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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.
تلبية حاجة الباحثين إلى نشر بحوثهم العلمية ،وإبراز مجهوداتهم البحثية على المستويات
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

للمراســلة
رئيس تحرير مجلة الشمال للعلوم اإلنسانية ،جامعة الحدود الشمالية،
ص.ب  ،1321عرعر ،91431المملكة العربية السعودية
هاتف - 0146615499 :فاكس0146614439 :
اإللكترونيh.journal@nbu.edu.sa ::
البريد اإللكتروني

اإللكترونيhttp:// www.nbu.edu.sa ::
الموقع اإللكتروني

االشرتاك والتبادل

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

المملكة العربية السعودية.

سعر النسخة الواحدة  40 :ريا ًال سعودياً أو  20دوالراً أمريكياً (شام ً
ال البريد).

www.nbu.edu.sa

و

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

)3
)4
)5
)6

)7

الدراسات السابقة.
العرض :ويتضمن التفاصيل األساسية لمنهجية
البحث ،واألدوات والطرق التي تخدم الهدف،
وترتب المعلومات حسب أولويتها.
النتائج والـمـنــاقـشــة :ويـجــب أن تـكــون واضحة
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 ــرق ــم تــرقـيـمـاً مـتـسـلـسـاً ،وتـكـتــب أسـمــاؤهــا
والمالحظات التوضيحية أسفلها.
 )9أن تــدرج الـجــداول في النص ،وترقم ترقيماً
مـتـسـلـسـاً ،وتـكـتــب أس ـمــاؤهــا أع ــاه ــا ،وأمــا
الـ ـم ــاحـ ـظ ــات ال ـتــوض ـي ـح ـيــة ف ـت ـك ـتــب أس ـفــل
الجدول.
 )10وضــع نماذج من صــور الكتاب المخطوط
المحقق في مكانها المناسب.
 )11ال تنشر المجلة أدوات البحث والقياس ،وتقوم
بحذفها عند طباعة المجلة.
 )12أن يـ ـ ارع ــى ف ــي م ـن ـهــج تــوث ـيــق ال ـم ـصــادر
وال ـم ـ ارجــع داخـ ــل ال ـنــص ن ـظــام جمعية علم
النفس األمريكية ( ،)APAاإلصـدار السادس،
وهو نظام يعتمد ذكـر االسـم والتاريخ داخل
المتن ،وال يقبل نظام ترقيم المراجع داخــل
ال ـنــص ،وتــوثــق ال ـم ـصــادر وال ـم ـ ارجــع داخــل
الـمـتــن بـيــن قــوسـيــن حـســب األم ـث ـلــة اآلت ـيــة:
يــذكــر اســم عائلة المؤلف متبوعا بفاصلة،

أال تزيد صفحاته عن ( )45صفحة من القطع
العادي (.)A4
أن يحتوي على ع ـن ـوان وملخص باللغتين
العربية واإلنجليزية في صفحة واحدة ،بحيث
ال يزيد عــن ( )200كلمة لكل ملخص ،وأن
ٍ
مفتاحية دالــ ٍـة على
يتضمن الـبـحــث كـلـمــات
التخصص الدقيق للبحث باللغتين ،ال يتجاوز
عــددهــا ( )6كـلـمــات ،تــوضــع بـعــد نـهــايــة كل
ملخص.
أن يذكر اســم المؤلف وجهة عمله وعنوان
المراسلة بعد عنوان البحث مباشرة باللغتين
العربية واإلنجليزية.
أن ت ـق ــدم األبـ ـح ــاث ال ـع ـرب ـيــة م ـط ـبــوعــة بخط
( ،)Simplified Arabicبحجم ( )14للنصوص
في المتن ،وبالخط نفسه بحجم ( )12للهوامش.
أن تـقــدم األب ـحــاث اإلنجليزية مطبوعة بخط
( )Times New Romanبحجم ( )12للنصوص
في المتن ،وبالخط نفسه بحجم ( )9للهوامش.
كتابة البحث على وجــه واحــد مــن الصفحة،
مع ترك مسافة  1.5سم بين السطور ،وتكون
الـحـواشــي  2.54ســم على الـجـوانــب األربـعــة
للصفحة ،بما يعادل  1.0إنش (بوصة واحدة).
التزام الترتيب الموضوعي اآلتي:
المقدمة :وتـكــون دالــة على مــوضــوع البحث،
والهدف منه ،ومنسجمة مع ما ِ
يرُد في البحث
مــن مـعـلــومــات وأف ـكــار وحـقــائــق علمية ،كما
تشير باختصار إلــى مشكلة البحث ،وأهمية

ز

االقتباس من كتاب:

فسنة النشر ،مثال( :خيري1985 ،م) .وفي
حالة االقتباس المباشر يضاف رقم الصفحة
مـبــاشـرة بـعــد تــاريــخ الـنـشــر ،م ـثــا( :خ ـيــري،
1985م ،ص .)33:أمــا إذا كــان للمصدر
مؤلفان فيذكران مع اتباع الخطوات السابقة،
مثال( :القحطاني والعدناني1426 ،هـ) .إو�ذا
زاد عددهم عن اثنين تذكر أسماء عوائلهم
أول مرة ،مثال( :زهران والشهري والدوسري،
1995م) ،إو�ذا تكرر االقتباس من المصدر
نفسه يـشــار إلــى اســم عائلة الـمــؤلــف األول
فقط ،ويكتب بعده وآخـ ــرون ،مثل( :زه ـران
وآخرون1995 ،م) ،على أن تكتب معلومات
النشر كاملة في قائمة المصادر.
 )13بــالـنـسـبــة ألب ـحــاث ال ـع ـلــوم الـشــرعـيـ ة واألدبـ ـي ــة،
ح بترقيم المصادر والمراج ع داخ ل المتن،
فيسم 
مع وضع حاشية أسفل الصفحة ،ويشار إليها
برقم أو نجمة ،ويكون الخط فيها بحجم ()12
للعربي و( )9لإلنجليزي.
ن :قال الذهبي:
مثالذلك؛ كأن يكتبفيالمت 
ـأجـ ُّـل كتب
« وأم ــا جــامــع ال ـب ـخــاري الـصـحـيــح ،فـ َ

الجوير ،إبراهيم مبارك2009( .م) .األسرة والمجتمع:
د ارس ـ ــات ف ــي عـلــم االج ـت ـمــاع ال ـعــائ ـلــي .ط،1.
الرياض :دار عالم الكتب.
الشيرازي ،أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف.
(1403ه ــ) .المهذب في فقه اإلمــام الشافعي،
تـحـقـيــق :حـبـيــب الــرح ـم ـ ــن األع ـظ ـم ـ ــي .ط،2.
بيروت :دار الكتب العلمية.

االقتباس من دورية:

ع ــودة ،أحـمــد2011( .م) .معايير ضمان الجودة
المشتقة من المتأثرين بنتائج التقييم في المدرسة:
مدخل مقترح لتحفيز االعتماد والج ــودة .المجــلة
األردنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة في العل ـ ـ ـ ــوم التربوي ـ ـ ـ ـ ـ ــة،)2(7 ،
.193 -163

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.

اإلسالم ،وأفضلها بعد كتاب اهلل تعالى»()1
.
وفى الحاشية يكتب هكذا:

 ) (1إرشــاد الـســاري في شــرح صحيح البخاري ،ج،1:
ص.29:

االقتباس من الشبكة العنكبوتية (اإلنترنت):

 )14تخرج األحاديث واآلثار على النحو اآلتي:
(صحيح البخاري ،ج ،1:ص ،5:رقــم الحديث
.)511
 )15توضع قائمة المصادر والمراجع في نهاية البحث
مرتبة ترتيباً هجائياً حسب اســم العائلة ،ووفــق
نظام ( ،)APAوبحجم  12للعربي و 9لإلنجليزي،
وترتب البيانات الببليوغرافية على النحو اآلتي:

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 الدولـ ـ ــي للكتاب
)(ISBN: 000-0-00-000000-0

ح

.

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
المعرف
لتكنولوجيا التعليم.260-225 ،(6)11 ،
ِّ
الرقمي )(DOI:10.xxxx/xxxx-xxxxxxxx-x
أو برتوكول نقل النصوص التشـعبي (http://

ثانياً  -المرفقات المطلوب إرسالها للمجلة :
)1
)2
)3

)onlinelibrary.wiley.com journal/10.1111

)4

أو الـرقــم المعياري التسلـسلي الــدولــي للمجلة

). (ISSN: 1467-8535

 )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
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جامعة الملك خالد
(قدم للنشر يف 1439/6/6هـ ،وقبل للنشر يف 1439/9/14هـ)

ملخـص البحـث  :إن احلـرص على العقيدة اإلسلامية من أي شـائبة قد ختدش فيهـا أمر يف غاية األمهيـة البد من التفطن لـه ،ولكثرة مـا دار حول التنمية
البرشيـة مـن تأييـد ومعارضـة فقـد هـدف هـذا البحـث ملعرفة مـدى تأثير االنغماس يف موضـوع (إدارة الـذات) وتطويرهـا عىل عقيـدة املسـلم من عدة
فرضيـات وهـي :التـوكل عىل اهلل واالسـتعانة بـه ،اإليامن بالقضـاء والقدر ،تركيزها على النجاح املـادي الدنيوي ،اعتقاد الشـخص بأنه خيلق فعل نفسـه،
وأن النجـاح نابـع مـن ذاتـه وليس توفيقـ ًا من اهلل .وقد اسـتخدمت الدراسـة أداة االسـتبانة يف قياس هذا األثـر ،و توصلـت إىل :أن تنمية الـذات يف االجتاه
الصحيـح أمـر مطلـوب ومرغـوب ،ولكـن يتحتاج إىل الوسـطية وعـدم التطـرف ،فاالنغامس املبالـغ فيه قد يؤثـر يف عقيدة الفـرد خصوصا مـع املبالغات
واالدعـاءات املوجـودة هبـا ،على قـدر درجة وعي الفـرد وعلمه بالعقيدة اإلسلامية يكـون تأثريها إجيابيـا أو سـلبي ًا ،وأن مجيع ما أثبتت صحتـه يف التنمية
الذاتيـة لـه أصـول يف الرشيعة اإلسلامية ،ولذلك أوصت الدراسـة  :الرتكيز عىل التوعية بالعقيدة اإلسلامية بني فئة الشـباب يف كل املجـاالت اإلعالمية،
وأن ال تؤخـذ هـذه الربامـج مـن شـخصيات أخـذوا خرباهتـم ومهاراهتم مـن مصادر هبـا عقائد ضالـة قديمة أو حديثـة ،وعىل مـدريب التنميـة البرشية أن
ً
عظيما يف بحـث وتنقيـح موادهم ودراسـة خلفياهتا الفكريـة ،وعىل العلماء املفكرين اسـتخراج كنوز التنميـة الذاتية من الرشيعة اإلسلامية
يبذلـوا جهـد ًا
(الكتاب والسـنة) ونرشها بأسـاليب سـهلة وخمترصة وجذابة.
كلامت مفتاحية  :إدارة الذات  ،العقيدة اإلسالمية .
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واإلنســان بفطرتــه يســعى دائــ ًا لألفضــل يف مجيــع

مقدمة :

احلمــد هلل والصــاة والســام عــى خــر خلــق اهلل

جمــاالت حياتــه ،ويطلــب التغيــر والتطويــر ،وهــذا

ركــز اإلســام يف تعاليمــه عــى تنميــة الفــرد

إن اإلســام منهــج متكامــل ،ليــس منهجـ ًا دنيويـ ًا
حمضـ ًا يعتنــي بتدبــر شــؤون اإلنســان وتنظيمهــا عــى

حــق مــروع لبنــي البــر.

ســيدنا حممــد وآلــه وصحبــه وســلم وبعــد:

واملجتمــع مــن أجــل إعــار األرض وحتقيــق التنميــة

املســتوى الفــردي واالجتامعــي فقــط  ،بــل هــو منهــج

واحليــاة االجتامعيــة املتكاملــة ،ويتبــن هــذا يف كثــر
﴿وإِ َل َث ُمــو َد
مــن اآليــات واألحاديــث ،قــال تعــاىلَ :
ـو ِم ْاع ُبــدُ و ْا َّ َ
ـم َص ِ ً
الــا َقـ َ
ـن
َأ َخ ُ
الل َمــا َل ُكــم ِّمـ ْ
ـال َيــا َقـ ْ
اهـ ْ
ـن َ
إِ َلـ ٍ
ـو َأ َ
األ ْر ِ
اسـت َْع َم َر ُك ْم ِف َيهــا
نشـ َـأ ُكم ِّمـ َ
ـه َغـ ْ ُ
ـر ُه ُهـ َ
ض َو ْ
ــم ُتو ُبــو ْا إِ َل ْي ِ
يــب ُّ ِ
يــب﴾
م ٌ
ــه إِ َّن َر ِّب َق ِر ٌ
َف ْ
اســ َتغْ ِف ُرو ُه ُث َّ

أعمــق مــن ذلــك بكثــر ،فهــو ينظــر لإلنســان عــى
أنــه روح وجســد ،وأن حيــاة اجلســد وســعادته تنبــع
مــن حيــاة وســعادة الــروح ،فــإن اهلــدف األســمى يف

حيــاة اإلنســان هــو عبــادة اهلل ســبحانه وتعــاىل عــى
ــاك َّ ُ
َــغ ِفيــ َا آ َت َ
الل
﴿وا ْبت ِ
وجــه يرضيــه ،قــال تعــاىلَ :
ـس َن ِصي َبـ َ
ـن
ـك ِمـ َ
ـن الدُّ ْن َيا ۖ َو َأ ْح ِسـ ْ
ـر َة ۖ َو َل َت ْنـ َ
الــدَّ َار ْال ِخـ َ
ـغ ا ْل َفســا َد ِف ْ َ
ـن َّ ُ
الل إِ َل ْيـ َ
ال ْر ِ
ض ۖ إِ َّن
َكـ َا َأ ْح َسـ َ
ـك ۖ َو َل َت ْبـ ِ َ
َّ َ
الل َل ُ ُّ ِ
ين﴾ (ســورة القصــص.)77:
يــب ْ ُال ْف ِس ِــد َ

(ســورة هــود.)61:

ــو ا َّل ِ
ــم َخ َ
الئِ َ
ــف
وقــال تعــاىلَ :
﴿و ُه َ
ــذي َج َع َل ُك ْ
َ
ــض َد َر َج ٍ
األ ْر ِ
ــو َق َب ْع ٍ
ــات
ض َو َر َف َ
ــم َف ْ
ــع َب ْع َض ُك ْ

ـم إِ َّن َر َّبـ َ
ـع ا ْل ِع َقـ ِ
ـك َ ِ
ـه
ـاب َوإِ َّنـ ُ
سيـ ُ
ـم ِف َمــا آ َت ُاكـ ْ
ِّل َي ْب ُل َو ُكـ ْ
يــم﴾ (ســورة األنعــام.)165:
َل َغ ُف ٌ
ــور َّر ِح ٌ
﴿و َعــدَ اللَّ ُ ا َّل ِذ َ َ
ــم
وقــال تعــاىلَ :
يــن آ َمنُــوا ِم ْن ُك ْ
ــات َليســت َْخ ِل َف َّن ُهم ِف ْ َ
الص ِ َ
ال ْر ِ
ض َكــ َا
َو َع ِم ُلــوا َّ
ْ
ال ِ َ ْ
اس ـت َْخ َل َ
ـم
ف ا َّل ِذيـ َ
ـم َو َل ُي َم ِّك َنـ َّ
ـن ِمـ ْ
ْ
ـم ِدين َُهـ ُ
ـن َ ُلـ ْ
ـن َق ْب ِل ِهـ ْ
َ
ـن َب ْعـ ِ
ا َّلـ ِ
ـذي ْار َتـ َ
ـم أ ْم ًنــا
ـم ِمـ ْ
ـد َخ ْو ِف ِهـ ْ
ـم َو َل ُي َبدِّ َل َّن ُهـ ْ
ـى َ ُلـ ْ

مشكلة الدراسة :

مــع التطــور االقتصــادي والصناعــي يف العــر

احلديــث أصبــح اإلنســان هــو حمــور احليــاة التنمويــة

بأشــكاهلا املاديــة ،و كل مــا يــدور حــول تطويــر النفس

ـر َب ْعــدَ َذلِـ َ
ش ُكـ َ
َي ْع ُبدُ و َننِــي َل ُي ْ ِ
ـك
ـون ِب َشـ ْـيئًا َو َمـ ْ
ـن َك َفـ َ
ــم ا ْل َف ِ
َف ُأو َلئِ َ
ــق َ
اس ُ
ون﴾ (ســورة النــور.)55:
ــك ُه ُ

اإلنســانية واســتغالل طاقاهتــا الســتلهام النجــاح
الدنيــوي هــو جوهــر التنميــة البرشيــة .إن فــن التنميــة
البرشيــة بصورتــه املنتــرة اليــوم والــذي يقصــد بــه
حتديــد ًا علــم تنميــة الــذات ســعي ًا هبــا نحــو النجــاح

ويكــون االســتخالف يف األرض بالعمــل والعــارة

والتنميــة املتواصلــة يف شــتى املياديــن ،وباعتبــار الفــرد

والتطــور ،والــذي أخــذ منحــى آخــر وهــو وصفــه

هــو لبنــة املجتمــع فقــد جــاء اإلســام ليحــارب كل

كعلــم خــاص دخــل بــه جانــب الكســب املــادي،
ويلجــأ إليــه كثــر مــن النــاس انجذابـ ًا لعناويــن براقــة

ســلوك ســيئ مثــل الكســل واالتكاليــة والســلبية،
وكل مــا ينتــج عنــه مــن التخلــف والفقــر والضعــف،
4
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توحــي هلــم بأنــه بــاب الســعادة املنتظــر ،وأنــه احلــل

40-3

املســلم وســلوكه؟

جلميــع املشــاكل احلياتيــة .

أسباب اختيار املوضوع :

وبــا أن فــن التنميــة البرشيــة (الذاتيــة) علــم لــه

1 .لإلشكاالت املطروحة آنف ًا.

كثــر مــن املجــاالت منهــا مــا يتوافــق مــع العقيــدة

2 .كثـــرة األخطـــاء العقديـــة املنتـــرة بـــن

اإلســامية ومنهــا مــا خيالفهــا مــن جهــة ومنهــا

املســـلمني يف العـــر احلـــايل .

مــا يقــدح فيهــا ،وال يمكــن مجعهــا يف بحــث كهــذا

3 .أمهي ــة املوض ــوع ووج ــوب معرف ــة تفاصيل ــه

ولكــن يمكننــا أن نقــول :إن غالــب مواضيــع التنميــة

وآث ــاره.

البرشيــة تــدور حــول اإلنســان مــن عــدة جوانــب

4 .انتشـــار هـــذا االجتـــاه لـــدى كثـــر مـــن

متداخلــة بشــكل كبــر وأننــا ســنحاول الرتكيــز

الشـــباب والفتيـــات وانخراطهـــم فيـــه دون

عــى اجلانــب الشــخيص واالجتامعــي ،وســنبتعد

حتصـــن عقـــدي .

عــن اجلانــب الصحــي املتمثــل يف اســتخدام فنــون
التنميــة وعلــوم الطاقــة يف االستشــفاء والصحــة

أمهية املوضوع:

لكــون هــذا املوضــوع طويــل ومتشــعب وفيــه مــن

تلقــى التنميــة البرشيــة إقبــا ً
ال كبــر ًا يف املجتمعــات
وخصوصــ ًا مــن فئــة الشــباب املندفــع نحــو احليــاة

اخلــاف واألخطــار العقديــة الــيء الكثــر الواضــح

للجميــع ،ولقــد تعــرض هــذا املوضــوع لكثــر مــن

بــكل مغرياهتــا ،فمنهــم مــن يبحــث عــن النجــاح،

النقــد والرفــض مــن بعــض العلــاء اإلســاميني،

وآخــر عــن التفــوق ،وآخــر عــن الثــراء ،والبعــض

ولســنا نقصــد هنــا مــا ينــايف العقيــدة فهــذا مرفــوض

يرغــب التخلــص مــن بعــض العــادات الســيئة

وال جمــال لذكــره يف هــذا البحــث ولكــن مــا هــو

كاخلجــل أو القلــق أو التفكري الســلبي  ..إلــخ  ،وحتت

منتــر عــى الســاحة ومقبــول بــن املســلمني و يلقــى
رواجــا وإقبــا ً
ال كبــر ًا حتــت عــدة مســميات نســتطيع

العناويــن الرباقــة هلــا عــى الكتــب والتــي أصبحــت
مــن أكثــر الكتــب مبيعــ ًا عــى مســتوى العــامل،

أن نخترصهــا يف تأكيــد الــذات أو إدارة الــذات فهــذا

وكذلــك الــدورات التدريبيــة ومواقــع اإلنرتنــت

مــا حيتــاج دراســة متعمقــة ملعرفــة أثــره عــى عقيــدة

وقنــوات التواصــل االجتامعــي ،فقــد اجتذبــت

املســلم وعــى ســلوكه.

وهنا تثار بعض االستفهامات:

الشــباب والفتيــات الذيــن تقــل لدهيــم خــرات

● إىل أي مــدى تؤثــر إدارة الــذات يف عقيــدة

فــا يفرقــون فيهــا بــن املفيــد والضــار ومــا يمكــن أن

احليــاة أو تقــل لدهيــم احلصانــة العلميــة والفكريــة

● ما حقيقة إدارة الذات؟
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احلديــث وعلومــه ،ســنة 1432هـــ2011/م،
للباحثــة ســاح طــه غنــدور .وكان بحثــ ًا

يؤخــذ منهــا أو يــرك ،فمــن املهــم معرفــة تأثــر هــذه
املواضيــع عــى العقيــدة اإلســامية للحفــاظ عليهــا

تأصيلي ـ ًا ملوضــوع التنميــة البرشيــة املعــارصة

مــن أي شــائبة تشــوهبا .

يف الســنة النبويــة وإبــراز عنايــة الســنة النبويــة

اهلدف من الدراسة :

بتنميــة املســلم واملجتمــع اإلســامي.

2 .أســس التفكــر اإلجيــايب وتطبيقاتــه جتــاه

1 .التعـــرف عـــى حقيقـــة التنميـــة البرشيـــة

الــذات واملجتمــع يف ضــوء الســنة النبويــة،

ووســـائلها الدارجـــة عـــى الســـاحة يف

وهــو بحــث علمــي حمكــم ومنشــور يف
إحــدى املجــات العلميــة ُقــدم كورقــة

الوقـــت احلـــارض.

2 .اكتشـــاف آثارهـــا اإلجيابيـــة والســـلبية عـــى
املســـلم عقيـــد ًة وســـلوك ًا.

عمــل يف املؤمتــر الــدويل عــن تنميــة املجتمــع

الـــذات وأصـــول العقيـــدة اإلســـامية.

بامليزيــا عــام (2008م) وقــد كتبــه الدكتــور

حتديــات وآفــاق ،يف اجلامعــة اإلســامية

3 .التعـــرف عـــى طبيعـــة العالقـــة بـــن تنميـــة

ســعيد صالــح الرقيــب األســتاذ املشــارك

4 .معرفـــة احلـــدود التـــي جيـــب أن يتوقـــف

بقســم الدراســات اإلســامية بجامعــة الباحة،

عندهـــا الفـــرد حتـــى ال تتأثـــر عقيدتـــه.

وهــو مــدرب معتمــد لعــدد مــن برامــج تطوير

الدراسات السابقة:

الــذات ،وقــد حتــدث فيــه عــن أســس التفكري

يوجــد عــدد مــن الدراســات حــول التنميــة البرشية

اإلجيــايب يف الســنة النبويــة لغــرض توضيــح

عــن بعــض األخطــار العقديــة فيها،ولكــن اهلــدف

النفــوس املســلمة واملجتمــع املســلم ،وإجيــاد

منهــج النبــي صــى اهلل عليــه وســلم يف بنــاء

حتدثــت عنهــا وعــن أصوهلــا يف الرشيعــة اإلســامية أو

منهــج علمــي مــدروس للتفكــر اإلجيــايب

الرئيــي مــن هــذه الدراســة هــو الوصــول ألثــر
االنغــاس املبالــغ يف تطويــر الــذات حتديــد ًا عــى

مبنــي عــى أســس رشعيــة يطمئــن هلــا قلــب
املســلم.

عقيــدة املســلم ،ومــن الدراســات التــي بحثــت يف

3 .تعزيــز القيــم النبويــة يف الــدورات التدريبيــة،
وكان بحثــ ًا تكميليــ ًا لرســالة املاجســتري

التنميــة البرشيــة وعالقتهــا بالرشيعــة :

1 .التنميــة البرشيــة يف الســنة النبويــة (دراســة

بجامعــة امللــك خالــد ،كليــة أصــول الديــن،

موضوعيــة) ،وهــي رســالة ماجســتري باجلامعــة

قســم الســنة النبويــة ،للباحثــة منــرة ســعد

اإلســامية بغــزة ،كليــة أصــول الديــن ،قســم
6
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وتطبيقاهتــا.

2 .املنهــج التحليــي املقــارن :يف تنــاول حتليــل
قضايــا تنميــة الــذات وحتليــل أصــول

منهــا بوجــود كنــوز تنمويــة للفــرد واملجتمــع

االعتقــاد فيهــا ،والدراســة التــي ســنتناوهلا

يف ســنة احلبيــب صــى اهلل عليــه وســلم.

ســتكون مقارنــة حتليليــة بــن مظاهــر إدارة

4 .التطبيقــات املعــارصة لفلســفة االستشــفاء

الــذات ومبــادئ العقيــدة.

الرشقيــة ،دراســة عقديــة .وهــي رســالة
دكتــوراه قدمــت بجامعــة اإلمــام حممــد بــن

أدوات البحث:

ســعود اإلســامية بكليــة الرشيعــة ،قســم

توظيــف االســتبانة يف قيــاس أثــر التنميــة الذاتيــة

العقيــدة واملذاهــب املعــارصة ،للدكتــورة
هيفــاء الرشــيد ،وقــد كان بحثــ ًا قيــ ًا،
أوصــت اللجنــة ِ
املناقشــة بطباعتــه وتداولــه

عــى عقيــدة املســلم.
إجراءات البحث:

بــن اجلامعــات ،ولقــد طبــع ســنة 1432هـــ

1 .قمــت بالبحــث واالســتقراء للوصــول إىل

2011 -م ،وقــد قدمــت فيــه الباحثــة عــن

مفاهيــم حمــددة عــن تنميــة الــذات ومعرفــة

أصــول فلســفات االستشــفاء الرشقيــة ،ومــا

نشــأهتا وفنوهنــا .

جتــى عنهــا مــن عقائــد إحلاديــة ،ودور حركــة

2 .بحثت عن تأصيل هذا الفن رشعي ًا.
3 .أعــددت اســتبيان ًا (http://goo.gl/forms/

العــر اجلديــد يف نرشهــا.

5 .تعريــف التنميــة وخصائصهــا ،بحــث يف
السياســة الرشعيــة ،وهــو بحــث للدكتــور

)OMc6UA3fWe

صــاح الســعداوي يف كليــة العلــوم

الســتطالع آراء رشحيــة

عشــوائية عــن أثــر تنميــة الــذات عــى عقيــدة
املســلم ،واســتخدمت فيهــا برنامــج قوقــل

اإلســامية بجامــع املدينــة بامليزيــا قســم

درايــف كونــه يعطــي النتائــج يف صــورة
رســوم بيانيــة مبــارشة اختصــار ًا للوقــت.

الفقــه وأصولــه ،حتــدث فيــه عــن معنــى
التنميــة وخصائصهــا.

4 .مجعــت نتيجــة االســتبيان وعرضــت

منهج البحث:

الفرضيــات كســلبيات ملناقشــة تأثريهــا عــى

العقيــدة ومــن ثــم ذكــرت احلــل يف ظــل

1 .املنهــج االســتقرائي :يف دراســة إدارة الــذات

الرشيعــة اإلســامية.

مــن خــال اســتقراء مظاهرهــا ووســائلها
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خطة البحث:

صارمــة ،حتــى ليعجــز العقــل عــن إدراك كل مــا فيــه،
يقابلــه عــامل آخــر ال ينقــص عنــه عظمــة وإعجــاز ًا،
﴿سـ ُن ِرهيِ ْم آ َياتِ َنــا
وهــو النفــس اإلنســانية .قــال تعــاىلَ :
ِف ْال َف ِ
ــاق َو ِف َأ ُنف ِســ ِه ْم﴾ (ســورة فصلــت.)53 :
يقــول الدكتــور حممــد التكريتــي« :النفــس

تشمل اخلطة ثالثة مباحث:

املبحــث األول :مفهــوم تنميــة الــذات ونشــأهتا

وأهــم قضاياهــا .

املبحــث الثــاين :الدراســة امليدانيــة للبحــث

اإلنســانية عــامل فســيح ،رحــب ،مثــر ،فإضافــة إىل

وتشــمل:

 - 1الغرض من الدراسة.

رس احليــاة وختصــص األعضــاء يف جســم اإلنســان
تركيبــ ًا ووظائــف ،وتناســقها يف نظــام بديــع ،فــإن

 - 2فرضيات البحث.

لإلنســان إدراك ًا وشــعور ًا وعواطــف وقــدرة عــى
التفكــر والتذكــر والتخيــل ،وســلوك ًا متميــز ًا عــن

 - 3عينة البحث.
 - 4أداة البحث.

بقيــة اخلالئــق ،ممــا جيعلــه أعجوبــة للمتأملــن وآيــ ًة

 - 5مناقشة نتائج االستبيان .

املبحــث الثالــث :أثــر إدارة الــذات عــى عقيــدة

للناظريــن» (التكريتــي2001 ،م ،ص ):19ومــع
هــذا اخللــق العظيــم لإلنســان ســخر اهلل لــه مــا يف
﴿و َسـ َّ
ـخ َر َل ُكــم َّمــا
الســموات واألرض ،قــال تعــاىلَ :
ات َو َمــا ِف ْ َ
الس َــا َو ِ
ـه ۚ إِ َّن ِف َٰذلِـ َ
ضَِ
ال ْر ِ
ـك
ج ًيعــا ِّم ْنـ ُ
ِف َّ
َل َي ٍ
ــر َ
ون﴾ (ســورة اجلاثيــة،)13:
ــات ِّل َق ْ
ــو ٍم َي َت َف َّك ُ

املســلم :

 - 1اجلوانب التأصيلية إلدارة الذات .

 - 2اجلوانــب الســلبية يف إدارة الــذات وأثرهــا

عــى عقيــدة الفــرد وســلوكه.

خامتة :وفيها أهم النتائج والتوصيات.

لذلــك البــد مــن العلــم والوعــي بالــذات اإلنســانية

متهيد :

فجهــل اإلنســان بنفســه يســبب لــه االرتبــاك ويشــوه

﴿و ِف ْ َ
ـات ِّل ْل ُم ِ
ال ْر ِ
وقنِــنَ * َو ِف
ض آ َيـ ٌ
قــال تعــاىلَ :
َأ ُنف ِسـ ُ
ـك ْم ۚ َأ َفـ َ
ـر َ
ون﴾ (ســورة الذاريــات-21 :
ـا ُت ْبـ ِ ُ

يف األخطار،ومهــا بلــغ النــاس مــن الكــال يظلــون

إن هــذا الكــون الــذي نعيــش فيــه مــيء باآليــات

يعنــي أن تنميــة الــذات عمليــة مســتمرة جيــب أن ال

اخلارجــي املتناهــي يف الكــر ،ومــا فيــه مــن حــركات

ومــع تطــورات العــر احلديــث أصبــح اإلنســان

تعاملــه مــع احليــاة وحيرمــه الفــرص املتاحــة ويوقعــه
ناقصــن ويبقــى لدهيــم مــا يضيفونــه إىل ذواهتــم ،ممــا

.)22

تتوقــف مهــا وصــل اإلنســان إليــه مــن مســتوى .

العظيمــة ،مــن الــذرة ومكوناهتــا إىل عــامل الفضــاء

بحاجــة إىل تطويــر ذاتــه ومهاراتــه العلميــة والعمليــة

وســكنات ،وآالف مــن الظواهــر العجيبــة واحلقائــق

والنفســية واالجتامعيــة ،وبــدأ البحــث عــن الوســائل

املثــرة ،كل ذلــك يف نظــام عجيــب حتكمــه قوانــن
8
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املؤديــة لذلك،فكانــت التنميــة البرشيــة أوىل هــذه
الوســائل وأصبــح مفهــوم تطويــر الــذات هدفــ ًا
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مـــا بـــن الواجبـــات والرغبـــات واألهـــداف

(كردي2016،م)،يقـــول الدكتـــور أكـــرم رضـــا:
«إن إدارة الـــذات ليســـت الوقـــوف عنـــد حـــدود

للكثــر مــن األشــخاص.

القـــدرات ولكـــن االســـتغالل األمثـــل والتوظيـــف

املبحث األول:

املفج ــر للطاق ــات هل ــذه الق ــدرات» (رض ــا2015 ،م،

مفهــوم إدارة الــذات ونشــأهتا وأهــم قضاياهــا

ص ،)7:وتطويـــر الـــذات هـــو تنميتهـــا وصقـــل

تنميـــة الـــذات هلـــا عـــدة مرادفـــات منهـــا:

والنفســـية واالجتامعيـــة والعملية،فاإلنســـان حيتـــاج
إىل التطويـــر ليواكـــب أمـــور احليـــاة خصوصـــ ًا

ويمك ــن جتزئ ــة التعري ــف إىل معن ــى اإلدارة ومعن ــى

وتطويـــر اإلنســـان لنفســـه حيتـــاج منـــه أن يتعلـــم

وتقنياهتــا:

مهاراهتـــا األساســـية يف مجيـــع اجلوانـــب الروحانيـــة

توكيـــد الـــذات ،تطويـــر الـــذات ،صناعـــة الـــذات،

مـــع التطـــور العلمـــي والتقنـــي يف العـــر احلـــايل

وإدارة الـــذات الـــذي هـــو األشـــهر عـــى اإلطـــاق

كيـــف يديرهـــا ويســـتغل طاقاهتـــا.

الـــذات ،فـــاإلدارة :هـــي نشـــاط يســـعى إىل حتقيـــق

وإذا قلنــا إهنــا صناعــة الــذات ،فالصناعــة هــي

اهلـــدف عـــن طريـــق املـــوارد واإلمكانيـــات،

مــن الفعــل صنــع ،صنــع الــيء :أي عمله،وصناعــة

وحســـن التوجيـــه واالســـتغالل،والذات :هـــي

الــذات هــي إكســاهبا مهــارات وعــادات وقــدرات

اجتاه ــات الش ــخص ومش ــاعره ع ــن نفس ــه ،وقي ــل

جديــدة ألجــل حتقيــق أهــداف مطلوبــة ،ويمكــن

هـــي العمليـــات النفســـية التـــي حتكـــم الشـــعور

القــول إن صناعــة الــذات قبــل إدارة الــذات ،ومــع

(كـــردي2016 ،م) .ويمكـــن القـــول إن إدارة

تعــدد املرادفــات إال أن املعنــى املــراد ،وهــو تغــر

الـــذات هـــي قـــدرة الفـــرد عـــى توجيـــه مشـــاعره

وضــع الــذات إىل األفضــل وحتقيــق األهــداف التــي

وأف ــكاره وإمكانيات ــه نح ــو اهل ــدف ال ــذي يصب ــو إىل

تســعى إليهــا.

حتقيقـــه ،فالـــذات هـــي مـــا يملكـــه الشـــخص مـــن

ال يصنــف مفهــوم إدارة الــذات كعلــم مســتقل

مشـــاعر وأفـــكار وإمكانـــات وقـــدرات ،وإدارهتـــا
تعنـــي اســـتغالل ذلـــك كلـــه اســـتغال ً
ال أمثـــل يف

يــدرس يف اجلامعــات ولكــن يمكــن أن يســمى
فنــ ًا يســتخدم عــدد ًا مــن العلــوم املهتمــة بتطويــر

حتقيـــق األهـــداف واآلمـــال (كريـــم2015،م).
كـــا يقصـــد هبـــا أيضـــ ًا :الطـــرق والوســـائل التـــي

اإلنســان مثــل علــم النفــس ،علــم االجتــاع ،والطــب

يف حتقيـــق أهدافـــه وخلـــق التـــوازن يف حياتـــه،

أن نضيــف الديــن اإلســامي ألن بــه مــن األصــول

النفــي ،والفلســفة واإلدارة،ونحــن كمســلمني جيــب

تعـــن املـــرء عـــى االســـتفادة القصـــوى مـــن وقتـــه
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بشــكل هرمــي يبــدأ باحلاجــات الفســيولوجية مــرور ًا

يف تنميــة الــذات واملجتمــع مــا جيعــل الشــخصية

بحاجــات األمــن والســامة ،ثــم حاجــات االنتــاء

اإلنســانية شــخصية ســوية متكاملــة.
نشأة إدارة الذات:

والتقبــل االجتامعــي ،ثــم احلاجــة إىل حتقيــق الــذات

والتــي هــي يف قمــة اهلــرم ثــم جياهــد لتحقيــق

نشــأ هــذا املصطلــح يف العــامل الغــريب بأواخــر

أســمى مراحــل االكتفــاء الــذايت وهــي الســام

اخلمســينات وأخــذ ينتــر برسعــة بجانــب

(الرضيــان2009،م).

مصطلحــات أخــرى مثــل( :الــذات املثاليــة) و(تقديــر

كــا ارتبــط املفهوم بنشــأة الربجمــة اللغويــة العصبية

الــذات) .وارتبــط املفهــوم ببعــض نظريــات علــم

إىل حــد كبــر ،والتــي نشــأت عــام ( 1973م) عــى
يــد كل مــن ريتشــارد باندلــر وجــون غرينــدر َ
اللذيــن

النفــس التــي تناولــت تقديــر الــذات مثــل نظريــة
روزنــرج (1979م) والتــي تقــول بــأن تقديــر الــذات

كانــا مقتنعــن بأهنــا وجــدا طريقــ ًا لتفهــم وحمــاكاة

يعكــس اجتــاه الفــرد نحــو نفســه ،وأن احرتامــه لذاتــه

التفــوق اإلنســاين ،وبــدءا بإلقــاء املحــارضات حــول
هــذا املوضــوع جمتذبــن إليهــا أعــداد ًا متزايــدة مــن

هــو نتيجــة اقتناعــه بأمهيتهــا ورفعتهــا املعنويــة فيعامل
نفســه بمســتوى عـ ٍ
ـال مــن التقديــر والكرامة،ونظريــة

النــاس ،وقامــا بتأســيس أول رشكــة للربجمــة اللغويــة

كوبــر ســميث (1967م) الــذي يــرى أن تقديــر

العصبيــة (الفقــي2009،م،ص. ) 14-11:وارتبــط

الــذات ينقســم إىل قســمني :التعبــر الــذايت وهــو

املفهــوم كذلــك بتنميــة املــوارد البرشيــة حيــث كان

إدراك الفــرد لذاتــه ،والتعبــر الســلوكي الــذي

أحــد صورهــا وجماالهتــا ،و كذلــك التنميــة اإلداريــة،

يفصــح عــن تقديــر الفــرد لذاته،ونظريــة انشــتاين

وأصبحــت تؤلــف فيــه الكتــب وتقــام لــه الــدورات

(1955م) التــي تقــول :إن كل شــخص يصنــع هيئــة
أو صياغــة لذاتــه اعتــاد ًا عــى قدراهتــا وصالحيتهــا

و ُتنشــأ املواقــع عــى اإلنرتنــت .وبــدأت الدعــوة إىل

روجــرز (1987م) التــي جعلــت الــذات جوهــر

وتكــ ِون مــا يشــبه الفــن الــذي أصبــح لــه رجالــه

بشــكل غــر مقصــود طبق ـ ًا خلرباتــه املختلفة،ونظريــة

التغيــر والتطويــر والنجــاح تنتــر برسعــة هائلــة،
والداعــن إليــه.

الشــخصية،وغريها مــن النظريــات التــي تــدور

ومــن أهــم رجــال التنميــة البرشيــة يف العــر

حــول الــذات اإلنســانية ومعاجلتهــا ومســاعدهتا عــى

احلــايل بريــان تريــي الــذي كان منــدوب مبيعــات
بســيط وأصبــح مدربـ ًا ومستشــار ًا يف أكثــر مــن ألــف

النجــاح والتطوير(شــقفه2008،م،ص )25:وكذلــك
بعــض نظريــات علــم النفــس االجتامعــي مثــل نظريــة

رشكــة ،وأنتــوين روبنــز الــذي يســمى رجــل التحفيــز

ماســلو(1970م) العــامل النفــي األمريكــي الــذي

األول يف أمريــكا والــذي يــروي قصــة كفــاح انتقــل

يــرى أن اإلنســان يولــد ولديــه حاجــات أساســية
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فيــه مــن كونــه بوابــ ًا إلحــدى العــارات إىل أهــم

ونجاحــ ًا ،ممــا جعلهــم يتجهــون لربامــج الــدورات

والــذي هــو أقــوى مــدريب اإلدارة يف العــامل ،واشــتهر

مريــح هلــؤالء املدربــن واملؤلفــن مــن إلقــاء الــدورات

رجــال التنميــة البرشيــة ،وكذلــك ســتيفن كــويف
بكتابــه «العــادات الســبع لألشــخاص األكثــر
فاعليــة» ،والــذي بيــع منــه أكثــر مــن  15مليــون

نســخة حــول العــامل .وديــل كارنجــي مديــر معهــد

تارخيــي للعالقــات اإلنســانية .ود .فيــل ماكجــرو
مقــدم برنامــج تلفزيــوين شــهري كاتــب وعــامل نفــس،
صاحــب كتــاب «حيــاة حقيقــة» .

وقــد أدخــل هــذا الفــن إىل العــامل العــريب عــى يد كل

مــن د .إبراهيــم فقــي ،صــاح الراشــد ،جاســم املطــوع،
طــارق الســويدان ،وأكــرم رضــا ،يف مــدة ال تزيــد عــن
الثالثــن ســنة املاضيــة ،وغريهــم الكثــر ممــن بــرز عــى
الســاحة العربيــة مثــل :أمحــد الشــقريي ،عمــرو خالــد،

ماجــد أيــوب ،ومصطفــى حســني  ،ويعــد كتــاب حممــد
التكريتــي «آفــاق بــا حــدود» أوىل املحــاوالت يف نقــل
الربجمــة اللغويــة العصبيــة إىل العــامل العــريب ،وبــدأت
الــدورات التدريبيــة يف هــذا املجــال باالنتشــار حتــى

بلغــت املئــات يف فــرة وجيــزة ،وزاد عــدد املراكــز

املانحــة شــهادات التأهيــل ،كــا زاد عددهــا يف بقيــة
الــدول العربيــة مثــل ســوريا ولبنــان واألردن ومــر

(الربيــدي2007،م ،ص.)139-137 :

والتطويــر ،وقــد ســاهم ذلــك يف نشــوء جمــال عمــل
وتأليــف الكتــب التــي تبــاع بماليــن النســخ ومواقــع

اإلنرتنــت واملــواد املســموعة وفيهــا مــن الزعــم بتحقيــق
الســعادة والثــراء والنجــاح واللياقــة،وال نزعــم أن كل

العاملــن يف هــذا املجــال يســعون للربــح املــادي أو

الشــهرة ،كال ،فبعضهــم لديــه مــن املؤهــات واملعرفــة

مــا اســتطاع بــه مســاعدة الكثــر مــن النــاس يف التخلص
مــن مشــاكلهم واألخــذ بأيدهيــم نحــو النجــاح.
أهم قضايا إدارة الذات:

إن تطويــر الــذات يشــمل عــدة جوانــب يف

شــخصية اإلنســان أمههــا اجلانــب الروحــي ،اجلانــب

الفكــري ،اجلانــب العمــي ،اجلانــب الصحــي ،واجلانــب
االجتامعــي،وكل جانــب حيــوي عــدد ًا مــن املوضوعــات
التــي تنــدرج حتتــه ،ومجيــع اجلوانــب متداخلــة وكل

جانــب مكمــل لآلخر،وحتــى تكتمــل الشــخصية
اإلنســانية فيجــب العمــل عــى مجيــع جوانبهــا وأال

يطغــى جانــب عــى آخــر.

ومــن أهــم املوضوعــات  :النجــاح أو مبــادئ النجاح

 ،حتديــد األهــداف  ،إدارة الوقــت ،حــل املشــكالت،

التعامــل مــع الضغــوط ،مهــارات التواصــل االجتامعي،

وقــد أدى االســتقرار املعيــي للغالبيــة مــن النــاس
والــذي ُل ّبيــت فيــه احتياجاهتــم األساســية مــن املــأكل

اإلبداعــي .

حــول التفكــر يف حيــاة أكثــر رفاهيــة وثــرا ًء وســعادة

ييل :

واملــأوى ووســائل احليــاة املرحيــة إىل حتويــل انتباههــم

اكتســاب العــادات أو التخلــص منهــا مهــارات التفكــر
أمــا أهــم التقنيــات املســتخدمة يف تطويــر الــذات مــا
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إىل العقــل الالواعــي بالتكــرار واملــران ،ثــم يربجمهــا

العقــل الالواعــي يف الســلوك ،وتســتخدم هــذه

هــي جمموعــة طــرق وأســاليب تعتمــد عــى

الطريقــة يف التخلــص مــن عــادة ســيئة أو اكتســاب
عــادة مرغوبــة ،وذكــر البعــض أيضـ ًا أن هلــذه الطريقة

مبــادئ نفســية هتــدف حلــل بعــض األزمــات النفســية
ومســاعدة األشــخاص عــى حتقيــق نجاحــات

القــدرة يف الشــفاء مــن األمــراض واحلصــول عــى

وإنجــازات أفضــل يف حياهتــم ،وتوصــف بأهنــا

الثــراء ومعاجلــة ترســبات املــايض والتخلــص مــن

وســيلة عــاج ســلوكي (الفقــي2009،م،ص)15:

الذكريــات املؤملــة  ...إلــخ

وتســمى «اهلندســة النفســية» ،وتقــوم عــى ركنــن

 .3قانون اجلذب:

أساســيني :األول هــو نظــام اإليــان واالعتقــاد بمعنــاه

ويقصــد بــه أن كل يشء حيــدث يف حيــاة الشــخص

اللغــوي العــام ،والثــاين هــو كيفيــة تعاقــب األفــكار

قــد انجــذب إليــه عــن طريــق الصــور التــي احتفــظ

والتصــورات ومــا ينتــج عــن هــذه التصــورات

هبــا عنــه يف عقلــه ،بمعنــى أن مــا يفكــر بــه الشــخص
أيـ ًا كان هــذا الــيء الــذي يــدور يف عقلــه فإنــه جيذبــه

مــن فعــل أو قــول أو ســلوك ،فاهلندســة النفســية
يف اعتبارهــم طريقــة أو وســيلة تعــن اإلنســان عــى

إليه،ويســتخدم قانــون اجلــذب يف دورات تطويــر

تغيــر نفســه وإصــاح تفكــره وهتذيــب ســلوكه

الــذات بشــكل كبــر ســواء هبــذا االســم أو بغــره،

وتنقيــة عاداتــه وشــحذ مهتــه وتنميــة مهاراتــه،

أو صياغــة الفكــرة بصــورة أخــرى ،بغــرض احلصــول
عــى مــا يريــد الشــخص ســواء كان مــا ً
ال أو نجاح ـ ًا

وكذلــك تعينــه عــى التأثــر يف غــره ويذكــر التكريتــي
يف كتابــه أن اهلندســة النفســية «تعنــي أن اإلنســان

أو رشيــك حيــاة أو عالج ـ ًا ،والطريقــة املنتــرة دون

يســتطيع تغيــر العــامل عــن طريــق تغيــر مــا يف ذهنــه»

الدخــول يف أعــاق هــذا القانــون هــي أن يــدرب

(التكريتــي2001،م،ص.)30-23:
 .2العقل الباطن (الالواعي):

الشــخص نفســه عــى التفكــر يف األمــر املطلــوب

وإقنــاع نفســه بأنــه ســوف يتحقــق بعبــارة« :إن مــا

ويســمى (الالشــعور) ،وهــذا املصطلــح يشــر إىل

تفكــر فيــه ســتحصل عليــه».

جمموعــة مــن العنــارص التــي تتألــف منهــا الشــخصية

 .4علوم الطاقة:

وتكــون بمنــأى عــن الوعــي ،إن العقــل الباطــن هــو

وهــي مبــدأ فلســفي أخــذ عــن الديانــة الطاويــة

مركــز العواطــف واالنفعــاالت واإلبــداع وحيتــوي

الصينيــة القديمــة التــي ما تزال حيــة إىل اليــوم و ترجع

عــى حمــركات وحمفــزات الســلوك (مــريف2004 ،م،

إىل القــرن الســادس قبــل امليــاد ،تقــوم يف جوهــر

ص )15:وتســتخدم هــذه التقنيــة عــن طريــق اإلحيــاء

فكرهتــا عــى العــودة إىل احليــاة الطبيعيــة والوقــوف

بالفكــرة املطلوبــة ســوا ًء كانــت تطويريــة أو عالجيــة
12
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موقفــ ًا ســلبي ًا مــن احلضــارة واملدنية،وتســمى طاقــة

صحيــح عــن املوضــوع قبــل احلكــم عليــه بالقبــول أو

(برانــا) ،ويذكــر أهنــا ترتبــط بتصورهــم الفلســفي

يف الواقــع العمــي مــن خــال رأي مــن يامرســها

احليــاة أو الطاقــة الكونيــة ،ويطلــق عليهــا اســم

للوجــود ،وتســمى (طاقــة الشــفاء) ،ومــن هنــا
دخلــت يف دورات تطويــر الــذات ،الســتخدامها

يف النواحــي العالجيــة والصحيــة واملحافظــة عــى
جســم صحــي وحيــوي مــن خــال جتارهبــا يف جســم

اإلنسان،وتقســم إىل نوعــن :طاقــة إجيابيــة وأخــرى

ســلبية وكالمهــا تســمى (تــي) ،فيتعلــم الشــخص
كيــف يتخلــص مــن الطاقــة الســلبية وحيصــل

عــى الطاقــة اإلجيابيــة ،ويدخــل حتــت هــذا العلــم
فلســفات كثــرة مثــل فلســفة اهلالــة والشــاكرات

والعــاج بالريكــي واملاكروبيوتــك واليوغــا والتأمــل
واأليورفيــدا والعــاج باأللــوان واألحجــار الكريمــة،

وحتليــل الشــخصيات والفراســة وبعــض نظريــات

علــم النفــس (الرشــيد2011،م ،ص.)221-218:
هــذه أمثلــة ألهــم العلــوم يف هــذا الفــن والتــي ال

نحرصهــا ،فكــا ذكرنــا أن تنميــة الــذات يســتخدم كل
علــم يمكــن أن يفيــد يف تطويــر اإلنســان يف أي جانــب

مــن جوانــب شــخصيته.
املبحث الثاين:

الرفــض ،فالدراســة امليدانيــة هتتــم بدراســة الظاهــرة
ويركــز عليهــا يف الوضــع احلــارض بصــورة شــاملة وال

عالقــة للــايض وال املســتقبل بذلــك.
- 1الغرض من الدراسة امليدانية:

إن اهلــدف الرئيــي مــن االســتبيان هــو اســتطالع

آراء رشحيــة عشــوائية عــن تنميــة الــذات إن كان هلــا
أثــر فعــي عــى عقيــدة املســلم وذلــك لكثــرة الــكالم

بــن خمالــف ومؤيــد وحمايــد عــن موضوعــات التنميــة
الذاتيــة ،ولرغبتــي يف معرفــة مــا إذا كان هنــاك وعــي

تــام بمواضيــع التنميــة الذاتيــة وآثارهــا ،فوجــدت أن
عمــل اســتبيان ســيقودنا إىل تصــور صحيــح ،وذلــك
الرتبــاط الدراســة امليدانيــة بالواقــع ،فهــي تعطــي
نتائــج أكثــر مصداقيــة تدعــم البحــث النظــري،
والــذي قــد يكــون وجهــة نظــر شــخص واحــد ،بينــا

الدراســة امليدانيــة تعطــي رأي فئــة كاملــة تســتطيع
مــن خالهلــا أن تبنــي تصــور ًا وتعطــي رأيــ ًا وحكــ ًا
بنــاءا عليــه ،وقــد اســتخدمت االســتبيان كأداة لعمــل
هــذه الدراســة بعنــوان «أثــر إدارة الــذات عــى عقيــدة
املســلم».

- 2فرضيات البحث:

الدراسة امليدانية للبحث:

أ .أنـــه كلـــا زاد تعظيـــم اإلنســـان لقدراتـــه

عمــدت إىل هــذه الدراســة امليدانيــة لقيــاس أثــر

الشـــخصية وإمكاناتـــه أدى إىل ضعـــف

تســمح لنــا بالوصــول إىل نتائــج ســليمة وتصــور

ب .أن مواضيـــع التنميـــة الذاتيـــة تركـــز عـــى

اســـتعانته بـــاهلل وتوكلـــه عليـــه.

تنميــة الــذات عــى عقيــدة املســلم ،كصــورة منهجيــة
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ما مدى اهتاممك بموضوع تطوير الذات؟

النجـــاح الدنيـــوي و هتمـــل النجـــاح
األخـــروي.

ج .أن نجاحـــات الشـــخص غـــر املحصـــن
عقديـــ ًا قـــد تـــؤدي بـــه إىل اعتقـــاد أن

o

مهتم بشدة

o

إىل حد ما

o

غري مهتم

مــا هــي الوســائل التــي تســتخدمها لتطويــر

اإلنســـان خيلـــق أفعـــال نفســـه.

الــذات؟

د .فك ــرة (م ــا تفك ــر ب ــه ه ــو م ــا حتص ــل علي ــه)
الدارج ــة يف مواضي ــع التنمي ــة البرشي ــة تؤث ــر

يف اإليـــان بالقضـــاء والقـــدر وتؤثـــر عليـــه
س ــلب ًا.

هـ .كلـــا زادت نجاحـــات الشـــخص غـــر
املحصـــن عقديـــ ًا زاد اعتقـــاده بـــأن النجـــاح

o

قراءة كتب

o

شبكة اإلنرتنت

o

حضور دورات

o

غري ذلك

o

النجاح والتطوير

o

التخلص من عادات سيئة

ما هو اهلدف من وراء اهتاممك بتنمية الذات؟

ناب ــع م ــن ذات ــه ولي ــس توفيقــ ًا م ــن اهلل ع ــز
وجـــل.

و .أن التنميـــة البرشيـــة جتعـــل املشـــاهري مـــن
نجـــوم الفـــن والسوشـــال ميديـــا نجومـــ ًا

o

البحث عن الثقة بالنفس

o

اكتساب عادات جيدة

هــل االهتــام بالتنميــة الذاتيــة يركــز عــى النجــاح

ونـــاذج لألشـــخاص الناجحـــن.

الدنيــوي وهيمــل النجــاح األخــروي؟

 - 3عينة البحث:

وزع االســتبيان عــى عينــة عشــوائية مــن طلبــة

يف املرحلــة اجلامعيــة ومــا فوقهــا نســاء ورجــال،

وكانــت املعايــر املختلفــة هــي مــدى اهتــام هــؤالء

األشــخاص بالتنميــة الذاتيــة مــن عدمهــا.
 - 4أداة البحث:

o

نعم

o

إىل حد ما

o

ال

o

غري ذلك

هــل تــرى أن املبالغــة يف تطويــر الــذات تعظــم

قــدرات اإلنســان بشــكل يؤثــر عــى اســتعانته بــاهلل

وضــع اســتبيان يتكــون مــن جمموعــة مــن األســئلة

وتوكلــه عليــه؟

تتعلــق بالفرضيــات لغــرض اســتطالع آرائهــم يف هــذا

املوضــوع ،وقــد بلــغ عــدد املشــاركني يف االســتبانة
 640شــخص ًا ،وكان االســتبيان كالتــايل:

o
o

14
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o

إىل حد ما

هــل االنغــاس يف جمــال تطويــر الــذات جيعــل
o
o

إىل حد ما

o

o

غري ذلك

o

اإلنســان يعتقــد بأنــه خيلــق أفعــال نفســه؟
نعم

o

يؤثر إجياب ًا
يؤثر سلب ًا

o

ال

40-3

ال يؤثر

 - 5مناقشة النتائج:

هــل االعتقــاد بفكــرة أن مــا تفكــر بــه ســتحصل

أ .األســئلة املتغــرة وهــي التــي تقيــس لنــا الفئــة

فكــرت بأمــر ســلبي حصــل لــك ) تؤثــر عــى اإليــان

هــي :مــدى االهتــام بالتنميــة البرشيــة ،والوســائل

عليــه ( أي إذا فكــرت بأمــر إجيــايب حصلــت عليــه وإن
بالقضــاء والقــدر؟
o

نعم

o

إىل حد ما

o

ال

التــي شــاركت يف االســتبيان مــن ثــاث نواحــي،
املســتخدمة يف ذلــك ،واهلــدف مــن وراء االهتــام هبــا.

وكانــت النتائــج كالتــايل:

هــل تعتقــد أن تطويــر الــذات قــد جيعــل الشــخص
يعتقــد أن النجــاح مــن ذاتــه وليــس توفيقــ ًا مــن اهلل
ســبحانه وتعــاىل؟
o

نعم

o

إىل حد ما

o

ال

مــا تأثــر االنغــاس يف تطويــر الــذات عــى عقيــدة

املســلم الفــرد؟
o
o
o

يؤثر إجياب ًا
يؤثر سلب ًا

ال يؤثر

مــا تأثــر االنغــاس يف تطويــر الــذات عــى ســلوك

املســلم الفــرد؟

بلــغ عــدد املهتمــن بشــدة  ،%47.3و%46.3

مهتمــن إىل حــد مــا ،و %6فقــط غــر مهتــم .لذلــك

نســتطيع القــول إن تســمية العــر احلــايل بعــر

تطويــر الــذات تســمية صحيحــة ،ألن  %92مــن
العينــة مهتــم بتطويــر نفســه ،واختــاف درجــة

االهتــام يرجــع إىل بيئــة ومشــاغل كل شــخص منهم.
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عنــد  %51.7مــن املشــاركني ثــم جــاء بعدهــا

الرغبــة يف اكتســاب عــادات جيــدة بنســبة ،%25

وأمــا الباحثــون عــن الثقــة بالنفــس فبلغــوا ،%12.7
والرغبــة يف التخلــص مــن عــادة ســيئة كانــوا %10.6
فقــط.

والبحــث عــن النجــاح هــدف للجميــع ،وهــذا

حــق مــروع ،ونجــد نســبة جيــدة تؤمــن بــأن

تنميــة الــذات وســيلة يف اكتســاب أو التخلــص مــن

بالنســبة للوســائل املســتخدمة يف تطويــر الــذات

العــادات ،وكذلــك وســيلة الكتســاب الثقــة بالنفــس.

األول ،حيــث بلغــت النســبة  %45.5وهــذا غــر

البحــث ،وتعطينــا آراء املشــاركني يف االســتبيان،

ب .األســئلة التــي تســاعد يف التأكــد مــن فرضيات

كان مســتخدمو وســيلة شــبكة اإلنرتنــت باملركــز

وكانــت عــى النحــو التــايل:

مســتغرب كوهنــا أســهل الطــرق وأرسعهــا للوصــول
إىل املعلومــة ،تالهــا قــراءة الكتــب حيــث بلغــت

نســبة مســتخدميها  ،%27.3وجــاء حضــور الــدورات
بعدهــا بنســبة .%22.3

وقــد كانــت النتيجــة إجيابيــة حيــث إن %70.3

يــرون أهنــا ال تركــز عــى النجــاح الدنيــوي فقــط،
و %17ذكــروا وجــود تأثــر بنســبة معينــة ،ومــن
املؤكــد أن هــذا التأثــر يرجــع ملــدى تديــن الشــخص،

و %10.8فقــط رأوا أنــه يركــز عــى النجــاح الدنيــوي

أمــا نتيجــة اهلــدف مــن وراء االهتــام بتنميــة

وهيمــل النجــاح األخــروي.

الــذات فــكان النجــاح والتطويــر هــو اهلــدف األول
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وهــذا نابــع مــن اقتنــاع الشــخص بأنــه يســتطيع

عمــل مــا يريــد إذا مل يغــرس معهــا صــدق التــوكل
واالســتعانة بــاهلل.

رأى  %64أن املبالغــة يف تطويــر الــذات ال تؤثــر

عــى اســتعانة اإلنســان بــاهلل وتوكلــه عليــه ،و%32
يــرون ذلــك ،و %4يــرون أهنــا تؤثــر إىل حــد مــا.

ومــن املؤكــد أننــا لــو افرتضنــا أن الذيــن شــاركوا

كانــت النتيجــة أن  %60رفضــوا تأثــر هــذه

العقيــدة اإلســامية لكانــت النســبة لوجــود تأثــر

اإلنســان إذا فكــر بــأي أمــر إجيــايب ســيحصل عليــه،

يف االســتبيان لدهيــم معلومــات علميــة مؤصلــة يف
أكــر ،وهــذا جيــب أن يؤخــذ يف االعتبــار بالنســبة
للنتيجــة.

الفكــرة ،وهــي مســتوحاة مــن قانــون اجلــذب بــأن
وإذا فكــر بأمــر ســلبي حصــل لــه ،وقــد رفضــوا تأثــر

ذلــك عــى اإليــان بالقضــاء والقــدر ،بينــا %25
يــرون أن هــذه الفكــرة قــد تؤثــر يف اإليــان بالقضــاء

والقــدر ،و %14.5يــرون أهنــا تؤثــر بنســبة معينــة.

بالنســبة للتأثــر عــى اعتقــاد اإلنســان بأنــه خيلــق

أفعــال نفســه فقــد جــاءت النتيجــة  %52.7برفــض
وجــود هــذا التأثــر ،و %27.2يــرون بمحدوديــة

التأثــر ،و %20.2يــرون بأهنــا تؤثــر يف اعتقــاد الفــرد،

وهــذه نتيجــة جيــدة ،حيــث  %73.1يرفضــون

هــذه الفكــرة ،وهــذا بنــا ًء عــى قــوة اإليــان وانغــراس
17
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عقيــدة أن توفيــق اإلنســان بيــد اهلل ،وأنــه ال تأثــر

الفــرد تأثــر ًا إجيابيـ ًا ،و % 18يــرون أن تأثريها ســلبي،

ذلــك ،و %11.4يقولــون أن التعمــق يف بــرز املهــارات

وكــا نــرى أن نتيجــة االســتبيان أقــرب إىل إجيابيــة

و %13يــرون عــدم تأثريهــا عــى الســلوك.

للتنميــة الذاتيــة يف ذلــك ،بينــا رأى  %15بوجــود

التنميــة الذاتيــة عــى الفــرد بنســبة  ،%75وهــذا جيــد

وحتقيــق النجاحــات قــد جيعــل اإلنســان يعتقــد أنــه

ولكــن جيــب األخــذ يف االعتبــار أن اخللفيــة العقديــة

هــو ســبب النجــاح وينســى توفيــق اهلل لــه.

عنــد أفــراد العينــة خمتلفــة ،وأنــه مــن املمكــن أن

ج .أســئلة ملعرفــة الــرأي العــام عــن تأثــر املوضوع

البعــض غــر مــدرك لبعــض األخطــار التــي قــد تبــدأ

وكانــت كالتايل:

صغــرة ال يتنبــه هلــا ،وتكــر مــع الوقــت وتكــرار
تلقيــه هلــا ،وأن العينــة املتبقيــة التــي تــرى تأثــر
التنميــة الذاتيــة ســلبية قــد تكــون ذات ثقافــة عقديــة
أو مــن الفئــة التــي ترفــض كل جديــد ،ولذلــك
فنتيجــة االســتبيان تقريبيــة وســنوضح ذلــك يف

املبحــث التــايل بــإذن اهلل.

املبحــث الثالــث :أثــر إدارة الــذات عــى عقيــدة

جــاءت النتيجــة األكــر وهــي  %53.6يــرون أن

املســلم:

تأثريهــا عــى العقيــدة تأثــر إجيــايب ،و %22يــرون
أهنــا تؤثــر ســلبي ًا ،بينــا  %24يــرون أنــه ال عالقــة بــن

 - 1اجلوانب التأصيلية إلدارة الذات :

إن تربيــة الفــرد هــي مــن لــب املنهــج اإلســامي

التنميــة والتأثــر عــى عقيــدة الفــرد.

املتكامــل العظيــم فقــد خلــق اهلل اإلنســان وجعلــه
﴿وإِ ْذ َق َ
ــال َر ُّب َ
ــك
خليفــة يف األرض ،قــال تعــاىلَ :
ـل ِف ْ َ
ـة إِنِّ َج ِ
لِ ْل َم َلئِ َكـ ِ
اعـ ٌ
ض َخ ِلي َفـ ًة ۖ َقا ُلــوا َأ َ ْت َعـ ُ
ال ْر ِ
ـل

ِف َيهــا َمــن ُي ْف ِســدُ ِف َيهــا َو َي ْس ِ
ــن
ــف ُك الدِّ َمــا َء َو َن ْح ُ
َ
ُن َســ ِّب ُح بِ َح ْم ِ
ــك ۖ َق َ
س َل َ
ــم َمــا
ــد َك َو ُن َقــدِّ ُ
ــال إِ ِّن أ ْع َل ُ
َل َت ْع َل ُم َ
ــون ﴾ (ســورة البقــرة ،)30 :وأرســل لــه
منهج ـ ًا متكام ـ ً
ا يعيــش بــه يشــمل عنــارص الكينونــة

بالنســبة لتأثــر التنميــة عــى الســلوك فكانــت

اإلنســانية ويلبــي حاجــات كل جانــب مــن جوانبهــا،

النتيجــة أن  %65.2يــرون أهنــا تؤثــر عــى ســلوك
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وحيقــق اهلــدف األســمى مــن خلــق اإلنســان ،وهــو
عبــادة اهلل وحده،قــال اهلل تعــاىل﴿ :إِ َّن َه ٰـ َ
ــر َ
آن
ــذا ا ْل ُق ْ
َ ْي ِ
يــن
ــو ُم َو ُي َبــرِّ ُ ْ ُال ْؤ ِمنِــنَ ا َّل ِذ َ
ــي َأ ْق َ
ــدي لِ َّلتِــي ِه َ
ــات َأ َّن َ ُل َ
ال ِ
الص ِ َ
َي ْع َم ُل َ
را﴾ (ســورة
ــون َّ
ــرا َكبِــ ً
ــم أ ْج ً
ْ
اإلرساء ،)9 :وهــذا املنهــج الربــاين يف القــرآن
الكريــم والســنة النبويــة هــو مــا يضبــط ويوجــه حيــاة
اإلنســان مــن حيــث التــوازن بــن ظاهــره وباطنــه
وبــن مشــاعره وســلوكه وعقيدتــه وعملــه ،واملوازنــة

40-3

الديــن دولـ ًة جديــد ًة يف هــذا املجــال الدنيــوي ،أيضـ ًا
وحــد القبائــل يف شــعب ،والشــعوب يف أمــة ،ووضــع

هلــا كل أســس احليــاة» (هايــل2019 ،م ،ص.)13:
إن شــخصية الرســول صــى اهلل عليــه وســلم

أعظــم مثــال للشــخصية الناجحــة العظيمــة ،التــي
حققــت نجاحــ ًا عظيــ َا يف الرســالة واهلــدف التــي
عــاش مــن أجلهــا ســائر ًا عــى منهــج قويــم ،يشــمل
﴿وإِ َّن َ
ــك
مجيــع جوانــب الشــخصية قــال اهلل تعــاىلَ :
َل َع ٰ َ
ــى ُخ ُل ٍ
يــم﴾ (ســورة القلــم .)4:وكذلــك
ــق َع ِظ ٍ

بــن التكاليــف والطاعــة يف العبــادات ،واملوازنــة يف
عالقــات النــاس بعضهــم ببعــض أفــراد ًا وأزواجــ ًا

مــن صحابتــه رجــال فتحــت عــى أيدهيــم البلــدان،

2012م ،ص. )309-308:

ســجل التاريــخ نجاحاهتــم وأفعاهلــم ريض اهلل عنهــم

ٍ
وحكومــات وشــعوب ًا ودو ً
ال وأجناســ ًا (املقبــل،
ولكــن ابتعــاد املســلمني عــن القــرآن وعــن

فهــم أســلوبه اخلــاص وتطبيــق مــا جــاء بــه بفهــم
صحيــح هــو ســبب كل ختلــف أو ضعــف يعيشــه
املســلمون،إن اتبــاع املنهــج اإلســامي خيــرج لنــا

شــخصيات هــي أعظــم مــا كتبــه التاريــخ ،وأوهلــا
شــخصية رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم،يقول

وقــادوا اجليــوش وأذهلــوا امللــوك والقيــارصة ،رجــال

أمجعــن.

إن إيامننــا بــأن ديننــا اإلســامي هــو منهــج حيــاة

متكامــل ونؤمــن بتكاملــه وحتقيقــه الســعادة لنا،فإننــا
عندمــا نتنــاول أي موضــوع معــارص ونحــن أمــة

إســامية جيــب أن نتناولــه بنظــرة عقديــة تفــرض علينا

فهــم املوضــوع ومتحيصــه ألخــذ الفائــدة واحلكمــة

مايــكل هــارت (2011م) يف مقدمــة كتابــه العظــاء
املائــة« :إن اختيــاري حممــد ًا ليكــون األول يف أهــم

ومنهجنــا يف احليــاة ،وجيــب أن تســتند هــذه النظــرة

الرجــل الوحيــد يف التاريــخ كلــه الــذي نجــح أعــى

وال نبالــغ يف قولنــا إن معظــم مــا صــح وأثبتــت

وأعظــم رجــال التاريــخ قــد يدهــش القــراء ،ولكنــه

ورفــض مــا يمكــن أن خيالــف أو جيــرح عقيدتنــا

علــم راســخ وعقــل وا ٍع وفكــ ٍر منفتــح.
عــى
ٍ

نجــاح عــى املســتويني الدينــي والدنيــوي  ،...ولكــن
حممــد ًا عليــه الصــاة والســام هــو الوحيــد الــذي

الفــردي أو االجتامعــي ثبــت أن لــه أصــل يف الرشيعــة

بــه الشــعوب بأرسهــا يف حياتــه ،وألنــه أقــام جانــب

«وظيفــة الديــن بــن النــاس أن يضبــط مســالكهم

أتــم رســالته الدينيــة وحتــددت أحكامهــا وآمنــت

فائدتــه مــن فــن وتنميــة الــذات ســوا ًء عــى املســتوى

اإلســامية .يقــول الشــيخ حممــد الغــزايل (1996م):
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وعالئقهــم عــى أســس بــن احلــق والقســط ،حــن

ـو َل ُه َأ ْي َنـ َا ُي َو ِّجهـ ُّـه َل َيـ ْـأ ِ
َعـ ٰ َ
ـو َك ٌّل َعـ َ ٰ
ـى َ ْ
ت
ش ٍء َو ُهـ َ
ـى َمـ ْ
ـر ۖ َهـ ْ
ـو
ـر بِا ْل َعــدْ ِل ۙ َو ُهـ َ
ـل َي ْس ـ َت ِوي ُهـ َ
بِ َخـ ٍ ْ
ـو َو َمــن َي ْأ ُمـ ُ
ص ٍ
َع ٰ َ
يم﴾ (ســورة النحــل .)76:وبــن
اط ُّم ْســت َِق ٍ
ــى ِ َ

وقــد عمــد بعــض علــاء املســلمني إىل تأصيــل

وإن اإلجيابيــة هــي وســيلة احليــاة( عامــر2013 ،م) .
ــك لِ ُي ْه ِل َ
ان َر ُّب َ
﴿و َمــا َك َ
ــر ٰى
قــال تعــاىلَ :
ــك ا ْل ُق َ
ــم َو َأ ْه ُل َهــا ُم ْص ِل ُح َ
ــون﴾ (ســورة هــود،)117:
بِ ُظ ْل ٍ

حييــوا يف هــذه الدنيــا حيــاة ال جــور فيهــا وال جهــل،
فالديــن لإلنســان كالغــذاء لبدنــه» (الغــزايل2010 ،م،

لنــا إن الســلبية أخطــر مــا يصيــب الفــرد واملجتمــع،

ص. )18:

بعــض كتــب تنميــة الــذات ،مثلام فعــل الشــيخ الغزايل
يف تأصيــل كتــاب (دع القلــق وابــدأ احليــاة) لديــل

ومل يقــل صاحلــون ،فاملصلــح يصلــح نفســه ويدعــو

كارنجــي(1995م) يف كتابــه الرائــع (جــدد حياتــك)،

غــره.

وعندمــا تقــرأ الكتابــن جتدمهــا نفــس األفــكار ولكــن

وإجيابيــة رســولنا يف تطلعاتــه للمســتقبل عندمــا

جتــدد الروحانيــة واملتعــة يف كتــاب الغــزايل ،كــا كتــب

خــرج إىل الطائــف بعــد أن اشــتد عليــه األذى ،وأوذي

أحــد املفكريــن مقالــة رائعــة بعنــوان( :هــل اقتبــس

مــن قبائــل ثقيــف ورمــوه باحلجــارة ،فقــرر الرجــوع
ــت
إىل مكــة ،يقــول صــى اهلل عليــه وســلم« :ان َْط َل ْق ُ
ــوم َع َ
ــم َأ ْســت َِفقْ إِ َّل َو َأ َنــا
َو َأ َنــا َم ْه ُم ٌ
ــى َو ْج ِهــيَ ،ف َل ْ
ــر ِن الث ََّعالِ ِ
ــحا َب ٍة
ــب َف َر َف ْع ُ
ــت َر ْأ ِسَ ،فــإِ َذا َأ َنــا بِ َس َ
بِ َق ْ
َ
ب ُ
ــر ُت َفــإِ َذا ِف َيهــا ِج ْ ِ
يــلَ ،فنَــا َد ِان
َقــدْ أ َظ َّل ْتنِــيَ ،فن ََظ ْ
ـال :إِ َّن َّ َ
الل َقْــد َسـ ِ
َف َقـ َ
ـك َلـ َ
ـو َل َق ْو ِمـ َ
ـكَ ،و َمــا َر ُّدوا
ـم َع َقـ ْ

ســتيفن كــويف العــادات الســبع للنجــاح مــن القــرآن
والســنة؟) أراد أن يوضــح مــن خــال مقالــه بــأن مــا
جــاء بــه ســتيفن كويف(2012م)ليــس منهجـ ًا جديــد ًا
وإنــا هــو مــن رشيعتنــا اإلســامية.

ولــو أردنــا حــر كل مــا يف القــرآن الكريــم

والســنة النبويــة املطهــره مــن اســتنباطات العلــاء
وآرائهــم الســتغرق ســنني وأخــذ جملــدات ومل ننتـ ِ
ـه،

جل َبـ ِ
ـك َم َلـ َ
ـث إِ َل ْيـ َ
َع َل ْيـ َ
ـك ا ِ
ـكَ ،و َقــدْ َب َعـ َ
ـر ُه بِ ـ َا
ـال لِت َْأ ُمـ َ
جل َبـ ِ
ـمَ ،ف َنــا َد ِان َم َلـ ُ
ـال َف َس ـ َّل َم َعـ َ َّ
ـك ا ِ
ـم
ـيُ ،ثـ َّ
ِش ـ ْئ َت ِفي ِهـ ْ
ـالَ :يــا ُم ََّمــدُ َ ،ف َقـ َ
َقـ َ
ـالَ ،ذلِـ َ
ـك ِفي ـ َا ِش ـ ْئ َت ،إِ ْن ِش ـ ْئ َت
َأ ْن ُأ ْطبِــقَ َع َلي ِهــم َ
ـى ُ
ي؟ َف َقـ َ
ـي َصـ َّ
األ ْخ َش ـ َب ْ ِ
اهلل
ْ ُ
ـال ال َّنبِـ ُّ
ـل َأ ْر ُجــو َأ ْن ُ ْي ـ ِر َج َّ ُ
َع َل ْيـ ِ
ـن َأ ْص َ
ـه َو َس ـ َّل َمَ :بـ ْ
ـم
الل ِمـ ْ
ال ِبِـ ْ
ــن َي ْع ُبــدُ َّ َ
ــر ُك بِ ِ
الل َو ْحــدَ ُهَ ،
ال ُي ْ ِ
ــيئًا”(صحيح
َم ْ
ــه َش ْ

فمــع تطــور العلــم والنظريــات كل يــوم يثبــت لنــا

عظمــة كتــاب اهلل وســنة نبيــه .

أمثلــه عــى أهــم اجلوانــب التأصيليــة يف التنميــة

الذاتيــة:
o

تدعــو التنميــة لإلجيابيــة وهــي مــن لــب

مســلم ،ج ،3:ص1420:هـ ،رقــم احلديث.)1795:

رشيعتنــا حيــث نجــد أن اهلل يفــرق بــن الشــخصية

ويرشــدنا صــى اهلل عليــه وســلم إىل اإلجيابيــة

اإلجيابيــة والشــخصية الســلبية ،قــال اهلل تعــاىل:
ـن َأ َحدُ ُ َ َ
ـم َل َي ْقـ ِ
ض َب ال َّلـ ُــه َم َثـ ً
﴿و َ َ
ـد ُر
ـا َّر ُج َلـ ِ ْ
َ
هــا أ ْب َكـ ُ

واملداومــة عــى العمــل واحلــرص عــى اخلــر ومحايــة
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40-3

َمــا ْاكت ََس ـ َب ْت﴾ (ســورة البقــرة ،)286:وقولــه صــى
«خـ ُ
الع َمــلِ َمــا ُت ِط ُيقـ َ
اهلل عليــه وســلمُ :
ـون،
ـذوا ِمـ َ
ـن َ
َفــإِ َّن َّ َ
الل َ
ال َي َم ُّــل َح َّتــى َ َت ُّلــوا » (البخــاري ،ج،3:

النفــس مــن املشــاعر الســلبية الداخليــة .قــال صــى
اهلل عليــه وســلمُ ْ :
ـب إِ َل
«ال ْؤ ِمـ ُ
ـن ا ْل َق ـ ِو ُّيَ ،خـ ْ ٌ
ـر َو َأ َحـ ُّ
الض ِعيـ ِ
ص َعـ َ
اهللِ َِمــن ْ ُال ْؤ ِمـ ِ
ـن َّ
ـى
احـ ِر ْ
ـر ْ
ـفَ ،و ِف ُك ٍّل َخـ ٌ ْ
ـزَ ،وإِ ْن َأ َصا َبـ َ
َمــا َي ْن َف ُعـ َ
ـك
اس ـت َِع ْن بِــاهللِ َو َل َت ْع َجـ ْ
ـكَ ،و ْ

ص ،39:رقــم احلديــث. )930:

ــي َط ِ
َّ
ان)(صحيح مســلم ،ج ،4:ص ،2052:رقــم
الش ْ

املــرق يف كل موضــوع يمــر باإلنســان ،وقــد قــال
ـر َّل ُك ْم﴾
تعــاىل َ :
ـو َخـ ْ ٌ
ـى َأن َت ْك َر ُهــوا َشـ ْـيئًا َو ُهـ َ
﴿و َع َسـ ٰ

ـذا َو َكـ َ
ان َكـ َ
ش ٌءَ َ ،فــا َت ُقـ ْ
ـت َك َ
َ ْ
ـن
ـو َأ ِّن َف َع ْلـ ُ
ـذاَ ،و َل ِكـ ْ
ـل َلـ ْ
ـح َع َمـ َ
ـل َقــدَ ُر اهللِ َو َمــا َشــا َء َف َعـ َ
ُقـ ْ
ـل
ـو َت ْف َتـ ُ
ـلَ ،ف ـإِ َّن َلـ ْ
احلديث()2664:الرقيــب2008 ،م ،ص )25:ومــن

عظــم أســلوبه صــى اهلل عليــه وســلم أن يقــول« :ويف

كلٍ خــر» حتــى ال يســتحقر أحــد نفســه ،ويف احلديث
مــن معــاين اإلجيابيــة والتحفيــز الكثــر.
o

أن يعيــش احلــارض وال يفكــر باملــايض وال

يقلــق مــن املســتقبل ،وأن يعيــش بالقناعــة التــي هــي

رس الســعادة ،وهــذا يشــهد لــه قــول رســولنا الكريــم:
ـاف ِف َج َسـ ِ
سبِـ ِ
ـم ِ
ـه ُم َعـ ً
ـد ِه
« َمـ ْ
ـن َأ ْص َبـ َ
آم ًنــا ِف ِ ْ
ـح ِم ْن ُكـ ْ
ـوت َي ْو ِمـ ِ
ـه الدُّ ْن َيــا » حديــث
ِع ْنــدَ ُه ُقـ ُ
ـه َف َك َأ َّنـ َا ِحيــزَ ْت َلـ ُ
حســن غريــب (الرتمــذي ،ج ،4 :ص ،152:رقــم
احلديــث. )2346 :
o

املبــادرة والعمــل وعــدم الكســل ولدينــا

الدعــوة إىل العبــادة والتســابق إىل اخلــر ،قــال اهلل
﴿ولِ ُ
ــك ٍّل ِو ْج َه ٌ
اســ َتبِ ُقوا
تعــاىلَ :
ــة ُه َ
ــو ُم َو ِّل َيهــا ۖ َف ْ
ـن َمــا َت ُكو ُنــوا َيـ ْـأ ِ
الـ َـر ِ
ْ َْ
ـه َ ِ
ج ًيعــا ۚ إِ َّن
ـم ال َّلــ ُ
ات ۚ َأ ْيـ َ
ت بِ ُكـ ُ

ال َّلـــ َه َع َ ٰ
ــى ُك ِّل َ ْ
يــر﴾ (ســورة البقــرة.)148:
ش ٍء َق ِد ٌ
 oتدعــو التنميــة إىل حتديــد اإلمكانــات والعمل
وفقهــا ،وهــذا مصداقــه يف كتــاب اهلل تعاىل قولــهَ :
﴿ل

ُي َك ِّلـ ُ
ـع َها ۚ َ َلــا َمــا َك َسـ َب ْت َو َع َل ْي َها
ـف ال َّلــ ُ
ـه َن ْف ًســا إِ َّل ُو ْسـ َ

o

تدعــوا التنميــة الذاتيــة إىل النظــر للجانــب

(ســورة البقــرة.)216:
o

كــا تدعــوا التنميــة الذاتيــة إىل أن يقــف

اإلنســان و يعيــد ترتيــب نفســه وحياتــه وجيــدد حياتــه
ويبنــي األمــل يف داخله،مثــل مــا جــاء يف احلديــث

القــديس يقــول رســول اهلل صــى اهلل عليــة وســلم:
ــن آ َد َم إِ َّن َ
ــك َمــا َد َع ْو َتنِــي
(قــال اهلل تعــاىلَ « :يــا ا ْب َ
يــك َو َ
ان ِف َ
ــر ُت َل َ
ــك َع َ
ــى َمــا َك َ
ال
َو َر َج ْو َتنِــي َغ َف ْ
ــت ُذ ُنو ُب َ
ــك َعن َ
الســ َا ِء
ُأ َب ِ
ــو َب َل َغ ْ
ــالَ ،يــا ا ْب َ
ــن آ َد َم َل ْ
َــان َّ
ـكَ ،و َ
ـر ُت َلـ َ
ـن آ َد َم
ال ُأ َبـ ِ
ـالَ ،يــا ا ْبـ َ
ـم ْ
ُثـ َّ
اس ـ َتغْ َف ْر َتنِي َغ َفـ ْ
اب َ
ـك َلـ َ
ـر ِ
األ ْر ِ
ـم َل ِقيتَنِــي
إِ َّنـ َ ْ
ـو أ َت ْيتَنِــي بِ ُقـ َ
ض َخ َطا َيــا ُثـ َّ
ال ُت ِــر ُك ِب َشــيئًا َ
أل َت ْي ُت َ
ــر ًة» حديــث
ــك بِ ُق َر ِ َ
ابــا َمغْ ِف َ
ْ
َْ
حســن غريــب (الرتمــذي ،ج ،5:ص ،440:رقــم
احلديــث .)3540 :يقــول الغــزايل يف هــذا احلديــث:

«فيــه جرعــة حتيــي األمــل يف اإلرادة املخــدرة،
وتنهــض العزيمــة الغافيــة وهــي خجــى ،لتســتأنف
ٍ
مــاض ملتــ ٍو
الســر إىل اهلل ولتجــدد حياهتــا بعــد

مســتكني» (الغــزايل2010 ،م ،ص.)17:
o

وكذلــك دعوهتــا لضبــط العواطــف

واالنفعــاالت وهــو منهــج ربــاين يف كتابنــا العظيــم،
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كــا قــال اهلل تعــاىلِّ ﴿ :ل َك ْيـ َ
ـوا َعـ َ ٰ
ـم
ـا َت ْأ َسـ ْ
ـى َمــا َفا َت ُكـ ْ
ـم﴾ (ســورة احلديــد ،)23:وقوله
َو َل َت ْف َر ُحــوا بِـ َا آ َت ُاكـ ْ
صــى اهلل عليــه وســلم« ::ليــس الشــديد بالرصعــة،

حســن صحيــح( .الرتمــذي ،ج ،4:ص ،186:رقــم
احلديــث )2380:إىل آخــر مــا ورد يف هــذا اجلانــب.
o

إنــا الشــديد الــذي يملــك نفســه عنــد الغضــب»

تدعــو التنميــة البرشيــة اإلنســان أن يعطــي

نفســه حقوقهــا ومــا تشــتهي واإلســام أعطــى
املؤمــن حقــه مــن لــذة العيــش يف الدنيــا قبــل اآلخــرة،

(البخــاري  ،ج ،8:ص ،28:رقــم احلديــث.) 6114 :

ولكــن بضابــط الوســطية ،قــال رســول اهلل « صــى اهلل
اللِ إِ ِّن َ َ
َ
عليــه وســلمَ :أ َمــا َو َّ
ل ْخ َش ُ
ــم
ــاك ْم ِ َّلِ َوأ ْت َق ُاك ْ
ـهَ ،ل ِك ِّنــي َأ ُصـ ُ ُ
ـرَ ،و ُأ َصـ ِّ
ـي َو َأ ْر ُقــدُ َ ،و َأ َتــزَ َّو ُج
َلـ ُ
ـوم َوأ ْف ِطـ ُ
ــس ِمنِّــي»
ــن َر ِغ َ
ــب َع ْ
الن َِّســا َءَ ،ف َم ْ
ــن ُســ َّنتِي َف َل ْي َ

 oوكذلــك إدارة الوقــت ،فقــد اهتــم هبــا
اإلســام وجعــل اإلنســان مســئو ً
ال عــن وقتــه

﴿وا ْل َع ْ ِ
ــر * إِ َّن
وحماســب ًا عليــه ،قــال اهلل تعــاىلَ :
نس َ
ِْ
ــان َل ِفــي ُخ ْ ٍ
ــر﴾ (ســورة العــر،)2-1:
ال َ

وقولــه صــى اهلل عليــه وســلمَ :
ـز ُ
ول َقــدَ ُم ا ْبـ ِ
ـن
«ال َتـ ُ
ــه َح َّتــى ُيس َ
ــد َر ِّب ِ
ــن ِع ْن ِ
الق َيا َم ِ
ــو َم ِ
ــن
ــأ َل َع ْ
ــة ِم ْ
آ َد َم َي ْ
ْ
َْ
خ ٍ
يــم
يــم َأ ْفنَــا ُهَ ،و َع ْ
ــسَ ،ع ْ
ــن َشــ َبابِ ِه ِف َ
ــن ُع ُمــ ِر ِه ِف َ
ا ُهَ ،و َمالِـ ِ
َأ ْب ـ َ
ـهَ ،و َمــا َذا
ـم َأ ْن َف َقـ ُ
ـن َأ ْيـ َ
ـه ِمـ ْ
ـن ْاكت ََس ـ َب ُه َو ِفيـ َ
َع ِمـ َ
ـم» حديــث غريــب( ،الرتمــذي ،ج،4:
ـل ِفي ـ َا َع ِلـ َ

(البخــاري ،ج ،7:ص ،2:رقــم احلديــث) 5063 :
وقــال اهلل تعــاىلَ ﴿ :يــا َبنِــي آ َد َم ُخـ ُ
ـم ِعنــدَ
ـذوا ِزي َنت َُكـ ْ
ُك ِّل َم ْس ِ
ــج ٍد َو ُك ُلــوا َو ْ َ
اش ُبــوا َو َل ُت ْ ِ
س ُفــوا﴾ (ســورة
األعــراف.)31:
o

ص190:رقــم احلديــث.)2416 :

وممــا تدعــو إليــه التنميــة أيضـ ًا اجللــوس مــع

اإلجيابيــن واالبتعــاد عــن األشــخاص الســلبيني ألن

تدعــو التنميــة لالهتــام بالصحــة اجلســانية

اإلنســان يتأثــر بمــن حولــه ،فقــد أتــى منهج اإلســام
باألمــر باالبتعــاد عــن الســلبيني ،قــال تعــاىلَ ﴿ :فـ َ
ـا
وضــوا ِف َح ِد ٍ
ــى َ ُي ُ
يــث َغ ْ ِ
ــر ِه
َت ْق ُعــدُ وا َم َع ُه ْ
ــم َح َّت ٰ

الطعــام والنهــي عــن أن يشــق املســلم عــى نفســه أو

الشــخص يتأثــر بمــن معــه ،واألمــر باجللــوس مــع

o

ألهنــا تنعكــس عــى الصحــة النفســية واإلســام مل

هيمــل هــذا اجلانــب بــل اهتــم بالصحــة اجلســدية

ــم﴾ (ســورة النســاء ،)140:ألن
ــم إِ ًذا ِّم ْث ُل ُه ْ
ۚ إِ َّن ُك ْ

مــن خــال توجيهــات النظافــة والطهــارة وآداب

اإلجيابيــن وهــم مــن يعرفــون اهلل وخيشــونه ،قــال
ــر َن ْف َس َ
يــن َيدْ ُع َ
ــون َر َّ ُبــم
ــع ا َّل ِذ َ
تعــاىلَ :
ــك َم َ
﴿و ْ
اص ِ ْ
ــه ۖ َو َل َت ْعــدُ َع ْين َ
ــي ُي ِريــدُ َ
بِا ْل َغــدَ ِاة َوا ْل َع ِ ِّ
َــاك
ون َو ْج َه ُ

حتميلهــا مــا ال تطيــق .قــال :صــى اهلل عليــه وســلم
«إِ َذا َ ِ َ
إل َن ِ
ـم َف ـ َ
ـس ِف ا ِ
اء»(البخــاري،
ش َب أ َحدُ ُكـ ْ
ا َي َت َن َّفـ ْ
ج ،1:ص ،42:رقــم احلديــث )153:وقــال « :مــا

ــم﴾ (ســورة الكهــف.)28:
َع ْن ُه ْ

مــأ آدمــي وعــاء رشا مــن بطــن .بحســب ابــن

آدم أكالت يقمــن صلبــه ،فــإن كان ال حمالــة فثلــث

o

لطعامــه وثلــث لرشابــه وثلــث لنفســه » هــذا حديــث

وتدعــو إىل قــوة اإلرادة يف حتقيــق اهلدف وهو

مبــدأ موجــود يف رشيعتنــا اإلســامية كــا يف قــول اهلل:
22

صاحل نعمان وخلود عبداهلل عيسى الرنيين :إدارة الذات وأثره على عقيدة املسلم :دراسة عقدية ميدانية

ـع َعــن ِذ ْك ـ ِر ال َّلــ ِ
﴿ ِر َجـ ٌ
ـه
ـار ٌة َو َل َب ْيـ ٌ
ـم ِ َتـ َ
ـال َّل ُت ْل ِهي ِهـ ْ
ـز َك ِ
ـا ِة َوإِي َتـ ِ
الصـ َ
اة ۙ َ َيا ُفـ َ
ـب
ـاء الـ َّ
ـون َي ْو ًمــا َت َت َق َّلـ ُ
َوإِ َقــا ِم َّ
ـوب َو ْ َ
ِفيـ ِ
ـار﴾ (ســورة النور،)37:يقــول
ـه ا ْل ُق ُلـ ُ
ال ْب َصـ ُ
الدكتــور عائــض القــرين يف كتابــه (ال حتــزن)« :إهنــا
إرادة اإليــان وقــوة اليقــن وســلطان التوحيــد ،إرادة
خبيــب بــن عــدي عندمــا ُرفــع عــى مشــنقة املــوت

فأنشــد:

ولســت أبــايل حــن أقتــل مســل ًام
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ــروا َمــا بِ َأ ُنف ِســ ِه ْم﴾ (ســورة
ــى ُي َغ ِّ ُ
َمــا بِ َق ْ
ــو ٍم َح َّت ٰ
الرعــد .)11:وهــذا املبــدأ الــذي تدعــو إليــه التنميــة

فيذكــرون أن التغيــر يبــدأ مــن الداخــل وأن أفــكار
الشــخص حتــدد حياتــه ،عــاد النبــي أعرابيـ ًا يتلــوى
مــن شــدة احلمــى فقــال لــهَ « :
س َع َل ْيـ َ
ور
ال َبـ ْـأ َ
ـك َط ُه ٌ
إِ ْن َشــا َء َّ ُ
ـور؟ َبـ ْ
حــى
ـي ُ َّ
الل « فقــال األعــرايبَ :ط ُهـ ٌ
ـل ِهـ َ
ـور َعـ َ
ـر ُه ُ
ـى َشـ ْـي ٍخ َكبِـ ٍ
الق ُبــور .فقــال النبــي:
َت ُفـ ُ
ر ُت ِزيـ ُ

«فنعــم إذن» (البخــاري ،ج ،9:ص ،139:رقــم

عــى أي جنــب كان يف اهلل مرصعــي»

احلديــث .)7470 :قــال الشــيخ الغــزايل(1996م)

رشيعتنــا ذم ملــن يقــول وال يفعــل قــال اهلل تعــاىلَ ﴿ :يــا
ــون َمــا َل َت ْف َع ُل َ
يــن آ َمنُــوا ِ َل َت ُقو ُل َ
ــر
َأ ُّ َيــا ا َّل ِذ َ
ون * َك ُ َ
َم ْق ًتــا ِعنــدَ ال َّلــ ِ
ـه َأن َت ُقو ُلــوا َمــا َل َت ْف َع ُلـ َ
ـون﴾ (ســورة

ورضيــت ،وإن شــئت جعلتهــا هــاك ًا وســخطت،

o

يف التنميــة الذاتيــة مــن ال يطبــق ال يتعلم ،ويف

الصــف.)3-2:
o

ويذكــر دائــا يف تطويــر الــذات تقبــل الطرف

اآلخــر بصفاتــه وطبائعــه  ،وقــد وجهنــا لذلك رســول
اهلل صــى اهلل عليــه وســلم قــد قــالَ :
ـن
ـر ْك ُم ْؤ ِمـ ٌ
«ل َي ْفـ َ
ُم ْؤ ِم َنـ ًة ،إِ ْن َكـ ِر َه ِم ْن َهــا ُخ ُل ًقــا َر ِ َ
ض ِم ْن َهــا َ
آخ َر»(مســلم،

ج ،2:ص ،1091:رقــم احلديــث.)1469 :

 oوممــا تدعــو إليــه التنميــة أال ينظــر الشــخص
إىل املــايض إال مــا يتعلــم منــه درس ـ ًا يدفعــه لألمــام،
روا ِف ْ َ
َ
ض َفت َُكـ َ
ال ْر ِ
ــم
ــم َي ِســ ُ
ـون َ ُل ْ
قــال تعــاىل﴿ :أ َف َل ْ
ــم ُع َ
ــوب َي ْع ِق ُل َ
ون ِ َبــا ۖ َفإِ َّ َنــا َل
ُق ُل ٌ
ــون ِ َبــا َأ ْو آ َذ ٌان َي ْس َ
َْ
ــار َو َلـ ِ
ــوب ا َّلتِــي ِف
ــكن َت ْع َمــى ا ْل ُق ُل ُ
َت ْع َمــى ال ْب َص ُ ٰ
الصــدُ و ِر﴾ (ســورة احلــج.)46:
ُّ
ــر
 oويقــول جــل شــأنه﴿ :إِ َّن ال َّلـــ َه َل ُي َغ ِّ ُ

رمحــه اهلل يف هــذا احلديــث« :بمعنــى أن األمــر خيضــع
لالعتبــار الشــخيص ،فــإن شــئت جعلتهــا تطهــر ًا
إن العمــل الواحــد بــا يصاحبــه مــن حــال نفــي
يتغــر تقديــره تغــر ًا كبــر ًا» (الغــزايل2010 ،م،

ص. ) 89:
o

كــا يذكــر فيهــا أن يعــدد اإلنســان إنجازاتــه

ليعــرف نفســه ويزيــد ثقتــه هبــا ،فقــد فعلــه النبــي
َ
ــي َ
ال
عليــه الصــاة والســام عندمــا قال«:أ َنــا ال َّنبِ ُّ
ـن َع ْبـ ِ
َكـ ِ
ـد ا ُمل َّط ِل ْب»(البخــاري1422 ،هـ،
ـذ ْبَ ،أ َنــا ا ْبـ ُ

ج ،4:ص ،31:رقــم احلديــث ،) 2864 :و(أنــا) هنــا

ال غــرور فيهــا وال اســتعالء ،بــل هــي لنــرة حــق
وفاحتــة عمــل لدعــم اإليــان وتعهــد بــأداء الواجب.
o

ومــن أهــم مــا تدعــو إليــه التنميــة هــو

حتديــد اهلــدف واملبــدأ .يقــول د .عبــد الكريــم بــكار

يف كتابــه (مدخــل للتنميــة املتكاملــة)« :إن املبــدأ

أشــبه بالنظــارة إذا وضعناهــا عــى أعيننــا فــإن كل
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يشء يتلــون بلوهنــا ،فصاحــب املبــدأ لــه طريقتــه

وصلــوا ملــا هــم عليــه.

1999م ،ص.)168:

عــى عقيــدة الفــرد

- 2اجلوانــب الســلبية يف تنميــة الــذات وأثرهــا

اخلاصــة يف الرؤيــة واإلدراك والتقويــم» (بــكار،

نكتفــي هبــذا القــدر اختصــار ًا ،ونقــول :إن
الديــن اإلســامي قــدم منهج ـ ًا متكام ـ ً
ا يبنــي الفــرد

فــن تطويــر الــذات والتــي اســتفاد منهــا الكثــرون

فعــل املتطرفــون يف الفــرق الدينيــة ،وال تفريــط كــا

وجعلتهــم يــرون احليــاة بشــكل أفضــل وبإجيابيــة،

ال أحــد ينكــر الفوائــد العديــدة التــي نجدهــا يف

وســاعدهتم يف ختطــي العديــد مــن العوائــق النفســية

واملجتمــع ولكــن بمنهجيــة التوســط فــا إفــراط كــا

ومنهــم مــن ســاعدهتم عــى حتقيــق النجــاح يف حياهتم

فعــل الغــرب املــادي.

فاإلســام منهــج حيــاة يعنــى بتدبــر شــؤون

اخلاصــة واملهنية،ولكــن انتشــار هــذه الظاهــرة وتعمق

هــو فــرد يف حتقيــق الســام الداخــي والتقييــم

حياولــون أن يظهــروا أنفســهم بأمجــل صــورة وأفضــل

البعــض فيهــا وخاصــة مــن فئــة الشــباب والذيــن

اإلنســان املاديــة والروحانيــة وتنظيمهــا مــن حيــث

روح إجيابيــة مقبلــة عــى احليــاة ،وكأهنــم مثــال حــي

اإلجيــايب للنفــس والرضــا عنهــا والثقــة هبــا وكســب

للنجــاح وكــال الشــخصية ،والعناويــن الرباقــة عــى

الــرزق وتنظيــم الوقــت ،ومــن حيــث هــو جــزء مــن

أغلفــة كتــب التنميــة البرشيــة والتــي يتصــور القــارئ

املجتمــع بتحقيــق النجــاح العمــي وتنظيــم العالقــات

مــن العنــوان بــأن هــذا الكتــاب هــو مفتــاح الســعادة

واملعامــات وتوزيــع املســؤوليات ،بــل اإلســام

والنجــاح ،جيعلنــا نفكــر يف إجيــاد حلــول هلــذه

يــؤدي ذلــك كلــه بأهــدى ســبيل مــع إعطــاء جوهــر

الظاهــرة حتــى نحافــظ عــى إجيابياهتــا وننميهــا وال

احليــاة احلــق وهــو عبــادة اهلل العبــادة احلقــة التــي حتقق
الســعادة الدنيويــة واألخرويــة مع ـ ًا كــا حققهــا ســيد

تكــر ســلبياهتا وتنتــر.

ويعــد هــذا املوضــوع نوع ـ ًا مــن التحــول الثقــايف

البرشيــة حممــد صــى اهلل عليــه وســلم .

وفــن إدارة الــذات فــن مجيــل ومفيــد إذا مــا عــرف

الــذي بــدأ يف الغــرب ثــم انتــر يف أنحــاء العــامل،

منــه يف حياتــه كأي علــم وأي فــن .فمعظــم العلــاء

غربيــة وماديــة بعيــدة عــن روحانيــة اإلســام  ،لذلــك

وقــد ظهــر هــذا الفــن بالشــكل احلــايل ونشــأ يف بيئــة

اإلنســان كيــف يأخــذ أفضــل مــا فيــه ويســتفيد

ليــس بغريــب أن يكــون فيهــا مــا خيالــف الرشيعــة

واملفكريــن والناجحــن هــم أنــاس عرفــوا كيــف

اإلســامية.

يديــرون ذواهتــم وتوصلــوا إىل مهاراهتــم وقدراهتــم

وجيــب أن نفــرق بــن مــا يقــوم عــى تنميــة الفــرد

وحققــوا هبــا أحالمهــم وطموحهــم ،وتغلبــوا عــى

وهتذيــب أفــكاره وإرشــاده إىل األســاليب الصحيحــة

الصعوبــات التــي واجهتهــم ،وعملــوا بجــد حتــى
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يف التفكــر وحــل املشــكالت ،والتــي تنمــي مهاراتــه

تعريفهــا)  ،وفلســفة االستشــفاء الرشقيــة والتــي تبنــى

اآلخريــن ،وبــن الــدورات التــي خيتلجهــا بعــض

وفلســفة التصــور الرشقــي للوجــود القائــم عــى

وتضبــط انفعاالتــه وتعلمــه التعامــل الصحيــح مــع

الغمــوض أو فيهــا مــن التلبيــس واملبالغــة واملخالفات
العقديــة.

فلــو تعلمنــا مثــ ً
ا دورات يف إدارة الوقــت

والتخطيــط والتنظيــم واإلدارة وحســن التعامــل مــع

الرؤســاء واملراجعــن ،أو دورات يف مهــارات اخلــط

عــى عقائــد إحلاديــة ،أبرزهــا فلســفة الطاقــة الكونيــة
إنــكار الصانــع والقــول بالفيــض ،ومجيــع الفلســفات
الفرعيــة هــي صــور متنوعــة للتعبــر عــن وحــدة
الوجــود وهــي مذهــب فلســفي ال دينــي يقــول بــأن

اهلل والطبيعــة حقيقــة واحــدة ،وأن اهلل هــو الوجــود
احلــق ،ويعتربونــه – تعــاىل اهلل عــا يقولــون علــو ًا

والتصميــم  ...الــخ ،فهــذا أمــر مطلــوب ومرغــوب.

كبــر ًا – صــورة هــذا العــامل املخلــوق ،أمــا جممــوع

درجــات خمتلفــة ،وحيتــاج إىل التدقيــق والتمحيــص،
فمثــ ً
ا :مــا يدخــل منهــا يف جمــال االستشــفاء،

يكــون هلــا وجــود قائــم بذاتــه ،وكان ســبب انتشــارها

(حركــة العــر اجلديــد) التــي رفضتهــا حتــى

باأللــوان واألحجــار الكريمــة والطاقــة الكونيــة

تتعــارض مــع النرصانيــة ،وإن الدخــول يف تعلــم هــذه

أمــا مــا تعــرض منهــا للنقــد والرفــض فهــو عــى

كــدورات الريكــي واليوغــا واأليورفيــدا والعــاج
واملاكروبيوتيــك مرفوضــة بشــكل كامل،ألهنــا

املظاهــر املاديــة فهــي تعلــن عــن وجــود اهلل دون أن

الكنائــس النرصانيــة بســبب عقائدهــا الباطنيــة التــي
الفلســفات خطــر عظيــم عــى العقيــدة اإلســامية

تفرعــت عــن الديانــات الرشقيــة اهلندوســية ( ديانــة
وضعيــة وثنيــة تنتــر يف اهلنــد ويطلــق عليهــا أيض ـ ًا

الديــن والقــول بوحــدة الوجــود (الرشــيد2011،م،

والتقاليــد التــي تشــكلت عــر مســرة طويلــة مــن

ال نرفضــه بالكليــة ،وال نســلم إليــه كل التســليم ،بــل

الربمهيــة ،وهــي جمموعــة مــن العقائــد والعــادات
القرون،وتضــم القيــم الروحيــة واخللقيــة إىل جانــب
املبــادىء القانونيــة والتنظيميــة متخــذة عــدد آهلــة

بحســب األعــال املتعلقــة بــكل إله)،والبوذية (فلســفة
وضعيــة ظهــرت يف اهلنــد بعــد الديانــة الربمهيــة
اهلندوســية وكانــت يف البدايــة تناهــض اهلندوســية

أمــا حاليــا هــي تعاليــم بــوذا خمتلطــة بــآراء فلســفية

وقياســات عقلية عــن الكــون واحلياة) والطاوية(ســبق

ملــا فيهــا مــن الوقــوع يف الــرك واالبتــداع يف
ص،) 612-611:أمــا مــا يدعو إىل النجــاح والتطوير
حيتــاج إىل عقــلٍ وا ٍع ناقــد يعــرف مــا يؤخــذ ومــا

يــرك.

وســنبدأ بمفهــوم العقــل الباطــن ،وهــو مــن

املصطلحــات التــي أثــارت اجلــدل واختلــف يف نفيــه

وإثباتــه وحتريمــه وإباحتــه ،وهــذا املفهــوم يطلــق عــى

معنيــن (مــارك2012 ،م) :

األول :العقــل الباطــن بمعنــاه النفــي الطبــي
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(الالشــعور) مثــل مــا خيــزن يف الالشــعور عنــد

الدرجــات ،وليــس دفعــة واحــدة ،فالواحــد ال يصــدر

ســلوك الفــرد وتفكريه،وقــد اســتخدمه األطبــاء

آخــر ،وهكــذا إىل آخــر مراتــب العقــول واألنفــس

عنــه إال واحــد ،ثــم يصــدر عــن هــذا الواحــد واحــد

اإلنســان مــن عوامــل وعمليــات ودوافــع تؤثــر يف

واألجســام (وهبــة2007،م ،ص.) 482:

العــرب املســلمون منــذ قديــم الزمــان ويســمى ذلــك

ولكــن هــذا ليــس املعنــى املســتخدم يف التنميــة

العــاج اإلحيائــي أو باإلحيــاء وهــي طريقــة اســتعملها

البرشيــة ،ألن املعنــى املطلــوب هــو برجمــة العقــل

كل مــن ابــن ســينا والــرازي يف عــاج األمــراض

الالواعــي ،ألنــه مــا يتحكــم بالعقــل الواعــي عــن

النفســية ،ويقــول د .عــي الــوردي يف كتابــه (خــوارق

طريــق االعتقــاد اجلــازم بأفــكار معينــة ليرتمجهــا

الالشــعور)« :إن الطريقــة احلديثــة يف اســتثامر العقــل

العقــل الواعــي إىل الواقــع ،واســتخدام ذلــك يف

الباطــن هــي طريقــة اإلحيــاء والتكــرار ،فاإلنســان

حتقيــق كل مــا يريــد اإلنســان مــن ثــراء وشــفاء مــن

يســتطيع أن يوحــي لنفســه ويكــرر عليهــا قبــل

أمــراض ،وحصــول عــى كل مــا يريــد يف احليــاة،

النــوم ويف أي وقــت ممــا يشــاء مــن معــاين يف ســبيل

وأن بمقــدور العقــل الباطــن أن يعمــل املعجــزات

حــل املشــاكل أو شــفاء األمــراض أو نــوال النجــاح»

والعجائــب يف حيــاة اإلنســان ،وكتــب العقــل الباطــن

(الــوردي2015 ،م ،ص.)176:

الثــاين :املعنــى الفلســفي الباطنــي ،ولــه أكثــر

واجلــذب والربجمــة اللغويــة تذكــر مــن العبــارات

ربطــه باملعرفــة الباطنيــة ،مثــل مــا يذكــر عنــد أهــل

التنميــة هــي مــا يرفضــه الشــخص الواعــي العاقــل .

الغريبــة التــي تبالــغ يف تصويــر إمكاناتــه يف كتــب

مــن معنــى ،وال يرتبــط بمفهــوم واحــد ،فالبعــض

يقــول جوزيــف يف كتابــه (قــوة عقلــك الباطــن):

التصــوف كالفــارايب وابــن ســينا ،وهــو مــا يســمونه

«إنــك إذا اعتقــدت يف قــوة الشــفاء الكامنــة يف نــوع

بالعقــل الفعــال ،وأنــه يمــر بمراحــل متدرجــة إىل

معــن مــن املــاء فإنــك حتصــل عــى النتائــج بســبب

أن يصــل ملرحلــة الفيــض واإلهلــام ،وهــي الســعادة

قــوة االفــراض واإلحيــاء الــذي دخــل عقلــك

التــي ال تبلغهــا إال النفــوس الطاهــرة ،والفيــض

الباطــن ،فإنــه هــو الــذي ينفــذ عمليــة الشــفاء»

هــو مقولــة فلســفية ترتبــط بالنظــرة اجلدليــة للعــامل،

(مــريف2004،م،ص.)55:

أي إهنــا حتــاول تفســر العالقــة بــن العــامل املفــارق

أمــا الربجمــة اللغويــة فتقــول عنهــا د .فــوز كــردي

والعــامل املــادي املحســوس .ويقــوم مذهــب الفيــض

يف كتاهبــا (حقيقــة الربجمــة اللغويــة العصبيــة)« :إنــه

عــى القــول إن املوجــودات صــدرت أو فاضــت عــن

مــن الصعــب تعريــف الربجمــة؛ ألن الذيــن بدؤوهــا

األول ،أي اهلل ،كــا يفيــض النــور عــن الشــمس .وقــد

والذيــن ســامهوا يف إخراجهــا اســتخدموا لغــة

فاضــت هــذه املوجــودات عــن اهلل وفــق نظــام مرتاتب
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غامضــة مبهمــة غــر واضحــة ،ولذلــك الربجمــة تعنــي

 -أنــه يدعــو إىل تــرك العمــل واالعتــاد عــى

الربجمــة أهنــا تســاعد اإلنســان عــى التغيــر بتعليمــه

 -فيــه ادعــاء بــأن اإلنســان يملــك قــدرات

الرتكيــز املزعــوم لتحقيــق اهلــدف.

أشــياء كثــرة خيتلــف فيهــا النــاس ،ويدعــي أهــل

مطلقــة وإمكانــات خارقــة متكنــه مــن خلــق

كيــف يربمــج دماغــه ،فيقولــون :إننــا أعطينــا أدمغــة
ومل ُن َ
عــط معهــا دليــل تعليــات التشــغيل ،فالربجمــة

األحــداث حولــه وخلــق فعلــه بنفســه.
 فيــه دعــوة للتعلــق بالكــون رغبــ ًة وســؤا ًال
وطلبــ ًا.

اللغويــة العصبيــة تقــدم لــك دليــل مســتخدم للدماغ،
ولذلــك يطلــق عليهــا أحيانــ ًا برامــج الدمــاغ»

 -معــارض لعقيــدة القضــاء والقــدر ،وكأن

(كــردي1425 ،هـــ ،ص. )8:

وتفتقــر الربجمــة اللغويــة للمنهــج العلمــي ،ولذلك
مل جتــد ترحيبـ ًا يف األوســاط العلميــة فهــي مبنيــة عــى

مشــاهدات ليــس هلــا مصداقيــة يف اإلحصائيــات
جتعلهــا مقبولــة علميـ ًا ،ومل يعــرف هبــا كعلــم يــدرس
يف اجلامعــات وال عــاج يف املستشــفيات ،وأكثــر مــا

ذكــر يف الربجمــة مــن فوائــد لــه أســس موجــودة يف
األدلــة الرشعيــة مثــل اإلحيــاء والتكــرار واملشــاركة

اإلجيابيــة (القدومــي( ،د.ت) ،ص،)71 ،41-40:

وهلــذا ال بــد مــن قــراءة فاحصــة ودقيقــة هلــذا العلــم

ثــم صياغتــه بطريقــة تتفــق مــع الرشيعــة اإلســامية.
أمــا قانــون اجلــذب فقــد ورد يف كتــاب الــر « كل

يشء يف حياتــك فأنــت قمــت بجذبــه إىل حياتــك وقــد
انجــذب إليــك عــن طريــق الصــور التــي احتفظــت

هبــا يف عقلــك ،أي مــا تفكــر فيــه أيــا كان الــيء
الــذي يــدور يف عقلــك فإنــك جتذبــه إليــك» (بايــرن،

(د.ت) ،ص.)9:

وأهــم األســباب التــي ألجلهــا انتقــد قانــون

اجلــذب:

اهلل مل يكتــب مقاديــر اخلالئــق (العجــري ،

2008م ،ص. )3-2:

إن تأثــر هــذا القانــون عــى إيــان الشــخص

بالقضــاء والقــدر وتعلقــه بالكــون ليحقــق لــه طلبــه
هــو بــا شــك خمالــف للعقيــدة اإلســامية التــي

تتضمــن أن اهلل ســبحانه وتعــاىل خيلــق أفعــال العبــاد،
ــم َو َمــا َت ْع َم ُل َ
ــون﴾
﴿وال َّل ُ
قــال اهلل تعــاىلَ :
ـــه َخ َل َق ُك ْ

ـه
(ســورة الصافــات ،)96:وقــال جــل جاللــه﴿ :ال َّلــ ُ
ش ٍء َو ِكيـ ٌ
ـو َعـ َ ٰ
ـى ُك ِّل َ ْ
ـق ُك ِّل َ ْ
َخالِـ ُ
ـل﴾ (ســورة
ش ٍء ۖ َو ُهـ َ
الزمــر ،)62:واملتضمنــة اإليــان بالقضــاء والقــدر،

وأن اهلل كتــب كل يشء يف اللــوح املحفــوظ ،قــال
تعــاىل﴿ :إِ َّنــا ُك َّل َ ْ
ش ٍء َخ َل ْق َنــا ُه بِ َقــدَ ٍر﴾ (ســورة القمــر:
ــة ِف ْ َ
ــاب ِمــن ُّم ِصي َب ٍ
ال ْر ِ
ض
 ،)49وقــالَ ﴿ :مــا َأ َص َ
َو َل ِف َأ ُنف ِس ُــك ْم إِ َّل ِف ِكت ٍ
ب َأ َهــا ۚ
َــاب ِّمــن َق ْبــلِ َأن َّن ْ َ
ـى ال َّلــ ِ
إِ َّن َٰذلِـ َ
ـك َعـ َ
ـر﴾ (ســورة احلديــد،)22 :
ـه َي ِسـ ٌ
وقــد ورد عــن رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم
ــاءَ ،و َ
َ
ــر ُّد ال َق َضــا َء إِ َّ
الع ْمــ ِر
ال الدُّ َع ُ
ال َي ِزيــدُ ِف ُ
«ال َي ُ
إِ َّ
الب»حديــث حســن غريــب (الرتمــذي ،ج،4:
ال ِ ّ
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ص ،16:رقــم احلديــث )2139 :فنحــن كمســلمني

َِ
اك ِ َ
َ
ل َحـ ٍ
ـس َذ َ
ل ْمـ ِر ْ ُال ْؤ ِمـ ِ
ـد
ـر ُه ُك َّلـ ُ
ـه َخـ ْ ٌ
ـرَ ،و َل ْيـ َ
ـن ،إِ َّن أ ْمـ َ
ـك َرَ ،فـ َ
س ُاء َشـ َ
ـك َ
ـه،
ـرا َلـ ُ
إِ َّل لِ ْل ُم ْؤ ِمــن ،إِ ْن َأ َصا َب ْتـ ُ
ان َخـ ْ ً
ـه َ َّ
ـر َفـ َ
ـك َ
ـه َ َّ
ـه» (مســلم،
ـرا َلـ ُ
َوإِ ْن َأ َصا َب ْتـ ُ
ض ُاءَ ،صـ َ َ
ان َخـ ْ ً

وال نســتطيع حــر النقــد الــذي تعرضــت لــه
التقنيــات الســابق ذكرهــا ،كونــه كثــر جــد ًا ومفصل،

يقــول الدكتــور ســتيفن برايــرز (طبيــب نفــي

بريطــاين متخصــص يف علــم النفــس ولــه عــدد مــن

الوثيــق بتنميــة الــذات ذكرنــا أهــم مــا فيهــا ،أمــا

بعــض املبالغــات وذكــر يف كتابــه هــذا  123أســطورة

مأمــورون بالتفــاؤل والدعــاء واللجــوء هلل ،فقــد
يســتجيب اهلل الدعــاء ويــرد القضــاء بمشــيئته جــل

ج ،4:ص ،2295:رقــم احلديــث.)2999:

وعــا.

الكتــب يف تطويــر الــذات ولكنــه أراد أن يوضــح

وألنــه ليــس ضمــن حمــور البحــث ،ولكــن الرتباطهــا

مــن خرافــات تطويــر الــذات )يف كتابــه (نســف

تطويــر الــذات واالنغــاس فيــه ،فنذكــر ســلبياته

خرافــات جيــل املســاعدة الذاتيــة)« :أننــا نضــع

يف عــدد مــن النقــاط جــاءت بعــد جتربــة شــخصية

أنفســنا حتــت ضغــوط هائلــة ملواصلــة الســر حتــى

واســتقراء ودراســة ميدانيــة يف اســتبيان وزع عــى
حــوايل  640شــخص ًا ،وهــي كالتــايل:

عندمــا ال تتطــور األمــور ،ينبغــي أن تكــون احليــاة

لدرجــة يشــعر هبــا اإلنســان أن بإمكانــه فعــل أي
يشء ،خصوصــ ًا مــن يتعمــق هبــا وحيقــق نجاحــات

والتثبــت مــن عالمــات القــوة الكبــرة ،ومــع ذلــك
فأحيانــ ًا مــا حتتــاج إىل معرفــة الوقــت املناســب

 .1كوهنــا تبالــغ يف تعظيــم قــدرات اإلنســان

غــر ضاغطــة بقــوة ،فقــد يعتقــد البعــض أن الصمــود

لالنســحاب ،واالنســحاب فعــ ً
ا لقــوة أعظــم».

كبــرة ،ويذكــر ذلــك يف كثــر مــن العبــارات

(برايــرز2014 ،م ،ص )147:وهــذا صحيــح إذا كان
الشــخص بعيــد ًا عــن اهلل وعــن العقيــدة الصحيحــة.

املوجــودة يف كتــب تنميــة الــذات ،مثــل( :فــك قيــود

املعجــزة الفاعلــة) (مــريف2004،م،ص( )4:أيقــظ

وعــى االجتــاه املعاكــس قــد تقــوي األنــا الذاتيــة

العمــاق الــذي بداخلــك)( ،أعظــم اكتشــاف هــذا

إذا زاد الشــخص وبالــغ يف ذلــك ممــا جيعلــه يعتقــد يف

القــرن هــو معرفتنــا بــأن اإلنســان يســتطيع تغيــر

قوتــه وقدرتــه ،فيؤثــر عــى توكلــه عــى اهلل واســتعانته

مســتقبله بمجــرد تغيــر اعتقاداتــه) (عرفــة2014 ،م،

بــاهلل قبــل البــدء بــأي عمــل .ويف االســتبيان املقــدم

ص .)19:وهــذا األمــر قــد يؤثــر عــى الشــخص

كانــت كالتــايل:

مــن عــدة نواحــي ،أوهلــا أن هــذا قــد جيعــل اإلنســان

 %54أجابــوا بـــ(ال) ،وهــذا جيــد و % 27قالــوا

يعيــش حتــت ضغــط نفــي إذا مل يســتطع حتقيــق

نعــم ،و %19قالــوا إىل حــد مــا .وهــذا يعنــي وجــود

أهدافــه أو مــا يطلــب منــه ،ولكــن يف رشيعتنــا

تأثــر عــى التــوكل عــى اهلل واالســتعانة بــاهلل تتــدرج

«ع َج ًبــا
حديــث رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم َ
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مــن البدايــة وحتــى  ،%48وهــذه نســبة كبــرة إذا
ُذكــرت يف موضــوع مهــم يف العقيــدة وهــو التــوكل

والركــون إليهــم ممــا يتنــاىف مــع معنــى التــوكل عــى
احلقيقــي والصــادق وهــذا ِ
يوجــد حاجــز ًا بــن
اهلل
ّ

التــي جيــب أن متــأ قلــب املســلم.
ــو َّك ْل َع َل ْي ِ
ــه﴾ (ســورة
قــال تعــاىلَ ﴿ :ف ْ
اع ُبــدْ ُه َو َت َ
ــم
هــود ،)123:وقــال جــل جاللــهَ :
﴿وا ْذ ُكــ ِر ْ
اس َ
ـل إِ َل ْيـ ِ
َر ِّبـ َ
ـه َت ْبتِيـ ً
ـك َو َت َب َّتـ ْ
ـر ِق َو ْالَغْ ـ ِر ِ
ـا * َّر ُّب ْالَـ ْ ِ
ب َل

أن حيــرص أن يســتعني بــاهلل وذكــر اهلل ويدعــو اهلل قبــل
اإلنســان ونجاحاتــه جيــب أال يغــر بذاتــه وأن جيعــل
هــذه القــوة والنجــاح دافع ـ ًا أكــر حلمــد اهلل وشــكره

ـو َّك ْل َعـ َ
ـن َح ْيـ ُ
ـى
* َو َي ْر ُز ْقـ ُ
ـث َل َ ْيت َِسـ ُ
ـه ِمـ ْ
ـب ۚ َو َمــن َي َتـ َ
ال َّلــ ِ
ـو َح ْس ـ ُب ُه﴾ (ســورة الطــاق.)3-2:
ـه َف ُهـ َ

فاطــر ،)15:وليعلــم أنــه مهــا نجــح وعظمــت

واالســتعانة،والتوكل هــو أهــم العبــادات القلبيــة

ـو َف َّ ِ
ـذ ُه َو ِكيـ ً
اتـ ْ
ـا﴾ (ســورة املزمــل،)9-8:
إِ َل ٰــ َه إِ َّل ُهـ َ
﴿و َمــن َي َّتـ ِ
ـه َ ْم َر ًجــا
ـق ال َّلـ ـ َه َي َْعــل َّلـ ُ
وقــال ســبحانهَ :

والتــوكل هــو صــدق االعتــاد عــى اهلل يف تســيري

العبــد والتــوكل عــى اهلل تعــاىل فيجــب عــى املســلم

أي عمــل مــع األخــذ باألســباب ،ومهــا بلغــت قــوة

واســتعامهلا يف مرضاتــه جــل وعــا.
ونذكــر قــول اهلل تعــاىلَ ﴿ :يــا َأيــا ال َّن ُ َ
ــم
ُّ َ
ــاس أن ُت ُ
ـر ُاء إِ َل ال َّلــ ِ
ـي ْ َ
ال ِميدُ ﴾ (ســورة
ـه ۖ َوال َّلــ ُ
ـه ُهـ َ
ا ْل ُف َقـ َ
ـو ا ْل َغنِـ ُّ
مهاراتــه وقدراتــه أنــه فقــر هلل عــز وجــل ،وهــو

مضــار
األمــور ،واســتجالب املصالــح ،ودفــع
ّ
الدنيــا واآلخــرة ،فيكــون العبــد واثقــ ًا ممــا عنــد اهلل
تعــاىل ،وراضيــ ًا بــه ،ويائســ ًا ممّــا يف أيــدي النــاس،
(و َع َ
ــى اللَّ ِ َفت ََو َّك ُلــو ْا إِن ُكن ُتــم ُّم ْؤ ِمنِــنَ )
قــال تعــاىلَ :

هلل أو توكلــه عليــه واالســتعانة بــه.

يونــس: 4)8 .وهــو أشــمل وأعــم مــن االســتعانة؛

برامــج وكتــب تطويــر الــذات  ،وهــذا األمــر ليــس

ـم آ َمن ُتــم
(ســورةاملائــدة23:) ،وقــال تعــاىل ( :إِن ُكن ُتـ ْ
ــه َت َو َّك ُلــو ْا إِن ُكن ُتــم ُّم ْس ِ
بِــاللَّ ِ َف َع َل ْي ِ
ــل ِمنيَ )(ســورة
ألنــه يكــون عــى طلــب املنافــع ودفــع املضــار،

واالســتعانة تكــون عــى العــادة ،ومهــا عبادتــان

ضعيــف أمــام عظمــة اهلل تعــاىل ،كــا قــال اهلل:
نس ُ
﴿و ُخ ِلــقَ ْ ِ
ــان َض ِعي ًفــا﴾ (ســورة النســاء،)28:
َ
ال َ
وأال يســمح أن يكــون ذلــك ســبب ًا يف ضعــف افتقــاره

 .2ركــز تطويــر الــذات بصورتــه احلاليــة
عــى النجــاح الدنيــوي فقــط ،ويبــدو واضحــ ًا يف
بمســتغرب ،حيــث إن بدايتــه ونشــأته يف جمتمعــات

غربيــة ،فنجدهــا تدعــو إىل الكســب املــادي الرسيــع

مرتبطتــان ،وال جيــوز أن يــرف منهــا يشء لغــر
ـاك َن ْع ُبــدُ َوإِ َّيـ َ
اهلل ،قــال اهلل﴿ :إِ َّيـ َ
ـاك َن ْسـت َِعنيُ ﴾ (ســورة

إدارات أو رشكات أو نجــاح درايس ،ومــا إىل ذلــك،

بالغــرور والزهــو فتشــعر بأهنــا ليســت بحاجــة أحــد

تركــز عــى النجــاح الدنيــوي وهتمــل النجــاح

الفاحتــة .)5:ومــن عوائــق التــوكل إصابــة النفــس
أو االعتــاد عــى املخلوقــن يف قضــاء احلاجــات

والنجاحــات التــي هــي عبــارة عــن مناصــب أو

ويف االســتبيان جــاء الســؤال :هــل التنميــة الذاتيــة
األخــروي؟ فكانــت اإلجابــة لنســبة  %70هــي أهنــم
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يرفضــون تركيزهــا عــى النجــاح الدنيــوي وإمهاهلــا

 .3إن االنغــاس يف تنميــة الــذات قــد جيعــل

و %11يــرون ذلــك ،وهــي نســبة قليلــة إذا عرفنــا أن
كثــر ًا مــن العلــاء واملفكريــن واملؤثريــن يف املجتمــع

أو بــدون وعــي قــد جتعــل منــه التنميــة بمبادئهــا

اإلنســان يعتقــد بأنــه خيلــق أفعــال نفســه ،إذ أنــه بوعي

النجــاح األخــروي ،ويــرى  %18ذلــك إىل حــد مــا،

وكالمهــا املــادي اجلــاف مــن اإليــان والعبوديــة،
وخصوصــ ًا عندمــا يكــون مــن كتــب مرتمجــة أو

اإلســامي هــم أشــخاص عرفــوا ذاهتــم وأهدافهــم

مدربــن غــر مؤهلــن رشعيــ ًا؛ ففيهــا مــا يقنــع

واســتفادوا مــن هــذا الفــن ،والبحــث عــن النجــاح

اإلنســان بقدرتــه عــى فعــل مــا يريــد ،فمــن أهــم

يف الدنيــا أمــر مــروع يف الديــن اإلســامي فقــد أمــر
﴿و َل
بالعمــل واجلــد واالجتهــاد ،قــال اهلل تعــاىلَ :

مبادئهــا إقنــاع اإلنســان بقدراتــه اهلائلــة التــي متكنــه

ولكــن دون أن ينســى أن اهلــدف األســايس هــو رضــا

املقــدم عــى وجــود هــذه الفكــرة مــا يزيــد عــن %47

ـس َن ِصي َبـ َ
ـن الدُّ ْن َيــا﴾ (ســورة القصــص،)77:
ـك ِمـ َ
َتنـ َ

مــن الوصــول ألهدافــه ،وقــد وافــق يف االســتبيان
منهــم ( %20.2أجابــوا بنعــم ،و %27.2إىل حــد مــا)

اهلل الــذي هــو ســبب فــاح املســلم يف الدنيــا واآلخرة،

و %52.7رفضــوا هــذا الــرأي وأجابــوا بــا ،وهــذه

إلن املســلم احلــق يعــرف أن هــذه الدنيا دار عبــور وأن

نســبة كبــرة إذا ذكــرت يف موضــوع يمــس عقيــدة

الــدار اآلخــرة هــي دار القــرار ،وأن النجــاح احلقيــق
هــو الفــوز يف اآلخــرة ،يقــول اهلل جــل جاللــهَ ﴿ :ف َأ َّمــا
ــه بِ َي ِمينِ ِ
ــب ِح َســا ًبا
ــن ُأ ِ َ
وت ِكتَا َب ُ
اس ُ
َم ْ
ــو َف ُ َي َ
ــه * َف َس ْ
ــب إِ َ ٰل َأ ْه ِل ِ
ــن
را * َو َين َق ِل ُ
ورا * َو َأ َّمــا َم ْ
ــر ً
َي ِســ ً
ــه َم ْ ُ
ــورا *
ُأ ِ َ
وت ِكتَا َب ُ
ــو َف َيدْ ُعــو ُث ُب ً
ــه َو َرا َء َظ ْهــ ِر ِه * َف َس ْ
ـى َسـ ِ
َو َي ْصـ ٰ َ
ريا﴾ (ســورة االنشــقاق ،)12-7:فمــن
ـع ً

اإلنســان.

وهــذا مــن النقــاط املأخــوذة عــى أســاليب تنميــة

الــذات يف العــر احلــايل ،وقــد ذكــر الدكتــور ســتيفن
برايــرز أن مؤلفــي كتــب مســاعدة الــذات يريــدون أن

نتبنــى قناعــة أنــه «ال يوجــد إنســان حــي ال يســتطيع

فرحتــه واستبشــاره ينقلــب إىل أهلــه مــرور ًا ويقــول
ـت َأنِّ ُمـ َ
ـا ٍق
ـر ُءوا ِكتَابِ َي ـ ْه * إِنِّ َظنَنـ ُ
هلــمَ :
﴿هــاؤُ ُم ا ْقـ َ
ـة َعالِ َيـ ٍ
ـة * ِف َج َّنـ ٍ
اض َيـ ٍ
يشـ ٍ
ـة َّر ِ
ـو ِف ِع َ
ـة﴾
ِح َســابِ َي ْه * َف ُهـ َ

أن يفعــل أكثــر ممــا يعتقــد أنــه يســتطيع أن يفعلــه»
ويذكــر أن هــذه الفكــرة تريــح اإلنســان ألنــه يعتقــد

أن لديــه نبــع كبــر مــن القــدرات ،ومــن املؤكــد أن

بعــض النــاس يســتطيعون إنجــاز أشــياء مذهلــة،
وأن قــوة اإلرادة والعزيمــة اهلائلــة غالبــ ًا مــا متثــل

(ســورة احلاقــة ،)22-19:وأن يعلــم أن الفشــل
والنجــاح أمــر طبيعــي يمــر بــكل إنســان ،فــا حيــزن

جــزء ًا أساســي ًا مــن املعادلــة ،ولكــن توزيــع قــوة

وال يضيــق عــى مــا فاتــه مــن أمــر الدنيــا ألن للمؤمــن
ــر
راحــة أبديــة يف اآلخــرة بــإذن اهلل َ
ــر ُة َخ ْ ٌ
﴿و ْال ِخ َ

اإلرادة والعزيمــة والرتكيــز بــن البــر مثــل توزيــع

َو َأ ْب َقــى﴾ (ســورة األعــى.)17:

أي هبــة أخــرى مثــل الــذكاء واجلــال ،وأن هــؤالء
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االســتثنائيني هــم عملــوا لســاعات طويلــة فحســب.

العبــد عــى حصــول هــذا الفعــل بالتوفيــق

أن اإلرادة والقــدرة ختتلــف مــن شــخص آلخــر،

واإلرادة الكونيــة هــي املشــيئة التــي ال خيــرج عنهــا
أحــد ،وتعنــي أن اليشء شــاءه اهلل قــدر ًا أو كونـ ًا ،وكل

(برايــرز2014 ،م ،ص ،)141-139:وهــذا يعنــي

وهــذا معــروف ومالحــظ يف واقــع احليــاة ،فالبــر

خيتلفون،فالبعــض مــع حتقيــق النجــاح والتفــوق قــد
يصيبــه الغــرور ،وقــد يعتقــد أن عنــده القــدرة عــى

فعــل مــا يريــد ،وهــذا مــا جيعلــه يعتقــد بوعــي منــه أو

بــا وعــي أنــه خيلــق أفعــال نفســه ،فــإن كان بوعــي
منــه فقــد وقــع فيــا خيالــف العقيــدة اإلســامية ،وإن

كان دون وعــي منــه فقــد يدخــل يف عقيدتــه ضعــف،
وأقــل مــا فيهــا عــدم االفتقــار إىل اهلل والتــرع إليــه

يف طلــب العــون وتيســر األمــور واالســتعانة بــه
واعتقــاد أن كل أعاملــه مــن تســخري اهلل وتوفيقــه،

فالفعــل ال يكــون إال بثالثــة أشــياء هــي( :الطحــاوي،

2014م ،ج ،2ص.)261- 236 :

أ .القــدرة التامــة التــي حيصــل هبــا الفعــل،
مثــل البــر للقــراءة ،فاألعمــى ليســت لديــه
القــدرة عــى القــراءة.

وبعــدم املعــارض.

مــا يفعلــه العبــد مــن خــر أو ســوء فهــو مل حيصــل
ابتــدا ًء منــه دون قــدر ســابق بــل قــدرة اهلل عليــه وكان

يف علــم منــه وكتبــه عليــه وأعانــه عليــه بــاألدوات
والقــدرة واإلرادة (الســابق ،ج ،2 :ص) 242:
ــم َو َمــا َت ْع َم ُل َ
ــون﴾
﴿وال َّل ُ
يقــول اهلل تعــاىلَ :
ـــه َخ َل َق ُك ْ

ــو َشــا َء َر ُّب َ
ــك
(ســورة الصافــات ،)96:وقــالَ :
﴿و َل ْ
ــن َمــن ِف ْ َ
ــم َ ِ
ال ْر ِ
نــت ُت ْكــ ِر ُه
ج ًيعــا ۚ َأ َف َأ َ
َل َم َ
ض ُك ُّل ُه ْ
ـى َي ُكو ُنــوا ُم ْؤ ِمنِــنَ * َو َمــا َك َ
ان لِ َن ْفـ ٍ
ـس َأن
ال َّنـ َ
ـاس َح َّتـ ٰ
ـن إِ َّل بِـإِ ْذ ِن ال َّلــ ِ
ـس َعـ َ
ـه ۚ َو َي َْعـ ُ
ـن َل
ـى ا َّل ِذيـ َ
ُت ْؤ ِمـ َ
الر ْجـ َ
ـل ِّ

َي ْع ِق ُلـ َ
ـون﴾ (ســورة يونــس ،)100-99:وقــال تعــاىل:
ـت َو َلــ ِ
ـك َّن ال َّلــ َه َر َمى﴾ (ســورة
ـت إِ ْذ َر َم ْيـ َ
﴿و َمــا َر َم ْيـ َ
َ
ٰ
َ
ــر ُه
األنفــال )17:وقــال جــل جاللــه﴿ :إِ َّنــ َا أ ْم ُ
َ
ــيئًا َأن َي ُق َ
ــه ُكــن َف َي ُك ُ
ــون﴾ (ســورة
ــول َل ُ
إِ َذا أ َرا َد َش ْ
يونــس ،)82:فــاهلل هــو اخلالــق للفعــل ،وأعطــى

ب .اإلرادة اجلازمــة غــر املــرددة ،والتــي تكــون
مــع القــدرة ،مثــ ً
ا شــخص يريــد الســفر

العبــد إرادة وقــدرة ،وهــي اإلرادة الرشعيــة التــي
يفعــل هبــا الفعــل ،خــر ًا أو رش ًا.

ليــس معهــا قــدرة فــا يتحقــق الفعــل.

بإيــان وعقيــدة راســخة بــأن اهلل قــدر لــه ذلــك،

ولكــن ليــس لديــه مــال ،فلديــه إرادة ولكــن

فعــى املســلم أن يعمــل ويبــذل األســباب ولكــن

ج .مشــيئة اهلل ســبحانه وتعــاىل حصــول هــذا

وأن مــا عنــده مــن إرادة وقــدرة هــي مــن هتيئــة اهلل

ومشــيئة اهلل كونيــة يف هــذا ،إذا شــاء أن يكــون

االســتعانة بــاهلل والتــوكل عليــه يف كل أمــر مــن أمــور
ــن لِ َ ْ
ــي ٍء
﴿و َل َت ُقو َل َّ
حياتــه ،ألن اهلل تعــاىل يقــولَ :

الفعــل ،فــا شــاء كان ومــا مل يشــأ مل يكــن،
الفعــل ممــن عنــده قــدرة وإرادة فإنــه يعــن

لــه وإرادة اهلل ســبحانه وتعــاىل ،وعليــه أال يــرك
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إِنِّ َف ِ
اعٌــل َٰذلِـ َ
ـه﴾ (ســورة
ـك َغــدً ا * إِ َّل َأن َي َشــا َء ال َّلــ ُ
الكهــف ،)24-23:ويقــول عــز وجــل﴿ :إِ َّيـ َ
ـاك َن ْع ُبــدُ
َوإِ َّي َ
ــاك َن ْســت َِعنيُ ﴾ (ســورة الفاحتــة.)5:

ال نقصــد قانــون اجلــذب بشــكله ومعتقــده الفلســفي

مــن أقــوى مــا تدعــو إليــه تنميــة الــذات ،ويقصــد

تفكــر بــه ســتحصل عليــه ،وهــذا ال يعــارض اإليــان

كل االحتــاالت األخــرى.

وقــد يفــرق البعــض بينهــا وبــن التفكــر فيقــول:

( .4إن مــا تفكــر بــه ســتحصل عليــه) هــذه العبارة

الرشقــي ومــا فيــه مــن قــوة كونيــة ،ولكــن جمــرد مــا
بالقضــاء والقــدر.

هبــا أن اإلنســان إذا فكــر يف أمــر إجيــايب ســيحصل
عليــه ،ســوا ًء كان مــا ً
ال أو نجاحــ ًا أو حتقيــق هــدف

ويف االســتبيان  %60ذكــروا أن هــذه الفكــرة ال

خســارة يشء معــن فإنــه حيصــل لــه ،وهــذه الفكــرة

بأنــه يؤثــر ،و %14.5ذكــروا أنــه يؤثــر إىل حــد مــا،

تؤثــر عــى اإليــان بالقضــاء والقــدر ،و %25.5ذكروا

 ...الــخ ،وإذا فكــر بأمــر ســلبي كحصــول مكــروه أو

بمعنــى أن  %40يذكــرون وجــود تأثــر هلــذه الفكــرة،

أشــبه بقانــون اجلــذب الــذي ذكــر يف كتــاب الــر

فــكأن اإلنســان حيــدد قــدره عــر مــا يفكــر بــه ،مــن

وانتــرت يف مجيــع موضوعــات تنميــة الــذات ،وهــي

خــال عالقــة بــن العقــل والكــون بمعــزل عــن فعــل

خطــأ عقــدي مرفــوض يف اإلســام ،وقــد حتــدث

اهلل وإرادتــه ،وهــذا انحــراف عقــدي خطــر ،ال بــد أن

عنهــا الدكتــور برايــرز فقــال« :واملعنــى الضمنــي
الــذي قــد نخــرج بــه أن كل إنســان مســؤول متامــ ًا

يعيــه املســلم حتــى ال يقــع فيه،فاعتقــاد اإلنســان أنــه
إذا فكــر بــيء ســيحصل عليــه ،ســوا ًء كان خــر ًا أو

عــن مصــره ،ورأيــي الشــخيص أن فكــرة أن البعــض

رش ًا مثــل مــن يفكــر أنــه ســيخرس يف الصفقــة الفالنيــة

قــد يكونــون مســتعدين للكــوارث واملعانــاة بغيضــة
جــد ًا ،وأنــا كعــامل نفــس أقــر متام ـ ًا بأننــا مجيع ـ ًا لدينــا

فإنــه ســيخرس ،أو مــن يفكــر أنــه ســربح أو ينجــح

اســتحضار الفيضانــات أو املجاعــات أو الطاعــون

والقــدر ،وهــو أشــبه بالقدريــة الذيــن ينكــرون علــم

فإنــه ســيحدث ،فهــذا مناقــض لإليــان بالقضــاء

بواعــث لتدمــر الــذات ،ومــع ذلــك فمــن املؤكــد أن

اهلل ،وباملعتزلــة (إحــدى الفــرق اإلســامية اعتمــدت

يتجــاوز نطــاق أفــكار أعتــى املــرىض النفســيني،

أليــس كذلك؟»(.برايــرز2014 ،م ،ص)145-153:

عــى العقــل املجــرد يف فهــم العقيــدة اإلســامية

فبمقــدور هــذا النســق املعتقــدي عــى حــد قولــه

انحرافهــا عــن عقيــدة أهــل الســنة واجلامعــة) الذيــن

لتأثرهــا ببعــض الفلســفات املســتوردة ممــا أدى إىل

ويذكــر أن ادعاءاهتــم هــذه حمصنــة ضــد الدحض،

يقولــون إن اهلل ال يقــدر عــى اهلدايــة وال يقــدر عــى

تربيــر كل مــا ينتــج عنــه ،فــإذا مل حتصــل عــى مــا

خلــق أفعــال العباد،فاألصــل الثــاين مــن األصــول

طلبتــه فهــذا ألنــك مل تركــز تفكــرك بــا فيــه الكفايــة،

اخلمســة عنــد املعتزلــه هــو :العــدل( ومعنــاه برأهيــم

أو مل تشــبع عقلــك بالنتيجــة املرجــوة لدرجــة اســتبعاد
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أن اهلل ال خيلــق أفعــال العبــاد ،وال حيــب الفســاد ،بــل

ــح ا ْل َغ ْي ِ
ــب َل
وقــال تعــاىلَ :
﴿و ِعنــدَ ُه َم َفاتِ ُ
ـر َوا ْل َب ْح ـ ِر ۚ
ـم َمــا ِف ا ْلـ َ ِّ
َي ْع َل ُم َهــا إِ َّل ُهـ َ
ـو ۚ َو َي ْع َلـ ُ
ـة إِ َّل َي ْع َل ُم َهــا َو َل َح َّبـ ٍ
ـق ُط ِمــن َو َر َقـ ٍ
َو َمــا َت ْسـ ُ
ـة
ت َْ
ِف ُظ ُل َــا ِ
ال ْر ِ
ض َو َل َر ْط ٍــب َو َل َيابِ ٍ
ــس إِ َّل
َــاب ُّمبِــ ٍ
ِف ِكت ٍ
ن﴾ (ســورة األنعــام.)59:

يقــدرون عليــه  .وذلــك خللطهــم بــن إرادة اهلل تعــاىل

يف الســموات واألرض ،وال يكــون يشء إال

إن العبــاد يفعلــون مــا أمــروا بــه وينتهــون عــا هنــوا

عنــه بالقــدرة التــي جعلهــا اهلل هلــم وركبهــا فيهــم
وأنــه مل يأمــر إال بــا أراد ومل ينــه إال عــا كــره ،وأنــه
ويل كل حســنة أمــر هبــا ،بــريء مــن كل ســيئة هنــى

ج .املشــيئة :وهــي أن اهلل تعــاىل قــد شــاء كل مــا

عنهــا ،مل يكلفهــم مــا ال يطيقــون وال أراد منهــم مــا ال

بمشــيئته ،فــا شــاء كان ومــا مل يشــأ مل يكــن.

الكونيــة وإرادتــه الرشعيــة .

إن اإليــان بالقضــاء والقــدر وأن مــا حيــدث

د .اخللــق :وهــي أن اهلل خالــق كل يشء ،قــال
ــو َع َ ٰ
ــق ُك ِّل َ ْ
ـــه َخالِ ُ
ــى
تعــاىل﴿ :ال َّل ُ
ش ٍء ۖ َو ُه َ
الســ َا َو ِ
ش ٍء َو ِك ٌ
ُك ِّل َ ْ
ات
يــل * َّل ُ
ــه َم َقالِيــدُ َّ
َو ْ َ
ال ْر ِ
ض﴾ (ســـــــــــورة الزمر)63 - 62:
(املرجــع الســابق ،ص)179-175:

أ .العلــم :أي أن اهلل علــم األشــياء قبــل

وأقواهلــم ،وإن إرادة اهلل ومشــيئته الكونيــة

يــم﴾ (ســورة التوبــة.)115:
َع ِل ٌ
ب .الكتابــة :وهــي أن اهلل تعــاىل كتــب يف اللــوح

أعطاهــم اهلل ليعملــوا وجيــازوا هبــا ،يقــول
اهلل تبــارك وتعــاىلِ :
﴿لَــن َشــا َء ِم ُ
ــم َأن
نك ْ
ـاء َ
ـه َر ُّب
ون إِ َّل َأن َي َشا َء ال َّلــ ُ
يم * َو َما َت َشـ ُ
َي ْسـت َِق َ
ا ْل َع َال ِ َ
ــن﴾ (ســورة التكويــر.)29-28:

لإلنســان مــن تقديــر اهلل وتدبــره هــو الركن الســادس
مــن أركان اإليــان ،ومعنــى القــدر :أي التقديــر ،وهو

تقديــر اآلجــال وتقديــر احلــوادث ،وأن اهلل هــو الــذي
قدرهــا وعلمها(بــن جربيــن2013 ،م ،ص.)171:

هـ .فــاهلل خالــق العبــاد وخالــق أفعاهلــم وإرادهتــم

وللقدر أربع مراتب هي :

وجودهــا ،وعلــم أعــال اخللــق قبــل أن
خيلقهــم ،قــال تعــاىل﴿ :إِ َّن ال َّلـــ َه بِ ُ
ــك ِّل َ ْ
ش ٍء

املحفــوظ مــا هــو كائــن إىل يــوم القيامــة.
﴿أ َ ْل َت ْع َل َ
قــال تعــاىلَ :
ــم َمــا
ــم أ َّن ال َّلـــ َه َي ْع َل ُ
ْ
ِف الســا ِء َو ْ َ
ض ۗ إِ َّن َٰذلِ َــك ِف ِكت ٍ
ال ْر ِ
َــاب ۚ إِ َّن
َّ َ
ـك َع َل ال َّلــ ِ
َٰذلِـ َ
ـر﴾ (ســورة احلــج،)70:
ـه َي ِسـ ٌ
ويف احلديــث« :إِ َّن َأ َّو َل َمــا َخ َلــقَ َّ ُ
ــم،
الل ال َق َل َ
َف َقـ َ
ـن إِ َل
ـال َلـ ُ
ـو َكائِـ ٌ
ـرى بِ ـ َا ُهـ َ
ـهْ :اك ُتـ ْ
ـبَ ،ف َجـ َ
َ
األ َب ِد»(الرتمــذي1998،م ،ج ،5:ص)281:

القدريــة فــوق إرادة العبــاد الرشعيــة التــي

وقــد ربــط البعــض هــذه الفكــرة باحلديــث

القــديس عــن رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم
ـول (:قــال َّ ُ
ـن َع ْبـ ِ
« َي ُقـ ُ
ـدي
الل عــز وجــلَ :أ َنــا ِع ْنــدَ َظـ ِّ
ــن ِب َمــا َشــا َء) وهــو حديــث صحيــح
ِبَ ،ف ْل َي ُظ َّ
اإلســناد (مســند اإلمــام أمحــد ،ج ،25:ص،398:

رقــم احلديــث ،)16016:وقــول رســول اهلل :
33

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية ( ،)ISSN: 1658- 7006اجمللد ( ،)5العدد ( ،)2جامعة احلدود الشمالية (1441هـ 2020 /م)

«تفاءلــوا باخلــر جتدوه»حديــث موضــوع ال أصــل

يعتقــد أن النجــاح نابــع مــن ذاتــه هــو ،بســبب مــا

وأثرهــا ،ج ،13:ص ،829:رقــم احلديــث)6375 :

مــن توفيــق اهلل ،وقــد كانــت نتيجــة االســتبيان عــن

عنــده مــن مهــارات أو قــدرات ،وينســى أن ذلــك

لــه ( سلســلة األحاديــث الضعيفــة واملوضوعــة

الســؤال حــول هــذا املوضــوع هــي أن  %73أجابــوا

واالســتدالل هبذيــن احلديثــن غــر صحيــح ،فحســن

بــا ،و %16إىل حــد مــا ،و %11أجابــوا بنعــم،

الظــن بــاهلل ال يعنــي أن كل مــا يســتحرضه اإلنســان

وهــذا جيــد إىل حــد مــا مقارنــة بنتيجــة االســتبيان يف

يف عقلــه حيصــل لــه بالــرورة ،فــكل مــا يقــع لــه

النقــاط الســابقة ،ولكــن  %27يــرون ذلــك وهــذا مــن

بتقديــر اهلل عــز وجــل ،وهــو مــن جنــس التــوكل

منطلــق إذا حقــق اإلنســان نجاحــات أو مناصــب فقــد

عــى اهلل والدعــاء وهــو مــن األســباب التــي جعلهــا
الشــارع ســبي ً
ال لنيــل املطالــب ،وال يعنــي اســتقالهلا

يــرد ذلــك إىل أن لديــه إمكانــات وجهــود وقــدرات

حصــول املطلوب(العجــري2008 ،م ،ص.)77:

أوصلتــه إىل هــذا النجــاح .وهــذا يبعــد اإلنســان عــن

األحاديــث املوضوعــة ،وإن قيــل أن لــه وجــه حســن

متعلــق بــاهلل قــوي اإليــان ،يقــول اهلل تعــاىلَ ﴿ :يــا
َأيــا ال َّنـ ُ َ
ـر ُاء إِ َل ال َّلــ ِ
ـي
ـه ۖ َوال َّلــ ُ
ـه ُهـ َ
ُّ َ
ـاس أن ُتـ ُ
ـم ا ْل ُف َقـ َ
ـو ا ْل َغنِـ ُّ

اهلل وعــن االفتقــار إليــه والتذلــل لــه إال إذا كان الفــرد

أمــا حديــث «تفاءلــوا باخلــر جتــدوه» فهــو مــن

فهــو الفــأل ضــد التشــاؤم والطــرة املنهــي عنهــا،

َْ
ال ِميــدُ ﴾ (ســورة فاطــر.)15:

والتفــاؤل لإلقبــال عــى العمــل وتــرك العجــز.

إن النجــاح يف إنجــاز األهــداف وإدارة املواعيــد

واملنهــج الرشعــي الصحيــح الــذي جعلــه الشــارع
ســبب ًا لتحصيــل املقاصــد وطلــب خــري الدنيــا

يســتحيل أن يتــم دون انــراح صــدر وقــوة إرادة،

األوىل :عقيــدة إيامنيــة بقلــب املؤمــن تــدور عــى

لتحصيــل قــوة النفــس واالنــراح والثقــة واألمــان

وهــذا ال يتــم إال بتحقيــق العبوديــة هلل  ،ألهنــا الطريــق

واآلخــرة قائــم عــى ركيزتــن:

وفهــم معــاين احليــاة والكــون ،وبالتــايل حتقيــق

التــوكل عــى اهلل والثقــة بــه ســبحانه وتعــاىل وتفويض

﴿و َمــا
النجــاح يف احليــاة .كــا يف قــول اهلل تعــاىلَ :
ــت َوإِ َل ْي ِ
ـــه ۚ َع َل ْي ِ
يقــي إِ َّل بِال َّل ِ
َت ْو ِف ِ
يــب﴾
ــه َت َو َّك ْل ُ
ــه ُأنِ ُ

األمــور إليــه وحســن الظــن بــه.

الثانيــة :األخــذ باألســباب ،وهــي نوعني :أســباب

(ســورة هــود.)88:

رشعيــة كالدعــاء والطاعــة والتوبــة واالســتغفار،

 .6قــد يقــدم املشــاهري مــن أهــل الفــن ورجــال

وأســباب كونيــة قدريــة وهــي مــا كانــت حســية مثــل

األعــال عــى أهنــم نــاذج للشــخصيات الناجحــة،

الــرب لــإرواء واألكل لإلشــباع ،والعمــل لنيــل

وقــد جــاءت نتيجــة االســتطالع خمتلفــة ،فذكــر %76

الــرزق( .الســابق  ،ص.)79:

 .5االنغــاس يف تطويــر الــذات قد جيعل الشــخص

مــن املشــاركني بأنــه ال يوجــد ارتبــاط باملشــاهري،
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و %25املتبقــن كانــت إجاباهتــم جيــدة ،حيــث

وهلــا معنيــان :األول :الفرديــة بمعنــى األنانيــة وحــب

يظهــرون عــى الســاحة اإلعالميــة بكثــرة ،أول هــذه

العمــل املتواصــل واالعتــاد عــى النفــس ،وهــو

ذكــروا شــخصيات إجيابيــة يف املجتمــع ممــن هــم
الشــخصيات هــو النبــي حممــد وممــن ذكــروا يف نتيجــة
االســتبيان مــن اجليــل احلــايل :د .حممــد العريفــي،

د.طــارق الســويدان ،الربوفيســور طــارق احلبيــب،

د .أيــوب األيــوب ،د .ســلامن العــودة ،د .إبراهيــم
الفقــي ،أمحــد الشــقريي ،د .عائــض القــرين ،د .عــي

الشــبييل ،د .عبــد الكريــم بــكار ،عبــد اهلل املغلــوث،

د .عمــر عبــد الــكايف ،د .جاســم املطــوع ،الشــيخ
عبــد العزيــز آل الشــيخ ،الشــيخ عبــد اهلل الســبيل،

طــه حســن ،الشــيخ صالــح املغامــي ،د .خالــد
املنيف،كــا ذكــرت بعــض األســاء النســائية يف جمــال

الــذات .والثــاين :بمعنــى اســتقالل الفــرد مــن خــال
االجتــاه الربامجــايت ،وهــو مفهــوم حديــث (اخلــرايش،

(د.م)1429 ،هـــ ،ص .)22:مــن املفاهيــم الســائدة
يف املجتمــع األورويب ،وهــي تبالــغ يف رفــع ســقف
احلقــوق وتلبيــة رغبــات النفــس ،وهــذا لــه تأثــر ،إذ

تصبــح الشــخصية شــخصية اســتهالكية مههــا مجــع
املــال وحتقيــق مطالــب النفــس وتلبيــة رغباهتــا ،وكثري ًا

مــا نــرى تلــك الرســائل والتــي باتــت تلقــى قبــو ً
ال
كبــر ًا يف جمــال النســاء ،مثــل :مــن حقــك االســرخاء
وإعطــاء نفســك حقهــا ،ال هتلكــي نفســك إلرضــاء

زوجــك وخدمــة األبنــاء ،دلــي نفســك بمســاج

األزيــاء والزينة،والنتيجــة إجيابيــة بنســبة جيدة،ولكــن
عــى املســلم أن يكــون فطنــ ًا حريصــ ًا وأن يتحصــن

الــخ ،إن مثــل هــذه الرســائل إذا أعطيــت لعقــل غــر

مــن املخالفــات ،وأن يــريب نفســه وأبنــاءه عــى

عكســية قــد تؤثــر عــى عالقتهــا الزوجيــة أو اهتاممهــا

عقديــ ًا ،ألن ليــس كل مــا يقــدم يكــون خاليــ ًا متامــ ًا
املشــاهدة الفاحصــه الناقــدة وعــى طــرق البحــث

عــن املعلومــة الصحيحــة.

والذهــاب للصالونــات واخرجــي مــع صديقاتــك ...

واعــي أو مــدرك أو مثقــف قــد حتصــل منهــا نتيجــة

بأبنائهــا وبيتهــا ،وهــذه األفــكار تنــدرج حتــت
املذهــب الربامجــايت (النفعــي) وهــي فلســفة أمريكيــة

 .7مــن الســلبيات املوجهــة أيض ـ ًا لتنميــة الــذات

خالصــة تركــز عــى فرديــة اإلنســان ونفعيتــه بصــورة

الــذات اإلنســانية ،وهــذا ينمــي الفرديــة (الفرديــة

«دع اإلنســان يؤثــر اجلانــب الــذي يرتضيــه ،أعنــي

غيــاب البعــد األخالقــي فيهــا ،فهــي تركــز عــى

بمعناهــا العــام هــي إحــدى التوجهــات الفكريــة
يف أوروبــا والواليــات املتحــدة ،والتــي مــن أهــم

مبادئهــا الرتكيــز عــى الفــرد ،وأن العالقــات بــن
الفــرد واآلخريــن يمكــن أن تكــون فقــط ملصلحــة،

عمليــة مســتقبلية ،يقــول وليــم جيمــس(1901م):
اجلانــب الــذي جيلــب لــه الســعادة يف نفســه وهييــئ

لــه حيــاة مطمئنــة يعيــش فيهــا بمقتــى مــا اقتنــع بــه
واتــرك للمســتقبل أن حيكــم عــى موقفــه بالصــواب
أو اخلطأ»،ومــن مبــادئ الربامجاتيــة إطــاق كافــة
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القــدرات الفرديــة لتحقيــق التقــدم والعمــل عــى

اليــوم الكثــر مــن األخطــار التــي قــد جتــرح فيهــا أو

لــدى األفــراد (العجــري2008 ،م ،ص. )44:

ورفــض مــا يمكــن أن يمســها أو يؤثــر فيهــا لتبقــى
عقيــد ًة إســامي ًة صحيحــة .

تؤثــر فيهــا بقليــل أو كثــر ،لذلــك ال بــد مــن احلــرص

إزالــة كل العوائــق املثبطــة هلمــة التفــوق واألفــكار
وهــذا مــا ال يرضــاه الديــن اإلســامي الــذي

وبعــد هــذا البحــث املتواضــع عــن تنميــة الــذات

جعــل العالقــات بــن أفــراد املجتمــع قائمــة عــى

وصلنــا إىل النتائــج التاليــة:

احلــب واإليثــار والعطــاء وخدمــة الغــر ،قــال تعــاىل
ون َعـ َ ٰ َ
ـو َك َ
ـر َ
اصـ ٌـة﴾
ـم َخ َص َ
َ
ـى أ ُنف ِس ـ ِه ْم َو َلـ ْ
﴿و ُي ْؤثِـ ُ
ان ِبِـ ْ

1 .أن تنميــة الــذات يف االجتــاه الصحيــح أمــر
مطلــوب ومرغــوب مــن املســلم ملعايشــة

(ســورة احلــر ،)9:وقــال صــى اهلل عليــه وســلم:
ــمَ ،و َت َر ُ ِ
ــمَ ،و َت َع ُ
« َم َث ُ
ــم
اط ِف ِه ْ
اح ِه ْ
ــل ْ ُال ْؤ ِمنِــنَ ِف َت َوا ِّد ِه ْ

العــر ومواجهــة حتدياتــه.

ال َسـ ِ
ـل ْ َ
َم َثـ ُ
ـد إِ َذا ْ
ـه َســائِ ُر
ـو تَدَ َاعــى َلـ ُ
اشـت ََكى ِم ْنـ ُ
ـه ُع ْضـ ٌ
ال َسـ ِ
َْ
ـه ِر َو ْ ُ
ال َّمــى» (البخــاري ،ج ،8:ص،10:
السـ َ
ـد بِ َّ
رقــم احلديــث )6011وقــالَ :
«أ ْك َمـ ُ
ـل ْ ُال ْؤ ِمنِــنَ إِ َيم ًنــا
َأ ْح َســن ُُه ْم أخالقــ ًا» (الرتمــذي ،ج ،2:ص،457 :
رقــم احلديــث. )1162:

والكســب املــادي وتطويــر النفــس يف املجــال

رفــض تنميــة الــذات أو انتقاصهــا ،ألهنــا اجتــاه إجيــايب

4 .يوجــد الكثــر مــن املبالغــات يف دورات

2 .أن تنميــة الــذات كأي موضــوع حيتــاج إىل
الوســطية وعــدم التطــرف فيــه ،فهــو ســاح
ذو حديــن.

3 .االنغــاس املبالــغ يف اللهــث وراء النجاحــات
قــد يؤثــر عــى عقيــدة الفــرد.

وأنــا مل أقصــد بتوضيــح ومناقشــة هــذه الســلبيات

وكتــب تنميــة الــذات ،وقــد تعرضــت للنقــد

باألصــل وهلــا رشعيتهــا اإلســامية ،باإلضافــة أننــا ال

مــن كثــر مــن املفكريــن والعلــاء ،ومجيــع

نرفــض أي علــم غــريب كونــه جــاء مــن الغــرب فقــط،

مــا أثبتــت صحتــه يف التنميــة الذاتيــة كان

وإنــا كــي نوضــح أن هــذه الســلبيات قــد تكــر

لــه أصــول يف الرشيعــة اإلســامية ،وهــو مــا
يؤثــر إجيابــ ًا عــى الفــرد واملجتمــع.

ويكــر تأثريهــا مــن الفــرد إىل املجتمــع ،وقــد جــاءت

نتيجتهــا إجيابيــة أكــر مــن كوهنــا ســلبية وهــذا يــدل

5 .أن التأثــر الســلبي يف التنميــة الذاتيــة عــى

عــى وجــود وعــي وحتصــن يف املجتمــع بنســبة كبــرة

عقيــدة الفــرد يكــون عــى حســب درجــة

واحلمــد هلل .
خامتة:

وعــي الفــرد وعلمــه بالعقيــدة اإلســامية،
ودرجــة إيامنــه ،فكلــا جهــل الفــرد بأمــور

إن العقيــدة اإلســامية هــي أهــم مــا جيــب أن

عقيدتــه كان مــن الســهل التأثــر الســلبي

نحافــظ عليــه يف حياتنــا كمســلمني ،وهــي تواجــه
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يف احليــاة االجتامعيــة والشــخصية .

5 .عــى العلــاء املفكريــن اســتخراج كنــوز

وفهــم عالقتــه بربــه وعــرف معنــى العبوديــة
احلقيقيــة كان التأثــر إجيابيـ ًا ،فنســتطيع القــول

التنميــة الذاتيــة مــن الرشيعــة اإلســامية

إيامنــه وثقتــه بــاهلل.

وخمتــرة وجذابــة ،حتــى تنتــر بــن

(الكتــاب والســنة) ونرشهــا بأســاليب ســهلة

أن ثقــة الفــرد بنفســه ونجاحــه تنبــع مــن قــوة
ونتيجة هلذا البحث فإين أقدم هذه التوصيات:
1 .أن كثــر ًا مــن مواضيــع التنميــة هــي مهــارات

فئــات املجتمــع ،وحتافــظ عــى هويــة الفــرد

اإلســامية وفــق منهــج الســلف الصالــح .

جيــب أن نــريب عليهــا أبناءنــا منــذ الصغــر
ويف املــدارس ،بــد ً
ال مــن أن يبحثــوا عنهــا

تــم بحمــد اهلل واهلل تعــاىل أعلــم وهــو املســتعان

2 .أن ال تؤخــذ هــذه الربامــج مــن شــخصيات

رب العاملــن والصــاة والســام عــى ســيد املرســلني

وتشــرى باملــال.

أخــذوا خرباهتــم ومهاراهتــم مــن مصــادر

هبــا عقائــد ضالــة قديمــة أو حديثــة ،فكثــر

وعليــه التــكالن وال حــول وال قــوة إال بــه ،واحلمد هلل

حممــد وعــى آلــه وصحبــه أمجعــن.

املصادر واملراجع:

مــن األخطــاء العقديــة تدخــل لإلنســان

ً
أوال /املراجع العربية:

عــن طريــق غــر مبــارش خفــي وتكــون عــن
طريــق الوهــم واإلحيــاء وهــي منتــرة بكثــرة

يف بعــض الــدورات والكتب،فتكــون مدمــرة

لــذت اإلنســان ال مطــورة هلــا .

3 .الرتكيــز عــى التوعيــة بالعقيــدة اإلســامية
بــن فئــة الشــباب يف كل املجــاالت اإلعالميــة
وخصوص ـ ًا صفحــات التواصــل اإللكــروين
وبرامــج السوشــيال ميديــا.

4 .عــى مــدريب التنميــة البرشيــة أن يبذلــوا جهــد ًا
عظيــ ًا يف بحــث وتنقيــح موادهــم ودراســة
خلفياهتــا الفكريــة ،وال يســوقوا ألفــكار

وأنــاط حيــاة ماديــة خمالفــة لرؤيــة اإلســام

آل الشــيخ  ،صالــح عبــد العزيــز(2014م) .رشح العقيــدة
الطحاويــة لإلمــام أيب جعفــر الطحــاوي ،حتقيــق :عــادل
حممــد مــريس ،القاهــرة :مكتبــة دار احلجــاز للنــر
والتوزيــع.
ابــن حنبــل  ،أبــو عبــد اهلل أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل بــن
هــال بــن أســد الشيباين2001(.م).املســند ،حتقيــق:
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ملخ ــص البح ــث :ه ــذا البح ــث املوس ــوم ب «العن ــف األرسي أس ــبابه ،آث ــاره ،وعالج ــه يف الفق ــه اإلس ــامي»ّ ،
ّ
ويوض ــح
ـوم العن ــف األرسي،
يتلخ ــص يف أن ــه :يب ـ ّ ُ
ـن مفه ـ َ
أمهيــ َة األرسة يف اإلس ــام ،ويق ــف ع ــى األس ــباب املؤدي ــة إيل العن ــف األرسي ،والت ــي منه ــا :م ــا يتعل ــق باملع ِّن ــف (القائ ــم بالعن ــف) ،ومنه ــا :م ــا يتعل ــق باملع َّن ــف (م ــن وق ــع
علي ــه العن ــف) ،ك ــا أن ــه يب ـ ّـن ُ
ـع واحلل ـ َ
ّ
ـول الالزم ــة
ـم الفقه ــي للعن ــف األرسي،
ـاج الناج ـ َ
ويوض ــح آث ــاره الض ــارة ع ــى ُك ٍّل م ــن الف ــرد واألرسة واملجتم ــع ،ويض ــع الع ـ َ
احلك ـ َ
للقض ــاء ع ــى ه ــذه الظاه ــرة.
كلامت مفتاحية :العنف ،األرسة ،الزواج ،الفقه اإلسالمي.
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Abstract: This study investigates the concept of domestic violence and the importance of family in Islam and highlights the factors leading to domestic violence.
Among these factors are related to the perpetrator and the factors that are related to the victim. The study also investigates the Islamic view on domestic violence
and clarifies the harmful effects of such violence on individual, family, and society. The study also recommends an effective treatment for such phenomenon.
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مقدمـــــة :

َ
احللــول
وعالجــه يف الفقــه اإلســامي»؛ ليضــع

احلمــد هلل رب العاملــن ،والصــاة والســام عــى

الالزمــة والعالجــات الناجعــة هلــذه املشــكلة ،عســانا

وســلم ،وعــى آلــه وصحبــه الطيبــن الطاهريــن،

ـم مــن خــال بحــث هــذا املوضــوع
والقـ َ
ـارئ الكريـ َ

البشــر النذيــر ،والــراج املنــر ،حممــد صــى اهلل عليــه

والتابعــن ومــن تبعهــم بإحســان إىل يــوم الديــن.
أما بعد:

يــت األرس ُة يف اإلســام بقســط وافــر
فلقــد َحظِ ْ

مــن العنايــة واالهتــام ،يتــاءم مــع أمهيتهــا يف كيــان
املجتمــع ،وأثرهــا يف حيــاة األمــة ومســتقبلها ،فقــد

شــملها اإلســا ُم بتوجيهاتــه الرتبويــة ،وحــدّ د هلــا
مــن قواعــده الترشيعيــة مــا َيك ُفـ ُـل قيا َمهــا عــى ُأســس
ســليمة ويدعــم كياهنــا ،ويوثــق أوارص العالقــات
بــن أفرادهــا ،ويو ّفــر هلــا احلاميــة مــن عوامــل التحلــل

هبــذا العمــل املتواضــع أن نُفيــدَ املكتبــ َة الرشعيــ َة،
ومجــع شــتاته ،فــإن نكــن قــد ُوفقنــا فتلــك منّ ـ ٌة مــن
ـاص
اهلل وفضـ ٌـل ،وإن كانــت األخــرى فحس ـ ُبنا إخـ ُ
الن ّيــة ،وأننــا قــد بذلنــا قصــاري جهدنــا.

واهللَ نســأل :أن ينفــع هبــذا العمــل املســلمني ،وأن

جيعلــه ذخــر ًا لنــا ولوالدينــا يــوم الديــن ،إنــه و ّيل ذلك

رب
والقــادر عليــه
...وآخــر دعوانــا أن احلمــدُ هللِ ِّ
ُ
ُ
العاملــن.
أمهية الدراسة :

والفســاد؛ كــي تــؤدي رســالتَها يف إعــداد اجليــل
اجلديــد وتربيتــه عــى القيـ ِم الفاضلــة وا ُمل ُثـ ِ
ـل الســامية.

ِ
ِ
النقاط التالية :
الدراسة يف
َكم ُن أمهي ُة
ت ُ
أوالً :أن هــذا املوضــوع يتنــاول جانبــ ًا مــن أهــم

املجتمــع أو فســاده؛ وذلــك ألن األرسة هــي الرافــد

قضيــة متــس حيــاة النــاس العمليــة.

وعــى األرسة ودورهــا الرتبــوي يتوقــف صــاح

األول املســؤول عــن إمــداد األمــة بالفــرد الصالــح

واجليــل الســليم ،فــإذا ســلم بنياهنــا واســتقام أمرهــا

جوانــب احليــاة ،وهــو األرسة ،فهــو يتنــاول

ثانيــ ًا :حماولــة كل جمتمــع اإلدالء بدلــوه يف معاجلــة
هــذه املشــكلة عــى اختــاف توجهاهتــم،

ســلم املجتمــع واســتقام أمــره ،وإذا فســدت أحواهلــا
وســاءت؛ فســدت أحــوال املجتمــع معهــا واهنــارت

حياتــه اخللقيــة واالجتامعيــة؛ الهنيــار أهــم أسســه

وأركانه		.

وتبايــن رشائعهــم ،ممــا يــدل عــى أمهيــة هــذا
املوضــوع.

ثالثــ ًا :االهتــام بــاألرسة املســلمة ،واملشــاركة يف
التثقيــف حــول مشــكلة العنــف األرسي،

ونظــر ًا ألن العنــف داخــل األرسة أصبــح هيــدّ د

وذلــك مــن خــال طــرح هــذه املشــكلة،

موضــوع البحــث «العنــف األرسي ،أســبابه و آثــاره،

رابعــ ًا :حاجــة العلــاء والقضــاة إىل بحــث هــذه

األرسة ،ويزعــزع كياهنــا ،ويصــدع بنياهنــا .لــذا :كان

وإجيــاد احللــول الرشعيــة الالزمــة هلــا.
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4.املســامهة يف تقديــم احللــول الالزمــة للقضــاء

خامســ ًا :أن العنــف األرسي أصبــح االهتــام بــه

عــى هــذه املشــكلة.

متزايــد ًا ،بــل إن هــذا املوضــوع أصبــح مــن

5.إظهـــار كـــال الرشيعـــة اإلســـامية،
وصالحيته ــا ل ــكل زم ــان وم ــكان ،وقدرهت ــا

أحاديــث اخلــاص والعــام يف املنتديــات ،ويف

عـــى إجيـــاد العالجـــات الناجعـــة ملشـــكلة

وســائل اإلعــام.

خاصــة-
سادســ ًا :حاجــة املجتمــع املســلم-بصفة ّ

العنـــف األرسي.

السـ ّيام يف جمــال األرسة إىل مثــل هذه الدراســة

الدراسات السابقة:

التــي حتــدّ د الــداء ،وتضــع لــه الــدواء

الدراســة األوىل« :إيــذاء املــرأة وأثــره يف الفقــه

والعــاج الشــايف.

ســابع ًا :أمهيــة إظهــار أبعــاد هــذه املشــكلة (العنــف

اإلســامي ،دراســة فقهيــة مقارنــة» ،أطروحــة
ماجســتري ،إعــداد :عبــر حممــد العمــري ،إرشاف:

األرسي) ،وأســباهبا ،وأثرهــا ،وخماطرهــا عــى

أ.د.عبــد اهلل بــن عبــد الواحــد اخلميــس.

األرسة واملجتمــع.

ثامن ـ ًا :ســعي ًا لوضــع آليــات حلاميــة رشائــح املجتمــع

الدراســة الثانيــة« :العنــف األرسي ضــد املــرأة،

دراســة فقهيــة تطبيقيــة» ،بحــث تكميــي لنيــل درجــة

–خاصــة األطفــال والنســاء -مــن ممارســة

املاجســتري ،إعــداد :ماجــد بــن عبــد العزيــز القــريش،

العنــف بمختلــف أشــكاله.

املرشــد العلمــي :د .نــارص الــراكان.

الدراســة الثالثــة« :جتريــم العـــنف األســــري

أهداف البحث:

هيــدف البحــث إىل حتقيــق عــدد مــن األهــداف،

يف الشـــــريعة اإلســامية والقانـــــون الوضعــي»،

 1.اإلســهام يف دراســة مشــكلة العنــف األرسي،

عبــــد العـــــزيز املحـــــرج ،إرشاف :د .حممــد فضل

أطــــروحة دكتــــوراه ،إعــــداد :عبــــد الرمحـــن بن

منهــا ال عــى احلــر :

املــراد.

وبيــان خطــورة هــذه املشــكلة وانتشــارها يف

وهــذه الدراســات الســابقة ختتلــف عــا أطرقــه

املجتمــع.

2.الوقــوف عــى األســباب املؤديــة إىل العنــف

يف هــذه الدراســة؛ حيــث إن الدراســة األوىل والثانيــة

 3.بيــان آثــار العنــف األرسي الضــارة عــى

بينــا موضــوع البحــث يف العنــف األرسي-بصفــة

تناولتــا موضــوع املــرأة فقــط ،دون بقية أفــراد األرسة،

األرسي وبيــان عالجهــا.

عامة-أســبابه ،آثــاره ،عالجــه.

الفــرد واألرسة واملجتمــع.
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•ثاني ًا :التوصيات

أمــا الدراســة الثالثــة :وإن كانــت داخــل إطــار

العنــف األرسي إال أهنــا خمتلفــة اختالفـ ًا كبــر ًا؛ حيث

وأما الفهارس :فهي للمصادر واملراجع.

إن الدراســة املشــار إليهــا يف جتريــم العنــف األرسي،

منهج البحث:

بينــا دراســة هــذا البحــث يف معاجلــة العنــف األرسي

ومنهجنا يف طريقة العمل يف البحث ما ييل:

مــن خــال ذكــر اإلحاطــة بــه مــن مجيــع جوانبــه

1.توثيــق املــادة العلميــة مــن مصادرهــا

خاصــة اجلانــب الرشعــي يف عالجــه.
ّ

ا أل صيلــة .

 2.ذكــر أقــوال العلــاء يف املســألة حمــل البحــث

خطة البحث:

مــن املصــادر األصيلــة.

يتكــون هــذا البحــث مــن مقدمــة ،وســتة مباحث،

 3.ذكــر األدلــة لألقــوال الــواردة يف املســألة

أمــا املقدمــة :فهــي لبيــان أمهيــة هــذا البحــث،

الــرأي الراجــح بنــاء عــى قــوة األدلــة .

املبحــث األول :تعريــف العنــف واألرسة يف اللغــة

رمــز( ب .ت ) عنــد ذكــر املرجــع أو املصــدر،

املختلــف فيهــا ،ومناقشــتها ،والوصــول إىل

وخامتــة ،وفهــارس ،وذلــك عــى النحــو التايل:

4.وضــع بعــض الرمــوز لالختصــار ،فــإذا ورد

وهدفــه ،وخطتــه ،ومنهجــه.

فاملقصــود بــه :بــدون تاريــخ.

واالصطــاح ،وبيــان مفهــوم العنــف األرسي.
املبحث الثاين :أمهية األرسة يف اإلسالم.

 5.عــزو اآليــات إىل ســورها مــن القــرآن

املبحث الثالث :أسباب العنف األرسي .

الكريــم ،مــع بيــان رقــم اآليــة.

املبحــث الرابــع :األحــكام الفقهيــة املتعلقــة

 6.ختريــج األحاديــث مــن املصــادر األصيلــة

املبحــث اخلامــس :أثــر العنــف األرسي عــي

أو أحدمهــا نكتفــي بذكــره ،وإذا كان يف

املبحث السادس :عالج العنف األرسي.

املتخصصــن يف ذلــك.

املعتمــدة ،فــإن كان احلديــث يف الصحيحــن

بالعنــف األرسي.

غريمهــا نذكــر مصــدره ،ثــم حكــم العلــاء

الفــرد واملجتمــع.

أمــا اخلامتــة :فهــي لبيــان أهــم النتائــج والتوصيات

7.بيان وجه االستدالل من اآليات واألحاديث
عند اخلفاء ،وعدم الوضوح .

التــي يتــم التوصــل إليهــا مــن خــال هــذا البحــث،

8.نختــم البحــث بخامتــة تــرز أهــم النتائــج

وهــي اآليت:

•أوالً :النتائج

والتوصيــات  ،ثــم نضــع فهرســ ًا للمصــادر
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ثاني ًا :تعريف العنف يف االصطالح:

واملراجــع.

هــذا :وقــد بذلنــا يف البحــث جهــد ًا ،فــا كان

العنــف اصطالحــ ًا :هــو ضــد الرفــق ،والرفــق:

املنّــة وحــده ،ومــا كان فيــه مــن خطــأ ،فــاهلل بــريء

1356هـــ ،ج ،1:ص ، )25:وقيــل :الرفــق هــو

هــو حســن االنقيــاد ملــا يــؤدي إىل اجلميــل (املنــاوي،

فيــه مــن صــواب ،فمحــض فضــل اهلل وتوفيقــه ،وهلل

التوســط والتلطــف يف األمر(املنــاوي ،حممــد عبــد

منــه وكتابــه ورســوله ،ونســتغفر اهلل منــه ،واحلمــد هلل
أوالً وآخــر ًا وظاهــر ًا وباطنــ ًا.

الــرؤوف( ،ب .ت) ،ص ،)248:والعنــف :معاجلــة
األمــور بالشــدّ ة والغلظــة (قلعجــي1408 ،هـــ،
ص ،)323:فيكــون العنــف بمعنــى :الغلــو والشــدّ ة

املبحث األول

والغلظــة يف معاملــة اآلخريــن.

تعريف العنف واألرسة يف اللغة واالصطالح ،وبيان

ـض القانونيــن العنــف بقولــه« :هو
وقــد عـ ّـرف بعـ ُ

مفهوم العنف األرسي،

االســتخدام الفعــي للقــوة أو التهديــد باســتخدامها

وفيه ثالثة مطالب:

إلحلــاق األذى والــرر باألشــخاص واإلتــاف

املطلب األول :تعريف العنف لغة واصطالح ًا:
أوالً :تعريف العنف يف اللغة:

للممتلــكات» (مجعــة2013 ،م ،ص.)40:

ُيعـ ّـرف العنــف لغــة :بأنــه اخلُــرق باألمــر ،وقلــة

بعــض علــاء االجتــاع بقولــه:
عرفــه
ُ
كــا ّ
«اســتخدام القــوة بشــكل غــر مــروع ،وغــر مطابق

أي عريتــه وملتــه ووبختــه بالتقريــع ،والعنيف :الشــديد

هــو استــعــــال غري مشــــــروع لوســائل القســـــر

الرفــق بــه ،وهــو ضــد الرفــق ،يقــال :أعنفتــه تعنيفـ ًا:

للقانــون» ،فالعنــف يف املفهــــــوم االجتــــــاعي:
املـــــادي بغيــــة حتقيــق غايــات شــخصية أو اجتامعية

القــول ،والعنــف :الغلــظ والصالبــة ،واعتنــف األمر:

(عامــر2010م ،ص.)9:

إذا أخــذه بعنــف ،وأعنــف الــيء أخــذه بشــدة،

واملفهــوم الســيكولوجي( النفــي) للعنــف :هــو

وعنَّفــه :المــه بعنــف وشــدة ،والتعنيــف :التوبيــخ

ســلوك الفــرد البــدين واللفظــي الــذي يتســم بالتطرف

والتقريــع واللوم (األزهــري 2001 ،م ،ج ،3:ص5:؛

يف العــدوان الرصيــح واملبــارش ،وذلــك هبــدف إحلــاق

الــرازي1415 ،هـــ ،ص192:؛ الفيومــي1990 ،م،

األذى بدني ـ ًا ونفســي ًا باآلخريــن ،وهــو ميــل انفعــايل

ص164:؛ ابــن فــارس1423 ،هـــ ،ج ،4:ص158:؛

عــدواين مبــارش وخارجــي ،موجــه إىل آخــر توجيه ـ ًا

ابــن منظــور1414 ،هـــ ،ج ،9:ص)259-257:

مبــارش ًا ماديــ ًا أو لفظيــ ًا ،ويــؤدي بصاحبــه إىل أن

فتبــن أن ال ُعنــف يعنــي يف اللغــة :الشــدَّ ة وخــاف
ّ

يفكــر ويــدرك بطريقــة غــر عاديــة (مجعــة2013 ،م،

الرفــق.
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ص.)39:

ويالحــظ :أن التعريــف ال ُلغــوي واالصطالحــي

للعنــف ،بأنــه ضــد الرفــق ،والرفــق يعنــي :الرمحــة
والتلطــف يف األمــر وعــدم القســوة ،وأن العنــف

يعنــي :معاجلــة األمــور بالشــدة والغلظــة والقســوة،
ــم يكونــان أقــرب إىل مقصــود الرشيعــة
ومــن َث ّ
ّ
حتــث عــى الرفــق ،ونبــذ العنــف،
اإلســامية التــي

وأعــم وأشــمل مــن تعريــف بعــض القانونيــن،

وبعــض علــاء االجتــاع ،حيــث إهنــا قــد حــرا

التعريــف يف اســتخدام القــوة أو التهديــد هبــا ،يف حــن

نجــد أن التعريــف اللغــوي واالصطالحــي شــمل مــا
وراء ذلــك مــن ســوء األدب ،والتلفــظ عــى اآلخريــن

واجلفــاء هلــم ،ولــو كان يف أمــور ال عالقــة هلــا بالقــوة
املاديــة ،ممــا يــدل عــى نبــذ العنــف والشــدّ ة والغلظــة

يف معاملــة اآلخريــن.

املطلب الثاين  :تعريف األرسة لغة واصطالح ًا:
أوالً :تعريف األرسة يف اللغة:

لفــظ األرسة مشــتق مــن الفعــل الثالثــي

(أرس) ،واألرس :شــدة اخللــق قــال تعــاىل (:-ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ )[ســورة اإلنســان ،مــن

ص77:؛ الفيومــي1990 ،م ،ص 6:؛ ابــن األثــر،

1399هـــ ،ج ،1:ص.)52:
أردت أن
فــاألُ ْسة مفــرد ،واجلمــع ُأ َس ،وإذا
َ
نســبت إىل املفــرد عنــد مجهــور
تنســب إىل األرسة
َ
النحــاة فتقــولُ :أ ْ ِ
سي-بإســكان الســن ،-وعنــد
بعضـــــهم تنســــــب إىل اجلـــــمع ،فتقــــــول:
ُأ َســـــ ِ
ـري-بفتح الســن ،-وكال الوجهــــن جــــائز
هنــا (الصبــان1417 ،هـــ ،ج ،4:ص 228:؛ حســن،

(ب .ت) ،ج ،4:ص ،)772:فبنــا ًء عــى ذلــك جيــوز
سي ،وال ُعنــف األُ َ ِ
أن ُيقــال :ال ُعنــف األُ ْ ِ
سي.
و ُيفــــهم مــن كالم الثعالبــي :أن األســــــرة

هي الوحـــــدة االجتـــــاعية الدُ نيــــا يف الرتتيـــــب
العــددي ،إذ يــأيت الشــعب أوالً ،ثــم الفصيلــة ،ثــم
العشــرة ،ثــم الذريــة ،ثــم العــرة ،ثــم األرسة

(الثعالبــي1420 ،هـــ ،ص.)252 :

وهكــذا فــإن األرسة لغــة :لفــظ ينبــئ عــن وحــدة

اجتامعيــة صغــرى ،تتميــز بوجــود حالــة من التامســك
واالرتبــاط القــوي بـــــن أفرادهــــــــــا ،حتــى

يبـــــدو كأهنـــــم ربطـــــوا بحبـــــــل جيمــــــعهم

بعضــــــهم إىل بعض بقـــــــوة وإحـــــــكام ،فكان

أحــــــــدهم لآلخــــــــــر كالــدرع احلصينــة.
ثاني ًا :تعريف األرسة يف االصطالح:

وتعــرف األرسة يف اللغــة بالــدرع
اآليــة،]28:
ّ
احلصــن ،ويــراد هبــا عشــرة الرجــل وأهــل بيتــه

مل نجــد لــأرسة تعريف ـ ًا لــدى الفقهــاء الســابقني،

تفيــد معنــى القــوة والشــدّ ة؛ ألن أفــراد األرسة يت ّقــوى

التــي ارتبــط ركناهــا بالــزواج الرشعــي ،والتزمــت

ورهطــه األدنــون ،مأخــوذة مــن مــادة (أرس) التــي

بعضهــم ببعض(ابــن منظــور1414 ،هـــ ،ج،1:

ـض املعارصيــن بقولــه« :هــي اجلامعــة
عرفهــا بعـ ُ
وقــد ّ
باحلقــوق والواجبــات بــن طرفيهــا ،ومــا اتصــل هبــا
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مــن أقــارب» (رضــا1425 ،هـــ ،ص 50:؛ صقــر،

املعنــوي بأحــد أفــراد األرسة ،ويكــون صــادر ًا
مــن ِق َبــل عضــو آخــر يف نفــس األرسة »
(اجلربيــن1426 ،م ،ص.)29:

التبنــي ،ويعيشــون معيشــة واحــدة ويتفاعلــون

كلمتــي  :األذى والــرر مــع أن إحدامهــا تغنــي عــن

1400هـــ ،ج،1:ص.) 33:

البعــض اآلخــر بأهنــا «مجاعــة مــن
وعرفهــا
ُ

ونــرى :أن هــذا التعريــف ورد فيــه تكــرار يف

األشــخاص يرتبطــون بروابــط الــزواج والــدم أو

األخــرى ،كــا أن هــذا التعريــف غــر مانــع ،فلــم

كل مــع اآلخــر يف حــدود أدوار الــزوج والزوجــة،

يقيــد بقيــد يمنــع مــن دخــول حــق التأديــب الرشعي.

األم واألب ،األخ واألخــت ،ويشــكلون ثقافــة

الصحــة العامليــة العنــف
وعرفــت منظمــة
ّ
ّ 2.
األرسي بأنــه ُّ « :
كل ســلوك يصــدر يف إطــار

مشــركة(غيث1995 ،م ،ص. )3:

ويالحــظ :أن مصطلــح األرسة املــراد بحثــه

عالقــة محيمــة ،ويســبب أرضار ًا أو آالمــ ًا

هنــا :قــارص عــى الزوجــن وأوالدهــم ،وهــي

جســمية ،أو نفســية ،أو جنســية ألطــراف

التــي تســمى لــدى بعــض الباحثــن ب«األرسة

تلــك العالقــة « (طريــف2002 ،م ،ص.)7:

النووية»(عبــد الباقــي1399 ،هـــ ،ص 9-6:؛

وأرى :أن هــذا التعريــف بــه تكــرار ال مســوغ

احلامــد1428 ،هـــ ،ص ،)18:أي أهنــا النــواة التــي

لــه –مــن وجهــة نظــري -فكلمــة الــرر تقــوم

نشــأت منهــا القرابــات ،ويتكــون منهــا املجتمــع،

مقــام األمل ،وأنــه ال يلــزم يف العنــف أن يكــون رضره

ويمكــن أن تســمى ب «األرسة الصغــرة» ،أو «األرسة

اخلاصــة» ،خالفـ ًا لــأرسة املرك َّبــة والتــي تتألــف مــن
َّ
عــدة ُأرس ُأحاديــة ترتبــط مع ـ ًا بربــاط التسلســل مــن

يف حتقيــق مفهــوم العنــف ،كــا أن التعريــف مل ُيق ّيــد

جيــل األجــداد ،وجيــل اآلبــاء ،وجيــل األحفــاد،

مفهــوم العنــف األرسي.

شــام ً
ـرر فــرد منهــا
ال ألطــراف األرسة ،بــل يكفــي تـ ّ
بقيــد يمنــع مــن دخــول حــق التأديــب الرشعــي يف

جهــة القرابــة ،وقــد تتألــف مــن أكثــر مــن جيلــن،

3.وجــاء يف قــرار املجلــس األوريب لإلفتــاء رقــم

وقــد تســمى «األرسة املمتــدة» (ريــاض (،ب .ت)،

 14/8بشــأن العنــف األرسي يف الــدورة

ص.)510:

العاديــة ،الرابعــة عــرة بدبلــن بأيرلنــدا يف

املطلب الثالث :بيان مفهوم العنف األرسي:

الفــرة مــن 1426/1/14-8هـــ ،بقولــه:

أي تــرف
عرفــه الدكتــور اجلربيــن بقولــهّ « :
ّ 1.

املعنويــة إلحلــاق األذى باآلخــر ،اســتخدام ًا

ُع ّرف العنف األرسي بتعريفات عدّ ة منها :

العنــف األرسي« اســتخدام القــوة املاديــة ،أو
غــر مــروع ».

مقصــود يلحــق األذى أو الــرر املــادي أو
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ويالحــظ :أن هــذا التعريــف – مــن وجهــة

نظرنــا -إنــا هــو تعريــف للعنــف بعمومــه ،وليــس

ـم فهــو أشــمل مــن
ّ
خاصـ ًا بالعنــف األرسي ،ومــن ثـ ّ
العنــف األرسي ،وبالتــايل يدخــل فيــه املــؤذي مــن

الرشعيــة ،كحــق التأديــب بضوابطــه الرشعيــة،
والقوامــة ونحومهــا ،فــا يدخــان يف مفهــوم العنــف

األرسي.

املبحث الثاين

خــارج األرسة .

-4

أمهية األرسة يف اإلسالم

وجــاء يف قــرار جممــع الفقه اإلســامي يف دورته
التاســعة عــرة يف إمــارة الشــارقة  ،بدولــة
اإلمــارات يف الفــرة من1430/5/5-1هـــ

بــأن العنــف األرسي هــو « :أفعــال وأقــوال،
تقــع مــن أحــد أفــراد األرسة عــى أحــد
أفرادهــا ،تتصــف بالشــدة والقســوة ،وتلحــق
األذى املــادي أو املعنــوي بــاألرسة أو بأحــد

أفرادهــا ».

لقــد اهتــم اإلســام بــاألرسة اهتاممــ ًا كبــر ًا،

وحــرص كل احلــرص عــى اســتقرارها واســتمرارها،

باعتبارهــا اللبنــة األساســية يف بنــاء املجتمــع ،فقــوة

األرسة قــوة للمجتمــع ،ومتاســكها متاســك لــه ،فهــي
أســاس وجــوده وحمــور اســتقراره ،ومــن هنــا أوالهــا
اإلســام هــذه العنايــة ،فتعــددت النصــوص الرشعيــة

التــي تؤكــد عــى أمهيــة األرسة وترســم معاملهــا،

ويالحــظ :أن تعريــف جممــع الفقــه اإلســامي

ونوضــح
وتضــع القواعــد املنظمــة لــكل أمورهــا،
ّ

فــرد أو أكثــر عــى فــرد أو أكثــر مــن أفــراد األرسة؛

1.األرسة بدايــة انطــاق احليــاة اإلنســانية عــى

أيضـ ًا مل يســلم مــن النقــد؛ ألنــه يمكــن أن يصــدر مــن

ذلــك فيــا يــي:

هــذه األرض ،وهــي أســاس اســتمرارها

ولتكــرار كلمــة «أفــراد» ثــاث مــرات؛ وأنــه مل ُيق ّيــد

واســتقرارها قــال تعــاىل( :ﭑ ﭒ ﭓ

بقيــد يمنــع مــن دخــول احلقــوق الرشعيــة ،كحــق

ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ

التأديــب بضوابطــه الرشعيــة والقوامــة وغريمهــا يف

ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ

مفهــوم العنــف األرسي.

تعريــف الباحثــن :يمكــن تعريــف العنــف

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ) [ســورة النســاء:

تــرف داخــل األرسة  -بغــر حــق رشعــيُ -يلحــق

رغــب اإلســام يف الــزواج بــذات الديــن،
2.
ّ

اآلية.]1

األرسي -مــن وجهــة نظرنــا -بأنــه « ســلوك أو

وحــث األزواج عــى حســن االختيــار ،ويف

أذى ماديــ ًا أو معنويــ ًا بــاألرسة أو بأحــد أفرادهــا،
ً

احلديــث «يــا معــر الشــباب مــن اســتطاع

وذلــك يف غيــاب لغــة احلــوار البنّــاء».

منكــم البــاءة فليتــزوج ،فإنــه أغــض للبــر،

وقلنــا« :بغــر حــق رشعــي» ليخــرج احلقــوق
48
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وأحصــن للفــرج  ...احلديــث» (صحيــح

يســكن كل مــن الزوجــن إىل اآلخــر ،قــال

5066؛ صحيــح مســلم ،ج ،2:ص،1019:

ﮏﮐﮑﮒﮓﮔ

ســبحانه وتعــاىل( :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

البخــاري ،ص ،1293:رقــم احلديــث

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ)

رقــم احلديــث  ،)1400وقالﷺ«تنكــح املرأة

[ســورة الــروم ،اآليــة.]21:

ألربــع :ملاهلــا ،وحلســبها ،وجلامهلــا ،ولدينهــا،

6.لــكل مــن الزوجــن حقــوق عــى اآلخــر،

فاظفــر بــذات الديــن تربــت يــداك»( صحيــح

أساســها املســاواة والتكافــل وتوزيــع

البخــاري ،ص ،1298:رقــم احلديــث

الواجبــات واملســؤوليات عــى أســاس مــن

5090؛ صحيــح مســلم ،ج ،2:ص،1086:

التكامــل والتعــاون يف إقامــة احليــاة الطيبــة

رقــم احلديــث .)1466

ّ
حــث القــرآن عــى تزويــج مــن ال
3.كــا

عــى هــذه األرض.

7.شــدّ د اإلســام عــى رضورة أن يتعامــل

زوج لــه؛ ألنــه طريــق الســر والصــاح،

الزوجــان باحلســنى ،قــال ســبحانه وتعــاىل:

وتكويــن األرسة واالســتقرار ،قــال ســبحانه

(ﯡﯢ ﯣ) [ســورة النســاء،

وتعــاىل ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

مــن اآليــة ،]19:واملعــروف كل مــا تعــارف

ﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ) [ســورة النــور،

عليــه النــاس مــن املعاملــة احلســنة ،فــا

4.جعــل اإلســام عقــد الــزواج مــن أهــم

يصــح األذى والعــدوان والتعــدي ،وقــالﷺ:

ميثــاق غليــظ ،قــال تعــاىل( :ﭫ

(املنذري1417،هـــ،ج ،3:ص ، )49:وأوىص
رسـ ُ
ـول اهلل-ﷺ-بالزوجــة خــر ًا حيــث قــال:

تصــح املضــارة واملضايقــة واإلهانــة ،وال

اآليــة.]32:

«خريكــم خريكــم ألهلــه وأنــا خريكــم ألهيل»

وبــن أنــه
العقــود التــي تتعلــق بــاألرسة،
ّ

ﭬ ﭭ ﭮ)[ســورة النســاء،
مــن اآليــة ، ]21:أي :عهــد ًا وثيق ـ ًا (خملــوف،

«مــن كان يؤمــن بــاهلل واليــوم اآلخــر فــا
يــؤذي جــاره ،واســتوصوا بالنســاء خــر ًا،

1418هـــ ،ص ،)50:فوصفــه اهلل بامليثــاق

ـوج يشء يف
فإهنــن خلقــن مــن ضلـ ٍع  ،وإن أعـ َ

الغليــظ؛ لقوتــه وعظمتــه (الطــري،

الضلــع أعــاه  ،فــإن ذهبــت تقيمــه كرستــه،

1420هـــ ،ج ،4:ص.)315:

وإن تركتــه مل يــزل أعــوج  ،فاســتوصوا

5.العالقــة بــن الزوجــن أساســها املــودة

بالنســاء خــر ًا» (العســقالين1430 ،هـــ،

والرمحــة ،والتعــاون والتحــاب ،بحيــث
49
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رعيتــه ،اإلمــام راع ومســؤول عــن رعيتــه،

ص.)442 ،441:

ّ 8.
أن للرجــال القوامــة عــى املــرأة ،كــا يف قولــه

والرجــل راع يف أهلــه ومســؤول عــن رعيتــه،

ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ

عــن رعيتهــا ،واخلــادم راع يف مــال ســيده

واملــرأة راعيــة عــى بيــت زوجهــا ومســؤولة

ســبحانه وتعاىل( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭝ ﭞ)[النســاء ،مــن اآليــة،]34:

ومســؤول عــن رعيتــه ،وكلكم راع ومســؤول

وإدارة شــؤوهنا ،كــا جــاء قولــه ســبحانه

 ،217رقــم احلديــث ،)893وقــال ســبحانه

عــن رعيتــه» (صحيــح البخــاري ،ص-216:

وأن للرجــال عليهــن درجــة يف رئاســة األرسة

وتعــاىل( :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

وتعــاىل( :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

اآليــة ،]228:وقــد جــاء قولــه ســبحانه

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ) [ســورة

ﮞ ﮟ ﮠ) [ســورة البقــرة ،مــن

ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ

وتعــاىل( :ﮗﮞ ﮟ ﮠ ﮡ) يف ســياق

الطــاق ،اآليــة ،]7:إذ ًا :اإلســام ْأوىل األرسة

عنايــ ًة فائقــة؛ ألمهيتهــا البالغــة.

التحــدث عــن الطــاق وحــق الــزوج يف رد
زوجتــه إىل عصمتــه ،إن أراد اإلصــاح بعــد

املبحث الثالث

وقــوع الطــاق الرجعــي ،ممــا يؤكــد أن هــذه

أسبـــاب العنـــــف األســـــري

الدرجــة تتعلــق برئاســة األرسة وإدارهتــا.

9.اهتــم اإلســام برعايــة األوالد ،واإلنفــاق

للعنــف األرسي أســباب ،منهــا :مــا يتعلــق

وثقافتهــم وحبهــم هلل تعــاىل ،وتنفيذهــم

باملعنَّــف :أي الشــخص الضحيــة الــذي وقــع عليــه

عليهــم ،وحســن تربيتهم ،واالهتــام بعقيدهتم

ألحكامــه ،فأوجــب النفقــة عــى األب،
واحلضانــة عــى األم ،وأوجــب تعليمهــم
القــرآن الكريــم ،و َأ ْم َرهــم بالصــاة والصــوم،
ومجيــع العبــادات اإلســامية ،قــالﷺ:

«كل مولــود يولــد عــى الفطــرة ،فأبــواه
هيودانــه أو ينرصانــه أو يمجســانه» (صحيــح
البخــاري ،ص ،334:رقــم احلديــث،)1385

وقــالﷺ« :كلكــم راع وكلكــم مســؤول عــن

باملعنِّــف ،وهــو القائــم بالعنــف ،ومنهــا مــا يتعلــق
العنــف ،ويمكــن توضيــح ذلــك فيــا يــي:

املطلــب األول :األســباب التــي تتعلــق باملعنِّــف

(القائــم بالعنــف):

َ
أ-ضعف الوازع الديني:

فالوازع الديني أمر باطني يذكّر املسلم

باهلل-سبحانه وتعاىل ،-فهو موجود يف باطن اإلنسان
املسلم ،منبعث من العلم باهلل واخلوف منه (اجلوزية،

1416هـ ،ج ،2:ص ،)168:وهذا الوازع ُسمي يف
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احلديث الصحيح بواعظ اهلل يف قلب املسلم ،كام يف

أن أمــر ًا مــا حــق واجــب ،وهــو ليــس كذلــك ،أو

وعىل جنبي الرصاط سوران فيهام أبواب مفتحة ،وعىل

عــى أنــه نافلــة؛ نتيجــة جلهلــه باحلقــوق الزوجيــة ،وما

قول املصطفىﷺ« :رضب اهلل مث ً
ال رصاط ًا مستقي ًام

العكــس بــأن يرفــض االســتجابة حلــق واجــب عليــه
لــه ومــا عليــه ،أو التشــدد يف هــذه احلقــوق ،ممــا جيعلــه

األبواب ستور مرخاة ،وعىل باب الرصاط داع يقول:

يلجــأ يف غالــب األحيــان إىل العنــف األرسي(مجعــة،

أهيا الناس ادخلوا الرصاط ال تعوجوا ،وداع يدعو
من جوف الرصاط ،فإذا أراد أحد أن يفتح شيئ ًا من

2013م ،ص.)119 -118:
ج -الرتبية اخلاطئة:

تلك األبواب قال :وحيك ال تفتحه؛ فإنك إن تفتحه

وهــي التنشــئة التــي يتلقاهــا الفــرد يف بيئتــه وجمتمعه

تلجه ،والرصاط اإلسالم ،والسوران حدود اهلل تعاىل

وأرستــه ،والتــي ت ُّصــور لــه فعــل العنــف وكأنــه أمــر

 ،واألبواب املفتحة حمارم اهلل ،وذلك الداعــــي عىل

طبيعــي حيصــل يف كل بيــت تعيــش يف كنفــه كل أرسة،

رأس الصــــراط كتــــاب اهلل عز وجـــل ،والداعي

وقــد يكــون الــزوج قــد تر ّبــى عــى العنــف منــذ

فـــــــــوق الصــــــراط واعـــــــظ اهلل يف قلـب

صغــره ،ممــا جيعــل هــذا األمــر ينطبــع يف ذهنــه ،وجيعلــه

كل مسلم» أخرجه الشيباين(1420هـ ،رقم احلديث

أكثــر ُعرضــة ملامرســة هــذا العنــف يف املســتقبل ،وقــد

 )17634والنسائي(1406هـ ،رقم احلديث)11233

ثبــت أن الطفــل الــذي يتعــرض للعنــف مــن أرستــه

وصححه األلباين((ب .ت) ،ج ،2:ص.)294:

إبــان فــرة طفولتــه ،يكــون أكثــر ميـ ً
ا نحــو اســتخدام

وجــه الداللــة مــن احلديــث :كــا يقــول شــيخ

العنــف ،مــن ذلــك الطفــل الــذي مل يتعــرض للعنــف

اإلســام(ابن تيمية1416،هـ ،ج ،20:ص« )45:فقد

فــرة طفولته(ســتور1975 ،م ،ص.)153:

بـ َّـن هــذا احلديــث العظيــم الــذي مــن عرفــه انتفــع

بــه انتفاع ـ ًا بالغ ـ ًا إن ســاعده التوفيــق ،واســتغنى بــه

ومــن التصــورات الذهنيــة اخلاطئــة العائــدة

إىل ســوء الرتبيــة ،ذلــك االعتقــاد بــأن يف رضب

عــن علــوم كثــرة ».

ّ
شــك أن يف قلــب كل مســلم واعظــ ًا فطريــ ًا
وال

الزوجــة– بــدون مربر-إصــاح هلــا ،أو أن رضب

نفســه ،وهــذا عــام يف كل املحرمــات ،ومنــه ظلــم

وأن اســتخدام الــرب ســيجعل املــرأة أكثــر طاعــة

الزوجــة يرتبــط بإثبــات الرجولــة وفــرض اهليبــة،

يــزع املســلم وينهــاه عــن الــر عندمــا حتدثــه بــه

واحرتامــ ًا للــزوج وتنفيــذ ًا ألوامــره.

اآلخريــن ،وأذيتهــم كــا يف العنــف األرسي ،فــإذا

د-العوامل النفسية :

ضعــف هــذا الــوازع كثــر الظلــم والبغــي.
ب-اجلهل باحلقوق الزوجية:

وهــي تفريــغ االنفعــاالت النفســية لدى الشــخص

القائــم بســلوك ال ُعنــف ،وهــو شــعور املعنِّــف النفــي

فاجلهــل باحلقــوق الزوجيــة جيعــل املــرء يتصــور
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يف حياتــه اليوميــة بالغضــب والضغــط الــذي يالقيــه

حــال اســتمراره مــدة زمنيــة طويلــة ،فاإلنســان إذا

جانــب الشــعور بالغــرة التــي هــي انفعــال مركــب

الدينيــة واألخالقيــة ،فإنــه نــادر ًا مــا يلجأ إىل اســتعامل

خاصــة مــن رؤســائه يف العمــل ،إىل
مــن املجتمــعّ ،
مــن حــب التملــك والشــعور بالغضــب ،ويعــاين

الكثــر مــن النســاء يف العــامل بــا يعــرف بغــرة الــزوج

العميــاء التــي يراهــا دليــل حمبــة ،بينام هــي تراهــا دلي ً
ال

عــى الشــك وعــدم الثقــة ،وهــذه األســباب التــي
يغلــب عليهــا الطابــع النفــي تفقــد املعنِّــف عقلــه

وخترجــه عــن طوعــه وعقلــه ،ومــن نــاذج األمــراض

النفســية التــي قــد تــؤدي إىل العــدوان «الســيكوباتية»،
وهــي مــا يعــرف بحالــة التخلــق النفــي أو الروحــي،

احلاســة اخللقيــة عنــد الســيكوباتيني
وإذ يبــدأ تطــور
ّ
منــذ الطفولــة ،حيــث يبــدي الســيكوباتيون ســلوك ًا

عدوانيـ ًا منــذ الســنني األوىل يف العمــر وتســتمر معهــم

عانــى ضيقــ ًا ماديــ ًا مؤقتــ ًا ،وكان يتمتــع بالرتبيــة
العنــف ،فالعنــف إذ ًا ليــس رهنــ ًا بضغــط ظــروف
اقتصاديــة ســيئة يف وقــت مــا بقــدر هــو رهــن بتوتــر

هــذا الضغــط ،واســتمرار تأثــره عــى الفــرد وعــى

مــر األوقــات.
ســالته عــى ّ

فللعامــل االقتصــادي أثــره الكبــر يف حــدوث

العنــف األرسي ،فــإذا كان رب األرسة فقــر ًا ،فإنــه

يعجــز عــن توفــر مــا حتتاجــه األرسة ،فربــا اســتدان

مــن أجــل أرستــه ،وقــاده ذلــك إىل اإلحســاس
بالضغــوط املاليــة فنتــج عــن ذلــك تربمــه مــن أرستــه؛

ألهنــا حتملــه بأثقــال ال يســتطيعها ،وإن أعيــاه الفقــر

عــن القيــام بواجباتــه جتــاه أرستــه أدى ذلــك إىل

حتــى بقيــة حياهتــم (رمســيس1983 ،م ،ص.)219:

تفــكك األرسة بالطــاق أو اإلمهــال ( جمــدي،

وهــي املشــكالت التــي حتــدث يف حميــط األرسة،

وقــد أثبتــت بعــض الدراســات أن األرسة

إىل اســتخدام العنــف إزاء أرستــه ،ســواء زوجتــه أو

مخســة أضعــاف األرس الغنيــة (اجلربيــن1426 ،هـــ،

هـ-املشكالت االقتصادية:

رب األرسة ،والتــي تدفعــه أحيانــ ًا
والتــي ال يطيقهــا ّ

أبنــاؤه ،وهــي تفريــغ لشــحنة اخليبــة والفقــر الــذي
تنعكــس آثارهــا بقيــام ســلوك العنــف مــن ِق َبــل األب
إزاء أرستــه .

فالبطالــة والفقــر والديــون ...ومــا إىل ذلــك مــن

أمــور ،تزيــد مــن الضغــوط النفســية عــى الــزوج،
وتزيــد مــن شــعوره بالعجــز والضعــف واالهنزاميــة،
وال يعتــر الفقــر مؤثــر ًا عــى شــخصية الفــرد إال يف

2013م،ص.)117-116:

الفقــرة تتضاعــف لدهيــا أجــواء العنــف األرسي
ص.)90 :

كذلــك إذا طالبــت الزوجــة باملزيــد مــن النفقــة

وأرهقــت الــزوج بذلــك ،فــإن ذلــك قــد يــؤدى إىل

شــحن جــو األرسة بالعنــف والتوتــر ولــو كان الــزوج
غنيــ ًا ،ومثــل الزوجــة باقــي أفــراد األرسة كاألوالد

حينــا يطالبــون الوالــد بــرف مــا جيحــف باملــه.

ومــا يتعلــق باألمــور املاليــة :حماولــة الــزوج أو
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الــويل أخــذ مــال مــن حتــت يــده كراتــب الزوجــة أو

وخاصــة املرئيــة
كثــر ًا مــا تقــدم أجهــزة اإلعــام
ّ

الــذى يقــوم بــه الــويل قــد يفجــر كثــر ًا مــن قضايــا

تشــجع عــى العنــف ،ومــن ذلــك مشــاهدة األفــام

وقنواهتــا املختلفــة ،والتــي ال حــر هلــا مــن مشــاهد

األخــت أو أخــذ مكافــأة األوالد ،فاالســتغالل املــايل

العنيفــة التــي تدفــع بالــزوج إىل تطبيــق مــا رأى

العنــف األرسي :مــن هجــر ،ورضب وغــر ذلــك.

وممــا يتعلــق باألمــور املاليــة :االختــاف عــى

عــى أرستــه ،وقــد أثبتــت الدراســات مــدى صحــة

مــن جرائــه ،وممــا حيــدث العنــف والتنافــر العائــي

خاصــة التــي تعــرض املامرســات العنيفــة ،ال تن ّفــس
َّ

هــذه النظريــة ،إذ أن التعــرض لوســائل اإلعــام

اإلرث والوصيــة ،فهــو ســبب يكثــر حــدوث العنــف

وحترضــه عــى ممارســة
عــى الفــرد بقــدر مــا تدفعــه ّ

عــدم العــدل بــن األوالد يف العطايــا ،واملســاعدات
املاليــة ممــا يوجــد فرص ـ ًا كبــرة للعنــف بــن الوالــد

الســلوك العنيــف.
وقــد د ّلــت األبحــاث عــى وجــود عالقــة بــن

واملســتفيد مــن اإلخــوة مــن جهــة ،وبــن اإلخــوة
حينــا ينعــدم العــدل بــن الزوجــات يف األمــور املالية.

ارتفــاع نســبة اجلريمــة ،وبــن العنــف املشــاهد مــن
خالل التلفزيــون ،عم ـ ً
ا بنظرية «التع ُّلــم االجتامعي»،

اآلخريــن مــن جهــة أخــرى ،وكذلــك حيصــل العنــف

فاالنحرافــات األخالقيــة مثــل :رشب اخلمــور

التلفزيــوين بحثـ ًا اســتغرق حــوايل ( 22عامـ ًا) تقريبـ ًا،

العائليــة ،وتــؤدي بالتــايل إىل اللجــوء للعنــف ضــد

أكثــر مــن عرشيــن ســنة لتظهــر نتائجــه ،والتــي

و -تعاطي املسكرات واملخدرات:

فقــد نــرت منظمــة االئتــاف الــدويل ضــد العنــف

أظهــر األثــر الرتاكمــي للتلفزيــون الــذي يمتــد حتــى

واملســكرات تؤجــج وتزيــد مــن اخلالفــات

تقــول« :بــأن هنــاك عالقــة مبــارشة بــن عــرض

أفــراد األرسة ،فتعاطــي املخــدرات يزيــد وبشــكل

أفــام العنــف التــي تعــرض بالتلفزيــون يف الســتينات

كبــر مــن خطــر العنــف األرسي ،ومــن األمــور
املســلم هبــا نظــر ًا وواقعــ ًا أن تعاطــى املســكرات

وارتفــاع اجلريمــة يف الســبعينات والثامنينــات»،
وقالــت املنظمــة :إن مــا يــراوح بــن  % 25إىل %50

واملخــدرات ،و ُيعــدُّ اإلدمــان عــى رشب اخلمــور

مــن أعــال العنــف يف ســائر العــامل ســببها عــرض

واملســكرات واملخــدرات مــن أكــر أســباب العنــف

أفــام العنــف يف التلفزيــون والســينام(احلضيف،

األرسي(احلضيــف1994 ،م ،ص ،)73 :وال شــك

1994م ،ص 73:؛ كجــك1986 ،م ،ص.)129:

أهنــا مــن أكــر املشــكالت التــي تؤجــج اخلالفــات

ح -أســباب عائــدة إىل اآلخريــن (كتدخــل بعــض

العائليــة ،وأن هــذه املحرمــات ال تصــدر إال مــن

شــخص منحــرف أخالقيــ ًا ودينيــ ًا.

األقــارب):

ز -وسائل اإلعالم املختلفة:

ال شــك أن تدخــل بعــض األقــارب يف شــؤون
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أرس أقارهبــم بــدون مســوغ ،واإلفســاد بــن أفــراد

وإهانتهــا لــه أمــام مشــهد مــن النــاس.

إذا وافــق ذلــك اســتعداد اآلخــر للعنــف ،إمــا جلهلــه،

حــن هيملــون دراســتهم ،أو يثــرون ضوضــاء يف

خاصــة
األرسة بالنميمــة التــي قــد تــؤدي إىل العنــفّ ،
أو لضعــف شــخصيته ،وحتكــم اآلخريــن بــه (التــر،

1996م ،ص.)38:

كذلــك مــن النــاذج :اســتفزاز األبنــاء لوالدهيــم

املنــزل ،حينــا يرغــب األب يف الراحــة واهلــدوء،

أو حــن يعتــدون عــى أخوهتــم ،أو حــن يرفضــون

ويعدُّ من األسباب العائدة إىل اآلخرين  -أيض ًا -

االلتــزام بــأداء الفــروض الدينيــة( طريــف2002 ،م،

وضحنا  ،-ومن ذلك مشــــاهد األفالم
العنف  -كام ّ

ب-امتنــاع الزوجــة عــن املعــارشة الزوجيــة

التأثر بام تعرضه وسائل اإلعالم من مشاهد تشجع عىل
العنيـــفة التي تدفع إىل اللجوء للعنــــف داخل
األرسة (احلضيف1994 ،م ص.)73:

ص.)60:

عندمــا يطلبهــا الــزوج ،ومتنّعهــا املســتمر عــن زوجهــا

حــن يرغبهــا ،ففــي احلديــث الشــــــريف ،عــن أيب

املطلــب الثــاين :األســباب التــي تتعلــق باملعنَّــف

هـــــريرة-ريض اهلل عنه-عــن النبي-صــى اهلل عليــه

تســاهم بعــض االعتقــادات اخلاطئــة والترصفــات

فأبــت أن جتــيء [فبــات غضبــان] لعنتهــا املالئكــة

داخــل األرسة ،ومــن هــذه االعتقــادات والترصفات-

عليــه واللفــظ للبخــاري» (العســقالين1430،هـ.

أ-االســتهانة باجلــاين ،وحماولــة التقليــل مــن شــأنه

وأســباب متنّــع املــرأة عــن زوجهــا يف هــذا العــر

ذلــك انتقام ـ ًا يــرد فيــه اإلذالل ،ويســرد فيــه كرامتــه

العاملــة التــي تعــاين مــن العمــل داخــل وخــارج

(الضحيــة أو مــن وقــع عليــه العنــف):

الســيئة التــي تقــوم هبــا الضحيــة يف تعرضهــا للعنــف
ال عــى احلرص-مــا يــي:

أمــام اآلخريــن ،ممــا يدفعــه إىل االنتقــام منــه بعــد

التــي ُســلبت حيــال هــذا املوقــف ،ومــن هــذه النامذج
املســتفزة :جمادلــة الــزوج ،وحتقــر أفــكاره ،وانتقــاد

ترصفاتــه انتقــاد ًا الذعــ ًا أمــام اآلخريــن ،األمــر
الــذي يــؤدي إىل إثــارة ســخرية اآلخريــن احلارضيــن

مــن جهــة ،وإحســاس الــزوج إحساس ـ ًا دوني ـ ًا يثــر
حفيظتــه ،ويدفعــه أحيان ـ ًا إىل االعتــداء عــى زوجتــه

بالــرب املــرح انتقامــ ًا منهــا؛ وذلــك لتحقريهــا

وســلم-قال« :إذا دعــا الرجــل امرأتــه إىل فراشــه
حتــى تصبــح» ،قــال ابــن حجــر العســقالين» متفــق
ص.)444:

ختتلــف قليـ ً
خاصــة عنــد املــرأة
ا عــا كان يف الســابقَّ ،
البيــت ،األمــر الــذي زاد مــن تعرضهــا للضغــوط

النفســية وأثقــل قدرهتــا اجلســدية ،ممــا جعلهــا متتنــع

عــن زوجهــا يف كثــر مــن األحيــان حتــت تأثــر التعب
واإلرهــاق ،وهــذا يــؤدي إىل أن يتخــذ الــزوج ســلوك ًا
غــر مرغــوب فيــه مــن ِق َبــل الزوجــة ،أحيان ـ ًا يصــل
حتــى إىل الطالق(طريــف2002 ،م ،ص.)20-19:
ج-كذلــك رضــا الضحيــة بال ُعنــف ا ُملــارس
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ضدهــا ،وعــدم حماولتهــا تغيــره ،بــل إن الزوجــة

اهلل حيــب الرفــق يف األمــر كله»(صحيــح البخــاري،

عــن اجلــاين ،ممــا جيعــل املعنِّــف يســتمر يف عنفــه

ّ
وحذرت الرشيعة من العنف ،كام يف قولهﷺ«:إن

ص ،1510:رقــم احلديــث.)6024

تدعوهــا الــرورة إىل أن تتــرف ترصفــات مدافعــة

اهلل رفيق حيب الرفق ،ويعطى عىل الرفق ما ال يعطى عىل

ضدهــا ،مثــل خــوف األم عــى أطفاهلــا مــن أن

العنف ،وما ال يعطى عىل سواه » (صحيح مسلم ،ج،4:

ترتكهــم حتــت رمحــة أب ظــامل يعتــدي عليهــم يف كل

ص ،2004 - 2003:رقم احلديث.)2593

حــن وآخــر ،إىل جانــب خــوف الضحيــة مــن الطالق

ثاني ًاّ :
حث الرشيعة عىل الرفق باألرسة:

ومــا ينتــج عنــه مــن ظلــم املجتمــع للمطلقــة ،أضــف

ونظــر ًا ألمهيــة الرفــق بأهــل البيــت ،وعظيــم أثــره

إىل ذلــك حــب املــرأة الضحيــة للجــاين حب ـ ًا يدفعهــا

احلســن عــى األرسة ،فــإن الرشيعــة اإلســامية الغــراء

إىل الصــر حماولــة منهــا إلصالحــه وتعديــل ترصفاتــه

ح ّثــت عليــه ،قــالﷺ« :إذا أراد اهلل بأهــل بيــت خــر ًا

(عويــض2003 ،م ،ص.)58-57:
املبحث الرابع

أدخــل عليهــم الرفــق» أخرجــه الشــيباين(1420هـ،

األحكام الفقهية املتعلقة بالعنف األرسي

رقــم احلديــث )24427والبيهقي(1414هـــ ،رقــم

لقــد ح َّثــت الرشيعــة اإلســامية عــى الرفــق

ص .)293:وصــدور التوجيــه الرشعــي حا ّثــ ًا عــى

وهنــت عــن الظلــم واالعتــداء عــى اآلخريــن ،وال

الطريــق األمثــل للحيــاة الطبيعيــة وحتصيــل املــراد،
فبالرفــق حتقــق األمــور حــاالً ،وحتســن العاقبــة مــآالً،

متهيد:

احلديــث ،)7722وصححــه األلباين(1405هـ،ج،3:

الرفــق حمــذر ًا مــن العنــف ،يــدل عــى أن الرفــق هــو

خاصــة،
عمومــ ًا ،وعــى الرفــق بــاألرسة بصفــة ّ
شـ ّ
ـك أن العنــف األســـري فيــه ظلــم واعتــداء عــى

حمرمــ ًا ،وقــد
املعنَّف-املعتــدى عليــه ،-فيكــون ّ

مــع حصــول األجــر ،ويــدل عــى ذلــك قولــهﷺ:

«مــن حيـــــرم الرفــق حيــرم اخلــر «(صحيــح مســلم،

تضافــرت األدلــة عــى حتريــم العنــف األرسي،

ج ،4:ص ،2003:رقــم احلديــث ،)2592وقولهﷺ:

ويمكــن توضيــح ذلــك فيــا يــي:
أوالًّ :
حث الرشيعة عىل الرفق عموم ًا:

« مــا كــــان الرفــق يف يشء إال زانــه ،ومــا نــزع مــن

أمــرت الرشيعــة اإلســامية بالرفــق ،ودعــت

يشء إال شانــــه»(صحيح مسلم ،ج ،4:ص2004:م،

أمــوره ،كــا يف قولــه ســبحانه وتعــاىل( :ﭙ ﭚ

وأمــا العنــف فهــو بضــد ذلــك ،تفســد بــه األمور،

رقــم احلديــث.)2594

منهجــا يســر عليــه املســلم يف كل
إىل اختــاذ الرفــق
ً

ويســوء بــه الذكــر ،وقــد يكتــب بــه الوزر(اليحصبــي،

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ)

1419هـــ ،ج ،8:ص 31:؛ النــووي1392 ،هـــ،

[ســورة آل عمــران ،مــن اآليــة ،]159:وقولــهﷺ« :إن
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ج ،16:ص.)145:

الدليــل الثــاين :عــن أبــى هريــرة-ريض اهلل عنــه-

ثالثــ ًا :حتريــم الرشيعــة الظلــم واالعتــداء عــى

أن رســول اهللﷺ قــال « :أتــدرون مــا املفلــس ؟ قالوا:

حرمــت الرشيعــة اإلســامية الظلــم،
لقــد َّ
والدليــل عــى ذلــك مــا يــي:

املفلــس مــن يــأيت يــوم القيامــة بصــاة ،وصيــام،

وزكاة ،ويــأيت وقــد شــتم هــذا ،وقــذف هــذا ،وأكل

ﯽ) [ســورة هــود ،مــن اآليــة.]18:

هــذا مــن حســناته ،وهــذا مــن حســـــــناته ،فــإن

اآلخريــن:

أ-قولهســبحانه وتعــاىل( :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ

املفلــس فينــا مــن ال درهــم لــه وال متــاع ،فقــال :إن

مــال هــذا ،وســفك دم هــذا ،ورضب هــذا ،فيعطــى

ب-وقولــهﷺ« :اتقــوا الظلــم؛ فــإن الظلــم

فنيــــت حســناته قبـــــــل أن يقــى مــا عليــــــه،

رقــم احلديــث2447؛ وصحيــح مســلم ،ج،2:

ثــم طــــــــرح يف النــار» (صحيــح مســلم ،ج،2:

ظلــات يــوم القيامة»(صحيــح البخــاري ،ص،592:
ص ،1996:رقــم احلديــث ،) 2578وىف احلديــث

القــديس قــال اهلل تعــاىل « يــا عبــادي إين حرمــت
الظلــم عــى نفســى ،وجعلتــه بينكــم حمرمــ ًا ،فــا

تظاملــوا « ( صحيــح مســلم ،ج ،2:ص ،1994:رقــم
احلديــث.)2577

وجــه االســتدالل بتحريــم الظلــم عــى حتريــم

العنــف األرسي :أن العنــف األرسي متضمــن للظلــم،
املحرمــة
فهــو منــدرج يف عمــوم هــذه النصــوص ّ

للظلــم.

حرمــت الرشيعــة اإلســامية االعتــداء عــى
كــا ّ

اآلخريــن ســواء كانــوا أقــارب ،أو أباعــد ،واألدلــة

عــى ذلــك:

الدليــل األول :قولهســبحانه وتعــاىل( :ﯵ

أخــــــــــذ مــن خطايــــــاهم فطرحــت عليــــــــه
ص ،1997:حديــث رقــم.)2581

وجــه االستدالل:يشمـــل احلديث الــرب وغريه،

فالــذي يــرب غــره عُــدّ مــن املفلســن شــــرع ًا،

املتوعديــــن باهلــاك واخلســارة(النووي1392هـ،
ج ،16:ص ،)136:وهــذا ال يكــون إال عــى أمــر
ّ
فــدل ذلــك عــى حتريــم العنــف األرسي.
حمــرم،
ّ
الدليـــل الثالـــث :عـــن أبـــى مســـعود البـــدرى

ـت غالم ـ ًا يل بالس ــوط
-ريض اهلل عن ــه -ق ــال« :رضب ـ ُ

فس ــمعت صوتــ ًا م ــن خلف ــي «اعل ــم أب ــا مس ــعود»،
فلـــم أفهـــم الصـــوت مـــن الغضـــب قـــال :فلـــا

دنـــا منـــى إذا هـــو رســـول اهلل-ﷺ ،-فـــإذا هـــو
يقـــول« :اعلـــم أبـــا مســـعود ،اعلـــم أبـــا مســـعود»،

ق ــال :فألقي ــت الس ــوط م ــن ي ــدي ،فق ــال« :اعل ــم

ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ) [ســورة

أبـــا مســـعود أن اهلل أقـــدر عليـــك منـــك عـــى هـــذا

اعتــداء ،فيكــون منهيــ ًا عنــه بنــص اآليــة.

حـــر لوجـــه اهلل  ،فقـــال« :أمـــا
أبـــد ًا ،
ُ
فقلـــت  :هـــو ّ

البقــرة ،مــن اآليــة ، ]190:والعنــف األرسي فيــه

الغـــام»  ،قـــال :فقلـــت :ال أرضب مملـــوك ًا بعـــده
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لـــو مل تفعـــل للفحتـــك النـــار ،أو ملســـتك النـــار»

حمـــرم بالدالئـــل القطعيـــة يف الرشيعـــة اإلســـامية،

.)1659

هـــذه املحرتمـــات.

حمرمـــ ًا؛ ألن فيـــه اعتـــداء
فيكـــون العنـــف األرسي ّ

(صحي ــح مس ــلم ،ج ،3:ص ،1281:رق ــم احلدي ــث

فهـــذه األدلـــة الســـابقة :تـــدل داللـــة واضحـــة

وجـــه االســـتدالل :أنـــه لـــو مل يكفـــر-ريض اهلل

عنه-ع ــن رضب ــه ظلــ ًا للفحت ــه الن ــار ،ولف ــح الن ــار

ع ــى حتري ــم الظل ــم واالعتــ ــداء عـــ ــى اآلخري ــن
-بصفـــة عامـــة– وحتريـــم العنـــف األرسي-بصفـــة

حمـــرم.
ال يكـــون إال عـــى أمـــر ّ

الدليـــل الرابـــع :عـــن أبـــى هريـــرة -ريض اهلل

خاصـــة -ألنـــه اعتـــداء وظلـــم ،والظلـــم منهـــي

عن���ه -ق���ال :قاـــل رس�وــل اهلل« :م ــن رضب س ــوط ًا

عن ــه وحم ـ ّـرم يف الرشيع ــة اإلس ــامية ع ــى اجلمي ــع،
وم ــن ث ــم ال جت ــد اختالفــ ًا ل ــدى فقه ــاء الع ــر يف

ظلمـ ًـ اقت���ص من���ه يوـــم القيام���ة» أخرج ــه الط ــراين

حمرمــ ًا ك ــا س ــيتضح
أن العن ــف األرسي يعت ــر أم ــر ًا ّ

(1415هـــ ،رقـــم احلديـــث  ،)1445واملنـــذري

مـــن خـــال فتـــاوى املعارصيـــن.

بإســـناد صحيـــح (1417هـــ ،ج ،3:ص )152:

رابعــ ًا :فتــاوى املعارصيــن يف حكــم العنــف

واهليثمي(1412هـــ ،ج ،11:ص.)286:

ا أل رس ي :

الدليـــل اخلامـــس :قولـــهﷺ « :إن دماءكـــم،

فقــد أفتــى العلــاء املعــارصون بتحريــم العنــف

وأموالكـــم ،وأعراضكـــم عليكـــم حـــرام ،كحرمـــة

األرسي ،حيــث صــدر بتحريمــه قــرار جممــع الفقــه

يومكـــم هـــذا ،يف شـــهركم هـــذا ،يف بلدكـــم هـــذا »

اإلســامي رقــم  180/6/19يف دورتــه التاســعة

(صحيـــح البخـــاري ،ص ، 29:رقـــم احلديـــث 67؛

عــرة ،املنعقــدة يف إمــارة الشــارقة يف اإلمــارات

وصحي ــح مس ــلم ،ج ، 3:ص ،1306 -1305:رق ــم

العربيــة املتحــدة يف الفــرة مــن 1إىل 1430/5/ 5هـ.

احلديـــث .)1679

وجـــه االســـتدالل :شــ� َّبه
حتريـــم
النبــ�ي-ﷺ-
ُّ
َ
الدمـــاء واألمـــوال واألعـــراض بـــا تأكـــدت

األوريب لإلفتــاء يف دورتــه الرابعــة عــرة يف مقــر

احلـــج ،ويـــوم األضحـــى (النـــووي1392 ،هـــ

1426/1/18-14هـــ.

كــا صــدر بتحريمــه كذلــك قــرار املجلــس

املجلــس بدبلــن يف مجهوريــة أيرلنــدا يف الفــرة مــن

حرمتـــه لـــدى الســـامعني ،وهـــو بيـــت اهلل ،وشـــهر

املبحث اخلامس

ج ،8:ص 182:؛ العســـقالين1379 ،هـــ ،ج،1:

آثار العنف األرسي عىل الفرد واملجتمع ،وفيه ثالثة

ص ،)159:وهـــذا تغليـــط يف حتريـــم املذكـــورات،
فالعنـــف األرسي قـــد يصيـــب دمـــ ًا ،أو مـــاالً ،أو

مطالب:

عرضـــ ًا ،والتعـــرض هلـــذه األشـــياء املعصومـــة أمـــر

املطلب األول :آثار العنف األرسي عىل الفرد:
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عندمــا ُيعنّــف أحــدُ أفــراد أرستــه طرفــ ًا آخــر

واألمـــل يف احليـــاة ،وكراهيـــة الـــذات ،ومـــن

ظــامل ،ومظلــوم ،وآخــر يشــاهد ،وغالبــ ًا مــا يكــون

حياهتـــم العالئقيـــة مـــع اجلنـــس اآلخـــر مســـتقبالً،

منهــا ،فالغالــب أن هنــاك طرفــن رئيســيني يف العنــف
الطفــل ،أو األطفــال.

آثار العنف عىل املظلوم:

التأث ــرات األكث ــر خط ــورة :م ــا يصي ــب األبن ــاء يف
إذ إن الكثرييـــن منهـــم وبخاصـــة اإلنـــاث ترتســـخ

لدهيـــم قناعـــة ال واعيـــة بـــأن احليـــاة الزوجيـــة

فأمــا املعنَّــف املظلــوم فهــو أول ضحايــا العنــف؛

ع ــذاب يف ع ــذاب  ،ل ــذا ن ــرى الكث ــر م ــن البن ــات

ويتبــع ذلــك األمل النفــي ،وقــد يورثــه الكآبــة،

خلطبته ــن؛ ألن ــه يمث ــل هل ــن ص ــورة األب الطاغي ــة

وذلــك ألن العنــف يرضبــه يف جســده إن كان رضب ـ ًا،
واإلحبــاط ،واحتقــار النفــس ،والشــعور بالظلــم،

وحماولــة االنتقــام ،ممــا قــد يولــد عنف ـ ًا عكســي ًا ،كــا

أن املعنَّــف يميــل إىل االنطوائيــة ،والعزلــة ،وتكثــر
أمراضــه النفســية ،والبدنيــة ذات املنشــأ النفــي ،وال
يســتجيب للعــاج ،ويســتويل عليــه اخلــوف ،والقلــق،
وفقــدان الســيطرة عــى األمــور ،ولــوم النفــس ،وهــذا

هــو الغالــب أو الدائــم يف حالــة العنــف األرسي.
آثار العنف عىل الظامل:

ينجــر إىل عنــف آخــر،
أمــا الظــامل فــإن بعنفــه ّ

وتتأصــل يف نفســه العدوانيــة ،ويفقــد االتــزان ،وقــد

تطولــه املســاءلة والعقــاب.

آثار العنف عىل املشاهدين له:

وأمـــا مـــن يشـــاهد العنـــف مـــن األوالد ،فإهنـــم

غالبــ ًا م ــا يتأث ــرون ب ــه فعــاً ،فيصيبه ــم م ــا أص ــاب

املعنَّـــف األصـــي ،وإذا ســـلموا مـــن ذلـــك حلقتهـــم
آثـ��ار العنـ��ف النفس���ية الساـــبقة (اجلربي ــن1426 ،هـــ

ص ،)125 :أضـــف إىل ذلـــك العقـــد النفســـية،
والفشـــل يف الدراســـة والعلـــم ،وفقـــد الطمـــوح

يمتنعـــن عـــن الـــزواج ويرفضـــن أي شـــاب يتقـــدم
والظـــامل والعنيـــف ،وأن حيـــاة العزوبيـــة والعنوســـة

مـــع الســـعي إلجيـــاد وظيفـــة ،هـــي أفضـــل بكثـــر

مـــن احليـــاة الزوجيـــة يف املســـتقبل (شـــكور،

1997م ،ص.)113:

املطلـــب الثـــاين :آثـــار العنـــف األرسي عـــى

األرسة:

آثـــار العنـــف األرسي ال تقـــف عنـــد حـــدّ

املعنِّف(الظـــامل) ،أو املعنَّف(املظلـــوم) فحســـب،
بـــل تتعـــدّ ى ذلـــك ،فتؤثـــر عـــى األرسة بأكملهـــا؛

وذلـــك ألهنـــا هتـــدد ُبنيـــان األرسة ،وهتـــدم كياهنـــا،

أو تـــكاد أن هتـــدم أركاهنـــا.
آثار العنف عىل الزوجني:

إن العنــف إذا غلــب عــى األرسة َكـ ِ
ـره الزوجــان

احلي ــاة الزوجي ــة ،مم ــا ق ــد يس ــبب الط ــاق ،أو البق ــاء
ّ
يمـــل مـــن
يف حيـــاة زوجيـــة تعيســـة؛ ألن املعنَّـــف

احليـــاة ،فـــا يســـتطيع القيـــام بواجباتـــه األرسيـــة،

فـــا الـــزوج يقـــوم بنفقاتـــه ،وواجباتـــه الزوجيـــة،
وال الزوجـــة تقـــوم بواجبـــات الزوجـــة واألمومـــة،
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وتب ــدأ األرسة يف التف ــكك وتكث ــر ح ــاالت الط ــاق

والتـــي تبـــن مـــن خـــال نتائجهـــا أن األطفـــال

األســــرة االقتصـــادي والذي يســــــوء بســبب عدم

جـــرح ،قســـوة يف املعاملـــة) ال يزدهـــرون عاطفيـــ ًا يف

الذي ــن يتعرض ــون لس ــلوك عن ــف س ــواء كان(رضب،

بـــن الزوجـــن ،وينعكـــس ذلـــك عـــى وضـــع

املســـتقبل ،وإذا أنجبـــوا فإهنـــم ال يعرفـــون كيـــف

املب ــاالة وكث ــرة املشــ ــاكل داخ ــل األرسة.
آثار العنف عىل األوالد:

يس ــتجيبون الحتياج ــات أطفاهل ــم العاطفي ــة ،وينته ــي

هب ــم األم ــر -أحيانــ ًا -لإلحب ــاط ،فيهامج ــون أطفاهل ــم

ال ش ـ َّ
ـك أن العن ــف األرسي ل ــه آث ــاره الوخيم ــة
ع ــى األوالد ،وم ــن ث ــم يق ـ ّـل التعاط ــف ،وتُص ــاب

أو هيملوهنــم (مكــي و عجــم1429 ،هـــ ،ص.)106 :

عـــن بديـــل هلـــذه األرسة املتفككـــة ،فيخرجـــون إىل

ا ملجتمــع :

املطلــب الثالــث :آثــار العنــف األرسي عــى

األرسة بفقــر املشــاعر ،ممــا قــد جيعــل األوالد يبحثــون

أمــا آثــار العنــف األرسي عــى املجتمــع فهــي كثرية

الش ــارع ،وق ــد جينح ــون إىل اجلريم ــة ،وق ــد يعنّ ــف
بعضهـــم بعضـــ ًا ،ناهيـــك عـــن تركهـــم ،أو إمهاهلـــم

وخطيـرة (اجلربيــن1426 ،هـــ ،ص 125 :ومــا بعدها؛

شــكور1997 ،م ص113 :ومــا بعدهــا) ،ومــن ذلك:

لفرائـــض دينهـــم ،ومصالـــح دنياهـــم مـــن دراســـة

 - 1االنحراف والوقوع يف براثن اجلرائم:

أو غريهـــا ،فاحلاصـــل أن العنـــف األرسي املتكـــرر

يــؤدي العنــف األرسي يف بعــض األحيــان إىل

يشـــل حركـــة األرسة اإلجيابيـــة ،ويفقـــد أفرادهـــا

هتيئــة الظــروف لالنحــراف ،خصوصــ ًا األوالد مــن

الق ــدرة ع ــى القي ــام بواجباهت ــم األرسي ــة الواقعي ــة،

البنــن والبنــات نتيجــة لشــعورهم بعــدم األمــان

واملاديـــة ،فاملعنِّـــف الظـــامل ال يأبـــه ،واملظلـــوم قـــد

االجتامعــي ،وضعــف القــدرة لدهيــم عــى مواجهــة

قهـــره الظلـــم ،واألوالد أصبحـــوا ضحيـــة مـــا بـــن
أب ظـــامل غالبـــ ًا ال يســـتطيعون دفـــع ظلمـــه ،وقـــد
ق ّلـــت قيمتُـــه يف نظرهـــم ،لترصفاتـــه الســـيئة ،وبـــن

الذكــور واإلنــاث الذيــن ينحرفــون ويقعــون يف ســلوك

دفعــ ًا وال ن�صــ ًا (اجلربي ــن1426 ،هـــ ،ص 125 :؛

وغيــاب الرقابــة واملســؤولية.

املشــكالت ،والشــاهد عــى ذلــك هــم األحــداث مــن

أم مظلومـــة ال متلـــك لنفســـها ،فضـــ ً
ا عـــن ولدهـــا

إجرامــي؛ نتيجــة للعنــف األرسي وتفــكك األرسة،

 - 2تدمري القيم واملبادئ واألخالق واألعراف:

شـــكور1997 ،م ،ص.)113 :

ومـــن الدراســـات التـــي تناولـــت آثـــار العنـــف

حيــث إن العنــف األرسي حيــدث خلــ ً
ا يف نســق

االجتامعيـــة واجلنائيـــة بالقاهـــرة والتـــي مـــن أبرزهـــا

يف النهايــة جيــ ً
ا مــن األبنــاء مشــكك ًا يف قيــم آبائــه

القيــم االجتامعيــة والدينيــة ،األمــر الــذي ينتــج عنــه

ع ــى األوالد ،م ــا ق ــام ب ــه املرك ــز القوم ــي للبح ــوث

وجمتمعــه.

دراســـة «ظاهـــرة العنـــف داخـــل األرسة املرصيـــة»،
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 - 3إعاقة عملية التنمية والتطوير:

كثرييــن مــن أرس متعــددة ،كل طائفــة متيــل مــع قريبهــا،

فــإن األرسة التــي ينتــر فيهــا العنــف ،تظهــر فيهــا

أو مــن تــرى احلــق يف جانبــه ،أضــف إىل ذلــك تشــويه

النشــغاله بعــاج هــذا العنــف ،وتأمــن األرس منــه،
وهــذا يتطلــب جهــود ًا كبــرة ،وأمــواالً طائلــة ،لــو

يؤخــذ الــريء باملذنــب ،وقــد ال يتوقــف األمــر عــى

تشــويه الســمعة فحســب ،بــل ربــا امتــد إىل اســتغالل

إىل ازدهــاره .

أنظمــة هــذا املجتمــع ،وحماولــة تغيريهــا.

املشــكالت االجتامعيــة ،فتؤثــر عــى املجتمــع بــأرسه؛

بذلــت يف مصالــح املجتمــع وتنميتــه وتطويــره؛ ألدت
فالعنــف األرسي يــؤدي إىل إعاقــة عمليــة التنميــة،

الســمعة ،ونــر الســمعة الســيئة عــن املجتمــع ،حتــى

وجــود العنــف يف جمتمــع ،واختــاذه وســيلة الهتــام
املبحث السادس

عالج العنف األرسي يف الفقه اإلسالمي

أي أنــه يــؤدي يف هنايــة األمــر باملجتمــع إىل التخلــف
وعــدم اإلنتــاج املــادي والفكــري.

 - 4انشغال املجتمع برعاية األرس املفككة:

متهيد:

إن األرس املعنّ َفــة تصبــح عالــة عــى املجتمــع ،ســواء

العنــف األرسي مشــكلة مــن املشــكالت التــي
حتتــاج إىل حـ ٍّـل ،قبــل أن يســتفحل خطرهــا ،ومــن ثــم

والتعليــم ،وهــذا يثقــل كاهل املجتمــع؛ ألن مســئولياته

يف الرشيعــة اإلســامية منهــا :مــا تكــون ســابقة

يف األمــور املاديــة ،أو األمــور املعنويــة ،كالرتبيــة،
تزيــد عــى قدرتــه.
- 5اآلثار األمنية:

تؤثــر عــى األرسة ،وكــذا املجتمــع ،واحللــول الفقهيــة
للرتافــع إىل اجلهــات القضائيــة ،وهــى التــي أســميتُها

ب «احللــول الفقهيــة الوقائيــة -غــر القضائيــة-

ويتفــرع عــن ذلــك مــا قــد حيصــل مــن إخــال
ّ

للعنــف األرسي» ،ومنهــا :مــا تكــون مــن اختصــاص
ّ
«احلــل
القــايض الرشعــي ،وهــى مــا أســميناها ب

واالغتصــاب ،وجنــوح األحــداث ،كنتيجــة حتميــة ملــا

الفــرع األول :احللــول الفقهيــة الوقائية-غــر

ألمــن املجتمــع  ،بســبب بعــض أفــراد األرسة املعنّ َفــة

الذيــن جنحــوا إىل اجلريمــة ،كالقتــل والرسقــات،
اعــرى جــدران األرسة مــن تصدعــات كبــرة بســبب

العنــف األرسي.

- 6شيوع البغضاء وال ُفرقة بني أفراد املجتمع:

القضائــي » ،وتفصيــل ذلــك فيــا يــي:

القضائيــة -للعنــف األرسي:

و ُيقصــد هبــا :تنــاول التدابــر اإلصالحيــة

الرشعيــة التــي هتــدف إىل القضــاء عــى العنــف داخــل

كذلــك مــا حيصــل مــن التفــكك داخــل املجتمــع،

األرسة مــن غــر أن يكــون ذلــك بالتدخــل القضائــي،

العالقــة بالعنــف األرسي ،وقــد يمتــد إىل أفــراد

األرسة ،أو شــخص مــن املجتمــع ،أو جهــة تطوعيــة،

وحــدوث البغضــاء ،والشــحناء بــن األطــراف ذات

وقــد تكــون هــذه التدابــر صــادرة مــن أحــد أفــراد
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أو جهــة رســمية ،لكنهــا ال تأخــذ الصبغــة القضائيــة،

77-41

بعمليــات الرصــد والبحــث واإلحصــاء ألشــكال
العنــف األرسي املنتــرة ضــد النســاء واألطفــال

ومــن احللــول الوقائيــة:
أوالً :نــر الوعــي الدينــي ،وااللتــزام بتعاليــم

وبحثهــا ومعرفــة مــدى انتشــارها؛ لكشــفها أمــام

فــإن مــن أهــم الواجبــات املســارعة إىل عــاج

نــدوات علميــة ،وحمــارضات ثقافيــة وورش عمــل

اإلســام الســمحة:

اجلهــات املختصــة للقيــام بعمليــة احلــد منهــا ،وتقديم

مــن اجلهــات املدنيــة املعنيــة ،تبــن خماطــر العنــف

أشــكال العنــف األرسي احلاصلــة أو التــي قــد حتصــل
يف بعــض األُرس ،ســواء أكان العنــف عــى الزوجــة أو

األرسي ،ومــدى انعكاســه عــى البنــاء األرسي.

عمليــة تســتنقذ واقــع كثــر مــن العائــات التــي

التعريــف باحلقــوق الرشعيــة:

ثانيـ ًا :بـ ّ
ـث الفهــم الصحيــح لإلســام مــن خــال

عــى األوالد ،وشــد اهلمــم واملســارعة إىل خطــوات

كــا ينبغــي ّ
بــث الفهــم الصحيــح لإلســام،

ســقطت أو هــي آيلــة للســقوط يف براثــن عنــف أعمى
نابــع عــن ُع َقــد وأزمــات نفســية وعــادات وتقاليــد

وذلــك مــن خــال إنشــاء مراكــز متخصصــة إلرشــاد
اخلاطبــن ذكــور ًا وإناثــ ًا ،والتعريــف باحلقــوق

مشــبوهة ،و ُبعــد عــن تعاليــم الديــن اإلســامي

الرشعيــة املتبادلــة بالتنســيق مــع املحاكــم الرشعيــة

ـم ينبغــي عــى العلــاء أخــذ دورهــم
احلنيــف ،ومــن ثـ ّ

املختصــة.

الصحيــح يف التوجيــه واإلرشــاد بنــا ًء عــى هــدي

واملقصــود بالتعريــف باحلقــوق الرشعيــة هنــا هــو:

الكتــاب والســنة ،وتركيــز جــزء مــن اخلطــاب الدينــي

أن يعــرف املتنازعــان يف األرسة حقهــا مــن غــر زيــادة

يف املراحــل املختلفــة مــن املناهــج التعليميــة لتنقيــة

وال نقصــان فيــا يتنــاول موضــع اخلــاف ،أو مــا

مفهــوم الرتبيــة والتأديــب عنــد اجليــل الصاعــد،

يتعلــق بــه ،والتعريــف يكــون مــن أحــد املتنازعــن،

وكــذا التوجــه باخلطــب والــدروس للتحذيــر مــن

أو فــرد آخــر داخــل األرسة ،أو خارجهــا ،أو مــن

خطــورة هــذا األمــر.

كــا ينبغــي عــى وســائل اإلعــام ال ســيام يف

اجلهــة املحتســبة ،أو الرســمية ،ويكــون هــذا التعريــف

تقــوم بدورهــا يف التوجيــه مــن خــال عقــد النــدوات

يذكــر للمتنازعــن ،أو املتنــازع مــا لــه مــن احلقــوق،

عــى حــد االعتــدال ،فــا زيــادة فيــه وال نقصــان ،بأن

هــذا العــر الــذي هــو عــر اإلعــام بامتيــاز ،أن

ومــا عليــه مــن الواجبــات ،ويكــون التعريــف عنــد

واملحــارضات والربامــج اهلادفــة التــي حتــد مــن

اخلصومــة متعلقــ ًا بســبب اخلــاف والتنــازع ،وقــد

انتشــار ثقافــة اجلهــل األرسي ومــا يرتتــب عليهــا مــن

يكــون التعريــف بجميــع احلقــوق األرسيــة ،وهــذا

مظاهــر العنــف األرسي.

خيتلــف مــن حالــة إىل حالــة أخــرى.

كــا يتعــن عــى مؤسســات املجتمــع املــدين القيــام
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فقــد يلــزم يف بعــض احلــاالت التعريــف بجميــع
احلقــوق األرسيــة ،عندمــا يــدرك ا ُمل ِ
صلــح أن اجلهــل

هبــا هــو الــذى أوجــد العنــف ،وقــد يكــون مقتــر ًا
عــى احلــق الــذى ثــار بســببه اخلــاف.

ثالث ًا :نرص املظلوم:

ّ
شــك أن العنــف األرسي ظلــم قــد يقــع عــى
ال

فــرد ،أو أكثــر يف األرسة ،فاملعنَّــف مظلــوم ،ولــه حــق

النــرة عــى الظــامل ،والنــارص لــه قــد يكــون ويل

فعندمــا يتســلط الرجــل عــى زوجتــه يلــزم

األمــر ،أو نائبــه ،وقــد يكــون غــره ،واملــراد هنــا:

شــامل للظلــم ،واالعتــداء ،وعندمــا متتنــع الزوجــة

فــإذا رأى الشــخص أحــد ًا مــن النــاس يظلمــه

تعريفــه بحــق القوامــة ،ومعنــاه الرشعــي ،وأنــه غــر
عــن اجلــاع يلــزم تعريفهــا بحــق الــزوج يف مجاعهــا،
وكذلــك يعلــم األب الــذى يرهــق أوالده بالعمــل
إرهاقـ ًا خارجـ ًا عــن الوســع ،أن ذلــك اعتــداء وظلــم
ال يدخــل يف حقــوق الوالــد ،وكــذا يعلــم الولــد

الــذى ال ينفــق عــى والــده الفقــر بوجــوب نفقتــه

نــر غــر ويل األمــر ،ونائبــه ملــن وقــع عليــه العنــف.
والــده ،أو أخــوه ،أو زوجــة يرضهبــا زوجهــا ظلـ ًا ،أو
ـم جيــب عليــه
العكــس ،فهــذا عنــف أرسي ،ومــن ثـ ّ

أن ينــر املظلــوم ،وخيلصــه مــن ظاملــه ،ويعينــه عــى

ظاملــه ،ويــدل عــى ذلــك:

1.مـــا روي عـــن أنـــس بـــن مالـــك–ريض اهلل
عنـــه–أن النبي-ﷺ-قـــال« :انـــر أخـــاك

عــى والــده ...إلــخ.

َ
وتتكــر عــى زوجهــا
تتعــال
وأن املــرأة التــي
ّ

ظاملـــ ًا ،أو مظلومـــ ًا ،فقالـــوا :هـــذا نـــره

جــاء يف القــرآن الكريم (الوعــظ ،واهلجــر يف املضجع،

تأخـــذ فـــوق يديه»(صحيـــح البخـــاري،

مظلومـــ ًا ،فكيـــف ننـــره ظاملـــ ًا ؟ قـــال:

ومتنعــه حقوقــه تكــون ناشــز ًا ،وعــاج النشــوز كــا

ص ،591:رقـــم احلديـــث.)2444

وال�ضرب غري امل�برح) ،قالســبحانه وتعــاىل(:ﭑ

2.مـــا جـــاء عـــن الـــراء بـــن عـــازب« :أن

ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ

النبي-ﷺ-أمرنـــا بســـبع ،أمرنـــا بعيـــادة

ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ

املريـــض ،واتبـــاع اجلنائـــز ،وتشـــميت

ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ

العاطـــس ،وإبـــرار القســـم أو املقســـم،

ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ

ون ــر املظل ــوم ،وإجاب ــة الداع ــي ،وإفش ــاء

ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭼ) [ســورة النســاء ،اآليــة. ]34:

الســـام( »..صحيـــح البخـــاري ،ص،591:

ِ
الــزوج زوجتَــه الناشــز
ويالحــظ :أن ْض َب
للتأديــب بضوابطــه الرشعيــة ال يدخــل يف العنــف

رقـــم احلديـــث 2445؛ وصحيـــح مســـلم،

ج ،3:ص ،1635:رقـــم احلديـــث.)2066
 3.قال النبيﷺ« :من ّ
أذل عنده فلم ينرصه ،وهو

األرسي.
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يقدر عىل أن ينرصه ،أذله اهلل عىل رؤوس اخلالئق

مــن أفــراد أرستــه ،فــإن ذلــك الوجــوب ينتقــل إىل

احلديث ،)4554والشوكاين(1413هـ ،ج،6:

ذلــك الوجــوب متعــن يف حــق ويل األم ،وملــا تقــرر

ويل األمــر؛ ملــا تقــرر مــن وجــوب نــر املظلــوم ،وأن

يوم القيامة» أخرجه الطرباين(1404هـ ،رقم

رشعــ ًا مــن أن نــر املظلــوم عــام يف كل مظلــوم،

ص.)61:

كيفية نرص املظلوم:

وبــكل ظلــم ،وبــكل أنــواع النرص(العســقالين،

1379هـــ ،ج ،12:ص 33:؛ ابــن بطــال1422 ،هـــ،

ومــن خــال النصــوص الســابقة ،يتبــن لنــا أنــه

ج ،6:ص.)573:

جيــب عــى املســلم إذا رأى والــده يــرب أمــه ،أو

خامس ًا :اإلصالح بني املتخاصمني:

يــرب أخــاه  ،أو نحــوه مــن صــور العنــف األرسي،

اخلصومــات واملنازعــات قــد تبــدأ مــن الــكالم،

أنــه حيــول بــن والــده وبــن رضبــه لوالدتــه ،أو أخيــه،

ـر إىل الشــجار ،وقــد تنتهــى بالقتــل يف صــور
ثــم متـ ّ

وتكــون حيلولتــه هــذه مــن غــر أن يــرب والــده،

متعــددة ،وكثــرة؛ ولذلــك أمــر اهلل املســلمني

بــل حيــول بينــه وبــن مرضوبــه باملنــع فقــط .
رابع ًا :تأهيل املتامدي يف تعنيف غريه:

بقولهســبحانه وتعــاىل( :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

واملــراد بالتأهيــل :عــاج املعنِّــف؛ ليكــون فــرد ًا

ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ

حيصــل بتعليمــه ،وتأديبــه إن كان جاه ـاً ،وبمعاجلتــه

وهنانـ�ا رسـ�ول اهلل-ﷺ-عــن موجبــات العنــف

ﮐ ﮑ) [ســورة اإلرساء ،اآليــة.]53:

ســوي ًا ،خالي ـ ًا مــن موجبــات العنــف ،وهــذا التأهيــل
إن كان مريضــ ًا.

النفســية قائــاً« :ال تباغضــوا ،وال حتاســدوا ،وال

وهــذان األمــران واجبــان عــى الــويل فهــا مــن

تدابــروا ،وكونــوا عبــاد اهلل إخوانــ ًا ( »..صحيــح

وليــه أن يعلمــه التعليــم والتأديــب املانــع لــه مــن

ص ،1521:رقــم احلديــث  6076؛ وصحيــح

البخــاري ،ص ،1519:رقــم احلديــث ، 6065

حقــوق األب عــى أوالده ،فيجــب عــى والــده ،أو

مســلم ،ج ،4:ص ،1983:رقــم احلديــث .)2559

االعتــداء عــى اآلخريــن  ،جــاء يف اخلــريش( (ب.

ت) ،ج ،6:ص «)130:أن الغاصــب إذا كان مميــز ًا

وعندمــا تقــع اخلصومــة وتوابعهــا جــاءت

فإنــه :يــؤدب وجوبـ ًا ،وأدبــه ألجــل الفســاد فقــط ،ال

الرشيعــة بترشيــع عالجــي ،وهــو اإلصــاح بــن

املتخاصمــن ،وهــو شــامل لــكل املتخاصمــن،

ألجــل التحريــم ،» ...أو يعاجلــه املعاجلــات النفســية

س��واء كان��وا أق�اـرب ،أو أباع��د (الزركــي،

لــدى األطبــاء املختصــن.

1421هـــ :ج ،2:ص 284:؛ والقرطبــي1408 ،هـ،

هــذا إذا كان التأهيــل يف مقــدرة الــويل ،وضمــن

ج ،5:ص.)84:

األمــور املتاحــة لــه ،أمــا إذا عجــز عــن تأهيــل املعنِّــف
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حكم اإلصالح األرسي وأدلة ذلك:

اإلصــاح بــن املتخاصمــن داخــل األرسة

مســتحب لــكل مســلم ،يســتطيع اإلصــاح بينهــا،
ويــدل عــى ذلــك:

ص.)164:

الدليــل الثالــث  :اإلمجــاع عــى مرشوعيــة

اإلصــاح بــن املتخاصمني(الرشبيني1415،هـــ،

ج ،2:ص 304:؛ املقــديس1405 ،هـ ،ج ،5:ص.)3:

ِ
ـم
الدليــل األول :قــول ســبحانه وتعــاىلَ :
(وإِ ْن خ ْف ُتـ ْ
اق بينِ ِهــا َفابع ُثــوا ح َكــا م ـن َأه ِلـ ِ
ِ
ـه َو َح َكـ ًـا ِّم ـ ْن
َ ً ِّ ْ ْ
ش ـ َق َ َ ْ َ ْ َ
َأ ْه ِل َهــا إِن ُي ِريــدَ ا إِ ْص َل ًحــا ُي َو ِّفـ ِ
ـق اللَُّ َب ْين َُهـ َـا ۗ إِ َّن اللََّ ك َ
َان
ِ
ـرا) [ســورة النســاء ،اآليــة.]35:
َعليـ ًـا َخبِـ ً
وقولــه ســبحانه وتعــاىل( :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

«ليــس الكـ ّ
ـذاب الــذي يصلــح بــن النــاس ،فيقــول

ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ

ص ،658:رقــم احلديــث2692؛ وصحيــح مســلم،

ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ

ﭫ ﭬ) [ســورة النســاء ،اآليــة.]114:

بعــض املفرسيــن :واإلصــاح بــن النــاس
قــال
ُ

عــام يف كل يشء يقــع فيــه التدابــر واإلعــراض،
واالختــاف بــن املســلمني املتخاصمــن ،لريجعــا إىل

مــا فيــه املحبــة واأللفــة واجتــاع الكلمــة عــى مــا أذن
اهلل  ،وأباح��ه (الطربي1420،هـــ ،ج ،9:ص 202:؛
والقرطبــي1408 ،هـــ ،ج ،5:ص.)84:

الدليـــل الثـــاين :قـــالﷺ« :أال أخربكـــم بأفضـــل

مـــن درجـــة الصيـــام ،والصـــاة والصدقـــة ،قالـــوا:

ب ــى ق ــال :إص ــاح ذات الب ــن ،وفس ــاد ذات الب ــن

هـــي احلالقـــة» أخرجـــه الرتمذي(1395هـــ ،رقـــم
احلديث)1938وأمحد(الشـــيباين1420،هـ ،رقـــم
احلديث)27508وابـــن حبان(الســـبتي1414،هـ،

رقـــم

احلديث)5092والزيلعي(1418هـــ،ج،4:

ص)304:وصححـــه األلباين(1421هـــ ،ج،1:

جواز الكذب من أجل اإلصالح:

للمصلــح أن يكــذب ،مــع
ولقــد أباحــت الرشيعــة ُ

أن الكــذب فســاد ،لكنه فســاد يســر بالنســبة ملــا يؤمل
فيــه مــن الصـــــــــاح ،وذلــك يف قولــــــــــهﷺ:

خــر ًا ،أو ينمــي خــر ًا( »...صحيــح البخــاري،

ج ،4:ص ،2011:رقــم احلدبــث.)2605
الفرع الثاينّ :
احلل القضائي ،ومعوقاته:

أكثـــر حـــاالت العنـــف األرسي ال تصـــل إىل
القض ــاء ،إم ــا أن حت ـ ّـل قب ــل ذل ــك ،أو يعت ــاد أهله ــا
عليه ــا خوفــ ًا م ــن رش أك ــر ،أو لغ ــر ذل ــك ،ولك ــن
ّ
احلـــل القضائـــي أمـــر ًا يف غايـــة األمهيـــة
يبقـــى
ونوض ــح احل ـ ّـل القضائ ــي
بالنس ــبة للعن ــف األرسي،
ّ

ومعوقاتـــه وذلـــك فيـــا يـــي:
أّ -
احلل القضائي:

العنـــف إمـــا أن يكـــون بـــن الزوجـــن ،أو بـــن

غـــر الزوجـــن مـــن أفـــراد األرسة  ،كالوالـــد يف

تعني ــف ول ــده ،والعك ــس ،أو األخ يف تعني ــف أخي ــه،

أو أختـــه ،والعكـــس ،فهـــو ينقســـم إىل حالتـــن:

احلالـــة األوىل :احللـــول القضائيـــة للعنـــف بـــن
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الزوجـــن:

77-41

مث ــل إل ــزام ال ــزوج بدف ــع النفق ــة إذا كان العن ــف

إذا ُوجـــد العنـــف األرسي بـــن الزوجـــن،

باحلرمـــان مـــن النفقـــة ،أو إلـــزام الـــزوج بالعـــدل

 -1اإلصالح بني الزوجني:

الزوجـــة بخدمـــة زوجهـــا باملعـــروف ،أو إلزامهـــا يف

بـــن الزوجتـــن يف املســـكن ،واملبيـــت ،أو إلـــزام

ووصـــل القـــايض ،فلـــه عـــدّ ة حلـــول:

بيـــت زوجهـــا ،وعـــدم خروجهـــا إال بإذنـــه ..وغـــر

إذا تق ــدم الزوج ــان أو أحدمه ــا إىل الق ــايض ،وق ــد

ذلـــك.

أعيامهـــا العنـــف  ،والشـــقاق فيجـــب عـــى القـــايض

 -3احلكم باخللع أو فسخ الزواج:

أن يصلـــح بينهـــا ؛ألن الصلـــح بـــن املتخاصمـــن

إهنــاء ملعانــاة املعنَّــف مــن الزوجــن ،فعنــد ظلــم

واج��بـ ع�ل�ى ويل األم���ر (اب ــن بطال1422،هـــ ،ج،6:

الزوجــة لزوجهــا ،وامتناعهــا مــن القيــام بحقوقــه،

ص 573:؛ الشوكاين1413،هـ ،ج ،6:ص ، )61:فعىل

يعــرض القــايض عليهــا خمالعــة زوجهــا إذا مل يكــن بــدّ

القـــايض أن يبـــدأ بالصلـــح بـــن الزوجـــن  ،فيبـــدأ

منــه ،أو احلكــم بفســخ الــزواج إذا حتققــت دواعيــه.
وهــذا ّ
حــل قضائــي يقــى عــى العنــف لــدى

بالزوجـــة فريغبهـــا يف الوفـــاق  ،وتـــرك الشـــقاق،

مذ ّك ــر ًا هل ــا بعظي ــم ح ــق زوجه ــا عليه ــا ،ف ــإن أب ــت

املقــر يف حقــه.
الزوجــة ،ولــدى الــزوج
ّ

عـــرض عليهـــا الصلـــح فيـــا ســـبب الشـــقاق مـــن

احلالــة الثانيــة :احللــول القضائيــة للعنــف بــن غــر

نفقـــة أو قســـم أو غريهـــا  ،فـــإن رفضـــا الصلـــح،

الزوجني:

أو أحدمهـــا فـــإن عـــى القـــايض بعـــث احلكمـــن

إذا كان العنــف األرسي بــن غــر الزوجــن،

(الطربي1420،هـ:ج ،4 ،ص 70:؛ البغوي1417هـ،

كعنــف الوالــد لولــده  ،أو العكــس ،أو األخ ألخيــه

ج ،2:ص ،) 208 :كـم�ا قـ��ال اهلل سـ��بحانه وتعـ��اىل:

أو أختــه ،أو العكــس ،فــإن كان العنــف يف حــق

(ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

منعــه وحرمــه صاحبــه ،فــإن القــايض يلزمــه بدفعــه

ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ) [ســـورة النســـاء ،اآليـــة.]35:

لصاحبــه ،كالوالــد املمتنــع مــن النفقــة عــى ولــده،

لكـــن إن مل يصلحـــا بينهـــا ،أو مل يوجـــدا وتعـــذرت

القــايض يلزمهــا بذلــك ،وكالوالــد إذا طــرد ولــده،

أو الولــد املمتنــع مــن النفقــة الواجبــة لوالــده ،فــإن

فـــإذا أصلـــح احلكـــان بينهـــا فذلـــك املطلـــوب،

أو الولــد إذا طــرد والــده ،فــإن القــايض يلزمــه بإيــواء

العــرة باملعــروف ،جلــأ القــايض إىل احللــول األخــرى

اآلتي ــة ،والت ــي تعت ــر حــ ًّ
ا للعن ــف األرسي بس ــبب

املظلــوم ،أمــا إذا كان بســبب ســوء العــرة ،وقــد

أتــى مــن اجلانبــن ،أو عمــى عــى القــايض وجــه

الشـــقاق ،أو غـــره ممـــا هـــو مثلـــه ،أو أعظـــم منـــه.
 -2إلزا ُم القايض ا ُملعن َ
ِّف الظامل َ باحلق:

احلــق فيــه ،فإنــه يصلــح بينهــا بــا يردمهــا إىل الوفــاق،
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وهــذا الصلــح واجــب عليــه (ابــن بطــال1422 ،هـــ،

ّ
حــل فقهــي ،يتمثــل يف القيــام
وهلــذا املعــوق

أمــا إذا كان العنــف يتعلــق بالواليــة ،فللقــايض
حـ ّـل هــذا العنــف بنــزع الواليــة ســواء كانــت متمثلــة

باتصــال املعنَّــف املظلــوم عــى جلــان احلاميــة ،أو
اجلهــات ذات العالقــة املســاعدة ،كالرشطــة وغريهــا،

الــزوج أو الزوجــة املطلقــة ،أو الواليــة عــى النفــس

ويل األمــر يف القيــام هبــذا الواجــب ،وإيصــال القضيــة

ج ، 6:ص.)573:

يف حــق احلضانــة ،فينزعهــا ممــن يعنــف األطفــال مــن
فيــا بعــد احلضانــة ينزعهــا مــن الــويل املــر بطفلــه

يف دينــه أو دنيــاه ،أو الواليــة عــى التزويــج ،فينزعهــا
القــايض مــن الــويل العاضــل ،أو الواليــة عــى املــال

فينزعهــا القــايض مــن الــويل املفســد ،أو اآلكل ملــال

موليــه.

ب -معوقــات احلـ ّ
ـل القضائــي :للحـ ّـل القضائــي-

كــا ســبق -أثــر كبــر يف القضاء عــى العنــف األرسي،
ّ
احلــل
لكــن هنــاك عوائــق متنــع مــن فاعليــة هــذا
املهــم ،ملــا يرتتــب عليهــا مــن تأخــر للحكــم ،أو
رصف النظــر عنــه هنائي ـ ًا ،وهــذا جيعــل أمــر العنــف
يبقــى أو يطــول ،واملعوقــات للحـ ّـل القضائــي تتم ّثــل

يف ثالثــة أشــياء:

تعس الوصول إىل القايض:
املعوق األولّ :

بعــض املعنّفــن املظلومــن يعــر عليــه الوصــول

إىل القــايض ،إمــا خللــل نفــي فيــه كغلبــة اخلجــل ،أو
اخلــوف مــن املجتمــع ،أو اجلهــل بطريــق الوصــول إىل

القــايض ،وهن��اك س��بب آخـ�ر ،وهــو خــذالن األهــل

للمــرأة املظلومــة مــن الــزوج الظــامل ،فيرتكوهنــا
وشــأهنا ،بــل قــد يمنعــون غريهــم مــن اإلحســان
إليهــا ،وإيصاهلــا إىل القــايض.

بواجــب نــرة املظلــوم عــى ويل األمــر ،وذلــك

وعــى هــؤالء القيــام بواجبهــم؛ ألهنــم ينوبــون عــن
إىل القضــاء بطلــب املعنــي باألمــر.

املعــوق الثــاين :تعــر إثبــات العنــف األرسي

بالب ّينــة املعتــادة:

العنــف غالبـ ًا مــا يكــون داخــل البيــت بعيــد ًا عــن

الرقبــاء ،ومــن ثــم أصبــح إثباته-بوســائل اإلثبــات

املعتــادة  ،وهــى الشــهادة-أمر متعــر ،أو متعــذر.

فــإن القــايض حيــال قضايــا العنــف األرسي الغامضــة

أمامــه يف إثباهتــا ثالثــة حلــول فقهيــة:

احلــل األول :التوســع يف وســائل اإلثبــات:

فــا يقتــر عــى اإلقــرار ،أو الشــهادة ،بــل يعمــل
بالقرائــن التــي تــدل عــى الظــامل وتســتنطق خفايــا

ظلمــه ،والعمــل بالقرائــن قــد عمــل بــه كافــة الفقهــاء

يف غــر احلــدود ،وعمــل بــه كثــر منهــم يف احلــدود
(ابــن القيــم (،ب .ت) ،ص 60:؛ ابــن فرحــون( ،ب

.ت) ،ج ،2:ص 91:؛ العمــر ،ص ،)336:كإثبــات
الزنــا باحلمــل ،ورشب اخلمــر بالرائحــة.

وقــد ُوجــدت يف زماننــا قرائــن كثــرة تصــل

بالنظــر فيهــا إىل عــن اليقــن ،أو قريــب منــه،
كالتصويــر ،والبصمــة ،والتحاليــل الطبيــة املتنوعــة،
فــإذا اســتهدت املــرأة املظلومــة إىل إثبــات قضيــة
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ُظلمهــا بالتصوير-مثــاً -فيجــب عــى القــايض

الفجــور والفســاد ،وجعلــوا الرشيعــة قــارصة ،ال

مــن األوليــاء ،املاجنــن وغريهــم ،فلــو قــدر أن بنت ـ ًا،

عــى أنفســهم طرقــ ًا صحيحــة مــن طــرق معرفــة

تقــوم بمصالــح العبــاد ،حمتاجــة إىل غريهــا ،وســدوا

اعتبــار ذلــك ،لئــا تضيــع احلقــوق ،ويتجــرأ الظلمــة

احلــق ،والتنفيــذ لــه ،وعطلوهــا مــع علمهــم وعلــم

رفعــت ضــد أبيهــا دعــوى االغتصــاب ،وكانــت قــد

غريهــم قطعـ ًا أهنــا حــق مطابــق للواقــع؛ ظنـ ًا منهــم

صورتــه ،فهــل يثبــت احلــد بالتصويــر؟

منافاهتــا لقواعــد الــرح ولعمــر اهلل إهنــا مل تنــاف مــا

للفقهــاء يف ذلــك قــوالن معروفــان ،مبنيــان عــى

العمــل بالقرائــن عنــد الســابقني خصوصــ ًا إثبــات

جـ�اء بـ�ه الرسـ�ول-ﷺ ،-وإن نفــت مــا فهمــوه هــم
مــن الرشيعــة باجتهادهــم.

حــد الزنــا باحلمــل ،هــل يثبــت بــه أو ال ؟

فاملالكية ورواية عن أمحد ،اختارها شيخ اإلسالم

والــذى أوجــب هلــم ذلــك نــوع تقصــر يف معرفــة

باحلمل(ابن فرحون( ،ب .ت) ،ج ،2:ص94:؛ ابن

أحدمهــا عــى اآلخــر ،فلــا رأى والة األمــر ذلــك،

الرشيعــة ،وتقصــر يف معرفــة الواقــع ،وتنزيــل

ابن تيمية ،وتلميذه ابن القيم :يرون إثبات حد الزنا

وأن النــاس ال يســتقيم هلــم أمــر إال طوي ـاً ،وفســاد ًا

جزي( ،ب .ت) ،ص310:؛ ابن قدامة1405 ،م،

عريضـ ًا ،فتفاقــم األمــر وتعــذر اســتدراكها ،وعــز عىل

ج ،12:ص 501 :؛ ابن تيمية1416 ،هـ ،ج،28:

العاملــن بحقائــق الــرع ختليــص النفــوس مــن ذلك،

ص 339:؛ ابن القيم( ،ب .ت) ،ص،)12:

واســتنفاذها مــن تلــك املهالــك  ،»..ثــم قــال رمحه اهلل

ومذهب أيب حنيفة ،والشافعي :عدم ثبوت حد الزنا

«فاهلل-ســبحانه وتعاىل-أرســل رســله ،وأنــزل كتبــه؛

باحلمل(الرسخيس1421،هـ ،ج ،24:ص 31:؛

ليقــوم النــاس بالقســط ،وهــو العــدل الــذى قامــت

الرشبيني( ،ب .ت) ،ج ،4:ص ،)190:فمن رأى

هبــا الســاوات واألرض ،فــإن ظهــرت أمــارات

إثبات حد الزنا باحلمل؛ أثبت الزنا بالتصوير ،ومن مل ير

العــدل ،وأســفر وجهــه بــأي طريــق كان  ،فثــم رشح

ذلك مل يثبته (العمر2009 ،م ،ص.)336:

اهلل ودينــه ( »..ابــن القيــم( ،ب .ت) ،ص.)12:

قــال ابــن القيــم :يف الطــرق احلكميــة (ابــن القيــم،

(ب .ت) ،ص -)12:عليــه رمحــة اهلل -مســتنكر ًا عــى

فاملقصــود أن العمــل بالقرائــن املعــارصة ممــا
يســاعد القضــاء عــى حـ ّـل مشــاكل العنــف األرسي،

مــن يعــرض عــن االحتجــاج بالقرائــن ،ومبين ـ ًا آثــار

والتصــدي للمجرمــن ،ســواء كانــت القرائــن صورة،

ذلــك:

أو صوتــ ًا ،أو بصمــة ،أو بالطــب أو غــر ذلــك.
ّ
احلــل الثــاين :عقوبــة املتهــم إذا عــرف عنــه

« ..وهــذا موضــع مزلــة قــدم ،خمبلــة أفهــام ،وهــو

مقــام ضنــك ،ومعــرك صعــب فــرط فيــه طائفــة،

الــر :يف مثــل اغتصــاب املحــارم ،أو
الفســاد ،أو
ّ

فعطلــوا احلــدود ،وضيقــوا احلقــوق ،وجــرءوا أهــل
67

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية ( ،)ISSN: 1658- 7006اجمللد ( ،)5العدد ( ،)2جامعة احلدود الشمالية (1441هـ 2020 /م)

الــرب املوحــش لــأوالد ،أو التمثيــل بالزوجــة ،أو

اهلل-وبــن أن
 ،وكذلــك ذكرهــا الشــاطبي-رمحه
َّ
فائــدة تعذيــب املتهــم املعــروف بالــر انقــاع أهــل

بالفســاد ،أو الــر بشــهادة النــاس ،أو باملــه مــن

ص.)293 :
ّ
احلــل الثالــث :حبــس املتهــم املجهــول احلــال

حبــس الولــد ،أو األخ ،أو غريهــا مــن قضايــا العنــف،
ومل يكــن للمظلــوم بينــه ،وأنكــر املتهــم ،وقــد عــرف

ســوابق ،فحينئــذ يعاقبــه القــايض ،وينــوى بعقوبتــه
أمريــن إن أخطــأ أحدمهــا مل خيطــئ اآلخــر:

اإلجــرام عــن إجرامهم (الشــاطبي1412 ،هـــ ،ج،2:

حتــى يتأكــد مــن إدانتــه ،أو عدمهــا:

األول :عقوبتــه عــى جنايتــه اخلاصــة فيــا يتعلــق

فــإذا رفــع عــى زوج قضيــة جتويــع زوجتــه حتــى

الثــاين :تأديبــه عــى فســاده ،واشــتهاره بالفســاد

أو اغتصــاب املحــارم ،أو غــر ذلــك ،وكان املتهــم

بالعنــف األرسي.

(ابــن تيميــة1408 ،هـــ ،ج ،34:ص.)236:

فبعــض األزواج املدمنــن للمســكرات واملخدرات

قــد أرهقــوا أرسهــم رضب ـ ًا وأمل ـ ًا وحبس ـ ًا ،وجتويع ـ ًا،
وقــل مــا شــئت مــن صنــوف العــذاب ،وأنــواع
األذى ،فهــل يــرك هــؤالء لعــدم البينــة ؟

قــال شــيخ اإلســام ابــن تيميــة1408( :هـــ،

ج ،34:ص)236 :رمحــه اهلل « الثالــث  :أن يكــون
املتهــم معروفـ ًا بالفجــور  ،واإلجــرام  ،وأن مثلــه يقــع

يف االهتــام فهــذا أشــد مــن الثــاين  ،وأوغــل منــه يف

اآلثــام  ،مثــل أن يكــون معروفـ ًا بالقــار  ،والفواحــش

التــي ال تأتــى إال باملــال ،وليــس لــه مــال ،ونحــو

ذلــك ،فهــذا لــوث يف التهمــة ،وهلــذا قالــت طائفــة

مــن العلــاء :إن مثــل هــذا يمتهــن بالــرب يرضبــه
الــويل والقــايض حتــى يقــر باملــال .» ..

وقــد أفــاض ابــن القيم–رمحــه اهلل–يف هــذه

املســألة ،مبينــ ًا داللتهــــا مــن نصــــوص الــرع

وأصولـــــه (ابــن القيــم( ،ب .ت) ،ص)14-12:

أصاهبــا املــرض ،أو التمثيــل هبــا ،أو التمثيــل بالولــد،
مســتور احلــال ،ال يعــرف بالــر ،كــا تتأكــد عدالتــه
لــدى جمتمعــه ،فاحلـ ّـل الفقهــي يف هــذا مــا قالــه شــيخ
اإلســام ابــن تيميــة رمحــه اهلل« :والثــاين مــن يكــون

جمهــول احلــال ،ال يعــرف بــر ،وال فجــور ،حيبــس

حتــى يكشــف عــن حالــه» (ابــن تيميــة1408 ،هـــ،
ج ،34:ص.)236:

املعوق الثالث :تأخري اجللسات القضائية.

هــذا املعــوق يكثــر التذمــر منــه لــدى بعــض

ضحايــا العنــف األرسي ،مبديــن اســتياءهم مــن

طــول املــدة بــن بــدء القضيــة ،ونطــق احلكــم ،ومــا
بينهــا مــن تأخــر موعــد اجللســات.

وقــد يكــون هــذا التذمــر واقعيــ ًا ،وقــد يكــون

غــر ذلــك ،لكــن ال ريــب أن هــذا الــيء موجــود
يف اجلملــة.

وللقضاء عليه طرق فقهية ،رشعية أمهها:

 -1زيــادة عــدد القضــاة بقــدر الكفايــة؛ وذلــك

ألن تعيــن القضــاة فــرض عــى احلاكــم ،وجيــب عليــه
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أن يعــن مــن القضــاة بقــدر مــا يكفــى النــاس؛ ألن

أهلهــا ،وتنظيــم هــذا املبــدأ تنظيــ ًا دقيقــ ًا.
وهــذا مبــدأ إســامي أصيــل د َّلــت عليــه طريقــة

ج ،11:ص 347:؛ املــاوردي1414 ،هـــ ،ج،16:

ذي حــق حقــه ،فقــد حكــم بــن اثنــن مــن الصحابة-

أمــر النــاس ال يســتقم بدونــه ،فــكان تعيينهــم واجب ـ ًا

النبـ�ي-ﷺ -يف القضــاء ،فقــد كان يبــادر بإعطــاء كل

عليهــم كاجلهــاد واإلمامــة (ابــن قدامــة1405 ،هـــ،

رىض اهلل عنهــا -ختاصــا يف رشاج احلــرة يف جلســة

ص ،)11:وجيــب عــى احلاكــم بعــث القضــاة يف

قضائيــة (صحيــح البخــاري ،ص ،568:رقــم

األمصــار كــا فعــل رســول اهلل-ﷺ -ألنــه إن مل يفعــل

ذلــك شــق عــى النــاس بســفرهم يطلبــون القضــاة .

احلديــث  2360 ، 2359؛ وصحيــح مســلم،ج،4:

الدوائــر اخلاصــة هبا.

وحكــم بــن اثنــن ،أيض ـ ًا ختاصــا يف ديــن يف جلســة

خاصــة بــاألرسة ،أو زيــادة عــدد
 -2إنشــاء حماكــم ّ

ص1830 ،1829 :؛ رقــم احلديــث ، )2357
قضائيــة يف املســجد (صحيــح البخــاري ،ص،122:

وإنشــاء حماكــم خاصــة بــاألرسة هــذا أمــر جائــز

 123؛ وصحيــح مســلم ،ج ،2:ص ،1192:رقــم

يف الرشيعــة اإلســامية ،بنــاء عــى أن عمــوم التوليــة،

احلديــث.)1558

وخصــوص التوليــة الصــادرة مــن احلاكــم أمــر

وعــى هــذا النهــج درج اخللفــاء الراشــدون،

اجتهــادي للحاكــم أن يزيــد فيــه وينقــص منــه بقــدر

ما يــراه صاحلـ ًا مصلحـ ًا لألمـــــة ،وليــــس أمــــــر ًا

وقضــاة املســلمني يف وقــت الســلف الصالــح،
واملبــادرة يف إهنــاء اخلصومــة يعتــر موافقــ ًا ألصــول

رشعيــ ًا منصوصــ ًا ال جيــوز خالفــه (ابــن فرحــون،

الرشيعــة العامــة يف إيصــال احلــق إىل أهلــه ،ومنــع

ب .ت ،ج ،1:ص 21:؛ ابــن قدامــة1405 ،هـ ،ج،9:

الظــامل مــن ظلمــه ،وتقليــل فــرص اخلــاف،

ص. )105:

فللحاكــم أن يعــن بعــض القضــاة يف العمــل

وقطــع أســباب الشــجار التــي تقــى عــى األخــوة

اخلاصــة هبــا ،أو غــر ذلــك ممــا هــو
عــدد الدوائــر
ّ

هيبــة القضــاء ،وغــر ذلــك مــن املصالــح الكثــرة

اإلســامية ،وعــدم إمــال صاحــب احلــق ،وحفــظ

بمحاكــم معينــة تســمى حماكــم األرسة ،أو يزيــد مــن

(ابــن عاشــور1988،م ،ص.)508:

مناســب ،وخيــص توليتهــم بقرصهــم عــى النظــر

يف شــئون قضايــا األرسة عمومــ ًا ،أو قضايــا العنــف

األرسي عــى وجــه اخلصــوص ،ويكــون عددهــم
كافيــ ًا متناســب ًا مــع كثافــة املشــاكل األرسيــة.

خاتــمة:

 -3العمــل بمبــدأ القضــاء اإلســامي يف رسعــة

وتتضمن أهم النتائج والتوصيات التي توصلنا

البــت يف اخلصومــة ،واملبــادرة بإيصــال احلقــوق إىل

إليها من خالل هذا البحث :
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أوالً :أهم النتائج:

باملعنِّف(القائ ــم بالعن ــف) ،م ــن أمهه ــا :ضع ــف
ال ــوازع الدين ــي ،والرتبي ــة اخلاطئ ــة ،والعوام ــل

ويف ختــام هــذا البحــث املبــارك يطيــب لنــا أن

النفســـية ،واملشـــكالت االقتصادية(كالبطالـــة

نســجل أبــرز أهــم النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا،

والفقـــر والديـــون) ،ومنهـــا االنحرافـــات

وهــى اآليت :

1.اهتمـــت الرشيعـــة اإلســـامية الغـــراء

األخالقيـــة ،ووســـائل اإلعـــام املختلفـــة،

عنايـــة فائقـــة؛ حيـــث إهنـــا العـــاد األول

5.أســـباب العنـــف األرسي املتعلقـــة باملعنَّـــف

فأولته ــا
باألرسة-بصف ــة عامة-اهتاممــ ًا بالغــ ًاْ ،

وتدخـــل بعـــض األقارب...وغـــر ذلـــك.

(الضحيـــة) ،مـــن أمههـــا :االســـتهانة باجلـــاين،

للمجتم ــع املس ــلم ،واملحض ــن الرتب ــوي األول

وحماولـــة التقليـــل مـــن شـــأن اآلخريـــن،

يتخـــرج منـــه الفـــرد النافـــع للمجتمـــع
الـــذي
ّ

وامتنـــاع الزوجـــة عـــن املعـــارشة الزوجيـــة

ولنفس ــه ووطن ــه ،ك ــا اهتم ــت بعق ــد ال ــزواج

حـــن يطلبهـــا زوجهـــا ،ومنهـــا أيضـــ ًا :رضـــا

-بصف ــة خاص ــة ،-وب ّين ــت حقوق ــه ،وأرس ــت

الضحيـــة بالعنـــف املـــارس ضدهـــا ،وعـــدم

القواعـــد اإلصالحيـــة ملـــا يعـــرض لـــه مـــن

حماولتهـــا تغيـــره.

خلـــل ومشـــاكل.

ُ 2.يقص���د بمصطل���ح العن���ف األرسي ه���و « :كل

6.حك ــم العن ــف األرسي-بمفهوم ــه الصحي ــح-

أذى مادي ـ ًا أو معنوي ـ ًا بــاألرسة
رشعــيُ -يلحــق ً

اإلس ــامية ،ولذل ــك أفت ــى العل ــاء ،واملجام ــع

حمـــرم ظاهـــر التحريـــم يف الرشيعـــة
أنـــه
ّ

س ــلوك أو ت ــرف داخ ــل األرسة  -بغ ــر ح ــق

العلميـــة بتحريمـــه؛ ملـــا فيـــه مـــن الظلـــم

أو بأحـــد أفرادهـــا ،وذلـــك يف غيـــاب لغـــة

واألذى وعـــدم الرمحـــة ،واإلســـام مـــن

احل ــوار البنّ ــاء» .وقلن ــا« :بغ ــر ح ــق رشع ــي»

ذلـــك بـــراء.

ليخـــرج احلقـــوق الرشعيـــة ،كحـــق التأديـــب

7.املنهـــج الرشعـــي يف التعامـــل مـــع األرسة

بضوابط ــه الرشعي ــة ،والقوام ــة ونحومه ــا ،ف ــا

هـــو الرفـــق؛ ولذلـــك يقـــول املصطفـــىﷺ:

يدخـــان يف مفهـــوم العنـــف األرسي.

«م ــا كان الرف ــق يف يشء إال زان ــه  ،وم ــا ن ــزع

3.للعنـــف األرسي أســـباب منهـــا :مـــا يتعلـــق

مــن يشء إال شــانه» ،وال ُيصــار إىل الشــدة إال

باملعنِّـــف( القائـــم بالعنـــف) ،ومنهـــا :مـــا
يتعلـــق باملعنَّف(الضحيـــة أو مـــن وقـــع عليـــه

العنـــف).

4.أســـباب

العنـــف

األرسي

عنـــد احلاجـــة بقدرهـــا فقـــط.

8.للعنـــف األرسي آثـــار ســـيئة تعـــود بالـــرر
عـــى الشـــخص الظـــامل املعنِّـــف ،وعـــى

املتعلقـــة
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اجللســـات القضائيـــة ،وهلـــذه املعوقـــات
احللـــول الالزمـــة هلـــا.

ســـواء كانـــت هـــذه اآلثـــار حمسوســـة أم

ثاني ًا :أهم التوصيات:

غـــر حمسوســـة :كانعـــدام الثقـــة بالنفـــس

1.يــويص الباحثــان بالعنايــة بقضيــة أســس

واالنطـــواء والعزلـــة والقلـــق واالكتئـــاب،

اختيــار الزوجــن ،وتبصــر اخلاطبــن بأحكام

والكســـور واجلـــروح واحلـــروق ،وتفـــكك

الــزواج الرشعيــة وتوعيتهــم بــا يتضمنــه

األرسة وتـــرد األوالد ...إلـــخ.

9.لع ــاج العن ــف األرسي يف الفق ــه اإلس ــامي

عقــد الــزواج مــن حقــوق وواجبــات،

قضائيــة» ،وأخــرى حلــول قضائيــة ،فــاألوىل:

تتــوىل اجلهــات الرســمية املختصــة اإلرشاف

وذلــك مــن خــال دورات تثقيفيــة مركــزة،

تُوجـــد حلـــول فقهيـــة وقائيـــة «غـــر

عليهــا ،وذلــك بعــد مرحلــة االختيــار وقبــل

تتمثــل يف نــر الوعــي الدينــي ،وبــث الفهــم

إنشــاء عقــد الــزواج؛ ملــا للتوعيــة والتثقيــف

الصحيـــح لإلســـام مـــن خـــال التعريـــف

مــن أمهيــة كبــرة يف انحســار ظاهــرة العنــف

باحلقـــوق الرشعيـــة ،ونـــر املظلـــوم،

األرسي وتــايف وقوعــه.

واإلصـــاح بـــن املتخاصمـــن ،والثانيـــة:

2.كــا يــويص الباحثــان كل أفــراد األرسة

احللـــول القضائيـــة :فـــإن كان العنـــف بـــن

إىل احلــرص الشــديد عــى ضبــط النفــس،

الزوجـــن :فاحلـــل القضائـــي يتمثـــل يف

والســيطرة عــى نوبــات الغضــب واالندفاعيــة

اإلصـــاح بينهـــا ،أو إلـــزام املعنِّـــف الظـــامل

واإلفــراط يف العقوبــة إىل غــر ذلــك مــن

باحلـــق ،وإهنـــاء املعانـــاة باخللـــع أو فســـخ

املامرســات العنيفــة ،والتــي تولــد العنــف،

الـــزواج إذا حتققـــت دواعيه.أمـــا إذا كان

فاألبنــاء الذيــن ُيــارس عليهــم العنــف يف

العن ــف ب ــن غ ــر الزوج ــن :كعن ــف الوال ــد

الصغــرُ ،يصــدّ رون هــذا العنــف بدورهــم

لولـــده أو العكـــس ،كعنـــف األخ ألخيـــه

إىل كل مــا حييــط هبــم حتــى يشــمل عنفهــم

أو أختـــه أو العكـــس ،فـــإن كان العنـــف

املجتمــع بــأرسه.

منـــع حـــق؛ فـــإن القـــايض يلزمـــه بدفعـــه

3.العنايــة واالهتــام بموضــوع العنــف األرسي

ملســـتحقه...إلخ.
ّ
للحـــل القضائـــي معوقـــات منهـــا :تعـــر
	10.

عــن طريــق تعــدد األبحــاث والدراســات

العنـــف األرسي بالب ّينـــة املعتـــادة ،وتأخـــر

تشــخص الــداء وتصــف الــدواء؛ للحــدّ مــن

فيــه ،وعقــد املحــارضات والنــدوات التــي

الوصـــول إىل القـــايض ،وتعـــر إثبـــات

71

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية ( ،)ISSN: 1658- 7006اجمللد ( ،)5العدد ( ،)2جامعة احلدود الشمالية (1441هـ 2020 /م)

اخلالفــات األرسيــة والعنــف األرسي.

هــذه أهــم التوصيــات وقد ســبقها أهــم النتائج:

4.رعايــة ضحايــا العنــف األرسي ،مــن خــال

نســأل اهلل-عــز وجــل -لنــا وجلميــع املســلمني

واألهليــة ،ال ســيام الرعايــة النفســية للنســاء

والزلــل ،وأن يتقبــل هــذا العمــل بقبــول حســن ،وأن

مؤسســات الرعايــة االجتامعيــة الرســمية
واألطفــال ،وذلــك بإنشــاء مراكــز للرعايــة

النفســية تقــدم العــاج واالستشــارات

للضحايــا؛ حتســب ًا الســتفحال أدوار غــر
إجيابيــة هلــم يف املســتقبل ،حتــى ال يســيئوا إىل

أنفســهم وجمتمعهــم ووطنهــم.

اإلخــاص يف القــول والعمــل ،والتجــاوز عــن اخلطــأ

جيعلــه زخــر ًا لنــا ولولدينــا يــوم الديــن  ...وآخــر

دعوانــا أن احلمــد هلل رب العاملــن ،وصــى اهلل وســلم

وبــارك عــى نبينــا حممــد وعــى آلــه وصحبــه أمجعــن.
الشكر والتقدير:

يتقــدَّ م الباحثــان بجزيــل الشــكر والعرفــان لعــادة

5.إنشاء صندوق تأمني اجتامعي ألطفال ونساء

البحــث العلمــي يف جامعة احلــدود الشــالية -عرعر-

األرس ،ومتابعة دراستهم ،واالهتامم بتدريبهم

هــذا املــروع البحثــي بالعقــد رقــمEAR-2016- :

األرس املفككة لتأمني حياهتم ،وحرص أوالد تلك

مهني ًا؛ لضامن مستقبل كريم وعمل رشيف هلم

لتفضلهــا باعتــاد ومتويــل
اململكــة العربيــة الســعودية؛ ُّ

7-6-F-

بعيد ًا عن الترشد واالنحراف.

املصادر واملراجع:

6.تفعيــل دور مراكــز اإلرشــاد والتوعيــة يف

ً
أوال/املراجع العربية :

عــاج العنــف األرسي.

7.دعوة املجالس الترشيعية إىل إصدار العقوبات
الصارمة والرادعة بحق من يامرس العنف

األرسي ،وأن تسن قوانني وقائية تضمن عدم

تفيش هذه الظاهرة ،وقوانني رادعة للمتامدين يف
هذه اجلريمة.

8.يــويص الباحثــان برتشــيد التدخــل اإلعالمــي
يف قضايــا العنــف األرسي ،وإصــدار نظــام
يلــزم اإلعالميــن بعــدم التدخــل إال وفــق

النظــام املناســب ،وأن تتوحــد اجلهــود يف
معاجلــة العنــف األرسي.

القرآن الكريم.
ابــن األثــر ،أبــو الســعادات املبــارك بــن حممــد اجلــزري.
(1399هـــ) .النهايــة يف غريــب احلديــث واألثــر.
بــروت :املكتبــة العلميــة.
ابــن الق ّيــم ،حممــد بــن أيب بكــر بــن أيــوب(.ب .ت) .الطــرق
احلكميــة يف السياســة الرشعيــة .القاهــرة :مطبعــة املــدين.
ابــن بطــال ،أبــو احلســن عــي بــن خلــف بــن عبــد امللــك.
(1422هـــ) .رشح ابــن بطــال عــى صحيــح البخــاري.
ابــن تيميــة ،تقــي الديــن أبــو العبــاس أمحــد بــن عبــد احلليــم.
(1408هـــ) .الفتــاوى الكــرى .ط ،1.بــروت:
دارالكتــب العلميــة.
ابــن تيميــة ،تقــي الديــن أبــو العبــاس أمحــد بــن عبــد احلليــم.
(1416هـــ) .جممــوع الفتــاوى .جممــع امللــك فهــد
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حممد البيومي الراوي هبنسي ونايـف بن دخيـل صعفق العنزي :العنف األسري أسبابه وآثاره وعالجه يف الفقه اإلسالمي
لطباعــة املصحــف الرشيــف.
ابــن جــزي ،أبــو القاســم حممــد بــن أمحــد(.ب .ت) .القوانــن
الفقهيــة .بــروت :دار الفكــر.
ابــن عاشــور ،حممــد الطاهــر1988( .م) .مقاصــد الرشيعــة
اإلســامية .ط ،3.تونــس :الرشكــة التونســية.
ابــن فــارس ،أبــو احلســن أمحــد1423( .هـــ) .مقاييــس اللغة.
احتــاد الكتــاب العــريب.
ابــن فرحــون ،أبــو الوفــا إبراهيــم بــن حممــد( .ب .ت) .تبــرة
احلــكام يف أصــول األقضيــة ومناهــج احلــكام .ط،1.
بــروت :دار الكتــب العلميــة.
ابــن قدامــة ،أبــو حممــد بــن أمحــد1405( .هـــ) .املغنــي .ط،1.
بــروت :دار الفكــر.
ابــن منظــور ،مجــال الديــن حممــد بــن مكــرم1414( .هـــ).
لســان العــرب .ط ،3.بــروت :دار صــادر.
األزهــري ،أبــو منصــور حممــد بــن أمحــد2001( ،م) .هتذيــب
اللغــة .ط ،1.بــروت :دار إحيــاء الــراث العــريب.
األلبــاين ،حممــد نارص الديــن1405( .هـــ) .سلســلة األحاديث
الصحيحــة .ط .،4.بــروت :املكتب اإلســامي.
األلبــاين ،حممــد نــارص الديــن( .ب .ت) .صحيــح الرتغيــب
والرتهيــب .ط ،5.الريــاض :مكتبــة املعــارف.
األلبــاين ،حممــد نارصالديــن1421( .هـــ) .صحيــح األدب
املفــرد .ط ،1.دار الصديــق.
البخــاري ،أبــو عبــد اهلل حممــد بــن إســاعيل1421( .هـــ).
صحيــح البخــاري .ط ،1.بــروت :دار ابــن كثــر.
البغــوي ،أبــو حممــد احلســن بــن مســعود1417( .ه) .تفســر
البغــوي (معــامل التنزيــل) .ط ،4.دار طيبــة.
البيهقــي ،أمحــد بــن احلســن بــن عيل1414(.هـــ) .الســنن
الكــرى ،مكــة :دار البــاز.
الرتمــذي ،حممــد بــن عيســى بــن ســورة1395( .هـــ).
ســنن الرتمذي(اجلامــع الصحيــح) .ط ،2.مــر:
مكتبةومطبعــة مصطفــى البــايب احللبــى.
التــر ،مصطفــى عمــر1996( .م) .األرسة العربيــة والعنــف:
مالحظــات أوليــة .جملــة الفكــر العــريب.)83(17،
الثعالبــي ،أبــو منصــور عبــد امللــك بــن حممــد بــن إســاعيل.
(1420هـــ) فقــه اللغــة وأرسار العربيــة .ط ،2.بــروت:
املكتبــة العرصيــة.
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اجلربيــن ،جربيــن عــي1426( .هـــ) .العنــف األرسي خــال
مراحــل احليــاة .مؤسســة خالــد اخلرييــة.
مجعــة ،جمــدي حممــد2013( .م) .العنــف ضــــد املـــــرأة بــن
التــــجريم وآليــات املواجـــــهة يف الرشيعــة اإلســامية.
القاهــرة :دار النهضــة العربيــة.
اجلوزيــة ،حممــد بــن أيب بكــر ابــن ق ّيــم1416( .هـــ) .بدائــع
الفوائــد .ط ،1.مكــة :مكتبــة البــاز.
احلامــد ،حممــد معجــب1428( .هـــ) .التامســك األرسي.
ط ،1.مكتبــة الرشــد.
حســن ،عبــاس(.ب .ت) .النحــو الــوايف .ط ،15.مــر :دار
املعارف.
احلضيــف ،حممــد بــن عبــد الرمحــن1415( .هـــ) .كيــف تؤثــر
وســائل اإلعــام؟ ط ،1.الريــاض :مكتبــة العبيــكان.
اخلــريش ،أبــو عبــد اهلل حممــد بــن عبــد اهلل  .اخلــريش عــى
خمتــر خليــل .بــروت :دار الفكــر.
الــرازي ،حممــد بــن أيب بكــر بــن عبــد القــادر1415( .هـــ).
خمتــار الصحــاح .بــروت :دار املنــار.
رضــا ،أكــرم1425( .هـــ) .قواعــد تكويــن البيــت املســلم.
ط .1مــر :دار التوزيــع والنــر اإلســامية.
رمســيس ،هبنــام1983( .م) .املجــرم تكوينــ ًا وتقويــ ًا .ط،1.
اإلســكندرية :منشــأة دار املعــارف.
ريــاض ،حممــد(.ب .ت).اإلنسان-دراســة يف النــوع
واحلضــارة .-ط ، 2.بــروت :دار النهضــة العربيــة.
الزركــي ،بــدر الديــن حممــد بــن عبــد اهلل بــن هبــادر.
(1421هـــ) .البحــر املحيــط يف أصــول الفقــه .ط،1.
بــروت :دار الكتــب العلميــة.
الزيلعــي ،عبــد اهلل بــن يوســف أيب حممــد احلنفــي1418( .هـ).
نصــب الرايـــــة ألحاديــث اهلدايــــة .ط ،1.بــروت:
مؤسســة الريــان.
الســبتي ،حممــد بــن حبــان بــن أمحــد أبــو حاتــم التميمــي.
(1414هـــ) .صحيــح ابــن حبــان برتتيــب ابــن بلبــان.
ط ،2.بــروت :مؤسســة الرســالة.
ســتور ،أنتــوين1975( .م) .العــدوان البــري .ط ،1.القاهرة:
اهليئــة العامــة املرصيــة للكتاب.
الرسخــي ،شــمس الديــن أبــو بكــر حممــد بــن أبــو ســهل.
(1421هـــ) .املبســوط .ط ،1.بــروت :دار الفكــر.
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الشــاطبي ،أبــو إســحاق1412( .هـــ) .االعتصــام .ط،1.
الســعودية :دار ابــن عفــان.
الرشبينــي ،حممــد بــن اخلطيــب1415( .هـــ) .اإلقنــاع يف حـ ّـل
ألفــاظ أيب شــجاع .ط ،1.بــروت :دار الفكــر.
الرشبينــي ،حممــد بــن اخلطيــب(.ب .ت) .مغنــى املحتــاج إىل
معرفــة معانــى ألفــاظ املنهــاج .بــروت :دار الفكــر.
شــكور ،جليــل وديــع1997( .م) .العنــف واجلريمــة .ط،1.
الــدار العربيــة للعلــوم.
الشــوكاين ،حممــد بــن عــي بــن حممــد1413( .هـــ) .نيــل
األوطــار مــن أحاديــث ســيد األخيــار .ط ،1.مــر :دار
احلديــث.
الشــيباين ،أبــو عبــد اهلل أمحــد بــن حنبــل1420( .هـــ) .مســند
اإلمــام أمحــد .ط ،2.مؤسســة الرســالة.
الصبــان ،أبــو العرفــان حممــد بــن عــي1417( .هـــ) .حاشــية
الصبــان عــى رشح األشــموين عــى ألفيــة ابــن مالــك.
ط ،1.بــروت :دار الكتــب العلميــة.
صقــر ،عطيــة1400( .هـــ) .األرسة حتــت رعايــة اإلســام.
ط ،1.مؤسســة الصبــاح.
الطــراين ،ســليامن بــن أمحــد بــن أيــوب بــن أبــو القاســم.
(1404هـــ) .املعجــم الكبــر.ط ،2.املوصــل :مكتبــة
العلــوم واحلكــم.
الطــراين ،ســليامن بــن أمحــد بــن أيــوب بــن أبــو القاســم.
(1415هـــ).املعجــماألوســط.القاهــرة:داراحلرمــن.
الطــري ،أبــو جعفــر حممــد بــن جريــر1420( .هـــ) .تفســر
الطــري .ط ،1.مؤسســة الرســالة.
طريــف ،شــوقي2002( .م) .العنــف يف األرسة املرصيــة،
مــن مؤمتــر األبعــاد االجتامعيــة واجلنائيــة للعنــف يف
املجتمــع املــري .املركــز القومــي للبحــوث االجتامعيــة
واجلنائيــة.
عامــر ،عبلــة عبــد العزيــز2010( .م) .العنــف ضــد املــرأة
واحلاميــة املقــرر ملواجهتــه يف الرشيعــة اإلســامية.
القاهــرة :دار النهضــة العربيــة.
عبــد الباقــي ،زيدان1399(.هـــ) .األرسة والطفولــة .ط،1.
القاهــرة :مكتبــة النهضــة املرصيــة.
العســقالين ،أبــو الفضــل أمحــد بــن عــى بــن حممــد بــن حجــر.
(1379هـــ) .فتــح البــاري رشح صحيــح البخاري.

العســقالين ،أمحــد بن عــي بــن حجر1430(.هـــ) .بلــوغ املرام
مــن أدلــة األحــكام .ط ،1.القاهــرة :مكتبــة ابــن تيميــة.
العســقالين ،أمحــد بن عــي بــن حجر1430(.هـــ) .بلــوغ املرام
مــن أدلــة األحــكام .ط ،1.القاهــرة :مكتبــة ابــن تيميــة.
العمــر ،أيمــن2009( .م) .املســتجدات يف وســائل اإلثبــات.
األردن :الــدار العثامنيــة.
عويــض ،حممــد عــواض2003( .م) .العالقــة بــن مفهــوم
الــذات والســلوك العــدواين لــدى األطفــال الصــم.
(رســالة ماجســتري غــر منشــورة) ،أكاديميــة نايــف
للعلــوماألمنيــة،الريــاض:اململكــةالعربيــةالســعودية.
غيــث ،حممــد عاطــف1995( .م) .قامــوس علــم االجتــاع.
ط ،1.االســكندرية :الــدار اجلامعيــة.
الفيومــي ،أمحــد بــن حممــد بــن عــي1990( .م) .املصبــاح
املنــر .ط ،1.بــروت :مكتبــة لبنــان.
القرطبــي ،أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد األنصــاري.
(1408هـــ) .تفســر القرطبي(اجلامع ألحــكام القرآن).
ط ،1.بــروت :دار الكتــب العلميــة.
قلعجــي ،حممــد رواس1408( .هـــ) .معجــم لغــة الفقهــاء.
ط ،2.الريــاض :دار النفائــس.
كجــك ،مــروان1986( .م) .األرسة املســلمة أمــام الفيديــو
والتلفزيــون .ط ،1.القاهــرة :دار الكتــب الطيبــة.
املــاوردي ،أبــو احلســن عــي بــن حممــد بــن حبيــب.
(1405هـــ) .األحــكام الســلطانية والواليــات الدينيــة.
ط ،1.بــروت :دار الكتــب العلميــة.
املــاوردي ،أبــو احلســن عــي بــن حممــد بــن حبيــب.
(1414هـــ) .احلــاوي الكبــر .ط ،1.بــروت :دار
الكتــب العلميــة.
خملــوف ،حســنني حممــد1418( ،هـــ) .كلــات القــرآن :تفســر
وبيــان .بــروت :دار ابــن حــزم.
مكــي ،رجــاء؛ وعجــم ،ســامي1429(.هـ) .إشــكالية العنف:
العنــف املــرع واملــدان .ط ،1.بــروت :املؤسســة
اجلامعيــة للدراســات والنــر.
املنــاوي ،عبــد الــرؤوف1356( .هـــ) .فيــض القديــر .مــر:
املكتبــة التجاريــة الكــرى.
املنــاوي ،عبــد الــرؤوف( .ب .ت) .التوقيــف عــى مهــات
التعاريــف .ط ،1.بــروت :دار الفكــر املعــارص.
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. أبــو حممــد عبــد العظيــم بــن عبــد القــوي،املنــذري
 الرتغيــب والرتهيــب مــن احلديــث.)هـــ1417(
. دار الكتــب العلميــة: بــروت،1. ط.الرشيــف
. أبــو عبــد الرمحــن أمحــد بــن شــعيب،النســائي
 مكتــب: حلــب.2 ط. ســنن النســائي.)هـــ1406(
. ا ملطبو عا تا إل ســا مية
: (املتــوىف. أبـ�و زكري��ا حميـ�ي الدي�نـ حيي��ى ب��ن رشف،النوــوي
. املنه��اج رشح صحي��ح مس��لم ب��ن احلج��اج.) ه��ـ676
. دار إحيــاء الــراث العــريب: بــروت،2.ط
.)هـــ1392( . أبــو زكريــا حيــي بــن رشف الديــن،النــووي
رشح النــووي عــى صحيــح مســلم (املنهــاج رشح
.)هـــ1412( . مســلم بــن احلجــاج القشــري،النيســابوري
. دار إحيــاء الكتــب العربيــة،1. ط.صحيــح مســلم
 جممــع.)ه1412( . نــور الديــن عــي بــن أيب بكــر،اهليثمــي
. دار الفكــر: بــروت.الزوائــد ومنبــع الفوائــد
.)هـــ1419( . عيــاض بــن موســى بــن عيــاض،اليحصبــي
. دار الوفــاء،1. ط.إكــال املعلــم بفوائــد مســلم

Al-Azhari, Abu Mansour Mohammed ibn Ahmed. (2001).
Language Refinement (1st ed.). Beirut: House of Revival of Arab Heritage.
Al-Baghawi, Abu Muhammad al-Husayn ibn Mas’ud. (1417
AH). Tafseer al- Baghawi (Maalim al-Tanzeel) (4th
ed.). Dar Taiba.
Al-Bukhari, Abu Abdullah Mohammed ibn Ismail. (1421
AH). Sahih al-Bukhari. (1st ed.). Beirut: Dar Ibn Katheer.
AL-Byhaqi, Ahmad ibn al-husayn ibn Ali (1414 AH). The
Great Sunan. Mecca: Dar Al-Baz.
Al-Fayoumi, Ahmed ibn Mohammed ibn Ali. (1990). Almusbaah Almunir (1st ed.). Beirut: Library of Lebanon.
Al-Hamed, Mohammed Mujab. (1428 AH). Family Cohesion. 1st Ed.). Al- Rushd Bookshop.
Al-Haythami, Nour al-Din Ali ibn Abi Bakr. (1412 AH). Majma’ Al-Zawa’ed Wa Manba’ Alfawaaed. Beirut: Dar
al-Fikr.
Al-Jabreen, Jabreen Ali. (1426 AH). Family Violence during
the Different Stages of Life. Khaled Al-Khairia Foundation.
Al-Jawziyyah, Muhammad ibn abi Bakr ibn al-Qayyim.
(1416 AH). Badaai’ Alfawaa’ed (1st ed.). Makkah:
Elbaz Bookshop.
Al-Manawi, Abdel-Raouf. (1356 AH). Fayyd al-Qadir.
Egypt: Great Commercial Bookshop.
Al-Manawi, Mohamed Abdel-Raouf. (N.D.). Al-Tawqeef
Ala Mahamaat Altaa’reef. Beirut: Contemporary
Thought House.
Al-Mawardi, Abu Hassan Ali ibn Mohammed ibn Habib.
(1405 AH). Rulings of Sultan and Religious Mandates
(1st ed.). Beirut: Scientific Book House.
Al-Mawardi, Abu Hassan Ali ibn Mohammed ibn Habib.
(1414 AH). Al-Hawi Alkabir. 1st ed.). Beirut: Scientific Book House.
Al-Mundhiri, Abu Mohammed Abdul Azim ibn Abdul Qawi.
(1417 AH). Encouraging and Discouraging (Tqrghib
and Tarhib) from the Prophet’s Hadiths (1st ed.). Beirut: Scientific Book House.
Al-Nasa’i, Abu Abdul-Rahman Ahmad ibn Shu’ayb. (1406
AH). Sunan al-Nasaa’I (1st ed.). Aleppo: Islamic Publications Office.
Al-Nawawi, Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Sharaf. (D:
676 AH). Almenhaj explanation of Sahih Muslim bin
Al-Hajjaj (2nd ed.). Beirut: Arab Heritage Revival
House.
Al-Nawawi, Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf al-Din. (1392
AH). Explanation of al-Nawawi on Sahih Muslim (1st

:املراجع األجنبية والعربية املرتمجة/ ثاني ًا
The Holy Quran.
Abdul Baqi, Zeidan (1399 AH). Family and Childhood (1st
ed.). Cairo: The Egyptian Renaissance Library.
Al Hudaif, Mohammed ibn Abdul Rahman. (1415 AH). How
Media Influence? (1st ed.). Riyadh: Obeikan Bookshop.
Al- Tair, Mustafa Omar. (1996). Arab Family Violence: Preliminary Remarks. Al-Arabi Magazine, 17 (83(.
Al-Albaani, Mohammed Nasrudin. (1405 AH). Authentic
Hadiths Series (4th ed.). Beirut: Islamic Office.
Al-Albaani, Mohammed Nasrudin. (1421 AH). Sahih al-Adab al-Mufrad (1st ed.). Amman: Dar Al-Sadeeq.
Al-Albaani, Mohammed Nasrudin. (N.D.). Authentic Narrations of Targhib and Tarhib. 5th Ed. Riyadh: Al-Maarif
Bookshop.
Al-Asqalaani, Abu al-Fadl Ahmed ibn Ali ibn Mohammed
ibn Hajar. (1379 AH). Fat-h al-Bari for the Explanation of Sahih Bukhari.
Al-Asqalani, Ahmad bin Ali bin hajar. (1430 AH). The attainment of the objectives of the rulings evidence (1st ed.).
Cairo: Ibn Taymiyyah Library.

75

)م2020 / هـ1441(  جامعة احلدود الشمالية،)2(  العدد،)5(  اجمللد،)ISSN: 1658- 7006( جملة الشمال للعلوم اإلنسانية
Ed.). Beirut: House of Revival of Arab Heritage.
Alomar, Ayman (2009). Updates on Evidencing Methods.
Jordan: The Ottoman House.
Al-Qurtubi, Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad al-Ansari. (1408 AH). Al-Qurtubi’s Interpretation of the Koran
(Aljaami’ Liahkaam al-Qur’an) (1st ed.). Beirut: Scientific Book House.
Al-Razi, Mohammed ibn abi Bakr ibn Abdul Qader. (1415
AH). Mukhtar al-Sahah Dictionary. Beirut: Dar AlManar.
Al-Sabban, Abu al-Arfan Muhammad ibn Ali. (1417 AH).
Al-Sabban’s Footnotes on the Commentary of al-Ashmoni on Alfiat Ibn Malik (1st ed.). Beirut: Scientific
Book House.
Al-Sabti, Mohammed ibn Habban ibn Ahmed Abu Hatem
al-Tamimi. (1414 AH). Sahih Ibn Hibbaan Bitarteeb
Ibn Bilbaan (1st ed.). Beirut: Al Resalah Foundation.
Al-Sarkhasi, Shams al-Din Abu Bakr Muhammad ibn Abu
Sahl. (1421 AH). The Fully Detailed (Al-Mabsout)
(1st ed.). Beirut: Dar al-Fikr.
Al-Shatiby, Abu Ishaq. (1412 AH). Al-I’tisaam (1st ed.).
Saudi Arabia: Ibn Affan House.
Al-Shawkani, Mohammed ibn Ali ibn Mohammed. (1413
AH). Nayl al-Awtaar min Ahaadith Sayed Almukhyaar
(1st ed.). Egypt: Dar al-Hadith.
Al-Shaybani, Abu Abdullah Ahmed ibn Hanbal. (1420 AH).
Musnad Imam Ahmad (1st ed.). Alresalah Foundation.
Al-Sheribn i, Mohammed ibn al-Khatib (N.D.). Meeting the
Need to Know the Meanings of Al-Minhaaj Terminology. Beirut: Dar al-Fikr.
Al-Sheribn i, Mohammed ibn al-Khatib. (1415 AH). Resolving the Words of abi Shugaa’ Decisively (1st ed.).
Beirut: Dar al-Fikr.
Al-Tabaraani, Sulayman ibn Ahmad ibn Ayyub ibn Abu
al-Qasim. (1404 AH). Almu’jam Alkabir (2nd ed.).
Mosul: Al’ulum Walhikam Bookshop.
Al-Tabaraani, Sulayman ibn Ahmad ibn Ayyub ibn Abu
al-Qasim. (1415 AH). Al-Mu’jam Alawsat. Cairo: Dar
Al-Haramain.
Al-Tabari, Abu Jaafar Mohammed ibn Jarir. (1420 AH).
Commentary of al-Tabari (1st ed.). Alresalah Foundation.
Al-Thaalabi, Abu Mansour Abdul Malik ibn Mohammed ibn
Ismail. (1420H). Philology and the Secrets of Arabic
(2nd ed.). Beirut: Modern Library.
Al-Tirmidhi, Mohammed ibn Isa ibn Surah. (1395 AH).
Sunan al-Tirmidhi (The Authentic Collection) (1st
ed.). Mustafa El Babi El Halaby Bookshop & Printing

Press.
Al-Zarkashi, Badr al-Din Muhammad ibn Abdullah ibn Bahadir. (1421 AH). Al-Bahr Al-Muhit on the Fundamentals of Jurisprudence (1st ed.). Beirut: Scientific
Book House.
Al-Zilai, Abdullah ibn Yusuf Abu Mohammed al-Hanafi.
(1418 AH). Nasb Al-Rayah Liahadith Alhidayah. 1st
Ed Beirut: Al Rayyan Foundation.
Amer, Abla Abdel Aziz. (2010). Violence against Women
and the Established Protection to Address it in Islamic
Law. Cairo: Arab Renaissance House.
Aweed, Mohamed Awaad. (2003). The Relationship between Self Concept and Aggressive Behavior in Deaf
Children. Riyadh, Saudi Arabia: Naif Academy for
Security Sciences.
Ayyahbasi, Ayyadh ibn Musa Ayyadh. (1419 AH). Ikmaal alMu’alim Bifawa’ed Muslim (1st ed.). Dar Al Wafaa.
Cajak, Marwan. (1986). Muslim Family and Video and Television (1st ed.). Cairo, Dar Alkutob Altayyiba.
Ghaith, Mohamed Atef. (1995). Dictionary of Sociology (1st
ed.). Alexandria: University House.
Hassan, Abbas (N.D.). The Comprehensive Grammar (15th
ed.). Egypt: Dar Al Ma’arif.
Ibn Aashour, Mohamed al-Taher. (1988). The Purposes of Islamic Law. (3rd ed.). Tunisia: The Tunisian Company.
Ibn al-Atheer, Abu al-Sa’adat al-Mubarak ibn Muhammad
al-Jazri. (1399 AH). A Conclusion on Strange Hadiths and Ancestors’ Transmissions. Beirut: Scientific
Bookshop.
Ibn al-Qayyim, Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ayyub (N.D).
Governance Methods in Shari’a. Cairo: al-Madany
Press.
Ibn Battal, Abu al-Hassan Ali ibn Khalaf ibn Abdul Malik.
(1422 AH). Ibn Battal’s Commentaries and Annotations on Sahih al-Bukhari. 2nd Ed. Saudi Arabia: AlRushd Bookshop.
Ibn Fares, Abu al-Hussein Ahmed. (1423 AH). Language
Standards. Arab Writers Union.
Ibn Farhoun, Abu al-Wafaa Ibrahim ibn Mohammed. (N.D).
Acquainting Rulers with Principles of Instituting Justice and Government Approaches (1st ed.). Beirut:
Scientific Book House.
Ibn Jaziy, Abu al-Qasim Muhammad ibn Ahmad (N.D). Islamic Juristic Laws. Beirut: Dar al-Fikr.
Ibn Manzoor, Jamal al-Din Muhammad ibn Makram. (1414
AH). Arab Tongue (3rd ed.). Beirut: Dar Sader.
Ibn Qudaamah, Abu Muhammad ibn Ahmad. (1405 AH).
Al-Mughniyy (1st ed.). Beirut: Dar al-Fikr.

76

77-41

 العنف األسري أسبابه وآثاره وعالجه يف الفقه اإلسالمي:حممد البيومي الراوي هبنسي ونايـف بن دخيـل صعفق العنزي

Ibn Taymiyyah, Taqi al-Din Abu al-Abbas Ahmad ibn Abd
al-Halim. (1408 AH). Great Fatwas. 1ST Ed. Beirut:
Scientific Book House.
Ibn Taymiyyah, Taqi al-Din Abu al-Abbas Ahmad ibn Abd
al-Halim. (1416 AH). Compendium of Fatwas. King
Fahd Complex for Printing the Holy Quran.
Juma, Magdy Mohamed. (2013). Violence against Women
between Criminalization and the Mechanisms of Confrontation in Islamic Law. Cairo: Arab Renaissance
House.
Kalaji, Mohammed Rawas. (1408 AH). Dictionary of the
Language of Muslim Jurists (2nd ed.). Riyadh: Dar
al-Nafaa’is.
Kharashi, Abu Abdullah Muhammad ibn Abdullah. Kharashi’s Commentary on Mukhtasar Khalil. Beirut: Dar
al-Fikr.
Makhlouf, Hassanein Mohammed. (1418 AH). Words of
the Quran: Interpretation and Statement. Beirut: Ibn
Hazm House.
Makki, Rajaa; and Ajam, Sami. (1429 AH). The Problem
of Violence: Lawless and Lawful Violence (1st ed.).

Beirut: The University Foundation for Studies and
Publishing.
Naysaburi, Muslim ibn Hajjaj al-Qushayri. (1412 AH). Sahih Muslim. 1st ed.). Arabic Books Revival House.
Ramses, Behnam. (1983). The Criminal: Formation and
Correction (1st ed.). Alexandria: Dar El Maaref.
Reda, Akram. (1425 AH). Rules for the Formation of the
Muslim Home (1st ed.). Egypt: House of Distribution
and Islamic Publishing.
Riad, Mohamed. (N.D.). Man: A Study in Kind and Civilization (2nd ed.). Beirut: Arab Renaissance House.
Saqr, Attieh. (1400 AH). Family in Islam (1st ed.). Cairo: Al
Sabah Foundation.
Shakkour, Jalil Wadih. (1997). Violence and Crime (1st ed.).
Arab Science House.
Stor, Anthony. (1975). Human Aggression. I. Cairo: Egyptian General Book Organization.
Tarif, Shawky. (2002). Violence in the Egyptian Family, the
Conference on Social and Criminal Dimensions of Violence in Egyptian Society. Cairo: National Center for
Social and Criminal Research.

77

104-79

مجاليات تلقي الصورة السردية:ِ االستجاب ُة اجلمالي ُة يف نقدِ السريةِ الذاتيةِ السعودية:مرمي إبراهيم غبان

ِ
ِ
ِ
:السعوديِّة
ّ السيرة الذاتيّة
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السرديّة
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)هـ1440/3/ 18  وقبل للنشر يف،هـ1439/9/28 (قدم للنشر يف

ِ الذاتي ـ
ِ الس ـ
ِ اجلاملي ـ
ِ  تس ــعى ه ــذه الدراس ـ ُـة إىل معاين ـ:ملخ ــص البح ــث
 وه ــي زاوي ــة، ملقارب ــة العالق ــة ب ــن الن ــص والق ــارئ،ـة الس ــعودية
ـرة
ـة مس ــتوى االس ــتجابة
ّ ـة يف نق ــد
ّ
ّ
ُ بحثي ــة مهم ــة ألهن ــا تف ـ
.السد ّي ــة) م ــن حق ــل الرواي ــة إىل حق ــل الس ــرة الذاتي ــة
ـورة
ـ
(الص
ـرض إمكانيــ َة نق ــل أبح ــاث
ّ
ّ
ّ
ُ
َّ بحكـــم- كموضـــوع رئيـــس أو تعرضـــت لـــه – جزئ ًيا،السد َّيـــة
أن
الصـــورة
تناولـــت
التـــي
األبحـــاث
اســـتجالء
هدفـــه
،ا
د
حمـــد
ا
إطـــار
لنفســـها
الدراســـة
وضعـــت
وقـــد
ً
ْ
ً
ّ
ِ السدي ــة أدا ُة تش ــكيل امل ــكان واألش ــياء والش ــخصيات املتفاعل ــة م ــع املش ـ
ـب فح ــص املعاجل ــة النقد َّي ــة للص ــورة
ْ  ل ــذا كان ـ،ـاهد الرسدي ــة
ُ ـت ه ــذه الدراس ـ ُـة تتطل ـ
ّ الص ــورة
 ه ــذا االختي ــار ت ــم بن ــاء ع ــى م ــا.الذاتي ــة الس ــعود ّية
ـرة
ـ
الس
يف
ـع
ـ
املجتم
ـورة
ـ
بص
ـث
ـ
والثال
،ـكان
ـ
امل
ـورة
ـ
بص
:ـاين
ـ
والث
،ـرأة
ـ
امل
ـورة
ـ
بص
ـق
ـ
يتعل
:األول
ـارات؛
ـ
مس
يف ثالث ــة
ّ
ٍ ـات ع ـ
ٍ ـن جه ـ
ُ ـدة تتعل ـ
ـق بضب ــط مفه ــوم
ْ توف ـ
ُ  لتقدي ــم مقارب ــة يف نق ــد النق ــد تتضم ـ،ـرت علي ــه الدراس ـ ُـة م ــن أبح ــاث تتعل ــق بالص ــورة يف أدب الس ــرة الذاتي ــة الس ــعودية
. والكشـــف عـــن اآلليـــات واجلامليـــات واملرجعيـــات املتحكمـــة يف تلقيهـــا، ووظائفهـــا،السديـــة
الصـــورة
َّ
. السرية الذاتية،مجالية التلقي
 االستجابة، صورة املكان، صورة املرأة،السدية
َّ  الصورة:كلامت مفتاحية
ّ ،اجلاملية
ّ
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of biography. The study draws for itself a specific framework whose goal is to explore the research that dealt with the narrative image as a main subject, or handled
it partially, on the account that the narrative image is the tool of formulating the place, things and interactive characters with the audience. Hence, the direction of
this study requires the examination of the critical analysis of the image in three tracks: the first is related to the image of women; the second is related to image of
the place and the third is related to the image of the society. This selection is made on the basis of the previous available research that concerns the image in the
literature of Saudi biographies in order to present an approach for the study that includes several aspects related to the concept of the narrative image, its functions
and highlighting the mechanisms, the aesthetics and the references controlling its reception.
Keywords: narrative image – women’s image – place image – aesthetic response –aesthetics of reception – biography.

:(*) للمراسلة

(*) Corresponding Author:

www.nbu.edu.sa

DOI: 10.12816/0055715

Associate Professor, Dept. of General Courses, Faculty of
، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، قسم المواد العامة،أستاذ مشارك
Arts & Humanities, King Abdulaziz University, PO Box:
: رمز بريدي،80211 : ص ب،جامعة الملك عبد العزيز
80211, Postal Code:21589, Jeddah, Kingdom of Saudi
. المملكة العربية السعودية،- المدينة جدة،21589
Arabia.
e-mail: maaghabban@kau.edu.sa

79

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية ( ،)ISSN: 1658- 7006اجمللد ( ،)5العدد ( ،)2جامعة احلدود الشمالية (1441هـ 2020 /م)

مــت الدّ راســ ُة اســتقصا ًء جيــدً ا
فقــد قدّ
ْ
ألبعــاد البيئــة االجتامع ّيــة وانعكاســها عــى

مقدمة

ــرة الذاتي ِ
التأليــف النقــدي يف الس ِ
ــة
َح َّقــق
ُ
ّ
ُّ
ّ
الســعود ّي ِة تقد ًمــا كم ًّيــا ونو ًّعيــا ،أدى إىل اتســاعها
ّ
ِ
ِ
األطــراف منهــا مــا يتعلــق بزاويــة
رتاميــة
لقضايــا ُم
معرف ّيــة ببليوغرافيــة هتتــم برصــد نتــاج الســرة الذاتية

حيــاة ال ُك ّتــاب ،موظفـ ًة مصطلــح الصــورة يف
أكثــر ِمـن مبحـ ٍ
ـث لعـ ّـل أبرزهــا ( صــور احلياة
ْ

يف احلــارة ،قيــم وعــادات املجتمــع ،عالقــة

تشــر
الســابقة
الرجــل باملــرأة) ،والعناويــن ّ
ُ
إىل اتســاع مفهــوم الصــورة لــدى الدراســة .

إبدا ًعــا ونقــدً ا (احليــدري2008 ،م) وبعضهــا ســلك
مســلكًا تارخي ًّيــا يتتبــع نشــأة وتطــور الســرة الذاتيــة

2.دراســة بســمة القثامــي ( املــرأة يف الســرة
ـدت الدّ راسـ ُة ُممـ َـل
الذاتيــة الســعودية) ،رصـ ْ
خصائـ ِ
ـص مكونــات صــورة املــرأة يف الســرة

الســعود ّية ،وبعضهــا اعتنــى
يف اململكــة العربيــة ّ
ِ
ِ
ِ
اخلطــاب وتوجهاتــه
وأســاليب
الــر ِد،
بمكونــات ّ
ٍ
الفكري ِ
ٌ
معاجلــة
بحــث ِمــ ْن
ــة ،ويف الغالــب ال خيلــو
ّ
منهجي ٍ
ــة ملفهــوم الســرة الذاتيــة ودوافــع كتاباهتــا
ّ

الذاتيــة الســعودية مــن جهــة عالقتهــا بالزمان

واملــكان والشــخصية ،ومــدى تأثريهــا يف

وعالقتهــا باألجنــاس األخــرى ال ســيام الروايــة.
الكتابــات النقدي ِ
ِ
ــة
وبالنظــر إىل هــذا الكــم مــن
ّ
املتصلــة باملنهــج والنشــأة والتطــور ،وقضايــا
ـاث الصـ ِ
األجنــاس ،وبمقارنتهــا بــا حققتــه أبحـ ُ
ـورة

ـارت الباحثـ ُة
مســرة حيــاة الكاتــب .وقــد أشـ ْ

يف املقدمــة َّ
أن الدراســ َة ُمتخصصــ ٌة يف نقــد
صــورة املــرأة إال أنــا مل ت ِ
ُضمــ ْن املفهــو َم يف
ّ
ْ
ٍ
دقيــق
علمــي
العنــوان ،ومل ْ ُت َ ِهــدْ لــه بتنظــر
ّ
ِ
ِ
ـم
ُيــد ُد مفهــو َم الصــورة وأبعادهــا وفــق مــا تـ ّ

ـرة الذاتيـ ِ
أن نقــدَ السـ ِ
ـي .نـ ُ
ـدرك َّ
ـة أقـ ُـل
ّ
ّ
يف النقــد الروائـ ّ
الصــورة السدي ِ
ِ
الكتابــات النقدي ِ
ِ
ــة،
ــة اتصــاال بنقــد
ّ ّ
ّ
لــذا فـ ّ
ـإن مــا يقدّ مــه هــذا البحــث يشــكل إضافــة ذات

تناولــه يف الدراســة.

جــزاع الشــمري (أجناســية الســرة
3.دراســة ّ

يوجــه أبحــاث نقــد النقــد إىل
قيمــة يف جمالــه؛ ألنّــه ِّ

الذاتيــة الســعودية) ،هــذه الدّ راســ ُة تعــدُّ
ــرة الذاتي ِ
نقــد الس ِ
جمــال ِ
ِ
ــة
إضافــ ًة جيــد ًة يف
ّ
ّ

النواحــي اجلامليــة يف نقــد الســرة الذاتيــة ،خال ًفــا ملــا

هــو ســائد.

ـات النقديـ ِ
ـرز الدراسـ ِ
يمكــن اإلشــارة إىل أبـ ِ
ـة التــي
ّ
ـورة السديـ ِ
ـد الصـ ِ
ِ
ـة يف الســرة الذاتيــة فيــا
اعتنـ ْ
ّ ّ
ـت بنقـ ّ
ييل :

مــن جهــات عــدة ،تارخي ّيــة ،اجتامع ّيــة ،فن ّيــة،

عنــد أدبــاء اململكــة العربيــة الســعودية)،

ـي .منهــا – عىل ســبيل
ظهـ ْ
ـرت يف النقــد الروائـ ّ

مــت دراســ ًة متوازنــ ًة
ألنــا قدّ ْ
الســعود ِّية؛ ّ
ّ
ألغلــب اجلوانــب املتعلقــة بنقــد الســرة،

ُموظفــ ًة املكتســبات النقد ّيــة احلديثــة ،التــي

1.دراســة عائشــة احلكمــي ( الســرة الذاتيــة
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ِ
ِ
انتظــاره.
وأفــق
هــذا التلقــي

املثــال  -دراســة العتبــات ،حتليــل مكونــات

تظهــر أمهيــ ُة هــذا البحــث ،والقيمــة
مــن هنــا
ُ
البحث ّيــة التــي يضيفهــا مــن عــدة زوايــا ،لعـ ّـل أبرزهــا

الــرد ،دراســة وظائــف اخلطــاب ،آليــات
ّ

التنــاص وأبعــاده اجلامليــة واملوضوعيــة.

الســرة
توجيــه األنظــار النقديــة إىل مجاليــات التلقي يف ّ

الســـرة
4.دراســـة عبـــد اهلل
ّ
احليـــدري ( ّ
ـــعودي) ،وهـــي ِمـــ ْن
الس
ّ
الذاتيـــة يف األدب ّ
ِ
ِ
تصـــدرت ملوضـــوع
الدراســـات التـــي
أول
ْ

ـزت عــى قضايــا النشــأة والتطــور،
يف نقــد الســرة ركـ ْ

الس ــرة ،وعوام ــل النش ــأة والتط ــور،
مفه ــوم ّ

ومــن اإلنصــاف اإلشــارة إىل دراســة (صالــح

ـت
الذات ّيــة ،خاص ـ ًة وأن أغلــب األبحــاث التــي ُقدّ مـ ْ

الس ــرة الذات ّي ــة ُمس ــتفيض ًة يف احلدي ــث ع ــن
ّ

وعالقــة الســرة الذاتيــة بالروايــة.

الغامــدي2013 ،م) املعنونــة بـــ (كتابــة الــذات:

مـــت فصـــا
واخلصائـــص الفنيـــة ،كـــا قدّ
ْ

خاصـــا عـــن صـــورة املـــكان ،هـــو إضافـــ ٌة
ً

خصصــت
دراســات يف الســرة الذاتيــة) ،ألهنــا
ْ
فصــا مســتقال لقضايــا نقــد النقــد يف الســرة الذاتيــة
ـة رسيعـ ٍ
الســعودية ،مشــر ًة يف إملاحـ ٍ
ـة إىل مناهــج النقــد

اعتمـــدت هـــذه الدراســـة عليهـــا
مميـــز ٌة
ْ

الصـــورة
يف الكشـــف عـــن مجال ّيـــة تلقـــي ّ
ِ
ِ
الســـعود ّي ِة.
السد ّيـــة يف الســـرة الذات ّيـــة ّ
ّ
العــرض بمثابــة ملحــة موجــزة َعــ ْن
كان هــذا
ُ
ـود النقديـ ِ
ـرز اجلهـ ِ
أبـ ِ
ـت لنقــد الصــورة يف
ـة التــي تطرقـ ْ
ّ
ـرة الذاتيـ ِ
السـ ِ
ـةُ ،م ّقق ـ ًة بذلــك نقل ـ ًة نوع ّي ـ ًة ،وإضافــة
ّ
ّ

يف الســرة الذاتيــة ،وأبعــاده التنظري ّيــة ،إال أهنــا مل

تتطــرق ملوضــوع الصــورة الرسديــة يف الســرة الذاتية.
ِ
ومــ ْن ا ُملهــم اإلشــارة هنــا إىل ّ
أن ا َملنْحــى الــذي
ٍ
ــتقراء تــا ٍم،
اس
ســلكته دراســتنا ،جــاء بنــا ًء عــى ْ
ٍ
ٍ
دقيــق ملوضوعــات نقــد النقــد يف الســرة
وحتليــل

نقد ّيــة جديــرة بالبحــث والتحليــل يف جمــال فحــص
ِ
ِ
ِ
الصــورة يف
ألبحــاث
االســتجابة اجلامل ّيــة
نوع ّيــة
ــرة الذاتي ِ
الس ِ
ــة.
ّ
ّ
ِ
ِ
ِ
نقــف
النقــد ،فــا نــكا ُد
نقــد
ســياق
وأ َّمــا يف
ُ
عــى دراســة متخصصــة يف هــذا املجــال ،مــع ظهــور
ٍ
ٍ
تخصصــة يف املوضــوع لــدى بعــض
دراســات ُم
الباحثــن الســعوديني ،كــا نجــد يف نقــد كتــاب األيــام

إىل دراســة املوضــوع وأمهيتــه يف تطويــر وتوســيع

فهيــد بعنــوان (تلقــي كتــاب األيــام لطــه حســن يف
ـزت الكاتب ـ ُة عــى مجاليـ ِ
ـات
النقــد العــريب) وفيــه ركـ ْ

جهــود النقــد والتأريــخ لنشــأة وتطــور الســرة الذاتيــة

الذاتيــة الســعودية ،األمــر الــذي مكَّنهــا مــن وضــع

ـدي ،ومــن ثــم صياغــة
تصنيــف دقيــق للمنجــز النقـ ّ
ـمت حدودهــا مــن خــال ســؤال
فرضيــة حمــددةُ ،رسـ ْ

ـزي يــدور حــول مجاليــة تلقــي الصــورة الرسديــة
مركـ ّ

يف نقــد الســرة الذاتيــة الســعودية ،لبيان مــدى احلاجة

لطــه حســن وهــي دراســة قدّ َمتهــا الباحث ـ ُة منــال آل

قضايــا النقــد ،باإلضافــة إىل حداثتــه وقلــة الدراســات
ا ُملنجــزة فيــه قياســا إىل مــا ُقــدّ م ِم ـن أبحـ ٍ
ـاث تتنـ ُ
ـاول
ْ
ً
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الســعودي ،وكذلــك البحــث يف القضايــا
يف األدب
ّ

األجناســية املتعلقــة باملوضــوع نفســه ،وإشــكالية

كتابــة الــذات التــي اســتفاض معظــم الباحثــن يف
الكشــف عــن جوانــب وأبعــاد تناوهلــا يف النقــد.
ومــع ّ
أن جدل ّيـ َة (احلقيقــة واخليال) مــن ا ُمل ْرتكزات

األساس ـ ّية لدراســة الصــورة الرسديــة ،إال أن تداوهلــا
يف نقــد الســرة الذاتيــة ظـ ّـل مرهو ًنــا بامليثــاق الــذي
تبنــى عليــه مــن جهــة (الواقعيــة والصــدق) أي مــدى
التطابــق بــن لغــة الــرد وموضوعهــا.
ِ
ِ
ِ
ِ
بــارشت
اآلراء التــي
طبيعــة
النظــر َعــ ْن
وبغــض
ْ
هــذه الزاويــة ،وإىل أي مــدى تباينــت أو تقاربــت
فيــا بينهــا مــن جهــة القــول بــرورة التــزام كاتــب

َّ
التعبــر
بــأن
الســرة املصداق ّيــة التامــة ،أو القــول
َ
عــن الــذات كتابــ ٌة أدب ّيــ ٌة ال يمكــ ُن أن تتجــرد متا ًمــا
عــن اخليــالَّ ،
وأن املســأل َة نســبي ٌة مــن كاتــب آلخــر،
َ
الواقعــي إىل جانــب الصــدق
الصــدق
تتطلــب
لــذا
ُ
َّ
الفنــي»(آل مر ّيــع2013 ،م ،ص )124:إال أن هــذا
ّ

املســتوى مــن التعبــر ال يتوفــر إال مــع كتابــة أصيلــة
وثقافــة واع ّيــة ت ُِعيــدُ صياغــة وقائــع احليــاة ومتثيلهــا
عــن طريــق اللغــة.
ـمة مــا يؤهــل كاتــب السـ ِ
ـذه السـ ِ
ولعـ ّـل يف هـ ِ
ـرة
ُ
ّ
ّ
الذاتي ِ
ٍ
ْظــور
ــة للتعبــر عــن رؤيتــه للعــامل ِمــ ْن َمن
ّ
يتجــاوز النظــر َة الذاتيــ َة الضيقــة إىل بع ٍ
ــد
شــمو ّيل
ُ
ُْ
ّ

وقــد أشــاد النقــاد بعـ ٍ
ـدد ِمـ ْن الســر ملــا توفــرت
ُ

ـمت بــه مــن ٍ
روح
عليــه مــن أصالــة ومتيــز ،وملــا اتسـ ْ
وقــدرة تأملي ٍ
ٍ
شــعري ٍة قوي ٍ
ِ
أعــاق
تغــوص يف
ــة،
ــة
ُ
ّ
ّ ّ

الظواهـ ِ
ـر النفسـ ّي ِة واحلــاالت الوجدانيــة ُمتقص ّيــة أدق
ـس مرهـ ٍ
ـلس رصـ ٍ
التفاصيــل بأسـ ٍ
ـلوب سـ ٍ
ـف
ـن ،وحـ ٍ ُ
يعكــس رؤيــة الكاتــب وتصــوره للكــون واحليــاة
ِ
بالــدالالت
مــن حولــه ،يف تصويــر مجــا ّيل مشــحون
الفكر ّيــة؛ مــن هــذه الســر ســرة غــازي القصيبــي،
وعزيــز ضيــاء ،والســباعي (الزهــراين2013 ،م،

ص )21 :هــذا يفســح املجــال لفحــص إمكانيــات
احليــوي بعيــدً ا عــن قضايــا التجنيــس
هــذا التنــاول
ّ

والســؤال عــن كتابــة الــذات ،إىل قضايــا أكثــر عم ًقــا
ُ
تتصــل بأســاليب الــرد والتخييــل.
ِ
جــاءت مهمــ ُة هــذا البحــث
ومــ ْن هنــا
ْ
ـدي يف جمــال بالغــة الصــورة
الســتجواب الفكــر النقـ ّ
السد ّيــة ،األمــر الــذي مــن شــأنه تقديــم مقاربــة يف
ّ

نقــد النقــد يذهــب االهتــام هبــا إىل معاجلــة الســرة
الذاتيــة يف زاويــة حمــددة ،ترتبـ ُ
ـط بالقضايــا املطروحــة
يف ســياق االســتجابة اجلامل ّيــة للصــورة الرسديــة.

هــذا املنحــى يف التنــاول يدفــع الدراســة إىل موقــع

متوســط بــن النقــد ونقــد النقــد بحيــث يمكــن إمجــال
أهدافهــا فيــا يــي:

1.تقييــم اجلهــود التنظري ّيــة واإلبســتمولوجية،

ـب
ـمو ّيل يعــر عــن املشــاعر اإلنســانية كاحلـ ّ
ـاين ُشـ ُ
إنسـ ّ
واجلــوع واخلــوف ،وهــي قضايــا إنســانية تعكــس

والنظــري
العلمــي
بالرتكيــز عــى اجلانــب
ّ
ّ
للجهــود النقد ّيــة مــن خــال فحــص املفاهيــم
املتداولــة يف النقــد ونقــد النقــد.

نظــرة اإلنســان وتصوراتــه للحيــاة.
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ـف عــى
2.تقديــم قــراءة حتليل ّيــة لنقــد النقــد ،تقـ ُ

104-79

بـــارزا يف تشـــكيل اخللفيـــة اجلامليـــة
دورا
ً
ُ
يلعـــب ً

التـــي يعـــر بموجبهـــا القـــارئ عـــن تلقـــي نـــص

طبيعــة العالقــة بــن النــص والناقــد ،ومــن
ـد وآليـ ِ
ـات الناقـ ِ
خالهلــا نقــف عــى توجهـ ِ
ـات

مـــا.

ـراءة النقديـ ِ
القـ ِ
ـة.
ّ

تكشــف األبعــاد
 3.حتقيــق اســتجابة مجاليــة،
ُ

ـوف عنــد أبــرز
وف ًقــا ملــا ســبق حيس ـ ُن بنــا الوقـ ُ

تعريفــات االســتجابة اجلامليــة ،لإلحاطــة التامــة
بحــدود املفهــوم واملحــددات الالزمــة للتعامــل مــع

السد ّيــة يف الســرة الذاتيــة،
الفن ّيــة للصــورة ّ

وهــي إضافــة تتوخــى الدراســ ُة فيهــا

النــص يف حــدوده.

عــرف (ريــد1975 ،م ،ص )71 :االســتجابة
ّ

احلــذر مــن اخلــروج عــن منحــى البحــث

اجلامليــة بأهنــا« :اســتعداد لإلحســاس باكتــال حادثــة

واختصاصــه يف جمــال نقــد النقــد.

مــا يف خربتنــا باعتبارهــا صحيحــة ومناســبة ،فتشــكل

االســتجابة اجلامليــة :تلقــي الصــورة الرسديــة

مــا أطلــق عليــه اســم العامــل اجلــايل يف اإلدراك

أ -نظريــة االســتجابة اجلامل ّيــة يف ضــوء تلقــي

اســتجاباتنا وينعكــس يف إحساســنا باجلــال بشــكل

بمراجعـــة تعريفـــات االســـتجابة اجلامل ّيـــة لـــدى

مــن خــال مــا ُيثــار فينــا مــن أحاســيس عديــدة مثــل

املؤث ــرات ،ويف الغال ــب تش ــكل حال ــة س ــيكولوجية

أمــا (ســتولنيتز1981 ،م) فيعرفهــا بأهنــا :جتربــة

تنظــري ودراســة تطبيق ّيــة .
مدخــل
ّ

احلــي» .وهــذا يقتــي أهنــا ســلوك يمتــد يف معظــم

الصــورة الرسد ّيــة :

ملحــوظ يــؤدي إىل تقبــل موضــوع اجلــال أو رفضــه،
اإلحســاس بالــرور ،والنشــوة ،واملتعة...إلــخ

ع ــدد م ــن الباحث ــن ،نج ــد أهن ــا تتأث ــر بجمل ــة م ــن

نقبــل فيهــا موضو ًعــا ونســتمتع بــه لذاتــه فحســب

هل ــا طاب ــع ممي ــز وخصائ ــص حم ــددة قابل ــة للدراس ــة،

فــا نســتخدمه أداة ألغــراض علم ّيــة ،وال نســعى إىل

لك ــن موضوعه ــا ال ي ــزال قي ــد البح ــث ،ومل حيس ــم

اســتخالص معرفــة منــه وال هنتــم بنتائجــه مــن حيــث

بعـــد ،وكل مـــا طـــرق فيهـــا قابـــل لإلثبـــات أو
ِ
ٍ
نظـــر قـــد
وجهـــات
الدحـــض ،ألهنـــا تعـــر عـــن

اخلــر والــر (ســتولنيتز1981 ،م ،ص .)577:كــا

الوجـــداين؛
مـــا يركـــز عليـــه املتخصصـــون البعـــد
ّ

تشــتمل عــى مقارنــات ،ومميــزات ،واختبــارات بــن

ّ
أبـــرز
ولعـــل
تتفـــق أو ختتلـــف إىل حـــد التعـــارض.
َ

عرفهــا (عبــد املجيــد2001 ،م) بأهنــا :عمليــة مركبــة
ّ
البدائــل اجلامليــة املتاحــة ،يتــم التعبــر عنهــا مــن

ألنـــه هـــو املؤثـــر يف االســـتجابة اجلامليـــة؛ فهـــو

خــال تعبــرات لفظيــة أو اختبــارات ســلوكية معينــة

يتضمـــن الق ّيـــم الشـــخصية ،واالجتاهـــات وامليـــول
والدوافـــع ،وخصائـــص الشـــخصيةّ ،
وكل ذلـــك

(عبــد املجيــد2001 ،م،ص .)72 :وهــي عنــد (أمحد،
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2008م) القــدرة عــى تنظيــم إدراك املتلقــي للجــال
داخــل ُأ ُطــر اســتطيقية حيملهــا املتلقــي يف جمالــه
النفــي ،وهلــذا فهــو يــرى أن االســتجابة للجــال يف

الفــن كامنــة يف كل شــخص ،وقابلــة للنمــو (أمحــد،

2008م ،ص.)199 :
ممــا ت َقــدَّ م ِمـن تعريفـ ٍ
ـات يمكننــا فهــم االســتجابة
ْ
اجلامليــة ضمــن فعاليــات العالقــة بــن القــارئ
والنــص؛ ّ
يب مــن زاويــة مجاليــة
ألن دراسـ َة النــص األد ّ

يتطلــب الرتكيــز عــى
السد ّيــة
ُ
تتعلــق بالصــورة ّ
التأثــر الــذي يــدرك يف عمليــة القــراءة ويتجاهــل

املؤلــف.

السديــة.
احلَ ْبكــة ّ

ومــع كثــرة األبحــاث يف بالغة الصــورة الروائ ّية

خصوصــا ،األمــر الــذي جيعلهــا كافيــ ًة
الســعود ّية
ً

يب ،ومــا
لتتبــوأ مكا ًنــا مناسـ ًبا يف ميــدان نقــد النقــد األد ّ
ٍ
ـب إلجــراء
ُقــدّ م مــن أبحــاث يف هــذا امليــدان ،مناسـ ٌ
دراســة فاحصــةَ ،تلــص إىل مللمــة نتائــج أبحــاث
ـت الصــورة .إال ّ
أن نطــاق هــذا البحــث
كثــرة تناولـ ْ
ِ
احلديــث عــن الصــورة يف نوعهــا
ختصيــص
يتطلــب
َ
ُ
ـردي ،املحــدد بالســرة الذاتيــة ،فــا الــذي يميــزه
الـ
ّ

عــن التنــاول يف املجــاالت الرسديــة األخــرى؟

تتأثــر الصــور ُة باخلصائــص املميــزة لــرد
وهــل
ُ

تعريــف
مــن زاويــة تنظري ّيــة أخــرى جــرى
ُ

الســرة الذات ّيــة؟
ّ
ِ
السدي ـ ُة حدودهــا العامــة،
ـم تســتقي الصــور ُة ّ
مـ ّ
واألدوات النقد ّيـ ُة التــي حتــدد
ـات املعرفيـ ُة
ُ
ومــا املعطيـ ُ

ذهنيــة متداولــة يف الفلســفة وعلــم النفــس ،وروابــط

متــت معاينــ ُة
لإلجابــة عــن هــذه التســاؤالت ْ

السد ّيــة عمو ًمــا عــى أهنــا «نقــل معطيــات
الصــورة ّ

الواقــع اخلارجــي بواســطة اللغــة» (أنقــار1994 ،م،
ص )13 :لكــن الصــورة الرسديــة هلــا روابــط
دالل ّيــة أخــرى ترتبــط بالرمــز واألســطورة .كــا أن

البالغــي ففيــه تتحقــق فنيتهــا
هلــا عالقــة باحلقــل
ّ

باملفهــوم الشــامل للصــورة اللغو ّيــة ،وهــذا ممــا
يقتــي تعميــق البحــث األســلويب هبــا .أي بالنظــر
إىل وظائفهــا التعبري ّيــة ،وموضوعاهتــا وروافدهــا،
وعنارصهــا ،وأنواعهــا ،ودالالهتــا لــدى كل جنــس

البالغــي
أديب ،ألننــا ال نقصــدُ الصــور َة بمفهومهــا
ّ
الضيــق ،بــل بمفهــو ٍم شـ ٍ
ـامل ِمـ ْن حيـ ُ
ـث هــي صــورة
ختييل ّيــة إبداعيــة وإنســانية تتشـ ُ
ـكل يف باطــن الــرد،
ـة ِم ـن املكونـ ِ
وتتفاعـ ُـل مــع جمموعـ ٍ
ـات التــي تشــكل
ْ

إطــار تناوهلــا يف الســرة الذاتيــة؟

الدراســات النقد ّيــة التــي بــارشت املوضــوع ،ضمــن

شــكلت
شــبكة مــن الصــور الكليــة واجلزئيــة التــي
ْ
انطبا ًعــا عــن طبيعــة الصــورة الرسديــة يف جنــس
تكــزات نقدي ٍ
ٍ
ــة
الســرة الذاتيــة ،اعتــا ًدا عــى ُم ْر
ّ
ٍ
ُم ٍ
ــددة؛ فقــد عمــل ُّ
باحــث بطريقتــه اخلاصــة يف
كل

التنــاول والطــرح والترشيــح واالســتنتاج ،وفهــم

األبعــاد النفسـ ّية واالجتامع ّيــة ملوضــوع الصــورة تب ًعــا

ـب التســاؤل:
لإلطــار املحــدد هلــا ،األمــر الــذي يتطلـ ُ
ِ
ِ
َه ْ
ــن
تغــرت بِنْيــ ُة
ــل
ْ
ومالمــح الصــورة ودالالهتــا م ْ
ُ
ٍ
ٍ
آلخــر ،ومــن موضــوع آلخــر؟
باحــث
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َ
لتشــكل جســدً ا واحــدً ا
تتالحــم
النتائــج
أن
أ ْم ّ
َ
ُ
ٍ
ُ
وخصائــص مشــرك ًة؟
ســات
حيمــل
َ
لكــي نقــرر هـ ِ
ـذه احلقيقـ َة علينــا معاجلــة املوضــوع
َ
ِ
ٍ
ٍ
عــدة ت ُ
واملفاهيــم
املناهــج
ُطــال
توجهــات
ضــوء
يف
َ
َ
ِ
ِ
النقــاد ،والعالقــة بــن النــص
وتوجهــات
النقد ّيــ َة،
والناقــد.
ـاث الصـ ِ
عنــد فحــص املنجــز النقــدي ألبحـ ِ
ـورة
ّ
يف نقــد الســرة ،نجــده ينحــر يف جمــاالت تتعلــق

ـارشت املوضــوع ضمــن
الســرة الذاتيــة الســعودية ،بـ
ْ

مــا يتعلــق بالفضــاء الــردي مــن أثــاث وعــادات

ـي .ماعــدا دراســة الباحثــة
مــن منظــور نقـ ّ
ـدي اجتامعـ ّ

الســابقتني باإلضافــة إىل دراســة (احلكمــي2015 ،م).

وســوف يتــم التنــاول وف ًقــا هلــذا التوزيــع.

ب :موضوعات الصورة يف السرية الذاتية :

 -1صــورة املــرأة يف نقــد الســرة الذاتيــة

الســعودية :خصوصيــة النــوع وإشــكالية احلضــور:
تطرقــت إىل صــورة املــرأة يف
إن األبحــاث التــي
ْ

مقتضيــات البحــث يف قضايــا الســرة بصفــة عامــة

بعنــارص الــرد كالشــخصية والزمــان واملــكان وكل

بســمة القثامــي (املــرأة يف الســرة الذاتيــة الســعودية)،

وتقاليــد.

نطاق ِ
البحــث ،تــم حــر ِ
ُ
ــه يف
ولئــا يتشــعب
ّ
ُ
ِ
ـع أوهلــا :يتعلــق بصــورة املــرأة ،وهــي
ثالثــة مواضيـ َ
ظهــرت
األكثــر تنــاوال مــن قبــل الدارســن ،وقــد
ْ

رئيســن؛ األول وفيــه مبحثــان :أحدمهــا ،يتنــاول

القثامــي يف كتــاب (املرأة يف الســرة الذاتية1435،هـ)،

النســائية املؤثــرة يف شــخصية الكاتــب ،منوهــة إىل

ـت يف املوضــوع.
فقــدْ ختصصـ ْ

ُ
حيــث ُقســمت الدراســة الســابقة إىل فصلــن

دراسـ ٌة كاملـ ٌة متخصصـ ٌة يف املوضــوع ،قدّ متها بســم ُة

ـرزا أهــم الشــخصيات
(تشــكالت صــورة املــرأة) مـ ً
شــعوره نحوهــا ،وتطلعــه إليهــا ،حمــددة مخســة

أمــا الثــاين فهــو :صــورة املــكان ،وهــي دراســة

وظائــف هــي :األم ،اجلــدة ،االبنــة ،الزوجــة،
ونســاء ُأخريــات مــن عمــة ،وأخــت ،وجــارة،

وحيــدة ،قدمهــا عبــد اهلل احليــدري يف كتابــه (الســرة

الذاتيــة يف األدب الســعودي2003 ،م) .والثالــث:

(القثامــي2014،م ،ص .)11:وأمــا املبحــث الثــاين يف

الســعودي مــن خــال أبحــاث
صــورة املجتمــع
ّ

هــذا الفصــل؛ فيتنــاول القضايــا االجتامعيــة املتعلقــة

موضوعــات الصــورة الذاتيــة (العــادات والتقاليــد،

باملــرأة (التعليــم ،الطــاق ،العنوســة ،الــزواج،

االحتفــاالت واألعيــاد ،املالبــس واألطعمــة ...إلــخ،

ـم
التقاليــد واالنفتــاح) ومــن خــال هــذا التقســيم تـ ّ
ِ
ِ
ِ
املــرأة .أمــا الفصــل الثــاين،
معانــاة
جوانــب
رصــدُ

واملوضــوع األخــر هــو األكثــر ورو ًدا عــى ألســنة
دراســة نقدي ٍ
ٍ
ــة
تقــف عــى
الدارســن ،فــا تــكا ُد
ُ
ّ
واحـ ٍ
ـدة ،إال وجتــد فيهــا تفصيــا لقضايــا املجتمــع يف

الفنــي للســرة الذاتيــة،
فقــد جــاء معن ًيــا بالبنــاء
ّ

ُممــا أبــرز خصائصهــا اجلامل ّيــة ،وأبعادهــا الدالل ّيــة.

الســر الذاتيــة .يمكــن أن نلحــظ ذلــك يف الدراســتني
85

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية ( ،)ISSN: 1658- 7006اجمللد ( ،)5العدد ( ،)2جامعة احلدود الشمالية (1441هـ 2020 /م)

واجلديـ ُـر بالذكــر ّ
أن الدراســة الســابقة مل تُضم ـ ْن
مصطلــح الصــورة يف العنــوان ،إال أن طبيعــة البحــث
اقتضــت اإلشــار َة إىل مفهــوم الصــورة (يف املقدمــة)
ْ

ـي يعمــق اإلدراك
ـي وعقـ ّ
مــن حيــث هــي معطــى حـ ّ

ملوضــوع املــرأة يف الســرة الذاتيــة الســعودية.

فهــل َ
ـب لفــظ (الصــورة) عــن العنــوان
كان حجـ ُ

إيذا ًنــا بالتحــرج مــن الترصيــح بــه يف ســياق النــص
الســرة الذاتي ِ
ِ
ِ
الســري ،أ ْم ّ
ــة
املــرأة يف
أن صــور َة
ّ
الســعود ّي ِة مل ْ تكــ ْن ِمــ ْن الوضــوح والتفاعــل داخــل
ّ
ٍ
يشــجع الدراســ َة عــى الترصيــح
بشــكل
النصــوص
ُ

بلفــظ الصــورة يف صفحــة العنــوان...؟

ومــع ذلــك فــإن الدراســة تركــز عــى أبعــاد

صــورة املــرأة يف الســرة الذاتيــة الســعودية ،بكثــر

مــن التفصيــل ،حمــدد ًة موضوعاهتــا ،وروافدهــا،

ر عــن دائــرة دالليــة بالغــة
تلــك احلــدود ،بــل تعــ ُ
التعقيــد متتــد إىل بنيــة الســياق احلاضــن لعــوامل الرسد.
إن منهجيـ َة العـ ِ
ـرض تشــر بـ ّ
َّ
ـأن مفهــوم الصــورة

السد ّيــة مل يتبلــور يف البحــث ،فالصــورة الرسديــة
ّ
ٍ
ليســت جمــر َد مشــهد يقــع عليــه بــر األديــب،
ْ
تصويــرا واقع ًيــا ،ويــرزه يف تشــخيص
فيصــوره
ً
معــر ،كــا ورد يف الدراســة الســابقة مــن االقتصــار

عــى مفهومــي الصــورة املتحركــة والصــورة الثابتــة.
ٍ
ُ
بــل ّ
أبعــاد
ينتقــل مفهو ُمهــا إىل
السد ّيــ َة
إن ّ
الصــور َة ّ
إنســاين
أرحــب تصــل إىل الرمــز الــدال عــى معنــى
َ
ّ
عــام كامليــل إىل الســلم والتعايــش أو إىل الدمويــة
والعنــف.

باإلضافــة للدراســة الســابقة ،يمكننــا أن نالمــس

صــدى لصــورة املــرأة يف ثنايــا دراســات عديــدة،

كانــت
وعنارصهــا ،ووظائفهــا ،ودالالهتــا .ولئــن
ْ
الدراسـ ُة الســابقة قــد بــارشت املوضــوع دون التنظــر

خاصــا معنونًــا بـــ
ضم ْ
نــت قضايــا املــرأة مبح ًثــا ً
َّ

التنظــر للصــورة يف حقلهــا اجلــا ّيل املتعلــق بالبنــاء

جوانــب متعــددة حســب املراحــل ال ُعمر ّيــة لصاحــب

ـدت
السد ّيــة ،إال أهنــا اعتمـ ْ
املســبق ملفهــوم الصــورة ّ

الفنــي ملكونــات الــرد الســري وأبعــاده الدالل ّيــة
املرتبطــة بصــورة املــرأة.

مثلــا نجــد يف دراســة عائشــة احلكمــي؛ حيــث
(صــورة عالقــة الرجــل باملــرأة) مقســمة إياهــا إىل
الســرة( ،احلكمــي2015 ،م ،ص )331:حمــددة إياها

بجملــة مــن املــؤرشات هــي (االســتمرار واالنقطــاع،

تناولــت الدراســ ُة ضمــن إطــار اللغــة
فقــدْ
ْ

الســطحية والعمــق) ،ويظهــر مــن خــال التنــاول أن

ـاوب مــع مفهــوم
ـدي يتجـ ُ
الســاكنة ،وهــو إجــراء نقـ ّ
الصــورة ِمــ ْن حيــث هــي ُمعطــى يعمــق إدراكهــا
وعالقتهــا بمكونــات اجلنــس الــردي وإمكاناتــه

عالقــة باألثــر الــذي ترتكــه يف الــذات الكاتبــة حــن

التقريريــة ،مفهــوم الصــورة املتحركــة ،والصــورة

ـر عــى
التصويريــة .إال أن الصــورة الرسديــة ،ال تقتـ ُ

مفهــوم الصــورة عندهــا ارتبــط بثيمــة أساســ ّية هلــا
تتفاعــل وجدان ًيــا مــع واقــع املــرأة ،وتُلقــي بظالهلــا

عــى مكونــات الــرد األخــرى.

وإذن فطبيعــة تنــاول الصــورة يف الدراســة
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مجيــع
أمجعــت
جزئــي حيــاول مقاربــة
الســابقة جــاءت يف ســياق
األول :املــرأة الــذات :وقــدْ
ْ
ُ
ّ
راســات النقدي ِ
ِ
ــة عــى ضعــف نتــاج املــرأة يف
الشــكل الــذي نــا يف عقــل القــارئ ،بالنظــر إىل فكــرة الدّ
ّ

معينــة تظهــر مــن خــال سلســلة مــن األحــداث الســرة الذاتيــة الســعودية ،أو ربــا غيابــه متا ًمــا،
واملواقــف املختلفــة التــي يتفاعــل هبــا الســارد مــع ومعظــم الدارســن يرجعــون الســبب إىل األعــراف

امــرأة مــا ،بحيــث تعمــل هــذه الصــورة عــى تشــكيل االجتامعيــة التــي فرضــت عــى املــرأة خصوص ّيــة
وخصوصــا الكتابــات
تصــور مــا يف ذهــن القــارئ ،ل ُيصــاغ مــن خاللــه النظــرة االجتامعيــة ألدهبــا،
ً

عــوامل جزئيــة أســهمت يف تشــكيل مراحــل عمريــة التــي تســجل فيهــا اعرتافــات تتعلــق بحياهتــا
كيل يظهــر أثــره الشــخصية.
معينــة يف حيــاة الكاتــب ،أو يف عــامل ّ
ولعـ ّ
ـر الباحثــن اســتفاض ًة يف املوضــوع،
جل ًيــا وبشــكل مبــارش يف إعطــاء قســم كبــر مــن
ـل أكثـ َ

املالمــح والتفاصيــل ،التــي ختلــق عــر الصــورة هــو الناقــد معجــب الزهــراين ،فقــد بــارش
انطباعــا عامــا وتأمــا وجوديــا يتجــاوب مــع قضايــا املوضــوع بـ ٍ
أن كتابـ ِ
ـيء مــن التفصيــلُ ،مؤكــدً ا ّ
ـات
ً
ًّ
ً
ِ
ـوي
ـب أكثــر مــن غريهــا يف جمتمــع أبـ ّ
ـهم بدرجــة كبــرة يف وضــع املــرأة حتاسـ ُ
يسـ ُ
املــرأة بشــكل عــامُ ،و ْ
ـوري ال يـ ُ
ـزال يتشـ ُ
ـبث بمنظومــة أفــكار متشــددة
تصــور واضــح عنهــا.
ذكـ ّ
ّ
بــارشت متحيــزة ضــد املــرأة .كــا أشــار إىل أن كتابــة الســرة
وألن دراســ َة عائشــة احلكمــي قــدْ
ْ
َ
شــكل
اختــذت
املوضــوع يف إطــار العالقــات الغرام ّيــة ،بعيــدً ا عــن الذاتيــة عنــد املــرأة الســعودية
ْ
العالقــات األخــرى كاألم واالبنــة ولذلــك فهــي قــد املقــاالت ،وهــي ال تـ ُ
ـزال يف طــور البدايــات ،كــا
ِ
ـزت عــن غريهــا مــن الدراســات يف حماولــة تفنيــد ّ
الصحــف توقفــت عــن
بــدأت يف
الســر التــي
أن
ْ
متيـ ْ
َ
ـت صــورة املــرأة
ـرز لنــا كيـ َ
ـف كانـ ْ
الصــورة مــن هــذه الزاويــة ،يف حــن نجــده يقتــر الصــدور ،وال تـ ُ
عــى تقــي العالقــات األرسيــة لــدى الدراســات (الزهــراين2013،م ،ص.)16:

ـر هنــاّ ،
مــن املنصــف ْ
أن كتابــة الســرة
أن نذكـ َ

األخــرى.

نخلــص إىل ّ
وبنــا ًء عــى مــا ســبق يمكــ ُن ْ
ســجلت غيا ًبــا نســب ًيا لــدى املــرأة يف
أن الذاتيــة قــد
أن
ْ
َ
يب بشـ ٍ
ـكل عــا ٍم ،فهنــاك عوامــل دينيــة
املرجع ّيــة املعرف ّيــة لصــورة املرأة يف الســرة الســعودية ،العــامل العــر ّ

ـكلت مــن خــال رسد الرجــل ،ولذلــك شــغلت وثقافيــة واجتامعيــة حتكمــت يف إنتاجــه وتلقيــه
تشـ ْ

كثــرا مــن الدارســن (التميمــي2015،م ،ص )178-115 :والــرأي
ثيمــة (الغيــاب  /احلضــور)
ً
لقضايــا املــرأة يف الســرة الذاتيــة ،األمــر الــذي قادهــم الســابق يعكــس املعيــار األخالقــي واإلســقاط
إىل فحصهــا عــر مســارين:

األيديولوجــي عــى أدب املــرأة.
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أغلــب الدراســات
الثــاين :املــرأة املوضــوع:
ُ
ـفت عــن صــورة املــرأة يف الســرة
النقد ّيــة التــي كشـ ْ

الذاتيــة الســعودية ،وجــدت منثــورة يف رسد الرجــل

الــدارس هلــا مــن كوهنــا
ينطلــق
فقــط ،وهلــذا
ُ
ُ
موضو ًعــا معاجلًــا يف ســرة الرجــل .ممــا خيــول القــول

بـ ّ
ـأن موضــوع املــرأة وصورهتــا وجهــان لعملــة واحدة
يف األبحــاث التــي تناولــت ال ُبنــى املوضوع ّيــة لقضايــا

املــرأة يف الســرة الذاتيــة الســعودية.

يتقــارب متا ًمــا مــع ثيمــة
هــذا احلضــور قــد ال
ُ

صــورة املــرأة يف الســرة الذاتيــة ،إال أنــه ال يتعــارض
ٍ
فحــص
البتــة مــع منهج ّيــة البحــث الســاعية إىل

ينطلــق مــن معيــار مجــا ّيلّ ،
ألن املوضــوع هــو املــادة
ُ
التــي يبنــي عليهــا صاحــب الســرة كالمــه ،ولــكل

الص َوريــة ،بحيــث تتداخــل معهــا
موضــوع إمكاناتــه ُ

اململكــة1417 ،هـ).

 -2صــورة املــكان يف نقــد الســرة الذاتيــة:

الوظائــف واألنــاط:

التصــور الــذي تضعــه هــذه الدراســة حلــدود
صــورة املــكان يف الســرة الذاتيــة ،يتحــد ُد ِمـ ْن خــال
دراســة احليــدري يف كتابــه (الســرة الذاتيــة يف األدب
الســعودي) ،حيــث عقــد فصــا كامــا لصــورة
املــكان ،وهــي الدراســة الوحيــدة التــي ُقدّ مــت يف

هــذا املوضــوع.

يف الدراســة الســابقة مباحــث مفصلــة للمكونات

الرسديــة مجيعهــا (الزمــن /الشــخصية /املــكان)،

جــاءت مقرونــ ًة بمصطلــح
لكــن تقنيــات املــكان
ْ
الصــورة ،مدركــة آلليـ ِ
ـات اشــتغال املــكان الــردي
عــر اخليــال والذاكــرة املختزنــة أكثــر مــن ارتباطــه

دي
ـر ّ
مســتويات مجال ّيــة أخــرى ،مرهون ـ ًة بالنــوع الـ ّ
نفســه ،ومــن خاللــه يســتطيع املتلقــي إدراك دالالت

يب؛ فاملــكان الفعــي« مســافة هلــا
املعــاش واملــكان األد ّ

واملوضــوع عــى نحــو مــا ظهــر يف حماولــة بســمة

يب فلــه « أبعــاد اجتامعيــة
حمسوســة» ،وأمــا املــكان األد ّ

املعنــى وتشــكله ضمــن أداة جامعــة بــن الشــكل
القثامــي (املــرأة يف الســرة الذاتيــة الســعودية).

ومــع ّ
ـكلت غيا ًبــا يف كتابــة
أن املــرأ َة الكاتبــة قــد شـ ْ

ـاطر جهو َد
الســرة الذاتيــة ،إال أهنــا
ْ
قدمت جهــو ًدا تشـ ُ
الرجـ ِ
الســعود ّية ،إىل
ـل يف نقــد وحتليــل الســرة الذاتيــة ّ
ــؤ ُ
رخ نشــأ َة دراســة
احلــد الــذي جعــل احليــدري ُي ّ
ـعودي برســالته العلميــة
الســرة الذاتيــة يف األدب السـ
ّ

(الســرة الذاتيــة يف األدب الســعودي1413 ،هـــ)،
ورســالة عائشــة احلكمــي (الســرة الذاتيــة عنــد أدبــاء

باألماكــن الواقعيــةُ .مؤكــد ًة عــى الفــرق بــن املــكان

أبعــاد هندســية وطبوغرافيــة ،ويتكــون مــن أشــياء
وثقافيــة وأيديولوجيــة تعــر عــن موقــف الكاتــب

مــن املجتمــع» (احليــدري2003 ،م ،ص.)521 :

ومــن هنــا جــاء تقســيم املــكان متنو ًعــا ،و ُمتوفـ ًـرا

عــى أبــرز األشــكال واجلامليــات ،التــي اســتنبطها
الباحـ ُ
ـرا إىل ثالثــة أنــاط معروفــة ،هــي املكان
ـث مشـ ً

األليــف ،واملعــادي ،واملحايــد (احليــدري2003 ،م،
ص .)520 :فجــاء تناولــه لصــورة املــكان ُ ِميــا

ٍ
توجهــات ،اعتمدهــا األدبــا ُء يف تســجيل
إىل ثالثــة
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للمــكان ،واألمثلــة املرتبطــة هبــذا النــوع متعــددة،

ـرايف ،وهــو مــا
األول :توجــه ُي ْعنــى بالرصــد اجلغـ ّ

تســتوعب املفهــوم األديب للمــكان حميلــة إىل األنــاط

ص .)17 :و ُيعــدّ ذكــره يف العمــل األديب عي ًبــا ،وقــد

يف :املــكان األليــف -املــكان املعادي-املــكان املحايــد.

األساســية املحــددة التــي ســعت الدراســة إىل حرصها

يعــرف باملــكان «الفوتوغــرايف» (النابلــي1994 ،م،

ومــن خــال هــذا التقســيم ،أوجــد احليــدري

توفــرت هــذه الصــورة املكانيــة بكثــرة عنــد محــد

صورتــن متضادتــن للمــكان الواحــد ،مســتدال عــى

اجلــارس يف ســرته (مــن ســوانح الذكريــات) ،وعدهــا

الباحـ ُ
ـرج عــن املنهــج الــذي جيــب
ـث « اســتطرا ًدا خيـ ُ

ذلــك بصــورة لبنــان يف ســرة حممــد عمــر توفيــق

(أيــام يف املستشــفى)؛ حيــث بــدت صــورة املــكان

أن يلتــزم بــه كاتــب الســرة الذاتيــة» (احليــدري،

كئيبــة موحشــة معاديــة ،وذلــك خــال رحلتــه

2003م ،ص .)527 :ويســميه الباحــث « بصــورة
ٍ
علمــي
بأســلوب
العلمــي» ،وهــو وصــف
املــكان
ّ
ّ

للعــاج ووصفــه للمستشــفى ،عــى حــن نجــد

وتصحيــح اخلطــأ الشــائع يف تســميتها لف ًظــا وكتابــة.

و ُيالحــظ ّ
أن صــور َة املــكان املعــادي تتســم بالعمــق

صــورة املــكان مرشقــة يف رحلتــه األوىل إىل لبنــان،

يميــل إىل تقــي األماكــن بدقــة وضبــط مســمياهتا
التوجــه الثــاين؛ فيهتــم برصــد اجلوانــب
وأمــا
ُّ

أيضــا يف ســرة
واخلصوص ّيــة ،وهــو مــا أشــار إليــه ً
حســن كتبــي (هــذه حيــايت) يف وصفــه للســجن؛

االجتامعيــة املرتبطــة باملــكان ،ويظهــر يف صــورة

ـاءت صــور ُة املــكان كئيبــة تدعــو للشــفقة
حيــث جـ ْ

املــكان االرتبــاط الوثيــق باألديــب ،وكأنّــه جــزء ال

ُمقار ًنــا حتولــه مــن املــكان األنيــق (املنــزل) إىل املــكان

يتجــزأ مــن مشــاعره وعواطفــه ،وتأخــذ صــورة املكان

املعــادي (الســجن).

لــدى عبــد العزيــز الربيــع (ذكريــات طفــل وديــع)

أمــا صــورة املــكان املحايــد ،فنجــد وصفهــا

أيضــا لــدى اجلارس
طاب ًعــا اجتامع ًيــا ،وهــو مــا لوحــظ ً

بوضــوح يف ســرة غــازي القصيبــي (ســرة شــعرية)،

يف وصفــه لألماكــن اللصيقــة بــه كالبيــت واملدرســة،

يف وصفــه لصدمــة احلضــارة وإحساســه باالغرتاب يف

املــدين ،حــن ينقــل لنــا
والربيــع يف وصفــه احلــرم
ّ

القاهــرة ،ثــم االغــراب األكــر بانتقالــه إىل أمريــكا.

االرتبــاط الوثيــق لســكان املدينــة باحلــرم ،فهــو جــزء

(احليــدري2003 ،م ،ص.)539-538 :

ال يتجــزأ مــن مشــاعرهم ،وعــى هــذا النحــو يصنــف

هــذا املقــدار مــن التحديــد الشــامل أتــاح للناقــد
ـب والتحليـ َـل بشـ ٍ
ـكل واس ـ ٍع ومنظ ـ ٍم ،ليكــرس
التنقيـ َ

تعلــق حســن الزيــدان (ذكريــات العهــود الثالثــة)

أيضــا؛ فهــو يشــكل صفحــة مهمــة يف
ـدين ً
باحلــرم املـ ّ

اجلهــد يف الكشــف عــن صــور األماكــن ُمــد ًدا إياهــا

حياتــه (،احليــدري2003 ،م ،ص.)522:

التوجــه الثالــث :الصــورة النفســية والعاطفيــة
ُّ

بجملــة مــن الصــور التــي يمكــن أن نذكرهــا فيــا
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يــي:

وكأهنــا ُتــرى «بالعــن املجــردة».

الصــويت :وتــرز مجاليتــه مــن خــال
املــكان
ّ

املــكان الشــامل :وحيتــوي عــى األزمنــة الثالثــة:

اجلــوع واحلــب واحلــرب) ،يف تصويــره للمــكان؛ فهــو

واحلــارض ،واملســتقبل يف اللحظــة النص ّيــة الواحــدة.
ِ
هــذه الصــور ُة الشــامل ُة يف ســرة ابــن عقيــل
تظهــر
ُ
املوحيــة بـــشاعرية املــكان يف ميلــه إىل حمــاورة األماكن

الصــوت ،كــا ظهــر لــدى عزيــز ضيــاء (حيــايت مــع
يمتلــك وص ًفــا متناه ًيــا يف الدقة ،ومــن زوايــا متعددة،
حتــى إنــه يســعى إىل نقــل األصــوات التــي كانــت

تــردد يف املــكان ،ومــن أمثلــة ذلــك قولــه« :مل يكــن
هــذا هــو املــكان الوحيــد الــذي أخــذ يعلــن عــن فتــح
البــاب عــى الســلعة التــي يعرضهــا للبيــع ،إذ مــا هــي
ـق حتــى امتــأت ســاحة احلــراج،
ـات أو دقائـ ٌ
إال حلظـ ٌ

ليــس باجلمهــور الكبــر مــن النــاس ،وإنــا بصيحــات
هــؤالء الذيــن يعرضــون األمتعة(»...احليــدري،

2003م ،ص .)533 :طبيعــة الوصــف هنــا أضفــت
عــى املــكان حيو ّيــة أســبغتها اخلصوصيــ ُة الصوت ّيــ ُة
والصخــب املصاحــب للمــكان.
ّ

التــي ذكرهــا (النابلــي1994 ،م ،ص ،)18:املــايض

والتأمــل فيهــا واســتبطان تارخيهــا ،وهــو مــا يســميه

(احليــدري2003 ،م ،ص )539:بـــ «نفســية املــكان»،

ليعلــق عليــه قائــا« :نلحــظ أن حديــث ابــن عقيــل

ٌ
يتســم
حديــث
عــن املــكان وصورتــه يف خميلتــه
ُ
ٌ
حديــث يمتــزج
بالعاطفــة اجلياشــة الصادقــة ،وأنّــ ُه
فيــه املــكان باإلنســان» .ومــن الشــواهد الدالــة عــى
ذلــك «إننــي أح ـ ُّن حنينًــا إىل القريــة ،ولك ـ ّن القري ـ َة
أصبحــت مدينــ ًة صغــرةً ،وانســحبت عنهــا رويــدً ا
ْ

ذكريــات املــايض» (احليــدري2003 ،م ،ص.)541:
ُ

ـي :كــا ظهــر يف ســرة زاهــر األملعــي
املــكان احلنينـ ّ

هــذا الشــاهد جــاء يف ســياق الكشــف عــن العالقــة

بالعــن املجــردة يف رجــال أملــع جبــاال وســهوال

أشــار احليــدري معل ًقــا عــى وصــف ابــن عقيــل.
أن َّ
ومــن هنــا نالحــظ ّ
كل نمــط مــن األنــاط،
ُقـ ِ
ـر َن بمثــال مــن ســرة مناســبة لــه ،فتعــددت الصــور

وصف مسـ َ
ـقط رأســه
(رحلــة الثالثــن عا ًمــا) ،حيــث
َ
ِ
ِ
والشــوق
احلنــن
مشــاعر
وص ًفــا جغراف ًيــا تتخللــه
ُ
بعــد انقطــاع .يقــول األملعــي « :وكنــت أطــل فــأرى
ـدرج يف ربوعهــا وأرسح وأمــرح يف شــغافها
كنْـ ُ
ـت أتـ ُ
ووهادهــا» (احليــدري2003 ،م ،ص .)543 :هــذا

ـوري لذاكــرة املــكان ُيشــكل عالقــة
الصـ ّ
االســرجاع ّ
محيميــة مــع املــكان األمومــي الــذي نشــأ فيــه ،وقــد
علــق احليــدري عــى هــذا الوصــف مــرا إىل ّ
أن شــد َة
الش ِ
ّ
جعلــت صــورة املــكان عالقــة يف الذاكــرة
ــوق
ْ

بــن اإلنســان واألماكــن األثــرة يصفهــا ويتأملهــا كــا

لتعــدد الكتــاب وتنــوع طرقهــم يف التنــاول .ويمكننــا
ْ
أن نعــدَّ هــذه الدراســة خطــو ًة جيــد ًة تتناســب مــع
هــذا النتــاج الضخــم مــن الســر الذاتيــة .ليكــون

مماثــا لنظريــة الصــورة يف الروايــة .وقــد اســتفادت
الدراســة مــن منهــج (باشــار1984 ،م) ووصفــه

الظاهــرايت يف حتليلــه للمــكان ،ولكنهــا مل تلتــزم بــه
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ـارت بمنحــى مـ ٍ
ـواز لــه منطلقــة مــن
حرف ًّيــا ،وإنــا سـ ْ

أثـ ًـرا عكسـ ًيا ،بحيــث أصبحــت شــخصيته ثائــر ًة عــى

يف الطــرح ،لتأخــذ باالعتبــار العوامــل النفســية

ص.)268 :

العــادات والتقاليــد بشــكل عــام (احليــدري2003،م،

التجــارب الســرية ذاهتــا ،دون إقحــام أو تعســف

وكــا أشــار احليــدري إىل رفــض الســباعي لبعــض

واالجتامعيــة املحيطــة بالــرد والســارد.

ـارت عائشــة احلكمــي إىل انتقــاد عزيــز
التقاليــد ،أشـ ْ

 -3صــورة املجتمــع الســعودي مــن خــال نقــد

ضيــاء عــادة تقبيــل يــد الكبــر ،حميلــة إىل قولــه:

وصــف الظواهــر االجتامعيــة مــن أكثــر

أيدهيــم ( »...احلكمــي2015 ،م،ص ،)349 :مثــل

دراســة نقديــة واحــدة مــن عنايــة واضحــة هبــذا

الصــورة النمطيــة التــي يراهــا كاتب الســرة ُمرتســخ ًة

الســرة الذاتيــة:

«والعجيــب أن الرجــال يف تلــك األيــام ال يســحبون
رفضــا تا ًمــا ،وحماولــة لتغيــر
هــذه التعليقــات تؤكــد ً

املوضوعــات التــي ُعنــي هبــا النقــد ،إذ ال تــكاد ختلــو

يف املجتمــع.

اجلانــب املهــم ،واالســتفاضة فيــه بالــرح والتحليــل

هــذا الرفــض التــام للعــادات ،والرغبــة اجلــادة

وبيــان أمهيتــه ،ومــا اندثــر مــن العــادات ومــا بقــي

يف اخلــروج عــن الســائد ،دفعــت النقــاد إىل حماولــة

ومــا تطــور.

أن ُج َّ
ومــن اجلديــر بالذكــر ّ
ــل الدراســات التــي

تربيرهــا والكشــف عــن عوامــل ظهورهــا ،وقــد

الســعودي بعاداتــه وتقاليــده عــى اختالفهــا بــن

رفــض عزيــز ضيــاء لعــادة تقبيــل أيــدي كبــار الســن،

ذكــرت (احلكمــي2015 ،م،ص )350 :أن ســبب

تصــدت هلــذا اجلانــب تؤكــد متســك املجتمــع
ْ

ّ
أن والدتــه كانــت تعلمــه ذلــك ،وقــد شــددت عليــه
يــوم ِ
اخلتـَــان أن حيــرم اخلَاتِــن ألنــه رجــل كبــر يف
الســن .ولكــن يف مقابــل هــذا االنتقــاد نجــد الباحثــة

املناطــق ،كــا تؤكــد مشــاعر القلــق والتوجــس مــن

التغــرات التــي طــرأت عــى املجتمــع ،واحلنــن
الدائــم إىل املــايض.

لكــن موقــف أصحــاب الســر ،مل يكــن عــى

تقابــل ســلوك عزيــز ضيــاء بســلوك الربيــع يف لومــه

والتقاليــد الســائدة؛ فقــد وجــه بعضهــم نقــدً ا الذ ًعــا

مــن كل القيــود ومنهــا عــدم احــرام الكبــر ،ممــا

ألبنــاء اجليــل اجلديــد ومتردهــم عــى القيــم والتحلــل

درجــة مماثلــة مــن احلــرص والتمســك بالعــادات

يبــن َّ
أن مثــل هــذه االنتقــادات للعــادات والتقاليــد

لعــادات املجتمــع وســعى إىل تغيريهــا ،كــا فعــل

الســائدة قــد متــت معاجلتهــا يف ســياق الظــروف

الســباعي فيــا نقلــه عــن جدتــه مــن أهنــا كانــت تنهــى

البيئيــة ،وعوامــل النشــأة التــي حتــدد شــخصية الثائــر.

عــن كَنــس البيــت وقــت خــروج املســافرين ،وكيــف

وهــذا ممــا يوحــي بـ َّ
ـأن صــور َة املجتمــع والنظــرة إليــه،

ّ
أن مثــل هــذه املعتقــدات الفاســدة ،قــد ولــدت لديــه
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ختتلــف مــن كاتــب آلخــر.

مــن املهــم – هنــا -الوقــوف عــى منهجيــة

النقــاد يف تنــاول الظواهــر االجتامعيــة ،ففــي مثــل

هــذه الدراســات مــن البدهيــي أن يبــدأ الباحثــون

باالســتقراء الدقيــق للظواهــر ،ثــم الســعي إىل

تصنيفهــا ،وحتليلهــا تب ًعــا لعوامــل الظهــور أو التطور،
ّــزوا عــى التغــرات التــي ظهــرت يف
ومجيعهــم رك َ

املجتمــع الســعودي ،وأشــاروا إىل عالقــة الــذات

الكاتبــة بالثقافــة الســائدة.

ولئـــن كان تنـــاول (احليـــدري2003 ،م) يتســـم

بإمجـــال ،ثـــم تفصيـــل ألبـــرز مالمـــح احليـــاة
االجتامعيـــة ،إال أنـــه ســـعى إىل حتليـــل الظواهـــر يف

راوحـــا بـــن التحليـــل
ظـــل حميطهـــا االجتامعـــيُ ،م ً
ـي م ًع ــا؛ وه ــذه إضاف ــة
ـي والتحلي ــل االجتامع ـ ّ
النف ـ ّ

قـــت حماولـــة الناقـــد يف تقـــي الظواهـــر
عم ْ
جيـــدة َّ
االجتامعيـــة وإبـــراز صـــورة املجتمـــع يف الســـرة

الذاتيـــة.

عــى ســبيل املثــال ،نذكــر -مثــا -أنــه يف ســياق

حديثــه عــن أثــر املعتقــدات عــى نفســية الكاتــب،

احليــدري مــن حتليــل يف ســياق حديثــة عــن اختــاف
مظاهــر احتفــاالت ِ
اخلتــان ُمؤكــدً ا عــى وجــود
اختــاف ملحــوظ يف العــادات والتقاليــد بــن مناطــق
اململكــة الشاســعة ،مرج ًعــا ذلــك إىل اختــاف الطبقــة
االجتامعيــة و ُمؤيــدً ا رأيــه بثالثــة نــاذج:

األول :حممــد حســن زيــدان ويمثــل ختــان الطبقــة

املتوســطة (الربجوازيــة) ،التــي ينتمــي إليهــا الكثريون
مــن ســكان املدينــة.

الثــاين :يمثلهــا عزيــز ضيــاء وهــو مــن أهــايل
املدينــة مــن الطبقــة (األرســتقراطية) ،حيـ ُ
ـث ُأعــد لــه

ـرت فرقـ ٌة موســيق ّي ٌة لالحتفــاء
ـرف و ُأحـ
رسيـ ٌـر ُمزخـ ٌ
ْ
بحــدث ِختانــه .وقد أجــاد (احليــدري2003 ،م ،ص:

 )263يف حتليــل مشــاعر الكاتــب مــن جهــة حصــول
ارتبــاط رشطــي بــن الرسيــر املزخــرف ومشــاعر
الرعــب واخلــوف مــن ِ
اخلتــان .كــا ّ
مشــاعر
أن
َ
اخلــوف عنــده ارتبطــت بســاع املوســيقى العســكرية،
التــي كانــت تصــدح وقــت دخــول اخلادمــة عليــه

مرسعــة لتخــره أهنــم جــاءوا.

الثالــث :محــد اجلــارس ويمثــل طبقــة الفالحــن،

وأدرج شــواهدَ مــن
أشــار إىل أمهيــة هــذا اجلانــب
َ
وصــف الســباعي وتصويــره للبــاس يف البيئــة املكيــة،

وال احتفــال» ،ولذلــك ُيعلــق احليــدري عليــه قائــا:

عا ًمــا يعــدُّ تارخيًــا لــه أمهيتــه الفائقــة لــداريس علــم

أهــايل القــرى واألريــاف ال يعطــون اخلتــان االهتــام

قائــا« :هــذا الوصــف للهيئــة قبــل نحــو تســعني
االجتــاع واملهتمــن باللبــاس وتطــوره مــن زمــن

آلخــر ( احليــدري،ص.)266 :

ومــن األمثلــة التــي جيــدر ذكرهــا مــا ســاقه

«بــرج وال زخرفــة
وقــد كان ختانــه عاد ًيــا ليــس فيــه َ ْ
«املالحــظ أن أهــايل املنطقــة الوســطى وبخاصــة

واالســتعداد كــا يصنــع إخواهنــم يف احلجــاز» ويعلــل
ذلــك بقولــه « :ربــا فـ ِ
ـارق املدينــة عــن القريــة لــه أثره
الكبــر يف التبايــن» (احليــدري2003 ،م ،ص)270:
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عــى أن التغــرات التــي ظهــرت يف املجتمــع

احليــدري2003 ،م) وذكرته(عائشــة احلكمــي،

ومــا يتبعهــا مــن تســليط الضــوء عــى نظــام البيــت يف

لعــادة لبــس النظــارة« ،فـــلم تكــن مألوفــة لــدى

2015م ،ص )383:مــن اســتنكار املجتمع الســعودي

مــن جهــة الســلوك الســائد ،والعــادات والتقاليــد،

النــاس وال يســتعملها إال كبــار الســن مــن الرجــال

املــايض ،ولبــاس كل مــن الرجــل واملــرأة ،وأوقــات

ـي العــام يســتند إليــه
والنســاء»  .هــذا املوقــف الذهنـ ّ
( الزهــراين2013 ،م) يف تســديد ســهام النقــد للنظـ ِ
ـرة

الفــراغ وكيــف يتــم قضاؤهــا داخــل وخــارج األرسة،

والطــرق الرتبويــة املتبعــة مــن اآلبــاء واألمهــات إىل

ا ُملحافظــة التــي يتمتــع هبــا أغلــب النــاس ،ومــن

غــر ذلــك مــن العــادات والتقاليــد التــي تــم رصدهــا

وجهــة نظــره ّ
أن هــذا املوقــف العــام كان مــن املفرتض

وتصنيفهــا مــن قبــل الباحثــن ،تظهــر بجــاء صــورة

أن يعــود إىل مرجعيــة مشــركة تســوغه وتضمــن حترره

املجتمــع الســعودي يف الســرة الذاتيــة ،ويمكــن ذكــر

مــن ربقــة القديــم وبخاصــة يف أوســاط النخــب

أبــرز خصائصهــا فيــا يــي:

املثقفــة التــي ينتمــي إليهــا ال ُكتّــاب بالــرورة ،إال
ُ
يســتدرك قائــا« :لكــن هــذا مــا ال
أنــه يف النهايــة

ـدي ،وظهــور املجتمــع
 -1اختفــاء املجتمــع التقليـ ّ

املتحــر ،ومــا يتبــع ذلــك مــن رصاع بــن القديــم
واحلديــثّ ،
احليــدري عــن
لعــل أبرزهــا مــا ذكــره
ُّ

نجــد لــه أثـ ًـرا قو ًّيــا هنــا؛ َّ
ألن الذهنيـ َة املحافظــة تظـ ُّـل
كل جديـ ٍ
بطبيعتهــا حــذر ًة مــن ّ
ـد قلقــة مــن كل تغيــر،
ـق بمنظومـ ِ
ـات األفـ ِ
ـكار والقي ـ ِم
وخصوصــا فيــا يتعلـ ُ
ً

موقــف أهــل املدينــة مــن ركــوب الدراجــات،
ُمستشــهدً ا بقــول عبدالعزيــز الربيــع« :كان ممــا ُيعــاب
يف املدينــة املنــورةّ ،
ألن النــاس كانــوا ينظــرون إىل

الرمز ّيــة» (الزهــراين2013 ،م ،ص.)23:

وقــد ن ّبــ َه (الزهــراين2013 ،م) إىل وجــود
فروقــات واضحــة يف النظــرة املحافظــة لــدى ُك ّتــاب
ٍ ِ
السـ ِ
ـت مــع
ـر التــي تعاملـ ْ
ـرا إىل عــدد مـ ْن ّ
الســر ،مشـ ً
صــورة املــايض بواقعيــة وجتنبــت التحليــل والنقــد إال
يف أقـ ِّـل املواضــع ،مــن هــذه الســر (رحلــة الثالثــن

تفيــض بالســخرية واالســتخفاف،
راكبيهــا نظــر ًة
ُ
وكانــوا يتهمــون راكبيهــا باالنحطــاط وســوء
الرتبيــة» ،كــا أنــه نقــل عــن حســن زيــدان مــررات

هــذا الرفــض يف قولــه« :أن آباءهــم كانــوا يمنعوهنــم
مــن ركوهبــا ألهنــا حصــان إبليــس» (احليــدري،

عا ًمــا) ،و(حكايــة الفتــى مفتــاح) ،و(أي بنــي)،

2003م ،ص.)272:

تناولــت
وبالعــودة إىل الدراســات النقد ّيــة التــي
ْ

و(مــا مل تقلــه الوظيفــة)( ،ذكريــات طفــل وديــع)،

عــن رفــض بعــض مظاهــر التجديــد والتحــر

 -2التمســك باملــوروث واملحافظــة عليــه ،ومــن

و(ذكريــات العهــود الثالثــة).

الســر ،يمكــن الوقــوف عــى مظاهــر أخــرى ،تعــر

ذلــك احتفــاالت األعيــاد التــي تفيــض بمشــاعر

يف املجتمــع ،عــى ســبيل املثــال مــا ذكــره عبــد اهلل
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أوردت (عائشــة
ـي ،وقــد
ْ
احلـ ّ
ـب والتكافــل االجتامعـ ّ

ومعجــب العــدواين ،وعائشــة احلكمــي ،أو رجعنــا

احتفــال األطفــال يف نجــد واحلجــاز ،وخروجــه مــن

وجهــ ًا للــذات الكاتبــة
نجــد التحليــات بعضهــا ُم َّ

 -2صــورة املــايض واحلنــن إىل صفائــه ونقائه ،مع

الضــوء عــى املتلقــي (القــارئ) ،وهــو مــدار الفــرق

احلكمــي2003،م ،ص )350:مقارنــ َة العطــار بــن
ذلــك بتشــابه بعــض املظاهــر واختــاف بعضهــا.

إىل البنيــة الرسديــة لصــورة املــكان لــدى احليــدري،

(املؤلــف) وحتليــل انفعاالهتــا ،وبعضهــا يســلط

صعوبــة األوضــاع األمن ّيــة واالقتصاد ّيــة التــي عانــى
ُ
ُ
ويتمثــل ذلــك يف عــدة
إنســان هــذا العــر،
منهــا
أوجـ ٍ
ـه ،يمكـ ُن االكتفــا ُء بذكرهــا فقــط طل ًبــا لإلجيــاز
لالســتطراد ا ُمل ِ
ِ
خ ِّل(القيــات أو الرحــات-
وجتن ًبــا

للــذات الكاتبــة) مــن مالمــح اســتجابة إجيابيــة،

احليــاة يف احلــارة -األثــاث واألطعمــة) ،ويمكــن

املفصــل املســتند إىل قوانــن املنطــق ومنهــا قانــون

األلعــاب الشــعبية واألغــاين والرقصــات -صــور
مراجعــة تفصيــل ذلــك لــدى (احلكمــي2015 ،م،
ص.)385-356:

احلــدود املؤطــرة لتلقــي الصــورة يف نقــد الســرة

الذاتيــة يف األدب الســعودي

أ -منهجية التلقي وأساليب التأويل:
يب للصــورة يف رسد الســرة
يعتمــد النقــدُ األد ّ

تصــورا منهج ًّيــا يكشــف عــن مجاليتهــا
الذاتيــة
ً
واملنطــق املتحكــم يف تكوينهــا ،لكــن دون االتــكاء

عــى املنجــز النقــدي الــذي أوجدهــا .وهنــا ال بــد
مــن التســاؤل عــن منهجيــة هــذا التنــاول ،وعــن
املرجعيات املعرفية التي يتكئ عليها الباحثون.

ولــو رجعنــا ملعظــم الدراســات النقد ّيــة التــي

تناولــت البنيــة املوضوعيــة لصــورة املــرأة لــدى

بــن دراســة وأخــرى بالنظــر إىل وظيفــة األدب
األساســية.

وجــه
وممــا يظهــر يف االجتــاه
النقــدي األول (ا ُمل ّ
ّ

إخضــاع احلكــم النقــدي لنظــرة العقــل ،والتعليــل
فــر النقــاد غيــاب رسد املــرأة
الســبب ّية ،ويف ضوئــه ّ

يف الســرة الذاتيــة الســعودية ،وفــق مــا أشــارت إليــه

عائشــة احلكمــي حــول حساســية قضيــة املــرأة يف

ـكلت
الســرة الذاتيــة عنــد األدبــاء ،مشــرة إىل أهنــا شـ ْ
عقبــ ًة لــدى بعــض الكتــاب وعــى رأســهم محــزة
ـكل غـ ِ
بوقــري ،الــذي أملــح إىل هــذا املوضــوع بشـ ٍ
ـر
مبــارش يف ســرته (احلكمــي2015 ،م ،ص .)95 :ويف
فــر ْت
ضــوء الباعــث الدينــي والتقاليــد اخلاطئــة ّ
جعلــت األديــب ي ِ
ســق ُط
األســباب التــي
الباحثــ ُة
ْ
ُ ُ
َ
املــرأ َة مــن حســابه وهــو يــدون ســرته ،عــدا إشــارات
خاطفــة حتيــل إىل دور األم أو األخــت أو الزوجــة،...

ثــم خلصــت مــن ذلــك إىل التســاؤل التــايل :مــا الــذي
ُيضــر إذا حتــدّ ث أديــب عــن دور زوجتــه واســتقراره

األرسي يف تنميــة إبداعــه؟
ّ

هــذا مــا لفتــت النظــر إليــه عائشــة احلكمــي يف

عــدد مــن الباحثــن ،أبرزهــم بســمة القثامــي،
94
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تفــاوت أصحــاب الســر يف التنــاول؛ فبعضهــم كان

104-79

هكــذا اســتطاع النقــاد اســتقصاء دينام َّيــة الصــورة

ضمــن التكويــن الــذي يتيحــه طبيعــة اجلنــس

حديثــه عــن املــرأة شــامال مثــل بوقــري وبعضهــم كان

ـرا مثــل( :عطــار) ،وبعــض أصحــاب الســر مل ْ الــردي ،وطبيعــة موضوعهــا ،وهــي دينام ّيــة ح ّيــة
خمتـ ً
ــر إىل اســمها ،وربــا أشــار بعضهــم إىل كنيتهــا ،ومهمــة يف حتليــل اخلطــاب االجتامعــي ،ألهنــا تعمــل
ُي ْ
حيــا وهــم (الســباعي،
وبعضهــم ذكــر اســمها رص ً

عــى جتميــع عــدة صــور مرتاكمــة ومتفاوتــة مــن
كاتــب آلخــر .أي بالنظــر إىل مــا ُيطاهلــا ِم ـ ْن امتــداد
وتوتــر ناتــج عــن اختــاف الرؤيــة لــدى كتــاب

كــا فطــن الدارســون إىل أمهيــة التطبيــق يف
املامرســة النقديــة دون االكتفــاء باألحــكام ا ُمل َع ّم َمــة،

أن هـ ِ
والواضــح ّ
توجهــا
ـذه الدراســات ال تعتمــد
ً
حمــد ًدا يف النقــد والتحليــل ،ولكنهــا ق ّلــا تلجــأ إىل
ِ
غــر ُمع ّللــة أو االكتفــاء
التعميــم وإطــاق أحــكا ٍم

الصــورة الرسديــة ،بالنظــر إىل أبعــاد مهمــة تتصــل

النقديــة اجلديــدة مــع مراعــاة طبيعــة النتــاج األديب

وبوقــري ،والقصيبــي ،وزيــدان ،وضيــاء) ،مرجعــة

ذلــك إىل طبيعــة التقاليــد العربية (احلكمــي2015 ،م،

الســر.

ص.)335:

ليمتــد اجلهــد إىل تفســر املشــاهد التصويريــة،

بالتنظــر دون التطبيــق .وإن ظهــر صــدى التيــارات

واملقابلــة بــن املبدعــن ،وحماولــة تقســيم وظائــف

نفســه وخصوصيتــه البيئيــة والفنيــة.

الفنــي نفســه (الزمــان  /املــكان/
بعنــارص العمــل
ّ

األمــر الــذي جيعلــه مقبــوال ومفيــدً ا يف تطويــر

الشــخصيات /طبيعــة األحــداث /طبيعــة النتــاج

مناهــج الدراســة األدبيــة يف النقــد الســعودي .بالتــزام

والبيئــة) ،وهــذا مــا ظهــر جل ًيــا يف دراســة (احليــدري،

منهجيــة موضوعيــة تقربــه مــن النقــد اإلبداعــي،

2003م) ،حيــث جــاءت تقســيامت الصــورة عنــده

والقــراءة النقد ّيــة التأمل ّيــة .ذلــك ّ
أن القــراء َة النقد ّيــة

مرتبطــة بأعــال معينــة تــم انتقاؤهــا بعنايــة ،ليتــم
ُ
وفــق رؤيــة نقديــة موضوعيــة يقــرن فيهــا
التنــاول
َ

الثريــة هــي التــي تُصغــي إىل مــا يقولــه النــص دون

مناســب ينتقــي أبــرز الكتــاب الذيــن تتجســد لدهيــم

الســعي إىل فــك الرمــوز الدالليــة للنــص ،وإعــادة

إقحــام فيــه أو إســقاط عليــه ،ألن مهامهــا تنطلــق مــن

الوصــف بالتطبيــقُ ،م َعنونًــا لــكل صــورة بعنــوان

تركيبهــا للكشــف عــن اخلفــي والقبــض عــى املقمــوع

الظاهــرة .يمكــن التمثيــل لذلــك بالعناويــن التاليــة:

يف ظــل ســلطة النــص والســياق االجتامعــي.

الربيــع والطابــع االجتامعــي ،تعلــق زيــدان باملــكان

هنــاك أبعــا ٌد أخــرى تتعلــق بتلقــي صــورة

وعشــقه لــه ،باخلــر واالرتبــاط الوجــداين باملــكان،

املــرأة ،وهــي رؤيــة هلــا قيمــة نقديــة تتصــل بطبيعــة

ابــن عقيــل وحمــاورة األماكــن وتأملهــا ،األملعــي

املتلقــي للعمــل األديب (االجتــاه الثــاين املتعلــق

واحلنــن إىل املــكان.
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باملتلقــي) بالنظــر إىل الطبيعــة املحافظــة للمجتمــع

يعلــن غياهبــا التــام يف قولــه« :املوضوعــات املتعلقــة

العالقــات األرسيــة يف الغالــب ،ومنهــا مكانــة األم

هــذه الكتابــات» (الزهــراين2013 ،م ،ص)29 :

ـعودي ،بحيـ ُ
ـث نجــدُ صــورة املــرأة مقتــر ًة عىل
السـ
ّ

العظيمــة يف ثقافتنــا اإلســامية؛ فهــي امللهــم األول،
والعامــل األســايس للنجــاحّ ،
مفتــاح
ألن برهــا
ُ
التوفيــق والعنايــة اإلهليــة ،هــذا مــا أشــار إليــه معجب
الزهــراين يف ســياق حديثــه عــن الرؤيــة املحافظــة،
واختــاف وجهــات نظــر ال ُكتّــاب تب ًعــا الختــاف

َ
الباحــث يف النهايــة خيلــص
ظــروف النشــأة ،لكــ ّن

بالتجــارب العاطفيــة للــذات الكاتبــة ال أثــر هلــا يف
ســو ًغا ذلــك الغيــاب بأنــه نتــاج التــزام الكاتــب
ُم ّ
بفضائــل املجتمــع املحافــظ الــذي ينتمــي إليــه.

بينــا نجــد خــاف هــذا الــرأي ،لــدى عائشــة
ٍ
ِ
ٍ
متعــددة
جوانــب
بوجــود
تقــر
احلكمــي ،فهــي
ُّ
لعالقــات الرجــل العاطفيــة باملــرأة؛ فهــي متباينــة
األدوار ،ومتعــددة الصــور .حيــث ترجــح احلكمــي
أن هنــاك عوامــل كثــرة تتحكــم يف العالقــة ّ
لعــل

إىل ّ
أن هــذه النزعــة املحافظــة وفقــت يف اكتســاب
دالالت إنســانية مطلقــة مســتمدة ِم ـن إيـ ِ
ـان ال ُك ّتـ ِ
ـاب
ْ

أبرزهــا املرحلــة ال ُعمر ّيــة للــذات الكاتبــة ،واملــكان

بمقط ـ ٍع مــن ســرة (حكايــة الفتــى مفتــاح) «واجبنــا

إمكانيــة االنقطــاع واالســتمرارية ،ونوعهــا مــن

وعقيدهتــم اإلســامية الراســخةُ ،مد ِّلــا عــى ذلــك

أخالق ًيــا جتــاه اآلخريــن مــن األرسة وبخاصــة تلــك

األم التــي غرســت يف االبــن بــذور هــذه القيــم،
ـارا هبــا» (الزهــراين2013 ،م ،ص:
وظـ َّـل وف ًّيــا هلــا بـ ً

 .)24ويف ظــل اإلشــارة إىل إحلــاح الكاتــب عــى
األثــر اإلجيــايب لدعــاء األم ،يمكننــا ْ
ـر هنــا إىل
أن نشـ َ
االحتفــاء باألثــر العاطفــي للنــص األديب ،واالهتــام

ـامع .هــذا املنجــز
ـي الــذي جيــده السـ ُ
باالنفعــال النفـ ّ

يظهــر ّ
أن الناقــدَ قــد مجــع بــن التنظــر والتطبيــق لرفد
الظواهــر الفنيــة بــا يؤيدهــا مــن النصــوص املدعمــة

للقضايــا النقديــة املطروحــة.

وعــى نحــو آخــر نجــدُ تبايــ َن وجهــات النظــر

حــول املوضوعــات املتعلقــة بتجــارب احليــاة
العاطفيــة للــذات الكاتبــة؛ فنجــد معجــب الزهــراين

الــذي جيمعهــا ،ودرجــة العالقــة مــن حيــث
حيــث الســطحية والعمــق ،وقــد أشــارت إىل وجــود

هــذه العالقــات عنــد كل مــن (الربيــع ،وقنديــل،
والقصيبــي ،وعطــار ،وبوقــري ،وضيــاء ،واملــري).
أن هنـ َ
وقــد ذكــرت احلكمــي ّ
ـاك ُثلــة مــن أصحــاب

ـح عــن أيــة عالقــة باملــرأة
الســر مل ْ يظهـ ْـر لدهيــم ترصيـ ٌ

مثل(:الســباعي ،أمحــد عــي ،وصبــاغ ،واألملعــي ،وأبو
مديــن ،وزيــدان ،وحممــد عمــر توفيــق) (احلكمــي،
2015م ،ص .)328:انطال ًقــا ِمــ ْن هــذا التنــاول،
املعــريف ودوره يف
يســفر هــذا النقــد عــن اجلانــب
ّ

تشــكيل خصائــص الصــورة الرسديــة للمــرأة يف
الســرة الذاتيــة الســعودية.

وال�ضروري اإلش��ارة إىل أن
عـلى أن��ه منــ املفيــد
ّ

ّ
منهجــا بــن النقــد ونقــد
اختــط لنفســه
هنــاك مــن
ً
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النقــد املتضمــن التطبيــق العمــي يف حــدود التعامــل

ِ
الدراســات ّ
أن الســرة
أغلــب
أشــارت
وقــد
ْ
ُ

بعــرض املفاهيــم والقضايــا املطروحــة مــن زوايــا

تعميمهــا عــى األنــواع األدبيــة األخــرى مــن جهــة

الذاتيــة الســعودية هلــا خصوصيــة اجتامعيــة ال يمكــن

املبــارش مــع مجاليــات األعــال األدبيــة ،مــع االلتــزام

ّ
الصــورة
قضيــة البــوح وحتــري املصداق ّيــة،
وألن ّ

متعــددة تعمــل عــى تفنيــد املنجــز النقــدي.1

وبصفــة عامــة فــإن الدراســات التــي تعرضنــا

الرسديــة ال تــدرك جمــردة وإنــا تتفاعــل مــع باقــي

وإنــا تكتفــي بالرصــد والتوثيــق عــى نحــو مــا رأينــا

خصائصهــا وف ًقــا ملــا تــم معاينتــه يف الدراســات

مكونــات النــص وبنــاء عليــه يمكــن أن نجمــل أبــرز

هلــا ال تظهــر اهتام ًمــا باألطــر املنهجيــة لنقــد الصــورة،

النقديــة التــي تناولــت الصــورة.

يف دراســة بســمة القثامــي ،أو بالوصــف والتحليــل

كــا رأينــا يف دراســة احليــدري لصــورة املــكان ،وكان

-1الصدق الفني:

ينبغــي االشــتغال عــى التنظــر املنهجــي للصــورة

الصــورة الرسديــة مــا هــي إال « جتريــد مجــا ّيل
ليســت ترديــدً ا دقي ًقــا له»(أنقــار،
للواقــع ،ولكنهــا
ْ

الرسديــة وتبنــي مفاهيمهــا املختلفــة ألن الدراســتني
ختصصتــا يف هــذا اجلانــب.

ب-مجاليــات التلقــي وأثرهــا يف تطــور نقــد

1994م ،ص .)23 :لكــن النظــرة للواقــع تتفــاوت

وهنــا نعالــج موضــوع الصــورة يف حدّ هــا اجلــايل،

فهــل املصداقيــة هــي معيــار حيتكــم إليــه النقــاد يف

الســرة الذاتيــة يف األدب الســعودي:

مــن كاتــب آلخــر.

ـي
احلكــم عــى مجاليــات الصــورة ،وهــل الصــدق الفنـ ّ
ـب مطابقــة الواقــع؟
يتطلـ ُ

مــن جهــة طاقتهــا التعبرييــة ومحولتهــا الفكريــة
وعالقــة ذلــك بخصوصيــة اجلنــس األديب ،ممــا

مــا مــدى مســاحة احلريــة التــي ينتهجهــا األديــب

يســتوجب تســليط الضــوء عــى االســتجابة اجلامليــة

الســعودي يف كتابــة الســرة الذاتيــة؟

للصــورة الرسديــة يف الســرة الذاتيــة الســعودية،

وإذا كان الصــدق آليــة تتحكــم يف اإلنتــاج ،فــا

وأوجــه تناوهلــا يف النقــد .وهــي وجهــة نظــر تداوليــة

موقــف النقــاد مــن ذلــك؟

ذات أثــر فعــال يف الكشــف عــن أدبيــة النــص ،حيــث
يــرز القــارئ كعنـ ٍ
ـر فاعـ ٍ
ـع
ـل يف التلقــي ،حــن يضـ ُ

هــذه األســئلة تتطلــب فحــص املنجــز النقــدي،

ـارئ كــا يقــول (إيكــو2001 ،م) جــز ٌء ال يتجــزأ
القـ َ

أ َّكــدَ الباحثــون عــى أن الــرد ال يمثــل الواقــع،

يبّ ،
ألن
أصب َعــ ُه عــى بــؤرة اجلــال يف النــص األد ّ

ومقارنــة مواقــف النقــاد يف ذلــك.

وإنــا يعيــد إنتاجــهَّ ،
ألن الــرد يبنــي عاملــه عــى

مــن عمليــة الكتابــة ،بــل إنــه بمنزلــة قطــب الرحــا.

التخييــل ،لكــن املســاحة يف الروايــة أوســع؛ وذلــك

 1.يظهر هذا المنحى لدى الناقد معجب الزهراني.
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نظـ ًـرا خلصوصيــة الســرة الذاتيــة ونزوعهــا إىل ختليــد

مــا خيــص املــرأة ،ســواء أكانــت ذاتــ ًا أم موضوعــ ًا،

ومــع ذلــك نجــد لــدى بعــض الباحثــن رغبــة

عــن نقــل الواقــع بصــورة صادقــة أمينــة ومل ينظــر

الــذات عــن طريــق الكتابــة.

للتأكيــد عــى أن ســمة املبــارشة يف الســرة الذاتيــة،

هــي صفــة مالزمــة هلــا ،لكــن تســخري الطاقــة البالغية
وإســعافاهتا التعبرييــة ،تــازم فيــض املشــاعر إىل
حــد يقبــل اإلبــداع يف التخييــل ويســهم يف بلــورة

خصوصيــة الصــورة الرسديــة يف الســرة الذاتيــة.

ـرت صــور ُة املــرأة يف الســرة الذاتيــة قــارص ًة
لــذا ُا ْعتـ ْ
إليهــا نظــرة فنيــة ختييليــة ،ختــول هلــا اخللــق واإلبــداع
والتجديــد يف بِنيــة النــص تواف ًقــا مــع طبيعــة جنــس

الســرة ،الســيام مــن جهــة ارتباطهــا بحيــاة الكاتــب
نفســه ،وحساســية هــذا املوقــف يف جمتمــع مســلم
حمافــظ ،وإن كانــت املــرأة تشــاطر الرجــل عاملــه،

وأمــا عــن صــورة املــرأة ،فنجدهــا تتجــى يف

وتشــغل مســاحة ال ُي ْســتهان هبــا يف فكــره ووجدانــه

خيلــق ســم ًة بــارزة
تواصــل دائــم مــع الواقــع ،ممــا
ُ

وعــى العكــس مــن ذلــك جــاءت صــورة

مســتويات أســلوبية متباينــة ،ولكــن مجيعهــا يف
وخاصيــة مميــزة دالــة عــى تفــوق نوعــي يف ســرة عبد

الفتــاح أبــو مديــن ،ومــرد ذلــك إىل «نــرة الصــدق
التــي ختــرق النــص يف كل مقاطعــه» (الزهــراين،

2013م ،ص )13 :وهــو مــا أشــار إليــه معجــب
الزهــراين يف ســرة مديــن ويف ســرة غــازي القصيبــي،
وعبدالعزيــز مــري.

(الزهــراين2013 ،م ،ص.)16:

املــكانّ ،
ألن ذاكر َتــه ترهتــن إىل اخليــال ،وهــو بــدوره

يلغــي موضوعيــة الصــورة املكانيــة ،أي كوهنــا

ظاهــرة هندســية ،ليظهــر دور التخييــل الــذي يــارس
القــارئ فيــه دوره مــن خــال اكتشــاف مجاليــة املــكان

وتذوقهــا والتمتــع والتلــذذ هبــا.

ومــع أن الدراســة النقديــة الوحيــدة (احليــدري،

النقــدي يف
وخالصــة مــا يصــل إليــه الــدرس
ّ

2003م) ،التــي بــارشت موضــوع صــورة املــكان،

بــه ،ومجيعهــم يرضــخ لبنيــة اخلفــاء والتجــي ،التــي

الشــخصية باملــكان ،إال أهنــا ربطتــه بمعيــار الصــدق

هــذا الشــأن ّ
أن لــكل نــص ســري إفــرازه اخلــاص
توجــه القــارئ إىل إدراك األبعــاد التــي توجــه مســار
الصــورة وحتــدُّ مــن قدرهتــا عــى التحليــق .وإذا كان
األمــر يتعلــق بصــورة املــرأة فالوضــع يكــون أكثــر

حتــرزا وأضيــق مســاحة للتعبــر.
ً

وقــد أمجــع الباحثــون عــى ّ
أن هنــاك نم ًطــا مــن

يب ،نتيجــة للقيــود املفروضــة عــى كل
التوتــر األســلو ّ

قــد اختزلتــه يف زاويــة حمــددة تتعلــق بعالقــة
الفنــي ،ملحــة عــى أمهيــة هــذه الرؤيــة ،ودورهــا يف

تشــكيل مجاليــة الصــورة ،وذلــك عــى نحــو مــا نجــد
مــن اإلشــادة بتعلــق الزيــدان باملــكان وعشــقه لــه،
ّ
يتســم بالصــدق الفنــي «
وأن حديثــه عــن املــكان
ُ

بوصفــه بطولــة تعمــل يف داخلــه ،وتدفعــه إىل األمــان،
وتشــعره بالقــوة» (احليــدري2003 ،م ،ص.)526 :
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أو كــا أشــاد ابــن عقيــل باملــكان وصورتــه ،فحديثــه

حــول هــذا الفهــم يمكننــا االصطــاح عــى

ترتبــط بذكريــات غاليــة ،وأشــخاص هلــم مكانــة يف

الرسديــة مــن حيــث هــي نقــل فنــي ،وحماولــة

مفهــوم (املجــاز الــردي) أو مفهــوم الصــورة

عنــه يتســم «بالعاطفــة اجلياشــة الصادقــة؛ ألهنــا

لتجســيم معطيــات الواقــع اخلارجــي بواســطة اللغــة.

نفســه» (احليــدري2003 ،م ،ص.)542 :

هكــذا تكــون صــورة املــكان أداة مجاليــة هلــا

ذكــرت (القثامــي2014 ،م ،ص)187:
فاللغــة كــا
ْ

الــذي يســعى إىل تفســرها والبحــث يف مكوناهتــا لكي

تعطــي النــص شــكله ،وجتســد وظائفــه مــن خــال

ـم اخليــال ويــرز العاطفــة ،وهــي التــي
هــي َمـ ْن ُ َ
ي ِّسـ ُ

وظائــف حمــددة وموجهــة بالدرجــة األوىل إىل القــارئ

تقديــم الشــخصيات ،ووصــف املناظــر ،واألحــداث.

يتوفــر عــى املتعــة احلقيقيــة يف التعايــش مــع النــص

يضــاف إىل ذلــك مــا يســفر عنــه الــرد املشــهدي

األديب.

-2الطاقة التعبريية :

(التصويــر املتحــرك) مــن دالالت تكشــف عــن
االنفعــاالت النفســية للــذات الكاتبــة وعالقتهــا

تتجــى الطاقــة التعبرييــة للصــورة الرسديــة يف

باحلــدث مــن جهــة أثــره يف تشــكيل ذاتــه وتكوينــه
النفــيُ ،مد ِّللــة عــى ذلــك بمشــهد مــن ســرة

الســرة الذاتيــة ،يف إطــار خيضــع خلصائــص جنســها
األديب ،مــن حيــث االنطــاق والتــوايل والتسلســل

الســباعي:

والرتابــط واالمتــداد ،ليتــم إخــراج الصــورة مــن

« وقامــت أمــي إىل علبتهــا الصغــرة ،ثم أســلمتني

مســتواها اللغــوي إىل ســياقها الــردي ،باســتحضار

اجلنيــه وهــي هتيــب يب :لكــن مــا تقــول :إيــش الصنعة

مجيــع الوظائــف التــي تنــوط هبــا مــن حيــث هــي

إىل بــدك تســوهيا» (القثامــي2014 ،م ،ص )196 :أو

جتســيم ومتثيــل وذلــك مــا يميزهــا بقدرهتــا عــى بعــث

يف رسد عزيــز ضيــاء حــن كشــف َع ـ ْن موقــف أمــه

احليــاة يف لغــة الــرد.

أشــارت بســم ُة القثامــي إىل إمكانــات
وقــد
ْ

ُ
حيــث
وتعاملهــا الصــارم مــع مشــاغبات الطفولــة،
ُ
تعمــل الصــور ُة املتحركــ ُة هنــا عــى رســم تصــور

توظيــف الصــورة يف معناهــا احلــي ،الــذي حييــل

ســلوكه « :وال أكاد اقــرب منهــا أو تقــرب منــي
حتــى أجــد نفــي مشــدو ًدا ِم ـ ْن أذين بــن أصابعهــا»
(القثامــي2014 ،م ،ص .)197 :يف املشــهد األول

حتليــق صــورة املــرأة يف فضــاء املتــن الــردي وتراتــب

واضــح عــن شــخصية األم ودورهــا يف تعديــل

تفاعلهــا مــع باقــي مكوناتــه .متتبعــة مجاليــات
إىل الصــورة الســينامئية والصــورة الدراميــة باملفهــوم

ـي اجلديــد ،يف مقابــل الصــورة الســاكنة التــي
البالغـ ّ

أشــادت الدراس ـ ُة الســابق ُة بتوظيــف األفعــال لدفــع

تعتمــد عــى الوصــف الثابــت (القثامــي2014 ،م،

حركــة الــرد وتشــكيل الصــورة املتحركــة التــي

ص.)193 :
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متكــن مــن التقــاط البعــد اجلســمي يف صــوره مكتملــة
يقــف القــارئ متأمــا هلــا يف وعيهــا الكامــل ووقارهــا
ـارت
وموقفهــا املتــزن جتــاه تربيــة ابنهــا ،ويف الثــاين أشـ ْ

إىل لغــة الوصــف ودورهــا يف جتســيد أبعــاد الشــخصية
بشــكل يســهم يف رســم صــورة ذهنيــة عــن شــخصية
األم احلازمــة.

يمكــن هلــذه اخلطــوة أن تتحقــق إال بوجــود قــارئ

قــادر عــى االرتقــاء بالصــورة الرسديــة مــن حقلهــا
ٍ
نامــي خيضــع ملاهيــة الــرد،
حقــل ِد ْي
اللغــوي ،إىل
ّ
وف ًقــا هلــذا املفهــوم ُفــرت مجاليــات الصــورة املكانيــة

يف ســرة حســن زيــدان ،ومبعثهــا «اســتخدامه

ألســلوب التشــخيص ،أو التجســيد» ،الــذي يصــور

ـت الصــور ُة ســاكن ًة أ ْم متحركـ ًة ،فإهنا
وســواء كانـ ْ

نظرتــه للمــكان بوصفــه بطولــة تعتمــل يف داخلــه

واألشــياء والشــخصيات املتفاعلــة مــع املشــاهد ،وقــد

2003م ،ص ،)525:والصــور ُة هبــذا املنحــى أدا ُة
تشـ ٍ
ـكيل تعمـ ُـل عــى إحــداث تالحــم وجــداين بــن

ـورا عــن طبيعــة املــكان
يف كلتــا احلالتــن تعطــي تصـ ً
بــدت شــعرية املــكان واضحــة يف الســرة الذاتيــة،
ْ

مــن جهــة تعلقــه باحليــز الــذي جتــري فيــه األحــداث،
ومــن جهــة كونــه األداة الفاعلــة يف تطويــر مســار
ـرد ،ويســهم يف تشــييد احلبكــة.
الـ ّ

ذلــك ّ
أن الصــور َة يف الــرد شاســع ٌة واســع ٌة

بامتــداد الــرد نفســه ،عنــد هــذا احلــد ال تبقــى
الصــورة املنتزعــة بســيطة جزئيــة ،وإنــا متتــد بالنظــر
إىل الســياق النــي ،والســياق االجتامعــي ،وقواعــد
اجلنــس األديب ،ومنــه تتشــكل هويــة النــص ،والطاقــة

اللغويــة والبالغيــة املكونــة لــه.

وتدفعــه إىل األمــان وتشــعره بالقوة(احليــدري،

املــكان والشــخصيات التــي حتــل فيــه.

وحــن يســعى الناقــد إىل اســتجالء عالقــة الصورة

باملــدركات احلســية ،التــي تشــكل العنــر األســايس
حاســم يف
دور
الداعــم إىل تكوينهــا،
ُ
ٌ
يصبــح للــون ٌ
جتســيد هيئــة العنــارص ِ
املكونــة للصــورة املكونــة،
ـكيل املـ ِ
أن تشـ َ
ومعلــوم ّ
ـكان يعتمــدُ عــى عــامل األلــوان
والصــور والروائــح واألشــكال واللبــاس واألثــاث

ومــا إىل ذلــك مــن األشــياء الدالــة عليــه.

ومــن املهــم اإلشــارة إىل أن الصــورة اللونيــة

عــى مســتوى الســياق النــي ،والســياق

املكونــة للمــكان يصعــب عزهلــا ،ألهنــا تتلبــس

ُت ْبنــى عــى أســاس التخييــل ،الــذي يعمــل عــى

تتعلــق بالداللــة الكليــة للنــص الــردي .هــذا مــن
ِ
السد ّيــة مــن تعبــرات
خــال مــا ُيبــث يف البنيــة ّ
لونيــة ذات تأثــر فاعــل ،حييــل اللــون إىل قــوة مؤثــرة

َّــدت
االجتامعــي ،وقواعــد اجلنــس األديب ،أك ْ
الدراســات النقد ّيــ ّة ّ
عنــارص الصــورة الرسديــة
أن
ُ
َ
خلــق الواقــع يف مســتويات أســلوبية متباينــة ،يمكــن

اســتقراؤها عــى مســتوى اجلملــة أوال ،ثــم عــى
واالجتامعــي ثان ًيــا ،وال
النــي
مســتوى الســياقني
ّ
ّ

بالشــخصية وبالزمــن ،ومــن ناحيــة أخــرى ألهنــا

يف املــكان.

ويرتكــز الوصــف والتحليــل هنــا عــى مالحظــة
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املتلقــي وشــعوره ومعاناتــه جتــاه األلــوان التــي
يصطبــغ هبــا عــامل الــرد ،ليبــدو املـ ُ
ـكان محيم ًيــا ألي ًفــا

أو ومعاد ًيــا بصــورة موحشــة ،ومهــا «الصورتــان

املتضادتــان» ،اللتــان عــر عنهــا احليــدري ،حــن

الكشــف عــن مالمــح االســتجابة اجلامليــة ،مــن خالل
الوقــوف عــى التصــور العــام الــذي يقــف عنــده
النقــد لـ ٍ
ـكل ِم ـ ْن:
 1.صــورة املــرأة يف نقــد الســرة الذاتيــة

قابــل بــن صــورة لبنــان يف زيارتــن متفرقتــن ملحمــد

ا لســعو د ية .

توفيــق يف ســرته ،وذلــك يف قولــه« :إهنــا لصــورة

 2.صــورة املــكان يف نقــد الســرة الذاتيــة

ترتعــد هلــا األطــراف تلــك التــي يصــف فيهــا حممــد

الســعودية.

عمــر توفيــق غرفــة العمليــات بــا حتويــه مــن أغطيــة

3.صــورة املجتمــع الســعودي يف نقــد الســرة

بيضــاء وضــادات وأبخــرة التعقيــم املتصاعــدة يف
املــكان« .ويقابلهــا بصــورة أليفــة للمدينــة نفســها

بأهنــا صــورة «مجيلــة هتــش هلــا النفــس» .ووف ًقــا هلــذه
املالحظــة جــاء احلكــم عــى الصــورة األوىل (املعاديــة)

أهنــا داخليــة عميقــة تتســم باخلصوصيــة والصــدق ،يف
حــن ّ
أن الصــور َة الثانيـ َة خارجيـ ٌة تتســم بالســطحية.
(احليــدري2003 ،م ،ص .)543 :وعــى هــذا

األســاس تغــدو الصــورة الرسديــة للمــكان ذات

قيمــة فنيــة عليــا ،وأداة نقديــة فاعلــة يمكــن مــن
خالهلــا مقاربــة الوظيفــة اجلامليــة يف الســرة الذاتيــة.

هــذه الظاهــرة الفنيــة جديــرة بالبحــث والتحليــل
مــن خــال نــاذج إضافيــة مــن ســر خمتلفــة ،لكــن
احليــدري اكتفــى بالبحــث يف ســرة واحــدة.

104-79

الذاتيــة.

وقــد َ
ـار بنــا ًء عىل توفر دراســة مســتقلة
كان االختيـ ُ

ُأ ِ
فــردت لصــورة املــرأة هــي دراســة بســمة القثامــي
(املــرأة يف الســرة الذاتيــة الســعودية) باإلضافــة إىل

توفــر مجلــة مــن الدراســات عــى مباحــث مهمــة
تتنــاول قضايــا املــرأة ،ومالمــح صورهتــا يف الســرة
الذاتيــة الســعودية.

وقــد توفــرت دراســة (عبــد اهلل احليــدري،

2003م) عــى صــورة واضحــة للمــكان ،هــذا
باإلضافــة إىل اســتفاضة الباحثــن يف تنــاول قضايــا
املجتمــع يف الســرة الذاتيــة ِمّــا َه َّيــأ هلــذا البحــث
الكشــف عــن صــورة املجتمــع الســعودي مــن خــال

أبحــاث نقــد الســرة الذاتيــة.

ـوف عنــد
ويف ضــوء تتبــع هــذا النقــد أمك ـ َن الوقـ ُ

السد ّيــة يف نقــد الصــورة الذات ّيــة،
مفهــوم الصــورة ّ

خامتة :

اســتقرأ البحـ ُ
ـث مجل ـ ًة مــن الدراســات النقد ّيــة

املتعلقــة بالصــورة الرسديــة يف الســرة الذاتيــةُ ،ب ْغ َي ـ َة

تــم تداوهلــا يف هــذا
وبدراســة املصطلحــات التــي ّ
ــات حمــدد ٌة للصــورة الرسديــة يف
احلقــل
ظهــرت ِس ٌ
ْ

الســرة يمكــ ُن ْ
أن نجملهــا فيــا يــي:
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أوال :يتعامــل النقــد مــع الصــورة بمفهومهــا

بالوظيفــة اجلامليــة ،وأكثــر ارتبا ًطــا بالســياق

ُ
تتشــكل مــن خاللــه هيئــة أجناســية ،مــن

ُ
التنــاول اجلــا ُّيل للســرة
َّســم
راب ًعــا :ات َ
الذاتيــة ،بــيء مــن التفصيــل يف البحــث عــن

ـي.
النـ ّ

لغــوي وتعبــر
الشــامل ،بوصفهــا تصويــر
ّ
ر عــن َخ ْلـ ٍ
ـق وإبــدا ٍع
ـي وختييــل مجــا ّيل ،يعـ ُ
فنـ ّ
النــص وشــعريته،
خالهلــا تتمثــل أدبيــ ُة
ّ
دون الفصــل بــن أبعــاده الفن ّيــة مــن جهتــي

خصائــص اللغــة واألســلوب وكلهــا زوايــا

تصــب يف صالــح التنــاول اجلــايل للصــورة،

ويمكــن أن تشــكل هــذه اخلصيصــة إحــدى

الشــكل واملضمــون ،ومــن خــال هــذا
ـث تقديــم إضافـ ٍ
الفهــم حــاول هــذا البحـ ُ
ـات
َ
تنظريي ٍ
ــة وتطبيق ّيــة ،بالنظــر إىل مفهــوم
ّ
ٍ
منهجــي
بشــكل
السديــة الشــامل
ّ
ّ
الصــورة ّ
ٍ
دقيــق.

الركائــز األساســية التــي تعتمــد عليهــا أي

دراســة تســتهدف املنحــى اجلــا ّيل يف النقــد.

خامســا :اختلفــت منهجيــة التنــاول تب ًعــا
الختــاف أهــداف الدارســن ،وطريقتهــم

السد ّيــة
ثانيــا :يتعامــل النقــد مــع الصــورة ّ

التارخيــي هــو
يف التنــاول ،وإن كان املنهــج
ّ

يف ظــل مصطلحــات نقديــة مدروســةْ ،
وإن مل ْ
ـع إىل بحثهــا وتوضيحهــا يف ظــل تداوهلــا
يسـ َ

ألن الظواهــر العظمــى التــي ترتكــز عليهــا

احلديــث عــن تشــكيالت الصــورة ،وأنــاط

اجلنــس األديب ،وإشــكالية كتابــة الــذات،

الــذي يطغــى عــى معظــم الدراســات ،ذلــك
أبحــاث الســرة الذاتيــة تتعلــق بدراســة

النقــدي املرتبــط بالصــورة الرسديــة ،مثــل

وقضايــا أخــرى ذات صلــة بكتابــة الســرة

اشــتغاهلا ،االســتعارة الكليــة واالســتعارة

الذاتيــة لعــل أبرزهــا العالقــة بــن الســرة

اجلزئيــة ،الصــورة املتحركــة ،والصــورة

األدبيــة والروايــة ،ومراحــل تطــور كتابــة

الثابتــة ،اللقطــة واملشــهد ،إىل غــر ذلــك
مــن املصطلحــات النقديــة املتداولــة يف حقــل

السد ّيــة.
الصــورة ّ

الســرة يف األدب الســعودي.

ملموســا يف أدوات النقد،
ـورا
عىل أننــا نلمـ ُ
ً
ـس تطـ ً

ثال ًثــا :طريقــة التعامــل مــع النصــوص تفرض

تأثــرا بالدراســات النقد ّيــة احلديثــة ،مــن جهــة
ُم ً

جزئيــة ال تتصــل بالســياق العــام للنــص هــذا

املعتمــد يف أحيــان كثــرة عــى التحليــل النفــي

ـي بطريقــة
مقاربــة الصــورة يف ســياقها النوعـ ّ
فيــا خيــص صــورة املــرأة ،وأمــا نقــد صــورة
ـدي أكثــر التصا ًقــا
املــكان فيبــدو الــدرس النقـ ّ

حمــددة تتعلــق بالنقــد اجلــا ّيل والتحليــل األســلويب

أو االجتامعــي كــا ملســنا عنــد معجــب الزهــراين،
وعبــد اهلل احليــدري ،وإن بــدا احليــدري أكثــر ميــا
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املصادر واملراجع:

إىل التحليــل النفــي.

و مــع قلــة الدراســات التــي تنــزع إىل مجاليــات
ِ
تلقــي الصــورة يف الســرة الذاتيــة ،إال ّ
هــذ ِه
أن
ـة نقديـ ٍ
املحــاوالت تظــل حتمــل مالمــح كثــرة للغـ ٍ
ـة
ّ
ٍ
مقبولــة ،ومألوفــة لــدى عــدد كبــر مــن النقــاد،
ُ
الروائــي أوســع
تداولــا يف ســياق النقــد
وإن كان
ّ

وأشــمل.

ِ
ــورة
للص
وقــدْ جــاءت االســتجاب ُة اجلامل ّيــ ُة ّ
السديـ ِ
ـة يف أبحــاث نقــد الصــورة الذاتيــة إجيابي ـ ًة يف
ّ ّ
ِ
ُ
أغلــب املواضــعْ ،
واالســتهجان
الرفــض
وإن ظهــر
ُ

يف بعــض املواضــع عــى نحــو مــا ظهــر يف حتليــل كل
مــن معجــب الزهــراين وعائشــة احلكمــي يف تعاملهام
مــع صــورة املــرأة يف الســرة الذاتيــة ،واســتهجاهنام

ـدي ملالمــح صــورة املــرأة مــن قبــل
التغييــب القصـ ّ
بعــض كتــاب ا ِّلســر .إال أنــه ينبغــي اإلشــارة إىل أن
غالبيــة األحــكام النقديــة منطقيــة ومعللــة ،ألهنــا

تســتند إىل شــواهد متنوعــة مــن داخــل الســر التــي

متــت دراســتها.
ِ
ٍ
السد ّيــة
وعــى أ َّيــة حــال فــإن العنايــة بالصــورة ّ
الســعودي،
يف جمــال الســرة الذاتيــة يف األدب
ّ
باســتخالص القيــ ِم اجلاملي ِ
ِ
ــة والفن ّيــة للنــص،
ّ
وبتتبــع اجلهــود النقديــة املختلفــة ،كشــف لنــا مــدى

التبايــن واالتفــاق يف االنطباعــات الصــادرة عــن

خمتلــف النقــاد ،بنــاء عــى تفســرهم للنصــوص يف
ِ
مكونــات
شــكلت
ضــوء رشوط اجتامع ّيــة وثقاف ّيــة
ْ
نصــوص الســرة الذاتيــة لغو ًّيــا وفن ًّيــا ودالل ًيــا.
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) مقاربة نصية يف قصة (عندما طارت النجمة يون.. اإليقاع الصويت وأثره يف متاسك النص:رائدة بنت حسن املالكي

اإليقاع الصوتي وأثره في تماسك النص
)مقاربة نصية في قصة (عندما طارت النجمة يون
)*( رائدة بنت حسن المالكي
جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن
)هـ1440/7/4  وقبل للنشر يف،هـ1439/8/29 (قدم للنشر يف
 مقاربـــة نصيـــة لقصـــة ( عندمـــا، تنـــاول البحـــث الظواهـــر الصوتيـــة اإليقاعيـــة يف قصـــة مـــن قصـــص األطفـــال يف األدب الســـعودي: ملخـــص البحـــث
 وتســـليط،) والـــداليل، والرتكيبـــي، إلظهـــار أهـــم عنـــارص اإليقـــاع الصـــويت فيهـــا (اللفظـــي،م2011  نـــوف العصيمـــي:طـــارت النجمـــة يـــون) للكاتبـــة
. ـص بأكمل ــه؛ مم ــا يضم ــن نج ــاح الرس ــالة التواصلي ــة م ــع املتلق ــي
ّ  ودع ــم اس ــتمرارية وتراب ــط الن ـ،ـي
ّ الض ــوء ع ــى دور اإليق ــاع يف حتقي ــق التامس ــك الن ـ
.  قصص األطفال، الصوت، اإليقاع، التامسك، النص
ّ :كلامت مفتاحية
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مقدمة:

تطـــورت الدراســـات اللغويـــة يف العقـــود

األخ ــرة م ــن الق ــرن العرشي ــن فل ــم تع ــد ت ــرى يف

اجلملـــة أكـــر وحـــدة للتحليـــل  ،بـــل جتاوزهتـــا إىل

النـــص.
فضـــاء
ّ

ســـبك أحـــداث قصتـــه مـــن جانـــب  ،ويضمـــن
ش ِك إيقاعـــه مـــن جانـــب آخـــر،
وقـــوع الطفـــل يف َ َ
وســـتجيب مقتضيـــات الدراســـة النصيـــة التطبيقيـــة
عـــى التســـاؤالت التاليـــة:

 1.مـــا الوســـائل الصوتيـــة التـــي يقـــوم عليهـــا
اإليقـــاع الصـــويت ؟

ـص» مفهو ًمــا مركز ًيــا يف الدراســات
وش ـكّل « النـ ّ

2.مـــا وظيفـــة اإليقـــاع الصـــويت يف نصـــوص

اللســانية املعــارصة ،إذ اجتــه الدارســون نحــو االهتــام

قصـــص األطفـــال ؟

بــه ،وتناولــوه بالوصــف والتحليــل وبحثــوا عالقاتــه

3.أي الوســـائل الصوتيـــة أكثـــر شـــيو ًعا يف

الداخلي ــة واخلارجي ــة ،وأث ــره يف االتص ــال اللغ ــوي،

النـــص ؟

وقـــد ركّـــزت الدراســـات اللســـانية عـــى التامســـك

4.م ــا أث ــر اإليق ــاع الص ــويت يف متاس ــك القص ــة

ـي؛ وهـــو قائـــم عـــى عالقـــات االتســـاق بـــن
النــ ّ

وترابطه ــا ؟

املكونـــة
الوســـائل اللغويـــة التـــي تصـــل العنـــارص ّ
ل ــه .

وتتجـــى أمهيـــة البحـــث يف الكشـــف عـــن آليـــة

ويف ضـــوء هـــذه املقاربـــات النصيـــة انرصفـــت

متميـــزة مـــن اآلليـــات املحققـــة لتامســـك النـــص يف

ـص ،و ُعني ــت برص ــد
وأثره ــا يف حتقي ــق متاس ــك الن ـ ّ

نصـــا
وبيـــان قـــدرة هـــذا اإليقـــاع عـــى أن يقـــدم ً

ه ــذه الدراس ــة إىل تن ــاول ظاه ــرة اإليق ــاع الص ــويت
الظواه ــر الصوتي ــة اإليقاعي ــة يف قص ــة م ــن قص ــص

األطفـــال يف األدب الســـعودي ،وتســـليط الضـــوء

عـــى أثرهـــا يف حتقيـــق متاســـك النـــص هبـــا .وال

خيفـــى بـــأن أدب الطفـــل مـــن أحـــوج الفنـــون إىل
هـــذا اإليقـــاع ،فقـــد أكّـــد الباحثـــون املهتمـــون بـــه
أن مرحلـــة الطفولـــة املبكـــرة ( 6-3ســـنوات) هـــي
املرحلـــة التـــي يتعلـــم فيهـــا الطفـــل اللغـــة وتنمـــو

األدب املط ــروح للطف ــل وه ــي (اإليق ــاع الص ــويت)،

أدب ًيـــا شـــديد التامســـك  ،كـــا يســـلط الضـــوء عـــى

م ــدى كف ــاءة ُك ّت ــاب قص ــص األطف ــال ونجاحه ــم

يف تقديـــم األدب املناســـب للطفـــل ،ومســـالكهم
اخلطابيـــة يف التأثـــر عـــى فكـــر الطفـــل ومفاهيمـــه

وتصوراتـــه عامـــة ،مـــن خـــال آليـــات الرتابـــط
ّ
الصـــويت خاصـــة.

الدراسات السابقة :

قدرات ــه ع ــى االس ــتامع  ،ويف ه ــذه املرحل ــة تس ــتهويه

موســـيقى الكلـــات وجرســـها(العمري2013،م)،
القـــاص هلـــذا الفـــن ُي ِســـهم يف
لـــذا فـــإن إتقـــان
ّ

مــن الدراســات التــي تناولــت اإليقــاع والربــط

الصــويت:
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أ /التطريـــز الصـــويت لســـطح النـــص لنـــوال

والرتكيبية – والداللية) التي يقوم عليها

إبراهي ــم احلل ــوة (2017م)( ،دراس ــة لبن ــى

النص املنجز.
اإليقاع الصويت يف ّ

الت ــوازن يف ض ــوء خط ــب الش ــيخ :صال ــح

النص.
 2.بيان أثر اإليقاع الصويت يف متاسك ّ

اب ــن محي ــد) ،م ــن منش ــورات جمم ــع اللغ ــة

3.بي ــان ق ــدرة الكاتب ــة ع ــى توظي ــف ه ــذه

العربي ــة ع ــى الش ــبكة العاملي ــة.

اآللي ــات الصوتي ــة واس ــتثامرها؛ لتحقي ــق

ب/اإليقاع الداخيل يف القصيدة املعارصة هلدى

التامســـك النـــي يف القصـــة (مدونـــة

الصحناوي(2014م) ،جملة جامعة دمشق،

البحـــث ).

املجلد ،30:العدد .2-1

4.تسليط الضوء عىل أمهية اإليقاع الصويت يف

ج/مجاليـــات اإليقـــاع الصـــويت يف القـــرآن

نصوص قصص األطفال .

الكري ــم ملحم ــد الصغ ــر ميس ــة(2012م)،

رســـالة مقدمـــة لنيـــل درجـــة املاجســـتري

منهجية البحث :

يف علـــوم اللســـان العـــريب ،جامعـــة حممـــد
خيـــر -اجلزائـــر.
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قـــام هـــذا البحـــث عـــى مقاربـــة لغويـــة يف

د/اإليق ــاع وأث ــره البي ــاين يف أس ــلوب الق ــرآن

النـــص تتكـــئ عـــى دراســـة
ضـــوء لســـانيات
ّ

رســـالة مقدمـــة لنيـــل درجـــة الدكتـــوراه،

ويف قصـــص األطفـــال عـــى وجـــه اخلصـــوص؛

الكريـــم لعبدالعزيـــز إســـحاق(2007م)،

جامعـــة القـــرآن الكريـــم والعلـــوم
اإلســـامية – الســـودان .

نـــص لغـــوي معـــارص يف األدب الســـعودي،
ّ

يتمث ــل يف قص ــة قص ــرة بعن ــوان (عندم ــا ط ــارت
النجمـــة يـــون ) للكاتبـــة  :نـــوف العصيمـــي

هـ/التنـــوع الصـــويت اإليقاعـــي يف العربيـــة

(2011م)  ،باســـتخدام إســـراتيجيات حتليـــل

رســـالة مقدمـــة لنيـــل درجـــة املاجســـتري،

ـي ،وذل ــك بتتب ــع ظاه ــرة اإليق ــاع الص ــويت
حتلي ـ ّ

الفصحـــى هلالـــة عيـــويش (1999م)،
جامعـــة الريمـــوك -األردن .

بأنواعـــه( :اللفظـــي ،والرتكيبـــي ،والـــداليل) ،

النـــص  ،وحتقيـــق
الســـتجالء دوره يف اتســـاق
ّ

االنســـجام فيـــه بـــا يضمـــن متاســـكه .

أهداف البحث :

وتتمثل يف ما ييل:

اخلطـــاب ،ويف ضـــوء منهـــج وصفـــي اســـتقرائي

 1.استجالء الظواهر الصوتية (اللفظية–

وتُــ ِّ
ـلخص اخلطاطــة التاليــة مضامــن البحــث

والقضاي ــا التفصيلي ــة الت ــي تناوهل ــا :
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مصطلحات البحث :

•

النص:
ّ

النــص ملفهــوم
تعــددت تعريفــات علــاء لغــة
ّ
ً
شــمول تعريــف «دي بوجرانــد»
النــص  ،وأكثرهــا
ّ

عرفــه بأنــه  « :تشــكيلة لغويــة ذات معنــى
الــذي َّ
تســتهدف االتصــال ،ويضــاف إىل ذلــك رضورة
صــدوره عــن مشــارك أو أكثــر ضمــن حــدود زمنيــة
معينة»(بوجرانــد2007،م،ص.)101:
•

لسانيات النص :

النــص انتظا ًمــا ،واتســا ًقا،
تعنــى بدراســة نســيج
ّ

وانســجا ًما؛ بمعنــى أهنــا تبحــث عــن اآلليــات اللغوية

ـص وتأويلــه ،فهــي
والدالليــة التــي تســهم يف بنــاء النـ ّ

النــص عــى أســاس أنــه جمموعــة أو فضــاء
تــدرس
ّ

ممتــد مــن اجلمــل والفقــرات واملقاطــع واملتواليــات
املرتابطــة شــك ً
ال وداللــة ووظيفــة ضمــن ســياق

تــداويل وتواصــي معــن .
ِ
ـص مــن أجــل حتليــل
وقــد ُوظفــت لســانيات النـ ّ
النصــوص واخلطابــات عــى مســتويات عــدّ ة صوتيــة،
ورصفيــة ،وتركيبيــة ومعجميــة ،ودالليــة ،وتداوليــة

ـص إىل آخــر مجلــة منــه ،عــر
مــن أصغــر وحــدة يف النـ ّ

عمليــات التتابــع والرتابــط والتتــايل .

إضافــة إىل ذلــك تعــن الباحــث يف معرفــة

النــص موضوع ًيــا ،وكيــف خيلــق
آليــات متاســك
ّ

النــص ،ومــا الوظائــف التــي يؤدهيــا ؟
تشــاكل
ّ
(محــداوي2015 ،م).
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وجتمــع الدراســات النصيــة عــى أن تتابــع اجلمــل

والعبــارات ال حيقــق صفــة النصيــة إال إذا اجتمعــت

خلصهــا دي بوجرانــد يف ســبعة هــي:
لــه عــدة معايــر ّ
الربــط والتامســك والقصديــة واملقبوليــة واإلخباريــة

•

125-105

االنسجام (احلبك):

مصطلــح مرتجــــم عــن الكلمـــــــة اإلنجليزيــة

 ،Coherenceوهــو يعتمــد عــى عمليــات ضمنيــة غــر

النــص  ،ويبحــث عــن
ظاهــرة ،يو ّظفهــا املتلقــي لبنــاء
ّ

واملوقفيــة والتناص(بوجرانــد2007 ،م)  ،وأشــدُّ
هــذه املعايــر تعل ًقــا  :الربــط والتامســك  ،فقــد ر ّكــزت

وبالتــايل الوصــول إىل قصــد الرســالة التــي ينقلهــا

قائــم عــى عالقــات االتســاق بــن الوســائل اللغويــة

فاالنســجام مفهــوم معنــوي هيتــم باملضمــون الــداليل يف

النــي؛ وهــو
الدراســات اللســانية عــى التامســك
ّ
ـص ،وعــى عالقات
التــي تصــل العنــارص املكونــة للنـ ّ

االنســجام وتشــمل العالقــات املعنويــة الظاهــرة
ـص .
واملخفيــة واملعطيــات ا ُملش ـكِّلة إلطــار تلقــي النـ ّ
•

االتساق (السبك):

العالقــات املمكنــة (املتطلبــة) مــن أجــل بنــاء انســجامه،

(خطــايب2006،م) .

ـص ،وطــرق الرتابــط الدالليــة بــن أفــكار النــص مــن
النـ ّ

ـص مــن ســياقات أخــرى
جهــة ،وبينهــا وبــن مــا حييــط بالنـ ّ
(عبدالكريــم2009 ،م) .

ويمكــن التمييــز بــن االتســاق واالنســجام؛ فــاألول

مصطلـ�ح مرتجـ�م عـ�ن الكلمـ�ة اإلنجليزيـ�ة �Co

يتمثــل يف (البنيــة الداخليــة) وتتضمــن الروابــط اللغويــة

تنضيــد اجلمــل ومتاســكها وترابطهــا لغو ًيــا وتركيب ًيــا،

يســتند االنســجام (البنيــة اخلارجيــة ) إىل مراعــاة املقــام ،أي

 ،hesionوهــو جمموعــة مــن الروابــط التــي تتحكــم يف
وعليــه يبنــى النــص بواســطة جمموعــة مــن الروابــط

(الشــكلية) اللغويــة والرتكيبيــة ،فمفهــوم االتســاق

مفهــوم داليل ،حييــل إىل العالقــات املعنويــة القائمــة
كنص(خطــايب 2006 ،م
داخــل النــص ،والتــي حتــدده ّ
محــداوي2015 ،م).

والرتكيبيــة الظاهــرة التــي تربــط أوارص مقطــع مــا ،يف حــن
جمموعــة العمليــات الضمنيــة اخلفيــة التــي تســعف املتلقــي

ـص وبنــاء انســجامه .
يف قــراءة النـ ّ

النــص وغــره،
فــرق بــن
ّ
فالتامســك هــو الــذي ُي ّ
ويتحقــق مــن خــال عـ ٍ
ـدد مــن الظواهــر اللغويــة املنتظمــة

رصحــا دالل ًيــا ،وتلعب وســائل
ـص باعتبــاره ً
التــي تشــدُّ النـ ّ

ومــن هنــا يعتمــد االتســاق عــى جمموعــة مــن

النــص ويف تلقيــه
بــارزا يف إنتــاج
دورا
ً
ّ
الربــط الصــويت ً

واالســتبدال واحلــذف والوصــل واالتســاق املعجمــي

وقــد قدّ مــت البالغــة العربيــة مــن خــال علــم (البديــع)

العنــارص اللغويــة والرتكيبيــة الظاهــرة مثــل :اإلحالــة

ـص عبــارة عــن وحــدة دالليــة
وأكثــر مــن هــذا ،فالنـ ّ

كــرى ،تتحقــق بوجــود مجــل مرتابطــة ،ووســائل لغوية
ختلــق النص ّيــة  ،وتســهم يف تأســيس البنيــة الكــرى .

أيضــا ،فتــؤدي إىل ســهولة التلقــي واالســتيعاب واحلفــظ؛
ً

إســهامات هلــا أمهيتهــا يف الكشــف عــن أنــواع الروابــط
الصوتيــة يف النصــوص العرب ّيــة ،وهــي العنــارص التــي

ســتتناوهلا الدراســة يف مدونــة البحث(شــبل2009،م).
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•

القصة القصرية للطفل :

تناســب وتالحــم  ،ولكــن ثمــة فار ًقــا بينهــا فالــوزن

موجــه للطفــل،
يب
«
نثــري قصــيّ ،
ٌ
جنــس أد ٌ
ٌ

يتخــذ الطابــع الكمــي ويتجســد يف املقاطــع املتســاوية

حمــدد وطــول معــن ،شــخصياهتا واضحــة األفعــال،

طاب ًعــا كيف ًيــا ومــا الــوزن إال أحــد مظاهــره  ،ونمـ ٌ
ـط

مالئــم لعاملــه ،يضــم حكايــة شــائقة ،هلــا موضــوع
قيــا
ولغتهــا مســتمدة مــن معجــم الطفــل ،تطــرح ً
وتعــر عــن مغــزى ذي أســاس تربــوي
ضمنيــة،
ِّ

مســتمد من علــم نفــس الطفــل »(الفيصــل2012 ،م،
ص. )134:
•

اإليقاع :

كلمــة مشــتقة مــن اليونانيــة بمعنــى اجلريــان أو

التدفــق واملقصــود بــه عامــة هــو التواتــر املتتابــع ،وهو
وحــدة النغمــة التــي تتكــرر عــى نحـ ٍ
ـو مــا يف الــكالم

أو البيــت الشــعري ؛ أي تــوايل احلــركات والســكنات
ٍ
نحــو منتظــم يف فقرتــن أو أكثــر مــن فِ َقــر
عــى
الــكالم ،أو يف أبيــات القصيــدة (صالــح1985 ،م،
ص.)47 :

ويــرى ياكبســون ّ
أن لفظــة (إيقــاع) ُملبِســة ممــا بلغ

ببعضهــم إىل القــول بأنــه ال يمكــن حتديــد اإليقــاع
بنظريــة واحــدة (ياكبســون1988 ،م،ص)43 :

التــي تكــرر بانتظــام وثبــات  ،بينــا يتخــذ اإليقــاع

مــن أنامطــه (ياكبســون1988 ،م).

ـروزا
و ُيعــدُّ اإليقــاع الصــويت أكثــر أنــاط اإليقاع بـ ً

ومبــارشة؛ ملــا للصــوت مــن أمهيــة خاصــة إذ عليــه

يقــوم االنســجام اإليقاعــي والتجانــس الصــويت،
ويقصــد باإليقــاع الصــويت :التلويــن الصــويت الصــادر

عــن األلفــاظ املســتعملة ذاهتــا.

عرفــه عزالديــن إســاعيل بقولــه «:اإليقــاع
و ُي ّ

الداخــي للكلــات أي إيقــاع احلــركات والســكنات

بــا فيهــا مــن قــوة أولــن ،ومــن طــول أو قــر ،ومــن

جهــر أو مهس»(إســاعيل،ص.)53:

وهــو شــحذ وتســخري إلمكانــات اللغــة الصوتيــة

التــي تتناغــم مــع بعضهــا البعــض تســاو ًيا وتناســ ًبا

عــى الســواء إلحــداث لــون مــن االنســجام،
ويشــمل اخلصائــص والتنظيــات اللغويــة والصوتيــة

والرتكيبيــة حيــث يتولــد اإليقــاع الداخــي مــن

موســيقى اللغــة ســواء أكانــت مفــردة أم مجلــة أم

ويف الــدرس العــريب القديــم ارتبــط معنــى اإليقاع

عبــارة؛ فاللغــة يف ذاهتــا تبعــث إمكانــات نغميــة ممتــدة

ولكــن يف احلقيقــة اإليقــاع ظاهــرة صوتيــة يف الــكالم

مــع غريهــا مــن املفــردات أو العبــارات مــن جتانــس،

بالــوزن املتمثــل يف بحــور اخلليــل وقواعــد الشــعر؛
املنطــوق بعامــة ،ولكنــه يف الــكالم املنظــوم يكتســب

معنــى آخــر .

فالــوزن واإليقــاع يكمــل أحدمهــا اآلخــر يف

تتمثــل يف جرســها ،وائتــاف حروفهــا ،ومــا حتققــه

أو تــرادف ،أو تقابــل ،أو تــوازي إىل غــر ذلــك مــن

عالقــات (جــدوع2013،م).

فاإليقــاع ليــس حليــة خارجيــة فحســب؛ بــل هــو
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صفــة صوتيــة ختلــع عــى الرتكيــب تواز ًنــا وانســجا ًما،
وعــى اجلملــة تعـ ً
ـادل وتواز ًنــا  ،وقــد ُأولــع العــرب
بــه  ،وأدركــوا قيمتــه اجلامليــة والتعبرييــة ومل يكتفــوا

ـرا مــن
باســتعامله يف صياغــة الشــعر ،بــل ز ّينــوا بــه كثـ ً

مطلــوب2006،م ،ج ،2:ص )340:وقــد اقتضــت

طبيعــة البحــث تقســيمه إىل :لفظــي(كيل -جزئــي)،
وداليل  ،وصــويت .

 1-1التكرار اللفظي :

والتكرار اللفظي نوعان  :كيل وجزئي

أصنــاف كالمهــم املنثــور  ،فأكثــروا فيــه مــن التــوازن

1-1-1التكرار اللفظي الكيل :

والتناســب ،واالزدواج والســجع  ،وغــر ذلــك مــن

املحســنات التــي تُعــدّ مــن عنــارص اإليقــاع.

125-105

ويتم ّثــل يف إعــادة العنــر املعجمــي نفســه مــرة

وتغــر اإليقــاع داخــل النــص ســمة مــن

ـص دعـ ًـا للرتابــط الــداليل ،كــا أنــه
أخــرى داخــل النـ ّ

واالضطــراب ،والثابــت واملتغــر ،فهــو جمموعــة مــن

شــك فــإن هــذه التتابعــات الصوتيــة املتكــررة حتــدث

ســات مجالــه؛ فاإليقــاع اجليــد جيمــع بــن االنتظــام
العالقــات املتناقضــة واملعقــدة التــي هــي حمــاكاة
للحيــاة اإلنســانية بــكل تناقضاهتــا ،وبــكل صورهــا؛

ممــا جيعــل املعنــى أكثــر كثافــة وعم ًقــا وإمتا ًعــا .

يضيــف أبعــا ًدا دالليــة أخــرى ختــدم اخلطــاب ،وبــا
إيقا ًعــا صوت ًيــا مجال ًيــا هيــدف إىل حتقيــق االنفعــال يف

النــص
املتلقــي ،ولفــت انتباهــه ،وتدعــم متاســك
ّ
وترابطــه  ،وهــو مــن أكثــر الظواهــر اإليقاعيــة
حضــورا يف القصــة ،وقــد ورد لــدى الكاتبــة يف :
ً

اجلانب اإلجرائي :
أوالً :اإليقاع الصويت اللفظي :

ثامنيــة وتســعني موض ًعــا .

ويتنــاول اإليقــاع املوســيقي واجلــرس الصــويت

عــى مســتوى اللفــظ  ،وتوظيفهــا يف البنــاء الفنــي
ٍ
ومجــال يف
قــوة يف الســبك
للنــص ،ومــا حتدثــه مــن ّ
ّ

التناســق  ،ويتمثــل يف الظواهــر التاليــة :

وكان أعالهــا نســب ًة تكــرار كلمــة (النجمــة) فقــد

وردت يف ( )28موض ًعــا مــن القصــة ،كــا يف قوهلــا :

(اســمها النجمــة يــون)  (،فــردت النجمــة بتعجــب)،
(مرتاكمــة كالــرج فــوق النجمــة) (،فغضبــت

النجمــة) (،فوجئــت النجمــة )  (،ألقــت هبــا عــى
رأس النجمــة ) ....

 -1التكرار :

فهــذا التكــرار لكلمــة (النجمــة) هــو تكــرار

ُيعــدّ التكــرار أو املعــاودة مــن الكل ّيــات اإليقاعيــة

نــص
التبئــر املتمثــل يف تكــرار عنــر معجمــي يف ّ
حمــورا هلــا،
النــص عليهــا وجعلهــا
مــا هبــدف إدارة
ّ
ً

أو اسـ ًـا عا ًما(خطــايب2006،م .عبداملجيــد1998،م.

أول القصــة آلخرهــا ؛ لتثبــت يف النهايــة أن النجمــة

يف كل اآلداب  ،ويتطلــب إعــادة عنــر معجمــي أو

ـرا مطل ًقــا
ورود مــرادف لــه أو شــبه مــرادف أو عنـ ً

وقــد حشــدت الكاتبــة هلــا األحــداث واألدلــة مــن
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ال تســتحق الســقوط ؛ فقــام التكــرار بوظيفــة دالليــة

( أنــا أنــا النجمــة ) (،أنــا ملكــة الضيــاء! وأنــت

تتمثــل يف تبئــر املعنــى وترســيخه عنــد القــارئ ،

متطايــر) .
ِ
ِ
ِ
أنــت
أنــت!
(أنــت البــرج لــك) ( ،فكــري

النــص يف عــدة مواضــع منهــا :
واضحــة يف
ّ

أحــب الليــل) ( ،أنــا
وأنــا القنفــذ) (،فأنــا
ُّ

النــص وترابطــه .
وعملــت عــى اســتمرارية
ّ

كــا ورد التكــرار الــكيل الثنائــي بصــورة

مــن وقــع! وليــس أنــا! ) (،ر ّد عليهــا القنفــذ:

( مــن برجهــا العــايل تــدور وتــدور ...كغاممــة

عاجــزة) (،مــا أنــا إال نجمــة صغــرة!)

مــن نــور ...تســقط وتســقط)

(ومــا أنــا إال عجــوز نائــم !) ( ،أنــا املرتفــع

( يالــه مــن عــامل جديد..جديــد!)  (،آه..أجنحة!

أيضــا لــدي حكايــة!)
املنيــف) (،أنــا ً
(أنا غيمة عالية ) (،مل ِ
أنت هنا ؟ ) .
َ
وهــذان الضمــران يمتلــكان داللــة إشــارية

وتبكــي) ( ،صعــدت يــون إليهــا وهــي تعلــو

الشــخوص واالمتثــال واحلضــور يف حركيــة

صربا)
ـرا ً
أجنحــة!) ( ،فصاحــت بملــل :صـ ً

(ينســكب املطــر يف قطــرات صغــرة صغــرة،

متناثــرا مــرة بعــد مــرة) ( ،فجعلــت تبكــي
ً

وتعلــو أكثــر وأكثــر) .

(عــادت حتمــل أخــرى وأخــرى) (،بينــا يــون

تفكــر وتفكــر) (،فانبعــث منــه الــدفء دوائــر ...
دوائــر ) .

فهــذا التامثــل يف التكــرار ُيعــدّ وســيلة مهمــة

النــص  ،كــا أن قــر
إلحــداث التــوازن داخــل
ّ

املســافة بــن التتابعــات الصوتيــة يرفــع مــن
انســجامها الصــويت ،و ُيشــكّل هلــا بنيــة تكراريــة

تتقــوى يف حــال التكــرار حتــى تصــل إىل مرحلــة

ـص  ،وهــذا بــدوره يســهم يف تكويــن مشــهد
النـ ّ
حــواري مــع املتلقــي يتميــز بحــدة األنــا وقــوة

النــرة اخلطابيــة  ،ممــا حيـ ُ
إيقاعا صوت ًيــا يؤكد
ـدث
ً

اســتمرارية النــص وحيويتــه (حممــد2008،م)،

ويكســبه متاس ـكًا وانســجا ًما .

ومل يظهــر التكــرار الــكيل للجمــل يف القصــة

إال يف شــاهدين تكــرر ذكرمهــا يف القصــة :
( أنا نجمة  ..أنا نجمة)

ٍ
يعــزز ترابــط
ذات إيقــا ٍع
وتنغيــم صــويت خــاص ّ

ـص واتســاقه  ،وقــد برعــت الكاتبــة يف حتقيــق
النـ ّ

ذلــك؛ فصنعــت مــن التكــرار وظيفــة مجاليــة
تعكــس إحلاحهــا عــى داللــة معينــة تنشــدها .

كــا نلحــظ تكــرار ضمــري املتكلــم واملخاطب
(أنــا) و (أنـ ِ
ـت) يف عــدة مواضــع مــن القصــة منها:

( وتكون يل أجنحة )

وتكرارهــا يؤكــد أهنــا القضيــة األساســية

النــص ؛ ولعــل الكاتبــة مل تلجــأ إىل اإلكثــار
يف
ّ
منــه ملناســبة اخلطــاب للطفــل يف هــذه املرحلــة

العمريــة ،وحتــى التنقــص اإلبالغيــــة يف
خطاهبــا .
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 1-1-2التكرار اللفظي اجلزئي :

وهـــو إعـــادة أصـــل البنيـــة مـــع وجـــود بعـــض
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 1-2التكرار الداليل :

يبنــى هــذا النــوع عــى تكــرار املضمــون أو

بمكونــات لغويــة شــبه مرتادفــة أو مشــركة
جوانـــب اخلـــاف يف شـــكل الصيغـــة وبالتـــايل املحتــوى
ّ
ٍ
جــزء مــن املعنــى؛ ويســهم يف التنــوع املعجمــي
ويســـمى بـــ (التكـــرار يف
الداللة(حممـــد2008،م)،
ّ

ـص  ،كــا ينفــي الشــعور بامللــل  ،ويضفــي
االش ــتقاقي) ،ويق ــوم ع ــى تنوي ــع الص ــورة اللغوي ــة داخــل النـ ّ
تنو ًعــا إبداع ًيــا دالل ًيــا .
ملـــادة لغويـــة واحـــدة داخـــل
النـــص ،وهـــذا النـــوع عــى النــص ّ
ّ
ٍ
املكونــات
بعــدد مــن
وقــد حظيــت القصــة
مـــن التكـــرار يـــدل عـــى مت ُّلـــك الكاتـــب ألدواتـــه،
ّ
وخلـــق نـــو ٍع مـــن األلفـــة األســـلوبية بـــن القـــارئ اللغويــة شــبه املرتادفــة منهــا :
ـص إيقا ًع ــا ين ــأى ب ــه
واألس ــلوب؛ مم ــا يكس ــب الن ـ ّ

(حيكــى أنــه يف زمــان مىض..وعهــد انقــى)،

وق ــد ورد التك ــرار يف القص ــة بأش ــكال متع ــددة ،

(شــعرت باختــال واضطــراب) (،غريــب!

عـــن رتابـــة التكـــرار الـــكيل  ،ويســـهم يف متاســـكه ( .تتألــق بضــوء وبريــق)

ويف مواض ــع متنوع ــة بلغ ــت  :مخس ــة ع ــر موض ًع ــا ،عجيــب ! النجــوم ال تســقط)
وم ــن أمثلت ــه :

ٍ
بفخــر
(منفوشــة ! منكوشــة!) ( ،فقالــت:

واختفـــى بريقهـــا!)

(أمــام دهشــة الصغــار وحــرة يــون)  (،وقــال:

(وبحلق ــت بعينيه ــا املس ــتديرتني!وبحلق صغاره ــا)،

( قــد شــحب ضياؤهــا وذوى شــعاعها)  (،أنــا

ً
أصمـــت! ) ( ،واختفـــت وخيــاء)
قليـــا !
( مل َ ال تصمتـــن
ُ

فخــورا )
فرحــا
(رأت بومــ ًة كب ــر ًة ح ّط ــت ع ــى عش ــها الكب ــر)،
ً
ً

(جتـــر نفســـها املرتفــع املنيــف)
(تعجبـــت األم! فتعجـــب الصغـــار) ،
ُّ
( يف كل ماخلق اهلل تعاىل مجال وهباء ) .
ج ـ ًّـرا) .

( لـــه أنـــف صغـــر  ،وعينـــان صغريتـــان)،
ويـــر االقــران عــى شــكل ثنائيــات لفظيــة شــبه مرتادفــة ،
(يـــر ِك
(ونظـــرت نظـــرة إىل الضـــوء) ،
ُّ
ُّ
ومتســاوية يف البنيــة واإليقــاع ؛الــذي اكتســبته إمــا عن
غـــرك).
وجــاءت أغلــب الرتاكيــب يف هــذه النــاذج بلغــة

فالتكـــرار االشـــتقاقي يف هـــذه النـــاذج ح ّقـــق طريــق (الســجع) احلاصــل مــن توافــق هنايتهــا عــى

جتاو ًب ــا صوت ًي ــا ،ومطابقــ ًة ب ــن الوح ــدات الصوتي ــة حــرف واحــد  ،أومــن (التــوازي) القائــم عــى تكــرار
ـص ،ونس ــج منه ــا أدا ًء لغو ًي ــا ل ــه وظيف ــة البنيــة النحويــة ،أو مــن تكــرار الــوزن الــريف؛
داخ ــل الن ـ ّ

عضــدت التنــوع
ـص وترابط ــه .فهــذه العنــارص اإليقاعيــة املتكــررة ّ
إيقاعي ــة تق ــوي الدالل ــة  ،وتدع ــم الن ـ ّ
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النــص أكثــر إيقا ًعــا  ،وأشــد
الــداليل ،وجعلــت
ّ

•أفعــل ( :األكثــر لمعانًــا ،واألحســن بريقًــا،
واألكمــل ضيــا ًء)

التامثــل يف البنيــة والداللــة .

•فعيل  (:وحشرات عجيبة غريبة)

انتظا ًمــا وتناســ ًقا ،وبذلــك حققــت الكاتبــة نظريــة

•مفعولة ( منفوشة! منكوشة!)

وهــو الــذي يتحقــق عــى مســتوى التشــكيل

•افتعال (:شعرت باختالل واضطراب )
فشــبكة األوزان املتشــاكلة ُتــدث إيقا ًعــا صوت ًيــا

فقــد حيصــل مــن تكــرار الصــوت داخــل الكلمــة،

مــن خــال اســتمرارية القــرع عــى ذلــك الــوزن ،

 1-3التكرار الصويت :

الصــويت  ،والبنيــة الرصفيــة للوحــدات املعجميــة،
أو تكــرار معظــم أصواهتــا يف كلمــة أخــرى بعدهــا،
فيحــدث بينهــا تقــارب صــويت (يقصــد اجلنــاس
وســرد الح ًقــا)  ،أو اتفــاق يف الصيغــة الرصفيــة.

ومــن النــاذج عــى تكــرار الصــوت داخــل

الكلمــة (األفعــال الرباعيــة) :
( مههمت )

( أرعبها صوت خشخشة)
( فتنحنح )

( وصوت غطيط ُتيف)
(متتمت ) – (متتم ).

النــص  ،وهلــا دورهــا يف متاســكه وترابطــه
داخــل
ّ

ممــا يثبــت أن التشــاكل الصــويت الــذي أحدثــه تكــرار
الــوزن هــو أشــبه بصــدى للفكــرة التــي تريــد الكاتبــة

التعبــر عنهــا .

كــا يـــتأتى التكــرار الصويت مــن تكرار األســلوب

اإلنشــائي (صيغــة االســتفهام ) يف املواضــع التالية :

(فمــن مثلهــا يف وهجهــا الذهبــي ؟ ومــن يســتحق

أن يتمتــع بنورهــا ؟ )

(ال أعلم كيف ؟ ومن أين ؟ )
( أنـ ِ
ـت نجمــة ؟ أليســت النجــوم تســكن الســاء ؟
كيــف وصلـ ِ
ـت إىل هنــا ؟ )
( هل تفنى ؟ هل تصري ذكرى ؟ )

وقــد برعــت الكاتبــة يف حســن توظيــف تناغــم

األصــوات وانســجامها يف هــذه األمثلة؛ فهــذا التكرار
الصــويت للحرفــن يســمح بعــودة النقــر عــى الوتــر

ذاتــه ،وحيــدث التجــاوب مــع ســابقتها فتأنــس األذن

وتناغــا
بازدواجهــا وتآلفهــا  ،ممــا يعكــس إيقا ًعــا
ً
ـوي متاســكه .
ـص ويقـ ّ
يشــد النـ ّ
ومــن النــاذج التــي تكــرر هبــا الــوزن الــريف (يف

غــر الفواصــل) :

ٌ
نمــط
وأســلوب االســتفهام يف اللغــة العربيــة

تركيبــي مــن اجلمــل اإلنشــائية الطلبيــة  ،حيمــل
دالالت خمتلفــة؛ لإلثــارة أو االســتنكار أو غــر ذلــك،

كــا حيــوي شــحنة انفعاليــة؛ الســتاملة املتلقــي إىل مــا
ســيلقيه بعــد االســتفهام مــن إثــارة وتشــويق حتــى
ال يكــون خطابــه عــى وتــرة واحــدة فيفقــد تأثــره،
وعنــد تكــرار الصيغــة االســتفهامية فإنــه يعكــس
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تنغيــا
جــوا مــن احلواريــة مــع املتلقــي  ،وخيلــق
ً
ً
صوت ًيــا يســهم يف زيــادة زخــم اإليقــاع الصــويت؛ ممــا

النــص ككل .
حيقــق انســجا ًما يف متاســك
ّ

125-105

الصمــت )

ٍ
بشــعور غريــب إىل صــوت هــذا
( أصغــت

العجيــب )

( ضعيفــة البــر ،قليلــة الصــر )  ( ،منفوشــة!

 -2اجلناس :

وهــو احتــاد شــكيل (كيل أو جزئــي) بــن لفظتــن

منكوشــة !)

( اخلري ردائي  ...املطر ندائي )

أو أكثــر داخــل ســياق الــكالم  ،بمعنــى أن يــورد
املتكلــم كلمتــن ُتانِــس كل واحــدة منهــا صاحبتهــا

ونلحــظ أن اجلنــاس التام(وهــو اتفــاق الكلمتــن

ويقــوم يف شــقه الصــويت عــى مبــدأ التناســب ،

يف القصــة  ،وأن مــا ورد مــن أمثلــة اجلنــاس هــو

وبذلــك مجــع بــن التشــاكل والتبايــن م ًعــا ،وهــذا هــو

(املضــارع) (وهــو اختــاف الكلمتني يف نــوع احلرف.

يف تأليــف حروفهــا (العســكري1998،م)

بينــا يف شــقه الــداليل يقــوم عــى املفارقــة الدالليــة،

رسه اجلــايل وقيمتــه الفنيــة .

( أقبلت تتهادى  ،ويف الرسور تتامدى ) .

يف نــوع احلــروف وعددهــا وهيئتهــا وترتيبهــا) مل يــرد
النــوع الناقــص ،و غلــب اســتخدام الكاتبــة للجنــاس

الشــن1999،م،ص )165:ومــن أمثلتــه :كبــرة /

أن التنويــع يف الرتاكيــب املتامثلــة ُي ِ
كــا ّ
ــرج مــن

كثــرة  ،منفوشة/منكوشــة ،الصوت/الصمــت ،

ـون فيهــا النغمــة ،
رتيبــة إىل اإلعــادة النســبية التــي تتلـ ّ

ورد اجلنــاس (املقلــوب) (مــا تســاوت حــروف ركنيــه

اإلعــادة الكليــة التــي تكــون فيهــا النغمــة واحــدة

ـوع يف كنــف املامثلــة  ،وبــا شــك فــإن التناســب
وتتنـ ّ
واالئتــاف بــن األلفــاظ املتجانســة جيعــل القرابــة

جرســا
الصوتيــة تشــتد بينهــا ،وتكســب الــكالم ً
موســيق ًيا لــه تأثــره ووقعــه يف النفــس ،ويســهم يف

النــص بصــورة عامــة .
ترابــط
ّ

وقــد ورد اجلنــاس يف القصــة يف اثنــي عــر

موض ًعــا  ،مــن أمثلتــه :

تتهادى/تتــادى  ،ردائــي /ندائــي  ،غنّــاء /عنــاء  ،كام
عــد ًدا ،وختالفــت ترتي ًبا.الشــن1999،م،ص)165:

يف قوهلــا  :البــر  /الصــر .

ـون اجلنــاس بــن هــذه الكلــات سالســل
وقــد كـ ّ

صوتيــة متوازنــة متتابعــة  ،خلقــت تشــاك ً
ال صوت ًيــا

ـص  ،إذ زاد مــن تالحــم الصــوت واملعنــى
عال ًيــا يف النـ ّ
النــص
مــن خــال النغــات املنبثقــة مــن أبنيــة
ّ
الصوتيــة الداخليــة ،وح ّقــق النغمــة اإليقاعيــة يف

( حتــى وقعــت عــى شــجرة كبــرة ،أغصاهنــا

ـص؛ وهــذا يــؤدي إىل ســبكه ومتاســكه مــن خــال
النـ ّ

ـم
( كلــا ســارت تعــاىل الصــوت! وإذا وقفــت عـ ّ

أداة غنيــة ذات طبيعــة ترتكــز عــى قاعــدة صوتيــة

كثــرة )

التشــابه الصــويت الــذي وقــع بــن كلامتــه؛ فاجلنــاس
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( حيكى أنه يف زمن مىض  ،وعهد انقىض )

إيقاعيــة ،ومتتــد إىل آفــاق تعبرييــة دالليــة ثريــة.
ثان ًيا  :اإليقاع الصويت الرتكيبي :

ويتنــاول اإليقــاع املوســيقي واجلــرس الصــويت

عــى مســتوى اجلملــة  ،ومــا حتدثــه مــن قــوة متاســك
يف النــص  ،ويتمثــل يف الظواهــر التاليــة :
أ -السجع و الفاصلة :

ُعـ ّـرف بأنــه  « :تواطــؤ الفواصــل يف النثــر عــى
ٍ
حــرف واحــد» (الشــن1999،م،ص )128:فهــو
يقــوم عــى متاثــل الصوامــت بــن كلمتــن أو جمموعــة

مــن الكلــات .

وم ِّســنًا
وقــد عــدّ ه البالغيــون حليــة لفظيــة ُ
بديع ًيــا يضفــي عــى هنايــات اجلمــل مجــاالً وتناسـ ًقا ،
ـص بأنــه أحــد آليــات الربــط
بينــا اهتــم بــه علــاء النـ ّ

( كانـــت فيـــه نجمـــة فريـــدة  ،يف عمـــر الكـــون

مازالـــت صغـــرة)

( مـــن برجهـــا العـــايل تـــدور وتـــدور  ...كغاممـــة

م ــن ن ــور )

( حت ــى وقع ــت ع ــى ش ــجرة كب ــرة  ،أغصاهن ــا

كث ــرة )

(أشجار خرضاء ،وأخرى صفراء ومحراء )

( وهـــي تشـــر إىل الســـاء  ،مـــن األعـــى مـــن

الفضـــاء)

(نفضـــت الشـــجرة أغصاهنـــا  ،وبشـــدة هـــزت

أوراقهـــا )

( انرشحت أساريرها ! وملعت عيناها)

(جسمك كبري  ،وعقلك صغري)

الصــويت ؛ ويتحقــق مــن خــال التكــرار الصــويت عــى

( حتمل كومة غريبة  ،حتوي ضفادع كثرية)

مســتوى الســجعة الواحــدة  ،وقــد يمتــد إىل أكثــر مــن

ليكــون وحــدة صوتيــة ذات
ســجعة داخــل الفقــرة
ّ
إيقــاع مســتمر ومتتابــع  ،جيــذب املتلقــي ،ويزيــد

األثــر التفاعــي يف اخلطــاب  ،وينتــج عنــه متاســكًا

متدحرجـــا كالكـــرة! مرســـ ً
ا أشـــواكه
( خيـــرج
ً

نافـــرة )

( قد شحب ضياؤها وذوى شعاعها )

( يف الروضة الغنّاء  ...أطري بال عناء )

النــي .
صوت ًيــا يــؤدي إىل التامســك
ّ

(اخلري ردائي  ..املطر ندائي )

وصــف إليقــاع مــردد يف كلمتــن
والســجع
ٌ

(فأقبلت تتهادى ...ويف الرسور تتامدى )

مفردتــن داخــل تركيــب اجلملــة  ،أ ّمــا الفاصلــة فهــي

( يف كل ماخلق اهلل مجال وهباء ! الكل سواء).

الكلمــة التــي ينتهــي هبــا معنــى اجلملــة  ،وحيســن
الســكوت عندهــا ،فــا توجــد إال يف تركيــب داخــل

سياق(ســلطان1986،م،ص.)41:

حضــورا مكث ًفــا لفــ ّن الســجع
وتشــهد القصــة
ً

واتفــاق الفاصلــة  ،ومــن أمثلتــه :

فه ــذا التنوي ــع يف الفواص ــل  ،وإخ ــراج الفق ــرات

املســـجوعة جمموعـــات خمتلفـــة يكســـبان اإليقـــاع
ِغنًـــى ومجـــاالً  ،وينأيـــان بـــه عـــن الرتابـــة  ،كـــا
أهنـــا تُعـــدّ حمطـــات اســـراحة يف اخلطـــاب  ،حتقـــق
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ـص جان ًب ــا مجال ًي ــاُ ،
نص ًي ــا م ــن
وت ــدث متاســكًا ّ
للن ـ ّ
خ ــال ه ــذا التك ــرار ال ــذي يش ــيع إيقا ًع ــا متش ــا ًهبا

يف النـــص .

وقد استخدمت الكاتبة نوعني من السجع :

الســـجع املتـــوازن ( :وهـــو أن تتفـــق اللفظـــة

األخـــرة مـــن القرينـــة مـــع نظريتهـــا يف الـــوزن

والـــروي) ( مطلـــوب2006،م ،ج ،2:ص،)152:

كقوهلـــا :كبـــرة  /صغـــرة  ،خـــراء /محـــراء ،
الس ــاء /الفض ــاء  ،أغصاهنا/أوراقه ــا ،غنّاء/عن ــاء،
ردائي/ندائـــي ،تتهادى/تتـــادى ،هباء/ســـواء .

125-105

ب -التسميط :

(وهــو أن يعتمــد الشــاعر عــى جعــل بعــض

مقاطــع األجــزاء أو كلهــا يف البيــت عىل ســجع خيالف
قافيتــه) (مطلــوب2006،م ،ج ،2:ص.)155:

بمعنــى أن يــأيت بجملتــن عــى ســجع واحــد ،
ثــم يــأيت بالثالثــة بقافيـ ٍ
ـة خمتلفــة  ،والفــرق بينــه وبــن

الســجع كــون أجــزاء الســجع عــى روي وقافيــة
وليــس كذلــك التســميط .

وقــد جــاء هــذا الفــ ّن يف القصــة يف املواضــع

التاليــة:

والس ــجع املط ــرف ( :وه ــو أن تتف ــق اللفظ ــة م ــع

(حســنها ّ
وضــاء ،ونورهــا ذو هبــاء ،اســمها

الســـابق) ،كقوهلـــا  :مـــى  /انقـــى ،تدور/نـــور،

( مــن برجهــا العــايل تــدور وتــدور ،كغاممــة مــن

نظريته ــا يف احل ــرف األخ ــر دون ال ــوزن ) ( املرج ــع

النجمــة يــون)

ك ــرة  /ناف ــرة  ،املس ــتديرة /الكب ــرة  ،ابنت ــي  /أم ــي.

نــور ،وتســقط)

وبـــا شـــك فـــإن تتابـــع سالســـل الســـجع داخـــل

بومــة كبــرة )

واعتمـــدت عـــى اجلمـــل املســـجوعة القصـــرة؛

للنـــص يو ِّفـــر إيقا ًعـــا متشـــابكًا
املســـتوى الصـــويت
ّ

( انرشحــا أســاريرها ،وملعــت عيناهــا ،فقــد رأت

متدحرجــا كالكــرة! مرســ ً
ا أشــواكه نافــرة !
(
ً

ومرتاب ًطـــا  ،جيـــذب املتلقـــي  ،وجيعـــل إيقـــاع
ّ
يـــدل عـــى قـــوة املنشـــئ
اخلطـــاب متســـار ًعا  ،كـــا

( البــد أن ضعيفــة البــر ،قليلــة الصــر ! هــي

مـــن التنغيـــم واالنســـجام املوســـيقي  ،وبـــدوره

( فأقبلــت تتهــادى ،ويف الــرور تتــادى ،قائلــة

ومتكن ــه م ــن الصناع ــة  ،وخيل ــع ع ــى الن ــص ألوا ًن ــا
حيقـــق متاســـكه.ويظهر لنـــا تأثـــر الكاتبـــة بأســـلوب
القـــرآن الكريـــم الـــذي و ّظـــف الســـجع يف صياغـــة
اآليـــات املكيـــة خاصـــة ؛ فقـــد أتـــت مســـجوعة

قصـــرة ؛ ليكـــون وقعهـــا يف األســـاع أرسع وأكثـــر
انتظا ًمـــا.

متجن ًبــا ضــوء النجمــة )

مــن أســقطتك عــى ظهــري)
بمكــر )

( النجمــة التــي أظلــم ماحوهلــا ،واختفــت

واختفــى بريقهــا  ،فصمتــت مــن املفاجــأة )

( ســاحمني يــاريب  ،وأعــدين إىل بيتــي ومــكاين ،

ودخلــت يف ســجود عميــق ) .
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وهــذه املفارقــة يف الغلــق كــرت الرتابــة والتكرار
ٍ
جانــب
مــن جانــب ،وشــدّ ت انتبــاه املتلقــي مــن

ـص  ،ممــا حيقــق
خاصــا للنـ ّ
آخــر  ،وأوجــدت إيقا ًعــا ً

ـص بــه .
ـون ســطح النـ ّ
التامســك النــي ويلـ ّ
ج -املوازنة :

حريــر )

(من األعىل ! من األسفل )

(نفضــت الشــجرة أغصاهنــا  ،وبشــدة هــزّت

أوراقهــا )

( حتمل كومة غريبة  ،حتوي ضفادع كثرية) .

وكــا يبــدو مــن حتليــات البالغيــن فاملوازنــة

وهــي أن تكــون الفاصلتــان متســاويتني يف الــوزن

تتعلــق بالــوزن الرصيف للكلــات ال الــوزن العرويض،

فهــي شــبيهة بالــوزن الشــعري حيــث تعتمــد عــى

جمموعــة مــن الكلــات يف البنيــة الرصفية(اختصــت

تكــون بــن الكلــات ال األبيات(بودوخــة2018،م)،

بــا شــك إحــدى ظواهــر التناســب الصــويت التــي

دون التقفيــة (جــدوع2008،م،ص.)232:

تناســب احلــركات بالنســبة إىل الســكنات ،ولكنهــا
ومــن علــاء البالغــة مــن عدّ هــا أحــد أنــواع الســجع،

املوازنة)(القزويني1991،م.وعرفــه
وســاه (ســجع
ّ
ّ

بقولــه :أن تكــون الفاصلتــان متســاويتني يف الــوزن
دون التقفيــة) ،أو جــاء بمصطلــح آخــر (املامثلــة ) ،

بمعنــى أهنــا تتحقــق عــن طريــق متاثــل كلمتــن أو
بتكــرار البنيــة الرصفيــة يف الفواصــل خاصــة) ؛ وهــي
يمكــن إحلاقهــا بالــوزن العــرويض  ،وتــؤدي مــا

يؤديــه الــوزن مــن إيقــاع صــويت ،وجــرس موســيقي

مؤثــر ،فتضفــي عــى الــكالم رون ًقــا وهبــاء  ،ويعكــس
هــذا اإليقــاع تناســب النــص واعتدالــه ومتاســكه .

وهــذا النــوع مــن الــكالم أخــو الســجع يف املعادلــة
دون املامثلــة  ،وعــى هــذا يقــال ّ :
كل ســج ٍع موازنــة،
ٍ
وليــس ّ
أخــص مــن
فالســجع
موازنــة ســجعا ؛
كل
ُ
ُ
املوازنــة  ،ويمكــن أن تنــدرج املوازنــة يف إطــار

تركيبيــة ختتلــف يف مفرداهتــا وتتــوازى يف مكوناهتــا

ومــن املواضــع التــي جــاءت شــاهدً ا عــى هــذه

وقــد رشحــه ياكبســون بقولــه  « :هنــاك نســق

( كانــت فيــه نجمــة فريــدة ،يف عمــر الكــون مــا

يف مســتوى تنظيــم وترتيــب ال ُبنــى الرتكيبيــة ،ويف

(بعضها طويل ،وبعضها قصري )

النحويــة ،ويف مســتوى تنظيــم وترتيــب الرتادفــات

الســجع .

الظاهــرة اإليقاعيــة قوهلــا :
زالــت صغــرة )

(تتألــق بضــوء وبريــق  ،وتســكن يف بــرج مــن

د -التوازي الرتكيبي :

ويقصــد بالتــوازي الرتكيبــي  :تكــرار أنــاط

(لومتــان1995،م،ص.)129:

مــن التناســبات املســتمرة عــى مســتويات متعــددة:

مســتوى تنظيــم وترتيــب األشــكال واملقــوالت
املعجميــة ،ويف األخــر يف مســتوى تنظيــم وترتيــب
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تأليفــات األصــوات واهليــاكل التطريزيــة .وهــذا
النســق ي ِ
كســب األبيــات الشــعرية املرتابطــة بواســطة
ُ
كبــرا يف اآلن
وتنو ًعــا
التــوازي انســجا ًما
واضحــا ّ
ً
ً

( منكوشـــة لكنـــي مثمـــرة ! منفوشـــة لكنـــي

مقصــورا عــى اللغــة الشــعرية
وليــس التــوازي
ً

( األكثـــر ملعانًـــا ،األحســـن بري ًقـــا  ،واألكمـــل

نفسه»(ياكبســون1988،م،ص.)106:

فحســب؛ إنــا هنــاك أنـ ٌ
ـاط مــن النثــر األديب تتش ـكّل
وفــق مبــدأ االنســجام بالتــوازي ،فهــو عبــارة عــن

* ت ــوازي ت ــام يف زن ــة الوح ــدات وعدده ــا وهيئ ــة

ترتيبه ــا ويف الفاصل ــة  ،وم ــن ذل ــك :
مزهـــرة)
ضيـــاء )
ً

( بعضها طويل ،وبعضها قصري)
( جسمك كبري ،وعقلك صغري)

متاثــل أو تعــادل املبــاين أو املعــاين يف ســطور متطابقــة

( شحب ضياؤها  ،وذوى شعاعها) .

الكلــات ،أو العبــارات القائمــة عــى االزدواج الفنــي
وتســمى عندئـ ٍ
ـذ باملتطابقة أو املتعادلة أو املتوازية ســواء
يف الشــعر أو النثــر؛ فالتــوازي متاثــل وليــس تطابــق

(ياكبســون1988،م .الشــيخ1999،م،ص.)7:

يســمى بـــ ( االزدواج) ويقصــد بــه تــوازن
كــا
ّ

مجلتــن متتاليتــن تواز ًنــا عروض ًيــا ؛ بمعنــى أن إيقــاع
اجلملــة األوىل هــو إيقــاع اجلملــة الثانيــة ،فتكــون

* تــوازي بــن األجــزاء باالتفــاق يف زنــة وحداهتــا

ناقصــا  ،واالتفــاق يف الرتتيــب والفاصلــة :
اتفا ًقــا ً

عـــم
( إذا ســـارت تعـــاىل الصـــوت! وإذا وقفـــت ّ
الصمـــت )
متدحرجا كالكرة! مرس ً
ال أشواكه نافرة)
(
ً
(هل تفنى ؟ هل تصري ذكرى ؟ ) .

مثلهــا يف احلــركات والســكنات ،وتضفــي إيقا ًعــا

منتظــا عــى األذن؛ عــن طريــق النغــات املتســاوية
ً

(ســلطان1986،م).

فالتــوازي قائــم عــى التنســيق الصــويت عــن طريــق

توزيــع األلفــاظ يف العبــارة أو اجلملــة توزي ًعــا متك ًئــا
عــى اإليقــاع؛ ممــا ي ِ
النــص ُحســ َن الســبك،
كســب
ّ
ُ
وجــودة التأليــف ،وخفــة ًعــى األذن؛ تطــرب هلــا

نفــس الســامع .

وجــاء يف النــص بصــورة تســرعي االنتبــاه؛ حتــى

إن النــص يف جمملــه يــكاد يكــون جمموعــة مــن البنــى

* تـــوازي بـــن األجـــزاء باالتفـــاق يف الرتتيـــب
والفاصلـــة دون ِزنـــة الوحـــدات :
( فأقبلت تتهادى ،يف الرسور تتامدى )

( مج ــال وهب ــاء! ال ــكل س ــواء) ( ،س ــاحمني ي ــاريب،

وأع ــدين إىل بيت ــي)

(ت ــدور وت ــدور ...كغامم ــة م ــن ن ــور ) ( ،حس ــنها

ّ
وض ــاء  ،ونوره ــا ذو هب ــاء )

املتوازيــة ،وهــي عــى النحــو التــايل :
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(انرشحت أساريرها  ،ملعت عيناها ) .

* التــوازي باالتفــاق يف ترتيــب الوحــدات فقــط
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وورد يف القصة يف األمثلة التالية فقط :

دون الفاصلــة :

(ذهب املساء ،وجاء الصباح )

( أشــجار خــراء ،وأخــرى صفــراء ومحــراء،

( نور يلمع  ،وصوت يرعد)

( وحــرات عجيبــة غريبــة  ،صغــرة وكبــرة ،

( ترتفع حينًا  ،وهتبط أخرى)

( ملكة هي يف السعادة ،ملكة هي يف التواضع)

(اليســر كالقنفــذ ! وال يطــر كالبومــة! وال يقــف

بعضهــا طويــل  ،وبعضهــا قصــر !)
تــدب أو تقفــز أو تطــر )

( فــإذا هــو خملــوق صغــر  ،لــه أنــف صغــر،

كالشــجرة ) .
ٍ
وتــدل هــذه اجلمــل املتوازيــة عــى آداء متفــق ،
ٍ
وصياغــة هندســية مقنعــة  ،قامــت عــى التناســق

القنفــذ والبومــة والشــجرة ! ) .

توظيــف مفــردات جديــدة مرتابطــة فيــا بينهــا دالل ًيــا،

قائمــة عــى التنغيــم الصــويت  ،متسلســلة بأكملهــا،

الوضعــي -املــكاين -والصــويت  ،وعملــت عــى
حمافظــة عــى التقســيم الصــويت الداخــي ؛ ممــا يعطــي

ـص  ،وجتعلــه بأكملــه يــكاد يكــون
دفعــة إيقاعيــة للنـ ّ
جمموعــة مــن البنــى املتوازيــة مــا يشــبه األزواج مــن

األعمــدة التــي يقــام عليهــا البيــت  ،أو حلقــات

متّصلــة مــن حلقــات السلســلة  ،وهــذا جيعلهــا معلـ ًـا
ها ًمــا مــن معــامل ترابــط النــص ومتاســكه وتناســقه .
هـ -حسن التقسيم:

وعينــان صغريتــان  ،ويغطيــه الشــوك )

( فجعلــت تفكــر حائــرة  :مل َ غضبــوا مجيعهــم !

إذ نلحــظ أن هــذه الشــواهد ماهــي إال وقفــات

واجلمــل متوازنــة متوازيــة  ،وهــذا التــوازن والتــوازي

جــاء مــن تقســيم اجلمــل  ،وبــا شــك فالتقســيم
اجلمــي يــدل عــى قــدرة الكاتبــة البارعــة يف بنــاء هــذه

اجلمــل والتناســق بــن أجزائهــا  ،كــا أن اســتخدامها

لــواو العطــف بــن هــذه التقســيامت ُيص ِّعــد وتــرة
النــص وجيــذب
اإليقــاع ،ويدعــم االســتمرارية يف
ّ
املتلقــي .

ثالثـًا  :اإليقاع الصويت الداليل :

ويقصــد بــه  :أن يســتويف املتكلــم أقســام املعنــى

ٌ
آخــذ فيــه (مطلــوب2006،م ،ج،2:
الــذي هــو
ص.)329 :

ـم عــى تقســيم اجلمــل ،
وهــذا النمــط البالغــي قائـ ٌ

ويــدث تناغـ ًـا
ومالحظــة التــوازن والتــوازي بينهــاُ ،
موســيق ًيا مــن التوافــق الصــويت املنبعــث مــن هــذا

التقســيم (الشــيخ1999،م،ص.)46:

ويقــوم عــى توظيــف املعنــى مــن حيــث اإليقــاع

والتنغيــم الصــويت واملوســيقي معتمــدً ا عــى التقابــل

والتــوازي املعنــوي املبنــي عــى التضــاد بــن األلفــاظ

ـمى بـــ
املفــردة ً ،
وأيضــا اجلمــل املركبــة  ،وهــو مــا ُيسـ ّ
(إيقــاع التقابــل) .

فــإذا كان التقابــل (التضــاد) يف البالغــة القديمــة
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ِ
حمســنات املعنــى وممــا يتنــاول يف
حليــة لفظيــة مــن ّ

( ذهب املساء  ،وجاء الصباح )

مــن اإليقــاع يســم األعــال الفنيــة عــى اختالفهــا

( نور يلمع  ،وصوت يرعد)

(جسمك كبري ،وعقلك صغري)

بــاب البديــع  ،فإنــه يف الــدرس اللغــوي احلديــث نــوع

بحركــة أو انتقــال مــن املعنــى إىل ضــده  ،يشــبه
االنتقــال مــن إيقــاع إىل إيقــاع يضــاده  ،ويســهم هــذا

يف االنســجام املتجانــس للبنــاء الصــويت ككل .

( مــا أنــا إال نجمــة صغــرة ! مــا أنــت إال عجــوز

نائــم ) .

ـون اإليقاعــي وقدرتــه
كــا الخيفــى أثــر هــذا اللـ ّ

* تقابل السلب واإلجياب :

( من يراها يظنها ترقص ! ولكنها ال ترقص)

عــى اإلحيــاء وإثــارة االنفعــال لــدى املتلقــي ،مــن
خــال اجلمــع املفاجــئ بــن وحدتــن متقابلتــن،
ٍ
ٌ
وتــواز داليل ُيف ِّعــل الرســالة
جتــادل
ينتــج عنــه

اإلقناعيــة التــي يقدمهــا صاحــب اخلطــاب .
ٍ
بعــدد مــن
وقــد حشــدت الكاتبــة النــص
املتقابــات جــاءت عــى النحــو التــايل :
* تقابل املفردات :

( حــرات غريبــة صغــرة وكبــرة )  ( ،كلــا

ارتفعــت وقعــت ) (،مــن البدايــة حتــى النهايــة)

(الليــل كــا النهــار)  (،حملقــات يف الــرق والغــرب)،

( وهــي بــن الســاء واألرض)( ،مــن ذلــك الزمــن

( أطــر وارتفــع ! لكــن أمــام هــذا اجلبــل الــذي

اليطــر وال يرتفــع )
( ِ
أنت من وقع  ،وليس أنا ) .

ونلحــظ أن هــذه املتقابــات تقــوم عــى التوحيــد

بــن النّوافــر وصهــر األضــداد  ،والتآلــف يف اإليقــاع،
وهــذا العــرض احلركــي املتعاكــس داخــل النــص لــه

النــص وترابطــه ،كــا أن اإليقــاع
دوره يف متاســك
ّ
العقــي والصــويت حيــدث نو ًعــا مــن التأثــر باملنطــق

واإليقــاع .

البعيــد إىل اآلن )  (،بعضهــا طويــل وبعضهــا قصــر)،

( مــن األعــى! مــن األســفل) (،ترتفــع حينًــا وهتبــط

أخــرى) (،تــدب أو تقفــز أو تطــر )  (،كان ضياؤهــا
خيفــت) (،اليســر كالقنفــذ  ،واليطــر كالبومــة ).
* تقابل اجلمل :
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خامتة :

اللغــة العربيــة بطبيعتهــا لغــة إيقاعيــة ،لــذا جــاء

القــرآن الكريــم متمثـ ً
ـا هــذه الصفــة ،وحم ّقـ ـ ًقا هلــا،

فقــد تفـ ّـرد ببنيــة إيقاعيــة مجاليــة ال تــأيت عــى وتــرة
واحــدة؛ وتعنــي باإليقــاع كل مــا حيــدث نغـ ًـا صوت ًيــا

ـم
( كلــا ســارت تعــاىل الصــوت ! وإذا وقفــت عـ ّ
الصمــت )

مؤثـ ًـرا  ،وهــو وجــه مــن التــوازن والنظــام والتناغــم ،

ومتكــن براعتــه يف إنشــاء أزواج مــن الكلــات بينهــا

ونظــرا للطبيعــة
جتانــس صــويت يــؤدي إىل املعنــى ؛
ً
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وقد خرجت الدراسة بالنتائج التالية :

مترســت عــى فنيــة تعــادل
الرتكيبيــة للعربيــة فقــد ّ

األصــوات وتوازهنــا ،والرقــة يف جتانــس ألفاظهــا ،

 1.ظواهــر البديــع يف جمملهــا عنــارص إيقاعيــة

النصيــة أن وظيفــة
وقــد أكّــدت الدراســات ّ

اجلــال يف فــ ّن القــول بمختلــف أشــكاله ،

اهتــم هبــا البالغيــون يف تناوهلــم ملظاهــر
ّ

املــؤدي إىل االنســجام .

النــص ألهنــا أدوات
اهتــم هبــا علــاء
بينــا
ّ
ّ

التعبــر البليــغ ال تنتهــي عنــد الداللــة املعنويــة

وآليــات حتقــق التامســك النــي .

لأللفــاظ والعبــارات  ،بــل تضــاف إىل هــذه

 2.إن موســيقى اإليقــاع الصــويت يف القصــة كان

يكمــل هبــا األداء الفنــي
الداللــة مؤثــرات أخــرى ُ

التحــرر مــن التوتــر
هلــا تأثــر إجيــايب عــى
ّ

ومنهــا اإليقــاع الصــويت للكلــات والعبــارات؛

والقلــق لــدى الطفــل ،كــا أهنــا تثــر االنتبــاه

فالبنيــة اإليقاعيــة تُعــدّ مــن أهــم الوســائط التــي

واليقظــة لديــه إذ يتجــاذب فيهــا احلــي مــع

ـي الف ّعــال واملؤثــر ،ممــا
ينعقــد هلــا دور اإلقنــاع النـ ّ

الفكــري ممــا رفــع مــن كفــاءة التعبــر يف

يســاعد عــى اســتقرار الفكــرة لــدى املتلقــي  ،ويقــوم

القصــة .

بمهمــة التوظيــف الصــويت يف البنــاء الفنــي  ،ويدعــم

3.عمــدت الكاتبــة إىل تقديــم خطــاب متامســك

ـص بأكملــه  ،وهــو مــا يؤيــده
اســتمرارية وترابــط النـ ّ

ومرتابــط مــن خــال االتــكاء عــى آليــات

نــص
قــول حممــد خطــايب  « :لكــي يكــون ألي
ّ
نصيتــه ينبغــي أن يعتمــد عــى جمموعــة مــن الوســائل
ّ

صوتيــة إيقاعيــة متنوعــة هــي:

الشــاملة» (خطــايب2006،م،ص. )13:

واجلنــاس) .

* لفظيــة تتمثــل يف (التكــرار ،والــرادف،

اللغويــة التــي ختلــق النصيــة  ،وتســهم يف وحدتــه
وال خيفــى أمهيــة حتقــق اإليقــاع الصــويت يف

* تركيبيــة تتمثل يف ( الســجع ،والتســميط،

شــديد احلساســية نحــو املوســيقى بصــورة عامــة ،

* دالليــة تتمثــل يف (التقابــل) ؛ وعملــت

واملوازنــة ،والتوازي ،وحســن التقســيم).

قصــص األطفــال خاصــة؛ فالطفــل بطبيعتــه

عــى اســتثامرها جلــذب املتلقــي (الطفــل)،

والســتخدام املوســيقى يف أثنــاء رسد القصــة أثــره

وزيــادة األثــر التفاعــي لرســالتها ،فــكان

الفاعــل يف حتقيــق أهدافهــا  ،وإحــداث التفاعــل

اإليقــاع فيهــا صــدى للمعنــى .

املنشــود بــن الطفــل والقصــة؛ فاألطفــال الصغــار

4.براعــة الكاتبــة يف اســتثامر موســيقى اللغــة

إيقاعيــون بالفطــرة ؛ يســتميل ســمعهم النغــم ،

أســهم يف حتقيــق القصــة ألهدافهــا ،ممــا

ويســتهوهيم اإليقــاع املوســيقي ( أمحــد2004،م،

ســريب الطفــل عــى الــذوق اجلــايل الرفيــع،

ص.)124 :
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واللغــة العذبــة اجلميلــة  ،فح ّقــق يف حبكــة

عــى أداء متفــق  ،وصياغــة هندســية مقنعــة .

 5.أثبــت املنهــج اإلحصائــي غلبــة اســتخدام

النــص  ،فنتــج عنــه
والتمــوج الصــويت يف
ّ
ّ
جتــادل وتـ ٍ
ـواز داليل ُيف ّعــل الرســالة اإلقناعيــة

	10.خلــق التقابــل الــداليل نو ًعــا مــن اإليقــاع

القصــة التشــويق وجــذب املتلقــي .

اإليقــاع الصــويت اللفظــي إذ بلــغ ()125

التــي يقدمهــا صاحــب اخلطــاب  ،وحيــدث

موض ًعــا؛ وهــو حيقــق درجــة تواصليــة أعــى

نو ًعــا مــن التأثــر باملنطــق واإليقــاع ممــا جيعــل

مــع املتلقــي.

النــص أكثــر متاســكًا .
ّ

ـص،
دورا حمور ًيــا يف النـ ّ
6.جــاء التكــرار مؤد ًّيــا ً
املكــرر ،
فهــو يســ ِّلط الضــوء عــى العنــر
ّ

	 11.حقــق اإليقــاع الصــويت بكافــة أشــكاله

املتلقــي  ،ممــا حيقــق مهمــة ثنائيــة يف تشــكيل

ـص  ،وصنــع
املتلقــي  ،ودعــم اســتمرارية النـ ّ

تشــاك ً
النــص لفــت االنتبــاه وجــذب
ال يف
ّ

النــص ويف ذهــن
وجيعلــه العنــر الســ ِّيد يف
ّ

ملتحــا .
خطا ًبــا
ً

بنيــة النــص الســطحية  ،وبنيــة املضمــون،
ويصنــع حالــ ًة مــن التواصــل واإليقــاع

املســتمر يف النــص  ،الســيام التكــرار يف

املصادر واملراجع:

قصــص األطفــال يزيــد مــن قــوة التأثــر،

ً
أوال/املراجع العربية :

ويمهــد لوضــوح املعــاين .
ّ

ـون اجلنــاس بــن الكلــات سالســل صوت ّية
7.كـ ّ
متوازنــة ومتفقــة  ،خلقــت نو ًعــا من التشــاكل
اللفظــي ،وإيقا ًعــا لــدى املتلقــي شــدُّ النــص

ـوى متاســكه .
وقـ ّ

8.إن تتابــع سالســل الســجع داخــل النــص
و ّفــر إيقا ًعــا متشــابكًا مجي ـ ً
ا يف الذهــن  ،ممــا

يدفــع امللــل عــن املتلقــي؛ فيتعلــق بــه ،ويتدبــر

معنــاه ؛ ويضمــن نجــاح الرســالة التواصليــة.

 9.إن بنيــة التــوازي الرتكيبــي يف النــص حافظت
عــى التقســيم الصــويت الداخــي  ،وأعطــت
للنص ،إذ تــدل اجلمــل املتوازية
دفعــة إيقاعيــة ّ

أبــو زنيــد ،عثــان 2010(.م) .نحــو النــص  :إطــار نظــري
ودراســات تطبيقيــة .ط ،1.األردن :عــامل الكتــب
احلديــث.
أبــو زيــد ،أمحــد1992(.م) .التناســب البيــاين يف القــرآن:
دراســة يف النظــم املعنــوي والصويت.الربــاط :منشــورات
كليــة اآلداب.
أمحــد  :ســمري عبدالوهــاب2004(.م) .قصــص وحكايــات
األطفــال وتطبيقاهتــا العمليــة .ط ،1.األردن :دار
املســرة .
بحــري ،ســعيد حســن 2004(.م) .علــم لغــة النــص املفاهيــم
واالجتاهــات  .مــر :مؤسســة املختــار.
ابــن األثــر ،ضيــاء الديــن اجلــزري1998(.م) .املثــل الســائر
يف أدب الكاتــب والشــاعر .ط ،1.لبنــان :دار الكتــب
العلميــة.
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بــن ســامة ،نــادرة 2016(.م) .مظاهــر النغميــة يف العربيــة
الفصحــى خصائصهــا ومعاجلاهتــا .ط ،1.تونــس :الــدار
املتوســطية للنــر.
بودوخــة ،مســعود 2018(.م)  .البالغــة العربيــة وتطورهــا.
ط ،1.األردن :مركــز الكتــاب األكاديمــي .
جــدوع ،عــزة حممــد2008(.م) .البديــع دراســة يف البنيــة
والداللــة .ط ،1.الريــاض  :مكتبــة الرشــد.
احللــوة ،نــوال إبراهيــم 2012( .م) .التطريــز الصــويت لســطح
النــص .منشــورات جممــع اللغــة العربيــة عــى الشــبكة
العامليــة .
محــداوي ،مجيــل2015(.م) .حمــارضات يف لســانيات النــص.
ط ،1.املغــرب :مكتبــة املثقــف .
حنــون ،مبــارك .يف التنظيــم اإليقاعــي للغــة العربيــة .الربــاط:
دار األمــان.
احلــويل ،فيصــل حســان2015(.م) .التكــرار يف الدراســات
النقديــةبــناألصالــةواملعــارصة.األردن:داراليــازوري.
خطــايب  ،حممــد 2006(.م)  .لســانيات النــص :مدخــل إىل
انســجام اخلطــاب .ط ،2.املغــرب :املركــز الثقــايف
العــريب.
دي بوجرانــد :روبــرت دي2007(.م) .النــص واخلطــاب
واإلجــراء .ط ،2.القاهــرة  :عــامل الكتــب .
الز َّنــاد ،األزهــر1993(.م) .نســيج النــص :بحــث يف مــا يكــون
نصــا .ط ،1.املغــرب :املركــز الثقــايف العــريب.
بــه امللفــوظ ً
ســلطان ،منــر1986(.م) .البديــع تأصيــل وجتديــد.
اإلســكندرية  :منشــأة املعــارف.
الشــيخ ،عبدالواحــد حســن 1999(.م) .البديــع والتــوازي.
ط ،1.مــر  :مكتبــة اإلشــعاع الفنيــة
صالــح ،عبدالفتــاح1985( .م) .عضويــة املوســيقى يف النــص
الشــعري احلديــث .األردن :مكتبــة املنــار.
عبدالكريــم ،مجعــان2009(.م) .إشــكاالت النــص :دراســة
لســانية نصيــة .ط ،1.الريــاض :النــادي األديب .
عبداملجيــد ،مجيــل 1998(.م) .البديــع بــن البالغــة العربيــة
واللســانيات النصيــة .مــر  :اهليئــة املرصيــة العامــة
للكتــاب .
عبيــد ،حممــد صابــر(2001م) .القصيــدة العربيــة احلديثــة بــن
البنيــة الدالليــة والبنيــة اإليقاعيــة .دمشــق  :منشــورات

احتــاد الكتــاب العــرب .
العســكري ،أبوهــال احلســن1998(.م) .كتــاب الصناعتــن
الكتابــة والشــعر .بــروت :املكتبــة العرصيــة .
العمــري ،عبــداهلل بــن عبدالوهــاب2013(.م) .اخلطــاب يف
قصــص األطفــال الســعودية .الريــاض :منشــورات
كــريس األدب الســعودي بجامعــة امللــك ســعود.
العمــري ،حممــد 2001(.م)  .املوازنــات الصوتيــة .املغــرب :دار
أفريقيــا الــرق .
عيــاد ،شــكري1978(.م)  .موســيقى الشــعر العــريب ط،2.
مــر :دار املعرفــة .
فاخــوري ،حممــود1996(.م) .موســيقى الشــعر العــريب.
ســوريا :منشــورات جامعــة حلــب كليــة اآلداب.
الفقــي ،صبحــي إبراهيــم2009(.م) .علــم اللغــة
النــي :دراســة تطبيقيــة عــى الســور املكيــة .ط،1.
القاهــرة  :دار قبــاء .
القزوينــي ،جــال الديــن 1991(.م) .اإليضــاح يف علوم
البالغــة .ط ،2.بــروت :دار ومكتبــة اهلالل .
الشــن ،عبدالفتــاح أمحــد1999(.م) .البديــع يف ضــوء
أســاليب القــرآن  .القاهــرة  :دار الفكــر العــريب .
املتــوكل ،أمحــد2001(.م) .قضايــا اللغــة يف اللســانيات
الوظيفيــة :بنيــة اخلطــاب مــن اجلملــة إىل النــص.
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فعالية نموذج تدريسي مقترح في التاريخ قائم على التعلم السريع
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جامعة حفر الباطن

(قدم للنشر يف1439/1/22هـ ،وقبل للنشر يف 1439/8/2هـ)
ملخ ــص البح ــث :ه ــدف البح ــث إىل التع ــرف ع ــى فعالي ــة اس ــتخدام نم ــوذج تدري ــي مق ــرح ملق ــرر التاري ــخ قائ ــم ع ــى التعل ــم الرسي ــع لتنمي ــة امله ــارات االجتامعي ــة
والتنظي ــم ال ــذايت ل ــدى تالمي ــذ الص ــف األول املتوس ــط .وتكون ــت عين ــة البح ــث األساس ــية م ــن ( )60تلمي ــذا م ــن تالمي ــذ الص ــف األول املتوس ــط بمدرس ــة جاب ــر ب ــن
عب ــد اهلل املتوس ــطة ـ إدارة التعلي ــم بحف ــر الباط ــن ،ت ــم اختياره ــم بطريق ــة عش ــوائية .وت ــم اس ــتخدام تصمي ــم ش ــبه جتريب ــي م ــن جمموعت ــن؛ إحدامه ــا ضابط ــة ،واألخ ــرى
جتريبي ــة ،ولتحقي ــق اهل ــدف م ــن البح ــث ت ــم اع ــداد وح ــدة « حي ــاة النب ــي (ﷺ) يف املدين ــة » م ــن املنه ــج املق ــرر وف ــق النم ــوذج التدري ــي املق ــرح يف ص ــورة س ــجل نش ــاط
التلمي ــذ ودلي ــل املعل ــم  ،ك ــا ت ــم إع ــداد مقي ــاس امله ــارات االجتامعي ــة ومقي ــاس التنظي ــم ال ــذايت واختب ــار حتصي ــي ،وت ــم التحق ــق م ــن تكاف ــؤ جمموعت ــي البح ــث م ــن
خ ــال تطبي ــق االختب ــار التحصي ــي ومقي ــاس امله ــارات االجتامعي ــة ومقي ــاس التنظي ــم ال ــذايت تطبيق ــا قبلي ــا ،حي ــث وج ــدث الف ــروق ب ــن جمموعت ــي البح ــث غ ــر دال ــة
إحصائي ــا  ،ث ــم ت ــم تدري ــس الوح ــدة وف ــق النم ــوذج التدري ــي املق ــرح للمجموع ــة التجريبي ــة ،بين ــا درس ــت املجموع ــة الضابط ــة بالطريق ــة املعت ــادة .وق ــد كش ــفت نتائ ــج
البح ــث ع ــن فعالي ــة النم ــوذج التدري ــي املق ــرح القائ ــم ع ــى التعل ــم الرسي ــع يف تنمي ــة امله ــارات االجتامعي ــة والتنظي ــم ال ــذايت والتحصي ــل ل ــدى تالمي ــذ الص ــف األول
املتوس ــط.
كلامت مفتاحية :التعلم الرسيع  ،املهارات االجتامعية  ،التنظيم الذايت  ،تدريس التاريخ.
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Abstract: The purpose of this research is to identify the effectiveness of using a proposed teaching model in history based on Accelerated Learning for the
development of social skills and self-regulation among Grade Seven students. The research sample comprised 60 grade seven students randomly selected from Jabir
Bin Abdullah Intermediate School, Department of Education in Hafr Al-Batin. Semi-experimental design of two groups was used; control group and experimental
group. In order to achieve the objective of the research, a unit was prepared according to the proposed teaching model in the form of a student’s activity and the
teacher’s guide. Further, social-skills scale, self-regulation scale and achievement test were prepared. The research study made sure of the equality of the two groups
through social-skills scale, self-regulation scale and achievement and found insignificant statistical differences between the two groups. The unit was taught for the
experimental group according to the proposed teaching model which based on Accelerated Learning and taught traditionally to the control group. The results of the
study show the effectiveness of using such a model on the development of social skills, self-regulation and achievement among grade seven students.
Keywords: Accelerated learning - Social Skills - Self-Regulation - Teaching History.
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مقدمة:

مراحلــه ،ويزودنــا بدراســة الثقافــات واالختالفــات

تشــهد األلفيــة الثالثــة تطــورا شــامال -يف شــتى

بــن املجتمعــات ،ويســعى إىل زيــادة وعــي املتعلمــن

بتقــدم كبــر يف تقنيــة االتصــاالت ،والتــي أثــرت ومــا

يف جمتمعهــم ،وزيــادة وعيهــم بمكانــة جمتمعهــم يف

مياديــن املعرفــة العلميــة والتكنولوجية-مدعومــا
تــزال تؤثــر بشــكل واضــح يف حيــاة األفــراد يف خمتلف
جوانــب احليــاة .وعليــه فــإن دور املؤسســات الرتبويــة
يــزداد خاصــة يف تنميــة قــدرات املتعلمــن املعرفيــة
والوجدانيــة واملهاريــة ملواكبــة هــذا التطــور العاملــي،

كــا يفــرض هــذا عــى الرتبيــة أن تتــواءم مــع هــذه
املتغــرات لكــي توجــد العقــل املبــدع الفعــال القــادر

عــى التعامــل والتفاعــل مــع املتغــرات املتعــددة التــي

يفرضهــا هــذا العــر ومســتحدثاته (اجلهــوري،

2009م ،ص.)46:

بدورهــم الســيايس واالقتصــادي والثقــايف واإلنســاين

العــامل (اخلريشــة1998 ،م).

وتلعــب مناهــج التاريــخ دورا كبــرا يف إظهــار

أثــر التطــور املســتمر يف مجيــع جوانــب احليــاة ســواء

أكانــت اجتامعيــة أم سياســية أم اقتصاديــة ،والعمــل
عــى مواكبــة التطــورات املعرفيــة يف حقــل العلــوم
االجتامعيــة والرتبويــة (العــاري1995 ،م).

وتعــد املهــارات االجتامعيــة مهــارات حياتيــة

حيتاجهــا النــاس كافــة؛ لــذا ينبغــي إكســاهبا وتنميتهــا
لــدى املتعلمــن يف مراحلهــم الدراســية مجيعــا حتــى

ومناهــج الدراســات االجتامعيــة عمومــا  ،ومناهج

يكونــوا أكثــر تفاعــا مــع العــامل املحيــط هبــم،

ومفكريــن ،وجيــب أن تعلمهــم كيــف يتحملــون

املحيــط الــذي يعيــش فيــه ليصبــح متكيفــا اجتامعيــا.

التاريــخ جيــب أن تعلــم األبنــاء أن يكونــوا نشــطني
املســؤولية االجتامعيــة والشــخصية ،وكيف يشــركون

بفاعليــة يف اجلامعــات ،وتزودهــم بالفــرص الفعالــة

التــي متكنهــم مــن اســتعامل املهــارات واملعــارف يف
جمــاالت احليــاة احلقيقيــة ).(Shumer, 1999

ولكوهنــا تلعــب دورا أساســيا يف توافــق الفــرد مــع

ولقــد زاد االهتــام باملهــارات االجتامعيــة منــذ

ســبعينيات القــرن املــايض؛ نتيجــة تطــور تطبيقــات
النظريــات االجتامعيــة يف علــم النفــس ،وملــا هلــا مــن

أمهيـ�ة حاسـ�مة يف الصحـ�ة العقليـ�ة والنفسـ�ية للفـ�رد.

وتســعى مناهــج التاريــخ أيضــا إىل تعليــم التالميــذ

ويســهم اكتســاب الفــرد للمهــارات االجتامعيــة

واملعتقــدات واالجتاهــــات واملواقــف ،كــا تســعى

النفــس؛ حيــث تــزداد ثقتــه بنفســه ،وجتعلــه يشــارك

املجموعــــات الثقافيــــة واالجتامعيــــة األخــرى

والتمتــع بصحــة نفســية جيــدة ( فــرج2003 ،م).

تقديــر الــذات وأنــاط احليــاة والقيــم واآلراء واألفكار

إىل تعليمهــم تراثهــم ،وكيــف يقــــدرون وحيرتمون

) ،(Escamilla, 1992إذ إنــه يــدرس املايض يف خمتلف

يف حتقيــق قــدر كبــر مــن االســتقالل واالعتــاد عــى
اآلخريــن أنشــطتهم بــا حيقــق لــه االســتمتاع باحليــاة،
وقــد اهتمــت بعــض الدراســات بالتعــرف عــى

128

إبراهيم رزق  :فعالية منوذج تدريسي مقترح يف التاريخ قائم على التعلم السريع لتنمية املهارات االجتماعية والتنظيم الذايت.....

178-127

فعاليــة برامــج مقرتحــة أو إســراتيجيات تدريــس

املتعلمــن لذاهتــم بــا يمكنهــم مــن اكتســاب املعرفــة

املقص��ود (1995م) والتــي اســتهدفت التعــرف

ويعــد التنظيــم الــذايت مــن أكثــر املوضوعــات

حمــددة يف تنميــة املهــارات االجتامعيــة كدراســة عبــد

ع�لى فعالي��ة إس�تراتيجيات متكامل�ةـ يف تعلــم بعــض
املهــارات االجتامعيــة لــدى تالميــذ الصــف األول

األس��ايس  ،ودراس��ة حمم��ود (1997م) والتــي

تناولــت مــدى فعاليــة برنامــج إرشــادي لتنميــة
بع��ض امله��ارات االجتامعي��ة لـ�دى أطفاــل املرحلــة
االبتدائي��ة ،ودراس��ة يوس��ف (1998م) والتــي

اســتهدفت التعــرف عــى فعاليــة برنامــج إرشــادي
لتنميــة بعــض املهــارات االجتامعيــة لــدى األطفــال
ذوي اإلعاق��ة البرصي��ة  ،ودراس��ة حمم��د (1999م)

والتــي اســتهدفت التعــرف عــى فاعليــة جمموعــة

مــن األنشــطة الوظيفيــة لتنميــة مهــارات احلــوار

ل��دى تالميــذ املرحلــة اإلعداديــة  ،ودراســة عبــد
العزيـ�ز(2005م) والتــي اســتهدفت حتديــد أثــر
اســتخدام أســلوب لعــب الــدور واملحــاكاة يف
تدريــس التاريــخ عــى التحصيــل وتنميــة بعــض
امله��ارات االجتامعي��ة لدــى تالميذــ املرحلــة
اإلعدادي��ة  ،ودراس��ة احل�صري (2005م) والتــي

اســتهدفت التعــرف عــى فعاليــة برنامــج مقــرح قائــم

عــى األنشــطة يف تنميــة بعــض املهــارات االجتامعيــة
لتالميــذ املرحلــة اإلعداديــة .

وتكاملهــا واســرجاعها (.)Gonzalez, S. et al. 2009
التــي تلقــى قبــوال يف جمــال التعلــم ،حيــث يكــون
املتعلــم مشــاركا بصــورة إجيابيــة وفعالــة يف تعلمـــــه،

ويزيــد مــن درجــة اعتــاده عــى نفســه يف عمليــة

التعلــم ).(Vrgut, 2008, p.12

وقــد أكــدت عــدة دراســات عــى أمهيــة التنظيــم

الــذايت بالنســبة للمتعلمــن ،وأن املتعلــم املنظــم ذاتيــا

يظهــر مزيــدا مــن الوعــي بمســؤوليته عــن تنظيــم التعلــم
لديــه ليصبــح ذا معنــى ،ومراقبــة أدائــه الــذايت ( كــال،

2003م ،ص)367 :؛ )،(Baker, et al., 2009. p. 303
ممــا يفــرض تغيــر دور املعلــم مــن املهيمــن وامللقــن
إىل املوجــه واملرشــد وامليــر ،واملتعلــم مــن متلقــي

ســلبي إىل متفاعــل ونشــط وباحــث ومتواصــل،

وبالتــايل تغيــر شــكل ومضمــون العمليــة التعليميــة
مــن إرســال وتلقــي إىل اتصــال وتفاعــل ،ويتضــح

أمهيــة ذلــك أيضــا يف ظــل التغــرات املتالحقــة يف

شــتى جمــاالت احليــاة ومــا تبعهــا مــن ثــورة معلوماتية

وتكنولوجيــة.

وإذا كانــت العمليــة الرتبويــة منظومــة ذات

حلقــات مرتابطــة ومتفاعلــة يؤثــر بعضهــا عــى بعــض
ويتأثــر بــه ،وتشــتمل هــذه احللقــات عــى األهــداف

وال تقــل مهــارات التنظيــم الــذايت أمهيــة يف القــرن

الرتبويــة  ،وحمتــوى املناهــج الدراســية ،وأســاليب

يؤكــد علــاء النفــس الرتبويــون عــى أمهيــة تنظيــم

التقويــم الرتبــوي ،فــإن أي حتديــث يف أحــد هــذه

احلــادي والعرشيــن عــن املهــارات االجتامعيــة؛ حيــث

التعليــم والتعلــم ،والوســائل التعليميــة ،ونظــم
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املكونــات يؤثــر يف املكونــات األخــرى  ،وأســاليب

للمــخ بعكــس التدريــس املعتــاد الــذي يفــرض فيــه

التعليميــة ،إال أنــه يــكاد يكــون أكثــر هــذه احللقــات

املــراد تعلمهــا ،كــا أنــه يســتخدم فيــه أحــد نصفــي

التعليــم والتعلــم متثــل إحــدى حلقــات املنظومــة

أثــرا يف املنظومــة كلهــا؛ باعتبــاره املكــون الــذي حيــول
األهــداف واملحتــوى إىل ممارســات ونواتــج  ،ومــن

هنــا يعــد تطويــر أســاليب التعليــم والتعلــم مدخــا

لتطويــر النظــام التعليمــي بــأرسه وعالجــا للكثــر
مــن املشــكالت الرتبويــة.

أن التعلــم حيــدث بالرتكيــز وباإلعــادة املتكــررة للــادة
الدمــاغ فقــط ( ،)Rose, 1987وقــد ســاعدت ثالثة

اجتاهــات يف نمــو وظهــور هــذا املفهــوم وهــي:

االجتــاه األول ـ اهتــام علــاء النفــس بالبحــث

عــن الطريقــة التــي يتعلــم هبــا اإلنســان ،واكتشــاف
الكيفيــة التــي يعمــل هبــا املــخ البــري ،وأهــم

وتشــر الدراســات إىل أن كل فــرد قابــل للتعلــم،

احلقائــق التــي مــن شــأهنا أن تــرع ،وتســاعد عــى

وكل متمكــن قابــل لإلبــداع إذا مــا توافــرت لــه

االجتــاه الثــاين ـ قيــام عــامل النفــس البلغــاري

وكل متعلــم قابــل للوصــول إىل مســتوى التمكــن،

إس�تراتيجيات وأســاليب التدريــس املناســبة (النــادي،

2009م ،ص.)315 :

حفــظ املعلومــات يف الذاكــرة.

لوزانــوف  Lozanovبمجموعــة مــن التجــارب
حــول التعلــم بمصاحبــة أصــوات الطبيعــة

ويف ظــل ذلــك زادت احلاجــة إىل توظيــف

واملوســيقى ،بينــت أن التعلــم املصاحــب لتلــك

واالنتقــال مــن حالــة الســلبية واخلمــول إىل وضعيــة

االجتــاه الثالــث ـ ظهــور نظريــة هــوارد جاردنــر

إســراتيجيات وأســاليب تعتمــد عــى إثــارة التفكــر،
النشــاط واحليويــة بحيــث يكــون للمتعلــم الــدور

اإلجيــايب يف عمليــة التعلــم ،ويظهــر التعلــم الرسيــع

كأحــد األســاليب الــذي يؤكــد عــى ذلــك ،حيــث إنه
يــزود املتعلــم بخــرات تعلــم نشــطة وممتعــة وتعاونيــة
ومغذيــة ومرحــة ،وهــو يســعى لتقديــم بيئــة تعلــم

غني��ة التن��وع تناســب كل أنــاط التعلــم (اللحيــاين،

2012م ،ص.)3 :

األصــوات كان أرسع وأفضــل.

 Howard Gardnerيف الــذكاء التــي مــن خالهلــا

تــم تصنيــف الــذكاء إىل ثامنيــة جمــاالت خمتلفــة،
ومــن ثــم لفتــت تلــك النظريــة اهتــام باحثــي التعلــم

الرسيــع إىل أن هنــاك طريقــة مفضلــة لتعلــم كل فــرد

مـ�ن شـ�أهنا أن حتسـ�ن مـ�ن عمليـ�ة التعلـ�م ورسعتهـ�ا

(املحبــوب وآخــرون2002 ،م ،ص.)74 :

وقــد توجــت كل هــذه اجلهــود بتأســيس مجعيــة

فضــا عــن أن األســاليب املتبعــة يف التعلــم

التعليمـــــ والتعلــم املتســــارع The Society for

واســتخدام لــكل مــن النصــف األيمــن واأليــر

يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة يف عــام 1975م،

الرسيــع تســاعد عــى اســتقبال عقــي نشــط،

)Accelerative Learning and Teaching (SALT
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واملحبــوب2010 ،م).

الــدويل للتعلــم » The International Alliance for

وقــد قــام ) (Brenznits., 1997بإجــراء دراســة

مــن مجيــع أنحــاء العــامل  ،ومنــذ ذلــك احلــن

عــى معــدل التذكــر لــدى مــن يعانــون مــن صعوبــات

) ،Learning (IALوالتــي يشــارك فيهــا حمرتفــون

يشــهد هــذا املوضــوع اهتاممــا متزايــدا مــن جانــب

الباحثــن واخلــراء يف جمــال علــم النفــس والرتبيــة

(الكنــدري2001 ،م) ،كإحــدى اآلليــات املعتمــدة

اســتهدفت تقييــم كفــاءة برنامــج للقــراءة الرسيعــة
القــراءة ،كشــفت نتائجهــا عــن حتســن دال يف
موضــوع التذكــر للــادة املقــروءة ،فضــا عــن حتســن

يف مهــارات القــراءة.

لتنميــة مهــارات التالميــذ )(Baenen et al, 2002

وأجــرى) )Mayer, 1997جتربتــن هبــدف التحقــق

يف التعلــم واســتخدامها معــا لتحقيــق أفضــل النتائــج،

مهــارات اكتســاب املعلومــات لــدى عينــة مــن

واســتثامر العقــل البــري واجلســم ومجيــع احلــواس
واحلصــول عــى أفضــل تعلــم مــن خــال التطبيقــات

العمليــة والتمريــن (هــال2007 ،م ،ص.)12 :

ويعــد التعلــم الرسيــع نموذجــا تعليميــا تكامليــا

يقــوم ببنــاء النــاذج التدريســية التــي تســاعد املعلــم

عــى تشــجيع املتعلمــن لالنخــراط يف األنشــطة
التعليميــة التــي تدعــم مجيــع املهــارات الالزمــة

للتعلــم؛ عــى نحــو يســاعد الطــاب عــى حتقيــق
إنجــاز تعليمــي أكثــر عمقــا (اللحيــاين2012 ،م،

ص.)20 :

مــن مــدى كفــاءة برنامــج للتعلــم الرسيــع فيــأ حتســن
طــاب اجلامعــة ،وقــد أظهــر طــاب املجموعــة
التجريبيــة حتســنا واضحــا يف اإلجابــة عــن األســئلة

وذلــك مقارنــة باملجموعــة الضابطــة.

وأجرى ) (Mento et al., 1999دراســة اســتهدفت

التعــرف عــى فعاليــة اســتخدام اخلرائــط الذهنيــة يف

تنميــة التفكــر اإلبداعــي وكفــاءة عمــل شــقي املــخ
والتعلــم الرسيــع لــدى عينــة مــن طــاب املرحلــة

الثانويــة ،كشــفت عــن وجــود حتســن دال يف التفكــر
اإلبداعــي ومهــارات التعلــم الرسيــع لــدى الطــاب

وتشــر األدبيــات والدراســات الســابقة للتعلــم

يف اعقــاب تعرضهــم للتدريــب مقارنــة باملجموعــة

الرتبويــة املهمــة ،وتدريــب املتعلمــن عــى اســتخدام

وكشـ�فت دراسـ�ة ) )Erland, 1999عــن فعاليــة

الرسيــع إىل أمهيتــه يف حتقيــق العديــد مــن التطبيقــات
اإلجــراءات والعمليــات واملهــارات يف إنجــاز
وظائــف التعلــم والتفكــر بشــكل جيعلهــم متعلمــن

مســتقلني يســتطيعون تعليــم أنفســهم مــدى احليــاة،

(Harker&perry,2007؛  Kim, 2008؛ الكنــدري،

الضابطــة.

برنامــج للتعلــم الرسيــع يف حتســن اإلنجــاز

األكاديمــي لــدى جمموعــة مــن تالميــذ املــدارس.
وكشفت دراسة ))Cooper et al., 2000عن ارتفاع

حجم املشاركة الطالبية يف برامج التعلم الرسيع يف
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املدارس الصيفية ،وأن املعرفة واملهارات التي اكتسبها

حماولــة ربــط هــذا املحتــوى بحياتــه أو مــا يواجهــه

كانت أفضل بشكل دال من الطالب الذين مل تتح هلم

اآلخريــن ،وكيفيــة التعامــل معهــا يف ســياق مــن

طالب املدرس املتوسطة ممن شاركوا يف هذه الربامج

املشاركة.

مــن مشــاكل ذاتيــة تتعلــق بوعيــه جتــاه نفســه وجتــاه
الكفــاءة الوجدانيــة والعقليــة.

وأجـ�رى ) )Fuller, 2001فحصــا آلراء املعلمــن

وقــد نبهــت العديــد مــن الدراســات إىل هــذا

وأثــر ذلــك عــى طالهبــم نتيجــة تعرضهــم لربنامــج

(حممــود1987 ،م ؛ ســليامن1988 ،م ؛ حزيــن،

يف التغــرات التــي طــرأت عــى أســاليبهم التدريســية،
يف التعلــم الرسيــع يف العلــوم والرياضيــات أشــارت

نتائجــه إىل فعاليتــه يف تطويــر التفكــر الناقــد
وأســاليب التعلــم ،وبينــت أن الربنامــج كان فعــاال
داخــل الفصــل ويف املجتمــع املــدريس.

وكشف مراجعة األدبيات والدراسات السابقة

القصــور يف البيئــة التعليميــة العربيــة ومنهــا  :دراســة

1989م؛ ســليامن1993 ،م ؛ عثــان1997 ،م ؛

عــي1997 ،م) ،وأوصــت بــرورة تطويــر مناهــج
التاريــخ يف خمتلــف املراحــل التعليميــة؛ مــن أجــل

حتقيــق األهــداف التعليميــة بشــكل متــوازن ومتكامــل
 ،وعــدم االهتــام بجانــب عــى حســاب جانــب آخــر،

املرتبطة بالتعلم الرسيع & Harker؛ (Kim, 2008

وقــد قــام الباحــث بدراســة اســتطالعية اســتهدفت

)Tomas, 2013والتنظيم الذايت Pleco, E &Reed,

داخــل بعــض فصــول الصــف األول املتوســط

 Perry, 2007؛ الكنــــدري واملحبوب2010 ،م؛

مالحظــة األداء التدريــي لعينــة مــن معلمــي التاريــخ

)E, 2007؛ مصطفى 2012 ،م؛ اجلندي2013 ،م) عن

باململكــة العربيــة الســعودية؛ لتحديــد مــدى االهتــام

اإلجراءات والعمليات واملهارات يف إنجاز وظائف

الــذايت للتعلــم ،كشــفت نتائجهــا عــن قصــور يف

أمهية التعلم الرسيع يف تدريب املتعلمني عىل استخدام
التعلم والتفكري بشكل جيعلهم متعلمني مستقلني

يستطيعون تعليم أنفسهم مدى احلياة.

بتنميــة املهــارات االجتامعيــة ومهــارات التنظيــم
االهتــام باملهــارات االجتامعيــة ،عــى الرغــم مــن

كوهنــا ضمــن تصنيــف املهــارات احلياتيــة الالزمــة

واملالحــظ لواقــع تعليــم التاريــخ يف املرحلــة

للمتعلــم  ،والتــي ينبغــي تنميتهــا مــن خــال تدريــس

عــى الرغــم مــن الزخــم الــذي يقدمــه حمتــوى منهــج

تبــن للباحــث أن التدريــس الزال يركــز عــى اجلانــب

املتوســطة باململكــة العربيــة الســعودية يالحــظ أنــه
التاريــخ إال أن بيئــة التعلــم بصفــة عامــة تركــز عــى
التحصيــل القائــم عــى التقبــل واالســتدعاء مــن

قبــل املتعلــم الــذي يتلقــى بســلبية إلقــاء املعلــم دون

التاريخ ) ،(World Health Organization, 1993كام

املعــريف وهيمــل تنميــة القــدرات واملهــارات ،ويف
مقدمتهــا مهــارات التنظيــم الــذايت الالزمــة ملســاعدة
التالميــذ عــى تطويــر قدراهتــم املعرفيــة والتنظيميــة،
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مشكلة البحث:

وحتقيــق اســتقالليتهم وجعــل التعلــم متمركــز
حوهلــم  .األمــر الــذي هيــدر فــرص التنميــة املتكاملــة

لقــدرات التالميــذ منــذ املراحــل التعليميــة األوىل.
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حيــاول البحــث اإلجابــة عــن التســاؤل الرئيــي

التــايل:

وقــد كشــفت املقابلــة الشــخصية التــي أجراهــا

مــا فعاليــة نمــوذج تدريــي مقــرح يف التاريــخ

االجتامعيــة والوطنيــة باملرحلــة املتوســطة عــن أن

االجتامعيــة والتنظيــم الــذايت لــدى تالميــذ الصــف

الباحــث مــع عينــة مــن معلمــي الدراســات
معظمهــم ليــس لديــه معرفــة جيــدة بالتعلــم الرسيــع
والتنظيــم الــذايت لعمليــات التعلــم.

وعندمــا قــام الباحــث بقيــاس بعــض مهــارات

التنظيــم الــذايت (شــملت مهــارات وضــع األهــداف،

قائــم عــى التعلــم الرسيــع لتنميــة املهــارات
األول املتوســط؟

ويتفــرع عــن هــذا الســؤال األســئلة الفرعيــة

التاليــة:

والتنظيــم والتحكــم الــذايت ،واالحتفاظ بالســجالت،
واملراقبــة الذاتيــة) لــدى عينــة شــملت  32تلميــذا

بالصــف الثــاين املتوســط كشــفت نتائجهــا أن % 66
مــن العينــة حصلــوا عــى أقــل مــن نصــف درجــة
املقيــاس ممــا يــدل عــى تــدين مهــارات التنظيــم الــذايت

لدهيــم.

1 .مــا النمــوذج التدريــي املقــرح القائــم عــى
التعلــم الرسيــع يف التاريــخ لتالميــذ الصــف
األول املتوســط؟

2 .كيــف يمكــن إعــادة صياغــة وحــدة دراســية
مــن منهــج التاريــخ للصــف األول املتوســط
وفــق النمــوذج التدريــي املقــرح القائــم

عــى التعلــم الرسيــع؟

يف ضـــوء مـــا ســـبق يتضـــح أن مشـــكلة

3 .مــا فعاليــة تدريــس الوحــدة الدراســية وفــق

االجتامعيـــة والتنظيـــم الـــذايت لعمليـــات التعلـــم

التعلــم الرسيــع يف تنميــة املهــارات االجتامعية

البحـــث تتمثـــل يف تـــدين مســـتويات املهـــارات
لـــدى تالميـــذ الصـــف األول املتوســـط ،لـــذا

قـــام الباحـــث بإعـــداد نمـــوذج تدريـــي
مق ــرح يف التاري ــخ قائ ــم ع ــى التعل ــم الرسي ــع،

ويســـعى البحـــث للتعـــرف عـــى فعاليتـــه يف
تنميـــة املهـــارات االجتامعيـــة والتنظيـــم الـــذايت

لعمليـــات التعلـــم لـــدى تالميـــذ الصـــف األول

املتوســـط.
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النمــوذج التدريــي املقــرح القائــم عــى

لــدى تالميــذ الصــف األول املتوســط؟

4 .مــا فعاليــة تدريــس الوحــدة الدراســية
وفــق النمــوذج التدريــي املقــرح القائــم

عــى التعلــم الرسيــع يف تنميــة التنظيــم

الــذايت للتعلــم لــدى تالميــذ الصــف األول
املتوســط؟

5 .مــا فعاليــة تدريــس الوحــدة الدراســية وفــق

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية ( ،)ISSN: 1658- 7006اجمللد ( ،)5العدد ( ،)2جامعة احلدود الشمالية (1441هـ 2020 /م)

الرسيــع يف تنميــة التحصيــل لــدى تالميــذ

النمــوذج التدريــي املقــرح القائــم عــى

املرحلــة املتوســطة.

التعلــم الرسيــع يف تنميــة التحصيــل لــدى

4 .يقـــدم مقياســـا للمهـــارات االجتامعيـــة،

تالميــذ الصــف األول املتوســط؟

ومقياســـا للتنظيـــم الـــذايت لعمليـــات

أهداف البحث  :هدف البحث احلايل إىل:

التعلـــم ،واختبـــارا حتصيليـــا يمكـــن أن

1 .تصميــم نمــوذج تدريــي للتاريــخ قائــم عــى

يســـتفيد منـــه معلمـــو االجتامعيـــات يف

2 .تنميــة بعــض املهــارات االجتامعيــة لــدى

5 .يقـــدم البحـــث دليـــل املعلـــم للتدريـــس

3 .تنميــة التنظيــم الــذايت لــدى تالميــذ الصــف

يفيـــد يف تطويـــر التدريـــس ،ويمكـــن أن

تقويـــم أداء التالميـــذ.

التعلــم الرسيــع.

وفقـــا ملبـــادئ التعلـــم الرسيـــع؛ يمكـــن أن

تالميــذ الصــف األول املتوســط.

يكـــون نـــواة لتدريـــب املعلمـــن.

األول املتوســط.

4 .رفــع مســتوي حتصيــل التاريــخ لــدى تالميــذ

حدود البحث:

الصــف األول املتوســط.

1 .وح�دـة « حيــاة النبــي(ﷺ) يف املدينــة » املقــررة

أمهية البحث:

عــى تالميــذ الصــف األول املتوســط يف
الفصــل الــدرايس الثــاين (وزارة التعليــم،

تتمثل أمهية البحث احلايل فيام ييل:

1438هـ�ـ2017 /م).

1 .يقيــس البحــث فعاليــة تدريــس التاريــخ

2 .عين��ة مقصــودة مــن تالميــذ الصــف األول

وفــق النمــوذج التدريــي القائــم عــى التعلــم

املتوســط بمدينــة حفــر الباطــن باململكــة

الرسيــع يف تنميــة املهــارات االجتامعيــة لــدى

العربيــة الســعودية.

تالميــذ املرحلــة املتوســطة.

2 .يقيــس البحــث فعاليــة تدريــس التاريــخ

3 .قي���اس امله�اــرات االجتامعيـ��ة التاليـــة :

الرسيــع يف تنميــة مهــارات التنظيــم الــذايت

االتصـــال الفعـــال ،الضبـــط االنفعـــايل،

(مهـــارات العالقـــات االجتامعيـــة ،القيـــادة،

وفــق النمــوذج التدريــي القائــم عــى التعلــم

التعب�ي�ر عــ�ن املشاـــعر) لـــدى تالميـــذ

لــدى تالميــذ املرحلــة املتوســطة.

الصـــف األول املتوســـط عينـــة البحـــث.

3 .يقيــس البحــث فعاليــة تدريــس التاريــخ

4 .قيــاس التنظيــم الــذايت للتعلــم بأبعــاده :

وفــق النمــوذج التدريــي القائــم عــى التعلــم
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(التخطيــط ووضــع األهــداف ،إدارة الوقــت،

لــدى تالميــذ الصــف األول املتوســط.

طلــب العــون األكاديمــي ،التنظيــم ،التقويــم

تــم اختيــار عينــة مقصــودة مــن تالميــذ الصــف

عينة البحث:

البحــث عــن املعلومــات ،تعلــم األقــران،

ال��ذايت ،االحتف��اظ بالس��جالت) لــدى تالميذ
الصــف األول املتوســط عينــة البحــث.

5 .قيـــاس التحصيـــل يف مســـتوى التذكـــر
والفهـــم والتطبيـــق لـــدى تالميـــذ الصـــف
األول املتوســـط عينـــة البحـــث.

األول املتوســط بمدرســة جابــر بــن عبــد اهلل املتوســطة

بنــن بمدينــة حفــر الباطــن باململكــة العربيــة
الســعودية ،وتــم تقســيمهم إىل جمموعتــن :جمموعــة
جتريبيــة عددهــا  30تلميــذ ًا ،وجمموعــة ضابطــة
عددهــا  30تلميــذ ًا.

مــواد وأدوات البحــث :قــام الباحــث بإعــداد

املــواد التاليــة:

فروض البحث:

1 .يوجــد فــرق دال إحصائيــا بــن متوســطي

1 .سجل نشاط التلميذ.

درجــات تالميــذ املجموعــة التجريبيــة

3 .مقياس املهارات االجتامعية.

ملقيــاس املهــارات االجتامعيــة وذلــك لصالــح

واملجموعــة الضابطــة يف التطبيــق البعــدي

2 .دليل املعلم.

تالميــذ املجموعــة التجريبيــة.

4 .مقياس التنظيم الذايت للتعلم.

5 .اختبار حتصييل يف الوحدة موضع الدراسة.

منهــج البحــث :اســتخدم البحــث كال مــن املنهــج

الوصفــي التحليــي واملنهــج شــبه التجريبــي:

1 .املنهـــج الوصفـــي التحليـــي الســـتقراء
األدبيـــات والدراســـات الســـابقة املرتبطـــة

بمتغـــرات البحـــث.

2 .املنهــج شــبه التجريبــي ذو املجموعتــن
(الضابطــة ـ التجريبيــة) لتجريــب النمــوذج
التدريــي املقــرح القائــم عــى التعلــم

الرسيــع ،وحتديــد فعاليتــه يف تنميــة املهــارات
االجتامعيــة والتنظيــم الــذايت والتحصيــل
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2 .يوجـــد أثـــر دال إحصائيـــا الســـتخدام
النمـــوذج التدريـــي املقـــرح يف تنميـــة
امله ــارات االجتامعي ــة ل ــدى تالمي ــذ الص ــف
األول املتوســـط.

3 .يوجـــد فـــرق دال إحصائيـــا بـــن متوســـطي
درجـــات تالميـــذ املجموعـــة التجريبيـــة

واملجموعـــة الضابطـــة يف التطبيـــق البعـــدي

ملقيـــاس التنظيـــم الـــذايت للتعلـــم؛ وذلـــك

لصالـــح تالميـــذ املجموعـــة التجريبيـــة.

4 .يوجـــد أثـــر دال إحصائيـــا الســـتخدام
النمـــوذج التدريـــي املقـــرح يف تنميـــة
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التنظيـــم الـــذايت للتعلـــم لـــدى تالميـــذ

الصـــف األول املتوســـط.

).(Glossary of Terms, 2014

ويعرفــه بيــر جوليــان ) (Peter. 2006بأنــه

5 .يوجــد فــرق دال إحصائيــا بــن متوســطي

«مصطلــح واســع جــدا يشــمل خمتلــف املنهجيــات

واملجموعــة الضابطــة يف التطبيــق البعــدي

األســاليب التــي تنــدرج حتــت عنــوان التعلــم الرسيــع

درجــات تالميــذ املجموعــة التجريبيــة

لالختبــار التحصيــي؛ وذلــك لصالــح تالميــذ

املجموعــة التجريبيــة.

6 .يوجــد أثــر دال إحصائيــا الســتخدام النموذج
التدريــي املق�ترح يف تنمي��ة التحصي��ل لــدى

تالميــذ الصــف األول املتوســط.

مصطلحات البحث:

1ـ النمــوذج التدريــي :هــو خطــة توجيهيــة

والتقنيــات واألســاليب يف التدريــس والتعلــم وبعــض

وهــى خرائــط العقــل ،وحتفيز الدمــاغ ،وتطبيــق نظرية

الــذكاءات املتعــددة ،وتقنيــات الذاكــرة املختلفــة،

واســتخدام املوســيقى؛ للتأثــر عــى احلالــة العاطفيــة
والنفســية للمتعلمــن ،وتنفيــذ الربجمــة اللغويــة

والعصبيــة ،واســتخدام الدرامــا ».

ويقصــد بــه يف البحــث احلــايل نمــوذج يتــم فيــه

هتيئــة خــرات وأنشــطة تناســب أنــاط املتعلمــن

تعتمــد عــى نظريــة معينــة وجمموعــة نواتــج

وذكاءاهتــم املتعــددة ،وذلــك مــن خــال توفــر بيئــة

ختطيــط نشــاطاته التدريســية عــى مســتوى األهــداف

بعــض التقنيــات الرتبويــة احلديثــة التــي جتعــل تعلــم

وإجــراءات مســبقة؛ تســهل عــى املعلــم عمليــة

والتنفيــذ والتقويــم ،وتنظيــم عملــه ومهامــه مــن مواد

وخــرات تعليميــة وتدريســية (قطامــي وآخــرون،

2002م ،ص.)172 :

تعليميــة ممتعــة ومشــجعة لتعلــم التاريــخ ،واســتخدام
التاريــخ أيــر وأرسع وأكثــر إمتاعــا.

3ـ املهــارات االجتامعيــة :املهــارات االجتامعيــة

هــي القــدرة عــى التواصــل مــع اآلخريــن ،وإقامــة

ويقصــد بــه يف البحــث احلــايل بأنــه نمــوذج يعتمــد

عالقــات إجيابيــة فعالــة تعتمــد عــى تطبيــق مهــارات

ومهامــه املرحليــة ،ويــرز الــدور املنتظــر مــن املتعلــم،

االجتامعــي ،والتــي تســاعد مجيعهــا عــى إدارة احليــاة

عــى التعلــم الرسيــع ومبادئــه ،يوضــح عمــل املعلــم
والظــروف البيئيــة املناســبة واحلافــزة لبيئــة التعلــم.

2ـ التعلــم الرسيــع :Accelerated learning

يعــرف قامــوس املصطلحــات التعلــم الرسيــع بأنــه
اجلمــع بــن نظريــة التعلــم الرسيــع وأبحــاث الدمــاغ

يف بيئــة تعلــم إجيابيــة؛ لتحقيــق أرسع معــدل نمــو

االتصــاالت الشــخصية والتخاطــب والتحليــل
والتعاي��ش م��ع متطلباهتـ�ا بنجـ�اح (عــي2008 ،م،
ص.)49 :

ويقصــد هبــا يف البحــث احلــايل جمموعــة مــن

املهــارات تشــمل مهــارات التعبــر عــن املشــاعر،
والعالقــات االجتامعيــة ،ومهــارات القيــادة،
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ومهـ�ارات الضبـ�ط االنفعــايل ،ومهــارات االتصــال

اإلطار النظري والدراسات السابقة:

العالقــات االجتامعيــة وتنميتهــا واحلفــاظ عليهــا.

يعــد التعلــم الرسيــع واحــدا مــن أحــدث أســاليب

التعلم الرسيع:

الفعــال ،والتــي تشــر إىل قــدرة املتعلــم عــى إنشــاء
4ـ التنظيــم الــذايت للتعلــم Self-Regulated

التعلــم يف العــر احلــايل ،ويقــوم عــى األبحــاث

بعمليــات معرفيــة ومــا وراء معرفيــة ،يعتمــد املتعلــم

خطــأ النظريــة القائلــة :إن التعلــم هــو جمــرد عمليــة

 Learningيعــرف بأنــه عمليــة ذهنيــة نشــطة ترتبــط
فيهــا عــى اســتخدام إســراتيجيات خمتلفــة؛ مــن
أجــل حتســن وتطويــر تعلمــه باعتبــار أن املتعلــم

حمــور العمليــة التعليميــة ،ولــه مكونــات تتعلــق بذاتــه
ودافعيتــه ،وأخــرى باملــادة العلميــة ،وأخــرى متعلقــة

بالبيئــة املحيطــة (احلســينان2010 ،م).

التــي عنيــت بكيفيــة عمــل الدمــاغ ،والتــي أثبتــت

شــفهية ومعرفيــة حتتــاج جهــدا عقليــا بحتــا ،وبينــت
أن التعلــم جهــد شــامل لكامــل اجلســد واحلــواس

وأبعــاد الشــخصية واملشــاعر ،واســتحالة وجــود
نمــوذج تعليمــي واحــد قابــل للتطبيــق يف كل
احلــاالت ،فلــكل فــرد نمطــه التعليمــي املفضــل ،وإذا

ويشـــر زيمريمـــان  Zimmermanإىل أن

عرفــت واســتخدمت التقنيــات التــي تتطابــق مــع

إلســـراتيجيات معينـــة ،تســـاعدهم عـــى حتقيـــق

وعفويــة؛ وألنــه أكثــر عفويــة وطبيعيــة لــه فإنــه

التنظيـــم الـــذايت للتعلـــم هـــو اســـتخدام املتعلمـــن
األه ــداف التعليمي ــة يف ض ــوء إدراك فعالي ــة ال ــذات،
وهنـــا يتشـــكل تعلـــم منظـــم ذاتيـــا حيـــث ينشـــط
املتعلم ــون ويش ــاركون معرفي ــا وس ــلوكيا ووجداني ــا

مم ــا يضب ــط تفكريه ــم وس ــلوكهم ووجداهن ــم أثن ــاء

هــذا النمــط املفضــل فســيكون تعلمــه أكثــر تلقائيــة

أســهل ،وألنــه أســهل فهــو أرسع ،ومــن هنــا أتــت

تســميته التعلــم الرسيــع ولتوضيــح هــذا األســلوب

تــم عرضــه يف املحــاور التاليــة:
مفهوم التعلم الرسيع:

اكتســـاب املعرفـــة واملهـــارات (Zimmerman B.,

التعلــم الرسيــع هــو الرتمجــة العربيــة لعبــارة

ويعرفــه الباحــث إجرائيــا بأنــه درجــة مشــاركة

ـمرسع ،ويقــوم املفهوم
والتــي تعنــي حرفيــا التعلــم الــ ُ

وراء معرفيــا ودافعيــا وســلوكيا بشــكل ذايت؛ لتحقيــق

تعلــم خمتلفــة تناســب أنــاط التعلــم املختلفــة؛ ممــا

) .1989

املتعلمــن بفاعليــة يف عمليــة تعلمهــم معرفيــا ومــا
اهلــدف املرغــوب أو املهمــة املطلوبــة منهــم ،وتعــر

عنهــا الدرجــة التــي حيصــل عليهــا التلميــذ يف مقيــاس
التنظيــم الــذايت للتعلــم.

 The Accelerated Learningيف اللغــة اإلنجليزيــة
األســايس للتعلــم الرسيــع عــى تقديــم خيــارات
يتيــح جلميــع املتعلمــن حتقيــق التعلــم بالطريقــة
األنســب هلــم واألكثــر فعاليــة.
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وهــي أن التعلــم حيــدث نتيجــة ملــا يقولــه أو يفعلــه

موضــوع التعليــم ،وأن يصلــوا إىل املعرفــة املطلوبــة،

املعلــم ببســاطة أن يوقــد العمليــة التعليميــة ،ومــن

املعلــم أن يثــر التحــدي لــدى املتعلمــن ليوســعوا

املتعلــم ،ال مــا يقولــه أو يفعلــه املعلــم ،إن مهمــة

ث��م أن يفس��ح الطريــق أم��ام التعلـ�م كــي يتمــ ،ففــي

هنايــة املطــاف ليــس التعلــم مســألة جتميــع معلومــات
مــن قبــل املتعلــم ،وإنــا هــو عمليــة حتويــل هــذه

ويبنــوا يف طريــق ذلــك املهــارات الالزمــة ،جيــب عــى

آفاقهــم ،وعليــه أن يصمــت قــدر املســتطاع ،تــاركا
احلديــث هلــم ،ولفهمهــم اجلديــد للــادة العلميــة،

وأال يعطــي أجوبــه ،بــل أن يطــرح أســئلة ،وأن

املعلومــات إىل معرفــة ذاتيــة شــخصية وقابلــة للحيــاة.

يمــزق اخلطــط املعــدة مســبقا يف بعــض األحيــان،

الوقــت ذاتــه إحــراز نتائــج أفضــل ،وذلــك عــن طريق

املجموع��ة إىل م��ا ه��و أفض��ل وأكث��ر إرشاق��ا (ماي��ر،

هيــدف التعلــم الرسيــع إىل توفــر الوقــت ،ويف

تصميــم برامــج تعليميــة متمحــورة حــول املتعلــم،
وقائمــة عــى النشــاطات بــدال مــن املــواد والعروض،
وممــا ال شــك فيــه أن املعلــم ســيحتاج بــن الفينــة

والفينــة مــن حــن ألخــر إىل تقديــم العــروض ـ هــذا

أمــر مؤكــد ـ ولكــن مهمــة هــذه العــروض ال جيــب

أن تتعــدى دعــم األنشــطة التعليميــة ال أن حتــل حمــل
هــذه األنشــطة.

إن أفضــل التعلــم هــو مــا يــأيت مــن خــال القيــام

باملهمــة بشــكل مبــارش ،نحــن مجيعــا متفقــون عــى أن
الطريقــة الوحيــدة لتعلــم الســباحة هــي الســباحة،

وليــس حضــور عــرض رشائــح أو قــراءة كتــاب ،إن
هــذه احلقيقــة تنطبــق عــى كل يشء يف عــامل التعليــم
دون اســتثناء :نحــن نتعلــم مــن خــال الفعــل.

ليــرك املجــال إلبداعــه وإبــداع متعلميــه أن يوصــا

2008م ،ص.)2 :

ويقــوم التعلــم الرسيــع عــى دراســات علميــة

للدمــاغ والتعلــم ،وأنــاط التعلــم املختلفــة ،كــا
يقــوم عــى مبــدأ التجريــب وإعــادة التجريــب ،وهــو

مــا ينــص عليــه جوهــر هــذه الفلســفة التعليميــة

وشــعارها األســايس « تطبيــق الوســائل الناجحــة،
واالســتمرار يف البحــث عــن وســائل أكثــر نجاحــا»
).(Pienaar, 2008, p.5

والتعلــم الرسيــع هــو نمــوذج يســتخدم جمموعــة

مــن األنشــطة التعليميــة صممــت بطريقــة جتعــل

الطالــب نشــطا حيلــل ويســتنتج وحيــل املشــكالت
مــن خــال مصــادر التعلــم ،ومناقشــة أوراق العمــل

مــع زمالئــه ،وربــط املعــارف واحلقائــق مــع احليــاة

وهــذا معنــاه أن مهمــة املعلــم مل تعــد تقديــم

العمليــة (وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل2000 ،م).

أن يبــدع الســياق الــذي يتيــح للمتعلمــن مــن خــال

األبعــاد يعتمــد عــى التجربــة العمليــة واملشــاركة

املعلومــات ،بــل أن هينــدس بيئــة تعليميــة حقيقيــة،

التعــاون فيــا بينهــم أن ينتجــوا خربهتــم اخلاصــة يف

ويعرفـ�ه ) )Boyd 2007, p.42بأنــه نمــوذج متعدد

الفعالــة ،والنشــطة للمتعلمــن أكثــر مــن التلقــن.
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وتؤكـ�د دراسـ�ة ) )Ganiron, 2013أن التعلــم

املعنــى.

املبادئ األساسية للتعلم الرسيع:

الرسيــع يســاعد التالميــذ عــى املشــاركة النشــطة يف

األنشــطة الصفيــة الفرديــة واجلامعيــة ،وأداء عملهــم

بشــكل جيــد ،وتطبيــق مــا تعلمــوه يف مواقــف
تعليميــة جديــدة ،وتؤكــد عــى رضورة تدريــب
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يعتمــد التعلــم الرسيــع عــى املبــادئ األساســية

التاليــة:

املتعلمــن عــى التفكــر الــذايت ،وعــى كيفيــة التعلــم
والتخيــل ،واســتخالص النتائــج مــن خــال البحــث

واالبتعــاد عــن التخزيــن البنكــي للمعلومــات.

والتعلــم الرسيــع هــو نظــام متكامــل جلعــل التعلم

أكثــر فعاليــة بوقــت أقــر وتكلفــة أقــل؛ ألنــه يعتمــد
عــى الدراســات النفســية والدماغية.

1 .البيئــة اإلجيابيــة :يتعلــم التالميــذ بشــكل
أفضــل يف بيئــة صحيــة :ماديــا وعاطفيــا
واجتامعيــا ،ونعنــي بالصحيــة تلــك املرحيــة

واملحفــزة.

2 .املشــاركة الفعالــة مــن قبــل املتعلمــن:
يتعلــم األفــراد بشــكل أكثــر فعاليــة عندمــا

يشــركون يف العمليــة التعليميــة بشــكل

ويعــد التعلــم الرسيــع أحــد التوجهــات احلديثــة

حقيقــي ويتحملــون مســؤولية تعلمهــم

املعــارصة ،ولــه طرقــه وأســاليبه واســراتيجياته التــي

هــو رياضــة نلعبهــا ،وليســت املعرفــة شــيئا

يف القــرن احلــايل ،وهــو مــن أحــدث أســاليب التعلــم
تركــز عــى إجيابيــة التالميــذ وفاعليتهــم يف املواقــف

بأيدهيــم ،ليــس التعلــم رياضــة نشــاهدها بــل

يمتصــه املتعلــم ســلبيا ،بــل هــي مــا خيلقــه

التعليميــة املختلفــة (اللحيــاين2012 ،م ،ص.)16 :

املتعلــم بشــكل فعــال.

الرسيــع يشــرك يف:

بشــكل أفضــل يف بيئــة تعاونيــة ،أي أن أفضــل

ويظهــر ممــا ســبق إمجــاع املربــن عــى أن التعلــم

3 .التعـ�اون بـين املتعلمـين :يتعلــم األفــراد

 الرتكيــز عــى إرشاك املتعلمــن ـ جســدا

أنــواع التعلــم هــو التعلــم االجتامعــي.

 هيتــم بتنميــة الدافعيــة واإلنجــاز والثقــة

هبــا الدمــاغ ،فالدمــاغ ليــس معاجلــا تتابعيــا

وإجيابيــة ،ويؤكــد عــى أمهيــة التفاعــل

5 .التعلــم ضمــن الســياق :يتعلــم الطــاب

وعقــا ومشــاعر ـ يف عمليــة التعلــم.

بالنفــس ،ويوفــر بيئــة مالئمــة للتعلــم ومرحيــة
والتعــاون بــن الطــاب يف تنميــة املعــارف
اجلديــدة ،وهــو أســلوب تعلــم باســتخدام

احلــواس املتعــددة والدمــاغ والتعلــم ذي
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4 .ينســجم التعلــم مــع الطريقــة التــي يعمــل
خطيــا ،بــل هــو معالــج متعــدد املســارات.

بشــكل أكثــر فعاليــة يف بيئــة العــامل احلقيقــي،
وحــن يــارس املــادة عمليــا مــع وجــود

تغذيــة راجعــة.
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6 .يتحســن التعلــم عندمــا يقــدم بطــرق

مــن خــال املشــاركة واحلــوار واملناقشــة ،وتبــادل

املعلومــات ومعاجلتهــا ،ولكــي يســتفيد

باألنشــطة املصاحبــة لــكل تعلــم ،ودعــم عمليــة

متنوعــة :لــكل منــا أســلوبه املميــز يف اســتقبال
التلميــذ أكــر اســتفادة ممكنــة مــن التعلــم البد

أن تقــدم لــه مائــدة متنوعــة األطبــاق غنيــة
بخيــارات متنوعــة للتعلــم.

األفــكار مــع الطــاب بعضهــم البعــض ،والقيــام

التعلــم مــن خــال توظيــف احلــواس ،ورسد القصص

املثــرة يف بعــض الــدروس ،ومناقشــة الطــاب حــول

مــا دار يف الــدرس ،واســتخدام العــرض اللفظــي

7 .حتســن املشــاعر اإلجيابيــة التعلــم بشــكل

والســمعي املرئــي ،وتنظيــم الــدروس بصــورة تســمح

التــي يمكــن للشــخص إنجــازه( .مركــز ديب

كاســتخدام املؤثــرات الصوتيــة واألناشــيد والتنويــع

كبــر :حتــدد املشــاعر كميــة ونوعيــة التعلــم

للتعلــم الرسيــع 2012 ،م؛  Meier, 2010؛
الســيد2009 ،م ؛ .)Pienaar, 2008,p.29

وهــذه املبــادئ هــي أســاس التعلــم الرسيــع،

حيــث يتــم تعريــف املتعلــم باملخرجــات التــي ينبغــي

حتقيقهــا ،وتشــجيعه عــى التعلــم ،وزيــادة ثقته بنفســه

باحلركــة والتعــاون ،وتوفــر جــو مــن املتعــة واملــرح،
يف األســلوب ،كاأللعــاب التعليميــة ومتثيــل األدوار
واأللغــاز ،كــا يمكــن االســتفادة مــن هــذه املبــادئ

فيــا خيــص البيئــة التعليميــة بمكونيهــا املــادي
والنفــي.

املقارنة بني التعلم التقليدي والرسيع:

(جدول )1
المقارنة بين التعلم التقليدي والتعلم السريع
يميل التعلم التقليدي ألن يكون صلبا

يميل التعلم السريع ألن يكون مرنا

تنافسيا ،سلوكيا ،شفهيا ،متحكما

تعاونيا ،إنسانيا ،متعدد الحواس

ذا اتجاه واحد

متعدد االتجاهات

مركزا على المواد

مركزا على النشاطات

مهمــا كانــت المكافــآت المقدمــة للمتعلميــن بســبب مشــاركتهم ينشــئ التعلــم الســريع بيئــة ملهمــة ومحاكيــة للواقــع،
بطــرح األســئلة أو بســبب تقديــم اإلجابــة الصحيحــة يبقــى يرتبــط فيهــا كل متعلــم مــع المحتــوى علــى المســتوى
التحفيــز خارجيــا ،وال يتجــاوز التعليــم كونــه الحصــول علــى الشــخصي والعاطفــي ،وذلــك مــن خــال مــا يعنيــه التعلــم
لــه شــخصيا.
مكافــأة.
يجلــس المتعلــم ويتلقــى المعلومــات مــن مقدمــة القاعــة حيــث التعلــم عمليــة اجتماعيــة مليئــة بالدعــم مــن كل المصــادر
المتاحــة ،يتعلــم كل شــخص مــن خــال التفاعــل مــع
يقــف المــدرس ويلقــي.
معلمــه والبيئــة والمحتــوى وزمالئــه.
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ويتضــح مــن اجلــدول الســابق أن التعلــم الرسيــع

جيعــل التعلــم أســهل وأرسع وأبقــى ملــدة أطــول؛
ويتيــح اســتخدام املــخ بجزئيــه يف التعلــم ،ويمتلــك

املتعلــم مــن خاللــه القــدرة عــى توظيــف أحــدث

الوســائل التكنولوجيـــــة؛ جلعــل التعلــم ممتعــا،

واملتعلــم إجيابيــا نشــطا عــى عكــس التعلــم التقليـ�دي
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اجلامعــي ،ومطالبتهــم بابتــكار لعبــة متوافقــة مــع
هــذه املــادة أو متثيــل األدوار ،وتوفــر روح االحــرام
والثنــاء والقبــول.

ثالثــا ـ توظيــف املشــاعر :يعــد التعلــم أكثــر

ســهولة بالنســبة للطالــب حينــا حيتــوي عــى قــدر
مــن املشــاعر ،فاملشــاعر تســهل العمليــة التعليميــة،

( Swenson, 2003؛  Williams, 2008, p.17؛

وتثــر الكيميــاء اإلجيابيــة داخــل العقــل ،ممــا يمكــن

عبــد اهلل2016 ،م).

يــي بعــض األمثلــة لطــرق توظيــف املشــاعر :املــرح

 Meier,2010, p. 29؛  Ganiron,2013, p. 29؛
مكونات النجاح يف التعلم الرسيع:

لكــي حيقــق التعلــم الرسيــع هدفــه هنــاك مكونات

ودعائــم أساســية للنجــاح جيــب أن تكــون متوفــرة:
وفيــا يــي وصــف لــكل مكــون مــن مكونــات نجــاح

التعلــم الرسيــع كــا ذكرهــا (جنســن2010 ،م،
ص 116:؛ .)Meier,2010, p. 171-233

أن يقــود إىل الشــغف الــدرايس يف املســتقبل ،وفيــا
والتمثيــل ،األناشــيد ،األلعــاب القائمــة عــى التعاون،

املســابقات ،األلعــاب باســتخدام البطاقــات.

رابعــا ـ البيئــة املاديــة اإلجيابيــة للتعلــم :جيــب

أن تكــون البيئــة املاديــة مرحيــة وجذابــة وجمهــزة

باإلشــارات البرصيــة واألصــوات ،كــا يمكــن وضــع
بعــض اللوحــات التــي تؤكــد عــى النجــاح ،باإلضافة

أوال ـ اســتعداد الطالــب وتكيفــه :معلــم التعلــم

إىل توفــر وســائل اإلضــاءة الطبيعيــة وبعــض الروائــح

ســلبية حتــول دون التعلــم منهــا اخلــوف مــن الفشــل،

حجــرة الصــف ،وجيــب أيضــا أن تتوفــر خرائــط

الرسيــع يفــرض أن املتعلــم حيمــل يف داخلــه مشــاعر
واالعتقــاد بــأن التعليــم عمليــة شــاقة ،ويمكــن ختطي

هــذه املشــاعر مــن خــال التفاعــل اإلجيــايب مــن قبــل
املعلــم ،والتعزيــزات اللفظيــة ،والعمــل اجلامعــي،

والتعــاون.

العطريــة التــي تضفــي جــوا مــن الراحــة واملتعــة إىل

ذهنيــة يشــارك املتعلــم يف رســمها تعــر عــن املحتــوى

الــدرايس ،كــا يمكــن تغيــر وضــع وترتيــب املقاعــد
لدعــم أهــداف التعلــم.

خامســا ـ اإلحيــاءات اإلجيابيــة :خيفــي الكثــر مــن

ثانيــا ـ التعلــم القائــم عــى املتعلــم :التعلــم املعتمد

املتعلمــن مشــاعر ســلبية جتــاه عمليــة التعلــم ،حيــث

مســتوى اإلنجــاز ،وتزيــد نســبة اســتمتاع الطالــب

ويربطوهنــا بــاألمل والضغــط النفــي ،كــا يمكــن

عــى املتعلــم ينمــي لديــه حــس املســؤولية ،فيزيــد
بالتعلــم ،ويمكــن تطبيــق ذلــك مــن خــال العمــل

خيتزنــوا يف الوعيهــم صــورة التعليــم الرســمي،
للمعلــم أن يكــون لــه دور يف زرع اإلحيــاءات الســلبية
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لــدى الطــاب ،كأن يقــول :أعلــم أن املوضــوع ليــس

مميزات التعلم الرسيع:

تركيزكــم ،وحتــى يتمكــن املعلــم مــن إزالــة هــذه

التكنولوجية.

 يمتلك القدرة عىل توظيف أحدث الوسائل

بســهل وقــد يصيبكــم بامللــل لكــن حافظــوا عــى

 منفتح يسعى جلعل التعلم مرنا.

املشــاعر الســلبية ،فعليــه أن يقــدم للمتعلــم إحيــاءات

 يضمــن مشــاركة املتعلمــن الفعالــة يف العملية

إجيابيــة ،وبذلــك يكــون هلــذه اإلحيــاءات أثــر عميــق

التعليميــة.

عــى العمليــة التعليميــة ،ومــن اإلحيــاءات اإلجيابيــة

 يزيــد احليويــة يف العمليــة التعليميــة ويعيــد

كأن يقــول املعلــم :ســوف تكــون حصــة ممتعــة ،وهــذا

إليهــا إنســانيتها.

الــدرس يفيدكــم يف احليــاة العمليــة ،هــذا الــدرس

 يقــدم أســلوبا جديــدا الســتثامر العقــل ومجيــع

ســهل للغايــة ،وســتتعلمون بســهولة ،وامللصقــات

احلــواس يف التعلــم مــن خــال التطبيقــات

التــي تعــر عــن تعزيــزات لفظيــة إجيابيــة ،حتيــة

املتعلمــن عنــد بــاب الفصــل بابتســامة أو مصافحــة.

العمليــةوالتامريــن؛لتحقيــقأفضــلالنتائــج.

احلــواس املســتخدمة:

اكتســاب املعرفــة.

 حيقــق مناخـ ًا تعليميـ ًا صحيـ ًا ومناســب ًا لرسعة

سادســا ـ أنــاط التعلــم :أنــاط التعلــم حســب

•

نمط التعلم البرصي.

•

نمط التعلم احلركي.

 هييــئ الظــروف لفتــح آفــاق واســعة مــن

•

نمط التعلم السمعي.

التصــور والتخيــل واالبتــكار واإلبــداع يف

•

نمط التعلم الفكري.

 يعــزز تعلــم الطــاب والســاع هلــم لتحقيــق

جمــاالت التعليــم املختلفــة.

ســابعا ـ مفاتيــح الذاكــرة :هنــاك جمموعــة

أهدافهــم بشــكل أرسع (هــال2007 ،م،

يســتخدمها يف غرفــة الصــف والتــي تضفــي جــوا

 Richards, 2009, p.11؛ . )Meier, 2010, p. 18

ص25 :؛  Serdyukov, et al,2005, p. 23؛

مــن التقنيــات واألدوات التــي يمكــن للمعلــم أن

مــن املتعــة واحلــاس ،وجتعــل التعلــم أبقــى أثــرا،

مراحل التعلم الرسيع:

كــا أهنــا تســتثري دافعيــة الطــاب للتعلــم ،وتؤثــر
عــى الدمــاغ نذكــر منهــا :اإليقــاع واألصــوات،
اســتخدام فنــون الذاكــرة ،الســات ،األلــوان ،تقنيــة

اســتثارة األســئلة ،األلعــاب التعليميــة ،الصــور،

الــذكاءات املتعــددة.

تشــر الدراســات (Benhamu, A, 2007, p. 13-14

؛  Meier, 2010, p. 107؛  Amelia, 2014, p. 531؛

)Smith et al., 2010, p. 105إىل أن التعلــم الرسيــع

يمــر بأربــع مراحــل هــي :مرحلــة التحضــر ـ مرحلــة
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العــرض ـ مرحلــة التمريــن ـ مرحلــة األداء ،وهــى

منظمــة للتعلــم الرسيــع ،يتضمــن عقــل اإلنســان

ويمكــن متثيلهــا يف الشــكل التــايل:

املتعلــم امتــاك مهــارة األداء والقيــادة ومهــارة التعلم

مراحــل متكاملــة ومرتابطــة مــع بعضهــا البعــض

وتفكــره وجســمه يف عمليــة التعلــم ،ويتطلــب مــن
واإلبــداع والتفكــر ،ويتطلــب هــذا النظــام أيضــا مــن

الفــرد االهتــام بنجــاح تعلمــه ،مــع اإليــان بقدرتــه

عــى التعلــم ،ومــن شــأن هــذا النظــام أن يعلــم الفــرد
كيــف يفكــر ،وكيــف يتعلــم ،وكيــف يبــدع ،وكيــف
يقــود ،وكيــف يعيــش بنجــاح.

ويـ�رى الكن��دري واملحب��وب (2010م ،ص:

 )152أن التعلــم الرسيــع هــو أداء بــري لــه ثــاث
خصائــص رئيســة هــي :الرسعــة ،والفاعليــة ،والتأثــر،

أمــا الرسعــة فيقصــد هبــا اكتســاب املتعلــم للســلوك

بأقــى رسعــة ممكنــة ،والفاعليــة يقصــد هبــا إجيابيــة
يف التحصيــل واالكتســاب ،ويقصــد بالتأثــر مســاعدة

شكل ( )1مراحل التعلم السريع

مــن خــال الشــكل الســابق نجــد أن التعلــم الرسيع

عبــارة عــن حلقــة دائريــة مرتابطــة تتكــون مــن أربــع
مراحــل متداخلــة ،والبــد مــن توفــر هــذه املراحــل

األربعــة مجيعــا وبتــوازن منطقــي؛ حتــى يتــم التعلــم
احلقيقــي ،ويف كل مرحلــة يمكــن اســتخدام جمموعــة

مــن التقنيــات املختلفــة التــي يمكــن للمعلــم أن
يســتخدمها يف حجــرة الصــف؛ والتــي جتعــل التالميــذ

أكثــر تفاعــا يف العمليــة التعليميــة ،وهــذه املراحــل

األربعــة للعمليــة التعليميــة تصلــح جلميــع أنــواع

التعلم ،إهنا أساسية يف كل مكان ،ويف كل زمان.

وقــد صــاغ كليمنــت نظامــا وضعــه يف ديناميكيــة

املتعل��م علـى توظيــف مــا تعلمــه يف حياتــه العمليــة.
املهارات االجتامعية:

مفهــوم املهــارة :كلمــة مهــارة لغويــا تعنــي إحــكام

الــيء ،وهــي القــدرة عــى عمــل يشء بطريقــة
جيــدة وبدرايــة وخــرة (اخلــويل وخــر اهلل2009 ،م،
ص.)133:

وتعــرف املهــارة «بأهنــا القــدرة العاليــة املكتســبة

ألداء األنشــطة املعقــدة بســهولة» ،وهــي« القــدرة

عــى أداء أعــال حركيــة بســهولة ودقــة وتوافــق مــع
الظــروف املتغــرة» وهــذا يعنــي وجــود ثالثــة عنــارص
رئيســية متضمنــة يف املهــارة هــي :اإلحســاس،

والدقــة ،والزمــن (عبابنــة2010 ،م).
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ويتوقــف اكتســاب املهــارة عــى عــدة عوامــل

• متكــن الفــرد مــن إقامــة عالقــات وثيقــة مــع

وتنظيــم وحــدات العمــل ،ودرجــة تعقــد املهــارة التي

أن ذلــك يعــد مــن املــؤرشات املهمــة للكفــاءة

منهــا :درجــة نضــج املتعلــم ،وتكوينــه وبنائــه احلــي،

املحيطــن بــه واحلفــاظ عليهــا ،مــن منطلــق

يــراد تعلمهــا ،ودافعيــة املتعلــم ،والتدريــب املســتمر

يف العالقــات الشــخصية.

حتــت اإلرشاف والتوجيــه ،وعليــه يمكــن القــول بــأن

• تيســر إدارة عالقــات العمــل ســواء مــع

املهــارة ســلوك مكتســب يقــوم عــى املامرســة وحتتــاج

الزمــاء أو الرؤســاء أو املرؤوســن ،وجتنــب

إىل وقــت وجهــد وتدريــب مقصــود لتعلمهــا ،وتأخــذ

الفــرد نشــوء الرصاعــات معهــم ،وحلهــا

أشـ�كاال إمـ�ا لفظيــة أو غــر لفظيــة ،ويمكــن قياســها.

بصــورة فعالــة إذا حدثــت.

هــي وظائــف معرفيــة وســلوكيات ظاهــرة حتــدث

املــآزق بكفــاءة ،ومــن ثــم شــعور الفــرد

مفهــوم املهــارات االجتامعيــة :املهــارات االجتامعية

• مواجهــة املواقــف احلرجــة والتخلــص مــن

خــال التفاعــل مــع اآلخريــن ،والوظائــف املعرفيــة

بفعاليتــه الذاتيــة نتيجــة لذلــك.

مثــل :االنتبــاه والتنظيــم والذاكــرة وتقييــم النتائــج

• التخفيــف مــن التوتــر الشــخيص الزائــد؛

املرتتبــة عــى الســلوك االجتامعــي حتــدث يف الدمــاغ،

لالســتمتاع باحليــاة.

وال يمكــن مالحظتهــا ،أمــا الســلوكيات الظاهــرة

• تساعد الفرد عىل االستفادة من اآلخرين.

التــي تعكــس املهــارات االجتامعيــة فتشــمل األفعــال

• تســهم جزئيــا يف حتديــد طبيعــة تصــورات

اللفظيــة وغــر اللفظيــة التــي يمكــن مالحظتهــا يف

الفــرد عــن نفســه.

املواقـ�ف االجتامعيـ�ة (Williamson & Dorman,

• تعتــر عامــا يف حتقيــق التكيــف االجتامعــي

) ، 2002وهــي متثــل أمهيــة للشــخص للمحافظــة عــى

لألفــراد داخــل اجلامعــات التــي ينتمــون

عمليــة التفاعــل االجتامعــي اإلجيــايب؛ بــا حيقــق النمو

إليهــا.

والتواصــل االجتامعــي وإشــباع الدوافــع واحلاجــات

• تفيد األفراد يف التغلب عىل مشكالهتم.

النفســية (حســن2001 ،م ،ص.)76 :

• تساعد يف إشباع احلاجات النفسية.

أمهيــة املهــارات االجتامعيـــــــة :للمهــارات

• تســاعد األفــراد عــى حتقيــق قــدر مــن

يف كل مظهــر مــن مظاهــر حياهتــم؛ وتؤثــر يف تكيفهــم

• تســاعد األفــراد عــى مشــاركة اآلخريــن يف

االجتامعيــة أمهيــة بالغــة يف حيــاة األفراد؛ ألهنــا تدخل

االســتقاللالــذايتواالعتــادعــىالنفــس.

وســعادهتم يف مراحــل حياهتــم ،ويمكــن حتديــد تلــك

األعــال التــي تتفــق مــع قدراهتــم وإمكاناهتــم

األمهيــة يف اجلوانــب التاليــة:

باإلضافــة إىل إتاحــة الفرصــة هلــم لالبتــكار
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واإلبــداع يف حــدود طاقاهتــم الذهنيــة

5 .املهــارات االجتامعيــة ذات العالقــة بالبيئــة

فــرج2003 ،م ؛ .)Smart & Sanson, 2001

املهــارات الالزمــة للتفاعــل مــع أفــراد

واملشــاركة ،وطلــب املســاعدة ،وطــرح األســئلة،

العالقــات مــع األقــران ،واملعلمــن ،وطاقــم

املدرســية :وتتمثــل يف القــدرة عــى إظهــار

واجلســمية( .هبــادر2003 ،م ،ص 30 :؛

وجمريــات وأحــداث البيئة املدرســية ،وتشــمل

ويعــد إتقــان املتعلمــن ملهــارات مثــل :التعــاون،

اإلدارة ،وأصحــاب الوظائــف املســاندة مثــل:

واالســتامع للتعليــات ،واحلــوار واحلديــث مــع

الكاتــب ،وأمــن املعمــل ،والعــال ،وحــراس

اآلخريــن ،ومــدح اخلصائــص الشــخصية لآلخريــن،

املدرســة.

مهــارات اجتامعيــة مهمــة للنجــاح الــدرايس ،فضــا

6 .املهــارات االجتامعيــة املتعلقــة بالبيئــة املنزليــة

عــن أهنــا تــؤدي دورا بــارزا يف جتنــب االســتجابات

الســلبية مــن اآلخريــن ). (Knapczyk & Rodes, 2001
مكونات املهارات االجتامعية:

1 .املهــارات االجتامعيــة العامــة :وتشــمل
الســلوكيات املختلفــة املقبولــة اجتامعيــا،

(املخظــي2005 ،م).

تصنيف املهارات االجتامعية:

صنــف فــرج (2003م) املهــارات االجتامعية

إىل مــا يــي:

والتــي يامرســها الفــرد بشــكل لفظــي أو غــر

لفظــي أثنــاء التفاعــل مــع اآلخريــن.

2 .املهــارات االجتامعيــة الشــخصية :ويقصــد
هبــا التعامــل بشــكل إجيــايب مــع األحــداث
واملواقــف االجتامعيــة.

3 .مهــارات املبــادأة التفاعليــة :وتتمثــل يف
القــدرة عــى املبــادرة باحلــوار واملشــاركة

والتفاعــل.

1 .مهــارات توكيــد الــذات :وتتعلــق بمهــارات
التعبــر عــن املشــاعر واآلراء ،والدفــاع عــن
احلقــوق ،وحتديــد اهلويــة ومحايتهــا ،ومواجهــة

ضغــوط اآلخريــن.

2 .مهــارات وجدانيــة ،وتســهم يف تيســر إقامــة
عالقــات وثيقــة ووديــة مــع اآلخريــن ،وإدارة
التفاعــل معهــم وتشــمل التعاطف واملشــاركة
الوجدانيــة.

3 .املهــارات االتصاليــة ،وتنقســم بدورهــا إىل

4 .مهــارات االســتجابة التفاعليــة :القــدرة عــى

قســمني :األول ـ مهــارات اإلرســال ويقصــد

شــكوى أو طلــب املســاعدة أو املشــاركة يف

التــي يرغــب يف نقلهــا لآلخريــن لفظيــا أو غري

االســتجابة ملبــادرات الغــر مــن حــوار أو
األنشــطة.
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هبــا قــدرة الفــرد عــى توصيــل املعلومــات
لفظــي (التحــدث ،واحلــوار ،واإلشــارات
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االجتامعيــة) ،والثــاين ـ مهــارات االســتقبال:

مقتضيــات ومتطلبــات الواقــع الــذي يعيشــه.

وتلقيهــا مــن اآلخريــن ،وإدراكهــا ،وفهــم

احلــارض واســترشاف املســتقبل ،ومــن أهــم خصائصه

وتعنــي مهــارة الفــرد يف االنتبــاه إىل الرســائل،

مغزاهــا ،والتعامــل معهــم يف ضوئهــا.

وعــى هــذا فــإن التاريــخ يصــف املــايض لفهــم

التسلســل والرتابــط والوصــف ملــا وقــع والتصــور ملــا

4 .مهـــارات الضبـــط واملرونـــة االجتامعيـــة

يمكــن أن يقــع ،يف ســياق مــن املوضوعيــة القائمــة

التحك ــم بص ــورة مرن ــة يف س ــلوكه اللفظ ــي

جدليــة متنوعــة يمكــن أن يســتخلص منهــا املــدركات

واالنفعاليـــة :وتشـــر إىل قـــدرة الفـــرد عـــى
وغ ــر اللفظ ــي ،خاص ــة يف مواق ــف التفاع ــل
االجتامعـــي مـــع اآلخريـــن ،وتعديلـــه بـــا

يتناس ــب م ــع م ــا يط ــرأ ع ــى تل ــك املواق ــف

مـــن مســـتجدات؛ لتحقيـــق أهـــداف الفـــرد.

تدريس التاريخ وتنمية املهارات االجتامعية:

عــى حتليــل األحــداث والقصــص التــي تقــدم قضايــا
التــي تعطــي للفــرد وعيــا بذاتيتــه وكيفيــة إدارهتــا
وإمكانيــة التعاطــف وتوظيــف املهــارات االجتامعيــة

التــي تعينــه عــى إدراك فكــرة التغــر جتــاه نفســه
واآلخريــن.

وال شــك أن الدراســة التارخييــة قــادرة عــى تنميــة

املهــارات االجتامعيــة ،ويمكــن أن حيــدث ذلــك عــر

يتتبــع التاريــخ قصــة اإلنســان ونشــأته وتطــوره

مســارين :يتجــه األول إىل اســتخالص تلــك املهارات

يشــارك يف إيضــاح جــذور احلــارض الــذي نعيــش

واملجتمعــات اإلنســانية يف مســرهتا التارخييــة ،بمعنــى

وعالقاتــه ومشــكالته وتطورهــا  ،األمــر الــذي
في��ه وحي��دد مســارات اجتاهــات املســتقبل (اللقــاين،
وآخــرون 2009 ،م ،ص ) 14 :أي أن دراســة التاريــخ

تــدور حــول عالقــة اإلنســان بذاتــه مــن حيــث وعيــه
بخرباتــه احلســية وقدرتــه عــى التعامــل معهــا بكفــاءة

عــر فعاليتــه الذاتيــة؛ مــن أجــل إجيــاد رؤيــة توجيهيــة
نحــو مســتقبله املتوقــع ،يف ســياق جماهبــة التحديــات

التــي تواجهــه ،عــر كفــاءة جمموعــة املهــارات
الوجدانيــة العقليــة التــي تســاعده عــى حتقيــق

التكيــف مــع هــذا احلــارض يف إصــدار األحــكام
املناســبة واملتوافقــة مــع وجدانــه وعقلــه ،وتتفــق مــع

مــن خــال دراســة وحتليــل وقائع حيــاة الشــخصيات
قــراءة املشــاعر وحتديــد طبيعــة االهتــام هبــا ومــدى
التناغــم معهــا ،أمــا املســار الثــاين فهــو يرتبــط تكامليــا

بكيفيــة توظيــف الفائــدة املســتقاة مــن املســار األول

عــى حيــاة املتعلمــن ،وذلــك مــن خــال تصميــم

مواقـ�ف حياتيـ�ة حـ�ارضة يف حيـ�اة املتعلـ�م وهلـ�ا صلـ�ة

ووجــه شــبه باألحــداث التارخييــة يف إطــار الربــط

بــن احلــارض واملــايض ،أو إعطــاء احلريــة املوجهــة إىل
املتعلــم يف طــرح مــا يــراه مــن مواقــف إنســانية حتــوز

عــى اهتاممــه وترتبــط بدراســة التاريــخ واملهــارات
االجتامعيــة املســتخلصة منــه ،ومــن ثــم العمــل عــى
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تنميتهــا مــن خــال أعــال املقارنــة واملقاربــة واإلقرار

يس ــاعد ع ــى ممارس ــة امله ــارات االجتامعي ــة

شــخصية املتعلــم ،وهــذا بالتوافــق مــع قيــم وعــادات

الوقـــتنفســـهعـــىالتنظيـــمالـــذايتللتعلـــم.

عـــر احلـــوار واملناقشـــة ،والتدريـــب يف

والتبنــي ملــا هــو مرغــوب يف أن يكــون يف ســات

• توظيــف التقنيــات التعليميــة بشــكل يســهم

وثقافــة املجتمــع (عــي 2008 ،م ،ص.)61 :

ويتطلــب تنميــة املهــارات االجتامعيــة العمــل

يف ترمجــة حمتــوى املــادة الدراســية إىل صــورة

• إعــادة تصميــم حمتــوى مناهــج التاريــخ بــا

املتعلــم ،مــع حتليــل املهــارات االجتامعيــة

حســية يكــون هلــا أثــر قــوي عــى مشــاعر

عــى:

املتضمنــة التــي يمكــن التأكيــد عــى أمهيتهــا

خيــدم تنميــة املهــارات االجتامعيــة وتوظيــف

يف حيــاة املتعلــم.

التقنيــات واإلســراتيجيات والتكتيــكات

التنظيم الذايت لعمليات التعلم:

املناســبة التــي تتيــح بيئــة تعليميــة تؤثــر تأثــرا
مبــارشا عــى نمــو شــخصية املتعلــم يف مجيــع
جوانبــه.

• قــدرة املعلــم عــى إدراك مشــاعر املتعلمــن
وتقبلهــا ،وإبــداء روح التعــاون والتعاطــف
معهــم ،يف ســياق االهتــام بمشــكالهتم
العاطفيــة ،مــع وجــود املرونــة التــي تتصــف

باملوضوعيــة ،مــع التحــي بــروح مرحــة؛
تبعــث عــى الراحــة النفســية ،وزيــادة دافعيــة
التعلــم.

Self-regulation

نشــأة مفهــوم التنظيــم الــذايت للتعلــم وعنايــة

الدراســات بــه:

يمكــن القــول :إن الفــرق بــن املتعلــم الناجــح

واملتعلــم الضعيــف ليــس يف كميــة املعلومــات التــي

يتعلمهــا األول ،ولكــن يف قدرتــه عــى التنظيــم اجليــد

ملــا يكتســبه مــن معلومــات ،وقدرتــه عــى اســتخدام
وتوظيــف تلــك املعلومــات؛ إذ إن الكــم اهلائــل مــن

املعلومــات ال يمكــن ألي إنســان مهــا بلغــت قدراتــه

• التنـــوع يف اســـتخدام إســـراتيجيات

العقليــة اإلملــام هبــا ،وعليــه يســعى الرتبويــون إىل

التـــي تركـــز عـــى فعاليـــة املتعلـــم ،وقيـــام

نفســه ،وهــذا يتفــق مــع اعتقــاد علــاء النفــس بــأن

وتكتيـــكات التدريـــس وأنشـــطة التعلـــم
املتعلم ــن بتعلي ــم بعضه ــم البع ــض برعاي ــة

وتوجي ــه م ــن جان ــب املعل ــم مث ــل :التعل ــم

التعـــاوين والنمذجـــة وحـــل املشـــكالت

ولعـــب األدوار واملرشوعـــات وغريهـــا؛ ممـــا

جعــل الثقــل األكــر يف التعلــم مســؤولية املتعلــم
املتعلــم يســتطيع توجيــه حياتــه وتغيــر ســلوكه نحــو
األفضــل بنــاء عــى معايــر حيددهــا ويقتنــع بفائدهتــا

ويوجههــا مــن خــال التعزيــز ،أي بنــاء عــى قدرتــه
عــى تنظيــم ذاتــه.
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وبعــد أن حتولــت األســس الســيكولوجية للتعلــم

مــن الســلوكية إىل املعرفيــة  ،وكانــت دراســات علــم

النفــس الرتبــوي يف الســبعينيات مركــزة عــى دور
املتغــرات املعرفيــة بــدأت يف الثامنينــات والتســعينات

الرتكيــز عــى الدافعيــة (ســامل ،زكــي2009 ،م)
انطالقــا مــن أمهيــة معرفــة الفــرد لقدراتــه ودوافعــه
وأهدافــه ووســائل الوصــول إليهــا ،وقــد بــدأ مفهــوم

التنظيــم الــذايت يتشــكل بعــد أن وضــــع كانفــر
وآخـــرون  Kanfer et alنــاذج عديــدة لتنظيــم الذات
واألســاليب الســلوكية لتخفيــف العجــز يف التنظيــم

احليــاة؛ ملواكبــة عــر العوملــة واالنفجــار املعــريف،

وهــو يؤكــد عــى نشــاط املتعلــم ومشــاركته بفاعلية يف

عملي��ة تعلمـ�ه (مصطفــى2007 ،م ،ص.)24 :

ويشــر التنظيــم الــذايت إىل دمــج املهــارة مــع

اإلرادة ،فاملتعلــم املنظــم ذاتيــا يعــرف كيــف يتعلــم،

ويكــون مدفوعــا ذاتيــا ،ويعــرف إمكانياتــه وحــدوده،

وبنــاء عــى هــذه املعرفــة فهــو يضبــط وينظــم عمليات

التعلــم ،ويعدهلــا لتالئــم أهــداف املهمــة ،وظــروف
األداء ).(Montalvo & Gonzalez, 2004, p. 28

والتنظيــم الــذايت للتعلــم هــو عمليــة بنائيــة نشــطة

الــذايت ). (Kanfer, F. H. & Goldstein, A. P., 1986

يقــوم املتعلــم فيهــا بوضــع أهدافــه ،ثــم يراقــب

(التعلــم املســتند عــى نصفــي الدمــاغ) إىل أن الدمــاغ

نحــو األهــداف ،واخلصائــص املميــزة للبيئــة وأنشــطة

ويشــر كايــن وكايــن  Cain & Cainيف نظريتــه

مــزود فطريــا بمجموعــة مــن القــدرات الكامنــة،
منهــا :القــدرة عــى التنظيــم الــذايت ،والتأمــل الــذايت،
وحتليــل البيانــات (نوفــل2007 ،م) حيــث تــؤدي

ميكانيزمــات اجلهــاز العصبــي وفاعالتــه دورا فاعــا

وينظــم وحيكــم توجهاتــه معرفيــا ودافعيــا وســلوكيا

التنظيــم تتوســط العالقــة بــن الفــرد والبيئــة واإلنجاز

املرتفــع ).(Pintrich, 2000, p. 453

والتنظيــم الــذايت مــن املنظــور املعــريف هــو التفاعل

الثالثــي بــن الفــرد (معتقداتــه عــن نجاحــه)،

يف تفعيــل تلــك القــدرات .ويــرى جوملــان Golman

وســلوكه (مشــاركته يف املهمــة) ،والبيئــة (التغذيــة

أي أن املثــرات واالنفعــاالت هلــا دورا فاعــا يف

متيــزه هــي:

أن املــخ وجــداين ينشــطه األمــن وحيجمــه التوتــر،
البنــاء النفــي للفــرد (عبيــدات ،الســميد2005 ،م)،

الراجعــة مــن املعلــم) ،وللتنظيــم الــذايت ســات ثالثــة

وبذلــك أخــذ االهتــام يتزايــد ويؤكــد عــى رضورة

عــى تطويــر ذاهتــم.

ويعــد التنظيــم الــذايت مــن متطلبــات التعلــم مدى

•

التقويم الذايت لألداء ). (Wikipedia, 2010

•

تدريــب املتعلمــن عــى التنظيــم الــذايت ،وذلــك مــن

خــال تنميــة دافعيتهــم وجعلهــم مســؤولني وقادرين

•

مالحظة الذات ومراقبة أنشطة الفرد.
التفاعل الذايت ملخرجات التعلم.

وقــد اهتمــت الدراســات بالتنظيــم الــذايت

للتعلـ�م ومنهـ�ا  :دراسـ�ة العمـ�ري (2013م) والتــي
اســتهدفت الكشــف عــن درجــة امتــاك طلبــة
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املرحلــة األساســية العليــا ملكونــات التعلــم املنظــم

والتحصيــل األكاديمــي ،وقــد أوضحــت نتائــج

واملســتوى األكاديمــي ،وقــد أظهــرت نتائجهــا وجود

الــذايت يتمتعــون بدافعيــة ومراقبــة ذاتيــة مرتفعــة

ذاتيــا يف مــادة العلــوم بمدينــة إربــد ،وتأثرهــا باجلنــس
فــروق يف درجــة امتــاك الطــاب ملكونــات التعلــم
املنظــم ذاتيــا تعــزى ملتغــر التحصيــل ،ولصالــح ذوي

مســتوى التحصيــل املرتفــع ،كــا أشــارت النتائــج
إىل عــدم وجــود فــروق تعــزى الختــاف اجلنــس

أو املســتوى الصفــي ،وقــد أوصــت بــرورة تقديــم

جمموعــة مــن األنشــطة والتدريبــات التــي مــن شــأهنا
تعزيــز ممارســات التنظيــم الــذايت للتعلــم.

الدراســة أن الطلبــة القادريــن عــى مهــارات التنظيــم

بشــكل يســاعدهم عــى اســتخدام إســراتيجيات
التعلــم بشــكل أفضــل ومواءمتهــا مــع املوقــف

التعليمــي.

دراس��ة أمح��د (2007م) اســتهدفت التعــرف

عــى العالقــة بــن التنظيــم الــذايت للتعلــم
والدافعيــة الداخليــة بالتحصيــل األكاديمــي ،وقــد

حــدد الباحــث عــددا مــن أبعــاد التنظيــم الــذايت

ودراس��ة احلس��ينان (2010م) التــي اســتهدفت

للتعلــم (وضــع اهلــدف والتخطيــط ـ االحتفــاظ

عــدد مــن املتغــرات ذات األمهيــة يف املوقــف التعليمي

املســاعدة االجتامعيــة) وكذلــك حتــددت أبعــاد

فحــص إســراتيجيات التعلــم املنظــم ذاتيــا يف ضــوء

(التحصيــل ،والتخصــص ،واملســتوى الــدرايس،
واألســلوب املفضــل للمتعلــم) لطــاب الصفــن

الثــاين والثالــث الثانــوي ،أوضحــت نتائجهــا وجــود

عالقــة موجبــة بــن إســراتيجيات التعلــم املنظــم
ذاتيــا وأســلوب كل مــن التعلــم اجلامعــي والتنافــي
والفــردي ،وكذلــك وجــود فــروق بــن التخصصــات
األدبيــة والعلميــة يف بعــض إســراتيجيات التعلــم

املنظــم ذاتيــا لصالــح التخصصــات العلميــة ،وعــدم
وجــود فــروق إلســراتيجيات التعلــم املنظــم ذاتيــا يف

متغــر الســن إال يف ُبعــد مــا وراء املعرفــة .

بالســجالت واملراقبــة ـ التســميع واحلفــظ ـ طلــب
الدافعيــة الداخليــة يف (تفضيــل التحــدي ـ حــب

االســتطالع ـ الرغبــة يف اإلتقــان باســتقاللية ) .وقــد
أوضحــت الدراســة الــدور الفعــال ألبعــاد التنظيــم

الــذايت للتعلــم وألبعــاد الدافعيــة الداخليــة يف رفــع
التحصيــل األكاديمــي ،كــا أوضحــت الدراســة أن

تفضيــل التحــدي والرغبــة يف اإلتقــان باســتقاللية
كبعديــن للدافعيــة الداخليــة  ،وكذلــك وضــع
اهلــدف والتخطيــط واالحتفــاظ بالســجالت واملراقبــة
كبعديــن للتنظيــم الــذايت للتعلــم هــي األكثــر تأثــرا يف

التحصيــل األكاديمــي عــن بقيــة األبعــاد .

ودراســة عبــد الفتــاح )(Abd-el-Fattah, 2010

ودراســـة كلـــري ) )Cleary, 2006اســـتهدفت

نمــوذج جاريســون للتعلــم املنظــم ذاتيــا يف الدافعيــة

ذاتيـــا ،وعالقتـــه بالتحصيـــل األكاديمـــي لـــدى

التــي هدفــت إىل الكشــف عــن أثــر اســتخدام

حتديـــد مســـتوى إســـراتيجيات التعلـــم املنظـــم
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عينـــة مـــن طـــاب الصـــف التاســـع ،وبينـــت

املعلومـــات التـــي تتزايـــد يومـــا بعـــد يـــوم يف

إس ــراتيجيات التعل ــم املنظ ــم ذاتي ــا ،ووج ــود تباي ــن

عملي ــات تس ــاعد يف معاجل ــة تل ــك املعلوم ــات،

نتائجهـــا تفـــوق اإلنـــاث عـــى الذكـــور يف تطبيـــق

ب ــن فئ ــة الط ــاب مرتفع ــي ومنخف ــي التحصي ــل

يف اســـتخدام إســـراتيجيات التعلـــم املنظـــم ذاتيـــا

لصالـــح مرتفعـــي التحصيـــل.

ش ــتى املج ــاالت املعرفي ــة ،واحلاج ــة إىل جمموع ــة

وتنظيمهـــا ،وفهمهـــا ،والقـــدرة عـــى ختزينهـــا،

واســـرجاعها بســـهولة.

ويع ــد التنظي ــم ال ــذايت أح ــد احلل ــول املناس ــبة

دراســة ماتيوجــا) : (Matuga, 2009اســتهدفت

لتحقيـــق جـــودة التعلـــم املنشـــودة ،بحيـــث

املنظــم ذاتيــا ،والتحصيــل األكاديمــي لــدى عينــة

املع ــريف يف كاف ــة أنش ــطة العم ــل امل ــدريس ،ب ــل

الكشــف عــن العالقــة بــن إســراتيجيات التعلــم
مــن طــاب اجلامعــة بالواليــات املتحــدة األمريكية،

وكشــفت نتائجهــا وجــود عالقــة إجيابيــة.

تنعك ــس فاعلي ــة وج ــودة التعل ــم ع ــى التف ــوق

وعـــى إنجـــاز أنشـــطة ومهـــام احليـــاة بصفـــة

عامـــة (اهلـــواري ،اخلـــويل2006 ،م).

وقــد أكــدت نتائــج الدراســات الســابقة عــى

فاملتعلــم القــادر عــى حتديــد أهدافــه بدقــة،

للتعلــم يمتلــك مهــارات معرفيــة ومــا وراء معرفيــة،

واســتخدام الوســائل واإلســراتيجيات ،واالحتفــاظ

أن املتعلــم الــذي يمتلــك مهــارات التنظيــم الــذايت

إضافــة اىل امتالكــه قــدرات وجدانيــة إجيابيــة نحــو

الــذات ،كــا يتفــوق يف التحصيــل الــدرايس ،وقــد
اســتفاد الباحــث مــن اإلطــار النظــري للدراســات
الســابقة يف حتديــد مفهــوم وطبيعــة التنظيــم الــذايت،

وأبعــاده ،واملهــارات التــي يســتخدمها املتعلــم
املنظــم ذاتيــا ،وكيفيــة قياســها.

والتخطيــط لكيفيــة حتقيــق تلــك األهــداف،
بالدافعيــة اإلجيابيــة املســتمرة طــوال إنجــاز املهمــة

لتحقيــق تلــك األهــداف ،وتقويــم الــذات ،هــو
القــادر عــى مواجهــة املشــكالت والتحديــات ،بــل
ومواجهــة كل جديــد يف جمــاالت احليــاة املختلفــة،

ولتحقيــق ذلــك البــد مــن اســتخدام اإلســراتيجيات
والطــرق التدريســية التــي تــدرب املتعلــم عــى خماطبة

وجديــر بالذكــر أن الدراســة احلاليــة ختتلــف عــن

ذاتــه ،وإدراك عملياتــه العقليــة وإســراتيجياته

التنظيــم الــذايت للتعلــم عــى أنــه متغــر تابــع وليــس

املحيطــة بــه ،وكذلــك تقييــم طريقــة تعلمــه ومــدى

الدراســات الســابقة يف أن الدراســة احلاليــة تتنــاول

مســتقل كــا هــو احلــال يف الدراســات الســابقة.
أمهية التنظيم الذايت للتعلم:

تكمـــن أمهيـــة التنظيـــم الـــذايت يف كثـــرة

التعليميــة ،وكيفيــة إدارة ذاتــه ووقتــه والبيئــة

حتقيــق اهلــدف املطلــوب ،وكل ذلــك يســاعد عــى
بنــاء متعلــم واعــي مــدرك الحتياجاتــه املســتقبلية

ومتطلبــات بيئتــه ).(Bembenutty, 2006, p. 223
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خصائص املتعلم املنظم ذاتيا:

5 .يســتخدم إســراتيجيات حتمــي جهــده مــن

املتعلمــون املنظمــون ذاتيــا ناجحــون بســبب

املشــتتات الداخليــة واخلارجيــة.

قدرهتــم عــى مواجهــة املهــام األكاديميــة بطريقــة

6 .يتحكــم يف الفشــل ،ويعمــل عــى تصحيــح

إســراتيجية ،حيــث حيللــون املهمــة ويضعــون أهدافــا

األخطــاء ،وتعديــل الســلوك نحــو حتقيــق

يف ضــوء املهــام املطلوبــة ،ويراقبــون أداءهــم ،ويعدلوا

اهلــدف املطلــوب.

ويكيفــوا اســراتيجياهتم يف ضــوء التغذيــة الراجعة إىل

7 .يمتلــك مــن الكفــاءة الذاتيــة وتقديــر الــذات

أن تتــم املهمــة املطلوبــة ،ويمكــن تلخيــص خصائــص

مــا يمكنــه مــن ختطــي العقبــات والتغلــب

املتعلــم املنظــم ذاتيــا يف أنــه:

عــى الصعوبــات.

1 .يمتلــك معرفــة باإلســراتيجيات املعرفيــة

8 .يمتلــك القــدرة عــى تنظيــم وتعديــل البيئــة

وكيفيــة اســتخدامها مثــل (التســميع ـ

املحيطــة ،وطلــب العــون مــن املصــادر اخلارجية،

اســتخدام التفاصيــل ـ التنظيــم).

ولدي��ه الق��درة ع�لى العم�لـ اجلامعي(رشــوان،

2 .يعــرف كيــف خيطــط ويتحكــم ويوجــه

2006م ؛ Montalvo & Gonzalez, 2004؛

عملياتــه العقليــة نحــو حتقيــق األهــداف

Zimmerman B. J. & Martinez-Pons,

املطلــوب منــه حتقيقهــا.

3 .يمتلـك جمموعـة مـن املعتقـدات اخلاصـة
بالدافعية واالنفعالية التكيفية مثل (اإلحسـاس

بفاعليـة الـذات ـ تبنـي األهـداف التعليميـة

ـ تنميـة األحاسـيس اإلجيابيـة نحـو املهمـة ـ
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.)1988

مكونــات التنظيــم الــذايت ـ يقــدم بــوردي

) (Purdieنموذجــا يتضمــن أربــع مكونــات للتعلــم
املنظــم ذاتيــا وهــي:

الرضـا ـ احلماس) ،إىل جانـب القـدرة على
التحكـم بالظـروف وتعديلهـا تبعـا ملتطلبـات

املوقـف التعليمـي.

4 .خيطـــط ويتحكـــم يف الوقـــت واملجهـــود
املس ــتخدم يف إهن ــاء املهم ــة ،وكذل ــك كيفي ــة

هتيئـــة بيئـــة املذاكـــرة وطلـــب املســـاعدة
مـــن املعلمـــن والزمـــاء عنـــد مواجهـــة

الصعوبـــات.
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• وضــع اهلــدف والتخطيــط :ويتمثــل يف قــدرة
املتعلــم عــى وضــع أهــداف عامــة وأخــرى

خاصــة ،والتخطيــط هلــا وفــق جــدول زمنــي
حمــدد ،والقيــام باألنشــطة املرتبطــة بتحقيــق

تلــك األهــداف.

• االحتفــاظ بالســجالت واملراقبــة :وتتمثــل يف
قــدرة املتعلــم عــى مراقبــة النشــاطات التــي
يقــوم هبــا؛ لتحقيــق األهــداف وتســجيلها،

وتســجيل النتائــج التــي يتوصــل إليهــا.

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية ( ،)ISSN: 1658- 7006اجمللد ( ،)5العدد ( ،)2جامعة احلدود الشمالية (1441هـ 2020 /م)

2 .إدارة الوقــت :جدولــة الوقــت وتقســيمه يف

• التســميع واحلفــظ :ويتمثــل يف قــدرة الطالــب

صــورة تتيــح االســتخدام األمثــل لــه.

عــى حفــظ املــادة عــن طريــق تســميعها

3 .البحــث عــن املعلومــات :البحــث عــن

بصــورة جهريــة أو صامتــة.

• طلــب املســاعدة االجتامعيــة :ويتمثــل يف جلوء

معلومــات إضافيــة تفيــد يف حتقيــق املزيــد مــن

الزمــاء للحصــول عــى املســاعدة يف فهــم

4 .تعلــم األقــران :مشــاركة املتعلــم يف األنشــطة

الفهــم للــادة املقــروءة أو العمــل املطلــوب.

املتعلــم إىل املعلمــن أو أحــد أفــراد األرسة أو

واملناقشــات اجلامعيــة بغــرض حتقيــق مســتوى

املــادة التعليميــة أو أداء الواجبــات (اجلــراح،

أفضــل مــن التعلــم ،بمعنــى االســتفادة مــن

2010م ،ص.)335 :

العمــل اجلامعــي.

وقــد حــدد ) (Pintrich 2004, P. 390أبعــاد

5 .طلــب العــون األكاديمــي :طلــب املســاعدة

التنظيــم الــذايت املتمثلــة يف االســتثارة ،والتنشــيط،

مــن األقــران واملعلمــن عنــد احلاجــة.

واملراقبــة ،والتحكــم ،ورد الفعــل ،والتأمــل،

والبعــض اآلخــر مثــل )(Gonzalez, et al, 2009

6 .التنظيــم :ترتيــب املعلومــات؛ لكــي يســهل

مــع الــذات ،التعزيــز املرتبــط بالبيئــة ،التعزيــز املرتبــط

واجلــداول واألشــكال ،وتكويــن أفــكار

فهمهــا ،وذلــك عــن طريــق عمــل امللخصات

حــددوا ســتة أبعــاد للتنظيــم الــذايت هــي :التحــدث

خمتــرة بالنســبة للمتعلــم ،والعنونــة.

بموضوعــات الدراســة ،األداء املرتبــط بالقــدرة عــى

7 .التقويــم الــذايت :مقارنــة املتعلــم للمخرجــات

احلديــث الــذايت ،مكافــأة الــذات.

باملعايــر املوضوعــة لــأداء ،أو باألهــداف

وق��د ح��دد اهل��واري واخل��ويل (2006م) أبعــاد

املــراد حتقيقهــا.

التنظيــم الــذايت للتعلــم وهــي :التســميع ،التنظيــم،

8 .االحتفـــاظ بالســـجالت :عمـــل املتعلـــم

التفصيــل ،حتديــد األهــداف.

للتقاري ــر أو الس ــجالت الت ــي يس ــجل فيه ــا

وقــد تــم حتديــد أبعــاد التنظيــم الــذايت يف البحــث

نتائ ــج أدائ ــه لعم ــل م ــا ،أو أح ــداث معين ــة

احلــايل يف ضــوء أراء اخلــراء واملتخصصــن ،وطبيعــة

يتــ�م دراســ�تها.

املرحلــة العمريــة للتالميــذ عينــة الدراســة يف ثامنيــة

النموذج التدرييس املقرتح:

أبعــاد:

1 .التخطيــط ووضــع األهــداف :حتديــد التلميــذ

قــام الباحــث بإعــداد النمــوذج التدريــي املقــرح

خلطــة للوصــول هلــذه األهــداف وحتقيقهــا.

الرسيــع ،ومراحــل التعلــم الرسيــع ،ومراجعــة

ألهدافــه مــن القيــام بعمــل مــا وإعــداده

القائ��م عـلى التعل��م الرسي��ع يف ضوــء :مبــادئ التعلــم
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الدراســات الســابقة ،وخصائــص تالميــذ املرحلــة

خــال عــروض تفاعليــة ،ومــواد توضيحيــة مثــرة

املتوســطة.

العمــل التعــاوين يف جمموعــات ،باإلضافــة إىل تبــادل

املتوســطة ،وأهــداف تدريــس التاريــخ يف املرحلــة

لالهتــام ومليئــة باأللــوان ،ومشــاريع تعتمــد عــى

مراحــل النمــوذج املقــرح ـ يتكــون النمــوذج

األدوار ووســائل أخــرى ،مثــل القصص أو اســتخدام

مرحلــة عــى عمليــة التقويــم التكوينــي ،والتغذيــة

جــداول أو خرائــط ذهنيــة لتصويــر املعلومــات،

املقــرح مــن مخــس مراحــل أساســية تشــمل كل

الراجعــة ،يف ضــوء بيئــة تعليميــة تتميــز بغيــاب
التهديــد ،وهــذه املراحــل هــي:

الوســائل التعليميــة البرصيــة واإللكرتونيــة ،أو عمــل
ومواجهــة الطــاب ببعــض التحديــات.

املرحلــة الثالثــة ـ مرحلــة التفكــر النشــط والقــراءة

املرحلــة األوىل ـ حتفيــز العقــل :تســتهدف إثــارة

الرسيع��ة :يف هــذه املرحلــة يطــرح املعلــم أســئلة عــى

انتبــاه التالميــذ نحــو التعلــم .ويتــم حتقيــق ذلــك مــن

والتفضيــل لإلجابــة عــى األســئلة ،مــع تقديــم

اهتــام التالميــذ وإعطائهــم مشــاعر إجيابيــة ،وجــذب
خــال مــا يــي :اســتثارة الدمــاغ وهتيئتــه لعمليــة
التعلــم وتزويــده بأفــكار إجيابيــة ،وتوضيــح النواتــج
التعليميــة التــي ســيجنيها املتعلــم ،ووضــع أهــداف
واضحــة وذات معنــى ،وإثــارة الدافعيــة ،وخلــق بيئــة

ومشــاعر إجيابيــة ،وبنــاء شــعور اجتامعــي إجيــايب،

وطــرح أســئلة ومشــكالت ،والبحــث عــن أجوبــة
وحلــول ،وتشــجيع التالميــذ عــى االنخــراط يف

العمليــة التعليميــة ،وحتفيــز أنــاط التعلــم الســمعية
والبرصيــة والفكريــة واحلركيــة.

التالميــذ ويطلــب منهــم القيــام بالتوضيــح والربــط

توجيهــات هلــم (اســتمر ـ أعــد القــراءة ـ حتــدث
عــن الصــورة ـ اعــرض الفكــرة ـ أضــف اليهــا جــزءا
جديــدا ـ خلــص مــا فكــرت فيــه) ،وقــراءة األســئلة

أكثــر مــن مــرة وحتويــل األفــكار العشــوائية إىل أفــكار
منظمــة.

املرحلـ�ة الرابعـ�ة ـ املعاجلـ�ة الرسيعـ�ة :تشــجيع

التالميــذ عــى توســيع املعرفــة ،واســتيعاب املعرفــة
اجلديــدة ،وربطهــا باخلــرات الســابقة مــن خــال

نشــاطات املعاجلــة والتجربــة العمليــة مــن خــال

املرحلــة الثانيــة ـ البحــث عــن املعنــى واحلصــول

(التجري��ب ـ والتأملــ ـ التغذيــة الراجعــة) ،التعلــم

املعلومــات األساســية الالزمــة يف املوضــوع ،وإعطــاء

املقارنــة واملقابلــة لتحديــد أوجــه الشــبه واالختــاف

عــى املعلومــات  :مســاعدة التالميــذ لالطــاع عــى
الفرصــة هلــم ملواجهــة املــادة التعليميــة اجلديــدة
بشــكل ممتــع ومرتابــط ومتعــدد احلــواس ويقــارب

كل األنــاط التعليميــة ،ويمكــن القيــام بذلــك مــن

واملراجعــة ضمــن فريــق ،وحتليل املشــكلة واســتخدام
يف األفــكار الصحيحــة.

املرحلــة اخلامســة ـ تطبيــق التفكــر الرسيــع (تطبيق

اخلــرة املكتســبة يف مواقــف جديــدة يف جمتمــع املدرســة
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وخارجهــا) :تطبيــق مــا تعلمــه التالميذ مــن معلومات

مــا تتضمنــه مــن جوانــب التعلــم (معــريف ـ

مواقــف تعليميــة جديــدة ،وإعطــاء الفرصــة للتالميــذ

3 .إعـ�داد سـ�جل نشـ�اط التلميـ�ذ يف شــكل

وجــداين ـ مهــاري).

ومهــارات وقيــم يف جمتمــع املدرســة وخارجهــا عــى

أنشــطة متنوعــة ،يامرســها التلميــذ بصــورة

لتجميــع كل مــا تعلمــوه يف إطــار واحــد ،واســتخدامه

فرديــة ومجاعيــة ،تراعــي مبــادي التعلــم

يف مواقــف تعليميــة أخــرى ،وحــل املشــكالت يف

الرسيــع وتركــز عــى جوانــب التعلــم

العــامل احلقيقــي ،وعمــل بروفــات تعليميــة ،وتعزيــز

املتضمنــة يف الوحــدة ،وتعــد هــذه األنشــطة

التعلــم بالتطبيــق املبــارش والتدريــب العمــي ،وتقديــم

بمثابــة مرشوعــات ينفذهــا التالميــذ.

التغذيــة الراجعــة والتقويــم النهائــي.

4 .ضبـــط ســـجل نشـــاط التلميـــذ:

إجــراءات البحــث :لإلجابــة عــن أســئلة البحــث

تـــم عـــرض ســـجل النشـــاط عـــى
جمموعـــة مـــن املحكمـــن ،لتحديـــد

والتحقــق مــن صحــة فروضــه ،اتبــع الباحــث مــا

مناســـبته للمرحلـــة العمريـــة وملبـــادئ

يــي:

أوال ـ تصميــم وحــدة حيــاة النبــي (ﷺ) يف املدينــة

التعلـــم الرسيـــع ،وخطـــوات النمـــوذج

1 .اختيــار الوحــدة :تــم اختيــار وحــدة «حيــاة

بعـــض األنشـــطة واملهـــام يف ضـــوء

الصــف األول املتوســط بالفصــل الــدرايس

ثانيـــا ـ إعـــداد دليـــل املعلـــم :تـــم إعـــداد

التدريـــي املقـــرح ،وتـــم تعديـــل

املنــورة وفــق النمــوذج التدريــي املقــرح:

النبــي (ﷺ) يف املدينــة » املقــررة عــى تالميــذ

الثــاين جمــاال للبحــث وذلــك لألســباب

التاليــة:

توجيهاهتـــم.

دليـــل املعلـــم لتدريـــس وحـــدة «حيـــاة النبـــي

(ﷺ) يف املدينـــة » لتالميـــذ الصـــف األول

ـ تتضمــن مفاهيــم أساســية متثــل جانبــا

املتوســـط باســـتخدام النمـــوذج التدريـــي

ـ موضوعــات الوحــدة مرتابطــة ممــا

عـــى مقدمـــة وفكـــرة عامـــة عـــن التعلـــم

التــي سيكتســبها املتعلــم.

ومراحلـــه واألهـــداف العامـــة للوحـــدة،

مهــا مــن البنيــة املعرفيــة للمتعلــم.

يســاعد عــى ترابــط وتكامــل اخلــرات

2 .حتليــل حمتــوى الوحــدة :تــم حتليــل حمتــوى
وحدــة «حيــاة النبــي (ﷺ) يف املدينــة» لتحديــد

القائ ــم التعل ــم الرسي ــع ،وق ــد احت ــوى الدلي ــل

الرسيـــع ،والنمـــوذج التدريـــي املقـــرح
وتوجيهـــات املعلـــم بشـــأن تدريـــس الوحـــدة

يف ضـــوء مبـــادئ التعلـــم الرسيـــع والنمـــوذج
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التدريـــي املقـــرح ،والتوزيـــع الزمنـــي

التدري ــي القائ ــم ع ــى التعل ــم الرسي ــع

ملوضوعـــات الوحـــدة.

يف تنميـــة املهـــارات االجتامعيـــة لـــدى

ضبـــط الدليـــل :تـــم عـــرض الدليـــل

تالميـــذ الصـــف األول املتوســـط.

ب .حتديـــد أبعـــاد املقيـــاس :قـــام الباحـــث

عـــى جمموعـــة مـــن املحكمـــن؛ للتحقـــق
مـــن ســـامة األهـــداف ،ومالءمـــة خطـــط

بمراجع ــة الدراس ــات الس ــابقة ،وعم ــل

ال ــدروس وفق ــا للنم ــوذج التدري ــي املق ــرح،

مســـح لـــأدب الرتبـــوي يف جمـــال

واحلكـــم عـــى مناســـبة األنشـــطة املســـتخدمة،

املهـــارات االجتامعيـــة؛ لتحديـــد أبعـــاد

وأســـاليب التقويـــم ،وتـــم إجـــراء التعديـــات

(جم ــاالت) امله ــارات االجتامعي ــة ،وق ــد

الالزمـــة ،وبذلـــك أصبـــح الدليـــل يف صورتـــه

ت ــم حتديده ــا يف مخس ــة جم ــاالت رئيس ــة

النهائيـــة.

هـــي :مهـــارات العالقـــات االجتامعيـــة،
مه ــارات القي ــادة ،ومه ــارات االتص ــال

ثالثا ـ إعداد أدوات البحث:

الفع ــال ،ومه ــارات الضب ــط االنفع ــايل،

1ـ إعـــداد مقيـــاس املهـــارات االجتامعيـــة:

ومهـــارات التعبـــر عـــن املشـــاعر،

لبنـــاء مقيـــاس املهـــارات االجتامعيـــة اتبـــع

وقـــد قـــام الباحـــث بتحليـــل األبعـــاد

الباحـــث اخلطـــوات التاليـــة:

الرئيســـة وحتديـــد املهـــارات الفرعيـــة

أ .حتديـــد اهلـــدف مـــن املقيـــاس :هيـــدف

فبلـــغ عددهـــا  66مهـــارة موزعـــة عـــى

املقيـــاس إىل حتديـــد فعاليـــة النمـــوذج

املجـــاالتاخلمســـةعـــىالنحـــوالتـــايل:

جدول ()2
عبارات مقياس المهارات االجتماعية منسوبة إلى أبعاده
البعد

178-127

رقم العبارات

اإلجمالي

1ـ9

9

 2ـ مهارات القيادة

 10ـ 22

13

 3ـ مهارات االتصال الفعال

 23ـ 35

13

 4ـ مهارات الضبط االنفعالي

 36ـ 50

15

 5ـ مهارات التعبير عن المشاعر

 51ـ 66

16

1ـ مهارات العالقات االجتماعية

66

المجموع
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ج .حتديــد نــوع القيــاس :حــددت تعليــات

املقيــاس وطريقــة القيــاس يف أن يقــوم التلميــذ

بوضــع عالمــة (√) يف اخلانــة املناســبة مــن اخلانات

الثالثــة (دائــا ،أحيانــا ،نــادرا).

أ .حتديــد اهلــدف مــن املقيــاس :قيــاس مهــارات

التنظيــم الــذايت لــدى تالميــذ الصــف األول املتوســط

عينــة البحــث ومــدى امتالكهــم لتلــك املهــارات.

ب .حتديــد أبعــاد املقيــاس :يف ضــوء اإلطــار

د .صـ�دق املقيـ�اس :للتأكــد مــن صــدق املقيــاس

النظــري ،والدراســات الســابقة ،ونتائــج الدراســة

املحكمــن إلبــداء الــرأي يف :مــدى مالئمــة الفقــرة

الــذايت لــدى تالميــذ الصــف األول املتوســط وهــي:

تــم عــرض الصــورة األوليــة لــه عــى جمموعــة مــن
للمجــال الــذي تنتمــي إليــه ،وشــمول املجــال

االســتطالعية ،تــم حتديــد ثامنيــة أبعــاد لقيــاس التنظيم
 التخطيـ�ط ووضـ�ع األهـ�داف :ويقصــد هبــاحتديــد التلميــذ ألهدافــه مــن القيــام بعمــل

ووضــوح فقراتــه ،ودقــة الصياغــة اللغوية وســامتها،

مــا،وإعــدادهخطــةلتحقيــقهــذهاألهــداف.

واقــراح أو إضافــة جمــال جديــد يرونــه مناســبا ،وتــم

 -إدارة الوقـ�ت :ويقصــد جدولــة الوقــت

تعديــل صياغــة بعــض الفقــرات وحــذف الفقــرات

وتقســيمه يف صــورة تتيــح االســتخدام األمثل

غــر املناســبة وإضافــة فقــرات أخــرى ،حتــى أصبــح

لــه.

املقيــاس يف صورتــه النهائيــة يف ( )66فقــرة.

هـــ .ثبــات املقيــاس :تــم حســاب ثبــات مقيــاس

 -البحـ�ث عـ�ن املعلومـ�ات :البحــث عــن

عــى عينــة مكونــة مــن  40تلميــذ ًا مــن خــارج عينــة

الفهــمللــادةاملقــروءةأوالعمــلاملطلــوب.

معلومــات اضافيــة تفيــد يف حتقيــق املزيــد مــن

املهــارات االجتامعيــة عــن طريــق إعــادة تطبيقــه

 -تعلـ�م األقـ�ران :مشــاركة املتعلــم يف األنشــطة

الدراســة وكانــت الفــرة الزمنيــة بــن التطبيقــن

واملناقشــات اجلامعيــة بغــرض حتقيــق مســتوى

أســبوعني ،وقــد بلــغ معامــل الثبــات 0.86
2ـ إعداد مقياس التنظيم الذايت للتعلم:

أفضــل مــن التعلــم ،بمعنــى االســتفادة مــن

العمــل اجلامعــي.

تــم االطــاع عــى بعــض الدراســات والبحــوث

 -طلـ�ب العـ�ون األكاديمـ�ي :طلــب املســاعدة

السـ�ابقة ومنه��ا دراس��ة ( اجلــراح2010 ،م؛ الرباهيــم،

مــن األقــران واملعلمــن عنــد احلاجــة.

2011م؛ عــي2012 ،م ؛ حســن2013 ،م ؛ الســيد،

 -التنظي��م :ترتيــب املعلومــات لكــي يســهل

2015م ؛ عبــد اهلل2016 ،م) والتــي تناولــت إعــداد

فهمهــا ،وذلــك عــن طريــق عمــل امللخصات

مقيــاس التنظيــم الــذايت للتعلــم لالســتفادة منهــا يف

واجلــداول واألشــكال ،وتكويــن أفــكار

حتديـ�د أبعـ�اد املقيـ�اس وبنـ�اء عباراتـ�ه.

خمتــرة بالنســبة للمتعلــم والعنونــة.

وقد تم بناء املقياس وفقا للخطوات التالية:
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 التقويـ�م الـ�ذايت :مقارنــة املتعلــم للمخرجــاتباملعايــر املوضوعــة لــأداء ،أو باألهــداف
املــراد حتقيقهــا.

 االحتفـ�اظ بالسـ�جالت :عمــل املتعلــمللتقاريــر أو الســجالت التــي يســجل فيهــا
نتائــج أدائــه لعمــل مــا ،أو أحــداث معينــة

يتــم دراســتها.
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4ـ صياغــة مفــردات املقيــاس :وقــد روعــي عند

صياغــة املفــردات عــدد مــن الــروط مــن أمههــا:
أن تكــون عبــارات املقيــاس ســهلة ومبــارشة ،وأال

تصــاغ العبــارات بصيغــة النفــي ،والبعــد عــن

العبــارات التــي حتمــل أكثــر مــن فكــرة ،ومناســبة
العبــارات ملهــارات التنظيــم الــذايت.

5ـ وضــع تعليــات املقيــاس :تــم حتديــد

3ـ حتديــد نــوع القيــاس :تــم اســتخدام طريقــة

تعليــات املقيــاس بحيــث تضمنــت اآليت :بيانــات

للتلميــذ عبــارات املقيــاس وأمــام كل عبــارة يوجــد

(اختيــاري) ،اإلشــارة إىل عــدم تــرك أي عبــارة

األداء املتــدرج ذي االســتجابات الثالثــة ،حيــث يقدم

ثالثــة اســتجابات هي«:دائــا»« ،أحيانــا»« ،نــادرا»،
وعــى التلميــذ اختيــار االجابــة التــي تتناســب مــع

ســلوكه ،وذلــك بوضــع عالمــة (√) أمــام كل عبــارة،

وهــذه االســتجابات هلــا أوزان تــراوح مــن 1-3
حســب نــوع كل عبــارة (إجيابيــة ـ ســلبية).

التلميــذ (املدرســة ،الفصــل ،اســم التلميــذ

بــدون اســتجابة.

6ـ تقديــر الدرجــات وطريقــة التصحيــح :تــم

حتديــد مفتــاح توزيــع درجــات املقيــاس حســب

نــوع العبــارة (موجبــة ،ســلبية) كــا هــو مبــن يف
اجلــدول التــايل:

جدول ()3
ميزان تقدير الدرجات على مقياس التنظيم الذاتي
العبارة

دائما

أحيانا

نادرا

الموجبة

3

2

1

السالبة

1

2

3

ومــن ثــم فــإن الدرجــة الكليــة للبعــد الواحــد

تــراوح بــن  ،4 ،12والدرجــة الكليــة للمقيــاس
تــراوح بــن.32 ،96 :

7ـ إعــداد الصــورة األوليــة للمقيــاس :قــام

الباحــث بإعــداد الصــورة األوليــة للمقيــاس ،وقــد

تضمــن ( )32عبــارة موزعــة بالتســاوي عــى أبعــاد
املقيــاس الثامنيــة ،حيــث خصصــت أربــع عبــارات

لــكل بعــد مــن األبعــاد الثامنيــة.
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8ـ عــرض املقيــاس عــى الســادة املحكمــن :بعــد

االنتهــاء مــن إعــداد املقيــاس يف صورتــه األوليــة تــم

عرضــه عــى جمموعــة مــن املحكمــن للحكــم عــى مــدى
صالحيتــه وإبــداء الــرأي فيــا يــي:

• سالمة الصياغة العلمية واللغوية لكل مفردة من

الضب��ط اإلحصائ��ي اآلتي��ة:

1ـ ثبــات القيــاس :تــم حســاب ثبــات املقيــاس عــن

طريــق التجزئــة النصفيــة باســتخدام معادلــة ســبريمان

وبــراون ،وحيــث إن معامــل االرتبــاط بــن نصفــي
املقيــاس بلــغ  ،94فــإن معامــل الثبــات بلــغ  ،96وهــو

معامــل مرتفــع يمكــن الوثــوق بــه.

مفردات املقياس.

• مدى مناسبة العبارات التي تضمنها املقياس ملا

2ـ صــدق املقيــاس :تــم حســاب صــدق املقيــاس

• مدى مناسبة املقياس ملستوى تالميذ الصف

أ ـ الصــدق املنطقــي :قــام الباحــث بعــرض املقيــاس

بطريقتــن:

وضعت من أجله.

عــى بعــض األســاتذة املتخصصــن يف املجــال ،وتــم

األول املتوسط.

• صحة التعليامت املوجهة للتلميذ.

وبنــاء عــى آراء الســادة املحكمــن تــم إجــراء تعديــل

يف صياغــة بعــض العبــارات ،وإعــادة ترتيــب عبــارات
املقيــاس.

تعديــل املقيــاس يف ضــوء آرائهــم ،وهبــذا يمكــن القــول

بــأن املقيــاس صــادق منطقيــا.

ب ـ الصــدق الــذايت :تــم حســاب الصــدق الــذايت

للمقيــاس حيــث بلــغ .,97

التجربــة االســتطالعية للمقيــاس :تــم عــرض املقياس

املقي ــاس يف صورت ــه النهائي ــة :تك ــون املقي ــاس

عــى مــدى وضــوح عبــارات املقيــاس ومناقشــتهم يف

أبعـــاد املقيـــاس الثامنيـــة ،يتضمـــن كل بعـــد ()4

عــى عينــة مــن تالميــذ الصــف األول املتوســط؛ للتعــرف
بعــض العبــارات واأللفــاظ ،وقــد تــم تغيــر بعــض
العبــارات التــي صعــب عليهــم فهمهــا ،وتــم تطبيــق
املقيــاس بعــد تعديــل عباراتــه عــى جمموعــة مــن تالميــذ
الصــف األول املتوســط مكونــة مــن ( )34تلميــذ ًا ،وتــم
تصحيــح اإلجابــات ورصــد الدرجــات متهيــدا لعمليــات

يف صورتـــه النهائيـــة مـــن ( )32عبـــارة موزعـــة عـــى
عبـــارات ،وقـــد قســـمت عبـــارات املقيـــاس إىل ()18

عب ــارة موجب ــة و ( )14عب ــارة س ــالبة ،وروع ــي توزي ــع
عبـــارات املقيـــاس عـــى األبعـــاد املختلفـــة بصـــورة
دائريـــة .ويوضـــح جـــدول ( )4عبـــارات املقيـــاس

منســـوبة إىل أبعـــاده.

جدول ()4
عبارات مقياس التنظيم الذاتي منسوبة إلى أبعاده
البعد
1ـ التخطيط ووضع األهداف

رقم العبارات

اإلجمالي

25 ،17 ،9 ،1

4
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 2ـ إدارة الوقت

26 ،18 ،10 ،2

4

 3ـ البحث عن المعلومات

27 ،19 ،11 ،3

4

 4ـ تعلم األقران

28 ،20 ،12 ،4

4

 5ـ طلب العون األكاديمي

29 ،21 ،13 ،5

4

 6ـ التنظيم

30 ،22 ،14 ،6

4

 7ـ التقويم الذاتي

31 ،23 ،15 ،7

4

 8ـ االحتفاظ بالسجالت

32 ،24 ،16 ،8

4

المجموع
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32

وقــد اشــتمل املقيــاس يف صورتــه النهائيــة عــى

التعليــات اخلاصــة بــه متضمنــة البيانــات األوليــة،

والتعليــات الواجــب اتباعهــا يف اإلجابــة عــى
املقيــاس ،وتــدور هــذه التعليــات حــول وضــع

عالمــة (√) حتــت اخلانــة التــي تتفــق مــع رأي الطالب

يف العبــارة ،وذلــك يف اســتامرة اإلجابــة املرفقــة.

وفيام ييل توضيح املقصود بكل منها:



التذكــر :ويقصــد بــه قــدرة الطالــب عــى

تذكــر واســرجاع احلقائــق واملعلومــات التارخييــة
ســواء أكانــت مصطلحــات أم حقائــق أم مفاهيــم أم
مبــادئ أم قوانــن أم تعميــات.

 الفهــم :ويقصــد بــه مــدى قــدرة الطالــب

3ـ إعــداد االختبــار التحصيــي :مــر إعــداد

عــى معرفــة مــا تعنيــه املعلومــات واحلقائــق

أوال ـ حتديــد اهلــدف مــن االختبــار :هــدف

مــن أفــكار.

التــي تعــرض عليــه واســتخدام مــا تتضمنــه

االختبــار باملراحــل التاليــة:

 التطبيــق :ويقصــد بــه مــدى قــدرة الطالــب

االختبــار التحصيــي إىل قيــاس مســتوى حتصيــل

عــى اســتخدام مــا درســه مــن معلومــات يف

تالميــذ الصــف األول املتوســط «عينــة البحــث»

مواقــف جديــدة ختتلــف عــن تلــك التــي تــم

للحقائــق واملفاهيــم والتعميــات املتضمنــة يف
الوحــدة.

ثانيا ـ حتليل حمتوى الوحدة هبدف:

فيهــا تنــاول املعلومــات أثنــاء دراســتها.

ثالثــا ـ إعــداد جــدول املواصفــات وفقــا للخطوات

ـ حتديــد املعــارف التارخييــة التــي يســتهدف

التالية:

ـ حتديــد األهــداف الســلوكية لــكل موضــوع

موضــوع مــن املوضوعــات :وقــد تــم ذلــك يف ضــوء

االختبــار قياســها.

عــى مســتويات التذكــر والفهــم والتطبيــق.

•

حتديــد األمهيــة «األوزان النســبية» لــكل

آراء املعلمــن ،واألنشــطة واملهــام التــي يتضمنهــا
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كل موضــوع ،والزمــن املتوقــع لتعلــم كل موضــوع
حســب التوزيــع الزمنــي لتدريــس الوحــدة.
•

حتديــد األمهيــة « األوزان النســبية» ألهــداف

اجلــدول باســتخدام املعادلــة التاليــة (فــؤاد ،أبــو

حطــب وآخــرون1987 ،م ،ص:)13 :
أ×ب
ز = ــــــــــــ
ن

تدريــس املوضوعــات:

يف ضــوء األوزان النســبية لــكل موضــوع مــن

املوضوعــات ،واألوزان النســبية لألهــداف يتــم
إعــداد جــدول األوزان النســبية لالختبــار ،وهــو

جــدول توضــع فيــه األوزان النســبية للموضوعــات

رأســيا واألوزان النســبية لألهــداف أفقيــا ،ويتــم
حتديــد الــوزن النســبي لــكل خانــة مــن خانــات

حيــث( ز) الــوزن النســبي للخانــة( ،أ )الــوزن

النســبي للهــدف( ،ب) الــوزن النســبي للموضــوع ،

(ن) املجمــوع الــكيل لــأوزان.

وفيــا يــي جــدول يوضــح األوزان النســبية

لالختبــار.

جدول ()5
األوزان النسبية لالختبار التحصيلي
التذكر

الفهم

التطبيق

المجموع

األهمية النسبية
للموضوعات

م
1

طبيعة المدينة الجغرافية ،وأسباب الهجرة إليها

4

2

1

7

% 18

2
3

أعمال النبي (ﷺ) في المدينة

5

4

2

11

% 27

الغزوات الكبرى :بدر ،أحد ،الخندق

4

3

1

8

% 21

4

صلح الحديبية ،فتح خيبر ،فتح مكة

3

2

1

6

% 15

5

غزوة حنين ،حجة الوداع ،وفاة النبي (ﷺ)

1

1

1

3

%7

1

2

2

5

% 12

18

14

8

40

6

األوزان النسبية للموضوعات

قصص من حياة النبي (ﷺ)
المجموع

األهمية النسبية لألهداف

% 35 % 45

% 20

% 100

ويف ضــوء جــدول األوزان النســبية لالختبــار تــم

اجلــدول بــأن يــرب الــوزن النســبي للصــف الــذي

توضــع فيــه األهــداف أفقيــا واملوضوعــات رأســيا،

تقــع فيــه اخلليــة نفســها ،ثــم يــرب الناتــج يف العــدد

إعــداد جــدول املواصفــات ،وهــو جــدول ثنائــي
ويتــم حتديــد عــدد املفــردات لــكل خليــة مــن خاليــا

تقــع فيــه اخلليــة × الــوزن النســبي للعمــود الــذي
الــكيل ملفــردات االختبــار ،وهــو هنــا  48مفــردة.
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جدول ()6
جدول مواصفات االختبار التحصيلي
م
1
2
3
4
5
6

التذكر
4
6
5
3
3
2
23

المستوى المعرفي /الموضوعات
طبيعة المدينة الجغرافية ،وأسباب الهجرة إليها
أعمال النبي (ﷺ) في المدينة
الغزوات الكبرى :بدر ،أحد ،الخندق
صلح الحديبية ،فتح خيبر ،فتح مكة
غزوة حنين ،حجة الوداع ،وفاة النبي (ﷺ)
قصص من حياة النبي (ﷺ)
المجموع

الفهم
3
4
4
2
2
1
16

التطبيق
2
2
1
1
1
2
9

المجموع
9
12
10
6
6
5
48

يتضــح مــن جــدول ( )6أن عــدد مفــردات

صــورة مجلــة لفظيــة تليهــا أربعــة اختيــارات

األول املتوســط ( )48مفــردة منهــا ( )23مفــردة عــى

صحيحــة واإلجابــات األخــرى خاطئــة وعىل

االختبــار التحصيــي يف التاريــخ لتالميــذ الصــف
مســتوى التذكــر ،وتشــمل املفــردات مــن ( 1ـ ،)23

( )16مفــردة عــى مســتوى الفهــم وتشــمل املفــردات
مــن ( 24ـ  )9( ،)39مفــردات عــى مســتوى التطبيــق
وتشــمل املفــردات مــن ( 40ـ .)48
رابعا ـ بناء االختبار :

1 .حتديــد نــوع مفــردات االختبــار :تــم حتديــد
أســئلة االختبــار عــى أن تكــون مــن نــوع
االختيــار مــن متعــدد؛ ألهنــا تعــد أكثــر أنــواع

املفــردات فاعليــة يف قيــاس نواتــج تعليميــة

متعــددة ذات مســتويات معرفيــة خمتلفــة ،كــا

أنــه يمكــن تصحيــح هــذه املفــردات برسعــة

وموضوعيــة.

2 .صياغــة مفــردات االختبــار :روعــي عنــد
صياغــة مفــردات االختبــار أن تكــون يف
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أو بدائــل ،بحيــث تكــون هنــاك إجابــة واحدة
الطالــب اختيــار البديــل الصحيــح ،وروعــي

عنــد صياغــة مفــردات االختبــار مــا يــي:

ـ صياغتهـــا بأســـلوب يالئـــم تالميـــذ
املرحلـــة املتوســـطة.

ـ خل ــو بن ــود االختب ــار م ــن أي ــة تلميح ــات
أو إشــارات إىل اإلجابــة الصحيحــة.

ـ عـــدم وجـــود تداخـــل بـــن املفـــردات
املختلفـــة.

ـ توزيـــع ترتيـــب اإلجابـــات الصحيحـــة
عشـــوائيا.

3 .حتديــد نظــام تقديــر الدرجــات وطريقــة
تصحيــح االختبــار :حــدد الباحــث درجــة
واحــدة لــكل مفــردة مــن مفــردات االختبــار،

كــا أعــد الباحــث مفتــاح تصحيــح مثقــب؛
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لرسعــة ودقــة وســهولة عمليــة تقديــر

مفــردات االختبــار :وقــد وجــد الباحــث أن مفــردات

العظمــي لالختبــار  48درجــة.

 )0.8وهــو معامــل ســهولة مناســب؛ ألن االختبــار

الدرجــات ،وبذلــك تكــون الدرجــة

4 .مــواد االختبــار :تــم حتديــد مــواد
االختبــار يف :كراســة األســئلة ،وورقــة

اإلجابـ�ة.

خامسا ـ الضبط اإلحصائي لالختبار:

قــام الباحــث بتطبيــق االختبــار عــى عينــة مكونــة

مــن  33طالبــا مــن طــاب الصــف األول املتوســط

متهيــدا لعمليــة الضبــط اإلحصائــي اآلتيــة:

االختبــار هلــا معامــل ســهولة يــراوح مــا بــن (-0.2
يقيــس مســتويات خمتلفــة للتحصيــل.

ب ـ حســاب معامــل التمييــز لــكل مفــردة مــن

مفــردات االختبــار :وقــد تراوحــت معامــات التمييز
ملفــردات االختبــار بــن ( )0.88-0.22وهــو معامــل
متييــز مالئــم؛ ألن مجيــع املفــردات زاد معامــل متييزهــا

عــن .20

4ـ حســاب معامــل ســهولة االختبــار ككل :تــم

1ـ ثبــات االختبــار :حلســاب معامــل ثبــات

حســاب معامــل ســهولة االختبــار ككل باملعادلــة

التاليــة:

االختبــار اســتخدم الباحــث طريقــة التجزئــة النصفيــة

بمعادلــة ســبريمان وبــراون ،وحيــث إن معامــل

حساب معامل سهولة االختبار ككل =

االرتبــاط بــن نصفــي املقيــاس بلــغ  ،83فــإن معامــل

جمموع درجات الطالب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدرجة النهائية × عدد الطالب

الثبــات بلــغ  ، 90وهــو معامــل مرتفــع مــن الثبــات

ويمكــن الوثــوق بــه.

2ـ صــدق االختبــار :تــم حســاب صــدق االختبار

وقــد بلــغ  ،44ممــا يــدل عــى أن االختبــار متوســط

أ ـ الصــدق املنطقــي :قــام الباحــث بعــرض

5ـ حســاب زمــن اإلجابــة عــى االختبــار :بلــغ

املجــال ،وتــم تعديــل االختبــار يف ضــوء آرائهــم،

سادســ ًا ـ التصميــم التجريبــي واختيــار عينــة

بطر يقتني :

االختبــار عــى بعــض األســاتذة املتخصصــن يف

يف ســهولته وصعوبته.

الزمــن املناســب لإلجابــة عــى االختبــار  45دقيقــة.

وهبــذا يمكــن القــول بــأن االختبــار صــادق منطقيــا.

البحــث :للتأكــد مــن صحــة الفــروض اســتخدم

لالختبــار حيــث بلــغ .94

التجريبيــة والضابطــة ،حيــث تــم اختيــار عينــة

ب ـ الصــدق الــذايت :تــم حســاب الصــدق الــذايت

3ـ حتليل مفردات االختبار:

أ ـ حســاب معامــل الســهولة لــكل مفــردة مــن

البحــث املنهــج شــبه التجريبــي ذي املجموعتــن
مقصــودة مــن تالميــذ الصــف األول املتوســط

بمدرســة جابــر بــن عبــد اهلل املتوســطة بنــن بحفــر
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الباطــن باململكــة العربيــة الســعودية يف الفصــل

واســـتبعاد مـــا عداهـــم.

لقرهبــا مــن عمــل الباحــث آنــذاك ،تــم تقســيمها اىل

اختيــار جمموعــة البحــث مــن املــدارس

الــدرايس الثــاين للعــام الــدرايس (2017/2016م)؛
جمموعتــن إحدامهــا جتريبيــة تــم تدريــس الوحــدة

هلــا بالنمــوذج املقــرح  ،واألخــرى ضابطــة درســت

الوحــدة باســتخدام الطريقــة املعتــادة  ،ثــم متــت
املقارنــة بــن نتائــج املجموعتــن يف القيــاس القبــي

والبعــدي لكلتــا املجموعتــن ،وذلــك يف االختبــار
التحصيــي  ،ومقيــاس املهــارات االجتامعيــة ،
ومقيــاس التنظيــم الــذايت للتعلــم.
ب ـ ضبط متغريات البحث:

• املســتوى االجتامعــي واالقتصــادي :تــم
احلكوميــة وهــي مدرســة جابــر بــن

عبــد اهلل املتوســطة بنــن بحــي املحمديــة
ـ حمافظــة حفــر الباطــن ـ الســعودية،

وهــي تقبــل مجيــع التالميــذ باحلــي وال

تشــرط مســتوى اجتامعــي أو اقتصــادي

معــن ،ممــا يــدل عــى تقــارب املســتوى
االقتصــادي واالجتامعــي ملجموعــة

البحــث.

1 .املتغــر املســتقل :ويتمثــل يف اســتخدام

• مس ــتوى ال ــذكاء :ت ــم اختي ــار تالمي ــذ

التعلــم الرسيــع يف تدريــس وحــدة «حيــاة

حيـــث إن تالميـــذ الصـــف األول

النمــوذج التدريــي املقــرح القائــم عــى
النبــي (ﷺ) يف املدينــة» لتالميــذ الصــف األول
املتوســط.

جمموعتـــي البحـــث بطريقـــة عشـــوائية
املتوســـط يتـــم توزيعهـــم بطريقـــة
عشـــوائية دون مراعـــاة التحصيـــل

2 .املتغريات التابعة :املهارات االجتامعية ،التنظيم

الس ــابق أو ال ــذكاء خاص ــة يف امل ــدارس

3 .املتغــرات الضابطــة :تــم تثبيــت املتغــرات

• اجلنــس :ال يدخــل عامــل اجلنــس

التجريبــي عــى املتغــرات التابعــة ،وفيــا يــي

كانــت جمموعتــا البحــث مــن مدرســة

الذايت للتعلم ،التحصيل الدرايس.

التــي يمكــن أن تؤثــر عــى نتائــج العامــل

بعــض املتغــرات التــي تــم ضبطهــا:

احلكوميـــة.

وأثــره ضمــن حــدود البحــث ،فقــد

حكوميــة للبنــن.

• العم ــر الزمن ــي :ت ــم اختي ــار جمموعت ــي

• القائ ــم بالتدري ــس :ت ــم اختي ــار اثن ــن

أعامره ــم م ــن  11اىل  12س ــنة ،وذل ــك

للمجموعتـــن التجريبيـــة والضابطـــة،

البح ــث م ــن التالمي ــذ الذي ــن ت ــراوح
مـــن واقـــع ســـجالت املدرســـة،
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مـــن املعلمـــن للقيـــام بالتدريـــس
وقـــد روعـــي فيهـــا أهنـــا حيمـــان
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نف ــس املؤه ــل العلم ــي ،ومتس ــاويان يف

االجتامعيــة ،والتنظيــم الــذايت للتعلــم،

بالتدريـــس للمجموعـــة التجريبيـــة

بتطبيــق مقيــاس املهــارات االجتامعيــة،

والتحصيــل الــدرايس قــام الباحــث

ع ــدد س ــنوات اخل ــرة ،وق ــام أحدمه ــا

ومقيــاس التنظيــم الــذايت ،واالختبــار

باســـتخدام النمـــوذج املقـــرح القائـــم

التحصيــي قبليــا عــى جمموعتــي

عـــى التعلـــم الرسيـــع ،بينـــا قـــام

البحــث ،وتــم حســاب املتوســط

اآلخـــر بالتدريـــس للمجموعـــة

احلســايب واالنحــراف املعيــاري ،كــا

الضابطـــة بالطريقـــة املعتـــادة.

• التحقــق مــن تكافــؤ املجموعتــن يف

تــم اســتخدام اختبــار (ت) حلســاب

املتغــرات التابعــة قبليــا :للتحقــق مــن

داللــة الفــرق بــن متوســطي درجــات
تالميــذ املجموعتــن كالتــايل:

تكافــؤ املجموعتــن يف كل مــن املهارات
(جدول )7

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة ت ومستوى الداللة اإلحصائية للفروق بين متوسطات درجات تالميذ
المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق القبلي لمقياس المهارات االجتماعية ،ومقياس التنظيم الذاتي ،واالختبار
التحصيلي
نوع االختبار

المجموعة التجريبية
ن = 30
م1

مقياس المهارات االجتماعية

المجموعة الضابطة
ن = 30

ع1

م2

ع2

ت

الداللة االحصائية

124.87

19.65

125.8

19.2

0.18

غير دالة إحصائيا

مقياس التنظيم الذاتي

34.46

8.22

33.96

7.57

0.24

غير دالة إحصائيا

االختبار التحصيلي

12.03

4.76

11.80

5.06

0.18

غير دالة إحصائيا

يتضـــح مـــن اجلـــدول الســـابق عـــدم وجـــود

ومقيـــاس التنظيـــم الـــذايت للتعلـــم واالختبـــار

تالميـــذ املجموعتـــن التجريبيـــة والضابطـــة يف

التجريبيـــة والضابطـــة يف املتغـــرات التابعـــة قبـــل

فـــرق دال إحصائيـــا بـــن متوســـطي درجـــات
التطبيـــق القبـــي ملقيـــاس املهـــارات االجتامعيـــة،

التحصيـــي؛ ممـــا يـــدل عـــى تكافـــؤ املجموعتـــن
تنفيـــذ جتربـــة البحـــث.
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سابع ًا ـ تدريس الوحدة ملجموعتي البحث:
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اختبار صحة فروض البحث وتفسري النتائج:

أـ بعــد االنتهــاء مــن التطبيــق القبــي ألدوات

أوال ـ ع��رض النتائ��ج (التحقــق مــن صحــة فــروض

مــع معلــم الفصــل للمجموعــة التجريبيــة وناقشــه

يعــرض الباحــث فيــا يــي خطــوات التحليــل اإلحصائي

البحــث عــى جمموعتــي البحــث التقــى الباحــث

يف هــدف البحــث وفكرتــه وطبيعــة التعلــم الرسيــع،
وخطــوات التدريــس وفــق النمــوذج املقــرح ،وتــم

تزويــده بدليــل املعلــم وكتيــب نشــاط التلميــذ ،أمــا
املجموعــة الضابطــة فقــد تــم التدريــس هلــا بالطريقــة
املعتــادة ،وتــم إجــراء التجربــة للبحــث يف الفــرة مــن

13مجــادى الثــاين إىل  29رجــب 1438هـــ ،املوافــق
 12مــارس إىل  26أبريــل  2017م وذلــك خــال
الفصــل الــدرايس الثــاين 2017 / 2016م.

ب ـ التطبيــق البعــدي ألدوات البحــث :بعــد

االنتهــاء مــن تدريــس الوحــدة لتالميــذ املجموعتــن
التجريبيــة والضابطــة قــام الباحــث بتطبيــق مقيــاس

املهــارات االجتامعيــة ومقيــاس التنظيــم الــذايت
واالختبــار التحصيــي عــى عينــة البحــث ،وقــام

الباحــث بالتصحيــح ورصــد الدرجــات ومعاجلتهــا
إحصائيــا.

الدراســة):

للبيانــات التــي تــم احلصــول عليهــا مــن خــال الدراســة
التجريبيــة ،وقــد تــم إجــراء التحليــل اإلحصائــي باســتخدام

األســاليب اإلحصائيــة املناســبة باالســتعانة باحلاســب اآليل

مــع حزمــة برنامــج  SPSSاإلحصائــي؛ للتحقــق مــن مــدى
معاجلتــه للفــروض التجريبيــة للدراســة كــا يــي:

[ ]1الفــرض األول « -يوجــد فــرق دال إحصائيــا بــن

متوســطي درجات طــاب املجموعتــن التجريبيــة والضابطة

يف مقيــاس املهــارات االجتامعيــة يف التطبيــق البعــدي لصالــح
املجموعــة التجريبيــة ».

وللتحقــق مــن صحــة هــذا الفــرض ،قــام الباحــث

بحســاب متوســطي درجــات طــاب املجموعتــن
التجريبيــة والضابطــة يف التطبيــق البعــدي ملقيــاس املهــارات

االجتامعيــة ،واالنحرافــات املعياريــة ،وقيمــة«ت » للفــرق

بــن املتوســطني ،وجــاءت النتـــائج كــا هــو موضــح بجدول
(.)8

جدول ()8
قيمة « ت » للفرق بين متوسطي درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لمقياس
المهارات االجتماعية
المجموعة

ن

المتوسط

االنحراف المعياري

التجريبية

30
30

164.87

17.92

135.30

19.38

الضابطة
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قيمة “ ت “

الداللة

6.13

دالة عند 0.01
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املتوســط ».

يتضـــح مـــن جـــدول ( )8وجـــود فـــرق دال

وللتأكــد مــن صحــة هــذا الفــرض قــام الباحــث

إحصائ ًيـــا عنـــد مســـتوى  0.01بـــن متوســـطي

درجـــات طـــاب املجموعتـــن التجريبية والضابطـــة

بحســاب حجــم األثــر  Effect Sizeبداللــة قيــم «ت»

حيـــث بلغـــت «ت» املحســـوبة بينهـــا ( )6.13وهـــذه

التأثــر باســتخدام جــدول مرجعــي كــا يتضــح يف

وحتويلهــا إىل  dالتــي تعطــي قيمتهــا مــؤرشا حلجــم

يف التطبيـــق البعـــدي ملقيـــاس املهـــارات االجتامعيـــة،

املعادلــة اآلتيــة:

القيم ــة توض ــح أن الف ــرق ب ــن املجموعت ــن ل ــه دالل ــة
إحصائيـــة عنـــد مســـتوى  0.01لصالـــح املجموعـــة

2t

التجريبي ــة ،وم ــن ث ــم تتحق ــق صح ــة الف ــرض األول.

		
=d

df

[ ]2الفــرض الثــاين  « -يوجــد أثــر دال إحصائيــا

 tقيمــة «ت»  df ،درجاــت احلري��ة (رشــدي فــام

الســتخدام النمــوذج التدريــي املقــرح يف تنميــة

منصــور 1997 ،م  ،ص.)69:

املهــارات االجتامعيــة لــدى تالميــذ الصــف األول

جدول ()9
الجدول المرجعي لحجم التأثير
Large
0.8

Effect Size
Medium
0.5

وبنــاء عليــه تــم حســاب حجــم تأثــر املتغــر

املســتقل « النمــوذج التدريــي القائــم عــى التعلــم

d

Small
0.2

الرسيــع» عــى املتغــر التابــع وهــو :املهــارات
االجتامعيــة ويوضــح جــدول ( )10ذلــك.

جدول ()10
حجم تأثير البرنامج في تنمية المهارات االجتماعية
المتغير المستقل
النموذج التدريسي القائم على
التعلم السريع

قيمة «ت»  tدرجة الحرية
المتغير التابع
مقياس المهارات االجتماعية
58
6.13

يتضــح مــن خــال النتائــج املســتقاة مــن جــدول

( )10أن حجــم تأثــر النمــوذج التدريــي القائــم

d
1.6

حجم التأثير
كبير

عــى التعلــم الرسيــع يف تدريــس التاريــخ كبــر يف
تنميــة املهــارات االجتامعيــة ممــا يؤكــد فعاليتــه.
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[ ]3الفـــرض الثالـــث  «-يوجـــد فـــرق دال

قـــام الباحـــث بحســـاب متوســـطي درجـــات

املجموعتـــن التجريبيـــة والضابطـــة يف مقيـــاس

التطبيـــق البعـــدي ملقيـــاس التنظيـــم الـــذايت،

إحصائيـــا بـــن متوســـطي درجـــات طـــاب
التنظيـــم الـــذايت يف التطبيـــق البعـــدي لصالـــح

املجموعـــة التجريبيـــة».

وللتحقـــق مـــن صحـــة هـــذا الفـــرض،

طـــاب املجموعتـــن التجريبيـــة والضابطـــة يف
واالنحرافـــات املعياريـــة ،وقيمـــة «ت» للفـــرق

بـــن املتوســـطني ،وجـــاءت النتائـــج كـــا هـــو
موضـــح بجـــدول (.)11

جدول ()11
قيمة « ت » للفرق بين متوسطي درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة
في التطبيق البعدي لمقياس التنظيم الذاتي

المجموعة

ن

المتوسط الحسابي

التجريبية
الضابطة

30
30

63.2
38.23

االنحراف
المعياري
8.4
7.19

قيمة “ ت “

الداللة

12.35

دالة عند 0.01

تظهــر البيانــات املوضحــة بجــدول( )11وجــود

[ ]4الفــرض الرابــع  «-يوجــد أثــر دال

متوســطي درجــات املجموعتــن التجريبية والضابطــة

يف تنميــة التنظيــم الــذايت لــدى تالميــذ الصــف األول

فــروق دالــة إحصائ ًيــا عنــد مســتوى  0.01بــن

يف التطبيــق البعــدي ملقيــاس التنظيــم الــذايت حيــث

بلغــت «ت» املحســوبة بينهــا ( )12.35وهــذه
القيمــة توضــح أن هنــاك فرقــا لــه داللــة إحصائيــة

بــن املجموعتــن لصالــح املجموعــة التجريبيــة ،ومــن
ثــم تتحقــق صحــة الفــرض الثالــث.

إحصائيــا الســتخدام النمــوذج التدريــي املقــرح
املتوســط».

وللتحقــق مــن صحــة هــذا الفــرض ،تم حســاب

حجــم تأثــر املتغــر املســتقل « النمــوذج التدريــي

القائــم عــى التعلــم الرسيــع » عــى املتغــر التابــع

وهــو :التنظيــم الــذايت ويوضــح جــدول ( )12ذلك.

جدول ()12
حجم تأثير البرنامج في تنمية مهارات التنظيم الذاتي
المتغير المستقل
النموذج التدريسي القائم على التعلم
السريع

قيمة «ت»  tدرجة الحرية
58
12.35

المتغير التابع
التنظيم الذاتي
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d
3.24

حجم التأثير
كبير
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يتضــح مــن خــال النتائــج املســتقاة مــن جــدول

التحصيــي لصالــح تالميــذ املجموعــة التجريبيــة»

عــى التعلــم الرسيــع يف تدريــس التاريــخ كبــر يف

بحســاب متوســطي درجــات طــاب املجموعتــن

وللتحقــق مــن صحــة هــذا الفــرض ،قــام الباحث

( )12أن حجــم تأثــر النمــوذج التدريــي القائــم

تنميــة مهــارات التنظيــم الــذايت ممــا يؤكــد فعاليتــه.

التجريبيــة والضابطــة يف التطبيــق البعــدي لالختبــار

إحصائيــا بــن متوســطي درجــات طــاب املجموعتني

للفــرق بــن املتوســطني ،وجــاءت النتائــج كــا هــو

[ ]5الفــرض اخلامــس «-يوجــد فــرق دال

التحصيــي ،واالنحرافــات املعياريــة ،وقيمــة «ت»

التجريبيــة والضابطــة يف التطبيــق البعــدي لالختبــار

موضــح بجــدول (.)13

جدول ()13
قيمة «ت» للفرق بين متوسطي درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة
في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي

المجموعة

ن

المتوسط الحسابي

التجريبية
الضابطة

30
30

41.1
30.33

االنحراف
المعياري
4.82
7.25

قيمة “ ت “

الداللة

6.76

دالة عند 0.01

[ ]6الفــرض الســادس  «-يوجــد أثــر دال

تظهــر البيانــات املوضحــة بجــدول( )13وجــود

فــروق دالــة إحصائ ًيــا عنــد مســتوى  0.01بــن

إحصائيــا الســتخدام النمــوذج التدريــي املقــرح

يف التطبيــق البعــدي ملقيــاس التنظيــم الــذايت حيــث

املتوســط».

يف تنميــة التحصيــل لــدى تالميــذ الصــف األول

متوســطي درجــات املجموعتــن التجريبية والضابطــة

وللتحقــق مــن صحــة هــذا الفــرض ،تــم حســاب

بلغــت «ت» املحســوبة بينهــا ( )6.76وهــذه القيمــة

حجــم تأثــر املتغــر املســتقل « النمــوذج التدريــي

توضــح أن هنــاك فرقــا لــه داللــة إحصائيــة بــن

القائــم عــى التعلــم الرسيــع » عــى املتغــر التابــع

املجموعتــن لصالــح املجموعــة التجريبيــة ،ومــن ثــم

وهــو :التحصيــل ،ويوضــح جــدول ( )14ذلـ�ك.

تتحقــق صحــة الفــرض اخلامــس.

جدول ()14
حجم تأثير البرنامج في تنمية مهارات التنظيم الذاتي
المتغير المستقل
النموذج التدريسي القائم على التعلم
السريع

المتغير التابع
التحصيل
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قيمة «ت»  tدرجة الحرية
58
6.76

D
1.77

حجم التأثير
كبير
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يتضــح مــن خــال النتائــج املســتقاة مــن جــدول

مدخــا مهــا يف إحيــاء موضوعــات التاريــخ وجعلهــا

عــى التعلــم الرسيــع يف تدريــس التاريــخ كبــر عــى

عــى أن يتخيلــوا أنفســهم مــكان الشــخصيات

( )14أن حجــم تأثــر النمــوذج التدريــي القائــم
التحصيــل ممــا يؤكــد فعاليتــه.

أكثــر تشــويقا وواقعيــة؛ ألهنــا تســاعد التالميــذ
التــي شــاركت يف احلــدث التارخيــي ،ثــم يفكــروا

كيــف كانــوا ســيترصفون والقــرارات التــي كانــوا

ثان ًيا ـ مناقشة النتائج وتفسريها :

ســيتخذوهنا يف ضــوء معطيــات الزمــان واملــكان مــع

يتضــح مــن خــال النتائــج املســتقاة مــن جــدول

عبــد املقصــود1995 ،م ؛ احلــري 2005 ،م؛ حممــد،

[ ]1نمو املهارات االجتامعية :

التدعيــم باألدلــة التارخييــة (.Barrel, 1983, p.47؛

( )8وجــود فــرق دال إحصائيــا عنــد مســتوى 0.01

1999م؛ حممــود 1997 ،م؛ يوســف1998 ،م؛

التجريبيــة والضابطــة يف التطبيــق البعــدي ملقيــاس

 2002؛ . )Dianna, 2003

بــن متوســطات درجــات تالميــذ املجموعتــن
املهــارات االجتامعيــة لصالــح طــاب املجموعــة
التجريبيــة ،وتشــر نتائــج جــدول ( )10إىل وجــود

تأثــر كبــر للنمــوذج التدريــي املقــرح يف تنميــة
املهــارات االجتامعيــة لــدى تالميــذ املجموعــة
التجريبيــة .

ويمكــن تفســر ذلــك بــأن مــا تضمنــه النمــوذج

التدريــي مــن أســاليب تدريســية وأنشــطة متنوعــة

منهــا لعــب الــدور واملحــاكاة وحــل املشــكالت كان

لــه أثــر إجيــايب يف تنميــة املهــارات االجتامعيــة؛ ألهنــا

ســمحت للتالميــذ بلعــب دور األبطــال لتوضيــح
مواقــف معينــة ،والتوصــل إىل حــل بعــض املشــكالت

مــن خــال ذلــك  ،وأســهمت يف تزويــد التالميــذ

بخــرات أقــرب إىل الواقــع مــن خــال حمــاكاة اخلــرة
لتصبــح حقيقــة  ،إضافــة إىل أهنــا تكســب التلميــذ
جوانــب تعلــم مهمــة ذات وظيفــة اجتامعيــة  ،وتعــد

 Gregory, 2002؛  Geoff, 2001؛ Neomi,
ويتفــق هــذا مــع نتائــج دراســة (Cooper

) et. al, 2000التــي كشــفت عــن ارتفــاع حجــم
املشــاركة الطالبيــة يف برامــج التعلــم الرسيــع؛ األمــر

الــذي ســاعد عــى نمــو املعــارف واملهــارات عــى

نحــو أفضــل بشــكل دال مقارنــة بالتالميــذ الذيــن مل

تتــح هلــم املشــاركة .

[ ]2نمو مهارات التنظيم الذايت :

تشــر النتائــج اخلاصــة بالتنظيــم الــذايت إىل

فعاليــة النمــوذج التدريــي املقــرح والقائــم عــى
التعلــم الرسيــع يف نمــو التنظيــم الــذايت لــدى
تالميــذ املجموعــة التجريبيــة حيــث كان حجــم

التأثــر كبــرا  ،ويمكــن تفســر ذلــك إىل أن معظــم
الدراســات التــي تناولــت إســراتيجيات التنظيــم

الــذايت للتعلــم أشــارت إىل أن الدافعيــة الداخليــة هــي
املوجــه واملحــرك األســايس للســلوك  ،فكلــا شــعر
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املتعلــم برغبــة ودافــع داخــي للتعلــم كلــا اســتمتع

التغذيــة الراجعــة  ،وتــرك احلريــة هلــم الختيــار

مــا حققــه النمــوذج التدريــي القائــم عــى التعلــم

ســاعد عــى تفــوق تالميــذ املجموعــة التجريبيــة يف

بتعلمــه بــل وبحــث عــن املزيــد مــن املعرفــة ،وهــذا

الرسيــع حيــث اهتــم بالتحفيــز العقــي ووفــر لتالميــذ

املجموعــة التجريبيــة فرصــا للمشــاركة واملتعــة أثنــاء
التعلــم مــن خــال العمــل اجلامعــي  ،ومــن خــال

اســتخدام الرســوم واخلرائــط الذهنيــة ســواء التــي

قــام التالميــذ بإعدادهــا ،أو التــي حصلــوا عليهــا مــن
اإلنرتنــت ،ممــا زاد مــن فعاليــة الــذات لدهيــم والثقــة

فيــا يمتلكونــه مــن معــارف حــول الوحــدة.

املرشوعــات التــي يرغبــون العمــل هبــا  ،كل ذلــك

تنظيــم معارفهــم ذاتيــا مــن حيــث التحكــم الــذايت ،
واملراقبــة والتســميع الــذايت وعمليــات مــا وراء املعرفة

يف عمليــة التعلــم  ،األمــر الذي يشــر إىل أن اســتخدام

التعلــم الرسيــع ذو أثــر إجيــايب عــى تنظيــم الــذات
لــدى تالميــذ املجموعــة التجريبيــة .

وتتفــق نتائــج البحــث مــع نتائــج دراســة عبــد

اهلل (2016م) والتــي أثبتــت فعاليــة التعلــم الرسيــع

كــا أتــاح النمــوذج التدريــي الفرصــة للتعلــم

يف تنمي��ة التنظي��م ال��ذايت ،ودراس��ة )(Arsal, 2010

اإلنجــازات بنــاء عــى معايــر واضحــة وحمــددة

تنميـ�ة اسـتراتيجيات التنظيـ�م الـ�ذايت لـ�دى املتعلمـين.

مــن خــال األقــران ،حيــث توزيــع املهــام ،وتقييــم
مســبقا ،ممــا أعطــى لــكل تلميــذ فرصــة حتمــل

مســؤولية تعليــم زميلــه ،ويتفــق ذلــك مــع تأكيــد
بانــدورا عــى أمهيــة العوامــل االجتامعيــة واملعرفيــة
يف شــعور التالميــذ بالفعاليــة الذاتيــة يف التعلــم؛ ممــا

يؤثــر يف مظاهــر عــدة مــن الســلوك مثــل األنشــطة
واألهــداف واإلرصار عــى بــذل اجلهــد إلنجــاز املهام

التــي توصلــت إىل أن كتابــة املذكــرات قــد ســاعد عىل
[ ]3نمو التحصيل :

تشــر نتائــج الفــرض اخلامــس والســادس اخلاصة

بالتحصيــل إىل وجــود فــرق ذي داللــة إحصائيــة بــن

متوســطي درجــات تالميــذ املجموعتــن التجريبيــة
والضابطــة يف التحصيــل لصالــح تالميــذ املجموعــة
التجريبيــة ،ويرجــع ذلــك إىل أن النمــوذج املقــرح

املطلوبــة (القمــش2008 ،م)( ،رشــوان2006 ،م).

القائــم عــى التعلــم الرسيــع بــا يتضمنــه مــن

معلوماهتــم ،وإعطاءهــم وقتــ ًا للتفكــر لرتتيــب

التالميــذ فرصــة الســتثامر قدراهتــم يف التعلــم ،

كــا أن إتاحــة الفرصــة للتالميــذ ملعاجلــة

أفكارهــم والتعبــر عنهــا  ،وهتيئــة التالميــذ لتحمــل
املســؤولية يف التعلــم  ،وحماولــة تطبيــق التعلــم يف

مواقــف جديــدة  ،ومســاعدهتم يف تقديــم وعمــل
ربــط بــن األحــداث واملواقــف التارخييــة  ،وتوفــر

خطــوات قــد ســاعد عــى التعلــم الفعــال وإعطــاء

وتوســيع وتعميــق فهمهــم جلوانــب التعلــم املتضمنــة
بالوحــدة ،وتزويدهــم بخــرات تعلــم نشــطة وممتعــة،
وتقديــم بيئــة تعلــم غنيــة باملثــرات والتــي تناســب

كل أنــاط التعلــم ،وتوفــر أنشــطة تعليميــة مشــوقة
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تدفــع التالميــذ إىل التفاعــل الدائــم واالعتــاد عــى

باملــدارس  ،وخرائــط ذهنيــة فضــا عــن

رضــا وتتقبــا وحبــا للــادة .

شــبكة اإلنرتنــت ،ورضورة توجيــه التالميــذ

النفــس وزيــادة الثقــة بأنفســهم  ،ممــا جيعلهــم أكثــر
وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا توصلــت

املصــادر اإللكرتونيــة املالئمــة مــن خــال

للمصــادر األكثــر أمهيــة وفائــدة؛ بحيــث

اليــه نتائــج دراســة كل مــن ؛ (Erland, 1999

تســاعدهم عــى تصميــم وتنفيــذ األنشــطة

) Jenkins, et al., 2010؛ والتــي أشــارت نتائجهــا

 تنويـــر املعلمـــن واملوجهـــن ومديـــري

 Wilkins et al., 2010؛ Nicolette&Birony,2010

إىل فاعليــة التعلــم الرسيــع يف حتســن التحصيــل

األكاديمــي لــدى التالميــذ.

املختلفــة.

املـــدارس إىل أن تبنـــي هـــذا االجتـــاه يف
تدريـــس التاريـــخ وتعلمـــه ال يقلـــل مـــن

قيمـــة املعـــارف واحلقائـــق التارخييـــة،

ثالثا  -توصيات البحث:

بـــل جيعـــل منهـــا مـــادة للتفكـــر ،ويتيـــح

عــى ضــوء مــا توصــل إليــه البحــث احلــايل مــن

للطـــاب فرصـــة تعميقهـــا ،واســـتخدامها

 إع ــادة النظ ــر يف مناه ــج التاري ــخ وتضم ــن

 تطويــر أســاليب تقويــم التاريــخ يف املرحلــة

الـــذايت داخـــل مناهـــج التعليـــم العـــام

يف التقويــم ،القائمــة عــى توفــر معايــر

نتائــج يــويص الباحــث بـــ:

املهـــارات االجتامعيـــة ومهـــارات التنظيـــم
ابتـــداء مـــن ريـــاض األطفـــال وحتـــى

التعليـــم اجلامعـــي.

 تدريـــب وتشـــجيع معلمـــي التاريـــخ يف
مراحـــل التعليـــم املختلفـــة عـــى اســـتخدام

ن ــاذج التعل ــم الرسي ــع يف تدري ــس التاري ــخ

لتنميـــة املهـــارات االجتامعيـــة والتنظيـــم
الـــذايت للتعلـــم.

 توفــر مصــادر التعلــم املختلفــة مــن :
كتــب ومراجــع ووثائــق ومذكــرات تارخييــة
وأفــام تارخييــة وصــور وتســجيالت صوتيــة
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اســـتخداما ذا معنـــى يف واقـــع احليـــاة.

املتوســطة يف ضــوء االجتاهــات احلديثــة

لــأداء يتــم التقويــم مــن خالهلــا ؛ ملــا هلــذه
األســاليب مــن فعاليــة يف تنميــة املهــارات
االجتامعيــة والتنظيــم الــذايت للتعلــم.

 أن يعــرض دليــل املعلــم يف كل صــف مــن
صفــوف املرحلــة املتوســطة لألســاليب
والطــرق التــي يمكــن ملعلــم التاريــخ

مــن خالهلــا تنميــة املهــارات االجتامعيــة
ومهــارات التنظيــم الــذايت لــدى تالميــذه،
ويقــدم دروســا نموذجيــة فعليــة لكيفيــة
التدريــس وفــق هــذه النــاذج.

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية ( ،)ISSN: 1658- 7006اجمللد ( ،)5العدد ( ،)2جامعة احلدود الشمالية (1441هـ 2020 /م)

 إشــاعة منــاخ مــدريس حمفــز عــى تنميــة

إىل فلســفة تربويــة واضحــة  ،والتــي تســهم

ملهــارات التعلــم ،وذلــك مــن خــال تطويــر

 رضورة تشــجيع التالميــذ عــى االعتــاد عــى

بشــكل فعــال يف تنميــة املهــارات.

املهــارات االجتامعيــة والتنظيــم الــذايت

النفــس والتعــاون والتنظيــم الــذايت يف مجــع

رؤيــة العاملــن باملدرســة لطبيعــة املعرفــة يف

البيانــات وحتليلهــا ومناقشــتها بطريقــة مبتكرة

ظــل ثــورة املعلومــات  ،وكيــف أن احلقيقــة

كــرورة ال غنــى عنهــا للتعلــم املســتمر يف

ـ وبخاصــة التارخييــة ـ صــارت نســبية

عــر املعلومــات.

دائمــة التطــور والتغــر يف ضــوء مــا يســتجد

مــن معلومــات ،وأن دور املتعلمــن صــار

مقرتحات البحث:

املراجعــة الدائمــة؛ ملــا لدهيــم مــن مســلامت

ترســخت عــر ســنوات التعليــم وتطويرهــا يف
ضــوء التحليــل التارخيــي لــكل جديــد.

اســتكامال ملوضــوع البحــث احلــايل يقــرح الباحث

إجــراء البحــوث والدراســات التالية:

 االهتــام بتنميــة املهــارات منــذ املراحــل

 1 .أثرــ اس��تخدام برنامــج قائــم عــى التعلــم

البســاطة إىل التعقيــد مــع اتســاع جمــاالت

مهــارات التفكــر التارخيــي لــدى طــاب

الرسيــع يف تعليــم التاريــخ عــى تنميــة بعــض

التعليميــة األوىل ،والتــدرج يف ذلــك مــن

كليــة الرتبيــة.

االســتخدام يف احليــاة العمليــة.

2 .برنامــج لتدريــب معلمــي التاريــخ باملرحلــة

 رضورة اســتخدام التعلــم الرسيــع يف كليــات

املتوس��طة عــى اس�تـخدام التعلــم الرسيــع يف

الرتبيــة لتعريــف الطــاب املعلمــن عمليــا

تدريــس التاريــخ.

بامهيتــة وأمهيتــه وكيفيــة اســتخدامه يف

3 .مقارنــة نمــوذج التدريــس املقــرح بنــاذج

التدريــس ،ودور كل مــن الطالــب واملعلــم

تدريســية أخــرى يف حتقيــق أهــداف تدريــس

خاللــه ،ممــا يعــد تدريبــا عمليــا هلــم عــى

التاريــخ يف املراحــل التعليميــة املختلفــة.

اســتخدامه.

4 .فعاليــة برنامــج لتدريــب الطــاب املعلمــن

 أمهيــة التنــوع يف أســاليب تدريــس التاريــخ يف

بكليــة الرتبيــة عــى كفايــات تنميــة املهــارات

املرحلــة املتوســطة ،والبعــد عــن األســاليب

االجتامعيــة والتنظيــم الــذايت.

التقليديــة التــي تركــز عــى جمــرد اكتســاب

 5 .العالقـــة بـــن تدريـــب املعلمـــن عـــى

املعــارف ،ورضورة الرتكيــز عــى األســاليب

املهـــارات االجتامعيـــة والتنظيـــم الـــذايت

والنــاذج واإلســراتيجيات التــي تســتند
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وامتـــاك تالميذهـــم لتلـــك املهـــارات.

6 .أثـــر اســـتخدام نمـــوذج تدريـــي مقـــرح
قائـــم عـــى التعلـــم الرسيـــع يف تدريـــس
التاري ــخ لتنمي ــة التفك ــر الب ــري وع ــادات

العقـــل.

املصادر واملراجع:
أو ًال /املراجع العربية:

أبــو حطــب ،فــؤاد ؛ عثــان ،ســيد ؛ صــادق ،آمــال1987( .م).
التقويـ�م النفـسي .القاهـ�رة :مكتبـ�ة األنجلـ�و املرصية.
أمحــد ،إبراهيــم إبراهيــم2007( .م) .التنظيــم الــذايت
والدافعيــة الداخليــة يف عالقتهــا بالتحصيــل األكاديمــي
لــدى طــاب كليــة الرتبيــة (دراســة تنبؤيــة) .جملــة كليــة
الرتبيــة ،جامعــة عــن شــمس ،جملــد  ،3العــدد  ،31ص:
.135 – 69
الرباهيــم ،فاطمــة منصــور2011( .م) .أثــر تصميــم بيئــات
التعلــم املدمــج وفــق نمــوذج ديــك وكاري عــى عمــق
التعلــم والتنظيــم الــذايت لعمليــات التعلــم لــدى
املتعلمــن .رســالة ماجســتري ،كليــة الدراســات العليــا،
جامعــة اخلليــج العــريب ،املنامــة ،البحريــن.
هبــادر ،ســعدية2003( .م) .برامــج تربيــة أطفــال مــا قبــل
املدرســة .عــان :دار املســرة.
اجلــراح ،عبــد النــارص2010(.م) .العالقــة بــن التعلــم املنظــم
ذاتيــا والتحصيــل األكاديمــي لــدى عينــة مــن طلبــة
جامعــة الريمــوك .املجلــة األردنيــة يف العلــوم الرتبويــة،
.348-333،)4( 6
اجلنــدي ،إيــان عبــد املقصــود2013( .م) .برنامــج قائــم عــى
إســراتيجيات التنظيــم الــذايت للتعلــم وحتســن العــزو
وأثــره يف قلــق االختبــار وتقديــر الــذات والتوافــق
الــدرايس لــدى املتفوقــن عقليــا منخفــي التحصيــل.
رســالة دكتــوراه غــر منشــورة ،معهــد الدراســات
الرتبويــة ،القاهــرة :جامعــة القاهــرة.
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جنســن ،إيريــك .)2010( .التدريــس الفعــال .ترمجــة مكتبــة
جريــر ،الريــاض :مكتبــة جريــر.
اجلهــوري ،نــارص بــن عــي حممــد2009( .م) ،املناهــج
الدراســية  :ختطيطهــا وإســراتيجيات تدريســها يف
ضــوء نظريــة التعلــم املســتند إىل الدمــاغ ،نــدوة املناهــج
الدراســية :رؤى مســتقبلية 18-16 ،مــارس ،جامعــة
الســلطان قابــوس ،كليــة الرتبيــة ،ســلطنة عــان.
حزيــن ،حممــد عبــد املجيــد1989( .م) .منهــج املــواد
االجتامعيــة للصــف الســابع األســايس مــن وجهــة نظــر
املوجهــن .دراســات يف املناهــج وطــرق التدريــس،
اجلمعيــة املرصيــة للمناهــج وطــرق التدريــس ،العــدد
اخلامــس ،ينايــر.
حســن ،أمحــد حســن2001( .م) .دور املــرح يف إكســاب
بعــض املهــارات االجتامعيــة لتالميــذ الصــف الرابــع
االبتدائــي .رســالة ماجســتري ،جامعــة املنصــورة.
احلســينان ،إبراهيــم عبــد اهلل2010( .م) .إســراتيجيات
التعلــم املنظــم ذاتيــا يف ضــوء نمــوذج بينرتيــش
وعالقتهــا بالتحصيــل والتخصــص واملســتوى الــدرايس
واألســلوب املفضــل للتعلــم .رســالة دكتــوراه ،جامعــة
اإلمــام حممــد بــن ســعود االســامية.
احلـــري ،كامـــل دســـوقي2005( .م) .فعاليـــة برنامـــج
مقـــرح قائـــم عـــى األنشـــطة يف تنميـــة بعـــض
املهـــارات االجتامعيـــة لتالميـــذ املرحلـــة اإلعداديـــة.
رســـالة دكتـــوراه غـــر منشـــورة ،كليـــة الرتبيـــة،
جامعـــة املنوفيـــة.
اخلريشــة ،عــي كايــد1998( .م) .مســتوى معرفــة معلمــي
الدراســات للمرحلــة الثانويــة يف األردن لطبيعــة التاريخ
وأثــر متغــر اجلنــس واملؤهــل والتخصــص فيهــا .جملــة
جامعــة جــرش للبحــوث والدراســات135 ،)1( 3 ،ـ
.174
اخلويل ،هشام عبد الرمحن ؛ خري اهلل ،سحر عبدالفتاح2009( .م).
التعليم احلاين امللطف (النظرية واإلسرتاتيجيات) .عامن،
دار صفاء للنرش والتوزيع.
رشــوان ،ربيــع عبــده2006( .م) .التعلــم املنظــم ذاتيــا
وتوجهــات أهــداف اإلنجــاز :نــاذج ودراســات
معــارصة .القاهــرة :عــامل الكتــب.
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ســامل ،حممــود ؛ زكــي ،أمــل2009( .م) .صعوبــات التعلــم
والتنظيــم الــذايت .القاهــرة :إيــراك للطباعــة والنــر.
ســليامن ،حييــى عطيــة (1988م) .الصعوبــات التــي تواجــه
تدريــس التاريــخ يف مراحــل التعليــم العــام يف ضــوء
أراء كل مــن التالميــذ واملعلمــن .دراســات يف املناهــج
وطــرق التدريــس ،اجلمعيــة املرصيــة للمناهــج وطــرق
التدريــس.)3( ،
ســليامن ،حييــى عطيــة1993( .م) .دراســة تقويميــة لربامــج
تدريــب معلمــي التاريــخ لفصــول الفائقــن باملرحلــة
الثانويــة .دراســات يف املناهــج وطــرق التدريــس،
اجلمعيــة املرصيــة للمناهــج وطــرق التدريــس.)21( ،
السيد ،حسني حبيب2009( .م) .مبادئ التعلم الرسيع.
http://annajah.net/Arabic/show_article.
thtmi?id=13
الســيد ،عليــاء عــي عيســى عــي2015( .م) .فاعليــة
إســراتيجية خمطــط البيــت الدائــري يف تدريــس وحــدة
التفاعــات الكيميائيــة لتنميــة التحصيــل ومهــارات
التفكــر البــري والتنظيــم الــذايت للتعلــم لــدى تالميذ
الصــف األول االعــدادي .جملــة الرتبيــة العلميــة ،مــر،
.79-19،)4(18
عبابنــة ،هنــاد حممــود2010( .م) .تطويــر كتــاب التاريــخ
للصــف التاســع األســايس يف ضــوء أســاليب التقويــم
البديلــة وأثــر ذلــك يف حتســن املهــارات االجتامعيــة.
رســالة دكتــوراه غــر منشــورة ،كليــة الرتبيــة ،األردن:
جامعــة الريمــوك .
عبــد العزيــز ،الســعيد اجلنــدي2005( .م) .أثــر اســتخدام
أســلوب لعــب الــدور واملحــاكاة يف تدريــس التاريــخ
عــى التحصيــل وتنميــة بعــض املهــارات االجتامعيــة
لــدى تالميــذ املرحلــة اإلعداديــة .جملــة اجلمعيــة
الرتبويــة للدراســات االجتامعيــة ،مــر-173 ،)4( ،
.201
عبــد اهلل ،عــي حممــد غريــب2016( .م) .نمــوذج تدريــي
مقــرح قائــم عــى التعلــم الرسيــع لتنميــة التفكــر
اجلانبــي والتنظيــم الــذايت يف الرياضيــات لــدى تالميــذ
الصــف الثــاين اإلعــدادي .جملــة تربويــات الرياضيــات،
مــر.83-31 ،)2(19 ،

عبداملقصــود ،حممــد إســاعيل1995( .م) .فعاليــة
اســراتيجيات متكاملــة يف تعلــم بعــض املهــارات
االجتامعيــة لــدى تالميــذ الصــف األول األســايس.
جملــة مســتقبل الرتبيــة العربيــة.158-128 ،)2(1 ،
عبيدات ،ذوقان ؛ السميد ،سهيلة2005( .م) .الدماغ والتعلم
والتفكري .عامن :دار ديبونو للنرش والتوزيع.
عــي ،رضــا حممــد توفيــق1997( .م) .تطويــر منهــج التاريــخ
يف املرحلــة الثانويــة يف ضــوء مفهــوم الوعــي الكــوين.
جملــة كليــة الرتبيــة ببنهــا.)2( ،
عــي ،رضــا حممــد توفيــق2008( .م) .فعاليــة برنامــج تدريبــي
يف مكونــات الــذكاء الوجــداين لــدى معلمــي التاريــخ
وأثــره عــى تنميــة املهــارات االجتامعيــة والتعاطــف
واالجتــاه نحــو املــادة لــدى تالميــذ الصــف اخلامــس
االبتدائــي .جملــة اجلمعيــة الرتبويــة للدراســات
االجتامعيــة ،مــر.85-45 ،)17 ( ،
عــي ،رس اخلتــم عثــان1997( .م) .واقــع تدريــس التاريــخ يف
املــدارس الثانويــة مــن وجهــة نظــر املعلمــن واملوجهــن
الرتبويــن بمدينــة الريــاض .دراســات يف املناهــج
وطــرق التدريــس ،اجلمعيــة املرصيــة للمناهــج وطــرق
التدريــس.)41( ،
عــي ،نجــوى حســن2012( .م) .مــدى فاعليــة برنامــج
تدريبــي قائــم عــى إســراتيجيات التعلــم املنظــم ذاتيــا
يف تقديــر الــذات والتحصيــل األكاديمــي لــدى طالبــات
كليــة الرتبيــة جامعــة القصيــم .جملــة العلــوم الرتبويــة،
.)2(1
العــاري ،فــوزي ســعيد عبــد اهلل1995( .م) .تقييــم منهــاج
الرتبيــة الوطنيــة يف مرحلــة التعليــم األســايس يف
اجلمهوريــة اليمنيــة يف ضــوء أســس املنهــج .رســالة
ماجســتري غــر منشــورة ،األردن  ،إربــد :جامعــة
الريمــوك.
العمــري ،وصــال هــاين2013( .م) .درجــة امتــاك طلبــة
املرحلــة األساســية العليــا ملنطقــة إربــد األوىل ملكونــات
التعلــم املنظــم ذاتيــا يف مناهــج العلــوم يف ضــوء بعــض
املتغــرات .جملــة اجلامعــة اإلســامية للدراســات
الرتبويــة والنفســية.127-95 ،)21( 4 ،
فــرج ،طريــف شــوقي حممــد2003( .م) .املهــارات االجتامعية
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إبراهيم رزق  :فعالية منوذج تدريسي مقترح يف التاريخ قائم على التعلم السريع لتنمية املهارات االجتماعية والتنظيم الذايت.....
واالتصاليــة .دراســات وبحــوث نفســية ،القاهــرة ،دار
غريــب للطباعــة والنــر والتوزيــع.
قطامــي ،يوســف ؛ أبــو جابــر ،ماجــد ؛ قطامــي ،ناديــة.
(2002م) .تصميــم التدريــس .دار الفكــر للطباعــة
والنــر والتوزيــع ،عــان :األردن.
القمــش ،مصطفــى نــوري مصطفــى2008( .م) .فاعليــة
برنامــج تعليمــي يف حتســن مهــارات تنظيــم الــذات
لــدى التالميــذ ذوي صعوبــات التعلــم مــن املرحلــة
االبتدائيــة يف لــواء عــن الباشــا يف األردن .فلســطني،
جملــة جامعــة النجــاح للعلــوم اإلنســانية،)1(22 ،
.198 -167
كــال ،مصطفــى حممــد2003( .م) .التنظيــم الــذايت نــاذج
نظريــة .املؤمتــر العلمــي الثامــن ،التعلــم الــذايت
وحتديــات املســتقبل ،كليــة الرتبيــة ،جامعــة طنطــا-11 ،
 12مايــو.430-364 ،
الكنــدري ،عبــد اهلل2001( .م) .التعلــم الرسيــع .ورشــة
عمــل .مكتبــة االقتصــاد الفنــي لالستشــارات اإلداريــة
واالقتصاديــة ،الكويــت 16-14 ،ينايــر.
الكنــدري ،عبــد اهلل عبــد الرمحــن؛ املحبــوب ،شــايف فهــد.
(2010م) .فاعليــة برنامــج مقــرح لتنميــة مهــارات
التعلــم الرسيــع لــدى عينــة مــن طــاب الصــف الثــاين
الثانــوي بدولــة الكويــت :دراســة جتريبيــة ميدانيــة.
دراســات يف املناهــج وطــرق التدريــس،)155 ( ،
.179 -144
اللحيــاين ،فاطمــة بنــت مطلــق2012( .م) .أثــر اســتخدام
التعلــم الرسيــع يف التحصيــل الــدرايس ملــادة املكتبــة
والبحــث واالجتــاه نحوهــا لــدى طالبــات الصــف
األول الثانــوي بمدينــة مكــة املكرمــة .رســالة ماجســتري
غــر منشــورة ،مكــة املكرمــة :كليــة الرتبيــة ،جامعــة أم
القــرى.
اللقــاين ،أمحــد حســن؛ حممــد ،فارعــة حســن؛ رضــوان،
برنــس أمحــد2009( .م) .تدريــس املــواد االجتامعيــة.
ط ،5 .القاهــرة :عــامل الكتــب.
مايــر ،دايــف2008( .م) .التعلــم الرسيــع دليلــك املبــدع
لتصميــم وتنفيــذ برامــج تدريبيــة أرسع وأكثــر فعاليــة.
ترمجــة عــي حممــد ،دمشــق :ايــاف تريــن للنــر.
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املحبــوب ،شــايف فهــد؛ يونــس ،ســمري ؛ الكنــدري ،عبــد اهلل.
(2002م) .املنهــج واملكتبــة .الكويــت :مكتبــة الطالــب
اجلامعــي.
حممــد ،بثينــة حممــود1999( .م) .فاعليــة جمموعــة مــن
األنشــطة الوظيفيــة لتنميــة مهــارات احلــوار لــدى
تالميــذ املرحلــة اإلعداديــة .رســالة ماجســتري غــر
منشــورة ،كليــة الرتبيــة ،جامعــة حلــوان.
حممــد ،حممــد يوســف1998( .م) .برنامــج إرشــادي لتنميــة
بعــض املهــارات االجتامعيــة لــدى األطفــال ذوي
اإلعاقــة البرصيــة .رســالة دكتــوراه غــر منشــورة،
القاهــرة :كليــة الرتبيــة ،جامعــة األزهــر.
حممـــود ،صفيـــة حممـــد1997( .م) .مـــدى فعاليـــة برنامـــج
إرشـــادي لتنميـــة بعـــض املهـــارات االجتامعيـــة لـــدى
أطفـــال املرحلـــة االبتدائيـــة .رســـالة دكتـــوراه غـــر
منشـــورة ،القاهـــرة :كليـــة الرتبيـــة ،جامعـــة عـــن
شـــمس.
املخظــي ،جــران حيــي2005( .م) .املهــارات االجتامعيــة .مقالــة
تربويــة ،موقــع أطفــال اخلليــج ذوي االحتياجــات اخلاصــة.
اســرجعت مــن:
=http//www.gulfkids.com/ar/index.php? actionshow-res&r-id=68&xtopic-id=968
مركــز ديب للتعلــم الرسيــع2012( .م) .مــا هــو التعلــم الرسيــع؟
اسـترجعت مـ�نhttp://dalc.illaf.net/arabic/what_ :
is_al.thtmi
مصطفــى ،أمينــة هبلــول2007( .م) .أثــر اســتخدام إســراتيجية
التفاعــل االجتامعــي التعــاوين عــى تنميــة مهــارات التفكــر
الناقــد وتنظيــم الــذات يف الرياضيــات .رســالة ماجســتري غــر
منشــورة ،القاهــرة :معهــد الدراســات والبحــوث الرتبويــة،
جامعــة القاهــرة.
مصطفــى ،ميســاء حممــد2012( .م) .فاعليــة برنامــج مقــرح لتنميــة
مهــارات التنظيــم الــذايت وقــراءة النــص الفلســفي لــدى طــاب
شــعبة الفلســفة واالجتــاع بكليــات الرتبيــة .رســالة دكتــوراه
غــر منشــورة ،بنهــا ،مــر :كليــة الرتبيــة ،جامعــة بنهــا.
منصــور ،رشــدي فــام1997( .م) .حجــم التأثــر الوجــه املكمــل
للداللــة اإلحصائيــة ،املجلــة املرصيــة للدراســات النفســية،
.75 -57 )16(1

175

)م2020 / هـ1441(  جامعة احلدود الشمالية،)2(  العدد،)5(  اجمللد،)ISSN: 1658- 7006( جملة الشمال للعلوم اإلنسانية
Baker, S. (2009). Teaching Writing to At-Risk students: the
quality of evidence for Self-regulation strategy developments. Exceptional Children, 7(3), 303-318.
Bembenutty, H. (2006). Self-regulation of Learning. Academic Exchange Quarterly, 10(4), 221-248.
Benham, A. (2007). Train the trainer in Accelerated Learning Techniques. Session Number TU108., http://www.
pocs-international.com
Boyd, D. (2007). Effective Teaching in Accelerated Learning
Programs. Adult Learning, 15(2), 40-43.
Brenznits, Z. (1997). Effects of Accelerated Reading Ration
Memory for Text any Dyslexic. Journal of Education
Psychology, 89(2), 289-297.
Cleary, T. (2006). The Development and Validation of the
Self-Regulation Strategy Inventory-Self-Report. Journal of School Psychology, 44, 307-322.
Cooper, H., Charlton, K., Valentine, J., & Muhlenbruck, L.
(2000). Making the most of Summer School: A Meta
Analytic & Narrative Review. Monographs of the society for Research in child development, 65(1), 11-18.
Erland, J. (1999). Brain Based Learning Longitudinal Study
Reveals Solid Academic Achievement Maintenance
with Accelerated Learning Practice. Journal of accelerated learning & Teaching, 24(1&2), 3-32.
Escamilla, K. (1992). Integrating Mexican-American History and Culture into the Redress Social Studies (ERIC
Document Reproduction Service No. ED348200).
Fuller, J. L. (2001). An Integrated Hands-on Inquiry Based
Cooperative Learning Approach: The Impact of the
PLAMS approach on student Growth. Paper presented
at the Annual meeting on the American Education Research Association.
Gendron, T. (2013). Application of Accelerated Learning in
Teaching Environmental Control System in Qassim
University. International Journal of Education and
Learning, 2(2), 27-38. http://dx.doi.org/10.14257/
ijel,2013.2.2.03
Glossary of terms. (2014). Retrieved from: http://www.sdaccelerate.com/wp-content/uploads/2013/04/ glossary.
htm.
Gonzalez, S. (2009). Self-Regulation of Academic Motivation: Advances in Structure and Measurement. Retrieved from: www.aare.edu.au/05pop/gon05371.pdf
Harker, D., & Perry, C. (2007). Accelerated Learning in
marketing education using teams: principles and practice. Journal of Business Education & Scholarship of
Teaching, 1(1). Retrieved from: http://www.ejbest.org

176

 أثــر التفاعــل بــن تنويــع.)م2009( . عــزة جــاد،النــادي
إســراتيجيات التدريــس وأنــاط التعلــم عــى تنميــة
بعــض عــادات العقــل لــدى طالبــات املرحلــة
، مــر، دراســات اجتامعيــة وتربويــة.اإلعداديــة
.349 – 313 ،)3(15
 الــذكاء املتعــدد يف غرفــة.)م2007( . حممــد بكــر،نوفــل
 دار املســرة للنــر: عــان، النظريــة والتطبيــق.الصــف
.والتوزيــع
 مهــارات التعلــم.)م2007( . حممــد عبــد الغنــي،هــال
 مركــز.الرسيــع القــراءة الرسيعــة واخلريطــة الذهنيــة
. القاهــرة:تطويــر األداء والتنميــة
.)م2006( . منــال عــي، مجــال فرغــل ؛ اخلــويل،اهلــواري
التعلــم املنظــم ذاتيــا لــدى مرتفعــي ومنخفــي الســعة
 املجلــة.العقليــة مــن طــاب اجلامعــة مــن اجلنســن
113 ،)25(16  جملــد،املرصيــة للدراســات النفســية
.160 دراســة بحثيــة.)م2000( .وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل
حــول أثــر مــروع ترسيــع التفكــر مــن خــال تدريــس
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ملخ ــص البح ــث :هدف ــت الدراس ــة احلالي ــة التع ــرف ع ــى درج ــة اس ــتخدام معلم ــي ومعل ــات اللغ ــة العربي ــة يف املرحل ــة الثانوي ــة لعن ــارص التعل ــم النش ــط .وهدف ــت أيضــ ًا
الوق ــوف ع ــى واق ــع املعلم ــن واملعل ــات ،يف تنويعه ــم يف اس ــتخدام عن ــارص التدري ــس املختلف ــة ،ك ــا هدف ــت تزوي ــد القائم ــن ع ــى تألي ــف املناه ــج بمعلوم ــات وبيان ــات
ح ــول واق ــع املي ــدان الرتب ــوي م ــن حي ــث اس ــتخدام املعلم ــن واملعل ــات لعن ــارص التعل ــم النش ــط .ولتحقي ــق ه ــذه األه ــداف ،ت ــم اس ــتخدام املنه ــج الوصف ــي التحلي ــي،
ك ــا اعتم ــدت ه ــذه الدراس ــة االس ــتبانة أدا ًة جلم ــع البيان ــات ،وبع ــد التحق ــق م ــن صدقه ــا وصالحيته ــا للتطبي ــق املي ــداين ت ــم تطبيقه ــا .وق ــد توصل ــت الدراس ــة إىل ع ــدة
نتائ ــج منه ــا :أب ــرز اس ــتخدامات معلم ــي اللغ ــة العربي ــة يف املرحل ــة الثانوي ــة لعن ــر الق ــراءة تتمث ــل يف طلبه ــم م ــن الط ــاب الق ــراءة الصامت ــة واس ــتخراج الفع ــل املض ــارع
وامل ــايض واألم ــر ووضعه ــا يف ج ــداول ،أم ــا أب ــرز اس ــتخدامات معل ــات اللغ ــة العربي ــة لعن ــر الق ــراءة تتمث ــل يف حثه ــن الطالب ــات ع ــى ممارس ــة الق ــراءة الناق ــدة ،ك ــا
بين ــت النتائ ــج ع ــدم وج ــود ف ــروق ذات دالل ــة إحصائي ــة عن ــد مس ــتوى  0.05فأق ــل يف آراء أف ــراد عين ــة الدراس ــة م ــن املعلم ــن ح ــول عن ــر الق ــراءة ،عن ــر الكتاب ــة،
عن ــر املحادث ــة واالس ــتامع ،عن ــر التفك ــر والتأم ــل باخت ــاف متغ ــر اجلن ــس.
كلامت مفتاحية  :التعلم  ،النشط  ،إسرتاتيجيات  ،املرحلة الثانوية.
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Abstract: The objective of this study was to identify the degree to which male and female teachers of the Arabic language in secondary schools use the elements
of active learning. It also aimed to identify the degree of using different active learning elements by Arabic language teachers in the secondary schools. Further,
the study aimed to provide curriculum designers with information and data which are related to the use of active learning elements. To achieve these objectives,
the analytical descriptive method was used, and the questionnaire was adopted as a data collection tool. After its validation has been verified, it was used in field
application.
This study reached several results. Among these results is that Arabic language teachers’ use of the reading component consists in asking students to read silently,
extract the present, past and imperative verbs, and put them in tables. Moreover, female teachers of Arabic language use the reading component to encourage the
students to practice insightful reading. The study also finds that there are no statistically significant differences at the level of 0.05 or less, in the views of the study
sample of teachers about the reading element, the writing element, the conversation and listening element, the element of thinking and reflection on the variable sex.
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مقدمة:

حيظــى التعليــم يف الــدول املتقدمــة باهتــام

القيــادات عــى اختــاف مســؤولياهتم السياســية
واالقتصاديــة واالجتامعيــة والصحيــة والرتبويــة ؛

حيــث تتميــز تلــك القيــادات بالوعــي التــام بأمهيــة

التعليــم يف تطــور البلــدان ونموهــا وازدهارهــا،
ولذلــك تبــذل كل مــا تســتطيع مــن جهــد ومــال

ووقــت يف ســبيل الرقــي والتطــور يف جمــال الرتبيــة
والتعلــم ،وكثــر ًا مــا أشــادت املجتمعــات بمهنــة
التعليــم وخصوصــ ًا املجتمــع املســلم ،فقــد وردت

خصائصهــا النفســية والصحيــة واالجتامعيــة والتــي

ختتلــف كلي ـ ًا عــن الفــرات الســابقة.

ولذلــك تعــد مســؤولية املعلــم يف املرحلــة الثانويــة

كبــرة وعليــه احلمــل األكــر يف مراعــاة طــاب
هــذه الفئــة العمريــة احلساســة  ،وحماولــة كســبهم
واحتوائهــم وفهمهــم ،وهــذا يســتوجب عــى وزارة

التعليــم التــأين يف اختيــار معلمــي ومعلــات هــذه
املرحلــة اخلطــرة ،وتتواصــل مــع كليــات الرتبيــة

لالتفــاق عــى برامــج إلعدادهــم علميــ ًا ومهاريــ ًا
وســلوكي ًا واجتامعيــ ًا ونفســي ًا وأكاديميــ ًا ليســتطيعوا

عــدة آيــات كريمــة وأحاديــث رشيفــة ترفــع من شــأن
أهــل العلــم منهــا قولــه عــز وجــلَ (:ي ْر َفـ ِع اللَُّ ا َّل ِذيـ َن
آمنُــوا ِمن ُكــم وا َّل ِذي ـن ُأو ُتــوا ا ْل ِع ْلــم درجـ ٍ
ـات َواللَُّ بِـ َـا
َ ََ َ
َ
ْ َ
َ

للطــاب ومــن ثــم التعامــل معهــم بســهولة وحــل

الرتمــذي ريض اهلل عنــه عــن املعلــم األول رســول اهلل

وتعليمهــم دون معوقــات.

َت ْع َم ُلـ َ
ـر )( .ســورة املجادلــة .)11 ،كــا روى
ـون َخبِـ ٌ
صــى اهلل عليــه وســلم قولــه( :إن اهلل ومالئكتــه وأهــل

مــن خاللــه اكتســاب العلــوم املتخصصــة ،ويتمكــن

 -عنــد توظيفــه  -مــن فهــم اخلصائــص النفســية

مشــكالهتم املختلفــة التــي تواجههــم وتربيتهــم
إن عمليــة إعــداد املعلــم غايــة يف األمهيــة ،وهــي

الســموات واألرضــن ،حتــى النملــة يف جحرهــا،
وحتــى احلــوت؛ ليص ّلــون عــى معلــم النــاس اخلــر).

فالعنايــة بربنامــج تأهيــل املعلمــن؛ يعنــي العنايــة

بأهنــم ورثــة األنبيــاء ،واألنبيــاء مل ُي َو ّرثــوا دينــار ًا وال

تكمــن أمهيــة مســؤولية كليــات الرتبيــة التــي تســعى

كــا وصفهــم ســيدنا رســول اهلل صــى اهلل عليه وســلم
درمهــ ًا ،إنــا َو ّرثــوا العلــم.

مــن مســؤوليات كليــات الرتبيــة وإعــداد املعلمــن.
باألجيــال التــي ســتمر مــن بوابــة املعلــم ،ومــن هنــا

ملواكبــة مســتجدات العــر ومتابعــة مــا يظهــر مــن

كــا يركــز الرتبويــون عــى العنايــة بالطــاب يف

نــاذج إعــداد املعلــم وتطويــره وفــق تلــك النــاذج،

أن طــاب املرحلــة الثانويــة يتميــزون بمرحلــة عمريــة

بالكفايــات املطلوبــة .ثــم مــروره بخــرات تعليميــة

خمتلــف املراحــل الدراســية فلــكل مرحلــة أمهيتهــا؛ إال

حتتــاج عنايــة ورعايــة واهتاممــ ًا مــن قبــل القائمــن
عــى الشــؤون الرتبويــة يف كل دولــة  ،فلهــذه الفئــة

كإعــداده يف ضــوء مفهــوم الكفايــات ،حيــث يــزود
حمــددة تســاعده عــى ممارســة عملــه دون إخــال،
وتزويــده باملهــارات التدريســية الرضوريــة للقيــام
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بعملــه دون عقبــات تعوقــه .وقــد اتفــق أهــل الرتبيــة

بدرجــة كبــرة عــى فهــم طالــب تلــك املرحلــة

حيــوي يف بنــاء ،وتشــكيل شــخصية الطالــب ورســم

ســن اخلامســة عــر والســابعة عــر وتتميــز بعــدة

عــى أن املعلــم  -مهــا كان ختصصــه  -يقــوم بــدور
معاملهــا وتوجهاهتــا ،وأفكارهــا ،مــع تقبــل الطــاب
لــكالم املعلــم واســتجابتهم لتوجيهاتــه وإرشــاده،
فهــو املؤهــل لتــويل العمليــة الرتبويــة للطــاب
وتزويدهــم بالعلــم واملعرفــة واخلــرة وإدارة عمليــة

التعليــم والتعلــم داخــل الفصــل .ويؤكــد ( الكثــري
والنصــار1426 ،هـــ ،ص )7 :الــدور احليــوي الــذي

يقــوم بــه املعلــم ،ومــن أجــل هــذا الــدور النبيــل

«فقــد اهتمــت األمــم – قدي ـ ًا وحديث ـ ًا – بإعدادهــم
وبينــت صفاهتــم وواجباهتــم  ،وحــددت أدوارهــم

ومهامهــم ،وأنشــئت مؤسســات وكليــات إعــداد

املعلمــن التــي تســعى إىل تزويــد املعلمــن باملهــارات
واملعــارف واخلــرات الالزمــة التــي تعينهــم عــى

أداء مهامهــم بــكل اقتــدار ونجــاح» .ويعــد معلــم
اللغــة العربيــة مــن أهــم املعلمــن يف املدرســة نظــر ًا

لتنــوع العلــوم التــي يدرســها وترابطهــا ،ممــا يتطلــب
منــه االطــاع الواســع عــى نظريــات التعلــم ومــا
يســتحدث يف التعليــم بشــكل عــام ويف تعليــم اللغــة
العربيــة عــى وجــه اخلصــوص ،والتنويــع يف أســاليب

وطــرق وإســراتيجيات التدريــس حتــى يســتطيع
جــذب انتبــاه الطــاب وتركيزهــم ليحقــق أهــداف

ومرحلتــه العمريــة التــي غالبــ ًا مــا تكــون بــن
خصائــص جتعلهــا خمتلفــة عــن الفئــات العمريــة

التــي قبلهــا والتــي بعدهــا ،حيــث تنمــو قــدرات

الطالــب العقليــة وتتســع مداركــه وتــزداد محاســته
للعمــل واالبتــكار ،ويشــعر باملســؤولية ،و رغبتــه
يف إثبــات وجــوده ،إضافــة إىل حبــه لالســتقالل
ورفضــه للمالمــة والعتــب أمــام اآلخريــن .فمتــى مــا

اســتوعب املعلــم تلــك اخلصائــص أمكنــه الســيطرة
التامــة عــى مشــاعر الطالــب وأحاسيســه ومعرفــة
رغباتــه وميولــه واجتاهاتــه .ومــن األمــور التــي

تســهل عــى معلــم اللغــة العربيــة التنويــع يف عــرض
دروســه؛ توفــر البيئــة املدرســية املناســبة الســتخدام
إســراتيجيات حديثــة يف التدريــس مثــل توفــر
الوســائل التعليميــة ،وإجــادة املعلــم لتقنيــات التعليــم

مــع عــدد الطــاب املعقــول داخــل الفصــل ،وفــوق

هــذا اطــاع املعلــم وشــغفة عــى نظريــات التعليــم
والتعلــم ،وإتقانــه إلســراتيجيات تدريســية متنوعــه

ليتنقــل بينهــا يف عــرض دروســه بشــكل يومــي،
وخيتــار منهــا مــا يناســب الــدرس ،كل تلــك األمــور

تســاعد عــى نجــاح املعلــم .
إسرتاتيجيات التدريس:

اللغــة العربيــة ،وهــذا يســاعد معلــم اللغــة العربيــة

عــى إدارة عمليــة تعلــم الطــاب بمهــارة ،وإتقــان.
إن نجــاح املعلــم يف املرحلــة الثانويــة يتوقــف

اإلســراتيجية كلمــة تســتخدم عــادة يف األمــور

العســكرية ،إال أهنــا اآلن تســتخدم يف كل فنــون
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احليــاة ،وأصلهــا مأخــوذ مــن اللغــة اليونانيــة

يقــوم بــه ســوى احلفــظ والتســميع .كــا أن وجــود

أيضـ ًا اإلطــار الــذي ينظــم ويوجــه العمــل  ،ويعرفهــا

عــن اســتخدام الطــرق التقليديــة يف التدريــس يف

(إســراتيجوس) وتعنــي فــن القيــادة .كــا أهنــا تعنــي
(قنديــل1418 ،هـــ  ،ص )32 :بأهنــا «:ســياق

إســراتيجية تدريســية ســيحد مــن القصــور الناتــج

تنميــة مهــارات الطــاب ،إضافــة إىل مواكبــة املعلــم

مــن طــرق التدريــس اخلاصــة والعامــة املتداخلــة

لالجتاهــات احلديثــة يف التدريــس والتــي جتــر املعلــم

مــن خالهلــا حتقيــق أهــداف ذلــك املوقــف بأقــل

الطــاب ال يتفاعلــون مــع املعلــم ،وهــذا يبــن أمهيــة

واملناســبة ألهــداف املوقــف التدريــي ،والتــي يمكــن

اإلمكانــات ،وعــى أجــود مســتوى ممكــن».

عــى تغيــر أســاليب تدريســه باســتمرار كلــا رأى أن
وجــود إســراتيجية تدريســية تنظــم عــرض الــدرس

ُعــرف أيضــ ًا بأهنــا « حتــركات املعلــم داخــل
وت َّ

وتســاعد الطــاب عــى التعلــم والتفاعــل واملشــاركة،

بشــكل منتظــم ومتسلســل  ،ولكــي تكــون حتــركات

إســراتيجية التعلــم النشــط حيــث تســاعد الطــاب

الصــف  ،وأفعالــه التــي يقــوم هبــا ،والتــي حتــدث
املعلــم فعالــة فإنــه مطالــب بمهــارات التدريــس:

احليويــة والنشــاط  ،احلركــة داخــل الفصــل ،تغيــر

طبقــات الصــوت يف أثنــاء التحــدث ،واإلشــارات،
واالنتقــال بــن مراكــز الرتكيــز احلســية» (الكبيــي،

2008م  ،ص.)65 :

أمهية إسرتاتيجيات التدريس:

إن وضــع األطــر حمــددة وتوزيــع األدوار يف

العمليــة التعليميــة حيقــق األهــداف الرتبويــة وتعــم

الفائــدة يف العمــل الرتبــوي؛ ولــذا كان مــن وجــود
إســراتيجية تدريســية يتعلمهــا املعلــم ويتبناهــا

ويطبقهــا داخــل الفصــل حتــ ًا سيســتطيع جــذب
الطــاب وإرشاكهــم يف عمليــة التعلــم وتفاعلهــم

مــع مــا يطرحــه ،إضافــة إىل أن الرتبيــة احلديثــة

جتعــل مــن الطالــب رشيــك ًا يف عمليــة التعلــم وليــس
مســتمع ًا يتلقــى مــا يقولــه املعلــم دون أدنــى دور

وبنــاء معرفتــه بجهــده ،ومــن تلــك اإلســراتيجيات؛

عــى املشــاركة اإلجيابيــة ،وجتعــل الطــاب يتفاعلــون
مــع املعلــم وفيــا بينهــم ،وهــذا يــؤدي إىل التآلــف
النفــي واالجتامعــي بينهــم ممــا جيعــل عمليــة التعلــم،

وتبــادل املعلومــات واكتشــافها أمــر ًا ماتع ـ ًا وهــذا مــا

تســعى إليــه إســراتيجية التعلــم النشــط .ويشــر
رافيشــانكر ( (Ravishankar,2009إىل أن التعلــم

النشــط يقــوم عــى مشــاركة التالميــذ يف النشــاطات
الصفيــة ،يشــاركون املعلــم عمليــة التعلــم ويطــورون

مهاراهتــم ويكتســبون املعرفــة.

وممــا جيــب ذكــره هنــا أن إســراتيجية التعلــم

النشــط تتفاعــل مــع نظريــات التعلــم وتتداخــل يف

الوقــت نفســه ،وتؤكــد دراســة (ياســن2013 ،م ،
ص )41:أن إســراتيجية التعلــم النشــط اعتمــدت

عــى « النظريــة البنائيــة ،والتــي تؤكــد عــى أن يبنــي
املتعلــم معارفــه وفهمــه بنفســه ،مــن خــال التفاعــل
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مــع مــا يعرفــه مــن أفــكار وأحــداث وأنشــطة مــر هبــا

ُ 3 .يعــزز التعلــم الــذايت لــدى املتعلــم وينمــي

إســراتيجية التعلــم النشــط هلــا دور كبــر يف تنميــة

 4 .جيعل التعليم ماتع ًا.

ثقتــه بقدرتــه عــى التعلــم.

مــن قبــل» .كــا تؤكــد العديــد مــن الدراســات أن

ُ 5 .ينمــي العالقــات االجتامعيــة بــن املتعلمــن

تفكــر الطالــب وبنــاء شــخصيته وتوســيع مداركــه

بعضهــم البعــض وبــن املتعلمــن واملعلــم.

حيــث تشــر دراســة هولــزر و أنــدروت (Holzer

6 .يراعي الفروق الفردية بني املتعلمني.

) & Andruet ,2002إىل أن التعلــم النشــط جيعــل

ُ 7 .ينمــي قــدرات املتعلمــن عــى البحــث

الطالــب يبنــي معارفــه بجهــده أثنــاء تفاعلــه مــع

والتفكــر.

اآلخريــن ،كــا أنــه يســاعد عــى نمــو مســتويات

ُ 8 .يعزز التنافس اإلجيايب بني املتعلمني.

التفكــر العليــا لــدى املتعلمــن.
أمهية التعلم النشط :

 9 .زيادة نسبة استبقاء املتعلمني للمعرفة.

	10.تقديم جمموعة واسعة من فرص التعلم.

للتعلـــم النشـــط أمهيـــة يف العمليـــة التعليميـــة

أهداف التعلم النشط:

حلاج ــة املعل ــم واملتعل ــم إىل اس ــتخدام إس ــراتيجيات

حديث ــة تس ــاعدمها ع ــى حتقي ــق األه ــداف التعليمي ــة

بأقــل تكلفــة وجهــد ،مــع حتقيــق املتعــــة واملشــاركة
والتفاعـــل أثنـــاء التعلـــم ،حيـــث يشيــــــر مكينـــي
) (Mckinney,2010إىل أن التعلـــم النشـــط ليـــس

جمـــرد اســـتامع ملحـــارضة بـــل ألن املتعلـــم يفعـــل

أمـــور ًا تســـاعده عـــى االكتشـــاف واكتســـاب
املعلومـــات وتطبيقهـــا ،وهـــذا يتوفــــــر يف التعلـــم

النشــ ــط حي ــث تكم ــن أمهيت ــه يف ع ــدة أم ــور .فق ــد

أك ــد جي ــم ) ) Jim 2010وسيمـ ــون ))Simon2001
وخليـــل وآخـــرون (2012م) والســـيد (2017م)

لــكل إســراتيجية تدريســية أهــداف حمــددة إذا

اســتطاع املتعلــم أن حيقــق تلــك األهــداف ســتتحقق

لــه الفائــدة ،حيــث يشــر كوهلــو ) (Coelho, 2005إىل
ـوم
أن املتعلــم يف التعليــم النشــط حيلــل ويركــب ويقـ ُّ
ويســتقيص ويبحــث ويفــر وحيــل مشــكالت ويفكــر

مســتق ً
ال عــن اآلخريــن.

ويــرى ســيد ،واجلمــل (2012م) و ســعادة

وآخــرون ( 2011م) و شــارلز) )Charles, 1991أن

مــن أهــم أهــداف التعلــم النشــط مــا يــي:

تلـــك األمهيـــة يف النقـــاط التاليـــة:

 1 .يزيــد دافعيــة املتعلــم ويعمــل عــى تكويــن

اجتاهــات إجيابيــة لديــه نحــو مــادة الدراســة.

ُ 2 .يسن مستوى التحصيل لدى املتعلم.
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 -تشجيع الطالب عىل حل املشكالت.

 -تنميـــة قـــدرات املتعلمـــن عـــى بنـــاء األفـــكار

عنارص التعلم النشط:

اجلديـــدة وتنظيمهـــا.

 -دعـــم الثقـــة بالنفـــس لـــدى الطـــاب نحـــو

أكـــدت بعـــض الدراســـات الرتبويـــة عـــى

 -مســـاعدة الطـــاب عـــى اكتشـــاف القضايـــا

عليهـــا بعـــض املعلمـــن ،يف ختطيطهـــم ،لـــرح

 -تشـــجيع الطـــاب عـــى طـــرح األســـئلة

نفـــوس الطـــاب حيـــث «تـــؤدي عنـــارص التعلـــم

 -متكني الطالب من العمل بشكل إبداعي.

واالرتقـــاء بمهـــارات الطلبـــة يف حـــل املشـــكالت

مياديـــن املعرفـــة املتنوعـــة.

املهمـــة.

املختلفـــة.

أمهيـــة عنـــارص أساســـية للتعلـــم النشـــط يعتمـــد
الـــدروس ،وغـــرس القيـــم واملبـــادئ احلميـــدة يف

النشـــط دور ًا مهـــ ًا يف حتقيـــق األهـــداف التعليميـــة،

 -تش ــجيع الط ــاب ع ــى امل ــرور بخ ــرات تعلمي ــة

الت ــي تواجهه ــم ،وتس ــاعد املتعل ــم يف حتقي ــق وظيف ــة

 -تشــجيع الطــاب عــى اكتســاب مهــارات التفكري

ومهـــارات يف حياهتـــم اليوميـــة بحيـــث يتمكـــن

 -مســـاعدة الطـــاب عـــى اكتســـاب املهـــارات

وتقبـــل آراء اآلخريـــن واستيعاهبا»(الرشـــيدي،

وحياتي ــة حقيقي ــة.

العليــا كالتحليــل والرتكيــب والتقويم.

العمليـــة الـــواردة يف املـــواد الدراســـية ذات

الطابـــع العمـــي.

 العمـــل عـــى ربـــط الطـــاب بالبيئـــة والواقـــعاملجتمعـــي الـــذي يـــارس فيـــه دوره كفـــرد

متعلـــم.

 تش ــجيع روح التع ــارف والعم ــل اجلامع ــي ب ــنالط ــاب.

 -املســامهة يف تعويــد الطــاب عــى تبــادل

املعرفـــة بتطبيـــق مـــا تـــم اكتســـابه مـــن معرفـــة
املتعلـــم مـــن احلـــوار والنقـــاش وطـــرح األســـئلة،
واملســـاعيد 2015،م  ،ص.)17 :

كــا يشــر ســعادة وآخــرون( 2011م) ،وســعادة،

وأشــكناين( 2013م) ،و الرشــيدي ،واملســاعيد،
( 2015م) إىل وجــود أربعــة عنــارص أساســية للتعلــم
النشــط تكمــن يف العنــارص األربعــة التاليــة:

 -1احلديــث واإلصغــاء -2 .القــراءة -3 .الكتابة.

 -4التفكــر والتأمل.
أوالً /احلديث واإلصغاء:

املعلومــات واخلــرات املكتســبة فيــا بينهــم.

توجــد صلــة وثيقــة بــن حــواس اإلنســان
وصفاتــه اخلَ ْلقيــة ،ومــن أهــم تلــك الصــات الرتابــط

واســـتبصارها.

ـم ال يســمع منــذ الــوالدة حيــث
أن يتكلــم وهــو أصـ ٌّ

 مســـاعدة الطـــاب عـــى توظيـــف املعـــارفوتطبيقهـــا ،وعـــدم االكتفـــاء بحفظهـــا

الوثيــق بــن احلديــث واالســتامع ،فــا يمكــن إلنســان
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يؤكــد أبومحــزة ( 2017م) عــى صفحتــه اإللكرتونيــة

« أن الطفــل الــذي افتقــد الســمع منــذ والدتــه يكــون
لــه خصائــص وصفــات خيتلــف فيهــا عــن الطفــل
الــذي افتقــد حاســة الســمع بعــد تعلــم الــكالم،

فالطفــل املحــروم مــن حاســة الســمع منــذ امليــاد مل
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بالــذات لــورود آيــات حتــث عــى التعلــم والقــراءة
اســ ِم
ــر ْأ بِ ْ
منهــا قولــه عــز وجــل يف ســورة العلق{:ا ْق َ
ــان ِمــ ْن َع َل ٍ
ــق ْ ِ
نس َ
ــك َّ
َر ِّب َ
ــق
ــق (َ )1خ َل َ
الــذي َخ َل َ
ال َ
ْــر ُم (َّ )3
ــر ْأ َو َر ُّب َ
ــم بِال َق َلــ ِم
الــذي َع َّل َ
ــك ْالَك َ
( )2ا ْق َ
ـم ْ ِ
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ـم( .})5فالقــراءة إحــدى
ـان َمــا مل َ ي ْع َلـ ْ
ال َ
(َ )4ع َّلـ َ

تتكــون لديــه أيــة معلومــات عــن البيئــة التــي يعيــش
فيهــا ،وبالتــايل فإنــه يعيــش يف عــامل صامــت خـ ٍ
ـال مــن

واملعرفــة وهــذا يتطلــب مــن املعلــم التنويــع يف

الســمع بعــد نمــو اللغــة عنــده يف أي مرحلــة  ،فإنــه

للقــراءة ،فهــي مفتــاح العلــوم إن اتقنهــا فهـ ًا ،وحتليـ ً
ا

األصــوات  -بعكــس الطفــل الــذى حــرم مــن حاســة

قــد تكونــت لديــه خــرات تســاعده عــى أن يكــون
أكثــر توافقــا واندماجــا مــع مــن حييطــون بــه عــن
اآلخــر» فمهــارة االســتامع رشط رضوري الكتســاب

اللغــة وتكويــن حصيلــة لغويــة كبــرة لــدى اإلنســان
متكنــه مــن التحــدث وخماطبــة اآلخريــن ،فاملســتمع
الواعــي هــو متكلــم واعــي ،وال يمكــن الفصــل بــن

االســتامع والــكالم .وتشــر (الرشــيدي ،واملســاعيد،
2015م ،ص )18:إىل أن« مهــارة احلديــث واإلصغــاء

مــن أبــرز املهــارات التــي جيــب إكســاهبا للناشــئة
مــن أبنــاء األمــة ،وهــذا ال يتحقــق إال بتوفــر
بيئــة تعليميــة تعلميــة آمنــة ،تتضمــن العديــد مــن
األســاليب واألنشــطة التــي مــن شــأهنا االنتقــال إىل

التعلــم النشــط ،الــذي حيمــل يف طياتــه العديــد مــن
اإلجيابيــات ،وحيقــق أهدافــ ًا متنوعــة تدعــم نتاجــات

التعلــم وشــخصية الطالــب».
ثاني ًا  /القراءة:

يعــد تعلــم القــراءة أمــر ًا رضوري ـ ًا يف حيــاة املســلم

املهــارات اللغويــة املهمــة إلكســاب الطــاب العلــم
اســتخدام إســراتيجيات التعليــم يف تعليمــه الطــاب

لرموزهــا.

ثالثا /الكتابة:

الكتابــة مــن أهــم مهــارات احليــاة ومــن أهــم

الوســائل التــي تعــن اإلنســان عــى اإلفصــاح عــا
بداخــل من شــعور وأفــكار ،يشــر (الرقيــب2010 ،م،

ص )52 :إىل أن الكتابــة هــي « عمليــة رســم احلــروف

أو الكلــات  ،باالعتــاد عــى الشــكل والصــوت ،
وللتعبــر مــن خالهلــا عــن الــذات اإلنســانية بــا فيهــا
مــن مفاهيــم ومعـ ٍ
ـان وختيــات ،إنــا هــي شــكل مــن
أشــكال التواصــل اللغــوي ،ومهــارة ال تقــل أمهيــة

عــن مهــارة القــراءة» .ومــن خــال اســراتيجية التعلــم
النشــط يســتطيع املعلــم أن ينمــي مهــارة الكتابــة عنــد
طالبــه يف أي مرحلــة مــن مراحلــه الدراســية بجعلــه
يــارس الكتابــة والتعبــر الكتــايب والتصحيــح املبــارش

لألخطــاء ليتلقــى الطالــب تغذيــة راجعــة رسيعــة تعدل
املعلومــة اخلاطئــة ليســتوعبها الطالــب ،فالتدريــب

املســتمر كفيــل بتصويــب األخطــاء الكتابيــة.
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رابع ًا  /التفكري والتأمل:

التعــرف عــى درجــة ممارســة معلمــي الرياضيــات

اإلســام ديــن التفكــر والتفكــر وقــد وردت

باملرحلــة االبتدائيــة ملهــارات التعلــم النشــط داخــل

ســيدنا حممــد صــى اهلل عليــه وســلم حتــث عــى إعــال

بيانــات الدراســة ،حيــث طبقهــا عــى عينــة الدراســة

آيــات كثــرة يف القــرآن الكريــم وأحاديــث املصطفــى
الفكــر يف الكــون واحليــاة واإلنســان واملخلوقــات،
والرتبيــة احلديثــة تؤكــد عــى جانــب التفكــر

والتأمــل  ،وبــات مــن الــروري تنميــة هــذه

املهــارة يف الطــاب واالرتقــاء بمســتوى تفكريهــم

لتحقيــق األهــداف التــي يســعى إليهــا صنــاع املناهــج
التعليميــة يف وزارات الرتبيــة والتعليــم .تؤكــد

(قطامــي2004 ،م  ،ص )48 :أنــه « البــد مــن إثــراء
البيئــة الرتبويــة بمواقــف تعليميــة ختــرج بالطالــب
مــن الطريقــة التقليديــة القائمــة عــى التلقــن واحلفــظ
واالســتظهار إىل تعلــم نشــط يســتند إىل تنميــة التفكــر
والتأمــل واســتخدام مهــارات عقليــة عليــا لتنميــة

القــدرة عــى حــل املشــكالت».
الدراسات السابقة:

غرفــة الفصــل ،واســتخدم املالحظــة أداة جلمــع
املكونــة مــن ( )25معلــ ًا للرياضيــات ،وتوصلــت

الدراســة إىل عــدة نتائــج منهــا :أن معلمــي الرياضيات

يامرســون التعلــم النشــط داخــل الفصــل بدرجــة
متوســطة ،كــا توصلــت إىل أنــه ال توجــد فــروق ذات
داللــة إحصائيــة بــن معلمــي الرياضيــات تعــزى

لدرجــة املؤهــل ،مــع وجــود فــروق دالــة إحصائيــ ًا

تعــزى الختــاف ســنوات اخلدمــة.

وهدفـت دراسـة إبراهيـم (2017م) إىل توضيـح
أمهية إستراتيجية ِ
(زاوج – فكِّر  -شارك) وإسرتاتيجية

(حـوض السـمك) يف تنميـة التحصيـل الـدرايس يف
مـادة علـم االجتامع يف املرحلـة الثانويـة ،وكانت طبيعة
الدراسـة نظريـة رجعـت فيهـا الباحثـة إىل الدراسـات

السـابقة واألدبيـات الرتبويـة ذات الصلـة باملوضـوع،
وتوصلـت إىل عـدة نتائج منهـا :أمهية تضمين أهداف

إســراتيجيات التعلــم النشــط من اإلســراتيجيات

علـم االجتماع للمرحلـة الثانوية مهـارات تفكري عليا،

الــدرس ،وهــي مــن أشــهر إســراتيجيات التدريــس
التــي القــت عنايــة وقبــوالً عنــد الرتبويــن يف خمتلــف

معهـا بشـكل إجيـايب ،وكذلـك االسـتفادة مـن التعلـم
النشـط يف تنفيـذ الوحـدات الدراسـية بمنهـج علـم

ودراســة إســراتيجية التعلــم النشــط ،وسأســتعرض

كــا هدفــت دراســة النفيعــي ( 2016م) إىل

احلديثــة التــي أثبتــت نجاحهــا يف حتقيــق أهــداف

البلــدان ،لــذا نجــد الباحثــن يولــون عنايــة ببحــث

بعــض هــذه الدراســات وأهدافهــا وأهــم نتائجهــا،
حيــث قــام احلــريب ( 2017م) بدراســة هدفــت إىل

وتنميـة الوعـي بقضايـا الفـرد واملجتمـع ،والتفاعـل

االجتامع

التعــرف عــى درجــة تطبيــق معلمــي الرياضيــات يف
التعليــم العــام للتعلــم النشــط ،يف مراحــل التخطيــط،
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و التنفيــذ ،والتقويــم ،وقــد اســتخدم الباحــث بطاقــة

اســتقصاء أثــر اســتخدام إســراتيجيات التعلــم

( )16معل ـ ًا ،وتوصــل إىل عــدة نتائــج مــن أبرزهــا:

التحصيــل لــدى طلبــة املســتوى الرابــع مقارنــة بطرق

املالحظــة وطبقهــا عــى عينــة بحثــه املكونــة مــن

أن درجــة معلمــي الرياضيــات للتعلــم النشــط يف
مرحلــة التخطيــط و التنفيــذ ،والتقويــم متوســطة،

كــا كشــفت النتائــج عــن عــدم وجــود فــروق دالــة
إحصائي ـ ًا يف اجتاهــات عينــة الدراســة حــول حمــوري

النشــط يف تدريــس مقــرر األجهــزة الطبيــة عــى
التدريــس املعتــادة ،وقــد اســتخدم يف هــذا البحــث

التصميــم التجريبــي املعــروف بتصميــم القيــاس القبيل

والبعــدي ملجموعتــن؛ إحدامهــا ضابطــة ،واألخــرى
جتريبيــة ،وتكونــت عينــة البحــث مــن جمموعتــن

( التخطيــط والتنفيــذ) تعــزى لعــدد ســنوات اخلــرة.

باملســتوى الرابــع بكليــة اهلندســة؛ حيــث مثــل إحــدى

فعاليــة اســتخدام إســراتيجية مقرتحــة قائمــة عــى

( )20طالبــ ًا  ،ومثــل املجموعــة الثانيــة املجموعــة

وهدفــت دراســة الشــمري (1437هـــ) إىل تقــي

التعلــم النشــط تنميــة مهــارات التعبــر اإلبداعــي

لــدى تالميــذ الصــف الثــاين املتوســط؛ وبلــغ عــدد
العينــة ( )52تلميــذ ًا مــن الصــف الثــاين املتوســط
وزعــوا عــى جمموعتــن األوىل :جتريبيــة ،وعددهــا

( )26تلميــذ ًا ،والثانيــة ضابطــة وعددهــا ()26
تلميــذ ًا  ،وكان مــن نتائــج الدراســة :التوصــل إىل

املجموعتــن املجموعــة التجريبيــة وعــدد طالهبــا

الضابطــة وعــدد طالهبــا ( )20طالبـ ًا ،وكان مــن أهــم
النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة أن اســتخدام
إســراتيجيات التعلــم النشــط يف تدريــس مقــرر

األجهــزة الطبيــة لــه أثــر إجيــايب يف تنميــة التحصيــل

الــدرايس لــدى طلبــة املســتوى الرابــع بقســم اهلندســة
الطبيــة احليويــة.

قائمــة بمجــاالت التعبــر اإلبداعــي (  12جمــاالً

وهدفــت دراســة ســعداوي ( 2015م) إىل معرفــة

الثــاين املتوســط .وكذلــك وجود فــروق دالــة إحصائي ًا

النشــط يف تدريــس طالبــات اإلعــداد الرتبــوي

شــفهي ًا 12 -جمــاالً كتابي ـ ًا) ،مناســبة لتالميــذ الصــف

بــن متوســطي درجــات التالميــذ يف القيــاس القبــي
والبعــدي للمجموعتــن( التجريبيــة -الضابطــة)

لصالــح القيــاس البعــدي؛ نتيجــة الســتخدام
اإلســراتيجية املقرتحــة القائمــة عــى التعلــم النشــط

يف تنميــة مهــارات التعبــر اإلبداعــي( الشــفهي-
والكتــايب).

كــا هدفــت دراســة األكــوع ( 2016م) إىل

أثــر اســتخدام إســراتيجيات التدريــس التفاعــي
ختصــص الكيميــاء بكليــة الرتبيــة جامعــة أم القــرى يف
حتصيلهــن الــدرايس اآلجــل يف مقــرر طــرق تدريــس

العلــوم والكيميــاء .وقــد اعتمــدت الباحثــة املنهــج

شــبه التجريبــي ملعاجلــة مشــكلة هــذه الدراســة،
واختــارت تصميــم املجموعتــن املتكافئتــن ذات
االختبــار القبــي والبعــدي ،وتكونــت عينــة الدراســة

مــن ( )78طالبــة قســمت إىل جمموعتــن ( )39طالبــة
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يف املجموعــة التجريبيــة ،و ( )39طالبــة يف املجموعــة

البكالوريــوس يف عنــر القــراءة.

منهــا  :وجــود فــروق ذات داللــة إحصائية بــن قيمتي

إىل التعـــرف عـــى درجـــة تطبيـــق معلـــات ريـــاض

الضابطــة ،وقــد توصلــت الدراســة إىل عــدة نتائــج

متوســطي درجــات طالبــات -ختصــص الكيميــاء يف
االختبــار التحصيــي (اآلجــل) لصالــح املجموعــة

التجريبيــة .كــا أظهــرت النتائــج أن أداء الطالبــات

يف املحــارضات والتــدرب عــى األنشــطة التدريبيــة

مبــارشة ســاعدهن عــى زيــادة حتصيلهــن يف مقــرر

طــرق التدريــس بنســبة جيــدة ظهــر أثرهــا يف ارتفــاع

وهدفـــت دراســـة ســـعادة وأشـــكناين ( 2013م)

األطفــال يف دولــة الكويــت لعنــارص التعلــم النشــط.
تـــم اختيـــار عينـــة مقصـــودة مـــن معلـــات
وقـــد ّ

ريـــاض األطفـــال بلـــغ عددهـــا (  ) 250معلمـــة.
ولتحقيـــق هـــذا الغـــرض قـــام الباحثـــان بتطويـــر

بطاق ــة مالحظ ــة تكون ــت يف صورهت ــا النهائي ــة م ــن
( )40فق ــرة ،ت ــم التحق ــق م ــن صدقه ــا وثباهت ــا ،ك ــا

درجــات الطالبــات يف التحصيــل الــدرايس اآلجــل.

ت ــم اس ــتخدام املتوس ــطات احلس ــابية واالنحراف ــات

إىل التعــرف عــى درجــة ممارســة معلمــي املرحلــة

) (t-testوحتليـــل التبايـــن األحــــــــادي One-Way

وهدفت دراســة الرشــيدي ،واملســاعيد (2015م)

االبتدائيــة لعنــارص التعلــم النشــط األربعــة ،يف ضــوء

بعــض مــن املتغــرات مــن وجهــة نظــر املوجهــن
واملديريــن ،واختــارت الباحثــة عينــة عشــوائية تكونت

مــن ( )23مديــر ًا ،و( )22مديــرة وجمموعهــا ()45
مديــر ًا ومديــرة .كــا اختــارت ( )25موجه ـ ًا تربوي ـ ًا،

و (  )35موجهــة تربويــة بمجمــوع ()60موجهــ ًا

وموجهــة .وتوصلــت الدراســة إىل عــدة نتائــج منهــا؛

أن درجــة ممارســة املعلمــن لعنــارص التعلــم النشــط
مــن وجهــة نظــر املوجهــن واملديريــن؛ متوســطة،
كــا أظهــرت النتائــج أيضــ ًا وجــود فــروق دالــة
إحصائي ـ ًا عنــد مســتوى الداللــة (  ) α=0.05لدرجــة

ممارســة معلمــي املرحلــة الثانويــة لعنــارص التعلــم
النشــط تعــزى ملتغــر املؤهــل العلمــي للموجــه عــى
الدرجــة الكليــة وكان الفــرق لصالــح مــن حيملــون

املعياري ــة ومعام ــل ارتب ــاط بريســـون واختب ــار (ت)

 . Anovaوق ــد أس ــفرت الدراس ــة ع ــن نتائ ــج منه ــا:

أن درج ــة تطبي ــق عن ــارص التعل ــم النش ــط م ــن قب ــل
معلــات ريــاض االطفــال يف دولــة الكويــت بدرجــة
مرتفعـــة عـــى مجيـــع العنـــارص ،وكذلـــك عـــدم
وج ــود ف ــروق ذات دالل ــة إحصائي ــة عن ــد مس ــتوى

الداللـــة ( )α=0.05يف درجـــة تطبيـــق معلـــات
ريـــاض األطفـــال يف دولـــة الكويـــت لعنـــارص

التعلـــم النشـــط تبعـــ ًا الختـــاف املؤهـــل العلمـــي.
مشكلة الدراسة:

يبــذل املعلمــون واملعلــات جهــود ًا كبــرة ملواكبــة

التطــور الــذي يشــهده العــر ،يصاحــب هــذا التطور

تغــرات يف مجيــع نواحــي احليــاة ،ومنهــا الرتبيــة
والتعليــم ،حيــث تتفاعــل كل عنــارص املنهــج وانتقاهلا

مــن املفهــوم التقليــدي للمنهــج إىل املفهــوم احلديــث،
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وهــذا يتطلــب مــن املعلمــن واملعلــات االطــاع عــى

أسئلة الدراسة:

ومنهــا مــا يتعلــق بأســاليب وطــرق وإســراتيجيات

الســؤال الفرعــي األول :مــا درجــة اســتخدام

املســتجدات احلديثــة التــي حتــدث للتدريــس وعملياته

التدريــس ،ممــا جيعــل فهــم واقــع امليــدان أول خطــوة

لتحديــد احتياجــات املعلمــن واملعلــات للرقــي
بمســتواهم العلمــي واملهنــي .وقــد الحــظ الباحــث

إبــان عملــه يف اإلرشاف الرتبــوي يف التعليــم العــام

وعملــه يف اإلرشاف عــى الطــاب املعلمــن يف الرتبيــة
امليدانيــة أن املعلمــن خيتلفــون يف طريقــة عــرض
الــدروس ،ويتفاوتــون يف اســتخدامهم إســراتيجيات

توفــر عليهــم اجلهــد والوقــت ،فأجــرى الباحــث

دراســة اســتطالعية عــى عينــة مــن املعلمــن تكونــت

مــن ســتة معلمــن ،وســت معلــات ،اســتفتاهم فيهــا
عــن مــدى اســتخدامهم لعنــارص التعلــم النشــط
(القــراءة والكتابــة واملحادثــة واإلصغــاء  ،والتفكــر

والتأمــل) فكانــت النتائــج متباينــة ،حيــث بينــت

النتائــج أن ( )% 58مــن عينــة الدراســة االســتطالعية
يســتخدمون الطــرق التقليديــة يف عــرض الــدروس

بينــا( )% 42ينوعــون يف اســتخدام اإلســراتيجيات

ومنهــا إســراتيجية التعلــم النشــط ،ممــا جعــل
الباحــث يتوســع يف العينــة لتشــمل مجيــع مناطــق
مدينــة الريــاض التعليميــة؛ لتكــون النتائــج قريبــة

مــن الواقــع ،وتلخصــت مشــكلة الدراســة احلاليــة يف

ويتفرع عنه األسئلة الفرعية التالية :

معلمــي اللغــة العربيــة يف الثانويــة لعنــارص التعلــم
النشــط مــن وجهــة نظــر املعلمــن؟

الســؤال الفرعــي الثــاين :مــا درجــة اســتخدام

معلمــي اللغــة العربيــة يف الثانويــة لعنــارص التعلــم
النشــط مــن وجهــة نظــر املعلــات؟

الســؤال الفرعــي الثالــث :هــل توجــد فــروق ذات

داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة (  ) α=0.05يف
درجــة اســتخدام معلمــي ،ومعلــات اللغــة العربيــة

لعنــارص التعلــم النشــط تعــزى ملتغــر اجلنــس؟

الســؤال الفرعــي الرابــع :هــل توجــد فــروق ذات

داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة ( ) α=0.05
يف درجــة اســتخدام معلمــي اللغــة العربيــة يف املرحلــة
الثانويــة لعنــارص التعلــم النشــط تعــزى ملتغــر

(املؤهــل – اخلــرة التدريســية للمعلــم )؟

الســؤال الفرعــي اخلامــس  :هــل توجــد فــروق

ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة

) )α=0.05يف درجــة اســتخدام معلــات اللغــة العربية
يف املرحلــة الثانويــة لعنــارص التعلــم النشــط تعــزى

ملتغــر ( املؤهــل – اخلــرة التدريســية للمعلمــة )؟

الســؤال الرئيــس التــايل  :مــا درجــة اســتخدام معلمــي

ومعلــات اللغــة العربيــة يف املرحلــة الثانويــة لعنــارص
التعلــم النشــط؟
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العربيــة يف املرحلــة الثانويــة لعنــارص التعلــم
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حدود الدراسة:

النشــط .

2 .التعــرف عــى درجــة اســتخدام معلــات

تقترص هذه الدراسة عىل املحددات التالية:
أوالً :احلــدود املكانيــة :اقتــرت الدراســة

3 .معرفــة الفــروق الدالــة إحصائيــ ًا بــن

يف مدينــة الريــاض موزعــن عــى بعــض املــدارس

عنــارص التعلــم النشــط يف ضــوء متغــرات

اخلمس(الشــال ،واجلنــوب ،والغــرب ،والــرق،

اللغــة العربيــة يف املرحلــة الثانويــة لعنــارص

التعلــم النشــط.

املعلمــن واملعلــات يف درجــة اســتخدام
(اجلنــس  ،التخصــص  ،اخلــرة).

أمهية الدراسة:

تربز أمهية الدراسة فيام ييل:

1 .أمهيــة الدراســة مــن أمهيــة تدريــس اللغــة
العربيــة بإســراتيجيات حديثــة ألهنــا مفتــاح

العلــوم.

2 .أن نتائ ــج وتوصي ــات ومقرتح ــات الدراس ــة
ت ــزود القائم ــن ع ــى تألي ــف املناه ــج بواق ــع

عــى عينــة مــن معلمــي ومعلــات املجلــة الثانويــة

الثانويــة للبنــن والبنــات يف جهــات مدينــة الريــاض
والوســط).

ثانيــ ًا :احلــدود الزمانيــة :طبقــت هــذه الدراســة

يف الفصــل الــدرايس الثــاين مــن العــام الــدرايس

1437هـــ1438 /هـــ.

ثالثــ ًا :احلــدود املوضوعيــة  :معرفــة درجــة

اســتخدام معلمــي ومعلــات اللغــة العربيــة يف
املرحلــة الثانويــة لعنــارص التعلــم النشــط ؛( القــراءة

والكتابــة واحلديــث واإلصغــاء والتفكــر والتأمــل).
مصطلحات الدراسة:

امليـــدان الرتبـــوي مـــن حيـــث اســـتخدام

التعلم النشط:

املعلمـــن واملعلـــات لعنـــارص التعلـــم
النشـــط.

تعرفــه (قــرين2013 ،م ،ص )39 :بأنــه« :التعلــم

3 .أن التدريـــس باســـتخدام عنـــارص التعلـــم

الــذي جيعــل املتعلــم عضــو ًا فاعــ ً
ا ومشــارك ًا يف
عمليــة التعلــم ،مســئوالً عــن تعلمــه ،وعــن حتقيــق

والكتابـــة اإلبداعيـــة ،والقـــراءة بإتقـــان.

البحــث واالكتشــاف ،ويشــارك يف اختــاذ القــرارات

النشـــط يكســـب مهـــارات متنوعـــة يف

التفكـــر والتأمـــل والطالقـــة يف احلديـــث،
4 .تواكــب الدراســة مــا تبذلــه وزارة التعليــم
مــن جهــود يف تفعيــل دور الطالــب يف العمليــة
التعليميــة.

أهــداف التعليــم ،ويتعلــم باملامرســة وعــن طريــق
املرتبطــة بتعلمــه ،ويشــارك يف متابعــة تقدمــه الداريس،
ويف تقييــم إنجازاتــه ،ويف األنشــطة الصفيــة وغــر
الصفيــة ،ويكــون فيــه املعلــم موجهــ ًا ومرشــد ًا
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وميــر ًا لعمليــة التعلــم».

ويقصــد بمصطلــح التعلــم النشــط يف هــذه

الدراســة التعلــم الــذي حيفــز الطــاب عــى التفاعــل

الدراســة ،والتعريــف بــاألدوات املســتخدمة ،وطــرق

مجــع البيانــات واألســاليب اإلحصائيــة املســتخدمة.
جمتمع الدراسة :

مــع املواقــف التعليميــة حتــت توجيــه وإرشاف املعلــم.
عنــارص التعلــم النشــط :هــي العنــارص األربعــة

املهمــة التــي متثــل الدعائــم األساســية إلســراتيجيات

التعلــم النشــط ،وتتمثــل يف احلديــث واإلصغــاء،
والقــراءة  ،والكتابــة  ،والتفكــر والتأمــل  .ســعادة

وأشــكناين (2013م).

ويقصــد هبــا يف هــذه الدراســة ،عنــارص التعلــم

النشــط األربعــة وهــي ،القــراءة ،والكتابــة ،واحلديــث
واإلصغــاء ،والتفكــر.
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يتكــون جمتمــع الدراســة احلاليــة مــن مجيــع معلمي

ومعلــات اللغــة العربيــة يف املرحلــة الثانويــة خــال

فــرة إجــراء الدراســة خــال الفصــل الــدرايس

الثــاين مــن العــام الــدرايس 1438/1437هـــ .وبلــغ
عددهــم حســب إحصائيــة إدارة التعليــم بالريــاض

(  )1380معلــ ًا ومعلمــة ،منهــم ( )474معلــ ًا ،و
( )908معلمــة.

عينة الدراسة:

منهج الدراسة:

تــم أخــذ عينــة عشــوائية بســيطة مكونــة مــن

اتبعــت الدراســة املنهــج الوصفــي ملناســبته

(  ) 120مــن معلمــي ومعلــات اللغــة العربيــة

يتوقــف عنــد وصــف الظاهــرة املدروســة بــل يتعــدى

خــال الفصــل الــدرايس األول مــن العــام الــدرايس
1438/1437هـــ .حيــث ُأخــذ ( )60معل ـ ًا؛ منهــم

لطبيعــة الدراســة وأهدافهــا ،واملنهــج الوصفــي ال
ذلــك إىل حماولــة الكشــف عــن العالقــة بــن الظاهــرة
املدروســة واملتغــرات التــي تؤثــر فيهــا ،مــع وجــود

عالقــة مرتابطــة بــن أســئلة الدراســة واملتغــرات.
فالســؤال الفرعــي األول تعلــق باملعلمــن ،بينــا

الســؤال الثــاين يتعلــق باملعلــات ،أمــا الســؤال

الفرعــي الثالــث فتعلــق بمتغــر اجلنــس ( معلــم –

يف املرحلــة الثانويــة خــال فــرة إجــراء الدراســة

( )45معلـ ًا حيمل درجــة البكالوريــوس و ( )15معل ًام

حيمــل درجــة املاجســتري .كــا تــم أخــذ ( )60معلمــة
منهــم ( )42معلمــة حتمــل درجــة البكالوريــوس
و( )18معلمــة حتمــل درجــة املاجســتري .
وصف أفراد عينة الدراسة:

معلمــة ) ،وارتبــط الســؤال الفرعــي الرابــع واخلامــس
بمتغــر املؤهــل واخلــرة عنــد املعلمــن واملعلــات.
وســوف تتضمــن هــذه الدراســة؛ جمتمــع وعينــة

يبــن جــدول( )1أفــراد عينــة الدراســة حيــث إن

( )45مــن أفــراد عينــة الدراســة يمثلــون مــا نســبته
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 % 50.0مــن إمجــايل أفــراد عينــة املعلمــن  ،بينــا

الدراســـة مـــن املعلمـــن وفـــق متغـــر املؤهـــل،

أفــراد عينــة معلــات.

املعلمـــن يمثلـــون مـــا نســـبته  % 75.0مـــن إمجـــايل

( )60منهــم يمثلــون مــا نســبته  % 50.0مــن إمجــايل

حيـــث إن ( )45مـــن أفـــراد عينـــة الدراســـة مـــن

جدول رقم ()1
توزيع مفردات عينة الدراسة وفق متغير الجنس

أفـــراد عينـــة الدراســـة مـــن املعلمـــن ،مؤهلهـــم

النسبة
50.0
50.0
% 100

أفـــراد عينـــة الدراســـة مـــن املعلمـــن  ،بينـــا ()15

التكرار
60
60
120

الجنس
معلم
معلمة
المجموع

يوضـــح جـــدول ( )2توزيـــع أفـــراد عينـــة

العلمـــي بكالوريـــوس وهـــم الفئـــة األكثـــر مـــن

منهـــم يمثلـــون مـــا نســـبته  % 25.0مـــن إمجـــايل
أفـــراد عينـــة الدراســـة مـــن املعلمـــن مؤهلهـــم

العلمـــي ماجســـتري.

جدول رقم ()2
توزيع أفراد عينة الدراسة من المعلمين وفق متغير المؤهل
المؤهل
بكالوريوس
ماجستير
المجموع

معلمة
معلم
التكرار النسبة التكرار النسبة
70.0
42
75.0
45
30.0
18
25.0
15
% 100
60
% 100
60

الكلي
النسبة
التكرار
72.5
87
27.5
33
% 100 120

يتض ــح م ــن اجل ــدول ( )2أن ع ــدد ( )42م ــن

عين ــة الدراس ــة م ــن املعلم ــن وف ــق متغ ــر س ــنوات

مـــا نســـبته  % 70.0مـــن إمجـــايل العينـــة مؤهلهـــن

مـــن إمجـــايل العينـــة خربهتـــم مـــن 15 - 10ســـنة

مفـــردات عينـــة الدراســـة مـــن املعلـــات يمثلـــن

العلمـــي بكالوريـــوس وهـــن الفئـــة األكثـــر مـــن
مفـــردات العينـــة ،بينـــا ( )18منهـــن يمثلـــن

مـــا نســـبته  % 30.0مـــن إمجـــايل مفـــردات عينـــة
املعلـــات مؤهلهـــن ماجســـتري.

اجلـــدول رقـــم ( )3يوضـــح توزيـــع أفـــراد

اخل ــرة ،حي ــث إن ( )22يمثل ــون م ــا نس ــبته % 36.7

وه ــم الفئ ــة األكث ــر و م ــا نس ــبته  % 31.7خربهت ــم

م ــن  ، 20- 15وم ــا نس ــبته  % 13.3خربهت ــم م ــن

 ، 10 - 5وم ــا نس ــبته  % 10.0خربهت ــم م ــن – 20

 25س ــنة ،م ــا نس ــبته  % 8.3م ــن العين ــة خربهت ــم

مـــن 5 -1ســـنوات.
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جدول رقم ()3
توزيع أفراد عينة الدراسة من المعلمين وفق متغير سنوات الخبرة
الخبرة
من 5-1سنوات
من 10- 5سنوات
من 15- 10سنة
من 20- 15سنة
من 25- 20سنة
المجموع

معلم
التكرار
5
8
22
19
6
60

معلمة
التكرار
7
10
27
11
5
60

النسبة
8.3
13.3
36.7
31.7
10.0
% 100

الدراســـة مـــن املعلـــات ســـنوات خربهتـــن مـــن

15- 10س ــنة وه ــن الفئ ــة األكث ــر .و م ــا نس ــبته

 % 18.3خربهتـــن مـــن  20- 15ســـنة  ،ومـــا
نســـبته  % 16.7خربهتـــن مـــن 10- 5ســـنوات،
وم ــا نس ــبته  % 11.7خربهت ــن م ــن 5-1س ــنوات،

و( )5منهـــن يمثلـــن مـــا نســـبته  % 8.3خربهتـــن

مـــن  25 - 20ســـنة.

النسبة
11.7
16.7
45.0
18.3
8.3
% 100

التكرار
12
18
49
30
11
120

النسبة
10.0
15.0
40.8
25.0
9.2
% 100

أ – الصدق الظاهري لألداة :

كـــا يتضـــح مـــن اجلـــدول رقـــم ( )3أن مـــا

نســـبته  % 45.0مـــن إمجـــايل مفـــردات عينـــة

الكلي

للتع ــرف ع ــى م ــدى ص ــدق أداة الدراس ــة يف

قيـــاس مـــا وضعـــت لقياســـه تـــم عرضهـــا عـــى
جمموعـــة مـــن املحكمـــن بلـــغ عددهـــم ســـبعة
حمكم ــن متخصص ــن يف مناه ــج وط ــرق تدري ــس

اللغـــة العربيـــة ،وتـــم تعديـــل بعـــض العنـــارص
التـــي رأى املحكمـــون تعديلهـــا أو حذفهـــا ،ويف
ضـــوء آرائهـــم تـــم إعـــداد أداة هـــذه الدراســـة

بصورهتـــا النهائيـــة.

ب – صدق االتساق الداخيل لألداة :

أداة الدراسة :

ت ــم حس ــاب معام ــل بريس ــون ملعرف ــة الص ــدق

تـــم اعتـــاد االســـتبانة أدا ًة جلمـــع بيانـــات

الداخـــي حيـــث تـــم حســـاب معامـــل االرتبـــاط

اإلطـــار النظـــري والدراســـات الســـابقة املشـــاهبة

بالدرجـــة الكليـــة للمحـــور الـــذي تنتمـــي إليـــه

الدراســـة وقـــد تـــم تصميمهـــا باالســـتفادة مـــن
وبعـــد تصميمهـــا تـــم اتبـــاع اخلطـــوات التاليـــة
للتحقـــق مـــن صالحيتهـــا للتطبيـــق امليـــداين:

بـــن درجـــة كل عبـــارة مـــن عبـــارات االســـتبانة
العبـــارة كـــا يف اجلـــداول ()6( ، )5( ،)4؛ ()7

التاليـــة:
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جدول رقم ()4
معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور األول بالدرجة الكلية للمحور
رقم العبارة معامل االرتباط بالمحور
معامل االرتباط بالمحور
رقم العبارة
**0.942
9
**0.964
1
**0.879
10
**0.855
2
**0.874
11
**0.878
3
**0.872
12
**0.848
4
**0.934
13
**0.918
5
**0.934
14
**0.856
6
**0.969
15
**0.914
7
**0.903
8

** دال عند مستوى الداللة  0.01فأقل

جدول رقم ()5
معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور الثاني بالدرجة الكلية للمحور
رقم العبارة
1
2
3
4
5

معامل االرتباط بالمحور
**0.838
**0.854
**0.884
**0.912
**0.907

رقم العبارة
6
7
8
9
10

معامل االرتباط بالمحور
**0.805
**0.788
**0.811
**0.931
**0.953

** دال عند مستوى الداللة  0.01فأقل

جدول رقم ()6
معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور الثالث بالدرجة الكلية للمحور
رقم العبارة معامل االرتباط بالمحور
معامل االرتباط بالمحور
رقم العبارة
**0.658
7
**0.750
1
**0.892
8
**0.784
2
**0.877
9
**0.751
3
**0.872
10
**0.839
4
**0.837
11
**0.871
5
**0.838
12
**0.907
6
** دال عند مستوى الداللة  0.01فأقل

رقم العبارة
1
2
3
4
5

جدول رقم ()7
معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور الرابع بالدرجة الكلية للمحور
معامل االرتباط بالمحور
رقم العبارة
معامل االرتباط بالمحور
**0.759
6
**0.864
**0.832
7
**0.818
**0.847
8
**0.821
**0.859
9
**0.845
**0.867
10
**0.889

** دال عند مستوى الداللة  0.01فأقل
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يتضــح مــن اجلــداول ( )7 – 4أن قيــم معامــل

ارتبــاط كل عبــارة مــن العبــارات مــع حمورهــا موجبــة

ودالــة إحصائيـ ًا عنــد مســتوى الداللــة ( )0.01فأقــل

ممــا يــدل عــى صــدق اتســاقها مــع حماورهــا.

لقيــاس مــدى ثبــات أداة الدراســة تــم اســتخدام

معادلــة ألفــا كرونبــاخ ))(Cronbach’s Alpha (α

للتأكــد مــن ثبــات أداة الدراســة ،واجلــدول رقــم ()8

يوضــح معامــات ثبــات أداة الدراســة.

محاور
االستبانة
عنصر القراءة
عنصر الكتابة
عنصر المحادثة واالستماع
عنصر التفكير والتأمل
الثبات العام

12
10
47

0.9411
0.9532
0.9859

 Package for Social Sciencesوالتــي يرمــز هلــا
اختصــار ًا بالرمــز (.)SPSS

وذلــك بعــد أن تــم ترميــز وإدخــال البيانــات إىل

اخلــايس ( احلــدود الدنيــا والعليــا ) املســتخدم يف

حمــاور الدراســة  ،تــم حســاب املــدى(  ،)4=1-5ثــم

تقســيمه عــى عــدد خاليــا املقيــاس للحصــول عــى
طــول اخلليــة الصحيــح أي(  )0.80 =5/4بعــد ذلك

تــم إضافــة هــذه القيمــة إىل أقــل قيمــة يف املقيــاس
(أو بدايــة املقيــاس وهــي الواحــد الصحيــح) وذلــك

جدول رقم ( )8معامل ألفا كرونباخ
لقياس ثبات أداة الدراسة
عدد
العبارات
15
10

اإلحصائيـــــة للعلــوم االجتامعيــــة Statistical

احلاســب اآليل ،ولتحديــد طــول خاليــا املقيــاس

		
ثبات أداة الدراسة :

ثبات
المحور
0.9835
0.9637

لتحديــد احلــد األعــى هلــذه اخلليــة ،وهكــذا أصبــح

طــول اخلاليــا كــا يــأيت :

• مــن  1.00إىل  1.80يمثــل (ال أفعــل) نحــو

كل عبــارة باختــاف املحــور املــراد قياســه.

• مــن  1.81إىل  2.60يمثــل (نــادر ًا) نحــو كل
عبــارة باختــاف املحــور املــراد قياســه.

• مــن  2.61إىل  3.40يمثــل (أحيانــ ًا ) نحــو

يتضــح مــن اجلــدول رقــم ( )8أن معامــل الثبــات

كل عبــارة باختــاف املحــور املــراد قياســه.

العــام عــال حيــث بلــغ (  ) 0.9859وهــذا يــدل عــى

• مــن  3.41إىل  4.20يمثــل (غالب ـ ًا) نحــو كل

أن االســتبانة تتمتــع بدرجــة ثبــات مرتفعــة يمكــن

عبــارة باختــاف املحــور املــراد قياســه.

االعتــاد عليهــا يف التطبيــق امليــداين للدراســة .
-
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• مــن  4.21إىل  5.00يمثــل (دائ ـ ًا) نحــو كل

أساليب املعاجلة اإلحصائية :

عبــارة باختــاف املحــور املــراد قياســه.

لتحقيــق أهــداف الدراســة وحتليــل البيانــات

وبعــد ذلــك تــم حســاب املقاييــس اإلحصائيــة

األســاليب اإلحصائيــة املناســبة باســتخدام احلــزم

1 .التكـــرارات والنســـب املئويـــة للتعـــرف

التــي تــم جتميعهــا ،فقــد تــم اســتخدام العديــد مــن

التاليــة :
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عـــى اخلصائـــص الشـــخصية والوظيفيـــة

إىل جان ــب املح ــاور الرئيس ــة ،فكل ــا اقرتب ــت

أفرادهـــا جتـــاه عبـــارات املحـــاور الرئيســـة

وانخفـــض تشـــتتها بـــن املقيـــاس.

قيمتـــه مـــن الصفـــر تركـــزت االســـتجابات

ألف ــراد عين ــة الدراس ــة وحتدي ــد اس ــتجابات

5 .ت ــم اس ــتخدام اختب ــار (ت) للعين ــات املس ــتقلة

التـــي تتضمنهـــا أداة الدراســـة.

2 .املتوســـط احلســـايب املـــوزون (املرجـــح)

) (Independent Sample T-testللتعـــرف

ارتف ــاع أو انخف ــاض اس ــتجابات أف ــراد عين ــة

داللـــة إحصائيـــة بـــن إجابـــات أفـــراد عينـــة

عـــى مـــا إذا كانـــت هنالـــك فـــروق ذات

) (Weighted Meanوذلـــك ملعرفـــة مـــدى

الدراســـة عـــن حمـــاور الدراســـة باختـــاف

الدراســـة عـــى كل عبـــارة مـــن عبـــارات

متغرياهتـــم التـــي تنقســـم إىل فئتـــن .

متغـــرات الدراســـة األساســـية ،مـــع العلـــم

6 .تـــم اســـتخدام ( حتليـــل التبايـــن األحـــادي)

بأنـــه يفيـــد يف ترتيـــب العبـــارات حســـب

للتع ــرف ع ــى م ــا إذا كان ــت هنال ــك ف ــروق

أعـــى متوســـط حســـايب مـــوزون.

3 .املتوســـط احلســـايب ) (Meanوذلـــك ملعرفـــة

ذات داللـــة إحصائيـــة بـــن إجابـــات أفـــراد

أف ــراد عين ــة الدراس ــة ع ــن املح ــاور الرئيس ــة

باختـــاف متغرياهتـــم الشـــخصية والوظيفيـــة

عينـــة الدراســـة عـــن حمـــاور الدراســـة

مـــدى ارتفـــاع أو انخفـــاض اســـتجابات

التـــي تنقســـم إىل أكثـــر مـــن فئتـــن .

(متوســـط متوســـطات العبـــارات) ،مـــع

7 .تـــم اســـتخدام اختبـــار شـــيفيه للتحقـــق مـــن

العل ــم بأن ــه يفي ــد يف ترتي ــب املح ــاور حس ــب

صالـــح الفـــروق التـــي بينهـــا اختبـــار حتليـــل

أعـــى متوســـط حســـايب.

التبايـــن األحـــادي.

4 .تـــم اســـتخدام االنحــــــــراف املعيـــاري

ثانيا  :النتائج املتعلقة بأسئلة الدراسة :

) (Standard Deviationللتع ــرف ع ــى م ــدى
انحـــراف اســـتجابات أفـــراد عينـــة الدراســـة

لـــكل عبـــارة مـــن عبـــارات متغـــرات

الدراســـة ،ولـــكل حمـــور مـــن املحـــاور
الرئيس ــة ع ــن متوس ــطها احلس ــايب .ويالح ــظ
أن االنحـــراف املعيـــاري يوضـــح التشـــتت

يف اســـتجابات أفـــراد عينـــة الدراســـة لـــكل
عبـــارة مـــن عبـــارات متغـــرات الدراســـة،

الســؤال الرئيــس :مــا درجــة اســتخدام معلمــي

ومعلــات اللغــة العربيــة يف املرحلــة الثانويــة لعنــارص
التعلــم النشــط؟

للتعــرف عــى درجــة اســتخدام معلمــي

ومعلــات اللغــة العربيــة يف املرحلــة الثانويــة لعنــارص

التعلــم النشــط تــم حســاب املتوســطات احلســابية
واالنحرافــات املعياريــة والرتــب الســتجابات أفــراد
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التعلــم النشــط وجــاءت النتائــج كــا يوضحهــا
اجلــدول ( )9التــايل:

جدول رقم ()9
استجابات أفراد الدراسة على أبعاد درجة استخدام معلمي ومعلمات اللغة العربية
في المرحلة الثانوية لعناصر التعلم النشط
م

البعد

 1عنصر القراءة
 2عنصر الكتابة
 4عنصر المحادثة واالستماع
 3عنصر التفكير والتأمل
درجــة اســتخدام معلمــي ومعلمــات اللغــة
العربيــة فــي المرحلــة الثانويــة لعناصــر
التعلــم النشــط

المتوسط
الحسابي
3.49
3.47
3.29
3.42

المعلم
االنحراف
المعياري
0.937
0.864
0.901
0.858

درجة
الممارسة
دائما ً
دائما ً
دائما ً
دائما ً

3.42

0.825

دائما ً

المتوسط
الحسابي
3.17
3.34
3.14
3.30

المعلمة
االنحراف
المعياري
0.926
0.976
0.925
0.905

درجة
الممارسة
أحيانا ً
أحيانا ً
أحيانا ً
أحيانا ً

3.23

0.897

أحيانا ً

يتضـــح مـــن خـــال النتائـــج املوضحـــة

وبمتوســـط ( 3.34مـــن  )5للمعلـــات يليـــه

املرحل ــة الثانوي ــة لعن ــارص التعل ــم النش ــط دائــ ًا

مـــن  ) 5للمعلمـــن وبمتوســـط ( 3.30مـــن

أعـــاه أن اســـتخدام معلمـــي اللغـــة العربيـــة يف
بمتوســـط (  3.42مـــن  ، ) 5بينـــا اســـتخدام
معلـــات اللغـــة العربيـــة يف املرحلـــة الثانويـــة

لعنـــارص التعلـــم النشـــط أحيانـــ ًا بمتوســـط

عنـــر التفكـــر والتأمـــل بمتوســـط ( 3.42

 )5للمعلـــات وأخـــر ًا جـــاء اســـتخدام عنـــر

املحادثـــة واالســـتامع بمتوســـط (  3.29مـــن
 ) 5للمعلمـــن وبمتوســـط ( 3.14مـــن )5

( 3.23م ــن  ،)5وأتض ــح م ــن النتائ ــج أن أب ــرز

للمعلـــات.

العربيـــة يف املرحلـــة الثانويـــة لعنـــارص التعلـــم

اســـتخدام معلمـــي اللغـــة العربيـــة يف املرحلـــة

مالمـــح اســـتخدام معلمـــي ومعلـــات اللغـــة

النشـــط متثلـــت يف عنـــر القـــراءة بمتوســـط

الســـؤال الفرعـــي األول :مـــا درجـــة

الثانويـــة لعنـــارص التعلـــم النشـــط مـــن وجهـــة

( 3.49م ــن  )5للمعلمـ ــن و بمتوس ــط (3.17

نظـــر املعلمـــن ؟

الكتابـــة بمتوســـط (  3.47مـــن  ) 5للمعلمـــن

العربيـــة يف املرحلـــة الثانويـــة لعنـــر القـــراءة:

مـــن  )5للمعلـــات يليـــه اســـتخدام عنـــر
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للتعـــرف عـــى درجـــة اســـتخدام معلمـــي اللغـــة

الســـتجابات أفـــراد عينـــة الدراســـة مـــن املعلمـــن

حســـاب التكـــرارات والنســـب املئويـــة واملتوســـطات

العربي ــة يف املرحل ــة الثانوي ــة لعن ــر الق ــراءة وج ــاءت

العربيـــة يف املرحلـــة الثانويـــة لعنـــر القـــراءة تـــم
احلســـابية واالنحرافـــات املعياريـــة والرتـــب

ع ــى عب ــارات حم ــور درج ــة اس ــتخدام معلم ــي اللغ ــة
النتائـــج كـــا يوضحهـــا اجلـــدول ( )10التـــايل:

جدول رقم ()10
استجابات المعلمين على عبارات محور درجة استخدام المعلمين اللغة لعنصر القراءة مرتبة تنازليا ً حسب
متوسطات الموافقة
م

15

1
7
11
5

14

13

8

التكرار
العبارات
النسبة
%
ك
أطلـب من الطلاب القراءة
الصامتـة واسـتخراج الفعل
المضــــــــــارع والماضي
%
واألمــــــــر ووضعهـا في
جداول.
ك
أشــجع الطــــــاب علــى
تحقيــق األهـــــداف مــن
%
خــال األنشــطة القرائيــة.
ك
أطلـــب مـــن الطـــاب
اس ــتخدام بع ــض الكلم ــات
%
فـــي تكويـــن جمـــل مفيـــدة
ك
أطلـــب مـــن الطـــاب
تلخي ــص المعلوم ــات الت ــي
%
يقرؤونهـــا.
ك
أحـــث الطـــاب علـــى
ممارس ــة الق ــراءة الناق ــدة% .
أقـــوم بالقـــراءة وأتعمـــد
الخط ــأ ف ــي بع ــض الكلم ــات
وأطلـــب مـــن الطـــاب
التصحي ــح المباش ــر للخط ــأ.
أجعــل الطــاب يتنافســون
مــن خــال القيــام بنشــاط
الكلـمـــات ومرادفـــــــاتها
وأضدادهــا.
أحفــز الطــاب علــى القــراءة
بالمســابقات التنافســية بينهــم
داخ ــل الفص ــل.

درجة الموافقة
دائما ً

غالبا ً

أحيانا ً

نادراً

ال أفعل

10

26

17

5

2

16.7

43.3

28.3

8.3

3.3

10

25

17

6

2

16.7

41.7

9

26

15.0

43.3

10

25

10.0 28.3
17

6

10.0 28.3
15

8

3.3
2
3.3
2

16.7

41.7

13.3 25.0

3.3

10
16.7
10

22
36.7
24

7
19
11.7 31.7
9
15

2
3.3
2

%

16.7

40.0

15.0 25.0

3.3

ك

10

24

%

16.7

40.0

ك

9

22

%

15.0

36.7

ك

15

9

15.0 25.0
19

8

13.3 31.7
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المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الرتبة

3.62

0.976

1

3.58

0.996

2

3.57

0.981

3

3.55

1.032

4

3.52

1.017

5

3.52

1.049

6

2
3.3
2
3.3

3.52

1.049

7

3.47

1.016

8
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م

6

9
3
2
12
10

4

التكرار
العبارات
النسبة
%
ك
أقــوم بتلخيــص الفقــرات
القرائيــة فــي النص ليســهل
فهــم الطــــاب لألفــكار %
أثنــاء القــراءة.
ك
أســاعد الطــاب علــى
القــراءة لتكويــن المعــارف
%
والمهــارات لديهــم.
ك
أنفــذ طــرق التقييــم التــي
تناســب كل نشــاط مــن
%
نشــاطات القــراءة .
ك
أوازن ف ــي اختي ــار النش ــاطات
القرائي ــة المختلفة.
%
أشــجع الطــاب علــى
نشــاط تحديــد كل فقــرة
يقر ؤ و نهــا .
أقــدم تغذيــة راجعــة مباشــرة
بعـــد إنجــــــــاز الطـــاب
نشـــاطات القـــراءة.
أشـــجع طالبـــي علـــى
االس ــتزادة م ــن المعلوم ــات
حـــول الموضـــوع مـــن
كتـــب خـــارج المقـــرر.

درجة الموافقة
دائما ً

غالبا ً

أحيانا ً

نادراً

ال أفعل

9

23

17

9

2

15.0

38.3

10

19

16.7

31.7

9

22

15.0 28.3
21

8

13.3 35.0
18

9

3.3
2
3.3
2

15.0

36.7

15.0 30.0

3.3

9
15.0
10

22
36.7
22

8
18
13.3 30.0
9
15

3
5.0
4

%

16.7

36.7

15.0 25.0

6.7

ك

10

19

%

16.7

31.7

ك

9

19

%

15.0

31.7

ك

19

9

15.0 31.7
18

12

20.0 30.0

المتوسط العام

3
5.0

المتوسط
الحسابي

3.47

3.45
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االنحراف
المعياري

1.033

1.032

الرتبة

9

10

3.45

1.032

11

3.43

1.064

12

3.42

1.139

13

3.40

1.092

14

2
3.3

3.35
3.49

1.071

15

0.937

مــن خــال النتائــج املوضحــة أعــاه يتضــح أن

ومــن خــال النتائــج املوضحــة أعــاه يتضــح أن

عــى درجــة اســتخدام معلمــي اللغــة العربيــة يف

املعلمــن عــى درجــة اســتخدام معلمــي اللغــة العربية

أفــراد عينــة الدراســة مــن املعلمــن موافقــون غالبــا

هنــاك تفــاوت يف موافقــة أفــراد عينــة الدراســة مــن

املرحلــة الثانويــة لعنــر القــراءة بمتوســط (3.49

يف املرحلــة الثانويــة لعنــر القــراءة حيــث تراوحــت

مــن فئــات املقيــاس اخلــايس ( مــن  3.41إىل )4.20

اللغــة العربيــة يف املرحلــة الثانويــة لعنــر القــراءة

مــن  )5.00وهــو متوســط يقــع يف الفئــة الرابعــة
وهــي الفئــة التــي تشــر إىل خيــار غالبــا عــى أداة
الدراســة مــن املعلمــن.

متوســطات موافقتهــم عــى درجــة اســتخدام معلمــي
مــا بــن (  3.35إىل  ) 3.62وهــي متوســطات تقــع

يف الفئتــن الثالثــة والرابعــة مــن فئــات املقيــاس
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اخلــايس واللتــن تشــران إىل (أحيانــ ًا  /دائــ ًا) عــى

بمتوســط ( 3.57مــن .)5

عينــة الدراســة مــن املعلمــن عــى درجــة اســتخدام

مــن الطــاب تلخيــص املعلومــات التــي

4 .جــاءت العبــارة رقــم ( )11وهــي« أطلــب

أداة الدراســة ممــا يوضــح التفــاوت يف موافقــة أفــراد

يقرؤوهنــا» باملرتبــة الرابعــة مــن حيــث

معلمــي اللغــة العربيــة يف املرحلــة الثانويــة لعنــر

موافقــة أفــراد عينــة الدراســة مــن املعلمــن

القــراءة حيــث يتضــح مــن النتائــج أن أفــراد عينــة

عليهــا غالبــا بمتوســط ( 3.55مــن . )5

الدراســة مــن املعلمــن موافقــون غالبــا عــى ثالثــة

5 .جــاءت العبــارة رقــم ( )5وهــي« أحــث

عــر مــن اســتخدامات معلمــي اللغــة العربيــة يف

الطــاب عــى ممارســة القــراءة الناقــدة»

املرحلــة الثانويــة لعنــر القــراءة أبرزهــا تتمثــل يف

باملرتبــة اخلامســة مــن حيــث موافقــة أفــراد

العبــارات رقــم ( )5 ، 11 ، 7 ، 1 ، 15والتــي تــم
ترتيبهــا تنازلي ـ ًا حســب موافقــة أفــراد عينــة الدراســة

عينــة الدراســة مــن املعلمــن عليهــا غالبــا

بمتوســط ( 3.52مــن .)5

مــن املعلمــن عليهــا غالبــا كالتــايل:

1 .جــاءت العبــارة رقــم ()15وهــي «أطلــب

ويتضــح مــن النتائــج أن أفــراد عينــة الدراســة

الفعــل املضــارع واملــايض واألمــر ووضعهــا

اســتخدامات معلمــي اللغــة العربيــة يف املرحلــة

مــن الطــاب القــراءة الصامتــة واســتخراج
يف جــداول» باملرتبــة األوىل مــن حيــث موافقــة
أفــراد عينــة الدراســة مــن املعلمــن عليهــا

غالبــا بمتوســط ( 3.62مــن .)5

2 .جــاءت العبــارة رقــم ( )1وهــي« أشــجع
الطــاب عــى حتقيــق األهــداف مــن خــال

مــن املعلمــن موافقــون أحيانــ ًا عــى اثنــن مــن
الثانويــة لعنــر القــراءة تتمثــان يف العبارتــان رقــم

( )4 ، 10واللتــن تــم ترتيبهــا تنازليـ ًا حســب موافقــة
أفــراد عينــة الدراســة مــن املعلمــن عليهــا أحيانــ ًا

كالتــايل:

1 .جــاءت العبــارة رقــم ( )10وهــي« أقــدم
تغذيــة راجعــة مبــارشة بعــد إنجــاز الطــاب

األنشــطة القرائيــة » باملرتبــة الثانيــة مــن حيــث

نشــاطات القــراءة » باملرتبــة األوىل مــن حيــث

موافقــة العينــة مــن املعلمــن عليهــا غالبــا

موافقــة عينــة الدراســة مــن املعلمــن عليهــا

بمتوســط ( 3.58مــن .)5

أحيانــ ًا بمتوســط ( 3.40مــن .)5

3 .جــاءت العبــارة رقــم ( )7وهــي :أطلــب مــن

2 .جــاءت العبــارة رقم()4وهــي «أشــجع

الطــاب اســتخدام بعــض الكلــات يف تكوين

طــايب عــى االســتزادة مــن املعلومــات

مجــل مفيــدة باملرتبــة الثالثــة مــن حيــث موافقة

حــول املوضــوع مــن كتــب خــارج املقــرر»

عينــة الدراســة مــن املعلمــن عليهــا غالبــا
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باملرتبــة الثانيــة مــن حيــث موافقــة أفــراد
عينــة الدراســة مــن املعلمــن عليهــا أحيانــ ًا

بمتوســط( 3.35مــن .)5

يتضــح مــن خــال النتائــج املوضحــة أعــاه

أن أبــرز اســتخدامات معلمــي اللغــة العربيــة يف
املرحلــة الثانويــة لعنــر القــراءة تتمثــل يف طلبهــم
مــن الطــاب القــراءة الصامتــة ،واســتخراج الفعــل
املضــارع واملــايض واألمــر ووضعهــا يف جــداول،

وتفــر هــذه النتيجــة بــأن معلمــي اللغــة العربيــة يف
املرحلــة الثانويــة منــوط هبــم تعزيــز مهــارات اللغــة

لــدى طالهبــم ممــا جيعلهــم يطلبــون مــن الطــاب
القــراءة الصامتــة واســتخراج الفعــل املضــارع
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واملــايض واألمــر ووضعهــا يف جــداول.
ثانيــا  /درجــة اســتخدام معلمــي اللغــة العربيــة يف

املرحلــة الثانويــة لعنــر الكتابــة:

للتعــرف عــى درجــة اســتخدام معلمــي اللغــة

العربيــة يف املرحلــة الثانويــة لعنــر الكتابــة تــم
حســاب التكــرارات والنســب املئويــة واملتوســطات

احلســابية واالنحرافــات املعياريــة والرتــب الســتجابات
أفــراد عينــة الدراســة مــن املعلمــن عــى عبــارات

حمــور درجــة اســتخدام معلمــي اللغــة العربيــة يف
املرحلــة الثانويــة لعنــر الكتابــة وجــاءت النتائــج كــا

يوضحهــا اجلــدول ( )11التــايل:

جدول رقم ()11
استجابات أفراد عينة المعلمين على عبارات محور درجة استخدام المعلمين لعنصر الكتابة مرتبة تنازليا ً
م

10

1

9

التكرار
العبارات
النسبة دائما ً غالبا ً
%
25
10
ك
أجعل الطالب يمرون
بخبرات علمية عملية
41.7 16.7
وأطلب منهم الكتابة
%
عنها.
21
12
ك
أساعد الطالب على
اكتساب معلومـــات
35.0 20.0
جــــــــديدة والكتابة
%
عنها.
22
11
ك
أطلــب مــن الطــاب
كتابـــــــة األفـــــكار
36.7 18.3
الجديــــــــــــدة التي
%
اكتشــفوها.

درجة الموافقة
احيانا ً

نادراً

ال أفعل

المتوسط
الحسابي

18
30.0

5
8.3

2
3.3

3.60

19
31.7

6
10.0

2
3.3

3.58

19
31.7

6
10.0

2
3.3

3.57
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االنحراف
المعياري

0.978

1.030

1.015

الرتبة

1

2

3
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م

4

5

3

2

8

6

7

التكرار
العبارات
النسبة
%
ك
أنـــــــــــــــوع فــي
تكليــــــف الطــاب
بالنشــاطات الكتابيــة
لمســــــاعدتهم علــى
%
تحقيــــــق األهــداف
التربويــة والتعليميــة
المطلوبــة.
ك
أدرب الطــــــــالب
علــى كتابــة األفــكار
%
بصيغــة واضحــة.
ك
أجعــــــــل الطــاب
يتعاونــــــــون فــي
الكتابــــــــة حــــول
%
موضوعــــــــــــات
محــددة.
ك
أشجــــــــع الطــاب
علــى تنظيــم كتابــة
%
أفكارهــم.
ك
أعطـــــــي الطــاب
وقتــا ً كافيــا ً للكتابــة
فـــــي موضوعــات
%
مختلفــة.
ك
أشجـــــــع الطــاب
علـــــــــى التعبيــر
السليـــــم للخواطــر
%
واألفــكار وكتابتهــا.
ك
أوجـــــــه الطــاب
علــــــــى االســتفادة
مـــن خبراتهــــــــــم
%
فــي موضــــــوعات
الكتابــة.

درجة الموافقة
دائما ً

غالبا ً

احيانا ً

نادراً

ال أفعل

8

26

18

6

2

43.3 13.3

30.0

10.0

3.3

21
11
35.0 18.3

19
31.7

7
11.7

2
3.3

21
9
35.0 15.0

21
35.0

7
11.7

2
3.3

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الرتبة

3.53

0.965

4

3.53

1.033

5

3.47

0.999

6

20
9
33.3 15.0

21
35.0

8
13.3

2
3.3

3.43

1.015

7

21
6
35.0 10.0

23
38.3

8
13.3

2
3.3

3.35

20
6
33.3 10.0

23
38.3

9
15.0

2
3.3

3.32

17
7
28.3 11.7

24
40.0

10
16.7

2
3.3

المتوسط العام

مــن خــال النتائــج املوضحــة أعــاه يتضــح أن

أفــراد عينــة الدراســة مــن املعلمــن موافقــون غالبــا

3.28

3.47

0.954

0.965

0.993

8

9

10

0.864

عــى درجــة اســتخدام معلمــي اللغــة العربيــة يف

املرحلــة الثانويــة لعنــر الكتابــة بمتوســط (3.47
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مــن  )5.00وهــو متوســط يقــع يف الفئــة الرابعــة

غالبــا بمتوســط ( 3.60مــن .)5

وهــي الفئــة التــي تشــر إىل خيــار غالبــا عــى أداة

الطــاب عــى اكتســاب معلومــات جديــدة

2 .جــاءت العبــارة رقــم ( )1وهــي« أســاعد

مــن فئــات املقيــاس اخلــايس ( مــن  3.41إىل )4.20

والكتابــة عنهــا » باملرتبــة الثانيــة مــن حيــث

الدراســة مــن املعلمــن.

ومــن خــال النتائــج املوضحــة أعــاه يتضــح أن

موافقــة عينــة الدراســة مــن املعلمــن عليهــا

املعلمــن عــى درجــة اســتخدام معلمــي اللغــة العربية

3 .جــاءت العبــارة رقــم ( )9وهي«أطلــب

غالبــا بمتوســط ( 3.58مــن .)5

هنــاك تفــاوت يف موافقــة أفــراد عينــة الدراســة مــن

مــن الطــاب كتابــة األفــكار اجلديــدة التــي

يف املرحلــة الثانويــة لعنــر الكتابــة ،حيــث تراوحــت

اكتشــفوها» باملرتبــة الثالثــة مــن حيــث

متوســطات موافقتهــم عــى درجــة اســتخدام معلمــي

موافقــة أفــراد عينــة الدراســة مــن املعلمــن

اللغــة العربيــة يف املرحلــة الثانويــة لعنــر الكتابــة مــا

عليهــا غالبــا بمتوســط ( 3.57مــن .)5

بــن (  3.28إىل  ) 3.60وهــي متوســطات تقــع يف

4 .جــاءت العبــارة رقــم ()4وهــي «أنــوع يف

الفئتــن الثالثــة والرابعــة مــن فئــات املقيــاس اخلــايس
واللتــن تشــران إىل (أحيان ًا/غالبــا) عىل أداة الدراســة

تكليــف الطــاب بالنشــاطات الكتابيــة
ملســاعدهتم عــى حتقيــق األهــداف املطلوبــة»

ممــا يوضــح التفــاوت يف موافقــة أفــراد عينــة الدراســة

باملرتبــة الرابعــة مــن حيــث موافقــة العينــة

مــن املعلمــن عــى درجــة اســتخدام معلمــي اللغــة

عليهــا غالبــا بمتوســط ( 3.53مــن . )5

العربيــة يف املرحلــة الثانويــة لعنــر الكتابــة ،حيــث

5 .جــاءت العبــارة رقــم ( )5وهــي«أدرب

يتضــح مــن النتائــج أن العينــة موافقــون غالبــا عــى

الطــاب عــى كتابــة األفــكار بصيغــة

ســبعة مــن اســتخدامات معلمــي اللغــة العربيــة يف

واضحــة» باملرتبــة اخلامســة مــن حيــث

املرحلــة الثانويــة لعنــر الكتابــة ،أبرزهــا تتمثــل

موافقــة أفــراد عينــة الدراســة مــن املعلمــن

يف العبــارات رقــم ( )5 ، 4 ، 9 ، 1 ، 10والتــي تــم
ترتيبهــا تنازلي ـ ًا حســب موافقــة أفــراد عينــة الدراســة

مــن املعلمــن عليهــا غالبــا كالتــايل:

عليهــا غالبــا بمتوســط ( 3.53مــن .)5

ويتضــح مــن النتائــج أن أفــراد عينــة الدراســة

1 .جــاءت العبــارة رقــم ( )10وهي«أجعــل

مــن املعلمــن موافقــون أحيانــ ًا عــى ثالثــة مــن

عنهــا » باملرتبــة األوىل مــن حيــث موافقــة

الثانويــة لعنــر الكتابــة أبرزهــا تتمثــل يف العبــارات

الطــاب يمــرون بخــرات علميــة والكتابــة
أفــراد عينــة الدراســة مــن املعلمــن عليهــا

اســتخدامات معلمــي اللغــة العربيــة يف املرحلــة

رقــم ( )7 ، 6 ، 8والتــي تــم ترتيبهــا تنازلي ـ ًا حســب
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موافقــة أفــراد عينــة الدراســة مــن املعلمــن عليهــا

الكتابــة عنهــا ،وتفــر هــذه النتيجــة بــأن معلمــي

1 .جــاءت العبــارة رقــم ( )8وهــي« أعطــي

مهــارات التعبــر العلمــي لــدى طالهبــم ممــا جيعلهــم

أحيانــ ًا كالتــايل:

الطــاب وقت ـ ًا كافي ـ ًا للكتابــة يف موضوعــات
خمتلفــة» باملرتبــة األوىل مــن حيــث موافقــة

أفــراد عينــة الدراســة مــن املعلمــن عليهــا

أحيانــ ًا بمتوســط ( 3.35مــن .)5

2 .جــاءت العبــارة رقــم ( )6وهــي« أشــجع
الطــاب عــى التعبــر الســليم للخواطــر
واألفــكار وكتابتهــا » باملرتبــة الثانيــة مــن

حيــث موافقــة عينــة الدراســة مــن املعلمــن

عليهــا أحيانــ ًا بمتوســط ( 3.32مــن .)5

اللغــة العربيــة يف املرحلــة الثانويــة منــوط هبــم تعزيــز

جيعلــون الطــاب يمــرون بخــرات علميــة عمليــة
ويطلبــون منهــم الكتابــة عنهــا.

ثالثــا /درجــة اســتخدام معلمــي اللغــة العربيــة يف

املرحلــة الثانويــة لعنــر املحادثــة واالســتامع:

للتعــرف عــى درجــة اســتخدام معلمــي اللغــة

العربيــة يف املرحلــة الثانويــة لعنــر املحادثة واالســتامع
تــم حســاب التكــرارات والنســب املئوية واملتوســطات

احلســابية واالنحرافــات املعياريــة والرتب الســتجابات

يتضــح مــن خــال النتائــج املوضحــة أعــاه أن

أفــراد عينــة الدراســة مــن املعلمــن عــى عبــارات حمور

الثانويــة لعنــر الكتابــة تتمثــل يف جعلهــم الطــاب

الثانويــة لعنــر املحادثــة واالســتامع ،وجــاءت النتائــج

أبــرز اســتخدامات معلمــي اللغــة العربيــة يف املرحلــة
يمــرون بخــرات علميــة عمليــة والطلــب منهــم

درجــة اســتخدام معلمــي اللغــة العربيــة يف املرحلــة

كــا يوضحهــا اجلــدول ( )12التــايل:

جدول رقم ()12
استجابات العينة على عبارات محور استخدام المعلمين لعنصر المحادثة واالستماع مرتبة تنازليا ً

م

1

9

التكرار
العبارات
النسبة دائما ً
%
12
ك
أكلــف الطـــــــــاب
بنشــــــاط اســتخراج
20.0
الكلمـــــات المؤثــرة
%
فـــــــي المــــــــــادة
المسموعــــة.
10
ك
أُ ْس ِمـــــــــع الطــاب
مقاطــــــــع وأطلــب
16.7
منهــم نقدهــا ســلبا ً أو %
إيجابــاً.

درجة الموافقة
غالبا ً

أحيانا ً

نادراً

ال أفعل

21
35.0

18
30.0

5
8.3

4
6.7

23
38.3

18
30.0

5
8.3

4
6.7

204

المتوسط
الحسابي

3.53

3.50

االنحراف
المعياري

1.112

1.081

الرتبة

1

2
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م

5

التكرار
العبارات
النسبة دائما ً غالبا ً
%
24
9
ك
أنـــوع فــي طريــق
التدريـــــــس ألمنــح
40.0 15.0
الطلـــــــاب فرصــة %
التحــاور فيمــا بينهــم.

12

أشجــــــــع الطــاب
علــى الحديــث أمــام
الجميــع بطالقــة.

8

أساعــــــــد الطــاب
علــــــى اكتشـــــــاف
جــودة األســلوب مــن
خــال الســماع.

6

أحفــز الطــاب علــى
التفاعــل مــع األقران
والتواصــل معهــم.

4

أمنــــح الطــــــاب
فرصــة إبــداء الــرأي
حــــول مــا ســمعوه
مــن نصــوص.

10

أشجــــــع الطــاب
علــى التحــاور فيمــا
بينهــم فــي حلقــات
النقــاش المصغــرة.

11

أطلــب مــن الطــاب
إبــداء رأيهــم حــول
بعــض القضـــــــايا
التربويــة ورفضهــا
أو قـبولهـــــا مـــــع
التعليــل للرفــض أو
القبــول.

3

أخبـــــــر الطــــــاب
بتعليمــــــــــــــــــات
وإرشــادات الــدرس.

درجة الموافقة
أحيانا ً

نادراً

ال أفعل

18
30.0

5
8.3

4
6.7

ك

13

17

19

7

4

%

21.7

28.3

31.7

11.7

6.7

ك

13

17

20

5

5

%

21.7

28.3

33.3

8.3

8.3

ك

12

18

18

7

5

%

20.0

30.0

30.0

11.7

8.3

ك

13

15

20

7

5

%

21.7

25.0

33.3

11.7

8.3

ك

12

18

17

7

6

%

20.0

30.0

28.3

11.7

10.0

ك

10

20

17

8

5

%

16.7

33.3

28.3

13.3

8.3

ك

12

16

19

7

6

%

20.0

26.7

31.7

11.7

10.0
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المتوسط
الحسابي

3.48

3.47

3.47

3.42

3.40

3.38

3.37

3.35

االنحراف
المعياري

1.066

1.157

1.171

1.183

1.196

1.223

1.164

1.219
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الرتبة

3

4

5

6

7

8

9

10
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م

2

7

التكرار
العبارات
النسبة دائما ً غالبا ً
%
17
11
ك
أنمــي فــي الطــاب
مهــــــــارة التمييــز
مــن خــال نبــرات
الصــوت المســموع
28.3 18.3
%
بيــن الســـــــــــؤال،
والتعجــب ،واألمــر
وغيرهــا.
5
1
ك
أسعــــــــى لتنظيـــم
لقــاءات حواريــة مــع
بعض المشــــــــاهير
8.3
1.7
%
فــي المجتمــــــــــع
ليحاورهــم الطــاب.
المتوسط العام

درجة الموافقة
أحيانا ً

نادراً

ال أفعل

19

7

6

31.7

11.7

10.0

10

10

34

16.7

16.7

56.7

المتوسط
الحسابي

3.33

1.82

االنحراف
المعياري

1.203

1.097

3.29

الرتبة

11

12

0.901

مــن خــال النتائــج املوضحــة أعــاه يتضــح

لعنــر املحادثــة واالســتامع مــا بــن (  1.82إىل

أحيان ـ ًا عــى درجــة اســتخدام معلمــي اللغــة العربيــة

و الرابعــة مــن فئــات املقيــاس اخلــايس واللتــن

أن أفــراد عينــة الدراســة مــن املعلمــن موافقــون
يف املرحلــة الثانويــة لعنــر املحادثــة واالســتامع

بمتوســط ( 3.42مــن  ،)5.00وهــو متوســط يقــع

 ،) 3.53وهــي متوســطات تقــع يف الفئتــن الثانيــة
تشــران إىل (نــادر ًا  /غالبــا) عــى أداة الدراســة ،ممــا
يوضــح التفــاوت يف موافقــة أفــراد عينــة الدراســة

يف الفئــة الثالثــة مــن فئــات املقيــاس اخلــايس ( مــن

مــن املعلمــن عــى درجــة اســتخدام معلمــي

أحيانــ ًا عــى أداة الدراســة مــن املعلمــن.

واالســتامع ،حيــث يتضــح مــن النتائــج أن أفــراد عينــة

 2.61إىل  ،)3.40وهــي الفئــة التــي تشــر إىل خيــار

اللغــة العربيــة يف املرحلــة الثانويــة لعنــر املحادثــة

ومــن خــال النتائــج املوضحــة أعــاه يتضــح أن

الدراســة مــن املعلمــن موافقــون غالبــا عــى ســتة

املعلمــن عــى درجــة اســتخدام معلمــي اللغــة العربية

الثانويــة لعنــر املحادثــة واالســتامع ،أبرزهــا تتمثــل

هنــاك تفــاوت يف موافقــة أفــراد عينــة الدراســة مــن
يف املرحلــة الثانويــة لعنــر املحادثــة واالســتامع،
حيــث تراوحــت متوســطات موافقتهــم عــى درجــة

اســتخدام معلمــي اللغــة العربيــة يف املرحلــة الثانويــة

مــن اســتخدامات معلمــي اللغــة العربيــة يف املرحلــة
يف العبــارات رقــم ( ،)8 ، 12 ، 5 ، 9 ، 1والتــي تــم
ترتيبهــا تنازلي ـ ًا حســب موافقــة أفــراد عينــة الدراســة
مــن املعلمــن عليهــا غالبــا كالتــايل:
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1 .جــاءت العبــارة رقــم ( )1وهــي« أكلــف

مــن املعلمــن موافقــون أحيانــ ًا عــى مخســة مــن

يف املــادة املســموعة» باملرتبــة األوىل مــن حيــث

الثانويــة لعنــر املحادثــة واالســتامع ،تتمثــل يف

الطــاب بنشــاط اســتخراج الكلــات املؤثــرة

موافقــة العينــة عليهــا غالبــا بمتوســط (3.53

مــن .)5

2 .جــاءت العبــارة رقــم ( )9وهــي« ُأس ِ
ــمع
ْ
الطــاب مقاطــع وأطلــب منهــم نقدهــا ســلب ًا

اســتخدامات معلمــي اللغــة العربيــة يف املرحلــة

العبــارات رقــم ( ،)2 ، 3 ، 11 ، 10 ، 4والتــي تــم
ترتيبهــا تنازلي ـ ًا حســب موافقــة أفــراد عينــة الدراســة
مــن املعلمــن عليهــا أحيانــ ًا كالتــايل:

أو إجيابـ ًا » باملرتبــة الثانيــة مــن حيــث موافقــة

أفــراد عينــة الدراســة مــن املعلمــن عليهــا

غالبــا بمتوســط ( 3.50مــن . )5

1 .جــاءت العبــارة رقــم ( )4وهــي« أمنــح الطــاب
فرصــة إبــداء الــرأي حــول مــا ســمعوه مــن
نصــوص» باملرتبــة األوىل مــن حيــث موافقــة

العينــة عليهــا أحيانــ ًا بمتوســط ( 3.40مــن .)5

3 .جــاءت العبــارة رقــم ( )5وهــي« أنــوع يف

2 .جــاءت العبــارة رقــم ( )10وهي«أشــجع الطــاب

التحــاور فيــا بينهــم » باملرتبــة الثالثــة مــن

املصغــرة» باملرتبــة الثانيــة مــن حيــث موافقــة

طريــق التدريــس ألمنــح الطــاب فرصــة
حيــث موافقــة العينــة عليهــا غالبــا بمتوســط

( 3.48مــن .)5

عــى التحــاور فيــا بينهــم يف حلقــات النقــاش

أفــراد عينــة الدراســة مــن املعلمــن عليهــا أحيان ـ ًا

بمتوســط ( 3.38مــن . )5

4 .جــاءت العبــارة رقــم ( )12وهــي« أشــجع

3 .جــاءت العبــارة رقــم ( )11وهــي «أطلــب مــن

بطالقــة» باملرتبــة الرابعــة مــن حيــث موافقــة

الرتبويـــة ورفضهـــا أو قبوهلـــا مـــع التعليـــل

الطــاب عــى احلديــث أمــام اجلميــع
أفــراد عينــة الدراســة مــن املعلمــن عليهــا

غالبــا بمتوســط ( 3.47مــن .)5

5 .جــاءت العبــارة رقــم ( )8وهي«أســاعد
الطــاب عــى اكتشــاف جــودة األســلوب

مــن خــال الســاع »باملرتبــة اخلامســة مــن
حيــث موافقــة العينــة عليهــا غالبــا بمتوســط

( 3.47مــن .)5

يتضــح مــن النتائــج أن أفــراد عينــة الدراســة
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الط ــاب إب ــداء رأهي ــم ح ــول بع ــض القضاي ــا
للرفــض أو القبــول» باملرتبــة الثالثــة مــن حيــث
موافقـــة أفـــراد عينـــة الدراســـة مـــن املعلمـــن

عليهـــا أحيانـــ ًا بمتوســـط ( 3.37مـــن .)5

4 .جـــاءت العبـــارة رقـــم ( )3وهـــي« أخـــر
الطـــاب بتعليـــات وإرشـــادات الـــدرس»
باملرتبـــة الرابعـــة مـــن حيـــث موافقـــة أفـــراد

عينـــة الدراســـة مـــن املعلمـــن عليهـــا أحيانـــ ًا

بمتوســـط ( 3.35مـــن .)5
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ويتضــح مــن النتائــج أن العينــة موافقــون

لــدى طالهبــم ،ممــا جيعلهــم يكلفــون طالهبــم بنشــاط

اللغــة العربيــة يف املرحلــة الثانويــة لعنــر

رابعــا  /درجــة اســتخدام معلمــي اللغــة العربيــة يف

نــادر ًا عــى واحــدة مــن اســتخدامات معلمــي

اســتخراج الكلــات املؤثــرة يف املــادة املســموعة.

املرحلــة الثانويــة لعنــر التفكــر والتأمل:

املحادثــة واالســتامع ،تتمثــل يف العبــارة رقــم

للتعــرف عــى درجــة اســتخدام معلمــي اللغــة

( )7وهي«أســعى لتنظيــم لقــاءات حواريــة مــع

العربيــة يف املرحلــة الثانويــة لعنــر التفكــر

بعــض املشــاهري يف املجتمــع ليحاورهــم الطــاب»

والتأمــل ،تــم حســاب التكــرارات والنســب املئويــة

بمتوســط ( 1.82مــن .)5

يتضــح مــن خــال النتائــج املوضحــة أعــاه أن

واملتوســطات احلســابية واالنحرافــات املعياريــة

املحادثــة واالســتامع ،تتمثــل يف تكليفهــم طالهبــم

املعلمــن عــى عبــارات حمــور درجــة اســتخدام

والرتــب ،الســتجابات أفــراد عينــة الدراســة مــن

أبــرز اســتخدامات معلمــي اللغــة العربيــة لعنــر

معلمــي اللغــة العربيــة يف املرحلــة الثانويــة لعنــر

بنشــاط اســتخراج الكلــات املؤثــرة يف املــادة

التفكــر والتأمــل ،وجــاءت النتائــج كــا يوضحهــا

املســموعة وتفــر هــذه النتيجــة بــأن معلمــي اللغــة

اجلــدول (.)13

العربيــة حيرصــون عــى تعزيــز مهــارات املحادثــة

جدول رقم ()13
استجابات أفراد عينة الدراسة من المعلمين على عبارات محور درجة استخدام معلمي العربية في الثانوية
لعنصر التفكير والتأمل
م
1

2

9

10

التكرار
العبارات
النسبة
%
ك
أساعــــــــد الطــاب علــى
التنبــؤ باألفــكار المســتقبلية.
%
ك
أوجـــــــه أســئلة للطــاب
عــن مــدى تأثيــر النــص
المقرــــــوء حــول قضيــة
%
معينــة علــــى تفكيرهــم.
ك
أساعــــــد الطــاب علــى
اكتســــــــاب مهـــارة حــل
المشــكالت ليســتخدمها فــي
%
حياتــه.
ك
أطلـــــــب مــــن الطــاب
تكويــن صــورة ذهنيــة عــن
توجهــات الكاتــب الفكريــة
%
مــن خــال النــص المقروء.

درجة الموافقة
دائما ً

غالبا ً

أحيانا ً

نادراً

11
18.3
11

19
31.7
20

23
38.3
20

6
10.0
8

ال
أفعل
1
1.7
1

18.3

33.3

33.3

13.3

1.7

12

16

23

8

1

20.0

26.7

38.3

13.3

1.7

11

17

22

8

2

18.3

28.3

36.7

13.3

3.3
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المتوسط
الحسابي

االنحراف
الرتبة
المعياري

3.55

0.964

1

3.53

0.999

2

3.50

3.45

1.017

1.048

3

4
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م

4

8

3

5

7

6

التكرار
العبارات
النسبة دائما ً
%
10
ك
أســاعد الطــاب علــى
النقاشــات لتحفيزهــم علــى
16.7
%
ا لتفكيــر .
9
ك
أشــجع الطــاب علــى
اكتشــاف األفــكار التــي
يبثهــا الكاتــب فــي النــص
15.0
%
المقــروء.
10
ك
أساعـــــــد الطــاب علــى
التفاعـــــل مــع النشــاطات
التــي تنمـــــــي مهــارات
16.7
%
التفكيــر .
8
ك
أنمــي فــي الطــاب مهــارة
التمييــــــــز بيـــــن اآلراء
الشخصيــــــــــة والحقائـــق
13.3
%
الثابتــة .
9
ك
أساعــــــــد الطــاب علــى
التفكيــر التأملــي مــن خــال
الحـــــــوارات والمناقشــات
15.0
%
بيــن الطــاب فــي الفصــل.
10
ك
أطلــب مــن الطــاب ربــط
األفــكار ببعضهــــــــــــا في
16.7
%
فقــرات النــص المقــروء.
المتوسط العام

درجة الموافقة
غالبا ً

أحيانا ً

نادراً

19

19

11

ال
أفعل
1

31.7

31.7

18.3

1.7

18

24

7

2

30.0

40.0

11.7

3.3

16

23

10

1

26.7

38.3

16.7

1.7

17

24

9

2

28.3

40.0

15.0

3.3

17

20

12

2

28.3

33.3

20.0

3.3

14

21

13

2

23.3

35.0

21.7

3.3

المتوسط
الحسابي
3.43

3.42

3.40

3.33

3.32

3.28
3.42
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االنحراف
الرتبة
المعياري
1.031

0.996

1.012

1.003

1.066

1.091

5

6

7

8

9

10

0.858

مــن خــال النتائــج املوضحــة أعــاه يتضــح أن

ومــن خــال النتائــج املوضحــة أعــاه يتضــح أن

عــى درجــة اســتخدام معلمــي اللغــة العربيــة يف

املعلمــن عــى درجــة اســتخدام معلمــي اللغــة العربية

أفــراد عينــة الدراســة مــن املعلمــن موافقــون غالبــا
املرحلــة الثانويــة لعنــر التفكــر والتأمــل بمتوســط

( 3.42مــن  ،)5.00وهــو متوســط يقــع يف الفئــة
الرابعــة مــن فئــات املقيــاس اخلــايس ( مــن  3.41إىل

 ،)4.20وهــي الفئــة التــي تشــر إىل خيــار غالبــا عــى
أداة الدراســة مــن املعلمــن.

هنــاك تفــاوت يف موافقــة أفــراد عينــة الدراســة مــن
يف املرحلــة الثانويــة لعنــر التفكــر والتأمــل،
حيــث تراوحــت متوســطات موافقتهــم عــى درجــة

اســتخدام معلمــي اللغــة العربيــة يف املرحلــة الثانويــة

لعنــر التفكــر والتأمــل مــا بــن (  3.28إىل ،)3.55
وهــي متوســطات تقــع يف الفئتــن الثالثــة والرابعــة مــن
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فئــات املقيــاس اخلــايس واللتــن تشــران إىل (أحيان ـ ًا/

( 3.50مــن .)5

موافقــة أفــراد عينــة الدراســة مــن املعلمــن عــى درجــة

الطــاب تكويــن صــورة ذهنيــة عــن توجهــات

4 .جــاءت العبــارة رقــم ( )10وهي«أطلــب مــن

غالبــا) عــى أداة الدراســة ،ممــا يوضــح التفــاوت يف

الكاتــب الفكريــة مــن خــال النــص املقــروء»

اســتخدام معلمــي اللغــة العربيــة يف املرحلــة الثانويــة

باملرتبــة الرابعــة مــن حيــث موافقــة أفــراد عينــة

لعنــر التفكــر والتأمــل .حيــث يتضــح مــن النتائــج

الدراســة مــن املعلمــن عليهــا غالبــا بمتوســط

أن أفــراد عينــة الدراســة مــن املعلمــن موافقــون غالبــا

( 3.45مــن .)5

عــى ســتة مــن اســتخدامات معلمــي اللغــة العربيــة يف

5 .جـــاءت العبـــارة رقـــم ( )4وهي«أســـاعد

املرحلــة الثانويــة لعنــر التفكــر والتأمــل ،أبرزهــا

الطـــاب عـــى النقاشـــات لتحفيزهـــم عـــى

تتمثــل يف العبــارات رقــم ( )4 ، 10 ، 9 ، 2، 1والتــي

تــم ترتيبهــا تنازليـ ًا حســب موافقــة أفــراد عينــة الدراســة

التفك ــر» باملرتب ــة اخلامس ــة م ــن حي ــث موافق ــة

أفـــراد عينـــة الدراســـة مـــن املعلمـــن عليهـــا

مــن املعلمــن عليهــا غالبــا كالتــايل:

1 .جــاءت العبــارة رقــم ( )1وهي«أســاعد
الطــاب عــى التنبــؤ باألفــكار املســتقبلية »
باملرتبــة األوىل مــن حيــث موافقــة أفــراد عينــة

الدراســة مــن املعلمــن عليهــا غالبــا بمتوســط

( 3.55مــن .)5

غالبـــا بمتوســـط ( 3.43مـــن .)5

ويتضــح مــن النتائــج أن أفــراد عينــة الدراســة مــن

املعلمــن موافقــون أحيان ـ ًا عــى أربعــة مــن اســتخدامات
معلمــي اللغــة العربيــة يف املرحلــة الثانويــة لعنــر التفكــر

والتأمــل تتمثــل يف العبــارات رقــم ( )6 ، 7 ، 5 ، 3والتــي

2 .جــاءت العبــارة رقــم ( )2وهــي« أوجــه أســئلة

تــم ترتيبهــا تنازلي ـ ًا حســب موافقــة أفــراد عينــة الدراســة

قضيــة معينــة عــى تفكريهــم» باملرتبــة الثانيــة

1 .جـــاءت العبـــارة رقـــم ( )3وهي«أســـاعد

للطــاب عــن مــدى تأثــر النــص املقــروء حــول

مــن املعلمــن عليهــا أحيان ـ ًا كالتــايل:

الطـــاب عـــى التفاعـــل مـــع النشـــاطات التـــي

مــن حيــث موافقــة أفــراد عينــة الدراســة مــن

تنمـــي مهـــارات التفكـــر» باملرتبـــة األوىل مـــن

املعلمــن عليهــا غالبــا بمتوســط ( 3.53مــن

حي ــث موافق ــة العين ــة عليه ــا احيانــ ًا بمتوس ــط

.)5

( 3.40مـــن . )5

3 .جــاءت العبــارة رقــم ( )9وهي«أســاعد

2 .جــاءت العبــارة رقــم ( )5وهي«أنمــي يف الطالب

الطــاب عــى اكتســاب مهــارة حــل املشــكالت

مهــارة التمييــز بــن اآلراء الشــخصية واحلقائــق

ليســتخدمها يف حياتــه» باملرتبــة الثالثــة مــن

الثابتــة» باملرتبــة الثانيــة مــن حيــث موافقــة العينــة

حيــث موافقــة العينــة عليهــا غالبــا بمتوســط
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عليهــا احيان ـ ًا بمتوســط ( 3.33مــن . )5

3 .جـــاءت العبـــارة رقـــم ( )7وهـــي «أســـاعد
الطـــاب عـــى التفكـــر التأمـــي مـــن خـــال

احلـــوارات واملناقشـــات بـــن الطـــاب يف
الفصـــل» باملرتبـــة الثالثـــة مـــن حيـــث موافقـــة
أفـــراد عينـــة الدراســـة مـــن املعلمـــن عليهـــا

احيانـــ ًا بمتوســـط ( 3.32مـــن .)5

يتضــح مــن خــال النتائــج املوضحــة أعــاه

أن أبــرز اســتخدامات معلمــي اللغــة العربيــة يف
املرحلــة الثانويــة لعنــر التفكــر والتأمــل تتمثــل

يف مســاعدهتم الطــاب عــى التنبــؤ باألفــكار
املســتقبلية ،وتفــر هــذه النتيجــة بــأن معلمــي
اللغــة العربيــة يف املرحلــة الثانويــة حيرصــون عــى

تعزيــز مهــارات التفكــر لــدى طالهبــم ،ممــا جيعلهــم
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أثبتــت الدراســة أن معلمــي الرياضيــات يامرســون
التعلــم النشــط داخــل الفصــل بدرجــة متوســطة.

الســؤال الفرعــي الثــاين :مــا درجــة اســتخدام

معلمــي اللغــة العربيــة يف املرحلــة الثانويــة لعنــارص
التعلــم النشــط مــن وجهــة نظــر املعلــات ؟

أوال  /درجــة اســتخدام معلــات اللغــة العربيــة يف

املرحلــة الثانويــة لعنرص القــراءة:

للتعــرف عــى درجــة اســتخدام معلــات

اللغــة العربيــة يف املرحلــة الثانويــة لعنــر
القــراءة تــم حســاب التكــرارات والنســب املئويــة
واملتوســطات احلســابية واالنحرافــات املعياريــة

والرتــب الســتجابات مفــردات عينــة الدراســة

مــن املعلــات عــى عبــارات حمــور درجة اســتخدام

يســاعدون الطــاب عــى التنبؤ باألفــكار املســتقبلية.

معلــات اللغــة العربيــة يف املرحلــة الثانويــة لعنــر

توصلــت إليه نتائــج دراســة احلــريب (2017م) حيث

(.)14

ويــرى الباحــث أن هــذه النتائــج تتوافــق مــع مــا

القــراءة وجــاءت النتائــج كــا يوضحهــا اجلــدول

جدول رقم ()14
استجابات مفردات عينة الدراسة من المعلمات على عبارات محور درجة استخدام المعلمات عنصر القراءة
مرتبة تنازليا ً حسب متوسطات الموافقة
م

5

9

التكرار
العبارات
النسبة
%
ك
أحـــــث الطالبــــــــات
علــى ممارســة القــراءة
%
الناقــدة.
ك
أســــــــــاعد الطالبــات
علــى القــراءة لتكويــن
المعــارف والمهــارات %
لديهــن.

درجة الموافقة
دائما ً

غالبا ً

أحيانا ً

نادراً

ال أفعل

10

18

19

11

2

16.7

30.0

31.7

18.3

3.3

10

17

20

11

2

16.7

28.3

33.3

18.3

3.3
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المتوسط
الحسابي
3.38

3.37

االنحراف
المعياري
1.075

1.073

الرتبة

1

2
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م

1

15

7

6

8

10

3

14

11

التكرار
العبارات
النسبة
%
ك
أشجـــــع الطالبـــــــات
علــى تحقيــق األهــداف
مــن خــال األنشــطة %
القرائيــة.
ك
أطلــب مــن الطالبـــــات
القــــــــراءة الصامتــة
واستخــــــــراج الفعــل
المضــارع والماضــي %
واألمــر ووضعهــا فــي
جــداول.
ك
أطلــب مــن الطالبــات
استخـــــــــــدام بعــض
الكلمــات فــي تكويــن %
جمــل مفيــدة.
ك
أقـــــــــــوم بتلخيــص
الفقــرات القرائيــة فــي
النــص ليســهل فهــم
%
الطالبـــــــــات لألفــكار
أثنــاء القــراءة.
ك
أحفــز الطالبــات علــى
القــــــراءة بالمســابقات
التنافســية بينهــن داخــل %
الفصــل.
ك
أقدـــم تغذيــة راجعــة
مباشــرة بعــد إنجــاز
الطالبـــــات نشــاطات %
القــراءة.
ك
أنفــذ طــرق التقييــم
التــي تناســب كل نشــاط
%
مــن نشــاطات القــراءة.
ك
أقــوم بالقــراءة وأتعمــد
الخطــأ فــــــــي بعــض
الكلمــات وأطلــب مــن
%
الطالبـــــات التصحيــح
المباشــر للخطــأ.
ك
أطلــب مــن الطالبــات
تلخيـــــــص المعلومات
%
التــي يقرأنهــا.

درجة الموافقة
دائما ً

غالبا ً

أحيانا ً

نادراً

ال أفعل

8

19

19

12

2

13.3

31.7

31.7

20.0

3.3

10

15

18

15

2

16.7

25.0

30.0

25.0

3.3

8

17

19

14

2

13.3

28.3

31.7

23.3

3.3

8

16

19

14

3

13.3

26.7

31.7

23.3

5.0

8

18

15

16

3

13.3

30.0

25.0

26.7

5.0

6

18

20

13

3

10.0

30.0

33.3

21.7

5.0

7

14

21

16

2

11.7

23.3

35.0

26.7

3.3

7

15

18

17

3

11.7

25.0

30.0

28.3

5.0

5

17

20

14

4

8.3

28.3

33.3

23.3

6.7
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المتوسط
الحسابي

3.32

3.27

3.25

3.20

3.20

االنحراف
المعياري

1.049

1.118

1.068

1.102

1.132

الرتبة

3

4

5

6

7

3.18

1.049

8

3.13

1.049

9

3.10

1.100

10

3.08

1.062

11

حممد بن سعد بن عبد العزيز الشريف :درجة استخدام معلمي ومعلمات اللغة العربية يف املرحلة الثانوية لعناصر التعلم النشط
م

4

2

13

12

التكرار
العبارات
النسبة
دائما ً
%
5
ك
أشــجع طالبــــــي علــى
االســـــــــــتزادة مــــن
المعلومـــــــــات حــول
8.3
%
الموضــوع مــن كتــب
خــارج المقــرر.
5
ك
أوازن فـــــــي اختيــار
النشـــــاطات القرائيــة
8.3
%
المختلفــة.
6
ك
أجعــــــــــــل الطالبــات
يتنافســن مــن خــال
10.0
القيــام بنشــاط الكلمــات %
ومرادفاتهــا وأضدادها.
5
ك
أشــجع الطالبــات علــى
نشــاط تحديــد كل فقــرة
8.3
%
يقرأنهــا.
المتوسط العام

درجة الموافقة
غالبا ً

أحيانا ً

نادراً

ال أفعل

17

18

17

3

28.3

30.0

28.3

5.0

15

22

14

4

25.0

36.7

23.3

6.7

14

18

17

5

23.3

30.0

28.3

8.3

15

17

19

4

25.0

28.3

31.7

6.7

المتوسط
الحسابي

3.07

3.05

233-179

االنحراف
المعياري

1.056

1.048

الرتبة

12

13

2.98

1.127

14

2.97

1.089

15

3.17

0.926

م ــن خ ــال النتائ ــج املوضح ــة أع ــاه يتض ــح أن

عـــى درجـــة اســـتخدام معلـــات اللغـــة العربيـــة يف

أحيانـــ ًا عـــى درجـــة اســـتخدام معلـــات اللغـــة

إىل  ،) 3.38وه ــي متوس ــطات تق ــع يف الفئ ــة الثالث ــة

مفـــردات عينـــة الدراســـة مـــن املعلـــات موافقـــات
العربيـــة يف املرحلـــة الثانويـــة لعنـــر القـــراءة

بمتوس ــط ( 3.17م ــن  ،)5.00وه ــو متوس ــط يق ــع
يف الفئ ــة الثالث ــة م ــن فئ ــات املقي ــاس اخل ــايس ( م ــن

 2.61إىل  )3.40وه ــي الفئ ــة الت ــي تش ــر إىل خي ــار
أحيانـــ ًا عـــى أداة الدراســـة مـــن املعلـــات.

املرحلـــة الثانويـــة لعنـــر القـــراءة مـــا بـــن ( 2.97

مـــن فئـــات املقيـــاس اخلـــايس ،والتـــي تشـــر إىل
(أحيانــ ًا) ع ــى أداة الدراس ــة ،مم ــا يوض ــح التجان ــس
يف موافقـــة مفـــردات عينـــة الدراســـة مـــن املعلـــات

عـــى درجـــة اســـتخدام معلـــات اللغـــة العربيـــة يف
املرحلـــة الثانويـــة لعنـــر القـــراءة ،حيـــث يتضـــح

ومـــن خـــال النتائـــج املوضحـــة أعـــاه

مـــن النتائـــج أن مفـــردات عينـــة الدراســـة مـــن

الدراســـة مـــن املعلـــات عـــى درجـــة اســـتخدام

مـــن اســـتخدامات معلـــات اللغـــة العربيـــة يف

يتض ــح أن هن ــاك جتان ــس يف موافق ــة مف ــردات عين ــة

معل ــات اللغ ــة العربي ــة يف املرحل ــة الثانوي ــة لعن ــر
القـــراءة ،حيـــث تراوحـــت متوســـطات موافقتهـــن

املعلـــات موافقـــات أحيانـــ ًا عـــى مخســـة عـــرة

املرحلـــة الثانويـــة لعنـــر القـــراءة أبرزهـــا تتمثـــل

يف العبـــارات رقـــم ( )7 ، 15 ، 1 ، 9، 5والتـــي تـــم

213

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية ( ،)ISSN: 1658- 7006اجمللد ( ،)5العدد ( ،)2جامعة احلدود الشمالية (1441هـ 2020 /م)

ترتيبهـــا تنازليـــ ًا حســـب موافقـــة مفـــردات عينـــة

5 .جـــاءت العبـــارة رقـــم ( )7وهي«أطلـــب

1 .جـــاءت العبـــارة رقـــم ( )5وهي«أحـــث

يف تكويـــن مجـــل مفيـــدة» باملرتبـــة اخلامســـة

الدراســـة مـــن املعلـــات عليهـــا أحيانـــ ًا كالتـــايل:

مـــن الطالبـــات اســـتخدام بعـــض الكلـــات
م ــن حي ــث موافق ــة املعل ــات عليه ــا أحيانــ ًا

الطالبـــات عـــى ممارســـة القـــراءة الناقـــدة »

باملرتب ــة األوىل م ــن حي ــث موافق ــة مف ــردات
عين ــة الدراس ــة م ــن املعل ــات عليه ــا أحيانــ ًا

بمتوســـط ( 3.38مـــن .)5

بمتوســـط ( 3.25مـــن .)5

يتضـــح مـــن خـــال النتائـــج املوضحـــة أعـــاه

أن أبـــرز اســـتخدامات معلـــات اللغـــة العربيـــة يف

2 .جـــاءت العبـــارة رقـــم ( )9وهي«أســـاعد

املرحل ــة الثانوي ــة لعن ــر الق ــراءة تتمث ــل يف حثه ــن

واملهـــارات لدهيـــن» باملرتبـــة الثانيـــة مـــن

هـــــ ــذه النتيج ــة ب ــأن معل ــات اللغــــ ــة العربي ــة

الطالبـــات عـــى القـــراءة لتكويـــن املعـــارف

حي ــث موافق ــة مف ــردات عين ــة الدراس ــة م ــن

املعلـــات عليهـــا أحيانـــ ًا بمتوســـط (3.37

مـــن .)5

3 .جـــاءت العبـــارة رقـــم ( )1وهي«أشـــجع
الطالبـــات عـــى حتقيـــق األهـــداف مـــن

خـــال األنشـــطة القرائيـــة» باملرتبـــة الثالثـــة

مـــن حيـــث موافقـــة مفـــردات عينـــة
الدراســـة مـــن املعلـــات عليهـــا أحيانـــ ًا

بمتوســـط ( 3.32مـــن .)5

الطالبـــات عـــى ممارســـة القـــراءة الناقـــدة ،وتفـــر

يف املرحلـــــــــة الثانويـــة منـــوط هبـــــــن تعزيـــز

مهــــــــارات النقــــــد لــدى طالباهتــن ممــا جيعلهــن
حيثـــن الطالبــــــــات عـــى ممارســــــــة القـــراءة
الناقـــدة .

ثاني ــا  /درج ــة اس ــتخدام معل ــات اللغ ــة العربي ــة

يف املرحل ــة الثانوي ــة لعن ــر الكتاب ــة:

للتع ــرف ع ــى درج ــة اس ــتخدام معل ــات اللغ ــة

العربيـــة يف املرحلـــة الثانويـــة لعنـــر الكتابـــة تـــم

4 .جـــاءت العبـــارة رقـــم ()15وهـــي

حس ــاب التك ــرارات والنس ــب املئوي ــة واملتوس ــطات

واســـتخراج الفعـــل املضـــارع واملـــايض

الســـتجابات مفـــردات عينـــة الدراســـة مـــن

«أطلـــب مـــن الطالبـــات القـــراءة الصامتـــة
واألمـــر ووضعهـــا يف جـــداول» باملرتبـــة

الرابع ــة م ــن حي ــث موافق ــة مف ــردات عين ــة
الدراســـة مـــن املعلـــات عليهـــا أحيانـــ ًا

بمتوســـط ( 3.27مـــن .)5

احلســـابية واالنحرافـــات املعياريـــة والرتـــب
املعلـــات عـــى عبـــارات حمـــور درجـــة اســـتخدام

معل ــات اللغ ــة العربي ــة يف املرحل ــة الثانوي ــة لعن ــر
الكتاب ــة .وج ــاءت النتائ ــج ك ــا يوضحه ــا اجل ــدول

(.)15
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جدول رقم ()15
استجابات مفردات عينة الدراسة من المعلمات على عبارات محور درجة استخدام المعلمات عنصر الكتابة
مرتبة تنازليا ً حسب متوسطات الموافقة
التكرار
العبارات
م
النسبة %
ك
أجعــل الطالبــات يمــررن
بخبــــــرات علميــة عمليــة
10
وأطلـــــــب منهــن الكتابــة
%
عنهــا.
ً
ً
ك
أعطي الطالبات وقتا كافيا
 8للكتابـــــــة في موضوعات
%
مختلفة.
َّ
ك
يتعاون في
أجعل الطالبات
 3الكتابة حــــول موضوعات
%
محددة.
ك
أنــــــــوع فـــــــي تكليــف
الطالبـــــــــات بالنشــاطات
 4الكتابيــة لمســاعدتهن علــى
%
تحقيــــق األهــداف التربويــة
والتعليميــــة المطلوبــة.
ك
أشجع الطالبات على تنظيم
2
كتابة أفكارهن.
%
ك
أطلـــــــــب من الطالبــــات
 9كتابة األفكار الجـــديدة التي
%
اكتشفنها.
ك
أســــــــاعد الطالبــات علــى
 1اكتســاب معلومــات جديــدة
%
والكتابــة عنهــا.
ك
أشجــــــــع الطالبات علـــى
 6التعبيــــر السليـــم للخواطر
%
واألفكار وكتابتــــها.
ك
أوجـــــــــــه الطالبات على
 7االستفادة من خبراتهـــن في
%
موضوعات الكتابة.
ك
أدرب الطالبـــــــــات علــى
 5كتابــة األفكار بصيغــــــــــة
%
واضحـــة.

دائما ً
11

درجة الموافقة
المتوسط
أحيانا ً
غالبا ً
نادراً ال أفعل الحسابي
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3.43

1.079

1

3.38

1.075

2

3.37
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3
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4
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5
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6
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8
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مــن خــال النتائــج املوضحــة أعــاه يتضــح أن

مفــردات عينــة الدراســة مــن املعلــات موافقــات

أحيانـ ًا عــى درجــة اســتخدام معلــات اللغــة العربيــة

عنهــا» بمتوســط ( 3.43مــن .)5

يتضــح مــن النتائــج أن مفــردات عينــة الدراســة

مــن املعلــات موافقــات أحيانــ ًا عــى تســعة مــن

يف املرحلــة الثانويــة لعنــر الكتابــة بمتوســط (3.34

اســتخدامات معلــات اللغــة العربيــة يف املرحلــة

فئــات املقيــاس اخلــايس ( مــن  2.61إىل  )3.40وهي

رقــم ( )9 ، 2 ، 4 ، 3 ، 8والتــي تــم ترتيبهــا تنازليــ ًا

مــن  ،)5.00وهــو متوســط يقــع يف الفئــة الثالثــة مــن
الفئــة التــي تشــر إىل خيــار أحيانـ ًا عــى أداة الدراســة

مــن املعلــات.

الثانويــة لعنــر الكتابــة ،أبرزهــا تتمثــل يف العبــارات
حســب موافقــة مفــردات عينــة الدراســة مــن املعلامت

عليهــا أحيانــ ًا كالتــايل:

ومــن خــال النتائــج املوضحــة أعــاه يتضــح أن

1 .جــاءت العبــارة رقــم ( )8وهي«أعطــي

املعلــات عىل درجــة اســتخدام معلــات اللغــة العربية

خمتلفــة» باملرتبــة األوىل مــن حيــث موافقــة

الطالبــات وقتـ ًا كافيـ ًا للكتابــة يف موضوعــات

هنــاك تفــاوت يف موافقــة مفــردات عينــة الدراســة من

عينــة الدراســة مــن املعلــات عليهــا أحيانــ ًا

يف املرحلــة الثانويــة لعنــر الكتابــة ،حيــث تراوحــت

بمتوســط ( 3.38مــن .)5

متوســطات موافقتهــن عــى درجــة اســتخدام معلــات

2 .جـــاءت العبـــارة رقـــم ( )3وهي«أجعـــل

اللغــة العربيــة يف املرحلــة الثانويــة لعنــر الكتابــة

َّ
يتعـــاون يف الكتابـــة حـــول
الطالبـــات

مــا بــن (  3.28إىل  ،)3.43وهــي متوســطات تقــع

موضوعـــات حمددة»باملرتبـــة الثانيـــة مـــن

يف الفئتــن الثالثــة والرابعــة مــن فئــات املقيــاس
اخلــايس ،واللتــن تشــران إىل (أحيانـ ًا  /غالبـ ًا) عــى

حيـــث موافقـــة عينـــة املعلـــات عليهـــا

أحيانـــ ًا بمتوســـط ( 3.37مـــن .)5

أداة الدراســة مــن املعلــات ،ممــا يوضــح التفــاوت يف

3 .جـــاءت العبـــارة رقم()4وهـــي «أنـــوع يف

موافقــة مفــردات عينــة الدراســة مــن املعلــات عــى

تكليـــف الطالبـــات بالنشـــاطات الكتابيـــة

درجــة اســتخدام معلــات اللغــة العربيــة يف املرحلــة

ملس ــاعدهتن ع ــى حتقي ــق األه ــداف الرتبوي ــة

الثانويــة لعنــر الكتابــة ،حيــث يتضــح مــن النتائــج

والتعليميـــة املطلوبة»باملرتبـــة الثالثـــة

أن مفــردات عينــة الدراســة مــن املعلــات موافقــات
غالب ـ ًا عــى واحــد مــن اســتخدامات معلــات اللغــة

مـــن حيـــث موافقـــة مفـــردات عيـنـــــة
الدراســـة مـــن املعلـــات عليهـــا أحيانـــ ًا

العربيــة يف املرحلــة الثانويــة لعنــر الكتابــة تتمثــل

بمتوســــــط( 3.37مـــن .)5

يف العبــارة رقــم ( )10وهي«أجعــل الطالبــات يمــررن

4 .جــاءت العبــارة رقــم ( )2وهــي« أشــجع

بخــرات علميــة عمليــة وأطلــب منهــن الكتابــة
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الطالبــات عــى تنظيــم كتابــة أفكارهــن»

هبــن تعزيــز مهــارات التعبــر العلمــي لــدى

عينــة الدراســة مــن املعلــات عليهــا أحيانــ ًا

بخــرات علميــة عمليــة ،ويطلبــن منهــن الكتابــة

باملرتبــة الرابعــة مــن حيــث موافقــة مفــردات

بمتوســط ( 3.35مــن .)5

5 .جــاءت العبــارة رقــم ( )9وهي«أطلــب مــن
الطالبــات كتابــة األفــكار اجلديــدة التــي
اكتشــفنها» باملرتبــة اخلامســة مــن حيــث
موافقــة عينــة الدراســة مــن املعلــات عليهــا

أحيانــ ًا بمتوســط ( )3.33مــن 5

طالباهتــن ،ممــا جيعلهــن جيعلــن الطلبــات يمــرن
عنهــا.

ثالثــا  /درجــة اســتخدام معلــات اللغــة العربيــة يف

املرحلــة الثانويــة لعنــر املحادثــة واالســتامع:

للتعــرف عــى درجــة اســتخدام معلــات اللغــة

العربيــة يف املرحلــة الثانويــة لعنــر املحادثــة واالســتامع

يتضــح مــن خــال النتائــج املوضحــة أعــاه

تــم حســاب التكــرارات والنســب املئويــة واملتوســطات

املرحلــة الثانويــة لعنــر الكتابــة تتمثــل يف جعلهــن

مفــردات عينــة الدراســة مــن املعلــات عــى عبــارات

أن أبــرز اســتخدامات معلــات اللغــة العربيــة يف
الطالبــات يمــرن بخــرات علميــة عمليــة والطلــب

منهــن الكتابــة عنهــا ،وتفــر هــذه النتيجــة بــأن
معلــات اللغــة العربيــة يف املرحلــة الثانويــة منــوط

احلســابية واالنحرافــات املعياريــة والرتــب الســتجابات

حمــور درجــة اســتخدام معلــات اللغــة العربيــة يف
املرحلــة الثانويــة لعنــر املحادثــة واالســتامع ،وجــاءت

النتائــج كــا يوضحهــا اجلــدول (.)16

جدول رقم ()16
استجابات مفردات عينة الدراسة من المعلمات على عبارات محور درجة استخدامهن عنصر المحادثة واالستماع
مرتبة تنازليا ً حسب متوسطات الموافقة
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المتوسط
الحسابي

أكلــف الطالبــات بنشــاط
 1اســتخراج الكلمــات المؤثــرة
فــي المــادة المســموعة.
أطلب من الطالبـــــات إبداء
رأيهن حول بعض القضايا
11
التربوية ورفضها أو قبولها
مع التعليل للرفض أو القبول.
أشجـــــــع الطالبــات علــى
 12الحديــــــــث أمــام الجميــع
بطالقــة.
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المتوسط
الحسابي

أحفــز الطالبات على التفاعل
 6مع قريناتهـــن والتواصـــــل
معهن.
أنوع في طــــــرق التدريس
 5ألمنح الطالبــــــــات فرصة
التحاور فيما بينهن.
أنمــــــي فــــــي الطالبــــات
مهارة التميـــيز من خــــالل
2
نبرات الصوت المسموع بين
السؤال ،والتعجب ،واألمر.
أشجع الطالبات على التحاور
 10فيما بينهن في حلقات النقاش
المصغرة.
أساعـــــــــــد الطالبات على
 8اكتشاف جــودة األسلوب من
خالل السماع.
أخبر الطالبـــــات بتعليمات
3
وإرشادات الدرس.
أمنح الطالبات فرصة إبداء
 4الرأي حـــــول ما سمعنه من
نصوص.
أُ ْس ِمع الطالبـــــــــات مقاطع
 9وأطلب منهن نقدها سلبا ً أو
إيجاباً.
أسعــــــى لتنظيــم لقــاءات
حواريــــــــة مـــــــع بعــض
7
المشــهورات فــي المجتمــع
لتحاورهــــــن الطالبــات.

ك

9

18

18

11

4

االنحراف
المعياري

م

النسبة %

دائما ً

غالبا ً

أحيانا ً

نادراً

ال أفعل

الرتبة

التكرار
العبارات

درجة الموافقة

3.28

1.136

4

3.25

1.114

5

3.23

1.155

6

3.23

1.198

7

3.22

1.209

8

3.20

1.232

9

3.17

1.137

10

3.17

1.210

11

1.90
3.14

1.175

12

0.925

مــن خــال النتائــج أعــاه يتضــح أن مفــردات

املعلــات .ومــن النتائــج أعــاه يتضــح أن هنــاك

عــى درجــة اســتخدام املعلــات لعنــر املحادثــة

املعلــات عــى درجــة اســتخدام معلــات اللغــة

عينــة الدراســة مــن املعلــات موافقــات أحيانــ ًا

واالســتامع بمتوســط ( 3.14مــن  ،)5.00وهــو

تفــاوت يف موافقــة مفــردات عينــة الدراســة مــن
العربيــة يف املرحلــة الثانويــة لعنــر املحادثــة

متوســط يقــع يف الفئــة الثالثــة مــن فئــات املقيــاس

واالســتامع ،حيــث تراوحــت متوســطات موافقتهــن

التــي تشــر إىل خيــار أحيان ـ ًا عــى أداة الدراســة مــن

املرحلــة الثانويــة لعنــر املحادثــة واالســتامع مــا بــن

اخلــايس ( مــن  2.61إىل  ،)3.40وهــي الفئــة

عــى درجــة اســتخدام معلــات اللغــة العربيــة يف
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( 1.90إىل )3.37وهــي متوســطات تقــع يف الفئتــن

الطالبــات عــى احلديــث أمــام اجلميــع

تشــران إىل (نادر ًا-أحيانــ ًا) عــى أداة الدراســة،

مفــردات عينــة الدراســة مــن املعلــات عليهــا

بطالقــة» باملرتبــة الثالثــة مــن حيــث موافقــة

الثانيــة و الثالثــة مــن فئــات املقيــاس اخلــايس واللتــن

أحيانــ ًا بمتوســط ( 3.33مــن .)5

ممــا يوضــح التفــاوت يف موافقــة عينــة املعلــات

4 .جــاءت العبــارة رقــم ( )6وهي«أحفــز

عــى درجــة اســتخدام معلــات اللغــة العربيــة يف

الطالبــات عــى التفاعــل مــع قريناهتــن

املرحلــة الثانويــة لعنــر املحادثــة واالســتامع ،حيــث

والتواصــل معهــن» باملرتبــة الرابعــة مــن

يتضــح مــن النتائــج أن مفــردات عينــة الدراســة مــن

املعلــات موافقــات أحيان ـ ًا عــى إحــدى عــرة مــن

حيــث موافقــة مفــردات عينــة الدراســة مــن

املعلــات عليهــا أحيانــ ًا بمتوســط (3.28

اســتخدامات معلــات اللغــة العربيــة يف املرحلــة
الثانويــة لعنــر املحادثــة واالســتامع ،أبرزهــا تتمثــل

يف العبــارات رقم()1،11،12،6،5والتــي تــم ترتيبها
تنازليـ ًا حســب موافقــة مفــردات عينــة الدراســة مــن
املعلــات عليهــا أحيانــ ًا كالتــايل:

مــن .)5

كــا يتضــح مــن النتائــج أن مفــردات عينــة

الدراســة مــن املعلــات موافقــات نــادر ًا عــى واحــدة

مــن اســتخدامات معلــات اللغــة العربيــة يف املرحلــة

1 .جــاءت العبــارة رقــم ( )1وهي«أكلــف

الثانويــة لعنــر املحادثــة واالســتامع أبرزهــا تتمثــل

املؤثــرة يف املــادة املســموعة» باملرتبــة األوىل

لقــاءات حواريــة مــع بعــض املشــهورات يف املجتمــع

الطالبــات بنشــاط اســتخراج الكلــات
مــن حيــث موافقــة مفــردات عينــة الدراســة

يف العبــارات رقــم ( )7وهــي» أســعى لتنظيــم

لتحاورهــن الطالبــات» بمتوســط ( 1.90مــن . )5

مــن املعلــات عليهــا أحيانـ ًا بمتوســط (3.37

يتضــح مــن خــال النتائــج املوضحــة أعــاه

2 .جــاءت العبــارة رقم()11وهــي « أطلــب

املرحلــة الثانويــة لعنــر املحادثــة واالســتامع تتمثــل

القضايــا الرتبويــة ورفضهــا أو قبوهلــا مــع

املؤثــرة يف املــادة املســموعة ،وتفــر هــذه النتيجــة

مــن . )5

مــن الطالبــات إبــداء رأهيــن حــول بعــض
التعليــل للرفــض أو القبــول» باملرتبــة الثانيــة

مــن حيــث موافقــة عينــة املعلــات عليهــا

أحيانــ ًا بمتوســط( 3.35مــن .)5

3 .جــاءت العبــارة رقــم ( )12وهي«أشــجع

أن أبــرز اســتخدامات معلــات اللغــة العربيــة يف
يف تكليفهــن طالباهتــن بنشــاط اســتخراج الكلــات
بــأن معلــات اللغــة العربيــة يف املرحلــة الثانويــة

حيرصــن عــى تعزيــز مهــارات املحادثــة لــدى

طالباهتــن ،ممــا جيعلهــن يكلفــن طالهبــن بنشــاط
اســتخراج الكلــات املؤثــرة يف املــادة املســموعة.
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رابع ـ ًا  /درجــة اســتخدام معلــات اللغــة العربيــة

واالنحرافـــات املعياريـــة والرتـــب الســـتجابات

للتع ــرف ع ــى درج ــة اس ــتخدام معل ــات العربي ــة

حمـــور درجـــة اســـتخدام معلـــات اللغـــة العربيـــة يف

يف املرحلــة الثانويــة لعنــر التفكــر والتأمــل:

مف ــردات عين ــة الدراس ــة م ــن املعل ــات ع ــى عب ــارات
املرحل ــة الثانوي ــة لعن ــر التفك ــر والتأم ــل ،وج ــاءت

يف الثانويـــة لعنـــر التفكـــر والتأمـــل تـــم حســـاب

النتائـــج كـــا يوضحهـــا اجلـــدول (.)17

التك ــرارات والنس ــب املئوي ــة واملتوس ــطات احلس ــابية

جدول رقم ()17
استجابات مفردات عينة الدراسة من المعلمات على عبارات محور درجة استخدامهن لعنصر التفكير والتأمل
مرتبة تنازليا ً حسب متوسطات الموافقة
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1
1.7

المتوسط
الحسابي

2

النسبة %

دائما ً

غالبا ً

نادراً

ال
أفعل

االنحراف
المعياري

1

أساعـــد الطالبات على التنبؤ
باألفكـار المستقبليـــة.
أوجــه أســئلة للطالبــات عــن
مــدى تأثيــر النــص المقــروء
حــول قضيــة معينــة علــى
تفكيرهــم.
أســــــاعد الطالبــات علــى
التفاعــل مــع النشــاطات التي
تنمــي مهـــارات التفكيــر.
أطلب من الطالبـــات تكوين
صورة ذهنيــة عن توجهات
الكاتب الفكريــــــة من خالل
النص المقروء.
أنمــي فــــــــــي الطالبـــات
مهــارة التمييــز بيــن اآلراء
الشــخصية والحقائــق الثابتة.
أساعــــــــد الطالبــات علــى
اكتســـــاب مهـــــــارة حــل
المشــكالت لتســتخدمها فــي
حياتهــن.
أساعـــــــــــد الطالبـــــــــات
علــى النقاشـــات لتحفيزهــــن
علـــى التفكيـــر.

التكرار

الرتبة

م

العبارات

درجة الموافقة

3.50

1.033

1

3.48

1.066
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3.42
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1.070

7

8

حممد بن سعد بن عبد العزيز الشريف :درجة استخدام معلمي ومعلمات اللغة العربية يف املرحلة الثانوية لعناصر التعلم النشط

ك

7

14

23

14

2

%

11.7

ك

7

%

11.7

23.3 38.3 23.3
18

16

16

26.7 30.0 26.7

المتوسط العام

3.3

المتوسط
الحسابي

8

النسبة %

دائما ً

غالبا ً

أحيانا ً

نادراً

ال
أفعل

3.17

االنحراف
المعياري

7

أساعـــــــد الطالبــات علــى
التفكيــر التأملــي مــن خــال
الحــوارات والمناقشــات بيــن
الطالبــات فــي الفصــل.
أشجـــــــع الطالبــات علــى
اكتشـــــــاف األفــكار التــي
يبثهــا الكاتــب فــي النــص
المقــــروء.

التكرار

1.028

الرتبة

م

العبارات

درجة الموافقة

233-179

9

3
5.0

3.13

3.30

1.096

10

0.905

مــن خــال النتائــج املوضحــة أعــاه يتضــح أن

فئــات املقيــاس اخلــايس ،والتــي تشــر إىل (أحيان ـ ًا /

أحيانــ ًا عــى درجــة اســتخدام معلــات اللغــة

موافقــة مفــردات عينــة الدراســة مــن املعلــات عــى

مفــردات عينــة الدراســة مــن املعلــات موافقــات

العربيــة يف املرحلــة الثانويــة لعنــر التفكــر والتأمــل

بمتوســط ( 3.30مــن  ،)5.00وهــو متوســط يقــع
يف الفئــة الثالثــة مــن فئــات املقيــاس اخلــايس ( مــن

 2.61إىل  )3.40وهــي الفئــة التــي تشــر إىل خيــار
أحيانــ ًا عــى أداة الدراســة مــن املعلــات.

غالب ـ ًا) عــى أداة الدراســة ،ممــا يوضــح التجانــس يف
درجــة اســتخدام معلــات اللغــة العربيــة يف املرحلــة

الثانويــة لعنــر التفكــر والتأمــل .حيــث يتضــح مــن
النتائــج أن مفــردات عينــة الدراســة مــن املعلــات

موافقــات غالبــ ًا عــى ثالثــة مــن اســتخدامات
معلــات اللغــة العربيــة يف املرحلــة الثانويــة لعنــر

ومــن خــال النتائــج املوضحــة أعــاه يتضــح

التفكــر والتأمــل ،تتمثــل يف العبــارات رقــم (، 1

مــن املعلــات عــى درجــة اســتخدام معلــات اللغــة

مفــردات عينــة الدراســة مــن املعلــات عليهــا غالب ـ ًا

أن هنــاك تفــاوت يف موافقــة مفــردات عينــة الدراســة
العربيــة يف املرحلــة الثانويــة لعنــر التفكــر والتأمــل،
حيــث تراوحــت متوســطات موافقتهــن عــى درجــة

 )3 ، 2والتــي تــم ترتيبهــا تنازليــ ًا حســب موافقــة
كالتــايل:

اســتخدام معلــات اللغــة العربيــة يف املرحلــة الثانويــة

لعنــر التفكــر والتأمــل مــا بــن (  3.13إىل ،)3.50
وهــي متوســطات تقــع يف الفئتــن الثالثــة والرابعــة من
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1 .جــاءت العبــارة رقــم ( )1وهي«أســاعد
الطالبــات عــى التنبــؤ باألفــكار املســتقبلية»

باملرتبــة األوىل مــن حيــث موافقــة مفــردات
عينــة الدراســة مــن املعلــات عليهــا غالبــ ًا
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مــن الطالبــات تكويــن صــورة ذهنيــة عــن

بمتوســط ( 3.50مــن . )5

2 .جــاءت العبــارة رقــم ( )2وهي«أوجــه أســئلة

توجهــات الكاتــب الفكريــة مــن خــال

حــول قضيــة معينــة عــى تفكريهــن» باملرتبــة

موافقــة مفــردات عينــة الدراســة مــن املعلامت

النــص املقــروء» باملرتبــة الثانيــة مــن حيــث

للطالبــات عــن مــدى تأثــر النــص املقــروء

عليهــا أحيانــ ًا بمتوســط ( 3.32مــن .)5

الثانيــة مــن حيــث موافقــة مفــردات عينــة
الدراســة مــن املعلــات عليهــا غالب ًا بمتوســط

3 .جــاءت العبــارة رقــم ( )5وهي«أنمــي
يف الطالبــات مهــارة التمييــز بــن اآلراء

( 3.48مــن .)5

الشــخصية واحلقائــق الثابتــة» باملرتبــة الثالثــة

3 .جـــاءت العبـــارة رقـــم ( )3وهي«أســـاعد

مــن حيــث موافقــة املعلــات عليهــا أحيانــ ًا

الطالبـــات عـــى التفاعـــل مـــع النشـــاطات

بمتوســط ( 3.25مــن .)5

التـــي تنمـــي مهـــارات التفكـــر» باملرتبـــة

4 .جـــاءت العبـــارة رقـــم ( )9وهي«أســـاعد

الثالث ــة م ــن حي ــث موافق ــة مف ــردات عين ــة
الدراســـة مـــن املعلـــات عليهـــا غالبـــ ًا

الطالبـــات عـــى اكتســـاب مهـــارة حـــل
املش ــكالت لتس ــتخدمها يف حياهت ــن» باملرتب ــة

بمتوســـط ( 3.42مـــن .)5

يتضــح مــن النتائــج أن مفــردات عينــة الدراســة

الرابع ــة م ــن حي ــث موافق ــة املعل ــات عليه ــا

اســتخدامات معلــات اللغــة العربيــة يف املرحلــة

يتضــح مــن النتائــج املوضحــة اعــاه أن أبــرز

مــن املعلــات موافقــات أحيانــ ًا عــى ســبعة مــن
الثانويــة لعنــر التفكــر والتأمــل ،أبرزهــا تتمثــل

يف العبــارات رقــم ( ،)4 ، 9 ، 5 ، 10 ، 6والتــي

تــم ترتيبهــا تنازليــ ًا حســب موافقــة مفــردات عينــة
الدراســة مــن املعلــات عليهــا أحيانــ ًا كالتــايل:

1 .جــاءت العبــارة رقــم ( )6وهي«أطلــب مــن
الطالبــات ربــط األفــكار ببعضهــا يف فقــرات

النــص املقــروء» باملرتبــة األوىل مــن حيــث
موافقــة مفــردات عينــة الدراســة مــن املعلامت

عليهــا أحيان ـ ًا بمتوســط ( 3.33مــن . )5

2 .جــاءت العبــارة رقــم ( )10وهي«أطلــب

أحيانـــ ًا بمتوســـط ( 3.23مـــن .)5

اســتخدامات معلــات اللغــة العربيــة يف املرحلــة

الثانويــة لعنــر التفكــر والتأمل تتمثل يف مســاعدهتن

الطالبــات عــى التنبــؤ باألفــكار املســتقبلية ،وتفــر

هــذه النتيجــة بــأن معلــات اللغــة العربيــة يف املرحلــة
الثانويــة حيرصــن عــى تعزيــز مهــارات التفكــر لــدى

طالباهتــن ،ممــا جيعلهــن يســاعدن الطلبــات عــى
التنبــؤ باألفــكار املســتقبلية.

ويــرى الباحــث أن هــذه النتائــج تتوافــق مــع

مــا توصلــت إليــه نتائــج دراســة احلــريب (2017م)،

حيــث أثبتــت الدراســة أن معلمــي الرياضيــات
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يامرســون التعلــم النشــط داخــل الفصــل بدرجــة
متوســطة ،وكذلــك نتائــج دراســة األكــوع (2016م)
والتــي كان مــن أهــم النتائــج التــي توصلــت إليهــا أن

اســتخدام إســراتيجيات التعلــم النشــط يف تدريــس

مقــرر األجهــزة الطبيــة لــه أثــر إجيــايب يف تنميــة
التحصيــل الــدرايس لــدى الطلبــة.

الســؤال الفرعــي الثالــث :هــل توجــد فــروق ذات

داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة (  ) α=0.05يف
درجــة اســتخدام معلمــي  ،ومعلــات اللغــة العربيــة
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يف املرحلــة الثانويــة لعنــارص التعلــم النشــط تعــزى
ملتغــر اجلنــس؟

الفروق باختالف متغري اجلنس:

للتعــرف عــى مــا إذا كانــت هنالــك فــروق ذات

داللــة إحصائيــة يف إجابــات أفــراد عينــة الدراســة
طبقــ ًا إىل اختــاف متغــر اجلنــس تــم اســتخدام

اختبــار « ت « Independent Sample T-test :

لتوضيــح داللــة الفــروق بــن إجابــات أفــراد عينــة
الدراســة وجــاءت النتائــج كــا يوضحهــا اجلــدول

(.)18

جدول رقم ()18
نتائج اختبار«ت» Independent Sample T-test :
للفروق بين إجابات أفراد عينة الدراسة طبقا ً إلى اختالف متغير الجنس
المحور
عنصر القراءة
عنصر الكتابة
عنصر المحادثة واالستماع
عنصر التفكير والتأمل

الجنس
معلمة
معلم
معلمة
معلم
معلمة
معلم
معلمة
معلم

العدد
60
60
60
60
60
60
60
60

يتضــح مــن خــال النتائــج املوضحــة أعــاه عــدم

المتوسط
3.17
3.49
3.34
3.47
3.14
3.29
3.30
3.42

االنحراف
0.926
0.937
0.976
0.864
0.925
0.901
0.905
0.858

قيمة ت

الداللة

1.862-

0.065

0.733-

0.465

0.908-

0.366

0.735-

0.464

ونتائــج الســؤال الفرعــي الثالــث التــي توصلــت

وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى 0.05

هلــا هــذه الدراســة تتوافــق مــع نتائــج دراســة ســعادة

عــن (عنــر القــراءة  ،عنــر الكتابــة  ،عنــر املحادثــة

دالــة إحصائيــ ًا عنــد مســتوى الداللــة ( )α=0.05

فأقــل يف إجابــات أفــراد عينــة الدراســة مــن املعلمــن
واالســتامع  ،عنــر التفكــر والتأمــل) باختــاف متغــر

اجلنــس.

وأشــكناين (2013م)التــي أظهــرت أيضـ ًا وجــود فــروق
لدرجــة ممارســة معلمــي املرحلــة الثانويــة لعنــارص

التعلــم النشــط تعــزى ملتغــر اجلنــس ( مديــر – مديــرة ).
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الس ــؤال الفرع ــي الراب ــع /ه ــل توج ــد ف ــروق ذات

ذات داللـــة إحصائيـــة يف إجابـــات أفـــراد عينـــة

يف درج ــة اس ــتخدام معلم ــي اللغ ــة العربي ــة يف املرحل ــة

متغـــر املؤهـــل تـــم استخـــــــدام اختبـــار « ت :

دالل ــة إحصائي ــة عن ــد مس ــتوى الدالل ــة ( ) α=0.05
الثانويـــة لعنـــارص التعلـــم النشـــط تعـــزى ملتغيــــري

(املؤه ــل – اخل ــرة التدريس ــية للمعل ــم )؟
 - 1الفروق باختالف متغري املؤهل:

للتعـــرف عـــى مـــا إذا كانـــت هنالـــك فـــروق

الدراســـة مـــن املعلمـــن طبقـــ ًا إىل اختـــاف

 » Independent Sample T-testلتوضي ــح دالل ــة
الفـــروق بـــن إجابـــات أفـــراد عينـــة الدراســـة

مـــن املعلمـــن وجـــاءت النتائـــج كـــا يوضحهـــا
اجلـــدول (.)19

جدول رقم ()19
نتائج اختبار « ت » Independent Sample T-test :
للفروق بين إجابات أفراد عينة الدراسة من المعلمين طبقا ً إلى اختالف متغير المؤهل
العدد
45
15
45
15
45
15
45
15

المتوسط
3.53
3.36
3.52
3.30
3.28
3.34
3.35
3.64

المحور

يتضـــح مـــن خـــال النتائـــج املوضحـــة أعـــاه

اخلـــرة:

عنصر القراءة
عنصر الكتابة
عنصر المحادثة واالستماع
عنصر التفكير والتأمل

المؤهل
بكالوريوس
ماجستير
بكالوريوس
ماجستير
بكالوريوس
ماجستير
بكالوريوس
ماجستير

عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصائيـــة عنـــد
مســـتوى  0.05فأقـــل يف إجابـــات أفـــراد عينـــة
الدراســـة مـــن املعلمـــن عـــن (عنـــر القـــراءة،

عنـــر الكتابـــة  ،عنـــر املحادثـــة واالســـتامع،
عنـــر التفكـــر والتأمـــل) باختـــاف متغـــر
املؤهـــل.

 - 2الفـــروق باختـــاف متغــــــر ســـنوات

االنحراف
0.872
1.134
0.793
1.063
0.825
1.133
0.783
1.054

قيمة ت

الداللة

0.601

0.550

0.861

0.393

0.226-

0.822

0.983-

0.338

للتعـــرف عـــى مـــا إذا كانـــت هنالـــك فـــروق ذات

داللـــة إحصائيـــة يف إجابـــات أفـــراد عينـــة الدراســـة مـــن

املعلمـــن طبقـــ ًا إىل اختـــاف متغـــر ســـنوات اخلـــرة تـــم

اس ـ�تخدام « حتلي ـ�ل التباي ـ�ن األح ـ�ادي «( (�One Way ANO

 )VAلتوضيـــح داللـــة الفـــروق يف إجابـــات أفـــراد عينـــة

الدراس ــة م ــن املعلم ــن طبقــ ًا إىل اخت ــاف متغ ــر س ــنوات

اخلـــرة وجـــاءت النتائـــج كـــا يوضحهـــا اجلـــدول (.)20
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الجدول رقم ()20
نتائج « تحليل التباين األحادي » ()One Way ANOVA
للفروق في إجابات أفراد عينة الدراسة من المعلمين طبقا ً إلى اختالف متغير سنوات الخبرة
المحور
عنصر القراءة

عنصر الكتابة
عنصر المحادثة
واالستماع
عنصر التفكير والتأمل

مصدر التباين
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع

مجموع
مربعات
1.377
50.385
51.763
0.635
43.398
44.033
1.739
46.199
47.937
2.232
41.250
43.482

يتضــح مــن خــال النتائــج املوضحــة أعــاه

عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد

مســتوى  0.05فأقــل يف إجابــات أفــراد عينــة

الدراســة مــن املعلمــن عــن (عنــر القــراءة ،
عنــر الكتابــة  ،عنــر املحادثــة واالســتامع  ،عنــر

درجات
الحرية
4
55
59
4
55
59
4
55
59
4
55
59

متوسط
المربعات
0.344
0.916

0.376

0.159
0.789

0.201

0.435
0.840

0.517

0.558
0.750

0.744

قيمة ف

الداللة
اإلحصائية
0.825

0.937

0.723

0.566

البكالوريــوس يف عنــر القــراءة.

الســؤال الفرعــي اخلامــس  :هــل توجــد فــروق

ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــــة
( )α=0.05يف درجــة اســتخدام معلــات اللغــة

العربيــة يف املرحلــة الثانويــة لعنــارص التعلــم النشــط

التفكــر والتأمــل) باختــاف متغــر ســنوات اخلــرة.

تعــزى ملتغــر (املؤهل – اخلــرة التدريســية للمعلمة)؟

إليــه دراســة الرشــيدي ،واملســاعيد (2015م) حيــث

للتعــرف عــى مــا إذا كانــت هنالــك فــروق ذات

وتتوافــق نتائــج الدراســة احلاليــة مــع مــا توصلت

أظهــرت نتائــج دراســتهام وجــود فــروق دالــة
إحصائيـ ًا عنــد مســتوى الداللــة (  ) α=0.05لدرجة

ممارســة معلمــي املرحلــة الثانويــة لعنــارص التعلــم

النشــط تعــزى ملتغــر املؤهــل العلمــي للموجــه عــى
الدرجــة الكليــة وكان الفــرق لصالــح مــن حيملــون

- 1الفروق باختالف متغري املؤهل:

داللــة إحصائيــة يف إجابــات مفــردات عينــة املعلــات

طبقــ ًا إىل اختــاف متغــر املؤهــل تــم اســتخدام
اختبــار «ت »Independent Sample T-test :

لتوضيــح داللــة الفــروق بــن إجابــات عينــة املعلامت
وجــاءت النتائــج كــا يوضحهــا اجلــدول (.)21
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جدول رقم ()21
نتائج اختبار « ت » Independent Sample T-test :
للفروق بين إجابات مفردات عينة الدراسة من المعلمات طبقا ً إلى اختالف متغير المؤهل
المحور
عنصر القراءة
عنصر الكتابة
عنصر المحادثة واالستماع
عنصر التفكير والتأمل

المؤهل
بكالوريوس
ماجستير
بكالوريوس
ماجستير
بكالوريوس
ماجستير
بكالوريوس
ماجستير

يتضــح مــن النتائــج املوضحــة أعــاه عــدم وجــود

العدد
42
18
42
18
42
18
42
18

المتوسط
3.16
3.20
3.33
3.37
3.14
3.14
3.20
3.54

االنحراف
0.877
1.059
1.027
0.873
0.951
0.887
0.893
0.911

قيمة ت

الداللة

0.163-

0.871

0.149-

0.882

0.010-

0.992

1.361-

0.179

داللــة إحصائيــة يف إجابــات مفــردات عينــة الدراســة

فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى 0.05

مــن املعلــات طبقــ ًا إىل اختــاف متغــر ســنوات

عنــر الكتابــة  ،عنــر املحادثــة واالســتامع  ،عنــر

( )One Way ANOVAلتوضيــح داللــة الفــروق

فأقــل يف إجابــات املعلــات عــن (عنــر القــراءة ،
التفكـير والتأمـ�ل) باختـلاف متغـير املؤهـ�ل.
 - 2الفروق باختالف متغري سنوات اخلربة:

للتعــرف عــى مــا إذا كانــت هنالــك فــروق ذات

اخلــرة تــم اســتخدام « حتليــل التبايــن األحــادي»

يف إجابــات مفــردات عينــة الدراســة مــن املعلــات

طبقــ ًا إىل اختــاف متغــر ســنوات اخلــرة وجــاءت
النتائــج كــا يوضحهــا اجلــدول (.)22

جدول رقم ()22
نتائج « تحليل التباين األحادي» ()One Way ANOVA
للفروق في إجابات مفردات عينة الدراسة من المعلمات طبقا ً إلى اختالف متغير سنوات الخبرة
المحور

مصدر التباين

عنصر القراءة

بين
المجموعات
داخل
المجموعات
المجموع

مجموع
مربعات
11.167

درجات
الحرية
4

متوسط
المربعات
2.792

39.468

55

0.718

50.635

59

-
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بين
المجموعات
داخل
المجموعات
المجموع
بين
المجموعات
داخل
المجموعات
المجموع
بين
المجموعات
داخل
المجموعات
المجموع

عنصر الكتابة

عنصر المحادثة
واالستماع

عنصر التفكير والتأمل

** دالة عند مستوى  0.01فأقل

11.646

4

2.911

44.542

55

0.810

56.187
11.393

59
4

2.848

39.069

55

0.710

50.462
8.633

59
4

2.158

39.687

55

0.722

48.319

59

-

3.595
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*0.011

**0.006

4.010

*0.026

2.991

* دالة عند مستوى  0.05فأقل

يتضـــح مـــن النتائـــج أعـــاه وجـــود فـــروق يف إجابـــات املعلـــات عـــن (عنـــر القـــراءة ،

ذات دالل ــة إحصائي ــة عن ــد مس ــتوى  0.05فأق ــل عنـــر املحادثـــة واالســـتامع ) باختـــاف متغـــر

يف إجابـــات املعلـــات عـــن (الكتابـــة  ،التفكـــر س ــنوات اخل ــرة ،ولتحدي ــد صال ــح الف ــروق ب ــن
والتأمـــل) باختـــاف متغـــر ســـنوات اخلـــرة ،فئـــات ســـنوات اخلـــرة تـــم اســـتخدام اختبـــار

كـــا يتضـــح مـــن النتائـــج أعـــاه وجـــود فـــروق ش ــيفيه  ،وال ــذي ج ــاءت نتائج ــه باجل ــدول ()23
ذات دالل ــة إحصائي ــة عن ــد مس ــتوى  0.01فأق ــل كالتـــايل:

جدول رقم ()23
يوضح نتائج اختبار شيفيه للتحقق من الفروق بين فئات سنوات الخبرة
المحور
عنصر القراءة

سنوات الخبرة

العدد

من 5-1سنوات
من 10- 5سنوات
من 15- 10سنة
من 20- 15سنة
من 25- 20سنة

7
10
27
11
5

المتوسط
الحسابي
2.29
3.79
3.29
3.10
2.65
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-
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من 5-1سنوات
عنصر الكتابة
من 10- 5سنوات
من 15- 10سنة
من 20- 15سنة
من 25- 20سنة
من 5-1سنوات
عنصــر المحادثــة
واالســتماع
من 10- 5سنوات
من 15- 10سنة
من 20- 15سنة
من 25- 20سنة
من 5-1سنوات
عنصــر التفكيــر
والتأمــل
من 10- 5سنوات
من 15- 10سنة
من 20- 15سنة
من 25- 20سنة
** دالة عند مستوى  0.01فأقل

2.49
7
3.99
10
3.48
27
3.24
11
2.76
5
2.23
7
3.82
10
3.22
27
3.09
11
2.75
5
2.57
7
3.94
10
3.32
27
3.33
11
2.90
5
* دالة عند مستوى  0.05فأقل

-

*
-

-

**
-

-

*
-

-

-

-

يتضــح مــن النتائــج وجــود فــروق دالــة إحصائيـ ًا

ســـعادة وأشـــكناين (2013م) حيـــث كشـــفت

والعينــات الــايت خربهتــن مــن  10 – 5حــول

دالـــة إحصائيـــ ًا يف اجتاهـــات عينـــة الدراســـة حـــول

بــن العينــات الــايت خربهتــن مــن  5 – 1ســنوات
(القراءة،والكتابــة ،والتفكــر والتأمــل) ،لصالــح
املعلــات الــايت خربهتــن مــن  10 – 5ســنوات،

كــا يتضــح مــن خــال النتائــج املوضحــة أعــاه

النتائ ــج تل ــك الدراس ــتني ع ــن ع ــدم وج ــود ف ــروق

حمـــوري ( التخطيـــط والتنفيـــذ) تعـــزى لعـــدد
ســـنوات اخلـــرة.
أبرز النتائج :

وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى

 0.01فأقــل بــن مفــردات العينــات الــايت ســنوات
خربهتــن مــن  5 – 1ســنوات ومفــردات العينــات

الــايت خربهتــن مــن  10 – 5ســنوات حــول (

عنــر املحادثــة واالســتامع) ،لصالــح مفــردات عينــة
الدراســة مــن املعلــات الــايت ســنوات خربهتــن مــن
 10 – 5ســنوات.

وهـــذه النتائـــج ختتلـــف مـــع مـــا جـــاءت بـــه

نتائـــج دراســـة النفيعـــي (2016م)  ،و دراســـة

اســتخدام معلمــي العربيــة يف الثانويــة دائــ ًا

لعنــارص التعلــم النشــط بمتوســط (3.42من،)5بينــا
يســتخدم معلــات العربيــة يف الثانويــة لعنــارص
التعلــم النشــط أحيانــ ًا بمتوســط ( 3.23مــن ،)5

واتضــح مــن النتائــج أن أبــرز اســتخدام معلمــي

ومعلــات العربيــة يف الثانويــة لعنــارص التعلــم النشــط

متثلــت يف عنــر القــراءة بمتوســط (3.49مــن)5

للمعلمــن وبمتوســط(3.17من )5للمعلــات يليــه
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اســتخدام عنــر الكتابــة بمتوســط( 3.47مــن)5

عنــر املحادثــة واالســتامع :تتمثــل يف تكليفهــن

عنــر التفكــر بمتوســط (  3.42مــن  )5للمعلمــن

عنــر التفكــر والتأمــل :تتمثــل يف مســاعدهتن

للمعلمــن وبمتوســط ( 3.34من)5للمعلــات يليــه
وبمتوســط ( 3.30مــن )5للمعلــات وأخــر ًا جــاء

اســتخدام عنــر املحادثــة واالســتامع بمتوســط

( 3.29مــن  ) 5للمعلمــن وبمتوســط ( 3.14مــن
 )5للمعلــات ،وأبــرزت النتائــج اســتخدام معلمــي،
ومعلــات العربيــة يف الثانويــة للعنــارص التاليــة:
أوالً /املعلمون:

عنــر القــراءة :تتمثــل يف طلبهــم مــن الطــاب

القــراءة الصامتــة واســتخراج املضــارع واملــايض
واألمــر ووضعهــا يف جــداول.

عنــر الكتابــة :تتمثــل يف جعلهــم الطــاب

يمــرون بخــرات علميــة عمليــة والطلــب منهــم

الكتابــة عنهــا.

عنــر املحادثــة واالســتامع :تتمثــل يف تكليفهــم

طالهبــم بنشــاط اســتخراج الكلــات يف املــادة
املســموعة.

بنشــاط اســتخراج كلــات مؤثــرة يف املــادة املســموعة.
الطالبــات عــى التنبــؤ باألفــكار املســتقبلية.

كــا أظهــرت نتائــج املعلمــن ،واملعلــات؛ عــدم

وجــود فــروق دالــة إحصائيــ ًا عنــد مســتوى 0.05

فأقــل يف إجابــات املعلمــن عــن (القــراءة ،والكتابــة،
واملحادثــة واالســتامع ،والتفكــر والتأمــل) باختــاف

متغــر اجلنــس .كــا أظهــرت نتائــج املعلمــن؛ عــدم
وجــود فــروق دالــة إحصائيــ ًا يف إجاباهتــن عــن

(القــراءة ،والكتابــة ،واملحادثــة واالســتامع ،والتفكــر
والتأمــل) بمتغــر؛ املؤهــل ،و اخلــرة.

وأظهــرت نتائــج املعلــات؛ عــدم وجــود

فــروق دالــة إحصائيــ ًا عنــد مســتوى  0.05فأقــل
يف إجابــات املعلمــن حــول (القــراءة ،والكتابــة،
واملحادثــة واالســتامع ،والتفكــر والتأمــل) باختــاف

متغــر املؤهــل ،ومــن النتائــج وجــود فــروق دالــة
إحصائيـ ًا عنــد مســتوى  0.05فأقــل يف متغــر اخلــرة

عنــر التفكــر والتأمــل :تتمثــل يف مســاعدهتم

التدريســية بــن املعلــات الــايت ســنوات خربهتــن

ثاني ًا /املعلامت:

 10 – 5ســنوات حــول (القــراءة  ،عنــر الكتابــة،

الطــاب عــى التنبــؤ باألفــكار املســتقبلية

مــن  5 – 1ســنوات والــايت ســنوات خربهتــن مــن

عنــر القــراءة :تتمثــل يف حثهــن الطالبــات عــى

التفكــر والتأمــل ) ،لصالــح مفــردات عينــة الدراســة

عنــر الكتابــة :تتمثــل يف جعلهــن الطالبــات

 10 – 5ســنوات ،وأظهــرت النتائــج أيضــ ًا وجــود

ممارســة القــراءة الناقــدة.

يمــرن بخــرات علميــة عمليــة والطلــب منهــن
الكتابــة عنهــا.

مــن معلــات الدراســة الــايت ســنوات خربهتــن مــن
فــروق دالــة إحصائيــ ًا عنــد مســتوى  0.01فأقــل
بــن مفــردات عينــات الدراســة الــايت ســنوات
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واملعلــات إلكرتونيــ ًا عــن طريــق موقــع

خربهتــن مــن  5 – 1ســنوات ومفــردات عينــات

إلكــروين لالســتفادة مــن تلــك الدراســات.

الدراســة الــايت ســنوات خربهتــن مــن 10 – 5

ســنوات حــول ( عنــر املحادثــة واالســتامع )،

املقرتحات :

لصالــح املعلــات الــايت ســنوات خربهتــن مــن 5

1 .إجـــراء دراســـات وبحـــوث عـــن عنـــارص

–  10ســنوات ،وجــود فــروق دالــة إحصائيــ ًا عنــد

التعلـــم النشـــط يف املرحلتـــن االبتدائيـــة

مســتوى  0.05فأقــل بــن الــايت ســنوات خربهتــن

واملتوســـطة ،للبنـــن والبنـــات.

مــن  5 – 1ســنوات والــايت ســنوات خربهتــن مــن 5

2 .إجـــراء املزيـــد مـــن الدراســـات والبحـــوث

–  10ســنوات حــول (القــراءة ،والكتابــة ،والتفكــر

حـــول إســـراتيجيات التعلـــم املختلفـــة يف

والتأمل)لصالــح املعلــات الــايت ســنوات خربهتــن

مـــدارس البنـــن والبنـــات.

مــن  10 – 5ســنوات ،ووجــود فــروق دالــة إحصائيـ ًا

عنــد مســتوى  0.01فأقــل بــن مفــردات عينــات
الدراســة الــايت ســنوات خربهتن مــن  5 – 1ســنوات
ومفــردات عينــات الدراســة الــايت ســنوات خربهتــن

املصادر واملراجع:

مــن  10 – 5ســنوات حــول (عنــر املحادثــة

ً
أوال /املراجع العربية:

واالســتامع ) ،لصالــح املعلــات.

التوصيات:

تويص هذه الدراسة بام ييل :

1 .إقامـــة الـــدورات التدريبيـــة للمعلمـــن
واملعلـــات ختتـــص بإســـراتيجية التعلـــم

النشـــط يف كل مراحـــل التعليـــم العـــام.

2 .العنايــة بإســراتيجيات التدريــس وتصميــم
املناهــج بــا يتــاءم مــع تطــور التعليــم.

3 .حــر الدراســات والبحــوث املتعلقــة بالتعلــم
النشــط وإســراتيجياته وإتاحتهــا للمعلمــن

إبراهيــم ،هــدى عصــام الديــن1437( .هـــ) .فعاليــة
إســراتيجيات التعلــم النشــط يف التحصيــل الــدرايس
ملــادة علــم االجتــاع لــدى طــاب املرحلــة الثانويــة.
جملــة القــراءة واملعرفــة. )190 ( ،
أبومحــزة ،عيــد جــال 2017/4/11(.م) .مفهــوم اإلعاقــة
الســمعية تاريــخ االطــاع  2017/12/3مــن املوقــع
اإللكــروين. /http://www.gulfkids.com/ar :
األكــوع  ،فضــل2016( .م) .أثــر اســتخدام إســراتيجيات
التعلــم النشــط يف تدريــس مقــرر األجهــزة الطبيــة عــى
حتصيــل طلبــة املســتوى الرابــع هندســة طبيــة حيويــة
بجامعــة العلــوم والتكنولوجيــا اليمنيــة .املجلــة العربيــة
لضــان اجلــودة يف التعليــم اجلامعــي .)24( 9،
األلبــاين ،حممــد نــارص .صحيــح اجلامــع  ،حديــث رقــم :
.1838
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بــن النظريــة والتطبيــق .عــان :دار الــروق للنــر
والتوزيــع. .
احلــريب ،عبيــد بــن مزعــل عبيــد2017( .م) .درجــة ممارســة
معلمــي الرياضيــات باملرحلــة االبتدائيــة مهــارات
التعلــم النشــط داخــل غرفــة الصــف .جملــة تربويــات
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الرشــيدي ،دالل حممــد ؛ املســاعيد  ،جودت أمحــد2015( .م).
درجــة ممارســة معلمــي املرحلــة االبتدائيــة يف دولــة
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الرقيــب ،ســعيد حممــد عبدالرمحــن2010( .م) .تقويــم
مهــارات الكتابــة يف اللغــة العربيــة للصفــوف الثالثــة
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(2013م) .درجــة تطبيــق معلــات ريــاض األطفــال
لعنــارص التعلــم النشــط يف دولــة الكويــت  .جملــة
دراســات العلــوم الرتبويــة  .)4( 40عــان :األردن.
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َّ ُّ التَّحصيل األكادميي:مصعب بن مطلق العنزي
.......للطالب املعلِّم (ختصُّص التَّربية اإلسالمية) وعالقته باألداء التَّدريسي

)(تخصص التَّربية اإلسالميَّة
األكاديمي للطَّالب المعلِّم
التَّحصيل
ُّ
ُّ
األكاديمي
يسي من وجهة نظر المشرف
ِّ
ِّ وعالقته باألداء التَّدر
)*( مصعب بن مطلق العنزي

َّ جامعة الحدود
الشماليَّة

)هـ1439/12/29  وقبل للنشر يف،هـ1439/8/15 (قدم للنشر يف
 وكش ــف الف ــروق يف، بأدائه ــم التدري ــي، ه ــدف البح ــث إىل دراس ــة عالق ــة التحصي ــل األكاديم ــي للط ــاب املعلم ــن يف قس ــم الدراس ــات اإلس ــامية: ملخ ــص البح ــث
: ه ــي،) أبع ــاد ل ــأداء التدري ــي5(  ضم ــت، ع ــر تطبي ــق بطاق ــة مالحظ ــة م ــن تصمي ــم الباح ــث،التحصي ــل األكاديم ــي واألداء التدري ــي هل ــم يف ض ــوء متغ ــر اجلن ــس
 وتوصل ــت النتائ ــج.) طالب ــة17() طال ًب ــا و42(  منه ــم،) طال ًب ــا وطالب ــة يف املس ــتوى الثام ــن59(  ع ــى عين ــة ش ــملت،) التأم ــل، التقوي ــم، إدارة الص ــف، التنفي ــذ،(التخطي ــط
 وم ــا ب ــن التحصي ــل األكاديم ــي يف امل ــواد، واألداء التدري ــي، م ــا ب ــن التحصي ــل األكاديم ــي يف م ــواد التخص ــص،إىل ع ــدم وج ــود عالق ــة ارتباطي ــة ذات دالل ــة إحصائي ــة
 ك ــا. واألداء التدري ــي، وم ــا ب ــن التحصي ــل األكاديم ــي ال ــكيل، واألداء التدري ــي، وم ــا ب ــن التحصي ــل األكاديم ــي يف م ــواد اإلع ــداد الع ــام، واألداء التدري ــي،الرتبوي ــة
كش ــفت النتائ ــج ع ــن ع ــدم وج ــود ف ــروق ذات دالل ــة إحصائي ــة م ــا ب ــن اجلنس ــن يف التحصي ــل األكاديم ــي مل ــواد التخص ــص وم ــواد اإلع ــداد الرتب ــوي وم ــواد اإلع ــداد
. بين ــا توصل ــت الدراس ــة إىل وج ــود ف ــروق ذات دالل ــة إحصائي ــة م ــا ب ــن اجلنس ــن يف األداء التدري ــي لصال ــح اإلن ــاث. والتحصي ــل ال ــكيل،الع ــام
. الرتبية اإلسالمية، الطالب املعلم، األداء التدرييس، التحصيل األكاديمي:كلامت مفتاحية
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Academic Achievement of Teachers Studying Islamic Course and its
Relationship to Teaching Performance from Supervisor’s Viewpoint
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Abstract:: The study aimed at investigating the relationship between academic achievement of teachers opting for Islamic Studies and their teaching performance.
It also tries to find out the differences between their academic achievement and teaching performance in the light of gender variable. The study used a note card
designed by the researcher comprising 5 dimensions of teaching performance, namely planning, implementation, class management, evaluation and meditation.
It is used on a sample that included 59 level eight male and female students: 42 male students and 17 female students. The results concluded that there is no
statistically significant correlation between academic achievement in the subjects of specialization, teaching performance and academic achievement in educational
subjects and teaching performance. Further, there is no statistically significant correlation between academic achievement in general preparation subjects, teaching
performance, and overall academic achievement and the academic performance. The results also revealed the absence of statistically significant differences
between the males and females in the academic achievement of specialization subjects, educational preparation materials, general preparation materials, and total
achievement. The study also found that there are statistically significant gender differences in teaching performance in favor of the females.
Keywords: Academic achievement - Teaching Performance – Teachers opting for higher qualification - Islamic Education.
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مقدمة:

حتقيــق عــدة معايــر ،تتمثــل يف أن يكــون الطــاب

يعــد املعلــم العنــر األكثــر أمهيــة يف أي نظــام

املقبولــن يف كليــات الرتبيــة مــن ذوي الرغبــة بمهنــة

بانتقائــه ،ومــن ثــم إعــداده ،وتأهيلــه؛ ليكــون

دراســتهم فــر َة إعدادهــم للتعليــم ،وأن متتلــك هــذه

تعليمــي ،لــذا هتتــم األنظمــة التعليميــة املتميــزة
ـادرا عــى ممارســة مهامــه التدريســية ،بــكل جــدارة
قـ ً
واقتــدار .كــا أن حتســن نوعيــة التعليــم تعتمــد قبــل

كل يشء عــى املعلمــن أكثــر مــن اعتامدهــا عــى
التنظيــم ،واإلدارة ،واملبــاين الصاحلــة ،واإلمكانــات

املاديــة املتاحــة ،واملناهــج املخ َّططــة؛ فبــدون املعلــم
واملؤهــل تأهيــ ً
ا كاف ًيــا ،تفقــد
امل َعــدِّ إعــدا ًدا ج ِّيــدً ا،
َّ

هــذه العوامــل أمهيتهــا (الكــوري2004 ،م).

التعليــم ،وأن يكونــوا قادريــن عــى اإلفــادة مــن
الكليــات ملــكات تدريســية متخصصــة متمكنــة مــن

مادهتــا العلميــة ،وأدائهــا التدريــي ،مــا جيعــل مــن
الــروري رفــد برامــج إعــداد املعلمــن ببعــض
التقنيــات احلديثــة يف جانبــي اإلعــداد ،والتدريــب؛

متاشــ ًيا مــع التطــور التقنــي احلــادث (العيســاوي،
2015م).

وتوضــح دراســة )َّ (Mohanty, 2000
أن أداء

واســتنا ًدا إىل مــا تشــر إليــه الدراســات ،مــن َّ
أن
ٍ
بنســبة تقــرب
ــر يف تكويــن املتع ِّلــم
دور املعلــم مؤ ِّث ٌ

جــدوى أدائــه التدريــي يعتمــد عــى جمموعــة مــن

والتعليميــة األخــرى بحــوايل ( )%40مــن نســبة

مقيســا باملعــدل األكاديمــي
الدراســية التخصصيــة ً

تســتقيم مــا مل يتمتــع املعلمــون العاملــون فيهــا بكفــاءة

للطالــب املعلــم (Ahmed, Hussen, Ahmed,

مــن ( ،)%60بينــا تشــرك عنــارص العمليــة الرتبويــة،

التأثــر ،وعليــه؛ فــإن العمليــة الرتبويــة ،والتعليميــة ال

عاليــة (عبــد اهلل2013 ،م).

املعلــم هــو أهــم املدخــات يف جمــال التعليــم ،وأن

العوامــل ،منهــا التأهيــل ،كــا يــأيت إتقــان املقــررات

تأثــرا يف اإلعــداد املهنــي
يف مقدمــة أكثــر العوامــل
ً
) ،Ahmed & Ud Din, 2012مــا يؤكــد أمهيــة العناية

ويتَّصــف املعلــم الكــفء بامتــاك كفايــات

بتأهيــل الطالــب املعلــم يف ختصصــه ،الــذي يدرســه يف

إحــداث كل تقــدم تعليمــي متميــز؛ فهــو مفتــاح

ـرا مــع هــذا التوجــه ،اهتــم قســم الدراســات
وسـ ً

ـول عليــه
شــخصية ،وفنيــة ،ومهنيــة ،جتعــل مــن املعـ َّ
أي نظــام تعليمــي يســعى إىل حتقيــق معايــر عاليــة
التنافســية ،واجلــودة (نصــار2017 ،م).

مؤسســات إعــداد املعلمــن.

اإلســامية ،يف كليــة الرتبيــة ،بجامعــة احلــدود

الشــالية ،بتضمــن خطتــه الدراســية إلعــداد الطــاب

ومــن الــازم لضــان بلــوغ مؤسســات إعــداد

املعلمــن امللتحقــن بالقســم ،مــا جمموعــة ()128

ذوي كفايــة عاليــة يف األداء التدريــي ،العمــل عــى

الدراســية التخصصيــة؛ أي مــا نســبته ( ،)%68يف

املعلمــن أهدافهــا ،التــي تنطــوي عــى إعــداد معلمني

ســاعة دراســية ،منهــا ( )87ســاعة للمقــررات
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حــن يــدرس الطالــب ( )11ســاعة دراســية يف

وإتقــان املقــررات التخصصيــة ،والقــدرة العقليــة

فيوجــه لدراســة مقــررات الســنة
تبقــى يف ســاعات؛ َّ

عوامــل أخــرى خارجيــة؛ كبيئــة الصــف ،والعالقــات

املجــال الرتبــوي؛ أي مــا نســبته ( ،)%8.6ومــا
التحضرييــة ،والثقافــة العامــة؛ أي ( )30ســاعة

دراســية ،بنســبة (.)%23.4

ويتضــح ،وفــق النســب املشــار إليهــا ،تركيــز هــذه

اخلطــة الدراســية عــى إكســاب الطالــب املعلــم املعرفة

العامــة (الــذكاء) ،ونمــط الشــخصية ،إضافــة إىل

مــع كل مــن الطــاب ،والزمــاء ،وأوليــاء األمــور،
وزيــادة العــبء التدريــي ،وانخفــاض األجــور،

وتــدين مســتوى التقديــر املجتمعــي.
خلفية البحث:

ـادرا ،بعــد خترجــه ،عــى أداء
التخصصيــة؛ ليكــون قـ ً

مهامــه التدريســية بــكل اقتــدار.

مــن خــال قيــام الباحــث بالبحــث يف قواعــد

ويشــر األدب الرتبــوي إىل أن ثمــة عوامــل مؤثــرة

البيانــات العربيــة ،واألجنبيــة حــول العالقــة مــا

وجــود فــروق فيــا بينهــم ،ومــن أهــم تلــك العوامل:

التدريــي ،الحــظ نــدرة الدراســات ،التــي هدفــت

يف التحصيــل األكاديمــي للطــاب املعلمني تــؤدي إىل
االجتاهــات نحــو مهنــة التدريــس ،والفعاليــة الذاتيــة،

والدافعيــة الذاتيــة ،وتقديــر الــذات ،وتوجهــات
ـرا.
األهــداف ،إضاف ـ ًة إىل عوامــل أخــرى أقـ َّـل تأثـ ً

بــن التحصيــل األكاديمــي للطالــب املعلــم ،وأدائــه
إىل كشــف هــذه العالقــة ،حيــث وقــف الباحــث –يف
حــدود علمــه -عــى ( )5دراســات فقــط تناولــت

هــذه العالقــة ،وجــاءت نتائجهــا متباينــة.

ويف هــذا الســياق ،أثبتت دراســة & (D’Agostino

حيــث أشــارت دراســة ) (Vecaldo, 2017إىل عدم

للطــاب املعلمــن يف برنامــج إعــداد املعلمــن عــى

األداء املهنــي ،واألداء األكاديمــي للمعلمــن قبــل

) Powers, 2009قــدرة املعــدل األكاديمــي الرتاكمــي
التنبــؤ بأدائهــم التدريــي؛ لوجــود عالقــة ارتباطيــة

دالــة مــا بــن معــدل الطالــب املعلــم الرتاكمــي،
وأدائــه التدريــي ،كــا أشــارت نتائــج هــذه الدراســة

إىل َّ
قــوي بمهاراتــه
ــئ
ٌّ
أن هــذا املعــدل الرتاكمــي من ِّب ٌ
التدريســية.

وجــود عالقــة ارتباطيــة دالــة مــا بــن أبعــاد مــؤرشات
اخلدمــة يف املرحلــة االبتدائيــة ،عــدا مــؤرش اخلدمــة
املجتمعيــة ،حيــث ُو ِجــدَ ْت عالقــة ارتباطيــة ســالبة

دالــة عــى أدائهــم األكاديمــي ،وتوصلــت دراســة
مطــر وبريــح (2013م) إىل عــدم وجــود عالقــة ذات
داللــة إحصائيــة مــا بــن األداء التدريــي واملعــدل

ويشــر األدب الرتبــوي يف هــذا اجلانــب ،إىل

األكاديمــي الرتاكمــي للطــاب املعلمــن ،كــا

املعلــم ،منهــا عوامــل داخليــة؛ كاالســتعداد ،واالجتاه،

إىل أن العالقــة مــا بــن املعــدل الرتاكمــي للمعلمــن

جمموعــة عوامــل مؤثــرة يف األداء التدريــي للطالــب

توصلــت دراســة رواقــه وحممــود والشــبيل (2005م)
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حديثــي التخــرج ،وأدائهــم التدريــي غــر دالــة
إحصائ ًّيــا.

وعىل الضد من ذلك ،توصلت دراسة (D’Agostino

ـف أداؤهــم التدريــي ،رغــم ارتفــاع معــدالت
َض ُعـ َ
حتصيلهــم األكاديمــي الرتاكمــي.
مشكلة البحث:

) & Powers, 2009إىل وجود عالقة ارتباطية دالة،

مقيسا باملعدل األكاديمي،-ما بني األداء األكاديمي
ً
واألداء التدرييس ،كام أشارت إىل َّ
أن األداء األكاديمي

منبئ قوي باملهارات التدريسية ،كام أشارت دراسة

تأسيســا عــى مــا ســبق ،يمكــن حتديــد مشــكلة
ً

البحــث يف حمــاول اإلجابــة عــن التســاؤالت التاليــة:
1.هــل توجــد عالقــة ارتباطيــة دالــة إحصائ ًّيــا

( )Diaz,2015إىل وجود عالقة ارتباطية دالة

مــا بــن متوســطي التحصيــل األكاديمــي

إحصائ ًيا ما بني األداء التدرييس ،والتحصيل األكاديمي

(مقيســا باملعــدل األكاديمــي الرتاكمــي)
ً
(مقيســا باســتجابة املــرف
واألداء التدريــي
ً

للمعلمني املبتدئني.

ويتضــح ممــا ســبق عرضــه ،وجــود تناقــض مــا بــن

نتائــج الدراســات؛ إذ أشــارت دراســتا ;(Diaz, 2010

األكاديمــي) للطــاب املعلمــن يف قســم

مقيســا
ارتباطيــة دالــة بــن التحصيــل األكاديمــيً ،

الشــالية؟

الدراســات اإلســامية بجامعــة احلــدود

)D’Agostino & Powers, 2009إىل وجــود عالقــة

-

باملعــدل الرتاكمــي ،واألداء التدريــي ،يف حــن
أشــارت دراســة ) ،(Vecaldo et al, 2017ودراســة
مطــر وبريــح (2013م) ،ودراســة رواقــة وآخريــن

أ-

(2005م) إىل عــدم وجــود عالقــة ارتباطيــة دالــة مــا
بــن هذيــن املتغرييــن.

ومــن هنــا ،ظهــرت حاجــة إىل إجــراء مثــل

وينبثـــق مـــن هـــذا التســـاؤل

الرئيـــس التســـاؤالت الفرعيـــة
ا لتا ليـــة :

هــل توجــد عالقــة ارتباطيــة
دالــة إحصائ ًّيــا مــا بــن درجــات
الطــاب يف التحصيــل األكاديمــي
يف

هــذا البحــث؛ كمحاولــة حلــل هــذا التناقــض،

شــجع عــى القيــام هبــا ،مــا الحظــه الباحــث أثنــاء

مــواد

ا لتد ر يــي ؟

عملــه؛ كمــرف أكاديمــي عــى طــاب الدراســات

التخصــص

واألداء

ب -هــل توجــد عالقــة ارتباطيــة دالــة
إحصائ ًّيــا مــا بــن درجــات الطــاب يف

اإلســامية يف الرتبيــة امليدانيــة ،مــن وجــود متيــز يف

التحصيــل األكاديمــي يف املــواد الرتبوية

األداء التدريــي للطــاب ذوي معــدالت حتصيــل

واألداء التدرييس؟

أكاديمــي تراكمــي منخفضــة ،يف حــن وجــد مــن
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أمهية البحث:

ج -هــل توجــد عالقــة ارتباطيــة دالــة
إحصائ ًّيــا مــا بــن درجــات الطــاب يف

من املؤ َّمل؛ كأمهية للبحث ،أن يفيد يف اآليت:

التحصيــل األكاديمــي يف مــواد اإلعــداد

د-

253-235

1 .التوصــل إىل نتيجــة علميــة لتحديــد مســتوى
العالقــة مــا بــن التحصيــل األكاديمــي

العــام واألداء التدريــي؟

هــل توجــد عالقــة ارتباطيــة

للطالــب املعلــم ،وأدائــه التدريــي ،بــا

التحصيــل األكاديمــي الــكيل واألداء

الســابقة ،وبخاصــة الدراســات العربيــة عــى

يســاهم يف حــل تناقــض نتائــج الدراســات

دالــة إحصائ ًّيــا مــا بــن درجــة

ندرهتــا.

ا لتد ر يــي ؟

2.هــل توجــد فــروق دالــة إحصائ ًّيــا مــا

2 .تقديــم املعلومــات الالزمــة للمختصــن

(مقيســا باملعــدل األكاديمــي
األكاديمــي
ً

اخلاصــة بربامــج كليــة الرتبيــة ،التــي تعنــى

بــن متوســطي اجلنســن يف التحصيــل

القائمــن عــى تطويــر اخلطــط الدراســية

الرتاكمــي)؟

بتأهيــل ،وتدريــب الطــاب املعلمــن؛ يف

3.هــل توجــد فــروق دالــة إحصائ ًّيــا مــا بــن

ســبيل تطويــر أدائهــم التدريــي.
ٍ
توصيــات ،يف ضــوء
3 .مــا يســفر عنــه مــن

متوســطي اجلنســن يف األداء التدريــي

(مقيســاباســتجابةاملــرفاألكاديمــي)؟
ً

مــا يتوصــل إليــه مــن نتائــج ،بــا يمكــن أن
يســاهم يف تطويــر مســتوى التمكــن التدريــي

أهداف البحث:

للطــاب املعلمــن.

استهدف البحث احلايل ما ييل:

حدود البحث:

1 .الكشف عن وجود عالقة ارتباطية دالة

إحصائ َّيا ما بني متوسطي التحصيل األكاديمي

للطالب املعلمني يف قسم الدراسات اإلسالمية،
وأدائهم التدرييس.

احلــدود الزمانيــة واملكانيــةُ :أ ْج ِــر َي البحــث

يف الفصــل الــدرايس الثــاين ،مــن العــام اجلامعــي

1439/1438هــــ ،عــى الطــاب املعلمــن،

2 .الكشــف عــن الفــروق بــن اجلنســن يف

والطالبــات املعلــات املســجلني يف التدريــب

3 .الكشــف عــن الفــروق بــن اجلنســن يف

اإلســامية يف كليــة الرتبيــة واآلداب ،بجامعــة

التحصيل األكاديمي.
األداء التدريــي.

امليــداين ،بحســب خطــة قســم الدراســات
احلــدود الشــالية.
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-احلــدود املوضوعيــة :يقتــر قيــاس األداء

التدريــي للطــاب املعلمــن عــى ( )5أبعــاد ،كــا

يف بطاقــة املالحظــة ،التــي أعدهــا الباحــث ،وتشــمل
كفايــات( :التخطيــط ،التنفيــذ ،التقويــم ،إدارة
الصــف ،التأمــل).

مصطلحات البحث:

تبنّــت الدراســة ،التَّعريفــات اإلجرائ َّيــة التَاليــة

ملصطلحاهتــا:

-

أوال :العوامـــل املؤثـــرة يف التحصيـــل

األكاديمـــي للطالـــب املعلـــم:

يشــغل موضــوع التحصيــل األكاديمــي اهتــام

املجتمعــات ،واملؤسســات ،واألفــراد ،ومــن ذلــك
البحــث يف العوامــل ،التــي تــؤدي إىل وجــود فــروق
يف التحصيــل األكاديمــي ،بــن األفــراد ،وهــي عوامل

مههــا مــا يــي:
كثــرة ،ومتنوعــة ،مــن أ ِّ
 )1االجتاه نحو مهنة التدريس:

يعــد االجتــاه الــذي يتشــكل لــدى الطالــب

 )1التحصيــل األكاديمــي« :النســبة املئويــة

املعلــم أثنــاء إعــداده ملهنــة التدريــس عامـ ً
ا مؤ ِّثـ ًـرا يف

يف مــواد التخصــص ،واإلعــداد الرتبــوي ،واإلعــداد

يف إقبالــه عــى التعلــم ،ويدفــع بــه نحــو التقــدم يف
التحصيــل املعــريف ،وجيعلــه أكثــر إقبــاالً عــى املــادة

ملتوســط درجــات التحصيــل األكاديمــي للطالــب
العــام خــال ســنوات دراســته».

مســتوى حتصيلــه األكاديمــي؛ إذ يؤثــر ذلــك االجتــاه

 )2األداء التدريــي« :الدرجــة التــي حيصــل

التــي يدرســها ،مــا جيعــل هلــذا االجتــاه اإلجيــايب قيمـ ًة؛

ضــوء اســتجابة املــرف األكاديمــي -أو املرشفــة

وأشــارت دراســة ) ،(Alkhateeb, 2013التــي

علهــا الطالــب املعلــم -أو الطالبــة املعلمــة -يف
األكاديميــة -عــى مقيــاس األداء التدريــي ،الــذي

أعــده الباحــث ،ويضــم ( )5أبعــاد( :التخطيــط،

التنفيــذ ،التقويــم ،إدارة الصــف ،التأمــل الــذايت)».

اإلطار النظري:

يتنــاول الباحــث يف هــذا اإلطــار ُك ًّ
ال مــن العوامــل

املؤثــرة يف التحصيــل األكاديمــي للطالــب املعلــم،

والعوامــل املؤثــرة يف األداء التدريــي للمعلــم بشــكل

عــام.

فيشــعر بســهولتها ،ومتعتهــا.

هدفــت إىل دراســة اجتاهــات الطــاب املعلمــن يف

كليــة الرتبيــة نحــو مهنــة التدريــس يف قطــر ،إىل أن

لــدى أفــراد الدراســة اجتاهــات إجيابيــة متوســطة

نحــو التدريــس؛ كمهنــة ،وأن هــذا االجتــاه أثــر
أيضــا يف التحصيــل األكاديمــي لدهيــم ،وبالتــايل،
ً

يكــون تشــكيل االجتاهــات اإلجيابيــة لــدى الطــاب

املعلمــن أثنــاء مرحلــة إعدادهــم املهنــي ذا قيمــة يف
التنبــؤ بتحصيلهــم األكاديمــي (املجيــدل والرشيــع،

2012م).

ودعمــت نتائــج دراســة & (Bartan, Oksal
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) Sevi, 2013مــا ســبق ،حيــث أكــدت عــى وجــود

الــذايت) ،وعاطفــة الفاعليــة يف اإلجــراءات (الكفاءة)،

املعلمــن وحتصيلهــم األكاديمــي.

عنــد االخريــن يف بيئــة الفــرد (االرتبــاط)(Ryan & .

عالقــة ارتباطيــه إجيابيــه مــا بــن اجتاهــات الطــاب

إضافـ ًة إىل توفــر االهتــام العــايل ،الــذي خيتلــف عنــه

)Deci, 2000, b

 )2الفعالية الذاتية:

وأهــم مــا يميــز هــذه النظريــة ،عــن النظريــات

يشــر عديــدٌ مــن الدراســات إىل أن الفعاليــة

األخــرى ،التــي تفــر الدافعيــة ،أهنــا تــرى الدافعيــة

عــى إكــال املهــام املوكلــة إليهــم بنجــاح ،تؤثــر يف

أيضــا؛ إذ يشــر & (Deci
فحســب ،بــل يف النــوع ً

الذاتيــة ،التــي هــي معتقــدات األفــراد حــول قدراهتــم
املجهــود املبــذول ،واملثابــرة ،ووضــع األهــداف،

مفهو ًمــا متعــدد األبعــاد ،ال تتغــر يف املســتوى
) Ryan ,1995,1991إىل أن هنــاك ( )3أنــواع مــن

ثــم التحصيــل األكاديمــي(Liem, Lan & .
ومــن َّ

الدافعيــة ،هــي :الدافعيــة الداخليــة ،والدافعيــة

نتائــج دراســة(Castro, Villarreal, Guerra, Sass,

وتشــر الدافعيــة الداخليــة إىل املشــاركة يف أي

)Nie, 2008; Devonport & Lane, 2006وأكَّــدت
)& Hseih, 2014ذلــك ،بإشــارهتا إىل وجــود عالقــة

ارتباطيــة إجيابيــة مــا بــن الفعاليــة الذاتيــة األكاديميــة
مــن جهــةٍّ ،
وكل مــن الدافعيــة األكاديميــة ،واالجتــاه

نحــو التدريــس ،والتحصيــل األكاديمــي ،مــن جانــب
ــا قبــل اخلدمــة ،يف تركيــا.
آخــر ،لــدى ( )251مع ِّل ً
 )3الدافعية الذاتية:

تعتــر الدافعيــة ،التــي هــي قــوة توجــه الســلوك

نحــو حتقيــق اهلــدف ،واحــدة مــن املفاهيــم النفســية
اهلامــة يف جمــال الرتبيــة ،وقــد تعــددت النظريــات التي
فرسهتــا؛ كنظريــة التعزيــز الــذايت ،التــي تعــد واحــدة

مــن النظريــات اجلديــدة ،واملؤثــرة يف فهــم دافعيــة
األفــراد؛ فهــي تشــر إىل أن احلافــز وراء الســلوك
الدافــع ،متم ِّثـ ٌـل يف امتــاك خــرة االختيــار (احلكــم

اخلارجيــة ،والدافعيــة غــر الواعيــة.

نشــاط؛ للمتعــة ،واالرتيــاح املســتمدَّ ين من املشــاركة،
دورا ها ًّمــا لــدى املعلــم قبــل
وتلعــب هــذه الدافعيــة ً
اخلدمــة؛ فالتدريــس مهنــة تكافــح مــن أجــل جــذب

اخلرجيــن اجلــدد ذوي الكفــاءة العاليــة ،واالحتفــاظ

هبــم ،وقــد أشــارت العديــد مــن الدراســات إىل الدور
الــذي تلعبــه الدافعيــة الداخليــة يف األداء األكاديمــي

للطــاب املعلميــــن مــا قبــل اخلدمـــة(Albrech, .

& Hapanen & Hall, 2009; Spittle, Jackson

).Casey, 2009

واعتــرت دراســة )َّ (Ariojul, 2009
أن الدافعيــة

الداخليــة للمعلمــن األتــراك مــا قبــل اخلدمــة يف

اللغــة اإلنجليزيــة أحــد مــؤرشات التنبــؤ بأدائهــم

األكاديمـ�ي ،كـما أشـ�ارت دراسـ�ة �(Eymur & Geb

) an, 2011إىل وجــود أثــر إجيــايب للدافعيــة الداخليــة
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يف التحصيــل األكاديمــي ملعلمــي مــا قبــل اخلدمــة.
 )4تقدير الذات:

األُ ُطــر النظريــة ،وعــى نتائــج األبحــاث.

وبصــــــورة أكثــر د َّقــ ًة ،يشيــــــــر& (Ames

) Arsher, 1988إىل أن أهــداف الطــاب األكاديميــة

يعــد مفهــوم تقديــر الــذات مــن أهــم املفاهيــم

تؤثــر يف التحصيــل األكاديمــي ،كــا ب َّينــت دراســة

يف تشــكيل الشــخصية ،كــا أنــه يشــكل طاقــة نفســية

العالقــة االرتباطيــة مــا بــن التحصيــل األكاديمــي،

املنبثقــة عــن مفهــوم الــذات؛ كأحــد األبعــاد املهمــة

مهمــة صنفهــا «ماســلو» يف نظريتــه ،اخلاصــة هبــرم

حســانني (2010م) ،التــي اســتهدفت كشــف

وتوجهــات اهلــدف ،إىل وجــود عالقــة ارتباطيــة

احلاجــات ،ضمــن احلاجــات العليــا املهمــة ،مــن باب
أن إشــباع هــذه احلاجــة ي ْشـ ِ
َّ
ـعر الفــرد بقيمتــه ،وبثقتــه
ُ
بذاتــه ،مــا حيفــزه ،ويدفعــه صــوب التحصيــل،

يف التحصيــل األكاديمــي؛ نظــر اهتــام الطــاب

ذات قيمــة لــه ،ولآلخريــن.

بحيــث حتركهــم دافعيــة داخليــة لالنشــغال باملهمــة؛

واإلنجــاز ،ويظهــر ذلــك يف قيامــه بأفعــال مفيــدة،

عنــد مســتوى داللــة ( ،)0.01مــا بــن درجــات
توجــه هــدف املهمــة ،ودرجاهتــم
الطــاب عــى ُب ْعــد ُّ

ذوي التوجــه نحــو هــدف املهمــة بتحــدي املهــام،

ٍ
دراســات العالقــة اإلجيابيــة
وقــد أكــدت مجلــ ُة

إذ يعتقــدون بــأن ذلــك ربــا يســاعدهم يف اإلنجــاز،

كدراســة الردعــان والصويلــح (2014م) ،ودراســة

يرضــون عنــه ،كــا تشــر دراســة (Hanna, Hanna

مــا بــن تقديــر الــذات ،والتحصيــل األكاديمــي؛
زايــد (2004م).

 )5توجهات األهداف:

بــا يكفــل هلــم احلصــول عــى إنجــاز أكاديمــي
) & Hall, 2015إىل وجــود عالقــة ارتباطيــة ،مــا بــن

توجهــات أهــداف اإلنجــاز ،والتحصيــل األكاديمــي،
لدى طالب اجلامعة.

متثــل األهــداف ،التــي اعتادهــا الطــاب يف

وينظــر بعــض الباحثــن إىل أن التحصيــل
األكاديمــي للطالــب ،مــا هــو إالَّ أحــد العوامــل

توجهــات أهــداف اإلنجــاز املتمثلــة يف (مدخــل

مــن التبايــن يف األداء التدريــي يف امليــدان ،يف حــن

مســرهتم العلميــة ،أحــد العوامــل ،التــي تــؤدي
إىل وجــود فــروق يف التحصيــل األكاديمــي ،ومتثــل

اإلتقــان ،األداء ،جتنــب اإلتقــان ،جتنــب العمــل)
أغراضــا متباينــة للمشــاركة املرتبطــة باملهــام
ً

األكاديميــة ،وقــد تــم ربطهــا بالعمليــات ،وبالنواتــج
املختلطــة املتعلقــة باإلنجــاز ،اعتــادا عــى عديـ ٍ
ـد مــن
ً

االعتياديــة ،التــي يمكــن أن تفــر نســبة بســيطة

ـض َ
آخـ ُـر إىل تأثــر األداء التدريــي بعــدد من
يشــر بعـ ٌ
العوامــل ،التــي تصاحــب األداء ،ويتأثــر هبــا ســل ًبا أو

إجيا ًبــا؛ كالرضــا الوظيفــي ،والتفــاؤل األكاديمــي،
وامتــاك إســراتيجيات فعالــة ملواجهــة ضغــوط
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املدرســة املحــي؛ إذ يــؤدي إىل التقليــل مــن دافعيــة

العمــل(Duckworth, Quinn & Seligman,.

املعلمــن ،وثانيهــا :التقديــر املجتمعــي ،حيــث يقدر

)2009

املجتمــع عمــل املعلــات مقارنــة بعمــل املعلمــن،

 -ثان ًيــا :العوامــل املؤثــرة يف األداء التدريــي

مــا يؤثــر عــى األداء التدريــي هلــم ســل ًبا ،وإجيا ًبــا،

يوضــح ) (Mohanty, 2000أن املعلمــن هــم

يؤثــر ذلــك ســل ًبا عــى أداء املعلــات.

للمعلــم:

األكثــر أمهيــة يف أي نظــام تعليمــي ،وأن أداءهــم
أهــم مدخــات جمــال التعليــم ،كــا تعتمــد جــدوى
أدائهــم التدريــي عــى الدافعيــة ،والتأهيــل،
واخلــرة ،والتدريــب ،واالســتعداد ،وعوامــل

أخــرى كثــرة.

وأشــار ) (Smith & Smith, 1994إىل أن

العوامــل الداخليــة هلــا تأثــر يف شــعور املعلمــن
أن هنــاك عوامـ َ
بالنجــاح ،كــا َّ
ـل خارجيــة ،يمكــن
أن تســاعد ،أو أن تعيــق نجــاح املعلــم؛ كزيــادة

وثالثهــا :التدخــل الســيايس غــر املــرر ،حيــث
ويــرى الباحــث أن التدخــل اخلارجــي يف عمــل

املدرســة ،وأداء املعلمــن بصفــة عامــة ،ممــا ينعكــس
عــى األداء التدريــي للمعلمــن ،ومــن صــور هــذا

يشــاهدُ مــن تدخــات بعــض قــادة
التدخــل مــا
َ

املــدارس ،وبعــض املرشفــن الرتبويــن ،فيــا يتعلــق
ٍ
درجــات ،جتعــل جمموعــة مــن الطــاب
بمنــح

تتقــدَّ م عــى أقراهنــم ،وبــا يــؤدي أحيا ًنــا إىل تأخــر

آخريــن ،أو رســوهبم ،وهــو أمــر يرفضــه املعلمــون،
ويســتاؤون منــه.

ومــن العوامــل األخــرى اخلارجيــة :ضعــف

العــبء التدريــي ،وانخفــاض األجــور ،والطالب
تأثــرا داالًّ عــى
املزعجــن؛ فهــي عوامــل تؤثــر
ً

األجــور ،وانخفــاض الــروح املعنويــة ،وانخفــاض

ذلــك األثــر الســلبي لنقــص دعــم ،ومســاندة

الفصــل الــدرايس ،وبعــض أنــاط اإلدارة املدرســية

اجتاهــات املعلمــن نحــو وظائفهــم ،يضــاف إىل

املعلمــن ،عــى أدائهــم.

وقــد تناولــت دراســة(Nadeem, Rana, Lone,

التقديــر املجتمعــي ،وزيــادة كثافــة الطــاب يف
أحاديــة اجلانــب )(Nadeem et al, 2011

ويشــر (Baumeister, Campbell, Krueger

) Maqbool, Naz & Ali, 2011حتليــل العوامــل

) & Vohs, 2003إىل أن الوضــع االجتامعــي للمعلم

البنجــاب يف باكســتان ،وأشــارت نتائــج الدراســة
ـل بشـ ٍ
ـكل ٍّ
إىل تأثــر ( )3عوامـ َ
أوهلــا :انخفــاض
دالَّ ،

حيــث يــرى أن وضعــه االجتامعــي أقــل مــن أقرانــه

املؤثــرة يف أداء املعلــات ،يف مناطــق إقليــم جنــوب

املســتوى االقتصــادي ،واالجتامعــي ملجتمــع

ُيعــد أحــد العوامــل املؤثــرة يف أدائــه التدريــي،
األطبــاء ،واملهندســن ،وبعــض املوظفــن املدنيــن،
مــا يــؤدي إىل انخفــاض التقديــر الــذايت لــه ،وهــو
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مــا يؤثــر ســل ًبا عــى أدائــه التدريــي.

وتشــر نتائــج دراســة (Ahmed, Hussain,

) Ahmed, Ahmed & Din, 2012إىل أن أكثــر
تأثــرا يف النمــو املهنــي للمعلمــن عــى
العوامــل
ً

مســتوى التعليــم العــايل يف باكســتان ،قــد متثــل يف
إتقــان املقــررات التخصصيــة ،وفاعليــة طريقــة
التدريــس ،واخلصائــص الشــخصية للمعلمــن،

واجتاهــات املعلمــن نحــو الطــاب.
منهجية البحث وإجراءاته:

اســتخدم الباحــث املنهــج الوصفــي االرتباطــي؛

ملالءمتــه طبيعــة البحــث ،املتمثلــة يف الكشــف عــن

عينــة البحــث االســتطالعية ،التــي ُأ ْج ِ
ــر َي عليهــا

تقنــن أدوات البحــث؛ فتكونــت مــن ( )28طال ًبــا،

تــم
وطالبــة ،منهــم ( )20طال ًبــا ،و( )8طالبــاتَّ ،
اختيارهــم عشــوائ ًّيا ،مــن جمتمــع البحــث.
-

أداة البحث (بطاقة مالحظة األداء التدرييس

للطالب املعلمني):

هــدف البحــث إىل حماولــة كشــف العالقــة

االرتباطيــة مــا بــن التحصيــل األكاديمــي للطــاب
املعلمــن ،يف قســم الدراســات اإلســامية بجامعــة
مقيســا باملعــدل الرتاكمــي-احلــدود الشــالية
ً
وأدائهــم التدريــي ،مــا تط َّلــب إعــداد بطاقــة

العالقــة مــا بــن التحصيــل األكاديمــي للطالــب
مقيســا باملعــدل الرتاكمــي ،وأدائــه
املع ِّلــم،
ً

امليدانيــة.

مــن خــال بطاقــة القيــاس املصممــة لذلــك.

لإلجابــة عــن أســئلة البحــث ،مســتفيدً ا مــن

مقيســا بالدرجــات ا َّلتــي حيصــل عليهــا
التدريــيً ،

-

جمتمع البحث وعينته:

تكــون جمتمــع البحــث مــن مجيــع طــاب،
َّ

وطالبــات قســم الدراســات اإلســامية يف العــام

اجلامعــي (1438/1437هـــ) ،املســجلني يف
املســتوى الثامــن ،وعددهــم ( )87طال ًبــا ،وطالبــة،

منهــم ( )62طال ًبــا ،و( )25طالبــ ًة.

وبلغــت عينــة البحــث األساســية ( )59طال ًبــا،

وطالبــة ،منهــم ( )42طال ًبــا ،و( )17طالبــة،
تراوحــت أعامرهــم مــا بــن ( )24–22ســنة ،أمــا

مالحظــة؛ لقيــاس هــذا األداء التدريــي ،يف الرتبيــة
وقــد قــام الباحــث ببنــاء هــذه األداة البحثيــة؛

الدراســات الســابقة ،التــي تناولــت املوضــوع ذاتــه،
بحيــث متثــل هــدف األداة يف قيــاس األداء التدرييس

هلــؤالء الطــاب املعلمــن.

مكونــة يف صورهتــا األوليــة مــن ()5
وجــاءت َّ

أبعــاد ،هــي( :التخطيــط ،التنفيــذ ،إدارة الصــف،

التقويــم ،التأمــل) ،بحيــث يمثــل كل بعــد مــن
األبعــاد بعــدد مــن العبــارات ،ويبــن امللحــق ()1

الصــورة األوليــة لبطاقــة مالحظــة األداء التدرييس.
ويوضــح اجلــدول ( )1األبعــاد ،والعبــارات

املمثلــة لــكل بعــد ،كــا يــي:
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الجدول (:)1
“أبعاد بطاقة مالحظة األداء التدريسي في صورتها األولية والعبارات الممثلة لكل بعد”
م

البعد

عدد العبارات الممثلة

العبارات

1
2
3
4
5

التخطيط
التنفيذ
إدارة الصف
التقويم
التأمل

9
12
5
8
7

9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
21 ،20 ،19 ،18 ،17 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10
26 ،25 ،24 ،23 ،22
34 ،33 ،32 ،31 ،30 ،29 ،28 ،27
41 ،40 ،39 ،38 ،37 ،36 ،35

-

طريقة االستجابة والتصحيح:

قــام الباحــث بتطبيــق بطاقــة املالحظــة ،عــر

رصــد قيــم األداء التدريــي للطــاب املتدربــن ،يف

ضــوء مشــاهدهتم ،يف مواقــف تدريــس حقيقيــة داخــل
صفوفهــم الدراســية ،وفــق مقيــاس ليكــرت اخلــايس

املتــدرج )5([ :تنطبــق متا ًمــا )4( ،تنطبــق )3( ،تنطبــق

-



اخلصائص السيكومرتية لألداة:

الصــدق :اســتخدم الباحــث طريقــة صــدق

املحكمــن؛ للتأكــد مــن مــدى مناســبة كل عبــارة للبعــد
الــذي تنتمــي إليه ،ومــدى مالءمتهــا من حيــث الصياغة؛

إذ تــم عــرض املقيــاس عــى جمموعــة مــن أعضــاء هيئــة
التدريــس يف قســم املناهــج وطــرق التدريــس بجامعــة

بدرجــة متوســطة )2( ،ال تنطبــق )1( ،ال تنطبــق متا ًمــا].

احلــدود الشــالية ،بلــغ عددهــم ( )5أعضــاء ،وأبــدى

مــن أعضــاء هيئــة التدريــس يف قســم املناهــج وطــرق

وقــد تركــزت مالحظاهتــم حــول إعــادة صياغــة بعــض

كــا قــام الباحــث بتدريــب إحــدى الزميــات

التدريــس -شــطر الطالبــات ،-عــى القيــام بمثــل هــذا
الــدور ،فيــا خيــص تطبيــق بطاقــة املالحظــة ،ورصــد
قيــم األداء التدريــي للطالبــات املتدربــات ،بحيــث

وضــح هلــا أهــداف الدراســة ،وأمهيتهــا ،والــدالالت
َّ
اإلجرائيــة للعبــارات حمــل املالحظــة ،والقيــاس .وقــد

تــم تصحيــح هــذا املقيــاس وف ًقــا للدرجــات ،التــي

تقابــل عباراتــه ،وحيــث إن عــدد عبــارات املقيــاس

بلــغ ( )41عبــارة؛ فعليــه تكــون الدرجــة العظمــى

عــى املقيــاس ( )205درجــات ،بينــا تكــون الدرجــة
الصغرى عىل املقياس ( )41درجة.

املحكمــون اتفاقهــم عــى انتــاء العبــارات لألبعــاد،
العبــارات ،وهــو مــا التــزم الباحــث بتنفيــذه.
 االتســاق الداخــي للبطاقــةْ :اس ـت ُْخ ِد َم معامــل
ارتبــاط بريســون؛ إلجيــاد معامــل ارتبــاط العبــارات

بالبعــد الــذي تنتمــي إليــه ،وارتبــاط العبــارات بالدرجــة
الكليــة للمقيــاس ،وارتبــاط األبعــاد بالدرجــة الكليــة

للمقيــاس؛ فأســفرت نتائــج التحليــل عــن اســتبعاد
ٍ
أي
عبــارات مل تظهــر ملعامــات ارتباطهــا داللــة عنــد ٍّ
مــن مســتويي الدَّ اللــة ( ،)0,05و(.)0,01
ويوضــح اجلــدول ( )2نتائــج حتليــل االتســاق

الداخــي لبطاقــة مالحظــة األداء التدريــي ،كــا يــي:
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الجدول (:)2
“نتائج تحليل االتساق الداخلي لبطاقة مالحظة األداء التدريسي”
البعد

م

التخطيط
التنفيذ

0,066
*0,455
*0,368
0,269
*0,368
0,100
0,240
0,148
0,201
*0,378
*0,469
*0,389
*0,372
0,140
*0405
0,227
0,221
*0,513

**0,899

التقويم

مستوى داللة (*)0,05

*0,391

**0,933
التأمل

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

0,269
0.319
0,487
**
0,122
**0,518
*0,405
0,278
*0,380
0,026
0,198
0,174
0,215
*0,370
*0,469
*0,374
*0,385
0,139
*0,418
0,252
0,238
**0,501

إدارة الصف

1
2
3

ارتباط
بالبعد
الفقرات

ارتباط
الفقرات
بالدرجة
الكلية
0,205
0,288

ارتباط البعد
بالدرجة
الكلية

البعد

م
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

ارتباط
بالبعد
الفقرات
0,165
0,074

ارتباط
الفقرات
بالدرجة
الكلية
0,171
0,032

**0,418

**0,516

**0,439
*0,374
*0,344
*0,475
*0,454
0,194
0,158
*0,393
0,176
*0,410
0,207
0,255
**0,529
0,292
*0,375
*0,380
*0,372

**0,670
*0,390
*0,369
*0,356
**0,615
0,266
0,195
**0,507
0,095
*0,482
0,058
0,072
*0,378
0,131
*0,374
*0,385
*0,357

ارتباط البعد
بالدرجة
الكلية

**0,619

0,268

**0,872

مستوى داللة (**)0.01

ويبــن اجلــدول (َّ ،)2
أن عــدد عبــارات أداة
ِّ

الدِّ راســة (بطاقــة املالحظــة) ،بعــد اســتبعاد تلــك
العبــارات ،ا َّلتــي مل تكــن ذات داللــة ،قــد بلــغ ()22

الصــورة النهائيــة لــأداة ،وجــاءت
عبــارة ،مت ِّثــل ِّ

موزعــة عــى ( )5أبعــاد.
هــذه العبــارات َّ

ويبــن اجلــدول ( )3عــدد عبــارات بطاقــة
َّ
املالحظــة يف صورهتــا النهائيــة ،موزعــة عــى
أبعادها:
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الجدول (:)3
“أبعاد بطاقة مالحظة األداء التدريسي في صورتها النهائية والعبارات الممثلة لكل بعد”
م
1
2
3
4
5

-

البعد
التخطيط
التنفيذ
إدارة الصف
التقويم
التأمل

العبارات
8 ،6 ،5 ،3
21 ،18 ،16 ،15 ،14 ،13
26 ،25 ،24
34 ،32 ،29 ،28 ،27
41 ،40 ،39 ،37

عدد العبارات الممثلة
4
6
3
5
4

ثبات أداة البحث:

تـــم حســـاب ثبـــات بطاقـــة املالحظـــة بطريقـــة

التجزئـــة النصفيـــة ،باســـتخدام معادلـــة ســـبريمان–

لتحدي ــد الف ــروق يف التحصي ــل األكاديم ــي ،واألداء
ملتغـــر النـــوع.
التدريـــي ،تب ًعـــا
ِّ
نتائج البحث ومناقشتها:

بـــراون؛ فبلـــغ معامـــل الثبـــات القيمـــة (،)0.688

ك ــا ت ــم حس ــابه باس ــتخدام معام ــل ألف ــا كرونب ــاخ؛
فبلغـــت قيمتـــه ( ،)0.734ومهـــا قيمتـــان دالتـــان

إحصائ ًّيـــا عنـــد مســـتوى الداللـــة ). (α ≤ 0.01
-

أمك ــن ع ــرض ،ومناقش ــة نتائ ــج البح ــث ،ع ــى

النح ــو الت ــايل:
•

األساليب اإلحصائية:

أفـــاد الباحـــث يف معاجلـــة البيانـــات إحصائ ًّيـــا،

م ــن أس ــاليب إحصائي ــة تناس ــب أه ــداف البح ــث،
وطبيعـــة متغرياتـــه ،وهـــي:

إجابة السؤال األول:

تـــم حســـاب معامـــات ارتبـــاط بريســـون؛
َّ

للكشـــف عـــن وجـــود أيـــة عالقـــة ارتباطيـــة
دالـــة إحصائ ًّيـــا مـــا بـــن متوســـطي التحصيـــل

مقيس ــا باملع ــدل األكاديم ــي الرتاكم ــي
األكاديم ــيً ،



املتوســـطات احلســـابية ،واالنحرافـــات

(م ــواد التخص ــص ،امل ــواد الرتبوي ــة ،م ــواد اإلع ــداد



معامـــل ارتبـــاط بريســـون؛ لتحديـــد

باس ــتجابة امل ــرف األكاديم ــي ،للط ــاب املعلم ــن

التحصيـــل األكاديمـــي ،واألداء التدريـــي.

الش ــالية ،وج ــاءت النتائ ــج ك ــا يوضحه ــا اجل ــدول

املعياريـــة.

مســـتوى الداللـــة للعالقـــة االرتباطيـــة مـــا بـــن


اختب ــار  T-Testملتوس ــطني غ ــر مرتبط ــن؛

مقيســـا
العـــام ،الـــكيل) ،وبـــن األداء التدريـــيً ،

يف قســـم الدراســـات اإلســـامية بجامعـــة احلـــدود
()4؛ كالتـــايل:
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الجدول (:)4
“قيمة معامل ارتباط بيرسون ومستوى الداللة للعالقة االرتباطية بين درجات التحصيل األكاديمي واألداء التدريسي”
م

المتغيران

قيمة معامل ارتباط بيرسون

مستودى الداللة

1

التحصيل األكاديمي (مواد التخصص) ،األداء التدريسي

0.046

0,731

2
3
4

0.068التحصيل األكاديمي (المواد التربوية) ،األداء التدريسي
0.088التحصيل األكاديمي (المواد العامة) ،األداء التدريسي
0.041التحصيل األكاديمي (الكلي) ،األداء التدريسي
مستوى داللة (*)0,05

0.610
0,508
0.760
مستوى داللة (**)0.01

وتشــر القيــم اإلحصائ َّيــة يف اجلــدول ( )4إىل عــدم

أمــا انخفــاض دافعيتهــم اخلارجيــة؛ فيمكــن عــزوه

بــن التحصيــل األكاديمــي ،يف أي مــن فئاتــه ،وكل ًّيــا،

باســتثناء درجــات األداء ،التــي مل تعــد -مــن وجهــة نظــر
ـرا هلــم ،حيــث اعتــاد كثــر منهــم
الباحــث -حم ِّفـ ًـزا كبـ ً

وجــود أيــة عالقــة ارتباطيــة ذات داللــة إحصائيــة ،مــا

وبــن األداء التدريــي.

إىل عــدم وجــود نظــام للحوافــز يدفــع هبــم نحــو التميــز،

وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا توصلت إليــه دراســة ٍّ
كل

احلصــول عــى تقديــرات عاليــة ،ال تعــر عــن الواقــع

ورواقــه وآخريــن (2005م) ،يف حــن خالفــت هــذه

أمــا عامــل التدريــب؛ فــرى الباحــث؛ كمــرف

مــن ) (Vecaldo et al, 2017ومطــر وبريــح (2013م)،
النتيجــة مــا توصلــت إليــه دراســتا )،(Diaz, 2015
و).(D’Agostino & Power, 2009

الفعــي لــأداء.

أكاديمــي ضعــف توفــر مقومــات البيئــة الداعمــة
واملســاندة لــدى مــدارس التدريــب ،حيــث يكتفــي املعلــم

ويعــزو الباحــث هــذه النتيجــة إىل مــا أشــارت إليــه

الرســمي؛ كمعلــم متعــاون ببعــض التوجيهــات ،التــي ال

عــى عوامــل كثــرة؛ كالتدريــب ،والدافعيــة ،التــي تعنــي

تعلمهــا نظر ًّيــا ،وهــي مهــارات حيتــاج إتقاهنــا إىل فهــم،

دراســة ) (Mohanty, 2000مــن اعتــاد األداء التدريــي
مســتوى ثقــة الطالــب املعلــم يف قدرتــه عــى النجــاح يف
أداء املهــام املوكلــة إليــه ،وهــي دافعيــة تعتمــد داخليــة

أم خارجيــة عــى كفاءتــه الذاتيــة .وتبــدو هــذه الكفــاءة
الذاتيــة منخفضــة لــدى الطــاب املعلمــن ،وهــو ما ملســه

الباحــث؛ كمــرف تعليمــي عــى كثــر منهــم ،ويظهــر
هــذا االنخفــاض يف أشــكال متعــددة ،منهــا انخفــاض

مســتوى محاســتهم ،مــا انعكــس ســل ًبا عــى مســتوى
دافعيتهــم التدريســية.

تســاعد الطالــب املعلــم عــى التمكــن مــن املهــارات التــي
وتطبيــق عمليــن ،مــا أضعــف كفاءهتــم الذاتيــة ،وخفــض

مســتويات محاســتهم ،ودافعيتهــم نحــو التميــز التدريــي.

ويشــر الباحــث إىل أن بعــض مــدارس التدريــب
تتعامــل مــع املعلــم الطالــب؛ بوصفــه مع ِّلـ ًـا رســم ًّيا مــن
حيــث احلقــوق ،والواجبــات ،وهــو مــا خيالــف مــا جيــب

أن تكــون عليــه العالقــة مــا بــن مدرســة التدريــب ،وهــذا
الطالــب املعلــم ،الــذي هــو يف مرحلــة املامرســة األوىل،

مــا يعنــى رضورة ختفيــف العــبء التدريــي عنــه ،مقابــل
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تكثيــف جهــود تطويــر مهاراتــه التدريســية ،وكفاءتــه

أدائــه التدريــي بتغذيــة راجعــة آنيــة ،ومســتمرة ،وهــي

وممــا يدعــم الفهــم الســابق قــر فــرة املشــاهدة

التدريــب ،رغــم وجــود معلــم متعــاون تنــص الئحــة

يف متابعــة ،وتوجيــه اجلهــد التدريــي للطالــب املعلــم ،مــا

الطالــب املعلــم ،كلــا كانــت هنــاك حاجــة إىل ذلــك.

املهنيــة.

بدايــة برنامــج التدريــب ،وضعــف جدّ يــة املعلــم املتعــاون

جيعــل هــذا املتــدرب يقــع يف حــرج مهنــي كبــر؛ نتيجــة

أدوار مهمــة ،لكنهــا غائبــة عــن واقــع معظــم مــدارس
مهامــه عــى وجــوب تقديــم الدعــم ،واملســاندة إىل هــذا

ضعــف قدرتــه عــى األداء اجليــد ملــا جيــب عليــه القيــام

بــه مــن مهــام ،وأدوار متنوعــة ،ومتكاملــة يف ضــوء طبيعــة

مهنتــه ،أو ختصصــه األكاديمــي.

•

إجابة السؤال الثاين:

تــم بحــث الفــروق الدالــة إحصائ ًّيــا ،مــا بــن

مقيســا
متوســطي اجلنســن يف التحصيــل األكاديمــيً ،

حيســن
ويقــع هــذا التقصــر يف مقابــل أنــه كان ُ

باملعــدل األكاديمــي الرتاكمــي (مــواد التخصــص،

فــرص النمذجــة يف اكتســاب مهــارات الزمــة؛ كمهــارات

باســتخدام اختبــار  T-Testملتوســطني غــر مرتبطــن،

بمدرســة التدريــب أن توفــر هلــذا املعلــم حتــت التجربــة
التخطيــط ،وإعــداد الــدروس ،وتنفيذهــا ،وتقويــم

الطــاب ،وإدارة الصــف ،إضافــة إىل أمهيــة تعاهــد

املــواد الرتبويــة ،مــواد اإلعــداد العــام ،الــكيل)،
يوضحهــا اجلــدول (،)5
وجــاءت نتائــج ذلــك ،كــا ِّ

عــى النحــو التــايل:

الجدول (:)5
« نتائج اختبار  T-Testللفروق في التحصيل األكاديمي بين الذكور واإلناث”
المتوسط
الحسابي
78.15

االنحراف
المعياري
9.27
7.98

درجة
الحرية

م

المتغير

النوع

العدد

1

مواد
التخصص

ذكور

42

إناث

17

78.46

2

المواد
التربوية

ذكور

42

74.17

9.59

إناث

17

74

8.17

3

مواد
اإلعداد العام

ذكور

42

73.46

7.62

إناث

17

70.66

6.73

ذكور
إناث

42
17

22.24
225.78
19.48
223.12
مستوى داللة (*)0,05

4

الكلي
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57

57

T-Test
0.120

0.062

الداللة
0.905

0.950

57

1.319

0.193

57

0.427

0.671

مستوى داللة (**)0.01
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وتبــن نتائــج اجلــدول ( )5عــدم وجــود فــروق
ِّ

عــدم وجــود فــروق مــا بني اجلنســن فيهــا؛ كاملســتوى

أي مــن فئاتــه (مــواد
يف التحصيــل األكاديمــي يف ٍّ

واملســؤولية التحصيليــة ،تلــك املســؤولية املتمثلــة

ذات داللــة إحصائيــة مــا بــن الذكــور واإلنــاث
التخصــص ،مــواد اإلعــداد الرتبــوي ،مــواد اإلعــداد
العــام) ،وكذلــك يف التحصيــل الــكيل ،وهــو مــا يعزوه

الباحــث إىل متاثــل العوامــل املؤثــرة يف التحصيــل

االقتصــادي ،واالجتامعــي ،واملهــارات الدراســية،
يف حضــور املحــارضات ،والقيــام بالواجبــات،
والتكليفــات.

األكاديمــي لــدى اجلنســن ،يف بيئــة البحــث،

تلــك العوامــل التــي تشــمل( :االجتــاه نحــو مهنــة
التدريــس ،الفعاليــة الذاتيــة ،الدافعيــة الذاتيــة ،تقديــر

الــذات ،توجهــات اهلــدف).

وفض ـ ً
ا عــن متاثــل اجلنســن يف العوامــل املؤثــرة

الســابقة؛ فــإن هنــاك عوامــل أخــرى يتضــح للباحــث

•

إجابة السؤال الثالث:

تــم اســتخدام اختبــار  T-Testملتوســطني غــر
َّ

مرتابطــن؛ لبحــث الفــروق الدالــة إحصائ ًّيــا مــا

مقيســا باســتجابة
بــن اجلنســن يف األداء التدريــيً ،
املــرف األكاديمــي ،ويوضــح اجلــدول ( )6نتائــج

ذلــك؛ كالتــايل:

الجدول (:)6
« نتائج اختبار  T-Testللفروق في األداء التدريسي بين الذكور واإلناث”
م

الجنس

العدد

المتوسط الحسابي

1

ذكور
إناث

42
17

58.26
86.48

االنحراف المعياري

ويبـ ِّـن اجلــدول ( )6وجــود فــروق دالــة إحصائ ًّيــا

يف األداء التدريــي ،لصالــح اإلنــاث ،وهــو مــا يعــزوه
الباحــث إىل تفــوق الطالبــات املعلــات؛ نظــر متيــز
بيئــة التدريــب امليــداين يف مــدارس الطالبــات ،مــن

حيــث املنــاخ املــدريس ،واإلمكانــات املاديــة ،مــا

انعكــس إجيا ًبــا عــى محاســة الطالبــات املعلــات ،وزاد

درجة الحرية

الداللة
T-Test
اإلحصائيَّة

57

**0.000 -6.116

16.89
13.66
مستوى داللة (*)0,05

مستوى داللة (**)0.01

مــن دافعيتهــن ،وعطائهــن التدريــي.

وتتفــق هــذه النتيجــة ،مع مــا ب َّينتــه دراســة الكوري

(2004م) ،مــن وجــود فــروق دالــة إحصائ ًّيــا مــا بــن
متوســطي درجــات الطــاب املعلمــن ،والطالبــات
املعلــات يف األداء الــكيل ملهــارات التدريــس العامــة،

لصالــح الطالبــات املعلــات.
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ملا جلهودها من أثر واضح يف مساعدته عىل

التمكن التدرييس ،واكتسابه خربات التدفق

يف ضــوء نتائــج البحــث؛ فــإن الباحــث يــويص

التدرييس .Teaching Flow

بــاآليت:

1 .رضورة عنايــة كليــات الرتبيــة ،واألقســام

مقرتحات البحث:

األكاديميــة فيهــا بالطالــب املعلــم ،مــن

يقرتح الباحث إجراء األبحاث اآلتية:

حيــث رفــع مســتوى حتصيلــه األكاديمــي،

1 .أبحــاث مماثلــة عــى األقســام األكاديميــة

وتبصــره بالعوامــل املؤثــرة يف ذلــك ،ومــن

األخــرى يف كليــات الرتبيــة؛ إذ يصعــب

هــذا مســاعدته يف بنــاء شــخصيته العلميــة

تعميــم نتائــج البحــث احلــايل يف ظــل صغــر

ذات االجتــاه اإلجيــايب نحــو مهنــة التدريــس،

حجــم عينتــه.

الواثقــة بفعاليتهــا الذاتيــة ،التــي متتلــك
توجهـ ٍ
ـات ،وأهدا ًفــا عاليــة ،حمفــزة دائـ ًـا نحــو
اإلنجــاز.

2 .أبحـــاث مماثلـــة تأخـــذ باملنهـــج املختلـــط
(الكمي-الكيف ــي) ،املس ــتند إىل االس ــتبانات،
واملقابـــات شـــبه املنظمـــة ،التـــي تعطـــي

2 .تطويــر التدريــب امليــداين للطــاب املعلمــن؛

تفســـرات أعمـــق ،وأوســـع للظاهـــرة

كمرحلــة مهمــة مــن البنــاء األكاديمــي،
وإعــادة النظــر يف كيفيــة تفعيــل أدوار ٍّ
كل مــن

املدروســـة.

هــذه األدوارمــعأدواراملــرفاألكاديمــي.

تأخــذ بالتوجهــات العامليــة احلديثــة ،يف جمــال

موحــدة،
3 .أبحــاث هتــدف إىل تطويــر أدوات َّ

املعلــم املتعــاون ،وقائــد املدرســة ،وتكامــل

تقييــم األداء التدريــي للطــاب املعلمــن.

3 .توجيــه قــادة املــدارس صــوب التعامــل مــع
متدر ًبــا حيتــاج إىل
الطالــب املعلــم؛ بوصفــه ِّ
متكينــه مــن املهــارات التدريســية ،التــي تل َّقاها

املصادر واملراجع:

نظر ًّيــا ،عــر نمذجــة األدوار ،التــي يقــوم

ً
أوال /املراجع العربية:

هبــا ،واإلفــادة مــن املعلــم املتعــاون يف ذلــك،
وعــدم تكليفــه بأعبــاء تدريســية ال تتناســب

مــع مــا يمتلكــه مــن معــارف ،ومهــارات.

4 .التأكيد عىل أمهية البيئة الداعمة داخل مؤسسات
إعداد املعلم ،أو مدارس التدريب امليداين؛

الردعــان ،دالل؛ الصويلــح ،بــدر2014( .م) .تقديــر الــذات
وعالقتــه بالتحصيــل األكاديمــي لــدى عينــة مــن طلبــة
وطالبــات كليــة الرتبيــة األساســية يف دولــة الكويــت.
جم َّلــة العلــوم الرتبويــة ،مــر.97-37 ،)3(2 ،
رواقــه ،غــازي ضيــف اهلل؛ حممــود ،يوســف ســيد؛ الشــبيل،
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المبالغة في التعليم لدى موظفي جامعة طيبة بالمدينة المنورة
علي حسين حورية (*)

جامعة طيبة
(قدم للنشر يف 1439/9/2هـ ،وقبل للنشر يف1440/2/20هـ)
ملخـــص الدراســـة:هدفت الدراســـة التعـــرف إىل درجـــة توفـــر املبالغـــة يف التعليـــم لـــدى موظفـــي جامعـــة طيبـــة باملدينـــة املنـــورة ،والتعـــرف عـــى
االختالفـــات بـــن اســـتجابات أفـــراد العينـــة يف درجـــة توفـــر املبالغـــة يف التعليـــم تبعـــ ًا ملتغـــرات الدراســـة اخلمـــس (اجلنـــس ،املؤهـــل العلمـــي ،أســـلوب
الدراس ــة ،التخص ــص ،والرتب ــة) .ت ــم اس ــتخدام املنه ــج الوصف ــي التحلي ــي ،وتكون ــت العين ــة م ــن  189ف ــرد ًا ،ت ــم اختياره ــم عش ــوائي ًا م ــن  1842ف ــرد ًا.
وق ــد أخ ــذت اس ــتجاباهتم ع ــى اس ــتبانة مكون ــة م ــن  16م ــؤرش ًا ،موزع ــة ع ــى حموري ــن( :امل ــؤرشات الوظيفي ــة ،وامل ــؤرشات الذاتي ــة) .أظه ــرت النتائ ــج
أن متوســـط توفـــر املبالغـــة يف التعليـــم لـــدى املوظفـــن بلـــغ  ،1.85وبدرجـــة توفـــر متوســـطة .وأن متوســـط توفـــر «املـــؤرشات الوظيفيـــة» بلـــغ ،2.11
وبدرج ــة توف ــر متوس ــطة .بين ــا بل ــغ متوس ــط توف ــر «امل ــؤرشات الذاتي ــة»  ،1.60وبدرج ــة توف ــر منخفض ــة .وكش ــفت الدراس ــة ع ــن مع ــدالت مبالغ ــة
يف التعلي ــم تراوح ــت ب ــن  % 17.5و % 59.8ملح ــور «امل ــؤرشات الوظيفي ــة» ،وب ــن  % 10.1و % 18.5ملح ــور «امل ــؤرشات الذاتي ــة» .ك ــا كش ــفت الدراس ــة
ع ــن ع ــدم وج ــود اختالف ــات ب ــن اس ــتجابات أف ــراد العين ــة يف درج ــة توف ــر «امل ــؤرشات الذاتي ــة» تبعــ ًا ملتغ ــرات الدراس ــة مجيعه ــا ،وع ــن ع ــدم وج ــود
اختالفـــات بـــن اســـتجابات أفـــراد العينـــة يف درجـــة توفـــر «املـــؤرشات الوظيفيـــة» تبعـــ ًا ملتغـــرات الدراســـة ،عـــدا متغـــر اجلنـــس؛ الـــذي جـــاء لصالـــح
اإلن ــاث ،ومتغ ــر املؤه ــل العلم ــي؛ ال ــذي ج ــاء لصال ــح البكالوري ــوس واملاجس ــتري .وقدم ــت الدراس ــة ع ــدة توصي ــات منه ــا ،تعزي ــز جه ــود املواءم ــة ب ــن
مؤه ــات اخلرجي ــن ومتطلب ــات الس ــوق ،وخل ــق ج ــو م ــن التواف ــق والتطاب ــق ب ــن س ــوق العم ــل وسياس ــات التعلي ــم ،إضاف ــة إىل التوس ــع يف جم ــاالت
عم ــل امل ــرأة املتعلم ــة.
الكلامت املفتاحية :مؤرشات ،املبالغة يف التعليم ،املوظفون ،جامعة طيبة ،املدينة املنورة.
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Overeducation among Taibah University Employees in Madinah
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Abstract:This study aimed to find the degree of overeducation among Taibah University employees in Madinah. Specifically, the study used six variables (Gender,
academic qualification, method of study, specialization, ranke) to find out if there are any significant differences among respondents. The descriptive analytical
method was used, and the sample study consisted of 189 participants, randomly selected from a population of 1842 employees. A survey questionnaire consisting
of 16 indicators divided in two domains (Functional indicators, self-indicators), was administered to the sample. Analysis of the data showed that the mean score
of overeducation of the sample is 1.85, with medium degree; and that of functional indicators is 2.11, with medium degree. While the mean score of self-indicators
is 1.60, with low degree. The study revealed that the rates of over-education ranged from 17.5% to 59.8% for functional indicators and 10.1% to 18.5% for the
Self-indicators. It also revealed that there are no differences between responses of the sample based on Self-indicators. Similarly, there are no differences between
respondents based on functional indicators, except for the sex, favoring females; and the scientific qualification, favoring the bachelor’s degree and above. Based
on these findings, it is recommended to promote harmonization efforts between the qualifications of graduates and the requirements of the labor market; ensure
compatibility between the labor market and educational policies; and expand the employability market for women.
Keywords: indicators, overeducation, employees, Taibah University, Medinah
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مقدمة :

خرجيـي التعليـم العـايل ،قـد تفسـد حلاوة االسـتثامر

شـهدت اململكـة العربيـة السـعودية كغريهـا مـن
الـدول العربيـة تطـور ًا رسيع ًا يف قطـاع التعليـم بعامة،

فيـه؛ فاحلصـول عىل عمـل والوصـول إىل وظيفـة بات
مطلبـ ًا خلرجيـي اجلامعـات ،والبطالـة ،والعمـل غير
املناسـب وغير املريـح ،قـد ُتيـب اآلمـال يف احلصول

مـن  116208عـام 1407هــ إىل  1622441عـام

الـدويل2017 ،م) أن مـؤرشات البطالـة مـن القـوى

ويف قطـاع التعليـم العـايل واجلامعـي بخاصـة .ووفقـ ًا

لـوزارة التعليـم زاد إمجـايل االلتحـاق بالتعليـم العـايل
1437هــ ،كما زاد عـدد اجلامعـات يف الفترة ذاهتـا
مـن  8جامعـات إىل  29جامعـة (وزارة التعليـم،

1407هــ)( ،وزارة التعليـم1437 ،هــ) .والواقع أن
التعليـم العايل ،بالنسـبة للبلدان الناميـة ،أصبح عنرص ًا

على العوائد املتوقعـة .فقد أظهرت إحصـاءات (البنك
العاملـة يف كل مـن بريطانيـا وأمريكيا واليابان وفرنسـا

وسنغافـــورة بلغـت ،% 9.7 ،% 2.8 ،% 4.4 ،% 4.3
 ،% 2بينما وصلـت إىل ،% 15.2 ،% 14.9 ،% 11.6
 % 27.9 ،% 16يف كل مـن مصــر واألردن وتونـس

هامـ ًا لتحقيـق النمـو االقتصـادي املسـتدام.
و ُيعـد التعليـم رافد ًا مـن روافد االقتصـاد ،وعام ً
ال

 % 0.2 ،% 1.3 ،% 2.1يف السـعودية واإلمـارات،

الطرديـة بينـه وبين االقتصـاد ،أثبتـت أن نجـاح

كما أظهرت العديد من الدراسـات ،أن عـدد ًا كبري ًا

مؤثـر ًا يف النمـو االقتصـادي للـدول ،كما أن العالقـة
املجتمعـات وتقدمهـا يتوقـف على اسـتثامر خمرجـات
التعليـم املتمثـل يف رأس املـال البرشي أفضل اسـتثامر.
وهـذا ما يؤكـده ليـم ) (Lim, 2013بأن العاملـة املاهرة

التـي ينتجهـا قطـاع التعليم العـايل ،قادرة على الرشوع

يف أنشـطة البحـث والتطويـر ،ممـا قـد يـؤدي إىل املزيد
مـن االبتـكارات وارتفـاع اإلنتاجيـة .وعلى املسـتوى

وعــمان والضفـــة الغربيــة ،مقابـل ،%1.7 ،% 5.7
ُ
والكويـت والبحريـن وقطـر.

مـن خرجيـي اجلامعـات ،بعدمـا حصلـوا على وظائف
وجـدوا أهنـا ال تتناسـب واملؤهلات التـي حيملوهنـا،

(Dolton and Vignoles, 2000; Sloane P. J.,

).Battu, H., & Seaman, P. T., 1999

ويف هـذا اإلطـار أبـرزت األدبيـات ظاهـرة التعليم

الزائـد  Over-educationوالتعليـم الناقـص Under-

الفـردي ،فـإن التعليـم العـايل ُيعـد تذكـرة للوصـول
إىل النجـاح االقتصـادي ،وسـل ًام ألولئـك األقـل حظ ًا

العمـل ،واصفـة إياهـا بعـدم التطابـق التعليمـي بين

يسـفر االسـتثامر يف التعليـم العـايل ،سـواء مـن جانب

يامرسـوهنا .وقـد أطلـق عىل هـذه الظاهرة اسـم املبالغة

لالنتقـال إىل مسـتوى أعلى .وبالتـايل ،مـن املتوقـع أن
الفـرد أو احلكومـة ،عـن عائـد مرتفـع.

وباملقابـل ،هنـاك صعوبـات ومعوقـات تعتري

 educationلـدى خرجيـي التعليـم العـايل يف سـوق
املؤهلات العلميـة التـي حيملوهنـا وبني األعمال التي
أو املبالغـة يف التعليـم .Over-education
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كاألجـور والرضـا الوظيفـي واملشـاركة يف التدريـب

عـن أبعـاده .فمنهـم مـن أشـار إىل أنـه يقتصر على
ً
تعليما يزيـد عـن املسـتوى
الشـخص الـذي تلقـى

واسـتمرار هـذه ظاهـرة وانتشـارها؛ دليـل على أن

بين أن املفهـوم
) .Camingue, 2011ومنهـم مـن ّ

) .(Verhaest & Omey, 2006كما ترتبـط بالشـخص
ً
تأهيلا عالي ًا ويعمـل يف جمـال ال يتطلب ذلك.
املؤهـل

املطلـوب للوظيفـة (Mehta, Felipe, Quising and

اقتصـاد السـوق ال يعمـل بالشـكل الصحيـح ،وأن

مرتبـط بالفـرق بني مسـتوى التعليـم الذي تلقـاه الفرد

عـروض األيـدي العاملـة يف السـوق ال تتطابـق مـع

طلباتـه ،ممـا قـد يـؤدي إىل عـدم املسـاواة يف الدخـل،
والبطالـة لفرتة طويلـة ) .(Wronowska, 2017ويؤكد

على ذات املعنـى دالتـون وسـيلز (Dolton & Silles,

)2008بـأن املبالغـة يف التعلیـم حتـدث عندمـا يكـون
هنـاك تناقضـ ًا بین املسـتویات الفعلیـة واملطلوبـة مـن
التعلیـم .ينتـج عنـه بطء يف احلـراك املهنـي ،وانخفاض

ومسـتوى التعليـم املطلـوب لشـغل الوظيفـة التي حيل

هبـا). (Leuven & Oosterbeek, 2011

كـــا ذكـــر جونـــز (2000م) أســـلوب تقـــي

ظاه ــرة املبالغ ــة يف التعلي ــم ،ال ــذي هنج ــه س ــكريمان
) (Sicherman, 1991خـــال العقـــود الثالثـــة
األخـــرة مـــن القـــرن املـــايض مـــن خـــال دراســـة

متوســـط عـــدد ســـنوات التعليـــم التـــي تتطلبهـــا

يف معـدل العائـد عىل االسـتثامر يف التعليـم .وقد ُيدث
ذلـك فائضـ ًا مـن خرجيـي اجلامعـات ،مسـبب ًا قبوهلـم

وقـــد تبـــن أن حـــوايل  % 40مـــن املســـتهدفني،

أرسع وأسـهل ).(Melosik, 2013

الوظائـــف التـــي يعملـــون هبـــا ،وأن هـــؤالء أكثـــر
مي ـ ً
ـا إىل تغي ــر وظائفه ــم الت ــي يش ــغلوهنا؛ إذ إهن ــم

العمـل بوظيفـة تتطلـب مسـتوى أقـل مـن املؤهلات
احلاصلين عليهـا (كالدبلوم ً
مثلا) ألن الوصـول إليها
ويالحـظ أن مفهـوم املبالغـــــــة يف التعليــــم

 Over-educationقـد ارتبـط بوجـود حـد معين من
التعليـم ،كمتطلـب وظيفـي يف العمل ،وأن جتـاوز هذا
احلـد ،مـن خلال احلصـول على مـا هـو أعلى منـه يف

تلـك الوظيفـة هو الذي يـؤدي إىل بروز ظاهـرة املبالغة

يف التعليـم ،وبالتـايل فاملبالغة يف التعليم هـو جتاوز احلد
التعليمـي املطلـوب لوظيفـة ما.

وقـد تنـاول الباحثـون مفهـوم املبالغـة يف التعليـم

 ، Over-educationوحاولـوا إيضاحـه والكشـف

الوظائـــف التـــي يعمـــل هبـــا عـــدد مـــن األفـــراد.
حيملـــون مؤهـــات تعليميـــة ،تفـــوق مـــا تتطلبـــه

خيتـــارون العمـــل يف مثـــل هـــذه الوظائـــف لفـــرة
قصـــرة مـــن أجـــل اكتســـاب اخلـــرة .كـــا تبـــن
ً
تعليـــا ،لدهيـــا فـــرص الرتقيـــة
أن الفئـــة األكثـــر

ملناصـــب إداريـــة ولوظائـــف أخـــرى ،أكـــر مـــن
الفئ ــة األق ــل تعلي ـ ً
ـا .وبالت ــايل فاألف ــراد احلاصل ــن
عـــى مؤهــــــات علميـــة أعـــى ،واألكثـــر دورانـــ ًا
يف وظائفهــم ،واألســـــرع كســب ًا للرتقيـــــات ،أكثــر
عرضـــة لظاهـــرة اإلفـــراط واملبالغـــة يف التعليـــم
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وقـد حاولـت العديـد مـن الدراسـات األجنبيـة

الكشـف عـن هـذه الظاهـرة ،حماولـة حتديـد أسـباهبا،

وطـرق قياسـها وعالقتهـا بخفـض الكلفـة ،وجـودة
األداء والرضـا الوظيفـي .أمـا الدراسـات العربيـة يف

هـذا املجـال ،فتـكاد تكـون نـادرة إن مل تكـن معدومـة

–على حـد علـم الباحـث-؛ إذ مل يسـتطع الباحـث

األجور.

ويف ماليزيـا درس ليـم ) (Lim, 2013املبالغـة يف

التعليـم بين اخلرجيين ،ومـدى ارتباط ذلك بمسـتوى

سـعادهتم يف حياهتـم العامة .اسـتخدم الباحـث املنهج
الوصفـي ،مـن خلال اسـتبانتني :وزعـت األوىل على

عينـة من طلاب السـنة النهائيـة يف اجلامعـة ،ووزعت

احلصـول على أي دراسـة باللغـة العربيـة .وبالتـايل
تركزت أدبيـات الدراسـة بحث ًا يف الدراسـات األجنبية

النتائـج أن هنـاك نسـبة كبيرة مـن اخلرجيين يعانـون

اآليت:

عـن سـعادهتم يف احليـاة ،هـم أقـل عرضة لإلفـراط يف

وتـم ترتيبهـا تصاعديـ ًا مـن األقـدم إىل األحـدث ويف

الثانيـة على اخلرجيين اجلدد يف سـوق العمـل .أظهرت
مـن املبالغـة يف التعليـم .وأن اخلرجيين الذيـن عبروا

أجرى شوفاليري ،ولينديل (Chevalier & Lindley,

التعليـم .كما أن املبالغـة يف التعليـم ترتبط بشـكل كبري

لدخول اخلرجيني لسوق العمل مع الرتكيز عىل اإلفراط

زاد مسـتوى السـعادة قـل مسـتوى املبالغـة بالتعليـم،

) 2009دراسة حتليلية يف أملانيا حول السعي املبكر

يف التعليم .أخذت البيانات من لوحة املسوحات
االجتامعية واالقتصادية لألرس ،وتم تعريف التعليم

املفرط عن طريق املطابقة بني املؤهالت والوظيفة ،وتم

حتديد ثالث جمموعات من اخلرجيني :األوىل متطابقة،

وسـلبي بمسـتوى السـعادة أثنـاء العمـل؛ أي أنـه كلام
وبالتـايل يكون مسـتوى السـعادة أحـد األسـباب التي

جتعـل املبالغـة يف التعليـم ظاهـرة مسـتمرة ودائمـة.

ويف إسـبانيا أجـرى رامـوس وسـانروما (Ramos

) & Sanromá, 2013دراسـة هدفـت إىل حتليـل تأثير

والثانية عىل ما يبدو مفرطة يف التعليم ،والثالثة مفرطة
بالتعليم حق ًا .وبمقارنة قبلية وبعدية بني جمموعات

ألسـواق العمـل اإلقليميـة بشـأن املبالغـة يف التعليـم

يف تعليمهم قد تضاعفت ،عىل الرغم من أن أجور

العمـل املحليـة ،وإمكانيـة توسـيع نطـاق البحـث عن

اخلرجيني توصلت الدراسة إىل أن نسبة اخلرجيني املبالغ

املبالغ يف تعليمهم ظلت مستقرة .وال يوجد أي من
املؤسسات قد يؤثر عىل احتاملية اإلفراط يف التعليم

احلقيقي .كام أن اخلرجيني املفرطني ال يمكن متييزهم عن

اخلرجيني املتطابقني ،بينام يفتقر اخلرجيون بشكل أسايس
إىل املهارات غري األكاديمية ،ويعانون من مشكلة تدين

املتغيرات الفرديـة وبعـض خصائـص التنقـل املـكاين

بإسـبانيا .وقد توصلت الدراسـة إىل أن أحجام أسـواق

عمـل ،يف أسـواق عمـل أخـرى ،عـن طريـق التنقـل،
قـد تكـون عوامـل مفسرة لظاهـرة املبالغـة يف التعليم

بأسـواق العمل اإلسـبانية.

وأجـرى كل مـن بـول ،وليبين ،وروسين ،وولف

) (Boll, Leppin, Rossen, & Wolf, 2016درسـة
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مسـحية حـول أدلـة جديـدة على املبالغـة يف التعليـم

وتوصيـات لصانعـي السياسـات ،واجلهـات احلكومية

حـاالت اإلفـراط يف التعليـم بين العاملين يف االحتـاد

وأصحاب املصلحة املشـاركني يف قطـاع التعليم العايل.

خلمسـة وعرشيـن دولـة أوروبيـة .بحثـت الدراسـة
األورويب مـن خلال االعتماد على مسـح القـوى

العاملـة األورويب عـام 2013م ،من أجـل إلقاء الضوء

على التفاعل بين العوامل التفسيرية لظاهـرة اإلفراط

ذات الصلـة ،ومؤسسـات التعليـم العـايل ،واألبـاء،

ومـن أجـل حتقيق هـذه األهداف اتبـع الباحـث املنهج

الوصفـي التحليلي .أظهـرت نتائـج الدراسـة أن هناك

زيـادة مسـتمرة يف دخـول اخلرجيين إىل سـوق العمـل

يف التعليـم مثـل :اخلصائص األرسية ،وجمال الدراسـة،
والكشـف عـن اختالفاهتا تبع ًا للقطـر أو الدولة .لذلك

وتشـوه يف توزيـع الطلاب بما ال يتوافـق واحتياجات

والـدول التـي تـم حتليـل بياناهتـا يف وقـت واحـد ،مع

املتخرجين على سـوق العمـل مبنـي عىل افتراض أن

تتميـز هـذه الدراسـة بالعـدد الكبير مـن املحـددات
التمييـز بين العمال ذوي املهـارات العالية واملتوسـطة

أثنـاء التحليـل .وقد أشـارت نتائـج الدراسـة إىل تباين
كبير يف املحـددات املحتملـة لإلفـراط يف التعليـم عبر
البلـدان ،وكذلـك عبر مسـتويات املهـارة .وتبين أن

يف ألبانيـا ،الـذي قـد يـؤدي إذا مـا اسـتمر إىل خماطـرة
سـوق العمـل .وأظهـرت النتائـج أن التوسـع يف إقبال
املزيـد مـن التعليـم يسـتفيد منـه األفـراد واملجتمـع

ككل ،ليـس مـن الناحيـة االقتصاديـة مثـل األجـور
أو التوظيـف فحسـب ،بـل مـن الناحيـة االجتامعيـة
والصحيـة والثقافيـة .وأظهـرت الدراسـة أن التوسـع

االختلاف ال يقتصر على اخلصائـص الوظيفيـة ذات
الصلـة  ،بـل يتعلـق أيضـ ًا باملتغيرات املنزليـة .كام تبني

منهـا :هـل أدت الزيـادة يف اخلرجيين إىل زيـادة يف عدد

أفـراد عاطلين يف األرسة ُتعـد مـن املحـددات التـي
ُتظهـر إىل حـد كبري تأثير ًا واضح ًا عىل ظاهـرة اإلفراط

«قيمـة الشـهادة؟» ،يف حـال كان اﻟﺘﻌﻟﻴم اﻤﻟﻔرط يسـبب
اختلا ً
ال مؤقت ًا أو ً
دائما ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد ،أو إذا كان التخصص

أن اجلنسـية وحيازة وظيفـة ،والعمل املؤقـت ،ووجود

يف التعليـم.

يف التعليـم أثـار جمموعـة مـن األسـئلة حـول اخلرجيني
العمال ذوي املؤهلات العليـا ،وبالتـايل انخفـاض

يؤثـر على احتمال أن يكـون التعليـم مبالغـ ًا فيه.

وقـد أجـرى املـزاج ) (Elmazaj, 2016دراسـة

أما رونوسـكا ) (Wronowska, 2017فقد أجرى

العمـل  -حالة ألبانيا» هدفت إىل تغطية شـاملة لسـوق

التعليـم مـن حيـث النظريـات االقتصاديـة املختـارة،

بعنـوان « التعليـم املفـرط وعـدم التوافـق يف سـوق

العمـل لقيـاس معـدالت اإلفـراط يف التعليـم لـدى
اخلرجيين بألبانيـا ،وتقديـم تقديـرات هلا عىل املسـتوى
الوطنـي .كما هتـدف الدراسـة إىل تقديـم توجيهـات

دراسـة هدفـت إىل عـرض ومناقشـة ظاهـرة املبالغة يف
وحتديد أهـم أسـباهبا يف بولندا .توصلت الدراسـة ،إىل

أن املبالغـة يف التعليـم ظاهـرة معقدة ،وأن أهم أسـباب
حدوثهـا ،يتمثـل يف :النمـو الديناميكـي لسـوق العمل
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وقطـاع اخلدمات التعليمية ،ورغبـة املجتمع يف احلصول

يف حـال أن ليـس لدهيـم عمـل مناسـب يامرسـونه.

وسياسـة التعليم املشترك يف االحتـاد األورويب.

الصنـف العتقادهـم أهنـم أكثـر كفـاءة ،وأن تدريبهـم

على التعليم العـايل ،وعدم توافـق هيكلية سـوق العمل
ظاهرة املبالغة يف التعليم:

ومـع أن بعـض أربـاب العمـل يفضلـون توظيـف هذا

سـيكون أقصر وأقـل تكلفـة ،إال أن وضـع الذيـن مل

يف األدب نظريـات رشحت أسـباب ظاهـرة املبالغة

ينجحـوا يف دخـول السـوق بمؤهالهتـم العاليـة أكثـر

الظاهـرة ،وإن مل تكـن بـارزة يف بعـض البيئـات إال أهنا

باملؤهـل األعلى؛ كوهنـم قد يعملـون يف وظائـف دون

يف التعليـم يف سـوق العمـل وبـررت وجودهـا .هـذه
موجـودة ،وقـد تظهـر على املـدى البعيـد أو القريـب
مـن خلال الدراسـات والقـراءات املختلفـة لسـوق
العمـل ،السـيام وأهنـا ترتبـط بشـكل مبـارش أو غير

مبـارش بعـدم التطابـق مـع متطلبـات السـوق؛ نتيجـة
للتفـاوت بين عـروض العمـل واهليـكل التعليمـي

للعمال ).(Kiersztyn, 2013

صعوبـة مـن الذيـن دخلوا السـوق من خلال التنافس

مؤهالهتـم ،ويف كثير مـن األحيـان ال يسـتطيعون
التنافـس على الوظائـف اجلذابـة مـع ذوي املؤهلات

األعىل.

كما حاولـــــت نظريــــة التنقـل الوظيفــــــي

)،(job mobility Sicherman & Galor,1990
تفسير الظاهـرة مـن خلال إشـارهتا إىل أن اخلرجيين

ويقابـل عـروض العمـل ،اندفـاع واضـح مـن قبل

اجلـدد ،ربما يقبلـون بوظائـف أقـل مـن مؤهالهتـم

العـايل ،هـذا االندفاع مـن قبل اخلرجيني مسـتمر يف ظل

املهنيـة واالسـتعداد بشـكل أفضـل للرتقيـة واحلصول
يف املسـتقبل على املوقـع الوظيفـي املسـتهدف .ووفقـ ًا

األفـراد للحصـول على مؤهلات علميـة يف التعليـم

التنافـس على جمموعة حمـدودة من الوظائـف .وهذا ما

وقدراهتـم يف سـوق العمـل ،لغايـات اكتسـاب اخلبرة

أكدتـه نظريـة املنافسـة الوظيفيـة Job Competition

هلـذه النظريـة ،فـإن املبالغـة يف التعليـم لـدى اخلرجيني

التعليـم ،حيـث أشـارت إىل أنـه قـد ال تتوفـر وظائف

كمرحلـة مـن املراحل األوىل يف احليـاة املهنية .وكون أن

Theory؛ التـي حاولـت تفسير ظاهـرة املبالغـة يف

مدفوعـة األجـر كافيـة لـكل شـخص لديـه املهـارات

تكـون مرحلـة عابـرة وقصيرة ،يتـم التعامـل معهـا
الدوافع املرتبطة باكتسـاب اخلربة يف سـوق العمل هبذه

العاليـة ،وبالتـايل فإن الذيـن ال حيصلون على مثل هذه
الوظائـف سـيضطرون للعمـل يف وظائـف أقـل أجـر ًا

رأس املـال البشري ،مـن حيـث االسـتثامر واجلدوى،

وقـد يقـود ذلـك إىل حصر العاملـة املتعلمـة يف أداء

كما كشـفت األدبيـات عـن نظريـة ثالثـة حاولـت

وأقـل مهـارة ).(Thurow, 1972

أعمال بسـيطة ،ممـا يزيد من عـدد العاطلني عـن العمل

الطريقـة مفهومـة ومبررة ،إال أهنا تـؤدي إىل انخفاض
واالسـتخدام القائـم على االقتصـاد.

تفسير وجـود ظاهـرة املبالغـة يف التعليـم يف سـوق
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العمـل ،مـن خلال سـعي بعـض مؤسسـات التعليـم

للمهـارات املكتسـبة مـن التعليـم يف مـكان العمـل،

الطلاب والتنافـس عليهـم مـن خلال خفـض سـعر

ودرجـة رضاهـم عنـه.

العـايل ،وبشـكل رئيـس يف القطـاع اخلـاص جلـذب
التعليـم ،دون مراعـاة ملسـتوى التعليم ونوعيتـه .مما قد
ينتـج عـن ذلـك تنـوع يف رأس املـال البشري ،وتباين

يف مسـتوى املهـارات التـي يمتلكهـا .وتؤكـد هـذه
النظريـة على أن السـوق لديـه القـدرة على التحقـق

مـن هـذه االختالفـات ،إذ إن املهـارات واإلمكانيـات

املطلوبـة للقيـام باملهـام الوظيفيـة قـد تكـون خمتلفـة.
لذلـكُ ،ي ّ
شرع لسـوق العمـل ،و ُيبرر لـه اسـتخدام

بعـض األشـخاص دون مؤهالهتـم ،بحجـة أن املبالغة
سـببها نوعيـة التعليـم الـذي حصـل عليـه اخلريج من
املؤسسـات التعليميـة ).(Hurn,1993
قياس ظاهرة املبالغة يف التعليم :

إضافـة إىل مـدى راحتهـم ورغبتهـم يف العمـل،
وقد توافق كل من هااليب وهارتوغ واملزاج

(Halaby, 1994; Hartog, 2000; & Elmazaj,

) 2016مع ما ذهب إليه كريزتني

(Kiersztyn,

) 2013عىل أن هناك ثالثة أساليب حلساب املبالغة يف
مستوى التعليم وانخفاضه ،متثلت يف :التقييم الذايت،

والتحليل الوظيفي ،واملطابقة اإلحصائية .ويعتمد
األسلوب الذايت أو الشخيص يف حتديد مؤرشات

املبالغة يف التعليم عىل االستفادة من مجيع املعلومات

التي يقدمها املوظف عن نفسه أثناء إجراء املقابلة

معه؛ كأن جييب عن أسئلة مثل :ما املؤهل املطلوب
لدخول هذه الوظيفة؟ ،وما عدد املوظفني الذين

لدهيم مؤهالت أقل من مؤهله؟ ،ما درجة رغبته

يمكـن التعـرف على وجـود ظاهـرة املبالغـة يف

باالستمرار يف العمل؟ ،وهل هو مرتاح ومستمتع

يمكـن الوصـول إليهـا مـن خلال أدوات بحثيـة،

حتليل بيانات املوظفني ومؤهالهتم لقياس مدى

التعليـم يف سـوق العمـل باسـتخدام البيانـات ،التـي

بعـد معاجلتهـا وحتديـد املـؤرشات الدالـة عليهـا .وقد

بين كريزتين ( (Kiersztyn, 2013ثالثـة أسـاليب
لقيـاس ظاهـرة املبالغـة يف التعليـم .ثنتـان منهـا ذات

طابـع موضوعـي  ، Objective Characterتسـتند إىل
مسـتوى تعليـم األشـخاص املسـتهدفني واملهـن التـي

يؤدوهنـا ،ومـدى عالقتها باملؤهلات احلاصلني عليها.

والثالثة ذات طابع شـخيص ،Subjective Character
تسـتند إىل رأي العاملين حول مسـتوى اسـتخدامهم

يف عمله؟ .ويؤكد أسلوب التحليل الوظيفي عىل
تطابقها مع العمل .ويالحظ أن الرتكيز هنا ،منصب
عىل املتطلبات التعليمية للوظيفة دون غريها من

اخلصائص لرأس املال البرشي مثل اخلربة واملهارة.
أما أسلوب املطابقة اإلحصائية فيعتمد عىل حساب
معدل مستويات التعليم الفعلية للعاملني يف مهنة

معينة كأساس لإلفراط يف التعليم ،ومن ثم ُيدد
انحراف معياري واحد فوق املعدل أو حتته كمعيار

لإلفراط يف التعليم.
261

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية ( ،)ISSN: 1658- 7006اجمللد ( ،)5العدد ( ،)2جامعة احلدود الشمالية (1441هـ 2020 /م)

عدم التطابق التعليمي يف سوق العمل :

مـن العوامـل التـي حتـد مـن املرونـة املكانيـة :األول

عـدم التطابـق التعليمـي ظاهـرة موجودة يف سـوق

يتعلـق بخصائـص األفـراد وصعوبة تنقلهـم من مكان

على مسـتوى املجتمـع ،إضافـة إىل مبررات أخـرى

املبالغـة يف التعليـم سـتؤثر يف املقـام األول على النسـاء

العمـل ،وهلـا مـا يربرهـا سـواء عىل مسـتوى الفـرد أم
تتعلـق بالبعـد عـن األسـواق القويـة؛ إذ إن دراسـات
حديثـة توصلـت إىل أن العوامل املكانيـة كمثال ،يمكن
أن تلعـب دور ًا هامـ ًا يف تفسير ظاهرة عـدم التطابق أو

اإلقامـة إىل سـوق العمـل .ويبرر هـذا النـوع يف أن
املتزوجـات ألن البحـث عـن عمـل هلن سـيقترص عىل

السـوق املحلي الذي َيعشـن فيـه ،يف حين ،أن بإمكان

أزواجهن البحث بشـكل أوسـع عن وظائف تتناسـب

التوافـق التعليمـي يف السـوق (Hensen & De Vries

بشـكل أفضل مع مسـتوياهتم التعليمية يف سـوق عمل.

) ، Jauhiainen, 2011وخصوصـ ًا إذا كانـت قـدرة

الحـظ بوشـل وفـان هـام (Büchel & Van Ham

مـن مـكان إقامتهـم حمـدودة أو صعبـة ،ممـا جيعلهـم

لـه تأثير واضح على ظاهرة املبالغـة يف التعليـم .كام أن
دراسـات أخـرى ،بحثـت عـدد ًا مـن العوامـل املتعلقة

;& Cörvers, 2009; Quinn & Rubb, 2011

العمال ذوي املهـارات العاليـة على اهلجـرة أو االنتقال

مضطريـن للبحـث عن وظائـف يف أسـواق عمل حملية

قريبـة .ويف هـذه احلالـة ،تنخفـض احتامليـة اختيـار
وظائـف تتناسـب مـع مسـتوياهتم التعليميـة بشـكل
كبير؛ ألن أسـواق العمل الكبيرة يف العـادة توفر عدد ًا
أكبر وفرصـ ًا أكثـر مـن األسـواق الصغرية.

وبالتـايل ،يمكـن القول بـأن العمال ذوي املؤهالت
واملهـارات العالية يف األماكن البعيـدة ،يواجهون قيود ًا

مكانيـة ،حتـول دون اختيارهـم للوظيفـة املناسـبة؛ فهم

أمـام خيارين:إمـا البطالـة أو القبـول بوظيفـة مسـتوى
متطلباهتـا أقـل مـن مسـتوى مؤهالهتـم ومهاراهتـم.
وعليـه ،فمـن املتوقـع أن يكـون معـدل املبالغـة يف

التعليم يف أسـواق العمـل الصغرية والبعيـدة ،أعىل منه

يف األسـواق ذات األفـق املـكاين األوسـع واألكبر.

وتؤكـد األدبيـات البحثيـة عىل دور نوعين خمتلفني

أما النـوع الثـاين فيتعلـق باخلصائـص اإلقليمية ،حيث

) ،2003أن حجـم سـوق العمل يف املناطـق البعيدة كان

بوجـود أطفال صغـار ،أو باملوافقة عىل قـرارات التنقل

والوصـول إىل وسـائل نقـل خاصـة (Büchel & Van
Ham 2003; Büchel & Battu, 2003; Hensen et

).al, 2009

وقـد يبـدو مـن خلال مـا سـبق أن ظاهـرة املبالغة

يف التعليـم تظهـر بجلاء يف األسـواق الصغيرة ،وهذا
مـا درسـه فـان هـام) (Van Ham, 2002مضيفـ ًا أن
املبالغـة يف التعليـم ،يمكـن أن حتـدث يف األسـواق
الكبيرة كذلـك .ويـرى الباحـث أن فـرص العمـل يف

اجلامعـات بخاصـة ،ومؤسسـات التعليـم بعامـةُ ،تعد
مـن األسـواق الكبرية ،التـي تـزداد املنافسـة عليها بني
ً
ً
عاليـا؛ من أجـل احلصول على فرصة
تعليما
املتعلمين
وظيفية مناسـبة.
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مشكلة الدراسة وأسئلتها:

يف ظـل ارتفـاع عـدد اجلامعـات وزيـادة الطلـب على

رشاء سـلعة التعليـم خلال العقديـن املاضيين ،وأمـام
التحديـات التـي تواجـه القـوى العاملـة يف اململكـة العربية
السـعودية؛ املتمثلـة يف وصـول معدل البطالـة إىل  12.8من

السـكان السـعوديني ،وإىل أكثر من  5.5من القـوى العاملة

فيهـا (اهليئـة العامـة لإلحصـاء2017 ،م) ،يسـعى خرجيـو
اجلامعـات ومؤسسـات التعليـم العايل للحصـول عىل عمل
يف ٍ
جمـال مـا؛ سـوا ًء أكان ُمرتبط ًا بدراسـتهم ،أم غير مرتبط.

لكـن الكثري منهـم يواجه صعوبـة يف إجياد العمل املناسـب؛
بسـبب عدم توفـر الفـرص الوظيفيـة املتاحة ً
دائما ،أو لعدم
توافـق املؤهلات واخلبرات التـي لدهيـم مـع األعمال

285-255

( .)25 – 21وهـذه إشـارة إىل أن حجم الظاهرة مسـتقب ً
ال،
آخـذ يف االزديـاد.

وقد كانت الدول املتقدمة مثل :الواليات املتحدة

األمريكية ،واالحتاد األورويب ،وإسبانيا ،وماليزيا ،سباقة

لدراسة هذه الظاهرة من مجيع جوانبها؛ إذ تناول الباحثون

فيها ،خالل العقود األربعة املاضية ظاهرة املبالغة يف التعليم

 ،Over-educationوحاولوا إيضاحها والكشف عن
أبعادها وحتديد مؤرشاهتا .أما يف الدول العربية فلم يتم
الوصول -يف حدود استقصاء الباحث وخربته -إىل من
تناول الظاهرة من الباحثني خالل الفرتة ذاهتا وما بعدها.

وعليـه ،فـإن هـذه الدراسـة ُتعد مـن أوائل الدراسـات

االقتصاديـة املسـتحدثة يف جمـال اهلـدر التعليمـي املمثـل

املطلوبـة لسـوق العمـل ،وقـد يـؤدي ذلـك إىل تأخرهـم يف
ِ
احلصـول على العمل املناسـب ،أو قـد يتوقـف البعض عن

بعامـة ،وعىل مسـتوى اململكـة العربيـة السـعودية بخاصة.

عـن العمـل ،أو قـد يدخلـون سـوق العمـل (مضطريـن)

درجـة توفـر مـؤرشات املبالغـة يف التعليـم لـدى موظفـي

البحـث عـن الوظيفـة ،ممـا يزيـد مـن نسـبة عـدد العاطلني

والقبـول بوظائـف حتتـاج إىل مؤهالت أقل مـن مؤهالهتم.
وبالتـايل نحـن أمام ظاهرة هـدر تعليمي (إفـراط ومبالغة يف
التعليـم) سـببها املؤهلات الزائـدة عـن متطلبات السـوق،

حتتـاج إىل تكاليـف ونفقـات ليسـت بالقليلـة ،تسـدد مـن
خلال األرس عىل مسـتوى األفـراد ،أو تتحملهـا الدول عن

املجتمعـات واملؤسسـات التعليميـة.

وقـد توصـل كريزتين ( (Kiersztyn, 2013إىل

باملبالغـة واإلفـراط يف التعليـم على مسـتوى العـامل العـريب
وبنـاء على ذلـك ،أجريـت هـذه الدراسـة للتعـرف على
جامعـة طيبـة من اإلداريين واإلداريـات يف املركـز الرئييس

باملدينـة املنـورة ،وذلـك مـن خلال اإلجابـة عـن األسـئلة
التالية:

- 1مـا درجـة توفـر مـؤرشات املبالغـة يف التعليـم لدى

موظفـي جامعـة طيبـة باملدينـة املنورة؟

- 2هـل هنـاك اختالف يف درجة توفر مـؤرشات املبالغة

يف التعليـم لـدى موظفـي جامعـة طيبـة تعـود ملتغيرات:

أن  % 20مـن العاملين يف بولنـدا متيـزوا بفـرط التعليـم

اجلنـس (ذكـر ،أنثـى)؛ املؤهـل العلمـي (ماجسـتري فأعلى،

عـام ،ووصلـت النسـبة إىل أكثر مـن  % 30يف الفئـة العمرية

انتسـاب) ،التخصص (علمـي ،أديب) ،املرتبـة (رابعة فأقل،

واملبالغـة فيـه خلال الفترة (2008 – 1988م) بشـكل

بكالوريـوس ،دبلـوم فأقـل) ،أسـلوب الدراسـة (انتظـام،
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خامسـة أو سادسـة ،سـابعة فاكثر)؟
أمهية الدراسة:
تكمن أمهية الدراسة يف اجلوانب التالية:
املوضـوع املبحـوث ،الذي َيطـرح فكر ًا تربويـ ًا جديد ًا
يف جمـال االسـتثامر واهلـدر التعليمـي؛ حيـث مل تتنـاول
ظاهـرة املبالغـة (اإلفـراط) يف التعليم ومؤرشاهتـا من قبل
الباحثين واملهتمين يف العـامل العـريب يف العقـود املاضيـة،
يف حـدود االسـتقصاء الـذي قـام بـه الباحـث يف املصادر
العربيـة واألجنبية.
فنتائجه ــا املتعلق ــة بدرج ــة توف ــر ظاه ــرة املبالغ ــة يف
التعلي ــم ،والت ــي ق ــد تفي ــد يف تغي ــر توجه ــات األف ــراد
عن ــد قدومه ــم ع ــى رشاء س ــلعة التعلي ــم واالس ــتثامر
فيـــه ،أو عنـــد رغبتهـــم باحلصـــول عـــى املؤهـــات
التعليمي ــة الت ــي تتواف ــق ومتطلب ــات س ــوق العم ــل.
كـــا أن نتائـــج الدراســـة قـــد تســـاعد أصحـــاب
الق ــرار يف وزارة التعلي ــم ،يف احلص ــول ع ــى معلوم ــات
دقيق ــة ح ــول درج ــة توف ــر ظاه ــرة املبالغ ــة يف التعلي ــم
ومؤرشاهتـــا؛ ممـــا يمكنهـــم مـــن تفعيـــل األنظمـــة
والقوان ــن املتعلق ــة باملحافظ ــة ع ــى ترش ــيد اإلنف ــاق،
واحلـــد مـــن اهلـــدر الرتبـــوي الـــذي يؤثـــر ســـلب ًا يف
ميزاني ــة التعلي ــم ،م ــن خ ــال ختفي ــض ط ــرح الربام ــج

التـــي متنـــح مؤهـــات ال تتوافـــق مـــع متطلبـــات
الســـوق.
مصطلحات الدراسة:
املبالغة يف التعليمOver-education :
عرف لوفني وأوسرتبيك (Leuven & Oosterbeek,
) 2011املبالغة يف التعليم بأهنا :الفرق بني مستوى التعليم

الذي تلقاه الفرد ،ومستوى التعليم املطلوب لشغل
الوظيفة التي حيل هبا.
ويقصـــد باملبالغـــة يف التعليـــم لـــدى موظفـــي
اجلامعـــة يف هـــذه الدراســـة بـــأن :كل موظـــف أو
موظفـــة مـــن منســـويب اجلامعـــة يقـــوم بأعـــال ال
تتناس ــب واملؤه ــات العلمي ــة الت ــي حيمله ــا ،أو يعم ــل
مـــع موظفـــن آخريـــن لدهيـــم مؤهـــات أقـــل مـــن
مؤهل ــه ،أو يتق ــاىض أج ــر ًا يق ــل ع ــن املس ــتوى ال ــذي
مـــن املفـــرض أن حيصـــل عليـــه ،مقابـــل اخلـــرات
واملؤهـــات التـــي لديـــه.
مـــؤرشات املبالغـــة يف التعليـــمIndicators of :
over-education

يقصـــد هبـــا يف هـــذه الدراســـة :جمموعـــة مـــن
املعلوم ــات الوظيفي ــة ،والرغب ــات الذاتي ــة ،ت ــم احلص ــول
عليه ــا ،م ــن عب ــارات ومج ــل صيغ ــت يف نم ــوذج خ ــاص
ـئ م ــن املوظف ــن واملوظف ــات؛ ت ــدل
ت ــم تصميم ــهُ ،عب ـ َ
ع ــى ظاه ــرة املبالغ ــة يف التعلي ــم ل ــدى منس ــويب جامع ــة
طيبـــة باملدينـــة املنـــورة ،مـــن خـــال التعـــرف عـــى
درجـــة ونســـبة توفرهـــا لدهيـــم.
موظفــو جامعــة طيبــةEmployees of Taibah :
University

يقصـد بموظفـي جامعة طيبة يف هذه الدراسـة :جمموعة
املوظفين واملوظفـات الذيـن يامرسـون أعما ًال إداريـة يف
الفـرع الرئيسي للجامعـة باملدينـة املنورة.
حدود الدراسة:
حتـدد موضـوع الدراسـة يف التعـرف على درجـة توفـر
مـؤرشات املبالغـة يف التعليـم لـدى موظفـي جامعـة طيبة،
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وفـق مـؤرشات وبدائـل وردت يف األدب السـابق ،وقـد
وضحهـا الباحـث بحكـم خربتـه وختصصـه يف طريقـة
وإجـراءات تطبيـق األداة .وتـم تطبيـق الدراسـة على عينة
مـن موظفـي وموظفـات منسـويب اجلامعـة اإلداريين ،يف
املركـز الرئيسي باملدينـة املنـورة ،خلال الفصـل الـدرايس
الثـاين مـن العـام الـدرايس 2018/2017م.
الطريقة وإلجراءات :
منهـج الدراسـة :اتبع الباحـث املنهج الوصفـي التحلييل
لتنفيذ الدراسـة.
جمتمـع الدراسـة وعينتهـا :تكـون جمتمـع الدراسـة مـن
مجيـع موظفـي وموظفـات منسـويب جامعـة طيبـة ،مـن
اإلداريين يف املركز الرئييس باملدينة املنـورة ،والبالغ عددهم

حـوايل  1842إداريـ ًا ( 1148إداريـ ًا و 694إداريـة) .أمـا
عينـة الدراسـة فقـد تم التواصل مـع حـوايل  % 13من أفراد
املجتمـع ،بلـغ عددهـم  230إداريـ ًا ( 160إداري و70
إداريـة) ،تـم اختيارهـم بطريقـة عشـوائيةُ ،أسـتجيب على
 189نموذجـ ًا؛ بواقـع  143نموذجـ ًا مـن اإلداريـن ،و46
نموذجـ ًا مـن اإلداريـات ،وبنسـبة إمجالية قدرهـا  % 82من
العينـة املختـارة ،لتمثـل العـدد املبحـوث مـن املجتمع.
خصائـص عينـة الدراسـة :تـم عـرض خصائـص أفراد
العينـة يف اجلـداول ( )6-1وفق متغيرات الدراسـة التالية:
اجلنـس (ذكـر ،أنثـى)؛ املؤهـل العلمـي (ماجسـتري فأعلى،
بكالوريـوس ،دبلـوم فأقـل) ،أسـلوب الدراسـة (انتظـام،
انتسـاب) ،التخصص (علمـي ،أديب) ،املرتبـة (رابعة فأقل،
خامسـة أو سادسـة ،سـابعة فاكثر) ،وذلك عىل النحو اآليت:

جدول (:)1
توزيع عينة الدراسة حسب متغيراتها
المتغير
الجنس

المؤهل

أسلوب الدراسة
التخصص

المرتبة

المستوى

العدد

ذكر

143

أنثى

46

ماجستير فأعلى

19

بكالوريوس

111

دبلوم متوسط

59

انتظام

123

عن بعد أو انتساب

66

التخصصات العلمية

82

التخصصات األدبية

107

رابعة فأقل

44

خامسة أو سادسة

79

سابعة فاكثر

66
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المجموع
189

النسبة
% 76
% 24
% 10

189

% 59
% 31

189
189

% 65
% 35
% 43
% 57
% 23

189

% 42
% 35
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أداة الدراسة و إجراءات تطبيقها:

عـدد سـنوات االنتظـار للحصـول على العمـل بعـد

كانـت أداة الدراسـة عبـارة عـن نمـوذج صمـم
خصيصـ ًا لتسـهيل مجـع بيانات وافيـة من أفـراد العينة،

يف العمـل احلـايل؟؛ ومـا درجـة اعتقـادك بـأن العمـل

التواصـل اإللكتروين املتوفـرة ،أو االتصـال اهلاتفي يف

اعتقـادك بـأن املهارات التـي متلكها تزيد عـن املهارات

تـم توزيعه عليهم بشـكل مبارش ،أو مـن خالل تقنيات
بعـض احلـاالت لـدى شـطر الطالبات.

وقد جاء النموذج عىل شكل استبيان ،تم بناؤه جلمع

البيانات واملعلومات ،التي حتقق أهداف الدراسة،
وتسهم يف اإلجابة عن أسئلتها .تضمن النموذج
جزأين :األول بيانات أولية عن أفراد عينة الدراسة،

شملت متغرياهتا الستة :اجلنس ،واملؤهل العلمي،
وأسلوب الدراسة ،والتخصص ،واملرتبة الوظيفية .أما
اجلزء الثاين ،فقد شمل حموري الدراسة وفقراهتام ،وتم

االعتامد يف بنائها وتصميمها ،عىل ما ذكرته دراسات

سابقة ،حول كيفية قياس املبالغة يف التعليم وحتديد

مؤرشاته ،مثل :دراسة) ، (Halaby, 1994ودراسة
) ،(Hartog, 2000ودراسة (.(Kiersztyn, 2013

وبالتايل تم تصنيف حموري هذا اجلزء عىل النحو التايل:

- 1حمـور «املـؤرشات الوظيفيـة» لظاهـرة املبالغـة

يف التعليـم وعددهـا ( 8مـؤرشات) ،وقـد جـاءت هذه
املـؤرشات على شـكل أسـئلة ،يـرى الباحـث أهنـا

تعبر عـن الوظيفـة التـي يشـغلها املوظـف أو املوظفة،

وعالقتهـا باملؤهـل العلمـي وفـق اآليت :هـل العمـل
احلـايل حيتـاج إىل مؤهـل أعلى مـن مؤهلي ،أم نفـس

مؤهلي ،أم أقـل مـن مؤهلي؟؛ وهـل العمـل احلايل يف

جمـال التخصـص ،أم قريـب منـه ،أم بعيد عنـه؟؛ وكم

التخـرج؟؛ ومـا درجة االسـتفادة مـن املؤهـل العلمي

الـذي متارسـه ال حيتـاج إىل مؤهالتـك؟؛ ومـا درجـة
التـي متارسـها يف العمـل؟؛ وكـم عـدد زملاء العمـل
الذيـن حيملـون مؤه ً
ال علميـ ًا أقل مـن مؤهلك؟؛ وكم

مـرة غيرت عملـك؟.

- 2حمـور «املـؤرشات الذاتيـة» لظاهـرة املبالغـة يف

التعليـم وعددهـا ( 8مـؤرشات) .وقـد جـاءت هـذه
املـؤرشات على شـكل أسـئلة ،مـن املتوقـع أن تعبر

(حسـب رأي الباحـث) عـن رغبة شـخصية أو شـعور
بالرضـا ،أو متعـة وراحـة وسـعادة يف العمـل ،وذلـك
وفـق اآليت :مـا درجـة رغبتـك باالسـتمرار يف العمـل

احلـايل؟؛ ومـا درجـة شـعورك بالراحـة يف العمـل

احلـايل؟؛ ومـا درجـة شـعورك باملتعـة أثنـاء ممارسـتك

للعمـل احلـايل؟؛ ومـا درجـة شـعورك بأنـك حتقـق
ذاتـك يف العمـل احلـايل؟؛ ومـا درجة شـعورك بالرضا

عـن العمـل احلـايل؟؛ وما درجة شـعورك بـأن مؤهلك
العلمـي يمثـل هـدر ًا ماليـ ًا؟؛ ومـا درجة شـعورك بأن
مؤهلـك العلمي يمثل هـدر ًا مالي ًا بالنسـبة ألرستك؟؛
ومـا درجة شـعورك بـأن مؤهلـك العلمي يمثـل هدر ًا

ماليـ ًا بالنسـبة للدولـة؟

وللتحقـق مـن درجـة توفـر مـؤرشات املبالغـة

يف التعليـم ،لـدى أفـراد العينـة ،مـن خلال حمـوري
الدراسـة وفقراهتام ،تم اسـتخدام التـدرج الثالثي وفق
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مقيـاس ليكرت عىل النحـو اآليت :عاليـة (3درجات)،

النحو اآليت:

ومـن أجـل تفسير النتائـج وتقييـم اسـتجابات أفـراد

العمـل احلـايل بعيـد عـن ختصصي ،االنتظـار أكثـر من

ومتوسـطة (درجتـان) ،ومنخفضـة (درجـة واحـدة).
العينـة على جمـاالت االسـتبانة وفقراهتـا ،تـم اعتماد
املعايير التاليـة :أقـل مـن ( 1.67درجـة منخفضـة)؛

مـن  1.67إىل أقل مـن ( 2.34درجة متوسـطة)؛ ومن

 2.34فأكثر(درجـة عاليـة).

كما تـم حسـاب معـدالت املبالغـة يف التعليـم ،من

خلال حتديـد نسـبة البديل لـكل مؤرش مـن املؤرشات

الثامنيـة ،والتـي يـرى الباحـث أهنـا ُتعبر عـن احلـد
األدنـى مـن نسـبة املبالغـة يف التعليم لـدى املوظفني يف

«املـؤرشات الوظيفية» الثامنية ودرجـة توفرها ،ويمكن
توضيـح الفكـرة من خلال املثـال اآليت:

يف املـؤرش األول الـذي نصـه «هـل العمـل احلـايل

حيتـاج إىل مؤهـل ...؟» هـذا السـؤال يمكـن أن جياب

عنـه ببديـل مـن البدائـل التاليـة :أعلى من مؤهلي ،أو

نفـس مؤهيل ،أو أقل مـن مؤهيل .وبالتـايل فاحلالة التي

يمكـن أن متثـل املبالغـة يف التعليـم ،هي عندمـا يتطلب
ً
مؤهلا أقـل مـن مؤهلي ،ويف هذه احلالـة أجرب
العمـل
للعمـل فيه ،ألنـه ال توجد فـرص عمل أخرى مناسـبة
ملؤهلي العلمـي .بعد اختيار البديل تم حسـاب النسـبة
املئويـة لعـدد املسـتجيبني الذين اختـاروا هـذا البديل،

لتمثـل معـدل املبالغـة يف التعليـم عىل هـذا املؤرش.

وبالتـايل ،فـإن البدائـل التي متثل معـدالت املبالغة

يف التعليـم يف حدهـا األدنـى (من وجهة نظـر الباحث)
لـدى املوظفين يف «املـؤرشات الوظيفيـة» تكـون على

العمـل احلـايل حيتـاج إىل مؤهـل أقـل مـن مؤهلي،

سـنتني بعـد التخرج للحصـول عىل العمل ،االسـتفادة
مـن املؤهل العلمـي يف العمل احلايل بدرجـة منخفضة،
االعتقـاد بـأن العمـل الـذي أمارسـه ال حيتـاج إىل

مؤهلايت بدرجـة عاليـة ،االعتقـاد بـأن املهـارات التي
أمتلكهـا تزيـد عـن املهـارات التـي أمارسـها يف العمل
بدرجـة عاليـة ،عـدد زملاء العمـل الذيـن حيملـون
ً
مؤهلا علميـ ًا أقـل مـن مؤهلي مخسـة فأكثـر ،عـدد
مـرات تغيير العمـل ثلاث مـرات فأكثـر.

وكذلـك ،فـإن البدائـل التـي متثـل معـدالت

املبالغـة يف التعليـم يف حدهـا األدنـى لـدى املوظفني يف

«املـؤرشات الذاتيـة» تكـون على النحـو اآليت:

الرغبـة باالسـتمرار يف العمـل احلـايل بدرجـة

منخفضـة ،الشـعور بالراحـة يف العمـل احلـايل بدرجـة

منخفضـة ،الشـعور باملتعـة أثناء ممارسـة للعمـل احلايل

بدرجـة منخفضـة ،الشـعور بتحقـق الـذات يف العمـل
احلـايل بدرجـة منخفضـة ،الشـعور بالرضا عـن العمل

احلـايل بدرجـة منخفضـة ،االعتقاد بأن املؤهـل العلمي
يمثـل هـدر ًا مالي ًا بدرجـة عاليـة ،االعتقاد بـأن املؤهل

العلمـي يمثـل هـدر ًا ماليـ ًا بالنسـبة للأرسة بدرجـة
عاليـة ،االعتقـاد بـأن املؤهل العلمـي يمثل هـدر ًا مالي ًا

بالنسـبة للدولـة بدرجـة عالية.

صـدق األداة :بعـد أن تـم بنـاء أداة الدراسـة يف

صورهتـا األوليـة ،جرى التحقـق من صدقهـا بعرضها
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على سـتة حمكمين من أعضـاء هيئـة التدريـس يف عدد

املتوسـطات احلسـابية ،واختبـار ،T-testوحتليـل

جمـاالت اإلدارة والتخطيـط الرتبـوي واقتصاديـات

شـيفيه  Scheffe Testللمقارنـات البعديـة ،للتعرف

مـن اجلامعـات األردنيـة والسـعودية؛ املختصين يف
التعليـم وأصـول الرتبيـة والقيـاس والتقويـم ،وقـد

اعتمـد موافقة مجيع املحكمني على عبارات وجماالت
األداة؛ إذ أبـدى عـدد منهـم مجلـة مالحظـات على

عبـارات االسـتبانة تتعلق بإعـادة الصياغـة واالنتامء،
فتـم التعديل واحلـذف ليصبح عدد فقرات االسـتبانة

يف الصـورة النهائيـة  16فقـرة.

ثبـات أداة الدراسـة :للتأكـد مـن ثبـات أداة

الدراسـة ،تـم اسـتخراج معامـل الثبـات (ألفـا
كرونبـاخ) ملـؤرشات حمـوري الدراسـة ( 16مـؤرش ًا
) ،وقـد ّدلـت النتيجـة على أن األداة صاحلـة للتطبيق
بثبـات مرتفـع بلغـت قيمتـه (.)0.803

التبايـن األحـادي  ،ANOVA One Wayواختبـار

على اجتـاه الفروقـات.

عرض النتائج ومناقشتها:

لتحديـد درجـة توفر مـؤرشات املبالغـة يف التعليم

لـدى موظفـي جامعة طيبـة باملدينـة املنـورة ،أجريت

التحليلات اإلحصائيـة الالزمـة ،وتـم التوصـل إىل
وعرضت وفق سـؤا ّ
يل
جمموعـة مـن النتائجُ ،صنفـت ُ
الدراسـة عىل النحـو التايل:

النتائـج املتعلقـة بالسـؤال األول :مـا درجـة توفـر

مـؤرشات املبالغـة يف التعليـم لـدى موظفـي جامعـة
طيبـة باملدينـة املنـورة؟

تـم اسـتخراج
لإلجابـة عـن هـذا السـؤال ّ
املتوسـطات احلسابية السـتجابات أفراد عينة الدراسة
ّ

املعاجلـة اإلحصائيـة :ملعاجلـة البيانـات التـي
ُجعـت إحصائيـ ًا ،وهبـدف احلصـول على إجابـات

حـول توفر مـؤرشات املبالغة يف التعليـم لدى موظفي

اإلحصائيـة للعلـوم االجتامعيـة  ،SPSSحلسـاب

ككل ،كما هـو موضـح يف جـدول (.)2

عـن أسـئلة الدراسـة ،تـم اسـتخدام برنامـج الـرزم

جامعـة طيبة باملدينة املنورة عىل مسـتوى أداة الدراسـة

جدول (:)2
المتوسطات الحسابية لدرجة توفر مؤشرات المبالغة في التعليم لدى
ّ
موظفي جامعة طيبة بالمدينة المنورة
م

المحاور

المتوسط الحسابي

درجة التوفر

الرتبة

1

محور المؤشرات الوظيفية الوظيفية

2.11

متوسطة

1

2

محور المؤشرات الذاتية

1.60

منخفضة

2

1.85

متوسطة

اإلجمالي
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التحقـق منهـا ،مـن واقـع البيانـات واملعلومـات املتوفرة
لـدى عمادة شـؤون أعضـاء هيئـة التدريـس واملوظفين
باجلامعـة بعـد خماطبتهم من خلال القنوات الرسـمية يف
اجلامعة.
أمـا على مسـتوى حمـوري األداة ،فقـد تم اسـتخراج
املتوسـطات ،لـكل مـؤرش من مـؤرشات املحوريـن ،كام
تـم حتديـد النسـبة املئويـة لـكل مـؤرش مـن مـؤرشات
املبالغـة يف التعليـم ،ودرجة توفـره لدى موظفـي جامعة
طيبـة ،وذلـك من خالل اسـتخراج التكرارات والنسـب
املئويـة للمـؤرشات وبدائلهـا ،وقـد تم توضيـح ذلك يف
كل حمـور كما يف اجلدولين (.)4 ،3
حمور «املؤرشات الوظيفية» Functional Indicators
وفقـ ًا ألدبيـات البحـث ،تـم حتديـد البدائـل لـكل
مـؤرش مـن املـؤرشات الثامنيـة ،والتـي يـرى الباحـث
أهنـا ُتعبر عن احلـد األدنى مـن نسـبة املبالغـة يف التعليم
لـدى املوظفين يف «املـؤرشات الوظيفيـة» الثامنية ودرجة
توفرهـا (انظـر أداة الدراسـةو إجـراءات تطبيقهـا).
وبعـد ذلك تـم حتديد معـدل املبالغـة يف التعليم لكل
مـؤرش ،ودرجة توفـره كام هو يف جـدول (.)3

على مسـتوى أداة الدراسـة ،يتضح من اجلـدول ()2
أن درجـة توفر مؤرشات ظاهـرة املبالغـة يف التعليم لدى
موظفـي وموظفـات جامعـة طيبـة باملدينة املنـورة كانت
متوسـطة ،إذ بلـغ املتوسـط احلسـايب الـكيل  ،1.85أمـا
على مسـتوى حمـوري األداة ،فقـد جـاءت درجـة توفـر
مـؤرشات ظاهـرة املبالغـة يف التعليـم متوسـطة للمحور
األول ،ومنخفضـة للمحـور الثـاين؛ حيث بلغ املتوسـط
احلسـايب ملحور «املـؤرشات الوظيفية» لظاهـرة املبالغة يف
التعليـم لـدى موظفـي وموظفات منسـويب جامعـة طيبة
باملدينـة املنـورة  ،2.11يف حين بلـغ املتوسـط احلسـايب
ملحـور «املـؤرشات الذاتيـة» لظاهـرة املبالغـة يف التعليـم
لـدى موظفـي وموظفـات منسـويب جامعة طيبـة باملدينة
املنـورة  .1.60وقـد يعـزى ذلـك إىل أن فقـرات املحـور
األول كانـت على شـكل مـؤرشات جـاءت لتحاكـي
طلـب التحقـق منها مـن خالل مجع
الواقـع وتوافقـه ،و َت َ
بيانـات ومعلومـات مـن الوصـف الوظيفـي ملسـميات
الوظائـف ،واملهـام املسـندة للموظفين ،وربطهـا
باملؤهلات العلميـة احلاصلين عليهـا؛ إذ تـم احلصـول
عليهـا مـن املوظفين واملوظفـات أنفسـهم ،كما تـم

جدول (:)3
المتوسطات الحسابية والتكرارات والنسب والرتبة لدرجة توفر المؤشرات الوظيفية لظاهرة المبالغة في التعليم لدى
ّ
موظفي جامعة طيبة بالمدينة المنورة

م

المؤشر

1

هل العمل الحالي
يحتاج إلى مؤهل ....؟

النسبة المتوسط
الحسابي
%

البدائل

التكرار

أعلى من مؤهلي

11

5.8

نفس مؤهلي

116

61.4

أقل من مؤهلي

62

32.8
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الرتبة

2

معدل
المبالغة
%
32.8

درجة
التوفر

متوسطة
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2

هل العمل الحالي ...؟

3

كم عدد سنوات
االنتظار للحصول
على العمل بعد
التخرج؟

4

ما درجة االستفادة من
المؤهل العلمي في
العمل الحالي؟

5

ما درجة اعتقادك بأن
العمل الذي تمارسه ال
يحتاج إلى مؤهالتك؟

6

ما درجة اعتقادك
بأن المهارات التي
تمتلكها تزيد عن التي
تمارسها؟

7

ما عدد زمالء العمل
الذين يحملون مؤهالً
أقل من مؤهلك؟

8

كم مرة غيرت عملك؟

في مجال تخصصي

41

21.7

قريب من تخصصي

68

36.0

بعيد عن تخصصي

80

42.3

لم ينتظروا

55

29.1

انتظروا سنة أو
سنتين

66

34.9

انتظروا أكثر من
سنتين

68

36.0

عالية

72

38.1

متوسطة

69

36.5

منخفضة

48

25.4

عالية

65

34.4

متوسطة

89

47.1

منخفضة

35

18.5

عالية

113

59.8

متوسطة

66

34.9

منخفضة

10

5.3

اثنان فأقل

62

32.8

ثالثة إلى خمسة

38

20.1

خمسة فأكثر

89

47.1

لم يغيروا العمل

105

55.6

غيروا مرة أو
مرتين

51

27.0

غيروا  3مرات
فأكثر

33

17.5

اإلجمالي

2.206

2.069

1.873

2.159

2.545

2.143

1.619

2.110

يتضـح من اجلـدول ( )3أن درجة توفـر «املؤرشات

الوظيفيـة» لـدى موظفـي جامعـة طيبـة كانـت بدرجة

3

6

7

4

1

5

8

-

42.3

36.0

25.4

34.4

59.8

47.1

17.5

37

متوسطة

متوسطة

متوسطة

متوسطة

عالية

متوسطة

منخفضة

متوسطة

توفـر متوسـطة ،حيث بلغ املتوسـط احلسـايب ملؤرشات
املحـور ككل  ،2.110كما أن معدل املبالغـة يف التعليم
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وفـق اسـتجابات أفـراد العينـة عىل هـذا املحـور بلغت

الوظيفية» تشير إىل أن  % 37من املسـتهدفني يف جامعة

مـن املـؤرشات ،فقـد توفر املـؤرش رقم  ،6الـذي نصه:

مـا تتطلبـه وظائفهـم التـي يعملون هبـا ،وهـذه النتيجة

 % 37مـن عينـة الدراسـة .أمـا عىل مسـتوى كل مؤرش
«مـا درجـة اعتقادك بـأن املهـارات التـي متتلكهـا تزيد

عـن املهـارات التـي متارسـها يف العمـل؟» بدرجـة

طيبـة باملدينـة املنـورة ،حيملـون مؤهالت علميـة تفوق
زادت عـن النسـبة التـي توصلت إليها دراسـة كريزتني
) (Kierztyn, 2013يف بولنـدا؛ إذ إن  % 20مـن

توفـر عاليـة ،وحصــــل على الرتبـة األوىل بمتوسـط
حســـايب  ،2.545ويالحــــظ أن  113فـرد ًا مـــن

إىل  % 30بين الفئـة العمريـة ( .)25-21بينما تقاربت

ومثلـوا نسـبة  ، % 59.8وهـو البديل الـدال عىل معدل

التـي توصلـت إليها دراسـة سـكريمان(Sicherman,

أفـراد العينـة ،اختـاروا البديــــل األول (عاليــــة)،
املبالغـة يف التعليـم ،وفـق اسـتجابات أفـراد العينة عىل
هـذا املـؤرش .تلاه املـؤرش رقـم  ،1الـذي نصـه« :هل

العمـل احلـايل حيتـاج إىل مؤهـل :أعلى من مؤهلي ،أم

نفـس مؤهلي ،أم أقـل من مؤهيل؟» بمتوسـط حسـايب

 ،2.270وبدرجـة توفـر متوسـطة ،ويالحـظ أن 62
فـرد ًا مـن أفـراد العينـة ،اختـاروا البديـل الثالـث (أقل
مـن مؤهلي) ،ومثلـوا نسـبة  ،% 32.8وهـو البديـل
الـدال عىل معـدل املبالغـة يف التعليم ،وفق اسـتجابات

أفـراد العينـة على هـذا املؤرش.

العاملين متيـزوا باملبالغـة بالتعليـم ،وارتفعـت النسـبة

النتيجـة التي توصلـت إليها هذه الدراسـة مـع النتيجة
)1991وهـي أن  % 40مـن العاملين خلال العقـود

األخيرة مـن القـرن العرشيـن يمتلكـون مؤهلات

علميـة زائـدة عما يتطلبـه سـوق العمـل .وقـد يعـزى
ارتفـاع نسـبة توفر هـذه الظاهـرة إىل نمو سـوق العمل

وقطـاع اخلدمـات التعليميـة بشـكل خاص؛ مما سـاعد
على تلبيـة رغبـات كثير مـن األفـراد يف احلصـول عىل
مؤهـل علمـي ٍ
عال ،كما قد يعـود ارتفاعهـا إىل ضعف
التوافق بني سـوق العمل وسياسـة التعليم .أما بالنسـبة

ملوظفـي جامعـة طيبة مـن املوظفين واملوظفـات ،فقد

وقـد حصـل على الرتبـة األخيرة املـؤرش رقـم ،8

يكون سـبب ارتفاع مسـتوى توفر مـؤرشات املبالغة يف

 ، 1.619وبدرجـة توفـر منخفضـة ،ويالحـظ أن 33
فرد ًا مـن أفـراد العينة ،اختـاروا البديل الثالـث (غريوا

العقديـن املاضيين ،بعـد أن تضاعـف عـدد اجلامعات

الـذي نصـه « :كـم مـرة غيرت عملـك؟» بمتوسـط

 3مـرات فأكثـر) ،ومثلوا نسـبة  ،% 17.5وهـو البديل
الـدال عىل معـدل املبالغـة يف التعليم ،وفق اسـتجابات

أفـراد العينـة على هـذا املؤرش.

ممـا سـبق ،يالحـظ أن نتائـج حمـور «املـؤرشات

تعليـم لدهيـم ،هو زيـادة الطلب على التعليـم العايل يف
يف اململكـة ،وتوسـعت يف فتـح العديـد مـن الربامـج
والتخصصـات ،سـواء كان ذلك بأسـلوب االنتظام أم

بأسـلوب التعليـم عـن بعد.
ثاني ًا :حمور «املؤرشات الذاتية» Self-Indicators

وفقـ ًا ألدبيـات البحـث ،تـم حتديـد البدائـل التي
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يـرى الباحـث أهنـا ُتعبر عـن احلـد األدنـى مـن نسـبة

وإجـراءات تطبيقهـا).

الذاتيـة» الثامنيـة ،ودرجـة توفرهـا (انظر أداة الدراسـة

ودرجـة توفـره كما هو مبين يف جـدول (.)4

املبالغـة يف التعليـم لـدى املوظفين يف «املـؤرشات

وبعـد ذلـك تـم حتديـد نسـبة املبالغة لـكل مؤرش،

جدول (:)4
المتوسطات الحسابية والتكرارات والنسب والرتبة لدرجة توفر المؤشرات الذاتية لظاهرة المبالغة في التعليم لدى موظفي
ّ
جامعة طيبة بالمدينة المنورة
م
9
10
11
12
13
14

15

16

النسبة
%
58.7
29.6
11.6
52.4
37.6
10.1
58.7
31.2
10.1
49.2
32.3
18.5
50.3
36.5
13.2
12.7
32.3
55.0
17.5
30.7

المؤشر

البدائل

التكرار

ما درجة رغبتك
باالستمرار في العمل
الحالي؟
ما درجة شعورك
بالراحة في العمل
الحالي؟
ما درجة شعورك
بالمتعة أثناء ممارستك
للعمل الحالي؟
ما درجة شعورك بأنك
تحقق ذاتك في العمل
الحالي؟
ما درجة شعورك
بالرضا عن العمل
الحالي؟
ما درجة اعتقادك بأن
مؤهلك العلمي يمثل
هدراً مالياً؟

عالية
متوسطة
منخفضة
عالية
متوسطة
منخفضة
عالية
متوسطة
منخفضة
عالية
متوسطة
منخفضة
عالية
متوسطة
منخفضة
عالية
متوسطة
منخفضة
عالية
متوسطة

111
56
22
99
71
19
111
59
19
93
61
35
95
69
25
24
61
104
33
58

منخفضة

98

51.9

عالية
ما درجة اعتقادك بأن
متوسطة
مؤهلك العلمي يمثل
هدراً ماليا ً للدولة؟
منخفضة
اإلجمالي

33
45
111

17.5
23.8
58.7

ما درجة اعتقادك بأن
مؤهلك العلمي يمثل
هدراً ماليا ً ألسرتك؟
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المتوسط
الحسابي

الرتبة

معدل
المبالغة

درجة
التوفر

1.529

7

11.6

منخفضة

1.577

5

10.1

منخفضة

1.513

8

10.1

منخفضة

1.693

1

18.5

متوسطة

1.630

3

13.2

منخفضة

1.577

6

12.7

منخفضة

1.656

1.587
1.595

2

4

17.5

17.5
13.9

منخفضة

منخفضة
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285-255

يتضـح من اجلـدول ( )4أن درجة توفـر «املؤرشات

 ،% 10.1وهـو البديـل الـدال على معـدل املبالغـة يف

منخفضـة ،حيـث بلـغ املتوسـط احلسـايب للمحـور

ممـا سـبق ،يالحـظ أن نتائـج حمـور «املـؤرشات

الذاتيـة» لـدى موظفـي جامعـة طيبـة ،جـاءت بدرجة

ككل  ،1.595كما أن معـدل املبالغـة يف التعليـم
وفـق اسـتجابات أفـراد العينـــة على هـذا املحـــور

بلغـت  % 13.9مـن عينة الدراسـة .ويالحـظ أن مجيع
املـؤرشات توفـرت بدرجـة منخفضة ،عـدا املؤرش رقم

 ،12الـذي نصه« :ما درجة شـعورك بأنـك حتقق ذاتك

يف العمـل احلـايل؟» ،فقـد حصـل على أعلى الرتـب

بمتوسـط حسـايب  ،1.693وبدرجـة توفـر متوسـطة،
ويالحـــظ أن  35فرد ًا من أفـراد العينة اختاروا البديل

التعليـم وفق اسـتجابات أفـراد العينة عىل هـذا املؤرش.
الذاتية» تشير إىل أن  % 13.9من املسـتهدفني يف جامعة

طيبـة باملدينـة املنـورة ،عبروا مـن خلال توجهاهتـم
ورغباهتـم أن لدهيـم مؤهلات علميـة تفوق مـا تتطلبه

وظائفهـم التي يعملـون هبا؛ حيث إن معـدالت املبالغة
وفـق مـؤرشات املحور الثـاين الثامنية ،تراوحـت ما بني

( ،)% 18.5 - % 10.1يف حين أن معـدالت املبالغـة
وفـق حمـور «املـؤرشات الوظيفيـة» السـابق ،تراوحت

مـا بين ( .)% 17.5 - % 59.8وقـد يعـزى الفـرق

الثالـث (منخفضة) ،وقد مثل هــــؤالء نسبـــة 18.5

الواضـح يف معـدل املبالغـة يف التعليـم بين املحوريـن

وفـق اسـتجابات أفـراد العينـة على هـذا املـؤرش .تاله

إىل وثائـق وحقائـق موثقـة ،ومتوفـرة يف األرشـيف

 ،%وهـو البديـل الـدال على معـدل املبالغـة يف التعليم

املـؤرش رقـم  ،15الـذي نصه« :مـا درجة شـعورك بأن
مؤهلـك العلمي يمثل هـدر ًا مالي ًا بالنسـبة ألرستك؟»

إىل أن املحـور األول مثّـل مـؤرشات واقعيـة تسـتند
الورقـي واإللكتروين لدى عامدة شـؤون أعضـاء هيئة
التدريـس واملوظفين باجلامعة وتـم حسـاهبا بعيد ًا عن

بمتوسـط حسـايب  ،1.656وبدرجـة توفـر منخفضـة،
ويالحـظ أن  33فـرد ًا من أفـراد العينة اختـاروا البديل

مـؤرشات تعبر عن الرضـا والراحـة واملتعة والسـعادة

الـدال على معـدل املبالغـة يف التعليم وفق اسـتجابات

على انخفاض معـدل املبالغـة يف التعليم لـدى موظفي

األول (عاليـة) مثلـوا نسـبة  ،% 17.5وهـو البديـل

أفـراد العينـة على هـذا املؤرش.

رغبات وتوجهات املسـتجيبني .بينام مثّـل املحور الثاين
أثنـاء العمـل ،التـي جـاءت بمعـدالت مرتفعـة ،ودالة
جامعـة طيبـة؛ إذ إن املبالغـة يف التعليـم يرتبـط بشـكل

بينما حصـل املـؤرش رقـم  11الـذي نصـه« :مـا

سـلبي بمسـتويات الرضـا والراحـة واملتعـة والسـعادة

بمتوسـط حسـايب  ،1.513وبدرجـة توفـر منخفضـة
على الرتبـة األخيرة ،،ويالحـظ أن  19فرد ًا مـن أفراد

جزئـي ،مـع دراسـة ليـم )(Lim, 2013التـي أجريت

درجـة شـعورك باملتعة أثناء ممارسـتك للعمـل احلايل؟»

العينـة اختـاروا البديل الثالـث (منخفضة) مثلوا نسـبة

أثنـاء العمـل ،وقـد توافقـت هـذه النتيجـة بشـكل
يف ماليزيـا ،وتوصلـت إىل أن املبالغـة يف التعليـم يرتبط

بمسـتوى السـعادة ،فكلما زاد مسـتوى السـعادة ،قـل
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مسـتوى املبالغـة يف التعليـم .وباملقابل فـإن مؤرشات
االعتقـاد بـإن املؤهـل العلمـي يمثـل هـدر ًا ماليـ ًا يف
العبـارات الثلاث األخيرة ،جـاءت بدرجـات توفر

منخفضـة ،ودالـة على معـدالت إفـراط يف التعليـم

قليلـة ،وقـد يعـود السـبب يف ذلـك إىل أن  % 65مـن
املوظفين واملوظفـات حصلـوا على مؤهلات علمية

بأسـلوب االنتظـام ،وأن النسـبة الباقيـة ()% 35
حصلـوا عليهـا مـن خلال أسـلوب االنتسـاب أو

التعليـم عن بعد؛ وكال األسـلوبني يف اململكـة العربية
السـعودية ُيقـدم للمواطنين املؤهلني بشـكل جماين أو
شـبه جماين .وبالتـايل فإن املوظـف أو املوظفـة مل يدرك

مفهـوم اهلـدر املـايل يف املؤهـل العلمـي الـذي حصل
عليـه؛ املتمثـل يف كلفـة تدريـس الطالـب السـنوية،

التـي تقدر مـن خلال النفقـات اجلارية والرأسمالية،
أو النفقـات العامـة واخلاصـة التـي تدفـع مـن قبـل
الدولـة أو األرسة.

النتائـج املتعلقـة بالسـؤال الثـاين :هـل هنـاك

اختلاف يف درجـة توفـر مـؤرشات املبالغـة يف التعليم
لـدى موظفـي جامعة طيبـة تعـود ملتغريات الدراسـة:

اجلنـس ،املؤهـل العلمـي ،أسـلوب الدراسـة،
التخصـص ،واملرتبـة؟
أو ً
ال :إظهـار االختلاف بين اسـتجابات موظفـي

جامعـة طيبـة يف درجـة توفـر مـؤرشات املبالغـة يف
تبعـا ملتغير اجلنـس (ذكـر ،أنثـى).
التعليـم ً

تـم اسـتخدام اختبـار «ت» للعينـات املسـتقلة؛

ملعرفـة فيما إذا كان هنـاك اختالفـات دالـة إحصائ ًيـا
بين آراء أفـراد العينـة يف درجة توفر مـؤرشات املبالغة

تبعـا ملتغير اجلنـس ،وذلـك بعـد التحقـق
يف التعليـم ً
مـن جتانـس التبايـن باسـتخدام اختبـار ليفين؛ إذ
ِ
وجـد أن قيمـة «ف» بلغت  1.471ملحـور املؤرشات

أي
الوظيفيـة ،و  3.623ملحـور املـؤرشات الذاتيـة؛ ّ
أهنـا غير دالـة إحصائ ًيا؛ وهـذا يـدّ ل على أن العينتني

متجانسـتني؛ وبالتـايل تـم تطبيـق اختبـار «ت» ،كام يف
اجلـدول رقـم (.)10

جدول (:)5
قيم اختبار «ت» للعينات المستقلة المتجانسة لداللة االختالف بين استجابات موظفي الجامعة في درجة
توفر مؤشرات المبالغة في التعليم تبعًا لمتغير الجنس (ن=)189
ن=143

ن=46

ذكر

أنثى

المتوسط
الحسابي

المتوسط
الحسابي
2.315
1.717

م

المحور

1

“المؤشرات الوظيفية”

2.045

2

“المؤشرات الذاتية”

1.556
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قيمة
“ت”

مستوى
الداللة
الفعلية

مستوى
الداللة عند
0.05

-4.960

0.000

دالة

0.89

غير دالة

-1.724
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يوضـــح اجلـــدول ( )5وجـــود اختـــاف
دال إحصائيـــ ًا بـــن املتوســـطات احلســـابية

لدرج ــة توف ــر امل ــؤرشات الوظيفي ــة تبعــ ًا ملتغ ــر
«اجلنـــس» ،حيـــث إن مســـتوى الداللـــة لقيمـــة

«ت» أقـــل مـــن  ،0.05وبمقارنـــة املتوســـطات
احلســـابية يف ذات اجلـــدول ،يتضـــح أن الفـــروق

جـــاءت لصالـــح اإلنـــاث مقابـــل الذكـــور ،أي

أن درجـــة املبالغـــة يف التعليـــم لـــدى موظفـــات

جامعـــة طيبـــة أعـــى منهـــا لـــدى املوظفـــن؛
وقـــد يعـــزى ذلـــك إىل أن النســـاء املســـتجيبات

حيمل ــن مؤه ــات علمي ــة أع ــى م ــن املؤه ــات
العلميـــة التـــي حيملهـــا الرجـــال ،وحيـــث إن

فـــرص العمـــل املتاحـــة للنســـاء أقـــل مـــن
فـــرص العمـــل املتاحـــة للرجـــال؛ فالعوامـــل

املكانيـــة (قـــرب مـــكان العمـــل أو بعـــده)،
واالرتبـــاط بالـــزوج واألبنـــاء ،والعـــادات

والتقاليـــد املجتمعيـــة ،كلهـــا عوامـــل تقلـــل
مـــن خيـــارات عمـــل املـــرأة ،وبالتـــايل فـــإن

املـــرأة قـــد تقبـــل (جمـــرة) بـــأي عمـــل تكـــون

متطلباتـــه الوظيفيـــة أقـــل مـــن مؤهالهتـــا
العلميـــة ،خاصـــة إذا كان مـــكان العمـــل
قريـــب ،وتســـتطيع مـــن خاللـــه التغلـــب عـــى
العوامـــل الســـابقة .وتتفـــق هـــذه النتيجـــة إىل

حـــد مـــا ،مـــع عـــدد مـــن الدراســـات التـــي

أشـــارت إىل أن زيـــادة اإلقبـــال عـــى التعليـــم
العـــايل وخاصـــة عنـــد النســـاء ،والقيـــود التـــي
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حتـــد مـــن عملهـــن هـــي مـــن أســـباب انتشـــار
ظاهـــرة املبالغـــة يف التعليـــم مثـــل(Ramos &:

Sanromá, 2013; Kiersztyn,2013; Büchel
;& Van Ham 2003; Büchel & Battu, 2003

).Hensen et al, 2009

ك ــا يب ــن اجل ــدول ع ــدم وج ــود اخت ــاف

دال إحصائ ًيــا بــن املتوســطات احلســابية لدرجــة
توفـــر املـــؤرشات الذاتيـــة تبعـــ ًا ملتغـــر اجلنـــس،

حيـــث ّ
إن درجـــة الداللـــة لقيمـــة ت أكـــر مـــن
()0.05؛ وهـــي غـــر دالـــة إحصائ ًيـــا؛ ويشـــر
ذلـــك إىل أن هنـــاك توافقـــ ًا بـــن وجهـــات نظـــر
املوظفـــن واملوظفـــات يف جامعـــة طيبـــة حـــول
درجـــة توفـــر مـــؤرشات املبالغـــة الذاتيـــة ،ال

ســـيام وأن هـــذه املـــؤرشات تعـــر عـــن رغبـــات
واعتقـــادات وآراء شـــخصية .وقـــد يعـــود هـــذا

التوافـــق إىل تشـــابه يف ظـــروف العمـــل اإلداري

باجلامعـــة ،إضافـــة إىل التشـــابه يف مســـتوى
اإلعـــداد والتأهيـــل ،واخلـــرات واملهـــارات

التـــي يتطلبهـــا العمـــل مـــن الطرفـــن بغـــض

النظـــر عـــن مســـتوى املؤهـــل العلمـــي
للموظـــف أو املوظفـــة.

ثانيـــ ًا :إظهـــار االختـــاف بـــن اســـتجابات

موظفــي جامعــة طيبــة يف درجــة توفــر مــؤرشات
تبع ــا ملتغ ــر املؤه ــل العلم ــي
املبالغ ــة يف التعلي ــم ً

(ماجس ــتري فأع ــى ،بكالوري ــوس ،دبل ــوم فأق ــل)
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جدول (:)6
تحليل التباين األحادي لداللة االختالف في درجة توفر مؤشرات المبالغة في التعليم تبعًا لمتغير المؤهل العلمي (ماجستير
فأعلى ،بكالوريوس ،دبلوم فأقل) (ن=)189
م

المحور

1

المؤشرات
الوظيفية

2

المؤشرات
الذاتية

مصدر
التباين

مجموع
المربعات

درجة
الحرية

متوسط
المربعات

بين
المجموعات

0.893

2

0.446

قيمة
“ف”

3.947

داخل
المجموعات

21.036

186

0.113

بين
المجموعات

0.498

2

0.249

داخل
المجموعات

47.225

0.980
186

مستوى
الداللة
الفعلية
0.021

0.377

مستوى
الداللة عند
0.05
دالة

غير دالة

0.254

يوضـــح جـــدول ( )6عـــدم وجـــود

كـــا أن طبيعـــة املـــؤرشات الذاتيـــة يف الغالـــب

طيبـــة يف درجـــة توفـــر املـــؤرشات الذاتيـــة

ورغباهتـــم ورضاهـــم عـــن العمـــل ،وبالتـــايل

اختـــاف بـــن اســـتجابات موظفـــي جامعـــة
تبعـــا ملتغـــر املؤهـــل العلمـــي (ماجســـتري
ً
فأعـــى ،بكالوريـــوس ،دبلـــوم فأقـــل)؛ حيـــث
إن مســـتوى الداللـــة لقيمـــة ف أكـــر مـــن

أي
مســـتوى الداللـــة اإلحصائيـــة (ّ ،)0.05
أهنـــا غـــر دالـــة إحصائ ًيـــا؛ وقـــد يعـــزى

ذاك لتشـــابه املهـــام واألدوار التـــي متـــارس
مـــن قبـــل حامـــي املؤهـــات املختلفـــة مـــن
املوظفـــن واملوظفـــات ،فـــا فـــرق بـــن مـــن

حيمـــل ماجســـتري أو بكالوريـــوس أو دبلـــوم يف
طبيعـــة العمـــل اإلداري املـــارس ومســـتواه.

تعـــر عـــن وجهـــات نظـــر موظفـــي اجلامعـــة
توافقـــت اآلراء والرغبـــات ،لعـــدم اختـــاف

العمـــل املـــارس يف اجلامعـــة.

كـــا يوضـــح اجلـــدول ( )6وجـــود

اختـــاف بـــن اســـتجابات موظفـــي جامعـــة
طيبـــة يف درجـــة توفـــر املـــؤرشات الوظيفيـــة

ملتغـــر املؤهـــل العلمـــي (ماجســـتري فأعـــى،

بكالوريـــوس ،دبلـــوم فأقـــل) ،وللتعـــرف عـــى
مص ــدر االخت ــاف اجلوه ــري ال ــدال إحصائيــ ًا،
تـــم اســـتخدام اختبـــار املقارانـــات ( (LSDكـــا

هـــو مبـــن يف اجلـــدول (.)7
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علي حسني حورية :املبالغة يف التعليم لدى موظفي جامعة طيبة باملدينة املنورة
جدول (:)7
اختبار  LSDلمتغير المؤهل العلمي (ن=)189
م

محور المؤشرات الوظيفية

المتوسط
الحسابي

ماجستير
فأعلى

بكالوريوس

دبلوم فأقل

الفرق لصالح

1

ماجستير فأعلى

2.224

-

-

.2089*0

الماجستير فأعلى

2

بكالوريوس

2.142

-

.1271*0

البكالوريوس

3

دبلوم فأقل

2.015

-

-

يبـــن اجلـــدول ( )7أن داللـــة االختـــاف يف

وترتب ــط ه ــذه النتيج ــة إىل ح ــد م ــا ،م ــع م ــا

تبعـــا ملتغـــر املؤهـــل العلمـــي،
يف التعليـــم ً

) ،(Melosik, 2013; Kiersztyn, 2013يف عـــدم

درج ــة توف ــر «امل ــؤرشات الوظيفي ــة» لإلف ــراط
جـــاءت بـــن املاجســـتري فأعـــى والدبلـــوم

توصلـــت إليـــه عـــدد مـــن الدراســـات الســـابقة
التوافـــق بـــن احتياجـــات ســـوق العمـــل ،املتمثـــل

فاقـــل ،لصالـــح املاجســـتري فأعـــى؛ حيـــث

بالعمـــل يف جامعـــة طيبـــة ،وهيكليـــة املوظفـــن

البكالوريـــوس والدبلـــوم فأقـــل لصالـــح

أكثـــر مـــن دبـلــــــــوم متوســـــط ،البالـــــــــغ
عددهــم ( )130موظفـ ًا وموظفـــــــة .كام أن هـــــذه

بلـــغ املتوســـط احلســـايب لـــه ( ،)2.224وبـــن
البكالوري ــوس؛ حي ــث بل ــغ متوس ــطه احلس ــايب

لـــه ( .)2.142وقـــد يعـــزى ذلـــك إىل أن مـــن
حيمـــل مؤهـــل البكالوريـــوس أو املاجســـتري

فأع ــى ه ــم الذي ــن عان ــوا م ــن ظاه ــرة املبالغ ــة

ـرا َء قبوهل ــم للعم ــل بمتطلب ــات
يف التعلي ــم؛ ج ـ ّ

عم ــل أق ــل م ــن مؤهالهت ــم؛ أو أن نس ــبة م ــن

زمالئه ــم بالعم ــل لدهي ــم مؤه ــات أق ــل م ــن
مؤهالهت ــم؛ أو أن الرات ــب ال ــذي يتقاضون ــه ال
يتناســـب مـــع مســـتوى املؤهـــات احلاصلـــن

عليـــه.

واملوظفـــات الذيـــن حيملـــون مؤهـــات علميـــة

النتيج ــة تتواف ــق م ــع األدبيـــ ــات الت ــي أشـــ ــارت

إىل أن املؤه ــات العلميـــــ ــة األع ــى أكث ــر عرض ــة

لإلفـــراط يف التعليـــم (جونـــز2000 ،م).

ثالث ـ ًا :إظهــــــار االختــاف بــن اســتجابات

موظفــــــي جامعــــــــة طيبــــــة يف درجــــــة
توفـــر مؤشـــــــرات املبالغــــــة يف التعليـــم
تبعـــا ملتغـــر أســـلوب الدراســـــــــة (انتظـــام،
ً
انتســـاب).

يوضـــح اجلـــدول ( )8عـــدم وجـــود
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جدول (:)8
قيم اختبار «ت» للعينات المستقلة المتجانسة لداللة االختالف بين استجابات موظفي الجامعة في درجة توفر مؤشرات
االمبالغة في التعليم تبعًا ألسلوب الدراسة (ن=)189
ن=123

ن=66

انتظام

انتساب

المتوسط
الحسابي

المتوسط
الحسابي
1.572

- 0.372

1.638

- 0.859

م

المحور

1

المؤشرات الوظيفية

2.104

2

المؤشرات الذاتية

2.123

اختـــاف دال إحصائ ًيـــا بـــن املتوســـطات

احلســـابية لدرجـــة توفـــر املـــؤرشات الوظيفيـــة،
واملـــؤرشات الذاتيـــة تبعـــ ًا ملتغـــر «أســـلوب

الدراس ــة» ،حي ــث ّ
إن درج ــة الدالل ــة لقيم ــة ت

قيمة
“ت”

مستوى
الداللة
الفعلية

مستوى
الداللة عند
0.05

0.710

غير دالة

0.391

غير دالة

إىل تشـــــــابه ظـــروف العمــــــل ،ومســـتوى
اإلعـــداد والتأهيـــل ،واخلـــرات واملهـــارات

الت ــي يتطلبه ــا العم ــل ل ــكل م ــن الطرف ــن ،دون

الرتكيـــز عـــى أســـلوب دراســـة املوظـــف أو

أك ــر م ــن ()0.05؛ وه ــي غ ــر دال ــة إحصائ ًي ــا؛
ويشـــر ذلـــك إىل أن هنـــاك توافقـــ ًا يف درجـــة

والتناف ــس عليه ــا يف نظ ــام اخلدم ــة املدني ــة ب ــن

والذاتيـــة) بـــن موظفـــي جامعـــة طيبـــة ســـواء

وحامليهـــا بأســـلوب الدراســـة عـــن بعـــد أو

توف ــر م ــؤرشات املبالغ ــة يف التعلي ــم (الوظيفي ــة

كانـــت دراســـتهم بأســـلوب االنتظـــام أم
بأس ــلوب االنتس ــاب ،وق ــد يع ــود ذل ــك لتش ــابه

مس ــمى املؤه ــل ال ــذي حيص ــل علي ــه املوظ ــف
أو املوظفـــة بعـــد االنتهـــاء مـــن الدراســـة بـــأي

األســـلوبني ،،كـــا قـــد يعـــود ذلـــك إىل أمهيـــة
املؤه ــل وم ــدى فائدت ــه للموظ ــف أو للموظف ــة
بغــض النظــر عــن أســلوب الدراســـــة ،إضافــة

املوظف ــة؛ إذ ال يوج ــد متيي ــز يف طل ــب الوظيف ــة،
حام ــي املؤه ــات بأس ــلوب الدراس ــة املنتظم ــة

االنتســـاب.

رابعـــ ًا :إظهـــار االختـــاف بـــن اســـتجابات

موظفـــــي جامعــــة طيبـــة يف درجــــــــة توفـــر
تبعـــا ملتغـــر
مـــؤرشات املبالغـــة يف التعليـــم ً

التخصـــص (علمـــي ،أديب).
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علي حسني حورية :املبالغة يف التعليم لدى موظفي جامعة طيبة باملدينة املنورة
جدول (:)9

قيم اختبار «ت» للعينات المستقلة المتجانسة لداللة االختالف بين استجابات موظفي الجامعة في درجة توفر مؤشرات
المبالغة في التعليم تبعًا للتخصص (ن=)189
ن=82

ن=107

علمي

أدبي

المتوسط
الحسابي

المتوسط
الحسابي
2.084

1.213

1.556

1.222

م

المحور

1

المؤشرات الوظيفية

2.145

2

المؤشرات الذاتية

1.646

دال إحصائ ًيـــا بـــن املتوســـطات احلســـابية

لدرج ــة توف ــر امل ــؤرشات الوظيفي ــة ،وامل ــؤرشات
الذاتيـــة ،تبعـــ ًا ملتغـــر «التخصـــص» ،حيـــث ّ
إن

درجـــة الداللـــة لقيمـــة ت أكـــر مـــن ()0.05؛

قيمة
“ت”

مستوى
الداللة
الفعلية

مستوى
الداللة عند
0.05

0.227

غير دالة

0.223

غير دالة

يعـــود ذلـــك إىل أن اخلـــرات واملهـــارات التـــي

يتطلبهـــا العمـــل ،ال حتتـــاج إىل ختصـــص بعينـــه
دون آخ ــر؛ كأن تك ــون األفضلي ــة للتخصص ــات
العلميـــة أو للتخصصـــات األدبيـــة .وختتلـــف

وهـــي غـــر دالـــة إحصائ ًيـــا؛ ويشـــر ذلـــك إىل
أن هنـــاك توافقـــ ًا يف درجـــة توفـــر مـــؤرشات

جونـــز (2000م) بـــأن العاملـــن احلاصلـــن

بـــن موظفـــي جامعـــة طيبـــة ،ســـواء كانـــت

عرضـــة لإلفـــراط يف التعليـــم مـــن غريهـــم.

املبالغـــة يف التعليـــم (الوظيفيـــة والذاتيـــة)،

دراســـتهم ختصصـــات علميـــة أم ختصصـــات

هـــذه النتيجـــة مـــع األدبيـــات التـــي ذكرهـــا

عـــى مؤهـــات يف التخصصـــات العلميـــة أكثـــر

أدبيـــة ،وقـــد يعـــود ذلـــك لتشـــابه ظـــروف
العم ــل ،وع ــدم التميي ــز ب ــن موظف ــي اجلامع ــة
مـــن ذوي التخصصـــات العلميـــة ،وموظفيهـــا

م ــن ذوي التخصص ــات األدبي ــة ،ك ــا ق ــد يع ــود
ذلـــك إىل التشـــابه يف مســـتوى النظـــرة إىل أمهيـــة

التخصـــص يف العمـــل األداري باجلامعـــة ،وقـــد

خامس ـ ًا :إظهــار االختــاف بــن اســتجابات

موظفـــي جامعـــة طيبـــة يف درجــــــة توفـــر
تبعـــا ملتغـــر
مـــؤرشات املبالغـــة يف التعليـــم ً
املرتبـــة (رابعـــة فأقـــل ،خامســـة أو سادســـة،
ســـابعة فأكثـــر).
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جدول (:)10
تحليل التباين لداللة االختالف في درجة توفر مؤشرات المبالغة تبعًا للمرتبة (ن=)189
م

المحور

1

المؤشرات
الوظيفية

2

المؤشرات
الذاتية

مصدر التباين

مجموع
المربعات

درجة
الحرية

متوسط
المربعات

بين
المجموعات

0.335

2

0.167

قيمة
“ف”

مستوى
الداللة

1.441

داخل
المجموعات

21.594

186

0.116

بين
المجموعات

0.116

2

0.058

داخل
المجموعات

47.607

.226
186

مستوى الداللة
اإلحصائية عند
0.05

.239

.798

غير دالة

غير دالة

0.256

يوضـح اجلـدول ( )10عدم وجود داللـة إحصائية

الذاتيـة متوافقـة ومل تظهـر أي داللـة .وقد يعـزى ذلك
أيضـ ًا ،إىل أن  % 77مـن أفـراد عينـة الدراسـة كانـوا يف

حيـث ّ
إن مسـتوى الداللة لقيمة ت أكبر من ()0.05؛

االسـتقرار بالعمـل ،وأن فوارق املبالغـة يف التعليم فييام

 .يف درجـة توفر املبالغة يف التعليـم ملحوري «املؤرشات
الوظيفيـة» ،و»املـؤرشات الذاتيـة» تبعـ ًا ملتغير املرتبة،

املرتبـة اخلامسـة فأكثـر؛ وهـذا يشير إىل أهنـم بـدأوا يف

وهـي قيم غير دالة إحصائ ًيا؛ ويشير ذلك إىل مسـتوى

بينهـم بدأت تتالشـى ،وبالتايل اختفت الفـروق بينهم.

التوافـق بين اسـتجابات أفـراد العينـة ،مـن املوظفين
واملوظفـات على اختلاف مرتبتهم الوظيفيـة يف درجة

توفـر املبالغـة يف التعليـم لـدى موظفـي اجلامعـة .وقد
يعـزى ذلـك إىل أن موظفـي اجلامعـة يامرسـون أعما ً
ال
روتينيـة بغـض النظـر عـن املرتبـة الوظيفيـة التـي هـم

عليهـا؛ فام يامرسـه املوظـف الذي على املرتبـة «الرابعة
فأقـل» ال خيتلـف كثير ًا عـن مـا يامرسـه مـن هـو على
املرتبـة «اخلامسـة أو السادسـة» ،أو مـن هـو على

النتائج والتوصيات واملقرتحات:

تـم عـرض أهـم النتائـج والتوصيـات واملقرتحات

التـي توصلـت إليها الدراسـة وفـق اآليت:
النتائج:

 .1النتائـج املتعلقـة بدرجـة توفر مـؤرشات املبالغة

يف التعليـم لـدى موظفـي جامعة طيبـة باملدينـة املنورة،

وقـد جـاءت عىل النحـو اآليت:

املرتبـة «السـابعة فأكثـر» ،وبالتـايل جـاءت تقديراهتـم

واجتاهاهتـم حول توفر املـؤرشات الوظيفية واملؤرشات
280

 بلـغ املتوسـط احلسـايب لدرجة توفـر مؤرشاتاملبالغـة يف التعليـم للأداة ككل (،)1.85
وبدرجـة متوسـطة.

علي حسني حورية :املبالغة يف التعليم لدى موظفي جامعة طيبة باملدينة املنورة

 -بلـغ املتوسـط احلسـايب لدرجة توفـر مؤرشات
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اسـتجابات أفـراد العينـة يف درجـة توفـر

«املـؤرشات الذاتيـة» لظاهـرة املبالغـة يف
التعليـم تبعـ ًا ملتغير اجلنـس (ذكـور ،إنـاث).

املبالغـة يف التعليـم ملحـور املـؤرشات الوظيفية
( ،)2.11وبدرجـة متوسـطة.

 -بلـغ املتوسـط احلسـايب لدرجة توفـر مؤرشات

باملقابـل ،أظهـرت النتائـج وجـود اختلاف
دال إحصائيـ ًا بين اسـتجابات أفـراد العينـة يف

 -تراوحـت متوسـطات درجة توفـر «املؤرشات

اجلنـس ،ولصالـح اإلنـاث.

املبالغـة يف التعليـم ملحـور املـؤرشات الذاتيـة

درجـة توفـر «املـؤرشات الوظيفية» تبعـ ًا ملتغري

( ،)1.60وبدرجـة منخفضـة.

 -عـدم وجـود اختلاف دال إحصائيـ ًا بين

الوظيفيـة» لظاهـرة املبالغـة يف التعليـم بين

اسـتجابات أفـراد العينـة يف درجـة توفـر

( ،)2.545 - 1.619وبدرجات متوسـطة إىل

«املؤرشات الذاتيـة» لظاهرة املبالغـة يف التعليم

عا لية .

تبعـا ملتغري املؤهـل العلمـي (ماجسـتري فأعىل،
ً

 -تراوحـت معـدالت املبالغة يف التعليـم لدرجة

توفـر «املـؤرشات الوظيفيـة» بين (- % 17.5

بكالوريـوس ،دبلوم فأقـل) .يف حني ،أظهرت

 -تراوحـت متوسـطات درجة توفـر «املؤرشات

موظفـي جامعـة طيبـة يف درجـة توفـر

( ،)1.693 – 1.513وبدرجـات منخفضـة

وجـاءت النتيجـة لصالـح مؤهـل املاجسـتري

النتائـج وجـود اختلاف بين اسـتجابات

.)% 59.8

«املـؤرشات الوظيفيـة» ملتغري املؤهـل العلمي؛

الذاتيـة» لظاهـرة املبالغـة يف التعليـم بين

فأعلى مقابـل مؤهـل الدبلـوم فأقـل ،وكذلك

إىل متوسـطة.

أظهـرت النتائـج وجـود اختلاف لصالـح

 -تراوحـت معـدالت املبالغة يف التعليـم لدرجة

البكالوريـوس مقابـل الدبلـوم فأقـل.

توفـر «املـؤرشات الذاتيـة» بين (- % 10.1

 عـدم وجـود اختلاف دال إحصائ ًيـا بيناسـتجابات أفـراد العينـة يف درجـة توفـر

.)% 18.5

 .2النتائـج املتعلقـة بإظهـار االختلاف يف درجـة

«املـؤرشات الوظيفيـة» ،ودرجـة توفـر
«املـؤرشات الذاتيـة» تبعـ ًا ملتغير أسـلوب

توفـر مـؤرشات املبالغـة يف التعليـم ،لـدى موظفـي
جامعـة طيبـة وفقـ ًا ملتغيرات الدراسـة ،وقـد جـاءت

الدراسـة.

على النحـو اآليت:

 عـدم وجـود اختلاف دال إحصائ ًيـا بيناسـتجابات أفـراد العينـة يف درجـة توفـر

 عـدم وجـود اختلاف دال إحصائ ًيـا بين281
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«املـؤرشات الوظيفيـة» ،ودرجـة توفـر
«املـؤرشات الذاتيـة» ،تبعـ ًا ملتغير التخصـص.

أهدافهـم ،وربـط ذلـك باالسـتغالل األمثـل

اسـتجابات أفـراد العينـة يف درجـة توفـر

يف التعليـم ،ومعـدالت البطالة؛ التي تسـهم يف

 عـدم وجـود اختلاف دال إحصائ ًيـا بين«املـؤرشات الوظيفيـة» ،و»املـؤرشات الذاتية»
تبعـ ًا ملتغير املرتبـة.
التوصيات :

من خلال إكسـاهبم املهارات الالزمـة لتحقيق
للمـوارد ،لغايـات خفـض معـدالت املبالغـة
تقليـل اهلـدر املـايل على قطـاع التعليم.

 اسـتجابة لنمو سـوق العمل ،وقطاع اخلدماتالتعليميـة ،والرغبـة املتزايـدة يف احلصـول

على التعليـم العـايل؛ ينبغـي خلـق جـو مـن

يف ضـوء النتائـج التـي تـم التوصـل إليهـا ،تويص

التوافـق والتطابـق بين سـوق العمل وسياسـة

 -تعزيـز جهـود املواءمـة بين خمرجـات التعليـم

ومتنوعـة ،تتناسـب ومؤهلات اخلرجيين،

بنـاء قاعـدة بيانـات ومعلومـات عىل مسـتوى

فـرصالتنافـسللحصـولعليهـاأمـاماجلميـع.

الدراسـة بما ييل:

العـايل ومتطلبـات سـوق العمـل ،مـن خلال
الدولة؛ تشـمل :أعـداد امللتحقني باملؤسسـات

التعليميـة واخلرجيين منهـا ،ومتطلبات سـوق

العمـل مـن اخلرجيين يف كافـة التخصصـات
واملجـاالت التعليميـة املختلفـة.

التعليـم ،مـن خلال خلق فرص عمـل جديدة
مـع تب ّنـي ثقافـة اجلـزاء مقابـل العمـل ،بإتاحة
 كـون أن معـدالت املبالغـة يف التعليـم لدرجـةتوفـر «املـؤرشات الوظيفيـة» كانـت أعلى من
معـدالت املبالغـة يف التعليـم لدرجـة توفـر

«املـؤرشات الذاتيـة»؛ لـذا عىل اجلهـات املعنية

 -مراجعة السياسة التعليمية املطبقة يف وزارة

باالسـتثامر وتلبيـة متطلبـات سـوق العمـل

املبالغة يف التعليم لدى خرجيي مؤسسات

جمـاالت بعيدة عـن ختصصاهتـم ،وأن ال تكون

التعليم؛ من أجل ختفيض اهلدر الناتج عن
التعليم العايل ،وذلك من خالل مراجعة سياسة

جمانية التعليم ،وسياسة دفع املكافآت املالية
للطلبة يف اجلامعات ومؤسسات التعليم العايل.

 وضـع سياسـات اقتصاديـة تسـتهدف الفرصاملثمـرة يف التعليم ،ومبنية عىل حتقيق االسـتفادة

القصـوى مـن طاقات خرجيـي التعليـم العايل،
282

العنايـة بـأن ال يعمـل خرجيـو اجلامعـات يف

دخوهلم أقـل من مسـتوى مؤهالهتـم العلمية،
وأن ال يامرسـوا مهـارات أقـل مـن املهـارات

التـي يمتلكوهنـا ،واحلرص عىل االسـتفادة من
ً
جتنبـا للهدر
مؤهالهتـم وخرباهتـم بأقىص حد؛
واملبالغـة يف املخـزون املعـريف واملهـاري ،ومن

أجـل احلفاظ عىل مكتسـبات الوطـن من رأس

علي حسني حورية :املبالغة يف التعليم لدى موظفي جامعة طيبة باملدينة املنورة
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املهارات واملعارف الالزمة لوظائف املستقبل.

املـال الفكري.
 -نظـر ًا ألن مـؤرشات املبالغـة يف التعليـم لـدى

ويمكن أن يتم ذلك من خالل التعاقد

وذلـك ملحدوديـة جمـاالت العمـل املتاحـة هلا،

بذلك أثناء سنوات التعليم األخرية أو بعد

والتعاون مع قطاعات العمل املختلفة للقيام

النسـاء تفوق مـؤرشات املبالغة لـدى الرجال،

التخرج مبارشة.

(التـي قـد تكـون حمصـورة يف نطـاق الوظائف
التعليميـة) .ونظـر ًا ألهنـا تعـد عنصر ًا مـن
عنـارص قـوة املجتمـع ،إذ إهنـا تشـكل أكثر من

املقرتحات :

( )% 50مـن إمجـايل عـدد اخلرجيين اجلامعيني؛
لـذا ينبغـي التوسـع يف جمـاالت عمـل املـرأة
املتعلمـة ،وذلـك مـن خلال تنميـة مواهبهـا

واسـتثامر طاقاهتـا ،وزيـادة فـرص عملهـا يف
جماالت احليـاة العمليـة املمكنة لبناء مسـتقبلها

يف ضـوء النتائـج والتوصيـات السـابقة ،ويف ضـوء

نـدرة الدراسـات العربيـة يف جمـال املبالغـة واملبالغـة يف

التعليـم؛ قدمـت الدراسـة املقرتحـات التالية:

 إجـراء دراسـات حـول واقـع املبالغـة واملبالغةيف التعليـم لـدى العاملين يف جامعـات أخرى

واإلسـهام يف تنميـة املجتمـع واقتصـاده.
 -نظـر ًا ألن احلاصلين على مؤهلات علميـة

يف اململكـة العربيـة السـعودية ،سـواء كانـت

أظهـروا مسـتوى أعىل مـن املبالغـة يف التعليم؛

 -إجـراء دراسـات حـول واقـع املبالغـة واملبالغة

جامعـات حكوميـة أم خاصـة.

عاليـة (البكالوريـوس ،واملاجسـتري فأعلى)،

يف التعليـم لـدى العاملين يف قطـاع التعليـم

لـذا ينبغي وضـع آليـات للقطاع العـام ،ولدى

العام ،سـواء عىل مسـتوى القيادات املدرسـية،

أربـاب العمـل يف القطـاع اخلـاص لالسـتفادة

أم املرشفين ،أم املعلمين.

مـن مؤهالهتـم واسـتثامرها يف زيـادة مسـتوى

 -إجـراء دراسـات وبحـوث تتعلـق بمعـدالت

اجلـودة ورفـع اإلنتاجيـة ،مقابـل أن يعملـوا

املبالغـة يف التعليـم لـدى العاملين يف القطـاع

يف جمـال ختصصاهتـم ،وحصوهلـم على دخول

احلكومـي.

ماليـة تتناسـب واملؤهلات التـي حيملوهنـا.

 -إجـراء دراسـات وبحـوث تتعلـق بمعـدالت

 -لغايات ختفيض مستوى املبالغة يف التعليم

املبالغـة يف التعليـم لـدى العاملين يف القطـاع

لدى خرجيي مؤسسات التعليم العايل؛ ينبغي

اخلـاص.

حتديد حاجاهتم من اخلربات املهارية واملعرفية،

 -إجراء دراسات حول العوامل واألسباب

واالستثامر يف تدريبهم وتعليمهم إلكساهبم
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...العدوانية وحتسني املسئولية االجتماعية- فعالية العالج النفسي الواقعي يف خفض اضطراب الشخصية السلبية:حممد مطاوع

العدوانية-فعالية العالج النفسي الواقعي في خفض اضطراب الشخصية السلبية
وتحسين المسئولية االجتماعية لدى المكفوفين
)*( محمد مسعد عبد الواحد مطاوع

جامعة الملك خالد

)هـ1440/1/21  وقبل للنشر يف،هـ1439/8/18 (قدم للنشر يف
العدوانية وحتس ــن- هدف ــت ه ــذه الدراس ــة التع ــرف ع ــى فعالي ــة الع ــاج النف ــي الواقع ــي يف خف ــض اضط ــراب الش ــخصية الس ــلبية:ملخ ــص البح ــث
- اضط ــراب الش ــخصية الس ــلبية: مقي ــايس: وق ــد اس ــتخدمت األدوات التالي ــة. باس ــتخدام املنه ــج ش ــبه التجريب ــي،املس ــئولية االجتامعي ــة ل ــدى املكفوف ــن
 تراوح ــت أعامره ــم،) ط ــاب مكفوف ــن بجامع ــة املل ــك خال ــد5(  وتضمن ــت العين ــة التجريبي ــة، والربنام ــج العالج ــي،العدواني ــة واملس ــئولية االجتامعي ــة
 وأس ــفرت النتائ ــج ع ــن وج ــود ف ــروق دال ــة إحصائ ًي ــا ب ــن متوس ــطات رت ــب. ت ــم اس ــتخراجها م ــن العين ــة الكلي ــة للدراس ــة،) عا ًم ــا24( ،)20( ب ــن
 وتوصل ــت إىل ع ــدم وج ــود ف ــروق دال ــة. لصال ــح القي ــاس البع ــدي، ع ــى مقي ــايس الدراس ــة، القب ــي والبع ــدي:درج ــات املجموع ــة التجريبي ــة يف القياس ــن
. ع ــى مقي ــايس الدراس ــة، البع ــدي والتتبع ــي:إحصائ ًي ــا ب ــن متوس ــطات رت ــب درج ــات املجموع ــة التجريبي ــة يف القياس ــن
. املسئولية االجتامعية،العدوانية- اضطراب الشخصية السلبية، العالج الواقعي:الكلامت املفتاحية

*****
The Effectiveness of Psychotherapy on Reducing the
Passive-Aggressive Personality Disorder and Improving the
Social Responsibility of the Blind
Mohamed Mosaad Abdelwahed Metawee
king Khalid University
(Received 4/5/2018, accepted 1/10/2018)
Abstract: The purpose of this study was to identify the effectiveness of the real psychotherapy on reducing the passive-aggressive personality disorder and improving
the social responsibility of the blind using the quasi-experimental method. The PAPD scale, SR scale, and therapeutic program were used. The experimental sample
of this study consisted of (5) blind students in King Khalid university whose ages ranges from (20) to (24) years, chosen from the whole sample of study. The results
of this study showed statistically significant differences between mean ranks of the scores obtained by members of the experimental group, in pre-test and posttest, on passive-aggressive personality scale, and social responsibility scale, favoring post-testing. The results also showed no statistically significant differences
between mean ranks of the scores obtained by members of the experimental group of study in post-test and follow-up test, on the two scales of study.
Keywords: Real therapy, Passive-aggressive personality, Social Responsibility

:(*) للمراسلة

(*) Corresponding Author:

www.nbu.edu.sa

DOI: 10.12816/0055721

Assistant Professor, Dept. of Special Education, Faculty
of Education, King Khalid University, P.O. Box: 960,
Postal Code: 61421, Abha, Kingdom of Saudi Arabia.

 جامعة الملك، كلية التربية، قسم التربية الخاصة،أستاذ مساعد
 المملكة العربية، أبها،61411 : رمز بريدي،157 : ص ب،خالد
.السعودية

e-mail: mmmotaewa@kku.edu.sa- dr.mosaad2018@gmail.com

287

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية ( ،)ISSN: 1658- 7006اجمللد ( ،)5العدد ( ،)2جامعة احلدود الشمالية (1441هـ 2020 /م)

أو ًال :مقدمة:

فظهـور أعـراض اضطـراب الشـخصية يف الطفولـة

ُتعـد فئة املكفوفني مـن الفئات اخلاصـة ،التي حتتاج

واملراهقـة منبئ قوي باضطراب الشـخصية يف الرشـد،

واالجتامعـي والرتبـوي؛ ملـا يعانيـه كثري مـن املكفوفني

هـذا االضطـراب ،كما أنه يصبـح أكثـر رضور ًة لتقليل

إىل مزيـد مـن الرعاية واالهتمام ،عىل املسـتوى النفيس

مـن مشـاكل واضطرابـات عديـدة ،قـد ال يظهرهـا
الكثيرون؛ لكنهـا تبـدو واضحـ ًة خلال تفاعالهتـم
يف السـياقات االجتامعيـة والشـخصية املختلفـة؛

وأن التدخـل العالجـي املبكـر يكـون مفيـدً ا يف علاج

املعاناة ).(Chanen& Thompson, 2018, pp. 132-133
ولقد شـهدت السـنوات القليلة املاضية اهتام ًمـا متزايدً ا

بمفهـوم ودراسـات اضطـراب الشـخصية ،و ُيعـدُّ

كبيرا يف حتديـد
حيـث تلعـب اإلعاقـة البرصيـة ً
دورا ً
كبيرا يف حياتـه،
نمـط شـخصية املعـاق ،ومتثـل عو ًقـا ً

 Passive-aggressive personality Disorderواحـدً ا

مـن ماديـات ،وعـامل املبرصيـن ،بـكل مـا يتضمـن من

النفسي للكفيـف ،وتسـمه بطابع مـن السـلبية أحيا ًنا،

وحاج ًبـا عـن العـامل املـادي املرئـي ،بـكل مـا يكتـظ به
خبرات ،ال يدركـه إال سماع ًيا ،وقـد يـأيت إدراكـه لـه

أثـرا سـيئًا يف بنائـه النفيس
بصـورة مشـوهة؛ ممـا يترك ً

بكامـل أبعـاده (كفـايف وعلاء الديـن2006 ،م ،ص:
.)91

اضطـراب الشـخصية السـلبية-العدوانية )(PAPD

مـن تلـك االضطرابـات ،التـي تؤثـر بشـدة على البناء
والعدوانيـة أحيا ًنـا أخـرى ،والتـي تتبدى عبر العديد

مـن املواقـف بين الشـخصية واالجتامعيـة .كما أنـه

ٍ
اضطـراب لبعـض سمات الشـخصية ،وليـس
نمـط

تدهـورا فيها ،لـذا؛ فهو مـن االضطرابات التي يسـهل
ً

إن اضطـراب الشـخصية لـدى الكفيـف بمثابـة

إخضاعهـا للقياس والتشـخيص؛ وتشير األدلة إىل أن

مواجهتـه للمواقـف بين الشـخصية واالجتامعيـة،
ٍ
كما يـؤدي إىل حـدوث خلـلٍ
ملحـوظ يف األداء

ويتشـابه معهـا –يف الفئـة التصنيفيـة -اضطـراب
الشـخصية السـلبية؛ ُتعـدُّ أكثـر قابليـ ًة للعلاج ،وأن

أوجـه نقص يف نسـق شـخصيته ،يؤثر سـل ًبا على كيفية
الوظيفـي لديـه ،ومـا يتبـع ذلـك مـن شـعو ٍر بالضيـق

والتعاسـة وسـوء التكيـف الشـخيص واالجتامعـي،
وقـد يتزامـن اضطـراب الشـخصية أو يتلـو العديد من
االضطرابـات النفسـية األخـرى -خاصـة اضطرابات

القلـق واالكتئـاب -إال أن اضطـراب الشـخصية يمثل
بذلـك حالـ ًة نامئيـة ،قـد تظهـر يف الطفولـة أو املراهقة،
وتسـتمر يف الرشـد (مطـاوع2012 ،م ،ص،)7-6 :

بعـض اضطرابـات الشـخصية كاضطرابـات الفئة-ج

املـرىض يسـتجيبون فيهـا للعلاج بشـكلٍ أو بآخـر
مقارنـ ًة باضطرابـات شـخصية أخـرى (Honeyman,

).2015, p. 12

إن انخفـــاض مســـتوى املســـئولية الشـــخصية

واالجتامعيـــة مـــن خصائـــص ذوي اضطـــراب

نظـــر إليهـــا
الشـــخصية الســـلبية-العدوانية ،وقـــد ُي
ُ
كأحـــد خصائـــص املكفوفـــن ،وقـــد أشـــارت
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دراســـة مـــروك (2012م) إىل وجـــود انخفـــاض يف

).(Mason& Duba, 2009, pp. 3-5

املكفوفـــن ،وأن الكفيـــف يلجـــأ إىل العديـــد مـــن

مسـاعدة املكفوفين على خفـض أعراضهـم املرضيـة

مس ــتويات املس ــئولية الش ــخصية واالجتامعي ــة ل ــدى
أشـــكال الســـلوك الالمســـئول ملواجهـــة اإلحبـــاط
املتكـــرر لديـــه ،فيقـــل اندماجـــه مـــع اآلخريـــن،

ويـــزداد اندماجـــه الـــذايت ،وســـلبيته يف املواقـــف

االجتامعيـــة املختلفـــة.

وترجـع أمهيـة اسـتخدام العلاج الواقعـي يف

وغير التكيفيـة إىل حتقيـق العديد من األهـداف؛ حيث

يسـاعد على تنميـة السـلوك املسـئول لـدى الكفيـف؛
ً
سـلوكا اجتامع ًيـا أو شـخص ًيا ،وتنميـة
سـواء كان
املهـارات االجتامعيـة واحلياتية ومهـارات صنع القرار،

ويعـدُّ علاج أو خفـض اضطـراب الشـخصية

كما يسـاعد يف علاج الكثير مـن جوانـب الضعف يف

يف املسـئولية الشـخصية واالجتامعيـة؛ مطل ًبـا إنسـان ًيا

والسـلوك االنسـحايب ،وأعراض اضطراب الشـخصية

السـلبية-العدوانية ،ومـا يالزمـه ،أو يتبعـه من حتسـن

واجتامع ًيـا وتربو ًيـا ،وذلـك إلتاحـة الفرصـة للعديـد

مـن املكفوفين -كأفـراد يف املجتمـع -أن يكونـوا أكثر
فعاليـ ًة وتكي ًفا عىل املسـتويني :الشـخيص واالجتامعي،

الشـخصية؛ كالقلـق واالكتئـاب والوحـدة النفسـية

(أمحـد2015،م؛ علي2012،م؛ Pasha& Amini

. )2009

ويمثـل اهلـدف الرئيس للعلاج واإلرشـاد بالواقع

وأقـل معانـا ًة ،فالعلاج الواقعـي Reality Therapy

يف ختفيـض السـلوك الالمسـئول والسـلوك االهنزامي،

تعمـل على ختفيـف أعـراض االضطرابـات النفسـية

وتطويـر صـورة إجيابية عـن الذات (سـفيان2018 ،م،

واحـد مـن العالجـات النفسـية احلديثـة ،التـي

والشـخصية ،مـن خالل العمـل عىل حتسين الوظائف

الـذي يعمـل على إيـذاء الـذات وإيـذاء اآلخريـن،
ص ،)546 :ولقـد اهتمـت العديـد مـن الدراسـات

الشـخصية لـدى األفـراد ،يف ضـوء مبـدأ الواقـع ،وما
ٌ
طريقـة يف اإلرشـاد والعلاج
يمليـه على الفـرد ،وهـو

متعـددة ،حيـث أسـفر العلاج الواقعـي عـن خفـض

طريـق الدراسـات واألبحـاث؛ حيث يؤكد على أمهية

وخفـض السـلوك االنسـحايب لـدى املكفوفين (عيل،

النفسي طورهـا ) ،Glasser (1965ودعمـت عـن
أساسـا لفعالية نتائـج العالج ،كام
العالقـة التـي تكـون
ً

باسـتخدام العلاج الواقعـي لتحقيـق أهـداف عالجية
اضطـراب الشـخصية االعتامديـة (أمحـد2015 ،م)،

2012م) ،وكشـفت نتائـج دراسـات :املشـيخي

يمـد األفـراد بآليـات فعالـة؛ ملسـاعدهتم على التحكم
ً
فضلا عـن أنـه يؤثر على اإلنجاز
بفعاليـة يف حياهتـم،

واحلمـد واملؤمنـي (2014م) ،والعشري (2013م)،

الشـخصية واالجتامعيـة ومهـارات صنـع القـرار

فعاليـة العلاج الواقعي يف تنميـة املسـئولية االجتامعية

األكاديمـي للطلاب ،ويسـاعد األفـراد على التنميـة

(2016م) ،واخلـرايف والقحطـاين (2016م)،
واجلبـوري (2010م) Pasha& Amini (2009) ،عن
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واملهـارات االجتامعيـة واألحـكام اخللقيـة ،وخفـض

التسـاؤل األول :هـل توجـد فـروق دالـة إحصائ ًيـا

والقلـق ،والفوبيـا االجتامعية ،واالكتئـاب لدى عينات

التجريبيـة مـن املكفوفين على مقيـاس اضطـراب

السـلوك العـدواين واالنسـحايب ،والوحـدة النفسـية،
خمتلفـة مـن الشـباب وطلاب اجلامعـة مـن العاديين

واملعاقني ،واهتمت دراسـات أخرى بعالج اضطرابات

الشـخصية لـدى املكفوفين كدراسـة Honeyman

) ،(2015ومطـاوع (2012م)،Magnavita(1994)،
وغريهـا مـن الدراسـات.

بين متوسـطات رتـب درجـات أفـراد املجموعـة
الشـخصية السـلبية-العدوانية وأبعـاده يف القياسين:

القبيل-البعـدي؟

التسـاؤل الثـاين :هـل توجـد فـروق دالـة إحصائ ًيا

بين متوسـطات رتـب درجـات أفـراد املجموعـة
التجريبيـة مـن املكفوفين على مقيـاس املسـئولية

االجتامعيـة وأبعادهـا يف القياسين :القبيل-البعـدي؟

ثان ًيا :مشكلة الدراسة وتساؤالهتا:

التسـاؤل الثالـث :هـل توجد فـروق دالـة إحصائ ًيا

تأيت الدراسة احلالية يف إطار االهتامم املتزايد

بين متوسـطات رتـب درجـات أفـراد املجموعـة

ناحية ،ويف إطار إحساس الباحث بمعاناة فئات كثرية

الشـخصية السـلبية-العدوانية وأبعـاده يف القياسين:

بموضوع اضطرابات الشخصية لدى املكفوفني من
من املكفوفني ،ورضورة مساعدهتم عىل ختفيف حجم
املعاناة ،وإتاحة الفرصة لتحقيق قدر من التكيف
الشخيص لدهيم .وتشري املالمح الرئيسة الضطرابات

الشخصية إىل وجود إعاقة يف الوظائف بني الشخصية

والوظائف االجتامعية لدى الكفيف ،ويعد العالج
عالجا أول ًيا رضور ًيا الضطراب
النفيس االجتامعي
ً

التجريبيـة مـن املكفوفين على مقيـاس اضطـراب

البعدي-التتبعـي؟

التسـاؤل الرابـع :هـل توجـد فـروق دالـة إحصائ ًيا

بين متوسـطات رتـب درجـات أفـراد املجموعـة
التجريبيـة مـن املكفوفين على مقيـاس املسـئولية

االجتامعيـة وأبعادهـا يف القياسين :البعدي-التتبعـي؟

الشخصية؛ وخاصة أنه ينظر إليه عىل أنه نتاج التفاعل
املعقد بني العوامل النامئية واجلينية ،والتي تنعكس

خالل أحداث احلياة ،وتنعكس يف صعوبات العالقات

ثال ًثا :أهداف الدراسة:

أ -اختبـار فعالية العالج النفسي الواقعي يف خفض
اضطـراب الشـخصية السـلبية-العدوانية لـدى

الشخصية واالجتامعية للفرد (Bateman, Gunderson

املكفوفني.

يمكن حتديد مشكلة الدراسة احلالية يف التساؤالت

حتسين املسـئولية االجتامعيـة لـدى املكفوفين.

) ،& Mulder, 2015, pp. 735-736ويف ضوء ما سبق
التالية:

290

ب -اختبـار فعاليـة العلاج النفسي الواقعـي يف
ج -حتديـــد مـــدى اســـتمرارية فعاليـــة العـــاج

حممد مطاوع :فعالية العالج النفسي الواقعي يف خفض اضطراب الشخصية السلبية-العدوانية وحتسني املسئولية االجتماعية...

315-287

النفـــي الواقعـــي يف خفـــض اضطـــراب

الباحـث بأنـه اضطـراب األداء الوظيفـي للجوانـب

املســـئولية االجتامعيـــة لـــدى املكفوفـــن.

عـدوان سـلبي موجـه نحـو الـذات واآلخريـن،

الشـــخصية الســـلبية-العدوانية وحتســـن

رابعا :أمهية الدراسة:
ً

النفسـية واالجتامعيـة لـدى الكفيـف ،يبـدو يف صـورة
ويظهـر يف صورة مقاومة سـلبية ،وشـكاوى مسـتمرة،
وانتقـادات غير مبررة ،وسـخط واسـتياء ،وعرقلـة

أ -أمهيـة موضوعهـا؛ حيـث إن دراسـة اضطـراب

اآلخريـن ،أو يف بعضهـا ،يبـدأ يف مراحـل مبكـرة

سـبل للتخفيـف مـن حدته؛ يعـد مطل ًبا إنسـان ًيا

جممـوع الدرجـات التـي حيصـل عليهـا الكفيـف على

الشـخصية السـلبية-العدوانية ،وحماولـة إجيـاد
ورضور ًيـا ،وأن دراسـة املسـئولية االجتامعية هلا
جـدوى عىل املسـتويني :الشـخيص واالجتامعي

لـدى املكفوفني.

ويسـتمر يف املراهقـة والرشـدُ ،
ويـدد إجرائ ًيـا بأنـه

مقيـاس اضطـراب الشـخصية املسـتخدم يف الدراسـة.
ب -املســـئولية االجتامعيـــةُ :يعرفهـــا الباحـــث

بأهنـــا مســـئولية الفـــرد الشـــخصية ذات الطابـــع

ب -تناوهلـا أحـد اجلوانـب التـي مل تلـق االهتمام

االجتامعـــي ،والتـــي تدفـــع بـــه ألن يتحمـــل

للمكفوفين ،واسـتخدام العلاج الواقعي يمثل

ورغباتـــه ،ومشـــاركة اآلخريـــن يف حتمـــل مســـئولية

الكايف من الدراسـة ،واملتمثـل يف العالج النفيس

أمهية كبرى للمكفوفين العتامده عىل أسـاليب
وإجـراءات واقعية وبسـيطة.

ج -تقـدم للمكتبـة العربيـة يف الرتبيـة اخلاصـة

برناجمًـا عالج ًيـا ومقياسين للمكفوفين.
د-وتتمثـل األمهيـة التطبيقيـة للدراسـة فيما
توصلـت إليـه مـن نتائـج يمكـن توظيفهـا يف
املؤسسـات الرتبويـة والنفسـية ومؤسسـات
رعايـة املكفوفين ،مـن خلال توجيـه الباحثني
واملختصين إىل أمهيـة تطبيـق املامرسـات

العالجيـة واالرشـادية مـع املكفوفين.

خامسا :مصطلحات الدراسة:
ً

أ -اضطراب الشـخصية السـلبية-العدوانية :يعرفه

مســـئوليته يف االعتـــداد بذاتـــه ،وحتقيـــق أهدافـــه
مجاعتـــه وجمتمعـــه عـــى املســـتوى األخالقـــي
والس ــلوكي يف حتقي ــق أهداف ــهُ ،
وت ــدد إجرائ ًي ــا بأهن ــا
جممـــوع الدرجـــات التـــي حيصـــل عليهـــا الكفيـــف

عـــى مقيـــاس املســـئولية االجتامعيـــة املســـتخدم يف
الدراســـة.

ج -العلاج الواقعـيُ :يعرفـه الباحـث بأنـه طريقة

يف العلاج واإلرشـاد تقـوم عىل تدعيـم مبـدأ اإلدراك
الصحيـح للواقـع ،والعمـل على مسـاعدة الكفيـف

عىل حتمـل مسـئوليته الشـخصية ،يف فهم ذاتـه ،وتقييم

سـلوكه والتخطيـط لتحقيق أهدافـه ،وإشـباع رغباته،
يف ضـوء الواقـع ،خلال عالقـة عالجيـة قائمـة على
االندمـاج الكامـل واالحترام والتقديـرُ ،
ويـدد

291

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية ( ،)ISSN: 1658- 7006اجمللد ( ،)5العدد ( ،)2جامعة احلدود الشمالية (1441هـ 2020 /م)

إجرائ ًيـا بأنه جممـوع اإلجراءات واألسـاليب والفنيات

الشـخصية السـلبية-العدوانية ً
نمطـا غير حمـدد على

الواقعـي املسـتخدم يف الدراسـة احلاليـة.

 specifiedوهـو النمـط الذي ال تنطبـق عليه املحكات

العالجيـة املتضمنـة يف جلسـات الربنامـج العالجـي
سادس ــا :اإلط ــار النظ ــري والدراس ــات الس ــابقة
ً

وفرضي ــات الدراس ــة:

أ -اضطـــراب الشـــخصية الســـلبية-العدوانية

(ُ :)PAPDيعـــد مـــن االضطرابـــات األكثـــر

تكـــرارا لـــدى الشـــباب ،وقـــد تبـــدو الشـــخصية
ً
الس ــلبية-العدوانية س ــهلة التميي ــز –أحيا ًن ــا -حي ــث

تب ــدو مس ــاملة يف الظاه ــر؛ إال أهن ــا حتم ــل يف داخله ــا
بركا ًنـــا مـــن العـــدوان الســـلبي ،والـــذي يظهـــر
بطريقـــة أو بأخـــرى خـــال التفاعـــات الشـــخصية
واالجتامعيـــة .ويعـــرف بأنـــه نمـــط شـــامل مـــن
املقاومـــة الســـلبية ملقتضيـــات األداء االجتامعـــي

واملهنـــي املالئـــم ،يظهـــر مـــع بدايـــات الرشـــد،
ويتبـــدى يف ســـياقات متنوعـــة ومتعـــددة (حممـــد،

2000م ،ص ،)376 :كـــا يعـــرف بأنـــه نمـــط
للشـــخصية مـــن املقاومـــة الســـلبية ،والشـــكاوى

م ــن س ــوء فه ــم وتقدي ــر اآلخري ــن هل ــم ،والغض ــب
واالجتاهـــات التشـــاؤمية ،ونقدهـــم بطريقـــة غـــر
منطقيـــة ،وازدراء الســـلطة ،وحســـد األوفـــر ً
حظـــا

منهـــم ،وتعريـــف ذواهتـــم كأفـــراد ســـيئي احلـــظ،
والتبديـــل بـــن التأكيـــد االســـتقاليل والتوبـــة

االعتامديـــة (جعيـــص2015 ،م ،ص.)131 :

ويعتبر الدليـل التشـخييص يف إصـداره اخلامـس

) DSM-5 (2013ومـا قبلـه مـن إصـدارات اضطراب

نحـو آخـر Personality disorder not otherwise

الكاملـة ألي مـن اضطرابـات الشـخصية العشرة
الرئيسـة يف املحـور الثـاين ،وغال ًبـا ما تتمثل مشـكالت

السـلوك يف الشـخصية السـلبية-العدوانية يف اإلمهال.
إن سمات العدائيـة واالكتئـاب ،والشـعور بسـوء

املعاملـة ،وامليـل للدخـول يف رصاع عنيـف حـول

موضوعـات تتعلـق بـذوي السـلطة ،واالجتاهـات
املنتقـدة لآلخريـن ،وامليـل للتصرف بطريقـة سـلبية

عدوانيـة؛ مـن املالمح التشـخيصية املهمـة الضطراب

الشـخصية السـلبية-العدوانية &(Bradley, Shelder

) ،Westen, 2006, p. 527كما تبـدو الشـخصية
السـلبية-العدوانية متناقضـة ،ويظهـر هـذا التناقـض

يف ترددهـا بين :السـلبية والعدوانيـة ،واالسـتقاللية
والتبعيـة ،والالمبـاالة واجلمـود ،والعدائيـة والشـعور

بالذنـب ،والطاعـة العميـاء والعـراك املفاجـئ ،كما
تتسـم بانخفـاض تقديـر وتوكيـد الـذات ،والتوقعات

املسـتقبلية اجليـدة ،والغضـب (Renick& Snell,

) ،2002وتسـهم بعـض النامذج والنظريات النفسـية يف
تفسير اضطراب الشخصية السـلبية-العدوانية؛ حيث

وضوحـا لفهم
نموذجـا أكثر
تتكامـل فيما بينها لتقـدم
ً
ً
االضطـراب ،فنمـوذج العوامـل اخلمسـة للشـخصية

يركـز عىل أبعاد الشـخصية الرئيسـة؛ يف حماولة لفهمها،
ويكشـف نموذج التحليل النفيس عن سبر الشـخصية
املضطربـة ،وكيـف نشـأت؛ يف حماولـة للبحـث عـن
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األسـباب الكامنـة ،بينام يكشـف النمـوذج البيولوجي

اضطـراب الشـخصية السـلبية-العدوانية :االنتقادات

وجـد -ويعول على أمهية األدوية املسـاعدة يف العالج،

عليهـا مـع بعـد االنبسـاط ،واالنفتـاح على اخلبرة،

عـن أوجـه اخللـل الفسـيولوجي أو الترشحيـي -إن
كما يؤكد النمـوذج املعريف عىل اخللفيـة واإلطار املعريف
ملضطـريب الشـخصية السـلبية-العدوانية ،ويؤكـد عىل

أمهيـة تعديـل املخططـات والبنـى املعرفيـة املضطربـة

وازدراء السـلطة ،وتنـاوب التحـدي العدائـي والنـدم

وارتبـاط سـلبي دال بين أبعـاد اضطـراب الشـخصية
السـلبية-العدوانية :الشـكاوى املسـتمرة واالنتقـادات

وازدراء السـلطة وبعـد يقظـة الضمير ،وتوصلـت

كأسـاس لعلاج الشـخصية املضطربـة (Morey,

دراسـة مصطفـى (2013م) إىل وجـود ارتبـاط دال

سـفيان2018 ،م ،ص .)648 - 647 :ولقد وضحت

الوجـودي لدى عينـة من الشـباب ،وتوصلت دراسـة

1997, p. 930؛ عبـد الرمحـن2009 ،م ،ص388 :؛

موجـب بين اضطـراب الشـخصية  PAPDوالفـراغ

املحكات التشـخيصية الضطراب الشـخصية السلبية-

حنـور (2012م) إىل وجـود ارتباط بني إسـاءة املعاملة

اخلامـس  ،DSM-Vوالتـي تشير إىل أنه البـد من توفر

يف املراهقـة ،وتوصلـت دراسـة قاسـم (2001م) إىل

العدوانيـة منـذ صدور اإلصـدار الرابـع  DSM-IVثم

مخسـة مـن املحـكات التشـخيصية التاليـة لتشـخيص
االضطـراب :املقاومـة السـلبية إلنجـاز املتطلبـات

االجتامعيـة واملهنيـة الروتينية ،الشـكوى والتذمر كونه
غير مفهـوم وغير مقـدر مـن اآلخريـن ،االمتعـاض

والتبرم ،االنتقـاد وازدراء السـلطة دون مبرر ،احلقـد
واحلسـد واالسـتياء ممن هـو أوفـر ً
حظا ،الشـكوى من

سـوء احلـظ امللازم لـه ،تقلـب السـلوك بين التحدي

الوالديـة يف الطفولـة واضطـراب الشـخصية PAPD

وجـود عالقـة ارتباطية سـالبة دالـة بني درجـات طلبة

اجلامعـة على مقياس اضطـراب الشـخصية السـلبية-
العدوانيـة ودرجاهتـم على مقاييـس تقديـر وتوكيـد
الذات والتوقعات املسـتقبلية ،وأسـفرت نتائج دراسـة

) Renick& Snell (2002عـن وجـود ارتباط موجب
دال بين اضطراب الشـخصية السـلبية-العدوانية وبني

الغضـب لـدى عينـة من الشـباب.

العدائـي لآلخريـن والندم على ذلـك ؛ (APA, 1994

ب -املسئولية االجتامعية :Social Responsibility
كبيرا مـن
وهـي مـن املتغيرات التـي القـت اهتاممـ ًا ً

الشـخصية  ،PAPDومنها؛ دراسـة جعيص (2015م)

ً
مـؤرشا للصحـة النفسـية للفـرد؛ حيـث يمثـل التـزام
ً
عاملا
الفـرد بمسـئولياته الشـخصية واالجتامعيـة

).APA, 2013

وقـد اهتمـت العديـد مـن الدراسـات باضطـراب

التـي أسـفرت نتائجهـا عـن وجـود ارتبـاط موجـب
دال بين اضطـراب الشـخصية  PAPDوبعـد العصابية

لـدى العينـة الكليـة ،وارتبـاط سـالب دال بين أبعـاد

الباحثين يف جمـاالت عـدة ،وقـد اعتربهـا Glasser

مسـا ً
مها يف بنائـه النفسي السـليم ،ويف تكيفـه على
املسـتويني :الشـخيص واالجتامعـي ،ولقـد تعـددت
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تعريفـات الباحثني للمسـئولية االجتامعيـة ،وإن كانت

االجتامعيـة باعتبارهـا التـزام الفـرد بواجباتـه جتـاه
ذاتـه وجمتمعـه ،سـواء كان االلتـزام إلزامـ ًا مـن داخـل

ومجاعتـه ،بما حيقـق النهـوض الشـخيص واالجتامعي،

مسـئولية الصفـة ،وتعـرف املسـئولية االجتامعيـة يف

تتفق على أمهيتهـا ،عىل اجلانبين :النظـري والتطبيقي،
وهـي تـدور حـول التـزام الفـرد جتـاه نفسـه وجمتمعـه

ويزيـل العقبـات يف طريـق رقيـه وتكيفـه وتقدمـه.

الشـخص ،أو إلزامـ ًا اجتامعيـ ًا مفروضـ ًا عليـه ،والثاين

ضـوء صفـات الشـخص املسـئول اجتامع ًيـا ،وتتمثـل

وع ِّرفـت املسـئولية االجتامعيـة بأهنـا شـعور
ُ
األفـراد بالواجـب املطلـوب جتـاه املجتمع اعتما ًدا عىل

والفهـم واملشـاركة ،وقـد اتفـق البعـض على حتديـد

االجتامعيـة املتعـددة ،والتـي تدفـع األفراد كـي ينتبهوا

اجلامعيـة ،الدينيـة واألخالقيـة ،الوطنيـة (رجيعـة،

االلتـزام األخالقـي ،والـذي ينعكس عىل السـلوكيات

عنـارص أو مكونـات املسـئولية االجتامعيـة يف :االهتامم

أبعـاد املسـئولية االجتامعيـة يف :املسـئولية الذاتيـة،

ألداء السـلوك املطلـوب منهـم (Park, Shin& Yun,

2012م؛ املشـيخي2016 ،م؛ املعنـا2012 ،م؛ الديب

جتـاه ذاتـه وجتـاه مجاعتـه التـي ينتمـي إليهـا؛ كاألرسة

وقـد اهتمـت العديـد مـن الدراسـات بتحسين

) ،2009, p. 708وهـي مـدى مـا يلتـزم بـه الفـرد
والزملاء واجليران املحيطين بـه ،وحرصـه على

متاسـكها واسـتمرارها ،والقيـام ببـذل أقصى مـا لديـه
مـن جهـد لتنفيـذ مـا يـوكل إليـه مـن أعمال ،والتزامه

بتعاليـم املبـادئ األخالقيـة والسـلوكية ،وشـعوره
باالنتماء جتـاه وطنه (الديـب ،وخليفـة2014 ،م ،ص:
 ،)126أو أهنـا إحسـاس الفـرد بالفاعليـة والنشـاط
وأداء الواجبـات االجتامعيـة املختلفـة والتزامـه بالقيم
واملعايير االجتامعيـة املوجـودة يف املجتمـع وحتملـه

املسـئوليات االجتامعية وإحساسـه هبويتـه وقدرته عىل

املشـاركة يف األحـداث واملواقـف التـي تـدور حـول
مـدى انتامئـه لوطنـه الـذي يعيـش فيـه وحرصـه على

الدفـاع عنـه (العبـايس2016 ،م ،ص.)203 :

ويمكـن وضـع تعريفـات املسـئولية االجتامعيـة يف

صنفين :األول مسـئولية اإللـزام ،وتنظـر للمسـئولية

وخليفـة2014 ،م؛ عليـوة2013 ،م).

املسـئولية االجتامعيـة لـدى العديد من فئـات املجتمع؛
نظـرا ألمهيتهـا يف النهـوض باألشـخاص وأرسهـم
ً
وجمتمعاهتـم ،ودورهـا يف إشـباع احلاجات الشـخصية،
واألهـداف املجتمعيـة ،وحتقيـق التكيـف الشـخيص
واالجتامعي للفرد ،ومنها؛ دراسـة املشيخي (2016م)

والتـي توصلـت إىل فعاليـة برنامـج واقعـي يف تنميـة

املسـئولية االجتامعيـة لطلاب اجلامعـة ،وتوصلـت
دراسـة العنـزي (2015م) إىل فعالية برنامج إرشـادي
يف تنميـة املسـئولية االجتامعيـة لطلاب اجلامعـة،
وتوصلت دراسـة السـيد (2014م) إىل فعاليـة برنامج
انتقائـي يف حتسين مسـتوى املسـئولية االجتامعيـة لدى

طالبـات اجلامعـة  ،وتوصلت دراسـة املعنـا (2012م)
إىل فعاليـة برنامج إرشـادي يف تنمية املسـئولية وخفض

السـلوك العـدواين لـدى عينـة مـن طلاب الثانويـة،
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وأسـفرت دراسـة حممـد (2011م) عن فعاليـة العالج

االختيـــار  Choiceعـــى أمهيـــة تدعيـــم فكـــرة

وتؤكـد نتائـج الدراسـات السـابقة على أمهيـة حتسين

املناســـب كحريـــة شـــخصية ،وأن املريـــض هـــو

الواقعـي يف تنمية املسـئولية االجتامعية لدى املراهقات،
املسـئولية االجتامعيـة لـدى فئـات املجتمـع وخاصـة

طلاب اجلامعـة ،ويـرى الباحث أن حتسين املسـئولية
لـدى الكفيـف يسـاعده يف االضطلاع بمسـئولياته

الس ــلوك املس ــئول والالمس ــئول ،واختي ــار الس ــلوك
املســـئول عـــن ســـلوكه واختياراتـــه؛ حيـــث يقـــوم

العـــاج عـــى دعـــم فكـــرة الســـيطرة عـــى الواقـــع
احليـــايت للشـــخص ،واملســـاعدة يف اختيـــار مـــا هـــو

الشـخصية واالجتامعيـة ويعمـل عىل خفض السـلبية-

مناســـب لتحقيـــق الرغبـــات واحلاجـــات النفســـية

للعديـد مـن مظاهـر السـلبية لديه.

النفـــي واالجتامعـــي الصحيـــح .ويؤكـــد العـــاج

العدوانيـة لديـه؛ ملـا تفعله مهـارات املسـئولية من كف

األساســـية؛ حتـــى يتيـــح لـــه فـــرص التكيـــف

ج -العـــاج النفـــي الواقعـــي Reality

بالواقـــع عـــى احلـــارض والفعـــل وتقييـــم الـــذات

احلديثـــة نســـب ًيا يف العـــاج واإلرشـــاد النفـــي،

أساس ــا
بالواق ــع وتوظي ــف نظري ــة االختي ــار لتك ــون
ً

 :Psychotherapyيعتـــر أحـــد االجتاهـــات
وهـــو يعتمـــد بشـــكل كبـــر عـــى اإلدراك وإعـــال

التفكـــر ،ويركـــز عـــى فكـــرة أن اإلنســـان مســـئول

عـــن ســـلوكياته وترصفاتـــه ،وإشـــباع وحتقيـــق
رغبات ــه واحتياجات ــه ،وأن الس ــلوك الالمس ــئول ه ــو

الس ــلوك االهنزام ــي التصادم ــي امل ــؤمل غ ــر املحق ــق

للحاج ــات الش ــخصية واأله ــداف ،وال ــذي يتط ــور

لـــدى الشـــخص مســـب ًبا االضطـــراب ،وجيـــب
مواجهتـــه بســـلوك واقعـــي مســـئول ،وهـــو مـــا
أطلـــق عليـــه العـــاج بالواقـــع .وينظـــر العـــاج
الواقع ــي لالضطراب ــات واملعان ــاة كنتيج ــة للفش ــل،

أو ع ــدم الق ــدرة ع ــى إش ــباع احلاج ــات األساس ــية؛

حيـــث يلجـــأ الفـــرد إىل أشـــكال مـــن الســـلوك
الســـلبي أو املـــريض أو غـــر املقبـــول وف ًقـــا ملعايـــر

الواقـــع ،وتؤكـــد طريقـــة  Glasserوف ًقـــا لنظريـــة

والتخطيـــط ،ولقـــد وســـعت ممارســـات العـــاج

للمامرس ــة العيادي ــة؛ ع ــن طري ــق تقدي ــم تفس ــرات
متصل ــة بحاج ــات الف ــرد وس ــلوكه ال ــكيل ،وكذل ــك

توقعاتـــه ورغباتـــه). (Wubbolding, 2002, p. 489
وهيـدف العلاج الواقعـي إىل :خفـض أو إزالـة

السـلوكيات غير املسـئولة ،واسـتبداهلا أخـرى

مسـئولة أو هادفـة ،وتطويـر صـورة إجيابيـة للـذات؛
وحتقيـق أكبر قـدر ممكـن مـن املسـئولية للفـرد؛ مـن
خلال إشـباع حاجاتـه اخلاصـة ،والسماح لآلخريـن

بإشـباع حاجاهتـم؛ وتزويـده بمهـارات عامـة ومعرفية
خمتلفـة متكنـه مـن التعايـش واالندمـاج مـع اآلخرين،

ومواجهـة الواقـع الـذي يعيشـه ،ومسـاعدته على

تقييـم أهدافـه (سـفيان2018 ،م ،ص ،)558 :ويقوم
العلاج الواقعـي على بعـض املفاهيـم األساسـية يف

العلاج ،مثـل :الواقـع Reality؛ ويتضمـن اخلربات
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الواقعيـة الشـعورية ،حيـث يعـد إنـكار الواقـع جزئيـا

(2013م) إىل فعاليـة العالج بالواقـع يف ختفيف الفوبيا

أو كليـا سـب ًبا الضطـراب السـلوك ،واملسـئولية
Responsibility؛ ويتضمـن تدريـب األفـراد على أن

) Schmertz (2013عـن فعاليـة العلاج الواقعـي يف

وحتقيـق التكيـف الشـخيص واالجتامعـي ،والصـواب

دراسـة علي (2012م) عـن فعالية العلاج الواقعي يف

يصبحـوا أكثر مسـئولية يف حتقيـق أهدافهـم ورغباهتم،

Right؛ ويتضمـن التدريب عىل مبـدأ الصواب واخلطأ
يف ضـوء معايير واقعيـة واضحـة.

االجتامعيـة لـدى املعاقين حرك ًيـا ،وكشـفت دراسـة

ختفيـف القلـق االجتامعـي لـدى املراهقني ،وأسـفرت
خفـض السـلوك االنسـحايب لـدى عينـة مـن املراهقني

املكفوفين ،وتوصلـت دراسـة Pasha & Amini

ولقـد وضـع  Glasserعـدة مبـادئ متثـل وتعكس

) (2009إىل فعاليـة العلاج الواقعـي يف توقعـات احلياة

والعالجيـة يف ضـوء مدخلـه العلاج بالواقـع ،والتـي

يعثـر الباحـث عىل دراسـة تناولـت أو حققـت أهداف

األسـاليب التي تم اسـتخدامها يف املامرسات اإلرشادية
تتمثـل يف :االندماج وبنـاء العالقات والثقـة ،والرتكيز
على السـلوك احلـارض ،والرتكيـز عىل األفعـال وجتنب
تذكـر أسـباهبا ،وتقييـم السـلوك ،والتخطيـط ووضـع
خطـط جيـدة ،وعـدم تقبـل األعـذار ،واسـتبعاد

العقـاب ،وعـدم االستسلام لليـأس .وقـد اهتمـت

وخفـض القلـق لـدى عينـة مـن الشـاب .ومما سـبق مل

الدراسـة احلاليـة لـدى املكفوفين ،ويف ضـوء ما سـبق

مـن نتائـج الدراسـات السـابقة ،ومـا تضمنـه اإلطـار
النظـري مـن معطيـات؛ يمكـن صياغـة فرضيـات
الدراسـة احلاليـة فيما ييل:

العديـد من الدراسـات بفعالية العلاج الواقعي؛ حيث

توصلـت دراسـة اخلـرايف ،والقحطـاين (2016م) إىل
فعاليـة العلاج الواقعـي يف خفـض السـلوك العدواين

لـدى طلاب اجلامعـة ،وتوصلـت دراسـة املشـيخي
(2016م) إىل فعاليـة العلاج الواقعـي يف تنميـة
املسـئولية االجتامعيـة لـدى طلبـة اجلامعـة ،وتوصلت

دراسـة أمحـد (2015م) إىل فعاليـة العلاج الواقعـي

يف خفـض اضطـراب الشـخصية االعتامديـة لـدى

طلاب اجلامعـة ،وتوصلـت دراسـة احلمـد ،واملؤمني

(2014م) إىل فعاليـة العلاج الواقعـي يف خفـض

الشـعور باالكتئاب النفيس ،وتوصلت دراسـة العرشي
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1 .توجـد فـروق دالـة إحصائ ًيـا بين متوسـطات
رتـب درجـات أفـراد املجموعـة التجريبيـة

على مقيـاس اضطـراب الشـخصية السـلبية-
العدوانيـة وأبعـاده يف القياسين :القبلي-

البعـدي ،لصالـح القيـاس البعـدي.

2 .توجـد فـروق دالـة إحصائ ًيـا بين متوسـطات
رتـب درجـات أفـراد املجموعـة التجريبيـة
على مقيـاس املسـئولية االجتامعيـة وأبعادهـا
يف القياسين :القبيل-البعـدي ،لصالح القياس
البعـدي.

3 .ال توجد فـروق دالـة إحصائ ًيا بني متوسـطات
رتـب درجـات أفـراد املجموعـة التجريبيـة

حممد مطاوع :فعالية العالج النفسي الواقعي يف خفض اضطراب الشخصية السلبية-العدوانية وحتسني املسئولية االجتماعية...

على مقيـاس اضطـراب الشـخصية السـلبية-
العدوانيـة يف القياسين :البعدي-التتبعـي.

معيـاري (.)1.29
ج -أدوات الدراسة:

4 .ال توجد فـروق دالـة إحصائ ًيا بني متوسـطات
رتب درجـات أفـراد املجموعـة التجريبية عىل
مقيـاس املسـئولية االجتامعيـة يف القياسين:
البعدي-التتبعـي.

سابعا :إجراءات الدراسة:
ً
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 - Iمقياس اضطراب الشـخصية السلبية-العدوانية

( PAPD Scaleإعداد الباحث):

أعـــد الباحـــث املقيـــاس للمكفوفـــن بطريقـــة

Braille؛ لتحقي ــق أغ ــراض الدراس ــة ،وق ــد أمك ــن

أ -منهـج الدراسـة :اسـتخدمت الدراسـة املنهـج

االســـتفادة مـــن املقاييـــس الســـابقة؛ كمقاييـــس:

والقياسـات املتعـددة؛ الختبـار فعالية العلاج الواقعي

واضط ــراب الش ــخصية الس ــلبية-العدوانية جلعي ــص

شـبه التجريبي؛ تصميـم املجموعة التجريبيـة الواحدة،
يف متغريي الدراسـة.

تشـــخيص الشـــخصية لعســـكر (2004م)،
(2015م) ،واضطرابــات الشــخصية لغانــم وآخريــن

ب -جمتمـع الدراسـة وعينتهـا :يمثـل الطلاب

(2005م) ،وحتققـــت االســـتفادة مـــن املحـــكات

عا ًمـا للدراسـة ،وقـد تضمنت العينـة الكلية للدراسـة
( )29طال ًبـا كفي ًفا ،والذين يمثلـون الطالب املكفوفني

بالدلي ــل التش ــخييص  DSMيف إصداري ــه األخريي ــن،

جمتمعا
املكفوفـون باجلامعـة باململكة العربية السـعودية
ً

بمرحلـة البكالوريـوس بجامعتي :امللك خالد وبيشـة،

( )18طال ًبـا بجامعـة امللك خالـد )11( ،طال ًبا بجامعة
بيشـة ،تراوحـت أعامرهـم بين ( )24( ،)20عا ًمـا،

بمتوسـط ( ،)21.93وانحراف معيـاري ( ،)1.01تم
مجيعـا ليمثلـوا العينـة الكلية للدراسـة ،وقد
اختيارهـم ً

مجيعـا أدوات الدراسـة ،وتم اسـتخراج
طبقـت عليهم ً
عينـة البحـث التجريبيـة مـن بين الطلاب املكفوفين

بجامعـة امللـك خالـد ،احلاصلين عىل أعلى الدرجات

عىل مقيـاس اضطـراب الشـخصية السـلبية العدوانية،

وأقـل الدرجـات يف املسـئولية االجتامعيـة ،وعددهـم
( )5طلاب ،بمتوسـط عمر ( )22.5عا ًمـا ،وانحراف

التشـــخيصية الضطـــراب الشـــخصية PAPD

وتضم ــن املقي ــاس يف صورت ــه األولي ــة ( )28فق ــرة،

وتـــم إخضـــاع املقيـــاس للدراســـة االســـتطالعية،

بع ــد حتكيم ــه؛ حلس ــاب الص ــدق والثب ــات؛ بتطبيق ــه
ع ــى ( )29طال ًب ــا كفي ًف ــا ،بمتوس ــط عم ــر ()21.93

ســـنة وانحـــراف معيـــاري ( )1.01ســـنة ،وتـــم
حـــذف الفقـــرات التـــي مل حتصـــل عـــى معامـــات
صـــدق وثبـــات دالـــة ،وعددهـــا ( )4فقـــرات،

وبالت ــايل تضم ــن املقي ــاس يف صورت ــه النهائي ــة ()24

فق ــرة ،موزع ــة ع ــى أبع ــاد املقي ــاس الس ــبعة ،والت ــي

انعكاســـا ملحـــكات تشـــخيص اضطـــراب
متثـــل
ً
الشـــخصية الســـلبية-العدوانية ،وقـــد تضمـــن بعـــد
املقاومـــة الســـلبية الفقـــرات ،)18 ،8 ،1( :وبعـــد
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الش ــكاوى املس ــتمرة الفق ــرات ،)19 ،9 ،2( :وبع ــد

التطبيقين بفاصـل زمنـي أسـبوع ( )0.94وهـو دال

االنتقـــادات وازدراء الســـلطة الفقـــرات،14 ،4( :

العينـة على أبعـاد املقيـاس ( )7 - 1يف التطبيقين

الشـــجار والتهيـــج الفقـــرات ،)20 ،10 ،3( :وبعـــد
 ،)21وبعـــد احلســـد والســـخط الفقـــرات،11 ،5( :
 ،)22 ،15وبعـــد عرقلـــة اآلخريـــن الفقـــرات،6( :

 ،)23 ،16 ،12وبعـــد تنـــاوب التحـــدي العدائـــي
والنـــدم الفقـــرات.)24 ،17 ،13 ،7( :
(أ) صدق املقياس:

( )1صـدق املحكمين؛ حيـث حـازت فقـرات

املقيـاس على اتفـاق املحكمين بنسـبة اتفـاق ()% 95

فأكثـر ،وذلـك بعرضـه على ( )7مـن أسـاتذة الصحة
النفسـية والرتبيـة اخلاصـة.

عنـد ( ،)0.01وبلغـت معاملات ارتبـاط درجـات
كالتـايل،)0.83( ،)0.82( ،)0.85( ،)0.80( :
مجيعا
( ،)0.83( ،)0.82( ،)0.81على التـوايل وهـي ً
دالـة عنـد (.)0.01

( )2معامـل ألفـا كرونبـاخ؛ بلـغ معامـل ألفـا

لدرجـات العينـة عىل فقرات املقيـاس يف التطبيق األول
(.)0.92

(ج) االتسـاق الداخلي للمقيـاس :تـم حسـاب

االتسـاق الداخلي للمقيـاس كما يلي:

1.معاملات االرتبـاط بين الفقـرات وأبعادهـا؛

( )2صـدق املحك؛ حيث بلغ معامـل االرتباط بني
درجـات ( )29كفي ًفـا على املقيـاس احلـايل ودرجاهتم

حيـث تراوحـت معاملات ارتبـاط درجـات
( )29كفي ًفـا على فقـرات البعـد األول

واملسـئولية االجتامعيـة للباحـث)-0.81( ،)0.79( :

( ،)0.87وفقـرات البعـد الثـاين (،)0.81

على مقيـايس :غانـم ،الدمـرداش ،وزينـة (2005م)،

ودرجاهتـم لنفـس البعـد (،)0.66( ،)0.74

على التـوايل وهـي دالـة عنـد ( ،)0.01وكالمهـا يعـد
ً
حمـكا خارج ًيـا للمقيـاس احلايل.

( ،)0.83( ،)0.69( ،)0.75وفقـرات البعـد

اضطراب الشـخصية احلـايل ترمجة إجرائيـة للمحكات

البعـد اخلامـس (،)0.76( ،)0.60( ،)0.77

( )3الصـدق الظاهـري؛ حيث متثل فقـرات مقياس

التشـخيصية الضطراب الشخصية السـلبية-العدوانية

.DSM-V

(ب) ثبات املقياس:

( )1إعـادة التطبيـق؛ تـم حسـاب ثبـات املقيـاس
بإعـادة تطبيقـه على ( )23كفي ًفـا ،وبلـغ معامـل
االرتبـاط بين درجـات العينـة على املقيـاس ككل يف
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( ،)0.61( ،)0.83وفقـرات البعـد الثالـث
الرابـع ( ،)0.82( ،)0.71( ،)0.84وفقرات

( )0.63وفقـرات البعـد السـادس (،)0.85
( ،)0.76( ،)0.84( ،)0.70وفقـرات البعـد
السابع ()0.60( ،)0.86( ،)0.57( ،)0.61
مجيعـا دالـة عنـد (.)0.01
وهـي ً

2.معاملات االرتبـاط بين األبعـاد واملقيـاس؛
حيث بلغـت معامالت االرتبـاط بني درجات

حممد مطاوع :فعالية العالج النفسي الواقعي يف خفض اضطراب الشخصية السلبية-العدوانية وحتسني املسئولية االجتماعية...
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األبعـاد ( )7-1والدرجـة الكليـة للمقياس لـ
( )29كفي ًفـا (،)0.81( ،)0.80( ،)0.82

عليـوة (2013م) ،واملشـيخي (2016م) ،وعثمان

التـوايل ،وهـي دالة عنـد (.)0.01

أبعـاد املسـئولية االجتامعية يف :املسـئولية جتـاه الذات،

( ،)0.80( ،)0.85( ،)0.91( ،)0.72على

مقاييـس :قاسـم (2008م) ،احلارثـي (2001م)،
(1986م) ،وقـد اتفقـت معظم الدراسـات عىل حتديد

3.معاملات االرتبـاط بين األبعـاد بعضهـا

األخلاق ،اجلامعـة واملجتمـع ،الوطـن .وقـد تضمـن

درجـات أبعـاد املقيـاس بعضهـا البعـض لــ
( )29كفي ًفـا بين ( ،)0.82( ،)0.44وهـي

أبعـاد املقيـاس ،كما خضـع للدراسـة االسـتطالعية،

البعـض؛ تراوحـت معاملات االرتبـاط بين

دالـة عنـد ( )0.01للمعاملات ≥ ()0.50

املقيـاس يف صورتـه األوليـة ( )32فقـرة موزعـة على

بعـد حتكيمـه؛ حلسـاب الصـدق والثبـات ،وذلـك
بتطبيقـه على ( )29كفي ًفـا ،وتم حذف الفقـرات ذات

ودالـة عنـد ( )0.05للمعاملات < (.)0.50

املعاملات غري الدالـة ،وعددها ( )8فقـرات ،وبالتايل

بلغـت معاملات االرتبـاط بين درجـات

فقـرة؛ حيـث تضمـن بعـد املسـئولية الشـخصية (جتاه

4.معاملات االرتبـاط بين الفقـرات واملقياس؛

أصبـح املقيـاس يف صورتـه النهائيـة متضمنًـا ()24

الفقـرات ( )24 - 1والدرجة الكلية للمقياس
لــ ( )29كفي ًفـا كالتـايل،)0.59( ،)0.75( :

وبعـد املسـئولية األخالقيـة الفقـرات،10 ،6 ،2( :

(،)0.70( ،)0.64( ،)0.51( ،)0.40

 ،)24 ،22 ،21 ،17 ،11وبعـد املسـئولية املجتمعيـة

(،)0.85( ،)0.70( ،)0.70( ،)0.57
(،)0.42( ،)0.44( ،)0.41( ،)0.62
(،)0.62( ،)0.78( ،)0.84( ،)0.70

الـذات) الفقـرات،)23 ،19 ،15 ،13 ،9 ،5 ،1( :

 ،)20 ،16وبعـد املسـئولية اجلامعية الفقـرات،7 ،3( :
والوطنيـة الفقـرات.)18 ،14 ،12 ،8 ،4( :
(أ) صدق املقياس:

1.صـدق املحكمين؛ حيـث حـازت فقـرات

(،)0.50( ،)0.58( ،)0.60( ،)0.60

املقيـاس على اتفـاق املحكمين بنسـبة اتفـاق

( ،)0.51( ،)0.57على التـوايل ،وهـي دالـة

( )95%فأكثـر ،وذلـك بعرضـه على ( )7مـن

عنـد ( )0.01للمعاملات ≥ ( )0.50ودالـة

أسـاتذة الصحـة النفسـية والرتبيـة اخلاصـة.

عنـد ( )0.05للمعاملات < (.)0.50

2.صـدق املحـك؛ حيـث بلـغ معامـل ارتبـاط
درجـات ( )29كفي ًفـا على مقيـاس املسـئولية

 - IIمقيـاس املسـئولية االجتامعيـة SR Scale

(إعـداد الباحـث) :أعد الباحـث املقيـاس للمكفوفني

االجتامعيـة ودرجاهتـم عىل مقيـاس اضطراب
الشـخصية السـلبية-العدوانية باعتبـاره ً
حمـكا

بطريقـة  ،Brailleليتناسـب وأغـراض الدراسـة ،وقد
متـت مراجعـة املقاييـس السـابقة للمسـئولية ،ومنهـا؛
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هلـا ( )-0.81وهـو دال عنـد (.)0.01

( ،)0.75وفقـرات البعـد الثاين والبعد نفسـه

3.الصـدق الظاهري؛ حيـث تتفق أبعـاد املقياس

(،)0.90( ،)0.92( ،)0.49( ،)0.96

االجتامعيـة السـابقة؛ غير أهنـا وضعـت

نفسه (،)0.60( ،)0.61( ،)0.91( ،)0.70

احلـايل مـع أبعـاد معظـم مقاييـس املسـئولية

لتناسـب املكفوفين؛ حيـث اتفقـت ()7

دراسـات على نفـس األبعـاد مـن بين ()8
دراسـات.

(ب) ثبات املقياس:

1.إعـادة التطبيـق؛ تـم حسـاب ثبـات املقيـاس
بإعـادة تطبيقـه على ( )23كفي ًفـا ،وقـد بلـغ
معامـل االرتبـاط بين درجـات العينـة يف
التطبيقين بفاصـل زمنـي أسـبوع ()0.92
وهـو دال عنـد ( )0.01للمقيـاس ككل،

وبلغـت معامالت ارتباط أبعـاد املقياس (-4
)0.87( ،)0.88( ،)0.85( ،)0.83( )1

على التـوايل وهـي دالـة عنـد (.)0.01

2.معامـل ألفـا كرونبـاخ؛ بلـغ معامـل ألفـا
لدرجـات العينـة على فقـرات املقيـاس يف
التطبيـق األول (.)0.95

(ج) االتسـاق الداخلي للمقيـاس :تـم حسـاب

االتسـاق الداخلي للمقيـاس كما يلي:

( ،)0.91وفقـرات البعـد الثالـث والبعـد
( )0.86( ،)0.48( ،)0.50وفقـرات البعـد
الرابـع والبعـد نفسـه (،)0.82( ،)0.57

( ،)0.84( ،)0.64( ،)0.57وهـي دالـة
عنـد ( )0.01للمعاملات ≥ ( )0.47ودالـة
عنـد ( )0.05للمعاملات < (.)0.47

2.معاملات االرتبـاط بين األبعـاد واملقيـاس؛
حيـث بلغـت معاملات االرتبـاط بين
درجـات األبعـاد ( )1 - 4والدرجـة الكليـة
للمقياس لــ ( )29كفي ًفا (،)0.96( ،)0.94

( ،)0.89( ،)0.92على التـوايل ،وهـي دالة
عنـد (.)0.01

3.معاملات االرتبـاط بين األبعـاد بعضهـا
البعـض؛ تراوحـت معاملات االرتبـاط بني

درجـات أبعـاد املقيـاس بعضهـا البعـض لــ
( )29كفي ًفـا بين ( ،)0.96( ،)0.74وهـي
مجيعـا دالـة عنـد (.)0.01
ً

4.معاملات االرتبـاط بين الفقـرات واملقياس؛

1.معاملات االرتبـاط بين الفقـرات وأبعادها؛

بلغـت معاملات االرتبـاط بين درجـات

ودرجاهتـم لنفـس البعـد (،)0.85( ،)0.95

(،)0.86( ،)0.57( ،)0.45( ،)0.95

حيـث تراوحـت معاملات ارتبـاط درجات
( )29كفي ًفـا على فقـرات البعـد األول
(،)0.70( ،)0.72( ،)0.95( ،)0.40
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(،)0.95( ،)0.57( ،)0.60( ،)0.95

املنزلي ــة ،املناقش ــة واحل ــوار ،اس ــتخدام القص ــة،

(،)0.56( ،)0.85( ،)0.61( ،)0.84

(هـ) عدد اجللسات )21( :جلسة بواقع ( )3جلسات

االســـرخاء ،وتضمـــن أنشـــطة أخـــرى.

(،)0.63( ،)0.96( ،)0.51( ،)0.64

أسبوع ًيا.

( ،)0.78( ،)0.72( ،)0.40على التـوايل،

وهـي دالـة عنـد ( )0.01للمعاملات ≥

(و) مـكان تطبيـق الربنامـج :معمـل اإلعاقـة البرصية

(.)0.47

(ز) األدوات املسـتخدمة يف الربنامـج :بريكينـز ،أوراق

بكليـة الرتبيـة -جامعـة امللـك خالد.

( )0.47ودالـة عنـد ( )0.05للمعامالت <
 - IIIبرنامـج العلاج النفسي الواقعـي (إعـداد

برسـتول ،كريس االسترخاء.

(ح) جلسات الربنامج:

الباحـث)

(أ) اهلـــدف مـــن الربنامـــج :حتـــدد اهلـــدف العـــام

اجللسـة ( :)1موضوعهـا؛ التعـارف والتعريـف

الشـــخصية الســـلبية-العدوانية ،وحتســـن

تعريـف بالربنامـج وأهدافـه وأمهيتـه ،أهـم فنياهتـا؛

للربنام ــج يف خف ــض ح ــدة أع ــراض اضط ــراب

املســـئولية االجتامعيـــة لـــدى املكفوفـــن.

بالربنامـج ،أهدافهـا؛ تعـارف الباحـث واألعضـاء،

املحـارضة ،طـرح األسـئلة.

(ب) مصـادر إعـداد الربنامـج :األطـر النظريـة

اجللسـة ( :)2موضوعهـا؛ األهـداف والرغبـات

واملسـئولية االجتامعيـة ،ومتـت االسـتفادة مـن

األهـداف واحلاجـات يف ضـوء الواقـع ،أهـم فنياهتـا

للعلاج الواقعي واضطراب الشـخصية السـلبية

الربامـج والدراسـات املرتبطـة.

(ج) التحق ــق م ــن صالحي ــة الربنام ــج :ت ــم ع ــرض
الربنام ــج اإلجرائ ــي ع ــى ثالث ــة م ــن أس ــاتذة
الصح ــة النفس ــية والرتبي ــة اخلاص ــة؛ للوق ــوف

ع ــى م ــدى صالحيت ــه ومناس ــبته ألهداف ــه.

األساسـية ،أهدافهـا؛ التدريب عىل إستراتيجيات حتديد

وأسـاليبها؛ طـرح األسـئلة ،املـرح ،االندمـاج ،التعزيز،
الواجبـات املنزليـة.

اجللسـة ( :)4( ،)3موضوعهـا؛ الواقـع والسـلوك

الشـخيص املسـئول ،أهدافها؛ تعريف السـلوك املسـئول
وأمهيتـه وفوائـده ومظاهـره ،والتدريـب عليـه ،أهـم

(د) الفنيـــات واألســـاليب املســـتخدمة يف الربنامـــج:

فنياهتـا وأسـاليبها؛ املناقشـة واحلـوار ،طـرح األسـئلة،

الربنام ــج :ط ــرح األس ــئلة ،امل ــرح ،االندم ــاج،

اجللسـة ( :)5موضوعهـا؛ تقييـم السـلوك واملراقبـة

تـــم توظيـــف الفنيـــات واألســـاليب التاليـــة يف
النمذجـــة ،لعـــب الـــدور ،التعزيـــز ،تقييـــم

الســـلوك ،التغذيـــة الراجعـــة ،الواجبـــات

االندمـاج ،النمذجـة ،التعزيـز ،الواجبـات املنزليـة.

الذاتيـة ،أهدافهـا؛ التدريـب على املراقبة الذاتيـة وتقييم

السـلوك ،أهـم فنياهتـا وأسـاليبها؛ املناقشـة واحلـوار،
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طـرح األسـئلة ،املـرح ،االندمـاج ،التغذيـة الراجعـة،

أهدافهـا؛ التدريـب على التخلص مـن الوجدان السـلبي

الراجعـة.

واحلـوار ،تقييـم السـلوك ،االسترخاء ،االندمـاج ،طرح

املراقبـة الذاتيـة ،تقييـم السـلوك ،لعـب الـدور ،التغذيـة
اجللسـة ( :)6موضوعهـا؛ املهـارات االجتامعيـة،

أهدافهـا؛ التدريـب على املهـارات االجتامعيـة ،أهـم
فنياهتـا؛ لعب الدور ،أسـلوب القصـة ،التغذيـة الراجعة،

الواجبـات.

بالسـلوك املسـئول ،وأهـم فنياهتـا وأسـاليبها؛ املناقشـة
األسـئلة ،املـرح ،التعزيـز ،الواجبـات املنزليـة.

اجللسـة ( :)12موضوعها؛ املشـكالت احلالية وطرق

حلهـا ،أهدافهـا؛ تعريف املشـكالت احلـارضة ،التدريب

على آليـات حتديدهـا ومهـارات حلهـا ،وأهـم فنياهتـا

اجللسـة ( :)7موضوعهـا؛ املهـارات التوكيديـة،

وأسـاليبها؛ املحـارضة ،تقييـم السـلوك ،طـرح األسـئلة،

وأسـاليبها ،لعـب الـدور ،النمذجـة ،أسـلوب القصـة،

اجللسـة ( :)13موضوعهـا؛ مهـارات اختـاذ القـرار،

أهدافهـا؛ التدريـب على املهـارات التوكيدية ،أهـم فنياهتا

التعزيـز ،الواجبـات املنزليـة.

اجللسـة ( :)8موضوعهـا؛ املـرح والدعابـة كنمـط

حيـاة ،أهدافهـا ،تنميـة روح املـرح ،التدريـب عليهـا،

أهـم فنياهتـا وأسـاليبها؛ طرح األسـئلة ،املـرح ،النمذجة،
الواجبـات املنزليـة.

اجللسـة ( :)9موضوعهـا؛ االندمـاج ومشـاركة

اآلخريـن ومسـاعدهتم ،أهدافهـا؛ التدريب عىل أسـلوب

االندمـاج وأنامط املشـاركة اجليدة ،أهم فنياهتا وأسـاليبها؛
االندمـاج ،املـرح ،لعـب الـدور ،النمذجـة ،التعزيـز،

الواجبـات املنزليـة.

االندمـاج ،التغذيـة الراجعـة ،الواجبـات املنزليـة.

أهدافهـا؛ التدريـب على مهـارة حتديـد القـرار املناسـب،

وطرق طـرح اخليـارات ،وخطوات اختاذ القرار املسـئول،

وأهـم فنياهتا وأسـاليبها؛ املحارضة ،تقييم السـلوك ،طرح
األسـئلة ،االندماج.

اجللسـة ( :)14موضوعهـا؛ االلتـزام السـلوكي،

أهدافهـا؛ التدريـب على االلتـزام السـلوكي املسـئول،

وأهـم فنياهتـا؛ املناقشـة واحلوار ،لعـب الـدور ،النمذجة،

طـرح األسـئلة ،التعزيـز.

اجللسـة ( :)15موضوعهـا؛ حتمـل املسـئولية جتـاه

الـذات ،أهدافهـا؛ تعريـف املسـئولية الشـخصية جتـاه

اجللسـة ( :)10موضوعهـا؛ االسـتقاللية واالعتماد

الـذات والتدريـب عليهـا ،وأهـم فنياهتـا وأسـاليبها؛

ومظاهرهـا ،التدريـب عليهـا ،أهـم فنياهتـا وأسـاليبها؛

االندمـاج ،التعزيز ،أسـلوب القصـة ،الواجبـات املنزلية.

على النفـس ،أهدافهـا؛ تعريـف االسـتقاللية الشـخصية
املناقشـة واحلـوار ،االندمـاج ،طرح األسـئلة ،املرح ،لعب
الـدور ،النمذجـة ،الواجبـات املنزليـة.

اجللسـة ( :)11موضوعهـا؛ مواجهـة الوجـدان

والتفكير السـلبيني بالسـلوك املسـئول والواقعـي،

املحـارضة ،لعب الـدور ،النمذجة ،طرح األسـئلة ،املرح،
اجللسـة ( :)16موضوعهـا؛ املسـئولية الشـخصية

واالجتامعيـة جتـاه اآلخريـن ،أهدافهـا؛ التدريـب على

السـلوك املسـئول جتاه اآلخريـن ،وأهم فنياهتا وأسـاليبها؛
املناقشـة واحلوار ،لعب الـدور ،النمذجة ،طرح األسـئلة،
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االندمـاج ،تقييـم السـلوك ،التعزيـز ،الواجبـات.

اجللسـة ( :)17موضوعهـا؛ املسـئولية االجتامعيـة

جتـاه اجلامعـة واملجتمـع ،أهدافهـا؛ التدرب عىل السـلوك

املسـئول جتـاه األرسة والزملاء واألصدقاء ،وأهـم فنياهتا
وأسـاليبها؛ لعـب الـدور ،النمذجـة ،طـرح األسـئلة،

315-287

كمظهر للسلوك املسئول ،أهدافها؛ تعريف التنافسية

األكاديمية ومظاهرها وأمهيتها ،التدريب عليها ،أهم

فنياهتا وأساليبها؛ املحارضة ،أسلوب القصة ،التعزيز،
التغذية الراجعة ،الواجبات املنزلية.

اجللسة ( :)21موضوعها؛ ختام الربنامج ،وأهدافها؛

االندمـاج ،تقييـم السـلوك ،التعزيـز ،الواجبـات املنزلية.

تقييم الربنامج ،تقديم كتيب للربنامج العالجي بطريقة

للسـلبية-العدوانية ،أهدافهـا؛ التدريـب على طـرق

التقييم.

اجللسـة ( :)18موضوعهـا؛ املقاومـة السـلبية كمظهر

التخلـص مـن املقاومة السـلبية ،وأهـم فنياهتا وأسـاليبها؛

 ،Brailleإجراء القياس البعدي ،وأهم فنياهتا وأساليبها؛
ثامنًا :نتائج الدراسة وتفسريها:

أ -نتائج الدراسة:

طرح األسـئلة ،االسترخاء ،تقييم السـلوك ،لعب الدور،

 - 1النتائج املتعلقة بتساؤل وفرض الدراسة األول:

املـرح ،التعزيـز ،الواجبـات املنزليـة.

اجللسة ( :)19موضوعها؛ الشكاوى املستمرة كمظهر

الختبـار صحـة الفـرض األول تـم إجـراء اختبـار

من الشكاوى املستمرة يف ضوء السلوك املسئول ،وأهم

رتـب درجـات أفـراد املجموعـة التجريبيـة يف القياسين:

للسلبية-العدوانية ،أهدافها؛ التدريب عىل التخلص

فنياهتا؛ االندماج ،طرح األسئلة ،املرح ،االسرتخاء ،تقييم
السلوك ،التعزيز ،املناقشة واحلوار.

اجللسة ( :)20موضوعها؛ دعم التنافسية األكاديمية

 Wilcoxonللكشـف عـن داللـة الفروق بني متوسـطات
القبلي والبعـدي على مقيـاس اضطـراب الشـخصية
السـلبية-العدوانية ،وأبعـاده الفرعيـة ،واجلـدول يوضح

ذ لك :

جدول ()1
نتائج اختبار  Wilcoxonلداللة الفروق بين متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة
التجريبية في القياسين :القبلي والبعدي على مقياس
اضطراب الشخصية السلبية-العدوانية ،وأبعاده الفرعية

القياس القبلي-البعدي

الرتب

الدرجة الكلية على مقياس موجبة
سالبة
اضطراب الشخصية
السلبية-العدوانية  PAPDمتعادلة
موجبة
البعد ( )1المقاومة السلبية سالبة
متعادلة

العدد
0
5
0
0
5
0

متوسط
الرتب
0.00
3.00
0.00
0.00
3.00
0.00
303

مجموع
الرتب
0.00
15.00

-2.032

0.00
15.00

-2.041

قيمة Z

مستوى
الداللة
0.05
دال
0.05
دال
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القياس القبلي-البعدي

الرتب

موجبة
البعد ( )2الشكاوى
سالبة
المستمرة
متعادلة
موجبة
البعد ( )3الشجار والتهيج سالبة
متعادلة
موجبة
البعد ( )4االنتقادات
سالبة
واالزدراء
متعادلة
موجبة
البعد ( )5الحسد والسخط سالبة
متعادلة
موجبة
البعد ( )6عرقلة اآلخرين سالبة
متعادلة
موجبة
البعد ( )7تناوب التحدي
سالبة
العدائي والندم
متعادلة

متوسط
الرتب
0.00
3.00
0.00
0.00
2.00
0.00
0.00
3.00
0.00
0.00
3.00
0.00
0.00
3.00
0.00

العدد
0
5
0
0
3
2
0
5
0
0
5
0
0
5
0
0
3
2

0.00
2.00
0.00

مجموع
الرتب
0.00
15.00

-2.070

0.00
6.00

-1.633

0.00
15.00

-2.121

0.00
15.00

-2.121

0.00
15.00

-2.070

0.00
6.00

-1.732

قيمة Z

مستوى
الداللة
0.05
دال
0.102
غير دال
0.05
دال
0.05
دال
0.05
دال
0.08
غير دال

يتضـح مـن اجلـدول أن قيـم  Zدالـة إحصائ ًيـا فيام

لصالـح القيـاس البعـدي ،وتـم حسـاب حجـم األثر

أبعـاده الفرعيـة عنـد مسـتوى داللـة ( )0.05عـدا

التجريبيـة عـن طريـق املعادلـة التاليـة :حجـم األثـر

يتعلـق بالدرجـة الكليـة على مقيـاس  PAPDومجيـع

البعديـن)7( ،)3( :؛ حيث انخفض مسـتوى الثقة إىل

( ،)0.1و( )0.08على التـوايل ،ممـا يـدل على وجود
فـروق دالـة إحصائ ًيـا بين متوسـطات رتـب درجات

أفـراد املجموعـة يف القياسين :القبلي والبعـدي على
مقيـاس اضطـراب الشـخصية السـلبية-العدوانية

وأبعـاده عـدا البعديـن ،)7( ،)3( :وهـذه الفـروق

للتوقـف على مقـدار التحسـن لـدى أفـراد املجموعة

(ق ،1- ])1-N( N /T 41[ =)Tوبالتعويـض يف
املعادلـة؛ نجـد أن قيـم ق  1- = Tيف الدرجـة الكليـة
واألبعـاد؛ حيـث تشير قيمـة ق Tإىل وجـود تأثير
قـوي للربنامـج ،وتشير هـذه النتائج إىل حتقـق صحة
الفـرض األول للدراسـة؛ فيما عـدا البعديـن ،)3( :و

(.)7
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 - 2النتائج املتعلقة بتساؤل وفرض الدراسة الثاين:

الختبـار صحـة الفـرض الثـاين تـم إجـراء اختبـار

 Wilcoxonللكشـف عـن داللة الفروق بني متوسـطات

315-287

رتـب درجـات أفـراد املجموعـة التجريبية يف القياسين:
البعـدي والتتبعـي على مقيـاس املسـئولية االجتامعيـة،
واجلـدول التـايل يوضـح نتائـج الفـرض الثاين:

جدول ()2
نتائج اختبار  Wilcoxonلداللة الفروق بين متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة
التجريبية في القياسين :القبلي والبعدي على مقياس المسئولية االجتماعية ،وأبعاده الفرعية
القياس القبلي-البعدي

الرتب

متوسط مجموع
العدد
الرتب الرتب

موجبة

5

3.00

15.00

0
0
5
0
0
5
0
0
5
0
0
4
1
0

0.00
0.00
3.00
0.00
0.00
3.00
0.00
0.00
3.00
0.00
0.00
3.25
2.00
0.00

0.00

-2.023

15.00
0.00

-2.06

15.00
0.00

-2.07

15.00
0.00

-2.06

13.00
2.00

-1.518

الدرجة الكلية على مقياس
سالبة
المسئولية االجتماعية SR
متعادلة
موجبة
البعد ( )1المسئولية
سالبة
الشخصية
متعادلة
موجبة
البعد ( )2المسئولية
سالبة
األخالقية
متعادلة
موجبة
البعد ( )3المسئولية
سالبة
الجماعية
متعادلة
موجبة
البعد ( )4المسئولية
سالبة
المجتمعية والوطنية
متعادلة

يتضـح مـن اجلـدول أن قيـم  Zدالـة إحصائ ًيـا فيما يتعلـق
بالدرجـة الكليـة على مقيـاس  S.Rوأبعـاده الفرعيـة عنـد
مسـتوى داللـة ( )0.05عدا البعد ()4؛ حيث انخفض مسـتوى
الثقـة إىل ( ،)0.1ممـا يـدل عىل وجـود فروق دالـة إحصائ ًيا بني
متوسـطات رتب درجـات أفراد املجموعـة يف القياسين :القبيل
والبعـدي عىل مقيـاس املسـئولية االجتامعيـة وأبعاده عـدا البعد
األخري ،وهـذه الفروق لصالـح القياس البعدي؛ حيث حتسـنت

قيمة Z

مستوى الداللة
0.05
دال
0.05
دال
0.05
دال
0.05
دال
0.129
غير دال

درجـات أفـراد املجموعـة التجريبية بعد الربنامـج العالجي عىل
املقيـاس املسـتخدم ،كما تـم حسـاب حجـم األثـر للتوقف عىل
مقـدار التحسـن لـدى أفـراد املجموعـة التجريبيـة عـن طريـق
املعادلـة سـالفة الذكـر ،وبالتعويـض يف املعادلة؛ نجــــد أن قيم

ق  1- = Tيف الدرجـة الكليـة واألبعـاد؛ حيـث تشير قيمة ق
 Tإىل وجـود تأثير قوي للربنامج ،وتشير هـذه النتائج إىل حتقق
صحـة الفـرض الثاين للدراسـة؛ فيما عدا البعـد.)4( :
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 - 3النتائـج املتعلقـة بتسـاؤل وفـرض الدراسـة

درجـات أفـراد املجموعـة التجريبيـة يف القياسين:

الختبـار صحـة الفـرض الثالث تم إجـراء اختبار

السـلبية-العدوانية ،واجلـدول التـايل يوضـح نتائـج

الثالـث:

 Wilcoxonللكشـف عـن داللـة الفـروق بين رتـب

البعـدي والتتبعـي على مقيـاس اضطـراب الشـخصية
ذ لك :

جدول ()3
نتائج اختبار  Wilcoxonلداللة الفروق بين متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية في
القياسين :البعدي والتتبعي على مقياس اضطراب الشخصية السلبية-العدوانية ،وأبعاده الفرعية
متوسط
الرتب
2.50

مجموع
الرتب
10.00
0.00

القياس البعدي-التتبعي

الرتب

العدد

الدرجة الكلية على مقياس
اضطراب الشخصية
السلبية-العدوانية

موجبة

4

سالبة

0

0.00

متعادلة

1

0.00

موجبة

1

1.00

1.00

سالبة
متعادلة

0
4

0.00
0.00

0.00

موجبة

1

1.00

1.00

سالبة

0

3.00

0.00

متعادلة
موجبة

4
2

0.00
1.50

3.00

سالبة

0

0.00

0.00

متعادلة
موجبة
سالبة

3
2
0

0.00
1.50
0.00

3.00
0.00

متعادلة

3

0.00

-1.414

موجبة
سالبة

1
1

1.50
1.50

1.50
1.50

0.00

متعادلة

3

0.00

موجبة

2

2.00

4.00

سالبة
متعادلة

1
2

2.00
0.00

2.00

-0.577

موجبة

2

سالبة

0

-1.41

متعادلة

3

1.50
0.00
0.00

3.00
0.00

البعد ( )1المقاومة السلبية

البعد ( )2الشكاوى
المستمرة

البعد ( )3الشجار والتهيج
البعد ( )4االنتقادات
واالزدراء
البعد ( )5الحسد والسخط

البعد ( )6عرقلة اآلخرين

البعد ( )7تناوب التحدي
العدائي والندم
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قيمة Z
-1.85

-1.00

-1.00

-1.41

مستوى
الداللة
غير دالة

غير دالة

غير دالة

غير دالة

غير دالة

غير دالة

غير دالة

غير دالة
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315-287

يتضـح مـن اجلـدول أن مجيـع قيـم  Zغير دالـة

ختتلـف حيـث كان تأثير الربنامـج عليهـا ضعي ًفـا على

 PAPDومجيـع أبعـاده الفرعيـة؛ ممـا يـدل على عـدم

النتائـج إىل حتقـق صحـة الفـرض الثالـث للدراسـة.

إحصائ ًيـا فيما يتعلـق بالدرجـة الكليـة على مقيـاس
وجـود فـروق دالـة إحصائ ًيـا بين متوسـطات رتـب

درجات أفـراد املجموعة يف القياسين :البعدي والتتبعي
عىل مقيـاس اضطـراب الشـخصية السـلبية-العدوانية،

وأبعـاده ،وهـذا يشير إىل اسـتمرار فعاليـة الربنامـج
خلال فترة املتابعـة ،وبما أن نتائـج الفـرض األول فيام

خيـص البعديـن )7( ،)3( :مل تكـن دالـة؛ فـإن فعاليـة
الربنامـج خلال فترة املتابعـة ً
أيضـا هلذيـن البعديـن مل

خلاف الدرجـة الكليـة وبقيـة األبعـاد ،وتشير هـذه
 - 4النتائـج املتعلقـة بتسـاؤل وفـرض الدراسـة

الرابـع:

الختبـار صحـة الفـرض الرابـع تم إجـراء اختبار

 Wilcoxonللكشـف عـن داللـة الفـروق بين رتب
درجـات أفـراد املجموعـة التجريبيـة يف القياسين:
البعـدي والتتبعـي على مقيـاس املسـئولية االجتامعية،

وأبعـاده الفرعيـة ،كالتـايل:

جدول ()4
نتائج اختبار  Wilcoxonلداللة الفروق بين متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية
في القياسين :البعدي والتتبعي على مقياس المسئولية االجتماعية ،وأبعاده الفرعية

القياس البعدي-التتبعي

الرتب

العدد

الدرجة الكلية على
مقياس المسئولية
االجتماعية SR

موجبة
سالبة
متعادلة
موجبة
سالبة
متعادلة
موجبة
سالبة
متعادلة
موجبة
سالبة
متعادلة
موجبة
سالبة

0
3
2
0
2
3
0
2
4
2
1
3
1
1

متعادلة

3

البعد ( )1المسئولية
الشخصية
البعد ( )2المسئولية
األخالقية
البعد ( )3المسئولية
الجماعية
البعد ( )4المسئولية
المجتمعية والوطنية

متوسط
الرتب
0.00
2.00
0.00
0.00
1.50
0.00
0.00
1.50
0.00
2.00
2.00
0.00
1.50
1.50
0.00
307

مجموع
الرتب
0.00
6.00

-1.73

0.00
3.00

-1.414

0.00
3.00

-1.414

4.00
2.00

-0.577

1.50
1.50

0.000

قيمة Z

مستوى الداللة
غير دالة

غير دالة

غير دالة

غير دالة

غير دالة

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية ( ،)ISSN: 1658- 7006اجمللد ( ،)5العدد ( ،)2جامعة احلدود الشمالية (1441هـ 2020 /م)

يتضـح مـن اجلـدول أن مجيـع قيـم  Zغير دالـة

أشـكال السـلوك غري املسـئول ،الـذي يتطلـب حتديده

املسـئولية االجتامعيـة ومجيـع أبعـاده الفرعيـة؛ ممـا يدل

مسـئولية؛ خلال العديـد مـن التدريبـات الواقعيـة،

إحصائ ًيـا فيما يتعلـق بالدرجـة الكليـة على مقيـاس

على عـدم وجود فـروق دالـة إحصائ ًيا بني متوسـطات
رتـب درجـات أفـراد املجموعـة يف القياسين :البعدي
والتتبعـي على مقيـاس املسـئولية االجتامعيـة وأبعاده،
وهـذا يشير إىل اسـتمرار فعاليـة الربنامـج خلال فرتة

املتابعـة مـع األخذ يف احلسـبان عـدم فعاليته فيما يتعلق

بالبعـد ( )4حيـث مل تكـن الفـروق دالـة يف القيـاس
البعـدي ،وهـذه النتائج تشير إىل حتقق صحـة الفرض
الرابع للدراسـة.

وتقييمـه بدقـة ،والعمـل على اسـتبداله بسـلوك أكثـر
املتضمنـة يف برامـج العلاج بالواقـع ،ومع أن السـلبية

يف الشـخصية املضطربة متيل إىل الثبـات؛ إال أن تعرض

الشـخص لعوامل خمتلفة –كالعلاج الواقعي -يؤثر يف
الشـخصية -بشـكل أو بآخـر -كما أن العوامـل البيئية

تؤثـر يف تغيير الشـخصية بشـكل كبير ،وذلـك عندما
يمتلـك الفـرد القـدرة على تغيير شـخصيته بـاإلرادة

واملامرسـة ).(Hopwood& Bloidorn, 2017, p. 7
فسر يف ضـوء حـرص العلاج الواقعـي على
كما ُت َّ

مسـاعدة العميـل على تعلـم أفضـل الطـرق إلشـباع

ب -تفسري نتائج الدراسة ومناقشتها:

 - 1تفسري نتائج الفرضني :األول والثاين للدراسة:

تتفـق هـذه النتائـج مـع مـا توصلـت إليـه

حاجاتـه ،والطـرق التـي تقـود إىل التغيير؛ مـن خالل
التأكيـد على افرتاضين أساسـيني؛ األول :أن السـلوك

بعـض الدراسـات ،ومنهـا؛ )Honeyman (2015

غري املسـئول ال يسـاعد يف إشـباع الرغبات ،والثاين :أن

والقحطـاين (2016م) ،والسـيد (2014م) ،وعلي

اختيـار سـلوكياهتم التـي تقودهـم إلشـباع رغباهتـم،

) ،Magnavita (1994املشـيخي (2016م) ،اخلـرايف

(2012م) ،واملعنـا (2012م) ،وحممـد (2011م)،
وغريهـا ،ويمكـن تفسير هـذه النتائج يف ضـوء بعض
املعطيـات؛ كالفلسـفة واملبـادئ واألسـس واألهـداف

واألسـاليب التـي يقـوم عليهـا العلاج الواقعـي،

والتـي تسـهم بشـكل كبير يف الرتكيـز على السـلوك
املضطـرب ،واجلوانـب املضطربـة لـدى الشـخص،

وبالتـايل ختتصر وق ًتا غري قليـل يف العمل على مواجهة

جوانـب االضطـراب ،وبشـكل مبـارش؛ حيـث تركـز

على السـلوكيات املضطربة وغري السـوية ،كشـكل من

البشر مدفوعـون للتغيير عندمـا يؤمنـون أن بقدرهتم
وتأكيـد العلاج الواقعي على أمهية العالقـة العالجية،

أساسـا للنتائـج الفعالـة للعلاج ،ويكون
التـي تكـون
ً

قـادرا على تنميـة عالقـة إجيابيـة
املعالـج أو املرشـد
ً
مـع العميـل؛ مـن خلال التقبـل والفهـم واالهتمام،

كما يمدهـم العلاج بأسـلوب فعـال ملسـاعدهتم على
التحكـم يف حياهتم بفعاليـة(Mason& Duba, 2009,

).pp. 5-6

ويمكـن تفسير تلـك النتائـج يف ضـوء حـرص

الربنامـج العالجـي على تنمية السـلوكيات املسـئولة،
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باعتبارهـا األكثـر واقعيـة يف إشـباع حاجـات ورغبات

العمـل على حتسين املهـارات التوكيدية يعـد رضور ًيا
ً
ومهما للشـخصية السـلبية العدوانيـة(Freeman, et

الواقـع الـذي يعيشـه ،واملليء باألفكار اهلازمـة للذات

كما يـؤدي التدريـب على املهـارات التوكيديـة إىل

الشـخص الكفيـف؛ بعيـدً ا عـن تشـتت املشـاعر
والوجدانـات السـالبة ،التي تنـأى بالكفيـف بعيدً ا عن
واالهنزاميـة والدونيـة ،وغريهـا ،ويعـد تنمية السـلوك

املسـئول لـب العلاج الواقعـي ،والشـخص املسـئول

يف نظـر العلاج الواقعـي هـو الشـخص الـذي يمتلك
الدعـم النفسي الداخيل الـكايف؛ لتحديد مـاذا يريد من
احليـاة ،ويسـعى إىل تلبيـة وإشـباع حاجاتـه بمرشوعية

وواقعيـة.

.)al., 1990, pp. 299-300

إحـداث تغيير يف النظـرة إىل العالقـات االجتامعيـة

وبين الشـخصية؛ مما يقلل من سـوء التوافق الشـخيص
واالجتامعـي ،ويؤثر عىل شـخصية الكفيف ،ويسـاعده

على تقبلـه لذاته بدرجـة مـا ،أو حتى جتـاوزه كل ذلك
إىل االعتـداد بالـذات وحتمـل املسـئولية الشـخصية،
واالنشـغال بتحقيـق أهـداف أكثـر إجيابيـة ،بـد ً
ال عـن

ويعتمـد برنامـج العلاج الواقعـي على بعـض

النـزوع االنسـحايب أو العـدواين (مطـاوع2012 ،م).

الكفيـف يف اكتشـاف ذاتـه بصـورة أكثـر واقعيـة،

حتمـل املسـئولية جتـاه الـذات ،وأن العلاج الواقعـي

الفنيـات اخلاصـة؛ كفنية طرح األسـئلة ،والتي تسـاعد
واكتشـاف نقـاط ضعفـه ،ومسـاعدته على حتديـد

األعـراض السـلبية-العدوانية ،ممـا أعطـى الفرصـة يف

حتديـد خطـة واضحـة وهادفـة يف مسـاعدة الكفيـف

على التخلـص مـن هـذه األعـراض ،كما عمـل على
توظيف فنية الفكاهة واملرح يف تيسير سير اجللسـات،
وخاصـة يف أوقـات املقاومة السـلبية مـن األعضاء ،كام

أن حتقيـق مبدأ االلتـزام والتعهدات سـاعد يف التزامهم
بتنفيـذ مـا طلـب منهـم مـن أنشـطة منزلية ،كام سـاعد

يف ذلـك التدريـب على بعـض املهـارات االجتامعيـة
ومهـارات تأكيـد الـذات ،وكلهـا دعمـت صفـات
اهلويـة الناجحـة .وال شـك أن التدريب على املهارات

التوكيديـة يسـاهم يف كـف العديـد مـن االسـتجابات
ً
–أيضـا -لـدى األفـراد ،كام أن
العدوانيـة واالهنزاميـة

ويمكـن تفسير هـذه النتائج يف ضـوء التدريب عىل

يقـوم يف األسـاس على تدريـب السـلوك املسـئول عىل
املسـتوى الشـخيص واالجتامعـي ،وأن حتمل املسـئولية

وضوحا للتمتـع بقدر
الشـخصية يعتبر الوجـه األكثـر
ً

مـن التكيـف النفيس والصحة النفسـية -على حد قول
 -Glasserحيث يسـعى إىل جعل الفـرد يعيش واقعه
وحـارضه ،والتأكيـد عىل السـلوك احلارض واالنشـغال

بـه؛ يدفـع الفـرد إىل االندماج مـع اآلخريـن ،يف حماولة
ٍ
بمعـزل
منـه إلشـباع وحتقيـق رغباتـه ،والتـي ال تتـم

عـن املجتمـع الـذي يعيشـه؛ مـا يسـاهم يف العمل عىل
حتسين مسـئوليته جتـاه ذاته ،مـن ناحية وجتـاه اآلخرين

وجتـاه مجاعته مـن ناحيـة أخرى.

كما أن عـدم وجـود فـروق دالـة على بعـدي:

الشـجار والتهيـج و تنـاوب التحـدي العدائـي والندم
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يمكن تفسيره يف ضوء أن كف االسـتجابات السلبية-

ريا يف بنية الشـخصية
ريا كب ً
إحـداث العالج الواقعـي تغ ً

منفسـا وحيـدً ا له للتعبري عن الشـحنات السـلبية
وجد ً

يف الربنامـج يف بدايتـه ،إىل النظـرة اإلجيابيـة ،واإلرصار

العدوانيـة يف أبعـاد الشـخصية األخـرى –هنـا -ربما

لـدى الشـخصية؛ مـن خلال الشـجار مـع الـذات،
وحالـة التهيـج ،أو مـن خالل الشـعور بالنـدم العدائي
إذا صـح املصطلـح -والـذي يبـدو فيـه الكفيـف يفحالـة إقـدام عىل شـكل مـن أشـكال السـلبية العدائية،

وإحجـام بسـبب الشـعور بالنـدم على ذلـك ،وربما
الشـعور بالنـدم لتذكـره السـلبية القديمـة ،على الرغم

مـن حـرص العلاج الواقعـي على التأكيـد على
احلـارض ،وجتنـب ذكريات املـايض ،وقد يرجـع هذا إىل

طبيعـة اضطراب الشـخصية السـلبية-العدوانية كنمط

شـخصية حيـاول اختـاذ شـكل مـن أشـكال الثبـات يف
الشـخصية ،والـذي قـد يتطلـب املزيـد من اجللسـات

العالجيـة لكسر هـذا النمـط بشـكل أو بآخـر ،وربما

أن وجـود االكتئـاب يف بعـض حـاالت اضطـراب
أمـرا صع ًبا
الشـخصية ،وقـد جيعل من العلاج الكامل ً

).(Vilaplana, et al., 2009, p. 5

لألعضـاء؛ ما يشير إىل تغيري يف النظرة والرغبة السـلبية
ريا
على التغيري واإلجيابيـة ،كام يمكن اإلشـارة إىل أن تغ ً
إجياب ًيـا يف النظـرة للـذات قـد حـدث ،وأصبحـت أقل
اضطرا ًبـا وأقـل سـلبي ًة بشـكل كبير ،ويمكـن تفسير

ذلـك يف ضـوء مـا يرتتـب على العلاج الواقعـي مـن
تغيير يف اجتاهـات الشـخص نحـو ذاتـه وقدراتـه
ومسـتقبله ونحـو اآلخريـن ،يف حميطـه االجتامعـي

-وهو ال شـك حمدود بالنسـبة للكفيـف -إىل اجتاهات

أكثـر إجيابيـة ،وأكثـر واقعيـة ،وال شـك أن العمل عىل
تغيير اجتاهات الكفيـف نحو ذاتـه واآلخرين يف حميطه
االجتامعـي خلال العلاج الواقعـي؛ لـه دور كبير يف

ختفيض حجم معاناته النفسـية ،وسـوء تكيفه الشخيص
واالجتامعـي ،وتقليـص حجـم السـلبية الكامنـة لديه،
ً
فضلا عـن تكويـن اجتاهـات مقبولـة ،تبـدو خلال

تفاعالتـه االجتامعيـة؛ مـا يشير إىل حـدوث حتسـن يف
األداء للوظائـف الشـخصية واالجتامعيـة لديـه.

 - 2تفسير نتائـج الفرضين :الثالـث والرابـع

ً
–أيضـا -حـرص الكفيـف على
ويفسر ذلـك

تشير نتائـج الفرضين :الثالـث والرابـع إىل أن

واالجتامعيـة واحليـاة اليوميـة ،والـذي انعكـس على

عـن درجاهتـم يف القيـاس البعـدي ،وهـذا يشير إىل

سـاعده على التخلـص التدرجيـي مـن الكـدر الـذي

للدراسـة:

كثيرا
درجـات األعضـاء يف القيـاس التتبعـي مل تتغير ً

اسـتمرار فعالية الربنامج الواقعـي يف خفض اضطراب
الشـخصية السـلبية-العدوانية ،وحتسين املسـئولية

االجتامعيـة ،لـدى املكفوفين ،ويمكـن تفسير ذلك يف

ممارسـة األنشـطة العالجيـة يف املواقـف احلياتيـة
شـخصيته ،ومنحـه الثقـة يف نفسـه ،ويف قدراتـه ،مـا
خيبره باسـتمرار ،والكـرب غير املبرر إال بإصابتـه
بكـف البصر؛ إىل الرتكيـز على حـارضه ،وحماولـة
االسـتمتاع بحياتـه ،كما أن مسـاعدة الكفيـف على
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التخلـص مـن التقوقع حـول الـذات؛ إىل االنفتاح عىل

2 .االهتمام بالتأهيـل النفسي للمكفوفين خالل

وأفـراد أرستـه ،على أقـل تقديـر؛ قـد انعكـس إجياب ًيـا
ٍ
بشيء مـن االطمئنان
شـعورا
على شـخصيته ،ومنحه
ً

اإلرشـادية والعالجيـة هلـم مـا يضمـن تقديـم

فترات الدراسـة اجلامعيـة ،وإتاحـة الربامـج

عالقـات اجتامعيـة مشـبعة ،وحتمـل مسـئولية مجاعتـه

خدمـات إرشـادية هادفـة للجميـع.

 3 .االهتمام بالفحوصـات النفسـية للمكفوفين،

النفسي واالجتامعي ،كام سـاعده عىل االنتبـاه إىل أمهية
ٍ
ٍ
ٍ
جديدة،
اجتامعيـة
انخراط يف عالقـات
مـا يقوم به مـن

واعتبارهـا شـيئًا رضور ًيـا؛ لتقديـم اخلدمـات

مـع اآلخريـن ،واالنتبـاه إىل دور كل ذلـك يف ختليصـه

اضطرابـات الشـخصية حتـى يسـهل التعامـل

النفسـية والرتبويـة ،فبهـا يمكن اكتشـاف مثل

ومـن حتمل تبعـات مسـئوليته يف اختـاذ قـرار االندماج
من املشـاعر السـلبية .كما يعمـل العلاج الواقعي عىل
مسـاعدة األعضـاء على أن يكونـوا أكثـر ً
ميلا للتوجه

ب -تقترح الدراسـة احلالية ما ييل مـن موضوعات

التدريـب على املسـئولية الشـخصية ،وحتمل مسـئولية

 1 .العوامـل املنبئـة باضطرابـات الشـخصية يف

الواقعـي ،والتوجـه النشـط يف احليـاة ،مـن خلال

مبكرا.
معهـا
ً

دراسية:

املراهقـة لـدى املكفوفين دراسـة كلينيكيهـة.

الـذات ،ومسـئولية حتقيـق األهـداف الشـخصية،

2 .فعاليـة العالج متعـدد املحـاور يف خفض حدة

وحتمـل املسـئولية األخالقيـة جتـاه نفسـه واآلخريـن

اضطـراب الشـخصية السـلبية-العدوانية لدى

يف مجاعتـه ،وهـذا كلـه لـه الـدور يف اسـتمرار فعاليـة

املكفوفني.

الربامـج الواقعيـة ،كام أن تدعيـم مهارات اختـاذ القرار

هلـا دور مهـم يف اسـتمرار فعاليـة العلاج يف حتسـن

املصادر واملراجــع:
أو ًال /املصادر واملراجع العربية:

مسـتوى املسـئولية لدهيـم.

تاسعا :توصيات الدراسة ومقرتحاهتا:
ً
أ -تويص الدراسة احلالية بام ييل:

 1 .االهتمام بتفعيـل برامـج اإلرشـاد النفسي،
وتفعيـل اإلرشـاد الواقعـي كمدخـل حيـوي

لإلرشـاد املـدريس وتأهيـل الطلاب؛ ألمهيتـه
يف تدريـب الطلاب على املسـئولية واالعتداد
بالـذات مـا يقلـل مـن فـرص تعرضهـم
الضطرابـات الشـخصية.

أمحــد ،أمــر حســن2015( .م) .أثــر اإلرشــاد الواقعــي عنــد
جــارس يف خفــض اضطــراب الشــخصية االعتامديــة
لــدى طلبــة املرحلــة املتوســطة( .رســالة ماجســتري غــر
منشــورة) .العــراق :كليــة الرتبيــة األساســية ،اجلامعــة
املســتنرصية.
اجلبــوري ،مجــال طلــب2010( .م) .أثــر برنامــج إرشــادي
بأســلوب العــاج الواقعــي لرفــع مســتوى األحــكام
اخللقيــة لــدى طــاب املرحلــة اإلعداديــة( .رســالة
دكتــوراه غــر منشــورة) .العــراق :جامعــة ســانت
كليمنتــس العامليــة.
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جعيــص ،عفــاف حممــد2015( .م) .اضطــراب الشــخصية
العدوانية-الســلبية وفــق نمــوذج العوامــل اخلمــس
الكــرى للشــخصية لــدى املعلمــن مــن طــاب
الدراســات العليــا بكليــة الرتبيــة بأســيوط .جملــة كليــة
الرتبيــة ،جامعــة بنهــا.199-123 ،2 ،)101(26 ،
احلارثــي ،زايــد عجــر2001( .م) .واقــع املســئولية الشــخصية
واالجتامعيــة لــدى الشــباب الســعودي وســبل تنميتهــا.
الريــاض :مطبوعــات جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم
األمنيــة.
احلمــد ،نايــف ،واملؤمنــي ،حــازم2014( .م) .دور اإلرشــاد
والعــاج بالواقــع يف خفــض الشــعور باالكتئــاب
النفــيلــدىاملراهقــن.جملــةاملنــارة.42-9،)1(20،
حنــور ،قطــب عبــده خليــل2012( .م) .خــرات إســاءة
املعاملــة الوالديــة يف الطفولــة وعالقتهــا باضطرابــات
الشــخصية يف املراهقــة .جملــة كليــة الرتبيــة ،جامعــة
دمنهــور.108 -49 ،)1(4 ،
اخلــرايف ،نوريــة مشــاري ،والقحطــاين ،هيفــاء حممــد.
(2016م) .فعاليــة العــاج الواقعــي يف التخفيــف مــن
الســلوك العــدواين لــدى طالبــات املرحلــة الثانويــة يف
دولــة الكويــت .جملــة كليــة الرتبيــة ،جامعــة أســيوط،
.513-480 ،)3(32
الديــب ،حممــد مصطفــى ،وخليفــة ،وليــد الســيد2014( .م).
فعاليــة برنامــج تدريبــي قائــم عــى مهــارات التعلــم
التعــاوين يف تنميــة املســئولية االجتامعيــة وختفيــف
صعوبــات التعلــم االجتامعيــة واالنفعاليــة لــدى تالميــذ
املرحلــة االبتدائيــة بالطائــف .املجلــة الدوليــة الرتبويــة
املتخصصــة.182-123 ،)2(3 ،
رجيعــة ،عبــد احلميــد عبــد العظيــم2012( .م) .بنيــة
العالقــات الســببية بيــم كل مــن املســاندة االجتامعيــة
واملســئولية االجتامعيــة واملهــارات االجتامعيــة لــدى
عينــة مــن طالبــات جامعــة طيبــة باملدينــة املنــورة .جملــة
كليــة الرتبيــة ،جامعــة دمنهــور.110-79 ،)2(4 ،
ســفيان ،نبيــل صالــح2018( .م) .نظريــات اإلرشــاد والعالج
النفــي احلديثــة ومــا بعــد احلداثــة .جــدة :دار مجــال
العلميــة.
الســيد ،فاطمــة خليفــة2014( .م) .فعاليــة برنامــج إرشــادي
انتقائــي لتنميــة املســئولية االجتامعيــة لــدى طالبــات
اجلامعــة .جملــة كليــة اآلداب ،جامعــة طنطــا،)29(3 ،

.1339-1297
الصــادي ،أمحــد عبــد املجيــد ،والزعبــي ،فايــز كريــم.
(2007م) .أثــر اإلرشــاد اجلمعــي بطريقــة العــاج
الواقعــي يف تنميــة املســئولية االجتامعيــة لــدى عينــة
خاصــة مــن األطفــال األيتــام .جملــة العلــوم الرتبويــة
والنفســية.132-111 ،)1(8 ،
العبــايس ،غســق غــازي2016( .م) .األمــن االجتامعــي
وعالقتــه باملســئولية االجتامعيــة لــدى املعلمــن
واملعلــات .جملــة األســتاذ.216-195 ،)28( ،
عبــد الرمحــن ،حممــد الســيد2009( .م) .علــم األمــراض
النفســية والعقليــة األســباب واألعــراض والتشــخيص
والعــاج (ج .)2القاهــرة :مكتبــة زهــراء الــرق.
عثــان ،ســيد أمحــد1986( .م) .املســئولية االجتامعيــة
والشــخصية املســلمة .القاهــرة :األنجلــو املرصيــة.
عســكر ،عبــد اهلل2004( .م) .اســتبانة تشــخيص الشــخصية.
القاهــر :األنجلــو املرصيــة.
العــري ،فتحــي رزق2013( .م) .فعاليــة مدخــل العــاج
بالواقــع يف ختفيــف حــدة الفوبيــا االجتامعيــة لــدى
املراهقــن املعاقــن حرك ًيــا .جملــة دراســات عربيــة يف
الرتبيــة وعلــم النفــس.160-111 ،)38(4 ،
عــي ،إبراهيــم عــي2012( .م) .فاعليــة الربنامــج العالجــي
الواقعــي يف خفــض الســلوك االنســحايب لــدى عينــة
مــن املراهقــن املكفوفــن .جملــة القــراءة واملعرفــة،
.204-174 ،130
عليــوة ،ســهام عبــد الغفــار2013( .م) .املســئولية االجتامعيــة
وعالقتهــا بالتوافــق املهنــي والرضــا عــن احليــاة لــدى
معلمــي الرتبيــة اخلاصــة .جملــة كليــة الرتبيــة ،جامعــة
طنطــا.69-1 ،)50( ،
العنــزي ،يوســف ســطام2015( .م) .فاعليــة برنامج إرشــادي
يف تنميــة املســئولية االجتامعيــة واملواطنــة لــدى عينــة من
طــاب جامعــة الريمــوك .املجلــة العربيــة للدراســات
األمنيــة والتدريــب.232-195 ،)63(31 ،
غانــم ،حممــد حســن ،دمــرداش ،عــادل ،وزينــة ،حممــد.
( .)2008اختبــار اضطرابــات الشــخصية ،الكتيــب
األول ،اإلطــار النظــري التأصيــل الضطرابــات
الشــخصية .القاهــرة :دار غريــب.
قاســم ،آمنــة قاســم2001( .م) .اضطــراب الشــخصية
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العدوانية-الســلبية وعالقتهــا بتوكيــد الــذات وتقديرهــا
والتوقعــات الســلبية لــدى طــاب اجلامعــة والدراســات
العليــا دراســة ســيكومرتية-كلينيكية( .رســالة دكتــوراه
غــر منشــورة) .مــر :كليــة الرتبيــة بســوهاج ،جامعــة
جنــوب الــوادي.
قاســم ،مجيــل حممــد2008( .م) .فعاليــة برنامــج إرشــادي
لتنميــة املســئولية االجتامعيــة لــدى طــاب املرحلــة
الثانويــة ( .رســالة ماجســتري غــر منشــورة) .كليــة
الرتبيــة ،غــزة :اجلامعــة اإلســامية.
كفــايف ،عــاء الدين أمحــد ،وعــاء الديــن ،جهــاد2006( .م).
موســوعة علــم النفــس التأهيــي (اإلعاقــات ،جملــد.)2
القاهــرة :دار الفكــر العــريب.
مــروك ،كريــان حممــود2012( .م) .حتمــل اإلحبــاط يف
عالقتــه بقــوة األنــا واهلــدف يف احليــاة واملســئولية
االجتامعيــة لــدى املكفوفــن( .رســالة ماجســتري غــر
منشــور) .مــر  :كليــة الرتبيــة ،جامعــة الفيــوم.
حممــد ،إيــان حممــد2011( .م) .فعاليــة برنامــج إرشــادي قائم
عــى نظريــة جــارس يف تنميــة املســئولية االجتامعيــة
لــدى املراهقــات وأثــره عــى تقديــر الــذات( .رســالة
دكتــوراه غــر منشــورة) .مــر :كليــة الرتبيــة ،جامعــة
الزقازيــق .
حممــد ،عــادل عبــد اهلل2000( .م) .العــاج املعــريف الســلوكي
أســس وتطبيقــات .القاهــرة :دار الرشــاد.
املشــيخي ،غالــب حممــد2016( .م) .فاعليــة برنامــج إرشــادي
يف تنميــة املســئولية االجتامعيــة لــدى طــاب جامعــة
الطائــف .املجلــة الرتبويــة الدوليــة املتخصصــة،)9(5 ،
.528-508 ،2
مصطفــى ،ســارة حســام الديــن2013( .م) .الفــراغ الوجودي
وعالقتــه باضطرابــات الشــخصية لــدى عينــة مــن
الشــباب اجلامعــي( .رســالة ماجســتري غــر منشــورة).
مــر  :كليــة الرتبيــة ،جامعــة عــن شــمس .
مطــاوع ،حممــد مســعد عبــد الواحــد2012( .م) .أثــر التدريب
التوكيــدي يف خفــض بعــض اضطرابات الشــخصية لدى
املعوقــن برص ًيــا( .رســالة دكتــوراه غــر منشــورة.)،
مــر :كليــة الرتبيــة ،جامعــة الفيــوم .
املعنــا ،طــال حممــد ســويلم2012( .م) .مــدى فاعليــة
برنامــج إرشــادي يف تنميــة املســئولة االجتامعيــة للحــد
مــن الســلوك العــدواين لــدى طــاب املرحلــة الثانويــة.
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(رســالة ماجســتري غــر منشــورة) .اململكــة العربيــة
الســعودية :كليــة الرتبيــة ،جامعــة طيبــة.
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ؤس ِ
سات والجمعيات الخيريَّة في المسؤوليَّة االجتماعيَّة
الم َّ
دور ُ
دراسةٌ ميدانيَّةٌ مطبقة على العاملين في المؤسسات والجمعيات الخيرية بمدينة الرياض
المامون السـ ــر ك ـ ـرار (*)

جامعة الملك سعود

(قدم للنشر يف 1440/3/8هـ ،وقبل للنشر يف 1440/8/24هـ)
ملخ ــص :هدف ــت ه ــذة الدراس ــة التع ــرف ع ــى دور املؤسس ــات واجلمعي ــات اخلريي ــة يف املس ــؤولية االجتامعي ــة باململك ــة العربي ــة الس ــعودية .وه ــذه الدراس ــة
ؤسســ ًة خري َّي ــة بمدين ــة الري ــاض،
قوامه ــا ( )320مجعي ــة ُ
بحثي ــة وصفي ــة حتليلي ــة اعتم ــدت ع ــى منه ــج املس ــح االجتامع ــي .وق ــد طبق ــت ع ــى ع ِّين ــة ُ
وم َّ
توس ـ ٍ
ـطة .وأن
م
ـة
ـ
املصلح
ـاب
ـ
أصح
ـع
ـ
م
ـل
ـ
واص
ت
ال
يف
ـات
ؤسس ـ
َّ ُ
َّ
ُ ِّ
وتوص ــل إىل ع ــدد م ــن النتائ ــج م ــن أمهه ــا :أن درج ــة اس ــتخدام األس ــاليب الت ــي تتبعه ــا ا ُمل َّ
توس ـ ٍ
ـطة ،أ َّم ــا َّدور
م
ـة
ـ
بدرج
ـة
ـ
ي
االقتصاد
ـة
ـ
نمي
ت
ال
يف
ـة
ـ
ي
اخلري
ـات
ؤسس ــات واجلمعي ـ
ودوره ــا يف ال َّتنمي ــة
َّ
االجتامعي ــة كان بدرج ــة عالي ــة .يف ح ــن ج ــاء دور ا ُمل َ
ُ ِّ
َّ
َّ
َّ
ؤسس ــات واجلمعي ــات اخلري َّي ــة يف ا ُملحافظ ــة ع ــى البيئ ــة ،فق ــد ج ــاء بدرج ــة ُمنخفض ـ ٍ
االجتامعي ــة حصل ــت ع ــى درج ــة
ـؤولية
ـة .ك ــا تب ــن أن ُم ِّ
ا ُمل َّ
َّ
عوق ــات املس ـ َّ
ّ
َّرشيعي ــة كث ــرة.
ت
و
ـة
ـ
وإداري
ـة
ـ
تنظيمي
ـات
ـ
ق
عو
م
ـن
ـ
م
ـاين
ـ
ُع
ت
ة
ـؤولي
ـ
املس
ـك
ـ
تل
أن
ـي
ـ
يعن
ـا
ـ
م
ـة،
ـ
عالي
ُ ِّ
َّ
َّ
َّ
ؤسسات اخلري َّية ،ال َّتنمية.
املسؤولية
املفتاحية:
الكلامت
االجتامعية ،ا ُمل َّ
َّ
َّ
َّ
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Abstract: The aim of this research is to identify the role of charities in social responsibility in the Kingdom of Saudi Arabia. It is an analytical descriptive study
using the social survey, on a sample of 320 associations and charity organizations in Riyadh. The study reached a number of results. The study finds that the methods
used by the associations and charitable organizations to communicate with beneficieries are of a medium effect. It also finds that the role the associations and charity
organizations in social development is of high exercise. As for the strategic role of charity institutions in economic development, it is of a medium effect. Moreover,
the strategic role of charity institutions in preserving the environment is of low effect. The obstacles to social responsibility are at a high level. This means that,
social responsibility suffers from a number of organizational, administrative and legislative constraints.
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اإلطار العام للدراسة:

املسـؤولية
األورويب إىل تقديـم إطـار متكامـل ملفهـوم
َّ

متهيد:

ؤسس ــات واجلمعي ــات اخلري َّي ــة إح ــدى
   تع ــدّ ا ُمل َّ
تطوره ــا
أه ــم ُم ِّ
كون ــات ا ُملجتم ــع امل ــدين ،ك ــا ُي َع ــدُّ ُّ

قوم ــات حتقي ــق ال َّتنمي ــة؛
وحج ــم ُمش ــاركتها أح ــد ُم ِّ
ؤسســـات واجلمعيـــات
ألن وجـــود مثـــل هـــذه ا ُمل َّ
حي ّفـــز ا ُملواطنـــن ويشـــجعهم عـــى املشـــاركة يف
االجتامعيـــة واالقتصاد َّيـــة ،وكلـــا زاد
ال َّتنميـــة
َّ
ً
قـــي املجتمـــع وتقدُّ مـــه
عددهـــا كان
دليـــا عـــى ُر ِّ

م ــن جان ــب ،وزي ــادة ا ُملش ــاركة الفاعل ــة يف ال َّتنمي ــة

مـــن جانـــب آخـــر ،كذلـــك ُمشـــاركة األطـــراف
كاف ــة بفاعلي ــة وكف ــاءة رضور َّي ــة يف حتقي ــق ال َّتنمي ــة
ا ُملســـتدامة يف ا ُملجتمـــع؛ إذ مل تعـــد ال َّتنميـــة الشـــاملة
ـؤولية الدولــة وحدهــا بــل أصبحــت
وا ُملســتدامة مسـ َّ

ـؤولية مش ــركة ب ــن القطاع ــن الع ــام واخل ــاص،
مس ـ َّ
باإلضافقـــة إىل كل ُم َّ
نظـــات ا ُملجتمـــع املـــدين الـــذي

ِّ
ؤسســـات واجلمعيـــات اخلري َّيـــة جـــز ًءا
ُت
شـــكل ا ُمل َّ
كبـــرا منـــه.
ً

ؤسسـات واجلمعيـات اخلري َّيـة
وتكـون ُمشـاركة ا ُمل َّ
معايير مهنيـة ُتعـزِّ ز دورهـا
فاعلـ ًة أكثـر عندمـا تتب َّنـى
َ

االجتامعيـة التي
املسـؤولية
يف ال َّتنميـة ا ُملسـتدامة مثـل:
َّ
َّ
تعـدّ إحـدى وسـائل حتقيـق هـذا النـوع مـن ال َّتنميـة،
كر َسـت دول العـامل بعـد مؤمتـر األمـم
وألمهيـة ذلـك َّ
املتحـدة املعنـي بالبيئة وال َّتنميـة ) (UNCEDيف ريو دي
جانيرو عـام (1992م) ،فكرة االسـتدامة لكوهنا هد ًفا

نموذج ًيـا عامل ًيـا ،وسـعت أغلـب الـدول يف االحتـاد

االجتامعيـة مـن خالل إرسـاء قواعـد وبرامـج حمددة،
َّ
واإلعلان عـن أفضـل ا ُملامرسـات يف هـذا املجـال،
وكذلـك أفضل االبتـكارات لتأكيـد مـدى فاعلية هذه

الربامـج ومصداقيتهـا املغربـل ،وفـؤاد2008( ،م).
ويف الصـدد ذاتـه تعـدّ معايـرة األداء ُ
والقـدرات يف
ؤسسـات اخلري َّية باملرجعيات واملعايير العاملية ،مثل:
ا ُمل َّ

االجتامعية ،وإحـدى األدوات التي ُتسـاعد
املسـؤولية
َّ
َّ

االجتامعيـة
على إحـداث نقلـة نوعيـة يف أداء التنميـة
َّ
واالقتصاد َّيـة بما ُتو ِّفـره مـن أدوات تسـتهدف تعظيـم
القيمـة ا ُملضافـة ،والقدرة على اإلبداع وتعظيـم القدرة
والتعبئـة للمـوارد وتوظيفهـا بما خيـدم ال َّتنمية.
ُمشكلة الدراسة:

االجتامعيـة يف مسـتوياهتا
املسـؤولية
أصبحـت
َّ
َّ

املختلفة (الفـردي -اجلامعي -املجتمعـي) من اآلليات

والوسـائل املهمة يف إحداث التنميـة االجتامعية والتغري

االجتامعـي يف املجتمعات ،وهي إحـدى أهم األدوات
ؤسسـات من أجل اإلسـهام
التـي تسـتخدمها معظم ا ُمل َّ

واالجتامعيـة .وال َّتنمية
الفاعـل يف ال َّتنميـة االقتصاد َّيـة
َّ
املتوازنـة تتطلـب ُمشـاركة كل القطاعـات ،والتكامـل

فيما بينهـا لتحقيـق ال َّتنميـة الشـاملة واملنشـودة ،مـن
ؤسسـات واجلمعيـات
ثـم يكـون املأمـول مـن ا ُمل َّ

االجتامعيـة واالقتصاد َّيـة،
اخلري َّيـة رسـم السياسـات
َّ
إستراتيجية واضحـة املعـامل ،وربـط مشـاريعها
وفـق
َّ
وبراجمهـا وأعامهلـا بما يتوافـق مـع توجهـات ال َّتنميـة
االجتامعيـة واالقتصاد َّيـة ،وتكـون الداعـم الرئيـس
َّ
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ؤسسـات احلكوميـة يف حتقيـق تطلعـات الدولـة يف
ُ
للم َّ
ؤسسـات
ال َّتنميـة ا ُملسـتدامة .وبالنظـر إىل ما تتم َّتع به ا ُمل َّ

املسـؤولية
طبقـت
َّ
2 .اختبـار ال َّنظريـات التـي َّ
االجتامعيـة يف الغـرب باعتبـار أن ا ُملجتمـع
َّ

قـدرة ماليـة كبيرة ،وتنظيـم عـال ،وكذلـك طاقـات
برش َّيـة هائلـة ،فـإن ُمشـاركتها يمكـن أن تكـون ُمؤ ِّثرة

مـن حيـث العقائـد أو العـادات والتقاليـد.

عرف عىل
3 .يتوقع من هذه الدِّ راسة املساعدة يف ال َّت ُّ

الدوليـة ،وذلـك لتحقيـق نقلـة نوعية للعمـل التنموي
املسـتهدف با ُملجتمـع السـعودي.

يف املجتمع العريب عىل وجه العموم واململكة

حـول مـن
جمـرد تقديـم اخلير إىل تعظيـم أثـره ،وال َّت ُّ

ُ 4 .يمكـن أن تسـهم هـذه الدِّ راسـة يف ُمسـاعدة

السـعودي خيتلـف عـن ا ُملجتمعـات األخرى،

العربيـة السـعود َّية من
واجلمعيـات اخلري َّيـة يف اململكـة
َّ

ؤسسي طبـق املعايري
عنـد تب َّنيهـا معاي َ
متيز يف األداء ا ُمل َّ
ري ُّ

املشكالت التي ُتواجه وضع اإلسرتاتيجيات
ؤسسات واجلمعيات اخلري َّية
َّ
العامة لعمل ا ُمل َّ

َّ
ؤسسـات واجلمعيـات اخلري َّيـة مـن
يتجلى دور ا ُمل َّ

العربية السعود َّية عىل وجه اخلصوص.
َّ

الباحثين يف هـذا املجـال على إعـداد مزيد من

املبنـي عىل التمكني
الـدور اإلغاثـي إىل الـدور التنموي
ّ

الدِّ راسـات حـول العمـل اخلريي ،واملؤسسي

بأخـذ جمموعـة مـن التدابير الوقائيـة والعالجيـة جتـاه
االجتامعيـة،
املسـؤولية
ؤسسـات ودورهـا يف
هـذه ا ُمل َّ
َّ
َّ

العربيـة السـعود َّية ،ووضـع
باململكـة
َّ
اإلستراتيجيات ا ُملختلفـة التـي ختـدم هـذا

تصـور إستراتيجي وفـق املواصفات
ووضـع واقرتاح
ُّ
العامليـة (كاأليـزو )26000التـي ُتعدّ ً
دليل مرشـدً ا يف

املنهـج.

االجتامعية.
باملسـؤولية
وضـع اإلستراتيجيات ا ُملتع ِّلقة
َّ
َّ

5 .تتوافـــق هـــذه الدِّ راســـة مـــع ِّ
االتاهـــات

ُماولـة اإلجابة عـن ال َّتسـاؤل اآليت:
املسـؤولية
ؤسسـات واجلمعيات اخلري َّية يف
ما دور ا ُمل َّ
َّ

االجتامعيـــة وأمهيتهـــا
املســـؤولية
تؤكـــد دور
َّ
َّ
لتحقيـــق التنميـــة ا ُملســـتدامة.

احلديثـــة يف إدارة العمـــل التنمـــوي التـــي

وبنـاء على ذلـك تتلخـص ُمشـكلة هـذا البحث يف

ب -األمهية العملية :وتتمثل يف اآليت:

العربية السـعود َّية؟
االجتامعية باململكة
َّ
َّ

1 .قـد تسـهم نتائج هـذه الدِّ راسـة يف حتديد بعض
ؤسسـات
املشـكالت التـي ُتواجـه عمـل ا ُمل َّ

أمهية الدراسة:

تتلخص أمهية هذا البحث يف ُبعدين رئيسني مها:

أ.

ً
حتديـدا دقي ًقـا ،مـع بيـان
واجلمعيـات اخلري َّيـة

األمهية العلمية ،وبياهنا كاآليت:

1 .تعـدّ هذه الدراسـة مـن الدِّ راسـات املتخصصة
للم َّ
نظمات؛
املسـؤولية
يف جمـال
االجتامعيـة ُ
َّ
َّ

كيفيـة حلها.

ُ 2 .يمكـن أن ُتسـاعد نتائج هذه الدِّ راسـة يف وضع
اخلطـط والربامـج؛ ملعرفـة أفضـل ا ُملامرسـات

وذلـكحلداثـةهـذااملفهـوميفا ُملجتمـعالعـريب.
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ؤسسـات واجلمعيـات
التـي حتتـاج إليهـا ا ُمل َّ

ا ُملحافظـة على البيئـة.

هبا .

واجلمعيـــات اخلري َّيـــة يف التواصـــل مـــع

ؤسســـات
4 .األســـاليب التـــي تســـتخدمها ا ُمل َّ

اخلري َّيـة عند وضعهـا اإلستراتيجيات اخلاصة

3 .يتوقـع أن تسـهم نتائـج هـذه الدِّ راسـة يف
ؤسسي يف
إعـداد برامـج إرشـادية للعمـل ا ُمل َّ

أصحـــاب املصلحـــة.
املسـؤولية
عوقـات التي حتدّ مـن تطبيق حمور
5 .ا ُمل ِّ
َّ
ؤسسـات واجلمعيـات
االجتامعيـة داخـل ا ُمل َّ
َّ

املجتمـع العـريب عىل وجـه العمـوم ،واملجتمع

اخلري َّية.

السـعودي على وجـه اخلصـوص.

4 .يمكـن أن تكـون نتائـج هـذه الدِّ راسـة ومـا
خرجـت بـه مـن توصيـات رافـدً ا ًّ
مهما مـن
ؤسسي اخليري يف ا ُملجتمـع
روافـد العمـل ا ُمل َّ
السـعودي.

5 .يؤمـل من نتائـج هذه الدِّ راسـة أن متدّ أصحاب
ؤسسـات واجلمعيات
القـرار والقائمين عىل ا ُمل َّ
اخلري َّيـة بقواعـد بيانات ومعلومات تسـاعدهم

تساؤالت الدراسة:

تلخص التساؤل الرئيس هلذه الدراسة يف اآليت:

ما دور املؤسسـات واجلمعيات اخلريية يف املسؤولية

االجتامعيـة باململكـة العربيـة السـعودية؟ وانبثقت منه
التسـاؤالت الفرعية اآلتية:
ؤسس ــات واجلمعي ــات اخلري َّي ــة يف
1 .م ــا دور ا ُمل َّ

على رسـم اخلطـط ووضـع اإلستراتيجيات

ؤسسـاهتم.
التـي تسـهم يف تطوير ُم َّ

أهداف الدراسة:

متثـل اهلـدف الرئيـس هلـذه الدراسـة يف حماولـة

التعـرف على دور املؤسسـات واجلمعيـات اخلرييـة يف

املسـؤولية املجتمعيـة باململكة العربية السـعودية ،وتفرع

عنـه األهداف الفرعيـة املتمثلـة يف حماولـة التعرف عىل:
ؤسسـات واجلمعيات اخلري َّيـة يف ال َّتنمية
1 .دور ا ُمل َّ
االجتامعية.
َّ
ؤسسـات واجلمعيات اخلري َّيـة يف ال َّتنمية
2 .دور ا ُمل َّ
االقتصاد َّية.
ؤسسـات واجلمعيـات اخلري َّيـة يف
3 .دور ا ُمل َّ
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االجتامعي ــة؟
ال َّتنمي ــة
َّ
ؤسس ــات واجلمعي ــات اخلري َّي ــة يف
2 .م ــا دور ا ُمل َّ
ال َّتنمي ــة االقتصاد َّي ــة؟
ؤسس ــات واجلمعي ــات اخلري َّي ــة يف
3 .م ــا دور ا ُمل َّ
ا ُملحافظ ــة ع ــى البيئ ــة؟
ؤسس ــات
4 .م ــا األس ــاليب الت ــي تس ــتخدمها ا ُمل َّ
واجلمعيـــات اخلري َّيـــة يف التواصـــل مـــع
أصحـــاب املصلحـــة؟
عوق ــات الت ــي حت ــدّ م ــن تطبي ــق حم ــور
5 .م ــا ا ُمل ِّ
ؤسســـات
املســـؤولية
االجتامعيـــة داخـــل ا ُمل َّ
َّ
َّ
واجلمعيـــات اخلري َّيـــة؟

مفاهيم ِّ
الدراسة:

تتمثَّل املفاهيم الرئيسة هلذه الدِّ راسة فيام ييل:

املامون السر كـرار  :دور املُؤسساتِ واجلمعيات اخلريية يف املسؤولية االجتماعية دراس ٌة ميدانية مطبقة على العاملني .....

االجتامعية:
املسؤولية
َّ
َّ

:Social Responsibility

للمسؤولية:
التعريف اللغوي
َّ

املسـؤولية :مصـدر لكلمـة َس َـأ َل ،وأصلهـا مـن
َّ

(السين ،واهلمـزة ،واللام)ُ ،يقـال :سـؤال ،وسـأله،
ومسـألة ،واألمر منه َس ْ
وسـؤله،
ـل ،واسـأل ،واسـألهُ ،
وس َـأ َل يتعـدَّ ى إىل املسـؤول عنـه بنفسـه،
ومسـألتهَ .

359-317

اعتبـــاره توقعـــات أصحـــاب املصلحـــة ،وأن يضـــع

يف اعتبـــاره القوانـــن ،ويتفـــق مـــع املعايـــر العامليـــة
ً
تكامـــا يف املنظمـــة نفســـها
للســـلوك ،وأن يكـــون ُم
).( ISO,26000 ,2010

املسـؤولية
عـرف الباحـث
واسـتنا ًدا إىل مـا سـبق ُي ِّ
َّ
ؤسسـات
إجرائيـا بأهنـا:
االجتامعيـة تعري ًفـا
ٌ
التـزام ا ُمل َّ
ًّ
َّ
واجلمعيـات بتطبيـق القانـون والقيـم واملبـادئ
األخالقيـة ،وا ُملامرسـات التـي من شـأهنا حتسين حياة
َّ

املسـؤولية و ُيـراد فيهـا :التـزام الشـخص بما
و ُتطلـق
َّ
ً
ً
وعملا ،فهـي تعنـي ا ُملؤاخـذة،
قـول
يصـدر عنـه

ُم َّ
وظفيهـا وأرسهـم ،وا ُملجتمعين املحلي والعاملـي

مـدى موافقتـه ملتطلبـات بعينهـا .و ُتعـرف كلمـة

والبيئيـة.

واملسـؤوليةُ :مسـاءلة ُمتكمـة إىل معيـار،
وال َّتبِعـة،
َّ
تصرف ،وحتديـد
ُ
ومسـاءلة عـن مهـام ،أو سـلوك ،أو ُّ
املسـؤولية يف معجـم اللغـة واإلعلام بأهنـا «مايكـون
َّ
ومطال ًبا عن أمـور وأفعـا ً
ً
ال أتاها
بـه اإلنسـان
مسـؤول ُ

(انظر :الفريوزآبـادي1407 ،هـ؛ واملحمود2015 ،م؛

وعثمان2010 ،م؛ وشـويخ2016 ،م).

االجتامعيـــة
للمســـؤولية
التعريـــف االصطالحـــي
َّ
َّ
ؤسســـات:
للجمعيـــات وا ُمل َّ
االجتامعيـــة
املســـؤولية
عرفـــت ُمواصفـــة
َّ
َّ
َّ

) (26000ISOالصـــادرة مـــن املنظمـــة الدوليـــة

(2010م)املســـؤولية
للمعايـــر ) (ISOيف عـــام
َّ
مســـؤولية ا ُمل َّ
نظـــات عـــن
االجتامعيـــة بأهنـــا:
َّ
َّ
قراراهتـــا ونشـــاطاهتا التـــي ُتؤ ِّثـــر يف ا ُملجتمـــع
والبيئ ــة ،م ــن خ ــال التزامه ــا بالش ــفافية والس ــلوك

األخالقـــي الـــذي جيـــب أن ي َّتســـق مـــع ال َّتنميـــة
ا ُملســـتدامة ورفاهيـــة ا ُملجتمـــعً ،
وأيضـــا يضـــع يف

وفـق الضوابـط الرشعيـة؛ لإلسـهام يف حتقيـق ال َّتنميـة
ا ُملسـتدامة بجميـع أبعادهـا االجتامعيـة ،واالقتصادية،
ؤسسات واجلمعيات اخلري َّية األهلية:
مفهوم ا ُمل َّ

ؤسســـات واجلمعيـــات
ال َّتعريـــف اللغـــوي ُ
للم َّ

اخلري َّيـــة:

«جلـة
ؤسسـات بأهنـاُ :
عـرف ُمعجـم روبير ا ُمل َّ
ُي ِّ
األشـكال أو البنـى األساسـية يف التنظيـم االجتامعـي

قـرره القوانين أو العـادات يف مجاعـة
على نحـو ُت ِّ
إنسـانية» (دوجيـه1964 ،م ،ص.)104:
ويف وصـــف لطبيعـــة األعـــال اخلري َّيـــة ُذكـــر
ُمصطل ــح اخل ــري(ُ )Philanthropyمراد ًف ــا للمعن ــى
ـب البرش َّي ــة) ال ــذي يرم ــز إىل اجله ــود
اليون ــاين ُ
(ح ـ ّ
العمليـــة اهلادفـــة إىل حتســـن الصالـــح العـــام
َّ

وخدمتـــه ،عـــر بـــذل األغنيـــاء وميســـوري احلـــال
ا ُملســـاعدات املاديـــة أو العينيـــة ...إلـــخ ،ومصطلـــح

ومصطلـــح
اخلـــري ُمـــرادف ُملصطلـــح (ُ ،)Charity
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)،ومصطل ــح(( )Charitableالربيث ــن،
(ُ Benevolence

ُم َّ
نظـــات متخصصـــة يف أنشـــطة حمـــددة :كاإلغاثـــة،
عوقـــن ،وغريهـــم،
وإدارة شـــؤون املكفوفـــن وا ُمل َّ

عـرف اجلمعية
أ ّمـا موسـوعة اخلدمـة
االجتامعيـة ف ُت ِّ
َّ
األهليـة بأهنـا« :ذلـك ُ
اجلهـد الـذي يفعلـه اإلنسـان

وتطورهـــا» (الربيثـــن،
االجتامعيـــة
مهنـــة اخلدمـــة
ُّ
َّ

2014م ،:ص.)27 :

بذلـك حتمـل بعـض املسـؤوليات يف جمـال العمـل
االجتامعـي ا ُمل َّ
نظـم الـذي يسـتهدف حتقيـق الرفاهيـة

خدمـــات للجامعـــات واألفـــراد ،وحتســـن أوضـــاع

2014م) ،Non-profit Foundation ،يف حــن تعنــي
الربحيـــة.
ا ُمل َّ
ؤسســـات غـــر ِّ
ُملجتمعـه بدافـع منـه ،ودون انتظـار مقابـل لـه قاصـدً ا

أن ُ
اإلنسـانية ،على أسـاس ّ
الفـرص التـي ُتتـاح
ُملشـاركة ا ُملواطنين يف اجلهـود ا ُملجتمعيـة ا ُمل َّ
نظمـة ميزة
يتمتـع هبـا اجلميـعّ ،
وأن ا ُملشـاركة تعهـد يلتزمـون بـه»

(الكحلاوي2016 ،م ،ص.)17:

ؤسسـات واجلمعيـات
التعريـف االصطالحـي ُ
للم َّ

اخلري َّية:

«تعنـــي املنظمـــة اخلري َّيـــة ((Charitable Trust

أهنـــا منظمـــة ترعـــى شـــؤون ا ُملجتمـــع ُك ًّليـــا أو
رشائـــح كبـــرة مـــن ذلـــك ا ُملجتمـــع هبـــدف

اإلحســـان ،وحتســـن مســـتوى املعيشـــة .أ ّمـــا
اإلحس ــان( )Charityفق ــد دخ ــل ه ــذا ا ُملصطل ــح إىل

اللغ ــة اإلنجليزي ــة ع ــن طري ــق الفرنس ــية القديم ــة،
الالتيني ــة األص ــل ،ويعن ــي ّ
كل م ــا ُيب ــذل م ــن مفي ــد

للمحتاج ــن ،وغال ًب ــا
م ــن قبي ــل ال ــر أو اإلحس ــان ُ
مـــا يكـــون املبـــذول ً
مـــال نقد ًّيـــا ،وقـــد شـــاعت يف
الراهــن ُم َّ
نظــات خري َّيــة ُتــارس مهمــة مجــع
الوقــت َّ

للمحتاج ــن
ـميا ،وتقدمه ــا ُ
ال َّت ُّربع ــات واهلب ــات رس ـ ًّ
بطريقـــة علميـــة وتقنيـــة ،بـــل وأصبحـــت هنـــاك

وتـــؤدي ا ُمل َّ
دورا حيو ًّيـــا يف إنشـــاء
نظـــات اخلري َّيـــة ً

ؤسســـات األهليـــة
عـــرف األمـــم املتحـــدة ا ُمل َّ
و ُت ِّ
«م َّ
نظـــات هلـــا رؤيـــة حمـــددة هتتـــم بتقديـــم
بأهنـــاُ :
الفئـــات التـــي تتجاوزهـــا التوجهـــات اإلنامئيـــة،

كـــا يتحـــدد عملهـــا يف مياديـــن املشـــاريع اإلنامئيـــة

والطـــوارئ وإعـــادة التأهيـــل ،وكذلـــك هتتـــم
بثقاف ــة ا ُملجتم ــع والدف ــاع ع ــن احلق ــوق االقتصاد َّي ــة
ؤسســـة
واالجتامعيـــة فيـــه ) .(www.un.orgوا ُمل َّ
َّ

اخلري َّيـــة) (Foundationهـــي مؤسســـة أو مجعيـــة
ً
مـــال لتأمـــن
خري َّيـــة غـــر ربحيـــة ُتوقـــف غال ًبـــا

نفقاهت ــا املبذول ــة يف وج ــوه اخل ــر وال ــر واإلحس ــان،
ؤسســـات أخـــرى» (الربيثـــن،
ســـواء لألفـــراد أو ُمل َّ

2014م ،ص.)72 :

ؤسسـات واجلمعيات
أ ّمـا التعريـف اإلجرائـي ُ
للم َّ

اخلري َّيـة يف هـذه الدراسـة فـكاآليت :كل مجاعـة مدنيـة
ً
مسـتمرا ،وباق ًيـا ملـدة زمنيـة معينـة أو
تنظيما
منظمـة
ً

تتكـون مـن جمموعـة مـن األشـخاص أ ًّيا
غير معينـة،
َّ

كان عددهـم؛ هبـدف ختصيـص جـزء كبير أو صغير
مـن املـال خلدمـة ا ُملجتمـع وتنميتـه ،فترة طويلـة مـن
عينـة ،دون أن هيدفـوا إىل حتقيق
عينـة أو غري ُم َّ
الزمـنُ ،م َّ

أي أربـاح أو مكاسـب مادية» (الكحلاوي2016 ،م،
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ص.)13:

اإلطار ال َّنظري والدراسات السابقة:
للمســـؤولية
فـــرة
ال َّنظريـــات
االجتامعيـــة ا ُمل ِّ
َّ
َّ

االجتامعيـــة
َّ

نظر َّية الدور:
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االجتامعيـة ،فالـدور االجتامعـي
عليهـا اسـم األدوار
َّ
هبـذا املعنـى هو السـلوك الذي يقـوم به شـاغل املكانة،

اجتامعيـا ،وبال َّتـايل ُيمكن
وهـو سـلوك ُمتعـارف عليـه
ًّ
والتنبـؤ بـه بدرجـة كبيرة مـن الدقـة» (مخش،
تو ُّقعـه،
ُّ

1999م ،ص.)139 :

ظهـرت هـذه النظر َّيـة يف مطلـع القـرن العرشيـن،

ـرف الدور بأنه« :السـلوك املتوقـع من الفرد
وقـد ُع ِّ

ّ
االجتامعيـة تعتمـد على
أن سـلوك الفـرد وعالقاتـه
َّ
االجتامعيـة التي يشـغلها يف ا ُملجتمع،
الـدور أو األدوار
َّ

ُيشير املركـز إىل مكانـة الفـرد يف اجلامعـة ،فـإن الـدور

وهي مـن ال َّنظريـات احلديثـة يف علم االجتماع .وترى

االجتامعيـة ومكانتـه على
كذلـك تعتمـد منزلـة الفـرد
َّ

االجتامعيـةّ ،
وأن الـدور االجتامعـي ينطوي عىل
أدوراه
َّ
اجتامعية.
واجبـات وحقـوق
َّ

حيـث ُيـدِّ د الـدور الـذي يشـغله الفـرد واجباتـه،

أ ّمـا حقوقـه ف ُتحدِّ دهـا الواجبـات واملهام التـي ُينجزها
يف إطـار ا ُملجتمـع ،مـع الوضـع يف احلسـبان ّ
أن الفـرد
ً
واحـدا ،بـل يشـغل عـد ًدا من
اجتامعيـا
دورا
ال يشـغل ً
ًّ
األدوار التـي تـؤدي يف مواقع ُمتلفة ،ثـم إن األدوار ال

تتسـاوى يف املؤسسـة الواحـدة ،بـل تكـون ذات طابع
ُمتلـف ،فمنهـا أدوار قياديـة ،وأخرى وسـيطة ،وثالثة
قاعدية.

ؤسسـة
والـدور ُي َعدُّ الوحدة
البنائية للمؤسسـة ،وا ُمل َّ
َّ

هـي الوحـدة البنائيـة للرتكيـب االجتامعـي ،كما
أن الـدور هـو حلقـة الوصـل بين الفـرد وا ُملجتمـع
(احلسـن2005 ،م ،ص.)159 :

«وترتبـط باملكانـة ً
أيضـا جمموعـة من املسـؤوليات

املتوقعـة التـي يقـوم هبـا شـاغل املكانـة ،والتـي ُيطلـق

يف اجلامعـة واجلانـب الديناميكـي ملركـز الفـرد ،فبينما
ُيشير إىل أنمـوذج السـلوك الـذي يتطلبـه املركز».
وثقافـــة الـــدور (ُ )Role Culturت ِّ
ؤكـــد نوعيـــة
خصصـــات واألدوار الوظيفيـــة أكثـــر مـــن
ال َّت ُّ

أي عامـــل آخـــر ،كـــا ُتعطـــي أمهيـــة للقواعـــد
واألنظم ــة ،و ُتو ِّف ــر ه ــذه الثقاف ــة األم ــن الوظيف ــي،
وتســـاعد عـــى االســـتمرارية فيـــه ،والثبـــات يف
للم َّ
نظـــات البريوقراطيـــة
األداء ،وتكـــون ُمالئمـــة ُ
ؤسســـات العامـــة التـــي ُت ِّ
ركـــز عـــى حتقيـــق
وا ُمل َّ

ـؤولية الوظيفي ــة (النجيب ــي2016 ،م،ص.)29 :
املس ـ َّ
اجتامعيـة تشـغل
ؤسسـات اخلري َّيـة أبنيـة
وتعـدّ ا ُمل َّ
َّ

ٍ
عـد ًدا مـن األدوار يف ٍ
واحـد ،سـواء أدورهـا كان يف
آن
ومتل ِّقي
للمجتمـع ،أم مـع العاملين ُ
تقديـم اخلدمـات ُ
اخلدمـة ،وا ُمل َّ
االجتامعيـة واحلكوميـة األخـرى
نظمات
َّ

على مجيـع املسـتويات اإلداريـة ،وال َّتأثير عمو ًمـا يف
ا ُملجتمـع.
املسـؤولية
و ُيمكـن توظيـف نظر َّيـة الـدور نطـاق
َّ

االجتامعيـة على نحـو فاعـل :إذا مـا ُوجـدت يف
َّ
طوعيـة مظ َّلـة تنظيميـة عامـة من شـأهنا
ا ُمل َّ
ؤسسـات ال َّت ُّ
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ؤسسـات؛ ل ُتـؤ ِّدي عملهـا أداء يكفـل
تنظيـم تلـك ا ُمل َّ

وبيئ ــي ع ــى األق ــل ،وتضم ــن الفاعل ــن املدفوع ــن

املسـؤولية
للمجتمـع حتقيـق الرفاهيـة .إذن كلما كانت
ُ
َّ
ؤسسـات
االجتامعيـة امللقـاة على عاتـق تلـك ا ُمل َّ
َّ

1980م).

العشـوائية واحلـدس؛ فـإن نفعـه سـيكون ضعي ًفا ،ويف

أساسـية يتعني عىل ال َّن َسـق مواجهتها ،وهـي :التكيف،
وحتقيق اهلدف ،والتكامـلُ ،
والكمون.

ً
عمليـة ،كان
اجتامعيـة
قائمـة على معايير
طوعيـة
ال َّت ُّ
َّ
َّ
طوعـي ً
قائما عىل
نفعهـا أفضـل ،أ ّمـا إذا كان العمـل ال َّت ُّ
حيـز حمـدود (بـدري2016 ،م).
نظر َّية ال َّن َسق االجتامعي:

بالنزعـــة إىل كـــال اإلشـــباع أو الرضاء(حجـــازي،
وذهب بارسـونز إىل وجود أربعـة متطلبات وظيفية

فمتطلب التكيـف يعتمد عىل مدى استطاعةال َّن َسـق

اسـتثامر اإلمكانات واملـوارد البرش َّية واملاديـة املوجودة

أصبـح مفهوم ال َّن َسـق مـن املفاهيـم ذات االنتشـار

لصالـح حتقيـق أهدافـه .أمـا متطلـب حتقيـق اهلـدف

واإلنسـانيةعىل مسـتوى العـامل عمو ًمـا ويف أمريـكا

اإلمكانـات واملـوارد البرش َّيـة واملادية داخلـه إىل أقىص

االجتامعية
الواسـع يف احلقبـة األخرية يف جمـال العلـوم
َّ

خصوصـا .وأصبـح رضور ًّيـا لكثير مـن جمـاالت
ً
احليـاة ا ُملعـارصة .وتنتمي نظر َّيـة ال َّن َسـق االجتامعي إىل
النظر َّيـة البنائية الوظيفيـة التي تـرى أن ا ُملجتمع بمنزلة

نسـق مـن األجـزاء ا ُملرتابطـة التـي ال ُيمكـن فهـم أي
جـزء بمعـزل عـن ُ
الـكل ،و ُتؤكـد ثالثة عنارص رئيسـة
هي :

أ -االرتبـــاط العـــام واالعتـــاد ا ُملتبـــادل بـــن
كونـــة لل َّن َســـق.
األجـــزاء ا ُمل ِّ
ب -احلال ــة الطبيعي ــة لألم ــور والت ــوازن مقارن ــة

باحلالت ــن الطبيعي ــة والصحي ــة للكائ ــن احل ــي.

ج -اجت ــاه األنس ــاق نح ــو صيان ــة النظ ــام فيهــا,

وعـــرف بارســـونز
وحتقيـــق التـــوازن واالســـتقرار،
َّ

 Parsonsال َّن َســـق االجتامعـــي بأنـــه« :عـــدد مـــن
األش ــخاص الفاعل ــن وا ُملتبادل ــن الذي ــن يتفاعل ــون

م ــع بعضه ــم ً
بعض ــا يف موق ــف ذي جانب ــن فيزيق ــي

فيعتمـد على مـدى اسـتفادة ال َّن َسـق مـن اسـتخدام

حـدّ ممكن ،ويرى بارسـونز ّ
ؤسسـات أو أبنية
أن هناك ُم َّ
معينـة ُتافـظ عىل التـوازن عرب إشـباع املطالـب ،وحل
املشـكالت املتكررة ،مثل مـا يفعله الكائـن البيولوجي

يف بيئتـه الطبيعيـة (حجـازي1980 ،م).

وترتبـط هـذه النظر َّيـة بدراسـة احلالـة عبر وصف

ؤسسـات اخلري َّيـة بأهنـا نسـق اجتامعـي ،حيـث إن
ا ُمل َّ
العامـة يف ا ُملجتمع،
هـذا ال َّن َسـق ُيؤ ِّثـر ويتأ َّثر باألنسـاق َّ

االجتامعيـة يف
املسـؤولية
ويمكـن وصـف إدمـاج
َّ
َّ
ؤسسـات واجلمعيـات اخلري َّيـة كاآليت:
ا ُمل َّ

ُمدخلات :وهـي احتياجـات أصحـاب املصلحة:
كالعاملين ،واملسـتهلكني ،وا ُملجتمـع ،والبيئـة ،وخترج
االجتامعيـة أعمال
املسـؤولية
مـن االلتـزام بمعايير
َّ
َّ
ومبـادرات ت َّتفـق مـع تطلعـات ورغبـات أصحـاب
ُ

املصلحـة.
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ؤسسـات
املسـؤولية
بـه
االجتامعيـة يف صلـب أعامل ا ُمل َّ
َّ
َّ

بـادل
خيضـع ملؤثـرات خارجيـة تؤثـر يف
عمليـة ال َّت ُ
َّ

إستراتيجي.
ا ُملخرجـات :وهـي التـي يفترض أن يسـتفيد منهـا

البدائـل التفاعليـة ،كما ّ
بـادل يشـمل النشـاطني
أن ال َّت ُ
امللمـوس وغير امللمـوس ،وخاصـة نشـاط املكافـآت

ؤسسـات ،ومن ثـم تطوير العنرص البشري العامل
ُ
للم َّ

ذلـك بنـا ًء على املنفعـة (.)Milan, 2005

اخلري َّيـة وتعامالهتـا مـع أصحـاب املصلحـة على نحو

االجتامعيـة
املسـؤولية
ا ُملجتمـع مـن جـراء تطبيـق
َّ
َّ

فيهـا وحتقيـق العدالـة ،مـع االتفـاق العام على املعايري
املقبولـة يف خدمـة ا ُملجتمـع ،كذلـك ا ُملحافظـة على
ُ
للمجتمـع يف البيئة الطبيعيـة ومراعاة
املقـدرات العامـة ُ

نفسـها ،وال يسـتلزم ذلك وجـود معلومـات كافية عن

والتكاليـف؛ فإنـه يعمـل على تبـادل املنافع ،ويسـتمر
وتؤكـد تلـك النظريـة ّ
أن األفراد ينظمـون تفاعلهم

مـع غريهـم بنـا ًء على حتليـل للمصلحـة الذاتيـة
والتكاليـف والفوائـد املرتتبـة على هـذا النـوع مـن
التفاعـل ،واحلصـول على ا ُملعاملـة باملثـل.

االسـتهالك العـام ،وتعظيـم األعمال اخلري َّية بما حيقق
االسـتثامر األمثل يف جماالهتـا ،وزيادة أثـره يف ا ُملجتمع.

ويؤكـد بلاو ّ
أن األفـراد يشتركون يف التفاعـل

بـادل االجتامعـي مـن اجلـذور
انطلقـت فكـرة ال َّت ُ

اجتامعيـة :كاالحترام ،والقبـول،
حتصيـل مكافـآت
َّ

لكـن بروزهـا احلقيقـي كان عـام (1960م) على

السـمعة داخـل الطائفـة
ُسـمعة جيـدة ،وحتسين هـذه ُّ

بادل االجتامعي:
نظر َّية ال َّت ُ

االقتصاد َّيـة والسـلوكية التي سـادت عـام (1920م)،

يـد بعـض العلماء ،مثـل( :بيـوت وكيلي1959م،

وجورجهومانـس،George C. Homans 1961
وبيرتبلاو َّ ،)Peter Blau 1964
وركـزت على التقويم

االجتامعيـة
العقلاين للمصلحـة الذاتيـة والعالقـات
َّ
واإلنسـانية ،وتفترض ّ
أن خير األنظمـة هـي تلـك
التـي تـأيت بأعظـم قدر مـن الفائـدة والرفاهيـة واحلرية

ألكبر عـدد مـن النـاس ،وقـد أخـذ علماء االجتماع

مبـدأ املنفعـة ،وضمـوا إليـه مضامين تناسـب ُمتـوى
نـادرا مـا ُيـاول
الدِّ راسـات
االجتامعيـة ،وذكـروا أنـه ً
َّ

الفـرد حتقيـق االنتفـاع املـادي بدرجـة قصوى ،كما أنه
عقالنيا ً
بـادل االجتامعي
يتصرف ترص ًفـا
دائما ،وال َّت ُ
ال َّ
ًّ

االجتامعـي على أمـل أن يـؤدي هـذا التفاعـل إىل

ويتوقـع املتفاعلـون ّ
أن إسـهامهم يرتتـب عليـه بنـاء
تعـد من الفوائـد ،وتشـجيعها بمنزلة عامل
االجتامعيـة ّ
َّ

حتفيـزي مهـم ).(Liang,at.al, 2008

ويـرى بلاو ّ
أن القيـم واملعايير املتفـق عليهـا
ً
االجتامعيـة وصلات للتعامـل
وسـيطا للحيـاة
تعمـل
َّ
بـادل االجتامعـي غير
االجتامعـي؛ أي :أهنـا جتعـل ال َّت ُ

املبـارش ُمكنًـا ،كما أهنـا حتكـم عمليـات التكامـل
االجتامعيـة الكبرى ،إضافـة
والتبايـن داخـل األبنيـة
َّ

االجتامعيـة ،وإعـادة تنظيمهـا (أمحد،
إىل إنشـاء النظـم
َّ

2000م ،ص.)161 :
وقـد ح َّلـل ِ
بـادل
العالـان ثيبـو وكيلي مبـادئ ال َّت ُ
بـادل
االجتامعـي ،وأشـارا إىل اسـتطاعة مفاهيـم ال َّت ُ
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االجتامعيـة
االجتامعـي تفسير مجيـع أنماط العالقـات
َّ

ؤهلة الختيار برامـــج املسـؤولية االجتامعية
الكوادر ا ُمل ِّ

فعالقـات األفـراد االجتامعيـة تعتمـد على نسـب

االجتامعيـة ،وقلـة احلوافـــز
املسـؤولية
لتقويـــم أداء
َّ
َّ

والسـلوك االجتامعـي عنـد األفـراد واجلامعـات؛

التكاليـف واألربـاح التـي تنطـوي عليهـا ،إذ إن لـكل

وأرباحـا ،والعالقـة بين
اجتامعيـة تكاليـف
عالقـة
ً
َّ

اجلامعـات ُيمكـن أن تقـوى وتسـتمر إذا تسـاوت كفـة
َّ
اختـل التـوازن
التكاليـف مـع كفـة األربـاح ،أ ّمـا إذا
فالعالقـة تضعـف ،ثـم تـزول ً
زوال ُك ًّليـا (القحطـاين،
2012م ،ص.)86-85 :

ِّ
السابقة التي تناولت املوضوع:
الدراسات َّ

املسـؤولية
الدراسـات التـي تناولـت موضـوع
َّ

االجتامعيـة.
َّ

دراسـة الغرفـة التجاريـة بالريـاض2016( ،م)،

املسـؤولية
بعنـوان« :دور القطـاع اخلـاص يف تعزيـز
َّ
عـرف على دور
َّ
االجتامعيةا ُملسـتدامة» ،وهدفـت إىل ال َّت ُّ
االجتامعيـة ا ُملسـتدامة،
املسـؤولية
القطـاع يف تعزيـز
َّ
َّ
واعتمـدت على املنهـج الوصفـي ال َّتحليلي املرتكـز

على الوثائـق ،وتوصلـت إىل نتائـج مـن أمههـا مـا ييل:
ُيواجـــه القطـــاع اخلـــاص جمموعـــة مـن العقبات
االجتامعيـة ،ومـن
املسـؤولية
بتوجهـه نحـو
املحيطـة ُّ
َّ
َّ

والتخطيـط هلـا وتنفيذهـا ،وعـــدم وضـع معاييـــر

املقدمة لتشـــجيع املنشـــآت ،وضعف التنســـيق بني

اجلهـات املنفـذة لتلـك الربامـج ،وغيـاب دور اإلعالم
االجتامعيـة وتفعيلهـا ،وجود
املسـؤولية
يف نشر ثقافـة
َّ
َّ

ضعـف يف مسـتوى ُمشـاركة القطـاع اخلـاص باململكة
العربيـة السـعود َّية فـــي برامـــج ال َّتنميـة ا ُملجتمعيـة،
َّ
فهنـــاك على اجلانـب اآلخـر مالمـح إجيابيـة ُت ِّ
بشـــر

االجتامعية ،و ُتوجــد
املسؤولية
بدور واعـــد لربامــج
َّ
َّ
أولويــات ينبغــي الرتكيــز عليهــا ،وحتتــاج إىل مزيد
مــن العنايـــة ،وهي أولويــات ينبغي توجيــه برامج
املسؤولية االجتامعية إليهـــا :كتوفيــر ًفــرص عمــل
للحـــد مـن البطالـــة ،وإتاحـة ُفـــرص التدريـــب
والتوظيف لـــذوي االحتياجــات اخلاصــة ،ودعــم

األيتام وتأهيـــلهم ،ومتويـــل املشـــاريع الصغيـــرة

ودعمهـا ،ودعـــم التعليـــم األسـايس لألطفـال،
للمجتمـع ،ومـؤازرة
وتطويـــر البنيـــة التحتيـــة ُ
حقـــوق اإلنسان ،وتأهيل ا ُملط َّلقـــات ،وتبني محالت

ُمكافحـة التدخين ،ودعـم البحـوث الطبيـة .وقـد

االجتامعيـة
املسـؤولية
أبرزهـا اختلاط مفهـوم
َّ
َّ
املسـؤولية
بمفاهيـم أخـرى ،وق َّلـة الوعي بمـردودات
َّ

االجتامعيـة يف الرشكات من واقـع جتربة أداء
املسـؤولية
َّ
َّ

االجتامعيـة ،وضآلـة املبالـغ
املسـؤولية
مرتبطـة بـأداء
َّ
َّ

«املسـؤولية
دراسـة حيـزوم(2016م) ،بعنـوان:
َّ

على املنشـــآت ،وعـدم وجـود البنيـة التحتيـة عنارص
املخصصـة يف ميزانيـات الشركات العاملـة يف القطـاع
االجتامعيـة ،وق َّلـة
املسـؤولية
اخلـاص املهتمـه بربامـج
َّ
َّ

حـددت هـذه األولويات الدراسـة ميدانيـة أعدّ ت عن
العربيـة السـعود َّية.
االجتامعيـة يف اململكـة
املسـؤولية
َّ
َّ
َّ

االجتامعيـة مـن خلال نظـام الوقـف اإلسلامي».
َّ
وهدفـت إىل التعـرف على الـدور الوظيفـي للعمـل
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االجتامعـي عمو ًمـا ،ويف جمـال متويـل مرافـق اخلدمـة

البطالـة ،والعمـل على إقامـة عالقـات طيبـة مـع

االجتامعـي ،وحماربـة الفقـر ،ودراسـة حراسـة الثغور،

التـي تقدمهـا ،أ ّمـا يف جمـال البيئـة فتبين ّ
أن الشركات

اخلاصـة :كالتعليـم ،والصحة ،وتثبيت دعائـم التكامل
وحفـظ بيضـة الدولـة.

وتوصلـت إىل نتائج منهاّ :
املسـؤولية االجتامعية
أن
َّ

متأصلـة يف اإلسلام حيـث ذكـرت يف سـياق آيـات

ُعمالئهـا ،وتلبيـة وحتديـد احتياجاهتـم مـن اخلدمـات
هتتـم بتنظيـم خطـة طـوارئ يف حـال حـدوث كوارث
بيئيـة ،وتسـهم مـع اجلهـات ذات العالقـة يف ا ُملحافظة
عوقات التـي ُتواجهها تلك
على نظافة البيئـة ،وأكثـر ا ُمل ِّ

قرآنيـة وأحاديـث نبويـة رشيفـة وقواعـد فقهيـة ونظم
ُمتلفة ،وليسـت جديدة كما تدعي األنظمـة الوضعية.

هـيُ :نـدرة الدِّ راسـات املتخصصـة يف هـذا املوضوع؛

املسـلمني أداؤهـا طاعـة هلل تعاىل ورسـوله الكريم صىل

االجتامعيـة ،وعـدم اقتنـاع رجال األعمال بأن
ال َّتنميـة
َّ

واملسـؤولية االجتامعيـة رضورة رشعيـة وواجـب عىل
َّ

واملسـؤولية االجتامعيـة باختصـار
اهلل عليـه وسـلم،
َّ

تعنـي :أن نعـود إىل قيمنـا وديننـا وأخالقنـا؛ لنسـهم
مجيعـا يف تنميـة ُمتمعاتنـا ،ومـن ذلـك تبنِّـي الوقـف
ً

املسـؤولية االجتامعيـة لـدى األفـراد
كإحـدى أدوات
َّ
ؤسسـات؛ إذ ُيمكن أن يسـهم الوقـف يف تطوير كل
وا ُمل َّ
باملسـؤولية االجتامعيـة.
املجـاالت املتعلقـة
َّ

عوقـات
دراسـة العبـدان2014( ،م) بعنـوانُ :
«م ِّ
االجتامعيـة للقطـاع اخلـاص يف ا ُملجتمع
املسـؤولية
أداء
َّ
َّ

عـرف على مـدى التـزام
السـعودي» ،وهدفـت إىل ال َّت ُّ
بعـض رشكات القطـاع اخلـاص ممثلـة يف رشكة سـابك
وبنـك الريـاض ومصرف الراجحـي بتطبيـق مفهـوم
االجتامعية ،ودرجة اهتاممهـا بتحقيق ال َّتنمية
املسـؤولية
َّ
َّ
االجتامعية واالقتصاد َّية .واسـتخدمت الدِّ راسـة منهج
َّ
احلصر الشـامل ،وتوصلـت إىل عـدَّ ة نتائج مـن أمهها:

املسـؤولية
كان مـن أهـم أنماط وأشـكال ُمارسـة
َّ
االجتامعيـة جتـاه ا ُملجتمـع اإلسـهام يف معاجلة ُمشـكلة
َّ

االجتامعيـة
املسـؤولية
وحتـد مـن ُمارسـة
الشركاتُّ ،
َّ
َّ

لالسـتفادة منهـا يف تطويـر إسـهامات الرشكـة يف
املسـؤولية داخلـه ضمـن واجباهتـم األساسـية.
َّ

دراسـة العـريب ،طربيـا (2012م) ،وهدفـت إىل

معرفـة مـدى اهتمام املصـارف اإلسلامية ُبمامرسـة
االجتامعيـة بمجاالهتـا ا ُملختلفـة جتـاه
املسـؤولية
َّ
َّ
األطـراف ذات املصلحـة .وتنتهج هذه الدِّ راسـة املنهج

الوصفـي ال َّتحليلي اعتما ًدا على املصـادر املوثقـة مـن
التقاريـر والدِّ راسـات الصـادرة التـي تناولـت جوانب

مـن موضـوع الدِّ راسـة نفسـه عبر ُمعاجلـة إشـكالية
البحـث ،وانتهـى األمر إىل اخلروج بال َّنتائـج اآلتيةُ :تعد
عنصرا ً
أصيلا يف ثقافـة البنوك
االجتامعيـة
املسـؤولية
ً
َّ
َّ
اإلسلامية ،وتسـتمد رشعيتهـا مـن القوانين والنظـم

عنصرا مسـتور ًدا مـن الغـرب ،ال
اإلسلامية ،وليـس
ً
االجتامعية
يعد قيـام املصارف اإلسلامية بمسـؤوليتها
َّ

ومراعـاة متطلباهتـا مندو ًبـا يف حقها،
حتمـل تبعتها ُ
مـع ُّ
أخالقيـا جتـاه ا ُملجتمعـات
ولكنـه ُيعـد واج ًبـا تع ُبد ًّيـا
ًّ
املوجـودة فيهـا ،وقـد يرتقـي إىل درجـة الواجـب
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عبـدي األخالقـي ا ُمللـزم ،ويقتضي التـزام املصرف
ال َّت ُّ

االجتامعيـة ،واسـتنباط
املسـؤولية
الرشعـي ملفهـوم
َّ
َّ
كل األحـكام الرشعيـة ا ُملتع ِّلقـة هبـا ،والـواردة يف

ومرؤوسين ،وأن هـذا األمر يبقى واج ًبـا يؤ ِّديه اجلميع
ً
املسـؤولية
ومتـس
تفضلا عليـه،
للمجتمـع ،وليـس
ُ
ُّ
َّ

إىل االهتمام هبذا املجـال من أي نظر َّيـة وضعية؛ إذ كان

االجتامعيـة وتطبيقها
املسـؤولية
اإلسلامي باستشـعار
َّ
َّ

رئيسـا
املسـؤولية
رضورة اإليمان بقضيـة
االجتامعيـة ً
َّ
َّ

االجتامعيـة للمصـارف اإلسلامية مجيع مراحـل احلياة
َّ

للمجتمع
االجتامعيـة ،وهو ما يضمـن تنمية اقتصاد َّيـة ُ
َّ

النصـوص الرشعيـة ،والتأكيد ّ
أن اإلسلام كان أسـبق

الـوازع الدينـي للمسـلم هـو الدافـع احلقيقـي لـه نحو
االجتامعيـة .واملنهـج العلمـي
املسـؤولية
تبنـي برامـج
َّ
َّ
ا ُملسـتخدم يف هـذه الدراسـة هـو املنهـج الوصفـي

ومسـتدامة ،وكان مـن بين العوامـل املهمة يف
متوازنـة ُ
ً
ً
ارتباطـا عضو ًّيا ببيئته
مرتبطا
نجـاح املرصف أن يكـون

االجتامعيـة يف اإلسلام واجـب دينـي،
املسـؤولية
أداء
َّ
َّ

االجتامعيـة
حساسـيتها لبيئتهـا
أكثـر البنـوك إرها ًفـا يف
َّ
َّ
قـد اسـتطاعت ً
فعلا أن تكـون أكثـر ربحية على املدى

عـز
املسـلمني هلـذه
املسـؤولية اسـتجاب ًة ألمـر اهلل َّ -
َّ
َّ
وجـل -وأمر رسـوله – صىل اهلل عليه وسـلم  -قبل أن

االجتامعيـة ،واملصرف اإلسلامي أحـرى بذلـك مـن
َّ
البنـوك التقليديـة؛ فقد د َّلـت األبحـاث العلمية عىل أن

الطويـل ،على الرغم مـن وجـود مؤرشات جيـدة عىل
االجتامعيـة ،فإن
باملسـؤولية
ؤسسـات املاليـة
اهتمام ا ُمل َّ
َّ
َّ
املقاديـر التـي تسـهم فيهـا املصـارف اإلسلامية جتـاه
واالجتامعية ضئيلة ،وال تتناسـب
اخلدمـات اإلنسـانية
َّ
مـع آمـال وطموحـات ا ُملجتمعـات التـي تنشـط فيها،
دورا رائـدً ا يف جمال
ويـؤدي البنـك اإلسلامي للتنميـة ً

االجتامعيـة؛ إذ اسـتطاع أن يقـدم يـد العون
املسـؤولية
َّ
َّ

للمجتمعـات اإلسلامية يف مياديـن شـ َّتى :كالتعليـم
ُ
والصحـة ،وغريهـا.

«املسـؤولية
دراسـة وهيبـة (2011م) ،بعنـوان:
َّ

االجتامعيـة للشركات مـن منظـور االقتصـاد
َّ
اإلسلامي» ،وهدفـت إىل لفـت أنظـار املعنيين مـن

فقهـاء األمـة واقتصادييهـا إىل رضورة التأصيـل

ال َّتحليلي ،وقـد توصلـت الدراسـة إىل ال َّنتائـج اآلتيـة:
وفضيلـة إسلامية سـبق اإلسلام إليها قبـل أن تتطرق
هلـا األفـكار وال ُّن ُظـم ا ُملعارصة .ومـن هذا املنطلـق أداء

ً
تنفيـذا التفـاق عاملـي أو دعـوات من
يكـون تقليـدً ا أو
تأصلة
املسـؤولية
ُن ُظم ُمسـتوردة .فمبادئ
االجتامعيـة ُم ِّ
َّ
َّ
يف اإلسلام؛ لورودهـا يف آيـات قرآنيـة وأحاديـث

رشيفـة وقواعـد فقهية ،وليسـت ُمسـتحدثة كما تدعي
َّ
حـث الترشيـع اإلسلامي
األنظمـة الوضعيـة ،وقـد
االجتامعيـةَّ ،
ونظـم كيفيـة أدائهـا
املسـؤولية
على أداء
َّ
َّ

باتبـاع أسـاليب ُمـددة بد َّقـة .مثـل :فقـه الـزكاة ،وفقه
للع َّمال ،واإلحسـان إىل
الوقـف ،واحلقـوق الواجبـة ُ
العملاء وا ُملورديـن ،والصدقـات ،وغريهـا ،كما أن
ُ

االجتامعيـة واجـب على كل مسـلم
املسـؤولية
أداء
َّ
َّ
ومسـلمة لصلـة ذلـك بصحـة العقيـدة ،وليـس اهلدف

مـن ورائها التكسـب املـادي ،وإنام رضا اهلل هـي الغاية
االجتامعيـة يف
املسـؤولية
وتتعـدى
األوىل واألخيرة،
َّ
َّ
َّ
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طوعـي أو اهلبـات املاليـة
اإلسلام العملين اخليري وال َّت ُّ
إىل بنـاء املسـاجد واملراكـز التعليميـة والصحيـة وكفالـة
األيتـام واألرامـل ،ورعايـة ا ُملسـنِّني ،واحلفـاظ على
حقـوق ُ
األجراء ،وكـذا محاية املـوارد الطبيعيـة ،واحلفاظ

على البيئـة مـن ُمتلـف أشـكال الفسـاد ،وا ُملشـاركة يف
املسـؤولية
وتتميـز
االجتامعيـة واالقتصاد َّيـة.
ال َّتنميـة
َّ
َّ
َّ
االجتامعيـة يف اإلسلام بنظرهتا الشـمولية ،فهـي ال ُت ِّ
ركز
َّ

على النواحـي املاديـة فقـط كام هـو حـال األنظمـة املادية

الوضعيـة ،وإنام تشـمل سـائر املناحـي األدبيـة والروحية
ُ
وتعاطف ،وأمـر باملعروف ،وهني عـن املنكر.
ـب
مـنُ :ح ٍّ
ـؤولية
دراس ــة الس ــعدي2010( ،م) بعن ــوان« :املس ـ َّ

االجتامعيـــة لـــركات القطـــاع اخلـــاص ودورهـــا
َّ

اجلمعيـــات األهليـــة بســـلطة عـــان:
يف دعـــم
َّ
دراســـة ميدانيـــة عـــى حمافظـــة مســـقط» ،هدفـــت

االجتامعيـــة
املســـؤولية
عـــرف عـــى واقـــع
َّ
َّ
إىل ال َّت ُّ

للـــركات يف ســـلطنة عـــان ،والوقـــوف عـــى
عوقـــات التـــي تعوقهـــا مـــن الوفـــاء
الصعوبـــات وا ُمل ِّ
االجتامعيـــة وســـبل تطويرهـــا ،إضافـــة إىل
بالتزاماهتـــا
َّ
تقدي ــم ا ُملقرتح ــات الت ــي م ــن ش ــأهنا توظي ــف برام ــج

اجلمعي ــات األهلي ــة
االجتامعي ــة يف ُمس ــاعدة
ـؤولية
َّ
َّ
املس ـ َّ
االجتامعيـــة إىل الرشائـــح
عـــى إيصـــال خدماهتـــا
َّ
ا ُملســـتهدفة ،وتعزيـــز ُقدراهتـــا عـــى أداء رســـالتها،
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املســـؤولية
اآلتيـــةُ :تـــارس الـــركات املبحوثـــة
َّ
أساس ــا؛ لتحس ــن صورهت ــا ل ــدى ا ُملجتم ــع
االجتامعي ــة ً
َّ

واحلف ــاظ ع ــى ُس ــمعتها بحي ــث تك ــون جي ــدة طويل ــة
األم ــد ،وال ُت ــويل ال ــركات املبحوث ــة عن ــد ُمارس ــتها

االجتامعي ــة ص ــون البيئ ــة الطبيعي ــة أمهي ــة
ـؤولية
َّ
للمس ـ َّ
كبـــرا مـــن تزايـــد
ختو ًفـــا
ً
كبـــرة ،وأبـــدت الـــركات ُّ
املســـؤولية
ؤسســـات ا ُملنتفعـــة مـــن برامـــج
مطالـــب ا ُمل َّ
َّ
االجتامعي ــة لل ــركات ،وق ــد تب ــن أن هن ــاك ضعف ـ ًا يف
َّ
ـؤولية
التنظي ــم واملتابع ــة ل ــدى ال ــركات يف جم ــال املس ـ َّ

االجتامعي ــة ،وكان م ــن أه ــم الصعوب ــات الت ــي تع ــوق
َّ
االجتامعيـــة ضعـــف دور وســـائل
املســـؤولية
انتشـــار
َّ
َّ

اإلعـــام يف التعريـــف بأمهيتهـــا للـــركات ،ونـــر
ثقافتهـــا يف ا ُملجتمـــع.
ؤسسـات واجلمعيـات
الدراسـات التـي تناولـت ا ُمل َّ

اخلري َّية:

دراسـة مؤسسـة امللـك خالـد اخلري َّيـة(2016م)
العربية
ؤسسـات اخلري َّية املانحـة يف اململكة
بعنـوان« :ا ُمل َّ
َّ
السـعود َّية حقائـق وإحصـاءات يف عـام 2016م»،
توجهـات الدَّ عـم اخليري لـدى
وهدفـت إىل معرفـة ُّ
ؤسسـات ،وقـد اعتمـدت الدِّ راسـة على املنهـج
ا ُمل َّ
املسـحي ،وتوصلـت إىل نتائـج مـن أمههـا :قطـاع

التعليـم مـن أكثـر القطاعـات التـي تتلقـى الدَّ عـم من
العربية السـعود َّية،
ؤسسـات اخلري َّيـة املانحة باململكة
ا ُمل َّ
َّ

باملســـؤولية
وأخـــرا رفـــع مســـتوى وعـــي ا ُملجتمـــع
ً
َّ
االجتامعي ــة وبي ــان أمهيته ــا للرشك ــة وا ُملجتم ــع .وق ــد
َّ

ؤسسـات اخلري َّيـة املانحـة تعتمـد على (الوقـف)
وا ُمل َّ

طريقـــة األنمـــوذج ال َّنظـــري .وتوصلـــت إىل ال َّنتائـــج

العربيـة السـعود َّية تعـرض
اخلري َّيـة املانحـة باململكـة
َّ

اعتمـــدت الدِّ راســـة عـــى املنهـــج الوصفـــي باتبـــاع

واملؤسسـات
مصـدرا مـن مصـادر دخلهـا،
بكونـه
ً
َّ
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املنـح والربامـج التـي تنفذهـا رسـم ًيا للتقويـم واملتابعة،
ؤسسـات اخلري َّيـة املانحـة إىل اللوائـح
وقـد أشـارت ا ُمل َّ

ؤسسـات اخلري َّيـة باململكـة
وهدفـت إىل حتديـد دور ا ُمل َّ
العربية السـعود َّية يف خدمة قضايـا ا ُملجتمع ،ثم بيان رؤية
َّ

كبيرا يف تنميـة
كما أن القطـاع اخليري يسـهم إسـها ًما ً
ؤسسـات اخلري َّيـة
ا ُملجتمـع السـعودي وف ًقـا آلراء ا ُمل َّ

التـي متوهلـا يف املجـال الدعـوي :حلقـات حتقيـق ال َّتنمية

والقوانين على أهنـا مـن أبـرز العقبـات التـي ُتواجهها،

العربيـة السـعود َّية.
املانحـة باململكـة
َّ

ؤسسـات .ومـن أهـم املرشوعـات
العاملين يف تلـك ا ُمل َّ
االجتامعيـة مـن النواحـي الدعويـة والثقافيـة والتعليمية
َّ
سـية والصحيـة والبيئيـة
واألرسيـة واالقتصاد َّيـة وا ُمل َّ
ؤس َّ

دراسـة مؤسسـة أول إنجـاز2014( ،م) ،بعنـوان:

ومعاجلـة الفقـر .وهـي دراسـة وصفيـة
واإلعالميـةُ ،

السـعودية لعـام 1437-1433هــ الدمـام :بدعـم

وتوصلـت إىل نتائـج مـن أمههـا :اتّسـام معظـم
ؤسسـات اخلري َّية بالشـمولية إزاء
جمـاالت الدَّ عـم يف ا ُمل َّ

«التوجهـات اجلديـدة للعمـل اخليري باململكـة العربيـة

مؤسسـة فرحـان املبـارك اخليري» وهدفـت إىل معرفـة
العربيـة
التوجهـات اجلديـدة للعمـل اخليري باململكـة
ُّ
َّ

السـعود َّية ،واسـتخدمت أسـلوب دلفي بدعـوة ()173
للمشـاركة يف ورش العمـل ،وشـارك فيهـا
شـخص ًا ُ

شـخصا ،باإلضافـة إىل عمـل مقابلات شـخصية
()97
ً

وجمموعـات تركيـز .وكان مـن أهـم نتائجهـاّ :
أن العمل
اخليري يتأ َّثـر بمتغيرات كثيرة يف الفترة املقبلـة،
التطـور التقنـي ،وزيـادة احلضـور النسـائي يف
ويشـمل
ُّ

العمـل اخليري ،كما سـيكون قادتـه مـن ذوي الكفـاءة
واملؤهلات العلميـة املناسـبة وينهجـون هنـج التخطيط

اإلستراتيجي ،وكذلـك يعملـون على بنـاء حتالفـات
ورشاكات ،وي َّتبعـون أسـلوب القيـادة اجلامعيـة .وي َّتجـه
العمل اخليري يف اململكة نحـو املجال اإلغاثي ُملسـاعدة
الفقـراء ،كما يتب َّنى املجالين التقني واإلعالمي بتأسـيس

واجتامعيـة.
مجعيـات افرتاضيـة ثقافيـة ودعويـة
َّ
َّ

دراسـة الصالـح(2012م) ،بعنـوان« :املعونة بجهود
ؤسسـات اخلري َّيـة املانحـة يف تنميـة ا ُملجتمـع املحلي».
ا ُمل َّ

اعتمـدت على املسـح االجتامعي الشـامل.

تعاملهـا مـع جمـاالت ال َّتنميـة ا ُملختلفـة ،بيـد ّ
أن هـذه
ؤسسـات ُت ِّ
ومعاجلـة
ركـز على املجـال الدعـويُ ،
ا ُمل َّ
الفقـر ،أ ّمـا مـن حيـث إعـداد الربامـج فتبنـى على

أسـاس احلاجـة إىل حتفيظ القـرآن الكريـم .ويف املجال
الثقـايف فيهتـم بتنظيـم النـدوات وا ُمللتقيـات العلميـة،

ونشر الثقافـة اإلسلامية .يف حين تتمثـل املرشوعات
املوجهـة
التـي ُت ِّوهلـا يف املجـال التعليمـي يف الربامـج َّ
إىل الشـباب واللقـاءات العلميـة .وأ ّمـا يف جمال األرسة
ُفت ِّكـز براجمهـا على تأهيـل ا ُملقبلين على الـزواج

ؤسسي تسـهم بنشر ثقافة
ُ
ومسـاعدهتم .ويف املجـال ا ُمل َّ
ؤسسي ،وتطويـر القيـادات املحليـة .بينما
العمـل ا ُمل َّ
املجـال االقتصـادي يتمثَّـل يف نشر ثقافة العمـل .وأ ّما
املجـال الصحـي فيتمثَّـل يف علاج املـرىض وجتهيـز
العيـادات ا ُملتنقلـة .أ ّمـا املرشوعـات التـي ُت ِّوهلـا يف

املجـال اإلعالمـي فتتمثَّـل يف املواقـع اإللكرتونية ،ويف
سـعيها إىل ُمعاجلـة الفقـر ُت ِّ
ركـز على رعايـة األيتـام،
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السـجناء .وأ ّمـا املرشوعات
ُ
ومسـاعدة ا ُملعرسين وأرس ُّ

ؤسسـات.
اخلدمـات لدى هـذه ا ُمل َّ

ؤسسـات اخلري َّيـة فتتمثَّـل يف قلة الدِّ راسـات
ُتواجـه ا ُمل َّ

حســـب علـــم الباحـــث  -يف العـــامل العـــريب؛ لتناوهلـــا
االجتامعيـــة،
املســـؤولية
ؤسســـات اخلري َّيـــة يف
دور ا ُمل َّ
َّ
َّ

التـي تدعمها يف املجـال البيئي فمنها :توفير املياه النقية
عوقات التي
ومكافحة
للشربُ ،
التلـوث البيئي .أ ّمـا ا ُمل ِّ
ُّ
العلميـة اخلاصـة بتحديـد تلـك االحتياجـات.

السـابقة
وحسـب مـا ورد يف معظـم الدِّ راسـات َّ

تعـــد هـــذه الدِّ راســـة األوىل مـــن نوعهـــا -

العربيـــة الســـعود َّية ،وكل الدِّ راســـات التـــي
باململكـــة
َّ
َّ
اطلـــع عليهـــا الباحـــث تتنـــاول الـــركات ،ومل يعثـــر

املتوافـرة نجـد ّ
االجتامعيـة يتخذ
املسـؤولية
أن مفهـوم
َّ
َّ
صعـب حتليلـه وربطـه
مـن ُمنطلـق ُأحـادي ،وقـد ُ

واالجتامعيـــة.
ؤسســـات اخلري َّيـــة
االجتامعيـــة ُ
للم َّ
َّ
َّ

حتليـل املفهـوم يف إطـار نظـري علمـي شـمويل؛ مـا

لبعضهـا صلة وثيقة بالدارسـة احلاليةّ ،مـا أدى إىل حتديد

بمفاهيـم أخـرى ،كما افتقـرت بعـض الدِّ راسـات إىل
صعـب على بعضهـم إدراج هـذا املفهوم حتـت العلوم
َّ
ً
وحتديـدا علـم
االجتامعيـة أو الرتبويـة أو اإلنسـانية،
َّ

االجتماع أو االقتصـاد أو الرتبيـة اإلسلامية أو مـا
ختصصيـا ضمـن إطـار علـم
ُيمكـن تصنيفـه تصني ًفـا
ًّ
االجتماع وال َّتنميـة (بـدري2016 ،م).

املســـؤولية
الباحـــث عـــى دراســـة واحـــدة تتنـــاول
َّ
زودت هـذه الدراسـة الباحـث بنتائـج مهمـة،
وقـد ّ

معاملهـا الرئيسـة ،وحتقيـق أهدافهـا ،كام اسـتفاد الباحث

منهـا يف وضـع اإلطـار ال َّنظـري هلـذه الدِّ راسـة ،وإعداد
السـابقة يف ُمناقشـة
اسـتبانتها .كام أسـهمت الدِّ راسـات َّ
تساؤالهتا.

منهجية الدراسة وإجراءاهتا:

السـابقةّ ،
أن أغلبهـا تناولـت
أظهـرت الدِّ راسـات َّ

االجتامعيـة للقطـاع اخلـاص والشركات
املسـؤولية
َّ
َّ
ؤسسـات احلكومية ركزت
وبينت أن بعـض ا ُمل َّ
ِّ
الربحيـةّ ،

االجتامعيـة ،باإلضافة إىل
باملسـؤولية
على جانب الوعي
َّ
َّ
االجتامعية يف ال َّتنمية ا ُملسـتدامة
املسـؤولية
تأكيدهـا أمهية
َّ
َّ
ؤسسـات وا ُملجتمـع ،إذن نجـد أن بعـض
وفوائدهـا ُ
للم َّ

االجتامعيـة مـن جوانب
املسـؤولية
الدراسـات تناولـت
َّ
َّ

حمـددة ،إ ّمـا مـن حيـث الوعـي وإمـا مـن حيـث األمهية

أو الواقـع ،ويف حين أن أغلب الدِّ راسـات التـي تناولت
ؤسسـات اخلري َّيـة ركـزت على جوانـب الرعايـة أكثر
ا ُمل َّ
مـن تركيزهـا على اجلوانب التنمويـة يف مسـارات تقديم

 - 1نوع ِّ
الدراسة ومنهجها:

تعـد هـذه الدراسـة مـن الدراسـات الوصفيـة

التحليليـة ،املعتمـدة على منهـج املسـح االجتامعـي.
 - 2أداة ِّ
الدراسة وطريقة تصميمها:

صمـم الباحـث أداة الدراسـة وهـي االسـتبانة التـي
ّ

شـملت عـد ًدا مـن األسـئلة والفقـرات التـي تعكـس
اجلوانـب املختلفـة من أبعـاد موضوع الدراسـة ،وحتقيق
أهدافهـا ،واإلجابـة عن تسـاؤالهتا ا ُملختلفـة ،وعرضت

على عـدد مـن األسـاتذة واملختصين يف علـم االجتماع
واخلدمـة االجتامعيـة بجامعـة امللـك سـعود ،حيـث

اسـتفيد من مرئياهتـم ،كام أعيدت صياغة بعض األسـئلة
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والفقـرات وحـذف بعضها اآلخر ،كذلـك أضيفت عدد

يتسـن فهمها
هـذا التطبيـق وجـود بعض األسـئلة التي مل
َّ

جلـأ الباحث إىل اسـتخدام أسـلوب صـدق املضمون ،أو
صـدق ا ُملحتوى؛ بغـرض ُّ
التأكد من أن ُمتوى االسـتبانة

صياغة العبـارات واألسـئلة والفقرات مـن جديد ،ومن

مـن الفقـرات واألسـئلة وفق مـا اقرتحه املحكمـون .كام

للمجتمع الذي سـيجيب
بعنارصهـا وعباراهتـا مفهومـة ُ
مبدئيـا عىل
عنهـا ،وذلـك عبر تطبيـق االسـتبانة تطبي ًقـا ًّ
واملسـؤولية
ع ِّينة صغرية مـن ا ُملهتمني بالعمل االجتامعي
َّ
جراء
االجتامعيـة ،وبلـغ عددهـم ( )30فر ًداَّ ،
َّ
وتبين من َّ

لبعـض املبحوثين ،وبعـد معرفـة ذلـك أعيـد النظـر يف
ثم حـذف بعضهـا ،وتبديـل بعـض الكلمات والفقرات

بأخرى.

كام اسـتخدم معامـل ارتباط بريسـون لقيـاس صدق

األداة .واجلـداول اآلتيـة ُتِّبين صـدق أداة الدراسـة يف
حماورهـا وعباراهتـا ا ُملختلفـة:

جدول رقم (:)1
معامـل ارتبـاط بيرسـون بيـن الدرجـة الكليـة للمحـور ودرجـة كل عبـارة
ُؤسسـات والجمعيـات الخيريَّة في ال َّتنمية
للمحـور األول :الدور اإلسـتراتيجي للم َّ
االجتماعيَّـة.
م

10
11
12
13
14
15
16
17
18

سسات والجمعيات الخيريَّة في التَّنمية
الدور اإلستراتيجي لل ُمؤ َّ
االجتماعيَّة

9

العبارات

معامل االرتباط
**

0.05

**

0.05

**

0.05

**

0.05

**

0.05

**

0.05

**

0.05

**

0.05

**

0.05

**

0.05

692.
709.
595.
832.
767.
669.
691.
645.
477.
456.
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جدول رقم (:)2
معامل ارتباط بيرسون بين الدرجة الكلية للمحور ودرجة كل عبارة للمحور الثاني،
ُؤسسات والجمعيات الخيريَّة في ال َّتنمية االقتصاديَّة.
دور الم َّ
م

العبارات

19

21
22
23
24

سسات
دور ال ُمؤ َّ
والجمعيات الخيريَّة في التَّنمية االقتصاديَّة

20

معامل االرتباط

مستوى الداللة

**.735

0.05

719.

**

0.05

810.

**

0.05

864.

**

0.05

792.

**

0.05

672.

**

0.05

جدول رقم (:)3
معامـل ارتبـاط بيرسـون بيـن الدرجـة الكليـة للمحـور ودرجـة كل عبـارة للمحور
ُؤسسـات والجمعيـات الخيريَّـة فـي المُحافظـة علـى البيئة
الثالـث ،دور الم َّ
م

26
27
28
29

دور لل ُمؤسَّسات والجمعيات
الخيريَّة في ال ُمحافظة على البيئة

25

العبارات

معامل االرتباط

مستوى الداللة

592.

**

0.05

602.

**

0.05

733.

**

0.05

849.

**

0.05

762.

**
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جدول رقم (:)4
معامـل ارتبـاط بيرسـون بيـن الدرجـة الكليـة للمحـور ودرجـة كل عبـارة للمحـور الرابـع،
واصـل مـع أصحـاب المصلحـة
ُؤسسـات والجعيـات الخيريَّـة فـي ال َّت ُ
األسـاليب التـي تتخذهـا الم َّ
العبارات
سسات والجمعيات
األساليب التي تتخذها ال ُمؤ َّ
الخيريَّة
صل مع أصحاب المصلحة
في التَّوا ُ

م
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

معامل االرتباط
**
753.
**
742.
**
841.
**
667.
**
752.
**
813.
**
753.
**
775.
**
834.
**
871.
**
761.

مستوى الداللة
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05

جدول رقم (:)5
معامـل ارتبـاط بيرسـون بين الدرجة الكلية للمحـور ودرجة كل عبارة للمحور
الخامس مُعوِّ قات المسـؤوليَّة االجتماعيَّة
عوقات المسؤوليَّة االجتماعيَّة
ُم ِّ

م
41
42
43
44
45
46
47
48
49

العبارات

معامل االرتباط
**
673.
**
717.
**
637.
**
759.
**
829.
**
880.
**
831.
**
801.
**
675.

تبين مـن نتائـج اجلـدول األول والثـاين والثالـث
َّ
والرابـع واخلامـس ّ
أن مجيـع معامـل االرتبـاط جلميـع
املحـاور تتم َّتـع بدرجـة عاليـة مـن الصـدق؛ إذ كانـت
إحصائيا عند مسـتوى داللة
املعامـل كلهـا قوية ،ودالـة
ًّ

مستوى الداللة
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05

(.)0.05
ولقيـاس ثبـات ُمتـوى االسـتبانه يف حماورهـا
وعباراهتـا ا ُملختلفـة ،فقـد اسـتخدم معامـل ألفـا
كرونبـاخ ،واجلـدول اآليت ُيِّبين ذلـك كما يلي:
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جدول رقم (:)6
ثبات المُحتوى باستخدام معامل ألفا كرومباخ لمحاور األداة وعباراتها.
م
1
2

محاور األداة
َّ
دور ال ُمؤسَّسات والجمعيات الخيريَّة في التنمية االجتماعيَّة
دور ال ُمؤسَّسات والجمعيات الخيريَّة في التَّنمية االقتصاديَّة

3

دور ال ُمؤسَّسات والجمعيات الخيريَّة في ال ُمحافظة على البيئة
األساليب التي تتخذها ال ُمؤسَّسات والجمعيات الخيريَّة في التَّواصُل مع
أصحاب المصلحة
ُمع ِّوقات المسؤوليَّة االجتماعيَّة

4
5

عدد العبارات ثبات المحور الترتيب
6
0.85
10
5
0.86
6
5

0.75

7

11

0.94

1

9
69

0.90
0.893

4

على مت َّتـع األداة بخصائص االختبـار اجليد.

يتضـح مـن اجلـدول رقـم (ّ )6
أن قيمـة معامـل

ُمتمع الدراسة وعينتها:

الثبـات العـام لالسـتبانه عالية ،حيث بلغـت (،)0.89

أ	-جمتمع الدراسة:
حـدّ د ا ُملجتمع بنحـو ( )527مجعية ومؤسسـة خري َّية

كما تراوحـت معاملات الثبـات مـا بين )-0.75
(0.92؛ ما ُيشير إىل أن االسـتبانه يف حماورهـا ا ُملختلفة

اجتامعيـة يف مدينة الريـاض ،واجلدول رقم
وجلنـة تنمية
َّ

تتمتـع بخصائـص االختبـار اجليـد.

وتـدل نتائـج الصـدق والثبات ا ُملشـار إليها سـاب ًقا

( )7يوضـح تفاصيل ذلك على النحو اآليت:

جدول رقم (:)7
ُؤسسات والجمعيَّات الخيريَّة ولجان التنمية االجتماعية بمدينة الرياض.
الم َّ
جمعيَّات
أهلية

سسات
ُمؤ َّ
أهلية

جمعيَّات
تعاونية

لجان
تنمية

ضيافة أطفال

إرشاد أسري
أهلي

188

105

46

100

58

13

ب -ع ِّينة الدراسة:
بلـغ حجـم الع ِّينـة ( )26مجعيـة ومؤسسـة خرييـة
وجلنـة تنميـة اجتامعية .وبلـغ جمموع العاملين يف تلك
واجلمعيـات تقري ًبـا نحـو ( )2200فـرد ًا،
املؤسسـات
َّ
وأ ّمـا حجـم ع ِّينـة الدراسـة يف حـال كـون ُمتمعهـا
( )2.200فـردُ )327( ،مفردة وف ًقا ُملعادلة (Crejcie
 )& mowgan, 1970عنـد نسـبة خطـأ .% 5

إرشاد خيري بحوث ودراسات المجموع
10

7

527

بنـاء على ذلك ،اختـار الباحـث (ُ )16مفـردة من
اجتامعيـة ،وبذلك
كل مجعيـة ومؤسسـة وجلنـة تنميـة
َّ
بلـغ حجم الع ِّينـة (ُ )327مفردة .وبعد مجـع البيانات
تبين عـدم اكتمال ( )7اسـتبانات ،ومـن ثـم انحرص
َّ
ؤسسـات
حجـم الع ِّينـة يف (ُ )320مفـردة متثـل ا ُمل َّ
االجتامعيـة
واجلمعيـات اخلري َّيـة وجلـان ال َّتنميـة
َّ
َّ
بالريـاض.
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خصائص عينة الدراسة:

حيـاول هـذا اجلـزء التعريـف بخصائـص أفـراد
ؤهل
ع ِّينـة الدراسـة ،مـن حيث (اجلنـس ،والسـن ،وا ُمل ِّ

خصـص العلمـي ،وسـنوات اخلبرة يف
العلمـي ،وال َّت ُّ
ؤسسـة،
العمـل ،والوظيفـة احلاليـة ،وجمـال عمـل ا ُمل َّ

ونوعهـا) ،وفيما يلي بيـان ذلـك كاآليت:

جدول رقم ( :) 8
توزيع أفراد العينة حسب خصائصهم المختلفة (ن=)320
التكرار

المتغير

النسبة %

وفق الجنس
ذكر

216

%67.5

أنثى

104

%32.5

وفق السن
أقل من  30سنة

121

%37.8

من  30إلى أقل من  40سنة

115

%35.9

من 40إلى أقل من50سنة

64

%20.0

 50سنة فأكثر

20

%6.3

وفق المستوى التعليمي
ثانوي وما دون

44

%13.8

جا معي

231

%72.2

ما جستير

34

%10.6

دكتوراه

11

%3.4

وفق التخصص العلمي
علوم اجتماعيَّة

51

%15.9

علوم نفسيَّة

18

%5.6

علوم إداريَّة

65

%20.3

علوم شرعيَّة

119

%37.2

أخرى

67

%20.9

وفق سنوات الخبرة
124

أقل من  5سنوات
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من  5إلى أقل من 10سنوات

92

%28.7

من  10إلى أقل من  15سنة

49

%15.3

15سنة فأكثر

55

%17.2
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وفق الوظيفة
عضومجلس إدارة

30

9.4

مديرتنفيذي

21

6.6

مديرقســم
ُموظَّف

55

17.2

190

59.4

أخرى

24

7.5

وفق نوع المؤسسة
جمعية خيريَّة

162

%50.6

مؤسَّسة خيريَّة

37

%11.6

جمعية تعاونيَّة

28

%8.8

لجنة التَّنمية االجتماعيَّة

91

%28.4

أخرى

2

%0.6

وفق مجال عمل المؤسسة
الرعاية الصحية

20

%6.3

الرعاية االجتماعيَّة

123

%38.4

اآلبار والمساجد

7

%2.2

مهنية تدريبية

20

%6.3

المشاريع التعليمية

48

%15.0

يعكـس اجلـدول رقـم ( )8توزيـع أفـراد ع ِّينـة

تبين ّ
أن نسـبة الذكور
الدراسـة حسـب اجلنـس ،حيث َّ
بلغـت ( ،)% 67.5يف حين بلغـت نسـبة اإلنـاث

( ،)% 32.5وهـذه نتيجـة منطقيـة؛ إذ بـدأت تظهـر
العربيـة السـعود َّية يف جمـال
مجعيـات نسـائية باململكـة
َّ
َّ
َّ
ويرتكـز أغلبهـا يف املـدن الكربى،
العمـل االجتامعـي،

تنـوع
ومنهـا :مدينـة الريـاض ،كما ُتشير النتائـج إىل ُّ
أفـراد الع ِّينـة ما بين الذكـور واإلنـاث ،مما ُيعطـي آرا ًء
ؤسسـات
أكثـر شـمولي ًة حـول ُمارسـة نشـاطات ا ُمل َّ
االجتامعيـة.
املسـؤولية
واجلمعيـات واخلري َّيـة
َّ
َّ
َّ
كما يوضـح اجلـدول نفسـه ّ
أن نسـبة ()% 37.8

كانـت مـن نصيـب الفئة التـي أعامرهـا أقل مـن ()30
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سـنة ،تليهـم الفئة التـي أعامرها تبـدأ من ( )30سـنة إىل

الـذي ُي ِّ
وضـح توزيـع أفـراد ع ِّينـة الدراسـة حسـب

العمريـة املرتاوحـة مـا
نسـبة بلغـت ( )% 20للفئـة ُ

بلغـت ( ،)% 37.2يف حين يلغـت نسـبة الذيـن مل

أقـل مـن ( )40سـنة بنسـبة بلغـت ( ،)% 35.9وهنـاك
بين ( 40إىل أقـل مـن  )50سـنة ،وهنـاك نسـبة بلغـت

( )% 6.3للفئـات التـي أعامرهـا تبـدأ مـن ( )50سـنة
بين ّ
فأكثـر ،وهـذا ُي ِّ
أن معظـم أفـراد الع ِّينة من الشـباب
والشـابات ،وهـذه النتيجـة منطقيـة ً
أيضـا ،حيـث إن

العربيـة السـعود َّية مـن فئـة
أغلـب سـكان اململكـة
َّ
الشـباب؛ بدليـل أن أعمار أغلبيـة أفـراد ع ِّينـة الدِّ راسـة

بلغـت أكثـر مـن  30سـنة؛ وهـذا مـا سـاعد الع ِّينة عىل
َ
معـارف وخبرات حـول ُمارسـات العمـل يف
امتلاك
ؤسسـات واجلمعيـات اخلري َّيـة.
ا ُمل َّ

خصـص ّ
خصصـات الرشعيـة
أن نسـبة أصحـاب ال َّت ُّ
ال َّت ُّ
يذكـروا ختصصاهتـم ( ،)% 20.9وأ ّمـا الذيـن ذكـروا أن

ختصصهـم يف العلوم اإلدارية فبلـغــت نسـبتهم (20.3

االجتامعيـة فكانـت نسـبتهم
 ،)%أ ّمـا يف جمـال العلـوم
َّ

( ،)% 15.9وهنـاك نسـبة بلغـت ( )% 5.6للذين ذكروا

ّ
أن ختصصهـم يف العلوم النفسـية ،وهـذا النتيجة منطقية،
العربيـة السـعود َّية
الرتبـاط العمـل اخليري يف اململكـة
َّ

بالثقافـة الدينيـة وااللتـزام الدينـي أكثـر مـن ارتباطـه
ؤسسي.
بالعمـل االجتامعـي ا ُمل َّ
أ ّمـا فيما خيـص توزيـع أفـراد ع ِّينة الدراسـة حسـب

أمـــا مـــن حيـــث توزيـــع أفـــراد العينـــة حســـب

سـنوات اخلبرة ،فهنـاك نسـبة بلغـت ( )% 38.8مـن

العليـــا وبلغـــت ( ،)% 72.2يف حـــن يـــأيت محلـــه

وهـذه النتيجـة منطقيـة ً
أيضـا ،ألن أغلـب أفـراد العينـة
ؤسسـات اخلري َّيـة ،ثـم يليهـم
حديثـو العمـل يف ا ُمل َّ

التخصـــص فقـــد اتضـــح ّ
أن نســـبة اجلامعيـــن هـــي
املؤه ــل الثان ــوي يف املرتب ــة الثاني ــة؛ إذ بلغ ــت نس ــبتهم

( ،)% 13.8أمـــا محلـــة درجـــة الدكتـــوراه فبلغـــت
النســـبة ( )% 3.4وهـــي نســـبة معقولـــة يمكـــن أن

نصيـب الذين سـنوات خربهتـم أقل من مخس سـنوات،

أصحـاب اخلبرة مـن مخـس إىل عشر سـنوات بنسـبة

بلغـت ( ،)% 28.7ثـم يليهـم مـن كانـت نسـبتهم أكثـر

تســـهم يف حتســـن األداء وتوجيـــه األفـــراد نحـــو

مـن ( )15سـنة ،وبلغـت ( ،)% 17.2أ ّمـا الذيـن كانـت

وبلغـــت نســـبة محلـــة درجـــة املاجســـــــتري ()% 10؛

اجلمعيـات يف
نسـبتهم ( ،)% 15.3وتعـد منطقيـة ،ألن
َّ
طـوع اعتام ًدا
عمومها وا ُمل َّ
ؤسسـات اخلري َّيـة تعتمد عىل ال َّت ُّ

حتمـــل املســـؤولية ،واالهتـــام بالعمـــل الطوعـــي،
ممـــا يعكـــس ّ
أن أغلـــب أفـــراد العينـــة مـــن محلـــة
الش ــهادة اجلامعي ــة أو الش ــهادات العلي ــا الت ــي يمك ــن

أن تس ــهم يف التوعي ــة املجتمعي ــة والتنمي ــة املس ــتدامة.
أ ّمـا بخصـوص توزيـع أفـراد عينـة الدراسـة وفـق

التخصـص فقـد تبين مـن نتائـج اجلـدول رقـم ()21

سـنوات خربهتم ترتاوح مـا بني ( 10و )15سـنة فبلغت

كبيرا .ومـن وجهـة نظـر الباحـث ،فـإن هـذا األمر غري
ً
ؤسسـات ،حيـث ينبغـي أن
ج ِّيـد لتلـك اجلمعيـات وا ُمل َّ

وظيفيا ،ال أن تكـون حمطة عبور
اسـتقرارا
توفـر لعامليها
ً
ًّ
ؤسسـات احلكوميـة أو الرشكات.
لوظائف أخـرى :كا ُمل َّ
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تنـوع اخلبرات
وتعكـس هـذه النتيجـة يف الوقـت نفسـه ُّ
العمليـة؛ فاخلبرة ُتعـد مـن أكثـر العوامـل ا ُملؤ ِّثـرة يف إبـداء
َّ
ؤسسـات.
اآلراء نحـو ُمارسـات ا ُمل َّ
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االجتامعية.
يف جوانـب اخلدمـة
َّ

أ ّمـا فيما خيـص توزيـع أفـراد ع ِّينـة الدراسـة حسـب
ؤسسـة ،فقد بينت النتائــــج نسبــــة (38.4
جمـال عمل ا ُمل َّ

ُيلحـــظ مـــن نتائـــج اجلـــدول الســـابق ّأن النســـبة
العظمـــى كانـــت مـــن نصيـــب ا ُمل َّ
وظفـــن (،)% 59.4
ُ

ؤسسـات ُمتعدِّ دة
االجتامعيـة ،ثـم يليهم الذين يعملـون يف ُم َّ
َّ

قس ــم ( ،)% 17.2ث ــم يليه ــم الذي ــن ذك ــروا أن وظيفته ــم

يعملـون يف جمـال املشـاريع التعليمية بنسـبة بلغـت (،)% 15

يف حـــن بلغـــت نســـبة الذيـــن يشـــغلون وظيفـــة مديـــر

 )%كانـت مـن نصيـب الذيـن يعملـون يف جمـال الرعايـة
األغـراض بنسـبة بلغـت ( ،)% 31.9ثـم تليهـم الذيـن

احلاليـــة أعضـــاء جملـــس إدارة وبلغـــت نســـبتهم (9.4

وتسـاوت جمـاالت الرعاية الصحيـة واملهنية التدريبية بنسـبة

فكانـــت نســـبتهم ( ،)% 7.5وهنـــاك نســـبة بلغـــت (6.6

يعملـون يف جمـال اآلبـار واملسـاجد (.)% 2.2
ؤسسـات اخلري َّية
وتعدّ هـذه النتيجة مقبولـة ،إذ بدأت ا ُمل َّ

اخلري َّي ــة ،وتن ـ ُّـوع الفئ ــات الوظيفي ــة ألف ــراد الع ِّين ــة ُيعط ــي

ؤسسـات حسـب
مـن النشـاطات املامرسـة لـدى هـذه ا ُمل َّ

 ،)%أم ــا الذي ــن يش ــغلون وظائ ــف أخ ــرى غ ــر ُم ــدَّ دة

 )%للذي ــن ذك ــروا ّأن مس ــمى وظيفته ــم احلالي ــة مدي ــرون
تنفيذيـــون ،وهـــذه نتيجـــة منطقيـــة؛ ألن ع ِّينـــة البحـــث
تس ــتهدف ا ُمل َّ
ؤسس ــات
وظف ــن العامل ــن
باجلمعي ــات وا ُمل َّ
َّ

وأخيرا بلغـت نسـبة الذيـن
بلغـت ( )% 6.3لـكل منهما،
ً

تتنـوع من حيث
واالجتامعيـة يف اململكـة
العربيـة السـعود َّية َّ
َّ
َّ
ً
نشـاطا
األهـداف واألغـراض ،وأصبحـت كلمـة (اخلريي)

االجتامعيـــة يف
املســـؤولية
خـــرات أكثـــر حـــول ُمارســـة
َّ
َّ
ؤسســـات اخلري َّيـــة.
ا ُمل َّ

مجعيـات ومؤسسـات جديـدة ال تقترص عىل العمـل اخلريي
َّ

نـوع املؤسسـة فقـد تبين أن نصـف أفـراد الع ِّينـة يعملون يف

والصحـي ،والتنمـوي ،والتدريبـي ،وإن كان اهلـدف مـن

أ ّمـا فيما يتعلـق بتوزيـع أفـراد عينـة الدراسـة حسـب

مجعيـات خري َّيـة ،بنسـبة بلغـت ( ،)% 50.6ثم يليهـم الذين
َّ
االجتامعية بنسـبة بلغت ()% 28.4
يعملـون يف جلـان ال َّتنمية
َّ

االجتامعيـة ،كام بـدأت تنترش
أنظمـة وزارة العمـل وال َّتنميـة
َّ
فقـط ،بـل هتتـم بجوانـب أخـرى :كاجلانـب التعليمـي،
نشـأهتا ينطلـق مـن منطلـق ديني.

ؤسسـات خري َّية بنسـبة
ثـم الذيـن ذكروا أهنـم يعملـون يف ُم َّ

نتائج ِّ
ومناقشتُها.
الدراسة ُ
ُ
ً
أول :نتائـج التسـاؤل األول :متثـل هذا التسـاؤل يف

اجلمعيـات التعاونيـة فبلغـت نسـبة
بلغـت ( ،)% 11.6أ ّمـا
َّ
وأخيرا الذيـن ذكـروا أهنم
الذيـن يعملـون فيهـا (،)% 8.8
ً

ؤسسـات أخرى بنسـبة بلغـت ( ، )% 0.6وهذه
يعملون يف ُم َّ
نتيجـة منطقيـة ً
أيضـا ،حيـث يغلـب على العمـل اخليري

ؤسسـات ُمتعدِّ دة
واالجتامعـي ُّ
التوجه اخليري رغم وجود ُم َّ

اآليت-:

ؤسسـات واجلمعيـات اخلري َّيـة يف ال َّتنمية
مـا دور ا ُمل َّ

االجتامعية؟
َّ
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ولقـد أجيـب عـن هـذا التسـاؤل عبر ()10
فقـراتُ ،
وطلـب مـن أفـراد عينة الدراسـة االسـتجابة

غير موافـق بشـدة» .وملعرفة رأي أفـراد ع ِّينة الدراسـة
ؤسسـات واجلمعيـات اخلري َّيـة يف ال َّتنميـة
حـول دور ا ُمل َّ

اآليت« :موافـق بشـدة ،موافـق ،ال أدري ،غير موافـق،

الـذي سـ ُيجيب عـن هـذا ال َّتسـاؤل كما ييل:

لتلـك الفقـرات باالسـتناد إىل مقيـاس مخـايس يضـم

االجتامعيـة ،يمكن اسـتعراض نتائج اجلـدول رقم ()9
َّ

جدول رقم (:)9
ُؤسسات والجمعيات الخيريَّة في ال َّتنمية االجتماعيَّة (ن = .)320
البيانات الوصفية لرأي أفراد عينة الدراسة حول دور الم َّ

ك
تشارك ال ُمؤسَّسة في الفعاليات
9
والمناسبات االجتماعيَّة ال ُمختلفة.

%

%

%

ك

ك

ك

%

3

0.9

4.03

0.923

1

5

1.6

3.93

0.934

2

7.5 24 17.8 57 33.1 106 24.4 78 17.2 55

3.26

1.16

10

4.4 14 9.7 31 34.1 109 32.8 105 19.1 61

3.53

1.044

6

13

مشاريع ال ُمؤسَّسة مبنية على
دراسات مع ّدة وأولويات
ال ُمجتمع.

3.8 12 10.6 34 35.6 114 32.2 103 17.8 57

3.5

1.023

7

14

تشارك ال ُمؤسَّسة في توعية
أفراد ال ُمجتمع في المجال
االجتماعي واالقتصادي.

تقدم ال ُمؤسَّسة مشاريع اجتماعيَّة
10
تسهم في تنمية ال ُمجتمع.
11

تقدم ال ُمؤسَّسة برامج للمنح
التعليمية لبعض الفئات.

تهتم ال ُمؤسَّسة بقياس أثر
12
المشاريع التي تدعمها أو تنفذها.

4.4 14 22.5 72 35.6 114 36.6 117

ك

%

الترتيب

م

العبارة

موافق بشدة

موافق

ال أدري

غير موافق
غير موافق
بشدة

المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري

40 128 30.3 97

16 23.1 74

5

9.1 29 32.8 105 33.1 106 23.4 75

5

1.6

3.68

0.982

4

تُتيح ال ُمؤسَّسة فرصًا ل ُمؤسَّسات
15
ال ُمجتمع الستخدام مرافقها.

9.4 30 35.3 113 31.9 102 21.6 69

6

1.9

3.62

0.985

5

تسعى ال ُمؤسَّسة إلى عقد
 16شراكات مع القطاع الخاص
لتنفيذ مشاريع تنموية مشتركة.

7.8 25 26.6 85 32.2 103 31.9 102

5

1.6

3.85

1.009

3

تركز ال ُمؤسَّسة على دعم
 17البرامج ذات الطابع الديني أكثر 4.7 15 20.9 67 33.4 107 23.4 75 17.5 56
من غيرها.

3.28

1.121

9

3.1 10 14.7 47 39.4 126 21.3 68 21.6 69

3.43

1.078

8

18

تركز ال ُمؤسَّسة على رعاية
الفئات المحتاجة أكثر من
تمكينها.

المتوسط العام للمحور = 3.5
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يعكس اجلـدول رقـم ( )9البيانـات الوصفية لرأي
ؤسسـات واجلمعيات
أفـراد ع ِّينة الدراسـة حول دور ا ُمل َّ

اجتامعيـــة تســـهم
ؤسســـة مشـــاريع
«2 .تقـــدم ا ُمل َّ
َّ
يف تنمي ــة ا ُملجتم ــع» :حصل ــت ه ــذه العب ــارة

عمومهـم يوافقـون على ّ
دورا
ؤسسـات اخلري َّيـة ً
أن ُ
للم َّ

بلـــغ ( ،)3.93وانحـــراف معيـــاري قـــدره
ً
دائـــا مشـــاريع التنميـــة
( ،)0.934تتطلـــب

وتبي ّ
أن أفـراد الع ِّينة يف
اخلري َّيـة يف ال َّتنميـة
االجتامعيةَّ ،
َّ

عـــى املرتبـــة الثانيـــة بمتوســـط حســـايب

االجتامعيـة؛ إذ بلغ املتوسـط العـام للمحور
يف ال َّتنميـة
َّ
ؤسسـة يف الفعاليـات
( ،)3.5وحصلـت «تشـارك ا ُمل َّ

االجتامعيـــة يف املجتمعـــات املشـــاركة بـــن

بمتوسـط حسـايب بلـغ ( ،)4.03وانحـراف معيـاري

حتـــى حتقـــق التنميـــة دورهـــا يف النهـــوض

االجتامعيـة ا ُملختلفـة» على املرتبـة األوىل،
واملناسـبات
َّ

القطـــاع العـــام واخلـــاص واملواطنـــن
باملجتمـــع ومؤسســـاته ،وعندمـــا تقـــوم

قـدره ( ،)0.923وأ ّمـا املرتبـة األخيرة فكانـت مـن
ؤسسـة برامـج للمنح
نصيـب العبـارة القائلـة «تقدم ا ُمل َّ

اجلمعيـــات أو املؤسســـات اخلرييـــة هبـــذا
ال ــدور تصب ــح ق ــد س ــامهت إس ــامها فاع ـ ًـا

التعليميـة لبعـض الفئـات» ،وذلـك بمتوسـط حسـايب

يف حتقيـــق املســـؤولية االجتامعيـــة.
ؤسسـة إىل عقـد رشاكات مـع القطاع
«3 .تسـعى ا ُمل َّ

بلـغ ( ،)3.26وانحـراف معيـاري قـدره (،)1.16
ؤسسـات
وجـاء ترتيـب العبـارات اخلاصـة بـدور ا ُمل َّ

اخلـاص لتنفيـذ مشـاريع تنموية مشتركة» :أتت

واجلمعيـات اخلري َّيـة يف التنميـة االجتامعيـة وفـق هـذا

هذه العبارة يف املرتبة الثالثة بمتوسـط حسايب بلغ

املحـور كما ييل:

ؤسسـة يف الفعاليـات واملناسـبات
«1 .تشـارك ا ُمل َّ
االجتامعيـة ا ُملختلفـة» :جـاءت هـذه العبارة يف
َّ

( ،)3.85وانحـراف معيـاري قـدره (،)1.009

عقـد رشكات بين املؤسسـات واجلمعيـات مـع

أمـرا
القطـاع اخلـاص لتنفيـذ املرشوعـات يعـد ً
ً
مهما ألن القطـاع اخلـاص حيـرص على نجـاح

األوىل بمتوسـط حسـايب بلـغ (،)4.03
املرتبة َّ
وانحـراف معيـاري قـدره ( )0.923ألن

مشـاريعه التـي ينفذهـا أو يشـارك فيهـا وهـذا

مشـاركة املؤسسـة يف الفعاليـات واملناسـبات

بـدوره يـؤدي إىل نجـاح املرشوعـات التـي تقوم

دورا
االجتامعيـة املختلفة يف املجتمـع يعدّ ذلك ً
ً
مهما يف حتقيـق املسـؤولية االجتامعيـة وذلـك

هبـا املؤسسـات واجلميعـات ،ممـا يـؤدي خلدمـة

يف النشـاطات املختلفـة داخـل املجتمـع وهـذا
بـدوره يمثـل نوعـ ًا مـن الدعايـة للجمعيـة أو

بصـورة ناجحـة وإجيابيـة.
ؤسسـة يف توعيـة أفـراد ا ُملجتمـع يف
«4 .تشـارك ا ُمل َّ

املجتمـع وحتقيـق املسـؤولية االجتامعيـة جتاهـه

مـن خلال الرعايـة والدعـم املايل ،واملشـاركة

املجال االجتامعـي واالقتصـادي» :تبوأت هذه

املؤسسـة والتعريـف هبـا .
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الرابعـة بمتوسـط حسـايب بلـغ
العبـارة املرتبـة َّ

العبـارة املرتبـة السـابعة بمتوسـط حسـايب بلغ

أي عمـل أو مرشوع تنمـوي أو اقتصادي لكي

إذا كانـت مشـاريع املؤسسـات منطلقـة مـن

( ،)3.50وانحـراف معياري قدره (،)1.023

( ،)3.68وانحـراف معياري قدره (،)0.982

دراسـات ملعرفـة أولويـات املجتمع فهـذا يعد

ينجـح البـد أن تسـبقه توعيـة كاملـة ألفـراد

دورا إجياب ًيـا يف تنميـة املجتمـع وحتقيـق دورها
ً

املجتمـع بأمهيتـه ودوره يف حتقيـق الرفاهيـة

يف املسـؤولية املجتمعيـة.
ُ «8 .ت ِّ
ؤسسـة على رعايـة الفئـات املحتاجة
ركـز ا ُمل َّ

ألفـراد املجتمـع ،وتعـد املشـاركة يف توعيـة
دورا ُ
مهما يف حتقيـق املسـؤولية.
أفـراد املجتمـع ً

ؤسسـات ا ُملجتمـع
ؤسسـة ً
فرصـا ُمل َّ
ُ «5 .تتيـح ا ُمل َّ
السـتخدام مرافقهـا» :حصلـت هـذه العبـارة

على املرتبـة الثامنـة بمتوسـط حسـايب بلـغ

( ،)3.62وانحـراف معياري قدره (،)0.985

وهـذا مـن القطاعـات املهمـة التـي ينبغـي

أكثـر مـن متكينهـا» :اسـتحوذت هـذه العبـارة

( ،)3.43وانحـراف معياري قدره (،)1.078

على املرتبـة اخلامسـة بمتوسـط حسـايب بلـغ

االهتمام هبـا يف املجتمعـات.
ُ «9 .ت ِّ
ؤسسـة على دعـم الربامـج ذات
ركـز ا ُمل َّ

فمـن ضمـن إسـهام املؤسسـات يف حتقيـق
فرصا ملؤسسـات
املسـؤولية املجتمعيـة إتاحتها ً

الطابـع الدينـي أكثر مـن غريها» :جـاءت هذه

املجتمـع السـتخدام مرافقهـا ممـا يـؤدي إىل

العبـارة يف املرتبـة التاسـعة بمتوسـط حسـايب

التفاعـل بينهـا وبني مؤسسـات املجتمـع األمر

بلـغ ( ،)3.28وانحـراف معيـاري قـدره

الـذي يسـهم يف حتقيـق املسـؤولية االجتامعيـة.
ؤسسـة بقيـاس أثـر املشـاريع التـي
«6 .هتتـم ا ُمل َّ

(.)1.121
ؤسسـة برامـج للمنـح التعليميـة
	«10.تقـدم ا ُمل َّ

تدعمهـا أو تنفذهـا» :جـاءت هـذه العبـارة

لبعـض الفئـات» ،حصلـت هـذه العبـارة

يف املرتبـة السادسـة بمتوسـط حسـايب بلـغ

( ،)3.53وانحـراف معياري قدره (،)1.044
وهـذا مـا يسـمى بالتغذيـة الراجعـة للتأكد من

نجـاح مشـاريعها مـن عدمـه والعمـل على

تطورهيـا والنهـوض هبـا لكـي حتقـق تنميـة
املجتمـع.

معدة
ؤسسـة مبنيـة على دراسـات ّ
«7 .مشـاريع ا ُمل َّ
وأولويـات ا ُملجتمـع» :كان مـن نصيـب هـذه

على املرتبـة األخيرة ،بمتوسـط حسـايب بلـغ

( ،)3.26وانحـراف معيـاري قـدره (.)1.16

كام اتضـح ّ
أن مجيع نتائـج هذا املحور هلا ُمارسـات
ؤسسـات اخلري َّية ،وبلغ متوسـطها احلسـايب
عالية يف ا ُمل َّ

( ،)3.50وهـذه نتائـج منطقيـة حتمـل نظـرة إجيابيـة
ؤسسـات ،ودورهـا يف ال َّتنميـة
للعاملين جتـاه هـذه ا ُمل َّ
االجتامعيـة بمجاالت عديـدة ،باإلضافة إىل إسـهامها
َّ
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يف جمـال التدريـب والتأهيل والتوعيـة والتثقيف ،وهذه
ؤسسـات ،وتتفق هذه
مـن الوظائـف الرئيسـية هلـذه ا ُمل َّ
النتائـج مـع مـا توصلـت إليـه دراسـة مؤسسـة امللـك
ؤسسـات يف
خالـد (2016م) ،التـي بينـت مشـاركة ا ُمل َّ

359-317

لعـام 2030م إىل أن درجة إسـهامها يف ال َّتنمية ضعيفة؛
لذلـك وضعـت وزارة العمـل وال َّتنميـة عـدَّ ة برامـج
ومبـادرات تطويريـة هلـذا القطـاع حتى يكون ُمسـا ً
مها
ُ

االجتامعيـة .وتتفـق هـذه النتيجـة مـع
أكثـر يف ال َّتنميـة
َّ
مـا توصلـت إليـه دراسـة (أول إنجـاز2014 ،م)،

االجتامعية ،وتقديمها مشـاريع
الفعاليـات واملناسـبات
َّ
اجتامعيـة ُتسـهم يف تنميـة ا ُملجتمع ،وعقدهـا رشاكات
َّ

إذ أظهـرت ّ
العربيـة
أن العمـل اخليري يف اململكـة
َّ

التوعيـة يف املجالني االجتامعي واالقتصادي ،وقياسـها

الفقـراء ،وتب َّنـى املجالين التِّقنـي واإلعالمـي عبر

مع القطاع اخلاص لتنفيذ مشـاريع تنموية ،وإسمامها يف
أثر املشـاريع التي تدعمهـا أو تنفذها ،وتبنيها املشـاريع
املبنيـة عىل الدِّ راسـات واألولويـات ،باإلضافة إىل علو

مسـتوى ممارسـة النشـاطات املتعلقة هبا.
ؤسسـة عىل رعايـة الفئات
جـاءت عبـارة « تركـز ا ُمل َّ

املحتاجـة أكثر مـن متكينهـا» يف املرتبة الثامنة بمتوسـط

حسـايب بلـغ ( ،)3.43وانحـراف معيـاري قـدره
ؤسسـات ُت ِّ
( ،)1.078وهـذا يعنـي ّ
ركز عىل
أن هـذه ا ُمل َّ

االجتامعيـة
الرعايـة أكثـر مـن تركيزهـا على ال َّتنميـة
َّ
سـيام أن الرعايـة رضورية
التـي يسـعى هلـا ا ُملجتمع ،ال َّ
لبعـض الفئـات التـي حتتـاج إليهـا ،أ ّمـا عبـارة « ُت ِّ
ركز
ؤسسـة على دعـم الربامـج ذات الطابـع الدينـي أكثر
ا ُمل َّ

مـن غريها» ،فقـد جـاءت يف املرتبة التاسـعة بمتوسـط
حسـايب بلـغ ( ،)3.28وانحـراف معيـاري قـدره

( ،)1.121وبدرجـة ُمارسـة منخفضـة؛ وهذا ما جيعل

للمجتمـع أولويـات ينبغـي أن حتظـى باالهتمام أكثـر
االجتامعيـة ،وعىل
مـن غريهـا ،وتنعكس على ال َّتنميـة
َّ
الرغـم من أن نظـرة العاملين كانت إجيابية جتـاه الدور

العربية السـعود َّية
التنمـوي ،فقد أشـارت رؤية اململكة
َّ

كمسـاعدة
السـعود َّية يتجـه نحـو املجـال اإلغاثـيُ :
واجتامعية،
مجعيـات افرتاضية :ثقافية ودعويـة
َّ
تأسـيس َّ
كما ت َّتفـق هـذه النتيجة ً
أيضـا إىل حدٍّ ما مـع ما خلصت

إليه دراسـة (الصالـح2012 ،م) ،فقـد كان من نتائجها
ّ
ؤسسـات اخلري َّية ت َّتسـم
أن معظـم جمـاالت الدَّ عم يف ا ُمل َّ
بالشـمولية جتـاه اجلوانـب التنمويـة ا ُملختلفـة ،بيـد ّ
ُّ
أن
ؤسسـات ُت ِّ
ومعاجلة
ركز عىل املجـال الدعـويُ ،
هـذه ا ُمل َّ
مشـكلة الفقر.

وبذلـك تكـون نظر َّيـة الـدور فاعلة إذا مـا ُوجدت
طوعيـة مظ َّلة تنظيمية عامة من شـأهنا
يف ا ُمل َّ
ؤسسـات ال َّت ُّ
ؤسسـات؛ ل ُتـؤ ِّدي عملهـا بطريقة تكفل
تنظيـم تلك ا ُمل َّ

للمجتمـع حتقيـق الرفاهيـة ،ورعايـة بعـض فئاتـه .كام
ُ
ُت ِّ
ؤكـد نظر َّيـة ال َّن َسـق االجتامعـي ّ
ؤسسـات
أن هـذه ا ُمل َّ
اجتامعياُ ،يـؤ ِّدي إىل تكافل
دورا
أبنيـة
اجتامعيـة ُتـؤ ِّدي ً
ًّ
َّ
االجتامعيـة
ا ُملجتمـع وتكاملـه ،بما ُيعـزِّ ز ال َّتنميـة
َّ
بجميـع قطاعاهتـا ،وكذلك احلـال مع نظر َّيـة أصحاب
املصلحـة ،بحكـم ّ
أن ا ُملجتمـع داخـل ضمـن أصحاب

ؤسسـات ،ولذلـك ال ُبـدَّ
املصلحـة مـن قيـام هـذه ا ُمل َّ
أن تعمـل على توفير مـا حيتـاج إليـه ا ُملجتمـع بتغطيـة
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ؤسسـات احلكومية
جوانـب تنمويـة قـد ال تسـتطيع ا ُمل َّ

تلبيتهـا .وأ ّمـا نظر َّيـة النظـام العاملـي احلديـث فتعتمـد
ؤسسـات
على ا ُملشـاركة ا ُملجتمعيـة ،وتعزيـز دور ا ُمل َّ
االجتامعيـة بما يسـهم يف تفعيـل مجيـع أفـراد ا ُملجتمع؛
َّ

والعمرانيـة ،و ُتشـاركها ً
أيضا
لتحقيـق هنضتـه البرشيـة ُ
سـية اجلديـدة.
هـذا االهتمام النظر َّيـة ا ُمل َّ
ؤس َّ
ثان ًيـا :نتائـج التسـاؤل الثـاين :حدد هذا التسـاؤل يف

اآليت:

ؤسسـات واجلمعيـات اخلري َّيـة يف ال َّتنميـة
مـا دور ا ُمل َّ

االقتصاد َّيـة؟

أجيـب عن هذا ال َّتسـاؤل عرب ( )6فقـراتُ ،
وطلب

مـن أفـراد عينـة الدراسـة االسـتجابة لتلـك الفقـرات

باالسـتناد إىل مقيـاس مخـايس يضـم اآليت« :موافـق
بشـدة ،موافـق ،ال أدري ،غير موافـق ،غير موافـق

بشـدة» ،وملعرفـة رأي أفـراد ع ِّينة الدراسـة حـول دور
ؤسسـات واجلمعيات اخلري َّية يف ال َّتنميـة االقتصاد َّية،
ا ُمل َّ
يمكـن اسـتعراض نتائـج اجلـدول رقـم ( )10الـذي
سـ ُيجيب عـن هـذا التسـاؤل على النحـو اآليت:

جدول رقم (:)10
ُؤسسات والجمعيات الخيريَّة
البيانات الوصفية لرأي أفراد عينة الدراسة حول دور الم َّ
في ال َّتنمية االقتصاديَّة (ن=.)320

19

تسهم ال ُمؤسَّسة في دعم
المشروعات الصغيرة.

20

ك

%

%

%

ك

ك

ك

%

ك

7 15.3 49 36.9 118 24.7 79 20.9 67

%

الترتيب

م

العبارة

موافق بشدة

موافق

ال أدري

غير موافق
غير موافق
بشدة

المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري

2.2

3.47

1.053

1

تهتم ال ُمؤسَّسة بدعم مشاريع
األسر المنتجة.

3.8 12 16.3 52 35.6 114 18.1 58 26.3 84

3.47

1.152

2

تحرص ال ُمؤسَّسة على تبنِّي
21
ودعم مشاريع ُروَّاد األعمال.

3.4 11 20.9 67 39.4 126 19.7 63 16.6 53

3.25

1.071

5

22

تسعى ال ُمؤسَّسة إلى دعم
األبحاث العلمية التي من
نتائجها مشاريع تنموية.

8.1 26 21.3 68 36.6 117 22.5 72 11.6 37

3.08

1.106

6

23

تسعى ال ُمؤسَّسة إلى دعم
المشاريع التي تُولِّد فُرص
عمل.

4.1 13 15.6 50 42.8 137 24.1 77 13.4 43

3.27

1.013

4

24

تقترح ال ُمؤسَّسة مشاريع
اقتصاديَّة تسهم في التَّنمية.

2.8

3.28

1

3

9 16.9 54 43.8 140 22.2 71 14.4 46
المتوسط العام للمحور = 3.30
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يعكـس اجلـدول رقـم ( )10البيانـات الوصفيـة
ؤسسـات
لـرأي أفـراد ع ِّينـة الدراسـة حـول دور ا ُمل َّ

معيـاري قـدره (.)1
ؤسسـة إىل دعم املشـاريع التـي ُتو ِّلد
«4 .تسـعى ا ُمل َّ

أن أفـراد الع ِّينـة يف عمومهـم يوافقـون على ّ
تبين ّ
أن

الرابعة بمتوسـط حسـايب بلـغ (،)3.27
املرتبة َّ

فـرص عمـل» :حصلـت هـذه العبـارة على

واجلمعيـات اخلري َّيـة يف ال َّتنميـة االقتصاد َّيـة ،وقـد

وانحـراف معيـاري قـدره (.)1.013
ؤسسـة على تبنِّـي ودعـم مشـاريع
«5 .حتـرص ا ُمل َّ

دورا يف ال َّتنميـة االقتصاد َّيـة؛
ؤسسـات اخلري َّيـة ً
ُ
للم َّ
إذ بلـغ املتوسـط العـام للمحـور ( ،)3.3وحصلـت
ؤسسـة يف دعم املرشوعـات الصغرية»
عبارة «تسـهم ا ُمل َّ

ُر َّواد األعمال» :اسـتحوذت هـذه العبـارة

وانحـراف معياري قـدره ( ،)1.05وأ ّمـا املرتبة األخري
ؤسسـة
فكانـت مـن نصيـب العبـارة اآلتية« :تسـعى ا ُمل َّ

( ،)3.25وانحـراف معيـاري قـدره (.)1.071
ؤسسـة إىل دعـم األبحـاث العلميـة
«6 .تسـعى ا ُمل َّ

على املرتبـة اخلامسـة بمتوسـط حسـايب بلـغ

على املرتبـة األوىل ،بمتوسـط حسـايب بلـغ (،)3.47

التـي مـن نتائجهـا مشـاريع تنمويـة» :تبـوأت

إىل دعـم األبحـاث العلميـة التي مـن نتائجها مشـاريع

هـذه العبـارة املرتبة األخرية بمتوسـط حسـايب

تنمويـة» ،بمتوسـط حسـايب بلـغ ( ،)3.08وانحـراف

بلـغ ( ،)3.08وانحـراف معيـاري قـدره

معيـاري قـدره ( ،)1.106وجـاء ترتيـب العبـارات
ؤسسـات واجلمعيـات اخلري َّيـة يف
اخلاصـة بـدور ا ُمل َّ

(.)1.106

ال َّتنميـة االقتصاد َّيـة وفـق هـذا املحـور كما يلي:
ؤسســـة يف دعـــم املرشوعـــات
«1 .تســـهم ا ُمل َّ

واقتراح مشـاريع اقتصاديـة تسـهم يف التنميـة ودعـم

األوىل بمتوســـط حســـايب بلـــغ (،)3.47
َّ

األعمال وكذلـك األبحـاث العلميـة التـي تسـهم يف

الصغ ــرة» :ج ــاءت ه ــذه العب ــارة يف املرتب ــة

وانحـــراف معيـــاري قـــدره (.)1.053
ؤسسـة بدعم مشـاريع األرس املنتجة»:
«2 .هتتم ا ُمل َّ
جـاءت هـذه العبـارة يف املرتبة الثَّانية بمتوسـط
حسـايب بلـغ ( ،)3.47وانحـراف معيـاري

قـدره (.)1.152
ؤسسـة مشـاريع اقتصاد َّية تسـهم يف
«3 .تقترح ا ُمل َّ
ال َّتنميـة» :أتـت هـذه العبـارة يف املرتبـة الثالثـة

بمتوسـط حسـايب بلـغ ( ،)3.28وانحـراف

يعـد دعـم املرشوعـات الصغيرة واألرس املنتجـة

املشـاريع التـي تولـد فرص عمـل ودعم مشـاريع رواد
دورا
إحيـاد مشـاريع تنمويـة للمجتمـع كل ذلـك يعـد ً
ً
مهما للمؤسسـات واجلمعيـات اخلرييـة يف التنميـة
االقتصاديـة يف تلـك املجـاالت والنهوض هبـا مما حيقق

األثـر الفعـال للمسـؤولية االجتامعيـة.

تعـدّ نتائـج هـذا املحـور املتمثـل يف دور التنميـة

االقتصادية منطقية وهلا ُمارسـات متوسطة يف عمومها،
ؤسسـات بدعـم املرشوعـات
حيـث هتتـم هـذه ا ُمل َّ
الصغيرة لألفـراد واألرس املنتجـة لكوهنـا مـن أهـم
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املشـاريع املرسـومة ضمـن خططهـا اإلستراتيجية،

و(مؤسسـة امللـك خالـد2016 ،م) .كما تتفـق النتيجة

الصغيرة ،ودعـم األرس املنتجـة بدرجـة عالية ،يف حني

لعـام (2030م) ،وذلـك يف إشـارهتا إىل رفـع امليزانيـة

وجـاءت املامرسـات املتعلقـة باإلسـهام يف املرشوعات
جاء اقرتاح مشـاريع تسـهم يف ال َّتنمية ،ودعم املشـاريع
التـي ُتو ِّلـد ُفـرص عمـل ،ودعـم األبحـاث العلميـة
التـي مـن نتائجهـا مشـاريع تنمويـة بدرجـة ممارسـة

ُمنخفضـة .وهـذه النتيجـة تنسـجم مـع أهـداف هـذه
ؤسسـات التـي ُت َّـدد يف سـياق بعـض املشـاريع ،يف
ا ُمل َّ
ؤسسـات واجلمعيات
نطـاق ُقدراهتـا ،وقـد ال ت َّتجـه ا ُمل َّ
اخلري َّيـة إىل املشـاريع الكبيرة املعتمـدة على الوقـف،

كام جـاء يف دراسـة (حيـزوم2016 ،م) التـي حرصت

االجتامعيـة مـن
املسـؤولية
على دراسـة مـدى فاعليـة
َّ
َّ
خلال نظـام الوقف اإلسلامي ،وبيـان دوره الوظيفي

يف العمـل االجتامعـي عمو ًمـا ،ويف جمال متويـل املرافق
خصوصـا :كالتعليـم ،والصحـة ،وتثبيـت
اخلدميـة
ً

دعائـم التكامـل االجتامعـيُ ،
وماربـة الفقر ،ودراسـة
حراسـة الثغـور ،وحفـظ بيضة الدولـة .وهـذه النتيجة

ت َّتفـق مـع مـا توصـل إليـه دراسـة (وهيبـة2011 ،م)؛
عنـد بياهنا ّ
االجتامعية يف اإلسلام تتعدَّ ى
املسـؤولية
أن
َّ
َّ
طوعـي أو اهلبـات املاليـة إىل بنـاء
العمـل اخليري وال َّت ُّ

املسـاجد واملراكـز التعليميـة والصحية ،وكفالـة األيتام
واألرامـل ،ورعايـة ا ُملسـنِّني ،واحلفـاظ على حقـوق
ُ
األجـراء ،ومحايـة املـوارد الطبيعية ،واحلفاظ على البيئة
مـن ُمتلـف أشـكال الفسـاد ،وا ُملشـاركة يف ال َّتنميـة
االجتامعيـة واالقتصاد َّيـة ،وتتفـق هـذه النتيجـة مـع
َّ

ما أسـفرت عنـه دراسـة (العـريب وطربيـا2012 ،م)،

العربية السـعود َّية
نفسـها مع ما جـاء يف رؤيـة اململكـة
َّ

طوع مـن ( )22مليو ًنـا إىل ( )450مليون
املرصـودة لل َّت ُّ
ريال سـعودي بحلـول عام (2030م) ،وهـذا ُي ِّ
ؤكد أن

دورا يف ال َّتنميـة االقتصادية ،وإن
ؤسسـات اخلري َّيـة ً
ُ
للم َّ

كان هـذا الـدور دون مسـتوى الطمـوح والتطلـع.
وبما ّ
واجلمعيـات اخلري َّيـة ت َّتجه نحو
ؤسسـات
أن ا ُمل َّ
َّ

العمـل االجتامعـي واإلنسـاين واخليريّ ،
فـإن عليهـا
دورا يف ال َّتنميـة االقتصاد َّيـة عبر مبـارشة اإلنتـاج،
ً
العمل عىل اسـتثامر املـوارد ا ُملتاحة ،سـواء أمادية كانت

أم ماليـة ،أم برش َّيـة ،وتوظيفها وفـق الضوابط الرشعية
واألخالقيـة بما يسـهم يف حتقيـق ال َّتنميـة االقتصاد َّيـة؛

فاإلسلام يدعـو إىل حتصيـل الثـروة وتنميتهـا باتبـاع

األسـاليب املرشوعـة كجانـب مـن جوانـب حتقيـق
االجتامعيـة ،املعتمدة عىل التعـاون والتكافل
املسـؤولية
َّ
َّ

والتكامـل؛ وكل ذلـك مـن أجـل ال َّتنميـة االقتصاد َّيـة
املسـهمة يف التقـدم االجتامعـي ،وهـذا يتوافـق مـع مـا

تذهـب إليـه نظر َّيـة ال َّن َسـق االجتامعـي التـي تـرى ّ
أن
ؤسسـات التنمويـة تسـهم يف ال َّتنميـة االقتصاد َّيـة،
ا ُمل َّ
بـادل االجتامعـي التـي
وكذلـك احلـال مـع نظر َّيـة ال َّت ُ
تـرى أن وجـود تبـادل بين أفـراد ا ُملجتمـع واسـتثامر

ُ
القـدرات وتوظيـف اإلمكانـات عبر مشـاريع تنموية
ختـدم اجلانب االقتصادي ،سـوف يؤثر ً
حتما يف اجلانب
االجتامعـي ،وهـذه النتيجـة ً
أيضـا ت َّتفـق مع مـا ذهبت
االجتامعيـة
ؤسسـات
إليـه نظر َّيـة الـدور ،إذ إن هلـذه ا ُمل َّ
َّ
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اآليت:

دورا يف حتقيق ال َّتنمية االقتصاد َّية باسـتحداث
واخلري َّيـة ً

ؤسسـات واجلمعيات اخلري َّيـة يف ا ُملحافظة
مـا دور ا ُمل َّ

مشـاريع وبرامـج تسـهم يف خفـض ُمعـدَّ الت البطالـة
لـدى األفـراد ،بحيـث ُت َّيـأ ُ
الفرص ُملامرسـة نشـاطات

على البيئة؟

مثـل :املرشوعـات الصغيرة أو املتوسـطة أو الكبرية أو

ُ
وطلـب مـن أفـراد عينـة الدراسـة االسـتجابة لتلـك

ُمتلفـة ُتـؤ ِّدي إىل زيـادة دخـل الفـرد يف ا ُملجتمـع،

أجيـب عـن هـذا ال َّتسـاؤل عبر ( )5فقـرات،

الشروع يف برامج تنمويـة تأهيليةُ ،تؤ ِّدي إىل االسـتثامر

الفقـرات باالسـتناد إىل مقيـاس مخـايس يضـم اآليت:

«موافـق بشـدة ،موافـق ،ال أدري ،غير موافـق ،غير

بمشـاريع متنوعـة ،متثـل اجلوانـب املهمـة لتطبيـق

موافق بشـدة» ،وملعرفـة رأي أفراد ع ِّينة الدراسـة حول
ؤسسـات واجلمعيـات اخلري َّيـة يف ا ُملحافظـة عىل
دور ا ُمل َّ

املسـؤولية
املؤسسـات واجلمعيـات اخلرييـة معايير
َّ
االجتامعيـة؛ لإلسـهام يف حتقيـق النمـو االقتصـادي
َّ

البيئـة ،يمكـن اسـتعراض نتائـج اجلـدول رقـم ()11

والتقـدم االجتامعـي.
ثال ًثـا :نتائـج التسـاؤل الثالث :مت َّثل هذا ال َّتسـاؤل يف

الـذي سـ ُيجيب عـن هـذا ال َّتسـاؤل على النحـو اآليت:

جدول رقم (:)11
ُؤسسات
البيانات الوصفية لرأي أفراد عينة الدراسة حول دور الم َّ
والجمعيات الخيريَّة في المُحافظة على البيئة (ن=.)320

25

تعمل ال ُمؤسَّسة على تقليص
تكاليف المياه والطاقة.

ك

%

موافق

ال أدري

%

%

ك

40

3.38 1.6 5 15.6 50

ك

ك

0.962

2

تعمل على تدوير النفايات داخل
26
ال ُمؤسَّسة.

2.93 7.2 23 32.2 103 32.2 103 17.8 57 10.6 34

1.1

4

تحرص ال ُمؤسَّسة على نظافة
27
البيئة ال ُمحيطة بها.

3.45 2.5 8 14.1 45 37.8 121 27.2 87 18.4 59

1.025

1

تدعم ال ُمؤسَّسة ال ُمبادرات
 28والمشاريع ال ُمتعلِّقة بحماية البيئة 3.24 3.4 11 17.8 57 42.8 137 23.4 75 12.5 40
وال ُمحافظة عليها.

0.998

3

2.89 8.1 26 27.2 87 42.5 136 11.9 38 10.3 33

1.058

5

تُص ِّمم ال ُمؤسَّسة المباني التابعة
 29لها وفق اشتراطات المباني
الخضراء.

128 28.7 92 14.1 45

%

ك

%

الترتيب

م

العبارة

موافق بشدة

غير موافق
غير موافق
بشدة

االنحراف
المتوسط
المعياري

المتوسط العام للمحور = 3.18
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يعكـس اجلـدول رقـم ( )11البيانـات الوصفيـة
ؤسسـات
لـرأي أفـراد ع ِّينـة الدراسـة حـول دور ا ُمل َّ

( ،)3.24وانحـراف معيـاري قـدره (.)0.998
ؤسسـة»:
«4 .تعمـل عىل تدويـر النفايات داخل ا ُمل َّ

أفـراد الع ِّينـة يف عمومهم يوافقون عىل ّ
ؤسسـات
أن ُ
للم َّ
دورا يف ا ُملحافظـة على البيئـة؛ إذ بلغ املتوسـط
اخلري َّيـة ً

حسـايب بلـغ ( ،)2.93وانحـراف معيـاري

وتبي ّ
أن
واجلمعيـات اخلري َّيـة يف ا ُملحافظة على البيئـةَّ ،

الرابعة بمتوسـط
جـاءت هذه العبـارة يف املرتبة َّ

قـدره (.)1.1
ؤسسـة املبـاين التابعـة هلـا وفـق
ُ «5 .ت ِّ
صمـم ا ُمل َّ

العـام للمحـور ( ،)3.18وحصلـت عبـارة «حتـرص
ؤسسـة على نظافـة البيئـة ا ُملحيطـة هبـا» على املرتبـة
ا ُمل َّ

اشتراطات املبـاين اخلضراء» ،حصلـت

معيـاري قـدره ( ،)1.025وبدرجـة ُمارسـة ُمرتفعـة،

حسـايب بلـغ ( ،)2.89وانحـراف معيـاري

األوىل ،بمتوسـط حسـايب بلـغ ( ،)3.45وانحـراف

وأ ّمـا املرتبـة األخرية فكانت مـن نصيب العبـارة اآلتية
ؤسسـة املبـاين التابعـة هلـا وفـق اشتراطات
« ُت ِّ
صمـم ا ُمل َّ
املبـاين اخلضراء» ،وبمتوسـط حسـايب بلـغ (،)2.89

وانحـراف معيـاري قـدره ( ،)1.06وجـاء ترتيـب
ؤسسـات واجلمعيـات
العبـارات ااخلاصـة بـدور ا ُمل َّ

هـذه العبـارة على املرتبـة األخرية بمتوسـط

قـدره (.)1.058

يعـدّ االهتمام بالبيئـة يف جوانبهـا املختلفـة مـن

األمـور املهمـة يف هـذا العصر وأصبحـت هنـاك
العديـد مـن اجلمعيـات واملؤسسـات التـي تدعـوا

إىل االهتمام بالبيئـة يف خمتلفـة أنحـاء العـامل ويالحظ

اخلري َّيـة وفـق هـذا املحـور مرتبـة كاآليت:
ؤسسـة على نظافـة البيئـة ا ُملحيطـة
«1 .حتـرص ا ُمل َّ

العربيـة السـعودية املختلفـة واشتراطات على

بمتوسـط حسـايب بلـغ ( ،)3.45وانحـراف

براجمهـا وأنشـطتها وهـذا بـدوره يعـد مـن صميـم

األويل
هبـا» :وجـاءت هـذه العبـارة يف املرتبـة َّ

معيـاري قـدره (.)1.025
ؤسسـة على تقليـص تكاليـف امليـاه
«2 .تعمـل ا ُمل َّ
والطاقـة» :حصلـت هـذه العبـارة على املرتبـة
الثَّانيـة بمتوسـط حسـايب بلـغ (،)3.38

وانحـراف معيـاري قـدره (.)0.962
ؤسسـة ا ُملبـادرات واملشـاريع ا ُمل ِّ
تعلقة
«3 .تدعـم ا ُمل َّ
بحاميةالبيئـة وا ُملحافظةعليهـا» :أتـت هـذه
العبـارة يف املرتبـة الثالثة بمتوسـط حسـايب بلغ

أن هنـاك اهتمام بالنواحـي البيئـة يف أنظمـة اململكـة
املؤسسـات واجلمعيـات اخلرييـة لالهتمام بالبيئة يف

حتقيـق املسـؤولية االجتامعيـة جتـاه املجتمـع.

تعـدّ نتائـج هـذا املحـور مقبولـة ،وقـد تراوحت

ا ُملامرسـة مـا بين متوسـطة إىل ُمنخفضـة ،وهـذا
واجتامعيـة
ؤسسـات خري َّيـة
يعـود إىل كـون هـذه ا ُمل َّ
َّ

هتتـم بالبيئـة املحيطة هبـا يف مجيـع ممارسـاهتا ،وذلك
مـن منطلـق أن الديـن اإلسلامي ُّ
حيث على احرتام

البيئـة وصوهنـا ،وذلـك رغـم جمـئ عبـاريت «تعمـل
صمم
ؤسسـات» ،و« ُت ِّ
على تدوير النفايـات داخل ا ُمل َّ
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ؤسسـة املبـاين التابعـة هلـا وفـق اشتراطات املباين
ا ُمل َّ
اخلضراء ».يف املرتبـة األخيرة وبدرحـة ُمارسـات

ضعيفة .
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ؤسسـات
حـول الشركات عـن التـي أعـدّ ت ا ُمل َّ
واجلمعيات اخلري َّية من حيـث األهداف ،إذ ربام هتتم
الرشكات بالربح عىل حسـاب البيئة ،وهذه ا ُملامرسـة

وهـذا يف نظـر الباحـث يرجـع إىل بعـد األهداف
ؤسسـات عـن هـذا االهتامم،
التـي وضعتهـا هـذه ا ُمل َّ

االجتامعيـة ،وقوانني
تتعـارض مع مبادئ املسـؤولية
َّ
االهتمام بالبيئـة وهو مـا ُت ِّ
ؤكد عليـه نظر َّية أصحاب

ؤسسـات اخلري َّية
عليهـا الباحـث ،والتي تناولـت ا ُمل َّ

مسـؤولية اجلميع بال اسـتثناء .وال ننسـى أن القاعدة
َّ

وربما ال يكـون لدهيـا نفايـات تسـتحق االهتمام
السـابقة التـي َّ
والعنايـة ،كما ّ
اطلـع
أن الدِّ راسـات َّ
واألهلية ،مل تتطرق هلذا املحور ،ومل تفرده بالدِّ راسـة،

يف حين توجـد دراسـات قريبـة منهـا ،وت َّتفـق هـذه
النتيجـة مـع مـا توصلـت إليـه دراسـة (العبـدان،

2014م) ،يف إشـارهتا إىل اهتمام الشركات بتنظيـم

خطـة للطـوارئ يف حـال حـدوث كـوارث بيئيـة،
وإسـهامها مـع اجلهـات ذات العالقـة يف ا ُملحافظـة

عىل نظافـة البيئـة؛ ألن طبيعة أعامهلا تـؤدي إىل نتائج
االجتامعية
املسـؤولية
مضرة يف البيئـة ،ومن منطلـق
َّ
َّ
عليهـا معاجلـة األرضار التـي ُتدثهـا.
املسـؤولية
وهـذه ا ُملامرسـات أساسـية يف تطبيـق
َّ
ؤسسـات واجلمعيـات كافـة،
االجتامعيـة لـدى ا ُمل َّ

دون اسـتثناء ،وحتتـاج إىل أن توضـع ضمـن أهدافها
اإلستراتيجية .وهـذه النتيجـة ت َّتفـق مـع
وخططهـا
َّ
مـا أسـفرت عنـه دراسـة (وهيبـة2011 ،م) ،يف
حين ختتلـف عما توصلـت إليه دراسـة (السـعدي،

2010م) ،التـي كان مـن نتائجهـا أن الشركات ال

االجتامعيـة
املسـؤولية
اهتاممـا عنـد ُمارسـتها
ُتـويل
ً
َّ
َّ
البيئيـة وصوهنـا مـن األرضار ،وختتلف الدِّ راسـات

املصلحـة ،التـي تـرى ّ
أن البيئـة جـزء أسـايس مـن
مكونـات ا ُملجتمـع ،وهـذا يعنـي ّ
أن ا ُملحافظـة عليها
ّ
سـباقة لل َّنظريـات والقوانين
الرشيعـة لإلسلام ّ

الوضعيـة يف اجلانـب االجتامعـي ،واالهتمام بالبيئة.
رابعـــا :نتائـــج التســـاؤل الرابـــع :مت َّثـــل هـــذا
ً

ال َّتســـاؤل يف اآليت:

ؤسســـات
مـــا األســـاليب التـــي ت َّتخذهـــا ا ُمل َّ

واصـــل مـــع أصحـــاب
واجلمعيـــات اخلري َّيـــة يف ال َّت ُ

املصلحـــة؟

أجيـب عـن هـذا ال َّتسـاؤل عبر ( )11فقـرة،

ُ
وطلـب مـن أفـراد عينـة الدراسـة االسـتجابة لتلك
الفقـرات باالسـتناد إىل مقيـاس مخايس يضـم اآليت:
«موافـق بشـدة ،موافـق ،ال أدري ،غير موافـق،

غير موافـق بشـدة» ،وملعرفـة رأي أفـراد ع ِّينـة
ؤسسـات
الدراسـة حول األسـاليب التـي ت َّتخذها ا ُمل َّ
واصـل مـع أصحـاب
واجلمعيـات اخلري َّيـة يف ال َّت ُ

املصلحـة ،يمكـن اسـتعراض نتائـج اجلـدول رقـم

( )12الـذي سـ ُيجيب عن هذا ال َّتسـاؤل على النحو
اآليت:
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جدول رقم (:)12
البيانات الوصفية لرأي أفراد عينة الدراسة حول األساليب التي تتخذها
واصل مع أصحاب المصلحة (ن = .)320
ُؤسسات والجمعيات الخيريَّة في ال َّت ُ
الم َّ

ك

%

موافق
ك

ك

%

%

ك

%

ك

%

الترتيب

م

العبارة

موافق بشدة

ال أدري

غير موافق

غير موافق
بشدة

االنحراف
المتوسط
المعياري

30

تنظم ال ُمؤسَّسة لقاءات دورية مع
أصحاب المصلحة.

47

11.6 37 38.8 124 34.1 109 14.7

31

تتواصل ال ُمؤسَّسة مع أصحاب
المصلحة عبر وسائل التَّواصُل
االجتماعي.

112

35

0.6

112

32

يتم التَّواصُل من خالل الدِّراسات
والمسوحات االستطالعية.

42

13.1

88

18.1 58 37.2 119 27.5

13

4.1

يتم التَّواصُل من خالل المقابالت مع
33
المستفيدين من الخدمات.

62

19.4

94

10.3 33 39.7 127 29.4

4

1.3

3.55

يتم التَّواصُل عبر عقد اجتماعات مع
34
الخبراء والمختصين بالعمل التنموي.

61

10.3 33 36.6 117 32.8 105 19.1

4

1.3

3.58

0.953

تتواصل ال ُمؤسَّسة مع أصحاب
المصلحة عبر الموقع اإللكتروني.

53

16.6

13.8 44 39.1 125 29.4

4

1.3

3.46

0.966

9

تحرص ال ُمؤسَّسة على االستفادة من
 36ال ُمقترحات والشكاوى المقدمة من
المستفيدين.

62

32 36.3 116 32.5 104 19.4

6

1.9

3.58

0.973

6

توجد جهة متخصصة بال ُمؤسَّسة
لدراسة نتائج التَّواصُل مع أصحاب
المصلحة.

48

70

13.8 44 41.3 132 21.9

26

8.1

3.22

1.112

11

ال ُمؤسَّسة تسعى إلى تعزيز صورتها
38
الذهنية في ال ُمجتمع.

36.3 116

97

30.3

3.1

5

1.6

3.97

0.958

1

ال ُمؤسَّسة تصدر تقارير دورية عن
األداء اإلداري والمالي بشفافية.

85

26.6

87

10.3 33 31.3 100 27.2

15

4.7

3.61

1.123

3

تهتم ال ُمؤسَّسة بقياس مستوى الرضا
40
عن خدماتها.

79

24.7

91

8.8

7

2.2

3.65

1.016

2

35

37

39

15

36.6 117

94

33

92

10.3

2

10 28.7

28 35.9 115 28.4

10

3

0.9

3.5

0.913

8

35

3.58

0.916

4

3.28

1.035

10

0.959

7
5

المتوسط العام للمحور = 3.5

ُي ِّ
وضـح اجلـدول رقـم ( )12البيانـات الوصفيـة

ؤسسـة تسـعى لتعزيـز صورهتـا
وجـاءت عبـارة «ا ُمل َّ
الذهنيـة يف ا ُملجتمـع» يف املرتبـة األوىل ،وبمتوسـط

وتبين ّ
أن أفـراد الع ِّينـة يف عموهـم يوافقـون على هذه
َّ

( ،)0.958وأ ّمـا املرتبـة األخير فكانـت مـن نصيـب
ؤسسـة لدراسـة
العبـارة «توجـد جهـة متخصصـة با ُمل َّ

لـرأي أفـراد ع ِّينـة الدراسـة حـول األسـاليب التـي
واصـل مع أصحـاب املصلحة،
ؤسسـة يف ال َّت ُ
تتخذهـا ا ُمل َّ
األسـاليب؛ إذ بلـغ املتوسـط العـام للمحـور (،)3.5

حسـايب بلـغ ( )3.97وانحـراف معيـاري قـدره
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واصـل مـع أصحـاب املصلحة» ،وبمتوسـط
نتائـج ال َّت ُ

بلـغ ( ،)3.58وانحـراف معيـاري قـدره

حسـايب بلـغ ( ،)3.2وانحـراف معيـاري قـدره

(.)0.953
ؤسسـة عىل االستفادة من ا ُملقرتحات
«6 .حترص ا ُمل َّ

( ،)1.12وجـاءت العبـارات اخلاصة باألسـاليب التي

والشـكاوى املقدمـة من املسـتفيدين» :حصلت

واصل
تتخذهـا املؤسسـات واجلمعيـات اخلرييـة يف ال َّت ُ

مـع أصحـاب املصلحـة وفـق هـذا املحـور مرتبـة كما
ييل :

359-317

هـذه العبـارة على املرتبـة السادسـة بمتوسـط
حسـايب بلـغ ( ،)3.58وانحـراف معيـاري

ؤسسـة تسـعى لتعزيـز صورهتـا الذهنيـة يف
«1 .ا ُمل َّ
األوىل
ا ُملجتمـع» :أتت هـذه العبـارة يف املرتبـة َّ

قـدره (.)0.973

واصـل مـن خلال املقابلات مـع
«7 .يتـم ال َّت ُ
املسـتفيدين مـن اخلدمـات» :جـاءت هـذه

بمتوسـط حسـايب بلـغ ( ،)3.97وانحـراف

العبارة يف املرتبة السـابعة بمتوسـط حسايب بلغ

معيـاري قـدره (.)0.958
ؤسسـة بقيـاس مسـتوى الرضـا عـن
«2 .هتتـم ا ُمل َّ

( ،)3.55وانحـراف معيـاري قـدره (.)0.959
ؤسسـة لقـاءات دوريـة مـع أصحاب
«8 .تنظـم ا ُمل َّ

خدماهتـا» :جـاءت العبـارة يف املرتبـة الثَّانيـة

املصلحـة» :أتـت هذه العبـارة يف املرتبـة الثامنة

بمتوسـط حسـايب بلـغ ( ،)3.65وانحـراف

بمتوسـط حسـايب بلـغ ( ،)3.50وانحـراف

معيـاري قـدره (.)1.016
ؤسسـة تصـدر تقاريـر دوريـة عـن األداء
«3 .ا ُمل َّ

معيـاري قـدره (.)0.913
ؤسسـة مع أصحـاب املصلحة عرب
«9 .تتواصـل ا ُمل َّ

اإلداري واملـايل بشـفافية» :حصلـت هـذه

املوقع اإللكتروين» :حصلت هـذه العبارة عىل

العبـارة على املرتيـة الثالثـة بمتوسـط حسـايب

املرتبة التاسـعة بمتوسط حسـايب بلغ (،)3.46

بلـغ ( ،)3.61وانحـراف معيـاري قـدره

وانحراف معيـاري قدره (.)0.966

( .)1.123
ؤسسـة مع أصحـاب املصلحة عرب
«4 .تتواصـل ا ُمل َّ

واصـل مـن خلال ِّ
الدراسـات
	«10.يتـم ال َّت ُ

الرابعـة بمتوسـط حسـايب بلـغ
العبـارة املرتبـة َّ

العبـارة يف املرتبـة العـارشة بمتوسـط حسـايب

واملسـوحات االسـتطالعية» :جـاءت هـذه

واصـل االجتامعـي» :تبـوأت هـذه
وسـائل ال َّت ُ
( ،)3.58وانحـراف معيـاري قـدره (.)0.916

بلـغ ( ،)3.28وانحـراف معيـاري قـدره

واملختصين بالعمـل التنمـوي» ،جـاءت هـذه

ؤسسـة لدراسـة
	«11.توجـد جهـة متخصصـة با ُمل َّ

واصـل عرب عقد اجتامعـات مع اخلرباء
«5 .يتـم ال َّت ُ

( .)1.035

واصـل مـع أصحـاب املصلحـة»:
نتائـج ال َّت ُ

العبـارة يف املرتبـة اخلامسـة بمتوسـط حسـايب
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اسـتحوذت هـذه العبـارة على املرتبـة األخرية

بمتوسـط بلـغ ( ،)3.22وانحـراف معيـاري
قـدره (.)1.112

االجتامعيـة ،ال على مسـتوى الشركات وال على
َّ
ؤسسـات اخلري َّية واألهلية ،وهنـا تربز أمهية
مسـتوى ا ُمل َّ
هـذه الدِّ راسـة يف كوهنـا الدِّ راسـة األوىل التـي تناولت
ؤسسـات يف حميـط هـذا اجلانـب.
هـذه ا ُمل َّ

تعـدّ مجيـع ال َّنتائـج املسـتخلصة مـن هـذا املحـور
منطقيـة ،كما ّ
أن درجـة ُمارسـاهتا عاليـة؛ ألن مجيـع

وهـذه النتيجـة تتفـق مـع مـا ذهبـت إليـه نظر َّيـة

أمـام ا ُملجتمـع باسـتخدام مجيـع الوسـائل ا ُملتاحـة

مـع أصحـاب املصلحـة بـكل رشائحهـم وباسـتخدام
مجيـع الوسـائل ا ُملتاحـة ،املبـارشة منهـا وغير املبارشة،

واصـل مـع مجيـع أصحـاب
اجلهـات تسـعى إىل ال َّت ُ
فع ً
ً
ـال؛ حتـى حتسـن مـن صورهتـا
املصلحـة
تواصلا ّ
سـيام أن هـذا النوع
للحصـول على الدَّ عـم املـايل ،وال َّ

واصـل يعدّ مـن أهم الوسـائل التي تسـتخدمها
مـن ال َّت ُ
ؤسسـات يف تعزيـز موقفها لدى أصحـاب املصلحة،
ا ُمل َّ

املسـؤولية
بـل هـي مـن ا ُملامرسـات املهمـة يف حتقيـق
َّ

واصل
االجتامعيـة ،ألن نتائـج تطبيق إستراتيجيات ال َّت ُ
َّ
تنعكـس على ا ُمل َّ
ؤسسـات اخلري َّيـة
نظمات عمو ًمـا ،وا ُمل َّ
واصـل مـن خلال
ً
خصوصـا ،وذلـك باسـتثناء ال َّت ُ
الدِّ راسـات واملسـوحات االسـتطالعية ،فقـد جـاءت

درجـة املامرسـة منخفضـة ،وذلـك على الرغـم مـن
ؤسسـات ،كذلك حصلت
أمهيـة هذه الوسـيلة لتلك ا ُمل َّ

عبـارة« :توجـد جهـة متخصصـة باملؤسسـة لدراسـة
واصـل مـع أصحـاب املصلحـة» ،على درجة
نتائـج ال َّت ُ
السـابقة ربما تكـون
منخفضـة ،ممـا يعنـي أن الوسـائل َّ

جمـرد وسـائل غير فاعلـة ،ويف حـال عدم وجـود جهة

واصـل واللقـاءاتّ ،
فـإن هـذا
تـدرس نتائـج هـذا ال َّت ُ

السـابقة مضيعـة للوقت.
جيعـل التعامـل مع الوسـائل َّ
وحـري بالذكـر أن الباحـث مل َّ
يطلـع عىل دراسـات
ّ

املسـؤولية
سـابقة تناولـت هـذا املحـور يف إطـار
َّ

أصحـاب املصلحـة ،فكلما كان هنـاك تواصـل ج ِّيـد
ؤسسـة وسـبل أداء براجمهـا،
كان العائـد جيـدً ا على ا ُمل َّ
وهـذا مـا تؤكـده ً
بـادل االجتامعـي،
أيضـا نظر َّيـة ال َّت ُ
ؤسسـات واجلمعيات
حيث يفترض أن تتبادل هـذه ا ُمل َّ

اخلري َّيـة املعلومـات والربامـج مـع أصحـاب املصلحة،
ؤسسـة أم خارجهـا ،وينتج
سـواء أكان ذلـك داخـل ا ُمل َّ

بـادل االجتامعـي والء وظيفي للمؤسسـة،
عن هـذا ال َّت ُ
وأداء العاملين العمـل بإتقـان ،وتقليـل التكاليـف.
ٌ
ودعم
اجتامعـي
قبـول
وعلى املسـتوى اخلارجـي ينتج
ٌ
ٌّ

ومعنـوي يسـاعد على أداء أدوارهـا؛ وكلام كانت
مـا ٌّيل
ٌّ
إستراتيجية واضحـة،
ؤسسـات اخلري َّيـة
لـدى هـذه ا ُمل َّ
َّ

و ُتناسـب كل رشحيـة ،وختتـار الوسـائل املناسـبة هلـا،
تطورهـا وتقدمها ،ومن ثـم يتحقق
انعكـس ذلك على ُّ
تعـد
املسـؤولية
الفعـال يف
االجتامعيـة التـي ّ
اإلسـهام َّ
َّ
َّ
هد ًفـا مـن أهـداف ال َّتنمية ا ُملسـتدامة.
خامســـا :نتائـــج التســـاؤل اخلامـــس :متثـــل هـــذا
ً

التســـاؤل يف اآليت:
ـؤولية
م ــا ا ُمل ِّ
عوق ــات الت ــي حت ــدّ م ــن تطبي ــق املس ـ َّ
االجتامعي ــة يف املؤسس ــات واجلمعي ــات اخلريي ــة؟
َّ
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أجي ــب ع ــن ه ــذا ال َّتس ــاؤل ع ــر ( )9فق ــرات،

عوقـــات
رأي أفـــراد ع ِّينـــة الدراســـة حـــول ا ُمل ِّ

لتلـــك الفقـــرات باالســـتناد إىل مقيـــاس مخـــايس

أوســـاط املؤسســـات واجلمعيـــات اخلرييـــة ،يمكـــن

ُ
وطلـــب مـــن أفـــراد عينـــة الدراســـة االســـتجابة

االجتامعيـــة يف
املســـؤولية
التـــي حتـــدّ مـــن تطبيـــق
َّ
َّ
اســـتعراض نتائـــج اجلـــدول رقـــم ( )13الـــذي

يضـــم اآليت« :موافـــق بشـــدة ،موافـــق ،ال أدري،

ســـ ُيجيب عـــن هـــذا ال َّتســـاؤل عـــى النحـــو اآليت:

غـــر موافق،غـــر موافـــق بشـــدة» ،وملعرفـــة

جدول رقم (:)13
البيانات الوصفية لرأي أفراد عينة الدراسة حول المُعوِّ قات
التي تح ّد من نطبيق المسؤوليَّة االجتماعيَّة (ن=.)320

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

الترتيب

م

العبارة

موافق بشدة

موافق

ال أدري

غير موافق
غير موافق
بشدة

االنحراف
المتوسط
المعياري

41

عدم وجود خطة استراتيجيَّة
للمسؤوليَّة االجتماعيَّة بال ُمؤسَّسة.

4.4 14 14.7 47 37.8 121 25.9 83 17.2 55

3.37

1.066

9

42

قلة المخصصات المالية لبرامج
المسؤوليَّة االجتماعيَّة في موازنة
ال ُمؤسَّسة.

2.8 9

3.65

1.049

5

43

عدم اقتناع أصحاب ال ُمؤسَّسات
بأهمية المسؤوليَّة االجتماعيَّة.

4.1 13 13.4 43 37.8 121 26.6 85 18.1 58

3.41

1.059

8

1.3 4

3.55

0.978

7

0.6 2 11.3 36 36.3 116 27.2 87 24.7 79

3.64

0.995

6

7.5 24 38.8 124 26.9 86 25.9 83

0.9 3

3.69

0.97

3

عدم إشراك العاملين وأفراد ال ُمجتمع
47
في تحديد نشاطات المسؤوليَّة
االجتماعيَّة.

9.1 29 35.3 113 26.9 86 26.9 86

1.9 6

3.68

1.026

4

التداخل بين مفهوم العمل الخيري
48
والمسؤوليَّة االجتماعيَّة في ال ُمؤسَّسة.

7.5 24 32.5 104 25.9 83 32.2 103

1.9 6

3.79

1.037

2

6.6 21 25.6 82 34.4 110 31.3 100

2.2 7

3.86

1.006

1

عدم وجود معايير واضحة لتقويم
44
المسؤوليَّة االجتماعيَّة بال ُمؤسَّسات.
45
46

49

قلة الكوادر المتخصصة في مجال
المسؤوليَّة االجتماعيَّة
نُدرة الدِّراسات العلمية ال ُمتعلِّقة
بالمسؤوليَّة االجتماعيَّة لل ُمؤسَّسات
الخيريَّة.

توجد بعض القيود من ال ُمؤسَّسات
الحكومية على تقديم الخدمات
االجتماعيَّة.

9.7 31 32.5 104 29.7 95 25.3 81

32 42.5 136 24.7 79 21.6 69

المتوسط العام للمحور = 3.62

353

10

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية ( ،)ISSN: 1658- 7006اجمللد ( ،)5العدد ( ،)2جامعة احلدود الشمالية (1441هـ 2020 /م)

يعكـس اجلـدول رقـم ( )13البيانـات الوصفيـة
عوقـات التـي حتدّ
لـرأي أفـراد ع ِّينـة الدراسـة حـول ا ُمل ِّ

العبـارة يف املرتبـة الثالثة بمتوسـط حسـايب بلغ

وتبي ّ
أن أفـراد الع ِّينة يف عمومهم
واجلمعيـات اخلرييةَّ ،
عوقـات؛ إذ بلـغ املتوسـط العام
يوافقـون على تلـك ا ُمل ِّ

االجتامعيـة»:
املسـؤولية
حتديـد نشـاطات
َّ
َّ

االجتامعية يف أوسـاط املؤسسـات
املسـؤولية
من تطبيق
َّ
َّ

للمحـور ( ،)3.62وجـاءت عبـارة «توجـد بعـض
ؤسسـات احلكومية عىل تقديـم اخلدمات
القيـود مـن ا ُمل َّ
االجتامعيـة» يف املرتبـة األوىل بمتوسـط حسـايب بلـغ
َّ

( )3.86وانحـراف معيـاري قـدره ( ،)1.01أ ّمـا
املرتبـة األخيرة فكانـت مـن نصيـب العبـارة االتيـة:

االجتامعية
للمسـؤولية
إستراتيجية
«عـدم وجود خطة
َّ
َّ
َّ
ؤسسـة» بمتوسـط حسـايب بلغ ( ،)3.37وانحراف
با ُمل َّ

معيـاري قـدره ( ،)1.06وجـاء ترتيـب العبـارت
حتـد مـن تطبيـق املسـؤولية
عوقـات التـي ّ
اخلاصـة با ُمل ِّ
االجتامعيـة وفـق هـذا املحـور مرتبـة كاآليت:
َّ
ؤسسـات احلكومية
«1 .توجد بعـض القيود من ا ُمل َّ
االجتامعيـة» :جـاءت
على تقديـم اخلدمـات
َّ
األوىل بمتوسـط حسـايب
هـذه العبارة يف املرتبة َّ
حسـايب بلـغ ( ،)3.86وانحـراف معيـاري

قـدره (.)1.006

«2 .التداخـل بين مفهـوم العمـل اخليري
ؤسسـة» :حصلت
واملسـؤولية
االجتامعية يف ا ُمل َّ
َّ
َّ
هـذه العبـارة على املرتبـة الثَّانيـة بمتوسـط
حسـايب بلـغ ( ،)3.79وانحـراف معيـاري

قـدره (.)1.037

باملسـؤولية
ُ «3 .نـدرة الدِّ راسـات العلميـة ا ُملتع ِّلقة
َّ
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ؤسسـات اخلري َّيـة» :أتـت هذه
االجتامعيـة ُ
للم َّ
َّ

( ،)3.69وانحـراف معيـاري قـدره (.)0.97
«4 .عـدم إرشاك العاملين وأفـراد ا ُملجتمـع يف
الرابعـة
حصلـت هـذه العبـارة على املرتبـة َّ

بمتوسـط حسـايب بلـغ ( ،)3.68وانحـراف
معيـاري قـدره (.)1.026

املسـؤولية
«5 .قلـة املخصصـات املاليـة لربامـج
َّ
ؤسسـة» :جـاءت هذه
االجتامعيـة يف موازنـة ا ُمل َّ
َّ
العبـارة يف املرتبـة اخلامسـة بمتوسـط حسـايب
بلـغ ( ،)3.65وانحـراف معيـاري قـدره

(.)1.049

املسـؤولية
«6 .قلـة الكـوادر املتخصصـة يف جمـال
َّ
االجتامعيـة» :أتـت هـذه العبـارة يف املرتبـة
َّ

السادسـة بمتوسـط حسـايب بلـغ (،)3.64
وانحـراف معيـاري قـدره (.)0.995

املسـؤولية
«7 .عدم وجـود معايري واضحة لتقويم
َّ
ؤسسـات» :حصلـت هـذه
االجتامعيـة يف ا ُمل َّ
َّ
العبـارة على املرتبة السـابعة بمتوسـط حسـايب
بلـغ ( ،)3.55وانحـراف معيـاري قـدره

(.)0.978

ؤسسـات بأمهيـة
«8 .عـدم اقتنـاع أصحـاب ا ُمل َّ
االجتامعية» :جاءت هـذه العبارة يف
املسـؤولية
َّ
َّ

املرتبة الثامنة بمتوسـط حسـايب بلـغ (،)3.41
وانحـراف معيـاري قـدره (.)1.059
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للمسـؤولية
إستراتيجية
«9 .عـدم وجـود خطـة
َّ
َّ
ؤسسـة» :أتـت هـذه العبـارة يف
االجتامعيـة با ُمل َّ
َّ
املرتبة األخرية بمتوسـط حسـايب بلغ (،)3.37
وانحـراف معيـاري قـدره (.)1.066
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2016م) ،و (الصالـح2012 ،م) ،وكلهـا أشـارت إىل
ؤسسـات احلكوميـة على
وجـود بعـض القيـود مـن ا ُمل َّ
واالجتامعيـة
ؤسسـات اخلري َّيـة
تقديـم الشركات أو ا ُمل َّ
َّ
االجتامعيـة ،وكانت أبـرز هـذه املعوقات يف
اخلدمـات
َّ

ناقـش هـذا املحـور عـد ًدا مـن املعوقـات التـي

هـذا السـياق ،وذلـك يف ظـل غيـاب الدِّ راسـات التي
ُت ِّـدد األولويات.

ثقافـة املسـؤولية االجتامعيـة ،لـدى معظـم أصحـاب

املسـؤولية
السـابقة التـي تناولـت
عنـه الدِّ راسـات َّ
َّ
ؤسسـات
االجتامعيـة ،على مسـتوى الشركات وا ُمل َّ
َّ

حتـد مـن تطبيـق املسـؤولية االجتامعيـة يف املؤسسـات
واجلمعيـات اخلرييـة حيـث يسـهم ضعـف مسـتوى

القـرار يف املؤسسـات واجلمعيـات اخلرييـة ،يف إعاقـة

تنفيـذ عديـد مـن الربامـج ،أو عـدم حتقيـق غريهـا
لألهـداف املنشـودة منهـا ،وخيلـق يف الوقـت نفسـه
فجـوة بين توجهـات ومقاصد تلـك الربامـج والنتائج

املتحققـة منهـا ،والتداخـل بين مفهوم العمـل اخلريي
واملسـؤولية االجتامعيـة ونـدة الدراسـات املتعلقـة هبـا
إىل جانـب غيـاب التخطيـط اإلستراتيجي ألعمال

املسـؤولية االجتامعيـة .وملـا للمسـؤولية االجتامعيـة

مـن آثـار اقتصاديـة واجتامعيـة وتنموية على القطاعني
العـام واخلـاص يف أي بلـد يف العـامل ال بـد مـن العمـل

على حـل هـذه املعوقـات

تعـدّ مجيـع هـذه ال َّنتائـج منطقيـة؛ إذ جـاءت هذه

عوقـات بدرجـات عاليـة ،ما عدا عبـارة «عدم وجود
ا ُمل ِّ
ؤسسـة»،
للمسـؤولية
خطـة إستراتيجية
االجتامعية با ُمل َّ
َّ
َّ
فقـد جـاءت بدرجة منخفضـة ،وت َّتفق هـذه النتيجة مع

وت َّتفـق هـذه ال َّنتائـج الكميـة مـع مـا أسـفرت

اخلري َّيـة.

توصيات:

همة
املسـؤولية
تعـد
االجتامعيـة إحـدى األدوات ا ُمل َّ
َّ
َّ
يف حتقيـق ال َّتنميـة ا ُملسـتدامة ،واملؤسسـات واجلمعيات
اخلرييـة هـي الدعامـة األساسـية يف حتقيـق ذلـك،
ونجاحهـا يف القيـام بدورهـا يف املسـؤولية االجتامعيـة

يمثـل املنطلـق اإلستراتيجي ألنشـطة العديـد مـن
املنظمات يف املجتمعـات احلديثـة حيـث أصبـح توجيه
املؤسسـات واجلمعيـات اخلرييـة نحـو خدمـة املجتمع

هاجسـا مثلـه مثل املنافسـة على العملاء ،ومن خالل
ً
مـا توصلـت إليـه الدراسـة مـن نتائـج فقـد خرجـت

بالتوصيـات اآلتيـة-:

1 .العمل عىل تفعيل دور املؤسسات واجلمعيات

أغلـب مـا توصلـت إليه الدِّ راسـات السـابقة كدراسـة

اخلريية يف حتقيق املسؤولية االجتامعية ،وذلك

من خالل التزمها بثالث مبادئ هي :االحرتام

كل مـن( :الغرفـة التجاريـة بالريـاض2016 ،م) ،و

واملسؤولية جتاه العاملني وأفراد املجتمع ،دعم

(العبـدان2014 ،م) ،و(مؤسسـة امللك خالـد اخلري َّية،
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املجتمع ومساندته ،محاية البيئة ،ونرش الوعي

البيئـة .سـواء من حيـث االلتزام بتوافـق املنتج

التواصل االجتامعي بثقافة املسؤولية االجتامعية

أو مـن حيـث املبـادرة بتقديـم مـا خيـدم البيئـة

من خالل أجهزة اإلعالم املختلفة ،ووسائل

وتعزيزها ،وذلك بوضع برامج توعوية هلا

الـذي تقدمـه الرشكـة للمجتمـع مـع البيئـة

وحيسـن مـن الظـروف البيئيـة يف املجتمـع،

تتناوهلا من حيث مفهومها ،وأمهيتها يف حتقيق
ال َّتنمية ا ُملستدامة.

4 .يتضمـــن مفهـــوم املســـؤولية االجتامعيـــة

للمؤسســـات واجلمعيـــات اخلرييـــة يف

وجـــود عالقـــات ووســـائل اتصـــال مـــع

2 .أكـــدت نتائـــج الدراســـة الـــدور الكبـــر
التنميـــة االقتصاديـــة يف املجتمـــع وعليـــه

ت ــويص الدراس ــة بتفعي ــل ه ــذا ال ــدور ع ــن
طريـــق إجيـــاد ودعـــم برامـــج اجتامعيـــة،

اقتصاديـــة ،وثقافيـــة مســـتدامة مســـتقاة

مـــن االحتياجـــات واألوليـــات الوطنيـــة،
واالســـتثامر يف املـــوارد البرشيـــة وخلـــق

فـــرص عمـــل وإجيـــاد بيئـــة صحيـــة آمنـــة،
وح ــل املش ــكالت االجتامعي ــة يف الب ــاد م ــن

خ ــال تفعي ــل مفه ــوم املس ــؤولية املجتمعي ــة

يف املؤسســـات واجلمعيـــات اخلرييـــة.

ومعاجلـة املشـاكل البيئيـة املختلفـة.

للمؤسســـات واجلمعيـــات اخلرييـــة رضورة
أصحـــاب املصلحـــة هبـــا واملجتمـــع بشـــكل

عـــام ،وعليـــه تـــويص الدراســـة بـــرورة
دمـــج املســـؤولية االجتامعيـــة يف رســـالة
ورؤيـــة وفلســـفة املؤسســـات واجلمعيـــات
اخلرييـــة ،وكذلـــك تقويـــة العالقـــات

مـــع أصحـــاب املصلحـــة مـــن خـــال
اإلجابـــة عـــن التســـاؤالت التـــي تشـــغلهم،

واالس ــتمرار يف احل ــوار م ــع كاف ــة األط ــراف

املعنيـــة يف املجتمـــع.

5 .أك ــدت نتائ ــج الدراس ــة وج ــود العدي ــد م ــن

3 .حيث عكسـت نتائج الدراسـة ما للمؤسسـات

املعوقـــات التـــي تواجـــه دور املؤسســـات

البيئـة ،وعليه تـويص برضورة إلـزام الرشكات

االجتامعي ــة ،وعلي ــه ت ــويص الدراس ــة بإزال ــة

واجلمعيـات اخلرييـة مـن دور يف املحافظـة عىل

بالقوانين املختلفـة خاصـة يف مـا يتعلـق
باحلفـاظ على البيئـة ،واهتمام هبمـوم املجتمع
والبيئـة اهتام ًمـا كاف ًيـا ،واألخـذ بعين االعتبار
ثالثيـة أضلاع التنميـة املسـتدامة وهـي النمو

االقتصـادي والتقـدم االجتامعـي ،ومحايـة
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واجلمعيـــات اخلرييـــة يف املســـؤولية

تلـــك املعوقـــات مـــن خـــال العمـــل عـــى
ن ــر املس ــؤولية االجتامعي ــة لدهي ــا ،والعم ــل

ع ــى إجي ــاد أط ــر عم ــل جذاب ــة للمس ــؤولية
االجتامعيـــة للـــركات ،وحتفيـــز الـــركات

للقيـــام بمســـؤوليتها االجتامعيـــة لتشـــمل
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مس ــؤوليتها جت ــاه أف ــراد املجتم ــع املتعامل ــن

معهـــا ،والعمـــل إجيـــاد فـــرص عمـــل
للشـــباب الســـتيعاب مشـــكلة البطالـــة،
وأن تصبـــح املســـؤولية املجتمعيـــة مأثـــرة يف

املجتم ــع ويف التنيم ــة املس ــتدامة م ــن خ ــال
أخذهـــا شـــكال تنظيميـــ ًا ومؤسســـ ًيا لـــه

خطـــة وأهـــداف حمـــددة.
املصادر واملراجـــــــــع:
ً
أول /املصادر واملراجع العربية:

أمحــد ،عمــر عبــد اجلبــار حممــد2000( .م) .نظريــات اجتامعيــة
معــارصة .ط ،1 .اخلرطــوم :مطابــع جامعــه اخلرطــوم.
بــدري ،أمــرة يوســف بابكــر2016( .م) .املســؤولية
االجتامعيــة حتليــل مضمــون معــريف ،الريــاض :الشــبكة
الســعودية للمســؤولية االجتامعيــة.

الربيثــن ،عبــد العزيــز عبــد اهلل2014( .م) .معجــم
املصطلحــات االجتامعيــة .ط ،1 .الريــاض :مؤسســة
امللــك خالــد اخلرييــة.
حجــازي ،حممــد فــؤاد1980( .م) .النظريــات االجتامعيــة .ط.
، ،1القاهــرة :مكتبــة وهبــة.
حجــازي ،مصطفــى2012( .م) .نحــو سياســة اجتامعيــة
خليجيــة لــأرسة مــن الرعايــة إىل التمكــن .ط،1 .
البحريــن :املكتــب التنفيــذي ملجلــس وزراء الشــؤون
االجتامعيــة لــدول جملــس التعــاون.
احلســن ،احســان حممــد2005( .م) .النظريــات االجتامعيــة
املتقدمــة :دراســة حتليليــه يف النظريــات االجتامعيــة
املعارصة،عــان :دار وائــل.
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أثر سياسات الحوكمة على النمو االقتصادي:
دراسة تحليلية من منظور إقليمي في الدول النامية
سلطان عقال المرشد (*)
جامعة الحدود الشمالية

(قدم للنشر يف 1440/ 3/ 5هـ  ،وقبل للنشر يف 1440/9/16هـ)
ملخ ــص البح ــث :تس ــعى ه ــذه الدراس ــة إىل التع ــرف ع ــى طبيع ــة العالق ــة ب ــن احلوكم ــة ومس ــتوى النم ــو االقتص ــادي يف ال ــدول النامي ــة .وق ــد اعتم ــدت
الدراس ــة ع ــى م ــؤرشات احلوكم ــة املقرتح ــة م ــن قب ــل البن ــك ال ــدويل (الس ــيطرة ع ــى الفس ــاد ،فعالي ــة احلكوم ــة ،االس ــتقرار الس ــيايس ،س ــيادة القان ــون،
ج ــودة الترشي ــع ،إب ــداء ال ــرأي واملس ــاءلة) ،بإس ــتخدام بيان ــات السالس ــل الزمني ــة املقطعي ــة ( )Panel Dataالت ــي ت ــم تطبيقه ــا ع ــى عين ــة تتك ــون م ــن
 100دول ــة نامي ــة خ ــال الف ــرة 2016 - 2002م .ويف املرحل ــة األوىل عم ــدت الدراس ــة إىل اختب ــار النم ــوذج ع ــى العين ــة اإلمجالي ــة لل ــدول النامي ــة ،حي ــث
أظهـــرت النتائـــج التأثـــر الواضـــح لـــكل مـــؤرشات احلوكمـــة عـــى النمـــو االقتصـــادي ،وبينـــت النتائـــج األمهيـــة النســـبية ملـــؤرشات فعاليـــة احلكومـــة،
وحمارب ــة الفس ــاد ،وج ــودة الترشيع ــات التنظيمي ــة وتطبيقاهت ــا مقارن ــة بم ــؤرشات االس ــتقرار الس ــيايس وع ــدم اللج ــوء إىل العن ــف وس ــيادة القان ــون وإب ــداء
ال ــرأي واملس ــاءلة .ويف مرحل ــة ثاني ــة ت ــم اختب ــار النم ــوذج ع ــى عين ــات متث ــل جمموع ــات إقليمي ــة حس ــب تصنيف ــات البن ــك ال ــدويل ذات العالق ــة بالتنمي ــة
والنم ــو واالقتص ــادي .وق ــد أظه ــرت النتائ ــج أمهي ــة م ــؤرشي حمارب ــة الفس ــاد وكف ــاءة احلكوم ــة لرف ــع مس ــتوى النمواالقتص ــادي يف ال ــدول اإلفريقي ــة ودول
ش ــال إفريقي ــا وال ــرق األوس ــط وال ــدول األس ــيوية ع ــى ح ــد س ــواء .أم ــا في ــا خي ــص دول أمري ــكا الالتيني ــة ،فق ــد أظه ــرت النتائ ــج أن مس ــألة إب ــداء
ال ــرأي واملس ــاءلة وفاعلي ــة احلكوم ــة تعت ــر م ــن األولوي ــات الت ــي م ــن ش ــأهنا دع ــم مس ــارات التنمي ــة ورف ــع مس ــتوى النم ــو االقتص ــادي.
كلامت مفتاحية :النمو االقتصادي ،احلوكمة ،الدول النامية ،السالسل الزمنية املقطعية.
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Abstract: This study seeks to identify the interrelationship between governance and the level of economic growth in developing countries. The study used indicators of good
governance adopted by the World Bank (control of corruption, government effectiveness, political stability and absence of violence, role of law regulatory quality, voice and
accountability). Panel data covering 100 developing countries during the period 2002-2016 were analyzed. At the first stage of analysis, the model has been applied to the whole
sample of developing countries, and the results showed the relative importance of the indicators of government effectiveness, control of corruption, regulatory quality, compared
with the indicators of political stability and absence of violence, the role of law, and voice and accountability. In the second stage, the model was tested on samples of countries
representing regional groups— according to World Bank classification. The results of the second test highlighted the importance of the control of corruption and government
effectiveness to economic growth in regional groups of Africa, North Africa, the Middle East, and Asian counties. While the same test showed the strong link between indictors
of voice and accountability and control of corruption are important for the economic growth in Latin American countries.
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مقدمة:

الــدور الكبــر الــذي تلعبــه املؤسســات الرســمية يف

تعتــر احلوكمــة املحــرك األســايس للفاعليــة

إدارة التنميــة االقتصاديــة إال أن الرتكيــز عــى فعاليــة

الوطنــي للمنافســة والنمــو نحــو حتقيــق تنميــة

مــن اإلهتــام خاصــة فيــا يتعلــق بتطبيقــات احلكــم

والكفــاءة يف إدارة التنميــة وتعزيــز قــدرة اإلقتصــاد

إقتصاديــة متوازنــة ومســتدامة .واحلوكمــة هــي

الوســيلة الناجعــة للحكومــات ملامرســة ســلطاهتا عــى
الوجــه األمثــل وحتســن أدائهــا بالتخطيــط الســليم

وإتاحــة الفرصــة للجميــع للمشــاركة يف صنــع

القــرار يف إطــار جمموعــة مــن القوانــن واألنظمــة
واالجــراءات التــي هتــدف إىل حتقيــق اجلــودة وتطويــر

األداء مــن خــال رســم وتنفيــذ إســراتيجيات فعالــة

تســاعد يف حتقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة التــي
تلبــي احتياجــات املواطنــن مــن خــال منظومــة
متكاملــة مــن العالقــات والنشــاطات التــي تعكــس

تفاعــل الســلطات مــع حميطهــا الداخــي واخلارجــي
بطريقــة متكنهــا مــن أداء دورهــا املنشــود يف التنميــة

الوطنيــة الشــاملة.

احلكومــة وجــودة أدائهــا مل ينــل النصيــب املطلــوب

الرشــيد مقارنــة باالهتــام الــذي توليــه الكثــر

مــن الدراســات ملفهــوم حوكمــة الــركات .
ويعــدّ حتســن احلوكمــة يف القطــاع احلكومــي أمــر ًا

حيويــ ًا لدفــع جهــود التنميــة والتوســع يف النشــاط

االقتصــادي وزيــادة النمــو يف الدخــل الوطنــي،
الــذي ينعكــس إجيابــا عــى دخــل الفــرد ومســتوى

الرفاهيــة االقتصاديــة .وهــذا يســتلزم جهــود ًا كبــرة

لوضــع اإلســراتيجيات الرضوريــة لتفعيــل تطبيقــات
احلوكمــة ،لرفــع مســتوى الفاعليــة والكفــاءة يف األداء

احلكومــي.

تناولــت العديــد مــن الدراســات العالقــة بــن

احلوكمــة وبــن جمموعــة مــن املتغــرات االقتصاديــة
يــأيت يف مقدمتهــا متغــر التنميــة االقتصاديــة .وتعتــر

لقــد تزايــدت يف اآلونــة األخــرة أمهيــة

هــذه الدراســة ذات أمهيــة كــرى باعتبــار أن العديــد

القطــاع احلكومــي مــع التحــول الكبــر يف مفهــوم

وذلــك لرفــع نســبة النمــو االقتصــادي .وتشــر

الدراســات اخلاصــة بتحليــل تطبيقــات احلوكمــة يف

العالقــة بــن احلاكــم واملحكــوم ،ومــع تنامــي الــدور

الــذي تلعبــه منظــات املجتمــع املــدين يف الرقابــة

عــى أعــال احلكومــة ،وجــودة اخلدمــات العامــة يف
إطــار تعزيــز املفاهيــم والقيــم املتعلقــة بالشــفافية
واملســاءلة وســيادة القانــون ،واملشــاركة الشــعبية يف

توجيــه السياســات وصنــع القــرارات .وبالرغــم مــن

مــن الــدول عملــت عــى االلتــزام بمعايــر احلوكمــة
معظــم أدبيــات البحــث املهتمــة بظاهــرة احلوكمــة
إىل دور االســتقرار الســيايس وكفــاءة احلكومــات،
وبصفــة عامــة االلتــزام بمبــادىء احلكــم الرشــيد يف

رفــع مســتوى النمــو االقتصــادي .ومــن هــذا املنطلــق

تســعى هــذه الدراســة إىل تقليــص الفجــوة يف اجتاهات

البحــث يف هــذا اجلانــب يف الــدول الناميــة ،مــن
362

سلطان عقال املرشد :أثر سياسات احلوكمة على النمو االقتصادي :دراسة حتليلية من منظور إقليمي يف الدول النامية

383-361

خــال التعــرف عــى أثــر تطبيــق أســاليب احلوكمــة

البحــث ،باإلضافــة إىل املقدمــة عــى أربعــة حمــاور

بوجــه عــام ،والنمــو االقتصــادي بوجــه خــاص.

للنمــو االقتصــادي واحلوكمــة ،يف حــن اهتــم املحــور

الرشــيدة يف النهــوض بمســتوى التنميــة االقتصاديــة
مشكلة الدراسة:

رئيســة .تنــاول املحــور األول اإلطــار املفاهيمــي

الثــاين بأدبيــات البحــث والدراســات الســابقة،

يعــد موضــوع النمــو االقتصــادي مــن أهــم

وجــاءت الدراســة التطبيقيــة يف املحــور الثالــث .وقــد

وصانعــي السياســات العامــة ،ملــا لــه مــن أثــر كبــر

لتحليــل نوعيــة العالقــة بــن معايــر احلوكمــة مــن

املواضيــع التــي تشــغل بــال املحللــن االقتصاديــن،

عــى تطــور ورفاهيــة املجتمعــات .وبنــا ًءا عــى مــا
تقــدم تتمثــل مشــكلة الدراســة يف حماولــة التعــرف

عــى مســامهة االلتــزام بتطبيــق معايــر احلوكمــة يف

اعتمــدت عــى تطبيق نمــوذج البانــل )(Panel Model

جهــة والنمــو االقتصــادي مــن جهــة أخــرى ،وأخــرا

تضمــن املحــور اخلامــس اخلامتــة والتوصيــات.
اإلطار املفاهيمي للنمو االقتصادي واحلوكمة
النمو االقتصادي وحمدداته:

الــدول الناميــة يف رفــع نســب النمــو االقتصــادي.

وحتــاول هــذه الدراســة مــن هــذا املنطلــق اإلجابــة

عــن الســؤال التــايل :مــا مــدى أثــر تطبيــق معايــر
احلوكمــة عــى النمــو االقتصــادي يف الــدول الناميــة ؟
منهجية الدراسة :

يعــرف النمــو االقتصــادي بأنــه الزيــادة يف كميــة

الســلع واخلدمــات التــي ينتجهــا اقتصــاد معــن.
ويمكــن تعريفــه كذلــك بأنــه ذلــك التغيــر اإلجيايب يف
مســتوى إنتــاج الســلع واخلدمــات بدولــة مــا يف فــرة

اســتخدمت هــذه الدراســة منهــج األســاليب

معينــة مــن الزمــن .وتتصــف هــذه الزيــادة يف اإلنتــاج

الزمنيــة املقطعيــة والتــي تســمى كذلــك (بنــاذج البانل)

االســتمرارية متيــز النمــو عــن التوســع االقتصــادي

القياســية ،وبصفــة خاصــة نــاذج بيانــات السالســل
إلبــراز تأثــر تطبيــق معايــر احلوكمــة املعتمــدة مــن
طــرف البنــك الــدويل (الســيطرة عــى الفســاد ،فعاليــة

احلكومــة ،االســتقرار الســيايس ،ســيادة القانــون،
جــودة الترشيــع ،إبــداء الــرأي واملســاءلة) ،عــى النمــو

االقتصــادي يف عينــة تتكــون مــن  100دولــة ناميــة
خــال الفــرة املمتــدة بــن  2016-2002م.
حماور الدراسة :

لإلجابــة عــن مشــكلة الدراســة اشــتمل هــذا

باالســتمرارية لفــرة طويلــة مــن الزمــن ،وهــذه
الــذى يمثــل زيــادة اإلنتــاج لفــرة قصــرة نســبيا.
ويتــم قيــاس النمــو االقتصــادي باســتخدام النســبة

املئويــة لنمــو الناتــج املحــي اإلمجــايل  ،GDPوتقــارن
النســبة يف ســنة معينــة بســابقتها .كــا يمكــن قيــاس

النمــو االقتصــادي عــن طريــق نســبة الزيــادة يف
حصــة الفــرد يف اإلنتــاج(Per capita GDP) .

ويــرى عــامل االقتصــاد ) (Kuznets, 1955أن

النمــو االقتصــادي يمثــل ارتفاع ـ ًا طويــل األجــل يف
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إمكانيــات العــرض للبضائــع االقتصاديــة املتنوعــة

التدريــب والتأهيــل إىل احلــد الــذي يزيــد مــن نســبة
القــوى الفاعلـ ِ
ـة اقتصاد ًّيــا .ويرتبــط النمــو االقتصادي
كذلــك بعوامــل أخــرى إنســانية وهيكليــة وثقافيــة

واأليديولوجيــة املحيطــة .وبصفــة عامــة يمثــل

واملشــاركة املجتمعيــة ،وفاعليــة املجتمــع املــدين،

بشــكل متزايــد ،والتــي تعتمــد بشــكل كبــر عــى

التنامــي املطــرد يف التقنيــات املتقدمــة والقــدرة

عــى التكيــف املســتمر مــع املتطلبــات املؤسســية
النمــو االقتصــادي مرحلــة حتــول يف االقتصــاد

تعكــس زيــادة تدرجييــة مطــردة يف اإلنتــاج أو

الرفاهيــة (غانيــة 2016 ،م) .وحســب ((Joseph

 Schumpeterفــإن النمــو االقتصــادي هــو نتيجــة

مثــل :طريقــة احلكــم واإلدارة  ،وكفــاءة األداء ،
و مســتوى التعليــم والبحــث والتطويــر ،والبنيــة

التحتيــة ،والصحــة واخلدمــات.
مفهوم احلوكمة ومعايريها :

بالرغــم مــن عــدم وجــود تعريــف حمــدد

متالزمــة للنمــو الســكاين وكذلــك نمــو اإلدخــار
(عجيمــة والليثــي2004 ،م ،ص  .) 91 :وبصفـ ٍ
ـة أدق

بأهنــا الطريقــة التــي تتبعهــا الســلطة إلدارة املــوارد

الدخــل الوطنــي مــع كل مــا حيققــه مــن ارتفــاع يف

التنميــة املســتدامة .ومــن هــذا التعريــف يتضــح أن

فإنــه يمكــن تعريــف النُّمــو بأنــه الزيــادة يف إمجــايل

نصيــب الفــرد مــن الدخــل احلقيقــي.

وتــرى النظريــة االقتصاديــة أن النمــو االقتصــادي

مرتبــط بعوامــل كثــرة ،لعــل من أمههــا العمــل ورأس
املــال احلقيقــي والتقــدم التكنولوجــي .فعنــر العمل

يشــمل القــدرات املاديــة والثقافيــة التــي يمكــن

لإلنســان اســتخدامها يف إنتــاج الســلع واخلدمــات.
أمــا عنــر رأس املــال احلقيقــي فهــو يشــمل جمموعــة
االســتثامرات التــي تســتعمل يف عمليــة اإلنتــاج يف

وقــت معــن ،ويف هــذا املجــال يشــر مفهــوم التقــدم
التقنــي إىل االســتخدام األمثــل لعوامــل اإلنتــاج يف

العمليــة اإلنتاجيــة مــن خــال االخــراع أو االبتــكار.

فــرأس املــال املــادي والبــري يؤثــر بشــكل إجيــايب

عــى اإلنتاجيــة وتنميــة القــوى العاملــة مــن حيــث

وشــامل للحوكمــة إال أنــه يمكــن ببســاطة تعريفهــا
االجتامعيــة واالقتصاديــة للدولــة مــن أجــل حتقيــق
مصطلــح احلوكمــة يرتبــط ارتباطــ ًا مبــارش ًا بــإدارة

عمليــة التنميــة يف القطاعــن العــام واخلــاص .كــا أن

يتســع ليشــمل قــدرة القطــاع العــام
هــذا التعريــف
ُ
ٍ
إطــار عــا ٍم إلدارة التنميــة وتســيري األعــال
يف خلــق
ٍ
ٍ
ورشــيدة ،بــا يف ذلــك الشــفافية
فعالــة
بأســاليب
َ
واملســاءلة يف األداء االقتصادي واملــايل (World Bank,

) .1991وبصفــة عامــة يتعلــق مفهــوم احلوكمــة بالبيئة

املؤسســاتية التــي يتفاعــل فيهــا املواطنــون فيــا بينهــم
ومــع اجلهــات احلكوميــة واملســؤولني.

ولقــد اهتمــت العديــد مــن املنظــات مثــل برنامــج

األمــم املتحــدة اإلنامئــي وكذلــك البنــك الــدويل

بموضــوع احلكــم الرشــيد؛ حيــث تــم ربطــه بعمليــة
صنــع القــرارات الرشــيدة ،وبصفــة عامــة تشــتمل
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احلوكمــة عــى القيــم والسياســات واملؤسســات التــي

االنتخــاب ونســبة النســاء املنتخبــات يف الربملــان .أمــا

واالقتصاديــة واالجتامعيــة .وبحســب أدبيــات

عــى أســاس اســتقصاء آراء عينــة مــن اخلــراء الدوليني

متكــن املجتمعــات مــن إدارة شــؤوهنا السياســية
برنامــج األمــم املتحــدة اإلنامئــي فــإن احلكــم الرشــيد
والديمقراطــي يتميــز بمبــادىء املشــاركة والشــفافية

والكفــاءة والفعاليــة واالســتجابة واملســاءلة والعدالــة

والشــمولية وحكــم القانــون ) . (UNDP, 1998ويف
هــذا اإلطــار تؤكــد تعريفــات البنــك الــدويل عــى

وجــود أبعــاد عديــدة للحوكمــة تتمثــل أساســا يف

إدارة القطــاع العــام والشــؤون املاليــة واملحاســبية
واإلطــار القانــوين للتنميــة والشــفافية.

وعــى وجــه التحديــد حيتــوى مفهــوم احلكــم

الرشــيد عــى مــؤرشات إلبــداء الــرأي واملســاءلة،

واالســتقرار الســيايس وعــدم اللجــوء إىل العنــف
وفعاليــة احلكومــة واجلــودة التنظيميــة وســيادة القانون

والســيطرة عــى الفســاد ،وبالتــايل فــإن احلكــم الرشــيد

يضــم أبعــاد ًا غــر كميــة يصعــب إخضاعهــا للقيــاس
الكمــي وهــذه األبعــاد ذات حساســية كبــرة لعالقتهــا

بسياســة الدولــة وتوجهــات القــادة ،لكــن رغــم ذلــك
تــم وضــع مــؤرشات لقيــاس احلكــم الرشــيد تتمثــل

يف صنفــن رئيســن مهــا :املــؤرشات املوضوعيــة

واملــؤرشات غــر املوضوعيــة .وتقــوم املــؤرشات
املوضوعيــة عــى أســاس قيــاس متغــرات ال تقبــل
اجلــدل يف مظهرهــا الشــكيل مثــل :نســبة املشــاركة

ونســبة االنخــراط يف النقابــات وعــدد املنظــات
غــر احلكوميــة وتاريــخ حصــول املــرأة عــى حــق

املــؤرشات غــر املوضوعيــة فهي املــؤرشات التــي تقوم

والســكان وهــذه اآلراء غــر موضوعيــة ألهنــا تعرب عن
وجهــات نظــر شــخصية حســب اخللفيــات السياســية
واالجتامعيــة والثقافيــة والعقائديــة هلــؤالء اخلــراء.

وعــاد ًة مــا تكــون املــؤرشات غــر املوضوعيــة حمــل
اهتــام ودراســة مــن طــرف املنظــات غــر احلكوميــة

ومراكــز األبحــاث املجتمعيــة واملنظــات الدوليــة
كالبنــك الــدويل ومنظمــة الشــفافية الدوليــة .وتتمثــل

أهــم املــؤرشات غــر املوضوعيــة يف :احلريــات املدنيــة،
وحريــة الصحافــة واحلقــوق السياســية ،واحلــق يف

إبــداء الــراي ،ودولــة القانون ،واالســتقرار الســيايس،

وغيــاب العنــف ومــؤرش الفســاد املــايل.

واجلديــر بالذكــر أنــه مــع بدايــة تســعينيات

القــرن املــايض بــدأت جمموعــة كبــرة مــن املنظــات

الدوليــة هتتــم بموضــوع احلوكمــة ومؤرشاهتــا فعــى

ســبيل املثــال أصــدرت جمموعــة(The Political.

) Risk Services،(PRSاملــؤرش املركــب للمخاطــر
القطريــة املــدرج يف الدليــل الــدويل للمخاطــر القطريــة

).(International Country Risk Guide،(ICRG
وبصفــة عامــة تشــمل هــذه البيانــات جمموعــة مــن

مــؤرشات تعــر عــن احلوكمــة ،مثــل االســتقرار
الســيايس ،وبيئــة األعــال ،والــراع الداخــي
واخلارجــي ،والفســاد ،وتدخــل اجليــش والديــن
يف السياســة ،والــراع الدينــي والطائفــي ،وكفــاءة
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اإلدارة والديمقراطيــة .ومــن ناحيــة أخــرى فقــد

يكــون فيهــا دائــ ًا ارتفــاع كبــر يف الدخــل القومــي

الفســـــاد)(Corruption Perception Index،CPI

مرتفعـ ًا (ســارة وحســيبة2012 ،م) .ويف هــذا اإلطــار

بقيــاس احلوكمــة مــن خــال تقييــم احــرام القوانــن

أن االلتــزام بتطبيــق معايــر احلوكمــة يــؤدي بصفــة

اقرتحــت منظمــة الشــفافية الدوليــة مــؤرش مــدركات

أمــا منظمــة ( (Freedom Houseفقــد اهتمــت
املنظمــة للحيــاة السياســية مــن ناحيــة واحلريــات

العامــة مــن ناحيــة أخــرى .وقــد قــام البنــك الــدويل

والثــروات الوطنيــة ،ويكــون النمــو االقتصــادي فيهــا

توكــد العديــد مــن الدراســات النظريــة والتطبيقيــة عىل
مبــارشة إىل رفــع مســتوى أداء القطاعــات والوحــدات

االقتصاديــة ،ويســاهم بصفــة فعالــة يف رفــع مســتوى

بإنشــاء قاعــدة بيانــات(World Wide Governance

النمــو االقتصــادي .لذلــك فــإن احلوكمــة تســاهم قــي

ســتة مــؤرشات للحوكمــة ،وهــي الســيطرة عــى

عــى االســتخدام األمثــل للمــوارد الوطنيــة ودعــم

) .Research Indicatorsوهــذه االقاعــدة اعتمــدت
الفســاد ،وفعاليــة احلكومــة أو كفــاءة احلكومــة،
واالســتقرار الســيايس ،وعــدم اللجــوء إىل العنــف،

وجــودة الترشيعــات التنظيميــة وتطبيقهــا ،وســيادة
القانون ،وإبداء الرأي واملساءلة.

تعزيــز العمــل احلكومــي ،وإدارة التنميــة ،وتســاعد

القــدرات التنظيميــة واملاليــة لالقتصــاد الوطنــي،

وخلــق فــرص عمــل جديــدة ،وتعزيــز املســاءلة
والتوزيــع العــادل للثــروة واخلدمــات .ويــرى البعــض

ّ
أن احلكــم الرشــيد يف األســاس هــو مكــون اقتصــادي،

احلوكمــة والنمــو  :أدبيــات البحــث والدراســات

ّ
وأن فشــل برامــج اإلصــاح يف كثــر مــن الــدول

إنــه مــن الشــائع يف أدبيــات السياســة واالقتصــاد

الوطنيــة بشــكل متــوازن ورشــيد (فريــد 2014 ،م).

واإلدارة والكفــاءة يف إدارة التنميــة االقتصاديــة ،بــا

هــي إحــدى مقومــات اإلصــاح والتطويــر عــى

الســابقة

الربــط بــن احلوكمــة وفاعليــة أســاليب احلكــم
يضمــن االســتغالل األمثــل للمــوارد املختلفــة ،ورفــع
القــدرة التنافســية لالقتصــاد ،وحتســن مســتوى الناتــج

املحــي اإلمجــايل;(Badun, 2005; Dixit, 2007

يرجــع لعــدم قــدرة هــذه الــدول عــى إدارة املــوارد
وحســب أدبيــات البنــك الــدويل تعتــر احلوكمــة

كافــة املســتويات املؤسســية ،واملحــرك األســايس
للتطــور والنمــو االقتصــادي ،مــن خــال حســن
تدبــر وإدارة املــوارد ،وحتســن األداء احلكومــي يف

) .World Bank, 2003ولقــد توصلــت العديــد مــن
األبحــاث والدراســات التــي ُأجريــت حــول موضــوع

احلكــم الرشــيد بأبعــاده املختلفــة هيــدف بشــكل

أن كل الــدول التــي تتميــز بمؤسســات ذات شــفافية

أجــل رفــع مســتوى املعيشــة واخلدمــات للمواطنــن،

احلوكمــة والنمــو االقتصــادي إىل نتائــج مفادهــا:

التنميــة االقتصاديــة ) . (World Bank, 1997فمفهــوم

أســايس إىل حتســن أســاليب احلكــم واإلدارة مــن
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وذلــك بتوجيــه كافــة الطاقــات واملــوارد نحــو حتقيــق
التقــدم والنــاء مــن خــال إســراتيجيات فاعلــة يف
اإلدارة والتنميــة ،وبنــاء اقتصـ ٍ
ـاد وطنـ ٍ
ـي يدعــم التنميــة
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عــى أن احلوكمــة هي الطريقة الفاعلــة للحكم واإلدارة
واالســتغالل األمثــل للمــوارد الوطنيــة مــن خــال

تأثريهــا اإلجيــايب عــى أداء القطاعــات االقتصاديــة

املســتدامة والنمــو االقتصــادي املســتمر(United

املختلفــة وزيــادة الناتــج املحــي االمجــايل (Dixit,

) :Parto, & Gibson, 2005أن احلكــم الرشــيد

) .Knack & Keefer, 1995; Mauro, 1995ومــن

) .Nation, 2011ويف هــذا اإلطــار يــرى (Kemp,

أدا ٌة للحكــم واإلدارة يســاعد يف وضــع اإلطــار
القانــوين واخلطــط التنظيميــة واإلجــراءات الالزمــة

لالســتخدام األمثــل لكافــة املــوارد الوطنيــة ،بشــكل

حيقــق التوزيــع العــادل للثــروة ،وحماربــة الفقــر،
وخلــق فــرص جديــدة للعمــل .ويؤكــد برنامــج

األمــم املتحــدة اإلنامئــي (2010م) كذلــك عــى
الرتابــط الوثيــق بــن تبنــى أســاليب احلكــم الرشــيد
وحتقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة بجوانبهــا املختلفــة

املاديــة والبرشيــة ،فاحلكــم الرشــيد يعــزز الشــفافية،

ويقلــل مــن فــرص الفســاد ،ويوســع قاعــدة املشــاركة

يف صنــع القــرار ،ويزيــد مــن فعاليــة وكفــاءة احلكومــة

;2007; Kaufmann, Kraay, & Mastruzzi, 2011
جوانــب احلكــم الرشــيد بحســب (Kaufmann et

)al., 2011الفاعليــة احلكوميــة وقــدرة احلكومــة عــى

إدارة املقــدرات واملــوارد الوطنيــة واألمــوال العامــة

بشــكل خيــدم عمليــة التنميــة والنمــو االقتصــادي

وحتفيــز القطاعــات املنتجــة .واحلكــم الرشــيد مــن

هــذا املنظــور يعتــر أداة لإلصــاح االقتصــادي
ـوارد الطبيعيـ ِ
ـتغالل املـ ِ
ِ
ِ
ـة ،وتوســيع
إدارة واسـ
لتحســن
ســوق العمــل ،وتشــجيع حريــة الســوق واملنافســة،
ورفــع مســتوى النمــو االقتصــادي ،وزيــادة االســتثامر
والتبــادل التجــاري .ويف هــذا الســياق فقــد بينــت

دراســة ) (Weiss, 2000أمهيــة تطبيــق أســاليب احلكــم

بإدارهتــا للتنميــة واالقتصــاد (United Nations, .

الرشــيد يف حتقيــق أهــداف التنميــة االقتصاديــة مــن

 Sopheap, 2000فقــد أشــارت إىل أمهيــة أســاليب
احلكــم الرشــيد مثــل :ا ُملســاءلة والشــفافية واملشــاركة

مــوارد الدولــة  .وربطــت دراســة)(Edison, 2003

بــن أســاليب احلكــم الرشــيد وفاعليــة وكفــاءة

المركزيــة اإلدارة املاليــة ،وتنــوع واســتدامة مصــادر

ورفــع مســتوى النمــو االقتصــادي (Abdellatif,

) .2010أمــا دراســة & (Kato, Kaplan, Sophal,

يف حتقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة ،مــن خــال

التمويــل ،وبنــاء منظومــة وطنيــة للتكامــل االقتصادي

بــن القطاعــات احلكوميــة واخلاصــة.

خــال املســاءلة والشــفافية والرقابــة املاليــة عــى إدارة

املوسســات احلكوميــة كعوامــل حمفــزة إلدارة التنميــة

).2003

ومــن ناحيــة أخرى أكــدت العديــد من الدراســات
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وأكـــدت دراســـة & (Kaufmann, Kraay,

) Mastruzzi, 2006حـــول العالقـــة بـــن احلكـــم
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الرشـــيد والنمـــو االقتصـــادي والتـــي شـــملت

) .2005وهن ــاك ع ــدد م ــن الدراس ــات الت ــي تناول ــت

الرشـــيد والنمـــو االقتصـــادي ممثـــا بدخـــل الفـــرد.

االقتصادي ــة والنم ــو االقتص ــادي بش ــكل خ ــاص يف

 209دولـــة عـــى العالقـــة بـــن أســـاليب احلكـــم
وبين ــت دراس ــة ) (Gray, 2007ح ــول العالق ــة ب ــن
احلوكمـــة والنمـــو االقتصـــادي أن معايـــر احلوكمـــة

التـــي تشـــكل األســـاس يف كثـــر مـــن سياســـات
اإلصـــاح املؤســـي واالقتصـــادي كان هلـــا تأثـــر
ملم ــوس ع ــى إع ــادة اهليكل ــة االقتصادي ــة وترسي ــع
النم ــو ورف ــع مس ــتوى املعيش ــة يف كث ــر م ــن ال ــدول.

موضـــوع العالقـــة بـــن احلكـــم الرشـــيد والتنميـــة

الـــدول الناميـــة يمكـــن إجيـــاز بعضهـــا كـــا يـــي:

دراســـة أمحـــد املطـــوري (2011م) حـــول أثـــر

م ــؤرشات إدارة احلك ــم الرش ــيد ع ــى النم ــو االقتص ــادي

يف الع ــراق .وق ــد بين ــت ه ــذه الدراس ــة أن معظ ــم ه ــذه
ٍ
متوفـــرة عـــى مســـتوى التطبيـــق ،ممـــا
املـــؤرشات غـــر

ـر ضع ــف التنمي ــة والنم ــو االقتص ــادي يف الع ــراق،
يف ـ ُ

وكذلـــك أكـــدت دراســـة (Mehanna, Yazbeck,

بســـبب ضعـــف اإلرشاف والرقابـــة عـــى املشـــاريع،

عرشيـــن دولـــة ناميـــة أن احلوكمـــة حمفـــز أســـايس

ع ــى الرتاب ــط الوثي ــق ب ــن م ــؤرشات احلك ــم الرش ــيد

) & Sarieddine, 2010التـــي شـــملت أكثـــر مـــن
للتنميـــة والنمـــو االقتصـــادي خاصـــة يف مايتعلـــق

بمحاربـــة الفســـاد املـــايل ،وتنافســـية القطاعـــات
املنتج ــة ،وورف ــع مس ــتوى األداء االقتص ــادي .وق ــد
بينـــت العديـــد مـــن الدراســـات األخـــرى األثـــر

املبـــارش للحوكمـــة عـــى كفـــاءة اإلدراة احلكوميـــة

للتنميـــة واالقتصـــاد ،ويف حتفيـــز القطاعـــات
املنتجـــة ،ورفـــع مســـتوى دخـــل الفـــرد ،والدخـــل

وتفـــي الفســـاد املـــايل واإلداري .وأكـــدت الدراســـة

حي ــث اليمك ــن حتقي ــق أي منه ــا ع ــى حس ــاب اآلخ ــر،

بــل جيــب تطبيقهــا معــا يف آن واحــد للرفــع مــن مســتوى
التنميـــة االقتصاديـــة ،مـــع رضورة املشـــاركة الفاعلـــة

مـــن مجيـــع القطاعـــات احلكوميـــة ،والقطـــاع اخلـــاص،

ومؤسســـات املجتمـــع املـــدين ،للعمـــل باجتـــاه رفـــع
مســـتوى الفاعليـــة التنظيميـــة والكفـــاءة االقتصاديـــة.

دراســة الــراوي (2012م) حــول حمــددات احلوكمــة

اإلمجـــايل للدولـــة ;(Aizenman & Spiegel, 2006

وعالقتهــا بالتنميــة االقتصاديــة لعينــة مــن أربعــة

هـــذه الدراســـات إىل أمهيـــة أســـاليب احلوكمـــة

االقتصاديــة ،وانخفــاض مســتوى الرفاهيــة ،يعــزى

) .Maiti & Mukherjee, 2013حيـــث أشـــارت
واإلدارة الرش ــيدة يف زي ــادة مس ــتوى النم ــو والرف ــاه

االقتص ــادي وخل ــق بيئ ــة حمف ــزة لالس ــتثامر وتعزي ــز

التنافســـية يف األســـواق (Globerman & Shapiro,

2002; Maiti & Mukherjee, 2013; World Bank,

عــر بلــد ًا عربيــا أظهــرت أن تــدين مســتوى التنميــة
لضعــف الشــفافية والرقابــة ،وانعــدام املســاءلة ،وإســاءة
اســتغالل النفــوذ ،وانتشــار الفســاد ممــا انعكــس ســلب ًا

عــى فعاليــة النشــاط االقتصــادي ،وأدى إىل احلــد مــن

النمــو االقتصــادي.
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دراســة ســايح بوزيــد (2012م) حــول دور وعــزت ذلــك للضعــف الواضــح يف اهلياكل السياســية

احلكــم الرشــيد يف حتقيــق التنميــة املســتدامة باجلزائــر ذات الطابــع الديموقراطــي يف معظــم الــدول العربيــة.
دراســة البســام (2014م) حــول حالــة احلوكمة يف

بينــت الدراســة أنــه عــى الرغــم مــن جهــود االصالح

التنمــوي واالقتصــادي يف اجلزائــر كــا هــو احلــال يف اململكــة العربيــة الســعودية أكــدت أن ارتفــاع الناتــج

معظــم الــدول العربيــة ،فــإن تعثــر هــذه اجلهــود يعزى املحــي اإلمجــايل للســعودية ال يؤكــد وجودعالقــة قوية
إىل ضعــف اهليــاكل التنظيميــة والقانونيــة ،وتــدين بــن النمــو االقتصــادي وحتقيــق مســتويات عاليــة

مســتوى املشــاركة السياســية ،وفشــل األســاليب ملــؤرشات احلوكمــة عــى األقــل يف املــدى القصــر،
التقليديــة للحكــم واإلدارة ،وضعــف مشــاركة القطاع وأنــه مــن غــر الدقيــق تعميــم العالقــة اإلجيابيــة
اخلــاص واملجتمــع املــدين يف النشــاط االقتصــادي بــن النمــو االقتصــادي واحلوكمــة ،حيــث بينــت
والتنمــوي ،وغيــاب الرؤيــة اإلســراتيجية الواضحــة نتائــج الدراســة أنــه عــى الرغــم مــن تبنّــي احلكومــة

إلدارة التنميــة ،وعــدم القــدرة عــى هتيئــة البيئــة الســعودية للكثــر مــن اإلصالحــات السياســية

املحفــزة لالســتثامر ،باإلضافــة هلشاشــة مقومــات واالقتصاديــة ،وتطويــر اهليــاكل التنظيميــة واألنظمــة
واللوائــح ،وإنشــاء جمالــس وهيئــات الغــرض منهــا

البنيــة التحتيــة ودعائــم التنميــة املســتدامة.

دراســة حممــد العجلــوين ( 2013م) حــول أثــر هــو تعزيــز ودعــم احلوكمــة الرشــيدة ،إال أن أداء
احلكــم الرشــيد عــى التنميــة اإلقتصاديــة ا ُملســتدامة احلكومــة يف مــؤرشات احلوكمــة الرشــيدة مــازال أقـ َـل

يف الــدول العربيــة .وقــد أشــارت هــذه الدراســة مــن املأمــول .وخلصــت الدراســة إىل رضورة تفعيــل

إىل وجــود أثــر ألســاليب احلكــم الرشــيد عــى سياســات اإلصــاح عــى أرض الواقــع لرفــع كفــاءة
معــدل النمــو االقتصــادي يف الــدول العربيــة ،حيــث وفعاليــة أداء احلكومــة ،وضــان جــودة الترشيعــات

أظهــرت النتائــج أن معــدل النمــو االقتصــادي مرتبــط وتطبيقهــا ،ومكافحــة الفســاد وزيــادة املشــاركة،

إجيابيــ ًا بمســتوى تطويــر املؤسســات وحوكمتهــا يف وتعزيــز مبــدأ املســاءلة والشــفافية.
الــدول العربيــة ،بغــض النظــر عــن الناتــج اإلمجــايل

دراســة ) (Campos & Nugent, 1999حــول

ومعــدل دخــل الفــرد ،وأكــدت الدراســة أن تأثــرات العالقــة بــن احلوكمــة واألداء االقتصــادي يف منطقتــي

مــؤرشات احلوكمــة تتفــاوت يف التأثــر عــى النمــو أمريــكا الالتينيــة ورشق أســيا والتــي شــملت  28بلــدا

االقتصــادي ،حيــث كان للترشيــع وســلطة القانــون تبــن وجــود عالقــة بــن أســاليب احلوكمــة وبــن
وحماربــة الفســاد تأثــر أكــر عــى النمــو االقتصــادي ،األداء االقتصــادي يف هاتــن املنطقتــن ،مــع اختــاف

مقارنــ ًة باملشــاركة واملســاءلة واالســتقرار الســيايس ،تأثــر هــذه العوامــل عــى مســتوى املناطــق والــدول.
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فبينــا يعتــر مــؤرش فعاليــة احلكومــة واإلدارة عامــا

مــن تأثــر احلوكمــة عــى النمــو االقتصــادي ،وأن

فــإن عامــل ســيادة القانــون هــو املحــدد األهــم يف

انعــكاس للتطــور االقتصــادي وعمــل آليــات الســوق

فاعــا يف التنميــة االقتصاديــة يف دول رشق آســيا،
األداء االقتصــادي لــدول أمريــكا الالتينيــة .وأكــدت

نتائــج الدراســة عــى رضورة تفعيــل دور املجتمــع
املــدين وكذلــك الشــفافية واملشــاركة لتحســن األداء

االقتصــادي للــدول يف كلتــا املنطقتــن.

حتســن إدارة االقتصــاد واالنفتــاح الســيايس ماهــو إال

بحريــة ،بعيــد ًا عــن املؤثــرات السياســية يف االقتصــاد،
وحركــة الســوق الطبيعيــة.

ومــن ناحيــة أخــرى فقــد أكــدت دراســة (Khan,

) 2008التــي ركــزت عــى مــؤرشات البنــك الــدويل

ويف دراســة ) (Roll & Talbott, 2003حــول

للحكــم الرشــيد والالمركزيــة خاصــة فيــا يتعلــق

ســبع دول يف منطقــة البلقــان أشــارت النتائــج إىل أن

دور احلكــم الرشــيد يف التنميــة االقتصاديــة وزيــادة

العالقــة بــن احلكــم الرشــيد والنمــو االقتصــادي يف

التاميــز اإلجيــايب يف النمــو االقتصــادي وخاصــة عــى
مســتوى الدخــل القومــي اإلمجــايل يمكــن تفســره

باختــاف االلتــزام بمعايــر احلوكمــة مثــل املشــاركة
السياســية وحريــة التعبــر وحقــوق امللكيــة ، ،بينــا

يمكــن ربــط ضعــف النمــو االقتصــادي وانخفــاض
مســتوى الدخــل القومــي ببعــض العوامــل الســلبية

مثــل البريوقراطيــة ،وضعــف األداء االقتصــادي،
والعوائــق الرســمية لالنفتــاح االقتصــادي.

بســبل تطويــر التنميــة يف الــدول الناميــة عــى أمهيــة
دخــل الفــرد يف هــذه البلــدان التــي حتتــاج لتعزيــز

البنيــة األساســية لالقتصــاد مــن خــال مبــادرات
احلوكمــة لترسيــع فعاليــة الســوق املحــي ورفــع

مســتوى اإلنتــاج.

تبــن هــذه الدراســات وغريهــا الــدور املحــوري

للحوكمــة الرشــيدة وأثرهــا عــى التنميــة االقتصاديــة،

ممــا يســتدعي رضورة إعطــاء أمهيــة قصــوى هلــذا
املوضــوع يف الــدول الناميــة ،مــن خــال البحــث

وأشــارت دراســة ()Kurtz & Schrank, 2007

والتحليــل ،خاصــة وأن أغلــب الدراســات الســابقة

إىل إشــكالية إجيــاد معايــر موحــدة تنطبــق عــى مجيــع

مؤرشاهتــا ،حيــث حتــاول هــذه الدراســة الرتكيــز

حــول العالقــة بــن احلوكمــة والنمــو االقتصــادي
الــدول مــع اختــاف األنظمــة السياســية واالقتصاديــة
ونظــم اإلدارة املتنوعــة حــول العــامل .وأظهــرت نتائــج

الدراســة عــى عكــس معظــم الدراســات الســابقة
أن التأثــر املبــارش للنمــو االقتصــادي والتنميــة

االقتصاديــة عــى حتســن ســبل احلكــم الرشــيد أكــر

قــد ركــزت عــى التنميــة املســتدامة بتشــعبها وتعــدد
بشــكل أســايس عــى العالقــة املبــارشة بــن احلوكمــة
والنمــو االقتصــادي يف الــدول الناميــة .وعــى وجــه

التحديــد تعمــل هــذه الدراســة عــى التعــرف عــى أثــر
مــؤرشات احلوكمــة املعتمــدة مــن قبــل البنــك الــدويل

عــى معــدل النمــو االقتصــادي ممثــا بنســبة نمــو
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وأن أﻏﻠب اﻟدارﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻗد رﻛزت ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﺑﺗﺷﻌﺑﻬﺎ وﺗﻌدد ﻣؤﺷارﺗﻬﺎ ،ﺣﯾث ﺗﺣﺎول ﻫذﻩ
اﻟدارﺳﺔ اﻟﺗرﻛﯾز ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺑﯾن اﻟﺣوﻛﻣﺔ واﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ .وﻋﻠﻰ
وﺟﻪ اﻟﺗﺣدﯾد ﺗﻌﻣل ﻫذﻩ اﻟدارﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﺛر ﻣؤﺷارت اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﻧ ك اﻟدوﻟﻲ ﻋﻠﻰ

ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣﻣﺛﻼ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻧﻣو ﺣﺻﺔ اﻟﻔرد ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ.
 -4اﻟد ارﺳﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ

سلطان عقال املرشد :أثر سياسات احلوكمة على النمو االقتصادي :دراسة حتليلية من منظور إقليمي يف الدول النامية

ج اﻟﻘﯾ ﺎ
1-4اﻟﻧﻣوذ
الفــردﺳﻲمــن الناتــج املحــي اإلمجــايل.
حصــة

383-361

تــم اختيــار نســبة نمــو حصــة الفــرد مــن الناتــج املحيل

ـؤرشات
ـا تﻧـﻣـموذاس
ـتخدامﻲ مﯾـوظف
جـ ﻗﯾﺎﺳ
تابﺎـدـع ﻋبينﻠـﻰ
كمتغاـﻹـرﻋﺗﻣ
ـايلﺔ ﺗم
اإلمجﺎـﻣﯾ
التطبيقية:ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧ
الدراسةر اﻟﺣوﻛﻣ
ﻟﺗﻘﯾﯾم أ ﺛ
احلوكمــة وجمموعــة مــن املــؤرشات االقتصاديــة
النموذج القيايس :
ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻧﻣﺎذج اﻟﺑﺎﻧل .وﻷﻏارض اﻟدارﺳﺔ ﺗم اﺧﺗﯾﺎر ﻧﺳﺑﺔ ﻧﻣو ﺣﺻﺔ اﻟﻔرد ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻛﻣﺗﻐﯾر
لتقييــم أثــر احلوكمــة عــى النمــو االقتصــادي األخــرى كمحــددات للنمــو (متغــرات مســتقلة).
ﺗﺎﺑﻊ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗم اﺳﺗﺧدام ﻣؤﺷارت اﻟﺣوﻛﻣﺔ وﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺷارت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷﺧرى ﻛﻣﺣددات ﻟﻠﻧﻣو
يف الــدول الناميــة تــم االعتــاد عــى نمــوذج قيــايس وعــى هــذا األســاس يمكــن كتابــة النمــوذج القيــايس
ـايلو :اﻟﺗﺎﻟﻲ :
التﻧـﺣ
ﻰ اﻟ
ـةج اﻟﻘعﯾـﺎﺳ
الدراسـوذ
ـراضﺑﺔ اﻟﻧﻣ
وألغﻛـن ﻛﺗﺎ
ـل.س ﯾﻣ
ﻷـﺳﺎ
ـاذجا ا
منهجيـوـةﻋﻠنـﻰ ﻫذ
ـفﺗﻘﻠﺔ(.
يوظـﻣﺳ
)ﻣﺗﻐﯾارت
ـىﻲالنحﻋﻠــو
البان
GGDPH it = a 0 + b ¢X it + d ¢Z it + e it
ﺣﯾث أن (i ) :ﺗﺮﻣﺰﻟﻠﺪوﻟﺔ و )  (tﺗرﻣزﻟﻠﻔﺗرة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ،وﺗﻣﺛل )  (Tﻋﺪد اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ﻟﻜﻞ دوﻟﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﺪراﺳﺔ
اﻟﺤﺪ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ أو اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ.
)  (T = n ´ tو

) (e it

وحيتــوي هــذا النمــوذج املقــرح عــى املتغــرات
التاليــة:
املتغﺎـﻟﯾـرﺔ:بنســبة
ـاسﻐﯾهـارـذا
املتغوـذـر
ت اﻟﺗ
ـمﻠﻰقيـاﻟﻣﺗ
ـع:حتـﻋ
التابﻘـﺗر
ج اﻟﻣ
وﯾﺣﺗوي ﻫ•ذا اﻟﻧﻣ
اإلمجايل
نمــو نصيــب الفــرد مــن الناتــج املحــي
11
).(GDPPC
• املتغريات التفسريية األساسية للنمو( :)Xوهي
املتغريات املستقلة التي متثل املتغريات األساسية
للنمو ،ويف هذه الدراسة سيتم استخدام املتغريات
التالية:
 :GCاإلنفــاق احلكومــي كنســبة مــن الناتــجاملحــي اإلمجــايل.
  :INVاالســتثامر كنســبة مــن الناتــج املحــياالمجايل.
  :HCرأس املــال البــري الــذي يتم قياســهبنســبة امللتحقــن بالتعليــم الثانوي
  :INVنسبة التضخم.• متغيــرات الحوكمــة( :)Zوهــي كذلــك

متغيــرات مســتقلة وقــد تــم يف هــذه الدراســة
اســتخدام املــؤرشات الســتة للبنــك الــدويل
وهــي:
 السيطـــــرة عــى الفســـــاد (Control ofCorruption (CC)).

 -فعاليـــــة احلكومــــــة(Government :

).)Effectiveness (GE
 االســتقرار الســيايس وعــدم اللجــوء إىلالعنــــف(Political Stability and.:
))Absence of Violence (PS

 -ســيادة القانون (Rule of Law (RL)).

 جــودة الترشيعــات التنظيميــة وتطبيقهــا:).(Regulatory Quality (RQ
 إبــداء الـــــــرأي واملســـاءلة (Voice and)).Accountability (VA
وانطالقــا مــن هــذه التعريفــات يمكــن كتابــة
النمــوذج كــا يــي :
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 اﻻﺳﺗﻘارر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ وﻋدم اﻟﻠﺟوء اﻟﻰ -ﺳﯾﺎدة اﻟﻘﺎﻧون

اﻟﻌﻧف.(Political Stability and Absence of Violence (PS)):

)).(Rule of Law (RL

 ﺟودة اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ وﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ .(Regulatory Quality (RQ)): إﺑداء اﻟاري واﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ )).(Voice and Accountability (VAواﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت ﯾﻣﻛن ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻧﻣوذج ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ :

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية ( ،)ISSN: 1658- 7006اجمللد ( ،)5العدد ( ،)2جامعة احلدود الشمالية (1441هـ 2020 /م)

GGDPH it = a 0 + b1GCit + B2 INVit + b 3 HCit + b 4 INFit +

b 5CCit + b 6GEit + b 7 PSit + b 8 RL + b 9 RQit + b 9VAit + e it
البيانات:ﺑﯾﺎﻧﺎت
ومصادرﺻﺎدر اﻟ
الدراسة ارﺳﺔ وﻣ
فرتة ﻓﺗرة اﻟد
العينة،ﯾﻧﺔ،
 2-4اﻟﻌ
يف حني تم االعتامد عىل قاعـدة البنك الدويل

تغطي الدراسة عينة تتكون من  100دولة )(Worldwide Governance indicators, 2017
ﺗﻐطﻲ اﻟدارﺳﺔ ﻋﯾﻧﺔ ﺗﺗﻛون ﻣن  100دوﻟﺔ ﻧﺎﻣﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻓر ﺑﯾﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺗﻐﯾارت اﻟﺗﻲ ﺗم
نامية والتي تتوفر بياناهتا جلميع املتغريات التي تم للحصول عىل البيانات اخلاصة بمؤرشات احلوكمة
1
االستقرار وﺗم
،2016-2002
فعاليةدة ﺑﯾن
الفساد ،اﻟﻣﻣﺗ
عىلﻼل اﻟﻔﺗرة
(السيطرةج ﺧ
وقدم ﺗتمطﺑﯾق اﻟﻧﻣوذ
القيايس.1.وﻗد ﺗ
النموذج اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ
إطار اﻟﻧﻣوذج
يف إطﺎر
استخدامها ﻓﻲ
اﺳ ﺗﺧ د اﻣ ﻬ ﺎ
احلكومة،

القانون،ﻟﻧﻣو
سيادةﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ا
العنف،اﻟﺧﺎﺻ
World
Indicators -2002
ﻲ )(2017
الفرتةاﻟﺑﻧ ك اﻟ
خاللﯾﺎﻧﺎت
النموذجﻗﺎﻋدة ﺑ
تطبيقﻣﺎد ﻋﻠﻰ
اﻻ ﻋ ﺗ
Developmentإىل
السيايس وعدم اللجوء
املمتدةدوﻟبني

البنكﺔ
بياناتﻲ وﻧﺳﺑ
قاعدة اﻟﺣﻛوﻣ
االعتامدﺧمعىلواﻻﻧﻔﺎق
وتمﺎر واﻟﺗﺿ
2016م،ﻻﺳﺗﺛﻣ
وﻧﺳب ا
الدويل (Worldwide Governance indicators,

) 2017اخلاصة بنسبة النمو ،ونسب االستثامر
1اﻧﻈﺮ دول اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻼﺣﻖ
والتضخم ،واالنفاق احلكومي ،ونسبة التمدرس.

الرأيوﻟﻲ
وإبداء ك اﻟد
وتطبيقها،ﻋدة اﻟﺑﻧ
التنظيميةﺎد ﻋﻠﻰ ﻗﺎ
الترشيعاتﺗم اﻻﻋﺗﻣ
جودةس ﻓﻲ ﺣﯾن
اﻟ ﺗ ﻣ د ر
واملساءلة)
ويعــرض اجلــدول رقــم ( )1تعريف ًا مفصــا

ملــؤرشات احلوكمــة ومصــادر البيانــات.

12

جدول رقم (: )1
مؤشرات الحوكمة
المؤشر

التعريف

المصدر

السيطرة على الفساد
)(CC

التصــورات حــول مــدى ممارســة الســلطة العامــة لتحقيــق مكاســب
ب والمصالح
خاصــة ،فضـاً عــن الســيطرة علــى الدولــة مــن قبــل النُّـخَــ ِ
الخاصــة.

Worldwide Governance
indicators (2017)، The
World Bank

فعالية الحكومة
)(GE

التصــورات حــول نوعيــة الخدمــات العامــة ،ونوعيــة الخدمــة المدنيــة
ودرجــة اســتقاللها عــن الضغــوط السياســية ،ونوعيــة صياغة السياســات
وتنفيذهــا ،ومصداقيــة التــزام الحكومــة بهــذه السياســات.

Worldwide Governance
indicators (2017)، The
World Bank

االستقرار السياسي وعدم
اللجوء الى العنف )(PS

التصــورات المتعلقــة باحتمــال عــدم االســتقرار السياســي والعنــف ذي
الدوافــع السياســية ،بمــا فــي ذلــك اإلرهــاب.

Worldwide Governance
indicators (2017)، The
World Bank

سيادة القانون )(RL

التصــورات حــول مــدى ثقــة األفــراد في قواعــد وقيــم المجتمــع وااللتزام
بهــا ،وال ســيما طريقــة تطبيــق العقــود وحقــوق الملكيــة والشــرطة
والمحاكــم ،فض ـاً عــن احتمــال وقــوع الجريمــة والعنــف.

Worldwide Governance
indicators (2017)، The
World Bank

جودة التشريعات
التنظيمية )(RQ

التصــورات حــول قــدرة الحكومــة علــى صياغــة وتنفيــذ سياســات
ولوائــح ســليمة ،تســمح بتشــجيع و تنميــة القطــاع الخــاص.

Worldwide Governance
indicators (2017)، The
World Bank

إبداء الراي والمساءلة
)(VA

التصــورات حــول مــدى قــدرة األفراد علــى المشــاركة فــي اختيــار
حكوماتهــم ،فضــاً عــن حريــة التعبيــر ،وحريــة تكويــن الجمعيــات،
وحريــة اإلعــام.

Worldwide Governance
indicators (2017)، The
World Bank

 .1يبني جدول رقم ( )2أ /دول العينة.
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جدول رقم ( 2أ) :
قائمة دول العينة ( 100دولة)
دول شمال اقريقيا و الشرق األوسط (18دولة)

دول إفريقيا
( 41دولة)

دول أمريكيا الالتينية
( 22دولة )

دول أسيا
(  19دولة )

الجزائر
البحرين
مصر
إيران
العراق
األردن
الكويت
لبنان
موريتانيا
المغرب
سلطنة عمان
دولة قطر
المملكة العربية السعودية
السودان
تونس
تركيا
اإلمارات العربية المتحدة
اليمن

أنغوال
بنين
بوتسوانا
بوركينا فاسو
بوروندي
الكاميرون
جمهورية افريقيا الوسطى
تشاد
جزر القمر
الكونغو،
جمهورية الكونغو الديمقراطية.
كوت ديفوار
جيبوتي
غينيا اإلستوائية
أثيوبيا
الغابون
غامبيا،
غانا
غينيا
غينيا بيساو
كينيا
ليسوتو
ليبيريا
مدغشقر
ماالوي
مالي
موزمبيق
ناميبيا
النيجر
نيجيريا
رواندا
السنغال
سيشيل
سيرا ليون
جنوب أفريقيا
السيشال
تنزانيا
طوقو
أوغندا
زامبيا
زيمبابوي

األرجنتين
جزر البهاما،
بربادوس
بوليفيا
البرازيل
تشيلي
كوستا ريكا
جمهورية الدومنيكان
اإلكوادور
السلفادور
غواتيماال
هايتي
هندوراس
جامايكا
المكسيك
نيكاراغوا
بناما
باراغواي
بيرو
ترينداد وتوباغو
أوروغواي
فنزويال

أفغانستان
بنغالديش
كمبوديا
الصين
فيجي
الهند
أندونيسيا
كازاخستان
ماليزيا
منغوليا
ميانمار
نيبال
باكستان
الفلبين
سنغافورة
سيريالنكا
تايالند
أوزبكستان
فيتنام
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تقدير النموذج وحتليل النتائج :
تــم يف هــذه الدراســة تطبيــق النمــوذج القيــايس عــى
 100دولــة ناميــة وذلــك خــال الفــرة املمتــدة بــن 2002
و 2016م .ومــن هــذا املنطلــق فقــد تــم االعتــاد عــى
نــاذج البانــل ) )Panel data Modelsأونمــوذج بيانــات
السالســل املقطعيــة الــذي هيتــم بأثــر املتغــرات املســتقلة
عــى املتغــر التابــع ،وذلــك حســب التغــر يف الزمــن،
وحســب التغــر يف املشــاهدات املقطعيــة يف نفــس الوقــت.

تقدير النموذج عل العينة اإلمجالية :
تســتهدف املنهجيــة املتبعــة يف هــذا البحــث تقديـ َـر
ِ
أثــر املتغــرات املســتقلة املســتخدمة يف النمــوذج
القيــايس وخاصــة منهــا املتعلقــة باحلوكمــة عــى النمو
االقتصــادي وذلــك بالنســبة جلميــع الــدول املكونــة
للعينــة وخــال الفــرة املمتــدة بــن 2016-2002م.
واجلــدول رقــم (2ب) يبــن تقديــر النمــوذج بالنســبة
للعينــة اإلمجاليــة.

الجدول (2ب) :
أثار الحوكمة على النمو في الدول النامية ( العينة اإلجمالية )

Constant

***3.125
)(3.25

***2.905
)(3.59

***5.665
)(7.39

***2.847
)(3.28

**1.544
)(1.99

***4.865
)(6.45

اإلنفاق الحكومي

***-0.124
)(-3.18

-0.049
)(-1.41

**-0.068
)(-2.00

-0.047
)(-1.31

0.011
)(0.29

**0.078
)(2.33

االستثمار

***0.083
)(4.96

-0.034
)(-1.31

0.035
)(1.14

0.032
)(1.41

***0.079
)(4.69

0.112
)(4.15

نسبة التضخم

***0.598
)(3.42
***0.033
)(66.01

***0.743
)(4.34
***0.029
)(56.89

0.015
)(0.09
***0.035
)(88.34

***0.645
)(3.50
***0.033
)(70.88

***0.858
)(5.24
***0.033
)(60.50

***0.743
)(4.34
***0.029
)(56.89

السيطرة على الفساد

***0.393
)(14.84

–

–

–

–

–

فاعلية الحكومة

–

***0.595
)(23.78

–

–

–

–

االستقرار السياسي وعدم
اللجوء إلى العنف

–

–

***0.219
)(13.31

–

–

–

سيادة القانون

–

–

–

***0.364
)(15.68

–

–

جودة التشريعات
التنظيمية

–

–

–

–

***0.414
)(16.16

–

إبداء الرأي والمساءلة  

–

–

–

–

–

**0.061
)(2.55

عدد الدول

100

100

100

100

100

100

رأس المال البشري
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أظهــرت النتائــج يف هــذه الدراســة أن املتغــرات

ويظه ــر الش ــكل رق ــم ( )1نتائ ــج التأث ــرت

الســيايس ،وعــدم اللجــوء إىل العنــف ،وجــودة

حيـــث أظهـــرت النتائـــج يف هـــذا الســـياق

اخلاصــة باحلوكمــة :حماربــة الفســاد ،واالســتقرار

الترشيعــات التنظيميــة ،وســيادة القانــون ،باإلضافــة

ملــؤرش إبــداء الــرأي واملســاءلة متثــل حمــددات رئيســة

للنمــو االقتصــادي .وهــذه النتيجــة تتوافــق مــع
الفكــرة الســائدة التــي تعتــر أن االلتــزام بتطبيــق

معايــر احلوكمــة يعتــر حمفــزا أساســيا للنمــو
االقتصــادي يف البلــدان الناميــة.

النســـبية ملـــؤرشات احلوكمـــة عـــى النمـــو،
مـــدى األمهيـــة النســـبية ملـــؤرشات فعاليـــة

احلكومـــة وجـــودة الترشيعـــات التنظيميـــة
والســـيطرة عـــى الفســـاد وســـيادة القانـــون،

مقارنـــة بمـــؤرشات االســـتقرار الســـيايس
وع ــدم اللج ــوء إىل العن ــف ،و س ــيادة القان ــون،

وإبـــداء الـــرأي واملســـاءلة.

الشكل رقم (  )1ترتيب األهمية النسبية لمؤشرات الحوكمة في افريقيا

ويبـــن الشـــكل رقـــم ( )2ترتيـــب اخلمـــس

ٍ
مـــؤرشات
عـــى مســـتوى الـــدول الناميـــة يف مخـــس

مـــؤرشات احلوكمـــة .ويظهـــر هـــذا الشـــكل إمجـــاالً

احلكومـــة ،واالســـتقرار الســـيايس ،وعـــدم اللجـــوء

جم ــال حتس ــن معايريه ــا اخلاص ــة باحلوكم ــة .وبصف ــة

التنظيميـــة وتطبيقهـــا ،يف حـــن حتتـــل بربـــادوس

ع ــرة دول ــة املتحصل ــة ع ــى املرات ــب األوىل يف جم ــال
جهـــود كل مـــن ســـنغافورة وبربـــادوس وتشـــييل يف
خاصـــة :فـــإن ســـنغافورة حتتـــل املرتبـــة االوىل

للحوكم ــة ،وه ــي :الس ــيطرة ع ــى الفس ــاد ،وفعالي ــة
إىل العنـــف ،وســـيادة القانـــون ،وجـــودة الترشيعـــات
املرتبـــة األوىل يف جمـــال إبـــداء الـــراي واملســـاءلة.
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الشكل رقم (  )2مؤشرات الحوكمة ،العينة اإلجمالية
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تقدير النموذج عل العينات الصغرى :

383-361

األفريقيــة ،فقــط يف حــن اشــتملت العينــة الثانيــة عــى

تــم يف هــذا اجلــزء مــن الدراســة اختبــار النمــوذج،

دول شــال إفريقيــا والــرق األوســط ،أمــا العينــة

صغــرى تــم تكوينهــا مــن منظــور إقليمــي اعتــادا

احتــوت العينــة األخــرة عــى دول أمريــكا الالتينيــة.

الثالثــة فقــد اشــتملت عــى الــدول األســيوية ،وأخــر ًا

ولكــن هــذا االختبــار للنمــوذج كان يف عينــات

واجلــدول التــايل حيتــوي عــى هــذه االختبــارات

عــى تصنيفــات البنــك الــدويل ،وبالتــايل تــم تكويــن

حســب هــذا التقســيم اإلقليمــي.

أربــع عينــات :اشــتملت العينــة األوىل عــى الــدول

جدول (: )3
تأثير الحوكمة على النمو اإلقتصادي ،العينة حسب التوزيع الجغرافي
شمال أفريقيا والشرق األوسط
السيطرة على الفساد

***0.896
)(12.53

–

–

–

–

–

فاعلية الحكومة

–

***0.797
)(9.49

–

–

–

–

االستقرار السياسي

–

–

***0.354
)(6.91

–

–

–

سيادة القانون

–

–

–

**0.776
)(14.43

–

–

جودة التشريعات
التنظيمية

–

–

–

–

***0.592
)(14.10

–

إبداء الرأي والمساءلة  

–

–

–

–

–

**0.149
)(2.59

عدد الدول

18

18

18

18

18

18

إفريقيا
السيطرة على الفساد

***0.224
)(5.52

–

–

–

–

–

فاعلية الحكومة

–

**0.473
)(11.49

–

–

–

–

االستقرار السياسي

–

–

***0.143
)(5.59

–

–

–

سيادة القانون

–

–

–

***0.192
)(3.90

–

–

جودة التشريعات
التنظيمية

–

–

–

–

***0.139
)(3.29

–

إبداء الرأي والمساءلة  

–

–

–

–

–

0.014
)(0.677

عدد الدول

41

41

41

41

41

41
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جدول (: )4
تأثير الحوكمة على النمو اإلقتصادي ،العينة حسب التوزيع الجغرافي
أمريكا الالتينية
السيطرة
على الفساد

***0.430
)(14.96

–

–

–

–

–

فاعلية
الحكومة

–

***0.576
)(18.33

–

–

–

–

االستقرار
السياسي

–

–

***0.387
)(13.18

–

–

–

سيادة
القانون

–

–

–

***0.455
)(16.20

–

–

جودة التشريعات
التنظيمية

–

–

–

–

**0.317
)(9.27

–

إبداء الرأي والمساءلة  

–

–

–

–

–

***0.675
)(16.22

عدد الدول

22

22

22

22

22

22

أسيا
السيطرة
على الفساد

***1.028
)(12.37

–

–

–

–

–

فاعلية
الحكومة

–

***1.021
)(29.64

–

–

–

–

االستقرار
السياسي

–

–

***0.303
)(5.12

–

–

–

سيادة القانون

–

–

–

***0.885
)(13.09

–

–

جودة التشريعات
التنظيمية

–

–

–

–

***0.898
)(16.52

–

إبداء الرأي
والمساءلة  

–

–

–

–

–

*0.121
)(1.91

عدد الدول

19

19

19

19

19

19

مــن خــال هــذه اجلــداول نالحــظ الــدور

إفريقيــا والــرق األوســط أظهــرت النتائــج أن كل

رفــع نســب النمــو يف معظــم الــدول الناميــة .فعــى

إال أن مــؤرشي حماربــة الفســاد وفاعليــة احلكومــة

اهلــام الــذي تلعبــه خمتلــف أوجــه احلوكمــة يف

مســتوى جمموعتــي الــدول اإلفريقيــة ودول شــال

مــؤرشات احلكومــة تؤثــر عــى النمــو االقتصــادي،
كان تأثريمهــا أكــر يف املجموعتــن مقارنـ ًة باملــؤرشات
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األخــرى ،مــع مالحظــة أن األولويــة يف حالــة الــدول

حمــركات التنميــة والنمــو االقتصــادي الرسيــع الــذي

أمهيــة مــورش حماربــة الفســاد عــى النمــو االقتصــادي

مســتوى الــدول اآلســيوية .وتتســم اقتصاديــات

األفريقيــة تــأيت ملــؤرش فاعليــة احلكومــة ،بينــا تظهــر

يف دول جمموعــة شــال أفريقيــا والــرق األوســط

بشــكل أكــر .وربــا يمكــن تفســر ذلــك باجلهــود
املتزايــدة يف كثــر مــن الــدول ملحاربــة الرشــوة

وكذلــك لتحســن كفــاءة احلكومــة تزامنــا مــع الــدور
املتنامــي ملنظــات املجتمــع املــدين يف مراقبــة أعــال

احلكومــات خاصــة ،وأن ترتيــب هــذه الــدول يف
جمــال الشــفافية واحلوكمــة متــدين نســبيا ويمثــل

أحــد عوائــق النمــو والتنميــة املســتدامة بصفــة عامــة،

وقــد ثبــت أن الكثــر مــن الــركات العامليــة العاملــة
ِ
ـــب منهــا رشــاوى مقابــل
يف هــذه الــدول قــد ُطـل َ
االســتثامر ،ممــا يقلــل املــوارد املتاحــة لالســتثامر،
ويولــد تأثــرا ســلبيا عــى النمــو االقتصــادي.

أمــا فيــا خيــص جمموعتــي الــدول األســيوية ودول

أمريــكا الالتينيــة ،فقــد أظهــرت النتائــج أن مســألة
فاعليــة احلكومــة كــا هــو احلــال يف املجموعتــن

الســابقتني تعتــر مــن األولويــات التــي مــن شــأهنا

دعــم مســار التنميــة يف هــذه املناطــق .وعــى
األخــص فقــد أظهــرت النتائــج رضورة مضاعفــة

جهــود مكافحــة الفســاد وتعزيــز جــودة الترشيعــات
التنظيميــة وتطبيقاهتــا بالنســبة لبلــدان أســيا ،وإبــداء
الــرأي واملســاءلة وإرســاء مبــادىء ســيادة القانــون

بالنســبة لبلــدان أمريــكا الالتينــة .وربــا يعــزى
اختــاف أمهيــة املــورشات يف املجموعتــن الختــاف

تشــهده الكثــر مــن دول املجموعتــن خاصــة عــى
هاتــن املجموعتــن بالتنــوع النســبي ملصــادر االقتصاد
وكذلــك بالــدور امللحــوظ للقطــاع اخلــاص ممــا جيعــل
مــؤرشات احلوكمــة اخلاصــة بإرســاء مبــادئ القانــون

وســن الترشيعــات املنظمــة لالســتثامر وحركــة
الســوق أكثــر أمهيــة.

ولعلــه مــن املهــم إبــراز األمهيــة النســبية لــكل

مــؤرشات احلكومــة يف العينــات الصغــري التــي تــم

تكوينهــا مــن منظــور إقليمــي .وتوضــح األشــكال

رقــم ( )3و( )4و( )5و( )6ترتيــب مــؤرشات احلوكمة
يف كل عينــة .وبصفــة عامــة أظهــرت النتائــج ترتيــب
ِ
لعينــة دول شــال إفريقيــا
معايــر احلوكمــة بالنســبة
والــرق األوســط كــا يــى :جــاء متغــر الســيطرة عىل
الفســاد أوالً  ،وفاعليــة احلكومــة ثانيـ ًا ،ومتغــر ســيادة

القانــون ثالث ـ ًا ،ومتغــر جــودة الترشيعــات التنظيميــة
رابعـ ًا ،وجــاء االســتقرار الســيايس خامسـ ًا ً ،وقــد جــاء
متغــر إبــداء الــرأي واملســاءلة يف املرتبــة األخــرة .أمــا

فيــا خيــص منطقــة إفريقيــا أظهــرت النتائــج بصفــة
عامــة أمهيــة مــؤرشات فاعليــة احلكومــة والســيطرة

عــى الفســاد ،وســيادة القانــون واالســتقرار الســيايس،

وجــودة الترشيعــات مقارنــة بمــؤرش إبــداء الــرأي

واملســاءلة .وفيــا خيــص منطقــة أمريــكا الالتينيــة :فقــد
كانــت مــؤرشات إبــداء الــرأي ،واملســاءلة ،وفاعليــة

احلكومــة ،وســيادة القانــون ،والســيطرة عــى الفســاد،
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واالســتقرار الســيايس هــي األهــم يف مســار دفــع

والتــي أبــرزت دور الســيطرة عــى الفســاد وفاعليــة

التنظيميــة  .وأخــر ًا :فقــد أشــارت النتائــج فيــا خيــص

القانــون مقارنــة بمــؤرشات االســتقرار الســيايس

النمــو االقتصــادي مقارنــة بمــؤرش جــودة الترشيعــات
الــدول األســيوية األمهيــة النســبية ملــؤرشات احلوكمــة

احلكومــة وجــودة الترشيعــات التنظيميــة وســيادة
وإبــداء الــرأي واملســاءلة.

الشكل رقم (  )3ترتيب األهمية النسبية لمؤشرات الحوكمة في دول شمال أفريقيا والشرق األوسط

الشكل رقم (  )4ترتيب األهمية النسبية لمؤشرات الحوكمة في أفريقيا

الشكل رقم (  )5ترتيب األهمية النسبية لمؤشرات الحوكمة في دول امريكا الالتينية
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الشكل رقم (  )6ترتيب األهمية النسبية لمؤشرات الحوكمة في آسيا

خامتة وتوصيات :

أكــدت نتائــج الدراســة بوجــه عــام عــى الفكــرة

تنــاول هــذا البحــث دراســة أثــر االلتــزام بتطبيــق

الســائدة مــن أن االلتــزام بآليــات احلكــم الرشــيد

واملتمثلــة يف حماربــة الفســاد ووجــودة التنظيــات

اخلصــوص فقــد بينــت تلــك النتائــج حقيقـ ًة أنــه عــى

معايــر احلكــم الرشــيد املعتمــدة مــن البنــك الــدويل
الترشيعيــة ،وفعاليــة احلكومــة ،وســيادة القانــون،
واملشــاركة ،والشــفافية واملســاءلة ،واالســتقرار

الســيايس ،وغيــاب العنــف عــى النمــو االقتصــادي،

مــن شــأنه أن يعــزز النمــو االقتصــادي .وعــى وجــه
الرغــم مــن أمهيــة مجيــع مــورشات احلكــم الرشــيد
ُّ
للنمــو االقتصــادي يف الــدول الناميــة إال أن األمهيــة
النســبية لــكل مــؤرش ختتلــف باختــاف املجموعــات

وذلــك مــن خــال دراســة عينــة تتكــون مــن 100

اإلقليميــة بنــا ًءا عــى االختالفــات يف أنظمــة احلكــم

اعتمــدت الدراســة التطبيقيــة يف هــذا البحــث عــى

االقتصاديــة يف تلــك املجموعــات والــدول.

دولــة ناميــة خــال الفــرة 2016 - 2002م  .ولقــد
اســتخدام بعــض النــاذج القياســية يف إطــار مــا يعرف

واإلدارة وكذلــك االختــاف يف هيكليــة القطاعــات

املصادر واملراجع:

بنــاذج البانــل .وقــد توصلــت الدراســة إىل أن كفــاءة

أو ًال /املراجع العربية:

احلكومــة ،ونوعيــة الترشيعــات التنظيميــة  ،وحماربــة

الفســاد ،واالســتقرار وعــدم اللجــوء إىل العنــف
مجيعهــا عوامــل توثــر بصفــة إجيابيــة وذات داللــة

عــى نســبة النمــو يف الــدول الناميــة .كــا توصلــت
الدراســة إىل أن تأثــرات مــؤرشات احلوكمــة ختتلــف

نســبيا حســب التوزيــع اإلقليمــي للــدول .ولقــد

الــراوي ،أنــار أمــن 2012( .م) .حمــددات احلوكمــة دراســة
قياســية لعينــة خمتــارة مــن الــدول .مؤمتــر عوملــة اإلدارة
يف عــر املعرفــة  17 - 15 ،ديســمرب  ،جامعــة اجلنــان،
طرابلــس ،لبنــان.
البســام ،بســام عبــد اهلل2014( .م) .احلوكمــة الرشــيدة:
دراســة حالــة العربيــة الســعودية .بحــوث اقتصاديــة
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