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جملة الشمال للعلوم اإلنسانية
التعريف باجمللة

تعنى المجلة بنشر البحوث والدراسات العلمية األصيلة في مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،باللغتين
العربية واإلنجليزية ،كما تهتم بنشر جميع ما له عالقة بعرض الكتب ومراجعتها أو ترجمتها ،وملخصات
الرسائل العلمية ،وتقارير المؤتمرات والندوات العلمية ،وتصدر مرتين في السنة (يناير ـ يوليو).
الرؤي ـ ــة

الريادة في نشر البحوث العلمية المحكمة ،وتصنيف المجلة ضمن أشهر الدوريات العلمية العالمية.
الرس ــالـة

نشر البحوث العلمية المحكمة في مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية وفق معايير عالمية متميزة.
أهداف اجمللة
)1
)2
)3
)4

أن تكون المجلة مرجعاً علمياً للباحثين في العلوم اإلنسانية واالجتماعية.
تلبيـة حاجـة الباحثيـن إلـى نشـر بحوثهـم العلميـة ،وإبـراز مجهوداتهـم البحثيـة علـى المسـتويات
المحلية واإلقليمية والعالمية.
المشاركة في بناء مجتمع المعرفة بنشر البحوث الرصينة التي تؤدي إلى تنمية المجتمع.
تغطية أعمال المؤتمرات العلمية المحكمة.
شروط قبول البحث

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

األصالة واالبتكار ،وسالمة المنهج واالتجاه.
االلتزام بالمناهج واألدوات والوسائل العلمية المتبعة في مجاله.
الدقة في التوثيق والمصادر والمراجع والتخريج.
سالمة اللغة.
أن يكون غير منشور أو مقدم للنشر في أي مكان آخر.
أن يكون البحث المستل من الرسائل العلمية غير منشور أو مقدم للنشر ،وأن يشير الباحث
إلى أنه ٌّ
مستل من رسال ٍة علمي ٍة.
هـ
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االشرتاك والتبادل

مركز النشر العلمي والتأليف والترجمة ،جامعة الحدود الشمالية ،ص.ب ،1321 .عرعر 91431

المملكة العربية السعودية

و

إرشادات للمؤلفني
ال  -ضوابط النص المقدم للنشر :
أو ً
)1
)2

)3
)4
)5
)6

)7

أال تزيد صفحاته عن ( )45صفحة من القطع
العادي (.)A4
أن يحتوي على عنوان البحث وملخص باللغتين
العربية واإلنجليزية في صفحة واحدة ،بحيث ال
يزيد عن ( )200كلمة لكل ملخص ،وأن يتضمن
ٍ
البحث كلمات
مفتاحية دالـ ٍـة على التخصص
الدقيق للبحث باللغتين ،ال يتجاوز عددها ()6
كلمات ،توضع بعد نهاية كل ملخص.
أن يــذكــر اســم الـمــؤلــف وجـهــة عمله وعـنـوان
المراسلة بعد عـنـوان البحث مباشرة باللغتين
العربية واإلنجليزية.
أن تـ ـق ــدم ال ـب ـح ــوث ال ـع ـرب ـي ــة م ـط ـبــوعــة بـخــط
( ،)Simplified Arabicبحجم ( )14للنصوص
في المتن ،وبالخط نفسه بحجم ( )12للهوامش.
أن تـقــدم الـبـحــوث اإلنجليزية مطبوعة بخط
( )Times New Romanبحجم ( )12للنصوص
في المتن ،وبالخط نفسه بحجم ( )9للهوامش.
كتابة البحث على وجه واحد من الصفحة ،مع
تــرك مسافة  1.5ســم بين الـسـطــور ،وتكون
ال ـح ـواشــي  2.54ســم عـلــى ال ـج ـوانــب األربـعــة
للصفحة ،بما يعادل  1.0إنش (بوصة واحدة).
التزام الترتيب الموضوعي اآلتي:
الـمـقــدمــة :وت ـكــون دال ــة عـلــى مــوضــوع البحث،
والهدف منه ،ومنسجمة مع ما ِ
يرُد في البحث
من معلومات وأفكار وحقائق علمية ،كما تشير
باختصار إلى مشكلة البحث ،وأهمية الدراسات
السابقة.

العرض :ويتضمن التفاصيل األساسية لمنهجية
البحث ،واألدوات والطرق التي تخدم الهدف،
وترتب المعلومات حسب أولويتها.
الـنـتــائــج والـمـنــاقـشــة :وي ـجــب أن ت ـكــون واضـحــة
موجزة ،مع بيان دالالتها دون تكرار.
الخاتمة :وتتضمن تلخيصاً موج اًز للموضوع،
وما توصل إليه من نتائج ،مع ذكر التوصيات
والمقترحات.
 )8أن تدرج الرسوم البيانية واألشكال التوضيحية
في النص ،وتكون باللونين األبيض واألسود،
وت ـرق ــم ت ـرق ـي ـم ـاً مـتـسـلـسـاً ،وت ـك ـتــب أس ـمــاؤهــا
والمالحظات التوضيحية أسفلها.
 )9أن ت ــدرج ال ـج ــداول فــي ال ـنــص ،وت ـرقــم ترقيماً
مـتـسـلـسـاً ،وت ـك ـتــب أس ـمــاؤهــا أع ــاه ــا ،وأم ــا
المالحظات التوضيحية فتكتب أسفل الجدول.
 )10أالَّ توضع الهوامش أسفل الصفحة إالَّ عند
ال ـضــرورة فـقــط ،وي ـشــار إليها بـرقــم أو نجمة،
ويكون الخط فيها بحجم ( )12للعربي و ()9
لإلنجليزي.
 )11وضــع نـمــاذج مــن صــور الكتاب المخطوط
المحقق في مكانها المناسب.
 )12ال تنشر المجلة أدوات البحث والقياس ،وتقوم
بحذفها عند طباعة المجلة.
 )13أن يراعى في منهج توثيق المصادر والمراجع
داخل النص نظام جمعية علم النفس األمريكية
( ،)APAاإلصـدار السادس ،وهو نظام يعتمد
ذكـر االسـم والتاريخ داخل المتن ،وال يقبل نظام
ترقيم المراجع داخــل النص ،وتوثق المصادر
والمراجع داخل المتن بين قوسين حسب األمثلة

ز

المشتقة من المتأثرين بنتائج التقييم في المدرسة:
مدخل مقترح لتحفيز االعتماد والجودة .المجلة
األردنـيــة فــي العلوم التربوية193- ،)2(7 ،
.163

اآلتية :يذكر اسم عائلة المؤلف متبوعا بفاصلة،
فسنة النشر ،مثال( :خـيــري1985 ،م) .وفي
حالة االقتباس المباشر يضاف رقــم الصفحة
م ـبــاش ـرة ب ـعــد ت ــاري ــخ ال ـن ـشــر ،م ـث ــا( :خ ـي ــري،
1985م ،ص .)33:أم ــا إذا ك ــان للمصدر
مؤلفان فيذكران مع اتباع الخطوات السابقة،
مثال( :القحطاني والعدناني1426 ،ه ــ) .إو�ذا
زاد عــددهــم عــن اثـنـيــن تــذكــر أس ـمــاء عوائلهم
أول م ـرة ،مثال( :زه ـران والشهري والــدوســري،
1995م) ،إو�ذا تكرر االقتباس من المصدر
نفسه يشار إلى اسم عائلة المؤلف األول فقط،
ويكتب بعده وآخــرون ،مثل( :زهـران وآخرون،
1995م) ،عـلــى أن تكتب مـعـلــومــات النشر
كاملة في قائمة المصادر.
 )14تخرج األحاديث واآلثار على النحو اآلتي:
(صحيح البخاري ،ج ،1:ص ،5:رقم الحديث
.)511
 )15تــوضــع قائمة الـمـصــادر وال ـم ـ ارجــع فــي نهاية
البحث مرتبة ترتيباً هجائياً حسب اسم العائلة،
ووفــق نظام ( ،)APAوبحجم  12للعربي و9
لإلنجليزي ،وترتب البيانات الببليوغرافية على
النحو اآلتي:

االقتباس من رسالة ماجستير أو دكتوراه:

ال ـقــاضــي ،إي ـمــان ع ـبــداهلل1429( .ه ـ ـ ــ) .النباتات
الطبيعية للبيئة الساحلية بـيــن أرس ــي تـنــورة
والملوح بالمنطقة الشرقية :دراسة في الجغرافيا
النباتية وحماية البيئة .رســالــة دك ـت ـواره غير
منشورة ،كلية اآلداب للبنات ،الدمام :جامعة
الملك فيصل.

االقتباس من الشبكة العنكبوتية (اإلنترنت):
مثال لالقتباس من كتاب:
المزروعي ،م .ر ،.و المدني ،م .ف2010( .م).
المعرف
تقييم األداء في مؤسسات التعليم العاليِّ .
الرقـمي )،(DOI:10.xxxx/xxxx-xxxxxxxx-x
أو برتوكول نقل النصوص التشعبي (http://
) ،www....أو الرقم المعياري الدولي للكتاب
(ISBN: 000-0-00-000000-0).

االقتباس من كتاب:

الجوير ،إبراهيم مبارك2009( .م) .األسرة والمجتمع:
د ارسـ ـ ــات ف ــي ع ـلــم االج ـت ـم ــاع ال ـعــائ ـلــي .ط،1
الرياض :دار عالم الكتب.
الشيرازي ،أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف.
(1403ه ــ) .المهذب في فقه اإلمــام الشافعي،
تحقيق :حبيب الــرحـمــن األع ـظ ـمــي( .ط.)2.
بيروت :دار الكتب العلمية.

ومثال لالقتباس من مقالة في دورية:

ال ـمــدنــي ،م .ف2014( .م) .مفهـوم ال ـحـ ـ ـوار في
ت ـق ـريــب وج ـه ــات ال ـن ـظــر .الـمـجـلــة الـبـريـطــانـيــة
ل ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا الـ ـ ـتـ ـ ـعـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــم.260-225 (6)11 ،
ال ـم ـع ـ ِّـرف ال ـرق ـم ــي (DOI:10.xxxx/xxxx-
) xxxxxxxx-xأو ب ـرتــوكــول نـقــل النصوص
التشـعبي (http://onlinelibrary.wiley.com
 journal/10.1111)،أو الرقم المعياري التسلـسلي
الدولي للمجلة (ISSN: 1467-8535).

االقتباس من دورية:

ع ــودة ،أحـمــد2011( .م) .معايير ضمان الجودة

ح

 )2السيرة الذاتية للباحث ،متضمنة اسمه باللغتين
العربية واإلنـجـلـيـزيــة ،وع ـن ـوان عمله الحالي،
ورتبته العلمية.
 )3نموذج طلب نشر بحث في المجلة( .تجدونه
بموقع المجلة).
 )4نموذج تعهد بأن البحث غير منشور أو مقدم
للنشر في مكان آخر( .تجدونه بموقع المجلة).

 )16يـلـتــزم الـبــاحــث بترجمة أو (روم ـن ــة) أسـمــاء
الـ ـمـ ـص ــادر وال ـ ـم ـ ـ ارجـ ــع ال ـع ـرب ـي ــة إل ـ ــى ال ـل ـغــة
اإلنـجـلـيـزيــة إو�ضــاف ـت ـهــا إل ــى قــائـمــة الـمـصــادر
والمراجع .مثال:
الـجـبــر ،سليمان1991( .م) .تقويم طرق
تــدريــس الجغرافيا ومــدى اختالفها باختالف
خـبـرات المدرسين وجنسياتهم وتخصصاتهم
ف ــي ال ـمــرح ـلــة الـمـتــوسـطــة بــالـمـمـلـكــة الـعـربـيــة
السـعودية .مجلة جامعة الملك سـعود -العلوم
التربويـة.170-143 ،)1(3 ،

Al-Gabr, S. (1991). The evaluation of geography
instruction and the variety of its teaching
concerning the experience, nationality, and
the field of study in intermediate schools
in Saudi Arabia (in Arabic). Journal of King
Saud University Educational Sciences, 3(1),
143-170.

ترسل كافة المرفقات على البريد اإللكتروني:

h.journal@nbu.edu.sa
ثالثاً  -تنبيهات عامة :
)1

)2
)3

 )17تستخدم األرقام العربية األصلية (،2 ، 1 ، 0
 ).... ،3في البحث.
ثانياً  -المرفقات المطلوب إرسالها للمجلة :

)4

 )1نسخة إلكترونية من البحث بصيغة (.)Word

ط

ترد
أصول البحث التي تصل إلى المجلة ال ّ
سواء أنشرت أم لم تنشر.
اآلراء الواردة في البحوث المنشورة تعبر عن
وجهة نظر أصحابها.
ت ــؤول جميع حـقــوق النشر للمجلة فــي حال
إرسال البحث للتحكيم وقبوله للنشر ،وال يجوز
نشره في أي منفذ نشر آخر دون إذن كتابي
مسبق من رئيس هيئة التحرير.
عند رفض البحث يبلغ صاحبه بالرفض دون
إبداء األسباب.
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 وقبل للنشر يف، هـ1439/2/1 (قدم للنشر يف

خاصة فيما مل يرد-  إذ هلا أثـر يف التحليل والتحريـم عند بعـض الفقهاء، للعـرب ذائقتهـم اخلاصـة فيام يسـتطيبونه أو يسـتخبثونه يف املطعومـات:ملخـص البحـث
 فتطرقـت يف هذا البحـث إىل مسـألة اسـتطابة العرب، ولكـن عارضهـم آخرون فلـم يعتدوا هبـذه الذائقة؛ فنشـأ اخللاف يف ذلـك-بـه نـص مـن الكتـاب والسـنة
 وقد اسـتقرأت أقوال العلامء وناقشـت، أو إهنـا بحثت ولكن بصورة خمتصرة، حيـث إهنا مل تبحث مـن قبل،واسـتخباثهم للمطعـوم وأثرمهـا يف التحليـل التحريـم
 ثم ذكـرت مسـألة متفرعة عـن املسـألة األصليـة وهي مسـألة العـرب الذيـن يعتد باسـتطابتهم، ثـم رجحـت مـا تبين يل رجحانـه بدليلـه،األقـوال والـرد عليهـا
 إذ تتعلق بمطعمهم وهو مما يامسـهم بشـكل، ملـا يف بحثها مـن أمهية كربى يف حيـاة النـاس، وهـديف مـن ذلـك كلـه إبراز هذه املسـألة ببحث مسـتقل.واسـتخباثهم
 وهم، وتوسـع كثير من النـاس يف املطعومـات التي وفدت مـن تلك املجتمعـات، كما دخـل على املجتمع كثري مـن العـادات الوافدة مـن جمتمعات أخرى،يومـي
. فال بـد من بيـان أحكام تلـك املطعومات، ومتيـل نفوسـهم وأمزجتهـم إىل ما يسـتخبثه العرب،يسـتطيبون مـاال يسـتطيبه العـرب
. عرب، ذبائح، أطعمة، استخباث، استطابة:كلامت مفتاحية
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نايف بن دخيل بن صعفق الدمهشي العنزي  :أثر استطابة العرب واستخباثهم يف حل املطعومات وحترميها :دراسة أصولية فقهية

مشكلة البحث:

مقدمة:

احلمد هلل رب العاملني  ،والصالة والسالم عىل نبينا

وملا يف بحث هذه املسألة من أمهية كربى يف حياة الناس

أما بعد .فقد اختص اهلل العرب من بني األمم

كان البد من بيان ما حيل فيها وما حيرم .كام دخل عىل

وذلك ملا أودع اهلل فيهم من الصفات والسجايا مامل

وتوسع كثري من الناس يف املطعومات التي وفدت من

 -إذ تتعلق بمطعمهم وهو مما يامسهم بشكل يومي-

حممد ،وعىل آله وصحبه أمجعني .

املجتمع كثري من العادات الوافدة من جمتمعات أخرى،

وقدمهم ،فهم خري األمم كام صحت بذلك اآلثار؛

تلك املجتمعات ،وهم يستطيبون ماال يستطيبه العرب،

جيعلها يف أمة من األمم ،واختار منهم خري اخللق وخاتم

ومتيل نفوسهم وأمزجتهم اىل ما يستخبثه العرب ،فال بد

الرسل؛ (فكان لذائقتهم فيام يستطيبونه أو يستخبثونه

من بيان أحكام تلك املطعومات.

اعتبار ومزية -خاصة فيام مل يرد به نص من الكتاب

منهج البحث  :انتهجت يف هذا البحث املنهج

والسنة -فهم املخاطبون بالوحي ،ونزل بلغتهم ،واعتد

االستقرائي التحلييل.

الوحي بأعرافهم ،وآثرهم عىل غريهم .مما حدا ببعض

إجراءات البحث :استقرأت أقوال العلامء يف املسائل

العلامء إىل أن جيعل ما يستطيبونه وما يستخبثونه -مما

معتمدا عىل القول املعتمد يف املذاهب الفقهية األربعة،

مامل يرد به نص -قاعدة من قواعد التحليل والتحريم

وناقشت األقوال والرد عليها من قبل كل فريق ثم

يف املطعومات .ولكن عارضهم آخرون فلم يعتدوا

رجحت ما تبني يل رجحانه بدليله ،ثم ذكرت مسألة

هبذه القاعدة؛ ألن التحليل والتحريم خمتص باهلل تعاىل،

متفرعة عن املسألة األصلية وهي مسألة العرب الذين

وليس ألحد من خلقه ،أن حيلل أو حيرم ما يشاء ،فنشأ

يعتد باستطابتهم واستخباثهم .وقد عزوت اآليات يف

اخلالف يف ذلك .فأحببت أن أتطرق هبذا البحث إىل

املتن ،وخرجت األحاديث النبوية ،مع احلرص عىل

مسألة استطابة العرب واستخباثهم للمطعوم وأثرمها

بيان صحة املنقول من ضعفه  ،معتمدا عىل حكم من

يف التحليل والتحريم ،حيث إهنا مل تبحث من قبل ،أو

يعتمد قوله يف هذا الفن  .وقدمت بمقدمة توضح أمهية

إهنا بحثت ولكن بصورة خمترصة ،حسب ما وصل إليه

املوضوع وسبب اختياره ،ومنهج البحث وإجراءاته.

علمي.

أهداف البحث:

وخطة البحث ثم ،ختمت البحث بخامتة توضح أبرز

وهديف من ذلك كله إبراز هذه املسألة ببحث مستقل

ما توصلت إليه من نتائج .ووضعت فهارس علمية

األدلة املعتربة يف االعتبار باستطابة العرب واستخباثهم

هذا وأسأل اهلل تعاىل أن جيعل هذا البحث املتواضع
خالصا لوجهه الكريم ،نافع ًا من كتبه وقرأه .وصىل اهلل

للمصادر واملراجع.

وحتقيقها ،والوصول إىل الرأي الصحيح املبني عىل

يف التحريم والتحليل .
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رابع ًا :الفهارس.

عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني .

املبحث األول:

خطة البحث :

تعريف االستطابة واالستخباث وأنوع اخلبث

قسمت البحث إىل مقدمة ،وأربعة مباحث وخامتة،

وفيه ثالثة مطالب:

فكانت اخلطة عىل النحو اآليت :
أو ًال :املقدمة وتشمل عىل:

املطلب األول:

تعريف االستطابة يف اللغة واالصطالح.
أو ًال :تعريف االستطابة يف اللغة:

االفتتاحية ،وسبب االختيار ،وأهداف البحث،

ومشكلته ،ومنهجه ،وإجراءاته ،وخطته.
ثاني ًا :موضوع البحث ،وفيه أربعة مباحث:

االستطابة يف اللغة :طلب الطيب فالسني والتاء

املبحث األول  :تعريف االستطابة واالستخباث

للطلب ،وهي اسم مصدر لطاب وطيب  -بفتح

املطلب األول :تعريف االستطابة يف اللغة

اخلبيث .وأطاب الرجل واستطاب إذا استنجى وتطهر

املطلب الثاين :تعريف االستخباث يف اللغة

عليه من اخلبث .والطيب من كل يشء أحسنه وأزكاه:

املطلب الثالث :أنواع اخلبث يف املطعومات.

املبحث الثاين  :حد العرب وموطنهم وفضلهم.

إذا قدم طعاما طيبا ،وأطاب الولد :إذا ولد بنني طيبني،
وأطاب النكاح :إذا تزوج حال ً
ال .واألطيبان :مها

املطلب األول :حد العرب .

ويراد به ما كانت تستطيبه العرب وتأكله من اللحوم

الطاء والياء والباء -اليشء إذا لذ و زكا  .وهو خالف

وأنوع اخلبث وفيه ثالثة مطالب:

وأزال األذى .وسميت استطابة ألنه يطيب جسده مما

واالصطالح.

فأطاب الكالم إذا تكلم بكالم طيب ،وأطاب الطعام

واالصطالح.

األكل والنكاح ،وقيل النوم والنكاح .ويطلق الطيب

وفيه ثالثة مطالب:

املطلب الثاين :موطن العرب.

واألنعام واأللبان والدواب ،مثل :األرانب والظباء

املطلب الثالث :فضل العرب.

(الراغب1412،هـ،ص.)527:
ثاني ًا :تعريف االستطابة يف االصطالح:

املبحث الثالث  :اختالف العلامء يف أثر استطابة

اختلف العلامء يف حد االستطابة ،فعرفها بعضهم
بأهنا :ما كان نظيف ًا طاهر ًا طيبا من جهة الطعم:

العرب واستخباثهم يف حل املطعومات وحتريمها

املبحث الرابع  :ضابط العرب الذين يعتد باستطابتهم

فقال ابن بطال :اخلبيث املستقذر ،نجس ًا كان أو غري

واستخباثهم.
ثالث ًا :اخلامتة وفيها أهم النتائج والتوصيات.

نجس .والطيبات ضدها(ابن بطال ،ج ،1:ص.)223 :
5
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وقال ابن العريب املالكي :للطيب معنيان :أحدمها:

ج ،1:ص )162 :و(الزبيــدي،1385 ،ج ،5:ص:

 .)254فاالستطابة عىل هذا التعريف موافق ملا جاء عند

ومن معاين اخلبث :الرديء املستكره طعمه أو رحيه

.)232

ما يالئم النفس ويلذها(ابن العريب ،1428 ،ج ،5:ص:

كالثوم والبصل .ويطلق ويراد به ما كانت العرب

أهل اللغة.

تستقذره وال تأكله :كاحليات والعقارب ،واخلنافس
والفئران .ويطلق عىل النجس عين ًا ،ومنه َ
األخبثان

وعرفها بعضهم بام أباحه الرشع من املطعومات

دون النظر إىل خبث الطعم وطيبه .

البول والغائط ،ويشء خبيث :أي نجس(الفيومي،

فقال الراغب :الطعام الطيب يف الرشع ما
كان متناو ً
ال ،من حيث ما جيوز ،ومن املكان الذي

ج ،1:ص ،)162:ويطلق ويراد به كل مستكره من

وقال أبو بكر بن العريب :الطيبات :احلالل من الرزق

اخلبث يف كالم العرب املكروه .فإن كان من الكالم

األعراض واألجسام  ،ولذا قال ابن األعرايب :أصل

جيوز(الراغب1412 ،هـ ،ص.)527:

فهو الشتم ،وإن كان من امللل فهو الكفر ،وإن كان

وكل ما مل يأت حتريمه يف كتاب أو سنة (ابن العريب،

من الطعام فهو احلرام ،وإن كان من الرشاب فهو

1428هـ ،ج ،5:ص.)254 :

الضار(الزبيدي،،1385،ج ،5ص.)232:

ومجع بعضهم بني التعريفني فقال ابن اجلوزي:

ثانيا :تعريف االستخباث يف االصطالح :

الطيبات :اللذيذات التي تشتهيها ال ّنفوس ممّا أبيح (ابن

اعترب بعض العلامء يف تعريف اخلبث ما تعلق

اجلوزي1422 ،هـ ،ج ،1:ص.)577 :

بالطعم فال خيرج تعريفهم للخبث يف االصطالح عن

ويمكن تعريف الطيب من املطعومات بأنه :الطعام

املعنى اللغوي:

الطاهر احلالل اخلايل من األذى.

قال ابن بطال  :اخلبيث :هو املستقذر نجس ًا كان

املطلب الثاين:

تعريف االستخباث يف اللغة واالصطالح.
أو ًال :تعريف االستخباث يف اللغة :

أو غري نجس  .والطيبات ضدها(ابن بطال ،ج،1:
ص.)223:

وقال الربكتي :اخلبائث :ما كانت العرب تستقذرها

اســم مصــدر خلبــث خيبــث خبثــا فهــو خبيــث،
ومجعــه ُخ ُبــث وخبثــاء ِ
وخبــاث َ
وخ َبثــة ،وقيــل ليــس

وال تأكله :مثل األفاعي والعقارب واألبرص واخلنافس

واألنثــى خبيثــة واجلمــع خبائــث  ،وهــو نعــت كل

وعرفه بعضهم بام حرمه الرشع من املطعومات

والفأر وغريها( الربكتي ،2003 ،ص.)85:

يف كالم العــرب فعيــل جيمــع عــى فعلــة غــره،

دون النظر إىل خبث الطعم وطيبه.

يشء فاســد  ،فهــو ضــد الطيــب مــن الــرزق والولــد

فقال أبو بكر بن العريب :الطيبات ما أحل اهلل،

والناس(ابــن منظــور ،ج،2 :ص)141:و(الفيومــي،
6
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واخلبيث ضده(ابن العريب ،1428 ،ج ،5:ص.)254:

27-3

حكاية اإلمجاع عىل حتريم الدم ،وكل أجزاء اخلنزير
(ابن حزم1989 ،م ،ص .)150 ،149:ومنها احلمر
األهلية؛ فذهب احلنفية والشافعية واحلنابلة  -وهو
القول الراجح للاملكية  -إىل حرمة أكلها(الكاساين،
ج ،5:ص )37:و(ابن عبدالرب2000 ،م ،ج،5:
ص )297:و(الرشبيني ،ج،4:ص )299:و(ابن أيب
عمر ،ج ،27:ص .)197 :وذهب املالكية يف قول آخر
إىل جواز أكلها مع الكراهة التنزهيية(ابن رشد ،ج،1:
ص .)469:واستدل اجلمهور عىل حتريمها بحديث
أنس يف الصحيح أن النبي صىل اهلل عليه وسلم (أمر
مناديا فنادى يوم خيرب« :إن اهلل عز وجل ورسوله
ينهيانكم عن حلوم احلمر األهلية فإهنا نجس»(البخاري،
ج ، 5:ص ،2103:رقم احلديث  .)5208وحديث
جابر بن عبد اهلل (:أن رسول اهلل (هنى يوم خيرب عن
حلوم احلمر األهلية ،وأذن يف حلوم اخليل) (البخاري،
ج ،5:ص ،2102:رقم احلديث  )5204و (مسلم،
ج ،3:ص ،1541:رقم احلديث .)1941وقال ابن
حزم يف املحىل(:وروينا حتريم احلمر األهلية ،عن
النبي (من طريق الرباء بن عازب وعبد اهلل بن أيب
أوىف وعيل بن أيب طالب وأيب ثعلبة اخلشني واحلكم بن
عمرو الغفاري :وسلمة بن األكوع وابن عمر بأسانيد

وقال الزبيدي :اخلبيث  :احلرام السحت ،

كالزنا ،والدم ،واملال احلرام ،وما أشبهها مما حرمه اهلل

(الزبيدي ،1385،ج ،5:ص)232:و(الفيومي،ج،1:
ص.)162:

ومجـع بعضهـم بين التعريفين؛ فقـال الراغـب:

هـو مـا ال يوافـق النفـس مـن املحظـورات
(الراغـب،1412،ص .)527:وهـو تعريـف جيـد
مجـع أسـباب اخلبـث.
املطلب الثالث :

أنواع اخلبث يف املطعومات.

خلق اهلل تعاىل املخلوقات منها الطيب خلقة ومنها

اخلبيث خلقة ،واملطعومات مما خلق اهلل منها الطيب
خلقة ،ومنها اخلبيث خلقة ،ومنها الطيب الذي طرأ

عليه اخلبث بسبب عارض ،قال ابن جزي املالكي :

(وأما احليوان فمنه ما حيرم لسبب :كامليتة واملنخنقة
وأخواهتا وسيأيت يف الذبائح ،ومنه ما حيرم لذاته) (ابن
جزي1434 ،هـ ،ص .)297:وبناء عىل هذا التقسيم

فاخلبث يف املطعومات عىل قسمني:
ً
أوال :اخلبث الذي يكون خلقة يف املطعومات:

كالشمس .وعن أنس وجابر كام ذكرنا فهو نقل تواتر ال
يسع أحدا خالفه) .أ.هـ (ابن حزم ،ج ،7:ص.)407:
وقال ابن عبد الرب يف التمهيد( :ال خالف بني علامء
املسلمني اليوم يف حتريمها) (ابن عبدالرب1387 ،هـ،
ج،10:ص.)123:

وهذا اخلبث أنواع :

 - 1املنصوص عىل حتريمه لنجاسته :كاخلنزير
والدم املسفوح ؛ لقوله تعاىلَ :
وحا َأ ْو َ ْ
ل َم
(أ ْو َد ًما َّم ْس ُف ً
ِخن ِزي ٍر َفإِ َّن ُه ِر ْج ٌس) األنعام .145 :وهو حمل اتفاق بني

 - 2ومنها ما كان حتريمه لوصف خاص  ،كتحريم

العلامء .وقد نقل ابن حزم الظاهري يف مراتب اإلمجاع
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كل ذي ناب من السباع وكل ذي خملب من الطري؛

وغريها(عبداهلل بن أمحد ،1981 ،ص.)1011 :

من السباع ،وعن كل ذي خملب من الطري» .أخرج

كاحليــات والعقــارب والفئــران واجلــرذان ،واألوزاغ،

الصنــف الثــاين :كل مــا ليــس لــه دم ســائل:

للحديث عن ابن عباس( قال« :هنى عن كل ذي ناب

أو مــا ليــس لــه دم كاحلــرات بأنواعها(ابــن أيب

الشطر األول منه البخاري يف الصحيح عن أيب ثعلبة

عمــر،1419 ،ج ،27:ص .)206:واســتثني مــن

اخلشني عن النبي صىل اهلل عليه وسلم( ،البخاري،

ذلــك اجلــراد فهــو حــال بالنــص ملــا روى عبــد

ج ،5:ص ،2103:رقم احلديث  ،)5210وأخرجه
مسلم كامال من رواية األعمش عن ابن عباس مرفوع ًا

اهلل بــن عمــر ،عــن النبــي صــى اهلل عليــه وســلم

اختلف يف احلكمة يف حتريمها  :فمن العلامء من جعل

امليتتــان :فاحلــوت واجلــراد ،وأمــا الدمــان :فالكبــد

أنــه قــال( :أحلــت لنــا ميتتــان ودمــان ،فأمــا

(مسلم ،ج ،3:ص ،1534:رقم احلديث .)1934وقد

والطحال)و(الشــيباين ،ج ،10:ص ،16:رقــم

احلكمة اإليذاء وهم احلنفية  ،فقالوا طبيعة هذه األشياء

احلديــث )5723و(ابــن ماجــة ،ج ،2:ص،1073:

مذمومة رشعا؛ فيخشى أن يتولد من حلمها يشء من

رقــم احلديــث )3218و(البيهقــي1994 ،م ،ج،1:

طباعها فيحرم إكراما لبني آدم( ابن نجيم ،ج،8:

ص ،384:رقــم احلديــث  ،)1197وهــذا األثــر

ص)195:و(ابن عابدين ،2000 ،ج ،9:ص.)507:

وإن كان فيــه مقــال مــن جهــة رفعــه إال أنــه يصــح

ومنهم من جعل احلكمة النجاسة كالشافعية( الرشبيني،

موقوفــا ولــه حكــم الرفــع كــا ذكــر ذلــك ابــن حجــر

ج ،6:ص .)150:واستدلوا بحديث عبداهلل بن عمر

(العســقالين1998 ،م،ج،1:ص،)153:وصححــه

قال :سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وهو يسأل

األلبــاين( األلباين1405،هـــ ،ج،8:ص ،241:رقــم

عن املاء يكون يف الفالة من األرض  ،وما ينوبه من

احلديــث.)2526
ثاني ًا :اخلبث الطاريء  :وهو ما حصل خبثه بسبب

السباع  ،فقال ( :إذا كان املاء قلتني مل حيمل اخلبث) (ابن
ماجة ،ج ،1:ص ،172:رقم احلديث )517وصححه

طاريء وهو اثنان:

األلباين يف اإلرواء (األلباين1405 ،هـ ،ج ،1:ص،60:

 .1امليتة ومنها :املنخنقة ،واملوقوذة ،واملرتدية،

رقم احلديث . )23فلوال أن رشب السباع منه ينجسه ،مل

والنطيحة ،وما أكل السبع ،إذا ماتت ومل تذك؛ لقوله
ل ُم ْ ِ
(ح ِّر َم ْت َع َل ْي ُك ُم ْالَ ْي َت ُة َوا ْلدَّ ُم َو َ ْ
ال ْن ِزي ِر َو َما
تعاىلُ :
ي َّ
اللِ بِ ِه َو ْ ُال ْن َخنِ َق ُة َو ْالَ ْو ُقو َذ ُة َو ْ ُال َ َ
ُأ ِه َّل لِ َغ ْ ِ
يح ُة
ت ِّد َي ُة َوال َّن ِط َ

يكن ملسألتهم عنه  ،وال جلوابه إياهم هبذا الكالم معنى.
 - 3ما تستقذره العرب وتستخبثه الطباع السليمة

وهو صنفان:

َ
الس ُب ُع إِ َّال َما َذ َّك ْيت ُْم َو َما ُذبِ َح َع َل ال ُّن ُص ِ
ب)
َو َما أ َك َل َّ
املائدة .3 :وقد أمجع العلامء عىل حتريم أكل امليتة(ابن

الصنف األول :ما يأكل اجليف غالبا ،فهو حمرم؛

الستخباثه :كطري الرخم والنرس والغراب واحلدأة
8
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املنذر ،1985 ،ج ،2:ص.)282:

27-3

احلديـــث .)1824وقال :حســـن غريب .وصححه

 .2اجلاللـــة :وهـــي بفتـــح اجليـــم وتشـــديد

األلباين(األلباين1405،هـ،ج،8:ص.)149:وحقيقة

اجللـــة -بفتـــح اجليـــم -وهـــي العـــذرة والبعـــر،

قرينة هنـــا ،فلم يـــرو عـــن النبي صـــى اهلل عليه

النهـــي التحريـــم إال إذا وردت قرينـــة صارفة ،وال

الـــام ،ويقـــال :اجلالـــة ،وهـــي التـــي تـــأكل

وســـلم أكلها أو اإلذن فيه.

وغريمهـــا مـــن النجاســـات .واجلاللـــة :احليـــوان

املبحث الثاين :

مـــن اإلبـــل أو البقـــر أو الغنـــم أو الدجـــاج أو

حد العرب وموطنهم وفضلهم

غـــره مـــن مأكـــول اللحـــم ،التـــي أكثـــر أكلـــه

وفيه ثالثة مطالب:

القـــذر والنجاســـات( ،الفيومـــي،ج ،1:ص)106:

املطلب األول :حد العرب

و(البعـــي ،2003ص .)465:وقيدهـــا احلنفيـــة

ــرب بفتــح العــن والــراء ،وضــم
َ
العــرب ُ
والع ْ

بالتـــي تعتـــاد أكل اجليـــف وال ختلـــط غريهـــا

العــن وســكون الــراء ،جيــل مــن النــاس معــروف،

معهـــا (ابـــن نجيـــم،ج ،8:ص .)208:واختلـــف

وهــم مــن كان خــاف العجــم  ، ،وهــو اســم جنــس

العلـــاء يف حتريمهـــا حتـــى تطيـــب وتطهـــر،

ال واحــد لــه مــن لفظــه .ولفــظ مؤنــث وتصغــره

فذهـــب احلنابلـــة وبعـــض الشـــافعية إىل حتريمهـــا.

بغــر هــاء نــادر .والعــريب منســوب إىل العــرب وإن

وذهـــب اجلمهـــور مـــن احلنفيـــة والشـــافعية وبعـــض

وعربــاء،
مل يكــن بدويــا ،وجيمــع عــى ُعــرب َ
وعــرب ُ

املالكيـــة واحلنابلـــة اىل كراهتها(الشـــيخ نظـــام

وال جيمــع عــى أعــراب كــا ذهــب إليــه ســيبويه؛

ومجاعـــة مـــن علـــاء اهلنـــد،1991 ،ج ،5:ص:

وذلــك أن لفــظ العــرب أعــم مــن األعــراب ،فهــو

 )289و(ابـــن نجيـــم ،ج ،8:ص)208:و(القـــرايف،

يشــمل ســكان األمصــار والباديــة ،بينــا لفــظ

 ،1994ج،4:ص )104:و(النووي1423هــــ،ج،3:

األعــراب ال يدخــل فيــه إال الباديــة فقــط ،فيجمــع

ص  )2 7 8 :و ( ا لرش بينـــي  ،ج  ،4 :ص )3 0 4 :

عــى أعــراب وأعاريــب ،والنســب إىل األعــراب

و ( ا ملـــر د ا و ي  ،1 4 1 9 ،ج  ،2 7 :ص )2 3 0 :

أعــرايب (ابــن فــارس،ج ،4:ص )299:و(ابــن

و(البهـــويت،1996 ،ج،3 :ص.)411 :

ســيدة ،ج،2:ص)126:و(املطــرزي ،ج،2:ص)50:

وذهب مالـــك إىل إباحتها(القرايف ،1994 ،ج،4:

و(ابــن منظــور ،ج ،1:ص )586:و(الزبيــدي ،ج،3:

ص .)104:والصحيـــح حتريمها ملـــا ورد يف حديث

ص.)332:

ابن عمر «هنـــي النبي صـــى اهلل عليه وســـلم عن

واختلف يف سبب تسمية العرب بذلك :فقيل ألهنم

حلـــوم اجلاللة»(السجســـتاين ،ج ،2:ص ،379رقم

من الرصيح اخللص (ابن فارس ،ج،4:ص.)300:

احلديث )3785و(الرتمـــذي ،ج ، 4:ص ،270رقم
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يكونوا فيها فليس هو بجزيرة العرب .وهو رواية عن

وقيل من البيان وفصاحة اللسان(ابن فارس،

اإلمام أمحد (عبد اهلل بن اإلمام أمحد ،ص.)1604 :

(عر َبة) أرض يف
ج ،4:ص .)299:وقيل نسبة إىل َ
هتامة(األزهري ،ج ،2:ص )222 :و (املطرزي ،ج،2:

ويستدل له  :بأن كل أرض سكنها العرب تنسب إليهم

وأما الثالث ففيه نظر وذلك أن الذين نشأوا يف (عربة)

للسلطة والسيطرة واحلكم.

وإن مل تكن موطنهم؛ جلريان حكمهم فيها ،فاملوطن تبع

ص ،)50:واألول والثاين ظاهران يف تسمية العرب،

القول الرابع :جزيرة العرب من أقىص عدن أبني

هم أوالد إسامعيل (الفريوزآبادى ،ج ،4:ص.)38:

إىل ريف العراق يف الطول ،وأما العرض فمن ُجدّ ة

والعرب كانوا قبل ذلك .

املطلب الثاين :موطن العرب

وما واالها من ساحل البحر إىل أطراف الشام  .ذكره

األصمعي (أبوعبيد ،ج ،2:ص )67:وهو حمكي عن

موطن العرب هو :جزيرة العرب ،التي يسكنها

الشافعي وعليه املذهب (الشريازي ،ج ،3:ص)319:

العرب وتعد مكانا لرحلتهم ومرسحهم ومراحهم،

و( ابن الرفعة ،ج ،17:ص.)172 :

وقد اختلف العلامء يف حتديدها عىل أقوال كثرية ترجع

وحدهـا احلنفيـة قريبـا مـن ذلـك فقالـوا :أرض

يف جمملها إىل أربعة أقوال:

القول األول :جزيرة العرب املدينة ومن واالها

العـرب مـن حـد الشـام والكوفـة إىل أقصى اليمـن

وخماليفها؛ وهو املشهور عند احلنابلة (ابن قدامة،ج،13:

ص.)176:وبمعناه ما قاله شـيخ اإلسلام ابـن تيمية:

(الرسخسي ،ج ،3:ص )7:و( ابـن عابديـن ،ج،4:

من األرايض :وهي مكة والياممة وخيرب وينبع وفدك

جزيـرة العـرب مـن بحـر القلـزم (البحـر األمحـر) إىل

ص )243:و(البهويت ،ج ،1:ص .)667:واستدلوا:

بحـر البرصة ( شـط العـرب) ومن أقىص حجـر باليمن

بأن اليهود تم إجالؤهم من أرض احلجاز ومل جيلوا من

إىل أوائـل الشـام  .فتدخـل اليمن يف دارهـم وال تدخل

تيامء واليمن.

القول الثاين :جزيرة العرب مكة واملدينة والياممة

فيها الشـام (ابـن تيميـة1999 ،م ،ج ،1:ص.)411 :

ص )504:و( احلطاب ،ج ،3:ص .)381:واستدلوا

البعثة .وهو الراجح؛ ألن جزيرة العرب سميت بذلك

ودليلهم  :أن هذه األرض كانت العرب فيها قبل

واليمن وهو املشهور عند املالكية ( القريواين ،ج،1:

نسبة إىل العرب الذين هم سكاهنا األصليون وموضع

بأن اجلزيرة من اجلزر وهو القطع ،وذلك النقطاع املياه

رعيهم ومنابتهم ،وليس موطن رحلتهم  ،فهم كانوا يف

عن وسطها إىل أجناهبا وجزيرة العرب قد احتف هبا

أرض احلجاز ونجد واليمن وأطراف العراق والشام ،

البحر من ثالث جهات ،املغرب واملرشق واجلنوب.

القول الثالث :جزيرة العرب :املوضع الذي يكون

بينام العراق والشام  -وإن كان بعض العرب من سكاهنا

كالغساسنة الذين سكنوا الشام  ،وقبيلة تغلب ومن

فيه العرب ،ولو كانوا يف أرض فارس والروم ،فإذا مل
10
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معهم من ربيعة الذين سكنوا اجلزيرة الفراتية  -إال إهنا

العجم) (الكرمي ،1990 ،ص.)35:
ثاني ًا :حب العرب من اإليامن وبغضهم نفاق .

وحتت حكمهم(اإلصطخري ،ص.)14:

سلامن ريض اهلل عنه قال :قال يل رسول اهلل صىل اهلل عليه

ليست بموطن هلم بل كانت بالد فارس والروم ،وإن

كان بعض العرب رحل إليها ،وكان يف جوار أهلها
املطلب الثالث :فضل العرب

ففي مسند اإلمام أمحد وسنن الرتمذي وغريه عن

وسلم« :يا سلامن ال تبغضني فتفارق دينك ،قلت :يا

العرب جنس مفضلون عىل غريهم من الشعوب،

رسول اهلل كيف أبغضك وبك هدانا اهلل؟ قال :تبغض

ألنفسهم ،بل هو مما صحت به السنة ،وهو مذهب أئمة

احلديث ،)32731و(الرتمذي ج ،5:ص ،723:رقم

وهذا التفضيل ليس حتكام ،أو تعصبا جعله العرب
العلم وأصحاب األثر من أهل السنة املعروفني هبا،
واملقتدى هبم فيها .فمن فضلهم:
ً
أوال :أن العرب هم صفوة اخللق وهم مقدمون

عىل غريهم.

فجنس العرب مقدم عىل جنس العجم ،سواء

كانوا من الروم ،أم الفرس ،أم السودان ،فاهلل تعاىل
اختارهم من بني آدم ،وجعل فيهم خاتم الرسالة ،وهم
أكثر الناس سخا ًء وكرم ًا وشجاع ًة ومروء ًة وشهام ًة

وبالغ ًة وفصاح ًة .ففي الطرباين وغريه  -بسند حسن-

عن ابن عمر عن النبي صىل اهلل عليه وسلم « :إن اهلل
خلق اخللق ،فاختار من اخللق بني آدم ،واختار من بني

آدم العرب»(الطرباين1415،هـ ،ج ،6:ص،200:
رقم احلديث  )6182و(البيهقي2003،م ،ج،3:
ص ،175:رقم احلديث  .)1492قال ابن حجر

يف األمايل :هذا حديث حسن أخرجه الطرباين يف
الكبري واألوسط من رواية محاد بن واقد عن حممد بن

ذكوان (العسقالين1995 ،م ،ص .)68 :قال مرعي
ابن يوسف( :فهذا النقل رصيح يف فضل العرب عىل

العرب فتبغضني» ( الشيباين ،ج ،39:ص ،135:رقم
احلديث  .)3927وقال الرتمذي :هذا حديث حسن

غريب ،ال نعرفه إال من حديث أيب بدر شجاع بن الوليد.
وسمعت حممد بن إسامعيل ،يقول :أبو ظبيان مل يدرك

سلامن ،مات سلامن قبل عيل .وضعف إسناده األلباين يف
التعليق عىل سنن الرتمذي وشعيب األرناؤوط.

ففي التعليق عىل املسند  ،فيه علتان  :األوىل أنه

منقطع ،فبني وفاة سلامن وأيب ظبيان نحو ستني سنة،
واألخرى أن قابوس بن أيب ظبيان تكلم فيه لسوء

حفظه .ينظر( :األلباين1992م،ج ،5:ص.)44:
ثالث ًا :العرب هم محلة الرشيعة ونزل الوحي بلغتهم
وهم السابقون إىل اإلسالم.

فهم محلة الرشيعة إىل مجيع اخللق ،والسابقون إىل

اإلسالم فاختصهم اهلل هبذا الفضل (أبو زيد ،ص.)61 :
قال النبي صىل اهلل عليه وسلم « :إن اهلل اختارين واختار
يل أصحاب ًا ،وجعل يل منهم وزراء وأنصار ًا وأصهار ًا،
فمن سبهم فعليه لعنة اهلل واملالئكة والناس أمجعني ،ال
يقبل اهلل منه رصف ًا وال عد ً
ال»(.ابن أيب عاصم ،ج،2:
ص ،438:رقم احلديث  )1000وحسنه ابن حجر
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إىل يوم القيامة فعن أيب هريرة عن النبي صىل اهلل عليه

العسقالين( العسقالين1995 ،م ،ص.)71 :
رابع ًا :عز اإلسالم بعز العرب وهالك العرب من

وسلم« :إن اإليامن ليأرز إىل املدينة كام تأرز احلية إىل

جاء يف احلديث أنه بذل العرب يذل اإلسالم فريفع

 )1777و(مسلم ،ج ،1:ص ،90:رقم احلديث:

أرشاط الساعة.

جحرها» (البخاري ،ج ،2:ص ،662:رقم احلديث

 .)391وباجلملة فالعرب مقدمون عىل غريهم من

حينئذ كام يف مسند أيب يعىل املوصيل عن جابر ريض
اهلل عنه مرفوع ًا« :إذا ذلت العرب ذل اإلسالم» (أبو

الشعوب ،وهذا هو معتقد أهل السنة واجلامعة قاطبة،

اهليثمي :فيه حممد بن اخلطاب البرصي ،ضعفه األزدي

عليه الشعوبيون ممن يقدمون الشعوب عىل القبائل(.ابن

وحكى اإلمجاع عليه شيخ اإلسالم ابن تيمية ،خالفا ملا

يعىل ،ج ،3:ص ،402:رقم احلديث .)1881وقال

تيمية ،1999،ج ،1 :ص.)446 :

وغريه ،ووثقه ابن حبان ،وبقية رجاله رجال الصحيح.

(اهليثمي،1412 ،ج ،10:ص.)35 :
خامس ًا :العرب هم أصل اإلسالم ومادته ،وهم

املبحث الثالث:

اختالف العلامء يف أثر استطابة العرب واستخباثهم

املقدمون يف العطاء.

يف حل املطعومات وحتريمها.

وهذا ما أوىص به عمر ريض اهلل عنه عند موته فقال:

أمجع العلامء عىل أن املستخبثات حرام بالنص

«أويص اخلليفة من بعدي باملهاجرين األولني .....إىل

(ابن عابدين ،ج ،9:ص )905 :و(القرطبي ،ج،7

أن قال :وأوصيه باألعراب خريا؛ فإهنم أصل العرب،

ص )119:و(النووي1423هـ ،ج ،2:ص)543 :
(و ُ ِ
ي ُّل
و(ابن أيب عمر،ج ،27:ص )196:لقوله تعاىلَ :
الط ِّي َب ِ
ات َو ُ َي ِّر ُم َع َل ْي ِه ُم ْ َ
َ ُل ُم َّ
ال َبآئِ َث).األعراف،157 :

ومادة اإلسالم» (البخاري ،ج ،3:ص ،1353:رقم
احلديث .)3497ولفضل العرب قدمهم يف العطاء

عند قسم الفيء .قال ابن تيمية( :فكتب الناس عىل قدر

واختلفوا يف املطعوم إذا مل يرد نص -خاص وال عام-

أنساهبم فبدأ بأقرهبم فأقرهبم نسبا إىل رسول اهلل صىل

من كتاب وال سنة عىل استخباثه  ،وال بام يدل عىل

اهلل عليه وسلم ،فلام انقضت العرب ذكر العجم ،هكذا

حتريمه أو حتليله ،وال بام يدل عىل أحدمها ،كاألمر بقتله

كان الديوان عىل عهد اخللفاء الراشدين ،وسائر اخللفاء

أو النهي عنه ،هل األصل فيه احلل؟ أو أنه يرجع فيه

من بني أمية وولد العباس ،إىل أن تغري األمر بعد ذلك)

إىل استطابة العرب واستخباثهم؟ اختلفوا فيه عىل ثالثة

( ابن تيمية،1999 ،ج ،1:ص.)446 :
سادس ًا :بالد العرب مهبط الوحي ومأرز اإليامن

أقوال:

القـول األول  :إن املطعومـات التـي مل يـرد فيهـا

وهي أطهر البالد وأحبها إىل اهلل.

نـص ترجـع إىل مـا اسـتطابه العـرب واسـتخبثوه  ،فام

فبالد العرب هي مهبط الوحي ومأرز اإليامن
12
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اسـتطابوه فهـو حلال وما اسـتخبثوه فهو حـرام .وهو

احلنفية .لكن أكثر علامء احلنفية يقيدون احلل بموافقة

مـن مذهـب احلنابلـة (الزيلعـي ،ج ،5:ص)295:

بالعرب (الرسخيس ،ج ،11:ص )255:و (الكاساين،

قـول بعض احلنفيـة واملذهب عند الشـافعية واملشـهور
و(ابن أيب العـز،ج ،5:ص)747:و(ابن عابدين،ج،9:
ص  )5 0 9 :و ( ا ملـا و ر د ي  ،ج  ،1 5 :ص )1 3 6 :
و(الدميري،ج ،9:ص )559:و(الرشبينـي،ج،6:

ص )154:و(املـرداوي ،ج ،27:ص،)206 :

(البهـويت ،ج ،3:ص)408:

القـــول الثـــاين :إن املطعـــوم إذا مل يـــرد يف حتريمـــه

نـــص فهـــو عـــى أصـــل اإلباحـــة ،وال أثـــر الســـتطابة
العـــرب أو اســـتخباثهم يف حتريمـــه .وهـــو قـــول

بعـــض احلنفيـــة ،واملذهـــب عنـــد املالكيـــة واملتقدمـــن
مـــن احلنابلـــة ،حـــكاه شـــيخ اإلســـام ابـــن تيميـــة

عنهـــم ،وهـــو اختيـــاره  ،وقـــال :إنـــه مـــا كان عليـــه

الطباع السليمة له فام خالفها فهو خبيث دون تقييد
ج ،5:ص)35:

سبب اخلالف:

سبب اختالفهم ،هو االختالف يف مفهوم اخلبث يف
قوله تعاىلَ ( :و ُ َي ِّر ُم َع َل ْي ِه ُم ْ َ
ال َبآئِ َث).األعراف157 :؛
فمن رأى أنه يطلق عىل ما جاء حتريمه بالنص مل حيرم من

ذلك ما تستخبثه النفوس مما مل يرد فيه نص ،ومن رأى

أن اخلبائث هي ما تستخبثه النفوس قال :هي حمرمة(ابن
رشد ،ج ،3:ص.)22:

أدلة أصحاب القول األول:

استدل القائلون بأن استخباث العرب للمطعومات
يعد أص ً
ال يف التحريم -إذا مل يرد نص يف حله أو حرمته-

بام ييل:

و ( ا لقـــد و ر ي  ،ج  ،1 2 :ص )6 3 7 3 :

الط ِّي َب ِ
ي ُّل َ ُل ُم َّ
(و ُ ِ
ات َو ُ َي ِّر ُم َع َل ْي ِه ُم
 - 1قوله تعاىلَ :
َْ
ال َبآئِ َث) .األعراف.157 :
 - 2وقوله تعاىلَ ( :ي ْس َأ ُلو َن َك َما َذا ُأ ِح َّل َ ُل ْم ُق ْل ُأ ِح َّل
َل ُك ُم َّ
ات)املائدة. 4 :
الط ِّي َب ُ
 - 3وقوله تعاىل( :ا ْل َي ْو َم ُأ ِح َّل َل ُك ُم َّ
ات).
الط ِّي َب ُ

ص )27:و(ابـــن مفلـــح ،ج ،10:ص)372:

وجه الداللة من اآليات :أن كل طيب عند العرب

الصحابـــة والتابعـــون ،وقـــول اجلمهـــور ،ومذهـــب
أمحـــد بـــن حنبـــل نفســـه (اجلصـــاص،ج،3:ص،)27:

و(الغزنوي،ص)175:و (القـريواين،ج ،4:ص)371:
و(ابـــن احلاجــــــب ،ص )224:و (احلطـــاب،ج،3:
ص )231:و(ابـــن تيميـــة1426 ،هــــ ،ج،19:
و(املـــرداوي ،ج ،27:ص.)206:

القول الثالث :إن املرجع يف ذلك إىل أصحاب الطباع

السليمة دون تقييد بالعرب ،فام استطابوه فهو حالل

وما استخبثوه فهو حمرم أو مكروه .وهو مذهب أكثر

املائدة. 5:

هو حالل طيب بالنص ،وكل ما يستخبثه العرب فهو
خبيث حمرم بالنص(ابن قتيبة ،ج ،1:ص.)173:

املناقشة  :نوقش هذا االستدالل :بأنه ال يسلم أن

املراد بالطيب واخلبيث املذكورين يف اآلية ما تستطيبه
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العرب وما تستخبثه ،وإنام يراد به احلالل واحلرام رشع ًا،

العرب أو بعضهم ،فإن كان املعترب عرف اجلميع ،فإن

حمرم فهو خبيث كامليتة والدم وحلم اخلنزير(الشنقيطي،

والعقارب ،وال األسود وال الذئاب والفأر ،بل عامة

العرب مل يكن مجيعهم يستقذر املستخبثات كاحليات

فام كان من حالل فهو طيب كبهيمة األنعام ،وما كان من

األعراب تستطيب أكل هذه األشياء ،فال جيوز أن يكون

ج ،4:ص.)210:

اجلواب :أجيب عن هذا االعرتاض :بأن اآلية
لو كان املراد هبا احلالل واحلرام مل يكن ذلك جواب ًا،

عرف بعض العرب ،فهو فاسد من وجهني:

فليس فيه بيان ،فال بد من أن يكون املراد بالطيبات ما

جيوز اعتبار بعضهم دون بعض.

املراد ما كان مجيع العرب يستقذرونه .وإن كان املراد به
األول :أن اخلطاب إذا كان جلميع العرب فكيف

ويكون التقدير وحيل هلم احلالل وحيرم هلم احلرام،

الثاين :أنه ملا صار البعض املستقذر كذلك ،كان أوىل

تستطيبه النفوس ،وباخلبائث ما تستخبثه النفوس،

باالعتبار من البعض الذي يستطيبه فهذا القول منتقض

وهم العرب؛ ملا سيأيت من أسباب تفضيلهم(النووي،

من مجيع وجوهه(اجلصاص ،ج ،3:ص.)27:

1423هـ،ج ،9:ص.)26:

 - 4أن القرآن نزل بلغة العرب ،وهم املخاطبون

اجلواب :أجيب عن االعرتاض :بأنه يبعد الرجوع

عرفهم دون غريهم ،فكان استخباثهم طريق التحريم.

يستطيبونه أو يستخبثونه؛ ألنه يوجب اختالف األحكام

ص.)144:

يرجع من العرب إىل سكان البالد والقرى ،دون

يف ذلك إىل طبقات الناس ،وتنزيل كل قوم عىل ما

بالكتاب والسنة ،فريجع يف مطلق ألفاظ الوحيني إىل

يف احلالل واحلرام ،وذلك خيالف موضوع الرشع ،إنام

(ابن أيب عمر ،ج ،27:ص )207 :و(الشوكاين ،ج،8:

أجالف البوادي الذين يتناولون ما دب ودرج من غري

 - 5أن اهلل تعاىل أناط احلل بالطيب ،والتحريم
الط ِّي َب ِ
ي ُّل َ ُل ُم َّ
(و ُ ِ
ات َو ُ َي ِّر ُم َع َل ْي ِه ُم
باخلبيث ،كام يف قولهَ :
َْ
ال َبآئِ َث) .األعراف ،157 :وعلم بالعقل أنه مل يرد ما

 - 6أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم (قد أحل

ذلك عادة؛ الختالف طبائعهم وشهواهتم ،فاعترب أن

متبعا فيام أحل وحرم ،وبقي املغفل ،وال بد له من أصل

متييز(النووي1423 ،هـ،ج ،3:ص.)276:

بعض احليوان وحرم بعضه ،وأغفل بعضه ،فكان نصه

يستطيبه ويستخبثه كل العامل؛ الستحالة اجتامعهم عىل

يعترب فيه؛ ألنه ليس رده إىل التحليل بأوىل من رده إىل

يكون املراد بعضهم ،والعرب بذلك أوىل؛ ألن القرآن

التحريم ،وليس فيه إال أحد أصلني :إما القياس وإما

نزل بلغتهم ،وهم املخاطبون به( الدمريي ،ج ،9:ص:

عرف العرب ،والعمل عليهام ،ألن عرف العرب معترب،

.)559

املناقشة :نوقش هذا االستدالل :بأن ما كانت

ثم يرجع إىل القياس عند التكافؤ(املاوردي ،ج،15:
ص.)136:

العرب تستطيبه أوتستقذره :إما أن يكون عرف مجيع
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املناقشة :نوقش هذا االستدالل :بأن ما أغفله الرشع

البرش (اجلصاص ،ج ،3:ص )27:و(ابن تيمية،

عفو إن مل تتوفر فيه أحدى العلل املوجبة للتحريم؛
ين آ َمنُو ْا َال َت ْس َأ ُلو ْا َع ْن
بدليل قوله تعاىل َ ( :يا َأ ُّ َيا ا َّل ِذ َ
َأ ْش َياء إِن ُت ْب َد َل ُك ْم َت ُسؤْ ُك ْم َوإِن َت ْس َأ ُلو ْا َع ْن َها ِح َ
ني ُين ََّز ُل

املناقشة :نوقش هذا االستدالل :بأن ما يستطيبه

مبني عىل الرباءة األصلية وهي اإلباحة ،فام أغفل فهو

1426هـ،ج ،19:ص.)27:

العرب هو مما حيبه اهلل ،وما يستخبثونه هو ما يبغضه
اهلل؛ ألن اهلل تعاىل خاطبهم هبذا اخلطاب بعد سؤاهلم،

الل َع ْن َها َو َّ ُ
ا ْل ُق ْرآنُ ُت ْب َد َل ُك ْم َع َفا َّ ُ
يم) املائدة:
الل َغ ُف ٌ
ور َح ِل ٌ
 ،101ويف سنن الدارقطني بسند حسن عن أيب ثعلبة
اخلشني مرفوع ًا« :وسكت عن أشياء رمحة بكم غري

(املاوردي،ج ،15:ص.)132:

رقم احلديث  ،)42قال ابن حجر يف الفتح :له شاهد من

يستخبثونه ليست مطردة وال منضبطة ،فهي ختتلف

نسيان فال تبحثوا عنها» (الدارقطني ،ج ،4:ص،183:

حديث سلامن أخرجه الرتمذي ،وآخر من حديث ابن

عباس أخرجه أبو داود( العسقالين1379 ،هـ،ج،13:
ص.)266:والقاعدة :أن األصل يف الطعام احلل إال ما

ورد النص بتحريمه (الزركيش،ج ،2:ص.)71:لقوله
تعاىلُ ( :قل َّال َأ ِجدُ ِف َما ُأ ْو ِح َي إِ َ َّل ُ َم َّر ًما َع َل َط ِ
اع ٍم
وحا َأ ْو َ ْ
ل َم ِخن ِزي ٍر
َي ْط َع ُم ُه إِ َّال َأن َي ُكونَ َم ْي َت ًة َأ ْو َد ًما َّم ْس ُف ً
ي َّ
َفإِ َّن ُه ِر ْج ٌس َأ ْو ِف ْس ًقا ُأ ِه َّل لِ َغ ْ ِ
اللِ بِ ِه) األنعام.145 :
(ه َو ا َّل ِذي َخ َل َق َل ُكم َّما ِف َ
ض َِ
األ ْر ِ
جيع ًا)
وقوله تعاىل ُ :
البقرة. 29 :

أدلة أصحاب القول الثاين :

فنزلت فيهم األحكام ،وكانوا يرتكون من خبيث املآكل

ما ال يرتك غريهم ،فجعل هذا هلم أصال يرجعون إليه
 - 2أن قاعدة تعليق احلكم بام يستطيبه العرب وما

باختالف األزمنة واألمكنة ،فقد يستطيب جمتمع

ما ال يستطيبه غريهم ،وقد يستخبثون ما هو طيب
ويستطيبون ما هو حمرم فمن العرب من كان يستطيب

أشياء حرمها اهلل تعاىل وجعلها من اخلبائث كامليتة
والدم واملنخنقة واملوقوذة وغريها فتكون االستطابة
واالستخباث أمر ًا نسبي ًا ال يمكن أن تعلق األحكام

الرشعية عليه(ابن تيمية1426 ،هـ ،ج ،18:ص)24:
و(العثيمني ،ج ،15:ص.)23 :

املناقشة :نوقش هذا االستدالل:

بأن اخلريية

واالعتدال واملروءة باقية يف العرب إىل قيام الساعة،

استدل القائلون بأنه ال أثر الستطابة العرب

فهم الذين يرجع إليهم يف كل زمان يف اعتبار الطيب

 - 1أن الرشع علق األحكام بالصفات املؤثرة فيام

 - 3أن الصحابة والتابعني مل يعلقوا التحريم

واستخباثهم يف حتريم املطعومات أو حلها بام ييل:

حيبه اهلل ويبغضه ،فأمر بام حيبه اهلل ودعا إليه ،وهنى عام
يبغضه اهلل وحسم مادته ،ومل خيص العرب بنوع من
األحكام؛ إذ دعوته صىل اهلل عليه وسلم كانت جلميع

واخلبيث.

والتحليل باستطابة العرب وال باستخباثهم (ابن تيمية،

1426هـ،ج ،18:ص.)24:

املناقشة :نوقش هذا االستدالل  :بأن آية ( َي ْس َأ ُلو َن َك
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َما َذا ُأ ِح َّل َ ُل ْم ُق ْل ُأ ِح َّل َل ُك ُم َّ
ات)املائدة 4:خطاب
الط ِّي َب ُ

الطباع السليمة  -لعامة الناس دون ختصيص بالعرب

أن الصحابة سألوه عام حيل هلم وحيرم عليهم ،فأمره أن

ذكره الكاساين يف البدائع عند الكالم عىل حكم حلوم

 -فهو حالل ،وما تستخبثه فهو حمرم أو مكروه ،إال ما

من اهلل تعاىل لرسوله صىل اهلل عليه وسلم ويدل عىل

اخليل فقال( :وحلم اخليل ليس بطيب بل هو خبيث؛

خيربهم أنه قد أحل هلم الطيبات ،وحرم عليهم اخلبائث،

ألن الطباع السليمة ال تستطيبه بل تستخبثه حتى ال جتد

فهو جواب خاص هبم وموجه إليهم ،بأن يعتدوا بام

أحدا ترك بطبعه إال ويستخبثه ،وينفر طبعه عن أكله،

يستطيبونه ويستخبثونه يف التحليل والتحريم.

 - 4أن خيار العرب كانوا يكرهون أشياء مل حيرمها

وإنام يرغبون يف ركوبه ،إال من غري طبعه عام كان جمبوال

وقال« :مل يكن بأرض قومي فأجدين أعافه» (البخاري،

يف الطبع ال بام هو مستخبث؛ وهلذا مل جيعل املستخبث يف

عليه ،وبه تبني أن الرشع إنام جاء بإحالل ما هو مستطاب

اهلل تعاىل كام كره النبي صىل اهلل عليه وسلم حلم الضب

الطبع غذاء اليرس ،وإنام جعل ما هو مستطاب بلغ يف

ج ،5:ص ،2105:رقم احلديث  )5217و ( مسلم،

الطيب غايته) (الكاساين ،ج ،5:ص.)38 :

ج ،6:ص،67:رقم احلديث .)5146ومع هذا قال:

وهذا االستدالل من الكاساين عىل االعتبار بالطبع

«إنه ليس بحرام .وأكل عىل مائدته وهو ينظر» (ابن

السليم ليس خاصا بالعرب ؛ألن العرب قد أكلوا اخليل

تيمية،ج ،18:ص.)24:

املناقشة :نوقش هذا االستدالل :بأن النبي صىل اهلل

يف زمن النبي صىل اهلل عليه وسلم ومل يستخبثوه ،كام

كالثوم والبصل وبعض اخلرض ،كقوله صىل اهلل عليه

رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ونحن باملدينة فأكلنا»

يف حديث أسامء يف الصحيح« :نحرنا فرسا عىل عهد

عليه وسلم اجتنب كثريا من األطعمة ملكان الوحي،

(البخاري ،ج ،5:ص ،2101:رقم احلديث )5200

وسلم « كل فإين أناجي من ال تناجي » (البخاري،

و(مسلم ،ج ،6:ص ،66:رقم احلديث.)5137

ج ،1:ص ،292:رقم احلديث  )817و (مسلم ،ج،2:

فيحمل كالم الكاساين عىل العموم.

ص ،80:رقم احلديث .)1281وقد يكون الضب من

وقال العيني يف البناية رشح اهلداية يف معرض الكالم
الط ِّي َب ِ
ي ُّل َ ُل ُم َّ
(و ُ ِ
ات
عىل حيوان البحر ( :ولنا قوله تعاىل َ

هذا الباب؛ فقد ورد يف بعض اآلثار أن النبي صىل اهلل
عليه وسلم تركه تقذرا ،وملا بلغه أن الناس يتحدثون

َو ُ َي ِّر ُم َع َل ْي ِه ُم ْ َ
ال َبآئِ َث) .األعراف ، 157 :وما سوى

يف حتريم الثوم قال « :أهيا الناس إنه ليس يب حتريم ما

السمك خبيث؛ ألن اخلبيث ما يستخبثه الطبع السليم،

أحل اهلل يل ،ولكنها شجرة أكره رحيها»(مسلم ،ج،2:

وما سوى السمك يستخبثه الطبع السليم فيحرم)

ص ،80:رقم احلديث .)1284

أدلة أصحاب القول الثالث :

(العيني،1420،ج ،11:ص.)606:

قلت :وهذا يدل عىل أنه يريد طباع من كان يف زمانه من

مل أعثر عىل دليل ملن قال من احلنفية بأن ما تستطيبه
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عامة الناس وليس العرب فقط؛ ألن استخباث العرب

( َي ْس َأ ُلو َن َك َما َذا ُأ ِح َّل َ ُل ْم ُق ْل ُأ ِح َّل َل ُك ُم َّ
ات)
الط ِّي َب ُ
املائدة 4:موجه إىل أصحاب النبي صىل اهلل عليه وسلم

ج ،4 :ص ،1585:رقم احلديث )4361و (مسلم،

يسألون عنه وما يعايشونه .

ملا سوى السمك من حيوان البحر حيتاج إىل دليل ،بل

أكل الصحابة ريض اهلل عنهم حوت العنرب(البخاري،
ج ،8:ص ، 232:رقم احلديث  ،)1935ومل يستخبثوه.

ومجهور العلامء عىل إباحة حيوان البحر من غري السمك.

وهو مذهب املالكية واملشهور عند الشافعية واحلنابلة.
ينظر( :القرايف،ج ،4:ص )96:و(املاوردي،ج،15:

ص )60:و(ابن قدامة،ج ،13:ص.)345 :
املبحث الرابع

ضابط العرب الذين يعتد باستطابتهم واستخباثهم

اختلف العلامء القائلون :بأن املطعوم الذي مل يرد

فيه نص بالتحليل أو التحريم راجع إىل ما يستطيبه
ويستخبثه العرب ،يف العرب الذين يعتد باستطابتهم

واستخباثهم؛ إذ العرب متفاوتون فيام تعافه نفوسهم
وتستطيبه فاختلفوا يف ذلك عىل أربعة أقوال:

فهم من حرضوا التنزيل ،وكان القرآن ينزل يف معاجلة ما
 - 2أهنم أعدل العرب أمزجة وأقلهم تكلفا ،وكان

جلهم أهل علم وكثري منهم أهل اجتهاد فناسب أن يعتد

باستطابتهم واستخباثهم .

القـول الثـاين :هم أهـل األمصـار من أهـل احلجاز

دون غريهـم .فـإذا وجـد يف أمصـار املسـلمني ممـا ال

يعرفـه أهـل احلجـاز رد إىل أقرب ما يشـبهه يف احلجاز،
فـإذا مل يشـبهه يشء منهـا فهـو مبـاح .وهـو مذهـب

بعـض احلنفيـة ،وبعـض احلنابلـة (ابن عابديـن ،ج،6:
ص )305:و (املـرداوي ،ج ،27:ص.)206:

ودليلهم :بأن الكتاب نزل عىل أهل احلجاز وخوطبوا

به وبالسنة ،فريجع يف مطلق ألفاظهام إىل عرفهم دون
غريهم ،ومل يعتد بأهل البوادي؛ ألهنم للرضورة يأكلون
ما جيدون(ابن عابدين،ج ،6:ص.)509:

القول األول :إن العرب الذين يعتد باستخباثهم هم

القـول الثالـث :هـم العـرب مـن ذوي اليسـار

بعض الشافعية ،قال الرافعي يف الرشح الكبري :وهو قول

البلاد والقـرى .فـإذا وجـد يف أمصـار املسـلمني مما ال

من كانوا عىل عهد النبي صىل اهلل عليه وسلم ،وهو قول
مجاعة وبعض احلنابلة .وهذا القول جزم به ابن محدان يف
الرعاية الكربى وأبو نرص يف احلاويني .ينظر(:الرافعي،

ج ،12:ص )144:و(املرداوي،ج ،27:ص.)206:
واستدلوا بام ييل:

الط ِّي َب ِ
ي ُّل َ ُل ُم َّ
(و ُ ِ
ات
 - 1أن اخلطاب يف قوله تعاىل َ
َو ُ َي ِّر ُم َع َل ْي ِه ُم ْ َ
ال َبآئِ َث) األعراف ،157 :وقوله:

والطباع السـليمة الذيـن مل يترضروا باجلوع من سـكان
يعرفـه العـرب رد إىل قريـش ،فـإذا مل يوجـد يف قريـش

مـا يشـبهه أو اختلفـوا نظـر يف أقـرب حيـوان يشـبهه،
فيأخـذ حكمه ،فـإذا مل يوجـد فوجهـان أصحهام احلل.
وهو مذهـب الشـافعية(املاوردي ،ج،15:ص،)133:

ووافقهـم احلنابلـة يف املشـهور مـن املذهـب ،إال أهنـم

خالفوهـم فيما مل يعرفـه العـرب ،فإنـه يـرد إىل أقـرب
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مـا يشـبهه عندهم ،فـإذا مل يشـبهه يشء منها فهـو مباح

يرتجح لدي ما ذهب إليه القائلون بأن استطابة العرب

واسـتدل القائلون هبـذا القول :بأن سـكان البوادي

وحله -إذا مل يرد دليل رشعي من األدلة املعتربة عىل

واستخباثهم وطبائعهم ال عربة به يف حتريم احليوان

(البهـويت ،ج ،6:ص.)314:

حتريمه -فاستطابة العرب واستخباثهم وطباعهم ليست
دليال رشعي ًا معتربا؛ ملا ذكروه من األجوبة وسالمتها،

يتناولـون مـا دب ودرج مـن غير متييـز ،فقـد سـئل
أعـرايب ،مـا تأكلـون؟ فقـال :نـأكل كل مـا دب على

ويزاد عام أجابوا به اآليت:
َ
أوال :أن االستدالل باآليات عىل االعتداد باستطابة

األرض ودرج إال أم حبني(وهـي :دويبـة على خلقـة

احلربـاء عريضـة الصدر عظيمـة البطن وقيـل هي أنثى

العرب واستخباثهم استدالل حمتمل ،والدليل إذا تطرق

احلربـاء) (ابـن منظـور ،ج ،13:ص.)104:فقيـل:

إليه االحتامل سقط به االستدالل؛ إذ يقابله من استدل

لتهـن أم حبين العافيـة .قلـت :هـذه القصـة يوردهـا

باآلية بأن املراد بالطيب ما أحله اهلل وباخلبيث ما حرمه

الفقهـاء يف كتبهـم من غري سـند .كام أن مـن آذاه اجلوع

اهلل ،ففيها وصف زائد للحالل بأنه طيب ،وللمحرم بأنه

قـد يسـتطيب اخلبيـث لشـدة جوعـه  ،كما قـال بعض
الشـعراء:

أكلنا الربى يا أم عمرو ومن يكن
لديكم

غريبا

يأكل

خبيث  ،فيحل هلم الطيبات من احلالل ،واخلبائث من

املحرمات ،فتكون (من) هنا بيانية.
ثاني ًا :مل يرد عن النبي صىل اهلل عليه وسلم أنه أعاد

احلرشات

الناس إىل ما تعارفوا عليه من الطيبات واخلبائث يف

قال القرطبي :أي ما دب ودرج .والربى مجع ربية

املطعومات يف احلل واحلرمة ،بل جعل األمر يف ذلك

وهي الفأرة (القرطبي ،2003 ،ج ،7:ص.)120:
وقال أبو نواس:

وال تأخذ عن األعراب هلو ًا
وال

عيشا

فعيشهم

عائد إىل ما أحله اهلل تعاىل وحرمه ،حتى عندما بلغه

أن الناس يتحدثون يف حتريم الثوم قال« :أهيا الناس

جديب

إنه ليس يب حتريم ما أحل اهلل يل ،ولكنها شجرة أكره
رحيها» (سبق خترجيه).كذلك األمر يف الضب فلم جيعل
عيافته له حتري ًام ،بل قال إنه حالل .وعندما ذكر ما حرم

(أبونواس ،ص.)31:

القول الرابع :ما يستخبثه العرب مطلقا ،وهو قول

يف كتاب اهلل وما أبيح أحال يف املسكوت عليه إىل قاعدة

بعض احلنابلة(املرداوي ،ج ،27:ص.)206:

العفو واإلباحة فقال« :وما سكت عنه فهو عفو» (سبق

ودليلهم :عموم اآليات ؛ إذ ليس فيها ختصيص

خترجيه).
ثالث ًا :مل يؤثر عنه صىل اهلل عليه وسلم أنه خص

بقسم من العرب.
الرتجيح:

العرب دون غريهم بمزية االستطابة واالستخباث.

بعد هذا التطواف يف األدلة واجلواب عليها
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رابعـ ًا :مل يـرد عـن الصحابـة ريض اهلل عنهـم

وسلم ،ومنهم من قرصها عىل الناس يف زمن النبي

واالسـتخباث يف حتريـم املطعومـات وإباحتهـا ،بـل

واستخباثه كبري ،واضطراب الرأي وكثرة اخلالف فيه

أهنـم رجعـوا إىل مـا تعارفـوا عليـه مـن االسـتطابة
كانـوا يعملـون بالبراءة األصليـة ،إذ األصـل فيـه

صىل اهلل عليه وسلم.فاالختالف فيمن يعتد باستطابته

جيعله ضعيفا.
سادس ًا :كام أهنا مضطربة وغري مطردة من جهة

املطعـوم احلـل  ،فقـد سـئل ابن عمـر عن القنفـذ؟ فتىل
قـول اهلل تعـاىلُ ( :قـل َّال َأ ِج ُـد ِف َمـا ُأ ْو ِح َـي إِ َ َّل ُ َم َّر ًمـا
َع َلى َط ِ
ـم َي ْط َع ُمـ ُه إِ َّال َأن َي ُكونَ َم ْيتَـ ًة َأ ْو َد ًما َّم ْس ُ
وحا
ـف ً
اع ٍ
ير َّ
َأ ْو َ ْ
ـس َأ ْو ِف ْسـ ًقا ُأ ِه َّل لِ َغ ْ ِ
اللِ بِ ِه)
ل َـم ِخن ِزيـ ٍر َفإِ َّنـ ُه ِر ْج ٌ
األنعـامُ ،145:فأخبر أن أبـا هريـرة حيـدث عـن النبي

الواحد يف احليوان الواحد ،فليست األمزجة بمتوافقة
دائ ًام ،نعم قد تتفق يف بعض األحيان ،ولكن كثري ًا ما

عـن قوله ،وقـال :إن كان قال رسـول اهلل صىل اهلل عليه

اهلل عليه وسلم وأكله خالد بن الوليد ومن معه من

صلى اهلل عليـه وسـلم أهنـا خبيثة مـن اخلبائـث ،فرجع

وسـلم هذا فهو كما قال(.أبـو داود ،ج ، 3:ص،417:
رقـم احلديث)3801و(البيهقي1494،هــ ،ج،9:
ص ،547:رقـم احلديـث .)19431وقـال البيهقـي:

هـذا حديـث مل يـرو إال هبـذا اإلسـناد وهـو إسـناد فيه

ضعـف .ولـو كان يعتـد بما تسـتخبثه العـرب حلكـم

األعراف والعادات والطباع؛ فهي ختتلف من بلد إىل

بلد ،ومن جمتمع إىل جمتمع ،وربام اختلف أهل البلد

ختتلف ،كام يف قصة أكل الضب ،فقد عافه النبي صىل
الصحابة ريض اهلل عنهم يف بيت النبي صىل اهلل عليه
وسلم ،وكان عمر حيب أكله ويقدمه عىل غريه ،وحرص
عليه الصحابة وطبخوه واستطابوه ( عبد الرزاق ،ج،4:
ص ، 511:رقم احلديث .)8678 - 8677
سابع َا :أن فضل العرب عىل غريهم ال ينكره أحد من

بخبثهـا .فابـن عمـر مـن أقحـاح العـرب وخلصهـم
ومع ذلـك مل يسـتخبثها ،ومل ُ ِ
يل عىل قاعدة االسـتطابة

بالرضورة اتباع أمزجتهم؛ ألن االستطابة واالستخباث

األشـياء احلـل ومنهـا األطعمـة واملرشوبـات .
خامس ًا :أن قاعدة حتريم ما يستخبثه العرب مضطربة

مستوى القبائل أم األفراد.
ثامن ًا :أن عامة ما ذكر من املحرمات مما استخبثه

واالسـتخباث ،بـل أحـال على قاعـدة األصـل يف

وغري مطردة ،فهي مضطربة من جهة فيمن يعتد هبم يف

االستطابة واالستخباث؟ فمنهم من قال إهنم مجيع

العرب ،ومنهم من قرصها عىل أهل املدن واألمصار،
ومنهم من قرصها عىل احلارضة من أهل احلجاز،
ومنهم من قرصها عىل صحابة النبي صىل اهلل عليه

أهل السنة ،ومتفق عليه بني علامء األمة ،ولكن ال يعني
يتبع للطبع واملزاج ،والعرب خمتلفون فيه ،سواء عىل

العرب هو إما داخل ضمنا فيام حرمه اهلل بالنص؛

لرضره كاحلرشات ،أو لكونه ذا ناب كالقرد وابن آوى،
أو نجس ًا ،أو يتغذى عىل النجاسات كآكالت اجليف من
النسور وغريها ،أو هو مما وجب قتله كاحليات ،فهذه
حمرمة بالنص وال حيتاج يف حتريمها إىل استخباث العرب
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نايف بن دخيل بن صعفق الدمهشي العنزي  :أثر استطابة العرب واستخباثهم يف حل املطعومات وحترميها :دراسة أصولية فقهية

 -ثالث ًا :أرض العرب هي جزيرة العرب وهي:

هلا؛ إذ االستخباث هنا يكون تبعا ال أص ً
ال.
تاسع ًا :ما ذكره بعض الفقهاء من املستخبثات عند

من بحر القلزم (البحر األمحر) إىل بحر البرصة
(شط العرب) ومن أقىص حجر باليمن إىل

العرب :كالقنافذ واحليات واحلرشات وغريها ،مفتقرة

أوائل الشام .
 -رابع ًا :خيتص العرب بأهنم صفوة اخللق

إىل دليل عىل استخباثهم هلا ،فالفقهاء مل يوردوا دليال

عىل استخباث العرب هلا ،سواء كانوا من عامة العرب

ومقدمون عىل غريهم ،كام صحت بذلك

أم من أهل احلجاز ،أم من خاصتهم قريش ،فلم يرد يف

األخبار عن النبي ( واتفق عليه أهل السنة

أشعار العرب استخباث هلا ،وال فيام نقل عنهم من أدب

واجلامعة.
 -خامس ًا :العرب وإن كانوا مقدمني يف الرتبة إال

ومآثر ،بل األقرب أنه حكم عليها الستخباث بعض
العرب هلا يف وقتهم؛ فقاعدة استخباث العرب يف حتريم

أن استطابتهم واستخباثهم ال يعتد هبا يف حتليل

احليوان قاعدة تفتقر إىل تقيص تأرخيي لكل حيوان حتى

أو حتريم املطعومات ،بل األمر يف ذلك موقوف

نعلم أن العرب استطابوه أو استخبثوه ،وهذا مما يصعب

عىل النص الرشعي من الكتاب والسنة ،وهو ما

معرفته ،ويشق عىل الناس تقصيه ،ومل يعهد يف الرشيعة

عليه الصحابة والتابعون.
 -سادس ًا :مجهور الفقهاء القائلني باالعتداد

مثله؛ إذا يعد ذلك تعنتا تنزه الرشيعة عنه.

باستخباث العرب واستطابتهم قرصوا

هذا األمر عىل العرب ذوي اليسار والطباع

خامتة:

السليمة ،الذين مل يترضروا باجلوع من سكان

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل نبينا

البالد والقرى.

حممد وعىل آله وصحبه أمجعني أما بعد .فبعد هذا

التطواف يف مسائل البحث ،وحماولة الوصول إىل

التوصيات:

الصحيح من األقوال فقد توصلت إىل النتائج التالية:
ً
أوال :العرب هم جيل من الناس ،وهم خالف
-

أويص باستدامة البحث يف األسباب األخرى يف

العجم من الرتك والروم والفرس والسودان.
 -ثاني ًا :أن العرب الذين نزل عليهم اخلطاب هم

احلل واحلرمة للمطعومات كقاعدة حيرم من احليوان ما

وجب قتله أو حرم قتله وغريها...

العرب الباقية ،وهم أقسام  :قحطانية وعدنانية

وقضاعية .وأما العرب العاربة فقد بادوا ومل يبق

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم .

منهم إال نزاع يف القبائل.
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املصادر واملراجع
أو ًال :املراجع العربية

القرآن الكريم.

ابــن أيب عاصــم ،أبــو بكــر أمحــد بــن عمــرو بــن الضحــاك
الســنة ،حتقيــق:
ابــن خملــد الشــيباين1400( .هـــ)ُّ .
حممــد نــارص الديــن األلبــاين ( ط .)1.بــروت:
املكتــب اإلســامي.

عــي احلنفــي1424 ( .
عــي بــن ّ
ابــن أيب العــز ،صــدر الديــن ّ
هـــ  2003 -م) .التنبيــه عــى مشــكالت اهلدايــة،
حتقيــق :عبــد احلكيــم بــن حممــد شــاكر و أنــور
صالــح أبــو زيــد (ط .)1.املدينــة املنــورة ،اململكــة
العربيــة الســعودية :مكتبــة الرشــد نــارشون.

ابــن أيب عمــر ،شــمس الديــن أيب الفــرج عبدالرمحــن بــن حممد.
(1419هـــ) .الــرح الكبــر ،حتقيــق :الدكتــور
عبــداهلل عبداملحســن الرتكــي .اململكــة العربيــة
الســعودية :مطبوعــات وزارة الشــؤون اإلســامية
واألوقــاف والدعــوة واإلرشــاد باململكــة.

ابــن بطــال ،حممــد بــن أمحــد بــن حممــد بــن ســليامن الركبــي.
(1408هـــ) ،النظــم ا ُملســتعذب ِف ت ْفســر غريــب
املهــذب ،حتقيــق :مصطفــى عبــد احلفيــظ
أ ْلفــاظ َ
س ِ
ــال .مكــة املكرمــة :املكتبــة التجاريــة.
َ
ابــن تيميــة ،تقــي الديــن أبــو العبــاس أمحــد بــن عبداحلليــم
احلــراين1426( .هـــ) .جممــوع فتــاوى شــيخ
اإلســام ابــن تيميــة ،مجــع :الشــيخ عبدالرمحــن
ابــن قاســم  ،حتقيــق :أنــور البــاز وعامــر اجلــزار
(ط .)1.مــر :دار الوفــاء.

ابــن تيميــة ،تقــي الديــن أبــو العبــاس أمحــد بــن عبــد
احلليــم بــن عبــد الســام احلــراين1419 ( .هـــ -
1999م) .اقتضــاء الــراط املســتقيم ملخالفــة
أصحــاب اجلحيــم ،حتقيــق :نــارص عبــد الكريــم
العقــل (ط .)7.بــروت :دار عــامل الكتــب.
ابــن جــزي ،أبــو القاســم حممــد بــن أمحــد الكلبــي الغرناطــي.
(1434هـــ) .القوانــن الفقهيــة يف تلخيــص
مذهــب املالكيــة ،حتقيــق :ماجــد احلمــوي (ط.)1.
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بــروت :دار ابــن حــزم .

ابــن اجلــوزي ،مجــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرمحــن بــن
عــي 1422( .هـــ) .زاد املســر يف علــم التفســر،
حتقيــق :عبــد الــرزاق املهــدي (ط .)1.بــروت:
دار الكتــاب العــريب.
ابــن احلاجــب ،عثــان بــن عمــر بــن أيب بكــر بــن يونــس أبــو
عمــرو الكــردي املالكــي1421( .هـــ2000 -م).
جامــع األمهــات ،حتقيــق :أبــو عبــد الرمحــن
األخــر األخــري (ط .)2.الياممــة للطباعــة
والنــر والتوزيــع.
ابــن حــزم ،عــي بــن أمحــد األندلــي(.د.ت) .املحــى باآلثــار،
حتقيــق :د .عبدالغفــار البنــداري .بــروت :دار
الكتــب العلميــة .

ابــن حــزم ،عــي بــن أمحــد األندلــي1989 ( .م) .مراتــب
اإلمجــاع يف العبــادات واملعامــات واالعتقــادات،
حتقيــق :حســن أمحــد إســر (ط .)1.بــروت :دار
ابــن حــزم.
ابــن رشــد ،أبــو الوليــد حممــد بــن أمحــد بــن حممــد القرطبــي.
(2004م) .بدايــة املجتهــد وهنايــة املقتصــد.
القاهــرة  :دار احلديــث.

ابــن الرفعــة ،أمحــد بــن حممــد بــن عــي األنصــاري2000( .م).
كفايــة النبيــه يف رشح التنبيــه ،حتقيــق :جمــدي حممــد
رسور باســلوم (ط .)1.بــروت :دار الكتــب
العلميــة.
ابــن ســيدة ،أبــو احلســن عــي بــن إســاعيل املــريس1417( .هـ
 1996م) .املخصــص ،حتقيــق :خليــل إبراهــمجفــال (ط .)1.بــروت :دار إحيــاء الــراث
العــريب .
ابــن عابديــن ،حممــد أمــن بــن عمــر بــن عبــد العزيــز عابديــن
الدمشــقي2000 ( .م) .حاشــية رد املحتــار عــى
الــدر املختــار رشح تنويــر األبصــار .بــروت :دار
الفكــر.

ابــن عبدالــر ،أبــو عمــر يوســف بــن عبــد اهلل النمــري
القرطبــي1421( .هـــ 2000 -م) .االســتذكار
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طيبــة.

اجلامــع ملذاهــب فقهــاء األمصــار ،حتقيــق :ســامل
حممــد عطــا و حممــد عــي معــوض (ط.)1.
بــروت :دار الكتــب العلميــة .

ابــن منظــور ،حممــد بــن مكــرم األفريقــي املــري(.ب .ت).
لســان العــرب (ط ، .)1.بــروت  :دار صــادر .

ابــن عبدالــر ،يوســف بــن عبــداهلل النمــري القرطبــي.
(1387هـــ) .التمهيــد ملــا يف املوطــأ مــن املعــاين
واملســانيد ،حتقيــق :مصطفــى بــن أمحــد العلــوي
وحممــد عبدالكبــر البكــري .طبعــة وزارة
األوقــاف املغربيــة

ابــن نجيــم ،زيــن الديــن(ب .ت) .البحــر الرائــق رشح كنــز
الدقائــق .بــروت  :دار املعرفــة.

أبــو زيــد  ،بكــر بــن عبداهلل1420(.هـــ) .خصائــص جزيــرة
العــرب .اململكــة العربيــة الســعودية :مطبوعــات
وزارة الشــؤون اإلســامية باململكــة.

ابــن العــريب ،حممــد بــن عبــد اهلل املعافــري األشــبييل1428( .
هـــ  2007 -م) .املســالِك يف رشح موطــأ مالــك،
تعليــق :حممــد بــن احلســن الســليامين و عائشــة
بنــت احلســن الســليامين (ط .)1.بــروت :دار
الغــرب اإلســامي.

أبــو عبيــد ،القاســم بــن ســام اهلــروي1396 ( .م) .غريــب
احلديــث ،حتقيــق :حممــد عبــد املعيــد خــان
(ط .)1.بــروت :دار الكتــاب العــريب.
أبــو نــواس ،احلســن بــن هــاينء 2001( .م) .ديــوان أيب
نــواس .بــروت :دار صــادر.

ابــن فــارس ،أمحــد بــن فــارس بــن زكريــا القزوينــي الــرازي.
أبــو احلســن1399( .هـــ 1979 -م) .معجــم
مقاييــس اللغــة ،حتقيــق :عبــد الســام حممــد
هــارون .بــروت :دار الفكــر.

األزهــري ،حممــد بــن أمحــد اهلــروي .هتذيــب اللغــة ،حتقيــق:
حممــد عــوض مرعــب (ط .)1.بــروت :دار
إحيــاء الــراث العــريب.
اإلصطخــري ،أبــو إســحاق إبراهيــم بــن حممــد الفــاريس.
(2004م) .املســالك واملاملــك .بــروت :دار
صــادر .

ابــن قتيبــة ،أبــو حممــد عبــد اهلل بــن مســلم الدينــوري.
(1398هـــ) .غريــب القــرآن ،حتقيــق ::ســعيد
اللحــام.

األلبــاين ،حممــد نــارص الديــن بــن احلــاج نــوح1412( .
هـــ 1992 -م) .سلســلة األحاديــث الضعيفــة
واملوضوعــة وأثرهــا الســيئ يف األمــة (ط.)1.
الريــاض :دار املعــارف.

ابــن قدامــة ،عبــداهلل بــن أمحــد املقــديس1417( .هـــ) .املغنــي
رشح خمتــر اخلرقــي ،حتقيــق :عبدالفتــاح احللــو
وعبداملحســن الرتكــي (ط .)3.الريــاض :دار عــامل
الكتــب.

األلبــاين ،حممــد نــارص الديــن1405( .هـــ) .إرواء الغليــل يف
ختريــج أحاديــث منــار الســبيل (ط .)2.بــروت:
املكتــب اإلســامي.

ابــن مفلــح ،حممــد بــن مفلــح بــن حممــد بــن مفــرج املقــديس
احلنبــي 1424( .هـــ  2003 -م) .الفــروع ومعــه
تصحيــح الفــروع لعــاء الديــن عــي بــن ســليامن
املــرداوي ،حتقيــق :عبــد اهلل بــن عبــد املحســن
الرتكــي (ط .)1.بــروت .لبنــان :مؤسســة
الرســالة.

البخــاري ،حممــد بــن إســاعيل1407 ( .هـــ) .صحيــح
البخــاري :اجلامــع الصحيــح املســند مــن حديــث
رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم وســننه وأيامــه،
حتقيــق :الدكتــور مصطفــى ديــب البغــا (ط.)3.
بــروت :دار ابــن كثــر .

ابــن املنــذر ،أبــو بكــر حممــد بــن إبراهيــم النيســابوري.
(1405هـــ1985،م) .األوســط يف الســنن
واإلمجــاع واالختــاف ،حتقيــق :أبــو محــاد صغــر
أمحــد بــن حممــد حنيــف (ط .)1.الريــاض  :دار

الربكتــي ،حممــد عميــم اإلحســان املجــددي1424( ،هـــ -
2003م) .التعريفــات الفقهيــة (ط .)1.بــروت:
دار الكتــب العلميــة. .
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البعــي ،حممــد بــن أيب الفتــح1423( .هـــ  2003 -م) .املطلــع
عــى ألفــاظ املقنــع ،حتقيــق :حممــود األرنــاؤوط
وياســن حممــود اخلطيــب (ط .)1.الريــاض:
مكتبــة الســوادي.

الراغــب األصفهــاين ،أبــو القاســم احلســن بــن حممــد( .ب.
ت) .املفــردات يف غريــب القــرآن ،حتقيــق:
صفــوان عدنــان الــداودي (ط .)1.دمشــق،
بــروت :دار القلــم الــدار الشــامية.

البيهقــي ،أبــو بكــر أمحــد بــن احلســن بــن عــي بــن موســى.
( 1423هـــ  2003 -م) .شــعب اإليــان،
حتقيق:عبــد العــي عبــد احلميــد حامــد (ط.)1.
الريــاض :مكتبــة الرشــد للنــر والتوزيــع
بالتعــاون مــع الــدار الســلفية ببومبــاي باهلنــد.

الــرزاق احلســيني.
حممــد بــن عبــد
ّ
حممــد بــن ّ
الزبيــديّ ،
(1385هـــ) .تــاج العــروس مــن جواهــر
القامــوس ،حتقيــق :عبدالســتار أمحــد فــراج.
الكويــت :الــراث العــريب ،سلســلة تصدرهــا
وزارة اإلرشــاد واألنبــاء.

الرتمــذي ،حممــد بــن عيســى( .ب.ت) .ســنن الرتمــذي.
حتقيــق :أمحــد بــن حممــد شــاكر ،مذيلــة بأحــكام
األلبــاين عليهــا .بــروت :دار إحيــاء الــراث
العــريب.

الزيلعــي ،عثــان بــن عــي بــن حمجــن البارعــي احلنفــي.
(1313هـــ) .تبيــن احلقائــق رشح كنــز الدقائــق
(ط .)1.القاهــرة  ،بــوالق :املطبعــة الكــرى
األمرييــة.

البهــويت ،منصــور بــن يونــس بــن إدريــس1996( .م) .رشح
منتهــى اإلرادات :دقائــق أويل النهــى لــرح
املنتهــى .بــروت :عــامل الكتــب.

البيهقــي ،أبــو بكــر أمحد بــن احلســن 1414( .هـــ1994 -م).
الســنن الكــرى ،حتقيــق :حممــد عبــد القــادر عطــا.
مكــة املكرمــة :مكتبــة دار البــاز .

اجلصــاص ،أمحــد بــن عــي أبــو بكــر الــرازي.
(1415هـــ1994/م) .أحــكام القــرآن ،حتقيــق:
عبــد الســام حممــد عــي شــاهني (ط .)1.بريوت:
دار الكتــب العلميــة.

احلطــاب ،شــمس الديــن أبــو عبــد اهلل حممــد بــن حممــد بــن
عبــد الرمحــن الطرابلــي املالكــي1412( .هـــ -
1992م) .مواهــب اجلليــل يف رشح خمتــر خليــل
(ط .)3.بــروت :دار الفكــر.

الدارقطنــي ،أبــو احلســن عــي بــن عمــر البغــدادي.
(1386هـــ) .ســنن الدارقطنــي ،حتقيــق :الســيد
عبــداهلل هاشــم املــدين .بــروت :دار املعرفــة.
الدمــري ،كــال الديــن .حممــد بــن موســى بــن عيســى أبــو
البقــاء الشــافعي1425( .هـــ 2004 -م) .النجــم
الوهــاج يف رشح املنهــاج ،حتقيــق :جلنــة علميــة
(ط .)1.جــدة :دار املنهــاج.

الرافعــي ،عبــد الكريــم بــن حممــد القزوينــي1417( .هـــ).
فتــح العزيــز رشح الوجيــز :الــرح الكبــر.
بــروت :دار الكتــب العلميــة.

الزركــي ،بــدر الديــن حممــد بــن عبــد اهلل بــن هبــادر.
(1985م) .املنثــور يف القواعــد الفقهيــة (ط.)2.
الكويــت :وزارة األوقــاف الكويتيــة.

السجســتاين ،أبــو داود ســليامن بــن األشــعث(.ب .ت) .ســنن
أيب داود .بــروت :دار الكتــاب العــريب.
الرسخــي ،حممــد بــن أمحــد بــن أيب ســهل1414( .هـــ -
1993م) .املبســوط .بــروت :دار املعرفــة.

الرشبينــي ،شــمس الديــن حممــد بــن أمحــد اخلطيــب.
(1415هـــ 1994 -م) .مغنــي املحتــاج إىل معرفة
معــاين ألفــاظ املنهــاج ( ط .)1.بــروت :دار
الكتــب العلميــة.
الشــنقيطي ،حممــد األمــن بــن حممــد املختــار اجلكنــي.
(1426هـــ)ـ العــذب النمــر مــن جمالــس
الشــنقيطي يف التفســر ،حتقيــق :خالــد بــن عثــان
الســبت ،إرشاف :بكــر بــن عبــد اهلل أبــو زيــد
(ط .)2.مكــة املكرمــة :دار عــامل الفوائــد للنــر
والتوزيــع.

الشــوكاين ،حممــد بــن عــي بــن حممــد1973( .م) .نيــل
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اهلدايــة (ط .)1.بــروت :دار الكتــب العلميــة.

األوطــار مــن أحاديــث ســيد األخيــار رشح
منتقــى األخبــار .بــروت :دار اجليــل.

الغزنــوي ،عمــر بــن إســحق بــن أمحــد اهلنــدي-1406( .
1986م) .الغــرة املنيفــة يف حتقيــق بعــض مســائل
اإلمــام أيب حنيفــة (ط .)1.بــروت :مؤسســة
الكتــب الثقافيــة.

الشــيباين ،أمحــد بــن حنبــل( .ب .ت) .املســند ،حتقيق :شــعيب
األرنــاؤوط .القاهــرة :مؤسســة قرطبة.

الشــيخ نظــام ،ومجاعــة مــن علــاء اهلنــد1411( .هـــ -
1991م) .الفتــاوى اهلنديــة يف مذهــب اإلمــام
األعظــمأيبحنيفــةالنعــان.بــروت:دارالفكــر.

الفريوزآبــادى ،جمــد الديــن أبــو طاهــر حممــد بــن يعقــوب.
(1412هـــ) .بصائــر ذوي التمييــز يف لطائــف
الكتــاب العزيــز ،حتقيــق :حممــد عــي النجــار.
القاهــرة :املجلــس األعــى للشــئون اإلســامية -
جلنــة إحيــاء الــراث اإلســامي.

الشــرازي ،أبــو إســحاق إبراهيــم بــن عــي بــن يوســف.
(1403هـــ) .املهــذب يف فقــه اإلمــام الشــافعي،
حتقيــق :حبيــب الرمحــن األعظمــي (ط.)2.
بــروت :دار الكتــب العلميــة.

الفيومــي ،أمحــد بــن حممــد بــن عــي احلمــوي( .ب .ت).
املصبــاح املنــر يف غريــب الــرح الكبــر .بريوت:
املكتبــة العلميــة.

الصنعــاين ،عبدالــرزاق بــن مهــام1403( .هـــ) .املصنــف.
بــروت :املكتــب اإلســامي.

القــدوري ،أمحــد بــن حممــد بــن أمحــد بــن جعفــر1427( .هـ-
 2006م) .التجريــد ،حتقيــق :مركــز الدراســات
الفقهيــة واالقتصاديــة ،حممــد أمحــد رساج و عــي
مجعــة حممــد (ط .)1.القاهــرة :دار الســام.

الطــراين ،أبــو القاســم ســليامن بــن أمحــد1415( .هـــ).
املعجــم األوســط ،حتقيــق :طــارق بــن عــوض اهلل
وعبداملحســن احلســيني .القاهــرة  :دار احلرمــن.

عبــداهلل بــن أمحــد ،ابــن حنبــل الشــيباين1981( .م) .مســائل
أمحــد بن حنبــل ،حتقيــق :زهــر الشــاويش(ط.)1.
بــروت :املكتــب اإلســامي.

القــرايف ،أبــو العبــاس شــهاب الديــن أمحــد بــن إدريــس بــن
عبــد الرمحــن املالكــي 1994( .م) .الذخــرة،
حتقيــق :حممــد بــو خبــزة (ط .)1.بــروت :دار
الغــرب اإلســامي.

العثيمــن ،حممــد بــن صالــح بــن حممــد 1428 (.هـــ)ـ الــرح
املمتــع عــى زاد املســتقنع (ط .)1.الدمــام،
اململكــة العربيــة الســعودية :دار ابــن اجلــوزي.

القرطبــي ،أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن أيب بكــر بــن
فــرح األنصــاري 1423( .هـــ 2003 /م)
اجلامــع ألحــكام القــرآن ،حتقيــق :هشــام ســمري
البخــاري .الريــاض ،اململكــة العربيــة الســعودية:
دار عــامل الكتــب.

العســقالين ،ابــن حجر أمحــد بن عــي1419( .هـــ 1998-م).
التلخيــص احلبــر يف ختريــج أحاديــث الرافعــي
الكبــر (ط .)1.بــروت :دار الكتــب العلميــة.

العســقالين ،ابن حجــر أمحد بن عــي 1416( .هـــ 1995-م).
األمــايل املطلقــة ،حتقيــق :محــدي بــن عبــد املجيــد
ابــن إســاعيل الســلفي (ط .)1.بــروت :املكتــب
اإلسالمي.

القزوينــي ،حممــد بــن يزيــد املعــروف بابــن ماجــة 1999( .م).
ســنن ابــن ماجــة ،حتقيــق :حممــد فــؤاد عبدالباقــي.
بــروت :دار الفكــر.

القــرواين ،أبــو حممــد عبــد اهلل بــن أيب زيــد املالكــي.
حممــد
(1999م) .النــوادر والزيــادات ،حتقيــقَّ :
حجــي(ط.)1.بــروت:دارالغــرباإلســامي.

العســقالين ،ابــن حجــر أمحــد بــن عــي1379( .هـــ) .فتــح
البــاري بــرح صحيــح البخــاري .بــروت :دار
املعرفــة.

الكاســاين ،عــاء الديــن أبــو بكــر بــن مســعود بــن أمحــد
احلنفــي1406( .هـــ 1986 -م) .بدائــع الصنائــع

العينــي ،بــدر الديــن أبــو حممــد حممــود بــن أمحــد بــن موســى
احلنفــي 1420( .هـــ  2000 -م) .البنايــة رشح
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. دار الفكــر: بــروت.الزوائــد ومنبــع الفوائــد

 دار الكتــب: بــروت.)2.يف ترتيــب الرشائــع(ط
.العلميــة

 املراجع األجنبية والعربية املرتمجة:ثان ًيا
The Holy Quran.
Abdullah, B. A. (1981). Ibn Hanbl Alshaybani: Masayil
Ahmad Bin Hanbl (1st ed.) (in Arabic). Annotated by
Alshawish, Z. Beirut: Almaktab Al-Islamii.
Abu Nouwas, A. (2001). Diwan Abi Nouwas (in Arabic).
Beirut: Dar Sader.
Abu Obaid, A. A. (1396H). Ghareeb al-hadeeth (1st ed.) (in
Arabic). Annotated by Abdul-Mueed Khan, M. Beirut:
Dar Al-kitab Al-Arabi.
Abu Zaid, B. (1420H). Khasaes Gazeerat Al-Arab (in Arabic). Kingdom of Saudi Arabia: Ministry of Islamic
Affairs.
Al- Bayhaqi, A. (1423H). Shuab Al-Iman (1st ed.) (in Arabic). Annotated by Hamed, A. Riyadh and Mumbai:
Al-Rushd Library for Publishing and Distribution in
cooperation with Al-Dar Alsalafiyah.
Al-Aini, B. A. (1425H). Al-Banayah Sharh Al-Hedayh (1
ed.). (in Arabic) Beirut: Dar Al-Kutub Al-ilmiyah.

st

Al-Albani, M. A. (1405H). Irwae alghalil fi takhrij ahadith
manar alsubil (in Arabic) Beirut: Almaktab Al-islami.
Al-Albani, M. N. (1412H). Selselat Al-Ahadeeth Aldhaeefat
wla mawdouah Wa Athraha Alsayea Fi Al-Umah (1st
ed.). (in Arabic) Riyadh: Dar Almaaref.
Al-Asqalani, I. B. (1379H). Fath Albari Bisharh Sahih Albukhari (in Arabic). Beirut: Dar Al-Mearafa.
Al-Asqalani, I. B. (1416H). Al-Amali Al-mutalaqa (1st ed.)
(in Arabic). Annotated by Alsalafi, H. Beirut: Islamic
Office.
Al-Asqalani, I. B. (1419H). Altalkhis alhabir fi takhrij ‘ahadith alrrafieii alkabir (1st ed.) (in Arabic). Dar Alkutub
Aleilmiat.
Al-Azhari, M. A. (2001). Tahzeeb alughat (in Arabic). Annotated by Mureb, A. Beirut: Dar Ihyaa Al-Turath
Al-Arabi.
Al-Baali, M. A. (1423H). Al-Mutalea Ala Alfaz Al-Muqnea
(1st ed.) (in Arabic). Annotated by: Al-Arnaoutt, M.
and Alkhateeb, Y. M. Al-sawadi library.
Al-Bahouti, M. (1996). Sharh Muntaha Al-Idarat (in Arabic). Beirut: Alam Al- Kutub.
Al-Barkati, M. A. (1424H). Al-Taarifat Al-Fiqhiyah (1st ed.)
(in Arabic). Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
Al-Bayhaqi, A. (1414H). Al-Sunan AlKubra (in Arabic).
Annotated byAtta, M. A. Makkah Al-Mukarama: Dar
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 مرعــي بــن يوســف بــن أبــى بكــر بــن أمحــد،الكرمــي
 مســبوك.)م1990 -هـ1411( .املقــديس احلنبــي
الذهــب يف فضــل العــرب ورشف العلــم عــى
 نجــم عبــد الرمحــن: حتقيــق،رشف النســب
 مكتبــة الرشــد للنــر: الريــاض.)1.خلــف (ط
.والتوزيــع
. أبــو احلســن عــي بــن حممــد البــري البغــدادي،املــاوردي
 احلــاوي الكبــر يف فقــه مذهــب.)م1999(
،اإلمــام الشــافعي وهــو رشح خمتــر املــزين
 الشــيخ عــي حممــد معــوض و الشــيخ:حتقيــق
 دار: بــروت.)1.عــادل أمحــد عبــد املوجــود (ط
.الكتــب العلميــة
.)هـــ1419( . عــاء الديــن عــي بــن ســليامن،املــرداوي
،اإلنصــاف يف معرفــة الراجــح مــن اخلــاف
، الريــاض. عبــداهلل عبداملحســن الرتكــي:حتقيــق
 مطبوعــات وزارة:اململكــة العربيــة الســعودية
الشــؤون اإلســامية واألوقــاف والدعــوة
.واإلرشــاد باململكــة

 صحيــح.) ت. (ب. ابــن احلجــاج النيســابوري،مســلم
. دار اجليــل: بــروت.مســلم
. أبــو الفتــح نــارص الديــن بــن عبــد الســيد بــن عــي،املطــرزي
: حتقيــق، املغــرب يف ترتيــب املعــرب.)م1979 (
.)1.حممــود فاخــوري و عبداحلميــد خمتــار (ط
. مكتبــة أســامة بــن زيــد:حلــب

.)هـــ1404( . أبــو يعــى أمحــد بــن عــي التميمــي،املوصــي
.)1. حســن ســليم أســد (ط: حتقيــق،املســند
. دار املأمــون للــراث:دمشــق

 روضــة.)هـــ1423( . أبــو زكريــا حيــي بــن رشف،النــووي
 عــادل عبــد املوجــود: حتقيــق،الطالبــن للنــووي
: الريــاض.)وعــي حممــد معــوض (طبعــة خاصــة
.دار عــامل الكتــب
 جممــع.)هـــ1412( . نــور الديــن عــي بــن أيب بكــر،اهليثمــي

 دراسة أصولية فقهية: أثر استطابة العرب واستخباثهم يف حل املطعومات وحترميها: نايف بن دخيل بن صعفق الدمهشي العنزي
(in Arabic). Annotated by Abdul-Mawjoud, A. and
Muawadh, A. M. Riyadh: Dar Al-Kutub.

Al-Baz.
Al-Bukhari, M. (1407). Sahih Al-Bukhari (3rd ed.) (in Arabic). Annotated by Albagha, M. Beirut: Dar Ibn Kather.

Al-Othaiman, M. (1422H). Al-Sharh AL-Mumtea Ali ZAd
Al-Mustanqaa (1st ed.). (in Arabic) Dar Ibn Al-Jawzi.

Al-Daraqutni, A. A. (1386H). Sunan Al-Daraqutni (in Arabic). Annotated by Almadani, A. H. Beirut: Dar
Al-Merafa.

Al-Qaduri, A. (1427H). Altajrid (2nd ed.) (in Arabic). Annotated by Seraj M.A. and Mohammed, A. J. Cairo: Dar
Alsalam.

Al-Dumairi, K., Alshafi, M. (1425H). A-Najm Al-Wahaj Fi
Sharh Al-Menhasj (in Arabic). Jeddah: Dar Al-Minhaj.

Al-Qairwani, A. (1999). Al-Nawader Wal Ziyadat (1st ed.)(in
Arabic). Annotated by Heji, M. Beirut: Dar Al-Gharb
.Al-Islami

Al-Fayoumi, A. A. (n.d). Al-Misbah Al-Mouneer Fi Ghareeb
Alkabeer (in Arabic). Beirut: The Scientific Library.

Al-Qarafi, A. (1994). Alzakheera (1st ed.) (in Arabic). Annotated by Bu Khabza, M. Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islami.

Al-Fayrouz Abadi, M. (1412H). Baser Zawi Altamyeez fi
Lataef Al-Kitab Alaziz (in Arabic). Annotated by Ali
Alnajar, M. Cairo: The Higher Council for Islamic affairs- Committee of the Revivial of Islamic Heritage.

Al-Qazweeni, M. (1999). Sunan Ibn Maja (in Arabic). Annotated by: Abdulbaqi, M. F. Beirout: Dar Alfikr.

Al-Ghernawi, O. A. (1406H). Al-Ghazah Almanifa Fi Tahqeeq Baaadh Masael Al-Imam Abi Hanifa (1st ed.) (in
Arabic). Musasat AL-kutab Al-thaqafiyah.

Al-Qurtubi, A. (1423H). Aljamea Li Ahkam Al-Quraan (in
Arabic) Annotated by Al-Bukhairi, H. S. Riyadh: Dar
Alam Al-Kutub.

Al-Haithami, N. A. (1412H). Mujamaa Al-Zuwaed Wa Manbaa Al-Fawaed (in Arabic). Beirut: Dar Al-Fikr.

Al-Rafie, A. 1417H. Fath Al-Aziz Sharh Alwajeez (Sharh
Alkabeer) (in Arabic). Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah

Al-Hattab, S. A. (1412H). Mawaheb fi Sharh Mukhtasar
Khalil (3rd ed.) (in Arabic). Dar Alfikr.

Al-Ragheb Al-Asfahani, A. (1412H). Al-Mufradat fi Ghareeb Al-Quran (1st ed.) (in Arabic). Annotated by Aldawoudi, S. A. Beirut: Dar Qalam.

Al-Istakhri, A. (2004). Al-Masalik wal mamalik (in Arabic).
Beirut: Dar Sader.

Al-Sanani, A. B. (1403H). Aburrazeq Bin hamam (2nd ed.)
(in Arabic). Annotated by Al-Azami, H. A. Islamic Library.

Al-Jasas, A. (1415). Ahkam Al-Quran (1st ed.) (in Arabic). Annotated by Shaheen, A. M. Beirut: Al-Kutub
Al-Ilmiyah.

Al-Sarkhasi, M. (1414H). Almabsout (in Arabic). Beirut: Dar
Al-Mearifa.

Al-Karmi, M. (1411H). Masbouk Fi Fadhl Al-Arab WA
sharaf Al-Alam Ala Sharf Alnasab (1st ed.) (in Arabic).
Annotated by Khalaf, N. A. Riyadh: Al-Rushd Library
for Publication and Distribution.

Al-Shanqieti, M. A. (1426H). Al-Azab Alnumeer Min Majales Alshanqeeti fi tafsser (2nd ed.) (in Arabic). Annotated by Alsabt, K. Makkah Al-Mukaramah: Dar Alam
Al-Fawaed for Publication and Distribution.

Al-Kasani, A. (1406H). Badaea Fi Tarteeb Al-sharaea (in
Arabic). Beirut: Dar Al-Kutub AlIlmiyah.

Al-Shebani, A. (n.d). Al-Musnad (in Arabic). Annotated by
Al-Arnaoutt, S. Cairo: Qurtuba.

Al-Mardawi, A. (1419H). Al-Insaf Fi Maarifat Al-Rajeh Min
Al-Khelaf (in Arabic). Annotated by Alturki, A. KSA:
Ministry of Islamic Affairs, Endowments, Dawa, and
Guidance.

Al-Sheikh Nizam, et al. (1411H). Al-Fatawi Al-Hendiyah Fi
Mezaheb Al-Imam Al-Azm Abi Hanifa Al-Nuaman (in
Arabic). Dar Al-Fikr.

Al-Matrazi, A. (1979). Al Mogrib fi Tartib Al Maerib (1st ed.)
(in Arabic). Annotated by Fakhoury, M. and Mokhtar,
A. Aleppo: Osama Bin Zaid Library.

Al-Sherbeeni, S. A. (1415H). Mughni Al-muhtaj Ila mearifa Maani Alphaz Al-Minhaj (1st ed.) (in Arabic). Dar
.Al-Kutub Al-Ilmiyah

Al-Mawardi, A. (1999). Al-Hawi Al-Kabeer Fi Fiqh Mazhab
Al-Imam Alshafie Wahowa Sharh Mokhtasar Al-mazni
(1st ed.) (in Arabic). Annotated by Sheikh Mowadh,
A. M. and Sheikh Abdul-Al-Mawjed, A. Beirut: Dar
Al-Kutub Al-Ilmiyah.

Al-Shoukani, M. (1973). Nail Al-Awtar Min Ahadeeth Sayed
Al-Akhyar Sharh Muntaqa Al-Akhbar (in Arabic). Beirut: Dar Al-Jeel.
Al-Sijistani, A. (n.d). Sunan Abi Dawoud (in Arabic). Beirut:
Dar Al-kitab Al-Arabi.

Al-Mawseli, A. (1404H). Al-Musnad (1st ed.) (in Arabic).
Annotated by Asad H. Damascus: Dar Al-Maamoun
Lil Turath.

Al-Tabarani, A. (1415H). Al-Mujam Al-Awsat (in Arabic).
Annotated by Bin Awadh Allah, T. and Al-Selfi, A.
Cairo: Dar Al-Haramain.

Al-Nawawi, A. (1423H). Rawdat Al-Talbeen Lil Nawawi
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Al-Tirmidi, M. (n.d). Sunan Al-Tirmidi (in Arabic). Annotated by Shaker, A. M. Beirut: Dar Ihiaa AlTurath Alarabi.

Ibn Al-Refaa, A. A. (2000). Kifayah al-nabeih fi sharh
al-tanbieh (1st ed.) (in Arabic). Annotated by Basloum,
M. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.

Al-Zailie, O. (1313H). Tabyeen Alhaqaeq Sharh Kinz
Al-Daqaeq (in Arabic). Cairo: Al-Mattbaa Al-Kubra
Al-Ameeriyah-Boulaq.

Ibn Battal, M. A. (n.d.). Al-Nuzum al-mustaazab fi tafseer
ghareeb alphaz al-muhazab (in Arabic) Annotated
study by Salem, M. A. Makkah Al-Mukarama: Commercial office.

Al-Zarkashi, B. (1405H). Al-Manthour Fi Alqawaed
Al-Fiqqhiyah (2nd ed.) (in Arabic). Kuwait: Ministry of
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االغتراب واقع إنساني في تجربة فرديّة
قراءة في «قصيدة ضائعة» للشاعر حمزة آل فتحي
زياد محمود مقدادي
جامعة الملك خالد
)هـ1438/08/11  وقبل للنشر يف، هـ1438/04/25 (قدم للنشر يف
عب بتجربته عن رؤيتـه جتاه الدّ نيا
ّ  متثّل هذه الدّ راسـة قراءة:ملخـص البحـث
ّ  إذ،ّلنص شـعري يمثّل جترب ّة ذاتية عكسـها الشّ ـاعر على الواقع اإلنسـاين
ُ
 وتو ّلـدت القصيـدة نتيجة حالة شـعور ّية انتابت الشـاعر عند رؤيته أ ّمـا تبكي ولدها الذي سـيغرتب عنها؛ ما جعل هذا الشـاعر.التـي متثّـل دار بـكاء
ّ شـعري
.أثر عليه يف اسـتدعاء جتربتـه التي فتحت أفقه للحديـث عن الدّ نيا
يتدفـق ببـوح
ّ
ٌ  وكان ملوقف األم،ذاتية عاشـها سـاب ًقا
ّ وظف فيه جتربة
ّ
فردي
وشـكلت الرؤيـة الفرد ّيـة يف هـذا ال ّنص
ّ  وهذا يؤكد إمكانية التعبري عن الواقع اإلنسـاين العـام بقالب،نموذجا للواقع اإلنسـاين بشـكل عـام
ً
ّ  وعنيـت الدراسـة.خـاص
ّ للنـص؛
احلقيقية
ألن هذا يسـاعد يف كشـف الـدالالت
الداخلية
 والبنيـة،ص؛ كتقديم الشـاعر لـه
ّ
ّ بـكل مـا خيدم قـراءة ال ّن
ّ
ّ
ّ
.املـرادة منه
. واقع، جتربة، إنساين، االغرتاب:مفتاحية
كلامت
ّ
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Abstract: This study is a reading of a poetic text through which the poet reflects his personal experience on human reality in which life is depicted as
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moved that he spoke poetry and told about one of his past experiences. The attitude of the mother has moved him and led him to depict his experience
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of expressing a general human reality by virtue of a specific human experience. The study included all requirements of text analysis such as ther poet’s
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مدخل:

مقدمة:

يسـعى الشّ ـعراء لتوظيف جتربة فرد ّية تتع ّلق بذواهتم

هيتـم كثير مـن املبدعين باحلديـث عـن الواقـع
ين ومـا يتع ّلـق بـه ،كونه يمثّـل وعـا ًء للحياة
اإلنسـا ّ

اإلبداعية،
حينًـا أو بغريهـم أحيا ًنا أخرى ضمن أعامهلـم
ّ

انعكاسـا لواقـع ال تقف
وكثيرا ما تكـون هـذه التجربة
ً
ً
ٍ
حميـط أكثـر
عنـد صاحبهـا فحسـب ،وإنما تتعـداه إىل

بأمجعهـا ،ويتمثّـل هـذا االهتمام بتوظيـف ف ّنـي

يعكـس الواقـع اإلنسـاين بآليـات وطـرق خمتلفـة

شـمو ً
ال؛ مـا جيعلهـا صاحلـ ًة للتعبري عـن حـال مجاعة أو

ي ّتبعهـا الشـعراء وفـق أسـلوهبم الـذي ي ّتبعونـه يف

فئـة معينـة ،وتتجاوز ذلـك يف حاالت كثيرة للتعبري عن

نظمهـم.

ين عام.
واقـع إنسـا ّ

وتقـف هذه الدّ راسـة عىل نمـوذج من النصوص
التـي قـدّ م فيهـا صاحبهـا جتربـ ًة فرد ّيـة قائمـة على

ومتثّـل الغربـة أو االغتراب حالة من حـاالت القهر
ّ
ويوظـف الشّ ـعراء احلديـث عن
التـي تؤثـر على املـرء،

الغربـة واالغتراب؛ للتعبير عـن الواقع اإلنسـاينّ.
ّ
ووظف ّ
الشـاعر محـزة آل فتحي جتربتـه الفرد ّية التي

االغتراب يف نصوصهـم وأعامهلـم الف ّن ّية؛ ملـا لذلك من

خاص.
أثـر على حياهتم بشـكل عـام وإبداعهم بشـكل
ّ

مـر هبـا يف قصيدتـه املوسـومة بــ (قصيـدة ضائعة)،
ّ

وحيمـل احلديـث عـن االغتراب يف ال ّنص الشّ
ـعري
ّ
بحس فـردي؛ ّ
ًّ
ألن الناس جمبولـون عىل التنقل
مهـا مجع ًيا ّ

وجـاءت هـذه التجربة مـرآة للواقع اإلنسـاينّ.

وتـأيت أمهيـة هـذه الدّ راسـة مـن خلال وقوفهـا

والسـفر والبعد عـن ذوهيم ومكاهنم الـذي يقطنون فيه،
ّ

شـعري وربطها
على الغربـة كحالـة فرد ّيـة يف قالب
ّ
ُ
الغربـة إحـدى
ين الـذي ُتعـد
بالواقـع اإلنسـا ّ

وهـذا املصطلـح – أي الغربة أو االغتراب– مأخوذ من
عرفـوا الغربة
البعـد ،انطال ًقـا ممّـا ّبينـه ال ُّلغويون الذيـن ّ

النص
خصائصـه ،مـن خلال التحليـل القائم على ّ
جانـب ٍ
ٍ
ٍ
ثـان.
جانـب وحيـاة الشـاعر مـن
مـن

بأنـا« :مـن َ
ـرب ،وهـو الذهـاب والتنحـي عـن
ّ
الغ ْ
ال ّنـاس ،والغـرب النوى والبعد»(ابـن منظور.)1968 ،

وتعـددت الدّ راسـات التي وقفت على موضوع

اصطالحـا،
وتتعـدد مفاهيـم الغربـة واالغتراب
ً

الغربـة واالغتراب ،أذكـر منهـا :ظاهـرة االغرتاب

عرف
فكثـرت يف العصر احلديث حتـى تداخلت ،فقـد ّ

وصداهـا يف الشـعر املعـارص بمنطقـة اخلليـج

ريتشـارد شـاخت االغتراب بأنّـه« :انعـدام السـلطة

للدكتـور علي عبـد اخلالـق ،وهـي دراسـة اختـذت

التذمـر ،والعزلة
واالنخلاع عن الـذات ،واالسـتياء أو ُّ

نماذج متفرقـة مـن منطقـة اخلليـج ،وعمـدت إىل

وانعـدام املغـزى يف واقـع احليـاة واإلحباط»(شـاخت،

محة دمحاين بعنـوان ظاهرة
التحليـل الف ّن ّي ،ودراسـة ّ

 ،1980ص.)67 :

الغربـة يف شـعر مفـدي زكريـا ،وهي دراسـة عنيت

ويـرى الدارسـون ّ
أن صـور االغتراب كثيرة،

بتتبـع ظاهـرة الغربـة عنـد مفـدي زكريا.
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منهـا :االغتراب عـن الوطـن ،واالغتراب داخـل

وخطيـب جلامـع امللـك فهـد يف حمايـل عسير.
ّ
تشـكل الدعـوة إىل جانـب احليـاة األدبية طاقـة حياة

االغتراب :االغرتاب املـكاين أو املـادي ،وهو مصطلح

كبيرا مـن حياته ،وذلـك بني منابـر املسـاجد واحللقات
ً

الوطـن ،ومنهـا االغتراب عـن املجتمـع ،أو االغرتاب
ّ
ولعـل أبـرز صـور
عـن الـذات (اجلبـوري2008 ،م).

للشـاعر محـزة آل فتحي ،فيحتل النشـاط الدعـوي جان ًبا

«يفيـد يف أكثـره البعد عـن الوطن ،والفـراق عن األهل،

العلميـة ،أمـا األدب فإنـه مـورد خصـب له يتغـذى منه
ّ

وهـو معنـى مـكاين أكثـر منـه زمـاين» (بوقـرورة ،د.
فسي أو املعنـوي «وهـو
ت ،ص .)13 :واالغتراب ال ّن ّ
اغتراب يتصل بالـروح ّ
املعذبـة» (بن العابـد1980 ،م،

ص.)14 :

محزة آل فتحي ؛ احلياة والسرية  ،ملحة موجزة:

ولـد الشـاعر محـزة آل فتحـي يف الطائـف عـام

دينيـة
1390هــ ،ونشـأ يف منطقـة حمايـل عسير نشـأة ّ
وأدبيـة ،وهـو مـن أرسة هتتـم بـاألدب والعلـم وتعنـى
ّ

هبما .ختـرج يف جامعة اإلمام حممد بن سـعود اإلسلامية

عـام 1414هــ ،وحصـل على بكالوريـوس أصـول
الديـن .ويف عـام 2007م حصـل على املاجسـتري يف
العقيـدة من اجلامعـة األمريكيـة مكتب القاهـرة .وبح ًثا

عـن تطويـر الـذات وبنـاء الشـخصية الدعويـة؛ حصل
على ماجسـتري يف السـنة النبويـة مـن كليـة دار العلـوم.
أمـا درجـة الدكتـوراه فقـد أحـب االزدواجيـة فيها

كما هي احلـال يف املاجسـتري؛ إذ نال درجـة الدكتوراه يف
العقيـدة من اجلامعـة األمريكيـة ،ودرجة الدكتـوراه من

كليـة دار العلوم.

عمل الشـاعر محـزة آل فتحي يف التدريـس اجلامعي،
وتق ّلـد خلال عملـه مناصـب إدار ّيـة ،وهـو إمـام

ويقـوي بـه ثقافتـه؛ ليخـرج لنـا بأدبـه العـريب اجلميـل
الـذي يكشـف قرحيته.

دعـوي وأكاديمـي
الشـاعر محـزة آل فتحـي رجـل
ّ

وأديـب وكاتـب ،فالصحف اإللكرتونية تغـص بكتاباته
ومقاالتـه اهلادفـة التـي يسـ ّلط فيهـا الضـوء على ّ
كل
جديـد .وهـو عضـو يف العديـد مـن اللجـان الثقافيـة
والدينيـة ،أذكـر منها :اللجنـة الثقافية بمحايـل ،ويرأس

مكتـب اخلبرة للدراسـات الرشعيـة والنظاميـة .تربـو
مؤلفاتـه عـن مخسين مؤل ًفـا ،منهـا :رصخـة احلريـة،
ووثبـة الشـعر ،ونسمات مـن أم القـرى ،ورشذمـة

قليلـون ،وغريهـا...

تعـددت القضايـا التـي يتناوهلـا الشـاعر محـزة آل

فيعبر يف جتربتـه الشـعر ّية عـن
فتحـي يف موضوعاتـهّ ،
ّ
وشـكل املـكان ظاهـرة بـارزة يف كثير مـن
مجعـي،
هـم
ّ
ّ
قصائـده ،إذ تـراه يتغنـى بصـدق بـكل مـكان كان له أثر

يف حياتـه( .آل فتحـي2011 ،م ،ص ،69 :وتم اسـتقاء
بعـض هـذه املعلومات من الشـاعر نفسـه خلال مقابلة
عـام 2016م ،يف مدينـة حمايـل عسير).
ص:
ال ّن ّ

عبر الشّ ـاعر محـزة آل فتحـي عـن الغربـة الفرد ّيـة
ّ

إنسـانية يف إطار ف ّنـي ،وذلك يف قصيدته
ونقلهـا كتجربة
ّ
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ُ
دنياكـــم
أقـــول وهـــذه
مـــاذا
ُ
ِ
ٌ
واألقـــذاء؟!
مطبوعـــة بالســـوء
ٍ
ُطبعـــت عـــى َك َب ٍ
ّ
مجاعـــة
وحـــل
ـــد

املوسـومة بــ «قصيـدة ضائعـة» ،التـي قـال فيهـا(:آل
فتحـي ،2011 ،ص.)13 ،12 :

خطـاب األم وح ّثهـا على بـكاء ابنهـا والتعبير عـن

ِ
ِ
وصفـــاء
وفصـــال حســـن باهـــ ٍر

حقيقـة الدّ نيـا:

ِ
ُّ
بـــكاء
حمـــل
ابكيـــه فالدّ نيـــا
وتفـــرق
ُّ

اآلبـــاء

ِ
واألبنـــاء!

خطـاب األم وح ّثهـا على بـكاء ابنهـا والتعبير عـن

أحب ٍ
ـــة
ابكيـــه فالدّ نيـــا فـــراق ّ
ِ
ّ
واألنـــداء!
وتعكـــر األحبـــاب

حقيقـة الدّ نيـا:

مدامـــع
ابكيـــه فالدّ نيـــا بحـــار
ٍ
ِ
إهنـــاء
وســـوافح جتـــري بـــا
ٍ
ّ
ُ
معـــذ ٌب
العميـــق
ابكيـــه فاجلـــرح

جـــراح مشـــاع ٍر
ابكيـــه فالدّ نيـــا
ُ

ِ
واإلقصـــاء
وحواجـــزٌ للنبـــذ

ِ
النكبـــاء
ممـــا يـــرى ولشـــدة
ٌ
زائـــف
متـــاع
ابكيـــه فالدّ نيـــا
ٌ
ِ
ببهـــاء
ال صـــدق فيـــه وإن بـــدا

الدّ نيا دار تفرقة:

جتمـــع أه ُلنـــا ووشـــيجنا
يـــا كـــم ّ

كالزهـــراء واجلـــوزاء!
وغدونـــا ّ
ف ــإذا ال ــروف هت ــدُّ حب ــل وصالِن ــا
وتعيدنـــا

ملواطـــن

يتـــم لســـالك
ابكيـــه ال ســـعد
ُّ

ِ
إعيـــاء
طيـــب بـــا
كال وال
ٌ
مدامـــع
ابكيـــه فالســـعد اجلميـــل
ٌ
ِ
ِّ
واإلشـــفاء
الغـــل
جتـــري لـــروي

ِ
الغربـــاء

ٍ
بعاصـــف وقالقـــلٍ
الزمـــانُ
وإذا ّ
ِ
ّ
وشـــواغلٍ
القرنـــاء
لتقطـــع

ٍ
ولوعـــة
ابكـــي عـــى فقـــد احلبيـــب

ٍ
ســـبب وال إبـــداء!
ضاعـــت بـــا

الرؤية الذاتية للدنيا وليدة جتربة فرد ّية:

اغرتاب ّ
الشاعر ومناسبة ال ّنص:

وبـــدوت يف الدّ نيـــا وحيـــدً ا بعدمـــا
ُ

ٍ
روضـــة غ ّن ِ
ـــاء
ك ّنـــا كدوحـــة
ٍ
تضمنـــي
أمـــي إىل
بلـــد وليـــس ّ

وبين أنّـه نظم
لنصـهّ ،
قـدّ م محـزة آل فتحـي إضـاءة ّ

ألم تـو ّدع ابنهـا حني رشع
هـذه القصيـدة إثر مشـاهدته ٍّ

ّ
الوضـــاء!
ٌّأم بحلـــو حناهنـــا
قـــوارع
الكبـــر
واهلـــم
وأعـــو ُد
ٌ
ُ
ُّ
ِ
الفضـــاء
مـــن فقـــد ِخـــلٍ أو أخ

بالسـفر ،فاهنمـرت عيوهنـا بالبـكاء ،فما إن شـاهد هـذا
ّ

املوقـف حتـى تفاعل معـه ،فنظم هـذه القصيـدة للتعبري

عـن املشـاعر التـي انتابتـه (آل فتحـي ،2011 ،ص:
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ّ
ويتأكـد مـن خلال مـا سـبق ّ
أن التجربـة الفردية
.)12

مصبوغـــات بالوتـــر
ـات
ُ
لـــك التحيــ ُ

ـص ،فالشـاعر عائـد مـن غربتـه
األول لنـا يف قـراءة ال ّن ّ
ّ

رصح
الشـاعر كان طل ًبـا للعلم يف
َ
أماكن شـتى ،وهذا ما ّ

قـد تنعكـس آثارهـا على اآلخريـن ،وهـذا هـو املدخل

يتبي
التـي اعتـاد عليهـا ،وبالنظـر يف بعـض مـن أعاملـه ّ

وهكـذا ،تكشـف النصـوص السـابقة ّ
أن اغتراب

عنه يف شـعره.

أنّـه كان يكثـر السـفر واالغتراب طل ًبـا للعلـم ،فيقـول
مشـتا ًقا لبلـده حمائـل يف قصيدته املوسـومة بخامئل حمائل

ضائعـة) ،وقبـل البحـث يف سـبب اختيـار هـذا العنوان

وامنحهـــم مـــن ســـابغ الرمحـــات

فانفجـرت القرحيـة بقصيدة أسـيفة ..ضاعـت م ّني ،وها

(آل فتحـي2015 ،م ،ص:)11 :
رب فاحفـــظ َ
َ
ومجالـــا
أهلهـــا
يـــا ِّ
ينضـــم شـــمل الطيبـــن كوحـــدة

تأبـــى عـــى اخلـــران واألزمـــات

ويقـول يف قصيدتـه التي جـاءت بعنـوان (حتية لكلية
دار العلـوم) كاشـ ًفا فيهـا مشـاعره هلذا الصرح العلمي
الـذي عـاش فيـه فترة طويلـة طل ًبـا للعلـم (آل فتحي،

 ،2011ص:)59:

عرفـــت داري
ويف دار العلـــوم
ُ

ـص (قصيـدة
أمـا املدخـل الثّـاين فهـو عنـوان ال ّن ّ

أو تأويلـه ال بـدّ من اإلشـارة إىل قول الشّ ـاعر يف وصف
رأيـت،
«تأملـت وأسـفت ممّـا
املشـهد املذكـور سـاب ًقا:
ُ
ُ

أنـا ذا أعيـد صياغتهـا بعـد سـنوات مـن احلـدث ،وال
أسـتذكر إال أق ّلهـا»(آل فتحـي ،2011 ،ص.)12:
عتبة العنوان:

يوحـي عنـوان القصيـدة باإلشـارة إىل ضياعها وهذا

لكـن املغـزى احلقيقي
هـو املفهـوم األقـرب إىل املتل ّقيّ ،
يتعـدى ذلـك إىل الغاية التـي يريدها املبدع وهـي التعبري

وعرفـــت املؤ ّمـــل واإلفـــادا
ُ
ّ
بـــكل حـــقّ
وعاينـــت العلـــو َم

عـن ضياع اإلنسـان يف هـذه الدّ نيا إذا اغترب أو تغرب
ّ
ولعـل الشّ ـاعر أراد باختيـار العنـوان أن
عـن وطنـه،

ويقـول أثنـاء سـفره حلضـور معـرض للكتـاب أقيم

وي ّتضـح مـن الرتكيـز يف هـذا العنـوان رغبة الشّ ـاعر

وحققـــت الفهامـــة والســـيادا
ُ

يف ُعـكاظ (آل فتحـي2011 ،م ،ص:)60 :
ش ــفى ع ــكاظ وأش ــفى ُّ
كل ذي ب ــر

للمبدعـــن وأغنانـــا بـــذي الـــدرر
شـــعرا وحمفلـــ ًة
فمـــر أم لنـــا
ُ
ً
هبـــا الثقافـــة مـــن تـــر ومزدهـــر

ِ
حييـــت يـــا دار آمـــايل ومروحتـــي

يكثّـف الـدالالت املتولـدة مـن خالله يف ذهـن القارئ.

يف التعبير عـن املضمـون احلقيقـي للقصيـدة ،وهـو مـا

سـتظهره قراءهتـا« ،والكاتـب جيهـد نفسـه يف اختيـار

ومجالية
عنـوان يالئـم مضمون كتابـه ،العتبـارات ف ّن ّيـة
ّ
ونفسـية وحتـى جتار ّية»(قطـوس ،2001 ،ص.)31:
ّ

وتنعكـس أمهيـة العنـوان على املتلقـي مبـارشة دون
تـر ٍو ألنّـه ّأول مـا يقابلـه القـارئ أو املتلقـي ،فيبـدأ
33
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ٌ
رسـالة لغويـة تعرف
بالتحليـل والتخمين« ،والعنـوان

متعـد اسـتوىف مفعوله ،فتشـكلت مـن (فعـل  +فاعل +
مفعـول بـه) ،ولو وقـف املتل ّقي على هـذا الرتكيب ذي
أن وزنه العرويض ّ
الداللة املسـتقلة لوجـد ّ
يشـكل جز ًءا

بتلـك اهلويـة وحتـدد مضموهنـا وجتـذب القـاريء إليها

وتغريـه بقراءهتـا ،وهـو الظاهـر الـذي يـدل على باطن

جـزء
األساسـية (متفاعلـن) ،فالرتكيـب
مـن التفعيلـة
ٌ
ّ
ّ
تشـكل مـن ثالثة
الصوتيـة
مـن تفعيلـة ،ومـن الناحيـة
ّ

ـص وحمتواه»(البسـتاين ،2002 ،ص.)34:
ال ّن ّ
وهكـذا ،ي ّتضـح ّ
أن الشـاعر قصـد لفـت املتل ّقـي

(اب) وهـو مقطـع متوسـط
األولْ :
مقاطـع :املقطـع ّ

معبرا ليغريه
إىل ّ
نصـه مـن خلال العنـوان الـذي جـاء ّ ً

مغلـق ،واملقطـع الثـاين( :كـي) وهـو مقطـع متوسـط
ِ
ــــه ) وهـو مقطـع قصري
مفتـوح ،واملقطـع الثالـث( :

يف الدخـول إىل عـامل ال ّنـص وسبر أغـواره ليكشـف

مضامينـه ومدلوالتـه.

مفتـوح ،وهـذه األنـواع الثالثـة «أكثـر املقاطـع ورو ًدا

خطـاب األم وح ّثهـا على بـكاء ابنهـا والتعبير عـن

العربيـة» (الفخـراين ،1426 ،ص .)197:ويعكـس
يف
ّ

ـص املدخـل الثالـث وهـو األسـاس الذي
يمثّـل ال ّن ّ

موجـز وواضـح.

حقيقـة الدّ نيـا:

ذلـك حاجـة الشـاعر يف إيصال رسـالته إىل األم بشـكل
حسـه وصوتـه الدّ اخيل
وكأن الشّ ـاعر يريـد أن ينقل ّ

يسـاعد املتلقـي على فهمه وحتديـد املغزى منـه ،ويمكن

إىل األم فيحثّهـا على بـكاء ابنهـا بصـورة موجـزة ودون

الوقـوف عليه من خالل تقسـيمه إىل وحـدات مرتابطة.

انتظـار منه؛ ّ
ألن املوقـف يتطلـب اإلرساع يف التعبري عن

إذ يبـدأ الشـاعر خماط ًبـا األم التـي تعدّ صانعـة للموقف

املشـاعر ،ويف الوقـت نفسـه يريـد أن ينتقـل إىل احلديث
عـن الدّ نيـا ليبرر هلـذه ألم ّأو ً
ال وللمتلقـي ثان ًيـا سـبب

الـذي حـرك مشـاعره ،مـا جعلـه يـأمل وينظـم قصيدته،

فقال:

ِ
ُّ
بـــكاء
حمـــل
ابكيــــه فالدّ نيـــا

حثّـه إياهـا على البكاء.

ِ
واألبنـــاء!
وتفـــرق اآلبــــــــاء
ُّ
أحب ٍ
ـــة
ابكيـــه فالدّ نيـــا فـــراق ّ
ِ
ّ
واألنـــداء!
وتعكـــراألحبــــــاب

مـا يصـدر نتيجـة حـزن ،ومن هنـا تتأكـد نظرة الشّ ـاعر

ِ
واإلقصـــاء
وحواجــــزٌ للنبــــــذ

واحلسرة يف نفـوس أبنائها ،وحيـرص عىل إقنـاع املتل ّقي

ـص بالرتكيـب (ابكيـه) وهـو تركيـب موجز
بـدأ ال ّن ّ

اآلبـاء عـن األبنـاء ،وتبعـد األبنـاء عـن آبائهـم ،وكلتـا

ويمضي الشـاعر فيشـغل نفسـه بوصـف الدّ نيـا
ٍ
الصفـة ّ
ألن البـكاء غال ًبـا
فهـي حمـل
بـكاء ،وبـدأ هبـذه ّ

جـــراح مشـــاع ٍر
ابكيـــه فالدّ نيـــا
ُ

بأنـا دار األحـزان التـي تثير مشـاعر األمل
إىل الدّ نيـا ّ

تفرق
فيعـدد
ً
صـورا حتمـل املرء على البـكاء ،فهي التـي ّ
الصورتين تولدان األمل واحلرسة سـواء ابتعـد األب عن

يتكـون مـن عنـارص اجلملـة الفعليـة التي جـاءت بفعل
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ابنـه أم ابتعـد االبـن عـن أبيـه ،وهـذا ما أثـار البـكاء يف
نفـس األم التـي وصفهـا الشّ ـاعر.

ولكـي يبعـد الشـاعر امللـل عـن متلقيـه وخشـية أن

يشـعروا بأنّه ابتعد عن املشـهد األسـاس وهـو بكاء األم

ثانيـة خماط ًبـا تلـك األم الباكيـة بالرتكيـب نفسـه
يعـود ّ

(ابكيـه) ّ
ألن الغربـة تسـتدعي دوام البـكاء مـا دامـت
قائمـة ،فحـال النـاس يف الدنيـا الرحيل والفـراق ،وهذا

بأنـا موطـن فـراق األحبـة واخلالن،
مـا جعلـه يصفهـا ّ
ودار تعكير صفوهـم ،والبـكاء نتيجـة الفـراق ظاهـرة
نصـه ،وهنـا
اجتامعيـة
إنسـانية عكسـها الشـاعر على ّ
ّ
ّ

تـأيت أمهيـة قـراءة ال ّنـص األديب وتلقيـه لكشـف مثـل

هـذه الظواهـر ،وقـد أشـار روبـرت هولـب إىل هـذه
الوظيفـة ،حيـث قـالّ :
«إن دراسـة األدب واسـتهالكه
األدبيـة
ال تقتصر على بحـث واحـدة مـن املشـكالت
ّ

اجلوهر ّيـة فحسـب ،بل هـي كذلـك إسـهام يف التحليل

االجتامعي»(هولـب ،2000 ،ص.)90:
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يعبر عـن أملـه وحرستـه املتولـدة نتيجة
انفجـارا
ً
نفسـيا ّ
ًّ

جـراح
املوقـف الـذي شـاهده ،فقـال« :ابكيـه فالدّ نيـا
ُ
مشـاع ٍر» ،إذن مل تعـد الدّ نيـا حمـل بـكاء أو دار تفرقـة

 ...فقـط ،بـل هـي جـراح مشـاعر ،وجـرح املشـاعر
ريا مـن الفراق
حالـة أشـد إيال ًما مـن البـكاء ،وأكثـر تأث ً
نفسي ال تـزول آثـاره وال ّمتحـي
نفسـهّ ،إنـا تأثير
ّ
معاملـه مـن الـذات املقهـورة ،والشّ ـاعر – هنـا – ّ
يركـز
ً
ّ
فـكل مـا حيصـل
لنصـه،
الزمـن
على دالالت ّ
خدمـة ّ
الزمـن بأيامـه وشـهوره
لإلنسـان حيصـل نتيجـة مـرور ّ
وسـنينه ،فهـو املحـرك احلقيقي لـدور الدنيـا وأثرها عىل
أساسـا لغـرض
حيـاة ال ّنـاس« ،ومعـاين ّ
الزمـن ختضـع ً
القصيدة»(الصائـغ ،1996 ،ص.)281:

ثـم يذكـر الشّ ـاعر صفـة جديـدة للدنيـا فيشـبهها

بحواجـز النبـذ واإلقصـاء ،مضف ًيـا عليها صفـة غاية يف

التفرقـة بين النـاس ،وجـاءت هـذه الصفـة بعـد بيـان
أثرهـا يف جـرح مشـاعر أهلها؛ مـا يؤكد إرصار الشّ ـاعر

نصـه وجعلـه يتعمـق
وأدخـل الشّ ـاعر املتلقـي إىل ّ
فيـه بح ًثـا عـن دالالتـه ،فها هـو يقـدم أوصا ًفـا متعددة

األهـل واخللان وختلـق الغربـة يف حياهتـم.

األوصـاف ويفهمهـا عند ربطهـا بام لديه مـن معلومات

موجـزا ارتكـز
بـكاء ابنهـا املرحتـل عنهـا ،وكان خطابـه
ً

عـن الدّ نيـا ،وهنـا يـأيت دور املتل ّقـي الـذي يـدرك تلـك

تفـرق بني
على لصـق صفة اإلقصـاء عليهـا ،فهـي التي ّ
حـرص الشّ ـاعر يف هـذه املقطوعـة ّ
األم على
حـث ّ

ـص تتعلـق بنظمه ،وهـذا يتفـق متا ًما
خارجيـة حـول ال ّن ّ
مـع مـا قالـه أيـزر« :إننـا ً
دائما نقـف خـارج املوضـوع

يبين أمهية
يذكـر بعدهـا صفة مـن صفات الدّ نيـا ،وهذا ّ

(أيـزر ،د.ت ،ص.)57:

نصه.
يف ّ

املعطـى ،يف حين أنّنا ّ
يب»
نحتـل ً
موقعا داخل ال ّن ّ
ـص األد ّ
مكـررا للمـرة الثالثة يف
ويـأيت خطـاب الشّ ـاعر لألم
ً

متبوعا بسـياق لغـوي يمثّل
هـذه املقطوعـة ،لك ّنـه جـاء
ً

تكـررت ثالث مـرات ،وكان
على تركيبـة (ابكيـه) التي ّ
حمورا أساسـ ًيا
احلديـث عـن الدّ نيـا يف ال ّن ّ
ـص ،فيجعلهـا ً

ويؤكـد تكـرار الشـاعر لرتكيـب (ابكيـه) رغبتـه
يف التعبير ّ
«ويتميـز التكـرار يف الشـعر
عما يف داخلـه،
ّ
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احلديث...بكونـه هيـدف بصـورة عامـة إىل اكتشـاف

األم الباكيـة ،وأهـم مـا طالعنـا مـن تلـك الصفـات ّأنا

فيما يشـبه البـث اإلحيائي»(عيـد ،1985 ،ص.)60:

مصيرا
الصفتـان تؤكـدان الغربـة التـي يعدهـا الشّ ـاعر
ً

األحبـة ،وهاتان
دار لتفـرق اآلبـاء واألبنـاء ،ودار فراق
ّ

املشـاعر الدفينـة ،وإىل اإلبانـة عـن دالالت داخليـة

ملـن حييـا يف هـذه الدنيـا ،فمـن يعـش دنيـاه قـد يعـاين

وال تفـوت اإلشـارة إىل أمهيـة التكـرار الـوارد بصيغـة
ّ
تشـكل تآل ًفـا موسـيق ًيا
(ابكيـه) بشـكل خـاص التـي

غربتـه أو غربـة مـن حيبهـم ،واعتمـد الشّ ـاعر على هذا

انتباهـا؛ ّ
«ألن الـكالم املـوزون ذو
جيعـل املتل ّقـي أكثـر
ً

التـي تؤكـد فكرتـه وهـي ّ
أن الدنيـا دار تفرقـة.

التعليـل للبـكاء لينقلنـا إىل املقطوعة الثانيـة يف قصيدته،

حـس حزيـن ،وهـذا
خاصـا
ً
ًّ
وواضحـا وهـو تكـرار ذو ّ

الدّ نيا دار تفرقة:

انتباهـا عجي ًبـا ،وذلـك ملـا
النغـم املوسـيقي يثير فينـا
ً

يقول الشاعر:

فيـه مـن توقـع ملقاطـع خاصـة تنسـجم مـع مـا نسـمع

جتمـــع أه ُلنـــا ووشـــيجنا
يـــا كـــم ّ

مجيعا تلـك السلسـلة املتصلة
مـن مقاطـع لتتكـون منهـا ً

كالزهـــراء واجلـــوزاء!
وغدونـــا ّ
ف ــإذا ال ــروف هت ــدُّ حب ــل وصالِن ــا

احللقـات التـي ال تنبـو إحـدى حلقاهتـا عـن مقاييـس

األخرى»(أنيـس ،1977 ،ص.)13:

ِ
الغربــــــــاء
وتعيدنـــا ملواطـــن
ٍ
بعاصـــف وقالقـــلٍ
الزمـــانُ
وإذا ّ

وعنـد النظـر يف طبيعـة البنـى التي تشـكل منهـا هذا

املقطـع يتبين الرتكيـز الواضـح عىل ذكـر صفـات الدنيا
ُ
ّ
التشـكل
ويرتبـط هـذا
ذات العالقـة بالبعـد والفـراق،

ِ
ّ
وشـــواغلٍ
القرنــــــــاء
لتقطـــع

غـوي ،أي «املعـارف واملحفوظـات
بإطـار الشـاعر ال ّل ّ
التـي تع ّلمها الشـاعر وخزهنـا يف ذاكرته ،وسـحب منها

يؤكـد الشّ ـاعر ّ
أن الدنيـا دار تفرقـة ويقصـد بذلـك

نموذجـا للبـكاء؛ ّ
ألن مشـاعر
األم
ً
واختـذ الشّ ـاعر ّ

ويلجـأ إىل أسـلوب التعجـب مـن حاهلـا؛ فهـي التـي

السـابقة ّ
أن الدّ نيـا دار البـكاء واألحزان،
تأكيـد الفكـرة ّ

مـا احتـاج إليه»(مفتـاح ،1999 ،ص.)10:

تفـرق ال ّنـاس وتبعدهـم وتقطـع عالقاهتـم املتالمحـة
ّ
فتجعلهـم يعيشـون يف أتـون الفرقـة والبعـد والغربـة.

األم ال زيـف فيهـا وال تص ّنـع ،وقـد يكـون بكاؤهـا
أحـر العبرات ،وهـذا
أصـدق أنـواع البـكاء ،وعرباهتـا ّ

األم
يؤكـد صـدق عاطفـة الشّ ـاعر يف تفاعله مـع موقف ّ
املحزونـة.

ويكشـف اسـتخدام كـم اخلرب ّيـة التـي تفيـد التكثري

عموم تأثير الدنيا عىل أهلهـا .فال ّنـاس بطبعهم الفطري
لكـن الدّ نيـا جتعلهـم
يعيشـون مجاعـات متواصلـة
ّ
كالزهـراء واجلـوزاء بعـدً ا ونؤ ًيـا ،ويكشـف
متباعديـن ّ

األم والتعبري
وهكـذا ،فقد مزج الشـاعر بني خطـاب ّ

ّ
فحـث األم على
بارعـا،
مزجـا ف ّن ًّيـا ً
عـن طبيعـة الدّ نيـا ً

هـذا التشـبيه ّ
عمن
أن ثمـة
ً
أشـخاصا يعيشـون بعيديـن ّ

البـكاء ،ثـم وصـف الدنيـا بأوصـاف تتوافـق مـع حال
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حيبـون ،وهـم كثيرون يف هـذه الدّ نيـا ،ويعكـس هـذا

إرادة؛ ّ
ألن هـذه ال ّلفظـة تعـود إىل كلمـة غربـة« ،وتسـمى
قهـرا غربةّ ،
ّ
طوعا
وكل غربـة حصلت ً
كل غربـة حصلـت ً

وال يكتفـي الشّ ـاعر باحلديـث عـن اغتراب ال ّنـاس

اجلمعيـة ال
جـاء احلديـث يف هـذه األبيـات بالصيغـة
ّ

الدّ هـر التـي تقطـع الوصـال بين بنـي البشر وجتعلهـم

ووشـيجنا ،ووصالنا ،وتعيدنا) يؤكد ّ
أن الشّ ـاعر يستقيص

التوظيـف رضورة الرتكيـز على املعنـى املـراد إبـرازه مـن

قبـل الشـاعر.

يبين سـبب ذلـك ويعيـده إىل رصوف
وغربتهـم ،وإنما ّ
الزمـن التـي
غربـاء ،و ُيلحـظ توظيـف الشّ ـاعر
لفاعليـة ّ
ّ

تلعـب دورهـا يف تفرقـة ال ّنـاس وقطـع وصاهلـم.

فيتبين أنّه
ويربـط الشّ ـاعر معطيـات ال ّنص ببعضهـاّ ،

اخلاصـة
يعكـس جتربـة األم وفـق رؤيتـه الذاتيـة وجتربتـه
ّ

املتمثّلـة باحلديـث عـن االغتراب« ،وتتعمـق الداللـة

السـلبية للزمـن بالنظـر إىل وضـع الشـاعر وحالـه وهـو
مغترب وبعيـد عـن أهلـه ووطنه»(مقـدادي،2012 ،

ص.)241:

وينبغـي االلتفـات إىل العالقـة التـي يقيمهـا الشـاعر

بين مفردات ال ّنـص؛ «فالقـارئ ال ينطلق -وهـو يتوقف
عنـد كلمـة أو عبـارة أو صورة يف قصيـدة ما – مـن فراغ،

اغرتا ًبا»(اخلشروم ،1982 ،ص.)14:

الفرد ّيـة ،فاسـتخدام (نـا) اجلامعـة وتكرارهـا يف (أهلنـا،
كثيرا وهو الغربـة ،وقد
جوانـب موضوع يشـغل ال ّنـاس ً
نصه يف كشـف ذلـك« ،والعمـل األديب حماولة
اعتمـد عىل ّ

لتفسير هـذا الواقـع وإضفـاء القيمـة عليـه كما هو شـأن

الفلسـفة» (إسماعيل ،1980 ،ص.)25:
ويمثـل اسـتخدام األسـاليب ال ّلغو ّيـة وتنويعهـا
براعـ ًة يف أسـلوب الشّ ـاعر ،ويمثّـل التنويع يف األسـاليب

اإلنشـائية واخلرب ّيـة قيمـة تبعـد امللـل عـن املتل ّقـي عنـد
قـراءة ال ّنـص ،كـي يبقـى متفاع ً
ال مـع ال ّنص الـذي يقرؤه

ويتـوق ملتابعـة باقـي أجزائـه ووحداتـه .وإىل جانب ذلك
نصه« ،واجلمال غاية عىل
ح ّقق الشـ ّاعر مجـا ًال
ً
واضحـا يف ّ
مسـتوى التح ّقـق ووسـيلة عىل مسـتوى املنهج» (شـيللر،

نصا يفـرض ذاته
وإنما هـو حمكوم بجـو القصيـدة بصفتها ًّ
ووجـوده على ّ
كل مـا حيتويـه حتـى حي ّقـق بذلـك تكامله

قصـد الشـاعر يف حديثـه عن الدّ نيـا أن يربر بـكاء األم

والزمـان) وربطهما بالدّ نيـا التـي
يف لفظتـي (الصروفّ ،

ال ّنـص ،وقـد سـاعده ذلـك كـي ينتقـل إىل احلديـث عـن

املطلوب»(الرباعـي ،2009 ،ص .)113:وبالتدقيـق

نسـب إليهـا الشـاعر دورهـا يف غربـة سـاكنيها نجـد ّ
أن
َي ُ

لكلتـا الكلمتين عالقـة وثيقـة بذلـك ،ففـي كثير مـن

 ،1991ص.)38:

تفجـع سـاكنيها ،وهلـذا أثـره يف بنـاء
ولدهـا ،فالدنيـا دار
ُ

جتربتـه الفرد ّيـة التـي تتمثـل بغربتـه وبعـده عـن دياره.
الرؤية الذاتية للدنيا وليدة جتربة فرد ّية:

وجبرا ،ونرى ّ
أن الشّ ـاعر
قهرا
ً
األحيـان يغرتب اإلنسـان ً
ّ
وظـف مثـل هـذه احلالـة يف قولـه( :وتعيدنـا ملواطـن

يقول الشاعر:

وبـــدوت يف الدّ نيـــا وحيـــدً ا بعدمـــا
ُ

ِ
الغربـاء) ،وتكشـف لفظـة غربـاء ّ
أن الغربـة حدثت دون

ٍ
روضـــة غ ّن ِ
ـــاء
ك ّنـــا كدوحـــة
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ٍ
تضمنـــي
أمـــي إىل
بلـــد وليـــس ّ

(وهبـة .)1979 ،فالشـاعر بـدأ يرغـب بالتخلـص مـن

ّ
الوضــــاء!
ٌّأم بحلـــــو حناهنـــا
قـــوارع
الكبـــر
واهلـــم
وأعـــو ُد
ٌ
ُ
ُّ
ِ
مـــن فقـــد ِخ ٍّ
الفضـــاء
ـــل أو أخ

باهلـم والوحدة،
الشـعور ّية يف االغتراب؛ ّ
ألنا أشـعرته ّ

ِ
واألقــــــــذاء؟!
بالســـــــــــوء
ٍ
ُطبعـــت عـــى َك َب ٍ
ّ
مجاعـــة
وحـــل
ـــد

املتل ّقـي على اإلعجـاب بف ّنـه ،ومشـاركته يف عاطفته أو

الغربة.

يتضـح ّ
أن الشـاعر حريص عىل اإلفصـاح عن جتربته

مـاذا ُ
دنياكم مطبوعــــــــة
أقول وهـذه
ُ

«واألديـب إن اسـتطاع أن جييد تصوير جتربته الشـعور ّية
تعبيرا مجي ً
مؤثـرا ،واسـتطاع أن يبعث
يعبر عنهـا
ً
وأن ّ
ال ً

ِ
ِ
وصفـــاء
وفصـــال حســـن باهـــ ٍر

أهم مـا يراد
يف نـوع االنفعـال الـذي وجـده فقـد حقـق ّ
يب حتقيقـه ّ
حـد ذاته»
ألن ذلك غرض يف ّ
مـن العمـل األد ّ

تكشـف الكلمـة األوىل يف املقطوعة (بـدوت) حتو ً
ال

(طبانة ،1404،ص.)21:

طـرأ على حـال الشّ ـاعر ،إذ أصبح وحيـدً ا بعـد أن كان
متآل ًفـا مـع اآلخريـن من أهلـه وخالنـه الذين يشـبههم

لقـد بـدأ الشـاعر يرسـم حالـه بعيـدً ا عـن وطنـه،

بعيـدً ا عـن حنان األم ،دائـم التفكري يف عالقاتـه ولقاءاته
بخالنـه وأصدقائـه ،وتتو ّلـد عـن هـذه األفـكار حالـة

بـــ (دوحـة روضـة غ ّنـاء) ،وال جـدال ّ
أن هذا التشـبيه

ً
هزها االغتراب ،فيقول
متثّـل
رصاخا يصـدر عن نفـس ّ
ُ
متسـائ ً
ٌ
مطبوعـة بالسـوء
دنياكـم
أقـول وهـذه
ال( :مـاذا
ُ

يعب
الـذي يمثّـل صـورة مجيلـة حلياهتم قبـل االغتراب ّ
عـن مكنونـات نفـس الشـاعر وانفعاالتـه ،فحياهتـم

ِ
واألقـذاء؟!).

السـابقة تشـبه شـجرة عظيمـة ملتفـة مع أشـجار أخرى
ّ

وبين ّأنـا ال
السـوء إىل الدّ نيـا ّ
لقـد نسـب الشّ ـاعر ّ

يف حديقـة كبيرة ،داللـة على التآلـف والتقـارب ،وهي

صـور ٌة قريبـة املأخـذ مفهومـة للمتلقـي جتعلـه يشـعر
تثير يف املتل ّقي
بما يريـده الشـاعر،
ّ
«والصـور َة الف ّن ّيـ َة ال ُ

على حال وتقلبهـا ،فال هـي دار أمل وال دار بقـاء ،وإنام

ين ذاته»(عصفـور ،1999 ،ص.)310:
اإلنسـا ّ

مـر هبا الشّ ـاعر.
جتربـة
ّ
شـخصية ّ

تترك لإلنسـان إال أوسـاخها إشـار ًة إىل عـدم ديمومتها

صلـة ِّ
ٌ
بكل
صـورا هلا
تثير
صـورا برص ّيـ ًة
ُ
ً
ً
فحسـب ،بـل ُ
ِ
ِ
ِ
اإلدراك
نسـيج
يتكـو ُن منها
املمكنـة التي
اإلحساسـات
ُ
ّ

تنبيهـا للمتلقي كي
جتمـع املشـقة وال ّنصـب ،ويأيت هـذا ً
ّ
يتفكـر يف حقيقـة الدّ نيـا ،وصـدر هـذا التشـبيه نتيجـة
وال تفـوت اإلشـارة إىل ّ
الزهد
أن الشّ ـاعر هيـدف إىل ّ

ويظهـر املعنـى األبعـد (العميق) من خلال الوقوف
عىل وعي الشّ ـاعر لغربتـه ورفضها ،فهو يريـد التخ ّلص

دعـوي وخطيـب ،ولـه
عـن الدّ نيـا ،ال سـيام أنّـه رجـل
ٌّ

ص
دينيـة عديدة ،لـذا يمكن ربـط دالالت ال ّن ّ
نشـاطات ّ
نصـه دعوة غير مبارشة
بواقعـه الـذي يعيشـه ،فيجـد قـارئ ّ

مـن كابوسـها ليعـود إىل حالـه السـابقة« ،والوعـي
باالغتراب هـو ّأول مراحـل رفـع االغتراب والتغيري»
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ِ
النكبـــاء
ممـــا يـــرى ولشـــدة
ٌ
زائـــف ال
متــــاع
ابكيـــه فالدّ نيـــا
ٌ

بعـدم االنجـرار وراء هـذه الدّ نيـا ال ّزائلة.

واضحـا
اعتمـد الشّ ـاعر – هنـا  -على شـاعريته اعتما ًدا
ً

ِ
ببهـــاء
صـــدق فيـــه وإن بـــدا

كثير من
ليكشـف مـا يريـد يف جتربتـه الشـعر ّية وقـد حتـدّ ث ٌ

النقـاد عـن التجربـة الشّ ـعر ّية وعالقتهـا بالشـاعر ،وقـد ّبي

يتـــم لســـالك
ابكيـــه ال ســـعد
ُّ

ِ
إعيـــاء
طيـــب بـــا
كال وال
ٌ
مدامـــع
ابكيـــه فالســـعد اجلميـــل
ٌ
ِ
ِّ
واإلشـــفاء
الغـــل
جتـــري لـــروي

النفسـية أو
حممـد غنيمـي هلال ّأنـا« :الصـورة الكاملـة
ّ
يصورها الشـاعر حني يفكر يف أمـر من األمور
الكونيـة التـي ّ
ّ

ينـم عـن عميـق شـعوره ،والشّ ـاعر احلـقّ هـو الذي
ً
تفكيرا ّ

ٍ
ولوعـــة
ابكـــي عـــى فقـــد احلبيـــب

تتضـح يف نفسـه جتربته ،ويقـف على أجزائها بفكـره ويرتبها
ترتي ًبـا قبل أن ّ
يفكـر يف الكتابة»(هلال ،1982،ص.)383:

ٍ
ســـبب وال إبـــداء!
ضاعـــت بـــا

يبين أثر غربتـه عىل نفسـه وأنّه
هبـذا اسـتطاع الشّ ـاعر أن ّ
كان منشـغ ًال يف موطـن الغربـة بالتفكير يف موطنـه ،ويتـوق

األم التـي
وعـو ًدا على بـدء نـرى الشّ ـاعر خياطـب ّ

بلاد الغربـة ،ثـم سـاقه ذلـك إىل احلديث عـن حقيقـة الدّ نيا
التـي ُطبعـت على السـوء واملشـ ّقة ،وقصـد مـن حديثـه عن

معتمـدً ا على فعل األمـر يف تركيـب (ابكيـه) ،وكام متت
اإلشـارة سـاب ًقا يتبـع هذا الرتكيـب احلديث عـن حقيقة

إليـه ،سـاع ًيا للعـودة إليه ،وظهـر ذلك من خلال تعبريه عن
جتربتـه ّ
حسـا مجع ًيـا
اتيـة املتمثّلـة برفضـه الغربـة أن ّ
يبين ًّ
الذ ّ

يمثّـل معانـاة اإلنسـان بشـكل عـام مـن الغربـة وآثارهـا.
ص
ويـأيت هـذا احلديـث متواف ًقـا مـع املقطـع األخير مـن ال ّن ّ

الـذي خياطب فيـه األم التـي تبكي ولدهـا املرحتل مـر ًة ثانية،
ويتجلى ذلـك مـن خلال خطـاب األم ووصـف الدنيا.

خطـاب األم وح ّثهـا على بـكاء ابنهـا والتعبير عـن

حقيقـة الدّ نيـا:

يقول الشاعر:

مدامـــع
ابكيـــه فالدّ نيـــا بحـــار
ٍ
ِ
إهنـــاء
وســـوافح جتـــري بـــا
ٍ
ّ
ُ
معـــذ ٌب
العميـــق
ابكيـــه فاجلـــرح

تبكـي ولدهـا ،وباألسـلوب نفسـه حيثهـا على البـكاء،

الدّ نيا.

عـدة فاملقصود – وال ريب
وحيمـل الرتكيب دالالت ّ

لكـن الغايـة غير املبـارشة
البـكاء
يف ذلـك –
احلقيقـيّ ،
ُ
ّ
هـي دفع املتلقـي إىل ّ
التفكـر والتدبر يف الدنيـا التي يعود
ٍ
بأوصـاف خمتلفة تـدل مجيعها على ّأنا
الشـاعر ليصفهـا
دار حـزن وفراق.

واجلانـب األهـم يف ترتيـب الشـاعر لبنيـة ال ّنـص

اللغو ّيـة هـو هـذا الرتتيـب القائـم على عبـارة (ابكيـه)

ثـم املجـيء بوصـف الدنيـا« ،ويمكـن أن نلحـظ األثـر
مكانيـة
التكـراري حين تأخـذ اللفظـة املكـررة أبعـا ًدا
ّ

تعمـل على تنسـيق الداللـة ،بحيث يكـون هنـاك اتفاق
بين حركـة الذهـن وحركـة الصياغـة ،فيكـون الناتـج
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بعيـد األثـر يف أدبيـة الصياغـة أو شـاعريتها» (عبـد

ٍ
فـن جديـد
قالـب
لتصبهـا يف
خـاص حين تريـد خلـق ٍّ
ٍّ
ّ

يتأكـد ممّـا سـبق ّ
أن الشـاعر أكسـب الفعـل (بكـى)

جـاء ربـط الشـاعر حلـال األم التـي تبكـي ابنهـا
كنمـوذج إلنسـانة تأملـت الغتراب ولدهـا متواف ًقـا مع

متحـدٍّ
منسـجم»(الرباعي ،1999 ،ص.)15:
ٍ

املطلـب ،1995 ،ص.)115:

ّ
احلـث عىل
داللـة إضافيـة غير البـكاء احلقيقـي ،وهـي

حـال الدّ نيـا كام صورهـا ،فكلتامهـا تبكيان بلا انقطاع.

التفكـر نتيجـة هـذا البـكاء ،وهـذا االسـتخدام أكسـب
نمـوا ومتـر ًدا على املعنـى الـذي وضعـت لـه
ال ّلفظـة ً

وباألسـلوب نفسـه يسـتمر الشـاعر يف حـث األم

أصلا« ،وتصبح الكلمـة يف العمل الشـعري ذات ٍ
ً
معان

التـي تبكـي ابنهـا ،مبينًـا ّ
أن مـن يعيـش يـرى اجلـراح
ّ
ويوظـف االسـتعارة فيصور ذلك اجلـرح بأنّه
العميقـة،

متعـددة ومتميـزة» ( .)Empson, 1930والرتكيـز يف

(م َّ
عـذب)؛ أي وقـع عليـه عـذاب الدّ نيا ،قاصـدً ا بذلك
ُ

بنـى ال ّنـص يعكـس دورهـا يف توضيـح الداللـة املـرادة
مـن قبل الشـاعر ،وكام قـال عبـداهلل ّ
الغذامـيّ :
«إن خري

ـص حيو ّيـة مـن خلال االنزياح عـن املعنى
إكسـاب ال ّن ّ
احلقيقـي ،فالعـذاب مـن خـواص اإلنسـان أو احليوان،

وسـيلة للنظـر يف حركـة ال ّنص األديب هـي االنطالق من
ّ
»(الغذامـي ،1985 ،ص.)6:
غوي
مصـدره ال ّل ّ

وإلصـاق هـذه الصـورة باجلـرح يعطيـه داللـة جديـدة

بأنـا بحار مدامـع ،والرتكيز
ويصـور الشّ ـاعر الدّ نيا ّ
ّ

تتعلق باسـتمراريته ،فاجلـرح املعذب لن يلتئم بسـهولة،
مجاليـة
أمهيـة تكسـب ال ّنـص قيمـ ًة ّ
وهلـذا االسـتخدام ّ

واضـح على إعطائهـا صفـة الدمـع والبـكاء ،واملـراد

إضافية.
ّ

بذلـك بـكاء أهلهـا الذيـن يعيشـون فيهـا ،وتتعمـق

بأنـا متـاع ،ولك ّنـه متـاع
ويصـور الشـاعر الدّ نيـا ّ
ّ

الدّ اللـة باسـتخدام الصـورة الف ّنيـة املبنيـة على اخليـال،

زائـل غير دائـم؛ ألنّـه زائـف وكاذب ،فـإن ضحكـت

دموعـا ،وتكتسـب الصـورة داللة
فالدّ نيـا بحـار تنهـال
ً

المـرئ يو ًما سـتبكي لـه أيا ًمـا ،ما يؤكـد ّ
أن السرور ال

بأنـا سـفوح جبـال جتـري فيهـا
أقـوى عنـد تصويرهـا ّ

يـدوم إلنسـان ،وممّـا يزيـد تأكيد هـذه الفكرة اسـتخدام

امليـاه نتيجـة مـا يرفدهـا مـن قمـم اجلبـال ،وتـزداد
الصـورة عم ًقـا باسـتخدام الرتكيـب (بلا إهنـاء) الذي

طيـب،
أدوات النفـي وتكرارهـا( ،ال سـعد ،كال ،وال
ٌ

ويف هـذا السـياق تـرى الدراسـة ّ
عمـق
أن الشـاعر ّ

ويعقبهما دمـع قد يكون بسـبب فقـد حبيـب أو وداعه.

اخليـال« ،والصـورة ابنـة للخيـال الشّ ـعري املمتـاز

الداخيل بضرورة الزهـد عنها وطلب اآلخـرة ،وجلأ إىل

بلا إعيـاء) ،فالفـرح والسرور إن ُوجـدا فهما مؤقتان،

يعبر عـن تواصـل البـكاء يف هـذه الدّ نيـا.
ّ

ويرتبـط نفـي الشـاعر للسـعادة عـن الدنيا بشـعوره

نـواح عـدّ ة ،أمههـا بناؤهـا على
الصـورة الف ّن ّيـة مـن
ٍ
قـوى داخليـة
الـــذي يتألـف –عنـد الشّ ـعراء – مـن ً

تراكيـب عدة تؤكـد ذلك ،مثل( :ال سـعد يتم ،فالسـعد

تفـرق العنـارص وتنرش املـوا َّد ثم ُت ُ
عيـد ترتيبهـا وتركيبها
ّ

اجلميـل مدامـع) ،وهـذا االسـتخدام دليـل احلاجـة إىل
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حقيقيا لواقع إنسـاينّ.
انعكاسـا
يمثّـل
ً
ّ

وممّـا جيـب االنتبـاه إليـه ّ
أن الشـاعر يقصـد إثـارة

على اخلـوض واالصطياد على حافة هنـر اللغـة البطيء
اجلريـان ،ع ّلهـم يعثـرون على مـا يمكنهـم اصطيـاده،

اإلنسـانية
املتلقـي ويدفعـه للربط بني واقـع الفرد وواقع
ّ

ص.)65:

بكـت ابنهـا حين رحيلـه ،أم بالنظـر يف جتربـة الشـاعر

وتسـخريه السـتعامهلم اخلاص»(مكليـش،1963 ،
أن الشـاعر ّ
ي ّتضـح مـن خلال هـذه املقطوعـة ّ
ركـز

واضحـا يف خطاب األم السـتبكائها على ولدها
تركيـزا
ً
ً
الـذي سـيغرتب عنهـا ،فالبعـد هو سـبب البـكاء ،وهو

تفـرق األهـل واخلالن،
صفـة مـن صفـات الدنيـا التـي ّ
وتبعـد املسـافات بين النـاس ،أ ّمـا مـن ال يغترب فيهـا

فسيشـعر بالغربـة ّ
ألن هذه حـال الدنيا التـي طبعت عىل
املشـقة وال ّتعـب كما يرى الشـاعر.

تابعـا لتكرار
وجـاء الرتكيـز عىل ذكـر هذه الصفـات ً

النفسـية
عبـارة (ابكيـه) ،ولعـل هـذا يرتبـط باحلالـة
ّ
حساسـة
للشـاعر« ،والتكـرار يسـ ّلط الضـوء عىل نقطة ّ

يف العبـارة ،ويكشـف عـن اهتمام املتك ّلم هبـا ،وهو هبذا
يب الذي
املعنـى ذو داللـة
نفسـية ّقيمـة تفيـد الناقـد األد ّ
ّ
نفسـية كاتبه»(املالئكـة،1965 ،
يـدرس األثـر وحيلـل
ّ

ص.)242:

يتبين حـرص الشـاعر على التئـام أجـزاء
وهكـذاّ ،
بعضا لتشـكل وحـدة واحـدة ال ّ
ـص ببعضهـا ً
تفكك
ال ّن ّ

فيهـا؛ ّ
ـص نفسـه ُبنـي عىل فكـرة حموريـة واحدة،
ألن ال ّن ّ

األم التـي
مجعـاء ،سـوا ًء أكان ذلـك بالنظـر إىل جتربـة ّ

نفسـه حينما اغرتب عـن وطنـه ،ويف كلتـا احلالتين ّ
فإن

هـذا بـات مـن واجـب املتل ّقـي الـذي صـار لزا ًمـا عليه
االسـتجابة لل ّنـص« ،وهـذا مـا ّ
ركـزت عليـه نظر ّيـة

اسـتجابة القارئ»(ربابعـة ،2008 ،ص.)104:

واضحـا تركيز الشـاعر محـزة آل فتحي عىل
لقـد بـدا
ً

بنيـة ال ّنـص لنقـل رؤيتـه ضمنهـا ،وذلـك عبر إسـقاط

شـعوره اخلـاص ورؤيتـه للدنيـا على حـال األم التـي

أججـت مشـاعره ،التـي جيمعه هبـا الغربـة واالغرتاب.
خامتة

توصلـت الدراسـة إىل ّ
أن الشـاعر محـزة آل فتحـي

ّ
وظـف يف <<قصيـدة ضائعـة>> مـا انتابـه من مشـاعر

جتـاه األم التـي تبكـي ابنهـا املرحتـل عنهـا ،ودمـج هـذا
الشـخصية املتمثّلـة بغربتـه ،ونجـح
التوظيـف بتجربتـه
ّ
حين ّ
الشـخصية ليعكـس ظالهلـا على
وظـف جتربتـه
ّ
الواقـع اإلنسـاين مـن خالل التعبير عن غربتـه وتصوير

حالـه أثناءها.

ـص ،وال ّنص
وي ّتضـح ذلك مـن الوحـدة العضوية يف ال ّن ّ
يب يمثـل حالـة شـعور ّية تو ّلـدت نتيجـة موقـف مـا
األد ّ

املبـدع بأسـلوب ف ّنـي مجيـل ،اعتمـد فيـه على الـدوال

جتربـة فرد ّيـة ،كـي يقنع القـارئ ّ
أن هذا املوقـف الفردي

عـدة كالتكرار ،واسـتخدام صيغ
االعتماد عىل أسـاليب ّ

قادتـه إىل التعبير عن هـذا املوقف ،معتمـدً ا عىل توظيف

النص حلظـة شـعور ّية انتابت مشـاعر
وعكـس هـذا ّ

ذات العالقـة باملضمـون الـذي يتحدّ ث عنـه ،من خالل
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مهارات االستيعاب القرائي لدى طالبات الصف األول ثانوي في األردن
غادة خليل أسعد منسي
جامعة المجمعة
) هـ1439-7-5  وقبل للنشر يف، هـ1439/05/22 (قدم للنشر يف
تنمية مهـارات االسـتيعاب القرائي لدى
ّ  هدفـت هـذه الدراسـة إىل اسـتقصاء أثر تدريس القراءة باسـتخدام استراتيجية الرحلات املعرفية عبر الويب يف:ملخـص
تـم اختيارهـا قصدي ًا من مدرسـة
ّ .طالبـات الصـف األول ثانـوي يف األردن
ّ ،) طال ًبـة مـن طالبـات الصـف األول ثانـوي يف إربـد52( عينـة الدراسـة مـن
ّ تكونـت
وتكونت تلك
،الويـب
عرب
املعرفية
الرحلات
استراتيجية
باسـتخدام
درسـت
التجريبية
املجموعة
األوىل؛
املجموعة
:جمموعتني
 تـم تقسـيمها عشـوائي ًا إىل،واحـدة
ّ
 ولتحقيق هدف الدّ راسـة.) طالب ًة25( وتكونت تلك املجموعة من
،االعتياديـة
بالطريقة
درسـت
الضابطة
املجموعة
الثانية؛
واملجموعة
،) طالب ًة27( املجموعـة مـن
ّ
 أظهرت نتائج الدراسـة. واختبار مهارات االسـتيعاب القرائـي، ودليل املعلمـة، قائمـة مهارات االسـتيعاب القرائـي:صممـت الباحثـة أدوات الدّ راسـة املتمثلـة يف
فاعليـة تدريـس القراءة باسـتخدام استراتيجية الرحلات املعرفية عبر الويب يف تنمية مهـارات االسـتيعاب القرائي حيث تبني وجـود فروق ذات داللة إحصائيــة
) بين املجموعتين التجريبيـة والضابطـة والفـروق يف صالـح املجموعة التجريبية التي درسـت باسـتخدام استراتيجية الرحالت املعرفيـة مقابل املجموعة0.05 (
.الضابطة والتي درسـت بالطريقـة االعتيادية

. مهارات االستيعاب القرائي، اسرتاتيجية الرحالت املعرفية عرب الويب:كلامت مفتاحية
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يتسـم عرصنـا احلـايل بالعديـد مـن التطـورات

من اسـتامع وحديث وكتابة .وال شـك يف أن القدرة
عىل ممارسـة نشـاط القراءةّ ،
يمكن الفـرد من مواكبة

املعلومـات ،وهـذا العصر بما لـه مـن خصائـص،

لـه؛ ملـا هلا مـن أمهيـة يف صقـل شـخصيته ،وتثقيفه،

املجتمـع احلديـث الـذي أصبحـت القراءة فيـه ألزم

والتحديـات ،فهـو عصر التكنولوجيـا وثـورة

ووسـيلة لتعلـم كل جديد.

يتطلـب إعـداد أفـراد يمتلكـون مهـارات أساسـية

واالسـتيعاب القرائـي هـو اجلوهـر احلقيقـي

للتكيـف مـع معطياتـه ومسـتجداته ،وهـذا التطور

لعمليـة القـراءة ،والعمليـة الكبرى التـي تتمحـور

شـمل مجيـع جمـاالت احليـاة ،والرتبيـة إحـدى هذه

حوهلـا كل العمليـات األخـرى ،فاالسـتيعاب هـو

املجـاالت التـي شـملها التطـور؛ األمـر الـذي

ذروة مهـارات القـراءة ،وأسـاس عمليـات القـراءة

انعكـس على اختيـار طـرق التدريـس بوصفهـا

مجيعهـا ،فاالنطلاق والبـطء يف القـراءة يتوقف عىل

حتاما
وسـيلة لنقـل اخلبرات إىل الطلبـة ،لذ أصبـح
ً

اسـتيعاب القـارئ ملا يقرأ ،بل إن االسـتيعاب عامل

االعتماد على التقنيـات احلديثـة بوصفهـا وسـيلة

أسـايس يف الفهـم (عاشـور واحلوامـدة.)2007،

تواكـب احلاجـات التعليميـة ،وحتقـق الفوائـد

ويضـاف إىل مـا سـبق بـأن االسـتيعاب القرائي

التعلميـة التعليميـة بصـورة شـيقة ،بأقـل وقـت

حمـور العمليـة التعليميـة؛ فهـو يعمـل على توسـيع

وجهـد(دروزة.)2000 ،

ونظـرا للـدور الـذي تلعبـه اللغـة يف حيـاة
ً

خبرات الفـرد التعليميـة ،واالرتقـاء بمسـتوياته،
حتقي ًقـا لألهـداف الرتبوية املنشـودة التي تسـعى إىل

تدريسـها باهتمام علماء اللغـة والرتبيـة ،وهـذا

دور املتلقين السـلبيني إىل دور النشـطني الفاعلين،

املجتمـع ،ووظيفتهـا يف تنظيـم احلياة عىل املسـتويني

تغيير دور الطلبـة يف العملية التعليميـة التعلمية من

الفـردي واجلامعـي؛ فقـد حظيـت اللغـة وأسـاليب

الذيـن يقومـون بمهـارات التذكـر ،والربـط،

ينسـحب على اللغـات قاطبـة ،ومـن ضمنهـا اللغة

والتفسير ،والتحليـل ،والنقـد ،والتقييـم.

العربيـة التـي رشفهـا اهلل بـأن تكـون لغـة القـرآن.

ونظـرا ألمهيـة االسـتيعاب القرائـي فقـد حظي
ً

وباعـث هـذا االهتمام أن اللغـة وسـيلة إىل حتصيل

باالهتمام مـن وزارة الرتبيـة والتعليـم؛ فجعلتـه

املعرفـة وتكويـن اخلبرة وتنميتهـا ،ويـأيت تعلـم

رئيسـا مـن أهـداف تعليـم اللغـة العربيـة
هدً فـا
ً

اللغـة مـن خلال مهـارات أربـع هـي :االسـتامع،

والتحـدث ،والقـراءة ،والكتابة (الرشـيد.)2011،

باملراحـل التعليميـة املختلفـة ،حيث نصـت أهداف

األسـاس الـذي تبنـى عليـه فـروع النشـاط اللغوي

العـام ،واملعنـى التفصيلي والضمنـي مـن السـياق،

تعليـم القـراءة على رضورة فهـم الطلبـة املعنـى

والقـراءة فـن مـن الفنون األساسـية للغـة ،فهي
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وأن يضعـوا عنوا ًنـا مناسـ ًبا لفقـرة قرأوهـا ،وأن

يقـوم هبـا القـارئ السـتنباط املعنـى ،حيـث يقـوم

وأن يتعـودوا إبـداء رأهيـم فيما يقـرأون ،إضافـة إىل

السـابقة ،فاالسـتيعاب عمليـة
املعرفيـة وخرباتـه ّ

يلخصـوا قراءهتـم حمدديـن األفـكار األساسـية هبا،
وعيهـم املقـروء والسـياق الـذي يـرد فيـه (وزارة
الرتبيـة والتعليـم.)1998 ،

ويؤكد حنا والنارص( )1993أن االستيعاب

عمليـة عقليـة عليـا ترتبـط بقـدرة القـارئ على
الفهـم والتحليـل والرتكيـب وإصـدار األحـكام،

وأن نجـاح عمليـة االسـتيعاب يعتمـد إىل حـد بعيد

على خبرة القارئ السـابقة ومـا يسـتطيع أن حيمله

فالقـراء الذيـن ال يملكون
منهـا إىل النـص املقـروء،
ّ
معـارف وخبرات سـابقة ،سـيكون لدهيـم قصـور
يف إمتـام عمليـة االسـتيعاب القرائـي ،والوصول إىل

الغايـة املنشـودة ،ممـا يفـرغ عملياهتـم القرائيـة مـن
مضموهنـا ،وتصبـح عمليـة آليـة قائمـة على فـك
الرموز.

القـارئ بتفسير املـادة املقـروءة بنـا ًء على خلفيتـه

تفاعـل بين القـارئ والكاتب ،وهـو عمليـة مع ّقدة
تعتمـد على اإلدراك العقلي أكثـر مـن اعتامدها عىل
اإلدراك احلسي؛ لـذا يتطلـب ّ
التكيـز واالنتبـاه

والربـط وال ّنقـد وإصـدار
وال ّتحليـل واالسـتنتاج ّ
األحـكام ).(Chebaani &Tomas, 2011

ممـا سـبق تسـتنتج الباحثـة بـأن االسـتيعاب

القرائـي عمليـة عقليـة تفاعليـة يامرسـها القـارىء
مـن خلال نص قرائـي؛ هيدف مـن خالله اسـتنتاج

املعنـى العـام للموضـوع ،ويسـتدل على هـذه

العمليـة مـن خلال امتلاك القـارىء ملجموعة من
املـؤرشات السـلوكية الدالـة عليهـا.

ويتأثـر االسـتيعاب القرائـي بخصائـص عـدة،

أمههـا القـارئ نفسـه والكتـاب املـدريس ،وبنيـة

وقـد أورد الرتبويـون وعلماء النفـس تعريفـات

النـص وطبيعتـه ،والسـياق العـام للقـراءة .فعنـد

سـميث ) (smith, 1997بأنـه عمليـة نشـطة

يـؤدي مجلة أنشـطة قبـل القـراءة وأثناءهـا وبعدها،

متعـددة ملفهـوم االسـتيعاب القرائـي فقـد عرفـه
تتضمـن تفسير القـارئ ،وتعديلـه للمادة املقـروءة

بما يتلاءم وخلفيتـه املعرفيـة .أمـا فريلتشـون

) (verlutution,2003فريى أن االسـتيعاب القرائي

هـو قدرة القـارئ عىل اسـتخالص املعنـى من نص
مكتـوب لغايـة معينة .كما عـرف بأنه عمليـة عقلية
تسـتهدف احلصـول على املعنـى واكتسـابه ،وهـو
عمليـة مركبة مـن عدد مـن العمليـات الفرعية التي

قـراءة الطلبـة لنـص مـا واسـتيعابه ،فـإن ذلـك
وهـم يف ذلك يسـتخدمون مهـارات معرفيـة وفوق
معرفيـة السـتيعاب معلومات النـص اجلديد ،وهذا

النـص يعتمـد على عوامـل هـي :هـدف القـارئ
وطبيعتـه ،ومـدى امتلاك القـارئ للثـروة اللغوية،
وبيئـة القـارئ املاديـة واملعنويـة ،واملعرفـة واخلبرة

السـابقة ،وطبيعـة النص ،ووسـيلة عرضه (عاشـور
ومقـدادي  .)2005،ويتضمن االسـتيعاب القرائي
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عـددا من املسـتويات اهلرمية بشـكل حـريف؛ بحيث
ً

حيـاول فيـه القـارئ اسـتخالص تعميمات وأفـكار

القـارئ للمسـتويات الدنيا .وقد اختلـف الباحثون

املقـروءة حلـل مشـكلة تواجهـه.

جديـدة ،وتوظيـف األفـكار املتضمنـة يف املـادة

يعتمـد اسـتيعاب املسـتويات العليـا عىل اسـتيعاب

وسـتتناول الباحثـة يف هـذه الدّ راسـة اسـتيعاب

يف تصنيـف االسـتيعاب القرائـي ومسـمياته ،إال أن
هنـاك تشـاهب ًا كبري ًا بني هـذه التصنيفـات واملهارات

املقـروء ضمن املسـتويات :احلـريف ،واالسـتنتاجي

التصنيفـات؛ تصنيف عاشـور واحلوامدة (.)2007

عليهـا؛ وذلـك إلمجـاع الباحثين عليهـا ،فقـد ورد

والنقـدي ،إضافـة إىل مؤرشاهتـا السـلوكية الدالـة

املتضمنـة يف مسـتوياهتا املختلفـة ،ومـن بين هـذه

ذكرهـا يف قوائمهـم ،إضافـة إىل ذلـك مناسـبتها

فقـد حـددا عـدة مسـتويات لالسـتيعاب ،منهـا:

ملسـتوى طالبـات الصـف األول ثانـوي موضـع

احلـريف واالسـتنتاجي والتطبيقـي والناقـد ،وتتطور

الدراسـة.

هـذه املسـتويات مـع النمـو اللغـوي واملعـريف.

وتعـد تنميـة مهـارات االسـتيعاب القرائـي

أمـا حبيـب اهلل ( )1997واملخزومـي والبطاينـة

بأنواعهـا املختلفـة من أهـم أهداف تدريـس القراءة

( )2012فقـد صنفـوا مسـتويات االسـتيعاب

التـي ينبغـي تنميتها لـدى الطلبة ،وذلك على اعتبار

القرائـي إىل احلـريف اإلبداعـي ،وحـددت املؤرشات

أن االسـتيعاب يوسـع خبرات الطلبـة التعليميـة،
ويرتقـي بمسـتوياهتم ،حتقي ًقـا لألهـداف التعلميـة

قسـم
الدالة عىل كل مسـتوى من مسـتوياته .يف حني ّ

رو وسـتودت ( (Roe & Stodt, 2004مسـتويات

املنشـودة التي تتيـح هلـم التحليل والتفسير والربط

االسـتيعاب القرائـي إىل ثالثـة مسـتويات:

السـطور :وهو املسـتوى الـذي يقوم
 - 1قـراءة ّ

والنقد.

فيـه القـارئ ّ
بالتكيـز على املفـردات ،وجتميعها مع

وعلى الرغـم مـن أمهيـة تنميـة مهـارات
عامـا
االسـتيعاب القرائـي إال أن هنـاك ضع ًفـا ً

بعضهـا يف وحـدة لغوية متكاملـة ،بحيث يعطي كال

يف مسـتوى الطلبـة يف القـراءة بعامـة ومهـارات

السـياق ،ويـدرك مـا حتمله
منهـا وزهنـا احلقيقـي يف ّ
ٍ
معان.
هذه املفـردات مـن

االسـتيعاب القرائـي بخاصة؛ يتمثـل يف التوصل إىل

حيـاول فيـه القـارئ ال ّتعـرف إىل قصـد الكاتـب،

املقـروء وإصـدار أحكام بشـأنه ،وحل املشـكالت،

السـطور:وهو املسـتوى الذي
 - 2قـراءة ما بني ّ

الفكـرة الرئيسـة ،وحتديـد هـدف الكاتـب ،وحتليل
واقرتاح حلول ملشـكالت مشـاهبة ،ومـن هنا كثرت

وتفسير أفـكاره ،وإصـدار بعـض األحـكام عىل ما

التوجيهـات والتوصيـات التـي تنـادي املعلمين

يف ال ّنـص مـن مفـردات وأفكار.

السـطور:وهو املسـتوى الذي
 -3قراءة ما وراء ّ

واملعلامت باسـتخدام استراتيجيات حديثـة يف أثناء
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تدريسـهم ،جتعـل الطلبـة حمـور النشـاط القرائـي،

والقواسمة.)2012،

(الرشـيد 2011 ،و.)Guthrie & Klauda, 2014
وانطال ًقـا مـن ذلـك كان البد من إجياد أسـلوب

نشـاط تكنولوجـي يف كلـه أو معظمـه قائـم على
االسـتقصاء ،بحيـث ّ
يمكـن عمـل الطلبـة يف بيئات

قائمـة على التكنولوجيـا احلديثـة يف جمـال القـراءة.

املرتبطـة بالوحـدات الدراسـية وتعلمهـا من خالل

وتعمـل عىل تنميـة مهـارات التفكير املتنوعة لدهيم

تربـوي حديـث ،يتوخـى اسـتخدام استراتيجيات

ومن خلال اطالع الباحثـة عىل الدراسـات املتعلقة
بذلـك ،وجدت مـن الرضوري األخذ باستراتيجية

الرحلات املعرفيـة عبر الويـب ،ومعرفـة أثرها يف

تنميـة االسـتيعاب القرائي لـدى الطلبة.

وعلى هـذا األسـاس فقـد ظهـر اجتـاه تربـوي

جديـد ينـادي إىل االسـتفادة مـن ثـورة تكنولوجيـا
املعلومات ليشـكل زيـادة يف إنتاجية املعلـم ،وزيادة

قابليـة الطلبة للتعلم ،كما يزيد مشـاركتهم اإلجيابية

مـع الطلبـة اآلخريـن وهـو مـا يعـرف بالرحلات
املعرفيـة عبر الويـب ( )Web Questالتـي أظهرت

أهنـا تزيد مـن محاس الطلبـة وأدائهم نتيجـة التفاعل
الـذي توفره مـن خالل إمكانيـة التحكم بالنصوص

والرسـوم ،إضافـة إىل حتفيزهـم ،وإثـارة اهتاممهـم،

وحتسين سـلوكهم وخلـق اجتاهـات إجيابيـة نحـو
الرحلات املعرفية (الفـار.)2011،

وتعـرف الرحلات املعرفيـة عبر الويـب بأهنـا

تعاونيـة ،أو كنظـام جمموعـات ملعرفـة املعلومـات
اسـتخدام الطلبـة أنفسـهم للتكنولوجيـا؛ ملحاولـة

إكمال املهمـة العلميـة ،وبذلـك يتحمـل الطلبـة

مسـئولية تعلمهم بصورة مبارشة (lara & reparaz,

) . 2007كما عرفهـا جـاد اهلل ( )2006بأهنا أنشـطة

تربويـة ترتكـز على البحـث والتقصي ،وتتوخـى
تنميـة القـدرات اإللكرتونيـة املتوافـرة على الويب
واملنتقـاة مسـب ًقا والتـي يمكـن تطعيمهـا بمصـادر

أخـرى كالكتـب واملجلات واألقـراص املدجمـة.

أمـا الناقـة ( )2016فيعرفهـا بأهنـا وسـيلة تعليميـة
هتـدف إىل توظيـف الشـبكة العنكبوتيـة بمصادرها

املختلفـة يف العمليـة التعليميـة؛ ملسـاعدة جمموعـة
الدراسـة عىل اكتسـاب املعرفـة ،ومهـارات التفكري
الناقـد بطريقة جديـدة بحيث يمكن اسـتخدامها يف

شـتى املراحـل الدراسـية ،ويف كافـة التخصصـات.
ويتوقـف نجـاح الرحلـة املعرفيـة على مقدرهتـا

ومن هنا :فنحن اليوم بحاجة أكثر من قبل

على وضـع مضمـون البحـث يف اإلطـار العـام

تعليمية واسعة ،ومتقدمة ،كي تساعدهم عىل إثراء

املطلـوب البحـث عنهـا أو حتليلهـا مـن خلال

إىل اسرتاتيجيات متد املعلمني والطلبة بآفاق
خرباهتم ومعلوماهتم ،وتنمي مهاراهتم الذهنية

املختلفة ،وتدرهبم عىل التفكري ومهاراته (أبوغزالة

للتصميـم ،وذلـك بجعـل الطلبـة يتعلمـون الفكرة
اإلطـار العـام للرحلـة املعرفيـة ويف بعـض احلاالت
يسـمح للطلبة اكتشـاف فكرة البحـث أو موضوعه
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كجـزء مـن حمكمـة النظـام ،ومـن عوامـل نجاحها

بينهـم ،وحتديـد الزمـن اللازم لتنفيـذ املهـام.

حتتويه مـن الواقع والصور واخلرائـط ،واألصوات،

الطلبـة زيارهتـا ،وربطهـا مبـارشة باملهـام املطلوبـة،

 - 4املصـادر :يتـم رسد املواقـع التـي جيـب عىل

أيضـا قدرهتـا على لفـت االنتبـاه بشـكل كبير ممـا

وكذلـك يمكـن اسـتخدام مصـادر تقليديـة أيضـا

والنصـوص والفيديـو ،وكل القـدرات األخـرى

مثل :الكتب واملوسـوعات واملجلات واألقراص،

التـي تزخـر هبـا اإلنرتنـت وكل ذلـك جيعـل الطلبة

أو الذهـاب ملناطـق معينة.

منجذبين ومنتبهني ومسـتمعني طـول تنفيـذ املهمة

 - 5التقييـم :يتـم وضـع جمموعـة مـن املعايير

التـي يوكلـون هبـا (وجـدي.)2009 ،

مراحـل استراتيجية الرحلات املعرفيـة على

لتقييـم أداء الطلبـة ،وختتلـف معايري التقييم حسـب

تتضمـن استراتيجية الرحلات املعرفيـة على

- 6اخلامتـة :يتـم تلخيـص مـا اكتسـبه الطلبـة

الويـب:

املهمـة املطلـوب إنجازها.

خلال الرحلـة املعرفيـة ،وحتفيزهـم عىل االسـتفادة

الويـب سـت مراحـل أساسـية على النحـو التـايل

مـن النتائج.

(:)Dodge,2001

األدوار التـي يقـوم هبـا املعلـم يف الرحلات

 - 1املقدمـة :وتشـمل التمهيـد للـدرس إلثـارة

املعرفيـة عبر الويـب:

دافعيـة الطلبـة ،حيـث يتـم توضيـح فكـرة الدرس

يقـوم املعلـم بعـدة أدوار يف الرحلات املعرفية

وعنـارصه وأهدافـه.

- 2املهمـة :وفيهـا يتـم حتديـد النتيجـة النهائيـة

عبر الويـب حسـب مـا يذكـر بريكنـس وليـب

سـكومب ()Perkins, 2005, Lipscomb, 2003

املطلوبـة ،وتعتبر هـذه املرحلـة بدايـة انطلاق

على النحـو التايل:

للطلبـة يف رحلتهـم ،وقـد تكون املهمـة جمموعة من

 -خيتار املعلم املوضوع بدقة.

األسـئلة ،أو أن يطلـب املعلـم منهـم رسـم خريطـة

 -يقيـس قـدرة الطلبة على التعامل مـع حمركات

مفاهيميـة ملـا تعلمـوه ،أو كتابـة تقريـر أو بحـث

البحـث ،ويتأكـد أن طالبـه تتوافـر لدهيـم

قصير ،أو تصميـم ملصـق يعبر عـن املوضـوع ،أو

احلـد األدنـى مـن مهـارات التعامـل مـع

مجـع صـور وفيديـو ومعلومـات وتقديـم عـرض

شـبكة اإلنرتنـت.

عنها .

- 3اإلجـراءات :وتشـمل حتديـد ًا للخطـوات

-حيدد اخلربة السابقة لطالبه.

 -يقـوم بوضـع خطـة أوليـة الستراتيجية

التـي جيـب اتباعهـا لتنفيـذ املهـام املطلوبـة ،ويتـم

الرحلات املعرفيـة عبر الويـب ،ويتـم فيها

فيـه تقسـيم الطلبـة إىل جمموعـات ،وتوزيـع العمل
50

غادة منسي :فاعلية تدريس القراءة باستخدام استراتيجية الرحالت املعرفية عرب الويب يف تنمية مهارات االستيعاب القرائي لدى طالبات ......

حتديد أقصى قدر من الوقـت يمكن أن يتاح

ومتكنهـم مـن تقييـم أنفسـهم.

حتديـد أدوارهـم يف تلـك االستراتيجية.

التعلـم وذلـك من خلال توجيـه الطلبة إىل

مسـارا آمنًـا السـتخدام اإلنرتنـت يف
 توفـرً

للطلبـة العمـل على الكمبيوتـر ،وكذلـك
 -ينتقـي املصـادر التـي سـوف يسـتعني هبـا

األهـداف التعلميـة ذات الصلـة بموضـوع

 -يبـارش ويشرف على طلبتـه أثنـاء تعلمهـم؛

واسـتنادا إىل املزايـا التـي تتمتـع هبـا الرحلات
ً

الطلبـة؛ لتحقيـق املهمـة بدقـة.

حيـث إن دوره حتـول مـن ملقـن إىل مرشـد
وموجـه للطلبـة.
ّ

ميزات الرحالت املعرفية عرب الويب:

يمكـن تلخيـص أهم مزايا الرحلات املعرفية

عرب الويب حسـب ما أشـار إليها (جـاد اهلل 2006،
والفـار )2011،يف النقاط التالية:

 تشـجع الطلبة عىل العمـل اجلامعي التعاوين،وتبـادل اآلراء واألفكار بينهـم باإلضافة إىل

العمل الفردي.

 -تعمـل على توسـيع آفـاق الطلبـة ،ومتنحهم

فرصـة استكشـاف املعلومـات ال حفظهـا.

 تعـد طريقـة رائعة إلشـغال الطلبـة ،وتفعيلدورهـم من خلال جمموعـة األنشـطة ذات

املعنـى مـن أجـل الفهـم املعـريف املتسلسـل
واملخطـط له.

البحـث.

املعرفية عبر الويب وآثارها املختلفة يف االسـتيعاب
القرائـي ،ويف جوانـب خمتلفـة متصلة هبـذه العملية،

فقـد جـاءت هـذه الدراسـة للكشـف عـن فعاليـة
تدريـس القـراءة باسـتخدام الرحلات املعرفية عرب

الويـب يف تنميـة االسـتيعاب القرائـي لعينـة مـن

طالبـات الصـف األول ثانـوي يف األردن.
مشكلة الدراسة:

تعـد عملية االسـتيعاب القرائـي عملية رضورية

بمهاراهتـا املختلفـة نتيجـة أمهيتهـا يف تعلـم الطلبـة
املـواد الدراسـية املختلفـة ،وزيـادة حتصيلهـم
ّ
التمكـن منـه قـد يعـود إىل فشـل
الـدرايس ،وعـدم

ّ
فالتمكن مـن مهارات
يف احليـاة املدرسـية؛ مـن هنـا

يسـهل اسـتخدام اللغـة دون
االسـتيعاب القرائـي
ّ
مشـقة ،وتع ّلـم املـواد الدراسـية املختلفـة.
ويشير الواقـع الرتبـوي إىل أن هنـاك ضع ًفـا

 -متنـح الطلبـة إمكانيـة البحـث يف نقـاط

واضحـا لدى الطلبة يف امتالك مهارات االسـتيعاب
ً

مواقـف ممتـازة مـن املعلـم ،ممـا يسـاعد عىل

والـذي يتجىل بتحديـد أفكار النص الرئيسـة ،وفهم

حمـددة بشـكل عميـق ومدروس مـن خالل

عـدم تشـتت الطلبـة.

 -تسـهم يف تنميـة قـدرات الطلبـة التفكرييـة،

القرائـي ،والـذي يتمثـل يف فهـم معنـى النصوص،
معانيـه ،وتذكـر تفاصيلـه ،وربـط النـص بخرباتـه
السـابقة ،وهذ ما أكدته معظم الدراسـات كدراسـة
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(نرص1992،؛ احلجـاج2001،؛ Verlutution,2003؛

طالبـات الصـف األول ثانـوي يف األردن؟.

وتؤكـد دراسـة الرشـيد ( )2011واملخزومـي

 -ال يوجـد فروق دالـة إحصائي ًا عند مسـتوى

مسـتوى الطلبة يف االسـتيعاب القرائي قصور طرق

لدرجـات طالبـات املجموعـة التجريبيـة

فرضيتا الدراسة:

املخزومـي والبطاينـة 2012،؛عاميـره.) 2016،

( )α= 0.05بين املتوسـطات احلسـابية

والبطاينـة ( )2012أن مـن أهـم أسـباب تـدين

وطالبـات املجموعـة الضابطـة يف التطبيـق

التدريـس املعتـادة يف تنميـة مهـارات االسـتيعاب

البعـدي الختبـار مهـارات االسـتيعاب

القرائـي ،التصافهـا بالنمطيـة؛ األمـر الـذي جعلها

تقـف عاجـز ًة عـن الوفـاء بإكسـاب الطلبـة هـذه

القرائـي تعـزى السـتخدام استراتيجية

الرحلات املعرفيـة عبر الويـب.
 -ال يوجـد فروق دالـة إحصائي ًا عند مسـتوى

املهـارات ،لـذا ينبغـي التوجـه نحـو استراتيجيات

حديثـة تواكب التقـدم العلمـي التكنولوجي بجعل

( )α =0.05بين املتوسـطات احلسـابية

الطلبـة أكثـر متكنًـا مـن ممارسـة مهـارات القـراءة،

لدرجـات طالبـات املجموعـة التجريبيـة يف

وبنـاء االسـتيعاب من خلال اندماجهـم وتفاعلهم

التطبيقين القبيل والبعدي الختبـار مهارات

مـع النص.

وبشـكل أكثـر حتديـدً ا حاولت الدراسـة اإلجابة

االسـتيعاب القرائـي يعـزى السـتخدام

استراتيجيةالرحلاتاملعرفيـةعبرالويـب.

عن السـؤال الرئيـس التايل:

هدف الدراسة:

-مـا فاعليـة تدريـس القـراءة باسـتخدام

استراتيجية الرحلات املعرفيـة عرب الويـب يف تنمية

هدفـت الدراسـة احلاليـة إىل الكشـف عن أثر

مهـارات االسـتيعاب القرائي لدى طالبـات الصف

تدريـس القـراءة باسـتخدام الرحلات املعرفيـة يف

األول ثانـوي يف األردن؟.

تنميـة مهـارات االسـتيعاب القرائـي لـدى طالبات

ويتفـرع عـن هـذا السـؤال السـؤاالن الفرعيـان

الصـف األول ثانـوي ،ومقارنـة الطريقـة االعتيادية

 -مـا مهـارات االسـتيعاب القرائـي املناسـبة

أعـادت الباحثـة تصميمهـا بحيـث تم إضافـة تقنية

للتدريـس املعتمـدة عىل دليـل املعلـم بالطريقة التي

التاليـان:

الرحلات املعرفية عبر الويـب إليها.

لطالبـات الصـف األول ثانـوي؟.

أمهية الدراسة:

 -مـا فاعليـة تدريـس القـراءة باسـتخدام

 -اسـتمدت الدراسـة أمهيتهـا من أهنـا تتناول

استراتيجية الرحلات املعرفيـة عبر الويب

استراتيجية الرحلات املعرفية عبر الويب؛

يف تنميـة مهـارات االسـتيعاب القرائي لدى
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وهـي استراتيجية تدمـج بين التعليـم

النصـوص ،وتقـاس بالدرجـة التـي حتصـل عليهـا

االسـتيعاب القرائـي.

الغاية.

التكنولوجـي وتسـاعد على تنميـة مهارات

الطالبـة عىل اختبـار االسـتيعاب القرائـي املعد هلذه

 -إهنـا قـد تسـهم يف تشـجيع معلمـي اللغـة

استراتيجية الرحلات املعرفيـة عبر الويـب:

مشـكلة الضعـف يف االسـتيعاب القرائـي

لتدريـس نصـوص القـراءة هبـدف تنميـة مهـارات

العربيـة عىل توظيـف التقنيـات احلديثة حلل

لـدى طالبـات الصـف األول ثانـوي يف

األردن.

ويقصـد هبـا يف هـذه الدراسـة بأهنـا :استراتيجية
االسـتيعاب القرائـي لطالبـات الصـف األول

الثانـوي ،يتـم خالهلا دمج شـبكة الويـب يف العملية

 كما أهنـا ّمتكـن القائمني على تدريـس اللغة

التعليميـة ،ملسـاعدة الطالبـات بالبحـث والتقصي
مـن خلال صفحـات ويـب حمـددة ومعـدة مسـب ًقا

وتضمـن هـذه الطريقـة ضمـن خططهـم
ّ
يف تدريـس اللغـة العربيـة ،فيكـون التعلـم

مـن خلال موقـع إلكتروين تدخـل إليـه الطالبات

العربيـة مـن إدخـال بيئـات تعلـم جديـدة،
تعتمـد على التقنيـات والوسـائل احلديثـة،

متمركـزا على الطلبـة ،وجتعلهـم متعلمين
ً

نشـطني.

 كما تلبـي الدراسـة احلاليـة التوجهـاتاحلديثـة نحـو حتسين أسـاليب تدريـس

القـراءة ،والتـي حتظـى باهتمام كبير يف
العديـد مـن الـدول التـي تسـعى إىل األخذ

بوسـائل التقـدم العلمـي والتكنولوجـي.

التعريفات اإلجرائية ملصطلحات الدراسة:

االسـتيعاب القرائي :ويقصد به يف هذه الدراسة

مـن قبـل املعلمـة على شـبكة اإلنرتنـت ،وذلـك
يف أي وقـت ،ومـن أي مـكان ،ويف أثنـاء دراسـتهن
يقـدم هلـن العديد مـن اخلبرات التعليميـة من أجل

تنميـة مهـارات االسـتيعاب القرائـي وفـق قدراهتن
ورسعتهـن الذاتيـة على التع ّلـم حتـت توجيـه
وإرشاف املعلمـة.

حدود الدراسة:

عينـة مـن طالبـات الصـف األول ثانـوي يف
ّ .1

املـدارس احلكوميـة التابعـة ملديرية الرتبيـة والتعليم

ملنطقـة إربـد األوىل للفصـل الـدرايس األول للعـام

الـدرايس(2018/2017م).

عمليـة عقليـة إدراكيـة تفاعلية بني القـارئ والنص،
بحيـث ّ
متكـن هـذه العمليـة جمموعـة طالبات صف

أمجـع عليها اخلبراء وهي :احلـريف ،واالسـتنتاجي،

ضـوء مـا لدهين مـن معرفـة سـابقة أو مكتسـبة من

 .3كما حتـددت النتائـج بـاألدوات التـي

معين مـن فهـم النـص املكتـوب بسـهولة ويرس يف

 .2مهـارات االسـتيعاب القرائي الثلاث والتي

والنقـدي ،ومؤرشاهتا السـلوكية الدالـة عليها.
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يف تسـهيل االسـتيعاب القرائي ،واكتساب املحتوى
العلمـي لـدى القـراء املبتدئين.

هبما ،وباإلجـراءات التـي اتبعتهـا الباحثـة يف تنفيـذ

وقام حداد ( )2006بدراسة هدفت إىل معرفة

وتطبيـق هـذه الدراسـة.

الدراسات السابقة ذات الصلة:

فعاليـة استراتيجية  SRQ2Rوهي من استراتيجيات
مـا وراء املعرفـة يف االسـتيعاب القرائي لدى طالب

تـم عـرض الدراسـات السـابقة املتعلقـة
ّ
بالدراسـة احلاليـة كما يلي:

الصف الثامن األسـايس يف األردن .ولتحقيق هدف

املحـور األول :الدراسـات املتعلقة باالسـتيعاب

الدراسـة اختـار الباحـث عينـة مكونـة مـن ()112
طال ًبـا مـن طلاب الصف الثامن األسـايس ُقسـموا

القرائـي ومهاراته.

اختبـارا
إىل جمموعتين جتريبيـة وضابطـة ،وأعـد
ً

أجـرت سـتاهل )(Stahl, 2003دراسـة هدفت

حتصيل ًيـا يف االسـتيعاب القرائـي .وأظهـرت نتائـج

إىل معرفة أثر ثالث استراتيجيات تدريسـية ،هــي:

الدراسـة أن اسـتخدام استراتيجية  SRQ2Rزادت

 - 1نشاط القراءة ،والتفكيــــر املوجـــــه.

مـن االسـتيعاب القرائـي لـدى طلاب املجموعـة
التجريبيـة ،ووجـود فـروق دالـة إحصائيـ ًا تعـزى

 - 2اسرتاتيجية ). (DRTA

- 3استراتيجية ) (KWLالصـور املتحركـة يف

إىل التفاعـل بين استراتيجية التدريـس ومسـتوى

االسـتيعاب القرائـي ،واكتسـاب املحتـوى العلمي

ا لتحصيل .

لـدى القـراء املبتدئين .بلغـت عينـة الدّ راسـة

وأجـرى كل مـن بريتون ودانيامن& (Burton

الصـف الثّـاين االبتدائـي.
( )31طال ًبـا مـن طلبـة ّ

) Daneman,2007دراسـة هدفـت التعرف إىل دور

أشـارت نتائـج الدراسـة إىل أن استراتيجية الصـور

املعرفـة اإلبسـتيمولوجية (املعرفـة حـول املعرفة) يف
االسـتيعاب القرائـي لدى ( )30طالبـ ًا وطال ًبة ذوي

املوجـه ،كان هلما أثـر
املتحركـة ،ونشـاط القـراءة
ّ
دال إحصائ ًيـا يف الطالقـة .كما دلت نتائج الدّ راسـة

السـعة املتدنيـة للذاكـرة العاملة من جامعـة تورينتو

على أن استراتيجية ) (DRTAهلـا نتائـج إجيابيـة يف

يف كنـدا .ولتحقيـق أهـداف الدراسـة قـام الباحثان

االسـتيعاب القرائي ،واكتسـاب املحتـوى العلمي،

بتسـجيل حـركات العينين أثناء عملية قـراءة نصني

دافعـا ،ومل يكـن
أمـا استراتيجية ( (KWLفكانـت ً

أحدمهـا مألـوف ،واآلخـر غير مألـوف .أظهـرت

هلـا آثـار إجيابيـة يف االسـتيعاب القرائي ،واكتسـاب

نتائـج الدراسـة أن الطلبـة ذوي السـعة املحـدودة

املحتـوى العلمـي .وكان ملكونـات استراتيجية

للذاكـرة العاملـة واملسـتوى العايل مـن املعرفة حول

) :(DRTAتوليـد ال ّتنبـؤات وإثباهتـا بعـد القـراءة،
ودمـج الطلبـة يف سـياق اجتامعـي نحـو ال ّنـص أ ّثر

املعرفـة (املجموعـة األوىل) لدهيـم املقـدرة عىل فهم
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النصـوص بشـكل أفضـل مـن الطلبـة ذوي السـعة

للتعلـم يف تنمية مهـارات االسـتيعاب القرائي لدى

املحـدودة للذاكـرة العاملـة ،واملسـتوى املتـدين من
املعرفـة حـول املعرفـة (املجموعـة الثانيـة) ،و ُفسر

تـم اختيـار عينـة عشـوائية مكونـة مـن ( )101من

الوحيـد احلاسـم يف عمليـة االسـتيعاب القرائـي؛

امللـك خالـد االبتدائيـة ،ومدرسـة صفوان بـن أمية

ذلـك على أن سـعة الذاكـرة العاملة ليسـت العامل
فالطلبة ذوو السـعة املحدودة للذاكـرة العاملة كانوا

يعوضـون هـذا العجز من خلال عملية العـودة إىل
ّ
الـوراء أثنـاء عمليـة القراءة.

طلاب املرحلـة االبتدائيـة ،ولتحقيـق هـذا اهلـدف

طلاب الصـف السـادس االبتدائـي يف مدرسـتي
االبتدائيـة ،تـم توزيعيهـم على أربـع شـعب ،أعـد

اختبـارا يف مهـارات االسـتيعاب القرائي،
الباحثـان
ً
وأظهـرت نتائج الدراسـة وجود فـروق ذات داللة

أجـرى الرشـيد ( )2011دراسـة هدفـت

إحصائيـة عنـد ) (α= 0.05بين متوسـطي عالمات

استراتيجية التدريـس التبـاديل يف تنميـة مهـارات

املجموعـة التجريبيـة التـي اسـتخدمت نمـوذج

إىل تعـرف فاعليـة تدريـس القـراءة باسـتخدام
االسـتيعاب القرائـي لـدى طالب الصف السـادس
االبتدائـي .ولتحقيـق هـذا اهلـدف؛ قـام الباحـث

باسـتخدام املنهج شـبه التجريبي عىل عينة الدراسـة

املكونـة مـن ( )46طال ًبـا من طالب مدرسـة طلحة
ابـن مصرف االبتدائيـة بالريـاض ،موزعين على

جمموعتين :إحدامهـا املجموعـة الضابطـة التـي
درسـت باسـتخدام االستراتيجية التقليديـة يف

تدريـس القـراءة ،واألخـرى التجريبيـة ودرسـت

باسـتخدام استراتيجية التدريـس التبـاديل .توصـل
الباحـث إىل وجـود فـروق ذات داللـة إحصائيـة

بين املجموعتين التجريبيـة والضابطـة يف االختبار

البعـدي ،يف مجيـع مهـارات االسـتيعاب القرائـي

لصالـح املجموعـة التجريبيـة .

كما قـام املخزومـي والبطاينة ( )2012بدراسـة

هدفـت إىل تعـرف أثـر اسـتخدم نمـوذج مارزانـو

طلاب املجموعتين الضابطـة والتجريبيـة لصالـح
مارزانو.

وقـام العبـادي وجـرادات ( )2015بدراسـة

هدفت إىل اسـتقصاء أثر اسـتخدام اخلرائـط الذهنية

اإللكرتونيـة يف تنميـة االسـتيعاب القرائـي لـدى

طلاب الصـف التاسـع األسـايس يف مـادة اللغـة
تضمنـت عينـة الدراسـة شـعبتني
اإلنجليزيـة .
َّ

دراسـيتني اختريتـا بالطريقـة املتيسرة مـن طلاب

الصف التاسـع األسـايس يف مدرسـتني من مدارس

حمافظـة إربـد يف شمال األردن .تضمنـت كل شـعبة
( )30طال ًبـا ،ومثلت إحدامهـا املجموعة التجريبية؛
حيث درس أفرادها باسـتخدام استراتيجية اخلرائط

الذهنيـة اإللكرتونيـة ،ومثلـت األخـرى املجموعـة
الضابطـة ،ودرس أفرادهـا باسـتخدام الطريقـة

االعتياديـة  .توصلـت النتائـج إىل وجـود فـرق ذي

داللـة إحصائيـة بين طلاب املجموعـة التجريبيـة
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ودرجـات طلاب املجموعـة الضابطـة يف القيـاس

اجلامعيين يف تايـوان ،وكذلك تنمية مهـاريت القراءة

التجريبيـة ،كما أشـارت النتائـج إىل أن حجـم األثر

لدهيـم إىل تفـوق نتائـج املجموعـة التجريبيـة التـي

والفهـم واالسـتعداد الختبـار اللغـة اإلنجليزيـة

البعـدي لالسـتيعاب القرائـي لصالـح املجموعـة

درسـت باسـتخدام الرحلات املعرفيـة عبر الويب

الناتـج عن اسـتخدام اخلرائـط الذهنيـة اإللكرتونية

على نتائـج املجموعـة الضابطـة والتـي درسـت

يف االسـتيعاب القرائـي لـدى املجموعـة التجريبيـة
كان متوسـط ًا.

بالطريقـة التقليديـة؛ حيـث وجـدت فـروق دالـة

الرحلات املعرفية عرب الويب يف العملية التدريسـية.

يف مهـاريت القراءة والفهم للغـة اإلنجليزية ،كام أدى

التعـرف على مـدى فاعليـة اسـتخدام استراتيجية

إىل تكويـن اجتاهـات إجيابية لدى طلاب املجموعة

املحـور الثـاين :الدراسـات املتعلقة باستراتيجية
قـام

إحصائيـا لصالح طالب املجموعـة التجريبية وذلك
ًّ
اسـتخدام استراتيجية الرحالت املعرفية عرب الويب

شـو ) (Chuo,2004بدراسـة هدفـت

التجريبيـة نحـو تعلـم اللغـة اإلنجليزية.

الرحلات املعرفيـة عبر الويـب على حتصيـل

كام قام جاسـكيل ومكنلتي وبروكس(Gaskill

الطلاب بكليـة الدراسـات األجنبيـة يف تايـوان،

) & McNulty & Brooks,2006بتقصي أثـر

وكذلـك التعـرف على اجتاهـات الطلاب نحـو

التدريـس باسـتخدام الرحالت املعرفيـة عرب الويب

دراسـة اللغـة اإلنجليزيـة كلغـة أجنبيـة ،حيـث

على حتصيـل طلاب املرحلـة الثانويـة يف مـاديت

طبقت الدراسـة عىل عينة مـن ( )103من الطالب،

التاريـخ واجليولوجيـا .وقـد اسـتخدم الباحثـون

تـم تقسـيمهم إىل جمموعتين أحدمها جتريبيـة وعدد

املنهـج التجريبـي ،حيـث تكونـت أدوات الدراسـة

طالهبـا ( )51طال ًبـا ،واألخـرى ضابطـة وعـدد

مـن اختبـار حتصيلي إىل جانـب مقابلات مـع

طالهبـا ( )52طال ًبـا .وقـد توصلت الدراسـة إىل أن

املعلمين والطلاب .وتكونـت عينـة الدراسـة مـن

اسـتخدام الرحلات املعرفيـة عبر الويـب أدى إىل

( )73طال ًبـا درسـوا مـاديت التاريـخ واجليولوجيـا،

زيـادة حتصيـل املجموعـة التجريبيـة ،وكذلـك أدى

تم تقسـيمهم إىل جمموعتين؛ جتريبيـة وبلغت ()31

اسـتخدامها إىل تكـون اجتاهات إجيابيـة لدى طالب

املجموعـة التجريبية نحو دراسـة اللغـة اإلنجليزية.

طال ًبـا ،وضابطـة بلغـت ( )42طال ًبـا .وتوصلـت

والتـي اسـتهدفت الكشـف عـن فاعليـة اسـتخدام

البعـدي على االختبار لصالـح املجموعـة التجريبية

الدراسـة إىل وجود فـروق دالة إحصائ ًيـا يف التطبيق

كما توصلـت دراسـة تسـاي )(Tsai, 2005

والتـي درسـت باسـتخدام الرحلات املعرفيـة يف

استراتيجية الرحلات املعرفيـة عبر الويـب يف

مـادة التاريـخ ،وال توجـد فـروق يف اختبـار مـادة

تكويـن اجتاهـات إجيابية نحـو التعلم لـدى الطالب
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اجليولوجيـا.

وأجــرى

اكبيـز وبويـد

التعـرف إىل أثـر الرحلات املعرفيـة عبر الويـب يف

& (Ikpeze

املـواد االجتامعيـة يف التحصيـل الـدرايس ،وتنميـة

استراتيجية الرحلات املعرفيـة يف تنميـة مهـارات

تـم اسـتخدام املنهـج شـبه التجريبـي ،وتكونـت

)Boyd,2007دراسـة هدفـت إىل حتديـد فاعليـة

التنـور التقنـي لـدى طالبـات التعليم الثانـوي .وقد

القـراءة والكتابـة ومهـارات التفكير العليـا لـدى

أدوات الدراسـة مـن اختبـار واسـتبانة تـم تطبيقهام

طلاب الصـف اخلامـس االبتدائـي ،وتوصلـت
الدراسـة إىل أن الرحلات املعرفيـة سـاعدت يف

زيـادة تعلـم الطلبـة ،واكتسـاهبم ملهـارات التفكير

العلمـي عنـد اختيـار وتنظيـم املهـام بعنايـة ،كام أن
اسـتخدام املهـام املتعـددة يف استراتيجية الرحالت
املعرفيـة سـاهم يف زيـادة التعـاون والتواصـل بين
الطلبـة ،وزيـادة دافعيتهـم للبحـث.

على عينة مكونـة من ( )22طال ًبة مـن الصف األول
الثانـوي .وتوصلـت النتائـج إىل فاعليـة اسـتخدام

الرحلات املعرفيـة عبر الويـب يف تنميـة التنـور
التقنـي والتحصيـل الـدرايس للمـواد االجتامعيـة

لطالبـات التعليـم الثانـوي عنـد مسـتويات بلـوم
املعرفيـة الدنيـا والعليـا.

أمـا خليفـة ( )2016فقد قامت بدراسـة هدفت

بينما قامـت هـاالت )(Halat,2008بدراسـة

إىل التعـرف على توظيـف الرحلات املعرفيـة عبر

يف تنميـة دافعيـة واجتاهـات طلاب شـعبة التعليـم

التأملي وحـب االسـتطالع املعـريف لـدى طالبـات

هدفـت التعـرف عىل أثر اسـتخدام الويب كويسـت
األسـايس يف كليـة الرتبيـة يف مـادة الرياضيـات،
حيث شـملت عينـة الدراسـة ( )202مـن الطالب

تـم تقسـيمهم إىل جمموعتين ضابطـة وجتريبيـة.
وتـم اسـتخدام اسـتبيان بطريقـة ليكـرت للتعـرف

إىل اجتاهاهتـم ،تـم تطبيقـه قبل ًيـا وبعد ًيـا على
املجموعـة التجريبية التي درسـت بالويب كويسـت
واملجموعـة الضابطـة .توصلت الدراسـة إىل وجود

الويـب لتدريس االقتصاد املنزيل يف مسـتوى التفكري

الصـف األول ثانوي .وتكونـت أدوات البحث من
مقيـاس للتفكير التأملي وآخـر حلـب االسـتطالع
حتسـن يف
املعـريف .وتوصلـت نتائـج الدراسـة إىل ّ
مسـتوى التفكير التأملي وحب االسـتطالع املعريف

لدى جمموعة الدراسـة التجريبيـة مقارنة باملجموعة

الضابطـة نتيجـة توظيـف الرحلات املعرفية.
منهجية الدراسة وإجراءاهتا:

منهج الدراسة:

فـروق ذات داللـة إحصائيـة يف تكويـن اجتاهـات

إجيابيـة نحـو مقـرر الرياضيـات بين املجموعـة

التجريبيـة والضابطة لصالـح املجموعـة التجريبية.
وأجـرى الطويلعـي ( )2013دراسـة هدفـت

اسـتخدمت الدراسـة املنهـج شـبه التجريبي،

فاختيرت العينـة بشـكل قصـدي ،ووزع أفرادهـا
عشـوائ ًيا إىل جمموعتين جتريبيـة وضابطـةُ ،
وط ّبقت
57

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية ،اجمللد ( ،)3العدد ( ،)2جامعة احلدود الشمالية (1439هـ 2018 /م)

72-45

أدايت الدراسـة قبل ًيـا عىل طالبات العينة ،ثم درسـت

القائمـة إىل حتديـد مهـارات االسـتيعاب القرائـي

الرحلات املعرفيـة ،وطالبـات املجموعـة الضابطة
وفـق الطريقـة االعتيادية ،ثـم ُط ّبقت أدايت الدراسـة

تنميتهـا لدهيـن ،ومـن خالهلـا يتـم إعـداد اختبـار

املالئمـة لطالبـات الصـف األول الثانـوي املـراد

طالبـات املجموعـة التجريبيـة وفـق استراتيجية

مهـارات االسـتيعاب القرائـي.

 - 2حتديـد مصـادر إعـداد القائمـة :بالرجـوع

بعد ًيا .

عينة الدراسة:
ّ

إىل األدب الرتبـوي السـابق مـن دراسـات وأبحاث

عينـة الدراسـة مـن ( )52طالبـ ًة مـن
ّ
تكونـت ّ

ومقـاالت ذات الصلـة باسـتيعاب املقروء(عاشـور

ومقـدادي2005،؛ حداد 2006 ،؛; Roe & Stodt,

تـم اختيارها قصد ًيا
طالبـات الصـف األول ثانويّ ،
مـن مدرسـة صفيـة بنـت عبـد املطلـب الثانويـة

2004 Burton & Daneman,2007) .

 - 3حتديـد حمتـوى القائمـة :بعـد مراجعـة

لإلنـاث؛ السـتعداد إدارة املدرسـة التعـاون مـع

املصـادر السـابقة تـم حصر مهـارات االسـتيعاب

الباحثـة ،تم توزيعهـا عشـوائ ًيا إىل جمموعتني جتريبية

القرائـي ،حيـث صنفـت إىل ( )3مهـارات رئيسـية

وضابطـة قبـل البـدء بتنفيـذ إجـراءات الدراسـة.

ينـدرج حتتهـا ( )16مهـارة فرعيـة.

وبلـغ عـدد طالبـات املجموعـة التجريبيـة ()27
طالبـ ًة درسـن باسـتخدام استراتيجية الرحلات

 - 4صـدق القائمة :وللتحقـق من صدق القائمة

يف صورهتـا األوليـة تـم عرضهـا على جمموعـة من

املعرفيـة عبر الويـب ،بينما بلـغ عـدد طالبـات
املجموعـة الضابطـة ( )25طالبـ ًة درسـن بالطريقـة

املتخصصين يف املناهـج وطرق التدريـس والقياس

والتقويـم الرتبـوي ،وبعـض مشريف ومرشفـات

االعتياديـة.

ومعلمات اللغـة العربيـة ،وذلـك بغـرض التحقـق

أدوات الدراسة:
ً
أول :قائمة مهارات االستيعاب القرائي:

مـن آرائهـم حـول املهـارات مـن حيـث :مـدى
مناسـبة املهـارات الفرعيـة لطالبـات الصـف األول

للتوصـل إىل قائمـة مهـارات االسـتيعاب

الثانـوي ،ومـدى انتماء املهـارات الفرعيـة للمهارة

املسـتهدف تنميتها لدهيـن ،تم إعـداد قائمة تتضمن

ويف ضـوء ذلـك تـم تعديل قائمـة املهـارات وإعادة

الرئيسـية ،وأي مالحظـات عامـة حـول املهـارات.

القرائـي املالئمـة لطالبـات الصـف األول الثانـوي

تصنيفهـا لتتضمـن ( )3مهـارات رئيسـية ينـدرج

عـددا مـن مهـارات االسـتيعاب القرائـي وفـق
ً

حتتهـا ( )16مهـارة فرعيـة ،لتكـون قائمـة املهارات

اإلجـراءات التاليـة:

 - 1حتديـد اهلـدف مـن القائمـة :هدفـت هـذه

يف صورهتـا النهائيـة كما يوضح ذلك اجلـدول (:)1
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 -4توزيـع فقـرات االختبـار :تم توزيـع فقرات

جدول ()1
محتوى قائمة مهارات االستيعاب القرائي في صورتها
األولية

1

المهارات
الرئيسية
االستيعاب الحرفي

عدد المهارات
الفرعية
5

م

2

االستيعاب االستنتاجي

6

3

االستيعاب النقدي

5

ثان ًيا :اختبار االستيعاب القرائي:

االختبـار بنـا ًء على قائمـة مهـارات االسـتيعاب
القرائـي املحـددة سـابق ًا ،وذلك من خلال توضيح
املهـارات الرئيسـية والفرعيـة واألهـداف ،وعـدد

الفقـرات لـكل هدف.

 - 5إعـداد فقـرات االختبـار :تضمـن االختبـار

نصين ،األول عنوانـه (العمـل التطوعـي) ،والثاين

(حـب الوطـن) ،ويطلـب مـن الطالبـة قراءتـه ،ثم
اإلجابـة عـن األسـئلة التـي تليـه ،بحيـث تقيـس
مهـارات االسـتيعاب القرائـي لدهيـا.

وقـد تـم إعـداد هـذا االختبار وفـق اخلطوات

 -6إعـداد تعليمات االختبـار :وقـد روعي فيها

 - 1حتديـد هـدف االختبـار :هيـدف إىل قيـاس

 -وضـوح التعليمات؛ حتـى تفهـم الطالبـة

التالية:

مـا ييل:

طريقـة اإلجابـة عـن أسـئلة االختبـار.

مهـارات االسـتيعاب القرائـي املسـتهدف تنميتهـا

 -صياغة التعليامت بعبارات قصرية.

لـدى طالبات الصـف األول الثانوي ،وفـق القائمة

 -كتابة التعليامت يف مقدمة االختبار.

املحـددة مـن مهـارات االسـتيعاب القرائي.

 -تقديم مثال توضيحي لطريقة اختيار اإلجابة

 -2حتديـد مصـادر االختبـار :إلعـداد االختبار

الصحيحة.

تـم الرجـوع لعـدد مـن املصـادر لالسرتشـاد هبـا

 -7التجربة االستطالعية:

والتـي تناولـت مهـارات االسـتيعاب القرائـي

كدراسـة (نصر1992،؛ حـداد2006،؛ (Burton

)& Daneman, 2007;Roe & Stodt, 2004

-

مقرر اللغة العربية للصف األول الثانوي.

تـم تطبيق اختبار مهارات االسـتيعاب القرائي

على عينـة اسـتطالعية مـن غير عينـة الدراسـة؛
مكونة مـن ( )20طالبـة من طالبـات الصف األول
الثانـوي ،واتضـح أن تعليمات االختبـار واضحـة

 - 3حتديـد حمتـوى االختبـار :تضمـن االختبـار
عدد ًا من األسـئلة التـي تقيس مهارات االسـتيعاب

جلميـع الطالبـات ،كما تم حسـاب الزمن املناسـب

مهـارة فرعيـة تنـدرج حتـت ( )3مهـارات رئيسـية.

د قيقة .

القرائـي املحـددة سـابق ًا ،والبالـغ عددهـا ()16

لإلجابـة عـن أسـئلة االختبـار الـذي بلـغ ()45

59

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية ،اجمللد ( ،)3العدد ( ،)2جامعة احلدود الشمالية (1439هـ 2018 /م)

72-45

ثاني ًا :ثبات االختبار:

خصائص اختبار مهارات االستيعاب القرائي:

تـم حسـاب ثبات االختبـار باسـتخدام معادلة

أو ً
ال :صدق االختبار:

كـودر ريتشاردسـون  ، 20وتبين أن معامل الثبات
هـو ( )838.0ممـا يـدل على أن اختبـار مهـارات

تـم التحقـق مـن صـدق االختبـار بطريقتين

االسـتيعاب القرائـي على درجـة عالية مـن الثبات،

خمتلفتين مهـا :صـدق املحكمين ،صدق االتسـاق

يمكـن الوثـوق بـه واالطمئنـان إىل نتائـج االختبار

الداخلي.

-1صدق املحكمني:

بعـد تطبيقه على عينة الدراسـة األساسـية.
الصورة النهائية لالختبار:

تـم التأكـد مـن صـدق االختبـار باتبـاع طريـق

تـم إعـداد الصـورة النهائية الختبـار مهارات

صـدق املحتـوى لالختبـار بعـرض االختبـار يف

االسـتيعاب القرائـي بعـد االنتهـاء مـن التجربـة

صورتـه ،وذلـك على جمموعـة مـن املحكمين

االسـتطالعية مـع مراعـاة مـا متـت مالحظتـه يف

املتخصصين يف جمـال مناهـج وطرق تدريـس اللغة

هـذه التجربـة ،ومـا أسـفرت عنـه نتائـج التحليـل

العربيـة والقيـاس والتقويـم وجمموعـة مـن مشريف

اإلحصائـي ،حيـث تـم اعتماد االختبـار كما ظهـر

ومرشفـات ومعلمات اللغـة العربية ،وطلـب منهم

يف التجربـة االسـتطالعية مـن نـوع االختيـار مـن

إبـداء الـرأي يف االختبـار من حيـث :مدى مناسـبة

متعـدد وذي عـدد فقـرات تسـاوي ( )23فقـرة.
ووف ًقـا لذلـك تـم إعـداد نمـوذج اإلجابـة بحيـث

الفقـرة للمهـارة الرئيسـية والفرعيـة ،ودرجـة

قيـاس الفقـرة للمهـارة ووضوحهـا ،ومالءمـة

متنـح اإلجابـة الصحيحـة درجـة واحـدة ،واإلجابة
اخلاطئـة صفـر ًا ،وعليـه يكـون جممـوع درجـات

الفقـرة لطالبـات الصـف األول الثانـوي ،وسلامة
ومالءمـة الصياغـة اللغويـة لفقـرات االختبـار.

االختبـار الـكيل ( )23درجـة.
ثال ًثـا :دليـل املعلمـة لتدريـس املقـرر باسـتخدام

وقـد تـم مراجعـة االختبـار يف ضـوء آراء املحكمني

ومالحظاهتـم ،وبنـاء على ذلـك تـم تعديـل بعـض
فقـرات االختبار ،وبذلـك أصبح صادقـ ًا من حيث

استراتيجية الرحلات املعرفيـة عبر الويـب:

قامـت الباحثة بإعداد دليل للمعلمة لتسرتشـد

املحتـوى.

 -2صدق االتساق الداخيل:

بـه يف تدريـس نصـوص القـراءة ،وفـق فلسـفة
استراتيجية الرحلات املعرفيـة عبر الويـب ،وقـد

تـم حسـاب االتسـاق الداخلي لالختبـار مـن

اشـتمل الدليـل على مـا ييل:

خلال إجيـاد قيمة معامـل االرتبـاط بين درجة كل

 - 1توجيهـات وإرشـادات للموضوعـات

فقـرة والدرجـة الكليـة للمهـارة.
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املختـارة ،وفـق استراتيجية الرحلات املعرفيـة.

ويتـم تنفيـذ حصـة القـراءة بنـا ًءا على استراتيجية

لتدريـس املوضوعـات املختـارة ،وفـق استراتيجية

 -التهيئـة للرحلـة املعرفيـة املـراد تنفيذهـا ،ليتم

 - 2خطـة زمنيـة بعـدد احلصـص املناسـبة

الرحلات املعرفيـة عرب الويـب ،عىل النحـو التايل :
بعدهـا التنفيذ مـن قبل الطالبـات من خالل

الرحلات املعرفيـة.

 - 3األهـداف العامـة للموضوعـات املختـارة

األدوار املحـددة ،والتعريـف بمهـارات

 - 4نماذج خلطـط حتضير دروس القـراءة

وإعطـاء أمثلـة متنوعـة حـول ذلك.

االسـتيعاب القرائي ،ومؤرشاهتا السـلوكية،

(املعرفيـة – املهاريـة – الوجدانيـة).

 -قيـاس كفـاءة الطالبـة يف القـدرة على كيفيـة

املختارة ،حيث اشـتملت عىل (األهـداف اإلجرائية

البحـث ،وحتديـد املعرفـة السـابقة وحمتـوى

– األنشـطة والوسـائل التعليميـة – خطـة السير يف

فهـم الطالبـة للخبرات املرتبطـة بالـدرس

الـدرس – أسـاليب التقويـم).

احلـايل.

وبعـد أن اكتمـل بناء الدليل عـرض عىل جمموعة

 -حـث الطالبـات بشـكل مكثـف على التعلـم

مـن املحكمني اخلبراء واملختصين يف مناهـج اللغة

عبر شـبكة الويـب ،وحتديـد الصفحـات

العربيـة وأسـاليب تدريسـها ،ويف تكنولوجيـا

التـي تراهـا مالئمـة ومناسـبة للموضـوع

التعليـم وطرق تدريسـها؛ من أعضـاء هيئة تدريس

الـذي تدرسـه الطالبـات ،أي تعمـل على

يف اجلامعـات األردنيـة والسـعودية ،حيملـون درجة

تنظيـم مصـادر املعلومـات ،وتصميـم

الدكتـوراه يف مناهـج اللغـة العربيـة .وطلـب منهم

االستراتيجية واملهـام املرتبطـة هبـا ،وحتديد

إبـداء الـرأي حـول مناسـبة هـذا الدليل مـن حيث

األنشـطة القائمـة عليهـا.

الصياغـة اللفظيـة ألهـداف الـدروس ،ووضوحها

 -حتديـد دور الطالبـة ،واحلـرص على مرونـة

وسلامتها ،وصياغـة أنشـطة الـدروس وسـجل

املهـام املوكلـة هلـا ،واحلـرص على أن

النشـاط واملهـام ،والدقـة والوضـوح يف معايير

تكـون املهـام املوكلـة للطالبـات يف الرحلـة

التقويـم ،ومـدى مطابقـة النصـوص القرائيـة

املعرفيـة مرنـة؛ لتناسـب الفـروق الفرديـة
ً
طويل يف
بين الطالبات وأال تسـتغرق وق ًتـا

الستراتيجية التدريـس املعتمدة ،ومناسـبة عرضها

لطالبـات الصـف األول ثانـوي .وبعـد ذلـك

تنفيذهـا.

تـم االطلاع على آراء واقرتاحـات املحكمين،
ُ
وأجريـت التعديلات املطلوبـة على الدليـل ،ويف

 احلـرص عنـد تصميمهـا للرحلـة املعرفية عىلإعطـاء الوقـت الـكايف للطالبـة؛ لتنفيذهـا

ضـوء آراء املحكمين ،تم التأكد من صـدق الدليل.
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وتقديـم اإلرشـادات والتوجيهـات نحـو

على عينــــة الدراســــة يف املجموعتين

 -وبعـد انتهـاء املهمـة األوىل ،تبـدأ املعلمـة

مسـتويات طالبـات املجموعتين متكافئة يف

لقائدة املجموعة عـرض النتاجات والتقارير

مقارنـة النتائـج عـدم وجود فـرق ذي داللة

الضابطـة والتجريبيـة؛ للتأكـد مـن أن

حـل املشـكلة واملهـام املوكلـة هلـا.

االسـتيعاب القــــرائي .وقــــد تبين مـن

بمناقشـة املجموعـات ،وإتاحـة الفرصـة

إحصائيـة عنـد ( )α=05.0يف مسـتويات

التـي توصلـت إليهـا املجموعـة مـن خالل

االسـتيعاب القــرائي بين املجموعتين.

عـرض بوربوينـت ( ، )Point Powerثم

2 .2إعـداد خطـة تنفيذيـة لنصي القـراءة،

تلخيصهـا بصـورة كتابيـة؛ ليتم تزويـد باقي

وتضمنـت تقديـم الـدروس التعليميـة
وف ًقــــا لدليــــل املعلـم يف اللغـة العربيـة

املجموعـات بما تـم التوصـل إليـه.

 تقويـم املجموعـات يف كل مهمـة مـن املهامتاملعطـاة ،وفـق املعايير املحـددة مسـب ًقا

للصـف األول ثانوي ،وتوظيـف الرحالت

للطالبـات ،وتدويـن مـا تـم التوصـل إليـه

-

املعرفيـة يف عـرض الـدروس.

3 .3عـرض الدرسين بخططـه على ثلاث

على السـبورة.

املدة الزمنية لتنفيذ الدراسة:
ُن ّفذت الدراسة بواقع عرش حصص صفية،

-

معلمات مـن أصحـاب اخلبرة الطويلـة يف
تدريـس اللغـة العربيـة للمرحلـة الثانويـة،

وقد استمر تنفيذ الدراسة ابتداء ًا من(2017/10/1

ويف ضـوء مـا قدمنـه مـن مالحظـات تـم
تعديـل اخلطـط ،واعتامدهـا بصورهتـا

إلى .)2017/11/1

متغريات الدراسة:

النهائيـة.

4 .4بنـاء الرحلات املعرفيـة باسـتخدام برنامج

 -املتغير املسـتقل :استراتيجية التدريـس،

الويـب؛ وهو برنامج حيتـوي صفحات ذات
معنى ،ويسـهم يف خلق بيئة ّ
متكـن الطالبات

وهلـا مسـتويان مهـا :استراتيجية الرحالت

املعرفيـة عبر الويـب والطريقـة االعتياديـة.

مـن التجول بين صفحات الويب بسـهولة،

 -املتغري التابع :مهارات االستيعاب القرائي.

إجراءات تنفيذ الدراسة:

والقيـام بمهـام معقـدة بمسـاعدة اآللـة،

لتحقيـق أهـداف الدراسـة تـم اتبـاع اخلطـوات

حيـث تقـوم بمهـام الـذكاء الصناعي .

 1 .1تطبيـق اختبـار االسـتيعاب القرائـي القبلي

اسـتخدام استراتيجية الرحلات املعرفيـة.

5 .5تدريـب طالبـات املجموعـة التجريبيـة عىل

التالية:
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9 .9تصحيح إجابات عينة الدراسة .

6 .6تدريـس النصـوص القرائيـة للمجموعـة

تكافؤ جمموعتي الدراسة:

الضابطـة وفـق الطريقـة االعتياديـة املقـررة يف

للتأكـد مـن تكافـؤ جمموعتـي الدراسـة قبـل

دليـل املعلم ،بينما املجموعـة التجريبية تدرس

البـدء باملعاجلـة تـم تطبيـق أدايت الدراسـة على

يف خمتبر احلاسـوب ،باسـتخدام استراتيجية

وحسـب
طالبـات عينـة الدراسـة بشـكل قبليُ ،

الرحلات املعرفيـة عبر الويـب.

املتوسـط احلسـايب واالنحـراف املعيـاري لدرجات

7 .7قيـام الطالبـات بإنجـاز املهـام املطلوبـة وفـق

كل جمموعـة مـن جمموعتـي الدراسـة ،ثم اسـتخدم

جمموعـات عمـل تعاونيـة؛ ليتـم تقييمهـا

اختبـار (ت) لفحـص داللـة الفـروق بين

وتقديـم التغذيـة الراجعـة املناسـبة.

املتوسـطات احلسابيـــــة فكانـت نتائـج التطبيـق

8 .8بعـد االنتهاء مـن عمليـة التدريس ،تـم تطبيق

القبيل الختبــــار مهـــارات االستيعاب القرائـــي

اختبـار االسـتيعاب القرائـي على طالبـات

كما يظهـــرها اجلـدول (.)2

املجموعتين الضابطـة والتجريبيـة.

جدول ()2
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية بين درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة للدرجة الكلية
الختبار مهارات االستيعاب القرائي القبلي ولدرجة كل مهارة
المهارة
االستيعاب الحرفي
االستيعاب االستنتاجي
االستيعاب النقدي
الدرجة الكلية للمهارات

المجموعة

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الضابطة

25

2,44

0,91

التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية

27
25
27
25
27
25
27

2,56
2,52
2,87
2,40
2,07
7,36
7,15

0.89
0,82
0,75
0,96
0,78
1,78
1,33

يتضـح مـن اجلـدول ( )2وجـود اختلاف

ظاهـري بين املتوسـطات احلسـابية لدرجـات طالبـات
املجموعتين التجريبيـة والضابطـة يف كل مهارة عىل حدة

ويف املجمـوع الـكيل للمهـارات ،ولتحديـد داللـة هـذه
الفـروق اسـتخدم حتليل التباين املتعـدد (،)MANOVA

فكانـت النتائـج كما يظهرهـا اجلـدول ()3
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جدول ()3
نتائج تحليل التباين المتعدد ( )MANOVAالختبار داللة الفرق بين درجات طالبات المجموعتين التجريبية
والضابطة للدرجة الكلية الختبار مهارات االستيعاب القرائي القبلي ولدرجة كل مهارة
المهارة
االستيعاب
الحرفي
االستيعاب
االستنتاجي
االستيعاب
النقدي
الدرجة الكلية
للمهارات

مصدر التباين

مجموع المربعات

المعالجة
الخطأ
المجموع المعدل
المعالجة
الخطأ
المجموع المعدل
المعالجة
الخطأ
المجموع المعدل
المعالجة
الخطأ

0,173
40,83
41,00
0,86
30,91
13,77
1,38
37,85
39,23
0.029
112,28

المجموع المعدل

112,131

درجة
الحرية
1
50
51
1
50
51
1
50
51
1
50
51

مستوى
الداللة
0,64

متوسط المربعات

قيمة ف

0,173
0,620

0,212

0,86
0,61

1,39

0,243

1.38
0.757

1,82

0,83

0.29
2,25

0.013

0,910

نتائج الدراسة ومناقشتها:

يتضـح مـن اجلـدول( )3عـدم وجـود فـرق ذي

النتائج املتعلقة بفرضية الدراسة األوىل:

داللـة إحصائيـة بين درجـات طالبـات املجموعتين

للتحقـق مـن صحـة الفرضيـة األوىل التـي نصـت
على :ال يوجـد فـروق دالـة إحصائيـ ًا عنـد مسـتوى

التجريبيـة والضابطة للدرجة الكليـة الختبار مهارات

االسـتيعاب القرائـي القبلي وباملثل لدرجـة كل مهارة

( )α=05.0بين املتوسـطات احلسـابية لدرجـات

وذلـك عند مسـتوى داللـة( .)α = 0.05وتشير نتائج

طالبـات املجموعـة التجريبيـة وطالبـات املجموعـة

حتليـل التبايـن املتعـدد الختبـار داللـة الفـرق بين

الضابطـة يف التطبيـق البعـدي الختبـار مهـارات

درجـات طالبـات املجموعتين التجريبيـة والضابطـة

االسـتيعاب القرائـي تعـزى السـتخدام استراتيجية

للدرجـة الكلية الختبـار مهارات االسـتيعاب القرائي

الرحلات املعرفيـة عبر الويب ،تم حسـاب املتوسـط

القبلي ولدرجة كل مهـارة إىل عدم وجـود فروق ذات

احلسـايب واالنحـراف املعيـاري لدراجـات طالبـات

داللـة إحصائية بين املجموعتني التجريبيـة والضابطة

عينـة الدراسـة على التطبيـق البعـدي للمقيـاس،

يف القيـاس القبلي ،وهذا يـدل عىل تكافـؤ املجموعتني
قبليـ ًا ،أي قبـل البـدء بتنفيـذ جتربة الدراسـة.

فكانـت النتائـج كما يظهرهـا اجلـدول (.)4
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جدول ()4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية بين درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة للدرجة الكلية
الختبار مهارات االستيعاب القرائي البعدي ولدرجة كل مهارة
المهارة
االستيعاب الحرفي
االستيعاب االستنتاجي
االستيعاب النقدي
الدرجة الكلية
للمهارات

المجموعة

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الضابطة

25

3,84

1,11

التجريبية

27

5,30

0,99

الضابطة

25

3,92

0,99

التجريبية

27

6,07

0,78

الضابطة

25

3,60

0,91

التجريبية

27

5,11

0,97

الضابطة

25

11,36

1,93

التجريبية

27

16,48

1,31

يتضـح مـن اجلـدول ( )4وجـود اختلاف

ظاهـري بين املتوسـطات احلسـابية لدرجـات طالبـات
املجموعتين التجريبيـة والضابطـة يف كل مهارة عىل حدة

ويف املجمـوع الـكيل للمهـارات ،ولتحديـد داللـة هـذه
الفـروق اسـتخدم حتليل التباين املتعـدد (،)MANOVA

فكانـت النتائـج كما يظهرهـا اجلـدول ()5

جدول ()5
نتائج تحليل التباين المتعدد ( )MANOVAالختبار داللة الفرق بين درجات طالبات المجموعتين التجريبية
والضابطة للدرجة الكلية الختبار مهارات االستيعاب القرائي البعدي ولدرجة كل مهارة
المهارة
االستيعاب
الحرفي
االستيعاب
االستنتاجي

مصدر التباين

مجموع
المربعات

درجة
الحرية

متوسط المربعات

قيمة ف

مستوى
الداللة

المعالجة

27,53

1

27,53

25,03

0,000

الخطأ

54,99

50

1,10

المجموع المعدل

82,52

51

المعالجة

60,23

1

60,23

الخطأ

43,69

50

0,87

المجموع المعدل

103,923

51
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االستيعاب
النقدي
الدرجة الكلية
للمهارات

المعالجة

29,64

1

29,64

الخطأ

44,67

50

0,893

المجموع المعدل

74,31

51

المعالجة

340,48

1

340,80

الخطأ

134,50

50

2,69

المجموع المعدل

474,98

51

33,18

126,57

72-45

0,000

0,000

يتضـح مـن اجلـدول ( )5وجـود فـرق ذي

الفـروق الفرديـة بين الطالبـات وبالتـايل أدت إىل

التجريبيـة والضابطـة للدرجـة الكليـة الختبـار

بين التكنولوجيـا واملـادة العلميـة أكثـر فاعليـة يف

حتسين نوعيـة التعلم والتعليـم ،مما أبـان أن الدمج

داللـة إحصائية بين درجات طالبـات املجموعتني

التدريـس مـن الطريقـة التقليدية املسـتخدمة .وقد

مهـارات االسـتيعاب القرائـي البعـدي وباملثـل

لدرجـة كل مهـارة ،وذلـك عنـد مسـتوى داللة (α

أشـار ماكجرجـور ولـو (MacGregor & Lou,

التجريبيـة .وقـد يعـزى األثـر اإلجيـايب يف تنميـة

املعرفيـة سـاعدت يف تنميـة القـدرات واملهـارات

) 2005يف دراسـتهم إىل أن استراتيجية الرحلات

) ،= 0.05وهـذا الفـرق لصالح طالبـات املجموعة

العقليـة والذهنيـة لـدى الطالبـات ،وكذلـك

االسـتيعاب القرائي لـدى املجموعـة التجريبية إىل

مسـاعدهتن على اكتسـاب مهـارات تفكير خمتلفة

أن النصوص التي اسـتخدم يف تدريسها اسرتاتيجية

مـن حتليـل ونقد وفهـم للمعلومات التـي حيصلون

الرحلات املعرفيـة عبر الويـب تـم فيهـا حتليـل

عليهـا .وهـذا يتفق مـع نتائج دراسـة اكبيـز وبويد

النصـوص ،وعـرض األفـكار الرئيسـة والفرعيـة،

) (Ikpeze & Boyd,2007التـي توصلـت إىل أن
الرحلات املعرفية سـاعدت يف زيـادة تع ّلم الطلبة،

واسـتيعاهبا مـن خلال اعتماد الرحلات املعرفيـة
على مبدأ ربـط أفـكار الـدرس بالواقع مـن خالل

واكتسـاهبم ملهـارات التفكير العلمي عنـد اختيار

توظيفهـا بخبرات الطالبـات العمليـة ،مـع إعطاء

وتنظيـم املهـام بعنايـة ،كما أن اسـتخدام املهـام

األمثلـة على ذلـك .كما أن استراتيجية الرحالت

املتعـددة يف استراتيجية الرحلات املعرفية سـاهم

املعرفيـة أسـهمت يف تنميـة مهـارات التفكير فوق

يف زيـادة التعـاون والتواصـل بين الطلبـة وزيـادة

املعـريف وتأكيـد املعلومـات لـدى الطالبـات ،كما

دافعيتهـم للبحـث .كما قد يعـود تفـوق املجموعة

عـززت التعلـم الـذايت الـذي سـاعد على مراعـاة
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غادة منسي :فاعلية تدريس القراءة باستخدام استراتيجية الرحالت املعرفية عرب الويب يف تنمية مهارات االستيعاب القرائي لدى طالبات ......

التجريبيـة على املجموعـة الضابطـة إىل فاعليـة

استراتيجية الرحلات املعرفيـة عبر الويـب يف

الرحلات املعرفيـة عبر الويـب ،حيـث إهنـا

; Tsai, 2005؛ جـاد اهلل )2006،أن الرحلات

اإلجـراءات املسـتخدمة يف تنفيـذ استراتيجية

سـمحت للطالبـات بإجـراء األنشـطة والتجـارب

معتمـدات على أنفسـهن يف اسـتخالص وبنـاء

املعنـى ،مما أسـهم يف الوصول بوعيهن إىل مسـتوى
ٍ
عـال مـن الفهـم ونمـو املهـارات املعرفيـة ،كما
أتاحـت الفرصـة للطالبـات بالعمـل يف جمموعات
تعاونيـة مـن خلال توفير بيئـة ومنـاخ مناسـب
يسـوده القبـول والتعـاون بين الطالبـات ،حيـث

قامـت الطالبـات بتوزيـع املهـام وتنظيمهـا فيما

تدريـس املـواد املختلفـة كدراسـة (chuo,2004

املعرفيـة أسـهمت يف تكويـن اجتاهـات إجيابية نحو
تعلـم املـواد الدراسـية ،وتوظيفهـا يف الـدروس

جـوا مـن تنافـس الطلبـة مـع بعضهـم
أضفـى
ً
البعـض يف اسـتخدام مهاراهتـن احلاسـوبية يف حل
املهمات املوكلـة هلـن ،ممـا سـاعدهن على إنجـاز
املطلوب منهن بجهد ووقت أقـــل ،وهــــذا يدل

على اسـتيعاب الطالبـات لتلـك النصـــوص.

بينهـن ،مـن أجـل التوصـل إىل املعلومـة املطلوبـة
من خلال البحـث يف املصـادر املختلفـة ،وتصفح

للمعلومـات بأنفسـهن وتلخيصهـا ومناقشـتها

مـع زميالهتـــن للوصــــــول إىل املعلومـــــة
الصحيحـة السليمــــــة .وتتفـق نتيجـــــة

هـــــــذه الدراســــــة مـع مـا توصلـــت إليـه
دراســـــة (الطويلعي 2013،؛ خليفـــة2017،؛

 . (Lara & Reparaz, 2007 Halat,2008.كما
وقـد يعـزى تقـدم طالبـات املجموعـة التجريبيـة

على طالبـات املجموعـة الضابطـة يف اختبـار
االسـتيعاب القرائـي إىل أن الطالبـات بشـكل عام،

أبديـن اجتاهـات إجيابيـة نحـو الطـرق والتقنيـات
التدريسـية اجلديـدة التـي تبعدهـن عـن امللـل

والرتابـة املالزمين للحصـة االعتياديـة؛ فقـد

أظهـرت العديـد مـن الدراسـات التـي تناولـت

النتائج املتعلقة بفرضية الدراسة الثانية:

للتحقـق من صحـة الفرضية الثانيـة التي نصت
على :ال يوجـد فـروق دالـة إحصائي ًا عند مسـتوى

) (α =0.05بين املتوسـطات احلسـابية لدرجـات

طالبـات املجموعـة التجريبيـة يف التطبيقين القبلي
والبعـدي الختبـار مهـارات االسـتيعاب القرائـي
يعـزى السـتخدام استراتيجية الرحلات املعرفية

عرب الويب ،تم حســـــاب املتوسـط احلســـــايب
واالنحـــــراف املعيــــــاري لدرجــــــات
طالبـات عينة الدراسـة التجريبيـــــة على التطبيق
القبلي والبعـدي الختبـار مهـارات االسـتيعاب
القرائـي ،كما تـم اختبـار الفـرض باسـتخدام

اختبـار ت ملقارنـة متوسـطي جمموعتين مرتبطتني
بعـد التحقـق مـن رشوط ،كما يف اجلـدول (.)6
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جدول ()6
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ،وقيمة ف الختبار التجانس ،وقيمة ت وداللتها اإلحصائية لدرجات طالبات
المجموعة التجريبية على التطبيقين القبلي والبعدي الختبار مهارات االستيعاب القرائي
المهارة

التطبيق

االستيعاب
الحرفي
االستيعاب
االستنتاجي

قبلي
بعدي
قبلي
بعدي
قبلي
بعدي
قبلي
بعدي

االستيعاب النقدي
الدرجة الكلية

المتوسط
الحسابي
2,65
5,29
2,78
6,07
2.07
5,11
7,41
16,48

االنحراف
المعياري
0,89
0,99
0.75
0,87
0,78
1,18
1,18
1,31

قيمة ت

درجة
الحرية

قيمة الداللة

11,91

26

0,000

13,87

26

0,000

13,35

26

0,000

26,25

26

0,000

يتضـح مـن اجلـدول ( )6وجـود اختلاف

االسـتيعاب القرائـي لـدى طالبـات املجموعـة

والبعـدي لالختبـار ومهاراتـه ،حيـث بلـغ الفـرق

امتلاك هـذه املهـارات ،وقد تبين ذلك مـن خالل

ظاهري بني املتوسـطات احلسـابية للتطبيقين القبيل

لالختبـار بشـكله الكيل ( ،)9,07كما أظهرت نتائج
اختبـار (ت) أن هـذا الفـرق ذا داللـة إحصائية عند

التجريبيـة التـي كانـت تعـاين من ضعـف واضح يف
التطبيـق القبلي الختبـار االسـتيعاب القرائـي .وقد

يعـزو هذا التحسـن يف مهارات االسـتيعاب القرائي

مسـتوى ) ،(α = 0.05ولصالـح التطبيـق البعـدي.

إىل إجيابيـة الطالبـات أثنـاء الرحلات املعرفيـة

ملهـارات االختبـار الثالثـة (،)3,29( ،)2,73

خلال تصفحهـن لصفحـات الويـب وتلخيصهـا،

كما بلغـت الفـروق بين املتوسـطات احلسـابية

( ،)3.04على الرتتيـب ،كما أظهرت نتائـج اختبار
(ت) ً
أيضـا أن هـذه الفـروق ذات داللـة إحصائيـة
عنـد مسـتوى ) (α = 0.05ولصالـح التطبيـق
البعـدي.

ويمكـن أن نعـزو ذلـك إىل فاعليـة استراتيجية

الرحلات املعرفيـة عبر الويـب يف تنميـة مهـارات
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وفاعليتهـن يف التوصـل إىل املعلومـات املطلوبـة من

ومناقشـتها مـع زميالهتـن ومعلامهتن ،كذلـك تنوع

طريقـة عرض املـادة التعليميـة سـامهت يف االعتامد
عىل ذواهتن والشـعور بمسـتوى عال من املسـئولية،

ممـا أدى إىل ترسـيخ املعلومـات ،وبقـاء أثـر التعلـم
لدهيـن ،أي احتفاظهـن باملعلومـات املعرفيـة .كما
أن توفير بيئـة غنيـة باملثيرات مثـل الرسـوم الثابتة

غادة منسي :فاعلية تدريس القراءة باستخدام استراتيجية الرحالت املعرفية عرب الويب يف تنمية مهارات االستيعاب القرائي لدى طالبات ......

واملتحركـة وامللونـة واألفلام والرسـوم اإلثرائيـة

العبـادي وجـرادات )stahl,2003 ; 2015 ،التـي

املعلومـة وختزينهـا يف البنيـة املعرفيـة لدهيـن مما عزز

لـدى املجموعـة التـي درسـت باسـتخدام طرائـق

أدت إىل زيـادة قـدرة الطالبـات على اسـتيعاب
عمليـة التعلـم ،وجتـاوز احلفـظ للمعلومـات بـل
جتـاوز ذلـك إىل التفكير يف مـدى صحـة املعلومـة
ونقدهـا ممـا أدى إىل زيـادة النشـاط واحليويـة لـدى

الطالبـات ،وبالتـايل ولـدت بيئـة تعليميـة إجيابيـة.

وقـد يعـود حتسـن الطالبـات يف مهـارات

االسـتيعاب القرائـي وعلى االختبـار ككل إىل

تقديـم التغذيـة الراجعـة الفوريـة واملؤجلـة ،إضافة
إىل التقويـم بأنامطـه املختلفـة يف الـدروس القائمـة

أثبتـت حتسـنًا يف االسـتيعاب القرائـي ومهاراتـه
واستراتيجيات حديثـة جتعـل الطلبة حمـور العملية
التعليميـة؛ حيـث كانـت سـب ًبا يف اسـتثارة الدافعيـة

لدهيـم بالتـايل فهـم النصـوص واسـتيعاهبا بشـكل
أفضـل وأرسع.

توصيات الدراسة:

يف ضـوء نتائـج البحـث احلـايل يمكـن صياغـة

التوصيـات التاليـة:

نظـرا لفاعلية استراتيجية الرحالت املعرفية
ً 1 .1

على استراتيجية الرحلات املعرفيـة عبر الويـب

عبر الويـب والتي قامـت الباحثـة بإعدادها

يف مالحظـة األخطـاء وتقويمهـا ،األمر الـذي أدى

يف تنميـة مهـارات االسـتيعاب القرائي لدى

إىل حتسين املهـارات بصـورة تتناسـب مـع قـدرات

الطالبـات ،فإنـه يـوىص برضورة االسـتعانة

الطالبـات ،ورسعتهـن يف التعلـم ،ممـا قـد يـؤدي

هبـا يف تدريـس مهـارات لغويـة أخـرى؛

إىل اكتسـاب القـدرة على التعامـل مـع املواقـف

هبـدف إملـام الطالبـات هبا.

اجلديـدة ،وزيـادة التحصيـل .وقـد اتفقـت نتائـج

2 .2رضورة التخلص من اسرتاتيجيات التدريس

هـذه الدراسـة مـع مـا توصلت إليه دراسـة تسـاي

التقليدية ،والتي تقوم عىل أساس احلفظ

( ) Tsai, 2005حيـث توصلـت إىل وجـود فـروق

والتلقني ،والتوجه نحو التعلم القائم عىل

إحصائيا لصالـح طالب املجموعـة التجريبية،
دالـة
ًّ

التعلم اإللكرتوين عرب الويب؛ حيث يكون

وذلك يف مهـاريت القـراءة والفهم للغـة اإلنجليزية،

الطلبة باحثني ومنتجني للمعرفة بصورة أكثر

كما أدى اسـتخدام استراتيجية الرحلات املعرفيـة

فاعلية.

عبر الويـب إىل تكويـن اجتاهـات إجيابيـة لـدى

3 .3إعداد ورشـات عمـل للمعلمات وتطبيقها،

طلاب املجموعـة التجريبيـة نحـو تعلـم اللغـة.

تتنـاول توظيـف الرحلات املعرفيـة عبر

وتتامشـى نتائـج الدراسـة احلاليـة مـع نتائج دراسـة

الويـب يف تدريـس نصـوص اللغـة العربية،

(الرشـيد2011،؛ املخزومـي والبطاينـة2012،؛

واملهـارات األخـرى يف خمتلـف املسـتويات.
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املصادر واملراجع
ً
أول :املراجع العربية

أبـو غزالـة ،حممد والقواسـمة ،أمحـد .)2012( .تنميـة مهارات
التعلـم والتفكير والبحـث .عمان :دار صفـاء للنشر
والتوزيـع.
جـاد اهلل ،أمحـد .)2006( .تصميـم دروس تعليميـة تعلميـة
باسـتخدام نامذج الويب كويسـت وأثرهـا يف حتصيل طلبة
الصـف العـارش األسـايس واجتاهاهتـم نحـو الكيميـاء.
رسـالة ماجسـتري غير منشـورة ،اجلامعـة األردنيـة ،عمان.
حبيـب اهلل ،حممـد .)1997( .أسـس القـراءة وفهـم املقروء بني
النظريـة والتطبيـق .عمان :دار عامر.
احلجـاج ،هبجـت .)2001( .مسـتوى االسـتيعاب القرائـي
احلـريف واالسـتنتاجي لـدى طلبـة الصـف السـادس
األسـايس يف حمافظـة الطفيلـة .رسـالة ماجسـتري غير
منشـورة ،اجلامعـة األردنيـة ،عمان.
حـداد ،عبـد الكريـم .)2006( .فاعليـة استراتيجية قرائيـة
مقرتحـة يف االسـتيعاب القرائـي لـدى طلاب الصـف
الثامـن األسـايس .جملـة جامعـة دمشـق157 ،)1( 20،
 . 162حنـا ،سـامي والنـارص وحسـن ،جعفـر .)1993( .كيـف
أعلـم القـراءة للمبتدئني؟البحريـن :دار احلكمـة للنشر
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أثر دليل إلكتروني تفاعلي في تنمية الثقافة الفنية لدى طالب جامعة الحدود الشمالية
*محمد بن صالل الضلعان
جامعة الحدود الشمالية
)هـ1439/02/16  وقبل للنشر يف، هـ1438/06/24 (قدم للنشر يف
 هدفـت الدراسـة احلاليـة إىل إعـداد دليـل إلكتروين تفاعلي والتعرف على أثـره يف تنمية الثقافـة الفنية لطلاب جامعة احلـدود الشمالية بجميع:ملخـص البحـث
، وقد تم قياس أثـر الدليل اإللكرتوين مـن خالل أداة الدراسـة وهي االختبـار املعريف،) طالب ًا من طالب السـنة الثانيـة160(  وتكونـت عينـة الدراسـة مـن،كلياهتـا
 وتم اسـتخدام املتوسـطات احلسـابية واالنحراف املعيـاري والفـروق بني املتوسـطات ومعاملات االرتباط وقيم،) سـؤاال موزعـة عىل سـتة حماور58( ويتضمـن
 كما أظهرت النتائـج وجود فروق.(ت) السـتخراج النتائـج التـي أظهـرت فعاليـة الدليل اإللكتروين التفاعيل لتنمية الثقافـة الفنية لطالب جامعة احلدود الشمالية
 ووجود فـروق دالة إحصائي ًا،) بني متوسـطي القياسـيني القبيل والبعدي للمجموعة التجريبية والضابطـة لصالح القياس البعدي0.05( دالـة إحصائي ًا عند مسـتوى
.) بني متوسـطي القياسـيني البعديني للمجموعتين التجريبية والضابطـة لصالح التجريبية0.05( عند مسـتوى
. طلبة جامعة احلدود الشاملية، الثقافة الفنية، الدليل اإللكرتوين التفاعيل: كلامت مفتاحية
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أو ًال :مقدمة

حيـث يقوم املـدرس بتعزيـز بنـاء متثيلات عقلية ذات

يعتبر تفاعـل املتعلـم مـع املحتـوى مـن أنـواع

مغـزى يف املتعلـم ،بينما يكـون دور املتعلـم هـو بنـاء

األنشـطة التفاعليـة بين املتعلـم واملحتـوى التعليمـي

 .)al., 2001حيث تعترب بأهنا وسـيلة تفاعلية الكتشاف

متثيلات عقلية والتـي ختلق اإلحسـاس (Moreno, et

التفاعلات يف البيئـة التعليميـة والـذي يشير إىل كل

التعلـم ،فهي تسـاعد الطلبـة ذوي القـدرات املنخفضة
بإعطائهـم متسـع ًا مـن الوقـت قبـل البـدء بالتنفيذ ،كام

يف بيئـة التعلـم اإللكرتونيـة ،وقـد أظهـرت دراسـات
عديـدة أن التفاعـل عامـل حاسـم لرضـا املتعلـم،

تعمـل عىل إحداث الرتكيـز يف عمليـة التدريس ،وتغري

وارتفـاع مسـتويات التحصيـل الـدرايس ،وحتقيـق

طرق املـدرس املوجـه إىل امليسر (.)Kearsley, 2000

تفاعـل أكبر مـع املتعلـم ،وتوجهـات إجيابيـة نحـو

التعليـم (& Fredericksen, Pickett, Pelz, Swan

وتتمتـع األدلـة اإللكرتونيـة بتجميـل الرسـومات،

املحتـوى بما فيه مـن أرشطـة فيديـو تعليميـة ورشائح

والفيديـو .فاألدلة هـي ابتكارات يمكـن أن تعمل عىل

والقـدرة على انسـجام األصـوات ،وحتريـك الصـور

 .)Shea, 2000فالتعلـم اإللكتروين يدمـج ويزامـن

إحيـاء جتربـة التعلـم ،وهـي مرنة تتيـح عمليـة التحفيز

بوربوينـت وحمـارضات والـذي بـدوره يوفـر مجيـع

أنـواع التفاعـل للمتعلمين (Zhang & Nunamaker,

مـن خلال األمـور اللفظيـة والبرصيـة التـي تزيـد من

( )Wild, Griggs & Downing, 2002التعلـم

املعلومـات مـن خلال قدرهتـا على إبرازهـا إىل حيـز

حالـة مشـاركة الطلبـة يف التعلـم .فهي قـادرة عىل نقل

 .)2004ويصـف كل مـن ويلـد وغريغـز وداونينـج

الوجـود ،ممـا يسـاعد الطلبـة على جعلهـا متالئمـة مع

اإللكتروين التفاعلي بأنـه تقديـم التدريـب والتعليـم

العـامل احلقيقـي ( .)Moreno, et al., 2001ويؤكـد

مـن خلال التقنيـات التفاعليـة ،بينما يـرى سـامربوك

كريسلي ( )Kearsley, 2002أن الصـور تسـهل عملية

( )Sambrook, 2003بأنـه التامريـن اخلاصـة بالتعلـم

التذكر لـدى الطلبة وتعزز اسـتدعاء املعرفـة من خالل

مـن خالل جهـاز الكمبيوتر وشـبكة اإلنرتنت .ويشير

مورينو وماير وسـبرييس وليستر (Moreno, Mayer,

تقديـم املعلومـات عىل شـكل مرئـي ولفظـي ،فالطلبة

انعكسـت آثـاره على نتائج التعلـم من خلال العوامل

يف الثقـة بالنفـس والتحفيز.

الذيـن يتعلمـون هبـذه الطريقـة يظهـرون قـدرات أكرب

 )Spires & Lester, 2001إىل أن الدليـل اإللكتروين

فالدليـل اإللكرتوين هـو أحد الطـرق احلديثة الذي

الرتبويـة التفاعليـة للتواصل مـع الطلبة وتعزيـز التعلم

يتـم فيـه تقديم بيئـة تفاعليـة متمركزة حـول املتعلمني،

للحصـول على معنـى لـدرس الوسـائط املتعـددة.

ومصممة مسـبقا بشـكل جيد ،وميسرة ألي فرد يف أي

ويعتمـد تصميـم الدليـل اإللكتروين على طبيعـة
التدريـس وتصوراتـه ،ووفق ًا لرأي العملية التدريسـية.

مـكان وزمـان ،وذلـك من خلال خصائـص ومصادر
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اإلنرتنـت والتقنيـات الرقميـة ،بالتوافـق مـع مبـاديء

حيـث يمكـن التنبـؤ بالعمليـة العقليـة للمتعلمين

الطابـع املـرن (الطاهـر وعطيـة2012 ،م) .كما يعتبر
ً
ً
إلكرتونيـا يقـدم حمتـوى
منتجـا
الدليـل اإللكتروين

 .)& Klein, 2008ويقترح قسـطنطني ولوكـوود

( )Constantine & Lockwood, 1999عنـد تصميـم

واألشـكال والصـور واملؤثـرات الصوتيـة ومقاطـع

1 .1واجهـة االسـتخدام/اهليكل :جيـب أن حيتـوي

التصميـم التعليمي املناسـبة لبيئة التعلـم املفتوحة ذات

أكاديمـي درايس مـن خلال النصـوص والرسـومات

والقـدرة املسـتفادة وحتليلهـا بجديـة أكثـر (Martin

الواجهـة اإللكرتونيـة اتبـاع مبـاديء معينـة هـي:

على نماذج واضحـة ومتسـقة من السـهل عىل

الفيديـو ،ويتـم قـراءة حمتوياتـه بصـورة رقميـة مـن

املسـتخدمني التعامـل معها.

خالل شاشـة احلاسـوب أو الوسـائط املتعـددة ،ويقدم

2 .2البسـاطة :جيـب أن حيتـوي على لغـة مألوفـة

للمتعلمني من خالل شـبكة اإلنرتنت أو األسـطوانات

وواضحـة وبسـيطة للمسـتخدمني.

املدجمـة ،يمكـن اسـتخدامه عبر أجهزة احلاسـب اآليل

3 .3الرؤيـة :جيـب أن حيتـوي على خيـارات ومواد

أو اللاب تـوب أو التابليـت أو املوبايـل يف أي وقـت
( ،)Whitley & Figarelli, 2009ويعـرف أيضـ ًا

الزمـة ملهـام معينـة واضحـة وموجزة.

تعليمـي أو مادة دراسـية أو رسـالة تعليميـة هبدف نقل

عـن نتائـج أعامهلـم ذات الصلـة واألخطـاء

4 .4ردود الفعـل :يتلقـى املسـتخدمون معلومـات

بأنـه كل مـا حيمـل وخيـزن حاسـوبيا ويتضمـن حمتوى

عنـد اإلجابـة عـن األسـئلة والتامريـن بطريقة

وعـرض هذا املحتـوى إىل املتعلمين ويتضمن املحتوى

واضحـة.

العلمـي للدليـل معلومـات وحقائـق نظريـة ومهارات

5 .5التحمـل املسـموح :تصميـم واجهـة مرنـة

عمليـة وأنشـطة تعليميـة وفـق أسـلوب الوسـائط

ومتسـاحمة مـن خلال الرتاجـع واإلعـادة

املتعـددة ،يف نظـام معين ومرتابـط ومتكامـل وذلـك

وقبـول مدخلات متنوعـة ومتواليـات.

لتحقيـق األهـداف املرجـوة (اجلريـوي2011 ،م).

6 .6إعـادة االسـتخدام :يتـم إعـادة اسـتخدام

فاألدلـة اإللكرتونيـة تعمـل على خلـق التفاعـل

املكونـات الداخليـة واخلارجيـة للحفـاظ عىل

بين املتعلـم وحمتـوى التعلـم ،فالتفاعل يعترب اسـتجابة

االتسـاق وإعـادة التفكير والتذكـر.

حتفيزيـة تعزيزيـة على شـكل متكامـل مـن بين املتعلم
والتعلـم ،ممـا جيعـل عمليـة التعلـم اسـتجابة تشـاركية

نشـطة ( .)Stemler, 1997فهـي بـدأت باسـتخدام

نظريـة التصميـم التعليمـي كإطـار يف توجيـه تصميـم
حمتويـات التعلـم وحتسين جـودة العمليـة التعليميـة،

وينظـر إىل البيئـة التعليميـة التفاعليـة بأهنـا خيـار

واعـد ليـس ملجـرد تقديـم املعلومـات ولكـن يسـمح

للمتعلم املشـاركة بفعاليـة يف عملية التعلـم (Loyens,
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 .)Rikers, & Schmidt, 2008فاسـتخدام األدلـة

بيئـة آمنـة مـن الظواهـر اخلطيرة كالتجـارب

تعليميـة ذات أمهيـة بالغة ملا حتدثه من تفاعل ومشـاركة

9 .9اسـتيعاب أنماط املتعلمني :تسـمح هـذه البيئة

العمليـة وغريهـا.

اإللكرتونيـة هلـا العديـد من املزايـا التي جتعـل منها بيئة

التفاعليـة بنظام ( )1-1يف التعلـم وتلبي أنامط

فاعلـة للمتعلـم ،ومـن هـذه املزايا:

1 .1تقليـل وقـت التعلـم :فالتدريـب التفاعلي

املتعلمين مـن خلال طـرح األسـئلة بشـكل

2 .2تقليـل الكلفـة :التفاعليـة هـي الكلفـة احلقيقة

1010املرونـة :تسـمح البيئـة التفاعليـة بالتنقـل

3 .3االنصـاف واالتسـاق التعليمـي :التعلـم

واملـاوس الختيـار املعلومـات التـي يريدهـا

متكـرر دون إحـراج ،وإرشاك كل متعلـم.

يوصـل مـا نسـبته  60%مـن اهلـدف.

مـن خلال اسـتخدام شاشـة لوحـة املفاتيـح

لعـدد كبير مـن الطلبة.

ومتـى يريدهـا (.)Ruslia, 2015

التفاعلي القائـم على التكنولوجيـا ثابـت

ويـرى الباحـث أن املرحلـة اجلامعيـة فترة ذات

وموثـوق بـه.

4 .4زيـادة االسـتبقاء :النهج التفاعيل يعـزز من قوة

أمهيـة إلعـداد شـاب ومواطـن صالـح فعـال متكامـل
الشـخصية ،يتمتـع بجميـع الصفـات التـي تؤهلـه

التعلـم ،وبالتـايل يعزز االحتفـاظ باملحتوى مع

للتعايـش مـع املجتمع بشـكل بنـاء ومتفاعـل ،وال يتم

مرور الوقت.

5 .5إتقـان التعلـم :فالنظـام التفاعلي اإللكتروين
ضمان جيـد للتعلـم ممـا يوفـر أساسـ ًا قويـ ًا

ذلـك إال مـن خلال إملامـه بجميـع اجلوانـب الثقافية،
والتـي متثـل الثقافـة الفنيـة أحـد فروعهـا حيـث إهنـا

ترسـخ القواعد والتقاليـد والرتاث الشـعبي واألصول

السـتمرار التعلـم وحتقيق إتقـان التعلـم املراد

الثقافيـة للمملكـة بصفة عامـه واملجتمـع املحىل بصفة

إيصالـه.

6 .6زيـادة احلافـز :وهـذا يتـم مـن ردود الفعـل

خاصـة ،وتسـهم يف تنمية الـذوق العام ورقي السـلوك
اإلنسـاين يف املجتمـع.

الفوريـة والسـيطرة الشـخصية على مضمـون

فالثقافـة الفنيـة لون من ألـوان الثقافات اإلنسـانية،

التفاعلي.

7 .7املزيـد مـن التعلـم التفاعلي :البيئـة التفاعليـة

فهـي نتـاج بعـض اإلبداعـات التـي يكـون مصدرهـا

الفـرد ،كما ّأنا تعتبر أداة تعبريية لدى األفـراد باألمور
الذاتيـة ،وليسـت تعبير ًا عن بعـض املتطلبـات احلياتية

متكـن املتعلـم مـن زيـادة املسـؤولية وسـيطرة

أفضـل على التعلـم ممـا يولـد اهتاممـا أكبر يف

االعتياديـة ،فمعظـم األفـراد يقيموهنـا باعتبارهـا

السـعي لنشـاطات معرفيـة جديـدة.

رضورة حياتيـة ،كما ّ
أن هنـاك عدة أنـواع للفنون فمنها

8 .8زيـادة األمـان :فالبيئـة التفاعلية تسـمح بتوفري
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مـا يطلق عليـه الثقافة الفنيـة املادية كالنحـت باإلضافة

الثقافـات ( .)Gooding, 2000فالثقافـة الفنيـة شـكل

عليهـا الثقافـة الفنيـة غير املاديـة كاملوسـيقى والرقص

وهـي التعبير عن املشـاعر املختلفـة؛ كاألكل واملرشب

إىل الزخرفـة وصنـع الفخـار  ..إلـخ ،ومنهـا مـا يطلـق

من أشـكال التعبري عن احلضارة اإلنسـانية ومكنوناهتا،

وغريهـا (نقـاوة2015 ،م).
وتعـرف أيضـ ًا بأهنـا إحـدى الثقافـات األساسـية

هويـة املجتمـع وثقافته وتراثـه ،فيمكنك متييـز املجتمع

التـي تالئـم طبيعة احليـاة والتكيـف يف املجتمـع ،ألهنا

كاملالبـس أو بشـكل وزخرفـة أجسـامهم (نقـاوة،

يف تكويـن وتطويـر الشـخصية املتكاملـة واملتوازنـة

تسـهم يف إعـداد أفـراد قادريـن على اختـاذ القـرارات
بجديـة وجوهريـة ،حيـث تتكامـل الثقافـة والعقالنية

مـع اجلانـب الروحـي والنفسي لألفـراد ،كما ختلـق
الثقافـة الفنيـة التـوازن يف حيـاة األفـراد ،بعيـد ًا عـن

تعب عن
وأي يشء خيلـو مـن املشـاعر ،فالثقافـة الفنيـة ّ
يميزهـم عـن غيره
الواحـد مـن خلال طابـع معين ّ
2015م).

وتعتبر الثقافـة الفنيـة ذات أمهيـة قويـة يف حيـاة

األفـراد بمختلـف مراحلهـا ،ومنهـا املرحلـة اجلامعيـة

التـي تكـون فيهـا الطاقـة اإلبداعيـة والتذوقيـة يف فرتة

اليوميـة ،من خلال التأمـل والتعبري عن
َضغـط احليـاة
ّ
املحسـوس ،كما ُت ِذب النفـس البرشية بام جتلبـه هلا من

1 .1امتلاك معارف حمكمـة ومضبوطـة يف جماالت

الفنيـة إنشـاء الصـور أو الكائنات من خالل الرسـم أو

شـأهنا أن تيسر للمتعلـم التشـبع بثقافـة فنيـة

التبلـور والنضـج ،فهـي تعمل على متكين املتعلم من:

ٍ
سـكينة وسالم (عسـاف2016 ،م) .وقد تشمل الثقافة

املعرفـة واحلـس والقيـم اجلامليـة ،التـي مـن

تؤهلـه للتعامـل مـع اخلطـاب الفنـي والقيـم

النحـت أو الطباعـة ،والتصوير الفوتوغرايف ،ووسـائل

واجلمال.

اإلعلام املرئيـة األخرى ،وكان يشـار إىل الثقافـة الفنية

بأهنـا املهـارات واإلتقـان ألي حرفـة كانـت (Belton,

2 .2مسـاعدة األفـراد على االنخـراط يف التعلـم

ويمكـن وصـف الثقافـة الفنية مـن حيـث املحاكاة

وصفـات جاهزة أو مقـاالت مغلقـة ،وإنام يتم

غريهـا مـن الصفـات ( ،)Ernst, 2005ويـرى العديد

آفـاق جديـدة للبحـث قصـد تعميـق معرفتـه

الـذايت بحيـث ال تقـدم الـدروس يف شـكل

.)2008

إعدادهـا بما يدفـع املتعلـم وحيفـزه على فتـح

بأهنـا متثيـل للواقـع وتعبير عـن االتصـال العاطفي أو

وتوسـيعها.

مـن الفنانين أن هنـاك حاجـة إلجيـاد نـوع جديـد مـن

3 .3إشـباع حاجاته املعرفية والنفسـية واالجتامعية

الفـن والذي من شـأنه أن يشـمل التغيريات األساسـية

الثقافيـة ،وهبـذا فهـي تعتبر اسـتجابة لرغبـة

التـي جتـري يف التكنولوجيـا والعلـوم والفلسـفة،

داخليـة مما جيعـل املتعلم يقبـل عليهـا بدافعية،

ويعكـس االهتاممـات االجتامعيـة والفكريـة يف مجيـع
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ومـن جانب ثـان تـم تصديـر املواضيـع بتبيان

التكنولوجيـا احلديثـة مهـم جـد ًا ملـا لـه مـن أثـر على

تبين املسـار الـذي جيـب اتباعـه يف حتصيـل

وهـذا مـا الحظـه الباحـث من خلال عملـه كمدرس
ملقـررات تكنولوجيـا التعليـم سـابق ًا بأن الطلبـة الذين

تعلـم الطلبـة ،على العكـس مـن التعلـم التقليـدي.

الكفايـات واألهـداف املـراد حتقيقهـا ممـا ييرس
التعليمات املرتبطـة هبـذه املـواد الفنية.

4 .4تنميـة جانـب مهـم مـن الشـخصية غالبـ ًا مـا

يتعلمـون بطـرق التكنولوجيـا احلديثـة لدهيـم قـدرة

الوجـداين املتمثـل يف املواقـف واإلحساسـات

الباحـث مـن خلال عملـه كوكيـل لعمادة شـؤون

على االحتفـاظ والتذكـر أكثر مـن غريهم .كما الحظ

ال تصرف إليـه العنايـة الكافيـة ،وهـو اجلانب

الطلبـة بجامعـة احلـدود الشمالية بـأن املعلومـات

والتـذوق اجلمايل ومـا يرتبـط هبـا ،وطبيعي أن

واملعـارف الفنيـة لـدى الطلبـة ال ترتقـي إىل املسـتوى

تنميـة هـذا اجلانـب يسـهم يف توازن شـخصية

املطلـوب كطالـب جامعـي .وتتحـدد مشـكلة البحث

الفـرد ممـا جيعـل مـن مـادة الثقافـة الفنيـة مادة

يف تـدين دور النظـم التعليميـة احلاليـة وخاصـة فيما

وظيفيـة يف احلقـل العـام للرتبيـة (الغامـدي،

يتعلـق بالتفاعـل مـع املتعلمين وأنامطهـم املختلفـة،

1999م).

وتسـتطيع الثقافـة الفنيـة مـن خلال أعامهلـا

وكذلـك الضيق املتزايـد للمتعلم مـن النظـم التعليمية

التأثير يف املواطـن وإحـداث التغيير اإلجيـايب لديـه

األدلـة التعليميـة التـي تتصـف بكثير مـن السـلبيات

احلاليـة والوسـائط التعلميـة املصاحبـة والتـي منهـا

املختلفـة كاملسرح والغنـاء والسـينام والفـن التشـكييل

مـن أمههـا تـدين التفاعل مـع أنماط املتعلمين املختلفة

مـن خلال تعريضـه ملؤثـرات فنيـة مسـتمرة ومركزة.

وكذلـك ارتفـاع أثمان الطباعـة التقليديـة باإلضافـة

وقـد اسـتطاعت األعمال السـينامئية والروايـات خلق

لصعوبـة توافـر الوسـائط املتعـددة التفاعليـة داخلهـا

القـراء إزاء كثير مـن القضايـا العاملية،
رأي عـام لـدى ّ
فالثقافـة الفنية يبقـى تأثريها مرتبط ًا بعمـل خالد ودائم

والتـي تعـد مـن أكثـر سـبل تنميـة قـدرات املتعلمين

الفنيـة والفيلـم السـينامئي واملرسحيـة وغير ذلـك من

كل مـن ) (Leow & Neo, 2014و)(Ampa, 2015

مهما تنوعت اسـتعداداهتم .وهـذا ما أكدته دراســات

التأثير ،فالقصيـدة تبقـى وكذلـك الروايـة واللوحـة

و) ، (Griffiths, Oates & Lockyer, 2007اللـوايت

أنـواع الفنـون واآلداب واألعمال الثقافيـة (جـرار،

أرشن إىل أن التعليـم التقليـدي يـؤدي فعاليـة التعلـم

2012م) .

بنسـبة ال تزيـد عـن  ،20%بينما التعليـم اإللكتروين

ثاني ًا :مشكلة البحث

حيقـق مـا يزيـد عـن نسـبة  70%مـن التعلـم .وهلـذا

حتـاول الدراسـة احلاليـة التعـرف على أثـر دليـل

تشير الدراسـات احلديثـة إىل أن التعلم باسـتخدام
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خامس ًا :فروض البحث

إلكتروين تفاعلي يف تنميـة الثقافـة الفنية لـدى طالب

1 .1ال توجـد فـروق دالـة إحصائيـ ًا عنـد مسـتوى

جامعـة احلـدود الشمالية .ومـن هنـا حتـاول الدراسـة

( )0.05بين متوسـطي القياسـيني القبلي

احلاليـة اإلجابـة عـن األسـئلة التاليـة:

1 .1مـا التصـور املقترح السـتخدام الدليـل

والبعـدي للمجموعـة التجريبيـة (التـي

لـدى طلبـة جامعـة احلـدود الشمالية؟.

تنميـة مسـتوى الثقافـة الفنيـة لـدى طلاب

اإللكتروين التفاعلي يف تنميـة الثقافـة الفنيـة

اسـتخدمت الدليـل اإللكتروين التفاعلي) يف

2 .2مـا مـدى فاعليـة اسـتخدام الدليـل اإللكرتوين

جامعـة احلـدود الشمالية.

2 .2ال توجـد فـروق دالـة إحصائيـ ًا عنـد مسـتوى

التفاعلي يف تنميـة الثقافـة الفنيـة لـدى طلبـة
احلـدود الشمالية؟.

( )0.05بين متوسـطي القياسـيني القبلي
والبعـدي للمجموعـة الضابطـة (التـي

ثالث ًا :أهداف البحث

اسـتخدمت الدليـل التقليـدي) يف تنميـة

مسـتوى الثقافـة الفنيـة لـدى طلاب جامعـة

هيدف هذا البحث إىل:

احلـدود الشمالية.

1 .1تصميم وإنتاج دليل إلكرتوين تفاعيل.

3 .3ال توجـد فـروق دالـة إحصائيـ ًا عنـد مسـتوى

2 .2معرفـة مـدى فاعليـة اسـتخدام هـذا الدليـل

( )0.05بين متوسـطي القياسـيني البعديين

اإللكتروين يف تنميـة الثقافـة الفنيـة لـدى

للمجموعـة التجريبيـة والضابطـة يف تنميـة

طلاب جامعـة احلـدود الشمالية.

مسـتوى الثقافـة الفنيـة لـدى طلاب جامعـة

رابع ًا :حدود البحث

احلـدود الشمالية.

1 .1احلـد الزمـاين :خالل الفصـل الـدرايس الثاين من

سادس ًا :أمهية البحث

العام 1438/1437هـ.

2 .2احلـد املـكاين :جامعة احلـدود الشمالية يف اململكة

تـأيت أمهيـة هذا البحـث من خلال تزويـد املهتمني

3 .3احلـد البشري :طلاب السـنة الثانيـة بكليـات

يسـهم يف تنميـة الثقافـة الفنيـة لـدى طلبـة اجلامعـة،

4 .4احلـد املوضوعي :اقترصت الدراسـة عىل تصميم

واإلعـداد اإللكتروين ،باإلضافـة إىل أن األدلـة

العربية السـعودية.

جامعـة احلـدود الشمالية وفروعهـا.

دليل إلكتروين تفاعيل ،وتنميـة الثقافة الفنية.

والعاملين بالتدريـس اجلامعي بدليل إلكتروين تفاعيل
وأهنا تسـاعد املدرسين اجلامعيين بمهـارات التصميم
اإللكرتونيـة هلـا انعكاسـات على األداء التدريسي
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إنتـاج األعمال الفنيـة و االنتقـادات الفنيـة ،ودراسـة

للمدرسين ،وعلى األداء الـدرايس للطلبـة مـن خالل

تاريـخ الفن ،ونشر اجلامليـة الفنيـة (.)Carroll, 2000

التفاعـل مـع األجهـزة احلديثـة .كما أنـه يفتـح املجال

أمـام الباحثين واملهتمين بإجـراء بحـوث ودراسـات

تتضمـن إعـداد أدلـة إلكرتونيـة ملقـررات دراسـية

ثامن ًا :الدراسات السابقة

أخـرى ،باإلضافـة إىل إعـداد تصـور مقترح لدليـل

أجرى مورينو وآخـرون ()Moreno, et al., 2001

إلكتروين تفاعلي لالرتقـاء بمسـتوى الطلبـة على

دراسـة هدفـت التعـرف على أثـر التعليـم القائـم عىل

مسـتوى الثقافـة الفنيـة.

احلاسـوب والتفاعـل مـع الدليـل اإللكتروين ملـادة

سابع ًا :مصطلحات البحث

العلـوم مـن خلال الرسـوم املتحركـة لـدى طلبـة

 1-7الدليـل اإللكتروين  :-Guide Eيعـرف

الصـف السـابع األسـايس ،شـملت الدراسـة درس

بيئـة تفاعليـة هتتـم باملتعلـم من خلال أشـكال متنوعة

خلال الوسـائط املتعـددة .أظهـرت النتائـج وجـود

تصميـم اجلـذور والسـاق ،وأوراق النباتـات مـن

بأنـه مكـون رقمي تكنولوجـي يقـدم املعلومات ضمن

تأثير للتفاعـل لـدى الطلبـة على الـدرس مـن خلال

مثـل النصـوص املكتوبـة أو الصـور أو األصـوات أو

مشـاركات الطلبـة يف تصميـم أجـزاء النباتـات ونقـل

األشكال والرسـوم ( ،)Casey, 2004ويعرف الباحث
ً
إجرائيـا بأنـه عبـارة عـن منتـج
الدليـل اإللكتروين

مـا تـم تعلمـه أثناء حضـور أرشطـة الفيديو ومشـاهدة

ورسـومات وأشـكال وصور وحركة مؤثـرات صوتية

رشح الـدرس هلـم بشـكل نظـري.

الصـور إىل الواقـع بشـكل أفضل مـن الطلبـة الذين تم

إلكتروين لعـرض املعلومـات بما حتتويه مـن نصوص

ويف دراسـة هالسين ( )Halsen, 2002التي هدفت

ولقطـات فيديـو ،باإلضافـة إىل التدريبـات واألنشـطة

مقارنـة أسـاليب التعلـم بين جمموعتين مـن الطالب؛

لتنميـة الثقافـة الفنيـة ،مـن خلال دليـل تفاعلي كامل

األوىل تلقـت مناهجهـا بأسـلوب التعليـم اإللكتروين

يتـم عرضـة على صفحـات اإلنرتنـت أو نسـخة على

عبر الشـبكة العامليـة للمعلومـات ،والثانيـة تلقـت

األقـراص املدجمة.

 2-7الثقافـة الفنيـة  :Art Cultureتعـرف بأهنـا

مناهجها بأسـلوب التدريـس التقليدي .وقد اسـتخدم
الباحـث املنهـج التجريبـي .وتكونـت عينـة الدراسـة
مـن ( )1642طالبـ ًا يف الكليـة األهليـة .أظهـرت

الثقافـة التـي حتتوي على جمموعة من األنشـطة البرشية
البرصيـة والسـمعية أو أداء األعمال الفنيـة ،والتي تعرب

النتائـج مـدى فاعليـة تلقـي املناهـج بأسـلوب التعليم

عـن املهـارات اإلنسـانية ،وهتدف إىل أن يكـون موضع

اإللكتروين عبر الشـبكة العامليـة للمعلومـات واحلـد

تقديـر جلامهلـا أو القـوة العاطفية ،وهي تشـمل أنشـطة
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مـن مشـكالت الطلاب الذيـن هـم يف خطـر تـرك

مـن التراث اإلسلامي واملحيل وتسـاعد على اقتنائها

أما دراسـة موكتي وهـوا ()Mukti & Hwa, 2004

والفنيـة وتسـعى للحفـاظ عليهـا مـن االندثـار .كام أن

األخالقيـة يف بيئـة إلكرتونيـة تفاعليـة ،جتمـع الشاشـة

يف التعريـف باحلرف الشـعبية واالرتقاء هبـا وتطويرها.

الكليـات.

فقـد هدفـت إعـداد أداة تعليميـة لتعلـم وتعليـم القيم

وتذوقهـا وتوضـح مكوناهتـا وخصائصهـا اجلامليـة
الربامـج التعليميـة للرتبيـة الفنيـة هلـا دور كبير وفعال

النصية ،والرسـومات ،والرسـوم املتحركة ،والصوت،
والفيديـو .وتكونـت عينة الدراسـة مـن ( )397طالب ًا.

اسـتهدفت التعـرف على واقـع املقـررات الدراسـية

ذا أثـر هـام وقـدرة عىل تفاعـل املتعلم مـع املحتوى من

لتطويـر فاعليـة مقـررات احلاسـب اآليل يف برنامـج

أظهـرت النتائـج أن األداة اإللكرتونيـة التفاعلية كانت
خلال بيئـة حمفزة حتتـوي على القيـم اإلجيابيـة املتمثلة

بالصـور القصاصية.

وأشـارت دراسـة زهانـغ ( )Zhang, 2005إىل

وأجـرت القبـاين (القبـاين 2008 ،م) دراسـة

للرتبيـة الفنيـة بمـدارس اململكـة ،ووضـع مقرتحـات
الرتبيـة الفنيـة ،حيـث اسـتخدمت الباحثـة املنهـج

الوصفـي ،وتكونـت عينـة الدراسـة مـن ( )40طالبـة

بالفرقـة السـابعة قسـم الرتبيـة الفنيـة كليـة الرتبيـة

مـدى فعاليـة البيئـة التفاعليـة القائمـة على التعليـم
اإللكرتوين ،وتكونت عينة الدراسـة مـن ( )155طالب ًا

برامـج احلاسـب اآليل يف جمـاالت الرتبيـة الفنيـة يفتـح

اإللكرتونيـة التفاعليـة أظهرت أداء أفضل ومسـتويات

جيـب االهتمام بالتكنولوجيا والتطـور احلديث يف طرق

موزعين على جمموعتين .أسـفرت النتائـج أن البيئـة

أعلى مـن الرضـا التعليمي.

وقـام احلميـدان (2008م) بدراسـة اسـتهدفت

التعـرف على دور الربامـج التعليميـة للرتبيـة الفنيـة

ودورهـا يف التعريـف باحلـرف الشـعبية ورفـع الثقافـة

الفنيـة باململكـة العربيـة السـعودية .اسـتخدم الباحث
املنهـج الوصفـي ،وبعـد ذلـك عمـل برامـج تعليميـة

تعمـل على التعريـف هبـذه احلـرف ودراسـتها مـن
خلال تصـور مقترح مـن الباحـث .أظهـرت النتائج

أن الرتبيـة الفنيـة تعد املجـال األمثل لتكويـن اجتاهات
إجيابيـة لـدى املتعلمين نحـو الفنـون واحلـرف النابعة

جامعـة امللـك سـعود .أظهـرت النتائـج أن اسـتخدام
جمـاالت وآفـاق جديـدة مل تكـن جمـودة مـن قبـل ،كما

وأسـاليب التدريـس ملـا هلا مـن فاعلية يف نجـاح عملية
التعليـم والتعلـم.

وقـام عبـد املنعـم (2008م) بدراســــــة هدفـت

إعـداد دليـل إلكتروين للنواحـي الفنيـة واإلداريـة

وقيـاس مـدى فاعليتـه يف حتسين أداء معلـم الرتبيـة
الرياضيـة بدولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة .حيـث

اسـتخدم الباحـث املنهـج التجريبـي .وتتكـون عينـة
ً
معلما ومعلمـة للرتبيـة الرياضيـة
البحـث مـن ()52

بمنطقـة أبـو ظبـى التعليميـة بدولـة اإلمـارات العربية
املتحـدة .أظهـرت النتائـج أن الفـروق كانـت لصالـح
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املجموعـة التجريبيـة التـي تناولت الدليـل اإللكرتوين

آيل .أظهـرت النتائـج فاعليـة الكتـاب اإللكرتونيـة

اإلمـارات العربيـة املتحـدة.

البرصي/املـكاين لدى طلاب الفرقـة الرابعة بكلية

يف تنميـة التحصيـل املعريف واألداء املهـارى والذكاء

يف حتسين أداء معلمـي الرتبيـة الرياضيـة بدولـة

الرتبيـة النوعية.
كما أجـرى الشـعيبي (2014م) دراسـة هدفـت
التعرف على فعالية اختالف واجهـة تفاعل الكتاب
اإللكتروين يف حتصيـل مفاهيـم وحـدة الصـوت يف
مـادة الفيزياء لطالبـات الصف الثاين ثانـوي بمدينة
جـدة .حيـث تكونـت عينـة البحـث مـن ()68
طالبـة مـن جمتمع الدراسـة بالطريقـة القصدية ،وقد
اسـتخدمت الباحثة املنهـج التجريبي للمجموعتني.
أظهـرت النتائـج وجـود فـروق دالـة إحصائيـا بني
متوسـطي درجـات املجموعتين التجريبيتين يف
التطبيـق البعـدي لالختبـار التحصيلي ،يرجـع إىل
اختلاف واجهـة تفاعـل الكتـاب اإللكتروين.

وأجـرت اجلريـوي (2011م) دراسـة هدفـت

تطويـر دليـل عميل حاسـويب ملقرر تصنيـف احليوان
باسـتخدام الوسـائط املتعـددة ،وقيـاس أثـرة على
تنميـة املهـارات العملية لدى طالبـات الفرقة األوىل
بكليـة الرتبيـة للبنـات بالريـاض .وقد اسـتخدمت
الباحثـة كال مـن املنهـج التحلييل الوصفـي واملنهج

التجريبي .وتكونت عينة الدراسـة مـن ( )30طالبة
مـن قسـم االحيـاء بكليـة الرتبيـة للبنـات جامعـة
األميرة نـورة بنت عبـد الرمحن بالريـاض .أظهرت

النتائـج أن الفـروق كانـت لصالـح املجموعـة
التجريبيـة التـي اسـتخدمت الدليـل العملي املعـد
بتقنية الوسـائط املتعـددة يف مقرر تصنيـف احليوان.

وقـام اليامـى (2014م) بدراسـة هدفـت قيـاس

وتناولـت دراسـة نصـار (2011م) تصميم كتاب

فاعليـة كتـاب إلكتروين تفاعلي لتنميـة مهـارات

إلكتروين يف تنميـة كل مـن مهـارة صيانة احلاسـب

التصميـم وتوظيـف الرحلات املعرفيـة عبر

اآليل والـذكاء البصرى املـكاين لدى طلاب الفرقة

الويـب لـدى الطالبـات املعلمات ،حيث اسـتخدم

الرابعـة بكليـة الرتبيـة النوعيـة ،حيـث اسـتخدمت

الباحـث كال مـن املنهـج الوصفي التحليلي واملنهج

الباحثـة املنهج الوصفـي التحلييل لتحديـد مهارات

التجريبـي ،وتألفـت عينة الدراسـة مـن ( )30طالبة

صيانـة احلاسـب اآليل اللازم توافرهـا لطلاب

معلمـة يف مرحلـة الرتبيـة العمليـة بقسـم الرتبيـة

كليـة الرتبيـة النوعيـة ،واملنهـج شـبه التجريبـي

اخلاصـة بربنامـج الدراسـات الرتبويـة يف جامعـة

للتعـرف على فاعليـة الكتـاب اإللكتروين عىل كل

امللـك عبـد العزيـز بجـدة .أظهـرت النتائـج فاعلية

مـن التحصيـل واألداء العملي لتلـك املهـارات،
وتكونـت عينـة الدراسـة مـن ( )40طالبـ ًا وطالبـة

الكتـاب اإللكتروين التفاعلي لتنميـة مهـارات

تصميـم وتوظيـف الرحلات املعرفيـة عبر الويب

مـن طلاب الفرقـة الرابعـة شـعبة معلـم حاسـب

لطالبـات املجموعـة التجريبيـة.
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تاسع ًا :الطريقة واإلجراءات

السـنة الثانيـة بكليـات جامعـة احلـدود الشمالية

اسـتخدم الباحث املنهج شـبه التجريبي باسـتخدام

الدراسـة يف الفصـل الـدرايس الثـاين مـن العـام

واألخـرى ضابطـة بواسـطة القيـاس القبلي والبعـدي

وتكونـت عينـة البحـث مـن ( )160طالبـ ًا مـن

منهجية البحث

التصميـم التجريبـي ملجموعتين؛ إحدامهـا جتريبيـة

لـكل جمموعة.

وفروعها(مجيـع الكليـات) ،والذيـن هـم على مقاعد

الدرايس 1438 /1437هــ.

طلبـة كليـات اجلامعـة بعرعـر ،وكليات فـرع رفحاء،

وكليـات فرع طريـف ،وكليات فـرع العويقيلـة .وتم

جمتمع وعينة البحث

يتكـون جمتمـع البحـث مـن مجيـع طلاب

اختيارهـم بالطريقـة العشـوائية ،وجـدول ( )1يبين

توزيـع عينـة البحث.

جدول ()1
توصيف عينة البحث
فروع الجامعة

عدد الطالب

اإلجمالي

عرعر
رفحاء
طريف
العويقيلة

90
40
20
10

160

عارش ًا :إجراءات البحث

عينة الدراسة
االستطالعية
20

عينة البحث
ضابطة
70

تجريبية
70

باألسـس التالية-:

1 .1أن يتناسـب التسلسـل املنطقـي ملحتويـات

 1-10مرحلة التحليل

الدليـل اإللكتروين مـع أهدافـه ومـع

 1-1-10اهلدف العام للدليل اإللكرتوين:

خصائـص عينـة البحـث.

هيـدف إىل تنميـة الثقافـة لطلاب مجيـع كليـات

2 .2أن يتسـم بالتنـوع والشـمول والبسـاطة

واملعلومـات للثقافـة الفنيـة واملرتبطـة باملجتمـع

3 .3أن يتـم تقديـم املعلومـات التـي يتضمنهـا

إلشـباع رغبـات الطلاب.

جامعـة احلـدود الشمالية مـن خلال تطويـر املفاهيـم

الدليـل اإللكتروين يف إطـار تفاعلي

السـعودي.

 2-1-10أسس الكتاب اإللكرتوين:

متكامـل ومرتابـط وفعـال يسـتخدم عـدة

حـواس.

أهتـم الباحـث عنـد إعـداد الدليـل اإللكرتوين
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باالطلاع على العديـد مـن الدراسـات واملراجـع

4 .4مراعـاة تنظيم شـكل وحجم الرسـوم والصور

والبحـوث العلميـة والتـي تناولت التعليـم اإللكرتوين

والفيديـو والنصـوص بما يتناسـب مـع حجم

بصفـة عامـة وإنتـاج كل مـن األدلـة والكتـب

الشاشة.

اإللكرتونيـة بصفـة خاصـة منهـا :دراسـة كل مـن

5 .5خلـق بيئـة تفاعلية مشـوقة ممـا يزيد مـن فعالية
التعلـم مـن حيث الفهـم والتحليـل والتقويم.

3-1-10

(اليامي2014 ،م) و(الشـعيبي2014 ،م) و(إسامعيل،

2009م) و(نصـار2011 ،م) و(اجلريـوي2011 ،م)

حمتوى الدليل اإللكرتوين:

و(عبداملنعـم2008 ،م) و(عامـر2015 ،م) ،وكذلـك

قـام الباحـث بتحديـد مكونـات الدليـل اإللكتروين،

الدراسـات السـابقة التـي تناولـت أسـاليب التعليـم

اهلـدف مـن البحـث وهـو تنميـة الثقافـة الفنيـة لطلاب

(القبـاين 2008م) و(سـعيد والكنـدري2014 ،م)

اإللكتروين يف الرتبيـة الفنيـة منهـا دراسـة كل مـن

بحيـث يعرض املحتـوى املطلوب لطلاب اجلامعة وحيقق

و(منير الديـن2014 ،م).

جامعـة احلدود الشمالية ،حيث يشـتمل الدليـل عىل بعض

كما قام الباحث باالطالع عىل الدراسـات السـابقة

الصـور الثابتـة واملتحركـة والفيديـو والنصـوص املعرفيـة

التـي تناولـت الثقافـة الفنيـة ومنهـا دراسـة كل مـن

مـن خلال اسـتخدام تقنيـات اهليربميديـا ،باإلضافـة إىل

(دقماق2001 ،م) ،و(خليل2008 ،م) ،و(الشـهري،

روابـط إثرائيـة أخـرى تتصـل مبـارشة بشـبكة اإلنرتنـت

2006م) و(عبدالعزيـز وفـرج2015 ،م) و(أمحـد،

هبدف فتـــح جمال أكرب ملزيــد من التعمق يف الثقافة الفنيـة

2012م) وذلـك هبـدف إنتـاج الدليـل اإللكتروين

املرتبطـــة باملجتمـع السـعودي ملـن أراد ذلـك .ويتكـون

التفاعلي اخلـاص بالثقافـة الفنيـة ،مـن حيـث جتميـع

حمتـوى الدليـل اإللكتروين مـن املحـاور التاليـة :مفهـوم

املـادة العلميـة املرتبطـة ببعـض حمـاور الثقافـة الفنيـة

الثقافـة الفنيـة وأمهيتهـا يف املجتمع اجلامعـي ،الثقافة الفنية

والتـي تتمثـل يف العديد مـن النصوص والصـور الثابتة

وتدعيـم القيـم األخالقيـة ،الثقافـة الفنية وتنمية السـلوك

واملتحركـة ومقاطـع الفيديـو سـواء املصـورة بمعرفـة

اجلمايل ،الثقافـة الفنيـة ومواجهة العنـف والفكـر الضال،

الباحـث أو مـن خلال شـبكة املعلومـات الدوليـة

الثقافـة الفنيـة واحلفـاظ على املـوروث الشـعبي ،الثقافـة

(اإلنرتنـت) ،حتـى يتمكـن بذلك مـن تصميـم وتنفيذ

الفنيـة ومواكبـة الثقافـات احلديثة.
 2-10مرحلة التصميم

الدليـل اإللكتروين املسـتهدف ،باإلضافـة إىل حتديـد

 1-2-10تصميـم وإنتـاج الدليـل اإللكتروين

بعـض املواقع على شـبكة املعلومـات الدوليـة لتصبح

إلعـداد وتصميـم الدليـل اإللكرتوين قـام الباحث

املحـاور اخلاصـة بـه ،حيـث اتبـع الباحـث اخلطـوات

التفاعلي:

روابـط تفاعليـة يف الدليـل ترتبـط بـكل حمـور مـن
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 .6إنشـاء جمموعـة خاصـة على موقـع التواصل

 .1قام الباحث بإعداد حمتـوى الدليل اإللكرتوين

االجتامعـي (الفيـس بـوك ،وتويتر) وذلـك حتـى

جمموعـة من خبراء املناهـج وطـرق التدريس ختصص

التجريبيـة ،وتـداول احلـوارات حـول املحتـوى

يف صورتـه النهائيـة على الـورق وتـم عرضـه على

تربيـة فنية ،والذيـن أقروا بمناسـبة هذا املحتـوى لعينة

وموضـوع البحـث بنسـبة (.)92%

 .2قـام الباحـث بتجميـع بعض الصـور ومقاطع

يتـم التفاعـل واحلـوار املتبـادل بين أفـراد املجموعـة
التعليمـي بالدليـل اإللكتروين ،حتـت إرشاف الباحث

بصـورة مبـارشة.

 3-10مرحلة اإلعداد

الفيديـو اخلاصة باملحتـوى من خالل األنشـطة الفعلية

 1-3-10إعداد سيناريو الدليل اإللكرتوين:

التـي يقـوم هبا مع طلاب اجلامعـة بصفته وكيـل عامدة

شـؤون الطلاب باجلامعـة ،وكذلـك جتميـع بعـض
الصـور والرسـومات ولقطـات الفيديـو مـن خلال
شـبكة اإلنرتنـت ،وتـم معاجلـة الصـور ورسـومات
الكمبيوتـر بربنامـج ( ،)Adobe photo shopومعاجلة

قـام الباحـث بإعـداد سـيناريو الدليـل اإللكتروين

يف ضـوء أهـداف البحـث من خلال املحتـوى العلمي
الـذي تـم جتميعـه وقـد اتبـع الباحث مـا يىل:

 .1إعداد السـيناريو اخلـاص بالدليـل اإللكرتوين

مقاطـع الفيديو من خالل برنامـج (Computer space

يف صورتـه األوليـة:

جهـاز املكسر ( )Mixerوذلـك الختيـار األجـزاء

املناهـج وطرق التدريـس ختصص تربية فنيـة ،وكذلك

 )to toner videoأو ( )move makerأو باسـتخدام

حيـث تـم عرضـه على جمموعـة مـن اخلبراء يف

املناسـبة وإدراجهـا ضمن حمتـوى الدليـل اإللكرتوين.

خبراء يف تكنولوجيـا التعليـم واالتصـاالت ،وذلـك

إلدخـال وحترير وتنسـيق النصوص اخلاصـة بمحتوى

العلمـي للدليـل اإللكتروين التفاعيل ،من خلال املادة

 .3اسـتخدم الباحث برنامـجMicrosoft Word

الدليـل اإللكتروين قيـد البحث.

هبدف اسـتطالع رأهيـم  -كل يف ختصصه – يف املحتوى
العلميـة وأسـلوب العـرض داخـل الدليـل وتسلسـل

 .4كما اسـتخدم الباحـث املؤثـرات الصوتيـة

املعلومـات وترابـط النصـوص بالصـور ومقاطـع

 .5كما قام الباحـث بتعزيز وزيـادة فاعلية الدليل

اإللكتروين مـن خلال إدخـال اهلايبر لينـك Hyper

وقـد أشـار اخلبراء ببعـض التعديلات الالزمـة حتى
ً
صاحلـا للتطبيـق الفعيل.
يصبـح الدليـل اإللكتروين

اإلنرتنت.

يف صورتـه النهائيـة :

واملوسـيقى يف الدليـل اإللكتروين.

 Linkوالروابـط اإلثرائيـة املبارشة للدخول عىل شـبكة

الفيديـو وكذلك صالحية الدليـل اإللكرتوين للتطبيق،

 .2إعداد السـيناريو اخلـاص بالدليـل اإللكرتوين
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الدليل.

قـام الباحـث بإجـراء التعديلات الالزمـة والتـي

2-3-10

أشـار إليهـا السـادة اخلبراء وتـم عـرض سـيناريو

ا لفنيـة :

الدليـل اإللكتروين يف صورتـه النهائيـة بعـد إجـراء

هـذه التعديلات على السـادة اخلبراء مـرة أخـرى،

اختبـار التحصيـل املعـريف للثقافـة

 -إعداد اختبار التحصيل املعريف للثقافة الفنية.

 -اسـتخراج معاملات الصـدق والثبـات

ومن خلال اسـتعراض الباحـث آلراء السـادة اخلرباء

لالختبـار

وحتليلهـا اتضحـت موافقتهم على السـيناريو بصورته
النهائيـة .وبذلـك أصبـح الدليـل اإللكتروين جاهـز ًا

املعـريف.

 -قـام الباحـث بإعداد اختبـار معريف يشـمل مجيع

حمـاور الدليـل اإللكتروين التفاعلي لتنميـة الثقافـة

للتطبيـق ،وتـم تلخيـص آراء السـادة املحكمين يف

الفنيـة ،باتبـاع اخلطـوات التاليـة:

بعـض النقـاط التاليـة:

أ .فكـرة الثقافـة الفنيـة يف دليل إلكتروين تفاعيل

 .1صياغـة جمموعـة مـن األسـئلة املوضوعيـة

ب .تـم عـرض املحتـوى بطريقـة سـهلة وواضحة

اإللكتروين ،حيـث تـم وضـع جمموعـة مـن األسـئلة

(صـواب وخطـأ) مرتبطـة باملحتـوى العلمـي للدليـل

هامـة ومفيـدة للمرحلـة اجلامعيـة.

حتـت كل حمور مـن املحـاور بحيث تغطـي يف جمموعها

وبسـيطة وحمـددة األهـداف ويف تسلسـل

املحـور التـي متثلـه ،وقـد بلـغ عـدد األسـئلة ()60
سـؤا ً
ال مقسـمة بالتسـاوي على املحـاور قيـد البحث،

منطقـي مرتبـط باألهـداف.

جـ .وجـود بعـض الصـور والرسـومات والفيديو،

ممـا يزيد مـن دافعيـة الطلاب للتعلـم واملتابعة.

بواقـع ( )10أسـئلة لـكل حمـور.

بإنتـاج الربجميـات التعليمية.

يف صورتـه األوليـة عىل خبراء يف جمال املناهـج وطرق

 .2قـام الباحـث بعرض حمتـوى االختبـار املعريف

د .إخـراج الدليـل وفقا لألسـس واملعايري اخلاصة
هـ .يعمـل الدليل على بيئة سـهلة التنـاول من قبل

التدريـس الرتبيـة الفنيـة ،بغـرض حتديد مدى مناسـبة

اإلنرتنـت (موقـع اجلامعـة) وكذلـك متوفر يف

عـن بعـض التعديلات املقرتحـة مـن قبـل اخلبراء كام

ودقـة صياغـة األسـئلة لـكل حمـور ،وقـد أسـفر ذلـك

أي طالـب جامعـي ،فهـو متوفـر على شـبكة

يىل :

سـيدهيات مسـتقلة.

 -حذف بعض األسئلة غري املناسبة.

و .يتميـز الدليـل بالتفاعلية حيث حيتـوى Hyper

 -تعديـل وإعـادة صياغـة بعـض الكلمات

 ،Linkيف بعـض املوضوعـات والفهـرس ،كام

باألسـئلة لسـهولة الفهـم وعـدم التأويل ألكثر

حيتـوى الدليل على العديد من املواقـع العلمية

مـن معنـى.

واملقـاالت املرتبطـة بـكل حمـور مـن حمـاور
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 .3تـم اسـتبعاد العبـارات التـي تقـل نسـبة

االتفـاق عليها عـن ( .)90%وقد تم التوصـل الختبار

التحصيـل املعـريف يف صورتـه النهائية والتي اشـتملت
على ( )58سـؤا ً
ال (صـواب وخطـأ).
3-3-10

والثبـات

اسـتخراج معاملات الصـدق
املعـريف.

لالختبـار
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قـام الباحـث بإجـراء الصـدق والثبـات لالختبـار
املعـريف على عينـة اسـتطالعية مكونـة مـن ( )20طالبا من
خـارج عينـة الدراسـة ،وكانـت نتائجهـا كالتايل:
 .1صدق البناء
قـام الباحـث باسـتخراج صـدق البنـاء لالختبـار مـن
خالل حسـاب قيم معاملات االرتباط املصحـح للفقرات
مـع كل حمـور ،وجـدول ( )2يبين ذلك.

جدول ()2
قيم معامالت االرتباط (المصحح) لفقرات االختبار المعرفي للثقافة الفنية مع المحاور
مفهوم الثقافة
الفنية وأهميتها في
المجتمع الجامعي
رقم
الفقرة

الثقافة الفنية
وتدعيم القيم
األخالقية

الثقافة الفنية
وتنمية السلوك
الجمالي

الثقافة الفنية
ومواجهة العنف
والفكر الضال

(االرتباط رقم (االرتباط رقم (االرتباط رقم
مع البعد) الفقرة مع البعد) الفقرة مع البعد) الفقرة

الثقافة الفنية
والحفاظ على
الموروث الشعبي

رقم
الفقرة

(االرتباط
مع البعد)

1

0.67

11

0.49

21

0.88

30

0.70

40

0.91

50

0.56

2

0.59

12

0.78

22

0.64

31

0.84

41

0.49

51

0.87

3

0.71

13

0.61

23

0.57

32

0.81

42

0.84

52

0.63

4

0.82

14

0.74

24

0.69

33

0.59

43

0.78

53

0.76

5

0.66

15

0.81

25

0.76

34

0.58

44

0.68

54

0.80

6

0.74

16

0.47

26

0.51

35

0.49

45

0.41

55

0.69

7

0.69

17

0.79

27

0.73

36

0.64

46

0.62

56

0.55

8

0.64

18

0.65

28

0.68

37

0.75

47

0.76

57

0.50

9

0.51

19

0.61

29

0.61

38

0.77

48

0.69

58

0.71

10

0.80

20

0.58

39

0.53

49

0.56
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(االرتباط رقم (االرتباط
مع البعد) الفقرة مع البعد)

الثقافة الفنية
ومواكبة الثقافات
الحديثة
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الفقـرة بأن ال يقل معامـل ارتباطها باملحـور والقائمة

يالحـظ مـن البيانـات الـواردة يف جـدول ( )2أن

ككل عـن (.)0.30

قيـم معاملات ارتبـاط فقـرات حمـور مفهـوم الثقافـة
الفنيـة وأمهيتهـا يف املجتمـع اجلامعـي تراوحـت بين

 .2ثبات االختبار

( ،)0.82-0.54وتراوحـت قيـم معاملات ارتبـاط

قـام الباحـث بالتأكـد مـن ثبـات االختبـار مـن

فقـرات حمـور الثقافة الفنيـة وتدعيم القيـم األخالقية

خلال تطبيقـه على العينـة بفاصـل زمنـي ال يقـل

بين ( ،)0.81-0.47كما تراوحـت قيـم معاملات

عـن أسـبوعني بين التطبيقين السـتخراج الثبـات،

ارتبـاط فقـرات حمـور الثقافـة الفنيـة وتنمية السـلوك

ومهـا :طريقة االختبـار وإعادتـه (،)Test-Retest

اجلمايل بين ( ،)0.88-0.51أمـا حمور الثقافـة الفنية

ثـم معامـل االرتبـاط بريسـون حلسـاب معامـل

ومواجهـة العنـف والفكـر الضـال فرتاوحـت قيـم

الثبـات ،وكان معامـل الثبـات هبـذه الطريقـة على

معاملات ارتبـاط الفقـرات بين (،)0.84-0.49

املجـاالت ( ،)0.85-0.69وكان معامـل الثبـات

ويف حمـور الثقافـة الفنيـة واحلفـاظ على املـوروث

الـكيل ( .)0.77إذ تـراوح الثبـات هبـذه الطريقـة

الشـعبي فرتاوحـت قيـم معاملات ارتبـاط الفقرات
بين ( ،)0.91-0.41وأخير ًا حمـور الثقافـة الفنيـة

على املجـاالت ( ،)0.88-0.71وكان معامـل
الثبـات الـكيل ( ،)0.81واعتبرت هـذه النسـب

ومواكبـة الثقافـات احلديثة فرتاوحت قيـم معامالت

مناسـبة لغايـات الدراسـة .وجـدول ( )3يبين هـذه

ارتبـاط الفقـرات بين ( ،)0.87-0.50ومجيعها قيم
دالـة إحصائيـ َا .وقـد اعتمـد الباحـث معيـار ًا لقبـول

املعاملات.

جدول ()3
معامالت الثبات لالختبار المعرفي باستخدام طريقتي االختبار وإعادته واالتساق الداخلي
االختبار وإعادته

االتساق الداخلي

محاور االختبار المعرفي
مفهوم الثقافة الفنية وأهميتها في المجتمع الجامعي

0.79

0.82

الثقافة الفنية وتدعيم القيم األخالقية

0.69

0.71

الثقافة الفنية وتنمية السلوك الجمالي

0.76

0.79

الثقافة الفنية ومواجهة العنف والفكر الضال

0.85

0.88

الثقافة الفنية والحفاظ على الموروث الشعبي

0.81

0.86

الثقافة الفنية ومواكبة الثقافات الحديثة

0.73

0.78

0.77

0.81

الثبات الكلي للمقياس
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 4-10مرحلة التطبيق
 1-4-10خطوات تنفيذ التجربة

 .1األسلوب التعليمي املستخدم

اسـتخدم الباحـث أحد أنماط ووسـائط التعليم

اإللكتروين مـن خلال استخــــدام الدليـل

اإللكتروين التفاعلي على شـبكة اإلنرتنـت وذلك

للمجموعـة التجريبيـة ،كما اسـتخدم الدليـل

التفاعلي املقترح ملـدة ( 4أسـابيع) ،على أفـراد

املجموعـة التجريبيـة ،عـن طريـق دخـول الطالب

على اإلنرتنـت ،من خلال اسـم املسـتخدم وكلمة
السر املحـدد لـكل طالـب ،بينام تـم توزيـع الدليل
التقليـدي ،والـذي حيتـوى على املحتـوى التعليمي

للثقافـة الفنيـة على املجموعـة الضابطـة هبـدف
دراسـته طـوال فترة تطبيـق التجربـة.

التقليـدي الـذي حيتـوي على املحتـوى العلمـي

 .4القياس البعدي

للمجموعـة الضابطـة.
 .2القياس القبيل

تـم إجـراء القيـاس القبلي لالختبـار املعـريف

للثقافـة الفنيـة قيـد البحـث ،على عينـة البحـث

(املجموعـة الضابطـة ،املجموعة التجريبيـة) وقوام
كل منهـا ( )70طالبـ ًا ،وتـم ذلك عن طريـق تطبيق
االختبـار  ، onlineمـن خلال دخـول الطالب إىل
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قـام الباحـث بإجـراء االختبـار البعـدي

املعـريف للثقافـة الفنية قيـد البحث على عينة البحث

(املجموعـة الضابطـة ،واملجموعـة التجريبيـة)
مـن خلال االختبـار  ،onlineيف امليعـاد املحـدد،

وترسـل النتيجـة مبـارشة إىل إيميـل الباحـث كما

تظهـر مبارشة أمـام الطالـب ،وتم رصـد الدرجات
وتوثيـق النتائـج.

املوقـع املحـدد لـه من خلال كلـة السر املخصصة
لـكل طالب ،وتم حتديـد مواعيد إلجـراء االختبار،

 .5املعاجلات اإلحصائية

وبعـد االنتهـاء مـن اإلجابة ترسـل النتيجـة مبارشة

إىل إيميـل الباحـث كام تظهـر مبارشة أمـام الطالب،
وتـم رصـد الدرجـات وتوثيـق النتائج.
 .3تطبيق الربنامج

قـام الباحـث بتطبيـق الدليـل اإللكتروين

متـت املعاجلـات اإلحصائية من خالل اسـتخدام

الربنامـج اإلحصائـي ( )SPSSملعاجلـة البيانـات

املتعلقـة بعينـة البحـث ،حيـث تـم اسـتخدام،
املتوسـطات احلسـابية ،االنحرافـات املعياريـة،

معاملات االرتبـاط ،اختبـار -ت.
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اإللكتروني)
العملية
التجربة
لقطات
بعض
اﻻلكتروني(
(الدليل)الدليل
العملية
التجربة
لقطات
بعض
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تابع بعض لقطات التجربة العملية )الدليل اﻻلكتروني(

تابع بعض لقطات التجربة العملية (الدليل اإللكتروني)

شريط التحكم ﻓي الدليل اﻹلكتروني التفاعلي

91
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احلادي عرش :عرض ومناقشة النتائج

احلـدود الشمالية ؟ وكانـت النتائـج كما هـي موضحة

كالتـايل:

بعـد االنتهـاء مـن تطبيـق التجربـة يف الوقـت

 1- 11ال توجـد فـروق دالـة إحصائيـ ًا عنـد

للمجموعتين التجريبيـة والضابطـة ،بعـد ذلـك تـم

والبعـدي للمجموعـة التجريبيـة (التـي اسـتخدمت

مسـتوى ( )0.05بين متوسـطي القياسـيني القبلي

املحـدد ،وتطبيـق االختبـار املعـريف للثقافـة الفنيـة

الدليـل اإللكتروين التفاعلي) يف تنمية مسـتوى الثقافة

التحليـل اإلحصائـي للنتائـج ،لإلجابـة عـن سـؤال

الفنيـة لـدى طلاب جامعـة احلـدود الشمالية ،جدول

الدراسـة :ما مـدى فاعلية اسـتخدام الدليل اإللكرتوين

( )4يوضـح ذلـك.

التفاعلي يف تنميـة الثقافـة الفنيـة لـدى طلاب جامعة

جدول ()4
يوضح دالة الفروق بين القياسيين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية (ن =)70
في تنمية الثقافة الفنية لدى طالب جامعة الحدود الشمالية
القياس القبلي

القياس البعدي

س

±ع

س

±ع

 -1مفهــوم الثقافــة الفنيــة وأهميتهــا فــي
المجتمــع الجامعــي

4.24

1.31

8.20

0.82

4.58

 -2الثقافة الفنية وتدعيم القيم األخالقية

5.29

1.10

8.44

1.28

3.15

0.168

 -3الثقافة الفنية وتنمية السلوك الجمالي

3.43

0.22

7.05

1.25

3.62

0.077

22.29

 -4الثقافــة الفنيــة ومواجــه العنــف والفكــر
الضــال

3.96

1.35

8.36

0.70

4.40

0.019

35.00

% 111.11

 -5الثقافــة الفنيــة والحفــاظ علــى المــوروث
الشــعبي

5.32

1.15

9.02

1.06

3.70

0.041

27.14

% 69.55

 -6الثقافة الفنية ومواكبة الثقافات الحديثة

4.57

1.80

7.50

1.53

2.93

0.137

31.17

% 64.11

الدرجة الكلية

48.47 2.83 26.81

2.49

21.66

0.015

58.69

% 80.79

المحاور

الفرق بين
المتوسطين

معامل
االرتباط

قيمة
ت

نسبة التحسن

0.072

30.97

% 108.02

24.67

% 59.54
% 105.53

قيمة (ت) اجلدولية عند مستوى معنوية (1.984 = )0.05
اسـتخدمت الدليل اإللكتروين التفاعيل لتنميـة الثقافة

أسـفرت نتائـج جدول ( )4عـن وجود فـروق دالة

الفنيـة لطلاب جامعـة احلـدود الشمالية قيـد البحـث

إحصائيـا عند مسـتوى معنويـة ( )0.05بني متوسـطي

لصالـح القيـاس البعدي.

القياسـيني القبيل والبعـدي للمجموعـة التجريبية التي
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ويعـزو الباحـث التحسـن يف تنميـة الثقافـة الفنيـة

والتعلـم ،وتقديـم عـروض أكثـر تفاعلا وتنسـيقا
وتكاملا بين عنارصهـا ،وحيـدث تطـور ًا يف بيئـة

اإللكتروين) إىل فاعليـة اسـتخدام الدليـل اإللكرتوين

االسـتفادة منهـا يف واقـع جمتمعـه .وبذلـك يتحقـق

لـدى طلاب جامعـة احلـدود الشمالية (طلاب

التعلـم ،مما يزيـد من تذكـر املتعلم للمعلومـة وحماولته

املجموعـة التجريبيـة التـي اسـتخدمت الدليـل

صحـة الفـرض األول للبحـث وينـص على وجـود
فـروق دالـة إحصائي ًا بين متوسـطي القياسـيني القبيل

التفاعلي كأحـد أسـاليب التعلم اإللكتروين وما يتميز

بـه مـن تعلـم ذايت وتفاعلي واسـتخدامه للعديـد مـن

والبعـدي للمجموعـة التجريبيـة (التـي اسـتخدمت

الوسـائط التكنولوجيـة الفائقـة واحلديثـة.

الدليـل اإللكتروين) يف تنميـة مسـتوى الثقافـة الفنيـة

وتتفـق هـذه النتيجـة مـع نتائـج دراسـة كل مـن

لـدى طلاب جامعـة احلـدود الشمالية.

(نصـار2011،م) و (اجلريـوي2011،م)و (عبداملنعم

 2-11ال توجـد فـروق دالـة إحصائيـ ًا عنـد

2008م) و(Halsen, 2002)، (Moreno, et al.,

) .2001حيـث إن اسـتخدام التعليـم اإللكتروين

مسـتوى ( )0.05بين متوسـطي القياسـيني القبلي

طلاب التعليم اجلامعـي يف العديد من الـدول العربية

الدليـل التقليـدي) يف تنميـة مسـتوى الثقافـة الفنيـة

والبعـدي للمجموعـة الضابطـة (التـي اسـتخدمت

يسـهم بشـكل كبير يف حتسين العمليـة التعليمية لدى

لـدى طلاب جامعة احلـدود الشمالية ،وجـدول ()5

واألجنبيـة .ويشير الباحـث إىل أن اسـتخدام الدليـل

يوضـح ذلـك.

اإللكتروين التفاعلي يعمل على جتويد عمليـة التعليم

جدول ()5
يوضح دالة الفروق بين القياسيين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة (ن =)70
في تنمية الثقافة الفنية لدى طالب جامعة الحدود الشمالية.
المحاور
 -1مفهــوم الثقافــة الفنيــة وأهميتهــا فــي
المجتمــع الجامعــي
 -2الثقافة الفنية وتدعيم القيم األخالقية
 -3الثقافة الفنية وتنمية السلوك الجمالي
 -4الثقافــة الفنيــة ومواجــه العنــف والفكــر
الضــال
 -5الثقافــة الفنيــة والحفــاظ علــى المــوروث
الشــعبي
 -6الثقافة الفنية ومواكبة الثقافات الحديثة

الدرجة الكلية

القياس القبلي
±ع
س

القياس البعدي
±ع
س

قيمة
ت

نسبة
التحسن

4.30

1.45

6.22

1.14

1.92

0.024

12.48

% 44.65

5.04
3.55

0.89
1.57

7.06
4.62

1.12
1.02

2.02
1.07

0.106
0.170

18.08
12.70

% 40.08
% 30.14

4.11

1.54

6.18

0.86

2.07

0.016

13.75

% 50.36

5.21

1.31

7.83

1.14

2.62

0.052

18.70

% 50.29

4.49
26.60

1.77
2.98

6.37
38.28

1.94
2.85

1.88
11.68

0.119
0.039

10.33
11.41

% 41.88
% 43.91

قيمة (ت) اجلدولية عند مستوى معنوية (1.984 = )0.05
93

الفرق بين معامل
المتوسطين االرتباط

حممد بن صالل الضلعان :أثر دليل الكتروين تفاعلي يف تنمية الثقافة الفنية لدى طالب جامعة احلدود الشمالية

2008م) و (الشـعيبي2014 ،م) .وبذلـك يتحقـق

أشـارت نتائـج جـدول ( )5إىل وجـود فـروق دالة

صحـة الفـرض الثـاين للبحـث وينـص على وجـود
فـروق دالـة إحصائيـ ًا بين متوسـطي القياسـيني القبيل

إحصائيـا عند مسـتوى معنويـة ( )0.05بني متوسـطي

القياسـيني القبلي والبعـدي للمجموعـة الضابطـة يف

والبعـدي للمجموعـة الضابطـة (التـي اسـتخدمت

تنميـة الثقافـة الفنيـة لـدى طلاب جامعـة احلـدود

الدليـل التقليدي) يف تنمية مسـتوى الثقافـة الفنية لدى

الشمالية قيد البحـث لصالـح القياس البعـدي .ويعزو

طلاب جامعـة احلـدود الشمالية.

الباحـث هـذه النتيجـة إىل أن حمتـوى الدليـل التقليدي

 3-11ال توجـد فـروق دالة إحصائي ًا عند مسـتوى

ال يمكـن إغفـال دوره يف تنميـة معـارف ومعلومـات

( )0.05بني متوسـطي القياسـيني البعديني للمجموعة

الثقافـة الفنيـة قيـد البحـث ،كما الحـظ الباحـث أن

التجريبيـة والضابطـة يف تنميـة مسـتوى الثقافـة الفنيـة

املـادة العلميـة للثقافة الفنية قيـد البحث ،أثـارت انتباه

لـدى طلاب جامعـة احلـدود الشمالية ،جـدول ()6

وفضـول وتشـويق الطلاب للتعـرف على حماورهـا

يوضـح ذلك.

وعنارصهـا ،ويتفق مع ذلـك نتائج دراسـة (احلميدان،

جدول ()6
يوضح دالة الفروق بين القياسيين البعديين للمجموعتين الضابطة والتجريبي ( ن =)70
في تنمية الثقافة الفنية لدى طالب جامعة الحدود الشمالية.
المحاور

بعدي ضابطة
±ع
س

 -1مفهــوم الثقافــة الفنيــة وأهميتهــا فــي
المجتمــع الجامعــي
7.06
 -2الثقافة الفنية وتدعيم القيم األخالقية
4.62
 -3الثقافة الفنية وتنمية السلوك الجمالي
 -4الثقافــة الفنيــة ومواجــه العنــف والفكــر
6.18
الضــال
 -5الثقافــة الفنيــة والحفــاظ علــى المــوروث
7.83
الشــعبي
6.37
 -6الثقافة الفنية ومواكبة الثقافات الحديثة
38.28
الدرجة الكلية
6.22

بعدى تجريبية
±ع
س

الفرق بين
المتوسطين

معامل
االرتباط

قيمة
ت

1.14

8.20

0.82

1.98

0.021

18.27

1.12
1.02

8.44
7.05

1.28
1.25

1.38
2.43

0.207
0.041

12.76
10.94

0.86

8.36

0.70

2.68

0.079

18.31

1.14

9.02

1.06

1.19

0.077

9.00

1.94
2.85

7.50
48.47

1.53
2.49

1.13
10.19

0.138
0.029

16.70
20.65

قيمة (ت) اجلدولية عند مستوى معنوية (1.984 = )0.05
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تشير نتائـج جـدول ( )6إىل وجـود فـروق دالـة
إحصائيـ ًا عنـد مسـتوى معنوية ( )0.05بني متوسـطي

املعلومـات ويمنحـه جمـاالت أكبر للفهـم والتذكـر

يف تنميـة الثقافـة الفنيـة لـدى طلاب جامعـة احلـدود

حديثـة ووسـائط متعـددة مـن صـوت وصـورة

القياسـيني البعديني للمجموعتني الضابطـة والتجريبية
الشمالية قيـد البحـث لصالـح املجموعـة التجريبيـة.
ويعـزو الباحـث الفـروق يف القياسـات البعديـة

لصالـح املجموعـة التجريبيـة التي اسـتخدمت الدليل
اإللكتروين التفاعلي ملـا يتضمنـه مـن وسـائط متعددة
وتفاعليـة تعمـل عىل إثـارة اهتامم املتعلمني وتشـويقهم
وزيـادة اإلجيابيـة يف التعلـم ممـا يـؤدى إىل بقـاء أثـر مـا

يتعلمونـه.

كما يـرى الباحـث أن الدليـل اإللكتروين التفاعيل

ويسـاعد املتعلـم على سـهولة الربـط بين عنـارص

واالسـتفادة منهـا ،ملـا هلا من طـرق اتصـال تكنولوجية
ورسـومات ومقاطـع فيديـو ،هيـدف إىل حتقيـق اهلدف

مـن خالل إيصـال املعلومـات للمتعلـم يف أقرص وقت

وأقـل جهـد وأكبر فائـدة .وبذلـك يتحقـق صحـة
الفـرض الثالـث للبحـث وينـص على وجـود فـروق

دالـة إحصائيـا بين متوسـطي القياسـيني البعديين

للمجموعـة التجريبيـة والضابطـة يف تنميـة مسـتوى

الثقافـة الفنيـة لـدى طلاب جامعة احلـدود الشمالية.
ثاين عرش :النتائج

بما حيتويـه مـن معـارف متعـددة عـن مفهـوم الثقافـة
الفنيـة وأمهيتهـا يف املجتمـع اجلامعـي ،وتدعيـم القيـم

األخالقيـة ،وتنميـة السـلوك اجلاميل ،ومواجهـة العنف
والفكـر الضـال ،باإلضافـة إىل احلفـاظ على املـوروث

يف ضوء مناقشـة نتائـج البحث اسـتخلص الباحث

النتائـج التالية.

1 .1فاعليـة الدليـل اإللكتروين التفاعلي للثقافـة
الفنيـة يف تنميـة املعـارف واملعلومـات والثقافة

الشـعبي ،ومواكبـة الثقافـات احلديثـة ،قد تـم عرضها

الفنيـة (مفهـوم الثقافـة الفنيـة وأمهيتهـا يف

داخـل الدليل اإللكرتوين بشـكل جيـذب انتبـاه املتعلم

املجتمـع اجلامعـي ،وتدعيـم القيـم األخالقية،

ويثير دوافعـه للتعلـم كما أهنـا مصاغـة بشـكل جيـد

وتنميـة السـلوك اجلمايل ،ومواجهـة العنـف

و بسيط .

والفكـر الضـال ،واحلفـاظ على املـوروث

وتتفـق هـذه النتيجـة مـع نتائـج دراســــة كل

مـن (القبـاين2008 ،م) و(اجلريـــوي2011 ،م)

الشـعبي ،ومواكبـة الثقافـات احلديثـة) لـدى

اسـتخدام أنماط التعليم اإللكتروين املتنوعـة وخاصة

2 .2الدليـل اإللكتروين التفاعلي لـه تأثير إجيـايب

طلاب جامعـة احلـدود الشمالية.

و) (Halsen, 2002), (Ampa, 2015حيـث إن

مقارنـة بالدليـل التقليـدي يف تنميـة الثقافـة

التفاعلي منهـا ،يسـهم بشـكل كبير يف حتسين عمليـة

الفنيـة لطلاب جامعـة احلـدود الشمالية بما

التعلـم الذايت لـدى املتعلم مقارنـة بالتعليـم التقليدي،
95
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يتضمنـه مـن وسـائط تكنولوجية مشـوقة تزيد

 24/10/2017ﻤنhttp://www.culture.gov. :
jo/node/27130
اجلريـوي ،سـهام .)2011( .تطوير دليل عميل حاسـويب متعدد
الوسـائط ملقـرر تصنيـف حيـوان وقيـاس أثرة على تنمية
املهـارات العمليـة لـدى طالبـات الفرقـة األوىل بكليـة
الرتبيـة للبنـات بالريـاض .املؤمتـر الـدويل الثـاين للتعليم
اإللكتروين والتعليم عن بعـد ،الرياض ،اململكـة العربية
السعودية.
احلميـدان ،محـد .)2008( .دور الربامـج التعليميـة للرتبيـة
الفنيـة يف التعريـف باحلـرف الشـعبية .رسـاله ماجسـتري
غير منشـورة ،جامعـة امللك سـعود ،كليـة الرتبية ،قسـم
الرتبيـة الفنيـة.

مـن فـرص التعلـم الـذايت.

3 .3العمـل على تكويـن الفكـر املعلومـايت
اإللكتروين بين طلاب جامعـة احلـدود

الشمالية متهيـدا لبنـاء املجتمـع السـعودي
ا ملعـا رص .

ثالث عرش :التوصيات واملقرتحات

1 .1رضورة اسـتخدام الدليل اإللكتروين التفاعيل

ﺨﻠﯿل ،ﺴﻤﯿﺔ  .)2010(.أﺴﺎﺴﯿﺎت اﻟﺘﺜﻘﯿف اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﺒﺎﻟﻔن
اﻟﺘﺸﻛﯿﻠﻲ .اﻟﻘﺎﻫـرة :ﻤﻛﺘﺒﺔ اﻻﻨﺠﻠو اﻟﻤﺼرﯿﺔ.
دقمـان ،حنـان .)2001( .منهـج مقتـرح لتنميـة التـذوق الجمالـي
لغيـر المتخصصيـن مـن شـباب الجامعات.رسـالة دكتـوراه
غيـر منشـورة  ،كليـة التربيـة الفنيـة ،جامعـة حلـوان،
حلـوان :مصـر.
ﺴﻌﯿد ،أﺤﻤد و اﻟﻛﻨدري ،ﻋﺒﯿر  .)2014(.ﺘوظﯿف ﻤﺴﺘﺤدﺜﺎت
اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ ﻓﻲ إﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺔ اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺘرﺒﯿﺔ اﻟﻔﻨﯿﺔ.
ﻤؤﺘﻤر دور اﻟﻔن واﻟﺘرﺒﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸرﯿﺔ ،ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘرﺒﯿﺔ
اﻟﻔﻨﯿﺔ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺤﻠوان ،ﺤﻠوان :ﻤﺼر.

لتنميـة الثقافـة الفنيـة بجميـع اجلامعـات

السـعودية إسـهاما يف االرتقـاء بالثقافـة العامـة.

2 .2االهتمام بتطويـر مقـررات التعليـم اجلامعـي
بما يشـتمل على وسـائط تكنولوجيـة تفاعليـة
حديثـة ومتنوعـة مثـل الدليـل أو الكتـاب

اإللكتروين التفاعلي.

3 .3إجـراء دراسـات مماثلـة يف جامعـات أخـرى
ومقارنـة نتائجهـا بما توصلـت لـه هـذه

الشـعيبي ،حبيبـة .)2014( .فعاليـة اختلاف واجهـة تفاعـل
الكتـاب اإللكتروين يف حتصيـل مفاهيـم وحـدة الصوت يف
مـادة الفيزيـاء لطالبـات الصف الثـاين ثانوي بمدينـة جدة.
رسـالة ماجسـتري غير منشـورة ،جامعـة امللك عبـد العزيز،
جد ة .
الشـهري ،عبـداهلل .)2006( .دور الرتبيـة الفنيـة يف املحافظـة
عىل املـوروث الشـعبي السـعودي .جملـة كليـة الرتبية-عني
شـمس.334 - 321 ،)3(30 ،
الطاهـر ،رشـيدة وعطيـه ،رضـا .)2012( .جـوده التعليـم
اإللكتروين رؤيـة معـارصة .اإلسـكندرية :دار اجلامعـة
اجلديـدة.

الدراسـة.

املصادر واملراجع
ً
أوال :املراجع العربية
أﺤﻤد ،رﺤﺎب  .)2012(.دور اﻟﻔن ﻓﻲ ﺘطﻬﯿر اﻟﻨﻔس ﻀد
اﻟﻌﻨف ودورﻩ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺤس اﻟﺠﻤﺎﻟﻲ .ﻤﺠﻠﺔ ﺒﺤوث
ﻓﻲ اﻟﺘرﺒﯿﺔ اﻟﻔﻨﯿﺔ واﻟﻔﻨون.281-260 ،35 ،
إﺴﻤﺎﻋﯿل ،اﻟﻐرﯿب  .)2009(.اﻟﻤﻘررات اﻹﻟﻛﺘروﻨﯿﺔ –
ﺘﺼﻤﯿﻤﻬﺎ – إﻨﺘﺎﺠﻬﺎ – ﻨﺸرﻫﺎ – ﺘطﺒﯿﻘﺎﺘﻬﺎ – ﺘﻘوﯿﻤﻬﺎ.
اﻟﻘﺎﻫـرة :ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺘب.
ﺠرار ،ﺼﻼح .)2012( .دوراﻟﺜﻘﺎﻓﺔ .ﺘم اﻟرﺠوع إﻟﯿﻬﺎ ﺒﺘﺎرﯿﺦ
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 حماكاة لقصص حقيقيـة ألداء املعلامت أثناء/ هيـدف البحث احلايل الكشـف عن أثر أنماط املحاكاة اإللكرتونيـة الثالثة (حماكاة لتمثيـل أدوار افرتاضية لألداء املثـايل:ملخـص البحـث
كام هيـدف إىل توظيف الشـبكات االجتامعية.) حماكاة تنفيذ معايير هيئات إعداد معلمـي الرتبية اخلاصة/التدريـس للتلميـذات ذوات صعوبـات التعلـم مـن خالل الرسد القصصي
وتم بنـاء نمـوذج تصميم تعليمي. ولـه مسـتوى واحـد فقط وهو اسـتخدام أفضـل نمط يتيـح تطبيقات تعليميـة وأدوات تسـهل التواصل مـع ذوي صعوبـات التعلم،عبر الويـب
 وتـم أيضا تصميم وتوظيف الشـبكات االجتامعية من خالل إنشـاء، كما تم تصميم ونرش موقـع إلكرتوين تفاعيل للبحـث وفق أنامط املحـاكاة اإللكرتونية،يوضـح مراحـل البحـث
واسـتخدم البحث احلايل أدايت مقياس مهـارات التطور املهني. مرتبطـة بموقـع البحث لعرض تطبيقات املحـاكاة وللتواصل مع معلامت ذوي صعوبات التعلمFacebook صفحـة
 معلمة من معلامت ذوي صعوبـات التعلم يف اململكة84  وتم تطبيق هـذه األدوات عىل عينة قوامهـا. و بطاقة مالحظـة األداء املهاري،ملعلمات التلميـذات ذوات صعوبـات التعلـم
 كام أشـارت، يف بناء املعرفة تشـاركيا بين معلامت ذوي صعوبات التعلمFacebook  وأظهـرت النتائـج األثر الفعال الـذي أحدثه املوقع اإللكتروين وصفحة.العربيـة السـعودية
. لالرتقاء بمهارات وقدرات منسـويب التعليم2030 النتائـج إىل إكسـاهبن مهـارات التطـور املهني بما يتوافق مع رؤية اململكـة العربية السـعودية
. صعوبات التعلم، مهارات التطور املهني، الشبكات االجتامعية، املحاكاة اإللكرتونية:كلامت مفتاحية
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Abstract: The current research aims at detecting the impact of the Three Electronic Simulation Patterns across the web, 1- Simulation to represent
virtual roles for the ideal performance for teachers of students with learning disabilities (LD). 2- Simulation of real stories for teachers’ performance
during teaching students with LD through storytelling. 3- Simulation of the execution of standards set through the standards-setting bodies of teachers
in the field of special education; It also aims to employ social networks across the web.
The research tools included: Designing and building an interactive website based on electronic simulation patterns, design and employment of
social networks (Facebook) to provide educational applications and tools to facilitate communication with teachers of students with LD, the scale of
professional development skills for teachers of students with LD, and the Skill Observation Performance card. The tools were applied to a sample of
84 teachers of students with LD in the KSA.
The results pointed out the effective impact of the website on electronic simulation patterns and social networking networks through the web in building
knowledge between teachers of students with LD based on the model of educational design and using the scale of skills of professional development
and the Skill Observation Performance card according to the vision of 2030.
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مقدمة :

تلعـب الثـورة التكنولوجيـة التـي نعيشـها اليـوم

متعلـم قـادر على حتمـل املسـؤولية واختـاذ القـرارات
مسـتقب ً
ً
وانطالقـا من هذه الرسـالة جـاءت «الرؤية»
ال،

املعلـم واملتعلم ،ممــا ينعكس بالفعل عىل حتسين كفاءة

يف ضـوء السياسـة التعليميـة للمملكـة ،ورفـع جـودة

دورا أساسـيا يف جمـال التعليـم وتطويـره ويف خدمـة

العمليـة التعليميـة ،وباألخـص يف جمـال تعليـم ذوي
صعوبات التعلـم ،حيث أصدرت احلكومـة الفيدرالية

لتوفير فرص التعليـم للجميـع يف بيئة تعليمية مناسـبة

خمرجاتـه ،وزيـادة فاعليـة البحـث العلمـي ،وتشـجيع
اإلبـداع واالبتـكار ،وتنميـة الرشاكـة املجتمعيـة،

األمريكيـة (U.S. Department of Education.

واالرتقـاء بمهـارات وقـدرات منسـويب التعليـم.

التعلـم يمثلـون أكثـر مـن نصـف عـدد التالميـذ

التعليـم ،هتدف إىل إعـادة النظر يف طريقة إعـداد املعلم

 )2002bتقريـرا يفيـد بـأن التالميـذ ذوي صعوبـات
املعوقين بصفـة عامـة .ومـن أشـكال الثـورة العلميـة

التكنولوجيـة التـي أثـرت يف التعلــيم ،والتـي أثبتـت
الدراسات فاعليتها :تكنولوجيــا املحاكــاة بالكمبيوتر

وأنماط اسـتخدامها ؛ كالواقـع االفترايض والــذكاء
االصـطناعي والـنظم اخلبيــرة (توفيق2003،م ،ص:

.)246

يسـتدعي ذلـك وضـع فلسـفة جديـدة لتطويـر

وباألخـص معلـم ذوي صعوبـات التعلـم ومواكبتـه

لـكل مـا هـو جديـد .حيـث يواجـه معلـم ذوي
صعوبـات التعلـم صعوبـة يف اختيـار اإلستراتيجيات

والطرق الرتبوية املناسـبة لتالميذه مـن ذوي صعوبات
التعلـم واالسـتفادة إىل أقصى حـد ممكن من اسـتخدام
التكنولوجيـا سـواء يف الفصـول الدراسـية أو يف املنزل

يشـهد التعليـم يف اململكـة العربيـة السـعودية قفزة

يف حـل اللغة املكتوبـة ،والقراءة ،واالسـتامع ،والذاكرة

وتوقعات املسـتقبل على أننا مقبلون عىل عرص جديــد

والتعلـم ممتعـة ومنتجة وتسـاعد عىل عالج مشـكالت

نوعية مـن التغريات ،حيـث « تؤكد الوقائـع املعارصة،
خيتلـف اختالفـا جذريـا عـن عـامل اليـوم ،فالتطورات
اهلائلة والتغيــرات املتزايــدة فــي عمقهــا واتسـاعها

وتأثريهـا عىل خمتلف جوانـب احلياة ،وخمتلـف امليادين

واملواقـع اقتصاديـا واجتامعيــا وسياسـيا وعلميـا
وتعليميـا» (سـكران 1999 ،م ،ص.)25 :

مع التقـدم العلمـي والتقنـي والبحثي اهلائـل ،جاء

إعلان «رؤيـة اململكـة العربيـة السـعودية »2030
ً
وداعما ملسيرهتا ،لبنـاء جيـل
مواكبـ ًا لرسـالة التعليـم

ومشـاكل الرياضيـات ،ممـا جيعـل عمليـة التعليـم

األطفـال ذوي صعوبـات التعلـم وحتسين حياهتـم

). (Adebisi, Liman, & Longpoe,2015

حيث أشـار اهلـدف ( )9من مرشوع اإلستراتيجية

الوطنيـة لتطويـر التعليـم العـام يف اململكـة العربيـة
السـعودية إىل «زيـادة فعاليـة التقنيـة يف رفع مسـتويات
األداء وحتسـينه» والـذي ينـدرج حتتـه عـدد مـن
اإلجـراءات املهمـة ،تضـم بنـاء البنيـة التحتيـة

اإللكرتونيـة املتوائمـة مـع التقـدم التقنـي يف القـرن
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احلـادي والعرشيـن ،وتطويـر بوابـة وطنيـة للتعليـم،

واملحـاكاة كلمـة تعنـي التقليـد بعمومهـا وقـد

املعلمين على توظيـف التقنيـة يف عمليـات التعليـم

أنـواع كثيرة ومتفرعـة ،وقـد تـم التعامل مـع املحاكاة
تربويـ ًا كأسـلوب تعليمـي ،يسـاعد على التعلـم مـن

وتطويـر املحتـوى اإللكتروين التفاعلي ،وبنـاء قـدرة

اسـتخدمت املحـاكاة يف العديـد مـن املجـاالت وهلـا

والتعلـم ،وتطويـر مـدارس افرتاضيـة ،وتطويـر
منظومـة التطويـر املهنـي للمعلمين تقنيـ ًا ،وإنشـاء

خلال التقليـد والنمذجـة ،وهـي جتريـد أو تبسـيط

القائمـة على البيانـات.

يوضـع املتعلم يف نظـام أو بيئة مشـاهبة للبيئـة التي يراد

نظـام املـؤرشات الرتبويـة لتسـهيل عملية صنـع القرار

لبعـض املواقـف املسـتمدة مـن احليـاة احلقيقيـة ،حيث

وقـد حـدد مشروع امللـك عبـداهلل لتطويـر التعليم

منـه التعامـل معهـا ،ويعطـى أدوات مشـاهبة لألدوات

التعلـم ملعرفتهـا والقـدرة على أدائهـا وتنفيذهـا يف

املعلـم يف تصميمـه ليكتسـب اخلبرة املطلوبـة دون

العـام ( )19معيـارا مطلوبا من قبل معلمـي صعوبات
التخصـص التدريسي وطـرق التدريـس للمـواد التـي

تظهـر فيهـا صعوبـات التعلـم واملهـارات املرتبطـة
بالتخصـص ومـا يتصـل هبـا مـن ممارسـات تدريسـية
فاعلـة تشـمل اسـتخدام إستراتيجيات التدريـس

اخلاصـة.

التـي عليه أن يسـتخدمها ويعيش املوقف الذي شـارك
خماطـرة أو تكليـف (رسايـا 2007 ،م).

لكـي نضمن االندمـاج الكامل للمتعلـم يف مواقف

التعلـم ،فعلى املعلـم أن يقـوم بتوفير الفرص املناسـبة

التـي حتاكـي مواقـف تطبيـق املعرفـة املتعلمـة يف البيئة

الواقعيـة ) ،)Fulkert, 2000ومـن هنـا تعـد املحـاكاة

تعـرف املحـاكاة احلاسـوبية نظريـ ًا بأهنـا «جمموعـة

احلاسـوبية بيئـة تعلـم حقيقيـة حتتـوي على خطـوط

تـم تصميمهـا بطريقـة تتشـابه مـع املواقـف احلياتيـة

تطويـر مـواد تعليمية حتاكـي الواقـع ،لتحقيـق أهداف

مـن التوجيهـات واإلرشـادات التعليميـة اإللكرتونية،
الفعليـة ملحـاكاة موقـف أو طريقـة عمـل أو أداء مهمة
مـا وفقـا خلطـوات معينـة» ،وتعـرف إجرائيـ ًا بأهنـا:

«بيئـة إلكرتونيـة صممت لعرض خطـوات وإجراءات
تشـغيل األجهـزة املكتبيـة احلديثـة واسـتخدامها،
وتتضمن خطوات تشـغيل األجهزة املكتبيـة وصيانتها
واملحافظـة عليهـا ،ويمكن أن يتعلمهـا الطالب بصورة

فرديـة أو بصـورة مجاعيـة يف بيئـة تعلـم إلكرتونيـة

صممـت هلـذا الغـرض» ).(Horton, 2012, p.156

إرشـادية منظمـة ومتفاعلـة مـع بعضهـا؛ تـؤدى إىل
حمـددة وموجهـة إىل نـوع معني مـن املتعلمين يف ضوء

مفاهيـم ،ومبـادئ التعلـم النظريـة.

تشير نتائـج العديـد من الدراسـات التـي أجريت،
أن هنـاك اهتاممـ ًا بمجـال املحـاكاة ،حيـث سـعت
دراسـة العصيمـي( )2015إىل الكشـف عـن واقـع
اسـتخدام التقنيـات التعليمية احلديثـة يف غرفة املصادر

والصعوبـات التـي يواجهـا معلمـو ذوي صعوبـات

التعلـم ،والتعـرف على أثـر عـدد سـنوات اخلبرة
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والـدورات التدريبيـة على اسـتخدام معلمـي التالميذ

وأشـارت دراسـة عبدالعـال واملليحـي ( 2016م)

القصيـم .وقـد طبقت الدراسـة على ( )67معلام ذوي

لـدى معلمات صعوبـات التعلـم للمرحلـة االبتدائيـة

ذوي صعوبـات التعلـم للتقنيـات التعليميـة يف منطقـة

صعوبـات التعلـم .وتوصلـت نتائـج الدراسـة إىل أن

املتوسـط العـام لفقـرات« مـا واقـع اسـتخدام معلمي
التالميـذ ذوي صعوبـات التعلم للتقنيـات التعليمية يف

غرفـة املصـادر» تعبر عن اسـتخدام متوسـط مـن قبل

معلمـي ذوي صعوبـات التعلـم للتقنيـات التعليميـة.
واملتوسـط العـام لفقـرات« مـا هـي الصعوبـات التـي

حتـد مـن اسـتخدام معلمـي التالميـذ الذيـن لدهيـم

صعوبـات تعلـم للتقنيـات التعليميـة» تعبر عـن أن
هنـاك صعوبـات حتـد مـن اسـتخدام هـذه التقنيـات،
ولكـن بصـورة متوسـطة.

كشـفت دراسـة البلـوي (2014م) عـن درجـة

مسـامهة تقنيـات التعليـم يف مشـاركة طلاب ذوي
صعوبـات التعلـم يف العمليـة التعليميـة يف مـدارس

إىل قيـاس مـدى تفعيـل مسـتودعات التعلـم الرقميـة

يف مدينـة الريـاض .حيـث متثـل عينـة الدراسـة (20
معلمـة) تـم اختيارهـم بطريقـة عشـوائية لإلجابـة عن

أداة الدراسـة .وأظهـرت النتائـج أن تفعيـل اسـتخدام

مسـتودعات التعلـم الرقميـة لـدى معلمات صعوبات
التعلـم كان بمتوسـط ( 2.392مـن  )3وهـو متوسـط
يقـع يف الفئـة األوىل .وقـد وافـق أفـراد الدراسـة على
إجيابيـات تفعيـل مسـتودعات التعلـم الرقميـة لـدى

معلمات صعوبـات التعلـم للمرحلـة االبتدائيـة

بمتوسـط ( 2.491مـن  )3وهو متوسـط يقـع يف الفئة
األوىل .كما توافقـوا عىل معوقـات تفعيل مسـتودعات

التعلـم الرقميـة لـدى معلمات صعوبـات التعلـم

للمرحلـة االبتدائيـة بمتوسـط ( 2.36مـن  )3وهـو

متوسـط يقـع يف الفئـة األوىل.

حمافظـة العلا .وتكونـت عينـة الدراسـة مـن ()213
ً
معلما لـذوي صعوبـات التعلـم .وأظهـرت نتائـج

برنامـج حموسـب يف تدريـس مهـارات القـراءة

طلاب ذوي صعوبـات التعلـم يف العمليـة التعليميـة

يف الصـف الثالـث األسـايس ،والتعـرف على أثـر

الدراسـة أن درجة مسـامهة تقنيات التعليم يف مشـاركة
جـاءت متوسـطة ،كام بينـت النتائج عدم وجـود فروق
ذات داللـة إحصائيـة يف وجهـة نظـر املعلمين حـول

كما هدفـت دراسـة بـدران (2008م) إىل تصميـم

األساسـية لـذوي صعوبـات التعلـم املحـددة بالقراءة
اسـتخدام الربنامـج املحوسـب يف تدريـس مهـارات

القـراءة األساسـية لـذوي صعوبـات التعلـم املحـددة

درجة مسـامهة تقنيات التعليم يف مشـاركة طالب ذوي
صعوبـات التعلـم يف العملية التعليميـة ،تبع ًا الختالف

غير املحوسـبة ،ومقارنـة أثـر اسـتخدام الربنامـج

اخلربة.

التالميـذ باختلاف جنسـهم .وقـد اسـتخدم الباحـث

متغيرات التخصـص ،واملؤهـل العلمـي ،وسـنوات

بالقـراءة يف الصـف الثالث األسـايس مقارنـة بالطرائق
املحوسـب يف تدريـس مهـارات القراءة األساسـية بني
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اختبـار ًا حتصيليـا يف مهـارات القـراءة ،باإلضافـة إىل

التطويـر والتجديــد .ويمكـن القـول إن النمـو املهني

لقيـاس اجتاهـات التالميـذ نحـو التعلـم باحلاسـوب.

كفايتهـم اإلنتاجيـة ،ورفع مســتوى أدائهـم الوظيفي،

برنامـج حموسـب لتعليـم مهـارات القـراءة ،واسـتبانة
وقـد أشـارت نتائـج الدراسـة إىل أنـه يمكن اسـتخدام
إستراتيجية التعلـم بمسـاعدة احلاسـوب يف تعليـم

مهـارات القـراءة للتالميـذ ذوي صعوبـات التعلـم يف

الصـف الثالـث األسـايس.

هـو زيـادة فعاليـة عمـل املعلمين عـن طريـق حتسين

وتنميـة قدراهتـم وإمكاناهتـم وإنعـاش معلوماهتـم
وجتديـد خبــراهتم ملواجهــة املواقــف التعليميــة

واسـتغالل كل مـا حوهلم لتحقيـق األهـداف املرجوة،

كما عـرف عبـد السلام (2000م) التطويـر املهنـي

أمـا دراسـة (آل املحيـا 2008 ،م) ،فقـد هدفت إىل

للمعلم بأنه «الفرص املناسبة للتعلــيم والتعلم  ،والتي

 E-Learning 2.0على مهـارات التعليـم التعـاوين

ختصصــهم وتدريســها وتعلمهـا ،وهو الفـرص التي

قيـاس أثـر اسـتخدام اجليـل الثـاين للتعلـم اإللكرتوين
لـدى طلاب كليـة املعلمني ىف أهبـا .وقد تألـف جمتمع
الدراسـة مـن ( 51طالبـا) ،وتوصلـت الدراسـة إىل
انخفـاض مسـتوى التعليـم التعـاوين بين املجموعتني

(جمموعـة تعلمـت بواسـطة أسـلوب التعليـم التعاوين
باسـتخدام اجليـل الثـاين مـن التعليـم اإللكتروين،
وجمموعـة تعلمـت بواسـطة أسـلوب التعليـم التعاوين
املعتمـد على التعلم اإللكتروين التقليـدي) .ومل توجد

فـروق ذات داللـة إحصائيـة يف التعليـم التعـاوين بين

جمموعـة اجليـل الثـاين للتعليـم اإللكتروين وجمموعـة

التعلـم اإللكتروين التقليديـة.

سـيحتاجها املعلمـون لتطويـر فهمهـم عـن جمـاالت
تتوفـر هلم لالشتراك يف الدراسـة والبحـث يف تدريس
ختصصهـم ،وهـو عملية مسـتمرة مـدى احلياة تسـاعد

يف تنميـة معارفهـم وأفكارهـم ومعتقداهتـم وفهمهـم
وقدراهتـم  ،ومتتـد مـن خبرات وبرامـج اإلعـداد قبل
اخلدمـة وحتى خـبرات الــتعلم الــذايت واملسـتمر يف

أثنـاء اخلدمـة إىل هنايـة املسـتقبل املهنـي».

دورا ًّ
مهم
تلعـب برامـج التطويـر املهني للمعلمين ً

جيـدً ا وتطويـر قدراهتـم.
يف إعـداد املعلمين إعـدا ًدا ّ
ويشـارك معظـم املعلمين يف برامـج التطويـر هـذه

بصـورة أو بأخـرى؛ حيـث ذكـرت وزارة الرتبيـة

ويعـرف التطـور املهنـي يف معظـم األدبيـــات

والتعليـم األمريكيـة أن معظـم املعلمين يشـاركون يف

املــنظم لتحسين ظـروف التعليم ومصـادره ،ومهامت

حمـدودة جـدًّ ا؛ فمعظمهـم يشـارك مـا بين سـاعة

)(Alfonso, Geral & Neville, 1981أنـه اجلهــد

حتسين أداء املعلمني عملية شـاملة هتــدف إىل متكـين
ٍ
عـال من
مجيــع املعلمين ،مـن املحافظـة عىل مسـتوى
أدائهـم ،وهتيئتهـم ألدوار جديـدة تقتضيهـا متطلبـات

هـذه الربامـج عـادة ،غير أن مـدة مشـاركتهم تكـون
وثماين سـاعات أو بما ال يزيـد عـن يوم واحد .وتشير

الدراسـات إىل أن جـودة برامج التطويـر املهني ومدهتا

مساعدة عىل حتسني املامرسة التعليميــة والتأثيــر علـى
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قـدر التفاعـل املهنـي واجلمعـي
يف املدرسـة ُت ّ

حتصيــل الطـالب.

بحسـب وزارة الرتبيـة والتعليـم األمريكيـة ،فـإن

الفعالـة هـي الربامـج التـي
برامـج التطويـر املهنـي ّ
ّ
بالرتكيـز على التحسين الفـردي واجلمعـي
تتصـف
وتعـزز البحـث املتواصـل اهلـادف إىل
واملؤسسي،
ّ

حتسين احليـاة املدرسـية اليوميـة.

بين املعلمين ،مثـل :التخطيـط ،واملشـاركة،
والتقويـم ،والتعلـم اجلامعـي.

وتبعـا ملـا أظهرتـه نتائـج دراسـة أمريكيـة أجريـت
ً

يف عـام 2001م ،فإنـه على الرغـم مـن أن  96%مـن

معلمـي املـدارس احلكوميـة أبلغـوا عـن مشـاركتهم

دورا ً
مهما يف التطويـر
يلعـب اإلرشاف الرتبـوي ً

يف نشـاطات تطويـر مهنـي ،فـإن  30%فقـط شـاركوا

املامرسـات الصفيـة الفاعلـة .وقـد ظهـرت أربـع

جمـال حمـدد ،وأن  15%تلقـوا تسـع سـاعات أو أكثر يف

املهنـي بتزويـد املعلمين بالتغذيـة الراجعـة عـن

إستراتيجيات رئيسـة لتعزيـز النمـو املهنـي للمعلمني

مـن خلال اإلرشاف ،هـي:

 1 .1جيـب أن تكـون عمليـة تطوير املعلمين عملية
مسـتمرة« ،مدفوعـة بالنمذجـة ،والتدريـب

العملي ،وحـل املشـكالت بالتعـاون».

يف التطويـر املهنـي الـذي يتضمـن دراسـة معمقـة يف
تدريـب مـن هـذا النـوع.

يف اململكـة العربيـة السـعودية تـويل سياسـة التعليم

أمهيـة بالغـة للتدريـب الرتبـوي باعتبـاره دعامـة مـن
دعائـم التطـور املهنـي للمعلمين ،فقـد نصـت املـادة

( )195بـأن على اجلهـات املختصـة أن تعطـي عنايـة

2 .2حيتاج املعلمـون إىل املشـاركة الفردية واجلامعية

كافيـة للـدورات التدريبيـة والتجديديـة لرتسـيخ

والتقويـم ،والتجربـة ،وتطويـر طرائـق

(الكثيري والنصـار 1426 ،هــ) .وقـد بذلـت وزارة

يف املهمات التعليميـة املدرسـية ،واملالحظـة

التدريـس ،ليمكنهـم تكويـن فهـم أفضـل
لعمليـات التع ّلـم والتطويـر مـع األخـذ يف
االعتبـار بيئاهتـم التعليميـة وطالهبـم.

اخلبرات وكسـب املعلومـات واملهـارات اجلديـدة
الرتبيـة والتعليـم يف اململكـة العربيـة السـعودية  -عىل
مـدى السـنوات املاضيـة  -جهـود ًا كبيرة وكثيفـة

يف تدريـب املعلمين وإعدادهـم ،وهتيئـة الظـروف

3 .3هبـدف متكين املعلمين مـن ممارسـة التوجيـه

والتسـهيالت لذلك ،وإعداد اخلطـط والربامج الالزمة

التـي ُتالئـم مسـتويات املعلمين وحاجاهتـم

يـأيت مشروع التطويـر املهنـي للمعلمين كجـزء

الذايت ،على اإلداريني اختيـار طرائق اإلرشاف
التطويريـة.

 4 .4لتعزيـز نشر األفـكار واملشـاركة يف التعليـم،
على اإلداريين العمـل على ترسـيخ ثقافـة

لالرتقـاء بمسـتوى أداء املعلـم املهنـي والرتبـوي.

مـن حزمـة متكاملـة مـن برامـج ومشـاريع اخلطـة
اإلستراتيجية لتطويـر التعليـم العـام يف اململكـة ،التي

صممـت بعنايـة وفـق منهجيـة التعلـم املتمازج لدعـم
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املعلـم حتـى يتمكـن مـن القيـام بـدوره يف إطـار مـن

معلما ومعلمـة .ولتحقيـق أهـداف الدراسـة ،تـم بنـاء
أداة تكونـت مـن ( )74مـؤرش ًا موزعـة على أربعـة

احتياجـات املعلـم من خلال تقديم حمتـوى تدريبي يف

ذا درجـة انطبـاق مرتفعـة وهو :بعـد «أهـداف برنامج

الوعـي والفهـم لطبيعـة مسـؤولياته وواجباتـه املهنيـة
والتعليميـة .وتتنـوع مكونـات هـذا الدعـم لتحقـق

أوعيـة خمتلفـة تـم العمـل فيها ضمـن إطـار رشاكة مع
بيـوت خبرة عامليـة وإقليميـة وحمليـة .وهيتـم املرشوع

بمجـال التطويـر املهنـي للمعلمني ،حيث سـيتم تطوير
مسـتوى املهـارات األساسـية املهنيـة وذلـك ضمـن
جمـاالت تعليميـة وتربوية متنوعة .كما يتضمن املرشوع
تدريـب املعلـم على حقيبـة «التدريـب اإللكتروين»

التـي تـم إطالقهـا مـع بدايـة العـام الـدرايس احلـايل،

لتكـون انطالقـة جديـدة يف تفعيـل املنهجيـات احلديثة
يف التطويـر املهنـي املعتمـدة على التعلـم املتمازج.

أبعـاد رئيسـة .وأظهـرت النتائـج أن هناك بعـد ًا واحد ًا
التدريـب املهنـي «بمتوسـط حسـايب بلـغ ()2.53

يف حين وجـود ثالثـة أبعـاد رئيسـة انطبقـت بدرجـة
متوسـطة وهـي عىل التـوايل :بعـد «سمات وخصائص
املدربين» بمتوسـط حسـايب مقـداره ( )2.24وبعـد

«حمتـوى الربامـج ومضامينهـا» بمتوسـط حسـايب
( )2.11وبعـد «اجلانـب اإلداري والتنظيمـي» يف
املرتبـة األخيرة وبمتوسـط حسـايب بلـغ (.)2.00
وبلـغ املتوسـط احلسـايب للدرجـة الكلية ألبعـاد األداة

( .)2.25كما أظهـرت النتائـج عـدم وجـود فـروق

تشير أدبيـات الرتبية اخلاصـة إىل وجـود اتفاق عام

ذات داللـة إحصائيـة ( )α =0.05تعـزى ألثـر اخلربة

اخلاصـة يف الـدول املتقدمـة والناميـة على حـد سـواء؛
اسـتدراك ًا للتطـورات العامليـة املعـارصة يف جوانبهـا

نتائـج الدراسـة إىل وجود فـروق ذات داللـة إحصائية

عنـد مسـتوى ( )α = 0.05تعـزى ألثر نوع املدرسـة.

قادريـن على تنـاول اخلبرات واملهـارات العامليـة يف

التعـرف على واقـع التطور املهنـي ملعلمـي الرياضيات

على أمهية تطويـر نظم التدريـب املهني ملعلمـي الرتبية

العلميـة واملعرفيـة واالجتامعيـة والثقافيـة ليكونـوا

هـذا املجـال كمصـدر مهـم يف تطويـر النظـم التعليمية
والتكيـف معهـا ورسـم سياسـاهتا(Crowe& Vento

).2001

يف مجيـع األبعـاد ويف الدرجـة الكلية .يف حني أشـارت

كما هدفت دراسـة البلوي والراجـح( 2012م) إىل

ومعلامهتـا يف عشر إدارات تعليـم يف اململكـة العربيـة
السـعودية خلال الثالث سـنوات املاضية ،والكشـف

هدفت دراسـة اخلطيـب (2015م) إىل تقييم برامج

عـن معوقـات تطورهـم املهنـي .وقـد شـملت عينـة
ً
معلما و 263معلمـة .وتوصلـت
الدراسـة 363

أثنـاء اخلدمـة يف املـدارس احلكوميـة واخلاصـة مـن

عينـة الدراسـة هي االسـتفادة مـن تقاريـر وتوجيهات

التدريـب املهني ملعلمـي الطلبة ذوي صعوبـات التعلم

وجهـة نظرهـم ،وتكونـت عينـة الدراسـة مـن ()40

الدراسـة إىل أن أكثر أنشـطة التطور املهني ممارسـة لدى

املشرف الرتبـوي ،والتواصل مـع أولياء األمـور لرفع
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مسـتوى األداء التدريسي ،أمـا أقلهـا فقد متثل يف تسـع

ممارسـات منهـا :التعاون مـع جهات أو أفـراد يف إجراء
أبحـاث تربوية بحيـث يكون للمعلـم دور بحثي حمدد.
وأجـرت قسـتي (2008م) دراسـة هدفـت إىل

بنـاء تصـور مقترح للتطويـر املهنـي الـذايت للمعلامت
يف ضـوء واقـع ممارسـته مـن قبـل املعلمات ووفـق
االجتاهـات املعـارصة .وتكونـت عينـة الدراسـة مـن

( )37مرشفـة و  210معلمـة .ومـن أهـم نتائـج

الدراسـة أن أكثـر أسـاليب التطور املهني ممارسـة من
قبـل املعلامت هـي الـدورات التدريبيـة تليهـا القراءة

يف الكتـب والدوريـات واملصـادر اإللكرتونيـة.

وأن أكثـر معوقـات التطويـر املهنـي للمعلمات كثـرة
احلصـص وازدحـام الفصـول وقلـة وعـي املعلمات
بالتطويـر املهنـي وانعـدام احلوافـز التشـجيعية.

سـعت دراسـة (أبـو الليـف 2015،م) إلعـداد

معلمـة صعوبـات التعلـم يف مـدارس التعليـم العـام
وذلـك بعد دراسـتها األكاديمية والتـى تنتهى بدورها

األساسـى ىف إعـداد وتنفيـذ اخلطـة الفرديـة للعلاج

الرتبـوى لـكل حالة مـن حـاالت صعوبـات التعلم.
وهدفـت الدراسـة إىل إبـراز دور معلمـة صعوبـات

التعلـم ىف ضـوء معايير اجلـودة ىف النظـام التعليمى.
وتكونـت عينة الدراسـة مـن ( )15معلمـة صعوبات

تعلـم ىف مـدارس التعليـم العـام باجلبيـل الصناعيـة
-املنطقـة الرشقيـة باململكة العربية السـعودية -والتى

تطبـق برامـج صعوبـات التعلـم .وتكونـت أداة
الدراسـة مـن اسـتامرة مقابلـة شـخصية معـدة هلـذا

الغـرض مكونـة مـن  40عبـارة موزعـة على أربعـة
أبعـاد ،ينـدرج حتـت كل ُبعـد جمموعـة مـن العبارات
التـي تـدور حولـه وفقـ ًا لألبعـاد اآلتيـة على التوايل:

(معايير إعـداد معلمـة صعوبـات التعلـم  -التقييـم
والتشـخيص املبدئـى -إعـداد البيئة الصفيـة -إعداد

وتنفيـذ الربنامـج الرتبوى الفـردى) ،وتوصلت نتائج
الدراسـة إىل احلاجة املاسـة لتطبيق معايير اجلودة عند

إعـداد معلمـة صعوبات التعلـم وإبراز دورهـا املميز
والرئيـس ىف تطويـر العمليـة التعليميـة.

كما هدفـت دراسـة ) (Hamadneh, 2016إىل

حتديـد مسـتوى اإلبـداع الوظيفـي لـدى املعلمين

ذوي صعوبـات التعلـم من وجهة نظرهـم يف اململكة
العربيـة السـعودية ،وفقـا لنـوع اجلنـس واملؤهـل

العلمـي وسـنوات اخلبرة .حيـث تكونـت عينـة
الدراسـة مـن  80معل ًام مـن الذكور واالنـاث ،الذين
تـم اختيارهـم عشـوائي ًا مـن مـدارس منطقـة عسير
وجـازان ونجـران .وقـد اسـتخدم مقيـاس لإلبـداع

الوظيفـي بعـد التحقق مـن صحتة وموثوقيتـه .وتبني
النتائـج أن متوسـط اإلبـداع الوظيفـي بين املعلمين

صعوبـات التعلـم يف املرتبـة ( )4,01والـذي يـدل
على ارتفاع مسـتوى اإلبـداع الوظيفي .كما ال توجد
فـروق ذات داللـة إحصائيـا يف اإلبـداع الوظيفـي
واملجـاالت األخـرى نظـر ًا ألثـر متغير املؤهـل

العلمـي لصالـح أصحاب الدراسـات العليـا ،بينام ال
توجـد فـروق ذات داللـة إحصائيا ملتغيرات اجلنس،

وسـنوات اخلبرة.
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ودراسـة سـعود ( 2010م) حيـث أوصـت

يوجـه البحـث احلـايل االهتمام بمعلمات ذوي

بضرورة تصميـم وتطويـر جمتمعـات التعلم

بحيـث ُيلمون باملهارات املهنية يف ضوء املسـتحدثات

فاعـل لتحقيق األهـداف التعليميـة املطلوبة،

اإللكتروين التفاعليـة وتوظيفهـا بشـكل

صعوبـات التعلـم ورضورة تدريبهـن تدريبـا كافيـا

وبـذل مزيـد مـن اجلهـود لتطويـر برامـج

التكنولوجيـة واالجتاهـات العامليـة املعـارصة يف جمال

تدريـب املعلمين إلكسـاهبم املهـارات

املحـاكاة اإللكرتونيـة والشـبكات االجتامعيـة عبر

والكفـاءات الالزمـة للتدريـس ،وأمهيـة

الويـب ،ولتكويـن فكرة واضحة عن مشـكلة البحث

التحول مـن التعلم اإللكتروين E-learning
ّ

املسـتمدة مـن الواقـع الفعلي اعتمـد البحـث عىل ما

إىل التعلم اإللكرتوين التشـاركي Electronic

ييل :

1 .1مالحظـات الباحثتين لواقـع اسـتخدام

Learning

تقنيـات التعليـم احلديثـة يف التعليـم ملعلمات

.Collaborative

3 .3إجـراء دراسـة اسـتطالعية عىل عينـة حجمها
( )20معلمـة مـن معلمات صعوبـات

ذوي صعوبـات التعلـم بمرحلـة التعليـم

التعلـم باملدينـة املنـورة للعـام الـدرايس

االبتدائيـة باململكـة العربيـة السـعودية،

( 2017/2016م) للتعـرف على واقـع

ومتثلـت يف عـدم وجـود توظيـف للتقنيـات

اسـتخدام تقنيـات التعليـم احلديثـة عبر

احلديثـة وخاصـة املحـاكاة اإللكرتونية خالل

الويـب وشـبكات التواصـل االجتامعـي يف

التدريـس ملحـاكاة املامرسـات التدريسـية

التعليـم ملعلمات صعوبـات التعلـم بمرحلـة

اجليدة ،وانشـغال معلمات صعوبـات التعلم

التعليـم االبتدائيـة بمـدارس املدينـة املنـورة،

بالتدريـس وعـدم وجـود الوقـت الـكايف

حيـث تبين مـن خالهلـا وجـود قصـور يف

لالسـتفادة مـن الـدورات التدريبيـة املبـارشة

أداء املامرسـات التدريسـية لـدى معلمات

لتحسين ممارساهتن التدريسـية ،وعدم وجود

صعوبـات التعلـم واملتمثلـة فيام يلى( :حماكاة

فرصـة لتبـادل اخلبرات الرتبويـة والفنية من

لتمثيـل أدوار افرتاضيـة «ختيلية» لألداء املثايل

خلال شـبكات التواصـل بين جمموعـات

ملعلمات صعوبـات التعلم  -حمـاكاة لقصص

املعلمات وبعضهـن البعـض.

2 .2توصيـات املؤمتـرات والدراسـات السـابقة

حقيقيـة «حدثت بالفعل أو جيـب أن حتدث»

اإللكتروين والتعليـم عـن بعـد ( 2011م)،

ذوي صعوبـات التعلـم مـن خلال السرد

ألداء املعلمات أثنـاء التدريـس للتلميـذات

ومنهـا املؤمتـر الـدويل الثـاين للتعلـم
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القصصي  -حمـاكاة تنفيـذ املعايير املنصوص

عبر الويـب إلكسـاب معلمات صعوبـات

للمعلمات يف جمـال الرتبيـة اخلاصـة؛ حيـث

3 .3مـا التصـور املقترح للموقـع اإللكتروين

عليهـا مـن خلال هيئـات إعـداد املعايير
حتـاول املعلمـة حمـاكاة املعيـار بعـد قـراءة أو

مشـاهدة عـرض عنـه).

التعلـم مهـارات التطـور املهنـي؟

ألنماط املحـاكاة اإللكرتونيـة والشـبكات

االجتامعيـة عبر الويـب إلكسـاب معلمات

تتمثـل مشـكلة البحث يف وجود معوقـات تواجه

صعوبـات التعلـم مهـارات التطـور املهنـي؟

التطـور املهنـي ومنهـا :عدم االسـتفادة مـن توظيف

اإللكرتونيـة والشـبكات االجتامعيـة عبر

معلمات صعوبـات التعلـم يف اكتسـاب مهـارات
التقنيـات احلديثـة وخاصـة املحـاكاة اإللكرتونيـة

خلال التدريـس ملحـاكاة املامرسـات التدريسـية
اجليـدة ،وعـدم اسـتخدام الشـبكات االجتامعيـة

عبر الويـب يف تفاعلهـن مـع بعضهـن البعـض،
وعـدم اسـتخدام نمـط أو أكثـر مـن أنماط املحـاكاة
اإللكرتونيـة املختلفـة املناسـبة لطبيعـة الطلاب،

وبالتـايل يمكـن صياغـة مشـكلة البحث يف التسـاؤل
الرئيـس التـايل:

4 .4مـا أثـر التفاعـل بين كل مـن أنماط املحاكاة
الويـب إلكسـاب معلمات صعوبـات التعلم

مهـارات التطـور املهنـي؟
أهداف البحث:

يسعى البحث احلايل إىل:

1 .1حتديـد معايير مهـارات التطـور املهنـي
ملعلمات ذوي صعوبـات التعلـم.

2 .2حتديـد مراحـل التصميـم التعليمـي ألنماط

مـا أثـر اسـتخدام بعـض أنماط املحـاكاة

املحـاكاة اإللكرتونية والشـبكات االجتامعية

إكسـاب معلمات ذوي صعوبـات التعلـم مهـارات

صعوبـات التعلـم مهـارات التطـور املهنـي.

اإللكرتونيـة والشـبكات االجتامعيـة عبر الويـب يف
التطـور املهنـي ؟

عبر الويـب إلكسـاب معلمات ذوي
3 .3وضـع تصـور مقترح للموقـع اإللكتروين

ويتفـرع عـن هـذا السـؤال الرئيـس التسـاؤالت

ألنماط املحـاكاة اإللكرتونيـة والشـبكات

1 .1مـا معايير مهـارات التطـور املهنـي ملعلمات

ذوي صعوبـات التعلـم مهـارات التطـور

2 .2مـا مراحـل التصميـم التعليمـي ألنماط

4 .4معرفـة أثـر التفاعـل بين كل مـن أنماط

الفرعيـة التاليـة:

ذوي صعوبـات التعلـم؟

املحـاكاة اإلكرتونيـة والشـبكات االجتامعيـة
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املصمـم مـن قبـل الباحثتين على الرابـطhttp://

.electronicsimulation.weebly.com

 )2الشبكات االجتامعية Social networks

أمهية البحث:

يسـعى البحث احلايل إىل إكسـاب مهـارات التطور

ويعـرف الشـبكات االجتامعيـة إجرائيـا بأهنـا

1 .1توفير املعلومـات الكافيـة وإثـراء اجلانـب

تطبيقـات تعليميـة وأدوات تسـهل التواصـل مـع

صعوبـات التعلـم مهـارات التطـور املهنـي.

الفيـس بـوك املصممـة مـن قبـل الباحثتين على

تواصـل اجتامعـي تسـاعد معلمات ذوي

 )3مهارات التطور املهني The Professional

املهنـي ملعلامت صعوبـات ذوي التعلـم من خالل:

النظـري املتعلـق بإكسـاب املعلمات ذوي

2 .2توفير مواقـع إلكرتونيـة تفاعليـة وصفحـات
صعوبـات التعلـم على تطبيـق املحـاكاة
اإللكرتونيـة.

توظيـف الشـبكات االجتامعيـة بحيـث يتيـح

معلمات ذوي صعوبـات التعلـم ،عبر صفحـة
الرابـط

http://bit.ly/2cp68Ce

development

وتعـرف مهـارات التطـور املهنـي إجرائيـا بأهنـا

3 .3إثـراء السـاحة الرتبويـة بوسـائط إلكرتونيـة

مهـارات التطـور املهنـي واملعايير اخلاصـة بالتعليم

4 .4توجيـه أصحـاب القـرار بـوزارة الرتبيـة

هـي :الواقـع احلـايل ملهـارات التطـور املهنـي،

متعـددة يف جمـال صعوبـات التعلـم.

والتعليـم إىل تفعيـل التقنيـة يف غـرف املصـادر.

مصطلحات البحث:

 )1أنامط املحاكاة اإللكرتونية

of

املسـتمر والتنميـة املهنيـة .وهلـا ثالثـة حماور رئيسـة

معوقـات مهـارات التطـور املهنـي ،ومتطلبـات
التطـور املهنـي.

 )4صعوبات التعلم Learning Disabilities

Types

Electronic Simulation

وتعـرف أنامط املحـاكاة اإللكرتونية عبر الويب

إجرائيـا بأهنـا  :نظـام تعلـم عبر الويـب مـن خالل

موقـع التجربـة اإللكتروين يسـمح لـكل متـدرب
مـن عينـة الدراسـة أن يتعـاون مـع مجيـع املتدربين

ويتشـارك معهـم يف بنـاء تعلمهـم وفـق ثالثـة أنامط
للمحـاكاة اإللكرتونيـة ،عبر املوقـع اإللكتروين

هـي اضطـراب يف واحـدة أو أكثـر مـن

العمليات النفسـية األساسـية ،والتـي تتضمن فهم
واسـتخدام اللغـة املكتوبة واملنطوقـة والتي تبدو يف
اضطرابـات االسـتامع والتفكير والـكالم والقراءة

والكتابـة (اإلملاء ،التعبير ،اخلـط) والرياضيات

والتـي ال تعـود إىل أسـباب تتعلـق بالعـوق العقيل
أو السـمعي أو البصري أو احلركـي أو االنفعايل أو

ظـروف بيئيـة أو ثقافيـة أو اقتصادية غير مالئمة.
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حدود البحث:

تأثير الربنامـج أو املعاجلة التجريبيـة بمقارنة
التغيرات التـي حتـدث ألفـراد املجموعـات

يقترص البحث عىل احلدود التالية:

التجريبيـة بعـد التجربـة.

1 .1معلامت ذوي صعوبات التعلم.

متغريات البحث:

2 .2الفصـل الـدرايس الثـاين للعـام الـدرايس

1.1املتغيرات املسـتقلة :أنماط املحـاكاة

2017 /2016م.

اإللكرتونيـة والشـبكات االجتامعيـة عبر

3 .3ثالثة أنامط للمحاكاة اإللكرتونية وهي:

ا لو يـب .

 - 1حماكاة لتمثيل أدوار افرتاضية.

2.2املتغريات التابعة :مهارات التطور املهني.

 - 2حمـاكاة لقصـص حقيقيـة مـن خلال
السرد القصصي.

 - 3حمـاكاة تنفيـذ معايير إعـداد معلمات

عينة البحث:

صعوبـات التعلـم من خالل األنشـطة
التشاركية.

تكونـت عينة البحـث من املجتمع الـكىل ملعلامت

صعوبـات التعلم للعام الـدرايس 2017 - 2016م

منهج البحث:

وعددهـن ( )780معلمـة( ،وزارة الرتبيـة والتعليم،

اعتمـد البحـث احلـايل على اسـتخدام املنهجين

2017م) ،وتـم اختيـار عينـة عشـوائية مؤلفـة مـن

1.1املنهـج الوصفـي التحليلي :والـذي هيـدف

جمموعـات ،بحيـث بلـغ عـدد األفـراد يف املجموعـة

التاليين:

إىل وصـف الظاهـرة املدروسـة ،مـن حيـث
طبيعتهـا ،ودرجـة وجودها ،ومجـع البيانات،
وحتليلهـا ،واسـتخراج النتائـج ذات الداللـة

 84معلمـة تـم توزيعهـن بشـكل عشـوائي إىل ثالث
األوىل ()27ويف املجموعة الثانية ( )28ويف املجموعة

الثالثة (.)29

بالنسـبة ملشـكلة البحـث.

2.2املنهـج شـبه التجريبـي :مـن التصميمات
التجريبيـة الكالسـيكية ،حيـث جتمـع

مالحظـات أو قياسـات مـن املجموعـة
التجريبيـة ،وذلك قبل البـدء يف تنفيذ برنامج

تربـوي معين ،وعقـب االنتهـاء منـه يتحدد

إجراءات البحث :

تتمثل إجراءات البحث يف اخلطوات التالية:

أوال :التصميـم التعليمـي ألنماط املحـاكاة
اإللكرتونيـة والشـبكات االجتامعيـة عبر الويـب

ويتضمـن املراحـل املوضحـة بالشـكل ( )1التـايل:

112

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية ،اجمللد ( ،)3العدد ( ،)2جامعة احلدود الشمالية (1439هـ 2018 /م)

136-101

شكل ( :)1نموذج مقرتح لتصميم بعض أنامط املحاكاة اإللكرتونية والشبكات االجتامعية عرب الويب
113

عائشة العمري  ،حصة آل مساعد  :أثر استخدام بعض أمناط احملاكاة اإللكترونية والشبكات االجتماعية عرب الويب يف إكساب .......

املرحلة األوىل :دراسة الواقع احلايل

التعلـم األكاديميـة وصعوبـات التعلـم النامئيـة ،و

دراسـة كافـة الظـروف والعوامـل املحيطة

دراسـة حالة يف جمـال صعوبـات التعلـم ،والربامج

معلمات صعوبـات التعلـم لتقنيـات التعليـم

 - 3حتديـد احلاجـات التعليميـة ملعلمات

بالبحـث مـن حيـث دراسـة اسـتخدام وتفعيـل
ودراسـة األنماط املختلفـة للمحـاكاة اإللكرتونيـة
املناسـبة للخبرات السـابقة للمعلمات والتـي

تناسـب احتياجاهتـن .وتتضمـن هـذه املرحلـة
اخلطـوات التاليـة:

العالجيـة ونظريـات صعوبـات التعلم).

ذوي صعوبـات التعلـم :للوصـول إىل أهـم
االحتياجـات التعليميـة قامـت الباحثتـان بمقابلـة
جمموعـة من املعلمات باملـدارس االبتدائيـة باملدينة

املنـورة ،باإلضافـة إىل مراجعـة بعـض الدراسـات

 - 1حتديـد املشـكلة :اتضـح مـن دراسـة الواقع

والبحـوث السـابقة واملؤمتـرات املهتمـة بمجـال

التدريـس بشـكل تقليـدي مـن خلال طريقـة

توظيـف التعلـم اإللكتروين القائـم على املحـاكاة

احلـايل أن معلمات ذوي صعوبـات التعلم متارسـن
اإللقـاء ،ألن الوقـت املحـدد للحصـة الدراسـية

ال يكفـي -مـن وجهـة نظرهـن -سـوى للشرح
اخلـاص بالـدرس والتنفيـذ العملي املصاحـب له.
وأن توظيـف التقنيـات احلديثـة ضعيـف وخاصـة
املحـاكاة اإللكرتونية ملحاكاة املامرسـات التدريسـية
اجليدة ،وانشـغال املعلامت بالتدريـس وعدم وجود

الوقـت الـكايف لالسـتفادة مـن الـدورات التدريبية

املبـارشة ،وضعـف اسـتخدام شـبكات التواصـل

بين جمموعـات الطالب وبعضهـن البعـض لتبادل
اخلبرات الرتبويـة والفنيـة.

تقنيـات التعليـم اإللكرتونيـة بصفـة عامـة ،وجمال
اإللكرتونيـة وشـبكات التواصـل االجتامعـي

عبر الويـب يف التطـور املهنـي بصفـة خاصـة .وىف
ضـوء ذلـك متثلـت حاجـة املعلمات يف إكسـاهبن
مهـارات التطـور املهنـي ،ومعاجلـة أوجـه القصور
يف املامرسـات التدريسـية التقليديـة ،واملسـاعدة

على التعامل مـع املهـارات التقنية املختلفـة املتعلقة

بأنماط املحـاكاة اإللكرتونيـة .وأيضـا توظيـف
الشـبكات االجتامعيـة.

 - 4حتديـد واقـع املـوارد واملصـادر التعليميـة

املتاحـة :حيـث تم حتليـل خصائص بيئـة التعلم من

 - 2حتليـل خصائـص معلمات ذوي صعوبـات

خالل مالحظـة ورسد اإلمكانيـات املادية والبرشية

الرتبية اخلاصـة ،واجتزن خلال إعدادهن مقررات

متصلـة باإلنرتنـت لدخـول املعلمات على املوقـع

التعلـم :مجيعهـن خرجيـات كليـات الرتبيـة قسـم
يف التخصـص الدقيـق (تطبيقـات تقنيـات التعليـم

واحلاسـب اآليل يف صعوبـات التعلـم ،و صعوبات

بقاعـة التدريـب وهـي توافـر أجهـزة حاسـب آيل
بسـهولة وصفحـة الفيسـبوك؛ حيث حتتـوى القاعة

على معمـل يضـم ( )40جهـاز كمبيوتـر ،و ()4
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شاشـات  ،LCDو ( )1سـبورة إلكرتونية ،واملعمل

 - 1حتديـد أهـداف بعـض أنماط املحـاكاة

وتوافـر برامج مثـل (برامج نظم التشـغيل ،وبرامج

تـم إعداد قائمـة باألهداف العامـة لبعض أنامط

جمهـز مـن حيـث مصـادر البيئـة الصفيـة املناسـبة،
مسـتعرضات الويـب ،وبرامـج عـرض الوسـائط

لعـرض األفلام وحماكاهتا).
املرحلة الثانية :التصميم

ا إل لكرت و نيـة

املحـاكاة اإللكرتونيـة ؛ حيث حتـاول املعلمة حماكاة

املعيار بعد قـــــراءة أو مشـاهدة عرض عنه.

وهـــــذا مـا يتضـــــح يف الشـكل ()2

تتضمن تلك املرحلة اخلطوات التالية:

والـــــذي يبين األنماط الثلاث للمحـــــــاكاة
اإللكرتونيـة.

شكل ( :)2أنامط املحاكاة اإللكرتونية الثالثة
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- 2إعداد وضبط أدوات البحث

اثنتـي عشرة عبـارة ،املحـور الثـاين املعوقـات:
ويشـمل عرش عبـارات ،املحور الثالـث املتطلبات:

اعتمد البحث احلايل عىل األدوات التالية:

األداة األوىل :مقياس مهارات التطور املهني:

ويشـمل ثامين عبـارات .ولـكل عبارة مـن عبارات

اهلـدف منـه :قيـاس مهـارات التطـور املهنـي

املحـاور الثالثة مخـس اسـتجابات ولكل اسـتجابة

حمـاور هي :الواقـع احلايل مهـارات التطـور املهني،

دائما= .)1وتم حسـاب معامل ألفـا كرونباخ وبلغ

مـن إعـداد الباحثتين .وقد قسـم املقيـاس إىل ثالثة

معوقـات مهـارات التطـور املهنـي ،ومتطلبـات

مهـارات التطـور املهنـي .ولـكل حمـور عـدد مـن
العبـارات ،ولـكل عبـارة حتكيـم من حيـث (مدى

وزن (مطلقـا=  ،5نادرا=  ،4أحيانـا= ،3غالبا= ،2

( ،)0.92وهـو معامـل ثبـات مرتفـع ،ويـدل على
صالحيـة املقياس لالسـتخدام .شـكل ()3

أمهيـة العبـارة ،و مـدى اتفـاق العبـارة الفرعيـة
للمحـور الرئيسي ،ومـدى وضـوح العبـارة).

التحقـق مـن الصـدق :عـرض املقيـاس

على  11حمكما للتحقـق مـن دالالت الصـدق
الظاهـري للمقيـاس باسـتخدام صـدق املحكمني،

واملتخصصين يف جمـال صعوبـات التعلـم وتقنيات
التعليـم والتعلـم اإللكتروين والرتبيـة اخلاصـة.

وتـم إجـراء التعديلات املطلوبـة؛ مـن إعـادة

توزيـع العبارات بين املهارات الرئيسـة ،وتصحيح
وإضافـة بعـض العبـارات.

شكل ( )3مقياس مهارات التطور املهني

ثبـات املقيـاس :تـم تطبيـق املقيـاس على عينـة

اسـتطالعية عشـوائية ممثلـة ملجتمع البحـث ،وغري

األداة الثانية :بطاقة مالحظة األداء املهارى.

مشـمولة بعينة البحث تتكون من  10معلامت ذوي

صعوبـات التعلـم ،بعـد حتويـل املقيـاس بصورتـه

أ  -حتديـد اهلـدف :اسـتهدفت بطاقـة املالحظـة

النهائيـة إىل مقيـاس إلكتروين عىل الرابـط https://

قيـاس األداء املهـارى ملعلمات ذوي صعوبـات

رئيسـة هـي :املحـور األول الواقع احلايل :ويشـمل

ب -خطـوات تصميمهـا :قامـت الباحثتـان

 survs.com/survey/rxt91jnodnيف ثالثـة حماور

التعلـم.
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بصياغـة مهـارات البطاقـة بطريقـة سـلوكية حتى

األداء بـ(صفـــــر) )1( ،حيـث تشير الدرجـة

مهـا :التعامـل مـع الوسـائط املتعـددة يف املوقـع

( )1على أهنـا أدهتـا بطريقـة سـليمة ،وضمـت

صفـــــر إىل أن املعلمـة مل تـؤد املهـارة ،والدرجـة

يمكـن قياسـها ،وحتتـوي البطاقـة على جمالين

البطاقـة ( )7حمـاور رئيسـية انبثـق منهـــا ()17

اإللكتروين والتواصـل مـن خلال صفحـة

مهـارة فرعيـة مرتبطـة هبا كما يوضحــــه اجلدول

الفيسـبوك ،واملهـارات التدريسـية للمحـاكاة

( .)1

اإللكرتونيـة ،وقـد حـددت الباحثتان مقيـــــاس

جدول ()1

حماور بطاقة املالحظة وعدد املهارات لكل حمور
المحاور الرئيسية لبطاقة المالحظة

عدد المهارات
لكل محور

المجال األول :التعامل مع الوسائط المتعددة في الموقع اإللكتروني والتواصل من خالل صفحة
الفيسبوك
المحور ( :)1المهارات األساسية للتعامل مع الموقع وصفحة الفيسبوك.

4

المحور( :)2التعامل مع خدمات الموقع اإللكتروني.

5

المحور ( :)3التواصل من خالل صفحة الفيسبوك.

4

المجال الثاني :المهارات التدريسية للمحاكاة اإللكترونية
المحور( :)4إعداد محاكاة لتمثيل أدوار افتراضية.

1

المحور( :)5إعداد محاكاة لقصص حقيقية من خالل السرد القصصي.

1

المحــور( :)6إعــداد محــاكاة لتنفيــذ معاييــر إعــداد معلمــات ذوي صعوبــات التعلــم مــن
خــال األنشــطة.

1

المحور ( :)7التقويم.

1

اإلجمالي:
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جــ -التحقـق مـن صـدق بطاقـة املالحظـة:

بعرضهـا على املحكمين ملالئمـة البطاقـة للهـدف
الـذي أعـدت مـن أجلـه ،ومـدى مالءمـة حماورها

للمهـارات الفرعيـه ،ومـدى سلامة الصياغـة
اللفظيـة والعلميـة ملهـارات البطاقـة ،ومـدى قدرة

مهـارات البطاقـة على وصـف السـلوك املـراد
مالحظتـه ،وتقديـم أي مقرتحات يمكـن إضافتها.

ولقـد جـاءت اسـتجابات املحكمين لتؤكد صدق
البطاقـة.

املوقـع اإللكرتوين:

 .1مرحلـة التحليـل :يف هـذه املرحلـة تـم

حتليـل اهلـدف من إنشـاء املوقع اإللكتروين وحتليل
املحتـوى للمفاهيم وللحقائـق وللمهارات وللقيم.

وحتليـل خصائص معلمات ذوي صعوبات التعلم.
 .2مرحلـة التصميـم :يف هـذه املرحلـة تـم

صياغـة األهـداف التعليمية السـلوكية لكل وحدة،

وحتديـد إستراتيجيات التعلـم ،وحتديـد الوسـائط
املتعـددة واملتمثلـة يف النصوص املكتوبـة ،واملقاطع

د -حسـاب معامـل الثبـات :عـن طريـق إجيـاد

الصوتيـة ،ومقاطـع الفيديـو ،والصـور الثابتة ،وتم

قامـت الباحثتـان  -كل منهما على حـدى يف وقت

برنامـج البوربوينت والذي يشـتمل على اخلطوات

معامـل االرتبـاط بين درجـات املالحظـات حيث
واحـد  -باسـتخدام البطاقـة لتقييـم أداء معلمات

صعوبـات التعلـم ،و إجياد معامـل االرتباط بني كل
درجتين من الدرجـات التي تم رصدهـا ،ثم إجياد
املتوسـط احلسـايب ملعاملات االرتبـاط ،حيـث بلغ

قـدره ( )0,88ويمثـل ذلـك معامل ثبـات البطاقة
وهـى قيمـة مناسـبة ألغـراض البحث احلـايل .وىف

ضـوء ذلك تم اعتماد البطاقة للتطبيـق وىف صورهتا
النهائية.

حتديـد أسـاليب التقويـم ،وكتابـة السـيناريو على
التنفيذيـة بشـكل ورقـي حيتـوي عىل العنـارص التي

سـتتضمنها.

 .3مرحلـة التطويـر :يف هـذه املرحلـة تـم ترمجـة

خمرجـات عمليـة التصميـم مـن سـيناريو إىل مـواد

تعليميـة حقيقية ،كاملقاطـع الصوتية ،ومقاطـع الفيديو
القابلـة لإلعـادة والتكـرار والتوقـف.

 .4مرحلـة التنفيـذ :يف هـذه املرحلـة تـم إنشـاء

املوقـع وقـد احتـوى على العنـارص التاليـة:

 -العنـوان :عنـوان املوقع « املحـاكاة اإللكرتونية

املرحلة الثالثة :الربجمة والنرش

إلكسـاب معلمات ذوي صعوبـات التعلـم

أ -البناء الربجمي للموقع اإللكرتوين ونرشه :

مهـارات التطـور املهنـي ».

بعـد مراجعـة األدبيـات الرتبويـة التـي تناولت

 -املحتـوى العلمـي :وتضمـن الصفحـات

لتصميـم التعليـم  ADDIE Modleعنـد تصميـم

شـملت كل حمتوى أنامط املحـاكاة اإللكرتونية

نماذج التصميـم ،تم اتبـاع خطوات النمـوذج العام

118

 homeو  our workو  abuotو contact

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية ،اجمللد ( ،)3العدد ( ،)2جامعة احلدود الشمالية (1439هـ 2018 /م)

136-101

وتـم عرض هـذا املحتـوى يف املوقـع بمختلف

اتضـح بعـد التجريـب عـدم وجـود صعوبـات عنـد

 حجـــز املســـاحة والنطـــاق  Domainمـــن weeblyوضبـــط إعداداتـــه فنيـــ ًا.

 .6تـم التحقـق مـن صـدق املوقـع اإللكتروين

بعرضـه على عـدد مـن املحكمين املتخصصين يف

املوقـع للوقـوف على سـهولة الدخـول ،والتنقـل،

وتـم إجـراء التعديلات ،وتـم نشر املوقع على الرابط

الوسـائط التعليميـة املختلفـة.

 .5مرحلـة التقويـم :يف هـذه املرحلـة تـم جتريب

واسـتخدام مجيـع عنـارصه ،وحتديـد املشـكالت التـي

مـن املمكـن أن تواجـه املعلامت عنـد اسـتخدامه .وقد

الدخـول ،والتنقـل ،واسـتخدام العنـارص ،والكتابـة.

التعلـم اإللكرتوين وتقنيـات التعليـم والرتبية اخلاصة،

التايل:

http://electronicsimulation.weebly.com/

شكل ( )4الصفحة الرئيسية للموقع اإللكرتوين
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وتتضمـن صفحـة  homeالعنـوان وأسماء الباحثتين
واجلامعـة وطـرق التواصـل معهـم بالضغـط على اسـم
الباحـث أو اجلامعـة ،ورابـط مشـاهدة مجيـع الوسـائط
ملحاكاهتـا ،وخدمـات املوقـع وله ثالث خدمات :مشـاهدة
وحمـاكاة مـن خلال رابـط قنـاة املوقـع على اليوتيـوب.
ومناقشـة وحـوار مـن خلال رابـط صفحـة املوقـع على
الفيـس بـوك .وتدريـب وتطبيـق ويقـوم املتـدرب بتطبيـق
وحمـاكاة مـا شـاهده ودرسـه على قنـاة املوقـع وما حـاوره
واسـتفرس عنه على صفحة الفيـس بوك ،وتقـدم للمتدرب
تغذيـة راجعـة مبـارشة إلكرتونيـة للوصـول ملحـاكاة
صحيحـة وسـليمة متامـا ليحقـق مهـارات التطـور املهني.
ب  -البنـاء الربجمـي الشـبكات االجتامعيـة (الفيـس
بـوك) ونرشهـا:
تم اتباع اخلطوات التالية:
1 .1إنشـاء صفحـه على الفيس بـوك ،واختيـار تصنيف
(تعليـم) ،وكتابـة اسـم الصفحـة (املحـاكاة
اإللكرتونيـة لصعوبـات التعلـم).
2 .2ضبـط اإلعـدادات بإضافـة وصـف للصفحـة،
ورابـط للموقـع.

.3
.4
.5

.6

.7

3إضافـة الصـورة الشـخصية تـم تصميـم شـعار
خـاص بالصفحـة حيمـل رابـط املوقـع.
4إضافة الغالف املناسـب للصفحـة ،وكذلك صورة
امللف الشخيص.
5إضافـة املـواد التعليميـة والوسـائط املتعـددة يوميـ ًا
مـن موقـع البحـث ،وتـم طـرح موضوعـات
متسلسـلة ومرتابطـة جديـدة وتم تنزيـل النصوص
املكتوبـة ،واملقاطـع الصوتيـة ،ومقاطـع الفيديـو.
6جتريـب الصفحـة للوقـوف على سـهولة الدخـول
والتنقـل واسـتخدام مجيـع عنارصهـا .وقـد
اتضـح بعـد التجريـب عـدم وجـود صعوبـات
عنـد الدخـول ،والتنقـل ،واسـتخدام العنـارص،
والكتابـة واملشـاركة اخلطيـة وتسـجيل اإلعجـاب
باملوضوعـات.
7تـم التحقـق من صـدق الصفحة بعرضهـا عىل عدد
مـن املحكمين املتخصصين يف التعلـم اإللكرتوين
وتقنيـات التعليـم والرتبيـة اخلاصـة ،وتـم إجـراء
التعديلات .وتـم نرش الصفحـة عىل الرابـط التايل:
http://electr http://bit.ly/2cVugsY

شكل ( )5الصفحة الرئيسية لصفحة التواصل االجتامعي
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تـم حتديـد الفئة كموقـع ويب تعليمي ،واالسـم

مـن الصور ومقاطـع الفيديو املتسلسـلة تبعا للرشح

كتابـة وصف خمترص يتضمـن العنوان وأسماء فريق

الفيديـو مبـارشة داخل الصفحة للمشـاهدة املبارشة

املحـاكاة اإللكرتونيـة لصعوبـات التعلـم ،كما تـم
اإلعـداد .وتـم إثـراء صفحـة الفيـس بـوك بالكثير

املوجـود يف املوقـع اإللكتروين للبحـث بتضمين
بالنقـر عليه.

شكل ()6صور ومقاطع الفيديو لصفحة التواصل

املرحلة الرابعة  :التطبيق

املتدربـات والتواصـل املسـتمر إلكرتونيـا

أ :اإلجراءات التمهيدية للتطبيق:

قبـل وأثنـاء وبعـد التطبيـق.

3 .3وضـع جـدول زمنـي للتطبيـق املبـارش

1 .1توفير جهاز مـودم إنرتنت والعدد املناسـب

مـن أجهوة احلاسـب اآليل وجهاز داتا شـو.

واإللكتروين ،لتدريـب املعلمات مبارشة يف

البحـث ،وأهدافـه ،وأمهيتـه ،ورضورة

يف موقـع البحـث وصفحة الفيسـبوك ثالث

القاعـة ثلاث مـرات ،واملتابعـة إلكرتونيـا

2 .2االجتماع باملعلمات ،وتعريفهـن بطبيعـة

مـرات ،خالل سـتة أسـابيع املقـررة لتطبيق

املواظبـة واملشـاركة والتطبيـق يف فصوهلـن

التجربـة.

الدراسـية عىل طالباهتـن ورفـع التطبيق عىل
صفحـة الفيسـبوك ،وتوضيـح اإلجـراءات

ب :إجراءات التطبيق الفعيل:

التـي سـوف تتبـع يف تطبيـق أنماط املحاكاة

1 .1قسـمت مواعيـد التطبيق عىل ثلاث فرتات

الثلاث ورفعهـا ونقدهـا مـن قبـل باقـي
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املـويف ميكـر ،حيـث صممـت الباحثتـان

مبـارشة وثالث فترات إلكرتونيا.

فيديـو مبسـط لكيفيـة قـص الفيديـو يف

2 .2إرسـال رابـط املوقـع وصفحـة الفيسـبوك

األجـزاء التـي تظهـر فيهـا الطالبـات

للمعلمات ،بحيـث يكـون كل تطبيـق
ً
مكملا لآلخر ،وفق
(مبـارش ًا وإلكرتونيـا)

واملعلمات قبـل رفعه على صفحـة البحث،

وإرسـاله لـكل املعلمات مـع رابـط حتميـل

التـايل:

الربنامـج.

 إتاحـة الفرصـة للمعلمات ملتابعـة ومراجعةأنماط املحـاكاة بشـكل مسـتمر مـن خلال

املرحلة اخلامسة  :التقويم

املشـاهدة واالسـتامع للأدوات التعليميـة

 -التطبيق البعدي ألدوات البحث.

التفاعليـة (األفلام التعليميـة وسـائط تعلم

 مجع البيانات ومراجعتها وتفريغها. -حتليـل البيانـات إحصائيـ ًا باسـتخدام برنامـج

إلكرتونيـة ،وسـائط املحـاكاة اإللكرتونيـة،

الصور،األلعـاب التعليميـة) املنشـورة على

.SPSS

صفحـات املوقـع اإللكتروين.

 -إمكانيـة التفاعـل وطرح االستفسـارات مع

ج -حتليل النتائج ومناقشتها وتفسريها.

الباحثتين وباقـي الزميلات حـول التطبيـق .

 إتاحـة الفرصـة لـكل معلمـة للدخـول إىلاملوقـع وصفحـة الفيسـبوك مـن املنـزل.

تـم احلكـم على النتائـج وتفسيرها ،من خالل

اسـتقراء نتائـج التطبيـق القبلي والبعـدي ،واتضـح

 .3واجهـت التجربـة بعض العقبـات؛ كضعف

للباحثتني أن اسـتخدام أنماط املحـاكاة اإللكرتونية

بعضهـن باجلـدول الزمنـي وذلـك لزيـادة

إكسـاب املعلمات مهـارات التطور املهني .وسـوف

التطبيـق مـن قبـل املعلمات وعـدم التـزام
العـبء التدريسي ،وتـم التغلـب على هذا

بإنشـاء قـروب واتـس اب جلميـع املعلمات

والشـبكات االجتامعيـة عبر الويـب هلا أثـر جيد يف

يتـم توضيح ذلك يف اجلـزء اخلاص بنتائـج البحث.
نتائج البحث:

والباحثتين للمتابعـة .كما واجـه التطبيـق

ختوفـا مـن تصويـر املعلمات والطالبـات

أثنـاء التطبيـق ،لطبيعـة املجتمع السـعودي،

وتـم التغلـب على هذا مـن خلال تعلمهن
مهـارات قـص الفيديـو باسـتخدام برنامـج

لإلجابـة عن السـؤال األول :ما معايير مهارات

التطور املهنـي ملعلامت ذوي صعوبـات التعلم؟

تـم تطبيق املقيـاس عىل عينـة الدراسـة ،يف ثالثة

حماور رئيسـة ،كما ييل:
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جدول ()2

نتائج حمور األول :الواقع احلايل مهارات التطور املهني
م

معايير المحور األول :الواقع الحالي
لمهارات التطور المهني

مطلقا
%

ناد اًر
%

احيانا
%

غالبا
%

دائما
%

.1

تلقيــت تدريب ـاً مناســباً فــي تخصصــي
األكاديمــي لــذوي صعوبــات التعلــم.

13

28

34

16

9

.2

تلقيــت تدريب ـاً مناســباً فــي تنميــة
العالقــات اإلنســانية والتفاعــل فــي
المواقــف التعلميــة لــذوي صعوبــات
التعلم.

25

.3

31

25

16

3

كا2
المحسوبة

مستوى
الداللة

24,4

0,01

24,4

0,01

أســتخدم أســاليب التقنيــة الحديثــة أثنــاء
أدائــي التدريســي لــذوي صعوبــات
التعلم.

34

31

25

3

6

24,4

0,01

.4

تلقيــت تدريبـاً مناســباً فــي مجــال البحــث
العلمي.

28

25

28

9

9

24,4

0,01

.5

تلقيــت تدريب ـاً مناســباً فــي مهــارات
ا لتفكيــر .

25

28

19

19

9

24,4

0,01

.6

توجــد خطــة واضحــة للتطويــر الذاتــي
والتقييــم والتقويــم الذاتــي.

25

22

22

19

13

24,4

0,01

.7

تلقيــت دورات فــي أخالقيــات المهنــة
وتعديــل الســلوكيات واالتجاهــات فــي
العمل التربوي.

.8

تلقيت دورات في تعديل السلوكيات.

.9

31

25

19

16

9

24,4

0,01

31

34

16

9

9

24,4

0,01

تلقيــت دورات فــي االتجاهــات فــي
العمــل التربــوي.

45

29

10

10

6

24,4

0,01

 .10تلقيــت تدريبــا فــي المجــاالت الحديثــة
فــي تقييــم وتقويــم ذوي صعوبــات التعلم.

28

28
123

22

16

6

24,4

0,01
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 .11حضــرت ورش عمــل فــي تصميــم
المناهــج التعليميــة لمعلمــات ذوي
صعوبــات التعلــم وتطويرهــا وفــق
المعاص ـرة.
المســتجدات

50

19

16

9

6

24,4

0,01

 .12يوجــد اســتخدام للوســائل التقنيــة
والتطبيقــات فــي المناقشــات.

28

22

19

19

13

24,4

0,01

 .13أحض ـ ـ ــر كل عـ ـ ـ ــام د ارسـ ـ ــي لـقـ ــاءات
ومؤتمرات متخصصةـ

25

22

19

19

16

24,4

0,01

 .14شــاركت فــي إعــداد برنامــج تدريبــي أو
لقــاء تربــوي أو د ارســة علميــة.

28

25

25

16

6

24,4

0,01

يتضـح مـن اجلـدول السـابق أن قيم كا 2املحسـوبة

التطـور املهنـي أكبر مـن كا 2اجلدوليـة عنـد مسـتوى

جلميـع معايير املحـور األول الواقـع احلـايل ملهـارات

داللـة  01,0ولصالـح االسـتجابة مالئمـة جـدا.

جدول ()3

نتائج املحور الثاين :معوقات مهارات التطور املهني
معايير المحور الثاني :معوقات مهارات
التطور المهني والتنمية المهنية

مطلقا
%

م
.15

محتــوى الب ارمــج التدريبيــة ال يبنــى علــى
االحتياجــات التدريبيــة لمعلــم ذوي صعوبــات
ا لتعلــم .

13

.16

تخطيــط أوقــات تنفيــذ الب ارمــج التدريبيــة غيــر
مناســبة لليــوم الد ارســي لمعلــم ذوي صعوبــات
التعلم .

3

124

ناد اًر
%
13

19

أحيانا
%
13

22

غالبا
%
22

25

دائما
كا2
 %المحسوبة
41

31

19,6

19,6

مستوى
الداللة
0,01

0,01
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الب ارمــج التدريبــة القائمــة ال تحــل المشــكالت
التــي يواجههــا معلــم ذوي صعوبــات التعلــم مــع
الطالبــات.

9

9

22

28

19,2 31

0,01

.18

محتــوى الب ارمــج التدريبيــة المقــدم ال يتناســب مــع
الواقع التعليمي بتغيراته المعرفية.

6

9

25

25

24,4 34

0,01

.19

محتــوى الب ارمــج التدريبيــة المقــدم ال يتناســب مــع
الواقع التعليمي بمستحدثاته التقنية.

6

.20

محتــوى الب ارمــج التدريبيــة المقدمــة روتينيــة ومملــة
وغيــر جاذبة.

13

.21

مركــز التدريــب غيــر مهيــأ بوســائل تدريبيــة
حديثــة مناســبة للب ارمــج المقدمــة لمعلمــات ذوي
صعوبات التعلم.

.22

ال يتــم تقويــم المتــدرب بشــكل موضوعــي للتأكــد
مــن انتقــال أثــر التدريــب.

3

.23

16

3

13

13

13

19

25

25

19

28

25

25

22

19,6 31

24,4 25

24,4 34

24,4 44

0,01

0,01

0,01

0,01

يضيــع وقــت التدريــب فــي أمــور جانبيــة ال تتصــل
بموضوع البرنامج التدريبي.

6

13

22

22

24,4 38

0,01

.24

ال توجد حوافز مادية أو معنوية للمتدرب تتعلق
بأدائه المهني مرتبطة بالتدريب.

6

13

16

16

24,4 50

0,01

.25

عــدم مناســبة مــكان مركــز التدريــب مثــل :
التجهي ـزات /الموقــع /عــدد المتدربيــن.

9

يتضـح مـن اجلـدول السـابق أن قيم كا 2املحسـوبة

جلميـع معايير املحور الثـاين معوقات مهـارات التطور

16

19

25

24,4 31

0,01

املهنـي أكبر مـن كا 2اجلدوليـة عنـد مسـتوى داللـة

 0,01ولصالـح االسـتجابة مالئمـة جـدا.
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جدول ()4

نتائج حمور متطلبات مهارات التطور املهني
م

مطلقا ناد اًر أحيانا غالبا دائما
%
%
%
%
%

معايير المحور الثالث :متطلبات مهارات
التطور المهني والتنمية المهنية

.26

التنميــة المهنيــة مــن خــال المدرســة كوحــدة
تطوير لذوي صعوبات التعلم .

41

11 30

.27

التنميــة المهنيــة مــن خــال البحــث العلمــي
كالبحــوث اإلجرائيــة ود ارســة الحالــة وبحــوث 37
العمــل لــذوي صعوبــات التعلــم.

11 33

.28

التنميــة المهنيــة مــن خــال التعلــم اإللكترونــي
القائــم علــى المشــروعات لــذوي صعوبــات التعلــم 37

30

.29

ربط العالوة السنوية بمعيار محدد من اإلنجاز
المهني لمعلم ذوي صعوبات التعلم.

28

21

.30

.31

إشـراك المعلــم فــي تصميــم الب ارمــج التدريبيــة فــي
تخصصه لصعوبات التعلم.

.32

تنميــة الحــس الوطنــي للمعلــم واعت ـ اززه ببنــاء
الوطــن مــن خــال تطويــر األداء فــي مهنــة 22 56
التعليم .

.33

توكيــد الجــودة الشــاملة للتنميــة المهنيــة
44
المســتدامة لــذوي صعوبــات التعلــم.

11
11

7 19
21

17

7

كا2
المحسوبة
19,6

مستوى
الداللة
0,01

7

19,6

0,01

7

19,2

0,01

24,4 14

0,01

تفعيــل مشــروع الرخصــة المهنيــة لمعلمــي
صعوبــات التعلــم وربطــه ببرنامــج التطويــر 35
المهنــي الشــامل.

31

19

8

8

19,6

0,01

44

37

7

7

4

24,4

0,01

يتضـح مـن اجلـدول السـابق أن قيم كا 2املحسـوبة

جلميـع معايير املحـور الثالـث متطلبـات مهـارات

9 38

7

7

6

7

3

24,4

24,4

0,01

0,01

التطـور املهنـي أكبر مـن كا 2اجلدوليـة عنـد مسـتوى
داللـة  0,01ولصالـح االسـتجابة مالئمـة جـدا.
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التعليق العام عىل نتائج مقياس التطور املهني.

اتضـح مـن اجلداول السـابقة أن قيم كا 2املحسـوبة

أكبر مـن كا 2اجلدوليـة لصالـح االسـتجابتني مالئمة
جـدا ومالئمـة حلد مـا بالنسـبة لقائمـة املعايري.

136-101

التعليـم يقمـن بتفعيـل واسـتخدام التقنيـة بشـكل

فعـال يف غرفـة املصـادر .كما تتفـق هـذه النتيجـة مـع

دراسـة (أبـو الليـف2015 ،م) و(اخلطيب2015 ،م)
و(البلـوي والراجـح2012 ،م) التـي أكـدت أن

وتتفـق تلـك النتائج مـع دراسـة ()Elkind, 2003

الربامـج التدريبية واخلبرة امليدانيـة والتوظيف األمثل

2014م) والتـي اسـتخدمت ألعـاب الفيديـو

معلمـة صعوبـات التعلـم تسـاعد على رفـع مسـتوى

و(بـدران2008 ،م) و(املالكـي2008 ،م) و(البلـوي،

والنصـوص القائمـة على طباعـة املواضيـع يف رفـع
األداء األكاديمـي للطلاب من ذوي صعوبـات التعلم

يف املرحلـة املتوسـطة.

لتقنيـات التعليـم وتطبيـق معايير اجلـودة عنـد إعداد

التطـور املهنـي للمعلمات وإبـراز دورهـا املميـز

والرئيـس ىف تطويـر العمليـة التعليميـة.

وضحـت نتائـج اجلـدول ( )3أن مـن أهـم

أثبتـت نتائـج اجلـدول ( )2أن عبـارة « ال توجـد

متطلبـات التطـور املهنـي للمعلـم «االهتمام بالتعلـم

مرتبطـة بالتدريب» وعبـارة « حمتوى الربامـج التدريبية

اجلـودة الشـاملة للتنميـة املهنيـة ،واملدرسـة كوحـدة

حوافـز ماديـة أو معنوية للمتـدرب تتعلـق بأدائه املهني

املقـدم ال يتناسـب مـع الواقـع التعليمـي بمسـتحدثاته

التقنيـة» حصلـت على أعلى وزن بين العبـارات

بمتوسـط بقيمـة ( )3.77بين أعلى عبارتين حسـب

رأي املسـتجيبني.

وتفسر هـذه النتيجـة اإلجيابيـة بمـدى أمهيـة

الربامـج التدريبيـة املصممـة بطريقـة احرتافيـة يف

تزويـد املعلمات باملعـارف الالزمة التقنيـة احلديثة مثل

املواقـع اإللكرتونيـة وشـبكات التواصـل االجتامعي.
كما يتضـح مـن نتيجـة اجلـدول مـدى تأثير املعوقات

املذكـورة يف هـذه الدراسـة على مهـارات التطـور
املهنـي للمعلمات .وتتفـق هـذا النتيجـة مـع دراسـة

(العصيمـي2015 ،م) والتي توصلـت إىل أن املعلامت
احلاصلات على دورات تدريبيـة يف جمـال تقنيـات

اإللكتروين ،وتنميـة احلـس الوطنـي للمعلـم ،توكيد

تطويـر» بمتوسـط نسـبة  .78%وتفسر هـذه النتيجـة
التـي أثبتـت أن تصميـم وتطبيـق التعلـم اإللكتروين

بصـوره األقـرب للواقـع املـدريس عـن طريـق أنماط
املحـاكاة املختلفة سـتؤدى إىل رفع يف مهـارات التطور

املهنـي للمعلمات.

ولإلجابـة عن السـؤال الثالث :ما التصـور املقرتح

للموقـع اإللكتروين ألنماط املحـاكاة اإللكرتونيـة
والشـبكات االجتامعية عبر الويب إلكسـاب معلامت

صعوبـات التعلـم مهـارات التطـور املهني؟

قامـت الباحثتـان بإعـداد اسـتامرة حتكيـم للموقـع

اإللكتروين وصفحـة الفيسـبوك املقرتحـة وكانـت

نتائجهـا كما يلى:
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املجال األول :السامت العامة

تـم عرض االسـتامرة عىل عدد مـن اخلبراء للتعرف عىل

مـدى مالئمـة التصميم اخلـاص بالسمات العامـة ،وفيام يىل
نتائـج تطبيق عبارات االسـتامرة اخلاصة باملجـال األول.

جدول ()5
التكرارات والنسب املئوية وقيمة كا 2ومستوى داللتها للمجال األول اخلاص بالسامت العامة
أوال :تصميم الصفحات

م

العبارات

مناسب

غير مناسب

ك

%

ك

%

كا
المحسوبة
2

مستوى
الداللة

1

تصميــم الصفحــات بســيط و ســهل االســتخدام بالنســبة
لمعلمــات صعوبــات التعلــم.

15

100

-

-

15

0,01

2

تنظيم مخطط الصفحات بشكل متناسق ومنظم.

15

100

-

-

15

0,01

3

مناسبة خلفية الصفحات مع المحتوى.

15

100

-

-

15

0,01

4

تجنــب اســتخدام األل ـوان التــى تجهــد العيــن (األل ـوان
الســاطعة) فــى الخلفيــة.

14

93,3

1

6,7

0,01 11,267

5

إثــارة الصفحــات النتباه المعلمــات نحــو موضــوع التعلــم
و ليــس نحــو الشــكل.

14

93,3

1

6,7

0,01 11,267

جدول ( )6
التكرارات والنسب املئوية وقيمة كا 2ومستوى داللتها للمجال األول اخلاص بالسامت العامة
ثانيا  :التفاعلية والتحكم التعليمي
م

مناسب

العبارات

غير مناسب

ك

%

ك

%

6

توافر أنماط تفاعل مناسبة للمعلمات.

14

93,3

1

6,7

كا
المحسوبة
2

مستوى
الداللة

0,01 11,267

7

تحقيق مبدأ العمل الجماعي المشترك بين المعلمات.

15

100

-

-

15

0,01

8

سهولة الوصول إلى المحتوى المطلوب.

15

100

-

-

15

0,01

9

سهولة التصفح والتنقل بين األجزاء.

15

100

-

-

15

0,01

 10وضوح التسلسل والتتابع المنطقى للمحتوى.

14

93,3

1

6,7

 11تقديم أنشطة تستند للتفاعل االجتماعي .

15

100

-

-
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جدول ( )7
التكرارات والنسب املئوية وقيمة كا 2ومستوى داللتها للمجال األول اخلاص بالسامت العامة
ثالثا  :املساعدة والبحث
م

مناسب

العبارات

غير مناسب

ك

%

ك

%

12

تقديم إرشادات و تعليمات تعين المعلمات.

14

93,3

1

6,7

كا
المحسوبة
2

مستوى
الداللة

0,01 11,267

13

وضوح وفهم التعليمات بالنسبة للمعلمات.

15

100

-

-

15

0,01

14

وجــود أداة للبحــث الداخلــى بحيــث تنتقــل المعلمــة مباشـرة
إلــى الصفحــة التــى تريدهــا.

15

100

-

-

15

0,01

15

سهولة الدخول والخروج .

14

93,3

1

6,7

0,01 11,267

جدول ()8
التكرارات والنسب املئوية وقيمة كا 2ومستوى داللتها للمجال األول اخلاص بالسامت العامة
رابعا  :تقنية التعامل بصفة عامة
م

مناسب

العبارات

غير مناسب

ك

%

ك

%

كا
المحسوبة
2

مستوى
الداللة

16

الخلو من أخطاء برمجة التصميم.

13

86,7

2

13,3

8,067

0,01

17

وقت التحميل مناسب لمتصفح اإلنترنت وليس بطيء.

13

86,7

2

13,3

8,067

0,01

18

الســماح بتحميــل وحفــظ أي جــزء منهــا علــى جهــاز 14
ا لمعلمــة .

93,3

1

6,7

0,01 11,267

املجال الثاين :املحتوى العلمي

يتضـح مـن اجلدول السـابق أن قيمة كا 2املحسـوبة

جلميـع عبـارات االسـتامرة اخلاصـة بالتحكيم بالنسـبة

للمجـال األول اخلاص بالسمات العامة أكبر من قيمة
كا 2اجلدوليـة عند مسـتوى داللة .0,01

تم عرض االسـتامرة على عدد من اخلبراء للتعرف

على مـدى مالئمة املجال الثـاين ،وفيام يلى نتائج تطبيق
عبارات االسـتامرة اخلاصة باملجال.
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جدول ()9
التكرارات والنسب املئوية وقيمة كا 2ومستوى داللتها للمجال الثاين املحتوى العلمى
العبارات

م

غير مناسب

مناسب

مستوى
الداللة

كا
المحسوبة
2

ك

%

ك

%

19

العنوان مناسب للمحتوى.

14

93,3

1

6,7

0,01 11,267

20

وضوح األهداف الخاصة بكل جزء.

13

86,7

2

13,3

8,067

0,01

21

وضوح عرض المحتوى.

13

86,7

2

13,3

8,067

0,01

22

يوفر المحتوى أنماط تفاعل مناسبة للمعلمات.

15

100

-

-

15

0,01

23

دقة المحتوى من الناحية العلمية.

15

100

-

-

15

0,01

24

خلو المحتوى من الحشو والزيادات.

15

100

-

-

15

0,01

25

خلو المحتوى من الغموض.

10

66,7

1

6,7

8,067

0,01

26

يوفر المحتوى فرص للتعلم الجماعى للمعلمات.

15

100

-

-

15

0,01

املجال الثالث :السامت الفنية

يتضـح مـن اجلدول السـابق أن قيمة كا 2املحسـوبة

تم عرض االسـتامرة على عدد من اخلبراء للتعرف

جلميـع عبـارات االسـتامرة اخلاصـة بالنسـبة للمجـال

على مـدى مالئمـة املجـال الثالـث ،وفيما يلى نتائـج

الثـاين املحتـوى أكبر مـن قيمـة كا 2اجلدوليـة عنـد

تطبيـق عبـارات االسـتامرة اخلاصـة باملجال.

مسـتوى داللـة (.)0,01

جدول ()10
التكرارات والنسب املئوية وقيمة كا 2ومستوى داللتها للمجال الثالث السامت الفنية
م

العبارات

مناسب
ك

%

غير مناسب
ك

%

كا
المحسوبة
2

مستوى
الداللة

أوال :النص
 27مالءمة أحجام الخطوط.

15

100

-

-

15

0,01

 28خلو النص من األخطاء اإلمالئية.

15

100

-

-

15

0,01
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 29مالءمة أنواع الخطوط المستخدمة.

15

100

-

-

15

0,01

 30مالءمة ألوان الخطوط للخلفية المستخدمة.

15

100

-

-

15

0,01

ثانيا :لقطات الفيديو
 31وضوح الفيديو.

13

86,7

2

13,3

8,067

0,01

 32يكون امتداد لقطات الفيديو هو ). (*.mp4

13

86,7

2

13,3

8,067

0,01

 33جودة إخراج لقطات الفيديو.

14

93,3

1

6,7

11,267

0,01

 34تناسب لقطات الفيديو مع المحتوى.

15

100

-

-

15

0,01

تخلــو لقطــات الفيديــو مــن المقاطــع ال ازئــدة
35
والضوضــاء .

15

100

-

-

15

0,01

تناســب حجــم لقطــات الفيديــو مــع التصميــم
36
العــام.

14

93,3

1

6,7

11,267

0,01

يتضـح مـن اجلدول السـابق أن قيمة كا 2املحسـوبة

حيـث أكـدت هـذه الدراسـات على أمهيـة االهتمام

املتعلـق بالسمات الفنيـة أكبر مـن قيمـة كا 2اجلدولية

املحتـوى العلمـي وهـذه هـى املجـاالت الثالثـة التـى

جلميـع عبـارات االسـتامرة بالنسـبة للمجـال الثالـث
عند مسـتوى داللـة (.)0,01

التعليـق العـام على نتائـج بطاقـة التحكيـم للموقع

اإللكتروين ألنماط املحـاكاة اإللكرتونيـة والشـبكات

االجتامعيـة عبر الويب

مـن اجلـداول السـابقة أمكـن التوصـل إىل أن

آراء خبراء احلاسـب وتكنولوجيـا التعليـم ىف بطاقـة
التحكيـم متفقـة ىف معظم عبـارات البطاقـة ،واليوجد

فـرق جوهـرى بين معظـم اآلراء.

ويتفـق ذلـك مـع نتائـج الدراسـات السـابقة

والتوصيـات ذات الصلـة ىف جمـال تصميـم مواقـع
الويـب التفاعليـة ومنهـا دراسـة (آل حميـا2008،م)،

بالسمات العامـة والفنيـة ،واالهتمام بدقـة وسلامة
تناولتهـا البطاقـة.

ولإلجابـة عـن السـؤال الرابـع :مـا أثـر التفاعـل

بين كل مـن أنماط املحـاكاة اإللكرتونيـة والشـبكات
االجتامعيـة عبر الويـب إلكسـاب معلمات صعوبات

التعلـم مهـارات التطـور املهنـي؟

تـم تطبيـق اختبـار شـيفيه Scheffe’ Test

للمقارنـات املتعـددة على عينـة الدراسـة ،يف ثلاث
جمموعـات جتريبيـة ،بحيـث بلـغ :عـدد األفـراد يف

املجموعـة األوىل ( ، )27ويف املجموعـة الثانيـة (،)28

ويف املجموعـة الثالثـة ( .)29ويوضـح الشـكل ()12

املجموعـات التجريبيـة الثلاث:
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شكل ( )7يوضح املجموعات التجريبية الثالث للدراسة

وبعـد تعريـض كل جمموعـة لنمـط مـن أنماط

املحـاكاة اإللكرتونيـة طبـق عليهـن بطاقـة مالحظـة

األداء املهـاري ،وحصلـت الباحثتـان على البيانـات

التاليـة:

جدول ()11
جمموع الدرجات عىل بطاقة مالحظة األداء املهاري حسب متغري أنامط املحاكاة اإللكرتونية
النمط أ المجموعة التجريبية األولى

النمط ب المجموعة التجريبية الثانية

النمط ج المجموعة التجريبية الثالثة

مج س 108

161

91

16,10

10,11

م

13,5

وتـم إجـراء حتليـل التبايـن األحـادي أوال قبـل

تقريـر إجـراء مقارنـات متعددة عـن طريق احلاسـوب

باسـتخدام الـرزم اإلحصائيـة ( .)SPSSويمثـل
اجلـدول التـايل النتائـج التـي تـم التوصـل إليهـا:

جدول ()12
حتليل التباين األحادي لدرجات بطاقة مالحظة األداء املهاري عىل حسب متغري النمط
المصدر

مجموع مربع االنحرافات

درجات الحرية

متوسط مربع االنحرافات

ف

بين المجموعات

170,21

2

85,10

*5,08

داخل المجموعات (الخطأ)

401,79

24

16,74

الكلي

26

572

* ذات داللة عند مستوى ()α= 0,01
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يتضـح من اجلـدول السـابق أن هناك فرقـا ذا داللة

والنقـاش البنـاء مـن خلال تبادل اخلبرات فيما بينهم

بلغت قيمـة (ف) بدرجات حريـة ( 5,08 )24 ,2وهذه

الثالثـة ورفعهـا على صفحـة الفيسـبوك ،مـع توجيـه

بين الدرجات تعـزى إىل أنامط املحـاكاة اإللكرتونية إذ
القيمـة ذات داللة عند مسـتوى (. )α= 0,05

وملعرفـة مصـدر هـذا الفـرق فلا بـد مـن إجـراء

مقارنـات بعديـة باسـتخدام اختبار شـيفيه (ألن حجم

العينـات غير متسـاو) على النحـو التـايل:

وبإجـراء مقارنـات بين النمـط (أ) و النمـط (ب)

ومشـاهدة تطبيقـات املحـاكاة التي قمن هبـا يف األنامط

الباحثتين هلـن وتوصيـل التغذيـة الراجعـة ممـا أسـهم
ىف تغيري املامرسـات التدريسـية اخلاطئـة وتطوير أدائهن
املهـاري خلال النمـط األول والثـاين بصـورة أكرب من

النمـط الثالـث.

توصيات البحث:

مـن جهـة و النمـط (ج) مـن جهـة أخـرى مـن حيـث

1 .1تعميـم اسـتخدام املحـاكاة اإللكرتونيـة يف

تأثريمهـا على األداء املهـارى ملهـارات التطـور املهنـي

إكسـاب املعلمين واملعلمات مهـارات التطور

فقـد تـم أخـذ األوزان على النحـو التـايل:

املهنـي.

األوزان م( 1النمط أ) م( 2النمط ب) م( 3النمط ج)
0,5

0,5

2 .2اسـتخدام الشـبكات االجتامعيـة عبر الويـب

1-

للتواصـل وتبـادل اخلبرات بين التخصـص

وبمقارنـة هـذه القيمـة مع قيمـة (ف) احلرجـة فإنه

الواحـد كمجموعـات بحثيـة تدعـم التجارب

كل مـن النمـط (أ) و النمـط (ب) مـن جهـة و النمـط

3 .3تعميم استخدام املحاكاة اإللكرتونية يف

الرتبويـة.

يوجـد فـرق ذو داللـة عنـد مسـتوى ( )α= 0,01بني

التدريب عىل املهارات العملية باملدارس الفنية

(ج) مـن جهـة أخـرى يف التأثير على تغيير مهـارات

التجارية والتخصصات العلمية العملية بصفة

التطـور املهنـي وهـذا الفرق ناتـج لصالـح الطريقة (أ)

عامة.

والطريقـة (ب) معـا.

4 .4إجـراء الربامج والـدورات وورش العمل التي

وتفسر الباحثتـان هـذا التاميـز بين املقارنـات

تسـتهدف توعية املعلمني واملعلامت باسـتخدام

للمجموعـات التجريبيـة الثلاث يرجـع إىل األثـر

التقنيات التعليميـة التفاعلية احلديثة.

الفعـال الـذى أحدثـه املوقـع اإللكتروين ألنماط

5 .5التوسع يف جمال بحوث صعوبات التعلم.

املحـاكاة اإللكرتونيـة وشـبكات التواصـل االجتامعية

6 .6توعيـة املعلمين بأمهيـة اسـتخدام التقنيـات

عبر الويـب ىف بنـاء املعرفـة تشـاركيا بين معلمات

التعليميـةمـنخلالورشالعمـلوالنـدوات.

صعوبـات التعلـم ،وإتاحـة الفرصـة هلـن للحـوار
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7 .7توفير برامـج تدريبيـة للمعلمين على كيفيـة

املنهجيـة يف ضـوء تلك األنماط والبحث احلـايل بعامه.

اسـتخدام وإنتـاج املـواد التعليميـة وتطويرهـا .

و االسـتفادة أيضـا مـن املوقـع اإللكتروين التفاعلي

التعليـم عن طريـق النـدوات وورش العمل.

ونسـأل اهلل التوفيـق واإلعانـة ،راجين أن يتواصل

8 .8زيـادة وعـي التالميذ بأمهيـة اسـتخدام تقنيات
9 .9رضورة عمـل صيانـة دوريـة ألجهـزة تقنيات
التعليم .

للبحـث احلـايل.

البحـث والتطويـر يف أفـكار البحـث احلايل.

املصادر واملراجع

1010توفير امليزانيـات املناسـبة لرشاء وإنتـاج املواد
التعليميـة ،وإدخـال التقنيـات التعليميـة يف

غـرف املصـادر لـذوي صعوبـات التعلـم.

1111منح حوافز تشـجيعية للمتميزيـن من معلامت
ذوي صعوبات التعلم.

1212اسـتخدام املحـاكاة اإللكرتونيـة يف تدريـب
الطالبـات املعلمات قبـل اخلدمة على مهارات
اسـتخدام أدوات تكنولوجيـا املعلومـات

واالتصـاالت يف تصميـم املواقـف التعليميـة
اإللكرتونيـة.

خامتة:

تظـل فرصـة جتريـب وتطويـر أنماط املحـاكاة

اإللكرتونيـة وربطهـا بالشـبكات االجتامعيـة عبر

الويـب أعلاه قائمـة ونويص بإجـراء دراسـات عديدة

حـول تلـك األنماط وتطويرهـا وفقـا لألسـس التـي
بنيـت عليهـا تلـك األنماط كما هـي واردة يف البحـث
احلـايل مع اإلشـارة للبحث كمرجع ،كام يمكن اسـتثامر

تلـك اإلنماط ليـس فقـط يف التدريـس وإستراتيجياته

وإنما أيضـا يف تصميـم املنهـج اجلامعي ،وبنـاء وحداته
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مقـررات اللغة العربية للمرحلة
التعرف عىل مفاهيم مكافحة الفسـاد املـايل واإلداري الواردة
َّ رصاحـة أو ضمن ًيا يف
ُّ  هدفت الدراسـة: ملخـص البحـث
تكونـت ع ِّينة الدراسـة مـن أربعة كتب
َّ . ومسـتوى تنـاول معلمـي اللغـة العربيـة لتلـك املفاهيم مـن خالل طـرق وإستراتيجيات تدريـس اللغة العربيـة،الثانويـة
نوعي من أنـواع املنهج
ْ  واسـتخدمت الدراسـة.) معلما مـن معلمي اللغـة العربية للمرحلـة الثانوية32( و، 4-3-2-1  كتـاب الكفايـات اللغويـة:دراسـية؛ هـي
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، والوصف املسـحي، حتليـل املحتـوى:الوصفـي؛ مهـا
ْ
َّ  واسـتبانة، مهـا أداة حتليل املحتوى:وأداتي
َ الكتـب التـي تناولتهـا الدراسـة بالتحليل قامت بتغطية جيـدة ملفاهيم مكافحة الفسـاد املـايل واإلداري؛ إ َّال َّأن القليل منهـا مل
 وكان مسـتوى،حيظ بمثل تلك التغطية
 وكان الفـرق لصالح املعلمني، وقـد ُو ِجدت فروق ذات داللة إحصائية ملسـتوى تنـاول املعلمني.متوس ًـطا
ِّ تنـاول املعلمين ملفاهيـم مكافحة الفسـاد املايل واإلداري
 كام أوصت، وقـد أوصت الدراسـة بإعادة النظـر يف ختطيط املناهـج؛ لتعزيز تضمين مفاهيم مكافحة الفسـاد املـايل واإلداري فيهـا.) سـنة فأكثـر15( االكثـر خبرة
.بتناول مفاهيم مكافحة الفسـاد املـايل واإلداري
ُ بضرورة تقديـم برامـج تدريب أثنـاء اخلدمة ملعاجلـة نواحي القصـور يف أداء املع ِّلمني املتع ِّلقـة
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Teaching the Concepts of Combating Financial and Administrative Corruption Through
Instructing Arabic Language Courses for Secondary Schools Students in The Kingdom
of Saudi Arabia
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Abstract : The study aims to identify the concepts of combating financial and administrative corruption, which are explicitly or implicitly included in
the Arabic language courses for the secondary stage. It also attempts to find out the way Arabic language teachers handle these concepts through the
methods and strategies of teaching Arabic language. The sample of the study consisted of four textbooks: The Language Proficiency Book series 1,
2, 3 & 4 in addition to 32 secondary stage teachers of Arabic. Two types of analytical descriptive approach are used: content analysis and descriptive
survey. Two tools are therefore employed: a content analysis tool and a questionnaire for Arabic language teachers. The most important results of the
study reveal that these textbooks under survey covered well the concepts of combating financial and administrative corruption; however, some concepts
did not receive such coverage. The level of teachers’ handling of these concepts was average. Moreover, there were statistically significant differences
in the levels of teachers’ handling of these concepts; the difference was in favor of the teachers with more years of experience (15 years or more). The
study recommended reviewing curriculum planning to enhance the inclusion of concepts of combating financial and administrative corruption. It also
recommended providing on-the-job training programs to address deficiencies in the performance of teachers in handling these concepts.
Keywords: Concepts of combating financial and administrative corruption, Arabic language courses, methods and strategies of teaching Arabic
language, secondary stage.
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مقدمة:

فضلا عـن تفيش هـذه الظاهـرة يسـبب عرقلة مسيرة

يعـد الفسـاد آفـة املجتمعـات وهـو ليـس بظاهـرة

تطـور وتقـدم الدولة وعـدم حتقيق األهـداف التي ترنو

قـد عرفهـا اإلنسـان منـذ القـدم ،فمنـذ أن خلـق اهلل

وتعـد الرشيعـة اإلسلامية الفسـاد كل مـا هو ضد

غير مرغـوب فيهـا فحسـب ،بـل هـو ظاهـرة خطرية
عـز وجـل األرض عـرف اإلنسـان الفسـاد بأنواعـه

وأسـاليبه .وهـدف الفسـاد هـو حتقيـق أهـداف فئويـة
وفرديـة ضيقـة .وهـذه الظاهـرة اخلطيرة تشـهدها

املجتمعـات اإلنسـانية مجعـاء باختلاف أنظمتهـا وهي

تغذي نفسـها بنفسـها وختلق مناخا واسـعا من األعامل
غير املرشوعـة التـي تقـوض عمليـات التنميـة وتقود

إليها يف مسيرة عملهـا (الوائلي ،2006،ص.)4:

الصلاح ،قال اهلل تعـاىل «:وال تفسـدوا يف األرض بعد
إصالحها»(األعـراف  .)56 :وقـال تعـاىل «:وإذا توىل

سـعى يف األرض ليفسـد فيهـا وهيلك احلرث والنسـل

واهلل ال حيـب الفسـاد»(البقرة .)205 :وىف صحيـح

مسـلم(مج  ،1ص ،118 :رقـم احلديـث )228 :أن

رسـول اهلل صلى اهلل عليـه وسـلم قـال «:ال يسترعي

للفسـاد األعظـم أال وهـو اهنيـار الـدول واملجتمعات.

اهلل عبـدا رعيـة ،يموت حين يموت وهو غـاش هلا إال

الفسـاد املـايل واإلداري الـذي يعـد مشـكلة العصر،

الرتغيـب وخطـورة الفسـاد ووجـوب حماربتـه عديدة

وتتعـدد أنـواع وأشـكال الفسـاد ،ومـن أمههـا

حيث اسـترشى داؤه ،وأصبـح ظاهرة تعـاين منها دول

العـامل ،وبخاصـة الناميـة منهـا ،وإن تفـاوت ذلـك من

دولـة ألخرى؛ وذلـك ما بات يشـكل هاجسـا وخطرا

للمجتمـع الـدويل بـأرسه؛ ألن هـذا الفسـاد يعيق مجيع
حركات التنميـة ويؤثر عىل املصلحة العامة للشـعوب؛
حيـث يقـوض احلكـم اجليـد ،ويشـوه السياسـة العامة
للدولـة ،ويـؤدي إىل سـوء رصـد املـوارد وتوزيعهـا،

كما يعيـق تطـور القطاعني اخلـاص والعام معـا ،ويرض
بشـكل خـاص الفقـراء ( أكتـون ،2000 ،ص.) 33:

إن الفسـاد املـايل واإلداري يعـد آفة خطيرة يف مجيع

مياديـن األمن واالقتصـاد والتنمية ويـؤدي إىل اهنيارها

ممـا يسـبب إعاقـة تقـدم الدولـة وهنـب ثرواهتـا ومنـع
حركـة العمـران والتقـدم والرفاهيـة االقتصاديـة ،هذا

حـرم اهلل عليـه اجلنـة» ،واألحاديث النبويـة الكريمة يف

ومتنوعـة؛ األمـر الذي يكشـف مـدى خطورة الفسـاد

على املجتمعات.

وقـد أدركـت املجتمعـات الدوليـة خطورة الفسـاد

ووجـوب حماربتـه بكافـة اآلليـات وخمتلف الوسـائل،

كما رشعت الـدول يف سـن الترشيعات واختـاذ التدابري
الالزمـة لغـرس قيـم النزاهـة وحماربـة الفسـاد بين

أبنائها.

وىف هـذا الصـدد فإنـه جيـب تضافـر مجيـع أجهـزة

الدولـة واملجتمـع املـدين والقطـاع اخلـاص؛ ألن هـذا

الفسـاد بمـرور الوقـت يتسـع نطاقـه إىل احلـد الـذي

تتعـرض احلكومـة ملقاومـة شـديدة للتغلـب عليـه

(محـدان،2006،ص.)30:
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املعنيـة واملهمـة يف املجتمـع يف هـذه العمليـة ،فإنـه

واإلداري.

التعـرف على أشـكال الفسـاد املـايل واإلداري وطـرق

أن تقـوم بـه املناهـج الدراسـية يف مكافحـة مفاهيـم

يقـع على عاتقهـا إعـداد وتأهيـل طلاب قادريـن عىل

يتضــح ممـا سـبق الـدور الكبير الـذي يمكـن

تنفيـذه واألسـباب املؤديـة إليـه كما يقـع على عاتقهـا
أيضـ ًا الوقـوف على اإلجـراءات واحللـول السـابقة

يف نفـوس النـشء وحماربـة الفسـاد لدهيـم ،وذلـك من

هـذه املؤسسـة يف تطويـر مجيـع مكوناهتـا ومناهجها بام

ومـا يسـتخدمه املعلمـون مـن طرائـق وإستراتيجيات

والالحقـة ملنع أو كشـف تلـك العملية .وهنـا يأيت دور

يتلاءم وحاجـة سـوق العمـل واملجتمـع ككل إىل رفد

كـوادر مؤهلـة التأهيـل املبدئـي للمسـامهة يف معاجلـة
هـذه الظاهـرة اخلطيرة.

وممـا يؤكد ذلك أنـه ال يمكن إغفال وسـائط الرتبية

بصفـة عامـة ودور املؤسسـات التعليميـة املختلفـة يف
حتقيـق أهـداف املجتمـع وحل العديـد من مشـكالته،

وتعـد املدرسـة مؤسسـة اجتامعيـة أقامهـا املجتمـع
لرتبيـة النـشء وإكسـابه املعـارف واملهـارات والقيـم
واالجتاهـات املرغـوب فيها ،ووسـيلة املدرسـة يف هذا

هـي املناهج واملقـررات الدراسـية .فاملناهج الدراسـية

حتتـل مكانـة رئيسـة يف املنظومـة التعليميـة بجميـع
املراحـل الدراسـية؛ ألنـه مـن خلال هـذه املناهـج

يتـم حتقيـق األهـداف الرتبويـة ألي جمتمـع .فاملنهـج

نظـام مفتـوح يتأثـر ويؤثـر يف املنظومـة التـي يعمـل يف
إطارها(السـعيد وآخـرون ،2014،ص .)205:وهـذا

يعنـى رضورة إدخـال مفاهيـم النزاهـة يف املناهـج

الرتبويـة واالهتمام باملعلـم وتنميـة قدراتـه ليكـون
ملما بمبـاديء التعليـم وكيفيـة غـرس مفاهيـم النزاهة

يف نفـوس الطلاب ومكافحـة مفاهيـم الفسـاد املـايل

الفسـاد املـايل واإلداري وغـرس وتنميـة قيـم النزاهـة

خلال مـا تقدمـه هـذه املناهج مـن مقـررات دراسـية

تدريـس ،ومـا يامرسـه الطلاب مـن أنشـطة تعليميـة
داخـل املدرسـة وخارجهـا ،وأن هـذا ليـس مسـئولية

منهـج درايس بعينـه  ،فاملسـئولية تقـع على عاتـق مجيع
املناهـج الدراسـية.

وتعـد مقـررات اللغـة العربيـة مـن أكثـر املقررات

الدراسـية التـي تسـاعد على إكسـاب وتنميـة املفهـوم

والقيـم الرتبويـة الصاحلـة ،ومكافحة املفاهيـم الضارة
التـي منهـا مفاهيم الفسـاد بكل ما يتضمنه هـذا املفهوم

مـن مفاهيـم؛ ألن اللغـة العربيـة هـي لغـة التعليـم
والتعلـم يف البلـدان العربيـة عامة ،وهى رمـز العروبة،
واملحافظـة على اهلوية والكيـان العريب ،كام أهنـا حاملة

لـكل املعـاين والقيـم العربيـة األصيلـة ووعـاء الثقافـة
والتراث العـريب (عبداملنعـم ،2000،ص.)141:

لـذا اجتـه الباحـث إىل البحـث يف دور مناهـج اللغة

العربيـة يف مكافحـة الفسـاد املـايل واإلداري لـدى

طلاب املرحلـة الثانويـة باململكـة العربيـة السـعودية؛
ألن هـذه املناهـج مـن أهـم املناهـج الدراسـية التـي
تتنـاول موضوعـات مفاهيـم وقيـم تتعلـق باالنتماء

الوطنـي والدينـي ،وتعزز لـدى املتعلـم رضورة العمل
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والتعـاون عىل رفعة شـأن وطنـه ودينه وحماربة الفسـاد
بشـ َّتى أنواعـه.

بشـتى أنواعـه وجماالتـه «نزاهـة» .وقـد كان
مـن أهـم أهدافهـا حتصين املجتمع السـعودي
ضد الفسـاد ودعـم القيـم الدينيـة واألخالقية

اإلحساس باملشكلة:

والرتبويـة ،واعتبـار املؤسسـات التعليميـة من

هنـاك العديـد مـن األسـباب التـي دعـت الباحث

أهـم الوسـائل املحققـة هلـذا اهلـدف ،وذلـك

وكان مصـدر هـذه األسـباب؛ الكتابـات ،واألدبيات،

النزاهـة واألمانـة وحماربـة الفسـاد وإسـاءة

إىل البحـث يف موضـوع الفسـاد املـايل واإلداري،
ونتائـج وتوصيـات البحـوث والدراسـات السـابقة،
والنـدوات ،واملؤمتـرات ،ويمكن اسـتعراض ذلك عىل

النحـو التايل:

مـن خلال مناهـج التعليـم وتضمينهـا قيـم
األمانة(العبيكـي.)2014،

3 .3توصيات البحوث والدراســـات الســـابقة،
مثل دراســـات كل من( :عقـــاال،)2014 ،

 1 .1خطـورة آثار الفسـاد املـايل واإلداري وتبعاته،

و(عبدالوهــــاب وآخـــرون،)2012 ،

األمـم يعنـى تدهـور اقتصادهـا ،ليـس هـذا
فحسـب بـل وتقويضهـا سياسـي ًا ومـا يتبـع

 ،)al,2012و(العبيكـــي )2014 ،حيـــث
أكـــدت مجيعهـــا عـــى أن إعـــداد املواطن

وهـذا مـا أثبتـه الواقـع املعارص(.عبـد اهلادي،

يتطلـــب تنشـــئته عـــى الفضيلـــة والقيم

ألن انتشـار هـذا الـداء واسـترشائه يف أمـة من

ذلـك مـن فـوىض ومفاسـد ال حتمـد عقباهـا،
 ،)1997و(بـوادي ،)2008 ،و(عبد الوهاب
وآخـرون.)2012 ،

و(الزبيـــدى ،)2010 ،و (Gentie,et.

الصالح الـــذي ينهض بنفســـه وبمجتمعه
الصاحلة التي مـــن أمهها النزاهـــة واألمانة

وإتقـــان العمل ،واســـتخدام األســـاليب

2 .2الواقـع احلايل للمامرسـات يف قطاعات املجتمع

الرتبويـــة املناســـبة لتحقيق هـــذا اهلدف؛

صـور الفسـاد املـايل واإلداري ،ممـا ينعكـس

إىل عدم اإلحســـاس باملســـئولية ،وضعف

املختلفة ،تشير إىل غيـاب قيم النزاهة وانتشـار

سـلبا على األفـراد واملجتمـع؛ لـذا فقـد صدر
األمـر امللكـي مـن خـادم احلرمين الرشيفين
امللـك عبـد اهلل بـن عبـد العزيـز رمحـه اهلل يف

1432/4/13هــ بإنشـاء هيئـة وطنيـة تعنـى

بـكل ما لـه عالقـة بالنزاهـة ومكافحة الفسـاد
140

وذلـــك ألن ضعـــف هـــذه القيـــم يؤدي

الشـــعور باالنتـــاء واالعتـــزاز بالوطن،
وانتشـــار الســـلبية والالمباالة ،وانتشـــار

الفســـاد املايل واإلداري.

4 .4توصيـات النـدوات واملؤمتـرات التـي تناولت
رضورة االهتمام بمكافحـة الفسـاد املـايل
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واإلداري ،ورضورة تكاتـف مجيـع مؤسسـات

املتعلـق بتعليم النزاهـة للشـباب يف( )11دولة

وتوعيـة املتعلمين بمفاهيم هذا الفسـاد وطرق

ومكافحـة الفسـاد ضمـن حمتـوى املناهـج

مـن دول املنظمـة بضرورة تنـاول قيـم النزاهة

املجتمـع وبخاصـة املؤسسـات التعليميـة،

الدراسـية بكافـة املراحـل التعليمية ،كما أثبت

مكافحتـه.

5 .5حاجة هذا املوضوع -الفسـاد املايل واإلداري-

التقريـر األثـر اإلجيـايب لتعليـم قيـم النزاهـة

املناهـج الدراسـية ،والذي مل تركـز عليه أغلب

املطبقـة لتعليـم تلـك القيـم من خلال املناهج

ومكافحـة الفسـاد لـدى الشـباب يف الـدول

ملزيـد مـن التأصيـل والبحث خاصـة يف جانب

الدراسـية ( عقـاال،2014،ص.)5:

الدراسات املوجودة.

 6 .6احلاجـة إىل تطوير املناهج الدراسـية احلالية كي

يتضـح – يف ضوء ما سـبق – أن احلاجة تبدو ماسـة

يف جمـال مكافحـة الفسـاد املـايل واإلداري ،ملـا

العمليـة التعليميـة ملناهجنـا الدراسـية ،خاصـة تلـك

تتامشـى ومناهـج الـدول املتقدمـة وخصوصـا
هلـذه املناهج مـن دور مهـم يف تطويـر مهارات
الطلاب وإكسـاهبم القيـم واملفاهيـم؛ ليكونوا

أكثـر فعاليـة يف وطنهـم ،واسـتجابة ملتطلبـات

سـوق العمـل خصوصـا يف احلـد مـن ظاهـرة
الفسـاد املـايل واإلداري يف مؤسسـات القطـاع

العـام واخلاص.

وملحـة إىل مراجعـة تامـة وشـاملة جلميـع جوانـب

التـي هلا عالقـة مبـارشة وقوية بموضـوع الفسـاد املايل
واإلداري ،التـي مـن بينهـا مناهـج تعليم اللغـة العربية

– مـن حيـث أهدافهـا ،وحمتواهـا ،وطـرق تدريسـها–

باعتبـار أن الرتبيـة يف حتليلهـا النهائـي جمهـود قيمـي
خمطـط يسـتهدف حتليـل املفاهيـم والقيـم وغرسـها يف

نفـوس املتعلمين .ومن هنـا بـرزت احلاجـة إىل إجراء

7 .7نتائـج املقابلـة التـي أجراها الباحـث مع بعض

هـذه الدراسـة التي هتـدف إىل حماولة التعـرف عىل دور

اهليئـة الوطنيـة ملكافحـة الفسـاد «نزاهـة»،

هـذه املرحلة مفاهيم مكافحة الفسـاد املـايل واإلداري،
ً
دائما يف حاجـة إىل
خاصـة وأن هـذه املناهـج سـتظل

مـن املفكريـن واخلبراء يف جمـال التعليـم ،ويف
وقـد أوضحـت نتائـج هـذه املقابلـة أن هنـاك

حاجـة رضورة للعنايـة واالهتامم بقيـم النزاهة

ومكافحـة الفسـاد ،ورضورة إدراجهـا ضمـن

حمتويـات املقـررات الدراسـية.

مناهـج اللغة العربيـة باملرحلة الثانويـة يف تعليم طالب

التطويـر؛ األمـر الـذي يؤكـد أمهيـة هـذه الدراسـة
ورضورة إجرائهـا.

مشكلة الدراسة:

8 .8االهتاممـات والتوجهات العامليـة ،فقد أوصت

تتحدَّ د مشـكلة الدراسة يف حماولة استقصاء مفاهيم

منظمـة الشـفافية الدوليـة2004م يف تقريرهـا
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مكافحـة الفسـاد املـايل واإلداري الـواردة رصاحـ ًة أو

2 .2مسـتوى تنـاول معلمـي اللغـة العربيـة ملفاهيم

ومسـتوى تناوهلـا مـن خلال طـرق وإستراتيجيات
أن ُتسـ ِهم يف ِّ
التدريـس .وقـد ُأ ِريـد هبـذه الدراسـة ْ
حل

مقـرر اللغـة العربيـة للمرحلـة الثانويـة مـن

مقـررات اللغـة العربيـة للمرحلـة الثانويـة،
ضمنًـا يف َّ

تلـك املشـكلة ،وذلك من خلال اإلجابة عن األسـئلة
التالية:

مكافحـة الفسـاد املـايل واإلداري الـواردة يف
خلال طـرق وإستراتيجيات تدريـس اللغـة

العربيـة مـن وجهـة نظرهـم يف مدينـة عرعـر.

3 .3الفـروق ذات الداللـة اإلحصائيـة -إن

س :1مـا مفاهيـم مكافحـة الفسـاد املـايل واإلداري
الـواردة رصاحـ ًة أو ضمنًـا يف مقـررات اللغـة العربيـة

عـن مسـتوى تناوهلـم ملفاهيـم مكافحـة

س :2مـا مسـتوى تنـاول معلمـي اللغـة العربيـة

وإستراتيجيات تدريـس اللغـة العربيـة ُتعزَ ى

للمرحلـة الثانويـة يف اململكـة العربيـة السـعودية؟

ملفاهيـم مكافحـة الفسـاد املـايل واإلداري الـواردة يف

مقـررات اللغـة العربيـة للمرحلـة الثانويـة مـن خلال
طـرق وإستراتيجيات تدريـس اللغـة العربيـة ،مـن

وجهـة نظرهـم يف مدينـة عرعـر؟

ُوجـدت -السـتجابات معلمـي اللغـة العربية

الفسـاد املـايل واإلداري مـن خلال طـرق
الختلاف متغير( املؤهـل  -واخلبرة -
واإلعـداد الرتبـوي).

أمهية الدراسة:

س :3هـل توجـد فـروق ذات داللـة إحصائيـة بني

1 .1تنبـع أمهيـة هـذه الدراسـة مـن األمهيـة التـي

ملفاهيم مكافحة الفسـاد املـايل واإلداري من خالل طرق

مكافحـة الفسـاد املـايل واإلداري ،ومـدى

اسـتجابات معلمـي اللغـة العربية عن مسـتوى تناوهلم

وإستراتيجيات تدريـس اللغة العربيـة ُتعزَ ى الختالف
متغير( املؤهل  -واخلبرة  -واإلعـداد الرتبوي )؟

يكتسـبها املوضـوع الـذي تناولتـه ،وهـو

توافرهـا يف مقـررات اللغـة العربيـة للمرحلـة
الثانويـة ،وكذلـك أمهيـة املرحلـة الثانويـة
يف السـلم التعليمـي ،حيـث إهنـا متثـل حلقـة

أهداف الدراسة:

الوصـل بين التعليم العـام والتعليـم اجلامعي،

التعرف عىل:
هتدف الدراسة ُّ

1 .1مفاهيـم مكافحـة الفسـاد املـايل واإلداري
الـواردة رصاحـ ًة أو ضمنـا يف مقـررات اللغـة
العربيـة للمرحلـة الثانويـة يف اململكـة العربيـة
السـعودية.

142

وهـي مرحلـة منتهيـة ملـن ال يسـتطيع مواصلة

تعليمـه اجلامعـي ،لذلـك ينبغـي أن تسـهم
وفعـال يف تكوين املواطـن الصالح
بـدور كبير ّ
وإعـداده للحيـاة املنتجـة.

2 .2تبين نتائج هـذه الدراسـة للقيـادات املسـئولة
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عـن مكافحـة الفسـاد املـايل واإلداري بـوزارة

واجتامعيـة واقتصاديـة على املجتمـع الـذي يعانـى من

«نزاهـة» عـن مـدى تأثير مناهـج املرحلـة

الفسـاد اإلداري :عرفه خليـل( ، 2009ص)324:

الداخليـة ،واهليئـة الوطنيـة ملكافحـة الفسـاد

الثانويـة على أفـكار طالهبـا واجتاهاهتـم نحـو
مكافحـة الفسـاد املـايل واإلداري.

3 .3تفيـد هـذه الدراسـة القائمين عىل أمـر التعليم
التعـرف على مفاهيـم مكافحـة
الثانـوي ،يف
ُّ
الفسـاد املـايل واإلداري التـي تتضمنهـا مناهج
املرحلـة الثانويـة ومـدى تناوهلـا مـن قبـل

املعلمني بالرشح ،واملامرسـات واألنشـطة التي

تسـهم يف قيـام املدرسـة بواجباهتـا يف مكافحـة
الفسـاد املـايل واإلداري.

هـذه الظاهـرة».

بأنـه« :عبارة عن املامرسـات غري املرشوعـة التي هتدف
إىل حتقيـق مصالـح خاصة شـخصية أو حزبيـة أو فئوية

سـواء أكانت
عىل حسـاب املصالـح العامة يف املجتمع،
ٌ
هـذه املامرسـات تتم بصـورة عشـوائية أم منظمة ،رسية

أم علنية ،فرديـة أم مجاعية».

الفسـاد اإلداري واملـايل :وعرفـه يونـس(،2010

ص )34:بأنـه« :هـو انتهـاك القوانين واالنحـراف

عـن تأديـة الواجبـــــــــات الرسـمية يف القطـاع

العـام لتحقيـق مكسـب مـايل شـخيص ،ويعـرف

4 .4إمـداد م ّتخـذي القـرارات الرتبويـة والتعليمية

مـن خلال املفهـوم الواسـع بأنـه اإلخلال بشرف

تعـزز فـرص
وإصـدار الترشيعـات ،التـي
ّ

هبـا الشـخص ،وكذلـك هـو إخضـاع املصلحـة العامة
للمصالـح الشـخصية ،وغالبـــ ًا مـا يكـون عـن طريق

السـ ُبل واإلجـراءات ،التـي
بمجموعـة مـن ُ
يكـون مـن شـأهنا املسـاعدة يف ّاتـاذ القرارات
مكافحـة الفسـاد املـايل واإلداري.

الوظيفـة ومهنيتهـا وبالقيـم واملعتقـدات التـي يؤمـن

وسـطاء وال يكـون مبـارش ًا».

5 .5اسـتفادة الباحثين مـن قائمـة أداة حتليـل

ويعرف الفسـاد املـايل واإلداري إجرائيا بأنه :سـوء

الفسـاد املـايل واإلداري ،وذلـك يف دراسـات

والنظـام العـام وعـدم االلتـزام هبما؛ مـن أجـل حتقيق

املحتـوى التـي تضمنـت مفاهيـم مكافحـة

ِ
مشـابة هلـذه الدراسـة.
مصطلحات الدراسة:

اسـتخدام النفـوذ مـن خلال اخلـروج عـن القانـون
مصالـح سياسـية واقتصاديـة واجتامعيـة للفـرد أو

جلامعـة معينـة.

منهج الدراسة:

الفسـاد املـايل :عرفـه الزبيـدي( ، 2010ص)9:

بأنـه «:حتويـل املال العـام إىل خاص بطـرق غري رشعية
أو غير قانونيـة ،ممـا خيلـق عـدة آثـار منهـا :سياسـية

يف ضوء طبيعة الدراسـة ،ولإلجابة عن تساؤالهتا،

اتَّبـع الباحـث املنهـج الوصفـي ،واعتمـد كذلـك عىل
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أسـلوبني من أسـاليب املنهـج الوصفي مها:

 - 1حتليـل املحتـوى :وذلـك مـن خلال حتليـل

مقـررات اللغـة العربيـة للمرحلـة الثانويـة
حمتـوى
َّ

(حتليـل كمـي ،وكيفـي )؛ لتحديـد مفاهيـم مكافحـة
ً
رصاحـة أو ضمنًـا يف
الفسـاد املـايل واإلداري الـواردة
املقـررات.
تلـك
َّ

 - 2البحـث املسـحي :وقـد اختـار الباحـث

املوجهـة لعينـة الدراسـة ،والتـي ستشير
االسـتبانة
َّ

نتائجهـا إىل مسـتوى تنـاول معلمـي اللغـة العربيـة

ملفاهيـم مكافحـة الفسـاد املـايل واإلداري الـواردة يف
مقـرر اللغـة العربية للمرحلـة الثانوية مـن خالل طرق

وإستراتيجيات تدريـس اللغـة العربيـة مـن وجهـة

نظرهـم يف مدينـة عرعـر.

ع ِّينة الدراسة:
أو ً
(املقـررات) الدراسـية :شـملت ع ِّينة
ال :الكتـب
َّ

(مقـررات) اللغـة العربيـة للمرحلـة
الدراسـة كتـب
َّ

الثانويـة ،والبالـغ عددهـا ( )4كتـب دراسـية.

تـم اختيـار ع ِّينـة عشـوائية
ثان ًيـا :ع ِّينـة املعلمينَّ :

مـن معلمي اللغـة العربيـة للمرحلـة الثانويـة يف مدينة

عرعـر ،وبلـغ عددهـم ( )32معلما.

الجدول رقم ( :)1كتب ( مق َّررات) اللغة العربية للمرحلة الثانوية التي ت َّم تحليلها
م

اسم الكتاب

المرحلة

الطبعة

1
2
3
4

الكفايات اللغوية ()1
الكفايات اللغوية ()2
الكفايات اللغوية ()3
الكفايات اللغوية ()4

المرحلة :الثانوية – نظام المقررات (البرنامج المشترك).
المرحلة :الثانوية – نظام المقررات (البرنامج المشترك).
المرحلة :الثانوية – نظام المقررات (البرنامج المشترك).
المرحلة :الثانوية – نظام المقررات (البرنامج المشترك).

1438 -1437هـ
1438 -1437هـ
1438 -1437هـ
1438 -1437هـ

جدول رقم ( :)2خصائص العينة
المتغير
المؤهل

نوع المؤهل

سنوات الخبرة

العدد
32
0
0
32
32
0
32
7
6
10
9
32

مستويات المتغير
بكالوريوس
ماجستير
دكتوراه
المجموع
تربوي
غير تربوي
المجموع
أقل من 5
من  5الى 9
من  10الى 14
 15فأكثر
المجموع
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النسبة المئوية
100%
0%
0%
100%
0%
0%
100%
21.8%
18.8%
31.3%
28.1%
100%
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167-137

أداة الدراسـة :لتحقيق أهداف هذه الدراسـة ولإلجابة

للمرحلـة الثانويـة ،وقـد متثَّلـت يف قائمـة حتتـوي على

 -األداة األوىل :

األداة مـن ( )49مفهومـا مـن مفاهيـم مكافحـة الفسـاد

أداتي مها:
عن أسـئلتها ،اعتمـد الباحث عىل بنـاء ْ

مقررات اللغـة العربية
عبـارة عـن أداة لتحليل حمتـوى َّ

مفاهيـم مكافحـة الفسـاد املـايل واإلداري ،وقـد تكونـت
املـايل واإلداري.

جدول رقم ( :)3قائمة مفاهيم مكافحة الفساد المالي واالداري
م
1
2

المفهوم
النزاهة
الشفافية

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

المراقبة
اإلتقان
الرضا
الحفظ
االلتزام
المسئولية
المساواة
اإلرادة والعزيمة
اإلنتاجية
األمانة

13

التخطيط

14
15
16
17

اإلصالح
الصالح العام
العمل
احترام القانون

18

المحاسبية

19
20

المصداقية
سيادة القانون

21
22
23
24

الوسطية
الوفاء
الكسب
التعاون

التعريف اإلجرائي
اكتساب المال من غير َمهَانة ،وال ظُ ْلم أو دناءة وإنفاقه في المصارف الحميدة.
خلــق بيئــة تكــون فيهــا المعلومــات المتعلقــة بالظــروف والقــرارات واألعمــال الحاليــة متاحــة ومنظــورة ومفهومــة وبشــكل أكثــر
تحديــد.
استحضار الحساب والجزاء الدنيوي واألخروي عند أداء كافة األعمال.
التجويد والتحسين في كل عمل يقوم به الفرد دنيويا تقربا إلى هللا تعالى.
تقبل ما قسمه هللا تعالى دون النظر لما في أيدي اآلخرين.
حفظ الفرد لكل ما اؤتمن عليه من عمل واالجتهاد في أدائه على أكمل وجه ممكن.
أداء الفرد لما يكلف به من أعمال على أكمل وجه تحقيقا للمصلحة العامة وإرضاء هلل تعالى.
قيام الفرد بواجباته الموكلة إليه على أكمل وجه مع تحمل نتائج تقصيره.
العمل وفق مبدأ أن جميع الناس مخلوقون لعبادة هللا ومتساوون في الحقوق والواجبات كل حسب وظيفته.
األخذ بالجد والعمل بالنظام لتحقيق المعالي في كل أمر وشأن.
االستخدام األكفأ واالستغالل األمثل للموارد المتاحة المتمثلة في القوى العاملة ،والمواد األولية ،إلنتاج الخدمات المطلوبة.
التَّعفُّــف ع َّمــا يتص ـرَّف اإلنســان فيــه ِمــن مــال وغيــره ،ومــا يوثــق بــه عليــه ِمــن األعــراض والحــرم مــع القــدرة عليــه ،ور ُّد مــا
يســتودع إلــى مودعــه.
المحاولــة الواعيــة لحــل المشــكالت والتحكــم فــي مســار أحــداث المســتقبل مــن خــال البصيــرة والتنبــؤ والتفكيــر المنظــم
واالســتقصاء .
إصالح النفس بتمسكها بدين هللا قوال وفعال واالبتعاد عن معصيته.
الحفاظ على مصلحة المجموع والمصلحة المشتركة ،وفي هذا ما يتضمن المساواة بين المواطنين وعدم التحيز واإلغفال.
الطاقة أو الجهد الحركي الذي يبذله اإلنسان من أجل تحصيل أو إنتاج ما يؤدي إلى إشباع حاجة معينة محلّلة.
احتــرام القانــون مــن الدعائــم األساســية التــي يقــوم عليهــا المجتمــع ،وعلــى كل فــرد أن يعــي ذلــك ،ويســهم فــي توعيــة اآلخريــن،
بضــرورة احتــرام القانــون مــن خــال االلتــزام بــه.
عمليــة تحديــد وقيــاس وتوصيــل معلومــات اقتصاديــة يمكــن اســتخدامها فــي عمليــة التقييــم واتخــاذ القــرارات مــن قبــل مســتخدمي
المعلومــات.
هي االلتزام والجدية فيما يقوم به الفرد وما يوعد به غيره مع مطابقة القول للعمل والفعل.
وهــو مبــدأ مهــم فــي النظــام الديمقراطــي  ،يتطــرق إلــى كــون جميــع المواطنيــن متســاوون أمــام القانــون وذلــك ألن القانــون يعتبــر
ذا ســيادة أي أعلــى مــن الجميــع.
التوسط في كافة المعامالت دون إفراط يقود للتعدي على اآلخرين أو تفريط يقود لإلضرار بالنفس وهضم حقها.
هو اإلخالص الذي ال غدر فيه وال خيانة  ،وهو البذل والعطاء بال حدود ،وتذ ّكر للــــود  ،ومحافظة على العــــــــهد.
استثمار الجهد والطاقة لتحصيل المال الحالل واالستزادة منه وفق الشرع.
مشاركة اآلخرين في إنجاز األعمال المطلوبة على أكمل وجه ممكن.
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النظام
احترام األدوار وقيام كل فرد بدوره المنوط به على أكمل وجه تحقيقا للمصلحة العامة.
ً
التنمية
عمليــة تطويــر شــامل أو جزئــي مســتمر وتتخــذ أشــكاال مختلفــة تهــدف إلــى الرقــي بالوضــع اإلنســاني واالســتقرار والتطــور بمــا
يتوافــق مــع احتياجاتــه وإمكانياتــه االقتصاديــة واالجتماعيــة والفكريــة..
رفض الرشوة رفض الفرد لكل ما يبذل من مال للوصول وأخذ ما ال يستحق.
حب العمل
اعتزاز الفرد بما يقوم به من أعمال مع توظيف طاقاته وبذل الجهد لتحقيق النجاح واألهداف المطلوبة.
تطوير الذات
كل تنمية تجعل اإلنسان يشعر بالرضا والسالم الداخلي وتعينه على التركيز على أهدافه وتحقيقها .
المبادأة واإليجابية اإلقدام على المشاركة الفعالة في كل عمل طيب مع االبتعاد عن السلبية والالمباالة.
الجد والمثابرة إمكانيــة إنجــاز مهمــة دون تشــتيت انتبــاه عــن الهــدف علــى الرغــم مــن الصعوبــات األوليــة أو العقبــات التــي قــد تواجــه الفــرد
أثنــاء تقدمــه.
الطموح
بناء األهداف الشخصية الطموحة التي ال تتعارض مع مصالح الوطن أو المصلحة العامة أو األخالق.
الثبات
المداومة على ممارسة السلوكيات واألفعال الحسنة التي تحقق صالح الفرد والمجتمع.
الطاعة
االمتثال لألوامر واجتناب النواهي ظاهرا وباطنا ،مع اإلخالص والصدق والقبول والمحبة.
الحوكمة
مجموعــة مــن القوانيــن والنظــم والقــرارات التــي تهــدف إلــى تحقيــق الجــودة والتميــز فــي األداء عــن طريــق اختيــار األســاليب
المناســبة والفعالــة لتحقيــق خطــط وأهــداف الشــركة أو المؤسســة.
البر واإلنفاق
الحرص على إخراج كل ما هو طيب امتثاال ألمر هللا تعالى.
النصيحة
كل كلمة أو فعل مصاحبة بإرادة صالح المنصوح وإرادة الخير له.
األمر بالمعروف الداللة على الخير المستحسن شرعا وعقال.
النهى عن المنكر االبتعاد عن كل مستقبح شرعا وعقال.
االستخالف
هي عملية إصالح شامل وفقا لألمانة التي حملها اإلنسان والمشتملة على إخالص العبادة هلل وااللتزام بحقوق الناس.
الموضوعية
تخلــي اإلنســان عــن عواطفــه ،وانفعاالتِــه ،التــي ال يقــوم عليهــا دليـ ٌل نقلــي أو عقلــي تجــاه مســألة مــن المســائل التــي يَحتــاج فيهــا
إلــى أخــذ قــرار أو إصــدار حكــم.
االنتماء
حب الوطن واالعتزاز باالنتساب إليه والمحافظة على ممتلكاته العامة.
حسن استغالل قــدرة الفــرد علــى التعامــل اإليجابــي مــع المــوارد المتاحــة مــن أجــل تحســين المســتوى المــادي والمعيشــي  ،وتوفيــر الحاجــات
الموارد
والمتطلبــات الماديــة والمعنويــة لــه.
اإليثار
هو صفة لتصرف قام به شخص ال يعود بالفائدة عليه بل على غيره .تفضيل راحة ورفاهية اآلخرين على الذات.
النجاح
الوصول لغاية محددة وتحقيق أهداف مرسومة بوسائل مشروعة وطرق منوعة.
التنافس
العمل الشرعي المتواصل واإلبداع فيه والتميز وكسب ثقة اآلخرين.
الصبر
حبس النفس على فعل شيء أو تركه ابتغاء وجه هللا تعالى.
القيادة
هــي عمليــة إلهــام األفــراد ليقدمــوا أفضــل مــا لديهــم لتحقيــق النتائــج المرجــوة .وتتعلــق بتوجيــه األفــراد للتحــرك فــي االتجــاه الســليم،
والحصــول علــى التزامهــم ،وتحفيزهــم لتحقيــق األهــداف المرجوة.
االستقامة
تقويم النفس وتهذيبها لتؤدي السلوك الحسن والخلق القويم.

مادة املقررات الدراسية املراد حتليلها:

مكافحـة الفسـاد املـايل واإلداري الـواردة يف القائمـة

تـم حتليـل كتـب اللغـة العربيـة للمرحلـة الثانويـة

التـي تـم اعتامدهـا ،وراعـت الدراسـة يف عمليـة حتليل

مكافحـة الفسـاد املـايل واإلداري التـي تضمنتهـا هـذه

حتليـل النصـوص الـواردة يف كتـب اللغـة

يف اململكـة العربيـة السـعودية ،واسـتخالص مفاهيـم
الكتـب ،ومعرفـة تكـرارات كل مفهـوم مـن مفاهيـم

املحتـوى مـا ييل :
-

العربيـة للمرحلـة الثانويـة .
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حتليل مضامني الصور والرسومات.

-

حتليل األنشـطة واألسـئلة التي تتخلل النص،

-

أو تـأيت يف هنايـة الدرس ،أو يف هناية الوحدة الدراسـية.
 -األداة الثانية:

جزئيا).
(يتنـاول َّ

مـن ( )2.34إىل (  ) 3درجـة تكـون االسـتجابة

كليـا).
(يتنـاول َّ

اإلطار النظري:

موجهة إىل ع ِّينة الدراسـة؛
وهي عبـارة عن اسـتبانة َّ

مفهوم الفساد املايل واإلداري:

وهـم مـن معلمـي اللغـة العربيـة للمرحلـة الثانويـة

بمدينـة عرعـر ،وذلـك كوسـيلة جلمـع معلومـات

عـن مسـتوى تناوهلـم ملفاهيـم مكافحـة الفسـاد املـايل
واإلداري الـواردة يف مقـرر اللغـة العربيـة للمرحلـة

الثانويـة مـن خلال طـرق وإستراتيجيات تدريـس
اللغـة العربيـة.

اسـتخدم الباحـث مقياسـ ًا ثالثيـ ًا يف اجلانب األيرس

أمـام كل عبارة لقيـاس درجة التناول ،كما يف النموذج
التايل:

المفهوم
النزاهة

ُيتناول كليَّا

إن الفسـاد يف معنـاه العـام يشـمل كل اعتـداء على

األنفـس واألمـوال أو املـوارد ويف ذلـك يقـول اهلل
﴿وإِ َذا َت َو َّل َس َـعى ِف َ
األ ْر ِ
ض لِ ُي ْف ِس َـد
سـبحانه وتعـاىلَ :
ـل َو َّ ُ
ـك ْ َ
ِف َيهـا َو ُ ْي ِل َ
ـر َث َوال َّن ْس َ
الل ال ُ ِ
ي ُّـب ا ْل َف َسـا َد﴾
ال ْ
(البقـرة.)205 :

ويعـرف الفسـاد لغويـا كما ورد يف خمتـار الصحاح

(الـرازي ، 1986 ،ص )223:أنـه ضـد الصلاح
وفسـد فسـاد ًا و فسـود ًا فهـو فاسـد .وعرفـه الفيروز

آبـادي( ، 1987ص )391:بأنـه أخـذ املـال ظلما.

درجة تناولها
ُيتناول جزئيَّا
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ال ُيتناول

واجلـدب .واملفسـدة :ضـد املصلحة .وفسـد تفسـيدا:

أفسـده .وتفاسـدوا :قطعـوا األرحام .واستفسـد :ضد
اسـتصلح.

وفقـا للمقيـاس الثالثي تم حتديد درجة االسـتجابة

وأمـا تعريـف الفسـاد اصطالحـا ،فقـد عرفـه

والدرجـة ( )2لالسـتجابة يتنـاول جزئيـا ،و الدرجـة

حـرف وسـيلة قرار معني عن هدفــه املعتمــد خدمــة

بحيـث يعطـى الدرجـة ( )1لالسـتجابة ال يتنـاول،
( )3لالسـتجابة يتنـاول كليـا.

لذا إذا كانت قيمة املتوسط احلسايب:

حسين( ، 2003ص )179:بأنـه «:هـو حالـة يتم فيها

هلــدف ومصالـح خاصـة».

وعرفه شـايخ( ، 2012ص )3:بأنـه «:جمموعة من

مـن ( )1إىل (  ) 1.66درجـة تكون االسـتجابة (ال

املامرسـات التـي تتعـارض ومصلحـة املجتمـع وتيسء

مـن ( )1.67إىل (  ) 2.33درجة تكون االسـتجابة

وأن الفسـاد متواجـد يف كل املجتمعـات وبمختلـف

يتناول).

لـه وختل بمبـدأ املسـاواة يف التعامل بني أبنـاء املجتمع،
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أنواعـه ،والـذي حيـد مـن ظاهرته هـو تواجـد القانون
الـرادع للظواهـر السـلبية وبالوقت املناسـب.

والرتبح».

ومـن هـذه التعريفـات السـابقة يتضـح أن ظاهـرة

ومـن املالحـظ أن هـذه التعريفـات قـد أمجعـت

الفسـاد املـايل واإلداري ظاهـرة خطيرة ،تعرقـل

االنحـراف بالوسـائل املتاحـة لتحقيق أهـداف خاصة،

واملاليـة والسياسـية واالجتامعيـة والثقافية لعمـوم أبناء

على أن الفسـاد يشير إىل الفعـل أو عدمـه مـن خلال
وهـي بالتايل ظاهـرة يمكن مواجهتها واحلـد من آثارها
إذا توافـرت اإلرادة الالزمـة واختـذت اإلجـراءات

الالزمـة واملناسـبة ملواجهتهـا  ،وأن الفسـاد هيـدف إىل

نشر الفسـاد بين الناس غير امللوثين به هبدف تشـويه
املجتمـع كـي يصبـح فاسـدا ،وأن للفسـاد أشـكا ً
ال
وأنواعـ ًا عديـدة.

عمليـة البنـاء والتقـدم يف كافـة املسـتويات االقتصادية
املجتمـع ،فهـي هتـدر األمــوال والثـروات والوقـت
والطاقـات وتعرقل أداء املسـئوليات وإنجـاز الوظائف

واخلدمـات.

املدرسة ودورها يف مكافحة الفساد املايل واإلداري:

تعـد املدرسـة اللبنـة األوىل مـن لبنـات العمليـة
التعليميـة ،وهي حجر األسـاس حليـاة اإلنسـان ك ّلها،

ومـن خالل ما سـبق فقـد خرجت الدراسـة احلالية

هلـذا فقد اكتسـبت أمهية عظيمـة جد ًا يف تطويـر األفراد
وتأهيلهـم ،ومـن هنـا فقـد لعبـت املدرسـة دور ًا كبري ًا

والضوابـط التـي يفرضهـا الديـن اإلسلامي احلنيـف

ص .)282:ويـرى النحلاوي(، 2011ص )6:أن

بتعريـف الفسـاد بأنـه«:كل سـلوك أو ممارسـة يقـوم

هبـا الطالـب ،فيهـا انتهـاك ألي مـن القيـم والقواعـد
أو تفرضهـا القوانين واألنظمـة التـي تعلمهـا مـن

املدرسـة».

أهلهـا لتكون قائـدة النهضة يف الـدول (نارص،2006،
املدرسـة هـي جمتمـع صغير تشـبه املجتمـع الكبري من
حيـث نظامهـا اهلـادف للحفـاظ على األمن والسلام

وعـرف الكبيسي ( ، 2000ص )8:الفسـاد

االجتامعين ،فاإلنسـان داخـل املدرسـة ينمـو علميـا

للسـلوك اإلداري الرسـمي ،حتتمـه ظـروف واقعيـة،

املدرسـة مـن مناهـج متعـددة ،ومـن خلال ممارسـة

اإلداري بأنـه «:سـلوك إداري غير رسـمي بديـل

وتقتضيـه ظـروف التحـول االجتامعـي واالقتصـادي

التـي تتعـرض هلـا املجتمعـات».

واجتامعيـا وثقافيـا وقيميـا ،وذلك من خلال ما تقدمه

طالهبـا للعديـد مـن األنشـطة املختلفـة حتـت إرشاف
معلميهـا وإدارهتـا.

وعرف الوائيل (  ، 2006ص )18:الفسـاد اإلداري

ومـن هـذه األمهيـة يمكننـا القـول إنـه يمكـن

هبـدف حتقيـق مصالح شـخصية على حسـاب املصالح

املـايل واإلداري ،إذ ال يمكـن بـأي حـال إغفـال دور

بأنه «:إسـاءة اسـتغالل السـلطة املرتبطة بمنصب معني
العامـة كإصـدار قـرارات لتحقيـق مصالـح شـخصية

للمدرسـة أن تقـوم بـدور فعـال يف مكافحـة الفسـاد
املدرسـة املحتضنـة داخـل أروقتهـا ماليين الطلاب،
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وذلـك مـن خلال غـرس قيـم النزاهـة والتحذيـر من

والنهـوض باألمـة ،وأن التغيير احلقيقـي يف عمليـة

وعليـه يتضح أن املدرسـة منظومـة متكاملة يمكنها

ومكافحـة الفسـاد يعتمـد على حمـاور متنوعـة أمههـا

القيـم الصاحلـة يف نفـوس طالهبـا؛ وذلـك مـن خالل

إعـداد وتدريـب الطاقـات البرشيـة باعتبـاره املدخـل

الفسـاد لـدى هـؤالء الطلاب.

أن حتـارب الفسـاد املـايل واإلداري مـن خلال غـرس
اإلدارة ،وتنفيـذ برامـج توعويـة وتثقيفية بصفـة دورية

البنـاء األخالقـي وفـق أسـس الشـفافية وقيـم النزاهة

املعلـم  ،فاملعلـم هـو األسـاس الـذى يعتمـد عليـه يف
الرئيـس إىل بنـاء وتقـدم املجتمعـات.

طيلـة مراحل التعليـم املتدرجة ،بحيث تكـون متالئمة
مـع مسـتويات الطالـب الفكريـة عمريـ ًا ،وتشـتمل

بـه أن مهمـة املعلـم ال تقتصر على قدرتـه يف توصيـل

جانـب األمانة والصـدق ،ومكارم األخلاق .وتطعيم

إن املعلـم هـو تربـوي قبـل كل يشء ،يمكـن أن يسـهم

على التوعيـة بأمهيـة النزاهـة قـو ً
ً
وفعلا ،هـذا إىل
ال
املناهج الدراسـية هبـذه القيم والتوعية بمخاطر الفسـاد

بشـتى أنواعـه وكذلـك من خلال املعلـم الـذي يمثل
القـدوة الصاحلـة للطلاب يف ترصفاتـه وسـلوكياته

وفيما يسـتخدمه مـن أسـاليب وإستراتيجيات وطرق

تدريـس مناسـبة لتحقيـق هـذا اهلـدف الرتبوي.

ويؤكـد ذلـك (كرميـان) حيث يـرى أنه من املسـلم

املعلومـات بصـورة صحيحـة للطلاب فحسـب ،بـل
بفاعليـة يف توجيـه وإرشـاد الطلاب لكونـه الركـن
األسـايس يف العمليـة الرتبويـة ،كما أن مهمتـه الرتبوية

تسـعى إىل إضفـاء املسـحة الثقافيـة عىل طالبـه والتأثري
يف سـلوكهم وطرائـق تفكريهـم ،ويسـاعد الطالب يف
اكتشـاف الذات ،والتغير يف االجتاهـات واالعتقادات

ومـن هنـا يـرى الباحـث أن املدرسـة كمنظومـة

والقيـم والسـلوك ،باإلضافـة إىل قدرتـه على البحـث

وبخاصـة دورهـا التعليمـي بشـكل متكامـل يف عملية

التحـوالت اجلذريـة السياسـية منهـا واالجتامعيـة،

متكاملـة ال يمكـن أن تـؤدي األدوار املناطـة هبـا
مكافحة الفسـاد املـايل واإلداري وتنمية القيـم الرتبوية

الصاحلـة يف نفـوس الطلاب وتوعيتهـم بمخاطـر

الفسـاد على األفـراد واملجتمـع؛ إال من خلال تضافر
جهـود كافة عنارصهـا  ،وىف مقدمتها املناهج الدراسـية
واملعلـم ،ويمكـن تنـاول ذلـك وفـق مـا يلي:
 - 1دور املعلم:

يعـد املعلـم مـن أبـرز اآلليـات التـي مـن شـأهنا

أن تسـهم يف رفـد احليـاة بمقومـات النجـاح والتطـور

العلمـي يف جمـال ختصصـه ،كما يمكنـه املسـامهة يف
وبذلك يكون ذا شـخصية سـوية وقدوة حسـنة يقتدى

بـه مـن قبـل الطلاب (كرميـان ،2008،ص.)2:

وعليـه يـرى البحـث احلـايل أن للمعلـم دورا فعاال

يف مكافحـة الفسـاد وإكسـاب الطلاب واملفاهيـم

املرتبطـة بـه مـن أجـل ختريـج جيـل صالـح متمسـك

بالقيـم الرتبويـة الصاحلـة ،ممـا يعـود بالنفـع عليه وعىل
وطنـه ،وهـذا يوجـب على املعلـم القيـام بما ييل:

 -تعميـق مبـدأ األمـر باملعـروف والنهى عـن املنكر
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لـدى الطالب ليشـمل كافـة أعامهلـم ،قاصدين

ونافـع للوطـن وذلـك مـن النماذج املحيطـة يف

 -تبصير الطلاب بفقـه األمـر باملعـروف ومراتبه،

 -التفصيـل يف عـرض جمـاالت القيـم العربيـة

للدوائـر املحيطـة هبـم األوىل فـاألوىل ،وإظهـار

والنزاهـة وحـب الوطـن ومكافحـة الفسـاد

بذلـك وجـه اهلل تعاىل.

والعنايـة بتقويـم النفـس أوال ثـم االنطلاق
التطبيقـات املمكنـة لذلـك يف دائـرة الصـف

الـدرايس واملجتمـع املـدريس للحصـول على

بيئـة تتصـف بأسـمى معـاين النزاهـة.

بيئتهـم املدرسـية وخارجها.

األصيلـة وبخاصـة مـا حيـث منهـا على األمانة

بشـتى أنواعـه.

 بيـان احلقـوق املكفولـة للطلاب دينيـا وتربويا،والواجبـات املكلفين هبـا ،وتبصريهـم باملعنـى

 -االجتهـاد يف إبراز كافة اجلوانـب االجتامعية بقيم

األعمـق ملفاهيـم األمانـة والعـدل والنزاهـة ،

هبـم وبمجتمعاهتـم ،وبيـان اجتهـاد الطالب يف

شـهواهتا وملذاهتـا دون قيـد حلريتهـا والتزامها

النزاهـة ومكافحـة الفسـاد ،وبخاصة مـا يرتقي

الـدرس والتحصيـل وطلب العلـم وحتملهم ما

يالقـون يف ذلك من املشـقة من أعظـم املعاين إذ
بصلاح الفرد يصلـح املجتمع.

وبخاصـة مـع النفـس وعـدم تركهـا تصـول يف

-

بالديـن احلنيـف املصلـح واملهـذب هلـا.

إرشاك الطلاب يف األنشـطة املتعـددة التـي

تضمـن إحساسـهم بمفاهيـم الوطـن وكيفيـة

 -بيـان عظـم محـل األمانـة على اإلنسـان وبيـان

املحافظـة عليه وعلى ممتلكاته وكيفيـة النهوض

 -االسـتعراض التفصيلي للعديـد مـن املواقـف

تضر به.

مسـئوليتها وعواقبهـا يف الدنيـا واآلخـرة.

التارخييـة واحلياتيـة التـي حتـث على األمانـة
وخاصـة العمليـة منهـا ،والتاريـخ اإلسلامي
والسـنة النبويـة شـواهدها يف هـذا اجلانـب

متعـددة ومتنوعـة.

 إبـراز اجلوانـب املضيئة يف احليـاة اليومية للطالبوالناجتـة عن التمسـك بالقيـم العربيـة األصيلة
التي حتـث على النزاهة ونبذ الفسـاد .

 إرشاك الطلاب يف إبـراز النماذج املرشفة احلاملةلألمانـة واملتمسـكة بـكل خلـق قويـم وصالـح
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بـه والتصـدي ألي نـوع من أنـواع الفسـاد التي

 بنـاء مفهـوم الثقـة بالـذات لدى الطالب بشـكلملمـوس داخـل املحيـط التعليمـي وخارجـه،

ممـا جيعلهـم معتزيـن بقراراهتـم ورصاحتهـم
وشـفافيتهم يف إيضـاح مربراهتـا وحتمـل
نتائجهـا ،ومشـاركني يف كافـة قضايـا املجتمـع

رأيـا ومشـورة وعملا.

 تنـاول اجلوانـب التطبيقيـة للقيـم الرتبويـة وإبرازأمهيتهـا ونفعهـا على الفـرد واملجتمـع معا.

 -إبـراز القـدوات املجتمعيـة مـن ذوي اإلرادة
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والطمـوح واعتبارهـا نماذج قابلـة للتطبيق وأن

أن تنمـي الفـرد يف إطـار قدراتـه واسـتعداداته معرفـة

هـذه الشـخصيات.

املجتمـع ومثلـه ،وتوجـه هـذا النمـو يف الوقـت نفسـه

كافـة الطلاب يمكنهـم الريـادة يف املجتمع مثل

وتفكير وصحة عقلية وجسـمية ومهـارة واعتزاز بقيم

 -تكليـف الطلاب باملشـاريع املدرسـية ملـا يف

لصالـح اجلامعـة يف نواحيهـا السياسـية واالجتامعيـة

وتوظيـف قدراهتم وصقل مواهبهم الشـخصية

وعليـه يـرى البحـث احلـايل أن للمناهج الدراسـية

خطواهتا من اكتشـاف اسـتعداداهتم وإمكاناهتم

نحـو التميـز والطمـوح.

 - 2دور املناهج الدراسية:

(مسـلم ،2009،ص.)43:

أمهيـة كبيرة يف تعليـم الطلاب مفاهيـم الفسـاد املـايل
واإلداري وذلـك مـن خلال قيامهـا بما ييل:

 -إبـراز القيـم االجتامعيـة كقيـم أصيلة لبنـاء النزاهة

املنهـج الـدرايس هـو مجيـع اخلبرات الرتبويـة التي

ومكافحـة الفسـاد عنـد تنـاول املوضوعـات التي

وفـق أهداف حمـددة وحتـت قيادة سـليمة لتسـاعد عىل

 -إشـباع جمـال األنشـطة الصفية واإلثرائيـة باملحتوى

تقدمهـا املدرسـة للطلاب داخـل الفصـل أو خارجـه
حتقيـق النمـو الشـامل مـن مجيـع النواحـي اجلسـمية

هتـم املجتمع.

الـدرايس بالقيـم االجتامعيـة  ،وكذلـك التقويـم

بالتطبيقـات الرتبويـة التـي تسـهم يف تعظيـم تلك

والعقليـة واالجتامعيـة والنفسـية.

القيـم لدى الطلاب؛ معرفيـا ووجدانيـا ومهاريا،

لـذا تعـد املناهـج ـ كما يـرى اخلوالـدة ـ رضورة

مـن رضورات احليـاة حتافـظ هبـا اإلنسـانية على أن

تبقـى وتتطـور .ومـن ثـم فهـي حمكومـة بالفلسـفات
االجتامعيـة وظاهـرة احليـاة العديـدة للجامعـة التـي

تعيـش فيهـا ،وبالتراث الثقايف الـذي خلفتـه األجيال

وحماولـة تغطيـة كافـة املجـاالت يف حيـاة الطالب

التـي ترتبـط هبـذه القيم.

 الربـط بني مقـررات اللغة العربيـة بفروعها املختلفةيف الصـف الواحـد عنـد عـرض القيـم الرتبويـة

يف أمـة من األمـم ،وبالنظـم االقتصادية التي تسـودها.
(اخلوالـدة،2004،ص .)184:ويـرى مسـلم أنـه مهام

تعـددت األسـاليب الرتبويـة واملناهـج التعليميـة فهي

تنـزع مجيعهـا إىل غـرس املواطنـة الصاحلـة يف املواطنني

بما يضمـن الشـمول لكافـة جوانبهـا االعتقاديـة
الفكريـة والعمليـة.

 التجديـد يف الصياغـة اإليضاحيـة للـدروس بمايضمن اسـتيعاب املسـتجدات والقضايـا العرصية

التـي تتوافـق وختتلـف مـع مفاهيـم النزاهـة

مـن وجهـة النظـر اخلاصـة بالوطـن كـي يقومـوا خير

ومكافحـة الفسـاد خاصة مـع التطـور اهلائل الذي

قيـام باخلدمـات االجتامعيـة والوظائـف احليويـة يف

يشـهده املجتمـع اليـوم.

جمتمعهـم .ولذلـك فمهمتهـا الثقيلـة يف هـذا املجـال
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 -التنـوع يف إيـراد املفاهيـم والقيـم التـي حتـث على

على واقـع الشـباب املسـلم والتحديـات التـي تواجهه

املقـرر الـدرايس بطرائق تضمـن املشـاركة الفعلية

الشـباب على مواجهة هذه التحديات .ومـن أهم نتائج

األمانـة والنزاهـة ومكافحـة الفسـاد يف مفـردات

مـن الطالب وتسـهم يف اكتامل املشـهد التـام لكل

قيمـة أو مفهـوم مقصـود تعلمـه.

 رضورة اهتمام أدوات وأسـاليب التقويـم يف املناهجالدراسـة بتقويـم الطلاب ىف ضـوء قيـم النزاهـة
وحماربـة الفسـاد اإلداري واملـايل.

منـذ مطلـع القـرن احلـادي والعرشيـن  ،ومـدى قـدرة

الدراسـة أن األرسة واملدرسـة واجلامعـة ودور العبـادة

هي مجيعها مسـئولة عن إكسـاب الشباب املسـلم القيم
املرغوبـة والتـي يرتضيهـا الديـن اإلسلامي احلنيـف

وتعاليمـه مثل قيم األمانـة والنزاهة والـوالء واالنتامء.
وقـام آل الشـيخ ( )2007بدراسـة هدفـت إىل

وبنـاء عىل العـرض السـابق يتضح أن هنـاك حاجة

التعـرف عىل أنماط الفسـاد اإلداري السـائد يف اململكة

العربيـة باملرحلـة الثانويـة ،وتدعيمها بالقيـم التي تعزز

وسـبل مكافحتـه وكذلـك الوقـوف على املعوقـات

رضورة وماسـة ملراجعـة حمتـوى مقـررات علـوم اللغة
مكافحـة الفسـاد املـايل واإلداري ،وكذلـك رضورة

بنـاء إستراتيجية وطنيـة لتحصين الطلاب يف مراحل
التعليـم واملرحلـة الثانويـة بشـكل خـاص؛ ملواجهـة
الفسـاد ،وتبصريهـم بـأرضاره وخماطـره على وطنهم ،
وبخاصـة أن طالب املرحلة الثانوية ،هم عىل مشـارف

الدخـول يف املرحلـة اجلامعيـة ،ثم التخـرج وااللتحاق
بسـوق العمل وتـويل املهـام واألعمال اإلدارية.

العربيـة السـعودية ،والتعرف عىل أسـباب هذا الفسـاد
التـي تواجـه جهـود اململكـة يف مكافحـة هذا الفسـاد .

وتوصلـت الدراسـة إىل عدة نتائـج منهـا أن أكثر أنامط

الفسـاد اإلداري شـيوعا يف اململكـة العربيـة السـعودية

الوسـاطات ،إهـدار الوقت العـام ،اسـتخدام األجهزة
واملعدات العائـدة لإلدارة إلنجاز املصالح الشـخصية،

وأن أكثـر األسـاليب التـي يتـم مـن خالهلـا اكتشـاف
حـاالت الفسـاد اإلداري ،البالغـات ،يليهـا املراجعـة

واحلسـابات .وأوصـت الدراسـة بضرورة تكاتـف

مجيـع اجلهـود ملحاربـة هـذا الفسـاد وذلك ملخاطـــره

الدراسات السابقة:

عىل تقــــدم وهنضـــة الوطن.

أجـرى ) Sachedina (2002دراسـة هدفـت

وقـام العقيلى ( )2009بدراسـة هدفـت إىل

القـرن احلادي والعرشين واملشـكالت التـي تواجههم،

وإبـراز قضيـة الفسـاد بجميـع مظاهرهـا وبمفهومهـا

إىل حماولـة إلقـاء الضـوء على واقع الشـباب املسـلم يف
التـي كان مـن أمههـا قضايـا ومشـكالت الفسـاد ،وقد

اسـتخدم الباحـث املنهـج الوصفـي يف حماولـة التعرف

بيـان كيفيـة معاجلـة القـرآن الكريـم ألنـواع الفسـاد ،
الشـامل والصحيـح .واسـتخدم الباحـث منهـج
التفسير املوضوعـي واملرتكـز على مجـع آيـات القرآن
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الكريـم املرتبطة بالفسـاد لفظـا ومعنـى ،وعرض كالم

وأجـرى الزبيـدي ( )2010دراسـة هدفـت إىل

يف دفـع الفسـاد وبيـان أنواعـه وأسـبابه وسـبل دفعـه

تصميمهـا يف ظـل اإلستراتيجية الوطنيـة ملكافحـة

املفرسيـن حوهلـا واسـتخالص منهـج القـرآن الكريـم

وآثاره .وقد أظهرت الدراسـة شـمولية القـرآن الكريم
يف بيان الفسـاد وكشـف كل مفسدة بحسـبها وعالجها

بام يناسـبها  ،وأن دفع الفسـاد يف الكتـاب العزيز يرتكز
على عنايته بحفـظ الرضوريات اخلمـس وكذلك إبراز
الكتـاب العزيـز ملنهج الرسـل الكـرام يف دفع الفسـاد،

فهـم القـدوة يف ذلـك  ،وختمـت الدراسـة نتائجهـا
بالعنايـة بالقيـم اإلسلامية التـي تبنـي النزاهـة فهـي

أعظـم سـبل االسـتقامة وجمانبـة الفسـاد.

حتديد مضمـون موضوعات النزاهة والشـفافية املقرتح

الفسـاد تدرس بكليـات الرتبية .وقد اسـتخدم الباحث
املنهـج التحليىل الوظيفـي املكتبي .وقد أظهـرت نتائج
الدراسـة أهـداف وموضوعـات النزاهـة والشـفافية
ومكافحـة الفسـاد التـي تقدم لطلاب كليـات الرتبية،

كما أظهـرت الدراسـة خلـو املناهـج الدراسـية احلالية
مـن مفاهيـم النزاهـة والشـفافية ومكافحة الفسـاد.

وأجـرى احلـريب ( )2011دراسـة هدفـت إىل نشر

املفهـوم الرشعـي لإلفسـاد يف األرض ،وإبـراز القيـم

وقـام عمـران ( )2010بدراسـة هدفـت إىل إبـراز

االجتامعيـة وىف مقدمتهـا األمـر باملعـروف والنهى عن

دور املدرسـة يف تربيـة الضمري ،وتقديـم نموذج مقرتح

اإلصلاح يف األرض .وقـد اسـتخدم الباحـث املنهـج

أهـم االجتاهـات الرتبويـة املعـارصة التي حتـاول إحياء
لتضمين األزمـات املعـارصة يف مناهـج التعليـم مـع
مثـال تطبيقـي للفسـاد كأزمـة عامليـة معارصة أسسـها

أخالقيـة  .واسـتخدمت الباحثـة املنهـج التحليلي

الوظيفـي املكتبـي .وقـد أظهـرت الدراسـة أن الفسـاد
أزمـة أخالقيـة ،وعالجهـا حيتـاج إىل تضافـر جهـود

الدولـة بكافـة وسـائطها الرتبويـة ،وأن إدارة أزمـة
الفسـاد حتتـاج إىل تبنـي املدخـل اإليماين القائـم على
التفكير العلمـي املنطقـي ،وكذلك أمهيـة وضع خطط

إستراتيجية لتضمين قيـم النزاهـة للحـد مـن الفسـاد

ومكافحتـه يف مناهـج التعليـم املـدريس ،مـع التأكيـد

على تبنـي إستراتيجيات ذات تأثير يف بنـاء الضمير

باملدرسـة.

املنكر يف مدافعة الفسـاد  ،وبيان أن رسـالة اإلسالم هى
االسـتقرائي واملنهـج االسـتداليل االسـتنباطي .وقـد

أظهـرت الدراسـة الـدالالت اللغويـة واالصطالحيـة
والرشعيـة لإلفسـاد يف األرض وبيـان أنواع الفسـاد يف

الرشيعـة اإلسلامية وآثار مفهـوم اإلفسـاد يف األرض

على الفـرد واملجتمع.

وقـام كل مـن ) Jock &Carol(2011بدراسـة

هدفـت التعـرف على القيـم الرتبويـة املنظمـة لالنتماء
ومسـتوى الطمـوح لـدى الشـباب األسترايل .وقـد

اسـتخدم الباحثـان املنهـج الوصفـي املسـحي ،وكانت

االسـتبانة هـي أداة الدراسـة ،وتكونـت عينة الدراسـة

مـن( )339مـن الشـباب األسترايل ذكـورا وإناثـا ،تم
اختيارهـم بطريقـة عشـوائية مـن جنـوب غـرب مدينة
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سـدين .وأظهـرت الدراسـة عدة نتائـج كان مـن أمهها

زيـادة الوعـي بقيم النزاهـة ومكافحة الفسـاد ،واملقرتح

الطمـوح هي :النزاهـة واألمانة والتعـاون واإلخالص

الدراسـة إىل حصر جمموعـة مـن األدوات التدريسـية

أن الشـباب األسترايل يـرى أن القيم التـي تدعم حتقيق

يف العمـل ،وهـذه القيـم كفيلة باحلفاظ على الوطن من
خالل شـباب يقـدر وطنـه ويطمح إىل هنضتـه وحيارب

كل مـا يرض بـه من فسـاد .

قـدم لطلاب أكاديميـات إدارات األعامل .كما هدفت
املناسـبة لتنميـة قيـم النزاهـة ومكافحـة الفسـاد وتعزيز

ممارسـاهتا السـلوكية لـدى الطلاب .وقـد اسـتخدم
الباحثـون املنهـج الوصفي ،وكانـت عينة الدراسـة هي

وأجـرى آل غصـاب ( )2011دراسـة هدفـت إىل

املقرر األسـايس العـارش والثالثني من مقـررات إحدى

الفسـاد املـايل واإلدارة والتأصيـل لذلـك مـن خلال

املتحـدة للرتويج للمسـئولية االجتامعية واالسـتدامة يف

بيـان منهـج الرشيعـة اإلسلامية يف محايـة املجتمـع من
دراسـة التغري واالرتباط بين ما قرره الفقه اإلسلامي،
من سـبل الوقايـة والعالج حلاميـة املجتمع من الفسـاد،

ومـا أقـره املجتمـع السـعودي .ومن ثـم املقارنـة بينهام
إلثـراء املوضـوع بالبحـث والتحليل؛ وذلـك للخروج

برؤيـة متكاملـة وبيان نقـاط القوة لتدعيمها واكتشـاف
أوجـه اخللـل و سـدها وفـق رؤيـة تأصيليـة تسـهم يف
اجلهـود املبذولة ملحاربة الفسـاد املـايل واإلداري ومحاية

املجتمـع مـن آثارهـا .وقـد اسـتخدم الباحـث املنهـج
التحليلي النقـدي املقارن وجـاءت النتائـج موضحة أن
الفسـاد املـايل واإلداري ظاهـرة خطيرة موجـودة منـذ

القـدم هلـذا أوصـت بضرورة اتبـاع النهج اإلسلامي
يف حماربـة هـذا الفسـاد ورضورة نرش الوعي لـدى أفراد

املجتمـع بخطـورة الفسـاد عىل الفـرد واملجتمـع .ومن

ثـم رضورة تكاتـف مجيـع أجهـزة الدولـة ملحاربـة هذه
الظاهـرة اخلطرية.

وأجـرى ) Genti,et.al (2012دراسـة هدفـت

إىل تقديـم تصـور بأهـم املوضوعـات املسـاعدة على

كليـات إدارات األعمال املوقعـة على مبـادرة األمـم
برامـج التعليـم اإلداري .وقـد أظهـرت نتائج الدراسـة

أمهيـة تعليـم قيـم النزاهـة ومكافحـة الفسـاد ،وأهنـا

السـبيل لتنميـة اجلانـب األخالقي وحتسين املامرسـات
السـلوكية لـدى الطلاب ،كما أثبتـت أمهيـة تنويـع
األدوات التدريسـية ،وقدمـت دليلا تفصيليـا لتفعيـل

األدوات وعددهـا ( )22أداة تدريسـية.

وقـام عبـد الوهـاب وآخـرون ( )2012بدراسـة

هدفـت إىل إعـداد دليـل مرجعـي ملنهـاج النزاهـة
ومكافحـة الفسـاد باملرحلـة االبتدائيـة  ،وتضمين هذا

الدليـل مكونات هـي :كيفية اسـتخدام الدليل ،املفاهيم
األساسـية ملنهـاج النزاهة و مكافحة الفسـاد ،واجلوانب
التدريسـية ملنهـاج النزاهـة ومكافحـة الفسـاد ،ودور

املعلـم واملشرف الرتبوي ،واختيـار األنشـطة التعليمية
وتنفيذهـا  ،وإدمـاج أنشـطة الدليـل يف املواد الدراسـية
املختلفـة  ،واخلطـط التدريسـية املقرتحـة ،وأسـاليب

التقويـم املقرتحـة ،ويمكـن االسـتفادة من هـذا الدليل

عنـد حماولـة إدخال مفاهيـم النزاهـة ومكافحة الفسـاد
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دراسـية ملفاهيـم النزاهـة وحماربـة الفسـاد وتدريسـها

وقـام عقـاال ( )2014بدراسـة هدفـت إىل بنـاء

لطلاب املرحلة املتوسـطة كان لـه دور فعال يف إكسـاب

تضمينهـا بكتـب الرتبيـة اإلسلامية بالصـف األول

الدراسـة بمجموعـة متنوعـة مـن التوصيـات كان منهـا

قائمـة بقيـم النزاهـة ومكافحـة الفسـاد التـي ينبغـي
الثانـوي باململكـة العربيـة السـعودية ،والكشـف عـن
مـدى تضمين هـذه القيـم بكتـب الرتبيـة اإلسلامية
املقـررة ،ووضـع تصـور مقرتح جتـاه تضمني هـذه القيم

بمقـررات الرتبيـة اإلسلامية ،وقـد اسـتخدم الباحـث
املنهـج الوصفـى التحليلى .وتوصلـت الدراسـة إىل
وجـود اختلاف يف تناول كتـب الرتبية اإلسلامية للقيم
الرئيسـة والفرعيـة للنزاهـة ومكافحـة الفسـاد ،وضعف

األنشـطة التـي تتنـاول قيـم النزاهـة ومكافحـة الفسـاد
بكتـايب التفسير والتوحيـد.

وقـام العبيكـي ( )2014بدراسـة هدفـت إىل :وضع

قائمـة بمفاهيـم النزاهـة وحماربـة الفسـاد التـي جيـب
تضمينها باملناهج الدراسـية باملرحلة املتوسطة ،والتعرف

عىل مـدى تضمني هـذه املناهـج ملفاهيم النزاهـة وحماربة
الفسـاد .وبنـاء وحـدة دراسـية تتضمـن مفاهيـم النزاهة

وحماربة الفسـاد لتدريسـها للطلاب باملرحلة املتوسـطة.

وقـد اسـتخدم الباحـث املنهجين الوصفـي وشـبه

التجريبـي .وجـاءت عينـة البحـث مكونـة مـن ()30

طالبـا مـن طلاب املرحلـة املتوسـطة تـم اختيارهـم
بالطريقـة القصديـة .ولغـرض البحـث قـام الباحـث
بإعـداد اختبـار حتصيلي يف مفاهيـم النزاهـة وحماربـة

الفسـاد ،كما أعـد مقياسـا للمواقـف يف هـذه املفاهيـم.
وجـاءت نتائـج البحـث موضحـة أن تضمين وحـدة

الطلاب مفاهيـم النزاهـة وحماربـة الفسـاد .وأوصـت
رضورة عمـل توصيف إجرائـي ملفاهيـم النزاهة وحماربة

الفسـاد حتـى يسـهل قيـاس تعلمهـا لـدى املتعلمني مع

رضورة تضمين املناهـج الدراسـية هـذه املفاهيـم.
تعقيب:

ومـن هـذه الدراسـات يتضـح أن حماربـة الفسـاد

كانـت جمـاال الهتمام عديـد مـن الباحثين ،وأن بعـض
الدراسـات تناولـت تقييـم املقـررات الدراسـية يف ضوء

قيـم النزاهـة ومكافحة الفسـاد ،وبعض هذه الدراسـات
وضحـت دور املدرسـة يف تنمية وتعليـم الطالب مفاهيم
الفسـاد وأمهيـة أن يعتمـد هـذا على اسـتخدام طـرق
وإستراتيجيات تدريـس خاصـة تعتمـد على فاعليـة

ونشـاط املتعلـم يف املواقـف التعليميـة.

وتأتـى الدراسـة احلاليـة لتسـتكمل مـا بدأتـه هـذه

املجموعـة من البحـوث والدراسـات ،حيث يتـم تقويم
مناهـج اللغة العربيـة باملرحلة الثانويـة يف تعليم الطالب

مفاهيـم مكافحة الفسـاد املايل واإلداري .وقد اسـتفادت
الدراسـة احلاليـة مـن البحـوث والدراسـات السـابقة يف
إعـداد اإلطـار النظـري للبحث ،وإعـداد قائمـة مفاهيم

الفسـاد املـايل واإلداري الواجـب تضمينهـا مناهـج

اللغـة العربيـة باملرحلة املتوسـطة ،ودور املعلـم يف تعليم

الطلاب هـذه املفاهيـم ،واسـتخدام املنهـج الوصفـي،

وحتليـل مقـررات اللغـة العربية املسـتهدفة.
155

فراس بن حممد املدين  :تعليم مفاهيم مكافحة الفساد املايل واإلداري من خالل تدريس مقررات اللغة العربية للمرحلة الثانوية يف اململكة .....

نتائج الدراسة:

ٌ
التوصـل
تـم
فيما يلي
ُّ
عـرض ألهـم النتائـج التـي َّ

إليهـا مـن خالل اإلجابـة عن أسـئلة الدراسـة ،وقد تم

تبويـب النتائـج حسـب أسـئلة البحـث الثالثة.

مقررات اللغـة العربية للمرحلـة الثانوية جيدة بصفة

عامـة ،وبنسـب متفاوتـة ،ونجـد أن كتـاب املهارات
اللغويـة ( )3قـد احتـل املركـز األول مـن حيـث

تضمينـه ملفاهيـم مكافحـة الفسـاد املـايل واإلداري

إجابـة السـؤال األول ونصـة« :ما مفاهيـم مكافحة
ً
رصاحـة أو ضمنًـا يف
الفسـاد املـايل واإلداري الـواردة

( )4بعـدد( )512مفهومـا ،ومن ثم كتـاب املهارات

العربية السـعودية؟»

املهـارات اللغويـة( )2بعـدد( )333مفهومـا .ولعل

مقـررات اللغـة العربيـة للمرحلـة الثانويـة يف اململكـة

بعـدد( )544مفهومـا ،ويليه كتاب املهـارات اللغوية
اللغويـة( )1بعـدد( )354مفهومـا ،وأخيرا كتـاب
السـبب يف انخفـاض التضمين يف كتـاب املهـارات

اللغويـة ( ،)1واملهـارات اللغويـة ( )2يرجـع إىل أن

هـذه الكتب ُتـدرس يف بداية املرحلـة الثانوية فيكون

الرتكيـز فيهـا على املـادة العلميـة أكثـر مـن غريهـا.
وختتلـف الدراسـة احلاليـة مـع دراسـة الزبيـدي

( )2010التـي أظهـرت خلـو املناهـج الدراسـية يف

شكل رقم ( :)1تكرارات مفاهيم مكافحة الفساد المالي واإلداري

كليـات الرتبية مـن مفاهيـم مكافحة الفسـاد .وتتفق

بالنظـر إىل الشـكل رقـم ( )1نالحظ أن مسـتوى

اختلاف يف تناول مقـررات الرتبية اإلسلامية للقيم

الواردة في مقررات اللغة العربية

تضمين مفاهيـم مكافحة الفسـاد املـايل واإلداري يف

مـع دراسـة عقـاال ( )2014التـي أظهـرت وجـود
الرئيسـة والفرعيـة للنزاهـة ومكافحـة الفسـاد.

جدول رقم (:)4
اختبار مربع كاي لتساوي تكرارات المفاهيم بين الكتب االربعة
الكتاب

التكرار المشاهد

التكرار النظري

كتاب المهارات اللغوية 1

354

435.75

كتاب المهارات اللغوية 2

333

435.75

كتاب المهارات اللغوية 3

544

435.75

كتاب المهارات اللغوية 4

512

435.75
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بالنظـر إىل اجلـدول رقـم ( )4نالحظ ارتفـاع تكرار

هـذه املفاهيـم مـع وجـود اختالفـات يف التكـرار بين
الكتـب؛ أعلى تكـرار ( ،)544وأدنى تكـرار (،)333

وعنـد اسـتخدام اختبـار مربـع كاي؛ للتحقـق مـن
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التـوايل ،بينما مل تـرد مفاهيـم :املسـاواة ،واإلصلاح ،
والكسـب ،ورفـض الرشـوة إطالقـا؛ حيـث جـاءت

تكراراهتـا صفـرا.

كـون هـذه الفروقـات دالـة إحصائيـا أم ال ،وجدنـا أن
قيمـة كاي تربيـع املحسـوبة ( ،)79.8ويقابلهـا قيمـة
احتامليـة أقل مـن ( )0.0005مما يـدل أن الفروقات يف

تكـرارات مفاهيم الفسـاد املـايل واإلداري بين الكتب
األربعـة ذات داللـة إحصائيـة.

شكل رقم ( )3تكرارات مفاهيم مكافحة الفساد المالي واإلداري
الواردة في كتاب المهارات اللغوية ()2

بالنظر إىل الشـكل رقم ( ،)3الذي يوضح أن تكرار

مفاهيـم مكافحـة الفسـاد املـايل واإلداري الـواردة يف

كتـاب املهـارات اللغوية( )2نجـد أن مفاهيم :اإلتقان،
شكل رقم ( )2تكرارات مفاهيم مكافحة الفساد المالي واإلداري
الواردة في كتاب المهارات اللغوية ()1

والنظـام ،والنجـاح حصلـت على أعلى تكـرارات،
وذلـك بتكـرارات( )30 ، 46 ، 63عىل التـوايل ،بينام مل

بالنظـر إىل الشـكل رقـم ( ،)2الذي يبين أن تكرار

يـرد أحد عشر مفهوما وهـي :اإلنتاجيـة ،والتخطيط،

يف كتـاب املهـارات اللغويـة ( )1نجـد أن مفاهيـم:

القانـون ،والوفـاء ،والكسـب ،ورفـض الرشـوة،

مفاهيـم مكافحـة الفسـاد املـايل واإلداري الـواردة
اإلتقـان ،والنظـام ،والتعـاون حصلـت على أعلى
تكـرارات وذلـك بتكـرارات ( )37 ، 39 ، 40على

واإلصلاح ،والعمـل ،واحترام القانـون ،وسـيادة

واحلوكمـة ،والتنافـس حيث جـاءت تكراراهتـا صفرا،
َّأمـا بالنسـبة للمفاهيـم التـي احتلـت املراكـز ِّ
املتأخـرة
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وغابـت عـن الظهور ،فقـد يعود السـبب يف غياب هذه
املفاهيـم -حسـب رأي الباحث -إىل احتمال تضمينها

يف مناهـج أخـرى َّ
ألن تضمين مجيـع املفاهيـم يف منهج
واحـد ،يـؤ ِّدي إىل ُّ
تضخـم املنهاج.

شكل رقم ( )4تكرارات مفاهيم مكافحة الفساد المالي واإلداري
الواردة في كتاب المهارات اللغوية ()3

شكل رقم ( )5تكرارات مفاهيم مكافحة الفساد المالي واإلداري
الواردة في كتاب المهارات اللغوية ()4

بالنظـر إىل الشـكل رقـم ( ،)4الـذي يبين أن

بالنظـر إىل الشـكل رقـم ( ،)5الـذي يوضـح أن

الـواردة يف كتـاب املهـارات اللغويـة ( )3نجـد أن

يف كتـاب املهـارات اللغويـة ( )4نجـد أن مفاهيـم:

تكـــــرار مفاهيـم مكافحـة الفسـاد املـايل واإلداري
مفاهيـم :اإلتقـان ،واملبـادأة ،واإلجيابيـة ،والنجـاح
حصلـت على أعلى تكـرارات وذلـك بتكـرارات

( 56 ،100و  ) 49على التـوايل بينما مل تـرد مفاهيـم:

سـيادة القانـون ،والتنميـة ،ورفـض الرشـوة ،وحـب

العمـل ،والنهـي عـن املنكـر مطلقـا حيـث جـاءت
تكراراهتـا صفـرا.

تكـرار مفاهيم مكافحة الفسـاد املـايل واإلداري الواردة
اإلتقـان ،واملبـادأة ،واإلجيابيـة ،والنجـاح والتعـاون،

والوسـطية حصلـت على أعلى تكـرارات ،وذلـك
بتكـرارات (  ) 37 ، 38، 44، 53، 76على التـوايل

بينما مل تـرد مفاهيم :احترام القانون ،وسـيادة القانون،
ورفـض الرشـوة ،وحـب العمـل ،واالسـتخالف،
واإليثـار مطلقـا حيـث جـاءت تكراراهتـا صفـرا.
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جممـل كتـب اللغـة العربيـة األربعـة هـي :اإلتقـان،
واملبـادأة ،واإلجيابيـة ،والنظـام ،والنجـاح ،والتعـاون

بتكـرارات (  )122 ،125 ،125 ،132 ،279على
التـوايل ،بينما مل يـرد مفهـوم الرشـوة مطلقـا حيـث

حصـل على تكـرار صفـر ،بينما حصلـت مفاهيـم:
سـيادة القانـون ،وحـب العمـل ،واحترام القانـون،
والنهي عـن املنكر ،واإلصالح ،واألمانة ،واملحاسـبية،
والتخطيـط ،والنزاهـة ،والتنافس ،والتنمية ،والكسـب

على تكـرارات متدنية بلغـت ( ، 6، 6، 5 ،4 ،2 ،1
 ) 9، 9 ،9 ،8 ، 7، 7على التـوايل.

إجابـة السـؤال الثـاين :ونصـه «مـا مسـتوى تنـاول

شكل رقم ( )6تكرارات مفاهيم مكافحة الفساد المالي واإلداري
الواردة في مجمل مقررات اللغة العربية

معلمـي اللغـة العربيـة ملفاهيـم مكافحـة الفسـاد املـايل

بالنظـر إىل الشـكل رقـم ( ،)6نالحـظ أن أكثـر

الثانويـة مـن خلال طـرق وإستراتيجيات تدريـس

واإلداري الـواردة يف مقـررات اللغـة العربيـة للمرحلة

مفاهيـم مكافحـة الفسـاد املـايل واإلداري تكـرارا يف

اللغـة العربيـة ،مـن وجهـة نظرهـم يف مدينـة عرعر»؟

جدول رقم (:)5
استجابة المعلمين لمدى تناول مفاهيم مكافحة الفساد المالي واإلداري

المفهوم
النجاح
التعاون
اإلتقان
الوفاء
النظام

التوزيع النسبي

ال
يُتناول
0.00%
0.00%
0.00%
3.10%
6.30%

يُتناول
جزئيًا
21.90%
28.10%
31.30%
28.10%
25.00%

يُتناول
كليًا
78.10%
71.90%
68.80%
68.80%
68.80%
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المجموع

الوسط الحسابي

االنحراف
المعياري

100%
100%
100%
100%
100%

2.78
2.72
2.69
2.66
2.63

0.42
0.46
0.47
0.55
0.61
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األمر بالمعروف
الشفافية
النهي عن المنكر
المبادأة واإليجابية
النصيحة
العمل
األمانة
احترام القانون
حب العمل
رفض الرشوة
الطاعة
الصبر
النزاهة
المسئولية
المساواة
الطموح
المراقبة
البر واإلنفاق
الحفظ
االلتزام
حسن استغالل الموارد
الرضا
التخطيط
اإلصالح
الجد والمثابرة
المصداقية
اإلرادة والعزيمة
الوسطية
تطوير الذات
الثبات
اإليثار
التنافس
اإلنتاجية
االنتماء
الكسب

0.00%
0.00%
0.00%
18.80%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
3.10%
3.20%
3.20%
0.00%
0.00%
0.00%
3.10%
9.40%
3.10%
6.30%
6.30%
6.30%
9.40%
12.50%
15.60%
18.80%
21.90%
21.90%
21.90%
21.90%
21.90%
18.80%
21.90%
31.30%
37.50%
40.60%

51.60%
53.10%
53.10%
18.80%
56.30%
62.50%
65.60%
68.80%
68.80%
65.60%
67.70%
67.70%
75.00%
75.00%
75.00%
68.80%
59.40%
71.90%
68.80%
68.80%
68.80%
65.60%
62.50%
59.40%
53.10%
53.10%
56.30%
56.30%
56.30%
56.30%
62.50%
56.30%
46.90%
43.80%
40.60%

48.40%
46.90%
46.90%
62.50%
43.80%
37.50%
34.40%
31.30%
31.30%
31.30%
29.00%
29.00%
25.00%
25.00%
25.00%
28.10%
31.30%
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
28.10%
25.00%
21.90%
21.90%
21.90%
21.90%
18.80%
21.90%
21.90%
18.80%
18.80%
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100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

2.48
2.47
2.47
2.44
2.44
2.38
2.34
2.31
2.31
2.28
2.26
2.26
2.25
2.25
2.25
2.25
2.22
2.22
2.19
2.19
2.19
2.16
2.13
2.09
2.09
2.03
2
2
2
2
2
2
1.91
1.81
1.78

0.51
0.51
0.51
0.8
0.5
0.49
0.48
0.47
0.47
0.52
0.51
0.51
0.44
0.44
0.44
0.51
0.61
0.49
0.54
0.54
0.54
0.57
0.61
0.64
0.69
0.69
0.67
0.67
0.67
0.67
0.62
0.67
0.73
0.74
0.75
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المحاسبية
الموضوعية
سيادة القانون
القيادة
االستقامة
الصالح العام
التنمية
االستخالف
الحوكمة

المتوسط العام

46.90%
53.10%
56.30%
68.80%
56.30%
62.50%
71.90%
87.50%
90.60%
15.60%

15.60% 37.50%
21.90% 25.00%
15.60% 28.10%
21.90% 9.40%
6.30% 37.50%
9.40% 28.10%
12.50% 15.60%
0.00% 12.50%
0.00%
9.40%
25.00% 59.40%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

1.69
1.69
1.59
1.53
1.5
1.47
1.41
1.13
1.09
2.1
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0.74
0.82
0.76
0.84
0.62
0.67
0.71
0.34
0.3
0.44

بالنظـر إىل اجلـدول رقـم ( ،)5نالحـظ أن

التـوايل ،وقـد يعـود السـبب يف رأي الباحـث لضعف

مكافحـة الفسـاد املـايل واإلداري مـن خلال طـرق

للمرحلـة الثانويـة .بيـد أن املتوسـط العـام لتنـاول

مسـتوى تنـاول معلمـي اللغـة العربيـة ملفاهيـم
وإستراتيجيات التدريـس حيـث حصلـت مفاهيـم:

( النجـاح ،والتعـاون ،واإلتقـان ،والوفـاء ،والنظـام،
واألمـر باملعـروف ،والشـفافية ،والنهـي عـن املنكـر،

واملبـادأة واإلجيابيـة ،والنصيحـة ،والعمـل) على أعىل

متوسـطات؛ فجـاءت متوسـطاهتا ( ،2.72 ،2.78
،2.47 ،2.47 ،2.48 ،2.63 ،2.66 ،2.69

تضمين هـذه املفاهيـم يف مقـررات اللغـة العربيـة
معلمـي اللغـة العربيـة ملفاهيـم مكافحـة الفسـاد املايل

واالداري يسـاوي (  ،) 2.10وبنـا ًء على تفسير
املتوسـط فـإن تناوهلـم ملفاهيـم مكافحـة الفسـاد املايل
واإلداري يتـم بشـكل جزئـي ،وقـد يعـود السـبب يف

رأي الباحـث لضعـف تناوهلـا مـن قبـل معلمـي اللغة
العربيـة إىل طبيعـة السياسـة التعليمية التـي ال تتضمن

 2.38 ،2.44 ،2.44و  ) 2.34على التـوايل ،وبنـا ًء
على تفسير املتوسـطات فـإن مجيـع هـذه املفاهيـم تم

هـذه املفاهيـم.

فـإن هنـاك عـدة مفاهيـم حصلـت على متوسـطات

ذات داللـة إحصائيـة بين اسـتجابات معلمـي اللغـة

تناوهلـا كليـا .يف املقابـل وحسـب وجهة نظـر املعلمني
متدنيـة أي عنـد «ال يتنـاول» وهـي ( :سـيادة القانون،
والقيـادة ،واالسـتقامة ،والصالـح العـام ،والتنميـة،

واالسـتخالف ،واحلوكمـة) بمتوسـطات ( ،1.59
 1.13 ،1.41 ،1.47 ،1.50 ،1.53و  ) 1.09على
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أهدافهـا للمرحلـة الثانويـة ما يؤكـد عىل أمهيـة تناول
إجابـة السـؤال الثالـث :ونصـه «هل توجـد فروق

العربيـة عن مسـتوى تناوهلـم ملفاهيم مكافحة الفسـاد
املـايل واإلداري مـن خلال طـرق وإستراتيجيات

تدريـس اللغـة العربيـة ُيعـزَ ى الختلاف متغير
(املؤهـل  -واخلبرة  -واإلعـداد الرتبـوي ) ؟

فراس بن حممد املدين  :تعليم مفاهيم مكافحة الفساد املايل واإلداري من خالل تدريس مقررات اللغة العربية للمرحلة الثانوية يف اململكة .....
جدول(:)6
تحليل اختالفات مدى تناول مفاهيم مكافحة الفساد المالي واإلداري التي تعزى لسنوات الخبرة
سنوات الخبرة

الداللة اإلحصائية

المفهوم

أقل من 5

من  5الى 9

من  10الى 14

 15فأكثر

النزاهة

2.00

2.00

2.00

2.88

<0.0005

الشفافية

2.14

2.00

2.50

3.00

0.001

المراقبة

1.71

1.83

2.20

2.88

0.001

اإلتقان

2.29

2.50

2.80

3.00

0.019

الرضا

1.57

2.00

2.00

2.88

<0.0005

الحفظ

1.71

2.00

2.00

2.88

<0.0005

االلتزام

1.71

2.00

2.00

2.88

<0.0005

المسئولية

2.00

2.00

2.00

2.88

<0.0005

المساواة

2.00

2.00

2.00

2.88

<0.0005

اإلرادة والعزيمة

1.57

1.83

1.70

2.75

0.001

اإلنتاجية

1.57

1.67

1.50

2.75

0.002

األمانة

2.00

2.00

2.30

2.88

0.001

التخطيط

1.86

1.83

1.80

2.88

<0.0005

اإلصالح

1.86

2.00

1.60

2.88

<0.0005

الصالح العام

1.14

1.17

1.30

2.13

0.023

العمل

2.00

2.00

2.30

3.00

<0.0005

احترام القانون

2.00

2.00

2.10

3.00

<0.0005

المحاسبية

1.29

1.50

1.40

2.38

0.018

المصداقية

1.71

2.00

1.50

2.88

<0.0005

سيادة القانون

1.14

1.33

1.40

2.38

0.022

الوسطية

1.57

2.00

1.70

2.63

0.008

الوفاء

2.14

2.33

3.00

2.88

0.003

الكسب

1.14

1.17

1.90

2.63

<0.0005

التعاون

2.14

2.50

3.00

3.00

<0.0005

النظام

2.29

2.50

2.60

3.00

0.046

التنمية

1.00

1.17

1.20

2.00

0.025

رفض الرشوة

2.00

2.00

2.00

3.00

<0.0005

حب العمل

2.00

2.00

2.10

3.00

<0.0005

تطوير الذات

1.43

1.67

2.00

2.75

0.001

المبادأة واإليجابية

1.71

2.50

2.40

3.00

0.025

الجد والمثابرة

1.43

1.83

2.10

2.75

0.002

الطموح

1.86

2.00

2.10

2.88

<0.0005

الثبات

1.71

1.67

1.80

2.63

0.014

الطاعة

2.14

2.00

1.89

2.88

<0.0005

الحوكمة

1.00

1.00

1.20

1.00

0.227
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1.86

2.00

2.00

2.88

<0.0005

النصيحة

2.00

2.00

2.50

3.00

<0.0005

األمر بالمعروف

2.00

2.00

2.67

3.00

<0.0005

النهى عن المنكر

2.00

2.00

2.60

3.00

<0.0005

االستخالف

1.14

1.00

1.20

1.13

0.728

البر واإلنفاق

الموضوعية

1.14

1.33

1.50

2.50

0.007

االنتماء

1.14

1.33

1.80

2.63

<0.0005

حسن استغالل الموارد

1.71

2.00

2.10

2.75

0.001

اإليثار

1.43

1.83

1.90

2.75

0.001

النجاح

2.29

2.67

3.00

3.00

0.002

التنافس

1.57

2.00

1.70

2.75

0.002

الصبر

1.86

2.00

2.11

2.88

<0.0005

القيادة

1.00

1.00

1.20

2.63

<0.0005

االستقامة

1.29

1.17

1.60

1.88

0.164

المتوسط العام

1.70

1.84

1.98

2.71

<0.0005

بالنظـر إىل اجلـدول رقـم ( ،)6نالحـظ أنـه تـم

اسـتخدام اختبـار كروسـكال-ولز (Kruskal-
 )Wallis testملعرفـة مـا إذا كانـت هنـاك فروقـات

ذات داللـة إحصائيـة يف آراء معلمـي اللغـة العربيـة
حـول مـدى تناوهلـم ملفاهيـم مكافحـة الفسـاد املـايل
واإلداري تعـزى لعامـل اخلبرة ،أظهـرت النتائـج

وجـود فروقـات ذات داللـة إحصائيـة مـن وجهة نظر
املعلمين حول مـدى تناوهلـم ملفاهيم مكافحة الفسـاد

املـايل واإلداري عنـد تدريـس مقـررات اللغـة العربيـة
ً
مفهومـا مـن مجلـة ( )49مفهومـ ًا  ،وذلـك
يف ()46
ملصلحـة املعلمين األكثـر خبرة ( 15سـنة فأكثـر)
حيـث حصلوا على أعىل متوسـط تناول مجيـع املفاهيم
وكانـت مجيعهـا عنـد «يتنـاول كليـا» ،ومل تكـن هنـاك

فروقـات ذات داللـة إحصائيـة يف ( )3مفاهيـم فقـط
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وهـي ( :احلوكمـة ،واالسـتخالف ،واالسـتقامة) مـن
بين  49مفهومـ ًا.

كما توجد فروقات ذات داللة إحصائية يف املتوسـط
العـام متوسـط جممـل ( )49مفهومـ ًا يف آرائهـم حـول
مـدى تناوهلـم ملفاهيم مكافحة الفسـاد املـايل واإلداري

تعـزى لعامل اخلبرة ،وذلـك ملصلحة املعلمين األكثر
خبرة ( 15سـنة فأكثـر) حيـث حصلـوا على أعلى

متوسـط تنـاول جلميع املفاهيـم عنـد ( ،)2.71ويليهم
مـن هم لدهيـم خربة مـن (10اىل  ) 14سـنة بمتوسـط

( ،)1.98ومـن ثـم مـن لدهيـم خبرة مـن( 5اىل )9
سـنوات بمتوسـط ( ،)1.84وأخير ًا مـن لدهيـم خربة
(أقـل مـن  )5سـنوات بمتوسـط ( ،)1.70وهـذا يفيد
أن ارتفـاع سـنوات اخلبرة يؤثـر إجيابيـا على مسـتوى

تنـاول معلمـي اللغـة العربية ملفاهيـم مكافحة الفسـاد

فراس بن حممد املدين  :تعليم مفاهيم مكافحة الفساد املايل واإلداري من خالل تدريس مقررات اللغة العربية للمرحلة الثانوية يف اململكة .....

 3 .3تضمين برامـج إعـداد املعلمين وبرامـج

املـايل واإلداري مـن خلال طـرق وإستراتيجيات

التدريـب أثنـاء اخلدمـة ممـا يسـاعد على

تدريـس اللغـة العربية.

اكتسـاب املعلمين كفايـات تنـاول مفاهيـم

خامتة:

مكافحـة الفسـاد املـايل واإلداري مـن خلال

َّ
إن مسـتوى تضمين مفاهيـم مكافحـة الفسـاد

طـرق وإستراتيجيات التدريس بما يتالءم مع
خصائـص الطلاب يف مراحـل التعليـم العـام

مقـررات اللغـة العربيـة للمرحلـة
املـايل واإلداري يف َّ

الثانويـة يف اململكـة العربيـة السـعودية جيـدٌ بصفـة

املختلفـة.

 4 .4رضورة تقديـم برامـج تدريـب أثنـاء اخلدمـة؛
ملعاجلـة نواحـي القصـور يف أداء املع ِّلمين

عامـة ،وبنسـب متفاوتـة ،فهنـاك مفاهيـم حصلت عىل
تكـرارات عاليـة ،ومفاهيـم حصلـت على تكـرارات

املتع ِّلقـة بتناوهلـم ملفاهيم مكافحة الفسـاد املايل

منخفضـة ،وهنـاك مفاهيـم غابت متا ًما ،وكان مسـتوى

تنـاول معلمـي اللغـة العربية ملفاهيـم مكافحة الفسـاد
املـايل واإلداري تنـاو ً
ً
جزئيـا.
ال

توصيات:

1 .1إعـادة النظـر يف ختطيـط املناهـج والكتـب
الدراسـية؛ لتعزيـز تضمين مفاهيـم مكافحـة

الفسـاد املـايل واإلداري فيهـا ،وخاصـة تلـك

التـي احتلـت مراكـز ِّ
متأخـرة ،أو غابـت عنهـا.

2 .2إعـداد قائمـة بمفاهيـم مكافحـة الفسـاد
ً
رصاحـة أو ضمنًـا
املـايل واإلداري الـواردة
مقـررات اللغـة العربيـة ،وتوزيعهـا مـع
يف َّ
بدايـة العـام الـدرايس على املع ِّلمين؛ وذلـك

ملسـاعدهتم على معرفـة املفاهيـم الـواردة يف
تناوهلـا
املقـرر الـدرايس؛ حتـى يتسـ َّنى هلـم ُ
َّ

بالشرح.

واإلداري.

شكر وتقدير:

يتقـدَّ م الباحـث بجزيـل الشـكر والعرفـان لعمادة

البحـث العلمـي يف جامعة احلـدود الشمالية -عرعر-
اململكـة العربيـة السـعودية؛ ُّ
لتفضلهـا باعتماد ومتويـل

هـذا املشروع البحثـي بالعقـد رقـم-1436-6-9( :

.)5

املصادر واملراجع

ً
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العنف األسري كما يدركه طالب المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض وعالقته بالتوافق
الدراسي في ضوء بعض المتغيرات
)*( محمد بن مترك آل شري القحطاني
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
)هـ1439/02/02  وقبل للنشر يف، هـ1438/12/25 (قدم للنشر يف
 هيـدف البحـث إىل معرفـة طبيعـة العالقـة بين العنـف األرسي كما يدركه طلاب املرحلـة املتوسـطة بمدينـة الريـاض والتوافق:ملخـص البحـث
 ومسـتوى، والتحقـق مـن الفـروق يف العنف األرسي والتوافـق الدرايس (األبعاد والدرجة الكلية) التي قد ترجع إىل متغري السـنة الدراسـية،الـدرايس
 واسـتخدم الباحث مقيـاس العنف األرسي، للمشـاركة يف البحث، طالب ًا1535  واعتمـد الباحـث الطريقـة العشـوائية يف اختيـار.تعليـم األب واألم
 وأبرز النتائج أشـارت إىل وجود عالقة سـالبة دالة إحصائي ًا عند مسـتوى،)هــ1418 ، ومقيـاس التوافـق الـدرايس (اللحيـان،)م2012 ،(العصيمـي
 ودرجاهتـم عىل مقياس التوافـق الدرايس،) فأقـل بين درجـات أفـراد العينة عىل مقياس العنـف األرسي (الدرجـة الكلية ومجيـع األبعاد0.01 داللـة
 وكانـت أبـرز توصيـات البحث هـي تصميم برامـج تدريبية لآلبـاء واألمهـات العدوانيني ملسـاعدهتم على كيفية.)(الدرجـة الكليـة ومجيـع األبعـاد
. مع بيان ألهم األسـاليب الرتبويـة الصحيحة غير العنيفة التي بدورهـا تزيد التوافـق الدرايس لـدى األبناء،السـيطرة على غضبهـم ونوبات العنـف
. مدينة الرياض، املرحلة املتوسطة، السنة الدراسية، توافق درايس، عنف أرسي:كلامت مفتاحية
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Academic Adjustment in View of Some Variables
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Abstract: The study aims to investigate the relationship between family violence as perceived by Riyadh intermediate stage students and academic
adjustment. It seeks to explore the differences between family violence and academic adjustment (overall score and sub-scale scores) among students
which can be attributed to the academic year variable and parents’ educational level. To that end, the researcher adopted the random stratified method
in selecting the participants of the study (n 1535). The researcher employed the Scale of Family Violence (Al-Osami, 2012), and the Scale of Academic
Adjustment (Al-Luhain, 1997). The results of the study revealed that there is a statistically significant negative relationship 0.01 and below between
the scores of the sample on the family violence scale (overall score and sub-scale scores) and the average of their scores on the scale of academic
adjustment (overall score and sub-scale scores). The study recommends designing training programs to help violent fathers and mothers control their
anger and their bouts of violence, and to clarify the sound non-violent techniques that can boost the academic adjustment of their children.
Keywords: Family violence, academic adjustment, academic year, intermediate stage, Riyadh city.
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مقدمة:

النمـو ،ويـؤدي إىل معوقـات ،يف حين أن املنحدريـن

ُيشـكل العنـف األرسي خطـورة كبيرة على

مـن أوسـاط أرسية متامسـكة يفيـدون من هـذا العامل

األوىل يف املجتمـع باخللـل ،مما ُيعيقها عـن أداء وظائفها

قـد يسـبب حالـة مـن التوتـر للطلاب وخيلـق لدهيـم

حيـاة الفـرد واملجتمـع ،فهـو مـن ناحية يصيـب اخللية
االجتامعيـة والرتبويـة ،ومـن جهـة أخرى ُيسـاعد عىل

إنتـاج أنماط مـن السـلوك والعالقـات غير السـوية

بين أفـراد األرسة الواحـدة ،ممـا يسـتوجب االهتمام

العلمـي هبـذه الظاهـرة ،للحـد منهـا والوقايـة ممـا قـد
ينتـج عنهـا مـن تبعـات .وعلى الرغـم مـن اهتمام

الدراسـات النفسـية باملوضوعـات املتعلقـة بـاألرسة،

إال أن العنـف األرسي الـذي حيـدث داخـل حميطهـا مل

حيـظ باالهتمام الـكايف ،وقـد يرجـع ذلـك إىل صعوبـة
القيـام بالدراسـات املوضوعية التي تسـاعد عىل إجراء

البحـث العلمـي ،كما أن احلـوار عـن أرسار األرسة ال
ُيناقـش بسـهولة خـارج إطارهـا (طاهـر2009 ،م).

يف النجـاح والتوافـق الـدرايس ،فالعنـف األرسي
الشـعور بالتوجـس وربما اخلـوف الـذي ينعكـس عىل

اجلوانـب املختلفة مـن التوافق ومنهـا التوافق الدرايس

هلـم (العصيمـي2012 ،م).
وقد ّ
اطلع الباحث عىل الكثري من الدراسات يف جمال
علم النفس مثل دراسة الشاعر2005(،م)واملطوع،

(2008م) والغامدي2009( ،م) وعنــو2009(،م)

و Hetling & Zhang 2010وأندجياين2011( ،م)

وبكر2013( ،م) و Gul & Zeb & Faiz, 2013

وابن نارص وابن بردي2014( ،م) و عطيه2014( ،م)

والحظ عناية بعض هذه الدراسات بالعنف األرسي
وبعضها اآلخر بالتوافق الدرايس ،حيث إن بعض

وقـد أشـارت بعـض الدراسـات مثـل دراسـة

الطالب قد يتعرضون للعنف األرسي ،مما ينعكس

طالـب مراهـق عاشـوا يف منـزل مـارس فيـه األب

عىل توافقهم الدرايس ،كام أن تعرض بعض الطالب

املطـوع (2008م) إىل أن هنـاك نحـو  10ماليين
سـلوك العنـف األرسي وشـاهدوه ،وهنـاك نحو ثلث
األطفـال واملراهقين يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة

قـد مـروا باخلبرة نفسـها ،وأشـار الزعبـي (2009م)

إىل أن اجلرائـم املرتكبـة يف األرسة قـد تزيـد على 50%
تقريبـ ًا مـن املجمـوع الـكيل جلرائـم العنـف بالعـامل.
عاملا أساسـي ًا ومسـؤو ً
ً
ال
ويعـد الوسـط األرسي

عىل حالتهم الصحية والنفسية والعقلية ،وقد يؤثر ذلك
بشكل زائد للعنف األرسي دفع ذوي االختصاص إىل

بذل اجلهود لالهتامم بالطلبة ،ملا هلذه الفئة من أمهية يف

بناء املجتمعات وتطورها يف املستقبل ،ويتمثل بام تقوم
به األرسة واملدرسة من أساليب الوقاية والرعاية هلؤالء
الطالب.

عـن التوافـق الـدرايس للطالـب ،حيـث إن الوسـط
املفـكك وا ُملعنف وسـط جـاف ُ
ومبط وال ُيسـاعد عىل
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التدريـب امليـداين يف املـدارس واحلديـث معهـم،

للطالـب الذي يعـد من أهم أنـواع التوافق خصوص ًا

مـدارس املرحلـة املتوسـطة بمدينـة الريـاض ملعرفـة

بأصعـب مرحلـة مـن مراحـل نموهم وهـي مرحلة
املراهقـة ،والتـي غالبـ ًا مـا تكـون مليئـة بالعديد من

ولقـاء عـدد مـن املعلمين ومرشـدي الطلاب ببعض
أهـم القضايـا واملشـكالت السـلوكية التـي قـد تظهـر

بين الطلاب هبـدف دراسـتها بشـكل علمـي ،كانـت
أبـرز املشـكالت شـيوع ًا بين الطلاب هـي مشـكلتي

يمـرون
لـدى طلاب املرحلـة املتوسـطة لكوهنـم
ّ

املشـكالت التي تواجـه الطالب ،فإذا حقـق الطالب
التوافـق الـدرايس فسـوف ينعكـس ذلـك إجياب ًا عىل

العنـف األرسي والتوافـق الـدرايس ،كما أن ظاهـرة
العنف تشـاهد أحيان ًا عبر مواقع التواصـل االجتامعي

الدرايس فيشـعر بالسـعادة .والراحة داخل املدرسـة

يؤثـر على توافقهم الـدرايس .وبناء عىل ما سـبق شـعر

حـب وتقديـر وإنتـاج واهتمام متبادل مع مـن حوله

مـن تعـرض بعـض املراهقين للعنـف األرسي ،ممـا
الباحـث بوجـود مشـكلة ،ممـا دفعـه إىل بحـث العنف

األرسي كما يدركـه طلاب املرحلـة املتوسـطة بمدينة

الريـاض وعالقتـه بتوافقهم الدرايس يف ضـــوء بعض
املتغيرات.

حيـث تؤكـد دراسـة عبـود (2014م) أن العنـف
األرسي ضـد األبنـاء ظاهـرة خطيرة جـد ًا هتـدد

اجلوانـب املختلفـة مـن شـخصيته ،وعلى حتصيلـه

وخارجهـا ،فيتمكن من إشـباع حاجاته النفسـية من
(العصيمـي2012 ،م).

ويتبين مـن العـرض السـابق أن مشـكلة العنف

األرسي حتتـاج إىل دراسـة وحماولة التعرف عىل مدى
ارتباطهـا بالتوافـق الدرايس من خلال مجع متغريي
العنـف األرسي والتوافـق الـدرايس واحلاجـة إىل
املعلومـات العلميـة والعملية التي تسـد النقص عن

أمـن الطالـب النفسي الـذي ُيعـد اللبنـة األوىل يف
املجتمـع واألمـل الواعـد يف أن يكـون مواطنـ ًا قـادر ًا

السـعودي ،ورضورة دراسـة ظـروف الطالـب ومـا

وحسـن (2010م) أن السـلوك العـدواين الـذي يقـوم

يمـر هبـا ،ومسـتوى تعليـم الوالديـن حيـث تعـد

على اإلنتـاج وبنـاء املسـتقبل ،ويـرى طيوب وبشماين

بـه الطلاب قد يكـون نتيجـة لتقليـد األسـلوب الذي

ُعوملـوا بـه يف األرسة ،حيـث ينشـأ العنـف يف األرسة
نتيجـة ألسـباب متعـددة من أمههـا انخفاض مسـتوى

تعليـم األب واألم ،واألميـة والعالقـات األرسيـة
املضطربـة.

والعنـف األرسي قـد يؤثر عىل التوافـق الدرايس

هـذه املتغيرات يف دول العـامل وباألخـص املجتمـع

يتعلـق بـه مـن متغيرات كالسـنة الدراسـية التـي

ركنـا أساسـيا ومهما يف العمليـة الرتبوية ،ومما سـبق
تتحـدد مشـكلة البحـث يف السـؤال الرئيـس التايل:

مـا طبيعـة العالقـة بين العنـف األرسي كما يدركه
طالب املرحلـة املتوسـطة بمدينة الريـاض والتوافق

الـدرايس؟ ويتفـرع مـن السـؤال الرئيـس السـابق

األسـئلة التالية:
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1 .1مـا الفـروق يف العنـف األرسي (األبعـاد

املتوسـطة (السـنة الدراسـية األوىل ـ السـنة

والدرجـة الكليـة) بين طلاب املرحلـة

الدراسـية الثانيـة ـ السـنة الدراسـية الثالثـة)

املتوسـطة (السـنة الدراسـية األوىل  -السـنة

بمدينـة الريـاض.

الدراسـية الثانيـة  -السـنة الدراسـية الثالثـة)

3 .3معرفـة الفـروق يف العنـف األرسي (األبعـاد

بمدينـة الريـاض؟

والدرجـة الكليـة) بين طلاب املرحلـة
املتوسـطة بمدينـة الرياض وفق ًا ملسـتوى تعليم

2 .2مـا الفـروق يف العنـف األرسي (األبعـاد
والدرجـة الكلية) بني طالب املرحلة املتوسـطة
بمدينـة الريـاض وفقـ ًا ملسـتوى تعليـم األب

األب واألم (جامعـي أو أعلى – أقـل مـن

جامعـي).

واألم (جامعـي أو أعلى – أقـل مـن جامعـي)؟

4 .4معرفـة الفـروق يف التوافـق الـدرايس (األبعـاد

والدرجـة الكليـة) بين طلاب املرحلـة

املتوسـطة (السـنة الدراسـية األوىل ـ السـنة

3 .3مـا الفـروق يف التوافـق الـدرايس (األبعـاد

والدرجـة الكليـة) بين طلاب املرحلـة

املتوسـطة (السـنة الدراسـية األوىل  -السـنة

الدراسـية الثانيـة ـ السـنة الدراسـية الثالثـة)

الدراسـية الثانيـة  -السـنة الدراسـية الثالثـة)

بمدينـة الريـاض.

بمدينـة الريـاض؟

5 .5معرفـة الفـروق يف التوافـق الـدرايس (األبعـاد

4 .4مـا الفـروق يف التوافـق الـدرايس (األبعـاد

والدرجـة الكليـة) بين طلاب املرحلـة
املتوسـطة بمدينـة الرياض وفق ًا ملسـتوى تعليم

والدرجـة الكلية) بني طالب املرحلة املتوسـطة
بمدينـة الريـاض وفقـ ًا ملسـتوى تعليـم األب

األب واألم (جامعـي أو أعلى – أقـل مـن

واألم (جامعـي أو أعلى – أقـل مـن جامعـي)؟

جامعـي).
أمهية البحث:

أهداف البحث:

تتمثل أمهية البحث فيام ييل:
ً
أوال /األمهية النظرية:

تتمثل أهداف البحث عىل النحو التايل:

1 .1معرفـة طبيعـة العالقـة بين العنـف األرسي
كما يدركـه طلاب املرحلـة املتوسـطة بمدينـة
الريـاض والتوافـق الـدرايس.

2 .2معرفـة الفـروق يف العنـف األرسي (األبعـاد
والدرجـة الكليـة) بين طلاب املرحلـة

مـن خلال اطلاع الباحـث على البحـوث

والدراسـات السـابقة تبني أنه يوجد بعض الدراسـات

تناولـت متغير العنـف األرسي مثل دراسـة العجلوين
(2006م) ،ودراسـة العازمـي (2007م) ،ومتغير
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التوافـق الـدرايس مثـل دراسـة القـايض (2000م)،

فيهـا الطالـب بالعديـد مـن املشـكالت كالعنـف وسـوء

ولكـن -يف حـدود علـم الباحث -يوجد نـدرة للبحوث

الـذي يتطلـب التعامـل اجليـد والصحيـح مـع املواقـف

ودراسـة صالح (2003م) ،ودراسـة الطيب (2010م)،
السـابقة التـي بحثت العنـف األرسي كما يدركه طالب
املرحلـة املتوسـطة بمدينـة الريـاض وعالقتـه بالتوافـق

التوافـق الـدرايس واألحـداث احلياتية الضاغطـة ،األمر

ا لصعبة .

ثاني ًا /األمهية التطبيقية:

الـدرايس يف ضـوء بعض املتغريات ،حيـث يأمل الباحث

أن يفتـح هـذا البحـث اآلفـاق أمـام املزيد مـن البحوث
ً
حساسـا
يف هـذا املجـال ،ويعترب موضـوع البحث احلايل

الرتبويـة والتعليمـة واملتخصصين مـن املرشـدين يف

املحافـظ على عاداتـه وتقاليـده وثقافتـه اإلسلامية،

املتوسـطة بمدينـة الريـاض وعالقتـه بالتوافـق الـدرايس

ً
ومهما حيـث يتنـاول خصوصيـة املجتمـع السـعودي
ويمكـن االسـتفادة مـن نتائـج البحـث يف احلصـول عىل

معلومـات أعمـق لواقـع العنـف األرسي والتوافـق

الـدرايس ووضعهما يف حجمهما الواقعـي باملجتمـع
السـعودي ،وتشـجيع الباحثني عىل تطبيـق أبحاث مماثلة

للحصـول على نظـرة شـاملة للعنـف األرسي وذلـك
لعينـات أخرى ،كذلـك إثراء املكتبـة العربيـة باملزيد عن
العنـف األرسي والتوافـق الدرايس لدى طلاب املرحلة

املتوسـطة األمر الذي قد ُيسـاعد عىل وضع اإلرشـادات

والتوصيـات التـي ُتسـاعد األرس يف جتنـب ونبـذ العنف
وتسـاعد الطلاب عىل التوافـق الدرايس ،كما أن البحث

سـيتناول رشحية مهمة مـن املجتمع وهم طلاب املرحلة
املتوسـطة ،الذيـن هـم جيـل املسـتقبل ويعتمـد عليهـم

املجتمـع يف نمـوه وتطـوره ،ألن هـذه املرحلـة املتوسـطة
تعـد مـن املراحـل املهمـة حيـث ُتقابـل مرحلـة املراهقة
وبنـاء شـخصية الفـرد ومـا ُيصاحـب ذلك مـن تغريات
يف اإلدراك والسـلوك ،ذلـك أن هـذه املرحلـة قـد يمـر

قد ُيسـهم البحـث يف مسـاعدة القائمني على العملية

التعـرف على العنف األرسي كما يدركه طلاب املرحلة
يف ضـوء بعـض املتغيرات وبالتـايل العمل عىل مسـاعدة
األرس يف جتنـب العنـف والتخلـص منـه ،ومسـاعدة

الطلاب ملواجهـة الصعاب يف احليـاة املدرسـية وحتملها
والتعامـل اإلجيايب معهـا والتوافق الدرايس ،وقد ُيسـاعد
املعلمني للسـعي نحـو حتقيق التوافق الـدرايس للطالب،

وذلـك من خالل جعـل الطالب يرى مدرسـته ومقرراته
الدراسـية ذات أمهيـة وفائدة وذات معنـى وهدف ،ويتم

ذلـك عرب التعامـل بمرونة مـع الطلبة وتقبل سـلوكياهتم

وإشـعارهم باجلـو النفسي اآلمن ،كما يمكن أن ُيسـاهم
البحـث مـن خلال أدواتـه ونتائجـه يف إعـداد برامـج
إرشـادية لعالج العنـف األرسي ورفـع التوافق الدرايس

للطلاب ،ألنـه قد ُيسـاعد البحـث يف تزويـد اإلدارات
الرتبويـة والتعليمية باألشـياء الرضورية التي قد تسـاهم

بمعرفـة أسـباب ضعـف التوافـق الدرايس للطلاب ،مما

يسـاعدهم على تنميتـه ومـن ثـم حماولـة توجيـه ذلك يف

ضـوء نتائـج وتوصيـات البحث.
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التوافـق الـدرايس :Adjustment Studying

حدود البحث:

تتمثل حدود البحث فيام ييل:

هـو قـدرة الطالـب على حتقيـق حاجاتـه االجتامعيـة

- 1احلـدود املوضوعيـة :يقترص البحـث عىل معرفة

مـن خلال عالقاتـه مـع زمالئه ،ومـع مدرسـيه أو مع

بمدينـة الريـاض وعالقتـه بالتوافـق الـدرايس يف ضوء

النشـاط االجتامعـي املـدريس بشـكل يؤثـر يف صحتـه

العنـف األرسي كما يدركـه طلاب املرحلة املتوسـطة
بعـض املتغريات.

 - 2احلـدود املكانيـة :تـم تطبيـق البحـث على

املدرسـة وإداراهتـا ،ومـن خلال مسـامهته يف ألـوان
النفسـية ويف تكامله االجتامعـي (النوميس1433 ،هـ).
ويعـرف الباحـث التوافـق الـدرايس إجرائيـ ًا بأنـه

طلاب املرحلـة املتوسـطة ،تعليم عـام بنين باملدارس
احلكوميـة بمدينـة الريـاض طبقـ ًا للجهـات األصليـة

الـدرايس الـذي يعكـس طبيعـة عالقتهـم باملعلمين

- 3احلـدود الزمانيـة :تـم تطبيـق البحـث خلال

مـن خلال جممـوع الدرجـات التـي حيصلـون عليهـا

(رشق ،غـرب ،شمال ،جنـوب ،وسـط).

الفصـل الـدرايس الثـاين لعـام 1438 - 1437هــ.

درجـة شـعور طلاب املرحلـة املتوسـطة بالتوافـق
واالجتـاه نحـو الدراسـة والـذي يؤثـر على أدائهـم

يف مقيـاس التوافـق الـدرايس للنومسي (1433هــ)،
والـذي تـم تطبيقـه يف البحـث احلـايل.

تعريف مصطلحات البحث:

العنف األرسي :Family Violence

هـو كل سـلوك يصـدر عـن أحـد أفـراد األرسة

اإلطار النظري والدراسات السابقة:
ً
أوال  :اإلطـار النظـري :يتنـاول اإلطـار النظـري

بشـكل مبـارش أو غير مبـارش بقصـد إحلـاق األذى
اللفظـي أو البـدين أو النفيس بأحد أفـراد األرسة ؛ ذكر ًا

التـايل:

للقانـون (العصيمـي2012 ،م).

يتكـون منهـا املجتمـع ،واالهتمام هبـا يعنـي االهتمام

كان أو أنثـى ،بصـورة غير مرشوعـة أو غير مطابقـة

بعـض أبـرز اجلوانـب النظريـة للبحـث على النحـو
أ /العنـف األرسيُ :تعـد األرسة اللبنـة األوىل التي

ويعـرف الباحـث العنـف األرسي إجرائيـ ًا بأنـه

باملجتمـع واالهتمام بالوطـن ،لذلـك فـإن اسـتقرار

يتعرضون له داخـل األرسة واملحـددة بأبعاد
الـذي قـد ّ

األرسة صـح املجتمـع والوطن .و ُيعـد العنف األرسي
مـن أشـكال العنـف األكثـر انتشـار ًا باملجتمـع ،وهيدد

درجـة إدراك طلاب املرحلـة املتوسـطة ملـدى األذى

العنـف اللفظـي والبدين والنفسي املتضمنـة يف مقياس

العنـف األرسي للعصيمـي (2012م) ،والـذي تـم
تطبيقـه يف البحـث احلايل.

األرسة يعنـي اسـتقرار املجتمعـات ،فـإذا صحـت

أمـن األرسة والسلام االجتامعـي ،وقـد يتعـرض لـه

مراهقـون ينتمون إىل كل الطبقـات االجتامعية.وتكمن
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خطـورة العنـف األرسي فيما حيدثـه من خلل يف نسـق

الغليظـة النابيـة ،وعـادة مـا يسـبق العنـف اللفظـي

يف النهايـة -وعلى املـدى البعيـد -إىل خلـق أشـكال

 - 2العنـف النفسي :وهـو أي فعـل مـؤذ لنفسـية

القيـم ،واهتـزاز يف نمـط شـخصية الطالب ،ممـا يؤدي

العنـف البـدين أو اجلسـدي.

مشـوهة مـن العالقـات والسـلوك ،وشـخصية مهتـزة
نفسـي ًا وعصبي ًا ،مما يـؤدي إىل إعادة إنتاج العنف سـواء

إال أن اآلالم الناجتـة عنـه تكـون يف الغالـب أكثـر

(العصيمـي2012 ،م و الزعبـي2009 ،م).

بنفسـه ،ويؤثـر على حاجاتـه يف املسـتقبل .

داخـل األرسة أم يف غريهـا مـن املؤسسـات االجتامعية

املعنـف ولعواطفـه دون أن تكـون له أي آثار جسـدية،
اسـتمرارية ،لكونه حيطم شـخصية الفـرد ويزعزع ثقته

مفهـوم العنـف األرسي :اختلـف الباحثـون يف

شـيوعا
- 3العنـف البدين :وهـو أكثر أنواع العنف
ً

املجتمعـات والثقافات ،حيـث يرى هـادي وعبدالنبي

أفعـال متعـددة تـؤدي إىل حـدوث إصابـة بدنيـة مثـل

مفهـوم العنـف األرسي ،وذلك بسـبب اختالف طبيعة
(2013م) أن العنـف األرسي هـو االسـتخدام املتعمد

للقـوة مـن جانـب الوالديـن أو األشـخاص اآلخريـن
القائمين على رعايـة الطالب هبـدف إيـذاء الطالب أو

إصابتـه أو تدمريه ،ويـرى طاهـر (2009م) أن العنف

األرسي هـو أي سـلوك يـؤدي إىل إيـذاء شـخص
لشـخص آخر ،قد يكون هـذا السـلوك كالمي ًا يتضمن

بسـبب سـهولة اكتشـافه ومالحظة آثـاره ،ويتكون من
الصفـع والضرب أو الرفـس أو أي سـلوكيات أخرى
أكثـر عن ًفـا (هـادي وعبدالنبـي2013 ،م و العصيمي،

2012م).

بعض النظريات املفرسة للعنف األرسي:

سـيتم عـرض موجـز لبعـض أبـرز النظريـات التي

تناولـت العنـف األرسي وذلـك على النحـو التايل:

أشـكا ً
ال بسـيطة من االعتـداءات الكالميـة أو التهديد،
وقـد يكـون السـلوك فعليـ ًا حركيـ ًا كالضرب املبرح

 :Theoryيـرى سـيجمند فرويـد Sigmund Freud

يـؤدي إىل حـدوث أمل جسـدي أو نفسي أو إصابـة أو

غريزيـة متجـذرة يف الطبيعـة البرشيـة ،وأصلهـا غريزة

واالغتصـاب واحلـرق والقتل ،وقد يكـون كالمها وقد

معانـاة أو كل ذلـك.

أشكال العنف األرسي:

يظهر العنف األرسي يف عدة أشكال ،منها:

- 1العنـف اللفظـي :وهـو هيـدف إىل التعـدي عىل

حقـوق الفـرد بإيذائـه عـن طريـق الـكالم أو األلفـاظ

 - 1نظريـة التحليـل النفسي Psychoanalytic

املنظـر الرئيـس هلـذه النظريـة أن العنـف نزعـة فطريـة

املـوت ،حيـث يـرى أن اإلنسـان لديـه غرائـز تدفعـه

للعنـف األرسي وهـي غريزة املوت املتمثلـة بالعدوان،
والعنـف من وجهة نظـره هو عبارة عن سـلوك غريزي

هيـدف إىل ترصيف الطاقـة والعدوانيـة املوجودة داخل
جسـم اإلنسـان ،وكل فـرد لديـه طاقـة نحـو التخريب
فـإذا مل جتـد هـذه الطاقة منفـذا إىل اخلارج (البيئـة) فإهنا
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توجـه نحـو الفـرد نفسـه ،فـإذا مل جتـد غريـزة املـوت
ً
مقبول للتعبري عن نفسـها ومن خالل األنشـطة
طري ًقـا
الرياضيـة ً
مثلا فـإن النـاس قـد يلجـأون للعنـف مثل

العنـف األرسي مـن وقـت إىل آخـر ،إلطلاق الطاقـة
التدمرييـة املرتاكمـة لدهيم ،ويعتقـد فرويد أننـا بحاجة

إىل التعبير عـن هذه الطاقـة التدمرييـة املدمـرة الكامنة

لدينـا متا ًمـا مثل حاجتنـا إىل الطعام والشراب من حني
إىل آخـر (هـادي وعبدالنبـي2013 ،م).

األفـراد العنـف بنفـس الطريقـة نفسـها التـي يتعلمون

هبـا أنماط السـلوك األخـرى ،ممـا تنمـي سمات الكره
ً
مسـتقبل
والعـدوان والتفكير السـلبي وأداء العنـف
(هـادي وعبدالنبـي2013 ،م و عطيـة2014 ،م).

ب /التوافـق الـدرايس :تعد املدرسـة األرسة الثانية

التـي يلجـأ إليهـا الطالـب بعـد أرستـه األوىل ،وإذا مل
جيـد فيهـا ما جيعلـه منجذبـ ًا إليها فسـوف يعـاين الكثري

مـن املشـكالت التـي قـد جتعلـه غير متوافـق معهـا.

 - 2نظريـة التعلم االجتامعـي Social Learning

واملشـكالت الدراسـية كثيرة احلـدوث ،وقـد يتعرض
هلـا الطالـب ويكـون سـببها أحيانـ ًا سـوء التوافـق

متعلـم ويتم تعلمـه من خالل تقليد النماذج العينية وما

ويظهـر سـوء التوافـق الـدرايس لـدى الطلاب يف

 :Theoryيـرى ألبرت بانـدورا Albert Bandura
املنظـر الرئيس هلـذه النظرية أن العنف األرسي سـلوك

تنالـه هـذه النماذج من تعزيـز ،ويـرى أن السـلوكيات
سـواء كانـت عاديـة أو مرضيـة قـد يتـم تعلمهـا مـن
خلال اآلخريـن عـن طريـق املالحظـة واملحـاكاة
والنمذجـة ،حيـث ُتثـل البيئـة األرسيـة واالجتامعيـة
مصدرا مهما لنمذجة
والثقافيـة التـي يعيش فيهـا الفرد
ً

العنـف ،فعلى مسـتوى العنـف األرسي تفترض هذه

النظريـة أن األفـراد قـد يتعلمـون العنـف األرسي
داخـل األرسة نفسـها ،فالفـرد الـذي يقع عليـه العنف

الـدرايس (دفـع اهلل2011 ،م).

نـوع مـن الترصفـات السـيئة التـي تعبر عـن موقـف
الطالـب يف الوسـط الـذي يعيش فيـه والـذي يواجهه،

وهلـذا تعـد هذه املواقـف معيقات لعالقـات الطالب يف
مجاعـة املدرسـة ،إذ يظهـر عدم توافـق الطالب دراسـي ًا

عندما ال يسـتطيع االندماج يف سـياق اجلامعة املدرسية،
وال يسـتطيع إحـراز النجـاح فيهـا ،وال يشـعر أنه جزء

مـن اجلامعـة ،فيتولـد لديه نوع مـن اإلحسـاس بالنفور
من النظـام والطـرق التعليمية املتبعة يف املدرسـة (عنو،

مـن قبـل أحـد أعضـاء األرسة قـد يمارس مثـل هـذا
السـلوك مسـتقب ً
ال على األفـراد اآلخريـن واألضعـف

مفهـوم التوافـق الـدرايس :التوافـق الـدرايس هـو

اآلخريـن عن طريق املحـاكاة والنمذجة ،فقد يكتسـب

بيئته املدرسـية وبجميـع عنارصهـا ،واملتمثلة يف عالقته

منـه ،فالعنف األرسي يتم اكتسـابه مـن خالل مالحظة
األفـراد العنف داخـل األرسة نتيجة ملشـاهدات عديدة
ُجعـت مـن األرسة أو البيئـة املحيطـة بالفـرد ،فيتعلـم

2009م).

حالـة نفسـية تبـدو على الطالب املتـوازن املنسـجم مع

اإلجيابيـة مـع زمالئـه وأسـاتذته واالجتاه اإلجيـايب نحو
املـواد الدراسـية والنشـاط االجتامعي داخل املدرسـة،
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والتنظيـم اجليـد ألوقـات الفـراغ واتبـاع الطـرق

صعوبـة مـن ناحيته يف االتصـال هبم والتحـدث إليهم،
ويـرى فيهـم ً
مثلا حيتذى بـه ،وهو حمبـوب منهـم .أما

بأنـه قـدرة الطالـب على إحـداث االنسـجام والتالؤم

أسـاتذته باخلـوف وال يسـتطيع االندمـاج معهـم إذا

الصحيحـة يف االسـتذكار (عوضين2009 ،م).

ويعـرف الطيـب (2010م) التوافـق الـدرايس

الطالـب غير املتوافـق دراسـي ًا فهـو الـذي يشـعر نحو

اللازم مـع متطلبـات املدرسـة ،ومـع الزملاء ،ومـع

كانـوا يف رحلة خارج املدرسـة ،ويشـعر بحاجز يفصل

املدرسين ومـع املواد الدراسـية .ويظهـر ذلك بوضوح

مـن حتصيـل الطالـب األكاديمـي والنمـو املالحـظ يف
القـدرات العقليـة واملعرفيـة عنده ،ومن خالل سـلوك

الطالـب مـع زمالئه ومدرسـيه.

بينـه وبينهـم ،كام ال يشـعر نحوهـم بالوالء وقد يشـعر
بالتحـدي ويـرى فيهم أناسـ ًا متعسـفني.
- 3أوجـه النشـاط االجتامعـي :غالبـ ًا يكـون

الطالـب املتوافق دراسـيا فعـاال من ناحية التشـكيالت

أبعـاد التوافـق الـدرايس :أشـارت الكثير مـن

االجتامعيـة بمعنـى أنـه هيتـم بنشـاطها ويشـارك فيهـا

بكـر (2013م) ،ودراسـة دفـع اهلل (2011م) إىل أن

املوجودة داخل املدرسـة أو يشـارك يف نشـاط اجتامعي

الدراسـات مثـل دراسـة صالـح (2003م) ،ودراسـة

التوافـق الـدرايس لـه كثير مـن األبعـاد ،ومنهـا:

 - 1العالقـة بالزملاء :وهـو عالقـة الطالـب مـع
زمالئـه ،فالطالـب املتوافـق دراسـي ًا يندمج مـع زمالئه
ويسـاعدهم إذا احتـاج أحـد ملسـاعدته ،وهـو حمبـوب

بينهـم ويرس ملقابلتهم خارج املدرسـة .أمـا الطالب غري
املتوافـق دراسـي ًا فيكـون منعـز ً
ال ،وال هيتـم بمصاحلـه
ومصالـح زمالئـه ،وال تقديـم أي مسـاعدة ألحدهـم

حتـى لـو طلـب منه ذلـك ،وهـو متمركـز حـول ذاته،

ولذلـك فهـو غير حمبـوب وال يميـل إىل االشتراك يف

عمـل مجاعـي ،وال يميـل إىل مقابلـة زمالئـه خـارج
املدرسة.

 - 2العالقـة باألسـاتذة :إن الطالـب املتوافـق
دراسـي ًا حيـب أسـاتذته ويشـعر نحوهـم بشـعور املودة
واالحترام وليـس بشـعور اخلـوف والنفـور ،وال جيـد

ومقتنـع بفائدهتـا ،فقد ينتمـي إىل مجعية مـن اجلمعيات

ترفيهـي أو ثقـايف معين ،أمـا الطالـب غير املتوافـق
دراسـي ًا فهـو ال ينتمـي إىل تشـكيل اجتامعـي كاألرس
املدرسـية أو اجلمعيـات أو غريهـا ،وال يشـارك يف

النشـاطات االجتامعيـة املدرسـية ويعتربهـا سـيئة
ومضيعـة للوقـت.

 - 4االجتـاه نحـو الدراسـة :الطالـب املتوافـق
دراسـي ًا يؤمـن بأمهية املقـررات التـي يدرسـها وجيدها

مشـوقة ،كما أن ميولـه نحوهـا ال تتغير ،أمـا الطالـب
غير املتوافـق دراسـي ًا فهـو الـذي يـرى أن املقـررات
التـي يدرسـها تافهـة ودراسـتها مضيعـة للوقـت وال
يقتنـع بأمهيتهـا ،كما أن ميولـه نحوهـا تتغير برسعـة،
ً
ثقيلا.
ويـرى فيهـا عبئـ ًا
 - 5تنظيـم الوقـت :الطالـب املتوافـق دراسـي ًا

يسـتطع تنظيـم وقتـه والسـيطرة عليـه ويـدرك أمهيـة
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الوقـت وقيمتـه ،على عكـس الطالـب غير املتوافـق
دراسـي ًا الـذي يسير يف عملـه حسـب الظـروف
اخلارجيـة والطارئـة ،وال يسـتطيع السـيطرة على وقته

وتنظيمـه بحيـث ال يسـتطيع مقاومـة إغـراء الظـروف
اخلارجيـة ويضيـع جـزء ًا كبير ًا مـن وقتـه يف أعمال ال
فائـدة منهـا.

ليصير قويـ ًا يسـتطيع أن يـوازي بين متطلبـات اهلوى
وحتذيـرات األنـا األعلى ومقتضيـات الواقـع ،ولكـي
يصبـح الطالـب متوافقـ ًا هبـذا املعنـى فالبـد لـه من أن
ينشـأ يف أرسة سـوية يتـم احلـوار بين أقطاهبـا بطريقـة

منطقيـة يسـودها احلب واحلنـان (أندجيـاين2011 ،م).
 - 2التوافـق عنـد أصحـاب االجتاه اإلنسـاين :يرى

 - 6طريقـة االسـتذكار :يسـتطيع الطالـب املتوافق
دراسـي ًا تنظيـم دروسـه بشـكل يمكنـه مـن عمـل

متيـزه بين سـائر الكائنـات األخـرى ،حيث لديـه عقل

ويسـتطيع أن يسـتخلص النقـاط املهمـة يف أي موضوع

مغـزى وهدفـا ومعنـى .يـرى كارل روجـرزCarl

ملخصـات لـكل مقـرر ومذاكرتـه بشـكل جيـد،

أصحـاب هـذا االجتـاه أن اإلنسـان يتمتـع بخصوصية
يفكـر به ومسـؤول عن سـلوكه وترصفاتـه ،وأن حلياته

 Rogersأن الفـرد ُيقـق التوافق عندما تتسـق أسـاليبه

بشـكل يسـهل عليـه عمليـة االسترجاع ،أمـا الطالب
غير املتوافـق دراسـي ًا فهـو غير املنتظـم يف تنسـيق

وطـرق سـلوكه مـع مفهومـه عـن نفسـه ،وال يتناقض

املهمـة كما جيـد صعوبـة يف الفهـم واالسترجاع.

الـذات هـو املحـدد الوحيـد للسـلوك ،بل إن السـلوك

دروسـه وجيـد صعوبـة يف الرتكيز واسـتخالص النقاط

سـلوكه مـع مفهومـه لذاتـه ،وهـذا ال يعنـي أن مفهوم
قـد يصدر عن خبرات وحاجـات عضويـة مل تصل إىل

بعض النظريات املفرسة ملفهوم التوافق:

سـيتم عـرض موجـز لبعـض أبـرز النظريـات التي

تناولـت مفهـوم التوافـق وذلـك على النحـو التايل:

مسـتوى التعبير الرمـزي ،وربما ال يتفق هذا السـلوك

مـع مفهـوم الـذات مـن ناحيـة واحلاجـات العضويـة

- 1نظريـة التحليـل النفسي Psychoanalytic

مـن ناحيـة أخـرى فـإذا عمـل معها اسـتطاع الفـرد أن
ً
تفهما لآلخريـن ،وأكثـر
حيقـق التوافـق ويصبـح أكثـر

أن التوافـق هـو قـدرة الفـرد على أن يقـوم بعملياتـه

يعـاين من الصراع وأثـاره ومـن ثم يقع فريسـة سـهله

 :Theoryيـرى سـيجمند فرويـد Sigmund Freud

العقليـة والنفسـية واالجتامعيـة على أكمـل وجـه،
ويشـعر أثنـاء القيـام هبـا بالسـعادة والرضا ،فلا يكون

خاضعـا لرغبـات اهلـوى وال يكـون عبدا لقسـوة األنا

األعلى وعـذاب الضمير ،وال يتـم لـه ذلـك إال إذا

توزعـت الطاقـة النفسـية توزيعا حيـوز األنا على أغلبه

ً
تقبلا لنفسـه ولآلخرين ،أمـا إذا تعارضا فـإن الفرد قد
للمـرض النفيس وسـوء التوافق ،يف حني يـرى أبراهام

ماسـلو  Abraham Maslowأن توافـق الفـرد يرتبـط
ارتباطـ ًا وثيقـ ًا بتحقيقـه لذاتـه ،وأن ما يقوم بـه الكائن
احلـي مـن سـلوك نشـط يكـون ألجـل إشـباع حاجاته

األوليـة ،وعنـد إشـباعها ختتفـي لتفسـح املجـال أمـام
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دوافـع املسـتوى الثـاين وحاجاتـه ،وإذا أشـبعت هـذه

توافقـا حسـنا مـع نفسـه ومـع جمتمعـه ،ويصبـح لديـه

إلشـباع دوافـع وحاجـات املسـتوى الثالـث وهكـذا،
ويـرى -أيض ًا -أن السـلوك اإلنسـاين حمكـوم بالدوافع

والشـعور بالتهديـد وعـدم التقبـل ،وبالتايل فـإن قدرة

احلاجـات فإهنـا هـي األخـرى ختتفـي وتفسـح املجال

غير املشـبعة وهـي دوافـع مازالـت تعمـل وحتـرك

السـلوك وتوجهـه ،وعليه فإن السـلوك اإلنسـاين ليس
ً
حمكومـا بالدوافـع عامـة فقـط ،بـل حمكومـ ًا بالدوافـع
غير املشـبعة منهـا ،فالطالـب املتوافـق دراسـي ًا تربطـه

عالقـات جيـدة مـع األصدقـاء وعليـه أن يتقبـل ذاتـه
واآلخريـن بشـكل تلقائـي ويميـل إىل اإلدراك الدقيـق

للواقـع وإىل االسـتقالل (دفـع اهلل2011 ،م).

سـوء توافـق إذا تعـرض للضغـوط البيئيـة والظلـم
الفـرد املعرفيـة والذاتيـة وطريقـة تفكيره هلـا أمهيـة يف

إكسـابه التوافـق (بكـر2013 ،م).
ثاني ًا :الدراسات السابقة:

سـيتم عـرض موجـز لبعـض الدراسـات العربيـة

واألجنبية التـي تناولت متغريات البحـث ،ثم التعقيب

على هـذه الدراسـات وذلك على النحـو التايل:
أ /دراسات تناولت العنف األرسي:

 - 3التوافـق عنـد أصحـاب االجتـاه املعـريف :يـرى

قـام أفيري ومسـات ولنـدي& (Avery, Massat

تفكير اإلنسـان ومعرفتـه لذاتـه وقدراتـه والتوافـق

األطفـال املتعرضين للعنـف اجلنسي كأحـد أشـكال

أصحـاب هـذا االجتـاه أن التوافـق يـأيت عبر طريقـة
معهـا حسـب إمكاناتـه املتاحـة ،حيـث يؤكـد ألبرت
أليـس  Albert Allisصاحـب نظرية العلاج العقالين
االنفعـايل  Rational Emotive Therapyعبر خرباتـه

مـع املـرىض على أمهيـة أن يوضح هلـم امتلاك القدرة

على التوافـق عبر احلديـث الداخلي ،وتعليـم املرىض
النفسـيني كيـف يغيرون تفكريهـم لألفضـل يف حـل

املشـكالت ،ويوضـح للفـرد أن حديثـه اخلاطـيء مـع
ذاتـه ُيعـد مصـدر ًا الضطرابـه االنفعـايل ،وأن هـذه
األحاديـث غير املنطقيـة تـؤدي إىل سـوء التوافـق،

ويـرى أن الفـرد الـذي يتمتـع بتفكير إجيـايب وجيـد
ومنطقـي فإنه سـيكون أكثـر توافق ًا ،ويرى أن اإلنسـان
ُيقبـل على اختيـار السـلوك املقبـول اجتامعيـ ًا ويتوافق

) Lundy, 2000بإجـراء دراسـة هدفـت الكشـف عن
العنـف األرسي ،وتـم أخـذ البيانـات مـن مشروع

محايـة األطفـال املعنفين ،وكان حجـم العينـة 53
معنفـ ًا تراوحـت أعامرهـم بني  18-6سـنة ،وتوصلت
الدراسـة إىل عـدد مـن النتائـج أبرزهـا أن  62%مـن

أفـراد العينـة حـدث هلـم تعنيـف وإسـاءة جنسـية مـن
األب أو األب البديـل ،و 16%منهـم تعرضوا لإلسـاءة
اجلنسـية مـن اإلخـوة األكبر سـن ًا يف األرسة ،مما يشير
إىل أن معظـم اإلسـاءات اجلنسـية غالبـ ًا مـا يقـوم هبـا

الذكـور داخـل األرسة.

كما قـام املطـوع (2008م) بإجـراء دراسـة هدفت

إىل الكشـف عـن العالقـة بين العنـف األرسي جتـاه

األبنـاء والسـلوك العـدواين لدهيـم يف مدارسـهم
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الثانويـة ،وتكونـت عينـة الدراسـة مـن 320طالبـ ًا
سـعودي ًا مـن طلاب املرحلـة الثانويـة الذكـور ،و مـن
املسـتويات الثالثـة :األول ،والثـاين ،والثالـث ثانـوي
يف مدينـة الريـاض ،منهـم  158طالبـ ًا ممـن صنفهـم

وريفهـا ،وتضمنـت  150مـن الذكـور ،و 150مـن

اإلنـاث مـن طلاب مرحلـة التعليـم األسـايس والتي
تراوحـت أعامرهـم بين  13-10عام ًا ومـن الصفوف
الرابـع و اخلامـس والسـادس ،وتـم تطبيـق اسـتبانة

املرشـدون الطالبيـون واملعلمون عىل أهنـم عدوانيون،
والباقـون  162طالبـ ًا مـن الطلبـة العاديين الذيـن

الدراسـة ،وأبـرز النتائـج أشـارت إىل ارتفـاع نسـبة

مـن ثالثـة أجـزاء :األول خـاص بالبيانـات األوليـة،

الدراسـة ،وعـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصائيـة

اختيروا عشـوائي ًا ،وطبقت على العينة اسـتبانة تتكون

والثـاين خـاص بمقيـاس العنـف األرسي ويتكون من

 19عبـارة ،والثالث خاص بمقياس السـلوك العدواين
املـدريس ويتكـون مـن  30عبـارة ،ومجيعها مـن إعداد

الباحـث ،وتوصلـت الدراسـة إىل عـدد مـن النتائـج

أبرزهـا وجـود عالقـة ارتباطيـة موجبـة ذات داللـة
إحصائيـة بين العنـف األرسي والسـلوك العـدواين

لـدى األبنـاء يف مدارسـهم ،ووجـود عالقـة ارتباطيـة

سـالبة بين مسـتوى تعليـم األب ودخلـه والعنـف

العنـف ضـد األبنـاء ومقياس األمـن النفيس على عينة
العنـف املعنـوي اللفظـي واجلسـدي بين أفـراد عينـة
بين أفـراد العينـة يف مسـتوى العنـف األرسي وفـق
متغير اجلنـس ،ووجـود فـروق ذات داللـة إحصائيـة

بين الطلبـة يف العنـف األرسي وفقـا إىل متغير مـكان
السـكن وذلـك لصالـح أبنـاء املدينـة ،وكذلـك وجود
فـروق ذات داللـة إحصائية بين أفراد العينـة يف العنف

األرسي وفـق متغير املسـتوى التعليمـي للوالديـن

لصالـح املسـتوى التعليمـي املنخفـض.

ب /دراسات تناولت التوافق الدرايس:

األرسي ،وعـدم وجـود عالقـة بين كل مـن مسـتوى

تعليـم األم ودخلهـا والعنـف األرسي جتـاه األبنـاء.

وقـام عبـود (2014م) بإجـراء دراسـة هدفـت

معرفـة مـدى انتشـار ظاهـرة العنـف األرسي ضـد
األبناء وكشـف عالقتها باألمن النفسي لدهيم ،وتكون

جمتمـع الدراسـة مـن طلبـة مرحلـة التعليـم األسـايس

(احللقـة األوىل والثانية) بصفوفها الثالثـة وهي الرابع،
اخلامـس ،والسـادس ،من الذكور واإلنـاث يف مدارس

مدينـة دمشـق وريفهـا ،وبلـغ عـدد أفـراد العينـة 300
طالـب وطالبـة سـحبت عشـوائي ًا مـن مدراس دمشـق

قـام موهانـراج والثـا(Mohanraj & Latha,

) 2005بإجـراء دراسـة هدفـت إىل معرفـة العالقـة بني
البيئـة األرسيـة املدركـة وكل مـن التوافـق والتحصيل
الـدرايس ،وبلـغ حجـم عينـة الدراسـة  192طالبـ ًا

موزعـة كالتـايل 106 :مـن الذكـور و 86مـن اإلنـاث

مـن املراهقات اللايت تراوحت أعامرهـن بني  14و16
سـنة ،وتـم تطبيـق مقيـاس البيئـة األرسيـة واسـتبانة
التوافـق الـدرايس على عينـة الدراسـة ،وأبـرز النتائج

أشـارت إىل وجـود عالقـة ذات داللـة إحصائيـة بين
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البيئـة األرسيـة املتامسـكة واملنظمـة وبين التوافـق
الـدرايس والتحصيل الـدرايس ،وأن البيئـة األرسية هلا

دور يف التوافـق األرسي والـدرايس ،ويف توجيـه أبنائها

نحـو اإلنجـاز والتحصيـل الـدرايس.
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طالب بعـض الثانويـات اجلزائريـة تبع ًا ملتغير التوافق
الـدرايس (متوافـق دراسـي ًا -غير متوافـق دراسـي ًا)
وذلـك لصالـح الطلاب غير املتوافقني دراسـي ًا.

كما قام أندجيـاين (2011م) بإجراء دراسـة هدفت

ج /دراسـات تناولـت العالقة بين العنف األرسي

املرحلتني املتوسـطة والثانوية املسـجلني وغري املسجلني

قـام العصيمـي (2012م) بإجـراء دراسـة هدفـت

إىل معرفـة التوافـق الـدرايس لـدى عينـة مـن طلاب

بـإدارة املوهوبين بمدينـة مكـة املكرمـة ،واسـتخدم

الباحـث اسـتبانة التوافـق الـدرايس مـن إعـداده،
وتوصلت الدراسـة إىل عـدد من النتائـج أبرزها وجود
فـروق ذات داللـة إحصائيـة بين الطلاب املسـجلني

بـإدارة املوهوبين وغير املسـجلني هبـا يف الدرجـة
الكليـة السـتبانة التوافـق الـدرايس ومجيـع املحـاور

(عالقـة الطالـب بزمالئـه داخـل املدرسـة -عالقـة
الطالـب بمعلميه داخل املدرسـة -مشـاركة الطالب يف

األنشـطة املدرسـية -معرفة الطالـب لقدراتـه وقبوهلا)

وذلـك لصالـح الطلاب املوهوبين.

والتوافـق الدرايس:

إىل معرفـة العنـف األرسي كما يدركـه طلبـة املرحلـة

املتوسـطة بمحافظة الطائف وعالقته بالتوافق الدرايس

وحـب االسـتطالع ،وبلـغ حجم عينـة الدراسـة 444
طالب ًا وطالبة باملرحلة املتوسـطة بـإدارة الرتبية والتعليم
بمحافظـة الطائف ،وتم تطبيـق مقياس العنف األرسي
ومقيـاس التوافق الـدرايس ومقياس حب االسـتطالع

مـن إعـداد الباحـث ،وتوصلـت الدراسـة إىل عدد من
النتائـج أبرزهـا وجـود فـروق ذات داللـة إحصائيـة
يف إدراك العنـف اللفظـي وفقـ ًا ملسـتوى تعليـم األم،
ووجـود عالقة سـالبة ذات داللـة إحصائية بين إدراك

كما قـام ابن نـارص وابـن بـردي (2014م) بإجراء

العنـف البـدين داخـل األرسة والدرجة الكليـة للتوافق

الثانويـة (والية الـوادي -اجلزائـر) لإلنرتنت وعالقته

والزملاء واالجتـاه نحو املدرسـة ،وجود عالقة سـالبة

دراسـة هدفـت معرفـة إدمـان بعـض طلاب املرحلـة
بالتوافـق الـدرايس لدهيـم ،وبلغ حجـم عينة الدراسـة

 200طالـب وطالبـة مـن املرحلـة الثانويـة مـن أربـع
مـدارس توزعـت على مناطـق الريـف واملدينـة ،وتـم

تطبيـق مقيـاس إدمـان اإلنرتنـت والتوافـق الـدرايس

على عينة الدراسـة ،وأبـرز النتائـج أشـارت إىل وجود
فـروق ذات داللـة إحصائيـة يف إدمـان اإلنرتنـت عنـد

الـدرايس لـدى البنني ،ويف بعـدي العالقة مـع املعلمني

ذات داللـة إحصائيـة بين العنف اللفظـي وبعد االجتاه
نحـو الدراسـة لدى الطلبـة ألمهات مسـتوى تعليمهن
جامعـي فأعلى فقط،ووجود عالقـة سـالبة ذات داللة

إحصائيـة بين العنـف اللفظـي ومجيـع أبعـاد التوافـق

الـدرايس والدرجـة الكليـة للطلبـة ألمهـات مسـتوى

تعليمهـن أقـل مـن اجلامعـي ،ووجـود عالقـة سـالبة
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ذات داللـة إحصائيـة بني مجيـع أبعاد التوافـق الدرايس
والدرجـة الكليـة والعنـف النفيس.

مـن الدراسـات السـابقة يف التعـرف أكثـر على العنف
األرسي والتوافـق الـدرايس.
فرضيات البحث:

تعقيب عىل الدراسات السابقة:

مـن خلال العـرض السـابق للدراسـات السـابقة

بنـا ًء على األطـر النظريـة والبحـوث والدراسـات

تنـاول التوافـق الـدرايسَ ،يتضـح أن عـدد الدراسـات
التـي حاولــت بحـث أو ربـط هـذه املتغيرات معـ ًا

1 .1توجـد عالقـة ارتباطيـة سـالبة ذات داللـة
إحصائيـة بين العنـف األرسي كما يدركـه

2012م) وتـم تطبيقهـا بمحافظة الطائـف ،وال يوجد

والتوافـق الـدرايس.

التـي تناولـت العنـف األرسي ،وبعضها اآلخـر الذي

السـابقة ،متثلـت فرضيـات البحث على النحـو التايل:

قليلـة جـد ًا وهـي دراسـة واحـدة فقـط (العصيمـي،

أي دراسـة سـابقة بحثـت العالقة بين العنف األرسي
والتوافـق الـدرايس لـدى طلاب املرحلـة املتوسـطة

بمدينـة الريـاض وذلـك على حـدود علـم الباحـث،

وبالتـايل قـد ُيعـد البحـث احلـايل إضافـة للدراسـات
السـابقة يف تناولـه للعنـف األرسي كما يدركـه طالب
املرحلـة املتوسـطة بمدينـة الريـاض وعالقتـه بالتوافق

الـدرايس يف ضـوء بعـض املتغيرات ،واتفقت دراسـة

املطـوع (2008م) ،ودراسـة عبـود (2014م) على
وجـود عالقة ارتباطية سـالبة بني مسـتوى تعليم األب
والعنـف األرسي ،واسـتفاد الباحـث مـن الدراسـات
السـابقة يف اختيـار موضـوع البحـث حيـث ُيعـد مـن

املوضوعـات املهمـة يف املجـال النفسي والرتبـوي،
واسـتفاد الباحـث مـن الدراسـات السـابقة يف اختيـار

مقاييـس البحث ،ويف اسـتخدام املنهـج الوصفي ،ألنه
أكثـر ُقربـ ًا مـن امليـدان احلقيقـي للسـلوك اإلنسـاين يف

دراسـة متغيرات هـذا البحـث ،كما اسـتفاد الباحـث
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طلاب املرحلـة املتوسـطة بمدينـة الريـاض
2 .2ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصائيـة يف
العنـف األرسي (األبعـاد والدرجـة الكليـة)
بني طالب املرحلة املتوسـطة (السـنة الدراسـية
األوىل ـ السـنة الدراسـية الثانيـة ـ السـنة

الدراسـية الثالثـة) بمدينـة الريـاض.

3 .3توجـد فـروق ذات داللـة إحصائيـة يف العنف
األرسي (األبعـاد والدرجـة الكليـة) بين
طلاب املرحلـة املتوسـطة بمدينـة الريـاض
وفقـ ًا ملسـتوى تعليـم األب واألم (جامعـي أو

أعلى – أقـل مـن جامعـي).

4 .4ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصائيـة يف
التوافـق الـدرايس (األبعـاد والدرجـة الكلية)

بني طالب املرحلة املتوسـطة (السـنة الدراسـية
األوىل ـ السـنة الدراسـية الثانيـة ـ السـنة

الدراسـية الثالثـة) بمدينـة الريـاض.

5 .5توجـد فـروق ذات داللـة إحصائيـة يف التوافق
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الـدرايس (األبعـاد والدرجـة الكليـة) بين

طلاب املرحلـة املتوسـطة بمدينـة الريـاض
وفقـ ًا ملسـتوى تعليـم األب واألم (جامعـي أو

أعـداد الطلاب (اإلدارة العامـة للرتبية والتعليـم بمنطقة

الريـاض1438 ،هــ).
عينة البحث:

أعلى – أقـل مـن جامعـي).
منهج البحث:
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اعتمـد الباحث عىل الطريقة العشـوائية يف اختيار أفراد

عينـة البحـث وذلك من طلاب املرحلة املتوسـطة ،تعليم

اتبـع الباحـث يف البحـث املنهج الوصفي بواسـطة

عـام بنين باملـدارس احلكوميـة بمدينـة الريـاض ،حيـث

بين العنـف األرسي كام يدركه طلاب املرحلة املتوسـطة

باملـدارس احلكوميـة بمدينـة الريـاض والبالـغ عددهـم
 85333طالبـ ًا للعـام الـدرايس 1438 - 1437هـ ،وتم

أسـلوب البحث االرتباطـي ،للتعرف عىل طبيعـة العالقة
بمدينـة الريـاض والتوافـق الـدرايس يف ضـوء بعـض

املتغيرات ،وللتعـرف على درجـة الفـروق يف العنـف
األرسي بين طلاب املرحلـة املتوسـطة بمدينـة الريـاض
والتـي قـد ترجـع إىل متغير السـنة الدراسـية (األوىل،

الثانيـة ،الثالثـة) ومسـتوى تعليـم األب واألم (جامعي أو

أعلى – أقل مـن جامعي) ،وللتعـرف عىل درجـة الفروق
يف التوافـق الـدرايس بني طلاب املرحلة املتوسـطة بمدينة
الريـاض والتـي قـد ترجـع إىل متغير السـنة الدراسـية

(األوىل ،الثانيـة ،الثالثـة) ومسـتوى تعليـم األب واألم

(جامعـي أو أعلى – أقـل مـن جامعـي).
جمتمع البحث:

تكـون جمتمـع البحـث مـن الطلاب باملرحلـة

املتوسـطة ،تعليـم عـام بنين باملـدارس احلكوميـة بمدينة
الريـاض ،والبالغ عددهـم  85333طالب ًا للعـام الدرايس

1438 - 1437هــ ،وقـد تـم اختيـار مدينـة الريـاض
لتعـدد املـدارس وتنـوع الطلاب واختالفهـم ولكثـرة

تـم حصر أعـداد الطلاب الذكـور يف املرحلـة املتوسـطة

حصر أعداد املـدارس احلكوميـة بنني للمرحلة املتوسـطة

حسـب إحصائيـات اإلدارة العامـة للرتبيـة والتعليـم
بمنطقـة الريـاض طبقـ ًا للجهات األصليـة (رشق ،غرب،

شمال ،جنـوب ،وسـط) يف  301مدرسـة (اإلدارة العامة
للرتبيـة والتعليـم بمنطقـة الريـاض1438 ،هـ).

وتـم وضع هـذه املـدارس يف جـداول ،وتـم االختيار
عشـوائي ًا ملدرسـتني مـن كل مركـز تعليمـي (مركـز يف

الشرق ،مركـز يف الغـرب ،مركـز يف الشمال ،مركـز يف
اجلنـوب ،ومركز يف الوسـط) بمدينة الريـاض ،وبعد ذلك

تـم توزيـع مجيع طلاب السـنة الدراسـية (األوىل  -الثانية

 الثالثـة) ومـن مسـتوى تعليـم األب واألم (جامعـيأو أعلى – أقـل مـن جامعـي) يف جـداول وهـي عبـارة

عـن قائمـة مـن األرقـام ،تـم أخذهـا مـن خلال قوائـم
الطلاب باملدرسـة وترتيبهـا بواسـطة الكمبيوتـر،

وذلـك لضمان عـدم تسلسـلها وأخـذ عينة عشـوائية
منهـا بلغـت  1535طالبـ ًا ،حيـث تم توزيـع 1600
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اسـتبانة للعنـف األرسي والتوافق الـدرايس عىل عينة

جدول ()2
وصف أفراد عينة البحث من حيث
المستوى التعليمي لألم

البحـث ،وتـم مجـع  1535اسـتبانة وهـي املناسـب

مـن االسـتبانات ،وكان الفاقـد  65اسـتبانه ،وذلـك

لعـدم اكتمال بياناهتـا وعـدم اإلجابـة عنهـا بشـكل

مناسـب ،وبالتـايل أصبحـت عينـة البحـث 1535
طالبـ ًا تـم اختيارهـم عشـوائي ًا مـن السـنة الدراسـية
(األوىل ـ الثانيـة ـ الثالثـة) ومـن مسـتوى تعليم األب

واألم (جامعـي أو أعلى – أقل من جامعـي) باملرحلة
املتوسـطة يف مدينـة الريـاض واجلـداول التاليـة رقـم

( ،)2( ،)1و( )3توضـح ذلـك:

المستوى التعليمي لألم

العدد

النسبة المئوية

جامعي أو أعلى

774

%50.4

أقل من جامعي

761

%49.6

المجموع الكلي

1535

%100.0

يتضـح مـن اجلـدول السـابق رقـم ( )2أن حجـم
عينـة البحـث  1535طالبـ ًا ،تـم اختيارهـم عشـوائي ًا

مـن طلاب املرحلـة املتوسـطة باملـدارس احلكوميـة
بنين بمدينـة الريـاض ،بواقـع  774طالبـ ًا مـن أمهات

مسـتوى تعليمـي جامعـي أو أعلى ،و 761طالبـ ًا مـن

جدول ()1

أمهـات مسـتوى تعليمـي أقـل مـن جامعـي.

وصف أفراد عينة البحث من حيث السنة الدراسية

جدول ()3
السنة الدراسية

العدد

النسبة المئوية

صف أول متوسط

519

%33.8

وصف أفراد عينة البحث من حيث
المستوى التعليمي لألب

صف ثان متوسط

503

%32.8

المستوى التعليمي لألب

العدد

النسبة المئوية

صف ثالث متوسط

513

%33.4

جامعي أو أعلى

770

%50.2

المجموع الكلي

1535

%100.0

أقل من جامعي

765

%49.8

المجموع الكلي

1535

%100.0

يتضـح مـن اجلـدول السـابق رقـم ( )1أن حجـم
عينـة البحـث  1535طالبـ ًا ،تـم اختيارهـم عشـوائي ًا

يتضـح مـن اجلـدول السـابق رقـم ( )3أن حجـم
عينـة البحـث  1535طالبـ ًا  ،تـم اختيارهـم عشـوائي ًا

املتوسـط ،و 503طالبـ ًا مـن الصـف الثـاين املتوسـط،
و 513طالبـ ًا مـن الصـف الثالث املتوسـط.

تعليمـي جامعـي أو أعلى ،و 765طالبـ ًا مـن آبـاء

من طلاب املرحلة املتوسـطة باملـدارس احلكومية بنني
بمدينـة الرياض ،بواقـع  519طالب ًا مـن الصف األول

من طلاب املرحلة املتوسـطة باملـدارس احلكومية بنني
بمدينـة الريـاض ،بواقـع  770طالبـ ًا من آباء مسـتوى
مسـتوى تعليمـي أقـل مـن جامعـي.
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أدوات البحث:

هي عبـارة عن املقاييـس التي تم اسـتخدامها يف البحث

جلمـع البيانـات واملعلومات ،وهي على النحو التايل:
أو ًال /مقيـاس العنـف األرسي :تـم اسـتخدام مقيـاس
العنـف األرسي (العصيمـي2012 ،م) ،ووقـع االختيـار
على هـذا املقيـاس لعـدة مبررات وهـي أنـه يتمتـع بصدق

وثبـات ممـا يضمـن صالحيتـه لالسـتخدام ،كما يتميـز
بوضـوح املفـردات مـن حيـث املعنـى والصياغـة اللغويـة،
ومعـد لطلاب املرحلـة املتوسـطة يف البيئـة السـعودية،
ُ

وهـي نفسـها عينـة البحـث ،ويتكـون مـن  47عبـارة تعبر

عـن األشـكال املختلفـة للعنـف األرسي عىل النحـو التايل:
العنـف البـدين  14عبـارة ،العنـف اللفظـي  16عبـارة،

العنـف النفسي  17عبـارة.

212-169

مناسـبة املقيـاس لقيـاس اهلـدف الـذي وضـع مـن أجلـه

وسلامة الصياغـة اللغويـة ،وقـد أشـار بعـض املحكمين
بإجـراء بعض التعديلات يف الصياغة دون حـذف عبارات

وهـو مـا أخذ بـه الباحـث ،وأمجـع املحكمـون عىل مناسـبة
عبـارات املقيـاس ،كما قـام ُمعـد املقيـاس بتطبيـق املقيـاس
على عينـة بلغـت  50طالبـ ًا وطالبـة مـن طلبـة املرحلـة

املتوسـطة ،وقـام بحسـاب معامـل االرتبـاط بين درجة كل
عبـارة والدرجـة الكليـة للبعـد الـذي تنتمـي إليـه ،وكانت

مجيـع قيـم معاملات االرتبـاط بين العبـارات والدرجـة
الكليـة ألبعـاد مقيـاس العنـف األرسي دالـة عند مسـتوى

 0.05فأقـل ،ممـا يشير إىل أن العبـارات تقيـس مـا يقيسـه
األبعـاد ،ووجـود اتسـاق بني العبـارات والبعـد وهو مؤرش

على صـدق املقياس ،مما يشير إىل صـدق االتسـاق الداخيل

ويطلـب مـن كل فـرد من أفـراد العينة أن يقـرر درجة

للمقيـاس ،كما تـم حسـاب معامـل االرتبـاط بين الدرجة

مـن خلال اختيـار البديـل املناسـب مـن ثالثـة بدائـل هي
ً
قليلا ،نـادر ًا وتأخـذ البدائـل الدرجـات 1-2-3
كثير ًا،

قيـم معاملات االرتباط بين الدرجة الكلية ملقيـاس العنف

تعرضـه للسـلوكيات املتضمنـة بالعبـارة داخـل األرسة

حسـب اجتـاه العبـارة ،وذلـك جلميـع عبـارات املقيـاس
ماعـدا مخـس عبـارات سـالبة تأخـذ بدائـل الدرجـات

 3-2-1وهـي العبـارات رقـم ،41،34،32،31،30
وتـدل الدرجـة األعىل عىل مسـتوى ٍ
عـال مـن إدراك العنف
األرسي ،وبعـد ذلـك قـام ُمعـد املقيـاس بحسـاب صـدق
وثبـات املقيـاس ،حيـث قـام ُمعـد املقيـاس بإجـراء صدق

املحكمين للمقيـاس ،وذلـك بعـرض املقيـاس على 13
ً
حمكما مـن أعضـاء هيئـة التدريـس بقسـمي علـم النفـس
والرتبيـة اخلاصـة بجامعـة الطائف إلبـداء آرائهـم يف مدى

الكليـة لـكل بعـد والدرجـة الكليـة للمقيـاس ،وتراوحت

األرسي وأبعـاده مـا بين  0.75ـ  ،0.88وهـي معاملات
مرتفعـة ودالـة إحصائيـ ًا عنـد مسـتوى داللـة  ،0.01وهذا
يشير إىل صدق االتسـاق الداخيل ملقيـاس العنف األرسي،

كما قام ُمعـد املقيـاس بحسـاب ثبات املقيـاس بطريقـة ألفا
ً
كاملا ،وتراوحـت قيـم
كرونبـاخ ،لألبعـاد وللمقيـاس
معاملات الثبـات املحسـوبة بطريقـة ألفـا كرونبـاخ ما بني

 0,78 - 0,73وهـي قيـم تـدل على ثبـات مقيـاس العنـف
األرسي وإمكانيـة االعتماد عليـه والوثـوق يف نتائجـه هبـذا

ا لبحث .

وقـام الباحـث يف هـذا البحـث بالتحقـق مـن صـدق
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مقيـاس العنـف األرسي عـن طريـق تطبيقـه على عينة
اسـتطالعية بلغـت  170طالبـ ًا من الطلاب املنتظمني

الداخلي للمقيـاس ،عـن طريـق حسـاب معاملات

الباحـث أن تكـون مواصفـات هـذه العينـة مطابقـة

ودرجـة البعـد الـذي تنتمـي إليـه ،كما قـام الباحـث

يف املرحلـة املتوسـطة بمدينـة الريـاض ،وقـد راعـى

ملواصفـات العينـة األساسـية ،حيث تـم اختيار طالب

مـن السـنة الدراسـية األوىل ـ الثانيـة ـ الثالثـة ومـن
مسـتوى تعليـم األب واألم جامعـي أو أعلى – أقـل

مـن جامعـي مـن طلاب املرحلـة املتوسـطة بمدينـة

الريـاض ،وبعـد ذلـك تـم حسـاب صـدق االتسـاق
االرتبـاط بين درجـة كل عبـارة مـن عبـارات املقياس
بحسـاب معامـل االرتبـاط بين درجـات كل بعـد من
أبعـاد املقيـاس والدرجـة الكليـة للمقيـاس ،وجـاءت
النتائـج كما هـي موضحـة يف اجلدولين التاليين رقـم

( )4و(:)5

جدول ()4

معامل االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات مقياس العنف األسري ودرجة البعد الذي تنتمي إليه ن = 170
العنف البدني
معامل االرتباط بدرجة
رقم العبارة
البعد
)**(.359
1
)**(.488
2
)**(.511
3
)**(.432
4
)**(.478
5
)**(.445
6
)**(.470
7
)*(.167
8
)**(.432
9
)**(.443
10
)**(.522
11
)**(.356
12
)**(.412
13
)**(.503
15

أبعاد مقياس العنف األسري
العنف اللفظي
معامل االرتباط
رقم العبارة
بدرجة البعد
)*(.166
17
)**(.391
18
)**(.322
19
)**(.412
20
)**(.543
21
)**(.412
22
)**(.553
23
)**(.459
24
)**(.576
25
)**(.553
26
)**(.487
31
)**(.497
32
)**(.522
33
)**(.564
35
)**(.439
38
)**(.356
39

العنف النفسي
معامل االرتباط بدرجة
رقم العبارة
البعد
)**(.475
7
)**(.462
16
)**(.512
27
)**(.427
28
)**(.389
29
)**(.457
30
)**(.492
34
)**(.389
36
)**(.562
37
)**(.613
40
)**(.498
41
)**(.467
42
)**(.458
43
)**(.434
44
)**(.510
45
)**(.532
46
)**(.641
47
*دال عند مستوى ()0.05

** دال عند مستوى ()0.01
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جدول ()5
معامل االرتباط بين الدرجة الكلية لمقياس العنف األسري وأبعاده (ن = )170
أبعاد مقياس العنف األسري

معامل االرتباط بالدرجة الكلية للمقياس

العنف البدني

**0.804

العنف اللفظي

**0.791

العنف النفسي

**0.765

** دال عند مستوى ()0.01

يتضـح مـن اجلدولين السـابقني رقـم ( )4و( )5أن

اسـتطالعية بلغـت  170طالبـ ًا مـن الطلاب املنتظمين يف

املقيـاس ودرجـة البعـد الـذي تنتمـي إليـه مجيعهـا دالـة

أن تكـون مواصفـات هـذه العينة مطابقـة ملواصفـات العينة

معاملات االرتبـاط بين درجـة كل عبـارة مـن عبـارات
إحصائيـا عنـد مسـتوى داللـة  0.05فأقـل ،وأن معاملات

االرتبـاط بين الدرجـة الكليـة ملقيـاس العنـف األرسي

املرحلـة املتوسـطة بمدينـة الريـاض ،وقـد راعـى الباحـث

األساسـية ،حيـث تـم اختيـار طلاب مـن السـنة الدراسـية
األوىل ـ الثانيـة ـ الثالثـة ومـن مسـتوى تعليـم األب واألم

وأبعـاد املقيـاس ،تراوحت مـا بين  0.765ـ  ،0.804وهي
معاملات ارتبـاط مرتفعـة ودالـة إحصائيـ ًا عنـد مسـتوى

املتوسـطة بمدينـة الريـاض ،وبعـد ذلـك تم حسـاب معامل

ملقيـاس العنـف األرسي.

ككل ،كما قـام الباحـث باسـتخدام طريقة التجزئـة النصفية

داللـة  ،0.01وهـذا يشير إىل صـدق االتسـاق الداخلي
كما قـام الباحـث يف هـذا البحـث بالتحقـق مـن ثبـات

مقيـاس العنـف األرسي عـن طريـق تطبيقـه على عينـة

جامعـي أو أعلى – أقـل مـن جامعـي مـن طلاب املرحلـة
ثبـات ألفا كرونبـاخ لكل بعد مـن أبعاد املقيـاس وللمقياس

سـبريمان – بـراون للتحقـق مـن ثبـات املقيـاس ،وجـاءت
النتائـج كما هـي موضحـة يف اجلـدول التـايل رقـم (:)6

جدول ()6
ثبات مقياس العنف األسري باستخدام معامل ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية
طريقة حساب الثبات
أبعاد مقياس العنف األسري

عدد العبارات

العنف البدني

14

0.795

العنف اللفظي

16

0.768

0.751

العنف النفسي

17

0.749

0.740

المقياس ككل

47

0.850

0.841

ألفا كرونباخ

التجزئة النصفية (سبيرمان_براون)
0.782
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يتضـح مـن اجلـدول السـابق رقـم ( )6أن قيـم

للمـدى املسـتخدم على الرتتيـب وذلـك للعبـارات

 ،0.749و ،0.850كما تراوحـت قيم الثبـات بطريقة

(1418هــ) بالتحقـق مـن صـدق وثبـات املقيـاس
عبر تطبيقـه على عينـة قوامهـا  30طالبـ ًا مـن طلاب

معامـل الثبـات بطريقة ألفـا كرونباخ قـد تراوحت بني
التجزئـة النصفيـة سـبريمان ـ بـراون بين ،0.740
و ،0.841ومجيعهـا قيـم مقبولـة تدل على درجة ثبات
مرضيـة للمقيـاس بما يؤكـد ثبـات املقيـاس وإمكانيـة

اإلجيابيـة وتعكـس للعبـارات السـلبية ،وقـام اللحيان

املرحلـة املتوسـطة ،وحسـاب صدق االتسـاق الداخيل

للمقيـاس ،وكانـت مجيـع معاملات االرتبـاط بين

االعتماد عليـه والوثـوق بنتائجـه يف البحـث.
ثانيـ ًا /مقيـاس التوافـق الـدرايس :تـم اسـتخدام

دالـة عنـد مسـتوى  0.05فأقـل ،ممـا يشير إىل صـدق

ووقـع االختيـار على هـذا املقيـاس ،لعـدة مبررات،

(1418هــ) بحسـاب صـدق التحليل العاملي ،وتبني

مقيـاس التوافـق الـدرايس (اللحيـان1418 ،هــ)،

وهـي أنـه يتمتـع بصدق وثبـات مناسـبني ،ممـا يضمن
صالحيتـه لالسـتخدام ،كما يتميـز بوضـوح املفردات

مـن حيث املعنـى والصياغـة اللغويـة ،وهـو مقنن عىل

طلاب املرحلـة املتوسـطة يف البيئـة السـعودية ،وهـي
نفسـها عينـة البحـث ،ويتضمـن املقيـاس  73عبـارة

موزعـة على سـت أبعـاد وهـي :العالقـة بالزملاء،

العالقة باألسـاتذة ،أوجه النشـاط االجتامعـي ،االجتاه

نحـو الدراسـة ،طريقـة االسـتذكار ،تنظيـم الوقـت،
وطريقـة تصحيـح املقيـاس يعطـى درجـة واحـدة إذا

كانـت اإلجابـة عليه دالة على التوافق السـوي ،وصفر
إذا كانـت اإلجابـة عليه دالـة عىل التوافق غري السـوي،
والدرجـة الكليـة هـي جممـوع الدرجـات التـي حيصل

عليهـا الطالـب وتـدل على درجـة توافقـه الـدرايس،
حيـث وضعـت أمام كل عبـارة اسـتجابتان خيتـار منها
املسـتجيب واحدة لكل عبـارة ،وكان املدى املسـتخدم

هـو (نعـم ،ال) وقـد أعطيـت الدرجـات ( ،1صفـر)

العبـارات والدرجـة الكليـة ملقيـاس التوافـق الدرايس

االتسـاق الداخلي للمقيـاس ،كما قـام اللحيـان
تشـبع عبـارات املقيـاس على سـتة عوامـل وهـي:

العالقـة بالزملاء ،العالقـة باألسـاتذة ،أوجه النشـاط
االجتامعـي ،االجتاه نحو الدراسـة ،طريقة االسـتذكار،

تنظيـم الوقـت ،وتراوحت قيم التشـبعات بني 0.557
و ،0.835حيـث حصـل ُبعـد االجتـاه نحـو الدراسـة

على أعلى التشـبعات ،تلاه ُبعـد أوجـه النشـاط
االجتامعـي ،ثـم ُبعـد تنظيـم الوقـت ،ثـم ُبعـد طريقـة
االسـتذكار ،ثـم ُبعـد العالقـة باألسـاتذة ،يف حين

حصـل ُبعـد العالقـة بالزملاء على أقـل التشـبعات،
وفسرت العوامـل املسـتخرجة نسـبة  57.3%مـن

التبايـن ،كما قـام اللحيـان (1418هـ) بحسـاب ثبات
مقيـاس التوافق الـدرايس عرب إعـادة تطبيـق االختبار،
حيـث تـم تطبيـق املقياس على عينـة قوامهـا  30طالب ًا

من طلاب املرحلـة املتوسـطة املتفوقني دراسـي ًا ،و30
طالبـ ًا مـن املتأخريـن دراسـي ًا ،ثـم أعيـد التطبيـق على
األفـراد أنفسـهم بعـد  10أيـام ،وبلغـت معاملات
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إعـادة تطبيـق االختبـار  0.83وهـي قيمـة تشير إىل

مطابقـة ملواصفـات العينة األساسـية ،حيث تـم اختيار

مـن ثبـات املقيـاس عبر تطبيقـه على عينـه قوامها 30
طالبـ ًا وحسـاب معامـل ثبـات التجزئـة النصفيـة وبلغ

ومـن مسـتوى تعليـم األب واألم (جامعـي أو أعلى –

أقـل من جامعـي) من طلاب املرحلة املتوسـطة بمدينة

ومجيعهـا قيـم تشير إىل ثبـات املقيـاس.

الداخلي للمقيـاس ،عـن طريـق حسـاب معاملات

ثبـات املقياس ،كام قـام اللحيـان (1418هــ) بالتحقق

 ،0.86ومعامـل ثبـات ألفـا كرونبـاخ وبلـغ ،0.91
وقـام الباحـث يف هـذا البحـث بالتحقـق مـن

طالب من السـنة الدراسـية (األوىل  -الثانيـة  -الثالثة)

الريـاض ،وبعـد ذلـك تـم حسـاب صـدق االتسـاق

االرتبـاط بين درجـة كل عبـارة مـن عبـارات املقيـاس

صـدق مقيـاس التوافـق الـدرايس عـن طريـق تطبيقـه
على عينـة اسـتطالعية بلغـت  170طالب ًا مـن الطالب

بحسـاب معامـل االرتبـاط بين درجـات كل بعـد مـن

راعـى الباحـث أن تكـون مواصفـات هـذه العينـة

كما هـي موضحـة يف اجلـداول التاليـة (:)9 ،8 ،7

املنتظمين يف املرحلـة املتوسـطة بمدينـة الريـاض ،وقد

ودرجـة البعـد الـذي تنتمـي إليـه ،كما قـام الباحـث
أبعـاد املقيـاس والدرجـة الكليـة لـه ،وجـاءت النتائـج

جدول ()7
معامل االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات مقياس التوافق الدراسي ودرجة البعد الذي تنتمي إليه ن = 170
أبعاد مقياس التوافق الدراسي
العالقة بالزمالء

أوجه النشاط االجتماعي

العالقة باألساتذة

رقم معامل االرتباط رقم معامل االرتباط رقم معامل االرتباط رقم معامل االرتباط رقم معامل االرتباط
العبارة بدرجة البعد العبارة بدرجة البعد العبارة بدرجة البعد العبارة بدرجة البعد العبارة بدرجة البعد
3

)**(.587

16

)**(.427

5

)**(.437

26

)**(.420

48

)**(.291

6

)**(.396

19

)**(.543

7

)**(.441

27

)**(.335

49

)**(.326

9

)**(.587

22

)*(.160

10

)**(.564

28

)**(.398

53

)**(.443

24

)*(.156

41

)*(.164

12

)**(.608

29

)**(.441

55

)**(.510

25

)**(.456

42

)**(.690

13

)**(.613

31

)**(.298

59

)**(.449

32

)*(.168

44

)**(.433

15

)**(.452

34

)**(.421

63

)**(.389

56

)**(.323

17

)**(.545

36

)**(.388

65

)**(.299

58

)**(.356

20

)**(.521

40

)**(.590

69

)*(.158

21

)**(.388

43

)**(.449

70

)**(.421

23

)**(.421

45

)**(.407
* دال عند مستوى ()0.05

** دال عند مستوى ()0.01
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جدول ()8
معامل االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات مقياس التوافق الدراسي ودرجة البعد الذي تنتمي إليه ن = 170
تابع – أبعاد مقياس التوافق الدراسي
االتجاه نحو الدراسة

طريقة االستذكار

رقم العبارة

معامل االرتباط
بدرجة البعد

رقم
العبارة

معامل االرتباط
بدرجة البعد

رقم
العبارة

معامل االرتباط
بدرجة البعد

تنظيم الوقت
رقم معامل االرتباط
بدرجة البعد
العبارة

1

)**(.247

47

)**(.331

33

)**(.358

30

)**(.338

2

)**(.338

57

)**(.402

38

)**(.298

35

)*(.160

4

)**(.401

60

)**(.269

50

)**(.311

39

)**(.402

8

)**(.278

61

)**(.257

51

)**(.345

46

)**(.451

11

)**(.311

66

)**(.391

64

)*(.159

52

)**(.288

14

)*(.168

67

)**(.347

71

)**(.309

54

)**(.307

18

)**(.357

72

)*(.152

73

)**(.295

62

)**(.412

37

)**(.299

68

)**(.325

* دال عند مستوى ()0.05

** دال عند مستوى ()0.01

جدول ()9
معامل االرتباط بين الدرجة الكلية لمقياس التوافق الدراسي وأبعاده ن = 170
معامل االرتباط بالدرجة الكلية للمقياس

أبعاد مقياس التوافق الدراسي

)**(.438

العالقة بالزمالء

)**(.407

العالقة باألساتذة

)**(.718

أوجه النشاط االجتماعي

)**(.621

االتجاه نحو الدراسة

)**(.419

طريقة االستذكار

)**(.509

تنظيم الوقت

** دال عند مستوى ()0.01
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يتضـح مـن اجلـداول السـابقة رقـم ()9 ،8 ،7

املنتظمين يف املرحلـة املتوسـطة بمدينـة الريـاض ،وقد

عبـارات املقيـاس ودرجـة البعـد الـذي تنتمـي إليـه
مجيعهـا دالة إحصائي ًا عند مسـتوى داللـة  0.05فأقل،

مطابقـة ملواصفـات العينة األساسـية ،حيث تـم اختيار

طلاب مـن السـنة الدراسـية (األوىل ـ الثانيـة ـ الثالثة)

التوافـق الـدرايس وأبعـاد املقيـاس ،تراوحـت مـا بين

– أقـل مـن جامعـي) مـن طلاب املرحلـة املتوسـطة

أن معاملات االرتبـاط بين درجـة كل عبـارة مـن

وأن معاملات االرتبـاط بين الدرجـة الكليـة ملقيـاس

راعـى الباحـث أن تكـون مواصفـات هـذه العينـة

ومـن مسـتوى تعليـم األب واألم (جامعـي أو أعلى

 0.407ـ  ،0.718وهـي معاملات ارتبـاط مرتفعـة
ودالـة إحصائي ًا عند مسـتوى داللة  ،0.01وهذا يشير

معامـل ثبـات ألفـا كرونبـاخ لـكل بعـد مـن أبعـاد

كما قـام الباحـث يف هـذا البحـث بالتحقـق من

طريقـة التجزئـة النصفيـة سـبريمان – بـراون للتحقـق

إىل صـدق االتسـاق الداخيل ملقياس التوافـق الدرايس.

ثبـات مقيـاس التوافـق الـدرايس عـن طريـق تطبيقـه
على عينة اسـتطالعية بلغـت  170طالب ًا مـن الطالب

بمدينـة الريـاض ،وبعـد ذلـك تـم حسـاب حسـاب

املقيـاس وللمقيـاس ككل ،كام قام الباحث باسـتخدام

من ثبـات املقيـاس ،وجـاءت النتائج كام هـي موضحة

يف اجلـدول رقـم (:)10

جدول ()10
ثبات مقياس التوافق الدراسي باستخدام معامل ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية
طريقة حساب الثبات
أبعاد مقياس التوافق الدراسي

عدد العبارات

العالقة بالزمالء

8

0.669

العالقة باألساتذة

6

0.618

0.605

أوجه النشاط االجتماعي

29

0.798

0.782

االتجاه نحو الدراسة

15

0.725

0.715

طريقة االستذكار

7

0.643

0.629

تنظيم الوقت

8

0.651

0.640

المقياس ككل

73

0.821

0.810

ألفا كرونباخ

التجزئة النصفية (سبيرمان_براون)
0.655
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يتضـح مـن اجلـدول السـابق رقـم ( )10أن قيـم

معامـل الثبـات بطريقة ألفـا كرونباخ قـد تراوحت بني

 0.618و ،0.821كما تراوحـت قيـم الثبـات بطريقة
التجزئـة النصفيـة سـبريمان_براون بين ،0.605
و ،0.810ومجيعهـا قيـم مقبولـة تدل على درجة ثبات
مرضيـة للمقيـاس بما يؤكـد ثبـات املقيـاس وإمكانيـة

االعتماد عليـه والوثـوق بنتائجـه يف البحث.
إجراءات تطبيق البحث:

مـن أجـل التحقـق مـن فرضيـات البحـث قـام

الباحـث باتبـاع اإلجـراءات التاليـة:

قـام الباحـث بتحديـد املقاييس التي تـم تطبيقها

يف البحث ،وهـي مقياس العنـف األرسي (العصيمي،

2012م) ،ومقيـاس التوافـق الـدرايس (اللحيـان،
1418هــ) ،وبعـد ذلـك تـم تطبيـق أدوات البحـث

بصـورة أوليـة على العينـة االسـتطالعية ،والبالـغ
عددهـا  170طالبـ ًا مـن السـنة الدراسـية (األوىل ـ
الثانيـة ـ الثالثـة) ومـن مسـتوى تعليـم األب واألم

(جامعـي أو أعلى – أقـل مـن جامعـي) ،مـن طلاب
املرحلـة املتوسـطة بمدينـة الريـاض ،وذلـك للتأكـد

 519طالبـ ًا مـن السـنة الدراسـية األوىل ،و 503طالبـ ًا
مـن السـنة الدراسـية الثانيـة ،و 513طالبـ ًا مـن السـنة

الدراسـية الثالثـة ،و 774طالبـ ًا مـن أمهـات مسـتوى
تعليمـي جامعـي أو أعلى ،و 761طالبـ ًا مـن أمهـات
مسـتوى تعليمـي أقـل مـن جامعـي ،و 770طالبـ ًا من
آبـاء مسـتوى تعليمـي جامعـي أو أعلى ،و 765طالبـ ًا
مـن آبـاء مسـتوى تعليمـي أقـل مـن جامعـي ،وبعـد

ذلـك تـم إدخال البيانـات التي تم مجعها إىل احلاسـوب
ومعاجلتهـا إحصائيـ ًا عـن طريـق اسـتخدام الربنامـج
اإلحصائـي  ،SPSSوتـم اسـتخالص النتائـج بعـد

معاجلـة البيانـات ،ثـم قـام الباحـث بعـرض النتائـج
وتفسيرها.

األساليب اإلحصائية املستخدمة بالبحث:

للتحقـق مـن فرضيـات البحـث قـام الباحـث

باسـتخدام عدد مـن األسـاليب اإلحصائية باسـتخدام

احلزمـة اإلحصائيـة للعلـوم االجتامعيـة Statistical

 Package for Social Sciencesوالتـي يرمـز هلـا
اختصـار ًا بالرمـز  ،SPSSواألسـاليب اإلحصائيـة
هي :

مـن الـدالالت السـيكومرتية للمقاييـس املسـتخدمة

يف البحـث مـن خلال حسـاب الصـدق والثبـات ،ثم

قـام الباحـث بتطبيـق املقاييس السـابقة ،والتـي تم من
خالهلـا مجـع البيانـات للتحقـق مـن فرضيـات البحث

وأهدافـه عىل العينة األساسـية ،والبالـغ عددها 1535
طالبـ ًا من املرحلة املتوسـطة بمدينة الرياض مقسـمة إىل
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 معامـل ارتبـاط بريسـون للتحقـق مـن الفـرضاألول.

 حتليـل التبايـن األحـادي ،واختبـار أقـل فـرقمعنـوي  ،LSDللتحقـق مـن الفـرض الثـاين
والرابـع.

 اختبـار ت  ،T-Testللتحقق مـن الفرض الثالثواخلامس.

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية ،اجمللد ( ،)3العدد ( ،)2جامعة احلدود الشمالية (1439هـ 2018 /م)

نتائـج البحـث وتفسيرها :وهـو عـرض وتفسير

212-169

سـالبة ذات داللـة إحصائيـة بين العنـف األرسي كما
يدركـه طلاب املرحلـة املتوسـطة بمدينـة الريـاض والتوافق
الـدرايس».
وللتحقـق مـن صحة هـذا الفرض قـام الباحث بحسـاب
معامـل االرتبـاط حلسـاب العالقـة بني درجـات أفـراد العينة
على مقيـاس العنـف األرسي كما يدركـه طلاب املرحلـة
املتوسـطة ،ودرجاهتم عىل مقياس التوافـق الدرايس ،وجاءت

للنتائـج التـي توصـل إليها البحـث بعد تطبيـق أدوات
البحـث ،ومجـع البيانـات بواسـطة هـذه األدوات
ومعاجلتهـا إحصائيـ ًا عـن طريـق الربنامـج اإلحصائي
 ،SPSSوفقـا لتسلسـل فرضيـات البحـث ،وهـي

كالتـايل:

نتائج الفرض األول:
ينـص الفـرض األول على أنـه« :توجـد عالقـة ارتباطيـة

النتائـج كما هـي موضحـة يف اجلـدول التايل رقـم (:)11

جدول ()11
معامل االرتباط بين درجات أفراد العينة على مقياس العنف األسري كما يدركه طالب المرحلة المتوسطة،
ودرجاتهم على مقياس التوافق الدراسي العدد= 1535
أبعاد العنف األسري
أبعاد التوافق الدراسي
العالقة بالزمالء
العالقة باألساتذة
أوجه النشاط
االجتماعي
االتجاه نحو
الدراسة
طريقة االستذكار
تنظيم الوقت
الدرجة الكلية
للتوافق الدراسي

العنف البدني

العنف اللفظي

العنف النفسي

الدرجة الكلية
للعنف األسري

معامل ارتباط بيرسون

)**(-.320

)**(-.351

)**(-.381

)**(-.401

مستوى الداللة

.000

.000

.000

.000

معامل ارتباط بيرسون

)**(-.109

)**(-.100

)**(-.281

)**(-.180

مستوى الداللة

.000

.000

.000

.000

معامل ارتباط بيرسون

)**(-.499

)**(-.517

)**(-.576

)**(-.606

مستوى الداللة

.000

.000

.000

.000

معامل ارتباط بيرسون

)**(-.239

)**(-.191

)**(-.270

)**(-.255

مستوى الداللة

.000

.000

.000

.000

معامل ارتباط بيرسون

)**(-.264

)**(-.256

)**(-.325

)**(-.316

مستوى الداللة

.000

.000

.000

.000

معامل ارتباط بيرسون

)**(-.148

)**(-.156

)**(-.306

)**(-.227

مستوى الداللة

.000

.000

.000

.000

معامل ارتباط بيرسون

)**(-.354

)**(-.375

)**(-.540

)**(-.482

مستوى الداللة

.000

.000

.000

.000

** دال عند مستوى داللة (.)0.01
193

حممد بن مترك القحطاين :العنف األسري كما يدركه طالب املرحلة املتوسطة مبدينة الرياض وعالقته بالتوافق الدراسي يف ضوء بعض املتغريات

يتضح مـن اجلدول السـابق رقـم ( )11وجود
عالقـات سـالبة دالـة إحصائيـ ًا عنـد مسـتوى

توافقهـم الـدرايس ،والعكـس صحيـح ،وهـي

على مقيـاس العنـف األرسي كما يدركـه طالب

العصيمـي (2012م) التـي أشـارت إىل وجـود

داللـة ( )0.01فأقـل بين درجـات أفـراد العينـة
املرحلـة املتوسـطة (الدرجـة الكليـة ومجيـع

األبعـاد) ،ودرجاهتـم على مقيـاس التوافـق
الـدرايس (الدرجـة الكليـة ومجيـع األبعـاد)،

وبالتـايل فـإن فـرض البحـث حتقـق ،وهـو توجد

زاد إدراك األبنـاء لعنـف الوالديـن جتاههـم قـل
نتيجـة منطقيـة ،واتفقت مـع هذه النتيجة دراسـة

عالقـة سـالبة ذات داللـة إحصائيـة بين إدراك
العنـف داخـل األرسة والدرجـة الكليـة للتوافـق

الـدرايس لـدى الطلاب.

عالقـة ارتباطيـة سـالبة ذات داللـة إحصائيـة

بين العنـف األرسي كما يدركـه طلاب املرحلة

نتائج الفرض الثاين:

املتوسـطة بمدينـة الريـاض والتوافـق الـدرايس،

ويـرى الباحـث أنـه يمكـن تفسير هـذه النتيجـة

بـأن العنـف الذي يدركـه األبناء جتاههـم من قبل
الوالديـن سـواء كان عنفا بدنيا أو لفظيا أو نفسـيا

يؤدي إىل رد فعل يف االجتاه املضاد وهو شـعورهم
بعـدم األمـن ،وبالتـايل يؤثـر ذلـك على مجيـع
جوانـب التوافـق لدهيم بما فيها التوافـق الدرايس

بأبعـاده املختلفـة ،حيـث إن سـلوكيات اآلبـاء
العنيفـة جتـاه أبنائهـم تترك آثار ًا سـلبية يف نفسـية
األبنـاء وبالتـايل تؤثـر على توافقهـم الـدرايس،

فاألبنـاء الذيـن يتعرضـون ألسـاليب عقابيـة من

ينـص الفرض الثاين عىل أنـه« :ال توجد فروق

ذات داللـة إحصائية يف العنـف األرسي (األبعاد
والدرجـة الكليـة) بني طلاب املرحلة املتوسـطة
(السـنة الدراسية األوىل ـ السنة الدراسيـــة الثانية

ـ السـنة الدراسـية الثالثة) بمدينة الرياض».

والختبـار صحـة هـذا الفرض قـام الباحث

بحسـاب الفـروق بين متوسـطات درجـات
طلاب املرحلـة املتوسـطة (السـنة الدراسـية
األوىل ـ السـنة الدراسـية الثانية ـ السـنة الدراسية

الثالثـة) يف العنـف األرسي (األبعـاد والدرجـة

الوالديـن كالرضب والتوبيخ والتسـلط والقسـوة
تتأثـر سـلب ًا عالقاهتم بزمالئهـم وباألسـاتذة ،كام

التباين األحـادي  One Way ANOVAوجاءت

جـاءت مجيـع العالقـات عكسـية سـالبة ،فكلما

رقـم ( )12و(:)13

يؤثـر ذلـك على اجتاههـم نحـو الدراسـة ،لذلك

الكليـة) باسـتخدام األسـلوب اإلحصائـي حتليل

النتائـج كما هـي موضحـة يف اجلدولين التاليين
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جدول ()12
األعداد والمتوسطات واالنحرافات المعيارية لدرجات عينة الدراسة على مقياس العنف األسري وفقا لمتغير السنة الدراسية
أبعاد العنف األسري
العنف البدني

العنف اللفظي

العنف النفسي

الدرجة الكلية للعنف
األسري

السنة الدراسية
صف أول متوسط
صف ثان متوسط
صف ثالث متوسط
اإلجمالي
صف أول متوسط
صف ثان متوسط
صف ثالث متوسط
اإلجمالي
صف أول متوسط
صف ثان متوسط
صف ثالث متوسط
اإلجمالي
صف أول متوسط
صف ثان متوسط
صف ثالث متوسط
اإلجمالي

العدد
519
503
513
1535
519
503
513
1535
519
503
513
1535
519
503
513
1535

المتوسط
16.8844
15.9583
16.8772
16.5785
25.5511
23.8688
26.3509
25.2671
25.2929
24.3738
25.7544
25.1459
67.7283
64.2008
68.9825
66.9915

االنحراف المعياري
3.06590
2.33035
3.58253
3.06963
5.35936
4.34914
6.38187
5.52666
3.73429
3.45308
4.15591
3.83436
9.95576
9.06382
12.95853
10.97564

جدول ()13
نتائج الفروق بين متوسطات درجات طالب المستويات الدراسية المختلفة في العنف األسري (األبعاد والدرجة الكلية)
باستخدام تحليل التباين األحادي ن = 1535
أبعاد العنف
األسري

مصدر التباين

بين المجموعات
العنف البدني داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
العنف اللفظي داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
العنف النفسي داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
الدرجة الكلية
داخل المجموعات
للعنف األسري
المجموع

143.920
9.247

15.564

مستوى
الداللة
.000

813.955
29.521

27.572

.000

250.521
14.394

17.404

.000

3116.317
116.554

26.737

.000

مجموع المربعات درجات الحرية متوسط المربعات
287.841
14166.450
14454.291
1627.910
45226.579
46854.489
501.042
22052.270
22553.312
6232.634
178560.255
184792.890

2
1532
1534
2
1532
1534
2
1532
1534
2
1532
1534
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يتضـح مـن اجلدولني السـابقني رقـم ()13 ،12

العنـف األرسي (مجيـع األبعـاد والدرجـة الكلية)،

داللـة ( )0.01فأقـل بين متوسـطات درجـات

أقـل فـرق معنـوي  LSDكاختبار تتبعـي ،وجاءت

أنه توجـد فـروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى
طالب املرحلة املتوسـطة (السـنة الدراسـية األوىل ـ
السـنة الدراسـية الثانية ـ السـنة الدراسـية الثالثة) يف

وملعرفـة اجتـاه هـذه الفـروق قـام الباحث بحسـاب
النتائـج كما هـي موضحـة يف اجلـدول التـايل رقـم

(:)14

جدول ()14
نتائج اختبار أقل فرق معنوي  LSDلمعرفة اتجاه الفروق وداللتها في العنف األسري التي تعزى للسنة الدراسية
أبعاد العنف األسري

العنف البدني

السنة الدراسية

صف أول متوسط

صف ثان متوسط

صف ثالث متوسط

صف أول متوسط

-

)*(.92614

.00720

-

)*(-.91894

صف ثان متوسط
صف ثالث متوسط
صف أول متوسط

العنف اللفظي

-

)*(1.68227

)*(-.79982

-

)*(-2.48209

صف ثان متوسط
صف ثالث متوسط
صف أول متوسط

العنف النفسي

-

)*(.91911

-.46152

-

)*(-1.38063

صف ثان متوسط
صف ثالث متوسط
صف أول متوسط

الدرجة الكلية للعنف
األسري

-

)*(3.52753

-1.25413

-

)*(-4.78166

صف ثان متوسط

-

صف ثالث متوسط
* دال عند مستوى داللة ()0.05
196

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية ،اجمللد ( ،)3العدد ( ،)2جامعة احلدود الشمالية (1439هـ 2018 /م)

212-169

يتضـح مـن اجلـدول السـابق رقـم ( )14أنـه

عـن طبيعـة الفـروق يف العنـف األرسي كما يدركه

داللـة  0.05بين متوسـطات درجـات طلاب

ـ السـنة الدراسـية الثانيـة ـ السـنة الدراسـية الثالثة)

توجـد فـروق ذات داللـة إحصائيـة عنـد مسـتوى
املرحلـة املتوسـطة (السـنة الدراسـية األوىل ـ السـنة

الدراسـية الثانيـة) على مجيـع أبعـاد مقيـاس العنف
األرسي ودرجتـه الكليـة يف اجتـاه طلاب السـنة
الدراسـية األوىل ،وتوجـد فـروق ذات داللـة

إحصائيـة عند مسـتوى داللة  0.05بني متوسـطات
درجات طالب املرحلة املتوسـطة (السـنة الدراسـية

الثانيـة ـ السـنة الدراسـية الثالثـة) على مجيـع أبعـاد
مقيـاس العنـف األرسي ودرجتـه الكليـة يف اجتـاه
طلاب السـنة الدراسـية الثالثـة ،وتوجـد فـروق

طلاب املرحلـة املتوسـطة (السـنة الدراسـية األوىل
بمدينـة الريـاض ،ويتضـح مـن اجلـدول السـابق

رقـم ( )14أن الفـروق يف إدراك العنـف األرسي

يف اجتـاه طلاب الصـف الثالـث املتوسـط ،ويـرى
الباحـث أنـه يمكـن تفسير هـذه النتيجة بأن السـنة

الثالثـة -الصـف الثالث املتوسـط -حاسـمة ومهمة

يف حتديـد مسـتقبل األبنـاء ممـا يـؤدي إىل أن بعـض

األرس قـد متـارس ضغوطـا أكرب على أبنائهـم ،وقد

يفسر األبنـاء ذلـك على أنـه شـكل مـن أشـكال
العنـف جتاههـم بام جيعـل الفـروق يف اجتاههـم ،كام

ذات داللـة إحصائيـة عنـد مسـتوى داللـة 0.05

أن املرحلـة العمريـة التـي ينتقـل إليها األبنـاء وهي

(السـنة الدراسـية األوىل ـ السـنة الدراسـية الثالثـة)

الشـعور بالتحـدي والتمـرد على مصـادر سـلطة

بين متوسـطات درجات طلاب املرحلة املتوسـطة
على بعـد العنـف اللفظـي يف اجتـاه طلاب السـنة
الدراسـية الثالثـة ،وبالتـايل فـإن فـرض البحـث مل
يتحقـق ،فنرفـض فـرض البحـث ونقبـل الفـرض
البديـل وهـو توجـد فـروق ذات داللـة إحصائيـة

يف العنـف األرسي (األبعـاد والدرجـة الكليـة)
بين طلاب املرحلـة املتوسـطة (السـنة الدراسـية
األوىل ـ السـنة الدراسـية الثانيـة ـ السـنة الدراسـية

الثالثـة) بمدينـة الريـاض ،وبحـدود علـم الباحـث
ال توجـد دراسـات اتفقـت أو اختلفـت نتيجتها مع

النتيجـة احلاليـة ،وبالتـايل ينفـرد البحـث عـن غريه

مـن الدراسـات السـابقة باختالفه عنها يف الكشـف

الصـف الثالـث املتوسـط قـد جتعلهـم يميلـون إىل
الوالديـن ،وإدراك توجيهاهتـم على أهنـا شـكل من

أشـكال العنـف جتاههـم ،ومـن امللفـت يف النتائـج

السـابقة أن طلاب الصف الثـاين املتوسـط هم أقل
مسـتويات إدراك العنـف األرسي ،وربما يرجـع
ذلـك إىل أهنـا مرحلـة تتوسـط بين بدايـة املرحلـة

املتوسـطة التي قـد تكون فيهـا تغييرات انتقالية من
املرحلـة االبتدائيـة بام فيهـا من لعـب وانطالق وبني

هنايـة املرحلة املتوسـطة بام فيهـا من زيـادة يف معايري

الضبـط االجتامعـي ،حيـث إهنـم يكونـون حديثـي
عهـد بتلـك املرحلة ومـا يمـرون هبـا يف انتقاهلم من
مرحلـة اللعب املطلـق إىل مرحلة التأديـب والضبط
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االجتامعـي ،لذلك قـد يـزداد إدراك األبنـاء للعنف

والدرجـة الكليـة) بين طلاب املرحلـة املتوسـطة
بمدينـة الريـاض وفقـ ًا ملسـتوى تعليـم األب واألم

على متطلبـات هـذه املرحلـة ،ثـم يزيد مـرة أخرى

والختبـار صحـة هـذا الفـرض قـام الباحـث

األرسي يف بدايـة املرحلـة املتوسـطة ،ثـم يصبـح

شـعورهم هبـذا أقـل يف السـنة الثانيـة نتيجـة التعود
يف السـنة الثالثـة نتيجـة لزيـادة ضغـوط الوالديـن
واألهـل ألمهيـة هـذه السـنة (الثالـث املتوسـط)
والتـي ينتقـل بعدهـا االبـن إىل املرحلـة التـي تليهـا

وهـي املرحلـة الثانويـة.

نتائج الفرض الثالث:

ينـص الفـرض الثالـث على أنـه «توجـد فروق

ذات داللـة إحصائيـة يف العنـف األرسي (األبعـاد

(جامعـي أو أعلى – أقـل مـن جامعـي)».

باسـتخدام اختبـار ت للفـروق بين متوسـطي

درجـات جمموعتين مسـتقلتني Independent

 Samples T-Testللمقارنـة بين متوسـطات

درجـات الطلاب يف العنـف األرسي (األبعـاد
والدرجـة الكليـة) وفقـا ملتغير مسـتوى تعليـم

األب واألم ،وجـاءت النتائـج كما هـي موضحة يف

اجلدولين التاليين رقـم ( )15و(:)16

جدول ()15
اختبار «ت» للفروق بين متوسطات درجات الطالب في العنف األسري
(األبعاد والدرجة الكلية) وفقا لمتغير مستوى تعليم األب
أبعاد العنف األسري
العنف البدني

العنف اللفظي

العنف النفسي
الدرجة الكلية للعنف
األسري

المجموعة

العدد

المتوسط

االنحراف المعياري

جامعي أو أعلى

770

16.5338

3.16467

أقل من جامعي

765

16.6235

2.97229

جامعي أو أعلى

770

24.5740

5.15965

أقل من جامعي

765

25.9647

5.79312

جامعي أو أعلى

770

24.9987

3.61492

أقل من جامعي

765

25.2941

4.04018

جامعي أو أعلى

770

66.1065

10.47266

أقل من جامعي

765

67.8824

11.39724

198

ت

مستوى الداللة
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.567

-4.965

.000

-1.509

.131
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جدول ()16
اختبار «ت» للفروق بين متوسطات درجات الطالب في العنف األسري (األبعاد والدرجة الكلية)
وفقا لمتغير مستوى تعليم األم
أبعاد العنف األسري
العنف البدني
العنف اللفظي
العنف النفسي
الدرجة الكلية للعنف
األسري

المجموعة

العدد

المتوسط

االنحراف المعياري

جامعي أو أعلى

3.19352 16.4336 774

أقل من جامعي

2.93785 16.7209 761

جامعي أو أعلى

5.68414 25.1012 774

أقل من جامعي

5.36600 25.4302 761

جامعي أو أعلى

3.84360 24.8449 774

أقل من جامعي

3.80455 25.4419 761

جامعي أو أعلى

11.42419 66.3798 774

أقل من جامعي

10.48863 67.5930 761

ت

مستوى الداللة

-1.833

.067

-1.166

.244

-3.058

.002

-2.168

.030

يتضـح مـن اجلدولين السـابقني رقـم(،15

التعليـم (األقـل مـن جامعـي) ،وال توجـد فروق

مسـتوى داللـة  0.01بين متوسـطات درجـات
طلاب املرحلـة املتوسـطة بمدينـة الريـاض وفق ًا

غير ما ذكـر أعاله بين طلاب املرحلة املتوسـطة
بمدينـة الريـاض وفق ًا ملسـتوى تعليـم األب واألم

 )16أنـه توجـد فـروق ذات داللـة إحصائيـة عند

ملسـتوى تعليـم األب (جامعي أو أعلى – أقل من
جامعـي) يف بعد العنـف اللفظي والدرجـة الكلية

ملقيـاس العنـف األرسي يف اجتـاه اآلبـاء ذوي

مسـتوى التعليـم (األقـل مـن جامعـي) ،وتوجـد
فـروق ذات داللـة إحصائيـة عنـد مسـتوى داللة

ذات داللـة إحصائية يف بقيـة أبعاد العنف األرسي

(جامعـي أو أعلى – أقـل من جامعي) ،ومما سـبق
نقبـل فـرض البحـث جزئيـ ًا فيما يتعلـق بوجـود
فـروق ذات داللـة إحصائيـة عنـد مسـتوى داللة

 0.01بين متوسـطات درجـات طلاب املرحلـة
املتوسـطة بمدينـة الريـاض وفقـ ًا ملسـتوى تعليـم

 0.05فأقـل بين متوسـطات درجـات طلاب
املرحلـة املتوسـطة بمدينـة الريـاض وفق ًا ملسـتوى

بعـد العنـف اللفظـي والدرجـة الكليـة ملقيـاس

يف بعـد العنـف النفسي والدرجـة الكليـة ملقياس

التعليـم (األقـل مـن جامعـي) ،ووجـود فـروق

تعليـم األم (جامعـي أو أعلى – أقل مـن جامعي)
العنـف األرسي يف اجتـاه األمهات ذوات مسـتوى

األب (جامعـي أو أعلى – أقـل مـن جامعـي) يف
العنـف األرسي يف اجتـاه اآلبـاء ذوي مسـتوى
ذات داللـة إحصائيـة عنـد مسـتوى داللـة 0.05
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فأقـل بين متوسـطات درجـات طلاب املرحلـة
املتوسـطة بمدينـة الريـاض وفقـ ًا ملسـتوى تعليـم
األم (جامعـي أو أعلى – أقل مـن جامعي) يف بعد
العنـف النفسي والدرجـة الكليـة ملقيـاس العنف

األرسي يف اجتـاه األمهات ذوات مسـتوى التعليم

(األقل مـن جامعـي) ،بينام نرفض فـرض البحث
فيما يتعلق بوجـود فروق بني متوسـطات درجات
طلاب املرحلـة املتوسـطة بمدينـة الريـاض يف
ُبعـدي العنـف البـدين والعنـف النفسي وفقـ ًا

العنـف األرسي املختلفـة ،سـواء كان عنفـا لفظيا
أو عنفـا نفسـيا بام يزيد مـن إدراك أبنائهـم للعنف
األرسي ،كما تؤكـد هـذه النتيجـة أمهيـة تعليـم
الوالديـن وانعـكاس ذلك إجيابي ًا على أبنائهم ،أي

أنـه كلام كان املسـتوى التعليمي لآلبـاء واألمهات
عاليـ ًا اسـتطاعوا أن خيتـاروا األسـاليب املناسـبة
لتنشـئة أبنائهـم بعيـد ًا عـن اسـتخدام العنـف
األرسي.

ملسـتوى تعليـم األب (جامعـي أو أعلى – أقـل

مـن جامعـي) ،ويف ُبعـدي العنف البـدين والعنف
اللفظـي وفقـ ًا ملسـتوى تعليـم األم (جامعـي أو
أعلى – أقـل مـن جامعـي) ،واتفقـت مـع هـذه
النتيجـة دراسـة املطوع (2008م) ،ودراسـة عبود

(2014م) ،بينما اختلفـت مـع النتيجـة احلاليـة
دراسـة العصيمـي (2012م) حيـث أشـارت إىل

نتائج الفرض الرابع:

نـص الفرض الرابع عىل أنـه« :ال توجد فروق

ذات داللـة إحصائية يف التوافـق الدرايس (األبعاد

والدرجـة الكليـة) بين طلاب املرحلة املتوسـطة
(السـنة الدراسـية األوىل ـ السنة الدراسـية الثانية ـ

وجـود فـروق ذات داللـة إحصائيـة بين طلبـة
املرحلـة املتوسـطة يف إدراك العنـف اللفظـي وفق ًا

والختبـار صحـة هـذا الفرض قـام الباحث

(2012م) إىل وجـود فـروق ذات داللـة إحصائية

املرحلة املتوسـطة (السـنة الدراسـية األول ـ السنة

ملسـتوى تعليـم األم ،بينام مل ُترش دراسـة العصيمي

السـنة الدراسـية الثالثة) بمدينة الرياض».

بحسـاب الفروق بني متوسـطات درجات طالب

بين طلبـة املرحلـة املتوسـطة يف إدراك العنـف
األرسي (األبعـاد والدرجـة الكلية) وفق ًا ملسـتوى

التوافـق الـدرايس (األبعـاد والدرجـة الكليـة)

هـذه النتيجـة بأنه مـن الطبيعـي كلام قل املسـتوى

األحـادي  One Way ANOVAوجـاءت

تعليـم األب ،ويـرى الباحـث أنـه يمكـن تفسير

التعليمـي للأب واألم قـل وعيهـم بأسـاليب
الرتبيـة احلديثـة ،ومـن ثـم زاد اتباعهم ألسـاليب

الدراسـية الثانيـة ـ السـنة الدراسـية الثالثـة) يف

باسـتخدام األسـلوب اإلحصائـي حتليـل التبايـن

النتائـج كما هي موضحـة باجلدولين التاليني رقم
( )17و(:)18
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جدول ()17
األعداد والمتوسطات واالنحرافات المعيارية لدرجات عينة البحث على مقياس التوافق الدراسي
وفقا لمتغير السنة الدراسية

أبعاد التوافق الدراسي
العالقة بالزمالء

العالقة باألساتذة

أوجه النشاط االجتماعي

االتجاه نحو الدراسة

طريقة االستذكار

تنظيم الوقت

الدرجة الكلية للتوافق الدراسي

السنة الدراسية
صف أول متوسط
صف ثان متوسط
صف ثالث متوسط
اإلجمالي
صف أول متوسط
صف ثان متوسط
صف ثالث متوسط
اإلجمالي
صف أول متوسط
صف ثان متوسط
صف ثالث متوسط
اإلجمالي
صف أول متوسط
صف ثان متوسط
صف ثالث متوسط
اإلجمالي
صف أول متوسط
صف ثان متوسط
صف ثالث متوسط
اإلجمالي
صف أول متوسط
صف ثان متوسط
صف ثالث متوسط
اإلجمالي
صف أول متوسط
صف ثان متوسط
صف ثالث متوسط
اإلجمالي
201

العدد
519
503
513
1535
519
503
513
1535
519
503
513
1535
519
503
513
1535
519
503
513
1535
519
503
513
1535
519
503
513
1535

المتوسط
4.7264
5.2004
4.8036
4.8974
3.0232
3.2948
2.9455
3.0873
10.4465
11.4265
10.3585
10.7261
8.1772
8.3430
8.0377
8.1829
3.4335
3.5840
3.8772
3.6320
3.0938
3.3276
3.5263
3.3174
32.3223
35.0780
33.3878
33.5444

االنحراف المعياري
1.34792
1.11600
1.65369
1.41265
1.26687
1.18255
1.48374
1.32636
2.01178
2.43550
3.55441
2.81887
2.16503
2.01954
2.54263
2.25963
1.85760
1.40947
1.32676
1.56368
1.41463
1.39963
1.60316
1.48798
6.55454
7.04570
9.07428
7.78645
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جدول ()18
نتائج الفروق بين متوسطات درجات طالب المستويات الدراسية المختلفة في التوافق الدراسي (األبعاد والدرجة الكلية)
باستخدام تحليل التباين األحادي ن = 1535
أبعاد التوافق الدراسي

العالقة بالزمالء

العالقة باألساتذة

أوجه النشاط
االجتماعي

االتجاه نحو الدراسة

طريقة االستذكار

تنظيم الوقت

الدرجة الكلية للتوافق
الدراسي

مصدر التباين

مجموع
المربعات

درجات
الحرية

متوسط
المربعات

بين المجموعات

60.848

2

30.424

داخل المجموعات

2874.662

1469

1.957

المجموع

2935.510

1471

بين المجموعات

32.805

2

16.403

داخل المجموعات

2525.110

1452

1.739

المجموع

2557.915

1454

بين المجموعات

305.113

2

152.557

داخل المجموعات

10247.191

1326

7.728

المجموع

10552.304

1328

بين المجموعات

21.573

2

10.787

داخل المجموعات

7121.615

1397

5.098

المجموع

7143.189

1399

بين المجموعات

52.381

2

26.190

داخل المجموعات

3632.358

1505

2.414

المجموع

3684.739

1507

بين المجموعات

47.485

2

23.742

داخل المجموعات

3229.359

1478

2.185

المجموع

3276.844

1480

بين المجموعات

1443.574

2

721.787

داخل المجموعات

70886.573

1191

59.519

المجموع

72330.147

1193

202

ف

مستوى
الداللة

15.547

.000

9.432

19.741

2.116

10.852

10.866

12.127

.000

.000

.121

.000

.000

.000
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يتضـح مـن اجلدولين السـابقني رقـم ()18 ،17

الـدرايس (الدرجـة الكليـة ومجيـع األبعـاد عـدا بعـد

داللـة ( )0.01فأقـل بني متوسـطات درجـات طالب

الباحـث بحسـاب أقـل فـرق معنـوي  LSDكاختبـار

أنـه توجـد فـروق ذات داللـة إحصائيـة عنـد مسـتوى
املرحلـة املتوسـطة (السـنة الدراسـية األوىل ـ السـنة
الدراسـية الثانيـة ـ السـنة الدراسـية الثالثـة) يف التوافق

االجتـاه نحـو الدراسـة) ،وملعرفة اجتاه هـذه الفروق قام

تتبعـي ،وجـاءت النتائـج كما هـي موضحـة باجلـدول
التـايل رقـم (:)19

جدول ()19
نتائج اختبار أقل فرق معنوي  LSDلمعرفة اتجاه الفروق وداللتها في التوافق الدراسي التي تعزى للسنة الدراسية
أبعاد التوافق الدراسي

العالقة بالزمالء

السنة الدراسية

صف أول
متوسط

صف ثان متوسط

صف ثالث متوسط

صف أول متوسط

-

)*(-.47405

-.07717

-

)*(.39687

صف ثان متوسط

-

صف ثالث متوسط
صف أول متوسط
العالقة باألساتذة

-

صف ثان متوسط

)*(-.27169

.07770

-

)*(.34939
-

صف ثالث متوسط
صف أول متوسط
أوجه النشاط االجتماعي

-

صف ثان متوسط

)*(-.98003

.08802

-

)*(1.06805
-

صف ثالث متوسط
صف أول متوسط
طريقة االستذكار

-

صف ثان متوسط

-.15051

)*(-.44367

-

)*(.29316
-

صف ثالث متوسط
صف أول متوسط
تنظيم الوقت

-

صف ثان متوسط

)*(-.23381

)*(-.43250

-

)*(.19869

صف ثالث متوسط
الدرجة الكلية للتوافق
الدراسي

-

صف أول متوسط

)*(-2.75566

)*(-1.06542

-

)*(1.69024

صف ثان متوسط

-

صف ثالث متوسط
* دال عند مستوى داللة ()0.05
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يتضـح مـن اجلـدول السـابق رقـم ( )19أنـه توجـد
فـروق ذات داللـة إحصائيـة عنـد مسـتوى داللـة ()0.05
بين متوسـطات درجات طلاب املرحلة املتوسـطة (السـنة
الدراسـية األوىل ــ السـنة الدراسـية الثانية) عىل ُبعد العالقة
بالزملاء ،العالقـة باألسـاتذة ،أوجـه النشـاط االجتامعي،
تنظيـم الوقـت مـن أبعـاد مقيـاس التوافـق الـدرايس
ودرجتـه الكليـة يف اجتـاه طلاب السـنة الدراسـية الثانيـة،
وتوجـد فـروق ذات داللـة إحصائيـة عنـد مسـتوى داللـة
 0.05بين متوسـطات درجـات طلاب املرحلة املتوسـطة
(السـنة الدراسـية الثانيـة ـــ السـنة الدراسـية الثالثـة) على
ُبعـد العالقـة بالزملاء ،العالقـة باألسـاتذة ،أوجه النشـاط
االجتامعـي ،تنظيـم الوقـت ،وطريقة االسـتذكار مـن أبعاد
مقيـاس التوافـق الـدرايس ودرجتـه الكليـة يف اجتـاه طالب
السـنة الدراسـية الثانية ،وتوجد فـروق ذات داللة إحصائية
عنـد مسـتوى داللة  0.05بين متوسـطات درجات طالب
املرحلة املتوسـطة (السنة الدراسـية األوىل ــ السنة الدراسية
الثالثـة) عىل ُبعـدي طريقـة االسـتذكار وتنظيـم الوقت من
أبعـاد مقيـاس التوافـق الـدرايس ودرجتـه الكليـة يف اجتـاه
طلاب السـنة الدراسـية الثالثـة ،وممـا سـبق نرفـض فرض
البحـث جزئيـ ًا فيما يتعلـق بعـدم وجـود فـروق ذات داللة
إحصائيـة يف التوافـق الـدرايس (األبعـاد والدرجـة الكلية)
بين طلاب املرحلـة املتوسـطة (السـنة الدراسـية األوىل ـ
السـنة الدراسـية الثانيـة ـ السـنة الدراسـية الثالثـة) بمدينـة
الريـاض ،حيـث أشـارت النتائـج إىل وجـود فـروق ذات
داللـة إحصائيـة بين متوسـطات درجـات طلاب املرحلة
املتوسـطة (السنة الدراسيــة األوىل ـ السـنة الدراسية الثانية
ـ السـنة الدراسـية الثالثـة) يف التوافـق الـدرايس (الدرجـة

الكليـة و ُبعـد العالقة بالزملاء ،العالقـة باألسـاتذة ،أوجه
النشـاط االجتامعـي ،تنظيم الوقـت ،وطريقة االسـتذكار)،
بينما نقبـل فـرض البحـث جزئيـ ًا فيما يتعلـق بعـدم وجود
فـروق ذات داللـة إحصائيـة بين متوسـطات درجـات
طالب املرحلة املتوسـطة (السـنة الدراسـية األوىل ــ السـنة
الدراسـية الثانيـة ــ السـنة الدراسـية الثالثة) يف ُبعـد االجتاه
نحو الدراسـة من أبعـاد مقياس التوافق الـدرايس ،وبحدود
علم الباحث ال توجد دراسـات اتفقـت أو اختلفت نتيجتها
مـع النتيجـة احلاليـة ،وبالتـايل ينفـرد البحـث عن غيره من
الدراسـات السـابقة باختالفـه عنها يف الكشـف عـن طبيعة
الفـروق يف التوافـق الـدرايس (األبعـاد والدرجـة الكليـة)
لـدى طلاب املرحلـة املتوسـطة (السـنة الدراسـية األوىل ـ
السـنة الدراسـية الثانيـة ــ السـنة الدراسـية الثالثـة) بمدينة
الريـاض ،ويـرى الباحـث أنـه يمكـن تفسير هـذه النتيجة
مـن خلال الربـط بني نتيجـة هذا الفـرض ونتيجـة الفرض
الثـاين وذلـك مـن حيـث أن إدراك طلاب الصـف الثـاين
املتوسـط للعنـف األرسي هـو األقل ،وبالتايل كان مسـتوى
التوافـق الـدرايس لدهيم هو األعلى ،أما من حيـث الفروق
بين الصـف األول املتوسـط والصـف الثالـث املتوسـط يف
بعـدي طريقـة االسـتذكار وتنظيـم الوقت والدرجـة الكلية
ملقيـاس التوافـق الـدرايس فـكان لصالـح طلاب الصـف
الثالـث املتوسـط ،وهـذا طبيعـي حيـث يمكـن أن يكـون
ذلك نتيجة لنمو خرباهتم الدراسـية وشـعورهم باملسـؤولية
بما جيعـل قدرهتـم على اسـتخدام طـرق أفضـل للمذاكرة،
وجيعلهـم أكثـر اهتامما بالدراسـة ،وكذلك نمـو قدرهتم عىل
تنظيـم أوقاهتـم ،مما حيقق هلـم التوافق الدرايس بشـكل أعىل
مـن طلاب الصـف األول املتوسـط ،كما أن بعـض طالب
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السـنة الدراسـية األوىل قـد يواجهـون صعوبـات بدرجات
خمتلفـة ،مثل عـدم تقبـل اآلخرين هلـم يف املحيـط املدريس،
أو عـدم تكوينهـم لعالقـات جديـدة مـع زملاء يف املرحلة
اجلديـدة عليهـم ،وهي املرحلة املتوسـطة التي تبـدأ بالصف
األول املتوسـط ،أو عـدم إتاحة الفرص الكافية هلم ملامرسـة
األنشـطة االجتامعيـة املختلفـة ،األمـر الـذي قـد يـؤدي إىل
قلـة توافقهـم الـدرايس مقارنـة بطلاب الصـف الثالـث
املتوسط.
نتائج الفرض اخلامس:
ينـص الفـرض اخلامـس على أنـه «توجـد فـروق ذات
داللـة إحصائيـة يف التوافـق الـدرايس (األبعـاد والدرجـة
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الكليـة) بين طلاب املرحلـة املتوسـطة بمدينـة الريـاض
وفقـ ًا ملسـتوى تعليـم األب واألم (جامعـي أو أعلى – أقـل
مـن جامعـي)».
والختبـار صحـة هذا الفـرض قـام الباحث باسـتخدام
اختبـار ت للفـروق بين متوسـطي درجـات جمموعتين
مسـتقلتني Independent Samples T-Test
للمقارنـة بين متوسـطات درجـات الطلاب يف التوافـق
الـدرايس (األبعـاد والدرجـة الكليـة) وفقـا ملتغري مسـتوى
تعليـم األب واألم (جامعـي أو أعلى – أقـل مـن جامعي)،
وجـاءت النتائـج كام هـي موضحـة باجلدولين التاليني رقم
( )20و(:)21

جدول ()20
اختبار «ت» للفروق بين متوسطات درجات الطالب في التوافق الدراسي (األبعاد والدرجة الكلية) وفقا لمتغير مستوى
تعليم األب
أبعاد التوافق الدراسي
العالقة بالزمالء
العالقة باألساتذة
أوجه النشاط االجتماعي
االتجاه نحو الدراسة
طريقة االستذكار
تنظيم الوقت
الدرجة الكلية للتوافق
الدراسي

المجموعة

العدد

المتوسط

جامعي أو أعلى

770

4.8623

االنحراف
المعياري
1.54238

أقل من جامعي

765

4.9359

1.25501

جامعي أو أعلى
أقل من جامعي
جامعي أو أعلى
أقل من جامعي
جامعي أو أعلى
أقل من جامعي
جامعي أو أعلى
أقل من جامعي
جامعي أو أعلى
أقل من جامعي
جامعي أو أعلى
أقل من جامعي

770
765
770
765
770
765
770
765
770
765
770
765

3.1018
3.0732
10.7695
10.6806
8.1075
8.2597
3.9688
3.2805
3.2540
3.3827
33.7209
33.3492

1.38506
1.26751
3.18932
2.36959
2.33578
2.17820
1.66555
1.36487
1.53368
1.43744
9.06510
6.06893
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ت

مستوى
الداللة

-1.007

.314

.411

.681

.579

.563

-1.261

.208

8.794

.000

-1.665

.096

.840

.401
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جدول ()21
اختبار «ت» للفروق بين متوسطات درجات الطالب في التوافق الدراسي (األبعاد والدرجة الكلية)
وفقا لمتغير مستوى تعليم األم
أبعاد التوافق الدراسي
العالقة بالزمالء
العالقة باألساتذة
أوجه النشاط
االجتماعي
االتجاه نحو الدراسة
طريقة االستذكار
تنظيم الوقت
الدرجة الكلية للتوافق
الدراسي

المجموعة

العدد

المتوسط

االنحراف
المعياري

جامعي أو أعلى

774

4.8902

1.34442

أقل من جامعي

761

4.9046

1.47897

جامعي أو أعلى

774

3.4000

1.33106

أقل من جامعي

761

2.7406

1.23246

جامعي أو أعلى

774

11.0933

2.47933

أقل من جامعي

761

10.3471

3.08735

جامعي أو أعلى

774

8.4133

2.19308

أقل من جامعي

761

7.9683

2.30069

جامعي أو أعلى

774

3.6786

1.64976

أقل من جامعي

761

3.5851

1.47168

جامعي أو أعلى

774

3.4750

1.56614

أقل من جامعي

761

3.1682

1.39476

جامعي أو أعلى

774

35.0308

7.27251

أقل من جامعي

761

32.1166

7.99966

ت

مستوى
الداللة

-.195

.845

9.772

.000

4.849

.000

3.705

.000

1.161

.246

3.986

.000

6.578

.000

يتضح مـن اجلدولني السـابقني رقـم ( )21 ،20أنه

بين متوسـطات درجـات طلاب املرحلـة املتوسـطة

( )0.01بين متوسـطات درجـات طلاب املرحلـة

الـدرايس وأبعـاده التاليـة (العالقـة باألسـاتذة -أوجه

توجـد فـروق ذات داللـة إحصائية عند مسـتوى داللة

املتوسـطة بمدينـة الرياض على ُبعد طريقة االسـتذكار
مـن أبعاد مقيـاس التوافق الدرايس وفق ًا ملسـتوى تعليم
األب (جامعـي أو أعلى – أقـل مـن جامعـي) لصالـح
األب ذي مسـتوى التعليـم (جامعـي أو أعىل) ،وتوجد

فـروق ذات داللة إحصائيـة عند مسـتوى داللة 0.01

بمدينـة الريـاض عىل الدرجـة الكليـة ملقيـاس التوافق

النشـاط االجتامعـي -االجتـاه نحـو الدراسـة -تنظيـم
الوقـت) ،وفقـ ًا ملسـتوى تعليـم األم (جامعـي أو أعىل
– أقـل من جامعـي) لصالح األم ذات مسـتوى التعليم

(جامعـي أو أعلى) ،وال توجـد فـروق ذات داللـة
إحصائيـة يف التوافـق الـدرايس يف بقيـة األبعـاد غير
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مـا ذكـر أعلاه بين طلاب املرحلـة املتوسـطة بمدينة
الريـاض وفقـ ًا ملسـتوى تعليـم األب واألم (جامعـي
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أو أعلى – أقل مـن جامعي) ،ويـرى الباحث أنه يمكن

تفسير هذه النتيجـة بأنه كلما زاد مسـتوى تعليم األب

أو أعلى – أقـل مـن جامعـي) ،ومما سـبق نقبـل فرض
البحـث جزئيـ ًا فيما يتعلـق بوجـود فـروق ذات داللـة

سـليمة ،ممـا ينعكـس باإلجيـاب على مسـتوى التوافق

املتوسـطة بمدينـة الرياض على ُبعد طريقة االسـتذكار

التوافـق الـدرايس (األبعـاد والدرجـة الكليـة) لصالح

إحصائيـة بين متوسـطات درجـات طلاب املرحلـة

لصالـح اآلبـاء ذوي مسـتوى التعليـم (جامعـي أو
أعلى) ،ووجـود فـروق ذات داللـة إحصائيـة بين
متوسـطات درجـات طالب املرحلـة املتوسـطة بمدينة
الريـاض على الدرجة الكليـة ملقياس التوافـق الدرايس

وأبعـاده التاليـة (العالقـة باألسـاتذة -أوجـه النشـاط

االجتامعـي -االجتـاه نحـو الدراسـة -تنظيـم الوقت)

لصالـح األمهـات ذوات مسـتوى التعليـم (جامعي أو

أعلى) ،وتتفـق مـع هـذه النتيجـة دراسـة (العصيمـي،
2012م) ،بينما نرفـض فـرض البحـث جزئيـ ًا وذلـك

لعـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصائيـة بين
متوسـطات درجـات طالب املرحلـة املتوسـطة بمدينة
الريـاض على الدرجة الكليـة ملقياس التوافـق الدرايس

واألم زادت قدرهتـم على اسـتخدام أسـاليب تربويـة
الـدرايس ألبنائهـم ،لذلـك جـاءت بعـض الفـروق يف

األبنـاء الذيـن لدهيم آبـاء وأمهات ذوو مسـتوى تعليم

(جامعـي أو أعلى) ،ويمكـن مالحظـة أن ُبعـد طريقـة
االسـتذكار جـاء لصالـح الطلاب الذيـن لدهيـم آبـاء

ذوو مسـتوى التعليـم (جامعـي أو أعلى) ،ممـا يشير
ً
طرقـا جيـدة يف
إىل أن اآلبـاء املتعلمين يسـتخدمون

تعليـم أبنائهم طريقة االسـتذكار باإلضافـة إىل التحفيز
والتشـجيع واملتابعـة ،فالطالـب الـذي يتمتـع بتوافـق
درايس جيـد غالبـ ًا يعيـش يف بيئة أرسية متتلك أسـاليب

التواصـل واحلـب واالطمئنـان والعالقـات الطيبـة
املتبادلـة بني الوالديـن واألبناء بعيد ًا عـن العنف ،وكل

ذلـك من شـانه أن ُيكون لـدى الطالب توافـق درايس.

وأبعـاده التالية (العالقـة بالزمالء ،العالقة باألسـاتذة،

أوجـه النشـاط االجتامعـي ،االجتـاه نحـو الدراسـة،
تنظيـم الوقـت) وفقـ ًا ملتغير مسـتوى تعليـم األب

(جامعـي أو أعلى – أقـل مـن جامعي) ،وعـدم وجود
فـروق ذات داللـة إحصائيـة بين متوسـطات درجات

توصيات البحث:

تنبثـق هـذه التوصيات من خلال اإلطـار النظري

والدراسـات السـابقة والنتائج التي أسـفر عنها البحث

وذلك كما ييل:

1 .1أوضحـت نتائـج البحث وجـود عالقة سـالبة
دالـة إحصائيـ ًا عنـد مسـتوى داللـة 0.01

طلاب املرحلـة املتوسـطة بمدينـة الريـاض على أبعاد
مقيـاس التوافـق الـدرايس (العالقـة بالزملاء ،طريقة
االسـتذكار) وفقـ ًا ملتغري مسـتوى تعليـم األم (جامعي

فأقـل بين درجـات أفـراد العينـة على مقياس

العنـف األرسي كما يدركـه طلاب املرحلـة
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املتوسـطة (الدرجـة الكليـة ومجيـع األبعـاد)،

أو نفسـيا ،مـع تزويدهـم باملهـارات التـي تزيد

(الدرجـة الكليـة ومجيـع األبعـاد) ،وبالتـايل

يف حياهتـم املسـتقبلية.

ودرجاهتـم على مقيـاس التوافـق الـدرايس

يـويص الباحـث بتصميم برامـج تدريبية لآلباء
واألمهـات العدوانيين ملسـاعدهتم على كيفية

السـيطرة على غضبهـم ونوبـات العنـف ،مـع

بيـان ألهـم األسـاليب الرتبويـة الصحيحـة
غير العنيفـة التـي بدورهـا تزيـد لـدى األبناء
التوافـق الـدرايس.

مـن قـوة حتملهـم ملواقـف الغضـب واإلحباط
4 .4أشـارت بعض نتائـج البحث إىل وجـود فروق
ذات داللـة إحصائيـة بني متوسـطات درجات

طلاب املرحلة املتوسـطة يف التوافـق الدرايس

وكانـت بعـض الفروق لصالح طلاب املرحلة
الدراسـية الثانيـة ،وألبنـاء ينتمـون لوالديـن

مسـتوى تعليمهـم (جامعي أو أعلى) ،وبالتايل

2 .2كما أشـارت بعـض نتائـج البحـث إىل وجـود

يـويص الباحـث بالتعرف عىل املشـكالت التي

بين طلاب املرحلة املتوسـطة ،وكانـت بعض

طلاب السـنة الدراسـية األوىل والثالثـة
وجتعلهـم غير متوافقين دراسـي ًا ،وتوضيـح

فـروق ذات داللة إحصائيـة يف العنف األرسي

الفـروق يف اجتـاه طلاب السـنة الدراسـية

الثالثـة ،ولوالديـن مسـتوى تعليمهـم أقـل من
جامعـي ،وبالتـايل يـويص الباحـث بـأن تقـوم
املدرسـة بدورهـا يف كشـف وحصر مجيـع
املعنفين وخاصـة طلاب مرحلـة
الطلاب َ

تعترض مجيـع الطلاب بشـكل عـام وخاصة

أفضـل السـبل العلمية ملجاهبة تلك املشـكالت
ً
حائلا أو عقبـة أمـام التحصيل
حتـى ال تقـف
الـدرايس للطلاب وتسير العمليـة التعليميـة

بنجـاح ،والتواصـل مـع مجيـع أوليـاء األمـور

ثالـث متوسـط ،ومـن ثـم اختـاذ اإلجـراءات
الالزمـة مـع الوالديـن ا ُملعنفين ألبنائهـم ،مع

جامعـي) وتزويدهـم ببعض النصائـح وبطرق

املعنفين وإتاحـة الفرصـة هلـم للتعبير عـن

والتوافـق الـدرايس ألبنائهم.

تكثيـف تقديـم الرعايـة النفسـية للطلاب
مشـاعرهم للتخلـص مـن آالمهـم الناجتـة عن

العنـف األرسي الـذي تعرضـوا لـه.

وخاصـة الذيـن مسـتوى تعليمهـم (أقـل مـن
الرتبيـة احلديثة التي تسـاعد عىل تنميـة النجاح

5 .5االسـتفادة مـن مقيـاس العنـف األرسي
والتوافـق الـدرايس يف هـذا البحـث مـن قبـل

3 .3التوسـع يف إنشـاء عيـادات العلاج النفسي

الباحثين واملرشـدين والرتبويين يف حتديـد

األرسي لألبنـاء سـواء كان عنفا بدنيـا أو لفظيا

طلاب املرحلـة املتوسـطة ،والكشـف عـن

القـادرة على التخفيـف مـن آثـار العنـف
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الطلاب املعنفني ملسـاعدهتم وتوعيـة أرسهم،
وعـن الطالب غير املتوافقين دراسـي ًا والذين

حيتاجـون إىل مسـاعدة لتنمية التوافـق الدرايس

لدهيـم ،مـن خالل مشـاركة الطالب يف إشـباع
حاجاهتـم ورغباهتـم ،واالهتمام باألنشـطة
الطالبيـة.

البحوث املقرتحة:
إكما ً
ال للفائـدة املرجـوة للبحـث وبنـاء على

املشـكالت التـي واجههـا الباحـث يف ثنايـا بحثه ومن

خلال نتائـج البحـث يقترح الباحـث مـا يلي:

1 .1إجـراء أبحـاث مماثلـة للبحـث على عينـات
أخـرى مثل طلاب املرحلـة الثانويـة ،ومقارنة
نتائجهـا مـع نتائـج البحـث احلـايل.

2 .2إجـراء املزيد مـن األبحـاث يف العنف األرسي
والتوافـق الـدرايس باسـتخدام أدوات متنوعة

ويف بيئـات خمتلفة.

3 .3إجـراء أبحـاث يف العنـف األرسي والتوافـق
الـدرايس لـدى طلاب وطالبـات املرحلـة
االبتدائيـة ،وربـط ذلـك ببعـض املتغيرات

األخـرى ،كعـدد أفـراد األرسة والعمـر

والتحصيـل الـدرايس.

املصادر واملراجع
ً
أوال :املصادر واملراجع العربية

ابـن نـارص ،كوثـر وابـن بـردي ،مليكـة2014( .م) .إدمـان
اإلنرتنـت وعالقتـه بالتوافـق الـدرايس لـدى املراهقين
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lower self-perceived proficiency exhibited higher anxiety levels than students with higher self-perceived proficiency who suffered from lower anxiety levels. This
outcome corroborates the findings of Donovan and
MacIntyre (2005) and Dewaele (2007b) who reported that self-perceived oral proficiency in the learners’
second, third, fourth and fifth language predicted their
levels of FLA. The same results were reported by Tóth
(2007). In a study involving Hungarian English major
students she found a close relationship between learners’ self-perceived proficiency and anxiety levels.
The fourth research question examines the relationship between FLA and participants’ English language
performance. Results showed that students who experienced lower levels of foreign language anxiety tended to have higher language performance scores. These
results are in line with the findings of previous studies
(e.g., Aida, 1994; Horwitz, 1986; Gardner, Tremblay,
& Masgoret, 1997; Kao & Craigie, 2010; Lu & Liu,
2011). The current study provides further evidence
that FLA can negatively impact language performance
even among multilinguals. There is evidence that the
knowledge of more languages helps reduce anxiety.
However, even reduced levels of anxiety can still undermine the learner’s language achievement.

Conclusion
This study is an attempt to shed light on FLA with
quadrilingual students learning EFL in Tunisia, which
is an under explored context. The findings showed
that both male and female quadrilinguals equally experienced low to average levels of FLA. Their main
sources of anxiety were related to communication and
evaluation. The study has also examined FLA, quadrilingualism, and proficiency, which is an understudied
area of research in second language acquisition. Results revealed that background variables such as age,
year of study, as well as self-perceived proficiency are
predictors of FLA. Finally, this investigation has provided further evidence for the negative correlation that
exists between FLA and language performance.

Pedagogical implications
In spite of their experience in learning multiple languages, participants in this study exhibited certain
levels of anxiety that have negatively impacted their

language performance. Therefore, there is a need to
continue exploring effective ways to undermine the impact of FLA in the classroom. Participants in this study
reported anxiety related to communication and evaluation. Many educators argue that these sources of anxiety may not disappear as long as the classroom does
not turn into a supportive learning environment. Students should be encouraged to participate without the
fear of making mistakes as that is part of the learning
process. Students should not worry about being evaluated by instructors or peers. Educators should consider implementing different evaluation tools spread out
throughout the duration of the course. This allows students to make up for a potential bad test without suffering the consequences of getting a bad grade. Students
should focus solely on learning as that will maximize
the chances of higher achievement. Educators are not
the only parties that should be involved in reducing the
amounts of anxiety in the classroom. Students should
also uncover their own sources of anxiety and share
them with their instructors to maximize their chances
of success in the language classroom.

Limitations and future research
The study has limitations that must be addressed. Firstly, the data were collected using a research tool based
on self-reported perceptions on anxiety. Conducting
interviews or focus group discussions may yield more
interesting results. Secondly, this study did not account
for the different proficiencies of the second and third
languages learned by participants. In fact, this was beyond the scope of this investigation. Future research
may examine whether proficiency levels are correlated with anxiety levels. Finally, it would be interesting
to explore the relationship between experience abroad
and FLA, which has not received enough attention
from researchers.
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proficiency with t value of -3.50 and year of study
with t value of -3.143.
4. Is there a relationship between FLA as measured
by the FLACS and the participants’ language performance?
In order to examine the relationship between FLA (M =
91.60, SD = 16.56) and participants’ English language
performance (M = 62.72, SD = 11.58), a Pearson correlation was calculated and reported in Table 8. Results
of the analysis showed that there was a weak negative
correlation between FLA and English language performance, r(130) = -.195, p < .005, d = .34. Students who
experienced lower levels of foreign language anxiety
tended to have higher language performance scores.
The effect size for this analysis (d = .34) was found
to exceed Cohen’s (1988) convention for a moderate
effect (d = .30).
Table 8
Correlation between language anxiety and language
performance
Anxiety
Anxiety

1

Grade
-.195*
.026

Grade

277
-.195*

130
1

.026
130

130

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Discussion
This section is devoted to the discussion of the results
of each of the research.
The first research question examined the anxiety levels experienced by male and female participants. The
results show that Tunisian quadrilinguals exhibited
low to average levels of FLA. The anxiety level of the
participants of the current investigation is lower than
the one reported by Thompson and Khawaja (2015).
Their study involved a mix of bilingual and multilingual Turkish learners who experienced high levels of
FLA in the four categories of FLCAS: English class
performance anxiety; confidence with English; nega-
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tive feelings towards English, and fear of ambiguity.
These findings of the current study provide further
empirical evidence that additional language learning
experiences can affect anxiety in language learners as
shown in previous research (Dewaele, 2007a, 2010;
Dewaele et al., 2008). Furthermore, the current study
has not found any significant difference between the
anxiety levels experienced by males and females. This
outcome is consistent with some previous studies (e.g.,
Aida, 1994; Dewaele & Al-Saraj, 2015; Dewaele et al.,
2008; MacIntyre et al., 2002; Matsuda & Gobel, 2004).
The second research question attempts to explore the
major sources of FLA. The results revealed two major
sources of anxiety for quadrilingual participants: communication anxiety and evaluation anxiety. Regarding
communication anxiety, participants reported fear of
participation and speaking in front of others as anxiety-inducing situations. This seems to be a common
problem among language learners regardless of their
linguistic background whether they are bilingual or
multilingual as shown in previous studies (Aida, 1994;
Horwitz et al., 1986; Liu & Jackson, 2008; Mak, 2011;
Thompson & Lee, 2013). The second major source
of anxiety was related to evaluation. Participants expressed fear of failing the English class. The same
problem was reported by recent studies (e.g., Arnaiz &
Guillén, 2012; Santos et al., 2015). The limited opportunities for Tunisian students to practice English outside the classroom- Tunisia is a francophone country
- may explain the tendency of learners to worry about
their performance in English class.
The third research question focuses on the extent to
which learners’ background variables (gender, age,
year of study, major, and English self-perceived proficiency) are related to FLA. Three of the background
variables, age, year of study and English self-perceived
proficiency, explained about a quarter of the variance
of anxiety in students. Of particular interest are age
and English self-perceived proficiency which had the
highest relative impact on anxiety. Concerning age,
analysis revealed that younger participants had higher
levels of anxiety than their older peers. These results
are aligned with the findings of the major studies that
involved multilingual learners (Dewaele et al., 2008)
as well as other studies (MacIntyre et al., 2002; Dewaele & MacIntyre, 2014).
English self-perceived proficiency had a negative correlation with FLA. In other words, students who had
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Table 6
Correlations Between Gender, Age, Year of Study, Major, and English Self-perceived Proficiency Variables and
FLA
FLA

p

Age

.123

*

.041

Gender

.029

.633

Year in college

-.141*

.019

Major

.191**

.001

English self-perceived proficiency

-.300**

.001

Predictor variable

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

This suggests that younger participants had higher
levels of anxiety than their older peers.
In order to examine the simultaneous effect of the
background variables (gender, age, year in college,
major, and English self-perceived proficiency) on
the participants’ FLA level, multiple regression
analysis was conducted. Results (see Table 7) show
that the presented model is significant as there was
a significant relationship between the background
variables and anxiety (p = .00; R² = 0.247; R = 0.
497). The R value for the regression model indicates a medium linear relationship between the
five learner variables and FLA. As shown in Table

7, R² was 0.25, which means gender, age, year of
study, major, and English self-perceived proficiency combined to explain 25% of the variance in first
year English majors’ anxiety. According to Cohen’s
(1988) criteria for assessing the predictive power
of a set of independent variables, this indicates a
medium effect size.
Three of the background variables, age, year of
study and English self-perceived proficiency, explained 24.7% of the variance of anxiety in students. Among the useful predictor variables, age
had the highest relative impact on anxiety with t
value of 4.401, followed by English self-perceived

Table 7
Regression Model for Predicting FLA

Variable

β

Beta

t

P

Age

15.47

.382

4.401 **

.000

Gender

.923

.024

.314

.754

Year in college

-5.194

-.332

-3.143 **

.002

Major

3.86

.124

1.268

.207

English self-perceived proficiency

-.610

-.263

-3.50 **

.001

Model R = . 497; R² = .247; Adjusted R² = .220; Std. Error = 13.331; F = 9.122; p = < .0005
** p < .0005
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Table 4
Anxiety Levels for Participants
Level

Scores

Level of FLA

Frequency

Percentage

1

33-79

Low

79

28.51

2

80-117

Moderate

178

64.26

3

118-134

High

20

07.23

of anxiety.
The descriptive statistics associated with male and female participants’ FLCAS scores are reported in Table
5. The male group (N = 60) was associated with the
numerically smaller mean (M = 90.70) and the female
group (N = 217) was associated with the numerically
higher mean (M = 91.85). In order to examine differences between the male and female groups on the FLCAS scores, an independent samples t-test was conducted. The assumptions of homogeneity of variance
were tested and satisfied via Levene’s F test, F(275) =
.394, p = .53. The independent samples t-test was not
associated with a statistically significant effect, t(275)
= .478, p =. 633. These results suggest that both male
and female participants experienced similar levels of
FLA.
Table 5
Descriptive Statistics of FLCAS Scores for Males and
Females
Gender
Female

N

Mean

SD

217

91.85

16.25

Male
Total

60
277

90.70
91.4

17.27
16.95

2. What are the major sources of FLA among
quadrilinguals?
Analysis of individual items revealed that 11 out of
the 33 items were found to have a mean score larger
than 3.0, which is the cut off score for high anxiety
level. These items reflect mainly two major sources of
anxiety for quadrilingual participants: communication
anxiety and evaluation anxiety.
Seven items (5, 11, 14, 18, 24, 28 and 32) were in-
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dicative of communication anxiety. These items are
mainly related to fear of participation in class (item 18,
M =3.08, SD =1.197), feeling of discomfort in class
(item 11, M =3.10, SD =1.149) and lack of confidence
in speaking in front of peers (item 24, M =3.00, SD
=1.098) or native speakers (item 14, M =3.12, SD
=1.306).
Four items (8, 10, 15 and 22) reflected anxiety related
to evaluation. These items are related to fear of failing
the English class (item 10, M =3.43, SD =1.313) or not
doing well in tests (item 8, M =3.12, SD =1.156), fear
of not being able to keep up with the instructor (item
15, M =3.25, SD =1.177), and fear related to the study
of English language (item 22, M =3.04, SD =1.194).
3. To what extent are background variables (gender,
age, year in college, major, and English self-perceived proficiency) related to FLA?
Table 6 presents the correlations between each of
the selected background variables - gender, age,
year of study, major, and English self-perceived
proficiency – and total FLACS score. English
self-perceived proficiency had the largest correlation with FLACS score. An inverse relationship
was found between quadrilinguals’ anxiety scores
and their English self-perceptions, (r = -.300, p <
.0005). This result indicates that the higher a learner’s English self-perceptions were, the lower his/
her anxiety levels.
Participants’ major was also significantly correlated with FLACS score (r = -.191, p < .0005).
Non-English participants had a tendency to experience higher levels of FLA than their English major
peers.
Year in college was also significantly correlated
with FLACS score (r = -.141, p < .0005). Finally, there was a significant negative correlation between age and FLCAS scores (r = -.123, p < .0005).
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Table 3
FLA Scores on FLCAS
Statement
1. I never feel quite sure of myself when I am speaking in my English class.
2. I don’t worry about making mistakes in language class.*
3. I tremble when I know that I’m going to be called on in English class.
4. It frightens me when I don’t understand what the teacher is saying in the foreign language.
5. It wouldn’t bother me at all to take more foreign language classes.*
6. During language class, I find myself thinking about things that have nothing to do with the
English course.
7. I keep thinking that the other students are better at languages than I am.
8. I am usually at ease during tests in my language class.
9. I start to panic when I have to speak without preparation in language class.
10. I worry about the consequences of failing my foreign language class.
11. I don’t understand why some people get so upset over foreign language classes.*
12. In language class, I can get so nervous I forget things I know.
13. It embarrasses me to volunteer answers in my language class.
14. I would not be nervous speaking the foreign language with native speakers.*
15. I get upset when I don’t understand what the teacher is correcting.
16. Even if I am well prepared for language class, I feel anxious about it.
17. I often feel like not going to my language class.
18. I feel confident when I speak in foreign language class.*
19. I am afraid that my language teacher is ready to correct every mistake I make.
20. I can feel my heart pounding when I’m going to be called on in language class.
21. The more I study for a language test, the more confused I get.
22. I don’t feel pressure to prepare very well for language class.*
23. I always feel that the other students speak the foreign language better than I do.
24. I feel very self-conscious about speaking the foreign language in front of other students.
25. Language class moves so quickly I worry about getting left behind.
26. I feel more tense and nervous in my language class than in my other classes.
27. I get nervous and confused when I am speaking in my language class.
28. When I’m on my way to language class, I feel very sure and relaxed.*
29. I get nervous when I don’t understand every word the language teacher says.
30. I feel overwhelmed by the number of rules you have to learn to speak a foreign language.
31. I am afraid that the other students will laugh at me when I speak the foreign language.
32. I would probably feel comfortable around native speakers of the foreign language.*
33. I get nervous when the language teacher asks questions which I haven’t prepared in advance.
*Items are reverse-coded

218

Mean
2.48
2.84
2.46
2.75
3.57

SD
1.058
1.225
1.137
1.254
1.391

2.87

1.224

2.59
3.12
2.65
3.34
3.10
2.98
2.29
3.12
3.25
2.61
2.28
3.08
2.45
2.65
2.36
3.04
2.46
3.00
2.61
2.03
2.35
3.37
2.83
2.91
2.05
3.27

1.178
1.156
1.196
1.313
1.149
1.265
1.054
1.306
1.177
1.166
1.080
1.197
1.130
1.187
1.145
1.194
1.138
1.098
1.107
863.
1.000
1.192
1.155
1.158
1.044
1.239

2.90

1.223
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Table 2
English Self-perceived Proficiency Levels
Skill
Listening (max = 10)
Speaking (max = 10)
Reading (max = 10)
Writing (max = 10)
Total (max = 40)

Mean
7.45
6.99
7.91
6.87
29.22

their personal information would be kept confidential. To
measure language performance, the final course grade was
collected when available at the end of the semester to examine possible significant correlation between language anxiety and language performance. All students received a score
between 0 and 100. Previous studies (Aida, 1994; Horwitz &
Young, 1991; Marcos-Llinas & Garau, 2009) have used final
course grades to measure foreign language performance.

SD
1.98
1.94
1.86
1.71
1.87

Data analysis

Instruments
Self-report instruments and final grades were used to
collect data in the present study. Below are details about
each instrument.
Background questionnaire. This questionnaire was designed to elicit participants’ information about age, gender, course level, major, and year in college. It included
self-ratings of proficiency in English.
Anxiety scale. An adapted version of FLCAS was used
to measure anxiety levels among participants. The
phrase foreign language was replaced with English language because students in the current study were learning EFL. FLCAS is a self-reported measure of learners’
anxiety in the foreign language classroom designed by
Horwitz et al. (1986). It is the most commonly used scale
to measure language anxiety in the classroom. It consists
of 33 statements. Each item on the scale is rated on a
five-point Likert scale ranging from 1 (strongly agree)
to 5 (strongly disagree). The mean scores in the FLCAS
range from 33 to 165, with lower scores indicating lower anxiety while higher scores indicate higher anxiety.
Twenty-four of the items are positively worded; nine are
negatively worded. The scale has been shown to be reliable with an alpha coefficient of .90 and above (e.g., Sevinç & Dewaele, 2016; Thompson & Khawaja, 2015). In
the present investigation, the FLACS had a Cronbach’s
alpha coefficient reliability index of .89, which makes its
use very reliable. The survey measure was pilot-tested
prior to the onset of this study experiment.
Procedure
About half of the participants completed the FLCAS and the
background questionnaires online using Google documents.
The second half of participants were handed hard copies
during regular class time. Participants were reassured that
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In order to analyze the collected data, descriptive statistics
(i.e., means and standard deviations) were used to summarize participants’ responses. The eight items (2, 5, 11,
14, 18, 22, 28 and 32) that were negatively worded were
reverse-coded so that a high score indicated high anxiety.
An independent t-test was conducted to examine any statistically significant difference between the FLCAS scores
of male and female students. Furthermore, Pearson correlations were performed to assess the strength and direction of
the relationship between anxiety and each of the learners’
background variables (gender, age, year in college, major,
and self-perceived proficiency). In order to assess the effect
of the five learners’ background variables simultaneously
and determine their relative contribution to the prediction of
FLA, multiple regression analysis was performed of FLA.
Finally, the Pearson correlation analysis was computed to
test the relationships between the FLACS scores and language performance.

Results
This section presents the results for each of the research
questions.
1. What is the level of foreign language anxiety among
quadrilinguals? Do male and female students experience
similar anxiety levels?
To measure the level of FLA among quadrilinguals, means
and standard deviations for participants’ responses to each
FLCAS item were calculated (see Table 3). The mean language anxiety score for the 277 participants was 91.60 (SD
= 16.56). As displayed in Table 4, the range of scores in the
present study was 37-134. Following Arnaiz and Guillén’s
(2012) scale, participants had three levels of anxiety. Table
4 summarizes the different levels of anxiety experienced by
participants. The overwhelming majority of students
(92.77%) experienced low to average levels of FLA.
Only about 7% of students suffered from a high level
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(Park & Lee, 2005) and reading (Zhang & Kim, 2014).

Statement of the problem
The relationship between anxiety, self-perceived proficiency, and multilingualism, is an under-researched area
in second language learning (Thompson & Lee, 2013).
Therefore, this study is an attempt to investigate the correlation between anxiety, self-perceived proficiency, and
multilingualism among Tunisian quadrilinguals learning
EFL. It also seeks to increase our understanding of the
impact of background variables (gender, age, year in college, major, and English self-perceived proficiency) on
students’ anxiety levels.
Purpose of the study
The present study examines levels of FLA among
quadrilinguals and the main sources of their anxiety. It
also defines the relationship between anxiety, self-perceived proficiency, and multilingualism. Finally, it
explores the relationship between FLA and language
performance as measured by grades.
Research questions
The following research questions were addressed:
1. What is the level of FLA among quadrilinguals? Do
male and female students experience similar anxiety
levels?
2. What are the major sources of FLA among quadrilinguals?
3. To what extent are background variables (gender,
age, year in college, major, and English self-perceived
proficiency) related to FLA?
4. Is there a relationship between FLA as measured
by the FLACS and the participants’ language performance?

participants were female and 22% were male. A majority was between the age of 18 and 22 (91.3%). All
participants were native speakers of Arabic. Their second language was French, which is taught beginning in
elementary school. Along with English, all participants
have learned a fourth language starting in high school.
The majority of students (98%) achieved a certain level
of proficiency in one of these languages: Italian, German and Spanish. The rest of students had one of the
less commonly taught languages as a fourth language
namely: Dutch, Hebrew, Korean, Japanese, Portuguese
and Turkish. Learners with minimal amounts of previous language experience in the third language can still
be classified as multilinguals (Thompson & Khawaja,
2015). Most of participants (80.5%) were majoring in
English. Only 19.5% of participants were majoring in
other areas of study namely engineering, agronomy
and management. About 53% of participants self-rated
their proficiency in English on a scale from 1 to 10
for listening, speaking, reading and writing. The same
scale was used in previous studies (e.g., Dewaele et
al., 2008; Santos, Cenoz & Gorter, 2015; Thompson &
Lee, 2013). The average scores are reported in Table 2.
The researcher was able to collect the final grades of
91 participants.

Table 1
Summary of Participants’ Characteristics
Variable Category
Frequency
Gender
Female
217
Male
60
Age
18-22
253
Major
Year in
college

Method
Participants
The participants of this study were 277 students from
lower intermediate, intermediate, upper intermediate
and advanced courses of English classes at several
public universities in Tunisia. Table 1 provides basic
information about the participants. About 78 % of the
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23-35
English
Non-English
Freshman
)first year(
Sophomore
(second year)
Junior
)third year(
Senior
)fourth year(

Percent
78.3
21.7
91.3

24
223
54
87

8.7
80.5
19.5
31.4

68

24.5

89

32.1

33

11.9
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van and MacIntyre (2005) found that Anglo-Canadian
university students studying French had higher levels of FLA than junior high and high school students.
The same results were reported by Onwuegbuzie and
Daley (2000) and Dewaele (2007a) who found that
younger learners had lower levels of FLA across languages. However, other studies found opposite results.
Dewaele et al. (2008), for example, found significant
negative correlations between age of adult multilinguals and their FLA scores. Older participants experienced lower levels of FLA. MacIntyre, Baker, Clément, and Donovan (2002) also found that younger
(grade 8) Anglo-Canadian reported higher levels of
anxiety than grade 9 pupils at a junior high school in
French immersion programs. In a more recent study,
Dewaele and MacIntyre (2014) reported that teenage
participants suffered more from FLA than participants
in their twenties.
FLA and gender
Many studies examined the relationship between gender and FLA. The results have been inconsistent. In a study involving students learning Spanish,
German, Russian, and Korean, Campbell and Shaw
(1994) found that female students had lower levels of
anxiety than their male counterparts. The same findings were echoed by MacIntyre et al. (2002) who reported lower levels of FLA among university female
students. Conversely, other researchers reported different results. Park and French (2013), for example, found
that female students learning EFL exhibited higher levels of FLA than male students in South Korea. Some
studies have not revealed any relationship between
FLA and gender. In other words, both male and female
learners suffered from similar levels of FLA (Aida,
1994; Dewaele et al., 2008; Elkhafaifi, 2005; Kao &
Craigie, 2010; Matsuda & Gobel, 2004).

FLA, multilingualism, and proficiency
Research exploring the relationship between FL anxiety, proficiency, and multilingualism has been scant
(Thompson & Lee, 2013). A few studies have established the link between multilingualism and lower
levels of FLA (Dewaele, 2007a, 2010; Dewaele et al.,
2008). Dewaele (2010) argues that once a learner has
reached a high level of language competence, FLA
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becomes less of an issue. In an earlier study, Dewaele
(2007a) reported that learners who acquired more languages exhibited lower levels of FLA. In fact, trilinguals
and quadrilinguals experienced lower levels of anxiety
in their second language. Dewaele (2007a) explains this
outcome by the fact that “trilinguals and quadrilinguals
have become better communicators as a result of their
multilingualism and that their self-confidence, as well as
their self-perceived competence has grown as a result”
(p.404). These findings were corroborated by the results
of another study that involved multilinguals (Dewaele
et al., 2008). Evidence showed that multilinguals who
spoke more languages were linked with lower levels of
FLA.
In a seminal study involving junior high, high school,
and university students learning French, Donovan and
MacIntyre (2005) reported a negative correlation between self-perceived competence and FLA. Participants
who were higher in self-perceived competence had lower levels of FLA. The researchers conclude that self- perceived competence was a significant predictor of anxiety.
The same results were echoed by Dewaele (2007b) who
found that self-perceived oral proficiency in the learners’
second, third, fourth and fifth language predicted their
levels of FLA.
There has been a concern among some researchers about
the validity of self-perceived competence measures (DeKeyser, 2006) even though research has shown high correlation between self-report measures of proficiency and
linguistic measures of proficiency (MacIntyre, Noels, &
Clément, 1997). The concern stems from the fact that
anxiety may bias learners’ perception about their true
proficiency. Learners who suffer from high anxiety may
underestimate their level of proficiency, while learners
with lower levels of anxiety may overestimate their proficiency of the target language (Maclntyre et al., 1997).

FLA and language performance
The bulk of the studies exploring the relationship between
FLA and language performance reported an inverse correlation between FLA and language performance (Aida,
1994; Arnaiz & Guillén, 2012; Horwitz, 2001; Kao &
Craigie, 2010; Lu & Liu, 2011). In other words, learners
with lower scores tended to have higher levels of anxiety.
Some studies measured English achievement tests (e.g.,
Shao, Yu & Ji, 2013). Other studies examined students’
achievement in specific language skills such as speaking
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Introduction
There has been growing evidence in the literature that
knowledge of more than one language gives individuals more abilities to learn additional languages (Dewaele, Petrides, & Furnham, 2008). Kemp (2001) argues that learners who know more than two languages
tend to develop more grammar learning strategies, and
thus become better language learners. As Cenoz (2013)
asserts “the more languages one knows, the easier it
becomes to acquire an additional language” (p.72).
The learner’s linguistic background can act as a stepping stone to help overcome the challenges of learning
a new language. This finding has prompted some researchers to explore the phenomenon of multilingualism and its impact on FLA. Specifically, researchers
sought to find out if multilingualism would result in
lower levels of FLA. Because FLA is a complex construct that involves many variables, it is important to
explore the role of the different factors that may impact
learners’ anxiety. Furthermore, the fact that FLA is a
“situation-specific anxiety which occurs in a particular
type of situation” (Hewitt & Stephenson, 2012, p.171),
calls for the need to explore different language learning
contexts.
This present study aims at investigating FLA with
quadrilingual students learning English as a foreign
language (EFL) in Tunisia, which is an underexplored
context. Specifically, this study first measures the FLA
levels of the quadrilingual participants. Second, in an
attempt to increase current understanding of the factors
precipitating FLA (Tóth, 2007) the study determines
whether background variables (gender, age, year in
college, major, and English self-perceived proficiency)
influence anxiety. Finally, this study examines the correlation between self-perceived English language proficiency and FLA.

Literature review
Foreign language anxiety
Research has indicated that learners suffer from anxiety in foreign language classes more than other classes (Horwitz, Horwitz, & Cope, 1986; MacIntyre &
Gardner, 1994). There is a consensus among researchers that foreign language learning is a complex process and the construct of anxiety is not easy to define

(Horwitz et al., 1986; MacIntyre & Gardner, 1994).
MacIntyre and Gardner (1994) have defined FLA as
“the feeling of tension and apprehension specifically
associated with second language contexts including
speaking, listening, and learning.” (p.284). Horwitz
et al. (1986) have defined the construct of FLA as “a
distinct complex of self-perceptions, beliefs, feelings,
and behaviors related to classroom language learning
arising from the uniqueness of the language learning
process” (p. 128).
FLA is different from trait anxiety, which is a permanent predisposition; people who suffer from high levels
of trait anxiety tend to be nervous in most circumstances (Casado & Dereshiwsky, 2001; Ellis, 2008; Spielberger, 1983). FLA is also distinct from state anxiety,
which happens as a response to a specific situation. It
is temporary as it ends when the situation causing that
anxiety disappears (MacIntyre & Gardner, 1991; Spielberger & Vagg, 1995).
FLA could possibly be “the affective factor that most
pervasively obstructs the learning process” (Arnold &
Brown, 1999, p.8).
Horwitz et al. (1986) who have designed the Foreign
Language Classroom Anxiety Scale (FLCAS) to measure language anxiety argue that FLA is related to three
types of anxiety: communication apprehension, test
anxiety, and fear of negative evaluation. Communication apprehension is “a type of shyness characterized
as fear of, or anxiety about communicating with people” (p. 127). It refers to an individual’s level of anxiety when interacting with other speakers. Test anxiety
is defined by Horwitz et al. (1986) as “the type of performance anxiety resulting from a fear of failure in an
academic evaluation setting” (p. 127). It refers to anxiety that learners may experience in an exam situation.
Fear of negative evaluation refers to the “apprehension
about others’ evaluations, avoidance of evaluative situations” (Horwitz et al., 1986, p.128). Negative evaluation involves fear from being evaluated in any setting,
not just the classroom.

Variables associated with FLA
Researchers have identified several variables linked to
FLA such as age, gender, and language proficiency.
FLA and age
The studies that explored the correlation between age
and FLA have not yielded consistent results. Dono-
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Abstract: This article reports on a study that addressed the relationship between anxiety, self-perceived proficiency, and multilingualism, which is an
under-researched area in second language learning (Thompson & Lee, 2013). The current study explores the profiles of 277 quadrilinguals learning
English as a Foreign Language in Tunisia. Using the Foreign Language Classroom Anxiety Scale the study found low to moderate levels of foreign
language anxiety (FLA) among Tunisian quadrilinguals. The major sources of anxiety exhibited by participants were related to communication and
evaluation. Results show that background variables such as age, year of study, as well as self-perceived proficiency are predictors of FLA. Finally, this
study reports a significant negative correlation between FLA and language performance.
Keywords: Anxiety, foreign language learning, multilingualism, quadrilinguals.

*****

العالقة بين التعدد اللغوي والقلق لدى المتحدثين بأربع لغات
من دارسي اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية
إلياس بن سالم
جامعة الحدود الشمالية
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