املدمج  التعليم  بيئة  يف  يتعلمون  الذين  الطاب 

فاعلية.
االستعداد  بعنوان:  وهي  )2015م(،  وايل  دراسة 
العليا  الدراسات  طالب  لدى  املدمج  التعلم  لتطبيق 
استعداد  رصد  إىل  الدراسة  وهدفت  الرتبية.  بكلية 
طاب الدراسات العليا بكلية الرتبية بدمنهور لتطبيق 
يف  متثلت  أساسية،  حماور  ثاثة  وفق  املدمج  التعلم 
لتطبيق  الازمة  التكنولوجية  املهارات  توافر  درجة 
التعلم املدمج، ومستوى الدافعية نحو التعلم املدمج، 
تطبيق  بآليات  املرتبطة  الطاب  تفضيات  عن  فضًا 
املهارات  توافر  إىل  النتائج  وأشارت  املدمج.  التعلم 
الدافعية  التكنولوجية لدى الطاب، وارتفاع مستوى 
تفضيلهم  عن  فضًا  املدمج،  التعلم  لتطبيق  لدهيم 
الدراسة  وأوصت  املدمج.  التعلم  بصيغة  للدراسة 
برورة قيام مؤسسات التعليم العايل بتخصيص أحد 
للطاب  وتقديمه  األقل-  عىل   - الدراسية  املقررات 
دراسة  الدراسة  واقرتحت  املدمج.  التعلم  بصيغة 
أو  األكاديمي  التخصص  يف  أو  النوع  يف  االختاف 
عىل  ذلك  وأثر  التكنولوجية،  املهارات  امتاك  يف 

االستعداد لتطبيق التعلم املدمج.

 )Wong, وبورقيس  وتتنال  ونغ  من  كل  دراسة 
)Tatnall & Burgess, 2014، وهي بعنوان: إطار 

مقرتح للتحقيق من فاعلية التعليم املخلوطة يف التعليم 
والتدريب، وهدفت إىل وضع إطار للتحقيق من فعالية 
املدمج  للتعليم  إطار  بناء  تم  حيث  املدمج؛  التعليم 
التعليم املدمج  بيئات  وفق نموذج مقرتح، وتكييفه مع 
من  والتحقق  واالستعداد،  اجلاهزية  لتقييم  املتنوعة، 
األثر واالعتاد يف استخدام التقنيات يف التعلم املدمج. 
من  اجلامعات  أحد  يف  املقرتح  اإلطار  اختبار  تم  وقد 
املدمج يف  التعليم  تبني واستخدام  كيفية  خال وصف 
العملية التعليمية، ومستوى جودة التعلم يف هذا النوع 

من التعليم.
مطالب  بعنوان:  وهي  )2014م(،  احلرب  دراسة 
)أسس  منهج  تدريس  يف  املدمج  التعلم  استخدام 
بجامعة  الرتبية  دبلوم  طالب  نظر  وجهة  من  املناهج( 
شقراء. وقد هدفت الدراسة إىل حتديد مطالب استخدام 
التعلم املدمج يف تدريس أسس املناهج الواجب توافرها 
واملتعلم،  التدريس،  هيئة  وعضو  املنهج،  من:  كل  يف 
جمموعة  أمهية  إىل  النتائج  وأشارت  التعليمية.  والبيئة 
فيا  املدمج  التعلم  باستخدام  املتعلقة  املطالب  من 
والبيئة  واملتعلم،  التدريس،  هيئة  وعضو  املنهج،  خيص 
بن  الفروق  من  عددًا  النتائج  أوضحت  كا  التعليمية، 
فيا  بجامعة شقراء،  الرتبية  دبلوم  نظر طاب  وجهات 
عند  الازمة  املدمج  التعلم  استخدام  بمطالب  يتعلق 
املنهج، وعضو هيئة  املناهج يف كلٍّ من:  تدريس أسس 
ملتغريي  تعزي  التعليمية،  والبيئة  واملتعلم،  التدريس، 
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والدورات  العلمي،  واملؤهل  واخلرة،  التخصص، 
التدريبية، واملرحلة التي يتم تدريسها.

 ،)Tang & Chaw, 2013(  دراسة تانج وتشو
للتعليم  اجلامعة  طالب  وفهم  جاهزية  بعنوان:  وهي 
الذين  الطاب  أن  إىل  الدراسة  املدمج. وقد توصلت 
لدهيم اجتاهات إجيابية نحو التعلم اإللكرتوين والتفاعل 
اإللكرتوين واملرونة يف التعلم هم أكثر تكيفًا مع التعلم 
املدمج، ومن َثمَّ هم أكثر استعدادًا للتعلم املدمج. ويف 
املقابل، أشارت نتائج الدراسة إىل وجود عاقة سلبية 
والتعلم  التقليدية  الفصول  التعلم يف  نحو  االجتاه  بن 
التعلم  نحو  الطاب  اجتاه  كان  كلا  أنه  أي  املدمج، 

التقليدي أكثر كان اجتاههم نحو التعلم املدمج أقل. 
دراسة الكندري والفريح )2013(، وهي بعنوان: 
منظور مستخدميه من طلبة  املدمج من  التعليم  جودة 
التعلم  جودة  تقويم  إىل  وهدفت  الكويت،  جامعة 
اعتادًا عىل  الطلبة،  املدمج من منظور مستخدميه من 
هؤالء  هبا  مرَّ  التي  املدمج  والتعلم  التعليم  خرات 
أنشطة  صممت  وقد  البيئية،  للرتبية  مقرر  يف  الطلبة 
الطلبة  الغرض. وبعد مرور  املقرر تعليميًا وتقنيًا هلذا 
لقياس  معدة  استبانة  طبقت  املدمج  التعلم  بخرة 
عنارص اجلودة املنشودة عىل عينة من الطلبة املسجلن 
التعلم  بيئة  أن  إىل  النتائج  خلصت  وقد  املقرر.  يف 
مهيأة  والتقنية  التعليمية  بعنارصها  الكويت  بجامعة 
بشكل كامل لتقديم تعلم مدمج، يتصف بدرجة عالية 
من اجلودة التي يمكن أن حتقق رضا الطلبة عن نوعية 

التعليم الذي حيصلون عليه.

وهي   ،)Johnson, 2012( جونسون  دراسة 
بعنوان: دور التعليم املدمج يف حتصيل ونجاح الطالب 
كاليفورنيا.  يف  املجتمع  كلية  يف  القراءة  تطوير  مقرر  يف 
املدمج  التعلم  فعالية  استكشاف  إىل  الدراسة  وهدفت 
بن  العاقة  دراسة  خال  من  القراءة  تطوير  مقرر  يف 
اخلرة والنجاح، ومعدالت استمرار الطاب يف التعلم 
الدراسة  يف  واستخدم  القراءة.  تطوير  مقرر  يف  املدمج 
املدمج،  للتعليم  فلوريدا  سنرتال  جامعة  حتليل  نموذج 
حيث قارنت الدراسة بن معدالت التحصيل والنجاح 
أربع  يف  بالكلية  املقرر  يدرسون  طالبًا،   )30( لعدد 
الدراسة  أجريت  وقد  الدرايس.  الفصل  خال  فرتات 
طالبًا   )20( مع  مقابلة  إجراء  األوىل:  مرحلتن؛  عىل 
الطلبة  املفتوحة الستكشاف موقف  من خال األسئلة 
املشاركن يف املقرر من التعليم املدمج. وأجريت املرحلة 
الثانية، وهي جتميع وحتليل استمرار ونجاح املتعلمن يف 
التعليم املدمج املسجلن يف املقرر، كا تناولت الدراسة 
- أيضا - مسحًا لتحصيل الطاب املسجلن يف الرنامج 

نفسه لألعوام السابقة ومقارنة النتائج. 
فاعلية  بعنوان:  وهي   ،)2010( اهلل  خلف  دراسة 
استخدام كل من التعليم اإللكرتوين والتعليم املدمج يف 
تنمية مهارات إنتاج النامذج التعليمية لدى طالب شعبة 
للكشف  وهدفت  الرتبية،  بكلية  التعليم  تكنولوجيا 
اإللكرتوين  التعليم  من  كل  استخدام  فاعلية  مدى  عن 
التعليمية لدى  الناذج  إنتاج  تنمية مهارات  واملدمج يف 
جامعة  الرتبية،  بكلية  التعليم  تكنولوجيا  شعبة  طاب 
وبطاقة  حتصيل  اختبار  الباحث  طبق  وقد  األزهر. 
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ماحظة عىل جمموعتي الدراسة، للتعرف عىل مهارات 
وقام  الرناجمن،  تطبيق  قبل  التعليمية  الناذج  إنتاج 
أعدمها  اللذين  التعليمين  الرناجمن  بتطبيق  الباحث 
اإللكرتوين،  بالتعليم  خاصًا  األول  الرنامج  -وكان 
وكان الثاين خاصًا بالتعليم املدمج - عىل عينة الدراسة 
كلٌّ عىل حدة. وأظهرت النتائج فاعلية أسلوب التعليم 
التحصيل  زيادة  يف  املبارشة  باملحارضات  اإللكرتوين 
وأظهرت  الطاب،  لدى  باملهارات  املرتبط  املعريف 
املستوى  عىل  املهارات  أداء  تنمية  يف  فاعليته  كذلك 
أسلوب  فاعلية   - أيضًا   - النتائج  وكشفت  العمي، 
املرتبط  املعريف  التحصيل  زيادة  يف  املدمج  التعليم 
باملهارات لدى الطاب، وكذلك فاعليته يف تنمية أداء 
املهارات عىل املستوى العمي، كا بينت الدراسة تفوق 
جمموعة التعليم املدمج عىل جمموعة التعليم اإللكرتوين 
جمموعة  عىل  وتفوقها  باملهارات،  املرتبط  التحصيل  يف 

التعليم اإللكرتوين يف أداء مهارات إنتاج الناذج. 
أثر  بعنوان:  وهي   ،)2009( كنسارة  دراسة 
عى  احلاسوب  باستخدام  الوقائي  التعليم  إسرتاتيجية 
التحصيل املبارش واملؤجل لطالب مقرر تقنيات التعليم 
هدفت  وقد  والتقليدية،  الفردية  الطريقة  مع  مقارنة 
باستخدام  التعليم  إسرتاتيجية  أثر  معرفة  إىل  الدراسة 
احلاسوب عىل التحصيل املبارش واملؤجل لطاب مقرر 
والتقليدية،  الفردية  بالطريقة  مقارنًة  التعليم  تقنيات 
املعلمن  كلية  طاب  من  عينة  عىل  بالتطبيق  وذلك 
من  عددًا  الباحث  استخدم  وقد  القرى.  أم  جامعة  يف 
النتائج  وأظهرت  الدراسة.  أهداف  لتحقيق  األدوات 

املبارش  التحصيل  يف  إحصائيًا  دالة  فروق  وجود  عدم 
أو  التدريس  لطريقة  ُتعزى  التعليم  تقنيات  مقرر  لطلبة 
بينت  كا  بينها،  التفاعل  أو  الطالب  حتصيل  مستوى 
لصالح  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  النتائج 
طريقة  من  بكل  مقارنًة  التعاونية  احلاسوبية  املجموعة 
احلاسوب الفردية والتقليدية، وكذلك لطريقة احلاسوب 
أيضًا  النتائج  التقليدية، وبينت  بالطريقة  الفردية مقارنًة 
وجود فرق ذي داللة إحصائية بن متوسطْي أداء طاب 
املبارش  االختبارين  يف  الفردية  احلاسوبية  املجموعة 
واملؤجل، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بن 
يف  التعاونية  احلاسوبية  املجموعة  طاب  أداء  متوسط 

االختبارين املبارش واملؤجل.
أثر  بعنوان:  وهي   ،)2008( موسى  أب  دراسة 
استخدام طريقة التعلم املدمج عى حتصيل طلبة الرتبية 
يف اجلامعة العربية املفتوحة يف مقرر )التدريس بمساعدة 
احلاسوب( واجتاهاتم نحوها.  وتكونت العينة من )20( 
طالبًا، درسوا باستخدام طريقة التعلم املدمج بوصفهم 
جمموعة جتريبية، وقد درس هؤالء الطلبة املقرر بحضور 
مواد  هلم  وقدمت  املقرر،  الكتاب  ودراسة  حمارضات، 
طالبًا  و)15(  مضغوطة،  أقراص  شكل  عىل  إلكرتونية 
جمموعة  بوصفهم  التقليدية  بالطريقة  درسوا  آخرين 
حتصيل  يف  أثر  وجود  إىل  الدراسة  وتوصلت  ضابطة. 
الطلبة الذين درسوا باستخدام طريقة التعلم املدمج، كا 
أظهرت النتائج فروقا ذات داللة إحصائية يف اجتاهات 
املجموعة  لصالح  املستخدمة  الطريقة  نحو  الطلبة 

التجريبية.
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راسة: منهج الدِّ
راسة كلٌّ من: استخدم يف هذه الدِّ

املنهج شبه التجريبي  -
 )Quasi-Experimental Method): 
ــع  ــرة أو الواقـ ــف الظاهـ ــدى وصـ ــذي يتعـ الـ
ــت رشوط  ــة، حتـ ــل معينـ ــة عوامـ إىل معاجلـ
مضبوطـــة ضبطـــًا دقيقـــًا )بولـــد & دالـــن، 
ـــن  ـــروض ع ـــات الف ـــم إثب ـــه يت 2007(، وفي
طريـــق التجريـــب )عبيـــدات وآخـــرون، 

 .)2016
 )Descriptive Method) الوصفي  املنهج   -
جمتمع  أفراد  مجيع  استجواب  عىل  يعتمد  الذي 
بقصد  وذلك  منهم،  كبرية  عينة  أو  الدراسة، 
طبيعتها،  حيث  من  املدروسة  الظاهرة  وصف 

ودرجة وجودها )العساف، 2012(.

راسة وعينتها:  جمتمع الدِّ
كلية  طاب  مجيع  من  راسة  الدِّ جمتمع  تكّون 
سعود  بن  حممد  اإلمام  بجامعة  االجتاعية  العلوم 
التعليم  تقنيات  مقرر  يدرسون  الذين  اإلسامية، 
الدرايس  للعام  األول،  الدرايس  للفصل   ،)613 )هنج 
وذلك  طالب،   )5079( وعددهم  1436/1435هـ، 
حسب إحصائية شؤون الطاب بالكلية. وتكّونت عينة 
البحث من )64( طالبًا يف قسم االجتاع، وتم توزيعهم 
املجموعة  إحدامها  متكافئتن؛  جمموعتن  إىل  عشوائيا 
واألخرى  طالبًا،   )32( عددها  وكان  التجريبية، 

املجموعة الضابطة، وكان عددها )32( طالبًا.

راسة: أدوات الدِّ
لتحقيق أهداف الدراسة تم بناء األدوات التالية: 

أواًل: االختبار التحصيل:
 تم إعداد االختبار التحصيي وفقا للخطوات التالية:
حتديد اهلدف من االختبار: هيدف هذا االختبار   •
إىل معرفة أثر التعليم املدمج يف حتصيل طاب 
كلية العلوم االجتاعية بجامعة اإلمام حممد بن 

سعود اإلسامية.
فقرات  شملت  املقرر:  وحدات  حتديد   •
 19 وعددها  املقرر،  موضوعات  كلَّ  االختبار 
التارخيي  التطور  عن  نبذة  وهي:  موضوعًا، 
التعليم،  تقنيات  مفهوم  التعليم،  لتقنيات 
التخطيط  والتعلم،  التعليم  عملية  يف  وأمهيتها 
توظيف  معوقات  التعليم،  تقنيات  الستخدام 
الرتبوية، احللول  التعليم يف املؤسسات  تقنيات 
يف  أساسيات  التعليم،  تقنيات  معايري  املمكنة، 
التفاعلية  التقنيات  التعليم،  تقنيات  استخدام 
احلديثة، بيئات التعلم احلديثة، الفصول الذكية، 
اإللكرتونية،  املنصات  التعليمي،  احلاسوب 
يف  اإلنرتنت  اإلنرتنت،  شبكة  عن  مقدمة 
التعليم، الشبكات التعليمية املحلية والشبكات 
العاملية، مصادر املعلومات اإللكرتونية، قواعد 
البيانات واملكتبات الرقمية، احلوسبة السحابية 

وخدماهتا.
املقرر،  وحدات  لتغطية  االختبار:  نوع  حتديد   •
اختيار  تم  التصحيح،  يف  الذاتية  عن  وللبعد 
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االختبار املوضوعي، وهو عبارة عن اختيار من 
فقرة  يتبع كل  فقرة،   )50( من  وتكّون  متعدد، 
متثل  فقط  منها  واحدة  حمتملة،  إجابات  أربع 
اإلجابة الصحيحة، وقد تم تطبيقه قبليًا وبعديًا 

عىل طلبة املجموعتن: الضابطة، والتجريبية.
ثانيًا: استبانة قياس االجتاه:

كلية  طاب  اجتاهات  لقياس  استبانة  إعداد  تم   
يف  املدمج  التعليم  توظيف  نحو  االجتاعية  العلوم 
تم  وقد  فقرة.   30 من  وتكّونت  التعليم،  تقنيات  مقرر 
اختيار مقياس ليكرت اخلايس )غري موافق بشدة- غري 
موافق- حمايد- موافق- موافق بشدة(، وُرتِّبت درجات 
ا من )1، 2، 3، 4، 5( عىل التوايل. وقد تم  احلكم تنازليًّ
طلبة  عىل  الثاين  الدرايس  الفصل  هناية  يف  األداة  تطبيق 
املدمج  التعليم  استخدمت  أن  بعد  التجريبية  املجموعة 
يف مقرر تقنيات التعليم. ولتمييز مقياس االجتاه )إجيايب 
درجات  يف  الرقمية  األوزان  عىل  وبناء  سلبي(،  أو 
مُتثل   )3( الرقم  ذات  »حمايد«  االستجابة  فإن  احلكم؛ 
فقرة  احتساب كل  تم  فقد  الوسطية، وبناء عليه  القيمة 
درجتها أعىل من )3( بأهنا مُتثل اجتاهًا إجيابيًا، وكل فقرة 

درجتها أقل من )3( بأهنا مُتثل اجتاهًا سلبيًا. 
راسة:  صدق أدوات الدِّ

االختبار التحصيل:  .1
االختبار  عرض  تم  االختبار،  صدق  من  للتأكد 
هيئة  أعضاء  من  عضوًا   12 عىل  األولية  بصورته 
سعود  بن  حممد  اإلمام  جامعة  يف  املختصن  التدريس 
وفقرات  املحتوى  صدق  يف  الرأي  إلبداء  اإلسامية، 

االختبار. ويف ضوء املاحظات التي أبدامها املحكمون 
تعديل  تم  لتوجيهاهتم ومقرتحاهتم،  األداة، ووفًقا  عىل 
فقرة،   50 متضمنًا  النهائية  ليصبح يف صورته  االختبار 
الصدق  حساب  تم  كا  متعدد.  من  اختيار  عن  عبارة 
الذايت بإجياد اجلذر الرتبيعي ملعامل الثبات، وقد بلغت 
قيمته 0.913، وتدل هذه القيمة عىل أن االختبار يتمتع 

بدرجة عالية من الصدق.
استبانة قياس االجتاه:  .2

بعرضها  الظاهري  االستبانة  صدق  من  التحقق  تم 
هيئة  أعضاء  من  عضوًا   )12( عىل  األولية  بصورهتا 
سعود  بن  حممد  اإلمام  جامعة  يف  املختصن  التدريس 
االستبانة  حتقيق  مدى  يف  الرأي  إلبداء  اإلسامية 
حيث  من  االستبانة  وضوح  ومدى  راسة،  الدِّ ألهداف 
االستبانة،  فقرات  صياغة  يف  اللغوية  والسامة  الدقة 
وحذف  ووضوِحها،  الفقرة،  مناسبة  درجة  من  للتأكد 
املحكمن.  ملاحظات  وفقًا  الفقرات  بعض  إضافة  أو 
 )36( األولية  صورهتا  يف  االستبانة  فقرات  عدد  وكان 
ووفًقا  األداة،  عىل  املحكمن  مرئيات  ضوء  ويف  فقرة، 
يف  لتصبح  األداة  تعديل  تم  ومقرتحاهتم؛  لتوجيهاهتم 

صورهتا النهائية متضمنة )30( فقرة.  
الدراسة  الداخي ألداة  االتساق  من  التحقق  تم  كا 
بتطبيق االستبانة بصورهتا النهائية عىل عينة استطاعية 
مكونة من )20( طالبًا من جمتمع الدراسة خارج العينة، 
بن   )Person( بريسون  ارتباط  معامل  وباستخدام 
فقرات االستبانة، اتضح أن مجيع قيم معامات ارتباط 
– 0.67(، وهذا يشري  الفقرات ترتاوح ما بن )0.45 
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مستوى  عند  ا  إحصائيًّ دالٌة  االرتباط  معامات  أن  إىل 
لفقرات  عاليًا  اتساقًا  هناك  أن  يؤكد  وهذا   ،)0.01(

االستبانة، وارتفاِع الصدق الداخي.
راسة:  ثبات أدوات الدِّ

االختبار  تطبيق  تم  الدراسة؛  أدوات  ثبات  لقياس 
عينة  عىل  النهائية  بصورهتا  واالستبانة  التحصيي 
البحث  جمتمع  من  طالبًا   )20( من  مكونة  استطاعية 

خارج العينة، وذلك هبدف التأكد من ثبات كل مما يي:
االختبار التحصيي: َتمَّ حساب ثبات االختبار   .1

التحصيي بطريقتن:
كودر- ثبات  معامل  بواسطة  الثبات  حساب   	

ريتشارسون، وبلغت قيمته )0.873(. 
من  النصفية  التجزئة  بطريقة  الثبات  حساب   	
تقسيم  ثم  واحدة،  مرة  االختبار  تطبيق  خال 
االختبار إىل جزَأين متكافئن، يمثل اجلزء األول 
الفردية،  الفقرات  والثاين  الزوجية،  الفقرات 
اجلزَأين،  يف  طالب  كل  درجة  حساب  يتم  ثم 
باستخدام  الثبات  معامل  حساب  يتم  وبعدها 
)Spearman- براون  سبريمان  معادلة 

Brown(، وبلغت قيمته )0.865(. 

    وتعد قيم الثبات السابقة مرتفعة، وهذا يشري إىل 
متتع االختبار بدرجة عالية من الثبات، ومن َثمَّ 

يمكننا الوثوق بنتائجه.
استبانة قياس االجتاه: َتمَّ حساب ثبات فقرات   .2
كرونباخ  ألفا  معادلة  باستخدام  االستبانة 
قيمة  بلغْت  وقد   ،)Alpha Cronbach(

معامل الثبات الكي لاستبانة )0.892(، وهي 
درجُة ثباٍت عالية.

راسة: إجراءات تطبيق الدِّ
راسة وفق اخلطوات التالية: متت إجراءات تطبيق الدِّ
تعين مقرر تقنيات التعليم )هنج 613( ليكون   .1

حمل الدراسة.
املعتمد من  توصيفه  بناًء عىل  املقرر  بناء حمتوى   .2
القسم العلمي، ورفع عنارصه عىل نظام جسور 

.)LMS( إلدارة التعلم
املجموعة  وحتديد  الدراسة،  عينة  اختيار   .3

التجريبية والضابطة.
صاحية  التجريبية  املجموعة  أفراد  إعطاء   .4

دخول موقع املقرر يف نظام إدارة التعلم.
بالتعليم  التجريبية  املجموعة  طاب  تعريف   .5
وآلية  وخصائصه  مفهومه  حيث  من  املدمج 
ذلك  عىل  بناء  املقرر  خطة  وعرض  تطبيقه، 
وطريقة تفعيل حساهبم عىل موقع إدارة التعلم.
تدريب طاب املجموعة التجريبية عىل أدوات   .6
االفرتاضية،  )الفصول  اإللكرتوين  التعلم 

املناقشات احلوارية(.
باستخدام  التجريبية  املجموعة  طلبة  تدريس   .7
املجموعة  طلبة  درس  بينا  املدمج،  التعليم 
الفصل  طيلة  التقليدية  بالطريقة  الضابطة 

الدرايس.
التحصيي،  االختبار  الدراسة:  أدايْت  إعداد   .8
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واستبانة قياس االجتاه، ثم التحقق من صدقها 
وثباهتا.

جمموعتي  طلبة  عىل  التحصيي  االختبار  تطبيق   .9
البحث  املقرر ملجموعتي  الدراسة قبل تدريس 
االجتاهات عىل  استبانة  وتطبيق  تدريسه،  وبعد 
بعد  وذلك  فقط،  التجريبية  املجموعة  طلبة 

االنتهاء من عملية التدريس.
إدخال البيانات باستخدام الرنامج اإلحصائي   .10
)SPSS( إلجراء املعاجلات اإلحصائية التالية: 

استخراج معامل كودر-ريتشارسون للثبات.  	
استخراج معامل ألفا كرونباخ للثبات.  	

براون  سبريمان  باستخدام  الثبات  حساب   	
النصفية،  للتجزئة   )Spearman-Brown(

وذلك للتأكد من ثبات االختبار التحصيي.

 (T-test :يبن اجلدول رقم )1( نتائج اختبار )ت
الضابطة  املجموعة  طاب  درجات  ملتوسطْي 
لاختبار  القبي  القياس  يف  التجريبية  واملجموعة 
التحصيي قبل إجراء الدراسة عىل املجموعة التجريبية، 
أن  النتائج  ويتضح من  املدمج.  التعليم  استخدام  وهي 

لبنود  والتمييز  السهولة  معامات  حساب   	
االختبار التحصيي.

بن  للفروق   )T-test( ت  اختبار  إجراء   	
تكافؤ  من  للتحقق  مستقلتن،  جمموعتن 
وللتحقق  والضابطة،  التجريبية  املجموعتن: 

من فرض الدراسة.  
النتائج  الدراسة، ومناقشة  11.  اإلجابة عن أسئلة 

وتفسريها، وتوجيه التوصيات.

راسة ومناقشتها:  نتائج الدِّ
يف  املجموعتن  تكافؤ  من  التحقق  تم  البداية  يف 
)T-test )ت:  اختبار  باستخدام  القبي  االختبار 
املجموعتن،  متوسطْي  بن  الفروق  عىل  للتعرف 

وجاءت النتائج كا هو موضح يف اجلدول )1(.

مستوى  عند  إحصائيا  دالة  غري   (T-test )ت:  قيمة 
ذات  فروق  وجود  عدم  عىل  يدل  مما   ،)0.05( داللة 
والضابطة  التجريبية  املجموعتن  بن  إحصائية  داللة 
يف  املجموعتن  تكافؤ  عىل  يؤكد  وهذا  التحصيل،  يف 

التحصيل.

 المتوسطعدد الطالبالمجموعاتالمتغير
الحسابي

 االنحراف
المعياري

 درجة
 مستوىقيمة تالحرية

الداللة
 االختبار

التحصيلي
3210.413.31الضابطة

631.8520.436
329.953.82التجريبية

جدول رقم )1( اختبار (ت: )T-test داللة الفروق بين متوسط تحصيل الطالب لالختبار
 التحصيلي في االختبار القبلي بين المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية
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عرض نتائج السؤال األول:
املدمج  التعليم  أثر  ما  عىل:  األول  السؤال  ينص 
سعود  بن  حممد  اإلمام  بجامعة  الطاب  حتصيل  يف 
اإلسامية؟ ويمكن اإلجابة عن هذا السؤال من خال 
التحقق من فرض الدراسة: ال توجد فروق ذات داللة 
إحصائية عند مستوى الداللة )α = 0.05( بن متوسطْي 
واملجموعة  التجريبية  املجموعة  طاب  درجات 

 (T-test :يبن اجلدول رقم )2( نتائج اختبار )ت 
الضابطة  املجموعة  طاب  درجات  ملتوسطْي 
لاختبار  البعدي  القياس  يف  التجريبية  واملجموعة 
التجريبية  املجموعة  طاب  تدريس  بعد  التحصيي 
أن  النتائج  من  ويتضح  املدمج،  التعليم  باستخدام 
الداللة  مستوى  وأن   ،)2.913( تساوي  »ت«   قيمة 
أقل من )0.006(، مما ُيشري إىل رفض فرض البحث؛ 
أي أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
طاب  درجات  متوسطْي  بن   )α = 0.05( الداللة 
التعليم  باستخدام  تدرس  )التي  التجريبية  املجموعة 
بالطريقة  تدرس  )التي  الضابطة  واملجموعة  املدمج( 

ُيعزى  التحصيي  البعدي لاختبار  التطبيق  الضابطة يف 
الفرضية  املدمج.  وللتحقق من صحة هذه  التعليم  إىل 
تم حساب املتوسط احلسايب واالنحراف املعياري وقيمة 
جمموعتي  طاب  حتصيل  الختبار   (T-test )ت: 
املجموعتن:  للمقارنة بن  البعدي،  التطبيق  البحث يف 
النتائج  كا هو موضح يف  التجريبية والضابطة وكانت 

اجلدول رقم )2( :

التحصيي،  لاختبار  البعدي  التطبيق  يف  التقليدية( 
التجريبية  املجموعة  بلغ متوسط درجات طاب  وقد 
)15.86(؛ مما يعني تأثري التعليم املدمج عىل املجموعة 

التجريبية يف مقرر تقنيات التعليم.
؛   (T-test )ت:  الختبار  التأثري  حجم  ولتعرف 
تم حساب قمية )مربع إيتا( )η²( لنتائج املجموعتن: 
لاختبار  البعدي  التطبيق  يف  والتجريبية  الضابطة 
 %  65 أن  يعني  وهذا   ،0.65 بلغ  وقد  التحصيي، 
املجموعتن:  طاب  درجات  متوسط  بن  التباين  من 
التعليم  استخدام  لتأثري  يعود  والتجريبية  الضابطة 

املدمج. 

 عددالمجموعاتالمتغير
الطالب

 المتوسط
الحسابي

 االنحراف
المعياري

 درجة
 مستوىقيمة تالحرية

قيمة مربع ايتا قيمة dالداللة
)η2(

 االختبار
 التحصيلي

3211.725.36الضابطة
632.9130.0061.490.653

3215.865.87التجريبية

جدول رقم )2( اختبار ) ت: T-test( داللة الفروق بين متوسط تحصيل 
الطالب لالختبار التحصيلي في االختبار البعدي بين المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية
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املدمج  التعليم  جتربة  أن  إىل  ذلك  يعزى  وقد 
التقليدي  النمط  عن  وخمتلفة  وثرية  حديثة  للطاب 
دور  وكان  التعلم،  طرق  تعددت  فقد  التدريس،  يف 
التعلم، وهذا ساعد  الطالب إجيابيًا وفاعًا يف عملية 
الدراسية  القاعة  داخل  التعلم  ملسؤولية  حتمله  عىل 
وفهمها،  املعلومات،  عىل  واحلصول  وخارجها، 

وحتليلها بطريقة أوسع وأعمق.
كا قد يعزى ذلك لتنوع املواد التعليمية املستخدمة 
التعليم املدمج: )الصور، مقاطع الفيديو، أنشطة،  يف 
مواضيع النقاش(، وهو يلبي احتياجات وخصائص 
بن  الذايت  التعلم  تعزيز  يف  دور  له  فكان  الطاب، 
عملية  التعلم  عملية  جعل  يف  وساهم  الطاب، 
وهذا  الدراسية،  القاعة  حدود  وتتجاوز  مستمرة، 
يف  النقاش  ساهم  كا  والتطبيق،  املارسة  فرصة  يزيد 
وجهات  عن  التعبري  يف  اإللكرتوين  النقاش  منتدى 
وفاعلية  محاس  زيادة  إىل  أدى  وهذا  والنقد،  النظر 
بيئة  يف  اإللكرتوين  النقاش  يف  املشاركة  يف  الطاب 
مرنة متكنهم من ترتيب أفكارهم، ومن ثم يكتسبون 
الثقة يف التعبري عن آرائهم. وأخريا، فإن عامل اجلذب 
والتشويق والتنوع يف اإلمكانيات املتوافرة يف التعليم 
ا يف طريقة الطاب يف التعلم، ومن  املدمج أثرت إجيابيًّ

َثمَّ يف حتصيل الطاب الدرايس. 
دراسة  من  كل  نتائج  مع  النتيجة  هذه  وتتفق 
 ،  )Tseng & Walsh, 2016) وولش  سنق 

 )Johnson, 2012) جونســـــــــون  ودراسة 
ودراســــــة اريلاز )Eryilmaz, 2015(، ودراسة 
خلف اهلل )2010(، ودراسة كنسارة )2009(، التي 
استخدامه  وفاعلية  املدمج  التعليم  أمهية  عىل  أكدت 
يف  ساهم  املدمج  التعليم  وأن  التعليمية،  العملية  يف 
نحو  الدافعية  وزيادة  الطاب،  حتصيل  مستوى  رفع 
املجموعات،  ضمن  العمل  وكذلك  املستمر،  التعلم 
حل  عىل  والقدرة  االتصال،  وسائل  عر  والتفاعل 

املشكات.  

عرض نتائج السؤال الثاين:
الثاين عى: ما اجتاهات طالب كلية  ينص السؤال 
يف  املدمج  التعليم  استخدام  نحو  االجتامعية  العلوم 

مقرر تقنيات التعليم؟ 

استخراج  تم  السؤال،  هذا  عن  ولإلجابة 
لتقدير  املعيارية؛  املتوسطات احلسابية، واالنحرافات 
عينة  من  التجريبية  املجموعة  طاب  استجابات 
الدراسة حول فقرات األداة املتعلقة بقياس اجتاهات 
طاب كلية العلوم االجتاعية نحو استخدام التعليم 
 )3( رقم  واجلدول  التعليم،  تقنيات  مقرر  يف  املدمج 

يوضح ذلك:
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جدول رقم )3( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاهات عينة الدراسة
 )طالب المجموعة التجريبية( نحو استخدام التعليم المدمج مرتبة تنازلياً

 رقمترتيب الفقرة
المتوسطنص الفقرةالفقرة

الحسابي
االنحراف
االتجاهالمعياري

إيجابي4.540.62دراسة المقرر بواسطة التعليم المدمج ممتع وشيق.1.21
إيجابي4.510.70أرغب في دراسة مقرر آخر باستخدام التعليم المدمج.2.25

إيجابي4.490.61 يُقدم التعليم المدمج المحتوى العلمي للمقرر بأنماط مختلفة.3.17
إيجابي4.460.61يساعد على التواصل المباشر وغير المباشر مع األستاذ وبين الطلبة.4.29
إيجابي4.420.67يسهل التعليم المدمج الوصول لمحتوى المقرر.5.2
ــم6.19 ــة التعلي ــي بيئ ــة ف ــات التفاعلي ــع التقني ــل م ــي التعام ــة ف ــد صعوب  ال أج

إيجابي4.400.67المدمــج.

إيجابي4.380.67التعليم المدمج يقدم طرائق تعليم متنوعة تلبي احتياجات المتعلم.7.8
إيجابي4.340.68التعليم المدمج ينّمي دافعية البحث واالطاع.8.24
إيجابي4.320.65يساعد التعليم المدمج في تحسين عملية التعلم.9.1
إيجابي4.300.74يقدم األستاذ في التعليم المدمج تغذية راجعة فورية.10.20
إيجابي4.260.73استخدام التقنيات التفاعلية في التعليم المدمج ساعد على فهم المقرر.11.9
إيجابي4.230.81يقدم التعليم المدمج أنشطة تعليمية متنوعة.12.14
إيجابي4.190.54أشعر بمرونة أكثر في أداء متطلبات المقرر.13.4
إيجابي4.170.61 يسهم التعليم المدمج في تنمية مبدأ التعلم الذاتي والتعليم المستمر. 14.12
إيجابي4.150.65يقدم المادة التعليمية بصورة واضحة يسهل العودة إليها.15.30
إيجابي4.120.72يسهم التعليم المدمج في تقليل االعتماد على أستاذ المقرر.16.7
إيجابي4.110.65يغيّر التعليم المدمج من رتابة الفصول العادية.17.23
إيجابي4.090.45يراعي التعليم المدمج خصائص المتعلمين.18.18
إيجابي4.060.61التعلم المدمج مناسب لطريقتي في التعلم.19.6
إيجابي4.010.67التعلم بواسطة الفصول االفتراضية طريقة تعليمية جديدة وفّعالة.20.22
إيجابي3.970.73 يعمل منتدى النقاش على تعزيز العمل الجماعي.21.28
إيجابي3.930.73يشجع التعلم المدمج على استثمار وقت المحاضرة بشكل فعال.22.11
إيجابي3.880.91التعليم المدمج أكثر مرونة في التعلم من التعليم العادي.23.27
إيجابي3.780.79الفصول االفتراضية أكثر تشويقا من الفصول العادية.24.13
إيجابي3.730.58 يوفر التعليم المدمج بيئة تفاعلية غنية ومتعددة المصادر.25.2
إيجابي3.690.49النقاش اإللكتروني في موقع المقرر يزيد من التفاعل بين الطاب.26.3

إيجابي3.620.82التعليم المدمج يزيد الدافعية والرغبة المستمرة في التعلم.27.10

ــة28.5 ــس بالطريق ــن التدري ــر م ــة أكث ــم العلمي ــرب المفاهي ــج يق ــم المدم  التعلي
إيجابي3.660.64التقليديــة.

إيجابي3.510.60يزيد التعليم المدمج من التفاعل مع محتوى المقرر واألنشطة التعليمية.29.4

إيجابي3.460.52يساعد التعليم المدمج الطلبة على التقويم الذاتي.30.16
 المتوسط

إيجابي4.090.66الحسابي الكلي
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استجابات  متوسطات  أن   )3( رقم  اجلدول  يبن 
قد  التجريبية(  املجموعة  )طاب  الدراسة  عينة  أفراد 
تراوحت بن )4.54 – 3.46(، وبلغ كلٌّ من املتوسط 
الكي  املعياري  واالنحراف   ،)4.09( الكي  احلسايب 
إجيابية.  بدرجة  جاءت  الفقرات  مجيع  وأن   ،)0.66(
العلوم االجتاعية  وهذا يعني أن اجتاهات طاب كلية 
التعليم  تقنيات  مقرر  يف  املدمج  التعليم  استخدام  نحو 
ملقياس  وفقًا  بشدة(  )موافق  التقدير:  وتقابل  إجيابية، 

ليكرت اخلايس املعتمد عليه يف هذه الدراسة.
ويتضح من النتائج املذكورة يف اجلدول أعاه أن أعىل 
الفقرات عىل التوايل هي:» دراسة املقرر بواسطة التعليم 
 )4.54( بلغ  حسايب  بمتوسط  وشيق«  ممتع  املدمج 
دراسة  يف  »أرغب  ويليه   ،)0.62( معياري  وبانحراف 
حسايب  بمتوسط  املدمج«  التعليم  باستخدام  آخر  مقرر 
»ُيقدم  ثم   ،)0.70( معياري  وبانحراف   )4.51( بلغ 
بأناط خمتلفة«  للمقرر  العلمي  املحتوى  املدمج  التعليم 
معياري  وبانحراف   )4.49( بلغ  حسايب  بمتوسط 
)0.61(، أما الفقرة »يساعد عىل التواصل املبارش وغري 
الرابعة  املرتبة  الطلبة« فتأيت يف  املبارش مع األستاذ وبن 
معياري  وبانحراف   )4.46( بلغ  حسايب  بمتوسط 
)0.61(، يف حن جاءت الفقرة» يسهل التعليم املدمج 
بمتوسط  اخلامسة  املرتبة  يف  املقرر«  ملحتوى  الوصول 
)0.67(. كا  وبانحراف معياري   )4.42( بلغ  حسايب 
التعليم  يساعد  هي:»  الفقرات  أدنى  أن  أيضًا  يتضح 
املدمج الطلبة عىل التقويم الذايت« بمتوسط حسايب بلغ 

)3.46( وبانحراف معياري )0.52(.

لرنامج  الطاب  ممارسة  أن  إىل  هذا  ُيعزى  وقد 
تعليمي تتنوع فيه أناط التعلم، وحيقق املرونة يف املكان 
بن  والتفاعل  التواصل  عملية  فيه  وتسهل  والزمان، 
الذايت  التعليم  بأمهية  الطاب  وعي  أن  كا  الطاب، 
للتقنية،  األمثل  االستخدام  بأمهية  والشعور  واملستمر، 
التعليم  بيئة  نحو  إجيابيًا  اجتاهًا  الطاب  لدى  كونت 
دراسة  من  كل  نتائج  مع  النتيجة  هذه  وتتفق  املدمج. 
 )Tang  ودراسة تانج وتشو  )Roach, 201)  روش
والفريح  الكندري  ودراسة   & Chaw, 2013)
)2013(، التي أكدت عىل أن التعليم املدمج وتطبيقاته 
اجتاهات  وحتسن  دفع  يف  ساهم  التعليمية  العملية  يف 

الطاب جتاه التعلم. 

راسة: توصيات الدِّ
فإن  إليها،  التوصل  التي تم  الدراسة  نتائج  يف ضوء 

الباحث ُيويص بالتايل:
املقررات . 1 يف  املدمج  التعليم  جتربة  تعميم 

االجتاعية  العلوم  بكلية  األخرى  الدراسية 
اإلسامية،  سعود  بن  حممد  اإلمام  بجامعة 

لفاعليته يف تنمية حتصيل الطاب.
تدريب أعضاء هيئة التدريس عىل كيفية توظيف . 2

التعليم املدمج يف بيئة التعليم اجلامعي.
والقاعات . 3 املعامل  من  التحتية  البنية  هتيئة 

التعليم  متطلبات  مع  يتناسب  با  الدراسية 
املدمج.
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معايير تعيين المعلِّمين الُجُدِد لمهنة التَّعليم في
 ضوء التَّوجَُّهات الحديثة من وجهة نظر ُخبراء التَّربية

سيسي أحاندو )*(
جامعة الّسلطان زين العابدين بماليزيا

)قدم للنشر يف 1438/6/19 هـ، وقبل للنشر يف 1438/9/9 هـ(

ملخـص: سـعت الِدراسـة إىل حتديد أهم معايـري تعين املعلمن اجلدد ملهنة التعليـم يف ضوء التوجهات احلديثـة من جهة نظر خراء الرتبيـة واملتعلقة باملحاور 
الثاثـة اآلتيـة: 1( التأهيـل العلمي واملعـارف، 2( املهـارات واملارسـات. 3( القيم واالجتاهات. واسـتخدمت الدراسـة املنهج الوصفي املسـحي عن طريق 
االسـتبانة التـي اشـتملت عـىل )46( معيارًا. وأبـرزت الدراسـة أنَّ مجيع معايري تعيـن املعلمن املتعلقـة بالتأهيل العلمي واملعـارف أتت بدرجـة )موافق( إالَّ 
معيـارًا واحـدًا جـاء بدرجـة )حمايد(. وأن مجيع معايـري التَّعين املتعلقة باملهارات واملارسـات أتـت بدرجة )موافـق( إالَّ أربعة معايري نالت درجـة )حمايد(. كا 
راسـة برورة  اهـات أتت بدرجـة )موافق( إالَّ معياريـن أحرزا درجة )حمايـد(، وأوصت الدِّ راسـة أنَّ مجيـع معايـري التعين املتعلقـة بالقيم واالجتِّ أظهـرت الدِّ

إجيـاد القائمـة للمعايري الازمـة توافرها ملن يرغب ممارسـة مهنة التَّعليـم يف املدارس. 
هات احلديثة. الكلامت املفتاحيَّة: معايري التَّعين، املعلِّمون، مهنة التَّعليم، التَّوجُّ
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مقدمة:
اهلائلة  والتقنيات  املعرفية  التطورات  فرضت 
خططها  مراجعة  والتَّعليميَّة  بويَّة  الرتَّ األنظمة  عىل 
رات،  التَّطوُّ هذه  بركب  للحاق  وإسرتاتيجيَّاهتا؛ 
وداعمة  زة  معزَّ وتعليميَّة  تربويَّة  منظومة  إىل  والوصول 
احلادي  القرن  يشهدها  التي  رات  والتَّطوُّ هات  للتَّوجُّ
هذا  وعىل  ص:219(،   ،2014 )دشاش،  والعرشين 
االهتام  عىل  احلديثة  بويَّة  الرتَّ النَّظريَّات  ز  ُتركِّ املنوال 
والتعلمية،  التعليمية  العمليَّة  حمور  واعتباره  م،  باملعلِّ
ملهنة  تعيينه  قبل  العامليَّة  املهنيَّة  املعايري  عىل  واالعتاد 

التَّعليم.
التي  لألدوار  نظًرا  أمهيتها  التعليم  مهنة  وتكتسب 
م من عمليَّة تعليم وتثقيٍف وتوجيٍه وبناء  املعلِّ يقوم هبا 
أفراد وهتيئتهم للقيام بعمليات التنمية البرشية والشاملة 
وأساليبها  وطرائقها  املهنة  هذه  رت  تطوَّ كا  للمجتمع، 
العلميَّة  املعرفة  يف  احلادثة  التطورات  مع  لتتاءم 
بويَّة املطلوبة، حتَّى أصبح  والّتكنولوجيا واألهداف الرتَّ
منه  العائدة  والفائدة  مه  وتقدُّ وُنمّوه  بالتَّعليم  االهتام 
م املجتمع والفرد من أحد املعايري التي مُتيِّز بن  عىل تقدُّ
م  مة والنَّامية، وبالتَّايل برزت مرتبة املعلِّ املجتمعات املتقدِّ
لتطوير  ة  امُلهمَّ عائم  الدَّ أحد  لكونه  التَّعليم  منظومة  يف 
بعمليَّات  االهتام  وزاد  العامل،  دول  يف  مه  وتقدُّ التَّعليم 
بأدواره  للقيام  ا  وتربويًّ ا  علميًّ وإعداده  وتعيينه  اختياره 
ميَّة،  والتَّعلُّ التَّعليميَّة  العمليَّة  يف  منه  املطلوبة  ووظائفه 
املعايري  من  العديد  ر  توفُّ رضورة  د  ُيؤكِّ الذي  األمر 
م من  خصيَّة واملهنيَّة والثَّقافيَّة واالجتاعيَّة لدى املعلِّ الشَّ

بويِّ والعلميِّ املطلوب )العاجز،  أجل القيام بدوره الرتَّ
2006، ص:2(.

تبني  التي  األساسية  القاعدة  املهنية  املعايري  تعد 
التَّعليميَّة  العمليَّة  تطوير  هلدف  والتَّعليم؛  بية  الرتَّ عليها 
م  ميَّة وحتسينها بوجه عاّم، واالرتقاء بوضع املعلِّ والتَّعلُّ
تعتر  ا  أهنَّ كا  خاّص،  بوجه  الوظيفّي  مه  وتقدُّ املهنّي 
ينبغي  التي  املهنيَّة  اخلصائص  ح  ُتوضِّ التي  املرجعيَّة 
ممَّا  لتلبيتها؛  ائم  الدَّ والّسعي  عليها،  احلفاظ  م  للمعلِّ
ا، وتطوير قدراته وإبداعاته، وبالتَّايل  ه مهنيًّ ي إىل ُنموِّ يؤدِّ
املهنيَّة،  ممارسته  يف  م  للمعلِّ ع  املتوقَّ م  التَّقدُّ حدوث 
التَّعليم، حيث ينعكس ذلك عىل نوعيَّة  اهاته نحو  واجتِّ
)Francks, 2001, p.18)؛  جودته  وضان  التَّعليم 
ميَّة  والتَّعلُّ التَّعليميَّة  العمليَّة  جودة  حتقيق  أنَّ  يعني  مما 
البرشيَّة املرشحة لالتحاق  العنارص  يتوقَّف عىل جودة 
بمهنة التَّعليم وممارستها، األمر الذي يتطلَّب مواصفاٍت 
م الغد، والتي يتّم يف ضوئها عمليَّات  مُتثِّل كفاءات معلِّ
التَّعليم  مهنة  ممارسة  يف  اغبن  الرَّ اجلُدد  املعلِّمن  تقويم 
خصيَّة، واملستوى اخللقّي  والتي ال ُبدَّ منها كاجلوانب الشَّ
املعريّف،  التَّحصيل  عىل  العلميَّة  والقدرة  واالجتاعّي، 
تدريسها،  العلميَّة، وطرائق  ة  املادَّ أدائه يف  والقدرة عىل 

وأساليب تقويمها )السعيدي، 2016، ص:414(.  
ٍل يف تعزيز  إنَّ املعايري املهنيَّة للمعلِّمن تعتر نقطة حتوُّ
ئيسة  الرَّ ا الوسيلة  التَّعليميَّة وجودهتا؛ ذلك أهنَّ املنظومة 
لتمهن التَّعليم من خال ممارسة املعلِّمن لتلك املعايري 
وتطبيقها  ميَّة،  والتَّعلُّ التَّعليميَّة  العمليَّة  يف  واملواصفات 
التَّدريب  واحتياجات  املهنّي،  خيص  الرتَّ بات  متطلَّ عىل 
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والتَّطوير املهنّي للمعلِّمن )املحتسب والعكر، 2016، 
ص:327(.

بويَّة  الرتَّ املؤسسات  ز  تركِّ األساس،  هذا  عىل 
م  املعلِّ أنَّ  عىل  مة  املتقدِّ البلدان  يف  ة  خاصَّ املختلفة، 
ينبغي أن يأخذ أولويَّة االهتام والعناية، تعييًنا وإعداًدا 
التَّرشيعات  من  الكثري  جاءت  هنا  ومن  وتدريًبا، 
أفضل  توفري  هبدف  والرامج  ط  واخُلطَّ واإِلسرتاجتيَّات 
م با  الّظروف واملناخات التي تضمن أفضل أداء من املعلِّ
بيعة واملجتمع، ومن منطلق أنَّ التَّعليم  ينعكس عىل الطَّ
مهنة حياة، فا ُبدَّ أن تأخذ عظيم االهتام من القيادات 
م احلافزة ألداء مميِّز  بويَّة لتوفري بنيات التَّعليم والتَّعلُّ الرتَّ
ينامكيَّة، وتتمثَّل يف ممارسات مهنيَّة  يتَّسم باإلجيابيَّة والدِّ
دة داخل املدرسة وخارجها  ونشاطات ومشاركات متعدِّ
الّدين  نر  د  وُيؤكِّ ص:4(،   ،2013 )اليونسكو، 
املطالبة  عوات  الدَّ أنَّ مجيع  )2016، ص:441( ذلك: 
دت رضورة وحتمية املعايري  م املستقبل أكَّ باالهتام بمعلِّ
الكثري  تبنت  وقد  التَّعليم،  مهنة  ملارسة  واملواصفات 
احلصول  واشرتطت  االجّتاه،  هذا  مة  املتقدِّ ول  الدُّ من 
التَّعين،  املوافقة عىل  التَّدريس قبل  عىل رخصٍة ملارسة 
بمقتضاها  يضمن  التي  اآللية  إىل  املفهوم  هذا  ويشري 
واملهارات  املعارف  من  األدنى  للحّد  املعلِّمن  امتاك 

اهات واملواصفات املطلوبة ملهنة التَّعليم. واالجتِّ
العامليَّة  والنَّدوات  املؤمترات  من  العديد  وعقدت 
التي أوصت برورة َتبنِّي املعايري املهنيَّة لتعين املعلِّمن 
م  ل للمعلِّ ويّل األوَّ الدَّ التَّعليم، ومنها املؤمتر  اجُلُدد ملهنة 
د  متجدِّ م  )معلِّ يات  والتَّحدِّ الفرص  املعرفة:  وعر 

امللك  بجامعة  بية  الرتَّ يَّة  كلِّ مته  نظَّ الذي   ) متغريِّ لعامل 
والتي   ،2016 نوفمر   30-29 الفرتة:  خال  خالد 
طالبت بإجياد صيغ وآليات الختيار املعلِّمن وتعيينهم، 
جمال  يف  واخلرات  التَّجارب  خمتلف  من  واالستفادة 
املهنيَّة  املعايري  وحتديث  وتدريبهم،  املعلِّمن  إعداد 
واخّتاذ  العر،  ات  مستجدَّ ضوء  يف  للمعلِّمن  الوطنيَّة 
املهنيَّة  خص  الرُّ إلصدار  الازمة  واإلجراءات  التَّدابري 

وليَّة يف هذا املجال. للمعلِّمن يف ضوء اخلرات الدَّ
مهنة  ملزاولة  التَّعين  ومعايري  مواصفات  َتبنِّي  إنَّ   
م  املعلِّ توفري  بغرض  املعلِّمن  انتقاء  إىل  هيدف  التَّعليم 
ه من  ات واملوجَّ الكفء والقادر عىل العطاء النَّابع من الذَّ
ي إىل تعليم ذي نوعيَّة رفيعة، وهو يعدُّ  مري؛ ممَّا يؤدِّ الضَّ
م خبرًيا  املعلِّ م عليه، وإن كان ذلك  املعلِّ معياًرا يصنف 
يَّة  املادِّ االمتيازات  عىل  حصوله  يتّم  وبالتَّايل  متمرًسا، 
األساس  الّسبب  وهو  مستواه،  حسب  كّل  واملعنويَّة 
للمعلِّمن  التَّعليم  مهنة  ملزاولة  خيص  الرتَّ اعتاد  يَّة  بأمهِّ
 ،2009 )املنيفي،  اجلميع  بن  مشرتكة  مسؤوليَّة  كوهنا 

ص:6(.
العنارص  د  حُتدِّ التَّعليم  ملهنة  التَّعين  معايري  أنَّ  كا 
واملهارات  واملعارف  اهات،  واالجتِّ بالقيم  املرتبطة 
املارسة  بنواحي  قة  املتعلِّ باألدلة  وتسرتشد  م،  للمعلِّ
لبة،  الطَّ نواتج  عىل  كبرًيا  تأثرًيا  هلا  أنَّ  ثبتت  التي  املهنيَّة 
بخصوص  بينهم  فيا  للتَّواصل  مشرتكة  لغة  وتوفري 
له  ما  كّل  إىل  وإشارة  حتقيقها،  واملراد  ة  املهمَّ األهداف 
قيمة عالية يف مهنة التَّعليم، وتقديًرا ملموًسا يف املجتمع 

 .)Hattie, 2008(
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م يتمثَّل يف  وأشار فرحيات )2013( إىل أنَّ دور املعلِّ
قدرته عىل ممارسة مهارة تشجيع التَّفكري اإلبداعّي لدى 
نحو  اإلجيايّب  واالجّتاه  التَّعبري،  يف  احلّريَّة  مثل:  طلبته، 
وإدارة  التَّقويم،  وأساليب  التَّدريس،  وطرائق  اإلبداع، 
احلديثة  التَّقنيَّة  للوسائل  وتوظيفه  التَّعليمّي،  املوقف 
 )2014( اهلنشريي  د  وحدَّ التَّعليميَّة،  ة  املادَّ عرض  يف 
ممارسة  يرغب  ملن  توافرها  جيب  التي  الكفايات  بعض 
مهنة التَّعليم، منها: الكفايات املعرفيَّة: وهي املعلومات 
التي  الفكريَّة  واملهارات  والعقليَّة  املعرفيَّة  والعمليَّات 
وتعني  األدائيَّة:  والكفايات  عمله،  ألداء  م  املعلِّ تلزم 
القدرة عىل طرائق التَّدريس وأساليبه تناسب األهداف 
املوضوعة، والقدرة عىل إدارة املوقف التَّعليمّي بفاعليَّة، 
اهات  واالجتِّ القيم  هبا  ويقصد  الوجدانيَّة:  والكفايات 
القوّي  واالنتاء  االجتاعيَّة،  باملواقف  املرتبطة  وامليول 
التَّعليم، والكفايات  ملهنته، والتَّمسك بأخاقيَّات مهنة 
للمعلِّمن  ر  توفِّ التي  الكفايات  وهي  االستقصائيَّة: 
تائج  النَّ فيها  تكون  التي  احلاالت  يف  ة  خاصَّ خرات 
وخلص  املعروفة،  غري  التَّعليميَّة  املواقف  من  عة  املتوقَّ
التي  املهارات  أهمَّ  أنَّ  إىل  ص:88(   ،2016( زامل 
م القرن احلادي والعرشين لولوج  ينبغي أن يمتلكها معلِّ
عر االقتصاد املعريّف، سعًيا لبناء املجتمع املعريّف، هي: 
التَّفكري العليا، وإدارة املهارات احلياتيَّة،  تنمية مهارات 
التَّعليم،  تكنولوجيا  وإدارة  لبة،  الطَّ قدرات  وإدارة 

وإدارة فن التَّعليم، وإدارة منظومة التَّقويم.
يَّة املعايري واملواصفات اآلنفة الّذكر، ورضورة  وألمهِّ
م هلا قبل تعيينه يف مهنة التَّعليم، فقد أثبتت  امتاك املعلِّ

اختيارهم  تمَّ  الذين  املعلِّمن  أنَّ  األدبيَّات  من  العديد 
وأسس  معايري  وفق  التَّعليم  مهنة  ملارسة  وتعيينهم 
بمجرد  تعيينهم  تمَّ  الذين  املعلِّمن  من  أفضل  دة  حمدَّ
تربويَّة،  غري  يَّات  كلِّ من  عالية  ات  مؤهَّ عىل  حصوهلم 
خصة ملزاولة مهنة التَّعليم، ويعني  أو مؤسسات متنح الرُّ
منح  هو  التَّعليم  ملهنة  التَّعين  معايري  حتديد  أنَّ  ذلك 
إجازات تعليم وممارسة وتدريب، وتطبيق معايري اجلودة 
التَّعليميَّة للمعلِّمن، واالرتقاء بمهنة التَّعليم، باعتبار أنَّ 
التَّعليم يرتكز أساًسا عىل دور املعلِّمن )املنيفي، 2009، 
ص:6(؛ ممَّا يتطلَّب اختيار األفضل منهم الذين تتوافر 
قدراهتم  لتطوير  عالية،  وفكريَّة  أخاقيَّة  صفات  فيهم 
عىل اإلنتاج، واالهتام بالعمل واحرتامه للحصول عىل 
 ،)Mraziks, 2009, p.106( كفاءات تعليميَّة متميِّزة
 )Nichols et Johnson, وجوسن  نيكولس  د  ويؤكِّ
م،  املعلِّ لدى  املهنيَّة  املعايري  توفري  رضورة  عىل   2010(

قة وفًقا للمرحلة والّصفوف  حيث يتطلَّب منه العمل بدِّ
رسها، وعىل كيفية التَّعامل مع املناهج  راسيَّة التي سيدِّ الدِّ

راسيَّة املطورة؛ لكي يكونوا معلِّمن جيِّدين. الدِّ
أداٌة  م  املعلِّ توظيف  معايري  َتبنِّي  أنَّ  م  تقدَّ ممَّا  يتَّضح 
مّو املهنّي املستدام  م والتَّفكري، والنُّ لدعم التَّعليم والتَّعلُّ
األساسيَّة  والقيم  واملهارات  املعارف  وحتديد  م،  للمعلِّ
ن  ا مُتكِّ الة يف التَّعليم، كا أهنَّ ي إىل ممارسات فعَّ التي ُتؤدِّ
من حتويل التَّعليم من وظيفة إىل مهنة تقوم عىل مباديء 
املعلِّمن  إكساب  عىل  تعمل  عمليَّة  والتَّمهن  ومعايري، 
أو  التَّفكري  أو  مهنيَّة،  تربويَّة  قرارات  إصدار  سلطة 
الفعل إزاء مشكلة معيَّنة يف املارسة، وتتمثَّل اخلصائص 
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القيام  عىل  وقدرته  املعرفة،  يف  م  املعلِّ ملعايري  األساسيَّة 
بالعمل املهنّي، واهتامه باجلوانب األخاقيَّة واإلنسانيَّة 
العمليَّة  عنارص  بن  املتبادلة  الثِّقة  وتأكيد  واالجتاعيَّة، 

التَّعليميَّة )املناوي، 2016، ص:155(. 
يَّة  دت أمهِّ الفة الّذكر التي أكَّ وبناء عىل األدبيات السَّ
واملواصفات  املعايري  وفق  التَّعليم  ملهنة  م  املعلِّ تعين 
الّدراسة احلالية منها يف املجال،  املهنيَّة، ومدى استفادة 
هات  الّتوجُّ ضوء  يف  املعايري  هلذه  العلميَّة  راسة  الدِّ فإنَّ 
مة،  املتقدِّ ول  الدُّ لركب  راسة،  الدِّ يستحق  أمٌر  احلديثة 
بويَّة  ات الرتَّ بويَّة يف ظّل املتغريِّ ات الرتَّ ومواكبة املستجدَّ

والثَّقافيَّة واالجتاعيَّة.
مشكلة الّدراسة وأسئلتها:

وتعيينهم  املعلِّمن  اختيار  ألساليب  للمتتبِّع  يتَّضح 
رأسها  عىل   - التَّعليميَّة  املؤسسات  يف  التَّعليم  ملهنة 

ها: ة، من أمهِّ املدارس - مشكات عدَّ
التَّعليم . 1 ملهنة  التَّعين  معايري  إىل  افتقارها 

خيص بمزاولتها؛ حيث أصبحت مهنة با  والرتَّ
ت إىل تدينِّ قيمة املعلِّمن االجتاعيَّة؛  أسوار، أدَّ

ى إىل انخفاض دافعيَّة املعلِّمن للعمل. ممَّا أدَّ
تأهيل . 2 لضان  دة  وحمدَّ واضحة  آليات  ضعف 

نهم  أثنائها، والتي مُتكِّ املعلِّمن قبل اخلدمة ويف 
بشكل  التَّعليم  مهنة  يف  بمهامهم  القيام  من 
بية  الرتَّ أهداف  ُيلبِّي  وبشكل  ر،  وُمتطوِّ إبداعّي 

احلديثة.
ضعف التَّخطيط لتطوير مهنة التَّعليم واالرتقاء . 3

بيانات  قاعدة  ضعف  بسبب  وذلك  هبا، 

قة والتَّحديث املستمّر يف  ومعلومات تتَّسم بالدِّ
بصفة  واملعلِّمن  ة،  عامَّ بصفة  التَّعليم  منظومة 

ة. خاصَّ
إكال . 4 دون  لبة  الطَّ أوساط  يف  ائد  الزَّ ب  التَّرسُّ

املرحلة التَّعليميَّة التي التحقوا هبا، ويرجع ذلك 
اهتام  دون   ، كّميٍّ بشكل  املعلِّمن  تعين  إىل 
بالكفاءة واملهارة التي يمتلكها هؤالء املعلِّمون 

)اليونسكو، 2013، ص: 12-11(.
املؤمترات  من  العديد  نادت  فقد  املنطلق،  هذا  من 
ملزاولة  دة  حمدَّ معايري  اعتاد  برورة  واملحليَّة  العامليَّة 
تطوير  إىل  العامل  دول  من  الكثري  وجلأت  التَّعليم،  مهنة 
أهّم  كأحد  اجُلدد  املعلِّمن  لتعين  ودوليَّه  حمليَّة  معايري 
بات األساسيَّة لضان جودة أدائهم، وضان نوعيَّة  املتطلَّ
لبة، وذلك من خال احلرص  تعليميَّة عالية اجلودة للطَّ
عىل  قادرون  معلِّمون  إالَّ  املهنة  هبذه  يلتحق  أالَّ  عىل 
النَّفسيَّة  ات  واملتغريِّ واملعلومايّت،  الّتقنّي  م  التَّقدُّ مواكبة 
التي يمرُّ هبا املتعلِّمون، واالرتقاء بمستواهم من خال 
من  املزيد  هلم  ر  يوفِّ ممَّا  املستمّر،  ايّت  الذَّ املهنّي  موِّ  النُّ
عىل  تشجيعهم  إىل  باإلضافة  والنَّفسيَّة  املعنويَّة  احلوافز 
امتاك املعرفة وتنفيذها، وبالتَّايل اكتساب ثقة املتعلِّمن 

واملجتمع، وبناء احرتام هذه املهنة.
للمعلِّمن  املهنيَّة  املعايري  ياق، وألمهية  السِّ وفق هذا 
مهنيَّة  معايري  إىل  ل  للتَّوصُّ راسة  الدِّ هذه  جاءت  اجُلُدد، 
يمكن  خاهلا  من  احلديثة  هات  التَّوجُّ ضوء  يف  دة  حُمدَّ
مشكلة  د  وتتحدَّ التَّعليم،  مهنة  ملارسة  املعلِّمن  تعين 
ئيس التَّايل: ما أهّم معايري تعين  ؤال الرَّ راسة يف السُّ الدِّ
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هات احلديثة  املعلِّمن اجُلُدد ملهنة التَّعليم يف ضوء التَّوجُّ
ؤال  السُّ من  ويتفرع  بية؟  الرتَّ خراء  نظر  وجهة  من 

الية: ئيس األسئلة الفرعيَّة التَّ الرَّ
ما أهّم معايري تعين املعلِّمن اجُلُدد ملهنة التَّعليم . 1

قة بالتَّأهيل العلمّي واملعارف املهنيَّة؟  املتعلِّ
ما أهّم معايري تعين املعلِّمن اجُلُدد ملهنة التَّعليم . 2

قة باملهارات واملارسات املهنيَّة؟ املتعلِّ
ما أهّم معايري تعين املعلِّمن اجُلُدد ملهنة التَّعليم . 3

اهات املهنيَّة؟ قة بالقيم واالجتِّ املتعلِّ

راسة: أهداف الدِّ
راسة إىل حتقيق ما يأيت: تسعى الدِّ

اجُلُدد . 1 املعلِّمن  تعين  معايري  أهّم  عىل  ف  التَّعرُّ
قة بالتَّأهيل العلمّي واملعارف  ملهنة التَّعليم املتعلِّ

املهنيَّة.
اجُلُدد . 2 املعلِّمن  تعين  معايري  أهّم  عن  الكشف 

واملارسات  باملهارات  قة  املتعلِّ التَّعليم  ملهنة 
املهنيَّة.

ملهنة . 3 اجُلُدد  املعلِّمن  تعين  معايري  أهّم  تقيِّ 
اهات املهنيَّة. قة بالقيم واالجتِّ التَّعليم املتعلِّ

راسة: يَّة الدِّ أمهِّ
راسة من األمور اآلتية: يَّة الدِّ تنبع أمهِّ

التَّعليم . 1 مهنة  ملارسة  الازمة  املعايري  إبراز 
وإحساس  وتقنيَّة،  فنيَّة  بمهارات  قة  واملتعلِّ
موِّ  املعلمن باملسؤوليَّة مما يوفر هلم دافعًا نحو النُّ

ر. والتَّطوُّ
منها . 2 استفاد  التي  املعايري  يَّة  أمهِّ تائج  النَّ ح  ُتوضِّ

مزايا  وإجياد  إكساب  يف  عليه  وطبقت  م،  املعلِّ
الب. خصيَّة للطَّ ونقاط إجيابيَّة يف اجلوانب الشَّ

عة . 3 متنوِّ وسات  معايري  توفري  يَّة  أمهِّ عىل  د  تُؤكِّ
لدى املعلِّمن عند عمليَّات االختيار والتَّوظيف 

ملارسة مهنة التَّعليم.
املدارس . 4 مسؤويل  راسة  الدِّ نتائج  تساعد  قد 

املعلِّمن  للوصول إىل قرارات مناسبة يف تعين 
رات املعارصة  التَّطوُّ يتوافق مع  التَّعليم با  ملهنة 

هات احلديثة. والتَّوجُّ

حدود الّدراسة:
حدودها  يف  راسة  الدِّ اقترت  املوضوعيَّة:  احلدود 
املوضوعيَّة عىل معايري تعين املعلِّمن اجُلُدد ملهنة التَّعليم 
قة بالتَّأهيل  هات احلديثة واملتعلِّ باملدارس يف ضوء التَّوجُّ
اهات  واملعارف، واملهارات واملارسات، والقيم واالجتِّ

املهنيَّة.
راسة يف حدودها البرشيَّة  زت الدِّ احلدود البرشيَّة: ركَّ
عىل وجهة نظر بعض اخلراء من أعضاء هيئة التَّدريس 
بويَّة واملناهج وطرق التَّدريس  يف اإلدارة واألصول الرتَّ

لطان زين العابدين يف ماليزيا.  بجامعتي املايا والسُّ
عىل  راسة  الدِّ إجراء  تمَّ  مانيَّة:  والزَّ املكانيَّة  احلدود 
لطان زين  بية بجامعتي املايا والسُّ بعض اخلراء يف الرتَّ
للعام  الثَّاين  رايّس  الدِّ الفصل  يف  ماليزيا  يف  العابدين 

اجلامعّي: 2017-2016.
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تعريفات الّدراسة اإلجرائيَّة:
م: معايري تعيني املعلِّ

غريه،  به  يقاس  »ما  وهو  املعيار،  مفرد  املعايري: 
ء«  اليَّ أن يكون عليه  ينبغي  ملا  ق  املتحقَّ النَّموذج  وهو 
املعجم  يف  وجاءت  ص:255(،   ،2003 منظور،  )ابن 
»نموذج  بمعنى:  املعيار  كلمة  )ص:639(  الوسيط 
ء«،  اليَّ عليه  يكون  أن  ينبغي  ملا  ر  ُمَتَصوَّ أو  ق  مَتحقَّ
تعني:  املعايري  أنَّ   )13 ص:   ،2009( عي  الرشَّ ويرى 
»القواعد واملواصفات التي نحكم من خاهلا أو نقيس 
األعال،  أو  اجلاعات  أو  األفراد،  سلوكيَّات  عليها 

وأناط التَّفكري واإلجراءات«.
م: » املستويات أو املعايري  ويقصد بمعايري تعين املعلِّ
توفريها  ينبغي  والتي  ا،  عامليًّ عليها  اصُطلح  التي  املقننة 
ا، كا ُتعرِّ  ا وإجرائيًّ ا وكيفيًّ يًّ م كمِّ لقياس مدى أداء املعلِّ
م استهداًفا لتحقيق اجلودة  ع حدوثه يف أداء املعلِّ عاَّ يتوقَّ
زيد،  )أبو  ميَّة«  والتَّعلُّ التَّعليميَّة  العمليَّة  يف  املة  الشَّ

2007، ص:1595(.
جمموعٌة  ا:  بأهنَّ ا  إجرائيًّ م  املعلِّ تعين  معايري  ف  وتعرَّ
بويَّة   خصيَّة واملعرفيَّة والرتَّ الشَّ ات  من اخلصائص والسِّ
م الذي يرغب ممارسة مهنة  التي جيب أن تتوافر يف املعلِّ
التَّعليم يف املدارس، عىل أن يتمَّ االستمرار يف رفع قدراته 
املهنيَّة، وتزويده باخلرات واملهارات الازمة من خال 
بات  التَّدريب املستمّر، كي يكون قادًرا عىل القيام بمتطلَّ

بويَّة والتَّعليميَّة. سالة الرتَّ الرِّ
ها:  أمهِّ من  ة،  عدَّ أسس  عىل  املعايري  هذه  وتبني 
موليَّة: حيث جيب أن تنعكس عىل مجيع جوانب  1.الشُّ

اجلودة  حمّققة  أبعادها  ة  كافَّ وتغطي  التَّعليميَّة،  العمليَّة 
بمعنى  املوضوعيَّة:   .2 التَّعليميَّة.  للمنظومة  يَّة  الكلِّ
التَّعليميَّة بشكل  املنظومة  ة يف  تركيزها عىل األمور اهلامَّ
أي  املرونة:   .3 اتيَّة.  والذَّ ز  التَّحيُّ عوامل  معها  تتاشى 
ة  مدى قابليتها للتَّطبيق والتَّفعيل الكّمّي والكيفّي يف كافَّ
بظروفها  املتخلفة  البيئات  مستوى  وعىل  القطاعات، 
االستمرار   .4 ا.  واقتصاديًّ ا  وفكريًّ جغرافًيا  املتباينة 
بفاعليَّتها  املعايري  تتَّسم  أن  جيب  حيث  والتَّطوير: 
ومتناغمة  مناسبة  تكون  بحيث  متميِّزة،  زمنيَّة  لفرتات 
رات العامليَّة. 5.  يات والتَّطوُّ وقابلة للتَّغيري مقابل التَّحدِّ
للقياس والتَّقدير: حيث يمكن من خال هذه  القابليَّة 
فة مقارنة املخرجات التَّعليميَّة املختلفة باملستويات  الصِّ
التَّعليم.  خمرجات  جودة  إىل  للوصول  املقننة  املعياريَّة 
املعنيَّة  األطراف  اشرتاك  أي  املشاركة:  مبدأ  حتّقق   .6
األخاقيَّة   .7 ومراجعتها.  النَّتائج  وتقويم  اإلعداد  يف 
للعادات  مبنيَّة عىل أسس أخاقيَّة مراعية  الوطنيَّة: أي 
القوانن  مع  متعارضة  غري  املجتمع  يف  لوكيَّات  والسُّ
القوميَّة  فة  بالصِّ ومصبوغة  هلا،  داعمة  بل  التَّنظيميَّة، 
إىل  ينظر  أالَّ  جيب  عم:  الدَّ  .8 الوطن.  أهداف  خلدمة 
ا هدٌف يف حدِّ ذاهتا، بل هي آلية لتطوير  املعايري عىل أهنَّ
العمليَّة التَّعليميَّة والنُّهوض هبا )عبد الّسميع، 2005، 

ص:273(.
غة العربيَّة  مهنة التَّعليم: أتت كلمة املهنة يف معجم اللُّ
املعارص: 1. مهنة مجع ِمْهَنات وِمَهن، ومصدرها َمَهن. 
مناسب  لشخص  ة  وخاصَّ منتظمة  ووظيفة  عمل   .2
ل هلذه املهنة. 3. صنعٌة هبا مهارٌة وحذٌق بمارسها  ومؤهَّ
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وصفيٌّ  مدلوٌل  واملهنة:  ص:2135(،   ،2008 )عمر، 
األساسيَّة،  ات  والسِّ اخلصائص  من  جمموعة  إىل  يشري 
وختصصيَّة  معرفيَّة  ات  مؤهَّ عىل  القائمة  واملهارات 
)هيئة  معنَّ  مهنّي  جمتمع  إىل  لانتاء  خص  الشَّ تؤهل 
املجيدل  ويرى  ص:3(،   ،2012 التَّعليم،  مهنة  تطوير 
وظيفة  تعني:  املهنة  أنَّ  ص:24(   ،2012( والرّشيع 
ة،  خاصَّ ذاتيَّة  مات  ومقوِّ عالًيا،  وتأهيًا  إعداًدا  تتطلَّب 
دة، ُتعنى ببناء خمتلف جوانب شخصيَّة  وأخاقيَّات حُمدَّ
الفرد وتنميته وإعداده للحياة، من خال تزويده بنسق 
من  نه  متكِّ التي  اهات  واالجتِّ واملهارات  املعارف  من 

لة إليه. األعال املوكَّ
تسلتزم  وظيفة  ا:  بأهنَّ ا  إجرائيًّ التَّعليم  بمهنة  ويقصد 
مات  ومقوِّ وتأهيًا  وإعداًدا  ومواصفات،  معايري 
نحو  إجيابيَّة  اهات  واجتِّ دة،  حمدَّ وأخاقيَّات  شخصيَّة، 
وحتقيق  م،  والتَّعلُّ التَّعليم  عمليَّة  تسهيل  بغية  التَّعليم، 
إىل مستوى  م  باملتعلِّ م، والوصول  للمتعلِّ امل  الشَّ موِّ  النُّ

يكون قادًرا عىل التَّخيُّل والتَّفكري النَّقدّي واإلبداع.
راسة:  بية يف هذه الدِّ بية: يقصد بخراء الرتَّ خراء الرتَّ
اإلدارة  يف  ن  املختصِّ التَّدريس  هيئة  أعضاء  مجيع 
التَّدريس بجامعتي  بويَّة واملناهج وطرق  الرتَّ واألصول 

لطان زين العابدين يف ماليزيا. املايا والسُّ

اإلطار النَّظرّي:
ل: معايري التَّعيني ملهنة التَّعليم  املجال األوَّ

ختتلف معايري التَّعين ملهنة التَّعليم من دولٍة ألخرى، 
معيَّنة  مستويات  عىل  احلصول  تتطلَّب  مجيًعا  ا  أهنَّ إالَّ 

تكون  وأن  وإتقاهنا،  واخلرات  واملعارف  املهارات  من 
املعلِّمن  أمام  متاحة وواضحة  واملهارات  املعارف  هذه 

)اهلنشريي، 2014، ص: 446-445(. 
الفلسطينيَّة  التَّعليم  مهنة  تطوير  هيئة  واعتمدت 
األساسيَّة  بات  املتطلَّ ة  كافَّ تغطي  م  للمعلِّ مهنيَّة  معايري 
التَّعليم، وتمَّ تصنيفها ضمن ثاثة جماالت رئيسة  ملهنة 
إىل  وتستند  والفهم  املعرفة  هلا:  أوَّ ومتداخلة،  متكاملة 
للمعرفة  امتاكه  ة  مدَّ عىل  م  املعلِّ لكفاءة  ة  العامَّ األطر 
والثَّقافيَّة  االجتاعيَّة  ياقات  السِّ ضمن  رها  وتطوُّ
القاعدة  مُتثِّل  فاملعرفة  اتيَّة،  الذَّ وخراته  والتَّارخييَّة، 
م،  للمعلِّ املهنيَّة  املهارات  عليها  تبني  التي  العريضة 
ي إىل حتقيق الفاعليَّة  واجّتاهاته نحو مهنة التَّعليم، وتؤدِّ
ا  أهنَّ كا  ميَّة،  والتَّعلُّ التَّعليميَّة  للعمليَّة  واالستمراريَّة 
تقود  هلا،  طة  خُمطَّ تربويَّة  ممارسات  اختيار  عىل  تساعد 
التَّام  اإلدراك  مع  صحيحة  تربويَّة  قرارات  اذ  اختِّ إىل 
تبادليَّة  عاقة  هي  واملهارات  املعارف  بن  العاقة  بأنَّ 
يَّتها يف  التي تظهر أمهِّ املهنيَّة  املهارات  تكامليَّة، وثانيها: 
املعارف إىل مهارات وممارسات  م عىل ترمجة  املعلِّ قدرة 
عمليَّة، مع األخذ بعن االعتبار أنَّ املارسة العمليَّة تبنى 
باالّطاع  ر  وتتطوَّ وتنمو  والفهم،  املعرفة  قاعديت  عىل 
الواسع، وتبادل اخلرات والتَّجريب واملارسة، وثالثها: 
م نحو  اهات املعلِّ اهات املهنيَّة والقيم، حيث إنَّ اجتَّ االجتَّ
لديه  قيميَّة  منظومة  تشكيل  عىل  تساعده  التَّعليم  مهنة 
اهات إجيابيَّة نحو  ولدى طلبته، وعليه، فإنَّ التزامه باجتِّ
موِّ املعريّف واملهارّي؛ ممَّا يؤثِّر  مهنة التَّعليم تدفع به إىل النُّ
م واملدرسة  اهات إجيابية نحو التَّعلُّ لبة لتكوين اجتِّ يف الطَّ
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)الظاهري، 2007، ص:69(.
األبعاد  اتِّفاق  ص:6(   ،2013( البشري  ويرى 
رضورة  اآلتية:  األبعاد  يف  التَّعليم  مهنة  ملزاولة  العامليَّة 
ملحتوى  املعرفيَّة  للبنية  واستيعابه  اجلديد  م  املعلِّ إملام 
معارفه  تطوير  ورضورة  تدريسه،  عىل  القائم  املنهج 
وحتديثها حتَّى يكسب ثقة طابه واحرتامهم، والكفاءة 
م،  م لنظريَّات التَّعليم والتَّعلُّ بويَّة: وهي معرفة املعلِّ الرتَّ
ومعرفته  احلديثة،  بويَّة  الرتَّ اهات  باالجتِّ مِلاًّ  يكون  وأن 
ومهارات  سها،  ُيدرِّ التي  التَّعليميَّة  املرحلة  خلصائص 
ر املعلومايّت: ويستهدف هذا البعد قياس املهارات  التَّنوُّ
م، والتي من بينها مهارات التَّفكري  األساسيَّة لدى املعلِّ
االبتكارّي،  والتَّفكري  النَّاقد،  والتَّفكري   ، االستداليلِّ

ومهارات االتِّصال والفهم القرائّي.
كر تؤخذ املؤهات  ابقة الذِّ وإىل جانب الكفايات السَّ
التَّعليم،  مهنة  ممارسة  يرغب  ملن  باالعتبار  العلميَّة 
وختتلف معايري التَّأهيل العلمّي من بلد آلخر، ومن هذه 

املعايري يف بعض دول العامل ما يي: 
غة . 1 )اللُّ التَّعليم  يف  الّدبلوم  تتطلَّب  سنغافورة: 

األّم، الفنون، التَّعليم اخلاّص(، إجازة يف التَّعليم 
أو شهادة املاجستري إلزاميَّة للتَّعليم يف املدارس 
انويَّة، وعىل  من املرحلة االبتدائيَّة إىل املرحلة الثَّ
ص يف التَّعليم  معلِّمي املرحلة االبتدائيَّة التَّخصُّ
ص يف موضوعن أساسين  باإلضافة إىل التَّخصُّ

يف املنهج.
درجة . 2 أو  التَّعليم  يف  بلوم  الدِّ تشرتط  الّصن: 

البكالوريوس، تليها شهادة تعليم وطنيَّة، وعىل 

انويَّة  الثَّ املرحلة  بعد  االبتدائيَّة  املدارس  معلِّمي 
انويَّة، أما  الثَّ الّدبلوم ما بعد املرحلة  نيل شهادة 
انويَّة فهم من محلة اإلجازات  مو املرحلة الثَّ معلِّ

العالية.
فنلندا: تشرتط شهادة املاجستري إلزاميَّة للتَّعليم . 3

املرحلة  إىل  االبتدائيَّة  املرحلة  من  املدارس  يف 
االبتدائيَّة  املرحلة  معلِّمي  وعىل  انويَّة،  الثَّ
املرحلة  معلِّمي  وعىل  التَّعليم،  يف  ص  التَّخصُّ
إىل  باإلضافة  ص  التَّخصُّ مواد  تدريس  انويَّة  الثَّ

شهادة يف طرق التَّدريس.
التَّعليم . 4 مهنة  بطلب  م  يتقدَّ ملن  تشرتط  كندا: 

درجة  أو  بية،  الرتَّ بكالوريوس  األدنى  احلّد 
البكالوريوس مع شهادة تعليم إضافيَّة.

بكالوريوس، . 5 شهادة  تشرتط  اجلنوبيَّة:  كوريا 
وشهادة تعليم )أونسينغ، 2016، ص:37(.

جون يف  وجتدر اإلشارة إىل أنَّ معلِّمي اليابان، يتخرَّ
رخصة  ُيمَنحون  وال  واجلامعات،  املتوسطة  يَّات  الكلِّ
ستة  بعد  إالَّ  والتَّعليم  الرتبية  وزارة  من  املهنة  ملزاولة 
املدارس  يف  العمّي  والتَّدريب  ج،  التَّخرُّ عىل  أشهر 
يعقد  الذي  التَّعليم،  جملس  اختبار  اجتياز  ثم  ة،  العامَّ
نظام  مؤخًرا  صدر  قد  وكان  املعلِّمن،  لتعين  ا  ًـّ سنويـ
املعرفة  توفري  يستهدف  املعلِّمن،  رخص  ملنح  جديد 
املناسبة، واملهارات الكافية هلم، وترسي مجيع تراخيص 
ب عىل املعلِّمن أثناءها  ة عرش سنوات، يتوجَّ املعلِّمن ملدَّ
للوقوف  يساعدهم  ممَّا  دوريَّة،  تدريبيَّة  دورات  حضور 
مة ذات الّصلة  عىل أحدث املعلومات، والوسائل املتقدِّ
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بمجال الرتبية والتعليم )عبد احلافظ، 2012(. 
ة،  عدَّ خطوات   (Deming( ديمنغ  ويستعرض 
املعلِّمن  تعين  قبل  هبا  العمل  املدارس  من  يتطلَّب 

ملارسة مهنة التَّعليم، وهي:
ة كاملة  وهو خطَّ  :)Planning( التَّخطيط  األوىل: 
م  املعلِّ قدرات  وتطوير  وتأهيل  بتعين  ة  خاصَّ وشاملة 

ومهاراته وفًقا لآليت:
ر . 1 تتوفَّ التي جيب أن  للمعايري  قائمة  يتمُّ تصميم 

تلك  وتتَّفق  املدرسة،  تريده  الذي  م  املعلِّ يف 
أن  املدرسة  عىل  كا  ورسالتها،  برؤيتها  املعايري 
رها  تنطلق يف معايريها من الكفايات املأمول توفُّ
اهات،  م املتمثِّلة يف كفايات القيم واالجتِّ يف املعلِّ
قبول  ل  ُمعدَّ ويكون  واملهارات،  واملعارف، 
ق  حتقُّ حال  يف  املدرسة  يف  التَّعليم  ملهنة  م  املعلِّ

)%85( من املعايري املطلوبة.
طلب . 2 تعبئته  عند  م  للمعلِّ القائمة  هذه  م  تقدِّ

التَّوظيف، وُيبلغ بأنَّ القائمة ستكون واحدة من 
حماور املقابلة مع جلنة املقابات لدى املدرسة.

تقديم . 3 إىل   )85%( ل  ُمعدَّ جيتاز  من  كل  ل  يتأهَّ
ة  عامَّ معرفة  ل:  األوَّ ن من قسمن:  اختبار مكوَّ
قضايا  الثَّاين:  للمهنة،  م  املتقدِّ ص  ختصُّ ويف 
التي  العامة  تضع  أن  للمدرسة  وحيّق  تربويَّة، 

ة الجتياز االختبار. ترغب كعامة مستحقَّ
للمقابلة، . 4 االختبار  جيتاز  الذي  م  املعلِّ ح  ُيرشَّ

ل أن تتمَّ املقابلة من قبل ثاثة أو شخصن  وُيفضَّ
عىل األقل.

ح جلنة املقابلة من جتد فيه الكفايات الازمة . 5 ُترشِّ
العاّم؛  املدير  ملقابلة  املدرسة  لدى  التَّعليم  ملهنة 
تعين  عىل  واملوافقة  العرض،  تقديم  فيها  ليتّم 

م بشكل رسمّي. املعلِّ
للتَّدريب، . 6 سنويَّة  أو  فصليَّة  زمنيَّة  ة  خطَّ وضع 

بحيث  املدرسة،  داخل  مهنًيا  م  املعلِّ وتنمية 
أن  ويمكن  والعمّي،  النَّظرّي  اجلانب  ن  يتضمَّ
رس،  تشتمل حماور التَّدريب عىل التَّخطيط للدَّ
وطرائق  وضبطه،  التَّعليمّي  املوقف  وإدارة 
التَّعليم،  وتكنولوجيا  وإسرتاجتيَّاته،  التَّدريس 

وأساليب التَّقويم احلديثة.
هو . 7 ومن  املتََّبع،  التَّقييم  بنظام  م  املعلِّ تعريف 

خص املسؤول عن ذلك. الشَّ
وأنظمتها . 8 املدرسة  بتعليات  م  املعلِّ تعريف 

م. ولوائحها التي جيب أن يتقيَّد هبا املعلِّ
تصميم مصفوفة ُتطلق عليها مصفوفة اإلنجاز . 9

والتَّعين،  لاختيار  نويَّة  السَّ ة  باخلطَّ ترتبط 
والتَّدريب والتَّقويم، وتكون مثبتة لدى اإلدارة؛ 
أصحاب  ه  توجِّ التي  البوصلة  بمثابة  لتكون 

ة. القرار يف املدرسة نحو تطبيق اخلطَّ
انية: التَّنفيذ )Doing(: وتبدأ عمليَّة التنفيذ وفًقا  الثَّ
ن يف املدرسة،  د من قبل املختصِّ منّي املحدَّ للجدول الزَّ
تنفيذ  من  ق  التَّحقُّ عىل  قائمة  التَّنفيذ  عمليَّة  وتكون 
عىل  كيز  والرتَّ التَّنفيذ،  لفعاليات  واملراقبة  اليَّات،  الفعَّ
اليَّات التَّدريب داخل املدرسة، وتسجيل النَّجاحات  فعَّ
أسبوعّي  أو  يومّي  تقرير  تقديم  واعتاد  واإلخفاقات، 



جملة الشمال للعلوم اإلنسانية، اجمللد )3(،  العدد )1(، جامعة احلدود الشمالية )1439هـ / 2018م(        163-137

147

قبل  من  التَّأمل  نموذج  واعتاد  إنجازه،  تّم  ما  ن  يتضمَّ
املعلِّمن واملرشفن واملديرين، وعقد لقاء شهرّي ملناقشة 
واعتاد  التَّأمل،  وناذج  األسبوعيَّة،  أو  اليوميَّة  التَّقارير 

التَّوصيات وتوثيقها.
يميِّز  ما   :)Checking( ة  اخلطَّ تنفيذ  تقييم  الثة:  الثَّ
التَّقييم  عىل  قدرهتا  هي  النَّاجحة  التَّعليميَّة  املؤسسة 
دور  ويأيت  ذاهتا،  بحّد  الفعاليات  جلميع  املستمّر 
وتقييمهم،  اجلُدد  املعلِّمن  متابعة  يف  هنا  اإلرشاف 
ة يف األشهر األوىل من التَّعين، إضافة إىل أمهية  وخاصَّ
وهو  املعّلمن  تقييم  من  وهدفها  املدرسة  رؤية  نقل 

التَّحسن واجلودة.
ابعة: إجراءات التَّغيريات لضامن التَّطوير واجلودة:  الرَّ
م أو غريه  ال يمكن تغيري أي عمليَّة أو خطوة بحقِّ املعلِّ
اعتبار  دون  ميَّة  والتَّعلُّ التَّعليميَّة  العمليَّة  عنارص  من 
الفة الّذكر، كي تكون اإلجراءات  اخلطوات الثَّاثة السَّ
موضوعيَّة وبعيدة عن القرارات غري املدروسة )قطيط، 
النَّاجحة  املدرسة  أنَّ  يعني  ممَّا  ص:5-11(؛   ،2012
االعتبار  بعن  فتأخذ  ميها،  معلِّ يف  تستثمر  التي  هي 
م، وذلك  املواصفات واملعايري املهنيَّة الازمة لتعين املعلِّ
املهنّى  أجدى أن يسهم بشكل إجيايّب يف مستوى األداء 
ه  نموِّ واستمراريَّة  املهنّي،  باالنتاء  وإحساسه  م،  للمعلِّ
ونحو  نحوه  اإلجيابيَّة  لبة  الطَّ اهات  اجتِّ وتكوين  ا،  مهنيًّ

ته.  ومادَّ

ابقة راسات السَّ املجال الثَّاين: الدِّ
أمهية  دت  أكَّ التي  راسات  الدِّ من  العديد  أجريت 

التَّعليم،  ملهنة  م  املعلِّ لتعين  واألسس  املعايري  حتديد 
والتي هلا أثٌر إجيايبٌّ عىل أداء املؤسسة التعليمية، ومنها:

تقيِّ  إىل  هدفت  التي   )2014( حمافظة  دراسة   
وتأهيله  وتعيينه  ال  الفعَّ املستقبل  معلم  اختيار  معايري 
ها: أنَّ  ة، من أمهِّ راسة عن نتائج عدَّ وكفايته، وكشفت الدِّ
م املستقبل هي:  الكفايات واملهارات الازمة لتعين معلِّ
أن يتمَّ تعيينه وفًقا ملعايري موضوعيَّة وآليات علميَّة، وأن 
اجّتاهات  لديه  وتكون  التَّعليم،  مهنة  بأخاقيَّات  يلتزم 
إجيابيَّة نحو مهنة التَّعليم واالنتاء إليها، وأن يكون قادًرا 
التَّعليميَّة  العمليَّة  يف  احلديثة  الّتقنيَّات  استخدام  عىل 
وأن  واحلوار،  االّتصال  مهارات  ويمتلك  ميَّة،  والتَّعلُّ

ل النَّقد وتقبُّل أخطاء اآلخرين. يكون قادًرا عىل تقبُّ
حتديد  إىل  قصدت  التي   )2015( فايع  ودراسة 
م املهنيَّة، وتوصلت  أسس التَّعليم من خال معايري املعلِّ
ها: ال يمكن ضان جودة  ة، من أمهِّ راسة إىل نتائج عدَّ الدِّ
م  يتقدَّ ومن  م،  باملعلِّ االرتقاء  دون  التَّعليميَّة  العمليَّة 
يَّة أن تكون لديه سات شخصيَّة  ًا من األمهِّ للعمل معلِّ
واملهارات  صه،  ختصُّ جمال  يف  املعارف  ويمتلك  معيَّنة، 
املهنيَّة التي تعينه عىل أداء مهامه عىل وجه صحيح، مثل: 
والقدرة  املناسبة،  وأساليبه  التَّدريس  طرائق  استخدام 
لبة. عىل إدارة الفصل، وتعزيز مهارات التَّفكري لدى الطَّ
رسم  إىل  سعت  التي   )2016( دراوشة  ودراسة 
العريّب،  العامل  يف  التَّعليم  مهنة  مزاولة  لرخصة  ر  تصوُّ
العر،  يات  حتدِّ ومواجهة  املعرفة  إنتاج  يف  تسهم 
ة،  راسة عن نتائج عدَّ عات املستقبل، وأسفرت الدِّ وتطلُّ
بويَّة واملهنيَّة يف  م وفق املعايري الرتَّ ها: تعين املعلِّ من أمهِّ
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ات العر احلديث والتي تتاءم بمارسته ملهنة  ظلِّ متغريِّ
م وقدراته ومهاراته  كيز عىل شخصيَّة املعلِّ التَّعليم، والرتَّ
العمليَّة  يف  األساس  هو  ألنَّه  يمتلكها؛  التي  وخراته 
والتَّواصل  االتِّصال  مهارات  وأنَّ  ميَّة،  والتَّعلُّ التَّعليميَّة 
تعدُّ يف املجاالت العلميَّة واملعرفيَّة من املعايري األساسيَّة 
أنَّ  التَّعليم وتنميتها، كا  يف تطوير رخصة مزاولة مهنة 
م بحاجة إىل إعداد يتَّسم باالستمراريَّة؛ وخصوًصا  املعلِّ
م  املعلوماتيَّة واملعرفيَّة والّتكنولوجيَّة منها؛ ليتسنى للمعلِّ

إدارة املعرفة والعمل عىل إنتاجها ال استهاكها.
إبراز  إىل  هدفت  التي   )2016( املصعبي  ودراسة 
وأظهرت  التَّعليم،  مهنة  ملزاولة  وريَّة  الرَّ املعايري 
للمرحلة  املناسب  التَّأهيل  أمّهها:  ة،  راسة معايري عدَّ الدِّ
وأنظمتها،  بعلومها  واإلملام  بتدريسها  م  املعلِّ يقوم  التي 
أشخاص  مع  يتعامل  ألنَّه  النَّظر؛  وُبعد  واهلدوء 
تفكريهم،  وطرق  وطباعهم  وميوهلم  أعارهم  تتفاوت 
ليم واحلاسم طبًقا ملا يقتضيه  ف السَّ والقدرة عىل التَّرُّ
التي  املوضوعات  تناول  عىل  والقدرة  موقف،  كّل 
التَّدريس  بطرائق  واملعرفة  اب،  جذَّ بأسلوب  رسها  ُيدِّ
واالّتزان  دة،  املتعدِّ التَّقويم  وأساليب  وإسرتاجتيَّاته، 
االنفعايّل والقدرة عىل ضبط النَّفس، والقدرة عىل إدارة 
احلوار وقيادة املناقشات، واستخدام تكنولوجيا التَّعليم.
بمعايري  املرتبطة  الّسابقة  الّدراسات  وباستعراض 
االرتقاء  يف  وفاعليَّتها  الّتعليم،  ملهنة  املعلِّمن  تعين 
بمستوى أدائهم، وبالتَّايل حتقيق جودة العمليَّة التَّعليميَّة 
املعايري  حتديد  يَّة  أمهِّ عىل  إمجاعها  يتَّضح  والتعلمية، 
مهنة  ممارسة  يرغب  من  عىل  يستلزم  التي  واملواصفات 

التَّعليم، واتَّفقت الّدراسة احلالية مع الّدراسات الّسابقة 
من حيث املوضوع )املعايري املهنيَّة للمعلِّمن(، ومتيَّزت 
هدفت  كوهنا  الّسابقة  الّدراسات  عن  احلالية  الّدراسة 
ضوء  يف  املعلِّمن  تعين  معايري  أهّم  عن  الكشف  إىل 
بية.  هات العامليَّة واحلديثة من وجهة نظر خراء الرتَّ التَّوجُّ
ابقة  السَّ راسات  الدِّ من  احلالية  راسة  الدِّ واستفادت 
يف بلورة فكرة مشكلتها، والوقوف عىل األدب النَّظريِّ 
الّدراسة  خلفية  لتحديد  راسات  الدِّ تلك  احتوته  الذي 
احلالية وأهدافها وأمهيتها، وتصميم أداهتا وفق املحاور 
تائج  النَّ وعرض  حموٍر،  كّل  يتضّمنها  التي  والفقرات 

وتفسريها.

الطريقة واإلجراءات:
راسة: منهج الدِّ

استخدمت الّدراسُة احلالية املنهج الوصفيَّ لتحديد 
التَّعليم يف ضوء  ملهنة  اجُلُدد  املعلِّمن  تعين  معايري  أهمِّ 
بية، وذلك  هات احلديثة من وجهة نظر خراء الرتَّ التَّوجُّ
الّدراسة، كونه » يقوم عىل  ملاءمة هذا املنهج ألهداف 
ٍة  مجع وحتليل البيانات االجتاعيَّة عن طريق أدواٍت بحثيَّ
كاملقابلة أو االستارة من أجل احلصول عىل معلومات 
جمال  يف  اهرة  بالظَّ املَعنِيِّن  النَّاس  من  كبرٍي  عدٍد  من 
ل هدف البحث«  البحث، ومن ثّم اخلروج بنتائج ُتشكِّ

)إبراش، 2009، ص:152(. 
راسة وعينتها: جمتمع الدِّ

راسة من مجيع أعضاء هيئة التَّدريس  ن جمتمع الدِّ تكوَّ
بويَّة واملناهج وطرق  ن يف اإلدارة واألصول الرتَّ املختصِّ
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يف  العابدين  زين  لطان  والسُّ املايا  بجامعتي  التَّدريس 
نت  تكوَّ بينا  عضًوا،   )69( عددهم  والبالغ  ماليزيا، 
راسة من )25( عضًوا، وشكلت نسبة مقدراها  عينة الدِّ
اختيارهم  تمَّ  األصّي،  املجتمع  حجم  من   )36%(
ف عباس وآخرون )2012،  بطريقة عينة قصديَّة، ويعرِّ
التي  العينة  هي  ا:  بأهنَّ القصديَّة  العينة  ص:229( 
هي  ا  أهنَّ عىل  خّي  الشَّ احلكم  الباحث  فيها  يستخدم 
التَّام  االستعداد  وهلا  البحث،  أهداف  لتحقيق  األفضل 
ويبنِّ  إليها،  الوصول  وسهولة  الباحث،  مع  للتَّعاون 
راسة وفًقا ملتغريي  اجلدول رقم )1( خصائص عينة الدِّ

تبة العلميَّة. ل العلمّي والرُّ املؤهَّ

   الجدول رقم )1( 
ل       يعرض توزيع أفراد عينة الّدراسة وفًقا لمتغيِّري المؤهَّ

العلميِّ والّرتبة العلميَّة

أداة الّدراسة:
االستبانة  إعداد  تّم  الّدراسة  أهداف  لتحقيق 
األدبيات  من  االستفادة  طريق  عن  املعلومات  جلمع 
للمعلِّمن،  املهنيَّة  املعايري  جمال  يف  الّسابقة  والّدراسات 

 ،)2012( اخلطيب  والّدراسات:  األدبيات  هذه  ومن 
وهيئة   ،)2012( وقطيط   ،)2012( احلافظ  وعبد 
التَّعليم  تقويم  وهيئة   ،)2012( التَّعليم  مهنة  تطوير 

العاّم )2016(.
نت االستبانة ثاثة حماور، هي:  وتضمَّ

قة . 1 معايري تعين املعلِّمن اجُلُدد ملهنة التَّعليم املتعلِّ
بالتَّأهيل العلمّي واملعارف املهنيَّة، وحيتوى عىل 

)15( معياًرا.
قة . 2 معايري تعين املعلِّمن اجُلُدد ملهنة التَّعليم املتعلِّ

 )16( ن  ويتضمَّ املهنيَّة،  واملارسات  باملهارات 
معياًرا.

قة . 3 معايري تعين املعلِّمن اجُلُدد ملهنة التَّعليم املتعلِّ
اهات املهنية، ويشتمل عىل )15(  بالقيم واالجتِّ

معياًرا.
مقياًسا  االستبانة  معايري  من  معيار  كّل  إعطاء  وتّم 
 Likert Scale الثُّاثي  متدرًجا وفًقا ملقياس ليكرت 

)موافق، حمايد، غري موافق(، كا يف اجلدول رقم )2(
 

الجدول رقم )2(
 بدائل إجابات في أداة الّدراسة ودرجاتها ومعيار الحكم

صدق أداة الّدراسة وثباته:
راسة: صدق أداء الدِّ  .1

تمَّ عرض االستبانة يف صورهتا األوليَّة عىل )8( ثانية 

النِّسبةالتّكرارالفئةالمتغيّر

المؤهَّل العلمّي
416.0ماجستير
2184.0دكتوراه

25100المجموع

تبة العمليَّة الرُّ

416.0محاضر
1144.0أستاذ مساعد
624.0أستاذ مشارك

416.0أستاذ
25100المجموع

321الّدرجات
غير موافقمحايد موافقسلم بدائل

 معيار الحكم
 – 1,661,00 – 2,331,67 – 3,002,34)المتوسطات(
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االختصاص  ذوي  التَّدريس  هيئة  أعضاء  من  من  حُمكِّ
مناسبة  مدى  حيث  من  لتحكيمها  بية  الرتَّ يف  واخلرة 
كلِّ معيار للمحور الذي ُصّنف فيه، واقرتاح ما يناسب 
حيال ذلك، وكذلك للتَّأّكد من وضوح صياغة املعايري 
ذلك،  األمر  لزم  إذا  املناسبة  ياغة  الصِّ واقرتاح  تها  وِدقَّ
وتمَّ أخذ آرائهم حول بعض املعايري من حيث الّصياغة 
وضعت  ما  قياس  يف  ة  ودقَّ وضوًحا  لتزداد  واإلضافة؛ 
من  بداًل  معياًرا   )46( الّدراسة  أداة  نت  وتضمَّ ألجله، 
إضافتها  متَّت  التي  واملعايري  النِّهائيَّة،  صورهتا  يف   )41(
املعرفة عن طريق حتليل  إنتاج  القدرة عىل  هي كاآلتية: 
ومعرفة  عليها،  لبة  الطَّ وتدريب  املتاحة  املعلومات 

الثَّبات  نسبة  أّن   )3( رقم  أعاه  اجلدول  يف  ُيلحظ 
بن  فيا  انحرت  الّدراسة،  أداة  حماور  من  حمور  لكّل 
الُكّي لألداة  الثَّبات  )0.502( و)0.655(، كا وصل 
إىل )0.578(، وذلك داللة واضحة عىل اتِّصاف األداة 
اعتادها  يمكن  الثَّبات  من  ومقبولة  مناسبة  بدرجة 

إلجراء اجلانب التَّطبيقّي للّدراسة. 

للمراحل  والّنفسية(  )العضوية  لبة  الطَّ خصائص 
واالقتصاديَّة  االجتاعية  ات  بالتَّغريُّ واإلملام  التَّعليميَّة، 
ربط  مهارة  وامتاك  املحّي،  للمجتمع  والثَّقافيَّة 
حياة  بواقع  مجيًعا  وربطها  باجلديدة  ابقة  السَّ املعلومات 
لبة، واستيعاب أساليب التَّواصل بفاعليَّة مع أولياء  الطَّ

لبة وحتصيلهم. األمور هبدف حتسن تعليم الطَّ

ثبات أداة الّدراسة:  .2
 )Alpha كرونباخ  ألفا  معادلة  استخدام  تمَّ 
(Cronboch’s ألداة الّدراسة وجماالهتا، ويبّن اجلدول 

راسة. اخّي ألداة الدِّ رقم )3( االّتساق الدَّ

املعاجلة اإلحصائيَّة:
اإلحصائيَّة  األساليب  استخدم  تّم  الّدراسة،  أهداف  لتحقيق 
املئويَّة  والّنسب  الّدراسة،  عينة  لوصف  الّتكرارات  الية:  التَّ
واملتوسطات احلسابيَّة لتحديد استجابات أفراد العينة، واالنحرافات 
معيار،  لكّل  العينة  أفراد  استجابات  انحراف  مدى  ملعرفة  املعياريَّة 

ومعادلة ألفا كرونباخ (Alpha Cronbach’s( حلساب الثَّبات.

الجدول رقم )3( 
قيمة معادلة ألفا كرونباخ لكّل محور من محاور أداة الّدراسة

 عددمحاور أداة الّدراسةم
الفقرات

 معادلة
 ألفا

كرونباخ

ــة1 ــم المتعلق ــة التعلي ــُدد لمهن ــن الُج ــن المعلمي ــر تعيي  معايي
ــة ــارف المهنيَّ ــّي والمع ــل العلم 150,655بالتَّأهي

ــة2 ــم المتعلق ــة التَّعلي ــُدد لمهن ــن الُج ــن المعلِّمي ــر تعيي  معايي
ـة 160,648بالمهــارات والممارســات المهنيَـّ

ــة3 ــم المتعلق ــة التعلي ــُدد لمهن ــن الُج ــن المعلِّمي ــر تعيي  معايي
ــة ــات المهنيَّ ــم واالتِّجاه 150.502بالقي

460,578الثّبات الِكلّّي لمحاور أداة الدِّراسة
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نتائج الّدراسة ومناقشتها:
قصدت الّدراسة إىل بيان أهّم معايري تعين املعلِّمن اجُلُدد 
هات احلديثة من وجهة نظر اخلراء. ملهنة التَّعليم يف ضوء التَّوجُّ
تعيني  معايري  أهّم  ما  ل:  األوَّ بالّسؤال  قة  املتعلِّ النَّتائج 
قة بالتَّأهيل العلمّي واملعارف  املعلِّمني اجُلُدد ملهنة التَّعليم املتعلِّ

املهنيَّة؟
املئويَّة  النِّسب  اسُتخِرجت  ؤال  السُّ هذا  عن  لإلجابة 
تب  والرُّ املعياريَّة  واالنحرافات  احلسابيَّة  واملتوسطات 
املحور  معايري  ترتيب   )4( رقم  اجلدول  ويعرض  للمعايري، 

حسب املتوسطات احلسابيَّة لكّل معيار.

 رقم
المعيار

 ُرتبة
المعيارالمعيار

درجة المعيار
 المتوسط
الحسابّي

 االنحراف
المعيارّي  غيرمحايد%موافق%

موافق%

ــن مــن اســتخدام لغــة ســليمة ومناســبة لمســتوى121  التَّمكُّ
لطَّلبة .88.012.002.88332ا

ـة بمعلومــات72  القــدرة علــى إثــراء المــادَّة التَّعليميَـّ
.80.020.002.80408إضافيَّــة بمــا يتناســب مــع مســتوى الطَّلبــة وتطلُّعاتهم

ــي3          1 ــانس( ف ــة (الليس ــازة العالي ــى اإلج ــول عل  الحص
ــه ــّي تدريس ــص المعن .84.08.08.02.76597التَّخصُّ

ـة54 ـة فــي المــادَّة التَّعليميَـّ  امتــاك القاعــدة المعرفيَـّ
ـة صيَـّ لتَّخصُّ .60.040.002.76436 ا

بلــوم25 الدِّ أو  التَّربــوّي  العلمــّي  ـل  المؤهَـّ  امتــاك 
دراســيٍّ عــاٍم  عــن  تقــل  ال  لمــدَّة  .76.016.08.02.68627التَّربــوّي 

ــخصيَّة36 ــة الشَّ ــرّي والمقابل ــار التَّحري ــاز االختب  اجتي
ــم ــة التَّعلي ــة مهن .76.016.08.02.68627لمزاول

 القــدرة علــى عــرض األفــكار بصــورة واضحــة117
.72.028.002.68476ومتسلســلة

مــادَّة108 فــي  المســتجدَّات  مواكبــة  مــن  ــن   التَّمكُّ
ـة التَّربويَـّ والمجــاالت  ــص  .76.016.08.02.64700التَّخصُّ

89
ــات ــم والنّظريَّ ــاديء والمفاهي ــل المب ــن نق ــن م  التَّمكُّ
ـة العلميَـّ صــات  التَّخصُّ بيــن  المتبادلــة   والعاقــات 

ــة المختلف
48.048.04.02.44583.

ــتخدام أدوات1510 ــتمّر واس ــم المس ــات التَّعلُّ ــاك كفاي  امت
دة ــي ســياقات متعــدِّ ــة ف .60.024.016.02.44768المعرف

ــة411 ــى المدرس ــق ف ــّي المطبَّ ــج الدِّراس ــام بالمنه  اإللم
ــج ــك المنه ــة لذل ــر القوميَّ .40.060.002.40500والمعايي

ـة612 التّعليميَـّ المرحلــة  ومقاصــد  أهــداف   معرفــة 
تهــا متطلّبا .52.036.012.02.40707و

ــل913 ــق تحلي ــن طري ــة ع ــاج المعرف ــى إنت ــدرة عل  الق
.48.044.08.02.40645المعلومــات المتاحــة وتدريــب الطَّلبــة عليهــا

ـة والنّفســية(1314  معرفــة خصائــص الطَّلبــة (العضويَـّ
ـة .48.040.012.02.36700للمراحــل التَّعليميَـّ

ـة1415 واالقتصاديَـّ ـة  االجتماعيَـّ ـرات  بالتّغيُـّ  اإللمــام 
المحلــّي للمجتمــع  ـة  .44.036.020.02.24779والثَّقافيَـّ

الجدول رقم )4(
 ترتيب معايير المحور حسب المتوسطات الحسابيَّة لكّل معيار
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اجُلُدد  املعلِّمن  أنَّ مجيع معايري تعين  ُيبنِّ اجلدول رقم )4( 
قة بالتَّأهيل العلمّي واملعارف املهنيَّة، جاءت بدرجة )موافق(  املتعلِّ
إالَّ معيارًا واحدًا فقط حصل عىل درجة )حمايد(، حيث تراوحت 
و)2.24(،   )2.88( بن  ما  املحور  ملعايري  احلسابيَّة  املتوسطات 
كا بلغت أعىل نسبة مئويَّة للمعايري )88.0(، وأدناها )40.0(؛ 
املواصفات  حتديد  عند  املعايري  هذه  مجيع  يَّة  أمهِّ إىل  يوحي  ممَّا 
التَّعليم.وأتى  مهنة  عىل  املقبل  اجلديد  م  املعلِّ لتعين  وط  والرشُّ
ومناسبة  سليمة  لغة  استخدام  من  ن  »التَّمكُّ  )12( رقم  املعيار 
 ،)2.88( حسايبٍّ  بمتوسط  األوىل  املرتبة  يف  لبة«  الطَّ ملستوى 
إثراء  »القدرة عىل   )7( رقم  املعيار  تاه   ،)88.0( مئويَّة  وبنسبة 
لبة  ة التَّعليميَّة بمعلومات إضافيَّة با يتناسب مع مستوى الطَّ املادَّ
وبنسبة   ،)2.80( حسايبٍّ  بمتوسط  انية  الثَّ املرتبة  يف  عاهتم«  وتطلُّ
بية، ويعزى ذلك إىل  مئويَّة )80.0( حسب وجهة نظر خراء الرتَّ
الب؛  م والطَّ أنَّ مهنة التَّعليم مبنيٌة عىل عمليَّة التَّواصل تتمُّ بن املعلِّ
لغته  تكون  أن  العمليَّة  هذه  يدير  الذي  م  املعلِّ من  يتطلَّب  ممَّا 
سليمة، وأفكاره واضحة ومثرية با يتوافق مع املستوى التَّحصييِّ 
َنهم من استيعاب ما يصدر من ذلك  لبة، وذلك أجدر أن ُيمكِّ للطَّ
املعلِّم.ويوّضح حمافظة )2014( أنَّ العديد من دول العامل جلأت 
املعلِّمن وتعيينهم، ومن  إىل تطوير معايري حمليَّة ودوليَّة الختيار 
م مهارة االتِّصال واحلوار، وأن  أهّم هذه املعايري: أن يمتلك املعلِّ
با  أفكاره  ن من عرض  يتمكَّ وأن  لغته سليمة وواضحة،  تكون 
لبة، وأن يكون واسع االّطاع  رايّس للطَّ يتناسب مع املستوى الدِّ
ة التَّعليميَّة. وتعاقبت  عة؛ ممَّا يعينه عىل إثراء املادَّ ولديه ثقافة متنوِّ
»احلصول   )1( رقم  ذو  ل  األوَّ املراتب:  يف  اآلتية  الثَّاثة  املعايري 
ص املعنّي تدريسه« يف  عىل اإلجازة العالية )الليسانس( يف التَّخصُّ
الثة بمتوسط حسايبٍّ )2.76(، وبنسبة مئويَّة )84.0(،  املرتبة الثَّ
التَّعليميَّة  ة  املادَّ املعرفيَّة يف  القاعدة  »امتاك   )5( رقم  ذو  والثَّاين 
ابعة بمتوسط حسايبٍّ )2.76(، وبنسبة  صيَّة« يف املرتبة الرَّ التَّخصُّ
العلمّي  ل  املؤهَّ »امتاك   )2( رقم  ذو  والثَّالث   ،)60.0( مئويَّة 
« يف املرتبة  ة ال تقل عن عاٍم درايسٍّ بوّي ملدَّ بلوم الرتَّ بوّي أو الدِّ الرتَّ
 ،)76.0( مئويَّة  وبنسبة   ،)2.68( حسايبٍّ  بمتوسط  اخلامسة 
تائج مع جتارب بعض دول النُّمور اآلسيويَّة التي  وتنسجم هذه النَّ

يرغب  ملن  ص  والتَّخصُّ ونوعه  العلمّي  ل  املؤهَّ باالعتبار  تأخذ 
تشرتط  التي  سنغافورة  ول:  الدُّ هذه  ومن  التَّعليم،  مهنة  ممارسة 
االبتدائيَّة  املرحلة  من  املدارس  يف  التَّعليم  ملهنة  العالية  اإلجازة 
ص  التَّخصُّ االبتدائيَّة  املرحلة  معلِّمي  وعىل  انويَّة،  الثَّ املرحلة  إىل 
موضوعن  يف  ص  التَّخصُّ إىل  باإلضافة  والتَّعليم  بية  الرتَّ يف 
أساسين يف املنهج، والّصن تشرتط الّدبلوم يف التَّعليم أو درجة 
املرحلة  بعد  االبتدائيَّة  املدارس  معلِّمي  وعىل  البكالوريوس، 
مو  معلِّ أما  انويَّة،  الثَّ املرحلة  بعد  ما  دبلوم  شهادة  نيل  انويَّة  الثَّ
انويَّة فهم من محلة اإلجازات العالية، وكوريا اجلنوبيَّة  املرحلة الثَّ
)أونسينغ،  التَّعليم  يف  والّدبلوم  البكالوريوس  شهادة  تستلزم 
مهنة  بطلب  م  يتقدَّ ملن  2016، ص:37(. وكندا تشرتط كذلك 
بية، أو درجة البكالوريوس  التَّعليم احلّد األدنى بكالوريوس الرتَّ
)أونسينغ،  إضافيَّة  تعليم  شهادة  مع  بوّي  الرتَّ غري  ص  التَّخصُّ يف 
تائج دراسة املصعبي )2016(  2016، ص:37(.وتدعم هذه النَّ
التي أبرزت أنَّ من أهّم املعايري ملزاولة مهنة التَّعليم يف املدارس: 
م بتدريسها،  التَّأهيل املناسب للمرحلة  التَّعليميَّة التي يقوم املعلِّ

سها.  صيَّة التي يدرِّ ة التَّخصُّ واإلملام باملعارف واملفاهيم يف املادَّ
واملقابلة  التَّحريرّي  االختبار  »اجتياز   )3( رقم  املعيار  ونال 
ادسة بمتوسط حسايبٍّ  خصيَّة ملزاولة مهنة التَّعليم« املرتبة السَّ الشَّ
افع إىل إحراز املعيار  )2.68(، وبنسبة مئويَّة )76.0(، ولعلَّ الدَّ
بية أنَّ مهنة التَّعليم تعدُّ من  هذه املرتبة من وجهة نظر خراء الرتَّ
)صلوات  واملرسلن  األنبياء  مهنة  وهي  وأرشفها،  املهن  أفضل 
املتَّسم  احلايل  العر  يف  يَّتها  أمهِّ وتتعاظم  عليهم(،  وسامه  اهلل 
القيام هبا  لب عىل من يرغب  التَّقنّي واملعلومايّت؛ ممَّا يتطَّ ق  بالتَّدفُّ
ملعرفة  التَّعليم  مهنية  كفايات  حول  واملقابلة  لاختبار  اإلخضاع 
أنَّ  د عبد احلافظ )2012( ذلك:  املهنة.ويؤكِّ لتلك  أهليَّته  مدى 
االختبار  اجتياز  تشرتط  التي  مة  املتقدِّ ول  الدُّ من  العديد  هناك 
خيص بمزاولة مهنة التَّعليم، ومنها فرنسا التي ُتعنَّ  واملقابلة للرتَّ
املدارس  يف  املهنة  مزاولة  هلم  وحيّق  املعّلم،  وظيفة  يف  النَّاجحن 
انويَّة، باإلضافة إىل رشوط  االبتدائيَّة، أو املدارس اإلعداديَّة والثَّ
هادة اجلامعيَّة( التي ال تقّل عن ثاث سنوات  ل العلمّي )الشَّ املؤهَّ

مي املدارس االبتدائيَّة.   ة ملعلِّ دراسيَّة بعد الثَّانوية العامَّ
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قة بالّسؤال الثَّاين: ما أهّم معايري تعيني املعلِّمني  النَّتائج املتعلِّ
قة باملهارات واملامرسات املهنيَّة؟ اجُلُدد ملهنة التَّعليم املتعلِّ

املئويَّة  النِّسب  اسُتخِرجت  ؤال  السُّ هذا  عن  لإلجابة 

للمعايري،  تب  والرُّ املعياريَّة  واملتوسطات احلسابيَّة واالنحرافات 
حسب  املحور  معايري  ترتيب   )5( رقم  اجلدول  ويعرض 

املتوسطات احلسابيَّة لكّل معيار.

رقم
المعيار

ُرتبة
المعيارالمعيار

وصف المعيار
 المتوسط
الحسابّي

 االنحراف
المعيارّي  غيرمحايد%موافق%

موافق%

الــدَّرس11 إلعــداد  ـة  التَّربويَـّ باألســس   اإللمــام 
بكفــاءة .84.016.002.84374وتخطيطــه 

المعلومــات52 تكنولوجيــا  توظيــف  علــى   القــدرة 
ـة ـة والتَّعلُّميَـّ ـة التَّعليميَـّ .84.016.002.84374واالتّصــاالت فــي العمليَـّ

ــع153 ــاون م ــذَّات والتَّع ــر ال ــارات تطوي ــاك مه  امت
ــص .76.020.04.02.72542المعلّميــن اآلخريــن فــي مجــال التَّخصُّ

24
التَّدريــس طرائــق  فــي  ع  التَّنــوُّ علــى   القــدرة 
 (اســتقراء، اســتنتاج، حــوار( حســب متطلَّبــات

التَّعليمــّي الموقــف 
76.016.08.02.68627.

 القــدرة علــى اســتخدام مدخــل حــلِّ المشــكات75
ــة ــدى الطَّلب ــّي ل ــدّي واإلبداع ــر النّق ــة التّفكي .76.016.08.02.68627لتنمي

ــة86  اإللمــام بــإدارة الموقــف التَّعليمــّي وخلــق بيئــة تعليميَّ
ــزة وآمنــة وإدارة ســلوك الطَّلبــة باحتــرام .60.024.016.02.56712ُمحفِّ

37
ــن مــن إشــراك الطَّلبــة فــي تعلـّـم فاعــل ومثير  التَّمكُّ
ك الدَّوافــع لديهــم واســتثارة  للتَّحــّدي بمــا يُحــرِّ

ــم ــم ومداركه عقوله
60.032.08.02.52653.

48
 إدراك أســاليب التَّعامــل األمثــل مــع المصــادر
ـة بشــكل صحيــح ونموذجــّي  والوســائل التَّعليميَـّ

ـة ـة والتَّعلُّميَـّ ـة التَّعليميَـّ عنــد تنفيــذ العمليَـّ
60.028.012.02.48714.

ــبة109 ــم المناس ــاليب التَّقوي ــتخدام أس ــن اس ــن م  التَّمكُّ
ــا ــق أهدافه ــا يحقِّ ــة بم ــادَّة التَّعليميَّ .60.028.012.02.48714للم

ــابقة بالجديــدة1310  إدراك مهــارة ربــط المعلومــات السَّ
.60.024.016.02.44768وربطهــا جميًعــا بواقــع حيــاة الطَّلبــة

ــل611 ــال والتَّواص ــي االتّص ــة ف ــارة عالي ــع بمه  التَّمتُّ
ــن ــع اآلخري .48.040.012.02.36700م

 إتقــان مهــارات البحــث واالســتقصاء المتَّصلــة1412
ـة .44.040.016.02.28737بالمــادَّة التَّعليميَـّ

913
ــم ــق قابليَّته ــة وف ــع الطَّلب ــل م ــى التَّعام ــدرة عل  الق
 واســتعداداتهم المختلفــة وتصنيفهــم حســب الفــروق

 الفرديَّــة
32.056.012.02.20645.

اتّي1214 .32.044.024.02.08759امتاك مهارة تشجيع الطَّلبة على التَّعلُّم الذَّ

ليكونــوا1615 الطَّلبــة  إعــداد  مهــارة  علــى   القــدرة 
ودوليًّــا محليًّــا  فاعلييــن  .28.052.020.02.08702مواطنيــن 

اجعــة مــن خــال1116  اإللمــام باســتخدام التَّغذيــة الرَّ
.28.048.024.02.04735نتائــج التَّقويــم لتحســين األداء

الجدول رقم )5(
 ترتيب معايير المحور حسب المتوسطات الحسابيَّة لكّل معيار
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تعين  معايري  مجيع  أنَّ   )5( رقم  اجلدول  ح  ُيوضِّ
املهنيَّة،  واملارسات  باملهارات  قة  املتعلِّ اجُلُدد  املعلِّمن 
درجة  نالت  معايري  أربعة  إالَّ  )موافق(  بدرجة  أتت 
)حمايد(؛ إذ تراوحت املتوسطات احلسابيَّة ملعايري املحور 
نسبة مئويَّة  بلغت أعىل  ما بن )2.84( و)2.04(، كا 
تفسري  ويمكن   .)28.0( وأدناها   ،)84.0( للمعايري 
جيب  ممَّا  بالغة؛  يَّة  أمهِّ هلا  املحور  معايري  مجيع  بأنَّ  ذلك 

م ملهنة التَّعليم.  أخذها بعن االعتبار عند تعين املعلِّ
 )1( رقم  املعيار  نصيب  من  األوىل  املرتبة  وكانت 
وختطيطه  رس  الدَّ إلعداد  بويَّة  الرتَّ باألسس  »اإلملام 
 )5( رقم  املعيار  نصيب  من  انية  الثَّ واملرتبة  بكفاءة«، 
»القدرة عىل توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتِّصاالت 
بمتوسط  وكامها  ميَّة«،  والتَّعلُّ التَّعليميَّة  العمليَّة  يف 
حسايبٍّ )2.84(، وبنسبة مئويَّة قدرها )84.0(، ويرجع 
ميَّة مبنيٌّ عىل  ذلك إىل أنَّ نجاح العمليَّة التَّعليميَّة والتَّعلُّ
واستخدام  روس،  الدُّ ختطيط  مهارة  يف  م  املعلِّ قدرة 
تكنولوجيا املعلومات واالّتصاالت يف العمليَّة التَّعليميَّة 

ميَّة. والتَّعلُّ
التي  راسات  الدِّ بعض  مع  النَّتائج  هذه  وتنسجم 
ملارسة  الازمة  املهنيَّة  املهارات  أهمِّ  من  أنَّ  أظهرت 
رس،  للدَّ اجليِّد  التَّخطيط  م عىل  املعلِّ قدرة  التَّعليم  مهنة 
ومنها دراسة املطرودي )2011( التي أشارت إىل اهتام 
رس عند حتديد معايري اختيار  مهارة التَّخطيط اجليِّد للدَّ
هذه  يَّة  ألمهِّ وذلك  التَّعليم،  مهنة  ملارسة  وتعينه  م  املعلِّ
يف  وجهده  وقته  استثار  عىل  م  املعلِّ مساعدة  يف  املهارة 
ميَّة،  والتَّعلُّ التَّعليميَّة  للعمليَّة  وخرات  مواقف  ختطيط 

كا أبرزت دراسة سيي )2014( أنَّ مهنة التَّعليم مهنة 
تكن  مل  ما  املرجوة  أهدافها  ق  أن حتقِّ يمكن  سامية، وال 
له هلذه املهنة، والتي  م املهارات املهنيَّة التي تؤهِّ لدى املعلِّ

رس. ها مهارة التَّخطيط اجليِّد للدَّ من أمهِّ
تكنولوجيا  فاعليَّة  األدبيات  من  العديد  دت  أكَّ كا 
التَّعليميَّة  العمليَّة  حتسن  يف  واالتِّصاالت  املعلومات 
عىل  م  املعلِّ متكن  خال  من  وجودهتا  التعلمية 
قدرة  أنَّ   )2012( مسعد  آل  أوضح  إذ  استخدامها؛ 
م عىل توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتِّصاالت  املعلِّ
التي  الوسائل  أهمِّ  من  ميَّة  والتَّعلُّ التَّعليميَّة  العمليَّة  يف 
ايّت والتَّفكري  م الذَّ م عىل التَّعلُّ ز املتعلِّ مُتثِّل بيئة فاعلة، وحُتفِّ

النَّقدّي واإلبداعّي. 
م  املعلِّ امتاك  أنَّ  إىل  )2014م(  اهلاشمية  وخلص 
واالتِّصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  توظيف  مهارة 
عة  متنوِّ معلوماٍت  إيصال  عىل  يساعده  التَّعليم  يف 
ممَّا  األخرى؛  االتِّصال  وسائل  تفوق  بطرق  للمتعلِّمن 
افعيَّة لدهيم، وغرس  ي إىل إجياد روح احلاسة والدَّ يؤدِّ
التَّفكري  وتنمية  بينهم،  اجلاعّي  والعمل  التَّعاون  روح 

اإلبداعّي واالبتكارّي لدهيم.
اجليِّد  التَّخطيط  مهارة  عىل  م  املعلِّ قدرة  كانت  وإذا 
واالتِّصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  وتوظيف  رس  للدَّ
فمن  يَّة؛  األمهِّ هبذه  ميَّة  والتَّعلُّ التَّعليميَّة  العمليَّة  يف 
ورة أن حتظى باهتام بالغ يف املؤسسات التَّعليميَّة  الرُّ
عند وضع املعايري والقواعد ملن يرغب يف مهنة التَّعليم؛ 

ميَّة. وذلك لتايف القصور يف العمليَّة التَّعليميَّة والتَّعلُّ
مهارات  »امتاك   )15( رقم  املعيار  وحظي 
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جمال  يف  اآلخرين  املعلِّمن  مع  والتَّعاون  ات  الذَّ تطوير 
 ،)2.72( حسايبٍّ  بمتوسط  الثة  الثَّ باملرتبة  ص«  التَّخصُّ
رقم  ل  األوَّ املعياران:  وتاه   ،)76.0( مئويَّة  وبنسبة 
التَّدريس )استقراء،  ع يف طرائق  التَّنوُّ »القدرة عىل   )2(
التَّعليمّي«  املوقف  بات  متطلَّ حسب  حوار(  استنتاج، 
عىل  »القدرة   )7( رقم  والثَّاين  ابعة،  الرَّ املرتبة  يف 
استخدام مدخل حلِّ املشكات لتنمية التَّفكري النَّقديِّ 
وكامها  اخلامسة،  املرتبة  يف  لبة«  الطَّ لدى  واإلبداعيِّ 
وصلت  مئويَّة  وبنسبة   ،)2.68( بلغ  حسايبٍّ  بمتوسٍط 
إىل )76.0(، بينا حصل املعيار رقم )8( »اإلملام بإدارة 
زة وآمنة وإدارة  املوقف التَّعليمّي وخلق بيئة تعليميَّة حُمفِّ
بمتوسط  ادسة  السَّ املرتبة  عىل  باحرتام«  لبة  الطَّ سلوك 
هذه  وتتَّفق   ،)60.0( مئويَّة  وبنسبة   ،)2.56( حسايبٍّ 
املعلِّم  دور  أنَّ   :)2013( فرحيات  ذكره  ما  مع  تائج  النَّ
التَّفكري  تشجيع  مهارة  ممارسة  عىل  قدرته  يف  يتمثَّل 
التَّدريس  طرائق  يف  ع  والتَّنوُّ طلبته،  لدى  اإلبداعّي 
وإدارة  احلديثة،  التَّقويم  أساليب  واستخدام  املناسبة، 
التَّقنيَّة احلديثة يف  للوسائل  التَّعليمّي، وتوظيفه  املوقف 

ة التَّعليميَّة. عرض املادَّ
ابقة،  راسات السَّ تائج مع بعض الدِّ كا تتناغم هذه النَّ
م  ومنها دراسة فايع )2015( التي أظهرت أنَّ من يتقدَّ
مهنيَّة  مهارات  لديه  تكون  أن  يَّة  األمهِّ من  ًا  معلِّ للعمل 
تعينه عىل أداء مهامه عىل وجه صحيح، مثل: استمراريَّة 
وأساليبه  التَّدريس  طرائق  واستخدام  ا،  مهنيًّ ه  ُنموِّ
مهارات  وتعزيز  الفصل،  إدارة  عىل  والقدرة  املناسبة، 

لبة. التَّفكري لدى الطَّ

ع  التَّنوُّ مهارة  م عىل  املعلِّ قدرة  أنَّ  التَّنويه  املهّم  ومن 
لبة من اكتساب مهارات  ن الطَّ يف طرائق التَّدريس، مُتكِّ
والتَّفاعل  والنِّقاش  احلوار  أسلوب  طريق  عن  التَّفكري 
م أيًضا عىل  م، كا تساعد املعلِّ الذي يتّم بينهم وبن املعلِّ
لبة حسب فروقهم  ، وتصنيف الطَّ إدارة املوقف التَّعليميِّ
الفرديَّة، وُتشعره كذلك بأنَّه ال سبيل إىل حتقيق ذلك إالَّ 
عىل  يعينه  ممَّا  ايّت؛  الذَّ املهنّي  مّو  والنُّ التَّجديد  خال  من 

ال )سيي، 2016، ص:19(. أدائه مهامه بشكل فعَّ
مهارة  من  م  املعلِّ ن  متكُّ أنَّ  سبق  ممَّا  يستخلص 
من  فيها  ع  والتَّنوُّ املناسبة  التَّدريس  طرائق  استخدام 
حوار ونقاش إحدى وسائل نقل األفكار وتبادل اآلراء 
أهداف  إىل  للوصول  ميَّة  والتَّعلُّ التَّعليميَّة  العمليَّة  يف 
التزام  مدى  عىل  ذلك  نجاح  ويتوقَّف  ومرجوة،  دة  حمدَّ
ا  م هبذه املهارة عن طريق استمراريَّة تطوير ذاته مهنيًّ املعلِّ
منذ تعيينه ملهنة التَّعليم إىل تقاعده؛ ممَّا يعني أنَّ املهارات 
الفة الّذكر من أهّم املعايري التي يشرتط امتاكها عىل  السَّ

من يرغب ممارسة مهنة التَّعليم.
ؤال الثَّالث: ما أهّم معايري تعيني  قة بالسُّ النَّتائج املتعلِّ
اهات  واالجتِّ بالقيم  قة  املتعلِّ التَّعليم  ملهنة  اجُلُدد  املعلِّمني 

املهنيَّة؟
ؤال اسُتخِرجت النِّسب املئويَّة  لإلجابة عن هذا السُّ
تب  والرُّ املعياريَّة  واالنحرافات  احلسابيَّة  واملتوسطات 
معايري  ترتيب   )4( رقم  اجلدول  ويعرض  للمعايري، 

املحور حسب املتوسطات احلسابيَّة لكّل معيار.
ُيرز اجلدول رقم )5( أنَّ مجيع معايري تعين املعلِّمن 
بدرجة  أتت  املهنيَّة،  اهات  واالجتِّ بالقيم  قة  املتعلِّ اجُلُدد 



سيسي أحاندو: معايري تعيني املعلِّمني اجُلدُدِ ملهنة التَّعليم يف ضوء التَّوجُّهَات احلديثة من وجهة نظر خرباء التربية

156

حيث  )حمايد(؛  درجة  أحرزا  معيارين  إالَّ  )موافق(، 
بن  ما  املحور  ملعايري  احلسابيَّة  املتوسطات  تراوحت 
)2.88( و)2.16(، كا بلغت أعىل نسبة مئويَّة للمعايري 
املعايري  مجيع  أنَّ  يعني  ما  )28.0(؛  وأدناها   ،)88.0(
األسس  وضع  عند  قصوى  يَّة  أمهِّ هلا  املحور  يف  الواردة 

م يف مهنة التَّعليم.  واملواصفات لتعين املعلِّ
الثَّاث  املراتب  يف  اآلتية  الثَّاثة  املعايري  وجاءت 
اهات  االجتِّ »امتاك   )1( رقم  ل  األوَّ املعيار  األوىل، 
املرتبة  يف  إليها«  واالنتاء  التَّعليم  مهنة  نحو  اإلجيابيَّة 
مئويَّة  وبنسبة   ،)2.88( حسايبٍّ  بمتوسط  األوىل 
)88.0(، والثَّاين ذو رقم )3( »االلتزام بالقيم احلميدة 
نوعيَّة  لتطوير  واإلدارة  املهنة  زماء  مع  تعامله  يف 
مئويَّة  وبنسبة   ،)2.80( حسايبٍّ  بمتوسط  التَّعليم« 
)80.0(، والثَّالث رقم )2( »االلتزام بأخاقيَّات مهنة 
التَّعليم من خال القيام باملسؤوليَّات واملهام املكّلف هبا 
املدرسة وأنظمتها ولوائحها« بمتوسط  بقوانن  د  والتَّقيُّ
ويعزى   ،)76.0( مئويَّة  وبنسبة   ،)2.76( حسايبٍّ 
املعلِّم  بية إىل أنَّ امتاك  الرتَّ ذلك من وجهة نظر خراء 
العوامل  أهمِّ  من  التَّعليم  مهنة  نحو  إجيابيَّة  اجّتاهات 
ميَّة؛ ممَّا يدفع  التَّعليميَّة والتَّعلُّ ئيسة يف نجاح العمليَّة  الرَّ
امية، وأداء املهام  م إىل االلتزام بالقيم األخاقيَّة السَّ املعلِّ
د بضوابط  لة إليه بشكل مناسب، باإلضافة إىل التَّقيُّ املوكَّ
تائج مع دراسة حمافظة  املدرسة وقوانينها، وتتَّفق هذه النَّ
واملهارات  الكفايات  أهمِّ  عن  أسفرت  التي   )2014(
يف  تكمن  ضوئها،  يف  املستقبل  م  معلِّ لتعين  الازمة 
اهات اإلجيابيَّة نحو مهنة التَّعليم واالنتاء  امتاكه لاجتِّ

ل  تقبُّ عىل  والقدرة  وقوانينها،  برشوطها  والعمل  إليها، 
النَّقد وأخطاء اآلخرين. 

افعيَّة الستمراريَّة  وأحرز املعيار رقم )4( »امتاك الدَّ
حسايبٍّ  بمتوسط  ابعة  الرَّ املرتبة  ايّت«  الذَّ املهنّي  مّو  النُّ
)2.72(، وبنسبة مئويَّة )76.0(، وتنسجم نتيجة املعيار 
أنَّ  ص:168(   ،2012( وآخرون  خضري  ذكره  ما  مع 
ا ملهنة التَّعليم،  ل تأهيًا خاصًّ م ينبغي عليه أن ُيؤهَّ املعلِّ
تأثرًيا  أكثر  يصبح  حتَّى  املستمّر؛  م  التَّعلُّ إىل  ويسعى 
لصفات  اكتسابه  خال  من  وذلك  وإنتاجيَّة،  وفاعليَّة 
ما   ومع  والتَّعليميَّة،  بويَّة  الرتَّ مهنته  هبا  ي  يؤدِّ معيَّنة 
اسَتنتَجت  التي  إليه دراسة دراوشة )2016(  توصلت 
يف  م  املعلِّ لتعين  واملهنيَّة  بويَّة  الرتَّ املعايري  من  العديد 
بمارسته  تتاءم  والتي  احلديث  العر  ات  متغريِّ ظلِّ 
م  املعلِّ لدى  افعيَّة  الدَّ وجود  ها:  أمهِّ ومن  التَّعليم،  ملهنة 
املجاالت  يف  وخصوًصا  ايّت،  الذَّ التَّطوير  استمراريَّة  يف 
املعرفيَّة والّتكنولوجيَّة؛ ليتسنى له إدارة املعرفة والعمل 

عىل إنتاجها.
ن من تدعيم االجّتاهات  املعيار رقم )9( »التَّمكُّ أما 
ميَّة«  لبة خال العمليَّة التَّعليميَّة والتَّعلُّ اإلجيابيَّة لدى الطَّ
بلغ  حسايّب  بمتوسط  اخلامسة  باملرتبة  حظي  فقد 
وتاه   ،)72.0( إىل  وصلت  مئويَّة  وبنسبة   ،)2.68(
العمل  قيم  تنمية  أساليب  »إدراك   )14( رقم  املعيار 
خال  من  لبة  الطَّ بن  اإلنسانيَّة  والعاقات  اجلاعّي 
ا  حسابيًّ متوسًطا  نال  الذي  تعليميَّة«  أنشطة  تصميم 
بب إىل  ًة )60.0(؛ وقد يعود السَّ )2.60(، ونسبًة مئويَّ
القيم  يَّة  بية( ألمهِّ الرتَّ راسة )خراء  الدِّ أفراد عينة  إدراك 
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اجلاعّي،  العمل  يف  واملتمثِّلة  لبة  الطَّ لدى  األخاقيَّة 
من  ُتعدُّ  والتي  بينهم،  اإلنسانيَّة  العاقات  وتوطيد 
املنتج  يف  حتقيقها  إىل  تسعى  التي  املدارس  أهداف  أهمِّ 

لبة(. التَّعليمّي )الطَّ
وعبد  سيي  ده  أكَّ ما  مع  ابقة  السَّ النَّتيجة  وتتَّفق 
التَّعليم  مهنة  ممارسة  أنَّ  ص:207(   ،2016( احلكيم 
األخاقيَّة  القيم  تعزيز  عىل  القادرين  املعلِّمن  تتطلَّب 
التَّعليم  نحو  اجّتاهاهتم  وتنمية  لبة،  الطَّ لدى  الفاضلة 
يف  ال  الفعَّ العنر  يعدُّ  م  املعلِّ أنَّ  يعني  ممَّا  م؛  والتَّعلُّ
يف  املتمثِّلة  قيمهم  وتوجيه  لبة،  الطَّ شخصيَّات  تكوين 
البعض،  بعضهم  واحرتام  والتَّعاون،  اجلاعّي،  العمل 

والتَّسامح، واملساواة. 

راسة: خالصة نتائج الدِّ
اجُلُدد  املعلِّمن  تعين  معايري  دراسة  نتائج  كشفت 
نظر  احلديثة من جهة  هات  التَّوجُّ التَّعليم يف ضوء  ملهنة 
ا ومناقشتها  بية والتي سبقت معاجلتها إحصائيًّ خراء الرتَّ
بالتَّأهيل  قة  املتعلِّ اجُلُدد  املعلِّمن  تعين  معايري  مجيع  أنَّ 
معياًرا،   )15( عددها  البالغ  املهنيَّة  واملعارف  العلمّي 
)االعتناء  واحدًا  معيارًا  إالَّ  )موافق(  بدرجة  جاءت 
صورة  ونرش  املألوف  مع  النَّشاز  غري  النَّظيف  باملظهر 
درجة  عىل  حصل  وللمجتمع(  للمدرسة  مرشقة 
ملعايري  احلسابيَّة  املتوسطات  تراوحت  حيث  )حمايد(، 
التي  املعايري  ومن  و)2.24(،   )2.88( بن  ما  املحور 
استخدام  من  ن  »التَّمكُّ كاآلتية:  مة  املتقدِّ املراتب  نالت 
حسايبٍّ  بمتوسط  لبة«  الطَّ ملستوى  ومناسبة  سليمة  لغة 

ة التَّعليميَّة بمعلومات  )2.88(، و»القدرة عىل إثراء املادَّ
عاهتم«  وتطلُّ لبة  الطَّ مستوى  مع  يتناسب  با  إضافيَّة 
اإلجازة  عىل  و»احلصول   ،)2.80( حسايبٍّ  بمتوسط 
تدريسه«  املعنّي  ص  التَّخصُّ يف  )الليسانس(  العالية 
بمتوسط حسايبٍّ )2.76(، و»امتاك القاعدة املعرفيَّة يف 
صيَّة« بمتوسط حسايبٍّ )2.76(. ة التَّعليميَّة التَّخصُّ املادَّ

تعين  معايري  مجيع  أنَّ  راسة  الدِّ نتائج  أبرزت  كا 
املهنيَّة  واملارسات  باملهارات  قة  املتعلِّ اجُلُدد  املعلِّمن 
)موافق(  بدرجة  أتت  معياًرا،   )16( عددها  البالغ 
تراوحت  إذ  )حمايد(؛  درجة  نالت  معايري  أربعة  إالَّ 
 )2.84( بن  ما  املحور  ملعايري  احلسابيَّة  املتوسطات 
املراتب  عىل  حصلت  التي  املعايري  ومن  و)2.04(، 
رس  الدَّ إلعداد  بويَّة  الرتَّ باألسس  »اإلملام  األعىل: 
تكنولوجيا  توظيف  عىل  و»القدرة  بكفاءة«،  وختطيطه 
ميَّة«  التَّعلُّ املعلومات واالّتصاالت يف العمليَّة التَّعليميَّة 
وكامها بمتوسط حسايبٍّ )2.84(، و»امتاك مهارات 
جمال  يف  اآلخرين  املعلِّمن  مع  والتَّعاون  ات  الذَّ تطوير 
عىل  و»القدرة   ،)2.72( حسايبٍّ  بمتوسط  ص«  التَّخصُّ
حوار(  استنتاج،  )استقراء،  الّتدريس  طرائق  يف  ع  التَّنوُّ
بمتوسط حسايبٍّ  التَّعليمّي«،  املوقف  لبات  حسب متطلَّ

.)2.68(
تعين  معايري  مجيع  أنَّ  راسة  الدِّ نتائج  وأظهرت 
اهات املهنيَّة البالغ  قة بالقيم واالجتِّ املعلِّمن اجُلُدد املتعلِّ
عددها )15( معياًرا، أتت بدرجة )موافق(، إالَّ معيارين 
املتوسطات  تراوحت  حيث  )حمايد(؛  درجة  أحرزا 
احلسابيَّة ملعايري املحور ما بن )2.88( و)2.16(، ومن 
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اهات  مة: »امتاك االجتِّ املعايري التي نالت املراتب املتقدِّ
بمتوسط  إليها«  واالنتاء  التَّعليم  مهنة  نحو  اإلجيابيَّة 
تعامله  يف  احلميدة  بالقيم  و»االلتزام   ،)2.88( حسايبٍّ 
مع زماء املهنة واإلدارة لتطوير نوعيَّة التَّعليم« بمتوسط 
التَّعليم  مهنة  بأخاقيَّات  و»االلتزام   ،)2.80( حسايبٍّ 
د  من خال القيام باملسؤوليَّات واملهام املكّلف هبا والّتقيُّ
حسايبٍّ  بمتوسط  ولوائحها«  وأنظمتها  املدرسة  بقوانن 
املهنّي  مّو  النُّ الستمراريَّة  افعيَّة  الدَّ و»امتاك   ،)2.76(

ابعة بمتوسط حسايبٍّ )2.72(.  ايّت« يف املرتبة الرَّ الذَّ

توصيات الّدراسة ومقرتحاتا:
تائج التي توصلت إليها وجهة نظر خراء  يف ضوء النَّ
ملهنة  اجلُدد  املعلِّمن  تعين  معايري  أهّم  حتديد  بية يف  الرتَّ
هات احلديثة، تويص الّدراسة با  التَّعليم يف ضوء التَّوجُّ

يي:
رضورة ربط التَّعين ملهنة التَّعليم باملعايري املهنيَّة . 1

الازمة للمعلِّمن اجُلُدد.
إجياد القائمة للمعايري الازمة توافرها ملن يرغب . 2

ممارسة مهنة التَّعليم يف املدارس، وختصيص كلِّ 
مرحلة دراسيَّة بمعايري ومواصفات معيَّنة.

وضع آليات لنرش ثقافة املعايري املهنيَّة للمعلِّمن . 3
التَّعليميَّة  النِّتاجات  لتجويد  املدارس  داخل 

ميَّة. والتَّعلُّ
عند . 4 املهنيَّة  واملعارف  التَّأهيل  بمعايري  االهتام 

اإلجازة  عىل  احلصول  يف  واملتمثِّلة  م  املعلِّ تعين 
ن من استخدام لغة  العالية )الليسانس(، والتَّمكُّ

ة التَّعليميَّة.  سليمة، والقدرة عىل إثراء املادَّ

امتاكه . 5 التَّعليم  ملهنة  م  يتقدَّ من  عىل  التَّأكيد 
عام  ة  ملدَّ بية  الرتَّ بلوم يف  الدِّ أو  بوّي  الرتَّ ل  للمؤهَّ

درايّس عىل األقل.
املهارات . 6 معايري  االعتبار  بعن  األخذ   .6

يف  واملتمثِّلة  م  املعلِّ تعين  عند  واملارسات 
وتوظيف  رس،  للدَّ اجليِّد  التَّخطيط  عىل  القدرة 
العمليَّة  يف  واالّتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 
الّتدريس  طرائق  واستخدام  ميَّة،  التَّعلُّ التَّعليميَّة 

املناسبة.
تعين . 7 عند  اهات  واالجتِّ القيم  بمعايري  االهتام 

اإلجيابيَّة  اهات  االجتِّ امتاك  يف  واملتمثِّلة  م  املعلِّ
نحو مهنة التَّعليم واالنتاء إليها، وااللتزام بالقيم 
التَّطوير  الستمراريَّة  افعيَّة  الدَّ وامتاك  احلميدة، 

ايّت أثناء اخلدمة. الذَّ
التَّعليم . 8 مهنة  ملزاولة  خيص  الرتَّ باختبار  االعتناء 

قبل التَّعين، وأن تكون حمتويات االختبار حول 
راسة احلالية.   زهتا نتائج الدَّ املعايري التي عزَّ

اخلدمة . 9 أثناء  املستمّر  م  والتَّعلُّ التَّدريب  اعتبار 
م  املعلِّ الستمرار  أساسيًّا  ورشًطا  إلزاميًّا،  واجًبا 

يف مهنته.

راسات اآلتية: وتقرتح الّدراسة القيام بالدِّ
م . 1 املعلِّ لتعين  املهنيَّة  املعايري  مقارنة حول  دراسة 

بن التَّجربتن النَّاجحتن يف جمال جودة التَّعليم. 
الختيار . 2 واملعايري  األسس  حول  كتاب  تصميم 

جتارب  ضوء  يف  التَّعليم  ملهنة  وتعيينه  م  املعلِّ
مة. ول املتقدِّ الدُّ
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أثر المشاركة السياسية على فاعلية أداء المجالس البلدية في المملكة العربية 
السعودية خالل الفترة االنتخابية الثانية )2011-2015م(

سلطان عقال المرشد )*(
جامعة الحدود الشمالية

)قدم للنشر يف 1438/5/21 هـ، وقبل للنشر يف 1439/1/27 هـ(

ملخـص البحث: تناولت هذه الدراسـة العاقة بن نسـبة املشـاركة يف االنتخابات البلدية ومسـتوى فاعليـة أداء املجالس البلدية يف اململكة العربية السـعودية 
يف الـدورة االنتخابيـة الثانيـة )2011 - 2015م(. ونظًرا لطبيعة الدراسـة فقد اعتمدت عىل أسـلوب احلر الشـامل الذي يسـتخدم كافـة عنارص ووحدات 
املجتمـع األصـي للدراسـة، وذلـك مـن خال احلصـول عىل كافـة البيانـات اإلحصائية لتلـك الوحدات التـي هتتم هبـا الدراسـة، وبالتايل فقد تم اسـتخدام 
البيانـات مـن مصادرهـا الرسـمية مـن خـال تقاريـر وزارة الشـؤون البلديـة والقروية، والتـي تشـمل كل املجالس البلديـة يف اململكـة العربية السـعودية يف 
كافـة املناطـق، والبالـغ عددهـا ثـاث عـرشة منطقة إداريـة، كا تم اسـتخدام منهجيـة معامل االرتبـاط البسـيط وكذلك دالـة االنحدار اخلطـي للتعرف عىل 
شـكل العاقـة بن نسـبة املشـاركة يف االنتخابات البلدية ومسـتوى فاعليـة أداء املجالس البلدية، والتي تم قياسـها بثاثة مـؤرشات وهي: القـرارات املنفذة، 
والقـرارات غـري املنفـذة، والقـرارات حتت التنفيذ. ومتثلـت أهم النتائج التحليليـة يف وجود عاقة ارتباطية موجبة بن املشـاركة السياسـية وفاعليـة أداء تلك 
املجالـس ومجلـة القـرارات املنفـذة والقـرارات التـي حتـت التنفيـذ عىل حد سـواء. أمـا نتائج اختبـارات االنحـدار البسـيط فقد بينـت بدورها وجـود عاقة 

طرديـة بـن القرارات املنفـذة من ناحيـة وارتفاع نسـبة املشـاركة يف االنتخابات من ناحيـة أخرى.
الكلامت املفتاحية: املشاركة السياسية، االنتخابات املحلية، املجالس البلدية، فاعلية األداء.

*****The Impact of Political Participation on the Effectiveness of the Performance of 
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Abstract: This study investigates the relationship between turnout in local elections and the effectiveness of the performance of local councils based 
on the second election cycle )2011-2015). The study adopts the comprehensive survey approach which takes into account all elements and divisions 
of the study population. A population study relying on data from the Saudi Ministry of Municipal and Rural Affairs, which includes all municipalities 
councils in the kingdom all over the thirteen administrative regions, on turnout and performance and decisions of municipal councils during the four-
years period was undertaken. The results were examined using a simple linear correlation coefficient and a simple regression analysis that measured the 
relationship between turnout and the level of effectiveness of performance of municipal councils, based on three categories of decisions: implemented, 
under implementation, and non-implemented. The results indicated that there was a significant relation between political participation, represented in 
turnout and the effectiveness of municipal councils, represented in implemented decisions. 

Keywords: Political participation, local elections, municipal councils, effective performance. 
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املقدمة:  - 1
املجتمعات  سات  من  السياسية  املشاركة  تعد 
تتعامل  التي  واملتطورة  احلديثة  السياسية  واألنظمة 
املرافقة  االجتاعية  والتحوالت  املتغرية  الظروف  مع 
السياسية  والتنمية  السيايس  التحديث  إلجراءات 
املؤرش  هي  فاملشاركة   .)1987 )سعد،  واالقتصادية 
املجتمع والدولة ودليل عىل  التفاعل بن  األهم حليوية 
الظروف  وبأبعاد  العامة  باملسؤولية  املواطنن  وعي 
باالنتاء  والشعور  املحيطة،  واالقتصادية  السياسية 
وال  التنموية.  السياسات  توجيه  يف  واملسامهة  للوطن، 
أساًسا  تتمحور  والدولة  املجتمع  بن  العاقة  أن  شك 
حول مفهوم املشاركة السياسية التي تعتر مؤرًشا إجيابًيا 
يف  املتعددة  بأوجهها  السلطة  وقدرة  احلكومة  لفاعلية 
وتطلعات  طموحات  حيقق  با  املختلفة  وظائفها  إنجاز 

املواطنن )عليوة وحممود، 2000(.
املواطن  دور  عىل  السياسية  املشاركة  مفهوم  ويركز 
القرار  صنع  عىل  التأثري  خال  من  العامة  القضايا  يف 
احلكومي، سواء بطريقة مبارشة أو غري مبارشة من خال 
املهمة  هبذه  يقومون  ممثلن  واختيار  االنتخابية  العملية 
نيابة عن املواطنن. وعادة ما يتم تناول مفهوم املشاركة 
أو  اشرتاك  صور  مجيع  يشمل  موسع  بشكل  السياسية 
عىل  والتأثري  احلكومي  العمل  يف  املواطنن  إسهامات 
تقريرية  أو  استشارية  كانت  سواء  القرار  صنع  عملية 
 )Lijphart, 1999, Putnam, رقابية  أو  تنفيذية  أو 
(Verba et al., 1995, Dahl, 1973 ,1993. ويشمل 

املنظمة با فيها اجلهود  النشاطات املجتمعية  ذلك مجيع 

التطوعية ونشاطات منظات املجتمع املدين والرشاكات 
با  وغريها  واخلاصة  األهلية  والقطاعات  احلكومة  بن 
)عليوة  الرشيد  واحلكم  املستدامة  التنمية  جهود  خيدم 
املشاركة  تعتر  املنطلق  هذا  ومن   .)2000 وحممود، 
لبناء  اجلوهرية  األسس  إحدى  عام  بشكل  السياسية 
التنمية  وحتقيق  والبناء  التعاون  عىل  قادر  فاعل  جمتمع 

املستدامة وتدعيم أسس احلكم الرشيد.
أهم  أحد  املحلية  االنتخابات  يف  التصويت  ويعتر 
خال  من  القرار  صنع  يف  السياسية  املشاركة  أشكال 
املحلية،  الشؤون  إلدارة  واخلرة  الفاعلية  ذوي  اختيار 
السياسات  وتوجيه  األداء  لتقييم  وسيلة  كذلك  وهو 
احلكومية نحو حتقيق املصلحة العامة. واملجالس البلدية 
ــ  ـــ بأعضائها كممثلن للقطاعات املجتمعية املختلفةـ 
تعتر وسيلة مثىل لزيادة التواصل والتفاعل بن املواطنن 
واملسؤولن املحلين من أجل النهوض بمستوى األداء 
البلدي وحتقيق ما يصبو إليه املواطن من مشاريع تنموية 

وخدمات. 
الناجحة والقرارات  ومما ال شك فيه أن السياسات 
الرشيدة عىل املستوى املحي حتتاج إىل مقومات كثرية يأيت 
البلدية ودور  املجالس  أداء أعضاء  عىل رأسها مستوى 
هذه املجالس يف رفع مستوى التنمية املحلية، خصوًصا 
السكاين  بالنمو  املتعلقة  املتسارعة  التحوالت  مع 
واخلدمات.  التنمية  ملشاريع  املتزايدة  واالحتياجات 
الركيزة  البلدية  املجالس  فاعلية  تعتر  اإلطار  هذا  ويف 
عملها  وأن  خاصة  فاعلة،  حملية  تنمية  لقيام  األساسية 
يمس احلياة اليومية للمواطنن ويعتر نجاحها يف إدارة 
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وحتسن  التنمية  لتطور  أساسًيا  حمدًدا  املحلية  التنمية 
سواء.  حد  عىل  واملناطق  املدن  مستوى  عىل  اخلدمات 
لذلك حتتاج املشاركة إىل بناء اجتاعي مقرتن بأداء فعال 
وأداء  البلدية.  املجالس  ومنها  الدولة  مؤسسات  لكافة 
أداء مؤسي عىل اإلنجاز  البلدية يعتمد كأي  املجالس 
من  املواطنن  واحتياجات  لتطلعات  حتقيقه  ومدى 
خال حتسن اخلدمات البلدية واملسامهة يف رفع مستوى 

التنمية املحلية.
والدور  الامركزية  يف  التوسع  من  الرغم  وعىل   
اململكة  املحلية يف  التنمية  البلدية يف  للمجالس  املتنامي 
البلدية  املجالس  هذه  عمل  أن  إال  السعودية  العربية 
التي  واالختاالت  القصور  بعض  من  يعاين  مازال 
األداء  ضعف  حول  خاصة  تساؤالت،  عدة  تطرح 
يلبي  بشكل  املحلية  الشؤون  تسيري  يف  للمجالس  العام 
تتفاوت  ذلك  ومع  للمواطنن.  احلقيقية  االحتياجات 
يطرح  مما  واإلنجاز  األداء  مستوى  يف  البلدية  املجالس 
عاقته  ومدى  التفاوت  هذا  أسباب  حول  تساؤاًل 
املشاركة  نسبة  للمواطنن، وخاصة  السياسية  باملشاركة 
الوعي  التي تعكس مستوى من  البلدية  االنتخابات  يف 
لدى الناخبن والذي يمتد للمتابعة واملراقبة الذاتية عىل 
أداء األعضاء مما ينعكس عىل فاعلية أداء وقرارات هذه 

املجالس. 
منتخبة  البلدية كهيئات  املجالس  ل عىل  ُيعوَّ وحيث 
— عىل عاقة وثيقة بالوضع املحي وعىل تفاعل مستمر 
املجتمع  تنمية  يف  ريادي  بدور  القيام  املواطنن—  مع 
املحي وحتقيق احتياجات ومطالب التنمية واخلدمات، 

هذا  دور  عىل  التعرف  إىل  الدراسة  هذه  هدفت  فقد 
املواطنن  قبل  السياسية من  باملشاركة  املتجسد  التفاعل 
املجالس  يف  ممثليهم  واختيار  املحلية  االنتخابات  يف 
البلدية عىل أداء هذه املجالس ومدى إسهاماهتا يف التنمية 
املحلية. وتتميز هذه الدراسة عن غريها من الدراسات 
بن  العاقة  تتناول  علمية  دراسة  أول  بأهنا  السابقة 
أداء  وفاعلية  املحلية  االنتخابات  يف  السياسية  املشاركة 
للفرتة  السعودية  العربية  اململكة  يف  البلدية  املجالس 
قد  كا  )2011-2015م(.  بدورة  املتعلقة  االنتخابية 
يستفيد  أن  املمكن  من  التي  نتائجها  يف  أمهيتها  تتجىل 
منها صناع القرار عىل املستوى املحي يف تطوير عاقات 
املجالس البلدية وتفاعاهتا مع حميطها املحي مما ينعكس 

عىل حتسن مستوى التنمية واخلدمات.

1.1 مشكلة الدراسة:
تتمثل مشكلة الدراسة يف حماولة فهم وتقييم العاقة 
بن مستوى مشاركة املواطنن يف االنتخابات البلدية من 
البلدية  املجالس  يف  ممثليهم  الختيار  التصويت  خال 
وتنفيذ  اختاذ  خال  من  املجالس  هذه  أداء  وفاعلية 
وتعتر  واخلدمات.  املحلية  بالتنمية  املتعلقة  القرارات 
هذه الدراسة حماولة لتقييم فاعلية أداء املجالس البلدية 
خال الفرتة االنتخابية الثانية )2011 - 2015م( من 
خال دراسة العاقة بن نسبة املشاركة يف االنتخابات 
البلدية ومستوى فاعلية أداء املجالس البلدية يف اململكة 
العربية السعودية. وتتفرع عن املشكلة األساسية للبحث 

عدة أسئلة فرعية منها:
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ما مدى مشاركة املواطنن يف االنتخابات البلدية   -
باململكة العربية السعودية ؟

ما مستوى أداء املجالس البلدية باململكة العربية   -
السعودية ؟

وبن  السياسية  املشاركة  بن  عاقة  توجد  هل   -
)قرارات  البلدية  املجالس  قرارات  فاعلية 
مل  وقرارات  التنفيذ،  حتت  وقرارات  منفذة، 
تنفذ( خال الفرتة االنتخابية الثانية )2011 - 

2015م( ؟ 
ما دور املشاركة السياسية يف تطوير فاعلية أداء   -
العربية  اململكة  مستوى  عىل  البلدية  املجالس 

السعودية ؟ 

2.1 أهداف الدراسة:
التعرف عىل مستوى املشاركة السياسية باململكة   -

العربية السعودية.
يف  هامة  ومفاهيم  العلمية  باألدبيات  التعريف   -
فاعلية  السياسية،  )املشاركة  املحلية  اإلدارة 
األداء، املجالس البلدية، دور املشاركة السياسية 

يف فاعلية األداء اإلداري(.
للتعرف عىل  حديثة  منهجية  أساليب  استخدام   -
املجالس  أداء  فاعلية  قياس  وآليات  أدوات 
املشاركة  تأثري  مدى  وإبراز  باململكة  البلدية 

السياسية عليها.
املجالس  أداء  فاعلية  لتطوير  مقرتحات  تقديم   -

البلدية.

3.1  أمهية الدراسة:
املحلية  التنمية  أمهية  من  الدراسة  هذه  أمهية  تنبع 
ودور املشاركة السياسية يف تقويم أداء املجالس البلدية، 
وتعتر هذه الدراسة مفيدة من الناحية العلمية للباحثن 
يف جمال احلكم املحي للتعرف عىل أدوات وآليات قياس 
املشاركة  تأثري  ومدى  باململكة  البلدية  املجالس  أداء 
األمهية  وتتمثل  الفاعلية.  هذه  عىل  املواطنن  وتفاعل 
ودليًا  مرشًدا  تكون  أن  إمكانية  يف  للدراسة  العملية 
السياسية  املشاركة  ومعوقات  مشكات  مع  للتعامل 
لألداء  اإلسرتاتيجي  التخطيط  عملية  يف  واملسامهة 
أن  يمكن  كا  البلدية.  للمجالس  واإلداري  الرقايب 
جتربة  لتقييم  القرار  صانعو  الدراسة  هذه  من  يستفيد 
املجالس البلدية وكيفية االستفادة من مشاركة املواطنن 

يف رفع مستوى فاعلية ورقابة األداء.

4.1  منهج الدراسة :
من  الشامل  احلر  أسلوب  عىل  الدراسة  اعتمدت 
خال استخدام بيانات كل املجالس البلدية يف اململكة 
عىل  االعتاد  دون  مناطقها،  كافة  يف  السعودية  العربية 
عىل  كذلك  الدراسة  اعتمدت  وقد  العينات.  أسلوب 
االرتباط  معامل  التحليل اإلحصائي عىل غرار  أدوات 
هبدف  وذلك  اخلطي  االنحدار  دالة  وكذلك  البسيط 
االنتخابات  يف  املشاركة  بن  العاقات  طبيعة  دراسة 
البلدية من ناحية ومستوى فاعلية أداء املجالس البلدية 

من ناحية أخرى.
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اإلطار املفاهيمي:   - 2
1.2 املشاركة السياسية :

أساًسا  تتمحور  والدولة  املجتمع  بن  العاقة  إن 
حول مفهوم املشاركة السياسية التي تعتر مؤرًشا إجيابًيا 
لفاعلية احلكومة  وقدرة السلطة بأوجهها املختلفة عىل 
وتطلعات  طموحات  حيقق  با  املختلفة  وظائفها  إنجاز 
مفهوم  ويرتبط   .)2000 وحممود،  )عليوة  املواطنن 
القوى  حتدثه  الذي  واألثر  بالنفوذ  السياسية  املشاركة 
املجتمعية يف القضايا العامة من خال التأثري عىل صنع 
مبارشة  غري  أو  مبارشة  بطريقة  سواء  احلكومي،  القرار 
يقومون  ممثلن  واختيار  االنتخابية  العملية  خال  من 
السياسية  واملشاركة  املواطنن.  عن  نيابة  املهمة  هبذه 
واالجتاعي  السيايس  البناء  لطبيعة  هنائية  حمصلة  هي 
العوامل االجتاعية  تتأثر بجملة من  والتي  ألي جمتمع 
وعىل  واألخاقية  والسياسية  والثقافية  واالقتصادية 
بن  املؤسسية  للعاقات  األناط  معامل  تتحدد  أساسها 

املواطنن والدولة )عبد العاطي، 2007(.
مجيع  تشمل  السياسية  املشاركة  أن  البعض  ويرى 
يف  ممثليهم  الختيار  املواطنون  يارسها  التي  األنشطة 
للتأثري  املنظمة  وجهودهم  املنتخبة  احلكومية  اهليئات 
 .)Verba et al. 1978( احلكومية  القرارات  عىل 
ومتثل املشاركة السياسية نشاًطا سياسًيا يرمز إىل مسامهة 
املواطنن ودورهم يف العملية السياسية وال سيا عملية 
نحو  العامة  السياسات  وتوجيه  القرارات  واختاذ  صنع 
)املشاط،  املجتمع  أفراد  جلميع  العامة  املصلحة  حتقيق 
ممارسة  عىل  األفراد  حرص  عن  تعر  فهي   .)1988

يف  اإلجيابية  واملسامهة  التصويت  حق  واستثار  املواطنة 
اهليئات  املمثلن يف  اختيار  السياسية من خال  العملية 
  )Weitz-Shapiroاملنتخبة والتأثري عىل صناعة القرار
السياسية  املشاركة  وتعكس   .& Winters, 2008)
التطوعي  العمل  يف  حقيقية  ورغبة  ذاتًيا  دافًعا  كذلك 
عامة  أهداف  لتحقيق  االجتاعية  املسؤولية  وحتمل 
بجوانبها  الشاملة  التنمية  أهداف  حتقيق  ختدم  مشرتكة 
السياسية واالجتاعية واالقتصادية )حريزى، 2011(. 
والتعليم  الثقافة  السياسية عىل  املشاركة  فاعلية  وتعتمد 
املتاحة يف  الرسمية  القنوات  السياسية وطبيعة  والتنشئة 
يف  واندماجهم  املواطنن  تفاعل  يف  تساعد  التي  النظام 
  )Verba et al. 1995, Jandaالسياسية العملية 

.et al. 2013)
معنوية  جوانب  عىل  تنطوي  السياسية  واملشاركة 
األعال  بعض  يف  بفاعلية  االشرتاك  تشمل  ومادية 
السياسية، وشعور بالقدرة عىل التأثري يف القرار تعكس 
طبيعة العملية السياسية القائمة عىل املشاركة والتفاعل 
تتضمن  حيث   ،)2004 )فهمي،  األدوار  وتوزيع 
رسمية  وإجراءات  ذاتية  بدوافع  اختيارية  نشاطات 
هتدف إىل تشكيل ورسم السياسات العامة هبدف التأثري 
عىل القرارات احلكومية وإدارة الشؤون العامة من أجل 
حتقيق تنمية شاملة ومستدامة ختدم مصالح اجلميع )عبد 
يف  فعال  دور  السياسية  وللمشاركة   .)2009 الغفار، 
باملسؤولية االجتاعية  التطوعي والشعور  العمل  تعزيز 
الدين،  )تاج  للمجتمع  العامة  واألهداف  القضايا  جتاه 
والقبول  الرضا  وسائل  من  وسيلة  وهي   .)2006
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اجلاعي واالستقرار السيايس يف املجتمع، فضًا عن أن 
املواطنة فهي حق للمواطن يف  املشاركة تتصل بمفهوم 
القرارات  صنع  عملية  يف  دوره  وممارسة  صوته  إيصال 
املستمر  والتقويم  الرقابة واملساءلة  السياسية من خال 
للسياسات والقرارات العامة )معوض، 1983، غنايم، 

.)2004
 كا تعتر املشاركة هدًفا ووسيلة يف آن واحد، فهي 
لتمكن  ووسيلة  السلمية،  الديمقراطية  للحياة  هدف 
باملجتمع  للنهوض  حموري  دور  لعب  من  اجلاهري 
عجلة  دفع  يف  واملسامهة  رفاهيته  وحتقيق  به  واالرتقاء 
نحو  مشرتك  وطني  فكر  بلورة  يف  تساهم  كا  التنمية. 
والرغبة  املشرتك  واملصري  اهلدف  بوحدة  اإلحساس 
 .)2007 )ناجى،  للحكومة  املساندة  اجلهود  بذل  يف 
األساسية  اآللية  بأهنا  السياسية  املشاركة  أمهية  وتتجىل 
إضافة  للدولة،  التحديثي  املؤسي  البناء  إرساء  يف 
بتقوية  تتعلق  السياسية  املشاركة  أمهية  فإن  ذلك  إىل 
الوحدة الوطنية وحتقيق املساواة مما يؤدي إىل االستقرار 
اخلطط  لتحقيق  أسايس  رشط  وهو  للمجتمع،  العام 
االجتاعية واالقتصادية والثقافية واإلدارية والسياسية، 
وعاوة عىل ذلك فإن املشاركة مبدأ أسايس من مبادئ 
بدون  تتم  ال  الناجحة  احلقيقية  فالتنمية  املجتمع،  تنمية 
باملسؤولية  املواطنن  شعور  ترتجم  حيث  مشاركة 
التي  املشرتكة  واملشكات  جمتمعهم  جتاه  االجتاعية 
وللمشاركة   .)1999 الوهاب،  )عبد  تواجههم 
حاجات  عن  معلومات  بتوصيل  إجيايب  أثر  السياسية 
مما  واخلدمات  التنمية  وأولويات  املواطنن  ومطالب 

احلكومية  والقرارات  العامة  السياسة  توجيه  يف  يساعد 
نحو حتقيق املطالب التنموية وحتسن اخلدمات. 

املشاركة  وأساليب  أوجه  تعدد  من  الرغم  وعىل   
يف  والتأثري  التعبري  عىل  املواطنن  قدرة  أن  إال  السياسية 
من  مبارش  غري  أو  مبارش  بشكل  سواء  القرارات  اختاذ 
للمشاركة  مميزة  سمة  تعتر  هلم  ممثلن  اختيار  خال 
وإحدى أهم أركان العملية السياسية يف النظام السيايس 
يف  التصويت  يعتر  اإلطار  هذا  ويف   .)Parry, 2005(

االنتخابات املحلية أحد أهم أشكال املشاركة السياسية 
صنع  يف  يشارك  أن  املواطن  يستطيع  خاله  من  والتي 
القرار والتأثري عىل خمرجات السياسة العامة ألنه يضمن 
صوته  خال  من  املنتخبن  األعضاء  وحماسبة  أداء 
يف  له  املمثلن  قرارات  عىل  اإلجيايب  والتأثري  االنتخايب 
اهليئات املنتخبة التي تتوىل إدارة وتطوير التنمية املحلية 
 )Parry et al. 1992, Verba et واخلدمات البلدية
(al. 1995 . فاملشاركة السياسية من خال التصويت 

واهليئات  احلكومات  أداء  قياس  مقومات  إحدى  تعتر 
فقد   .)Powell 1982, Jackman 1987) املنتخبة 
بن  العاقة  أمهية  عىل   )Blais, 2006) دراسة  أكدت 
املنتخبة  اهليئات  وفاعلية  االنتخابات  يف  االقرتاع  نسبة 
والتي تعتر مؤرًشا للوعي السيايس للمواطنن وقدرهتم 
عىل التفاعل اإلجيايب مع ممثليهم املنتخبن لرفع مستوى 
وقد  اخلدمات.  وحتسن  التنمية  أهداف  لتحقيق  األداء 
  )Hoffmann-Martinto et al.أكدت كذلك دراسة
)1996 عىل العاقة الطردية بن نسبة التصويت ونوعية 

احلكم املحي وفاعلية األداء للمجالس املحلية. 
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مع  املوطنن  لتفاعل  كأداة  البلدية  واالنتخابات 
واملشاركة  املواطنة  تعزيز  يف  تساعد  املحي  الشأن 
مستوى  رفع  خال  من  املجتمعي  والتطوير  السياسية 
التنمية االجتاعية والسياسية والثقافية، لذلك فإن أحد 
يتمثل  البلدية  املجالس  هبا  تقوم  التي  الرئيسية  األدوار 
يف كوهنا أداة مؤسسية لبناء الديمقراطية وتعزيز احلكم 
الرشيد، وال سيا من خال زيادة التواصل والتفاعل بن 
املواطنن واحلكومة. فاالنتخابات البلدية كآلية مؤسسية 
املجالس  عاتق  عىل  تضع   السياسية  املشاركة  لتحفيز 
لتحقيق  كبرية   مسؤولية  املنتخبن  وأعضائها  البلدية  
  )Reynolds,2007,التنمية املحلية وحتسن اخلدمات

 .Cheema & Maguire,2002)

باحلاضنة  البلدية  املجالس  أعضاء  أداء  ويتأثر 
للمواطنن  السيايس  والوعي  الشعبية  االنتخابية 
اختيار  يف  ومشاركتهم  العامة  القضايا  مع  وتفاعلهم 
التنمية  قضايا  ومتابعة  البلدية  املجالس  يف  ممثليهم 
وأساليب  بطرق  املمثلن  هؤالء  مع  واخلدمات 
خمتلفة  واجتاعية  ثقافية  أناًطا  تعكس  متعددة 
قدرة  يعكس  التفاعل  وهذا   .)Putnam,1993(
املجالس البلدية عىل التعامل مع القضايا املحلية خاصة 
عىل  وبالذات   - املحي  املستوى  عىل  التنمية  إدارة  وأن 
وقدرة  عالية  كفاءة  تتطلب   - الكبرية  املدن  مستوى 
عىل رسم السياسات املناسبة للتعامل مع اختصاصات 
والثقايف  واالجتاعي  االقتصادي  املجال  يف  واسعة 
والبيئي..، وغريها. فوضع املخططات التنموية للمدن 
وحتديد جمال اخلدمات ووضع امليزانيات واملصادقة عىل 

التي  للمجالس  األساسية  املهام  من  وغريها  املشاريع 
وتطلعات  احتياجات  تعكس  فاعلة  قرارات  إىل  حتتاج 
هذا  وعىل  أفضل.  حملية  وخدمات  لتنمية  املواطنن 
األساس فاملشاركة السياسية عىل املستوى املحي ليست 
عملية عشوائية بل هي عملية منظمة وهادفة إىل حتقيق 
من  األساسية  احلاجات  وإشباع  االجتاعية  املتطلبات 
للسكان  اخلدمات  وحتسن  املعيشة  مستوى  رفع  أجل 
السياسية  فاملشاركة  اجلغرايف.  نطاقهم  يف  املحلين 
األداء  عىل  املنتخبن  األعضاء  تستحث  للمواطنن 
با خيدم  اخلاق، واملبادرة واملنفعة واجلدوى واإلنجاز 
مصالح املواطنن يف مجيع املدن واملناطق عىل حد سواء. 

2.2 فاعلية األداء 
أداء  عىل  القدرة  إىل  األداء  فاعلية  مفهوم   يشري 
حتقيق  من  املنظمة  متكن  التي  الصحيحة،  األعال 
األهداف املرسومة ورفع مستوى اإلنجاز، وقد عرفها 
بن  الكامل  التطابق  مدى  بأهنا    )Price, 1972(
تم  التي  والننتائح  حتقيقها  املراد  التنظيمية  األهداف 
 )Goodman & Pennings, أما  بالفعل،  إنجازها 
وضوابط  حمددات  بأهنا  الفاعلية   عرفا   فقد    1977(

من  تقديرها  يمكن  التي  التنظيمية  والنتائج  العمل 
خال مؤرشات حمددة ألهداف قابلة للقياس. وفاعلية 
اإلنجاز  من  الدرجة  إىل   تشري  اإلطار  هذا  يف  األداء 
فعا  املحققة  النتائج  بن  املقاربة  عند  حتقيقها  تم  التي 
مدى   )1983( املنيف  يصفها  كا  أو  املقدرة،  والنتائج 
. فالفعالية من  املتوقعة  الوصول إىل األهداف والنتائج 
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هذا املنطلق  تعنى  نقطة النهاية الواجب الوصول إليها 
)برحومة، 2005(. 

ومن ذلك يمكن االستنتاج أن فاعلية األداء تتعلق 
حيث  مسبقا،  املحددة  لألهداف  املنظمة  حتقيق  بمدى 
يمثل األداء مجلة من األبعاد املتداخلة املتعلقة باإلنجاز 
ومدى توافق ما تم إنجازه مع مؤرشات قياس األهداف 
املتعلقة بالكمية والنوعية والوقت. والفاعلية هبذا املعنى 
التنظيمية وهي  تعني مسامهة األداء يف حتقيق األهداف 
املراد حتقيقة )عبد  اهلدف  االقرتاب من  لدرجة  مقياس 
بجملة  الفاعلية  وتتعلق   .)2006 وجازيه،  الرحيم 
مكونات  لتفاعل  كمحصلة  التنظيمية  األهداف  إنجاز 
وقرارات  خمتلفة  أنشطة  من  حيتويه  با  الكي  األداء 
تعكس االستجابة ملتطلبات البيئة اخلارجية واملستفيدين 
يف  فاعلية  أكثر  املنظات  تكون  وبذلك   اخلدمات.  من 
أدائها كلا أقرتبت من حتقيق أهدافها، وأقل فاعلية إذا 
مل حتقق أهدافها عىل النحو املطلوب، وبا فاعلية إن مل 

تستطع حتقيق أي من أهدافها )القريويت، 2000(.   
ملعايري  خيضع  ال  البلدية  املجالس  أداء  تقييم  إن 
التنظيمية  البيئة  التقييم عىل طبيعة  يعتمد  موحدة حيث 
السياسية وعوامل  الثقافة  ونظام احلكم املحي وكذلك 
تنظيمية وهيكلية متعددة تعتمد عىل ظروف وبيئة النظام 
املحي والظروف اخلاصة بكل بلد، ويعتمد األداء كذلك 
بشكل أسايس عىل املنهجية وطبيعة املقاييس واملؤرشات 
املستخدمة لكل دراسة، ويعتر تقييم األداء يف املجالس 
الفنية،  الصعوبات  بسبب  التعقيد  بالغة  عملية  البلدية 
خاصة وأن اجلهات احلكومية تتميز بأهدافها املتشابكة 

التي تعكس منظومة متداخلة من االلتزامات االجتاعية 
ال  وحدات  أهنا  إىل  باإلضافة  واالقتصادية،  والسياسية 
بشكل  األداء  قياس  يمكن  ال  وبالتايل  للربح  تسعى 
الفعلية،  والتكلفة  واخلسارة  الربح  مبدأ  إطار  يف  دقيق 
اجتاعية  بمسؤوليات  تضطلع  احلكومية  فالوحدات 
التي  العامة  اخلدمات  توفري  عىل  وتعمل  املجتمع  نحو 
تؤدي إىل حتقيق الرفاهية والتقدم جلميع أفراد املجتمع، 

بغض النظر عن التكلفة والربحية. 
املؤسي  األداء  قياس  معايري  حتديد  فعملية  لذلك 
حسب  تتنوع  فهي  السهلة،  باملسألة  ليست  احلكومي 
نوعية األهداف املراد حتقيقها إما سياسية، أو اقتصادية، 
أو  للكفاءة  مقاييس  إما  عام  بوجه  وهي  اجتاعية،  أو 
للفاعلية (Drake & Simper, 2000( . ويرى البعض 
العملية  بفاعلية  عاقة  له  احلكومي  األداء  تقييم  أن 
2009م(.  اإلدارية وكفاءة استخدام املوارد )العمري، 
استغال  بتحديد درجة كفاءة  الكفاءة هتتم  فمؤرشات 
االستغال  استغاهلا  يضمن  بشكل  وإدارهتا  املوارد 
دقيقة  معلومات  تتطلب  وهي  التكاليف  بأقل  األمثل 
وغريها...  والتكلفة  التشغيلية  والكفاءة  اإلنتاجية  عن 
أما املؤرشات املتعلقة بقياس الفاعلية اإلدارية فتتمحور 
يف  احلكومية  الوحدات  إخفاق  أو  نجاح  مدى  حول 
حتقيق أهدافها ويتعلق ذلك عادة بالسياسات املوضوعة 
 .)Bernstein, 2001) والقرارات التي تتخذ لتنفيذها
ومع ذلك فمها كانت نوعية املعايري املستخدمة جيب 
ومعايري  مؤرشات  عىل  املؤسي  األداء  تقييم  يقوم  أن 
أو   ،)1987 )املعاز،  زمنية  أو  قيمية  أو  كمية  حمددة 
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للمنظمة ومدى حتقيقها  الفعلية  النتائج  لتقييم  مقاييس 
لألهداف املوضوعة )اهلواري، 2008(. واألداء عملية 
اجلهود  يف  والضعف  القوة  نقاط  قياس  هدفها  دورية 
العاملون واملنظات من أجل حتقيق  يبذهلا األفراد  التي 
املنظمة مسبًقا )صالح والسامل،  هدف حمدد خططت له 
2006(. ويرى عاقي )2015( أن تقييم األداء يتعلق 
بمعايري  الفردي واجلاعي  املستوى  االلتزام عىل  بمدى 
املنظمة  تطمح  التي  واألهداف  العمل  وسلوكيات 
قدرة  مدى  إىل  األداء  تقييم  مفهوم  ويشري  لتحقيقها. 
املنظمة أو الوحدة احلكومية عىل حتقيق أهدافها. ويرى 
البعض أن تقييم األداء يعني قياس اإلنجاز خال فرتة 
تم  ومشاريع  أعال  من  حتقيقه  تم  ما  أو  حمددة،  زمنية 
 )Poister & Streib, مدروسة  خطة  وفق  حتديدها 
)2005. ويمكن حتديد درجة فاعلية الوحدة احلكومية 

والرنامج والنشاط حمل القياس من خال حتديد األداء 
إنجازه  املراد  أو  باألداء املخطط  املنجز ومقارنته  الفعي 

.)DeVries et al. 1986)

بتقييم  يتعلق  األداء  تقييم  فإن  املنطلق  هذا  ومن   
الوحدة  أو  املنظمة  أو  احلكومة  عمل  خمرجات 
املراد  باألهداف  النتائج  مقارنة  طريق  عن  اإلدارية 
الفاعلية  عىل  فالرتكيز   .)Lindblad, 2006) حتقيقها 
للتحقق  املثىل  الوسيلة  يكون  ربا  واإلنجاز  اإلدارية 
املؤرشات  استخدام  ويمكن  البلدية.  املجالس  أداء  من 
تنفيذها  تم  والتي  املتخذة  بالقرارات  ممثلة  اإلحصائية 
يندرج  وهذا  البلدية  املجالس  أداء  فاعلية  عىل  للتدليل 
تؤثر عىل  التي  النهائية  والنتائج  اإلنجاز  قياس  إطار  يف 

املواطنن  عىل  النهائي  األثر  ذات  املجالس  خمرجات 
أداء  يعتمد  املنطلق  هذا  ومن   .)2005 )رشدي، 
اإلدارة  فاعلية  عىل  مؤسي  أداء  كأي  البلدية  املجالس 
وصناع القرار وإنجاز املهام املطلوبة والكيفية التي تنجز 

 .)Byars & Rue, 2003) هبا تلك املهام
 ومع عدم وجود معايري نموذجية لقياس أداء املجالس 
صنع  يف  الفاعلية  عىل  تركز  الدراسة  هذه  فإن  البلدية 
البلدية  املجالس  قرارات  الرتكيز عىل  القرار من خال 
ومدى سعي املجالس ملتابعة تنفيذ تلك القرارات وذلك 
من منطلق أن أي قرار هو حمصلة جهد لتحقيق أهداف 
تتعلق بمشاريع التنمية املحلية واخلدمات، وبالتايل فإن 
املراد  األهداف  أحد  حتقيق  يعتر  القرارات  هذه  تنفيذ 
اخلدمات  بمستوى  االرتقاء  بغرض  خاصة  إنجازها 

التي ينشدها املواطنون.

املجالس  وأداء  السياسية  املشاركة  بني  العالقة  ـ   3
البلدية: الدراسات السابقة:

وفاعلية  أداء  الدراسات  من  العديد  تناولت  لقد 
هذه  ركزت  الغالب  ويف  املنتخبة،  املحلية  اهليئات 
حيث  من  املحي  النظام  استجابة  مدى  عىل  الدراسات 
فاعليته أو جتاوبه مع املجتمع، والتطرق ألهم الصعوبات 
التي تواجه اجلمهور يف املشاركة العامة. وركزت بعض 
الدراسات عىل طبيعة احلكم املحي واملشاكل التنظيمية 
تطوير  يف  أداءها  وتعيق  املحلية  املجالس  تواجه  التي 
 )Abdel التنمية املحلية واخلدمات. فقد أشارت دراسة
املشاركة  تواجه  التي  الصعوبات  إىل   Halim, 2005)
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السياسية يف مر وأوصت بتحديث اإلطار الترشيعي، 
االقتصادي،  األداء  وحتسن  السياسة،  العملية  وتطوير 
أن  وأكدت  واملحاسبية،  واملسؤولية  الشفافية  وتعزيز 
شاملة  تنمية  يتطلب  والسياسية  العامة  املشاركة  تفعيل 
والفكرية  املؤسسية  بالتنمية  تبدأ  اجلوانب  متعددة 
يف  املحلية  القضايا  ووضع  املحلية  القيادات  وتنمية 
مقدمة األولويات يف رسم السياسات الوطنية. وربطت 
البلدية  املجالس  أداء  حول   )2005( النارص  دراسة 
يف  تعارض  بوجود  األداء  ضعف  الرياض  منطقة  يف 
املحلية  بالشؤون  املعنية  اجلهات  بن  والتنسيق  املهام 
وتداخل يف االختصاصات ووجود ازدواجية يف ختطيط 
واهليئات  البلدية  املجالس  بن  املحلية  املرشوعات 
املحلية ذات العاقة. وكذلك أشارت دراسة )الرحيي، 
البلدية يف الرياض إىل رضورة  2010( حول املجالس 
التنسيق بن جمالس املناطق واملجالس املحلية واألجهزة 
خاصة  البلدية  املجالس  أداء  لتطوير  اخلدمية  احلكومية 
عىل مستوى تبادل املعلومات حول احتياجات اخلدمات 
زيادة  ذلك  يف  با  واملناطق  للمدن  التنموية  واملشاريع 

التواصل والتفاعل بن األهايل واملسؤولن. 
حول   )1986( شيهوب  دراسة  أوضحت  ولقد 
البلدية  نظام  عىل  وتطبيقها  املحلية  اإلدارة  أسس 
والوالية يف اجلزائر أن وظائف أعضاء املجالس املنتخبة 
ومدى  أنفسهم  األعضاء  بكفاءة  ترتبط  واالستشارية 
فاعلية القرارات والسياسات التي تتخذها هذه املجالس 
والسلطات  املجتمع  بن  املتبادل  التفاعل  تعكس  التي 
العامة.  الشؤون  يف  املنتخبن  األعضاء  وخرة  املحلية 

املنتخب  تكوين  )2003( حول  وبينت دراسة أجعون 
ضعف  أن  املغرب  يف  اجلديد  اجلاعي  وامليثاق  اجلاعي 
يعزى  اجلاعية  املجالس  قبل  من  املحلية  التنمية  إدارة 
والدراية  املعرفة  وعدم  واخلرات  املؤهات  لضعف 
كبرية  رشحية  قبل  من  العامة  املسؤوليات  مع  للتعامل 
تثقيف  أمهية  إىل  وأشارت  املجالس،  هذه  أعضاء  من 
يتسنى  حتى  اختياراهتم  مستوى  من  للرفع  الناخبن 
الكفاءة  ذوي  األعضاء  من  مجاعي  مكون  إىل  الوصول 
ليكونوا  املحلية  التنمية  بشؤون  الرورية  واملعرفة 

قادرين عىل التخطيط وصنع القرار. 
عىل  الدراسات  بعض  ركزت  أخرى  ناحية  ومن 
واخلرة  العلمية  واملؤهات  السياسية  والثقافة  الوعي 
العملية ألعضاء املجالس البلدية. ويف هذا السياق بينت 
دراسة رمحة وإبراهيم وريض )2006( حول تقييم أداء 
املواطنن  من  الغالبية  أن  املنامة  لبلدية  البلدي  املجلس 
األداء  وأن  املطلوب  بعمله  يقوم  ال  املجلس  أن  يرون 
تكثيف  برورة  الدراسة  وأوصت  بالضعف،  يتصف 
البلدي  بالعمل  الوعي  ونرش  الناخبن  تثقيف  جهود 
األكثر  األعضاء  الختيار  االنتخاب  خيارات  لتحسن 
والريدي  زيتون  دراسة  أشارت  وقد  وكفاءة.  تأهيًا 
أعضاء  أداء  يف  املؤثرة  العوامل  حول   )2010( وأمحد 
املجلس املحي ملحافظة قنا املرية، إىل رضورة االهتام 
أكثر  ليكونوا  لألعضاء  والتدريب  التعليم  بموضوع 
إملاًما بمهامهم ومسؤولياهتم املتعلقة بالتنمية املحلية، كا 
أوصت الدراسة بنرش الوعي السيايس وتثقيف السكان 
لألعضاء  االنتخابية  اختياراهتم  لتحسن  املحلين 
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األكثر تأهيًا وكفاءة. وأشارت نتائج دراسة أيب فارس 
بلديات  موظفي  اجتاهات  حول   )2010( واخلرابشة 
العلمي  املؤهل  أمهية  إىل  األردن  يف  البلقاء  حمافظة 
واخلرة والتدريب يف رفع مستوى األداء البلدي وتطوير 
التنمية املحلية. وبينت دراسة السديري )2014( حول 
الوعي  نرش  رضورة  السعودية  البلدية  املجالس  جتربة 
البلدية  البلدي لزيادة مشاركة املواطنن يف االنتخابات 
املحلية  والتنمية  البلديات  خطط  صياغة  يف  واإلسهام 

وفًقا للمستجدات االجتاعية واالقتصادية.
موضوع  الذكر  السابقة  الدراسات  تناولت  لقد 
خمتلفة  وطنية  بيئات  يف  واملحلية  البلدية  املجالس  أداء 
من  خمتلفة  جوانب  والتحليل  الدراسة  يف  واستخدمت 
املحلية  املجالس  أداء  عىل  وإجياًبا  سلًبا  املؤثرة  العوامل 
بالوعي  تتعلق  وأخرى  وبيئية  تنظيمية  عوامل  منها: 
السيايس والثقافة املؤسسية. وبصفة عامة يوجد الكثري 
من  ولعل  الدراسات  هذه  بن  املشرتكة  القواسم  من 
أمهها: التأكيد عىل دور هذه املجالس يف التنمية املحلية 
الطاقات  استغال  خال  من  أدائها  حتسن  ورضورة 
مع  والتفاعل  التواصل  سبل  وزيادة  املتاحة  واملوارد 
املواطنن لتحقيق طموحات املجتمعات املحلية يف كافة 
مشاركة  الدراسات  هذه  معظم  وتعتر  واملناطق.  املدن 
العوامل  أهم  أحد  املحلية  االنتخابات  يف  املواطنن 
الكفاءة  ذوي  اختيار  خال  من  القرار  صنع  يف  املؤثرة 
أداة  متثل  بذلك  وهي  املحلية،  الشؤون  إلدارة  واخلرة 
السياسات  وتوجيه  األداء  لتقييم  متتد  واملساءلة  للرقابة 
فالتواصل  العامة.  املصلحة  حتقيق  نحو  احلكومية 

يساهم  املحلين  واملسؤولن  املواطنن  بن  والتفاعل 
التنمية  أهداف  وحتقيق  البلدي  األداء  مستوى  رفع  يف 

املحلية.
وهتدف هذه الدراسة إىل فحص العاقة بن املشاركة 
املجالس  وفاعلية   – االقرتاع  نسبة  ممثلة يف   – السياسية 
القضية من  العربية السعودية ملا هلذه  اململكة  البلدية يف 
أمهية حمورية عىل مستقبل خطط التنمية املحلية يف اململكة، 
حيث تعمق املجالس البلدية مفهوم الامركزية يف العمل 
للمرشوعات  التخطيط  يف  دورها  خال  من  التنموي 
أخرى  ناحية  ومن  ناحية،  من  هذا  التنموية،  والرامج 
خدمة  قيم  لتأصيل  مثالية  بيئة  البلدية  املجالس  تعتر 
املواطن وتلبية احتياجاته، وبيئة مثالية للتفاعل الواقعي 
معوقاته.  ومواجهة  امليداين  التنفيذ  مستلزمات  مع 
وبصفة عامة فإن قيام املجالس البلدية هبذه األدوار يوفر 
التنظيمية والسياسية لتطوير اخلرات اإلدارية  اخلرات 
املجاالت  يف  منهم  لاستفادة  املجالس  هذه  ألعضاء 
حتمل  ويعتر  املختلفة.  والترشيعية  واإلدارية  التنموية 
املسؤوليات يف املجالس البلدية عنًرا أساسًيا قد يسهم 
االضطاع  عىل  القادرة  املجتمعية  القيادات  إجياد  يف 
يف  هلم  توكل  قد  التي  والتطوعية  الرسمية  املهام  بكافة 
إطار حتقيق اخلطط التنموية يف اململكة العربية السعودية. 
وتعتر هذه الدراسة من أوائل الدراسات التي حتاول أن 
باملجالس  األداء  وفاعلية  السياسية  املشاركة  بن  تربط 
فرتة  وخال  اململكة  مناطق  كافة  مستوى  عىل  البلدية 
طويلة من الزمن األمر الذي يعطي هذه الدراسة جانبًا 

من املوضوعية واملصداقية.
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التي  الدراسات  هذه  أغلب  أن  بالذكر  واجلدير 
اهتمت بموضوع فاعلية أداء املجالس البلدية مل تتناول 
أحسن  ويف  السياسية  باملشاركة  عاقتها  مبارشة  بصفة 
األحوال أشارت هذه الدراسات اىل وجود عاقة دون 
الدراسات  هذه   هتتم  ومل  العاقة،  هلذه  معمق  حتليل 
إال  األداء  فاعلية  عىل  السياسية  املشاركة  أثر  بتحليل 
  )Blair,فقد أوصت دراسة اإلطار   . ويف هذا  حديثا 
يف  السياسية  املشاركة  سبل  تعزيز  برورة   2000(

زيادة  أجل  من  القرار  صنع  ويف  املحلية  االنتخابات 
لتحسن   واملواطنن  املحلية  السلطات  بن  التفاعل 
املحلية  ورفع مستوى اخلدمات  الوحدات  أداء  فاعلية 
املحلية.  التنمية  ومتطلبات   حاجات  لتعكس  املحلية 
2006 ( حول دور الوعي  وبينت دراسة )أبو عجرم، 
أمهية وضع خطة شاملة  املحلية عىل  التنمية  البلدي يف 
لتعزيز  السياسية  املشاركة  وتعزيز  البلدي  الوعي  لنرش 
دور املواطنن يف صنع القرار املحي ورفع مستوى فاعلية 
أداء اهليئات املحلية املنتخبة وكافة األجهزة البلدية. أما 
دور  تناولت  فقد    )2015( واهلابيل  الرشفا  دراسة 
اهليئات  وسياسات  خطط  رسم  يف  املجتمعية  املشاركة 
برورة   الدراسة  وأوصت   غزة.  قطاع  يف   املحلية 
اعتاد  للمواطنن عر  املجتمعية  املشاركة  تعزيز مفهوم 
البلديات  وسياسات  عمل  خطط  يف  للمشاركة  آلية 
وجمالسها املنتخبة للرفع من مستوى أداء هذه الوحدات 

واملجالس البلدية.
حول    )2011( العطا  حممد  دراسة  وأوضحت 
املشاركة  أمهية  الريفية  التنمية  يف  الشعبية  املشاركة  دور 

السياسية يف مجيع املراحل  لتحقيق اسرتاتيجيات التنمية 
وحتسن أداء أجهزة احلكم املحي يف السودان. وركزت 
موسسية  كأداة  السياسية  املشاركة  أمهية  عىل  الدراسة 
وأجهزة  املنتخبة  للهيئات  األداء  فاعلية  رفع  إىل  تؤدي 
وحاولت  املحلية.  بالتنمية  العاقة  ذات  التخطيط 
دراسة )الرحمي، 2010( حول تعزيز سياسات املشاركة 
إجياد  الفلسطينية  املحلية  اهليئات  أعال  يف  املجتمعية 
إطار مؤسي عام  لتفعيل وتعزيز املشاركة املجتمعية يف 
عمليات التخطيط وصناعة القرار عىل املستوى املحي، 
يف  املواطنن   تساعد  مائمة  ديمقراطية  بيئة  وخلق 
التفاعل مع السلطات املحلية ولعب دور فاعل يف توجيه 
فاعلية  وحتسن  القرارات   اختاذ  يف  املحلية  السياسات 
االحتياجات  لتعكس  املحلية  والقرارات  السياسات 

احلقيقية للمواطنن.
العربية  اململكة  يف  املحلية  اإلدارة  مستوى   وعىل 
السعودية فقد أكدت دراسة Almarshad (2011م(،  
حول  أثر إصاحات  احلوكمة والامركزية  عىل فاعلية 
السياسية  املشاركة  أمهية  عىل  السعودية  البلديات   أداء 
واملجالس  اإلدرات  ألداء  الرئيسة  املحددات  كأحد 
الركائز  أهم  أحد  السياسية  املشاركة  وأعترت  البلدية، 
والتنمية  الرشيد  احلكم  برامج  نجاح  عليها  يقوم  التي 
املستدامة.  وتوصلت الدراسة إىل أن املشاركة السياسية 
البلدية هي عوامل  والسلطات  املواطنن  بن  والتفاعل 
واملجالس  البلديات  بن  األداء  يف  التايز  يف  جوهرية 
السديري،  دراسة  وبينت  سواء.  حد  عىل  البلدية 
يف  السعودية  البلدية  املجالس  جتربة  حول  )2014م( 
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مشاركة  لزيادة  السيايس  الوعي  أمهية  الرياض  منطقة 
وضع  يف  واإلسهام  البلدية  االنتخابات  يف  املواطنن 
يف  البلدية  املجالس  أداء  مستوى  برفع  الكفيلة  اخلطط 
تطوير اخلدمات البلدية يف اململكة. وتوصلت الدراسة 
يف  املشاركة  مستوى  بن  مبارشة  عاقة  وجود  إىل 
االنتخابات البلدية والتحسن يف أداء املجالس البلدية، 
عىل  اعتبار أن املشاركة السياسية وسيلة فاعلة يف حتقيق 
عىل  حتقيقها  إىل  البلدية  املجالس  تسعى  التي  األهداف 

مستوى التنمية واخلدمات املحلية.

العربية  اململكة  يف  البلدية  املجالس  عن  ملحة    .4  
السعودية :

أشكال  من  شكًا  عام  بوجه  البلدية  املجالس  متثل 
املواطن  صوت  لتوصيل  رسمية  وأداة  املحلية  اإلدارة 
يف املطالبة بتنفيذ املشاريع التنموية واخلدمات من خال 
البلدية  السلطة  املنتخبن يف  املمثلن  املشاركة يف اختيار 
املجالس  وتتجسد  املحي.  القرار  صنع  يف  واملشاركة 
حمددة  مهام  متارس  حملية  سلطات  يف  باململكة  البلدية 
عام  يف  الصادر  للبلديات  األسايس  النظام  بموجب 
1977م. ويف هذا اإلطار يعتر القرار رقم 224 ملجلس 
الوزراء بتاريخ 1424/8/17هـ أحد أهم التحوالت 
املؤسسية يف نظام احلكم املحي يف اململكة حيث أكد عىل 
تفعيل املجالس البلدية من أجل توسيع املشاركة الشعبية 
يف عملية صنع القرار عىل املستوى املحي ، حيث أجريت 
املناطق  مجيع  مستوى  عىل  شاملة  بلدية  انتخابات  أول 
واملدن عام 2005م. ومنح نظام البلديات والقرى لعام 

2005م،  1977م ونظام املجالس البلدية الصادر عام 
2015م للمجالس  ونظام املجالس بشكله اجلديد عام 
البلدية »شخصية اعتبارية« ذات استقال مايل وإداري، 
)الترشيع(  التنظيم  كسلطة  واسعة؛  تنظيمية  وسلطات 
ويتم  واملراقبة.  والتقرير  التنفيذية  السلطات  وبعض 
التعين  طريق  عن  البلدي  املجلس  أعضاء  عدد  حتديد 
االنتخابيتن  الفرتتن  يف  العمل  تم  وقد  واالنتخاب. 
األوىل والثانية )انتخابات 2005 و 2011 عىل التوايل( 
عىل انتخاب نصف األعضاء فيا تعن احلكومة النصف 
الفرتة  بداية  ومع   2015 عام  من  ابتداء  ولكن  الثاين، 
االنتخابية الثالثة فقد تم تعديل قانون االنتخابات ليتم 
يتم  اآلخر  والثلث  املجلس  أعضاء  عدد  ثلثي  انتخاب 

عن طريق التعين.
املتعاقبة  واإلدارية  السياسية  اإلصاحات  وتعد 
نوعية  نقلة  بمثابة  املاضين  العقدين  خال  اململكة  يف 
العر  روح  مع  تتواكب  املحلية  اإلدارة  مستوى  عىل 
وتلبي  الرشيد  واحلكم  املستدامة  التنمية  ومتطلبات 
أداء  تطوير  نحو  املواطنن  وتطلعات  احتياجات 
مستوى  ورفع  اخلدمات  وحتسن  البلدية  السلطات 
يف  التحوالت  هذه  ومع  للجميع.  والرفاهية  املعيشة 
طبيعة البناء املؤسي للحكم املحي تنبع أمهية املجالس 
منتخبن  أعضاء  تضم  نيابية  جمالس  كوهنا  من  البلدية 
واخلدمات  التنمية  شؤون  يف  واسعة  سلطات  ومتارس 
املتعلقة  املسائل  ذلك  يف  با  املحي  املستوى  عىل 
باخلدمات البلدية، والتخطيط احلري، وإقرار مرشوع 
أداء  ومراقبة  للبلديات،  اخلتامي  واحلساب  امليزانية 
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ومراقبة  اإليرادات،  حتصيل  وكذلك  البلدية،  اإلدارات 
البلدية  فاملجالس  البلدية.  واالستثارات  البلدي  اإلنفاق 
البلدية،  املرشوعات  بتنفيذ  املتعلقة  والرامج  اخلطط  تقر 
مرشوعات  ودراسة  والصيانة،  التشغيل  ومرشوعات 
البلدية،  اخلدمات  نطاق  وحتديد  العمرانية،  املخططات 
ومرشوعات نزع امللكية للمنفعة العامة، وإنشاء البلديات 
الرسوم  وحتديد  البلديات،  فصل  أو  وضم  الفرعية، 
ونظم  البناء  وضوابط  رشوط  وحتدد  البلدية،  والغرامات 
املتعلقة  واملعايري  الرشوط  وكافة  األرايض،  استخدام 

بالصحة العامة وغريها من اإلجراءات البلدية. 
يف  البلدية  املجالس  متارسه  الذي  الكبري  الدور  وهذا 
التي  املسؤولية  أعضائها حتمل  يستلزم من  املحلية  التنمية 
وضعت عىل عاتقهم من خال ثقة الناخبن واالستجابة 
خال  من  املحلية  التنمية  واستحقاقات  ملتطلبات 
قرارات  إىل  يرتجم  فّعال  بشكل  بمهامهم  االضطاع 
بشكل  واملجتمع  الناخبن  احتياجات  تعكس  متوازنة 
نيابية  جمالس  تعتر  البلدية  املجالس  إن  وحيث  عام. 
أمهية  تأيت  املحي،  للمجتمع  ممثلن  منتخبن  أعضاء  تضم 
املشاركة السياسية، حيث ال يقتر أثرها فقط عىل مرحلة 
التصويت واالنتخاب بل يمتد إىل عمل املجالس وأدائها 
القرارات  ونوعية  بطبيعة  متمثلة  االنتخابية  الفرتة  طوال 
تطلعات  من  قرهبا  ومدى  املجالس  هذه  تتخذها  التي 

املجتمع االنتخايب واملجتمع ككل. 

5. الدراسة التطبيقية :
1.5 ـ العينة ومصادر البيانات 

يبلغ عدد املجالس البلدية يف اململكة العربية السعودية 

)2011-2015م(  الدراسة  حمل  االنتخابية  الفرتة  يف 
ينتخب  مقعد   2112 جمموعه  ما  متثل  جملس،   285
النصف  احلكومة  تعن  فيا  األعضاء  نصف  املواطنون 
احلر  أسلوب  عىل  الدراسة  هذه  اعتمدت  وقد  الثاين. 
البلدية  املجالس  كل  بيانات  استخدام  خال  من  الشامل 
يف كافة مناطق اململكة دون االعتاد عىل أسلوب العينات، 
وذلك لسببن: يعود أوهلا إىل أن هذه الدراسة هتدف إىل 
التعرف عىل مستوى فاعلية أداء املجالس البلدية من خال 
مراجعة القرارات التي تم اختاذها ومن ثم حتتاج الدراسة 
إىل بيانات تفصيلية عن كل هذه املجالس يتعذر وجودها 
يف الدراسات القليلة التي أجريت يف هذا املجال، وأيًضا 
من  نوع  أي  باستخدام  البيانات  عىل  احلصول  لصعوبة 
ودقيقة  كاملة  لبيانات  التوصل  يضمن  با  العينات  أنواع 
أما  استثناء،  با  املناطق  البلدية يف مجيع  املجالس  عن كل 
وفًقا  املجالس  هذه  متثيل  صعوبة  إىل  فيعود  الثاين  السبب 
التي  السكانية  للكثافة  أو  حلجمها  أو  اجلغرايف  للتوزيع 
ختدمها، ولذلك يصعب متثيل املجالس البلدية يف اململكة 

متثيًا موضوعًيا من خال العينات.
االعتاد  أو  الشامل  أسلوب احلر  أهم مميزات  ومن 
أن  للدراسة  املجتمع األصي  كافة عنارص ووحدات  عىل 
الوحدات  لتلك  اإلحصائية  البيانات  كافة  عىل  احلصول 
وتفصيي  عميق  بشكل  الظاهرة  دراسة  عىل  يساعد  قد 
ومتكامل با يضمن فحص كل جوانبها واجتاهاهتا ومسار 
تغريها، كذلك فإن استخدام أسلوب احلر الشامل يعتر 
رضورًيا يف حالة عدم توفر معلومات تفصيلية عن الظاهرة 
التي أجريت عليها  البحوث  الدراسة ويف حالة ندرة  قيد 
)Hartl & Clark, 2007) أيًضا  السابقة  والدراسات 
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بن  العاقة  حتليل  إىل  الدراسة  هذه  هتدف  عامة  وبصفة 
العربية  اململكة  يف  املحلية  االنتخابات  يف  املشاركة  نسبة 
ونظًرا  البلدية،  املجالس  أداء  فاعلية  ومستوى  السعودية 
لطبيعة الدراسة فقد تم االعتاد عىل البيانات الثانوية من 
السعودية. وحتقيًقا  العربية  اململكة  الرسمية يف  مصادرها 
لألهداف املقرتحة من قبل الباحث فقد اعتمدت الدراسة 
الصادرة  الرسمية  البيانات  ممثلة يف  الثانوية  البيانات  عىل 
عن التقارير اإلحصائية اخلاصة بالدورة االنتخابية الثانية 
البلدية والتي تصدر  املجالس  لعمل  )2011-2015م( 
من خال اإلدارة العامة لشؤون املجالس البلدية التابعة 
لوزارة الشؤون البلدية والقروية، وذلك بقصد احلصول 
انتخابات  يف  باملشاركة  اخلاصة  الرسمية  البيانات  عىل 
-2011( الثانية  االنتخابية  للدورة  البلدية  املجالس 
2015م( من حيث عدد الناخبن وعدد املقرتعن ونسب 
كافة  عىل  أيًضا  وللحصول  االنتخابات،  يف  املشاركة 
البيانات املتعلقة بمستوى فاعلية أداء املجالس البلدية عىل 
عدد  تقدير  خال  من  السعودية  العربية  اململكة  مستوى 
والقرارات  التنفيذ،  حتت  والقرارات   ، املنفذة  القرارات 

غري املنفذة يف املجالس البلدية.

2.5 الفرضية اإلحصائية للدراسة 
التي  النظرية  هتدف هذه الدراسة إىل اختبار الفرضية 
انتخابات  يف  املشاركة  نسبة  بن  العاقة  بدراسة  هتتم 
التي يمكن  املجالس  أداء هذه  البلدية، وفاعلية  املجالس 
تم  الدراسة  هذه  ويف  املتخذة.  القرارات  بنسبة  قياسها  
املجالس  تقارير  خال  من  البلدية  املجالس  أداء  قياس 
البلدية التي  تصنف القرارات املتخذة إىل قرارات منفذة،  

عىل  وبناء  منفذة.  غري  وقرارات  التنفيذ،  حتت  وقرارات 
اختاذها  تم  قرارات  هي  املنفذة  فالقرارات  التقارير  هذه 
الواقع   أرض  عىل  تنفيذها  وتم  البلدية  املجالس  قبل  من 
القرارات  وأما  بلدية،  خدمات  أو  مشاريع  يف  وجتسدت 
أن  إال  اختاذها  تم  التي  القرارات  فهي  التنفيذ  حتت 
القرارت  خيص  وفيا  اإلنجاز،  طور  يف  مازلت  املشاريع 
البدأ يف  غري املنفذة فهي قرارات تم اختاذها ولكن مل يتم 
تنفيذها عىل أرض الواقع بعد.  وانطاقا من هذا التعريف 
يمكن تفصيل هذه الفرضية األساسية للدراسة إىل ثاث 
بدراسة  األوىل  هتتم   ) فرضيات  ثاث  أو   ( عاقات 
البلدية  املجالس  انتخابات  يف  املشاركة  نسبة  بن  العاقة 
ونسبة القرارات املنفذة  يف حن تركز الثانية عىل العاقة 
ونسبة  البلدية  املجالس  انتخابات  يف  املشاركة  نسبة  بن 
القرارات حتت التنفيذ، أما الثالثة فتتمحور حول العاقة 
ونسبة  البلدية  املجالس  انتخابات  يف  املشاركة  نسبة  بن 

القرارات  غري املنفذة .
العاقة بن نسبة املشاركة يف انتخابات املجالس البلدية 
وجود  الدراسة  تفرتض  حيث   : املنفذة  القرارات  ونسبة 
انتخابات  يف  املشاركة  نسبة  بن  موجبة  ارتباطية  عاقة 
املجالس البلدية ونسبة القرارات املنفذة، با يعني أنه كلا 
زادت نسبة املشاركة يف انتخابات املجالس البلدية زادت 
أنه كلا  املنفذة، والعكس صحيح بمعنى  القرارات  نسبة 
البلدية  املجالس  انتخابات  يف  املشاركة  نسبة  انخفضت 

انخفضت نسبة القرارات املنفذة.
املجالس  انتخابات  يف  املشاركة  نسبة  بن  العاقة 
تفرتض  حيث   : التنفيذ  حتت  القرارات   ونسبة  البلدية 
الدراسة وجود عاقة ارتباطية موجبة بن نسبة املشاركة 
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حتت  القرارات  ونسبة  البلدية  املجالس  انتخابات  يف 
املشاركة  نسبة  زادت  كلا  أنه  إىل  يشري  الذي  األمر  التنفيذ، 
حتت  القرارات  نسبة  زادت  البلدية  املجالس  انتخابات  يف 
نسبة  انخفضت  كلا  أنه  بمعنى  صحيح  والعكس  التنفيذ، 
نسبة  انخفضت  البلدية  املجالس  انتخابات  يف  املشاركة 

القرارات حتت التنفيذ.
العاقة بن نسبة املشاركة يف انتخابات املجالس البلدية 
ونسبة القرارات  غري  املنفذة : ختتص هذه الفرضية بدراسة 
البلدية  املجالس  انتخابات  يف  املشاركة  نسبة  بن  العاقة 
الدراسة  تفرتض  حيث  املنفذة،  غري  القرارات  ونسبة 
املشاركة  نسبة  بن  عكسية  أو  سالبة  ارتباطية  عاقة  وجود 
املنفذة،  القرارات غري  البلدية ونسبة  املجالس  انتخابات  يف 

انتخابات  يف  املشاركة  نسبة  زادت  كلا  أنه  عىل  يدل  وهذا 
املنفذة،  غري  القرارات  نسبة  انخفضت  البلدية  املجالس 
والعكس صحيح بمعنى أنه كلا انخفضت نسبة املشاركة يف 
انتخابات املجالس البلدية زادت نسبة القرارات غري املنفذة.

3.5 نتائج التحليل الوصفي 
1.3.5 النتائج الوصفية لنسب املشاركة 

الوصفية  اخلصائص  عىل  التعرف  اجلزء  هذا  يستهدف 
العربية  اململكة  يف  البلدية  املجالس  يف  املشاركة  لنسب 
)2011-2015م(.  الثانية  االنتخابية  الدورة  يف  السعودية 
لعدد  الوصفية  املؤرشات  مجيع  عىل  يشتمل   )1( واجلدول 
الناخبن وعدد املقرتعن ونسبة االقرتاع خال هذه الدورة .

نسبة االقتراع عدد المقترعين عدد الناخبين المنطقة
35% 68589 194138 منطقة الرياض
29% 52181 179094 منطقة مكة المكرمة
44% 31351 70872 منطقة المدينة المنورة
34% 83084 244940 المنطقة الشرقية
43% 32254 74169 منطقة القصيم
47% 34796 74828 منطقة عسير
62% 32754 52919 منطقة حائل
47% 8094 17405 منطقة الباحة
49% 17054 35018 منطقة تبوك
42% 26336 62236 منطقة جازان
53% 13599 25571 منطقة نجران
58% 15882 27555 منطقة الجوف

66% 16585 24941 منطقة الحدود الشمالية

40% 432559 1083686 إجمالي المملكة

جدول )1(:
 المؤشرات الوصفية لنسبة االقتراع في الدورة االنتخابية الثانية )2011-2015م(
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يتضح من البيانات الواردة يف اجلدول )1( أن مناطق 
ثاثة  إىل  املسجلن  الناخبن  لعدد  وفًقا  تتوزع  اململكة 
أقسام: حيث يأيت يف القسم األول املناطق الكرى عالية 
وهي:  ناخب  ألف   100 عددها  يفوق  والتي  الكثافة 
املنطقة الرشقية ثم الرياض ثم مكة املكرمة عىل الرتتيب 
متوسطة  املناطق  ويتضمن  الثاين  القسم  يأيت  حن  يف 
الناخبن من )30 ألف  فيها عدد  الكثافة والتي يرتاوح 
إىل أقل من 100 ألف ناخب( وتتضمن: منطقة عسري ثم 
القصيم ثم املدينة املنورة ثم جازان وحائل ثم تبوك، بينا 
يشمل القسم الثالث املناطق منخفضة الكثافة )أقل من 
30 ألف ناخب( والتي تشمل كل من: منطقة اجلوف ثم 
نجران ثم احلدود الشالية وأخرًيا منطقة الباحة يف املرتبة 
االنتخابات  يف  املشاركة  بنسب  يتعلق  وفيا  األخرية. 
عدد  أن  إىل   )1( جدول  يف  الواردة  البيانات  فتشري 
الناخبن املسجلن يف الدورة االنتخابية الثانية )2011-

عدد  وكان  مواطن،   1083686 بلغ  قد  2015م( 
 432559 منهم  املقرتعن  أو  االنتخابات  يف  املشاركن 
اململكة ككل،  %40 عىل مستوى  بنسبة مشاركة  ناخب 
قد  الشالية  احلدود  منطقة  أن  إىل  البيانات  توضح  كا 
%66 وتلتها منطقة حائل  جاءت يف املرتبة األوىل بنسبة 
%62، ثم جاءت منطقة اجلوف ونجران  بنسبة مشاركة 
نسبة  كانت  حن  يف  الرتتيب،  عىل  و53%   58% بنسب 
املشاركة بمنطقة تبوك %49 يليها كل من عسري والباحة 
نسب  وكانت  منها،  لكل  بلغت47%  مشاركة  بنسبة 
املشاركة يف املدينة املنورة والقصيم وجازان %44 و43% 
الرياض  منطقة  بعدهم  وجاءت  الرتتيب،  عىل  و42% 
و34%،   35% بلغت  مشاركة  بنسب  الرشقية  واملنطقة 
األخرية  املرتبة  يف  املكرمة  مكة  منطقة  جاءت  وأخرًيا 
بنسبة مشاركة %29 كأقل مناطق اململكة من حيث نسب 

االقرتاع.

الشكل 1: نسب القرارات المتخذة
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املنفذة  القرارات  لنسب  الوصفية  النتائج   2.3.5
وحتت التنفيذ وغري املنفذة 

وهيدف هذا اجلزء إىل التعرف عىل اخلصائص الوصفية 
ألنشطة املجالس البلدية يف اململكة العربية السعودية يف 
خيص  فيا  )2011-2015م(  الثانية  االنتخابية  الدورة 
ترتيب املناطق من حيث تصنيف كل منطقة عىل حدة من 
املنفذة  التنفيذ وغري  املنفذة وحتت  القرارات  حيث نسبة 
من  الصادرة  اإلحصائية  التقارير  من  مًعا  مجعها  )بعد 
أمانة املجالس البلدية بوزارة الشؤون البلدية والقروية(، 
املجالس  أن  إىل  الرسمية  البيانات  تشري  عامة  وبصفة 
الدورة  خال  السعودية  العربية  اململكة  يف  البلدية 
االنتخابية الثانية )2011-2015م( قد نفذت 15783 
قرار   7344 التنفيذ  حتت  القرارات  عدد  بلغ  بينا  قرار 
التنفيذ  وحتت  املنفذة  القرارات  نسبة  بلغت  قد  أنه  أي 
مجلة  من   91.3% تقارب  بنسبة   23127 حوايل  مًعا 
البلدية يف اململكة  القرارات التي صدرت عن املجالس 
العربية السعودية خال الدورة الثانية، يف حن بلغ عدد 
 8.7% حوايل  بنسبة  قرار    2205 املنفذة  غري  القرارات 
البلدية  املجالس  عن  صدرت  التي  القرارات  مجلة  من 

خال نفس الدورة. 
أظهرت  فقد   )1( رقم  الشكل  يف  مبن  هو  وكا 
تقارب  بنسبة  أواًل  جاءت  قد  حائل  منطقة  أن  البيانات 
يف  التنفيذ  وحتت  املنفذة  القرارات  مجلة  من   94.5%
منطقة  ثم  الشالية  احلدود  منطقة  جاءت  ثم  اململكة، 
بلغت  أداء  بنسب  والثالثة  الثانية  املرتبتن  يف  الباحة 
كل  بعدمها  وجاء  الرتتيب،  عىل  و92.5%   92.7%

 90% بلغت  أداء  بنسب  املكرمة  ومكة  القصيم  من 
و%89.7 توالًيا، ثم جاء يف املرتبتن السادسة والسابعة 
كل من نجران والرياض بنسب أداء تقارب %88.4 ثم 
الثامنة  املرتبة  %88.1، وبعدمها جاءت منطقة عسري يف 
بنسبة أداء بلغت %87.2 وتلتها منطقة جازان بنسبة أداء 
%84.4 وتلتها املنطقة الرشقية يف املرتبة العارشة  بلغت 
يف  املنورة  املدينة  منطقة  جاءت  بينا   ،82% أداء  بنسبة 
وجاءت   ،81.7% حوايل  بنسبة  عرشة  احلادية  املرتبة 
أداء  بنسبة  عرشة  الثانية  املرتبة  يف  اجلوف  منطقة  بعدها 
الثالثة  املرتبة  يف  تبوك  منطقة  وجاءت  تقريًبا،   80.8%
عرشة واألخرية عىل مستوى اململكة بنسبة تقارب 77%.

نتائج حتليل معامل االرتباط   3.5
الفرضيات  اختبار  إىل  الدراسة  هتدف  اجلزء  هذا  يف 
املشاركة يف  نسبة  العاقة بن  بدراسة  التي هتتم  النظرية 
)القرارات  القرارات  ونسبة  البلدية  املجالس  انتخابات 
املنفذة(  غري  والقرارات  التنفيذ  حتت  والقرارات  املنفذة 
من  كل  إىل  القرارات  هذه  تفصيل  إىل  استناًدا  وذلك 
غري  وقرارات  التنفيذ  حتت  وقرارات  منفذة  قرارات 

منفذة
ومن الناحية اإلحصائية تم استخدام معامل االرتباط 
اخلطي البسيط )Pearson’s r(. ويمكن تلخيص نتائج 
العاقات االرتباطية بن نسب املشاركة كمتغري مستقل 
والقرارات  املنفذة  )القرارات  القرارات  ناحية وبن  من 
حتت التنفيذ والقرارات غري املنفذة( كمتغريات تابعة من 

ناحية أخرى يف اجلدول التايل:
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فيا خيص  العاقة بن نسبة املشاركة يف انتخابات 
تفرتض  املنفذة،  القرارات  ونسبة  البلدية  املجالس 
نسبة  بن  موجبة  ارتباطية  عاقة  وجود  الدراسة 
ونسبة  البلدية  املجالس  انتخابات  يف  املشاركة 
القرارات املنفذة، با يعني أنه كلا زادت نسبة املشاركة 
القرارات  نسبة  زادت  البلدية  املجالس  انتخابات  يف 
انخفضت  كلا  أنه  بمعنى  صحيح  والعكس  املنفذة، 
نسبة املشاركة يف انتخابات املجالس البلدية انخفضت 
يف  املوضحة  النتائج  وتشري  املنفذة،  القرارات  نسبة 
البسيط  اخلطي  االرتباط  معامل  أن  إىل   )2( جدول 
وهي   0.321 قيمته  بلغت  قد  بريسون(  )معامل 
قيمة معنوية عند مستوى احتايل 0.007 األمر الذي 
بن  معنوية  موجبة  ارتباطية  عاقة  وجود  عىل  يؤكد 
ونسبة  البلدية  املجالس  انتخابات  يف  املشاركة  نسبة 

القرارات املنفذة.
انتخابات  يف  املشاركة  نسبة  بن  العاقة  أما 
املجالس البلدية ونسبة القرارات حتت التنفيذ، حيث 
بن  موجبة  ارتباطية  عاقة  وجود  الدراسة  تفرتض 

ونسبة  البلدية  املجالس  انتخابات  يف  املشاركة  نسبة 
أنه كلا  إىل  الذي يشري  التنفيذ، األمر  القرارات حتت 
البلدية  املجالس  انتخابات  يف  املشاركة  نسبة  زادت 
زادت نسبة القرارات حتت التنفيذ، والعكس صحيح 
بمعنى أنه كلا انخفضت نسبة املشاركة يف انتخابات 
حتت  القرارات  نسبة  انخفضت  البلدية  املجالس 
التنفيذ، وتوضح النتائج املوضحة يف جدول )3( إىل 
أن معامل االرتباط اخلطي البسيط )معامل بريسون( 
قد بلغت قيمته 0.193 وهي قيمة معنوية عند مستوى 
عاقة  وجود  عىل  يؤكد  الذي  األمر   0.065 احتايل 
ارتباطية موجبة معنوية بن نسبة املشاركة يف انتخابات 

املجالس البلدية ونسبة القرارات حتت التنفيذ. 
انتخابات  يف  املشاركة  نسبة  بن  للعاقة  بالنسبة 
حيث  املنفذة،  غري  القرارات  ونسبة  البلدية  املجالس 
أو  سالبة  ارتباطية  عاقة  وجود  الدراسة  تفرتض 
املجالس  انتخابات  يف  املشاركة  نسبة  بن  عكسية 
البلدية ونسبة القرارات غري املنفذة، وهذا يدل عىل أنه 
كلا زادت نسبة املشاركة يف انتخابات املجالس البلدية 

جدول )2(:
 العالقات االرتباطية بين نسبة المشاركة في انتخابات المجالس البلدية والقرارات المتخذة

نسبة المشاركة في انتخابات المجالس البلدية
مستوى المعنويةمعامل االرتباط البسيطالمتغير

0.007***0.321نسبة القرارات المنفذة1
0.065*0.193نسبة القرارات تحت التنفيذ2
0.1140.107نسبة القرارات غير المنفذة3

** عاقة معنوية عند مستوى احتمالي 0.01*
* عاقة معنوية عند مستوى احتمالي 0.05*

عاقة معنوية عند مستوى احتمالي 0.1*
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والعكس  املنفذة،  غري  القرارات  نسبة  انخفضت 
يف  املشاركة  نسبة  انخفضت  كلا  أنه  بمعنى  صحيح 
انتخابات املجالس البلدية زادت نسبة القرارات غري 
املنفذة، ويتبن من النتائج املوضحة يف جدول )3( إىل 
أن معامل االرتباط اخلطي البسيط )معامل بريسون( 
عند  معنوية  غري  قيمة  وهي   0.114 قيمته  بلغت  قد 
عدم  عىل  يؤكد  الذي  األمر   0.107 احتايل  مستوى 
يف  املشاركة  نسبة  بن  معنوية  ارتباطية  عاقة  وجود 
غري  القرارات  ونسبة  البلدية  املجالس  انتخابات 

املنفذة.

نتائج حتليل االنحدار البسيط    5.5
يســـتهدف هـــذا اجلـــزء التعــــــرف عـــىل 
 Simple Linear( اســـتعال االنحـــدار البسيــــــط
ـــبة  ـــه نس ـــذي حتدث ـــري ال ـــان التأث Regression( لبي
ـــرارات املتخـــذة  املشـــاركة كمتغـــري مســـتقل عـــىل الق
كمتغـــري تابـــع ، ولقـــد تـــم إجـــراء االختبـــارات 
ــواع مـــن  ــة أنـ ــود ثاثـ ــار بوجـ ــذ باالعتبـ واألخـ
ـــرارات  ـــذة والق ـــرارات املنف ـــي : الق ـــرارات وه الق
ـــن  ـــذة. ويمك ـــري املنف ـــرارات غ ـــذ والق ـــت التنفي حت

إدراج النتائـــج يف اجلـــدول التـــايل:

الجدول)3(: 
نتائج االنحدار البسيط بين القرارات المتخذة ونسبة المشاركة في االنتخابات

المتغير التابع : قرارات المنفذة
مستوى المعنويةt value معامل االنحدار الجزئيbالمتغير الفرعي
0.2714.4070.002نسبة المشاركة

R Square =0.281; F value= 19.423***

المتغير التابع : قرارات تحت التنفيذ
مستوى المعنويةt value معامل االنحدار الجزئيbالمتغير الفرعي

0.2041.4860.147نسبة المشاركة
R Square =0.042; F value= 2.172

المتغير التابع : قرارات غير منفذة
مستوى المعنويةt value معامل االنحدار الجزئيbالمتغير الفرعي
0.1561.1140.270نسبة المشاركة

R Square =0.025; F value= 1.242

** عاقة معنوية عند مستوى احتمالي 0.01*
* عاقة معنوية عند مستوى احتمالي 0.05*

عاقة معنوية عند مستوى احتمالي 0.1*
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تأثري نسبة االقرتاع عىل تفسري مستوى  للتحقق من 
نموذج  استخدام  من  املنفذة  القرارات  نسبة  يف  التباين 
بلغت  قد   F قيمة  أن  ناحظ  البسيط  اخلطي  االنحدار 
19.423 وهي قيمة معنوية عند مستوى احتايل 0.01، 
كا بلغت قيمة معامل االنحدار اجلزئي 0. 271 وهي 
 )4.407( قيمة ت  إىل  استناًدا  تأثري معنوي  قيمة ذات 
النتائج  هذه  إطار  ويف   ،  0.002 معنويتها  ومستوى 
 0.281 حوايل  التحديد  معامل  أي   R2 قيمة  بلغت 
وهذا يعنى أن اإلسهام الفريد لنسبة االقرتاع عىل نسبة 
القرارات املنفذة يف املجالس البلدية قد بلغ حوايل 28% 

تقريًبا.
عىل  االقرتاع  نسبة  تأثري  من  التحقق  خيص  فيا  أما 
التنفيذ  حتت  القرارات  نسبة  يف  التباين  مستوى  تفسري 
يف إطار استخدام نموذج االنحدار اخلطي البسيط، فقد 
أظهرت النتائج أن قيمة F قد بلغت 2.172 وهي قيمة 
قيمة  بلغت  كا  احتايل،  مستوى  أي  عند  معنوية  غري 
0.204 وهي قيمة ذات تأثري  معامل االنحدار اجلزئي 
ومستوى   )1.486( ت  قيمة  إىل  استناًدا  معنوي  غري 
قيمة  بلغت  النتائج  هذه  إطار  ويف   ،0.147 معنويتها 
0.042 وهذا يعنى أن  R2 أي معامل التحديد حوايل 
اإلسهام الفريد لنسبة االقرتاع عىل نسبة القرارات حتت 

التنفيذ يف املجالس البلدية قد بلغ حوايل %4 تقريبا.
وأخرًيا جاءت نتائج التحقق من تأثري نسبة االقرتاع 
عىل تفسري مستوى التباين يف نسبة القرارات غري املنفذة 
كا  البسيط  اخلطي  االنحدار  نموذج  استخدام  حسب 
يي: بلغت قيمة  )F )1.242وهي قيمة غري معنوية عند 

االنحدار  معامل  قيمة  بلغت  كا  احتايل،  مستوى  أي 
معنوي  غري  تأثري  ذات  قيمة  وهي   0.156 اجلزئي 
معنويتها  ومستوى   )1.114( ت  قيمة  إىل  استناًدا 
أي   R2 قيمة  بلغت  النتائج  إطار هذه  )0.207(، ويف 
معامل التحديد حوايل 0.025 وهذا يعنى أن اإلسهام 
الفريد لنسبة االقرتاع عىل نسبة القرارات غري املنفذة يف 

املجالس البلدية قد بلغ حوايل %2.5 تقريبا. 
مع  تتوافق  الدراسة  هذه  نتائج  فإن  عامة  وبصفة 
االقرتاع  نسبة  بن  تربط  التي  الدراسات  من  الكثري 
عام  بوجه  احلكومي  األداء  ونوعية  االنتخابات  يف 
 )Powell, 1982 Jackman 1987; Blais مثل: 
الكثري  مع  الدراسة  هذه  نتائج  تلتقي  كذلك   .2006(

دراسة  مثل:  املحي  بالشأن  هتتم  التي  الدراسات  من 
(Hoffmann-Martinto et al. 1996( التي أشارت 

احلكم  ونوعية  التصويت  نسبة  بن  الطردية  العاقة  إىل 
بتحقيق  وعاقته  املحلية  املجالس  أداء  وفاعلية  املحي 
الرغم  املحلية وحتسن اخلدمات. وعىل  التنمية  أهداف 
بأداء  وعاقتها  االقرتاع  نسبة  عن  الدراسات  قلة  من 
خاصة  السعودية،  العربية  اململكة  يف  املحلية  املجالس 
نتائج هذه  أن  إال  واملناطق  البلديات  كافة  عىل مستوى 
 )2014( السديري  دراسة  نتائج  مع  تتشابه  الدراسة 
طردية  عاقة  وجود  حول  خاصة  الرياض  منطقة  عن 
والتحسن  البلدية  االنتخابات  يف  املشاركة  مستوى  بن 
اعتبار  إىل  خلصت  قد  والتي  البلدية،  املجالس  أداء  يف 
أن املشاركة السياسية متثل طريقة غري مبارشة يف ممارسة 
ضغوط هتدف إىل حتسن أداء البلديات وذلك من خال 
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عن  الدراسة  هذه  وختتلف  التنموية.  املرشوعات  تنفيذ 
دراسة السديري )2014( من حيث املنهجية واملؤرشات 
املستخدمة يف تقييم العاقة بن املشاركة السياسية وأداء 
املجالس البلدية، فبينا حتلل دراسة السديري )2014( 
املشاركة  حول  البلدية  املجالس  أعضاء  انطباعات 
السياسية بمعنى التفاعل مع املواطنن-وليس االقرتاع 
العاقة  تقيس  الدراسة  فهذه  االنتخابات—  يف  الفعي 
القرارات  ونوعية  الفعي  التصويت  نسب  بن  املبارشة 
وتأثري  املشاركة  أمهية  يف  األعضاء  رأي  وليس  املتخذة 

ذلك عىل أدائهم.

 6. االستنتاجات والتوصيات:
النتائج  من  جمموعة  إىل  الدراسة  هذه  توصلت 
ارتباطية  عاقة  وجود  النتائج  أثبتت  حيث  التحليلية 
موجبة معنوية بن نسبة املشاركة يف انتخابات املجالس 
البلدية وكل من نسبة القرارات املنفذة والقرارات حتت 
الدراسة  نتائج  تؤكد  وعموًما  سواء.  حد  عىل  التنفيذ 
عىل أمهية دور مشاركة املواطنن يف االنتخابات املحلية 
يف  كبري  أثر  من  له  ملا  البلدية  املجالس  أعضاء  واختيار 
هذه  نتائج  وتؤكد  املجالس.  هذه  إنجاز  مستوى  رفع 
املشاركة  يف  املواطن  دور  تفعيل  أمهية  عىل  الدراسة 
املجالس  ألعضاء  أكر  متثيل  فرص  ودعم  السياسية 
البلدية املنتخبن، خاصة مع إطاق رؤية اململكة 2030 
بشكل يضع املواطن يف قلب املسؤولية الوطنية، يف إطار 
باعتباره رشيًكا وعنًرا أساسًيا يف نجاح  التعامل معه 
حيث  من  الطموحة  الرؤية  هذه  وخطط  برامج  تطبيق 

كونه صانًعا ومستفيًدا يف ذات الوقت من برامج التنمية 
الشاملة يف اململكة. 

التي  احلالية  االنتخابية  الدورة  أن  من  الرغم  وعىل 
قد   - الدراسة  حمل  ليست   - 2015م  عام  ابتدأت 
األعضاء  عدد  زيادة  حيث  من  كبرًيا  تطوًرا  شهدت 
باملشاركة  للمرأة  الساح  وكذلك  الثلثن  إىل  املنتخبن 
بد من  اململكة، فا  تاريخ  االنتخابات ألول مرة يف  يف 
توعية  برامج  وضع  خال  من  اإلنجازات  هذه  تعزيز 
السعودية  املرأة  اجتاعية وسياسية برورة تفعيل دور 
كرشيك رئيي يف عملية التنمية وكمحرك وطني لكافة 
جهة  من  العمل  وكذلك  التنفيذية،  وبراجمها  خططها 
عن  البلدية  املجالس  أعضاء  مجيع  اختيار  عىل  أخرى 

طريق االنتخاب. 
والبد من اإلشارة هنا إىل رضورة صياغة اسرتاتيجية 
املجالس  أداء  فاعلية  مستوى  ملراجعة  متكاملة  وطنية 
ودراسات  مسوحات  عىل  استناًدا  اململكة،  يف  البلدية 
شاملة لتقييم بيئة العمل البلدي والتعرف عىل املشكات 
التي يمكن أن تكون عائًقا أمام حتقيق األهداف املنشودة 
للتنمية املحلية. فتطوير أداء املجالس البلدية يف اململكة 
يستلزم توفري قواعد بيانات متكاملة عن أعداد املواطنن 
إىل  الديموغرافية،  وخصائصهم  اجلغرايف  وتوزيعهم 
التنمية  وأولويات  باحتياجات  اخلاصة  البيانات  جانب 
االجتاعية واالقتصادية. وتؤكد الدراسة يف هذا اإلطار 
لقياس  عملية  آليات  بتطوير  االهتام  رضورة  عىل 
اعتاد  خال  من  وذلك  املجالس  تلك  أداء  مستوى 
جمموعة من املعايري التنموية ومؤرشات األداء مع تفعيل 
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صياغة  يف  واملواطنن  املحلية  القيادات  إرشاك  فرص 
هذه اآلليات التطبيقية. كا تقرتح الدراسة أيًضا صياغة 
يتناسب   )KPIs) األداء  مؤرشات  لقياس  عام  مركب 
مع املسؤوليات واملهام املنوطة باملجالس البلدية، وذلك 
إطار  ويف  دوري  بشكل  اإلنجاز  مستوى  عىل  للوقوف 
األداء  مؤرشات  يف  التوسع  جانب  إىل  متتابع،  زمني 
باالعتاد عىل العديد من املقاييس وليس نسبة القرارات 

املنفذة وحتت التنفيذ وغري املنفذة فقط. 
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pling size difficulty of dealing with those companies. 
Therefore, for future research, running an online survey 
could have easily generated more responses. Finally, 
the limitation of establishment of a self-developed re-
search model does exist. The model needs more future 
research by narrowing the gap that some variables need 
to be measured by further analysis and methodological 
technics. Also, the culture aspect of the research was 
hardly to measure and adjust with entire model as the 
culture was tested by the survey questions. 
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Also Figure 2 shows that the enablers of turning the 
organization to become green have different influences 
in this area and the measure of the contribution of each 
factor )enabler). By calculating KMO, one can realize 
the role of each factor in the process of turning the or-
ganization to become green. 
Thus, KMO measurement is useful when multiple in-
dicators are used to prove certain ideas. Moreover, the 
related literature showed that the degree of the contri-
bution of the factor according to its value is as follows: 
0.5 – 0.7 Mediocre, 0.7 – 0.8 Good 0.8 – 0.9 Great and 
above 0.9 excellent )Pallant, 2006; Lu et al, 2007). For 
the current study, KMO values were as shown in Table 
2: green HR practices 0.824 Great green organization 
behaviour 0.931 Excellent green culture 0.580 Medio-
cre green production 0.500 Mediocre green employees 
0.843 Great.
We can also find that green behaviour has excellent al-
pha level, followed by green employees, and these two 
indicators are some of the outcomes of human resource 
management. 
With five hypotheses, the study was conducted to mea-
sure the effect of each factor on creating green organi-
zations. Data analysis showed that HR practices have a 
statistically significant effect on creating green organi-
zations and green behaviour, green products and com-
petition through green employees. Therefore, all of the 
hypotheses were accepted except )H3) which stipulates 
”There is a relationship between green culture and 
creating green employees, green product and compe-
tition“. This means that green culture is still weak in 
Saudi organizations.
For hypotheses testing, student test was used to calcu-
late )CR), which indicates that if )CR) was over 1.96 
which is the theoretical measurement, the hypothesis is 
accepted )McDonald, 2014). Accordingly, all hypothe-
ses were accepted except )H3) which stipulates ”There 
is statistically significant relationship between green 
culture and acquiring green employee, green product 
and competition“. This may be the result of customers’ 
perspectives that corporate culture should transform 
toward the protection of environment rather than the 
maximization of profit through producing green prod-
ucts )D’Souza et al., 2006). 
Data analysis shows a significant effect of green HR 
practices and organizational behaviour on creating 
green employee, green product and competition. In this 
regard, Parthima & Misra )2013) pointed out that green 

HR practices create awareness among employees and 
build engagement, which helps organizations to oper-
ate through green instructions and methods.
Therefore, the findings of this study are nearly consis-
tent with Konar and Cohen’s study )2006) who stated 
that the green behaviour of green organization through 
green employees will enhance the market value which 
can be considered as environmental performance. This 
green behaviour should guide the organization to pro-
vide green products, especially because the consumer 
will evaluate the product on the basis of what may re-
sult from using it of harm and benefit  )Lindenberg & 
Steg, 2007).

9. Recommendations and future researc
 
Environment protection is very important for societies. 
Therefore, the researcher recommends that Saudi or-
ganization managers should deal with environmental 
values seriously. Saudi organizations should focus on 
training employees in green countries. Saudi formal 
legislations should include explicit provisions for the 
protection of the environmental values.
Further research in green human resource management 
and environmental business is needed. It will be useful 
to examine green human resource management to be-
come committed to the field of business and research. 
Further research might compare and measure different 
variables. Research could explore, for example, oth-
er studies population and industrial sector. Future re-
search approaches can highlight integrating green HR 
practices into environmental business. For example, 
certain corporate cultures have shaped individual atti-
tudes with regard to the environment or other sustain-
ability challenges )Muster & Schrader, 2011). There-
fore, future research should address the indirect effects 
of linking green HR to environmental management. 

10.  Limitations of the study

Some of the study limitations are related to time and 
finance. Lack of financial resources affected the study 
scope and limited the number of samples. Moreover, 
the study was not clearly understood by some partic-
ipants at the managerial level; the concept )green) in 
business environment is new in Saudi Arabia. In addi-
tion,  accessing and collecting data from companies are 
time consuming, not to mention population and sam-
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7.7 Hypotheses testing

The validation of the hypotheses is tested by the 
Student’s T-Test. Thus, the hypothesis is accept-
ed if the calculated student’s T-Test )CR( is higher 
since the theoretical student’s T-Test is set to 1.96, 

Table )5) output shows standard errors, critical ratios, 
and p-values for the regression weights. No p-value is 
listed for the green culture values variable because it 
was more than )0.05). Moreover, green HR practice, 
green organization behaviour and the measuring output 
variables )greening employees, green product and com-
petition) have p-values smaller than )0.05) significance 
level. In this order, Table )5) shows that all hypotheses 
are confirmed, except for H3.

8 Discussion 

The main purpose of this study is to reveal the opinions 
of the employees of Saudi private and public organiza-
tions about the enablers of turning an organization into 
an environmental or green organization. The proposed 
enablers were included in a questionnaire distributed to 
the sample members with some questions about each one 
in order to measure the reliability that describes internal 

then the student’s T-Test calculated )CR( should 
be greater than 1.96 to confirm the hypothesis of 
a direct relationship. The significant test at the 
0.05 level obtained if its value exceeds 1.96 and at 
the 0.01 level when its value exceeds 2.56 )Hoyle, 
1995(.

consistency. Cronbach’s Alpha for the proposed enablers 
was between 0.876 and 0.939. The greatest measure was 
for green behaviour while the lowest measure was for 
green HR practices. But the literature has assured that the 
accepted value of Cronbach’s should be between 0.5 and 
0.7, )Pallant, et al, 2007). So, the reliability of the ques-
tionnaire is very strong. Some researchers like Hayes & 
Krippendorff )2007) pointed out that Cronbach’s Alpha 
is a statistical measurement for the ratio of consistency 
among the respondents when numerical judgments are 
applied to a set of units. Accordingly, Table 2 shows 
that green behaviour had the highest level of consisten-
cy )0.939), followed by green employees )0.920).This 
result means that the human element plays an essential 
role in environmental modelling for organizations. Also, 
as shown in Table 3, the discriminate validity for all con-
structs significantly exceeds the squared inter construct 
correlations associated with the construct. Therefore, the 
validity of all constructs is accepted.

Table 5: Checking the Direct Effects

Hypotheses Estimate S.E. C.R. P Hypothe-
ses test 

H1 :Green product and competition ←  Green organizational be-
haviour
←  Green_orga_beha

0,550 0,077 7,171 ***
Accepted

H2 :Green product and competition ← Green culture -0,315 0,073 -4,335 *** Accepted

H3 :Green employee ←  Green culture 0,009 0,061 ,150 0,880 Rejected

H4. :Green employee ←  Green organizational behaviour 0,595 0,078 7,660 *** Accepted

H5 :Green product_and competition←Green HR practices 0,371 0,088 4,218 *** Accepted

H6 :Green employee ←  Green HR practices 0,279 0,084 3,314 *** Accepted

*** < 0.01
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The test of the model adequacy allows us to validate 
it. Thus, it is evident that the twelve items related 
to green HR practices, green organization behaviour 
and green culture values load on the common fac-
tor while the standardized regression weights for the 
three values are near 1 and above except for )green 
culture) item related to green culture factor was ).89) 
which indicates adequate sampling and the values 
appear to have a relationship with the hypothesized 
model factors. Additionally, three factors )green HR 
practice, green organization behaviour and green 
culture) explain consistency about 63% -98% of the 
variance in most of the twelve items. However, the 
variance )Green culture) is the poorest among the 
economic indicators of green culture value, with a 
R2 of 0.18 with adequate standardized regression 
weight of 1. Meanwhile, the model items have a pos-
itive corresponding R2 of 0.0 meaning that model 

factors explain practically positive variance in these 
items. The χ2 statistic of 99.6 )df=113) is very large. 
Hair, Anderson, Tatham and Black )1995) and Mo-
hammed )2015) recommend checking the below in-
dexes to estimate the quality of the research model 
fit.
Byrne )2001) and Hu & Bentler )1999) recommend 
a GFI and AGFI above 0.90 as indicated in Table )4). 
Furthermore, they indicate that the RMSEA index 
tolerated value is less than 0.06 for model fit and Ta-
ble )4) shows the value is 0.05 in our model. The 
same is with NFI RFI, TLI IFI and CFI indexes that 
are exceeding the 0.90 threshold. 
Although, Lu et al. )2007) and Hair et al. (2006( 
indicated that Normed χ² )CMIN/DF) tolerate to be 
less than 3. Moreover, the comparison of the index 
AIC, CAIC and ECVI to the values of the saturated 
model affirmed the parsimony of our default model.

The Indices of Absolute Adjustments

GFI : Goodness of Fit Index = 0,927 ≥ 0.9

AGFI : Adjusted Goodness of Fit Index = 0,901 ≥ 0.9

RMSEA : Root-mean-square error of approximation = 0,000 < 0,05

Incremental index

NFI :Normal Fit Index = 0,949 ≥ 0.9

RFI :Relative Fit Index = 0,938 ≥ 0.9

TLI :Tucker Lewis Index= 1,009 ≥ 0.9

CFI :Comparative Fit Index = 1,000 ≥ 0.9

IFI :Incremental fit Index = 1,008 ≥ 0.9

Parsimony index

CMIN/DF :the relative chi-square = 99,227/113= 0,878 < 1

AIC: Akaike Information Criterion = 179,227 < 306,000

CAIC: Consistent AIC = 339,653 <919,627

ECVI: Expected Cross-Validation Index = 1,203 < 2,056

Table 4: Assessment of the Adjustment of the Global Model
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Moreover, Table )3) shows that measurement has good 
convergent validity because of )P vc> 0.5). Hair et 
al. )2006) recommends the method used here for es-
teemed discriminate validity. The discriminate validity 
is recognized by the variance extracted value; whether 
or not it exceeds the squared inter construct correla-
tions associated with that construct )Fornell & Larcker, 
1981). For that reason, the discriminate validity can be 
confirmed for all constructs.

7.6 Structural model 

The path diagram displays the standardized regression 
weights )factor loadings) for the common factor and each 
of the indicators )Figure 2). The squared multiple correla-
tion coefficients )R2), describing the amount of variance the 
common factor accounts for in the observed variables, are 
also displayed. Additionally, a χ2 )chi-square) statistic is 
listed in the column between the tools and the path diagram.   

Construits 1. 2. 3. 4. 5.
Convergent validity )ρvc( 0,99 0,53 0,65 0,69 0,64
SQART )ρvc( 0,99 0,72 0,80 0,83 0,80
1.Green HR practice 1
2.Green organizational behaviour 0,145 1
3.Green culture 0,245 0,171 1
4.Green product 0,279 0,498 0,160 1
5. Green employee 0,296 0,591 0,156 0,417 1

Table 3: Analysis of Convergent Validity and Discriminate Validity

Figure 2: Structural model
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7.4 The Exploratory factor analysis )EFA(

The exploratory factor analysis allows us to purify the 
scales and define the structure of factors to be studied 
)Abdul-Halim & Che-Ha, 2009). The Bartlett‘s Test 
of Sphericity that is significant at p<0.05 and Kai-
ser-Mayer-Olkin )KMO) designates the measure of 
sampling adequacy )Hair, Black, Babin, Anderson & 
Tatham , 2006). The KMO value between 0.5 and 0.7 is 
mediocre, 0.7 and 0.8 is good, 0.8 and 0.9 is great and 
above 0.9 is excellent )Tennant & Pallant, 2006; Pal-
lant, 2007). Lu and Chan )2007) recommend the item-
to-total correlation should be more than 0.50 score. 
Table )2) shows all Bartlett’s Test scores are significant 
at 95% and the KMO range from 0.500 and 0,931. The 
item-to-total correlation scores range from 0.696 to 
0.862 for the 17 retained indicators that verified factor 
loadings above 0.50. Moreover, the explained variance 
is 70% for all scales.
The dimensionalities of the scales were inspected by 
the principal components analysis )PCA). The Eigen 
values exceeded the number of factors or dimensions 
for each scale )Hair et al., 2006). Henceforward, it in-
dicates the factor analysis is suitable even though the 
sample size for this study was small. The reliability 
is the degree to which the scales measure the stud-
ied construct )Perrien, Cheron & Zins, 1984). Sub-
sequently, the reliability test is performed using the 

Cronbach’ Alpha )1951) and Jöreskog’ Rho )1971).
The conventional threshold that involves reliability is 
Cronbach’s Alpha value higher than 0.7% )Duhachek 
& Iacobucci, 2005). Moreover, Mohammed )2015) en-
sures that the threshold for acceptance of Cronbach’s 
Alpha for judging good internal consistency of mea-
surement scales that constructed our research model is 
0.8. The results indicate that all values of Cronbach’s 
Alpha are greater than 0.8. Thus, all measurements of 
our research have a good level of reliability )Fornell & 
Larcker, 1981 and Roussel et al., 2002).
The Jöreskog’s Rho Test is an essential alternative to 
Cronbach’s Alpha because it takes into account the 
measurement error and is less sensitive to the number 
of items analyzed )Odin & Valette-Florence, 1996). 
The Jöreskog’s ρ is greater than 0.8, thus it designates 
good reliability of scale while 0.7 is acceptable ac-
cording to Fornell & Larcker )1981).

7.5 Confirmatory Factor Analysis )CFA(

After the exploratory analysis is made, the confirma-
tory analysis is conducted through the tests of conver-
gent validity and discriminate validity )Straub, 1989). 
According to Hair et al. )2006), the standardized factor 
loading must have at least a loading estimate of 0.5. 

Purification Reliability 

Constructs Eigen values % of Variance
Bartlett’s Test of Spheri-

city Cronbach’s 
α

Jöreskog’s 
ρKMO Signification

Green HR practices 2.922 73,043 0,824 0,000 0,876 0.99
Green organization 4,595 76,585 0,931 0,000 0,939 0.88

Green culture 1,803 90,144 0,500 0,000 0,891 0.79

Green product 1,823 91,133 0,500 0,000 0,903 0.82

Green employee

3,212 80,308 0,843 0,000 0,920 0.84

We delete the item Green employee to increase Cronbach’s α from 0,916 to 
0,920

 Table 2: Purification and Reliability of Measurement
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7. Study hypotheses 

The following hypotheses reflect the model in terms of 
cause and effect. Green product, green competition and 
green employee are explained by the variables of green 
organizational behaviour, green culture and green HR 
practices. Moreover, the student test is used to confirm 
the research hypotheses at the level of 5% that obtained 
if )CR) value exceeds 1.96.  

)H1) There is a statistically significant positive effect of 
green organizational behaviour on creating green 
product and competition.

 (H2) There is a statistically significant positive effect 
of green culture on creating green product and 
competition.

(H3( There is a statistically significant positive effect of 
green culture on acquiring green employees.

)H4) There is a statistically significant positive effect of 
green organizational behaviour on acquiring green 
employees. 

)H5) There is a statistically significant positive effect 
of green HR practices on creating green product 
and competition.

)H6) There is a statistically significant positive effect of 
green HR practices on acquiring green employees.

7.1  Methodology 

This research examines the causal relationships be-
tween the variables. The empirical approach is more 
useful in conducting this research. In this regard, Will-
ing )2000) pointed out that empirical data will help in 
the decision making about the value of the proposed 
changes. So, the application of this model in the current 
research presupposes that the variable ”green HR prac-
tices“ may lead to an expected effect change, name-
ly, ”green employees“ and ”green product and com-
petition“, and so on for the other variables. Blonigen 
)2005) reported that empirical analysis is most likely 
to find evidence of occurrence of expected changes of 
the research model between relations. 
The participants in this research are Saudi organiza-
tions in both private and public sectors from different 
areas, with a sample of 168 employees aged between 
23-60 years, included 100 men and 100 women from 
different managerial levels.

The participants were selected using the random 
sampling method from the top ten public and private 
organizations in different industrial fields in the Sau-
di Chamber of Commerce. Then, 100 questionnaires 
were administered to the employees of these organi-
zations. They were selected for the process of prima-
ry data collection. The secondary data was collected 
from 168 employees from Saudi private and public 
organizations.

7.2  Study instruments 

In order to verify the validity and reliability of the re-
search hypotheses, a questionnaire was designed. It 
included 25 items— divided into 5 categories — and 
covered the scope of green human resource manage-
ment. It was a 5-point Likert-type scale ranging from 
strongly disagree )1) to strongly agree )5). It aimed 
to identify the effect of green HRM practices, green 
organization behaviour, and green culture on green 
employee, green product and competition. Employees 
were asked to respond to each statement that measures 
the study variables. The questionnaire was validated by 
a list of randomly chosen managers from both private 
and public sectors. Based on the managers’ comments, 
some modifications were made, after which the ques-
tionnaire was valid for this study. The questionnaire 
was administered to a sample of 20 employees from 
different organizations. Reliability was measured using 
Cronbach’s alpha coefficient. The statistical analysis 
shows that Cronbach’s alpha coefficient for the whole 
sample was 0.82.

7.3 Data analysis

Structural equation modelling was applied to mea-
sure the relationships between constructs of the 
structural variables )Rourke & Hatcher, 2013) 
through exploratory and confirmatory factor analysis 
and path analysis by testing causal modelling, in ad-
ditional to covariance, and latent variable. Therefore, 
it becomes necessary to use ”AMOS“ technique to 
measure the degree of contribution of each construct 
in achieving the proposed situation desired. AMOS 
is an extra technique of the SPSS statistical model. It 
is mainly used for structural modelling )Mackinnon, 
2008).
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Figure :1  Study Model of Green Human Resource Management Practice )GHRM(

The above constructs were measured using the following scales:

Constructs Items

Green HR practices

	• Encouraging employees to work more environmentally friendly 
	• Using web or teleconferencing to cut down the travel cost
	• Training program for employees on green practices
	• Recruiting employees with green skills

Green organization

	• Offering recycling programs for office products
	• Installing automatic shut-off for equipment
	• Donating office furniture to employees or local charity
	• Partnership with environmentally friendly suppliers
	• Green competencies: employee knowledge and skills about greening
	• Employee green  attitude and behavior

Green culture
	• Avoiding  personal relations in recruitment, training and reward pro-
cess
	• Applying rules for employee right such racism

Green product
	• Brand recognition
	• Competitive advantage
	• Product quality 

Green employee perfor-
mance

	• Increased employee morale
	• Increased employee retention
	• Increased performance
	• Increased employee loyalty

Table 1: The Measurements of the Research Variables
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green human resource management GRHM practices 
in return of green supply chain practices and how the 
firms will lead high performance toward society. How-
ever, the study shows a moderate significant relation-
ship between GHRM and performance.
Tariq and Ahmad )2016) stated that green employee 
empowerment is considered a new research field. Their 
research broadens and enhances the future direction 
of green workforce concepts and discusses the term 
”green employee empowerment“ and its relation to a 
social capital and work environment.
In light of the above literature review, the researcher 
decided to conduct this study according to the quanti-
tative approach. For the purpose of data collection, a 
questionnaire was designed and distributed to a total 
number of 168 Saudi employees in private and public 
organisations. The study is built on certain hypothe-
ses using comprehensive variables to measure the im-
pact of each independent variable )green HR practice, 
green organization, and green culture) on the depen-
dent variables )green product and green employees 
performance). It is worth mentioning that a great body 
of literature used similar approaches to investigate the 
scope of green human resource management using dif-
ferent levels of analysis. 
For example, Prathma and Misra )2013) used the green 
human resource management approach to evaluate 
green behaviour in terms of the connection between 
organizations and environmental pollution. Tariq and 
Ahmad )2016) utilized the same approach to investi-
gate the link between different applications of the mod-
el in different areas of the study. Fayyazi )2015) aimed 
to identify the obstacles of green human resource man-
agement in oil industry by using the quantitative ap-
proach. These studies, among others, confirm the im-
portance of this approach to assess the different levels 
of analysis and areas of study. In particular, Fayyazi 
provided a more useful and reliable model for inves-
tigating issues related to GHRM. Similarly, Bernard 
)2011) pointed out that Cronbach’s alpha quantitative 
approach is a statistical test to measure the correlation 
of variables with one another.

6. The Study model 

The theory model )Figure.1 below) shows the relation-
ship between the constructs mentioned in the review. 
Wright, Gardner, Moynihan and Allen )2005) pointed 

out that the explanations to such models should show a 
possible connection between the causes and the effects. 
Other authors like Sokovic, Pavletic and Fakin (2005( 
stated that the cause and effect is a matrix diagram that 
depends on research model variable’s relations.
The study model tests the relationships between vari-
ables, in the sense that an effect results from a par-
ticular cause where green HR practices, green orga-
nization and behaviour, green culture are the causes; 
green product, competition and green employees rep-
resent the effects. The study variables in the context of 
GHRM are defined as follows:
• Green HRM practices: Human resources man-

agement policies should be directed to achieve 
environmental sustainability through teaching the 
staff that the organization needs to be environmen-
tally friendly by linking the HRM practices with 
the social responsibility )Mandip, 2012).

• Green organization: A green organization is 
characterized by resource care. It should avoid 
harming the environment and people through rea-
sonable utilization of natural resources. It should 
also provide ecological products )Baum & Ship-
ilov, 2006).

• Green culture: Organizations should adopt a cul-
tural fix model to incorporate the environmental 
values into the heart of the firm’s culture to sup-
port the environmental capabilities that competi-
tors would find hard to imitate. 

• Green employee performance: It is an employee 
who embraces the environmental culture of the or-
ganization. He believes in this culture and practic-
es it within the scope of his job. He also receives 
support and motivation from senior management 
in the organization. )Erdogan, Bauer & Taylor, 
2015).

• Green product: Green products require the appli-
cation of green production chain starting from the 
preparation of raw materials until the product sup-
ply in the market. This system should be preceded 
by a real coordination between the organization, 
population, and government legislations )Bau-
mann, Boons & Bragd, 2002).

The GHRM approach determines the way in which the 
green HR practice )Figure 1), green organization and 
behaviour, green culture and the model outcomes per-
formance are represented in green product and compe-
tition and green employees.
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development of employees. In this regard, Aguinis and 
Kraiger )2009) pointed out that training activities have 
a positive impact on the performance of individuals 
and teams.
Recently, environmental awareness has developed 
new obligations on individuals, organizations, and 
governments )Wagner, 2013). These obligations were 
the result of many factors. In the first place, we are all 
aware that resources are limited, and globalization and 
economic openness led to a race for obtaining produc-
tive natural or human resources. Masria and Jaaron 
)2016) argue that the rational use of resources in order 
to maintain them is now among the favourite environ-
mental practices of green governments, green orga-
nizations and green societies. However, Leszczynska 
)2016) stipulates that the challenge of HR profession-
als is broadening the scope of green HRM related to the 
transformation of green work environment. 
Masria and Jaaron )2016) mentioned that HR practic-
es in the organisation have led to environmental work 
system through Green Human Resources Management 
)GHRM) practices. This will result in high employ-
ee’s organizational performance for organisations’ 
sustainability and values, hence, increasing efficiency. 
Moreover, Masria and Jaaron’s )2016) study examines 
the implemented GHRM practices by evaluating the 
impact of the environmental performance; their study 
shows the significant effect of the implementation of 
GRHM. Recently, the integration of environmental 
management into GHRM and HRM practices has be-
come much more necessary )Fayyazi, 2015).
Moreover, the rules of corporate governance require 
business organizations to act according to environ-
mental values )Rusinko, 2015), which is true for green 
organizations in particular. In order to adapt to this 
new situation, organizations realized that the human 
element is basic to this tendency especially when man-
agers encourage green behaviour among employees. 
Therefore, many organizations around the world have 
started turning HRM activities from traditional practic-
es to green ones through policies and systems that cre-
ate green behaviour among their employees. According 
to Opatha and Arulrajah )2014), these green practices 
and systems can bring forth benefits to the individual, 
society, natural environment, and the organization.
GHRM has several definitions that are given from dif-
ferent perspectives in literature. Marhatta and Adhikari 
)2013) stated that it is the use of HRM strategies which 

enhances the sustainable use of the resources of the or-
ganization, and supports the purposes of environment 
sustainability. Other researchers define GHRM as all 
activities that perform the development, implementa-
tion and continuous updating of a system that aims to 
create green employees and organization )Opatha & 
Arulrajah, 2014). Boselie, Paauwe and Jansen )2001) 
argue that there is a link between human resources 
strategies and the organizational culture. In this case, 
HR practices are performed within a system that is 
consistent with the dominant culture in the organiza-
tion. So the green culture must run parallel with green 
strategies for the management of human resources. 
Yong and Mohd-Yusoff )2016) state that an organiza-
tion’s strategic skills are the component of green skills 
within HRM practices. HRM strategic skills lead to in-
fluence green HRM among organizations.

5.2 Greenness of HRM traditional practices

Implementing green culture in an organization is not 
an easy task. It is not a formal manifesto issued by the 
top management of the organization. The biggest role 
in the greening of the culture of an organization is the 
responsibility of managers who are well aware of the 
need to take into account environmental values in all 
operations and the output of the organization )Harris 
& Crane, 2002).
These managers have their convictions that the envi-
ronmental culture should be changed. In their view, 
green culture achieves significant benefits to the en-
vironment, the organization, and green stakeholders. 
HRM practices, especially recruitment and training, 
within a green organizational culture are necessary for 
the human resource management practices to be green. 
Moreover, ensuring that new recruits understand well 
the elements of green culture that govern the organi-
zation, they can share its environment values by green 
training )Jackson & Seo, 2010). Thus, by providing 
the right learning and orientation for employees, HR 
professionals may move toward green HRM practices. 
Hence, organizations will have green recruitment and 
selection, green learning, green performance assess-
ment and green motivation. )Yong & Mohd-Yusoff, 
2016).
According to Longoni and Guerci )2016), the concept 
of environmental, social and economic performance is 
the core of organisational responsibility. They adopt 
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1. Introduction

Attention to environmental requirements has become 
one of the measures of organizational success. It indi-
cates the response of the organization to the business 
legislations issued by the official parties or social in-
stitutions regarding the implementation of green envi-
ronment policy. Organization theory tells us that the 
organization is an open system that affects the exter-
nal environment and is also affected by it. Corporate 
governance principles focus heavily on environmen-
tal issues; therefore, organizations which respect the 
environmental values and show commitment towards 
environmental issues are more likely to build a good 
reputation among different stakeholders, including the 
society itself. This good reputation will greatly contrib-
ute to achieving the goals of the organization: market 
share, profits, customer satisfaction, etc. The key tool 
that enables an organization to become pro-environ-
ment is the ”green employees“ who have a good un-
derstanding of the importance of environmental values 
and practices.

2.Study problem and research questions

The observance of environmental values by organiza-
tions is one of the basic requirements for the majority 
of stakeholders like customers, suppliers, employees 
and government agencies. It is a necessary condition 
for joining economic alliances and international orga-
nizations like WTO )Thomas, 2004). In order for or-
ganizations to meet this requirement, they must shift 
to an environmental organization or a ”green organi-
zation“. This shift starts with recruiting green employ-
ees, which can be done by resource management which 
needs to green its practices, including recruitment, se-
lection, training and motivation. 
This study sets out to build a profile of the green em-
ployee in Saudi public and private organizations. The 
following research questions were addressed:
1. What is the role of green human resource man-

agement in turning a traditional organization to an 
environmental organization? 

2. What kind of training is necessary to achieve this 
goal? 

3. How can the recruiter affect the applicants’ per-
ception to become green?

3.Study significance

Previously, organizations mainly focused on not harm-
ing the environment through reducing pollution of air, 
atmosphere, seas, and rivers. But now environmental 
awareness increased thanks to cultural openness and 
shift of individuals’ perspectives from social minded-
ness to global mindedness. This shift has a positive in-
dication: the individual living in a society that does not 
care about environmental values, when moving to an 
environmental community )perhaps another country) 
will be influenced by the environmental practices of the 
members of that new community. Organizations are 
now paying more attention to environmental values. 
The importance of this study lies in the organizational 
benefits that a company can reap from switching to a 
green organization, in order to demonstrate the green 
design in the human capital.

4.Study objectives

The main objectives of this study are related to HRM 
practices and their role in promoting a green culture 
among employees, which is crucial for improving 
competitive and productive abilities. The study aims 
to investigate the factors that reveal the implementa-
tion of green culture in public and private organiza-
tions. It attempts to show the effects of green culture on 
the behaviour and performance of employees through 
respecting the environmental values, and doing envi-
ronmental operations to produce green products that 
attract consumers. Hopefully the study will demon-
strate the ability of green employees to reduce costs of 
operations by using operational facilities rationally by, 
for example, reducing wastes and costs of maintenance 
of setups. 

5. Literature review  
5.1 HRM practices toward green HRM

In the past, the focus of researchers and practitioners 
was on best practices in human resource management. 
The best practice was to employ the best applicants 
who have good knowledge and advanced skills through 
formal and informal practices in organizational and 
personal recruitment, in addition to staff retention and 
satisfaction )Holtom, Mitchell, Lee & Eberly, 2008). 
HRM in terms of best practices includes training and 
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