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

الرؤيـــــةالرؤيـــــة

التعريف  باجمللةالتعريف  باجمللة

أهداف  اجمللةأهداف  اجمللة

1(      األصالة واالبتكار، وسالمة المنهج واالتجاه.
2(    االلتزام بالمناهج واألدوات والوسائل العلمية المتبعة في مجاله.

3(    الدقة في التوثيق والمصادر والمراجع والتخريج.
4(    سالمة اللغة.

5(    أن يكون غير منشور أو مقدم للنشر في أي مكان آخر.
6(    أن يكون البحث المستل من الرسائل العلمية غير منشور أو مقدم للنشر، وأن يشير الباحث    

 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(.

1(    أن تكون المجلة مرجعًا علميًا للباحثين في العلوم اإلنسانية واالجتماعية.
2(    تلبية حاجة الباحثين إلى نشر بحوثهم العلمية، وإبراز مجهوداتهم البحثية على المستويات 

       المحلية واإلقليمية والعالمية.
3(    المشاركة في بناء مجتمع المعرفة بنشر البحوث الرصينة التي تؤدي إلى تنمية المجتمع. 

4(    تغطية أعمال المؤتمرات العلمية المحكمة. 

جملةجملة الشمال للعلومالشمال للعلوم اإلنسانيةاإلنسانية

نشر البحوث العلمية المحكمة في مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية وفق معايير عالمية متميزة.

الرســـالـةالرســـالـة

شروط  قبول  البحثشروط  قبول  البحث

هـ

إلى أنه مستلٌّ من رسالٍة علميٍة.
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أواًل - ضوابط النص المقدم للنشر  :أواًل - ضوابط النص المقدم للنشر  :

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

باللغتين  وملخص  عــنــوان  على  يحتوي  أن     )2
العربية واإلنجليزية في صفحة واحدة، بحيث 
وأن  ملخص،  لكل  كلمة   )200( عــن  يزيد  ال 
على  ــــٍة  دال مفتاحيٍة  كــلــمــات  الــبــحــث  يتضمن 
التخصص الدقيق للبحث باللغتين، ال يتجاوز 
عــددهــا )6( كــلــمــات، تــوضــع بــعــد نــهــايــة كل 

ملخص.
المؤلف وجهة عمله وعنوان  اســم  يذكر  أن     )3
باللغتين  مباشرة  البحث  عنوان  بعد  المراسلة 

العربية واإلنجليزية.
تـــقـــدم األبـــحـــاث الــعــربــيــة مــطــبــوعــة بخط  4(  أن 
)Simplified Arabic(، بحجم )14( للنصوص 
في المتن، وبالخط نفسه بحجم )12( للهوامش. 
بخط  مطبوعة  اإلنجليزية  األبــحــاث  تــقــدم  أن    )5
)Times New Roman( بحجم )12( للنصوص 
في المتن، وبالخط نفسه بحجم )9( للهوامش.

6(  كتابة البحث على وجــه واحــد مــن الصفحة، 
مع ترك مسافة 1.5 سم بين السطور، وتكون 
الــحــواشــي 2.54 ســم على الــجــوانــب األربــعــة 
للصفحة، بما يعادل 1.0 إنش )بوصة واحدة(. 

7(  التزام الترتيب الموضوعي اآلتي: 

   المقدمة: وتــكــون دالــة على مــوضــوع البحث، 
والهدف منه، ومنسجمة مع ما يِرُد في البحث 
مــن مــعــلــومــات وأفــكــار وحــقــائــق علمية، كما 
وأهمية  البحث،  مشكلة  إلــى  باختصار  تشير 

الدراسات السابقة. 
  العرض: ويتضمن التفاصيل األساسية لمنهجية 
البحث، واألدوات والطرق التي تخدم الهدف، 

وترتب المعلومات حسب أولويتها. 
تــكــون واضحة  النتائج والــمــنــاقــشــة: ويــجــب أن    

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

والمقترحات. 
8( أن تدرج الرسوم البيانية واألشكال التوضيحية 
في النص، وتكون باللونين األبيض واألسود، 
وتـــرقـــم تــرقــيــمــًا مــتــســلــســًا، وتــكــتــب أســمــاؤهــا 

والماحظات التوضيحية أسفلها.
9(  أن تــدرج الــجــداول في النص، وترقم ترقيمًا 
مــتــســلــســًا، وتــكــتــب أســمــاؤهــا أعـــاهـــا، وأمــا 
ــمـــاحـــظـــات الــتــوضــيــحــيــة فــتــكــتــب أســفــل  الـ

الجدول.
المخطوط  الكتاب  نماذج من صــور  10( وضــع 

المحقق في مكانها المناسب.
11( ال تنشر المجلة أدوات البحث والقياس، وتقوم 

بحذفها عند طباعة المجلة.
الــمــصــادر  تــوثــيــق  فـــي مــنــهــج  يـــراعـــى  12( أن 
والــمــراجــع داخــــل الــنــص نــظــام جمعية علم 
النفس األمريكية )APA(، اإلصـدار السادس، 
وهو نظام يعتمد ذكـر االسـم والتاريخ داخل 
داخــل  المراجع  ترقيم  نظام  يقبل  وال  المتن، 
الــنــص، وتــوثــق الــمــصــادر والــمــراجــع داخــل 
الــمــتــن بــيــن قــوســيــن حــســب األمــثــلــة اآلتــيــة: 
بفاصلة،  متبوعا  المؤلف  عائلة  اســم  يــذكــر 

إرشادات للمؤلفنيإرشادات للمؤلفني

ز



فسنة النشر، مثا: )خيري، 1985م(. وفي 
حالة االقتباس المباشر يضاف رقم الصفحة 
مــبــاشــرة بــعــد تــاريــخ الــنــشــر، مــثــا: )خــيــري، 
للمصدر  كــان  إذا  أمــا  1985م، ص:33(. 
مؤلفان فيذكران مع اتباع الخطوات السابقة، 
ذا  مثا: )القحطاني والعدناني، 1426هـ(. واإ
أسماء عوائلهم  تذكر  اثنين  زاد عددهم عن 
أول مرة، مثا: )زهران والشهري والدوسري، 
ذا تكرر االقتباس من المصدر  1995م(، واإ
نفسه يــشــار إلــى اســم عائلة الــمــؤلــف األول 
)زهــران  مثل:  وآخــــرون،  بعده  ويكتب  فقط، 
وآخرون، 1995م(، على أن تكتب معلومات 

النشر كاملة في قائمة المصادر.
ــة،    ــيـ 13(  بــالــنــســبــة ألبــحــاث الــعــلــوم الــشــرعــيــة   واألدبـ
 فيسمح   بترقيم   المصادر  والمراجع   داخل   المتن، 
 مع   وضع   حاشية   أسفل   الصفحة، ويشار إليها 
برقم أو نجمة، ويكون الخط فيها بحجم )12( 

للعربي و)9( لإلنجليزي.
      مثال   ذلك؛ كأن يكتب   في   المتن :                                                         قال الذهبي:  
» وأمـــا جــامــع الــبــخــاري الــصــحــيــح، فــأَجــلُّ كتب 

اإلسام، وأفضلها بعد كتاب اهلل تعالى«)1(    .                    
     وفى الحاشية يكتب هكذا:                                                                                                                                                                                                                                                          

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

14( تخرج األحاديث واآلثار على النحو اآلتي: 
    )صحيح البخاري، ج:1، ص:5، رقــم الحديث 

 .)511
15(  توضع قائمة المصادر والمراجع في نهاية البحث 
ووفــق  العائلة،  اســم  حسب  هجائيًا  ترتيبًا  مرتبة 
نظام )APA(، وبحجم 12 للعربي و9 لإلنجليزي، 
وترتب البيانات الببليوغرافية على النحو اآلتي: 

ح

.

      االقتباس من كتاب:االقتباس من كتاب:  
الجوير، إبراهيم مبارك. )2009م(. األسرة والمجتمع: 
دراســـــات فـــي عــلــم االجــتــمــاع الــعــائــلــي. ط.1، 

الرياض: دار عالم الكتب.
إبراهيم بن علي بن يوسف.  أبو إسحاق  الشيرازي، 
)1403هـــ(. المهذب في فقه اإلمــام الشافعي، 
ــي. ط.2،  تــحــقــيــق: حــبــيــب الــرحــمـــــن األعــظــمـــ

بيروت: دار الكتب العلمية.

   االقتباس من دورية:    االقتباس من دورية: 
الجودة  ضمان  معايير  )2011م(.  أحــمــد.  عـــودة، 
المشتقة من المتأثرين بنتائج التقييم في المدرسة: 
مدخل مقترح لتحفيز االعتماد والجـــودة. المجــلة 
  ،)2(7 التربويـــــــــــــة،  العلـــــــــوم  في  األردنيــــــــــــــــــة 

.193 -163 

   االقتباس من رسالة ماجستير أو دكتوراه:   االقتباس من رسالة ماجستير أو دكتوراه:  
الــقــاضــي، إيــمــان عــبــداهلل. )1429هـــــــ(. النباتات 
تــنــورة  رأســـي  بــيــن  الساحلية  للبيئة  الطبيعية 
والملوح بالمنطقة الشرقية: دراسة في الجغرافيا 
غير  دكــتــواره  رســالــة  البيئة.  وحماية  النباتية 
منشورة،  كلية اآلداب للبنات، الدمام: جامعة 

الملك فيصل.

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

المزروعي، م. ر.، و المدني، م. ف. )2010م(. 
تقييم األداء في مؤسسات التعليم العالي. المعرِّف 
 ،)DOI:10.xxxx/xxxx-xxxxxxxx-x( الرقـمي
)http:// التشعبي  النصوص  نقل  برتوكول  أو 

(....www، أو الرقم المعياري الدولــــــي للكتاب 
 (ISBN: 000-0-00-000000-0).



ثانيًا - المرفقات المطلوب إرسالها للمجلة :ثانيًا - المرفقات المطلوب إرسالها للمجلة :
.)Word( نسخة إلكترونية من البحث بصيغة  )1

2(  السيرة الذاتية للباحث، متضمنة اسمه باللغتين 
الحالي،  عمله  وعــنــوان  واإلنــجــلــيــزيــة،  العربية 

ورتبته العلمية. 
3(  نموذج طلب نشر بحث في المجلة. )تجدونه 

بموقع المجلة(.
4( نموذج تعهد بأن البحث غير منشور أو مقدم 
للنشر في مكان آخر. )تجدونه بموقع المجلة(.

   ترسل كافة المرفقات على البريد اإللكتروني:   ترسل كافة المرفقات على البريد اإللكتروني:

h.journal@nbu.edu.sa 

ثالثًا - تنبيهات عامة :ثالثًا - تنبيهات عامة :
1(  أصول البحث التي تصل إلى المجلة ال ترّد 

سواء أنشرت أم لم تنشر.
2(  اآلراء الواردة في األبحاث المنشورة تعبر عن 

وجهة نظر أصحابها.
فــي حال  للمجلة  النشر  حــقــوق  تـــؤول جميع    )3
إرسال البحث للتحكيم وقبوله للنشر، وال يجوز 
نشره في أي منفذ نشر آخر دون إذن كتابي 

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

إبداء األسباب.
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     ومثال لاقتباس من مقالة في دورية: 
في  الــحـــــوار  مفهـوم  )2014م(.  ف.  م.  الــمــدنــي، 
ــنــظــر. الــمــجــلــة الــبــريــطــانــيــة  تــقــريــب وجـــهـــات ال
لتكنولوجيا التعليم، 11(6)، 225-260. المعرِّف 
 )DOI:10.xxxx/xxxx-xxxxxxxx-x( الرقمي 
)http:// التشـعبي  النصوص  نقل  برتوكول  أو 

  onlinelibrary.wiley.com journal/10.1111)
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(ISSN: 1467-8535)
أســمــاء  الــبــاحــث بترجمة أو )رومـــنـــة(  يــلــتــزم   )16
ــع الـــعـــربـــيـــة إلـــــى الــلــغــة  ــراجــ ــمــ ــ ــــمــــصــــادر وال ال
ضــافــتــهــا إلـــى قــائــمــة الــمــصــادر  اإلنــجــلــيــزيــة واإ

والمراجع. مثال:
تقويم طرق  )1991م(.  الــجــبــر، سليمان.        
باختاف  اختافها  ومــدى  الجغرافيا  تــدريــس 
وتخصصاتهم  وجنسياتهم  المدرسين  خــبــرات 
فـــي الــمــرحــلــة الــمــتــوســطــة بــالــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السـعودية. مجلة جامعة الملك سـعود- العلوم 

التربويـة، 3)1(، 170-143. 
  Al-Gabr, S. (1991). The evaluation of geography  

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

17( تستخدم األرقام العربية األصلية )0 ، 1 ، 2، 
3، ....( في البحث.
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إدارة الذات وأثره على عقيدة المسلم: دراسة عقدية ميدانية
صالح نعمان وخلود عبد هللا عيسى الرنيني

العنف األسري أسبابه وآثاره وعالجه في الفقه اإلسالمي
محمد البيومي الراوي وَنايـف بن دخيل العنزي
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  رائدة بنت حسن المالكي

فعالية نموذج تدريسي مقترح في التاريخ قائم على التعلم السريع لتنمية المهارات االجتماعية والتنظيم 
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نظر المشرف األكاديميِّ
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فعالية العالج النفسي الواقعي في خفض اضطراب الشخصية السلبية-العدوانية وتحسين المسئولية 
االجتماعية لدى المكفوفين

 محمد مسعد عبد الواحد مطاوع

ساِت والجمعيات الخيريَّة في المسؤوليَّة االجتماعيَّة: دراسٌة ميدانيٌَّة مطبقة على العاملين  دور الُمؤسَّ
في المؤسسات والجمعيات الخيرية بمدينة الرياض

المامون الســــر كــــرار

أثر سياسات الحوكمة على النمو االقتصادي: دراسة تحليلية من منظور إقليمي في الدول النامية
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إدارة الذات وأثره على عقيدة المسلم: دراسة عقدية ميدانية 

)قدم للنشر يف 1439/6/6هـ، وقبل للنشر يف 1439/9/14هـ(
ملخـص البحـث :  إن احلـرص عـى العقيدة اإلسـامية 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 تأثـر االنغـاس يف موضـوع )إدارة الـذات( وتطويرهـا عى عقيـدة املسـلم من عدة 
فرضيـات وهـي: التـوكل عى اهلل واالسـتعانة بـه، اإليان بالقضـاء والقدر، تركيزها عـى النجاح املـادي الدنيوي، اعتقاد الشـخص بأنه خيلق فعل نفسـه، 
وأن النجـاح نابـع مـن ذاتـه وليس توفيقـًا 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، فاالنغاس املبالـغ فيه قد يؤثـر يف عقيدة الفـرد خصوصا مـع املبالغات 
واالدعـاءات املوجـودة هبـا، عـى قـدر درجة وعي الفـرد وعلمه بالعقيدة اإلسـامية يكـون تأثرها إجيابيـا أو سـلبيًا، وأن مجيع ما أثبتت صحتـه يف التنمية 
الذاتيـة لـه أصـول يف الرشيعة اإلسـامية، ولذلك أوصت الدراسـة : الرتكيز عى التوعية بالعقيدة اإلسـامية بني فئة الشـباب يف كل املجـاالت اإلعامية، 
وأن ال تؤخـذ هـذه الربامـج مـن شـخصيات أخـذوا خرباهتـم ومهاراهتم مـن مصادر هبـا عقائد ضالـة قديمة أو حديثـة، وعى مـدريب التنميـة البرشية أن 
يبذلـوا جهـدًا عظيـًا يف بحـث وتنقيـح موادهم ودراسـة خلفياهتا الفكريـة، وعى العلـاء املفكرين اسـتخراج كنوز التنميـة الذاتية من الرشيعة اإلسـامية 

)الكتاب والسـنة( ونرشها بأسـاليب سـهلة وخمترصة وجذابة.

كلامت مفتاحية : إدارة الذات ، العقيدة اإلسامية .
*****

Self-Management and Its Impact on the Muslim’s Faith: A Field 
Doctrinal Study

 

    
(Received 22/2/2018, accepted 29/5/2018)

Abstract : The concern of the Islamic faith of any defect is very important. To elaborate on the aforementioned statement, this research aimed to 
identify the impact of indulgence in the subject of self-management and its development through several hypotheses such as dependence on Allah, 
seeking his support and believing in destiny. The study focuses also on the temporary mortal success, a person’s belief that he creates his behavior and 
his notion that man but not Allah brings success. The study used questionnaire to measure this issues and concluded that: self-development in the right 
direction is required and desirable but needs moderation but not extremism. Over-extremism may affect a person’s faith particularly with allegations 
existent in it and his knowledge of the Islamic belief. Whatever is proved true in the concept of self-development has basis in Islamic belief. Therefore, 
the study recommended equipping the youth with Islamic belief. Such knowledge should be taken from authentic Islamic sources. Therefore, human 
development professionals have to pay greater efforts in refining their sources of knowledge. Scholars, thinkers and scientists have to extract self-
development knowledge from Quran and Sunnah and spread it in an easy, concise and attractive way.

Key words: self-management, Islamic Belief.
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مقدمة :
احلمــد هلل والصــاة والســام عــى خــر خلــق اهلل 

ســيدنا حممــد وآلــه وصحبــه وســلم وبعــد:
ركــز اإلســام يف تعاليمــه عــى تنميــة الفــرد 
ــة  ــق التنمي واملجتمــع مــن أجــل إعــار األرض وحتقي
ــر  ــذا يف كث ــني ه ــة، ويتب ــة املتكامل ــاة االجتاعي واحلي
ــوَد  مــن اآليــات واألحاديــث، قــال تعــاىل: ﴿َوإىَِل َثُم
ــْن  َ َمــا َلُكــم مِّ ــا َقــاَل َيــا َقــْوِم اْعُبــُدوْا اهللَّ َأَخاُهــْم َصاحِلً
ــَن اأَلْرِض َواْســَتْعَمَرُكْم ِفيَهــا  ُه ُهــَو َأنَشــَأُكم مِّ إَِلــٍه َغــْرُ
ــٌب﴾  ِي ــٌب مُّ ــِه إِنَّ َريبِّ َقِري ــوْا إَِلْي ــمَّ ُتوُب ــَتْغِفُروُه ُث َفاْس

ــود:61(. ــورة ه )س
ــَف  ــْم َخَائِ ــِذي َجَعَلُك ــَو الَّ ــاىل: ﴿َوُه ــال تع وق
َدَرَجــاٍت  َبْعــٍض  َفــْوَق  َبْعَضُكــْم  َوَرَفــَع  اأَلْرِض 
ــُه  يــُع اْلِعَقــاِب َوإِنَّ ــَك َسِ َيْبُلَوُكــْم يِف َمــا آَتاُكــْم إِنَّ َربَّ لِّ

ِحيــٌم﴾ )ســورة األنعــام:165(. َلَغُفــوٌر رَّ
ِذيــَن َآَمُنــوا ِمْنُكــْم  ُ الَّ وقــال تعــاىل: ﴿َوَعــَد اهللَّ
ْرِض َكــَا  ُهْم يِف اأْلَ ــاِت َلَيْســَتْخِلَفنَّ احِلَ َوَعِمُلــوا الصَّ
ــُم  ــْم ِديَنُه ــنَّ َلُ َن ــْم َوَلُيَمكِّ ــْن َقْبِلِه ــَن ِم ِذي ــَتْخَلَف الَّ اْس
ُهــْم ِمــْن َبْعــِد َخْوِفِهــْم َأْمًنــا  َلنَّ ــْم َوَلُيَبدِّ ــِذي اْرَتــَى َلُ الَّ
ُكــوَن يِب َشــْيًئا َوَمــْن َكَفــَر َبْعــَد َذلـِـَك  َيْعُبُدوَننـِـي اَل ُيرْشِ

ــور:55(. ــورة الن ــُقوَن﴾ )س ــُم اْلَفاِس ــَك ُه َفُأوَلئِ
ويكــون االســتخاف يف األرض بالعمــل والعــارة 
والتنميــة املتواصلــة يف شــتى املياديــن، وباعتبــار الفــرد 
ــة املجتمــع فقــد جــاء اإلســام ليحــارب كل  هــو لبن
ــلبية،  ــة والس ــل واالتكالي ــل الكس ــيئ مث ــلوك س س
وكل مــا ينتــج عنــه مــن التخلــف والفقــر والضعــف، 

ــع  ــل يف مجي ــًا لألفض ــعى دائ ــه يس ــان بفطرت واإلنس
ــذا  ــر، وه ــر والتطوي ــب التغي ــه، ويطل ــاالت حيات م

ــي البــرش. حــق مــرشوع لبن
إن اإلســام منهــج متكامــل، ليــس منهجــًا دنيويــًا 
حمضــًا يعتنــي بتدبــر شــؤون اإلنســان وتنظيمهــا عــى 
املســتوى الفــردي واالجتاعــي فقــط ، بــل هــو منهــج 
ــى  ــان ع ــر لإلنس ــو ينظ ــر، فه ــك بكث ــن ذل ــق م أعم
ــع  ــاة اجلســد وســعادته تنب ــه روح وجســد، وأن حي أن
مــن حيــاة وســعادة الــروح، فــإن الــدف األســمى يف 
ــى  ــاىل ع ــبحانه وتع ــادة اهلل س ــو عب ــان ه ــاة اإلنس حي
 ُ ــاَك اهللَّ ــَا آَت ــِغ ِفي ــاىل: ﴿َواْبَت ــال تع ــه، ق ــه يرضي وج
ْنَياۖ  َوَأْحِســْن  اَر اآْلِخــَرَةۖ  َواَل َتْنــَس َنِصيَبــَك ِمــَن الدُّ الــدَّ
ْرِض ۖ إِنَّ  ُ إَِلْيــَك ۖ َواَل َتْبــِغ اْلَفَســاَد يِف اأْلَ َكــَا َأْحَســَن اهللَّ

يَن﴾ )ســورة القصــص:77(. ــبُّ امْلُْفِســدِ َ اَل ُيِ اهللَّ

مشكلة الدراسة :
ــرص  ــي يف الع ــادي والصناع ــور االقتص ــع التط م
احلديــث أصبــح اإلنســان هــو حمــور احليــاة التنمويــة 
بأشــكالا املاديــة، و كل مــا يــدور حــول تطويــر النفس 
اإلنســانية واســتغال طاقاهتــا الســتلهام النجــاح 
الدنيــوي هــو جوهــر التنميــة البرشيــة. إن فــن التنميــة 
ــه  ــذي يقصــد ب ــوم وال ــه املنتــرشة الي ــة بصورت البرشي
حتديــدًا علــم تنميــة الــذات ســعيًا هبــا نحــو النجــاح 
ــه  ــو وصف ــر وه ــى آخ ــذ منح ــذي أخ ــور، وال والتط
ــادي،  ــب امل ــب الكس ــه جان ــل ب ــاص دخ ــم خ كعل
ويلجــأ إليــه كثــر مــن النــاس انجذابــًا لعناويــن براقــة 
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توحــي لــم بأنــه بــاب الســعادة املنتظــر، وأنــه احلــل 
ــة . ــاكل احلياتي ــع املش جلمي

ــه  ــة( علــم ل ــة )الذاتي ــة البرشي ــا أن فــن التنمي  وب
ــدة  ــع العقي ــق م ــا يتواف ــا م ــاالت منه ــن املج ــر م كث
اإلســامية ومنهــا مــا خيالفهــا مــن جهــة ومنهــا 
ــذا  ــث كه ــا يف بح ــن مجعه ــا، وال يمك ــدح فيه ــا يق م
ولكــن يمكننــا أن نقــول: إن غالــب مواضيــع التنميــة 
ــب  ــدة جوان ــن ع ــان م ــول اإلنس ــدور ح ــة ت البرشي
متداخلــة بشــكل كبــر وأننــا ســنحاول الرتكيــز 
عــى اجلانــب الشــخيص واالجتاعــي، وســنبتعد 
ــون  ــتخدام فن ــل يف اس ــي املتمث ــب الصح ــن اجلان ع
التنميــة وعلــوم الطاقــة يف االستشــفاء والصحــة 
ــن  ــه م ــعب وفي ــل ومتش ــوع طوي ــذا املوض ــون ه لك
اخلــاف واألخطــار العقديــة الــيء الكثــر الواضــح 
ــن  ــر م ــوع لكث ــذا املوض ــرض ه ــد تع ــع، ولق للجمي
ــاميني،  ــاء اإلس ــض العل ــن بع ــض م ــد والرف النق
ولســنا نقصــد هنــا مــا ينــايف العقيــدة فهــذا مرفــوض 
ــو  ــا ه ــن م ــث ولك ــذا البح ــره يف ه ــال لذك وال م
منتــرش عــى الســاحة ومقبــول بــني املســلمني و يلقــى 
رواجــا وإقبــااًل كبــرًا حتــت عــدة مســميات نســتطيع 
أن نخترصهــا يف تأكيــد الــذات أو إدارة الــذات فهــذا 
ــدة  ــره عــى عقي ــة أث ــاج دراســة متعمقــة ملعرف مــا يت

ــلوكه. ــى س ــلم وع املس
وهنا تثار بعض االستفهامات:

ما حقيقة إدارة الذات؟  ●
ــدة  ــذات يف عقي ــر إدارة ال ــدى تؤث إىل أي م  ●

وســلوكه؟  املســلم 

أسباب اختيار املوضوع :
لإلشكاالت املطروحة آنفًا.. 1
كثـــرة األخطـــاء العقديـــة املنتـــرشة بـــني . 	

املســـلمني يف العـــرص احلـــايل .
ـــه . 	 ـــة تفاصيل ـــوب معرف ـــوع ووج ـــة املوض أمهي

ـــاره. وآث
ــن . 	 ــر مـ ــدى كثـ ــاه لـ ــذا االجتـ ــار هـ انتشـ

الشـــباب والفتيـــات وانخراطهـــم فيـــه دون 
ــدي . ــن عقـ حتصـ

أمهية املوضوع:
تلقــى التنميــة البرشيــة إقبــااًل كبــرًا يف املجتمعــات 
ــاة  ــو احلي ــع نح ــباب املندف ــة الش ــن فئ ــًا م وخصوص
ــاح،  ــن النج ــث ع ــن يبح ــم م ــا، فمنه ــكل مغرياهت ب
ــض  ــراء، والبع ــن الث ــر ع ــوق، وآخ ــن التف ــر ع وآخ
الســيئة  العــادات  بعــض  التخلــص مــن  يرغــب 
كاخلجــل أو القلــق أو التفكر الســلبي .. إلــخ ، وحتت 
ــي أصبحــت  ــة لــا عــى الكتــب والت ــن الرباق العناوي
مــن أكثــر الكتــب مبيعــًا عــى مســتوى العــامل، 
وكذلــك الــدورات التدريبيــة ومواقــع اإلنرتنــت 
اجتذبــت  فقــد  االجتاعــي،  التواصــل  وقنــوات 
الشــباب والفتيــات الذيــن تقــل لدهيــم خــربات 
ــة  ــة والفكري ــة العلمي ــم احلصان ــل لدهي ــاة أو تق احلي
فــا يفرقــون فيهــا بــني املفيــد والضــار ومــا يمكــن أن 
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يؤخــذ منهــا أو يــرتك، فمــن املهــم معرفــة تأثــر هــذه 
ــا  ــاظ عليه ــامية للحف ــدة اإلس ــى العقي ــع ع املواضي

ــوهبا . ــائبة تش ــن أي ش م

اهلدف من الدراسة :
ــة . 1 ــة البرشيـ ــة التنميـ ــى حقيقـ ــرف عـ التعـ

يف  الســـاحة  عـــى  الدارجـــة  ووســـائلها 
الوقـــت احلـــارض.

اكتشـــاف آثارهـــا اإلجيابيـــة والســـلبية عـــى . 	
املســـلم عقيـــدًة وســـلوكًا.

التعـــرف عـــى طبيعـــة العاقـــة بـــني تنميـــة . 	
الـــذات وأصـــول العقيـــدة اإلســـامية.

ــف . 	 ــب أن يتوقـ ــي جيـ ــدود التـ ــة احلـ معرفـ
ــه. ــر عقيدتـ ــى ال تتأثـ ــرد حتـ ــا الفـ عندهـ

الدراسات السابقة:
يوجــد عــدد مــن الدراســات حــول التنميــة البرشية 
حتدثــت عنهــا وعــن أصولــا يف الرشيعــة اإلســامية  أو 
ــدف  ــن ال ــة فيها،ولك ــار العقدي ــض األخط ــن بع ع
الرئيــي مــن هــذه الدراســة هــو الوصــول ألثــر 
االنغــاس املبالــغ يف تطويــر الــذات حتديــدًا عــى 
عقيــدة املســلم، ومــن الدراســات التــي بحثــت يف 

ــة : ــا بالرشيع ــة وعاقته ــة البرشي التنمي
التنميــة البرشيــة يف الســنة النبويــة )دراســة . 1

موضوعيــة(، وهــي رســالة ماجســتر باجلامعــة 
اإلســامية بغــزة، كليــة أصــول الديــن، قســم 

احلديــث وعلومــه، ســنة 			1هـــ/011	م، 
للباحثــة ســاح طــه غنــدور. وكان بحثــًا 
ــة املعــارصة  ــة البرشي ــًا ملوضــوع التنمي تأصيلي
يف الســنة النبويــة وإبــراز عنايــة الســنة النبويــة 

ــامي. ــع اإلس ــلم واملجتم ــة املس بتنمي
أســس التفكــر اإلجيــايب وتطبيقاتــه جتــاه . 	

ــة،  ــنة النبوي ــوء الس ــع يف ض ــذات واملجتم ال
يف  ومنشــور  حمكــم  علمــي  بحــث  وهــو 
كورقــة  ُقــدم  العلميــة  املجــات  إحــدى 
ــة املجتمــع  عمــل يف املؤمتــر الــدويل عــن تنمي
اإلســامية  اجلامعــة  يف  وآفــاق،  حتديــات 
ــور  ــه الدكت ــد كتب ــام )008	م( وق ــا ع باليزي
ســعيد صالــح الرقيــب األســتاذ املشــارك 
بقســم الدراســات اإلســامية بجامعــة الباحة، 
وهــو مــدرب معتمــد لعــدد مــن برامــج تطوير 
الــذات، وقــد حتــدث فيــه عــن أســس التفكر 
ــح  ــرض توضي ــة لغ ــنة النبوي ــايب يف الس اإلجي
ــاء  ــلم يف بن ــه وس ــى اهلل علي ــي ص ــج النب منه
النفــوس املســلمة واملجتمــع املســلم، وإجيــاد 
ــايب  ــر اإلجي ــدروس للتفك ــي م ــج علم منه
مبنــي عــى أســس رشعيــة يطمئــن لــا قلــب 

ــلم. املس
تعزيــز القيــم النبويــة يف الــدورات التدريبيــة، . 	

املاجســتر  لرســالة  تكميليــًا  بحثــًا  وكان 
بجامعــة امللــك خالــد، كليــة أصــول الديــن، 
ــعد  ــرة س ــة من ــة، للباحث ــنة النبوي ــم الس قس
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عســري، هدفــت فيــه إىل كيفيــة تعزيــز القيــم 
النبويــة يف الــدورات التدريبيــة عمومــًا، إيانــًا 
منهــا بوجــود كنــوز تنمويــة للفــرد واملجتمــع 

ــلم. ــه وس ــى اهلل علي ــب ص ــنة احلبي يف س
التطبيقــات املعــارصة لفلســفة االستشــفاء . 	

رســالة  وهــي  عقديــة.  دراســة  الرشقيــة، 
ــن  ــد ب ــام حمم ــة اإلم ــت بجامع ــوراه قدم دكت
ســعود اإلســامية بكليــة الرشيعــة، قســم 
للدكتــورة  املعــارصة،  واملذاهــب  العقيــدة 
قيــًا،  بحثــًا  كان  وقــد  الرشــيد،  هيفــاء 
ــه  ــه وتداول ــة بطباعت ــة املناِقش ــت اللجن أوص
بــني اجلامعــات، ولقــد طبــع ســنة 			1هـــ 
ــن  ــة ع ــه الباحث ــت في ــد قدم - 011	م، وق
ــا  ــة، وم ــفاء الرشقي ــفات االستش ــول فلس أص
جتــى عنهــا مــن عقائــد إحلاديــة، ودور حركــة 

العــرص اجلديــد يف نرشهــا.
يف . 5 بحــث  وخصائصهــا،  التنميــة  تعريــف 

ــور  ــث للدكت ــو بح ــة، وه ــة الرشعي السياس
العلــوم  كليــة  يف  الســعداوي  صــاح 
اإلســامية بجامــع املدينــة باليزيــا قســم 
الفقــه وأصولــه، حتــدث فيــه عــن معنــى 

وخصائصهــا. التنميــة 

منهج البحث:
ــذات . 1 ــة إدارة ال ــتقرائي: يف دراس ــج االس املنه

ــائلها  ــا ووس ــتقراء مظاهره ــال اس ــن خ م

ــا. وتطبيقاهت
ــل . 	 ــاول حتلي ــارن: يف تن ــي املق ــج التحلي املنه

أصــول  وحتليــل  الــذات  تنميــة  قضايــا 
ــنتناولا  ــي س ــة الت ــا، والدراس ــاد فيه االعتق
ــر إدارة  ــني مظاه ــة ب ــة حتليلي ــتكون مقارن س

الــذات ومبــادئ العقيــدة.

أدوات البحث: 
ــة  ــة الذاتي ــر التنمي توظيــف االســتبانة يف قيــاس أث

عــى عقيــدة املســلم.

إجراءات البحث:
قمــت بالبحــث واالســتقراء للوصــول إىل . 1

ــة  ــذات ومعرف ــة ال ــن تنمي ــددة ع ــم حم مفاهي
ــا . ــأهتا وفنوهن نش

بحثت عن تأصيل هذا الفن رشعيًا.. 	
	 .)http://goo.gl/forms/ اســتبيانًا  أعــددت 

رشيــة  آراء  الســتطاع   OMc6UA	fWe(

عشــوائية عــن أثــر تنميــة الــذات عــى عقيــدة 
ــل  ــج قوق ــا برنام ــتخدمت فيه ــلم، واس املس
النتائــج يف صــورة  درايــف كونــه يعطــي 

ــت. ــارًا للوق ــارشة اختص ــة مب ــوم بياني رس
وعرضــت . 	 االســتبيان  نتيجــة  مجعــت 

ــى  ــا ع ــة تأثره ــلبيات ملناقش ــات كس الفرضي
العقيــدة ومــن ثــم ذكــرت احلــل يف ظــل 

اإلســامية. الرشيعــة 
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خطة البحث: 
تشمل اخلطة ثاثة مباحث:

ــأهتا  ــذات ونش ــة ال ــوم تنمي ــث األول: مفه املبح
ــا . ــم قضاياه وأه

ــث  ــة للبح ــة امليداني ــاين: الدراس ــث الث        املبح
ــمل: وتش

1 - الغرض من الدراسة.
2 - فرضيات البحث.

3 - عينة البحث.
4 - أداة البحث.

5 - مناقشة نتائج االستبيان .
ــدة  ــى عقي ــذات ع ــر إدارة ال ــث :أث ــث  الثال املبح

ــلم : املس
1 - اجلوانب التأصيلية إلدارة الذات . 

2 - اجلوانــب الســلبية يف إدارة الــذات وأثرهــا 
ــلوكه. ــرد وس ــدة الف ــى عقي ع

خامتة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.
متهيد :

ْلُموِقنِــنَي * َويِف  ْرِض آَيــاٌت لِّ قــال تعــاىل: ﴿َويِف اأْلَ
ــات: 1	- وَن﴾ )ســورة الذاري ــرِصُ ــَا ُتْب ــُكْم ۚ َأَف َأنُفِس

.)		
إن هــذا الكــون الــذي نعيــش فيــه مــيء باآليــات 
ــاء  ــامل الفض ــا إىل ع ــذرة ومكوناهت ــن ال ــة، م العظيم
اخلارجــي املتناهــي يف الكــرب، ومــا فيــه مــن حــركات 
ــق  ــة واحلقائ ــر العجيب ــكنات، وآالف مــن الظواه وس
ــني  ــه قوان ــب حتكم ــام عجي ــك يف نظ ــرة، كل ذل املث

صارمــة، حتــى ليعجــز العقــل عــن إدراك كل مــا فيــه، 
ــازًا،  ــة وإعج ــه عظم ــص عن ــر ال ينق ــامل آخ ــه ع يقابل
وهــو النفــس اإلنســانية. قــال تعــاىل: ﴿َســُنِرهيِْم آَياتَِنــا 

ــت: 	5(. ــورة فصل ــِهْم﴾ )س ــاِق َويِف َأنُفِس يِف اآْلَف
»النفــس  التكريتــي:  حممــد  الدكتــور  يقــول 
ــة إىل  ــر، فإضاف ــب، مث ــيح، رح ــامل فس ــانية ع اإلنس
ــان  ــم اإلنس ــاء يف جس ــص األعض ــاة وختص س احلي
ــإن  ــع، ف ــام بدي ــقها يف نظ ــف، وتناس ــًا ووظائ تركيب
لإلنســان إدراكًا وشــعورًا وعواطــف وقــدرة عــى 
ــن  ــزًا ع ــلوكًا متمي ــل، وس ــر والتخي ــر والتذك التفك
ــًة  ــني وآي ــة للمتأمل ــه أعجوب ــا جيعل ــق، مم ــة اخلائ بقي
ومــع  ص19:(  001	م،  )التكريتــي،  للناظريــن« 
ــا يف  ــه م ــخر اهلل ل ــان س ــم لإلنس ــق العظي ــذا اخلل ه
ــا  َر َلُكــم مَّ الســموات واألرض، قــال تعــاىل: ﴿َوَســخَّ
ــَك  لِ ــُه ۚ إِنَّ يِف َذٰ ْن ــا مِّ ْرِض مَجِيًع ــا يِف اأْلَ َواِت َوَم ــاَ يِف السَّ
ــُروَن﴾ )ســورة اجلاثيــة:	1(،  َقــْوٍم َيَتَفكَّ آَلَيــاٍت لِّ
لذلــك البــد مــن العلــم والوعــي بالــذات اإلنســانية 
فجهــل اإلنســان بنفســه يســبب لــه االرتبــاك ويشــوه 
تعاملــه مــع احليــاة ويرمــه الفــرص املتاحــة ويوقعــه 
ــون  ــال يظل ــن الك ــاس م ــغ الن ــا بل يف األخطار،ومه
ناقصــني ويبقــى لدهيــم مــا يضيفونــه إىل ذواهتــم، ممــا 
ــب أن ال  ــتمرة جي ــة مس ــذات عملي ــة ال ــي أن تنمي يعن
ــتوى . ــن مس ــه م ــان إلي ــل اإلنس ــا وص ــف مه تتوق

ومــع تطــورات العــرص احلديــث أصبــح اإلنســان 
بحاجــة إىل تطويــر ذاتــه ومهاراتــه العلميــة والعمليــة 
والنفســية واالجتاعيــة، وبــدأ البحــث عــن الوســائل 
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املؤديــة لذلك،فكانــت التنميــة البرشيــة أوىل هــذه 
الوســائل وأصبــح مفهــوم تطويــر الــذات هدفــًا 

ــخاص. ــن األش ــر م للكث

املبحث األول:
مفهــوم إدارة الــذات ونشــأهتا وأهــم قضاياهــا 

وتقنياهتــا:
تنميـــة الـــذات لـــا عـــدة مرادفـــات منهـــا: 
ـــذات،  ـــة ال ـــذات، صناع ـــر ال ـــذات، تطوي ـــد ال توكي
ـــاق  ـــى اإلط ـــهر ع ـــو األش ـــذي ه ـــذات ال وإدارة ال
ـــى  ـــى اإلدارة ومعن ـــف إىل معن ـــة التعري ـــن جتزئ ويمك
الـــذات، فـــاإلدارة: هـــي نشـــاط يســـعى إىل حتقيـــق 
واإلمكانيـــات،  املـــوارد  طريـــق  عـــن  الـــدف 
وحســـن التوجيـــه واالســـتغال،والذات: هـــي 
ـــل  ـــه، وقي ـــن نفس ـــاعره ع ـــخص ومش ـــات الش اجتاه
ــعور  ــم الشـ ــي حتكـ ــية التـ ــات النفسـ ــي العمليـ هـ
إدارة  إن  القـــول  ويمكـــن  016	م(.  )كـــردي، 
الـــذات هـــي قـــدرة الفـــرد عـــى توجيـــه مشـــاعره 
ـــو إىل  ـــذي يصب ـــدف ال ـــو ال ـــه نح ـــكاره وإمكانيات وأف
ـــن  ـــخص م ـــه الش ـــا يملك ـــي م ـــذات ه ـــه، فال حتقيق
مشـــاعر وأفـــكار وإمكانـــات وقـــدرات، وإدارهتـــا 
ــتغااًل أمثـــل يف  ــه اسـ ــتغال ذلـــك كلـ تعنـــي اسـ
حتقيـــق األهـــداف واآلمـــال )كريـــم،015	م(. 
كـــا يقصـــد هبـــا أيضـــًا: الطـــرق والوســـائل التـــي 
ـــه  ـــن وقت ـــوى م ـــتفادة القص ـــى االس ـــرء ع ـــني امل تع
يف حتقيـــق أهدافـــه وخلـــق التـــوازن يف حياتـــه، 

واألهـــداف  والرغبـــات  الواجبـــات  بـــني  مـــا 
)كردي،016	م(،يقـــول الدكتـــور أكـــرم رضـــا: 
ــدود  ــد حـ ــوف عنـ ــت الوقـ ــذات ليسـ »إن إدارة الـ
القـــدرات ولكـــن االســـتغال األمثـــل والتوظيـــف 
ـــات لـــذه القـــدرات« )رضـــا، 015	م،  املفجـــر للطاق
ــل  ــا وصقـ ــو تنميتهـ ــذات هـ ــر الـ ص:7(، وتطويـ
مهاراهتـــا األساســـية يف مجيـــع اجلوانـــب الروحانيـــة 
والنفســـية واالجتاعيـــة والعملية،فاإلنســـان يتـــاج 
إىل التطويـــر ليواكـــب أمـــور احليـــاة خصوصـــًا 
مـــع التطـــور العلمـــي والتقنـــي يف العـــرص احلـــايل 
وتطويـــر اإلنســـان لنفســـه يتـــاج منـــه أن يتعلـــم 

كيـــف يديرهـــا ويســـتغل طاقاهتـــا.
ــي  ــة ه ــذات، فالصناع ــة ال ــا صناع ــا إهن وإذا قلن
مــن الفعــل صنــع، صنــع الــيء: أي عمله،وصناعــة 
ــدرات  ــادات وق ــارات وع ــاهبا مه ــي إكس ــذات ه ال
ــن  ــة، ويمك ــداف مطلوب ــق أه ــل حتقي ــدة ألج جدي
ــع  ــذات، وم ــل إدارة ال ــذات قب ــة ال ــول إن صناع الق
ــر  ــو تغ ــراد، وه ــى امل ــات إال أن املعن ــدد املرادف تع
ــي  ــق األهــداف الت ــذات إىل األفضــل وحتقي وضــع ال

ــا. ــعى إليه تس
ــتقل  ــم مس ــذات كعل ــوم إدارة ال ــف مفه ال يصن
يســمى  أن  يمكــن  ولكــن  اجلامعــات  يف  يــدرس 
ــر  ــة بتطوي ــوم املهتم ــن العل ــددًا م ــتخدم ع ــًا يس فن
اإلنســان مثــل علــم النفــس، علــم االجتــاع، والطــب 
النفــي، والفلســفة واإلدارة،ونحــن كمســلمني جيــب 
ــول  ــن األص ــه م ــامي ألن ب ــن اإلس ــف الدي أن نضي
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يف تنميــة الــذات واملجتمــع مــا جيعــل الشــخصية 
ــة. ــوية متكامل ــخصية س ــانية ش اإلنس

نشأة إدارة الذات:
نشــأ هــذا املصطلــح يف العــامل الغــريب بأواخــر 
بجانــب  برسعــة  ينتــرش  وأخــذ  اخلمســينات 
مصطلحــات أخــرى مثــل: )الــذات املثاليــة( و)تقديــر 
ــم  ــات عل ــض نظري ــوم ببع ــط املفه ــذات(. وارتب ال
ــة  ــل نظري ــذات مث ــر ال ــت تقدي ــي تناول ــس الت النف
روزنــربج )1979م( والتــي تقــول بــأن تقديــر الــذات 
يعكــس اجتــاه الفــرد نحــو نفســه، وأن احرتامــه لذاتــه 
هــو نتيجــة اقتناعــه بأمهيتهــا ورفعتهــا املعنويــة فيعامل 
نفســه بمســتوى عــاٍل مــن التقديــر والكرامة،ونظريــة 
كوبــر ســميث )1967م( الــذي يــرى أن تقديــر 
الــذات ينقســم إىل قســمني: التعبــر الــذايت وهــو 
الــذي  الســلوكي  والتعبــر  لذاتــه،  الفــرد  إدراك 
ــتاين  ــة انش ــرد لذاته،ونظري ــر الف ــن تقدي ــح ع يفص
)1955م( التــي تقــول: إن كل شــخص يصنــع هيئــة 
ــا  ــا وصاحيته ــى قدراهت ــادًا ع ــه اعت ــة لذات أو صياغ
بشــكل غــر مقصــود طبقــًا خلرباتــه املختلفة،ونظريــة 
روجــرز )1987م( التــي جعلــت الــذات جوهــر 
تــدور  التــي  النظريــات  مــن  الشــخصية،وغرها 
حــول الــذات اإلنســانية ومعاجلتهــا ومســاعدهتا عــى 
النجــاح والتطوير)شــقفه،008	م،ص:5	( وكذلــك 
بعــض نظريــات علــم النفــس االجتاعــي مثــل نظريــة 
ــذي  ــي ال ــي األمريك ــامل النف ــلو)1970م( الع ماس
ــية  ــات أساس ــه حاج ــد ولدي ــان يول ــرى أن اإلنس ي

بشــكل هرمــي يبــدأ باحلاجــات الفســيولوجية مــرورًا 
ــاء  ــات االنت ــم حاج ــامة، ث ــن والس ــات األم بحاج
ــذات  ــق ال ــة إىل حتقي ــم احلاج ــي، ث ــل االجتاع والتقب
والتــي هــي يف قمــة الــرم ثــم جياهــد لتحقيــق 
أســمى مراحــل االكتفــاء الــذايت وهــي الســام 

)الرضيــان،009	م(. 
كــا ارتبــط املفهوم بنشــأة الربمــة اللغويــة العصبية 
ــى  ــام ) 	197م( ع ــأت ع ــي نش ــر، والت ــد كب إىل ح
يــد كل مــن ريتشــارد باندلــر وجــون غرينــدر اللَذيــن 
ــاكاة  ــم وحم ــًا لتفه ــدا طريق ــا وج ــني بأهن ــا مقتنع كان
التفــوق اإلنســاين، وبــدءا بإلقــاء املحــارضات حــول 
ــن  ــدة م ــدادًا متزاي ــا أع ــني إليه ــوع متذب ــذا املوض ه
النــاس، وقامــا بتأســيس أول رشكــة للربمــة اللغويــة 
ــط  ــي،009	م،ص:11-	1 ( .وارتب ــة )الفق العصبي
ــث كان  ــة حي ــوارد البرشي ــة امل ــك بتنمي ــوم كذل املفه
أحــد صورهــا وماالهتــا، و كذلــك التنميــة اإلداريــة، 
وأصبحــت تؤلــف فيــه الكتــب وتقــام لــه الــدورات 
ــوة إىل  ــدأت الدع ــت. وب ــى اإلنرتن ــع ع ــأ املواق وُتنش
ــة،  ــة هائل ــرش برسع ــاح تنت ــر والنج ــر والتطوي التغي
ــه  ــه رجال ــح ل ــذي أصب ــن ال ــبه الف ــا يش ــِون م وتك

ــه. والداعــني إلي
ــرص  ــة يف الع ــة البرشي ــال التنمي ــم رج ــن أه وم
ــات  ــدوب مبيع ــذي كان من ــي ال ــان تري ــايل بري احل
بســيط وأصبــح مدربــًا ومستشــارًا يف أكثــر مــن ألــف 
رشكــة، وأنتــوين روبنــز الــذي يســمى رجــل التحفيــز 
ــل  ــاح انتق ــة كف ــروي قص ــذي ي ــكا وال األول يف أمري
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ــم  ــارات إىل أه ــدى الع ــًا إلح ــه بواب ــن كون ــه م في
رجــال التنميــة البرشيــة، وكذلــك ســتيفن كــويف 
والــذي هــو أقــوى مــدريب اإلدارة يف العــامل، واشــتهر 
األكثــر  لألشــخاص  الســبع  »العــادات  بكتابــه 
ــون  ــن 15 ملي ــر م ــه أكث ــع من ــذي بي ــة«، وال فاعلي
ــد  ــر معه ــي مدي ــل كارنج ــامل. ودي ــول الع ــخة ح نس
تارخيــي للعاقــات اإلنســانية. ود. فيــل ماكجــرو 
مقــدم برنامــج تلفزيــوين شــهر كاتــب وعــامل نفــس، 

ــة« . ــاة حقيق ــاب »حي ــب كت صاح
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 
الثاثــني ســنة املاضيــة، وغرهــم الكثــر ممــن بــرز عــى 
الســاحة العربيــة مثــل: أمحــد الشــقري، عمــرو خالــد، 
ماجــد أيــوب، ومصطفــى حســني ، ويعــد كتــاب حممــد 
التكريتــي »آفــاق بــا حــدود« أوىل املحــاوالت يف نقــل 
ــدأت  ــريب، وب ــامل الع ــة إىل الع ــة العصبي ــة اللغوي الربم
ــى  ــار حت ــال باالنتش ــذا املج ــة يف ه ــدورات التدريبي ال
بلغــت املئــات يف فــرتة وجيــزة، وزاد عــدد املراكــز 
ــة  ــا يف بقي ــا زاد عدده ــل، ك ــهادات التأهي ــة ش املانح
ــرص  ــان واألردن وم ــوريا ولبن ــل س ــة مث ــدول العربي ال

 .)1	9-1	7 )الربيــدي،007	م، ص: 
ــاس  ــة مــن الن ــد أدى االســتقرار املعيــي للغالبي وق
ــأكل  ــن امل ــية م ــم األساس ــه احتياجاهت ــت في ــذي ُلّبي وال
ــم  ــل انتباهه ــة إىل حتوي ــاة املري ــائل احلي ــأوى ووس وامل
ــعادة  ــراًء وس ــة وث ــر رفاهي ــاة أكث ــر يف حي ــول التفك ح

ونجاحــًا، ممــا جعلهــم يتجهــون لربامــج الــدورات 
ــل  ــال عم ــوء م ــك يف نش ــاهم ذل ــد س ــر، وق والتطوي
مريــح لــؤالء املدربــني واملؤلفــني مــن إلقــاء الــدورات 
ــع  ــخ ومواق ــني النس ــاع بماي ــي تب ــب الت ــف الكت وتألي
اإلنرتنــت واملــواد املســموعة وفيهــا مــن الزعــم بتحقيــق 
ــم أن كل  ــة،وال نزع ــاح واللياق ــراء والنج ــعادة والث الس
ــادي أو  ــح امل ــعون للرب ــال يس ــذا املج ــني يف ه العامل
الشــهرة، كا، فبعضهــم لديــه مــن املؤهــات واملعرفــة 
مــا اســتطاع بــه مســاعدة الكثــر مــن النــاس يف التخلص 

ــاح. ــو النج ــم نح ــذ بأيدهي ــاكلهم واألخ ــن مش م
أهم قضايا إدارة الذات:

يف  جوانــب  عــدة  يشــمل  الــذات  تطويــر  إن 
ــب  ــي، اجلان ــب الروح ــا اجلان ــان أمهه ــخصية اإلنس ش
الفكــري، اجلانــب العمــي، اجلانــب الصحــي، واجلانــب 
االجتاعــي،وكل جانــب يــوي عــددًا مــن املوضوعــات 
ــة وكل  ــب متداخل ــع اجلوان ــه، ومجي ــدرج حتت ــي تن الت
الشــخصية  تكتمــل  لآلخر،وحتــى  مكمــل  جانــب 
اإلنســانية فيجــب العمــل عــى مجيــع جوانبهــا وأال 

ــر. ــى آخ ــب ع ــى جان يطغ
ومــن أهــم املوضوعــات : النجــاح أو مبــادئ النجاح 
ــكات،  ــل املش ــت، ح ــداف ، إدارة الوق ــد األه ، حتدي
التعامــل مــع الضغــوط، مهــارات التواصــل االجتاعي، 
اكتســاب العــادات أو التخلــص منهــا مهــارات التفكــر 

اإلبداعــي .
أمــا أهــم التقنيــات املســتخدمة يف تطويــر الــذات مــا 

: يي
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:NLP الربجمة اللغوية العصبية  .1
هــي مموعــة طــرق وأســاليب تعتمــد عــى 
مبــادئ نفســية هتــدف حلــل بعــض األزمــات النفســية 
نجاحــات  حتقيــق  عــى  األشــخاص  ومســاعدة 
بأهنــا  وتوصــف  حياهتــم،  يف  أفضــل  وإنجــازات 
ــي،009	م،ص:15(  ــلوكي )الفق ــاج س ــيلة ع وس
ــني  ــى ركن ــوم ع ــية«، وتق ــة النفس ــمى »الندس وتس
أساســيني: األول هــو نظــام اإليــان واالعتقــاد بمعنــاه 
ــة تعاقــب األفــكار  اللغــوي العــام، والثــاين هــو كيفي
التصــورات  ينتــج عــن هــذه  والتصــورات ومــا 
مــن فعــل أو قــول أو ســلوك، فالندســة النفســية 
ــى  ــان ع ــني اإلنس ــيلة تع ــة أو وس ــم طريق يف اعتباره
ــلوكه  تغيــر نفســه وإصــاح تفكــره وهتذيــب س
مهاراتــه،  وتنميــة  مهتــه  وشــحذ  عاداتــه  وتنقيــة 
وكذلــك تعينــه عــى التأثــر يف غــره ويذكــر التكريتــي 
يف كتابــه أن الندســة النفســية »تعنــي أن اإلنســان 
يســتطيع تغيــر العــامل عــن طريــق تغيــر مــا يف ذهنــه« 

)التكريتــي،001	م،ص:		-0	(.
العقل الباطن )الالواعي(:  .2

ويســمى )الاشــعور(، وهــذا املصطلــح يشــر إىل 
مموعــة مــن العنــارص التــي تتألــف منهــا الشــخصية 
وتكــون بمنــأى عــن الوعــي، إن العقــل الباطــن هــو 
ــوي  ــداع ويت ــاالت واإلب ــف واالنفع ــز العواط مرك
عــى حمــركات وحمفــزات الســلوك )مــريف، 	00	م، 
ص:15( وتســتخدم هــذه التقنيــة عــن طريــق اإليــاء 
بالفكــرة املطلوبــة ســواًء كانــت تطويريــة أو عاجيــة 

ــا  ــم يربمه ــران، ث ــرار وامل ــي بالتك ــل الاواع إىل العق
هــذه  وتســتخدم  الســلوك،  يف  الاواعــي  العقــل 
ــاب  ــيئة أو اكتس ــادة س ــن ع ــص م ــة يف التخل الطريق
عــادة مرغوبــة، وذكــر البعــض أيضــًا أن لــذه الطريقة 
ــى  ــول ع ــراض واحلص ــن األم ــفاء م ــدرة يف الش الق
ــن  ــص م ــايض والتخل ــبات امل ــة ترس ــراء ومعاجل الث

ــخ ــة ... إل ــات املؤمل الذكري
قانون اجلذب:  .3

ويقصــد بــه أن كل يشء يــدث يف حيــاة الشــخص 
قــد انجــذب إليــه عــن طريــق الصــور التــي احتفــظ 
هبــا عنــه يف عقلــه، بمعنــى أن مــا يفكــر بــه الشــخص 
أيــًا كان هــذا الــيء الــذي يــدور يف عقلــه فإنــه جيذبــه 
إليه،ويســتخدم قانــون اجلــذب يف دورات تطويــر 
ــره،  ــم أو بغ ــذا االس ــواء هب ــر س ــكل كب ــذات بش ال
أو صياغــة الفكــرة بصــورة أخــرى، بغــرض احلصــول 
ــد الشــخص ســواء كان مــااًل أو نجاحــًا  عــى مــا يري
ــة املنتــرشة دون  ــاة أو عاجــًا ،والطريق أو رشيــك حي
الدخــول يف أعــاق هــذا القانــون هــي أن يــدرب 
ــوب  ــر املطل ــر يف األم ــى التفك ــه ع ــخص نفس الش
ــا  ــارة: »إن م ــق بعب ــوف يتحق ــه س ــه بأن ــاع نفس وإقن

ــه«. ــتحصل علي ــه س ــر في تفك
علوم الطاقة:  .4

ــة  ــة الطاوي ــن الديان ــذ ع ــفي أخ ــدأ فلس ــي مب وه
الصينيــة القديمــة التــي ما تزال حيــة إىل اليــوم و ترجع 
ــر  ــوم يف جوه ــاد، تق ــل املي ــادس قب ــرن الس إىل الق
ــوف  ــة والوق ــاة الطبيعي ــودة إىل احلي ــى الع ــا ع فكرهت
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ــة  ــمى طاق ــارة واملدنية،وتس ــن احلض ــلبيًا م ــًا س موقف
احليــاة أو الطاقــة الكونيــة، ويطلــق عليهــا اســم 
ــفي  ــم الفلس ــط بتصوره ــا ترتب ــر أهن ــا(، ويذك )بران
للوجــود، وتســمى )طاقــة الشــفاء(، ومــن هنــا 
الــذات، الســتخدامها  تطويــر  دخلــت يف دورات 
يف النواحــي العاجيــة والصحيــة واملحافظــة عــى 
جســم صحــي وحيــوي مــن خــال جتارهبــا يف جســم 
ــرى  ــة وأخ ــة إجيابي ــني: طاق ــم إىل نوع اإلنسان،وتقس
ــخص  ــم الش ــي(، فيتعل ــمى )ت ــا تس ــلبية وكامه س
ويصــل  الســلبية  الطاقــة  مــن  يتخلــص  كيــف 
ــم  ــذا العل ــت ه ــل حت ــة، ويدخ ــة اإلجيابي ــى الطاق ع
فلســفات كثــرة مثــل فلســفة الالــة والشــاكرات 
والعــاج بالريكــي واملاكروبيوتــك واليوغــا والتأمــل 
واأليورفيــدا والعــاج باأللــوان واألحجــار الكريمــة، 
ــات  ــض نظري ــة وبع ــخصيات والفراس ــل الش وحتلي
ــيد،011	م، ص:18	-1		(.  ــس )الرش ــم النف عل
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:
الدراسة امليدانية للبحث:

ــر  ــاس أث ــة لقي ــة امليداني ــذه الدراس ــدت إىل ه عم
تنميــة الــذات عــى عقيــدة املســلم، كصــورة منهجيــة 
ــور  ــا بالوصــول إىل نتائــج ســليمة وتص تســمح لن

صحيــح عــن املوضــوع قبــل احلكــم عليــه بالقبــول أو 
ــة هتتــم بدراســة الظاهــرة  الرفــض، فالدراســة امليداني
يف الواقــع العمــي مــن خــال رأي مــن يارســها 
ويركــز عليهــا يف الوضــع احلــارض بصــورة شــاملة وال 

ــك. ــتقبل بذل ــايض وال املس ــة لل عاق
1 -الغرض من الدراسة امليدانية:

إن الــدف الرئيــي مــن االســتبيان هــو اســتطاع 
ــا  ــذات إن كان ل ــة ال ــن تنمي ــوائية ع ــة عش آراء رشي
أثــر فعــي عــى عقيــدة املســلم وذلــك لكثــرة الــكام 
بــني 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 
ــي  ــي تعط ــع، فه ــة بالواق ــة امليداني ــاط الدراس الرتب
نتائــج أكثــر مصداقيــة تدعــم البحــث النظــري، 
والــذي قــد يكــون وجهــة نظــر شــخص واحــد، بينــا 
ــتطيع  ــة تس ــة كامل ــي رأي فئ ــة تعط ــة امليداني الدراس
ــًا  ــًا وحك ــي رأي ــورًا وتعط ــي تص ــا أن تبن ــن خال م
بنــاءا عليــه، وقــد اســتخدمت االســتبيان  كأداة لعمــل 
هــذه الدراســة بعنــوان »أثــر إدارة الــذات عــى عقيــدة 

ــلم«. املس
2 -فرضيات البحث:

ــه  ــان لقدراتـ ــم اإلنسـ ــا زاد تعظيـ ــه كلـ أنـ أ. 
ضعـــف  إىل  أدى  وإمكاناتـــه  الشـــخصية 

اســـتعانته بـــاهلل وتوكلـــه عليـــه.
ــى  ــز عـ ــة تركـ ــة الذاتيـ ــع التنميـ أن مواضيـ ب. 
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النجـــاح  هتمـــل  و  الدنيـــوي  النجـــاح 
األخـــروي.

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

اإلنســـان خيلـــق أفعـــال نفســـه.
ـــه(  ـــل علي ـــا حتص ـــو م ـــه ه ـــر ب ـــا تفك ـــرة )م فك د. 
ـــر  ـــة تؤث ـــة البرشي ـــع التنمي ـــة يف مواضي الدارج
يف اإليـــان بالقضـــاء والقـــدر وتؤثـــر عليـــه 

ـــلبًا. س
كلـــا زادت نجاحـــات الشـــخص غـــر  هـ. 
ـــاح  ـــأن النج ـــاده ب ـــًا زاد اعتق ـــن عقدي املحص
ـــز  ـــن اهلل ع ـــًا م ـــس توفيق ـــه ولي ـــن ذات ـــع م ناب

وجـــل.
أن التنميـــة البرشيـــة جتعـــل املشـــاهر مـــن  و. 
ــًا  ــا نجومـ ــال ميديـ ــن والسوشـ ــوم الفـ نجـ

ونـــاذج لألشـــخاص الناجحـــني.
3 - عينة البحث:

ــة  ــن طلب ــوائية م ــة عش ــى عين ــتبيان ع وزع االس
يف املرحلــة اجلامعيــة ومــا فوقهــا نســاء ورجــال، 
ــؤالء  ــام ه ــدى اهت ــي م ــة ه ــر املختلف ــت املعاي وكان

ــا. ــن عدمه ــة م ــة الذاتي ــخاص بالتنمي األش
4 - أداة البحث:

وضــع اســتبيان يتكــون مــن مموعــة مــن األســئلة 
تتعلــق بالفرضيــات لغــرض اســتطاع آرائهــم يف هــذا 
ــتبانة  ــاركني يف االس ــدد املش ــغ ع ــد بل ــوع، وق املوض

0	6 شــخصًا، وكان االســتبيان كالتــايل:

ما مدى اهتاممك بموضوع تطوير الذات؟
مهتم بشدة  o

غر مهتم  o
إىل حد ما   o

التــي تســتخدمها لتطويــر  مــا هــي الوســائل 
الــذات؟

قراءة كتب  o
حضور دورات  o
شبكة اإلنرتنت  o

غر ذلك   o
ما هو اهلدف من وراء اهتاممك بتنمية الذات؟

النجاح والتطوير  o
البحث عن الثقة بالنفس  o

التخلص من عادات سيئة  o
اكتساب عادات جيدة   o

هــل االهتــامم بالتنميــة الذاتيــة يركــز عــى النجــاح 
الدنيــوي وهيمــل النجــاح األخــروي؟

نعم  o
ال  o

إىل حد ما  o
غر ذلك  o

ــم  ــذات تعظ ــر ال ــة يف تطوي ــرى أن املبالغ ــل ت ه
ــاهلل  ــتعانته ب ــى اس ــر ع ــكل يؤث ــان بش ــدرات اإلنس ق

ــه؟ ــه علي وتوكل
نعم  o

ال  o
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إىل حد ما  o
ــل  ــذات جيع ــر ال ــال تطوي ــامس يف جم ــل االنغ ه

ــه؟ ــال نفس ــق أفع ــه خيل ــد بأن ــان يعتق اإلنس
نعم  o

ال  o
إىل حد ما   o

ــتحصل  ــه س ــر ب ــا تفك ــرة أن م ــاد بفك ــل االعتق ه
عليــه ) أي إذا فكــرت بأمــر إجيــايب حصلــت عليــه وإن 
فكــرت بأمــر ســلبي حصــل لــك ( تؤثــر عــى اإليــامن 

بالقضــاء والقــدر؟ 
نعم  o

ال  o
إىل حد ما   o

هــل تعتقــد أن تطويــر الــذات قــد جيعــل الشــخص 
ــن اهلل  ــًا م ــس توفيق ــه ولي ــن ذات ــاح م ــد أن النج يعتق

ســبحانه وتعــاىل؟
نعم  o

ال  o
إىل حد ما   o

مــا تأثــر االنغــاس يف تطويــر الــذات عــى عقيــدة 
املســلم الفــرد؟

يؤثر إجيابًا  o
يؤثر سلبًا  o

ال يؤثر   o
مــا تأثــر االنغــامس يف تطويــر الــذات عــى ســلوك 

املســلم الفــرد؟

يؤثر إجيابًا  o
يؤثر سلبًا  o

ال يؤثر  o
غر ذلك  o

5 - مناقشة النتائج:
ــة  ــا الفئ ــي تقيــس لن أ. األســئلة املتغــرة وهــي الت
ــي،  ــاث نواح ــن ث ــتبيان م ــاركت يف االس ــي ش الت
ــائل  ــة، والوس ــة البرشي ــام بالتنمي ــدى االهت ــي: م ه
املســتخدمة يف ذلــك، والــدف مــن وراء االهتــام هبــا. 

ــايل: ــج كالت ــت النتائ وكان

بلــغ عــدد املهتمــني بشــدة 47.3%، و%46.3 
مهتمــني إىل حــد مــا، و6% فقــط غــر مهتــم. لذلــك 
نســتطيع القــول إن تســمية العــرص احلــايل بعــرص 
تطويــر الــذات تســمية صحيحــة، ألن 	9% مــن 
بتطويــر نفســه، واختــاف درجــة  العينــة مهتــم 
االهتــام يرجــع إىل بيئــة ومشــاغل كل شــخص منهم.
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ــذات  ــر ال ــتخدمة يف تطوي ــائل املس ــبة للوس بالنس
كان مســتخدمو وســيلة شــبكة اإلنرتنــت باملركــز 
األول، حيــث بلغــت النســبة 45.5% وهــذا غــر 
مســتغرب كوهنــا أســهل الطــرق وأسعهــا للوصــول 
إىل املعلومــة، تاهــا قــراءة الكتــب حيــث بلغــت 
نســبة مســتخدميها 27.3%، وجــاء حضــور الــدورات 

ــبة %22.3. ــا بنس بعده

أمــا نتيجــة الــدف مــن وراء االهتــام بتنميــة 
ــدف األول  ــو ال ــر ه ــاح والتطوي ــكان النج ــذات ف ال

بعدهــا  جــاء  ثــم  املشــاركني  مــن   %51.7 عنــد 
الرغبــة يف اكتســاب عــادات جيــدة بنســبة 5	%، 
وأمــا الباحثــون عــن الثقــة بالنفــس فبلغــوا %12.7، 
والرغبــة يف التخلــص مــن عــادة ســيئة كانــوا %10.6 

ــط. فق
ــذا  ــع، وه ــدف للجمي ــاح ه ــن النج ــث ع والبح
حــق مــرشوع، ونجــد نســبة جيــدة تؤمــن بــأن 
ــن  ــص م ــاب أو التخل ــيلة يف اكتس ــذات وس ــة ال تنمي
العــادات، وكذلــك وســيلة الكتســاب الثقــة بالنفــس.
ب. األســئلة التــي تســاعد يف التأكــد مــن فرضيات 
االســتبيان،  يف  املشــاركني  آراء  وتعطينــا  البحــث، 

ــايل: ــو الت ــى النح ــت ع وكان

ــث إن %70.3  ــة حي ــة إجيابي ــت النتيج ــد كان وق
ــط،  ــوي فق ــاح الدني ــى النج ــز ع ــا ال ترك ــرون أهن ي
و17% ذكــروا وجــود تأثــر بنســبة معينــة، ومــن 
املؤكــد أن هــذا التأثــر يرجــع ملــدى تديــن الشــخص، 
و10.8% فقــط رأوا أنــه يركــز عــى النجــاح الدنيــوي 

ــروي. ــاح األخ ــل النج وهيم
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ــر  ــذات ال تؤث ــر ال ــة يف تطوي رأى 	6% أن املبالغ
ــه، و		%  ــه علي ــاهلل وتوكل ــان ب ــتعانة اإلنس ــى اس ع

ــا. ــد م ــر إىل ح ــا تؤث ــرون أهن ــك، و	% ي ــرون ذل ي
ومــن املؤكــد أننــا لــو افرتضنــا أن الذيــن شــاركوا 
ــة يف  ــة مؤصل ــات علمي ــم معلوم ــتبيان لدهي يف االس
ــر  ــود تأث ــبة لوج ــت النس ــامية لكان ــدة اإلس العقي
ــبة  ــار بالنس ــذ يف االعتب ــب أن يؤخ ــذا جي ــرب، وه أك

ــة. للنتيج
 

بالنســبة للتأثــر عــى اعتقــاد اإلنســان بأنــه خيلــق 
ــض  ــة 52.7% برف ــاءت النتيج ــد ج ــه فق ــال نفس أفع
وجــود هــذا التأثــر، و27.2% يــرون بمحدوديــة 
التأثــر، و20.2% يــرون بأهنــا تؤثــر يف اعتقــاد الفــرد، 

وهــذا نابــع مــن اقتنــاع الشــخص بأنــه يســتطيع 
ــوكل  ــدق الت ــا ص ــرس معه ــد إذا مل يغ ــا يري ــل م عم

ــاهلل. ــتعانة ب واالس

هــذه  تأثــر  رفضــوا   %60 أن  النتيجــة  كانــت 
ــأن  ــذب ب ــون اجل ــن قان ــتوحاة م ــي مس ــرة، وه الفك
اإلنســان إذا فكــر بــأي أمــر إجيــايب ســيحصل عليــه، 
وإذا فكــر بأمــر ســلبي حصــل لــه، وقــد رفضــوا تأثــر 
ذلــك عــى اإليــان بالقضــاء والقــدر، بينــا 5	% 
يــرون أن هــذه الفكــرة قــد تؤثــر يف اإليــان بالقضــاء 
ــة. ــبة معين ــر بنس ــا تؤث ــرون أهن ــدر، و14.5% ي والق

ــون  ــث 73.1% يرفض ــدة، حي ــة جي ــذه نتيج وه
هــذه الفكــرة، وهــذا بنــاًء عــى قــوة اإليــان وانغــراس 
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ــر  ــه ال تأث ــد اهلل، وأن ــان بي ــق اإلنس ــدة أن توفي عقي
للتنميــة الذاتيــة يف ذلــك، بينــا رأى 15% بوجــود 
ذلــك، و11.4% يقولــون أن التعمــق يف بــرز املهــارات 
ــه  ــد أن ــان يعتق ــل اإلنس ــد جيع ــات ق ــق النجاح وحتقي

ــه. ــق اهلل ل ــى توفي ــاح وينس ــبب النج ــو س ه

ج. أســئلة ملعرفــة الــرأي العــام عــن تأثــر املوضوع 
ــت كالتايل: وكان

ــرون أن  ــي 53.6% ي ــرب وه ــة األك ــاءت النتيج ج
ــرون  ــايب، و		% ي ــر إجي ــدة تأث ــى العقي ــا ع تأثره
أهنــا تؤثــر ســلبيًا، بينــا 		% يــرون أنــه ال عاقــة بــني 

ــدة الفــرد. ــر عــى عقي ــة والتأث التنمي

ــت  ــلوك فكان ــى الس ــة ع ــر التنمي ــبة لتأث بالنس
ــلوك  ــى س ــر ع ــا تؤث ــرون أهن ــة أن 65.2% ي النتيج

الفــرد تأثــرًا إجيابيــًا، و18 % يــرون أن تأثرها ســلبي، 
ــلوك. ــى الس ــا ع ــدم تأثره ــرون ع و	1% ي

وكــا نــرى أن نتيجــة االســتبيان أقــرب إىل إجيابيــة 
التنميــة الذاتيــة عــى الفــرد بنســبة 75%، وهــذا جيــد 
ولكــن جيــب األخــذ يف االعتبــار أن اخللفيــة العقديــة 
ــن أن  ــن املمك ــه م ــة، وأن ــة خمتلف ــراد العين ــد أف عن
البعــض غــر مــدرك لبعــض األخطــار التــي قــد تبــدأ 
ــرار  ــت وتك ــع الوق ــرب م ــا، وتك ــه ل ــرة ال يتنب صغ
تلقيــه لــا، وأن العينــة املتبقيــة التــي تــرى تأثــر 
التنميــة الذاتيــة ســلبية قــد تكــون ذات ثقافــة عقديــة 
أو مــن الفئــة التــي ترفــض كل جديــد، ولذلــك 
يف  ذلــك  وســنوضح  تقريبيــة  االســتبيان  فنتيجــة 

ــإذن اهلل. ــايل ب ــث الت املبح

ــدة  ــى عقي ــذات ع ــر إدارة ال ــث: أث ــث الثال املبح
ــلم: املس

1 - اجلوانب التأصيلية إلدارة الذات :
إن تربيــة الفــرد هــي مــن لــب املنهــج اإلســامي 
ــه  ــان وجعل ــق اهلل اإلنس ــد خل ــم فق ــل العظي املتكام
ــَك  خليفــة يف األرض، قــال تعــاىل: ﴿َوإِْذ َقــاَل َربُّ
َعــُل  ْرِض َخِليَفــًة ۖ َقاُلــوا َأجَتْ لِْلَمَائَِكــِة إيِنِّ َجاِعــٌل يِف اأْلَ
َمــاَء َوَنْحــُن  ِفيَهــا َمــن ُيْفِســُد ِفيَهــا َوَيْســِفُك الدِّ
ــا  ــُم َم ــاَل إيِنِّ َأْعَل ــَك ۖ َق ُس َل ــدِّ ــِدَك َوُنَق ــبُِّح بَِحْم ُنَس
اَل َتْعَلُمــوَن ﴾ )ســورة البقــرة: 0	(، وأرســل لــه 
منهجــًا متكامــًا يعيــش بــه يشــمل عنــارص الكينونــة 
اإلنســانية ويلبــي حاجــات كل جانــب مــن جوانبهــا، 
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ويقــق الــدف األســمى مــن خلــق اإلنســان، وهــو 
ــْرآَن  ــَذا اْلُق ـٰ ــاىل: ﴿إِنَّ َه ــال اهلل تع ــادة اهلل وحده،ق عب
ِذيــَن  ُ امْلُْؤِمنِــنَي الَّ تِــي ِهــَي َأْقــَوُم َوُيَبــرشِّ ــِدي لِلَّ هَيْ
ــورة  ــًرا﴾ )س ــًرا َكبِ ــْم َأْج ــاِت َأنَّ َلُ احِلَ ــوَن الصَّ َيْعَمُل
القــرآن  يف  الربــاين  املنهــج  وهــذا   ،)9 اإلساء: 
الكريــم والســنة النبويــة هــو مــا يضبــط ويوجــه حيــاة 
ــه  ــره وباطن ــني ظاه ــوازن ب ــث الت ــن حي ــان م اإلنس
وبــني مشــاعره وســلوكه وعقيدتــه وعملــه، واملوازنــة 
ــة يف  ــادات، واملوازن ــة يف العب ــف والطاع ــني التكالي ب
ــًا  ــرادًا وأزواج ــض أف ــم ببع ــاس بعضه ــات الن عاق
)املقبــل،  وأجناســًا  ودواًل  وشــعوبًا  وحكومــاٍت 

. ص:08	-09	(  	01	م، 
القــرآن وعــن  املســلمني عــن  ابتعــاد  ولكــن 
ــم  ــه بفه ــاء ب ــا ج ــق م ــاص وتطبي ــلوبه اخل ــم أس فه
ــه  ــف يعيش ــف أو ضع ــبب كل ختل ــو س ــح ه صحي
ــا  ــرج لن ــامي خي ــج اإلس ــاع املنه ــلمون،إن اتب املس
ــا  ــخ، وأول ــه التاري ــا كتب ــم م ــي أعظ ــخصيات ه ش
ــلم،يقول  ــه وس ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــخصية رس ش
ــاء  ــه العظ ــة كتاب ــارت )011	م( يف مقدم ــكل ه ماي
ــم  ــون األول يف أه ــدًا ليك ــاري حمم ــة: »إن اختي املائ
ــه  وأعظــم رجــال التاريــخ قــد يدهــش القــراء، ولكن
ــى  ــح أع ــذي نج ــه ال ــخ كل ــد يف التاري ــل الوحي الرج
نجــاح عــى املســتويني الدينــي والدنيــوي ...، ولكــن 
ــذي  ــد ال ــو الوحي ــام ه ــاة والس ــه الص ــدًا علي حمم
ــت  ــا وآمن ــددت أحكامه ــة وحت ــالته الديني ــم رس أت
بــه الشــعوب بأسهــا يف حياتــه، وألنــه أقــام جانــب 

الديــن دولــًة جديــدًة يف هــذا املجــال الدنيــوي، أيضــًا 
وحــد القبائــل يف شــعب، والشــعوب يف أمــة، ووضــع 
ــل، 019	م، ص:	1(. ــاة« )هاي ــس احلي ــا كل أس ل
إن شــخصية الرســول صــى اهلل عليــه وســلم 
ــي  ــة، الت ــة العظيم ــخصية الناجح ــال للش ــم مث أعظ
ــي  ــدف الت ــالة وال ــَا يف الرس ــًا عظي ــت نجاح حقق
عــاش مــن أجلهــا ســائرًا عــى منهــج قويــم، يشــمل 
ــَك  ــاىل: ﴿َوإِنَّ ــال اهلل تع ــخصية ق ــب الش ــع جوان مجي
ــك  ــم:	(. وكذل ــورة القل ــٍم﴾ )س ــٍق َعِظي ــَىٰ ُخُل َلَع
ــدان،  ــم البل ــى أيدهي ــت ع ــال فتح ــه رج ــن صحابت م
وقــادوا اجليــوش وأذهلــوا امللــوك والقيــارصة، رجــال 
ســجل التاريــخ نجاحاهتــم وأفعالــم ريض اهلل عنهــم 

ــني. أمجع
ــاة  ــا اإلســامي هــو منهــج حي ــأن دينن ــا ب إن إيانن
متكامــل ونؤمــن بتكاملــه وحتقيقــه الســعادة لنا،فإننــا 
عندمــا نتنــاول أي موضــوع معــارص ونحــن أمــة 
إســامية جيــب أن نتناولــه بنظــرة عقديــة تفــرض علينا 
ــة  ــدة واحلكم ــذ الفائ ــه ألخ ــوع ومتحيص ــم املوض فه
ورفــض مــا يمكــن أن خيالــف أو جيــرح عقيدتنــا 
ــرة  ــذه النظ ــتند ه ــب أن تس ــاة، وجي ــا يف احلي ومنهجن

ــح.  ــٍر منفت ــل واٍع وفك ــخ وعق ــٍم راس ــى عل ع
ــت  ــح وأثبت ــا ص ــم م ــا إن معظ ــغ يف قولن وال نبال
فائدتــه مــن فــن وتنميــة الــذات ســواًء عــى املســتوى 
الفــردي أو االجتاعــي ثبــت أن لــه أصــل يف الرشيعــة 
ــزايل )1996م(:  ــد الغ ــيخ حمم ــول الش ــامية. يق اإلس
ــالكهم  ــط مس ــاس أن يضب ــني الن ــن ب ــة الدي »وظيف
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ــني  ــط، ح ــق والقس ــني احل ــس ب ــى أس ــم ع وعائقه
ييــوا يف هــذه الدنيــا حيــاة ال جــور فيهــا وال جهــل، 
فالديــن لإلنســان كالغــذاء لبدنــه« )الغــزايل، 010	م، 

. ص:18( 
ــل  ــلمني إىل تأصي ــاء املس ــض عل ــد بع ــد عم وق
بعــض كتــب تنميــة الــذات، مثلا فعــل الشــيخ الغزايل 
ــل  ــاة( لدي ــدأ احلي ــق واب ــاب )دع القل ــل كت يف تأصي
كارنجــي)1995م( يف كتابــه الرائــع )جــدد حياتــك(، 
وعندمــا تقــرأ الكتابــني جتدمهــا نفــس األفــكار ولكــن 
جتــدد الروحانيــة واملتعــة يف كتــاب الغــزايل ،كــا كتــب 
ــس  ــل اقتب ــوان: )ه ــة بعن ــة رائع ــن مقال ــد املفكري أح
ســتيفن كــويف العــادات الســبع للنجــاح مــن القــرآن 
والســنة؟( أراد أن يوضــح مــن خــال مقالــه بــأن مــا 
جــاء بــه ســتيفن كويف)	01	م(ليــس منهجــًا جديــدًا 

وإنــا هــو مــن رشيعتنــا اإلســامية.
ولــو أردنــا حــرص كل مــا يف القــرآن الكريــم 
ــاء  ــتنباطات العل ــن اس ــره م ــة املطه ــنة النبوي والس
ــِه،  ــدات ومل ننت وآرائهــم الســتغرق ســنني وأخــذ مل
ــا  ــت لن ــوم يثب ــات كل ي ــم والنظري ــور العل ــع تط فم

ــه . ــنة نبي ــاب اهلل وس ــة كت عظم
ــة  ــة يف التنمي ــب التأصيلي ــم اجلوان ــى أه ــه ع أمثل

ــة: الذاتي
ــب  ــن ل ــي م ــة وه ــة لإلجيابي ــو التنمي تدع  o
ــخصية  ــني الش ــرق ب ــد أن اهلل يف ــث نج ــا حي رشيعتن
تعــاىل:  اهلل  قــال  الســلبية،  والشــخصية  اإلجيابيــة 
ــا َأْبَكــُم اَل َيْقــِدُر  ُجَلــنْيِ َأَحُدمُهَ ـــهُ َمَثــًا رَّ َب اللَّ ﴿َورَضَ

هــهُّ اَل َيــْأِت  ٍء َوُهــَو َكلٌّ َعــَىٰ َمــْواَلُه َأْيَنــَا ُيَوجِّ َعــَىٰ يَشْ
ــَو  ــْدِل ۙ َوُه ــُر بِاْلَع ــن َيْأُم ــَو َوَم ــَتِوي ُه ــْل َيْس ــْرٍ ۖ َه بَِخ
ــني  ــل:76(. وب ــورة النح ــَتِقيٍم﴾ )س ْس اٍط مُّ ــَىٰ رِصَ َع
ــا إن الســلبية أخطــر مــا يصيــب الفــرد واملجتمــع،  لن
وإن اإلجيابيــة هــي وســيلة احليــاة) عامــر، 	01	م( .
ــَك لُِيْهِلــَك اْلُقــَرٰى  قــال تعــاىل: ﴿َوَمــا َكاَن َربُّ
ــود:117(،  ــورة ه ــوَن﴾ )س ــا ُمْصِلُح ــٍم َوَأْهُلَه بُِظْل
ــو  ــه ويدع ــح نفس ــح يصل ــون، فاملصل ــل صاحل ومل يق

ــره. غ
ــا  ــتقبل عندم ــه للمس ــولنا  يف تطلعات ــة رس وإجيابي
خــرج إىل الطائــف بعــد أن اشــتد عليــه األذى، وأوذي 
مــن قبائــل ثقيــف ورمــوه باحلجــارة، فقــرر الرجــوع 
ــُت  ــلم: »اْنَطَلْق ــه وس ــى اهلل علي ــول ص ــة، يق إىل مك
ــا  ــَتِفْق إاِلَّ َوَأَن ــْم َأْس ــي، َفَل ــَى َوْجِه ــوٌم َع ــا َمْهُم َوَأَن
ــَحاَبٍة  ــا بَِس ــإَِذا َأَن ــُت َرْأِس، َف ــِب َفَرَفْع َعالِ ــْرِن الثَّ بَِق
ــاَدايِن  ــُل، َفَن ــا ِجرْبِي ــإَِذا ِفيَه ــْرُت َف ــي، َفَنَظ ْتنِ ــْد َأَظلَّ َق
وا  َ َقــدْ َســِمَع َقــْوَل َقْوِمــَك َلــَك، َوَمــا َردُّ َفَقــاَل: إِنَّ اهللَّ
ــَا  ــَرُه بِ ــاِل لَِتْأُم ــَك اجِلَب ــَك َمَل ــَث إَِلْي ــْد َبَع ــَك، َوَق َعَلْي
، ُثــمَّ  َم َعــَيَّ ِشــْئَت ِفيِهــْم، َفَنــاَدايِن َمَلــُك اجِلَبــاِل َفَســلَّ
ــَا ِشــْئَت، إِْن ِشــْئَت  ــَك ِفي ــاَل، َذلِ ــُد، َفَق مَّ ــا حُمَ ــاَل: َي َق
ــىَّ اهلُل  ــيُّ َص بِ ــاَل النَّ ؟ َفَق ــَبنْيِ ــُم اأَلْخَش ــَق َعَلْيِه َأْن ُأْطبِ
ــْم  ُ ِمــْن َأْصَاهِبِ ــِرَج اهللَّ َم: َبــْل َأْرُجــو َأْن خُيْ َعَلْيــِه َوَســلَّ
ــْيًئا”)صحيح  ــِه َش ُك بِ ــرْشِ ــَدُه، اَل ُي َ َوْح ــُد اهللَّ ــْن َيْعُب َم
مســلم، ج:	، ص:0		1هـ، رقــم احلديث:1795(.
ويرشــدنا صــى اهلل عليــه وســلم إىل اإلجيابيــة 
واملداومــة عــى العمــل واحلــرص عــى اخلــر ومحايــة 
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ــى  ــال ص ــة. ق ــلبية الداخلي ــاعر الس ــن املش ــس م النف
ــْرٌ َوَأَحــبُّ إىَِل  ، َخ ــِويُّ ــُن اْلَق ــه وســلم: »امْلُْؤِم اهلل علي
ِعيــِف، َويِف ُكلٍّ َخــْرٌ اْحــِرْص َعــَى  اهللِ ِمــنَ امْلُْؤِمــِن الضَّ
ــَك  ــاهللِ َواَل َتْعَجــْز، َوإِْن َأَصاَب ــَك، َواْســَتِعْن بِ ــا َيْنَفُع َم
ٌء، َفــاَ َتُقــْل َلــْو َأينِّ َفَعْلــُت َكاَن َكــَذا َوَكــَذا، َوَلِكــْن  يَشْ
ــَل  ــُح َعَم ــْو َتْفَت ــإِنَّ َل ــَل، َف ــاَء َفَع ــا َش ــَدُر اهللِ َوَم ــْل َق ُق
ــم  ــلم، ج:	، ص:	05	، رق ــْيَطاِن()صحيح مس الشَّ
ــن  ــب، 008	م، ص:5	( وم احلديث:	66	()الرقي
عظــم أســلوبه صــى اهلل عليــه وســلم أن يقــول: »ويف 
كٍل خــر« حتــى ال يســتحقر أحــد نفســه، ويف احلديث 

مــن معــاين اإلجيابيــة والتحفيــز الكثــر. 
ــايض وال  ــر بامل ــارض وال يفك ــش احل أن يعي  o
يقلــق مــن املســتقبل، وأن يعيــش بالقناعــة التــي هــي 
س الســعادة، وهــذا يشــهد لــه قــول رســولنا الكريــم: 
ــِدِه  ــاًف يِف َجَس ــِه ُمَع بِ ــا يِف ِسْ ــْم آِمًن ــَح ِمْنُك ــْن َأْصَب » َم
ْنَيــا « حديــث  ــَا ِحيــَزْت َلــُه الدُّ ِعْنــَدُه ُقــوُت َيْوِمــِه َفَكَأنَّ
حســن غريــب )الرتمــذي، ج: 	، ص:	15، رقــم 

ــث: 6			( . احلدي
املبــادرة والعمــل وعــدم الكســل ولدينــا   o
الدعــوة إىل العبــادة والتســابق إىل اخلــر، قــال اهلل 
َفاْســَتبُِقوا   ۖ يَهــا  ُمَولِّ ُهــَو  ِوْجَهــٌة  تعــاىل: ﴿َولِــُكلٍّ 
ـــُه مَجِيًعــا ۚ إِنَّ  اِتۚ  َأْيــَن َمــا َتُكوُنــوا َيــْأِت بُِكــُم اللَّ َ ــرْ اخْلَ
ــرة:8	1(. ــورة البق ــٌر﴾ )س ٍء َقِدي ــَىٰ ُكلِّ يَشْ ــَه َع ـ اللَّ
تدعــو التنميــة إىل حتديــد اإلمكانــات والعمل   o
وفقهــا، وهــذا مصداقــه يف كتــاب اهلل تعاىل قولــه: ﴿اَل 
ــا َمــا َكَســَبْت َوَعَلْيَها  ـــُه َنْفًســا إاِلَّ ُوْســَعَهاۚ  َلَ ــُف اللَّ ُيَكلِّ

ــى  ــه ص ــرة:86	(، وقول ــورة البق ــَبْت﴾ )س ــا اْكَتَس َم
ــوَن،  ــا ُتِطيُق ــِل َم ــَن الَعَم ــُذوا ِم ــلم: »ُخ ــه وس اهلل علي
ــوا « )البخــاري، ج:	،  َ اَل َيَمــلُّ َحتَّــى مَتَلُّ َفــإِنَّ اهللَّ

ــث:0	9( . ــم احلدي ص:9	، رق
ــب  ــر للجان ــة إىل النظ ــة الذاتي ــوا التنمي تدع  o
ــال  ــد ق ــان، وق ــر باإلنس ــوع يم ــرشق يف كل موض امل
تعــاىل : ﴿َوَعَســٰى َأن َتْكَرُهــوا َشــْيًئا َوُهــَو َخــْرٌ لَُّكْم﴾ 

ــرة:16	(. ــورة البق )س
كــا تدعــوا التنميــة الذاتيــة إىل أن يقــف   o
اإلنســان و يعيــد ترتيــب نفســه وحياتــه وجيــدد حياتــه 
ــث  ــاء يف احلدي ــا ج ــل م ــل يف داخله،مث ــي األم ويبن
ــلم:  ــة وس ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــول رس ــدس يق الق
)قــال اهلل تعــاىل: »َيــا اْبــَن آَدَم إِنَّــَك َمــا َدَعْوَتنِــي 
َوَرَجْوَتنِــي َغَفــْرُت َلــَك َعــَى َمــا َكاَن ِفيــَك َواَل 
ــَاِء  ــاَن السَّ ــَك َعَن ــْت ُذُنوُب ــْو َبَلَغ ــَن آَدَم َل ــا اْب ــايِل، َي ُأَب
ــَن آَدَم  ــا اْب ــايِل، َي ــَك، َواَل ُأَب ــْرُت َل ــَتْغَفْرَتنِي َغَف ــمَّ اْس ُث
ــي  ــمَّ َلِقيَتنِ ــا ُث ــَراِب اأَلْرِض َخَطاَي ــي بُِق ــْو َأَتْيَتنِ ــَك َل إِنَّ
ــث  ــَرًة« حدي ــا َمْغِف ــَك بُِقَراهِبَ ــْيًئا أَلَتْيُت ُك يِب َش ِ ــرشْ اَل ُت
حســن غريــب )الرتمــذي، ج:5، ص:0		، رقــم 
ــث:  ــذا احلدي ــزايل يف ه ــول الغ ــث: 0	5	(. يق احلدي
املخــدرة،  اإلرادة  يف  األمــل  حتيــي  جرعــة  »فيــه 
ــتأنف  ــى، لتس ــي خج ــة وه ــة الغافي ــض العزيم وتنه
الســر إىل اهلل ولتجــدد حياهتــا بعــد مــاٍض ملتــٍو 

ص:17(. 010	م،  )الغــزايل،  مســتكني«  
العواطــف  لضبــط  دعوهتــا  وكذلــك   o
ــم،   ــا العظي ــاين يف كتابن ــج رب ــو منه ــاالت وه واالنفع
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ــْم  ــا َفاَتُك ــَىٰ َم ــْوا َع ــَا َتْأَس َكْي ــاىل: ﴿لِّ ــال اهلل تع ــا ق ك
َواَل َتْفَرُحــوا بـِـَا آَتاُكــْم﴾ )ســورة احلديــد:		(، وقوله 
ــة،  ــديد بالرصع ــس الش ــلم:: »لي ــه وس ــى اهلل علي ص
ــب«  ــد الغض ــه عن ــك نفس ــذي يمل ــديد ال ــا الش إن
)البخــاري ، ج:8، ص:8	، رقــم احلديــث: 	611 (.  
وكذلــك إدارة الوقــت،  فقــد اهتــم هبــا   o
وقتــه  عــن  مســئواًل  اإلنســان  وجعــل  اإلســام 
وحماســبًا عليــه، قــال اهلل تعــاىل: ﴿َواْلَعــرْصِ * إِنَّ 
العــرص:1-	(،  )ســورة   ﴾ ُخــرْسٍ َلِفــي  اإْلِنَســاَن 
ــِن  ــَدُم اْب ــُزوُل َق ــلم: »اَل َت ــه وس ــى اهلل علي ــه ص وقول
ــْن  ــَأَل َع ــى ُيْس ــِه َحتَّ ــِد َربِّ ــْن ِعْن ــِة ِم ــْوَم الِقَياَم آَدَم َي
ــَم  ــَبابِِه ِفي ــْن َش ــاُه، َوَع ــَم َأْفَن ــِرِه ِفي ــْن ُعُم ــٍس، َع َخْ
ــاَذا  ــُه، َوَم ــَم َأْنَفَق ــَبُه َوِفي ــَن اْكَتَس ــْن َأْي ــِه ِم ــَاُه، َوَمالِ َأْب
َعِمــَل ِفيــَا َعِلــَم« حديــث غريــب، )الرتمــذي، ج:	، 

.)		16 احلديــث:  ص:190رقــم 
ــة اجلســانية  ــام بالصح ــة لاهت تدعــو التنمي  o
ــام مل  ــية واإلس ــة النفس ــى الصح ــس ع ــا تنعك ألهن
ــدية  ــة اجلس ــم بالصح ــل اهت ــب ب ــذا اجلان ــل ه هيم
مــن خــال توجيهــات النظافــة والطهــارة وآداب 
الطعــام والنهــي عــن أن يشــق املســلم عــى نفســه أو 
ــلم  ــه وس ــى اهلل علي ــال: ص ــق. ق ــا ال تطي ــا م حتميله
ــْس يِف اإِلَناِء«)البخــاري،  ــَا َيَتَنفَّ ــْم َف َب َأَحُدُك »إَِذا رَشِ
ج:1، ص:		، رقــم احلديــث:	15( وقــال: » مــا 
مــأل آدمــي وعــاء رشا مــن بطــن. بحســب ابــن 
ــث  ــة فثل ــإن كان ال حمال ــه، ف ــن صلب آدم أكات يقم
لطعامــه وثلــث لرشابــه وثلــث لنفســه « هــذا حديــث 

ــم  ــذي، ج:	، ص:186، رق ــح. )الرتم ــن صحي حس
ــب.  ــذا اجلان ــا ورد يف ه ــر م ــث:80		( إىل آخ احلدي
ــي  ــان أن يعط ــة اإلنس ــة البرشي ــو التنمي تدع  o
نفســه حقوقهــا ومــا تشــتهي واإلســام أعطــى 
املؤمــن حقــه مــن لــذة العيــش يف الدنيــا قبــل اآلخــرة، 
ولكــن بضابــط الوســطية، قــال رســول اهلل » صــى اهلل 
ــْم  ِ َوَأْتَقاُك ــاُكْم هلِلَّ ْخَش ِ إيِنِّ أَلَ ــا َواهللَّ ــلم:  َأَم ــه وس علي
ُج  ــي َأُصــوُم َوُأْفِطــُر، َوُأَصــيِّ َوَأْرُقــُد، َوَأَتــَزوَّ َلــُه، َلِكنِّ
تِي َفَلْيــَس ِمنِّــي«  النَِّســاَء، َفَمــْن َرِغــَب َعــْن ُســنَّ
)البخــاري، ج:7، ص:	، رقــم احلديــث: 	506 ( 
ــَد  ــْم ِعن ــُذوا ِزيَنَتُك ــي آَدَم ُخ ــا َبنِ ــاىل: ﴿َي ــال اهلل تع وق
ــورة  ــوا﴾ )س ُف ــوا َواَل ُترْسِ ُب ــوا َوارْشَ ــِجٍد َوُكُل ُكلِّ َمْس

األعــراف:1	(.
وممــا تدعــو إليــه التنميــة أيضــًا اجللــوس مــع   o
اإلجيابيــني واالبتعــاد عــن األشــخاص الســلبيني ألن 
اإلنســان يتأثــر بمــن حولــه ،فقــد أتــى منهج اإلســام 
ــَا  ــال تعــاىل: ﴿َف باألمــر باالبتعــاد عــن الســلبيني، ق
وُضــوا يِف َحِديــٍث َغــْرِِه  َتْقُعــُدوا َمَعُهــْم َحتَّــٰى خَيُ
ألن  النســاء:0	1(،  )ســورة  ْثُلُهــْم﴾  مِّ إًِذا  إِنَُّكــْم   ۚ
ــع  ــوس م ــر باجلل ــه، واألم ــن مع ــر بم ــخص يتأث الش
ــال  ــونه، ق ــون اهلل وخيش ــن يعرف ــم م ــني وه اإلجيابي
ــم  ُ ــوَن َرهبَّ ــَن َيْدُع ِذي ــَع الَّ ــَك َم ــرِبْ َنْفَس ــاىل: ﴿َواْص تع
ــاَك  ــُد َعْيَن ــُه ۖ َواَل َتْع ــُدوَن َوْجَه ــِيِّ ُيِري ــَداِة َواْلَع بِاْلَغ

ــف:8	(. ــورة الكه ــْم﴾ )س َعْنُه
وتدعــو إىل قــوة اإلرادة يف حتقيــق الدف وهو   o
مبــدأ موجــود يف رشيعتنــا اإلســامية كــا يف قــول اهلل: 
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ــِه  ـ ــِر اللَّ ــن ِذْك ــٌع َع ــاَرٌة َواَل َبْي ــْم جِتَ ــاٌل الَّ ُتْلِهيِه ﴿ِرَج
ــُب  ــا َتَتَقلَّ ــوَن َيْوًم اُف َكاِة ۙ خَيَ ــزَّ ــاِء ال ــَاِة َوإِيَت ــاِم الصَّ َوإَِق
ْبَصــاُر﴾ )ســورة النور:7	(،يقــول  ــوُب َواأْلَ ــِه اْلُقُل ِفي
ــا  ــزن(: »إهن ــه )ال حت ــرين يف كتاب ــض الق ــور عائ الدكت
إرادة اإليــان وقــوة اليقــني وســلطان التوحيــد، إرادة 
ــوت  ــنقة امل ــى مش ــع ع ــا ُرف ــدي عندم ــن ع ــب ب خبي

ــد: فأنش
ــلًا ــل مس ــني أقت ــايل ح ــت أب ولس

عــى أي جنــب كان يف اهلل مرصعــي«  
يف التنميــة الذاتيــة مــن ال يطبــق ال يتعلم، ويف   o
رشيعتنــا ذم ملــن يقــول وال يفعــل قــال اهلل تعــاىل: ﴿َيــا 
ــرُبَ  ــا اَل َتْفَعُلوَن * َك ــوَن َم ــوا مِلَ َتُقوُل ــَن آَمُن ِذي ــا الَّ َ َأهيُّ
ــا اَل َتْفَعُلــوَن﴾ )ســورة  ــوا َم ـــِه َأن َتُقوُل ــا ِعنــَد اللَّ َمْقًت

ــف:	-	(. الص
ويذكــر دائــا يف تطويــر الــذات تقبــل الطرف   o
اآلخــر بصفاتــه وطبائعــه ، وقــد وجهنــا لذلك رســول 
اهلل صــى اهلل عليــه وســلم قــد قــال: »اَل َيْفــَرْك ُمْؤِمــٌن 
ُمْؤِمَنــًة، إِْن َكــِرَه ِمْنَهــا ُخُلًقــا َريِضَ ِمْنَهــا آَخَر«)مســلم، 

ج:	، ص:1091، رقــم احلديــث: 69	1(.
وممــا تدعــو إليــه التنميــة أال ينظــر الشــخص   o
ــه درســًا يدفعــه لألمــام،  إىل املــايض إال مــا يتعلــم من
ــْم  ــوَن َلُ ْرِض َفَتُك ــُروا يِف اأْلَ ــْم َيِس ــاىل: ﴿َأَفَل ــال تع ق
ــا اَل  َ ــا ۖ َفإهِنَّ ــَمُعوَن هِبَ ــا َأْو آَذاٌن َيْس ــوَن هِبَ ــوٌب َيْعِقُل ُقُل
ــي يِف  تِ ــوُب الَّ ــى اْلُقُل ٰــِكن َتْعَم ــاُر َوَلـ ْبَص ــى اأْلَ َتْعَم

ــُدوِر﴾ )ســورة احلــج:6	(. الصُّ
 ُ ـــَه اَل ُيَغــرِّ ويقــول جــل شــأنه: ﴿إِنَّ اللَّ  o

وا َمــا بَِأنُفِســِهْم﴾ )ســورة  ُ َمــا بَِقــْوٍم َحتَّــٰى ُيَغــرِّ
الرعــد:11(. وهــذا املبــدأ الــذي تدعــو إليــه التنميــة 
ــدأ مــن الداخــل وأن أفــكار  فيذكــرون أن التغيــر يب
الشــخص حتــدد حياتــه، عــاد النبــي  أعرابيــًا يتلــوى 
مــن شــدة احلمــى فقــال لــه: » اَل َبــْأَس َعَلْيــَك َطُهوٌر 
ــى  ُ » فقــال األعــرايب: َطُهــوٌر؟ َبــْل ِهــَي مُحَّ إِْن َشــاَء اهللَّ
َتُفــوُر َعــَى َشــْيٍخ َكبِــٍر ُتِزيــُرُه الُقُبــور. فقــال النبــي: 
رقــم  ص:9	1،  ج:9،  )البخــاري،  إذن«  »فنعــم 
ــزايل)1996م(  ــيخ الغ ــال الش ــث: 70	7(. ق احلدي
رمحــه اهلل يف هــذا احلديــث: »بمعنــى أن األمــر خيضــع 
ــرًا  ــا تطه ــئت جعلته ــإن ش ــخيص، ف ــار الش لاعتب
ــخطت،  ــاكًا وس ــا ه ــئت جعلته ــت، وإن ش ورضي
ــي  ــال نف ــن ح ــه م ــا يصاحب ــد ب ــل الواح إن العم
يتغــر تقديــره تغــرًا كبــرًا« )الغــزايل، 010	م، 

.  ) ص:89 
كــا يذكــر فيهــا  أن يعــدد اإلنســان إنجازاتــه   o
ــي  ــه النب ــد فعل ــا، فق ــه هب ــد ثقت ــه ويزي ــرف نفس ليع
ــيُّ اَل  بِ ــا النَّ ــا قال:»َأَن ــام عندم ــاة والس ــه الص علي
ِلْب«)البخــاري، 			1هـ،  َكــِذْب، َأَنــا اْبــُن َعْبــِد امُلطَّ
ج:	، ص:1	، رقــم احلديــث: 	86	 (، و)أنــا( هنــا 
ال غــرور فيهــا وال اســتعاء، بــل هــي لنــرصة حــق 
وفاحتــة عمــل لدعــم اإليــان وتعهــد بــأداء الواجب. 
ــو  ــة ه ــه التنمي ــو إلي ــا تدع ــم م ــن أه وم  o
حتديــد الــدف واملبــدأ. يقــول د. عبــد الكريــم بــكار 
يف كتابــه )مدخــل للتنميــة املتكاملــة(: »إن املبــدأ 
ــإن كل  ــا ف ــى أعينن ــا ع ــارة إذا وضعناه ــبه بالنظ أش
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ــه  ــه طريقت ــدأ ل ــب املب ــا، فصاح ــون بلوهن يشء يتل
الرؤيــة واإلدراك والتقويــم« )بــكار،  اخلاصــة يف 

ص:168(. 1999م، 
إن  ونقــول:  اختصــارًا،  القــدر  هبــذا  نكتفــي 
الديــن اإلســامي قــدم منهجــًا متكامــًا يبنــي الفــرد 
واملجتمــع ولكــن بمنهجيــة التوســط فــا إفــراط كــا 
ــا  ــط ك ــة، وال تفري ــرق الديني ــون يف الف ــل املتطرف فع

ــادي. ــرب امل ــل الغ فع
فاإلســام منهــج حيــاة يعنــى بتدبــر شــؤون 
ــث  ــن حي ــا م ــة وتنظيمه ــة والروحاني ــان املادي اإلنس
والتقييــم  الداخــي  الســام  حتقيــق  يف  فــرد  هــو 
اإلجيــايب للنفــس والرضــا عنهــا والثقــة هبــا وكســب 
الــرزق وتنظيــم الوقــت، ومــن حيــث هــو جــزء مــن 
املجتمــع بتحقيــق النجــاح العمــي وتنظيــم العاقــات 
واملعامــات وتوزيــع املســؤوليات، بــل اإلســام 
يــؤدي ذلــك كلــه بأهــدى ســبيل مــع إعطــاء جوهــر 
احليــاة احلــق وهــو عبــادة اهلل العبــادة احلقــة التــي حتقق 
الســعادة الدنيويــة واألخرويــة معــًا كــا حققهــا ســيد 

ــلم . ــه وس ــى اهلل علي ــد ص ــة حمم البرشي
وفــن إدارة الــذات فــن مجيــل ومفيــد إذا مــا عــرف 
اإلنســان كيــف يأخــذ أفضــل مــا فيــه ويســتفيد 
ــاء  ــم العل ــن. فمعظ ــم وأي ف ــه كأي عل ــه يف حيات من
ــف  ــوا كي ــاس عرف ــم أن ــني ه ــن والناجح واملفكري
ــم  ــم وقدراهت ــوا إىل مهاراهت ــم وتوصل ــرون ذواهت يدي
ــى  ــوا ع ــم، وتغلب ــم وطموحه ــا أحامه ــوا هب وحقق
ــى  ــد حت ــوا بج ــم، وعمل ــي واجهته ــات الت الصعوب

ــه. ــم علي ــا ه ــوا مل وصل
ــا  ــذات وأثره ــة ال ــلبية يف تنمي ــب الس 2 -اجلوان

ــرد ــدة الف ــى عقي ع
ــا يف  ــي نجده ــدة الت ــد العدي ــر الفوائ ــد ينك ال أح
ــرون  ــا الكث ــتفاد منه ــي اس ــذات والت ــر ال ــن تطوي ف
ــية  ــق النفس ــن العوائ ــد م ــي العدي ــاعدهتم يف ختط وس
ــة،  ــل وبإجيابي ــكل أفض ــاة بش ــرون احلي ــم ي وجعلته
ومنهــم مــن ســاعدهتم عــى حتقيــق النجــاح يف حياهتم 
اخلاصــة واملهنية،ولكــن انتشــار هــذه الظاهــرة وتعمق 
ــن  ــباب والذي ــة الش ــن فئ ــة م ــا وخاص ــض فيه البع
ياولــون أن يظهــروا أنفســهم بأمجــل صــورة وأفضــل 
ــاة، وكأهنــم مثــال حــي  ــة مقبلــة عــى احلي روح إجيابي
للنجــاح وكــال الشــخصية، والعناويــن الرباقــة عــى 
أغلفــة كتــب التنميــة البرشيــة والتــي يتصــور القــارئ 
مــن العنــوان بــأن هــذا الكتــاب هــو مفتــاح الســعادة 
لــذه  حلــول  إجيــاد  يف  نفكــر  جيعلنــا  والنجــاح، 
ــا وال  ــا وننميه ــى إجيابياهت ــظ ع ــى نحاف ــرة حت الظاه

ــرش. ــلبياهتا وتنت ــرب س تك
ويعــد هــذا املوضــوع نوعــًا مــن التحــول الثقــايف 
ــامل،  ــاء الع ــرش يف أنح ــم انت ــرب ث ــدأ يف الغ ــذي ب ال
وقــد ظهــر هــذا الفــن بالشــكل احلــايل ونشــأ يف بيئــة 
غربيــة وماديــة بعيــدة عــن روحانيــة اإلســام ، لذلــك 
ــة  ــف الرشيع ــا خيال ــا م ــون فيه ــب أن يك ــس بغري لي

ــامية. اإلس
وجيــب أن نفــرق بــني مــا يقــوم عــى تنميــة الفــرد 
وهتذيــب أفــكاره وإرشــاده إىل األســاليب الصحيحــة 
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يف التفكــر وحــل املشــكات، والتــي تنمــي مهاراتــه 
ــع  ــح م ــل الصحي ــه التعام ــه وتعلم ــط انفعاالت وتضب
ــض  ــا بع ــي خيتلجه ــدورات الت ــني ال ــن، وب اآلخري
الغمــوض أو فيهــا مــن التلبيــس واملبالغــة واملخالفات 

ــة. العقدي
الوقــت  إدارة  يف  دورات  مثــًا  تعلمنــا  فلــو 
ــم واإلدارة وحســن التعامــل مــع  ــط والتنظي والتخطي
ــط  ــارات اخل ــني، أو دورات يف مه ــاء واملراجع الرؤس
والتصميــم ... الــخ، فهــذا أمــر مطلــوب ومرغــوب.
أمــا مــا تعــرض منهــا للنقــد والرفــض فهــو عــى 
ــص،  ــق والتمحي ــاج إىل التدقي ــة، ويت ــات خمتلف درج
االستشــفاء،  مــال  يف  منهــا  يدخــل  مــا  فمثــًا: 
ــاج  ــدا والع ــا واأليورفي ــي واليوغ ــدورات الريك ك
باأللــوان واألحجــار الكريمــة والطاقــة الكونيــة 
كامل،ألهنــا  بشــكل  مرفوضــة  واملاكروبيوتيــك 
ــة  ــية ) ديان ــة الندوس ــات الرشقي ــن الديان ــت ع تفرع
ــًا  ــا أيض ــق عليه ــد ويطل ــرش يف الن ــة تنت ــة وثني وضعي
ــادات  ــد والع ــن العقائ ــة م ــي مموع ــة، وه الربمهي
ــن  ــة م ــرة طويل ــرب مس ــكلت ع ــي تش ــد الت والتقالي
ــب  ــة إىل جان ــة واخللقي ــم الروحي ــم القي القرون،وتض
ــة  ــدد آل ــذة ع ــة متخ ــة والتنظيمي ــادىء القانوني املب
بحســب األعــال املتعلقــة بــكل إله(،والبوذية )فلســفة 
وضعيــة ظهــرت يف النــد بعــد الديانــة الربمهيــة 
ــية  ــض الندوس ــة تناه ــت يف البداي ــية وكان الندوس
ــفية  ــآراء فلس ــة ب ــوذا خمتلط ــم ب ــي تعالي ــا ه ــا حالي أم
وقياســات عقلية عــن الكــون واحلياة( والطاوية)ســبق 

تعريفهــا( ، وفلســفة االستشــفاء الرشقيــة والتــي تبنــى 
عــى عقائــد إحلاديــة، أبرزهــا فلســفة الطاقــة الكونيــة 
وفلســفة التصــور الرشقــي للوجــود القائــم عــى 
إنــكار الصانــع والقــول بالفيــض، ومجيــع الفلســفات 
ــدة  ــن وح ــر ع ــة للتعب ــور متنوع ــي ص ــة ه الفرعي
ــأن  الوجــود وهــي مذهــب فلســفي ال دينــي يقــول ب
ــود  ــو الوج ــدة، وأن اهلل ه ــة واح ــة حقيق اهلل والطبيع
ــوًا  ــون عل ــا يقول ــاىل اهلل ع ــه – تع ــق، ويعتربون احل
ــوع  ــا مم ــوق، أم ــامل املخل ــذا الع ــورة ه ــرًا – ص كب
ــود اهلل دون أن  ــن وج ــن ع ــي تعل ــة فه ــر املادي املظاه
يكــون لــا وجــود قائــم بذاتــه ،وكان ســبب انتشــارها 
حتــى  رفضتهــا  التــي  اجلديــد(  العــرص  )حركــة 
ــي  ــة الت ــة بســبب عقائدهــا الباطني الكنائــس النرصاني
تتعــارض مــع النرصانيــة، وإن الدخــول يف تعلــم هــذه 
ــامية  ــدة اإلس ــى العقي ــم ع ــر عظي ــفات خط الفلس
يف  واالبتــداع  الــرشك  يف  الوقــوع  مــن  فيهــا  ملــا 
ــيد،011	م،  ــود )الرش ــدة الوج ــول بوح ــن والق الدي
ص:611-	61 (،أمــا مــا يدعو إىل النجــاح والتطوير 
ال نرفضــه بالكليــة، وال نســلم إليــه كل التســليم، بــل 
ــا  ــذ وم ــا يؤخ ــرف م ــد يع ــٍل واٍع ناق ــاج إىل عق يت

ــرتك. ي
وســنبدأ بمفهــوم العقــل الباطــن، وهــو مــن 
املصطلحــات التــي أثــارت اجلــدل واختلــف يف نفيــه 
وإثباتــه وحتريمــه وإباحتــه، وهــذا املفهــوم يطلــق عــى 

ــارك، 	01	م( : ــني )م معني
األول: العقــل الباطــن بمعنــاه النفــي الطبــي 
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)الاشــعور( مثــل مــا خيــزن يف الاشــعور عنــد 
ــر يف  ــع تؤث ــات ودواف ــل وعملي ــن عوام ــان م اإلنس
األطبــاء  اســتخدمه  الفــرد وتفكره،وقــد  ســلوك 
العــرب املســلمون منــذ قديــم الزمــان ويســمى ذلــك 
العــاج اإليائــي أو باإليــاء وهــي طريقــة اســتعملها 
ــراض  ــاج األم ــرازي يف ع ــينا وال ــن س ــن اب كل م
النفســية، ويقــول د. عــي الــوردي يف كتابــه )خــوارق 
الاشــعور(: »إن الطريقــة احلديثــة يف اســتثار العقــل 
ــان  ــرار، فاإلنس ــاء والتك ــة اإلي ــي طريق ــن ه الباط
لنفســه ويكــرر عليهــا قبــل  يســتطيع أن يوحــي 
ــبيل  ــاين يف س ــن مع ــاء م ــا يش ــت مم ــوم ويف أي وق الن
حــل املشــاكل أو شــفاء األمــراض أو نــوال النجــاح« 

ص:176(. 015	م،  )الــوردي، 
الثــاين: املعنــى الفلســفي الباطنــي، ولــه أكثــر 
ــض  ــد، فالبع ــوم واح ــط بمفه ــى، وال يرتب ــن معن م
ــل  ــد أه ــر عن ــا يذك ــل م ــة، مث ــة الباطني ــه باملعرف ربط
ــا يســمونه  ــينا، وهــو م ــن س ــارايب واب التصــوف كالف
ــة إىل  ــل متدرج ــر بمراح ــه يم ــال، وأن ــل الفع بالعق
ــعادة  ــي الس ــام، وه ــض واإلل ــة الفي ــل ملرحل أن يص
التــي ال تبلغهــا إال النفــوس الطاهــرة، والفيــض 
ــامل،  ــة للع ــرة اجلدلي ــط بالنظ ــفية ترتب ــة فلس هــو مقول
ــارق  ــامل املف ــني الع ــة ب ــر العاق ــاول تفس ــا حت أي إهن
ــض  ــب الفي ــوم مذه ــوس. ويق ــادي املحس ــامل امل والع
عــى القــول إن املوجــودات صــدرت أو فاضــت عــن 
األول، أي اهلل، كــا يفيــض النــور عــن الشــمس. وقــد 
فاضــت هــذه املوجــودات عــن اهلل وفــق نظــام مرتاتب 

الدرجــات، وليــس دفعــة واحــدة، فالواحــد ال يصــدر 
عنــه إال واحــد، ثــم يصــدر عــن هــذا الواحــد واحــد 
ــس  ــول واألنف ــب العق ــر مرات ــذا إىل آخ ــر، وهك آخ

واألجســام )وهبــة،007	م، ص:	8	 (.
ــة  ــتخدم يف التنمي ــى املس ــس املعن ــذا لي ــن ه ولك
ــل  ــة العق ــو برم ــوب ه ــى املطل ــة، ألن املعن البرشي
ــن  ــي ع ــل الواع ــم بالعق ــا يتحك ــه م ــي، ألن الاواع
طريــق االعتقــاد اجلــازم بأفــكار معينــة ليرتمجهــا 
العقــل الواعــي إىل الواقــع، واســتخدام ذلــك يف 
ــراء وشــفاء مــن  ــد اإلنســان مــن ث حتقيــق كل مــا يري
ــاة،  ــد يف احلي ــا يري ــى كل م ــول ع ــراض، وحص أم
ــزات  ــل املعج ــن أن يعم ــل الباط ــدور العق وأن بمق
والعجائــب يف حيــاة اإلنســان، وكتــب العقــل الباطــن 
ــارات  ــن العب ــر م ــة تذك ــة اللغوي ــذب والربم واجل
ــب  ــه يف كت ــر إمكانات ــغ يف تصوي ــي تبال ــة الت الغريب
التنميــة هــي مــا يرفضــه الشــخص الواعــي العاقــل .
يقــول جوزيــف يف كتابــه )قــوة عقلــك الباطــن(: 
ــوع  ــة يف ن ــفاء الكامن ــوة الش ــدت يف ق ــك إذا اعتق »إن
ــبب  ــج بس ــى النتائ ــل ع ــك حتص ــاء فإن ــن امل ــني م مع
عقلــك  دخــل  الــذي  واإليــاء  االفــرتاض  قــوة 
الباطــن، فإنــه هــو الــذي ينفــذ عمليــة الشــفاء« 

)مــريف،	00	م،ص:55(.
أمــا الربمــة اللغويــة فتقــول عنهــا د. فــوز كــردي 
ــه  ــة(: »إن ــة العصبي ــة اللغوي ــة الربم ــا )حقيق يف كتاهب
ــا  ــن بدؤوه ــة؛ ألن الذي ــف الربم ــب تعري ــن الصع م
لغــة  اســتخدموا  إخراجهــا  يف  ســامهوا  والذيــن 
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غامضــة مبهمــة غــر واضحــة، ولذلــك الربمــة تعنــي 
ــل  ــي أه ــاس، ويدع ــا الن ــف فيه ــرة خيتل ــياء كث أش
ــه  ــر بتعليم ــى التغي ــان ع ــاعد اإلنس ــا تس ــة أهن الربم
كيــف يربمــج دماغــه، فيقولــون: إننــا أعطينــا أدمغــة 
ــة  ــغيل، فالربم ــات التش ــل تعلي ــا دلي ــَط معه ومل ُنع
اللغويــة العصبيــة تقــدم لــك دليــل مســتخدم للدماغ، 
الدمــاغ«  برامــج  أحيانــًا  عليهــا  يطلــق  ولذلــك 

ــردي، 5		1هـــ، ص:8( . )ك
وتفتقــر الربمــة اللغويــة للمنهــج العلمــي، ولذلك 
مل جتــد ترحيبــًا يف األوســاط العلميــة فهــي مبنيــة عــى 
مشــاهدات ليــس لــا مصداقيــة يف اإلحصائيــات 
جتعلهــا مقبولــة علميــًا، ومل يعــرتف هبــا كعلــم يــدرس 
ــا  ــر م ــفيات، وأكث ــاج يف املستش ــات وال ع يف اجلامع
ــودة يف  ــس موج ــه أس ــد ل ــن فوائ ــة م ــر يف الربم ذك
ــاركة  ــرار واملش ــاء والتك ــل اإلي ــة مث ــة الرشعي األدل
 ،)71 اإلجيابيــة )القدومــي، )د.ت(، ص:0	-1	، 
ولــذا ال بــد مــن قــراءة فاحصــة ودقيقــة لــذا العلــم 
ثــم صياغتــه بطريقــة تتفــق مــع الرشيعــة اإلســامية.
أمــا قانــون اجلــذب فقــد ورد يف كتــاب الــرس » كل 
يشء يف حياتــك فأنــت قمــت بجذبــه إىل حياتــك وقــد 
ــي احتفظــت  ــق الصــور الت ــك عــن طري ــذب إلي انج
ــيء  ــا كان ال ــه أي ــر في ــا تفك ــك، أي م ــا يف عقل هب
الــذي يــدور يف عقلــك فإنــك جتذبــه إليــك« )بايــرن، 

ص:9(. )د.ت(، 
وأهــم األســباب التــي ألجلهــا انتقــد قانــون 

اجلــذب:

ــى  ــاد ع ــل واالعت ــرك العم ــو إىل ت ــه يدع أن  -
الــدف. لتحقيــق  املزعــوم  الرتكيــز 

ــدرات  ــك ق ــان يمل ــأن اإلنس ــاء ب ــه ادع في  -
ــق  ــن خل ــه م ــة متكن ــات خارق ــة وإمكان مطلق

األحــداث حولــه وخلــق فعلــه بنفســه.
ــؤااًل  ــًة وس ــون رغب ــق بالك ــوة للتعل ــه دع في  -

وطلبــًا.
القضــاء والقــدر، وكأن  معــارض لعقيــدة   -
ــري ،  ــق )العج ــر اخلائ ــب مقادي اهلل مل يكت

. ص:	-	(  008	م، 
إن تأثــر هــذا القانــون عــى إيــان الشــخص 
ــه  ــه طلب بالقضــاء والقــدر وتعلقــه بالكــون ليحقــق ل
ــي  ــامية الت ــدة اإلس ــف للعقي ــك خمال ــا ش ــو ب ه
تتضمــن أن اهلل ســبحانه وتعــاىل خيلــق أفعــال العبــاد، 
ــوَن﴾  ــا َتْعَمُل ــْم َوَم ــُه َخَلَقُك ـ ــاىل: ﴿َواللَّ ــال اهلل تع ق
ـــُه  )ســورة الصافــات:96(، وقــال جــل جالــه: ﴿اللَّ
ٍء َوِكيــٌل﴾ )ســورة  ٍء ۖ َوُهــَو َعــَىٰ ُكلِّ يَشْ َخالِــُق ُكلِّ يَشْ
ــدر،  ــاء والق ــان بالقض ــة اإلي ــر:	6(، واملتضمن الزم
وأن اهلل كتــب كل يشء يف اللــوح املحفــوظ، قــال 
ٍء َخَلْقَنــاُه بَِقــَدٍر﴾ )ســورة القمــر:  ــا ُكلَّ يَشْ تعــاىل: ﴿إِنَّ
ْرِض  ــٍة يِف اأْلَ ِصيَب ــن مُّ ــاَب ِم ــا َأَص ــال: ﴿ َم 9	(، وق
َأَهــا ۚ  رْبَ ــن َقْبــِل َأن نَّ ْم إاِلَّ يِف ِكَتــاٍب مِّ َواَل يِف َأنُفِســكُ
ــد: 		(،   ــورة احلدي ــٌر﴾ )س ــِه َيِس ـ ــَى اللَّ ــَك َع لِ إِنَّ َذٰ
وقــد ورد عــن رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم  
َعــاُء، َواَل َيِزيــُد يِف الُعْمــِر  »اَل َيــُردُّ الَقَضــاَء إاِلَّ الدُّ
«حديــث حســن غريــب )الرتمــذي، ج:	،   إاِلَّ الرِبّ
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ــلمني  ــن كمس ــث: 9	1	( فنح ــم احلدي ص:16، رق
مأمــورون بالتفــاؤل والدعــاء واللجــوء هلل، فقــد 
ــل  ــيئته ج ــاء بمش ــرد القض ــاء وي ــتجيب اهلل الدع يس

ــا. وع
ــه  ــت ل ــذي تعرض ــد ال ــرص النق ــتطيع ح وال نس
التقنيــات الســابق ذكرهــا، كونــه كثــر جــدًا ومفصل، 
وألنــه ليــس ضمــن حمــور البحــث، ولكــن الرتباطهــا 
ــا  ــا، أم ــا فيه ــم م ــا أه ــذات ذكرن ــة ال ــق بتنمي الوثي
تطويــر الــذات واالنغــاس فيــه، فنذكــر ســلبياته 
ــخصية  ــة ش ــد جترب ــاءت بع ــاط ج ــن النق ــدد م يف ع
واســتقراء ودراســة ميدانيــة يف اســتبيان وزع عــى 

ــايل: ــي كالت ــخصًا، وه ــوايل 0	6 ش ح
تبالــغ يف تعظيــم قــدرات اإلنســان  1. كوهنــا 
لدرجــة يشــعر هبــا اإلنســان أن بإمكانــه فعــل أي 
ــات  ــق نجاح ــا ويق ــق هب ــن يتعم ــًا م يشء، خصوص
العبــارات  مــن  كثــر  يف  ذلــك  ويذكــر  كبــرة، 
املوجــودة يف كتــب تنميــة الــذات، مثــل: )فــك قيــود 
ــظ  ــريف،	00	م،ص:	( )أيق ــة( )م ــزة الفاعل املعج
ــذا  ــاف ه ــم اكتش ــك(، )أعظ ــذي بداخل ــاق ال العم
ــر  ــتطيع تغي ــان يس ــأن اإلنس ــا ب ــو معرفتن ــرن ه الق
مســتقبله بمجــرد تغيــر اعتقاداتــه( )عرفــة، 	01	م، 
ــخص  ــى الش ــر ع ــد يؤث ــر ق ــذا األم ص:19(. وه
مــن عــدة نواحــي، أولــا أن هــذا قــد جيعــل اإلنســان 
يعيــش حتــت ضغــط نفــي إذا مل يســتطع حتقيــق 
منــه، ولكــن يف رشيعتنــا  أو مــا يطلــب  أهدافــه 
ــا  ــلم  »َعَجًب ــه وس ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــث رس حدي

َحــٍد  ، َوَلْيــَس َذاَك أِلَ ــُه َخــْرٌ ْمــِر امْلُْؤِمــِن، إِنَّ َأْمــَرُه ُكلَّ أِلَ
ا َلــُه،  اُء َشــَكَر، َفــَكاَن َخــْرً ، إِْن َأَصاَبْتــُه َسَّ إاِلَّ لِْلُمْؤِمــنِ
ــُه« )مســلم،  ا َل ــْرً ــَكاَن َخ ــرَبَ َف اُء، َص ــُه رَضَّ َوإِْن َأَصاَبْت

احلديــث:999	(. رقــم  ص:95		،  ج:	، 
ــي  ــب نف ــرز )طبي ــتيفن براي ــور س ــول الدكت يق
ــن  ــدد م ــه ع ــس ول ــم النف ــص يف عل ــاين متخص بريط
الكتــب يف تطويــر الــذات ولكنــه أراد أن يوضــح 
بعــض املبالغــات وذكــر يف كتابــه هــذا 		1 أســطورة 
مــن خرافــات تطويــر الــذات (يف كتابــه )نســف 
خرافــات جيــل املســاعدة الذاتيــة(: »أننــا نضــع 
ــى  ــر حت ــة الس ــة ملواصل ــوط هائل ــت ضغ ــنا حت أنفس
ــاة  ــون احلي ــي أن تك ــور، ينبغ ــور األم ــا ال تتط عندم
غــر ضاغطــة بقــوة، فقــد يعتقــد البعــض أن الصمــود 
ــك  ــع ذل ــرة، وم ــوة الكب ــات الق ــن عام ــت م والتثب
املناســب  الوقــت  فأحيانــًا مــا حتتــاج إىل معرفــة 
لانســحاب، واالنســحاب فعــًا لقــوة أعظــم«. 
)برايــرز، 	01	م، ص:7	1( وهــذا صحيــح إذا كان 
الشــخص بعيــدًا عــن اهلل وعــن العقيــدة الصحيحــة.
ــة  ــا الذاتي ــد تقــوي األن وعــى االجتــاه املعاكــس ق
إذا زاد الشــخص وبالــغ يف ذلــك ممــا جيعلــه يعتقــد يف 
قوتــه وقدرتــه، فيؤثــر عــى توكلــه عــى اهلل واســتعانته 
ــدم  ــتبيان املق ــل. ويف االس ــأي عم ــدء ب ــل الب ــاهلل قب ب

ــايل: ــت كالت كان
ــوا  ــد و7	 % قال ــذا جي ــوا بـــ)ال(، وه 	5% أجاب
نعــم، و19% قالــوا إىل حــد مــا. وهــذا يعنــي وجــود 
تأثــر عــى التــوكل عــى اهلل واالســتعانة بــاهلل تتــدرج 
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ــرة إذا  ــبة كب ــذه نس ــى 8	%، وه ــة وحت ــن البداي م
ــوكل  ــو الت ــدة وه ــم يف العقي ــوع مه ــرت يف موض ُذك
واالســتعانة،والتوكل هــو أهــم العبــادات القلبيــة 

ــلم. ــب املس ــأل قل ــب أن مت ــي جي الت
ــورة  ــِه﴾ )س ْل َعَلْي ــَوكَّ ــْدُه َوَت ــاىل: ﴿َفاْعُب ــال تع ق
ــَم  ــِر اْس ــه: ﴿َواْذُك ــل جال ــال ج ــود:		1(، وق ه
ــِرِب اَل  ِق َوامْلَْغ ــرْشِ بُّ امْلَ ــًا * رَّ ــِه َتْبتِي ــْل إَِلْي ــَك َوَتَبتَّ َربِّ
ِــْذُه َوِكيــًا﴾ )ســورة املزمــل:9-8(،  ــَه إاِلَّ ُهــَو َفاختَّ ـٰ إَِل
َرًجــا  ــُه خَمْ َعــل لَّ ـــَه جَيْ ــِق اللَّ وقــال ســبحانه: ﴿َوَمــن َيتَّ
ْل َعــَى  َتِســُب ۚ َوَمــن َيَتــَوكَّ * َوَيْرُزْقــُه ِمــْن َحْيــُث اَل َيْ

ــَو َحْســُبُه﴾ )ســورة الطــاق:	-	(. ـــِه َفُه اللَّ
ــاد عــى اهلل يف تســير  ــوكل هــو صــدق االعت والت
مضــاّر  ودفــع  املصالــح،  واســتجاب  األمــور، 
ــد اهلل  ــا عن ــًا مم ــد واثق ــون العب ــرة، فيك ــا واآلخ الدني
ــاس،  ــدي الن ــا يف أي ــًا مّم ــه، ويائس ــًا ب ــاىل، وراضي تع
ــنَي(  ْؤِمنِ ــم مُّ ــوْا إِن ُكنُت ُل ِ َفَتَوكَّ ــَى اهللَّ ــاىل: )َوَع ــال تع ق
ــم  ــْم آَمنُت ــدة :		   ( ، وقــال تعــاىل :  )إِن ُكنُت  )ســورة  املائ
ْســِلِمنَي(   )ســورة  ُلــوْا إِن ُكنُتــم مُّ ِ َفَعَلْيــِه َتَوكَّ بِــاهللَّ
ــتعانة؛  ــن االس ــم م ــمل وأع ــو أش ــس : 	8  ( . وه  يون
ألنــه يكــون عــى طلــب املنافــع ودفــع املضــار، 
واالســتعانة تكــون عــى العــادة، ومهــا عبادتــان 
مرتبطتــان، وال جيــوز أن يــرصف منهــا يشء لغــر 
ــاَك َنْســَتِعنُي﴾ )ســورة  ــاَك َنْعُبــُد َوإِيَّ اهلل، قــال اهلل: ﴿إِيَّ
ــس  ــة النف ــوكل إصاب ــق الت ــن عوائ ــة:5(. وم الفاحت
بالغــرور والزهــو فتشــعر بأهنــا ليســت بحاجــة أحــد 
أو االعتــاد عــى املخلوقــني يف قضــاء احلاجــات 

ــى التــوكل عــى  ــاف مــع معن والركــون إليهــم ممــا يتن
ــني  ــزًا ب ــد حاج ــذا يوِج ــادق وه ــيّ والص اهلل احلقيق
ــوكل عــى اهلل تعــاىل فيجــب عــى املســلم  ــد والت العب
أن يــرص أن يســتعني بــاهلل وذكــر اهلل ويدعــو اهلل قبــل 
أي عمــل مــع األخــذ باألســباب، ومهــا بلغــت قــوة 
اإلنســان ونجاحاتــه جيــب أال يغــرت بذاتــه وأن جيعــل 
هــذه القــوة والنجــاح دافعــًا أكــرب حلمــد اهلل وشــكره 

ــا. ــل وع ــه ج ــتعالا يف مرضات واس
ــُم  ــاُس َأنُت ــا النَّ َ ــا َأهيُّ ــاىل: ﴿َي ــول اهلل تع ــر ق ونذك
ِميُد﴾ )ســورة  ـــُه ُهــَو اْلَغنـِـيُّ احْلَ ـــِه ۖ َواللَّ اْلُفَقــَراُء إىَِل اللَّ
فاطــر:15(، وليعلــم أنــه مهــا نجــح وعظمــت 
ــو  ــل، وه ــز وج ــر هلل ع ــه فق ــه أن ــه وقدرات مهارات
اهلل:  قــال  كــا  تعــاىل،  اهلل  أمــام عظمــة  ضعيــف 
ــاء:8	(،  ــورة النس ــا﴾ )س ــاُن َضِعيًف ــَق اإْلِنَس ﴿َوُخِل
وأال يســمح أن يكــون ذلــك ســببًا يف ضعــف افتقــاره 

ــه. ــتعانة ب ــه واالس ــه علي هلل أو توكل
احلاليــة  بصورتــه  الــذات  تطويــر  ركــز   .2
عــى النجــاح الدنيــوي فقــط، ويبــدو واضحــًا يف 
ــس  ــر لي ــذا األم ــذات ، وه ــر ال ــب تطوي ــج وكت برام
ــات  ــأته يف متمع ــه ونش ــث إن بدايت ــتغرب، حي بمس
ــع  ــادي الرسي ــب امل ــو إىل الكس ــا تدع ــة، فنجده غربي
والنجاحــات التــي هــي عبــارة عــن مناصــب أو 
ــك،  ــا إىل ذل ــاح دراس، وم إدارات أو رشكات أو نج
ــة  ــة الذاتي ــل التنمي ــؤال: ه ــاء الس ــتبيان ج ويف االس
النجــاح  وهتمــل  الدنيــوي  النجــاح  عــى  تركــز 
األخــروي؟ فكانــت اإلجابــة لنســبة 70% هــي أهنــم 
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ــا  ــوي وإمهال ــاح الدني ــى النج ــا ع ــون تركيزه يرفض
ــرى 18% ذلــك إىل حــد مــا،  النجــاح األخــروي، وي
ــا أن  و11% يــرون ذلــك ،وهــي نســبة قليلــة إذا عرفن
كثــرًا مــن العلــاء واملفكريــن واملؤثريــن يف املجتمــع 
ــم  ــم وأهدافه ــوا ذاهت ــخاص عرف ــم أش ــامي ه اإلس
ــاح  ــن النج ــث ع ــن ،والبح ــذا الف ــن ه ــتفادوا م واس
يف الدنيــا أمــر مــرشوع يف الديــن اإلســامي فقــد أمــر 
ــاىل: ﴿َواَل  ــال اهلل تع ــاد، ق ــد واالجته ــل واجل بالعم
ْنَيــا﴾ )ســورة القصــص:77(،  َتنــَس َنِصيَبــَك ِمــَن الدُّ
ولكــن دون أن ينســى أن الــدف األســاس هــو رضــا 
اهلل الــذي هــو ســبب فــاح املســلم يف الدنيــا واآلخرة، 
إلن املســلم احلــق يعــرف أن هــذه الدنيا دار عبــور وأن 
الــدار اآلخــرة هــي دار القــرار، وأن النجــاح احلقيــق 
ــا  هــو الفــوز يف اآلخــرة، يقــول اهلل جــل جالــه: ﴿َفَأمَّ
ــاًبا  ــُب ِحَس اَس ــْوَف ُيَ ــِه * َفَس ــُه بَِيِمينِ ــْن ُأويِتَ ِكَتاَب َم
ــْن  ــا َم وًرا * َوَأمَّ ــرْسُ ــِه َم ــُب إىَِلٰ َأْهِل ــًرا * َوَينَقِل َيِس
ُأويِتَ ِكَتاَبــُه َوَراَء َظْهــِرِه * َفَســْوَف َيْدُعــو ُثُبــوًرا * 
ــِعًرا﴾ )ســورة االنشــقاق:7-	1(، فمــن  ــَىٰ َس َوَيْص
فرحتــه واستبشــاره ينقلــب إىل أهلــه مــرسورًا ويقــول 
ــَاٍق  ــُت َأينِّ ُم ــْه * إيِنِّ َظَنن ــَرُءوا ِكَتابَِي ــاُؤُم اْق لــم: ﴿َه
ــٍة﴾  ــٍة َعالَِي ــٍة * يِف َجنَّ اِضَي ِحَســابَِيْه * َفُهــَو يِف ِعيَشــٍة رَّ
الفشــل  أن  يعلــم  وأن  احلاقــة:19-		(،  )ســورة 
والنجــاح أمــر طبيعــي يمــر بــكل إنســان، فــا يــزن 
وال يضيــق عــى مــا فاتــه مــن أمــر الدنيــا ألن للمؤمــن 
ــْرٌ  ــَرُة َخ ــإذن اهلل ﴿َواآْلِخ ــرة ب ــة يف اآلخ ــة أبدي راح

ــى:17(. ــورة األع ــى﴾ )س َوَأْبَق

قــد جيعــل  الــذات  تنميــة  االنغــامس يف  إن   .3
اإلنســان يعتقــد بأنــه خيلــق أفعــال نفســه، إذ أنــه بوعي 
ــا  ــة بمبادئه ــه التنمي ــل من ــد جتع ــي ق ــدون وع أو ب
ــة،  ــان والعبودي ــن اإلي ــاف م ــادي اجل ــا امل وكامه
وخصوصــًا عندمــا يكــون مــن كتــب مرتمجــة أو 
مدربــني غــر مؤهلــني رشعيــًا؛ ففيهــا مــا يقنــع 
ــم  ــن أه ــد، فم ــا يري ــل م ــى فع ــه ع ــان بقدرت اإلنس
ــه  ــي متكن ــة الت ــه الائل ــاع اإلنســان بقدرات مبادئهــا إقن
ــتبيان  ــق يف االس ــد واف ــه ،وق ــول ألهداف ــن الوص م
املقــدم عــى وجــود هــذه الفكــرة مــا يزيــد عــن 7	% 
منهــم )20.2% أجابــوا بنعــم، و27.2% إىل حــد مــا( 
ــذه  ــا، وه ــوا ب ــرأي وأجاب ــذا ال ــوا ه و52.7% رفض
ــدة  ــس عقي ــوع يم ــرت يف موض ــرة إذا ذك ــبة كب نس

ــان. اإلنس
وهــذا مــن النقــاط املأخــوذة عــى أســاليب تنميــة 
الــذات يف العــرص احلــايل، وقــد ذكــر الدكتــور ســتيفن 
برايــرز أن مؤلفــي كتــب مســاعدة الــذات يريــدون أن 
نتبنــى قناعــة أنــه »ال يوجــد إنســان حــي ال يســتطيع 
ــه«  ــتطيع أن يفعل ــه يس ــد أن ــا يعتق ــر مم ــل أكث أن يفع
ــه يعتقــد  ويذكــر أن هــذه الفكــرة تريــح اإلنســان ألن
ــد أن  ــن املؤك ــدرات، وم ــن الق ــر م ــع كب ــه نب أن لدي
ــة،  ــياء مذهل ــاز أش ــتطيعون إنج ــاس يس ــض الن بع
ــل  ــا متث ــًا م ــة غالب ــة الائل ــوة اإلرادة والعزيم وأن ق
ــوة  ــع ق ــن توزي ــة، ولك ــن املعادل ــيًا م ــزءًا أساس ج
ــع  ــل توزي ــرش مث ــني الب ــز ب ــة والرتكي اإلرادة والعزيم
ــؤالء  ــال، وأن ه ــذكاء واجل ــل ال ــرى مث ــة أخ أي هب
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االســتثنائيني هــم عملــوا لســاعات طويلــة فحســب. 
)برايــرز، 	01	م، ص:9	1-1	1(، وهــذا يعنــي 
أن اإلرادة والقــدرة ختتلــف مــن شــخص آلخــر، 
ــرش  ــاة، فالب ــع احلي ــظ يف واق ــروف وماح ــذا مع وه
ــق النجــاح والتفــوق قــد  خيتلفون،فالبعــض مــع حتقي
ــى  ــدرة ع ــده الق ــد أن عن ــد يعتق ــرور، وق ــه الغ يصيب
فعــل مــا يريــد، وهــذا مــا جيعلــه يعتقــد بوعــي منــه أو 
ــه خيلــق أفعــال نفســه، فــإن كان بوعــي  بــا وعــي أن
منــه فقــد وقــع فيــا خيالــف العقيــدة اإلســامية، وإن 
كان دون وعــي منــه فقــد يدخــل يف عقيدتــه ضعــف، 
ــه  وأقــل مــا فيهــا عــدم االفتقــار إىل اهلل والتــرع إلي
يف طلــب العــون وتيســر األمــور واالســتعانة بــه 
واعتقــاد أن كل أعالــه مــن تســخر اهلل وتوفيقــه، 
فالفعــل ال يكــون إال بثاثــة أشــياء هــي: )الطحــاوي، 

.)	61-  		6 ص:  ج	،  	01	م، 
القــدرة التامــة التــي يصــل هبــا الفعــل،  أ. 
مثــل البــرص للقــراءة، فاألعمــى ليســت لديــه 

ــراءة. ــى الق ــدرة ع الق
اإلرادة اجلازمــة غــر املــرتددة، والتــي تكــون  ب. 
مــع القــدرة، مثــًا شــخص يريــد الســفر 
ولكــن ليــس لديــه مــال، فلديــه إرادة ولكــن 

ــل. ــق الفع ــا يتحق ــدرة ف ــا ق ــس معه لي
مشــيئة اهلل ســبحانه وتعــاىل حصــول هــذا  ج. 
ــن،  ــأ مل يك ــا مل يش ــاء كان وم ــا ش ــل، ف الفع
ومشــيئة اهلل كونيــة يف هــذا، إذا شــاء أن يكــون 
ــني  ــه يع ــدرة وإرادة فإن ــده ق ــن عن ــل مم الفع

ــق  ــل بالتوفي ــذا الفع ــول ه ــى حص ــد ع العب
ــارض. ــدم املع وبع

واإلرادة الكونيــة هــي املشــيئة التــي ال خيــرج عنهــا 
أحــد، وتعنــي أن اليء شــاءه اهلل قــدرًا أو كونــًا، وكل 
ــل  ــو مل يص ــوء فه ــر أو س ــن خ ــد م ــه العب ــا يفعل م
ابتــداًء منــه دون قــدر ســابق بــل قــدرة اهلل عليــه وكان 
ــاألدوات  ــه ب ــه علي ــه وأعان ــه علي ــه وكتب ــم من يف عل
 ) ص:			   ،	 ج:  )الســابق،  واإلرادة  والقــدرة 
ــوَن﴾  ــا َتْعَمُل ــْم َوَم ــُه َخَلَقُك ـ ــاىل: ﴿َواللَّ ــول اهلل تع يق
ــَك  ــاَء َربُّ ــْو َش ــال: ﴿َوَل ــات:96(، وق ــورة الصاف )س
ــِرُه  ــَت ُتْك ــا ۚ َأَفَأن ــْم مَجِيًع ُه ْرِض ُكلُّ ــن يِف اأْلَ ــَن َم آَلَم
ــٍس َأن  ــا َكاَن لَِنْف ــنَي * َوَم ــوا ُمْؤِمنِ ــٰى َيُكوُن ــاَس َحتَّ النَّ
ِذيــَن اَل  ْجــَس َعــَى الَّ َعــُل الرِّ ـــِهۚ  َوجَيْ ُتْؤِمــَن إاِلَّ بـِـإِْذِن اللَّ
َيْعِقُلــوَن﴾ )ســورة يونــس:99-100(، وقــال تعــاىل: 
ـــَه َرَمى﴾ )ســورة  ﴿َوَمــا َرَمْيــَت إِْذ َرَمْيــَت َوَلــٰـِكنَّ اللَّ
َأْمــُرُه  ﴿إِنَّــَا  جالــه:  جــل  وقــال  األنفــال:17( 
ــورة  ــوُن﴾ )س ــن َفَيُك ــُه ُك ــوَل َل ــْيًئا َأن َيُق إَِذا َأَراَد َش
يونــس:	8(، فــاهلل هــو اخلالــق للفعــل، وأعطــى 
العبــد إرادة وقــدرة، وهــي اإلرادة الرشعيــة التــي 

ــرًا أو رشًا. ــل، خ ــا الفع ــل هب يفع
ــذل األســباب ولكــن  فعــى املســلم أن يعمــل ويب
ــك،  ــه ذل ــدر ل ــأن اهلل ق ــخة ب ــدة راس ــان وعقي بإي
ــة اهلل  ــن هتيئ ــي م ــدرة ه ــن إرادة وق ــده م ــا عن وأن م
لــه وإرادة اهلل ســبحانه وتعــاىل، وعليــه أال يــرتك 
االســتعانة بــاهلل والتــوكل عليــه يف كل أمــر مــن أمــور 
ٍء  حياتــه، ألن اهلل تعــاىل يقــول: ﴿َواَل َتُقوَلــنَّ لِــَيْ
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ـــُه﴾ )ســورة  ــًدا * إاِلَّ َأن َيَشــاَء اللَّ ــَك َغ لِ إيِنِّ َفاِعــلٌ َذٰ
ــاَك َنْعُبــُد  الكهــف:		-		(، ويقــول عــز وجــل: ﴿إِيَّ

ــة:5(. ــورة الفاحت ــَتِعنُي﴾ )س ــاَك َنْس َوإِيَّ
4. )إن مــا تفكــر بــه ســتحصل عليــه( هــذه العبارة 
ــد  ــذات، ويقص ــة ال ــه تنمي ــو إلي ــا تدع ــوى م ــن أق م
ــيحصل  ــايب س ــر إجي ــر يف أم ــان إذا فك ــا أن اإلنس هب
ــدف  ــق ه ــًا أو حتقي ــااًل أو نجاح ــواًء كان م ــه، س علي
... الــخ، وإذا فكــر بأمــر ســلبي كحصــول مكــروه أو 
خســارة يشء معــني فإنــه يصــل لــه، وهــذه الفكــرة 
ــرس  ــاب ال ــر يف كت ــذي ذك ــذب ال ــون اجل ــبه بقان أش
وانتــرشت يف مجيــع موضوعــات تنميــة الــذات، وهــي 
ــدث  ــد حت ــام، وق ــوض يف اإلس ــدي مرف ــأ عق خط
ــي  ــى الضمن ــال: »واملعن ــرز فق ــور براي ــا الدكت عنه
ــًا  ــؤول متام ــان مس ــه أن كل إنس ــرج ب ــد نخ ــذي ق ال
عــن مصــره، ورأيــي الشــخيص أن فكــرة أن البعــض 
ــة  ــاة بغيض ــوارث واملعان ــتعدين للك ــون مس ــد يكون ق
جــدًا، وأنــا كعــامل نفــس أقــر متامــًا بأننــا مجيعــًا لدينــا 
بواعــث لتدمــر الــذات، ومــع ذلــك فمــن املؤكــد أن 
اســتحضار الفيضانــات أو املجاعــات أو الطاعــون 
يتجــاوز نطــاق أفــكار أعتــى املــرىض النفســيني، 
أليــس كذلك؟«.)برايــرز، 	01	م، ص:	5-15	1(
ويذكــر أن ادعاءاهتــم هــذه حمصنــة ضــد الدحض، 
ــه  ــد قول ــى ح ــدي ع ــق املعتق ــذا النس ــدور ه فبمق
ــا  ــى م ــل ع ــإذا مل حتص ــه، ف ــج عن ــا ينت ــر كل م تربي
طلبتــه فهــذا ألنــك مل تركــز تفكــرك بــا فيــه الكفايــة، 
أو مل تشــبع عقلــك بالنتيجــة املرجــوة لدرجــة اســتبعاد 

ــرى. ــاالت األخ كل االحت
وقــد يفــرق البعــض بينهــا وبــني التفكــر فيقــول: 
ال نقصــد قانــون اجلــذب بشــكله ومعتقــده الفلســفي 
الرشقــي ومــا فيــه مــن قــوة كونيــة، ولكــن مــرد مــا 
تفكــر بــه ســتحصل عليــه، وهــذا ال يعــارض اإليــان 

بالقضــاء والقــدر.
ويف االســتبيان 60% ذكــروا أن هــذه الفكــرة ال 
تؤثــر عــى اإليــان بالقضــاء والقــدر، و25.5% ذكروا 
ــا،  ــد م ــر إىل ح ــه يؤث ــروا أن ــر، و14.5% ذك ــه يؤث بأن
بمعنــى أن 0	% يذكــرون وجــود تأثــر لــذه الفكــرة، 
فــكأن اإلنســان يــدد قــدره عــرب مــا يفكــر بــه، مــن 
خــال عاقــة بــني العقــل والكــون بمعــزل عــن فعــل 
اهلل وإرادتــه، وهــذا انحــراف عقــدي خطــر، ال بــد أن 
يعيــه املســلم حتــى ال يقــع فيه،فاعتقــاد اإلنســان أنــه 
إذا فكــر بــيء ســيحصل عليــه، ســواًء كان خــرًا أو 
رشًا مثــل مــن يفكــر أنــه ســيخرس يف الصفقــة الفانيــة 
ــح  ــربح أو ينج ــه س ــر أن ــن يفك ــيخرس، أو م ــه س فإن
فإنــه ســيحدث، فهــذا مناقــض لإليــان بالقضــاء 
والقــدر، وهــو أشــبه بالقدريــة الذيــن ينكــرون علــم 
اهلل، وباملعتزلــة )إحــدى الفــرق اإلســامية اعتمــدت 
عــى العقــل املجــرد يف فهــم العقيــدة اإلســامية 
ــا أدى إىل  ــتوردة مم ــفات املس ــض الفلس ــا ببع لتأثره
انحرافهــا عــن عقيــدة أهــل الســنة واجلاعــة( الذيــن 
ــى  ــدر ع ــة وال يق ــى الداي ــدر ع ــون إن اهلل ال يق يقول
ــول  ــن األص ــاين م ــل الث ــال العباد،فاألص ــق أفع خل
ــاه برأهيــم  ــه هــو: العــدل) ومعن ــد املعتزل اخلمســة عن
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أن اهلل ال خيلــق أفعــال العبــاد، وال يــب الفســاد، بــل 
ــه وينتهــون عــا هنــوا  ــاد يفعلــون مــا أمــروا ب إن العب
ــم  ــا فيه ــم وركبه ــا اهلل ل ــي جعله ــدرة الت ــه بالق عن
ــه  ــره، وأن ــا ك ــه إال ع ــا أراد ومل ين ــر إال ب ــه مل يأم وأن
ــى  ــيئة هن ــن كل س ــريء م ــا، ب ــر هب ــنة أم ويل كل حس
عنهــا، مل يكلفهــم مــا ال يطيقــون وال أراد منهــم مــا ال 
يقــدرون عليــه . وذلــك خللطهــم بــني إرادة اهلل تعــاىل 

ــة . ــه الرشعي ــة وإرادت الكوني
مــا يــدث  والقــدر وأن  بالقضــاء  اإليــان  إن 
لإلنســان مــن تقديــر اهلل وتدبــره هــو الركن الســادس 
مــن أركان اإليــان، ومعنــى القــدر: أي التقديــر، وهو 
تقديــر اآلجــال وتقديــر احلــوادث، وأن اهلل هــو الــذي 
ــن، 	01	م، ص:171(.  ــن جربي ــا وعلمها)ب قدره

وللقدر أربع مراتب هي :
قبــل  األشــياء  علــم  اهلل  أن  أي  العلــم:  أ. 
أن  قبــل  اخللــق  أعــال  وجودهــا، وعلــم 
ٍء  ــُكلِّ يَشْ ــَه بِ ـ ــاىل: ﴿إِنَّ اللَّ ــال تع ــم، ق خيلقه

التوبــة:115(. )ســورة  َعِليــٌم﴾ 
ــوح  ــب يف الل ــاىل كت ــي أن اهلل تع ــة: وه الكتاب ب. 
ــة.  ــوم القيام ــن إىل ي ــو كائ ــا ه ــوظ م املحف
ــا  ــُم َم ــَه َيْعَل ـ ــْم َأنَّ اللَّ ــاىل: ﴿َأمَلْ َتْعَل ــال تع ق
لِــكَ يِف ِكَتــاٍب ۚ إِنَّ  ْرِض ۗ إِنَّ َذٰ ِء َواأْلَ ــاَ يِف السَّ
ـــِه َيِســٌر﴾ )ســورة احلــج:70(،  لِــَك َعَى اللَّ َذٰ
ــَم،  ُ الَقَل ــَق اهللَّ ــا َخَل َل َم ــث: »إِنَّ َأوَّ ويف احلدي
ــٌن إىَِل  ــَو َكائِ ــَا ُه ــَرى بِ ــْب، َفَج ــُه: اْكُت ــاَل َل َفَق
اأَلَبِد«)الرتمــذي،1998م، ج:5، ص:81	(  

وقــال تعــاىل: ﴿َوِعنــَدُه َمَفاتِــُح اْلَغْيــِب اَل 
ــِر ۚ  ــرَبِّ َواْلَبْح ــا يِف اْل ــُم َم ــَو ۚ َوَيْعَل ــا إاِلَّ ُه َيْعَلُمَه
ــٍة  ــا َواَل َحبَّ ــٍة إاِلَّ َيْعَلُمَه ــن َوَرَق ــُقُط ِم ــا َتْس َوَم
ــٍس إاِلَّ  ــبٍ َواَل َيابِ ْرِض َواَل َرْط ِت اأْلَ ــاَ يِف ُظُل

ــام:59(.  ــورة األنع ــنٍي﴾ )س بِ ــاٍب مُّ يِف ِكَت
املشــيئة: وهــي أن اهلل تعــاىل قــد شــاء كل مــا  ج. 
يف الســموات واألرض، وال يكــون يشء إال 
ــن. ــأ مل يك ــا مل يش ــاء كان وم ــا ش ــيئته، ف بمش
اخللــق: وهــي أن اهلل خالــق كل يشء، قــال  د. 
ــَىٰ  ــَو َع ٍء ۖ َوُه ــُق ُكلِّ يَشْ ــُه َخالِ ـ ــاىل: ﴿اللَّ تع
ــَاَواِت  السَّ َمَقالِيــُد  ــُه  لَّ  * َوِكيــلٌ  ٍء  يَشْ ُكلِّ 
ْرِض﴾ )ســـــــــــورة الزمر:	6 - 	6(  َواأْلَ

ص:179-175( الســابق،  )املرجــع 
فــاهلل خالــق العبــاد وخالــق أفعالــم وإرادهتــم  هـ. 
وأقوالــم، وإن إرادة اهلل ومشــيئته الكونيــة 
ــي  ــة الت ــاد الرشعي ــوق إرادة العب ــة ف القدري
ــول  ــا، يق ــازوا هب ــوا وجي ــم اهلل ليعمل أعطاه
اهلل تبــارك وتعــاىل: ﴿مِلَــن َشــاَء ِمنُكــْم َأن 
ـــُه َربُّ  َيْســَتِقيَم * َوَما َتَشــاُءوَن إاِلَّ َأن َيَشاَء اللَّ

اْلَعامَلِــنَي﴾ )ســورة التكويــر:8	-9	(.
باحلديــث  الفكــرة  البعــض هــذه  ربــط  وقــد 
القــدس عــن رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم 
ــِدي  ــَد َظــنِّ َعْب ــا ِعْن ُ عــز وجــل: َأَن ــوُل:) قــال اهللَّ »َيُق
يِب، َفْلَيُظــنَّ يِب َمــا َشــاَء( وهــو حديــث صحيــح 
اإلســناد )مســند اإلمــام أمحــد، ج:5	، ص:98	، 
 : اهلل  رســول  وقــول  احلديــث:16016(،  رقــم 
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ــل  ــوع ال أص ــث موض ــر جتدوه«حدي ــوا باخل »تفاءل
واملوضوعــة  الضعيفــة  األحاديــث  سلســلة   ( لــه 
ــث: 75	6(   ــم احلدي ــا، ج:	1،  ص:9	8، رق وأثره
واالســتدالل هبذيــن احلديثــني غــر صحيــح، فحســن 
ــان  ــتحره اإلنس ــا يس ــي أن كل م ــاهلل ال يعن ــن ب الظ
ــه  ــع ل ــا يق ــكل م ــرورة، ف ــه بال ــل ل ــه يص يف عقل
ــوكل  ــس الت ــن جن ــو م ــل، وه ــز وج ــر اهلل ع بتقدي
عــى اهلل والدعــاء وهــو مــن األســباب التــي جعلهــا 
ــتقالا  ــي اس ــب، وال يعن ــل املطال ــبيًا لني ــارع س الش
ص:77(. 008	م،  املطلوب)العجــري،  حصــول 
ــن  ــو م ــدوه« فه ــر جت ــوا باخل ــث »تفاءل ــا حدي أم
األحاديــث املوضوعــة، وإن قيــل أن لــه وجــه حســن 
ــا،  ــي عنه ــرة املنه ــاؤم والط ــد التش ــأل ض ــو الف فه

ــز. ــرك العج ــل وت ــى العم ــال ع ــاؤل لإلقب والتف
واملنهــج الرشعــي الصحيــح الــذي جعلــه الشــارع 
ســببًا لتحصيــل املقاصــد وطلــب خــري الدنيــا 

ــني: ــى ركيزت ــم ع ــرة قائ واآلخ
ــى  ــدور ع ــن ت ــب املؤم ــة بقل ــدة إياني األوىل: عقي
التــوكل عــى اهلل والثقــة بــه ســبحانه وتعــاىل وتفويض 

األمــور إليــه وحســن الظــن بــه.
الثانيــة: األخــذ باألســباب، وهــي نوعني: أســباب 
رشعيــة كالدعــاء والطاعــة والتوبــة واالســتغفار، 
وأســباب كونيــة قدريــة وهــي مــا كانــت حســية مثــل 
ــل  ــل لني ــباع، والعم ــإلرواء واألكل لإلش ــرشب ل ال

ــابق ، ص:79(. ــرزق. )الس ال
5. االنغــامس يف تطويــر الــذات قد جيعل الشــخص 

ــا  ــبب م ــو، بس ــه ه ــن ذات ــع م ــاح ناب ــد أن النج يعتق
ــك  ــى أن ذل ــدرات، وينس ــارات أو ق ــن مه ــده م عن
ــن  ــتبيان ع ــة االس ــت نتيج ــد كان ــق اهلل، وق ــن توفي م
ــوا  ــي أن 	7% أجاب ــوع ه ــذا املوض ــول ه ــؤال ح الس
بنعــم،  أجابــوا  و%11  مــا،  حــد  إىل  و%16  بــا، 
وهــذا جيــد إىل حــد مــا مقارنــة بنتيجــة االســتبيان يف 
النقــاط الســابقة، ولكــن 7	% يــرون ذلــك وهــذا مــن 
منطلــق إذا حقــق اإلنســان نجاحــات أو مناصــب فقــد 
ــدرات  ــود وق ــات وجه ــه إمكان ــك إىل أن لدي ــرد ذل ي
أوصلتــه إىل هــذا النجــاح. وهــذا يبعــد اإلنســان عــن 
اهلل وعــن االفتقــار إليــه والتذلــل لــه إال إذا كان الفــرد 
ــا  ــاىل: ﴿َي ــول اهلل تع ــان، يق ــوي اإلي ــاهلل ق ــق ب متعل
ـــُه ُهــَو اْلَغنـِـيُّ  ـــِه ۖ َواللَّ ــاُس َأنُتــُم اْلُفَقــَراُء إىَِل اللَّ ــا النَّ َ َأهيُّ

ــر:15(. ــورة فاط ــُد﴾ )س ِمي احْلَ
ــد  ــداف وإدارة املواعي ــاز األه ــاح يف إنج إن النج
ــوة إرادة،  ــدر وق ــرشاح ص ــم دون ان ــتحيل أن يت يس
وهــذا ال يتــم إال بتحقيــق العبوديــة هلل ، ألهنــا الطريــق 
ــان  ــة واألم ــرشاح والثق ــس واالن ــوة النف ــل ق لتحصي
حتقيــق  وبالتــايل  والكــون،  احليــاة  معــاين  وفهــم 
ــا  ــاىل: ﴿َوَم ــول اهلل تع ــا يف ق ــاة. ك ــاح يف احلي النج
ْلــُت َوإَِلْيــِه ُأنِيــُب﴾  ـــِه ۚ َعَلْيــِه َتَوكَّ َتْوِفيِقــي إاِلَّ بِاللَّ

ــود:88(. ــورة ه )س
ــال  ــن ورج ــل الف ــن أه ــاهر م ــدم املش ــد يق 6. ق
ــة،  ــخصيات الناجح ــامذج للش ــم ن ــى أهن ــامل ع األع
وقــد جــاءت نتيجــة االســتطاع خمتلفــة، فذكــر %76 
ــاهر،  ــاط باملش ــد ارتب ــه ال يوج ــاركني بأن ــن املش م
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حيــث  جيــدة،  إجاباهتــم  كانــت  املتبقــني  و5	% 
ذكــروا شــخصيات إجيابيــة يف املجتمــع ممــن هــم 
ــرة، أول هــذه  ــة بكث يظهــرون عــى الســاحة اإلعامي
الشــخصيات هــو النبــي حممــد  وممــن ذكــروا يف نتيجــة 
ــي،  ــد العريف ــايل: د. حمم ــل احل ــن اجلي ــتبيان م االس
ــب،  ــارق احلبي ــور ط ــويدان، الربوفيس ــارق الس د.ط
ــم  ــودة، د. إبراهي ــلان الع ــوب، د. س ــوب األي د. أي
الفقــي، أمحــد الشــقري، د. عائــض القــرين، د. عــي 
ــوث،  ــد اهلل املغل ــكار، عب ــم ب ــد الكري ــبيي، د. عب الش
ــيخ  ــوع، الش ــم املط ــكايف، د. جاس ــد ال ــر عب د. عم
ــبيل،  ــد اهلل الس ــيخ عب ــيخ، الش ــز آل الش ــد العزي عب
طــه حســني، الشــيخ صالــح املغامــي، د. خالــد 
املنيف،كــا ذكــرت بعــض األســاء النســائية يف مــال 
األزيــاء والزينة،والنتيجــة إجيابيــة بنســبة جيدة،ولكــن 
ــن  ــًا وأن يتحص ــًا حريص ــون فطن ــلم أن يك ــى املس ع
ــًا  ــًا متام ــون خالي ــدم يك ــا يق ــس كل م ــًا، ألن لي عقدي
وأبنــاءه عــى  نفســه  يــريب  املخالفــات، وأن  مــن 
ــث  ــرق البح ــى ط ــدة وع ــه الناق ــاهدة الفاحص املش

ــة. ــة الصحيح ــن املعلوم ع
ــذات  ــة ال ــًا لتنمي ــة أيض ــلبيات املوجه ــن الس 7. م
غيــاب البعــد األخالقــي فيهــا، فهــي تركــز عــى 
ــة  ــة )الفردي ــي الفردي ــذا ينم ــانية، وه ــذات اإلنس ال
بمعناهــا العــام هــي إحــدى التوجهــات الفكريــة 
ــم  ــن أه ــي م ــدة، والت ــات املتح ــا والوالي يف أوروب
ــني  ــات ب ــرد، وأن العاق ــى الف ــز ع ــا الرتكي مبادئه
ــة،  ــط ملصلح ــون فق ــن أن تك ــن يمك ــرد واآلخري الف

ولــا معنيــان: األول: الفرديــة بمعنــى األنانيــة وحــب 
الــذات. والثــاين: بمعنــى اســتقال الفــرد مــن خــال 
العمــل املتواصــل واالعتــاد عــى النفــس، وهــو 
االجتــاه الربامجــايت، وهــو مفهــوم حديــث )اخلــرايش، 
ــائدة  ــم الس ــن املفاهي )د.م(، 9		1هـــ، ص:		(. م
ــقف  ــع س ــغ يف رف ــي تبال ــع األورويب، وه يف املجتم
احلقــوق وتلبيــة رغبــات النفــس، وهــذا لــه تأثــر، إذ 
ــع  ــا مج ــتهاكية مهه ــخصية اس ــخصية ش ــح الش تصب
املــال وحتقيــق مطالــب النفــس وتلبيــة رغباهتــا، وكثرًا 
ــواًل  ــى قب ــت تلق ــي بات ــائل والت ــك الرس ــرى تل ــا ن م
كبــرًا يف مــال النســاء، مثــل: مــن حقــك االســرتخاء 
ــاء  ــك إلرض ــي نفس ــا، ال هتلك ــك حقه ــاء نفس وإعط
زوجــك وخدمــة األبنــاء، دلــي نفســك بمســاج 
والذهــاب للصالونــات واخرجــي مــع صديقاتــك ... 
الــخ، إن مثــل هــذه الرســائل إذا أعطيــت لعقــل غــر 
ــة  ــا نتيج ــل منه ــد حتص ــف ق ــدرك أو مثق ــي أو م واع
عكســية قــد تؤثــر عــى عاقتهــا الزوجيــة أو اهتامهــا 
حتــت  تنــدرج  األفــكار  وهــذه  وبيتهــا،  بأبنائهــا 
املذهــب الربامجــايت )النفعــي( وهــي فلســفة أمريكيــة 
خالصــة تركــز عــى فرديــة اإلنســان ونفعيتــه بصــورة 
ــس)1901م(:  ــم جيم ــول ولي ــتقبلية، يق ــة مس عملي
ــي  ــه، أعن ــذي يرتضي ــب ال ــر اجلان ــان يؤث »دع اإلنس
ــئ  ــه وهيي ــعادة يف نفس ــه الس ــب ل ــذي جيل ــب ال اجلان
لــه حيــاة مطمئنــة يعيــش فيهــا بمقتــى مــا اقتنــع بــه 
ــواب  ــه بالص ــى موقف ــم ع ــتقبل أن يك ــرك للمس وات
أو اخلطأ«،ومــن مبــادئ الربامجاتيــة إطــاق كافــة 
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ــى  ــل ع ــدم والعم ــق التق ــة لتحقي ــدرات الفردي الق
ــكار  ــوق واألف ــة التف ــة لم ــق املثبط ــة كل العوائ إزال

لــدى األفــراد )العجــري، 008	م، ص:		( .
ــامي الــذي  ــن اإلس ــاه الدي ــا ال يرض وهــذا م
ــى  ــة ع ــع قائم ــراد املجتم ــني أف ــات ب ــل العاق جع
احلــب واإليثــار والعطــاء وخدمــة الغــر، قــال تعــاىل 
ــْم َخَصاَصــٌة﴾  ﴿َوُيْؤثِــُروَن َعــَىٰ َأنُفِســِهْم َوَلــْو َكاَن هِبِ
ــلم:  ــه وس ــى اهلل علي ــال ص ــرش:9(، وق ــورة احل )س
ــْم  ــْم، َوَتَعاُطِفِه ــْم، َوَتَرامُحِِه ِه ــنَي يِف َتَوادِّ ــُل امْلُْؤِمنِ »َمَث
َســِد إَِذا اْشــَتَكى ِمْنــُه ُعْضــٌو َتَداَعــى َلــُه َســائُِر  َمَثــُل اجْلَ
ــى« )البخــاري، ج:8، ص:10،  مَّ ــَهِر َواحْلُ َســِد بِالسَّ اجْلَ
رقــم احلديــث6011( وقــال: »َأْكَمــُل امْلُْؤِمنِــنَي إِيَاًنــا 
  ،	57 َأْحَســُنُهْم أخاقــًا« )الرتمــذي،  ج:	، ص: 

ــث:	116( . ــم احلدي رق
وأنــا مل أقصــد بتوضيــح ومناقشــة هــذه الســلبيات 
رفــض تنميــة الــذات أو انتقاصهــا، ألهنــا اجتــاه إجيــايب 
باألصــل ولــا رشعيتهــا اإلســامية، باإلضافــة أننــا ال 
نرفــض أي علــم غــريب كونــه جــاء مــن الغــرب فقــط، 
وإنــا كــي نوضــح أن هــذه الســلبيات قــد تكــرب 
ويكــرب تأثرهــا مــن الفــرد إىل املجتمــع، وقــد جــاءت 
نتيجتهــا إجيابيــة أكــرب مــن كوهنــا ســلبية وهــذا يــدل 
عــى وجــود وعــي وحتصــني يف املجتمــع بنســبة كبــرة 

واحلمــد هلل .
خامتة:

ــب أن  ــا جي ــم م ــي أه ــامية ه ــدة اإلس إن العقي
ــه  ــي تواج ــلمني، وه ــا كمس ــه يف حياتن ــظ علي نحاف

اليــوم الكثــر مــن األخطــار التــي قــد جتــرح فيهــا أو 
تؤثــر فيهــا بقليــل أو كثــر، لذلــك ال بــد مــن احلــرص 
ــى  ــا لتبق ــر فيه ــها أو يؤث ــن أن يمس ــا يمك ــض م ورف

ــة . ــاميًة صحيح ــدًة إس عقي
وبعــد هــذا البحــث املتواضــع عــن تنميــة الــذات 

ــة: ــج التالي ــا إىل النتائ وصلن
ــر . 1 ــح أم ــاه الصحي ــذات يف االجت ــة ال أن تنمي

مطلــوب ومرغــوب مــن املســلم ملعايشــة 
العــرص ومواجهــة حتدياتــه.

أن تنميــة الــذات كأي موضــوع يتــاج إىل . 	
ــه، فهــو ســاح  الوســطية وعــدم التطــرف في

ــن. ذو حدي
االنغــاس املبالــغ يف اللهــث وراء النجاحــات . 	

والكســب املــادي وتطويــر النفــس يف املجــال 
قــد يؤثــر عــى عقيــدة الفــرد.

دورات . 	 يف  املبالغــات  مــن  الكثــر  يوجــد 
وكتــب تنميــة الــذات، وقــد تعرضــت للنقــد 
ــع  ــاء، ومجي ــن والعل ــن املفكري ــر م ــن كث م
مــا أثبتــت صحتــه يف التنميــة الذاتيــة كان 
لــه أصــول يف الرشيعــة اإلســامية، وهــو مــا 

ــع. ــرد واملجتم ــى الف ــًا ع ــر إجياب يؤث
ــى . 5 ــة ع ــة الذاتي ــلبي يف التنمي ــر الس أن التأث

ــة  ــب درج ــى حس ــون ع ــرد يك ــدة الف عقي
ــامية،  ــدة اإلس ــه بالعقي ــرد وعلم ــي الف وع
ــور  ــرد بأم ــل الف ــا جه ــه، فكل ــة إيان ودرج
عقيدتــه كان مــن الســهل التأثــر الســلبي 
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عليــه، وكلــا فهــم أركان العقيــدة الصحيحــة 
وفهــم عاقتــه بربــه وعــرف معنــى العبوديــة 
احلقيقيــة كان التأثــر إجيابيــًا، فنســتطيع القــول 
أن ثقــة الفــرد بنفســه ونجاحــه تنبــع مــن قــوة 

ــاهلل. ــه ب ــه وثقت إيان
ونتيجة هلذا البحث فإين أقدم هذه التوصيات:

أن كثــرًا مــن مواضيــع التنميــة هــي مهــارات . 1
ــر  ــذ الصغ ــا من ــا أبناءن ــريب عليه ــب أن ن جي
ويف املــدارس، بــداًل مــن أن يبحثــوا عنهــا 

ــال. ــرتى بامل وتش
ــخصيات . 	 ــن ش ــج م ــذه الربام ــذ ه أن ال تؤخ

أخــذوا خرباهتــم ومهاراهتــم مــن مصــادر 
ــر  ــة ،فكث ــة أو حديث ــة قديم ــد ضال ــا عقائ هب
العقديــة تدخــل لإلنســان  مــن األخطــاء 
عــن طريــق غــر مبــارش خفــي وتكــون عــن 
طريــق الوهــم واإليــاء وهــي منتــرشة بكثــرة 
ــدورات والكتب،فتكــون مدمــرة  يف بعــض ال

ــا  . ــورة ل ــان ال مط ــذت اإلنس ل
ــامية . 	 ــدة اإلس ــة بالعقي ــى التوعي ــز ع الرتكي

بــني فئــة الشــباب يف كل املجــاالت اإلعاميــة 
وخصوصــًا صفحــات التواصــل اإللكــرتوين 

ــا. ــيال ميدي ــج السوش وبرام
عــى مــدريب التنميــة البرشيــة أن يبذلــوا جهــدًا . 	

ــة  ــم ودراس ــح مواده ــث وتنقي ــًا يف بح عظي
ألفــكار  يســوقوا  وال  الفكريــة،  خلفياهتــا 
ــام  ــة اإلس ــة لرؤي ــة خمالف ــاة مادي ــاط حي وأن

يف احليــاة االجتاعيــة والشــخصية .
كنــوز . 5 اســتخراج  املفكريــن  العلــاء  عــى 

التنميــة الذاتيــة مــن الرشيعــة اإلســامية 
)الكتــاب والســنة( ونرشهــا بأســاليب ســهلة 
بــني  تنتــرش  حتــى  وجذابــة،   وخمتــرصة 
ــرد  ــة الف ــى هوي ــظ ع ــع ،وحتاف ــات املجتم فئ
اإلســامية وفــق منهــج الســلف الصالــح .

ــتعان  ــو املس ــم وه ــاىل أعل ــد اهلل واهلل تع ــم بحم ت
وعليــه التــكان وال حــول وال قــوة إال بــه، واحلمد هلل 
رب العاملــني والصــاة والســام عــى ســيد املرســلني 

ــه أمجعــني. ــه وصحب حممــد وعــى آل

املصادر واملراجع:
أواًل/ املراجع العربية:

آل الشــيخ ، صالــح عبــد العزيــز)	01	م(. رشح العقيــدة 
الطحاويــة لإلمــام أيب جعفــر الطحــاوي، حتقيــق: عــادل 
حممــد مــرس، القاهــرة: مكتبــة دار احلجــاز للنــرش 

ــع. والتوزي
ــن  ــل ب ــن حنب ــد ب ــن حمم ــد ب ــد اهلل أمح ــو عب ــل ، أب ــن حنب اب
ــق:   ــند، حتقي ــد الشيباين.)001	م(.املس ــن أس ــال ب ه
شــعيب األرنــؤوط وآخــرون.  ط.1، بــروت: مؤسســة 

ــالة.  الرس
ــل  ــدة أه ــح. )	01	م(. رشح عقي ــد صال ــني، حمم ــن عثيم اب
الســنة واجلاعــة، رشح عبــد اهلل بــن جربيــن رمحــه اهلل،. 

ط.1، الريــاض: دار الصميعــي للنــرش والتوزيــع .
ـــارس.)1988م(.  ـــان الف ـــن بلب ـــي ب ـــن ع ـــاء الدي ـــر ع األم
االحســـان يف تقريـــب صحيـــح ابـــن حبـــان، حتقيـــق: 
مؤسســـة  بـــروت:  ط.1،  األرنـــاؤوط.  شـــعيب 
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ــالة. الرسـ
ــو عبداهلل.)			1هـــ(.  ــاعيل أب البخــاري ، حممــد بــن إس
ــارص  ــن ن ــر ب ــد زه ــق:  حمم ــاري ، حتقي ــح البخ صحي

النــارص، ط.1،بــروت : دار طــوق النجــاة .
باير، نروندا. الرس، د.م.ن، د.ت.ط.

برايــرز ، ســتيفن.) 	01	م(. نســف خرافــات جيــل املســاعدة 
الذاتيــة. ط.1، الريــاض: مكتبــة جريــر للنــرش .

الربيــدي ، عبــد اهلل. )007	م (. نظــرات نقديــة للربمــة 
ــة  ــفية واملنهجي ــس الفلس ــد األس ــة،  نق ــة العصبي اللغوي
والثقافيــة والنفســية، ملــة إســامية املعرفــة، 	1: 8	.
ــذات  ــد الكريم.)			1هـــ/011	م(  اكتشــاف ال ــكار ، عب ب
ــة  ــاض:  مؤسس ــخيص.  ط.6.  الري ــز الش ــل التمي دلي

ــع. ــرش والتوزي ــوم للن ــام الي اإلس
بــكار، عبــد الكريــم. )001	م (. مدخــل للتنميــة املتكاملــة – 

رؤيــة إســامية. ط.1، دمشــق: دار القلــم.
 التكريتــي، حممــد. )د.ت(.آفــاق بــا حــدود. ط.	، ألفــا 

للنــرش والتوزيــع .
ــن  ــى ب ــن موس ــْورة ب ــن َس ــى ب ــن عيس ــد ب ــذي ، حمم الرتم
الكبــر  اجلامــع  عيســى.)1998م(.  أبــو  الضحــاك 
- ســنن الرتمــذي،  حتقيــق:  بشــار عــواد معــروف، 

بــروت:  دار الغــرب اإلســامي .
الرشــيد ، هيفــاء نــارص.)011	م( .التطبيقــات املعــارصة 
ــة  ــاض: مكتب ــة. ط.1، الري ــفاء الرشقي ــفة االستش لفلس

ــة.  ــد الوطني ــك فه املل
ــات  ــن، منوع ــل الباط ــارص.)د.ت(.  العق ــاء ن ــيد، هيف الرش
http://www.saaid. د.ت.ن،  الفوائــد،  صيــد 

.net/Minute/632.htm
ــباب إىل  ــل الش ــذات دلي ــرم.)	01	م( .  إدارة ال ــا ، أك رض
ــامية . ــرش اإلس ــع والن ــعيد:  دار التوزي ــاح، بورس النج
الرضيــان ، فهــد. هــرم االحتياجــات اإلنســانية، ملــة املعرفــة، 
http://almarefh.net/show_  ،	009/7/	
content_sub.php?CUV=	59&Model=M
&SubModel=1	6&ID=	65&ShowAll=

 On
الرقيــب ، ســعيد صالــح. )008	(. أســس التفكــر اإلجيــايب 
وتطبيقاتــه جتــاه الــذات واملجتمــع يف ضــوء الســنة.  

ــا. ــامية باليزي ــة اإلس ــات اجلامع مطبوع
شــقفه ، عطــا أمحــد.)008	م(.  تقديــر الــذات وعاقتــه 
باملشــاركة السياســية ، رســالة ماجســتر،القاهرة، معهــد 
الدراســات  قســم  العربيــة،  والدراســات  البحــوث 

ــة، . ــدول العربي ــة ال ــم النفس،جامع ــة وعل الرتبوي
ــاالت  ــلبية، مق ــة والس ــني اإلجيابي ــلم ب ــني. املس ــر ، حس عام
طريــق اإلســام، 15/	1/			1 – 0	/10/	01	. 

 http://cutt.us/TUws0
العجــري ، عبــد اهلل صالــح.)008	م(. خرافــة الــرس )قــراءة 
ــد  ــذب(، ت. حمم ــون اجل ــرس وقان ــاب ال ــة لكت حتليلي

ــد، د.م.ن . ــح املنج صال
ــاء، ط.5،   ــك أغبي ــن حول ــاذا م ــف.)	01	م(. مل ــة، رشي عرف

ــة. ــة اللبناني ــدار املرصي ال
الغــزايل ، حممــد.)010	م(. جــدد حياتــك. ط.1، صــوت 

ــرش . ــريب للن ــم الع القل
الفقــي ، إبراهيــم.)009	م(.  الربمــة اللغويــة العصبيــة، الراية 

للنــرش والتوزيــع،  املركــز الكنــدي للتنميــة البرشية. 
القدومــي ، ســامي وديــع عبــد الفتــاح.)د.ت(. احلقيقــة 
دار  عــان:  العصبيــة.  اللغويــة  للربمــة  الرشعيــة 

الوضــاح.
القرين ، عائض.)005	م(. ال حتزن. العبيكان للنرش .

كــردي ،أمحــد الســيد.  مفهــوم إدارة الــذات، املوقــع الرســمي 
ــم  ــاعد بقس ــتاذ مس ــردي، أس ــيد ك ــد الس ــور أمح للدكت
ــة  ــر تنمي ــر، خب ــة األزه ــارة، جامع ــة التج اإلدارة بكلي
بمراكــز  تدريــب  برامــج  ومعــد  ومــدرب  برشيــة 
http://  .التدريــب املعتمــدة بجمهورية مــرص العربيــة
kenanaonline.com/users/ahmedkordy/

 posts/66518	
ــة  ــة العصبي كــردي ، فوز.)5		1هـــ(، حقيقــة الربمــة اللغوي

ــات(. ط.1. ــني، املخرج ــول، املضام )األص
كريــم، مصطفــى.  إدارة الــذات املعنــى واألمهيــة، مفكــرة 
http:// 015	م  ينايــر   	 الســعودية،  اإلســام، 
islammemo.cc/fan-el-edara/Edara-

html .			68	 /0	 /01 /Elzat/	015
مــارك ، ليونــر. علــم النفــس الرتبــوي، مدونــة علــم النفــس 

ــل 	01	م. ــعور، 	 أبري ــعور والاش ــة، الش والرتبي
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ــي  ــل الاواع ــة العق ــب.)010	م(. نظري ــام وي ــز اإلس مرك
يف ميــزان الــرشع طــب وإعــام وقضايــا معــارصة. 
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/
index.php?page=showfatwa&Option=Fa

 twaId&Id=1	15	1
ــابوري. ــري النيس ــن القش ــو احلس ــاج أب ــن احلج ــلم ، اب مس
)	1	1هـــ(. املســند الصحيــح املختــرص، حتقيــق: حممــد 
ــريب. ــرتاث الع ــاء ال ــروت:  دار إحي ــي، ب ــد الباق ــؤاد عب ف
ــون  ــة؛ خس ــد قرآني ــد اهلل.)	01	م(. قواع ــر عب ــل ، عم  املقب
ــاض: دار  ــاة. ط.	، الري ــس واحلي ــة يف النف ــدة قرآني قاع

ــع . ــرش والتوزي ــارة للن احلض
املنجــد ، حممــد صالــح. ) 009	(. ،سلســلة أعــال القلــوب: 

التــوكل. ط. 1،  الريــاض: مموعــة زاد للنــرش.
ــن. ط.10،  ــك الباط ــوة عقل ــف.)	00	م(. ق ــريف ، جوزي م

ــر . ــة جري ــرش ملكتب ــة، الن ــة العربي ــوق الرتمج حق
هايــل، مــارت. ) 016	م(. أعظــم مائــة شــخص يف التاريــخ، 
ترمجــة أنيــس منصــور. القاهــرة: جــدران املعرفــة للنــرش 
http://download-story-pdf- االلكــرتوين.  

.ebooks.com/5777-free-book
وأسار  الاشــعور  خــوارق  عــي.)015	م(.   ، الــوردي 
للنــرش  الــوراق  العــراق:  الناجحــة،  الشــخصية 

والتوزيــع.

ثانيًا /املراجع  األجنبية والعربية املرتمجة:

Al Wardi, Ali. (2015). Super Consciousness and Successful 
Personal Secrets. Iraq: Al-Warraq Publishing and Dis-
tribution.

Al-Ajiri, Abdullah Saleh. (2008). The myth of the mystery 
(analytical reading of the book of mystery and law 
of attraction), Investigation by Mohammed Saleh 
Al-Munajjid, d.m.n

Al-Bareedi, Abdullah. (2007). Critical Approaches to Neu-
ro-Linguistic Programming Criticism of the Philo-
sophical, Methodological, Cultural and Psychological 
Principles. Journal of Islamic Knowledge, 12(48).

Al-Bukhari, M. bin Ismail Abu Abdullah. (1422). Sahih al-

Bukhari, Investigated by Muhammad Zuhair bin Nass-
er Al-Nasser (1st ed.).  Lebanon: Dar Tuq Al-Najat.

Al-Faki, Ibrahim. (2009). Neuro-linguistic program-
ming (NLP). Riyadh: Al-Raya Publishing and Distri-
bution, Canadian Center for Human Development.

Al-Garni, Ayedh. (2005). Do not be sad. Riyadh: Obeikan 
publishing.

Al-Ghazali, Muhammad. (2010). Renew your life, first edi-
tion. Egypt: Sout Al Qalam Al Arabi for Publishing.

Al-Kaddoumi, Sami Wadea Abdel-Fattah. (2008). The Legal 
Truth of Neuro-linguistic programming (NLP). Am-
man, Jordan: Dar Al-Wadah.

Al-Moqbel, Omar Abdullah (2012). Quranic Rules: Fifty 
Quranic Rules in soul and life (3rd ed.). Riyadh: Dar 
al-Hadhara for publication and distribution.

Al-Munajjid, M. S. (1430). Selselat Aamal AlQoloob. Al: 
Tawakul (1st ed.). Riyadh:  Zad publishing group.

Al-Raqeeb, Saeed Saleh. (2008). Foundations of Positive 
Thinking and its Applications towards Self and Society 
in the Light of Sunnah.  Islamic University of Malaysia 
Press.

Al-Rasheed, Haifa Nasser. (2011). Contemporary Applica-
tions of Oriental Recovery Philosophy (1st ed.).  Ri-
yadh: King Fahad National Library.

Al-Tahawi, Abi Jaafar, Salama. (2014). Explanation of Taha-
wi Doctrine, investigation by Adel Mohammed Morsi, 
Dar Al-Hijaz library for publication and distribution.

Arafa, Sherif. (2014). Why Those around you are Fools (5th 
ed.). Cairo, Egypt: Egyptian-Lebanese House.

Atta, Ahmed. (2008). Self-Esteem and its Relationship to 
Political Participation (Unpublished master thesis, in 
Arabic), Cairo, Institute of Arab Research and Studies, 
Department of Educational Studies and Psychology, 
League of Arab States.

At-Tirmidhi, Muhammad bin Isa, At-Tirmidhi, Abu Issa. 
(1998). Sinan al-Tirmidhi (Al Jami` Al Kabeer), Inves-
tigator: Bashar Awwad Marouf. Beirut: Dar al-Gharb 
al-Islami.

Bakkar, Abdul Karim. (1999). Introduction to Integrated 
Development - an Islamic Vision (1st ed.). Damascus, 
Syria: Dar Al-Qalam.

Bakkar, Abdul Karim. (2011). Self-Discovery Guide to Per-
sonal Excellence (6th ed.).. Riyadh: Islam today foun-
dation for publishing and distribution.
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ـــح  ـــف األرسي، ويوّض ـــوَم العن ـــّنُ مفه ـــه: يب ـــص يف أن ـــامي«، يتلّخ ـــه اإلس ـــه يف الفق ـــاره، وعاج ـــبابه، آث ـــف األرسي أس ـــوم ب »العن ـــث املوس ـــذا البح ـــث: ه ـــص البح     ملخ
ـــع  ـــن وق ـــف )م ـــق باملعنَّ ـــا يتعل ـــا: م ـــف(، ومنه ـــم بالعن ـــف )القائ ـــق باملعنِّ ـــا يتعل ـــا: م ـــي منه ـــف األرسي، والت ـــة إيل العن ـــباب املؤدي ـــى األس ـــف ع ـــام، ويق ـــَة األرسة يف اإلس أمهي
ـــة  ـــوَل الازم ـــَع واحلل ـــاَج الناج ـــع الع ـــع، ويض ـــرد واألرسة واملجتم ـــن الف ـــى ُكلٍّ م ـــارة ع ـــاره الض ـــح آث ـــف األرسي، ويوّض ـــي للعن ـــَم الفقه ـــّن احُلك ـــه يب ـــا أن ـــف(، ك ـــه العن علي

ـــرة. ـــذه الظاه ـــى ه ـــاء ع للقض

كلامت مفتاحية:   العنف، األرسة، الزواج، الفقه اإلسامي.
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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 :
ــى  ــام ع ــاة والس ــن، والص ــد هلل رب العامل احلم
البشــر النذيــر، والــراج املنــر، حممــد صــى اهلل عليــه 
وســلم، وعــى آلــه وصحبــه الطيبــن الطاهريــن، 

ــن.    ــوم الدي ــان إىل ي ــم بإحس ــن تبعه ــن وم والتابع
                        أما بعد:

ــر  ــط واف ــام بقس ــْت األرسُة يف اإلس ــد َحظِي فلق
مــن العنايــة واالهتــام، يتــاءم مــع أمهيتهــا يف كيــان 
ــد  ــتقبلها، فق ــة ومس ــاة األم ــا يف حي ــع، وأثره املجتم
ــا  ــّدد هل ــة، وح ــه الرتبوي ــاُم بتوجيهات ــملها اإلس ش
مــن قواعــده الترشيعيــة مــا َيكُفــُل قياَمهــا عــى ُأســس 
ســليمة ويدعــم كياهنــا، ويوثــق أوارص العاقــات 
بــن أفرادهــا، ويوّفــر هلــا احلايــة مــن عوامــل التحلــل 
والفســاد؛ كــي تــؤدي رســالَتها يف إعــداد اجليــل 
اجلديــد وتربيتــه عــى القيــِم الفاضلــة وامُلُثــِل الســامية.
ــاح  ــف ص ــوي يتوق ــا الرتب ــى األرسة ودوره وع
ــد  ــي الراف ــك ألن األرسة ه ــاده؛ وذل ــع أو فس املجتم
ــح  ــرد الصال ــة بالف ــداد األم ــن إم ــؤول ع األول املس
واجليــل الســليم، فــإذا ســلم بنياهنــا واســتقام أمرهــا 
ســلم املجتمــع واســتقام أمــره، وإذا فســدت أحواهلــا 
وســاءت؛ فســدت أحــوال املجتمــع معهــا واهنــارت 
ــه  ــم أسس ــار أه ــة؛ الهني ــة واالجتاعي ــه اخللقي حيات

وأركانه.  
ــّدد  ــح هي ــل األرسة أصب ــف داخ ــرًا ألن العن  ونظ
ــذا: كان  األرسة، ويزعــزع كياهنــا، ويصــدع بنياهنــا. ل
موضــوع البحــث »العنــف األرسي، أســبابه و آثــاره، 

احللــوَل  ليضــع  اإلســامي«؛  الفقــه  وعاجــه يف 
الازمــة والعاجــات الناجعــة هلــذه املشــكلة، عســانا 
ــَة،  ــَة الرشعي ــَد املكتب ــع أن ُنفي ــل املتواض ــذا العم هب
ــَم مــن خــال بحــث هــذا املوضــوع  والقــارَئ الكري
ــٌة مــن  ــا فتلــك منّ ومجــع شــتاته، فــإن نكــن قــد ُوفقن
ــاُص  ــُبنا إخ ــرى فحس ــت األخ ــٌل، وإن كان اهلل وفض

ــا. ــاري جهدن ــا قص ــد بذلن ــا ق ــة، وأنن النّي
 واهللَ نســأل: أن ينفــع هبــذا العمــل املســلمن، وأن 
جيعلــه ذخــرًا لنــا ولوالدينــا يــوم الديــن، إنــه ويّل ذلك 
ــُد هللِ ربِّ  ــا أن احلم ــُر دعوان ــه ...وآخ ــادُر علي والق

ــن. العامل

أمهية الدراسة :
َتكُمُن أمهيُة الدراسِة يف النقاِط التالية :

ــم  ــن أه ــًا م ــاول جانب ــوع يتن ــذا املوض  أوالً:      أن ه
ــاول  ــو يتن ــو األرسة، فه ــاة، وه ــب احلي جوان

ــة. ــاس العملي ــاة الن ــس حي ــة مت قضي
ــة  ــوه يف معاجل ــع اإلدالء بدل ــة كل جمتم ــًا: حماول  ثاني
هــذه املشــكلة عــى اختــاف توجهاهتــم، 
وتبايــن رشائعهــم، ممــا يــدل عــى أمهيــة هــذا 

ــوع. املوض
املســلمة، واملشــاركة يف  بــاألرسة   ثالثــًا: االهتــام 
التثقيــف حــول مشــكلة العنــف األرسي، 
ــكلة،  ــذه املش ــرح ه ــال ط ــن خ ــك م وذل

وإجيــاد احللــول الرشعيــة الازمــة هلــا.  
 رابعــًا: حاجــة العلــاء والقضــاة إىل بحــث هــذه 
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أحكامهــا.   وبيــان  املشــكلة، 
 خامســًا: أن العنــف األرسي أصبــح االهتــام بــه 
ــن  ــح م ــوع أصب ــذا املوض ــل إن ه ــدًا، ب متزاي
ــات، ويف  ــام يف املنتدي ــاص والع ــث اخل أحادي

ــام.  ــائل اإلع وس
ــة- ــلم-بصفة خاّص ــع املس ــة املجتم ــًا: حاج  سادس
الســّيا يف جمــال األرسة إىل مثــل هذه الدراســة 
الــدواء  لــه  وتضــع  الــداء،  حتــّدد  التــي 

والعــاج الشــايف. 
ــة إظهــار أبعــاد هــذه املشــكلة )العنــف   ســابعًا: أمهي
األرسي(، وأســباهبا، وأثرهــا، وخماطرهــا عــى 

األرسة واملجتمــع.
ــًا: ســعيًا لوضــع آليــات حلايــة رشائــح املجتمــع   ثامن
ــة  ــن ممارس ــاء- م ــال والنس ــة األطف –خاص

ــكاله.    ــف أش ــف بمختل العن

أهداف البحث:
ــداف،  ــن األه ــدد م ــق ع ــث إىل حتقي ــدف البح هي

ــر :  ــى احل ــا ال ع منه
 اإلســهام يف دراســة مشــكلة العنــف األرسي، 	. 

ــارها يف  ــكلة وانتش ــذه املش ــورة ه ــان خط وبي
املجتمــع.

ــف . 	 ــة إىل العن ــباب املؤدي ــى األس ــوف ع الوق
ــا. ــان عاجه األرسي وبي

 بيــان آثــار العنــف األرسي الضــارة عــى 	. 
واملجتمــع. واألرسة  الفــرد 

املســامهة يف تقديــم احللــول الازمــة للقضــاء . 	
عــى هــذه املشــكلة.

اإلســـامية، . 	 الرشيعـــة  كـــال  إظهـــار 
ـــا  ـــكان، وقدرهت ـــان وم ـــكل زم ـــا ل وصاحيته
عـــى إجيـــاد العاجـــات الناجعـــة ملشـــكلة 

األرسي. العنـــف 

الدراسات السابقة: 
الدراســة األوىل: »إيــذاء املــرأة وأثــره يف الفقــه 
أطروحــة  مقارنــة«،  فقهيــة  دراســة  اإلســامي، 
ــري، إرشاف:  ــد العم ــر حمم ــداد: عب ــتر، إع ماجس

أ.د.عبــد اهلل بــن عبــد الواحــد اخلميــس.
ــرأة،  ــد امل ــف األرسي ض ــة: »العن ــة الثاني الدراس
دراســة فقهيــة تطبيقيــة«، بحــث تكميــي لنيــل درجــة 
املاجســتر، إعــداد: ماجــد بــن عبــد العزيــز القــريش، 

ــراكان. ــارص ال ــي: د. ن ــد العلم املرش
الدراســة الثالثــة: »جتريــم العـــنف األســــري 
ــي«،  ــون الوضع ــامية والقانـــ ــريعة اإلس يف الشـــ
أطــــروحة دكتــــوراه، إعــــداد: عبــــد الرمحـــن بن 
عبــــد العـــــزيز املحـــــرج، إرشاف: د. حممــد فضل 

ــراد.  امل
ــه  ــا أطرق ــف ع ــابقة ختتل ــات الس ــذه الدراس وه
يف هــذه الدراســة؛ حيــث إن الدراســة األوىل والثانيــة 
تناولتــا موضــوع املــرأة فقــط، دون بقية أفــراد األرسة، 
ــة  ــف األرسي-بصف ــث يف العن ــوع البح ــا موض بين

ــه. ــاره، عاج ــبابه، آث عامة-أس
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ــار  ــل إط ــت داخ ــة: وإن كان ــة الثالث ــا الدراس أم
العنــف األرسي إال أهنــا خمتلفــة اختافــًا كبــرًا؛ حيث 
ــم العنــف األرسي،  إن الدراســة املشــار إليهــا يف جتري
بينــا دراســة هــذا البحــث يف معاجلــة العنــف األرسي 
ــه  ــع جوانب ــن مجي ــه م ــة ب ــر اإلحاط ــال ذك ــن خ م

ــه.  ــي يف عاج ــب الرشع ــة اجلان خاّص

خطة البحث:
 يتكــون هــذا البحــث مــن مقدمــة، وســتة مباحث، 

وخامتــة، وفهــارس، وذلــك عــى النحــو التايل:
ــث،  ــذا البح ــة ه ــان أمهي ــي لبي ــة: فه ــا املقدم أم

وهدفــه، وخطتــه، ومنهجــه.
املبحــث األول: تعريــف العنــف واألرسة يف اللغــة 

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

املبحث الثالث: أسباب العنف األرسي . 
املتعلقــة  الفقهيــة  األحــكام  الرابــع:  املبحــث 

األرسي. بالعنــف 
املبحــث اخلامــس: أثــر العنــف األرسي عــي 

واملجتمــع. الفــرد 
املبحث السادس: عاج العنف األرسي.

أمــا اخلامتــة: فهــي لبيــان أهــم النتائــج والتوصيات 
التــي يتــم التوصــل إليهــا مــن خــال هــذا البحــث، 

وهــي اآليت:
• أوالً: النتائج	

• ثانيًا: التوصيات	
وأما الفهارس: فهي للمصادر واملراجع. 

منهج البحث:
ومنهجنا يف طريقة العمل يف البحث ما يي: 

مصادرهــا . 	 مــن  العلميــة  املــادة  توثيــق 
   . صيلــة أل ا

 ذكــر أقــوال العلــاء يف املســألة حمــل البحــث 	. 
مــن املصــادر األصيلــة.

 ذكــر األدلــة لألقــوال الــواردة يف املســألة 	. 
ــول إىل  ــتها، والوص ــا، ومناقش ــف فيه املختل

ــة .  ــوة األدل ــى ق ــاء ع ــح بن ــرأي الراج ال
ــإذا ورد . 	 وضــع بعــض الرمــوز لاختصــار، ف

رمــز) ب. ت ( عنــد ذكــر املرجــع أو املصــدر، 
فاملقصــود بــه: بــدون تاريــخ.

القــرآن 	.  مــن  ســورها  إىل  اآليــات  عــزو   
اآليــة. رقــم  بيــان  مــع  الكريــم، 

ــة 	.  ــادر األصيل ــن املص ــث م ــج األحادي  ختري
ــن  ــث يف الصحيح ــإن كان احلدي ــدة، ف املعتم
يف  كان  وإذا  بذكــره،  نكتفــي  أحدمهــا  أو 
ــاء  ــم العل ــم حك ــدره، ث ــر مص ــا نذك غرمه

املتخصصــن يف ذلــك.
واألحاديث . 	 اآليات  من  االستدالل  وجه  بيان 

عند اخلفاء، وعدم الوضوح .
ــج . 	 ــم النتائ ــرز أه ــة ت ــث بخامت ــم البح نخت

ــادر  ــًا للمص ــع فهرس ــم نض ــات ، ث والتوصي
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واملراجــع.
ــا كان  ــدًا، ف ــث جه ــا يف البح ــد بذلن ــذا: وق      ه
فيــه مــن صــواب، فمحــض فضــل اهلل وتوفيقــه، وهلل 
ــريء  ــاهلل ب ــأ، ف ــن خط ــه م ــا كان في ــده، وم ــة وح املنّ
منــه وكتابــه ورســوله، ونســتغفر اهلل منــه، واحلمــد هلل 

ــًا. ــرًا وباطن ــرًا وظاه أوالً وآخ

املبحث األول
تعريف العنف واألرسة يف اللغة واالصطالح، وبيان 

مفهوم العنف األرسي،
وفيه ثالثة مطالب:

املطلب األول: تعريف العنف لغة واصطالحًا:
أوالً: تعريف العنف يف اللغة:

ــة  ــر، وقل ــرق باألم ــه اخلُ ــة: بأن ــف لغ ــّرف العن ُيع
الرفــق بــه، وهــو ضــد الرفــق، يقــال: أعنفتــه تعنيفــًا: 
أي عرتــه وملتــه ووبختــه بالتقريــع، والعنيف: الشــديد 
القــول، والعنــف: الغلــظ والصابــة، واعتنــف األمر: 
إذا أخــذه بعنــف، وأعنــف الــيء أخــذه بشــدة، 
ــخ  ــف: التوبي ــدة، والتعني ــف وش ــه بعن ــه: الم وعنَّف
والتقريــع واللوم )األزهــري، 	00	 م، ج:	، ص:	؛ 
ــي، 990	م،  ــرازي، 				هـــ، ص:	9	؛ الفيوم ال
ص:			؛ ابــن فــارس، 				هـــ، ج:	، ص:			؛ 
ص:			-9		(  ج:9،  				هـــ،  منظــور،  ابــن 
ــاف  ة وخ ــدَّ ــة: الش ــي يف اللغ ــف يعن ــّن أن الُعن فتب

الرفــق.

ثانيًا: تعريف العنف يف االصطالح:
ــق:  ــق، والرف ــد الرف ــو ض ــًا: ه ــف اصطاح العن
هــو حســن االنقيــاد ملــا يــؤدي إىل اجلميــل )املنــاوي، 
هــو  الرفــق  وقيــل:   ، ص:		(  ج:	،  				هـــ، 
التوســط والتلطــف يف األمر)املنــاوي، حممــد عبــد 
ــة  ــف: معاجل ــرؤوف، )ب. ت(، ص:			(، والعن ال
	0		هـــ،  )قلعجــي،  والغلظــة  بالشــّدة  األمــور 
ــو والشــّدة  ــى: الغل ص:			(، فيكــون العنــف بمعن

ــن. ــة اآلخري ــة يف معامل والغلظ
وقــد عــّرف بعــُض القانونيــن العنــف بقولــه: »هو 
ــتخدامها  ــد باس ــوة أو التهدي ــي للق ــتخدام الفع االس
واإلتــاف  باألشــخاص  والــرر  األذى  إلحلــاق 

للممتلــكات« )مجعــة، 		0	م، ص:0	(. 
بقولــه:  االجتــاع  علــاء  بعــُض  عّرفــه  كــا 
»اســتخدام القــوة بشــكل غــر مــرشوع، وغــر مطابق 
ــاعي:  ــوم االجتــــ ــف يف املفهــــ ــون«، فالعن للقان
هــو استــعــــال غر مشــــــروع لوســائل القســـــر 
املـــــادي بغيــــة حتقيــق غايــات شــخصية أو اجتاعية 

ص:9(. )عامــر0	0	م، 
ــو  ــف: ه ــي( للعن ــيكولوجي) النف ــوم الس واملفه
ســلوك الفــرد البــدين واللفظــي الــذي يتســم بالتطرف 
يف العــدوان الريــح واملبــارش، وذلــك هبــدف إحلــاق 
ــايل  ــل انفع ــو مي ــن، وه ــيًا باآلخري ــًا ونفس األذى بدني
عــدواين مبــارش وخارجــي، موجــه إىل آخــر توجيهــًا 
مبــارشًا ماديــًا أو لفظيــًا، ويــؤدي بصاحبــه إىل أن 
يفكــر ويــدرك بطريقــة غــر عاديــة )مجعــة، 		0	م، 
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ص:9	(. 
ــي  ــوي واالصطاح ــف الُلغ ــظ: أن التعري وياح
ــة  ــي: الرمح ــق يعن ــق، والرف ــد الرف ــه ض ــف، بأن للعن
والتلطــف يف األمــر وعــدم القســوة، وأن العنــف 
ــوة،  ــة والقس ــدة والغلظ ــور بالش ــة األم ــي: معاجل يعن
ومــن َثــّم يكونــان أقــرب إىل مقصــود الرشيعــة 
ــف،  ــذ العن ــق، ونب ــى الرف ــّث ع ــي حت ــامية الت اإلس
وأعــم وأشــمل مــن تعريــف بعــض القانونيــن، 
ــرا  ــد ح ــا ق ــث إهن ــاع، حي ــاء االجت ــض عل وبع
التعريــف يف اســتخدام القــوة أو التهديــد هبــا، يف حــن 
نجــد أن التعريــف اللغــوي واالصطاحــي شــمل مــا 
وراء ذلــك مــن ســوء األدب، والتلفــظ عــى اآلخريــن 
واجلفــاء هلــم، ولــو كان يف أمــور ال عاقــة هلــا بالقــوة 
املاديــة، ممــا يــدل عــى نبــذ العنــف والشــّدة والغلظــة 

ــن.  ــة اآلخري يف معامل

املطلب الثاين : تعريف األرسة لغة واصطالحًا:
أوالً: تعريف األرسة يف اللغة:

        لفــظ األرسة مشــتق مــن الفعــل الثاثــي 
ــاىل -:)ٿ  ــال تع ــق ق ــدة اخلل )أرس(، واألرس: ش
مــن  اإلنســان،  (]ســورة  ٿ   ٿ  ٿ 
بالــدرع  اللغــة  يف  األرسة  وتعــّرف  اآليــة:		[، 
ــه  ــل بيت ــل وأه ــرة الرج ــا عش ــراد هب ــن، وي احلص
ــي  ــادة )أرس( الت ــن م ــوذة م ــون، مأخ ــه األدن ورهط
تفيــد معنــى القــوة والشــّدة؛ ألن أفــراد األرسة يتّقــوى 
ج:	،  				هـــ،  منظــور،  ببعض)ابــن  بعضهــم 

ص:		؛ الفيومــي، 990	م، ص:	 ؛ ابــن األثــر، 
ص:		(. ج:	،  99		هـــ، 

أن  أردَت  وإذا  ُأرَس،  واجلمــع  مفــرد،  فــاألرُْسة 
تنســب إىل األرسة نســبَت إىل املفــرد عنــد مجهــور 
ي-بإســكان الســن-، وعنــد  النحــاة فتقــول: ُأرْسِ
بعضـــــهم تنســــــب إىل اجلـــــمع، فتقــــــول: 
ُأَســــــِري-بفتح الســن-، وكا الوجهــــن جــــائز 
هنــا )الصبــان، 				هـــ، ج:	، ص:			 ؛ حســن، 
ــوز  ــك جي ــى ذل ــاًء ع )ب. ت(، ج:	، ص:			(، فبن

ي. ي، والُعنــف األرَُسِ الُعنــف األرُْسِ ُيقــال:  أن 
 وُيفــــهم مــن كام الثعالبــي: أن األســــــرة 
هي الوحـــــدة االجتـــــاعية الُدنيــــا يف الرتتيـــــب 
ــم  ــة،  ث ــم الفصيل ــعب أوالً، ث ــأيت الش ــددي، إذ ي الع
العــرتة،  ثــم األرسة  الذريــة، ثــم  العشــرة، ثــم 

.)			 ص:  0			هـــ،  )الثعالبــي، 
وهكــذا فــإن األرسة لغــة: لفــظ ينبــئ عــن وحــدة 
اجتاعيــة صغــرى، تتميــز بوجــود حالــة من التاســك 
ــى  ــا، حت ــن أفرادهــــــــ ــوي بـــ ــاط الق واالرتب
يبـــــدو كأهنـــــم ربطـــــوا بحبـــــــل جيمــــــعهم 
بعضــــــهم إىل بعض بقـــــــوة وإحـــــــكام، فكان 

أحــــــــدهم لآلخــــــــــر كالــدرع احلصينــة.  
ثانيًا: تعريف األرسة يف االصطالح:

مل نجــد لــألرسة تعريفــًا لــدى الفقهــاء الســابقن، 
وقــد عّرفهــا بعــُض املعارصيــن بقولــه: »هــي اجلاعــة 
ــت  ــي، والتزم ــزواج الرشع ــا بال ــط ركناه ــي ارتب الت
باحلقــوق والواجبــات بــن طرفيهــا، ومــا اتصــل هبــا 
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ــر،  ــا، 				هـــ، ص:0	 ؛ صق ــارب«  )رض ــن أق م
00		هـــ، ج:	،ص:		 (.

مــن  »مجاعــة  بأهنــا  اآلخــر  البعــُض  وعرفهــا 
األشــخاص يرتبطــون بروابــط الــزواج والــدم أو 
ويتفاعلــون  واحــدة  معيشــة  ويعيشــون  التبنــي، 
ــة،  ــزوج والزوج ــدود أدوار ال ــر يف ح ــع اآلخ كل م
ثقافــة  ويشــكلون  واألخــت،  األخ  واألب،  األم 

. ص:	(  	99	م،  مشــرتكة)غيث، 
بحثــه  املــراد  األرسة  مصطلــح  أن  وياحــظ: 
وهــي  وأوالدهــم،  الزوجــن  عــى  قــارص  هنــا: 
ب»األرسة  الباحثــن  بعــض  لــدى  تســمى  التــي 
؛  ص:	-9  99		هـــ،  الباقــي،  النووية«)عبــد 
ــي  ــواة الت ــا الن ــد، 				هـــ، ص:		(، أي أهن احلام
ــع،  ــا املجتم ــون منه ــات، ويتك ــا القراب ــأت منه نش
ويمكــن أن تســمى ب »األرسة الصغــرة«، أو »األرسة 
ــة«، خافــًا لــألرسة املركبَّــة والتــي تتألــف مــن  اخلاصَّ
ــاط التسلســل مــن  ــة ترتبــط معــًا برب عــدة ُأرس ُأحادي
ــن،  ــن جيل ــر م ــن أكث ــف م ــد تتأل ــة، وق ــة القراب جه
ــاد،  ــل األحف ــاء، وجي ــل اآلب ــداد، وجي ــل األج جي
ــاض،) ب. ت(،   ــدة« )ري ــمى »األرسة املمت ــد تس وق

  .)		0 ص:

املطلب الثالث: بيان مفهوم العنف األرسي:
ُعّرف العنف األرسي بتعريفات عّدة منها :

عّرفــه الدكتــور اجلريــن بقولــه: » أّي تــرف . 	
ــادي أو  ــرر امل ــق األذى أو ال ــود يلح مقص

املعنــوي بأحــد أفــراد األرسة، ويكــون صــادرًا 
مــن ِقَبــل عضــو آخــر يف نفــس األرسة « 

ص:9	(. 				م،  )اجلريــن، 
ونــرى: أن هــذا التعريــف ورد فيــه تكــرار يف 
كلمتــي : األذى والــرر مــع أن إحدامهــا تغنــي عــن 
ــم  ــع، فل ــر مان ــف غ ــذا التعري ــا أن ه ــرى،  ك األخ
يقيــد بقيــد يمنــع مــن دخــول حــق التأديــب الرشعي.

وعّرفــت منظمــة الصّحــة العامليــة العنــف . 	
ــار  ــدر يف إط ــلوك يص ــه : » كلُّ س األرسي بأن
آالمــًا  أو  عاقــة محيمــة، ويســبب أرضارًا 
جســمية، أو نفســية، أو جنســية ألطــراف 
	00	م، ص:	(. )طريــف،   « العاقــة  تلــك 
وأرى: أن هــذا التعريــف بــه تكــرار ال مســوغ 
لــه –مــن وجهــة نظــري- فكلمــة الــرر تقــوم 
مقــام األمل،   وأنــه ال يلــزم يف العنــف أن يكــون رضره 
شــامًا ألطــراف األرسة، بــل يكفــي تــّرر فــرد منهــا 
ــد  ــف مل ُيقّي ــا أن التعري ــف، ك ــوم العن ــق مفه يف حتقي
ــي يف  ــب الرشع ــق التأدي ــول ح ــن دخ ــع م ــد يمن بقي

ــف األرسي. ــوم العن مفه
وجــاء يف قــرار املجلــس األوريب لإلفتــاء رقــم . 	

الــدورة  يف  األرسي  العنــف  بشــأن   		/	
ــدا يف  ــن بأيرلن ــرشة بدبل ــة ع ــة، الرابع العادي
ــه:  بقول 	-		/	/				هـــ،  ــن  م ــرتة  الف
العنــف األرسي» اســتخدام القــوة املاديــة، أو 
ــتخدامًا  ــر، اس ــاق األذى باآلخ ــة إلحل املعنوي

ــرشوع «. ــر م غ
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وجهــة  مــن   – التعريــف  هــذا  أن  ويالحــظ: 
ــس  ــه، ولي ــف بعموم ــف للعن ــو تعري ــا ه ــا- إن نظرن
خاّصــًا بالعنــف األرسي، ومــن ثــّم فهــو أشــمل مــن 
ــن  ــؤذي م ــه امل ــل في ــايل يدخ ــف األرسي، وبالت العن

خــارج األرسة .
 	-       وجــاء يف قــرار جممــع الفقه اإلســامي يف دورته 
ــة  ــارقة ، بدول ــارة الش ــرشة يف إم ــعة ع التاس
ــرتة من	-	/	/0			هـــ  ــارات يف الف اإلم
ــأن العنــف األرسي هــو: » أفعــال وأقــوال،  ب
تقــع مــن أحــد أفــراد األرسة عــى أحــد 
أفرادهــا، تتصــف بالشــدة والقســوة، وتلحــق 
ــد  ــاألرسة أو بأح ــوي ب ــادي أو املعن األذى امل

ــا «.    أفراده
ــامي  ــه اإلس ــع الفق ــف جمم ــظ: أن تعري ويالح
أيضــًا مل يســلم مــن النقــد؛ ألنــه يمكــن أن يصــدر مــن 
ــراد األرسة؛  ــن أف ــر م ــرد أو أكث ــى ف ــر ع ــرد أو أكث ف
ولتكــرار كلمــة »أفــراد« ثــاث مــرات؛ وأنــه مل ُيقّيــد 
ــق  ــة، كح ــوق الرشعي ــول احلق ــن دخ ــع م ــد يمن بقي
ــا يف  ــة وغرمه ــة والقوام ــه الرشعي ــب بضوابط التأدي

ــف األرسي.  ــوم العن مفه
العنــف  تعريــف  يمكــن  الباحثــن:  تعريــف 
األرسي- مــن وجهــة نظرنــا- بأنــه » ســلوك أو 
تــرف داخــل األرسة - بغــر حــق رشعــي- ُيلحــق 
أذًى ماديــًا أو معنويــًا بــاألرسة أو بأحــد أفرادهــا، 

ــاء«.    ــوار البنّ ــة احل ــاب لغ ــك يف غي وذل
ــوق  ــرج احلق ــي« ليخ ــق رشع ــر ح ــا: »بغ وقلن

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

األرسي.

املبحث الثاين
أمهية األرسة يف اإلسالم

لقــد اهتــم اإلســام بــاألرسة اهتامــًا كبــرًا، 
وحــرص كل احلــرص عــى اســتقرارها واســتمرارها، 
ــوة  ــع، فق ــاء املجتم ــية يف بن ــة األساس ــا اللبن باعتباره
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، 
ــح  ــا، ونوّض ــكل أموره ــة ل ــد املنظم ــع القواع وتض

ــا يــي:    ذلــك في
ــى . 	 ــانية ع ــاة اإلنس ــاق احلي ــة انط األرسة بداي

اســتمرارها  أســاس  وهــي  األرض،  هــذه 
)ٱ ٻ ٻ  واســتقرارها قــال تعــاىل: 
ڀ  ڀ ڀ  پ پ پ ڀ  ٻ ٻ پ 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ(   ]ســورة النســاء: 

اآلية	[.
ــن، . 	 ــذات الدي ــزواج ب ــام يف ال ــّب اإلس رغ

ــار، ويف  ــن االختي ــى حس ــث األزواج ع وح
ــتطاع  ــن اس ــباب م ــرش الش ــا مع ــث »ي احلدي
منكــم البــاءة فليتــزوج، فإنــه أغــض للبــر، 
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وأحصــن للفــرج ... احلديــث« )صحيــح 
احلديــث  رقــم  ص:	9		،  البخــاري، 
ــلم، ج:	، ص:9	0	،  ــح مس 		0	؛ صحي
رقــم احلديــث 00		(، وقالملسو هيلع هللا ىلص»تنكــح املرأة 
ألربــع: ملاهلــا، وحلســبها، وجلاهلــا، ولدينهــا، 
فاظفــر بــذات الديــن تربــت يــداك«) صحيــح 
احلديــث  رقــم  ص:	9		،  البخــاري، 
ــلم، ج:	، ص:		0	،  ــح مس 090	؛ صحي

ــث 				(.  ــم احلدي رق
ال . 	 مــن  تزويــج  عــى  القــرآن  حــّث  كــا 

زوج لــه؛ ألنــه طريــق الســرت والصــاح، 
ــبحانه  ــال س ــتقرار، ق ــن األرسة واالس وتكوي

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ   : وتعــاىل 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
النــور،  ]ســورة  ٿ(  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 

اآليــة:		[.  
جعــل اإلســام عقــد الــزواج مــن أهــم . 	

ــه  ــّن أن ــاألرسة، وب ــق ب ــي تتعل ــود الت العق
)ڤ  تعــاىل:  قــال  غليــظ،  ميثــاق 
النســاء،  ڦ(]ســورة  ڤ  ڤ 
مــن اآليــة:		[ ، أي: عهــدًا وثيقــًا )خملــوف، 
بامليثــاق  اهلل  فوصفــه  ص:0	(،  				هـــ، 
)الطــري،  وعظمتــه  لقوتــه  الغليــظ؛ 

ص:			(. ج:	،  0			هـــ، 
املــودة . 	 أساســها  الزوجــن  بــن  العاقــة 

بحيــث  والتحــاب،  والتعــاون  والرمحــة، 

ــال  ــر، ق ــن إىل اآلخ ــن الزوج ــكن كل م يس
ــاىل: )ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک  ــبحانه وتع س
ک ک ک گ گ گ 
ڱ(   ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 

ــة:		[. ــروم، اآلي ــورة ال ]س
ــر، . 	 ــى اآلخ ــوق ع ــن حق ــن الزوج ــكل م ل

وتوزيــع  والتكافــل  املســاواة  أساســها 
ــن  ــاس م ــى أس ــؤوليات ع ــات واملس الواجب
ــة  ــاة الطيب ــة احلي ــاون يف إقام ــل والتع التكام

عــى هــذه األرض.
يتعامــل . 	 أن  رضورة  عــى  اإلســام  شــّدد 

ــاىل:  ــبحانه وتع ــال س ــنى، ق ــان باحلس الزوج
)ۅۉ ۉ(   ]ســورة النســاء، 
ــارف  ــا تع ــروف كل م ــة:9	[، واملع ــن اآلي م
عليــه النــاس مــن املعاملــة احلســنة، فــا 
واملضايقــة واإلهانــة، وال  املضــارة  تصــح 
يصــح األذى والعــدوان والتعــدي، وقــالملسو هيلع هللا ىلص: 
»خركــم خركــم ألهلــه وأنــا خركــم ألهي« 
)املنذري،				هـــ،ج:	، ص:9	( ، وأوىص 
رســوُل اهلل-ملسو هيلع هللا ىلص-بالزوجــة خــرًا حيــث قــال: 
ــا  ــر ف ــوم اآلخ ــاهلل والي ــن ب ــن كان يؤم »م
ــرًا،  ــاء خ ــتوصوا بالنس ــاره، واس ــؤذي ج ي
فإهنــن خلقــن مــن ضلــٍع ، وإن أعــوَج يشء يف 
الضلــع أعــاه ، فــإن ذهبــت تقيمــه كرتــه، 
فاســتوصوا   ، أعــوج  يــزل  مل  تركتــه  وإن 
0			هـــ،  )العســقاين،  خــرًا«  بالنســاء 
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 .)			 ص:			، 
أّن للرجــال القوامــة عــى املــرأة، كــا يف قولــه . 	

ــبحانه وتعاىل: )ٱ ٻ ٻ ٻ  س
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
اآليــة:		[،  مــن  ٺ(]النســاء،  ڀ 
وأن للرجــال عليهــن درجــة يف رئاســة األرسة 
وإدارة شــؤوهنا، كــا جــاء قولــه ســبحانه 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  )ڳ  وتعــاىل: 
ں ں ڻ( ]ســورة البقــرة، مــن 
ســبحانه  قولــه  جــاء  وقــد  اآليــة:			[، 
ڻ( يف ســياق  ڻ  ں  )ڳں  وتعــاىل: 
ــزوج يف رد  ــق ال ــاق وح ــن الط ــدث ع التح
ــد  ــاح بع ــه، إن أراد اإلص ــه إىل عصمت زوجت
وقــوع الطــاق الرجعــي، ممــا يؤكــد أن هــذه 

ــا.    ــة األرسة وإدارهت ــق برئاس ــة تتعل الدرج
اهتــم اإلســام برعايــة األوالد، واإلنفــاق . 9

عليهــم، وحســن تربيتهم، واالهتــام بعقيدهتم 
وتنفيذهــم  تعــاىل،  هلل  وحبهــم  وثقافتهــم 
األب،  عــى  النفقــة  فأوجــب  ألحكامــه، 
تعليمهــم  وأوجــب  األم،  عــى  واحلضانــة 
القــرآن الكريــم، وَأْمَرهــم بالصــاة والصــوم، 
قــالملسو هيلع هللا ىلص:  اإلســامية،  العبــادات  ومجيــع 
فأبــواه  الفطــرة،  عــى  يولــد  مولــود  »كل 
ــح  ــانه« )صحي ــه أو يمجس ــه أو ينران هيودان
البخــاري، ص:			، رقــم احلديــث				(، 
وقــالملسو هيلع هللا ىلص: »كلكــم راع وكلكــم مســؤول عــن 

ــه،  ــن رعيت ــؤول ع ــام راع ومس ــه، اإلم رعيت
والرجــل راع يف أهلــه ومســؤول عــن رعيتــه، 
ــة عــى بيــت زوجهــا ومســؤولة  ــرأة راعي وامل
عــن رعيتهــا، واخلــادم راع يف مــال ســيده 
ومســؤول عــن رعيتــه، وكلكم راع ومســؤول 
عــن رعيتــه« )صحيــح البخــاري، ص:			-
ــبحانه  ــال س ــث	9	(، وق ــم احلدي 			، رق

چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  )ڃ  وتعــاىل: 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک(   ]ســورة 
الطــاق، اآليــة:	[، إذًا: اإلســام أْوىل األرسة 

ــة. ــا البالغ ــة؛ ألمهيته ــًة فائق عناي

املبحث الثالث
أسبـــاب العنـــــف األســـــري

يتعلــق  مــا  منهــا:  أســباب،  األرسي  للعنــف 
ــق  ــا يتعل ــا م ــف، ومنه ــم بالعن ــو القائ ــف، وه باملعنِّ
ــه  ــع علي ــذي وق ــة ال ــخص الضحي ــف: أي الش باملعنَّ

ــي: ــا ي ــك في ــح ذل ــن توضي ــف، ويمك العن
ــف  ــق باملعنِّ ــي تتعل ــباب الت ــب األول: األس املطل

ــف(:  ــم بالعن )القائ
أ-َضعف الوازع الديني:

املسلم  يذّكر  باطني  أمر  الديني  فالوازع    
اإلنسان  باطن  يف  موجود  فهو  وتعاىل-،  باهلل-سبحانه 
)اجلوزية،  منه  واخلوف  باهلل  العلم  من  منبعث  املسلم، 
يف  ُسمي  الوازع  وهذا  ص:			(،  ج:	،  				هـ، 



حممد البيومي الراوي هبنسي ونايـف بن دخيـل صعفق العنزي: العنف األسري أسبابه وآثاره وعالجه يف الفقه اإلسالمي  77-41

51

يف  كا  املسلم،  قلب  يف  اهلل  بواعظ  الصحيح  احلديث 
مستقيًا  رصاطًا  مثًا  اهلل  »رضب  املصطفىملسو هيلع هللا ىلص:  قول 
وعى جنبي الراط سوران فيها أبواب مفتحة، وعى 
يقول:  داع  الراط  باب  وعى  مرخاة،  ستور  األبواب 
يدعو  وداع  تعوجوا،  ال  الراط  ادخلوا  الناس  أهيا 
من  شيئًا  يفتح  أن  أحد  أراد  فإذا  الراط،  جوف  من 
تفتحه  إن  فإنك  تفتحه؛  ال  وحيك  قال:  األبواب  تلك 
تعاىل  تلجه، والراط اإلسام، والسوران حدود اهلل 
عى  الداعــــي  وذلك  اهلل،  حمارم  املفتحة  واألبواب   ،
رأس الصــــراط كتــــاب اهلل عز وجـــل، والداعي 
فـــــــــوق الصــــــراط واعـــــــظ اهلل يف قلـب 
احلديث  رقم  الشيباين)0			هـ،  أخرجه  مسلم«   كل 
					( والنسائي)	0		هـ، رقم احلديث					( 

وصححه األلباين))ب. ت(، ج:	، ص:	9	(. 
ــيخ  ــول ش ــا يق ــث: ك ــن احلدي ــة م ــه الدالل وج
ــام)ابن تيمية،				هـ، ج:0	، ص:		( »فقد  اإلس
ــع  ــه انتف ــن عرف ــذي م ــم ال ــث العظي ــذا احلدي ــنَّ ه ب
ــه  ــتغنى ب ــق، واس ــاعده التوفي ــًا إن س ــًا بالغ ــه انتفاع ب

ــرة «. ــوم كث ــن عل ع
ــًا  ــًا فطري ــلم واعظ ــب كل مس ــّك أن يف قل وال ش
ــه  ــه ب ــا حتدث ــرش عندم ــن ال ــاه ع ــلم وينه ــزع املس ي
ــم  ــه ظل ــات، ومن ــام يف كل املحرم ــذا ع ــه، وه نفس
ــإذا  ــف األرسي، ف ــا يف العن ــم ك ــن، وأذيته اآلخري

ــي. ــم والبغ ــر الظل ــوازع كث ــذا ال ــف ه ضع
ب-اجلهل باحلقوق الزوجية:

ــور  ــرء يتص ــل امل ــة جيع ــوق الزوجي ــل باحلق فاجله

ــك، أو  ــس كذل ــو لي ــب، وه ــق واج ــا ح ــرًا م أن أم
العكــس بــأن يرفــض االســتجابة حلــق واجــب عليــه 
عــى أنــه نافلــة؛ نتيجــة جلهلــه باحلقــوق الزوجيــة، وما 
لــه ومــا عليــه، أو التشــدد يف هــذه احلقــوق، ممــا جيعلــه 
يلجــأ يف غالــب األحيــان إىل العنــف األرسي)مجعــة، 

.)		9 ص:			-  		0	م، 
ج- الرتبية اخلاطئة:

وهــي التنشــئة التــي يتلقاهــا الفــرد يف بيئتــه وجمتمعه 
ــر  ــه أم ــف وكأن ــل العن ــه فع ــور ل ــي ُتّص ــه، والت وأرست
ــه كل أرسة،  ــش يف كنف ــت تعي ــل يف كل بي ــي حيص طبيع
وقــد يكــون الــزوج قــد ترّبــى عــى العنــف منــذ 
صغــره، ممــا جيعــل هــذا األمــر ينطبــع يف ذهنــه، وجيعلــه 
ــر ُعرضــة ملارســة هــذا العنــف يف املســتقبل، وقــد  أكث
ــه  ــن أرست ــف م ــرض للعن ــذي يتع ــل ال ــت أن الطف ثب
إبــان فــرتة طفولتــه، يكــون أكثــر ميــًا نحــو اســتخدام 
ــف  ــرض للعن ــذي مل يتع ــل ال ــك الطف ــن ذل ــف، م العن

فــرتة طفولته)ســتور، 		9	م، ص:			(.
العائــدة  اخلاطئــة  الذهنيــة  التصــورات  ومــن 
إىل ســوء الرتبيــة، ذلــك االعتقــاد بــأن يف رضب 
الزوجــة– بــدون مرر-إصــاح هلــا، أو أن رضب 
ــة،  ــرض اهليب ــة وف ــات الرجول ــط بإثب ــة يرتب الزوج
ــة  ــر طاع ــرأة أكث ــيجعل امل ــرب س ــتخدام ال وأن اس

واحرتامــًا للــزوج وتنفيــذًا ألوامــره.
د-العوامل النفسية :

وهــي تفريــغ االنفعــاالت النفســية لدى الشــخص 
القائــم بســلوك الُعنــف، وهــو شــعور املعنِّــف النفــي 
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ــه  ــة بالغضــب والضغــط الــذي ياقي ــه اليومي يف حيات
ــل، إىل  ــائه يف العم ــن رؤس ــة م ــع، خاّص ــن املجتم م
ــب  ــال مرك ــي انفع ــي ه ــرة الت ــعور بالغ ــب الش جان
ــاين  ــب، ويع ــعور بالغض ــك والش ــب التمل ــن ح م
الكثــر مــن النســاء يف العــامل بــا يعــرف بغــرة الــزوج 
العميــاء التــي يراهــا دليــل حمبــة، بينا هــي تراهــا دليًا 
ــي  ــباب الت ــذه األس ــة، وه ــدم الثق ــك وع ــى الش ع
ــه  ــف عقل ــد املعنِّ ــي تفق ــع النف ــا الطاب ــب عليه يغل
وخترجــه عــن طوعــه وعقلــه، ومــن نــاذج األمــراض 
النفســية التــي قــد تــؤدي إىل العــدوان »الســيكوباتية«، 
وهــي مــا يعــرف بحالــة التخلــق النفــي أو الروحــي، 
ــيكوباتين  ــد الس ــة عن ــة اخللقي ــور احلاّس ــدأ تط وإذ يب
ــلوكًا  ــيكوباتيون س ــدي الس ــث يب ــة، حي ــذ الطفول من
عدوانيــًا منــذ الســنن األوىل يف العمــر وتســتمر معهــم 
حتــى بقيــة حياهتــم )رمســيس، 		9	م، ص:9		(.

هـ-املشكالت االقتصادية:
ــط األرسة،  ــدث يف حمي ــي حت ــكات الت ــي املش وه
ــًا  ــه أحيان ــي تدفع ــا رّب األرسة، والت ــي ال يطيقه والت
ــه أو  ــواء زوجت ــه، س ــف إزاء أرست ــتخدام العن إىل اس
ــذي  ــر ال ــة والفق ــحنة اخليب ــغ لش ــي تفري ــاؤه، وه أبن
تنعكــس آثارهــا بقيــام ســلوك العنــف مــن ِقَبــل األب 

ــه . إزاء أرست
ــا إىل ذلــك مــن  ــون ...وم ــة والفقــر والدي فالبطال
ــزوج،  ــى ال ــية ع ــوط النفس ــن الضغ ــد م ــور، تزي أم
وتزيــد مــن شــعوره بالعجــز والضعــف واالهنزاميــة، 
ــرد إال يف  ــخصية الف ــى ش ــرًا ع ــر مؤث ــر الفق وال يعت

ــان إذا  ــة، فاإلنس ــة طويل ــدة زمني ــتمراره م ــال اس ح
عانــى ضيقــًا ماديــًا مؤقتــًا، وكان يتمتــع بالرتبيــة 
الدينيــة واألخاقيــة، فإنــه نــادرًا مــا يلجأ إىل اســتعال 
ــروف  ــط ظ ــًا بضغ ــس رهن ــف إذًا لي ــف، فالعن العن
اقتصاديــة ســيئة يف وقــت مــا بقــدر هــو رهــن بتوتــر 
ــى  ــرد وع ــى الف ــره ع ــتمرار تأث ــط، واس ــذا الضغ ه

ــات. ــّر األوق ــى م ــالته ع س
ــدوث  ــر يف ح ــره الكب ــادي أث ــل االقتص فللعام
ــه  ــرًا، فإن ــإذا كان رب األرسة فق ــف األرسي، ف العن
يعجــز عــن توفــر مــا حتتاجــه األرسة، فربــا اســتدان 
مــن أجــل أرستــه، وقــاده ذلــك إىل اإلحســاس 
بالضغــوط املاليــة فنتــج عــن ذلــك ترمــه مــن أرستــه؛ 
ــر  ــاه الفق ــتطيعها، وإن أعي ــال ال يس ــه بأثق ــا حتمل ألهن
عــن القيــام بواجباتــه جتــاه أرستــه أدى ذلــك إىل 
جمــدي،   ( اإلمهــال  أو  بالطــاق  األرسة  تفــكك 

.)			 -			 		0	م،ص:
األرسة  أن  الدراســات  بعــض  أثبتــت  وقــد 
الفقــرة تتضاعــف لدهيــا أجــواء العنــف األرسي 
ــن، 				هـــ،  ــة )اجلري ــاف األرس الغني ــة أضع مخس

.)90 ص:
ــة  ــن النفق ــد م ــة باملزي ــت الزوج ــك إذا طالب كذل
ــؤدى إىل  ــد ي ــك ق ــإن ذل ــك، ف ــزوج بذل ــت ال وأرهق
شــحن جــو األرسة بالعنــف والتوتــر ولــو كان الــزوج 
ــراد األرسة كاألوالد  ــي أف ــة باق ــل الزوج ــًا، ومث غني

ــه. ــف بال ــا جيح ــرف م ــد ب ــون الوال ــا يطالب حين
ــزوج أو  ــة ال ــة: حماول ــور املالي ــق باألم ــا يتعل وم
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الــويل أخــذ مــال مــن حتــت يــده كراتــب الزوجــة أو 
األخــت أو أخــذ مكافــأة األوالد، فاالســتغال املــايل 
ــا  ــرًا مــن قضاي ــد يفجــر كث ــويل ق ــه ال ــذى يقــوم ب ال
ــك. ــر ذل ــر، ورضب وغ ــن هج ــف األرسي: م العن

ــى  ــاف ع ــة: االخت ــور املالي ــق باألم ــا يتعل ومم
اإلرث والوصيــة، فهــو ســبب يكثــر حــدوث العنــف 
ــي  ــر العائ ــف والتناف ــدث العن ــا حي ــه، ومم ــن جرائ م
ــاعدات  ــا، واملس ــن األوالد يف العطاي ــدل ب ــدم الع ع
ــد  ــن الوال ــف ب ــرة للعن ــًا كب ــد فرص ــا يوج ــة مم املالي
ــوة  ــن اإلخ ــة، وب ــن جه ــوة م ــن اإلخ ــتفيد م واملس
اآلخريــن مــن جهــة أخــرى، وكذلــك حيصــل العنــف 
حينــا ينعــدم العــدل بــن الزوجــات يف األمــور املالية.

و- تعاطي املسكرات واملخدرات:
فاالنحرافــات األخاقيــة مثــل: رشب اخلمــور 
اخلافــات  مــن  وتزيــد  تؤجــج  واملســكرات 
ــد  ــف ض ــوء للعن ــايل إىل اللج ــؤدي بالت ــة، وت العائلي
ــكل  ــد وبش ــدرات يزي ــي املخ ــراد األرسة، فتعاط أف
كبــر مــن خطــر العنــف األرسي، ومــن األمــور 
املســلم هبــا نظــرًا وواقعــًا أن تعاطــى املســكرات 
ــور  ــى رشب اخلم ــان ع ــدُّ اإلدم ــدرات،  وُيع واملخ
ــف  ــباب العن ــر أس ــن أك ــدرات م ــكرات واملخ واملس
األرسي)احلضيــف، 	99	م، ص: 		(، وال شــك 
ــات  ــج اخلاف ــي تؤج ــكات الت ــر املش ــن أك ــا م أهن
العائليــة، وأن هــذه املحرمــات ال تصــدر إال مــن 

شــخص منحــرف أخاقيــًا ودينيــًا.  
ز- وسائل اإلعالم املختلفة:

كثــرًا مــا تقــدم أجهــزة اإلعــام وخاّصــة املرئيــة 
وقنواهتــا املختلفــة، والتــي ال حــر هلــا مــن مشــاهد 
تشــجع عــى العنــف، ومــن ذلــك مشــاهدة األفــام 
العنيفــة التــي تدفــع بالــزوج إىل تطبيــق مــا رأى 
ــة  ــدى صح ــات م ــت الدراس ــد أثبت ــه، وق ــى أرست ع
هــذه النظريــة، إذ أن التعــرض لوســائل اإلعــام 
ــس  ــة، ال تنّف ــات العنيف ــرض املارس ــي تع ــة الت خاصَّ
ــة  ــى ممارس ــه ع ــه وحتّرض ــا تدفع ــدر م ــرد بق ــى الف ع

ــف. ــلوك العني الس
ــن  ــة ب ــود عاق ــى وج ــاث ع ــت األبح ــد دّل وق
ــن  ــاهد م ــف املش ــن العن ــة، وب ــبة اجلريم ــاع نس ارتف
ــم االجتاعي«،  خال التلفزيــون، عمــًا بنظرية »التعلُّ
فقــد نــرشت منظمــة االئتــاف الــدويل ضــد العنــف 
التلفزيــوين بحثــًا اســتغرق حــوايل )		 عامــًا( تقريبــًا، 
أظهــر األثــر الرتاكمــي للتلفزيــون الــذي يمتــد حتــى 
أكثــر مــن عرشيــن ســنة لتظهــر نتائجــه، والتــي 
ــرض  ــن ع ــارشة ب ــة مب ــاك عاق ــأن هن ــول: »ب تق
أفــام العنــف التــي تعــرض بالتلفزيــون يف الســتينات 
والثانينــات«،  الســبعينات  يف  اجلريمــة  وارتفــاع 
ــن 		 % إىل 0	%  ــرتاوح ب ــا ي ــة: إن م ــت املنظم وقال
ــرض  ــببها ع ــامل س ــائر الع ــف يف س ــال العن ــن أع م
والســينا)احلضيف،  التلفزيــون  يف  العنــف  أفــام 
ص:9		(. 		9	م،  كجــك،  ؛  ص:		  	99	م، 

ح- أســباب عائــدة إىل اآلخريــن )كتدخــل بعــض 
األقــارب(:

ــؤون  ــارب يف ش ــض األق ــل بع ــك أن تدخ ال ش
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ــراد  ــن أف ــاد ب ــوغ، واإلفس ــدون مس ــم ب أرس أقارهب
األرسة بالنميمــة التــي قــد تــؤدي إىل العنــف، خاّصــة 
إذا وافــق ذلــك اســتعداد اآلخــر للعنــف، إمــا جلهلــه، 
أو لضعــف شــخصيته، وحتكــم اآلخريــن بــه )التــر، 

ص:		(. 	99	م، 
 - أيضًا   - اآلخرين  إىل  العائدة  األسباب  من  ويعدُّ 
التأثر با تعرضه وسائل اإلعام من مشاهد تشجع عى 
العنف - كا وّضحنا -، ومن ذلك مشــــاهد األفام 
داخل  للعنــــف  اللجوء  إىل  تدفع  التي  العنيـــفة 

األرسة )احلضيف، 	99	م ص:		(.
ــف  ــق باملعنَّ ــي تتعل ــباب الت ــاين: األس ــب الث املطل

ــف(: ــه العن ــع علي ــن وق ــة أو م )الضحي
تســاهم بعــض االعتقــادات اخلاطئــة والترفــات 
الســيئة التــي تقــوم هبــا الضحيــة يف تعرضهــا للعنــف 
داخــل األرسة، ومــن هــذه االعتقــادات والترفات-

ال عــى احلر-مــا يــي:
أ-االســتهانة باجلــاين، وحماولــة التقليــل مــن شــأنه 
ــد  ــه بع ــام من ــه إىل االنتق ــا يدفع ــن، مم ــام اآلخري أم
ذلــك انتقامــًا يــرد فيــه اإلذالل، ويســرتد فيــه كرامتــه 
التــي ُســلبت حيــال هــذا املوقــف، ومــن هــذه الناذج 
ــاد  ــكاره، وانتق ــر أف ــزوج، وحتق ــة ال ــتفزة: جمادل املس
ترفاتــه انتقــادًا الذعــًا أمــام اآلخريــن، األمــر 
الــذي يــؤدي إىل إثــارة ســخرية اآلخريــن احلارضيــن 
ــر  ــًا  يث مــن جهــة، وإحســاس الــزوج إحساســًا دوني
ــه  ــى زوجت ــداء ع ــًا إىل االعت ــه أحيان ــه، ويدفع حفيظت
ــا  ــك لتحقره ــا؛ وذل ــًا منه ــرح انتقام ــرب امل بال

ــاس. ــن الن ــهد م ــام مش ــه أم ــا ل وإهانته
ــم  ــاء لوالدهي ــتفزاز األبن ــاذج: اس ــن الن ــك م كذل
حــن هيملــون دراســتهم، أو يثــرون ضوضــاء يف 
املنــزل، حينــا يرغــب األب يف الراحــة واهلــدوء، 
ــون  ــن يرفض ــم، أو ح ــى أخوهت ــدون ع ــن يعت أو ح
االلتــزام بــأداء الفــروض الدينيــة) طريــف، 	00	م، 

ص:0	(. 
الزوجيــة  املعــارشة  عــن  الزوجــة  ب-امتنــاع 
عندمــا يطلبهــا الــزوج، ومتنّعهــا املســتمر عــن زوجهــا 
حــن يرغبهــا، ففــي احلديــث الشــــــريف، عــن أيب 
ــه  ــى اهلل علي ــن النبي-ص ــريرة-ريض اهلل عنه-ع هـــ
وســلم-قال: »إذا دعــا الرجــل امرأتــه إىل فراشــه 
ــة  ــا املائك ــان[ لعنته ــات غضب ــيء ]فب ــت أن جت فأب
ــق  ــقاين« متف ــر العس ــن حج ــال اب ــح«، ق ــى تصب حت
عليــه واللفــظ للبخــاري« )العســقاين،0			هـ. 

.)			 ص:
 وأســباب متنـّـع املــرأة عــن زوجهــا يف هــذا العــر 
ــة عنــد املــرأة  ختتلــف قليــًا عــا كان يف الســابق، خاصَّ
ــارج  ــل وخ ــل داخ ــن العم ــاين م ــي تع ــة الت العامل
ــوط  ــا للضغ ــن تعرضه ــذي زاد م ــر ال ــت، األم البي
ــع  النفســية وأثقــل قدرهتــا اجلســدية، ممــا جعلهــا متتن
عــن زوجهــا يف كثــر مــن األحيــان حتــت تأثــر التعب 
واإلرهــاق، وهــذا يــؤدي إىل أن يتخــذ الــزوج ســلوكًا 
غــر مرغــوب فيــه مــن ِقَبــل الزوجــة، أحيانــًا يصــل 
ــف، 	00	م، ص:9	-0	(.  ــى إىل الطاق)طري حت
امُلــارس  بالُعنــف  الضحيــة  ج-كذلــك رضــا 
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ــة  ــل إن الزوج ــره، ب ــا تغي ــدم حماولته ــا، وع ضده
تدعوهــا الــرورة إىل أن تتــرف ترفــات مدافعــة 
ـف يســتمر يف عنفــه  عــن اجلــاين، ممــا جيعــل املعنِـّ
ضدهــا، مثــل خــوف األم عــى أطفاهلــا مــن أن 
ــدي عليهــم يف كل  ترتكهــم حتــت رمحــة أب ظــامل يعت
حــن وآخــر، إىل جانــب خــوف الضحيــة مــن الطاق 
ومــا ينتــج عنــه مــن ظلــم املجتمــع للمطلقــة، أضــف 
ــًا يدفعهــا  إىل ذلــك حــب املــرأة الضحيــة للجــاين حب
إىل الصــر حماولــة منهــا إلصاحــه وتعديــل ترفاتــه 

ص:		-		(. 	00	م،  )عويــض، 
املبحث الرابع

األحكام الفقهية املتعلقة بالعنف األرسي
متهيد: 

لقــد حثَّــت الرشيعــة اإلســامية عــى الرفــق 
عمومــًا، وعــى الرفــق بــاألرسة بصفــة خاّصــة، 
ــن، وال  ــى اآلخري ــداء ع ــم واالعت ــن الظل ــت ع وهن
ــداء عــى  ــه ظلــم واعت شــّك أن العنــف األســـري في
وقــد  حمّرمــًا،  فيكــون  عليــه-،  املعنَّف-املعتــدى 
األرسي،  العنــف  حتريــم  عــى  األدلــة  تضافــرت 

ــي:    ــا ي ــك في ــح ذل ــن توضي ويمك
أوالً: حّث الرشيعة عىل الرفق عمومًا:

أمــرت الرشيعــة اإلســامية بالرفــق، ودعــت 
ــلم يف كل  ــه املس ــر علي ــا يس ــق منهًج ــاذ الرف إىل اخت

ــاىل:  )پ ڀ  ــبحانه وتع ــه س ــا يف قول ــوره، ك أم
ٹ(    ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
]ســورة آل عمــران، مــن اآليــة:9		[، وقولــهملسو هيلع هللا ىلص: »إن 

ــاري،  ــح البخ ــر كله«)صحي ــق يف األم ــب الرف اهلل حي
احلديــث		0	(. رقــم  ص:0			، 

قولهملسو هيلع هللا ىلص:»إن  يف  كا  العنف،  من  الرشيعة  وحّذرت 
اهلل رفيق حيب الرفق، ويعطى عى الرفق ما ال يعطى عى 
العنف، وما ال يعطى عى سواه « )صحيح مسلم، ج:	، 

ص:	00	 - 	00	، رقم احلديث	9		(.
ثانيًا: حّث الرشيعة عىل الرفق باألرسة: 

ونظــرًا ألمهيــة الرفــق بأهــل البيــت، وعظيــم أثــره 
احلســن عــى األرسة، فــإن الرشيعــة اإلســامية الغــراء 
حّثــت عليــه، قــالملسو هيلع هللا ىلص: »إذا أراد اهلل بأهــل بيــت خــرًا 
ــيباين)0			هـ،  ــه الش ــق« أخرج ــم الرف ــل عليه أدخ
ــم  ــث					( والبيهقي)				هـــ، رق ــم احلدي رق
احلديــث				(، وصححــه األلباين)	0		هـ،ج:	، 
ــى   ــًا ع ــي حاّث ــه الرشع ــدور التوجي ص:	9	(. وص
الرفــق حمــذرًا مــن العنــف، يــدل عــى أن الرفــق هــو 
ــراد،  ــل امل ــة وحتصي ــاة الطبيعي ــل للحي ــق األمث الطري
فبالرفــق حتقــق األمــور حــاالً، وحتســن العاقبــة مــآالً، 
ــهملسو هيلع هللا ىلص:  ــك قول ــى ذل ــدل ع ــر، وي ــول األج ــع حص م
»مــن حيـــــرم الرفــق حيــرم اخلــر »)صحيــح مســلم، 
ج:	، ص:	00	، رقــم احلديــث	9		(، وقولهملسو هيلع هللا ىلص: 
ــن  ــزع م ــا ن ــه، وم ــق يف يشء إال زان ــان الرف ــا كــ » م
يشء إال شانــــه«)صحيح مسلم، ج:	، ص:	00	م، 

ــث	9		(.   ــم احلدي رق
وأمــا العنــف فهــو بضــد ذلــك، تفســد بــه األمور، 
ويســوء بــه الذكــر، وقــد يكتــب بــه الوزر)اليحصبــي، 
	9		هـــ،  النــووي،  ؛  ص:		  ج:	،  9			هـــ، 
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ص:			(.  ج:		، 
ــىل  ــداء ع ــم واالعت ــة الظل ــم الرشيع ــًا: حتري ثالث

اآلخريــن: 
الظلــم،  اإلســامية  الرشيعــة  مــت  حرَّ لقــد 

والدليــل عــى ذلــك مــا يــي:
ی  ىئ  ىئ  )ىئ  وتعــاىل:  أ-قولهســبحانه 

اآليــة:		[. مــن  هــود،  ]ســورة  ی( 
الظلــم  فــإن  الظلــم؛  »اتقــوا  ب-وقولــهملسو هيلع هللا ىلص: 
ظلــات يــوم القيامة«)صحيــح البخــاري، ص:	9	،  
ج:	،  مســلم،  وصحيــح  احلديــث				؛  رقــم 
ص:	99	،  رقــم احلديــث				 (، وىف احلديــث 
القــديس قــال اهلل تعــاىل » يــا عبــادي إين حرمــت 
ــا  ــًا، ف ــم حمرم ــه بينك ــى، وجعلت ــى نفس ــم ع الظل
تظاملــوا » ) صحيــح مســلم، ج:	، ص:	99	، رقــم 

احلديــث				(.
ــم  ــىل حتري ــم ع ــم الظل ــتدالل بتحري ــه االس وج
العنــف األرسي: أن العنــف األرسي متضمــن للظلــم، 
فهــو منــدرج يف عمــوم هــذه النصــوص املحّرمــة 

ــم. للظل
ــداء عــى   كــا حّرمــت الرشيعــة اإلســامية االعت
ــة  ــد، واألدل ــارب، أو أباع ــوا أق ــواء كان ــن س اآلخري

عــى ذلــك: 
)ۈئ  وتعــاىل:  قولهســبحانه  األول:  الدليــل 
ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی(   ]ســورة 
البقــرة، مــن اآليــة:90	[ ، والعنــف األرسي فيــه 

ــة. ــص اآلي ــه بن ــًا عن ــون منهي ــداء، فيك اعت

الدليــل الثــاين: عــن أبــى هريــرة-ريض اهلل عنــه-
أن رســول اهللملسو هيلع هللا ىلص قــال: » أتــدرون مــا املفلــس ؟ قالوا: 
ــال: إن  ــاع، فق ــه وال مت ــم ل ــن ال دره ــا م ــس فين املفل
ــام،  ــاة، وصي ــة بص ــوم القيام ــأيت ي ــن ي ــس م املفل
ــذا، وأكل  ــذف ه ــذا، وق ــتم ه ــد ش ــأيت وق وزكاة، وي
ــى  ــذا، فيعط ــذا، ورضب ه ــفك دم ه ــذا، وس ــال ه م
ــإن  ــناته، ف ــن حســـــ ــذا م ــناته، وه ــن حس ــذا م ه
ــه،  ــا عليــــ ــى م ــل أن يق ــناته قبـــــ ــت حس فنيــ
أخــــــــــذ مــن خطايــــــاهم فطرحــت عليــــــــه 
ــلم، ج:	،  ــح مس ــار« )صحي ــرح يف الن ــم طــــــ ث

ــم				(.  ــث رق ص:	99	، حدي
وجــه االستدالل:يشمـــل احلديث الــرب وغره، 
ــرعًا،  ــن شــ ــن املفلس ــّد م ــره ُع ــرب غ ــذي ي فال
املتوعديــــن باهلــاك واخلســارة)النووي	9		هـ، 
ج:		، ص:			(، وهــذا ال يكــون إال عــى أمــر 

ــف األرسي.  ــم العن ــى حتري ــك ع ــدّل ذل ــّرم، ف حم
الدليـــل الثالـــث: عـــن أبـــى مســـعود البـــدرى 
ـــوط  ـــًا يل بالس ـــُت غام ـــال: »رضب ـــه -ق -ريض اهلل عن
ـــعود«،  ـــا مس ـــم أب ـــي »اعل ـــن خلف ـــًا م ـــمعت صوت فس
فلـــم أفهـــم الصـــوت مـــن الغضـــب قـــال: فلـــا 
ــو  ــإذا هـ ــول اهلل-ملسو هيلع هللا ىلص-، فـ ــو رسـ ــى إذا هـ ــا منـ دنـ
ـــعود«،  ـــا مس ـــم أب ـــعود، اعل ـــا مس ـــم أب ـــول: »اعل يق
ـــم  ـــال: »اعل ـــدي، فق ـــن ي ـــوط م ـــت الس ـــال: فألقي ق
ـــذا  ـــى ه ـــك ع ـــك من ـــدر علي ـــعود أن اهلل أق ـــا مس أب
الغـــام« ، قـــال: فقلـــت: ال أرضب مملـــوكًا بعـــده 
ـــا  ـــال: »أم ـــه اهلل ، فق ـــّر لوج ـــو ح ـــُت : ه ـــدًا ، فقل أب
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ــار«  ــتك النـ ــار، أو ملسـ ــك النـ ــل للفحتـ ــو مل تفعـ لـ
ـــث  ـــم احلدي ـــلم، ج:	، ص:				، رق ـــح مس )صحي

  .)			9
وجـــه االســـتدالل: أنـــه لـــو مل يكفـــر-ريض اهلل 
ـــار  ـــح الن ـــار، ولف ـــه الن ـــًا للفحت ـــه ظل ـــن رضب عنه-ع

ـــّرم.  ـــر حم ـــى أم ـــون إال ع ال يك
ــرة -ريض اهلل  ــى هريـ ــن أبـ ــع: عـ ــل الرابـ الدليـ
ـــوطًا  ـــن رضب س ـــول اهلل: »م ـــال رس ـــال: ق ـــه- ق عن
ـــراين  ـــه الط ـــة« أخرج ـــوم القيام ـــه ي ـــص من ـــًا اقت ظل
ــذري  واملنـ  ،)				 ــث  احلديـ ــم  رقـ )				هــــ، 
 )			: ص  ج:	،  )				هــــ،  صحيـــح  بإســـناد 

ص:			(. ج:		،  واهليثمي)				هــــ، 
الدليـــل اخلامـــس: قولـــهملسو هيلع هللا ىلص: » إن دماءكـــم، 
وأموالكـــم، وأعراضكـــم عليكـــم حـــرام، كحرمـــة 
ـــذا «  ـــم ه ـــذا، يف بلدك ـــهركم ه ـــذا، يف ش ـــم ه يومك
ـــث		 ؛  ـــم احلدي ـــاري، ص:9	 ، رق ـــح البخ )صحي
ـــم  ـــلم، ج:	 ، ص:	0		- 	0		، رق ـــح مس وصحي

ــث 9			(. احلديـ
ــَم  -ملسو هيلع هللا ىلص- حتريـ ــبَّه النبـــيُّ ــه االســـتدالل: شـ وجـ
تأكـــدت  بـــا  واألعـــراض  واألمـــوال  الدمـــاء 
حرمتـــه لـــدى الســـامعن، وهـــو بيـــت اهلل، وشـــهر 
	9		هــــ  ــووي،  )النـ ــى  األضحـ ــوم  ويـ ــج،  احلـ
ج:	،  9			هــــ،   العســـقاين،  ؛  ص:			  ج:	، 
ص:9		(، وهـــذا تغليـــط يف حتريـــم املذكـــورات، 
ــاالً، أو  ــًا، أو مـ ــب دمـ ــد يصيـ ــف األرسي قـ فالعنـ
ـــر  ـــة أم ـــياء املعصوم ـــذه األش ـــرض هل ـــًا، والتع عرض

حمـــرم بالدالئـــل القطعيـــة يف الرشيعـــة اإلســـامية، 
فيكـــون العنـــف األرسي حمّرمـــًا؛ ألن فيـــه اعتـــداء 

ــات.  ــذه املحرتمـ هـ
فهـــذه األدلـــة الســـابقة: تـــدل داللـــة واضحـــة 
ـــن  ـــى اآلخري ـــداء عـــ ـــم واالعتــ ـــم الظل ـــى حتري ع
-بصفـــة عامـــة– وحتريـــم العنـــف األرسي-بصفـــة 
ــي  ــم منهـ ــم، والظلـ ــداء وظلـ ــه اعتـ ــة- ألنـ خاصـ
ـــع،  ـــى اجلمي ـــامية ع ـــة اإلس ـــّرم  يف الرشيع ـــه وحم عن
ـــر يف  ـــاء الع ـــدى فقه ـــًا ل ـــد اختاف ـــم ال  جت ـــن ث وم
ـــيتضح  ـــا س ـــًا ك ـــرًا حمّرم ـــر أم ـــف األرسي يعت أن العن

مـــن خـــال فتـــاوى املعارصيـــن. 
العنــف  حكــم  يف  املعارصيــن  فتــاوى  رابعــًا: 

 : ي رس أل ا
ــف  ــم العن ــارصون بتحري ــاء املع ــى العل ــد أفت فق
ــه  ــع الفق ــرار جمم ــه ق ــدر بتحريم ــث ص األرسي، حي
اإلســامي رقــم 9	/	/0		 يف دورتــه التاســعة 
عــرشة، املنعقــدة يف إمــارة الشــارقة يف اإلمــارات 
العربيــة املتحــدة يف الفــرتة مــن 	إىل 	 /	/0			هـ. 
املجلــس  قــرار  بتحريمــه كذلــك  كــا صــدر 
األوريب لإلفتــاء يف دورتــه الرابعــة عــرشة يف مقــر 
ــن   ــرتة م ــدا يف الف ــة أيرلن ــن يف مجهوري ــس بدبل املجل

		-		/	/				هـــ.
املبحث اخلامس

آثار العنف األرسي عىل الفرد واملجتمع، وفيه ثالثة 
مطالب:

املطلب األول: آثار العنف األرسي عىل الفرد:
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ــر  ــًا آخ ــه طرف ــراد أرست ــُد أف ــف أح ــا ُيعنّ عندم
منهــا، فالغالــب أن هنــاك طرفــن رئيســين يف العنــف 
ــون  ــا يك ــًا م ــاهد، وغالب ــر يش ــوم، وآخ ــامل، ومظل ظ

ــال.  ــل، أو األطف الطف
آثار العنف عىل املظلوم: 

ــا العنــف؛   ــف املظلــوم فهــو أول ضحاي فأمــا املعنَّ
وذلــك ألن العنــف يربــه يف جســده إن كان رضبــًا، 
ويتبــع ذلــك األمل النفــي، وقــد يورثــه الكآبــة، 
ــم،  ــعور بالظل ــس، والش ــار النف ــاط، واحتق واإلحب
ــًا عكســيًا، كــا  ــد عنف ــد يول ــة االنتقــام، ممــا ق وحماول
ــر  ــة، وتكث ــة، والعزل ــل إىل االنطوائي ــف يمي أن املعنَّ
ــة ذات املنشــأ النفــي، وال  أمراضــه النفســية، والبدني
يســتجيب للعــاج، ويســتويل عليــه اخلــوف، والقلــق، 
وفقــدان الســيطرة عــى األمــور، ولــوم النفــس، وهــذا 

ــف األرسي.  ــة العن ــم يف حال ــب أو الدائ ــو الغال ه
آثار العنف عىل الظامل: 

ــر،  ــف آخ ــر إىل عن ــه ينّج ــإن بعنف ــامل ف ــا الظ أم
وتتأصــل يف نفســه العدوانيــة، ويفقــد االتــزان، وقــد 

ــاب.  ــاءلة والعق ــه املس تطول
آثار العنف عىل املشاهدين له:

ـــم  ـــن األوالد، فإهن ـــف م ـــاهد العن ـــن يش ـــا م وأم
ـــاب  ـــا أص ـــم م ـــًا، فيصيبه ـــه فع ـــرون ب ـــا يتأث ـــًا م غالب
ـــم  ـــك حلقته ـــن ذل ـــلموا م ـــي، وإذا س ـــف األص املعنَّ
ـــن، 				هــــ   ـــابقة )اجلري ـــية الس ـــف النفس ـــار العن آث
ص: 			(، أضـــف إىل ذلـــك العقـــد النفســـية، 
ــوح  ــد الطمـ ــم، وفقـ ــة والعلـ ــل يف الدراسـ والفشـ

واألمـــل يف احليـــاة، وكراهيـــة الـــذات،  ومـــن 
ـــاء يف  ـــب األبن ـــا يصي ـــورة: م ـــر خط ـــرات األكث التأث
حياهتـــم العائقيـــة مـــع اجلنـــس اآلخـــر مســـتقبًا، 
إذ إن الكثريـــن منهـــم وبخاصـــة اإلنـــاث ترتســـخ 
ــة  ــاة الزوجيـ ــأن احليـ ــة بـ ــة ال واعيـ ــم قناعـ لدهيـ
ـــات  ـــن البن ـــر م ـــرى الكث ـــذا ن ـــذاب ، ل ـــذاب يف ع ع
ـــدم  ـــاب يتق ـــن أي ش ـــزواج ويرفض ـــن ال ـــن ع يمتنع
ـــة  ـــورة األب الطاغي ـــن ص ـــل هل ـــه يمث ـــن؛ ألن خلطبته
ـــة  ـــة والعنوس ـــاة العزوبي ـــف، وأن حي ـــامل والعني والظ
مـــع الســـعي إلجيـــاد وظيفـــة، هـــي أفضـــل بكثـــر 
املســـتقبل )شـــكور،  الزوجيـــة يف  احليـــاة  مـــن 

ص:			(.   	99	م، 
ــىل  ــف األرسي عـ ــار العنـ ــاين: آثـ ــب الثـ املطلـ

األرسة:
آثـــار العنـــف األرسي ال تقـــف عنـــد حـــّد 
فحســـب،  املعنَّف)املظلـــوم(  أو  املعنِّف)الظـــامل(، 
بـــل تتعـــّدى ذلـــك، فتؤثـــر عـــى األرسة بأكملهـــا؛ 
ـــا،  ـــدم كياهن ـــان األرسة، وهت ـــدد ُبني ـــا هت ـــك ألهن وذل

ــا.  ــدم أركاهنـ ــكاد أن هتـ أو تـ
آثار العنف عىل الزوجن:

  إن العنـــف إذا غلـــب عـــى األرسة َكـــِره الزوجـــان 
ـــاء  ـــد يســـبب الطـــاق، أو البق ـــة، ممـــا ق ـــاة الزوجي احلي
ــف يمـــّل مـــن  يف حيـــاة زوجيـــة تعيســـة؛ ألن املعنَـّ
احليـــاة، فـــا يســـتطيع القيـــام بواجباتـــه األرسيـــة، 
فـــا الـــزوج يقـــوم بنفقاتـــه، وواجباتـــه الزوجيـــة، 
وال الزوجـــة تقـــوم بواجبـــات الزوجـــة واألمومـــة، 
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ـــاق  ـــاالت الط ـــر ح ـــكك وتكث ـــدأ األرسة يف التف وتب
ــع  ــى وضـ ــك عـ ــس ذلـ ــن، وينعكـ ــن الزوجـ بـ
األســـــرة االقتصــــادي والذي يســـــــوء بســـبب عدم 

ـــل األرسة.   ـــاكل داخ ـــرة املشــ ـــاالة وكث املب
آثار العنف عىل األوالد:

ـــة  ـــاره الوخيم ـــه آث ـــف األرسي ل ـــكَّ أن العن ال ش
ـــاب  ـــف، وُتص ـــّل التعاط ـــم يق ـــن ث ـــى األوالد، وم ع
األرسة بفقـــر املشـــاعر، ممـــا قـــد جيعـــل األوالد يبحثـــون 
عـــن بديـــل هلـــذه األرسة املتفككـــة، فيخرجـــون إىل 
ـــف  ـــد يعنّ ـــة، وق ـــون إىل اجلريم ـــد جينح ـــارع، وق الش
ـــم  ـــم، أو إمهاهل ـــن تركه ـــك ع ـــًا، ناهي ـــم بعض بعضه
لفرائـــض دينهـــم، ومصالـــح دنياهـــم مـــن دراســـة 
أو غرهـــا، فاحلاصـــل أن العنـــف األرسي املتكـــرر 
ــا  ــد أفرادهـ ــة، ويفقـ ــة األرسة اإلجيابيـ ــل حركـ يشـ
ـــة،  ـــة الواقعي ـــم األرسي ـــام بواجباهت ـــى القي ـــدرة ع الق
ــف الظـــامل ال يأبـــه، واملظلـــوم قـــد  واملاديـــة، فاملعنِـّ
ـــن  ـــا ب ـــة م ـــوا ضحي ـــم، واألوالد أصبح ـــره الظل قه
أب ظـــامل غالبـــًا ال يســـتطيعون دفـــع ظلمـــه، وقـــد 
ـــن  ـــيئة، وب ـــه الس ـــم، لترفات ـــه يف نظره ـــت قيمُت قّل
ـــا  ـــن ولده ـــًا ع ـــها، فض ـــك لنفس ـــة ال متل أم مظلوم
ـــن، 				هــــ، ص: 			 ؛  ـــرًا )اجلري ـــًا وال ن دفع

ــكور، 	99	م، ص: 			(.  شـ
ومـــن الدراســـات التـــي تناولـــت آثـــار العنـــف 
ـــوث  ـــي للبح ـــز القوم ـــه املرك ـــام ب ـــا ق ـــى األوالد، م ع
ـــا  ـــن أبرزه ـــي م ـــرة والت ـــة بالقاه ـــة واجلنائي االجتاعي
دراســـة »ظاهـــرة العنـــف داخـــل األرسة املريـــة«، 

ــال  ــا أن األطفـ ــال نتائجهـ ــن خـ ــن مـ ــي تبـ والتـ
ـــواء كان)رضب،  ـــف س ـــلوك عن ـــون لس ـــن يتعرض الذي
جـــرح، قســـوة يف املعاملـــة( ال يزدهـــرون عاطفيـــًا يف 
ــف  ــون كيـ ــم ال يعرفـ ــوا فإهنـ ــتقبل، وإذا أنجبـ املسـ
ـــي  ـــة، وينته ـــم العاطفي ـــات أطفاهل ـــتجيبون الحتياج يس
ـــم  ـــون أطفاهل ـــاط، فيهامج ـــًا- لإلحب ـــر -أحيان ـــم األم هب
أو هيملوهنـــم )مكـــي و عجـــم، 9			هــــ، ص: 	0	(.   
عــىل  األرسي  العنــف  آثــار  الثالــث:  املطلــب 

: ملجتمــع ا
أمــا آثــار العنــف األرسي عــى املجتمــع فهــي كثرة 
وخطــرة )اجلريــن، 				هـــ، ص: 			 ومــا بعدها؛ 
شــكور، 	99	م ص: 			ومــا بعدهــا(، ومــن ذلك: 

1 - االنحراف والوقوع يف براثن اجلرائم:
إىل  األحيــان  بعــض  يف  األرسي  العنــف  يــؤدي 
ــن  ــًا األوالد م ــراف، خصوص ــروف لانح ــة الظ هتيئ
البنــن والبنــات نتيجــة لشــعورهم بعــدم األمــان 
ــة  ــى مواجه ــم ع ــدرة لدهي ــف الق ــي، وضع االجتاع
املشــكات، والشــاهد عــى ذلــك هــم األحــداث مــن 
الذكــور واإلنــاث الذيــن ينحرفــون ويقعــون يف ســلوك 
إجرامــي؛ نتيجــة للعنــف األرسي وتفــكك األرسة، 

وغيــاب الرقابــة واملســؤولية.
2 - تدمري القيم واملبادئ واألخالق واألعراف:

ــق  ــًا يف نس ــدث خل ــف األرسي حي ــث إن العن حي
ــه  ــج عن ــذي ينت ــر ال ــة، األم ــة والديني ــم االجتاعي القي
ــه  ــم آبائ ــككًا يف قي ــاء مش ــن األبن ــًا م ــة جي يف النهاي

ــه.  وجمتمع
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3 - إعاقة عملية التنمية والتطوير:
فــإن األرسة التــي ينتــرش فيهــا العنــف، تظهــر فيهــا 
ــأرسه؛  ــر عــى املجتمــع ب ــة، فتؤث املشــكات االجتاعي
ــه،  ــن األرس من ــف، وتأم ــذا العن ــاج ه ــغاله بع النش
ــو  ــة، ل ــواالً طائل ــرة، وأم ــودًا كب ــب جه ــذا يتطل وه
ــره؛ ألدت  ــه وتطوي بذلــت يف مصالــح املجتمــع وتنميت

ــاره . إىل ازده
فالعنــف األرسي يــؤدي إىل إعاقــة عمليــة التنميــة، 
ــف  ــع إىل التخل ــر باملجتم ــة األم ــؤدي يف هناي ــه ي أي أن

ــاج املــادي والفكــري.   وعــدم اإلنت
4 - انشغال املجتمع برعاية األرس املفككة: 

إن األرس املعنَّفــة تصبــح عالــة عــى املجتمــع، ســواء 
يف األمــور املاديــة، أو األمــور املعنويــة، كالرتبيــة، 
والتعليــم، وهــذا يثقــل كاهل املجتمــع؛ ألن مســئولياته 

تزيــد عــى قدرتــه. 
5 -اآلثار األمنية:

ــال  ــن إخ ــل م ــد حيص ــا ق ــك م ــن ذل ــّرع ع ويتف
ــة  ــراد األرسة املعنَّف ــض أف ــبب بع ــع ، بس ــن املجتم ألم
الذيــن جنحــوا إىل اجلريمــة، كالقتــل والرقــات، 
واالغتصــاب، وجنــوح األحــداث، كنتيجــة حتميــة ملــا 
اعــرتى جــدران األرسة مــن تصدعــات كبــرة بســبب 

العنــف األرسي.
6 -شيوع البغضاء والُفرقة بن أفراد املجتمع: 

كذلــك مــا حيصــل مــن التفــكك داخــل املجتمــع، 
ــراف ذات  ــن األط ــحناء ب ــاء، والش ــدوث البغض وح
أفــراد  إىل  يمتــد  وقــد  األرسي،  بالعنــف  العاقــة 

كثريــن مــن أرس متعــددة، كل طائفــة متيــل مــع قريبهــا، 
أو مــن تــرى احلــق يف جانبــه، أضــف إىل ذلــك تشــويه 
الســمعة، ونــرش الســمعة الســيئة عــن املجتمــع، حتــى 
يؤخــذ الــريء باملذنــب، وقــد ال يتوقــف األمــر عــى 
تشــويه الســمعة فحســب، بــل ربــا امتــد إىل اســتغال 
وجــود العنــف يف جمتمــع، واختــاذه وســيلة الهتــام 

ــا.  ــة تغيره ــع، وحماول ــذا املجتم ــة ه أنظم
املبحث السادس

عالج العنف األرسي يف الفقه اإلسالمي
متهيد:

ــي  ــكات الت ــن املش ــكلة م ــف األرسي مش العن
، قبــل أن يســتفحل خطرهــا، ومــن ثــم  حتتــاج إىل حــلٍّ
تؤثــر عــى األرسة، وكــذا املجتمــع، واحللــول الفقهيــة 
يف الرشيعــة اإلســامية منهــا: مــا تكــون ســابقة 
للرتافــع إىل اجلهــات القضائيــة، وهــى التــي أســميُتها 
ب »احللــول الفقهيــة  الوقائيــة -غــر القضائيــة- 
للعنــف األرسي«، ومنهــا: مــا تكــون مــن اختصــاص 
ــّل  ــميناها ب »احل ــا أس ــى م ــي، وه ــايض الرشع الق

ــي: ــا ي ــك في ــل ذل ــي «، وتفصي القضائ
الوقائية-غــري  الفقهيــة  احللــول  األول:  الفــرع 

األرسي: للعنــف  القضائيــة- 
اإلصاحيــة  التدابــر  تنــاول  هبــا:  وُيقصــد 
الرشعيــة التــي هتــدف إىل القضــاء عــى العنــف داخــل 
األرسة مــن غــر أن يكــون ذلــك بالتدخــل القضائــي، 
ــراد  ــد أف ــن أح ــادرة م ــر ص ــذه التداب ــون ه ــد تك وق
األرسة، أو شــخص مــن املجتمــع، أو جهــة تطوعيــة، 
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أو جهــة رســمية، لكنهــا ال تأخــذ الصبغــة القضائيــة، 
ــة: ــول الوقائي ــن احلل وم

أوالً: نــرش الوعــي الدينــي، وااللتــزام بتعاليــم 
اإلســالم الســمحة:

ــاج  ــارعة إىل ع ــات املس ــم الواجب ــن أه ــإن م ف
أشــكال العنــف األرسي احلاصلــة أو التــي قــد حتصــل 
يف بعــض األرُس، ســواء أكان العنــف عــى الزوجــة أو 
ــوات  ــارعة إىل خط ــم واملس ــد اهلم ــى األوالد، وش ع
ــي  ــات الت ــن العائ ــر م ــع كث ــتنقذ واق ــة تس عملي
ســقطت أو هــي آيلــة للســقوط يف براثــن عنــف أعمى 
ــد  ــادات وتقالي ــية وع ــات نفس ــد وأزم ــن ُعَق ــع ع ناب
مشــبوهة، وُبعــد عــن تعاليــم الديــن اإلســامي 
احلنيــف، ومــن ثــّم ينبغــي عــى العلــاء أخــذ دورهــم 
ــدي  ــى ه ــاًء ع ــاد بن ــه واإلرش ــح يف التوجي الصحي
الكتــاب والســنة، وتركيــز جــزء مــن اخلطــاب الدينــي 
ــة  ــة لتنقي ــج التعليمي ــن املناه ــة م ــل املختلف يف املراح
مفهــوم الرتبيــة والتأديــب عنــد اجليــل الصاعــد، 
ــن  ــر م ــدروس للتحذي ــب وال ــه باخلط ــذا التوج وك

ــر. ــذا األم ــورة ه خط
كــا ينبغــي عــى وســائل اإلعــام ال ســيا يف 
ــاز، أن  ــام بامتي ــر اإلع ــو ع ــذي ه ــر ال ــذا الع ه
تقــوم بدورهــا يف التوجيــه مــن خــال عقــد النــدوات 
واملحــارضات والرامــج اهلادفــة التــي حتــد مــن 
انتشــار ثقافــة اجلهــل األرسي ومــا يرتتــب عليهــا مــن 

ــف األرسي. ــر العن مظاه
كــا يتعــن عــى مؤسســات املجتمــع املــدين القيــام 

ــكال  ــاء ألش ــث واإلحص ــد والبح ــات الرص بعملي
العنــف األرسي املنتــرشة ضــد النســاء واألطفــال 
ــام  ــفها أم ــارها؛ لكش ــدى انتش ــة م ــا ومعرف وبحثه
اجلهــات املختصــة للقيــام بعمليــة احلــد منهــا، وتقديم 
ــل  ــة وورش عم ــارضات ثقافي ــة، وحم ــدوات علمي ن
ــف  ــر العن ــن خماط ــة، تب ــة املعني ــات املدني ــن اجله م

ــاء األرسي.     ــى البن ــه ع ــدى انعكاس األرسي، وم
 ثانيــًا: بــّث الفهــم الصحيــح لإلســالم مــن خــالل 

التعريــف باحلقــوق الرشعيــة:
 كــا ينبغــي بــّث الفهــم الصحيــح لإلســام، 
وذلــك مــن خــال إنشــاء مراكــز متخصصــة إلرشــاد 
باحلقــوق  والتعريــف  وإناثــًا،  ذكــورًا  اخلاطبــن 
ــة  ــم الرشعي ــع املحاك ــيق م ــة بالتنس ــة املتبادل الرشعي

املختصــة.
واملقصــود بالتعريــف باحلقــوق الرشعيــة هنــا هــو: 
أن يعــرف املتنازعــان يف األرسة حقهــا مــن غــر زيــادة 
ــا  ــاف، أو م ــع اخل ــاول موض ــا يتن ــان في وال نقص
ــه، والتعريــف يكــون مــن أحــد املتنازعــن،  يتعلــق ب
أو فــرد آخــر داخــل األرسة، أو خارجهــا، أو مــن 
اجلهــة املحتســبة، أو الرســمية، ويكــون هــذا التعريــف 
عــى حــد االعتــدال، فــا زيــادة فيــه وال نقصــان، بأن 
ــه مــن احلقــوق،  ــازع مــا ل يذكــر للمتنازعــن، أو املتن
ــد  ــف عن ــون التعري ــات، ويك ــن الواجب ــه م ــا علي وم
ــد  ــازع، وق ــاف والتن ــبب اخل ــًا بس ــة متعلق اخلصوم
ــذا  ــة، وه ــوق األرسي ــع احلق ــف بجمي ــون التعري يك

ــة أخــرى. ــة إىل حال خيتلــف مــن حال
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ــع  ــف بجمي ــاالت التعري ــض احل ــزم يف بع ــد يل فق
ــح أن اجلهــل  ــة، عندمــا يــدرك امُلصِل احلقــوق األرسي
هبــا هــو الــذى أوجــد العنــف، وقــد يكــون مقتــرًا 

عــى احلــق الــذى ثــار بســببه اخلــاف. 
يلــزم  زوجتــه  عــى  الرجــل  يتســلط  فعندمــا 
تعريفــه بحــق القوامــة، ومعنــاه الرشعــي، وأنــه غــر 
ــة  ــع الزوج ــا متتن ــداء، وعندم ــم، واالعت ــامل للظل ش
عــن اجلــاع يلــزم تعريفهــا بحــق الــزوج يف مجاعهــا، 
ــل  ــق أوالده بالعم ــذى يره ــم األب ال ــك يعل وكذل
إرهاقــًا خارجــًا عــن الوســع، أن ذلــك اعتــداء وظلــم 
ال يدخــل يف حقــوق الوالــد، وكــذا يعلــم الولــد 
ــه  ــوب نفقت ــر بوج ــده الفق ــى وال ــق ع ــذى ال ينف ال

ــخ. ــده ...إل ــى وال ع
وأن املــرأة التــي تتعــاىَل وتتكــّر عــى زوجهــا 
ــا  ــوز ك ــاج النش ــزًا، وع ــون ناش ــه تك ــه حقوق ومتنع
جــاء يف القــرآن الكريم )الوعــظ، واهلجــر يف املضجع، 

والــرب غر املــرح(، قالســبحانه وتعــاىل:)ٱ 
ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 

ــة:		[    . ــاء، اآلي ــورة النس چ(  ]س
الناشــز  زوجَتــه  الــزوِج  رْضَب  أن  وياحــظ: 
ــف  ــل يف العن ــة ال يدخ ــه الرشعي ــب بضوابط للتأدي

األرسي.

ثالثًا: نرص املظلوم: 
ــى  ــع ع ــد يق ــم ق ــف األرسي ظل ــّك أن العن ال ش
فــرد، أو أكثــر يف األرسة، فاملعنَّــف مظلــوم، ولــه حــق 
ــون ويل  ــد يك ــه ق ــارص ل ــامل، والن ــى الظ ــرة ع الن
ــا:  ــراد هن ــره، وامل ــون غ ــد يك ــه، وق ــر، أو نائب األم
نــر غــر ويل األمــر، ونائبــه ملــن وقــع عليــه العنــف.
ــه  ــاس يظلم ــن الن ــدًا م ــخص أح ــإذا رأى الش ف
والــده، أو أخــوه، أو زوجــة يرهبــا زوجهــا ظلــًا، أو 
ــه  ــّم جيــب علي العكــس، فهــذا عنــف أرسي، ومــن ث
أن ينــر املظلــوم، وخيلصــه مــن ظاملــه، ويعينــه عــى 

ظاملــه، ويــدل عــى ذلــك:
مـــا روي عـــن أنـــس بـــن مالـــك–ريض اهلل . 	

عنـــه–أن النبي-ملسو هيلع هللا ىلص-قـــال: »انـــر أخـــاك 
ــره  ــذا نـ ــوا: هـ ــًا، فقالـ ــًا، أو مظلومـ ظاملـ
ــال:  ــًا ؟ قـ ــره ظاملـ ــف ننـ ــًا، فكيـ مظلومـ
تأخـــذ فـــوق يديه«)صحيـــح البخـــاري، 

ص:	9	، رقـــم احلديـــث				(.
ــازب: »أن . 	 ــن عـ ــراء بـ ــن الـ ــاء عـ ــا جـ مـ

النبي-ملسو هيلع هللا ىلص-أمرنـــا بســـبع، أمرنـــا بعيـــادة 
وتشـــميت  اجلنائـــز،  واتبـــاع  املريـــض، 
العاطـــس، وإبـــرار القســـم أو املقســـم، 
ـــاء  ـــي، وإفش ـــة الداع ـــوم، وإجاب ـــر املظل ون
ـــاري، ص:	9	،  ـــح البخ ـــام..« )صحي الس
رقـــم احلديـــث				 ؛ وصحيـــح مســـلم، 
احلديـــث		0	(.  رقـــم  ص:				،  ج:	، 

 قال النبيملسو هيلع هللا ىلص: »من أذّل عنده فلم ينره، وهو 	. 
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يقدر عى أن ينره، أذله اهلل عى رؤوس اخلائق 
رقم  الطراين)	0		هـ،  أخرجه  القيامة«  يوم 
احلديث				(، والشوكاين)				هـ، ج:	، 

ص:		(.
كيفية نرص املظلوم:  

ــه  ــا أن ــن لن ــابقة، يتب ــوص الس ــال النص ــن خ وم
ــه، أو  ــرب أم ــده ي ــلم إذا رأى وال ــى املس ــب ع جي
يــرب أخــاه ، أو نحــوه مــن صــور العنــف األرسي، 
أنــه حيــول بــن والــده وبــن رضبــه لوالدتــه، أو أخيــه، 
وتكــون حيلولتــه هــذه مــن غــر أن يــرب والــده، 

ــه باملنــع فقــط .  بــل حيــول بينــه وبــن مروب
رابعًا: تأهيل املتامدي يف تعنيف غريه:

ــردًا  ــون ف ــف؛ ليك ــاج املعنِّ ــل: ع ــراد بالتأهي وامل
ســويًا، خاليــًا مــن موجبــات العنــف، وهــذا التأهيــل 
حيصــل بتعليمــه، وتأديبــه إن كان جاهــًا، وبمعاجلتــه 

ــًا.   إن كان مريض
ــن  ــا م ــويل فه ــى ال ــان ع ــران واجب ــذان األم وه
ــده، أو  ــى وال ــب ع ــى أوالده، فيج ــوق األب ع حق
ــن  ــه م ــع ل ــب املان ــم والتأدي ــه التعلي ــه أن يعلم ولي
ــريش) )ب.  ــاء يف اخل ــن ، ج ــى اآلخري ــداء ع االعت
إذا كان مميــزًا  ت(، ج:	، ص:0		(» أن الغاصــب 
فإنــه: يــؤدب وجوبــًا، وأدبــه ألجــل الفســاد فقــط، ال 
ــية  ــات النفس ــه املعاجل ــم... «، أو يعاجل ــل التحري ألج

ــن. ــاء املختص ــدى األطب ل
ــن  ــويل، وضم ــدرة ال ــل يف مق ــذا إذا كان التأهي ه
األمــور املتاحــة لــه، أمــا إذا عجــز عــن تأهيــل املعنِّــف 

ــل إىل  ــوب ينتق ــك الوج ــإن ذل ــه، ف ــراد أرست ــن أف م
ويل األمــر؛ ملــا تقــرر مــن وجــوب نــر املظلــوم، وأن 
ــرر  ــا تق ــق ويل األم، ومل ــن يف ح ــوب متع ــك الوج ذل
ــوم،  ــام يف كل مظل ــوم ع ــر املظل ــن أن ن ــًا م رشع
النر)العســقاين،  أنــواع  وبــكل  ظلــم،  وبــكل 
9			هـــ، ج:		، ص:		 ؛ ابــن بطــال، 				هـــ، 

ص:			(.  ج:	، 
خامسًا: اإلصالح بن املتخاصمن:

اخلصومــات واملنازعــات قــد تبــدأ مــن الــكام، 
ــور  ــل يف ص ــى بالقت ــد تنته ــجار، وق ــّر إىل الش ــم مت ث
املســلمن  اهلل  أمــر  ولذلــك  وكثــرة؛  متعــددة، 

ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  )ڇ  وتعــاىل:  بقولهســبحانه 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 

ک ک(   ]ســورة اإلرساء، اآليــة:		[. 
ــف  ــات العن ــن موجب ــول اهلل-ملسو هيلع هللا ىلص-ع ــا رس وهنان
النفســية قائــًا: »ال تباغضــوا، وال حتاســدوا، وال 
تدابــروا، وكونــوا عبــاد اهلل إخوانــًا ..« )صحيــح 
 ،  	0		 احلديــث  رقــم  ص:9			،  البخــاري، 
وصحيــح  ؛   	0		 احلديــث  رقــم  ص:				، 
ــث 9			(.  ــم احلدي ــلم، ج:	، ص:		9	، رق مس
ــاءت  ــا ج ــة وتوابعه ــع اخلصوم ــا تق وعندم    
ــن  ــاح ب ــو اإلص ــي، وه ــع عاج ــة بترشي الرشيع
املتخاصمــن، وهــو شــامل لــكل املتخاصمــن، 
)الزركــي،  أباعــد  أو  أقــارب،  كانــوا  ســواء 
				هـــ :ج:	، ص:			 ؛ والقرطبــي، 	0		هـ، 

ص:		(.   ج:	، 
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حكم اإلصالح األرسي وأدلة ذلك:
األرسة  داخــل  املتخاصمــن  بــن  اإلصــاح 
ــا،  ــاح بينه ــتطيع اإلص ــلم، يس ــكل مس ــتحب ل مس

ــك: ــى ذل ــدل ع وي
الدليــل األول: قــول ســبحانه وتعــاىل: )َوإِْن ِخْفُتــْم 
ــْن  ــًا مِّ ــِه َوَحَك ــْن َأْهِل ــًا مِّ ــوا َحَك ــَا َفاْبَعُث ــَقاَق َبْينِِه ِش
ــِق اهللَُّ َبْينَُهــَا ۗ إِنَّ اهللََّ َكاَن  َأْهِلَهــا إِن ُيِريــَدا إِْصَاًحــا ُيَوفِّ

َعِليــًا َخبِــًرا( ]ســورة النســاء، اآليــة:		[.
وقولــه ســبحانه وتعــاىل: )ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 

ــة:			[. ــاء، اآلي ــورة النس ڤ ڤ(   ]س
ــاس  ــن الن ــاح ب ــن: واإلص ــُض املفري ــال بع ق
التدابــر واإلعــراض،  فيــه  يقــع  عــام يف كل يشء 
واالختــاف بــن املســلمن املتخاصمــن، لرجعــا إىل 
مــا فيــه املحبــة واأللفــة واجتــاع الكلمــة عــى مــا أذن 
ــه )الطري،0			هـــ، ج:9، ص:	0	 ؛  اهلل ، وأباح

	0		هـــ، ج:	، ص:		(.    ــي،  والقرطب
ـــل  ـــم بأفض ـــالملسو هيلع هللا ىلص: »أال أخرك ـــاين: ق ـــل الث الدلي
ـــوا:  ـــة، قال ـــاة والصدق ـــام، والص ـــة الصي ـــن درج م
ـــن  ـــاد ذات الب ـــن، وفس ـــاح ذات الب ـــال: إص ـــى ق ب
هـــي احلالقـــة« أخرجـــه الرتمذي)	9		هــــ، رقـــم 
رقـــم  احلديث		9	(وأمحد)الشـــيباين،0			هـ، 
حبان)الســـبتي،				هـ،  احلديث	0			(وابـــن 
احلديث	09	(والزيلعي)				هــــ،ج:	،  رقـــم 
ج:	،  األلباين)				هــــ،  ص:	0	(وصححـــه 

 .)			 ص:
مرشوعيــة  عــى  اإلمجــاع   : الثالــث  الدليــل 
املتخاصمن)الرشبيني،				هـــ،  بــن  اإلصــاح 
ج:	، ص:	0	 ؛ املقــديس، 	0		هـ، ج:	، ص:	(. 

جواز الكذب من أجل اإلصالح:
ولقــد أباحــت الرشيعــة للُمصلــح أن يكــذب، مــع 
أن الكــذب فســاد، لكنه فســاد يســر بالنســبة ملــا يؤمل 
فيــه مــن الصـــــــــاح، وذلــك يف قولــــــــــهملسو هيلع هللا ىلص: 
ــول  ــاس، فيق ــن الن ــح ب ــذي يصل ــّذاب ال ــس الك »لي
البخــاري،  خــرًا...« )صحيــح  ينمــي  أو  خــرًا، 
ــلم،  ــح مس ــث	9		؛ وصحي ــم احلدي ص:			، رق

ــث	0		(.  ــم احلدب ج:	، ص:		0	، رق

الفرع الثاين: احلّل القضائي، ومعوقاته:
أكثـــر حـــاالت العنـــف األرسي ال تصـــل إىل 
ـــا  ـــاد أهله ـــك، أو يعت ـــل ذل ـــّل قب ـــا أن حت ـــاء، إم القض
ـــن  ـــك، ولك ـــر ذل ـــر، أو لغ ـــن رش أك ـــًا م ـــا خوف عليه
يبقـــى احلـــّل القضائـــي أمـــرًا يف غايـــة األمهيـــة 
ـــي  ـــّل القضائ ـــح احل ـــف األرسي، ونوّض ـــبة للعن بالنس

ومعوقاتـــه وذلـــك فيـــا يـــي: 
أ- احلّل القضائي:

العنـــف إمـــا أن يكـــون بـــن الزوجـــن، أو بـــن 
غـــر الزوجـــن مـــن أفـــراد األرسة ، كالوالـــد يف 
ـــه،  ـــف أخي ـــس، أو األخ يف تعني ـــده، والعك ـــف ول تعني

أو أختـــه، والعكـــس، فهـــو ينقســـم إىل حالتـــن: 
ــة للعنـــف بـــن  ــة األوىل: احللـــول القضائيـ احلالـ
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ــن: الزوجـ
الزوجـــن،  بـــن  األرسي  العنـــف  ُوجـــد  إذا 

ووصـــل القـــايض، فلـــه عـــّدة حلـــول:  
1- اإلصالح بن الزوجن:

ـــد  ـــايض، وق ـــا إىل الق ـــان أو أحدمه ـــدم الزوج إذا تق
أعيامهـــا العنـــف ، والشـــقاق فيجـــب عـــى القـــايض 
ــا ؛ألن الصلـــح بـــن املتخاصمـــن  ــح بينهـ أن يصلـ
ـــن بطال،				هــــ، ج:	،  واجـــب عـــى ويل األمـــر )اب
ص:			 ؛ الشوكاين،				هـ، ج:	، ص:		( ، فعى 
القـــايض أن يبـــدأ بالصلـــح بـــن الزوجـــن ، فيبـــدأ 
ــقاق،  ــرك الشـ ــاق ، وتـ ــا يف الوفـ ــة فرغبهـ بالزوجـ
ـــت  ـــإن أب ـــا، ف ـــا عليه ـــق زوجه ـــم ح ـــا بعظي ـــرًا هل مذّك
عـــرض عليهـــا الصلـــح فيـــا ســـبب الشـــقاق مـــن 
نفقـــة أو قســـم أو غرهـــا ، فـــإن  رفضـــا الصلـــح، 
ــن  ــث احلكمـ ــايض بعـ ــى القـ ــإن عـ ــا فـ أو أحدمهـ
)الطري،0			هـ:ج، 	، ص:0	 ؛ البغوي				هـ، 
ــاىل:  ــبحانه وتعـ ــال اهلل سـ ــا قـ ج:	، ص: 	0	 (، كـ

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  )ڇ 
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
ــة:		[. ــاء، اآليـ ــورة النسـ گ گ گ گ( ]سـ
ـــوب،  ـــك املطل ـــا فذل ـــان بينه ـــح احلك ـــإذا أصل ف
لكـــن إن مل يصلحـــا بينهـــا، أو مل يوجـــدا وتعـــذرت 
العـــرشة باملعـــروف، جلـــأ القـــايض إىل احللـــول األخـــرى 
ـــبب  ـــف األرسي بس ـــاًّ للعن ـــر ح ـــي تعت ـــة، والت اآلتي
ـــه.   ـــم من ـــه، أو أعظ ـــو مثل ـــا ه ـــره مم ـــقاق، أو غ الش

2- إلزاُم القايض امُلعنَِّف الظاملَ باحلق:

ـــف  ـــة إذا كان العن ـــع النفق ـــزوج  بدف ـــزام ال ـــل إل مث
باحلرمـــان مـــن  النفقـــة، أو إلـــزام الـــزوج بالعـــدل 
بـــن الزوجتـــن يف املســـكن، واملبيـــت، أو إلـــزام 
الزوجـــة بخدمـــة زوجهـــا باملعـــروف، أو إلزامهـــا يف 
ـــر  ـــه.. وغ ـــا إال بإذن ـــدم خروجه ـــا، وع ـــت زوجه بي

ذلـــك. 
3- احلكم باخللع أو فسخ الزواج:

ــد ظلــم  ــف مــن الزوجــن، فعن ــاة املعنَّ إهنــاء ملعان
ــه،  ــام بحقوق ــن القي ــا م ــا، وامتناعه ــة لزوجه الزوج
يعــرض القــايض عليهــا خمالعــة زوجهــا إذا مل يكــن بــّد 
ــه، أو احلكــم بفســخ الــزواج إذا حتققــت دواعيــه. من

ــدى  ــف ل ــى العن ــى ع ــي يق ــّل قضائ ــذا ح وه
ــه.  ــّر يف حق ــزوج املق ــدى ال ــة، ول الزوج

احلالــة الثانيــة: احللــول القضائيــة للعنــف بــن غــري 
الزوجن:

الزوجــن،  غــر  بــن  األرسي  العنــف  كان  إذا 
ــه  ــس، أو األخ ألخي ــده ، أو العك ــد لول ــف الوال كعن
أو أختــه، أو العكــس، فــإن كان العنــف يف حــق 
ــه  ــه بدفع ــايض يلزم ــإن الق ــه، ف ــه صاحب ــه وحرم منع
ــده،  ــى ول ــة ع ــن النفق ــع م ــد املمتن ــه، كالوال لصاحب
ــإن  ــده، ف ــة لوال ــة الواجب ــن النفق ــع م ــد املمتن أو الول
ــده،  ــرد ول ــد إذا ط ــك، وكالوال ــا بذل ــايض يلزمه الق
أو الولــد إذا طــرد والــده، فــإن القــايض يلزمــه بإيــواء 
ــد  ــرشة، وق ــوء الع ــبب س ــا إذا كان بس ــوم، أم املظل
ــه  ــايض وج ــى الق ــى ع ــن، أو عم ــن اجلانب ــى م أت
احلــق فيــه، فإنــه يصلــح بينهــا بــا يردمهــا إىل الوفــاق، 
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وهــذا الصلــح واجــب عليــه )ابــن بطــال، 				هـــ، 
ص:			(.  ، ج:	 

ــايض  ــة، فللق ــق بالوالي ــف يتعل ــا إذا كان العن أم
حــّل هــذا العنــف بنــزع الواليــة ســواء كانــت متمثلــة 
يف حــق احلضانــة، فينزعهــا ممــن يعنــف األطفــال مــن 
ــس  ــى النف ــة ع ــة، أو الوالي ــة املطلق ــزوج أو الزوج ال
ــه  ــة ينزعهــا مــن الــويل املــر بطفل ــا بعــد احلضان في
يف دينــه أو دنيــاه، أو الواليــة عــى التزويــج، فينزعهــا 
ــال  ــة عــى امل ــويل العاضــل، أو الوالي القــايض مــن ال
ــال  ــد، أو اآلكل مل ــويل املفس ــن ال ــايض م ــا الق فينزعه

موليــه.
ب- معوقــات احلــّل القضائــي: للحــّل القضائــي-
كــا ســبق- أثــر كبــر يف القضاء عــى العنــف األرسي، 
ــّل  ــذا احل ــة ه ــن فاعلي ــع م ــق متن ــاك عوائ ــن هن لك
ــم، أو  ــر للحك ــن تأخ ــا م ــب عليه ــا يرتت ــم، مل امله
ــف  ــر العن ــل أم ــذا جيع ــًا، وه ــه هنائي ــر عن رصف النظ
يبقــى أو يطــول، واملعوقــات للحــّل القضائــي تتمّثــل 

ــياء:  ــة أش يف ثاث
املعوق األول: تعّس الوصول إىل القايض:

بعــض املعنّفــن املظلومــن يعــر عليــه الوصــول 
إىل القــايض، إمــا خللــل نفــي فيــه كغلبــة اخلجــل، أو 
اخلــوف مــن املجتمــع، أو اجلهــل بطريــق الوصــول إىل 
القــايض، وهنــاك ســبب آخــر، وهــو خــذالن األهــل 
للمــرأة املظلومــة مــن الــزوج الظــامل، فيرتكوهنــا 
ــان  ــن اإلحس ــم م ــون غره ــد يمنع ــل ق ــأهنا، ب وش

ــايض. ــا إىل الق ــا، وإيصاهل إليه

وهلــذا املعــوق حــّل فقهــي، يتمثــل يف القيــام 
بواجــب نــرة املظلــوم عــى ويل األمــر، وذلــك 
ـف املظلــوم عــى جلــان احلايــة، أو  باتصــال املعنَـّ
اجلهــات ذات العاقــة املســاعدة، كالرشطــة وغرهــا، 
ــون عــن  ــام بواجبهــم؛ ألهنــم ينوب وعــى هــؤالء القي
ويل األمــر يف القيــام هبــذا الواجــب، وإيصــال القضيــة 

ــر.  ــي باألم ــب املعن ــاء بطل إىل القض
املعــوق الثــاين: تعــس إثبــات العنــف األرسي 

بالبّينــة املعتــادة:
العنــف غالبــًا مــا يكــون داخــل البيــت بعيــدًا عــن 
ــات  ــائل اإلثب ــح إثباته-بوس ــم أصب ــن ث ــاء، وم الرقب
ــذر. ــر، أو متع ــهادة-أمر متع ــى الش ــادة ، وه املعت
فــإن القــايض حيــال قضايــا العنــف األرسي الغامضــة 

ــة:  ــة حلــول فقهي أمامــه يف إثباهتــا ثاث
اإلثبــات:  وســائل  يف  التوســع  األول:  احلــل 
ــل  ــل يعم ــهادة، ب ــرار، أو الش ــى اإلق ــر ع ــا يقت ف
ــا  ــتنطق خفاي ــامل وتس ــى الظ ــدل ع ــي ت ــن الت بالقرائ
ظلمــه، والعمــل بالقرائــن قــد عمــل بــه كافــة الفقهــاء 
ــدود  ــم يف احل ــر منه ــه كث ــل ب ــدود، وعم ــر احل يف غ
)ابــن القيــم،) ب. ت(، ص:0	 ؛ ابــن فرحــون، )ب 
.ت(، ج:	، ص:	9 ؛ العمــر، ص:			(، كإثبــات 

ــة. ــر بالرائح ــل، ورشب اخلم ــا باحلم الزن
وقــد ُوجــدت يف زماننــا قرائــن كثــرة تصــل 
منــه،  قريــب  أو  اليقــن،  عــن  إىل  فيهــا  بالنظــر 
ــة،  ــة املتنوع ــل الطبي ــة، والتحالي ــر، والبصم كالتصوي
فــإذا اســتهدت املــرأة املظلومــة إىل إثبــات قضيــة 
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القــايض  عــى  فيجــب  بالتصوير-مثــًا-  ُظلمهــا 
اعتبــار ذلــك، لئــا تضيــع احلقــوق، ويتجــرأ الظلمــة 
مــن األوليــاء، املاجنــن وغرهــم، فلــو قــدر أن بنتــًا، 
رفعــت ضــد أبيهــا دعــوى االغتصــاب، وكانــت قــد 

ــر؟ ــد بالتصوي ــت احل ــل يثب ــه، فه صورت
ــان عــى  للفقهــاء يف ذلــك قــوالن معروفــان، مبني
ــات  ــًا إثب ــابقن خصوص ــد الس ــن عن ــل بالقرائ العم

ــه أو ال ؟ ــت ب ــل يثب ــل، ه ــا باحلم ــد الزن ح
اإلسام  شيخ  اختارها  أمحد،  عن  ورواية  فاملالكية 
الزنا  حد  إثبات  يرون  القيم:  ابن  وتلميذه  تيمية،  ابن 
ابن  ص:	9؛  ج:	،  ت(،  )ب.  فرحون،  باحلمل)ابن 
	0		م،  قدامة،  ابن  ص:0		؛  ت(،  )ب.  جزي، 
ج:		،  				هـ،  تيمية،  ابن  ؛   	0	 ص:  ج:		، 
ص:		(،  ت(،  )ب.  القيم،  ابن  ؛  ص:9		 
الزنا  حد  ثبوت  عدم  والشافعي:  حنيفة،  أيب  ومذهب 
؛  ص:		  ج:		،  باحلمل)الرخي،				هـ، 
رأى  فمن  ص:90	(،  ج:	،  ت(،  )ب.  الرشبيني، 
إثبات حد الزنا باحلمل؛ أثبت الزنا بالتصوير، ومن مل ير 

ذلك مل يثبته )العمر، 009	م، ص:			(.
قــال ابــن القيــم: يف الطــرق احلكميــة )ابــن القيــم، 
)ب. ت(، ص:		(- عليــه رمحــة اهلل- مســتنكرًا عــى 
ــًا آثــار  مــن يعــرض عــن االحتجــاج بالقرائــن، ومبين

ذلــك: 
».. وهــذا موضــع مزلــة قــدم، خمبلــة أفهــام، وهــو 
ــة،  ــه طائف ــرط في ــب ف ــرتك صع ــك، ومع ــام ضن مق
ــل  ــرءوا أه ــوق، وج ــوا احلق ــدود، وضيق ــوا احل فعطل

الفجــور والفســاد، وجعلــوا الرشيعــة قــارصة، ال 
ــدوا  ــا، وس ــة إىل غره ــاد، حمتاج ــح العب ــوم بمصال تق
ــة  ــرق معرف ــن ط ــة م ــًا صحيح ــهم طرق ــى أنفس ع
ــم  ــم وعل ــع علمه ــا م ــه، وعطلوه ــذ ل ــق، والتنفي احل
غرهــم قطعــًا أهنــا حــق مطابــق للواقــع؛ ظنــًا  منهــم 
منافاهتــا لقواعــد الــرشح ولعمــر اهلل إهنــا مل تنــاف مــا 
جــاء  بــه الرســول-ملسو هيلع هللا ىلص-، وإن نفــت مــا فهمــوه هــم 

ــم. ــة باجتهاده ــن الرشيع م
والــذى أوجــب هلــم ذلــك نــوع تقصــر يف معرفــة 
وتنزيــل  الواقــع،  معرفــة  يف  وتقصــر  الرشيعــة، 
ــك،  ــر ذل ــا رأى والة األم ــر، فل ــى اآلخ ــا ع أحدمه
ــًا، وفســادًا  وأن النــاس ال يســتقيم هلــم أمــر إال طوي
عريضــًا، فتفاقــم األمــر وتعــذر اســتدراكها، وعــز عى 
العاملــن بحقائــق الــرشع ختليــص النفــوس مــن ذلك، 
واســتنفاذها مــن تلــك املهالــك ..«، ثــم قــال رمحه اهلل 
ــه؛  ــزل كتب »فاهلل-ســبحانه وتعاىل-أرســل رســله، وأن
ليقــوم  النــاس بالقســط، وهــو العــدل الــذى قامــت 
أمــارات  فــإن ظهــرت  الســاوات واألرض،  هبــا 
العــدل، وأســفر وجهــه بــأي طريــق كان ، فثــم رشح 

ــم، )ب. ت(، ص:		(. ــن القي ــه ..« )اب اهلل ودين
ممــا  املعــارصة  بالقرائــن  العمــل  أن  فاملقصــود 
يســاعد القضــاء عــى حــّل مشــاكل العنــف األرسي، 
والتصــدي للمجرمــن، ســواء كانــت القرائــن صورة، 

ــك. ــر ذل ــب أو غ ــة، أو بالط ــًا، أو بصم أو صوت
  احلــّل الثــاين: عقوبــة املتهــم إذا عــرف عنــه  
ــارم، أو  ــاب املح ــل اغتص ــرّش:  يف مث ــاد، أو ال الفس
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الــرب املوحــش لــألوالد، أو التمثيــل بالزوجــة، أو 
حبــس الولــد، أو األخ، أو غرهــا مــن قضايــا العنــف، 
ومل يكــن للمظلــوم بينــه، وأنكــر املتهــم، وقــد عــرف 
بالفســاد، أو الــرش بشــهادة النــاس، أو بالــه مــن 
ــه  ــوى بعقوبت ــايض، وين ــه الق ــذ يعاقب ــوابق، فحينئ س

ــر: ــئ اآلخ ــا مل خيط ــأ أحدمه ــن إن أخط أمري
ــق  ــا يتعل ــة في ــه اخلاص ــى جنايت ــه ع األول: عقوبت

ــف األرسي. بالعن
ــاد  ــتهاره بالفس ــاده، واش ــى فس ــه ع ــاين: تأديب  الث

ــة، 	0		هـــ، ج:		، ص:			(. ــن تيمي )اب
فبعــض األزواج املدمنــن للمســكرات واملخدرات 
قــد أرهقــوا أرسهــم رضبــًا وأملــًا وحبســًا،  وجتويعــًا، 
وقــل مــا شــئت مــن صنــوف العــذاب، وأنــواع 

ــة ؟ ــدم البين ــؤالء لع ــرتك ه ــل ي األذى، فه
ــة: )	0		هـــ،  ــن تيمي ــام اب ــيخ اإلس ــال ش ق
ج:		، ص: 			(رمحــه اهلل » الثالــث : أن يكــون 
املتهــم معروفــًا بالفجــور ، واإلجــرام ، وأن مثلــه يقــع 
ــه يف  ــل من ــاين ، وأوغ ــن الث ــد م ــذا أش ــام فه يف االهت
اآلثــام ، مثــل أن يكــون معروفــًا بالقــار ، والفواحــش 
ــو  ــال، ونح ــه م ــس ل ــال، ولي ــى إال بامل ــي ال تأت الت
ــة  ــت طائف ــذا قال ــة، وهل ــوث يف التهم ــذا ل ــك، فه ذل
مــن العلــاء: إن مثــل هــذا يمتهــن بالــرب يربــه 

ــال .. «. ــر بامل ــى يق ــايض حت ــويل والق ال
هــذه  اهلل–يف  القيم–رمحــه  ابــن  أفــاض  وقــد 
املســألة، مبينــًا داللتهــــا مــن نصــــوص الــرشع 
وأصولـــــه )ابــن القيــم، )ب. ت(، ص:		-		( 

أن  اهلل-وبــنَّ  الشــاطبي-رمحه  ذكرهــا  وكذلــك   ،

ــل  ــاع أه ــرش انق ــروف بال ــم املع ــب املته ــدة تعذي فائ
اإلجــرام عــن إجرامهم )الشــاطبي، 				هـــ، ج:	، 

 .)	9	 ص:
احلــّل الثالــث: حبــس املتهــم املجهــول احلــال 

ــا: ــه، أو عدمه ــد مــن إدانت حتــى يتأك
فــإذا رفــع عــى زوج قضيــة جتويــع زوجتــه حتــى 
أصاهبــا املــرض، أو التمثيــل هبــا، أو التمثيــل بالولــد، 
ــم  ــك، وكان املته ــر ذل ــارم، أو غ ــاب املح أو اغتص
مســتور احلــال، ال يعــرف بالــرش، كــا تتأكــد عدالتــه 
لــدى جمتمعــه، فاحلــّل الفقهــي يف هــذا مــا قالــه شــيخ 
ــاين مــن يكــون  ــة رمحــه اهلل: »والث ــن تيمي اإلســام اب
ــس  ــور، حيب ــر، وال فج ــرف ب ــال، ال يع ــول احل جمه
حتــى يكشــف عــن حالــه« )ابــن تيميــة، 	0		هـــ، 

ص:			(. ج:		، 
املعوق الثالث: تأخري اجللسات القضائية.

هــذا املعــوق يكثــر التذمــر منــه لــدى بعــض 
ضحايــا العنــف األرسي، مبديــن اســتياءهم مــن 
ــة، ونطــق احلكــم، ومــا  ــدء القضي ــن ب طــول املــدة ب

ــات. ــد اجللس ــر موع ــن تأخ ــا م بينه
ــون  ــد يك ــًا، وق ــر واقعي ــذا التذم ــون ه ــد يك وق
ــود  ــيء موج ــذا ال ــب أن ه ــن ال ري ــك، لك ــر ذل غ

ــة. يف اجلمل
 وللقضاء عليه طرق فقهية، رشعية أمهها: 

ــك  ــة؛ وذل ــدر الكفاي ــاة بق ــدد القض ــادة ع 1- زي
ألن تعيــن القضــاة فــرض عــى احلاكــم، وجيــب عليــه 
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ــاس؛ ألن  ــى الن ــا يكف ــدر م ــاة بق ــن القض ــن م أن يع
أمــر النــاس ال يســتقم بدونــه، فــكان تعيينهــم واجبــًا 
ــن قدامــة، 	0		هـــ،  عليهــم كاجلهــاد واإلمامــة )اب
ج:		،  				هـــ،  املــاوردي،  ؛  ص:			  ج:		، 
ص:		(، وجيــب عــى احلاكــم بعــث القضــاة يف 
األمصــار كــا فعــل رســول اهلل-ملسو هيلع هللا ىلص- ألنــه إن مل يفعــل 
ذلــك شــق عــى النــاس بســفرهم يطلبــون القضــاة .
2- إنشــاء حماكــم خاّصــة بــاألرسة، أو زيــادة عــدد 

ــة هبا. ــر اخلاص الدوائ
ــز  ــاألرسة هــذا أمــر جائ وإنشــاء حماكــم خاصــة ب
يف الرشيعــة اإلســامية، بنــاء عــى أن عمــوم التوليــة، 
وخصــوص التوليــة الصــادرة مــن احلاكــم أمــر 
اجتهــادي للحاكــم أن يزيــد فيــه وينقــص منــه بقــدر 
ما يــراه صاحلــًا مصلحــًا لألمـــــة، وليــــس أمــــــرًا 
ــون،  ــن فرح ــه )اب ــوز خاف ــًا ال جي ــًا  منصوص رشعي
ب. ت، ج:	، ص:		 ؛ ابــن قدامــة، 	0		هـ، ج:9، 

. ص:	0	( 
فللحاكــم أن يعــن بعــض القضــاة يف العمــل 
ــة تســمى حماكــم األرسة، أو يزيــد مــن  بمحاكــم معين
ــو  ــا ه ــك مم ــر ذل ــا، أو غ ــة هب ــر اخلاّص ــدد الدوائ ع
ــر  ــى النظ ــم ع ــم بقره ــص توليته ــب، وخي مناس
ــف  ــا العن ــًا، أو قضاي ــا األرسة عموم ــئون قضاي يف ش
ــم  ــون عدده األرسي عــى وجــه اخلصــوص، ويك

ــة.  ــاكل األرسي ــة املش ــع كثاف ــبًا م ــًا متناس كافي
ــة  ــالمي يف رسع ــاء اإلس ــدأ القض ــل بمب 3- العم
ــوق إىل  ــال احلق ــادرة بإيص ــة، واملب ــت يف اخلصوم الب

ــًا.   ــًا دقيق ــدأ تنظي ــذا املب ــم ه ــا، وتنظي أهله
ــه طريقــة  ــت علي ــدأ إســامي أصيــل دلَّ وهــذا مب
النبــي-ملسو هيلع هللا ىلص- يف القضــاء، فقــد كان يبــادر بإعطــاء كل 
ذي حــق حقــه، فقــد حكــم بــن اثنــن مــن الصحابة- 
ــة  ــرة يف جلس ــا يف رشاج احل ــا- ختاص رىض اهلل عنه
رقــم  ص:			،  البخــاري،  )صحيــح  قضائيــة 
احلديــث 9			 ، 0			 ؛ وصحيــح مســلم،ج:	، 
 ،  )				 احلديــث  رقــم  0			؛   ،			9 ص: 
وحكــم بــن اثنــن، أيضــًا ختاصــا يف ديــن يف جلســة 
ــاري، ص:			،  ــح البخ ــجد )صحي ــة يف املس قضائي
			 ؛ وصحيــح مســلم، ج:	، ص:	9		، رقــم 

احلديــث				(.
الراشــدون،  النهــج درج اخللفــاء  وعــى هــذا 
الصالــح،  الســلف  وقــت  يف  املســلمن  وقضــاة 
ــول  ــًا ألص ــر موافق ــة يعت ــاء اخلصوم ــادرة يف إهن واملب
ــع  ــه، ومن ــق إىل أهل ــال احل ــة يف إيص ــة العام الرشيع
اخلــاف،  فــرص  وتقليــل  ظلمــه،  مــن  الظــامل 
ــوة  ــى األخ ــى ع ــي تق ــجار الت ــباب الش ــع أس وقط
ــظ  ــق، وحف ــب احل ــال صاح ــدم إم ــامية، وع اإلس
ــرة  ــح الكث ــن املصال ــك م ــر ذل ــاء، وغ ــة القض هيب

ص:	0	(. عاشــور،		9	م،  )ابــن 

خاتــمة:
وتتضمن أهم النتائج والتوصيات التي توصلنا 

إليها من خال هذا البحث : 
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أوالً: أهم النتائج:
ــا أن  ــب لن ــارك يطي ــث املب ــذا البح ــام ه ويف خت
نســجل أبــرز أهــم النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا، 

ــى اآليت :  وه
الغـــراء . 	 اإلســـامية  الرشيعـــة  اهتمـــت 

ـــا  ـــًا، فأْولته ـــًا بالغ ـــة عامة-اهتام باألرسة-بصف
عنايـــة فائقـــة؛ حيـــث إهنـــا العـــاد األول 
ـــوي األول  ـــن الرتب ـــلم، واملحض ـــع املس للمجتم
ـــع  ـــع للمجتم ـــرد الناف ـــه الف ـــّرج من ـــذي يتخ ال
ـــزواج  ـــد ال ـــت بعق ـــا اهتم ـــه، ك ـــه ووطن ولنفس
ـــت  ـــه، وأرس ـــت حقوق ـــة-، وبّين ـــة خاص -بصف
القواعـــد اإلصاحيـــة ملـــا يعـــرض لـــه مـــن 

خلـــل ومشـــاكل. 
ـــو: » كل . 	 ـــف األرسي ه ـــح العن ـــد بمصطل ُيقص

ـــق  ـــر ح ـــل األرسة - بغ ـــرف داخ ـــلوك أو ت س
رشعـــي- ُيلحـــق أذًى ماديـــًا أو معنويـــًا بـــاألرسة 
ــة  ــاب لغـ ــك يف غيـ ــا، وذلـ ــد أفرادهـ أو بأحـ
ـــي«  ـــق رشع ـــر ح ـــا: »بغ ـــاء«. وقلن ـــوار البنّ احل
ليخـــرج احلقـــوق الرشعيـــة، كحـــق التأديـــب 
ـــا  ـــا، ف ـــة ونحومه ـــة، والقوام ـــه الرشعي بضوابط

يدخـــان يف مفهـــوم العنـــف األرسي. 
ــا يتعلـــق . 	 ــا: مـ للعنـــف األرسي أســـباب منهـ

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

ــف(.  العنـ
املتعلقـــة . 	 األرسي  العنـــف  أســـباب 

ـــم بالعنـــف(، مـــن أمههـــا: ضعـــف  باملعنِّف)القائ
ـــل  ـــة، والعوام ـــة اخلاطئ ـــي، والرتبي ـــوازع الدين ال
ــة  ــكات االقتصادية)كالبطالـ ــية، واملشـ النفسـ
والفقـــر والديـــون(، ومنهـــا االنحرافـــات 
األخاقيـــة، ووســـائل اإلعـــام املختلفـــة، 
وتدخـــل بعـــض األقارب...وغـــر ذلـــك.

ــف . 	 ــة باملعنَـّ ــف األرسي املتعلقـ ــباب العنـ أسـ
ـــاين،  ـــتهانة باجل ـــا: االس ـــن أمهه ـــة(، م )الضحي
وحماولـــة التقليـــل مـــن شـــأن اآلخريـــن، 
ــة  ــارشة الزوجيـ ــن املعـ ــة عـ ــاع الزوجـ وامتنـ
حـــن يطلبهـــا زوجهـــا، ومنهـــا أيضـــًا: رضـــا 
الضحيـــة بالعنـــف املـــارس ضدهـــا، وعـــدم 

ــره. ــا تغيـ حماولتهـ
ـــح- . 	 ـــه الصحي ـــف األرسي-بمفهوم ـــم العن حك

أنـــه حمـــّرم ظاهـــر التحريـــم يف الرشيعـــة 
ـــع  ـــاء، واملجام ـــى العل ـــك أفت ـــامية، ولذل اإلس
ــم  ــن الظلـ ــه مـ ــا فيـ ــه؛ ملـ ــة بتحريمـ العلميـ
واألذى وعـــدم الرمحـــة، واإلســـام مـــن 

ذلـــك بـــراء. 
ــع األرسة . 	 ــل مـ ــي يف التعامـ ــج الرشعـ املنهـ

ـــىملسو هيلع هللا ىلص:  ـــول املصطف ـــك يق ـــق؛ ولذل ـــو الرف ه
ـــزع  ـــا ن ـــه ، وم ـــق يف يشء إال زان ـــا كان الرف »م
مـــن يشء إال شـــانه«، وال ُيصـــار إىل الشـــدة إال 

عنـــد احلاجـــة بقدرهـــا فقـــط.
ـــرر . 	 ـــود بال ـــيئة تع ـــار س ـــف األرسي آث للعن

ــف، وعـــى  عـــى الشـــخص الظـــامل املعنِـّ
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ـــع،  ـــى األرسة، واملجتم ـــف، وع ـــوم املعنَّ املظل
ــة أم  ــار حمسوسـ ــذه اآلثـ ــت هـ ــواء كانـ سـ
ــس  ــة بالنفـ ــدام الثقـ ــة: كانعـ ــر حمسوسـ غـ
ــاب،  ــق واالكتئـ ــة والقلـ ــواء والعزلـ واالنطـ
والكســـور واجلـــروح واحلـــروق، وتفـــكك 

األرسة وتـــرشد األوالد ...إلـــخ. 
ـــامي . 9 ـــه اإلس ـــف األرسي يف الفق ـــاج العن لع

»غـــر  وقائيـــة  فقهيـــة  حلـــول  ُتوجـــد 
قضائيـــة«، وأخـــرى حلـــول قضائيـــة، فـــاألوىل: 
تتمثـــل يف نـــرش الوعـــي الدينـــي، وبـــث الفهـــم 
الصحيـــح لإلســـام مـــن خـــال التعريـــف 
املظلـــوم،  ونـــر  الرشعيـــة،  باحلقـــوق 
ــة:  ــن، والثانيـ ــن املتخاصمـ ــاح بـ واإلصـ
احللـــول القضائيـــة: فـــإن كان العنـــف بـــن 
الزوجـــن: فاحلـــل القضائـــي يتمثـــل يف 
ــف الظـــامل  اإلصـــاح بينهـــا، أو إلـــزام املعنِـّ
ــخ  ــع أو فسـ ــاة باخللـ ــاء املعانـ ــق، وإهنـ باحلـ
كان  إذا  دواعيه.أمـــا  حتققـــت  إذا  الـــزواج 
ـــد  ـــف الوال ـــن: كعن ـــر الزوج ـــن غ ـــف ب العن
ــه  ــف األخ ألخيـ ــس، كعنـ ــده أو العكـ لولـ
أو أختـــه أو العكـــس، فـــإن كان العنـــف 
ــه  ــه بدفعـ ــإن القـــايض يلزمـ منـــع حـــق؛ فـ

ملســـتحقه...إلخ.
ــا: تعـــر . 0	 ــّل القضائـــي معوقـــات منهـ للحـ

الوصـــول إىل القـــايض، وتعـــر إثبـــات 
ــر  ــادة، وتأخـ ــة املعتـ ــف األرسي بالبّينـ العنـ

اجللســـات القضائيـــة، وهلـــذه املعوقـــات 
ــا.   ــة هلـ ــول الازمـ احللـ

ثانيًا: أهم التوصيات:
يــويص الباحثــان بالعنايــة بقضيــة أســس . 	

اختيــار الزوجــن، وتبصــر اخلاطبــن بأحكام 
الــزواج الرشعيــة وتوعيتهــم بــا يتضمنــه 
وواجبــات،  حقــوق  مــن  الــزواج  عقــد 
ــزة،  ــة مرك ــال دورات تثقيفي ــن خ ــك م وذل
ــة اإلرشاف  ــمية املختص ــات الرس ــوىل اجله تت
عليهــا، وذلــك بعــد مرحلــة االختيــار وقبــل 
ــة والتثقيــف  إنشــاء عقــد الــزواج؛ ملــا للتوعي
مــن أمهيــة كبــرة يف انحســار ظاهــرة العنــف 

األرسي وتــايف وقوعــه.  
األرسة . 	 أفــراد  كل  الباحثــان  يــويص  كــا 

إىل احلــرص الشــديد عــى ضبــط النفــس، 
والســيطرة عــى نوبــات الغضــب واالندفاعيــة 
واإلفــراط يف العقوبــة إىل غــر ذلــك مــن 
ــف،  ــد العن ــي تول ــة، والت ــات العنيف املارس
ــف يف  ــم العن ــارس عليه ــن ُي ــاء الذي فاألبن
ــم  ــف بدوره ــذا العن ــّدرون ه ــر، ُيص الصغ
ــم  ــمل عنفه ــى يش ــم حت ــط هب ــا حيي إىل كل م

ــأرسه. ــع ب املجتم
العنايــة واالهتــام بموضــوع العنــف األرسي . 	

ــات  ــاث والدراس ــدد األبح ــق تع ــن طري ع
ــي  ــدوات الت ــارضات والن ــد املح ــه، وعق في
تشــخص الــداء وتصــف الــدواء؛ للحــّد مــن 
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ــف األرسي.  ــة والعن ــات األرسي اخلاف
ــا العنــف األرسي، مــن خــال . 	 رعايــة ضحاي

الرســمية  االجتاعيــة  الرعايــة  مؤسســات 
ــاء  ــية للنس ــة النفس ــيا الرعاي ــة، ال س واألهلي
ــة  ــز للرعاي ــاء مراك ــك بإنش ــال، وذل واألطف
واالستشــارات  العــاج  تقــدم  النفســية 
غــر  أدوار  الســتفحال  حتســبًا  للضحايــا؛ 
إجيابيــة هلــم يف املســتقبل، حتــى ال يســيئوا إىل 

أنفســهم وجمتمعهــم ووطنهــم. 
ونساء . 	 ألطفال  اجتاعي  تأمن  صندوق  إنشاء 

األرس املفككة لتأمن حياهتم، وحر أوالد تلك 
بتدريبهم  واالهتام  دراستهم،  ومتابعة  األرس، 
مهنيًا؛ لضان مستقبل كريم وعمل رشيف هلم 

بعيدًا عن الترشد واالنحراف.
تفعيــل دور مراكــز اإلرشــاد والتوعيــة يف . 	

األرسي. العنــف  عــاج 
العقوبات . 	 الترشيعية إىل إصدار  املجالس  دعوة 

العنف  يارس  من  بحق  والرادعة  الصارمة 
عدم  وقائية تضمن  قوانن  تسن  وأن  األرسي، 
تفي هذه الظاهرة، وقوانن رادعة للمتادين يف 

هذه اجلريمة.
يــويص الباحثــان برتشــيد التدخــل اإلعامــي . 	

ــام  ــدار نظ ــف األرسي، وإص ــا العن يف قضاي
ــق  ــل إال وف ــدم التدخ ــن بع ــزم اإلعامي يل
تتوحــد اجلهــود يف  املناســب، وأن  النظــام 

معاجلــة العنــف األرسي.

     هــذه أهــم التوصيــات وقد ســبقها أهــم النتائج: 
املســلمن  لنــا وجلميــع  نســأل اهلل-عــز وجــل- 
اإلخــاص يف القــول والعمــل، والتجــاوز عــن اخلطــأ 
والزلــل، وأن يتقبــل هــذا العمــل بقبــول حســن، وأن 
ــر  ــن ... وآخ ــوم الدي ــا ي ــا ولولدين ــرًا لن ــه زخ جيعل
دعوانــا أن احلمــد هلل رب العاملــن، وصــى اهلل وســلم 
وبــارك عــى نبينــا حممــد وعــى آلــه وصحبــه أمجعــن.

الشكر والتقدير:
م الباحثــان بجزيــل الشــكر والعرفــان لعــادة  يتقــدَّ
البحــث العلمــي يف جامعة احلــدود الشــالية -عرعر- 
لهــا باعتــاد ومتويــل  اململكــة العربيــة الســعودية؛ لتفضُّ
EAR-2016-  :ــم ــد رق ــي بالعق ــرشوع البحث ــذا امل ه

7-6-F-

املصادر واملراجع:
أواًل/املراجع العربية :

القرآن الكريم.
ــزري.  ــد اجل ــن حمم ــارك ب ــعادات املب ــو الس ــر، أب ــن األث اب
واألثــر.   احلديــث  غريــب  يف  النهايــة  )99		هـــ(. 

بــروت: املكتبــة العلميــة.
ابــن القّيــم، حممــد بــن أيب بكــر بــن أيــوب.)ب. ت(.  الطــرق 
احلكميــة يف السياســة الرشعيــة. القاهــرة: مطبعــة املــدين.
ــك.  ــد املل ــن عب ــف ب ــن خل ــي ب ــن ع ــو احلس ــال،  أب ــن بط اب
ــاري. ــح البخ ــى صحي ــال ع ــن بط )				هـــ(. رشح اب
ابــن تيميــة، تقــي الديــن أبــو العبــاس أمحــد بــن عبــد احلليــم. 
بــروت:  ط.	،  الكــرى.  الفتــاوى  )	0		هـــ(. 

دارالكتــب العلميــة.
ابــن تيميــة، تقــي الديــن أبــو العبــاس أمحــد بــن عبــد احلليــم. 
)				هـــ(. جممــوع الفتــاوى. جممــع  امللــك فهــد 
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ــف. ــف الرشي ــة املصح لطباع
ابــن جــزي، أبــو القاســم حممــد بــن أمحــد.)ب. ت(. القوانــن 

الفقهيــة. بــروت:  دار الفكــر.
ــة  ــد الرشيع ــر. )		9	م(. مقاص ــد الطاه ــور، حمم ــن عاش اب

ــية. ــة التونس ــس: الرشك ــامية. ط.	، تون اإلس
ابــن فــارس، أبــو احلســن أمحــد. )				هـــ(. مقاييــس اللغة. 

احتــاد الكتــاب العــريب.
ابــن فرحــون، أبــو الوفــا إبراهيــم بــن حممــد. )ب. ت(. تبــرة 
ــكام. ط.	،   ــج احل ــة ومناه ــول األقضي ــكام يف أص احل

ــة. بــروت: دار الكتــب العلمي
ابــن قدامــة، أبــو حممــد بــن أمحــد. )	0		هـــ(. املغنــي. ط.	، 

بــروت: دار الفكــر.
ــرم. )				هـــ(.  ــن مك ــد ب ــن حمم ــال الدي ــور، مج ــن منظ اب

ــادر. ــرب. ط.	، بــروت:  دار ص ــان الع لس
األزهــري، أبــو منصــور حممــد بــن أمحــد، )	00	م(. هتذيــب 

اللغــة. ط.	، بــروت: دار إحيــاء الــرتاث العــريب.
األلبــاين، حممــد نارص الديــن. )	0		هـــ(. سلســلة األحاديث 

الصحيحــة. ط.	،. بــروت: املكتب اإلســامي.
ــب  ــح الرتغي ــن. )ب. ت(. صحي ــارص الدي ــد ن ــاين، حمم األلب

ــارف. ــة املع ــاض: مكتب ــب. ط.	، الري والرتهي
ــح األدب  ــن. )				هـــ(. صحي ــد نارصالدي ــاين، حمم األلب

املفــرد. ط.	، دار الصديــق.
ــاعيل. )				هـــ(.   ــن إس ــد ب ــد اهلل حمم ــو عب ــاري، أب البخ

ــر. ــن كث ــروت: دار اب ــاري. ط.	، ب ــح البخ صحي
البغــوي، أبــو حممــد احلســن بــن مســعود. )				ه(. تفســر 

البغــوي )معــامل التنزيــل(. ط.	، دار طيبــة. 
ــنن  ــن عي.)				هـــ(. الس ــن ب ــن احلس ــد ب ــي، أمح البيهق

ــاز. ــة: دار الب ــرى، مك الك
)	9		هـــ(.  ســورة.  بــن  عيســى  بــن  حممــد  الرتمــذي، 
مــر:  ط.	،  الصحيــح(.  الرتمذي)اجلامــع  ســنن 

احللبــى.  البــايب  مصطفــى  مكتبةومطبعــة 
ــف:  ــة والعن ــر. )	99	م(. األرسة العربي ــى عم ــر، مصطف الت

ــة الفكــر العــريب،		)		(. ــة. جمل ماحظــات أولي
الثعالبــي، أبــو منصــور عبــد امللــك بــن حممــد  بــن إســاعيل. 
)0			هـــ( فقــه اللغــة وأرسار العربيــة. ط.	، بــروت: 

املكتبــة العريــة. 

اجلريــن، جريــن عــي. )				هـــ(. العنــف األرسي خــال 
ــاة. مؤسســة خالــد اخلريــة. مراحــل احلي

مجعــة، جمــدي حممــد. )		0	م(. العنــف ضــــد املـــــرأة بــن 
التــــجريم وآليــات املواجـــــهة يف الرشيعــة اإلســامية.  

ــة. ــة العربي ــرة: دار النهض القاه
ــع  ــم. )				هـــ(. بدائ ــن قّي ــر اب ــن أيب بك ــد ب ــة، حمم اجلوزي

ــاز. ــة الب ــة: مكتب ــد. ط.	، مك الفوائ
احلامــد، حممــد معجــب. )				هـــ(. التاســك األرسي. 

ط.	، مكتبــة الرشــد.
حســن، عبــاس.)ب. ت(.  النحــو الــوايف. ط.		، مــر: دار 

املعارف. 
احلضيــف، حممــد بــن عبــد الرمحــن. )				هـــ(. كيــف تؤثــر 

وســائل اإلعــام؟ ط.	، الريــاض: مكتبــة العبيــكان.
ــى  ــريش ع ــد اهلل . اخل ــن عب ــد ب ــد اهلل حمم ــو عب ــريش، أب اخل

ــر. ــل. بــروت:  دار الفك ــر خلي خمت
ــادر. )				هـــ(.  ــد الق ــن عب ــر ب ــن أيب بك ــد ب ــرازي، حمم ال

ــار. ــروت: دار املن ــاح. ب ــار الصح خمت
ــلم.  ــت املس ــن البي ــد تكوي ــرم. )				هـــ(. قواع ــا، أك رض

ــامية. ــرش اإلس ــع والن ــر: دار التوزي ط	. م
ــًا. ط.	،  ــًا وتقوي ــرم تكوين ــام. )		9	م(. املج ــيس، هبن رمس

ــارف. ــأة دار املع ــكندرية: منش اإلس
النــوع  يف  ت(.اإلنسان-دراســة  حممــد.)ب.  ريــاض، 
العربيــة. النهضــة  دار  بــروت:   ، ط.	  واحلضــارة-. 
الزركــي، بــدر الديــن حممــد بــن عبــد اهلل بــن هبــادر. 
ــه. ط.	،  ــول الفق ــط يف أص ــر املحي )				هـــ(. البح

العلميــة. الكتــب  بــروت: دار 
الزيلعــي، عبــد اهلل بــن يوســف أيب حممــد احلنفــي. )				هـ(. 
ــروت:  ــة. ط.	، ب ــث اهلدايــ ــة ألحادي ــب الرايـــ نص

ــان. مؤسســة الري
ــي.  ــم التميم ــو حات ــد أب ــن أمح ــان ب ــن حب ــد ب ــبتي، حمم الس
)				هـــ(. صحيــح ابــن حبــان برتتيــب ابــن بلبــان. 

ــالة. ــة الرس ــروت: مؤسس ط.	، ب
ســتور، أنتــوين. )		9	م(. العــدوان البــرشي. ط.	، القاهرة: 

اهليئــة العامــة املريــة للكتاب.
ــهل.  ــو س ــن أب ــد ب ــر حمم ــو بك ــن أب ــمس الدي ــي، ش الرخ

ــر. ــروت: دار الفك ــوط. ط.	، ب )				هـــ(. املبس
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الشــاطبي، أبــو إســحاق. )				هـــ(. االعتصــام. ط.	، 
الســعودية: دار ابــن عفــان.

الرشبينــي، حممــد بــن اخلطيــب. )				هـــ(. اإلقنــاع يف حــّل 
ألفــاظ أيب شــجاع. ط.	، بــروت: دار الفكــر.

ــاج إىل  ــى املحت ــن اخلطيــب.)ب. ت(. مغن ــي، حممــد ب الرشبين
معرفــة معانــى ألفــاظ املنهــاج. بــروت: دار الفكــر.

ــة. ط.	،  ــف واجلريم ــع. )	99	م(. العن ــل ودي ــكور، جلي ش
الــدار العربيــة للعلــوم.

ــل  ــد. )				هـــ(. ني ــن حمم ــي ب ــن ع ــد ب ــوكاين، حمم الش
األوطــار مــن أحاديــث ســيد األخيــار. ط.	، مــر: دار 

ــث.  احلدي
الشــيباين، أبــو عبــد اهلل أمحــد بــن حنبــل. )0			هـــ(. مســند 

اإلمــام أمحــد. ط.	، مؤسســة الرســالة.
الصبــان، أبــو العرفــان حممــد بــن عــي. )				هـــ(. حاشــية 
ــن مالــك.  ــة اب ــان عــى رشح األشــموين عــى ألفي الصب

ــة. ــب العلمي ــروت: دار الكت ط.	، ب
ــام.  ــة اإلس ــت رعاي ــة. )00		هـــ(. األرسة حت ــر، عطي صق

ــاح. ــة الصب ط.	، مؤسس
ــم.  ــو القاس ــن أب ــوب ب ــن أي ــد ب ــن أمح ــليان ب ــراين، س الط
ــة  ــل: مكتب ــر.ط.	، املوص ــم الكب )	0		هـــ(. املعج

ــم. ــوم واحلك العل
ــم.  ــو القاس ــن أب ــوب ب ــن أي ــد ب ــن أمح ــليان ب ــراين، س الط
ــن. ــرة: دار احلرم ــط. القاه ــم األوس )				هـــ(. املعج
الطــري، أبــو جعفــر حممــد بــن جريــر. )0			هـــ(. تفســر 

ــالة. ــة الرس ــري. ط.	، مؤسس الط
العنــف يف األرسة املريــة،  طريــف، شــوقي. )	00	م(. 
ــف يف  ــة للعن ــة واجلنائي ــاد االجتاعي ــر األبع ــن مؤمت م
املجتمــع املــري. املركــز القومــي للبحــوث االجتاعيــة 

ــة. واجلنائي
ــرأة  ــد امل ــف ض ــز. )0	0	م(. العن ــد العزي ــة عب ــر، عبل عام
اإلســامية.  الرشيعــة  يف  ملواجهتــه  املقــرر  واحلايــة 

القاهــرة: دار النهضــة العربيــة.
ــة. ط.	،  ــي، زيدان.)99		هـــ(. األرسة والطفول ــد الباق عب

ــة. ــة املري ــة النهض ــرة: مكتب القاه
العســقاين، أبــو الفضــل أمحــد بــن عــى بــن حممــد بــن حجــر. 

)9			هـــ(. فتــح البــاري رشح صحيــح البخاري.

العســقاين، أمحــد بن عــي بــن حجر.)0			هـــ(. بلــوغ املرام 
مــن أدلــة األحــكام. ط.	، القاهــرة: مكتبــة ابــن تيميــة.  

العســقاين، أمحــد بن عــي بــن حجر.)0			هـــ(. بلــوغ املرام 
مــن أدلــة األحــكام. ط.	، القاهــرة: مكتبــة ابــن تيميــة.

ــات.  ــائل اإلثب ــتجدات يف وس ــن. )009	م(. املس ــر، أيم العم
ــة. ــدار العثاني األردن: ال

ــوم  ــن مفه ــة ب ــواض. )	00	م(. العاق ــد ع ــض، حمم عوي
ــم.  ــال الص ــدى األطف ــدواين ل ــلوك الع ــذات والس ال
)رســالة ماجســتر غــر منشــورة(، أكاديميــة نايــف 
ــعودية. ــة الس ــة العربي ــاض: اململك ــة، الري ــوم األمني للعل
ــاع.  ــم االجت ــوس عل ــف. )	99	م(. قام ــد عاط ــث، حمم غي

ــة. ــدار اجلامعي ــكندرية: ال ط.	، االس
ــاح  ــي. )990	م(. املصب ــن ع ــد ب ــن حمم ــد ب ــي، أمح الفيوم

ــان. ــة لبن ــروت: مكتب ــر. ط.	، ب املن
األنصــاري.  أمحــد  بــن  حممــد  اهلل  عبــد  أبــو  القرطبــي، 
)	0		هـــ(. تفســر القرطبي)اجلامع ألحــكام القرآن(. 

ط.	، بــروت: دار الكتــب العلميــة.
ــاء.  ــة الفقه ــم لغ ــد رواس. )	0		هـــ(. معج ــي، حمم قلعج

ط.	، الريــاض: دار النفائــس.
ــو  ــام الفيدي ــلمة أم ــروان. )		9	م(. األرسة املس ــك، م كج

ــة. ــب الطيب ــرة: دار الكت ــون. ط.	، القاه والتلفزي
حبيــب.  بــن  حممــد  بــن  عــي  احلســن  أبــو  املــاوردي،   
)	0		هـــ(. األحــكام الســلطانية والواليــات الدينيــة. 

العلميــة. الكتــب  بــروت:  دار  ط.	،  
حبيــب.  بــن  حممــد  بــن  عــي  احلســن  أبــو  املــاوردي، 
دار  بــروت:  ط.	،  الكبــر.  احلــاوي  )				هـــ(. 

العلميــة. الكتــب 
خملــوف، حســنن حممــد، )				هـــ(. كلــات القــرآن: تفســر 

وبيــان. بــروت: دار ابــن حــزم.
مكــي، رجــاء؛ وعجــم، ســامي.)9			هـ(. إشــكالية العنف: 
العنــف املــرشع واملــدان. ط.	، بــروت:  املؤسســة 

ــرش. ــات والن ــة للدراس اجلامعي
املنــاوي، عبــد الــرؤوف. )				هـــ(. فيــض القديــر. مــر: 

ــة الكــرى.  ــة التجاري املكتب
ــات  ــى مه ــف ع ــرؤوف. )ب. ت(. التوقي ــد ال ــاوي، عب املن

ــارص.  ــر املع ــروت: دار الفك ــف. ط.	، ب التعاري
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القــوي.  عبــد  بــن  العظيــم  عبــد  حممــد  أبــو  املنــذري، 
احلديــث  مــن  والرتهيــب  الرتغيــب  )				هـــ(. 
العلميــة. الكتــب  دار  بــروت:  ط.	،   الرشيــف. 
شــعيب.  بــن  أمحــد  الرمحــن  عبــد  أبــو  النســائي، 
)	0		هـــ(. ســنن النســائي. ط	. حلــب: مكتــب 

. مية ســا إل تا عا ملطبو ا
النــووي،  أبــو زكريــا حميــي الديــن حييــى بــن رشف. )املتــوىف: 
			هـــ (.  املنهــاج رشح صحيــح مســلم بــن احلجــاج. 

ط.	، بــروت: دار إحيــاء الــرتاث العــريب. 
ــن. )	9		هـــ(.  ــن رشف الدي ــي ب ــا حي ــو زكري ــووي، أب الن

ــاج رشح ــووي عــى صحيــح مســلم )املنه رشح الن
ــري. )				هـــ(.  ــاج القش ــن احلج ــلم ب ــابوري، مس النيس
ــة.  ــب العربي ــاء الكت ــلم. ط.	، دار إحي ــح مس صحي

ــع  ــر. )				ه(. جمم ــن أيب بك ــي ب ــن ع ــور الدي ــي، ن اهليثم
ــر. ــروت: دار الفك ــد. ب ــع الفوائ ــد ومنب الزوائ

ــاض. )9			هـــ(.  ــن عي ــى ب ــن موس ــاض ب ــي، عي  اليحصب
ــاء. ــلم. ط.	، دار الوف ــد مس ــم بفوائ ــال املعل إك
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االستجابُة الجمالّيُة في نقِد الّسيرِة الذاتّيِة الّسعوديِّة:
جماليات تلقي الصورة الّسرديّة

مريم إبراهيم غبان )*(
جامعة الملك عبدالعزيز

)قدم للنشر يف 1439/9/28هـ، وقبل للنشر يف 18 /1440/3هـ(

ـــة  ـــي زاوي ـــارئ، وه ـــص والق ـــن الن ـــة ب ـــة العالق ـــعودية، ملقارب ـــِة الس ـــرِة الذاتّي ـــد الّس ـــِة يف نق ـــتجابة اجلاملّي ـــتوى االس ـــِة مس ـــُة إىل معاين ـــذه الدراس ـــعى ه ـــث: تس ـــص البح  ملخ
ـــة.  ـــرة الذاتي ـــل الس ـــة إىل حق ـــل الرواي ـــن حق ـــة( م ـــورة الّسدّي ـــاث )الّص ـــل أبح ـــَة نق ـــرُض إمكاني ـــا تف ـــة ألهن ـــة مهم بحثّي

ـــم أنَّ  ـــه – جزئًيا-بحك ـــت ل ـــس أو تعرض ـــوع رئي ـــة، كموض ـــورة الّسديَّ ـــت الص ـــي تناول ـــاث الت ـــتجالء األبح ـــه اس ـــدًدا، هدف ـــاًرا حم ـــها إط ـــُة لنفس ـــْت الدراس ـــد وضع     وق
ـــورة  ـــة للص ـــة النقديَّ ـــص املعاجل ـــُب فح ـــُة تتطل ـــذه الدراس ـــْت ه ـــذا كان ـــة، ل ـــاِهد السدي ـــع املش ـــة م ـــخصيات املتفاعل ـــياء والش ـــكان واألش ـــكيل امل ـــة أداُة تش ـــورة الّسدي الص
ـــا  ـــى م ـــاء ع ـــم بن ـــار ت ـــذا االختي ـــعودّية. ه ـــة الس ـــرة الذاتّي ـــع يف الس ـــورة املجتم ـــث بص ـــكان، والثال ـــورة امل ـــاين: بص ـــرأة، والث ـــورة امل ـــق بص ـــارات؛ األول: يتعل ـــة مس يف ثالث
ـــوم  ـــط مفه ـــُق بضب ـــدٍة تتعل ـــاٍت ع ـــُن جه ـــد تتضم ـــد النق ـــة يف نق ـــم مقارب ـــعودية، لتقدي ـــة الس ـــرة الذاتي ـــورة يف أدب الس ـــق بالص ـــاث تتعل ـــن أبح ـــُة م ـــه الدراس ـــرْت علي توف

ـــا.  ـــة يف تلقيه ـــات املتحكم ـــات واملرجعي ـــات واجلاملي ـــن اآللي ـــف ع ـــا، والكش ـــة، ووظائفه دي ـــورة السَّ الص

دية، صورة املرأة، صورة املكان، االستجابة اجلاملّية، مجالّية التلقي، السرة الذاتية. كلامت مفتاحية: الصورة السَّ
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مقدمة 
الذاتّيــِة  الّســرِة  يف  النقــديُّ  التأليــُف  ــق  َحقَّ
ــاعها  ــا، أدى إىل اتس ي ــا ونوعًّ ــا كميًّ ــعودّيِة تقدًم الّس
ــة  ــق بزاوي ــا يتعل ــا م ــراِف منه ــِة األط ــا ُمرامي لقضاي
معرفّيــة ببليوغرافيــة هتتــم برصــد نتــاج الســرة الذاتية 
إبداًعــا ونقــًدا )احليــدري، 2008م( وبعضهــا ســلك 
ــة  ــرة الذاتي ــور الس ــأة وتط ــع نش ــا يتتب ــلًكا تارخييًّ مس
اعتنــى  وبعضهــا  الّســعودّية،  العربيــة  اململكــة  يف 
ــه  ــاِب وتوجهات ــاليِب اخلط ــّسِد، وأس ــاِت ال بمكون
ــٍة  ــْن معاجل ــٌث ِم ــو بح ــب ال خيل ــِة، ويف الغال الفكرّي
ــا  ــع كتاباهت ــة ودواف ــرة الذاتي ــوم الس ــٍة ملفه منهجّي

ــة.  ــيام الرواي ــرى ال س ــاس األخ ــا باألجن وعالقته
ــِة  ــاِت النقدّي ــن الكتاب ــم م ــذا الك ــر إىل ه   وبالنظ
وقضايــا  والتطــور،  والنشــأة  باملنهــج  املتصلــة 
األجنــاس، وبمقارنتهــا بــام حققتــه أبحــاُث الصــورِة 
يف النقــد الروائــّي. نــدرُك أنَّ نقــَد الّســرِة الذاتّيــِة أقــُل 
ــِة،  ــورِة الّسدّي ــد الص ــاال بنق ــِة اتص ــاِت النقدّي الكتاب
لــذا فــإّن مــا يقّدمــه هــذا البحــث يشــكل إضافــة ذات 
ــد إىل  ــد النق ــاث نق ــه أبح ــه يوجِّ ــه؛ ألّن ــة يف جمال قيم
النواحــي اجلامليــة يف نقــد الســرة الذاتيــة، خالًفــا ملــا 

هــو ســائد.
يمكــن اإلشــارة إىل أبــرِز الدراســاِت النقدّيــِة التــي 
اعتنــْت بنقــِد الّصــورِة الّسدّيــِة يف الســرة الذاتيــة فيــام 

: ييل
ــة . 	 ــرة الذاتي ــي ) الس ــة احلكم ــة عائش دراس

عنــد أدبــاء اململكــة العربيــة الســعودية(، 

جيــًدا  اســتقصاًء  الّدراســُة  قّدمــْت  فقــد 
ــى  ــها ع ــة وانعكاس ــة االجتامعّي ــاد البيئ ألبع
حيــاة الُكّتــاب، موظفــًة مصطلــح الصــورة يف 
أكثــر ِمــْن مبحــٍث لعــّل أبرزهــا ) صــور احلياة 
ــة  ــع، عالق ــادات املجتم ــم وع ــارة، قي يف احل
ــُر  ــابقة تش ــن الّس ــرأة(، والعناوي ــل بامل الرج
ــة . ــدى الدراس ــورة ل ــوم الص ــاع مفه إىل اتس

دراســة بســمة القثامــي ) املــرأة يف الســرة . 2
الذاتيــة الســعودية(، رصــدْت الّدراســُة جُممــَل 
خصائــِص مكونــات صــورة املــرأة يف الســرة 
الذاتيــة الســعودية مــن جهــة عالقتهــا بالزمان 
تأثرهــا يف  والشــخصية، ومــدى  واملــكان 
مســرة حيــاة الكاتــب. وقــد أشــارْت الباحثــُة 
يف املقدمــة أنَّ الدراســَة ُمتخصصــٌة يف نقــد 
ــوَم يف  ــْن املفه ــا ملْ ُتضِم ــرأة إال أهّن ــورة امل ص
ــٍق  ــّي دقي ــر علم ــه بتنظ ــْد ل ــوان، وملْ ُتَِه العن
ُيــدُد مفهــوَم الصــورِة وأبعاِدهــا وفــق مــا تــّم 

ــة. ــه يف الدراس تناول
ــرة . 	 ــية الس ــمري )أجناس ــّزاع الش ــة ج دراس

الذاتيــة الســعودية(، هــذه الّدراســُة تعــدُّ 
ــِة  ــرِة الذاتّي ــِد الّس ــاِل نق ــدًة يف جم ــًة جي إضاف
ة؛ ألهّنــا قّدمــْت دراســًة متوازنــًة  الّســعوديِّ
ألغلــب اجلوانــب املتعلقــة بنقــد الســرة، 
مــن جهــات عــدة، تارخيّيــة، اجتامعّيــة، فنّيــة، 
ــي  ــة، الت ــة احلديث ــبات النقدّي ــًة املكتس ُموظف
ظهــرْت يف النقــد الروائــّي. منهــا – عى ســبيل 
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ــات  ــل مكون ــات، حتلي ــة العتب ــال - دراس املث
ــات  ــاب، آلي ــف اخلط ــة وظائ ــّسد، دراس ال

ــة.  ــة واملوضوعي ــاده اجلاملي ــاص وأبع التن
الّســـرة . 	  ( احليـــدرّي  اهلل  عبـــد  دراســـة 

الذاتيـــة يف األدب الّســـعودّي(، وهـــي ِمـــْن 
أوِل الدراســـاِت التـــي تصـــدرْت ملوضـــوع 
ـــن  ـــث ع ـــتفيضًة يف احلدي ـــة ُمس ـــرة الذاتّي الّس
ـــور،  ـــأة والتط ـــل النش ـــرة، وعوام ـــوم الّس مفه
واخلصائـــص الفنيـــة، كـــام قّدمـــْت فصـــال 
خاًصـــا عـــن صـــورة املـــكان، هـــو إضافـــٌة 
مميـــزٌة اعتمـــدْت هـــذه الدراســـة عليهـــا 
ــورة  ــي الّصـ ــة تلقـ ــن مجالّيـ ــف عـ يف الكشـ

ــعودّيِة. ــِة الّسـ ــرِة الذاتّيـ ــة يف السـ الّسدّيـ
ــْن  ــزة َع ــة موج ــة ملح ــرُض بمثاب ــذا الع   كان ه
أبــرِز اجلهــوِد النقدّيــِة التــي تطرقــْت لنقــد الصــورة يف 
الّســرِة الذاتّيــِة، حُمّققــًة بذلــك نقلــًة نوعّيــًة، وإضافــة 
ــص  ــال فح ــل يف جم ــث والتحلي ــرة بالبح ــة جدي نقدّي
نوعّيــة االســتجابِة اجلاملّيــة ألبحــاِث الصــورِة يف 

ــِة.  ــرِة الذاتّي الّس
ــا يف ســياِق نقــِد النقــِد، فــال نــكاُد نقــُف  وأمَّ
عــى دراســة متخصصــة يف هــذا املجــال، مــع ظهــور 
بعــض  لــدى  املوضــوع  يف  ُمتخصصــٍة  دراســاٍت 
الباحثــن الســعودين، كــام نجــد يف نقــد كتــاب األيــام 
لطــه حســن وهــي دراســة قّدَمتهــا الباحثــُة منــال آل 
ــن يف  ــه حس ــام لط ــاب األي ــي كت ــوان )تلق ــد بعن فهي
ــاِت  ــى مجالي ــُة ع ــزْت الكاتب ــه رك ــريب( وفي ــد الع النق

ــاِره. ــِق انتظ ــي وأف ــذا التلق ه
ــة  ــث، والقيم ــذا البح ــُة ه ــُر أمهي ــا تظه ــن هن م
البحثّيــة التــي يضيفهــا مــن عــدة زوايــا، لعــّل أبرزهــا 
توجيــه األنظــار النقديــة إىل مجاليــات التلقي يف الّســرة 
ــة، خاصــًة وأن أغلــب األبحــاث التــي ُقّدمــْت  الذاتّي
يف نقــد الســرة ركــزْت عــى قضايــا النشــأة والتطــور، 

ــة. ــة بالرواي ــرة الذاتي ــة الس وعالق
 ومــن اإلنصــاف اإلشــارة إىل دراســة )صالــح 
الــذات:  )كتابــة  بـــ  املعنونــة  		20م(  الغامــدي، 
خصصــْت  ألهنــا  الذاتيــة(،  الســرة  يف  دراســات 
فصــال مســتقال لقضايــا نقــد النقــد يف الســرة الذاتيــة 
الســعودية، مشــرًة يف إملاحــٍة رسيعــٍة إىل مناهــج النقــد 
يف الســرة الذاتيــة، وأبعــاده التنظرّيــة، إال أهنــا مل 
تتطــرق ملوضــوع الصــورة السديــة يف الســرة الذاتية. 
ــذي  ــى ال ــا إىل أّن امَلنْح ــارة هن ــم اإلش ــْن امُله وِم
ســلكته دراســتنا، جــاء بنــاًء عــى اْســتقراٍء تــاٍم، 
ــرة  ــد يف الس ــد النق ــات نق ــٍق ملوضوع ــٍل دقي وحتلي
ــع  ــن وض ــا م نه ــذي مكَّ ــر ال ــعودية، األم ــة الس الذاتي
ــم صياغــة  ــق للمنجــز النقــدّي، ومــن ث تصنيــف دقي
فرضيــة حمــددة، ُرســمْت حدودهــا مــن خــالل ســؤال 
مركــزّي يــدور حــول مجاليــة تلقــي الصــورة السديــة 
يف نقــد الســرة الذاتيــة الســعودية، لبيان مــدى احلاجة 
إىل دراســة املوضــوع وأمهيتــه يف تطويــر وتوســيع 
قضايــا النقــد، باإلضافــة إىل حداثتــه وقلــة الدراســات 
ــْن أبحــاٍث تتنــاوُل  ــّدم ِم امُلنجــزة فيــه قياًســا إىل مــا ُق
جهــود النقــد والتأريــخ لنشــأة وتطــور الســرة الذاتيــة 
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ــا  ــث يف القضاي ــك البح ــعودّي، وكذل يف األدب الس
األجناســية املتعلقــة باملوضــوع نفســه، وإشــكالية 
ــن يف  ــم الباحث ــتفاض معظ ــي اس ــذات الت ــة ال كتاب

ــد. ــا يف النق ــاد تناوهل ــب وأبع ــن جوان ــف ع الكش
ومــع أّن جدلّيــَة )احلقيقــة واخليال( مــن امُلْرتكزات 
األساســّية لدراســة الصــورة السديــة، إال أن تداوهلــا 
ــذي  ــاق ال ــا بامليث ــّل مرهوًن ــة ظ ــرة الذاتي ــد الس يف نق
تبنــى عليــه مــن جهــة )الواقعيــة والصــدق( أي مــدى 

التطابــق بــن لغــة الــسد وموضوعهــا. 
ــارشْت  ــي ب ــِة اآلراِء الت ــْن طبيع ــِر َع ــِض النظ وبغ
هــذه الزاويــة، وإىل أي مــدى تباينــت أو تقاربــت 
ــزام كاتــب  ــام بينهــا مــن جهــة القــول بــرورة الت في
الســرة املصداقّيــة التامــة، أو القــول بــأنَّ التعبــَر 
ــا  ــرد تاًم ــُن أن تتج ــٌة ال يمك ــٌة أدبّي ــذات كتاب ــن ال ع
ــال، وأنَّ املســألَة نســبيٌة مــن كاتــب آلخــر،  عــن اخلي
ــدق  ــب الص ــيَّ إىل جان ــدَق الواقع ــُب الص ــذا تتطل ل
الفنــّي«)آل مرّيــع، 		20م، ص:	2	( إال أن هــذا 
املســتوى مــن التعبــر ال يتوفــر إال مــع كتابــة أصيلــة 
ــا  ــاة وتثيله ــع احلي ــة وقائ ــُد صياغ ــة ُتِعي ــة واعّي وثقاف

ــة. ــق اللغ ــن طري ع
ــرِة  ــب الّس ــل كات ــا ُيؤه ــمِة م ــذِه الّس ــّل يف ه ولع
الذاتّيــِة للتعبــر عــن رؤيتــه للعــامل ِمــْن َمنْظــوٍر 
شــمويّل يتجــاوُز النظــرَة الذاتيــَة الضّيقــة إىل ُبْعــٍد 
إنســايّن ُشــُمويّل يعــر عــن املشــاعر اإلنســانية كاحلــّب 
ــس  ــانية تعك ــا إنس ــي قضاي ــوف، وه ــوع واخل واجل

ــاة. ــه للحي ــان وتصورات ــرة اإلنس نظ

   وقــد أشــاد النقــاُد بعــدٍد ِمــْن الســر ملــا توفــرت 
عليــه مــن أصالــة وتيــز، وملــا اتســمْت بــه مــن روٍح 
شــعرّيٍة قوّيــٍة وقــدرٍة تأملّيــٍة، تغــوُص يف أعــامِق 
الظواهــِر النفســّيِة واحلــاالت الوجدانيــة ُمتقصّيــة أدق 
التفاصيــل بأســلوٍب ســلٍس رصــٍن، وحــٍس ُمرهــٍف 
ــاة  ــون واحلي ــوره للك ــب وتص ــة الكات ــس رؤي يعك
ــدالالِت  ــحون بال ــايّل مش ــر مج ــه، يف تصوي ــن حول م
ــي،  ــازي القصيب ــرة غ ــر س ــذه الس ــن ه ــة؛ م الفكرّي
		20م،  )الزهــراين،  والســباعي  ضيــاء،  وعزيــز 
ــات  ــص إمكاني ــال لفح ــح املج ــذا يفس ص: 	2( ه
ــس  ــا التجني ــن قضاي ــًدا ع ــوّي بعي ــاول احلي ــذا التن ه
والســؤال عــن كتابــة الــذات، إىل قضايــا أكثــر عمًقــا 

ــل. ــسد والتخيي ــاليب ال ــُل بأس تتص
البحــث  هــذا  مهمــُة  جــاءْت  هنــا  وِمــْن 
الســتجواب الفكــر النقــدّي يف جمــال بالغــة الصــورة 
ــة يف  ــم مقارب ــأنه تقدي ــن ش ــذي م ــر ال ــة، األم الّسدّي
ــرة  ــة الس ــا إىل معاجل ــامم هب ــب االهت ــد يذه ــد النق نق
الذاتيــة يف زاويــة حمــددة، ترتبــُط بالقضايــا املطروحــة 
ــة.  ــورة السدي ــة للص ــتجابة اجلاملّي ــياق االس يف س

هــذا املنحــى يف التنــاول يدفــع الدراســة إىل موقــع 
متوســط بــن النقــد ونقــد النقــد بحيــث يمكــن إمجــال 

أهدافهــا فيــام يــيل:
ــتمولوجية، . 	 ــة واإلبس ــود التنظرّي ــم اجله تقيي

بالركيــز عــى اجلانــب العلمــّي والنظــرّي 
للجهــود النقدّيــة مــن خــالل فحــص املفاهيــم 

ــد. ــد النق ــد ونق ــة يف النق املتداول
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تقديــم قــراءة حتليلّيــة لنقــد النقــد، تقــُف عــى . 2
ــن  ــد، وم ــص والناق ــن الن ــة ب ــة العالق طبيع
خالهلــا نقــف عــى توجهــاِت الناقــِد وآليــاِت 

ــِة. القــراءِة النقدّي
ــاد 	.  ــُف األبع ــة، تكش ــتجابة مجالي ــق اس  حتقي

ــة،  ــرة الذاتي ــة يف الس ــورة الّسدّي ــة للص الفنّي
فيهــا  الدراســُة   تتوخــى  إضافــة  وهــي 
ــث  ــى البح ــن منح ــروج ع ــن اخل ــذر م احل

واختصاصــه يف جمــال نقــد النقــد.

االســتجابة اجلامليــة: تلقــي الصــورة الرسديــة 
مدخــل تنظــرّي ودراســة تطبيقّيــة .

أ- نظريــة االســتجابة اجلاملّيــة يف ضــوء تلقــي 
الصــورة الرسدّيــة :

بمراجعـــة تعريفـــات االســـتجابة اجلاملّيـــة لـــدى 
ـــن  ـــة م ـــر بجمل ـــا تتأث ـــد أهن ـــن، نج ـــن الباحث ـــدد م ع
ـــيكولوجية  ـــة س ـــكل حال ـــب تش ـــرات، ويف الغال املؤث
ـــة،  ـــة للدراس ـــددة قابل ـــص حم ـــز وخصائ ـــع ممي ـــا طاب هل
ـــم  ـــث، ومل يس ـــد البح ـــزال قي ـــا ال ي ـــن موضوعه لك
ــات أو  ــل لإلثبـ ــا قابـ ــرق فيهـ ــا طـ ــد، وكل مـ بعـ
الدحـــض، ألهنـــا تعـــر عـــن وجهـــاِت نظـــٍر قـــد 
ـــرَز  ـــّل أب ـــارض. ولع ـــد التع ـــف إىل ح ـــق أو ختتل تتف
مـــا يركـــز عليـــه املتخصصـــون البعـــد الوجـــدايّن؛ 
ــو  ــة؛ فهـ ــتجابة اجلامليـ ــر يف االسـ ــو املؤثـ ــه هـ ألنـ
يتضمـــن القّيـــم الشـــخصية، واالجتاهـــات وامليـــول 
ــك  ــخصية، وكّل ذلـ ــص الشـ ــع، وخصائـ والدوافـ

ــة  ــة اجلامليـ ــكيل اخللفيـ ــارًزا يف تشـ ــُب دوًرا بـ يلعـ
التـــي يعـــر بموجبهـــا القـــارئ عـــن تلقـــي نـــص 

ـــا. م
ــرز  ــد أب ــوُف عن ــا الوق ــا ســبق يســُن بن ــا مل    وفًق
التامــة  اجلامليــة، لإلحاطــة  تعريفــات االســتجابة 
ــع  ــل م ــة للتعام ــددات الالزم ــوم واملح ــدود املفه بح

ــدوده.   ــص يف ح الن
االســتجابة   )7	 ص:  975	م،  )ريــد،  عــّرف 
اجلامليــة بأهنــا: »اســتعداد لإلحســاس باكتــامل حادثــة 
مــا يف خرتنــا باعتبارهــا صحيحــة ومناســبة، فتشــكل 
مــا أطلــق عليــه اســم العامــل اجلــاميل يف اإلدراك 
احلــي«. وهــذا يقتــي أهنــا ســلوك يمتــد يف معظــم 
ــكل  ــامل بش ــنا باجل ــس يف إحساس ــتجاباتنا وينعك اس
ملحــوظ يــؤدي إىل تقبــل موضــوع اجلــامل أو رفضــه، 
مــن خــالل مــا ُيثــار فينــا مــن أحاســيس عديــدة مثــل 

ــخ ــوة، واملتعة...إل ــسور، والنش ــاس بال اإلحس
ــة  ــا: جترب ــا بأهن ــتولنيتز، 	98	م( فيعرفه ــا )س أم
ــب  ــه فحس ــه لذات ــتمتع ب ــا ونس ــا موضوًع ــل فيه نقب
فــال نســتخدمه أداة ألغــراض علمّيــة، وال نســعى إىل 
اســتخالص معرفــة منــه وال هنتــم بنتائجــه مــن حيــث 
ــام  ــتولنيتز، 	98	م، ص:577(. ك ــر )س ــر وال اخل
عّرفهــا )عبــد املجيــد، 	200م( بأهنــا: عمليــة مركبــة 
ــارات بــن  تشــتمل عــى مقارنــات، ومميــزات، واختب
ــن  ــا م ــر عنه ــم التعب ــة، يت ــة املتاح ــل اجلاملي البدائ
خــالل تعبــرات لفظيــة أو اختبــارات ســلوكية معينــة 
)عبــد املجيــد، 	200م،ص: 72(. وهــي عنــد )أمحد، 
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ــم إدراك املتلقــي للجــامل  2008م( القــدرة عــى تنظي
داخــل ُأُطــر اســتطيقية يملهــا املتلقــي يف جمالــه 
النفــي، وهلــذا فهــو يــرى أن االســتجابة للجــامل يف 
ــد،  ــو )أمح ــة للنم ــخص، وقابل ــة يف كل ش ــن كامن الف

.)	99 ص:  2008م، 
م ِمــْن تعريفــاٍت يمكننــا فهــم االســتجابة   ممــا تَقــدَّ
القــارئ  بــن  العالقــة  فعاليــات  اجلامليــة ضمــن 
والنــص؛ ألّن دراســَة النــص األديّب مــن زاويــة مجاليــة 
تتعلــق بالصــورة الّسدّيــة يتطلــُب الركيــز عــى 
ــل  ــراءة ويتجاه ــة الق ــدرك يف عملي ــذي ي ــر ال التأث

ــف. املؤل
   مــن زاويــة تنظرّيــة أخــرى جــرى تعريــُف 
ــا عــى أهنــا »نقــل معطيــات  ــة عموًم الصــورة الّسدّي
ــار، 	99	م،  ــة« )أنق ــطة اللغ ــي بواس ــع اخلارج الواق
روابــط  هلــا  السديــة  الصــورة  لكــن   )		 ص: 
ذهنيــة متداولــة يف الفلســفة وعلــم النفــس، وروابــط 
ــام أن  ــطورة.  ك ــز واألس ــط بالرم ــرى ترتب ــة أخ داللّي
ــا  ــق فنيته ــه تتحق ــّي ففي ــل البالغ ــة باحلق ــا عالق هل
باملفهــوم الشــامل للصــورة اللغوّيــة، وهــذا ممــا 
ــر  ــا. أي بالنظ ــلويب هب ــث األس ــق البح ــي تعمي يقت
إىل وظائفهــا التعبرّيــة، وموضوعاهتــا وروافدهــا، 
ــس  ــدى كل جن ــا ل ــا، ودالالهت ــا، وأنواعه وعنارصه
ــّي  ــا البالغ ــورَة بمفهومه ــُد الص ــا ال نقص أديب، ألنن
الضيــق، بــل بمفهــوٍم شــامٍل ِمــْن حيــُث هــي صــورة 
ــة إبداعيــة وإنســانية تتشــكُل يف باطــن  الــسد،  ختييلّي
ــكل  ــي تش ــاِت الت ــْن املكون ــٍة ِم ــع جمموع ــُل م وتتفاع

ــة.  ــة الّسدي احلَْبك
      ومــع كثــرة األبحــاث يف بالغة الصــورة الروائّية 
ــًة  ــا كافي ــذي جيعله ــر ال ــا، األم ــعودّية خصوًص الس
لتتبــوأ مكاًنــا مناســًبا يف ميــدان نقــد النقــد األديّب، ومــا 
ــّدم مــن أبحــاٍث يف هــذا امليــدان، مناســٌب إلجــراء  ُق
ــاث  ــج أبح ــة نتائ ــص إىل مللم ــة، خَتل ــة فاحص دراس
ــث  ــذا البح ــاق ه ــورة. إال أّن نط ــْت الص ــرة تناول كث
ــا  ــورة يف نوعه ــن الص ــِث ع ــَص احلدي ــُب ختصي يتطل
الــسدّي، املحــدد بالســرة الذاتيــة، فــام الــذي يميــزه 

ــة األخــرى؟ ــاول يف املجــاالت الرسدي عــن التن
ــرسد  ــزة ل ــص املمي ــورُة باخلصائ ــُر الص ــل تتأث وه

ــة؟ ــرة الذاتّي الّس
ــُة حدودهــا العامــة،  ــّم تســتقي الصــورُة الرّسدي  ِم
ومــا املعطيــاُت املعرفيــُة واألدواُت النقدّيــُة التــي حتــدد 

إطــار تناوهلــا يف الســرة الذاتيــة؟
ــُة  ــْت معاين ــاؤالت ت ــذه التس ــن ه ــة ع     لإلجاب
ــة التــي بــارشت املوضــوع، ضمــن  الدراســات النقدّي
ــكلْت  ــي ش ــة الت ــة واجلزئي ــور الكلي ــن الص ــبكة م ش
انطباًعــا عــن طبيعــة الصــورة السديــة يف جنــس 
الســرة الذاتيــة، اعتــامًدا عــى ُمْرتكــزاٍت نقدّيــٍة 
ــة يف  ــه اخلاص ــٍث بطريقت ــل كلُّ باح ــد عم ــددٍة؛ فق حُم
التنــاول والطــرح والتريــح واالســتنتاج، وفهــم 
األبعــاد النفســّية واالجتامعّيــة ملوضــوع الصــورة تبًعــا 
لإلطــار املحــدد هلــا، األمــر الــذي يتطلــُب التســاؤل: 
ــْن  ــا ِم ــورِة ودالالهت ــُح الص ــُة ومالم ــرْت بِنْي ــْل تغ َه

ــر؟ ــوع آلخ ــن موض ــٍر، وم ــٍث آلخ باح
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أْم أّن النتائــَج تتالحــُم لتشــكَل جســًدا واحــًدا 
حيمــُل ســامٍت وخصائــَص مشــركًة؟

 لكــي نقــرَر هــذِه احلقيقــَة علينــا معاجلــة املوضــوع 
ــَم  ــَج واملفاهي ــاُل املناه ــدٍة ُتط ــاٍت ع ــوِء توجه يف ض
ــص  ــن الن ــة ب ــاِد، والعالق ــاِت النق ــَة، وتوجه النقدّي

ــد.  والناق
   عنــد فحــص املنجــز النقــدّي ألبحــاِث الصــورِة 
ــق  ــاالت تتعل ــر يف جم ــده ينح ــرة، نج ــد الس يف نق
ــكان وكل  ــان وامل ــخصية والزم ــسد كالش ــارص ال بعن
ــادات  ــاث وع ــن أث ــسدي م ــاء ال ــق بالفض ــا يتعل م

ــد. وتقالي
ــِه يف  ــُر نطاِق ــّم ح ــُث، ت ــعب البح ــال يتش  ولئ
ــرأة، وهــي  ــَع أوهلــا: يتعلــق بصــورة امل ــِة مواضي ثالث
ــرْت  ــد ظه ــن، وق ــل الدارس ــن قب ــاوال م ــر تن األكث
دراســٌة كاملــٌة متخصصــٌة يف املوضــوع، قّدمتها بســمُة 
القثامــي يف كتــاب )املرأة يف الســرة الذاتية،5			هـ(، 
أمــا الثــاين فهــو: صــورة املــكان، وهــي دراســة 
وحيــدة، قدمهــا عبــد اهلل احليــدري يف كتابــه )الســرة 
الذاتيــة يف األدب الســعودي، 	200م(. والثالــث: 
صــورة املجتمــع الســعودّي مــن خــالل أبحــاث 
ــد،  ــادات والتقالي ــة )الع ــورة الذاتي ــات الص موضوع
االحتفــاالت واألعيــاد، املالبــس واألطعمــة... إلــخ، 
ــنة  ــى ألس ــر وروًدا ع ــو األكث ــر ه ــوع األخ واملوض
ــٍة  ــٍة نقدّي ــى دراس ــُف ع ــكاُد تق ــال ت ــن، ف الدارس
واحــدٍة، إال وجتــد فيهــا تفصيــال لقضايــا املجتمــع يف 
الســر الذاتيــة. يمكــن أن نلحــظ ذلــك يف الدراســتن 

الســابقتن باإلضافــة إىل دراســة )احلكمــي، 5	20م(. 
ــع. ــذا التوزي ــا هل ــاول وفًق ــم التن ــوف يت وس

ب: موضوعات الصورة يف السرة الذاتية : 
الذاتيــة  الســرة  نقــد  يف  املــرأة  صــورة    -1
ــور:  ــكالية احلض ــوع وإش ــة الن ــعودية: خصوصي الس
ــرأة يف  ــورة امل ــْت إىل ص ــي تطرق ــاث الت إن  األبح
الســرة الذاتيــة الســعودية، بــارشْت املوضــوع ضمــن 
ــة  ــة عام ــرة بصف ــا الس ــث يف قضاي ــات البح مقتضي
مــن منظــور نقــدّي اجتامعــّي. ماعــدا دراســة الباحثــة 
بســمة القثامــي )املــرأة يف الســرة الذاتيــة الســعودية(، 

فقــْد ختصصــْت يف املوضــوع.
حيــُث ُقســمت الدراســة الســابقة إىل فصلــن 
رئيســن؛ األول وفيــه مبحثــان: أحدمهــا، يتنــاول 
)تشــكالت صــورة املــرأة( مــرًزا أهــم الشــخصيات 
النســائية املؤثــرة يف شــخصية الكاتــب، منوهــة إىل 
إليهــا، حمــددة مخســة  شــعوره نحوهــا، وتطلعــه 
الزوجــة،  االبنــة،  اجلــدة،  األم،  هــي:  وظائــف 
مــن عمــة، وأخــت، وجــارة،  ُأخريــات  ونســاء 
)القثامــي،		20م، ص:		(. وأمــا املبحــث الثــاين يف 
ــة املتعلقــة  ــا االجتامعي ــاول القضاي هــذا الفصــل؛ فيتن
الــزواج،  العنوســة،  الطــالق،  )التعليــم،  باملــرأة 
ــّم  التقاليــد واالنفتــاح( ومــن خــالل هــذا التقســيم ت
ــاين،  ــل الث ــا الفص ــرأِة. أم ــاِة امل ــِب معان ــُد جوان رص
فقــد جــاء معنًيــا بالبنــاء الفنــّي للســرة الذاتيــة، 
جُممــال أبــرز خصائصهــا اجلاملّيــة، وأبعادهــا الداللّيــة.
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ــْن  ــابقة مل ُتضم ــة الس ــر أّن الدراس ــُر بالذك  واجلدي
مصطلــح الصــورة يف العنــوان، إال أن طبيعــة البحــث 
ــة(  ــورة )يف املقدم ــوم الص ــارَة إىل مفه ــْت اإلش اقتض
مــن حيــث هــي معطــى حــّي وعقــيّل يعمــق اإلدراك 

ملوضــوع املــرأة يف الســرة الذاتيــة الســعودية. 
ــوان  فهــل كاَن حجــُب لفــظ )الصــورة( عــن العن
ــص  ــياق الن ــه يف س ــح ب ــن التري ــرج م ــا بالتح إيذاًن
الذاتّيــِة  املــرأِة يف الســرِة  أْم أّن صــورَة  الســري، 
ــل  ــل داخ ــوح والتفاع ــْن الوض ــْن ِم ــعودّيِة ملْ تك الّس
ــح  ــى التري ــَة ع ــجُع الدراس ــكٍل يش ــوص بش النص

ــوان...؟ ــة العن ــورة يف صفح ــظ الص بلف
 ومــع ذلــك فــإن الدراســة تركــز عــى أبعــاد 
ــر  ــعودية، بكث ــة الس ــرة الذاتي ــرأة يف الس ــورة امل ص
مــن التفصيــل، حمــددًة موضوعاهتــا، وروافدهــا، 
ــْت  ــن كان ــا. ولئ ــا، ودالالهت ــا، ووظائفه وعنارصه
الدراســُة الســابقة قــد بــارشت املوضــوع دون التنظــر 
ــة، إال أهنــا اعتمــدْت  املســبق ملفهــوم الصــورة الّسدّي
ــاء  ــق بالبن ــاميّل املتعل ــا اجل ــورة يف حقله ــر للص التنظ
ــة  ــاده الداللّي ــري وأبع ــسد الس ــات ال ــي ملكون الفن

ــرأة.  ــورة امل ــة بص املرتبط
   فقــْد تناولــْت الدراســُة ضمــن إطــار اللغــة 
التقريريــة، مفهــوم الصــورة املتحركــة، والصــورة 
الســاكنة، وهــو إجــراء نقــدّي يتجــاوُب مــع مفهــوم 
ــا  ــق إدراكه ــى يعم ــي ُمعط ــث ه ــْن حي ــورة ِم الص
ــه  ــسدي وإمكانات ــس ال ــات اجلن ــا بمكون وعالقته
التصويريــة. إال أن الصــورة السديــة، ال تقتــُر عــى 

ــة  ــة بالغ ــرة داللي ــن دائ ــُر ع ــل تع ــدود، ب ــك احل تل
التعقيــد تتــد إىل بنيــة الســياق احلاضــن لعــوامل السد. 
  إنَّ منهجيــَة العــرِض تشــر بــأّن مفهــوم الصــورة 
ــة  ــورة السدي ــث، فالص ــور يف البح ــة مل يتبل الّسدّي
ليســْت جمــرَد مشــهٍد يقــع عليــه بــر األديــب، 
فيصــوره تصويــًرا واقعًيــا، ويــرزه يف تشــخيص 
ــار  ــن االقتص ــابقة م ــة الس ــام ورد يف الدراس ــر، ك مع
ــة.  عــى مفهومــي الصــورة املتحركــة والصــورة الثابت
ــاٍد  ــا إىل أبع ــُل مفهوُمه ــَة ينتق ــورَة الّسدّي ــل إّن الّص ب
ــايّن  ــى إنس ــى معن ــدال ع ــز ال ــل إىل الرم ــَب تص أرح
عــام كامليــل إىل الســلم والتعايــش أو إىل الدمويــة 

ــف. والعن
ــا أن نالمــس  ــة للدراســة الســابقة، يمكنن باإلضاف
ــدة،  ــات عدي ــا دراس ــرأة يف ثناي ــورة امل ــدى لص ص
مثلــام نجــد يف دراســة عائشــة احلكمــي؛ حيــث 
نــْت قضايــا املــرأة مبحًثــا خاًصــا معنوًنــا بـــ  ضمَّ
ــا إىل  ــمة إياه ــرأة( مقس ــل بامل ــة الرج ــورة عالق )ص
جوانــب متعــددة حســب املراحــل الُعمرّيــة لصاحــب 
الســرة، )احلكمــي، 5	20م، ص:			( حمــددة إياها 
بجملــة مــن املــؤرشات هــي )االســتمرار واالنقطــاع، 
الســطحية والعمــق(، ويظهــر مــن خــالل التنــاول أن 
ــا  ــّية هل ــة أساس ــط بثيم ــا ارتب ــورة عنده ــوم الص مفه
ــر الــذي تركــه يف الــذات الكاتبــة حــن  عالقــة باألث
ــا  ــي بظالهل ــرأة، وُتلق ــع امل ــع واق ــا م ــل وجدانًي تتفاع

ــرى.   ــسد األخ ــات ال ــى مكون ع
     وإذن فطبيعــة تنــاول الصــورة يف الدراســة 
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الســابقة جــاءت يف ســياق جزئــّي يــاول مقاربــة 
الشــكل الــذي نــام يف عقــل القــارئ، بالنظــر إىل فكــرة 
ــداث  ــن األح ــلة م ــالل سلس ــن خ ــر م ــة تظه معين
ــع  ــارد م ــا الس ــل هب ــي يتفاع ــة الت ــف املختلف واملواق
امــرأة مــا، بحيــث تعمــل هــذه الصــورة عــى تشــكيل 
ــه  ــن خالل ــاغ م ــارئ، لُيص ــن الق ــا يف ذه ــور م تص
ــة  ــل عمري ــكيل مراح ــهمت يف تش ــة أس ــوامل جزئي ع
ــره  ــر أث ــامل كيّل يظه ــب، أو يف ع ــاة الكات ــة يف حي معين
ــن  ــر م ــم كب ــاء قس ــارش يف إعط ــكل مب ــا وبش جلًي
املالمــح والتفاصيــل، التــي ختلــق عــر الصــورة 
ــا يتجــاوب مــع  قضايــا  انطباًعــا عاًمــا وتأمــال وجوديًّ
املــرأة بشــكل عــام، ُويْســهُم بدرجــة كبــرة يف وضــع 

ــا. ــح عنه ــور واض تص
بــارشْت  قــْد  احلكمــي  عائشــة  دراســَة  وألّن 
ــن  ــًدا ع ــة، بعي ــات الغرامّي ــار العالق ــوع يف إط املوض
العالقــات األخــرى كاألم واالبنــة ولذلــك فهــي قــد 
تيــزْت عــن غرهــا مــن الدراســات يف حماولــة تفنيــد 
ــر  ــده يقت ــن نج ــة، يف ح ــذه الزاوي ــن ه ــورة م الص
ــات  ــدى الدراس ــة ل ــات األرسي ــي العالق ــى تق ع

ــرى. األخ
ــَص إىل أّن  ــُن أْن نخل ــبق يمك ــا س ــى م ــاًء ع  وبن
املرجعّيــة املعرفّيــة لصــورة املرأة يف الســرة الســعودية، 
تشــكلْت مــن خــالل رسد الرجــل، ولذلــك شــغلت 
ــن  ــن الدارس ــًرا م ــور( كث ــاب / احلض ــة )الغي ثيم
لقضايــا املــرأة يف الســرة الذاتيــة، األمــر الــذي قادهــم 

إىل فحصهــا عــر مســارين:

مجيــُع  أمجعــْت  وقــْد  الــذات:  املــرأة  األول: 
ــرأة يف  ــاج امل ــف نت ــى ضع ــِة ع ــاِت النقدّي الّدراس
ــا،  ــه تاًم ــام غياب ــعودية، أو رب ــة الس ــرة الذاتي الس
ومعظــم الدارســن يرجعــون الســبب إىل األعــراف 
ــة  ــرأة خصوصّي ــى امل ــت ع ــي فرض ــة الت االجتامعي
ــات  ــة ألدهبــا، وخصوًصــا الكتاب النظــرة االجتامعي
التــي تســجل فيهــا اعرافــات تتعلــق بحياهتــا 

الشــخصية.
ــَر الباحثــن اســتفاضًة يف املوضــوع،   ولعــّل أكث
بــارش  فقــد  الزهــراين،  معجــب  الناقــد  هــو 
املوضــوع بــيٍء مــن التفصيــل، ُمؤكــًدا أّن كتابــاِت 
ــوّي  ــع أب ــا يف جمتم ــن غره ــر م ــُب أكث ــرأِة حتاس امل
ذكــورّي ال يــزاُل يتشــبُث بمنظومــة أفــكار متشــددة 
متحيــزة ضــد املــرأة. كــام أشــار إىل أن كتابــة الســرة 
الذاتيــة عنــد املــرأة الســعودية اختــذْت شــكَل 
ــات، كــام  ــزاُل يف طــور البداي املقــاالت، وهــي ال ت
ــن  ــت ع ــِف توقف ــدأْت يف الصح ــي ب ــَر الت أّن الس
الصــدور، وال تــرُز لنــا كيــَف كانــْت صــورة املــرأة 

ص:6	(. )الزهــراين،		20م، 
ــة الســرة  ــا، أّن كتاب  مــن املنصــف أْن نذكــَر هن
ــرأة يف  ــدى امل ــبًيا ل ــا نس ــجلْت غياًب ــد س ــة ق الذاتي
ــة  ــاك عوامــل ديني العــامل العــريّب بشــكٍل عــاٍم، فهن
وثقافيــة واجتامعيــة حتكمــت يف إنتاجــه وتلقيــه 
والــرأي   )	78-		5 ص:  )التميمــي،5	20م، 
الســابق يعكــس املعيــار األخالقــي واإلســقاط 

ــرأة. ــى أدب امل ــي ع األيديولوج
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الدراســات  أغلــُب  املوضــوع:  املــرأة  الثــاين: 
ــرة  ــرأة يف الس ــورة امل ــن ص ــفْت ع ــي كش ــة الت النقدّي
ــل  ــورة يف رسد الرج ــدت منث ــعودية، وج ــة الس الذاتي
كوهنــا  مــن  هلــا  الــدارُس  ينطلــُق  وهلــذا  فقــط، 
موضوًعــا معاجلًــا يف ســرة الرجــل. ممــا خيــول القــول 
بــأّن موضــوع املــرأة وصورهتــا وجهــان لعملــة واحدة 
يف األبحــاث التــي تناولــت الُبنــى املوضوعّيــة لقضايــا 

ــعودية.  ــة الس ــرة الذاتي ــرأة يف الس امل
ــة  ــع ثيم ــا م ــارُب تاًم ــد ال يتق ــور ق ــذا احلض ه
صــورة املــرأة يف الســرة الذاتيــة، إال أنــه ال يتعــارض 
البتــة مــع منهجّيــة البحــث الســاعية إىل فحــٍص 
ــادة  ــو امل ــوع ه ــايّل، ألّن املوض ــار مج ــن معي ــُق م ينطل
ــكل  ــه، ول ــرة كالم ــب الس ــا صاح ــي عليه ــي يبن الت
موضــوع إمكاناتــه الُصَوريــة، بحيــث تتداخــل معهــا 
ــًة بالنــوع الــّسدّي  ــة أخــرى، مرهون مســتويات مجالّي
ــه يســتطيع املتلقــي إدراك دالالت  نفســه، ومــن خالل
ــكل  ــن الش ــة ب ــن أداة جامع ــكله ضم ــى وتش املعن
ــمة  ــة بس ــر يف حماول ــا ظه ــو م ــى نح ــوع ع واملوض

ــعودية(. ــة الس ــرة الذاتي ــرأة يف الس ــي )امل القثام
ومــع أّن املــرأَة الكاتبــة قــد شــكلْت غياًبــا يف كتابــة 
الســرة الذاتيــة، إال أهنــا قدمْت جهــوًدا تشــاطُر جهوَد 
الرجــِل يف نقــد وحتليــل الســرة الذاتيــة الّســعودّية، إىل 
ــة  ــأَة دراس ــّؤرُخ نش ــدري ُي ــل احلي ــذي جع ــد ال احل
الســرة الذاتيــة يف األدب الســعودّي برســالته العلميــة 
ــعودي، 				هـــ(،  ــة يف األدب الس ــرة الذاتي )الس
ورســالة عائشــة احلكمــي )الســرة الذاتيــة عنــد أدبــاء 

ــة، 7			هـ(.  اململك
الذاتيــة:  الســرة  نقــد  يف  املــكان  صــورة    -2

واألنــامط: الوظائــف 
التصــور الــذي تضعــه هــذه الدراســة حلــدود 
صــورة املــكان يف الســرة الذاتيــة، يتحــدُد ِمــْن خــالل 
دراســة احليــدري يف كتابــه )الســرة الذاتيــة يف األدب 
الســعودي(، حيــث عقــد فصــال كامــال لصــورة 
ــت يف  ــي ُقّدم ــدة الت ــة الوحي ــي الدراس ــكان، وه امل

ــوع. ــذا املوض ه
  يف الدراســة الســابقة مباحــث مفصلــة للمكونات 
السديــة مجيعهــا )الزمــن/ الشــخصية/ املــكان(، 
ــح  ــًة بمصطل ــاءْت مقرون ــكان ج ــات امل ــن تقني لك
ــسدي  ــكان ال ــتغال امل ــاِت اش ــة آللي ــورة، مدرك الص
ــه  ــن ارتباط ــر م ــة أكث ــرة املختزن ــال والذاك ــر اخلي ع
باألماكــن الواقعيــة. ُمؤكــدًة عــى الفــرق بــن املــكان 
املعــاش واملــكان األديّب؛ فاملــكان الفعــيل» مســافة هلــا 
ــياء  ــن أش ــون م ــة، ويتك ــية وطبوغرافي ــاد هندس أبع
حمسوســة«، وأمــا املــكان األديّب فلــه » أبعــاد اجتامعيــة 
ــب  ــف الكات ــن موق ــر ع ــة تع ــة وأيديولوجي وثقافي

ــدري، 	200م، ص: 	52(.  ــع« )احلي ــن املجتم م
   ومــن هنــا جــاء تقســيم املــكان متنوًعــا، وُمتوفــًرا 
ــتنبطها  ــي اس ــات، الت ــكال واجلاملي ــرز األش ــى أب ع
الباحــُث مشــًرا إىل ثالثــة أنــامط معروفــة، هــي املكان 
ــدري، 	200م،   ــد )احلي ــادي، واملحاي ــف، واملع األلي
يــال  ص: 520(. فجــاء تناولــه لصــورة املــكان حُمِ
ــجيل  ــاُء يف تس ــا األدب ــاٍت، اعتمده ــة توجه إىل ثالث
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ــايل:  ــي كالت ــاعرهم، وه مش
األول: توجــه ُيْعنــى بالرصــد اجلغــرايّف، وهــو مــا 
ــي، 	99	م،  ــرايف« )النابل ــكان »الفوتوغ ــرف بامل يع
ــا، وقــد  ص: 7	(. وُيعــّد ذكــره يف العمــل األديب عيًب
ــد  ــد مح ــرة عن ــة بكث ــورة املكاني ــذه الص ــرت ه توف
اجلــارس يف ســرته )مــن ســوانح الذكريــات(، وعدهــا 
الباحــُث » اســتطراًدا خيــرُج عــن املنهــج الــذي جيــب 
أن يلتــزم بــه كاتــب الســرة الذاتيــة« )احليــدري، 
	200م، ص: 527(. ويســميه الباحــث » بصــورة 
ــّي  ــلوٍب علم ــف بأس ــو وص ــّي«، وه ــكان العلم امل
ــمياهتا  ــط مس ــة وضب ــن بدق ــي األماك ــل إىل تق يمي
ــة.  ــا وكتاب وتصحيــح اخلطــأ الشــائع يف تســميتها لفًظ
ــه الثــاين؛ فيهتــم برصــد اجلوانــب  وأمــا التوجُّ
باملــكان، ويظهــر يف صــورة  املرتبطــة  االجتامعيــة 
ــزء ال  ــه ج ــب، وكأّن ــق باألدي ــاط الوثي ــكان االرتب امل
يتجــزأ مــن مشــاعره وعواطفــه، وتأخــذ صــورة املكان 
ــع(  ــل ودي ــات طف ــع )ذكري ــز الربي ــد العزي ــدى عب ل
طابًعــا اجتامعًيــا، وهــو مــا لوحــظ أيًضــا لــدى اجلارس 
يف وصفــه لألماكــن اللصيقــة بــه كالبيــت واملدرســة، 
ــا  ــل لن ــن ينق ــديّن، ح ــرم امل ــه احل ــع يف وصف والربي
االرتبــاط الوثيــق لســكان املدينــة باحلــرم، فهــو جــزء 
ال يتجــزأ مــن مشــاعرهم، وعــى هــذا النحــو يصنــف 
ــة(  ــود الثالث ــات العه ــدان )ذكري ــن الزي ــق حس تعل
باحلــرم املــديّن أيًضــا؛ فهــو يشــكل صفحــة مهمــة يف 

حياتــه،) احليــدري، 	200م، ص:522(.
ــه الثالــث: الصــورة النفســية والعاطفيــة  التوجُّ

ــددة،  ــوع متع ــذا الن ــة هب ــة املرتبط ــكان، واألمثل للم
ــامط  ــة إىل األن ــكان حميل ــوم األديب للم ــتوعب املفه تس
األساســية املحــددة التــي ســعت الدراســة إىل حرها 
يف: املــكان األليــف -املــكان املعادي-املــكان املحايــد.
ــدري  ــد احلي ــيم، أوج ــذا التقس ــالل ه ــن خ   وم
صورتــن متضادتــن للمــكان الواحــد، مســتدال عــى 
ــق  ــر توفي ــد عم ــرة حمم ــان يف س ــورة لبن ــك بص ذل
ــكان  ــورة امل ــدت ص ــث ب ــفى(؛ حي ــام يف املستش )أي
معاديــة، وذلــك خــالل رحلتــه  كئيبــة موحشــة 
للعــالج ووصفــه للمستشــفى، عــى حــن نجــد 
ــان،  ــه األوىل إىل لبن ــة يف رحلت ــكان مرق ــورة امل ص
ــق  ــم بالعم ــادي تتس ــكان املع ــورَة امل ــظ أّن ص وُيالح
ــرة  ــا يف س ــه أيًض ــار إلي ــا أش ــو م ــة، وه واخلصوصّي
حســن كتبــي )هــذه حيــايت( يف وصفــه للســجن؛ 
ــفقة  ــو للش ــة تدع ــكان كئيب ــورُة امل ــاءْت ص ــث ج حي
ُمقارًنــا حتولــه مــن املــكان األنيــق )املنــزل( إىل املــكان 

ــجن(.  ــادي )الس املع
 أمــا صــورة املــكان املحايــد، فنجــد وصفهــا 
بوضــوح يف ســرة غــازي القصيبــي )ســرة شــعرية(، 
يف وصفــه لصدمــة احلضــارة وإحساســه باالغراب يف 
القاهــرة، ثــم االغــراب األكــر بانتقالــه إىل أمريــكا. 

.)5	9-5	8 	200م، ص:  )احليــدري، 
   هــذا املقــدار مــن التحديــد الشــامل أتــاح للناقــد 
التنقيــَب والتحليــَل بشــكٍل واســٍع ومنظــٍم، ليكــرس 
اجلهــد يف الكشــف عــن صــور األماكــن حُمــدًدا إياهــا 
ــام  ــا في ــن أن نذكره ــي يمك ــور الت ــن الص ــة م بجمل
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يــيل:
املــكان الصــويّت: وتــرز مجاليتــه مــن خــالل 
الصــوت، كــام ظهــر لــدى عزيــز ضيــاء )حيــايت مــع 
اجلــوع واحلــب واحلــرب(، يف تصويــره للمــكان؛ فهــو 
يمتلــك وصًفــا متناهًيــا يف الدقة، ومــن زوايــا متعددة، 
ــت  ــي كان ــوات الت ــل األص ــعى إىل نق ــه يس ــى إن حت
ــه: »مل يكــن  ــة ذلــك قول ــكان، ومــن أمثل ــردد يف امل ت
هــذا هــو املــكان الوحيــد الــذي أخــذ يعلــن عــن فتــح 
البــاب عــى الســلعة التــي يعرضهــا للبيــع، إذ مــا هــي 
إال حلظــاٌت أو دقائــٌق حتــى امتــألت ســاحة احلــراج، 
ليــس باجلمهــور الكبــر مــن النــاس، وإنــام بصيحــات 
األمتعة...«)احليــدري،  يعرضــون  الذيــن  هــؤالء 
ــت  ــا أضف ــف هن ــة الوص 	200م، ص: 		5(. طبيع
ــُة  ــُة الصوتّي ــبغتها اخلصوصي ــة أس ــكان حيوّي ــى امل ع

ــكان. ــب للم ــب املصاح والّصخ
املــكان احلنينــّي: كــام ظهــر يف ســرة زاهــر األملعــي 
)رحلــة الثالثــن عاًمــا(، حيــث وصَف مســقَط رأســه 
ــوِق  ــِن والش ــاعُر احلن ــه مش ــا تتخلل ــا جغرافًي وصًف
بعــد انقطــاع. يقــول األملعــي: » وكنــت أطــل فــأرى 
بالعــن املجــردة يف رجــال أملــع جبــاال وســهوال 
ــدرُج يف ربوعهــا وأرسح وأمــرح يف شــغافها  ــُت أت كنْ
ووهادهــا« )احليــدري، 	200م، ص: 		5(. هــذا 
االســرجاع الّصــورّي لذاكــرة املــكان ُيشــكل عالقــة 
ــه، وقــد  ــة مــع املــكان األمومــي الــذي نشــأ في محيمي
علــق احليــدري عــى هــذا الوصــف مــرا إىل أّن شــدَة 
ــرة  ــة يف الذاك ــكان عالق ــورة امل ــْت ص ــوِق جعل الّش

ــردة«. ــن املج ــرى »بالع ــا ُت وكأهن
ــة:  ــة الثالث ــى األزمن ــوي ع ــامل: ويت ــكان الش امل
التــي ذكرهــا )النابلــي، 	99	م، ص:8	(، املــايض 
ــدة.  ــة الواح ــة النصّي ــتقبل يف اللحظ ــارض، واملس واحل
ــل  ــن عقي ــرة اب ــاملُة يف س ــورُة الش ــذِه الص ــُر ه تظه
املوحيــة بـــشاعرية املــكان يف ميلــه إىل حمــاورة األماكن 
ــا يســميه  والتأمــل فيهــا واســتبطان تارخيهــا، وهــو م
)احليــدري، 	200م، ص:9	5( بـــ »نفســية املــكان«، 
ــل  ــن عقي ــث اب ــظ أن حدي ــال: »نلح ــه قائ ــق علي ليعل
عــن املــكان وصورتــه يف خميلتــه حديــٌث يتســُم 
ــزج  ــٌث يمت ــُه حدي ــة، وأّن ــة الصادق ــة اجلياش بالعاطف
ــة عــى  ــه املــكان باإلنســان«. ومــن الشــواهد الدال في
ــَة  ــّن القري ــة، ولك ــا إىل القري ــنُّ حنينً ــي أح ــك »إنن ذل
ــًدا  ــا روي ــحبت عنه ــرًة، وانس ــًة صغ ــْت مدين أصبح
ــدري، 	200م، ص:		5(.  ــايض« )احلي ــاُت امل ذكري
ــة  ــن العالق ــف ع ــياق الكش ــاء يف س ــاهد ج ــذا الش ه
بــن اإلنســان واألماكــن األثــرة يصفهــا ويتأملهــا كــام 

ــل. ــن عقي ــف اب ــى وص ــا ع ــدري معلًق ــار احلي أش
ــامط،  ــن األن ــط م ــظ أّن كلَّ نم ــا نالح ــن هن وم
ُقــِرَن بمثــال مــن ســرة مناســبة لــه، فتعــددت الصــور 
لتعــدد الكتــاب وتنــوع طرقهــم يف التنــاول. ويمكننــا 
ــع  ــب م ــدًة تتناس ــوًة جي ــة خط ــذه الدراس ــدَّ ه أْن نع
ــون  ــة. ليك ــر الذاتي ــن الس ــم م ــاج الضخ ــذا النت ه
ــتفادت  ــد اس ــة. وق ــورة يف الرواي ــة الص ــال لنظري مماث
ــه  ــالر، 	98	م( ووصف ــج )باش ــن منه ــة م الدراس
ــه  ــزم ب ــا مل تلت ــكان، ولكنه ــه للم ــرايت يف حتليل الظاه
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ــا، وإنــام ســارْت بمنحــى مــواٍز لــه منطلقــة مــن  حرفيًّ
التجــارب الســرية ذاهتــا، دون إقحــام أو تعســف 
النفســية  العوامــل  باالعتبــار  لتأخــذ  الطــرح،  يف 

ــارد.  ــسد والس ــة بال ــة املحيط واالجتامعي

3-  صــورة املجتمــع الســعودي مــن خــالل نقــد 
ــة: الســرة الذاتي

أكثــر  مــن  االجتامعيــة  الظواهــر  وصــف 
املوضوعــات التــي ُعنــي هبــا النقــد، إذ ال تــكاد ختلــو 
ــة هبــذا  ــن عنايــة واضح ــدة م ــة نقديــة واح دراس
اجلانــب املهــم، واالســتفاضة فيــه بالــرح والتحليــل 
ــي  ــا بق ــادات وم ــن الع ــر م ــا اندث ــه، وم ــان أمهيت وبي

ــور.  ــا تط وم
ــي  ــات الت ــلَّ الدراس ــر أّن ُج ــر بالذك ــن اجلدي وم
املجتمــع  تســك  تؤكــد  اجلانــب  هلــذا  تصــدْت 
الســعودي بعاداتــه وتقاليــده عــى اختالفهــا بــن 
ــن  ــس م ــق والتوج ــاعر القل ــد مش ــام تؤك ــق، ك املناط
التغــرات التــي طــرأت عــى املجتمــع، واحلنــن 

الدائــم إىل املــايض.
لكــن موقــف أصحــاب الســر، مل يكــن عــى 
ــادات  ــك بالع ــرص والتمس ــن احل ــة م ــة مماثل درج
والتقاليــد الســائدة؛ فقــد وجــه بعضهــم نقــًدا الذًعــا 
ــل  ــام فع ــا، ك ــعى إىل تغيره ــع وس ــادات املجتم لع
الســباعي فيــام نقلــه عــن جدتــه مــن أهنــا كانــت تنهــى 
عــن َكنــس البيــت وقــت خــروج املســافرين، وكيــف 
أّن مثــل هــذه املعتقــدات الفاســدة، قــد ولــدت لديــه 

أثــًرا عكســًيا، بحيــث أصبحــت شــخصيته ثائــرًة عــى 
العــادات والتقاليــد بشــكل عــام )احليــدري،	200م، 

.)268 ص: 
 وكــام أشــار احليــدري إىل رفــض الســباعي لبعــض 
ــز  ــاد عزي ــي إىل انتق ــة احلكم ــارْت عائش ــد، أش التقالي
ضيــاء عــادة تقبيــل يــد الكبــر، حميلــة إىل قولــه: 
ــحبون  ــام ال يس ــك األي ــال يف تل ــب أن الرج »والعجي
ــل  ــي، 5	20م،ص:  9		(، مث ــم ...« )احلكم أيدهي
هــذه التعليقــات تؤكــد رفًضــا تاًمــا، وحماولــة لتغيــر 
الصــورة النمطيــة التــي يراهــا كاتب الســرة ُمرســخًة 

ــع.  يف املجتم
ــادة  ــة اجل ــادات، والرغب ــام للع ــض الت ــذا الرف  ه
ــة  ــاد إىل حماول ــت النق ــائد، دفع ــن الس ــروج ع يف اخل
تريرهــا والكشــف عــن عوامــل ظهورهــا، وقــد 
ذكــرت )احلكمــي، 5	20م،ص: 50	( أن ســبب 
رفــض عزيــز ضيــاء لعــادة تقبيــل أيــدي كبــار الســن، 
أّن والدتــه كانــت تعلمــه ذلــك، وقــد شــددت عليــه 
ــر يف  ــل كب ــه رج ــن ألن ــرم اخلَاتِ ــان أن ي ــوم اخِلتـَ ي
الســن. ولكــن يف مقابــل هــذا االنتقــاد نجــد الباحثــة 
ــع يف لومــه  ــاء بســلوك الربي ــز ضي ــل ســلوك عزي تقاب
ألبنــاء اجليــل اجلديــد وتردهــم عــى القيــم والتحلــل 
ــا  ــر، مم ــرام الكب ــدم اح ــا ع ــود ومنه ــن كل القي م
ــد  ــادات والتقالي ــادات للع ــذه االنتق ــل ه ــن أنَّ مث يب
الســائدة قــد تــت معاجلتهــا يف ســياق الظــروف 
البيئيــة، وعوامــل النشــأة التــي حتــدد شــخصية الثائــر. 
وهــذا ممــا يوحــي بــأنَّ صــورَة املجتمــع والنظــرة إليــه، 
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ــر.  ــب آلخ ــن كات ــف م ختتل
    مــن املهــم – هنــا- الوقــوف عــى منهجيــة 
ــل  ــي مث ــة، فف ــر االجتامعي ــاول الظواه ــاد يف تن النق
ــون  ــدأ الباحث ــي أن يب ــن البدهي ــات م ــذه الدراس ه
إىل  الســعي  ثــم  للظواهــر،  الدقيــق  باالســتقراء 
تصنيفهــا، وحتليلهــا تبًعــا لعوامــل الظهــور أو التطور، 
ــرت يف  ــي ظه ــرات الت ــى التغ ــَزوا ع ــم رّك ومجيعه
املجتمــع الســعودي، وأشــاروا إىل عالقــة الــذات 

الكاتبــة بالثقافــة الســائدة. 
ولئـــن كان تنـــاول )احليـــدري، 	200م( يتســـم 
بإمجـــال، ثـــم تفصيـــل ألبـــرز مالمـــح احليـــاة 
االجتامعيـــة، إال أنـــه ســـعى إىل حتليـــل الظواهـــر يف 
ظـــل حميطهـــا االجتامعـــي، ُمراوًحـــا بـــن التحليـــل 
ـــة  ـــذه إضاف ـــا؛ وه ـــّي مًع ـــل االجتامع ـــّي والتحلي النف
قـــْت حماولـــة الناقـــد يف تقـــي الظواهـــر  جيـــدة عمَّ
ــرة  ــع يف السـ ــورة املجتمـ ــراز صـ ــة وإبـ االجتامعيـ

الذاتيـــة.
 عــى ســبيل املثــال، نذكــر -مثــال-  أنــه يف ســياق 
ــب،  ــية الكات ــى نفس ــدات ع ــر املعتق ــن أث ــه ع حديث
ــن  ــواهَد م ــب وأدرَج  ش ــذا اجلان ــة ه ــار إىل أمهي أش
وصــف الســباعي وتصويــره للبــاس يف البيئــة املكيــة، 
ــعن  ــو تس ــل نح ــة قب ــف للهيئ ــذا الوص ــال: »ه قائ
ــم  ــداريس عل ــة ل ــه الفائق ــه أمهيت ــا ل ــدُّ تارخًي ــا يع عاًم
ــن  ــن زم ــوره م ــاس وتط ــن باللب ــامع واملهتم االجت

آلخــر ) احليــدري،ص: 266(.
ــاقه  ــا س ــا م ــدر ذكره ــي جي ــة الت ــن األمثل    وم

احليــدري مــن حتليــل يف ســياق حديثــة عــن اختــالف 
مظاهــر احتفــاالت اخِلتــان ُمؤكــًدا عــى وجــود 
اختــالف ملحــوظ يف العــادات والتقاليــد بــن مناطــق 
اململكــة الشاســعة، مرجًعــا ذلــك إىل اختــالف الطبقــة 

ــامذج:  ــة ن ــه بثالث ــًدا رأي ــة وُمؤي االجتامعي
األول: حممــد حســن زيــدان ويمثــل ختــان الطبقــة 
املتوســطة )الرجوازيــة(، التــي ينتمــي إليهــا الكثرون 

مــن ســكان املدينــة.
ــايل  ــن أه ــو م ــاء وه ــز ضي ــا عزي ــاين: يمثله الث
املدينــة مــن الطبقــة )األرســتقراطية(، حيــُث ُأعــد لــه 
رسيــٌر ُمزخــرٌف وُأحــرْت فرقــٌة موســيقّيٌة لالحتفــاء 
بحــدث ِختانــه. وقد أجــاد )احليــدري، 	200م، ص: 
	26( يف حتليــل مشــاعر الكاتــب مــن جهــة حصــول 
ــاعر  ــرف ومش ــر املزخ ــن السي ــي ب ــاط رشط ارتب
الرعــب واخلــوف مــن اخِلتــان.  كــام أّن مشــاعَر 
اخلــوف عنــده ارتبطــت بســامع املوســيقى العســكرية، 
ــه  ــة علي ــول اخلادم ــت دخ ــدح وق ــت تص ــي كان الت

ــاءوا. ــم ج ــره أهن ــة لتخ مسع
ــن،  ــة الفالح ــل طبق ــارس ويمث ــد اجل ــث: مح الثال
ــرج وال زخرفــة  وقــد كان ختانــه عادًيــا ليــس فيــه »هَبْ
وال احتفــال«، ولذلــك ُيعلــق احليــدري عليــه قائــال: 
الوســطى وبخاصــة  املنطقــة  أهــايل  أن  »املالحــظ 
أهــايل القــرى واألريــاف ال يعطــون اخلتــان االهتــامم 
واالســتعداد كــام يصنــع إخواهنــم يف احلجــاز« ويعلــل 
ذلــك بقولــه: » ربــام فــاِرق املدينــة عــن القريــة لــه أثره 
ــدري، 	200م، ص:270( ــن« )احلي ــر يف التباي الكب
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   عــى أن التغــرات التــي ظهــرت يف املجتمــع 
ــد،  ــادات والتقالي ــائد، والع ــلوك الس ــة الس ــن جه م
ومــا يتبعهــا مــن تســليط الضــوء عــى نظــام البيــت يف  
ــات  ــرأة، وأوق ــل وامل ــن الرج ــاس كل م ــايض، ولب امل
الفــراغ وكيــف يتــم قضاؤهــا داخــل وخــارج األرسة، 
ــات إىل  ــاء واألمه ــن اآلب ــة م ــة املتبع ــرق الربوي والط
غــر ذلــك مــن العــادات والتقاليــد التــي تــم رصدهــا 
وتصنيفهــا مــن قبــل الباحثــن، تظهــر بجــالء صــورة 
املجتمــع الســعودي يف الســرة الذاتيــة، ويمكــن ذكــر 

ــام يــيل: ــرز خصائصهــا في أب
	- اختفــاء املجتمــع التقليــدّي، وظهــور املجتمــع 
ــم  ــن القدي ــن رصاع ب ــك م ــع ذل ــا يتب ــر، وم املتح
ــن  ــدريُّ ع ــره  احلي ــا ذك ــا م ــّل أبرزه ــث، لع واحلدي
الدراجــات،  ركــوب  مــن  املدينــة  أهــل  موقــف 
ُمستشــهًدا بقــول عبدالعزيــز الربيــع: »كان ممــا ُيعــاب 
يف املدينــة املنــورة، ألّن النــاس كانــوا ينظــرون إىل 
راكبيهــا نظــرًة تفيــُض بالســخرية واالســتخفاف، 
وســوء  باالنحطــاط  راكبيهــا  يتهمــون  وكانــوا 
الربيــة«، كــام أنــه نقــل عــن حســن زيــدان مــررات 
هــذا الرفــض يف قولــه: »أن آباءهــم كانــوا يمنعوهنــم 
مــن ركوهبــا ألهنــا حصــان إبليــس« )احليــدري، 

ص:272(.  	200م، 
ــْت  ــي تناول ــة الت ــات النقدّي ــودة إىل الدراس وبالع
الســر، يمكــن الوقــوف عــى مظاهــر أخــرى، تعــر 
عــن رفــض بعــض مظاهــر التجديــد والتحــر 
ــد اهلل  ــره عب ــا ذك ــال م ــبيل املث ــى س ــع، ع يف املجتم

احلكمــي،  وذكرته)عائشــة  	200م(  احليــدري، 
5	20م، ص:	8	( مــن اســتنكار املجتمع الســعودي 
ــدى  ــة ل ــن مألوف ــلم تك ــارة، »فـ ــس النظ ــادة لب لع
ــال  ــن الرج ــن م ــار الس ــتعملها إال كب ــاس وال يس الن
والنســاء« . هــذا املوقــف الذهنــّي العــام يســتند إليــه 
) الزهــراين، 		20م( يف تســديد ســهام النقــد للنظــرِة 
ــن  ــاس، وم ــب الن ــا أغل ــع هب ــي يتمت ــة الت امُلحافظ
وجهــة نظــره أّن هــذا املوقــف العــام كان مــن املفرض 
أن يعــود إىل مرجعيــة مشــركة تســوغه وتضمــن حترره 
مــن ربقــة القديــم وبخاصــة يف أوســاط النخــب 
ــرورة، إال  ــاب بال ــا الُكّت ــي إليه ــي ينتم ــة الت املثقف
ــا ال  ــذا م ــن ه ــال: »لك ــتدرُك قائ ــة يس ــه يف النهاي أن
ــا هنــا؛ ألنَّ الذهنيــَة املحافظــة تظــلُّ  نجــد لــه أثــًرا قويًّ
بطبيعتهــا حــذرًة مــن كّل جديــٍد قلقــة مــن كل تغيــر، 
وخصوًصــا فيــام يتعلــُق بمنظومــاِت األفــكاِر والقيــِم 

الرمزّيــة« )الزهــراين، 		20م، ص:	2(.
وجــود  إىل  		20م(  )الزهــراين،  نّبــَه  وقــد 
ــاب  ــدى ُكّت ــة ل ــرة املحافظ ــة يف النظ ــات واضح فروق
الســر، مشــًرا إىل عــدٍد ِمــْن الّســِر التــي تعاملــْت مــع 
صــورة املــايض بواقعيــة وجتنبــت التحليــل والنقــد إال 
ــة الثالثــن  يف أقــلِّ املواضــع، مــن هــذه الســر )رحل
بنــي(،  مفتــاح(، و)أي  الفتــى  عاًمــا(، و)حكايــة 
ــع(،  ــل ودي ــات طف ــة(، )ذكري ــه الوظيف ــا مل تقل و)م

ــة(.  ــود الثالث ــات العه و)ذكري
ــن  ــه، وم ــة علي ــوروث واملحافظ ــك بامل 2- التمس
ذلــك احتفــاالت األعيــاد التــي تفيــض بمشــاعر 
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ــة  ــد أوردْت )عائش ــّي، وق ــل االجتامع ــّب والتكاف احل
ــن  ــار ب ــَة العط ــي،	200م، ص:50	( مقارن احلكم
احتفــال األطفــال يف نجــد واحلجــاز، وخروجــه مــن 

ــا.  ــالف بعضه ــر واخت ــض املظاه ــابه بع ــك بتش ذل
2- صــورة املــايض واحلنــن إىل صفائــه ونقائه، مع 
ــة التــي عانــى  ــة واالقتصادّي صعوبــة األوضــاع األمنّي
ــدة  ــك يف ع ــُل ذل ــر، ويتمث ــذا الع ــاُن ه ــا إنس منه
أوجــٍه، يمكــُن االكتفــاُء بذكرهــا فقــط  طلًبــا لإلجيــاز 
ــالت-  ــالت أو الرح )القي ــتطراِد امُلِخلِّ ــا لالس وجتنًب
األلعــاب الشــعبية واألغــاين والرقصــات- صــور 
احليــاة يف احلــارة- األثــاث واألطعمــة(، ويمكــن 
ــي، 5	20م،  ــدى )احلكم ــك ل ــل ذل ــة تفصي مراجع

ص:56	-85	(.

ــرة  ــد الس ــورة يف نق ــي الص ــرة لتلق ــدود املؤط احل
ــعودي ــة يف األدب الس الذاتي

منهجية التلقي وأساليب التأويل:  أ- 

ــرة  ــورة يف رسد الس ــُد األديّب للص ــد النق     يعتم
منهجيًّــا يكشــف عــن مجاليتهــا  الذاتيــة تصــوًرا 
ــكاء  ــن دون االت ــا، لك ــم يف تكوينه ــق املتحك واملنط
ــد  ــا ال ب ــا. وهن ــذي أوجده ــدي ال ــز النق ــى املنج ع
ــن  ــاول، وع ــذا التن ــة ه ــن منهجي ــاؤل ع ــن التس م
املرجعيات املعرفية التي يتكئ عليها الباحثون.  
ــي  ــة الت ــات النقدّي ــم الدراس ــا ملعظ ــو رجعن     ول
تناولــت البنيــة املوضوعيــة لصــورة املــرأة لــدى 
القثامــي،  بســمة  أبرزهــم  الباحثــن،  مــن  عــدد 

ــا  ــي، أو رجعن ــة احلكم ــدواين، وعائش ــب الع ومعج
ــدري،  ــدى احلي ــكان ل ــورة امل ــة لص ــة السدي إىل البني
ــة  ــذات الكاتب ــًا لل ه ــا ُموجَّ ــالت بعضه ــد التحلي نج
يســلط  وبعضهــا  انفعاالهتــا،  وحتليــل  )املؤلــف( 
الضــوء عــى املتلقــي )القــارئ(، وهــو مــدار الفــرق 
األدب  وظيفــة  إىل  بالنظــر  وأخــرى  دراســة  بــن 

األساســية.
ــه  ــدّي األول )امُلوّج ــاه النق ــر يف االجت ــا يظه     ومم
للــذات الكاتبــة( مــن مالمــح اســتجابة إجيابيــة، 
ــل  ــل، والتعلي ــرة العق ــدي لنظ ــم النق ــاع احلك إخض
ــون  ــا قان ــق ومنه ــن املنط ــتند إىل قوان ــل املس املفص
ــرأة  ــاب رسد امل ــاد غي ــّس النق ــه ف ــببّية، ويف ضوئ الس
يف الســرة الذاتيــة الســعودية، وفــق مــا أشــارت إليــه 
ــرأة يف  ــة امل ــية قضي ــول حساس ــي ح ــة احلكم عائش
الســرة الذاتيــة عنــد األدبــاء، مشــرة إىل أهنــا شــكلْت 
ــزة  ــهم مح ــى رأس ــاب وع ــض الكت ــدى بع ــًة ل عقب
بوقــري، الــذي أملــح إىل هــذا املوضــوع بشــكٍل غــِر 
مبــارش يف ســرته )احلكمــي، 5	20م، ص: 95(. ويف 
ــّسْت  ــة ف ــد اخلاطئ ــي والتقالي ــث الدين ــوء الباع ض
ــِقُط  ــُب ُيس ــْت األدي ــي جعل ــباَب الت ــُة األس الباحث
املــرأَة 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 حتــّدث أديــب عــن دور زوجتــه واســتقراره 

ــه؟ ــة إبداع األرسّي يف تنمي
ــه عائشــة احلكمــي يف     هــذا مــا لفتــت النظــر إلي
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ــم كان  ــاول؛ فبعضه ــر يف التن ــاب الس ــاوت أصح تف
حديثــه عــن املــرأة شــامال مثــل بوقــري وبعضهــم كان 
خمتــًرا مثــل: )عطــار(، وبعــض أصحــاب الســر ملْ 
ــا،  ــم إىل كنيته ــار بعضه ــام أش ــمها، ورب ــْر إىل اس ُي
ــباعي،  ــم )الس ــا وه ــمها رصًي ــر اس ــم ذك وبعضه
ــة  ــاء(، مرجع ــدان، وضي ــي، وزي ــري، والقصيب وبوق
ذلــك إىل طبيعــة التقاليــد العربية )احلكمــي، 5	20م، 

ص:5		(. 
يف  التطبيــق  أمهيــة  إىل  الدارســون  فطــن  كــام   
ــة،  ــكام امُلَعّمَم ــاء باألح ــة دون االكتف ــة النقدي املامرس
التصويريــة،  املشــاهد  تفســر  إىل  اجلهــد  ليمتــد 
ــف  ــيم وظائ ــة تقس ــن، وحماول ــن املبدع ــة ب واملقابل
ــل  ــة تتص ــاد مهم ــر إىل أبع ــة، بالنظ ــورة السدي الص
ــكان/  ــان / امل ــه )الزم ــّي نفس ــل الفن ــارص العم بعن
الشــخصيات/ طبيعــة األحــداث/ طبيعــة النتــاج 
والبيئــة(، وهــذا مــا ظهــر جلًيــا يف دراســة )احليــدري، 
ــده  ــورة عن ــيامت الص ــاءت تقس ــث ج 	200م(، حي
ــم  ــة، ليت ــا بعناي ــم انتقاؤه ــة ت ــامل معين ــة بأع مرتبط
ــا  ــرن فيه ــة يق ــة موضوعي ــة نقدي ــَق رؤي ــاوُل وف التن
ــوان  ــورة بعن ــكل ص ــا ل ــق، ُمَعنوًن ــف بالتطبي الوص
مناســب ينتقــي أبــرز الكتــاب الذيــن تتجســد لدهيــم 
ــة:  ــن التالي الظاهــرة. يمكــن التمثيــل لذلــك بالعناوي
ــكان  ــدان بامل ــق زي ــي، تعل ــع االجتامع ــع والطاب الربي
ــكان،  ــداين بامل ــاط الوج ــر واالرتب ــه، باخل ــقه ل وعش
ابــن عقيــل وحمــاورة األماكــن وتأملهــا، األملعــي 

واحلنــن إىل املــكان. 

هكــذا اســتطاع النقــاد اســتقصاء ديناميَّــة الصــورة 
اجلنــس  طبيعــة  يتيحــه  الــذي  التكويــن  ضمــن 
ــة  ــة حّي ــي دينامّي ــا، وه ــة موضوعه ــسدي، وطبيع ال
ومهمــة يف حتليــل اخلطــاب االجتامعــي، ألهنــا تعمــل 
ــن  ــة م ــة ومتفاوت ــور مراكم ــدة ص ــع ع ــى جتمي ع
ــداد  ــْن امت ــا ِم ــا ُيطاهل ــر إىل م ــر. أي بالنظ ــب آلخ كات
ــاب  ــدى كت ــة ل ــالف الرؤي ــن اخت ــج ع ــر نات وتوت

ــر. الس
 والواضــح أّن هــذِه الدراســات ال تعتمــد توجًهــا 
ــأ إىل  ــام تلج ــا قّل ــل، ولكنه ــد والتحلي ــدًدا يف النق حم
ــاء  ــة أو االكتف ــِر ُمعّلل ــكاٍم غ ــالق أح ــم وإط التعمي
ــارات  ــدى التي ــر ص ــق. وإن ظه ــر دون التطبي بالتنظ
ــاج األديب  ــة النت ــاة طبيع ــع مراع ــدة م ــة اجلدي النقدي

ــة. ــة والفني ــه البيئي ــه وخصوصيت نفس
ــر  ــًدا يف تطوي ــوال ومفي ــه مقب ــذي جيعل ــر ال األم
مناهــج الدراســة األدبيــة يف النقــد الســعودي. بالتــزام 
ــي،  ــد اإلبداع ــن النق ــه م ــة تقرب ــة موضوعي منهجي
ــة  ــة. ذلــك أّن القــراءَة النقدّي ــة التأملّي والقــراءة النقدّي
ــص دون  ــه الن ــا يقول ــي إىل م ــي ُتصغ ــي الت ــة ه الثري
إقحــام فيــه أو إســقاط عليــه، ألن مهامهــا تنطلــق مــن 
ــادة  ــص، وإع ــة للن ــوز الداللي ــك الرم ــعي إىل ف الس
تركيبهــا للكشــف عــن اخلفــي والقبــض عــى املقمــوع 

ــي.      ــياق االجتامع ــص والس ــلطة الن ــل س يف ظ
ــورة  ــي ص ــق بتلق ــرى تتعل ــاٌد أخ ــاك أبع       هن
ــة  ــل بطبيع ــة تتص ــة نقدي ــا قيم ــة هل ــي رؤي ــرأة، وه امل
املتعلــق  الثــاين  )االجتــاه  األديب  للعمــل  املتلقــي 
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ــع  ــة للمجتم ــة املحافظ ــر إىل الطبيع ــي( بالنظ باملتلق
الســعودّي، بحيــُث نجــُد  صــورة املــرأة مقتــرًة  عى 
ــة األم  ــا مكان ــب، ومنه ــة يف الغال ــات األرسي العالق
ــم األول،  ــي املله ــالمية؛ فه ــا اإلس ــة يف ثقافتن العظيم
مفتــاُح  برهــا  ألّن  للنجــاح،  األســايس  والعامــل 
التوفيــق والعنايــة اإلهليــة، هــذا مــا أشــار إليــه معجب 
ــة،  ــة املحافظ ــن الرؤي ــه ع ــياق حديث ــراين يف س الزه
ــالف  ــا الخت ــاب تبًع ــر الُكّت ــات نظ ــالف وجه واخت
ــص  ــة خيل ــَث يف النهاي ــّن الباح ــأة، لك ــروف النش ظ
إىل أّن هــذه النزعــة املحافظــة وفقــت يف اكتســاب 
دالالت إنســانية مطلقــة مســتمدة ِمــْن إيــامِن الُكّتــاِب 
ــك  ــى ذل ــال ع ــخة، ُمدلِّ ــالمية الراس ــم اإلس وعقيدهت
بمقطــٍع مــن ســرة )حكايــة الفتــى مفتــاح( »واجبنــا 
ــك  ــة تل ــن األرسة وبخاص ــن م ــاه اآلخري ــا جت أخالقًي
األم التــي غرســت يف االبــن بــذور هــذه القيــم، 
ــاًرا هبــا« )الزهــراين، 		20م، ص:  ــا هلــا ب وظــلَّ وفيًّ
	2(. ويف ظــل اإلشــارة إىل إحلــاح الكاتــب عــى 
ــا إىل  ــا أْن نشــَر هن األثــر اإلجيــايب لدعــاء األم، يمكنن
ــامم  ــر العاطفــي للنــص األديب، واالهت ــاء باألث االحتف
باالنفعــال النفــّي الــذي جيــده الســامُع. هــذا املنجــز 
يظهــر أّن الناقــَد قــد مجــع بــن التنظــر والتطبيــق لرفد 
الظواهــر الفنيــة بــام يؤيدهــا مــن النصــوص املدعمــة 

ــة.  ــة املطروح ــا النقدي للقضاي
ــر  ــات النظ ــَن وجه ــُد تباي ــر نج ــو آخ ــى نح وع
احليــاة  بتجــارب  املتعلقــة  املوضوعــات  حــول 
ــة؛ فنجــد معجــب الزهــراين  ــة للــذات الكاتب العاطفي

ــة  ــات املتعلق ــه: »املوضوع ــام يف قول ــا الت ــن غياهب يعل
ــا يف  ــر هل ــة ال أث ــذات الكاتب ــة لل ــارب العاطفي بالتج
 )29 ص:  		20م،  )الزهــراين،  الكتابــات«  هــذه 
ــب  ــزام الكات ــاج الت ــه نت ــاب بأن ــك الغي ــّوًغا ذل ُمس

ــه.    ــي إلي ــذي ينتم ــظ ال ــع املحاف ــل املجتم بفضائ
ــة  ــدى عائش ــرأي، ل ــذا ال ــالف ه ــد خ ــام نج   بين
متعــددٍة  جوانــٍب  بوجــوِد  تقــرُّ  فهــي  احلكمــي، 
ــة  ــي متباين ــرأة؛ فه ــة بامل ــل العاطفي ــات الرج لعالق
ــي  ــح احلكم ــث ترج ــور. حي ــددة الص األدوار، ومتع
ــّل  ــة لع ــم يف العالق ــرة تتحك ــل كث ــاك عوام أن هن
ــكان  ــة، وامل ــذات الكاتب ــة لل ــة الُعمرّي ــا املرحل أبرزه
حيــث  مــن  العالقــة  ودرجــة  جيمعهــام،  الــذي 
مــن  ونوعهــا  واالســتمرارية،  االنقطــاع  إمكانيــة 
حيــث الســطحية والعمــق، وقــد أشــارت إىل وجــود 
ــل،  ــع، وقندي ــن )الربي ــد كل م ــات عن ــذه العالق ه
والقصيبــي، وعطــار، وبوقــري، وضيــاء، واملــري(. 
ــاب  ــن أصح ــة م ــاَك ُثل ــي أّن هن ــرت احلكم ــد ذك وق
الســر ملْ يظهــْر لدهيــم تريــٌح عــن أيــة عالقــة باملــرأة 
مثل:)الســباعي، أمحــد عــيل، وصبــاغ، واألملعــي، وأبو 
ــي،  ــق( )احلكم ــر توفي ــد عم ــدان، وحمم ــن، وزي مدي
5	20م، ص:28	(. انطالًقــا ِمــْن هــذا التنــاول، 
يســفر هــذا النقــد عــن اجلانــب املعــريّف ودوره يف 
تشــكيل خصائــص الصــورة السديــة للمــرأة يف 

ــعودية. ــة الس ــرة الذاتي الس
ــارة إىل أن  ــرورّي اإلش ــد وال ــن املفي ــه م ــى أن ع
ــد  ــد ونق ــن النق ــا ب ــه منهًج ــّط لنفس ــن اخت ــاك م هن
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ــل  ــدود التعام ــيل يف ح ــق العم ــن التطبي ــد املتضم النق
املبــارش مــع مجاليــات األعــامل األدبيــة، مــع االلتــزام 
ــا  ــن زواي ــة م ــا املطروح ــم والقضاي ــرض املفاهي بع

ــدي	. ــز النق ــد املنج ــى تفني ــل ع ــددة تعم متع
ــا  ــي تعرضن ــات الت ــإن الدراس ــة ف ــة عام   وبصف
هلــا ال تظهــر اهتامًمــا باألطــر املنهجيــة لنقــد الصــورة، 
وإنــام تكتفــي بالرصــد والتوثيــق عــى نحــو مــا رأينــا 
ــل  ــف والتحلي ــي، أو بالوص ــمة القثام ــة بس يف دراس
كــام رأينــا يف دراســة احليــدري لصــورة املــكان، وكان 
ــورة  ــي للص ــر املنهج ــى التنظ ــتغال ع ــي االش ينبغ
ــتن  ــة ألن الدراس ــا املختلف ــي مفاهيمه ــة وتبن السدي

ــب. ــذا اجلان ــا يف ه ختصصت
نقــد  تطــور  وأثرهــا يف  التلقــي   ب-مجاليــات 

الســعودي:  األدب  يف  الذاتيــة  الســرة 
 وهنــا نعالــج موضــوع الصــورة يف حّدهــا اجلــاميل، 
مــن جهــة طاقتهــا التعبريــة ومحولتهــا الفكريــة 
ممــا  األديب،  اجلنــس  بخصوصيــة  ذلــك  وعالقــة 
ــة  ــتجابة اجلاملي ــى االس ــوء ع ــليط الض ــتوجب تس يس
للصــورة السديــة يف الســرة الذاتيــة الســعودية، 
وأوجــه تناوهلــا يف النقــد.  وهــي وجهــة نظــر تداوليــة 
ذات أثــر فعــال يف الكشــف عــن أدبيــة النــص، حيــث 
يــرز القــارئ كعنــٍر فاعــٍل يف التلقــي، حــن يضــُع 
أصبَعــُه عــى بــؤرة اجلــامل يف النــص األديّب، ألّن 
القــارَئ كــام يقــول )إيكــو، 	200م( جــزٌء ال يتجــزأ 
ــة قطــب الرحــا.  ــه بمنزل ــل إن ــة، ب ــة الكتاب مــن عملي

  يظهر هذا المنحى لدى الناقد معجب الزهراني.	. 

   وقــد أشــارْت أغلــُب الدراســاِت أّن الســرة 
الذاتيــة الســعودية هلــا خصوصيــة اجتامعيــة ال يمكــن 
ــة  ــن جه ــرى م ــة األخ ــواع األدبي ــى األن ــا ع تعميمه
قضيــة البــوح وحتــري املصداقّيــة، وألّن الّصــورة 
ــي  ــع باق ــل م ــام تتفاع ــردة وإن ــدرك جم ــة ال ت السدي
مكونــات النــص وبنــاء عليــه يمكــن أن نجمــل أبــرز 
خصائصهــا وفًقــا ملــا تــم معاينتــه يف الدراســات 

ــورة. ــت الص ــي تناول ــة الت النقدي

1-الصدق الفني: 
ــايّل  ــد مج ــي إال » جتري ــا ه ــة م ــورة السدي      الص
ــار،  ــا له«)أنق ــًدا دقيًق ــْت تردي ــا ليس ــع، ولكنه للواق
ــاوت  ــع تتف ــرة للواق ــن النظ 	99	م، ص: 	2(. لك

ــر.  ــب آلخ ــن كات م
فهــل املصداقيــة هــي معيــار حيتكــم إليــه النقــاد يف 
احلكــم عــى مجاليــات الصــورة، وهــل الصــدق الفنــّي 

يتطلــُب مطابقــة الواقــع؟
مــا مــدى مســاحة احلريــة التــي ينتهجهــا األديــب 

ــة الســرة الذاتيــة؟ الســعودي يف كتاب
ــام  ــاج، ف ــم يف اإلنت ــة تتحك ــدق آلي وإذا كان الص

ــك؟  ــن ذل ــاد م ــف النق موق
ــدي،  ــز النق ــص املنج ــب فح ــئلة تتطل ــذه األس ه

ــك. ــاد يف ذل ــف النق ــة مواق ومقارن
ــَد الباحثــون عــى أن الــسد ال يمثــل الواقــع،     أكَّ
ــى  ــه ع ــي عامل ــسد يبن ــه، ألنَّ ال ــد إنتاج ــام يعي وإن
ــك  ــع؛ وذل ــة أوس ــاحة يف الرواي ــن املس ــل، لك التخيي
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نظــًرا خلصوصيــة الســرة الذاتيــة ونزوعهــا إىل ختليــد 
ــة. ــق الكتاب ــن طري ــذات ع ال

ــة  ــن رغب ــض الباحث ــدى بع ــد ل ــك نج ــع ذل وم
ــة،  ــرة الذاتي ــارشة يف الس ــمة املب ــى أن س ــد ع للتأكي
هــي صفــة مالزمــة هلــا، لكــن تســخر الطاقــة البالغية 
وإســعافاهتا التعبريــة، تــالزم فيــض املشــاعر إىل 
ــورة  ــهم يف بل ــل ويس ــداع يف التخيي ــل اإلب ــد يقب ح

ــة. ــرة الذاتي ــة يف الس ــورة السدي ــة الص خصوصي
وأمــا عــن صــورة املــرأة، فنجدهــا تتجــى يف 
يف  مجيعهــا  ولكــن  متباينــة،  أســلوبية  مســتويات 
ــارزة  ــمًة ب ــُق س ــا خيل ــع، مم ــع الواق ــم م ــل دائ تواص
وخاصيــة مميــزة دالــة عــى تفــوق نوعــي يف ســرة عبد 
ــدق  ــرة الص ــك إىل »ن ــرد ذل ــن، وم ــو مدي ــاح أب الفت
التــي ختــرق النــص يف كل مقاطعــه« )الزهــراين، 
		20م، ص: 		( وهــو مــا أشــار إليــه معجــب 
الزهــراين يف ســرة مديــن ويف ســرة غــازي القصيبــي، 

ــري. ــز م وعبدالعزي
ــدّي يف  ــدرس النق ــه ال ــل إلي ــا يص ــة م  وخالص
ــاص  ــرازه اخل ــري إف ــص س ــكل ن ــأن أّن ل ــذا الش ه
ــي  ــيل، الت ــاء والتج ــة اخلف ــخ لبني ــم يرض ــه، ومجيعه ب
ــار  ــه مس ــي توج ــاد الت ــارئ إىل إدراك األبع ــه الق توج
ــق. وإذا كان  الصــورة وحتــدُّ مــن قدرهتــا عــى التحلي
ــر  ــون أكث ــع يك ــرأة فالوض ــورة امل ــق بص ــر يتعل األم

ــر. ــاحة للتعب ــق مس ــرًزا وأضي حت
ــن  ــا م ــاك نمًط ــى أّن هن ــون ع ــع الباحث ــد أمج  وق
التوتــر األســلويّب، نتيجــة للقيــود املفروضــة عــى كل 

ــًا،  ــًا أم موضوع ــت ذات ــواء أكان ــرأة، س ــص امل ــا خي م
لــذا ُاْعتــرْت صــورُة املــرأة يف الســرة الذاتيــة قــارصًة 
ــر  ــة ومل ينظ ــة أمين ــورة صادق ــع بص ــل الواق ــن نق ع
إليهــا نظــرة فنيــة ختييليــة، ختــول هلــا اخللــق واإلبــداع 
ــس  ــة جن ــع طبيع ــا م ــص توافًق ــة الن ــد يف بِني والتجدي
ــاة الكاتــب  الســرة، الســيام مــن جهــة ارتباطهــا بحي
ــلم  ــع مس ــف يف جمتم ــذا املوق ــية ه ــه، وحساس نفس
حمافــظ، وإن كانــت املــرأة تشــاطر الرجــل عاملــه، 
ــه  ــره ووجدان ــا يف فك ــتهان هب ــاحة ال ُيْس ــغل مس وتش

		20م، ص:6	(. )الزهــراين، 
  وعــى العكــس مــن ذلــك جــاءت صــورة 
ــه ترهتــن إىل اخليــال، وهــو بــدوره  املــكان، ألّن ذاكرَت
كوهنــا  أي  املكانيــة،  الصــورة  موضوعيــة  يلغــي 
ظاهــرة هندســية، ليظهــر دور التخييــل الــذي يــامرس 
القــارئ فيــه دوره مــن خــالل اكتشــاف مجاليــة املــكان 

ــا. ــذذ هب ــع والتل ــا والتمت وتذوقه
ــدري،  ــدة )احلي ــة الوحي ــة النقدي ــع أن الدراس وم
ــكان،  ــورة امل ــوع ص ــارشت موض ــي ب 	200م(، الت
بعالقــة  تتعلــق  حمــددة  زاويــة  يف  اختزلتــه  قــد 
ــار الصــدق  ــه بمعي الشــخصية باملــكان، إال أهنــا ربطت
ــة، ودورهــا يف  ــة هــذه الرؤي ــي، ملحــة عــى أمهي الفن
تشــكيل مجاليــة الصــورة، وذلــك عــى نحــو مــا نجــد 
ــه،  ــقه ل ــكان وعش ــدان بامل ــق الزي ــادة بتعل ــن اإلش م
ــي »  ــدق الفن ــُم بالص ــكان يتس ــن امل ــه ع وأّن حديث
بوصفــه بطولــة تعمــل يف داخلــه، وتدفعــه إىل األمــان، 
ــدري، 	200م، ص: 526(.  ــوة« )احلي ــعره بالق وتش
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أو كــام أشــاد ابــن عقيــل باملــكان وصورتــه، فحديثــه 
عنــه يتســم »بالعاطفــة اجلياشــة الصادقــة؛ ألهنــا 
ــة يف  ــم مكان ــخاص هل ــة، وأش ــات غالي ــط بذكري ترتب

 .)5	2 	200م، ص:  نفســه« )احليــدري، 
  هكــذا تكــون صــورة املــكان أداة مجاليــة هلــا 
وظائــف حمــددة وموجهــة بالدرجــة األوىل إىل القــارئ 
الــذي يســعى إىل تفســرها والبحــث يف مكوناهتــا لكي 
ــص  ــع الن ــش م ــة يف التعاي ــة احلقيقي ــى املتع ــر ع يتوف

األديب. 
2-الطاقة التعبرية :

 تتجــى الطاقــة التعبريــة للصــورة السديــة يف 
ــة، يف إطــار خيضــع خلصائــص جنســها  الســرة الذاتي
ــل  ــوايل والتسلس ــالق والت ــث االنط ــن حي األديب، م
ــن  ــورة م والرابــط واالمتــداد، ليتــم إخــراج الص
مســتواها اللغــوي إىل ســياقها الــسدي، باســتحضار 
ــي  ــث ه ــن حي ــا م ــوط هب ــي تن ــف الت ــع الوظائ مجي
جتســيم وتثيــل وذلــك مــا يميزهــا بقدرهتــا عــى بعــث 

ــسد.   ــة ال ــاة يف لغ احلي
  وقــد أشــارْت بســمُة القثامــي إىل إمكانــات 
حتليــق صــورة املــرأة يف فضــاء املتــن الــسدي وتراتــب 
مجاليــات  متتبعــة  مكوناتــه.  باقــي  مــع  تفاعلهــا 
ــل  ــذي يي ــي، ال ــا احل ــورة يف معناه ــف الص توظي
ــوم  ــة باملفه ــورة الدرامي ــينامئية والص ــورة الس إىل الص
ــي  ــاكنة الت ــورة الس ــل الص ــد، يف مقاب ــّي اجلدي البالغ
ــي، 		20م،  ــت )القثام ــف الثاب ــى الوص ــد ع تعتم

   .)	9	 ص: 

حــول هــذا الفهــم يمكننــا االصطــالح عــى 
الصــورة  مفهــوم  أو  الــسدي(  )املجــاز  مفهــوم 
السديــة مــن حيــث هــي نقــل فنــي، وحماولــة 
لتجســيم معطيــات الواقــع اخلارجــي بواســطة اللغــة. 
ــي، 		20م، ص:87	(  ــرْت )القثام ــام ذك ــة ك فاللغ
ــُم اخليــال ويــرز العاطفــة، وهــي التــي  هــي َمــْن جُيَسِّ
ــالل  ــن خ ــه م ــد وظائف ــكله، وجتس ــص ش ــي الن تعط
تقديــم الشــخصيات، ووصــف املناظــر، واألحــداث.
يضــاف إىل ذلــك مــا يســفر عنــه الــسد املشــهدي 
مــن دالالت تكشــف عــن  املتحــرك(  )التصويــر 
الكاتبــة وعالقتهــا  للــذات  النفســية  االنفعــاالت 
ــه  ــه وتكوين ــكيل ذات ــره يف تش ــة أث ــن جه ــدث م باحل
لــة عــى ذلــك بمشــهد مــن ســرة  النفــي، ُمدلِّ

الســباعي:
» وقامــت أمــي إىل علبتهــا الصغــرة، ثم أســلمتني 
اجلنيــه وهــي هتيــب يب: لكــن مــا تقــول: إيــش الصنعة 
إىل بــدك تســوهيا« )القثامــي، 		20م، ص: 96	( أو 
ــه  ــف أم ــْن موق ــف َع ــن كش ــاء ح ــز ضي يف رسد عزي
ــُث  ــة، حي ــاغبات الطفول ــع مش ــارم م ــا الص وتعامله
ــور  ــم تص ــى رس ــا ع ــُة هن ــورُة املتحرك ــُل الص تعم
تعديــل  يف  ودورهــا  األم  شــخصية  عــن  واضــح 
ســلوكه: » وال أكاد اقــرب منهــا أو تقــرب منــي 
حتــى أجــد نفــي مشــدوًدا ِمــْن أذين بــن أصابعهــا« 
املشــهد األول  97	(. يف  		20م، ص:  )القثامــي، 
ــع  ــال لدف ــف األفع ــابقُة بتوظي ــُة الس ــادت الدراس أش
حركــة الــسد وتشــكيل الصــورة املتحركــة التــي 
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تكــن مــن التقــاط البعــد اجلســمي يف صــوره مكتملــة 
يقــف القــارئ متأمــال هلــا يف وعيهــا الكامــل ووقارهــا 
وموقفهــا املتــزن جتــاه تربيــة ابنهــا، ويف الثــاين أشــارْت 
إىل لغــة الوصــف ودورهــا يف جتســيد أبعــاد الشــخصية 
بشــكل يســهم يف رســم صــورة ذهنيــة عــن شــخصية 

ــة.  األم احلازم
   وســواء كانــْت الصــورُة ســاكنًة أْم متحركــًة، فإهنا 
ــن تعطــي تصــوًرا عــن طبيعــة املــكان  ــا احلالت يف كلت
واألشــياء والشــخصيات املتفاعلــة مــع املشــاهد، وقــد 
ــة،  ــرة الذاتي ــة يف الس ــكان واضح ــعرية امل ــدْت ش ب
مــن جهــة تعلقــه باحليــز الــذي جتــري فيــه األحــداث، 
ــار  ــر مس ــة يف تطوي ــه األداة الفاعل ــة كون ــن جه وم

الــّسد، ويســهم يف تشــييد احلبكــة.
ذلــك أّن الصــورَة يف الــسد شاســعٌة واســعٌة 
بامتــداد الــسد نفســه، عنــد هــذا احلــد ال تبقــى 
ــد بالنظــر  ــام تت ــة، وإن الصــورة املنتزعــة بســيطة جزئي
ــد  ــي، وقواع ــياق االجتامع ــي، والس ــياق الن إىل الس
اجلنــس األديب، ومنــه تتشــكل هويــة النــص، والطاقــة 

ــه. ــة ل ــة املكون ــة والبالغي اللغوي
والســياق  النــي،  الســياق  مســتوى  عــى    
ــدْت  أكَّ األديب،  اجلنــس  وقواعــد  االجتامعــي، 
الدراســاُت النقدّيــّة أّن عنــارَص الصــورة السديــة 
ُتْبنــى عــى أســاس التخييــل، الــذي يعمــل عــى 
خلــق الواقــع يف مســتويات أســلوبية متباينــة، يمكــن 
اســتقراؤها عــى مســتوى اجلملــة أوال، ثــم عــى 
ــّي ثانًيــا، وال  ــّي واالجتامع ــياقن الن ــتوى الس مس

ــارئ  ــود ق ــق إال بوج ــوة أن تتحق ــذه اخلط ــن هل يمك
ــا  ــن حقله ــة م ــورة السدي ــاء بالص ــى االرتق ــادر ع ق
ــسد،  ــة ال ــع ملاهي ــّي خيض ــٍل ِدْينام ــوي، إىل حق اللغ
وفًقــا هلــذا املفهــوم ُفــست مجاليــات الصــورة املكانيــة 
»اســتخدامه  ومبعثهــا  زيــدان،  حســن  ســرة  يف 
ــور  ــذي يص ــيد«، ال ــخيص، أو التجس ــلوب التش ألس
ــه  ــل يف داخل ــة تعتم ــه بطول ــكان بوصف ــه للم نظرت
بالقوة)احليــدري،  وتشــعره  األمــان  إىل  وتدفعــه 
	200م،  ص:525(، والصــورُة هبــذا املنحــى أداُة 
ــن  ــداين ب ــم وج ــداث تالح ــى إح ــُل ع ــكيٍل تعم تش

ــه. ــل في ــي حت ــخصيات الت ــكان والش امل
 وحــن يســعى الناقــد إىل اســتجالء عالقــة الصورة 
باملــدركات احلســية، التــي تشــكل العنــر األســايس 
ــٌم يف  ــون دوٌر حاس ــُح لل ــا، يصب ــم إىل تكوينه الداع
ــة،  ــورة املكون ــة للص ــارص املكِون ــة العن ــيد هيئ جتس
ومعلــوم أّن تشــكيَل املــكاِن يعتمــُد عــى عــامل األلــوان 
ــاث  ــاس واألث ــكال واللب ــح واألش ــور والروائ والص

ومــا إىل ذلــك مــن األشــياء الدالــة عليــه. 
ومــن املهــم اإلشــارة إىل أن الصــورة اللونيــة 
املكونــة للمــكان يصعــب عزهلــا، ألهنــا تتلبــس 
ــا  ــرى ألهن ــة أخ ــن ناحي ــن، وم ــخصية وبالزم بالش
ــن  ــذا م ــسدي. ه ــص ال ــة للن ــة الكلي ــق بالدالل تتعل
ــرات  ــن تعب ــة م ــِة الّسدّي ــث يف البني ــا ُيب ــالل م خ
لونيــة ذات تأثــر فاعــل، ييــل اللــون إىل قــوة مؤثــرة 

يف املــكان. 
  ويرتكــز الوصــف والتحليــل هنــا عــى مالحظــة 
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التــي  املتلقــي وشــعوره ومعاناتــه جتــاه األلــوان 
يصطبــغ هبــا عــامل الــسد، ليبــدو املــكاُن محيمًيــا أليًفــا 
أو ومعادًيــا بصــورة موحشــة، ومهــا »الصورتــان 
ــن  ــدري، ح ــام احلي ــر عنه ــان ع ــان«، اللت املتضادت
قابــل بــن صــورة لبنــان يف زيارتــن متفرقتــن ملحمــد 
ــورة  ــا لص ــه: »إهن ــك يف قول ــرته، وذل ــق يف س توفي
ترتعــد هلــا األطــراف تلــك التــي يصــف فيهــا حممــد 
عمــر توفيــق غرفــة العمليــات بــام حتويــه مــن أغطيــة 
ــدة يف  ــم املتصاع ــرة التعقي ــامدات وأبخ ــاء وض بيض
ــها  ــة نفس ــة للمدين ــورة أليف ــا بص ــكان. »ويقابله امل
بأهنــا صــورة »مجيلــة هتــش هلــا النفــس«. ووفًقــا هلــذه 
املالحظــة جــاء احلكــم عــى الصــورة األوىل )املعاديــة( 
أهنــا داخليــة عميقــة تتســم باخلصوصيــة والصــدق، يف 
حــن أّن الصــورَة الثانيــَة خارجيــٌة تتســم بالســطحية. 
هــذا  وعــى    .)5		 ص:  	200م،  )احليــدري، 
األســاس تغــدو الصــورة السديــة للمــكان ذات 
ــن  ــن م ــة يمك ــة فاعل ــا، وأداة نقدي ــة علي ــة فني قيم
ــة.  ــة يف الســرة الذاتي ــة الوظيفــة اجلاملي خالهلــا مقارب
ــل  ــث والتحلي ــرة بالبح ــة جدي ــرة الفني ــذه الظاه ه
ــن  ــة، لك ــر خمتلف ــن س ــة م ــامذج إضافي ــالل ن ــن خ م

ــدة.   ــرة واح ــث يف س ــى بالبح ــدري اكتف احلي

خامتة :
ــة  ــات النقدّي ــن الدراس ــًة م ــُث مجل ــتقرأ البح    اس
ــَة  ــة، ُبْغَي ــة يف الســرة الذاتي املتعلقــة بالصــورة السدي

الكشــف عــن مالمــح االســتجابة اجلامليــة، مــن خالل 
ــده  ــف عن ــذي يق ــام ال ــور الع ــى التص ــوف ع الوق

ــْن:  ــكٍل ِم ــد ل النق
الذاتيــة 	.  الســرة  نقــد  يف  املــرأة  صــورة   

 . ية د لســعو ا
الذاتيــة 2.  الســرة  نقــد  يف  املــكان  صــورة   

. ية د لســعو ا
ــرة . 	 ــد الس ــعودي يف نق ــع الس ــورة املجتم ص

ــة. الذاتي
 وقــد كاَن االختيــاُر بنــاًء عى توفر دراســة مســتقلة 
ــي  ــمة القثام ــة بس ــي دراس ــرأة ه ــورة امل ــِردت لص ُأف
ــة إىل  ــعودية( باإلضاف ــة الس ــرة الذاتي ــرأة يف الس )امل
ــة  ــث مهم ــى مباح ــات ع ــن الدراس ــة م ــر مجل توف
ــرة  ــا يف الس ــح صورهت ــرأة، ومالم ــا امل ــاول قضاي تتن

ــعودية.  ــة الس الذاتي
احليــدري،  اهلل  )عبــد  دراســة  توفــرت  وقــد 
هــذا  للمــكان،  واضحــة  صــورة  عــى  	200م( 
ــا  ــاول قضاي ــن يف تن ــتفاضة الباحث ــة إىل اس باإلضاف
ــث  ــذا البح ــأ هل ــا َهيَّ ــة مِمّ ــرة الذاتي ــع يف الس املجتم
الكشــف عــن صــورة املجتمــع الســعودي مــن خــالل 

ــة.  ــرة الذاتي ــد الس ــاث نق أبح
ويف ضــوء تتبــع هــذا النقــد أمكــَن الوقــوُف عنــد 
ــة،  ــورة الذاتّي ــد الص ــة يف نق ــورة الّسدّي ــوم الص مفه
ــذا  ــا يف ه ــّم تداوهل ــي ت ــات الت ــة املصطلح وبدراس
ــة يف  ــورة السدي ــددٌة للص ــامٌت حم ــرْت ِس ــل ظه احلق

ــيل: ــام ي ــا في ــُن أْن نجمله ــرة يمك الس
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ــا  ــورة بمفهومه ــع الص ــد م ــل النق أوال: يتعام
ــر  ــوّي وتعب ــر لغ ــا تصوي ــامل، بوصفه الش
فنــّي وختييــل مجــايّل، يعــُر عــن َخْلــٍق وإبــداٍع 
ــن  ــية، م ــة أجناس ــه هيئ ــن خالل ــكُل م تتش
وشــعريته،  النــّص  أدبيــُة  تتمثــل  خالهلــا 
ــي  ــن جهت ــة م ــاده الفنّي ــن أبع ــل ب دون الفص
هــذا  خــالل  ومــن  واملضمــون،  الشــكل 
الفهــم حــاول هــذا البحــُث تقديــَم إضافــاٍت 
مفهــوم  إىل  بالنظــر  وتطبيقّيــة،  تنظرّيــٍة 
ــّي  ــكٍل منهج ــامل بش ــة الش ــورة الّسدي الّص

ــٍق. دقي
ــة  ــورة الّسدّي ــع الص ــد م ــل النق ــا: يتعام ثاني
يف ظــل مصطلحــات نقديــة مدروســة، وإْن ملْ 
يســَع إىل بحثهــا وتوضيحهــا يف ظــل تداوهلــا 
ــل  ــة، مث ــورة السدي ــط بالص ــدي املرتب النق
ــامط  ــورة، وأن ــكيالت الص ــن تش ــث ع احلدي
الكليــة واالســتعارة  اشــتغاهلا، االســتعارة 
والصــورة  املتحركــة،  الصــورة  اجلزئيــة، 
الثابتــة، اللقطــة واملشــهد، إىل غــر ذلــك 
مــن املصطلحــات النقديــة املتداولــة يف حقــل 

الصــورة الّسدّيــة. 
ثالًثــا: طريقــة التعامــل مــع النصــوص تفرض 
ــة  ــّي بطريق ــياقها النوع ــورة يف س ــة الص مقارب
جزئيــة ال تتصــل بالســياق العــام للنــص هــذا 
فيــام خيــص صــورة املــرأة، وأمــا نقــد صــورة 
املــكان فيبــدو الــدرس النقــدّي أكثــر التصاًقــا 

ــياق  ــا بالس ــر ارتباًط ــة، وأكث ــة اجلاملي بالوظيف
النــّي. 

للســرة  اجلــاميلُّ  التنــاوُل  اتَّســَم  رابًعــا: 
الذاتيــة، بــيء مــن التفصيــل يف البحــث عــن 
ــا  ــا زواي ــلوب وكله ــة واألس ــص اللغ خصائ
ــورة،  ــاميل للص ــاول اجل ــح التن ــب يف صال تص
ــدى  ــة إح ــذه اخلصيص ــكل ه ــن أن تش ويمك
ــا أي  ــد عليه ــي تعتم ــية الت ــز األساس الركائ
ــد. ــاميّل يف النق ــى اجل ــتهدف املنح ــة تس دراس
خامســا: اختلفــت منهجيــة التنــاول تبًعــا 
ــم  ــن، وطريقته ــداف الدارس ــالف أه الخت
يف التنــاول، وإن كان املنهــج التارخيــّي هــو 
الــذي يطغــى عــى معظــم الدراســات، ذلــك 
ــا  ــز عليه ــي ترتك ــى الت ــر العظم ألن الظواه
بدراســة  تتعلــق  الذاتيــة  الســرة  أبحــاث 
الــذات،  اجلنــس األديب، وإشــكالية كتابــة 
ــرة  ــة الس ــة بكتاب ــرى ذات صل ــا أخ وقضاي
ــرة  ــن الس ــة ب ــا العالق ــل أبرزه ــة لع الذاتي
األدبيــة والروايــة، ومراحــل تطــور كتابــة 

الســعودي. الســرة يف األدب 
عى أننــا نلمــُس تطــوًرا ملموًســا يف أدوات النقد، 
ُمتأثــًرا بالدراســات النقدّيــة احلديثــة، مــن جهــة 
ــلويب  ــل األس ــاميّل والتحلي ــد اجل ــق بالنق ــددة تتعل حم
املعتمــد يف أحيــان كثــرة عــى التحليــل النفــي 
ــراين،  ــب الزه ــد معج ــنا عن ــام ملس ــي ك أو االجتامع
ــال  ــر مي ــدري أكث ــدا احلي ــدري، وإن ب ــد اهلل احلي وعب



مرمي إبراهيم غبان: االستجابُة اجلماليُة يف نقدِ السريةِ الذاتيةِ السعوديةِ:مجاليات تلقي الصورة السردية  104-79

103

ــي.  ــل النف إىل التحلي
ــات  ــزع إىل مجالي ــي تن ــات الت ــة الدراس ــع قل و م
أّن هــِذِه  إال  الذاتيــة،  الســرة  الصــورة يف  تلقــي 
املحــاوالت تظــل حتمــل مالمــح كثــرة للغــٍة نقدّيــٍة 
ــاد،  ــن النق ــر م ــدد كب ــدى ع ــة ل ــٍة، ومألوف مقبول
ــع  ــّي أوس ــد الروائ ــياق النق ــا يف س وإن كان تداوهُل

ــمل.  وأش
للّصــورِة  اجلاملّيــُة  االســتجابُة  جــاءت  وقــْد 
الّسدّيــِة يف أبحــاث نقــد الصــورة الذاتيــة إجيابيــًة يف 
ــتهجاُن  ــُض واالس ــر الرف ــع، وإْن ظه ــِب املواض أغل
يف  بعــض املواضــع عــى نحــو مــا ظهــر يف حتليــل كل 
مــن معجــب الزهــراين وعائشــة احلكمــي يف تعاملهام 
ــتهجاهنام  ــة، واس ــرة الذاتي ــرأة يف الس ــورة امل ــع ص م
ــل  ــرأة مــن قب التغييــب القصــدّي ملالمــح صــورة امل
بعــض كتــاب الِّســر. إال أنــه ينبغــي اإلشــارة إىل أن 
ــا  ــة، ألهن ــة ومعلل ــة منطقي ــكام النقدي ــة األح غالبي
تســتند إىل شــواهد متنوعــة مــن داخــل الســر التــي 

ــتها. ــت دراس ت
ــِة حــاٍل فــإن العنايــة بالصــورة الّسدّيــة  وعــى أيَّ
الســعودّي،  األدب  يف  الذاتيــة  الســرة  جمــال  يف 
للنــص،  والفنّيــة  اجلاملّيــِة  القيــِم  باســتخالِص 
وبتتبــع اجلهــود النقديــة املختلفــة، كشــف لنــا مــدى 
التبايــن واالتفــاق يف االنطباعــات الصــادرة عــن 
ــوص يف  ــرهم للنص ــى تفس ــاء ع ــاد، بن ــف النق خمتل
ــاِت  ــكلْت مكون ــة ش ــة وثقافّي ــوء رشوط اجتامعّي ض

ــا. ــا وداللًي ــا وفنيًّ ــة لغويًّ ــرة الذاتي ــوص الس نص
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ـــا  ـــة ) عندم ـــة لقص ـــة نصي ـــعودي، مقارب ـــال يف األدب الس ـــص األطف ـــن قص ـــة م ـــة يف قص ـــة اإليقاعي ـــر الصوتي ـــث الظواه ـــاول البح ـــث : تن ـــص البح ملخ
ـــليط  ـــداليل(، وتس ـــي، وال ـــي، والرتكيب ـــا )اللفظ ـــويت فيه ـــاع الص ـــارص اإليق ـــم عن ـــار أه ـــي 2011م، إلظه ـــوف العصيم ـــة: ن ـــون( للكاتب ـــة ي ـــارت النجم ط
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Abstract: This research deals with the rhythmic phenomena in one of the kids’ stories in Saudi literature; a textual approach in the story titled 
When the Yoon Star Flew (2011) by Nouf ALOsaimi. The study aims to unveil the most significant elements of the vocal rhythm (verbally, 
syntactically and semantically), and to highlight the role of rhythm in achieving textual cohesion, as well as to support the continuity and 
consistency through the entire text; thus ensuring the success of the communication message with the recipient.
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مقدمة:
العقـــود  يف  اللغويـــة  الدراســـات  تطـــورت 
ـــرى يف  ـــد ت ـــم تع ـــن فل ـــرن العرشي ـــن الق ـــرة م األخ
اجلملـــة أكـــر وحـــدة للتحليـــل ، بـــل جتاوزهتـــا إىل 

فضـــاء النـــّص.
وشـــّكل » النـــّص« مفهوًمـــا مركزًيـــا يف الدراســـات 
اللســـانية املعـــارصة، إذ اجتـــه الدارســـون نحـــو االهتـــامم 
بـــه، وتناولـــوه بالوصـــف والتحليـــل وبحثـــوا عالقاتـــه 
ـــوي،  ـــال اللغ ـــره يف االتص ـــة، وأث ـــة واخلارجي الداخلي
ـــك  ـــى التامس ـــانية ع ـــات اللس ـــزت الدراس ـــد رّك وق
ـــن  ـــاق ب ـــات االتس ـــى عالق ـــم ع ـــو قائ ـــّي؛ وه الن
الوســـائل اللغويـــة التـــي تصـــل العنـــارص املكّونـــة 

ـــه . ل
ويف ضـــوء هـــذه املقاربـــات النصيـــة انرصفـــت 
ـــويت  ـــاع الص ـــرة اإليق ـــاول ظاه ـــة إىل تن ـــذه الدراس ه
ـــد  ـــت برص ـــّص، وُعني ـــك الن ـــق متاس ـــا يف حتقي وأثره
ـــص  ـــن قص ـــة م ـــة يف قص ـــة اإليقاعي ـــر الصوتي الظواه
ــوء  ــليط الضـ ــعودي، وتسـ ــال يف األدب السـ األطفـ
ــا. وال  ــص هبـ ــك النـ ــق متاسـ ــا يف حتقيـ ــى أثرهـ عـ
خيفـــى بـــأن أدب الطفـــل مـــن أحـــوج الفنـــون إىل 
ـــه  ـــون ب ـــون املهتم ـــد الباحث ـــد أّك ـــاع، فق ـــذا اإليق ه
ـــي  ـــنوات( ه ـــرة )3-6 س ـــة املبك ـــة الطفول أن مرحل
املرحلـــة التـــي يتعلـــم فيهـــا الطفـــل اللغـــة وتنمـــو 
ـــتهويه  ـــة تس ـــذه املرحل ـــتامع ، ويف ه ـــى االس ـــه ع قدرات
ــها)العمري،2013م(،  ــامت وجرسـ ــيقى الكلـ موسـ
ــان القـــاّص هلـــذا الفـــن ُيِســـهم يف  ــإن إتقـ لـــذا فـ

ــن  ــب ، ويضمـ ــن جانـ ــه مـ ــداث قصتـ ــبك أحـ سـ
ـــر،   ـــب آخ ـــن جان ـــه م ِك إيقاع ـــل يف َشَ ـــوع الطف وق
ـــة  ـــة التطبيقي ـــة النصي ـــات الدراس ـــتجيب مقتضي وس

عـــى التســـاؤالت التاليـــة: 
ـــا 	.  ـــوم عليه ـــي يق ـــة الت ـــائل الصوتي ـــا الوس  م

اإليقـــاع الصـــويت ؟ 
مـــا وظيفـــة اإليقـــاع الصـــويت يف نصـــوص . 	

ــال  ؟ ــص األطفـ قصـ
أي الوســـائل الصوتيـــة أكثـــر شـــيوًعا يف . 	

النـــص ؟ 
ـــة . 	 ـــك القص ـــويت يف متاس ـــاع الص ـــر اإليق ـــا أث م

ـــا ؟ وترابطه
وتتجـــى أمهيـــة البحـــث يف الكشـــف عـــن آليـــة 
ـــص يف  ـــك الن ـــة لتامس ـــات املحقق ـــن اآللي ـــزة م متمي
ـــويت(،  ـــاع الص ـــي )اإليق ـــل وه ـــروح للطف األدب املط
وبيـــان قـــدرة هـــذا اإليقـــاع عـــى أن يقـــدم نًصـــا 
ـــى  ـــوء ع ـــلط الض ـــام يس ـــك ، ك ـــديد التامس ـــا ش أدبًي
ـــم  ـــال ونجاحه ـــص األطف ـــاب قص ـــاءة ُكّت ـــدى كف م
ــالكهم  ــل، ومسـ ــب للطفـ ــم األدب املناسـ يف تقديـ
اخلطابيـــة يف التأثـــر عـــى فكـــر الطفـــل ومفاهيمـــه 
ــط  ــات الرتابـ ــالل آليـ ــن خـ ــة، مـ ــه عامـ وتصّوراتـ

الصـــويت خاصـــة.

الدراسات السابقة :
ــط  ــاع والرب ــت اإليق ــي تناول ــات الت ــن الدراس م

ــويت: الص
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أ/ التطريـــز الصـــويت لســـطح النـــص لنـــوال 
ـــى  ـــة لبن ـــوة )2017م(، )دراس ـــم احلل إبراهي
ـــح  ـــيخ: صال ـــب الش ـــوء خط ـــوازن يف ض الت
ـــة  ـــع اللغ ـــورات جمم ـــن منش ـــد(، م ـــن محي اب

ـــة. ـــبكة العاملي ـــى الش ـــة ع العربي
هلدى  املعارصة  القصيدة  يف  الداخيل  ب/اإليقاع 
دمشق،  جامعة  جملة  الصحناوي)2014م(، 

املجلد:30، العدد 2-1.
ج/مجاليـــات اإليقـــاع الصـــويت يف القـــرآن 
ـــة)2012م(،  ـــر ميس ـــد الصغ ـــم ملحم الكري
ــتر  ــة املاجسـ ــل درجـ ــة لنيـ ــالة مقدمـ رسـ
يف علـــوم اللســـان العـــريب، جامعـــة حممـــد 

خيـــر- اجلزائـــر.
ـــرآن  ـــلوب الق ـــاين يف أس ـــره البي ـــاع وأث د/اإليق
ــحاق)2007م(،  ــز إسـ ــم لعبدالعزيـ الكريـ
رســـالة مقدمـــة لنيـــل درجـــة الدكتـــوراه، 
والعلـــوم  الكريـــم  القـــرآن  جامعـــة 

اإلســـالمية – الســـودان .
ــة  ــي يف العربيـ ــويت اإليقاعـ ــوع الصـ هـ/التنـ
)1999م(،   عيـــويش  هلالـــة  الفصحـــى 
رســـالة مقدمـــة لنيـــل درجـــة املاجســـتر، 

. األردن  الرمـــوك-  جامعـــة 

أهداف البحث :
وتتمثل يف ما ييل:

)اللفظية– 1.  الصوتية  الظواهر  استجالء   

عليها  يقوم  التي  والداللية(   – والرتكيبية 
اإليقاع الصويت يف النّص املنجز.

 بيان أثر اإليقاع الصويت يف متاسك النّص.2. 
ـــذه . 3 ـــف ه ـــى توظي ـــة ع ـــدرة الكاتب ـــان ق بي

ـــق  ـــتثامرها؛ لتحقي ـــة واس ـــات الصوتي اآللي
التامســـك النـــي يف القصـــة )مدونـــة 

البحـــث (.
تسليط الضوء عى أمهية اإليقاع الصويت يف . 4

نصوص قصص األطفال .

منهجية البحث :
قـــام هـــذا البحـــث عـــى مقاربـــة لغويـــة يف 
ضـــوء لســـانيات النـــّص تتكـــئ عـــى دراســـة 
نـــّص لغـــوي معـــارص يف األدب الســـعودي، 
ويف قصـــص األطفـــال عـــى وجـــه اخلصـــوص؛ 
ـــارت  ـــا ط ـــوان )عندم ـــرة بعن ـــة قص ـــل يف قص يتمث
ــي  ــوف العصيمـ ــة : نـ ــون ( للكاتبـ ــة يـ النجمـ
)2011م( ، باســـتخدام إســـرتاتيجيات حتليـــل 
ـــتقرائي  ـــي اس ـــج وصف ـــوء منه ـــاب، ويف ض اخلط
ـــويت  ـــاع الص ـــرة اإليق ـــع ظاه ـــك بتتب ـــيّل، وذل حتلي
ــداليل( ،  ــي، والـ ــي، والرتكيبـ ــه: )اللفظـ بأنواعـ
ــق  ــّص ، وحتقيـ ــاق النـ ــتجالء دوره يف اتسـ السـ

االنســـجام فيـــه بـــام يضمـــن متاســـكه .
ص اخلطاطـــة التاليـــة مضامـــن البحـــث  وُتــــلخِّ

ـــا : ـــي تناوهل ـــة الت ـــا التفصيلي والقضاي
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مصطلحات البحث :
النّص:  •

ــوم  ــّص ملفه ــة الن ــامء لغ ــات عل ــددت تعريف    تع
ــد«  ــف »دي بوجران ــمواًل تعري ــا ش ــّص ، وأكثره الن
فــه بأنــه : » تشــكيلة لغويــة ذات معنــى  الــذي عرَّ
رضورة  ذلــك  إىل  ويضــاف  االتصــال،  تســتهدف 
صــدوره عــن مشــارك أو أكثــر ضمــن حــدود زمنيــة 

معينة«)بوجرانــد،2007م،ص:101(.

لسانيات النص :  •
ــاًقا،  ــا، واتس ــّص انتظاًم ــيج الن ــة نس ــى بدراس تعن
وانســجاًما؛ بمعنــى أهنــا تبحــث عــن اآلليــات اللغوية 
والدالليــة التــي تســهم يف بنــاء النــّص وتأويلــه، فهــي 

ــاء  ــة أو فض ــه جمموع ــاس أن ــى أس ــّص ع ــدرس الن ت
ــات  ــع واملتوالي ــرات واملقاط ــل والفق ــن اجلم ــد م ممت
املرتابطــة شــكاًل وداللــة ووظيفــة ضمــن ســياق 

ــن . ــيل مع ــداويل وتواص ت
وقــد ُوظِفــت لســانيات النــّص مــن أجــل حتليــل 
النصــوص واخلطابــات عــى مســتويات عــّدة صوتيــة، 
ــة  ــة، وتداولي ــة، وداللي ــة ومعجمي ــة، وتركيبي ورصفي
مــن أصغــر وحــدة يف النــّص إىل آخــر مجلــة منــه، عــر 

عمليــات التتابــع والرتابــط والتتــايل .
معرفــة  يف  الباحــث  تعــن  ذلــك  إىل  إضافــة 
ــف خيلــق  ــات متاســك النــّص موضوعًيــا، وكي آلي
تشــاكل النــّص، ومــا الوظائــف التــي يؤدهيــا ؟ 

2015م(. )محــداوي،
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وجتمــع الدراســات النصيــة عــى أن تتابــع اجلمــل 
ــت  ــة إال إذا اجتمع ــة النصي ــق صف ــارات ال حيق والعب
لــه عــدة معايــر  خلّصهــا دي بوجرانــد يف ســبعة هــي: 
ــة  ــة واإلخباري ــة واملقبولي ــك والقصدي ــط والتامس الرب
، وأشــدُّ  2007م(  والتناص)بوجرانــد،  واملوقفيــة  
هــذه املعايــر تعلًقــا : الربــط والتامســك ، فقــد رّكــزت 
ــو  ــّي؛ وه ــك الن ــى التامس ــانية ع ــات اللس الدراس
قائــم عــى عالقــات االتســاق بــن الوســائل اللغويــة 
التــي تصــل العنــارص املكونــة للنــّص، وعــى عالقات 
االنســجام وتشــمل العالقــات املعنويــة الظاهــرة 
لة إلطــار تلقــي النــّص . واملخفيــة واملعطيــات امُلشــكِّ

االتساق )السبك(:  •
Co- ــة ــة اإلنجليزي ــن الكلم ــم ع ــح مرتج   مصطل
hesion، وهــو جمموعــة مــن الروابــط التــي تتحكــم يف 

ــا،  ــا وتركيبًي ــا لغوًي ــكها وترابطه ــل ومتاس ــد اجلم تنضي
ــط  ــن الرواب ــة م ــطة جمموع ــص بواس ــى الن ــه يبن وعلي
)الشــكلية( اللغويــة والرتكيبيــة، فمفهــوم االتســاق 
مفهــوم داليل، حييــل إىل العالقــات املعنويــة القائمــة 
داخــل النــص، والتــي حتــدده كنّص)خطــايب ، 2006م 

محــداوي، 2015م(.
ــن  ــة م ــى جمموع ــاق ع ــد االتس ــا يعتم ــن هن وم
ــة  ــل: اإلحال ــرة مث ــة الظاه ــة والرتكيبي ــارص اللغوي العن
ــي  ــاق املعجم ــل واالتس ــذف والوص ــتبدال واحل واالس
ــة  ــدة داللي ــن وح ــارة ع ــّص عب ــذا، فالن ــن ه ــر م وأكث
كــرى، تتحقــق بوجــود مجــل مرتابطــة، ووســائل لغوية 
ــرى .  ــة الك ــيس البني ــهم يف تأس ــة ، وتس ــق النصّي ختل

االنسجام )احلبك(:  •
 مصطلــح مرتجــــم عــن الكلمـــــــة اإلنجليزيــة 
ــر  ــة غ ــات ضمني ــى عملي ــد ع ــو يعتم Coherence، وه

ــن  ــث ع ــّص ، ويبح ــاء الن ــي لبن ــا املتلق ــرة، يوّظفه ظاه
ــجامه،  ــاء انس ــل بن ــن أج ــة( م ــة )املتطلب ــات املمكن العالق
ينقلهــا  التــي  الرســالة  قصــد  إىل  الوصــول  وبالتــايل 

. )خطــايب،2006م( 
فاالنســجام مفهــوم معنــوي هيتــم باملضمــون الــداليل يف 
النــّص، وطــرق الرتابــط الدالليــة بــن أفــكار النــص مــن 
جهــة، وبينهــا وبــن مــا حييــط بالنــّص مــن ســياقات أخــرى 

)عبدالكريــم، 2009م( .
ــاألول  ــجام؛ ف ــاق واالنس ــن االتس ــز ب ــن التميي ويمك
ــة  ــط اللغوي ــن الرواب ــة( وتتضم ــة الداخلي ــل يف )البني يتمث
والرتكيبيــة الظاهــرة التــي تربــط أوارص مقطــع مــا، يف حــن 
يســتند االنســجام )البنيــة اخلارجيــة ( إىل مراعــاة املقــام، أي 
جمموعــة العمليــات الضمنيــة اخلفيــة التــي تســعف املتلقــي 

يف قــراءة النــّص وبنــاء انســجامه .
فالتامســك هــو الــذي ُيفــّرق بــن النــّص وغــره، 
ويتحقــق مــن خــالل عــدٍد مــن الظواهــر اللغويــة املنتظمــة 
التــي تشــدُّ النــّص باعتبــاره رصًحــا داللًيــا، وتلعب وســائل 
الربــط الصــويت دوًرا بــارًزا يف إنتــاج النــّص ويف تلقيــه 
أيًضــا، فتــؤدي إىل ســهولة التلقــي واالســتيعاب واحلفــظ؛ 
وقــد قّدمــت البالغــة العربيــة مــن خــالل علــم )البديــع( 
ــط  ــواع الرواب ــن أن ــف ع ــا يف الكش ــا أمهيته ــهامات هل إس
الصوتيــة يف النصــوص العربّيــة، وهــي العنــارص التــي 

ــبل،2009م(. ــة البحث)ش ــة يف مدون ــتتناوهلا الدراس س
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القصة القصرية للطفل :  •
» جنــٌس أديٌب نثــرٌي قصــي، موّجــه للطفــل، 
ــوع  ــا موض ــائقة، هل ــة ش ــم حكاي ــه، يض ــم لعامل مالئ
حمــدد وطــول معــن، شــخصياهتا واضحــة األفعــال، 
ــاًم  ــرح قي ــل، تط ــم الطف ــن معج ــتمدة م ــا مس ولغته
ضمنيــة، وتعــرِّ عــن مغــزى ذي أســاس تربــوي 
مســتمد من علــم نفــس الطفــل «)الفيصــل، 2012م، 

. ص:134( 

اإليقاع :   •
ــان أو  ــة بمعنــى اجلري    كلمــة مشــتقة مــن اليوناني
التدفــق واملقصــود بــه عامــة هــو التواتــر املتتابــع، وهو 
وحــدة النغمــة التــي تتكــرر عــى نحــٍو مــا يف الــكالم 
أو البيــت الشــعري ؛ أي تــوايل احلــركات والســكنات 
عــى نحــٍو منتظــم يف فقرتــن أو أكثــر مــن فَِقــر 
ــح، 1985م،  ــدة  )صال ــات القصي ــكالم، أو يف أبي ال

.)47 ص: 
ويــرى ياكبســون أّن لفظــة )إيقــاع( ُملبِســة ممــا بلغ 
ــاع  ــد اإليق ــن حتدي ــه ال يمك ــول بأن ــم إىل الق ببعضه

ــون، 1988م،ص: 43( ــدة )ياكبس ــة واح بنظري
 ويف الــدرس العــريب القديــم ارتبــط معنــى اإليقاع 
ــعر؛  ــد الش ــل وقواع ــور اخللي ــل يف بح ــوزن املتمث بال
ولكــن يف احلقيقــة اإليقــاع ظاهــرة صوتيــة يف الــكالم 
ــه يف الــكالم املنظــوم يكتســب  املنطــوق بعامــة، ولكن

معنــى آخــر .
يكمــل أحدمهــا اآلخــر يف  فالــوزن واإليقــاع 

تناســب وتالحــم ، ولكــن ثمــة فارًقــا بينهــام فالــوزن 
يتخــذ الطابــع الكمــي ويتجســد يف املقاطــع املتســاوية 
ــاع  ــذ اإليق ــام يتخ ــات ، بين ــام وثب ــرر بانتظ ــي تك الت
ــا ومــا الــوزن إال أحــد مظاهــره ، ونمــٌط  ــا كيفًي طابًع

ــون، 1988م(. ــه  )ياكبس ــن أنامط م
وُيعــدُّ اإليقــاع الصــويت أكثــر أنــامط اإليقاع بــروًزا 
ــه  ــة إذ علي ــة خاص ــن أمهي ــوت م ــا للص ــاشة؛ مل ومب
يقــوم االنســجام اإليقاعــي والتجانــس الصــويت، 
ويقصــد باإليقــاع الصــويت: التلويــن الصــويت الصــادر 

عــن األلفــاظ املســتعملة ذاهتــا.
وُيعّرفــه عزالديــن إســامعيل بقولــه:» اإليقــاع 
ــكنات  ــركات والس ــاع احل ــامت أي إيق ــيل للكل الداخ
بــام فيهــا مــن قــوة أولــن، ومــن طــول أو قــرص، ومــن 

جهــر أو مهس«)إســامعيل،ص:53(.
وهــو شــحذ وتســخر إلمكانــات اللغــة الصوتيــة 
ــًبا  ــاوًيا وتناس ــض تس ــا البع ــع بعضه ــم م ــي تتناغ الت
االنســجام،  مــن  لــون  إلحــداث  الســواء  عــى 
ــة  ــة والصوتي ويشــمل اخلصائــص والتنظيــامت اللغوي
الداخــيل مــن  اإليقــاع  يتولــد  والرتكيبيــة حيــث 
موســيقى اللغــة ســواء أكانــت مفــردة أم مجلــة أم 
عبــارة؛ فاللغــة يف ذاهتــا تبعــث إمكانــات نغميــة ممتــدة 
ــه  ــا حتقق ــا، وم ــالف حروفه ــها، وائت ــل يف جرس تتمث
مــع غرهــا مــن املفــردات أو العبــارات مــن جتانــس، 
ــن  ــك م ــر ذل ــوازي إىل غ ــل، أو ت ــرادف، أو تقاب أو ت

عالقــات )جــدوع،2013م(. 
فاإليقــاع ليــس حليــة خارجيــة فحســب؛ بــل هــو 
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صفــة صوتيــة ختلــع عــى الرتكيــب توازًنــا وانســجاًما، 
ــع العــرب  ــد ُأول ــا ، وق ــة تعــاداًل وتوازًن وعــى اجلمل
ــوا  ــة ومل يكتف ــة والتعبري ــه اجلاملي ــوا قيمت ــه ، وأدرك ب
باســتعامله يف صياغــة الشــعر، بــل زّينــوا بــه كثــًرا مــن 
أصنــاف كالمهــم املنثــور ، فأكثــروا فيــه مــن التــوازن 
ــن  ــك م ــر ذل ــجع ، وغ ــب، واالزدواج والس والتناس

املحســنات التــي ُتعــّد مــن عنــارص اإليقــاع.
مــن  ســمة  النــص  داخــل  اإليقــاع  وتغــر 
ــام  ــن االنتظ ــع ب ــد جيم ــاع اجلي ــه؛ فاإليق ــامت مجال س
واالضطــراب، والثابــت واملتغــر، فهــو جمموعــة مــن 
العالقــات املتناقضــة واملعقــدة التــي هــي حمــاكاة 
للحيــاة اإلنســانية بــكل تناقضاهتــا، وبــكل صورهــا؛ 

ــا . ــا وإمتاًع ــة وعمًق ــر كثاف ــى أكث ــل املعن ــا جيع مم

اجلانب اإلجرائي :
أوالً: اإليقاع الصويت اللفظي :

ــويت  ــرس الص ــيقي واجل ــاع املوس ــاول اإليق   ويتن
ــي  ــاء الفن ــا يف البن ــظ ، وتوظيفه ــتوى اللف ــى مس ع
ــاٍل يف  ــبك ومج ــّوة يف الس ــن ق ــه م ــا حتدث ــّص، وم للن

ــة : ــر التالي ــل يف الظواه ــق ، ويتمث التناس

	- التكرار :
 ُيعــّد التكــرار أو املعــاودة مــن الكلّيــات اإليقاعيــة 
ــي أو  ــرص معجم ــادة عن ــب إع يف كل اآلداب ، ويتطل
ــا  ــه أو شــبه مــرادف أو عنــرًصا مطلًق ورود مــرادف ل
ــد،1998م.  أو اســاًم عاًما)خطــايب،2006م. عبداملجي

ــت  ــد اقتض ــوب،2006م، ج:2، ص:340( وق مطل
ــي(،  ــي)كيل- جزئ ــيمه إىل: لفظ ــث تقس ــة البح طبيع

ــويت . وداليل ، وص
	-	 التكرار اللفظي :

والتكرار اللفظي نوعان : كيل وجزئي 
	-	-	التكرار اللفظي الكيل :  

ــرة  ــه م ــي نفس ــرص املعجم ــادة العن ــل يف إع ويتمّث
أخــرى داخــل النــّص دعــاًم للرتابــط الــداليل، كــام أنــه 
يضيــف أبعــاًدا دالليــة أخــرى ختــدم اخلطــاب، وبــال 
شــك فــإن هــذه التتابعــات الصوتيــة املتكــررة حتــدث 
ــال يف  ــق االنفع ــدف إىل حتقي ــا هي ــا مجالًي ــا صوتًي إيقاًع
ــّص  ــك الن ــم  متاس ــه، وتدع ــت انتباه ــي، ولف املتلق
اإليقاعيــة  الظواهــر  أكثــر  مــن  ، وهــو  وترابطــه 
حضــوًرا يف القصــة ،وقــد ورد لــدى الكاتبــة يف : 

ــا . ــعن  موضًع ــة وتس ثامني
وكان أعالهــا نســبًة تكــرار كلمــة )النجمــة( فقــد 
ــا مــن القصــة، كــام يف قوهلــا :  وردت يف )28( موضًع
)اســمها النجمــة يــون( ،) فــردت النجمــة بتعجــب(، 
،)فغضبــت  النجمــة(  فــوق  كالــرج  )مرتاكمــة 
ــى  ــا ع ــت هب ــة ( ،) ألق ــت النجم ــة( ،)فوجئ النجم

رأس النجمــة ( ....
فهــذا التكــرار لكلمــة )النجمــة( هــو تكــرار 
ــّص  ــي يف ن ــرص معجم ــرار عن ــل يف تك ــر املتمث التبئ
ــا،  ــوًرا هل ــا حم ــا وجعله ــّص عليه ــدف إدارة الن ــا هب م
ــن  ــة م ــداث واألدل ــا األح ــة هل ــدت الكاتب ــد حش وق
ــة  ــة أن النجم ــت يف النهاي ــا ؛ لتثب ــة آلخره أول القص
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ال تســتحق الســقوط ؛ فقــام التكــرار بوظيفــة دالليــة 
ــارئ ،  ــد الق ــيخه عن ــى وترس ــر املعن ــل يف تبئ تتمث

ــه . ــّص وترابط ــتمرارية الن ــى اس ــت ع وعمل
بصــورة  الثنائــي  الــكيل  التكــرار  ورد  كــام 
 : منهــا  مواضــع  عــدة  يف  النــّص  يف  واضحــة 
) مــن برجهــا العــايل تــدور وتــدور... كغاممــة 

ــور... تســقط وتســقط(  مــن ن
) يالــه مــن عــامل جديد..جديــد!( ،) آه..أجنحة! 

أجنحــة!( ، )فصاحــت بملــل: صــرًبا صرًبا( 
ــرية،  ــرية صغ ــرات صغ ــر يف قط ــكب املط  )ينس
تبكــي  )فجعلــت   ، مــرة(  بعــد  مــرة  متناثــًرا 
وتبكــي(، ) صعــدت يــون إليهــا وهــي تعلــو 

وتعلــو أكثــر وأكثــر( . 
ــون  ــام ي )عــادت حتمــل أخــرى وأخــرى( ،)بين
ــر ...  ــه الــدفء دوائ تفكــر وتفكــر( ،)فانبعــث من

ــر ( . دوائ
ــة  ــيلة مهم ــّد وس ــرار ُيع ــل يف التك ــذا التامث فه
ــرص  ــام أن ق ــّص ، ك ــل الن ــوازن داخ ــداث الت إلح
مــن  يرفــع  الصوتيــة  التتابعــات  بــن  املســافة 
ــة  ــة تكراري ــا بني ــّكل هل ــويت ،وُيش ــجامها الص انس
ــط  ــّزز تراب ــاص يع ــويت خ ــٍم ص ــاٍع وتنغي ذات إيق
ــق  ــة يف حتقي ــت الكاتب ــد برع ــاقه ، وق ــّص واتس الن
ذلــك؛ فصنعــت مــن التكــرار وظيفــة مجاليــة 
ــدها . ــة تنش ــة معين ــى دالل ــا ع ــس إحلاحه تعك

كــام نلحــظ تكــرار ضمــري املتكلــم واملخاطب 
)أنــا( و )أنــِت( يف عــدة مواضــع مــن القصــة منها:

) أنــا أنــا النجمــة (،) أنــا ملكــة الضيــاء! وأنــت 
متطايــر( . 

ــِت  ــِت! أن ــري أن ــك( ، )فك ــرج ل ــِت الب )أن
ــذ:  ــا القنف ــا! ( ،)رّد عليه ــس أن ــع! ولي ــن وق م
الليــل( ، )أنــا  وأنــا القنفــذ( ،)فأنــا أحــبُّ 

ــرية!(  ــة صغ ــا إال نجم ــا أن ــزة( ،)م عاج
ــع  ــا املرتف ــم !( ، )أن ــوز نائ ــا إال عج ــا أن )وم

ــة!(  ــدي حكاي ــا ل ــا أيًض ــف( ،)أن املني
)أنا غيمة عالية ( ،)ملَ أنِت هنا ؟ ( .

ــارية  ــة إش ــكان دالل ــران يمتل ــذان الضم وه
تتقــوى يف حــال التكــرار حتــى تصــل إىل مرحلــة 
الشــخوص واالمتثــال واحلضــور يف حركيــة 
النــّص ، وهــذا بــدوره يســهم يف تكويــن مشــهد 
ــوة  ــا وق ــز بحــدة األن حــواري مــع املتلقــي يتمي
النــرة اخلطابيــة ، ممــا حيــدُث إيقاًعا صوتًيــا يؤكد 
ــد،2008م(،  ــه )حمم ــص وحيويت ــتمرارية الن اس

ويكســبه متاســًكا وانســجاًما .
ومل يظهــر التكــرار الــكيل للجمــل يف القصــة 

إال يف شــاهدين تكــرر ذكرمهــا يف القصــة :
 ) أنا نجمة .. أنا نجمة( 

 ) وتكون يل أجنحة (  
وتكرارهــا يؤكــد أهنــا القضيــة األساســية 
ــار  ــأ إىل اإلكث ــة مل تلج ــل الكاتب ــّص ؛ ولع يف الن
ــة  ــذه املرحل ــل يف ه ــاب للطف ــبة اخلط ــه ملناس من
يف  اإلبالغيــــة  التنقــص  وحتــى  العمريــة، 

خطاهبــا .
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	-	-	 التكرار اللفظي اجلزئي : 
ـــض  ـــود بع ـــع وج ـــة م ـــل البني ـــادة أص ـــو إع   وه
جوانـــب اخلـــالف يف شـــكل الصيغـــة وبالتـــايل 
)التكـــرار  بــــ  ويســـّمى  الداللة)حممـــد،2008م(، 
ـــة  ـــورة اللغوي ـــع الص ـــى تنوي ـــوم ع ـــتقاقي(، ويق االش
ـــوع  ـــذا الن ـــّص، وه ـــل الن ـــدة داخ ـــة واح ـــادة لغوي مل
ـــه،  ـــب ألدوات ـــك الكات ـــى متلُّ ـــدل ع ـــرار ي ـــن التك م
ـــارئ  ـــن الق ـــلوبية ب ـــة األس ـــن األلف ـــوٍع م ـــق ن وخل
ـــه  ـــأى ب ـــا ين ـــّص إيقاًع ـــب الن ـــا يكس ـــلوب؛ مم واألس
عـــن رتابـــة التكـــرار الـــكيل ، ويســـهم يف متاســـكه .
ـــددة ،  ـــكال متع ـــة بأش ـــرار يف القص ـــد ورد التك وق
ـــا،  ـــرش موضًع ـــة ع ـــت : مخس ـــة بلغ ـــع متنوع ويف مواض

ـــه : ـــن أمثلت وم
ـــت  ـــُت! ( ، )واختف ـــًا ! أصم ـــن قلي ) ملَ ال تصمت

ـــا!(   ـــى بريقه واختف
ـــري(،  ـــها الكب ـــى عش ـــت ع ـــريًة حّط ـــًة كب )رأت بوم
ـــا(،  ـــتديرتن!وبحلق صغاره ـــا املس ـــت بعينيه )وبحلق
)تعجبـــت األم! فتعجـــب الصغـــار( ، )جتـــرُّ نفســـها 

ا( . ـــرًّ ج
) لـــه أنـــف صغـــري ، وعينـــان صغريتـــان(، 
ِك ويـــرُّ  )ونظـــرت نظـــرة إىل الضـــوء( ، )يـــرُّ

غـــريك(.
ــق  ــامذج حّقـ ــذه النـ ــتقاقي يف هـ ــرار االشـ فالتكـ
ـــة  ـــدات الصوتي ـــن الوح ـــًة ب ـــا، ومطابق ـــا صوتًي جتاوًب
ـــة  ـــه وظيف ـــا ل ـــا أداًء لغوًي ـــج منه ـــّص، ونس ـــل الن داخ
ـــه. ـــّص وترابط ـــم الن ـــة ، وتدع ـــوي الدالل ـــة تق إيقاعي

	-	 التكرار الداليل :
    يبنــى هــذا النــوع عــى تكــرار املضمــون أو 
املحتــوى بمكّونــات لغويــة شــبه مرتادفــة أو مشــرتكة 
ــي  ــوع املعجم ــهم يف التن ــى؛ ويس ــن املعن ــزٍء م يف ج
داخــل النــّص ، كــام ينفــي الشــعور بامللــل ، ويضفــي 

ــا . ــا داللًي ــا إبداعًي ــص تنّوًع ــى الن ع
املكّونــات  مــن  بعــدٍد  القصــة  حظيــت  وقــد 

: منهــا  املرتادفــة  شــبه  اللغويــة 
)حيكــى أنــه يف زمــان مى..وعهــد انقــى(، 

)تتألــق بضــوء وبريــق( 
،)غريــب!  واضطــراب(  باختــال  )شــعرت 

تســقط(   ال  النجــوم   ! عجيــب 
بفخــٍر  )فقالــت:   ، منكوشــة!(   ! )منفوشــة 

  ) ء خيــا و
ــال:  ــون( ،) وق ــرية ي ــار وح ــة الصغ ــام دهش  )أم

ــوًرا (  ــا فخ فرًح
ــا  ــعاعها( ،) أن ــا وذوى ش ــحب ضياؤه ــد ش  ) ق

ــف(  ــع املني املرتف
 ) يف كل ماخلق اهلل تعاىل مجال وهباء ( .  

وجــاءت أغلــب الرتاكيــب يف هــذه النــامذج بلغــة 
االقــرتان عــى شــكل ثنائيــات لفظيــة شــبه مرتادفــة ، 
ومتســاوية يف البنيــة واإليقــاع ؛الــذي اكتســبته إمــا عن 
ــق )الســجع( احلاصــل مــن توافــق هنايتهــا عــى  طري
حــرف واحــد ، أومــن )التــوازي( القائــم عــى تكــرار 
البنيــة النحويــة، أو مــن تكــرار الــوزن الــرصيف؛ 
ــوع  ــة املتكــررة عّضــدت التن فهــذه العنــارص اإليقاعي
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الــداليل، وجعلــت النــّص أكثــر إيقاًعــا ، وأشــد 
ــة  ــة نظري ــت الكاتب ــك حقق ــًقا، وبذل ــا وتناس انتظاًم

ــة . ــة والدالل ــل يف البني التامث

	-	 التكرار الصويت :
وهــو الــذي يتحقــق عــى مســتوى التشــكيل 
ــة،   ــدات املعجمي ــة للوح ــة الرصفي ــويت ، والبني الص
ــة،  ــل الكلم ــوت داخ ــرار الص ــن تك ــل م ــد حيص فق
ــا،  ــرى بعده ــة أخ ــا يف كلم ــم أصواهت ــرار معظ أو تك
فيحــدث بينهــام تقــارب صــويت )يقصــد اجلنــاس 
وســرد الحًقــا( ، أو اتفــاق يف الصيغــة الرصفيــة. 
داخــل  الصــوت  تكــرار  النــامذج عــى  ومــن 

: الرباعيــة(  )األفعــال  الكلمــة 
) مههمت ( 

) أرعبها صوت خشخشة( 
 ) فتنحنح (  

) وصوت غطيط حُتيف(  
)متتمت ( – )متتم (. 

ــم  ــف تناغ ــن توظي ــة يف حس ــت الكاتب ــد برع وق
األصــوات وانســجامها يف هــذه األمثلة؛ فهــذا التكرار 
ــر  ــى الوت ــر ع ــودة النق ــمح بع ــن يس ــويت للحرف الص
ذاتــه، وحيــدث التجــاوب مــع ســابقتها فتأنــس األذن 
ــاًم  ــا وتناغ ــس إيقاًع ــا يعك ــام ، مم ــام وتآلفه بازدواجه

ــكه . ــّوي متاس ــّص ويق ــد الن يش
ومــن النــامذج التــي تكــرر هبــا الــوزن الــرصيف )يف 

غــر الفواصــل( :

ــا، 	  ــا، واألحســن بريقً ــر لمعانً أفعــل : )األكث
واألكمــل ضيــاًء( 

فعيل :) وحشرات عجيبة غريبة) 	 
مفعولة ) منفوشة! منكوشة!( 	 
افتعال :)شعرت باختال واضطراب ) 	 

ــا  ــا صوتًي ــدث إيقاًع ــاكلة حُت ــبكة األوزان املتش فش
ــه  ــكه وترابط ــا يف متاس ــا دوره ــّص ، وهل ــل الن داخ
ــوزن ،  ــك ال ــى ذل ــرع ع ــتمرارية الق ــالل اس ــن خ م
ممــا يثبــت أن التشــاكل الصــويت الــذي أحدثــه تكــرار 
الــوزن هــو أشــبه بصــدى للفكــرة التــي تريــد الكاتبــة 

ــا . ــر عنه التعب
كــام 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 ؟ ( 

) أنــِت نجمــة ؟ أليســت النجــوم تســكن الســامء ؟ 
كيــف وصلــِت إىل هنــا ؟ ( 

) هل تفنى ؟ هل تصري ذكرى ؟ (  
 وأســلوب االســتفهام يف اللغــة العربيــة نمــٌط 
تركيبــي مــن اجلمــل اإلنشــائية الطلبيــة ، حيمــل 
دالالت خمتلفــة؛ لإلثــارة أو االســتنكار أو غــر ذلــك، 
كــام حيــوي شــحنة انفعاليــة؛ الســتاملة املتلقــي إىل مــا 
ــى  ــويق حت ــارة وتش ــن إث ــتفهام م ــد االس ــيلقيه بع س
ــه عــى وتــرة واحــدة فيفقــد تأثــره،  ال يكــون خطاب
ــس  ــه يعك ــتفهامية فإن ــة االس ــرار الصيغ ــد تك وعن
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جــًوا مــن احلواريــة مــع املتلقــي ، وخيلــق تنغيــاًم 
ــا يســهم يف زيــادة زخــم اإليقــاع الصــويت؛ ممــا   صوتًي

ــّص ككل . ــك الن ــجاًما يف متاس ــق انس حيق

2- اجلناس :
ــن  ــن لفظت ــي( ب ــكيل )كيل أو جزئ ــاد ش ــو احت وه
ــورد  ــى أن ي ــكالم ، بمعن ــياق ال ــل س ــر داخ أو أكث
املتكلــم كلمتــن جُتانِــس كل واحــدة منهــام صاحبتهــا 

ــكري،1998م( ــا )العس ــف حروفه يف تألي
ــب ،  ــدأ التناس ــى مب ــويت ع ــقه الص ــوم يف ش ويق
ــة،  ــة الداللي ــى املفارق ــوم ع ــداليل يق ــقه ال ــام يف ش بين
وبذلــك مجــع بــن التشــاكل والتبايــن مًعــا، وهــذا هــو 

ــة . ــه الفني ــاميل وقيمت رسه اجل
ــن  ــِرج م ــة خُي ــب املتامثل ــع يف الرتاكي ــام أّن التنوي ك
ــدة  ــة واح ــا النغم ــون فيه ــي تك ــة الت ــادة الكلي اإلع
رتيبــة إىل اإلعــادة النســبية التــي تتلــّون فيهــا النغمــة ، 
وتتنــّوع يف كنــف املامثلــة ، وبــال شــك فــإن التناســب 
ــة  ــل القراب ــة جيع ــاظ املتجانس ــن األلف ــالف ب واالئت
الصوتيــة تشــتد بينهــا، وتكســب الــكالم جرًســا 
ــهم يف  ــس، ويس ــه يف النف ــره ووقع ــه تأث ــيقًيا ل موس

ــة . ــورة عام ــّص بص ــط الن تراب
عــرش  اثنــي  يف  القصــة  يف  اجلنــاس  ورد  وقــد 

موضًعــا ، مــن أمثلتــه :
ــا  ــرية، أغصاهن ــجرة كب ــى ش ــت ع ــى وقع ) حت

ــرية (  كث
 ) كلــام ســارت تعــاىل الصــوت! وإذا وقفــت عــّم 

الصمــت ( 
هــذا  صــوت  إىل  غريــب  بشــعوٍر  أصغــت   (

 ) العجيــب 
ــة!  ــرب ( ، ) منفوش ــة الص ــر، قليل ــة الب  ) ضعيف

ــة !(  منكوش
 ) اخلري ردائي ... املطر ندائي ( 

) أقبلت تتهادى ، ويف الرور تتامدى ( .
ــاس التام)وهــو اتفــاق الكلمتــن  ونلحــظ أن اجلن
يف نــوع احلــروف وعددهــا وهيئتهــا وترتيبهــا( مل يــرد 
يف القصــة ، وأن مــا ورد مــن أمثلــة اجلنــاس هــو 
النــوع  الناقــص، و غلــب اســتخدام الكاتبــة للجنــاس 
)املضــارع( )وهــو اختــالف الكلمتن يف نــوع احلرف. 
ــرة / ــه: كب ــن أمثلت ــن،1999م،ص:165( وم الش
 ، الصوت/الصمــت  منفوشة/منكوشــة،   ، كثــرة 
تتهادى/تتــامدى ، ردائــي/ ندائــي ، غنـّـاء/ عنــاء ، كام 
ورد اجلنــاس )املقلــوب( )مــا تســاوت حــروف ركنيــه 
ــن،1999م،ص:165(  ــت ترتيًبا.الش ــدًدا، وختالف ع

ــر . ــرص / الص ــا : الب يف قوهل
وقــد كــّون اجلنــاس بــن هــذه الكلــامت سالســل 
ــا  ــاكاًل صوتًي ــت تش ــة ، خلق ــة متتابع ــة متوازن صوتي
عالًيــا يف النــّص ، إذ زاد مــن تالحــم الصــوت واملعنــى 
مــن خــالل النغــامت املنبثقــة مــن أبنيــة النــّص 
الصوتيــة الداخليــة، وحّقــق النغمــة اإليقاعيــة يف 
النــّص؛ وهــذا يــؤدي إىل ســبكه ومتاســكه مــن خــالل 
ــاس  ــه؛ فاجلن التشــابه الصــويت الــذي وقــع بــن كلامت
ــة  ــدة صوتي ــى قاع ــز ع ــة ترتك ــة ذات طبيع أداة غني
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ــة. ــة ثري ــة داللي ــاق تعبري ــد إىل آف ــة، ومتت إيقاعي
ثانًيا : اإليقاع الصويت الرتكيبي :

ــويت  ــرس الص ــيقي واجل ــاع املوس ــاول اإليق ويتن
عــى مســتوى اجلملــة ، ومــا حتدثــه مــن قــوة متاســك 

ــة : ــر التالي ــل يف الظواه ــص  ، ويتمث يف الن
أ- السجع و الفاصلة :

ــى  ــر ع ــل يف النث ــؤ الفواص ــه : » تواط ــّرف بأن    ُع
ــو  ــن،1999م،ص:128( فه ــد« )الش ــرٍف واح ح
يقــوم عــى متاثــل الصوامــت بــن كلمتــن أو جمموعــة 

مــن الكلــامت .
ــنًا  وقــد عــّده البالغيــون حليــة لفظيــة وحُمسِّ
بديعًيــا يضفــي عــى هنايــات اجلمــل مجــاالً وتناســًقا ، 
بينــام اهتــم بــه علــامء النــّص بأنــه أحــد آليــات الربــط 
الصــويت ؛ ويتحقــق مــن خــالل التكــرار الصــويت عــى 
مســتوى الســجعة الواحــدة ، وقــد يمتــد إىل أكثــر مــن 
ــة ذات  ــدة صوتي ــّون وح ــرة ليك ــل الفق ــجعة داخ س
ــد  ــي،  ويزي ــذب املتلق ــع ، جي ــتمر ومتتاب ــاع مس إيق
ــًكا  ــه متاس ــج عن ــاب ، وينت ــيل يف اخلط ــر التفاع األث

ــّي . ــك الن ــؤدي إىل التامس ــا ي صوتًي
مــرتدد يف كلمتــن  والســجع وصــٌف إليقــاع 
مفردتــن داخــل تركيــب اجلملــة ، أّمــا الفاصلــة فهــي 
ــن  ــة ، وحيس ــى اجلمل ــا معن ــي هب ــي ينته ــة الت الكلم
الســكوت عندهــا ،فــال توجــد إال يف تركيــب داخــل 

سياق)ســلطان،1986م،ص:41(.
ــجع  ــّن الس ــا لف ــوًرا مكثًف ــة حض ــهد القص وتش

ــه : ــن أمثلت ــة ، وم ــاق الفاصل واتف

) حيكى أنه يف زمن مى ، وعهد انقى ( 
 ) كانـــت فيـــه نجمـــة فريـــدة ، يف عمـــر الكـــون 

مازالـــت صغـــرية(  
ـــة  ـــدور ... كغامم ـــدور وت ـــايل ت ـــا الع ـــن برجه ) م

ـــور (   ـــن ن م
ـــا  ـــرية ، أغصاهن ـــجرة كب ـــى ش ـــت ع ـــى وقع  ) حت

ـــرية (  كث
)أشجار خرضاء ،وأخرى صفراء ومحراء ( 

ــن  ــى مـ ــن األعـ ــامء ، مـ ــري إىل السـ ــي تشـ ) وهـ
ــاء(  الفضـ

ــدة هـــزت  ــا ، وبشـ )نفضـــت الشـــجرة أغصاهنـ
ــا (  أوراقهـ

 ) انرشحت أساريرها ! وملعت عيناها( 
 )جسمك كبري ، وعقلك صغري(  

 ) حتمل كومة غريبة ، حتوي ضفادع كثرية( 
) خيـــرج متدحرًجـــا كالكـــرة! مرســـًا أشـــواكه 

نافـــرة ( 
 ) قد شحب ضياؤها وذوى شعاعها ( 
) يف الروضة الغنّاء ... أطري با عناء ( 

 )اخلري ردائي .. املطر ندائي ( 
 )فأقبلت تتهادى ...ويف الرور تتامدى (  

 ) يف كل ماخلق اهلل مجال وهباء ! الكل سواء(.
ـــرات  ـــراج الفق ـــل ، وإخ ـــع يف الفواص ـــذا التنوي فه
ــاع  ــبان اإليقـ ــة يكسـ ــات خمتلفـ ــجوعة جمموعـ املسـ
ــام  ــة ، كـ ــن الرتابـ ــه عـ ــان بـ ــاالً ، وينأيـ ــى ومجـ ِغنًـ
أهنـــا ُتعـــّد حمطـــات اســـرتاحة يف اخلطـــاب ، حتقـــق 
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ـــن  ـــا م ـــًكا نّصًي ـــدث متاس ـــا، وحُت ـــا مجالًي ـــّص جانًب للن
ـــاهًبا  ـــا متش ـــيع إيقاًع ـــذي يش ـــرار ال ـــذا التك ـــالل ه خ

يف النـــص .  
وقد استخدمت الكاتبة نوعن من السجع :

ــة  ــق اللفظـ ــو أن تتفـ ــوازن: ) وهـ ــجع املتـ السـ
ــوزن  ــا يف الـ ــع نظريتهـ ــة مـ ــن القرينـ ــرة مـ األخـ
والـــروي( ) مطلـــوب،2006م، ج:2، ص:152(، 
ــراء ،  ــراء /محـ ــرة ، خـ ــرة / صغـ ــا: كبـ كقوهلـ
ـــاء،  ـــا ،غنّاء/عن ـــاء ، أغصاهنا/أوراقه ـــامء/ الفض الس

ردائي/ندائـــي، تتهادى/تتـــامدى، هباء/ســـواء .
ـــع  ـــة م ـــق اللفظ ـــو أن تتف ـــرف: ) وه ـــجع املط والس
ـــع  ـــوزن ( ) املرج ـــر دون ال ـــرف األخ ـــا يف احل نظريته
الســـابق(، كقوهلـــا : مـــى / انقـــى، تدور/نـــور، 
ـــي. ـــي / أم ـــرية ، ابنت ـــتديرة /الكب ـــرة ، املس ـــرة / ناف ك
واعتمـــدت عـــى اجلمـــل املســـجوعة القصـــرة؛ 
ـــل  ـــجع داخ ـــل الس ـــع سالس ـــإن تتاب ـــك ف ـــال ش وب
ـــر إيقاًعـــا متشـــابًكا  املســـتوى الصـــويت للنـــّص يوفِّ
ومرتابًطـــا ، جيـــذب املتلقـــي ، وجيعـــل إيقـــاع 
ـــئ  ـــوة املنش ـــى ق ـــدّل ع ـــام ي ـــارًعا ، ك ـــاب متس اخلط
ـــا  ـــص ألواًن ـــى الن ـــع ع ـــة ، وخيل ـــن الصناع ـــه م ومتكن
ــدوره  ــيقي ، وبـ ــجام املوسـ ــم واالنسـ ــن التنغيـ مـ
ـــلوب  ـــة بأس ـــر الكاتب ـــا تأث ـــكه.ويظهر لن ـــق متاس حيق
ـــة  ـــجع يف صياغ ـــف الس ـــذي وّظ ـــم ال ـــرآن الكري الق
ــجوعة  ــت مسـ ــد أتـ ــة ؛ فقـ ــة خاصـ ــات املكيـ اآليـ
قصـــرة ؛ ليكـــون وقعهـــا يف األســـامع أرسع وأكثـــر 

انتظاًمـــا. 

ب- التسميط :
ــض  ــل بع ــى جع ــاعر ع ــد الش ــو أن يعتم    )وه
مقاطــع األجــزاء أو كلهــا يف البيــت عى ســجع خيالف 

ــوب،2006م، ج:2، ص:155(. ــه( )مطل قافيت
ــد ،  ــجع واح ــى س ــن ع ــأيت بجملت ــى أن ي بمعن
ثــم يــأيت بالثالثــة بقافيــٍة خمتلفــة ، والفــرق بينــه وبــن 
الســجع كــون أجــزاء الســجع عــى روي وقافيــة 

ــميط .  ــك التس ــس كذل ولي
وقــد جــاء هــذا الفــّن يف القصــة يف املواضــع 

التاليــة:
اســمها  هبــاء،  ذو  ونورهــا  وّضــاء،  )حســنها 

يــون(   النجمــة 
ــدور ،كغاممــة مــن  ــدور وت ) مــن برجهــا العــايل ت

ــور، وتســقط(  ن
 ) انرشحــا أســاريرها، وملعــت عيناهــا، فقــد رأت 

بومــة كبــرية (  
ــرة !  ــواكه ناف ــًا أش ــرة! مرس ــا كالك  ) متدحرًج

ــة (  ــوء النجم ــا ض متجنًب
ــي  ــرب ! ه ــة الص ــر، قليل ــة الب ــد أن ضعيف  ) الب

ــري(   ــى ظه ــقطتك ع ــن أس م
ــة  ــامدى، قائل ــرور تت ــادى، ويف ال ــت تته ) فأقبل

ــر (  بمك
واختفــت  ماحوهلــا،  أظلــم  التــي  النجمــة   (  

 ) املفاجــأة  مــن  فصمتــت   ، بريقهــا  واختفــى 
) ســاحمني يــاريب ، وأعــدين إىل بيتــي ومــكاين ، 

ودخلــت يف ســجود عميــق ( .
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وهــذه املفارقــة يف الغلــق كــرت الرتابــة والتكرار 
ــٍب  ــن جان ــي م ــاه املتلق ــّدت انتب ــب، وش ــن جان م
آخــر ، وأوجــدت إيقاًعــا خاًصــا للنــّص ، ممــا حيقــق 

ــه . ــّص ب ــّون ســطح الن التامســك النــي ويل

ج- املوازنة :
وهــي أن تكــون الفاصلتــان متســاويتن يف الــوزن 

ــدوع،2008م،ص:232(.    ــة )ج دون التقفي
فهــي شــبيهة بالــوزن الشــعري حيــث تعتمــد عــى 
ــا  ــكنات، ولكنه ــبة إىل الس ــركات بالنس ــب احل تناس
تكــون بــن الكلــامت ال األبيات)بودوخــة،2018م(، 
ومــن علــامء البالغــة مــن عّدهــا أحــد أنــواع الســجع، 
وســاّمه )ســجع املوازنة()القزويني،1991م.وعّرفــه 
ــوزن  ــاويتن يف ال ــان متس ــون الفاصلت ــه: أن تك بقول
ــة ( ،  ــر )املامثل ــح آخ ــاء بمصطل ــة(، أو ج دون التقفي
ــة  ــجع يف املعادل ــو الس ــكالم أخ ــن ال ــوع م ــذا الن وه
دون املامثلــة ، وعــى هــذا يقــال : كّل ســجٍع موازنــة، 
ــن  ــُص م ــجُع أخ ــجعا ؛ فالس ــٍة س ــس كّل موازن ولي
إطــار  يف  املوازنــة  تنــدرج  أن  ويمكــن   ، املوازنــة 

ــجع .  الس
ــذه  ــى ه ــاهًدا ع ــاءت ش ــي ج ــع الت ــن املواض وم

ــا : ــة قوهل ــرة اإليقاعي الظاه
ــا  ــون م ــر الك ــدة، يف عم ــة فري ــه نجم ــت في ) كان

ــرية (  ــت صغ زال
)بعضها طويل ،وبعضها قصري ( 

ــن  ــرج م ــكن يف ب ــق ، وتس ــوء وبري ــق بض )تتأل

حريــر ( 
)من األعى ! من األسفل ( 

)نفضــت الشــجرة أغصاهنــا ، وبشــدة هــّزت 
 ) أوراقهــا 

) حتمل كومة غريبة ، حتوي ضفادع كثرية( . 
ــة  ــن فاملوازن ــالت البالغي ــن حتلي ــدو م ــام يب وك
تتعلــق بالــوزن الرصيف للكلــامت ال الــوزن العرويض، 
ــن أو  ــل كلمت ــق متاث ــن طري ــق ع ــا تتحق ــى أهن بمعن
ــت  ــة الرصفية)اختص ــامت يف البني ــن الكل ــة م جمموع
بتكــرار البنيــة الرصفيــة يف الفواصــل خاصــة( ؛ وهــي 
ــي  ــويت الت ــب الص ــر التناس ــدى ظواه ــك إح ــال ش ب
يمكــن إحلاقهــا بالــوزن العــرويض ، وتــؤدي مــا 
يؤديــه الــوزن مــن إيقــاع صــويت، وجــرس موســيقي 
مؤثــر،  فتضفــي عــى الــكالم رونًقــا وهبــاء ، ويعكــس 

ــكه . ــه ومتاس ــص واعتدال ــب الن ــاع تناس ــذا اإليق ه

د- التوازي الرتكيبي :
أنــامط  تكــرار   : الرتكيبــي  بالتــوازي  ويقصــد 
ــا  ــوازى يف مكوناهت ــا وتت ــف يف مفرداهت ــة ختتل تركيبي

)لومتــان،1995م،ص:129(.
ــق  ــاك نس ــه : » هن ــون بقول ــه ياكبس ــد شح وق
ــددة:  ــتويات متع ــى مس ــتمرة ع ــبات املس ــن التناس م
يف مســتوى تنظيــم وترتيــب الُبنــى الرتكيبيــة، ويف 
واملقــوالت  األشــكال  وترتيــب  تنظيــم  مســتوى 
ــات  ــب الرتادف ــم وترتي ــتوى تنظي ــة، ويف مس النحوي
ــب  ــم وترتي ــتوى تنظي ــر يف مس ــة، ويف األخ املعجمي
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تأليفــات األصــوات واهليــاكل التطريزيــة. وهــذا 
النســق ُيكِســب األبيــات الشــعرية املرتابطــة بواســطة 
ــًرا يف اآلن  ــا كب ــا وتنّوًع ــجاًما واضًح ــوازي انس الت

نفسه«)ياكبســون،1988م،ص:106(.
ــعرية  ــة الش ــى اللغ ــوًرا ع ــوازي مقص ــس الت ولي
فحســب؛ إنــام هنــاك أنــامٌط مــن النثــر األديب تتشــّكل 
ــن  ــارة ع ــو عب ــوازي، فه ــجام بالت ــدأ االنس ــق مب وف
متاثــل أو تعــادل املبــاين أو املعــاين يف ســطور متطابقــة 
الكلــامت، أو العبــارات القائمــة عــى االزدواج الفنــي 
وتســمى عندئــٍذ باملتطابقة أو املتعادلة أو املتوازية ســواء 
ــق  ــس تطاب ــل ولي ــوازي متاث ــر؛ فالت ــعر أو النث يف الش

ــيخ،1999م،ص:7(.  ــون،1988م. الش )ياكبس
ــوازن  ــه ت ــد ب ــّمى بـــ ) االزدواج( ويقص ــام يس ك
مجلتــن متتاليتــن توازًنــا عروضًيــا ؛ بمعنــى أن إيقــاع 
ــون  ــة، فتك ــة الثاني ــاع اجلمل ــو إيق ــة األوىل ه اجلمل
مثلهــا يف احلــركات والســكنات، وتضفــي إيقاًعــا 
ــاوية  ــامت املتس ــق النغ ــن طري ــى األذن؛ ع ــاًم ع منتظ

)ســلطان،1986م(.
فالتــوازي قائــم عــى التنســيق الصــويت عــن طريــق 
ــا  ــا متكًئ ــارة أو اجلملــة توزيًع ــع األلفــاظ يف العب توزي
ــبك،  ــَن الس ــّص ُحس ــب الن ــا ُيكِس ــاع؛ مم ــى اإليق ع
ــا  ــرب هل ــى األذن؛ تط ــة ًع ــف، وخف ــودة التألي وج

ــامع . ــس الس نف
وجــاء يف النــص بصــورة تســرتعي االنتبــاه؛ حتــى 
إن النــص يف جمملــه يــكاد يكــون جمموعــة مــن البنــى 

املتوازيــة، وهــي عــى النحــو التــايل :

ـــة  ـــا وهيئ ـــدات وعدده ـــة الوح ـــام يف زن ـــوازي ت * ت
ـــك :                                                                                  ـــن ذل ـــة ، وم ـــا ويف الفاصل ترتيبه

) منكوشـــة لكنـــي مثمـــرة ! منفوشـــة لكنـــي 
مزهـــرة(  

ــل  ــا ، واألكمـ ــن بريًقـ ــا، األحسـ ــر ملعاًنـ  ) األكثـ
ــاًء (  ضيـ

) بعضها طويل، وبعضها قصري(  
) جسمك كبري، وعقلك صغري(  

) شحب ضياؤها ، وذوى شعاعها( .

* تـــوازي بـــن األجـــزاء باالتفـــاق يف زنـــة وحداهتـــا 
اتفاًقـــا ناقًصـــا ، واالتفـــاق يف الرتتيـــب والفاصلـــة :

) إذا ســـارت تعـــاىل الصـــوت! وإذا وقفـــت عـــّم 
الصمـــت (  

) متدحرًجا كالكرة! مرسًا أشواكه نافرة( 
 )هل تفنى ؟ هل تصري ذكرى ؟ ( .

ــاق يف الرتتيـــب  ــزاء باالتفـ ــوازي بـــن األجـ * تـ
ــدات : ــة الوحـ ــة دون ِزنـ والفاصلـ

) فأقبلت تتهادى، يف الرور تتامدى ( 
ـــاريب،  ـــاحمني ي ـــواء(  ، )س ـــكل س ـــاء! ال ـــال وهب ) مج

ـــي(  ـــدين إىل بيت وأع
ـــنها  ـــور ( ، )حس ـــن ن ـــة م ـــدور ...كغامم ـــدور وت  )ت

ـــاء (  ـــا ذو هب ـــاء ، ونوره وّض
)انرشحت أساريرها ، ملعت عيناها ( .

ــط  ــدات فق ــب الوح ــاق يف ترتي ــوازي باالتف * الت
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ــة : دون الفاصل
)ذهب املساء، وجاء الصباح ( 
) ترتفع حينًا ، وهتبط أخرى( 
) نور يلمع ، وصوت يرعد( 

 ) ملكة هي يف السعادة، ملكة هي يف التواضع(  
 )اليســري كالقنفــذ ! وال يطــري كالبومــة! وال يقــف 

كالشــجرة ( .
ــق ،  ــى آداٍء متف ــة ع ــل املتوازي ــذه اجلم ــدل ه وت
وصياغــٍة هندســية مقنعــة ، قامــت عــى التناســق 
املــكاين- والصــويت ، وعملــت عــى  الوضعــي- 
توظيــف مفــردات جديــدة مرتابطــة فيــام بينهــا داللًيــا، 
حمافظــة عــى التقســيم الصــويت الداخــيل ؛ ممــا يعطــي 
دفعــة إيقاعيــة للنــّص ، وجتعلــه بأكملــه يــكاد يكــون 
ــبه األزواج مــن  ــا يش ــة م ــى املتوازي جمموعــة مــن البن
األعمــدة التــي يقــام عليهــا البيــت ، أو حلقــات 
مّتصلــة مــن حلقــات السلســلة ، وهــذا جيعلهــا معلــاًم 
ــقه . ــكه وتناس ــص ومتاس ــط الن ــامل تراب ــن مع ــا م هاًم

هـ- حسن التقسيم:
ــى  ــام املعن ــم أقس ــتويف املتكل ــه : أن يس ــد ب ويقص
الــذي هــو آخــٌذ فيــه )مطلــوب،2006م، ج:2، 

.)329 ص:
وهــذا النمــط البالغــي قائــٌم عــى تقســيم اجلمــل ، 
ومالحظــة التــوازن والتــوازي بينهــا، وحُيــدث تناغــاًم 
ــذا  ــن ه ــث م ــويت املنبع ــق الص ــن التواف ــيقًيا م موس

ــيخ،1999م،ص:46(. ــيم )الش التقس

وورد يف القصة يف األمثلة التالية فقط  :
ــراء،  ــراء ومح ــرى صف ــرضاء، وأخ ــجار خ ) أش

ــري !(  ــا قص ــل ، وبعضه ــا طوي بعضه
ــرية ،  ــرية وكب ــة ، صغ ــة غريب ــرشات عجيب  ) وح

ــري (   ــز أو تط ــدب أو تقف ت
ــري،  ــف صغ ــه أن ــري ، ل ــوق صغ ــو خمل ــإذا ه  ) ف

وعينــان صغريتــان ، ويغطيــه الشــوك ( 
ــم !  ــوا مجيعه ــرة : ملَ غضب ــر حائ ــت تفك ) فجعل

ــجرة ! ( . ــة والش ــذ والبوم القنف
ــات  ــي إال وقف ــواهد ماه ــذه الش ــظ أن ه إذ نلح
ــا،  ــلة بأكمله ــويت ، متسلس ــم الص ــى التنغي ــة ع قائم
واجلمــل متوازنــة متوازيــة ، وهــذا التــوازن والتــوازي 
ــيم  ــك فالتقس ــال ش ــل ، وب ــيم اجلم ــن تقس ــاء م ج
اجلمــيل يــدل عــى قــدرة الكاتبــة البارعــة يف بنــاء هــذه 
اجلمــل والتناســق بــن أجزائهــا ، كــام أن اســتخدامها 
ــرة  ــد وت ــيامت ُيصعِّ ــذه التقس ــن ه ــف ب ــواو العط ل
ــذب  ــّص وجي ــتمرارية يف الن ــم االس ــاع،  ويدع اإليق

ــي . املتلق

ثالثـًا : اإليقاع الصويت الداليل :
ويقــوم عــى توظيــف املعنــى مــن حيــث اإليقــاع 
ــل  ــى التقاب ــًدا ع ــيقي معتم ــويت واملوس ــم الص والتنغي
والتــوازي املعنــوي املبنــي عــى التضــاد بــن األلفــاظ 
املفــردة ، وأيًضــا اجلمــل املركبــة ، وهــو مــا ُيســّمى بـــ 

)إيقــاع التقابــل( .
ــة  ــة القديم ــاد( يف البالغ ــل )التض ــإذا كان التقاب ف
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ــاول يف  ــا يتن ــى ومم ــنات املعن ــن حمّس ــة م ــة لفظي ِحلي
بــاب البديــع ، فإنــه يف الــدرس اللغــوي احلديــث نــوع 
ــا  ــى اختالفه ــة ع ــامل الفني ــم األع ــاع يس ــن اإليق م
بحركــة أو انتقــال مــن املعنــى إىل ضــده ، يشــبه 
االنتقــال مــن إيقــاع إىل إيقــاع يضــاده ، ويســهم هــذا 

ــويت ككل . ــاء الص ــس للبن ــجام املتجان يف االنس
ــه  ــي وقدرت ــّون اإليقاع ــذا الل ــر ه ــى أث ــام الخيف ك
ــن  ــي، م ــدى املتلق ــال ل ــارة االنفع ــاء وإث ــى اإلحي ع
ــن،  ــن متقابلت ــن وحدت ــئ ب ــع املفاج ــالل اجلم خ
الرســالة  ــل  ُيفعِّ داليل  وتــواٍز  جتــادٌل  عنــه  ينتــج 

اإلقناعيــة التــي يقدمهــا صاحــب اخلطــاب .
مــن  بعــدٍد  النــص  الكاتبــة  حشــدت  وقــد 

: التــايل  النحــو  عــى  جــاءت  املتقابــالت 
* تقابل املفردات :

) حــرشات غريبــة صغــرية وكبــرية ( ، ) كلــام 
ارتفعــت وقعــت ( ،)مــن البدايــة حتــى النهايــة( 
)الليــل كــام النهــار( ،) حملقــات يف الــرشق والغــرب(، 
ــن  ــك الزم ــن ذل ــامء واألرض(، )م ــن الس ــي ب ) وه
البعيــد إىل اآلن ( ،) بعضهــا طويــل وبعضهــا قصــري(، 
ــط  ــا وهتب ) مــن األعــى! مــن األســفل( ،)ترتفــع حينً
أخــرى(،) تــدب أو تقفــز أو تطــري ( ،) كان ضياؤهــا 

ــة (. ــري كالبوم ــذ ، واليط ــري كالقنف ــت( ،)اليس خيف

* تقابل اجلمل :
) كلــام ســارت تعــاىل الصــوت ! وإذا وقفــت عــّم 

الصمــت (  

) ذهب املساء ، وجاء الصباح ( 
)جسمك كبري ،وعقلك صغري(  

 ) نور يلمع ، وصوت يرعد(  
) مــا أنــا إال نجمــة صغــرية ! مــا أنــت إال عجــوز 

نائــم ( .

* تقابل السلب واإلجياب :
) من يراها يظنها ترقص ! ولكنها ال ترقص( 

ــذي  ــل ال ــذا اجلب ــام ه ــن أم ــع ! لك ــري وارتف ) أط
ــع (  ــري وال يرتف اليط

) أنِت من وقع ، وليس أنا (  .
ونلحــظ أن هــذه املتقابــالت تقــوم عــى التوحيــد 
بــن النّوافــر وصهــر األضــداد ، والتآلــف يف اإليقــاع، 
وهــذا العــرض احلركــي املتعاكــس داخــل النــص لــه 
دوره يف متاســك النــّص وترابطــه ،كــام أن اإليقــاع 
ــق  ــر باملنط ــن التأث ــا م ــدث نوًع ــويت حي ــيل والص العق

ــاع . واإليق

خامتة :
ــاء  ــذا ج ــة، ل ــة إيقاعي ــا لغ ــة بطبيعته ــة العربي اللغ
ــا،  ــًقا هل ــة، وحمّقـ ــذه الصف ــاًل ه ــم متمث ــرآن الكري الق
ــرة  ــأيت عــى وت ــة ال ت ــة مجالي ــة إيقاعي ــّرد ببني فقــد تف
واحــدة؛ وتعنــي باإليقــاع كل مــا حيــدث نغــاًم صوتًيــا 
مؤثــًرا ، وهــو وجــه مــن التــوازن والنظــام والتناغــم ، 
ــا  ــامت بينه ــن الكل ــاء أزواج م ــه يف إنش ــن براعت ومتك
ــة  ــًرا للطبيع ــى ؛ ونظ ــؤدي إىل املعن ــويت ي ــس ص جتان
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ــادل  ــة تع ــى فني ــت ع ــد متّرس ــة فق ــة للعربي الرتكيبي
ــا ،  ــس ألفاظه ــة يف جتان ــا ،والرق ــوات وتوازهن األص

ــجام . ــؤدي إىل االنس امل
وقــد أّكــدت الدراســات النّصيــة أن وظيفــة 
التعبــر البليــغ ال تنتهــي عنــد الداللــة املعنويــة 
هــذه  إىل  تضــاف  بــل   ، والعبــارات  لأللفــاظ 
ــي  ــا األداء الفن ــل هب ــرى يكُم ــرات أخ ــة مؤث الدالل
ومنهــا اإليقــاع الصــويت للكلــامت والعبــارات؛  
ــي  ــائط الت ــم الوس ــن أه ــّد م ــة ُتع ــة اإليقاعي فالبني
ينعقــد هلــا دور اإلقنــاع النــّي الفّعــال واملؤثــر، ممــا 
يســاعد عــى اســتقرار الفكــرة لــدى املتلقــي ، ويقــوم 
بمهمــة التوظيــف الصــويت يف البنــاء الفنــي ، ويدعــم 
اســتمرارية وترابــط النــّص بأكملــه ، وهــو مــا يؤيــده 
قــول حممــد خطــايب : » لكــي يكــون ألي نــّص 
نّصيتــه ينبغــي أن يعتمــد عــى جمموعــة مــن الوســائل 
ــه  ــهم يف وحدت ــة ، وتس ــق النصي ــي ختل ــة الت اللغوي

. )خطــايب،2006م،ص:13(  الشــاملة« 
الصــويت يف  اإليقــاع  أمهيــة حتقــق  وال خيفــى 
بطبيعتــه  فالطفــل  خاصــة؛  األطفــال  قصــص 
ــة ،  ــورة عام ــيقى بص ــو املوس ــية نح ــديد احلساس ش
ــره  ــة أث ــاء رسد القص ــيقى يف أثن ــتخدام املوس والس
الفاعــل يف حتقيــق أهدافهــا ، وإحــداث التفاعــل 
ــار  ــال الصغ ــة؛ فاألطف ــل والقص ــن الطف ــود ب املنش
إيقاعيــون بالفطــرة ؛ يســتميل ســمعهم النغــم ، 
ويســتهوهيم اإليقــاع املوســيقي ) أمحــد،2004م، 

.)124 ص:

وقد خرجت الدراسة بالنتائج التالية :
ــة 1.  ــارص إيقاعي ــا عن ــع يف جممله ــر البدي  ظواه

تناوهلــم ملظاهــر  البالغيــون يف  اهتــّم هبــا 
ــكاله ،  ــف أش ــول بمختل ــّن الق ــامل يف ف اجل
ــا أدوات  ــّص ألهن ــامء الن ــا عل ــّم هب ــام اهت بين

ــي . ــك الن ــق التامس ــات حتق وآلي
 إن موســيقى اإليقــاع الصــويت يف القصــة كان 2. 

ــر  ــن التوت ــّرر م ــى التح ــايب ع ــر إجي ــا تأث هل
والقلــق لــدى الطفــل، كــام أهنــا تثــر االنتبــاه 
ــه إذ يتجــاذب فيهــا احلــي مــع  واليقظــة لدي
الفكــري ممــا رفــع مــن كفــاءة التعبــر يف 

ــة . القص
عمــدت الكاتبــة إىل تقديــم خطــاب متامســك . 3

ــات  ــى آلي ــكاء ع ــالل االت ــن خ ــط م ومرتاب
ــي: ــة ه ــة متنوع ــة إيقاعي صوتي

ــرتادف،  ــرار، وال ــل يف )التك ــة تتمث * لفظي
ــاس( . واجلن

* تركيبيــة تتمثل يف ) الســجع، والتســميط، 
واملوازنــة، والتوازي، وحســن التقســيم(.

ــت  ــل( ؛ وعمل ــل يف )التقاب ــة تتمث * داللي
عــى اســتثامرها جلــذب املتلقــي )الطفــل(، 
فــكان  لرســالتها،  التفاعــيل  األثــر  وزيــادة 

ــى . ــدى للمعن ــا ص ــاع فيه اإليق
ــة . 4 ــيقى اللغ ــتثامر موس ــة يف اس ــة الكاتب براع

ممــا  ألهدافهــا،  القصــة  حتقيــق  يف  أســهم 
ــع،  ــذوق اجلــاميل الرفي ســريب الطفــل عــى ال
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ــة  ــق يف حبك ــة ، فحّق ــة اجلميل ــة العذب واللغ
القصــة التشــويق وجــذب املتلقــي .

ــتخدام . 5 ــة اس ــي غلب ــج اإلحصائ ــت املنه  أثب
اإليقــاع الصــويت اللفظــي إذ بلــغ )125( 
ــة أعــى  ــا؛ وهــو حيقــق درجــة تواصلي موضًع

ــي. ــع املتلق م
ــّص، . 6 ــا يف الن ــا دوًرا حمورًي جــاء التكــرار مؤديًّ

ــّرر ،  ــرص املك ــى العن ــوء ع ــلِّط الض ــو يس فه
ــن  ــّص ويف ذه ــيِّد يف الن ــرص الس ــه العن وجيعل
ــكيل  ــة يف تش ــة ثنائي ــق مهم ــا حيق ــي ، مم املتلق
بنيــة النــص الســطحية ، وبنيــة املضمــون، 
واإليقــاع  التواصــل  مــن  حالــًة  ويصنــع 
يف  التكــرار  الســيام   ، النــص  يف  املســتمر 
ــر،  ــوة التأث ــن ق ــد م ــال يزي ــص األطف قص

ويمّهــد لوضــوح املعــاين .
كــّون اجلنــاس بــن الكلــامت سالســل صوتّية . 7

متوازنــة ومتفقــة ، خلقــت نوًعــا من التشــاكل 
ــا لــدى املتلقــي شــدُّ النــص  اللفظــي، وإيقاًع

وقــّوى متاســكه .
إن تتابــع سالســل الســجع داخــل النــص . 8

ــا  ــن ، مم ــاًل يف الذه ــابًكا مجي ــا متش ــر إيقاًع وّف
يدفــع امللــل عــن املتلقــي؛ فيتعلــق بــه، ويتدبــر 
ــة.  ــالة التواصلي ــاح الرس ــن نج ــاه ؛ ويضم معن

 إن بنيــة التــوازي الرتكيبــي يف النــص حافظت . 9
ــت  ــيل ، وأعط ــويت الداخ ــيم الص ــى التقس ع
دفعــة إيقاعيــة للنّص، إذ تــدل اجلمــل املتوازية 

عــى أداء متفــق ، وصياغــة هندســية مقنعــة .
ــاع . 10 ــن اإليق ــا م ــداليل نوًع ــل ال ــق التقاب خل

والتمــّوج الصــويت يف النــّص ، فنتــج عنــه 
جتــادل وتــواٍز داليل ُيفّعــل الرســالة اإلقناعيــة 
ــدث  ــاب ، وحي ــب اخلط ــا صاح ــي يقدمه الت
نوًعــا مــن التأثــر باملنطــق واإليقــاع ممــا جيعــل 

ــًكا . ــر متاس ــّص أكث الن
 حقــق اإليقــاع الصــويت بكافــة أشــكاله . 11

تشــاكاًل يف النــّص لفــت االنتبــاه وجــذب 
املتلقــي ، ودعــم اســتمرارية النــّص ، وصنــع 

ــاًم . ــا ملتح خطاًب
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فعالية نموذج تدريسي مقترح في التاريخ قائم على التعلم السريع
لتنمية المهارات االجتماعية والتنظيم الذاتي والتحصيل لدى تالميذ الصف األول المتوسط

إبراهيم عبد الفتاح إبراهيم رزق )*(
جامعة حفر الباطن

)قدم للنشر يف1439/1/22هـ، وقبل للنشر يف 1439/8/2هـ(
ـــة  ـــارات االجتامعي ـــة امله ـــع لتنمي ـــم الرسي ـــى التعل ـــم ع ـــخ قائ ـــرر التاري ـــرح ملق ـــي مق ـــوذج تدري ـــتخدام نم ـــة اس ـــى فعالي ـــرف ع ـــث إىل التع ـــدف البح ـــث: ه ـــص البح ملخ
ـــن  ـــر ب ـــة جاب ـــط بمدرس ـــف األول املتوس ـــذ الص ـــن تالمي ـــذا م ـــن )60( تلمي ـــية م ـــث األساس ـــة البح ـــت عين ـــط. وتكون ـــف األول املتوس ـــذ الص ـــدى تالمي ـــذايت ل ـــم ال والتنظي
ـــرى  ـــة، واألخ ـــا ضابط ـــن؛ إحدامه ـــن جمموعت ـــي م ـــبه جتريب ـــم ش ـــتخدام تصمي ـــم اس ـــوائية. وت ـــة عش ـــم بطريق ـــم اختياره ـــن، ت ـــر الباط ـــم بحف ـــطة ـ إدارة التعلي ـــد اهلل املتوس عب
ـــاط  ـــجل نش ـــورة س ـــرح يف ص ـــي املق ـــوذج التدري ـــق النم ـــرر وف ـــج املق ـــن املنه ـــة « م ـــي )ملسو هيلع هللا ىلص( يف املدين ـــاة النب ـــدة » حي ـــداد وح ـــم اع ـــث ت ـــن البح ـــدف م ـــق اهل ـــة، ولتحقي جتريبي
ـــن  ـــث م ـــي البح ـــؤ جمموعت ـــن تكاف ـــق م ـــم التحق ـــي، وت ـــار حتصي ـــذايت واختب ـــم ال ـــاس التنظي ـــة ومقي ـــارات االجتامعي ـــاس امله ـــداد مقي ـــم إع ـــام ت ـــم ، ك ـــل املعل ـــذ ودلي التلمي
ـــة  ـــر دال ـــث غ ـــي البح ـــن جمموعت ـــروق ب ـــدث الف ـــث وج ـــا، حي ـــا قبلي ـــذايت تطبيق ـــم ال ـــاس التنظي ـــة ومقي ـــارات االجتامعي ـــاس امله ـــي ومقي ـــار التحصي ـــق االختب ـــالل تطبي خ
ـــج  ـــفت نتائ ـــد كش ـــادة. وق ـــة املعت ـــة بالطريق ـــة الضابط ـــت املجموع ـــام درس ـــة، بين ـــة التجريبي ـــرح للمجموع ـــي املق ـــوذج التدري ـــق النم ـــدة وف ـــس الوح ـــم تدري ـــم ت ـــا ، ث إحصائي
ـــف األول  ـــذ الص ـــدى تالمي ـــل ل ـــذايت والتحصي ـــم ال ـــة والتنظي ـــارات االجتامعي ـــة امله ـــع يف تنمي ـــم الرسي ـــى التعل ـــم ع ـــرح القائ ـــي املق ـــوذج التدري ـــة النم ـــن فعالي ـــث ع البح

ـــط.  املتوس

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.
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مقدمة:
ــتى  ــامال- يف ش ــورا ش ــة تط ــة الثالث ــهد األلفي تش
والتكنولوجية-مدعومــا  العلميــة  املعرفــة  مياديــن 
بتقــدم كبــر يف تقنيــة االتصــاالت، والتــي أثــرت ومــا 
تــزال تؤثــر بشــكل واضــح يف حيــاة األفــراد يف خمتلف 
جوانــب احليــاة. وعليــه فــإن دور املؤسســات الربويــة 
ــة  ــن املعرفي ــدرات املتعلم ــة ق ــة يف تنمي ــزداد خاص ي
ــة هــذا التطــور العاملــي،  ــة ملواكب ــة واملهاري والوجداني
ــذه  ــع ه ــواءم م ــة أن تت ــى الربي ــذا ع ــرض ه ــام يف ك
املتغــرات لكــي توجــد العقــل املبــدع الفعــال القــادر 
عــى التعامــل والتفاعــل مــع املتغــرات املتعــددة التــي 
يفرضهــا هــذا العــر ومســتحدثاته )اجلهــوري، 

ص:46(. 2009م، 
ومناهــج الدراســات االجتامعيــة عمومــا ، ومناهج 
ــطن  ــوا نش ــاء أن يكون ــم األبن ــب أن تعل ــخ جي التاري
ومفكريــن، وجيــب أن تعلمهــم كيــف يتحملــون 
املســؤولية االجتامعيــة والشــخصية، وكيف يشــركون 
ــة  ــرص الفعال ــم بالف ــات، وتزوده ــة يف اجلامع بفاعلي
ــارف يف  ــارات واملع ــتعامل امله ــن اس ــم م ــي متكنه الت

.(Shumer, 1999) ــة ــاة احلقيقي ــاالت احلي جم
وتســعى مناهــج التاريــخ أيضــا إىل تعليــم التالميــذ 
تقديــر الــذات وأنــامط احليــاة والقيــم واآلراء واألفكار 
واملعتقــدات واالجتاهــــات واملواقــف، كــام تســعى 
إىل تعليمهــم تراثهــم، وكيــف يقــــدرون وحيرمون 
ــرى  ــة األخ ــة واالجتامعيــ ــات الثقافيــ املجموعــ
(Escamilla, 1992)، إذ إنــه يــدرس املايض يف خمتلف 

ــات  ــات واالختالف ــة الثقاف ــا بدراس ــه، ويزودن مراحل
بــن املجتمعــات، ويســعى إىل زيــادة وعــي املتعلمــن 
بدورهــم الســيايس واالقتصــادي والثقــايف واإلنســاين 
ــم يف  ــة جمتمعه ــم بمكان ــادة وعيه ــم، وزي يف جمتمعه

ــة، 1998م(. ــامل )اخلريش الع
ــار  ــرا يف إظه ــخ دورا كب ــج التاري ــب مناه وتلع
ــاة ســواء  ــع جوانــب احلي ــر التطــور املســتمر يف مجي أث
ــل  ــة، والعم ــية أم اقتصادي ــة أم سياس ــت اجتامعي أكان
ــوم  ــل العل ــة يف حق ــورات املعرفي ــة التط ــى مواكب ع

االجتامعيــة والربويــة )العــامري، 1995م(.
وتعــد املهــارات االجتامعيــة مهــارات حياتيــة 
حيتاجهــا النــاس كافــة؛ لــذا ينبغــي إكســاهبا وتنميتهــا 
ــى  ــا حت ــية مجيع ــم الدراس ــن يف مراحله ــدى املتعلم ل
يكونــوا أكثــر تفاعــال مــع العــامل املحيــط هبــم، 
ــع  ــرد م ــق الف ــيا يف تواف ــب دورا أساس ــا تلع ولكوهن
املحيــط الــذي يعيــش فيــه ليصبــح متكيفــا اجتامعيــا. 
منــذ  االجتامعيــة  باملهــارات  االهتــامم  زاد  ولقــد 
ــات  ــور تطبيق ــة تط ــايض؛ نتيج ــرن امل ــبعينيات الق س
النظريــات االجتامعيــة يف علــم النفــس، وملــا هلــا مــن 
ــة والنفســية للفــرد. أمهيــة حاســمة يف الصحــة العقلي
ــة  ــارات االجتامعي ــرد للمه ــاب الف ــهم اكتس ويس
يف حتقيــق قــدر كبــر مــن االســتقالل واالعتــامد عــى 
ــه بنفســه، وجتعلــه يشــارك  النفــس؛ حيــث تــزداد ثقت
اآلخريــن أنشــطتهم بــام حيقــق لــه االســتمتاع باحليــاة، 

ــدة ) فــرج، 2003م(. ــع بصحــة نفســية جي والتمت
ــى  ــرف ع ــات بالتع ــض الدراس ــت بع ــد اهتم وق
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ــس  ــراتيجيات تدري ــة أو إس ــج مقرح ــة برام فعالي
ــد  ــة كدراســة عب ــة املهــارات االجتامعي حمــددة يف تنمي
التعــرف  اســتهدفت  والتــي  )1995م(  املقصــود 
ــة يف تعلــم بعــض  ــة إســراتيجيات متكامل عــى فعالي
ــف األول  ــذ الص ــدى تالمي ــة ل ــارات االجتامعي امله
والتــي  )1997م(  حممــود  ودراســة   ، األســايس 
تناولــت مــدى فعاليــة برنامــج إرشــادي لتنميــة 
ــة  ــال املرحل ــدى أطف ــة ل ــارات االجتامعي ــض امله بع
والتــي  )1998م(  يوســف  ودراســة  االبتدائيــة، 
ــادي  ــج إرش ــة برنام ــى فعالي ــرف ع ــتهدفت التع اس
ــال  ــدى األطف ــة ل ــارات االجتامعي ــض امله ــة بع لتنمي
ــد )1999م(  ــة حمم ــة ، ودراس ــة البري ذوي اإلعاق
ــة  ــة جمموع ــى فاعلي ــرف ع ــتهدفت التع ــي اس والت
مــن األنشــطة الوظيفيــة لتنميــة مهــارات احلــوار 
ــد  ــة عب ــة ، ودراس ــة اإلعدادي ــذ املرحل ــدى تالمي ل
أثــر  حتديــد  اســتهدفت  والتــي  العزيــز)2005م( 
يف  واملحــاكاة  الــدور  لعــب  أســلوب  اســتخدام 
تدريــس التاريــخ عــى التحصيــل وتنميــة بعــض 
املرحلــة  تالميــذ  لــدى  االجتامعيــة  املهــارات 
اإلعداديــة ، ودراســة احلــري )2005م( والتــي 
اســتهدفت التعــرف عــى فعاليــة برنامــج مقــرح قائــم 
عــى األنشــطة يف تنميــة بعــض املهــارات االجتامعيــة 

لتالميــذ املرحلــة اإلعداديــة .  
وال تقــل مهــارات التنظيــم الــذايت أمهيــة يف القــرن 
احلــادي والعرشيــن عــن املهــارات االجتامعيــة؛ حيــث 
ــم  ــة تنظي ــى أمهي ــون ع ــس الربوي ــامء النف ــد عل يؤك

املتعلمــن لذاهتــم بــام يمكنهــم مــن اكتســاب املعرفــة 
.(Gonzalez, S. et al. 2009) وتكاملهــا واســرجاعها
ــات  ــر املوضوع ــن أكث ــذايت م ــم ال ــد التنظي ويع
ــون  ــث يك ــم، حي ــال التعل ــوال يف جم ــى قب ــي تلق الت
املتعلــم مشــاركا بصــورة إجيابيــة وفعالــة يف تعلمـــــه، 
ــة  ــه يف عملي ــى نفس ــامده ع ــة اعت ــن درج ــد م ويزي

.(Vrgut, 2008, p.12) التعلــم 
ــم  ــة التنظي ــى أمهي ــات ع ــدة دراس ــدت ع ــد أك وق
ــا  ــم ذاتي ــم املنظ ــن، وأن املتعل ــبة للمتعلم ــذايت بالنس ال
يظهــر مزيــدا مــن الوعــي بمســؤوليته عــن تنظيــم التعلــم 
ــامل،  ــذايت ) ك ــه ال ــة أدائ ــى، ومراقب ــح ذا معن ــه ليصب لدي
 ،(Baker, et al., 2009. p. 303) 2003م، ص: 367(؛
ــن  ــن وامللق ــن املهيم ــم م ــر دور املعل ــرض تغي ــا يف مم
ــي  ــن متلق ــم م ــرس، واملتعل ــد واملي ــه واملرش إىل املوج
ســلبي إىل متفاعــل ونشــط وباحــث ومتواصــل، 
ــة  ــة التعليمي ــون العملي ــكل ومضم ــر ش ــايل تغي وبالت
ــح  ــل، ويتض ــال وتفاع ــي إىل اتص ــال وتلق ــن إرس م
ــة يف  ــرات املتالحق ــل التغ ــا يف ظ ــك أيض ــة ذل أمهي
شــتى جمــاالت احليــاة ومــا تبعهــا مــن ثــورة معلوماتية 

ــة. وتكنولوجي
ذات  منظومــة  الربويــة  العمليــة  كانــت  وإذا 
حلقــات مرابطــة ومتفاعلــة يؤثــر بعضهــا عــى بعــض 
ويتأثــر بــه، وتشــتمل هــذه احللقــات عــى األهــداف 
ــاليب  ــية، وأس ــج الدراس ــوى املناه ــة ، وحمت الربوي
ونظــم  التعليميــة،  والوســائل  والتعلــم،  التعليــم 
ــذه  ــد ه ــث يف أح ــإن أي حتدي ــوي، ف ــم الرب التقوي
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ــاليب  ــرى ، وأس ــات األخ ــر يف املكون ــات يؤث املكون
ــة  ــات املنظوم ــدى حلق ــل إح ــم متث ــم والتعل التعلي
التعليميــة، إال أنــه يــكاد يكــون أكثــر هــذه احللقــات 
أثــرا يف املنظومــة كلهــا؛ باعتبــاره املكــون الــذي حيــول 
ــن  ــج ، وم ــات ونوات ــوى إىل ممارس ــداف واملحت األه
ــم والتعلــم مدخــال  ــر أســاليب التعلي ــا يعــد تطوي هن
ــر  ــا للكث ــأرسه وعالج ــي ب ــام التعليم ــر النظ لتطوي

ــة.  ــكالت الربوي ــن املش م
ــل للتعلــم،  ــرد قاب وتشــر الدراســات إىل أن كل ف
ــن،  ــتوى التمك ــول إىل مس ــل للوص ــم قاب وكل متعل
وكل متمكــن قابــل لإلبــداع إذا مــا توافــرت لــه 
إســراتيجيات وأســاليب التدريــس املناســبة )النــادي، 

.)315 ص:  2009م، 
توظيــف  إىل  احلاجــة  زادت  ذلــك  ظــل  ويف 
إســراتيجيات وأســاليب تعتمــد عــى إثــارة التفكــر، 
ــة  ــلبية واخلمــول إىل وضعي ــة الس واالنتقــال مــن حال
ــدور  ــم ال ــون للمتعل ــث يك ــة بحي ــاط واحليوي النش
ــع  ــم الرسي ــر التعل ــم، ويظه ــة التعل ــايب يف عملي اإلجي
كأحــد األســاليب الــذي يؤكــد عــى ذلــك، حيــث إنه 
يــزود املتعلــم بخــرات تعلــم نشــطة وممتعــة وتعاونيــة 
ــم  ــة تعل ــم بيئ ــعى لتقدي ــو يس ــة، وه ــة ومرح ومغذي
ــاين،  ــم )اللحي ــامط التعل ــب كل أن ــوع تناس ــة التن غني

.)3 ص:  2012م، 
التعلــم  يف  املتبعــة  األســاليب  أن  عــن  فضــال 
نشــط،  عقــي  اســتقبال  عــى  تســاعد  الرسيــع 
ــرس  ــن واألي ــف األيم ــن النص ــكل م ــتخدام ل واس

للمــخ بعكــس التدريــس املعتــاد الــذي يفــرض فيــه 
أن التعلــم حيــدث بالركيــز وباإلعــادة املتكــررة للــامدة 
ــي  ــد نصف ــه أح ــتخدم في ــه يس ــام أن ــا، ك ــراد تعلمه امل
الدمــاغ فقــط )Rose, 1987(، وقــد ســاعدت ثالثة 

ــي: ــوم وه ــذا املفه ــور ه ــو وظه ــات يف نم اجتاه
االجتــاه األول ـ اهتــامم علــامء النفــس بالبحــث 
ــاف  ــان، واكتش ــا اإلنس ــم هب ــي يتعل ــة الت ــن الطريق ع
الكيفيــة التــي يعمــل هبــا املــخ البــرشي، وأهــم 
ــى  ــاعد ع ــرسع، وتس ــأهنا أن ت ــن ش ــي م ــق الت احلقائ

حفــظ املعلومــات يف الذاكــرة.
االجتــاه الثــاين ـ قيــام عــامل النفــس البلغــاري 
ــارب  ــن التج ــة م ــوف Lozanov   بمجموع لوزان
الطبيعــة  أصــوات  بمصاحبــة  التعلــم  حــول 
لتلــك  املصاحــب  التعلــم  أن  بينــت  واملوســيقى، 

وأفضــل. أرسع  كان  األصــوات 
ــر  ــوارد جاردن ــة ه ــور نظري ــث ـ ظه ــاه الثال االجت
Howard Gardner  يف الــذكاء التــي مــن خالهلــا 

تــم تصنيــف الــذكاء إىل ثامنيــة جمــاالت خمتلفــة، 
ومــن ثــم لفتــت تلــك النظريــة اهتــامم باحثــي التعلــم 
الرسيــع إىل أن هنــاك طريقــة مفضلــة لتعلــم كل فــرد 
ــا  ــم ورسعته ــة التعل ــن عملي ــن م ــأهنا أن حتس ــن ش م

)املحبــوب وآخــرون، 2002م، ص: 74(.
ــة  ــيس مجعي ــود بتأس ــذه اجله ــت كل ه ــد توج وق
 The Society for املتســــارع  والتعلــم  التعليمـــــ 
 Accelerative Learning and Teaching (SALT)

يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة يف عــام 1975م، 
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ــف  ــح » التحال ــها لتصب ــمية نفس ــادت تس ــي أع والت
 The International Alliance for » ــم ــدويل للتعل ال
 Learning (IAL)، والتــي يشــارك فيهــا حمرفــون 

احلــن  ذلــك  ومنــذ   ، العــامل  أنحــاء  مجيــع  مــن 
ــب  ــن جان ــدا م ــا متزاي ــوع اهتامم ــذا املوض ــهد ه يش
ــة  ــس والربي ــم النف ــال عل ــراء يف جم ــن واخل الباحث
ــدة  ــات املعتم ــدى اآللي ــدري، 2001م(، كإح )الكن
 (Baenen et al, 2002) لتنميــة مهــارات التالميــذ
ــواس  ــع احل ــم ومجي ــرشي واجلس ــل الب ــتثامر العق واس
يف التعلــم واســتخدامها معــا لتحقيــق أفضــل النتائــج، 
واحلصــول عــى أفضــل تعلــم مــن خــالل التطبيقــات 

العمليــة والتمريــن )هــالل، 2007م، ص: 12(.
ــا  ــا تكاملي ــا تعليمي ــع نموذج ــم الرسي ــد التعل ويع
ــم  ــاعد املعل ــي تس ــية الت ــامذج التدريس ــاء الن ــوم ببن يق
األنشــطة  يف  لالنخــراط  املتعلمــن  تشــجيع  عــى 
التعليميــة التــي تدعــم مجيــع املهــارات الالزمــة 
ــق  ــى حتقي ــالب ع ــاعد الط ــو يس ــى نح ــم؛ ع للتعل
إنجــاز تعليمــي أكثــر عمقــا )اللحيــاين، 2012م، 

.)20 ص:
ــم  ــابقة للتعل ــات الس ــات والدراس ــر األدبي وتش
الرسيــع إىل أمهيتــه يف حتقيــق العديــد مــن التطبيقــات 
الربويــة املهمــة، وتدريــب املتعلمــن عــى اســتخدام 
إنجــاز  يف  واملهــارات  والعمليــات  اإلجــراءات 
وظائــف التعلــم والتفكــر بشــكل جيعلهــم متعلمــن 
ــاة،  ــدى احلي ــهم م ــم أنفس ــتطيعون تعلي ــتقلن يس مس
ــدري،  )Harker&perry,2007؛  Kim, 2008  ؛ الكن

2010م(. واملحبــوب، 
ــة  ــراء دراس ــام  (Brenznits., 1997) بإج ــد ق وق
ــة  ــراءة الرسيع ــج للق ــاءة برنام ــم كف ــتهدفت تقيي اس
عــى معــدل التذكــر لــدى مــن يعانــون مــن صعوبــات 
يف  دال  حتســن  عــن  نتائجهــا  كشــفت  القــراءة، 
موضــوع التذكــر للــامدة املقــروءة، فضــال عــن حتســن 

ــراءة. ــارات الق يف مه
وأجــرى(Mayer, 1997( جتربتــن هبــدف التحقــق 
مــن مــدى كفــاءة برنامــج للتعلــم الرسيــع فيــأ حتســن 
لــدى عينــة مــن  املعلومــات  اكتســاب  مهــارات 
طــالب اجلامعــة، وقــد أظهــر طــالب املجموعــة 
ــئلة  ــن األس ــة ع ــا يف اإلجاب ــنا واضح ــة حتس التجريبي

ــة. ــة الضابط ــة باملجموع ــك مقارن وذل
وأجرى (Mento et al., 1999) دراســة اســتهدفت 
ــة يف  ــط الذهني ــتخدام اخلرائ ــة اس ــى فعالي ــرف ع التع
ــة التفكــر اإلبداعــي وكفــاءة عمــل شــقي املــخ  تنمي
ــة  ــالب املرحل ــن ط ــة م ــدى عين ــع ل ــم الرسي والتعل
الثانويــة، كشــفت عــن وجــود حتســن دال يف التفكــر 
اإلبداعــي ومهــارات التعلــم الرسيــع لــدى الطــالب 
ــة  ــة باملجموع ــب مقارن ــم للتدري ــاب تعرضه يف اعق

ــة. الضابط
ــة  ــن فعالي ــة (Erland, 1999( ع ــفت دراس وكش
اإلنجــاز  حتســن  يف  الرسيــع  للتعلــم  برنامــج 
ــدارس. ــذ امل ــن تالمي ــة م ــدى جمموع ــي ل األكاديم
وكشفت دراسة (Cooper et al., 2000(عن ارتفاع 
يف  الرسيع  التعلم  برامج  يف  الطالبية  املشاركة  حجم 
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اكتسبها  التي  واملهارات  املعرفة  الصيفية، وأن  املدارس 
الرامج  هذه  يف  شاركوا  ممن  املتوسطة  املدرس  طالب 
تتح هلم  مل  الذين  الطالب  كانت أفضل بشكل دال من 

املشاركة.
ــن  ــا آلراء املعلم ــرى (Fuller, 2001( فحص وأج
يف التغــرات التــي طــرأت عــى أســاليبهم التدريســية، 
ــر ذلــك عــى طالهبــم نتيجــة تعرضهــم لرنامــج  وأث
ــارت  ــات أش ــوم والرياضي ــع يف العل ــم الرسي يف التعل
الناقــد  التفكــر  تطويــر  يف  فعاليتــه  إىل  نتائجــه 
ــاال  ــج كان فع ــت أن الرنام ــم، وبين ــاليب التعل وأس

ــدريس.   ــع امل ــل ويف املجتم ــل الفص داخ
السابقة  والدراسات  األدبيات  مراجعة  وكشف 
 (Kim, 2008 ؛ Harker& الرسيع  بالتعلم  املرتبطة 
2010م؛  واملحبوب،  الكنــــدري  ؛    Perry, 2007

  Pleco, E &Reed,  (Tomas, 2013والتنظيم الذايت 

 (E, 2007؛ مصطفى، 2012 م؛ اجلندي، 2013م( عن 

استخدام  املتعلمن عى  تدريب  الرسيع يف  التعلم  أمهية 
وظائف  إنجاز  يف  واملهارات  والعمليات  اإلجراءات 
مستقلن  متعلمن  جيعلهم  بشكل  والتفكر  التعلم 

يستطيعون تعليم أنفسهم مدى احلياة.
املرحلــة  التاريــخ يف  واملالحــظ لواقــع تعليــم 
ــه  ــظ أن ــعودية يالح ــة الس ــة العربي ــطة باململك املتوس
عــى الرغــم مــن الزخــم الــذي يقدمــه حمتــوى منهــج 
ــى  ــز ع ــة ترك ــة عام ــم بصف ــة التعل ــخ إال أن بيئ التاري
التحصيــل القائــم عــى التقبــل واالســتدعاء مــن 
قبــل املتعلــم الــذي يتلقــى بســلبية إلقــاء املعلــم دون 

ــه  ــا يواجه ــه أو م ــوى بحيات ــذا املحت ــط ه ــة رب حماول
ــه جتــاه نفســه وجتــاه  ــة تتعلــق بوعي مــن مشــاكل ذاتي
اآلخريــن، وكيفيــة التعامــل معهــا يف ســياق مــن 

ــة. ــة والعقلي ــاءة الوجداني الكف
وقــد نبهــت العديــد مــن الدراســات إىل هــذا 
القصــور يف البيئــة التعليميــة العربيــة ومنهــا : دراســة 
حزيــن،  ؛  1988م  ســليامن،  ؛  1987م  )حممــود، 
؛  1997م  عثــامن،  ؛  1993م  ســليامن،  1989م؛ 
ــج  ــر مناه ــرورة تطوي ــت ب ــي، 1997م(، وأوص ع
ــل  ــن أج ــة؛ م ــل التعليمي ــف املراح ــخ يف خمتل التاري
حتقيــق األهــداف التعليميــة بشــكل متــوازن ومتكامــل 
، وعــدم االهتــامم بجانــب عــى حســاب جانــب آخــر، 
ــتهدفت  ــتطالعية اس ــة اس ــث بدراس ــام الباح ــد ق وق
مالحظــة األداء التدريــي لعينــة مــن معلمــي التاريــخ 
املتوســط  األول  الصــف  فصــول  بعــض  داخــل 
باململكــة العربيــة الســعودية؛ لتحديــد مــدى االهتــامم 
التنظيــم  املهــارات االجتامعيــة ومهــارات  بتنميــة 
الــذايت للتعلــم، كشــفت نتائجهــا عــن قصــور يف 
ــن  ــم م ــى الرغ ــة، ع ــارات االجتامعي ــامم بامله االهت
ــة  ــة الالزم ــارات احلياتي ــف امله ــن تصني ــا ضم كوهن
للمتعلــم ، والتــي ينبغــي تنميتهــا مــن خــالل تدريــس 
التاريخ (World Health Organization, 1993)، كام 
تبــن للباحــث أن التدريــس الزال يركــز عــى اجلانــب 
املعــريف وهيمــل تنميــة القــدرات واملهــارات، ويف 
مقدمتهــا مهــارات التنظيــم الــذايت الالزمــة ملســاعدة 
ــة،  ــة والتنظيمي ــر قدراهتــم املعرفي التالميــذ عــى تطوي
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متمركــز  التعلــم  وجعــل  اســتقالليتهم  وحتقيــق 
حوهلــم . األمــر الــذي هيــدر فــرص التنميــة املتكاملــة 
ــة األوىل.  ــل التعليمي ــذ املراح ــذ من ــدرات التالمي لق
ــا  ــي أجراه ــخصية الت ــة الش ــفت املقابل ــد كش وق
الدراســات  معلمــي  مــن  عينــة  مــع  الباحــث 
االجتامعيــة والوطنيــة باملرحلــة املتوســطة عــن أن 
معظمهــم ليــس لديــه معرفــة جيــدة بالتعلــم الرسيــع 

والتنظيــم الــذايت لعمليــات التعلــم.
ــارات  ــض مه ــاس بع ــث بقي ــام الباح ــا ق وعندم
التنظيــم الــذايت )شــملت مهــارات وضــع األهــداف، 
والتنظيــم والتحكــم الــذايت، واالحتفاظ بالســجالت، 
ــذا  ــملت 32 تلمي ــة ش ــدى عين ــة( ل ــة الذاتي واملراقب
ــا أن 66 %  ــفت نتائجه ــط كش ــاين املتوس ــف الث بالص
ــة  ــف درج ــن نص ــل م ــى أق ــوا ع ــة حصل ــن العين م
املقيــاس ممــا يــدل عــى تــدين مهــارات التنظيــم الــذايت 

لدهيــم.
يف ضـــوء مـــا ســـبق يتضـــح أن مشـــكلة 
البحـــث تتمثـــل يف تـــدين مســـتويات املهـــارات 
ـــم  ـــات التعل ـــذايت لعملي ـــم ال ـــة والتنظي االجتامعي
ــذا  ــط، لـ ــف األول املتوسـ ــذ الصـ ــدى تالميـ لـ
تدريـــي  نمـــوذج  بإعـــداد  الباحـــث  قـــام 
ـــع،  ـــم الرسي ـــى التعل ـــم ع ـــخ قائ ـــرح يف التاري مق
ــه يف  ــى فعاليتـ ــرف عـ ــث للتعـ ــعى البحـ ويسـ
تنميـــة املهـــارات االجتامعيـــة والتنظيـــم الـــذايت 
ـــف األول  ـــذ الص ـــدى تالمي ـــم ل ـــات التعل لعملي

ــط. املتوسـ

مشكلة البحث:
ــي  ــاؤل الرئي ــن التس ــة ع ــث اإلجاب ــاول البح حي

ــايل: الت
ــخ  ــرح يف التاري ــي مق ــوذج تدري ــة نم ــا فعالي م
املهــارات  لتنميــة  الرسيــع  التعلــم  عــى  قائــم 
ــف  ــذ الص ــدى تالمي ــذايت ل ــم ال ــة والتنظي االجتامعي

املتوســط؟ األول 
ويتفــرع عــن هــذا الســؤال األســئلة الفرعيــة 

التاليــة:
مــا النمــوذج التدريــي املقــرح القائــم عــى . 1

ــف  ــذ الص ــخ لتالمي ــع يف التاري ــم الرسي التعل
ــط؟ األول املتوس

كيــف يمكــن إعــادة صياغــة وحــدة دراســية . 2
ــط  ــف األول املتوس ــخ للص ــج التاري ــن منه م
وفــق النمــوذج التدريــي املقــرح القائــم 

ــع؟ ــم الرسي ــى التعل ع
ــق . 3 ــة تدريــس الوحــدة الدراســية وف مــا فعالي

النمــوذج التدريــي املقــرح القائــم عــى 
التعلــم الرسيــع يف تنميــة املهــارات االجتامعية 

ــط؟ ــف األول املتوس ــذ الص ــدى تالمي ل
الدراســية . 4 الوحــدة  تدريــس  فعاليــة  مــا 

وفــق النمــوذج التدريــي املقــرح القائــم 
التنظيــم  تنميــة  يف  الرسيــع  التعلــم  عــى 
ــف األول  ــذ الص ــدى تالمي ــم ل ــذايت للتعل ال

املتوســط؟
ــق . 5 ــة تدريــس الوحــدة الدراســية وف مــا فعالي
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النمــوذج التدريــي املقــرح القائــم عــى 
ــدى  ــل ل ــة التحصي ــع يف تنمي ــم الرسي التعل

تالميــذ الصــف األول املتوســط؟

أهداف البحث : هدف البحث احلايل إىل:
تصميــم نمــوذج تدريــي للتاريــخ قائــم عــى . 1

التعلــم الرسيــع.
تنميــة بعــض املهــارات االجتامعيــة لــدى . 2

املتوســط. األول  الصــف  تالميــذ 
ــذ الصــف . 3 ــدى تالمي ــذايت ل ــم ال ــة التنظي تنمي

ــط. األول املتوس
رفــع مســتوي حتصيــل التاريــخ لــدى تالميــذ . 4

الصــف األول املتوســط.

أمهية البحث:
تتمثل أمهية البحث احلايل فيام يي:

التاريــخ . 1 يقيــس البحــث فعاليــة تدريــس 
وفــق النمــوذج التدريــي القائــم عــى التعلــم 
الرسيــع يف تنميــة املهــارات االجتامعيــة لــدى 

ــطة. ــة املتوس ــذ املرحل تالمي
التاريــخ . 2 يقيــس البحــث فعاليــة تدريــس 

وفــق النمــوذج التدريــي القائــم عــى التعلــم 
ــذايت  ــم ال ــارات التنظي ــة مه ــع يف تنمي الرسي

ــطة. ــة املتوس ــذ املرحل ــدى تالمي ل
التاريــخ . 3 يقيــس البحــث فعاليــة تدريــس 

وفــق النمــوذج التدريــي القائــم عــى التعلــم 

ــذ  ــدى تالمي ــل ل ــة التحصي ــع يف تنمي الرسي
ــطة. ــة املتوس املرحل

يقـــدم مقياســـا للمهـــارات االجتامعيـــة، . 4
لعمليـــات  الـــذايت  للتنظيـــم  ومقياســـا 
التعلـــم، واختبـــارا حتصيليـــا يمكـــن أن 
يســـتفيد منـــه معلمـــو االجتامعيـــات يف 

التالميـــذ. أداء  تقويـــم 
ــس . 5 ــم للتدريـ ــل املعلـ ــث دليـ ــدم البحـ يقـ

وفقـــا ملبـــادئ التعلـــم الرسيـــع؛ يمكـــن أن 
يفيـــد يف تطويـــر التدريـــس، ويمكـــن أن 

ــن. ــب املعلمـ ــواة لتدريـ ــون نـ يكـ

حدود البحث:
وحــدة » حيــاة النبــي)ملسو هيلع هللا ىلص( يف املدينــة « املقــررة . 1

يف  املتوســط  األول  الصــف  تالميــذ  عــى 
الفصــل الــدرايس الثــاين )وزارة التعليــم، 

2017م(. 1438هـــ/ 
ــف األول . 2 ــذ الص ــن تالمي ــودة م ــة مقص عين

املتوســط بمدينــة حفــر الباطــن باململكــة 
العربيــة الســعودية.

3 . : التاليـــة  املهـــارات االجتامعيـــة  قيـــاس 
ـــادة،  ـــة، القي ـــات االجتامعي ـــارات العالق )مه
االتصـــال الفعـــال، الضبـــط االنفعـــايل، 
التعبـــر عـــن املشـــاعر( لـــدى تالميـــذ 
الصـــف األول املتوســـط عينـــة البحـــث.

قيــاس التنظيــم الــذايت للتعلــم بأبعــاده : . 4
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)التخطيــط ووضــع األهــداف، إدارة الوقــت، 
البحــث عــن املعلومــات، تعلــم األقــران، 
طلــب العــون األكاديمــي، التنظيــم، التقويــم 
الــذايت، االحتفــاظ بالســجالت( لــدى تالميذ 

ــث. ــة البح ــط عين ــف األول املتوس الص
التذكـــر . 5 التحصيـــل يف مســـتوى  قيـــاس 

والفهـــم والتطبيـــق لـــدى تالميـــذ الصـــف 
األول املتوســـط عينـــة البحـــث.

مــواد وأدوات البحــث: قــام الباحــث بإعــداد 
ــة: ــواد التالي امل

سجل نشاط التلميذ.. 1
دليل املعلم.. 2
مقياس املهارات االجتامعية.. 3
مقياس التنظيم الذايت للتعلم.. 4
اختبار حتصيي يف الوحدة موضع الدراسة.. 5

منهــج البحــث: اســتخدم البحــث كال مــن املنهــج 
الوصفــي التحليــي واملنهــج شــبه التجريبــي:

الســـتقراء . 1 التحليـــي  الوصفـــي  املنهـــج 
ــة  ــابقة املرتبطـ ــات السـ ــات والدراسـ األدبيـ

بمتغـــرات البحـــث.
املجموعتــن . 2 ذو  التجريبــي  شــبه  املنهــج 

ــوذج  ــب النم ــة( لتجري ــة ـ التجريبي )الضابط
التعلــم  عــى  القائــم  املقــرح  التدريــي 
الرسيــع، وحتديــد فعاليتــه يف تنميــة املهــارات 
والتحصيــل  الــذايت  والتنظيــم  االجتامعيــة 

لــدى تالميــذ الصــف األول املتوســط.
عينة البحث:

ــف  ــذ الص ــن تالمي ــودة م ــة مقص ــار عين ــم اختي ت
األول املتوســط بمدرســة جابــر بــن عبــد اهلل املتوســطة 
العربيــة  باململكــة  الباطــن  حفــر  بمدينــة  بنــن 
ــة  ــن: جمموع ــيمهم إىل جمموعت ــم تقس ــعودية، وت الس
ضابطــة  وجمموعــة  تلميــذًا،   30 عددهــا  جتريبيــة 

عددهــا 30 تلميــذًا.

فروض البحث:
ــطي . 1 ــن متوس ــا ب ــرق دال إحصائي يوجــد ف

التجريبيــة  املجموعــة  تالميــذ  درجــات 
واملجموعــة الضابطــة يف التطبيــق البعــدي 
ملقيــاس املهــارات االجتامعيــة وذلــك لصالــح 

تالميــذ املجموعــة التجريبيــة.
الســـتخدام . 2 إحصائيـــا  دال  أثـــر  يوجـــد 

النمـــوذج التدريـــي املقـــرح يف تنميـــة 
ـــف  ـــذ الص ـــدى تالمي ـــة ل ـــارات االجتامعي امله

املتوســـط. األول 
ـــطي . 3 ـــن متوس ـــا ب ـــرق دال إحصائي يوجـــد ف

درجـــات تالميـــذ املجموعـــة التجريبيـــة 
واملجموعـــة الضابطـــة يف التطبيـــق البعـــدي 
ملقيـــاس التنظيـــم الـــذايت للتعلـــم؛ وذلـــك 

ــة. ــة التجريبيـ لصالـــح تالميـــذ املجموعـ
الســـتخدام . 4 إحصائيـــا  دال  أثـــر  يوجـــد 

النمـــوذج التدريـــي املقـــرح يف تنميـــة 
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التنظيـــم الـــذايت للتعلـــم لـــدى تالميـــذ 
املتوســـط. األول  الصـــف 

ــطي . 5 ــن متوس ــا ب ــرق دال إحصائي يوجــد ف
التجريبيــة  املجموعــة  تالميــذ  درجــات 
واملجموعــة الضابطــة يف التطبيــق البعــدي 
لالختبــار التحصيــي؛ وذلــك لصالــح تالميــذ 

املجموعــة التجريبيــة.
يوجــد أثــر دال إحصائيــا الســتخدام النموذج . 6

ــة التحصيــل لــدى  التدريــي املقــرح يف تنمي
تالميــذ الصــف األول املتوســط.

مصطلحات البحث:
1ـ النمــوذج التدريــي: هــو خطــة توجيهيــة 
نواتــج  وجمموعــة  معينــة  نظريــة  عــى  تعتمــد 
وإجــراءات مســبقة؛ تســهل عــى املعلــم عمليــة 
ختطيــط نشــاطاته التدريســية عــى مســتوى األهــداف 
والتنفيــذ والتقويــم، وتنظيــم عملــه ومهامــه مــن مواد 
ــرون،  ــي وآخ ــية )قطام ــة وتدريس ــرات تعليمي وخ

.)172 ص:  2002م، 
ويقصــد بــه يف البحــث احلــايل بأنــه نمــوذج يعتمــد 
عــى التعلــم الرسيــع ومبادئــه، يوضــح عمــل املعلــم 
ومهامــه املرحليــة، ويــرز الــدور املنتظــر مــن املتعلــم، 

والظــروف البيئيــة املناســبة واحلافــزة لبيئــة التعلــم.
  :Accelerated learning الرسيــع  التعلــم  2ـ 
ــه  ــع بأن ــم الرسي ــات التعل ــوس املصطلح ــرف قام يع
اجلمــع بــن نظريــة التعلــم الرسيــع وأبحــاث الدمــاغ 
ــو  ــدل نم ــق أرسع مع ــة؛ لتحقي ــم إجيابي ــة تعل يف بيئ

.(Glossary of Terms, 2014)

بأنــه    (Peter. 2006) جوليــان  بيــر  ويعرفــه 
ــات  ــف املنهجي ــمل خمتل ــدا يش ــع ج ــح واس »مصطل
والتقنيــات واألســاليب يف التدريــس والتعلــم وبعــض 
األســاليب التــي تنــدرج حتــت عنــوان التعلــم الرسيــع 
وهــى خرائــط العقــل، وحتفيز الدمــاغ، وتطبيــق نظرية 
الــذكاءات املتعــددة، وتقنيــات الذاكــرة املختلفــة، 
واســتخدام املوســيقى؛ للتأثــر عــى احلالــة العاطفيــة 
اللغويــة  الرجمــة  وتنفيــذ  للمتعلمــن،  والنفســية 

ــا «. ــتخدام الدرام ــة، واس والعصبي
ــه  ــم في ــوذج يت ــايل نم ــث احل ــه يف البح ــد ب ويقص
هتيئــة خــرات وأنشــطة تناســب أنــامط املتعلمــن 
وذكاءاهتــم املتعــددة، وذلــك مــن خــالل توفــر بيئــة 
تعليميــة ممتعــة ومشــجعة لتعلــم التاريــخ، واســتخدام 
بعــض التقنيــات الربويــة احلديثــة التــي جتعــل تعلــم 

ــا.  ــر إمتاع ــرس وأرسع وأكث ــخ أي التاري
3ـ املهــارات االجتامعيــة: املهــارات االجتامعيــة 
ــة  ــن، وإقام ــع اآلخري ــل م ــى التواص ــدرة ع ــي الق ه
عالقــات إجيابيــة فعالــة تعتمــد عــى تطبيــق مهــارات 
والتحليــل  والتخاطــب  الشــخصية  االتصــاالت 
االجتامعــي، والتــي تســاعد مجيعهــا عــى إدارة احليــاة 
ــي، 2008م،  ــاح )ع ــا بنج ــع متطلباهت ــش م والتعاي

 .)49 ص: 
ويقصــد هبــا يف البحــث احلــايل جمموعــة مــن 
ــاعر،  ــن املش ــر ع ــارات التعب ــمل مه ــارات تش امله
القيــادة،  ومهــارات  االجتامعيــة،  والعالقــات 
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ــال  ــارات االتص ــايل، ومه ــط االنفع ــارات الضب ومه
ــاء  ــى إنش ــم ع ــدرة املتعل ــر إىل ق ــي تش ــال، والت الفع
ــا.    ــاظ عليه ــا واحلف ــة وتنميته ــات االجتامعي العالق
 Self-Regulated للتعلــم  الــذايت  التنظيــم  4ـ 
Learning يعــرف بأنــه عمليــة ذهنيــة نشــطة ترتبــط 

بعمليــات معرفيــة ومــا وراء معرفيــة، يعتمــد املتعلــم 
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 

ــينان، 2010م(. ــة )احلس ــة املحيط بالبيئ
أن  إىل   Zimmerman زيمرمـــان  ويشـــر 
التنظيـــم الـــذايت للتعلـــم هـــو اســـتخدام املتعلمـــن 
ــق  ــى حتقيـ ــاعدهم عـ ــة، تسـ ــراتيجيات معينـ إلسـ
ـــذات،  ـــة ال ـــوء إدراك فعالي ـــة يف ض ـــداف التعليمي األه
وهنـــا يتشـــكل تعلـــم منظـــم ذاتيـــا حيـــث ينشـــط 
ـــا  ـــلوكيا ووجداني ـــا وس ـــاركون معرفي ـــون ويش املتعلم
ـــاء  ـــم أثن ـــلوكهم ووجداهن ـــم وس ـــط تفكره ـــا يضب مم
 (Zimmerman B., اكتســـاب املعرفـــة واملهـــارات

.1989(
ــاركة  ــة مش ــه درج ــا بأن ــث إجرائي ــه الباح ويعرف
ــا  ــا وم ــم معرفي ــة تعلمه ــة يف عملي ــن بفاعلي املتعلم
وراء معرفيــا ودافعيــا وســلوكيا بشــكل ذايت؛ لتحقيــق 
ــر  ــم، وتع ــة منه ــة املطلوب ــوب أو املهم ــدف املرغ اهل
عنهــا الدرجــة التــي حيصــل عليهــا التلميــذ يف مقيــاس 

ــم. ــذايت للتعل ــم ال التنظي

اإلطار النظري والدراسات السابقة:
التعلم الرسيع:

يعــد التعلــم الرسيــع واحــدا مــن أحــدث أســاليب 
ــاث  ــى األبح ــوم ع ــايل، ويق ــر احل ــم يف الع التعل
ــت  ــي أثبت ــاغ، والت ــل الدم ــة عم ــت بكيفي ــي عني الت
ــة  ــرد عملي ــو جم ــم ه ــة: إن التعل ــة القائل ــأ النظري خط
شــفهية ومعرفيــة حتتــاج جهــدا عقليــا بحتــا، وبينــت 
ــواس  ــد واحل ــل اجلس ــامل لكام ــد ش ــم جه أن التعل
وأبعــاد الشــخصية واملشــاعر، واســتحالة وجــود 
كل  يف  للتطبيــق  قابــل  واحــد  تعليمــي  نمــوذج 
احلــاالت، فلــكل فــرد نمطــه التعليمــي املفضــل، وإذا 
ــع  ــق م ــي تتطاب ــات الت ــتخدمت التقني ــت واس عرف
ــة  ــر تلقائي ــه أكث ــيكون تعلم ــل فس ــط املفض ــذا النم ه
وعفويــة؛ وألنــه أكثــر عفويــة وطبيعيــة لــه فإنــه 
ــت  ــا أت ــن هن ــو أرسع، وم ــهل فه ــه أس ــهل، وألن أس
ــلوب  ــذا األس ــح ه ــع ولتوضي ــم الرسي ــميته التعل تس

ــة: ــاور التالي ــه يف املح ــم عرض ت
مفهوم التعلم الرسيع:

التعلــم الرسيــع هــو الرمجــة العربيــة لعبــارة 
The Accelerated Learning يف اللغــة اإلنجليزيــة 

والتــي تعنــي حرفيــا التعلــم الـــُمرسع، ويقــوم املفهوم 
األســايس للتعلــم الرسيــع عــى تقديــم خيــارات 
ــا  ــة؛ مم ــم املختلف ــامط التعل ــب أن ــة تناس ــم خمتلف تعل
يتيــح جلميــع املتعلمــن حتقيــق التعلــم بالطريقــة 

ــة. ــر فعالي ــم واألكث ــب هل األنس
ويعتمــد التعلــم الرسيــع عــى فكــرة بســيطة 
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ــه  ــه أو يفعل ــا يقول ــة مل ــدث نتيج ــم حي ــي أن التعل وه
املتعلــم، ال مــا يقولــه أو يفعلــه املعلــم، إن مهمــة 
ــن  ــة، وم ــة التعليمي ــد العملي ــاطة أن يوق ــم ببس املعل
ثــم أن يفســح الطريــق أمــام التعلــم كــي يتــم، ففــي 
هنايــة املطــاف ليــس التعلــم مســألة جتميــع معلومــات 
ــذه  ــل ه ــة حتوي ــو عملي ــام ه ــم، وإن ــل املتعل ــن قب م
املعلومــات إىل معرفــة ذاتيــة شــخصية وقابلــة للحيــاة.
ــت، ويف  ــر الوق ــع إىل توف ــم الرسي ــدف التعل هي
الوقــت ذاتــه إحــراز نتائــج أفضــل، وذلــك عــن طريق 
ــم،  ــول املتعل ــورة ح ــة متمح ــج تعليمي ــم برام تصمي
وقائمــة عــى النشــاطات بــدال مــن املــواد والعروض، 
ــة  ــن الفين ــيحتاج ب ــم س ــه أن املعل ــك في ــا ال ش ومم
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 

ــطة. ــذه األنش ه
إن أفضــل التعلــم هــو مــا يــأيت مــن خــالل القيــام 
باملهمــة بشــكل مبــارش، نحــن مجيعــا متفقــون عــى أن 
ــباحة،  ــي الس ــباحة ه ــم الس ــدة لتعل ــة الوحي الطريق
وليــس حضــور عــرض رشائــح أو قــراءة كتــاب، إن 
ــم  ــامل التعلي ــى كل يشء يف ع ــق ع ــة تنطب ــذه احلقيق ه

دون اســتثناء: نحــن نتعلــم مــن خــالل الفعــل.
وهــذا معنــاه أن مهمــة املعلــم مل تعــد تقديــم 
ــة،  ــة حقيقي ــة تعليمي ــدس بيئ ــل أن هين ــات، ب املعلوم
أن يبــدع الســياق الــذي يتيــح للمتعلمــن مــن خــالل 
ــة يف  ــم اخلاص ــوا خرهت ــم أن ينتج ــام بينه ــاون في التع

ــة،  ــة املطلوب ــوا إىل املعرف ــم، وأن يصل ــوع التعلي موض
ويبنــوا يف طريــق ذلــك املهــارات الالزمــة، جيــب عــى 
ــعوا  ــن ليوس ــدى املتعلم ــدي ل ــر التح ــم أن يث املعل
ــاركا  ــتطاع، ت ــدر املس ــت ق ــه أن يصم ــم، وعلي آفاقه
ــة،  ــامدة العلمي ــد لل ــم اجلدي ــم، ولفهمه ــث هل احلدي
وأن  أســئلة،  يطــرح  أن  بــل  أجوبــه،  يعطــي  وأال 
ــان،  ــض األحي ــبقا يف بع ــدة مس ــط املع ــزق اخلط يم
ــه أن يوصــال  ــداع متعلمي ليــرك املجــال إلبداعــه وإب
ــر،  ــا )ماي ــر إرشاق املجموعــة إىل مــا هــو أفضــل وأكث

.)2 ص:  2008م، 
ــة  ــات علمي ــى دراس ــع ع ــم الرسي ــوم التعل ويق
للدمــاغ والتعلــم، وأنــامط التعلــم املختلفــة، كــام 
يقــوم عــى مبــدأ التجريــب وإعــادة التجريــب، وهــو 
ــة  ــفة التعليمي ــذه الفلس ــر ه ــه جوه ــص علي ــا ين م
ــة،  ــائل الناجح ــق الوس ــايس » تطبي ــعارها األس وش
ــا«  ــر نجاح ــائل أكث ــن وس ــث ع ــتمرار يف البح واالس

.(Pienaar, 2008, p.5)

والتعلــم الرسيــع هــو نمــوذج يســتخدم جمموعــة 
مــن األنشــطة التعليميــة صممــت بطريقــة جتعــل 
ــكالت  ــل املش ــتنتج وحي ــل ويس ــطا حيل ــب نش الطال
مــن خــالل مصــادر التعلــم، ومناقشــة أوراق العمــل 
ــاة  ــع احلي ــق م ــارف واحلقائ ــط املع ــه، ورب ــع زمالئ م
ــايل، 2000م(. ــم الع ــة والتعلي ــة )وزارة الربي العملي
ويعرفــه (Boyd 2007, p.42( بأنــه نمــوذج متعدد 
ــاركة  ــة واملش ــة العملي ــى التجرب ــد ع ــاد يعتم األبع

ــن. ــن التلق ــر م ــن أكث ــطة للمتعلم ــة، والنش الفعال
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التعلــم  أن   )Ganiron, 2013) دراســة  وتؤكــد 
ــطة يف  ــاركة النش ــى املش ــذ ع ــاعد التالمي ــع يس الرسي
ــم  ــة، وأداء عمله ــة واجلامعي ــة الفردي ــطة الصفي األنش
مواقــف  تعلمــوه يف  مــا  وتطبيــق  بشــكل جيــد، 
تدريــب  رضورة  عــى  وتؤكــد  جديــدة،  تعليميــة 
املتعلمــن عــى التفكــر الــذايت، وعــى كيفيــة التعلــم 
والتخيــل، واســتخالص النتائــج مــن خــالل البحــث 

ــات. ــي للمعلوم ــن البنك ــن التخزي ــاد ع واالبتع
والتعلــم الرسيــع هــو نظــام متكامــل جلعــل التعلم 
أكثــر فعاليــة بوقــت أقــر وتكلفــة أقــل؛ ألنــه يعتمــد 

عــى الدراســات النفســية والدماغية.
ــة  ــات احلديث ــد التوجه ــع أح ــم الرسي ــد التعل ويع
يف القــرن احلــايل، وهــو مــن أحــدث أســاليب التعلــم 
املعــارصة، ولــه طرقــه وأســاليبه واســراتيجياته التــي 
ــف  ــم يف املواق ــذ وفاعليته ــة التالمي ــى إجيابي ــز ع ترك
ــاين، 2012م، ص: 16(. ــة )اللحي ــة املختلف التعليمي
ــم  ــى أن التعل ــن ع ــاع املرب ــبق إمج ــا س ــر مم ويظه

ــرك يف: ــع يش الرسي
جســدا  ـ  املتعلمــن  إرشاك  عــى  الركيــز   
التعلــم. عمليــة  يف  ـ  ومشــاعر  وعقــال 

والثقــة  واإلنجــاز  الدافعيــة  بتنميــة  هيتــم   
بالنفــس، ويوفــر بيئــة مالئمــة للتعلــم ومرحيــة 
التفاعــل  أمهيــة  عــى  ويؤكــد  وإجيابيــة، 
ــارف  ــة املع ــالب يف تنمي ــن الط ــاون ب والتع
ــتخدام  ــم باس ــلوب تعل ــو أس ــدة، وه اجلدي
ذي  والتعلــم  والدمــاغ  املتعــددة  احلــواس 

املعنــى.
املبادئ األساسية للتعلم الرسيع:

ــية  ــادئ األساس ــى املب ــع ع ــم الرسي ــد التعل يعتم
ــة: التالي

البيئــة اإلجيابيــة: يتعلــم التالميــذ بشــكل . 1
ماديــا وعاطفيــا  بيئــة صحيــة:  أفضــل يف 
ــة  ــك املرحي ــة تل ــي بالصحي ــا، ونعن واجتامعي

واملحفــزة.
املتعلمــن: . 2 قبــل  مــن  الفعالــة  املشــاركة 

ــا  ــة عندم ــر فعالي ــكل أكث ــراد بش ــم األف يتعل
بشــكل  التعليميــة  العمليــة  يف  يشــركون 
تعلمهــم  مســؤولية  ويتحملــون  حقيقــي 
بأيدهيــم، ليــس التعلــم رياضــة نشــاهدها بــل 
ــيئا  ــة ش ــت املعرف ــا، وليس ــة نلعبه ــو رياض ه
ــه  ــا خيلق ــي م ــل ه ــلبيا، ب ــم س ــه املتعل يمتص

ــال. ــكل فع ــم بش املتعل
األفــراد . 3 يتعلــم  املتعلمــن:  بــن  التعــاون 

بشــكل أفضــل يف بيئــة تعاونيــة، أي أن أفضــل 
ــي. ــم االجتامع ــو التعل ــم ه ــواع التعل أن

ــل . 4 ــي يعم ــة الت ــع الطريق ــم م ــجم التعل ينس
ــا  ــا تتابعي ــس معاجل ــاغ لي ــاغ، فالدم ــا الدم هب
ــارات. ــدد املس ــج متع ــو معال ــل ه ــا، ب خطي

التعلــم ضمــن الســياق: يتعلــم الطــالب . 	
بشــكل أكثــر فعاليــة يف بيئــة العــامل احلقيقــي، 
وحــن يــامرس املــادة عمليــا مــع وجــود 

ــة. ــة راجع تغذي
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بطــرق . 	 يقــدم  عندمــا  التعلــم  يتحســن 
متنوعــة: لــكل منــا أســلوبه املميــز يف اســتقبال 
يســتفيد  ولكــي  ومعاجلتهــا،  املعلومــات 
التلميــذ أكــر اســتفادة ممكنــة مــن التعلــم البد 
ــة  ــاق غني ــة األطب ــدة متنوع ــه مائ ــدم ل أن تق

بخيــارات متنوعــة للتعلــم.
التعلــم بشــكل . 	 املشــاعر اإلجيابيــة  حتســن 

ــم  ــة التعل ــة ونوعي ــاعر كمي ــدد املش ــر: حت كب
ــز ديب  ــازه. )مرك ــخص إنج ــن للش ــي يمك الت
للتعلــم الرسيــع، 2012 م؛ Meier, 2010 ؛ 
.)Pienaar, 2008,p.29 ؛  2009م  الســيد، 

وهــذه املبــادئ هــي أســاس التعلــم الرسيــع، 
حيــث يتــم تعريــف املتعلــم باملخرجــات التــي ينبغــي 
حتقيقهــا، وتشــجيعه عــى التعلــم، وزيــادة ثقته بنفســه 

ــادل  ــة، وتب ــوار واملناقش ــاركة واحل ــالل املش ــن خ م
ــام  ــض، والقي ــم البع ــالب بعضه ــع الط ــكار م األف
باألنشــطة املصاحبــة لــكل تعلــم، ودعــم عمليــة 
التعلــم مــن خــالل توظيــف احلــواس، ورسد القصص 
املثــرة يف بعــض الــدروس، ومناقشــة الطــالب حــول 
مــا دار يف الــدرس، واســتخدام العــرض اللفظــي 
والســمعي املرئــي، وتنظيــم الــدروس بصــورة تســمح 
باحلركــة والتعــاون، وتوفــر جــو مــن املتعــة واملــرح، 
ــع  ــيد والتنوي ــة واألناش ــرات الصوتي ــتخدام املؤث كاس
ــل األدوار  ــة ومتثي ــاب التعليمي ــلوب، كاأللع يف األس
ــادئ  ــذه املب ــن ه ــتفادة م ــن االس ــام يمك ــاز، ك واأللغ
املــادي  بمكونيهــا  التعليميــة  البيئــة  خيــص  فيــام 

ــي. والنف
املقارنة بن التعلم التقليدي والرسيع:

يميل التعلم السريع ألن يكون مرنايميل التعلم التقليدي ألن يكون صلبا
تعاونيا، إنسانيا، متعدد الحواستنافسيا، سلوكيا، شفهيا، متحكما

متعدد االتجاهاتذا اتجاه واحد
مركزا على النشاطاتمركزا على المواد

مهمــا كانــت المكافــآت المقدمــة للمتعلميــن بســبب مشــاركتهم 
ــى  ــة يبق ــة الصحيح ــم اإلجاب ــبب تقدي ــئلة أو بس ــرح األس بط
التحفيــز خارجيــا، وال يتجــاوز التعليــم كونــه الحصــول علــى 

مكافــأة.

ينشــئ التعلــم الســريع بيئــة ملهمــة ومحاكيــة للواقــع، 
يرتبــط فيهــا كل متعلــم مــع المحتــوى علــى المســتوى 
الشــخصي والعاطفــي، وذلــك مــن خــال مــا يعنيــه التعلــم 

ــخصيا. ــه ش ل
يجلــس المتعلــم ويتلقــى المعلومــات مــن مقدمــة القاعــة حيــث 

يقــف المــدرس ويلقــي.
التعلــم عمليــة اجتماعيــة مليئــة بالدعــم مــن كل المصــادر 
المتاحــة، يتعلــم كل شــخص مــن خــال التفاعــل مــع 

معلمــه والبيئــة والمحتــوى وزمائــه.

 )جدول 1) 

المقارنة بين التعلم التقليدي والتعلم السريع



إبراهيم رزق : فعالية منوذج تدريسي مقترح يف التاريخ قائم على التعلم السريع لتنمية املهارات االجتماعية والتنظيم الذايت.....  178-127

141

ويتضــح مــن اجلــدول الســابق أن التعلــم الرسيــع 
ــول؛  ــدة أط ــى مل ــهل وأرسع وأبق ــم أس ــل التعل جيع
ــك  ــم، ويمتل ــه يف التعل ــخ بجزئي ــتخدام امل ــح اس ويتي
ــدث  ــف أح ــى توظي ــدرة ع ــه الق ــن خالل ــم م املتعل
الوســائل التكنولوجيـــــة؛ جلعــل التعلــم ممتعــا، 
واملتعلــم إجيابيــا نشــطا عــى عكــس التعلــم التقليــدي 
؛   Williams, 2008, p.17 ؛   Swenson, 2003)

؛   Ganiron,2013, p. 29 ؛   Meier,2010, p. 29

2016م(. اهلل،  عبــد 
مكونات النجاح يف التعلم الرسيع:

لكــي حيقــق التعلــم الرسيــع هدفــه هنــاك مكونات 
ــرة:  ــون متوف ــب أن تك ــاح جي ــية للنج ــم أساس ودعائ
وفيــام يــي وصــف لــكل مكــون مــن مكونــات نجــاح 
2010م،  ذكرهــا )جنســن،  كــام  الرسيــع  التعلــم 

.)Meier,2010, p. 171-233 ؛  ص:116 
ــم  ــم التعل ــه: معل ــب وتكيف ــتعداد الطال أوال ـ اس
الرسيــع يفــرض أن املتعلــم حيمــل يف داخلــه مشــاعر 
ســلبية حتــول دون التعلــم منهــا اخلــوف مــن الفشــل، 
واالعتقــاد بــأن التعليــم عمليــة شــاقة، ويمكــن ختطي 
هــذه املشــاعر مــن خــالل التفاعــل اإلجيــايب مــن قبــل 
ــي،  ــل اجلامع ــة، والعم ــزات اللفظي ــم، والتعزي املعل

والتعــاون.
ثانيــا ـ التعلــم القائــم عــى املتعلــم: التعلــم املعتمد 
ــد  ــؤولية، فيزي ــس املس ــه ح ــي لدي ــم ينم ــى املتعل ع
ــب  ــتمتاع الطال ــبة اس ــد نس ــاز، وتزي ــتوى اإلنج مس
ــل  ــالل العم ــن خ ــك م ــق ذل ــن تطبي ــم، ويمك بالتعل

اجلامعــي، ومطالبتهــم بابتــكار لعبــة متوافقــة مــع 
هــذه املــادة أو متثيــل األدوار، وتوفــر روح االحــرام 

ــول. ــاء والقب والثن
ثالثــا ـ توظيــف املشــاعر: يعــد التعلــم أكثــر 
ــدر  ــى ق ــوي ع ــام حيت ــب حين ــبة للطال ــهولة بالنس س
ــة،  ــة التعليمي ــهل العملي ــاعر تس ــاعر، فاملش ــن املش م
ــة داخــل العقــل، ممــا يمكــن  ــاء اإلجيابي وتثــر الكيمي
ــام  ــتقبل، وفي ــدرايس يف املس ــغف ال ــود إىل الش أن يق
يــي بعــض األمثلــة لطــرق توظيــف املشــاعر: املــرسح 
والتمثيــل، األناشــيد، األلعــاب القائمــة عــى التعاون، 

ــات. ــتخدام البطاق ــاب باس ــابقات، األلع املس
رابعــا ـ البيئــة املاديــة اإلجيابيــة للتعلــم: جيــب 
أن تكــون البيئــة املاديــة مرحيــة وجذابــة وجمهــزة 
باإلشــارات البريــة واألصــوات، كــام يمكــن وضــع 
بعــض اللوحــات التــي تؤكــد عــى النجــاح، باإلضافة 
إىل توفــر وســائل اإلضــاءة الطبيعيــة وبعــض الروائــح 
ــة إىل  ــة واملتع ــن الراح ــوا م ــي ج ــي تضف ــة الت العطري
حجــرة الصــف، وجيــب أيضــا أن تتوفــر خرائــط 
ذهنيــة يشــارك املتعلــم يف رســمها تعــر عــن املحتــوى 
الــدرايس، كــام يمكــن تغيــر وضــع وترتيــب املقاعــد 

ــم. ــداف التعل ــم أه لدع
خامســا ـ اإلحيــاءات اإلجيابيــة: خيفــي الكثــر مــن 
املتعلمــن مشــاعر ســلبية جتــاه عمليــة التعلــم، حيــث 
الرســمي،  التعليــم  صــورة  الوعيهــم  يف  خيتزنــوا 
ويربطوهنــا بــاألمل والضغــط النفــي، كــام يمكــن 
للمعلــم أن يكــون لــه دور يف زرع اإلحيــاءات الســلبية 
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لــدى الطــالب، كأن يقــول: أعلــم أن املوضــوع ليــس 
ــى  ــوا ع ــن حافظ ــل لك ــم باملل ــد يصيبك ــهل وق بس
ــذه  ــة ه ــن إزال ــم م ــن املعل ــى يتمك ــم، وحت تركيزك
املشــاعر الســلبية، فعليــه أن يقــدم للمتعلــم إحيــاءات 
إجيابيــة، وبذلــك يكــون هلــذه اإلحيــاءات أثــر عميــق 
ــة  ــاءات اإلجيابي ــن اإلحي ــة، وم ــة التعليمي ــى العملي ع
كأن يقــول املعلــم: ســوف تكــون حصــة ممتعــة، وهــذا 
ــدرس  ــذا ال ــة، ه ــاة العملي ــم يف احلي ــدرس يفيدك ال
ــات  ــهولة، وامللصق ــتتعلمون بس ــة، وس ــهل للغاي س
التــي تعــر عــن تعزيــزات لفظيــة إجيابيــة، حتيــة 
املتعلمــن عنــد بــاب الفصــل بابتســامة أو مصافحــة.
ــب  ــم حس ــامط التعل ــم: أن ــامط التعل ــا ـ أن سادس

احلــواس املســتخدمة:
نمط التعلم البري.  •
نمط التعلم السمعي.  •
نمط التعلم احلركي.  •
نمط التعلم الفكري.  •

جمموعــة  هنــاك  الذاكــرة:  مفاتيــح  ـ  ســابعا 
ــم أن  ــن للمعل ــي يمك ــات واألدوات الت ــن التقني م
ــوا   ــي ج ــي تضف ــف والت ــة الص ــتخدمها يف غرف يس
ــرا،  ــى أث ــم أبق ــل التعل ــامس، وجتع ــة واحل ــن املتع م
ــر  ــم، وتؤث ــالب للتعل ــة الط ــتثر دافعي ــا تس ــام أهن ك
ــوات،  ــاع واألص ــا: اإليق ــر منه ــاغ نذك ــى الدم ع
اســتخدام فنــون الذاكــرة، الســامت، األلــوان، تقنيــة 
ــور،  ــة، الص ــاب التعليمي ــئلة، األلع ــتثارة األس اس

ــددة. ــذكاءات املتع ال

مميزات التعلم الرسيع:
الوسائل  أحدث  توظيف  عى  القدرة  يمتلك   

التكنولوجية.
منفتح يسعى جلعل التعلم مرنا.  

يضمــن مشــاركة املتعلمــن الفعالــة يف العملية   
ــة. التعليمي

ــد  ــة ويعي ــة التعليمي ــة يف العملي ــد احليوي يزي  
إنســانيتها. إليهــا 

يقــدم أســلوبا جديــدا الســتثامر العقــل ومجيــع   
ــات  ــالل التطبيق ــن خ ــم م ــواس يف التعل احل
ــج. ــل النتائ ــق أفض ــن؛ لتحقي ــة والتامري العملي
حيقــق مناخــًا تعليميــًا صحيــًا ومناســبًا لرسعة   

ــة. ــاب املعرف اكتس
هييــئ الظــروف لفتــح آفــاق واســعة مــن   
التصــور والتخيــل واالبتــكار واإلبــداع يف 

املختلفــة. التعليــم  جمــاالت 
يعــزز تعلــم الطــالب والســامع هلــم لتحقيــق   
2007م،  أهدافهــم بشــكل أرسع )هــالل، 
؛   Serdyukov, et al,2005, p. 23 25؛  ص: 
.  (Meier, 2010, p. 18 ؛   Richards, 2009, p.11

 
مراحل التعلم الرسيع:

 (Benhamu, A, 2007, p. 13-14 تشــر الدراســات 
؛ 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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ــى  ــة األداء، وه ــن ـ مرحل ــة التمري ــرض ـ مرحل الع
ــض  ــا البع ــع بعضه ــة م ــة ومرابط ــل متكامل مراح

ــايل: ــكل الت ــا يف الش ــن متثيله ويمك

شكل )1( مراحل التعلم السريع

مــن خــالل الشــكل الســابق نجــد أن التعلــم الرسيع 
ــع  ــن أرب ــون م ــة تتك ــة مرابط ــة دائري ــن حلق ــارة ع عب
ــل  ــذه املراح ــر ه ــن توف ــد م ــة، والب ــل متداخل مراح
ــم  ــم التعل ــى يت ــي؛ حت ــوازن منطق ــا وبت ــة مجيع األربع
ــة  ــتخدام جمموع ــن اس ــة يمك ــي، ويف كل مرحل احلقيق
أن  للمعلــم  يمكــن  التــي  املختلفــة  التقنيــات  مــن 
يســتخدمها يف حجــرة الصــف؛ والتــي جتعــل التالميــذ 
ــل  ــذه املراح ــة، وه ــة التعليمي ــال يف العملي ــر تفاع أكث
األربعــة للعمليــة التعليميــة تصلــح جلميــع أنــواع 

التعلم، إهنا أساسية يف كل مكان، ويف كل زمان. 
وقــد صــاغ كليمنــت نظامــا وضعــه يف ديناميكيــة 

ــان  ــل اإلنس ــن عق ــع، يتضم ــم الرسي ــة للتعل منظم
ــن  ــب م ــم، ويتطل ــة التعل ــمه يف عملي ــره وجس وتفك
املتعلــم امتــالك مهــارة األداء والقيــادة ومهــارة التعلم 
واإلبــداع والتفكــر، ويتطلــب هــذا النظــام أيضــا مــن 
ــه  ــامن بقدرت ــامم بنجــاح تعلمــه، مــع اإلي الفــرد االهت
عــى التعلــم، ومــن شــأن هــذا النظــام أن يعلــم الفــرد 
كيــف يفكــر، وكيــف يتعلــم، وكيــف يبــدع، وكيــف 

يقــود، وكيــف يعيــش بنجــاح.
ص:  )2010م،  واملحبــوب  الكنــدري  ويــرى 
ــالث  ــه ث ــرشي ل ــو أداء ب ــع ه ــم الرسي 152( أن التعل
خصائــص رئيســة هــي: الرسعــة، والفاعليــة، والتأثــر، 
ــلوك  ــم للس ــاب املتعل ــا اكتس ــد هب ــة فيقص ــا الرسع أم
ــة  ــا إجيابي ــد هب ــة يقص ــة، والفاعلي ــة ممكن ــى رسع بأق
يف التحصيــل واالكتســاب، ويقصــد بالتأثــر مســاعدة 
ــة.  ــه العملي ــه يف حيات ــا تعلم ــف م ــى توظي ــم ع املتعل

املهارات االجتامعية:
مفهــوم املهــارة: كلمــة مهــارة لغويــا تعنــي إحــكام 
الــيء، وهــي القــدرة عــى عمــل يشء بطريقــة 
جيــدة وبدرايــة وخــرة )اخلــويل وخــر اهلل، 2009م، 

ص:133(.
ــبة  ــة املكتس ــدرة العالي ــا الق ــارة »بأهن ــرف امله وتع
ألداء األنشــطة املعقــدة بســهولة«، وهــي» القــدرة 
ــة بســهولة ودقــة وتوافــق مــع  عــى أداء أعــامل حركي
الظــروف املتغــرة« وهــذا يعنــي وجــود ثالثــة عنــارص 
اإلحســاس،  هــي:  املهــارة  يف  متضمنــة  رئيســية 

ــة، 2010م(. ــن )عبابن ــة، والزم والدق
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ــل  ــدة عوام ــى ع ــارة ع ــاب امله ــف اكتس ويتوق
منهــا: درجــة نضــج املتعلــم، وتكوينــه وبنائــه احلــي، 
وتنظيــم وحــدات العمــل، ودرجــة تعقــد املهــارة التي 
ــة املتعلــم، والتدريــب املســتمر  ــراد تعلمهــا، ودافعي ي
حتــت اإلرشاف والتوجيــه، وعليــه يمكــن القــول بــأن 
املهــارة ســلوك مكتســب يقــوم عــى املامرســة وحتتــاج 
إىل وقــت وجهــد وتدريــب مقصــود لتعلمهــا، وتأخــذ 
أشــكاال إمــا لفظيــة أو غــر لفظيــة، ويمكــن قياســها.
مفهــوم املهــارات االجتامعيــة: املهــارات االجتامعية 
ــدث  ــرة حت ــلوكيات ظاه ــة وس ــف معرفي ــي وظائ ه
ــة  خــالل التفاعــل مــع اآلخريــن، والوظائــف املعرفي
ــج  ــم النتائ ــرة وتقيي ــم والذاك ــاه والتنظي ــل: االنتب مث
املرتبــة عــى الســلوك االجتامعــي حتــدث يف الدمــاغ، 
ــرة  ــلوكيات الظاه ــا الس ــا، أم ــن مالحظته وال يمك
التــي تعكــس املهــارات االجتامعيــة فتشــمل األفعــال 
ــا يف  ــن مالحظته ــي يمك ــة الت ــر اللفظي ــة وغ اللفظي
 (Williamson & Dorman, االجتامعيــة  املواقــف 
(2002 ، وهــي متثــل أمهيــة للشــخص للمحافظــة عــى 

عمليــة التفاعــل االجتامعــي اإلجيــايب؛ بــام حيقــق النمو 
والتواصــل االجتامعــي وإشــباع الدوافــع واحلاجــات 

ــن، 2001م، ص: 76(. ــية )حس النفس
للمهــارات  االجتامعيـــــــة:  املهــارات  أمهيــة 
االجتامعيــة أمهيــة بالغــة يف حيــاة األفراد؛ ألهنــا تدخل 
يف كل مظهــر مــن مظاهــر حياهتــم؛ وتؤثــر يف تكيفهــم 
وســعادهتم يف مراحــل حياهتــم، ويمكــن حتديــد تلــك 

ــة: ــب التالي ــة يف اجلوان األمهي

متكــن الفــرد مــن إقامــة عالقــات وثيقــة مــع  	•
ــق  ــن منطل ــا، م ــاظ عليه ــه واحلف ــن ب املحيط
أن ذلــك يعــد مــن املــؤرشات املهمــة للكفــاءة 

ــخصية. ــات الش يف العالق
تيســر إدارة عالقــات العمــل ســواء مــع  	•
ــب  ــن، وجتن ــاء أو املرؤوس ــالء أو الرؤس الزم
الفــرد نشــوء الراعــات معهــم، وحلهــا 

بصــورة فعالــة إذا حدثــت.
ــن  ــص م ــة والتخل ــف احلرج ــة املواق مواجه 	•
املــآزق بكفــاءة، ومــن ثــم شــعور الفــرد 

بفعاليتــه الذاتيــة نتيجــة لذلــك.
التخفيــف مــن التوتــر الشــخيص الزائــد؛  	•

باحليــاة. لالســتمتاع 
تساعد الفرد عى االستفادة من اآلخرين. 	•

ــورات  ــة تص ــد طبيع ــا يف حتدي ــهم جزئي تس 	•
الفــرد عــن نفســه.

ــي  ــف االجتامع ــق التكي ــال يف حتقي ــر عام تعت 	•
لألفــراد داخــل اجلامعــات التــي ينتمــون 

ــا. إليه
تفيد األفراد يف التغلب عى مشكالهتم. 	•

تساعد يف إشباع احلاجات النفسية. 	•
مــن  قــدر  حتقيــق  عــى  األفــراد  تســاعد  	•
النفــس. عــى  واالعتــامد  الــذايت  االســتقالل 
ــن يف  ــاركة اآلخري ــى مش ــراد ع ــاعد األف تس 	•
األعــامل التــي تتفــق مــع قدراهتــم وإمكاناهتــم 
ــكار  ــم لالبت ــة هل ــة الفرص ــة إىل إتاح باإلضاف
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الذهنيــة  طاقاهتــم  حــدود  يف  واإلبــداع 
؛   30 ص:  2003م،  )هبــادر،  واجلســمية. 
.(Smart & Sanson, 2001 ؛  2003م  فــرج، 
ــاون،  ــل: التع ــارات مث ــن مله ــان املتعلم ــد إتق ويع
األســئلة،  وطــرح  املســاعدة،  وطلــب  واملشــاركة، 
مــع  واحلديــث  واحلــوار  للتعليــامت،  واالســتامع 
ــن،  ــخصية لآلخري ــص الش ــدح اخلصائ ــن، وم اآلخري
ــال  ــدرايس، فض ــاح ال ــة للنج ــة مهم ــارات اجتامعي مه
عــن أهنــا تــؤدي دورا بــارزا يف جتنــب االســتجابات 
. (Knapczyk & Rodes, 2001) الســلبية مــن اآلخريــن

مكونات املهارات االجتامعية:
وتشــمل . 1 العامــة:  االجتامعيــة  املهــارات 

اجتامعيــا،  املقبولــة  املختلفــة  الســلوكيات 
والتــي يامرســها الفــرد بشــكل لفظــي أو غــر 

ــن. ــل مــع اآلخري ــاء التفاع ــي أثن لفظ
املهــارات االجتامعيــة الشــخصية: ويقصــد . 2

ــداث  ــع األح ــايب م ــكل إجي ــل بش ــا التعام هب
واملواقــف االجتامعيــة.

يف . 3 وتتمثــل  التفاعليــة:  املبــادأة  مهــارات 
القــدرة عــى املبــادرة باحلــوار واملشــاركة 

والتفاعــل.
مهــارات االســتجابة التفاعليــة: القــدرة عــى . 4

االســتجابة ملبــادرات الغــر مــن حــوار أو 
ــاركة يف  ــاعدة أو املش ــب املس ــكوى أو طل ش

ــطة. األنش

املهــارات االجتامعيــة ذات العالقــة بالبيئــة . 5
ــار  ــى إظه ــدرة ع ــل يف الق ــية: وتتمث املدرس
أفــراد  مــع  للتفاعــل  الالزمــة  املهــارات 
وجمريــات وأحــداث البيئة املدرســية، وتشــمل 
العالقــات مــع األقــران، واملعلمــن، وطاقــم 
اإلدارة، وأصحــاب الوظائــف املســاندة مثــل: 
الكاتــب، وأمــن املعمــل، والعــامل، وحــراس 

ــة. املدرس
املهــارات االجتامعيــة املتعلقــة بالبيئــة املنزليــة . 6

ــي، 2005م(. )املخظ
تصنيف املهارات االجتامعية:

صنــف فــرج )2003م( املهــارات االجتامعية   
ــي: ــا ي إىل م

ــارات . 1 ــق بمه ــذات: وتتعل ــد ال مهــارات توكي
ــن  ــاع ع ــاعر واآلراء، والدف ــن املش ــر ع التعب
احلقــوق، وحتديــد اهلويــة ومحايتهــا، ومواجهــة 

ضغــوط اآلخريــن.
ــة، وتســهم يف تيســر إقامــة . 2 مهــارات وجداني

عالقــات وثيقــة ووديــة مــع اآلخريــن، وإدارة 
التفاعــل معهــم وتشــمل التعاطف واملشــاركة 

الوجدانيــة.
ــا إىل . 3 ــم بدوره ــة، وتنقس ــارات االتصالي امله

قســمن: األول ـ مهــارات اإلرســال ويقصــد 
ــات  ــل املعلوم ــى توصي ــرد ع ــدرة الف ــا ق هب
التــي يرغــب يف نقلهــا لآلخريــن لفظيــا أو غر 
لفظــي )التحــدث، واحلــوار، واإلشــارات 
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ــاين ـ مهــارات االســتقبال:  ــة(، والث االجتامعي
وتعنــي مهــارة الفــرد يف االنتبــاه إىل الرســائل، 
ــم  ــا، وفه ــن، وإدراكه ــن اآلخري ــا م وتلقيه

ــا. ــم يف ضوئه ــل معه ــا، والتعام مغزاه
مهـــارات الضبـــط واملرونـــة االجتامعيـــة . 4

ـــى  ـــرد ع ـــدرة الف ـــر إىل ق ـــة: وتش واالنفعالي
ـــي  ـــلوكه اللفظ ـــة يف س ـــورة مرن ـــم بص التحك
ـــل  ـــف التفاع ـــة يف مواق ـــي، خاص ـــر اللفظ وغ
االجتامعـــي مـــع اآلخريـــن، وتعديلـــه بـــام 
ـــف  ـــك املواق ـــى تل ـــرأ ع ـــا يط ـــع م ـــب م يتناس
مـــن مســـتجدات؛ لتحقيـــق أهـــداف الفـــرد.

تدريس التاريخ وتنمية املهارات االجتامعية:
ــوره  ــأته وتط ــان ونش ــة اإلنس ــخ قص ــع التاري يتتب
الــذي  األمــر   ، وتطورهــا  ومشــكالته  وعالقاتــه 
ــش  ــذي نعي ــارض ال ــذور احل ــاح ج ــارك يف إيض يش
ــاين،  ــتقبل )اللق ــات املس ــارات اجتاه ــدد مس ــه وحي في
وآخــرون ، 2009م، ص: 14 ( أي أن دراســة التاريــخ 
تــدور حــول عالقــة اإلنســان بذاتــه مــن حيــث وعيــه 
بخراتــه احلســية وقدرتــه عــى التعامــل معهــا بكفــاءة 
عــر فعاليتــه الذاتيــة؛ مــن أجــل إجيــاد رؤيــة توجيهيــة 
ــات  نحــو مســتقبله املتوقــع، يف ســياق جماهبــة التحدي
املهــارات  جمموعــة  كفــاءة  عــر  تواجهــه،  التــي 
حتقيــق  عــى  تســاعده  التــي  العقليــة  الوجدانيــة 
التكيــف مــع هــذا احلــارض يف إصــدار األحــكام 
املناســبة واملتوافقــة مــع وجدانــه وعقلــه، وتتفــق مــع 

ــه. ــذي يعيش ــع ال ــات الواق ــات ومتطلب مقتضي
ــم  ــايض لفه ــف امل ــخ يص ــإن التاري ــذا ف ــى ه وع
احلــارض واســترشاف املســتقبل، ومــن أهــم خصائصه 
التسلســل والرابــط والوصــف ملــا وقــع والتصــور ملــا 
ــة  ــة القائم ــن املوضوعي ــياق م ــع، يف س ــن أن يق يمك
عــى حتليــل األحــداث والقصــص التــي تقــدم قضايــا 
جدليــة متنوعــة يمكــن أن يســتخلص منهــا املــدركات 
ــا  ــة إدارهت ــه وكيفي ــا بذاتيت ــرد وعي ــي للف ــي تعط الت
ــة  ــة التعاطــف وتوظيــف املهــارات االجتامعي وإمكاني
ــه  ــاه نفس ــر جت ــرة التغ ــى إدراك فك ــه ع ــي تعين الت

ــن. واآلخري
وال شــك أن الدراســة التارخييــة قــادرة عــى تنميــة 
املهــارات االجتامعيــة، ويمكــن أن حيــدث ذلــك عــر 
مســارين: يتجــه األول إىل اســتخالص تلــك املهارات 
مــن خــالل دراســة وحتليــل وقائع حيــاة الشــخصيات 
واملجتمعــات اإلنســانية يف مســرهتا التارخييــة، بمعنــى 
ــامم هبــا ومــدى  ــد طبيعــة االهت ــراءة املشــاعر وحتدي ق
التناغــم معهــا، أمــا املســار الثــاين فهــو يرتبــط تكامليــا 
ــار األول  ــن املس ــتقاة م ــدة املس ــف الفائ ــة توظي بكيفي
ــم  ــالل تصمي ــن خ ــك م ــن، وذل ــاة املتعلم ــى حي ع
مواقــف حياتيــة حــارضة يف حيــاة املتعلــم وهلــا صلــة 
ــط  ــار الرب ــة يف إط ــداث التارخيي ــبه باألح ــه ش ووج
بــن احلــارض واملــايض، أو إعطــاء احلريــة املوجهــة إىل 
املتعلــم يف طــرح مــا يــراه مــن مواقــف إنســانية حتــوز 
ــارات  ــخ وامله ــة التاري ــط بدراس ــه وترتب ــى اهتامم ع
االجتامعيــة املســتخلصة منــه، ومــن ثــم العمــل عــى 
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تنميتهــا مــن خــالل أعــامل املقارنــة واملقاربــة واإلقرار 
والتبنــي ملــا هــو مرغــوب يف أن يكــون يف ســامت 
شــخصية املتعلــم، وهــذا بالتوافــق مــع قيــم وعــادات 

ــي ، 2008م، ص: 61(. ــع )ع ــة املجتم وثقاف
ويتطلــب تنميــة املهــارات االجتامعيــة العمــل 

ــى: ع
ــام  ــخ ب ــج التاري ــوى مناه ــم حمت ــادة تصمي إع 	•
ــة وتوظيــف  ــة املهــارات االجتامعي خيــدم تنمي
والتكتيــكات  واإلســراتيجيات  التقنيــات 
املناســبة التــي تتيــح بيئــة تعليميــة تؤثــر تأثــرا 
مبــارشا عــى نمــو شــخصية املتعلــم يف مجيــع 

ــه. جوانب
ــن  ــاعر املتعلم ــى إدراك مش ــم ع ــدرة املعل ق 	•
ــف  ــاون والتعاط ــداء روح التع ــا، وإب وتقبله
بمشــكالهتم  االهتــامم  ســياق  يف  معهــم، 
ــة التــي تتصــف  ــة، مــع وجــود املرون العاطفي
باملوضوعيــة، مــع التحــي بــروح مرحــة؛ 
تبعــث عــى الراحــة النفســية، وزيــادة دافعيــة 

ــم. التعل
إســـراتيجيات  اســـتخدام  يف  التنـــوع  	•
وتكتيـــكات التدريـــس وأنشـــطة التعلـــم 
التـــي تركـــز عـــى فعاليـــة املتعلـــم، وقيـــام 
ـــة  ـــض برعاي ـــم البع ـــم بعضه ـــن بتعلي املتعلم
ـــم  ـــل: التعل ـــم مث ـــب املعل ـــن جان ـــه م وتوجي
التعـــاوين والنمذجـــة وحـــل املشـــكالت 
ـــا  ـــا؛ مم ـــات وغره ـــب األدوار واملرشوع ولع

ـــة  ـــارات االجتامعي ـــة امله ـــى ممارس ـــاعد ع يس
عـــر احلـــوار واملناقشـــة، والتدريـــب يف 
ــم. ــذايت للتعلـ ــم الـ ــى التنظيـ ــه عـ ــت نفسـ الوقـ
ــهم  ــكل يس ــة بش ــات التعليمي ــف التقني توظي 	•
ــورة  ــية إىل ص ــادة الدراس ــوى امل ــة حمت يف ترمج
ــاعر  ــى مش ــوي ع ــر ق ــا أث ــون هل ــية يك حس
املتعلــم، مــع حتليــل املهــارات االجتامعيــة 
ــا  ــى أمهيته ــد ع ــن التأكي ــي يمك ــة الت املتضمن

ــم. ــاة املتعل يف حي
التنظيم الذايت لعمليات التعلم:

Self-regulation 
نشــأة مفهــوم التنظيــم الــذايت للتعلــم وعنايــة 

الدراســات بــه:
ــح  ــم الناج ــن املتعل ــرق ب ــول: إن الف ــن الق يمك
ــي  ــات الت ــة املعلوم ــس يف كمي ــف لي ــم الضعي واملتعل
يتعلمهــا األول، ولكــن يف قدرتــه عــى التنظيــم اجليــد 
ملــا يكتســبه مــن معلومــات، وقدرتــه عــى اســتخدام 
ــل مــن  وتوظيــف تلــك املعلومــات؛ إذ إن الكــم اهلائ
املعلومــات ال يمكــن ألي إنســان مهــام بلغــت قدراتــه 
ــون إىل  ــعى الربوي ــه يس ــا، وعلي ــام هب ــة اإلمل العقلي
ــم  ــؤولية املتعل ــم مس ــر يف التعل ــل األك ــل الثق جع
ــأن  ــس ب ــامء النف ــاد عل ــع اعتق ــق م ــذا يتف ــه، وه نفس
املتعلــم يســتطيع توجيــه حياتــه وتغيــر ســلوكه نحــو 
األفضــل بنــاء عــى معايــر حيددهــا ويقتنــع بفائدهتــا 
ويوجههــا مــن خــالل التعزيــز، أي بنــاء عــى قدرتــه 

ــه. ــم ذات عــى تنظي
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وبعــد أن حتولــت األســس الســيكولوجية للتعلــم 
ــة ، وكانــت دراســات علــم  مــن الســلوكية إىل املعرفي
النفــس الربــوي يف الســبعينيات مركــزة عــى دور 
املتغــرات املعرفيــة بــدأت يف الثامنينــات والتســعينات 
2009م(  زكــي،  )ســامل،  الدافعيــة  عــى  الركيــز 
ــه  ــه ودوافع ــرد لقدرات ــة الف ــة معرف ــن أمهي ــا م انطالق
وأهدافــه ووســائل الوصــول إليهــا، وقــد بــدأ مفهــوم 
التنظيــم الــذايت يتشــكل بعــد أن وضــــع كانفــر 
وآخـــرون Kanfer et al نــامذج عديــدة لتنظيــم الذات 
ــم  ــز يف التنظي ــف العج ــلوكية لتخفي ــاليب الس واألس
. (Kanfer, F. H. & Goldstein, A. P., 1986) الــذايت
ــه  ــن Cain & Cain يف نظريت ــن وكاي ويشــر كاي
)التعلــم املســتند عــى نصفــي الدمــاغ( إىل أن الدمــاغ 
ــة،  ــدرات الكامن ــن الق ــة م ــا بمجموع ــزود فطري م
منهــا: القــدرة عــى التنظيــم الــذايت، والتأمــل الــذايت، 
ــؤدي  ــث ت ــل، 2007م( حي ــات )نوف ــل البيان وحتلي
ميكانيزمــات اجلهــاز العصبــي وفاعالتــه دورا فاعــال 
  Golman يف تفعيــل تلــك القــدرات. ويــرى جوملــان
ــر،  ــه التوت ــن وحيجم ــطه األم ــداين ينش ــخ وج أن امل
املثــرات واالنفعــاالت هلــا دورا فاعــال يف  أي أن 
البنــاء النفــي للفــرد )عبيــدات، الســميد، 2005م(، 
ــى رضورة  ــد ع ــد ويؤك ــامم يتزاي ــذ االهت ــك أخ وبذل
تدريــب املتعلمــن عــى التنظيــم الــذايت، وذلــك مــن 
خــالل تنميــة دافعيتهــم وجعلهــم مســؤولن وقادرين 

ــر ذاهتــم. عــى تطوي
ويعــد التنظيــم الــذايت مــن متطلبــات التعلــم مدى 

ــريف،  ــار املع ــة واالنفج ــر العومل ــة ع ــاة؛ ملواكب احلي
وهــو يؤكــد عــى نشــاط املتعلــم ومشــاركته بفاعلية يف 

ــى، 2007م، ص: 24(. ــه )مصطف ــة تعلم عملي
ويشــر التنظيــم الــذايت إىل دمــج املهــارة مــع 
ــم،  ــف يتعل ــرف كي ــا يع ــم ذاتي ــم املنظ اإلرادة، فاملتعل
ويكــون مدفوعــا ذاتيــا، ويعــرف إمكانياتــه وحــدوده، 
وبنــاء عــى هــذه املعرفــة فهــو يضبــط وينظــم عمليات 
ــروف  ــة، وظ ــداف املهم ــم أه ــا لتالئ ــم، ويعدهل التعل

.(Montalvo & Gonzalez, 2004, p. 28) األداء 
والتنظيــم الــذايت للتعلــم هــو عمليــة بنائيــة نشــطة 
يقــوم املتعلــم فيهــا بوضــع أهدافــه، ثــم يراقــب 
ــا وســلوكيا  ــا ودافعي ــه معرفي وينظــم وحيكــم توجهات
نحــو األهــداف، واخلصائــص املميــزة للبيئــة وأنشــطة 
التنظيــم تتوســط العالقــة بــن الفــرد والبيئــة واإلنجاز 

.(Pintrich, 2000, p. 453) املرتفــع
والتنظيــم الــذايت مــن املنظــور املعــريف هــو التفاعل 
نجاحــه(،  عــن  )معتقداتــه  الفــرد  بــن  الثالثــي 
ــة  ــة )التغذي ــة(، والبيئ ــاركته يف املهم ــلوكه )مش وس
الراجعــة مــن املعلــم(، وللتنظيــم الــذايت ســامت ثالثــة 

ــي: ــزه ه متي
مالحظة الذات ومراقبة أنشطة الفرد.  •

التفاعل الذايت ملخرجات التعلم.  •
. (Wikipedia, 2010) التقويم الذايت لألداء  •

الــذايت  بالتنظيــم  الدراســات  اهتمــت  وقــد 
ــي  ــري )2013م( والت ــة العم ــا : دراس ــم ومنه للتعل
امتــالك طلبــة  اســتهدفت الكشــف عــن درجــة 
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ــم  ــم املنظ ــات التعل ــا ملكون ــية العلي ــة األساس املرحل
ذاتيــا يف مــادة العلــوم بمدينــة إربــد، وتأثرهــا باجلنــس 
واملســتوى األكاديمــي، وقــد أظهــرت نتائجهــا وجود 
ــم  ــات التعل ــالب ملكون ــالك الط ــة امت ــروق يف درج ف
املنظــم ذاتيــا تعــزى ملتغــر التحصيــل، ولصالــح ذوي 
ــج  ــارت النتائ ــام أش ــع، ك ــل املرتف ــتوى التحصي مس
ــس  ــالف اجلن ــزى الخت ــروق تع ــود ف ــدم وج إىل ع
أو املســتوى الصفــي، وقــد أوصــت بــرورة تقديــم 
جمموعــة مــن األنشــطة والتدريبــات التــي مــن شــأهنا 

ــم. ــذايت للتعل ــم ال ــات التنظي ــز ممارس تعزي
ــتهدفت  ــي اس ــينان )2010م( الت ــة احلس ودراس
ــا يف ضــوء  فحــص إســراتيجيات التعلــم املنظــم ذاتي
عــدد مــن املتغــرات ذات األمهيــة يف املوقــف التعليمي 
الــدرايس،  واملســتوى  والتخصــص،  )التحصيــل، 
واألســلوب املفضــل للمتعلــم( لطــالب الصفــن 
الثــاين والثالــث الثانــوي، أوضحــت نتائجهــا وجــود 
ــم  ــم املنظ ــراتيجيات التعل ــن إس ــة ب ــة موجب عالق
ــا وأســلوب كل مــن التعلــم اجلامعــي والتنافــي  ذاتي
والفــردي، وكذلــك وجــود فــروق بــن التخصصــات 
ــم  ــراتيجيات التعل ــض إس ــة يف بع ــة والعلمي األدبي
ــة، وعــدم  ــا لصالــح التخصصــات العلمي املنظــم ذاتي
وجــود فــروق إلســراتيجيات التعلــم املنظــم ذاتيــا يف 

ــة . ــا وراء املعرف ــد م ــن إال يف ُبع ــر الس متغ
 (Abd-el-Fattah, 2010) ــاح ــد الفت ــة عب ودراس
اســتخدام  أثــر  عــن  الكشــف  إىل  هدفــت  التــي 
ــة  ــا يف الدافعي نمــوذج جاريســون للتعلــم املنظــم ذاتي

نتائــج  أوضحــت  وقــد  األكاديمــي،  والتحصيــل 
الدراســة أن الطلبــة القادريــن عــى مهــارات التنظيــم 
الــذايت يتمتعــون بدافعيــة ومراقبــة ذاتيــة مرتفعــة 
بشــكل يســاعدهم عــى اســتخدام إســراتيجيات 
التعلــم بشــكل أفضــل ومواءمتهــا مــع املوقــف 

التعليمــي.
التعــرف  اســتهدفت  )2007م(  أمحــد  دراســة 
للتعلــم  الــذايت  التنظيــم  بــن  العالقــة  عــى 
ــد  ــي، وق ــل األكاديم ــة بالتحصي ــة الداخلي والدافعي
ــذايت  ــم ال ــاد التنظي ــن أبع ــددا م ــث ع ــدد الباح ح
للتعلــم )وضــع اهلــدف والتخطيــط ـ االحتفــاظ 
ــب  ــظ ـ طل ــميع واحلف ــة ـ التس ــجالت واملراقب بالس
أبعــاد  حتــددت  وكذلــك  االجتامعيــة(  املســاعدة 
الدافعيــة الداخليــة يف )تفضيــل التحــدي ـ حــب 
ــد  ــتقاللية (. وق ــان باس ــة يف اإلتق ــتطالع ـ الرغب االس
ــم  ــاد التنظي ــال ألبع ــدور الفع ــة ال ــت الدراس أوضح
ــع  ــة يف رف ــة الداخلي ــاد الدافعي ــم وألبع ــذايت للتعل ال
ــة أن  ــت الدراس ــام أوضح ــي، ك ــل األكاديم التحصي
ــتقاللية  ــان باس ــة يف اإلتق ــدي والرغب ــل التح تفضي
وضــع  وكذلــك   ، الداخليــة  للدافعيــة  كبعديــن 
اهلــدف والتخطيــط واالحتفــاظ بالســجالت واملراقبــة 
كبعديــن للتنظيــم الــذايت للتعلــم هــي األكثــر تأثــرا يف 

ــاد . ــة األبع ــن بقي ــي ع ــل األكاديم التحصي
ــتهدفت  ــري (Cleary, 2006( اسـ ــة كلـ ودراسـ
حتديـــد مســـتوى إســـراتيجيات التعلـــم املنظـــم 
ذاتيـــا، وعالقتـــه بالتحصيـــل األكاديمـــي لـــدى 
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عينـــة مـــن طـــالب الصـــف التاســـع، وبينـــت 
نتائجهـــا تفـــوق اإلنـــاث عـــى الذكـــور يف تطبيـــق 
ـــن  ـــود تباي ـــا، ووج ـــم ذاتي ـــم املنظ ـــراتيجيات التعل إس
ـــل  ـــي التحصي ـــي ومنخف ـــالب مرتفع ـــة الط ـــن فئ ب
يف اســـتخدام إســـراتيجيات التعلـــم املنظـــم ذاتيـــا 

ــي التحصيـــل. لصالـــح مرتفعـ
دراســة ماتيوجــا(Matuga, 2009) : اســتهدفت 
ــم  ــراتيجيات التعل ــن إس ــة ب ــن العالق ــف ع الكش
ــة  ــدى عين ــي ل ــل األكاديم ــا، والتحصي ــم ذاتي املنظ
مــن طــالب اجلامعــة بالواليــات املتحــدة األمريكية، 

ــة. ــة إجيابي ــود عالق ــا وج ــفت نتائجه وكش
ــى  ــابقة ع ــات الس ــج الدراس ــدت نتائ ــد أك وق
ــذايت  ــم ال أن املتعلــم الــذي يمتلــك مهــارات التنظي
للتعلــم يمتلــك مهــارات معرفيــة ومــا وراء معرفيــة، 
ــة نحــو  ــة إجيابي إضافــة اىل امتالكــه قــدرات وجداني
ــد  ــدرايس، وق ــل ال ــوق يف التحصي ــام يتف ــذات، ك ال
اســتفاد الباحــث مــن اإلطــار النظــري للدراســات 
الســابقة يف حتديــد مفهــوم وطبيعــة التنظيــم الــذايت، 
املتعلــم  يســتخدمها  التــي  واملهــارات  وأبعــاده، 

ــها. ــة قياس ــا، وكيفي ــم ذاتي املنظ
وجديــر بالذكــر أن الدراســة احلاليــة ختتلــف عــن 
ــاول  ــة تتن الدراســات الســابقة يف أن الدراســة احلالي
التنظيــم الــذايت للتعلــم عــى أنــه متغــر تابــع وليــس 

مســتقل كــام هــو احلــال يف الدراســات الســابقة.
أمهية التنظيم الذايت للتعلم:

كثـــرة  يف  الـــذايت  التنظيـــم  أمهيـــة  تكمـــن 

ــوم يف  ــد يـ ــا بعـ ــد يومـ ــي تتزايـ ــات التـ املعلومـ
ـــة، واحلاجـــة إىل جمموعـــة  شـــتى املجـــاالت املعرفي
ـــات،  ـــك املعلوم ـــة تل ـــاعد يف معاجل ـــات تس عملي
وتنظيمهـــا، وفهمهـــا، والقـــدرة عـــى ختزينهـــا، 

ــهولة. ــرجاعها بسـ واسـ
ـــذايت أحـــد احللـــول املناســـبة  ـــم ال ويعـــد التنظي
ــث  ــودة، بحيـ ــم املنشـ ــودة التعلـ ــق جـ لتحقيـ
ـــوق  ـــى التف ـــم ع ـــودة التعل ـــة وج ـــس فاعلي تنعك
ـــل  ـــدريس، ب ـــل امل ـــطة العم ـــة أنش ـــريف يف كاف املع
وعـــى إنجـــاز أنشـــطة ومهـــام احليـــاة بصفـــة 

ــواري، اخلـــويل، 2006م(. ــة )اهلـ عامـ
فاملتعلــم القــادر عــى حتديــد أهدافــه بدقــة، 
األهــداف،  تلــك  حتقيــق  لكيفيــة  والتخطيــط 
واســتخدام الوســائل واإلســراتيجيات، واالحتفــاظ 
ــة  ــاز املهم ــوال إنج ــتمرة ط ــة املس ــة اإلجيابي بالدافعي
لتحقيــق تلــك األهــداف، وتقويــم الــذات، هــو 
ــل  ــات، ب ــكالت والتحدي ــة املش ــى مواجه ــادر ع الق
ــة،  ــاة املختلف ــاالت احلي ــد يف جم ــة كل جدي ومواجه
ولتحقيــق ذلــك البــد مــن اســتخدام اإلســراتيجيات 
والطــرق التدريســية التــي تــدرب املتعلــم عــى خماطبة 
وإســراتيجياته  العقليــة  عملياتــه  وإدراك  ذاتــه، 
والبيئــة  ووقتــه  ذاتــه  إدارة  وكيفيــة  التعليميــة، 
ــم طريقــة تعلمــه ومــدى  ــه، وكذلــك تقيي املحيطــة ب
ــى  ــاعد ع ــك يس ــوب، وكل ذل ــدف املطل ــق اهل حتقي
ــتقبلية  ــه املس ــدرك الحتياجات ــي م ــم واع ــاء متعل بن
.(Bembenutty, 2006, p. 223) ومتطلبــات بيئتــه
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خصائص املتعلم املنظم ذاتيا:
بســبب  ناجحــون  ذاتيــا  املنظمــون  املتعلمــون 
ــة  ــة بطريق ــام األكاديمي ــة امله ــى مواجه ــم ع قدرهت
إســراتيجية، حيــث حيللــون املهمــة ويضعــون أهدافــا 
يف ضــوء املهــام املطلوبــة، ويراقبــون أداءهــم، ويعدلوا 
ويكيفــوا اســراتيجياهتم يف ضــوء التغذيــة الراجعة إىل 
أن تتــم املهمــة املطلوبــة، ويمكــن تلخيــص خصائــص 

املتعلــم املنظــم ذاتيــا يف أنــه: 
يمتلــك معرفــة باإلســراتيجيات املعرفيــة . 1

ـ  )التســميع  مثــل  اســتخدامها  وكيفيــة 
التنظيــم(. ـ  التفاصيــل  اســتخدام 

ويوجــه . 2 ويتحكــم  خيطــط  كيــف  يعــرف 
عملياتــه العقليــة نحــو حتقيــق األهــداف 

حتقيقهــا. منــه  املطلــوب 
اخلاصـة . 3 املعتقـدات  مـن  جمموعـة  يمتلـك 

بالدافعية واالنفعالية التكيفية مثل )اإلحسـاس 
التعليميـة  األهـداف  تبنـي  ـ  الـذات  بفاعليـة 
ـ  املهمـة  نحـو  اإلجيابيـة  األحاسـيس  تنميـة  ـ 
عـى  القـدرة  جانـب  إىل  احلـامس(،  ـ  الرضـا 
التحكـم بالظـروف وتعديلهـا تبعـا ملتطلبـات 

التعليمـي. املوقـف 
خيطـــط ويتحكـــم يف الوقـــت واملجهـــود . 4

ـــة  ـــك كيفي ـــة، وكذل ـــاء املهم ـــتخدم يف إهن املس
هتيئـــة بيئـــة املذاكـــرة وطلـــب املســـاعدة 
ــة  ــد مواجهـ ــالء عنـ ــن والزمـ ــن املعلمـ مـ

الصعوبـــات.

ــن . 5 ــده م ــي جه ــراتيجيات حتم ــتخدم إس يس
ــة. ــة واخلارجي ــتتات الداخلي املش

ــح . 6 ــى تصحي ــل ع ــل، ويعم ــم يف الفش يتحك
األخطــاء، وتعديــل الســلوك نحــو حتقيــق 

ــوب. ــدف املطل اهل
يمتلــك مــن الكفــاءة الذاتيــة وتقديــر الــذات . 7

ــب  ــات والتغل ــي العقب ــن ختط ــه م ــا يمكن م
ــات. ــى الصعوب ع

يمتلــك القــدرة عــى تنظيــم وتعديــل البيئــة . 8
املحيطــة، وطلــب العــون مــن املصــادر اخلارجية، 
ــوان،  ــل اجلامعي)رش ــى العم ــدرة ع ــه الق ولدي
Montalvo & Gonzalez, 2004؛  ؛  2006م 
 Zimmerman B. J. & Martinez-Pons,

.(1988

بــوردي  يقــدم  ـ  الــذايت  التنظيــم  مكونــات 
ــم  ــات للتعل ــع مكون ــن أرب ــا يتضم (Purdie) نموذج

املنظــم ذاتيــا وهــي:
وضــع اهلــدف والتخطيــط: ويتمثــل يف قــدرة  	•
ــرى  ــة وأخ ــداف عام ــع أه ــى وض ــم ع املتعل
خاصــة، والتخطيــط هلــا وفــق جــدول زمنــي 
ــق  ــة بتحقي ــطة املرتبط ــام باألنش ــدد، والقي حم

ــداف. ــك األه تل
االحتفــاظ بالســجالت واملراقبــة: وتتمثــل يف  	•
ــي  ــاطات الت ــة النش ــى مراقب ــم ع ــدرة املتعل ق
ــجيلها،  ــداف وتس ــق األه ــا؛ لتحقي ــوم هب يق

ــا. ــل إليه ــي يتوص ــج الت ــجيل النتائ وتس
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التســميع واحلفــظ: ويتمثــل يف قــدرة الطالــب  	•
عــى حفــظ املــادة عــن طريــق تســميعها 

بصــورة جهريــة أو صامتــة.
طلــب املســاعدة االجتامعيــة: ويتمثــل يف جلوء  	•
املتعلــم إىل املعلمــن أو أحــد أفــراد األرسة أو 
ــم  ــاعدة يف فه ــى املس ــول ع ــالء للحص الزم
ــراح،  ــات )اجل ــة أو أداء الواجب ــادة التعليمي امل

.)335 ص:  2010م، 
وقــد حــدد (Pintrich  2004, P. 390)  أبعــاد 
ــيط،  ــتثارة، والتنش ــة يف االس ــذايت املتمثل ــم ال التنظي
والتأمــل،  الفعــل،  ورد  والتحكــم،  واملراقبــة، 
 (Gonzalez, et al, 2009) والبعــض اآلخــر مثــل
ــدث  ــي: التح ــذايت ه ــم ال ــاد للتنظي ــتة أبع ــددوا س ح
مــع الــذات، التعزيــز املرتبــط بالبيئــة، التعزيــز املرتبــط 
بموضوعــات الدراســة، األداء املرتبــط بالقــدرة عــى 

ــذات. ــأة ال ــذايت، مكاف ــث ال احلدي
ــاد  ــويل )2006م( أبع ــواري واخل ــدد اهل ــد ح وق
ــم،  ــميع، التنظي ــي: التس ــم وه ــذايت للتعل ــم ال التنظي

ــداف. ــد األه ــل، حتدي التفصي
وقــد تــم حتديــد أبعــاد التنظيــم الــذايت يف البحــث 
احلــايل يف ضــوء أراء اخلــراء واملتخصصــن، وطبيعــة 
ــة  ــة يف ثامني ــة الدراس ــذ عين ــة للتالمي ــة العمري املرحل

أبعــاد: 
التخطيــط ووضــع األهــداف: حتديــد التلميــذ . 1

ألهدافــه مــن القيــام بعمــل مــا وإعــداده 
ــا. ــداف وحتقيقه ــذه األه ــول هل ــة للوص خلط

ــيمه يف . 2 ــت وتقس ــة الوق ــت: جدول إدارة الوق
ــه. ــل ل ــتخدام األمث ــح االس ــورة تتي ص

عــن . 3 البحــث  املعلومــات:  عــن  البحــث 
معلومــات إضافيــة تفيــد يف حتقيــق املزيــد مــن 
ــوب. ــل املطل ــروءة أو العم ــامدة املق ــم لل الفه

تعلــم األقــران: مشــاركة املتعلــم يف األنشــطة . 4
واملناقشــات اجلامعيــة بغــرض حتقيــق مســتوى 
ــن  ــتفادة م ــى االس ــم، بمعن ــن التعل ــل م أفض

العمــل اجلامعــي.
ــاعدة . 5 ــب املس ــي: طل ــون األكاديم ــب الع طل

ــة. ــد احلاج ــن عن ــران واملعلم ــن األق م
ــهل . 6 ــي يس ــات؛ لك ــب املعلوم ــم: ترتي التنظي

فهمهــا، وذلــك عــن طريــق عمــل امللخصات 
أفــكار  وتكويــن  واألشــكال،  واجلــداول 

ــة. ــم، والعنون ــبة للمتعل ــرة بالنس خمت
التقويــم الــذايت: مقارنــة املتعلــم للمخرجــات . 7

باملعايــر املوضوعــة لــألداء، أو باألهــداف 
ــا. ــراد حتقيقه امل

االحتفـــاظ بالســـجالت: عمـــل املتعلـــم . 8
ـــا  ـــجل فيه ـــي يس ـــجالت الت ـــر أو الس للتقاري
ـــة  ـــداث معين ـــا، أو أح ـــل م ـــه لعم ـــج أدائ نتائ

يتـــم دراســـتها. 
النموذج التدريي املقرح: 

قــام الباحــث بإعــداد النمــوذج التدريــي املقــرح 
القائــم عــى التعلــم الرسيــع يف ضــوء: مبــادئ التعلــم 
ومراجعــة  الرسيــع،  التعلــم  ومراحــل  الرسيــع، 
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ــة  ــذ املرحل ــص تالمي ــابقة، وخصائ ــات الس الدراس
املتوســطة، وأهــداف تدريــس التاريــخ يف املرحلــة 

ــطة. املتوس
مراحــل النمــوذج املقــرح ـ يتكــون النمــوذج 
املقــرح مــن مخــس مراحــل أساســية تشــمل كل 
ــة  ــي، والتغذي ــم التكوين ــة التقوي ــى عملي ــة ع مرحل
الراجعــة، يف ضــوء بيئــة تعليميــة تتميــز بغيــاب 

التهديــد، وهــذه املراحــل هــي:
ــارة  ــتهدف إث ــل: تس ــز العق ــة األوىل ـ حتفي املرحل
اهتــامم التالميــذ وإعطائهــم مشــاعر إجيابيــة، وجــذب 
انتبــاه التالميــذ نحــو التعلــم. ويتــم حتقيــق ذلــك مــن 
ــة  ــه لعملي ــاغ وهتيئت ــتثارة الدم ــي: اس ــا ي ــالل م خ
التعلــم وتزويــده بأفــكار إجيابيــة، وتوضيــح النواتــج 
ــداف  ــع أه ــم، ووض ــيجنيها املتعل ــي س ــة الت التعليمي
واضحــة وذات معنــى، وإثــارة الدافعيــة، وخلــق بيئــة 
ــايب،  ــي إجي ــعور اجتامع ــاء ش ــة، وبن ــاعر إجيابي ومش
ــة  ــن أجوب ــث ع ــكالت، والبح ــئلة ومش ــرح أس وط
وحلــول، وتشــجيع التالميــذ عــى االنخــراط يف 
ــمعية  ــم الس ــامط التعل ــز أن ــة، وحتفي ــة التعليمي العملي

ــة.  ــة واحلركي ــة والفكري والبري
ــول  ــى واحلص ــن املعن ــث ع ــة ـ البح ــة الثاني املرحل
ــى  ــالع ع ــذ لالط ــاعدة التالمي ــات : مس ــى املعلوم ع
املعلومــات األساســية الالزمــة يف املوضــوع، وإعطــاء 
الفرصــة هلــم ملواجهــة املــادة التعليميــة اجلديــدة 
ــارب  ــواس ويق ــدد احل ــط ومتع ــع ومراب ــكل ممت بش
ــن  ــك م ــام بذل ــن القي ــة، ويمك ــامط التعليمي كل األن

ــرة  ــة مث ــواد توضيحي ــة، وم ــروض تفاعلي ــالل ع خ
ــى  ــد ع ــاريع تعتم ــوان، ومش ــة باألل ــامم ومليئ لالهت
ــادل  ــة إىل تب ــات، باإلضاف ــاوين يف جمموع ــل التع العم
األدوار ووســائل أخــرى، مثــل القصص أو اســتخدام 
الوســائل التعليميــة البريــة واإللكرونيــة، أو عمــل 
جــداول أو خرائــط ذهنيــة لتصويــر املعلومــات، 

ــات. ــض التحدي ــالب ببع ــة الط ومواجه
املرحلــة الثالثــة ـ مرحلــة التفكــر النشــط والقــراءة 
الرسيعــة: يف هــذه املرحلــة يطــرح املعلــم أســئلة عــى 
ــط  ــح والرب ــام بالتوضي ــم القي ــب منه ــذ ويطل التالمي
والتفضيــل لإلجابــة عــى األســئلة، مــع تقديــم 
توجيهــات هلــم )اســتمر ـ أعــد القــراءة ـ حتــدث 
عــن الصــورة ـ اعــرض الفكــرة ـ أضــف اليهــا جــزءا 
ــئلة  ــراءة األس ــه(، وق ــرت في ــا فك ــص م ــدا ـ خل جدي
أكثــر مــن مــرة وحتويــل األفــكار العشــوائية إىل أفــكار 

ــة. منظم
املرحلــة الرابعــة ـ املعاجلــة الرسيعــة: تشــجيع 
ــة  ــتيعاب املعرف ــة، واس ــيع املعرف ــى توس ــذ ع التالمي
ــالل  ــن خ ــابقة م ــرات الس ــا باخل ــدة، وربطه اجلدي
ــالل  ــن خ ــة م ــة العملي ــة والتجرب ــاطات املعاجل نش
ــم  ــة(، التعل ــة الراجع ــل ـ التغذي ــب ـ والتأم )التجري
واملراجعــة ضمــن فريــق، وحتليل املشــكلة واســتخدام 
املقارنــة واملقابلــة لتحديــد أوجــه الشــبه واالختــالف 

ــة. ــكار الصحيح يف األف
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 
ومهــارات وقيــم يف جمتمــع املدرســة وخارجهــا عــى 
مواقــف تعليميــة جديــدة، وإعطــاء الفرصــة للتالميــذ 
لتجميــع كل مــا تعلمــوه يف إطــار واحــد، واســتخدامه 
يف مواقــف تعليميــة أخــرى، وحــل املشــكالت يف 
ــز  ــة، وتعزي ــات تعليمي ــل بروف ــي، وعم ــامل احلقيق الع
التعلــم بالتطبيــق املبــارش والتدريــب العمــي، وتقديــم 

التغذيــة الراجعــة والتقويــم النهائــي.

إجــراءات البحــث: لإلجابــة عــن أســئلة البحــث 
ــا  ــث م ــع الباح ــه، اتب ــة فروض ــن صح ــق م والتحق

يــي:
 أوال ـ تصميــم وحــدة حيــاة النبــي )ملسو هيلع هللا ىلص( يف املدينــة 

املنــورة وفــق النمــوذج التدريــي املقــرح:
ــاة . 1 ــدة »حي ــار وح ــم اختي ــدة: ت ــار الوح اختي

ــذ  ــى تالمي ــررة ع ــة « املق ــي )ملسو هيلع هللا ىلص( يف املدين النب
ــدرايس  ــل ال ــط بالفص ــف األول املتوس الص
لألســباب  وذلــك  للبحــث  جمــاال  الثــاين 

ــة:  التالي
ـ تتضمــن مفاهيــم أساســية متثــل جانبــا 

مهــام مــن البنيــة املعرفيــة للمتعلــم.
ـ موضوعــات الوحــدة مرابطــة ممــا 
يســاعد عــى ترابــط وتكامــل اخلــرات 

ــم. ــبها املتعل ــي سيكتس الت
ــوى . 2 ــل حمت ــم حتلي ــدة: ت ــوى الوح ــل حمت حتلي

وحــدة »حيــاة النبــي )ملسو هيلع هللا ىلص( يف املدينــة« لتحديــد 

ــريف ـ  ــم )مع ــب التعل ــن جوان ــه م ــا تتضمن م
ــاري(. ــداين ـ مه وج

شــكل . 3 يف  التلميــذ  نشــاط  ســجل  إعــداد 
ــورة  ــذ بص ــها التلمي ــة، يامرس ــطة متنوع أنش
التعلــم  مبــادي  تراعــي  ومجاعيــة،  فرديــة 
التعلــم  جوانــب  عــى  وتركــز  الرسيــع 
ــطة  ــذه األنش ــد ه ــدة، وتع ــة يف الوح املتضمن

التالميــذ. ينفذهــا  مرشوعــات  بمثابــة 
التلميـــذ: . 4 نشـــاط  ســـجل  ضبـــط 

تـــم عـــرض ســـجل النشـــاط عـــى 
جمموعـــة مـــن املحكمـــن، لتحديـــد 
مناســـبته للمرحلـــة العمريـــة وملبـــادئ 
ـــوذج  ـــوات النم ـــع، وخط ـــم الرسي التعل
التدريـــي املقـــرح، وتـــم تعديـــل 
بعـــض األنشـــطة واملهـــام يف ضـــوء 

توجيهاهتـــم.
ثانيـــا ـ إعـــداد دليـــل املعلـــم: تـــم إعـــداد 
ـــي  ـــاة النب ـــدة »حي ـــس وح ـــم لتدري ـــل املعل دلي
األول  الصـــف  لتالميـــذ   » املدينـــة  يف  )ملسو هيلع هللا ىلص( 

املتوســـط باســـتخدام النمـــوذج التدريـــي 
ـــل  ـــوى الدلي ـــد احت ـــع، وق ـــم الرسي ـــم التعل القائ
ــم  ــن التعلـ ــة عـ ــرة عامـ ــة وفكـ ــى مقدمـ عـ
املقـــرح  التدريـــي  والنمـــوذج  الرسيـــع، 
للوحـــدة،  العامـــة  واألهـــداف  ومراحلـــه 
وتوجيهـــات املعلـــم بشـــأن تدريـــس الوحـــدة 
ـــوذج  ـــع والنم ـــم الرسي ـــادئ التعل ـــوء مب يف ض
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الزمنـــي  والتوزيـــع  املقـــرح،  التدريـــي 
ملوضوعـــات الوحـــدة.

ضبـــط الدليـــل: تـــم عـــرض الدليـــل 
عـــى جمموعـــة مـــن املحكمـــن؛ للتحقـــق 
ــط  ــة خطـ ــداف، ومالءمـ ــالمة األهـ ــن سـ مـ
ـــرح،  ـــي املق ـــوذج التدري ـــا للنم ـــدروس وفق ال
ـــتخدمة،  ـــطة املس ـــبة األنش ـــى مناس ـــم ع واحلك
ـــالت  ـــراء التعدي ـــم إج ـــم، وت ـــاليب التقوي وأس
ـــه  ـــل يف صورت ـــح الدلي ـــك أصب ـــة، وبذل الالزم

النهائيـــة.

ثالثا ـ إعداد أدوات البحث:
1ـ إعـــداد مقيـــاس املهـــارات االجتامعيـــة: 
ــع  ــة اتبـ ــارات االجتامعيـ ــاس املهـ ــاء مقيـ لبنـ

ــة: ــوات التاليـ ــث اخلطـ الباحـ
حتديـــد اهلـــدف مـــن املقيـــاس: هيـــدف  أ. 
ــوذج  ــة النمـ ــد فعاليـ ــاس إىل حتديـ املقيـ

ـــع  ـــم الرسي ـــى التعل ـــم ع ـــي القائ التدري
يف تنميـــة املهـــارات االجتامعيـــة لـــدى 

ــط. ــف األول املتوسـ ــذ الصـ تالميـ
حتديـــد أبعـــاد املقيـــاس: قـــام الباحـــث  ب. 
ـــل  ـــابقة، وعم ـــات الس ـــة الدراس بمراجع
الربـــوي يف جمـــال  لـــألدب  مســـح 
املهـــارات االجتامعيـــة؛ لتحديـــد أبعـــاد 
ـــد  ـــة، وق ـــارات االجتامعي ـــاالت( امله )جم
ـــة  ـــاالت رئيس ـــة جم ـــا يف مخس ـــم حتديده ت
ـــة،  ـــات االجتامعي ـــارات العالق ـــي: مه ه
ـــال  ـــارات االتص ـــادة، ومه ـــارات القي مه
ـــايل،  ـــط االنفع ـــارات الضب ـــال، ومه الفع
التعبـــر عـــن املشـــاعر،  ومهـــارات 
وقـــد قـــام الباحـــث بتحليـــل األبعـــاد 
ــة  ــارات الفرعيـ ــد املهـ ــة وحتديـ الرئيسـ
ـــى  ـــة ع ـــارة موزع ـــا 66 مه ـــغ عدده فبل
املجـــاالت اخلمســـة عـــى النحـــو التـــايل:

اإلجماليرقم العباراتالبعد
19 ـ 19ـ مهارات العاقات االجتماعية

1013 ـ 22 2 ـ مهارات القيادة 
2313 ـ 335 ـ مهارات االتصال الفعال

3615 ـ 450 ـ مهارات الضبط االنفعالي
5116 ـ 566 ـ مهارات التعبير عن المشاعر

66المجموع

جدول )2)

عبارات مقياس المهارات االجتماعية منسوبة إلى أبعاده
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ــامت  ــددت تعلي ــاس: ح ــوع القي ــد ن ج. حتدي
املقيــاس وطريقــة القيــاس يف أن يقــوم التلميــذ 
بوضــع عالمــة )√( يف اخلانــة املناســبة مــن اخلانات 

ــادرا(. ــا، ن ــام، أحيان ــة )دائ الثالث
ــاس  ــدق املقي ــن ص ــد م ــاس: للتأك ــدق املقي د. ص
ــن  ــة م ــى جمموع ــه ع ــة ل ــورة األولي ــرض الص ــم ع ت
ــرة  ــة الفق ــدى مالئم ــرأي يف: م ــداء ال ــن إلب املحكم
املجــال  وشــمول  إليــه،  تنتمــي  الــذي  للمجــال 
ووضــوح فقراتــه، ودقــة الصياغــة اللغوية وســالمتها، 
واقــراح أو إضافــة جمــال جديــد يرونــه مناســبا، وتــم 
ــرات  ــذف الفق ــرات وح ــض الفق ــة بع ــل صياغ تعدي
غــر املناســبة وإضافــة فقــرات أخــرى، حتــى أصبــح 

ــرة. ــة يف )66( فق ــه النهائي ــاس يف صورت املقي
هـــ. ثبــات املقيــاس: تــم حســاب ثبــات مقيــاس 
املهــارات االجتامعيــة عــن طريــق إعــادة تطبيقــه 
عــى عينــة مكونــة مــن 40 تلميــذًا مــن خــارج عينــة 
الدراســة وكانــت الفــرة الزمنيــة بــن التطبيقــن 

ــات 0.86 ــل الثب ــغ معام ــد بل ــبوعن، وق أس
2ـ إعداد مقياس التنظيم الذايت للتعلم:

ــم االطــالع عــى بعــض الدراســات والبحــوث  ت
الســابقة ومنهــا دراســة ) اجلــراح، 2010م؛ الراهيــم، 
ــيد،  ــن، 2013م ؛ الس ــي، 2012م ؛ حس 2011م؛ ع
ــداد  ــت إع ــي تناول ــد اهلل، 2016م( والت 2015م ؛ عب
ــا يف  ــتفادة منه ــم لالس ــذايت للتعل ــم ال ــاس التنظي مقي

حتديــد أبعــاد املقيــاس وبنــاء عباراتــه.
وقد تم بناء املقياس وفقا للخطوات التالية:

ــارات  ــاس مه ــاس: قي ــن املقي ــدف م ــد اهل أ. حتدي
التنظيــم الــذايت لــدى تالميــذ الصــف األول املتوســط 

ــة البحــث ومــدى امتالكهــم لتلــك املهــارات. عين
ب. حتديــد أبعــاد املقيــاس: يف ضــوء اإلطــار 
ــة  ــج الدراس ــابقة، ونتائ ــات الس ــري، والدراس النظ
االســتطالعية، تــم حتديــد ثامنيــة أبعــاد لقيــاس التنظيم 
الــذايت لــدى تالميــذ الصــف األول املتوســط وهــي: 
ــا  ــد هب ــداف: ويقص ــع األه ــط ووض التخطي  -
ــل  ــام بعم ــن القي ــه م ــذ ألهداف ــد التلمي حتدي
ــداف. ــذه األه ــق ه ــة لتحقي ــداده خط ــا، وإع م
الوقــت  جدولــة  ويقصــد  الوقــت:  إدارة   -
وتقســيمه يف صــورة تتيــح االســتخدام األمثل 

ــه. ل
عــن  البحــث  املعلومــات:  عــن  البحــث   -
معلومــات اضافيــة تفيــد يف حتقيــق املزيــد مــن 
الفهــم للــامدة املقــروءة أو العمــل املطلــوب.
تعلــم األقــران: مشــاركة املتعلــم يف األنشــطة   -
واملناقشــات اجلامعيــة بغــرض حتقيــق مســتوى 
ــن  ــتفادة م ــى االس ــم، بمعن ــن التعل ــل م أفض

ــي. ــل اجلامع العم
ــاعدة  ــب املس ــي: طل ــون األكاديم ــب الع طل  -

مــن األقــران واملعلمــن عنــد احلاجــة.
ــهل  ــي يس ــات لك ــب املعلوم ــم: ترتي التنظي  -
فهمهــا، وذلــك عــن طريــق عمــل امللخصات 
أفــكار  وتكويــن  واألشــكال،  واجلــداول 

خمتــرة بالنســبة للمتعلــم والعنونــة.
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التقويــم الــذايت: مقارنــة املتعلــم للمخرجــات   -
باملعايــر املوضوعــة لــألداء، أو باألهــداف 

ــا. ــراد حتقيقه امل
املتعلــم  عمــل  بالســجالت:  االحتفــاظ   -
ــا  ــجل فيه ــي يس ــجالت الت ــر أو الس للتقاري
ــة  ــداث معين ــا، أو أح ــل م ــه لعم ــج أدائ نتائ

يتــم دراســتها.
ــة  ــتخدام طريق ــم اس ــاس: ت ــوع القي ــد ن 3ـ حتدي
األداء املتــدرج ذي االســتجابات الثالثــة، حيــث يقدم 
ــد  ــارة يوج ــام كل عب ــاس وأم ــارات املقي ــذ عب للتلمي
ــادرا«،  ــا«، »ن ــام«، »أحيان ــتجابات هي:»دائ ــة اس ثالث
ــع  ــب م ــي تتناس ــة الت ــار االجاب ــذ اختي ــى التلمي وع
ســلوكه، وذلــك بوضــع عالمــة )√( أمــام كل عبــارة، 
وهــذه االســتجابات هلــا أوزان تــراوح مــن 1-3 

ــلبية(. ــة ـ س ــارة )إجيابي ــوع كل عب ــب ن حس

ــد  ــد الواح ــة للبع ــة الكلي ــإن الدرج ــم ف ــن ث وم
تــراوح بــن 12، 4، والدرجــة الكليــة للمقيــاس 

تــراوح بــن: 96، 32.
قــام  للمقيــاس:  األوليــة  الصــورة  إعــداد  	ـ 

4ـ صياغــة مفــردات املقيــاس: وقــد روعــي عند 
صياغــة املفــردات عــدد مــن الــرشوط مــن أمههــا: 
أن تكــون عبــارات املقيــاس ســهلة ومبــارشة، وأال 
ــن  ــد ع ــي، والبع ــة النف ــارات بصيغ ــاغ العب تص
العبــارات التــي حتمــل أكثــر مــن فكــرة، ومناســبة 

ــذايت. ــم ال ــارات التنظي ــارات مله العب
حتديــد  تــم  املقيــاس:  تعليــامت  وضــع  	ـ 
تعليــامت املقيــاس بحيــث تضمنــت اآليت: بيانــات 
التلميــذ  اســم  الفصــل،  )املدرســة،  التلميــذ 
ــارة  ــرك أي عب ــدم ت ــارة إىل ع ــاري(، اإلش )اختي

بــدون اســتجابة.
ــم  ــح: ت ــة التصحي ــر الدرجــات وطريق 	ـ تقدي
ــب  ــاس حس ــات املقي ــع درج ــاح توزي ــد مفت حتدي
ــن يف  ــو مب ــام ه ــلبية( ك ــة، س ــارة )موجب ــوع العب ن

ــايل: ــدول الت اجل

ــد  ــاس، وق ــة للمقي ــورة األولي ــداد الص ــث بإع الباح
ــاد  ــى أبع ــاوي ع ــة بالتس ــارة موزع ــن )32( عب تضم
ــارات  ــع عب ــت أرب ــث خصص ــة، حي ــاس الثامني املقي

ــة. ــاد الثامني ــن األبع ــد م ــكل بع ل

نادراأحيانادائماالعبارة
321الموجبة
123السالبة

جدول )3) 

ميزان تقدير الدرجات على مقياس التنظيم الذاتي
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ــد  ــن: بع ــادة املحكم ــى الس ــاس ع ــرض املقي 8ـ ع
ــم  ــة ت ــه األولي ــاس يف صورت ــداد املقي ــن إع ــاء م االنته
عرضــه عــى جمموعــة مــن املحكمــن للحكــم عــى مــدى 

ــي: ــام ي ــرأي في ــداء ال ــه وإب صالحيت
سالمة الصياغة العلمية واللغوية لكل مفردة من  	•

مفردات املقياس.
مدى مناسبة العبارات التي تضمنها املقياس ملا  	•

وضعت من أجله.
مدى مناسبة املقياس ملستوى تالميذ الصف  	•

األول املتوسط.
صحة التعليامت املوجهة للتلميذ. 	•

وبنــاء عــى آراء الســادة املحكمــن تــم إجــراء تعديــل 
ــارات  ــب عب ــادة ترتي ــارات، وإع ــض العب ــة بع يف صياغ

املقيــاس.
التجربــة االســتطالعية للمقيــاس: تــم عــرض املقياس 
عــى عينــة مــن تالميــذ الصــف األول املتوســط؛ للتعــرف 
ــتهم يف  ــاس ومناقش ــارات املقي ــوح عب ــدى وض ــى م ع
ــض  ــر بع ــم تغي ــد ت ــاظ، وق ــارات واأللف ــض العب بع
ــق  ــم تطبي ــا، وت ــم فهمه ــب عليه ــي صع ــارات الت العب
املقيــاس بعــد تعديــل عباراتــه عــى جمموعــة مــن تالميــذ 
الصــف األول املتوســط مكونــة مــن )34( تلميــذًا، وتــم 
تصحيــح اإلجابــات ورصــد الدرجــات متهيــدا لعمليــات 

ــة:     ــي اآلتي ــط اإلحصائ الضب
1ـ ثبــات القيــاس: تــم حســاب ثبــات املقيــاس عــن 
ــبرمان  ــة س ــتخدام معادل ــة باس ــة النصفي ــق التجزئ طري
وبــراون، وحيــث إن معامــل االرتبــاط بــن نصفــي 
ــو  ــغ 96، وه ــات بل ــل الثب ــإن معام ــغ 94، ف ــاس بل املقي

ــه. ــوق ب ــن الوث ــع يمك ــل مرتف معام
ــاس  ــدق املقي ــاب ص ــم حس ــاس: ت ــدق املقي 2ـ ص

بطريقتــن:
أ ـ الصــدق املنطقــي: قــام الباحــث بعــرض املقيــاس 
ــم  ــال، وت ــن يف املج ــاتذة املتخصص ــض األس ــى بع ع
تعديــل املقيــاس يف ضــوء آرائهــم، وهبــذا يمكــن القــول 

ــا. ــادق منطقي ــاس ص ــأن املقي ب
ــذايت  ــدق ال ــاب الص ــم حس ــذايت: ت ــدق ال ب ـ الص

ــغ 97,. ــث بل ــاس حي للمقي
ـــاس  ـــون املقي ـــة: تك ـــه النهائي ـــاس يف صورت املقي  
يف صورتـــه النهائيـــة  مـــن )32( عبـــارة موزعـــة عـــى 
 )4( بعـــد  يتضمـــن كل  الثامنيـــة،  املقيـــاس  أبعـــاد 
عبـــارات، وقـــد قســـمت عبـــارات املقيـــاس إىل )18( 
ـــع  ـــي توزي ـــالبة، وروع ـــارة س ـــة و )14( عب ـــارة موجب عب
ــورة  ــة بصـ ــاد املختلفـ ــى األبعـ ــاس عـ ــارات املقيـ عبـ
دائريـــة. ويوضـــح جـــدول )4( عبـــارات املقيـــاس 

ــاده. ــوبة إىل أبعـ منسـ

اإلجماليرقم العباراتالبعد
14، 9، 17، 125ـ التخطيط ووضع األهداف

جدول )4)

عبارات مقياس التنظيم الذاتي منسوبة إلى أبعاده
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ــى  ــة ع ــه النهائي ــاس يف صورت ــتمل املقي ــد اش وق
ــة،  ــات األولي ــة البيان ــه متضمن ــة ب ــامت اخلاص التعلي
عــى  اإلجابــة  يف  اتباعهــا  الواجــب  والتعليــامت 
املقيــاس، وتــدور هــذه التعليــامت حــول وضــع 
عالمــة )√( حتــت اخلانــة التــي تتفــق مــع رأي الطالب 

ــة. ــة املرفق ــتامرة اإلجاب ــك يف اس ــارة، وذل يف العب
إعــداد  مــر  التحصيــي:  االختبــار  إعــداد  3ـ 

التاليــة:  باملراحــل  االختبــار 
هــدف  االختبــار:  مــن  اهلــدف  حتديــد  ـ  أوال 
االختبــار التحصيــي إىل قيــاس مســتوى حتصيــل 
تالميــذ الصــف األول املتوســط »عينــة البحــث« 
يف  املتضمنــة  والتعميــامت  واملفاهيــم  للحقائــق 

الوحــدة. 
ثانيا ـ حتليل حمتوى الوحدة هبدف: 

ـ     حتديــد املعــارف التارخييــة التــي يســتهدف 
االختبــار قياســها.

ــوع  ــكل موض ــلوكية ل ــداف الس ــد األه ـ    حتدي
ــق. ــم والتطبي ــر والفه ــتويات التذك ــى مس ع

وفيام يي توضيح املقصود بكل منها:
ــى  ــب ع ــدرة الطال ــه ق ــد ب ــر: ويقص التذك  
تذكــر واســرجاع احلقائــق واملعلومــات التارخييــة 
ــم أم  ــق أم مفاهي ــات أم حقائ ــت مصطلح ــواء أكان س

مبــادئ أم قوانــن أم تعميــامت.
ــب  ــدرة الطال ــدى ق ــه م ــد ب ــم: ويقص الفه  
ــق  ــات واحلقائ ــه املعلوم ــا تعني ــة م ــى معرف ع
ــه  ــا تتضمن ــتخدام م ــه واس ــرض علي ــي تع الت

ــكار. ــن أف م
ــب  ــدرة الطال ــدى ق ــه م ــد ب ــق: ويقص التطبي  
عــى اســتخدام مــا درســه مــن معلومــات يف 
مواقــف جديــدة ختتلــف عــن تلــك التــي تــم 

ــتها. ــاء دراس ــات أثن ــاول املعلوم ــا تن فيه
ثالثــا ـ إعــداد جــدول املواصفــات وفقــا للخطوات 

لية:  لتا ا
لــكل  النســبية«  »األوزان  األمهيــة  حتديــد   •
موضــوع مــن املوضوعــات: وقــد تــم ذلــك يف ضــوء 
آراء املعلمــن، واألنشــطة واملهــام التــي يتضمنهــا 

24، 10، 18، 226 ـ إدارة الوقت
34، 11، 19، 327 ـ البحث عن المعلومات 

44، 12، 20، 428 ـ تعلم األقران 
54، 13، 21، 529 ـ طلب العون األكاديمي

64، 14، 22، 630 ـ التنظيم
74، 15، 23، 731 ـ التقويم الذاتي 

84، 16، 24، 832 ـ االحتفاظ بالسجات 
32المجموع
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ــوع  ــم كل موض ــع لتعل ــن املتوق ــوع، والزم كل موض
حســب التوزيــع الزمنــي لتدريــس الوحــدة.

ــداف  ــبية« أله ــة » األوزان النس ــد األمهي حتدي  •
املوضوعــات: تدريــس 

يف ضــوء األوزان النســبية لــكل موضــوع مــن 
يتــم  لألهــداف  النســبية  واألوزان  املوضوعــات، 
إعــداد جــدول األوزان النســبية لالختبــار، وهــو 
ــات  ــبية للموضوع ــه األوزان النس ــع في ــدول توض ج
رأســيا واألوزان النســبية لألهــداف أفقيــا، ويتــم 
حتديــد الــوزن النســبي لــكل خانــة مــن خانــات 

ــار تــم  ويف ضــوء جــدول األوزان النســبية لالختب
ــي  ــدول ثنائ ــو ج ــات، وه ــدول املواصف ــداد ج إع
ــيا،  ــات رأس ــا واملوضوع ــداف أفقي ــه األه ــع في توض
ويتــم حتديــد عــدد املفــردات لــكل خليــة مــن خاليــا 

اجلــدول باســتخدام املعادلــة التاليــة )فــؤاد، أبــو 
:)13 ص:  1987م،  وآخــرون،  حطــب 

                  أ × ب
ز = ــــــــــــ 

                    ن
ــوزن  ــة، )أ (ال ــبي للخان ــوزن النس ــث) ز( ال حي
ــوع ،  ــبي للموض ــوزن النس ــدف، )ب( ال ــبي لله النس

ــألوزان. ــكي ل ــوع ال )ن( املجم
ــبية  ــح األوزان النس ــدول يوض ــي ج ــام ي وفي  

لالختبــار.

اجلــدول بــأن يــرب الــوزن النســبي للصــف الــذي 
ــذي  ــود ال ــبي للعم ــوزن النس ــة × ال ــه اخللي ــع في تق
تقــع فيــه اخلليــة نفســها، ثــم يــرب الناتــج يف العــدد 

ــردة. ــا 48 مف ــو هن ــار، وه ــردات االختب ــكي ملف ال

األهمية النسبية المجموعالتطبيقالفهمالتذكراألوزان النسبية للموضوعاتم
للموضوعات

18 %4217طبيعة المدينة الجغرافية، وأسباب الهجرة إليها1
27 %54211أعمال النبي )ملسو هيلع هللا ىلص( في المدينة2
21 %4318الغزوات الكبرى: بدر، أحد، الخندق3
15 %3216صلح الحديبية، فتح خيبر، فتح مكة4
7 %1113غزوة حنين، حجة الوداع، وفاة النبي )ملسو هيلع هللا ىلص(5
12 %1225قصص من حياة النبي )ملسو هيلع هللا ىلص(6

1814840المجموع
% 100 20 %35 %45 %األهمية النسبية لألهداف

جدول )5)

األوزان النسبية لالختبار التحصيلي
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مفــردات  عــدد  أن   )6( جــدول  مــن  يتضــح 
االختبــار التحصيــي يف التاريــخ لتالميــذ الصــف 
األول املتوســط )48( مفــردة منهــا )23( مفــردة عــى 
مســتوى التذكــر، وتشــمل املفــردات مــن )1 ـ 23(، 
)16( مفــردة عــى مســتوى الفهــم وتشــمل املفــردات 
مــن )24 ـ 39(، )9( مفــردات عــى مســتوى التطبيــق 

ــن )40 ـ 48(.  ــردات م ــمل املف وتش
رابعا ـ بناء االختبار :

ــد . 1 ــم حتدي ــار: ت ــردات االختب ــوع مف ــد ن حتدي
ــوع  ــن ن ــون م ــى أن تك ــار ع ــئلة االختب أس
االختيــار مــن متعــدد؛ ألهنــا تعــد أكثــر أنــواع 
ــة  ــج تعليمي ــاس نوات ــة يف قي ــردات فاعلي املف
متعــددة ذات مســتويات معرفيــة خمتلفــة، كــام 
أنــه يمكــن تصحيــح هــذه املفــردات برسعــة 

ــة. وموضوعي
صياغــة مفــردات االختبــار: روعــي عنــد . 2

يف  تكــون  أن  االختبــار  مفــردات  صياغــة 

ــارات  ــة اختي ــا أربع ــة تليه ــة لفظي ــورة مجل ص
أو بدائــل، بحيــث تكــون هنــاك إجابــة واحدة 
صحيحــة واإلجابــات األخــرى خاطئــة وعى 
الطالــب اختيــار البديــل الصحيــح، وروعــي 

ــي:  ــا ي ــار م ــردات االختب ــة مف ــد صياغ عن
ـ صياغتهـــا بأســـلوب يالئـــم تالميـــذ 

املتوســـطة. املرحلـــة 
ـــة تلميحـــات  ـــار مـــن أي ـ خلـــو بنـــود االختب

أو إشـــارات إىل اإلجابـــة الصحيحـــة.
ـ عـــدم وجـــود تداخـــل بـــن املفـــردات 

ــة. املختلفـ
ـ توزيـــع ترتيـــب اإلجابـــات الصحيحـــة 

عشـــوائيا.
وطريقــة . 3 الدرجــات  تقديــر  نظــام  حتديــد 

ــة  ــث درج ــدد الباح ــار: ح ــح االختب تصحي
واحــدة لــكل مفــردة مــن مفــردات االختبــار، 
ــب؛  ــح مثق ــاح تصحي ــث مفت ــد الباح ــام أع ك

المجموعالتطبيقالفهمالتذكرالمستوى المعرفي/ الموضوعاتم
4329طبيعة المدينة الجغرافية، وأسباب الهجرة إليها1
64212أعمال النبي )ملسو هيلع هللا ىلص( في المدينة2
54110الغزوات الكبرى: بدر، أحد، الخندق3
3216صلح الحديبية، فتح خيبر، فتح مكة4
3216غزوة حنين، حجة الوداع، وفاة النبي )ملسو هيلع هللا ىلص(5
2125قصص من حياة النبي )ملسو هيلع هللا ىلص(6

2316948المجموع

جدول )6)

جدول مواصفات االختبار التحصيلي
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ــر  ــة تقدي ــهولة عملي ــة وس ــة ودق لرسع
الدرجــة  تكــون  وبذلــك  الدرجــات، 

العظمــي لالختبــار 48 درجــة.
مــواد . 4 حتديــد  تــم  االختبــار:  مــواد 

ــة  ــئلة، وورق ــة األس ــار يف: كراس االختب
اإلجابــة.

خامسا ـ الضبط اإلحصائي لالختبار:
قــام الباحــث بتطبيــق االختبــار عــى عينــة مكونــة 
ــط  ــف األول املتوس ــالب الص ــن ط ــا م ــن 33 طالب م

متهيــدا لعمليــة الضبــط اإلحصائــي اآلتيــة:
ثبــات  معامــل  حلســاب  االختبــار:  ثبــات  1ـ 
االختبــار اســتخدم الباحــث طريقــة التجزئــة النصفيــة 
إن معامــل  وبــراون، وحيــث  بمعادلــة ســبرمان 
االرتبــاط بــن نصفــي املقيــاس بلــغ 83، فــإن معامــل 
ــات  ــغ 90 ، وهــو معامــل مرتفــع مــن الثب ــات بل الثب

ــه. ــوق ب ــن الوث ويمك
2ـ صــدق االختبــار: تــم حســاب صــدق االختبار 

: يقتن بطر
بعــرض  الباحــث  قــام  املنطقــي:  الصــدق  ـ  أ 
االختبــار عــى بعــض األســاتذة املتخصصــن يف 
ــم،  ــوء آرائه ــار يف ض ــل االختب ــم تعدي ــال، وت املج
وهبــذا يمكــن القــول بــأن االختبــار صــادق منطقيــا.
ب ـ الصــدق الــذايت: تــم حســاب الصــدق الــذايت 

لالختبــار حيــث بلــغ 94.
3ـ حتليل مفردات االختبار:

ــن  ــردة م ــكل مف ــهولة ل ــل الس ــاب معام أ ـ حس

مفــردات االختبــار: وقــد وجــد الباحــث أن مفــردات 
االختبــار هلــا معامــل ســهولة يــراوح مــا بــن )0.2- 
ــار  ــب؛ ألن االختب ــهولة مناس ــل س ــو معام 0.8( وه

ــل. ــة للتحصي ــتويات خمتلف ــس مس يقي
ــن  ــردة م ــكل مف ــز ل ــل التميي ــاب معام ب ـ حس
مفــردات االختبــار: وقــد تراوحــت معامــالت التمييز 
ملفــردات االختبــار بــن )0.22-0.88( وهــو معامــل 
متييــز مالئــم؛ ألن مجيــع املفــردات زاد معامــل متييزهــا 

عــن 20. 
ــم  ــار ككل: ت ــهولة االختب ــل س ــاب معام 4ـ حس
ــة  حســاب معامــل ســهولة االختبــار ككل باملعادل

ــة: التالي

 حساب معامل سهولة االختبار ككل =
 جمموع درجات الطالب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     الدرجة النهائية × عدد الطالب

وقــد بلــغ 44، ممــا يــدل عــى أن االختبــار متوســط 
ــهولته وصعوبته. يف س

ــغ  ــار: بل ــى االختب ــة ع ــن اإلجاب ــاب زم 	ـ حس
ــار 45 دقيقــة. ــة عــى االختب الزمــن املناســب لإلجاب
سادســًا ـ التصميــم التجريبــي واختيــار عينــة 
البحــث: للتأكــد مــن صحــة الفــروض اســتخدم 
البحــث املنهــج شــبه التجريبــي ذي املجموعتــن 
اختيــار عينــة  تــم  التجريبيــة والضابطــة، حيــث 
املتوســط   األول  الصــف  تالميــذ  مــن  مقصــودة 
ــر  ــن بحف ــطة بن ــد اهلل املتوس ــن عب ــر ب ــة جاب بمدرس
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الفصــل  يف  الســعودية  العربيــة  باململكــة  الباطــن 
الــدرايس الثــاين للعــام الــدرايس )2017/2016م(؛ 
ــذاك، تــم تقســيمها اىل  لقرهبــا مــن عمــل الباحــث آن
ــدة  ــس الوح ــم تدري ــة ت ــا جتريبي ــن إحدامه جمموعت
هلــا بالنمــوذج املقــرح ، واألخــرى ضابطــة درســت 
الوحــدة باســتخدام الطريقــة املعتــادة ، ثــم متــت 
ــي  ــاس القب ــن يف القي ــج املجموعت ــن نتائ ــة ب املقارن
ــار  ــك يف االختب ــن، وذل ــا املجموعت ــدي لكلت والبع
 ، االجتامعيــة  املهــارات  ومقيــاس   ، التحصيــي 

ومقيــاس التنظيــم الــذايت للتعلــم.
ب ـ ضبط متغرات البحث:

اســتخدام . 1 يف  ويتمثــل  املســتقل:  املتغــر 
النمــوذج التدريــي املقــرح القائــم عــى 
ــاة  ــدة »حي ــس وح ــع يف تدري ــم الرسي التعل
النبــي )ملسو هيلع هللا ىلص( يف املدينــة« لتالميــذ الصــف األول 

املتوســط.
املتغرات التابعة: املهارات االجتامعية، التنظيم . 2

الذايت للتعلم، التحصيل الدرايس.
ــرات . 3 ــت املتغ ــم تثبي ــة: ت ــرات الضابط املتغ

ــل  ــج العام ــى نتائ ــر ع ــن أن تؤث ــي يمك الت
التجريبــي عــى املتغــرات التابعــة، وفيــام يــي 

ــا:  ــم ضبطه ــي ت ــرات الت ــض املتغ بع
ـــي  ـــار جمموعت ـــم اختي ـــي: ت ـــر الزمن العم 	•
ـــراوح  ـــن ت ـــذ الذي ـــن التالمي ـــث م البح
أعامرهـــم مـــن 11 اىل 12 ســـنة، وذلـــك 
املدرســـة،  ســـجالت  واقـــع  مـــن 

واســـتبعاد مـــا عداهـــم.
املســتوى االجتامعــي واالقتصــادي: تــم  	•
اختيــار جمموعــة البحــث مــن املــدارس 
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 
ملجموعــة  واالجتامعــي  االقتصــادي 

ــث. البح
ـــذ  ـــار تالمي ـــم اختي ـــذكاء: ت ـــتوى ال مس 	•
ـــوائية  ـــة عش ـــث بطريق ـــي البح جمموعت
األول  الصـــف  تالميـــذ  إن  حيـــث 
املتوســـط يتـــم توزيعهـــم بطريقـــة 
التحصيـــل  مراعـــاة  دون  عشـــوائية 
ـــدارس  ـــة يف امل ـــذكاء خاص ـــابق أو ال الس

ــة. احلكوميـ
اجلنــس  عامــل  يدخــل  ال  اجلنــس:  	•
ــد  ــث، فق ــدود البح ــن ح ــره ضم وأث
ــة  ــن مدرس ــث م ــا البح ــت جمموعت كان

للبنــن.  حكوميــة 
ـــن  ـــار اثن ـــم اختي ـــس: ت ـــم بالتدري القائ 	•
مـــن املعلمـــن للقيـــام بالتدريـــس 
للمجموعتـــن التجريبيـــة والضابطـــة، 
ــالن  ــام حيمـ ــام أهنـ ــي فيهـ ــد روعـ وقـ
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نفـــس املؤهـــل العلمـــي، ومتســـاويان يف 
ـــا  ـــام أحدمه ـــرة، وق ـــنوات اخل ـــدد س ع
بالتدريـــس للمجموعـــة التجريبيـــة 
باســـتخدام النمـــوذج املقـــرح القائـــم 
ــام  ــام قـ ــم الرسيـــع، بينـ عـــى التعلـ
للمجموعـــة  بالتدريـــس  اآلخـــر 

ــادة. ــة املعتـ ــة بالطريقـ الضابطـ
التحقــق مــن تكافــؤ املجموعتــن يف  	•
ــن  ــق م ــا: للتحق ــة قبلي ــرات التابع املتغ
تكافــؤ املجموعتــن يف كل مــن املهارات 

يتضـــح مـــن اجلـــدول الســـابق عـــدم وجـــود 
ــات  ــطي درجـ ــن متوسـ ــا بـ ــرق دال إحصائيـ فـ
تالميـــذ املجموعتـــن التجريبيـــة والضابطـــة يف 
التطبيـــق القبـــي ملقيـــاس املهـــارات االجتامعيـــة، 

ــم،  ــذايت للتعل ــم ال ــة، والتنظي االجتامعي
والتحصيــل الــدرايس قــام الباحــث 
ــة،  بتطبيــق مقيــاس املهــارات االجتامعي
ــار  ــذايت، واالختب ــم ال ــاس التنظي ومقي
جمموعتــي  عــى  قبليــا  التحصيــي 
املتوســط  حســاب  وتــم  البحــث، 
احلســايب واالنحــراف املعيــاري، كــام 
تــم اســتخدام اختبــار )ت( حلســاب 
ــات  ــطي درج ــن متوس ــرق ب ــة الف دالل

تالميــذ املجموعتــن كالتــايل:

ــار  ــم واالختبـ ــذايت للتعلـ ــم الـ ــاس التنظيـ ومقيـ
التحصيـــي؛ ممـــا يـــدل عـــى تكافـــؤ املجموعتـــن 
التجريبيـــة والضابطـــة يف املتغـــرات التابعـــة قبـــل 

ــث. ــة البحـ ــذ جتربـ تنفيـ

نوع االختبار
المجموعة التجريبية 

ن = 30
المجموعة الضابطة

 ن = 30
الداللة االحصائيةت

ع2م2ع1م1

غير دالة إحصائيا124.8719.65125.819.20.18مقياس المهارات االجتماعية

غير دالة إحصائيا34.468.2233.967.570.24مقياس التنظيم الذاتي

غير دالة إحصائيا12.034.7611.805.060.18االختبار التحصيلي

 )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
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سابعًا ـ تدريس الوحدة ملجموعتي البحث:
أـ بعــد االنتهــاء مــن التطبيــق القبــي ألدوات 
البحــث عــى جمموعتــي البحــث التقــى الباحــث 
ــه  ــة وناقش ــة التجريبي ــل للمجموع ــم الفص ــع معل م
يف هــدف البحــث وفكرتــه وطبيعــة التعلــم الرسيــع، 
ــم  ــرح، وت ــوذج املق ــق النم ــس وف ــوات التدري وخط
ــا  ــذ، أم ــاط التلمي ــب نش ــم وكتي ــل املعل ــده بدلي تزوي
املجموعــة الضابطــة فقــد تــم التدريــس هلــا بالطريقــة 
املعتــادة، وتــم إجــراء التجربــة للبحــث يف الفــرة مــن 
ــق  ــب 1438هـــ، املواف ــاين إىل 29 رج ــادى الث 13مج
12 مــارس إىل 26 أبريــل 2017 م وذلــك خــالل 

ــاين 2016 / 2017م. ــدرايس الث ــل ال الفص
بعــد  البحــث:  البعــدي ألدوات  التطبيــق  ـ  ب 
االنتهــاء مــن تدريــس الوحــدة لتالميــذ املجموعتــن 
ــاس  ــق مقي ــث بتطبي ــام الباح ــة ق ــة والضابط التجريبي
الــذايت  التنظيــم  ومقيــاس  االجتامعيــة  املهــارات 
واالختبــار التحصيــي عــى عينــة البحــث، وقــام 
ــا  ــات ومعاجلته ــد الدرج ــح ورص ــث بالتصحي الباح

إحصائيــا.

اختبار صحة فروض البحث وتفسر النتائج:
ــروض  ــة ف ــن صح ــق م ــج )التحق ــرض النتائ أوال ـ ع

الدراســة(:
يعــرض الباحــث فيــام يــي خطــوات التحليــل اإلحصائي 
ــة  ــالل الدراس ــن خ ــا م ــول عليه ــم احلص ــي ت ــات الت للبيان
التجريبيــة، وقــد تــم إجــراء التحليــل اإلحصائــي باســتخدام 
ــب اآليل  ــتعانة باحلاس ــبة باالس ــة املناس ــاليب اإلحصائي األس
مــع حزمــة برنامــج SPSS اإلحصائــي؛ للتحقــق مــن مــدى 

معاجلتــه للفــروض التجريبيــة للدراســة كــام يــي:
ــن  ــا ب ــرق دال إحصائي ــد ف ــرض األول -  »يوج ]1[ الف
متوســطي درجات طــالب املجموعتــن التجريبيــة والضابطة 
يف مقيــاس املهــارات االجتامعيــة يف التطبيــق البعــدي لصالــح 

املجموعــة التجريبيــة «.
ــث  ــام الباح ــرض، ق ــذا الف ــة ه ــن صح ــق م وللتحق
املجموعتــن  طــالب  درجــات  متوســطي  بحســاب 
التجريبيــة والضابطــة يف التطبيــق البعــدي ملقيــاس املهــارات 
ــرق  ــة»ت « للف ــة، وقيم ــات املعياري ــة، واالنحراف االجتامعي
بــن املتوســطن، وجــاءت النتـــائج كــام هــو موضــح بجدول 

.)8(

جدول )8) 

قيمة » ت « للفرق بين متوسطي درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لمقياس 

المهارات االجتماعية  

الداللة قيمة “ ت “ االنحراف المعياريالمتوسطنالمجموعة

30164.8717.92التجريبية
دالة عند 6.130.01

30135.3019.38الضابطة
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يتضـــح مـــن جـــدول )8( وجـــود فـــرق دال 
إحصائًيـــا عنـــد مســـتوى 0.01 بـــن متوســـطي 
ــة  ــن التجريبية والضابطـ ــالب املجموعتـ ــات طـ درجـ
يف التطبيـــق البعـــدي ملقيـــاس املهـــارات االجتامعيـــة، 
ـــذه  ـــام )6.13( وه ـــوبة بينه ـــت »ت« املحس ـــث بلغ حي
ـــة  ـــه دالل ـــن ل ـــن املجموعت ـــرق ب ـــح أن الف ـــة توض القيم
إحصائيـــة عنـــد مســـتوى 0.01 لصالـــح املجموعـــة 
ـــرض األول. ـــة الف ـــق صح ـــم تتحق ـــن ث ـــة، وم التجريبي
ــا  ــر دال إحصائي ــاين - » يوجــد أث ]2[ الفــرض الث
الســتخدام النمــوذج التدريــي املقــرح يف تنميــة 
املهــارات االجتامعيــة لــدى تالميــذ الصــف األول 

ــر  ــر املتغ ــم تأث ــاب حج ــم حس ــه ت ــاء علي وبن
ــم  ــى التعل ــم ع ــي القائ ــوذج التدري ــتقل » النم املس

يتضــح مــن خــالل النتائــج املســتقاة مــن جــدول 
ــم  ــي القائ ــوذج التدري ــر النم ــم تأث )10( أن حج

املتوســط «.
وللتأكــد مــن صحــة هــذا الفــرض قــام الباحــث 
بحســاب حجــم األثــر Effect Size بداللــة قيــم »ت« 
ــم  ــؤرشا حلج ــا م ــي قيمته ــي تعط ــا إىل d الت وحتويله
ــح يف  ــام يتض ــي ك ــدول مرجع ــتخدام ج ــر باس التأث

ــة: ــة اآلتي املعادل

      2 t
 d =      
                               df

t قيمــة »ت« ،   df درجــات احلريــة )رشــدي فــام 
ــور ، 1997م ، ص:69(. منص

املهــارات  وهــو:  التابــع  املتغــر  عــى  الرسيــع« 
ذلــك.  )10( جــدول  ويوضــح  االجتامعيــة 

ــر يف  ــخ كب ــس التاري ــع يف تدري ــم الرسي ــى التعل ع
ــه. ــد فعاليت ــا يؤك ــة مم ــارات االجتامعي ــة امله تنمي

Effect Size
d LargeMediumSmall

0.80.50.2

جدول )9)

الجدول المرجعي لحجم التأثير 

جدول )10)

حجم تأثير البرنامج في تنمية المهارات االجتماعية

حجم التأثيرdدرجة الحريةقيمة »ت« tالمتغير التابع المتغير المستقل
النموذج التدريسي القائم على 

التعلم السريع
كبير6.13581.6مقياس المهارات االجتماعية
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]3[ الفـــرض الثالـــث -» يوجـــد فـــرق دال 
طـــالب  درجـــات  متوســـطي  بـــن  إحصائيـــا 
التجريبيـــة والضابطـــة يف مقيـــاس  املجموعتـــن 
التنظيـــم الـــذايت يف التطبيـــق البعـــدي لصالـــح 

التجريبيـــة«. املجموعـــة 
الفـــرض،  هـــذا  صحـــة  مـــن  وللتحقـــق 

ــود  ــدول)11( وج ــة بج ــات املوضح ــر البيان تظه
فــروق دالــة إحصائًيــا عنــد مســتوى 0.01 بــن 
متوســطي درجــات املجموعتــن التجريبية والضابطــة 
ــث  ــذايت حي ــم ال ــاس التنظي ــدي ملقي ــق البع يف التطبي
وهــذه   )12.35( بينهــام  املحســوبة  »ت«  بلغــت 
ــة  ــة إحصائي ــه دالل ــا ل ــاك فرق ــح أن هن ــة توض القيم
بــن املجموعتــن لصالــح املجموعــة التجريبيــة، ومــن 

ــث. ــرض الثال ــة الف ــق صح ــم تتحق ث

قـــام الباحـــث بحســـاب متوســـطي درجـــات 
ــة يف  ــة والضابطـ ــن التجريبيـ ــالب املجموعتـ طـ
التطبيـــق البعـــدي ملقيـــاس التنظيـــم الـــذايت، 
ــرق  ــة »ت« للفـ ــة، وقيمـ ــات املعياريـ واالنحرافـ
ــو  ــام هـ ــج كـ ــاءت النتائـ ــطن، وجـ ــن املتوسـ بـ

بجـــدول )11(.  موضـــح 

دال  أثــر  يوجــد   «- الرابــع  الفــرض   ]4[
ــرح  ــي املق ــوذج التدري ــتخدام النم ــا الس إحصائي
يف تنميــة التنظيــم الــذايت لــدى تالميــذ الصــف األول 

املتوســط«.
وللتحقــق مــن صحــة هــذا الفــرض، تم حســاب 
ــر املتغــر املســتقل » النمــوذج التدريــي  حجــم تأث
ــع  ــر التاب ــى املتغ ــع « ع ــم الرسي ــى التعل ــم ع القائ
وهــو: التنظيــم الــذايت ويوضــح جــدول )12( ذلك.

جدول )11)

قيمة » ت « للفرق بين متوسطي درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة 

في التطبيق البعدي لمقياس التنظيم الذاتي 

جدول )12)

حجم تأثير البرنامج في تنمية مهارات التنظيم الذاتي

االنحراف المتوسط الحسابينالمجموعة
الداللة قيمة “ ت “ المعياري

3063.28.4التجريبية
دالة عند 12.350.01 3038.237.19الضابطة

حجم التأثيرdدرجة الحريةقيمة »ت« tالمتغير التابع المتغير المستقل
النموذج التدريسي القائم على التعلم 

السريع
كبير12.35583.24التنظيم الذاتي
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يتضــح مــن خــالل النتائــج املســتقاة مــن جــدول 
ــم  ــي القائ ــوذج التدري ــر النم ــم تأث )12( أن حج
ــر يف  ــخ كب ــس التاري ــع يف تدري ــم الرسي ــى التعل ع
ــه. ــد فعاليت ــا يؤك ــذايت مم ــم ال ــارات التنظي ــة مه تنمي
دال  فــرق  -»يوجــد  اخلامــس  الفــرض   ]	[
إحصائيــا بــن متوســطي درجــات طــالب املجموعتن 
ــار  ــدي لالختب ــق البع ــة يف التطبي ــة والضابط التجريبي

ــود  ــدول)13( وج ــة بج ــات املوضح ــر البيان تظه
فــروق دالــة إحصائًيــا عنــد مســتوى 0.01 بــن 
متوســطي درجــات املجموعتــن التجريبية والضابطــة 
ــث  ــذايت حي ــم ال ــاس التنظي ــدي ملقي ــق البع يف التطبي
بلغــت »ت« املحســوبة بينهــام )6.76( وهــذه القيمــة 
توضــح أن هنــاك فرقــا لــه داللــة إحصائيــة بــن 
املجموعتــن لصالــح املجموعــة التجريبيــة، ومــن ثــم 

ــس. ــرض اخلام ــة الف ــق صح تتحق

ــة« ــة التجريبي ــذ املجموع ــح تالمي ــي لصال التحصي
وللتحقــق مــن صحــة هــذا الفــرض، قــام الباحث 
ــن  ــالب املجموعت ــات ط ــطي درج ــاب متوس بحس
ــار  ــدي لالختب ــق البع ــة يف التطبي ــة والضابط التجريبي
التحصيــي، واالنحرافــات املعياريــة، وقيمــة »ت« 
ــو  ــام ه ــج ك ــاءت النتائ ــطن، وج ــن املتوس ــرق ب للف

ــدول )13(.  ــح بج موض

دال  أثــر  يوجــد   «- الســادس  الفــرض   ]	[
ــرح  ــي املق ــوذج التدري ــتخدام النم ــا الس إحصائي
يف تنميــة التحصيــل لــدى تالميــذ الصــف األول 

املتوســط«.
وللتحقــق مــن صحــة هــذا الفــرض، تــم حســاب 
ــي  ــوذج التدري ــتقل » النم ــر املس ــر املتغ ــم تأث حج
ــع  ــر التاب ــى املتغ ــع « ع ــم الرسي ــى التعل ــم ع القائ

ــك.  ــدول )14( ذل ــح ج ــل، ويوض ــو: التحصي وه

االنحراف المتوسط الحسابينالمجموعة
الداللة قيمة “ ت “ المعياري

3041.14.82التجريبية
دالة عند 6.760.01 3030.337.25الضابطة

جدول )13)

قيمة »ت« للفرق بين متوسطي درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة 

في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي 

جدول )14)

حجم تأثير البرنامج في تنمية مهارات التنظيم الذاتي
حجم التأثيرDدرجة الحريةقيمة »ت« tالمتغير التابع المتغير المستقل

النموذج التدريسي القائم على التعلم 
السريع

كبير6.76581.77التحصيل
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يتضــح مــن خــالل النتائــج املســتقاة مــن جــدول 
ــم  ــي القائ ــوذج التدري ــر النم ــم تأث )14( أن حج
ــر عــى  ــخ كب ــع يف تدريــس التاري عــى التعلــم الرسي

ــه. ــد فعاليت ــا يؤك ــل مم التحصي

ثانًيا ـ مناقشة النتائج وتفسرها :
]1[ نمو املهارات االجتامعية :

يتضــح مــن خــالل النتائــج املســتقاة مــن جــدول 
ــا عنــد مســتوى 0.01  )8( وجــود فــرق دال إحصائي
املجموعتــن  تالميــذ  درجــات  متوســطات  بــن 
ــاس  ــدي ملقي ــق البع ــة يف التطبي ــة والضابط التجريبي
املهــارات االجتامعيــة لصالــح طــالب املجموعــة 
ــود  ــدول )10( إىل وج ــج ج ــر نتائ ــة، وتش التجريبي
ــة  ــرح يف تنمي ــي املق ــوذج التدري ــر للنم ــر كب تأث
املجموعــة  تالميــذ  لــدى  االجتامعيــة  املهــارات 

التجريبيــة .
ــه النمــوذج  ــأن مــا تضمن ويمكــن تفســر ذلــك ب
ــة  ــطة متنوع ــية وأنش ــاليب تدريس ــن أس ــي م التدري
منهــا لعــب الــدور واملحــاكاة وحــل املشــكالت كان 
لــه أثــر إجيــايب يف تنميــة املهــارات االجتامعيــة؛ ألهنــا 
ــح  ــال لتوضي ــب دور األبط ــذ بلع ــمحت للتالمي س
مواقــف معينــة، والتوصــل إىل حــل بعــض املشــكالت 
ــذ  ــد التالمي ــهمت يف تزوي ــك ، وأس ــالل ذل ــن خ م
بخــرات أقــرب إىل الواقــع مــن خــالل حمــاكاة اخلــرة 
ــذ  ــب التلمي ــا تكس ــة إىل أهن ــة ، إضاف ــح حقيق لتصب
ــة ، وتعــد  جوانــب تعلــم مهمــة ذات وظيفــة اجتامعي

مدخــال مهــام يف إحيــاء موضوعــات التاريــخ وجعلهــا 
أكثــر تشــويقا وواقعيــة؛ ألهنــا تســاعد التالميــذ 
الشــخصيات  مــكان  أنفســهم  يتخيلــوا  أن  عــى 
ــروا  ــم يفك ــي، ث ــدث التارخي ــاركت يف احل ــي ش الت
ــوا  ــي كان ــرارات الت ــيترفون والق ــوا س ــف كان كي
ســيتخذوهنا يف ضــوء معطيــات الزمــان واملــكان مــع 
التدعيــم باألدلــة التارخييــة (Barrel, 1983, p.47.؛  
عبــد املقصــود، 1995م ؛ احلــري، 2005 م؛ حممــد، 
1998م؛  يوســف،  م؛   1997 حممــود،  1999م؛ 
 Neomi, ؛   Geoff, 2001 ؛   Gregory, 2002

.  )Dianna, 2003 ؛   2002
 )Cooper دراســة  نتائــج  مــع  هــذا  ويتفــق 
ــم  ــاع حج ــن ارتف ــفت ع ــي كش (et. al, 2000 الت
املشــاركة الطالبيــة يف برامــج التعلــم الرسيــع؛ األمــر 
ــى  ــارات ع ــارف وامله ــو املع ــى نم ــاعد ع ــذي س ال
ــن مل  ــذ الذي ــة بالتالمي ــكل دال مقارن ــل بش ــو أفض نح

ــاركة . ــم املش ــح هل تت
 ]2[ نمو مهارات التنظيم الذايت :

إىل  الــذايت  بالتنظيــم  اخلاصــة  النتائــج  تشــر 
ــى  ــم ع ــرح والقائ ــي املق ــوذج التدري ــة النم فعالي
لــدى  الــذايت  التنظيــم  نمــو  يف  الرسيــع  التعلــم 
كان حجــم  حيــث  التجريبيــة  املجموعــة  تالميــذ 
ــم  ــك إىل أن معظ ــر ذل ــن تفس ــرا ، ويمك ــر كب التأث
الدراســات التــي تناولــت إســراتيجيات التنظيــم 
الــذايت للتعلــم أشــارت إىل أن الدافعيــة الداخليــة هــي 
ــعر  ــام ش ــلوك ، فكل ــايس للس ــرك األس ــه واملح املوج



170

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

ــتمتع  ــام اس ــم كل ــي للتعل ــع داخ ــة وداف ــم برغب املتعل
بتعلمــه بــل وبحــث عــن املزيــد مــن املعرفــة، وهــذا 
ــم  ــى التعل ــم ع ــي القائ ــوذج التدري ــه النم ــا حقق م
الرسيــع حيــث اهتــم بالتحفيــز العقــي ووفــر لتالميــذ 
املجموعــة التجريبيــة فرصــا للمشــاركة واملتعــة أثنــاء 
ــالل  ــن خ ــي ، وم ــل اجلامع ــالل العم ــن خ ــم م التعل
ــي  ــواء الت ــة س ــط الذهني ــوم واخلرائ ــتخدام الرس اس
قــام التالميــذ بإعدادهــا، أو التــي حصلــوا عليهــا مــن 
اإلنرنــت، ممــا زاد مــن فعاليــة الــذات لدهيــم والثقــة 

ــدة. ــول الوح ــارف ح ــن مع ــه م ــام يمتلكون في
ــم  ــة للتعل ــي الفرص ــوذج التدري ــاح النم ــام أت ك
ــم  ــام، وتقيي ــع امله ــث توزي ــران، حي ــالل األق ــن خ م
اإلنجــازات بنــاء عــى معايــر واضحــة وحمــددة 
مســبقا، ممــا أعطــى لــكل تلميــذ فرصــة حتمــل 
ــد  ــع تأكي ــك م ــق ذل ــه، ويتف ــم زميل ــؤولية تعلي مس
ــة  ــة واملعرفي ــل االجتامعي ــة العوام ــى أمهي ــدورا ع بان
ــا  ــم؛ مم ــة يف التعل ــة الذاتي ــذ بالفعالي ــعور التالمي يف ش
ــطة  ــل األنش ــلوك مث ــن الس ــدة م ــر ع ــر يف مظاه يؤث
واألهــداف واإلرصار عــى بــذل اجلهــد إلنجــاز املهام 
ــوان، 2006م(. ــش، 2008م(، )رش ــة )القم املطلوب
ملعاجلــة  للتالميــذ  الفرصــة  إتاحــة  أن  كــام 
لرتيــب  للتفكــر  وقتــًا  وإعطاءهــم  معلوماهتــم، 
ــل  ــذ لتحم ــة التالمي ــا ، وهتيئ ــر عنه ــم والتعب أفكاره
املســؤولية يف التعلــم ، وحماولــة تطبيــق التعلــم يف 
مواقــف جديــدة ، ومســاعدهتم يف تقديــم وعمــل 
ــر  ــة ، وتوف ــف التارخيي ــداث واملواق ــن األح ــط ب رب

التغذيــة الراجعــة ، وتــرك احلريــة هلــم الختيــار 
ــك  ــا ، كل ذل ــل هب ــون العم ــي يرغب ــات الت املرشوع
ــة يف  ــة التجريبي ــذ املجموع ــوق تالمي ــى تف ــاعد ع س
ــا مــن حيــث التحكــم الــذايت ،  تنظيــم معارفهــم ذاتي
واملراقبــة والتســميع الــذايت وعمليــات مــا وراء املعرفة 
يف عمليــة التعلــم ، األمــر الذي يشــر إىل أن اســتخدام 
ــذات  ــم ال ــى تنظي ــايب ع ــر إجي ــع ذو أث ــم الرسي التعل

ــة . ــة التجريبي ــذ املجموع ــدى تالمي ل
ــد  ــة عب ــج دراس ــع نتائ ــث م ــج البح ــق نتائ وتتف
ــع  ــم الرسي ــة التعل ــت فعالي ــي أثبت اهلل )2016م( والت
 )Arsal, 2010(  ــة التنظيــم الــذايت، ودراســة يف تنمي
التــي توصلــت إىل أن كتابــة املذكــرات قــد ســاعد عى 
تنميــة اســراتيجيات التنظيــم الــذايت لــدى املتعلمــن.

 ]3[ نمو التحصيل :
تشــر نتائــج الفــرض اخلامــس والســادس اخلاصة 
بالتحصيــل إىل وجــود فــرق ذي داللــة إحصائيــة بــن 
ــة  ــن التجريبي ــذ املجموعت ــات تالمي ــطي درج متوس
ــة  ــذ املجموع ــح تالمي ــل لصال ــة يف التحصي والضابط
ــرح  ــوذج املق ــك إىل أن النم ــع ذل ــة، ويرج التجريبي
مــن  يتضمنــه  بــام  الرسيــع  التعلــم  القائــم عــى 
ــاء  ــال وإعط ــم الفع ــى التعل ــاعد ع ــد س ــوات ق خط
 ، التعلــم  يف  قدراهتــم  الســتثامر  فرصــة  التالميــذ 
وتوســيع وتعميــق فهمهــم جلوانــب التعلــم املتضمنــة 
بالوحــدة، وتزويدهــم بخــرات تعلــم نشــطة وممتعــة، 
ــب  ــي تناس ــرات والت ــة باملث ــم غني ــة تعل ــم بيئ وتقدي
ــوقة  ــة مش ــطة تعليمي ــر أنش ــم، وتوف ــامط التعل كل أن
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ــى  ــامد ع ــم واالعت ــل الدائ ــذ إىل التفاع ــع التالمي تدف
ــر  ــم أكث ــا جيعله ــهم ، مم ــة بأنفس ــادة الثق ــس وزي النف

ــامدة . ــا لل ــال وحب ــا وتتقب رض
توصلــت  مــا  مــع  النتيجــة  هــذه  وتتفــق 
 (Erland, 1999 ؛ مــن  كل  دراســة  نتائــج  اليــه 
 Nicolette&Birony,2010 ؛ Wilkins et al., 2010

(Jenkins, et al., 2010 ؛ والتــي أشــارت نتائجهــا 

إىل فاعليــة التعلــم الرسيــع يف حتســن التحصيــل 
التالميــذ. لــدى  األكاديمــي 

ثالثا - توصيات البحث:
ــه البحــث احلــايل مــن  عــى ضــوء مــا توصــل إلي

نتائــج يــويص الباحــث بـــ:
ـــن  ـــخ وتضم ـــج التاري ـــر يف مناه ـــادة النظ إع  
ــم  ــارات التنظيـ ــة ومهـ ــارات االجتامعيـ املهـ
الـــذايت داخـــل مناهـــج التعليـــم العـــام 
ابتـــداء مـــن ريـــاض األطفـــال وحتـــى 

التعليـــم اجلامعـــي.
تدريـــب وتشـــجيع معلمـــي التاريـــخ يف   
مراحـــل التعليـــم املختلفـــة عـــى اســـتخدام 
ـــخ  ـــس التاري ـــع يف تدري ـــم الرسي ـــامذج التعل ن
لتنميـــة املهـــارات االجتامعيـــة والتنظيـــم 

ــم. ــذايت للتعلـ الـ
 : مــن  املختلفــة  التعلــم  مصــادر  توفــر   
ــة  ــرات تارخيي ــق ومذك ــع ووثائ ــب ومراج كت
وأفــالم تارخييــة وصــور وتســجيالت صوتيــة 

باملــدارس ، وخرائــط ذهنيــة فضــال عــن 
ــالل  ــن خ ــة م ــة املالئم ــادر اإللكروني املص
ــذ  ــه التالمي ــت، ورضورة توجي ــبكة اإلنرن ش
للمصــادر األكثــر أمهيــة وفائــدة؛ بحيــث 
ــطة  ــذ األنش ــم وتنفي ــى تصمي ــاعدهم ع تس

املختلفــة.
ومديـــري  واملوجهـــن  املعلمـــن  تنويـــر   
املـــدارس إىل أن تبنـــي هـــذا االجتـــاه يف 
ــن  ــل مـ ــه ال يقلـ ــخ وتعلمـ ــس التاريـ تدريـ
التارخييـــة،  واحلقائـــق  املعـــارف  قيمـــة 
بـــل جيعـــل منهـــا مـــادة للتفكـــر، ويتيـــح 
ــتخدامها  ــا، واسـ ــة تعميقهـ ــالب فرصـ للطـ

اســـتخداما ذا معنـــى يف واقـــع احليـــاة.
ــة  ــخ يف املرحل ــم التاري ــاليب تقوي ــر أس تطوي  
احلديثــة  االجتاهــات  ضــوء  يف  املتوســطة 
معايــر  توفــر  القائمــة عــى  التقويــم،  يف 
ــذه  ــا هل ــا ؛ مل ــن خالهل ــم م ــم التقوي ــألداء يت ل
ــارات  ــة امله ــة يف تنمي ــن فعالي ــاليب م األس

الــذايت للتعلــم. االجتامعيــة والتنظيــم 
ــن  ــف م ــم يف كل ص ــل املعل ــرض دلي أن يع  
لألســاليب  املتوســطة  املرحلــة  صفــوف 
التاريــخ  ملعلــم  يمكــن  التــي  والطــرق 
مــن خالهلــا تنميــة املهــارات االجتامعيــة 
ــذه،  ــدى تالمي ــذايت ل ــم ال ــارات التنظي ومه
ويقــدم دروســا نموذجيــة فعليــة لكيفيــة 

النــامذج. وفــق هــذه  التدريــس 



172

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

إشــاعة منــاخ مــدريس حمفــز عــى تنميــة   
الــذايت  والتنظيــم  االجتامعيــة  املهــارات 
ملهــارات التعلــم، وذلــك مــن خــالل تطويــر 
ــة يف  ــة املعرف ــة لطبيع ــن باملدرس ــة العامل رؤي
ــة  ــف أن احلقيق ــات ، وكي ــورة املعلوم ــل ث ظ
نســبية  صــارت  ـ  التارخييــة  وبخاصــة  ـ 
دائمــة التطــور والتغــر يف ضــوء مــا يســتجد 
مــن معلومــات، وأن دور املتعلمــن صــار 
ــلامت  ــن مس ــم م ــا لدهي ــة؛ مل ــة الدائم املراجع
ترســخت عــر ســنوات التعليــم وتطويرهــا يف 

ــد. ــكل جدي ــي ل ــل التارخي ــوء التحلي ض
املراحــل  منــذ  املهــارات  بتنميــة  االهتــامم   
والتــدرج يف ذلــك مــن  التعليميــة األوىل، 
البســاطة إىل التعقيــد مــع اتســاع جمــاالت 

العمليــة.  احليــاة  يف  االســتخدام 
ــات  ــع يف كلي رضورة اســتخدام التعلــم الرسي  
ــا  ــن عملي ــالب املعلم ــف الط ــة لتعري الربي
يف  اســتخدامه  وكيفيــة  وأمهيتــه  بامهيتــة 
ــم  ــب واملعل ــن الطال ــس، ودور كل م التدري
ــى  ــم ع ــا هل ــا عملي ــد تدريب ــا يع ــه، مم خالل

اســتخدامه.
أمهيــة التنــوع يف أســاليب تدريــس التاريــخ يف   
ــاليب  ــن األس ــد ع ــطة، والبع ــة املتوس املرحل
ــاب  ــرد اكتس ــى جم ــز ع ــي ترك ــة الت التقليدي
ــاليب  ــى األس ــز ع ــارف، ورضورة الركي املع
تســتند  التــي  واإلســراتيجيات  والنــامذج 

ــهم  ــي تس ــة ، والت ــة واضح ــفة تربوي إىل فلس
ــارات. ــة امله ــال يف تنمي ــكل فع بش

رضورة تشــجيع التالميــذ عــى االعتــامد عــى   
ــع  ــذايت يف مج ــم ال ــاون والتنظي ــس والتع النف
البيانــات وحتليلهــا ومناقشــتها بطريقــة مبتكرة 
ــتمر يف  ــم املس ــا للتعل ــى عنه ــرورة ال غن ك

ــات.  ــر املعلوم ع

مقرحات البحث:
اســتكامال ملوضــوع البحــث احلــايل يقــرح الباحث 

إجــراء البحــوث والدراســات التالية:
ــم 1.  ــى التعل ــم ع ــج قائ ــتخدام برنام ــر اس  أث

الرسيــع يف تعليــم التاريــخ عــى تنميــة بعــض 
مهــارات التفكــر التارخيــي لــدى طــالب 

ــة. ــة الربي كلي
ــة . 2 ــخ باملرحل ــي التاري ــب معلم ــج لتدري برنام

ــع يف  ــم الرسي ــتخدام التعل ــى اس ــطة ع املتوس
ــخ. ــس التاري تدري

ــامذج . 3 ــرح بن ــس املق ــوذج التدري ــة نم مقارن
ــس  ــداف تدري ــق أه ــرى يف حتقي ــية أخ تدريس

ــة.  ــة املختلف ــل التعليمي ــخ يف املراح التاري
ــن . 4 ــالب املعلم ــب الط ــج لتدري ــة برنام فعالي

بكليــة الربيــة عــى كفايــات تنميــة املهــارات 
ــذايت. ــم ال ــة والتنظي االجتامعي

 العالقـــة بـــن تدريـــب املعلمـــن عـــى 5. 
املهـــارات االجتامعيـــة والتنظيـــم الـــذايت 
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وامتـــالك تالميذهـــم لتلـــك املهـــارات.
أثـــر اســـتخدام نمـــوذج تدريـــي مقـــرح . 6

ــس  ــع يف تدريـ ــم الرسيـ ــى التعلـ ــم عـ قائـ
ـــادات  ـــري وع ـــر الب ـــة التفك ـــخ لتنمي التاري

العقـــل.
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ـــًا  ـــت أيض ـــط. وهدف ـــم النش ـــارص التعل ـــة لعن ـــة الثانوي ـــة يف املرحل ـــة العربي ـــات اللغ ـــي ومعل ـــتخدام معلم ـــة اس ـــى درج ـــرف ع ـــة التع ـــة احلالي ـــت الدراس ـــث: هدف ـــص البح ملخ
ـــات  ـــات وبيان ـــج بمعلوم ـــف املناه ـــى تألي ـــن ع ـــد القائم ـــت تزوي ـــا هدف ـــة، ك ـــس املختلف ـــارص التدري ـــتخدام عن ـــم يف اس ـــات، يف تنويعه ـــن واملعل ـــع املعلم ـــى واق ـــوف ع الوق
ـــي،  ـــي التحلي ـــج الوصف ـــتخدام املنه ـــم اس ـــداف، ت ـــذه األه ـــق ه ـــط. ولتحقي ـــم النش ـــارص التعل ـــات لعن ـــن واملعل ـــتخدام املعلم ـــث اس ـــن حي ـــوي م ـــدان الرتب ـــع املي ـــول واق ح
ـــدة  ـــة إىل ع ـــت الدراس ـــد توصل ـــا. وق ـــم تطبيقه ـــداين ت ـــق املي ـــا للتطبي ـــا وصالحيته ـــن صدقه ـــق م ـــد التحق ـــات، وبع ـــع البيان ـــتبانة أداًة جلم ـــة االس ـــذه الدراس ـــدت ه ـــا اعتم ك
ـــارع  ـــل املض ـــتخراج الفع ـــة واس ـــراءة الصامت ـــالب الق ـــن الط ـــم م ـــل يف طلبه ـــراءة تتمث ـــر الق ـــة لعن ـــة الثانوي ـــة يف املرحل ـــة العربي ـــي اللغ ـــتخدامات معلم ـــرز اس ـــا: أب ـــج منه نتائ
ـــا  ـــدة، ك ـــراءة الناق ـــة الق ـــى ممارس ـــات ع ـــن الطالب ـــل يف حثه ـــراءة تتمث ـــر الق ـــة لعن ـــة العربي ـــات اللغ ـــتخدامات معل ـــرز اس ـــا أب ـــداول، أم ـــا يف ج ـــر ووضعه ـــايض واألم وامل
ـــة،  ـــر الكتاب ـــراءة، عن ـــر الق ـــول عن ـــن ح ـــن املعلم ـــة م ـــة الدراس ـــراد عين ـــل يف آراء أف ـــتوى 0.05 فأق ـــد مس ـــة عن ـــة إحصائي ـــروق ذات دالل ـــود ف ـــدم وج ـــج ع ـــت النتائ بين

ـــس. ـــر اجلن ـــالف متغ ـــل باخت ـــر والتأم ـــر التفك ـــتاع، عن ـــة واالس ـــر املحادث عن
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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:
باهتــام  املتقدمــة  الــدول  يف  التعليــم  حيظــى 
القيــادات عــى اختــالف مســؤولياهتم السياســية 
واالقتصاديــة واالجتاعيــة والصحيــة والرتبويــة ؛ 
ــة  ــام بأمهي ــي الت ــادات بالوع ــك القي ــز تل ــث تتمي حي
البلــدان ونموهــا وازدهارهــا،  التعليــم يف تطــور 
ــال  ــد وم ــن جه ــتطيع م ــا تس ــذل كل م ــك تب ولذل
ــة  ــال الرتبي ــور يف جم ــي والتط ــبيل الرق ــت يف س ووق
ــة  ــات بمهن ــادت املجتمع ــا أش ــرًا م ــم، وكث والتعل
ــد وردت  ــلم، فق ــع املس ــًا املجتم ــم وخصوص التعلي
عــدة آيــات كريمــة وأحاديــث رشيفــة ترفــع من شــأن 
ِذيــَن  أهــل العلــم منهــا قولــه عــز وجــل:) َيْرَفــِع اللَُّ الَّ
ــَا  ِذيــَن ُأوُتــوا اْلِعْلــَم َدَرَجــاٍت َواللَُّ بِ ــوا ِمنُكــْم َوالَّ آَمنُ
ــا روى  ــة، 11(. ك ــورة املجادل ــٌر (. )س ــوَن َخبِ َتْعَمُل
الرتمــذي ريض الل عنــه عــن املعلــم األول رســول الل 
صــى الل عليــه وســلم قولــه: )إن الل ومالئكتــه وأهــل 
ــا،  ــة يف جحره ــى النمل ــن، حت ــموات واألرض الس
وحتــى احلــوت؛ ليصّلــون عــى معلــم النــاس اخلــر(. 
كــا وصفهــم ســيدنا رســول الل صــى الل عليه وســلم 
ــارًا وال  ــوا دين ــاء مل ُيَوّرث ــاء، واألنبي ــة األنبي بأهنــم ورث

ــم.  ــوا العل ــا َوّرث ــًا، إن درمه
ــة بالطــالب يف  ــون عــى العناي    كــا يركــز الرتبوي
خمتلــف املراحــل الدراســية فلــكل مرحلــة أمهيتهــا؛ إال 
أن طــالب املرحلــة الثانويــة يتميــزون بمرحلــة عمريــة 
ــن  ــل القائم ــن قب ــًا م ــة واهتام ــة ورعاي ــاج عناي حتت
ــة  ــذه الفئ ــة ، فله ــة يف كل دول ــؤون الرتبوي ــى الش ع

ــي  ــة والت ــة واالجتاعي ــية والصحي ــا النفس خصائصه
ــًا عــن الفــرتات الســابقة. ختتلــف كلي

ولذلــك تعــد مســؤولية املعلــم يف املرحلــة الثانويــة 
كبــرة وعليــه احلمــل األكــر يف مراعــاة طــالب 
ــبهم  ــة كس ــة ، وحماول ــة احلساس ــة العمري ــذه الفئ ه
ــى وزارة  ــتوجب ع ــذا يس ــم، وه ــم وفهمه واحتوائه
ــذه  ــات ه ــي ومعل ــار معلم ــأين يف اختي ــم الت التعلي
ــة  ــات الرتبي ــع كلي ــل م ــرة، وتتواص ــة اخلط املرحل
ــًا  ــًا ومهاري ــم علمي ــج إلعداده ــى برام ــاق ع لالتف
ــتطيعوا  ــًا ليس ــيًا وأكاديمي ــًا ونفس ــلوكيًا واجتاعي وس
ــوم املتخصصــة، ويتمكــن  ــه اكتســاب العل مــن خالل
- عنــد توظيفــه - مــن فهــم اخلصائــص النفســية 
ــل  ــهولة وح ــم بس ــل معه ــم التعام ــن ث ــالب وم للط
وتربيتهــم  تواجههــم  التــي  املختلفــة  مشــكالهتم 

وتعليمهــم دون معوقــات.
ــي  ــة، وه ــة يف األمهي ــم غاي ــداد املعل ــة إع إن عملي
ــن. ــداد املعلم ــة وإع ــات الرتبي ــؤوليات كلي ــن مس م
ــة  ــي العناي ــن؛ يعن ــل املعلم ــج تأهي ــة برنام فالعناي
باألجيــال التــي ســتمر مــن بوابــة املعلــم، ومــن هنــا 
تكمــن أمهيــة مســؤولية كليــات الرتبيــة التــي تســعى 
ــن  ــر م ــا يظه ــة م ــر ومتابع ــتجدات الع ــة مس ملواكب
ــاذج،  ــك الن ــق تل ــره وف ــم وتطوي ــداد املعل ــاذج إع ن
ــزود  ــث ي ــات، حي ــوم الكفاي ــوء مفه ــداده يف ض كإع
ــة  ــرات تعليمي ــروره بخ ــم م ــة. ث ــات املطلوب بالكفاي
ــالل،  ــه دون إخ ــة عمل ــى ممارس ــاعده ع ــددة تس حم
ــام  ــة للقي ــية الرضوري ــارات التدريس ــده بامله وتزوي
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بعملــه دون عقبــات تعوقــه.  وقــد اتفــق أهــل الرتبيــة 
ــدور  ــوم ب ــه - يق ــا كان ختصص ــم - مه ــى أن املعل ع
حيــوي يف بنــاء، وتشــكيل شــخصية الطالــب ورســم 
ــل الطــالب  معاملهــا وتوجهاهتــا، وأفكارهــا، مــع تقب
ــاده،  ــه وإرش ــتجابتهم لتوجيهات ــم واس ــكالم املعل ل
للطــالب  الرتبويــة  العمليــة  لتــويل  املؤهــل  فهــو 
ــة  ــرة وإدارة عملي ــة واخل ــم واملعرف ــم بالعل وتزويده
التعليــم والتعلــم داخــل الفصــل. ويؤكــد ) الكثــري 
والنصــار، 1426هـــ، ص: 7( الــدور احليــوي الــذي 
ــل  ــدور النبي ــذا ال ــل ه ــن أج ــم، وم ــه املعل ــوم ب يق
ــًا – بإعدادهــم  ــًا وحديث »فقــد اهتمــت األمــم – قدي
ــم  ــددت أدواره ــم ، وح ــم وواجباهت ــت صفاهت وبين
ومهامهــم، وأنشــئت مؤسســات وكليــات إعــداد 
املعلمــن التــي تســعى إىل تزويــد املعلمــن باملهــارات 
ــى  ــم ع ــي تعينه ــة الت ــرات الالزم ــارف واخل واملع
ــم  ــد معل ــاح«. ويع ــدار ونج ــكل اقت ــم ب أداء مهامه
ــرًا  ــة نظ ــن يف املدرس ــم املعلم ــن أه ــة م ــة العربي اللغ
لتنــوع العلــوم التــي يدرســها وترابطهــا، ممــا يتطلــب 
ــا  ــم وم ــات التعل ــى نظري ــع ع ــالع الواس ــه االط من
ــم اللغــة  ــم بشــكل عــام ويف تعلي يســتحدث يف التعلي
العربيــة عــى وجــه اخلصــوص، والتنويــع يف أســاليب 
وطــرق وإســرتاتيجيات التدريــس حتــى يســتطيع 
ــداف  ــق أه ــم ليحق ــالب وتركيزه ــاه الط ــذب انتب ج
ــة  ــة العربي ــم اللغ ــاعد معل ــذا يس ــة، وه ــة العربي اللغ
ــان. ــارة، وإتق ــالب بمه ــم الط ــة تعل ــى إدارة عملي ع
إن نجــاح املعلــم يف املرحلــة الثانويــة يتوقــف 

بدرجــة كبــرة عــى فهــم طالــب تلــك املرحلــة 
ومرحلتــه العمريــة التــي غالبــًا مــا تكــون بــن 
ــدة  ــز بع ــر وتتمي ــابعة ع ــر والس ــة ع ــن اخلامس س
خصائــص جتعلهــا خمتلفــة عــن الفئــات العمريــة 
ــدرات  ــو ق ــث تنم ــا، حي ــي بعده ــا والت ــي قبله الت
ــته  ــزداد محاس ــه وت ــع مدارك ــة وتتس ــب العقلي الطال
للعمــل واالبتــكار، ويشــعر باملســؤولية، و رغبتــه 
إثبــات وجــوده، إضافــة إىل حبــه لالســتقالل  يف 
ورفضــه للمالمــة والعتــب أمــام اآلخريــن. فمتــى مــا 
ــيطرة  ــه الس ــص أمكن ــك اخلصائ ــم تل ــتوعب املعل اس
ــة  ــه ومعرف ــب وأحاسيس ــاعر الطال ــى مش ــة ع التام
رغباتــه وميولــه واجتاهاتــه. ومــن األمــور التــي 
تســهل عــى معلــم اللغــة العربيــة التنويــع يف عــرض 
ــتخدام  ــبة الس ــية املناس ــة املدرس ــر البيئ ــه؛ توف دروس
توفــر  مثــل  التدريــس  يف  حديثــة   إســرتاتيجيات 
الوســائل التعليميــة، وإجــادة املعلــم لتقنيــات التعليــم 
مــع عــدد الطــالب املعقــول داخــل الفصــل، وفــوق 
ــم  ــات التعلي ــى نظري ــغفة ع ــم وش ــالع املعل ــذا اط ه
ــه  ــية متنوع ــرتاتيجيات تدريس ــه إلس ــم، وإتقان والتعل
ليتنقــل بينهــا يف عــرض دروســه بشــكل يومــي، 
وخيتــار منهــا مــا يناســب الــدرس، كل تلــك األمــور 

ــم . ــاح املعل ــى نج ــاعد ع تس

إسرتاتيجيات التدريس:
ــور  ــادة يف األم ــتخدم ع ــة تس ــرتاتيجية كلم اإلس
فنــون  كل  يف  تســتخدم  اآلن  أهنــا  إال  العســكرية، 
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اليونانيــة  اللغــة  مــن  مأخــوذ  وأصلهــا  احليــاة، 
)إســرتاتيجوس( وتعنــي فــن القيــادة. كــا أهنــا تعنــي 
أيضــًا اإلطــار الــذي ينظــم ويوجــه العمــل ، ويعرفهــا 
:»ســياق  بأهنــا   )32 ص:   ، 1418هـــ  )قنديــل، 
ــة  ــة والعامــة املتداخل ــن طــرق التدريــس اخلاص م
واملناســبة ألهــداف املوقــف التدريــي، والتــي يمكــن 
ــل  ــف بأق ــك املوق ــداف ذل ــق أه ــا حتقي ــن خالهل م

ــن«.  ــتوى ممك ــود مس ــى أج ــات، وع اإلمكان
ــل  ــم داخ ــركات املعل ــا » حت ــًا بأهن ف أيض ــرَّ وُتع
ــدث  ــي حت ــا، والت ــوم هب ــي يق ــه الت ــف ، وأفعال الص
بشــكل منتظــم ومتسلســل ، ولكــي تكــون حتــركات 
ــس:  ــارات التدري ــب بمه ــه مطال ــة فإن ــم فعال املعل
ــر  ــل، تغي ــل الفص ــة داخ ــاط ، احلرك ــة والنش احليوي
ــارات،  ــدث، واإلش ــاء التح ــوت يف أثن ــات الص طبق
ــي،  ــية« )الكبي ــز احلس ــز الرتكي ــن مراك ــال ب واالنتق

.)65 ص:   ، 2008م 
أمهية إسرتاتيجيات التدريس:      

     إن وضــع األطــر حمــددة وتوزيــع األدوار يف 
ــم  ــة وتع ــداف الرتبوي ــق األه ــة حيق ــة التعليمي العملي
ــود  ــن وج ــذا كان م ــوي؛ ول ــل الرتب ــدة يف العم الفائ
ويتبناهــا  املعلــم  يتعلمهــا  تدريســية  إســرتاتيجية 
ــذب  ــتطيع ج ــًا سيس ــل حت ــل الفص ــا داخ ويطبقه
ــم  ــم وتفاعله ــة التعل ــم يف عملي ــالب وإرشاكه الط
مــع مــا يطرحــه، إضافــة إىل أن الرتبيــة احلديثــة 
جتعــل مــن الطالــب رشيــكًا يف عمليــة التعلــم وليــس 
مســتمعًا يتلقــى مــا يقولــه املعلــم دون أدنــى دور 

ــود  ــا أن وج ــميع. ك ــظ والتس ــوى احلف ــه س ــوم ب يق
ــج  ــور النات ــن القص ــيحد م ــية س ــرتاتيجية تدريس إس
عــن اســتخدام الطــرق التقليديــة يف التدريــس يف 
ــم  ــة املعل ــة إىل مواكب ــة مهــارات الطــالب، إضاف تنمي
لالجتاهــات احلديثــة يف التدريــس والتــي جتــر املعلــم 
عــى تغيــر أســاليب تدريســه باســتمرار كلــا رأى أن 
الطــالب ال يتفاعلــون مــع املعلــم ،وهــذا يبــن أمهيــة 
وجــود إســرتاتيجية تدريســية تنظــم عــرض الــدرس 
وتســاعد الطــالب عــى التعلــم والتفاعــل واملشــاركة، 
وبنــاء معرفتــه بجهــده، ومــن تلــك اإلســرتاتيجيات؛ 
ــالب  ــاعد الط ــث تس ــط حي ــم النش ــرتاتيجية التعل إس
عــى املشــاركة اإلجيابيــة، وجتعــل الطــالب يتفاعلــون 
ــف  ــؤدي إىل التآل ــذا ي ــم، وه ــا بينه ــم وفي ــع املعل م
النفــي واالجتاعــي بينهــم ممــا جيعــل عمليــة التعلــم، 
وتبــادل املعلومــات واكتشــافها أمــرًا ماتعــًا وهــذا مــا 
تســعى إليــه إســرتاتيجية التعلــم النشــط. ويشــر 
التعلــم  أن  إىل   (Ravishankar,2009( رافيشــانكر 
ــاطات  ــذ يف النش ــاركة التالمي ــى مش ــوم ع ــط يق النش
الصفيــة، يشــاركون املعلــم عمليــة التعلــم ويطــورون 

ــة. ــبون املعرف ــم ويكتس مهاراهت
وممــا جيــب ذكــره هنــا أن إســرتاتيجية التعلــم 
ــل يف  ــم وتتداخ ــات التعل ــع نظري ــل م ــط تتفاع النش
ــن، 2013م ،  ــة )ياس ــد دراس ــه، وتؤك ــت نفس الوق
ص:41( أن إســرتاتيجية التعلــم النشــط اعتمــدت 
ــي  ــى أن يبن ــد ع ــي تؤك ــة، والت ــة البنائي ــى » النظري ع
املتعلــم معارفــه وفهمــه بنفســه، مــن خــالل التفاعــل 
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مــع مــا يعرفــه مــن أفــكار وأحــداث وأنشــطة مــر هبــا 
ــات أن  ــن الدراس ــد م ــد العدي ــا تؤك ــل«. ك ــن قب م
ــة  ــر يف تنمي ــا دور كب ــط هل ــم النش ــرتاتيجية التعل إس
ــه  ــيع مدارك ــخصيته وتوس ــاء ش ــب وبن ــر الطال تفك
  (Holzer ــدروت ــزر و أن ــة هول ــر دراس ــث تش حي
النشــط جيعــل  التعلــم  (Andruet ,2002 & إىل أن 

ــع  ــه م ــاء تفاعل ــده أثن ــه بجه ــي معارف ــب يبن الطال
ــتويات  ــو مس ــى نم ــاعد ع ــه يس ــا أن ــن، ك اآلخري

ــن. ــدى املتعلم ــا ل ــر العلي التفك
أمهية التعلم النشط : 

ــة  ــة التعليميـ ــة يف العمليـ ــط أمهيـ ــم النشـ للتعلـ
ـــرتاتيجيات  ـــتخدام إس ـــم إىل اس ـــم واملتعل ـــة املعل حلاج
ـــة  ـــداف التعليمي ـــق األه ـــى حتقي ـــاعدمها ع ـــة تس حديث
بأقـــل تكلفـــة وجهـــد، مـــع حتقيـــق املتعـــــة واملشـــاركة 
والتفاعـــل أثنـــاء التعلـــم، حيـــث يشيــــــر مكينـــي 
ــس  ــط ليـ ــم النشـ  (Mckinney,2010) إىل أن التعلـ

ــتاع ملحـــارضة بـــل ألن املتعلـــم يفعـــل  ــرد اسـ جمـ
أمـــورًا تســـاعده عـــى االكتشـــاف واكتســـاب 
املعلومـــات وتطبيقهـــا، وهـــذا يتوفــــــر يف التعلـــم 
ـــد  ـــور. فق ـــدة أم ـــه يف ع ـــن أمهيت ـــث تكم ـــط حي النشــ
 )Simon2001) ـــون ـــم (Jim 2010 ( وسيمـ ـــد جي أك
وخليـــل وآخـــرون )2012م( والســـيد )2017م( 

تلـــك األمهيـــة يف النقـــاط التاليـــة:
ــن 	.  ــى تكوي ــل ع ــم ويعم ــة املتعل ــد دافعي  يزي

ــة. ــادة الدراس ــو م ــه نح ــة لدي ــات إجيابي اجتاه
  حُيسن مستوى التحصيل لدى املتعلم.	. 

ــي 	.  ــم وينم ــدى املتعل ــذايت ل ــم ال ــزز التعل   ُيع
ــم. ــى التعل ــه ع ــه بقدرت ثقت

 جيعل  التعليم ماتعًا. 	. 
ــن . 5 ــن املتعلم ــة ب ــات االجتاعي ــي العالق ُينم

ــم. ــن واملعل ــن املتعلم ــض وب ــم البع بعضه
يراعي الفروق الفردية بن املتعلمن.. 6
البحــث . 7 عــى  املتعلمــن  قــدرات  ُينمــي 

. لتفكــر ا و
 ُيعزز التنافس اإلجيايب بن املتعلمن.	. 
 زيادة نسبة استبقاء املتعلمن للمعرفة.	. 
تقديم جمموعة واسعة من فرص التعلم.. 10

أهداف التعلم النشط:
ــددة إذا  ــداف حم ــية أه ــرتاتيجية تدريس ــكل إس ل
اســتطاع املتعلــم أن حيقــق تلــك األهــداف ســتتحقق 
لــه الفائــدة، حيــث يشــر كوهلــو (Coelho, 2005) إىل 
م  ــم النشــط حيلــل ويركــب ويقــوُّ أن املتعلــم يف التعلي
ويســتقيص ويبحــث ويفــر وحيــل مشــكالت ويفكــر 

مســتقاًل عــن اآلخريــن.
ســعادة  و  )2012م(  واجلمــل  ســيد،  ويــرى   
ــارلز(Charles, 1991( أن  ــرون )2011 م( و ش وآخ

ــي:  ــا ي ــط م ــم النش ــداف التعل ــم أه ــن أه م
- تشــجيع الطــالب عــى اكتســاب مهــارات 

ــدة ــد العدي ــر الناق التفك
- تشجيع الطالب عى القراءة الناقدة.    

ومراعــاة  التعليميــة  األنشــطة  يف  التنويــع   -
املتعلمــن. حاجــات 
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- تنميـــة قـــدرات املتعلمـــن عـــى بنـــاء األفـــكار 
اجلديـــدة وتنظيمهـــا.

ــو  ــالب نحـ ــدى الطـ ــس لـ ــة بالنفـ ــم الثقـ - دعـ
ــة. ــة املتنوعـ ــن املعرفـ مياديـ

ــا  ــاف القضايـ ــى اكتشـ ــالب عـ ــاعدة الطـ - مسـ
ــة. املهمـ

األســـئلة  طـــرح  عـــى  الطـــالب  تشـــجيع   -
. ملختلفـــة ا

- متكن الطالب من العمل بشكل إبداعي.
ـــة  ـــرات تعلمي ـــرور بخ ـــى امل ـــالب ع ـــجيع الط - تش

ـــة. ـــة حقيقي وحياتي
- تشــجيع الطــالب عــى اكتســاب مهــارات التفكر 

العليــا كالتحليــل والرتكيــب والتقويم.
ــارات  ــاب املهـ ــى اكتسـ ــالب عـ ــاعدة الطـ - مسـ
العمليـــة الـــواردة يف املـــواد الدراســـية ذات 

ــي. ــع العمـ الطابـ
- العمـــل عـــى ربـــط الطـــالب بالبيئـــة والواقـــع 
املجتمعـــي الـــذي يـــارس فيـــه دوره كفـــرد 

ــم. متعلـ
ـــن  ـــي ب ـــل اجلاع ـــارف والعم ـــجيع روح التع - تش

ـــالب. الط
تبــادل  عــى  الطــالب  تعويــد  يف  املســامهة   -
بينهــم. فيــا  املكتســبة  واخلــرات  املعلومــات 
ــارف  ــف املعـ ــى توظيـ ــالب عـ ــاعدة الطـ - مسـ
بحفظهـــا  االكتفـــاء  وعـــدم  وتطبيقهـــا، 

. ها ر ســـتبصا ا و

- تشجيع الطالب عى حل املشكالت.
عنارص التعلم النشط:

ــى  ــة عـ ــات الرتبويـ ــض الدراسـ ــدت بعـ      أكـ
ــد  ــط يعتمـ ــم النشـ ــية للتعلـ ــارص أساسـ ــة عنـ أمهيـ
ــرح  ــم، لـ ــن، يف ختطيطهـ ــض املعلمـ ــا بعـ عليهـ
ــدة يف  ــادئ احلميـ ــم واملبـ ــرس القيـ ــدروس، وغـ الـ
نفـــوس الطـــالب حيـــث »تـــؤدي عنـــارص التعلـــم 
النشـــط دورًا مهـــًا يف حتقيـــق األهـــداف التعليميـــة، 
واالرتقـــاء بمهـــارات الطلبـــة يف حـــل املشـــكالت 
ـــة  ـــق وظيف ـــم يف حتقي ـــاعد املتعل ـــم، وتس ـــي تواجهه الت
ــة  ــن معرفـ ــابه مـ ــم اكتسـ ــا تـ ــق مـ ــة بتطبيـ املعرفـ
ــن  ــث يتمكـ ــة بحيـ ــم اليوميـ ــارات يف حياهتـ ومهـ
املتعلـــم مـــن احلـــوار والنقـــاش وطـــرح األســـئلة، 
واستيعاهبا«)الرشـــيدي،  اآلخريـــن  آراء  وتقبـــل 

.)17 ص:   ، م  واملســـاعيد،5	0	 
كــا يشــر ســعادة وآخــرون)2011 م(، وســعادة، 
واملســاعيد،  الرشــيدي،  و  م(،  وأشــكناين)2013 
)5	0	 م(  إىل وجــود أربعــة عنــارص أساســية للتعلــم 

ــة:  ــة التالي ــارص األربع ــن يف العن ــط تكم النش
1- احلديــث واإلصغــاء. 2- القــراءة. 3- الكتابة.   

ــر والتأمل. 4- التفك
أوالً /احلديث واإلصغاء: 

اإلنســان  حــواس  بــن  وثيقــة  صلــة  توجــد 
وصفاتــه اخلَْلقيــة، ومــن أهــم تلــك الصــالت الرتابــط 
الوثيــق بــن احلديــث واالســتاع، فــال يمكــن إلنســان 
أن يتكلــم وهــو أصــمٌّ ال يســمع منــذ الــوالدة حيــث 
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يؤكــد أبومحــزة )2017 م( عــى صفحتــه اإللكرتونيــة 
» أن الطفــل الــذي افتقــد الســمع منــذ والدتــه يكــون 
ــل  ــن الطف ــا ع ــف فيه ــات خيتل ــص وصف ــه خصائ ل
ــكالم،  ــم ال ــد تعل ــمع بع ــة الس ــد حاس ــذي افتق ال
ــذ امليــالد مل  فالطفــل املحــروم مــن حاســة الســمع من
تتكــون لديــه أيــة معلومــات عــن البيئــة التــي يعيــش 
فيهــا، وبالتــايل فإنــه يعيــش يف عــامل صامــت خــاٍل مــن 
األصــوات - بعكــس الطفــل الــذى حــرم مــن حاســة 
ــه  ــة ، فإن ــده يف أي مرحل ــة عن ــو اللغ ــد نم ــمع بع الس
ــون  ــى أن يك ــاعده ع ــرات تس ــه خ ــت لدي ــد تكون ق
ــن  ــه ع ــون ب ــن حييط ــع م ــا م ــا واندماج ــر توافق أكث
ــاب  ــارة االســتاع رشط رضوري الكتس ــر« فمه اآلخ
اللغــة وتكويــن حصيلــة لغويــة كبــرة لــدى اإلنســان 
ــتمع  ــن، فاملس ــة اآلخري ــدث وخماطب ــن التح ــه م متكن
الواعــي هــو متكلــم واعــي، وال يمكــن الفصــل بــن 
ــاعيد،  ــيدي، واملس ــر )الرش ــكالم. وتش ــتاع وال االس
5	0	م، ص:18( إىل أن» مهــارة احلديــث واإلصغــاء 
مــن أبــرز املهــارات التــي جيــب إكســاهبا للناشــئة 
بتوفــر  إال  يتحقــق  ال  وهــذا  األمــة،  أبنــاء  مــن 
ــن  ــد م ــن العدي ــة، تتضم ــة آمن ــة تعلمي ــة تعليمي بيئ
ــال إىل  ــأهنا االنتق ــن ش ــي م ــطة الت ــاليب واألنش األس
ــن  ــد م ــه العدي ــل يف طيات ــذي حيم ــط، ال ــم النش التعل
ــات  ــم نتاج ــة تدع ــًا متنوع ــق أهداف ــات، وحيق اإلجيابي

ــب«. ــخصية الطال ــم وش التعل
ثانيًا / القراءة: 

يعــد تعلــم القــراءة أمــرًا رضوريــًا يف حيــاة املســلم 

ــراءة  ــم والق ــى التعل ــث ع ــات حت ــورود آي ــذات ل بال
ــِم  ــَرْأ بِاْس ــورة العلق:}اْق ــل يف س ــز وج ــه ع ــا قول منه
ــٍق  ــْن َعَل ــاَن ِم نَس ــَق اإْلِ ــَق )1( َخَل ي َخَل ــذَّ ــَك ال َربِّ
ي َعلَّــَم بِالَقَلــِم  )2( اْقــَرْأ َوَربُّــَك اأْلَْكــَرُم )3( الــذَّ
نَســاَن َمــا ملَ يْعَلــْم)5({. فالقــراءة إحــدى  ــَم اإْلِ )4( َعلَّ
ــم  ــالب العل ــاب  الط ــة إلكس ــة املهم ــارات اللغوي امله
يف  التنويــع  املعلــم  مــن  يتطلــب  وهــذا  واملعرفــة 
ــالب  ــه الط ــم يف تعليم ــرتاتيجيات التعلي ــتخدام إس اس
للقــراءة، فهــي مفتــاح العلــوم إن اتقنهــا فهــًا، وحتليــاًل 

ــا. لرموزه
ثالثا/ الكتابة: 

ــم  ــن أه ــاة وم ــارات احلي ــم مه ــن أه ــة م      الكتاب
ــا  ــاح ع ــى اإلفص ــان ع ــن اإلنس ــي تع ــائل الت الوس
بداخــل من شــعور وأفــكار، يشــر )الرقيــب، 2010م، 
ص: 	5( إىل أن الكتابــة هــي » عمليــة رســم احلــروف 
أو الكلــات ، باالعتــاد عــى الشــكل والصــوت ، 
وللتعبــر مــن خالهلــا عــن الــذات اإلنســانية بــا فيهــا 
مــن مفاهيــم ومعــاٍن وختيــالت، إنــا هــي شــكل مــن 
ــة  ــل أمهي ــارة ال تق ــوي، ومه ــل اللغ ــكال التواص أش
عــن مهــارة القــراءة«. ومــن خــالل اســرتاتيجية التعلــم 
النشــط يســتطيع املعلــم أن ينمــي مهــارة الكتابــة عنــد 
ــه  ــية بجعل ــه الدراس ــن مراحل ــة م ــه يف أي مرحل طالب
يــارس الكتابــة والتعبــر الكتــايب والتصحيــح املبــارش 
لألخطــاء ليتلقــى الطالــب تغذيــة راجعــة رسيعــة تعدل 
املعلومــة اخلاطئــة ليســتوعبها الطالــب، فالتدريــب 

ــة. ــاء الكتابي ــب األخط ــل بتصوي ــتمر كفي املس
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رابعًا / التفكري والتأمل:
ــد وردت  ــر وق ــر والتفك ــن التفك ــالم دي     اإلس
آيــات كثــرة يف القــرآن الكريــم وأحاديــث املصطفــى 
ســيدنا حممــد صــى الل عليــه وســلم حتــث عــى إعــال 
ــات،  ــان واملخلوق ــاة واإلنس ــون واحلي ــر يف الك الفك
التفكــر  جانــب  عــى  تؤكــد  احلديثــة  والرتبيــة 
هــذه  تنميــة  الــرضوري  مــن  وبــات   ، والتأمــل 
ــم  ــتوى تفكره ــاء بمس ــالب واالرتق ــارة يف الط امله
لتحقيــق األهــداف التــي يســعى إليهــا صنــاع املناهــج 
تؤكــد  والتعليــم.  الرتبيــة  وزارات  يف  التعليميــة 
)قطامــي، 2004م ، ص: 48( أنــه » البــد مــن إثــراء 
ــب  ــرج بالطال ــة خت ــف تعليمي ــة بمواق ــة الرتبوي البيئ
مــن الطريقــة التقليديــة القائمــة عــى التلقــن واحلفــظ 
واالســتظهار إىل تعلــم نشــط يســتند إىل تنميــة التفكــر 
ــة  ــا لتنمي ــة علي ــارات عقلي ــتخدام مه ــل واس والتأم

ــكالت«. ــل املش ــى ح ــدرة ع الق

الدراسات السابقة:
إســرتاتيجيات التعلــم النشــط من اإلســرتاتيجيات 
احلديثــة التــي أثبتــت نجاحهــا يف حتقيــق أهــداف 
الــدرس، وهــي مــن أشــهر إســرتاتيجيات التدريــس 
التــي القــت عنايــة وقبــوالً عنــد الرتبويــن يف خمتلــف 
ــث  ــة ببح ــون عناي ــن يول ــد الباحث ــذا نج ــدان، ل البل
ــتعرض  ــط، وسأس ــم النش ــرتاتيجية التعل ــة إس ودراس
ــا،  ــم نتائجه ــا وأه ــات وأهدافه ــذه الدراس ــض ه بع
ــت إىل  ــة هدف ــريب )2017 م( بدراس ــام احل ــث ق حي

ــات  ــي الرياضي ــة معلم ــة ممارس ــى درج ــرف ع التع
ــل  ــط داخ ــم النش ــارات التعل ــة مله ــة االبتدائي باملرحل
أداة جلمــع  الفصــل، واســتخدم املالحظــة  غرفــة 
بيانــات الدراســة، حيــث طبقهــا عــى عينــة الدراســة 
ــت  ــات، وتوصل ــًا للرياضي ــن )5	( معل ــة م املكون
الدراســة إىل عــدة نتائــج منهــا: أن معلمــي الرياضيات 
ــة  ــل بدرج ــل الفص ــط داخ ــم النش ــون التعل يارس
متوســطة، كــا توصلــت إىل أنــه ال توجــد فــروق ذات 
ــزى  ــات تع ــي الرياضي ــن معلم ــة ب ــة إحصائي دالل
ــًا  ــة إحصائي ــروق دال ــود ف ــع وج ــل، م ــة املؤه لدرج

ــة. ــنوات اخلدم ــالف س ــزى الخت تع
إبراهيـم )2017م( إىل توضيـح  وهدفـت دراسـة 
ر - شارك( وإسرتاتيجية  أمهية إسـرتاتيجية )زاِوج – فكِّ
الـدرايس يف  التحصيـل  تنميـة  السـمك( يف  )حـوض 
مـادة علـم االجتاع يف املرحلـة الثانويـة، وكانت طبيعة 
الدراسـة نظريـة رجعـت فيهـا الباحثـة إىل الدراسـات 
السـابقة واألدبيـات الرتبويـة ذات الصلـة باملوضـوع، 
وتوصلـت إىل عـدة نتائج منهـا: أمهية تضمـن أهداف 
علـم االجتـاع للمرحلـة الثانوية مهـارات تفكر عليا، 
والتفاعـل  واملجتمـع،  الفـرد  بقضايـا  الوعـي  وتنميـة 
معهـا بشـكل إجيـايب، وكذلـك االسـتفادة مـن التعلـم 
علـم  بمنهـج  الدراسـية  الوحـدات  تنفيـذ  يف  النشـط 

ع جتا ال ا
إىل  م(   2016( النفيعــي  دراســة  هدفــت  كــا 
ــات يف  ــي الرياضي ــق معلم ــة تطبي ــى درج ــرف ع التع
التعليــم العــام للتعلــم النشــط، يف مراحــل التخطيــط، 
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و التنفيــذ، والتقويــم، وقــد اســتخدم الباحــث بطاقــة 
ــن  ــة م ــه املكون ــة بحث ــى عين ــا ع ــة وطبقه املالحظ
ــا:  ــن أبرزه ــج م ــدة نتائ ــل إىل ع ــًا، وتوص )16( معل
أن درجــة معلمــي الرياضيــات للتعلــم النشــط يف 
ــطة،  ــم متوس ــذ، والتقوي ــط و التنفي ــة التخطي مرحل
ــة  ــج عــن عــدم وجــود فــروق دال كــا كشــفت النتائ
ــة الدراســة حــول حمــوري  ــًا يف اجتاهــات عين إحصائي
) التخطيــط والتنفيــذ( تعــزى لعــدد ســنوات اخلــرة.
وهدفــت دراســة الشــمري )1437هـــ( إىل تقــيص 
ــى  ــة ع ــة قائم ــرتاتيجية مقرتح ــتخدام إس ــة اس فعالي
ــي  ــر اإلبداع ــارات التعب ــة مه ــط تنمي ــم النش التعل
ــدد  ــغ ع ــط؛ وبل ــاين املتوس ــف الث ــذ الص ــدى تالمي ل
ــط  ــاين املتوس ــف الث ــن الص ــذًا م ــة )	5( تلمي العين
ــا  ــة، وعدده ــن األوىل: جتريبي ــى جمموعت ــوا ع وزع
 )26( وعددهــا  ضابطــة  والثانيــة  تلميــذًا،   )26(
تلميــذًا ، وكان مــن نتائــج الدراســة: التوصــل إىل 
قائمــة بمجــاالت التعبــر اإلبداعــي ) 12 جمــاالً 
شــفهيًا- 12 جمــاالً كتابيــًا(، مناســبة لتالميــذ الصــف 
الثــاين املتوســط. وكذلــك وجود فــروق دالــة إحصائيًا 
ــي  ــاس القب ــذ يف القي ــات التالمي ــطي درج ــن متوس ب
الضابطــة(  التجريبيــة-  للمجموعتــن)  والبعــدي 
الســتخدام  نتيجــة  البعــدي؛  القيــاس  لصالــح 
اإلســرتاتيجية املقرتحــة القائمــة عــى التعلــم النشــط 
يف تنميــة مهــارات التعبــر اإلبداعــي) الشــفهي- 

والكتــايب(.
إىل  م(   2016( األكــوع  دراســة  هدفــت  كــا 

التعلــم  إســرتاتيجيات  اســتخدام  أثــر  اســتقصاء 
النشــط يف تدريــس مقــرر األجهــزة الطبيــة عــى 
التحصيــل لــدى طلبــة املســتوى الرابــع مقارنــة بطرق 
ــث  ــذا البح ــتخدم يف ه ــد اس ــادة، وق ــس املعت التدري
التصميــم التجريبــي املعــروف بتصميــم القيــاس القبي 
والبعــدي ملجموعتــن؛ إحدامهــا ضابطــة، واألخــرى 
ــن  ــن جمموعت ــث م ــة البح ــت عين ــة، وتكون جتريبي
باملســتوى الرابــع بكليــة اهلندســة؛ حيــث مثــل إحــدى 
املجموعتــن املجموعــة التجريبيــة وعــدد طالهبــا 
)20( طالبــًا ، ومثــل املجموعــة الثانيــة املجموعــة 
الضابطــة وعــدد طالهبــا )20( طالبــًا، وكان مــن أهــم 
ــي توصلــت إليهــا الدراســة أن اســتخدام  ــج الت النتائ
النشــط يف تدريــس مقــرر  التعلــم  إســرتاتيجيات 
ــل  ــة التحصي ــايب يف تنمي ــر إجي ــه أث ــة ل ــزة الطبي األجه
الــدرايس لــدى طلبــة املســتوى الرابــع بقســم اهلندســة 

ــة. ــة احليوي الطبي
وهدفــت دراســة ســعداوي )5	0	 م( إىل معرفــة 
أثــر اســتخدام إســرتاتيجيات التدريــس التفاعــي 
الرتبــوي  اإلعــداد  طالبــات  تدريــس  يف  النشــط 
ختصــص الكيميــاء بكليــة الرتبيــة جامعــة أم القــرى يف 
حتصيلهــن الــدرايس اآلجــل يف مقــرر طــرق تدريــس 
ــج  ــة املنه ــدت الباحث ــد اعتم ــاء. وق ــوم والكيمي العل
شــبه التجريبــي ملعاجلــة مشــكلة هــذه الدراســة، 
املتكافئتــن ذات  املجموعتــن  واختــارت تصميــم 
االختبــار القبــي والبعــدي، وتكونــت عينــة الدراســة 
مــن )78( طالبــة قســمت إىل جمموعتــن )		( طالبــة 
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يف املجموعــة التجريبيــة، و )		( طالبــة يف املجموعــة 
ــج  ــدة نتائ ــة إىل ع ــت الدراس ــد توصل ــة، وق الضابط
منهــا : وجــود فــروق ذات داللــة إحصائية بــن قيمتي 
ــاء يف  ــص الكيمي ــات- ختص ــات طالب ــطي درج متوس
ــة  ــح املجموع ــل( لصال ــي )اآلج ــار التحصي االختب
ــات  ــج أن أداء الطالب ــرت النتائ ــا أظه ــة. ك التجريبي
ــة  ــطة التدريبي ــى األنش ــدرب ع ــارضات والت يف املح
ــرر  ــن يف مق ــادة حتصيله ــى زي ــاعدهن ع ــارشة س مب
طــرق التدريــس بنســبة جيــدة ظهــر أثرهــا يف ارتفــاع 
ــل. ــدرايس اآلج ــل ال ــات يف التحصي ــات الطالب درج
وهدفت دراســة الرشــيدي، واملســاعيد )5	0	م( 
ــة  ــي املرحل ــة معلم ــة ممارس ــى درج ــرف ع إىل التع
االبتدائيــة لعنــارص التعلــم النشــط األربعــة، يف ضــوء 
ــن  ــر املوجه ــة نظ ــن وجه ــرات م ــن املتغ ــض م بع
واملديريــن، واختــارت الباحثــة عينــة عشــوائية تكونت 
ــا )5	(  ــرة وجمموعه ــرًا، و)22( مدي ــن )23( مدي م
مديــرًا ومديــرة. كــا اختــارت )5	( موجهــًا تربويــًا، 
و ) 5	( موجهــة تربويــة بمجمــوع )60(موجهــًا 
وموجهــة. وتوصلــت الدراســة إىل عــدة نتائــج منهــا؛ 
ــط  ــم النش ــارص التعل ــن لعن ــة املعلم ــة ممارس أن درج
ــطة،  ــن؛ متوس ــن واملديري ــر املوجه ــة نظ ــن وجه م
كــا أظهــرت النتائــج أيضــًا وجــود فــروق دالــة 
ــًا عنــد مســتوى الداللــة ( α=0.05 ) لدرجــة  إحصائي
ــم  ــارص التعل ــة لعن ــة الثانوي ــي املرحل ــة معلم ممارس
النشــط تعــزى ملتغــر املؤهــل العلمــي للموجــه عــى 
ــون  ــن حيمل ــح م ــرق لصال ــة وكان الف ــة الكلي الدرج

ــراءة. ــر الق ــوس يف عن البكالوري
ـــكناين )2013 م(  ـــعادة وأش ـــة س ـــت دراس وهدف
إىل التعـــرف عـــى درجـــة تطبيـــق معلـــات ريـــاض 
األطفـــال يف دولـــة الكويـــت لعنـــارص التعلـــم النشـــط. 
وقـــد تـــّم اختيـــار عينـــة مقصـــودة مـــن معلـــات 
ريـــاض األطفـــال بلـــغ عددهـــا ) 50	 ( معلمـــة. 
ولتحقيـــق هـــذا الغـــرض قـــام الباحثـــان بتطويـــر 
ـــن  ـــة م ـــا النهائي ـــت يف صورهت ـــة تكون ـــة مالحظ بطاق
ـــم التحقـــق مـــن صدقهـــا وثباهتـــا، كـــا  )40( فقـــرة، ت
ـــات  ـــابية واالنحراف ـــطات احلس ـــتخدام املتوس ـــم اس ت
ـــار )ت(   ـــون واختب ـــاط برس ـــل ارتب ـــة ومعام املعياري
 One-Way وحتليـــل التبايـــن األحــــــــادي (t-test)

ـــا:  ـــج منه ـــن نتائ ـــة ع ـــفرت الدراس ـــد أس Anova . وق

ـــل  ـــن قب ـــط م ـــم النش ـــارص التعل ـــق عن ـــة تطبي أن درج
معلـــات ريـــاض االطفـــال يف دولـــة الكويـــت بدرجـــة 
ــدم  ــك عـ ــارص، وكذلـ ــع العنـ ــى مجيـ ــة عـ مرتفعـ
ـــتوى  ـــد مس ـــة عن ـــة إحصائي ـــروق ذات دالل ـــود ف وج
(α=0.05) يف درجـــة تطبيـــق معلـــات  الداللـــة 
ريـــاض األطفـــال يف دولـــة الكويـــت لعنـــارص 
ـــي. ـــل العلم ـــالف املؤه ـــًا الخت ـــط تبع ـــم النش التعل

مشكلة الدراسة:
يبــذل املعلمــون واملعلــات جهــودًا 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 االطــالع عــى 
املســتجدات احلديثــة التــي حتــدث للتدريــس وعملياته 
ــرتاتيجيات  ــرق وإس ــاليب وط ــق بأس ــا يتعل ــا م ومنه
التدريــس، ممــا جيعــل فهــم واقــع امليــدان أول خطــوة 
للرقــي  واملعلــات  املعلمــن  احتياجــات  لتحديــد 
ــث  ــظ الباح ــد الح ــي. وق ــي واملهن ــتواهم العلم بمس
ــام  ــم الع ــوي يف التعلي ــه يف اإلرشاف الرتب ــان عمل إب
وعملــه يف اإلرشاف عــى الطــالب املعلمــن يف الرتبيــة 
امليدانيــة أن املعلمــن خيتلفــون يف طريقــة عــرض 
ــون يف اســتخدامهم إســرتاتيجيات  الــدروس، ويتفاوت
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 
ــر  ــاء ، والتفك ــة واإلصغ ــة واملحادث ــراءة والكتاب )الق
والتأمــل( فكانــت النتائــج متباينــة، حيــث بينــت 
النتائــج أن )	5 %( مــن عينــة الدراســة االســتطالعية 
ــدروس  ــرض ال ــة يف ع ــرق التقليدي ــتخدمون الط يس
ــرتاتيجيات  ــتخدام اإلس ــون يف اس ــا)42 %( ينوع بين
جعــل  ،ممــا  النشــط  التعلــم  إســرتاتيجية  ومنهــا 
الباحــث يتوســع يف العينــة لتشــمل مجيــع مناطــق 
ــة  ــج قريب ــون النتائ ــة؛ لتك ــاض التعليمي ــة الري مدين
مــن الواقــع، وتلخصــت مشــكلة الدراســة احلاليــة يف 
الســؤال الرئيــس التــايل : مــا درجــة اســتخدام معلمــي 
ــة لعنــارص  ــة يف املرحلــة الثانوي ومعلــامت اللغــة العربي

ــط؟ ــم النش التعل

أسئلة الدراسة:
ويتفرع عنه األسئلة الفرعية التالية :

الســؤال الفرعــي األول:  مــا درجــة اســتخدام 
ــم  ــارص التعل ــة لعن ــة يف الثانوي ــة العربي ــي اللغ معلم

ــن؟ ــر املعلم ــة نظ ــن وجه ــط م النش
ــتخدام  ــة اس ــا درج ــاين: م ــي الث ــؤال الفرع الس
ــم  ــارص التعل ــة لعن ــة يف الثانوي ــة العربي ــي اللغ معلم

ــات؟ ــر املعل ــة نظ ــن وجه ــط م النش
الســؤال الفرعــي الثالــث: هــل توجــد فــروق ذات 
داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة ) α=0.05 (  يف 
ــة  ــة العربي ــات اللغ ــي، ومعل ــتخدام معلم ــة اس درج

لعنــارص التعلــم النشــط تعــزى ملتغــر اجلنــس؟
الســؤال الفرعــي الرابــع: هــل توجــد فــروق ذات 
  ) α=0.05 ( ــة ــتوى الدالل ــد مس ــة عن ــة إحصائي دالل
يف درجــة اســتخدام معلمــي اللغــة العربيــة يف املرحلــة 
ملتغــر  تعــزى  النشــط  التعلــم  لعنــارص  الثانويــة 

ــم (؟ ــية للمعل ــرة التدريس ــل – اخل )املؤه
ــروق  ــد ف ــل توج ــس : ه ــي اخلام ــؤال الفرع الس
الداللــة   مســتوى  عنــد  إحصائيــة  داللــة  ذات 
(α=0.05(  يف درجــة اســتخدام معلــات اللغــة العربية 

ــزى  ــط تع ــم النش ــارص التعل ــة لعن ــة الثانوي يف املرحل
ــة (؟ ــية للمعلم ــرة التدريس ــل – اخل ــر ) املؤه ملتغ

 أهداف الدراسة:
التعــرف عــى درجــة اســتخدام معلمــي اللغــة . 1

ــم  ــارص التعل ــة لعن ــة الثانوي ــة يف املرحل العربي
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النشــط . 
التعــرف عــى درجــة اســتخدام معلــات . 2

ــارص  ــة لعن ــة الثانوي ــة يف املرحل ــة العربي اللغ
ــط. ــم النش التعل

بــن . 3 إحصائيــًا  الدالــة  الفــروق  معرفــة 
اســتخدام  درجــة  يف  واملعلــات  املعلمــن 
ــرات  ــوء متغ ــط يف ض ــم النش ــارص التعل عن

اخلــرة(.   ، التخصــص   ، )اجلنــس 

أمهية الدراسة:
ترز أمهية الدراسة فيا يي: 

ــة . 1 ــس اللغ ــة تدري ــن أمهي ــة م ــة الدراس أمهي
ــاح  ــة ألهنــا مفت ــة بإســرتاتيجيات حديث العربي

ــوم. العل
ـــة . 2 ـــات الدراس ـــات ومقرتح ـــج وتوصي أن نتائ

ـــع  ـــج بواق ـــف املناه ـــى تألي ـــن ع ـــزود القائم ت
ــتخدام  ــث اسـ ــن حيـ ــوي مـ ــدان الرتبـ امليـ
التعلـــم  لعنـــارص  واملعلـــات  املعلمـــن 

النشـــط.
ــم . 3 ــارص التعلـ ــتخدام عنـ ــس باسـ أن التدريـ

يف  متنوعـــة  مهـــارات  يكســـب  النشـــط 
ــث،  ــة يف احلديـ ــل والطالقـ ــر والتأمـ التفكـ
والكتابـــة اإلبداعيـــة، والقـــراءة بإتقـــان.

ــم . 4 ــه وزارة التعلي ــا تبذل ــة م ــب الدراس تواك
مــن جهــود يف تفعيــل دور الطالــب يف العمليــة 

ــة.  التعليمي

حدود الدراسة:
تقتر هذه الدراسة عى املحددات التالية:

الدراســة  اقتــرت  املكانيــة:  احلــدود  أوالً: 
ــة  ــة الثانوي ــات املجل ــي ومعل ــن معلم ــة م ــى عين ع
ــدارس  ــض امل ــى بع ــن ع ــاض موزع ــة الري يف مدين
ــاض  ــة الري ــات يف جهــات مدين ــة للبنــن والبن الثانوي
اخلمس)الشــال، واجلنــوب، والغــرب، والــرق، 

والوســط(.
ــة  ــذه الدراس ــت ه ــة: طبق ــدود الزماني ــًا: احل ثاني
يف الفصــل الــدرايس الثــاين مــن العــام الــدرايس 

1437هـــ/ 1438هـــ.
درجــة  معرفــة   : املوضوعيــة  احلــدود  ثالثــًا: 
يف  العربيــة  اللغــة  ومعلــات  معلمــي  اســتخدام 
ــراءة  ــط ؛) الق ــم النش ــارص التعل ــة لعن ــة الثانوي املرحل
ــة واحلديــث واإلصغــاء والتفكــر والتأمــل(. والكتاب

مصطلحات الدراسة:
التعلم النشط:

 تعرفــه )قــرين، 2013م، ص: 		( بأنــه: »التعلــم 
الــذي جيعــل املتعلــم عضــوًا فاعــاًل ومشــاركًا يف 
ــق  ــن حتقي ــه، وع ــن تعلم ــئوالً ع ــم، مس ــة التعل عملي
ــق  ــن طري ــة وع ــم باملارس ــم، ويتعل ــداف التعلي أه
ــرارات  ــاذ الق ــارك يف اخت ــاف، ويش ــث واالكتش البح
املرتبطــة بتعلمــه، ويشــارك يف متابعــة تقدمــه الداريس، 
ــر  ــة وغ ــطة الصفي ــه، ويف األنش ــم إنجازات ويف تقيي
املعلــم موجهــًا ومرشــدًا  فيــه  الصفيــة، ويكــون 
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ــم«. ــة التعل ــرًا لعملي ومي
هــذه  يف  النشــط  التعلــم  بمصطلــح  ويقصــد 
الدراســة التعلــم الــذي حيفــز الطــالب عــى التفاعــل 
مــع املواقــف التعليميــة حتــت توجيــه وإرشاف املعلــم. 
ــة  ــارص األربع ــي العن ــط: ه ــم النش ــارص التعل عن
املهمــة التــي متثــل الدعائــم األساســية إلســرتاتيجيات 
التعلــم النشــط، وتتمثــل يف احلديــث واإلصغــاء، 
ــعادة  ــل . س ــر والتأم ــة ، والتفك ــراءة ، والكتاب والق

)2013م(. وأشــكناين 
ــم  ــارص التعل ــة، عن ــذه الدراس ــا يف ه ــد هب ويقص
النشــط األربعــة وهــي، القــراءة، والكتابــة، واحلديــث 

ــر. ــاء، والتفك واإلصغ

منهج الدراسة:
ملناســبته  الوصفــي  املنهــج  الدراســة  اتبعــت 
ــي ال  ــج الوصف ــا، واملنه ــة وأهدافه ــة الدراس لطبيع
يتوقــف عنــد وصــف الظاهــرة املدروســة بــل يتعــدى 
ذلــك إىل حماولــة الكشــف عــن العالقــة بــن الظاهــرة 
ــر فيهــا، مــع وجــود  املدروســة واملتغــرات التــي تؤث
ــرات.  ــة واملتغ ــئلة الدراس ــن أس ــة ب ــة مرتابط عالق
بينــا  باملعلمــن،  تعلــق  األول  الفرعــي  فالســؤال 
الســؤال  أمــا  باملعلــات،  يتعلــق  الثــاين  الســؤال 
ــم –  ــس ) معل ــر اجلن ــق بمتغ ــث فتعل ــي الثال الفرع
معلمــة (، وارتبــط الســؤال الفرعــي الرابــع واخلامــس 
ــات.  ــن واملعل ــد املعلم ــرة عن ــل واخل ــر املؤه بمتغ
ــة  ــع وعين ــة؛ جمتم ــذه الدراس ــن ه ــوف تتضم وس

الدراســة، والتعريــف بــاألدوات املســتخدمة، وطــرق 
ــة املســتخدمة. ــات واألســاليب اإلحصائي مجــع البيان

جمتمع الدراسة :
يتكــون جمتمــع الدراســة احلاليــة مــن مجيــع معلمي 
ــالل  ــة خ ــة الثانوي ــة يف املرحل ــة العربي ــات اللغ ومعل
فــرتة إجــراء الدراســة خــالل الفصــل الــدرايس 
الثــاين مــن العــام الــدرايس 1438/1437هـــ. وبلــغ 
ــاض  ــم بالري ــة إدارة التعلي ــب إحصائي ــم حس عدده
) 1380( معلــًا ومعلمــة، منهــم )474( معلــًا ،و 

ــة. )	0	( معلم

عينة الدراسة:
ــن  ــة م ــيطة مكون ــوائية بس ــة عش ــذ عين ــم أخ ت
العربيــة  اللغــة  ومعلــات  معلمــي  مــن   )  120  (
ــة  ــراء الدراس ــرتة إج ــالل ف ــة خ ــة الثانوي يف املرحل
خــالل الفصــل الــدرايس األول مــن العــام الــدرايس 
1438/1437هـــ. حيــث ُأخــذ )60( معلــًا؛ منهــم 
)5	( معلــًا حيمل درجــة البكالوريــوس و )5	( معلًا 
حيمــل درجــة املاجســتر. كــا تــم أخــذ )60( معلمــة 
منهــم )42( معلمــة حتمــل درجــة البكالوريــوس 

ــتر . ــة املاجس ــل درج ــة حتم و)18( معلم

وصف أفراد عينة الدراسة:
 يبــن جــدول)1(  أفــراد عينــة الدراســة حيــث إن 
ــبته  ــا نس ــون م ــة يمثل ــة الدراس ــراد عين ــن أف )5	( م
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50.0 % مــن إمجــايل أفــراد عينــة املعلمــن ، بينــا 
ــايل  ــن إمج ــبته 50.0 % م ــا نس ــون م ــم يمثل )60( منه

ــات. ــة معل ــراد عين أف
جدول رقم )1) 

توزيع مفردات عينة الدراسة وفق متغير الجنس

يوضـــح جـــدول )2( توزيـــع أفـــراد عينـــة 

ـــن  ـــدد )42( م ـــدول )2( أن ع ـــن اجل ـــح م يتض
مفـــردات عينـــة الدراســـة مـــن املعلـــات يمثلـــن 
ـــن  ـــة مؤهله ـــايل العين ـــن إمج ـــبته 70.0 % م ـــا نس م
العلمـــي بكالوريـــوس وهـــن الفئـــة األكثـــر مـــن 
مفـــردات العينـــة، بينـــا )18( منهـــن يمثلـــن 
مـــا نســـبته 0.0	 % مـــن إمجـــايل مفـــردات عينـــة 

املعلـــات مؤهلهـــن ماجســـتر.
ــراد  ــع أفـ ــح توزيـ ــم )3( يوضـ ــدول رقـ اجلـ

ــل،   ــر املؤهـ ــق متغـ ــن وفـ ــن املعلمـ ــة مـ الدراسـ
حيـــث إن )5	( مـــن أفـــراد عينـــة الدراســـة مـــن 
املعلمـــن يمثلـــون مـــا نســـبته 75.0 % مـــن إمجـــايل 
ــم  ــن، مؤهلهـ ــن املعلمـ ــة مـ ــة الدراسـ ــراد عينـ أفـ
ــن  ــر مـ ــة األكثـ ــم الفئـ ــوس وهـ ــي بكالوريـ العلمـ
أفـــراد عينـــة الدراســـة مـــن املعلمـــن ، بينـــا )5	( 
ــايل  ــن إمجـ ــبته 5.0	 % مـ ــا نسـ ــون مـ ــم يمثلـ منهـ
ــم  ــن مؤهلهـ ــن املعلمـ ــة مـ ــة الدراسـ ــراد عينـ أفـ

ــتر. ــي ماجسـ العلمـ

ـــنوات  ـــر س ـــق متغ ـــن وف ـــن املعلم ـــة م ـــة الدراس عين
ـــبته 6.7	 %  ـــا نس ـــون م ـــث إن )22( يمثل ـــرة، حي اخل
ـــنة  ـــن 10 - 5	س ـــم م ـــة خرهت ـــايل العين ـــن إمج م
ـــم  ـــبته 7.		 % خرهت ـــا نس ـــر و م ـــة األكث ـــم الفئ وه
ـــن  ـــم م ـــبته 	.		 % خرهت ـــا نس ـــن 5	 -20 ، وم م
ـــن 20 –    ـــم م ـــبته 0.0	 % خرهت ـــا نس 5 - 10 ، وم
ـــم  ـــة خرهت ـــن العين ـــبته 	.	 % م ـــا نس ـــنة، م 5	 س

ـــنوات. ـــن 1- 5س م

النسبةالتكرارالجنس
6050.0معلم
6050.0معلمة

100 %120المجموع

المؤهل
الكليمعلمةمعلم

النسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرار
4575.04270.08772.5بكالوريوس
1525.01830.03327.5ماجستير
100 %100120 %10060 %60المجموع

جدول رقم )2(
 توزيع أفراد عينة الدراسة من المعلمين وفق متغير المؤهل
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كـــا يتضـــح مـــن اجلـــدول رقـــم )3( أن مـــا 
نســـبته 5.0	 % مـــن إمجـــايل مفـــردات عينـــة 
الدراســـة مـــن املعلـــات ســـنوات خرهتـــن مـــن 
ـــبته  ـــا نس ـــر.  و م ـــة األكث ـــن الفئ ـــنة وه 10 -5	س
	.		 % خرهتـــن مـــن 5	 -20 ســـنة ، ومـــا 
نســـبته 6.7	 % خرهتـــن مـــن 5 -10ســـنوات، 
ـــنوات،  ـــن 1-5س ـــن م ـــبته 7.		 % خرهت ـــا نس وم
و)5( منهـــن يمثلـــن مـــا نســـبته 	.	 % خرهتـــن 

مـــن 20 - 5	 ســـنة.

أداة الدراسة :
ــات  ــع بيانـ ــتبانة أداًة جلمـ ــاد االسـ ــم اعتـ تـ
الدراســـة وقـــد تـــم تصميمهـــا باالســـتفادة مـــن 
ـــاهبة  ـــابقة املش ـــات الس ـــري والدراس ـــار النظ اإلط
وبعـــد تصميمهـــا تـــم اتبـــاع اخلطـــوات التاليـــة 

للتحقـــق مـــن صالحيتهـــا للتطبيـــق امليـــداين:

أ – الصدق الظاهري لألداة :
ـــة يف  ـــدق أداة الدراس ـــدى ص ـــى م ـــرف ع  للتع
ـــى  ـــا ع ـــم عرضه ـــه ت ـــت لقياس ـــا وضع ـــاس م قي
جمموعـــة مـــن املحكمـــن بلـــغ عددهـــم ســـبعة 
ـــس  ـــرق تدري ـــج وط ـــن يف مناه ـــن متخصص حمكم
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 :
ـــدق  ـــة الص ـــون ملعرف ـــل برس ـــاب معام ـــم حس ت
ـــاط  ـــل االرتب ـــاب معام ـــم حس ـــث ت ـــي حي الداخ
ـــتبانة  ـــارات االس ـــن عب ـــارة م ـــة كل عب ـــن درج ب
بالدرجـــة الكليـــة للمحـــور الـــذي تنتمـــي إليـــه 
العبـــارة كـــا يف اجلـــداول )4(، )5( ، )6(؛ )7( 

ـــة: التالي

الخبرة
الكليمعلمةمعلم

النسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرار
58.3711.71210.0من 1-5سنوات

813.31016.71815.0من 5 -10سنوات
2236.72745.04940.8من 10 -15سنة
1931.71118.33025.0من 15 -20سنة
610.058.3119.2من 20 -25سنة

100 %100120 %10060 %60المجموع

جدول رقم )3( 
 توزيع أفراد عينة الدراسة من المعلمين وفق متغير سنوات الخبرة
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معامل االرتباط بالمحوررقم العبارةمعامل االرتباط بالمحوررقم العبارة
1**0.9649**0.942
2**0.85510**0.879
3**0.87811**0.874
4**0.84812**0.872
5**0.91813**0.934
6**0.85614**0.934
7**0.91415**0.969
8**0.903--

** دال عند مستوى الداللة 0.01 فأقل 

** دال عند مستوى الداللة 0.01 فأقل 

** دال عند مستوى الداللة 0.01 فأقل 

** دال عند مستوى الداللة 0.01 فأقل 

جدول رقم )4(
 معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور األول بالدرجة الكلية للمحور

جدول رقم )7(
 معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور الرابع بالدرجة الكلية للمحور

جدول رقم )5( 
معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور الثاني بالدرجة الكلية للمحور

جدول رقم )6(
 معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور الثالث بالدرجة الكلية للمحور

معامل االرتباط بالمحوررقم العبارةمعامل االرتباط بالمحوررقم العبارة
1**0.8386**0.805
2**0.8547**0.788
3**0.8848**0.811
4**0.9129**0.931
5**0.90710**0.953

معامل االرتباط بالمحوررقم العبارةمعامل االرتباط بالمحوررقم العبارة
1**0.7507**0.658
2**0.7848**0.892
3**0.7519**0.877
4**0.83910**0.872
5**0.87111**0.837
6**0.90712**0.838

معامل االرتباط بالمحوررقم العبارةمعامل االرتباط بالمحوررقم العبارة
1**0.8646**0.759
2**0.8187**0.832
3**0.8218**0.847
4**0.8459**0.859
5**0.88910**0.867
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ــل  ــم معام ــداول )4 – 7( أن قي ــن اجل ــح م يتض
ارتبــاط كل عبــارة مــن العبــارات مــع حمورهــا موجبــة 
ودالــة إحصائيــًا عنــد مســتوى الداللــة )	0.0( فأقــل 

ممــا يــدل عــى صــدق اتســاقها مــع حماورهــا.
ثبات أداة الدراسة :  

ــم اســتخدام  ــات أداة الدراســة ت ــاس مــدى ثب لقي
  (Cronbach’s Alpha (α)) معادلــة ألفــا كرونبــاخ
للتأكــد مــن ثبــات أداة الدراســة، واجلــدول رقــم )8( 

ــة. ــات أداة الدراس ــالت ثب ــح معام يوض
  

جدول رقم )8( معامل ألفا كرونباخ
 لقياس ثبات أداة الدراسة

يتضــح مــن اجلــدول رقــم )8( أن معامــل الثبــات 
العــام عــال حيــث بلــغ ) 	5		.0 ( وهــذا يــدل عــى 
ــن  ــة يمك ــات مرتفع ــة ثب ــع بدرج ــتبانة تتمت أن االس

االعتــاد عليهــا يف التطبيــق امليــداين للدراســة .
أساليب املعاجلة اإلحصائية :  -

البيانــات  الدراســة وحتليــل  لتحقيــق أهــداف 
ــد مــن  ــم اســتخدام العدي ــم جتميعهــا، فقــد ت ــي ت الت
األســاليب اإلحصائيــة املناســبة باســتخدام احلــزم 

 Statistical االجتاعيــــة  للعلــوم  اإلحصائيـــــة 
Package for Social Sciences  والتــي يرمــز هلــا 

.)SPSS( بالرمــز  اختصــارًا 
ــات إىل  ــال البيان ــز وإدخ ــم ترمي ــد أن ت ــك بع وذل
احلاســب اآليل، ولتحديــد طــول خاليــا املقيــاس 
اخلــايس  ) احلــدود الدنيــا والعليــا ( املســتخدم يف 
حمــاور الدراســة ، تــم حســاب املــدى) 5-1=4(، ثــم 
ــى  ــول ع ــاس للحص ــا املقي ــدد خالي ــى ع ــيمه ع تقس
طــول اخلليــة الصحيــح أي) 5/4= 0	.0(  بعــد ذلك 
ــاس  ــة يف املقي ــل قيم ــة إىل أق ــذه القيم ــة ه ــم إضاف ت
)أو بدايــة املقيــاس وهــي الواحــد الصحيــح( وذلــك 
ــح  ــذا أصب ــة، وهك ــذه اخللي ــى هل ــد األع ــد احل لتحدي

ــأيت : ــا كــا ي طــول اخلالي
ــو  ــل( نح ــل )ال أفع ــن 00.	 إىل 0	.	 يمث م 	•
ــه. ــراد قياس ــور امل ــالف املح ــارة باخت كل عب
مــن 		.	 إىل 60.	 يمثــل )نــادرًا( نحــو كل  	•

ــه. ــراد قياس ــور امل ــالف املح ــارة باخت عب
ــو  ــًا ( نح ــل )أحيان ــن 	6.	 إىل 0	.	 يمث م 	•
كل عبــارة باختــالف املحــور املــراد قياســه.
مــن 		.	 إىل 0	.	 يمثــل )غالبــًا( نحــو كل  	•

ــه. ــراد قياس ــور امل ــالف املح ــارة باخت عب
ــًا( نحــو كل  ــل )دائ ــن 		.	 إىل 5.00 يمث م 	•

ــه. ــراد قياس ــور امل ــالف املح ــارة باخت عب
ــة  ــس اإلحصائي ــاب املقايي ــم حس ــك ت ــد ذل وبع

ــة : التالي
التكـــرارات والنســـب املئويـــة للتعـــرف . 1

محاور
 االستبانة

عدد 
العبارات

ثبات 
المحور

150.9835عنصر القراءة
100.9637عنصر الكتابة

120.9411عنصر المحادثة واالستماع
100.9532عنصر التفكير والتأمل

470.9859الثبات العام
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ــة  ــخصية والوظيفيـ ــص الشـ ـــى اخلصائـ ع
ـــتجابات  ـــد اس ـــة وحتدي ـــة الدراس ـــراد عين ألف
أفرادهـــا جتـــاه عبـــارات املحـــاور الرئيســـة 

ــة. ــا أداة الدراسـ ــي تتضمنهـ التـ
)املرجـــح(  . 2 املـــوزون  احلســـايب  املتوســـط 

(Weighted Mean) وذلـــك ملعرفـــة مـــدى 

ـــة  ـــراد عين ـــتجابات أف ـــاض اس ـــاع أو انخف ارتف
الدراســـة عـــى كل عبـــارة مـــن عبـــارات 
متغـــرات الدراســـة األساســـية، مـــع العلـــم 
ــب  ــارات حسـ ــب العبـ ــد يف ترتيـ ــه يفيـ بأنـ

ــوزون.  ــايب مـ ــط حسـ ــى متوسـ أعـ
املتوســـط احلســـايب (Mean)  وذلـــك ملعرفـــة . 3

مـــدى ارتفـــاع أو انخفـــاض اســـتجابات 
ـــة  ـــاور الرئيس ـــن املح ـــة ع ـــة الدراس ـــراد عين أف
مـــع  العبـــارات(،  متوســـطات  )متوســـط 
ـــب  ـــاور حس ـــب املح ـــد يف ترتي ـــه يفي ـــم بأن العل

أعـــى متوســـط حســـايب.
تـــم اســـتخدام االنحــــــــراف املعيـــاري . 4

ـــدى  ـــى م ـــرف ع (Standard Deviation) للتع

انحـــراف اســـتجابات أفـــراد عينـــة الدراســـة 
متغـــرات  عبـــارات  مـــن  عبـــارة  لـــكل 
الدراســـة، ولـــكل حمـــور مـــن املحـــاور 
ـــظ  ـــايب. ويالح ـــطها احلس ـــن متوس ـــة ع الرئيس
ــتت  ــح التشـ ــاري يوضـ ــراف املعيـ أن االنحـ
يف اســـتجابات أفـــراد عينـــة الدراســـة لـــكل 
ــة،  ــارات متغـــرات الدراسـ ــن عبـ ــارة مـ عبـ

ـــت  ـــا اقرتب ـــة، فكل ـــاور الرئيس ـــب املح إىل جان
قيمتـــه مـــن الصفـــر تركـــزت االســـتجابات 

ــاس. ــن املقيـ ــتتها بـ ــض تشـ وانخفـ
ـــات املســـتقلة . 5 ـــار )ت( للعين ـــم اســـتخدام اختب ت

للتعـــرف   (Independent Sample T-test)

عـــى مـــا إذا كانـــت هنالـــك فـــروق ذات 
ـــة  ـــراد عين ـــات أف ـــن إجاب ـــة ب ـــة إحصائي دالل
ــة باختـــالف  ــاور الدراسـ ــة عـــن حمـ الدراسـ

متغراهتـــم التـــي تنقســـم إىل فئتـــن .
تـــم اســـتخدام ) حتليـــل التبايـــن األحـــادي( . 6

ـــروق  ـــك ف ـــت هنال ـــا إذا كان ـــى م ـــرف ع للتع
ذات داللـــة إحصائيـــة بـــن إجابـــات أفـــراد 
الدراســـة  حمـــاور  عـــن  الدراســـة  عينـــة 
باختـــالف متغراهتـــم الشـــخصية والوظيفيـــة 

التـــي تنقســـم إىل أكثـــر مـــن فئتـــن .
ـــن . 7 ـــق م ـــيفيه للتحق ـــار ش ـــتخدام اختب ـــم اس ت

ـــل  ـــار حتلي ـــا اختب ـــي بينه ـــروق الت ـــح الف صال
التبايـــن األحـــادي.

ثانيا : النتائج املتعلقة بأسئلة الدراسة :
ــي  ــتخدام معلم ــة اس ــا درج ــس: م ــؤال الرئي الس
ومعلــامت اللغــة العربيــة يف املرحلــة الثانويــة لعنــارص 

ــط؟ ــم النش التعل
معلمــي  اســتخدام  درجــة  عــى  للتعــرف 
ومعلــات اللغــة العربيــة يف املرحلــة الثانويــة لعنــارص 
ــابية  ــطات احلس ــاب املتوس ــم حس ــط ت ــم النش التعل
ــة والرتــب الســتجابات أفــراد  واالنحرافــات املعياري
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معلمــي  اســتخدام  درجــة  أبعــاد  عــى  الدراســة 
ومعلــات اللغــة العربيــة يف املرحلــة الثانويــة لعنــارص 

يتضـــح مـــن خـــالل النتائـــج املوضحـــة 
أعـــاله أن اســـتخدام معلمـــي اللغـــة العربيـــة يف 
ـــًا  ـــط دائ ـــم النش ـــارص التعل ـــة لعن ـــة الثانوي املرحل
ــتخدام  ــا اسـ ــن 5 (  ، بينـ ــط ) 		.	 مـ بمتوسـ
ــة  ــة الثانويـ ــة يف املرحلـ ــة العربيـ ــات اللغـ معلـ
لعنـــارص التعلـــم النشـــط أحيانـــًا بمتوســـط 
ـــرز  ـــج أن أب ـــن النتائ ـــح م ـــن 5(، وأتض )		.	 م
ــة  ــتخدام معلمـــي ومعلـــات اللغـ مالمـــح اسـ
العربيـــة يف املرحلـــة الثانويـــة لعنـــارص التعلـــم 
ــط  ــراءة بمتوسـ ــر القـ ــت يف عنـ ــط متثلـ النشـ
ـــط )7	.	  ـــن و بمتوس ـــن 5(  للمعلمـ )		.	 م
ــر  ــتخدام عنـ ــه اسـ ــات يليـ ــن 5( للمعلـ مـ
الكتابـــة بمتوســـط ) 7	.	 مـــن 5 ( للمعلمـــن 

التعلــم النشــط وجــاءت النتائــج كــا يوضحهــا 
اجلــدول )	(  التــايل:

ــه  ــات يليـ ــن 5( للمعلـ ــط )		.	 مـ وبمتوسـ
عنـــر التفكـــر والتأمـــل بمتوســـط ) 		.	 
مـــن 5 ( للمعلمـــن وبمتوســـط )0	.	 مـــن 
ـــر  ـــتخدام عن ـــاء اس ـــرًا ج ـــات وأخ 5( للمعل
املحادثـــة واالســـتاع بمتوســـط ) 		.	 مـــن 
 )5 مـــن   	.		( وبمتوســـط  للمعلمـــن   )  5

ــات. للمعلـ
درجـــة  مـــا  األول:   الفرعـــي  الســـؤال 
ــة  ــة يف املرحلـ ــة العربيـ اســـتخدام معلمـــي اللغـ
الثانويـــة لعنـــارص التعلـــم النشـــط مـــن وجهـــة 

نظـــر املعلمـــن  ؟
أوال / درجـــة اســـتخدام معلمـــي اللغـــة 
العربيـــة يف املرحلـــة الثانويـــة لعنـــر القـــراءة:

البعدم
المعلمةالمعلم

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

درجة 
الممارسة

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

درجة 
الممارسة

3.490.937ًعنصر القراءة1 3.170.926ًدائما أحيانا
3.470.864ًعنصر الكتابة2 3.340.976ًدائما أحيانا
3.290.901ًعنصر المحادثة واالستماع4 3.140.925ًدائما أحيانا
3.420.858ًعنصر التفكير والتأمل3 3.300.905ًدائما أحيانا

درجــة اســتخدام معلمــي ومعلمــات اللغــة 
العربيــة فــي المرحلــة الثانويــة لعناصــر 

التعلــم النشــط
3.420.825ً 3.230.897ًدائما أحيانا

جدول رقم )9( 
استجابات أفراد الدراسة على أبعاد درجة استخدام معلمي ومعلمات اللغة العربية 

في المرحلة الثانوية لعناصر التعلم النشط
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للتعـــرف عـــى درجـــة اســـتخدام معلمـــي اللغـــة 
ــم  ــراءة تـ ــر القـ ــة لعنـ ــة الثانويـ ــة يف املرحلـ العربيـ
حســـاب التكـــرارات والنســـب املئويـــة واملتوســـطات 
والرتـــب  املعياريـــة  واالنحرافـــات  احلســـابية 

ــن املعلمـــن  ــة مـ ــة الدراسـ ــراد عينـ ــتجابات أفـ السـ
ـــة  ـــي اللغ ـــتخدام معلم ـــة اس ـــور درج ـــارات حم ـــى عب ع
ـــاءت  ـــراءة وج ـــر الق ـــة لعن ـــة الثانوي ـــة يف املرحل العربي

ــايل: ــا اجلـــدول )10( التـ ــا يوضحهـ النتائـــج كـ

العباراتم
درجة الموافقةالتكرار

 المتوسط
الحسابي

 االنحراف
الرتبةالمعياري  النسبة

%
ً ال أفعلنادراًأحياناًغالباًدائما

15

أطلـب من الطـاب القراءة 
الصامتـة واسـتخراج الفعل 
المضــــــــــارع والماضي 
واألمــــــــر ووضعهـا  في 

جداول. 

10261752ك

3.620.9761
%16.743.328.38.33.3

1
علــى  الطــــــاب  أشــجع 
مــن  األهـــــداف  تحقيــق 
ــة. ــطة القرائي ــال األنش خ

10251762ك
3.580.9962

%16.741.728.310.03.3

7
الطـــاب مـــن   أطلـــب 
 اســـتخدام بعـــض الكلمـــات
فـــي تكويـــن جمـــل مفيـــدة

9261762ك
3.570.9813

%15.043.328.310.03.3

11
الطـــاب  مـــن  أطلـــب 
ـــي  تلخيـــص المعلومـــات الت

يقرؤونهـــا.

10251582ك
3.551.0324

%16.741.725.013.33.3

5
علـــى  الطـــاب  أحـــث 
ـــدة. ـــراءة الناق ـــة الق ممارس

10221972ك
3.521.0175

%16.736.731.711.73.3

14

وأتعمـــد  بالقـــراءة  أقـــوم 
الخطـــأ فـــي بعـــض الكلمـــات 
الطـــاب  مـــن  وأطلـــب 
ـــح المباشـــر للخطـــأ. التصحي

10241592ك

3.521.0496
%16.740.025.015.03.3

13

ــل الطــاب يتنافســون  أجع
ــاط ــام بنش ــال القي ــن خ  م
 الكلـمـــات ومرادفـــــــاتها

 وأضدادهــا.

10241592ك

3.521.0497
%16.740.025.015.03.3

8
 أحفـــز الطـــاب علـــى القـــراءة
 بالمســـابقات التنافســـية بينهـــم

 داخـــل الفصـــل.

9221982ك
3.471.0168

%15.036.731.713.33.3

جدول رقم )10) 
استجابات المعلمين على عبارات محور درجة استخدام المعلمين اللغة لعنصر القراءة مرتبة تنازلياً حسب 

متوسطات الموافقة
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ــح أن  ــاله يتض ــة أع ــج املوضح ــالل النتائ ــن خ م
ــا  ــون غالب ــن موافق ــن املعلم ــة م ــة الدراس ــراد عين أف
عــى درجــة اســتخدام معلمــي اللغــة العربيــة يف 
ــط )		.	  ــراءة بمتوس ــر الق ــة لعن ــة الثانوي املرحل
مــن 5.00( وهــو متوســط يقــع يف الفئــة الرابعــة 
مــن فئــات املقيــاس اخلــايس ) مــن 		.	 إىل 0	.	( 
ــى أداة  ــا ع ــار غالب ــر إىل خي ــي تش ــة الت ــي الفئ وه

ــن.  ــن املعلم ــة م الدراس

ومــن خــالل النتائــج املوضحــة أعــاله يتضــح أن 
ــن  ــة م ــة الدراس ــراد عين ــة أف ــاوت يف موافق ــاك تف هن
املعلمــن عــى درجــة اســتخدام معلمــي اللغــة العربية 
يف املرحلــة الثانويــة لعنــر القــراءة حيــث تراوحــت 
متوســطات موافقتهــم عــى درجــة اســتخدام معلمــي 
ــراءة  ــر الق ــة لعن ــة الثانوي ــة يف املرحل ــة العربي اللغ
ــع  ــطات تق ــي متوس ــن ) 5	.	 إىل 	6.	 ( وه ــا ب م
يف الفئتــن الثالثــة والرابعــة مــن فئــات املقيــاس 

العباراتم
درجة الموافقةالتكرار

 المتوسط
الحسابي

 االنحراف
الرتبةالمعياري  النسبة

%
ً ال أفعلنادراًأحياناًغالباًدائما

6

الفقــرات بتلخيــص   أقــوم 
 القرائيــة فــي النص ليســهل
لألفــكار الطــــاب   فهــم 

أثنــاء القــراءة.

9231792ك

3.471.0339
%15.038.328.315.03.3

9
علــى  الطــاب  أســاعد 
القــراءة لتكويــن المعــارف 

لديهــم. والمهــارات 

10192182ك
3.451.03210

%16.731.735.013.33.3

3
أنفــذ طــرق التقييــم التــي 
مــن  نشــاط  كل  تناســب 

. القــراءة  نشــاطات 

9221892ك
3.451.03211

%15.036.730.015.03.3

2
ـــاطات  ـــار النش ـــي اختي أوازن ف

ـــة المختلفة. القرائي
9221883ك

3.431.06412
%15.036.730.013.35.0

12
علــى  الطــاب  أشــجع 
فقــرة  كل  تحديــد  نشــاط 

. نهــا و ؤ يقر

10221594ك
3.421.13913

%16.736.725.015.06.7

10
 أقـــدم تغذيـــة راجعـــة مباشـــرة
 بعـــد إنجــــــــاز الطـــاب

ــراءة. ــاطات القـ نشـ

10191993ك
3.401.09214

%16.731.731.715.05.0

4

علـــى طابـــي   أشـــجع 
ـــات ـــن المعلوم ـــتزادة م  االس
مـــن الموضـــوع   حـــول 
المقـــرر. كتـــب خـــارج 

91918122ك

3.351.07115
%15.031.730.020.03.3

3.490.937المتوسط العام
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ــى  ــًا( ع ــًا / دائ ــران إىل )أحيان ــن تش ــايس واللت اخل
ــراد  أداة الدراســة ممــا يوضــح التفــاوت يف موافقــة أف
ــتخدام  ــة اس ــى درج ــن ع ــن املعلم ــة م ــة الدراس عين
ــر  ــة لعن ــة الثانوي ــة يف املرحل ــة العربي ــي اللغ معلم
ــة  ــراد عين ــج أن أف ــن النتائ ــح م ــث يتض ــراءة حي الق
ــة  ــى ثالث ــا ع ــون غالب ــن موافق ــن املعلم ــة م الدراس
ــة يف  ــة العربي ــي اللغ ــتخدامات معلم ــن اس ــر م ع
ــل يف  ــا تتمث ــراءة أبرزه ــر الق ــة لعن ــة الثانوي املرحل
العبــارات رقــم )5	 ، 1 ، 7 ، 11 ، 5( والتــي تــم 
ترتيبهــا تنازليــًا حســب موافقــة أفــراد عينــة الدراســة 

ــايل: ــا كالت ــا غالب ــن عليه ــن املعلم م
ــب . 1 ــي »أطل ــم )5	(وه ــارة رق ــاءت العب ج

ــتخراج  ــة واس ــراءة الصامت ــالب الق ــن الط م
ــا  ــر ووضعه ــايض واألم ــارع وامل ــل املض الفع
يف جــداول« باملرتبــة األوىل مــن حيــث موافقــة 
ــا  ــن عليه ــن املعلم ــة م ــة الدراس ــراد عين أف

ــن 5(. ــط )	6.	 م ــا بمتوس غالب
جــاءت العبــارة رقــم )1( وهــي» أشــجع . 2

ــالل  ــن خ ــداف م ــق األه ــى حتقي ــالب ع الط
األنشــطة القرائيــة « باملرتبــة الثانيــة مــن حيــث 
ــا  ــا غالب ــن عليه ــن املعلم ــة م ــة العين موافق

ــن 5(. ــط )	5.	 م بمتوس
جــاءت العبــارة رقــم )7( وهــي: أطلــب مــن . 3

الطــالب اســتخدام بعــض الكلــات يف تكوين 
مجــل مفيــدة باملرتبــة الثالثــة مــن حيــث موافقة 
ــا  ــا غالب ــن عليه ــن املعلم ــة م ــة الدراس عين

ــن 5(. ــط )57.	 م بمتوس
ــب . 4 ــي» أطل ــم )11( وه ــارة رق ــاءت العب ج

مــن الطــالب تلخيــص املعلومــات التــي 
حيــث  مــن  الرابعــة  باملرتبــة  يقرؤوهنــا« 
ــن  ــن املعلم ــة م ــة الدراس ــراد عين ــة أف موافق

عليهــا غالبــا بمتوســط )55.	 مــن 5( .
جــاءت العبــارة رقــم )5( وهــي» أحــث . 5

الناقــدة«  القــراءة  ممارســة  عــى  الطــالب 
ــراد  ــة أف ــث موافق ــن حي ــة م ــة اخلامس باملرتب
ــا  ــا غالب ــن عليه ــن املعلم ــة م ــة الدراس عين

.)5 مــن   	.5	( بمتوســط 
ــة  ــة الدراس ــراد عين ــج أن أف ــن النتائ ــح م ويتض
مــن املعلمــن موافقــون أحيانــًا عــى اثنــن مــن 
املرحلــة  العربيــة يف  اللغــة  اســتخدامات معلمــي 
ــان رقــم  ــة لعنــر القــراءة تتمثــالن يف العبارت الثانوي
)10 ، 4( واللتــن تــم ترتيبهــا تنازليــًا حســب موافقــة 
ــًا  ــا أحيان ــن عليه ــن املعلم ــة م ــة الدراس ــراد عين أف

ــايل: كالت
جــاءت العبــارة رقــم )10( وهــي» أقــدم . 1

تغذيــة راجعــة مبــارشة بعــد إنجــاز الطــالب 
نشــاطات القــراءة « باملرتبــة األوىل مــن حيــث 
ــا  ــن عليه ــن املعلم ــة م ــة الدراس ــة عين موافق

ــن 5(. ــط )0	.	 م ــًا بمتوس أحيان
»أشــجع . 2 رقم)4(وهــي  العبــارة  جــاءت 

املعلومــات  مــن  االســتزادة  عــى  طــاليب 
ــرر«  ــارج املق ــب خ ــن كت ــوع م ــول املوض ح
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باملرتبــة الثانيــة مــن حيــث موافقــة أفــراد 
ــًا  ــا أحيان ــن عليه ــن املعلم ــة م ــة الدراس عين

.)5 مــن  بمتوســط)5	.	 
يتضــح مــن خــالل النتائــج املوضحــة أعــاله 
العربيــة يف  اللغــة  أبــرز اســتخدامات معلمــي  أن 
ــم  ــل يف طلبه ــراءة تتمث ــر الق ــة لعن ــة الثانوي املرحل
ــل  ــتخراج الفع ــة، واس ــراءة الصامت ــالب الق ــن الط م
املضــارع واملــايض واألمــر ووضعهــا يف جــداول، 
ــة يف  ــأن معلمــي اللغــة العربي وتفــر هــذه النتيجــة ب
ــة  ــارات اللغ ــز مه ــم تعزي ــوط هب ــة من ــة الثانوي املرحل
ــالب  ــن الط ــون م ــم يطلب ــا جيعله ــم مم ــدى طالهب ل
املضــارع  الفعــل  واســتخراج  الصامتــة  القــراءة 

واملــايض واألمــر ووضعهــا يف جــداول.

ثانيــا / درجــة اســتخدام معلمــي اللغــة العربيــة يف 
املرحلــة الثانويــة لعنــر الكتابــة:

للتعــرف عــى درجــة اســتخدام معلمــي اللغــة 
تــم  الكتابــة  لعنــر  الثانويــة  املرحلــة  يف  العربيــة 
ــطات  ــة واملتوس ــب املئوي ــرارات والنس ــاب التك حس
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 )11( التــايل:

العباراتم
درجة الموافقةالتكرار

 المتوسط
الحسابي

 االنحراف
الرتبةالمعياري  النسبة

%
ً ال أفعلنادراًاحياناًغالباًدائما

10

أجعل الطاب يمرون 
بخبرات علمية عملية 

وأطلب منهم الكتابة 
عنها.

10251852ك

3.600.9781
%

16.741.730.08.33.3

1

أساعد الطاب على 
معلومـــات  اكتساب 
والكتابة  جــــــــديدة 

عنها.

12211962ك

3.581.0302
%

20.035.031.710.03.3

9

أطلــب مــن الطــاب 
ــة األفـــــكار  كتابـــــ
ــدة التي  الجديــــــــــ

ــفوها. اكتش

11221962ك

3.571.0153
%

18.336.731.710.03.3

جدول رقم )11( 
 استجابات أفراد عينة  المعلمين على عبارات محور درجة استخدام المعلمين لعنصر الكتابة مرتبة تنازلياً 
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ــح أن  ــاله يتض ــة أع ــج املوضح ــالل النتائ ــن خ م
ــا  ــون غالب ــن موافق ــن املعلم ــة م ــة الدراس ــراد عين أف

عــى درجــة اســتخدام معلمــي اللغــة العربيــة يف 
ــط )7	.	  ــة بمتوس ــر الكتاب ــة لعن ــة الثانوي املرحل

العباراتم
درجة الموافقةالتكرار

 المتوسط
الحسابي

 االنحراف
الرتبةالمعياري  النسبة

%
ً ال أفعلنادراًاحياناًغالباًدائما

4

أنـــــــــــــــوع فــي 
تكليــــــف الطــاب 
بالنشــاطات الكتابيــة 
لمســــــاعدتهم علــى 
ــق األهــداف  تحقيــــ
التربويــة والتعليميــة 

المطلوبــة.

8261862ك

3.530.9654
%13.343.330.010.03.3

5
الطــــــــاب  أدرب 
 علــى كتابــة األفــكار

بصيغــة واضحــة.

11211972ك
3.531.0335

%18.335.031.711.73.3

3

ــل الطــاب  أجعــــــ
فــي  يتعاونــــــــون 
 الكتابــــــــة حــــول
 موضوعــــــــــــات

محــددة.

9212172ك

3.470.9996
%

15.035.035.011.73.3

2
ــع الطــاب  أشجــــــ
ــة ــم كتاب ــى تنظي  عل

أفكارهــم.

9202182ك
3.431.0157

%15.033.335.013.33.3

8

ــي الطــاب  أعطـــــ
ــة  ــاً للكتاب ــاً كافي وقت
ــات  ــي موضوع فـــ

مختلفــة.

6212382ك

3.350.9548
%

10.035.038.313.33.3

6

ــاب  ــع الط أشجـــــ
التعبيــر  علـــــــــى 
السليـــــم للخواطــر 
ــا. ــكار وكتابته واألف

6202392ك

3.320.9659
%

10.033.338.315.03.3

7

الطــاب  أوجـــــــه 
ــى االســتفادة  علــــــ
ــم  ــن خبراتهــــــــ مـ
ــوعات  فــي موضــــ

الكتابــة.

71724102ك

3.280.99310
%

11.728.340.016.73.3

3.470.864المتوسط العام
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مــن 5.00( وهــو متوســط يقــع يف الفئــة الرابعــة 
مــن فئــات املقيــاس اخلــايس ) مــن 		.	 إىل 0	.	( 
ــى أداة  ــا ع ــار غالب ــر إىل خي ــي تش ــة الت ــي الفئ وه

ــن.  ــن املعلم ــة م الدراس
ومــن خــالل النتائــج املوضحــة أعــاله يتضــح أن 
ــن  ــة م ــة الدراس ــراد عين ــة أف ــاوت يف موافق ــاك تف هن
املعلمــن عــى درجــة اســتخدام معلمــي اللغــة العربية 
يف املرحلــة الثانويــة لعنــر الكتابــة، حيــث تراوحــت 
متوســطات موافقتهــم عــى درجــة اســتخدام معلمــي 
اللغــة العربيــة يف املرحلــة الثانويــة لعنــر الكتابــة مــا 
ــع يف  ــطات تق ــي متوس ــن ) 		.	 إىل 60.	 ( وه ب
الفئتــن الثالثــة والرابعــة مــن فئــات املقيــاس اخلــايس 
واللتــن تشــران إىل )أحيانًا/غالبــا( عى أداة الدراســة 
ممــا يوضــح التفــاوت يف موافقــة أفــراد عينــة الدراســة 
ــة  ــي اللغ ــتخدام معلم ــة اس ــى درج ــن ع ــن املعلم م
ــث  ــة، حي ــر الكتاب ــة لعن ــة الثانوي ــة يف املرحل العربي
ــى  ــا ع ــون غالب ــة موافق ــج أن العين ــن النتائ ــح م يتض
ــة يف  ــة العربي ــي اللغ ــتخدامات معلم ــن اس ــبعة م س
ــل  ــا تتمث ــة، أبرزه ــر الكتاب ــة لعن ــة الثانوي املرحل
ــم  ــي ت ــم )10 ، 1 ، 	 ، 4 ، 5( والت ــارات رق يف العب
ترتيبهــا تنازليــًا حســب موافقــة أفــراد عينــة الدراســة 

ــا كالتــايل: مــن املعلمــن عليهــا غالب
العبــارة رقــم )10( وهي»أجعــل . 1 جــاءت 

ــة  ــة والكتاب ــرات علمي ــرون بخ ــالب يم الط
عنهــا « باملرتبــة األوىل مــن حيــث موافقــة 
ــا  ــن عليه ــن املعلم ــة م ــة الدراس ــراد عين أف

غالبــا بمتوســط )60.	 مــن 5(.
جــاءت العبــارة رقــم )1( وهــي» أســاعد . 2

ــدة  ــات جدي ــاب معلوم ــى اكتس ــالب ع الط
ــث  ــن حي ــة م ــة الثاني ــا « باملرتب ــة عنه والكتاب
ــا  ــن عليه ــن املعلم ــة م ــة الدراس ــة عين موافق

غالبــا بمتوســط )	5.	 مــن 5(.
وهي»أطلــب . 3  )	( رقــم  العبــارة  جــاءت 

ــي  ــدة الت ــكار اجلدي ــة األف ــالب كتاب ــن الط م
حيــث  مــن  الثالثــة  باملرتبــة  اكتشــفوها« 
ــن  ــن املعلم ــة م ــة الدراس ــراد عين ــة أف موافق

عليهــا غالبــا بمتوســط )57.	 مــن 5(.
جــاءت العبــارة رقــم )4(وهــي »أنــوع يف . 4

الكتابيــة  بالنشــاطات  الطــالب  تكليــف 
ــة«  ــداف املطلوب ــق األه ــى حتقي ــاعدهتم ع ملس
ــة  ــة العين ــث موافق ــن حي ــة م ــة الرابع باملرتب

عليهــا غالبــا بمتوســط )	5.	 مــن 5( .
وهــي»أدرب . 5  )5( رقــم  العبــارة  جــاءت 

بصيغــة  األفــكار  كتابــة  عــى  الطــالب 
حيــث  مــن  اخلامســة  باملرتبــة  واضحــة« 
ــن  ــن املعلم ــة م ــة الدراس ــراد عين ــة أف موافق
.)5 مــن   	.5	( بمتوســط  غالبــا  عليهــا 

ــة  ــة الدراس ــراد عين ــج أن أف ــن النتائ ــح م ويتض
مــن املعلمــن موافقــون أحيانــًا عــى ثالثــة مــن 
املرحلــة  العربيــة يف  اللغــة  اســتخدامات معلمــي 
الثانويــة لعنــر الكتابــة أبرزهــا تتمثــل يف العبــارات 
ــًا حســب  ــم ترتيبهــا تنازلي ــي ت رقــم )8 ، 6 ، 7( والت
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ــا  ــن عليه ــن املعلم ــة م ــة الدراس ــراد عين ــة أف موافق
ــايل: ــًا كالت أحيان

جــاءت العبــارة رقــم )8( وهــي» أعطــي . 1
الطــالب وقتــًا كافيــًا للكتابــة يف موضوعــات 
ــة  ــث موافق ــن حي ــة األوىل م ــة« باملرتب خمتلف
ــا  ــن عليه ــن املعلم ــة م ــة الدراس ــراد عين أف

أحيانــًا بمتوســط )5	.	 مــن 5(.
جــاءت العبــارة رقــم )6( وهــي» أشــجع . 2

الطــالب عــى التعبــر الســليم للخواطــر 
واألفــكار وكتابتهــا « باملرتبــة الثانيــة مــن 
ــن  ــن املعلم ــة م ــة الدراس ــة عين ــث موافق حي
بمتوســط )		.	 مــن 5(. أحيانــًا  عليهــا 

ــاله أن  ــة أع ــج املوضح ــالل النتائ ــن خ ــح م يتض
أبــرز اســتخدامات معلمــي اللغــة العربيــة يف املرحلــة 
الثانويــة لعنــر الكتابــة تتمثــل يف جعلهــم الطــالب 
يمــرون بخــرات علميــة عمليــة والطلــب منهــم 

ــي  ــأن معلم ــة ب ــذه النتيج ــر ه ــا، وتف ــة عنه الكتاب
اللغــة العربيــة يف املرحلــة الثانويــة منــوط هبــم تعزيــز 
مهــارات التعبــر العلمــي لــدى طالهبــم ممــا جيعلهــم 
ــة  ــة عملي ــرات علمي ــرون بخ ــالب يم ــون الط جيعل

ــا. ــة عنه ــم الكتاب ــون منه ويطلب

ــة يف  ــة العربي ــي اللغ ــتخدام معلم ــة اس ــا/ درج ثالث
ــتامع: ــة واالس ــر املحادث ــة لعن ــة الثانوي املرحل

ــة  ــي اللغ ــتخدام معلم ــة اس ــى درج ــرف ع للتع
العربيــة يف املرحلــة الثانويــة لعنــر املحادثة واالســتاع 
تــم حســاب التكــرارات والنســب املئوية واملتوســطات 
احلســابية واالنحرافــات املعياريــة والرتب الســتجابات 
أفــراد عينــة الدراســة مــن املعلمــن عــى عبــارات حمور 
ــة  ــة يف املرحل ــة العربي ــي اللغ ــتخدام معلم ــة اس درج
الثانويــة لعنــر املحادثــة واالســتاع، وجــاءت النتائــج 

كــا يوضحهــا اجلــدول )12( التــايل: 

العباراتم
درجة الموافقةالتكرار

 المتوسط
الحسابي

 االنحراف
الرتبةالمعياري  النسبة

%
ً ال أفعلنادراًأحياناًغالباًدائما

1

ــاب  ــف الطـــــــ أكل
ــاط اســتخراج  بنشــــ
الكلمـــــات المؤثــرة 
فـــــــي المــــــــــادة 

ــة. المسموعــ

12211854ك

3.531.1121
%

20.035.030.08.36.7

9

ــاب ــع الط  أُْسِمـــــــ
ــب ــع وأطل  مقاطــــــ
 منهــم نقدهــا ســلباً أو

ــاً. إيجاب

10231854ك

3.501.0812
%

16.738.330.08.36.7

جدول رقم )12) 
استجابات العينة على عبارات محور استخدام المعلمين لعنصر المحادثة واالستماع مرتبة تنازلياً 
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العباراتم
درجة الموافقةالتكرار

 المتوسط
الحسابي

 االنحراف
الرتبةالمعياري  النسبة

%
ً ال أفعلنادراًأحياناًغالباًدائما

5

أنـــوع فــي طريــق 
ــح  ــس ألمن التدريـــــ
الطلـــــــاب فرصــة 
التحــاور فيمــا بينهــم.

9241854ك

3.481.0663
%

15.040.030.08.36.7

12
ــاب ــع الط  أشجــــــ
ــام ــث أم ــى الحدي  عل

الجميــع بطاقــة.

13171974ك
3.471.1574

%21.728.331.711.76.7

8

ــد الطــاب  أساعــــــ
علــــــى اكتشـــــــاف 
جــودة األســلوب مــن 

ــماع. خــال الس

13172055ك

3.471.1715
%21.728.333.38.38.3

6
 أحفــز الطــاب علــى
 التفاعــل مــع األقران

والتواصــل معهــم.

12181875ك
3.421.1836

%20.030.030.011.78.3

4

الطــــــاب  أمنــــح 
فرصــة إبــداء الــرأي 
حــــول مــا ســمعوه 

نصــوص. مــن 

13152075ك

3.401.1967
%21.725.033.311.78.3

10

الطــاب  أشجــــــع 
علــى التحــاور فيمــا 
حلقــات  فــي  بينهــم 
المصغــرة. النقــاش 

12181776ك

3.381.2238
%20.030.028.311.710.0

11

 أطلــب مــن الطــاب
 إبــداء رأيهــم حــول
القضـــــــايا  بعــض 
 التربويــة ورفضهــا
مـــــع قـبولهـــــا   أو 
 التعليــل للرفــض أو

القبــول.

10201785ك

3.371.1649
%16.733.328.313.38.3

3
أخبـــــــر الطــــــاب 
ــات  بتعليمــــــــــــــــ
ــدرس. وإرشــادات ال

12161976ك
3.351.21910

%20.026.731.711.710.0
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مــن خــالل النتائــج املوضحــة أعــاله يتضــح 
أن أفــراد عينــة الدراســة مــن املعلمــن موافقــون 
أحيانــًا عــى درجــة اســتخدام معلمــي اللغــة العربيــة 
الثانويــة لعنــر املحادثــة واالســتاع  يف املرحلــة 
ــع  ــط يق ــو متوس ــن 5.00(، وه ــط )		.	 م بمتوس
ــن  ــايس ) م ــاس اخل ــات املقي ــن فئ ــة م ــة الثالث يف الفئ
ــار  ــر إىل خي ــي تش ــة الت ــي الفئ 	6.	 إىل 0	.	(، وه

ــن.  ــن املعلم ــة م ــى أداة الدراس ــًا ع أحيان
ومــن خــالل النتائــج املوضحــة أعــاله يتضــح أن 
ــن  ــة م ــة الدراس ــراد عين ــة أف ــاوت يف موافق ــاك تف هن
املعلمــن عــى درجــة اســتخدام معلمــي اللغــة العربية 
يف املرحلــة الثانويــة لعنــر املحادثــة واالســتاع، 
ــة  ــى درج ــم ع ــطات موافقته ــت متوس ــث تراوح حي
اســتخدام معلمــي اللغــة العربيــة يف املرحلــة الثانويــة 

لعنــر املحادثــة واالســتاع مــا بــن ) 		.	 إىل 
ــة  ــن الثاني ــع يف الفئت ــطات تق ــي متوس 	5.	 (، وه
و الرابعــة مــن فئــات املقيــاس اخلــايس واللتــن 
ــا  ــة، مم ــى أداة الدراس ــا( ع ــادرًا / غالب ــران إىل )ن تش
ــة  ــة الدراس ــراد عين ــة أف ــاوت يف موافق ــح التف يوض
معلمــي  اســتخدام  درجــة  عــى  املعلمــن  مــن 
ــة  ــر املحادث ــة لعن ــة الثانوي ــة يف املرحل ــة العربي اللغ
واالســتاع، حيــث يتضــح مــن النتائــج أن أفــراد عينــة 
ــتة  ــى س ــا ع ــون غالب ــن موافق ــن املعلم ــة م الدراس
ــة  ــة يف املرحل مــن اســتخدامات معلمــي اللغــة العربي
الثانويــة لعنــر املحادثــة واالســتاع، أبرزهــا تتمثــل 
ــم  ــي ت ــم )1 ، 	 ، 5 ، 12 ، 8(، والت ــارات رق يف العب
ترتيبهــا تنازليــًا حســب موافقــة أفــراد عينــة الدراســة 

ــايل: ــا كالت ــا غالب ــن عليه ــن املعلم م

العباراتم
درجة الموافقةالتكرار

 المتوسط
الحسابي

 االنحراف
الرتبةالمعياري  النسبة

%
ً ال أفعلنادراًأحياناًغالباًدائما

2

أنمــي فــي الطــاب 
التمييــز  مهــــــــارة 
مــن خــال نبــرات 
المســموع  الصــوت 
ــؤال،   ــن الســـــــــ بي
والتعجــب، واألمــر 

وغيرهــا.

11171976ك

3.331.20311
%18.328.331.711.710.0

7

لتنظيـــم  أسعــــــــى 
 لقــاءات حواريــة مــع
ــاهير  بعض المشــــــ
المجتمــــــــــع  فــي 
ليحاورهــم الطــاب.

15101034ك

1.821.09712
%1.78.316.716.756.7

3.290.901المتوسط العام
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جــاءت العبــارة رقــم )1( وهــي» أكلــف . 1
الطــالب بنشــاط اســتخراج الكلــات املؤثــرة 
يف املــادة املســموعة« باملرتبــة األوىل مــن حيــث 
موافقــة العينــة عليهــا غالبــا بمتوســط )	5.	 

مــن 5(.
جــاءت العبــارة رقــم )	( وهــي» ُأْســِمع . 2

الطــالب مقاطــع وأطلــب منهــم نقدهــا ســلبًا 
أو إجيابــًا « باملرتبــة الثانيــة مــن حيــث موافقــة 
ــا  ــن عليه ــن املعلم ــة م ــة الدراس ــراد عين أف

ــن 5( . ــط )50.	 م ــا بمتوس غالب
ــوع يف . 3 ــي» أن ــم )5( وه ــارة رق ــاءت العب ج

طريــق التدريــس ألمنــح الطــالب فرصــة 
ــن  ــة م ــة الثالث ــم « باملرتب ــا بينه ــاور في التح
حيــث موافقــة العينــة عليهــا غالبــا بمتوســط 

)		.	 مــن 5(.
ــجع . 4 ــي» أش ــم )12( وه ــارة رق ــاءت العب ج

اجلميــع  أمــام  احلديــث  عــى  الطــالب 
بطالقــة« باملرتبــة الرابعــة مــن حيــث موافقــة 
ــا  ــن عليه ــن املعلم ــة م ــة الدراس ــراد عين أف

غالبــا بمتوســط )7	.	 مــن 5(. 
وهي»أســاعد . 5  )8( رقــم  العبــارة  جــاءت 

ــلوب  ــودة األس ــاف ج ــى اكتش ــالب ع الط
ــن  ــة م ــة اخلامس ــاع «باملرتب ــالل الس ــن خ م
حيــث موافقــة العينــة عليهــا غالبــا بمتوســط 

)7	.	 مــن 5(.
ــة  ــة الدراس ــراد عين ــج أن أف ــن النتائ ــح م       يتض

مــن املعلمــن موافقــون أحيانــًا عــى مخســة مــن 
املرحلــة  العربيــة يف  اللغــة  اســتخدامات معلمــي 
تتمثــل يف  املحادثــة واالســتاع،  لعنــر  الثانويــة 
ــم  ــي ت ــم )4 ، 10 ، 11 ، 3 ، 2(، والت ــارات رق العب
ترتيبهــا تنازليــًا حســب موافقــة أفــراد عينــة الدراســة 

ــايل: ــًا كالت ــا أحيان ــن عليه ــن املعلم م
ــح الطــالب . 1 ــارة رقــم )4( وهــي» أمن جــاءت العب

فرصــة إبــداء الــرأي حــول مــا ســمعوه مــن 
موافقــة  مــن حيــث  األوىل  باملرتبــة  نصــوص« 
العينــة عليهــا أحيانــاً بمتوســط )0	.	 مــن 5(.

جــاءت العبــارة رقــم )10( وهي»أشــجع الطــالب . 2
عــى التحــاور فيــا بينهــم يف حلقــات النقــاش 
املصغــرة« باملرتبــة الثانيــة مــن حيــث موافقــة 
ــًا  أفــراد عينــة الدراســة مــن املعلمــن عليهــا أحيان

بمتوســط )		.	 مــن 5( .
جـــاءت العبـــارة رقـــم )11( وهـــي »أطلـــب مـــن . 3

ـــا  ـــض القضاي ـــول بع ـــم ح ـــداء رأهي ـــالب إب الط
ــل  ــع التعليـ ــا مـ ــا أو قبوهلـ ــة ورفضهـ الرتبويـ
للرفـــض أو القبـــول« باملرتبـــة الثالثـــة مـــن حيـــث 
موافقـــة أفـــراد عينـــة الدراســـة مـــن املعلمـــن 

عليهـــا أحيانـــًا بمتوســـط )7	.	 مـــن 5(.
جـــاءت العبـــارة رقـــم )3( وهـــي» أخـــر . 4

الطـــالب بتعليـــات وإرشـــادات الـــدرس« 
ــراد  ــة أفـ ــث موافقـ ــن حيـ ــة مـ ــة الرابعـ باملرتبـ
عينـــة الدراســـة مـــن املعلمـــن عليهـــا أحيانـــًا 

بمتوســـط )5	.	 مـــن 5(. 
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موافقــون  العينــة  أن  النتائــج  مــن  ويتضــح 
ــي  ــتخدامات معلم ــن اس ــدة م ــى واح ــادرًا ع ن
لعنــر  الثانويــة  املرحلــة  يف  العربيــة  اللغــة 
املحادثــة واالســتاع،  تتمثــل يف العبــارة رقــم 
ــع  ــة م ــاءات حواري ــم لق ــعى لتنظي )7( وهي»أس
بعــض املشــاهر يف املجتمــع ليحاورهــم الطــالب« 

.)5 مــن   	.		( بمتوســط 
ــاله أن  ــة أع ــج املوضح ــالل النتائ ــن خ ــح م يتض
ــر  ــة لعن ــة العربي ــي اللغ ــتخدامات معلم ــرز اس أب
املحادثــة واالســتاع، تتمثــل يف تكليفهــم طالهبــم 
املــادة  يف  املؤثــرة  الكلــات  اســتخراج  بنشــاط 
ــأن معلمــي اللغــة  املســموعة وتفــر هــذه النتيجــة ب
ــة  ــارات املحادث ــز مه ــى تعزي ــون ع ــة حيرص العربي

لــدى طالهبــم، ممــا جيعلهــم يكلفــون طالهبــم بنشــاط 
ــموعة. ــادة املس ــرة يف امل ــات املؤث ــتخراج الكل اس

رابعــا / درجــة اســتخدام معلمــي اللغــة العربيــة يف 
املرحلــة الثانويــة لعنــر التفكــري والتأمل:

ــة  ــي اللغ ــتخدام معلم ــة اس ــى درج ــرف ع للتع
التفكــر  لعنــر  الثانويــة  املرحلــة  يف  العربيــة 
ــة  ــب املئوي ــرارات والنس ــاب التك ــم حس ــل، ت والتأم
املعياريــة  واالنحرافــات  احلســابية  واملتوســطات 
ــن  ــة م ــة الدراس ــراد عين ــتجابات أف ــب، الس والرت
املعلمــن عــى عبــارات حمــور درجــة اســتخدام 
ــر  ــة لعن ــة الثانوي ــة يف املرحل ــة العربي ــي اللغ معلم
ــا  ــا يوضحه ــج ك ــاءت النتائ ــل، وج ــر والتأم التفك

.)13( اجلــدول 

العباراتم
درجة الموافقةالتكرار

 المتوسط
الحسابي

 االنحراف
الرتبةالمعياري  النسبة

%
ً  النادراًأحياناًغالباًدائما

أفعل

ــى 1 ــاب عل ــد الط أساعــــــ
التنبــؤ باألفــكار المســتقبلية.

11192361ك
3.550.9641

%18.331.738.310.01.7

2

للطــاب  أوجـــــــه أســئلة 
النــص  تأثيــر  مــدى  عــن 
المقرــــــوء حــول قضيــة 

تفكيرهــم. معينــة علــــى 

11202081ك

3.530.9992
%18.333.333.313.31.7

9

علــى الطــاب   أساعــــــد 
 اكتســــــــاب مهـــارة حــل
 المشــكات ليســتخدمها فــي

 حياتــه.

12162381ك

3.501.0173
%20.026.738.313.31.7

10

الطــاب مــــن   أطلـــــــب 
 تكويــن صــورة ذهنيــة عــن
ــة ــب الفكري ــات الكات  توجه
مــن خــال النــص المقروء.

11172282ك

3.451.0484
%18.328.336.713.33.3

جدول رقم )13)
 استجابات أفراد عينة الدراسة من المعلمين على عبارات محور درجة استخدام معلمي العربية في الثانوية 

لعنصر التفكير والتأمل 
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ــح أن  ــاله يتض ــة أع ــج املوضح ــالل النتائ ــن خ م
ــا  ــون غالب ــن موافق ــن املعلم ــة م ــة الدراس ــراد عين أف
عــى درجــة اســتخدام معلمــي اللغــة العربيــة يف 
املرحلــة الثانويــة لعنــر التفكــر والتأمــل بمتوســط 
)		.	 مــن 5.00(، وهــو متوســط يقــع يف الفئــة 
الرابعــة مــن فئــات املقيــاس اخلــايس ) مــن 		.	 إىل 
0	.	(، وهــي الفئــة التــي تشــر إىل خيــار غالبــا عــى 

ــن.  ــن املعلم ــة م أداة الدراس

ومــن خــالل النتائــج املوضحــة أعــاله يتضــح أن 
ــن  ــة م ــة الدراس ــراد عين ــة أف ــاوت يف موافق ــاك تف هن
املعلمــن عــى درجــة اســتخدام معلمــي اللغــة العربية 
والتأمــل،  التفكــر  لعنــر  الثانويــة  املرحلــة  يف 
ــة  ــى درج ــم ع ــطات موافقته ــت متوس ــث تراوح حي
اســتخدام معلمــي اللغــة العربيــة يف املرحلــة الثانويــة 
لعنــر التفكــر والتأمــل مــا بــن ) 		.	 إىل 55.	(، 
وهــي متوســطات تقــع يف الفئتــن الثالثــة والرابعــة مــن 

العباراتم
درجة الموافقةالتكرار

 المتوسط
الحسابي

 االنحراف
الرتبةالمعياري  النسبة

%
ً  النادراًأحياناًغالباًدائما

أفعل

4
علــى الطــاب   أســاعد 
ــى ــم عل ــات لتحفيزه  النقاش

لتفكيــر. ا

101919111ك
3.431.0315

%16.731.731.718.31.7

8

علــى الطــاب   أشــجع 
التــي األفــكار   اكتشــاف 
 يبثهــا الكاتــب فــي النــص

لمقــروء. ا

9182472ك

3.420.9966
%15.030.040.011.73.3

3

أساعـــــــد الطــاب علــى 
التفاعـــــل مــع النشــاطات 
مهــارات  تنمـــــــي  التــي 

. التفكيــر 

101623101ك

3.401.0127
%16.726.738.316.71.7

5

ــارة  ــي الطــاب مه أنمــي ف
اآلراء  بيـــــن  التمييــــــــز 
ــق  ــة والحقائـ الشخصيــــــــ

الثابتــة .

8172492ك

3.331.0038
%13.328.340.015.03.3

7

ــى  ــاب عل ــد الط أساعــــــ
التفكيــر التأملــي مــن خــال 
ــوارات والمناقشــات  الحـــــ
ــن الطــاب فــي الفصــل. بي

91720122ك

3.321.0669
%15.028.333.320.03.3

6
ــط ــاب رب ــن الط ــب م  أطل
 األفــكار ببعضهــــــــــــا في

ــروء. ــرات النــص المق فق

101421132ك
3.281.09110

%16.723.335.021.73.3

3.420.858المتوسط العام
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ــًا/ ــن تشــران إىل )أحيان ــاس اخلــايس واللت ــات املقي فئ
غالبــا( عــى أداة الدراســة، ممــا يوضــح التفــاوت يف 
موافقــة أفــراد عينــة الدراســة مــن املعلمــن عــى درجــة 
ــة  ــة الثانوي ــة يف املرحل ــة العربي ــي اللغ ــتخدام معلم اس
ــج  ــن النتائ ــح م ــث يتض ــل. حي ــر والتأم ــر التفك لعن
ــا  ــون غالب ــن موافق ــن املعلم ــة م ــة الدراس ــراد عين أن أف
ــة يف  ــة العربي ــي اللغ ــتخدامات معلم ــن اس ــتة م ــى س ع
املرحلــة الثانويــة لعنــر التفكــر والتأمــل، أبرزهــا 
ــي  ــم )1 ،2 ، 	 ، 10 ، 4( والت ــارات رق ــل يف العب تتمث
تــم ترتيبهــا تنازليــًا حســب موافقــة أفــراد عينــة الدراســة 

ــايل: ــا كالت ــا غالب ــن عليه ــن املعلم م
وهي»أســاعد . 1  )1( رقــم  العبــارة  جــاءت 

الطــالب عــى التنبــؤ باألفــكار املســتقبلية « 
ــة  ــراد عين ــة أف ــث موافق ــن حي ــة األوىل م باملرتب
ــط  ــا بمتوس ــا غالب ــن عليه ــن املعلم ــة م الدراس

.)5 مــن   	.55(
جــاءت العبــارة رقــم )2( وهــي» أوجــه أســئلة . 2

للطــالب عــن مــدى تأثــر النــص املقــروء حــول 
ــة  ــة الثاني ــم« باملرتب ــى تفكره ــة ع ــة معين قضي
ــن  ــة م ــة الدراس ــراد عين ــة أف ــث موافق ــن حي م
ــن  ــط )	5.	 م ــا بمتوس ــا غالب ــن عليه املعلم

.)5
وهي»أســاعد . 3  )	( رقــم  العبــارة  جــاءت 

الطــالب عــى اكتســاب مهــارة حــل املشــكالت 
ليســتخدمها يف حياتــه« باملرتبــة الثالثــة مــن 
ــط  ــا بمتوس ــا غالب ــة عليه ــة العين ــث موافق حي

.)5 مــن   	.50(
ــن . 4 ــب م ــم )10( وهي»أطل ــارة رق ــاءت العب ج

ــات  ــن توجه ــة ع ــورة ذهني ــن ص ــالب تكوي الط
ــروء«  ــص املق ــالل الن ــن خ ــة م ــب الفكري الكات
ــة  ــراد عين ــة أف ــث موافق ــن حي ــة م ــة الرابع باملرتب
ــط  ــا بمتوس ــا غالب ــن عليه ــن املعلم ــة م الدراس

)5	.	 مــن 5(. 
وهي»أســـاعد . 5  )4( رقـــم  العبـــارة  جـــاءت 

ــى  ــم عـ ــات لتحفيزهـ ــى النقاشـ ــالب عـ الطـ
ـــة  ـــث موافق ـــن حي ـــة م ـــة اخلامس ـــر« باملرتب التفك
ــا  ــن عليهـ ــن املعلمـ ــة مـ ــة الدراسـ ــراد عينـ أفـ

غالبـــا بمتوســـط )		.	 مـــن 5(.
     ويتضــح مــن النتائــج أن أفــراد عينــة الدراســة مــن 
ــًا عــى أربعــة مــن اســتخدامات  املعلمــن موافقــون أحيان
معلمــي اللغــة العربيــة يف املرحلــة الثانويــة لعنــر التفكــر 
والتأمــل تتمثــل يف العبــارات رقــم )3 ، 5 ، 7 ، 6( والتــي 
تــم ترتيبهــا تنازليــًا حســب موافقــة أفــراد عينــة الدراســة 

مــن املعلمــن عليهــا أحيانــًا كالتــايل:
وهي»أســـاعد . 1  )3( رقـــم  العبـــارة  جـــاءت 

ـــي  ـــاطات الت ـــع النش ـــل م ـــى التفاع ـــالب ع الط
تنمـــي مهـــارات التفكـــر« باملرتبـــة األوىل مـــن 
ـــط  ـــًا بمتوس ـــا احيان ـــة عليه ـــة العين ـــث موافق حي

)0	.	 مـــن 5( .
جــاءت العبــارة رقــم )5( وهي»أنمــي يف الطالب . 2

ــق  ــخصية واحلقائ ــن اآلراء الش ــز ب ــارة التميي مه
الثابتــة« باملرتبــة الثانيــة مــن حيــث موافقــة العينــة 
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عليهــا احيانــًا بمتوســط )		.	 مــن 5( .
جـــاءت العبـــارة رقـــم )7( وهـــي »أســـاعد . 3

الطـــالب عـــى التفكـــر التأمـــي مـــن خـــالل 
يف  الطـــالب  بـــن  واملناقشـــات  احلـــوارات 
الفصـــل« باملرتبـــة الثالثـــة مـــن حيـــث موافقـــة 
ــا  ــن عليهـ ــن املعلمـ ــة مـ ــة الدراسـ ــراد عينـ أفـ

احيانـــًا بمتوســـط )		.	 مـــن 5(.
ــاله  ــة أع ــج املوضح ــالل النتائ ــن خ ــح م      يتض
أن أبــرز اســتخدامات معلمــي اللغــة العربيــة يف 
ــل  ــل تتمث ــر والتأم ــر التفك ــة لعن ــة الثانوي املرحل
باألفــكار  التنبــؤ  عــى  الطــالب  مســاعدهتم  يف 
املســتقبلية، وتفــر هــذه النتيجــة بــأن معلمــي 
ــى  ــون ع ــة حيرص ــة الثانوي ــة يف املرحل ــة العربي اللغ
تعزيــز مهــارات التفكــر لــدى طالهبــم، ممــا جيعلهــم 
يســاعدون الطــالب عــى التنبؤ باألفــكار املســتقبلية.
ويــرى الباحــث أن هــذه النتائــج تتوافــق مــع مــا 
توصلــت إليه نتائــج دراســة احلــريب )2017م( حيث 

ــون  ــات يارس ــي الرياضي ــة  أن معلم ــت الدراس أثبت
التعلــم النشــط داخــل الفصــل بدرجــة متوســطة.

ــتخدام  ــة اس ــا درج ــاين: م ــي الث ــؤال الفرع الس
ــارص  ــة لعن ــة الثانوي ــة يف املرحل ــة العربي ــي اللغ معلم

ــامت  ؟ ــر املعل ــة نظ ــن وجه ــط م ــم النش التعل
أوال / درجــة اســتخدام معلــامت اللغــة العربيــة يف 

املرحلــة الثانويــة لعنر القــراءة:
معلــات  اســتخدام  درجــة  عــى  للتعــرف 
لعنــر  الثانويــة  املرحلــة  يف  العربيــة  اللغــة 
القــراءة تــم حســاب التكــرارات والنســب املئويــة 
واملتوســطات احلســابية واالنحرافــات املعياريــة 
ــة  ــة الدراس ــردات عين ــتجابات مف ــب الس والرت
مــن املعلــات عــى عبــارات حمــور درجة اســتخدام 
معلــات اللغــة العربيــة يف املرحلــة الثانويــة لعنــر 
ــج كــا يوضحهــا اجلــدول  القــراءة وجــاءت النتائ

.)14(

العباراتم
درجة الموافقةالتكرار

 المتوسط
الحسابي

 االنحراف
الرتبةالمعياري  النسبة

%
ً ال أفعلنادراًأحياناًغالباًدائما

5
أحـــــث الطالبــــــــات 
علــى ممارســة القــراءة 

ــدة. الناق

101819112ك
3.381.0751

%16.730.031.718.33.3

9

ــات  ــاعد الطالب أســــــــ
ــن  ــراءة لتكوي ــى الق عل
ــارات  ــارف والمه المع

ــن. لديه

101720112ك

3.371.0732
%16.728.333.318.33.3

جدول رقم )14) 
استجابات مفردات عينة الدراسة من المعلمات على عبارات محور درجة استخدام المعلمات عنصر القراءة  

مرتبة تنازلياً حسب متوسطات الموافقة
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العباراتم
درجة الموافقةالتكرار

 المتوسط
الحسابي

 االنحراف
الرتبةالمعياري  النسبة

%
ً ال أفعلنادراًأحياناًغالباًدائما

1

ــات  ــع الطالبـــــ أشجـــ
علــى تحقيــق األهــداف 
األنشــطة  خــال  مــن 

القرائيــة.

81919122ك

3.321.0493
%13.331.731.720.03.3

15

أطلــب مــن الطالبـــــات 
الصامتــة  القــــــــراءة 
ــل  ــراج الفع واستخــــــ
المضــارع والماضــي 
واألمــر ووضعهــا فــي 

ــداول. ج

101518152ك

3.271.1184
%16.725.030.025.03.3

7

أطلــب مــن الطالبــات 
ــض  ــدام بع استخـــــــــ
تكويــن  فــي  الكلمــات 

جمــل مفيــدة.

81719142ك

3.251.0685
%13.328.331.723.33.3

6

بتلخيــص  أقـــــــــــوم 
ــي  ــة ف ــرات القرائي الفق
فهــم  ليســهل  النــص 
الطالبـــــــــات لألفــكار 

القــراءة. أثنــاء 

81619143ك

3.201.1026
%13.326.731.723.35.0

8

ــى  ــات عل ــز الطالب أحف
ــراءة بالمســابقات  القــــ
التنافســية بينهــن داخــل 

الفصــل.

81815163ك

3.201.1327
%13.330.025.026.75.0

10

راجعــة تغذيــة   أقدـــم 
إنجــاز بعــد   مباشــرة 
نشــاطات  الطالبـــــات 

القــراءة.

61820133ك

3.181.0498
%10.030.033.321.75.0

3
التقييــم  طــرق  أنفــذ 
التــي تناســب كل نشــاط 
مــن نشــاطات القــراءة.

71421162ك
3.131.0499

%11.723.335.026.73.3

14

ــد  ــراءة وأتعم ــوم بالق أق
ــي بعــض  الخطــأ فــــــ
ــن  ــب م ــات وأطل الكلم
ــح  ــات التصحي الطالبـــ

ــأ. ــر للخط المباش

71518173ك

3.101.10010
%11.725.030.028.35.0

11
أطلــب مــن الطالبــات 
تلخيـــــــص المعلومات 

ــا. ــي يقرأنه الت

51720144ك
3.081.06211

%8.328.333.323.36.7



حممد بن سعد بن عبد العزيز الشريف: درجة استخدام معلمي ومعلمات اللغة العربية يف املرحلة الثانوية لعناصر التعلم النشط   233-179

213

ـــح أن  ـــاله يتض ـــة أع ـــج املوضح ـــالل النتائ ـــن خ م
ـــات  ـــات موافق ـــن املعل ـــة م ـــة الدراس ـــردات عين مف
ــة  ــات اللغـ ــتخدام معلـ ــة اسـ ــى درجـ ــًا عـ أحيانـ
العربيـــة يف املرحلـــة الثانويـــة لعنـــر القـــراءة  
ـــع  ـــط يق ـــو متوس ـــن 5.00(، وه ـــط )7	.	 م بمتوس
ـــن  ـــايس ) م ـــاس اخل ـــات املقي ـــن فئ ـــة م ـــة الثالث يف الفئ
ـــار  ـــر إىل خي ـــي تش ـــة الت ـــي الفئ 	6.	 إىل 0	.	( وه

أحيانـــًا عـــى أداة الدراســـة مـــن املعلـــات. 
     ومـــن خـــالل النتائـــج املوضحـــة أعـــاله 
ـــة  ـــردات عين ـــة مف ـــس يف موافق ـــاك جتان ـــح أن هن يتض
ــتخدام  ــة اسـ ــى درجـ ــات عـ ــن املعلـ ــة مـ الدراسـ
ـــر  ـــة لعن ـــة الثانوي ـــة يف املرحل ـــة العربي ـــات اللغ معل
القـــراءة،  حيـــث تراوحـــت متوســـطات موافقتهـــن 

عـــى درجـــة اســـتخدام معلـــات اللغـــة العربيـــة يف 
ـــن ) 7	.	  ـــا ب ـــراءة م ـــر الق ـــة لعن ـــة الثانوي املرحل
ـــة  ـــة الثالث ـــع يف الفئ ـــطات تق ـــي متوس إىل 		.	 (، وه
مـــن فئـــات املقيـــاس اخلـــايس، والتـــي تشـــر إىل 
ـــس  ـــح التجان ـــا يوض ـــة، مم ـــى أداة الدراس ـــًا( ع )أحيان
ـــات  ـــن املعل ـــة م ـــة الدراس ـــردات عين ـــة مف يف موافق
عـــى درجـــة اســـتخدام معلـــات اللغـــة العربيـــة يف 
املرحلـــة الثانويـــة لعنـــر القـــراءة، حيـــث يتضـــح 
ــن  ــة مـ ــة الدراسـ ــردات عينـ ــج أن مفـ ــن النتائـ مـ
ــرة  ــة عـ ــى مخسـ ــًا عـ ــات أحيانـ ــات موافقـ املعلـ
مـــن اســـتخدامات  معلـــات اللغـــة العربيـــة يف 
املرحلـــة الثانويـــة لعنـــر القـــراءة أبرزهـــا تتمثـــل 
يف العبـــارات رقـــم )5 ،	 ، 1 ، 5	 ، 7( والتـــي تـــم 

العباراتم
درجة الموافقةالتكرار

 المتوسط
الحسابي

 االنحراف
الرتبةالمعياري  النسبة

%
ً ال أفعلنادراًأحياناًغالباًدائما

4

أشــجع طابــــــي علــى 
ــن  ــتزادة مــ االســـــــــ
ــات حــول  المعلومـــــــ
ــب  ــن كت ــوع م الموض

ــرر. ــارج المق خ

51718173ك

3.071.05612
%8.328.330.028.35.0

2
أوازن فـــــــي اختيــار 
القرائيــة  النشـــــاطات 

المختلفــة.

51522144ك
3.051.04813

%8.325.036.723.36.7

13

أجعــــــــــــل الطالبــات 
خــال  مــن  يتنافســن 
ــات  ــام بنشــاط الكلم القي
ــا وأضدادها. ومرادفاته

61418175ك

2.981.12714
%10.023.330.028.38.3

12
أشــجع الطالبــات علــى 
نشــاط تحديــد كل فقــرة 

يقرأنهــا.

51517194ك
2.971.08915

%8.325.028.331.76.7

3.170.926المتوسط العام
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ترتيبهـــا تنازليـــًا حســـب موافقـــة مفـــردات عينـــة 
الدراســـة مـــن املعلـــات عليهـــا أحيانـــًا كالتـــايل:

جـــاءت العبـــارة رقـــم )5( وهي»أحـــث . 1
الطالبـــات عـــى ممارســـة القـــراءة الناقـــدة « 
ـــردات  ـــة مف ـــث موافق ـــن حي ـــة األوىل م باملرتب
ـــًا  ـــا أحيان ـــات عليه ـــن املعل ـــة م ـــة الدراس عين

بمتوســـط )		.	 مـــن 5(.
ــاعد . 2 ــم )	( وهي»أسـ ــارة رقـ ــاءت العبـ جـ

الطالبـــات عـــى القـــراءة لتكويـــن املعـــارف 
ــن  ــة مـ ــة الثانيـ ــن« باملرتبـ ــارات لدهيـ واملهـ
ـــة الدراســـة مـــن  ـــردات عين ـــة مف ـــث موافق حي
املعلـــات عليهـــا أحيانـــًا بمتوســـط )7	.	 

مـــن 5(.
ــجع . 3 ــم )1( وهي»أشـ ــارة رقـ ــاءت العبـ جـ

الطالبـــات عـــى حتقيـــق األهـــداف مـــن 
خـــالل األنشـــطة القرائيـــة« باملرتبـــة الثالثـــة 
عينـــة  مفـــردات  موافقـــة  حيـــث  مـــن 
الدراســـة مـــن املعلـــات عليهـــا أحيانـــًا 

مـــن 5(. بمتوســـط )		.	 
)5	(وهـــي . 4 رقـــم  العبـــارة  جـــاءت 

»أطلـــب مـــن الطالبـــات القـــراءة الصامتـــة 
واســـتخراج الفعـــل املضـــارع واملـــايض 
واألمـــر ووضعهـــا يف جـــداول« باملرتبـــة 
ـــة  ـــردات عين ـــة مف ـــث موافق ـــن حي ـــة م الرابع
الدراســـة مـــن املعلـــات عليهـــا أحيانـــًا 

بمتوســـط )7	.	 مـــن 5(.

ــب . 5 ــم )7( وهي»أطلـ ــارة رقـ ــاءت العبـ جـ
ـــات  ـــض الكل ـــتخدام بع ـــات اس ـــن الطالب م
يف تكويـــن مجـــل مفيـــدة« باملرتبـــة اخلامســـة 
ـــًا  ـــا أحيان ـــات عليه ـــة املعل ـــث موافق ـــن حي م

بمتوســـط )5	.	 مـــن 5(.
يتضـــح مـــن خـــالل النتائـــج املوضحـــة أعـــاله 
أن أبـــرز اســـتخدامات معلـــات اللغـــة العربيـــة يف 
ـــن  ـــل يف حثه ـــراءة تتمث ـــر الق ـــة لعن ـــة الثانوي املرحل
الطالبـــات عـــى ممارســـة القـــراءة الناقـــدة، وتفـــر 
ـــة  ـــة العربي ـــات اللغــــ ـــأن معل ـــة ب ـــذه النتيج هـــــ
يف املرحلـــــــــة الثانويـــة منـــوط هبـــــــن تعزيـــز 
مهـــــــــارات النقـــــــد لـــدى طالباهتـــن ممـــا جيعلهـــن 
ــراءة  ــة القـ ــى ممارســــــ ــات عـ ــن الطالبــــــ حيثـ

الناقـــدة .

ـــة  ـــة العربي ـــامت اللغ ـــتخدام معل ـــة اس ـــا / درج ثاني
ـــة: ـــر الكتاب ـــة لعن ـــة الثانوي يف املرحل

ـــة  ـــات اللغ ـــتخدام معل ـــة اس ـــى درج ـــرف ع للتع
العربيـــة يف املرحلـــة الثانويـــة لعنـــر الكتابـــة تـــم 
ـــطات  ـــة واملتوس ـــب املئوي ـــرارات والنس ـــاب التك حس
والرتـــب  املعياريـــة  واالنحرافـــات  احلســـابية 
مـــن  الدراســـة  عينـــة  مفـــردات  الســـتجابات 
املعلـــات عـــى عبـــارات حمـــور درجـــة اســـتخدام 
ـــر  ـــة لعن ـــة الثانوي ـــة يف املرحل ـــة العربي ـــات اللغ معل
ـــدول  ـــا اجل ـــا يوضحه ـــج ك ـــاءت النتائ ـــة. وج الكتاب

.)	5(
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العباراتم
 المتوسطدرجة الموافقةالتكرار

الحسابي
 االنحراف
الرتبةالمعياري

ال أفعلنادراًأحياناًغالباًدائماًالنسبة %

10

الطالبــات يمــررن  أجعــل 
ــة  ــة عملي ــرات علمي بخبــــ
وأطلـــــــب منهــن الكتابــة 

عنهــا.

111819102ك

3.431.0791
%18.330.031.716.73.3

8
كافياً  وقتاً  الطالبات  أعطي 
للكتابـــــــة في موضوعات 

مختلفة.

101819112ك
3.381.0752

%16.730.031.718.33.3

3
في  يتعاونَّ  الطالبات  أجعل 
الكتابة حــــول موضوعات 

محددة.

91722111ك
3.371.0083

%15.028.336.718.31.7

4

أنــــــــوع فـــــــي تكليــف 
الطالبـــــــــات بالنشــاطات 
ــى  ــة لمســاعدتهن عل الكتابي
تحقيــــق األهــداف التربويــة 

ــة. ــة المطلوب والتعليميــ

91919112ك

3.371.0574
%15.031.731.718.33.3

الطالبات على تنظيم 2 أشجع 
كتابة أفكارهن.

91721121ك
3.351.0225

%15.028.335.020.01.7

9
أطلـــــــــب من الطالبــــات 
كتابة األفكار الجـــديدة التي 

اكتشفنها.

91820103ك
3.331.0846

%15.030.033.316.75.0

1
أســــــــاعد الطالبــات علــى 
ــدة  ــات جدي ــاب معلوم اكتس

ــا. ــة عنه والكتاب

81919122ك
3.321.0497

%13.331.731.720.03.3

6
أشجــــــــع الطالبات علـــى 
التعبيــــر السليـــم للخواطر 

واألفكار وكتابتــــها.

91621122ك
3.301.0628

%15.026.735.020.03.3

7
أوجـــــــــــه الطالبات على 
االستفادة من خبراتهـــن في 

موضوعات الكتابة.

91720113ك
3.301.0949

%15.028.333.318.35.0

5
ــى  ــات عل أدرب الطالبـــــــ
كتابــة األفكار بصيغــــــــــة 

واضحـــة.

81918123ك
3.281.00110

%13.331.730.020.05.0

3.340.976المتوسط العام

جدول رقم )15) 
استجابات مفردات عينة الدراسة من المعلمات على عبارات محور درجة استخدام المعلمات عنصر الكتابة 

مرتبة تنازلياً حسب متوسطات الموافقة
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ــح أن  ــاله يتض ــة أع ــج املوضح ــالل النتائ ــن خ م
ــات  ــات موافق ــن املعل ــة م ــة الدراس ــردات عين مف
أحيانــًا عــى درجــة اســتخدام معلــات اللغــة العربيــة 
يف املرحلــة الثانويــة لعنــر الكتابــة  بمتوســط )		.	 
مــن 5.00(، وهــو متوســط يقــع يف الفئــة الثالثــة مــن 
فئــات املقيــاس اخلــايس ) مــن 	6.	 إىل 0	.	( وهي 
الفئــة التــي تشــر إىل خيــار أحيانــًا عــى أداة الدراســة 

مــن املعلــات. 
ومــن خــالل النتائــج املوضحــة أعــاله يتضــح أن 
هنــاك تفــاوت يف موافقــة مفــردات عينــة الدراســة من 
املعلــات عى درجــة اســتخدام معلــات اللغــة العربية 
يف املرحلــة الثانويــة لعنــر الكتابــة، حيــث تراوحــت 
متوســطات موافقتهــن عــى درجــة اســتخدام معلــات 
ــة  ــر الكتاب ــة لعن ــة الثانوي ــة يف املرحل ــة العربي اللغ
ــع  ــطات تق ــي متوس ــن ) 		.	 إىل 		.	(، وه ــا ب م
يف الفئتــن الثالثــة والرابعــة مــن فئــات املقيــاس 
اخلــايس، واللتــن تشــران إىل )أحيانــًا / غالبــًا( عــى 
أداة الدراســة مــن املعلــات، ممــا يوضــح التفــاوت يف 
ــة الدراســة مــن املعلــات عــى  موافقــة مفــردات عين
ــة  ــة يف املرحل ــة العربي ــات اللغ ــتخدام معل ــة اس درج
الثانويــة لعنــر الكتابــة، حيــث يتضــح مــن النتائــج 
ــة الدراســة مــن املعلــات موافقــات  أن مفــردات عين
غالبــًا عــى واحــد مــن اســتخدامات  معلــات اللغــة 
ــل  ــة  تتمث ــر الكتاب ــة لعن ــة الثانوي ــة يف املرحل العربي
يف العبــارة رقــم )10( وهي»أجعــل الطالبــات يمــررن 
بخــرات علميــة عمليــة وأطلــب منهــن الكتابــة 

ــن 5(. ــط )		.	 م ــا« بمتوس عنه
ــة  ــة الدراس ــردات عين ــج أن مف ــن النتائ ــح م يتض
مــن املعلــات موافقــات أحيانــًا عــى تســعة مــن 
اســتخدامات  معلــات اللغــة العربيــة يف املرحلــة 
الثانويــة لعنــر الكتابــة،  أبرزهــا تتمثــل يف العبــارات 
ــًا  ــا تنازلي ــم ترتيبه ــي ت ــم )8 ، 3 ، 4 ، 2 ، 	( والت رق
حســب موافقــة مفــردات عينــة الدراســة مــن املعلات 

ــايل: ــًا كالت ــا أحيان عليه
وهي»أعطــي . 1  )8( رقــم  العبــارة  جــاءت 

الطالبــات وقتــًا كافيــًا للكتابــة يف موضوعــات 
ــة  ــث موافق ــن حي ــة األوىل م ــة« باملرتب خمتلف
ــًا  ــا أحيان ــات عليه ــن املعل ــة م ــة الدراس عين

بمتوســط )		.	 مــن 5(.
ــل . 2 ــم )3( وهي»أجعـ ــارة رقـ ــاءت العبـ جـ

حـــول  الكتابـــة  يف  يتعـــاونَّ  الطالبـــات 
موضوعـــات حمددة«باملرتبـــة الثانيـــة مـــن 
حيـــث موافقـــة عينـــة املعلـــات عليهـــا 

مـــن 5(. بمتوســـط )7	.	  أحيانـــًا 
ــوع يف . 3 ــي »أنـ ــارة رقم)4(وهـ ــاءت العبـ جـ

ــة  ــاطات الكتابيـ ــات بالنشـ ــف الطالبـ تكليـ
ـــة  ـــداف الرتبوي ـــق األه ـــى حتقي ـــاعدهتن ع ملس
الثالثـــة  املطلوبة«باملرتبـــة  والتعليميـــة 
مـــن حيـــث موافقـــة مفـــردات عيـنـــــة 
الدراســـة مـــن املعلـــات عليهـــا أحيانـــًا 

ــن 5(. ــط)7	.	 مـ بمتوســــ
جــاءت العبــارة رقــم )2( وهــي» أشــجع . 4
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الطالبــات عــى تنظيــم كتابــة أفكارهــن« 
باملرتبــة الرابعــة مــن حيــث موافقــة مفــردات 
ــًا  ــا أحيان ــات عليه ــن املعل ــة م ــة الدراس عين

بمتوســط )5	.	 مــن 5(.
ــن . 5 ــب م ــم )	( وهي»أطل ــارة رق ــاءت العب ج

التــي  الطالبــات كتابــة األفــكار اجلديــدة 
حيــث  مــن  اخلامســة  باملرتبــة  اكتشــفنها« 
ــا  ــات عليه ــن املعل ــة م ــة الدراس ــة عين موافق

أحيانــًا بمتوســط )		.	( مــن 5
ــاله  ــة أع ــج املوضح ــالل النتائ ــن خ ــح م يتض
ــة يف  ــة العربي ــات اللغ ــتخدامات معل ــرز اس أن أب
املرحلــة الثانويــة لعنــر الكتابــة تتمثــل يف جعلهــن 
الطالبــات يمــرن بخــرات علميــة عمليــة والطلــب 
ــأن  ــة ب ــذه النتيج ــر ه ــا، وتف ــة عنه ــن الكتاب منه
ــة منــوط  ــة الثانوي ــة يف املرحل معلــات اللغــة العربي

لــدى  العلمــي  التعبــر  مهــارات  تعزيــز  هبــن 
ــرن  ــات يم ــن الطلب ــن جيعل ــا جيعله ــن، مم طالباهت
ــة  ــن الكتاب ــن منه ــة، ويطلب ــة عملي ــرات علمي بخ

ــا. عنه

ثالثــا / درجــة اســتخدام معلــامت اللغــة العربيــة يف 
املرحلــة الثانويــة لعنــر املحادثــة واالســتامع:

للتعــرف عــى درجــة اســتخدام معلــات اللغــة 
العربيــة يف املرحلــة الثانويــة لعنــر املحادثــة واالســتاع 
تــم حســاب التكــرارات والنســب املئويــة واملتوســطات 
احلســابية واالنحرافــات املعياريــة والرتــب الســتجابات 
ــارات  ــى عب ــات ع ــن املعل ــة م ــة الدراس ــردات عين مف
حمــور درجــة اســتخدام معلــات اللغــة العربيــة يف 
املرحلــة الثانويــة لعنــر املحادثــة واالســتاع، وجــاءت 

ــدول )16(. ــا اجل ــا يوضحه ــج ك النتائ

العباراتم
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ال أفعلنادراًأحياناًغالباًدائماًالنسبة %

1
بنشــاط  الطالبــات  أكلــف 
اســتخراج الكلمــات المؤثــرة 

فــي المــادة المســموعة.

121617123ك
3.371.1641

%20.026.728.320.05.0

11

أطلب من الطالبـــــات إبداء 
القضايا  بعض  حول  رأيهن 
قبولها  أو  ورفضها  التربوية 
مع التعليل للرفض أو القبول.

101719122ك

3.351.0872
%16.728.331.720.03.3

12
علــى  الطالبــات  أشجـــــــع 
الجميــع  أمــام  الحديــــــــث 

بطاقــة.

82019103ك
3.331.0883

%13.333.331.716.75.0

جدول رقم )16)
 استجابات مفردات عينة الدراسة من المعلمات على عبارات محور درجة استخدامهن عنصر المحادثة واالستماع 

مرتبة تنازلياً حسب متوسطات الموافقة
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ــردات  ــح أن مف ــاله يتض ــج أع ــالل النتائ ــن خ م
أحيانــًا  املعلــات موافقــات  مــن  الدراســة  عينــة 
ــة  ــر املحادث ــات لعن ــتخدام املعل ــة اس ــى درج ع
وهــو   ،)5.00 مــن   	.		( بمتوســط  واالســتاع 
ــاس  ــات املقي ــن فئ ــة م ــة الثالث ــع يف الفئ ــط يق متوس
الفئــة  وهــي   ،)	.	0 إىل   	.6	 مــن   ( اخلــايس 
ــًا عــى أداة الدراســة مــن  ــار أحيان ــي تشــر إىل خي الت

املعلــات. ومــن النتائــج أعــاله يتضــح أن هنــاك 
تفــاوت يف موافقــة مفــردات عينــة الدراســة مــن 
املعلــات عــى درجــة اســتخدام معلــات اللغــة 
املحادثــة  لعنــر  الثانويــة  املرحلــة  يف  العربيــة 
ــن  ــطات موافقته ــت متوس ــث تراوح ــتاع، حي واالس
عــى درجــة اســتخدام معلــات اللغــة العربيــة يف 
املرحلــة الثانويــة لعنــر املحادثــة واالســتاع مــا بــن 

العباراتم

درجة الموافقةالتكرار
سط
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الم
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ال أفعلنادراًأحياناًغالباًدائماًالنسبة %

6
أحفــز الطالبات على التفاعل 
مع قريناتهـــن والتواصـــــل 

معهن.

91818114ك
3.281.1364

%15.030.030.018.36.7

5
أنوع في طــــــرق التدريس 
الطالبــــــــات فرصة  ألمنح 

التحاور فيما بينهن.

91619133ك
3.251.1145

%15.026.731.721.75.0

2

أنمــــــي فــــــي الطالبــــات 
مهارة التميـــيز من خــــال 
نبرات الصوت المسموع بين 
السؤال، والتعجب، واألمر. 

81917115ك

3.231.1556
%13.331.728.318.38.3

10
أشجع الطالبات على التحاور 
فيما بينهن في حلقات النقاش 

المصغرة.

101617125ك
3.231.1987

%16.726.728.320.08.3

8
أساعـــــــــــد الطالبات على 
اكتشاف جــودة األسلوب من 

خال السماع.

101616135ك
3.221.2098

%16.726.726.721.78.3

بتعليمات 3 الطالبـــــات  أخبر 
وإرشادات الدرس.

111416145ك
3.201.2329

%18.323.326.723.38.3

4
إبداء  فرصة  الطالبات  أمنح 
الرأي حـــــول ما سمعنه من 

نصوص.

71818125ك
3.171.13710

%11.730.030.020.08.3

9
أُْسِمع الطالبـــــــــات مقاطع 
أو  سلباً  نقدها  منهن  وأطلب 

إيجاباً.

101417145ك
3.171.21011

%16.723.328.323.38.3

7

لقــاءات  لتنظيــم  أسعــــــى 
ــض  ــع بع ــة مـــــ حواريــــــ
المشــهورات فــي المجتمــع 

الطالبــات. لتحاورهــــــن 

1881033ك

1.901.17512
%1.713.313.316.755.0

3.140.925المتوسط العام
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ــن  ــع يف الفئت ــطات تق ــي متوس ) 0	.	إىل7	.	( وه
الثانيــة و الثالثــة مــن فئــات املقيــاس اخلــايس واللتــن 
الدراســة،  أداة  عــى  )نادرًا-أحيانــًا(  إىل  تشــران 
ممــا يوضــح التفــاوت يف موافقــة عينــة املعلــات 
ــة يف  ــة العربي ــات اللغ ــتخدام معل ــة اس ــى درج ع
املرحلــة الثانويــة لعنــر املحادثــة واالســتاع، حيــث 
يتضــح مــن النتائــج أن مفــردات عينــة الدراســة مــن 
ــًا عــى إحــدى عــرة مــن  املعلــات موافقــات أحيان
اســتخدامات معلــات اللغــة العربيــة يف املرحلــة 
الثانويــة لعنــر املحادثــة واالســتاع، أبرزهــا تتمثــل 
يف العبــارات رقم)6،5،		،		،	(والتــي تــم ترتيبها 
تنازليــًا حســب موافقــة مفــردات عينــة الدراســة مــن 

ــايل: ــًا كالت ــا أحيان ــات عليه املعل
وهي»أكلــف . 1  )1( رقــم  العبــارة  جــاءت 

الكلــات  اســتخراج  بنشــاط  الطالبــات 
ــة األوىل  ــموعة« باملرتب ــادة املس ــرة يف امل املؤث
مــن حيــث موافقــة مفــردات عينــة الدراســة 
مــن املعلــات عليهــا أحيانــًا بمتوســط )7	.	 

ــن 5( . م
جــاءت العبــارة رقم)11(وهــي » أطلــب . 2

ــض  ــول بع ــن ح ــداء رأهي ــات إب ــن الطالب م
ــع  ــا م ــا أو قبوهل ــة ورفضه ــا الرتبوي القضاي
التعليــل للرفــض أو القبــول« باملرتبــة الثانيــة 
ــا  ــات عليه ــة املعل ــة  عين ــث موافق ــن حي م

أحيانــًا بمتوســط)5	.	 مــن 5(.
جــاءت العبــارة رقــم )12( وهي»أشــجع . 3

اجلميــع  أمــام  احلديــث  عــى  الطالبــات 
ــة مــن حيــث موافقــة  ــة الثالث بطالقــة« باملرتب
مفــردات عينــة الدراســة مــن املعلــات عليهــا 

أحيانــًا بمتوســط )		.	 مــن 5(.
وهي»أحفــز . 4  )6( رقــم  العبــارة  جــاءت 

قريناهتــن  مــع  التفاعــل  عــى  الطالبــات 
والتواصــل معهــن« باملرتبــة الرابعــة مــن 
حيــث موافقــة مفــردات عينــة الدراســة مــن 
املعلــات عليهــا أحيانــًا بمتوســط )		.	 

مــن 5(.
النتائــج أن مفــردات عينــة  كــا يتضــح مــن 
الدراســة مــن املعلــات موافقــات نــادرًا عــى واحــدة 
مــن اســتخدامات  معلــات اللغــة العربيــة يف املرحلــة 
ــة لعنــر املحادثــة واالســتاع أبرزهــا تتمثــل  الثانوي
لتنظيــم  أســعى  وهــي«   )7( رقــم  العبــارات  يف 
لقــاءات حواريــة مــع بعــض املشــهورات يف املجتمــع 
ــن 5( . ــط )0	.	 م ــات« بمتوس ــن الطالب لتحاوره
ــاله  ــة أع ــج املوضح ــالل النتائ ــن خ ــح م      يتض
أن أبــرز اســتخدامات معلــات اللغــة العربيــة يف 
املرحلــة الثانويــة لعنــر املحادثــة واالســتاع تتمثــل 
ــات  ــتخراج الكل ــاط اس ــن بنش ــن طالباهت يف تكليفه
ــة  ــذه النتيج ــر ه ــموعة، وتف ــادة املس ــرة يف امل املؤث
بــأن معلــات اللغــة العربيــة يف املرحلــة الثانويــة 
لــدى  املحادثــة  مهــارات  تعزيــز  عــى  حيرصــن 
ــاط  ــن بنش ــن  طالهب ــن يكلف ــا جيعله ــن، مم طالباهت

ــموعة. ــادة املس ــرة يف امل ــات املؤث ــتخراج الكل اس
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رابعــًا / درجــة اســتخدام معلــامت اللغــة العربيــة 
ــة لعنــر التفكــري والتأمــل: يف املرحلــة الثانوي

ـــة  ـــات العربي ـــتخدام معل ـــة اس ـــى درج ـــرف ع للتع
يف الثانويـــة لعنـــر التفكـــر والتأمـــل تـــم حســـاب 
ـــابية  ـــطات احلس ـــة واملتوس ـــب املئوي ـــرارات والنس التك

الســـتجابات  والرتـــب  املعياريـــة  واالنحرافـــات 
ـــارات  ـــة الدراســـة مـــن املعلـــات عـــى عب مفـــردات عين
حمـــور درجـــة اســـتخدام معلـــات اللغـــة العربيـــة يف 
ـــاءت  ـــل، وج ـــر والتأم ـــر التفك ـــة لعن ـــة الثانوي املرحل

النتائـــج كـــا يوضحهـــا اجلـــدول )17(.
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 أساعـــد الطالبات على التنبؤ1
باألفكـار المستقبليـــة.

12172191ك
3.501.0331

%20.028.335.015.01.7

2

أوجــه أســئلة للطالبــات عــن 
مــدى تأثيــر النــص المقــروء 
حــول قضيــة معينــة علــى 

ــم. تفكيره

121818111ك

3.481.0662
%20.030.030.018.31.7

3
علــى  الطالبــات  أســــــاعد 
التفاعــل مــع النشــاطات التي 

ــر. ــارات التفكي تنمــي مهـ

121422111ك
3.421.0623

%20.023.336.718.31.7

10

أطلب من الطالبـــات تكوين 
صورة ذهنيــة عن توجهات 
الكاتب الفكريــــــة من خال 

النص المقروء.

82116123ك

3.321.0975
%13.335.026.720.05.0

5
أنمــي فــــــــــي الطالبـــات 
مهــارة التمييــز بيــن اآلراء 
الشــخصية والحقائــق الثابتة.

101418171ك
3.251.0996

%16.723.330.028.31.7

9

ــى  ــات عل ــد الطالب أساعــــــ
اكتســـــاب مهـــــــارة حــل 
ــي  ــتخدمها ف ــكات لتس المش

حياتهــن.

91617162ك

3.231.1107
%15.026.728.326.73.3

4
ــات  ــد الطالبـــــــ أساعـــــــــ
علـــى النقاشــــات لتحفيزهـــــن 

ــر. ــى التفكيـ علـ

81520152ك
3.201.0708

%13.325.033.325.03.3

جدول رقم )17)
 استجابات مفردات عينة الدراسة من المعلمات على عبارات محور درجة استخدامهن لعنصر التفكير والتأمل 

مرتبة تنازلياً حسب متوسطات الموافقة
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ــح أن  ــاله يتض ــة أع ــج املوضح ــالل النتائ ــن خ م
ــات  ــات موافق ــن املعل ــة م ــة الدراس ــردات عين مف
اللغــة  معلــات  اســتخدام  درجــة  عــى  أحيانــًا 
العربيــة يف املرحلــة الثانويــة لعنــر التفكــر والتأمــل 
ــع  ــط يق ــو متوس ــن 5.00(، وه ــط )0	.	 م بمتوس
ــن  ــايس ) م ــاس اخل ــات املقي ــن فئ ــة م ــة الثالث يف الفئ
ــار  ــر إىل خي ــي تش ــة الت ــي الفئ 	6.	 إىل 0	.	( وه

ــات.  ــن املعل ــة م ــى أداة الدراس ــًا ع أحيان
     ومــن خــالل النتائــج املوضحــة أعــاله يتضــح 
أن هنــاك تفــاوت يف موافقــة مفــردات عينــة الدراســة 
مــن املعلــات عــى درجــة اســتخدام معلــات اللغــة 
العربيــة يف املرحلــة الثانويــة لعنــر التفكــر والتأمــل، 
حيــث تراوحــت متوســطات موافقتهــن عــى درجــة 
اســتخدام معلــات اللغــة العربيــة يف املرحلــة الثانويــة 
لعنــر التفكــر والتأمــل مــا بــن ) 		.	 إىل 50.	(، 
وهــي متوســطات تقــع يف الفئتــن الثالثــة والرابعــة من 

فئــات املقيــاس اخلــايس، والتــي تشــر إىل )أحيانــًا / 
ــس يف  ــح التجان ــا يوض ــة، مم ــى أداة الدراس ــًا( ع غالب
ــة الدراســة مــن املعلــات عــى  موافقــة مفــردات عين
ــة  ــة يف املرحل ــة العربي ــات اللغ ــتخدام معل ــة اس درج
الثانويــة لعنــر التفكــر والتأمــل. حيــث يتضــح مــن 
ــات  ــن املعل ــة م ــة الدراس ــردات عين ــج أن مف النتائ
اســتخدامات   مــن  ثالثــة  عــى  غالبــًا  موافقــات 
ــر  ــة لعن ــة الثانوي ــة يف املرحل ــة العربي ــات اللغ معل
التفكــر والتأمــل، تتمثــل يف العبــارات رقــم )1 ، 
ــة  ــب موافق ــًا حس ــا تنازلي ــم ترتيبه ــي ت 2 ، 3( والت
ــًا  ــة الدراســة مــن املعلــات عليهــا غالب مفــردات عين

ــايل: كالت
وهي»أســاعد . 1  )1( رقــم  العبــارة  جــاءت 

ــتقبلية«  ــكار املس ــؤ باألف ــى التنب ــات ع الطالب
ــردات  ــة مف ــث موافق ــن حي ــة األوىل م باملرتب
ــًا  ــا غالب ــات عليه ــن املعل ــة م ــة الدراس عين
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7

أساعـــــــد الطالبــات علــى 
ــي مــن خــال  ــر التأمل التفكي
الحــوارات والمناقشــات بيــن 

ــل. ــي الفص ــات ف الطالب

71423142ك

3.171.0289
%11.723.338.323.33.3

8

علــى  الطالبــات  أشجـــــــع 
اكتشـــــــاف األفــكار التــي 
النــص  فــي  الكاتــب  يبثهــا 

المقــــروء.

71618163ك

3.131.09610
%11.726.730.026.75.0

3.300.905المتوسط العام
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بمتوســط )50.	 مــن 5( .
جــاءت العبــارة رقــم )2( وهي»أوجــه أســئلة . 2

ــروء  ــص املق ــر الن ــدى تأث ــن م ــات ع للطالب
حــول قضيــة معينــة عــى تفكرهــن« باملرتبــة 
ــة  ــردات عين ــة مف ــث موافق ــن حي ــة م الثاني
الدراســة مــن املعلــات عليهــا غالبًا بمتوســط 

ــن 5(. )		.	 م
ــاعد . 3 ــم )3( وهي»أسـ ــارة رقـ ــاءت العبـ جـ

الطالبـــات عـــى التفاعـــل مـــع النشـــاطات 
ــة  ــر« باملرتبـ ــارات التفكـ ــي مهـ ــي تنمـ التـ
ـــة  ـــردات عين ـــة مف ـــث موافق ـــن حي ـــة م الثالث
الدراســـة مـــن املعلـــات عليهـــا غالبـــًا 

بمتوســـط )		.	 مـــن 5(.
ــة  ــة الدراس ــردات عين ــج أن مف ــن النتائ ــح م يتض
مــن املعلــات موافقــات أحيانــًا عــى ســبعة مــن 
اســتخدامات  معلــات اللغــة العربيــة يف املرحلــة 
ــل  ــا تتمث ــل، أبرزه ــر والتأم ــر التفك ــة لعن الثانوي
4(، والتــي   ،  	 ،  5 ،  10  ، العبــارات رقــم )6  يف 
ــة  ــردات عين ــة مف ــب موافق ــًا حس ــا تنازلي ــم ترتيبه ت

ــايل: ــًا كالت ــا أحيان ــات عليه ــن املعل ــة م الدراس
ــن . 1 ــب م ــم )6( وهي»أطل ــارة رق ــاءت العب ج

الطالبــات ربــط األفــكار ببعضهــا يف فقــرات 
ــث  ــن حي ــة األوىل م ــروء« باملرتب ــص املق الن
موافقــة مفــردات عينــة الدراســة مــن املعلات 

ــن 5( . ــط )		.	 م ــًا بمتوس ــا أحيان عليه
جــاءت العبــارة رقــم )10( وهي»أطلــب . 2

ــن  ــة ع ــورة ذهني ــن ص ــات تكوي ــن الطالب م
الفكريــة مــن خــالل  الكاتــب  توجهــات 
ــث  ــن حي ــة م ــة الثاني ــروء« باملرتب ــص املق الن
موافقــة مفــردات عينــة الدراســة مــن املعلات 

ــن 5(. ــط )		.	 م ــًا بمتوس ــا أحيان عليه
وهي»أنمــي . 3  )5( رقــم  العبــارة  جــاءت 

اآلراء  بــن  التمييــز  مهــارة  الطالبــات  يف 
ــة الثالثــة  الشــخصية واحلقائــق الثابتــة« باملرتب
ــًا  ــا أحيان ــات عليه ــة املعل ــث موافق ــن حي م

.)5 مــن   	.	5( بمتوســط 
ــاعد . 4 ــم )	( وهي»أسـ ــارة رقـ ــاءت العبـ جـ

الطالبـــات عـــى اكتســـاب مهـــارة حـــل 
ـــة  ـــن« باملرتب ـــتخدمها يف حياهت ـــكالت لتس املش
ـــا  ـــات عليه ـــة املعل ـــث موافق ـــن حي ـــة م الرابع

أحيانـــًا بمتوســـط )		.	 مـــن 5(.
ــرز  ــاله أن أب ــة اع ــج املوضح ــن النتائ ــح م      يتض
اســتخدامات معلــات اللغــة العربيــة يف املرحلــة 
الثانويــة لعنــر التفكــر والتأمل تتمثل يف مســاعدهتن 
ــر  ــتقبلية، وتف ــكار املس ــؤ باألف ــى التنب ــات ع الطالب
هــذه النتيجــة بــأن معلــات اللغــة العربيــة يف املرحلــة 
الثانويــة حيرصــن عــى تعزيــز مهــارات التفكــر لــدى 
طالباهتــن، ممــا جيعلهــن يســاعدن الطلبــات عــى 

ــتقبلية. ــكار املس ــؤ باألف التنب
ويــرى الباحــث أن هــذه النتائــج تتوافــق مــع 
ــريب )2017م(،  ــة احل ــج دراس ــه نتائ ــت إلي ــا توصل م
حيــث أثبتــت الدراســة  أن معلمــي الرياضيــات 



حممد بن سعد بن عبد العزيز الشريف: درجة استخدام معلمي ومعلمات اللغة العربية يف املرحلة الثانوية لعناصر التعلم النشط   233-179

223

ــة  ــل بدرج ــل الفص ــط داخ ــم النش ــون التعل يارس
متوســطة، وكذلــك نتائــج دراســة األكــوع )2016م( 
والتــي كان مــن أهــم النتائــج التــي توصلــت إليهــا أن 
ــس  ــط يف تدري ــم النش ــرتاتيجيات التعل ــتخدام إس اس
مقــرر األجهــزة الطبيــة لــه أثــر إجيــايب يف تنميــة 

ــة. ــدى الطلب ــدرايس ل ــل ال التحصي

الســؤال الفرعــي الثالــث: هــل توجــد فــروق ذات 
داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة ) α=0.05 ( يف 
ــة  ــة العربي ــامت اللغ ــي ، ومعل ــتخدام معلم ــة اس درج

     يتضــح مــن خــالل النتائــج املوضحــة أعــاله عــدم 
وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى 0.05 
ــن  ــن املعلم ــة م ــة الدراس ــراد عين ــات أف ــل يف إجاب فأق
عــن )عنــر القــراءة ، عنــر الكتابــة ، عنــر املحادثــة 
واالســتاع ، عنــر التفكــر والتأمــل( باختــالف متغــر 

اجلنــس.

ــزى  ــط تع ــم النش ــارص التعل ــة لعن ــة الثانوي يف املرحل
ملتغــري اجلنــس؟

الفروق باختالف متغري اجلنس: 
ــروق ذات  ــك ف ــت هنال ــا إذا كان ــى م ــرف ع للتع
ــة  ــة الدراس ــراد عين ــات أف ــة يف إجاب ــة إحصائي دالل
طبقــًا إىل اختــالف متغــر اجلنــس تــم اســتخدام 
 »  Independent Sample T-test  : ت   « اختبــار 
ــة  ــراد عين ــات أف ــن إجاب ــروق ب ــة الف ــح دالل لتوضي
ــدول  ــا اجل ــا يوضحه ــج ك ــاءت النتائ ــة وج الدراس

.)18(

ــت  ــي توصل ــث الت ــي الثال ــؤال الفرع ــج الس ونتائ
ــعادة  ــة س ــج دراس ــع نتائ ــق م ــة تتواف ــذه الدراس ــا ه هل
وأشــكناين )2013م(التــي  أظهــرت أيضــًا وجــود فــروق 
 )α=0.05  ( الداللــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــًا  دالــة 
لدرجــة ممارســة معلمــي املرحلــة الثانويــة لعنــارص 
التعلــم النشــط تعــزى ملتغــر اجلنــس ) مديــر – مديــرة (.

الداللةقيمة تاالنحرافالمتوسطالعددالجنسالمحور

عنصر القراءة
603.170.926معلمة

1.862-0.065
603.490.937معلم

عنصر الكتابة
603.340.976معلمة

0.733-0.465
603.470.864معلم

عنصر المحادثة واالستماع
603.140.925معلمة

0.908-0.366
603.290.901معلم

عنصر التفكير والتأمل
603.300.905معلمة

0.735-0.464
603.420.858معلم

جدول رقم )18)
» Independent Sample T-test :نتائج اختبار»ت 
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ـــروق ذات  ـــع/ هـــل توجـــد ف الســـؤال الفرعـــي الراب
  ) α=0.05 ( ـــة ـــتوى الدالل ـــد مس ـــة عن ـــة إحصائي دالل
ـــة  ـــة يف املرحل ـــة العربي ـــي اللغ ـــتخدام معلم ـــة اس يف درج
الثانويـــة لعنـــارص التعلـــم النشـــط تعـــزى ملتغيــــري 

ـــم (؟ ـــية للمعل ـــرة التدريس ـــل – اخل )املؤه
1 - الفروق باختالف متغري املؤهل: 

ـــروق  ـــك ف ـــت هنال ـــا إذا كان ـــى م ـــرف ع للتع

يتضـــح مـــن خـــالل النتائـــج املوضحـــة أعـــاله 
عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصائيـــة عنـــد 
مســـتوى 0.05 فأقـــل يف إجابـــات أفـــراد عينـــة 
ــراءة،  ــر القـ ــن )عنـ ــن عـ ــن املعلمـ ــة مـ الدراسـ
ــتاع،  ــة واالسـ ــر املحادثـ ــة ، عنـ ــر الكتابـ عنـ
التفكـــر والتأمـــل( باختـــالف متغـــر  عنـــر 

ــل. املؤهـ
2 - الفـــروق باختـــالف متغــــــري ســـنوات 

ذات داللـــة إحصائيـــة يف إجابـــات أفـــراد عينـــة 
الدراســـة مـــن املعلمـــن طبقـــًا إىل اختـــالف 
متغـــر املؤهـــل تـــم استخـــــــدام اختبـــار » ت : 
ـــة  ـــح دالل Independent Sample T-test « لتوضي

ــة  الفـــروق بـــن إجابـــات أفـــراد عينـــة الدراسـ
مـــن املعلمـــن وجـــاءت النتائـــج كـــا يوضحهـــا 

ــدول )		(. اجلـ

اخلـــرة: 
ــروق ذات  ــك فـ ــت هنالـ ــا إذا كانـ ــى مـ ــرف عـ للتعـ
داللـــة إحصائيـــة يف إجابـــات أفـــراد عينـــة الدراســـة مـــن 
املعلمـــن طبقـــًا إىل اختـــالف متغـــر ســـنوات اخلـــرة تـــم 
One Way ANO- ـــادي »  ـــن األح ـــل التباي ـــتخدام » حتلي )اس
VA( لتوضيـــح داللـــة الفـــروق يف إجابـــات أفـــراد عينـــة 

ـــنوات  ـــر س ـــالف متغ ـــًا إىل اخت ـــن طبق ـــن املعلم ـــة م الدراس
اخلـــرة وجـــاءت النتائـــج كـــا يوضحهـــا اجلـــدول )20(.

الداللةقيمة تاالنحرافالمتوسطالعددالمؤهلالمحور

عنصر القراءة
453.530.872بكالوريوس

0.6010.550
153.361.134ماجستير

عنصر الكتابة
453.520.793بكالوريوس

0.8610.393
153.301.063ماجستير

عنصر المحادثة واالستماع
453.280.825بكالوريوس

0.226-0.822
153.341.133ماجستير

عنصر التفكير والتأمل
453.350.783بكالوريوس

0.983-0.338
153.641.054ماجستير

جدول رقم )19) 
 » Independent Sample T-test : نتائج اختبار » ت

للفروق بين إجابات أفراد عينة الدراسة من المعلمين طبقاً إلى اختالف متغير المؤهل
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ــاله  ــة أع ــج املوضح ــالل النتائ ــن خ ــح م      يتض
عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد 
عينــة  أفــراد  إجابــات  يف  فأقــل   0.05 مســتوى 
الدراســة مــن املعلمــن عــن )عنــر القــراءة ، 
عنــر الكتابــة ، عنــر املحادثــة واالســتاع ، عنــر 
التفكــر والتأمــل( باختــالف متغــر ســنوات اخلــرة.
وتتوافــق نتائــج الدراســة احلاليــة مــع مــا توصلت 
إليــه دراســة الرشــيدي، واملســاعيد )5	0	م( حيــث 
دالــة  فــروق  وجــود  دراســتها  نتائــج  أظهــرت 
إحصائيــًا عنــد مســتوى الداللــة ) α=0.05 ( لدرجة 
ــم  ــارص التعل ــة لعن ــة الثانوي ــي املرحل ــة معلم ممارس
النشــط تعــزى ملتغــر املؤهــل العلمــي للموجــه عــى 
ــون  ــن حيمل ــح م ــرق لصال ــة وكان الف ــة الكلي الدرج

ــراءة.  ــر الق ــوس يف عن البكالوري
ــروق  ــد ف ــل توج ــس : ه ــي اخلام ــؤال الفرع الس
الداللــــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــة  داللــة  ذات 
اللغــة  معلــامت  اســتخدام  درجــة  يف   (α=0.05)
ــط  ــم النش ــارص التعل ــة لعن ــة الثانوي ــة يف املرحل العربي
تعــزى ملتغــري )املؤهل – اخلــرة التدريســية للمعلمة(؟

1 -الفروق باختالف متغري املؤهل: 
للتعــرف عــى مــا إذا كانــت هنالــك فــروق ذات 
داللــة إحصائيــة يف إجابــات مفــردات عينــة املعلــات 
طبقــًا إىل اختــالف متغــر املؤهــل تــم اســتخدام 
 »Independent Sample T-test : اختبــار  »ت
لتوضيــح داللــة الفــروق بــن إجابــات عينــة املعلات 

وجــاءت النتائــج كــا يوضحهــا اجلــدول )21(.

مجموع مصدر التباينالمحور
مربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
الداللة قيمة فالمربعات

اإلحصائية

عنصر القراءة
1.37740.344بين المجموعات

0.3760.825 50.385550.916داخل المجموعات
51.76359المجموع

عنصر الكتابة
0.63540.159بين المجموعات

0.2010.937 43.398550.789داخل المجموعات
44.03359المجموع

عنصر المحادثة 
واالستماع

1.73940.435بين المجموعات
0.5170.723 46.199550.840داخل المجموعات

47.93759المجموع

عنصر التفكير والتأمل
2.23240.558بين المجموعات

0.7440.566 41.250550.750داخل المجموعات
43.48259المجموع

الجدول رقم )20)
(One Way ANOVA( » نتائج » تحليل التباين األحادي 
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يتضــح مــن النتائــج املوضحــة أعــاله عــدم وجــود 
ــتوى 0.05  ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دالل ف
ــراءة ،  ــر الق ــن )عن ــات ع ــات املعل ــل يف إجاب فأق
عنــر الكتابــة ، عنــر املحادثــة واالســتاع ، عنــر 

ــل. ــر املؤه ــالف متغ ــل( باخت ــر والتأم التفك
2 - الفروق باختالف متغري سنوات اخلرة: 

ــروق ذات  ــك ف ــت هنال ــا إذا كان ــى م ــرف ع للتع

داللــة إحصائيــة يف إجابــات مفــردات عينــة الدراســة 
مــن املعلــات طبقــًا إىل اختــالف متغــر ســنوات 
ــادي«  ــن األح ــل التباي ــتخدام » حتلي ــم اس ــرة ت اخل
ــروق  ــة الف ــح دالل )One Way ANOVA( لتوضي
ــات  ــن املعل ــة م ــة الدراس ــردات عين ــات مف يف إجاب
ــاءت  ــرة وج ــنوات اخل ــر س ــالف متغ ــًا إىل اخت طبق

ــدول )22(. ــا اجل ــا يوضحه ــج ك النتائ

الداللةقيمة تاالنحرافالمتوسطالعددالمؤهلالمحور
423.160.877بكالوريوسعنصر القراءة

0.163-0.871
183.201.059ماجستير

423.331.027بكالوريوسعنصر الكتابة
0.149-0.882

183.370.873ماجستير
423.140.951بكالوريوسعنصر المحادثة واالستماع

0.010-0.992
183.140.887ماجستير

423.200.893بكالوريوسعنصر التفكير والتأمل
1.361-0.179

183.540.911ماجستير

جدول رقم )21)
» Independent Sample T-test : نتائج اختبار » ت 

للفروق بين إجابات مفردات عينة الدراسة من المعلمات طبقاً إلى اختالف متغير المؤهل

مجموع مصدر التباينالمحور
مربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
الداللة اإلحصائيةقيمة فالمربعات

عنصر القراءة

بين 
المجموعات

11.16742.792

3.890**0.007 داخل 
المجموعات

39.468550.718

-50.63559المجموع

جدول رقم )22(
(One Way ANOVA( »نتائج » تحليل التباين األحادي 

 للفروق في إجابات مفردات عينة الدراسة من المعلمات طبقاً إلى اختالف متغير سنوات الخبرة



حممد بن سعد بن عبد العزيز الشريف: درجة استخدام معلمي ومعلمات اللغة العربية يف املرحلة الثانوية لعناصر التعلم النشط   233-179

227

 يتضـــح مـــن النتائـــج أعـــاله وجـــود فـــروق 
ـــل  ـــتوى 0.05 فأق ـــد مس ـــة عن ـــة إحصائي ذات دالل
يف إجابـــات املعلـــات عـــن )الكتابـــة ، التفكـــر 
ــرة،  ــنوات اخلـ ــر سـ ــالف متغـ ــل( باختـ والتأمـ
ـــروق  ـــود ف ـــاله وج ـــج أع ـــن النتائ ـــح م ـــا يتض ك
ـــل  ـــتوى 	0.0 فأق ـــد مس ـــة عن ـــة إحصائي ذات دالل

ــراءة ،  ــر القـ ــن )عنـ ــات عـ ــات املعلـ يف إجابـ
عنـــر املحادثـــة واالســـتاع ( باختـــالف متغـــر 
ـــن  ـــروق ب ـــح الف ـــد صال ـــرة، ولتحدي ـــنوات اخل س
فئـــات ســـنوات اخلـــرة تـــم اســـتخدام اختبـــار 
ـــدول )23(  ـــه باجل ـــاءت نتائج ـــذي ج ـــيفيه ، وال ش

كالتـــايل:

** دالة عند مستوى 0.01 فأقل           * دالة عند مستوى 0.05 فأقل

عنصر الكتابة

بين 
المجموعات

11.64642.911

3.595*0.011 داخل 
المجموعات

44.542550.810

-56.18759المجموع

عنصر المحادثة 
واالستماع

بين 
المجموعات

11.39342.848

4.010**0.006 داخل 
المجموعات

39.069550.710

-50.46259المجموع

عنصر التفكير والتأمل

بين 
المجموعات

8.63342.158

2.991*0.026 داخل 
المجموعات

39.687550.722

-48.31959المجموع

المتوسط العددسنوات الخبرةالمحور
الحسابي

5-110- 515- 1020- 1525- 20

*-72.29من 1-5سنواتعنصر القراءة
-103.79من 5 -10سنوات
-273.29من 10 -15سنة
-113.10من 15 -20سنة
-52.65من 20 -25سنة

جدول رقم )23) 
يوضح نتائج اختبار شيفيه للتحقق من الفروق بين فئات سنوات الخبرة



228

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

يتضــح مــن النتائــج وجــود فــروق دالــة إحصائيــًا 
ــنوات  ــن 1 – 5 س ــن م ــاليت خرهت ــات ال ــن العين ب
حــول   10  –  5 مــن  خرهتــن  الــاليت  والعينــات 
لصالــح  والتأمــل(،  ،والتفكــر  )القراءة،والكتابــة 
املعلــات الــاليت خرهتــن مــن 5 – 10 ســنوات، 
ــاله  ــة أع ــج املوضح ــالل النتائ ــن خ ــح م ــا يتض ك
ــتوى  ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف وج
	0.0 فأقــل بــن مفــردات العينــات الــاليت ســنوات 
خرهتــن مــن 1 – 5 ســنوات ومفــردات العينــات 
 ( حــول  ســنوات   10  –  5 مــن  خرهتــن  الــاليت 
عنــر املحادثــة واالســتاع(، لصالــح مفــردات عينــة 
الدراســة مــن املعلــات الــاليت ســنوات خرهتــن مــن 

ــنوات. 5 – 10 س
وهـــذه النتائـــج ختتلـــف مـــع مـــا جـــاءت بـــه 
نتائـــج دراســـة النفيعـــي )2016م( ، و دراســـة 

)2013م( حيـــث كشـــفت  وأشـــكناين  ســـعادة 
ـــروق  ـــود ف ـــدم وج ـــن ع ـــتن ع ـــك الدراس ـــج تل النتائ
ـــول  ـــة ح ـــة الدراس ـــات عين ـــًا يف اجتاه ـــة إحصائي دال
حمـــوري ) التخطيـــط والتنفيـــذ( تعـــزى لعـــدد 

ــرة. ــنوات اخلـ سـ

أبرز النتائج : 
دائــًا  الثانويــة  يف  العربيــة  معلمــي  اســتخدام 
لعنــارص التعلــم النشــط بمتوســط )		.	من5(،بينــا 
لعنــارص  الثانويــة  يف  العربيــة  معلــات  يســتخدم 
التعلــم النشــط أحيانــًا بمتوســط )		.	 مــن 5(، 
واتضــح مــن النتائــج أن أبــرز اســتخدام معلمــي 
ومعلــات العربيــة يف الثانويــة لعنــارص التعلــم النشــط 
ــن5(  ــط )		.	م ــراءة بمتوس ــر الق ــت يف عن متثل
ــه  ــات يلي ــط)7	.	من5( للمعل ــن وبمتوس للمعلم

** دالة عند مستوى 0.01 فأقل           * دالة عند مستوى 0.05 فأقل

*-72.49من 1-5سنواتعنصر الكتابة
-103.99من 5 -10سنوات
-273.48من 10 -15سنة
-113.24من 15 -20سنة
-52.76من 20 -25سنة

عنصــر المحادثــة 
واالســتماع

**-72.23من 1-5سنوات
-103.82من 5 -10سنوات
-273.22من 10 -15سنة
-113.09من 15 -20سنة
-52.75من 20 -25سنة

التفكيــر  عنصــر 
والتأمــل

*-72.57من 1-5سنوات
-103.94من 5 -10سنوات
-273.32من 10 -15سنة
-113.33من 15 -20سنة
-52.90من 20 -25سنة
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ــن5( ــط)7	.	 م ــة بمتوس ــر الكتاب ــتخدام عن اس
ــه  ــات يلي ــط )		.	 من5(للمعل ــن وبمتوس للمعلم
عنــر التفكــر بمتوســط ) 		.	 مــن 5( للمعلمــن 
ــاء  ــرًا ج ــات وأخ ــن5( للمعل ــط )0	.	 م وبمتوس
املحادثــة واالســتاع بمتوســط  اســتخدام عنــر 
ــن  ــط )		.	 م ــن وبمتوس ــن 5 ( للمعلم )		.	 م
5( للمعلــات، وأبــرزت النتائــج اســتخدام معلمــي، 

ــة: ــارص التالي ــة للعن ــة يف الثانوي ــات العربي ومعل
أوالً/ املعلمون: 

ــالب  ــن الط ــم م ــل يف طلبه ــراءة: تتمث ــر الق عن
القــراءة الصامتــة واســتخراج املضــارع واملــايض 

ــداول.  ــا يف ج ــر ووضعه واألم
الطــالب  تتمثــل يف جعلهــم  الكتابــة:  عنــر 
يمــرون بخــرات علميــة عمليــة والطلــب منهــم 

الكتابــة عنهــا.
ــم  ــل يف تكليفه ــتامع: تتمث ــة واالس ــر املحادث عن
املــادة  يف  الكلــات  اســتخراج  بنشــاط  طالهبــم 

املســموعة.
ــاعدهتم  ــل يف مس ــل: تتمث ــري والتأم ــر التفك عن

ــتقبلية ــكار املس ــؤ باألف ــى التنب ــالب ع الط
ثانيًا/ املعلامت: 

عنــر القــراءة: تتمثــل يف حثهــن الطالبــات عــى 
ممارســة القــراءة الناقــدة.

عنــر الكتابــة: تتمثــل يف جعلهــن الطالبــات 
يمــرن بخــرات علميــة عمليــة والطلــب منهــن 

الكتابــة عنهــا.

ــن  ــل يف تكليفه ــتامع: تتمث ــة واالس ــر املحادث عن
بنشــاط اســتخراج كلــات مؤثــرة يف املــادة املســموعة.
ــاعدهتن  ــل يف مس ــل: تتمث ــري والتأم ــر التفك عن

ــتقبلية. ــكار املس ــؤ باألف ــى التنب ــات ع الطالب
ــدم  ــات؛ ع ــن، واملعل ــج املعلم ــرت نتائ ــا أظه ك
ــتوى 0.05  ــد مس ــًا عن ــة إحصائي ــروق دال ــود ف وج
فأقــل يف إجابــات املعلمــن عــن )القــراءة، والكتابــة، 
واملحادثــة واالســتاع، والتفكــر والتأمــل( باختــالف 
ــج املعلمــن؛ عــدم  متغــر اجلنــس. كــا أظهــرت نتائ
وجــود فــروق دالــة إحصائيــًا يف إجاباهتــن عــن 
)القــراءة، والكتابــة، واملحادثــة واالســتاع، والتفكــر 

ــرة. ــل، و اخل ــر؛ املؤه ــل( بمتغ والتأم
وجــود  عــدم  املعلــات؛  نتائــج  وأظهــرت 
ــل  ــتوى 0.05 فأق ــد مس ــًا عن ــة إحصائي ــروق دال ف
يف إجابــات املعلمــن حــول )القــراءة، والكتابــة، 
واملحادثــة واالســتاع، والتفكــر والتأمــل( باختــالف 
ــة  ــروق دال ــود ف ــج وج ــن النتائ ــل، وم ــر املؤه متغ
إحصائيــًا عنــد مســتوى 0.05 فأقــل يف متغــر اخلــرة 
ــن  ــنوات خرهت ــاليت س ــات ال ــن املعل ــية ب التدريس
ــن  ــن م ــنوات خرهت ــاليت س ــنوات وال ــن 1 – 5 س م
ــة،  ــر الكتاب ــراءة ، عن ــول )الق ــنوات ح 5 – 10 س
التفكــر والتأمــل (، لصالــح مفــردات عينــة الدراســة 
مــن معلــات الدراســة الــاليت ســنوات خرهتــن مــن 
ــود  ــًا وج ــج أيض ــرت النتائ ــنوات، وأظه 5 – 10 س
ــل  ــتوى 	0.0 فأق ــد مس ــًا عن ــة إحصائي ــروق دال ف
بــن مفــردات عينــات الدراســة الــاليت ســنوات 
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خرهتــن مــن 1 – 5 ســنوات ومفــردات عينــات 
 10 – الدراســة الــاليت ســنوات خرهتــن مــن 5 
ســنوات حــول ) عنــر املحادثــة واالســتاع (، 
ــن 5  ــن م ــنوات خرهت ــاليت س ــات ال ــح املعل لصال
ــد  ــًا عن ــة إحصائي ــروق دال ــود ف ــنوات، وج – 10 س
ــن  ــنوات خرهت ــاليت س ــن ال ــل ب ــتوى 0.05 فأق مس
مــن 1 – 5 ســنوات والــاليت ســنوات خرهتــن مــن 5 
ــة، والتفكــر  – 10 ســنوات حــول )القــراءة، والكتاب
ــن  ــنوات خرهت ــاليت س ــات ال ــح املعل والتأمل(لصال
مــن 5 – 10 ســنوات، ووجــود فــروق دالــة إحصائيــًا 
ــات  ــردات عين ــن مف ــل ب ــتوى 	0.0 فأق ــد مس عن
الدراســة الــاليت ســنوات خرهتن مــن 1 – 5 ســنوات 
ومفــردات عينــات الدراســة الــاليت ســنوات خرهتــن 
املحادثــة  )عنــر  حــول  ســنوات   10  –  5 مــن 

ــات.  ــح املعل ــتاع (، لصال واالس

التوصيات:
تويص هذه الدراسة بام ييل : 

للمعلمـــن . 1 التدريبيـــة  الـــدورات  إقامـــة 
واملعلـــات ختتـــص بإســـرتاتيجية التعلـــم 
النشـــط يف كل مراحـــل التعليـــم العـــام.

العنايــة بإســرتاتيجيات التدريــس وتصميــم . 2
ــم. ــور التعلي ــع تط ــالءم م ــا يت ــج ب املناه

حــر الدراســات والبحــوث املتعلقــة بالتعلــم . 3
ــن  ــا للمعلم ــرتاتيجياته وإتاحته ــط وإس النش

موقــع  طريــق  عــن  إلكرتونيــًا  واملعلــات 
ــات. ــك الدراس ــن تل ــتفادة م ــرتوين لالس إلك

املقرتحات :
إجـــراء دراســـات وبحـــوث عـــن عنـــارص . 1

التعلـــم النشـــط يف املرحلتـــن االبتدائيـــة 
ــات. ــن والبنـ ــطة، للبنـ واملتوسـ

إجـــراء املزيـــد مـــن الدراســـات والبحـــوث . 2
ــة يف  ــم املختلفـ ــرتاتيجيات التعلـ ــول إسـ حـ

مـــدارس البنـــن والبنـــات. 

املصادر واملراجع:
أواًل/ املراجع العربية:

فعاليــة  )1437هـــ(.  الديــن.  عصــام  هــدى  إبراهيــم، 
ــدرايس  ــل ال ــط يف التحصي ــم النش ــرتاتيجيات التعل إس
ــة.  ــة الثانوي ــالب املرحل ــدى ط ــاع ل ــم االجت ــادة عل مل

.  )		0 ( واملعرفــة،  القــراءة  جملــة 
ــة  ــوم اإلعاق ــالل .)2017/4/11م(. مفه ــد ج ــزة، عي أبومح
ــع  ــن املوق ــالع  2017/12/3 م ــخ االط ــمعية تاري الس

.  /http://www.gulfkids.com/ar اإللكــرتوين: 
ــرتاتيجيات  ــتخدام إس ــر اس ــل. )2016م(. أث ــوع ، فض األك
التعلــم النشــط يف تدريــس مقــرر األجهــزة الطبيــة عــى 
ــة  ــة حيوي ــة طبي ــع هندس ــتوى الراب ــة املس ــل طلب حتصي
بجامعــة العلــوم والتكنولوجيــا اليمنيــة. املجلــة العربيــة 

ــي ،	 )24(.  ــم اجلامع ــودة يف التعلي ــان اجل لض
ــم :  ــث رق ــع ، حدي ــح اجلام ــارص.  صحي ــد ن ــاين، حمم األلب

.1838
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ــو  ــدى أب ــل؛ ه ــدي زام ــل؛ جم ــواز عق ــعادة؛ ف ــودت، س ج
ــط  ــم النش ــتيه. )2011م( . التعل ــل، اش ــوب؛ مجي عرق
ــر  ــروق للن ــان: دار ال ــق. ع ــة والتطبي ــن النظري ب

والتوزيــع. . 
ــة  ــة ممارس ــد. )2017م(. درج ــل عبي ــن مزع ــد ب ــريب، عبي احل
مهــارات  االبتدائيــة  باملرحلــة  الرياضيــات  معلمــي 
ــات  ــة تربوي ــف. جمل ــة الص ــل غرف ــط داخ ــم النش التعل

.)2  (  20 الرياضيــات، 
خليــل، انتصــار؛ أبــو عــواد، فريــال؛ الشــلبي إهلــام؛ رســمي، 
إيــان. )2012م(. أثــر اســرتاتيجيات التعلــم النشــط يف 
ــدى  ــي ل ــل األكاديم ــة والتحصي ــة الذاتي ــة الفاعلي تنمي
ــوث  ــة الغ ــة لوكال ــة التابع ــوم الرتبوي ــة العل ــة كلي طلب

ــق، 42 )	(. ــة دمش ــة جامع ــة. جمل الدولي
الرشــيدي، دالل حممــد ؛ املســاعيد ، جودت أمحــد.  )5	0	م(. 
درجــة ممارســة معلمــي املرحلــة االبتدائيــة يف دولــة 
ــر  ــة نظ ــن وجه ــط م ــم النش ــارص التعل ــت لعن الكوي
ــورة.  ــر منش ــتر غ ــالة ماجس ــن واملديرين.رس املوجه
الــرق  جامعــة  الرتبويــة،  العلــوم  كليــة   : األردن 

األوســط.
تقويــم  )2010م(.  عبدالرمحــن.  حممــد  ســعيد  الرقيــب، 
ــة  ــوف الثالث ــة للصف ــة العربي ــة يف اللغ ــارات الكتاب مه
األوىل. بحــث مقــدم يف ملتقــى املوســم الثقــايف الثامــن 
والعريــن ملجمــع اللغــة العربيــة األردين – عــان: 

األردن
الشــمري، زيــد بــن مهلهــل بــن عتيــق. )1437هـــ(. فعاليــة 
إســرتاتيجية مقرتحــة قائمــة عــى التعلــم النشــط يف 
تنميــة مهــارات التعبــر اإلبداعــي لــدى تالميــذ الصــف 

ــة، ) 44(. ــة الرتبوي ــط. املجل ــاين املتوس الث
رواشــدة، إبراهيــم؛ فيصل،نوافلــة؛ وليــد حســن . )5	0	م(. 
درجــة ممارســة التعلــم النشــط يف تدريــس العلــوم 
ــاد  ــة احت ــن األردن. جمل ــة م ــالية الرقي ــة الش يف البادي
ــس، 13 ) 3(. ــم النف ــة وعل ــة للرتبي ــات العربي اجلامع
مصطفــى.  شــياء  أشــكناين،  ؛  أمحــد  جــودت  ســعادة، 
ــال  ــاض األطف ــات ري ــق معل ــة تطبي )2013م(. درج
لعنــارص التعلــم النشــط يف دولــة الكويــت . جملــة 
األردن. عــان:   .)4(  40 الرتبويــة  العلــوم  دراســات 

ــرتاتيجيات  ــتخدام إس ــر اس ــة. )5	0	م(. أث ــعداوي، هني س
التدريــس التفاعــي النشــط عــى التحصيــل اآلجــل 
ملقــرر طــرق تدريــس شــعبة الكيميــاء لطالبــات الرتبيــة 
جامعــة أم القــرى. جملــة دراســات يف التعليــم اجلامعــي، 

 .)30(
الســيد، أمحــد عبداحلميــد . )2007م(. إســرتاتيجيات معــارصة 
يف تعلــم الرياضيــات وتعليمهــا. كليــة الرتبيــة ، جامعــة 

املنوفيــة: القاهــرة.
ــم  ــاليب التعل ــاس . )2012م(. أس ــل، عب ــد ؛اجلم ــيد، حمم س
ــة.  ــان للطباع ــم واإلي ــر: دار العل ــوق، م ــط، دس النش
الصيفــي، عاطــف. )	00	م(. املعلــم وإســرتاتيجيات التعليــم 

احلديــث. عــان،األردن: دار أســامة للنــر والتوزيــع.
عبــدالل، نشــوة عبداملنعــم؛ أبــو هــدرة ، ســوزان حممــود. 
)5	0	م(. أثــر اســتخدام إســرتاتيجيتن للتعلــم النشــط 
يف خفــض أعــراض النشــاط الزائــد وحتســن التحصيــل 
ــات  ــذ ذوي صعوب ــن التالمي ــة م ــدى عين ــدرايس ل ال
االبتدائية.جملــة  باملرحلــة  النشــاط  مفرطــي  التعلــم 
ــة  ــة اخلاص ــة الرتبي ــل. مؤسس ــة والتأهي ــة اخلاص الرتبي

والتأهيــل ، 2) 6 (. 
فريــد أبــو زينــه. )1417هـــ(. الرياضيــات مناهجهــا وأصــول 

ــة دار الفرقــان. تدريســها . ط.4، عــان، األردن: مكتب
التعلــم  إســرتاتيجيات  )2013م(.  حممــد.  زبيــدة  قــرين، 
النشــط املتمركــز حــول الطالــب وتطبيقاهتــا يف املواقــف 

ــة. ــة العري ــرة: املكتب ــة، القاه التعليمي
قطامـــي، نايفـــة. )2004م(. تعليـــم التفكـــر للمرحلـــة 

الفكـــر. دار  األساســـية.عان،األردن: 
الكبيــي، عبــد الواحــد محيــد ثامــر. )2008م(. طرائــق 
ــع  ــة املجتم ــان، األردن: مكتب ــات. ع ــس الرياضي تدري

ــريب. الع
ــز.  ــد العزي الكثــري راشــد بــن محــد ؛النصــار صالــح بــن عب

)1426هـــ(. املدخــل للتدريــس، ط.1. الريــاض.
ــة  ــواي. )2017م(. درج ــبيب ض ــن ش ــواي ب ــى، ض النفيع
تطبيــق معلمــي الرياضيــات للتعلــم النشــط. جملــة 

الرياضيــات،		)6(. تربويــات 
التعلــم  إســرتاتيجيات  )2013م(.   . ثنــاء حممــد   ، ياســن 
ــة و املعوقــات  ــة عمليــات العلــم : األمهي النشــط و تنمي
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ــدويل. ــر ال ــاض: دار الن الري
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 التَّحصيل األكاديميُّ للطَّالب المعلِّم )تخصُّص التَّربية اإلسالميَّة(
 وعالقته باألداء التَّدريسيِّ من وجهة نظر المشرف األكاديميِّ 

مصعب بن مطلق العنزي )*(
جامعة الحدود الشَّماليَّة

)قدم للنشر يف 1439/8/15هـ، وقبل للنشر يف 1439/12/29هـ(

ـــروق يف  ـــف الف ـــي، وكش ـــم التدري ـــامية، بأدائه ـــات اإلس ـــم الدراس ـــن يف قس ـــاب املعلم ـــي للط ـــل األكاديم ـــة التحصي ـــة عاق ـــث إىل دراس ـــدف البح ـــث : ه ـــص البح    ملخ
ـــي:  ـــي، ه ـــأداء التدري ـــاد ل ـــت )5( أبع ـــث، ضم ـــم الباح ـــن تصمي ـــة م ـــة ماحظ ـــق بطاق ـــر تطبي ـــس، ع ـــر اجلن ـــوء متغ ـــم يف ض ـــي هل ـــي واألداء التدري ـــل األكاديم التحصي
ـــج  ـــت النتائ ـــة. وتوصل ـــا و)17( طالب ـــم )42( طالًب ـــن، منه ـــتوى الثام ـــة يف املس ـــا وطالب ـــملت )59( طالًب ـــة ش ـــى عين ـــل(، ع ـــم، التأم ـــف، التقوي ـــذ، إدارة الص ـــط، التنفي )التخطي
ـــواد  ـــي يف امل ـــل األكاديم ـــن التحصي ـــا ب ـــي، وم ـــص، واألداء التدري ـــواد التخص ـــي يف م ـــل األكاديم ـــن التحصي ـــا ب ـــة، م ـــة إحصائي ـــة ذات دالل ـــة ارتباطي ـــود عاق ـــدم وج إىل ع
ـــا  ـــي. ك ـــكيل، واألداء التدري ـــي ال ـــل األكاديم ـــن التحصي ـــا ب ـــي، وم ـــام، واألداء التدري ـــداد الع ـــواد اإلع ـــي يف م ـــل األكاديم ـــن التحصي ـــا ب ـــي، وم ـــة، واألداء التدري الرتبوي
ـــداد  ـــواد اإلع ـــوي وم ـــداد الرتب ـــواد اإلع ـــص وم ـــواد التخص ـــي مل ـــل األكاديم ـــن يف التحصي ـــن اجلنس ـــا ب ـــة م ـــة إحصائي ـــروق ذات دالل ـــود ف ـــدم وج ـــن ع ـــج ع ـــفت النتائ كش

ـــاث.  ـــح اإلن ـــي لصال ـــن  يف األداء التدري ـــن اجلنس ـــا ب ـــة م ـــة إحصائي ـــروق ذات دالل ـــود ف ـــة إىل وج ـــت الدراس ـــا توصل ـــكيل. بين ـــل ال ـــام، والتحصي الع

كلامت مفتاحية: التحصيل األكاديمي، األداء التدريي، الطالب املعلم، الرتبية اإلسامية. 
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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.
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مقدمة:
ــام  ــة يف أي نظ ــر أمهي ــر األكث ــم العن ــد املعل يع
تعليمــي، لــذا هتتــم األنظمــة التعليميــة املتميــزة 
ليكــون  وتأهيلــه؛  إعــداده،  ثــم  ومــن  بانتقائــه، 
قــادًرا عــى ممارســة مهامــه التدريســية، بــكل جــدارة 
واقتــدار. كــا أن حتســن نوعيــة التعليــم تعتمــد قبــل 
كل يشء عــى املعلمــن أكثــر مــن اعتادهــا عــى 
ــات  ــة، واإلمكان ــاين الصاحل ــم، واإلدارة، واملب التنظي
ــم  ــدون املعل ــة؛ فب ــج املخطَّط ــة، واملناه ــة املتاح املادي
ــد  ــا، تفق ــًا كافًي ــل تأهي ــًدا، واملؤهَّ ــداًدا جيِّ ــدِّ إع املَع

هــذه العوامــل أمهيتهــا )الكــوري، 2004م(.
ــن أنَّ  ــات، م ــه الدراس ــر إلي ــا تش ــتناًدا إىل م واس
ــرتب  ــبٍة تق ــم بنس ــن املتعلِّ ــٌر يف تكوي ــم مؤثِّ دور املعل
مــن )60%(، بينــا تشــرتك عنــارص العمليــة الرتبويــة، 
والتعليميــة األخــرى بحــوايل )40%( مــن نســبة 
التأثــر، وعليــه؛ فــإن العمليــة الرتبويــة، والتعليميــة ال 
تســتقيم مــا مل يتمتــع املعلمــون العاملــون فيهــا بكفــاءة 

ــد اهلل، 2013م(. ــة )عب عالي
كفايــات  بامتــاك  الكــفء  املعلــم  ويتَّصــف 
ــه  ل علي ــة، جتعــل مــن املعــوَّ ــة، ومهني شــخصية، وفني
إحــداث كل تقــدم تعليمــي متميــز؛ فهــو مفتــاح 
ــة  ــر عالي ــق معاي ــعى إىل حتقي ــي يس ــام تعليم أي نظ

2017م(. )نصــار،  واجلــودة  التنافســية، 
ــداد  ــات إع ــوغ مؤسس ــان بل ــازم لض ــن ال وم
املعلمــن أهدافهــا، التــي تنطــوي عــى إعــداد معلمن 
ــى  ــل ع ــي، العم ــة يف األداء التدري ــة عالي ذوي كفاي

ــاب  ــون الط ــل يف أن يك ــر، تتمث ــدة معاي ــق ع حتقي
املقبولــن يف كليــات الرتبيــة مــن ذوي الرغبــة بمهنــة 
التعليــم، وأن يكونــوا قادريــن عــى اإلفــادة مــن 
دراســتهم فــرتَة إعدادهــم للتعليــم، وأن متتلــك هــذه 
الكليــات ملــكات تدريســية متخصصــة متمكنــة مــن 
ــن  ــل م ــا جيع ــي، م ــا التدري ــة، وأدائه ــا العلمي مادهت
الــروري رفــد برامــج إعــداد املعلمــن ببعــض 
ــب؛  ــداد، والتدري ــي اإلع ــة يف جانب ــات احلديث التقني
ــاوي،  ــادث )العيس ــي احل ــور التقن ــع التط ــًيا م متاش

2015م(.
أداء  أنَّ   (Mohanty, 2000) دراســة  وتوضــح 
ــم، وأن  ــال التعلي ــات يف جم ــم املدخ ــو أه ــم ه املعل
ــن  ــة م ــى جمموع ــد ع ــي يعتم ــه التدري ــدوى أدائ ج
ــأيت إتقــان املقــررات  ــل، كــا ي العوامــل، منهــا التأهي
ــي  ــدل األكاديم ــا باملع ــة مقيًس ــية التخصصي الدراس
ــي  ــداد املهن ــًرا يف اإلع ــل تأث ــر العوام ــة أكث يف مقدم
 (Ahmed, Hussen, Ahmed, املعلــم  للطالــب 
(Ahmed & Ud Din, 2012، مــا يؤكــد أمهيــة العناية 

بتأهيــل الطالــب املعلــم يف ختصصــه، الــذي يدرســه يف 
ــن. ــداد املعلم ــات إع مؤسس

وســًرا مــع هــذا التوجــه، اهتــم قســم الدراســات 
احلــدود  بجامعــة  الرتبيــة،  كليــة  يف  اإلســامية، 
الشــالية، بتضمــن خطتــه الدراســية إلعــداد الطــاب 
ــة )128(  ــا جمموع ــم، م ــن بالقس املعلمــن امللتحق
للمقــررات  ســاعة   )87( منهــا  دراســية،  ســاعة 
الدراســية التخصصيــة؛ أي مــا نســبته )68%(، يف 
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يف  دراســية  ســاعة   )11( الطالــب  يــدرس  حــن 
ومــا   ،)%8.6( نســبته  مــا  أي  الرتبــوي؛  املجــال 
ــنة  ــررات الس ــة مق ــه لدراس ــاعات؛ فيوجَّ ــى يف س تبق
ســاعة   )30( أي  العامــة؛  والثقافــة  التحضريــة، 

.)%23.4( بنســبة  دراســية، 
ويتضــح، وفــق النســب املشــار إليهــا، تركيــز هــذه 
اخلطــة الدراســية عــى إكســاب الطالــب املعلــم املعرفة 
ــى أداء  ــه، ع ــد خترج ــادًرا، بع ــون ق ــة؛ ليك التخصصي

مهامــه التدريســية بــكل اقتــدار.
ويشــر األدب الرتبــوي إىل أن ثمــة عوامــل مؤثــرة 
يف التحصيــل األكاديمــي للطــاب املعلمن تــؤدي إىل 
وجــود فــروق فيــا بينهــم، ومــن أهــم تلــك العوامل: 
االجتاهــات نحــو مهنــة التدريــس، والفعاليــة الذاتيــة، 
والدافعيــة الذاتيــة، وتقديــر الــذات، وتوجهــات 

األهــداف، إضافــًة إىل عوامــل أخــرى أقــلَّ تأثــًرا.
 (D’Agostino & ويف هــذا الســياق، أثبتت دراســة
(Powers, 2009 قــدرة املعــدل األكاديمــي الرتاكمــي 

ــى  ــن ع ــداد املعلم ــج إع ــن يف برنام ــاب املعلم للط
ــة  ــة ارتباطي ــود عاق ــي؛ لوج ــم التدري ــؤ بأدائه التنب
دالــة مــا بــن معــدل الطالــب املعلــم الرتاكمــي، 
وأدائــه التدريــي، كــا أشــارت نتائــج هــذه الدراســة 
ــه  ــويٌّ بمهارات ــٌئ ق ــي منبِّ ــدل الرتاكم ــذا املع إىل أنَّ ه

ــية. التدريس
إىل  اجلانــب،  هــذا  يف  الرتبــوي  األدب  ويشــر 
جمموعــة عوامــل مؤثــرة يف األداء التدريــي للطالــب 
املعلــم، منهــا عوامــل داخليــة؛ كاالســتعداد، واالجتاه، 

وإتقــان املقــررات التخصصيــة، والقــدرة العقليــة 
العامــة )الــذكاء(، ونمــط الشــخصية، إضافــة إىل 
عوامــل أخــرى خارجيــة؛ كبيئــة الصــف، والعاقــات 
ــور،  ــاء األم ــاء، وأولي ــاب، والزم ــن الط ــع كل م م
وزيــادة العــبء التدريــي، وانخفــاض األجــور، 

ــي. ــر املجتمع ــتوى التقدي ــدين مس وت

خلفية البحث:
ــد  ــث يف قواع ــث بالبح ــام الباح ــال قي ــن خ م
البيانــات العربيــة، واألجنبيــة حــول العاقــة مــا 
ــه  ــم، وأدائ ــب املعل ــي للطال ــل األكاديم ــن التحصي ب
ــت  ــي هدف ــات، الت ــدرة الدراس ــظ ن ــي، الح التدري
إىل كشــف هــذه العاقــة، حيــث وقــف الباحــث –يف 
ــت  ــط تناول ــات فق ــى )5( دراس ــه- ع ــدود علم ح

ــة. ــا متباين ــاءت نتائجه ــة، وج ــذه العاق ه
حيــث أشــارت دراســة (Vecaldo, 2017) إىل عدم 
وجــود عاقــة ارتباطيــة دالــة مــا بــن أبعــاد مــؤرشات 
األداء املهنــي، واألداء األكاديمــي للمعلمــن قبــل 
ــة  ــؤرش اخلدم ــدا م ــة، ع ــة االبتدائي ــة يف املرحل اخلدم
ــالبة  ــة س ــة ارتباطي ــَدْت عاق ــث ُوِج ــة، حي املجتمعي
ــة  ــت دراس ــي، وتوصل ــم األكاديم ــى أدائه ــة ع دال
مطــر وبريــح )2013م( إىل عــدم وجــود عاقــة ذات 
ــدل  ــي واملع ــن األداء التدري ــا ب ــة م ــة إحصائي دالل
كــا  املعلمــن،  للطــاب  الرتاكمــي  األكاديمــي 
توصلــت دراســة رواقــه وحممــود والشــبيل )2005م( 
ــن  ــي للمعلم ــدل الرتاكم ــن املع ــا ب ــة م إىل أن العاق
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حديثــي التخــرج، وأدائهــم التدريــي غــر دالــة 
ــا. إحصائيًّ

 (D’Agostino وعى الضد من ذلك، توصلت دراسة 
دالة،  ارتباطية  عاقة  وجود  إىل   & Powers, 2009)

األكاديمي-،  باملعدل  األكاديمي -مقيًسا  األداء  ما بن 
واألداء التدريي، كا أشارت إىل أنَّ األداء األكاديمي 
دراسة  أشارت  كا  التدريسية،  باملهارات  قوي  منبئ 
دالة  ارتباطية  عاقة  وجود  إىل   )Diaz,2015(
إحصائًيا ما بن األداء التدريي، والتحصيل األكاديمي 

للمعلمن املبتدئن.
ويتضــح ممــا ســبق عرضــه، وجــود تناقــض مــا بــن 
 (Diaz, 2010; ــتا ــارت دراس ــات؛ إذ أش ــج الدراس نتائ
ــة  ــود عاق  (D’Agostino & Powers, 2009إىل وج

ــا  ــي، مقيًس ــل األكاديم ــن التحصي ــة ب ــة دال ارتباطي
حــن  يف  التدريــي،  واألداء  الرتاكمــي،  باملعــدل 
أشــارت دراســة (Vecaldo et al, 2017)، ودراســة 
ــن  ــة وآخري ــة رواق ــح )2013م(، ودراس ــر وبري مط
)2005م( إىل عــدم وجــود عاقــة ارتباطيــة دالــة مــا 

ــن. ــن املتغري ــن هذي ب
ومــن هنــا، ظهــرت حاجــة إىل إجــراء مثــل 
التناقــض،  هــذا  البحــث؛ كمحاولــة حلــل  هــذا 
ــاء  ــث أثن ــه الباح ــا الحظ ــا، م ــام هب ــى القي ــجع ع ش
عملــه؛ كمــرف أكاديمــي عــى طــاب الدراســات 
ــز يف  ــود متي ــن وج ــة، م ــة امليداني ــامية يف الرتبي اإلس
ــل  ــدالت حتصي ــاب ذوي مع ــي للط األداء التدري
ــن  ــد م ــن وج ــة، يف ح ــي منخفض ــي تراكم أكاديم

ــَف أداؤهــم التدريــي، رغــم ارتفــاع معــدالت  َضُع
حتصيلهــم األكاديمــي الرتاكمــي. 

مشكلة البحث: 
ــكلة  ــد مش ــن حتدي ــبق، يمك ــا س ــى م ــا ع تأسيًس
البحــث يف حمــاول اإلجابــة عــن التســاؤالت التاليــة: 

ــا . 	 ــة إحصائيًّ ــة دال ــة ارتباطي ــد عالق ــل توج ه
مــا بــن متوســطي التحصيــل األكاديمــي 
الرتاكمــي(  األكاديمــي  باملعــدل  )مقيًســا 
واألداء التدريــي )مقيًســا باســتجابة املــرف 
قســم  يف  املعلمــن  للطــالب  األكاديمــي( 
احلــدود  بجامعــة  اإلســالمية  الدراســات 

الشــاملية؟
التســـاؤل  هـــذا  مـــن  وينبثـــق   -
الفرعيـــة  التســـاؤالت  الرئيـــس 

 : ليـــة لتا ا
ارتباطيــة  عاقــة  توجــد  هــل  أ- 
درجــات  بــن  مــا  إحصائيًّــا  دالــة 
األكاديمــي  التحصيــل  يف  الطــاب 
واألداء  التخصــص  مــواد  يف 

؟ يــي ر لتد ا
دالــة  ارتباطيــة  عاقــة  توجــد  هــل  ب- 
ــا مــا بــن درجــات الطــاب يف  إحصائيًّ
التحصيــل األكاديمــي يف املــواد الرتبوية 

واألداء التدريي؟ 
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دالــة  ارتباطيــة  عاقــة  توجــد  هــل  ج- 
ــا مــا بــن درجــات الطــاب يف  إحصائيًّ
التحصيــل األكاديمــي يف مــواد اإلعــداد 

العــام واألداء التدريــي؟
ارتباطيــة  عاقــة  توجــد  هــل  د- 
درجــة  بــن  مــا  إحصائيًّــا  دالــة 
التحصيــل األكاديمــي الــكيل واألداء 

؟ يــي ر لتد ا
هــل توجــد فــروق دالــة إحصائيًّــا مــا . 	

التحصيــل  يف  اجلنســن  متوســطي  بــن 
ــي  ــدل األكاديم ــا باملع ــي )مقيًس األكاديم

الرتاكمــي(؟
ــا مــا بــن . 	 هــل توجــد فــروق دالــة إحصائيًّ

التدريــي  األداء  يف  اجلنســن  متوســطي 
ــي(؟ ــرف األكاديم ــتجابة امل ــا باس )مقيًس

أهداف البحث:
استهدف البحث احلايل ما ييل:

دالة . 1 ارتباطية  عاقة  وجود  عن  الكشف 
إحصائيَّا ما بن متوسطي التحصيل األكاديمي 
للطاب املعلمن يف قسم الدراسات اإلسامية، 

وأدائهم التدريي.
الكشــف عــن الفــروق بــن اجلنســن يف . 2

التحصيل األكاديمي.  
الكشــف عــن الفــروق بــن اجلنســن يف . 3

التدريــي.  األداء 

أمهية البحث:
ل؛ كأمهية للبحث، أن يفيد يف اآليت: من املؤمَّ

ــة لتحديــد مســتوى . 1 التوصــل إىل نتيجــة علمي
األكاديمــي  التحصيــل  بــن  مــا  العاقــة 
بــا  التدريــي،  وأدائــه  املعلــم،  للطالــب 
ــات  ــج الدراس ــض نتائ ــل تناق ــاهم يف ح يس
ــة عــى  الســابقة، وبخاصــة الدراســات العربي

ندرهتــا.
للمختصــن . 2 الازمــة  املعلومــات  تقديــم 

القائمــن عــى تطويــر اخلطــط الدراســية 
ــى  ــي تعن ــة، الت ــة الرتبي ــج كلي ــة برام اخلاص
بتأهيــل، وتدريــب الطــاب املعلمــن؛ يف 

ســبيل تطويــر أدائهــم التدريــي.
مــا يســفر عنــه مــن توصيــاٍت، يف ضــوء . 3

ــن أن  ــا يمك ــج، ب ــن نتائ ــه م ــل إلي ــا يتوص م
يســاهم يف تطويــر مســتوى التمكــن التدريــي 

ــن.  ــاب املعلم للط

حدود البحث:
ــث  ــِرَي البح ــة: ُأْج ــة واملكاني ــدود الزماني -احل
ــي  ــام اجلامع ــن الع ــاين، م ــدرايس الث ــل ال يف الفص
املعلمــن،  الطــاب  عــى  1439/1438هــــ، 
التدريــب  يف  املســجلن  املعلــات  والطالبــات 
الدراســات  قســم  خطــة  بحســب  امليــداين، 
بجامعــة  واآلداب،  الرتبيــة  كليــة  يف  اإلســامية 

الشــالية. احلــدود 
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األداء  قيــاس  يقتــر  املوضوعيــة:  -احلــدود 
ــا  ــاد، ك ــى )5( أبع ــن ع ــاب املعلم ــي للط التدري
يف بطاقــة املاحظــة، التــي أعدهــا الباحــث، وتشــمل 
إدارة  التقويــم،  التنفيــذ،  )التخطيــط،  كفايــات: 

الصــف، التأمــل(.

مصطلحات البحث:
ــة  ــة الَتالي ــات اإلجرائيَّ ــة، التَّعريف ــت الدراس تبنّ

ملصطلحاهتــا:
املئويــة  »النســبة  األكاديمــي:  التحصيــل   )	
ــب  ــي للطال ــل األكاديم ــات التحصي ــط درج ملتوس
يف مــواد التخصــص، واإلعــداد الرتبــوي، واإلعــداد 

العــام خــال ســنوات دراســته«. 
األداء التدريــي: »الدرجــة التــي حيصــل   )	
يف  املعلمــة-  الطالبــة  -أو  املعلــم  الطالــب  علهــا 
ضــوء اســتجابة املــرف األكاديمــي -أو املرفــة 
ــذي  ــي، ال ــاس األداء التدري ــى مقي ــة- ع األكاديمي
أعــده الباحــث، ويضــم )5( أبعــاد: )التخطيــط، 
ــذايت(«. ــل ال ــف، التأم ــم، إدارة الص ــذ، التقوي التنفي

اإلطار النظري:
يتنــاول الباحــث يف هــذا اإلطــار ُكاًّ مــن العوامــل 
ــم،  ــب املعل ــي للطال ــل األكاديم ــرة يف التحصي املؤث
والعوامــل املؤثــرة يف األداء التدريــي للمعلــم بشــكل 

عــام.

التحصيـــل  يف  املؤثـــرة  العوامـــل  أوال:   -
املعلـــم: للطالـــب  األكاديمـــي 

ــام  ــي اهت ــل األكاديم ــوع التحصي ــغل موض يش
ــك  ــن ذل ــراد، وم ــات، واألف ــات، واملؤسس املجتمع
ــؤدي إىل وجــود فــروق  ــي ت البحــث يف العوامــل، الت
يف التحصيــل األكاديمــي، بــن األفــراد، وهــي عوامل 

هــا مــا يــيل: ــرة، ومتنوعــة، مــن أمهِّ كث
االجتاه نحو مهنة التدريس:  )	

الطالــب  لــدى  يتشــكل  الــذي  االجتــاه  يعــد 
ــًرا يف  املعلــم أثنــاء إعــداده ملهنــة التدريــس عامــًا مؤثِّ
مســتوى حتصيلــه األكاديمــي؛ إذ يؤثــر ذلــك االجتــاه 
ــدم يف  ــو التق ــه نح ــع ب ــم، ويدف ــى التعل ــه ع يف إقبال
ــادة  ــى امل ــاالً ع ــر إقب ــه أكث ــريف، وجيعل ــل املع التحصي
التــي يدرســها، مــا جيعــل هلــذا االجتــاه اإلجيــايب قيمــًة؛ 

ــا. ــهولتها، ومتعته ــعر بس فيش
التــي   ،(Alkhateeb, 2013) وأشــارت دراســة 
ــن يف  ــاب املعلم ــات الط ــة اجتاه ــت إىل دراس هدف
ــر، إىل أن  ــس يف قط ــة التدري ــو مهن ــة نح ــة الرتبي كلي
لــدى أفــراد الدراســة اجتاهــات إجيابيــة متوســطة 
نحــو التدريــس؛ كمهنــة، وأن هــذا االجتــاه أثــر 
أيًضــا يف التحصيــل األكاديمــي لدهيــم، وبالتــايل، 
ــة لــدى الطــاب  يكــون تشــكيل االجتاهــات اإلجيابي
ــة يف  ــي ذا قيم ــم املهن ــة إعداده ــاء مرحل ــن أثن املعلم
ــع،  ــدل والري ــي )املجي ــم األكاديم ــؤ بتحصيله التنب

2012م(.
 (Bartan, Oksal & دراســة  نتائــج  ودعمــت 
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ــود  ــى وج ــدت ع ــث أك ــبق، حي ــا س (Sevi, 2013 م

ــاب  ــات الط ــن اجتاه ــا ب ــه م ــه إجيابي ــة ارتباطي عاق
ــي. ــم األكاديم ــن وحتصيله املعلم

الفعالية الذاتية:  )	
الفعاليــة  يشــر عديــٌد مــن الدراســات إىل أن 
الذاتيــة، التــي هــي معتقــدات األفــراد حــول قدراهتــم 
ــر يف  ــاح، تؤث ــم بنج ــة إليه ــام املوكل ــال امله ــى إك ع
املجهــود املبــذول، واملثابــرة، ووضــع األهــداف، 
 (Liem, Lan & .ومــن ثــمَّ التحصيــل األكاديمــي
ــدت   (Nie, 2008; Devonport & Lane, 2006وأكَّ

  (Castro, Villarreal, Guerra, Sass,ــة ــج دراس نتائ
 (Hseih, 2014 &ذلــك، بإشــارهتا إىل وجــود عاقــة 

ارتباطيــة إجيابيــة مــا بــن الفعاليــة الذاتيــة األكاديميــة 
ــة، واالجتــاه  ــة األكاديمي مــن جهــة، وكلٍّ مــن الدافعي
نحــو التدريــس، والتحصيــل األكاديمــي، مــن جانــب 

ــا. ــة، يف تركي ــل اخلدم ــًا قب ــدى )251( معلِّ ــر، ل آخ

الدافعية الذاتية:  )	
ــلوك  ــه الس ــوة توج ــي ق ــي ه ــة، الت ــر الدافعي تعت
ــية  ــم النفس ــن املفاهي ــدة م ــدف، واح ــق اهل ــو حتقي نح
اهلامــة يف جمــال الرتبيــة، وقــد تعــددت النظريــات التي 
فرسهتــا؛ كنظريــة التعزيــز الــذايت، التــي تعــد واحــدة 
ــة  ــم دافعي ــرة يف فه ــدة، واملؤث ــات اجلدي ــن النظري م
األفــراد؛ فهــي تشــر إىل أن احلافــز وراء الســلوك 
ــم  ــار )احلك ــرة االختي ــاك خ ــٌل يف امت ــع، متمثِّ الداف

الــذايت(، وعاطفــة الفاعليــة يف اإلجــراءات )الكفاءة(، 
إضافــًة إىل توفــر االهتــام العــايل، الــذي خيتلــف عنــه 
 (Ryan & .)عنــد االخريــن يف بيئــة الفــرد )االرتبــاط

Deci, 2000, b)

ــات  ــن النظري ــة، ع ــذه النظري ــز ه ــا يمي ــم م وأه
األخــرى، التــي تفــرس الدافعيــة، أهنــا تــرى الدافعيــة 
املســتوى  يف  تتغــر  ال  األبعــاد،  متعــدد  مفهوًمــا 
 (Deci & فحســب، بــل يف النــوع أيًضــا؛ إذ يشــر
(Ryan ,1995,1991 إىل أن هنــاك )3( أنــواع مــن 

والدافعيــة  الداخليــة،  الدافعيــة  هــي:  الدافعيــة، 
اخلارجيــة، والدافعيــة غــر الواعيــة.

وتشــر الدافعيــة الداخليــة إىل املشــاركة يف أي 
ين من املشــاركة،  نشــاط؛ للمتعــة، واالرتيــاح املســتمدَّ
ــا لــدى املعلــم قبــل  وتلعــب هــذه الدافعيــة دوًرا هامًّ
اخلدمــة؛ فالتدريــس مهنــة تكافــح مــن أجــل جــذب 
ــاظ  ــة، واالحتف ــاءة العالي ــدد ذوي الكف ــن اجل اخلرجي
هبــم، وقــد أشــارت العديــد مــن الدراســات إىل الدور 
ــة الداخليــة يف األداء األكاديمــي  ــه الدافعي الــذي تلعب
 (Albrech, .ــة ــل اخلدمـ ــا قب ــن م ــاب املعلميــ للط
 Hapanen & Hall, 2009; Spittle, Jackson &

.Casey, 2009)

ــة  ــة (Ariojul, 2009) أنَّ الدافعي ــرت دراس واعت
ــة يف  ــل اخلدم ــا قب ــراك م ــن األت ــة للمعلم الداخلي
ــم  ــؤ بأدائه ــؤرشات التنب ــد م ــة أح ــة اإلنجليزي اللغ
(Eymur & Geb- ــة ــارت دراس ــا أش ــي، ك  األكاديم
(an, 2011 إىل وجــود أثــر إجيــايب للدافعيــة الداخليــة 
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ــة. ــل اخلدم ــا قب ــي م ــي ملعلم ــل األكاديم يف التحصي

تقدير الذات:  )4
ــم  ــم املفاهي ــن أه ــذات م ــر ال ــوم تقدي ــد مفه يع
ــة  ــاد املهم ــد األبع ــذات؛ كأح ــوم ال ــن مفه ــة ع املنبثق
يف تشــكيل الشــخصية، كــا أنــه يشــكل طاقــة نفســية 
ــرم  ــة هب ــه، اخلاص ــلو« يف نظريت ــا »ماس ــة صنفه مهم
احلاجــات، ضمــن احلاجــات العليــا املهمــة، مــن باب 
أنَّ إشــباع هــذه احلاجــة ُيْشــِعر الفــرد بقيمتــه، وبثقتــه 
بذاتــه، مــا حيفــزه، ويدفعــه صــوب التحصيــل، 
ــدة،  ــال مفي ــه بأفع ــك يف قيام ــر ذل ــاز، ويظه واإلنج

ــن. ــه، ولآلخري ــة ل ذات قيم
ــة  ــة اإلجيابي ــاٍت العاق ــُة دراس ــدت مجل ــد أك وق
مــا بــن تقديــر الــذات، والتحصيــل األكاديمــي؛ 
ــة  ــح )2014م(، ودراس ــان والصويل ــة الردع كدراس

)2004م(. زايــد 

توجهات األهداف:  )5
يف  الطــاب  اعتادهــا  التــي  األهــداف،  متثــل 
مســرهتم العلميــة، أحــد العوامــل، التــي تــؤدي 
ــل  ــي، ومتث ــل األكاديم ــروق يف التحصي ــود ف إىل وج
توجهــات أهــداف اإلنجــاز املتمثلــة يف )مدخــل 
اإلتقــان، األداء، جتنــب اإلتقــان، جتنــب العمــل( 
باملهــام  املرتبطــة  للمشــاركة  متباينــة  أغراًضــا 
األكاديميــة، وقــد تــم ربطهــا بالعمليــات، وبالنواتــج 
املختلطــة املتعلقــة باإلنجــاز، اعتــاًدا عــى عديــٍد مــن 

األُُطــر النظريــة، وعــى نتائــج األبحــاث.
  (Ames &ــر ــًة، يشيــــــ ــر دقَّ ــورة أكث وبصــــ
ــة  ــاب األكاديمي ــداف الط (Arsher, 1988 إىل أن أه

ــة  ــت دراس ــا بيَّن ــي، ك ــل األكاديم ــر يف التحصي تؤث
كشــف  اســتهدفت  التــي  )2010م(،  حســانن 
ــي،  ــل األكاديم ــن التحصي ــا ب ــة م ــة االرتباطي العاق
وتوجهــات اهلــدف، إىل وجــود عاقــة ارتباطيــة 
عنــد مســتوى داللــة )0.01(، مــا بــن درجــات 
ــه هــدف املهمــة، ودرجاهتــم  الطــاب عــى ُبْعــد توجُّ
يف التحصيــل األكاديمــي؛ نظــر اهتــام الطــاب 
ــام،  ــدي امله ــة بتح ــدف املهم ــو ه ــه نح ذوي التوج
ــة لانشــغال باملهمــة؛  ــة داخلي بحيــث حتركهــم دافعي
ــا يســاعدهم يف اإلنجــاز،  ــأن ذلــك رب إذ يعتقــدون ب
بــا يكفــل هلــم احلصــول عــى  إنجــاز أكاديمــي 
 (Hanna, Hanna ــة ــر دراس ــا تش ــه،  ك ــون عن يرض
(Hall, 2015 &  إىل وجــود عاقــة ارتباطيــة، مــا بــن 

توجهــات أهــداف اإلنجــاز، والتحصيــل األكاديمــي، 
لدى طاب اجلامعة. 

التحصيــل  أن  إىل  الباحثــن  بعــض  وينظــر 
األكاديمــي للطالــب، مــا هــو إالَّ أحــد العوامــل 
االعتياديــة، التــي يمكــن أن تفــرس نســبة بســيطة 
ــن  ــدان، يف ح ــي يف املي ــن يف األداء التدري ــن التباي م
يشــر بعــٌض آَخــُر إىل تأثــر األداء التدريــي بعــدد من 
العوامــل، التــي تصاحــب األداء، ويتأثــر هبــا ســلًبا أو 
ــي،  ــاؤل األكاديم ــي، والتف ــا الوظيف ــا؛ كالرض إجياًب
وامتــاك إســرتاتيجيات فعالــة ملواجهــة ضغــوط 
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  (Duckworth, Quinn & Seligman,.العمــل
2009)

التدريــي  األداء  يف  املؤثــرة  العوامــل  ثانًيــا:   -
للمعلــم:

يوضــح (Mohanty, 2000) أن املعلمــن هــم 
ــم  ــي، وأن أداءه ــام تعليم ــة يف أي نظ ــر أمهي األكث
أهــم مدخــات جمــال التعليــم، كــا تعتمــد جــدوى 
والتأهيــل،  الدافعيــة،  عــى  التدريــي  أدائهــم 
وعوامــل  واالســتعداد،  والتدريــب،  واخلــرة، 

ــرة. ــرى كث أخ
أن  إىل   (Smith & Smith, 1994) وأشــار 
ــن  ــعور املعلم ــر يف ش ــا تأث ــة هل ــل الداخلي العوام
ــن  ــة، يمك ــَل خارجي ــاك عوام ــا أنَّ هن ــاح، ك بالنج
أن تســاعد، أو أن تعيــق نجــاح املعلــم؛ كزيــادة 
العــبء التدريــي، وانخفــاض األجــور، والطاب 
ــى  ــًرا داالًّ ع ــر تأث ــل تؤث ــي عوام ــن؛ فه املزعج
اجتاهــات املعلمــن نحــو وظائفهــم، يضــاف إىل 
ذلــك األثــر الســلبي لنقــص دعــم، ومســاندة 

ــم. ــى أدائه ــن، ع املعلم
  (Nadeem, Rana, Lone,وقــد تناولــت دراســة
(Maqbool, Naz & Ali, 2011 حتليــل العوامــل 

ــوب  ــم جن ــرة يف أداء املعلــات، يف مناطــق إقلي املؤث
ــة  ــج الدراس ــارت نتائ ــتان، وأش ــاب يف باكس البنج
هلــا: انخفــاض  ، أوَّ إىل تأثــر )3( عوامــَل بشــكٍل دالٍّ
ملجتمــع  واالجتاعــي  االقتصــادي،  املســتوى 

املدرســة املحــيل؛ إذ يــؤدي إىل التقليــل مــن دافعيــة 
املعلمــن، وثانيهــا: التقديــر املجتمعــي، حيــث يقدر 
ــة بعمــل املعلمــن،  املجتمــع عمــل املعلــات مقارن
مــا يؤثــر عــى األداء التدريــي هلــم ســلًبا، وإجياًبــا، 
ــث  ــرر، حي ــر امل ــيايس غ ــل الس ــا: التدخ وثالثه

ــر ذلــك ســلًبا عــى أداء املعلــات. يؤث
ويــرى الباحــث أن التدخــل اخلارجــي يف عمــل 
املدرســة، وأداء املعلمــن بصفــة عامــة، ممــا ينعكــس 
عــى األداء التدريــي للمعلمــن، ومــن صــور هــذا 
ــادة  ــض ق ــات بع ــن تدخ ــاَهُد م ــا يش ــل م التدخ
املــدارس، وبعــض املرفــن الرتبويــن، فيــا يتعلــق 
بمنــح درجــاٍت، جتعــل جمموعــة مــن الطــاب 
ــا إىل تأخــر  م عــى أقراهنــم، وبــا يــؤدي أحياًن تتقــدَّ
آخريــن، أو رســوهبم، وهــو أمــر يرفضــه املعلمــون، 

ويســتاؤون منــه.
ــف  ــة: ضع ــرى اخلارجي ــل األخ ــن العوام وم
األجــور، وانخفــاض الــروح املعنويــة، وانخفــاض 
التقديــر املجتمعــي، وزيــادة كثافــة الطــاب يف 
الفصــل الــدرايس، وبعــض أنــاط اإلدارة املدرســية 

  (Nadeem et al, 2011) أحاديــة اجلانــب
 (Baumeister, Campbell, Krueger ويشــر 
(Vohs, 2003 & إىل أن الوضــع االجتاعــي للمعلم 

ــي،  ــه التدري ــرة يف أدائ ــل املؤث ــد العوام ــد أح ُيع
حيــث يــرى أن وضعــه االجتاعــي أقــل مــن أقرانــه 
األطبــاء، واملهندســن، وبعــض املوظفــن املدنيــن، 
ــه، وهــو  ــر الــذايت ل مــا يــؤدي إىل انخفــاض التقدي
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مــا يؤثــر ســلًبا عــى أدائــه التدريــي.
 (Ahmed, Hussain, دراســة  نتائــج  وتشــر 
أكثــر  أن  إىل   Ahmed, Ahmed & Din, 2012)

ــى  ــن ع ــي للمعلم ــو املهن ــًرا يف النم ــل تأث العوام
ــل يف  ــد متث ــتان، ق ــايل يف باكس ــم الع ــتوى التعلي مس
إتقــان املقــررات التخصصيــة، وفاعليــة طريقــة 
التدريــس، واخلصائــص الشــخصية للمعلمــن، 

ــاب. ــو الط ــن نح ــات املعلم واجتاه

منهجية البحث وإجراءاته:
اســتخدم الباحــث املنهــج الوصفــي االرتباطــي؛ 
ملاءمتــه طبيعــة البحــث، املتمثلــة يف الكشــف عــن 
ــب  ــي للطال ــل األكاديم ــن التحصي ــا ب ــة م العاق
وأدائــه  الرتاكمــي،  باملعــدل  مقيًســا  املعلِّــم، 
تــي حيصــل عليهــا  التدريــي، مقيًســا بالدرجــات الَّ

ــك. ــة لذل ــاس املصمم ــة القي ــال بطاق ــن خ م

جمتمع البحث وعينته:  -
ن جمتمــع البحــث مــن مجيــع طــاب،  تكــوَّ
ــام  ــامية يف الع ــات اإلس ــم الدراس ــات قس وطالب
يف  املســجلن  )1438/1437هـــ(،  اجلامعــي 
املســتوى الثامــن، وعددهــم )87( طالًبــا، وطالبــة، 

منهــم )62( طالًبــا، و)25( طالبــًة.
ــا،  ــة البحــث األساســية )59( طالًب وبلغــت عين
طالبــة،  و)17(  طالًبــا،   )42( منهــم  وطالبــة، 
ــا  ــنة، أم ــن )22–24( س ــا ب ــم م ــت أعاره تراوح

ــا  ــِرَي عليه ــي ُأْج ــتطاعية، الت ــث االس ــة البح عين
تقنــن أدوات البحــث؛ فتكونــت مــن )28( طالًبــا، 
ــمَّ  ــات، ت ــا، و)8( طالب ــم )20( طالًب ــة، منه وطالب

ــث. ــع البح ــن جمتم ــوائيًّا، م ــم عش اختياره

أداة البحث )بطاقة مالحظة األداء التدريي   -
للطالب املعلمن(:

العاقــة  البحــث إىل حماولــة كشــف  هــدف 
االرتباطيــة مــا بــن التحصيــل األكاديمــي للطــاب 
املعلمــن، يف قســم الدراســات اإلســامية بجامعــة 
احلــدود الشــالية -مقيًســا باملعــدل الرتاكمــي- 
وأدائهــم التدريــي، مــا تطلَّــب إعــداد بطاقــة 
ماحظــة؛ لقيــاس هــذا األداء التدريــي، يف الرتبيــة 

ــة. امليداني
ــة؛  ــذه األداة البحثي ــاء ه ــث ببن ــام الباح ــد ق وق
مــن  مســتفيًدا  البحــث،  أســئلة  عــن  لإلجابــة 
الدراســات الســابقة، التــي تناولــت املوضــوع ذاتــه، 
بحيــث متثــل هــدف األداة يف قيــاس األداء التدريي 

ــن. ــاب املعلم ــؤالء الط هل
ــن )5(  ــة م ــا األولي ــة يف صورهت ن ــاءت مكوَّ وج
ــف،  ــذ، إدارة الص ــط، التنفي ــي: )التخطي ــاد، ه أبع
ــن  ــد م ــل كل بع ــث يمث ــل(، بحي ــم، التأم التقوي
ــق )1(  ــن امللح ــارات، ويب ــن العب ــدد م ــاد بع األبع
الصــورة األوليــة لبطاقــة ماحظــة األداء التدريي.
ويوضــح اجلــدول )1( األبعــاد، والعبــارات 

ــيل: ــا ي ــد، ك ــكل بع ــة ل املمثل

الجدول )1(: “أبعاد بطاقة مالحظة األداء التدريسي في صورتها األولية والعبارات الممثلة لكل بعد”
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طريقة االستجابة والتصحيح:  -
عــر  املاحظــة،  بطاقــة  بتطبيــق  الباحــث  قــام 
رصــد قيــم األداء التدريــي للطــاب املتدربــن، يف 
ــة داخــل  ضــوء مشــاهدهتم، يف مواقــف تدريــس حقيقي
ــايس  ــرت اخل ــاس ليك ــق مقي ــية، وف ــم الدراس صفوفه
ــق  ــق، )3( تنطب ــا، )4( تنطب ــق متاًم ــدرج: ])5( تنطب املت
بدرجــة متوســطة، )2( ال تنطبــق، )1( ال تنطبــق متاًمــا[.
الزميــات  بتدريــب إحــدى  الباحــث  كــا قــام 
ــرق  ــج وط ــم املناه ــس يف قس ــة التدري ــاء هيئ ــن أعض م
ــام بمثــل هــذا  التدريــس -شــطر الطالبــات-، عــى القي
ــد  ــة، ورص ــة املاحظ ــق بطاق ــص تطبي ــا خي ــدور، في ال
قيــم األداء التدريــي للطالبــات املتدربــات، بحيــث 
ــدالالت  ــا، وال ــة، وأمهيته ــداف الدراس ــا أه ــح هل وضَّ
ــد  ــاس. وق ــة، والقي ــل املاحظ ــارات حم ــة للعب اإلجرائي
ــي  ــات، الت ــا للدرج ــاس وفًق ــذا املقي ــح ه ــم تصحي ت
تقابــل عباراتــه، وحيــث إن عــدد عبــارات املقيــاس 
بلــغ )41( عبــارة؛ فعليــه تكــون الدرجــة العظمــى 
ــة  ــون الدرج ــا تك ــات، بين ــاس )205( درج ــى املقي ع

الصغرى عى املقياس )41( درجة. 

اخلصائص السيكومرتية لألداة:  -
ــدق  ــة ص ــث طريق ــتخدم الباح ــدق: اس الص  
املحكمــن؛ للتأكــد مــن مــدى مناســبة كل عبــارة للبعــد 
الــذي تنتمــي إليه، ومــدى ماءمتهــا من حيــث الصياغة؛ 
إذ تــم عــرض املقيــاس عــى جمموعــة مــن أعضــاء هيئــة 
ــة  ــس بجامع ــرق التدري ــج وط ــم املناه ــس يف قس التدري
ــدى  ــاء، وأب ــم )5( أعض ــغ عدده ــالية، بل ــدود الش احل
املحكمــون اتفاقهــم عــى انتــاء العبــارات لأبعــاد، 
وقــد تركــزت ماحظاهتــم حــول إعــادة صياغــة بعــض 

ــذه. ــث بتنفي ــزم الباح ــا الت ــو م ــارات، وه العب
ــل  ــُتْخِدَم معام ــة: اْس ــيل للبطاق ــاق الداخ االتس  
ــارات  ــاط العب ــل ارتب ــاد معام ــون؛ إلجي ــاط برس ارتب
بالبعــد الــذي تنتمــي إليــه، وارتبــاط العبــارات بالدرجــة 
ــة  ــة الكلي ــاد بالدرج ــاط األبع ــاس، وارتب ــة للمقي الكلي
للمقيــاس؛ فأســفرت نتائــج التحليــل عــن اســتبعاد 
ــد أيٍّ  ــة عن ــا دالل ــات ارتباطه ــر ملعام ــاراٍت مل تظه عب

اللــة )0,05(، و)0,01(. مــن مســتويي الدَّ
االتســاق  حتليــل  نتائــج   )2( اجلــدول  ويوضــح 
ــيل: ــا ي ــي، ك ــة األداء التدري ــة ماحظ ــيل لبطاق الداخ

العباراتعدد العبارات الممثلةالبعدم
1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 99التخطيط1
10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 1221التنفيذ2
22، 23، 24، 25، 526إدارة الصف3
27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 834التقويم4
35، 36، 37، 38، 39، 40، 741التأمل5

الجدول )1):
 “أبعاد بطاقة مالحظة األداء التدريسي في صورتها األولية والعبارات الممثلة لكل بعد”
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أداة  عبــارات  عــدد  أنَّ   ،)2( اجلــدول  ويبــنِّ 
ــك  ــتبعاد تل ــد اس ــة(، بع ــة املاحظ ــة )بطاق راس الدِّ
تــي مل تكــن ذات داللــة، قــد بلــغ )22(  العبــارات، الَّ
ــاءت  ــأداة، وج ــة ل ــورة النهائي ــل الصِّ ــارة، متثِّ عب

ــاد. ــى )5( أبع ــة ع ع ــارات موزَّ ــذه العب ه
بطاقــة  عبــارات  عــدد   )3( اجلــدول  ويبــنَّ 
عــى  موزعــة  النهائيــة،  صورهتــا  يف  املاحظــة 

أبعادها: 

مالبعد
ارتباط 
بالبعد 
الفقرات

ارتباط 
الفقرات 
بالدرجة 

الكلية

ارتباط البعد 
بالدرجة 

الكلية

مالبعد
ارتباط 
بالبعد 
الفقرات

ارتباط 
الفقرات 
بالدرجة 

الكلية

ارتباط البعد 
بالدرجة 

الكلية

يط
خط

الت

10,2690,205

**0,899

ف
ص

 ال
رة

إدا
220,1650,171

**0,619

20.3190,288230,0740,032
3 0,487

***0,39124**0,418**0,516

40,1220,06625**0,439**0,670
5**0,518*0,45526*0,374*0,390
6*0,405*0,368

ويم
لتق

ا

27*0,344*0,369

0,268

70,2780,26928*0,475*0,356
8*0,380*0,36829*0,454**0,615
90,0260,100300,1940,266

فيذ
لتن

ا

100,1980,240

**0,933

310,1580,195
110,1740,14832*0,393**0,507
120,2150,201330,1760,095
13*0,370*0,37834*0,410*0,482
14*0,469*0,469

مل
لتأ

ا

350,2070,058

**0,872

15*0,374*0,389360,2550,072
16*0,385*0,37237**0,529*0,378
170,1390,140380,2920,131
18*0,418*040539*0,375*0,374
190,2520,22740*0,380*0,385
200,2380,22141*0,372*0,357
21**0,501*0,513

الجدول )2):
“نتائج تحليل االتساق الداخلي لبطاقة مالحظة األداء التدريسي”

مستوى داللة (0,05)*        مستوى داللة (0.01)**         
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ثبات أداة البحث:  -
تـــم حســـاب ثبـــات بطاقـــة املاحظـــة بطريقـــة 
ـــة ســـبرمان– ـــتخدام معادل ـــة، باس التجزئـــة النصفي
بـــراون؛ فبلـــغ معامـــل الثبـــات القيمـــة )0.688(، 
ـــاخ؛  ـــا كرونب ـــل ألف ـــتخدام معام ـــابه باس ـــم حس ـــا ت ك
ــان  ــان دالتـ ــا قيمتـ ــه )0.734(، ومهـ فبلغـــت قيمتـ

 . (α ≤ 0.01) إحصائيًّـــا عنـــد مســـتوى الداللـــة

األساليب اإلحصائية:  -
أفـــاد الباحـــث يف معاجلـــة البيانـــات إحصائيًّـــا، 
ـــث،  ـــداف البح ـــب أه ـــة تناس ـــاليب إحصائي ـــن أس م

ـــي:  ـــه، وه ـــة متغرات وطبيع
واالنحرافـــات  احلســـابية،  املتوســـطات   

ملعياريـــة. ا
لتحديـــد  برســـون؛  ارتبـــاط  معامـــل   
ــن  ــا بـ ــة مـ ــة االرتباطيـ ــة للعاقـ ــتوى الداللـ مسـ
التدريـــي. واألداء  األكاديمـــي،  التحصيـــل 

ـــار T-Test ملتوســـطن غـــر مرتبطـــن؛  اختب  

ـــي، واألداء  ـــل األكاديم ـــروق يف التحصي ـــد الف لتحدي
ـــوع. ـــرِّ الن ـــا ملتغ ـــي، تبًع التدري

نتائج البحث ومناقشتها: 
ـــى  ـــث، ع ـــج البح ـــة نتائ ـــرض، ومناقش ـــن ع أمك

ـــايل: ـــو الت النح

إجابة السؤال األول:  •
تـــمَّ حســـاب معامـــات ارتبـــاط برســـون؛ 
للكشـــف عـــن وجـــود أيـــة عاقـــة ارتباطيـــة 
ــل  ــطي التحصيـ ــن متوسـ ــا بـ ــا مـ ــة إحصائيًّـ دالـ
ـــي  ـــي الرتاكم ـــدل األكاديم ـــا باملع ـــي، مقيًس األكاديم
ـــداد  ـــواد اإلع ـــة، م ـــواد الرتبوي ـــص، امل ـــواد التخص )م
ــا  ــي، مقيًسـ ــن األداء التدريـ ــكيل(، وبـ ــام، الـ العـ
ـــن  ـــاب املعلم ـــي، للط ـــرف األكاديم ـــتجابة امل باس
يف قســـم الدراســـات اإلســـامية بجامعـــة احلـــدود 
ـــدول  ـــا اجل ـــا يوضحه ـــج ك ـــاءت النتائ ـــالية، وج الش

ــايل: )4(؛ كالتـ

الجدول )3): 
“أبعاد بطاقة مالحظة األداء التدريسي في صورتها النهائية والعبارات الممثلة لكل بعد”

العباراتعدد العبارات الممثلةالبعدم
3، 5، 6، 48التخطيط1
13، 14، 15، 16، 18، 621التنفيذ2
24، 25، 326إدارة الصف3
27، 28، 29، 32، 534التقويم4
37، 39، 40، 441التأمل5
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ــدم  ــدول )4( إىل ع ــة يف اجل ــم اإلحصائيَّ ــر القي وتش
ــا  ــة، م ــة إحصائي ــة ذات دالل ــة ارتباطي ــة عاق ــود أي وج
ــا،  ــه، وكليًّ ــن فئات ــي، يف أي م ــل األكاديم ــن التحصي ب

ــي. ــن األداء التدري وب
وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا توصلت إليــه دراســة كلٍّ 
ــح )2013م(،  ــر وبري ــن (Vecaldo et al, 2017) ومط م
ورواقــه وآخريــن )2005م(، يف حــن خالفــت هــذه 
 ،(Diaz, 2015) دراســتا  إليــه  توصلــت  مــا  النتيجــة 

.(D’Agostino & Power, 2009)و
ــه  ــارت إلي ــا أش ــة إىل م ــذه النتيج ــث ه ــزو الباح ويع
ــي  ــاد األداء التدري ــن اعت ــة (Mohanty, 2000) م دراس
عــى عوامــل كثــرة؛ كالتدريــب، والدافعيــة، التــي تعنــي 
ــاح يف  ــى النج ــه ع ــم يف قدرت ــب املعل ــة الطال ــتوى ثق مس
ــة  ــد داخلي ــة تعتم ــي دافعي ــه، وه ــة إلي ــام املوكل أداء امله
ــاءة  ــذه الكف ــدو ه ــة. وتب ــه الذاتي ــى كفاءت ــة ع أم خارجي
الذاتيــة منخفضــة لــدى الطــاب املعلمــن، وهــو ما ملســه 
ــر  ــم، ويظه ــر منه ــى كث ــي ع ــرف تعليم ــث؛ كم الباح
ــاض  ــا انخف ــددة، منه ــكال متع ــاض يف أش ــذا االنخف ه
ــتوى  ــى مس ــلًبا ع ــس س ــا انعك ــتهم، م ــتوى محاس مس

ــية. ــم التدريس دافعيته

ــزوه  ــن ع ــة؛ فيمك ــم اخلارجي ــاض دافعيته ــا انخف أم
إىل عــدم وجــود نظــام للحوافــز يدفــع هبــم نحــو التميــز، 
باســتثناء درجــات األداء، التــي مل تعــد -مــن وجهــة نظــر 
ــم  ــر منه ــاد كث ــث اعت ــم، حي ــًرا هل ــًزا كب ــث-  حمفِّ الباح
ــع  ــن الواق ــر ع ــة، ال تع ــرات عالي ــى تقدي ــول ع احلص

ــأداء. ــيل ل الفع
أمــا عامــل التدريــب؛ فــرى الباحــث؛ كمــرف 
الداعمــة  البيئــة  مقومــات  توفــر  ضعــف  أكاديمــي 
واملســاندة لــدى مــدارس التدريــب، حيــث يكتفــي املعلــم 
الرســمي؛ كمعلــم متعــاون ببعــض التوجيهــات، التــي ال 
تســاعد الطالــب املعلــم عــى التمكــن مــن املهــارات التــي 
ــم،  ــا إىل فه ــاج إتقاهن ــارات حيت ــي مه ــا، وه ــا نظريًّ تعلمه
وتطبيــق عمليــن، مــا أضعــف كفاءهتــم الذاتيــة، وخفــض 
مســتويات محاســتهم، ودافعيتهــم نحــو التميــز التدريــي.
ويشــر الباحــث إىل أن بعــض مــدارس التدريــب 
ــًا رســميًّا مــن  تتعامــل مــع املعلــم الطالــب؛ بوصفــه معلِّ
حيــث احلقــوق، والواجبــات، وهــو مــا خيالــف مــا جيــب 
أن تكــون عليــه العاقــة مــا بــن مدرســة التدريــب، وهــذا 
ــة األوىل،  ــة املارس ــو يف مرحل ــذي ه ــم، ال ــب املعل الطال
مــا يعنــى رضورة ختفيــف العــبء التدريــي عنــه، مقابــل 

مستودى الداللةقيمة معامل ارتباط بيرسونالمتغيرانم
0.0460,731التحصيل األكاديمي (مواد التخصص)، األداء التدريسي1
0.610-0.068التحصيل األكاديمي (المواد التربوية)، األداء التدريسي2
0,508-0.088التحصيل األكاديمي (المواد العامة)، األداء التدريسي3
0.760-0.041التحصيل األكاديمي (الكلي)، األداء التدريسي4

مستوى داللة (0,05)*      مستوى داللة (0.01)**

الجدول )4):
 “قيمة معامل ارتباط بيرسون ومستوى الداللة للعالقة االرتباطية بين درجات التحصيل األكاديمي واألداء التدريسي”
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ــه  ــية، وكفاءت ــه التدريس ــر مهارات ــود تطوي ــف جه تكثي
ــة. املهني

ــاهدة  ــرتة املش ــر ف ــابق ق ــم الس ــم الفه ــا يدع ومم
بدايــة برنامــج التدريــب، وضعــف جّديــة املعلــم املتعــاون 
يف متابعــة، وتوجيــه اجلهــد التدريــي للطالــب املعلــم، مــا 
جيعــل هــذا املتــدرب يقــع يف حــرج مهنــي كبــر؛ نتيجــة 
ــام  ــه القي ــب علي ــا جي ــد مل ــى األداء اجلي ــه ع ــف قدرت ضع
بــه مــن مهــام، وأدوار متنوعــة، ومتكاملــة يف ضــوء طبيعــة 

ــه، أو ختصصــه األكاديمــي. مهنت
كان حيُســن  أنــه  مقابــل  التقصــر يف  هــذا  ويقــع 
ــة  ــت التجرب ــم حت ــذا املعل ــر هل ــب أن توف ــة التدري بمدرس
فــرص النمذجــة يف اكتســاب مهــارات الزمــة؛ كمهــارات 
وتقويــم  وتنفيذهــا،  الــدروس،  وإعــداد  التخطيــط، 
تعاهــد  أمهيــة  إىل  إضافــة  الصــف،  وإدارة  الطــاب، 

ــة، ومســتمرة، وهــي  ــة راجعــة آني ــه التدريــي بتغذي أدائ
ــدارس  ــم م ــع معظ ــن واق ــة ع ــا غائب ــة، لكنه أدوار مهم
ــة  ــص الئح ــاون تن ــم متع ــود معل ــم وج ــب، رغ التدري
ــم الدعــم، واملســاندة إىل هــذا  مهامــه عــى وجــوب تقدي
ــك. ــة إىل ذل ــاك حاج ــت هن ــا كان ــم، كل ــب املعل الطال

إجابة السؤال الثاين:  •
تــم بحــث الفــروق الدالــة إحصائيًّــا، مــا بــن 
ــا  ــي، مقيًس ــل األكاديم ــن يف التحصي ــطي اجلنس متوس
باملعــدل األكاديمــي الرتاكمــي )مــواد التخصــص، 
الــكيل(،  العــام،  اإلعــداد  مــواد  الرتبويــة،  املــواد 
باســتخدام اختبــار T-Test ملتوســطن غــر مرتبطــن، 
ــدول )5(،  ــا اجل حه ــا يوضِّ ــك، ك ــج ذل ــاءت نتائ وج

ــايل: ــو الت ــى النح ع

العددالنوعالمتغيرم
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

درجة 
الحرية

T-Test الداللة

1
مواد 

التخصص
4278.159.27ذكور

570.1200.905
1778.467.98إناث

2
المواد

التربوية
4274.179.59ذكور

570.0620.950
17748.17إناث

3
مواد

اإلعداد العام
4273.467.62ذكور

571.3190.193 1770.666.73إناث

4
42225.7822.24ذكورالكلي

570.4270.671 17223.1219.48إناث
مستوى داللة (0,05)*      مستوى داللة (0.01)**

الجدول )5):
» نتائج اختبار T-Test للفروق في التحصيل األكاديمي بين الذكور واإلناث”
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ــروق  ــود ف ــدم وج ــدول )5( ع ــج اجل ــنِّ نتائ وتب
ذات داللــة إحصائيــة مــا بــن الذكــور واإلنــاث 
يف التحصيــل األكاديمــي يف أيٍّ مــن فئاتــه )مــواد 
التخصــص، مــواد اإلعــداد الرتبــوي، مــواد اإلعــداد 
العــام(، وكذلــك يف التحصيــل الــكيل، وهــو مــا يعزوه 
الباحــث إىل متاثــل العوامــل املؤثــرة يف التحصيــل 
البحــث،  بيئــة  يف  اجلنســن،  لــدى  األكاديمــي 
ــة  ــو مهن ــاه نح ــمل: )االجت ــي تش ــل الت ــك العوام تل
التدريــس، الفعاليــة الذاتيــة، الدافعيــة الذاتيــة، تقديــر 

ــدف(. ــات اهل ــذات، توجه ال
ــرة  ــل اجلنســن يف العوامــل املؤث وفضــًا عــن متاث
الســابقة؛ فــإن هنــاك عوامــل أخــرى يتضــح للباحــث 

ــا  ويبــنِّ اجلــدول )6( وجــود فــروق دالــة إحصائيًّ
يف األداء التدريــي، لصالــح اإلنــاث، وهــو مــا يعــزوه 
ــز  ــر متي ــات؛ نظ ــات املعل ــوق الطالب ــث إىل تف الباح
ــن  ــات، م ــدارس الطالب ــداين يف م ــب املي ــة التدري بيئ
حيــث املنــاخ املــدريس، واإلمكانــات املاديــة، مــا 
انعكــس إجياًبــا عــى محاســة الطالبــات املعلــات، وزاد 

عــدم وجــود فــروق مــا بن اجلنســن فيهــا؛ كاملســتوى 
االقتصــادي، واالجتاعــي، واملهــارات الدراســية، 
واملســؤولية التحصيليــة، تلــك املســؤولية املتمثلــة 
بالواجبــات،  والقيــام  املحــارضات،  حضــور  يف 

ــات. والتكليف

إجابة السؤال الثالث:  •
ــر  ــطن غ ــار T-Test ملتوس ــتخدام اختب ــمَّ اس ت
مرتابطــن؛ لبحــث الفــروق الدالــة إحصائيًّــا مــا 
ــتجابة  ــا باس ــي، مقيًس ــن يف األداء التدري ــن اجلنس ب
ــج  ــدول )6( نتائ ــح اجل ــي، ويوض ــرف األكاديم امل

ــايل: ــك؛ كالت ذل

ــي. ــن التدري ــن، وعطائه ــن دافعيته م
وتتفــق هــذه النتيجــة، مع مــا بيَّنتــه دراســة الكوري 
)2004م(، مــن وجــود فــروق دالــة إحصائيًّــا مــا بــن 
ــات  ــن، والطالب ــاب املعلم ــات الط ــطي درج متوس
ــكيل ملهــارات التدريــس العامــة،  املعلــات يف األداء ال

لصالــح الطالبــات املعلــات.

T-Testدرجة الحريةاالنحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعددالجنسم
الداللة 

اإلحصائيَّة

1
4258.2616.89ذكور

57-6.116**0.000
1786.4813.66إناث

                                 مستوى داللة (0,05)*      مستوى داللة (0.01)**

الجدول )6):
 » نتائج اختبار T-Test للفروق في األداء التدريسي بين الذكور واإلناث”
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توصيات البحث:
ــويص  ــث ي ــإن الباح ــث؛ ف ــج البح ــوء نتائ يف ض

ــاآليت: ب
رضورة عنايــة كليــات الرتبيــة، واألقســام . 1

مــن  املعلــم،  بالطالــب  فيهــا  األكاديميــة 
ــي،  ــه األكاديم ــتوى حتصيل ــع مس ــث رف حي
ــن  ــك، وم ــرة يف ذل ــل املؤث ــره بالعوام وتبص
ــة  ــخصيته العلمي ــاء ش ــاعدته يف بن ــذا مس ه
ــة التدريــس،  ذات االجتــاه اإلجيــايب نحــو مهن
متتلــك  التــي  الذاتيــة،  بفعاليتهــا  الواثقــة 
توجهــاٍت، وأهداًفــا عاليــة، حمفــزة دائــًا نحــو 

اإلنجــاز.
تطويــر التدريــب امليــداين للطــاب املعلمــن؛ . 2

األكاديمــي،  البنــاء  مــن  مهمــة  كمرحلــة 
وإعــادة النظــر يف كيفيــة تفعيــل أدوار كلٍّ مــن 
ــل  ــة، وتكام ــد املدرس ــاون، وقائ ــم املتع املعل
هــذه األدوار مــع أدوار املــرف األكاديمــي.

ــع . 3 ــل م ــوب التعام ــدارس ص ــادة امل ــه ق توجي
ــاج إىل  ــا حيت ًب ــه متدرِّ ــم؛ بوصف ــب املعل الطال
اها  متكينــه مــن املهــارات التدريســية، التــي تلقَّ
ــا، عــر نمذجــة األدوار، التــي يقــوم  نظريًّ
هبــا، واإلفــادة مــن املعلــم املتعــاون يف ذلــك، 
ــب  ــية ال تتناس ــاء تدريس ــه بأعب ــدم تكليف وع

ــارات. ــارف، ومه ــن مع ــه م ــا يمتلك ــع م م
التأكيد عى أمهية البيئة الداعمة داخل مؤسسات . 4

امليداين؛  التدريب  مدارس  أو  املعلم،  إعداد 

عى  مساعدته  يف  واضح  أثر  من  جلهودها  ملا 
التدفق  خرات  واكتسابه  التدريي،  التمكن 

.Teaching Flow التدريي

مقرتحات البحث:
يقرتح الباحث إجراء األبحاث اآلتية:

أبحــاث مماثلــة عــى األقســام األكاديميــة . 1
يصعــب  إذ  الرتبيــة؛  كليــات  يف  األخــرى 
ــر  ــل صغ ــايل يف ظ ــث احل ــج البح ــم نتائ تعمي

ــه. ــم عينت حج
ــط . 2 ــج املختلـ ــذ باملنهـ ــة تأخـ ــاث مماثلـ أبحـ

ـــتبانات،  ـــتند إىل االس ـــي(، املس )الكمي-الكيف
ــي  ــي تعطـ ــة، التـ ــبه املنظمـ ــات شـ واملقابـ
للظاهـــرة  وأوســـع  أعمـــق،  تفســـرات 

ــة. املدروسـ
ــدة، . 3 ــر أدوات موحَّ ــدف إىل تطوي ــاث هت أبح

تأخــذ بالتوجهــات العامليــة احلديثــة، يف جمــال 
ــن. ــاب املعلم ــي للط ــم األداء التدري تقيي

املصادر واملراجع:
أواًل/ املراجع العربية:

ــذات  ــر ال ــدر. )2014م(. تقدي ــح، ب ــان، دالل؛ الصويل الردع
وعاقتــه بالتحصيــل األكاديمــي لــدى عينــة مــن طلبــة 
ــت.  ــة الكوي ــية يف دول ــة األساس ــة الرتبي ــات كلي وطالب

ــر، 2)3(، 97-37.  ــة، م ــوم الرتبوي ــة العل جملَّ
ــبيل،  ــيد؛ الش ــف س ــود، يوس ــف اهلل؛ حمم ــازي ضي ــه، غ رواق
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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 
ـــلوب  ـــي، أس ـــل العلم ـــس، املؤه ـــس )اجلن ـــة اخلم ـــرات الدراس ـــًا ملتغ ـــم تبع ـــة يف التعلي ـــر املبالغ ـــة توف ـــة يف درج ـــراد العين ـــتجابات أف ـــن اس ـــات ب االختالف
ـــردًا.  ـــن 1842 ف ـــوائيًا م ـــم عش ـــم اختياره ـــردًا، ت ـــن 189 ف ـــة م ـــت العين ـــي، وتكون ـــي التحلي ـــج الوصف ـــتخدام املنه ـــم اس ـــة(. ت ـــص، والرتب ـــة، التخص الدراس
ـــج  ـــرت النتائ ـــة(. أظه ـــؤرشات الذاتي ـــة، وامل ـــؤرشات الوظيفي ـــن: )امل ـــى حموري ـــة ع ـــؤرشًا، موزع ـــن 16 م ـــة م ـــتبانة مكون ـــى اس ـــتجاباهتم ع ـــذت اس ـــد أخ وق
أن متوســـط توفـــر املبالغـــة يف التعليـــم لـــدى املوظفـــن بلـــغ 1.85، وبدرجـــة توفـــر متوســـطة. وأن متوســـط توفـــر »املـــؤرشات الوظيفيـــة« بلـــغ 2.11، 
ـــة  ـــدالت مبالغ ـــن مع ـــة ع ـــفت الدراس ـــة. وكش ـــر منخفض ـــة توف ـــة« 1.60، وبدرج ـــؤرشات الذاتي ـــر »امل ـــط توف ـــغ متوس ـــا بل ـــطة. بين ـــر متوس ـــة توف وبدرج
ـــة  ـــفت الدراس ـــا كش ـــة«. ك ـــؤرشات الذاتي ـــور »امل ـــن 10.1 % و18.5 % ملح ـــة«، وب ـــؤرشات الوظيفي ـــور »امل ـــن 17.5 % و59.8 % ملح ـــت ب ـــم تراوح يف التعلي
ـــود  ـــدم وج ـــن ع ـــا، وع ـــة مجيعه ـــرات الدراس ـــًا ملتغ ـــة« تبع ـــؤرشات الذاتي ـــر »امل ـــة توف ـــة يف درج ـــراد العين ـــتجابات أف ـــن اس ـــات ب ـــود اختالف ـــدم وج ـــن ع ع
ـــح  ـــاء لصال ـــذي ج ـــس؛ ال ـــر اجلن ـــدا متغ ـــة، ع ـــرات الدراس ـــًا ملتغ ـــة« تبع ـــؤرشات الوظيفي ـــر »امل ـــة توف ـــة يف درج ـــراد العين ـــتجابات أف ـــن اس ـــات ب اختالف
ـــن  ـــة ب ـــود املواءم ـــز جه ـــا، تعزي ـــات منه ـــدة توصي ـــة ع ـــت الدراس ـــتر. وقدم ـــوس واملاجس ـــح البكالوري ـــاء لصال ـــذي ج ـــي؛ ال ـــل العلم ـــر املؤه ـــاث، ومتغ اإلن
ـــاالت  ـــع يف جم ـــة إىل التوس ـــم، إضاف ـــات التعلي ـــل وسياس ـــوق العم ـــن س ـــق ب ـــق والتطاب ـــن التواف ـــو م ـــق ج ـــوق، وخل ـــات الس ـــن ومتطلب ـــالت اخلرجي مؤه

ـــة.   ـــرأة املتعلم ـــل امل عم

 الكلامت املفتاحية: مؤرشات، املبالغة يف التعليم، املوظفون، جامعة طيبة، املدينة املنورة.
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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

(*) Corresponding Author:

Associate Professor, Dept. of Educational Administration, 
Faculty of Education, Taibah University, P.O. Box: 344, 
Postal Code: 41411, Al-Madina Al-Monawara, Kingdom 
of Saudi Arabia.

)*( للمراسلة:

طيبة،  جامعة  التربية،  كلية  التربوية،  اإلدارة  قسم  مشارك،  أستاذ 
المملكة  المنورة،  المدينة   ،41411 بريدي:  344، رمز  ص ب: 

العربية السعودية.

e-mail: ahuriyyah@taibahu.edu.sa 
DOI: 10.12816/0055720



256

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

مقدمة :
السـعودية كغرهـا مـن  العربيـة  اململكـة  شـهدت 
الـدول العربيـة تطـورًا رسيعًا يف قطـاع التعليـم بعامة، 
ويف قطـاع التعليـم العـايل واجلامعـي بخاصـة. ووفقـًا 
لـوزارة التعليـم زاد إمجـايل االلتحـاق بالتعليـم العـايل 
مـن 116208 عـام 1407هــ  إىل 1622441 عـام 
ذاهتـا  الفـرة  اجلامعـات يف  زاد عـدد  1437هــ، كـا 
التعليـم،  )وزارة  جامعـة   29 إىل  جامعـات   8 مـن 
1407هــ(، )وزارة التعليـم، 1437هــ(. والواقع أن 
التعليـم العايل، بالنسـبة للبلدان الناميـة، أصبح عنرصًا 

هامـًا لتحقيـق النمـو االقتصـادي املسـتدام.
وُيعـد التعليـم رافدًا مـن روافد االقتصـاد، وعاماًل 
مؤثـرًا يف النمـو االقتصـادي للـدول، كـا أن العالقـة 
نجـاح  أن  أثبتـت  االقتصـاد،  وبـن  بينـه  الطرديـة 
املجتمعـات وتقدمهـا يتوقـف عـى اسـتثار خمرجـات 
التعليـم املتمثـل يف رأس املـال البرشي أفضل اسـتثار. 
وهـذا ما يؤكـده ليـم (Lim, 2013) بأن العالـة املاهرة 
التـي ينتجهـا قطـاع التعليم العـايل، قادرة عـى الرشوع 
يف أنشـطة البحـث والتطويـر، ممـا قـد يـؤدي إىل املزيد 
مـن االبتـكارات وارتفـاع اإلنتاجيـة. وعـى املسـتوى 
الفـردي، فـإن التعليـم العـايل ُيعـد تذكـرة للوصـول 
إىل النجـاح االقتصـادي، وسـلًا ألولئـك األقـل حظًا 
لالنتقـال إىل مسـتوى أعـى. وبالتـايل، مـن املتوقـع أن 
يسـفر االسـتثار يف التعليـم العـايل، سـواء مـن جانب 

الفـرد أو احلكومـة، عـن عائـد مرتفـع.
تعـري  ومعوقـات  صعوبـات  هنـاك  وباملقابـل، 

خرجيـي التعليـم العـايل، قـد تفسـد حـالوة االسـتثار 
فيـه؛ فاحلصـول عى عمـل والوصـول إىل وظيفـة بات 
غـر  والعمـل  والبطالـة،  اجلامعـات،  خلرجيـي  مطلبـًا 
املناسـب وغـر املريـح، قـد ُتيـب اآلمـال يف احلصول 
عـى العوائد املتوقعـة. فقد أظهرت إحصـاءات )البنك 
القـوى  البطالـة مـن  2017م( أن مـؤرشات  الـدويل، 
العاملـة يف كل مـن بريطانيـا وأمريكيا واليابان وفرنسـا 
وسنغافـــورة بلغـت 4.3 %، 4.4 %، 2.8 %، 9.7 %، 
2 %، بينـا وصلـت إىل 11.6 %، 14.9 %، 15.2 %،   
16 %، 27.9 % يف كل مـن مصــر واألردن وتونـس 
وُعـــان والضفـــة الغربيــة، مقابـل 5.7 %، %1.7، 
واإلمـارات،  السـعودية  يف   %  0.2  ،%  1.3  ،%  2.1

والكويـت والبحريـن وقطـر. 
كـا أظهرت العديد من الدراسـات، أن عـددًا كبرًا 
مـن خرجيـي اجلامعـات، بعدمـا حصلـوا عـى وظائف 
وجـدوا أهنـا ال تتناسـب واملؤهـالت التـي حيملوهنـا، 
 (Dolton and Vignoles, 2000; Sloane P. J.,

  .Battu, H., & Seaman, P. T., 1999)

ويف هـذا اإلطـار أبـرزت األدبيـات ظاهـرة التعليم 
Under- والتعليـم الناقـص Over-education الزائـد
سـوق  يف  العـايل  التعليـم  خرجيـي  لـدى   education

العمـل، واصفـة إياهـا بعـدم التطابـق التعليمـي بـن 
املؤهـالت العلميـة التـي حيملوهنـا وبن األعـال التي 
يارسـوهنا. وقـد أطلـق عى هـذه الظاهرة اسـم املبالغة 

 .Over-education التعليـم  املبالغـة يف  أو 
وترتبـط ظاهـرة املبالغـة يف التعليـم بعـدة متغرات 
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التدريـب  كاألجـور والرضـا الوظيفـي واملشـاركة يف 
(Verhaest & Omey, 2006). كـا ترتبـط بالشـخص 

املؤهـل تأهيـاًل عاليًا ويعمـل يف جمـال ال يتطلب ذلك. 
أن  عـى  دليـل  وانتشـارها؛  ظاهـرة  هـذه  واسـتمرار 
وأن  الصحيـح،   بالشـكل  يعمـل  ال  السـوق  اقتصـاد 
تتطابـق مـع  السـوق ال  العاملـة يف  عـروض األيـدي 
طلباتـه، ممـا قـد يـؤدي  إىل عـدم املسـاواة يف الدخـل، 
والبطالـة لفرة طويلـة (Wronowska, 2017). ويؤكد 
 (Dolton & Silles, عـى ذات املعنـى دالتـون وسـيلز
 (2008بـأن املبالغـة يف التعليـم حتـدث عندمـا يكـون 

هنـاك تناقضـًا بـن املسـتويات الفعليـة واملطلوبـة مـن 
التعليـم. ينتـج عنـه بطء يف احلـراك املهنـي، وانخفاض 
يف معـدل العائـد عى االسـتثار يف التعليـم. وقد حُيدث 
ذلـك فائضـًا مـن خرجيـي اجلامعـات، مسـببًا قبوهلـم 
العمـل بوظيفـة تتطلـب مسـتوى أقـل مـن املؤهـالت 
احلاصلـن عليهـا )كالدبلوم مثـاًل( ألن الوصـول إليها 

  .(Melosik, 2013) وأسـهل  أرسع 
التعليــــم  يف  املبالغـــــــة  مفهـوم  أن  ويالحـظ 
Over-education  قـد ارتبـط بوجـود حـد معـن من 

التعليـم، كمتطلـب وظيفـي يف العمل، وأن جتـاوز هذا 
احلـد، مـن خـالل احلصـول عـى مـا هـو أعـى 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 
والكشـف  إيضاحـه  وحاولـوا    ،  Over-education

يقتـرص عـى  أنـه  إىل  أبعـاده. فمنهـم مـن أشـار  عـن 
املسـتوى  عـن  يزيـد  تعليـًا  تلقـى  الـذي  الشـخص 
 (Mehta, Felipe, Quising and املطلـوب للوظيفـة 
املفهـوم  أن  بـّن  مـن  ومنهـم   .Camingue, 2011)

مرتبـط بالفـرق بن مسـتوى التعليـم الذي تلقـاه الفرد 
ومسـتوى التعليـم املطلـوب لشـغل الوظيفـة التي حيل 

 .  (Leuven & Oosterbeek, 2011)هبـا
ــي  ــلوب تقـ ــز )2000م( أسـ ــر جونـ ــا ذكـ كـ
ـــكرمان  ـــه س ـــذي هنج ـــم، ال ـــة يف التعلي ـــرة املبالغ ظاه
الثالثـــة  العقـــود  خـــالل   (Sicherman, 1991)

ـــة  ـــالل دراس ـــن خ ـــايض م ـــرن امل ـــن الق ـــرة م األخ
ــا  ــي تتطلبهـ ــم التـ ــنوات التعليـ ــدد سـ ــط عـ متوسـ
الوظائـــف التـــي يعمـــل هبـــا عـــدد مـــن األفـــراد. 
وقـــد تبـــن أن حـــوايل 40 % مـــن املســـتهدفن، 
حيملـــون مؤهـــالت تعليميـــة، تفـــوق مـــا تتطلبـــه 
الوظائـــف التـــي يعملـــون هبـــا، وأن هـــؤالء أكثـــر 
ـــم  ـــغلوهنا؛ إذ إهن ـــي يش ـــم الت ـــر وظائفه ـــاًل إىل تغي مي
خيتـــارون العمـــل يف مثـــل هـــذه الوظائـــف لفـــرة 
قصـــرة مـــن أجـــل اكتســـاب اخلـــرة. كـــا تبـــن 
ــة  ــرص الرقيـ ــا فـ ــًا، لدهيـ ــر تعليـ ــة األكثـ أن الفئـ
ملناصـــب إداريـــة ولوظائـــف أخـــرى، أكـــر مـــن 
ـــن  ـــراد احلاصل ـــايل فاألف ـــًا.  وبالت ـــل تعلي ـــة األق الفئ
ـــًا  ـــر دوران ـــى، واألكث ـــة أع ـــالت علمي ـــى مؤهـــ ع
يف وظائفهـــم، واألســــــرع كســـبًا للرقيــــــات، أكثـــر 
ــم  ــة يف التعليـ ــراط واملبالغـ ــرة اإلفـ ــة لظاهـ عرضـ

 .Over-educated
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األجنبيـة  الدراسـات  مـن  العديـد  حاولـت  وقـد 
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 
الباحـث  يسـتطع  مل  إذ  الباحـث-؛  علـم  حـد  –عـى 
وبالتـايل  العربيـة.  باللغـة  دراسـة  أي  عـى  احلصـول 
تركزت أدبيـات الدراسـة بحثًا يف الدراسـات األجنبية 
وتـم ترتيبهـا تصاعديـًا مـن األقـدم إىل األحـدث ويف 

اآليت: 
 (Chevalier & Lindley, أجرى شوفالير، ولينديل
املبكر  السعي  حول  أملانيا  يف  حتليلية  دراسة   2009)

لدخول اخلرجين لسوق العمل مع الركيز عى اإلفراط 
املسوحات  لوحة  من  البيانات  أخذت  التعليم.  يف 
التعليم  تعريف  وتم  لألرس،  واالقتصادية  االجتاعية 
املفرط عن طريق املطابقة بن املؤهالت والوظيفة، وتم 
متطابقة،  األوىل  اخلرجين:  من  جمموعات  ثالث  حتديد 
التعليم، والثالثة مفرطة  يبدو مفرطة يف  والثانية عى ما 
جمموعات  بن  وبعدية  قبلية  وبمقارنة  حقًا.  بالتعليم 
اخلرجين توصلت الدراسة إىل أن نسبة اخلرجين املبالغ 
أجور  أن  من  الرغم  عى  تضاعفت،  قد  تعليمهم  يف 
من  أي  يوجد  وال  مستقرة.   ظلت  تعليمهم  يف  املبالغ 
التعليم  يف  اإلفراط  احتالية  عى  يؤثر  قد  املؤسسات 
احلقيقي. كا أن اخلرجين املفرطن ال يمكن متييزهم عن 
اخلرجين املتطابقن، بينا يفتقر اخلرجيون بشكل أسايس 
إىل املهارات غر األكاديمية، ويعانون من مشكلة تدين 

األجور. 
يف  املبالغـة   (Lim, 2013) ليـم  درس  ماليزيـا  ويف 
التعليـم بـن اخلرجيـن، ومـدى ارتباط ذلك بمسـتوى 
سـعادهتم يف حياهتـم العامة. اسـتخدم الباحـث املنهج 
الوصفـي، مـن خـالل اسـتبانتن: وزعـت األوىل عـى 
عينـة من طـالب السـنة النهائيـة يف اجلامعـة، ووزعت 
الثانيـة عـى اخلرجيـن اجلدد يف سـوق العمـل. أظهرت 
النتائـج أن هنـاك نسـبة كبـرة مـن اخلرجيـن يعانـون 
مـن املبالغـة يف التعليـم. وأن اخلرجيـن الذيـن عـروا 
عـن سـعادهتم يف احليـاة، هـم أقـل عرضة لإلفـراط يف 
التعليـم. كـا أن املبالغـة يف التعليـم ترتبط بشـكل كبر 
وسـلبي بمسـتوى السـعادة أثنـاء العمـل؛ أي أنـه كلا 
زاد مسـتوى السـعادة قـل مسـتوى املبالغـة بالتعليـم، 
وبالتـايل يكون مسـتوى السـعادة أحـد األسـباب التي 

جتعـل املبالغـة يف التعليـم ظاهـرة مسـتمرة ودائمـة.
 (Ramos ويف إسـبانيا أجـرى رامـوس وسـانروما
(Sanromá, 2013 & دراسـة هدفـت إىل حتليـل تأثـر 

املتغـرات الفرديـة وبعـض خصائـص التنقـل املـكاين 
ألسـواق العمـل اإلقليميـة بشـأن املبالغـة يف التعليـم 
بإسـبانيا. وقد توصلت الدراسـة إىل أن أحجام أسـواق 
العمـل املحليـة، وإمكانيـة توسـيع نطـاق البحـث عن 
عمـل، يف أسـواق عمـل أخـرى، عـن طريـق التنقـل، 
قـد تكـون عوامـل مفـرة لظاهـرة املبالغـة يف التعليم 

اإلسـبانية. العمل  بأسـواق 
وأجـرى كل مـن بـول، وليبـن، وروسـن، وولف 
(Boll, Leppin, Rossen, & Wolf, 2016) درسـة 
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مسـحية حـول أدلـة جديـدة عـى املبالغـة يف التعليـم 
الدراسـة  بحثـت  أوروبيـة.  دولـة  وعرشيـن  خلمسـة 
حـاالت اإلفـراط يف التعليـم بـن العاملـن يف االحتـاد 
القـوى  مسـح  عـى  االعتـاد  خـالل  مـن  األورويب 
العاملـة األورويب عـام 2013م، من أجـل إلقاء الضوء 
عـى التفاعل بـن العوامل التفسـرية لظاهـرة اإلفراط 
يف التعليـم مثـل: اخلصائص األرسية، وجمال الدراسـة، 
والكشـف عـن اختالفاهتا تبعًا للقطـر أو الدولة. لذلك 
تتميـز هـذه الدراسـة بالعـدد الكبـر مـن املحـددات 
والـدول التـي تـم حتليـل بياناهتـا يف وقـت واحـد، مع 
التمييـز بـن العـال ذوي املهـارات العالية واملتوسـطة 
أثنـاء التحليـل. وقد أشـارت نتائـج الدراسـة إىل تباين 
كبـر يف املحـددات املحتملـة لإلفـراط يف التعليـم عـر 
البلـدان، وكذلـك عـر مسـتويات املهـارة. وتبـن أن 
االختـالف ال يقتـرص عـى اخلصائـص الوظيفيـة ذات 
الصلـة ، بـل يتعلـق أيضـًا باملتغـرات املنزليـة. كا تبن 
أن اجلنسـية وحيازة وظيفـة، والعمل املؤقـت، ووجود 
التـي  املحـددات  مـن  ُتعـد  أفـراد عاطلـن يف األرسة 
ُتظهـر إىل حـد كبر تأثـرًا واضحًا عى ظاهـرة اإلفراط 

يف التعليـم. 
دراسـة   (Elmazaj, 2016) املـزاج  أجـرى  وقـد 
سـوق  يف  التوافـق  وعـدم  املفـرط  التعليـم   « بعنـوان 
العمـل - حالة ألبانيا« هدفت إىل تغطية شـاملة لسـوق 
لـدى  التعليـم  يف  اإلفـراط  معـدالت  لقيـاس  العمـل 
اخلرجيـن بألبانيـا، وتقديـم تقديـرات هلا عى املسـتوى 
الدراسـة إىل تقديـم توجيهـات  الوطنـي. كـا هتـدف 

وتوصيـات لصانعـي السياسـات، واجلهـات احلكومية 
واألبـاء،  العـايل،  التعليـم  ومؤسسـات  الصلـة،  ذات 
وأصحاب املصلحة املشـاركن يف قطـاع التعليم العايل. 
ومـن أجـل حتقيق هـذه األهداف اتبـع الباحـث املنهج 
الوصفـي التحليـي. أظهـرت نتائـج الدراسـة أن هناك 
زيـادة مسـتمرة يف دخـول اخلرجيـن إىل سـوق العمـل 
يف ألبانيـا، الـذي قـد يـؤدي إذا مـا اسـتمر إىل خماطـرة 
وتشـوه يف توزيـع الطـالب بـا ال يتوافـق واحتياجات 
سـوق العمـل. وأظهـرت النتائـج أن التوسـع يف إقبال 
املتخرجـن عـى سـوق العمـل مبنـي عى افـراض أن 
واملجتمـع  األفـراد  منـه   يسـتفيد  التعليـم  مـن  املزيـد 
األجـور  مثـل  االقتصاديـة  الناحيـة  مـن  ليـس  ككل، 
االجتاعيـة  الناحيـة  مـن  بـل  التوظيـف فحسـب،  أو 
والصحيـة والثقافيـة. وأظهـرت الدراسـة أن التوسـع 
يف التعليـم أثـار جمموعـة مـن األسـئلة حـول اخلرجين 
منهـا: هـل أدت الزيـادة يف اخلرجيـن إىل زيـادة يف عدد 
انخفـاض  وبالتـايل  العليـا،  املؤهـالت  ذوي  العـال 
»قيمـة الشـهادة؟«، يف حـال كان التعليم املفرط يسـبب 
اختـالاًل مؤقتًا أو دائـًا لالقتصاد، أو إذا كان التخصص 

يؤثـر عـى احتـال أن يكـون التعليـم مبالغـًا فيه. 
   أما رونوسـكا (Wronowska, 2017) فقد أجرى 
دراسـة هدفـت إىل عـرض ومناقشـة ظاهـرة املبالغة يف 
التعليـم مـن حيـث النظريـات االقتصاديـة املختـارة، 
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 
عـى التعليم العـايل، وعدم توافـق هيكلية سـوق العمل 

وسياسـة التعليم املشـرك يف االحتـاد األورويب. 
ظاهرة املبالغة يف التعليم:

يف األدب نظريـات رشحت أسـباب ظاهـرة املبالغة 
يف التعليـم يف سـوق العمـل وبـررت وجودهـا. هـذه 
الظاهـرة، وإن مل تكـن بـارزة يف بعـض البيئـات إال أهنا 
موجـودة، وقـد تظهـر عـى املـدى البعيـد أو القريـب 
لسـوق  املختلفـة  والقـراءات  الدراسـات  مـن خـالل 
العمـل، السـيا وأهنـا ترتبـط بشـكل مبـارش أو غـر 
مبـارش بعـدم التطابـق مـع متطلبـات السـوق؛ نتيجـة 
التعليمـي  واهليـكل  العمـل  عـروض  بـن  للتفـاوت 

 .(Kiersztyn, 2013) للعـال 
ويقابـل عـروض العمـل، اندفـاع واضـح مـن قبل 
األفـراد للحصـول عـى مؤهـالت علميـة يف التعليـم 
العـايل، هـذا االندفاع مـن قبل اخلرجين مسـتمر يف ظل 
التنافـس عـى جمموعة حمـدودة من الوظائـف. وهذا ما 
 Job Competition الوظيفيـة  املنافسـة  أكدتـه نظريـة 
يف  املبالغـة  ظاهـرة  تفسـر  حاولـت  التـي   Theory؛ 

التعليـم، حيـث أشـارت إىل أنـه قـد ال تتوفـر وظائف 
مدفوعـة األجـر كافيـة لـكل شـخص لديـه املهـارات 
العاليـة، وبالتـايل فإن الذيـن ال حيصلون عـى مثل هذه 
الوظائـف سـيضطرون للعمـل يف وظائـف أقـل أجـرًا 

.(Thurow, 1972) وأقـل مهـارة
وقـد يقـود ذلـك إىل حـرص العالـة املتعلمـة يف أداء 
أعـال بسـيطة، ممـا يزيد من عـدد العاطلن عـن العمل 

يارسـونه.  مناسـب  عمـل  لدهيـم  ليـس  أن  حـال  يف 
ومـع أن بعـض أربـاب العمـل يفضلـون توظيـف هذا 
الصنـف العتقادهـم أهنـم أكثـر كفـاءة، وأن تدريبهـم 
سـيكون أقـرص وأقـل تكلفـة، إال أن وضـع الذيـن مل 
ينجحـوا يف دخـول السـوق بمؤهالهتـم العاليـة أكثـر 
صعوبـة مـن الذيـن دخلوا السـوق من خـالل التنافس 
باملؤهـل األعـى؛ كوهنـم قد يعملـون يف وظائـف دون 
يسـتطيعون  ال  األحيـان  مـن  كثـر  ويف  مؤهالهتـم، 
التنافـس عـى الوظائـف اجلذابـة مـع ذوي املؤهـالت 

 . عى أل ا
الوظيفــــــي  التنقـل  كـا حاولـــــت نظريــــة 
 ،(job mobility Sicherman & Galor,1990(

تفسـر الظاهـرة مـن خـالل إشـارهتا إىل أن اخلرجيـن 
مؤهالهتـم  مـن  أقـل  بوظائـف  يقبلـون  ربـا  اجلـدد، 
وقدراهتـم يف سـوق العمـل، لغايـات اكتسـاب اخلـرة 
املهنيـة واالسـتعداد بشـكل أفضـل للرقيـة واحلصول 
يف املسـتقبل عـى املوقـع الوظيفـي املسـتهدف. ووفقـًا 
هلـذه النظريـة، فـإن املبالغـة يف التعليـم لـدى اخلرجين 
معهـا  التعامـل  يتـم  وقصـرة،  عابـرة  مرحلـة  تكـون 
كمرحلـة مـن املراحل األوىل يف احليـاة املهنية. وكون أن 
الدوافع املرتبطة باكتسـاب اخلرة يف سـوق العمل هبذه 
الطريقـة مفهومـة ومـررة، إال أهنا تـؤدي إىل انخفاض 
رأس املـال البـرشي، مـن حيـث االسـتثار واجلدوى، 

واالسـتخدام القائـم عـى االقتصـاد.
كـا كشـفت األدبيـات عـن نظريـة ثالثـة حاولـت 
سـوق  يف  التعليـم  يف  املبالغـة  ظاهـرة  وجـود  تفسـر 
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العمـل، مـن خـالل سـعي بعـض مؤسسـات التعليـم 
جلـذب  اخلـاص  القطـاع  يف  رئيـس  وبشـكل  العـايل، 
الطـالب والتنافـس عليهـم مـن خـالل خفـض سـعر 
التعليـم، دون مراعـاة ملسـتوى التعليم ونوعيتـه. مما قد 
ينتـج عـن ذلـك تنـوع يف رأس املـال البـرشي، وتباين 
هـذه  وتؤكـد  يمتلكهـا.  التـي  املهـارات  مسـتوى  يف 
التحقـق  القـدرة عـى  النظريـة عـى أن السـوق لديـه 
مـن هـذه االختالفـات، إذ إن املهـارات واإلمكانيـات 
املطلوبـة للقيـام باملهـام الوظيفيـة قـد تكـون خمتلفـة. 
اسـتخدام  لـه  وُيـرر  العمـل،  لسـوق  ُيـرّشع  لذلـك، 
بعـض األشـخاص دون مؤهالهتـم، بحجـة أن املبالغة 
سـببها نوعيـة التعليـم الـذي حصـل عليـه اخلريج من 

.(Hurn,1993) التعليميـة  املؤسسـات 

قياس ظاهرة املبالغة يف التعليم :
يف  املبالغـة  ظاهـرة  وجـود  عـى  التعـرف  يمكـن 
التعليـم يف سـوق العمـل باسـتخدام البيانـات، التـي 
بحثيـة،  أدوات  خـالل  مـن  إليهـا  الوصـول  يمكـن 
بعـد معاجلتهـا وحتديـد املـؤرشات الدالـة عليهـا. وقد 
أسـاليب  ثالثـة   (Kiersztyn, 2013( كرزتـن  بـن 
لقيـاس ظاهـرة املبالغـة يف التعليـم. ثنتـان منهـا ذات 
طابـع موضوعـي Objective Character ، تسـتند إىل 
مسـتوى تعليـم األشـخاص املسـتهدفن واملهـن التـي 
يؤدوهنـا، ومـدى عالقتها باملؤهـالت احلاصلن عليها. 
 ،Subjective Character والثالثة ذات طابع شـخي
تسـتند إىل رأي العاملـن حول مسـتوى اسـتخدامهم 

للمهـارات املكتسـبة مـن التعليـم يف مـكان العمـل، 
العمـل،  يف  ورغبتهـم  راحتهـم  مـدى  إىل  إضافـة 

ودرجـة رضاهـم عنـه. 
واملزاج  وهارتوغ  هااليب  من  كل  توافق  وقد 
 (Halaby, 1994; Hartog, 2000; & Elmazaj,

 (Kiersztyn, كرزتن    إليه  ذهب  ما  مع   2016) 

(2013 عى أن هناك ثالثة أساليب حلساب املبالغة يف 

مستوى التعليم وانخفاضه، متثلت يف: التقييم الذايت، 
ويعتمد  اإلحصائية.  واملطابقة  الوظيفي،  والتحليل 
مؤرشات  حتديد  يف  الشخي  أو  الذايت  األسلوب 
املبالغة يف التعليم عى االستفادة من مجيع املعلومات 
املقابلة  إجراء  أثناء  نفسه  عن  املوظف  يقدمها  التي 
املطلوب  املؤهل  ما  مثل:  أسئلة  عن  جييب  كأن  معه؛ 
الذين  املوظفن  عدد  وما  الوظيفة؟،  هذه  لدخول 
رغبته  درجة  ما  مؤهله؟،  من  أقل  مؤهالت  لدهيم 
ومستمتع  مرتاح  هو  وهل  العمل؟،  يف  باالستمرار 
عى  الوظيفي  التحليل  أسلوب  ويؤكد  عمله؟.  يف 
مدى  لقياس  ومؤهالهتم  املوظفن  بيانات  حتليل 
تطابقها مع العمل. ويالحظ أن الركيز هنا، منصب 
من  غرها  دون  للوظيفة  التعليمية  املتطلبات  عى 
واملهارة.  اخلرة  مثل  البرشي  املال  لرأس  اخلصائص 
حساب  عى  فيعتمد  اإلحصائية  املطابقة  أسلوب  أما 
مهنة  يف  للعاملن  الفعلية  التعليم  مستويات  معدل 
حُيدد  ثم  ومن  التعليم،  يف  لإلفراط  كأساس  معينة 
كمعيار  حتته  أو  املعدل  فوق  واحد  معياري  انحراف 

لإلفراط يف التعليم. 
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عدم التطابق التعليمي يف سوق العمل :
عـدم التطابـق التعليمـي ظاهـرة موجودة يف سـوق 
العمـل، وهلـا مـا يررهـا سـواء عى مسـتوى الفـرد أم 
أخـرى  مـررات  إىل  إضافـة  املجتمـع،  مسـتوى  عـى 
تتعلـق بالبعـد عـن األسـواق القويـة؛ إذ إن دراسـات 
حديثـة توصلـت إىل أن العوامل املكانيـة كمثال، يمكن 
أن تلعـب دورًا هامـًا يف تفسـر ظاهرة عـدم التطابق أو 
 (Hensen & De Vries  التوافـق التعليمـي يف السـوق
 & Cörvers, 2009; Quinn & Rubb, 2011;

(Jauhiainen, 2011   ، وخصوصـًا  إذا كانـت قـدرة 

العـال ذوي املهـارات العاليـة عـى اهلجـرة أو االنتقال 
أو صعبـة، ممـا جيعلهـم  إقامتهـم حمـدودة  مـن مـكان 
مضطريـن للبحـث عن وظائـف يف أسـواق عمل حملية 
اختيـار  احتاليـة  تنخفـض  احلالـة،  هـذه  ويف  قريبـة. 
بشـكل  التعليميـة  مسـتوياهتم  مـع  تتناسـب  وظائـف 
كبـر؛ ألن أسـواق العمل الكبـرة يف العـادة توفر عددًا 

أكـر وفرصـًا أكثـر مـن األسـواق الصغرة. 
وبالتـايل، يمكـن القول بـأن العـال ذوي املؤهالت 
واملهـارات العالية يف األماكن البعيـدة، يواجهون قيودًا 
مكانيـة، حتـول دون اختيارهـم للوظيفـة املناسـبة؛ فهم 
أمـام خيارين:إمـا البطالـة أو القبـول بوظيفـة مسـتوى 
ومهاراهتـم.  مسـتوى مؤهالهتـم  مـن  أقـل  متطلباهتـا 
يف  املبالغـة  معـدل  يكـون  أن  املتوقـع  فمـن  وعليـه، 
التعليم يف أسـواق العمـل الصغرة والبعيـدة، أعى منه 

يف األسـواق ذات األفـق املـكاين األوسـع واألكـر. 
وتؤكـد األدبيـات البحثيـة عى دور نوعـن خمتلفن 

مـن العوامـل التـي حتـد مـن املرونـة املكانيـة: األول 
يتعلـق بخصائـص األفـراد وصعوبة تنقلهـم من مكان 
أن  يف  النـوع  هـذا  ويـرر  العمـل.  سـوق  إىل  اإلقامـة 
املبالغـة يف التعليـم سـتؤثر يف املقـام األول عـى النسـاء 
املتزوجـات ألن البحـث عـن عمـل هلن سـيقترص عى 
السـوق املحـي الذي َيعشـن فيـه، يف حـن، أن بإمكان 
أزواجهن البحث بشـكل أوسـع عن وظائف تتناسـب 
بشـكل أفضل مع مسـتوياهتم التعليمية يف سـوق عمل. 
أما النـوع الثـاين فيتعلـق باخلصائـص اإلقليمية، حيث 
 (Büchel & Van Ham هـام  وفـان  بوشـل  الحـظ 
(2003، أن حجـم سـوق العمل يف املناطـق البعيدة كان 

لـه تأثـر واضح عـى ظاهرة املبالغـة يف التعليـم. كا أن 
دراسـات أخـرى، بحثـت عـددًا مـن العوامـل املتعلقة 
بوجـود أطفال صغـار، أو باملوافقة عى قـرارات التنقل 
 (Büchel & Van والوصـول إىل وسـائل نقـل خاصـة
 Ham 2003; Büchel & Battu, 2003; Hensen et

 .al, 2009)

وقـد يبـدو مـن خـالل مـا سـبق أن ظاهـرة املبالغة 
يف التعليـم تظهـر بجـالء يف األسـواق الصغـرة، وهذا 
مـا درسـه فـان هـام(Van Ham, 2002)  مضيفـًا أن 
األسـواق  يف  حتـدث  أن  يمكـن  التعليـم،  يف  املبالغـة 
الكبـرة كذلـك. ويـرى الباحـث أن فـرص العمـل يف 
اجلامعـات بخاصـة، ومؤسسـات التعليـم بعامـة، ُتعد 
مـن األسـواق الكبرة، التـي تـزداد املنافسـة عليها بن 
املتعلمـن تعليـًا عاليـًا؛ من أجـل احلصول عـى فرصة 

مناسـبة.    وظيفية 
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مشكلة الدراسة وأسئلتها:
يف ظـل ارتفـاع عـدد اجلامعـات وزيـادة الطلـب عـى 
وأمـام  املاضيـن،  العقديـن  خـالل  التعليـم  سـلعة  رشاء 
التحديـات التـي تواجـه القـوى العاملـة يف اململكـة العربية 
السـعودية؛ املتمثلـة يف وصـول معدل البطالـة إىل 12.8 من 
السـكان السـعودين، وإىل أكثر من 5.5 من القـوى العاملة 
فيهـا )اهليئـة العامـة لإلحصـاء، 2017م(، يسـعى خرجيـو 
اجلامعـات ومؤسسـات التعليـم العايل للحصـول عى عمل 
يف جمـاٍل مـا؛ سـواًء أكان ُمرتبطًا بدراسـتهم، أم غـر مرتبط. 
لكـن الكثر منهـم يواجه صعوبـة يف إجياد العمل املناسـب؛ 
بسـبب عدم توفـر الفـرص الوظيفيـة املتاحة دائـًا، أو لعدم 
األعـال  مـع  لدهيـم  التـي  واخلـرات  املؤهـالت  توافـق 
املطلوبـة لسـوق العمـل، وقـد يـؤدي ذلـك إىل تأخرهـم يف 
احلصـوِل عـى العمل املناسـب، أو قـد يتوقـف البعض عن 
البحـث عـن الوظيفـة، ممـا يزيـد مـن نسـبة عـدد العاطلن 
عـن العمـل، أو قـد يدخلـون سـوق العمـل )مضطريـن( 
والقبـول بوظائـف حتتـاج إىل مؤهالت أقل مـن مؤهالهتم. 
وبالتـايل نحـن أمام ظاهرة هـدر تعليمي )إفـراط ومبالغة يف 
التعليـم( سـببها املؤهـالت الزائـدة عـن متطلبات السـوق، 
حتتـاج إىل تكاليـف ونفقـات ليسـت بالقليلـة، تسـدد مـن 
خـالل األرس عى مسـتوى األفـراد، أو تتحملهـا الدول عن 

املجتمعـات واملؤسسـات التعليميـة.  
إىل   (Kiersztyn, 2013( كرزتـن  توصـل  وقـد 
التعليـم  العاملـن يف بولنـدا متيـزوا بفـرط  20 % مـن  أن 
بشـكل  – 2008م(   1988( الفـرة  فيـه خـالل  واملبالغـة 
عـام، ووصلـت النسـبة إىل أكثر مـن 30 % يف الفئـة العمرية 

)21 – 25(. وهـذه إشـارة إىل أن حجم الظاهرة مسـتقباًل، 
آخـذ يف االزديـاد. 

املتحدة  الواليات  مثل:  املتقدمة  الدول  كانت  وقد 
سباقة  وماليزيا،  وإسبانيا،  األورويب،  واالحتاد  األمريكية، 
الباحثون  تناول  إذ  الظاهرة من مجيع جوانبها؛  لدراسة هذه 
فيها، خالل العقود األربعة املاضية ظاهرة املبالغة يف التعليم 
عن  والكشف  إيضاحها  وحاولوا   ،Over-education

يتم  فلم  العربية  الدول  يف  أما  مؤرشاهتا.  وحتديد  أبعادها 
من  إىل  وخرته-  الباحث  استقصاء  حدود  -يف  الوصول 

تناول الظاهرة من الباحثن خالل الفرة ذاهتا وما بعدها. 
وعليـه، فـإن هـذه الدراسـة ُتعد مـن أوائل الدراسـات 
املمثـل  التعليمـي  اهلـدر  جمـال  يف  املسـتحدثة  االقتصاديـة 
باملبالغـة واإلفـراط يف التعليـم عـى مسـتوى العـامل العـريب 
بعامـة، وعى مسـتوى اململكـة العربيـة السـعودية بخاصة. 
للتعـرف عـى  الدراسـة  وبنـاء عـى ذلـك، أجريـت هـذه 
درجـة توفـر مـؤرشات املبالغـة يف التعليـم لـدى موظفـي 
جامعـة طيبـة من اإلداريـن واإلداريـات يف املركـز الرئييس 
باملدينـة املنـورة، وذلـك مـن خـالل اإلجابـة عـن األسـئلة 

: لية لتا ا
1 -مـا درجـة توفـر مـؤرشات املبالغـة يف التعليـم لدى 

موظفـي جامعـة طيبـة باملدينـة املنورة؟
2 -هـل هنـاك اختالف يف درجة توفر مـؤرشات املبالغة 
التعليـم لـدى موظفـي جامعـة طيبـة تعـود ملتغـرات:  يف 
اجلنـس )ذكـر، أنثـى(؛ املؤهـل العلمـي )ماجسـتر فأعـى، 
بكالوريـوس، دبلـوم فأقـل(، أسـلوب الدراسـة )انتظـام، 
انتسـاب(، التخصص )علمـي، أديب(، املرتبـة )رابعة فأقل، 
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خامسـة أو سادسـة، سـابعة فاكثر(؟ 
أمهية الدراسة:

تكمن أمهية الدراسة يف اجلوانب التالية:
املوضـوع املبحـوث، الذي َيطـرح فكرًا تربويـًا جديدًا 
تتنـاول  مل  حيـث  التعليمـي؛  واهلـدر  االسـتثار  جمـال  يف 
ظاهـرة املبالغـة )اإلفـراط( يف التعليم ومؤرشاهتـا من قبل 
الباحثـن واملهتمـن يف العـامل العـريب يف العقـود املاضيـة، 
يف حـدود االسـتقصاء الـذي قـام بـه الباحـث يف املصادر 

واألجنبية.  العربيـة 
ـــة يف  ـــرة املبالغ ـــر ظاه ـــة توف ـــة بدرج ـــا املتعلق فنتائجه
ـــراد  ـــات األف ـــر توجه ـــد يف تغي ـــد تفي ـــي ق ـــم، والت التعلي
ـــتثار  ـــم واالس ـــلعة التعلي ـــى رشاء س ـــم ع ـــد قدومه عن
ــالت  ــى املؤهـ ــول عـ ــم باحلصـ ــد رغبتهـ ــه، أو عنـ فيـ

ـــل.  ـــوق العم ـــات س ـــق ومتطلب ـــي تتواف ـــة الت التعليمي
ــاب  ــاعد أصحـ ــد تسـ ــة قـ ــج الدراسـ ــا أن نتائـ كـ
ـــات  ـــى معلوم ـــول ع ـــم، يف احلص ـــرار يف وزارة التعلي الق
ـــم  ـــة يف التعلي ـــرة املبالغ ـــر ظاه ـــة توف ـــول درج ـــة ح دقيق
ــة  ــل األنظمـ ــن تفعيـ ــم مـ ــا يمكنهـ ــا؛ ممـ ومؤرشاهتـ
ـــاق،  ـــيد اإلنف ـــى ترش ـــة ع ـــة باملحافظ ـــن املتعلق والقوان
واحلـــد مـــن اهلـــدر الربـــوي الـــذي يؤثـــر ســـلبًا يف 
ـــج  ـــرح الرام ـــض ط ـــالل تفي ـــن خ ـــم، م ـــة التعلي ميزاني
ــات  ــع متطلبـ ــق مـ ــالت ال تتوافـ ــح مؤهـ ــي متنـ التـ

الســـوق. 
مصطلحات الدراسة:

Over-education :املبالغة يف التعليم
 (Leuven & Oosterbeek, عرف لوفن وأوسربيك
(2011  املبالغة يف التعليم بأهنا: الفرق بن مستوى التعليم 

لشغل  املطلوب  التعليم  ومستوى  الفرد،  تلقاه  الذي 
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 
ـــل  ـــا، أو يعم ـــي حيمله ـــة الت ـــالت العلمي ـــب واملؤه تتناس
مـــع موظفـــن آخريـــن لدهيـــم مؤهـــالت أقـــل مـــن 
ـــذي  ـــتوى ال ـــن املس ـــل ع ـــرًا يق ـــاىض أج ـــه، أو يتق مؤهل
ــرات  ــل اخلـ ــه، مقابـ ــل عليـ ــرض أن حيصـ ــن املفـ مـ

ــه.    واملؤهـــالت التـــي لديـ
  Indicators of التعليـــم:  املبالغـــة يف  مـــؤرشات 

over-education

يقصـــد هبـــا يف هـــذه الدراســـة: جمموعـــة مـــن 
ـــول  ـــم احلص ـــة، ت ـــات الذاتي ـــة، والرغب ـــات الوظيفي املعلوم
ـــاص  ـــوذج خ ـــت يف نم ـــل صيغ ـــارات ومج ـــن عب ـــا، م عليه
ـــدل  ـــات؛ ت ـــن واملوظف ـــن املوظف ـــَئ م ـــه، ُعب ـــم تصميم ت
ـــة  ـــويب جامع ـــدى منس ـــم ل ـــة يف التعلي ـــرة املبالغ ـــى ظاه ع
ــى  ــرف عـ ــالل التعـ ــن خـ ــورة، مـ ــة املنـ ــة باملدينـ طيبـ

درجـــة ونســـبة توفرهـــا لدهيـــم.   
 Employees of Taibah طيبــة:  جامعــة  موظفــو 

University

 يقصـد بموظفـي جامعة طيبة يف هذه الدراسـة: جمموعة 
يف  إداريـة  أعـااًل  يارسـون  الذيـن  واملوظفـات  املوظفـن 

الفـرع الرئيـيس للجامعـة باملدينـة املنورة.
حدود الدراسة:

حتـدد موضـوع الدراسـة يف التعـرف عـى درجـة توفـر 
مـؤرشات املبالغـة يف التعليـم لـدى موظفـي جامعـة طيبة، 
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وقـد  السـابق،  األدب  يف  وردت  وبدائـل  مـؤرشات  وفـق 
طريقـة  يف  وتصصـه  خرتـه  بحكـم  الباحـث  وضحهـا 
وإجـراءات تطبيـق األداة. وتـم تطبيـق الدراسـة عـى عينة 
مـن موظفـي وموظفـات منسـويب اجلامعـة اإلداريـن، يف 
املركـز الرئيـيس باملدينـة املنـورة، خـالل الفصـل الـدرايس 

2018/2017م. الـدرايس  العـام  مـن  الثـاين 

الطريقة وإلجراءات :
منهـج الدراسـة: اتبع الباحـث املنهج الوصفـي التحلييل 

لتنفيذ الدراسـة. 
جمتمـع الدراسـة وعينتهـا: تكـون جمتمـع الدراسـة مـن 
مـن  طيبـة،  جامعـة  منسـويب  وموظفـات  موظفـي  مجيـع 
اإلداريـن يف املركز الرئييس باملدينة املنـورة، والبالغ عددهم 

حـوايل 1842 إداريـًا )1148 إداريـًا و694 إداريـة(. أمـا 
عينـة الدراسـة فقـد تم التواصل مـع حـوايل 13 % من أفراد 
و70  إداري   160( إداريـًا   230 عددهـم  بلـغ  املجتمـع، 
إداريـة(، تـم اختيارهـم بطريقـة عشـوائية، ُأسـتجيب عـى 
189 نموذجـًا؛ بواقـع 143 نموذجـًا مـن اإلداريـن، و46 
نموذجـًا مـن اإلداريـات، وبنسـبة إمجالية قدرهـا 82 % من 

العينـة املختـارة، لتمثـل العـدد املبحـوث مـن املجتمع. 
خصائـص عينـة الدراسـة: تـم عـرض خصائـص أفراد 
العينـة يف اجلـداول )1-6( وفق متغـرات الدراسـة التالية: 
اجلنـس )ذكـر، أنثـى(؛ املؤهـل العلمـي )ماجسـتر فأعـى، 
بكالوريـوس، دبلـوم فأقـل(، أسـلوب الدراسـة )انتظـام، 
انتسـاب(، التخصص )علمـي، أديب(، املرتبـة )رابعة فأقل، 
خامسـة أو سادسـة، سـابعة فاكثر(، وذلك عى النحو اآليت:

النسبةالمجموعالعددالمستوىالمتغير

الجنس
143ذكر

189
% 76

24 %46أنثى

المؤهل
19ماجستير فأعلى

189
% 10

59 %111بكالوريوس
31 %59دبلوم متوسط

أسلوب الدراسة
123انتظام

189
% 65

35 %66عن بعد أو انتساب

التخصص
82التخصصات العلمية

189
% 43

57 %107التخصصات األدبية

المرتبة
44رابعة فأقل

189
% 23

42 %79خامسة أو سادسة
35 %66سابعة فاكثر

جدول )1): 
توزيع عينة الدراسة حسب متغيراتها
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أداة الدراسة و إجراءات تطبيقها: 
صمـم  نمـوذج  عـن  عبـارة  الدراسـة  أداة  كانـت 
خصيصـًا لتسـهيل مجـع بيانات وافيـة من أفـراد العينة، 
تـم توزيعه عليهم بشـكل مبارش، أو مـن خالل تقنيات 
التواصـل اإللكـروين املتوفـرة، أو االتصـال اهلاتفي يف 

بعـض احلـاالت لـدى شـطر الطالبات.
وقد جاء النموذج عى شكل استبيان، تم بناؤه جلمع 
الدراسة،  أهداف  حتقق  التي  واملعلومات،  البيانات 
النموذج  تضمن  أسئلتها.  عن  اإلجابة  يف  وتسهم 
الدراسة،  عينة  أفراد  عن  أولية  بيانات  األول  جزأين: 
العلمي،  واملؤهل  اجلنس،  الستة:  متغراهتا  شملت 
وأسلوب الدراسة، والتخصص، واملرتبة الوظيفية. أما 
اجلزء الثاين، فقد شمل حموري الدراسة وفقراهتا، وتم 
دراسات  ذكرته  ما  عى  وتصميمها،  بنائها  يف  االعتاد 
وحتديد  التعليم  يف  املبالغة  قياس  كيفية  حول  سابقة، 
ودراسة   ،   (Halaby, 1994)دراسة مثل:  مؤرشاته، 
  .(Kiersztyn, 2013( ودراسة    ،(Hartog, 2000)

وبالتايل تم تصنيف حموري هذا اجلزء عى النحو التايل: 
1 -حمـور »املـؤرشات الوظيفيـة« لظاهـرة املبالغـة 
يف التعليـم وعددهـا )8 مـؤرشات(، وقـد جـاءت هذه 
أهنـا  الباحـث  يـرى  أسـئلة،  شـكل  عـى  املـؤرشات 
تعـر عـن الوظيفـة التـي يشـغلها املوظـف أو املوظفة، 
العلمـي وفـق اآليت: هـل العمـل  وعالقتهـا باملؤهـل 
احلـايل حيتـاج إىل مؤهـل أعـى مـن مؤهـي، أم نفـس 
مؤهـي، أم أقـل مـن مؤهـي؟؛ وهـل العمـل احلايل يف 
جمـال التخصـص، أم قريـب منـه، أم بعيد عنـه؟؛ وكم 

عـدد سـنوات االنتظـار للحصـول عـى العمـل بعـد 
التخـرج؟؛ ومـا درجة االسـتفادة مـن املؤهـل العلمي 
يف العمـل احلـايل؟؛ ومـا درجـة اعتقـادك بـأن العمـل 
الـذي متارسـه ال حيتـاج إىل مؤهالتـك؟؛ ومـا درجـة 
اعتقـادك بـأن املهارات التـي متلكها تزيد عـن املهارات 
التـي متارسـها يف العمـل؟؛ وكـم عـدد زمـالء العمـل 
الذيـن حيملـون مؤهاًل علميـًا أقل مـن مؤهلك؟؛ وكم 

مـرة غـرت عملـك؟.  
2 -حمـور »املـؤرشات الذاتيـة« لظاهـرة املبالغـة يف 
التعليـم وعددهـا )8 مـؤرشات(. وقـد جـاءت هـذه 
املتوقـع أن تعـر  املـؤرشات عـى شـكل أسـئلة، مـن 
)حسـب رأي الباحـث( عـن رغبة شـخصية أو شـعور 
بالرضـا، أو متعـة وراحـة وسـعادة يف العمـل، وذلـك 
وفـق اآليت: مـا درجـة رغبتـك باالسـتمرار يف العمـل 
العمـل  يف  بالراحـة  شـعورك  درجـة  ومـا  احلـايل؟؛ 
احلـايل؟؛ ومـا درجـة شـعورك باملتعـة أثنـاء ممارسـتك 
حتقـق  بأنـك  شـعورك  درجـة  ومـا  احلـايل؟؛  للعمـل 
ذاتـك يف العمـل احلـايل؟؛ ومـا درجة شـعورك بالرضا 
عـن العمـل احلـايل؟؛ وما درجة شـعورك بـأن مؤهلك 
العلمـي يمثـل هـدرًا ماليـًا؟؛ ومـا درجة شـعورك بأن 
مؤهلـك العلمي يمثل هـدرًا ماليًا بالنسـبة ألرستك؟؛ 
ومـا درجة شـعورك بـأن مؤهلـك العلمي يمثـل هدرًا 

ماليـًا بالنسـبة للدولـة؟
املبالغـة  مـؤرشات  توفـر  درجـة  مـن  وللتحقـق 
يف التعليـم، لـدى أفـراد العينـة، مـن خـالل حمـوري 
الدراسـة وفقراهتا، تم اسـتخدام التـدرج الثالثي وفق 
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مقيـاس ليكرت عى النحـو اآليت: عاليـة )3درجات(، 
ومتوسـطة )درجتـان(، ومنخفضـة )درجـة واحـدة(. 
ومـن أجـل تفسـر النتائـج وتقييـم اسـتجابات أفـراد 
العينـة عـى جمـاالت االسـتبانة وفقراهتـا، تـم اعتـاد 
املعايـر التاليـة: أقـل مـن 1.67 )درجـة منخفضـة(؛ 
مـن 1.67 إىل أقل مـن 2.34 )درجة متوسـطة(؛ ومن 

عاليـة(.  فأكثر)درجـة   2.34
كـا تـم حسـاب معـدالت املبالغـة يف التعليـم، من 
خـالل حتديـد نسـبة البديل لـكل مؤرش مـن املؤرشات 
احلـد  عـن  ُتعـر  أهنـا  الباحـث  يـرى  والتـي  الثانيـة، 
األدنـى مـن نسـبة املبالغـة يف التعليم لـدى املوظفن يف 
»املـؤرشات الوظيفية« الثانية ودرجـة توفرها، ويمكن 

توضيـح الفكـرة من خـالل املثـال اآليت:  
يف املـؤرش األول الـذي نصـه »هـل العمـل احلـايل 
حيتـاج إىل مؤهـل ...؟« هـذا السـؤال يمكـن أن جياب 
عنـه ببديـل مـن البدائـل التاليـة: أعـى من مؤهـي، أو 
نفـس مؤهي، أو أقل مـن مؤهي. وبالتـايل فاحلالة التي 
يمكـن أن متثـل املبالغـة يف التعليـم، هي عندمـا يتطلب 
العمـل مؤهـاًل أقـل مـن مؤهـي، ويف هذه احلالـة أجر 
للعمـل فيه، ألنـه ال توجد فـرص عمل أخرى مناسـبة 
ملؤهـي العلمـي. بعد اختيار البديل تم حسـاب النسـبة 
املئويـة لعـدد املسـتجيبن الذين اختـاروا هـذا البديل، 

لتمثـل معـدل املبالغـة يف التعليـم عى هـذا املؤرش.
   وبالتـايل، فـإن البدائـل التي متثل معـدالت املبالغة 
يف التعليـم يف حدهـا األدنـى )من وجهة نظـر الباحث( 
لـدى املوظفـن يف »املـؤرشات الوظيفيـة« تكـون عـى 

اآليت:  النحو 
العمـل احلـايل حيتـاج إىل مؤهـل أقـل مـن مؤهـي، 
العمـل احلـايل بعيـد عـن تصـي، االنتظـار أكثـر من 
سـنتن بعـد التخرج للحصـول عى العمل، االسـتفادة 
مـن املؤهل العلمـي يف العمل احلايل بدرجـة منخفضة، 
إىل  حيتـاج  ال  أمارسـه  الـذي  العمـل  بـأن  االعتقـاد 
مؤهـاليت بدرجـة عاليـة، االعتقـاد بـأن املهـارات التي 
أمتلكهـا تزيـد عـن املهـارات التـي أمارسـها يف العمل 
الذيـن حيملـون  العمـل  بدرجـة عاليـة، عـدد زمـالء 
أقـل مـن مؤهـي مخسـة فأكثـر، عـدد  مؤهـاًل علميـًا 

مـرات تغيـر العمـل ثـالث مـرات فأكثـر.  
معـدالت  متثـل  التـي  البدائـل  فـإن  وكذلـك،     
املبالغـة يف التعليـم يف حدهـا األدنـى لـدى املوظفن يف 

اآليت: النحـو  عـى  تكـون  الذاتيـة«  »املـؤرشات 
بدرجـة  احلـايل  العمـل  يف  باالسـتمرار  الرغبـة 
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 هـدرًا ماليًا بدرجـة عاليـة، االعتقاد بـأن املؤهل 
بالنسـبة لـألرسة بدرجـة  العلمـي يمثـل هـدرًا ماليـًا 
عاليـة، االعتقـاد بـأن املؤهل العلمـي يمثل هـدرًا ماليًا 

بالنسـبة للدولـة بدرجـة عالية. 
يف  الدراسـة  أداة  بنـاء  تـم  أن  بعـد  األداة:  صـدق 
صورهتـا األوليـة، جرى التحقـق من صدقهـا بعرضها 
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عـى سـتة حمكمـن من أعضـاء هيئـة التدريـس يف عدد 
مـن اجلامعـات األردنيـة والسـعودية؛ املختصـن يف 
الربـوي واقتصاديـات  اإلدارة والتخطيـط  جمـاالت 
التعليـم وأصـول الربيـة والقيـاس والتقويـم، وقـد 
اعتمـد موافقة مجيع املحكمن عـى عبارات وجماالت 
األداة؛ إذ أبـدى عـدد منهـم مجلـة مالحظـات عـى 
عبـارات االسـتبانة تتعلق بإعـادة الصياغـة واالنتاء، 
فتـم التعديل واحلـذف ليصبح عدد فقرات االسـتبانة 

يف الصـورة النهائيـة 16 فقـرة. 
أداة  ثبـات  مـن  للتأكـد  الدراسـة:  أداة  ثبـات 
)ألفـا  الثبـات  معامـل  اسـتخراج  تـم  الدراسـة، 
كرونبـاخ( ملـؤرشات حمـوري الدراسـة )16 مـؤرشًا 
(، وقـد ّدلـت النتيجـة عـى أن األداة صاحلـة للتطبيق 

.)0.803( قيمتـه  بلغـت  مرتفـع  بثبـات 
التـي  البيانـات  ملعاجلـة  اإلحصائيـة:  املعاجلـة 
مُجعـت إحصائيـًا، وهبـدف احلصـول عـى إجابـات 
عـن أسـئلة الدراسـة، تـم اسـتخدام برنامـج الـرزم 
حلسـاب   ،SPSS االجتاعيـة  للعلـوم  اإلحصائيـة 

وحتليـل   ،T-testواختبـار احلسـابية،  املتوسـطات 
واختبـار   ،ANOVA One Way األحـادي  التبايـن 
شـيفيه Scheffe Test للمقارنـات البعديـة، للتعرف 

الفروقـات. اجتـاه  عـى 
عرض النتائج ومناقشتها:

لتحديـد درجـة توفر مـؤرشات املبالغـة يف التعليم 
لـدى موظفـي جامعة طيبـة باملدينـة املنـورة، أجريت 
التحليـالت اإلحصائيـة الالزمـة، وتـم التوصـل إىل 
جمموعـة مـن النتائج، ُصنفـت وُعرضت وفق سـؤايّل 

التايل:  الدراسـة عى النحـو 
النتائـج املتعلقـة بالسـؤال األول: مـا درجـة توفـر 
مـؤرشات املبالغـة يف التعليـم لـدى موظفـي جامعـة 

طيبـة باملدينـة املنـورة؟
اسـتخراج  تـّم  السـؤال  هـذا  عـن  لإلجابـة 
املتوّسـطات احلسابية السـتجابات أفراد عينة الدراسة 
حـول توفر مـؤرشات املبالغة يف التعليـم لدى موظفي 
جامعـة طيبة باملدينة املنورة عى مسـتوى أداة الدراسـة 

ككل، كـا هـو موضـح يف جـدول )2(. 

الرتبةدرجة التوفرالمتوسط الحسابيالمحاورم

1متوسطة2.11محور المؤشرات الوظيفية الوظيفية1
2منخفضة1.60محور المؤشرات الذاتية2

متوسطة1.85اإلجمالي

جدول )2): 
المتوّسطات الحسابية لدرجة توفر مؤشرات المبالغة في التعليم لدى

 موظفي جامعة طيبة بالمدينة المنورة
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عـى 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 الـكي 1.85، أمـا 
عـى 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 2.11، يف حـن بلـغ املتوسـط احلسـايب 
ملحـور »املـؤرشات الذاتيـة« لظاهـرة املبالغـة يف التعليـم 
لـدى موظفـي وموظفـات منسـويب جامعة طيبـة باملدينة 
املنـورة 1.60. وقـد يعـزى ذلـك إىل أن فقـرات املحـور 
لتحاكـي  جـاءت  مـؤرشات  شـكل  عـى  كانـت  األول 
الواقـع وتوافقـه، وَتطلـَب التحقـق منها مـن خالل مجع 
بيانـات ومعلومـات مـن الوصـف الوظيفـي ملسـميات 
وربطهـا  للموظفـن،  املسـندة  واملهـام  الوظائـف، 
باملؤهـالت العلميـة احلاصلـن عليهـا؛ إذ تـم احلصـول 
تـم  كـا  أنفسـهم،  واملوظفـات  املوظفـن  مـن  عليهـا 

التحقـق منهـا، مـن واقـع البيانـات واملعلومـات املتوفرة 
لـدى عـادة شـؤون أعضـاء هيئـة التدريـس واملوظفـن 
باجلامعـة بعـد خماطبتهم من خـالل القنوات الرسـمية يف 

   . معة جلا ا
أمـا عـى مسـتوى حمـوري األداة، فقـد تم اسـتخراج 
املتوسـطات، لـكل مـؤرش من مـؤرشات املحوريـن، كا 
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 كـا يف اجلدولـن )3، 4(.
 Functional Indicators  »حمور »املؤرشات الوظيفية

لـكل  البدائـل  تـم حتديـد  البحـث،  وفقـًا ألدبيـات 
الباحـث  يـرى  والتـي  الثانيـة،  املـؤرشات  مـن  مـؤرش 
أهنـا ُتعـر عن احلـد األدنى مـن نسـبة املبالغـة يف التعليم 
لـدى املوظفـن يف »املـؤرشات الوظيفيـة« الثانية ودرجة 

توفرهـا )انظـر أداة الدراسـةو إجـراءات تطبيقهـا(.
وبعـد ذلك تـم حتديد معـدل املبالغـة يف التعليم لكل 

مـؤرش، ودرجة توفـره كا هو يف جـدول )3(. 

النسبةالتكرارالبدائلالمؤشرم
%

المتوسط 
الرتبةالحسابي

معدل 
المبالغة 

%

درجة 
التوفر

هل العمل الحالي 1
يحتاج إلى مؤهل ....؟

115.8أعلى من مؤهلي

متوسطة2.270232.8 11661.4نفس مؤهلي
6232.8أقل من مؤهلي

جدول )3):
 المتوّسطات الحسابية والتكرارات والنسب والرتبة لدرجة توفر المؤشرات الوظيفية لظاهرة المبالغة في التعليم لدى 

موظفي جامعة طيبة بالمدينة المنورة
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يتضـح من اجلـدول )3( أن درجة توفـر »املؤرشات 
الوظيفيـة« لـدى موظفـي جامعـة طيبـة كانـت بدرجة 

توفـر متوسـطة، حيث بلغ املتوسـط احلسـايب ملؤرشات 
املحـور ككل 2.110، كـا أن معدل املبالغـة يف التعليم 

هل العمل الحالي... ؟2
4121.7في مجال تخصصي

متوسطة2.206342.3 6836.0قريب من تخصصي
8042.3بعيد عن تخصصي

3

كم عدد سنوات 
االنتظار للحصول 

على العمل بعد 
التخرج؟

5529.1لم ينتظروا

متوسطة2.069636.0
انتظروا سنة أو 

6634.9سنتين

انتظروا أكثر من 
6836.0سنتين

4
ما درجة االستفادة من 

المؤهل العلمي في 
العمل الحالي؟

7238.1عالية
متوسطة1.873725.4 6936.5متوسطة

4825.4منخفضة

5
ما درجة اعتقادك بأن 
العمل الذي تمارسه ال 
يحتاج إلى مؤهالتك؟

6534.4عالية
متوسطة2.159434.4 8947.1متوسطة

3518.5منخفضة

6

ما درجة اعتقادك 
بأن المهارات التي 

تمتلكها تزيد عن التي 
تمارسها؟

11359.8عالية

عالية2.545159.8 6634.9متوسطة
105.3منخفضة

7
ما عدد زمالء العمل 
الذين يحملون مؤهالً 

أقل من مؤهلك؟

6232.8اثنان فأقل
متوسطة2.143547.1 3820.1ثالثة إلى خمسة

8947.1خمسة فأكثر

كم مرة غيرت عملك؟8

10555.6لم يغيروا العمل

منخفضة1.619817.5
غيروا مرة أو 

5127.0مرتين

غيروا 3 مرات 
3317.5فأكثر

متوسطة37-2.110اإلجمالي
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وفـق اسـتجابات أفـراد العينـة عى هـذا املحـور بلغت 
37 % مـن عينـة الدراسـة. أمـا عى مسـتوى كل مؤرش 
مـن املـؤرشات، فقـد توفر املـؤرش رقم 6، الـذي نصه: 
»مـا درجـة اعتقادك بـأن املهـارات التـي متتلكهـا تزيد 
بدرجـة  العمـل؟«  يف  متارسـها  التـي  املهـارات  عـن 
توفـر عاليـة، وحصــــل عـى الرتبـة األوىل بمتوسـط 
حســـايب 2.545، ويالحــــظ أن 113 فـردًا مـــن 
أفـراد العينـة، اختـاروا البديــــل األول )عاليــــة(، 
ومثلـوا نسـبة 59.8 % ، وهـو البديل الـدال عى معدل 
املبالغـة يف التعليـم، وفـق اسـتجابات أفـراد العينة عى 
هـذا املـؤرش. تـاله املـؤرش رقـم 1، الـذي نصـه: »هل 
العمـل احلـايل حيتـاج إىل مؤهـل: أعـى من مؤهـي، أم 
نفـس مؤهـي، أم أقـل من مؤهي؟« بمتوسـط حسـايب 
 62 أن  توفـر متوسـطة، ويالحـظ  2.270، وبدرجـة 
فـردًا مـن أفـراد العينـة، اختـاروا البديـل الثالـث )أقل 
البديـل  32.8 %، وهـو  نسـبة  مـن مؤهـي(، ومثلـوا 
الـدال عى معـدل املبالغـة يف التعليم، وفق اسـتجابات 

أفـراد العينـة عـى هـذا املؤرش. 
وقـد حصـل عـى الرتبـة األخـرة املـؤرش رقـم 8، 
الـذي نصـه: » كـم مـرة غـرت عملـك؟« بمتوسـط 
1.619 ، وبدرجـة توفـر منخفضـة، ويالحـظ أن 33 
فردًا مـن أفـراد العينة، اختـاروا البديل الثالـث )غروا 
3 مـرات فأكثـر(، ومثلوا نسـبة 17.5 %، وهـو البديل 
الـدال عى معـدل املبالغـة يف التعليم، وفق اسـتجابات 

أفـراد العينـة عـى هـذا املؤرش. 
»املـؤرشات  حمـور  نتائـج  أن  يالحـظ  سـبق،  ممـا 

الوظيفية« تشـر إىل أن 37 % من املسـتهدفن يف جامعة 
طيبـة باملدينـة املنـورة، حيملـون مؤهالت علميـة تفوق 
مـا تتطلبـه وظائفهـم التـي يعملون هبـا، وهـذه النتيجة 
زادت عـن النسـبة التـي توصلت إليها دراسـة كرزتن 
مـن   %  20 إن  إذ  بولنـدا؛  يف   (Kierztyn, 2013)

العاملـن متيـزوا باملبالغـة بالتعليـم، وارتفعـت النسـبة 
إىل 30 % بـن الفئـة العمريـة )21-25(. بينـا تقاربت 
النتيجـة التي توصلـت إليها هذه الدراسـة مـع النتيجة 
  (Sicherman,التـي توصلـت إليها دراسـة سـكرمان
 (1991وهـي أن 40 % مـن العاملـن خـالل العقـود 

مؤهـالت  يمتلكـون  العرشيـن  القـرن  مـن  األخـرة 
علميـة زائـدة عـا يتطلبـه سـوق العمـل. وقـد يعـزى 
ارتفـاع نسـبة توفر هـذه الظاهـرة إىل نمو سـوق العمل 
وقطـاع اخلدمـات التعليميـة بشـكل خاص؛ مما سـاعد 
عـى تلبيـة رغبـات كثـر مـن األفـراد يف احلصـول عى 
مؤهـل علمـي عاٍل، كـا قد يعـود ارتفاعهـا إىل ضعف 
التوافق بن سـوق العمل وسياسـة التعليم. أما بالنسـبة 
ملوظفـي جامعـة طيبة مـن املوظفـن واملوظفـات، فقد 
يكون سـبب ارتفاع مسـتوى توفر مـؤرشات املبالغة يف 
تعليـم لدهيـم، هو زيـادة الطلب عـى التعليـم العايل يف 
العقديـن املاضيـن، بعـد أن تضاعـف عـدد اجلامعات 
يف اململكـة، وتوسـعت يف فتـح العديـد مـن الرامـج 
والتخصصـات، سـواء كان ذلك بأسـلوب االنتظام أم 

بأسـلوب التعليـم عـن بعد. 
Self-Indicators »ثانيًا: حمور »املؤرشات الذاتية

   وفقـًا ألدبيـات البحـث، تـم حتديـد البدائـل التي 
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يـرى الباحـث أهنـا ُتعـر عـن احلـد األدنـى مـن نسـبة 
»املـؤرشات  يف  املوظفـن  لـدى  التعليـم  يف  املبالغـة 
الذاتيـة« الثانيـة، ودرجـة توفرهـا )انظر أداة الدراسـة 

تطبيقهـا(. وإجـراءات 
 وبعـد ذلـك تـم حتديـد نسـبة املبالغة لـكل مؤرش، 

ودرجـة توفـره كـا هو مبـن يف جـدول )4(.

النسبةالتكرارالبدائلالمؤشرم
%

المتوسط 
معدل الرتبةالحسابي

المبالغة
درجة 
التوفر

9
ما درجة رغبتك 

باالستمرار في العمل 
الحالي؟

11158.7عالية
منخفضة1.529711.6 5629.6متوسطة

2211.6منخفضة

10
ما درجة شعورك 
بالراحة في العمل 

الحالي؟

9952.4عالية
منخفضة1.577510.1 7137.6متوسطة

1910.1منخفضة

11
ما درجة شعورك 

بالمتعة أثناء ممارستك 
للعمل الحالي؟

11158.7عالية
منخفضة1.513810.1 5931.2متوسطة

1910.1منخفضة

12
ما درجة شعورك بأنك 
تحقق ذاتك في العمل 

الحالي؟

9349.2عالية
متوسطة1.693118.5 6132.3متوسطة

3518.5منخفضة

13
ما درجة شعورك 
بالرضا عن العمل 

الحالي؟

9550.3عالية
منخفضة1.630313.2 6936.5متوسطة

2513.2منخفضة

14
ما درجة اعتقادك بأن 
مؤهلك العلمي يمثل 

هدراً مالياً؟

2412.7عالية
منخفضة1.577612.7 6132.3متوسطة

10455.0منخفضة

15
ما درجة اعتقادك بأن 
مؤهلك العلمي يمثل 
هدراً مالياً ألسرتك؟

3317.5عالية

منخفضة1.656217.5 5830.7متوسطة

9851.9منخفضة

16
ما درجة اعتقادك بأن 
مؤهلك العلمي يمثل 

هدراً مالياً للدولة؟

3317.5عالية
منخفضة1.587417.5 4523.8متوسطة

11158.7منخفضة
1.59513.9اإلجمالي

جدول )4): 
المتوّسطات الحسابية والتكرارات والنسب والرتبة لدرجة توفر المؤشرات الذاتية لظاهرة المبالغة في التعليم لدى موظفي 

جامعة طيبة بالمدينة المنورة
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يتضـح من اجلـدول )4( أن درجة توفـر »املؤرشات 
الذاتيـة« لـدى موظفـي جامعـة طيبـة، جـاءت بدرجة 
للمحـور  احلسـايب  املتوسـط  بلـغ  حيـث  منخفضـة، 
التعليـم  يف  املبالغـة  معـدل  أن  كـا   ،1.595 ككل  
وفـق اسـتجابات أفـراد العينـــة عـى هـذا املحـــور 
بلغـت 13.9 % مـن عينة الدراسـة. ويالحـظ أن مجيع 
املـؤرشات توفـرت بدرجـة منخفضة، عـدا املؤرش رقم 
12، الـذي نصه: »ما درجة شـعورك بأنـك حتقق ذاتك 
يف العمـل احلـايل؟«، فقـد حصـل عـى أعـى الرتـب 
بمتوسـط حسـايب 1.693، وبدرجـة توفـر متوسـطة، 
ويالحـــظ أن 35 فردًا من أفـراد العينة اختاروا البديل 
الثالـث )منخفضة(، وقد مثل هــــؤالء نسبـــة 18.5 
%، وهـو البديـل الـدال عـى معـدل املبالغـة يف التعليم 
وفـق اسـتجابات أفـراد العينـة عـى هـذا املـؤرش. تاله 
املـؤرش رقـم 15، الـذي نصه: »مـا درجة شـعورك بأن 
مؤهلـك العلمي يمثل هـدرًا ماليًا بالنسـبة ألرستك؟« 
بمتوسـط حسـايب 1.656، وبدرجـة توفـر منخفضـة، 
ويالحـظ أن 33 فـردًا من أفـراد العينة اختـاروا البديل 
البديـل  وهـو   ،%  17.5 نسـبة  مثلـوا  )عاليـة(  األول 
الـدال عـى معـدل املبالغـة يف التعليم وفق اسـتجابات 

أفـراد العينـة عـى هـذا املؤرش.
11 الـذي نصـه: »مـا   بينـا حصـل املـؤرش رقـم 
درجـة شـعورك باملتعة أثناء ممارسـتك للعمـل احلايل؟« 
بمتوسـط حسـايب 1.513، وبدرجـة توفـر منخفضـة 
عـى الرتبـة األخـرة،، ويالحـظ أن 19 فردًا مـن أفراد 
العينـة اختـاروا البديل الثالـث )منخفضة( مثلوا نسـبة 

10.1 %، وهـو البديـل الـدال عـى معـدل املبالغـة يف 
التعليـم وفق اسـتجابات أفـراد العينة عى هـذا املؤرش.
»املـؤرشات  حمـور  نتائـج  أن  يالحـظ  سـبق،  ممـا 
الذاتية« تشـر إىل أن 13.9 % من املسـتهدفن يف جامعة 
طيبـة باملدينـة املنـورة، عـروا مـن خـالل توجهاهتـم 
ورغباهتـم أن لدهيـم مؤهـالت علميـة تفوق مـا تتطلبه 
وظائفهـم التي يعملـون هبا؛ حيث إن معـدالت املبالغة 
وفـق مـؤرشات املحور الثـاين الثانية، تراوحـت ما بن 
)10.1 % - 18.5 %(، يف حـن أن معـدالت املبالغـة 
وفـق حمـور »املـؤرشات الوظيفيـة« السـابق، تراوحت 
17.5 %(. وقـد يعـزى الفـرق  مـا بـن )59.8 % -  
الواضـح يف معـدل املبالغـة يف التعليـم بـن املحوريـن 
تسـتند  واقعيـة  مـؤرشات  مّثـل  األول  املحـور  أن  إىل 
األرشـيف  يف  ومتوفـرة  موثقـة،  وحقائـق  وثائـق  إىل 
الورقـي واإللكـروين لدى عادة شـؤون أعضـاء هيئة 
التدريـس واملوظفـن باجلامعة وتـم حسـاهبا بعيدًا عن 
رغبات وتوجهات املسـتجيبن. بينا مّثـل املحور الثاين 
مـؤرشات تعـر عن الرضـا والراحـة واملتعة والسـعادة 
أثنـاء العمـل، التـي جـاءت بمعـدالت مرتفعـة، ودالة 
عـى انخفاض معـدل املبالغـة يف التعليم لـدى موظفي 
جامعـة طيبـة؛ إذ إن املبالغـة يف التعليـم يرتبـط بشـكل 
سـلبي بمسـتويات الرضـا والراحـة واملتعـة والسـعادة 
بشـكل  النتيجـة  هـذه  توافقـت  وقـد  العمـل،  أثنـاء 
جزئـي، مـع دراسـة ليـم   (Lim, 2013)التـي أجريت 
يف ماليزيـا، وتوصلـت إىل أن املبالغـة يف التعليـم يرتبط 
بمسـتوى السـعادة، فكلـا زاد مسـتوى السـعادة، قـل 
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مسـتوى املبالغـة يف التعليـم. وباملقابل فـإن مؤرشات 
االعتقـاد بـإن املؤهـل العلمـي يمثـل هـدرًا ماليـًا يف 
العبـارات الثـالث األخـرة، جـاءت بدرجـات توفر 
التعليـم  منخفضـة، ودالـة عـى معـدالت إفـراط يف 
قليلـة، وقـد يعـود السـبب يف ذلـك إىل أن 65 % مـن 
املوظفـن واملوظفـات حصلـوا عـى مؤهـالت علمية 
 )%  35( الباقيـة  النسـبة  وأن  االنتظـام،  بأسـلوب 
أو  االنتسـاب  أسـلوب  خـالل  مـن  عليهـا  حصلـوا 
التعليـم عن بعد؛ وكال األسـلوبن يف اململكـة العربية 
السـعودية ُيقـدم للمواطنـن املؤهلن بشـكل جماين أو 
شـبه جماين. وبالتـايل فإن املوظـف أو املوظفـة مل يدرك 
مفهـوم اهلـدر املـايل يف املؤهـل العلمـي الـذي حصل 
السـنوية،  الطالـب  تدريـس  املتمثـل يف كلفـة  عليـه؛ 
التـي تقدر مـن خـالل النفقـات اجلارية والرأسـالية، 
أو النفقـات العامـة واخلاصـة التـي تدفـع مـن قبـل 

الدولـة أو األرسة.    
هنـاك  هـل  الثـاين:  بالسـؤال  املتعلقـة  النتائـج 

اختـاف يف درجـة توفـر مـؤرشات املبالغـة يف التعليم 
لـدى موظفـي جامعة طيبـة تعـود ملتغريات الدراسـة: 
الدراسـة،  أسـلوب  العلمـي،  املؤهـل  اجلنـس، 

واملرتبـة؟  التخصـص، 
أواًل: إظهـار االختـاف بـن اسـتجابات موظفـي 
يف  املبالغـة  مـؤرشات  توفـر  درجـة  يف  طيبـة  جامعـة 

التعليـم تبًعـا ملتغـري اجلنـس )ذكـر، أنثـى(. 
املسـتقلة؛  للعينـات  »ت«  اختبـار  اسـتخدام  تـم 
ملعرفـة فيـا إذا كان هنـاك اختالفـات دالـة إحصائًيـا 
بـن آراء أفـراد العينـة يف درجة توفر مـؤرشات املبالغة 
يف التعليـم تبًعـا ملتغـر اجلنـس، وذلـك بعـد التحقـق 
إذ  ليفـن؛  اختبـار  باسـتخدام  التبايـن  جتانـس  مـن 
وِجـد أن قيمـة »ف« بلغت 1.471 ملحـور املؤرشات 
الوظيفيـة، و 3.623 ملحـور املـؤرشات الذاتيـة؛ أّي 
أهنـا غـر دالـة إحصائًيا؛ وهـذا يـّدل عـى أن العينتن 
متجانسـتن؛ وبالتـايل تـم تطبيـق اختبـار »ت«، كا يف 

اجلـدول رقـم )10(. 

المحورم

ن=46ن=143
قيمة 
“ت”

مستوى 
الداللة 
الفعلية

مستوى 
الداللة عند 

0.05

أنثىذكر
المتوسط 
الحسابي

المتوسط 
الحسابي

دالة4.9600.000-2.0452.315“المؤشرات الوظيفية”1
غير دالة1.7240.89-1.5561.717“المؤشرات الذاتية”2

جدول )5): 
قيم اختبار »ت« للعينات المستقلة المتجانسة لداللة االختالف بين استجابات موظفي الجامعة في درجة 

توفر مؤشرات المبالغة في التعليم تبًعا لمتغير الجنس )ن=189)
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ــالف  ــود اختـ ــدول )5( وجـ ــح اجلـ    يوضـ
احلســـابية  املتوســـطات  بـــن  إحصائيـــًا  دال 
ـــر  ـــًا ملتغ ـــة تبع ـــؤرشات الوظيفي ـــر امل ـــة توف لدرج
»اجلنـــس«، حيـــث إن مســـتوى الداللـــة لقيمـــة 
»ت« أقـــل مـــن 0.05، وبمقارنـــة املتوســـطات 
ـــروق  ـــح أن الف ـــدول، يتض ـــابية يف ذات اجل احلس
جـــاءت لصالـــح اإلنـــاث مقابـــل الذكـــور، أي 
ـــات  ـــدى موظف ـــم ل ـــة يف التعلي ـــة املبالغ أن درج
ــا لـــدى املوظفـــن؛  ــة أعـــى منهـ ــة طيبـ جامعـ
وقـــد يعـــزى ذلـــك إىل أن النســـاء املســـتجيبات 
ـــالت  ـــن املؤه ـــى م ـــة أع ـــالت علمي ـــن مؤه حيمل
ــال، وحيـــث إن  ــا الرجـ ــة التـــي حيملهـ العلميـ
ــن  ــل مـ ــاء أقـ ــة للنسـ ــل املتاحـ ــرص العمـ فـ
ــال؛ فالعوامـــل  ــة للرجـ فـــرص العمـــل املتاحـ
املكانيـــة )قـــرب مـــكان العمـــل أو بعـــده(، 
والعـــادات  واألبنـــاء،  بالـــزوج  واالرتبـــاط 
ــل  ــل تقلـ ــا عوامـ ــة، كلهـ ــد املجتمعيـ والتقاليـ
ــإن  ــايل فـ ــرأة، وبالتـ ــل املـ ــارات عمـ ــن خيـ مـ
املـــرأة قـــد تقبـــل )جمـــرة( بـــأي عمـــل تكـــون 
متطلباتـــه الوظيفيـــة أقـــل مـــن مؤهالهتـــا 
العمـــل  مـــكان  كان  إذا  خاصـــة  العلميـــة، 
ـــى  ـــب ع ـــه التغل ـــن خالل ـــتطيع م ـــب، وتس قري
العوامـــل الســـابقة. وتتفـــق هـــذه النتيجـــة إىل 
حـــد مـــا، مـــع عـــدد مـــن الدراســـات التـــي 
أشـــارت إىل أن زيـــادة اإلقبـــال عـــى التعليـــم 
ـــي  ـــود الت ـــاء، والقي ـــد النس ـــة عن ـــايل وخاص الع

حتـــد مـــن عملهـــن هـــي مـــن أســـباب انتشـــار 
  (Ramos &:ظاهـــرة املبالغـــة يف التعليـــم مثـــل
 Sanromá, 2013; Kiersztyn,2013; Büchel

 & Van Ham 2003; Büchel & Battu, 2003;

 .Hensen et al, 2009)

ـــالف  ـــود اخت ـــدم وج ـــدول ع ـــن اجل ـــا يب   ك
ـــا بـــن املتوســـطات احلســـابية لدرجـــة  دال إحصائًي
ـــس،  ـــر اجلن ـــًا ملتغ ـــة تبع ـــؤرشات الذاتي ـــر امل توف
ـــن  ـــر م ـــة ت أك ـــة لقيم ـــة الدالل ـــث إّن درج حي
)0.05(؛ وهـــي غـــر دالـــة إحصائًيـــا؛ ويشـــر 
ـــر  ـــات نظ ـــن وجه ـــًا ب ـــاك توافق ـــك إىل أن هن ذل
املوظفـــن واملوظفـــات يف جامعـــة طيبـــة حـــول 
ــة، ال  ــة الذاتيـ ــؤرشات املبالغـ ــر مـ ــة توفـ درجـ
ـــات  ـــن رغب ـــر ع ـــؤرشات تع ـــذه امل ـــيا وأن ه س
ـــذا  ـــود ه ـــد يع ـــخصية. وق ـــادات وآراء ش واعتق
التوافـــق إىل تشـــابه يف ظـــروف العمـــل اإلداري 
باجلامعـــة، إضافـــة إىل التشـــابه يف مســـتوى 
اإلعـــداد والتأهيـــل، واخلـــرات واملهـــارات 
التـــي يتطلبهـــا العمـــل مـــن الطرفـــن بغـــض 
العلمـــي  املؤهـــل  مســـتوى  عـــن  النظـــر 

ــة.   ــف أو املوظفـ للموظـ

ثانيـــًا: إظهـــار االختـــاف بـــن اســـتجابات 
موظفـــي جامعـــة طيبـــة يف درجـــة توفـــر مـــؤرشات 
ـــي  ـــل العلم ـــري املؤه ـــا ملتغ ـــم تبًع ـــة يف التعلي املبالغ
ـــل( ـــوم فأق ـــوس، دبل ـــى، بكالوري ـــتري فأع )ماجس
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وجـــود  عـــدم   )6( جـــدول  يوضـــح   
ــة  ــي جامعـ ــتجابات موظفـ ــن اسـ ــالف بـ اختـ
طيبـــة يف درجـــة توفـــر املـــؤرشات الذاتيـــة 
تبًعـــا ملتغـــر املؤهـــل العلمـــي )ماجســـتر 
فأعـــى، بكالوريـــوس، دبلـــوم فأقـــل(؛ حيـــث 
إن مســـتوى الداللـــة لقيمـــة ف أكـــر مـــن 
أّي  الداللـــة اإلحصائيـــة )0.05(،  مســـتوى 
أهنـــا غـــر دالـــة إحصائًيـــا؛ وقـــد يعـــزى 
ذاك لتشـــابه املهـــام واألدوار التـــي متـــارس 
ــن  ــة مـ ــالت املختلفـ ــي املؤهـ ــل حامـ ــن قبـ مـ
املوظفـــن واملوظفـــات، فـــال فـــرق بـــن مـــن 
حيمـــل ماجســـتر أو بكالوريـــوس أو دبلـــوم  يف 
ــتواه.  ــارس ومسـ ــل اإلداري املـ ــة العمـ طبيعـ

كـــا أن طبيعـــة املـــؤرشات الذاتيـــة يف الغالـــب 
تعـــر عـــن وجهـــات نظـــر موظفـــي اجلامعـــة 
ورغباهتـــم ورضاهـــم عـــن العمـــل،  وبالتـــايل 
ــالف  ــدم اختـ ــات، لعـ ــت اآلراء والرغبـ توافقـ

ــة. ــارس يف اجلامعـ ــل املـ العمـ
وجـــود   )6( اجلـــدول  يوضـــح  كـــا 
ــة  ــي جامعـ ــتجابات موظفـ ــن اسـ ــالف بـ اختـ
ــة  ــؤرشات الوظيفيـ ــر املـ ــة توفـ ــة يف درجـ طيبـ
ــى،  ــتر فأعـ ــي )ماجسـ ــل العلمـ ــر املؤهـ ملتغـ
ـــى  ـــرف ع ـــل(، وللتع ـــوم فأق ـــوس، دبل بكالوري
ـــًا،  ـــدال إحصائي ـــري ال ـــالف اجلوه ـــدر االخت مص
ـــا  ـــات )LSD)  ك ـــار املقاران ـــتخدام اختب ـــم اس ت

ــدول )7(. ــن يف اجلـ ــو مبـ هـ

مصدر المحورم
التباين

مجموع 
المربعات

درجة 
الحرية

متوسط 
المربعات

قيمة 
“ف”

مستوى 
الداللة 
الفعلية

مستوى 
الداللة عند 

0.05

المؤشرات 1
الوظيفية

بين 
0.89320.446المجموعات

دالة3.9470.021
داخل 

21.0361860.113المجموعات

المؤشرات 2
الذاتية

بين 
0.49820.249المجموعات

غير دالة0.9800.377
داخل 

47.2251860.254المجموعات

جدول )6):
 تحليل التباين األحادي لداللة االختالف في درجة توفر مؤشرات المبالغة في التعليم تبًعا لمتغير المؤهل العلمي )ماجستير 

فأعلى، بكالوريوس، دبلوم فأقل( )ن=189)
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ـــالف يف  ـــة االخت ـــدول )7( أن دالل ـــن اجل يب
ـــراط  ـــة« لإلف ـــؤرشات الوظيفي ـــر »امل ـــة توف درج
يف التعليـــم تبًعـــا ملتغـــر املؤهـــل العلمـــي، 
ــوم  ــى والدبلـ ــتر فأعـ ــن املاجسـ ــاءت بـ جـ
ــث  ــى؛ حيـ ــتر فأعـ ــح املاجسـ ــل، لصالـ فاقـ
ـــن  ـــه )2.224(، وب ـــايب ل ـــط احلس ـــغ املتوس بل
فأقـــل لصالـــح  والدبلـــوم  البكالوريـــوس 
ـــايب  ـــطه احلس ـــغ متوس ـــث بل ـــوس؛ حي البكالوري
ـــن  ـــك إىل أن م ـــزى ذل ـــد يع ـــه )2.142(. وق ل
ــتر  ــوس أو املاجسـ ــل البكالوريـ ــل مؤهـ حيمـ
ـــة  ـــرة املبالغ ـــن ظاه ـــوا م ـــن عان ـــم الذي ـــى ه فأع
ـــات  ـــل بمتطلب ـــم للعم ـــّراَء قبوهل ـــم؛ ج يف التعلي
ـــن  ـــبة م ـــم؛ أو أن نس ـــن مؤهالهت ـــل م ـــل أق عم
ـــن  ـــل م ـــالت أق ـــم مؤه ـــل لدهي ـــم بالعم زمالئه
ـــه ال  ـــذي يتقاضون ـــب ال ـــم؛ أو أن الرات مؤهالهت
ـــن  ـــالت احلاصل ـــتوى املؤه ـــع مس ـــب م يتناس

ـــه. علي

ـــا  ـــع م ـــا، م ـــد م ـــة إىل ح ـــذه النتيج ـــط ه     وترتب
ــابقة  ــات السـ ــن الدراسـ ــدد مـ ــه عـ ــت إليـ توصلـ
عـــدم  يف   ،(Melosik, 2013; Kiersztyn, 2013)

ـــل  ـــل، املتمث ـــوق العم ـــات س ـــن احتياج ـــق ب التواف
ــن  ــة املوظفـ ــة، وهيكليـ ــة طيبـ ــل يف جامعـ بالعمـ
ــة  ــالت علميـ ــون مؤهـ ــن حيملـ ــات الذيـ واملوظفـ
ــغ  ــط، البالـــــــ ــوم متوســـ ــن دبـلــــــ ــر مـ أكثـ
عددهـــم )130( موظفـــًا وموظفــــــــة. كا أن هــــــذه 
ـــارت  ـــي أشـــ ـــات الت ـــع األدبيـــ ـــق م ـــة تتواف النتيج
ـــة  ـــر عرض ـــى أكث ـــة األع ـــالت العلميـــــ إىل أن املؤه

ــز، 2000م(.   ــم )جونـ ــراط يف التعليـ لإلفـ

ثالثـــًا: إظهـــــــار االختـــاف بـــن اســـتجابات 
موظفـــــــي جامعـــــــــة طيبـــــــة يف درجـــــــة 
توفـــر مؤشـــــــرات املبالغــــــة يف التعليـــم 
ـــام،  ـــة )انتظ ـــلوب الدراســــــ ـــري أس ـــا ملتغ تبًع

ــاب(. انتسـ
وجـــود  عـــدم   )8( اجلـــدول  يوضـــح 

جدول )7):
 اختبار LSD لمتغير المؤهل العلمي )ن=189)

المتوسط محور المؤشرات الوظيفيةم
الحسابي

ماجستير 
الفرق لصالحدبلوم فأقلبكالوريوسفأعلى

الماجستير فأعلى0*2089.--2.224ماجستير فأعلى1

البكالوريوس0*1271.-2.142بكالوريوس2
--2.015دبلوم فأقل3
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اختـــالف دال إحصائًيـــا بـــن املتوســـطات 
ـــة،  ـــؤرشات الوظيفي ـــر امل ـــة توف ـــابية لدرج احلس
ــلوب  ــر »أسـ ــًا ملتغـ ــة تبعـ ــؤرشات الذاتيـ واملـ
ـــة ت  ـــة لقيم ـــة الدالل ـــث إّن درج ـــة«، حي الدراس
ـــا؛  ـــة إحصائًي أكـــر مـــن )0.05(؛ وهـــي غـــر دال
ويشـــر ذلـــك إىل أن هنـــاك توافقـــًا يف درجـــة 
ـــة  ـــم )الوظيفي ـــة يف التعلي ـــؤرشات املبالغ ـــر م توف
ـــواء  ـــة س ـــة طيب ـــي جامع ـــن موظف ـــة( ب والذاتي
أم  االنتظـــام  بأســـلوب  دراســـتهم  كانـــت 
ـــد يعـــود ذلـــك لتشـــابه  بأســـلوب االنتســـاب، وق
ـــف  ـــه املوظ ـــل علي ـــذي حيص ـــل ال ـــمى املؤه مس
ـــأي  ـــة ب ـــن الدراس ـــاء م ـــد االنته ـــة بع أو املوظف
األســـلوبن،، كـــا قـــد يعـــود ذلـــك إىل أمهيـــة 
ـــة  ـــف أو للموظف ـــه للموظ ـــدى فائدت ـــل وم املؤه
بغـــض النظـــر عـــن أســـلوب الدراســــــة، إضافـــة 

إىل تشـــــــابه ظـــروف العمــــــل، ومســـتوى 
اإلعـــداد والتأهيـــل، واخلـــرات واملهـــارات 
ـــي يتطلبهـــا العمـــل لـــكل مـــن الطرفـــن، دون  الت
ــف أو  ــة املوظـ ــلوب دراسـ ــى أسـ ــز عـ الركيـ
ـــة،  ـــب الوظيف ـــز يف طل ـــد متيي ـــة؛ إذ ال يوج املوظف
ـــن  ـــة ب ـــة املدني ـــام اخلدم ـــا يف نظ ـــس عليه والتناف
ـــة  ـــة املنتظم ـــلوب الدراس ـــالت بأس ـــي املؤه حام
ــد أو  ــة عـــن بعـ ــلوب الدراسـ ــا بأسـ وحامليهـ

االنتســـاب.  

ـــتجابات  ـــن اس ـــاف ب ـــار االخت ـــًا: إظه رابع
ـــر  ـــة توف ـــة يف درجـــــ ـــة طيب ـــي جامعـ موظفــ
ــري  ــا ملتغـ ــم تبًعـ ــة يف التعليـ ــؤرشات املبالغـ مـ

التخصـــص )علمـــي، أديب(. 
ـــالف  ـــود اخت ـــدم وج ـــدول )9( ع ـــح اجل يوض

المحورم

ن=66ن=123
قيمة 
“ت”

مستوى 
الداللة 
الفعلية

مستوى 
الداللة عند 

0.05

انتسابانتظام
المتوسط 
الحسابي

المتوسط 
الحسابي

غير دالة0.3720.710 -2.1041.572المؤشرات الوظيفية1

غير دالة0.8590.391 -2.1231.638المؤشرات الذاتية2

جدول )8):
 قيم اختبار »ت« للعينات المستقلة المتجانسة لداللة االختالف بين استجابات موظفي الجامعة في درجة توفر مؤشرات 

االمبالغة في التعليم تبًعا ألسلوب الدراسة )ن=189)
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احلســـابية  املتوســـطات  بـــن  إحصائًيـــا  دال 
ـــة، واملـــؤرشات  ـــر املـــؤرشات الوظيفي لدرجـــة توف
الذاتيـــة، تبعـــًا ملتغـــر »التخصـــص«، حيـــث إّن 
درجـــة الداللـــة لقيمـــة ت أكـــر مـــن )0.05(؛ 
وهـــي غـــر دالـــة إحصائًيـــا؛ ويشـــر ذلـــك إىل 
ــؤرشات  ــر مـ ــة توفـ ــًا يف درجـ ــاك توافقـ أن هنـ
والذاتيـــة(،  )الوظيفيـــة  التعليـــم  املبالغـــة يف 
ــت  ــواء كانـ ــة، سـ ــة طيبـ ــي جامعـ ــن موظفـ بـ
ــات  ــة أم تصصـ ــات علميـ ــتهم تصصـ دراسـ
ــروف  ــابه ظـ ــك لتشـ ــود ذلـ ــد يعـ ــة، وقـ أدبيـ
ـــة  ـــي اجلامع ـــن موظف ـــز ب ـــدم التميي ـــل، وع العم
ــا  مـــن ذوي التخصصـــات العلميـــة، وموظفيهـ
ـــود  ـــد يع ـــا ق ـــة، ك ـــات األدبي ـــن ذوي التخصص م
ـــة  ـــرة إىل أمهي ـــتوى النظ ـــابه يف مس ـــك إىل التش ذل
ـــد  ـــة، وق ـــل األداري باجلامع ـــص يف العم التخص

يعـــود ذلـــك إىل أن اخلـــرات واملهـــارات التـــي 
يتطلبهـــا العمـــل، ال حتتـــاج إىل تصـــص بعينـــه 
ـــات  ـــة للتخصص ـــون األفضلي ـــر؛ كأن تك دون آخ
ــف  ــة. وتتلـ ــات األدبيـ ــة أو للتخصصـ العلميـ
ــا  ــي ذكرهـ ــات التـ ــع األدبيـ ــة مـ ــذه النتيجـ هـ
جونـــز )2000م( بـــأن العاملـــن احلاصلـــن 
ـــر  ـــة أكث ـــات العلمي ـــالت يف التخصص ـــى مؤه ع

عرضـــة لإلفـــراط يف التعليـــم مـــن غرهـــم. 

خامســـًا: إظهـــار االختـــاف بـــن اســـتجابات 
ــر  ــة توفـ ــة يف درجــــ ــة طيبـ ــي جامعـ موظفـ
ــري  ــا ملتغـ ــم تبًعـ ــة يف   التعليـ ــؤرشات املبالغـ مـ
ــة،  ــة أو سادسـ ــل، خامسـ ــة فأقـ ــة )رابعـ املرتبـ

ــر(. ــابعة فأكثـ سـ

جدول )9): 
قيم اختبار »ت« للعينات المستقلة المتجانسة لداللة االختالف بين استجابات موظفي الجامعة في درجة توفر مؤشرات 

المبالغة في التعليم تبًعا للتخصص  )ن=189)

المحورم

ن=107ن=82
قيمة 
“ت”

مستوى 
الداللة 
الفعلية

مستوى 
الداللة عند 

0.05

أدبيعلمي
المتوسط 
الحسابي

المتوسط 
الحسابي

غير دالة2.1452.0841.2130.227المؤشرات الوظيفية1

غير دالة1.6461.5561.2220.223المؤشرات الذاتية2
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يوضـح اجلـدول )10( عدم وجود داللـة إحصائية 
. يف درجـة توفر املبالغة يف التعليـم ملحوري »املؤرشات 
الوظيفيـة«، و«املـؤرشات الذاتيـة«  تبعـًا ملتغـر املرتبة، 
حيـث إّن مسـتوى الداللة لقيمة ت أكـر من )0.05(؛ 
وهـي قيم غـر دالة إحصائًيا؛ ويشـر ذلك إىل مسـتوى 
التوافـق بـن اسـتجابات أفـراد العينـة، مـن املوظفـن 
واملوظفـات عـى اختـالف مرتبتهم الوظيفيـة يف درجة 
توفـر املبالغـة يف التعليـم لـدى موظفـي اجلامعـة. وقد 
يعـزى ذلـك إىل أن موظفـي اجلامعـة يارسـون أعـااًل 
روتينيـة بغـض النظـر عـن املرتبـة الوظيفيـة التـي هـم 
عليهـا؛ فا يارسـه املوظـف الذي عـى املرتبـة »الرابعة 
فأقـل« ال خيتلـف كثـرًا عـن مـا يارسـه مـن هـو عـى 
عـى  هـو  مـن  أو  السادسـة«،  أو  »اخلامسـة  املرتبـة 
املرتبـة »السـابعة فأكثـر«، وبالتـايل جـاءت تقديراهتـم 
واجتاهاهتـم حول توفر املـؤرشات الوظيفية واملؤرشات 

الذاتيـة متوافقـة ومل تظهـر أي داللـة. وقد يعـزى ذلك 
أيضـًا، إىل أن 77 % مـن أفـراد عينـة الدراسـة كانـوا يف 
املرتبـة اخلامسـة فأكثـر؛ وهـذا يشـر إىل أهنـم بـدأوا يف 
االسـتقرار بالعمـل، وأن فوارق املبالغـة يف التعليم فييا 
بينهـم بدأت تتالشـى، وبالتايل اختفت الفـروق بينهم.  

النتائج والتوصيات واملقرتحات:
تـم عـرض أهـم النتائـج والتوصيـات واملقرحات 

التـي توصلـت إليها الدراسـة وفـق اآليت:
النتائج:

1. النتائـج املتعلقـة بدرجـة توفر مـؤرشات املبالغة 
يف التعليـم لـدى موظفـي جامعة طيبـة باملدينـة املنورة، 

وقـد جـاءت عى النحـو اآليت:
بلـغ املتوسـط احلسـايب لدرجة توفـر مؤرشات   -
 ،)1.85( ككل  لـألداة  التعليـم  يف  املبالغـة 

متوسـطة.  وبدرجـة 

مجموع مصدر التباينالمحورم
المربعات

درجة 
الحرية

متوسط 
المربعات

قيمة 
“ف”

مستوى 
الداللة

مستوى الداللة 
اإلحصائية عند 

0.05

 المؤشرات 1
الوظيفية

بين 
0.33520.167المجموعات

غير دالة1.441.239
داخل 

21.5941860.116المجموعات

 المؤشرات 2
الذاتية

بين 
0.11620.058المجموعات

غير دالة226.798.
داخل 

47.6071860.256المجموعات

جدول )10):
 تحليل التباين لداللة االختالف في درجة توفر مؤشرات المبالغة تبًعا للمرتبة )ن=189)
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بلـغ املتوسـط احلسـايب لدرجة توفـر مؤرشات   -
املبالغـة يف التعليـم ملحـور املـؤرشات الوظيفية 

متوسـطة. )2.11(، وبدرجـة 
بلـغ املتوسـط احلسـايب لدرجة توفـر مؤرشات   -
املبالغـة يف التعليـم ملحـور املـؤرشات الذاتيـة 

منخفضـة. وبدرجـة   ،)1.60(
تراوحـت متوسـطات درجة توفـر »املؤرشات   -
بـن  التعليـم  يف  املبالغـة  لظاهـرة  الوظيفيـة« 
)1.619 - 2.545(، وبدرجات متوسـطة إىل 

. لية عا
تراوحـت معـدالت املبالغة يف التعليـم لدرجة   -
توفـر »املـؤرشات الوظيفيـة« بـن )17.5 % - 

.)%  59.8
تراوحـت متوسـطات درجة توفـر »املؤرشات   -
بـن  التعليـم  يف  املبالغـة  لظاهـرة  الذاتيـة« 
منخفضـة  وبدرجـات   ،)1.693  –  1.513(

متوسـطة. إىل 
تراوحـت معـدالت املبالغة يف التعليـم لدرجة   -
 -  %  10.1( بـن  الذاتيـة«  »املـؤرشات  توفـر 

.)%  18.5
 

بإظهـار االختـاف يف درجـة  املتعلقـة  النتائـج   .2
موظفـي  لـدى  التعليـم،  يف  املبالغـة  مـؤرشات  توفـر 
جامعـة طيبـة وفقـًا ملتغـريات الدراسـة، وقـد جـاءت 

اآليت:  النحـو  عـى 
بـن  إحصائًيـا  دال  اختـالف  وجـود  عـدم   -

توفـر  درجـة  يف  العينـة  أفـراد  اسـتجابات 
يف  املبالغـة  لظاهـرة   الذاتيـة«  »املـؤرشات 
التعليـم تبعـًا ملتغـر اجلنـس )ذكـور، إنـاث(. 
اختـالف  وجـود  النتائـج  أظهـرت  باملقابـل، 
دال إحصائيـًا بـن اسـتجابات أفـراد العينـة يف 
درجـة توفـر »املـؤرشات الوظيفية« تبعـًا ملتغر 

اإلنـاث.  ولصالـح  اجلنـس، 
بـن  إحصائيـًا  دال  اختـالف  وجـود  عـدم   -
توفـر  درجـة  يف  العينـة  أفـراد  اسـتجابات 
»املؤرشات الذاتيـة« لظاهرة املبالغـة يف التعليم 
تبًعـا ملتغر املؤهـل العلمـي )ماجسـتر فأعى، 
بكالوريـوس، دبلوم فأقـل(. يف حن، أظهرت 
اسـتجابات  بـن  اختـالف  وجـود   النتائـج 
توفـر  درجـة  يف  طيبـة  جامعـة  موظفـي 
»املـؤرشات الوظيفيـة« ملتغر املؤهـل العلمي؛ 
املاجسـتر  مؤهـل  لصالـح  النتيجـة  وجـاءت 
فأعـى مقابـل مؤهـل الدبلـوم فأقـل، وكذلك 
لصالـح  اختـالف  وجـود  النتائـج  أظهـرت 

فأقـل.  الدبلـوم  مقابـل  البكالوريـوس 
بـن  إحصائًيـا  دال  اختـالف  وجـود  عـدم   -
توفـر  درجـة  يف  العينـة  أفـراد  اسـتجابات 
توفـر  ودرجـة  الوظيفيـة«،  »املـؤرشات 
أسـلوب  ملتغـر  تبعـًا  الذاتيـة«  »املـؤرشات 

. سـة ا ر لد ا
بـن  إحصائًيـا  دال  اختـالف  وجـود  عـدم   -
توفـر  درجـة  يف  العينـة  أفـراد  اسـتجابات 
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توفـر  ودرجـة  الوظيفيـة«،  »املـؤرشات 
التخصـص. ملتغـر  تبعـًا  الذاتيـة«،  »املـؤرشات 
بـن  إحصائًيـا  دال  اختـالف  وجـود  عـدم   -
توفـر  درجـة  يف  العينـة  أفـراد  اسـتجابات 
»املـؤرشات الوظيفيـة«، و«املـؤرشات الذاتية«  

املرتبـة. ملتغـر  تبعـًا 

التوصيات :
 يف ضـوء النتائـج التـي تـم التوصـل إليهـا، تويص 

الدراسـة بـا يي:
تعزيـز جهـود املواءمـة بـن خمرجـات التعليـم   -
العـايل ومتطلبـات سـوق العمـل، مـن خـالل 
بنـاء قاعـدة بيانـات ومعلومـات عى مسـتوى 
الدولة؛ تشـمل: أعـداد امللتحقن باملؤسسـات 
التعليميـة واخلرجيـن منهـا، ومتطلبات سـوق 
التخصصـات  كافـة  العمـل مـن اخلرجيـن يف 

املختلفـة.    التعليميـة  واملجـاالت 
وزارة  يف  املطبقة  التعليمية  السياسة  مراجعة   -
عن  الناتج  اهلدر  تفيض  أجل  من  التعليم؛ 
مؤسسات  خرجيي  لدى  التعليم  يف  املبالغة 
التعليم العايل، وذلك من خالل مراجعة سياسة 
املالية  املكافآت  دفع  وسياسة  التعليم،  جمانية 
للطلبة يف اجلامعات ومؤسسات التعليم العايل.

وضـع سياسـات اقتصاديـة تسـتهدف الفرص   -
املثمـرة يف التعليم، ومبنية عى حتقيق االسـتفادة 
القصـوى مـن طاقات خرجيـي التعليـم العايل، 

من خـالل إكسـاهبم املهارات الالزمـة لتحقيق 
األمثـل  باالسـتغالل  ذلـك  أهدافهـم، وربـط 
للمـوارد، لغايـات خفـض معـدالت املبالغـة 
يف التعليـم، ومعـدالت البطالة؛ التي تسـهم يف 

تقليـل اهلـدر املـايل عـى  قطـاع التعليم. 
اسـتجابة لنمو سـوق العمل، وقطاع اخلدمات   -
احلصـول  يف  املتزايـدة  والرغبـة  التعليميـة، 
مـن  جـو  خلـق  ينبغـي  العـايل؛  التعليـم  عـى 
التوافـق والتطابـق بـن سـوق العمل وسياسـة 
التعليـم، مـن خـالل خلق فرص عمـل جديدة 
اخلرجيـن،  ومؤهـالت  تتناسـب  ومتنوعـة، 
مـع تبّنـي ثقافـة اجلـزاء مقابـل العمـل، بإتاحة 
فـرص التنافـس للحصـول عليهـا أمـام اجلميـع.
كـون أن معـدالت املبالغـة يف التعليـم لدرجـة   -
توفـر »املـؤرشات الوظيفيـة« كانـت أعـى من 
توفـر  لدرجـة  التعليـم  يف  املبالغـة  معـدالت 
»املـؤرشات الذاتيـة«؛ لـذا عى اجلهـات املعنية 
العمـل  سـوق  متطلبـات  وتلبيـة  باالسـتثار 
يف  اجلامعـات  خرجيـو  يعمـل  ال  بـأن  العنايـة 
جمـاالت بعيدة عـن تصصاهتـم، وأن ال تكون 
دخوهلم أقـل من مسـتوى مؤهالهتـم العلمية، 
وأن ال يارسـوا مهـارات أقـل مـن املهـارات 
التـي يمتلكوهنـا، واحلرص عى االسـتفادة من 
مؤهالهتـم وخراهتـم بأقىص حد؛ جتنبـًا للهدر 
واملبالغـة يف املخـزون املعـريف واملهـاري، ومن 
أجـل احلفاظ عى مكتسـبات الوطـن من رأس 
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الفكري. املـال 
نظـرًا ألن مـؤرشات املبالغـة يف التعليـم لـدى   -
النسـاء تفوق مـؤرشات املبالغة لـدى الرجال، 
وذلـك ملحدوديـة جمـاالت العمـل املتاحـة هلا، 
)التـي قـد تكـون حمصـورة يف نطـاق الوظائف 
مـن  عنـرصًا  تعـد  ألهنـا  ونظـرًا  التعليميـة(. 
عنـارص قـوة املجتمـع، إذ إهنـا تشـكل أكثر من 
)50 %( مـن إمجـايل عـدد اخلرجيـن اجلامعين؛ 
املـرأة  التوسـع يف جمـاالت عمـل  ينبغـي  لـذا 
املتعلمـة، وذلـك مـن خـالل تنميـة مواهبهـا 
فـرص عملهـا يف  وزيـادة  واسـتثار طاقاهتـا، 
جماالت احليـاة العمليـة املمكنة لبناء مسـتقبلها 

واإلسـهام يف تنميـة املجتمـع واقتصـاده.  
علميـة  مؤهـالت  عـى  احلاصلـن  ألن  نظـرًا   -
فأعـى(،  واملاجسـتر  )البكالوريـوس،  عاليـة 
أظهـروا مسـتوى أعى مـن املبالغـة يف التعليم؛ 
لـذا ينبغي وضـع آليـات للقطاع العـام، ولدى 
أربـاب العمـل يف القطـاع اخلـاص لالسـتفادة 
مـن مؤهالهتـم واسـتثارها يف زيـادة مسـتوى 
يعملـوا  أن  مقابـل  اإلنتاجيـة،  ورفـع  اجلـودة 
يف جمـال تصصاهتـم، وحصوهلـم عـى دخول 

ماليـة تتناسـب واملؤهـالت التـي حيملوهنـا.  
التعليم  يف  املبالغة  مستوى  تفيض  لغايات   -
ينبغي  العايل؛  التعليم  مؤسسات  خرجيي  لدى 
حتديد حاجاهتم من اخلرات املهارية واملعرفية، 
إلكساهبم  وتعليمهم  تدريبهم  يف  واالستثار 

املهارات واملعارف الالزمة لوظائف املستقبل. 
التعاقد  خالل  من  ذلك  يتم  أن  ويمكن 
للقيام  املختلفة  العمل  قطاعات  مع  والتعاون 
بعد  أو  األخرة  التعليم  سنوات  أثناء  بذلك 

التخرج مبارشة.    

املقرتحات :
يف ضـوء النتائـج والتوصيـات السـابقة، ويف ضـوء 
نـدرة الدراسـات العربيـة يف جمـال املبالغـة واملبالغـة يف 

التعليـم؛ قدمـت الدراسـة املقرحـات التالية:
إجـراء دراسـات حـول واقـع املبالغـة واملبالغة   -
يف التعليـم لـدى العاملـن يف جامعـات أخرى 
كانـت  السـعودية، سـواء  العربيـة  اململكـة  يف 

جامعـات حكوميـة أم خاصـة.
إجـراء دراسـات حـول واقـع املبالغـة واملبالغة   -
التعليـم  قطـاع  يف  العاملـن  لـدى  التعليـم  يف 
العام، سـواء عى مسـتوى القيادات املدرسـية، 

أم املرشفـن، أم املعلمـن.
إجـراء دراسـات وبحـوث تتعلـق بمعـدالت   -
املبالغـة يف التعليـم لـدى العاملـن يف القطـاع 

احلكومـي.  
إجـراء دراسـات وبحـوث تتعلـق بمعـدالت   -
املبالغـة يف التعليـم لـدى العاملـن يف القطـاع 

اخلـاص.  
واألسباب  العوامل  حول  دراسات  إجراء   -
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املؤثرة يف معدالت املبالغة واملبالغة يف التعليم.
إجراء دراسات وبحوث حول أساليب وطرق   -
ودرجة  التعليم  يف  املبالغة  معدالت  قياس 

توفرها.

املصادر واملراجع:
أوال/ املراجع العربية:

بتاريـخ  البيانـات، اسـرجع  البنـك الـدويل. )2017م(. بنـك 
املوقـع:    مـن  2018/4/22م 

https://data.albankaldawli.org/indicator/SL.UEM.
TOTL.ZS

جونـز، ج. )2000م(. اقتصاديـات التعليـم، )ترمجة أنور غالب 
السـعيد(. عان: اجلامعـة األردنية. 

ــط  للتخطيـ ــوزارة  الـ ــة  وكالـ )1407هــــ(.  ــم  التعليـ وزارة 
واملعلومـــات، مركـــز إحصـــاءات التعليـــم، اســـرجع 

ــع: ــن املوقـ ــخ 2018/4/24م مـ بتاريـ
https://departments.moe.gov.sa/PlanningInformation/
RelatedDepartments/Educationstatisticscenter/

EducationDetailedReports/Pages/default.aspx
ــط  للتخطيـ ــوزارة  الـ ــة  وكالـ )1437هــــ(.  ــم.  التعليـ وزارة 
واملعلومـــات، مركـــز إحصـــاءات التعليـــم، ُأســـرجع 

ــع: ــن املوقـ ــخ 2018/4/24م مـ بتاريـ
https://departments.moe.gov.sa/PlanningInformation/
RelatedDepartments/Educationstatisticscenter/

EducationDetailedReports/Pages/default.aspx

ثانياً /المراجع  األجنبية والعربية المترجمة:

Boll, C., Leppin, J. S., Rossen, A., & Wolf, A. 
(2016). Overeducation-new evidence for 25 European 
countries (No. 173). HWWI Research Paper.

Büchel, F., & Battu, H. (2003). The theory of differential 
overqualification: Does it work?. Scottish Journal of 
Political Economy, 50(1), 1-16.

Büchel, F., & Van Ham, M. (2003). Overeducation, regional 

labor markets, and spatial flexibility. Journal of Urban 
Economics, 53(3), 482-493.

Chevalier, A., & Lindley, J. (2009). Overeducation and the 
skills of UK graduates. Journal of the Royal Statistical 
Society: Series A (Statistics in Society), 172(2), 307-
337. 

Dolton, P. & Vignoles, A. (2000). Incidence and Effects of 
Overeducation in the UK  Graduate Labour Market, 
Economics of Education Review, 19 (2), 179-198.

Dolton, P. J., & Silles, M. A. (2008). The effects of over-
education on earnings in the graduate labour 
market. Economics of Education Review, 27(2), 125-
139.

Elmazaj, M. (2016). Overeducation and Mismatches at the 
Labour Market-Albania Case. European Journal of 
Multidisciplinary Studies, 1(1), 211-225. 

Halaby, C. N. (1994). Overeducation and skill 
mismatch. Sociology of education, 67(1),  47-59.

Hartog, J. (2000). Overeducation and earnings: where are 
we, where should we go?, Economics of Education 
Review, 19, pp. 131–147.

Hensen, M. M., De Vries, M. R., & Cörvers, F. (2009). The 
role of geographic mobility in reducing education‐job 
mismatches in the Netherlands. Papers in Regional 
Science, 88(3), 667-682.

Hurn, C. J. (1993). The limits and possibilities of schooling: 
An introduction to the sociology of education. Pearson 
College Division.

Jauhiainen, S. (2011). Overeducation in the Finnish regional 
labour markets. Papers in Regional Science, 90(3), 
573-588.

Jones, J. (2000). The Economics of Education. Translated 
by Anwar Ghaleb Al-Saeed. Amman: University of 
Jordan.

Kiersztyn, A. (2013). Stuck in a mismatch? The persistence 
of overeducation during twenty years of the post-
communist transition in Poland. Economics of 
Education Review, 32, 78-91.

Leuven, E., & Oosterbeek, H. (2011). Overeducation and 
mismatch in the labor market. In Handbook of the 
Economics of Education (Vol. 4, pp. 283-326). 

Lim, H. E. (2013). Overeducation and happiness in the 
Malaysian graduate labour market. International 
Journal of Business and Society, 14(1), 93.

Mehta, A., Felipe, J., Quising, P., & Camingue, S. (2011). 
Overeducation in developing economies: How can 
we test for it, and what does it mean?. Economics of 
Education Review, 30(6), 1334-1347.



255-285علي حسني حورية: املبالغة يف التعليم لدى موظفي جامعة طيبة باملدينة املنورة

285

Melosik, Z. (2013). Edukacja uniwersytecka i procesy 
stratyfikacji społecznej. Kultura-Społeczeństwo-
Edukacja, 3(1), 21-46.

Ministry of Education. (1407AH). Ministry Deputy for 
Planning and Information. Education Statistics Center. 
Retrieved at 4/24/2018 from: https://departments.moe.
gov.sa/ PlanningInformation/RelatedDepartments/
Educationstatisticscenter/EducationDetailedReports/
Pages/default.aspx. 

Ministry of Education. (1437AH). Ministry Deputy for 
Planning and Information. Education Statistics Center. 
Retrieved at 4/24/2018 from: https://departments.moe.
gov.sa/ PlanningInformation/RelatedDepartments/
Educationstatisticscenter/EducationDetailedReports/
Pages/default.aspx.

Quinn, M. A., & Rubb, S. (2011). Spouse overeducation and 
family migration: Evidence from the US. Journal of 
family and economic issues, 32(1), 36-45.

Ramos, R., & Sanromá, E. (2013). Over education and local 
labor markets in Spain. Tijdschrift voor economische 
en sociale geografie, 104(3), 278-291.

Sicherman, N. (1991). Overeducation in the Labor 
Market. Journal of labor Economics, 9(2), 101-122. 

Sicherman, N., & Galor, O. (1990). A theory of career 
mobility. Journal of political economy, 98(1), 169-
192.

Sloane, P. J., Battu, H., & Seaman, P. T. (1999).  Overeducation, 
Undereducation and the   British Labour Force.  
Applied Economics, 31 (11), 1437-1453.

The International Bank. (2017). Data bank. Retrieved at 
22/4/2018 from: https://data. albankaldawli.org/
indicator/SL.UEM.TOTL.ZS. 

Thurow, L. (1972). Education and economic equality. 
The Public Interest, 28. Verhaest, D., & Omey E. 
(2010). The determinants of overeducation: different 
measures, different outcomes?. International Journal 
of Manpower, 31(6).

 Van Ham, M. (2002). Job access, workplace mobility, and 
occupational achievement (Unpublished Doctoral 
dissertation). Netherlands:  Utrecht University  

Verhaest, D., & Omey, E. (2006). The impact of 
overeducation and its measurement. Social Indicators 
Research, 77(3), 419-448.

Wronowska, G. (2017). Overeducation in the labour market. 
Ekonomia i Prawo. Ecomomics and Law, 16(2): 219–
228.  





287-315حممد مطاوع: فعالية العالج النفسي الواقعي يف خفض اضطراب الشخصية السلبية-العدوانية وحتسني املسئولية االجتماعية...

287

www.nbu.edu.sawww.nbu.edu.sa

فعالية العالج النفسي الواقعي في خفض اضطراب الشخصية السلبية-العدوانية 
وتحسين المسئولية االجتماعية لدى المكفوفين

محمد مسعد عبد الواحد مطاوع )*(
جامعة الملك خالد

)قدم للنشر يف 1439/8/18هـ، وقبل للنشر يف 1440/1/21هـ(

ـــن  ـــلبية-العدوانية وحتس ـــخصية الس ـــراب الش ـــض اضط ـــي يف خف ـــي الواقع ـــاج النف ـــة الع ـــى فعالي ـــرف ع ـــة التع ـــذه الدراس ـــت ه ـــث: هدف ـــص البح   ملخ
ـــلبية- ـــخصية الس ـــراب الش ـــايس: اضط ـــة: مقي ـــتخدمت األدوات التالي ـــد اس ـــي. وق ـــبه التجريب ـــج ش ـــتخدام املنه ـــن، باس ـــدى املكفوف ـــة ل ـــئولية االجتامعي املس
ـــم  ـــت أعامره ـــد، تراوح ـــك خال ـــة املل ـــن بجامع ـــاب مكفوف ـــة )5( ط ـــة التجريبي ـــت العين ـــي، وتضمن ـــج العاج ـــة، والربنام ـــئولية االجتامعي ـــة واملس العدواني
ـــب  ـــطات رت ـــن متوس ـــا ب ـــة إحصائًي ـــروق دال ـــود ف ـــن وج ـــج ع ـــفرت النتائ ـــة. وأس ـــة للدراس ـــة الكلي ـــن العين ـــتخراجها م ـــم اس ـــا، ت ـــن )20(، )24( عاًم ب
ـــة  ـــروق دال ـــود ف ـــدم وج ـــت إىل ع ـــدي. وتوصل ـــاس البع ـــح القي ـــة، لصال ـــايس الدراس ـــى مقي ـــدي، ع ـــي والبع ـــن: القب ـــة يف القياس ـــة التجريبي ـــات املجموع درج

ـــة. ـــايس الدراس ـــى مقي ـــي، ع ـــدي والتتبع ـــن: البع ـــة يف القياس ـــة التجريبي ـــات املجموع ـــب درج ـــطات رت ـــن متوس ـــا ب إحصائًي

الكلامت املفتاحية: العاج الواقعي، اضطراب الشخصية السلبية-العدوانية، املسئولية االجتامعية.
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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 post-
test, 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.
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أواًل: مقدمة:
ُتعـد فئة املكفوفن مـن الفئات اخلاصـة، التي حتتاج 
إىل مزيـد مـن الرعاية واالهتـامم، عى املسـتوى النفي 
واالجتامعـي والرتبـوي؛ ملـا يعانيـه كثري مـن املكفوفن 
يظهرهـا  ال  قـد  عديـدة،  واضطرابـات  مشـاكل  مـن 
تفاعاهتـم  خـال  واضحـًة  تبـدو  لكنهـا  الكثـريون؛ 
املختلفـة؛  والشـخصية  االجتامعيـة  السـياقات  يف 
حيـث تلعـب اإلعاقـة البرصيـة دوًرا كبـرًيا يف حتديـد 
نمـط شـخصية املعـاق، ومتثـل عوًقـا كبـرًيا يف حياتـه، 
وحاجًبـا عـن العـامل املـادي املرئـي، بـكل مـا يكتـظ به 
مـن ماديـات، وعـامل املبرصيـن، بـكل مـا يتضمـن من 
خـربات، ال يدركـه إال سـامعًيا، وقـد يـأيت إدراكـه لـه 
بصـورة مشـوهة؛ ممـا يـرتك أثـًرا سـيًئا يف بنائـه النفي 
بكامـل أبعـاده )كفـايف وعـاء الديـن، 2006م، ص: 

.)91
بمثابـة  الكفيـف  لـدى  الشـخصية  اضطـراب  إن 
أوجـه نقص يف نسـق شـخصيته، يؤثر سـلًبا عـى كيفية 
واالجتامعيـة،  الشـخصية  بـن  للمواقـف  مواجهتـه 
األداء  يف  ملحـوٍظ  خلـٍل  حـدوث  إىل  يـؤدي  كـام 
الوظيفـي لديـه، ومـا يتبـع ذلـك مـن شـعوٍر بالضيـق 
واالجتامعـي،  الشـخيص  التكيـف  وسـوء  والتعاسـة 
وقـد يتزامـن اضطـراب الشـخصية أو يتلـو العديد من 
االضطرابـات النفسـية األخـرى -خاصـة اضطرابات 
القلـق واالكتئـاب- إال أن اضطـراب الشـخصية يمثل 
بذلـك حالـًة نامئيـة، قـد تظهـر يف الطفولـة أو املراهقة، 
 ،)7-6 2012م، ص:  الرشـد )مطـاوع،  وتسـتمر يف 

الطفولـة  يف  الشـخصية  اضطـراب  أعـراض  فظهـور 
واملراهقـة منبئ قوي باضطراب الشـخصية يف الرشـد، 
وأن التدخـل العاجـي املبكـر يكـون مفيـًدا يف عـاج 
هـذا االضطـراب، كـام أنه يصبـح أكثـر رضورًة لتقليل 
 .(Chanen& Thompson, 2018, pp. 132-133) املعاناة
ولقد شـهدت السـنوات القليلة املاضية اهتامًمـا متزايًدا 
وُيعـدُّ  الشـخصية،  اضطـراب  ودراسـات  بمفهـوم 
(PAPD) السـلبية-العدوانية  الشـخصية  اضطـراب 
Passive-aggressive personality Disorder واحـًدا 

مـن تلـك االضطرابـات، التـي تؤثـر بشـدة عـى البناء 
النفـي للكفيـف، وتسـمه بطابع مـن السـلبية أحياًنا، 
والعدوانيـة أحياًنـا أخـرى، والتـي تتبدى عـرب العديد 
أنـه  كـام  واالجتامعيـة.  الشـخصية  بـن  املواقـف  مـن 
وليـس  الشـخصية،  سـامت  لبعـض  اضطـراٍب  نمـط 
تدهـوًرا فيها، لـذا؛ فهو مـن االضطرابات التي يسـهل 
إخضاعهـا للقياس والتشـخيص؛ وتشـري األدلة إىل أن 
بعـض اضطرابـات الشـخصية كاضطرابـات الفئة-ج 
اضطـراب  التصنيفيـة-  الفئـة  –يف  معهـا  ويتشـابه 
للعـاج، وأن  قابليـًة  أكثـر  ُتعـدُّ  السـلبية؛  الشـخصية 
بآخـر  أو  بشـكٍل  للعـاج  فيهـا  يسـتجيبون  املـرىض 
 (Honeyman, مقارنـًة باضطرابـات شـخصية أخـرى

.2015, p. 12)

إن انخفـــاض مســـتوى املســـئولية الشـــخصية 
اضطـــراب  ذوي  خصائـــص  مـــن  واالجتامعيـــة 
الشـــخصية الســـلبية-العدوانية، وقـــد ُينظـــُر إليهـــا 
كأحـــد خصائـــص املكفوفـــن، وقـــد أشـــارت 
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دراســـة مـــربوك )2012م( إىل وجـــود انخفـــاض يف 
ـــدى  ـــة ل ـــخصية واالجتامعي ـــئولية الش ـــتويات املس مس
ــن  ــد مـ ــأ إىل العديـ ــف يلجـ ــن، وأن الكفيـ املكفوفـ
أشـــكال الســـلوك الامســـئول ملواجهـــة اإلحبـــاط 
ــن،  ــع اآلخريـ ــه مـ ــل اندماجـ ــه، فيقـ ــرر لديـ املتكـ
ــف  ــلبيته يف املواقـ ــذايت، وسـ ــه الـ ــزداد اندماجـ ويـ

ــة. ــة املختلفـ االجتامعيـ
الشـخصية  اضطـراب  خفـض  أو  عـاج  ويعـدُّ 
السـلبية-العدوانية، ومـا يازمـه، أو يتبعـه من حتسـن 
إنسـانًيا  يف املسـئولية الشـخصية واالجتامعيـة؛ مطلًبـا 
واجتامعًيـا وتربوًيـا، وذلـك إلتاحـة الفرصـة للعديـد 
مـن املكفوفـن -كأفـراد يف املجتمـع- أن يكونـوا أكثر 
فعاليـًة وتكيًفا عى املسـتوين: الشـخيص واالجتامعي، 
 Reality Therapy وأقـل معانـاًة، فالعـاج الواقعـي
التـي  احلديثـة،  النفسـية  العاجـات  مـن  واحـد 
النفسـية  تعمـل عـى ختفيـف أعـراض االضطرابـات 
والشـخصية، مـن خال العمـل عى حتسـن الوظائف 
الشـخصية لـدى األفـراد، يف ضـوء مبـدأ الواقـع، وما 
يمليـه عـى الفـرد، وهـو طريقـٌة يف اإلرشـاد والعـاج 
عـن  ودعمـت   ،Glasser (1965) طورهـا  النفـي 
طريـق الدراسـات واألبحـاث؛ حيث يؤكد عـى أمهية 
العاقـة التـي تكـون أساًسـا لفعالية نتائـج العاج، كام 
يمـد األفـراد بآليـات فعالـة؛ ملسـاعدهتم عـى التحكم 
بفعاليـة يف حياهتـم، فضـًا عـن أنـه يؤثر عـى اإلنجاز 
األكاديمـي للطـاب، ويسـاعد األفـراد عـى التنميـة 
القـرار  صنـع  ومهـارات  واالجتامعيـة  الشـخصية 

.(Mason& Duba, 2009, pp. 3-5)

يف  الواقعـي  العـاج  اسـتخدام  أمهيـة  وترجـع 
مسـاعدة املكفوفـن عـى خفـض أعراضهـم املرضيـة 
وغـري التكيفيـة إىل حتقيـق العديد من األهـداف؛ حيث 
يسـاعد عـى تنميـة السـلوك املسـئول لـدى الكفيـف؛ 
وتنميـة  شـخصًيا،  أو  اجتامعًيـا  سـلوًكا  كان  سـواء 
املهـارات االجتامعيـة واحلياتية ومهـارات صنع القرار، 
كـام يسـاعد يف عـاج الكثـري مـن جوانـب الضعف يف 
النفسـية  والوحـدة  واالكتئـاب  كالقلـق  الشـخصية؛ 
والسـلوك االنسـحايب، وأعراض اضطراب الشـخصية 
 Pasha& Amini عـي،2012م؛  )أمحـد،2015م؛ 

.(2009

ويمثـل اهلـدف الرئيس للعـاج واإلرشـاد بالواقع 
يف ختفيـض السـلوك الامسـئول والسـلوك االهنزامي، 
اآلخريـن،  وإيـذاء  الـذات  إيـذاء  عـى  يعمـل  الـذي 
وتطويـر صـورة إجيابية عـن الذات )سـفيان، 2018م، 
الدراسـات  العديـد مـن  اهتمـت  546(، ولقـد  ص: 
باسـتخدام العـاج الواقعـي لتحقيـق أهـداف عاجية 
متعـددة، حيـث أسـفر العـاج الواقعـي عـن خفـض 
2015م(،  )أمحـد،  االعتامديـة  الشـخصية  اضطـراب 
وخفـض السـلوك االنسـحايب لـدى املكفوفـن )عي، 
املشـيخي  دراسـات:  نتائـج  وكشـفت  2012م(، 
)2016م(،  والقحطـاين  واخلـرايف  )2016م(، 
واحلمـد واملؤمنـي )2014م(، والعـري )2013م(، 
واجلبـوري )2010م(، Pasha& Amini  (2009) عن 
فعاليـة العـاج الواقعي يف تنميـة املسـئولية االجتامعية 
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واملهـارات االجتامعيـة واألحـكام اخللقيـة، وخفـض 
النفسـية،  العـدواين واالنسـحايب، والوحـدة  السـلوك 
والقلـق، والفوبيـا االجتامعية، واالكتئـاب لدى عينات 
خمتلفـة مـن الشـباب وطـاب اجلامعـة مـن العاديـن 
واملعاقن، واهتمت دراسـات أخرى بعاج اضطرابات 
  Honeyman كدراسـة  املكفوفـن  لـدى  الشـخصية 
 ،Magnavita(1994)،)2012م( ومطـاوع   ،(2015)

وغريهـا مـن الدراسـات.

ثانًيا: مشكلة الدراسة وتساؤالهتا:
املتزايد  االهتامم  إطار  يف  احلالية  الدراسة  تأيت 
من  املكفوفن  لدى  الشخصية  اضطرابات  بموضوع 
فئات كثرية  بمعاناة  الباحث  إطار إحساس  ناحية، ويف 
املكفوفن، ورضورة مساعدهتم عى ختفيف حجم  من 
التكيف  من  قدر  لتحقيق  الفرصة  وإتاحة  املعاناة، 
الضطرابات  الرئيسة  املامح  وتشري  لدهيم.  الشخيص 
الشخصية  الوظائف بن  إعاقة يف  إىل وجود  الشخصية 
العاج  ويعد  الكفيف،  لدى  االجتامعية  والوظائف 
الضطراب  رضورًيا  أولًيا  عاًجا  االجتامعي  النفي 
التفاعل  نتاج  أنه  إليه عى  ينظر  أنه  الشخصية؛ وخاصة 
تنعكس  والتي  واجلينية،  النامئية  العوامل  بن  املعقد 
خال أحداث احلياة، وتنعكس يف صعوبات العاقات 
 (Bateman, Gunderson الشخصية واالجتامعية للفرد
(Mulder, 2015, pp. 735-736 &، ويف ضوء ما سبق 

التساؤالت  يف  احلالية  الدراسة  مشكلة  حتديد  يمكن 
التالية:

التسـاؤل األول: هـل توجـد فـروق دالـة إحصائًيـا 
املجموعـة  أفـراد  درجـات  رتـب  متوسـطات  بـن 
اضطـراب  مقيـاس  عـى  املكفوفـن  مـن  التجريبيـة 
القياسـن:  يف  وأبعـاده  السـلبية-العدوانية  الشـخصية 

القبي-البعـدي؟
التسـاؤل الثـاين: هـل توجـد فـروق دالـة إحصائًيا 
املجموعـة  أفـراد  درجـات  رتـب  متوسـطات  بـن 
املسـئولية  مقيـاس  عـى  املكفوفـن  مـن  التجريبيـة 
القبي-البعـدي؟ القياسـن:  يف  وأبعادهـا  االجتامعيـة 
التسـاؤل الثالـث: هـل توجد فـروق دالـة إحصائًيا 
املجموعـة  أفـراد  درجـات  رتـب  متوسـطات  بـن 
اضطـراب  مقيـاس  عـى  املكفوفـن  مـن  التجريبيـة 
القياسـن:  يف  وأبعـاده  السـلبية-العدوانية  الشـخصية 

لتتبعـي؟ البعدي-ا
التسـاؤل الرابـع: هـل توجـد فـروق دالـة إحصائًيا 
املجموعـة  أفـراد  درجـات  رتـب  متوسـطات  بـن 
املسـئولية  مقيـاس  عـى  املكفوفـن  مـن  التجريبيـة 
االجتامعيـة وأبعادهـا يف القياسـن: البعدي-التتبعـي؟

ثالًثا: أهداف الدراسة:
أ- اختبـار فعالية العاج النفـي الواقعي يف خفض 
اضطـراب الشـخصية السـلبية-العدوانية لـدى 

املكفوفن.
يف  الواقعـي  النفـي  العـاج  فعاليـة  اختبـار  ب- 
املكفوفـن. لـدى  االجتامعيـة  املسـئولية  حتسـن 
ج- حتديـــد مـــدى اســـتمرارية فعاليـــة العـــاج 
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النفـــي الواقعـــي يف خفـــض اضطـــراب 
وحتســـن  الســـلبية-العدوانية  الشـــخصية 

املســـئولية االجتامعيـــة لـــدى املكفوفـــن.

رابًعا: أمهية الدراسة:
أ- أمهيـة موضوعهـا؛ حيـث إن دراسـة اضطـراب 
الشـخصية السـلبية-العدوانية، وحماولـة إجيـاد 
سـبل للتخفيـف مـن حدته؛ يعـد مطلًبا إنسـانًيا 
ورضورًيـا، وأن دراسـة املسـئولية االجتامعية هلا 
جـدوى عى املسـتوين: الشـخيص واالجتامعي 

املكفوفن. لـدى 
ب- تناوهلـا أحـد اجلوانـب التـي مل تلـق االهتـامم 
الكايف من الدراسـة، واملتمثـل يف العاج النفي 
للمكفوفـن، واسـتخدام العـاج الواقعي يمثل 
أمهية كـربى للمكفوفـن العتامده عى أسـاليب 

وإجـراءات واقعية وبسـيطة.
اخلاصـة  الرتبيـة  يف  العربيـة  للمكتبـة  تقـدم  ج- 

للمكفوفـن. ومقياسـن  عاجًيـا  برناجًمـا 
فيـام  للدراسـة  التطبيقيـة  األمهيـة  د-وتتمثـل 
نتائـج يمكـن توظيفهـا يف  إليـه مـن  توصلـت 
ومؤسسـات  والنفسـية  الرتبويـة  املؤسسـات 
رعايـة املكفوفـن، مـن خـال توجيـه الباحثن 
املامرسـات  تطبيـق  أمهيـة  إىل  واملختصـن 

املكفوفـن.  مـع  واالرشـادية  العاجيـة 
خامًسا: مصطلحات الدراسة:

أ- اضطراب الشـخصية السـلبية-العدوانية: يعرفه 

للجوانـب  الوظيفـي  األداء  اضطـراب  بأنـه  الباحـث 
النفسـية واالجتامعيـة لـدى الكفيـف، يبـدو يف صـورة 
واآلخريـن،  الـذات  نحـو  موجـه  سـلبي  عـدوان 
ويظهـر يف صورة مقاومة سـلبية، وشـكاوى مسـتمرة، 
وعرقلـة  واسـتياء،  وسـخط  مـربرة،  غـري  وانتقـادات 
مبكـرة  مراحـل  يف  يبـدأ  بعضهـا،  يف  أو  اآلخريـن، 
بأنـه  إجرائًيـا  وُيـدد  والرشـد،  املراهقـة  يف  ويسـتمر 
جممـوع الدرجـات التـي يصـل عليهـا الكفيـف عـى 
مقيـاس اضطـراب الشـخصية املسـتخدم يف الدراسـة.
ــث  ــا الباحـ ــة: ُيعرفهـ ــئولية االجتامعيـ ب- املسـ
ــئولية الفـــرد الشـــخصية ذات الطابـــع  بأهنـــا مسـ
يتحمـــل  ألن  بـــه  تدفـــع  والتـــي  االجتامعـــي، 
ــه  ــق أهدافـ ــه، وحتقيـ ــداد بذاتـ ــئوليته يف االعتـ مسـ
ورغباتـــه، ومشـــاركة اآلخريـــن يف حتمـــل مســـئولية 
األخاقـــي  املســـتوى  عـــى  وجمتمعـــه  مجاعتـــه 
ـــا  ـــا بأهن ـــدد إجرائًي ـــه، وحُت ـــق أهداف والســـلوكي يف حتقي
جممـــوع الدرجـــات التـــي يصـــل عليهـــا الكفيـــف 
عـــى مقيـــاس املســـئولية االجتامعيـــة املســـتخدم يف 

ــة. الدراسـ
ج- العـاج الواقعـي: ُيعرفـه الباحـث بأنـه طريقة 
يف العـاج واإلرشـاد تقـوم عى تدعيـم مبـدأ اإلدراك 
الكفيـف  مسـاعدة  عـى  والعمـل  للواقـع،  الصحيـح 
عى حتمـل مسـئوليته الشـخصية، يف فهم ذاتـه، وتقييم 
سـلوكه والتخطيـط لتحقيق أهدافـه، وإشـباع رغباته، 
يف ضـوء الواقـع، خـال عاقـة عاجيـة قائمـة عـى 
وُيـدد  والتقديـر،  واالحـرتام  الكامـل  االندمـاج 
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إجرائًيـا بأنه جممـوع اإلجراءات واألسـاليب والفنيات 
العاجـي  الربنامـج  املتضمنـة يف جلسـات  العاجيـة 

الواقعـي املسـتخدم يف الدراسـة احلاليـة.

ـــابقة  ـــات الس ـــري والدراس ـــار النظ ـــا: اإلط سادًس
ـــة: ـــات الدراس وفرضي

الســـلبية-العدوانية  الشـــخصية  أ- اضطـــراب 
األكثـــر  االضطرابـــات  مـــن  ُيعـــد   :)PAPD(
ــراًرا لـــدى الشـــباب، وقـــد تبـــدو الشـــخصية  تكـ
ـــث  ـــا- حي ـــز –أحياًن ـــهلة التميي ـــلبية-العدوانية س الس
ـــا  ـــل يف داخله ـــا حتم ـــر؛ إال أهن ـــاملة يف الظاه ـــدو مس تب
ــر  ــذي يظهـ ــلبي، والـ ــدوان السـ ــن العـ ــا مـ بركاًنـ
ـــخصية  ـــات الش ـــال التفاع ـــرى خ ـــة أو بأخ بطريق
ــن  ــامل مـ ــط شـ ــه نمـ ــرف بأنـ ــة. ويعـ واالجتامعيـ
املقاومـــة الســـلبية ملقتضيـــات األداء االجتامعـــي 
ــد،  ــات الرشـ ــع بدايـ ــر مـ ــم، يظهـ ــي املائـ واملهنـ
ــد،  ــة ومتعـــددة )حممـ ــياقات متنوعـ ويتبـــدى يف سـ
2000م، ص: 376(، كـــام يعـــرف بأنـــه نمـــط 
ــكاوى  ــلبية، والشـ ــة السـ ــن املقاومـ ــخصية مـ للشـ
ـــب  ـــم، والغض ـــن هل ـــر اآلخري ـــم وتقدي ـــوء فه ـــن س م
ــاؤمية، ونقدهـــم بطريقـــة غـــري  واالجتاهـــات التشـ
منطقيـــة، وازدراء الســـلطة، وحســـد األوفـــر حًظـــا 
منهـــم، وتعريـــف ذواهتـــم كأفـــراد ســـيئي احلـــظ، 
والتوبـــة  االســـتقايل  التأكيـــد  بـــن  والتبديـــل 

.)131 2015م، ص:  االعتامديـــة )جعيـــص، 
اخلامـس  إصـداره  يف  التشـخييص  الدليـل  ويعتـرب 
DSM-5 (2013) ومـا قبلـه مـن إصـدارات اضطراب 

الشـخصية السـلبية-العدوانية نمًطـا غـري حمـدد عـى 
 Personality disorder not otherwise آخـر  نحـو 
specified وهـو النمـط الذي ال تنطبـق عليه املحكات 

العـرة  الشـخصية  اضطرابـات  مـن  ألي  الكاملـة 
الرئيسـة يف املحـور الثـاين، وغالًبـا ما تتمثل مشـكات 
السـلوك يف الشـخصية السـلبية-العدوانية يف اإلمهال. 
إن سـامت العدائيـة واالكتئـاب، والشـعور بسـوء 
حـول  عنيـف  رصاع  يف  للدخـول  وامليـل  املعاملـة، 
واالجتاهـات  السـلطة،  بـذوي  تتعلـق  موضوعـات 
سـلبية  بطريقـة  للتـرصف  وامليـل  لآلخريـن،  املنتقـدة 
عدوانيـة؛ مـن املامح التشـخيصية املهمـة الضطراب 
 (Bradley, Shelder& الشـخصية السـلبية-العدوانية
الشـخصية  تبـدو  كـام   ،Westen, 2006, p. 527)

التناقـض  هـذا  ويظهـر  متناقضـة،  السـلبية-العدوانية 
واالسـتقالية  والعدوانيـة،  السـلبية  بـن:  ترددهـا  يف 
والتبعيـة، والامبـاالة واجلمـود، والعدائيـة والشـعور 
كـام  املفاجـئ،  والعـراك  العميـاء  والطاعـة  بالذنـب، 
تتسـم بانخفـاض تقديـر وتوكيـد الـذات، والتوقعات 
 (Renick& Snell, والغضـب  اجليـدة،  املسـتقبلية 
(2002، وتسـهم بعـض النامذج والنظريات النفسـية يف 

تفسـري اضطراب الشخصية السـلبية-العدوانية؛ حيث 
تتكامـل فيـام بينها لتقـدم نموذًجـا أكثر وضوًحـا لفهم 
العوامـل اخلمسـة للشـخصية  االضطـراب، فنمـوذج 
يركـز عى أبعاد الشـخصية الرئيسـة؛ يف حماولة لفهمها، 
ويكشـف نموذج التحليل النفي عن سـرب الشـخصية 
عـن  للبحـث  حماولـة  يف  نشـأت؛  وكيـف  املضطربـة، 
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األسـباب الكامنـة، بينام يكشـف النمـوذج البيولوجي 
-إن  التريـي  أو  الفسـيولوجي  اخللـل  أوجـه  عـن 
وجـد- ويعول عـى أمهية األدوية املسـاعدة يف العاج، 
كـام يؤكد النمـوذج املعريف عى اخللفيـة واإلطار املعريف 
ملضطـريب الشـخصية السـلبية-العدوانية، ويؤكـد عى 
أمهيـة تعديـل املخططـات والبنـى املعرفيـة املضطربـة 
 (Morey, املضطربـة  الشـخصية  لعـاج  كأسـاس 
388؛  2009م، ص:  p. 930 ,1997؛ عبـد الرمحـن، 
سـفيان، 2018م، ص: 647 - 648(. ولقد وضحت 
املحكات التشـخيصية الضطراب الشـخصية السلبية-
العدوانيـة منـذ صدور اإلصـدار الرابـع DSM-IV  ثم 
اخلامـس DSM-V، والتـي تشـري إىل أنه البـد من توفر 
مخسـة مـن املحـكات التشـخيصية التاليـة لتشـخيص 
املتطلبـات  إلنجـاز  السـلبية  املقاومـة  االضطـراب: 
االجتامعيـة واملهنيـة الروتينية، الشـكوى والتذمر كونه 
غـري مفهـوم وغـري مقـدر مـن اآلخريـن، االمتعـاض 
والتـربم، االنتقـاد وازدراء السـلطة دون مـربر، احلقـد 
واحلسـد واالسـتياء ممن هـو أوفـر حًظا، الشـكوى من 
سـوء احلـظ املـازم لـه، تقلـب السـلوك بـن التحدي 
 (APA, 1994 العدائـي لآلخريـن والندم عـى ذلـك ؛

.APA, 2013)

 وقـد اهتمـت العديـد مـن الدراسـات باضطـراب 
الشـخصية PAPD، ومنها؛ دراسـة جعيص )2015م( 
التـي أسـفرت نتائجهـا عـن وجـود ارتبـاط موجـب 
دال بـن اضطـراب الشـخصية PAPD وبعـد العصابية 
لـدى العينـة الكليـة، وارتبـاط سـالب دال بـن أبعـاد 

اضطـراب الشـخصية السـلبية-العدوانية: االنتقادات 
وازدراء السـلطة، وتنـاوب التحـدي العدائـي والنـدم 
اخلـربة،  عـى  واالنفتـاح  االنبسـاط،  بعـد  مـع  عليهـا 
وارتبـاط سـلبي دال بـن أبعـاد اضطـراب الشـخصية 
السـلبية-العدوانية: الشـكاوى املسـتمرة واالنتقـادات 
وتوصلـت  الضمـري،  يقظـة  وبعـد  السـلطة  وازدراء 
دال  ارتبـاط  وجـود  إىل  )2013م(  مصطفـى  دراسـة 
والفـراغ   PAPD الشـخصية  اضطـراب  بـن  موجـب 
الوجـودي لدى عينـة من الشـباب، وتوصلت دراسـة 
حنـور )2012م( إىل وجـود ارتباط بن إسـاءة املعاملة 
 PAPD الشـخصية  واضطـراب  الطفولـة  يف  الوالديـة 
إىل  املراهقـة، وتوصلـت دراسـة قاسـم )2001م(  يف 
وجـود عاقـة ارتباطية سـالبة دالـة بن درجـات طلبة 
اجلامعـة عـى مقياس اضطـراب الشـخصية السـلبية-
وتوكيـد  تقديـر  مقاييـس  عـى  ودرجاهتـم  العدوانيـة 
الذات والتوقعات املسـتقبلية، وأسـفرت نتائج دراسـة 
Renick& Snell (2002) عـن وجـود ارتباط موجب 

دال بـن اضطراب الشـخصية السـلبية-العدوانية وبن 
الغضـب لـدى عينـة من الشـباب.

 :Social Responsibility ب- املسئولية االجتامعية
وهـي مـن املتغـريات التـي القـت اهتاممـًا كبـرًيا مـن 
 Glasser اعتربهـا  وقـد  عـدة،  جمـاالت  يف  الباحثـن 
مـؤرًشا للصحـة النفسـية للفـرد؛ حيـث يمثـل التـزام 
عامـًا  واالجتامعيـة  الشـخصية  بمسـئولياته  الفـرد 
عـى  تكيفـه  ويف  السـليم،  النفـي  بنائـه  يف  مسـامًها 
تعـددت  ولقـد  واالجتامعـي،  الشـخيص  املسـتوين: 
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تعريفـات الباحثن للمسـئولية االجتامعيـة، وإن كانت 
تتفق عـى أمهيتهـا، عى اجلانبـن: النظـري والتطبيقي، 
وهـي تـدور حـول التـزام الفـرد جتـاه نفسـه وجمتمعـه 
ومجاعتـه، بـام يقـق النهـوض الشـخيص واالجتامعي، 

ويزيـل العقبـات يف طريـق رقيـه وتكيفـه وتقدمـه.
شـعور  بأهنـا  االجتامعيـة  املسـئولية  فـت  وُعرِّ
األفـراد بالواجـب املطلـوب جتـاه املجتمع اعتـامًدا عى 
االلتـزام األخاقـي، والـذي ينعكس عى السـلوكيات 
االجتامعيـة املتعـددة، والتـي تدفـع األفراد كـي ينتبهوا 
 (Park, Shin& Yun, ألداء السـلوك املطلـوب منهـم
الفـرد  بـه  يلتـزم  مـا  مـدى  وهـي   ،2009, p. 708)

جتـاه ذاتـه وجتـاه مجاعتـه التـي ينتمـي إليهـا؛ كاألرسة 
عـى  وحرصـه  بـه،  املحيطـن  واجلـريان  والزمـاء 
متاسـكها واسـتمرارها، والقيـام ببـذل أقـى مـا لديـه 
مـن جهـد لتنفيـذ مـا يـوكل إليـه مـن أعـامل، والتزامه 
وشـعوره  والسـلوكية،  األخاقيـة  املبـادئ  بتعاليـم 
باالنتـامء جتـاه وطنه )الديـب، وخليفـة، 2014م، ص: 
والنشـاط  بالفاعليـة  الفـرد  إحسـاس  أهنـا  أو   ،)126
وأداء الواجبـات االجتامعيـة املختلفـة والتزامـه بالقيم 
وحتملـه  املجتمـع  يف  املوجـودة  االجتامعيـة  واملعايـري 
املسـئوليات االجتامعية وإحساسـه هبويتـه وقدرته عى 
التـي تـدور حـول  املشـاركة يف األحـداث واملواقـف 
مـدى انتامئـه لوطنـه الـذي يعيـش فيـه وحرصـه عـى 

.)203 ص:  2016م،  )العبـايس،  عنـه  الدفـاع 
 ويمكـن وضـع تعريفـات املسـئولية االجتامعيـة يف 
صنفـن: األول مسـئولية اإللـزام، وتنظـر للمسـئولية 

جتـاه  بواجباتـه  الفـرد  التـزام  باعتبارهـا  االجتامعيـة 
ذاتـه وجمتمعـه، سـواء كان االلتـزام إلزامـًا مـن داخـل 
الشـخص، أو إلزامـًا اجتامعيـًا مفروضـًا عليـه، والثاين 
يف  االجتامعيـة  املسـئولية  وتعـرف  الصفـة،  مسـئولية 
ضـوء صفـات الشـخص املسـئول اجتامعًيـا، وتتمثـل 
عنـارص أو مكونـات املسـئولية االجتامعيـة يف: االهتامم 
والفهـم واملشـاركة، وقـد اتفـق البعـض عـى حتديـد 
الذاتيـة،  املسـئولية  يف:  االجتامعيـة  املسـئولية  أبعـاد 
)رجيعـة،  الوطنيـة  واألخاقيـة،  الدينيـة  اجلامعيـة، 
2012م؛ املشـيخي، 2016م؛ املعنـا، 2012م؛ الديب 

2013م(. عليـوة،  2014م؛  وخليفـة، 
بتحسـن  الدراسـات  مـن  العديـد  اهتمـت  وقـد 
املسـئولية االجتامعيـة لـدى العديد من فئـات املجتمع؛ 
وأرسهـم  باألشـخاص  النهـوض  يف  ألمهيتهـا  نظـًرا 
وجمتمعاهتـم، ودورهـا يف إشـباع احلاجات الشـخصية، 
الشـخيص  التكيـف  وحتقيـق  املجتمعيـة،  واألهـداف 
واالجتامعي للفرد، ومنها؛ دراسـة املشيخي )2016م( 
والتـي توصلـت إىل فعاليـة برنامـج واقعـي يف تنميـة 
وتوصلـت  اجلامعـة،  لطـاب  االجتامعيـة  املسـئولية 
دراسـة العنـزي )2015م( إىل فعالية برنامج إرشـادي 
اجلامعـة،  لطـاب  االجتامعيـة  املسـئولية  تنميـة  يف 
وتوصلت دراسـة السـيد )2014م( إىل فعاليـة برنامج 
انتقائـي يف حتسـن مسـتوى املسـئولية االجتامعيـة لدى 
طالبـات اجلامعـة ، وتوصلت دراسـة املعنـا )2012م( 
إىل فعاليـة برنامج إرشـادي يف تنمية املسـئولية وخفض 
السـلوك العـدواين لـدى عينـة مـن طـاب الثانويـة، 
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وأسـفرت دراسـة حممـد )2011م( عن فعاليـة العاج 
الواقعـي يف تنمية املسـئولية االجتامعية لدى املراهقات، 
وتؤكـد نتائـج الدراسـات السـابقة عـى أمهيـة حتسـن 
املسـئولية االجتامعيـة لـدى فئـات املجتمـع وخاصـة 
طـاب اجلامعـة، ويـرى الباحث أن حتسـن املسـئولية 
بمسـئولياته  االضطـاع  يف  يسـاعده  الكفيـف  لـدى 
الشـخصية واالجتامعيـة ويعمـل عى خفض السـلبية-
العدوانيـة لديـه؛ ملـا تفعله مهـارات املسـئولية من كف 

للعديـد مـن مظاهـر السـلبية لديه.
 Reality الواقعـــي  النفـــي  العـــاج  ج- 
االجتاهـــات  أحـــد  يعتـــرب   :Psychotherapy

ــي،  ــاد النفـ ــاج واإلرشـ ــبًيا يف العـ ــة نسـ احلديثـ
وهـــو يعتمـــد بشـــكل كبـــري عـــى اإلدراك وإعـــامل 
ـــئول  ـــان مس ـــرة أن اإلنس ـــى فك ـــز ع ـــري، ويرك التفك
عـــن ســـلوكياته وترصفاتـــه، وإشـــباع وحتقيـــق 
ـــو  ـــئول ه ـــلوك الامس ـــه، وأن الس ـــه واحتياجات رغبات
ـــق  ـــري املحق ـــؤمل غ ـــي امل ـــي التصادم ـــلوك االهنزام الس
ـــور  ـــذي يتط ـــداف، وال ـــخصية واأله ـــات الش للحاج
لـــدى الشـــخص مســـبًبا االضطـــراب، وجيـــب 
ــا  ــو مـ ــئول، وهـ ــي مسـ ــلوك واقعـ ــه بسـ مواجهتـ
ــاج  ــر العـ ــع. وينظـ ــاج بالواقـ ــه العـ ــق عليـ أطلـ
ـــل،  ـــة للفش ـــاة كنتيج ـــات واملعان ـــي لاضطراب الواقع
ـــية؛  ـــات األساس ـــباع احلاج ـــى إش ـــدرة ع ـــدم الق أو ع
ــلوك  ــن السـ ــكال مـ ــرد إىل أشـ ــأ الفـ ــث يلجـ حيـ
الســـلبي أو املـــريض أو غـــري املقبـــول وفًقـــا ملعايـــري 
ــة  ــا لنظريـ ــة Glasser وفًقـ ــد طريقـ ــع، وتؤكـ الواقـ

االختيـــار Choice  عـــى أمهيـــة تدعيـــم فكـــرة 
ـــلوك  ـــار الس ـــئول، واختي ـــئول والامس ـــلوك املس الس
ــو  ــض هـ ــخصية، وأن املريـ ــة شـ ــب كحريـ املناسـ
املســـئول عـــن ســـلوكه واختياراتـــه؛ حيـــث يقـــوم 
العـــاج عـــى دعـــم فكـــرة الســـيطرة عـــى الواقـــع 
ـــو  ـــا ه ـــار م ـــاعدة يف اختي ـــخص، واملس ـــايت للش احلي
مناســـب لتحقيـــق الرغبـــات واحلاجـــات النفســـية 
األساســـية؛ حتـــى يتيـــح لـــه فـــرص التكيـــف 
النفـــي واالجتامعـــي الصحيـــح. ويؤكـــد العـــاج 
بالواقـــع عـــى احلـــارض والفعـــل وتقييـــم الـــذات 
ــاج  ــات العـ ــعت ممارسـ ــد وسـ ــط، ولقـ والتخطيـ
ـــا  ـــون أساًس ـــار لتك ـــة االختي ـــف نظري ـــع وتوظي بالواق
ـــريات  ـــم تفس ـــق تقدي ـــن طري ـــة؛ ع ـــة العيادي للمامرس
ـــك  ـــكي، وكذل ـــلوكه ال ـــرد وس ـــات الف ـــة بحاج متصل
. (Wubbolding, 2002, p. 489)ـــه ـــه ورغبات توقعات
إزالـة  أو  خفـض  إىل:  الواقعـي  العـاج  وهيـدف 
أخـرى  واسـتبداهلا  املسـئولة،  غـري  السـلوكيات 
مسـئولة أو هادفـة، وتطويـر صـورة إجيابيـة للـذات؛ 
وحتقيـق أكـرب قـدر ممكـن مـن املسـئولية للفـرد؛ مـن 
خـال إشـباع حاجاتـه اخلاصـة، والسـامح لآلخريـن 
بإشـباع حاجاهتـم؛ وتزويـده بمهـارات عامـة ومعرفية 
خمتلفـة متكنـه مـن التعايـش واالندمـاج مـع اآلخرين، 
عـى  ومسـاعدته  يعيشـه،  الـذي  الواقـع  ومواجهـة 
تقييـم أهدافـه )سـفيان، 2018م، ص: 558(، ويقوم 
األساسـية يف  املفاهيـم  بعـض  الواقعـي عـى  العـاج 
العـاج، مثـل: الواقـع Reality؛ ويتضمـن اخلربات 
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الواقعيـة الشـعورية، حيـث يعـد إنـكار الواقـع جزئيـا 
واملسـئولية  السـلوك،  الضطـراب  سـبًبا  كليـا  أو 
Responsibility؛ ويتضمـن تدريـب األفـراد عـى أن 

يصبحـوا أكثر مسـئولية يف حتقيـق أهدافهـم ورغباهتم، 
وحتقيـق التكيـف الشـخيص واالجتامعـي، والصـواب 
Right؛ ويتضمـن التدريب عى مبـدأ الصواب واخلطأ 

يف ضـوء معايـري واقعيـة واضحـة.
ولقـد وضـع Glasser عـدة مبـادئ متثـل وتعكس 
األسـاليب التي تم اسـتخدامها يف املامرسات اإلرشادية 
والعاجيـة يف ضـوء مدخلـه العـاج بالواقـع، والتـي 
تتمثـل يف: االندماج وبنـاء العاقات والثقـة، والرتكيز 
عـى السـلوك احلـارض، والرتكيـز عى األفعـال وجتنب 
تذكـر أسـباهبا، وتقييـم السـلوك، والتخطيـط ووضـع 
واسـتبعاد  األعـذار،  تقبـل  وعـدم  جيـدة،  خطـط 
اهتمـت  وقـد  لليـأس.  االستسـام  وعـدم  العقـاب، 
العديـد من الدراسـات بفعالية العـاج الواقعي؛ حيث 
توصلـت دراسـة اخلـرايف، والقحطـاين )2016م( إىل 
فعاليـة العـاج الواقعـي يف خفـض السـلوك العدواين 
املشـيخي  اجلامعـة، وتوصلـت دراسـة  لـدى طـاب 
تنميـة  يف  الواقعـي  العـاج  فعاليـة  إىل  )2016م( 
املسـئولية االجتامعيـة لـدى طلبـة اجلامعـة، وتوصلت 
الواقعـي  دراسـة أمحـد )2015م( إىل فعاليـة العـاج 
لـدى  االعتامديـة  الشـخصية  اضطـراب  خفـض  يف 
طـاب اجلامعـة، وتوصلـت دراسـة احلمـد، واملؤمني 
خفـض  يف  الواقعـي  العـاج  فعاليـة  إىل  )2014م( 
الشـعور باالكتئاب النفي، وتوصلت دراسـة العري 

)2013م( إىل فعاليـة العاج بالواقـع يف ختفيف الفوبيا 
املعاقـن حركًيـا، وكشـفت دراسـة  االجتامعيـة لـدى 
Schmertz (2013) عـن فعاليـة العـاج الواقعـي يف 

ختفيـف القلـق االجتامعـي لـدى املراهقن، وأسـفرت 
دراسـة عـي )2012م( عـن فعالية العـاج الواقعي يف 
خفـض السـلوك االنسـحايب لـدى عينـة مـن املراهقن 
 Pasha & Amini دراسـة  وتوصلـت  املكفوفـن، 
(2009) إىل فعاليـة العـاج الواقعـي يف توقعـات احلياة 

وخفـض القلـق لـدى عينـة مـن الشـاب. ومما سـبق مل 
يعثـر الباحـث عى دراسـة تناولـت أو حققـت أهداف 
الدراسـة احلاليـة لـدى املكفوفـن، ويف ضـوء ما سـبق 
مـن نتائـج الدراسـات السـابقة، ومـا تضمنـه اإلطـار 
فرضيـات  صياغـة  يمكـن  معطيـات؛  مـن  النظـري 

الدراسـة احلاليـة فيـام يي:
توجـد فـروق دالـة إحصائًيـا بـن متوسـطات . 1

التجريبيـة  املجموعـة  أفـراد  درجـات  رتـب 
عـى مقيـاس اضطـراب الشـخصية السـلبية-
القبـي- القياسـن:  يف  وأبعـاده  العدوانيـة 

البعـدي. القيـاس  لصالـح  البعـدي، 
توجـد فـروق دالـة إحصائًيـا بـن متوسـطات . 2

التجريبيـة  املجموعـة  أفـراد  درجـات  رتـب 
عـى مقيـاس املسـئولية االجتامعيـة وأبعادهـا 
يف القياسـن: القبي-البعـدي، لصالح القياس 

البعـدي.
ال توجد فـروق دالـة إحصائًيا بن متوسـطات . 3

التجريبيـة  املجموعـة  أفـراد  درجـات  رتـب 
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عـى مقيـاس اضطـراب الشـخصية السـلبية-
العدوانيـة يف القياسـن: البعدي-التتبعـي.

ال توجد فـروق دالـة إحصائًيا بن متوسـطات . 4
رتب درجـات أفـراد املجموعـة التجريبية عى 
القياسـن:  يف  االجتامعيـة  املسـئولية  مقيـاس 

البعدي-التتبعـي.
سابًعا: إجراءات الدراسة:

املنهـج  الدراسـة  الدراسـة: اسـتخدمت  أ- منهـج 
شـبه التجريبي؛ تصميـم املجموعة التجريبيـة الواحدة، 
والقياسـات املتعـددة؛ الختبـار فعالية العـاج الواقعي 

الدراسـة. يف متغريي 
الطـاب  يمثـل  وعينتهـا:  الدراسـة  جمتمـع  ب- 
املكفوفـون باجلامعـة باململكة العربية السـعودية جمتمًعا 
عاًمـا للدراسـة، وقـد تضمنت العينـة الكلية للدراسـة 
)29( طالًبـا كفيًفا، والذين يمثلـون الطاب املكفوفن 
بمرحلـة البكالوريـوس بجامعتي: امللك خالد وبيشـة، 
)18( طالًبـا بجامعـة امللك خالـد، )11( طالًبا بجامعة 
عاًمـا،   )24(  ،)20( بـن  أعامرهـم  تراوحـت  بيشـة، 
بمتوسـط )21.93(، وانحراف معيـاري )1.01(، تم 
اختيارهـم مجيًعـا ليمثلـوا العينـة الكلية للدراسـة، وقد 
طبقـت عليهم مجيًعـا أدوات الدراسـة، وتم اسـتخراج 
عينـة البحـث التجريبيـة مـن بـن الطـاب املكفوفـن 
بجامعـة امللـك خالـد، احلاصلـن عى أعـى الدرجات 
عى مقيـاس اضطـراب الشـخصية السـلبية العدوانية، 
وأقـل الدرجـات يف املسـئولية االجتامعيـة، وعددهـم 
)5( طـاب، بمتوسـط عمر )22.5( عاًمـا، وانحراف 

معيـاري )1.29(.

ج- أدوات الدراسة: 
I - مقياس اضطراب الشـخصية السلبية-العدوانية 

PAPD Scale )إعداد الباحث(: 
ـــة  ـــن بطريق ـــاس للمكفوف ـــث املقي ـــد الباح      أع
ـــن  ـــد أمك ـــة، وق ـــراض الدراس ـــق أغ Braille؛ لتحقي
ــس:  ــابقة؛ كمقاييـ ــس السـ ــن املقاييـ ــتفادة مـ االسـ
)2004م(،  لعســـكر  الشـــخصية  تشـــخيص 
ـــص  ـــلبية-العدوانية جلعي ـــخصية الس ـــراب الش واضط
)2015م(، واضطرابـــات الشـــخصية لغانـــم وآخريـــن 
ــكات  ــن املحـ ــتفادة مـ ــت االسـ )2005م(، وحتققـ
 PAPD الشـــخصية  الضطـــراب  التشـــخيصية 
ـــن،  ـــه األخريي ـــخييص DSM يف إصداري ـــل التش بالدلي
ـــرة،  ـــة )28( فق ـــه األولي ـــاس يف صورت ـــن املقي وتضم
وتـــم إخضـــاع املقيـــاس للدراســـة االســـتطاعية، 
ـــه  ـــات؛ بتطبيق ـــدق والثب ـــاب الص ـــه؛ حلس ـــد حتكيم بع
ـــر )21.93(  ـــط عم ـــا، بمتوس ـــا كفيًف ـــى )29( طالًب ع
ــم  ــنة، وتـ ــاري )1.01( سـ ــراف معيـ ــنة وانحـ سـ
حـــذف الفقـــرات التـــي مل حتصـــل عـــى معامـــات 
صـــدق وثبـــات دالـــة، وعددهـــا )4( فقـــرات، 
ـــة )24(  ـــه النهائي ـــاس يف صورت ـــن املقي ـــايل تضم وبالت
ـــي  ـــبعة، والت ـــاس الس ـــاد املقي ـــى أبع ـــة ع ـــرة، موزع فق
ــراب  ــخيص اضطـ ــكات تشـ ــا ملحـ ــل انعكاًسـ متثـ
ـــد  ـــن بع ـــد تضم ـــلبية-العدوانية، وق ـــخصية الس الش
ــد  ــرات: )1، 8، 18(، وبعـ ــلبية الفقـ ــة السـ املقاومـ
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ـــد  ـــرات: )2، 9، 19(، وبع ـــتمرة الفق ـــكاوى املس الش
ـــد  ـــرات: )3، 10، 20(، وبع ـــج الفق ـــجار والتهي الش
ــرات: )4، 14،  ــلطة الفقـ ــادات وازدراء السـ االنتقـ
ـــرات: )5، 11،  ـــخط الفق ـــد والس ـــد احلس 21(، وبع
15، 22(، وبعـــد عرقلـــة اآلخريـــن الفقـــرات: )6، 
12، 16، 23(، وبعـــد تنـــاوب التحـــدي العدائـــي 

ــرات: )7، 13، 17، 24(. ــدم الفقـ والنـ
)أ( صدق املقياس:

فقـرات  حـازت  حيـث  املحكمـن؛  صـدق   )1(
املقيـاس عـى اتفـاق املحكمـن بنسـبة اتفـاق )95 %( 
فأكثـر، وذلـك بعرضـه عـى )7( مـن أسـاتذة الصحة 

النفسـية والرتبيـة اخلاصـة.
)2( صـدق املحك؛ حيث بلغ معامـل االرتباط بن 
درجـات )29( كفيًفـا عـى املقيـاس احلـايل ودرجاهتم 
عـى مقيـايس: غانـم، الدمـرداش، وزينـة )2005م(، 
واملسـئولية االجتامعيـة للباحـث: )0.79(، )0.81-( 
عـى التـوايل وهـي دالـة عنـد )0.01(، وكامهـا يعـد 

ا خارجًيـا للمقيـاس احلايل.  حمـكً
)3( الصـدق الظاهـري؛ حيث متثل فقـرات مقياس 
اضطراب الشـخصية احلـايل ترمجة إجرائيـة للمحكات 
التشـخيصية الضطراب الشخصية السـلبية-العدوانية 

.DSM-V

)ب( ثبات املقياس:
املقيـاس  ثبـات  التطبيـق؛ تـم حسـاب  )1( إعـادة 
معامـل  وبلـغ  كفيًفـا،   )23( عـى  تطبيقـه  بإعـادة 
االرتبـاط بـن درجـات العينـة عـى املقيـاس ككل يف 

التطبيقـن بفاصـل زمنـي أسـبوع )0.94( وهـو دال 
درجـات  ارتبـاط  معامـات  وبلغـت   ،)0.01( عنـد 
التطبيقـن  يف   )7  -  1( املقيـاس  أبعـاد  عـى  العينـة 
 ،)0.83(  ،)0.82(  ،)0.85(  ،)0.80( كالتـايل: 
)0.81(، )0.82(، )0.83(، عـى التـوايل وهـي مجيًعا 

.)0.01( عنـد  دالـة 
ألفـا  معامـل  بلـغ  كرونبـاخ؛  ألفـا  معامـل   )2(
لدرجـات العينـة عى فقرات املقيـاس يف التطبيق األول 

.)0.92(
حسـاب  تـم  للمقيـاس:  الداخـي  االتسـاق  )ج( 

يـي: كـام  للمقيـاس  الداخـي  االتسـاق 
معامـات االرتبـاط بـن الفقـرات وأبعادهـا؛ . 1

حيـث تراوحـت معامـات ارتبـاط درجـات 
األول  البعـد  فقـرات  عـى  كفيًفـا   )29(
البعـد )0.74(، )0.66(،  لنفـس  ودرجاهتـم 
 ،)0.81( الثـاين  البعـد  وفقـرات   ،)0.87(
الثالـث  البعـد  وفقـرات   ،)0.61(  ،)0.83(
)0.75(، )0.69(، )0.83(، وفقـرات البعـد 
الرابـع )0.84(، )0.71(، )0.82(، وفقرات 
البعـد اخلامـس )0.77(، )0.60(، )0.76(، 
)0.63( وفقـرات البعـد السـادس )0.85(، 
)0.70(، )0.84(، )0.76(، وفقـرات البعـد 
السابع )0.61(، )0.57(، )0.86(، )0.60( 

وهـي مجيًعـا دالـة عنـد )0.01(.
واملقيـاس؛ . 2 األبعـاد  بـن  االرتبـاط  معامـات 

حيث بلغـت معامات االرتبـاط بن درجات 
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األبعـاد )1-7( والدرجـة الكليـة للمقياس لـ 
 ،)0.81(  ،)0.80(  ،)0.82( كفيًفـا   )29(
)0.72(، )0.91(، )0.85(، )0.80(، عـى 

التـوايل، وهـي دالة عنـد )0.01(.
بعضهـا . 3 األبعـاد  بـن  االرتبـاط  معامـات 

البعـض؛ تراوحـت معامـات االرتبـاط بـن 
درجـات أبعـاد املقيـاس بعضهـا البعـض لــ 
وهـي   ،)0.82(  ،)0.44( بـن  كفيًفـا   )29(
 )0.50(  ≥ للمعامـات   )0.01( عنـد  دالـة 
.)0.50(  < للمعامـات   )0.05( عنـد  ودالـة 

معامـات االرتبـاط بـن الفقـرات واملقياس؛ . 	
درجـات  بـن  االرتبـاط  معامـات  بلغـت 
الفقـرات )1 - 24( والدرجة الكلية للمقياس 
لــ )29( كفيًفـا كالتـايل: )0.75(، )0.59(، 
 ،)0.85(  ،)0.70(  ،)0.70(  ،)0.57(
 ،)0.70(  ،)0.64(  ،)0.51(  ،)0.40(
 ،)0.42(  ،)0.44(  ،)0.41(  ،)0.62(
 ،)0.62(  ،)0.78(  ،)0.84(  ،)0.70(
 ،)0.50(  ،)0.58(  ،)0.60(  ،)0.60(
)0.57(، )0.51(، عـى التـوايل، وهـي دالـة 
عنـد )0.01( للمعامـات ≤ )0.50( ودالـة 

.)0.50(  < للمعامـات   )0.05( عنـد 
 SR Scale االجتامعيـة  املسـئولية  مقيـاس   -  II
)إعـداد الباحـث(: أعد الباحـث املقيـاس للمكفوفن 
بطريقـة Braille، ليتناسـب وأغـراض الدراسـة، وقد 
متـت مراجعـة املقاييـس السـابقة للمسـئولية، ومنهـا؛ 

)2001م(،  احلارثـي  )2008م(،  قاسـم  مقاييـس: 
وعثـامن  )2016م(،  واملشـيخي  )2013م(،  عليـوة 
)1986م(، وقـد اتفقـت معظم الدراسـات عى حتديد 
أبعـاد املسـئولية االجتامعية يف: املسـئولية جتـاه الذات، 
األخـاق، اجلامعـة واملجتمـع، الوطـن. وقـد تضمـن 
املقيـاس يف صورتـه األوليـة )32( فقـرة موزعـة عـى 
أبعـاد املقيـاس، كـام خضـع للدراسـة االسـتطاعية، 
وذلـك  والثبـات،  الصـدق  حلسـاب  حتكيمـه؛  بعـد 
بتطبيقـه عـى )29( كفيًفـا، وتم حذف الفقـرات ذات 
املعامـات غري الدالـة، وعددها )8( فقـرات، وبالتايل 
 )24( متضمًنـا  النهائيـة  صورتـه  يف  املقيـاس  أصبـح 
فقـرة؛ حيـث تضمـن بعـد املسـئولية الشـخصية )جتاه 
 ،)23  ،19  ،15  ،13  ،9  ،5 الفقـرات: )1،  الـذات( 
 ،10  ،6  ،2( الفقـرات:  األخاقيـة  املسـئولية  وبعـد 
16، 20(، وبعـد املسـئولية اجلامعية الفقـرات: )3، 7، 
11، 17، 21، 22، 24(، وبعـد املسـئولية املجتمعيـة 

.)18  ،14  ،12  ،8 الفقـرات: )4،  والوطنيـة 
)أ( صدق املقياس:

فقـرات . 1 حـازت  حيـث  املحكمـن؛  صـدق 
املقيـاس عـى اتفـاق املحكمـن بنسـبة اتفـاق 
)%95( فأكثـر، وذلـك بعرضـه عـى )7( مـن 
والرتبيـة اخلاصـة. النفسـية  الصحـة  أسـاتذة 

ارتبـاط . 2 معامـل  بلـغ  حيـث  املحـك؛  صـدق 
درجـات )29( كفيًفـا عـى مقيـاس املسـئولية 
االجتامعيـة ودرجاهتـم عى مقيـاس اضطراب 
الشـخصية السـلبية-العدوانية باعتبـاره حمـًكا 
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هلـا )0.81-( وهـو دال عنـد )0.01(.
الصـدق الظاهري؛ حيـث تتفق أبعـاد املقياس . 3

املسـئولية  مقاييـس  معظـم  أبعـاد  مـع  احلـايل 
وضعـت  أهنـا  غـري  السـابقة؛  االجتامعيـة 
 )7( اتفقـت  حيـث  املكفوفـن؛  لتناسـب 
 )8( بـن  مـن  األبعـاد  نفـس  عـى  دراسـات 

دراسـات.
)ب( ثبات املقياس:

إعـادة التطبيـق؛ تـم حسـاب ثبـات املقيـاس . 1
بإعـادة تطبيقـه عـى )23( كفيًفـا، وقـد بلـغ 
يف  العينـة  درجـات  بـن  االرتبـاط  معامـل 
 )0.92( أسـبوع  زمنـي  بفاصـل  التطبيقـن 
ككل،  للمقيـاس   )0.01( عنـد  دال  وهـو 
وبلغـت معامات ارتباط أبعـاد املقياس )4-
 )0.87(  ،)0.88(  ،)0.85(  ،)0.83(  )1

عـى التـوايل وهـي دالـة عنـد )0.01(.
ألفـا . 2 معامـل  بلـغ  كرونبـاخ؛  ألفـا  معامـل 

يف  املقيـاس  فقـرات  عـى  العينـة  لدرجـات 
.)0.95( األول  التطبيـق 

حسـاب  تـم  للمقيـاس:  الداخـي  االتسـاق  )ج( 
االتسـاق الداخـي للمقيـاس كـام يـي:

معامـات االرتبـاط بـن الفقـرات وأبعادها؛ . 1
حيـث تراوحـت معامـات ارتبـاط درجات 
األول  البعـد  فقـرات  عـى  كفيًفـا   )29(
ودرجاهتـم لنفـس البعـد )0.95(، )0.85(، 
 ،)0.70(  ،)0.72(  ،)0.95(  ،)0.40(

)0.75(، وفقـرات البعـد الثاين والبعد نفسـه 
 ،)0.90(  ،)0.92(  ،)0.49(  ،)0.96(
والبعـد  الثالـث  البعـد  وفقـرات   ،)0.91(
نفسه )0.70(، )0.91(، )0.61(، )0.60(، 
)0.50(، )0.48(، )0.86( وفقـرات البعـد 
 ،)0.82(  ،)0.57( نفسـه  والبعـد  الرابـع 
دالـة  وهـي   ،)0.84(  ،)0.64(  ،)0.57(
عنـد )0.01( للمعامـات ≤ )0.47( ودالـة 

.)0.47(  < للمعامـات   )0.05( عنـد 
معامـات االرتبـاط بـن األبعـاد واملقيـاس؛ . 2

بـن  االرتبـاط  معامـات  بلغـت  حيـث 
درجـات األبعـاد )4 - 1( والدرجـة الكليـة 
للمقياس لــ )29( كفيًفا )0.94(، )0.96(، 
)0.92(، )0.89(، عـى التـوايل، وهـي دالة 

.)0.01( عنـد 
بعضهـا . 3 األبعـاد  بـن  االرتبـاط  معامـات 

البعـض؛ تراوحـت معامـات االرتبـاط بن 
درجـات أبعـاد املقيـاس بعضهـا البعـض لــ 
)29( كفيًفـا بـن )0.74(، )0.96(، وهـي 

مجيًعـا دالـة عنـد )0.01(.
معامـات االرتبـاط بـن الفقـرات واملقياس؛ . 	

درجـات  بـن  االرتبـاط  معامـات  بلغـت 
الكليـة  والدرجـة   )24  -  1( الفقـرات 
للمقيـاس لــ )29( كفيًفا كالتـايل: )0.95(، 
 ،)0.86(  ،)0.57(  ،)0.45(  ،)0.95(
 ،)0.45(  ،)0.82(  ،)0.84(  ،)0.46(
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 ،)0.95(  ،)0.57(  ،)0.60(  ،)0.95(
 ،)0.63(  ،)0.96(  ،)0.51(  ،)0.64(
 ،)0.56(  ،)0.85(  ،)0.61(  ،)0.84(
التـوايل،  )0.40(، )0.72(، )0.78(، عـى 
 ≥ للمعامـات   )0.01( عنـد  دالـة  وهـي 
)0.47( ودالـة عنـد )0.05( للمعامات > 

.)0.47 (
)إعـداد  الواقعـي  النفـي  العـاج  برنامـج   -  III

لباحـث(  ا
)أ( اهلـــدف مـــن الربنامـــج: حتـــدد اهلـــدف العـــام 
للربنامـــج يف خفـــض حـــدة أعـــراض اضطـــراب 
وحتســـن  الســـلبية-العدوانية،  الشـــخصية 

املســـئولية االجتامعيـــة لـــدى املكفوفـــن.
النظريـة  األطـر  الربنامـج:  إعـداد  مصـادر  )ب( 
للعـاج الواقعي واضطراب الشـخصية السـلبية 
مـن  االسـتفادة  ومتـت  االجتامعيـة،  واملسـئولية 

املرتبطـة. والدراسـات  الربامـج 
ـــرض  ـــم ع ـــج: ت ـــة الربنام ـــن صاحي ـــق م )ج( التحق
ـــاتذة  ـــن أس ـــة م ـــى ثاث ـــي ع ـــج اإلجرائ الربنام
ـــوف  ـــة؛ للوق ـــة اخلاص ـــية والرتبي ـــة النفس الصح

ـــه. ـــبته ألهداف ـــه ومناس ـــدى صاحيت ـــى م ع
ـــج:  ـــتخدمة يف الربنام ـــاليب املس ـــات واألس )د( الفني
ـــة يف  ـــاليب التالي ـــات واألس ـــف الفني ـــم توظي ت
ـــاج،  ـــرح، االندم ـــئلة، امل ـــرح األس ـــج: ط الربنام
ــم  ــز، تقييـ ــدور، التعزيـ ــب الـ ــة، لعـ النمذجـ
الواجبـــات  الراجعـــة،  التغذيـــة  الســـلوك، 

ـــة،  ـــتخدام القص ـــوار، اس ـــة واحل ـــة، املناقش املنزلي
االســـرتخاء، وتضمـــن أنشـــطة أخـــرى.

)هـ( عدد اجللسات: )21( جلسة بواقع )3( جلسات 
أسبوعًيا.

)و( مـكان تطبيـق الربنامـج: معمـل اإلعاقـة البرصية 
بكليـة الرتبيـة- جامعـة امللـك خالد.

)ز( األدوات املسـتخدمة يف الربنامـج: بريكينـز، أوراق 
برسـتول، كريس االسـرتخاء.

)ح( جلسات الربنامج: 
والتعريـف  التعـارف  موضوعهـا؛   :)1( اجللسـة 
واألعضـاء،  الباحـث  تعـارف  أهدافهـا؛  بالربنامـج، 
فنياهتـا؛  أهـم  وأمهيتـه،  وأهدافـه  بالربنامـج  تعريـف 

األسـئلة. طـرح  املحـارضة، 
والرغبـات  األهـداف  موضوعهـا؛   :)2( اجللسـة 
األساسـية، أهدافهـا؛ التدريب عى إسـرتاتيجيات حتديد 
فنياهتـا  أهـم  الواقـع،  ضـوء  يف  واحلاجـات  األهـداف 
وأسـاليبها؛ طـرح األسـئلة، املـرح، االندمـاج، التعزيز، 

املنزليـة. الواجبـات 
والسـلوك  الواقـع  موضوعهـا؛   :)	(  ،)3( اجللسـة 
الشـخيص املسـئول، أهدافها؛ تعريف السـلوك املسـئول 
أهـم  عليـه،  والتدريـب  ومظاهـره،  وفوائـده  وأمهيتـه 
املناقشـة واحلـوار، طـرح األسـئلة،  فنياهتـا وأسـاليبها؛ 

املنزليـة. الواجبـات  التعزيـز،  النمذجـة،  االندمـاج، 
اجللسـة )5(: موضوعهـا؛ تقييـم السـلوك واملراقبـة 
الذاتيـة، أهدافهـا؛ التدريـب عـى املراقبة الذاتيـة وتقييم 
واحلـوار،  املناقشـة  وأسـاليبها؛  فنياهتـا  أهـم  السـلوك، 
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الراجعـة،  التغذيـة  االندمـاج،  املـرح،  األسـئلة،  طـرح 
املراقبـة الذاتيـة، تقييـم السـلوك، لعـب الـدور، التغذيـة 

الراجعـة.
االجتامعيـة،  املهـارات  موضوعهـا؛   :)6( اجللسـة 
أهـم  االجتامعيـة،  املهـارات  عـى  التدريـب  أهدافهـا؛ 
فنياهتـا؛ لعب الدور، أسـلوب القصـة، التغذيـة الراجعة، 

الواجبـات.
التوكيديـة،  املهـارات  موضوعهـا؛   :)7( اجللسـة 
أهدافهـا؛ التدريـب عـى املهـارات التوكيدية، أهـم فنياهتا 
القصـة،  أسـلوب  النمذجـة،  الـدور،  لعـب  وأسـاليبها، 

املنزليـة. الواجبـات  التعزيـز، 
كنمـط  والدعابـة  املـرح  موضوعهـا؛   :)8( اجللسـة   
عليهـا،  التدريـب  املـرح،  روح  تنميـة  أهدافهـا،  حيـاة، 
أهـم فنياهتـا وأسـاليبها؛ طرح األسـئلة، املـرح، النمذجة، 

املنزليـة. الواجبـات 
ومشـاركة  االندمـاج  موضوعهـا؛   :)9( اجللسـة 
اآلخريـن ومسـاعدهتم، أهدافهـا؛ التدريب عى أسـلوب 
االندمـاج وأنامط املشـاركة اجليدة، أهم فنياهتا وأسـاليبها؛ 
التعزيـز،  النمذجـة،  الـدور،  لعـب  املـرح،  االندمـاج، 

املنزليـة. الواجبـات 
واالعتـامد  االسـتقالية  موضوعهـا؛   :)10( اجللسـة 
عـى النفـس، أهدافهـا؛ تعريـف االسـتقالية الشـخصية 
وأسـاليبها؛  فنياهتـا  أهـم  عليهـا،  التدريـب  ومظاهرهـا، 
املناقشـة واحلـوار، االندمـاج، طرح األسـئلة، املرح، لعب 

الـدور، النمذجـة، الواجبـات املنزليـة.
الوجـدان  مواجهـة  موضوعهـا؛   :)11( اجللسـة 
والواقعـي،  املسـئول  بالسـلوك  السـلبين  والتفكـري 

أهدافهـا؛ التدريـب عـى التخلص مـن الوجدان السـلبي 
املناقشـة  وأسـاليبها؛  فنياهتـا  وأهـم  املسـئول،  بالسـلوك 
واحلـوار، تقييـم السـلوك، االسـرتخاء، االندمـاج، طرح 

املنزليـة. الواجبـات  التعزيـز،  املـرح،  األسـئلة، 
 اجللسـة )12(: موضوعها؛ املشـكات احلالية وطرق 
حلهـا، أهدافهـا؛ تعريف املشـكات احلـارضة، التدريب 
فنياهتـا  وأهـم  حلهـا،  ومهـارات  حتديدهـا  آليـات  عـى 
وأسـاليبها؛ املحـارضة، تقييـم السـلوك، طـرح األسـئلة، 

االندمـاج، التغذيـة الراجعـة، الواجبـات املنزليـة.
 اجللسـة )13(: موضوعهـا؛ مهـارات اختـاذ القـرار، 
أهدافهـا؛ التدريـب عـى مهـارة حتديـد القـرار املناسـب، 
وطرق طـرح اخليـارات، وخطوات اختاذ القرار املسـئول، 
وأهـم فنياهتا وأسـاليبها؛ املحارضة، تقييم السـلوك، طرح 

االندماج. األسـئلة، 
السـلوكي،  االلتـزام  موضوعهـا؛   :)1	( اجللسـة   
املسـئول،  السـلوكي  االلتـزام  عـى  التدريـب  أهدافهـا؛ 
وأهـم فنياهتـا؛ املناقشـة واحلوار، لعـب الـدور، النمذجة، 

التعزيـز. طـرح األسـئلة، 
املسـئولية جتـاه  )15(: موضوعهـا؛ حتمـل  اجللسـة    
جتـاه  الشـخصية  املسـئولية  تعريـف  أهدافهـا؛  الـذات، 
وأسـاليبها؛  فنياهتـا  وأهـم  عليهـا،  والتدريـب  الـذات 
املحـارضة، لعب الـدور، النمذجة، طرح األسـئلة، املرح، 
االندمـاج، التعزيز، أسـلوب القصـة، الواجبـات املنزلية.
الشـخصية  املسـئولية  موضوعهـا؛   :)16( اجللسـة   
عـى  التدريـب  أهدافهـا؛  اآلخريـن،  جتـاه  واالجتامعيـة 
السـلوك املسـئول جتاه اآلخريـن، وأهم فنياهتا وأسـاليبها؛ 
املناقشـة واحلوار، لعب الـدور، النمذجة، طرح األسـئلة، 
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االندمـاج، تقييـم السـلوك، التعزيـز، الواجبـات.
االجتامعيـة  املسـئولية  موضوعهـا؛   :)17( اجللسـة 
جتـاه اجلامعـة واملجتمـع، أهدافهـا؛ التدرب عى السـلوك 
املسـئول جتـاه األرسة والزمـاء واألصدقاء، وأهـم فنياهتا 
األسـئلة،  طـرح  النمذجـة،  الـدور،  لعـب  وأسـاليبها؛ 
االندمـاج، تقييـم السـلوك، التعزيـز، الواجبـات املنزلية.
اجللسـة )18(: موضوعهـا؛ املقاومـة السـلبية كمظهر 
طـرق  عـى  التدريـب  أهدافهـا؛  للسـلبية-العدوانية، 
التخلـص مـن املقاومة السـلبية، وأهـم فنياهتا وأسـاليبها؛ 
طرح األسـئلة، االسـرتخاء، تقييم السـلوك، لعب الدور، 

املـرح، التعزيـز، الواجبـات املنزليـة.
اجللسة )19(: موضوعها؛ الشكاوى املستمرة كمظهر 
التخلص  عى  التدريب  أهدافها؛  للسلبية-العدوانية، 
وأهم  املسئول،  السلوك  ضوء  يف  املستمرة  الشكاوى  من 
فنياهتا؛ االندماج، طرح األسئلة، املرح، االسرتخاء، تقييم 

السلوك، التعزيز، املناقشة واحلوار.
األكاديمية  التنافسية  دعم  موضوعها؛   :)20( اجللسة 

التنافسية  تعريف  أهدافها؛  املسئول،  للسلوك  كمظهر 
أهم  عليها،  التدريب  وأمهيتها،  ومظاهرها  األكاديمية 
التعزيز،  القصة،  أسلوب  املحارضة،  وأساليبها؛  فنياهتا 

التغذية الراجعة، الواجبات املنزلية.
الربنامج، وأهدافها؛  )21(: موضوعها؛ ختام  اجللسة 
بطريقة  العاجي  للربنامج  كتيب  تقديم  الربنامج،  تقييم 
Braille، إجراء القياس البعدي، وأهم فنياهتا وأساليبها؛ 

التقييم.
ثامًنا: نتائج الدراسة وتفسريها:

أ- نتائج الدراسة:
1 - النتائج املتعلقة بتساؤل وفرض الدراسة األول:

اختبـار  إجـراء  تـم  األول  الفـرض  صحـة  الختبـار 
Wilcoxon للكشـف عـن داللـة الفروق بن متوسـطات 

رتـب درجـات أفـراد املجموعـة التجريبيـة يف القياسـن: 
الشـخصية  اضطـراب  مقيـاس  عـى  والبعـدي  القبـي 
السـلبية-العدوانية، وأبعـاده الفرعيـة، واجلـدول يوضح 

 : لك ذ

متوسط العددالرتبالقياس القبلي-البعدي
الرتب

مجموع 
مستوى قيمة  Zالرتب

الداللة

الدرجة الكلية على مقياس 
اضطراب الشخصية 

PAPD السلبية-العدوانية

00.000.00موجبة
-2.032 0.05

دال 53.0015.00سالبة
00.00متعادلة

البعد (1) المقاومة السلبية
00.000.00موجبة

-2.041 0.05
دال 53.0015.00سالبة

00.00متعادلة

جدول )1) 
نتائج اختبار Wilcoxon لداللة الفروق بين متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة 

التجريبية في القياسين: القبلي والبعدي على مقياس 
اضطراب الشخصية السلبية-العدوانية، وأبعاده الفرعية
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 يتضـح مـن اجلـدول أن قيـم Z دالـة إحصائًيـا فيام 
يتعلـق بالدرجـة الكليـة عـى مقيـاس PAPD ومجيـع 
عـدا   )0.05( داللـة  مسـتوى  عنـد  الفرعيـة  أبعـاده 
البعديـن: )3(، )7(؛ حيث انخفض مسـتوى الثقة  إىل 
)0.1(، و)0.08( عـى التـوايل،  ممـا يـدل عـى وجود 
فـروق دالـة إحصائًيـا بـن متوسـطات رتـب درجات 
أفـراد املجموعـة يف القياسـن: القبـي والبعـدي عـى 
السـلبية-العدوانية  الشـخصية  اضطـراب  مقيـاس 
الفـروق  وهـذه   ،)7(  ،)3( البعديـن:  عـدا  وأبعـاده 

لصالـح القيـاس البعـدي، وتـم حسـاب حجـم األثر 
للتوقـف عـى مقـدار التحسـن لـدى أفـراد املجموعة 
التجريبيـة عـن طريـق املعادلـة التاليـة:  حجـم األثـر 
N( N-1([ -1، وبالتعويـض يف   /T  41[ =)Tق(
املعادلـة؛ نجـد أن قيـم ق T = -1 يف الدرجـة الكليـة 
تأثـري  وجـود  إىل   Tق قيمـة  تشـري  حيـث  واألبعـاد؛ 
قـوي للربنامـج، وتشـري هـذه النتائج إىل حتقـق صحة 
الفـرض األول للدراسـة؛ فيـام عـدا البعديـن: )3(، و 

.)7(

متوسط العددالرتبالقياس القبلي-البعدي
الرتب

مجموع 
مستوى قيمة  Zالرتب

الداللة

البعد (2) الشكاوى 
المستمرة

00.000.00موجبة
-2.070 0.05

دال 53.0015.00سالبة
00.00متعادلة

البعد (3) الشجار  والتهيج
00.000.00موجبة

-1.633 0.102
غير دال 32.006.00سالبة

20.00متعادلة

البعد (4) االنتقادات 
واالزدراء

00.000.00موجبة
-2.121 0.05

دال
53.0015.00سالبة

00.00متعادلة

البعد (5) الحسد والسخط
00.000.00موجبة

-2.121 0.05
دال 53.0015.00سالبة

00.00متعادلة

البعد (6) عرقلة اآلخرين
00.000.00موجبة

-2.0700.05
53.0015.00سالبة دال

00.00متعادلة

البعد (7) تناوب التحدي 
العدائي والندم

00.00موجبة
2.00
0.00

0.00
6.00-1.732 0.08

غير دال 3سالبة
2متعادلة
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2 - النتائج املتعلقة بتساؤل وفرض الدراسة الثاين:
   الختبـار صحـة الفـرض الثـاين تـم إجـراء اختبـار 
Wilcoxon للكشـف عـن داللة الفروق بن متوسـطات 

يتضـح مـن اجلـدول أن قيـم Z دالـة إحصائًيـا فيـام يتعلـق 
عنـد  الفرعيـة  وأبعـاده   S.R مقيـاس  عـى  الكليـة  بالدرجـة 
مسـتوى داللـة )0.05( عدا البعد )4(؛ حيث انخفض مسـتوى 
الثقـة  إىل )0.1(،  ممـا يـدل عى وجـود فروق دالـة إحصائًيا بن 
متوسـطات رتب درجـات أفراد املجموعـة يف القياسـن: القبي 
والبعـدي عى مقيـاس املسـئولية االجتامعيـة وأبعاده عـدا البعد 
األخري، وهـذه الفروق لصالـح القياس البعدي؛ حيث حتسـنت 

رتـب درجـات أفـراد املجموعـة التجريبية يف القياسـن: 
البعـدي والتتبعـي عـى مقيـاس املسـئولية االجتامعيـة، 

واجلـدول التـايل يوضـح نتائـج الفـرض الثاين: 

درجـات أفـراد املجموعـة التجريبية بعد الربنامـج العاجي عى 
املقيـاس املسـتخدم، كـام تـم حسـاب حجـم األثـر للتوقف عى 
مقـدار التحسـن لـدى أفـراد املجموعـة التجريبيـة عـن طريـق 
املعادلـة سـالفة الذكـر، وبالتعويـض يف املعادلة؛ نجــــد أن قيم 
ق T = -1 يف الدرجـة الكليـة واألبعـاد؛ حيـث تشـري قيمة ق
T إىل وجـود تأثـري قوي للربنامج، وتشـري هـذه النتائج إىل حتقق 

صحـة الفـرض الثاين للدراسـة؛ فيـام عدا البعـد: )4(.

متوسط العددالرتبالقياس القبلي-البعدي
الرتب

مجموع 
مستوى الداللةقيمة  Zالرتب

الدرجة الكلية على مقياس 
SR المسئولية االجتماعية

53.0015.00موجبة
-2.023 0.05

دال 00.000.00سالبة
00.00متعادلة

البعد (1) المسئولية 
الشخصية

53.0015.00موجبة
-2.06 0.05

دال 00.000.00سالبة
00.00متعادلة

البعد (2) المسئولية 
األخالقية

53.0015.00موجبة
-2.07 0.05

دال 00.000.00سالبة
00.00متعادلة

البعد (3) المسئولية 
الجماعية

53.0015.00موجبة
-2.06 0.05

دال 00.000.00سالبة
00.00متعادلة

البعد (4) المسئولية 
المجتمعية والوطنية

43.2513.00موجبة
-1.518 0.129

غير دال
12.002.00سالبة

00.00متعادلة

جدول )2) 
نتائج اختبار Wilcoxon لداللة الفروق بين متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة 
التجريبية في القياسين: القبلي والبعدي على مقياس المسئولية االجتماعية، وأبعاده الفرعية
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الدراسـة  وفـرض  بتسـاؤل  املتعلقـة  النتائـج   -  3
الثالـث:

   الختبـار صحـة الفـرض الثالث تم إجـراء اختبار 
Wilcoxon للكشـف عـن داللـة الفـروق بـن رتـب 

القياسـن:  يف  التجريبيـة  املجموعـة  أفـراد  درجـات 
البعـدي والتتبعـي عـى مقيـاس اضطـراب الشـخصية 
نتائـج  يوضـح  التـايل  واجلـدول  السـلبية-العدوانية، 

 : لك ذ
جدول )3) 

نتائج اختبار Wilcoxon لداللة الفروق بين متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية في 
القياسين: البعدي والتتبعي على مقياس اضطراب الشخصية السلبية-العدوانية، وأبعاده الفرعية

متوسط العددالرتبالقياس البعدي-التتبعي
الرتب

مجموع 
مستوى قيمة  Zالرتب

الداللة

الدرجة الكلية على مقياس 
اضطراب الشخصية 

السلبية-العدوانية 

42.5010.00موجبة
غير دالة1.85- 00.000.00سالبة

10.00متعادلة

البعد (1) المقاومة السلبية
11.001.00موجبة

غير دالة1.00- 00.000.00سالبة
40.00متعادلة

البعد (2) الشكاوى 
المستمرة

11.001.00موجبة
غير دالة1.00- 03.000.00سالبة

40.00متعادلة

البعد (3) الشجار  والتهيج
21.503.00موجبة

غير دالة1.41- 00.000.00سالبة
30.00متعادلة

البعد (4) االنتقادات 
واالزدراء

21.503.00موجبة
غير دالة1.414- 00.000.00سالبة

30.00متعادلة

البعد (5) الحسد والسخط
11.501.50موجبة

غير دالة0.00 11.501.50سالبة
30.00متعادلة

البعد (6) عرقلة اآلخرين
22.004.00موجبة

غير دالة0.577- 12.002.00سالبة
20.00متعادلة

البعد (7) تناوب التحدي 
العدائي والندم

21.50موجبة
0.00
0.00

3.00
غير دالة0.00-1.41 0سالبة

3متعادلة
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دالـة  غـري   Z قيـم  مجيـع  أن  اجلـدول  مـن  يتضـح 
مقيـاس  عـى  الكليـة  بالدرجـة  يتعلـق  فيـام  إحصائًيـا 
عـدم  عـى  يـدل  ممـا  الفرعيـة؛  أبعـاده  ومجيـع   PAPD

رتـب  متوسـطات  بـن  إحصائًيـا  دالـة  فـروق  وجـود 
درجات أفـراد املجموعة يف القياسـن: البعدي والتتبعي 
عى مقيـاس اضطـراب الشـخصية السـلبية-العدوانية، 
الربنامـج  فعاليـة  اسـتمرار  إىل  يشـري  وهـذا  وأبعـاده، 
خـال فـرتة املتابعـة، وبـام أن نتائـج الفـرض األول فيام 
خيـص البعديـن: )3(، )7( مل تكـن دالـة؛ فـإن فعاليـة 
الربنامـج خـال فـرتة املتابعـة أيًضـا هلذيـن البعديـن مل 

ختتلـف حيـث كان تأثـري الربنامـج عليهـا ضعيًفـا عـى 
الكليـة وبقيـة األبعـاد، وتشـري هـذه  الدرجـة  خـاف 
النتائـج إىل حتقـق صحـة الفـرض الثالـث  للدراسـة.

الدراسـة  وفـرض  بتسـاؤل  املتعلقـة  النتائـج   -  	
الرابـع:

   الختبـار صحـة الفـرض الرابـع تم إجـراء اختبار 
Wilcoxon للكشـف عـن داللـة الفـروق بـن رتب 
القياسـن:  يف  التجريبيـة  املجموعـة  أفـراد  درجـات 
البعـدي والتتبعـي عـى مقيـاس املسـئولية االجتامعية، 

وأبعـاده الفرعيـة، كالتـايل: 
جدول )4) 

نتائج اختبار Wilcoxon لداللة الفروق بين متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية 
في القياسين: البعدي والتتبعي على مقياس المسئولية االجتماعية، وأبعاده الفرعية

متوسط العددالرتبالقياس البعدي-التتبعي
الرتب

مجموع 
مستوى الداللةقيمة  Zالرتب

الدرجة الكلية على 
مقياس المسئولية 
SR االجتماعية

00.000.00موجبة
غير دالة1.73- 32.006.00سالبة

20.00متعادلة

البعد (1) المسئولية 
الشخصية

00.000.00موجبة
غير دالة1.414- 21.503.00سالبة

30.00متعادلة

البعد (2) المسئولية 
األخالقية

00.000.00موجبة
غير دالة1.414- 21.503.00سالبة

40.00متعادلة

البعد (3) المسئولية 
الجماعية

22.004.00موجبة
غير دالة0.577- 12.002.00سالبة

30.00متعادلة

البعد (4) المسئولية 
المجتمعية والوطنية

11.501.50موجبة
غير دالة0.000 11.501.50سالبة

30.00متعادلة
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دالـة  غـري   Z قيـم  مجيـع  أن  اجلـدول  مـن  يتضـح 
مقيـاس  الكليـة عـى  بالدرجـة  يتعلـق  فيـام  إحصائًيـا 
املسـئولية االجتامعيـة ومجيـع أبعـاده الفرعيـة؛ ممـا يدل 
عـى عـدم وجود فـروق دالـة إحصائًيا بن متوسـطات 
رتـب درجـات أفـراد املجموعـة يف القياسـن: البعدي 
والتتبعـي عـى مقيـاس املسـئولية االجتامعيـة وأبعاده، 
وهـذا يشـري إىل اسـتمرار فعاليـة الربنامـج خـال فرتة 
املتابعـة مـع األخذ يف احلسـبان عـدم فعاليته فيـام يتعلق 
القيـاس  الفـروق دالـة يف  بالبعـد )4( حيـث مل تكـن 
البعـدي، وهـذه النتائج تشـري إىل حتقق صحـة الفرض 

للدراسـة. الرابع 
ب- تفسري نتائج الدراسة ومناقشتها:

1 - تفسري نتائج الفرضن: األول والثاين للدراسة:
إليـه  توصلـت  مـا  مـع  النتائـج  هـذه  تتفـق 
  Honeyman (2015) ومنهـا؛   الدراسـات،  بعـض 
اخلـرايف  )2016م(،  املشـيخي   ،Magnavita (1994)

وعـي  )2014م(،  والسـيد  )2016م(،  والقحطـاين 
)2011م(،  وحممـد  )2012م(،   واملعنـا  )2012م(، 
وغريهـا، ويمكـن تفسـري هـذه النتائج يف ضـوء بعض 
املعطيـات؛ كالفلسـفة واملبـادئ واألسـس واألهـداف 
الواقعـي،  العـاج  عليهـا  يقـوم  التـي  واألسـاليب 
والتـي تسـهم بشـكل كبـري يف الرتكيـز عـى السـلوك 
الشـخص،  لـدى  املضطربـة  واجلوانـب  املضطـرب، 
وبالتـايل ختتـرص وقًتا غري قليـل يف العمل عـى مواجهة 
جوانـب االضطـراب، وبشـكل مبـارش؛ حيـث تركـز 
عـى السـلوكيات املضطربة وغري السـوية، كشـكل من 

أشـكال السـلوك غري املسـئول، الـذي يتطلـب حتديده 
وتقييمـه بدقـة، والعمـل عـى اسـتبداله بسـلوك أكثـر 
الواقعيـة،  التدريبـات  مـن  العديـد  خـال  مسـئولية؛ 
املتضمنـة يف برامـج العـاج بالواقـع، ومع أن السـلبية 
يف الشـخصية املضطربة متيل إىل الثبـات؛ إال أن تعرض 
الشـخص لعوامل خمتلفة –كالعـاج الواقعي- يؤثر يف 
الشـخصية -بشـكل أو بآخـر- كـام أن العوامـل البيئية 
تؤثـر يف تغيـري الشـخصية بشـكل كبـري، وذلـك عندما 
يمتلـك الفـرد القـدرة عـى تغيـري شـخصيته بـاإلرادة 
.(Hopwood& Bloidorn, 2017, p. 7) واملامرسـة 
كـام ُتفـرَّ يف ضـوء حـرص العـاج الواقعـي عـى 
مسـاعدة العميـل عـى تعلـم أفضـل الطـرق إلشـباع 
حاجاتـه، والطـرق التـي تقـود إىل التغيـري؛ مـن خال 
التأكيـد عـى افرتاضـن أساسـين؛ األول: أن السـلوك 
غري املسـئول ال يسـاعد يف إشـباع الرغبات، والثاين: أن 
البـر مدفوعـون للتغيـري عندمـا يؤمنـون أن بقدرهتم 
اختيـار سـلوكياهتم التـي تقودهـم إلشـباع رغباهتـم، 
وتأكيـد العـاج الواقعي عـى أمهية العاقـة العاجية، 
التـي تكـون أساًسـا للنتائـج الفعالـة للعـاج، ويكون 
إجيابيـة  عاقـة  تنميـة  عـى  قـادًرا  املرشـد  أو  املعالـج 
مـع العميـل؛ مـن خـال التقبـل والفهـم واالهتـامم، 
كـام يمدهـم العـاج بأسـلوب فعـال ملسـاعدهتم عـى 
  (Mason& Duba, 2009,التحكـم يف حياهتم بفعاليـة

.pp. 5-6)

حـرص  ضـوء  يف  النتائـج  تلـك  تفسـري  ويمكـن 
الربنامـج العاجـي عـى تنمية السـلوكيات املسـئولة، 
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باعتبارهـا األكثـر واقعيـة يف إشـباع حاجـات ورغبات 
املشـاعر  تشـتت  عـن  بعيـًدا  الكفيـف؛  الشـخص 
والوجدانـات السـالبة، التي تنـأى بالكفيـف بعيًدا عن 
الواقـع الـذي يعيشـه، واملـيء باألفكار اهلازمـة للذات 
واالهنزاميـة والدونيـة، وغريهـا، ويعـد تنمية السـلوك 
املسـئول لـب العـاج الواقعـي، والشـخص املسـئول 
يف نظـر العـاج الواقعـي هـو الشـخص الـذي يمتلك 
الدعـم النفـي الداخي الـكايف؛ لتحديد مـاذا يريد من 
احليـاة، ويسـعى إىل تلبيـة وإشـباع حاجاتـه بمروعية 

وواقعيـة.
بعـض  عـى  الواقعـي  العـاج  برنامـج  ويعتمـد 
الفنيـات اخلاصـة؛ كفنية طرح األسـئلة، والتي تسـاعد 
واقعيـة،  أكثـر  بصـورة  ذاتـه  اكتشـاف  يف  الكفيـف 
حتديـد  عـى  ومسـاعدته  ضعفـه،  نقـاط  واكتشـاف 
األعـراض السـلبية-العدوانية، ممـا أعطـى الفرصـة يف 
حتديـد خطـة واضحـة وهادفـة يف مسـاعدة الكفيـف 
عـى التخلـص مـن هـذه األعـراض، كـام عمـل عـى 
توظيف فنية الفكاهة واملرح يف تيسـري سـري 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 
التدريـب عـى بعـض املهـارات االجتامعيـة  يف ذلـك 
صفـات  دعمـت  وكلهـا  الـذات،  تأكيـد  ومهـارات 
اهلويـة الناجحـة. وال شـك أن التدريب عـى املهارات 
التوكيديـة يسـاهم يف كـف العديـد مـن االسـتجابات 
العدوانيـة واالهنزاميـة –أيًضـا- لـدى األفـراد، كام أن 

العمـل عـى حتسـن املهـارات التوكيدية يعـد رضورًيا 
  (Freeman, etومهـاًم للشـخصية السـلبية العدوانيـة

.)al., 1990, pp. 299-300

كـام يـؤدي التدريـب عـى املهـارات التوكيديـة إىل 
االجتامعيـة  العاقـات  إىل  النظـرة  يف  تغيـري  إحـداث 
وبـن الشـخصية؛ مما يقلل من سـوء التوافق الشـخيص 
واالجتامعـي، ويؤثر عى شـخصية الكفيف، ويسـاعده 
عـى تقبلـه لذاته بدرجـة مـا، أو حتى جتـاوزه كل ذلك 
الشـخصية،  املسـئولية  وحتمـل  بالـذات  االعتـداد  إىل 
واالنشـغال بتحقيـق أهـداف أكثـر إجيابيـة، بـداًل عـن 
النـزوع االنسـحايب أو العـدواين )مطـاوع، 2012م(.
ويمكـن تفسـري هـذه النتائج يف ضـوء التدريب عى 
حتمـل املسـئولية جتـاه الـذات، وأن العـاج الواقعـي 
يقـوم يف األسـاس عـى تدريـب السـلوك املسـئول عى 
املسـتوى الشـخيص واالجتامعـي، وأن حتمل املسـئولية 
الشـخصية يعتـرب الوجـه األكثـر وضوًحا للتمتـع بقدر 
مـن التكيـف النفي والصحة النفسـية -عـى حد قول 
Glasser- حيث يسـعى إىل جعل الفـرد يعيش واقعه 
وحـارضه، والتأكيـد عى السـلوك احلارض واالنشـغال 
بـه؛ يدفـع الفـرد إىل االندماج مـع اآلخريـن، يف حماولة 
منـه إلشـباع وحتقيـق رغباتـه، والتـي ال تتـم بمعـزٍل 
عـن املجتمـع الـذي يعيشـه؛ مـا يسـاهم يف العمل عى 
حتسـن مسـئوليته جتـاه ذاته، مـن ناحية وجتـاه اآلخرين 

وجتـاه مجاعته مـن ناحيـة أخرى.
بعـدي:  عـى  دالـة  فـروق  وجـود  عـدم  أن  كـام 
الشـجار والتهيـج و تنـاوب التحـدي العدائـي والندم 
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يمكن تفسـريه يف ضوء أن كف االسـتجابات السلبية-
العدوانيـة يف أبعـاد الشـخصية األخـرى –هنـا- ربـام 
وجد منفًسـا وحيـًدا له للتعبري عن الشـحنات السـلبية 
الـذات،  الشـجار مـع  الشـخصية؛ مـن خـال  لـدى 
وحالـة التهيـج، أو مـن خال الشـعور بالنـدم العدائي 
-إذا صـح املصطلـح- والـذي يبـدو فيـه الكفيـف يف 
حالـة إقـدام عى شـكل مـن أشـكال السـلبية العدائية، 
ذلـك، وربـام  بالنـدم عـى  الشـعور  بسـبب  وإحجـام 
الشـعور بالنـدم لتذكـره السـلبية القديمـة، عـى الرغم 
عـى  التأكيـد  عـى  الواقعـي  العـاج  حـرص  مـن 
احلـارض، وجتنـب ذكريات املـايض، وقد يرجـع هذا إىل 
طبيعـة اضطراب الشـخصية السـلبية-العدوانية كنمط 
شـخصية يـاول اختـاذ شـكل مـن أشـكال الثبـات يف 
الشـخصية، والـذي قـد يتطلـب املزيـد من اجللسـات 
العاجيـة لكـر هـذا النمـط بشـكل أو بآخـر، وربـام 
اضطـراب  حـاالت  بعـض  يف  االكتئـاب  وجـود  أن 
الشـخصية، وقـد جيعل من العـاج الكامل أمـًرا صعًبا 

.(Vilaplana, et al., 2009, p. 5)

والرابـع  الثالـث  الفرضـن:  نتائـج  تفسـري   -  2
للدراسـة:

     تشـري نتائـج الفرضـن: الثالـث والرابـع إىل أن 
درجـات األعضـاء يف القيـاس التتبعـي مل تتغـري كثـرًيا 
إىل  يشـري  البعـدي، وهـذا  القيـاس  عـن درجاهتـم يف 
اسـتمرار فعالية الربنامج الواقعـي يف خفض اضطراب 
املسـئولية  وحتسـن  السـلبية-العدوانية،  الشـخصية 
االجتامعيـة، لـدى املكفوفـن، ويمكـن تفسـري ذلك يف 

إحـداث العاج الواقعـي تغرًيا كبرًيا يف بنية الشـخصية 
لألعضـاء؛ ما يشـري إىل تغيري يف النظرة والرغبة السـلبية 
يف الربنامـج يف بدايتـه، إىل النظـرة اإلجيابيـة، واإلرصار 
عـى التغيري واإلجيابيـة، كام يمكن اإلشـارة إىل أن تغرًيا 
إجيابًيـا يف النظـرة للـذات قـد حـدث، وأصبحـت أقل 
اضطراًبـا وأقـل سـلبيًة بشـكل كبـري، ويمكـن تفسـري 
ذلـك يف ضـوء مـا يرتتـب عـى العـاج الواقعـي مـن 
وقدراتـه  ذاتـه  نحـو  الشـخص  اجتاهـات  يف  تغيـري 
االجتامعـي  حميطـه  يف  اآلخريـن،  ونحـو  ومسـتقبله 
-وهو ال شـك حمدود بالنسـبة للكفيـف- إىل اجتاهات 
أكثـر إجيابيـة، وأكثـر واقعيـة، وال شـك أن العمل عى 
تغيـري اجتاهات الكفيـف نحو ذاتـه واآلخرين يف حميطه 
االجتامعـي خـال العـاج الواقعـي؛ لـه دور كبـري يف 
ختفيض حجم معاناته النفسـية، وسـوء تكيفه الشخيص 
واالجتامعـي، وتقليـص حجـم السـلبية الكامنـة لديه، 
خـال  تبـدو  مقبولـة،  اجتاهـات  تكويـن  عـن  فضـًا 
تفاعاتـه االجتامعيـة؛ مـا يشـري إىل حـدوث حتسـن يف 

األداء للوظائـف الشـخصية واالجتامعيـة لديـه. 
     ويفـر ذلـك –أيًضـا- حـرص الكفيـف عـى 
احلياتيـة  املواقـف  يف  العاجيـة  األنشـطة  ممارسـة 
انعكـس عـى  اليوميـة، والـذي  واالجتامعيـة واحليـاة 
مـا  نفسـه، ويف قدراتـه،  الثقـة يف  شـخصيته، ومنحـه 
سـاعده عـى التخلـص التدرجيـي مـن الكـدر الـذي 
بإصابتـه  إال  املـربر  غـري  والكـرب  باسـتمرار،  خيـربه 
وحماولـة  حـارضه،  عـى  الرتكيـز  إىل  البـرص؛  بكـف 
عـى  الكفيـف  مسـاعدة  أن  كـام  بحياتـه،  االسـتمتاع 
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التخلـص مـن التقوقع حـول الـذات؛ إىل االنفتاح عى 
عاقـات اجتامعيـة مشـبعة، وحتمـل مسـئولية مجاعتـه 
وأفـراد أرستـه، عـى أقـل تقديـر؛ قـد انعكـس إجيابًيـا 
عـى شـخصيته، ومنحه شـعوًرا بـيٍء مـن االطمئنان 
النفـي واالجتامعي، كام سـاعده عى االنتبـاه إىل أمهية 
مـا يقوم به مـن انخراٍط يف عاقـات اجتامعيـٍة جديدٍة، 
ومـن حتمل تبعـات مسـئوليته يف اختـاذ قـرار االندماج 
مـع اآلخريـن، واالنتبـاه إىل دور كل ذلـك يف ختليصـه 
من املشـاعر السـلبية. كـام يعمـل العـاج الواقعي عى 
مسـاعدة األعضـاء عـى أن يكونـوا أكثـر ميـًا للتوجه 
خـال  مـن  احليـاة،  يف  النشـط  والتوجـه  الواقعـي، 
التدريـب عـى املسـئولية الشـخصية، وحتمل مسـئولية 
الشـخصية،  األهـداف  حتقيـق  ومسـئولية  الـذات، 
واآلخريـن  نفسـه  جتـاه  األخاقيـة  املسـئولية  وحتمـل 
يف مجاعتـه، وهـذا كلـه لـه الـدور يف اسـتمرار فعاليـة 
الربامـج الواقعيـة، كام أن تدعيـم مهارات اختـاذ القرار 
العـاج يف حتسـن  فعاليـة  اسـتمرار  مهـم يف  دور  هلـا 

مسـتوى املسـئولية لدهيـم.
تاسًعا: توصيات الدراسة ومقرتحاهتا:

أ- تويص الدراسة احلالية بام يي:
النفـي، . 1 اإلرشـاد  برامـج  بتفعيـل  االهتـامم   

الواقعـي كمدخـل حيـوي  وتفعيـل اإلرشـاد 
لإلرشـاد املـدريس وتأهيـل الطـاب؛ ألمهيتـه 
يف تدريـب الطـاب عـى املسـئولية واالعتداد 
تعرضهـم  فـرص  مـن  يقلـل  مـا  بالـذات 

الشـخصية. الضطرابـات 

االهتـامم بالتأهيـل النفـي للمكفوفـن خال . 2
الربامـج  وإتاحـة  اجلامعيـة،  الدراسـة  فـرتات 
اإلرشـادية والعاجيـة هلـم مـا يضمـن تقديـم 

خدمـات إرشـادية هادفـة للجميـع.
 االهتـامم بالفحوصـات النفسـية للمكفوفـن، . 3

واعتبارهـا شـيًئا رضورًيـا؛ لتقديـم اخلدمـات 
النفسـية والرتبويـة، فبهـا يمكن اكتشـاف مثل 
اضطرابـات الشـخصية حتـى يسـهل التعامـل 

مبكًرا. معهـا 
ب- تقـرتح الدراسـة احلالية ما يي مـن موضوعات 

دراسية:
يف . 1 الشـخصية  باضطرابـات  املنبئـة  العوامـل   

كلينيكيهـة. دراسـة  املكفوفـن  لـدى  املراهقـة 
فعاليـة العاج متعـدد املحـاور يف خفض حدة . 2

اضطـراب الشـخصية السـلبية-العدوانية لدى 
املكفوفن.

املصادر واملراجــع:
أواًل/ املصادر واملراجع العربية:

أمحــد، أمــري حســن. )2015م(. أثــر اإلرشــاد الواقعــي عنــد 
ــة  ــخصية االعتامدي ــراب الش ــض اضط ــارس يف خف ج
لــدى طلبــة املرحلــة املتوســطة. )رســالة ماجســتري غــري 
ــة  ــية، اجلامع ــة األساس ــة الرتبي ــراق: كلي ــورة(. الع منش

ــتنرصية. املس
ــادي  ــج إرش ــر برنام ــب. )2010م(. أث ــال طل ــوري، مج اجلب
ــكام  ــتوى األح ــع مس ــي لرف ــاج الواقع ــلوب الع بأس
اخللقيــة لــدى طــاب املرحلــة اإلعداديــة. )رســالة 
دكتــوراه غــري منشــورة(. العــراق: جامعــة ســانت 

كليمنتــس العامليــة.
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ــخصية  ــراب الش ــد. )2015م(. اضط ــاف حمم ــص، عف جعي
العدوانية-الســلبية وفــق نمــوذج العوامــل اخلمــس 
طــاب  مــن  املعلمــن  لــدى  للشــخصية  الكــربى 
ــة  ــة كلي ــة بأســيوط. جمل ــة الرتبي ــا بكلي الدراســات العلي
.199-123  ،2  ،)101(26 بنهــا،  جامعــة  الرتبيــة، 

احلارثــي، زايــد عجــري. )2001م(. واقــع املســئولية الشــخصية 
واالجتامعيــة لــدى الشــباب الســعودي وســبل تنميتهــا. 
ــوم  ــة للعل ــف العربي ــة ناي ــات جامع ــاض: مطبوع الري

األمنيــة.
ــاد  ــازم. )2014م(. دور اإلرش ــي، ح ــف، واملؤمن ــد، ناي احلم
باالكتئــاب  الشــعور  خفــض  يف  بالواقــع  والعــاج 
النفــي لــدى املراهقــن. جملــة املنــارة، 20)1(، 9- 42.
حنــور، قطــب عبــده خليــل. )2012م(. خــربات إســاءة 
ــات  ــا باضطراب ــة وعاقته ــة يف الطفول ــة الوالدي املعامل
الشــخصية يف املراهقــة. جملــة كليــة الرتبيــة، جامعــة 

.108  -49  ،)1(4 دمنهــور، 
حممــد.  هيفــاء  والقحطــاين،  مشــاري،  نوريــة  اخلــرايف، 
ــن  ــف م ــي يف التخفي ــاج الواقع ــة الع )2016م(. فعالي
ــة يف  ــة الثانوي ــات املرحل ــدى طالب ــدواين ل ــلوك الع الس
ــيوط،  ــة أس ــة، جامع ــة الرتبي ــة كلي ــت. جمل ــة الكوي دول

.513-480  ،)3(32
الديــب، حممــد مصطفــى، وخليفــة، وليــد الســيد. )2014م(. 
ــم  ــارات التعل ــى مه ــم ع ــي قائ ــج تدريب ــة برنام فعالي
وختفيــف  االجتامعيــة  املســئولية  تنميــة  يف  التعــاوين 
صعوبــات التعلــم االجتامعيــة واالنفعاليــة لــدى تاميــذ 
ــة  ــة الرتبوي ــة الدولي ــة بالطائــف. املجل ــة االبتدائي املرحل

.182-123  ،)2(3 املتخصصــة، 
بنيــة  )2012م(.  العظيــم.  عبــد  احلميــد  عبــد  رجيعــة، 
ــة  ــاندة االجتامعي ــن املس ــم كل م ــببية بي ــات الس العاق
واملســئولية االجتامعيــة واملهــارات االجتامعيــة لــدى 
عينــة مــن طالبــات جامعــة طيبــة باملدينــة املنــورة. جملــة 

كليــة الرتبيــة، جامعــة دمنهــور، 4)2(، 110-79.
ســفيان، نبيــل صالــح. )2018م(. نظريــات اإلرشــاد والعاج 
ــال  ــدة: دار مج ــة. ج ــد احلداث ــا بع ــة وم ــي احلديث النف

ــة. العلمي
ــة برنامــج إرشــادي  الســيد، فاطمــة خليفــة. )2014م(. فعالي
ــات  ــدى طالب ــة ل ــئولية االجتامعي ــة املس ــي لتنمي انتقائ
ــا، 3)29(،  ــة طنط ــة اآلداب، جامع ــة كلي ــة. جمل اجلامع

.1339-1297
فايــز كريــم.  والزعبــي،  املجيــد،  أمحــد عبــد  الصــامدي، 
)2007م(. أثــر اإلرشــاد اجلمعــي بطريقــة العــاج 
ــة  ــدى عين ــة ل ــئولية االجتامعي ــة املس ــي يف تنمي الواقع
ــة  ــوم الرتبوي ــة العل ــام. جمل ــال األيت ــن األطف ــة م خاص

.132-111  ،)1(8 والنفســية، 
االجتامعــي  األمــن  )2016م(.  غــازي.  غســق  العبــايس، 
املعلمــن  لــدى  االجتامعيــة  باملســئولية  وعاقتــه 

.216-195  ،)28( األســتاذ،  جملــة  واملعلــامت. 
عبــد الرمحــن، حممــد الســيد. )2009م(. علــم األمــراض 
ــخيص  ــراض والتش ــباب واألع ــة األس ــية والعقلي النفس

ــرق. ــراء ال ــة زه ــرة: مكتب ــاج )ج2(. القاه والع
االجتامعيــة  املســئولية  )1986م(.  أمحــد.  ســيد  عثــامن، 
املرصيــة. األنجلــو  القاهــرة:  املســلمة.  والشــخصية 
ــد اهلل. )2004م(. اســتبانة تشــخيص الشــخصية.  عســكر، عب

القاهــر: األنجلــو املرصيــة.
ــاج  ــل الع ــة مدخ ــي رزق. )2013م(. فعالي ــري، فتح الع
بالواقــع يف ختفيــف حــدة الفوبيــا االجتامعيــة لــدى 
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دور الُمؤسَّساِت والجمعيات الخيريَّة في المسؤوليَّة االجتماعيَّة
دراسٌة ميدانيٌَّة مطبقة على العاملين في المؤسسات والجمعيات الخيرية بمدينة الرياض 

المامون الســــر كــــرار )*(
جامعة الملك سعود 

)قدم للنشر يف 1440/3/8هـ، وقبل للنشر يف 1440/8/24هـ(

ـــة  ـــذه الدراس ـــعودية. وه ـــة الس ـــة العربي ـــة باململك ـــؤولية االجتامعي ـــة يف املس ـــات اخلريي ـــات واجلمعي ـــى دور املؤسس ـــرف ع ـــة التع ـــذة الدراس ـــت ه ـــص: هدف ملخ
ـــاض،  ـــة الري ـــة بمدين ـــًة خرييَّ س ـــة وُمؤسَّ ـــا )320( مجعي ـــة قواُمه ن ـــى عيِّ ـــت ع ـــد طبق ـــي. وق ـــح االجتامع ـــج املس ـــى منه ـــدت ع ـــة اعتم ـــة حتليلي ـــة وصفي بحثي
ـــطٍة. وأن  ـــة ُمتوسِّ ـــاب املصلح ـــع أصح ـــل م ـــات يف التَّواُص س ـــا امُلؤسَّ ـــي تتبعه ـــاليب الت ـــتخدام األس ـــة اس ـــا: أن درج ـــن أمهه ـــج م ـــن النتائ ـــدد م ـــل إىل ع وتوصَّ
ور  ـــا دَّ ـــطةٍ، أمَّ ـــة ُمتوسِّ ـــة بدرج ـــة االقتصاديَّ ـــة يف التَّنمي ـــات اخلرييَّ ـــات واجلمعي ـــاء دور امُلؤَسس ـــن ج ـــة. يف ح ـــة عالي ـــة كان بدرج ـــة االجتامعيَّ ـــا يف التَّنمي ودوره
ـــة  ـــى درج ـــت ع ـــة حصل ـــؤوليَّة االجتامعيَّ ـــات املس ق ـــن أن ُمعوِّ ـــام تب ـــٍة. ك ـــة ُمنخفض ـــاء بدرج ـــد ج ـــة، فق ـــى البيئ ـــة ع ـــة يف امُلحافظ ـــات اخلرييَّ ـــات واجلمعي س امُلؤسَّ

ـــرية.  ـــة كث ـــة وتَّرشيعيَّ ـــة وإداري ـــات تنظيميَّ ق ـــن ُمعوِّ ـــاين م ـــؤوليَّة ُتع ـــك املس ـــي أّن تل ـــا يعن ـــة، م عالي

سات اخلرييَّة، التَّنمية. الكلامت املفتاحيَّة: املسؤوليَّة االجتامعيَّة، امُلؤسَّ
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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.

Keywords: Social Responsibility, Charities, Development

(*) Corresponding Author:

Professor, Dept. of Social Studies, College of Arts, King 
Saud University, P.O. Box: 2465, Postal Code:11451, 
Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia.  

)*( للمراسلة:

أســتاذ، قســم  الدراســات االجتماعيــة، كليــة اآلداب، جامعــة الملــك 
الريــاض،   ،11451 بريــدي:  رمــز   ،2456 ســعود، ص ب: 

ــعودية. ــة الس ــة العربي المملك
e-mail: karrer@ksu.edu.sa

DOI: 10.12816/0055722



318

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

اإلطار العام للدراسة:
متهيد:

ـــدى  ـــة إح ـــات اخلرييَّ ـــات واجلمعي س ـــّد امُلؤسَّ    تع
ـــا  ره ـــدُّ تطوُّ ـــام ُيَع ـــدين، ك ـــع امل ـــات امُلجتم ن ـــم ُمكوِّ أه
ـــة؛  ـــق التَّنمي ـــات حتقي م ـــد ُمقوِّ ـــاركتها أح ـــم ُمش وحج
ــات  ــات واجلمعيـ سـ ــذه امُلؤسَّ ــل هـ ــود مثـ ألن وجـ
حيّفـــز امُلواطنـــن ويشـــجعهم عـــى املشـــاركة يف 
زاد  وكلـــام  واالقتصاديَّـــة،  االجتامعيَّـــة  التَّنميـــة 
مـــه  عددهـــا كان دليـــًا عـــى ُرقـــيِّ املجتمـــع وتقدُّ
ـــة  ـــة يف التَّنمي ـــاركة الفاعل ـــادة امُلش ـــب، وزي ـــن جان م
ــراف  ــاركة األطـ ــك ُمشـ ــر، كذلـ ــب آخـ ــن جانـ مـ
ـــة  ـــق التَّنمي ـــة يف حتقي ـــاءة رضوريَّ ـــة وكف ـــة بفاعلي كاف
امُلســـتدامة يف امُلجتمـــع؛ إذ مل تعـــد التَّنميـــة الشـــاملة 
وامُلســـتدامة مســـؤوليَّة الدولـــة وحدهـــا بـــل أصبحـــت 
ـــاص،  ـــام واخل ـــن الع ـــن القطاع ـــركة ب ـــؤوليَّة مش مس
ـــذي  ـــدين ال ـــع امل ـــامت امُلجتم ـــة إىل كل ُمنظَّ باإلضافق
ــزًءا  ــة جـ ــات اخلرييَّـ ــات واجلمعيـ سـ ل امُلؤسَّ ــكِّ ُتشـ

كبـــرًيا منـــه.
سـات واجلمعيـات اخلرييَّـة  وتكـون ُمشـاركة امُلؤسَّ
ز دورهـا  فاعلـًة أكثـر عندمـا تتبنَّـى معايـرَي مهنيـة ُتعـزِّ
يف التَّنميـة امُلسـتدامة مثـل: املسـؤوليَّة االجتامعيَّـة التي 
تعـّد إحـدى وسـائل حتقيـق هـذا النـوع مـن التَّنميـة، 
َسـت دول العـامل بعـد مؤمتـر األمـم  وألمهيـة ذلـك كرَّ
املتحـدة املعنـي بالبيئة والتَّنميـة (UNCED) يف ريو دي 
جانـريو عـام )1992م(، فكرة االسـتدامة لكوهنا هدًفا 
االحتـاد  يف  الـدول  أغلـب  وسـعت  عاملًيـا،  نموذجًيـا 

األورويب إىل تقديـم إطـار متكامـل ملفهـوم املسـؤوليَّة 
االجتامعيَّـة مـن خال إرسـاء قواعـد وبرامـج حمددة، 
املجـال،  هـذا  يف  امُلامرسـات  أفضـل  عـن  واإلعـان 
وكذلـك أفضل االبتـكارات لتأكيـد مـدى فاعلية هذه 
)2008م(.  وفـؤاد،  املغربـل،  ومصداقيتهـا  الربامـج 
يف  والُقـدرات  األداء  معايـرة  تعـّد  ذاتـه  الصـدد  ويف 
سـات اخلرييَّة باملرجعيات واملعايـري العاملية، مثل:  امُلؤسَّ
املسـؤوليَّة االجتامعيَّة، وإحـدى األدوات التي ُتسـاعد 
عـى إحـداث نقلـة نوعيـة يف أداء التنميـة االجتامعيَّـة 
ـره مـن أدوات تسـتهدف تعظيـم  واالقتصاديَّـة بـام ُتوفِّ
القيمـة امُلضافـة، والقدرة عـى اإلبداع وتعظيـم القدرة 

والتعبئـة للمـوارد وتوظيفهـا بـام خيـدم التَّنمية. 
ُمشكلة الدراسة:

االجتامعيَّـة يف مسـتوياهتا  املسـؤوليَّة      أصبحـت 
املختلفة )الفـردي- اجلامعي- املجتمعـي( من اآلليات 
والوسـائل املهمة يف إحداث التنميـة االجتامعية والتغري 
االجتامعـي يف املجتمعات، وهي إحـدى أهم األدوات 
سـات من أجل اإلسـهام  التـي تسـتخدمها معظم امُلؤسَّ
الفاعـل يف التَّنميـة االقتصاديَّـة واالجتامعيَّـة. والتَّنمية 
املتوازنـة تتطلـب ُمشـاركة كل القطاعـات، والتكامـل 
التَّنميـة الشـاملة واملنشـودة، مـن  بينهـا لتحقيـق  فيـام 
واجلمعيـات  سـات  امُلؤسَّ مـن  املأمـول  يكـون  ثـم 
واالقتصاديَّـة،  االجتامعيَّـة  السياسـات  رسـم  اخلرييَّـة 
وفـق إسـراتيجيَّة واضحـة املعـامل، وربـط مشـاريعها 
التَّنميـة  وبراجمهـا وأعامهلـا بـام يتوافـق مـع توجهـات 
الرئيـس  الداعـم  وتكـون  واالقتصاديَّـة،  االجتامعيَّـة 
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سـات احلكوميـة يف حتقيـق تطلعـات الدولـة يف  للُمؤسَّ
سـات  التَّنميـة امُلسـتدامة. وبالنظـر إىل ما تتمتَّع به امُلؤسَّ
واجلمعيـات اخلرييَّـة يف اململكـة العربيَّـة السـعوديَّة من 
قـدرة ماليـة كبـرية، وتنظيـم عـال، وكذلـك طاقـات 
برشيَّـة هائلـة، فـإن ُمشـاركتها يمكـن أن تكـون ُمؤثِّرة 
ـي طبـق املعايري  ز يف األداء امُلؤسَّ عنـد تبنَّيهـا معايرَي متيُّ
الدوليـة، وذلـك لتحقيـق نقلـة نوعية للعمـل التنموي 

املسـتهدف بامُلجتمـع السـعودي.
سـات واجلمعيـات اخلرييَّـة مـن    يتجـىَّ دور امُلؤسَّ
مـن  ل  والتَّحـوُّ أثـره،  تعظيـم  إىل  اخلـري  تقديـم  جمـرد 
الـدور اإلغاثـي إىل الـدور التنموي املبنـّي عى التمكن 
بأخـذ جمموعـة مـن التدابـري الوقائيـة والعاجيـة جتـاه 
االجتامعيَّـة،  املسـؤوليَّة  يف  ودورهـا  سـات  امُلؤسَّ هـذه 
ر إسـراتيجي وفـق املواصفات  ووضـع واقراح تصـوُّ
العامليـة )كاأليـزو26000( التـي ُتعّد دليًا مرشـًدا يف 
قة باملسـؤوليَّة االجتامعيَّة. وضـع اإلسـراتيجيات امُلتعلِّ
وبنـاء عـى ذلـك تتلخـص ُمشـكلة هـذا البحث يف 

حُماولـة اإلجابة عـن التَّسـاؤل اآليت:
سـات واجلمعيات اخلرييَّة يف املسـؤوليَّة  ما دور امُلؤسَّ

االجتامعيَّة باململكة العربيَّة السـعوديَّة؟ 
أمهية الدراسة:

تتلخص أمهية هذا البحث يف ُبعدين رئيسن مها:  
األمهية العلمية، وبياهنا كاآليت: أ. 

راسـات املتخصصة . 1 تعـّد هذه الدراسـة مـن الدِّ
ـامت؛  للُمنظَّ االجتامعيَّـة  املسـؤوليَّة  جمـال  يف 
وذلـك حلداثـة هـذا املفهـوم يف امُلجتمـع العـريب.

املسـؤوليَّة . 2 طبَّقـت  التـي  النَّظريـات  اختبـار 
امُلجتمـع  أن  باعتبـار  الغـرب  يف  االجتامعيَّـة 
السـعودي خيتلـف عـن امُلجتمعـات األخرى، 
والتقاليـد. العـادات  أو  العقائـد  حيـث  مـن 

ف عى . 3 راسة املساعدة يف التَّعرُّ يتوقع من هذه الدِّ
اإلسراتيجيات  وضع  ُتواجه  التي  املشكات 
اخلرييَّة  واجلمعيات  سات  امُلؤسَّ لعمل  ة  العامَّ
واململكة  العموم  وجه  عى  العريب  املجتمع  يف 

العربيَّة السعوديَّة عى وجه اخلصوص.
ُمسـاعدة . 	 راسـة يف  الدِّ تسـهم هـذه  أن  ُيمكـن 

الباحثـن يف هـذا املجـال عـى إعـداد مزيد من 
راسـات حـول العمـل اخلريي، واملؤسـي  الدِّ
ووضـع  السـعوديَّة،  العربيَّـة  باململكـة 
هـذا  ختـدم  التـي  امُلختلفـة  اإلسـراتيجيات 

املنهـج.
ــات . 	 اهـ ــع االجتِّ ــة مـ راسـ ــذه الدِّ ــق هـ تتوافـ

احلديثـــة يف إدارة العمـــل التنمـــوي التـــي 
ـــا  ـــة وأمهيته ـــؤوليَّة االجتامعيَّ تؤكـــد دور املس

ــتدامة. ــة امُلسـ ــق التنميـ لتحقيـ
األمهية العملية: وتتمثل يف اآليت: ب- 

راسـة يف حتديد بعض . 1 قـد تسـهم نتائج هـذه الدِّ
سـات  امُلؤسَّ عمـل  ُتواجـه  التـي  املشـكات 
ا دقيًقـا، مـع بيـان  واجلمعيـات اخلرييَّـة حتديـدً

حلها. كيفيـة 
راسـة يف وضع . 2 ُيمكـن أن ُتسـاعد نتائج هذه الدِّ

اخلطـط والربامـج؛ ملعرفـة أفضـل امُلامرسـات 
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واجلمعيـات  سـات  امُلؤسَّ إليهـا  حتتـاج  التـي 
اخلرييَّـة عند وضعهـا اإلسـراتيجيات اخلاصة 

. هبا
يف . 3 راسـة  الدِّ هـذه  نتائـج  تسـهم  أن  يتوقـع 

يف  ـي  امُلؤسَّ للعمـل  إرشـادية  برامـج  إعـداد 
املجتمـع العـريب عى وجـه العمـوم، واملجتمع 

اخلصـوص. وجـه  عـى  السـعودي 
ومـا . 	 راسـة  الدِّ هـذه  نتائـج  تكـون  أن  يمكـن 

مـن  مهـامًّ  رافـًدا  توصيـات  مـن  بـه  خرجـت 
ـي اخلـريي يف امُلجتمـع  روافـد العمـل امُلؤسَّ

السـعودي.
راسـة أن متّد أصحاب . 	 يؤمـل من نتائـج هذه الدِّ

سـات واجلمعيات  القـرار والقائمـن عى امُلؤسَّ
اخلرييَّـة بقواعـد بيانات ومعلومات تسـاعدهم 
اإلسـراتيجيات  ووضـع  اخلطـط  رسـم  عـى 

سـاهتم. التـي تسـهم يف تطوير ُمؤسَّ
أهداف الدراسة:

الرئيـس هلـذه الدراسـة يف حماولـة      متثـل اهلـدف 
التعـرف عـى دور املؤسسـات واجلمعيـات اخلرييـة يف 
املسـؤولية املجتمعيـة باململكة العربية السـعودية، وتفرع 
عنـه األهداف الفرعيـة املتمثلـة يف حماولـة التعرف عى:

سـات واجلمعيات اخلرييَّـة يف التَّنمية . 1 دور امُلؤسَّ
االجتامعيَّة.

سـات واجلمعيات اخلرييَّـة يف التَّنمية . 2 دور امُلؤسَّ
االقتصاديَّة.

يف . 3 اخلرييَّـة  واجلمعيـات  سـات  امُلؤسَّ دور 

البيئـة. عـى  امُلحافظـة 
ــات . 	 سـ ــتخدمها امُلؤسَّ ــي تسـ ــاليب التـ األسـ

واجلمعيـــات اخلرييَّـــة  يف التواصـــل مـــع 
أصحـــاب املصلحـــة.

قـات التي حتّد مـن تطبيق حمور املسـؤوليَّة . 	 امُلعوِّ
واجلمعيـات  سـات  امُلؤسَّ داخـل  االجتامعيَّـة 

. يَّة خلري ا
تساؤالت الدراسة:

تلخص التساؤل الرئيس هلذه الدراسة يف اآليت: 
ما دور املؤسسـات واجلمعيات اخلريية يف املسؤولية 
االجتامعيـة باململكـة العربيـة السـعودية؟ وانبثقت منه 

الفرعية اآلتية: التسـاؤالت 
ـــة يف . 1 ـــات اخلرييَّ ـــات واجلمعي س ـــا دور امُلؤسَّ م

ـــة؟ ـــة االجتامعيَّ التَّنمي
ـــة يف . 2 ـــات اخلرييَّ ـــات واجلمعي س ـــا دور امُلؤسَّ م

ـــة؟ ـــة االقتصاديَّ التَّنمي
ـــة يف . 3 ـــات اخلرييَّ ـــات واجلمعي س ـــا دور امُلؤسَّ م

ـــة؟ ـــى البيئ ـــة ع امُلحافظ
ـــات . 	 س ـــتخدمها امُلؤسَّ ـــي تس ـــاليب الت ـــا األس م

واجلمعيـــات اخلرييَّـــة  يف التواصـــل مـــع 
أصحـــاب املصلحـــة؟

ـــور . 	 ـــق حم ـــن تطبي ـــّد م ـــي حت ـــات الت ق ـــا امُلعوِّ م
ســـات  ـــة داخـــل امُلؤسَّ املســـؤوليَّة االجتامعيَّ

واجلمعيـــات اخلرييَّـــة؟
راسة: مفاهيم الدِّ

راسة فيام ييل: تتمثَّل املفاهيم الرئيسة هلذه الدِّ
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املسؤوليَّة االجتامعيَّة:
 :Social Responsibility 

التعريف اللغوي للمسؤوليَّة: 
مـن  وأصلهـا  َسـَأَل،  لكلمـة  مصـدر  املسـؤوليَّة:   
ُيقـال: سـؤال، وسـأله،  )السـن، واهلمـزة، والـام(، 
ومسـألة، واألمر منه َسـْل، واسـأل، واسـأله، وُسـؤله، 
بنفسـه،  عنـه  املسـؤول  إىل  ى  يتعـدَّ وَسـَأَل  ومسـألته. 
وُتطلـق املسـؤوليَّة وُيـراد فيهـا: التـزام الشـخص بـام 
امُلؤاخـذة،  تعنـي  فهـي  وعمـًا،  قـواًل  عنـه  يصـدر 
معيـار،  إىل  حُمتكمـة  ُمسـاءلة  واملسـؤوليَّة:  بِعـة،  والتَّ
ف، وحتديـد  وُمسـاءلة عـن مهـام، أو سـلوك، أو تـرُّ
كلمـة  وُتعـرف  بعينهـا.  ملتطلبـات  موافقتـه  مـدى 
املسـؤوليَّة يف معجـم اللغـة واإلعـام بأهنـا »مايكـون 
بـه اإلنسـان مسـؤواًل وُمطالًبا عن أمـور وأفعـااًل أتاها 
)انظر: الفريوزآبـادي، 07	1هـ؛ واملحمود، 	201م؛ 

2016م(.   وشـويخ،  2010م؛  وعثـامن، 
ـــة  ـــؤوليَّة االجتامعيَّ ـــي للمس ـــف االصطالح التعري

ـــات: س ـــات وامُلؤسَّ للجمعي
االجتامعيَّـــة  املســـؤوليَّة  ُمواصفـــة  فـــت  عرَّ
(26000ISO) الصـــادرة مـــن املنظمـــة الدوليـــة 

)2010م(املســـؤوليَّة  عـــام  يف   (ISO) للمعايـــري 
عـــن  ـــامت  امُلنظَّ مســـؤوليَّة  بأهنـــا:  االجتامعيَّـــة 
قراراهتـــا ونشـــاطاهتا التـــي ُتؤثِّـــر يف امُلجتمـــع 
ـــلوك  ـــفافية والس ـــا بالش ـــال التزامه ـــن خ ـــة، م والبيئ
ــة  ــع التَّنميـ ــق مـ ــب أن يتَّسـ ــذي جيـ ــي الـ األخاقـ
ــع يف  ــا يضـ ــع، وأيًضـ ــة امُلجتمـ ــتدامة ورفاهيـ امُلسـ

اعتبـــاره توقعـــات أصحـــاب املصلحـــة، وأن يضـــع 
ـــة  ـــري العاملي ـــع املعاي ـــق م ـــن، ويتف ـــاره القوان يف اعتب
للســـلوك، وأن يكـــون ُمتكامـــًا يف املنظمـــة نفســـها 

.(ISO,26000,2010)
ف الباحـث املسـؤوليَّة   واسـتناًدا إىل مـا سـبق ُيعـرِّ
سـات  امُلؤسَّ التـزاٌم  االجتامعيَّـة تعريًفـا إجرائيًّـا بأهنـا: 
واملبـادئ  والقيـم  القانـون  بتطبيـق  واجلمعيـات 
األخاقيَّـة، وامُلامرسـات التـي من شـأهنا حتسـن حياة 
والعاملـي  املحـيل  وامُلجتمعـن  وأرسهـم،  فيهـا  ُموظَّ
وفـق الضوابـط الرشعيـة؛ لإلسـهام يف حتقيـق التَّنميـة 
امُلسـتدامة بجميـع أبعادهـا االجتامعيـة، واالقتصادية، 

والبيئيـة.
سات واجلمعيات اخلرييَّة األهلية: مفهوم امُلؤسَّ

ــات  ــات واجلمعيـ سـ ــوي للُمؤسَّ ــف اللغـ التَّعريـ
ـــة: اخلرييَّ

»مُجلـة  بأهنـا:  سـات  امُلؤسَّ روبـري  ُمعجـم  ف  ُيعـرِّ
األشـكال أو البنـى األساسـية يف التنظيـم االجتامعـي 
مجاعـة  يف  العـادات  أو  القوانـن  ره  ُتقـرِّ نحـو  عـى 

ص:	10(.  	196م،  )دوجيـه،  إنسـانية« 
ــر  ــة ُذكـ ـ ــامل اخلرييَّ ــة األعـ ــف لطبيعـ ويف وصـ
ـــى  ـــا للمعن ـــريي)Philanthropy( ُمرادًف ـــح اخل ُمصطل
ـــود  ـــز إىل اجله ـــذي يرم ـــة( ال ـــّب البرشيَّ ـــاين )ُح اليون
العـــام  الصالـــح  حتســـن  إىل  اهلادفـــة  العمليَّـــة 
وخدمتـــه، عـــرب بـــذل األغنيـــاء وميســـوري احلـــال 
ـــح  ـــخ، ومصطل ـــة... إل ـــة أو العيني ـــاعدات املادي امُلس
اخلـــريي ُمـــرادف مُلصطلـــح )Charity(، وُمصطلـــح 



322

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

ـــن،  ـــح)Charitable( )الربيث )Benevolence(،وُمصطل
	201م(، Non-profit Foundation، يف حـــن تعنـــي 

بحيـــة.  ســـات غـــري الرِّ امُلؤسَّ
ف اجلمعية  أّمـا موسـوعة اخلدمـة االجتامعيَّـة فُتعـرِّ
اإلنسـان  يفعلـه  الـذي  اجُلهـد  »ذلـك  بأهنـا:  األهليـة 
مُلجتمعـه بدافـع منـه، ودون انتظـار مقابـل لـه قاصـًدا 
العمـل  جمـال  يف  املسـؤوليات  بعـض  حتمـل  بذلـك 
الرفاهيـة  يسـتهدف حتقيـق  الـذي  ـم  امُلنظَّ االجتامعـي 
ُتتـاح  التـي  الُفـرص  أّن  أسـاس  عـى  اإلنسـانية، 
مـة ميزة  مُلشـاركة امُلواطنـن يف اجلهـود امُلجتمعيـة امُلنظَّ
يتمتـع هبـا اجلميـع، وأّن امُلشـاركة تعهـد يلتزمـون بـه« 

ص:17(.  2016م،  )الكحـاوي، 
سـات واجلمعيـات  التعريـف االصطالحـي للُمؤسَّ

اخلرييَّة:
(Charitable Trust( تعنـــي املنظمـــة اخلرييَّـــة«
ــا أو  ـ ــع ُكليًّ ــؤون امُلجتمـ ــى شـ ــة ترعـ ــا منظمـ أهنـ
رشائـــح كبـــرية مـــن ذلـــك امُلجتمـــع هبـــدف 
أّمـــا  املعيشـــة.  مســـتوى  وحتســـن  اإلحســـان، 
ـــح إىل  اإلحســـان)Charity(  فقـــد دخـــل هـــذا امُلصطل
ـــة،  ـــية القديم ـــق الفرنس ـــن طري ـــة ع ـــة اإلنجليزي اللغ
ـــد  ـــن مفي ـــذل م ـــا ُيب ـــي كّل م ـــل، ويعن ـــة األص الاتيني
ـــا  ـــن، وغالًب ـــان للُمحتاج ـــرب أو اإلحس ـــل ال ـــن قبي م
ـــاعت يف  ـــد ش ـــا، وق ـــااًل نقديًّ ـــذول م ـــون املب ـــا يك م
ـــة مُتـــارس مهمـــة مجـــع  ـــامت خرييَّ اهـــن ُمنظَّ الوقـــت الرَّ
ـــن  ـــا للُمحتاج ا، وتقدمه ـــميًّ ـــات رس ـــات واهلب ع التَّربُّ
ــاك  ــت هنـ ــل وأصبحـ ــة، بـ ــة وتقنيـ ــة علميـ بطريقـ

ـــة،  ـــددة: كاإلغاث ـــطة حم ـــة يف أنش ـــامت متخصص ُمنظَّ
ــم،  ــن، وغريهـ قـ ــن وامُلعوَّ ــؤون املكفوفـ وإدارة شـ
ـــا يف إنشـــاء  ـــامت اخلرييَّـــة دوًرا حيويًّ وتـــؤدي امُلنظَّ
ــا« )الربيثـــن،  رهـ ــة وتطوُّ ــة االجتامعيَّـ ــة اخلدمـ مهنـ

.)27 ص:  	201م:، 
ســـات األهليـــة  ف األمـــم املتحـــدة امُلؤسَّ وُتعـــرِّ
ـــامت هلـــا رؤيـــة حمـــددة هتتـــم بتقديـــم  بأهنـــا: »ُمنظَّ
خدمـــات للجامعـــات واألفـــراد، وحتســـن أوضـــاع 
ــة،  ــات اإلنامئيـ ــا التوجهـ ــي تتجاوزهـ ــات التـ الفئـ
كـــام يتحـــدد عملهـــا يف مياديـــن املشـــاريع اإلنامئيـــة 
والطـــوارئ وإعـــادة التأهيـــل، وكذلـــك هتتـــم 
ـــة  ـــوق االقتصاديَّ ـــن احلق ـــاع ع ـــع والدف ـــة امُلجتم بثقاف
ســـة  وامُلؤسَّ  .(www.un.org) فيـــه  واالجتامعيَّـــة 
ــة  ــة أو مجعيـ ــي مؤسسـ ــة(Foundation)  هـ اخلرييَّـ
خرييَّـــة غـــري ربحيـــة ُتوقـــف غالًبـــا مـــااًل لتأمـــن 
ـــان،  ـــرب واإلحس ـــري وال ـــوه اخل ـــة يف وج ـــا املبذول نفقاهت
ســـات أخـــرى« )الربيثـــن،  ســـواء لألفـــراد أو مُلؤسَّ

.)72 ص:  	201م، 
سـات واجلمعيات   أّمـا التعريـف اإلجرائـي للُمؤسَّ
اخلرييَّـة يف هـذه الدراسـة فـكاآليت: كل مجاعـة مدنيـة 
منظمـة تنظيـاًم مسـتمًرا، وباقًيـا ملـدة زمنيـة معينـة أو 
ا  ن مـن جمموعـة مـن األشـخاص أيًّ غـري معينـة، تتكـوَّ
كان عددهـم؛ هبـدف ختصيـص جـزء كبـري أو صغـري 
مـن املـال خلدمـة امُلجتمـع وتنميتـه، فـرة طويلـة مـن 
الزمـن، ُمعيَّنـة أو غري ُمعيَّنـة، دون أن هيدفـوا إىل حتقيق 
أي أربـاح أو مكاسـب مادية« )الكحـاوي، 2016م، 
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ص:13(.
اإلطار النَّظري والدراسات السابقة:

ة للمســـؤوليَّة  النَّظريـــات االجتامعيَّـــة امُلفـــرِّ
االجتامعيَّـــة

نظريَّة الدور:
ظهـرت هـذه النظريَّـة يف مطلـع القـرن العرشيـن، 
وهي مـن النَّظريـات احلديثـة يف علم االجتـامع. وترى 
عـى  تعتمـد  االجتامعيَّـة  وعاقاتـه  الفـرد  سـلوك  أّن 
الـدور أو األدوار االجتامعيَّـة التي يشـغلها يف امُلجتمع، 
كذلـك تعتمـد منزلـة الفـرد االجتامعيَّـة ومكانتـه عـى 
أدوراه االجتامعيَّـة، وأّن الـدور االجتامعـي ينطوي عى 

اجتامعيَّة. وحقـوق  واجبـات 
د الـدور الـذي يشـغله الفـرد واجباتـه،  حيـث حُيـدِّ
دهـا الواجبـات واملهام التـي ُينجزها  أّمـا حقوقـه فُتحدِّ
يف إطـار امُلجتمـع، مـع الوضـع يف احلسـبان أّن الفـرد 
ا، بـل يشـغل عـدًدا من  ـا واحـدً ال يشـغل دوًرا اجتامعيًّ
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. 
سـة  والـدور ُيَعدُّ الوحدة البنائيَّة للمؤسسـة، وامُلؤسَّ
كـام  االجتامعـي،  للركيـب  البنائيـة  الوحـدة  هـي 
وامُلجتمـع  الفـرد  بـن  الوصـل  حلقـة  هـو  الـدور  أن 

 .)1	9 ص:  	200م،  )احلسـن، 
»وترتبـط باملكانـة أيًضـا جمموعـة من املسـؤوليات 
املتوقعـة التـي يقـوم هبـا شـاغل املكانـة، والتـي ُيطلـق 

عليهـا اسـم األدوار االجتامعيَّـة، فالـدور االجتامعـي 
هبـذا املعنـى هو السـلوك الذي يقـوم به شـاغل املكانة، 
ـا، وبالتَّـايل ُيمكن  وهـو سـلوك ُمتعـارف عليـه اجتامعيًّ
ـؤ بـه بدرجـة كبـرية مـن الدقـة« )مخش،  عـه، والتنبُّ توقُّ

.)139 ص:  1999م، 
ف الدور بأنه: »السـلوك املتوقـع من الفرد  وقـد ُعـرِّ
يف اجلامعـة واجلانـب الديناميكـي ملركـز الفـرد، فبينـام 
ُيشـري املركـز إىل مكانـة الفـرد يف اجلامعـة، فـإن الـدور 

ُيشـري إىل أنمـوذج السـلوك الـذي يتطلبـه املركز«.
ــة  ــد نوعيـ ـ ــدور )Role Cultur( ُتؤكِّ ــة الـ وثقافـ
مـــن  أكثـــر  الوظيفيـــة  واألدوار  صـــات  التَّخصُّ
ــد  ــة للقواعـ ــي أمهيـ ــام ُتعطـ ــر، كـ ــل آخـ أي عامـ
ـــي،  ـــن الوظيف ـــة األم ـــذه الثقاف ـــر ه ـــة، وُتوفِّ واألنظم
وتســـاعد عـــى االســـتمرارية فيـــه، والثبـــات يف 
ــة  ــامت البريوقراطيـ ـ ــة للُمنظَّ ــون ُمائمـ األداء، وتكـ
ــق  ــى حتقيـ ــز عـ ـ ــي ُتركِّ ــة التـ ــات العامـ سـ وامُلؤسَّ
ـــي، 2016م،ص: 29(.  ـــة )النجيب ـــؤوليَّة الوظيفي املس
أبنيـة اجتامعيَّـة تشـغل  سـات اخلرييَّـة  امُلؤسَّ وتعـّد 
عـدًدا مـن األدوار يف آٍن واحـٍد، سـواء أدورهـا كان يف 
ي  تقديـم اخلدمـات للُمجتمـع، أم مـع العاملـن وُمتلقِّ
ـامت االجتامعيَّـة واحلكوميـة األخـرى  اخلدمـة، وامُلنظَّ
يف  والتَّأثـري عموًمـا  اإلداريـة،  املسـتويات  مجيـع  عـى 

امُلجتمـع.
 وُيمكـن توظيـف نظريَّـة الـدور نطـاق املسـؤوليَّة 
يف  ُوجـدت  مـا  إذا  فاعـل:  نحـو  عـى  االجتامعيَّـة 
ـة تنظيميـة عامـة من شـأهنا  عيـة مظلَّ سـات التَّطوُّ امُلؤسَّ
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ي عملهـا أداء يكفـل  لُتـؤدِّ سـات؛  تنظيـم تلـك امُلؤسَّ
للُمجتمـع حتقيـق الرفاهيـة. إذن كلـام كانت املسـؤوليَّة 
سـات  امُلؤسَّ تلـك  عاتـق  عـى  امللقـاة  االجتامعيَّـة 
كان  عمليَّـة،  اجتامعيَّـة  معايـري  عـى  قائمـًة  عيـة  التَّطوُّ
عـي قائـاًم عى  نفعهـا أفضـل، أّمـا إذا كان العمـل التَّطوُّ
العشـوائية واحلـدس؛ فـإن نفعـه سـيكون ضعيًفا، ويف 

2016م(.  )بـدري،  حمـدود  حيـز 
 نظريَّة النََّسق االجتامعي: 

أصبـح مفهوم النََّسـق مـن املفاهيـم ذات االنتشـار 
الواسـع يف احلقبـة األخرية يف جمـال العلـوم االجتامعيَّة 
أمريـكا  ويف  عموًمـا  العـامل  مسـتوى  واإلنسـانيةعى 
جمـاالت  مـن  لكثـري  ـا  رضوريًّ وأصبـح  خصوًصـا. 
احليـاة امُلعـارصة. وتنتمي نظريَّـة النََّسـق االجتامعي إىل 
النظريَّـة البنائية الوظيفيـة التي تـرى أن امُلجتمع بمنزلة 
نسـق مـن األجـزاء امُلرابطـة التـي ال ُيمكـن فهـم أي 
جـزء بمعـزل عـن الـُكل، وُتؤكـد ثاثة عنارص رئيسـة 

: هي
االرتبـــاط العـــام واالعتـــامد امُلتبـــادل بـــن  أ- 

نـــة للنََّســـق. األجـــزاء امُلكوِّ
ـــة  ـــوازن مقارن ـــور والت ـــة لألم ـــة الطبيعي احلال ب- 

ـــي. ـــن احل ـــة للكائ ـــة والصحي ـــن الطبيعي باحلالت
ـــا,  ـــام فيه ـــة النظ ـــو صيان ـــاق نح ـــاه األنس اجت ج- 
ف بارســـونز  وحتقيـــق التـــوازن واالســـتقرار، وعـــرَّ
ــن  ــدد مـ ــه: »عـ ــي بأنـ ــق االجتامعـ Parsons النََّسـ

ـــون  ـــن يتفاعل ـــن الذي ـــن وامُلتبادل ـــخاص الفاعل األش
ـــي  ـــن فيزيق ـــف ذي جانب ـــا يف موق ـــم بعًض ـــع بعضه م

ـــن  ـــن املدفوع ـــن الفاعل ـــل، وتضم ـــى األق ـــي ع وبيئ
ــازي،  ــباع أو الرضاء)حجـ ــامل اإلشـ ــة إىل كـ بالنزعـ

1980م(. 
وذهب بارسـونز إىل وجود أربعـة متطلبات وظيفية 
أساسـية يتعن عى النََّسـق مواجهتها، وهـي: التكيف، 

وحتقيق اهلدف، والتكامـل، والُكمون.
فمتطلب التكيـف يعتمد عى مدى استطاعةالنََّسـق 
اسـتثامر اإلمكانات واملـوارد البرشيَّة واملاديـة املوجودة 
أمـا متطلـب حتقيـق اهلـدف  لصالـح حتقيـق أهدافـه. 
اسـتخدام  مـن  النََّسـق  اسـتفادة  مـدى  عـى  فيعتمـد 
اإلمكانـات واملـوارد البرشيَّـة واملادية داخلـه إىل أقىص 
سـات أو أبنية  حـّد ممكن، ويرى بارسـونز أّن هناك ُمؤسَّ
معينـة حُتافـظ عى التـوازن عرب إشـباع املطالـب، وحل 
املشـكات املتكررة، مثل مـا يفعله الكائـن البيولوجي 

يف بيئتـه الطبيعيـة )حجـازي، 1980م(. 
وترتبـط هـذه النظريَّـة بدراسـة احلالـة عـرب وصف 
إن  اجتامعـي، حيـث  نسـق  بأهنـا  اخلرييَّـة  سـات  امُلؤسَّ
ـة يف امُلجتمع،  هـذا النََّسـق ُيؤثِّـر ويتأثَّر باألنسـاق العامَّ
يف  االجتامعيَّـة  املسـؤوليَّة  إدمـاج  وصـف  ويمكـن 

كاآليت: اخلرييَّـة  واجلمعيـات  سـات  امُلؤسَّ
ُمدخـالت: وهـي احتياجـات أصحـاب املصلحة: 
كالعاملـن، واملسـتهلكن، وامُلجتمـع، والبيئـة، وخترج 
أعـامل  االجتامعيَّـة  املسـؤوليَّة  بمعايـري  االلتـزام  مـن 
أصحـاب  ورغبـات  تطلعـات  مـع  تتَّفـق  وُمبـادرات 

املصلحـة.
العمليـات التحويليـة: وهـي املنهـج الـذي تدمـج 
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سـات  بـه املسـؤوليَّة االجتامعيَّـة يف صلـب أعامل امُلؤسَّ
اخلرييَّـة وتعاماهتـا مـع أصحـاب املصلحـة عـى نحو 

إسـراتيجي. 
امُلخرجـات: وهـي التـي يفـرض أن يسـتفيد منهـا 
االجتامعيَّـة  املسـؤوليَّة  تطبيـق  جـراء  مـن  امُلجتمـع 
سـات، ومن ثـم تطوير العنر البـرشي العامل  للُمؤسَّ
فيهـا وحتقيـق العدالـة، مـع االتفـاق العام عـى املعايري 
عـى  امُلحافظـة  كذلـك  امُلجتمـع،  خدمـة  يف  املقبولـة 
املُقـدرات العامـة للُمجتمـع يف البيئة الطبيعيـة ومراعاة 
االسـتهاك العـام، وتعظيـم األعـامل اخلرييَّة بـام حيقق 
االسـتثامر األمثل يف جماالهتـا، وزيادة أثـره يف امُلجتمع. 

باُدل االجتامعي: نظريَّة التَّ
بـاُدل االجتامعـي مـن اجلـذور   انطلقـت فكـرة التَّ
االقتصاديَّـة والسـلوكية التي سـادت عـام )1920م(، 
عـى  )1960م(  عـام  كان  احلقيقـي  بروزهـا  لكـن 
وكيـيل9	19م،  )بيـوت  مثـل:  العلـامء،  بعـض  يـد 
 ،George C. Homans  1961وجورجهومانـس
ـزت عـى التقويم  وبيربـاو Peter Blau 1964(، وركَّ
االجتامعيَّـة  والعاقـات  الذاتيـة  للمصلحـة  العقـاين 
تلـك  هـي  األنظمـة  خـري  أّن  وتفـرض  واإلنسـانية، 
التـي تـأيت بأعظـم قدر مـن الفائـدة والرفاهيـة واحلرية 
ألكـرب عـدد مـن النـاس، وقـد أخـذ علـامء االجتـامع 
مبـدأ املنفعـة، وضمـوا إليـه مضامـن تناسـب حُمتـوى 
راسـات االجتامعيَّـة، وذكـروا أنـه نـادًرا مـا حُيـاول  الدِّ
الفـرد حتقيـق االنتفـاع املـادي بدرجـة قصوى، كـام أنه 
بـاُدل االجتامعي  ، والتَّ ا دائـامً ف ترًفـا عقانيًّ ال يتـرَّ

بـاُدل  التَّ عمليَّـة  يف  تؤثـر  خارجيـة  ملؤثـرات  خيضـع 
نفسـها، وال يسـتلزم ذلك وجـود معلومـات كافية عن 
بـاُدل يشـمل النشـاطن  البدائـل التفاعليـة، كـام أّن التَّ
امللمـوس وغـري امللمـوس، وخاصـة نشـاط املكافـآت 
والتكاليـف؛ فإنـه يعمـل عـى تبـادل املنافع، ويسـتمر 

 .)Milan, 2005( ذلـك بنـاًء عـى املنفعـة
وتؤكـد تلـك النظريـة أّن األفراد ينظمـون تفاعلهم 
الذاتيـة  للمصلحـة  حتليـل  عـى  بنـاًء  غريهـم  مـع 
مـن  النـوع  هـذا  عـى  املرتبـة  والفوائـد  والتكاليـف 

باملثـل.  امُلعاملـة  عـى  واحلصـول  التفاعـل، 
التفاعـل  يف  يشـركون  األفـراد  أّن  بـاو  ويؤكـد   
إىل  التفاعـل  هـذا  يـؤدي  أن  أمـل  عـى  االجتامعـي 
والقبـول،  كاالحـرام،  اجتامعيَّـة:  مكافـآت  حتصيـل 
بنـاء  عليـه  يرتـب  إسـهامهم  أّن  املتفاعلـون  ويتوقـع 
ـمعة داخـل الطائفـة  ُسـمعة جيـدة، وحتسـن هـذه السُّ
االجتامعيَّـة تعـدّ من الفوائـد، وتشـجيعها بمنزلة عامل 

.(Liang,at.al, 2008) مهـم  حتفيـزي 
عليهـا  املتفـق  واملعايـري  القيـم  أّن  بـاو  ويـرى 
تعمـل وسـيًطا للحيـاة االجتامعيَّـة وصـات للتعامـل 
بـاُدل االجتامعـي غـري  االجتامعـي؛ أي: أهنـا جتعـل التَّ
التكامـل  عمليـات  حتكـم  أهنـا  كـام  مُمكًنـا،  املبـارش 
والتبايـن داخـل األبنيـة االجتامعيَّـة الكـربى، إضافـة 
إىل إنشـاء النظـم االجتامعيَّـة، وإعـادة تنظيمهـا )أمحد، 

.)161 ص:  2000م، 
بـاُدل  التَّ ـل العامِلـان ثيبـو وكيـيل مبـادئ   وقـد حلَّ
بـاُدل  التَّ مفاهيـم  اسـتطاعة  إىل  وأشـارا  االجتامعـي، 
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االجتامعـي تفسـري مجيـع أنـامط العاقـات االجتامعيَّـة 
واجلامعـات؛  األفـراد  عنـد  االجتامعـي  والسـلوك 
نسـب  عـى  تعتمـد  االجتامعيـة  األفـراد  فعاقـات 
التكاليـف واألربـاح التـي تنطـوي عليهـا، إذ إن لـكل 
بـن  والعاقـة  وأرباًحـا،  تكاليـف  اجتامعيَّـة  عاقـة 
اجلامعـات ُيمكـن أن تقـوى وتسـتمر إذا تسـاوت كفـة 
التكاليـف مـع كفـة األربـاح، أّمـا إذا اختـلَّ التـوازن 
ـا )القحطـاين،  فالعاقـة تضعـف، ثـم تـزول زوااًل ُكليًّ

.)86-8	 ص:  2012م، 
ابقة التي تناولت املوضوع: راسات السَّ  الدِّ

املسـؤوليَّة  موضـوع  تناولـت  التـي  الدراسـات 
. عيَّـة جتام ال ا

)2016م(،  بالريـاض،  التجاريـة  الغرفـة  دراسـة 
املسـؤوليَّة  تعزيـز  يف  اخلـاص  القطـاع  »دور  بعنـوان: 
ف عـى دور  االجتامعيَّةامُلسـتدامة«، وهدفـت إىل التَّعـرُّ
امُلسـتدامة،  االجتامعيَّـة  املسـؤوليَّة  تعزيـز  يف  القطـاع 
املرتكـز  التَّحليـيل  الوصفـي  املنهـج  عـى  واعتمـدت 
عـى الوثائـق، وتوصلـت إىل نتائـج مـن أمههـا مـا ييل: 
ُيواجـــه القطـــاع اخلـــاص جمموعـــة مـن العقبات 
املسـؤوليَّة االجتامعيَّـة، ومـن  هـه نحـو  بتوجُّ املحيطـة 
االجتامعيَّـة  املسـؤوليَّة  مفهـوم  اختـاط  أبرزهـا 
ـة الوعي بمـردودات املسـؤوليَّة  بمفاهيـم أخـرى، وقلَّ
عـى املنشـــآت، وعـدم وجـود البنيـة التحتيـة عنارص 
مرتبطـة بـأداء املسـؤوليَّة االجتامعيَّـة، وضآلـة املبالـغ 
املخصصـة يف ميزانيـات الـرشكات العاملـة يف القطـاع 
ـة  اخلـاص املهتمـه بربامـج املسـؤوليَّة االجتامعيَّـة، وقلَّ

لة الختيار برامـــج املسـؤولية االجتامعية  الكوادر امُلؤهِّ
معاييـــر  وتنفيذهـا، وعـــدم وضـع  هلـا  والتخطيـط 
لتقويـــم أداء املسـؤوليَّة االجتامعيَّـة، وقلـة احلوافـــز 
املقدمة لتشـــجيع املنشـــآت، وضعف التنســـيق بن 
اجلهـات املنفـذة لتلـك الربامـج، وغيـاب دور اإلعام 
يف نـرش ثقافـة املسـؤوليَّة االجتامعيَّـة وتفعيلهـا، وجود 
ضعـف يف مسـتوى ُمشـاركة القطـاع اخلـاص باململكة 
العربيَّـة السـعوديَّة فـــي برامـــج التَّنميـة امُلجتمعيـة، 
ـــر  فهنـــاك عـى اجلانـب اآلخـر مامـح إجيابيـة ُتبشِّ
بدور واعـــد لربامــج املسؤوليَّة االجتامعيَّة، وُتوجــد 
أولويــات ينبغــي الركيــز 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 
لألطفـال،  األسـايس  التعليـــم  ودعـــم  ودعمهـا، 
ومـؤازرة  للُمجتمـع،  التحتيـــة  البنيـــة  وتطويـــر 
قـــات، وتبني محات  حقـــوق اإلنسان، وتأهيل امُلطلَّ
وقـد  الطبيـة.  البحـوث  ودعـم  التدخـن،  ُمكافحـة 
حـددت هـذه األولويات الدراسـة ميدانيـة أعّدت عن 
املسـؤوليَّة االجتامعيَّـة يف الرشكات من واقـع جتربة أداء 
املسـؤوليَّة االجتامعيَّـة يف اململكـة العربيَّـة السـعوديَّة. 
»املسـؤوليَّة  بعنـوان:  حيـزوم)2016م(،  دراسـة 
اإلسـامي«.  الوقـف  نظـام  خـال  مـن  االجتامعيَّـة 
للعمـل  الوظيفـي  الـدور  عـى  التعـرف  إىل  وهدفـت 
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االجتامعـي عموًمـا، ويف جمـال متويـل مرافـق اخلدمـة 
اخلاصـة: كالتعليـم، والصحة، وتثبيت دعائـم التكامل 
االجتامعـي، وحماربـة الفقـر، ودراسـة حراسـة الثغور، 

وحفـظ بيضـة الدولـة.
 وتوصلـت إىل نتائج منها: أّن املسـؤوليَّة االجتامعية 
آيـات  متأصلـة يف اإلسـام حيـث ذكـرت يف سـياق 
قرآنيـة وأحاديـث نبويـة رشيفـة وقواعـد فقهيـة ونظم 
ُمتلفة، وليسـت جديدة كـام تدعي األنظمـة الوضعية. 
واملسـؤوليَّة االجتامعيـة رضورة رشعيـة وواجـب عى 
املسـلمن أداؤهـا طاعـة هلل تعاىل ورسـوله الكريم صى 
باختصـار  االجتامعيـة  واملسـؤوليَّة  وسـلم،  عليـه  اهلل 
تعنـي: أن نعـود إىل قيمنـا وديننـا وأخاقنـا؛ لنسـهم 
مجيًعـا يف تنميـة جُمتمعاتنـا، ومـن ذلـك تبنِّـي الوقـف 
كإحـدى أدوات املسـؤوليَّة االجتامعيـة لـدى األفـراد 
سـات؛ إذ ُيمكن أن يسـهم الوقـف يف تطوير كل  وامُلؤسَّ

املجـاالت املتعلقـة باملسـؤوليَّة االجتامعيـة. 
قـات  »ُمعوِّ بعنـوان:  )2014م(  العبـدان،  دراسـة 
أداء املسـؤوليَّة االجتامعيَّـة للقطـاع اخلـاص يف امُلجتمع 
ف عـى مـدى التـزام  السـعودي«، وهدفـت إىل التَّعـرُّ
بعـض رشكات القطـاع اخلـاص ممثلـة يف رشكة سـابك 
وبنـك الريـاض ومـرف الراجحـي بتطبيـق مفهـوم 
املسـؤوليَّة االجتامعيَّة، ودرجة اهتاممهـا بتحقيق التَّنمية 
راسـة منهج  االجتامعيَّة واالقتصاديَّة. واسـتخدمت الدِّ
ة نتائج مـن أمهها:  احلـر الشـامل، وتوصلـت إىل عـدَّ
كان مـن أهـم أنـامط وأشـكال مُمارسـة املسـؤوليَّة 
االجتامعيَّـة جتـاه امُلجتمـع اإلسـهام يف معاجلة ُمشـكلة 

مـع  طيبـة  عاقـات  إقامـة  عـى  والعمـل  البطالـة، 
ُعمائهـا، وتلبيـة وحتديـد احتياجاهتـم مـن اخلدمـات 
التـي تقدمهـا، أّمـا يف جمـال البيئـة فتبـن أّن الـرشكات 
هتتـم بتنظيـم خطـة طـوارئ يف حـال حـدوث كوارث 
بيئيـة، وتسـهم مـع اجلهـات ذات العاقـة يف امُلحافظة 
قات التـي ُتواجهها تلك  عـى نظافة البيئـة، وأكثـر امُلعوِّ
الـرشكات، وحتـدُّ مـن مُمارسـة املسـؤوليَّة االجتامعيَّـة 
راسـات املتخصصـة يف هـذا املوضوع؛  هـي: ُنـدرة الدِّ
يف  الرشكـة  إسـهامات  تطويـر  يف  منهـا  لاسـتفادة 
التَّنميـة االجتامعيَّـة، وعـدم اقتنـاع رجال األعـامل بأن 

املسـؤوليَّة داخلـه ضمـن واجباهتـم األساسـية.
إىل  وهدفـت  )2012م(،  طربيـا  العـريب،  دراسـة 
بُمامرسـة  اإلسـامية  املصـارف  اهتـامم  مـدى  معرفـة 
جتـاه  امُلختلفـة  بمجاالهتـا  االجتامعيَّـة  املسـؤوليَّة 
راسـة املنهج  األطـراف ذات املصلحـة. وتنتهج هذه الدِّ
الوصفـي التَّحليـيل اعتـامًدا عـى املصـادر املوثقـة مـن 
راسـات الصـادرة التـي تناولـت جوانب  التقاريـر والدِّ
ُمعاجلـة إشـكالية  راسـة نفسـه عـرب  الدِّ مـن موضـوع 
تائـج اآلتية: ُتعد  البحـث، وانتهـى األمر إىل اخلروج بالنَّ
املسـؤوليَّة االجتامعيَّـة عنـًرا أصيـاً يف ثقافـة البنوك 
اإلسـامية، وتسـتمد رشعيتهـا مـن القوانـن والنظـم 
اإلسـامية، وليـس عنـًرا مسـتورًدا مـن الغـرب، ال 
يعد قيـام املصارف اإلسـامية بمسـؤوليتها االجتامعيَّة 
ـل تبعتها وُمراعـاة متطلباهتـا مندوًبـا يف حقها،  مـع حتمُّ
ولكنـه ُيعـد واجًبـا تعُبديًّـا أخاقيًّـا جتـاه امُلجتمعـات 
الواجـب  درجـة  إىل  يرتقـي  وقـد  فيهـا،  املوجـودة 
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ـدي األخاقـي امُللـزم، ويقتـي التـزام املـرف  التَّعبُّ
اإلسـامي باستشـعار املسـؤوليَّة االجتامعيَّـة وتطبيقها 
رضورة اإليـامن بقضيـة املسـؤوليَّة االجتامعيَّـة رئيًسـا 
يه اجلميع  ومرؤوسـن، وأن هـذا األمر يبقى واجًبـا يؤدِّ
املسـؤوليَّة  ومتـسُّ  عليـه،  تفضـًا  وليـس  للُمجتمـع، 
االجتامعيَّـة للمصـارف اإلسـامية مجيع مراحـل احلياة 
االجتامعيَّـة، وهو ما يضمـن تنمية اقتصاديَّـة للُمجتمع 
متوازنـة وُمسـتدامة، وكان مـن بـن العوامـل املهمة يف 
ا ببيئته  نجـاح املرف أن يكـون مرتبًطا ارتباًطـا عضويًّ
االجتامعيَّـة، واملـرف اإلسـامي أحـرى بذلـك مـن 
البنـوك التقليديـة؛ فقد دلَّـت األبحـاث العلمية عى أن 
أكثـر البنـوك إرهاًفـا يف حساسـيَّتها لبيئتهـا االجتامعيَّـة 
قـد اسـتطاعت فعـًا أن تكـون أكثـر ربحية عـى املدى 
الطويـل، عـى الرغم مـن وجـود مؤرشات جيـدة عى 
سـات املاليـة باملسـؤوليَّة االجتامعيَّـة، فإن  اهتـامم امُلؤسَّ
املقاديـر التـي تسـهم فيهـا املصـارف اإلسـامية جتـاه 
اخلدمـات اإلنسـانية واالجتامعيَّة ضئيلة، وال تتناسـب 
مـع آمـال وطموحـات امُلجتمعـات التـي تنشـط فيها، 
ويـؤدي البنـك اإلسـامي للتنميـة دوًرا رائـًدا يف جمال 
املسـؤوليَّة االجتامعيَّـة؛ إذ اسـتطاع أن يقـدم يـد العون 
للُمجتمعـات اإلسـامية يف مياديـن شـتَّى: كالتعليـم 

والصحـة،  وغريهـا.
»املسـؤوليَّة  بعنـوان:  )2011م(،  وهيبـة  دراسـة 
االقتصـاد  منظـور  مـن  للـرشكات  االجتامعيَّـة 
مـن  املعنيـن  أنظـار  لفـت  إىل  اإلسـامي«، وهدفـت 
التأصيـل  رضورة  إىل  واقتصادييهـا  األمـة  فقهـاء 

واسـتنباط  االجتامعيَّـة،  املسـؤوليَّة  ملفهـوم  الرشعـي 
يف  والـواردة  هبـا،  قـة  امُلتعلِّ الرشعيـة  األحـكام  كل 
النصـوص الرشعيـة، والتأكيد أّن اإلسـام كان أسـبق 
إىل االهتـامم هبذا املجـال من أي نظريَّـة وضعية؛ إذ كان 
الـوازع الدينـي للمسـلم هـو الدافـع احلقيقـي لـه نحو 
تبنـي برامـج املسـؤوليَّة االجتامعيَّـة. واملنهـج العلمـي 
الوصفـي  املنهـج  هـو  الدراسـة  هـذه  يف  امُلسـتخدم 
تائـج اآلتيـة:  التَّحليـيل، وقـد توصلـت الدراسـة إىل النَّ
أداء املسـؤوليَّة االجتامعيَّـة يف اإلسـام واجـب دينـي، 
وفضيلـة إسـامية سـبق اإلسـام إليها قبـل أن تتطرق 
ُظـم امُلعارصة. ومـن هذا املنطلـق أداء  هلـا األفـكار والنُّ
عـزَّ   - اهلل  ألمـر  اسـتجابًة  املسـؤوليَّة  هلـذه  املسـلمن 
- وأمر رسـوله – صى اهلل عليه وسـلم - قبل أن  وجـلَّ
يكـون تقليـًدا أو تنفيـًذا التفـاق عاملـي أو دعـوات من 
لة  ُنُظم ُمسـتوردة. فمبادئ املسـؤوليَّة االجتامعيَّـة ُمتأصِّ
وأحاديـث  قرآنيـة  آيـات  يف  لورودهـا  اإلسـام؛  يف 
رشيفـة وقواعـد فقهية، وليسـت ُمسـتحدثة كـام تدعي 
اإلسـامي  الترشيـع  حـثَّ  وقـد  الوضعيـة،  األنظمـة 
ـم كيفيـة أدائهـا  عـى أداء املسـؤوليَّة االجتامعيَّـة، ونظَّ
ـة. مثـل: فقـه الـزكاة، وفقه  باتبـاع أسـاليب حُمـددة بدقَّ
إىل  واإلحسـان  ل،  للُعـامَّ الواجبـة  واحلقـوق  الوقـف، 
أن  كـام  وغريهـا،  والصدقـات،  وامُلورديـن،  الُعمـاء 
مسـلم  كل  عـى  واجـب  االجتامعيَّـة  املسـؤوليَّة  أداء 
ومسـلمة لصلـة ذلـك بصحـة العقيـدة، وليـس اهلدف 
مـن ورائها التكسـب املـادي، وإنام رضا اهلل هـي الغاية 
االجتامعيَّـة يف  املسـؤوليَّة  ى  وتتعـدَّ واألخـرية،  األوىل 
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عـي أو اهلبـات املاليـة  اإلسـام العملـن اخلـريي والتَّطوُّ
إىل بنـاء املسـاجد واملراكـز التعليميـة والصحيـة وكفالـة 
عـى  واحلفـاظ  امُلسـنِّن،  ورعايـة  واألرامـل،  األيتـام 
حقـوق اأُلجراء، وكـذا محاية املـوارد الطبيعيـة، واحلفاظ 
عـى البيئـة مـن ُمتلـف أشـكال الفسـاد، وامُلشـاركة يف 
املسـؤوليَّة  وتتميَّـز  واالقتصاديَّـة.  االجتامعيَّـة  التَّنميـة 
ز  االجتامعيَّـة يف اإلسـام بنظرهتا الشـمولية، فهـي ال ُتركِّ
عـى النواحـي املاديـة فقـط كام هـو حـال األنظمـة املادية 
الوضعيـة، وإنام تشـمل سـائر املناحـي األدبيـة والروحية 
مـن: ُحـبٍّ وتعاُطف، وأمـر باملعروف، وهني عـن املنكر.
ـــؤوليَّة  ـــوان: »املس ـــعدي، )2010م( بعن ـــة الس دراس
االجتامعيَّـــة لـــرشكات القطـــاع اخلـــاص ودورهـــا 
عـــامن:  بســـلطة  األهليـــة  اجلمعيَّـــات  دعـــم  يف 
ــت  ــقط«، هدفـ ــة مسـ ــى حمافظـ ــة عـ ــة ميدانيـ دراسـ
ف عـــى واقـــع املســـؤوليَّة االجتامعيَّـــة  إىل التَّعـــرُّ
عـــى  والوقـــوف  عـــامن،  ســـلطنة  يف  للـــرشكات 
قـــات التـــي تعوقهـــا مـــن الوفـــاء  الصعوبـــات وامُلعوِّ
بالتزاماهتـــا االجتامعيَّـــة وســـبل تطويرهـــا، إضافـــة إىل 
ـــج  ـــف برام ـــأهنا توظي ـــن ش ـــي م ـــات الت ـــم امُلقرح تقدي
ـــة  ـــات األهلي ـــاعدة اجلمعيَّ ـــة يف ُمس ـــؤوليَّة االجتامعيَّ املس
عـــى إيصـــال خدماهتـــا االجتامعيَّـــة إىل الرشائـــح 
ــالتها،  ــى أداء رسـ ــا عـ ــز ُقدراهتـ ــتهدفة، وتعزيـ امُلسـ
وأخـــرًيا رفـــع مســـتوى وعـــي امُلجتمـــع باملســـؤوليَّة 
ـــد  ـــع. وق ـــة وامُلجتم ـــا للرشك ـــان أمهيته ـــة وبي االجتامعيَّ
راســـة عـــى املنهـــج الوصفـــي باتبـــاع  اعتمـــدت الدِّ
تائـــج  طريقـــة األنمـــوذج النَّظـــري. وتوصلـــت إىل النَّ

اآلتيـــة: مُتـــارس الـــرشكات املبحوثـــة املســـؤوليَّة 
ـــع  ـــدى امُلجتم ـــا ل ـــن صورهت ـــا؛ لتحس ـــة أساًس االجتامعيَّ
ـــة  ـــدة طويل ـــون جي ـــث تك ـــمعتها بحي ـــى ُس ـــاظ ع واحلف
ـــتها  ـــد مُمارس ـــة عن ـــرشكات املبحوث ـــويل ال ـــد، وال ُت األم
ـــة  ـــة أمهي ـــة الطبيعي ـــون البيئ ـــة ص ـــؤوليَّة االجتامعيَّ للمس
ـــد  ـــن تزاي ـــرًيا م ـــا كب ًف ـــرشكات ختوُّ ـــدت ال ـــرية، وأب كب
ـــؤوليَّة  ـــج املس ـــن برام ـــة م ـــات امُلنتفع س ـــب امُلؤسَّ مطال
ـــًا يف  ـــاك ضعف ـــن أن هن ـــد تب ـــرشكات، وق ـــة لل االجتامعيَّ
ـــؤوليَّة  ـــال املس ـــرشكات يف جم ـــدى ال ـــة ل ـــم واملتابع التنظي
ـــوق  ـــي تع ـــات الت ـــم الصعوب ـــن أه ـــة، وكان م االجتامعيَّ
انتشـــار املســـؤوليَّة االجتامعيَّـــة ضعـــف دور وســـائل 
ــرش  ــرشكات، ونـ ــا للـ ــف بأمهيتهـ ــام يف التعريـ اإلعـ

ثقافتهـــا يف امُلجتمـــع.
سـات واجلمعيـات  الدراسـات التـي تناولـت امُلؤسَّ

: يَّة خلري ا
اخلرييَّـة)2016م(  خالـد  امللـك  مؤسسـة  دراسـة 
سـات اخلرييَّة املانحـة يف اململكة العربيَّة  بعنـوان: »امُلؤسَّ
2016م«،  عـام  يف  وإحصـاءات  حقائـق  السـعوديَّة 
عـم اخلـريي لـدى  هـات الدَّ وهدفـت إىل معرفـة توجُّ
املنهـج  عـى  راسـة  الدِّ اعتمـدت  وقـد  سـات،  امُلؤسَّ
قطـاع  أمههـا:  مـن  نتائـج  إىل  وتوصلـت  املسـحي، 
عـم من  التعليـم مـن أكثـر القطاعـات التـي تتلقـى الدَّ
سـات اخلرييَّـة املانحة باململكة العربيَّة السـعوديَّة،  امُلؤسَّ
)الوقـف(  عـى  تعتمـد  املانحـة  اخلرييَّـة  سـات  وامُلؤسَّ
سـات  واملؤسَّ دخلهـا،   مصـادر  مـن  مصـدًرا  بكونـه 
السـعوديَّة تعـرض  العربيَّـة  باململكـة  املانحـة  اخلرييَّـة 
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املنـح والربامـج التـي تنفذهـا رسـمًيا للتقويـم واملتابعة، 
اللوائـح  املانحـة إىل  سـات اخلرييَّـة  امُلؤسَّ وقـد أشـارت 
والقوانـن عـى أهنـا مـن أبـرز العقبـات التـي ُتواجهها، 
كـام أن القطـاع اخلـريي يسـهم إسـهاًما كبـرًيا يف تنميـة 
اخلرييَّـة  سـات  امُلؤسَّ آلراء  وفًقـا  السـعودي  امُلجتمـع 

السـعوديَّة. العربيَّـة  باململكـة  املانحـة 
بعنـوان:  )2014م(،  إنجـاز،  أول  مؤسسـة  دراسـة 
»التوجهـات اجلديـدة للعمـل اخلـريي باململكـة العربيـة 
بدعـم  الدمـام:  33	1-37	1هــ  لعـام  السـعودية 
مؤسسـة فرحـان املبـارك اخلـريي« وهدفـت إىل معرفـة 
هـات اجلديـدة للعمـل اخلـريي باململكـة العربيَّـة  التوجُّ
السـعوديَّة، واسـتخدمت أسـلوب دلفي بدعـوة )173( 
فيهـا  وشـارك  العمـل،  ورش  يف  للُمشـاركة  شـخصًا 
)97( شـخًصا، باإلضافـة إىل عمـل مقابـات شـخصية 
وجمموعـات تركيـز. وكان مـن أهـم نتائجهـا: أّن العمل 
املقبلـة،  الفـرة  يف  كثـرية  بمتغـريات  يتأثَّـر  اخلـريي 
ر التقنـي، وزيـادة احلضـور النسـائي يف  ويشـمل التطـوُّ
العمـل اخلـريي، كـام سـيكون قادتـه مـن ذوي الكفـاءة 
واملؤهـات العلميـة املناسـبة وينهجـون هنـج التخطيط 
حتالفـات  بنـاء  عـى  يعملـون  وكذلـك  اإلسـراتيجي، 
ورشاكات، ويتَّبعـون أسـلوب القيـادة اجلامعيـة. ويتَّجـه 
العمل اخلـريي يف اململكة نحـو املجال اإلغاثي مُلسـاعدة 
الفقـراء، كـام يتبنَّى املجالـن التقني واإلعامي بتأسـيس 

مجعيَّـات افراضيـة ثقافيـة ودعويـة واجتامعيَّـة.
دراسـة الصالـح)2012م(، بعنـوان: »املعونة بجهود 
سـات اخلرييَّـة املانحـة يف تنميـة امُلجتمـع املحـيل«.  امُلؤسَّ

باململكـة  اخلرييَّـة  سـات  امُلؤسَّ دور  حتديـد  إىل  وهدفـت 
العربيَّة السـعوديَّة يف خدمة قضايـا امُلجتمع، ثم بيان رؤية 
سـات. ومـن أهـم املرشوعـات  العاملـن يف تلـك امُلؤسَّ
التـي متوهلـا يف املجـال الدعـوي: حلقـات حتقيـق التَّنمية 
االجتامعيَّـة مـن النواحـي الدعويـة والثقافيـة والتعليمية 
ة والصحيـة والبيئيـة  سـيَّ واألرسيـة واالقتصاديَّـة وامُلؤسَّ
وصفيـة  دراسـة  وهـي  الفقـر.  وُمعاجلـة  واإلعاميـة، 

اعتمـدت عـى املسـح االجتامعي الشـامل.
معظـم  اّتسـام  أمههـا:  مـن  نتائـج  إىل  وتوصلـت   
سـات اخلرييَّة بالشـمولية إزاء  عـم يف امُلؤسَّ جمـاالت الدَّ
تعاملهـا مـع جمـاالت التَّنميـة امُلختلفـة، بيـد أّن هـذه 
وُمعاجلـة  الدعـوي،  املجـال  عـى  ـز  ُتركِّ سـات  امُلؤسَّ
عـى  فتبنـى  الربامـج  إعـداد  حيـث  مـن  أّمـا  الفقـر، 
أسـاس احلاجـة إىل حتفيظ القـرآن الكريـم. ويف املجال 
الثقـايف فيهتـم  بتنظيـم النـدوات وامُللتقيـات العلميـة، 
ونـرش الثقافـة اإلسـامية. يف حـن تتمثـل املرشوعات 
هـة  هلـا يف املجـال التعليمـي يف الربامـج املوجَّ التـي مُتوِّ
إىل الشـباب واللقـاءات العلميـة. وأّمـا يف جمال األرسة 
الـزواج  عـى  امُلقبلـن  تأهيـل  عـى  براجمهـا  ـز  فُركِّ
ـي تسـهم بنـرش ثقافة  وُمسـاعدهتم. ويف املجـال امُلؤسَّ
بينـام  املحليـة.  القيـادات  وتطويـر  ـي،  امُلؤسَّ العمـل 
املجـال االقتصـادي يتمثَّـل يف نـرش ثقافة العمـل. وأّما 
وجتهيـز  املـرىض  عـاج  يف  فيتمثَّـل  الصحـي  املجـال 
يف  هلـا  مُتوِّ التـي  املرشوعـات  أّمـا  امُلتنقلـة.  العيـادات 
املجـال اإلعامـي فتتمثَّـل يف املواقـع اإللكرونية، ويف 
ـز عـى رعايـة األيتـام،  ُتركِّ سـعيها إىل ُمعاجلـة الفقـر 
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ـجناء. وأّمـا املرشوعات  وُمسـاعدة امُلعرين وأرس السُّ
التـي تدعمها يف املجـال البيئي فمنها: توفـري املياه النقية 
قات التي  ث البيئي. أّمـا امُلعوِّ للـرشب، وُمكافحة التلـوُّ
راسـات  سـات اخلرييَّـة فتتمثَّـل يف قلة الدِّ ُتواجـه امُلؤسَّ

العلميـة اخلاصـة بتحديـد تلـك االحتياجـات.
ـابقة  السَّ راسـات  الدِّ معظـم  يف  ورد  مـا  وحسـب 
املتوافـرة نجـد أّن مفهـوم املسـؤوليَّة االجتامعيَّـة يتخذ 
وربطـه  حتليلـه  صُعـب  وقـد  ُأحـادي،  ُمنطلـق  مـن 
راسـات إىل  بمفاهيـم أخـرى، كـام افتقـرت بعـض الدِّ
مـا  شـمويل؛  علمـي  نظـري  إطـار  يف  املفهـوم  حتليـل 
ـب عـى بعضهـم إدراج هـذا املفهوم حتـت العلوم  صعَّ
علـم  ا  وحتديـدً اإلنسـانية،  أو  الربويـة  أو  االجتامعيَّـة 
مـا  أو  اإلسـامية  الربيـة  أو  االقتصـاد  أو  االجتـامع 
ُيمكـن تصنيفـه تصنيًفـا ختصصيًّـا ضمـن إطـار علـم 

2016م(.  )بـدري،  والتَّنميـة  االجتـامع 
ـابقة، أّن أغلبهـا تناولـت  راسـات السَّ      أظهـرت الدِّ
والـرشكات  اخلـاص  للقطـاع  االجتامعيَّـة  املسـؤوليَّة 
سـات احلكومية ركزت  بحيـة، وبّينت أن بعـض امُلؤسَّ الرِّ
عـى جانب الوعي باملسـؤوليَّة االجتامعيَّـة،  باإلضافة إىل 
تأكيدهـا أمهية املسـؤوليَّة االجتامعيَّة يف التَّنمية امُلسـتدامة 
سـات وامُلجتمـع، إذن نجـد أن بعـض  وفوائدهـا للُمؤسَّ
الدراسـات تناولـت املسـؤوليَّة االجتامعيَّـة مـن جوانب 
حمـددة، إّمـا مـن حيـث الوعـي وإمـا مـن حيـث األمهية 
راسـات التـي تناولت  أو الواقـع، ويف حـن أن أغلب الدِّ
سـات اخلرييَّـة ركـزت عـى جوانـب الرعايـة أكثر  امُلؤسَّ
مـن تركيزهـا عـى اجلوانب التنمويـة يف مسـارات تقديم 

سـات.  اخلدمـات لدى هـذه امُلؤسَّ
راســـة األوىل مـــن نوعهـــا -       تعـــد هـــذه الدِّ
ـــا  ـــريب؛ لتناوهل ـــامل الع ـــث - يف الع ـــم الباح ـــب عل حس
ــة،  ــؤوليَّة االجتامعيَّـ ــة يف املسـ ــات اخلرييَّـ سـ دور امُلؤسَّ
ـــي  ـــات الت راس ـــعوديَّة، وكل الدِّ ـــة الس ـــة العربيَّ باململك
ـــر  ـــرشكات، ومل يعث ـــاول ال ـــث تتن ـــا الباح ـــع عليه ل اطَّ
الباحـــث عـــى دراســـة واحـــدة تتنـــاول املســـؤوليَّة 

ســـات اخلرييَّـــة واالجتامعيَّـــة. ــة للُمؤسَّ ـ االجتامعيَّ
وقـد زّودت هـذه الدراسـة الباحـث بنتائـج مهمـة، 
لبعضهـا صلة وثيقة بالدارسـة احلالية، مّمـا أدى إىل حتديد 
معاملهـا الرئيسـة، وحتقيـق أهدافهـا، كام اسـتفاد الباحث 
راسـة، وإعداد  منهـا يف وضـع اإلطـار النَّظـري هلـذه الدِّ
ـابقة يف ُمناقشـة  راسـات السَّ اسـتبانتها. كام أسـهمت الدِّ

تساؤالهتا. 
منهجية الدراسة وإجراءاهتا:
راسة ومنهجها: 1 - نوع الدِّ

الوصفيـة  الدراسـات  مـن  الدراسـة  هـذه  تعـد 
االجتامعـي. املسـح  منهـج  عـى  املعتمـدة  التحليليـة، 

راسة وطريقة تصميمها: 2 - أداة الدِّ
صّمـم الباحـث أداة الدراسـة وهـي االسـتبانة التـي 
تعكـس  التـي  والفقـرات  األسـئلة  مـن  عـدًدا  شـملت 
اجلوانـب املختلفـة من أبعـاد موضوع الدراسـة، وحتقيق 
أهدافهـا، واإلجابـة عن تسـاؤالهتا امُلختلفـة، وعرضت 
عـى عـدد مـن األسـاتذة واملختصـن يف علـم االجتـامع 
حيـث  سـعود،  امللـك  بجامعـة  االجتامعيـة  واخلدمـة 
اسـتفيد من مرئياهتـم، كام أعيدت صياغة بعض األسـئلة 
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والفقـرات وحـذف بعضها اآلخر، كذلـك أضيفت عدد 
مـن الفقـرات واألسـئلة وفق مـا اقرحه املحكمـون. كام 
جلـأ الباحث إىل اسـتخدام أسـلوب صـدق املضمون، أو 
د من أن حُمتوى االسـتبانة  صـدق امُلحتوى؛ بغـرض التأكُّ
بعنارصهـا وعباراهتـا مفهومـة للُمجتمع الذي سـيجيب 
عنهـا، وذلـك عـرب تطبيـق االسـتبانة تطبيًقـا مبدئيًّـا عى 
عيِّنة صغرية مـن امُلهتمن بالعمل االجتامعي واملسـؤوليَّة 
اء  االجتامعيَّـة، وبلـغ عددهـم )30( فرًدا، وتبـنَّ من جرَّ

هـذا التطبيـق وجـود بعض األسـئلة التي مل يتسـنَّ فهمها 
لبعـض املبحوثـن، وبعـد معرفـة ذلـك أعيـد النظـر يف 
صياغة العبـارات واألسـئلة والفقرات مـن جديد، ومن 
ثم حـذف بعضهـا، وتبديـل بعـض الكلـامت والفقرات 

بأخرى.
كام اسـتخدم معامـل ارتباط بريسـون لقيـاس صدق 
ُتبـنِّ صـدق أداة الدراسـة يف  األداة. واجلـداول اآلتيـة 

حماورهـا وعباراهتـا امُلختلفـة:

مستوى الداللةمعامل االرتباطالعباراتم

9

ة 
مي

َّن لت
ي ا

ة ف
ريَّ

خي
 ال

ات
معي

لج
وا

ت 
سا

ؤسَّ
للُم

ي 
يج

رات
ست

اإل
ر 

دو
ال

ة يَّ
اع

تم
الج

ا

**692.0.05

10**709.0.05

11**595.0.05

12**832.0.05

13**767.0.05

14**669.0.05

15**691.0.05

16**645.0.05

17**477.0.05

18**456.0.05

جدول رقم )1): 

 معامـل ارتبـاط بيرسـون بيـن الدرجـة الكليـة للمحـور ودرجـة كل عبـارة 

سـات والجمعيـات الخيريَّة في التَّنمية  للمحـور األول: الدور اإلسـتراتيجي للُمؤسَّ

االجتماعيَّـة.
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مستوى الداللةمعامل االرتباطالعباراتم

19

ات
س سَّ

ُمؤ
 ال

ور
د

ة يَّ
صاد

القت
ة ا

مي
َّن لت

ي ا
ة ف

ريَّ
خي

 ال
ات

معي
لج

وا
 

.735**0.05

20**719.0.05

21**810.0.05

22**864.0.05

23**792.0.05

24
**672.0.05

جدول رقم )2):
  معامل ارتباط بيرسون بين الدرجة الكلية للمحور ودرجة كل عبارة للمحور الثاني، 

سات والجمعيات الخيريَّة في التَّنمية االقتصاديَّة. دور الُمؤسَّ

جدول رقم )3): 
معامـل ارتبـاط بيرسـون بيـن الدرجـة الكليـة للمحـور ودرجـة كل عبـارة للمحور 

سـات والجمعيـات الخيريَّـة فـي الُمحافظـة علـى البيئة الثالـث، دور الُمؤسَّ

مستوى الداللةمعامل االرتباطالعباراتم

25

ت 
عيا

جم
وال

ت 
سا

َّ ؤس
للُم

ر 
دو

يئة
الب

ى 
عل

ظة 
حاف

الُم
ي 

ة ف
َّ ري

خي
592.0.05**ال

26**602.0.05

27**733.0.05

28**849.0.05

29
**762.0.05
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.)0.05(
حماورهـا  يف  االسـتبانه  حُمتـوى  ثبـات  ولقيـاس 
ألفـا  معامـل  اسـتخدم  فقـد  امُلختلفـة،  وعباراهتـا 

يـيل:  كـام  ذلـك  ُيبـنِّ  اآليت  واجلـدول  كرونبـاخ، 

تبـنَّ مـن نتائـج اجلـدول األول والثـاين والثالـث 
والرابـع واخلامـس أّن مجيـع معامـل االرتبـاط جلميـع 
املحـاور تتمتَّـع بدرجـة عاليـة مـن الصـدق؛ إذ كانـت 
ا عند مسـتوى داللة  املعامـل كلهـا قوية، ودالـة إحصائيًّ

مستوى الداللةمعامل االرتباطالعباراتم
30

ت 
عيا

جم
وال

ت 
سا

ؤسَّ
الُم

ها 
خذ

 تت
تي

 ال
يب

سال
األ

ة  َّ
ري

خي
ال

حة
صل

الم
ب 

حا
ص

ع أ
 م

ُصل
َّوا

الت
ي 

ف

**753.0.05
31**742.0.05
32**841.0.05
33**667.0.05
34**752.0.05
35**813.0.05
36**753.0.05
37**775.0.05
38**834.0.05
39**871.0.05
40**761.0.05

جدول رقم )4):
 معامـل ارتبـاط بيرسـون بيـن الدرجـة الكليـة للمحـور ودرجـة كل عبـارة للمحـور الرابـع، 
سـات والجعيـات الخيريَّـة فـي التَّواُصـل مـع أصحـاب المصلحـة األسـاليب التـي تتخذهـا الُمؤسَّ

مستوى الداللةمعامل االرتباطالعباراتم
41

ة يَّ
اع

تم
الج

ة ا
وليَّ

سؤ
الم

ت 
قا وِّ

673.0.05**ُمع
42**717.0.05
43**637.0.05
44**759.0.05
45**829.0.05
46**880.0.05
47**831.0.05
48**801.0.05
49**675.0.05

جدول رقم )5): 
معامـل ارتبـاط بيرسـون بين الدرجة الكلية للمحـور ودرجة كل عبارة للمحور 

قات المسـؤوليَّة االجتماعيَّة الخامس ُمعوِّ
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معامـل  قيمـة  أّن   )6( رقـم  اجلـدول  مـن  يتضـح 
الثبـات العـام لاسـتبانه عالية، حيث بلغـت )0.89(، 
-0.75) بـن  مـا  الثبـات  معامـات  تراوحـت  كـام 
0.92)؛ ما ُيشـري إىل أن االسـتبانه يف حماورهـا امُلختلفة 

تتمتـع بخصائـص االختبـار اجليـد.
  وتـدل نتائـج الصـدق والثبات امُلشـار إليها سـابًقا 

عيِّنة الدراسة: ب- 
بلـغ حجـم العيِّنـة )26( مجعيـة ومؤسسـة خرييـة 
وجلنـة تنميـة اجتامعية. وبلـغ جمموع العاملـن يف تلك 
املؤسسـات واجلمعيَّـات تقريًبـا نحـو )2200( فـردًا، 
جُمتمعهـا  الدراسـة يف حـال كـون  وأّمـا حجـم عيِّنـة 
 Crejcie) 2.200( فـرد، )327( ُمفردة وفًقا مُلعادلة(

mowgan, 1970 &) عنـد نسـبة خطـأ  	 %. 

عـى متتَّـع األداة بخصائص االختبـار اجليد.
ُمتمع الدراسة وعينتها:

متمع الدراسة: أ- 
حـّدد امُلجتمع بنحـو )27	( مجعية ومؤسسـة خرييَّة 
وجلنـة تنمية اجتامعيَّـة يف مدينة الريـاض، واجلدول رقم 

)7( يوضـح تفاصيل ذلك عـى النحو اآليت:

بنـاء عـى ذلك، اختـار الباحـث )16( ُمفـردة من 
كل مجعيـة ومؤسسـة وجلنـة تنميـة اجتامعيَّـة، وبذلك 
بلـغ حجم العيِّنـة )327( ُمفردة. وبعد مجـع البيانات 
تبـنَّ عـدم اكتـامل )7( اسـتبانات، ومـن ثـم انحر 
سـات  امُلؤسَّ متثـل  ُمفـردة   )320( يف  العيِّنـة  حجـم 
االجتامعيَّـة  التَّنميـة  وجلـان  اخلرييَّـة  واجلمعيَّـات 

بالريـاض.

جدول رقم )6): 
 ثبات الُمحتوى باستخدام معامل ألفا كرومباخ لمحاور األداة وعباراتها.

الترتيبثبات المحورعدد العباراتمحاور األداةم
100.856دور الُمؤسَّسات والجمعيات الخيريَّة في التَّنمية االجتماعيَّة1
60.865دور الُمؤسَّسات والجمعيات الخيريَّة في التَّنمية االقتصاديَّة2
50.757دور الُمؤسَّسات والجمعيات الخيريَّة في الُمحافظة على البيئة3

األساليب التي تتخذها الُمؤسَّسات والجمعيات الخيريَّة في التَّواُصل مع 4
110.941أصحاب المصلحة

قات المسؤوليَّة االجتماعيَّة5 90.904ُمعوِّ
690.893

جمعيَّات 
أهلية

ُمؤسَّسات 
أهلية

جمعيَّات 
تعاونية

لجان 
إرشاد أسري ضيافة أطفالتنمية

المجموعبحوث ودراساتإرشاد خيريأهلي

188105461005813107527

جدول رقم )7):
سات والجمعيَّات الخيريَّة ولجان التنمية االجتماعية بمدينة الرياض.  الُمؤسَّ
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خصائص عينة الدراسة: 
أفـراد  بخصائـص  التعريـف  اجلـزء  هـذا  حيـاول 
ل  عيِّنـة الدراسـة، مـن حيث )اجلنـس، والسـن، وامُلؤهِّ

ـص العلمـي، وسـنوات اخلـربة يف  العلمـي، والتَّخصُّ
سـة،  امُلؤسَّ عمـل  وجمـال  احلاليـة،  والوظيفـة  العمـل، 

ونوعهـا(، وفيـام يـيل بيـان ذلـك كاآليت:

النسبة %التكرارالمتغير
وفق الجنس

67.5%216ذكر
32.5%104أنثى

وفق السن
37.8%121أقل من 30 سنة

35.9%115من 30 إلى أقل من 40 سنة
20.0%64من40  إلى أقل من50سنة

6.3%5020 سنة فأكثر
وفق المستوى التعليمي

13.8%44ثانوي وما دون
72.2%231جا معي
10.6%34ما جستير
3.4%11دكتوراه

وفق التخصص العلمي
15.9%51علوم اجتماعيَّة

5.6%18علوم نفسيَّة
20.3%65علوم إداريَّة
37.2%119علوم شرعيَّة

20.9%67أخرى
وفق سنوات الخبرة

38.8%124أقل من 5 سنوات

جدول رقم ) 8 ):
 توزيع أفراد العينة حسب خصائصهم المختلفة )ن=320)
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عيِّنـة  أفـراد  توزيـع   )8( رقـم  اجلـدول  يعكـس 
الدراسـة حسـب اجلنـس، حيث تبـنَّ أّن نسـبة الذكور 
اإلنـاث  نسـبة  بلغـت  حـن  يف   ،)%  67.5( بلغـت 
تظهـر  بـدأت  إذ  منطقيـة؛  نتيجـة  وهـذه   ،)%  32.5(
مجعيَّـات نسـائية باململكـة العربيَّـة السـعوديَّة يف جمـال 
ـز أغلبهـا يف املـدن الكربى،  العمـل االجتامعـي، ويركَّ

ع  ومنهـا: مدينـة الريـاض، كـام ُتشـري النتائـج إىل تنـوُّ
أفـراد العيِّنـة ما بـن الذكـور واإلنـاث، مما ُيعطـي آراًء 
سـات  امُلؤسَّ نشـاطات  مُمارسـة  حـول  شـموليًة  أكثـر 

االجتامعيَّـة.  املسـؤوليَّة  واخلرييَّـة  واجلمعيَّـات 
 )%  37.8( نسـبة  أّن  نفسـه  اجلـدول  يوضـح  كـام 
كانـت مـن نصيـب الفئة التـي أعامرهـا أقل مـن )30( 

28.7%92من 5 إلى أقل من10 سنوات
15.3%49من 10 إلى أقل من 15 سنة

17.2%1555سنة فأكثر
وفق الوظيفة

309.4عضومجلس إدارة
216.6مديرتنفيذي
5517.2مديرقســم
19059.4ُموظَّف
247.5أخرى

وفق نوع المؤسسة
50.6%162جمعية  خيريَّة
11.6%37مؤسَّسة  خيريَّة
8.8%28جمعية  تعاونيَّة

28.4%91لجنة  التَّنمية  االجتماعيَّة
0.6%2أخرى

وفق مجال عمل المؤسسة  
6.3%20الرعاية  الصحية

38.4%123الرعاية  االجتماعيَّة
2.2%7اآلبار والمساجد
6.3%20مهنية  تدريبية

15.0%48المشاريع  التعليمية
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سـنة، تليهـم الفئة التـي أعامرها تبـدأ من )30( سـنة إىل 
أقـل مـن )0	( سـنة بنسـبة بلغـت )35.9 %(، وهنـاك 
مـا  املراوحـة  الُعمريـة  للفئـة   )%  20( بلغـت  نسـبة 
بـن )0	 إىل أقـل مـن 0	( سـنة، وهنـاك نسـبة بلغـت 
)6.3 %( للفئـات التـي أعامرهـا تبـدأ مـن )0	( سـنة 
فأكثـر، وهـذا ُيبـنِّ أّن معظـم أفـراد العيِّنة من الشـباب 
إن  حيـث  أيًضـا،  منطقيـة  النتيجـة  وهـذه  والشـابات، 
فئـة  مـن  السـعوديَّة  العربيَّـة  اململكـة  سـكان  أغلـب 
راسـة  الشـباب؛ بدليـل أن أعـامر أغلبيـة أفـراد عيِّنـة الدِّ
بلغـت أكثـر مـن 30 سـنة؛ وهـذا مـا سـاعد العيِّنة عى 
امتـاك معـارَف وخـربات حـول مُمارسـات العمـل يف 

اخلرييَّـة.    واجلمعيـات  سـات  امُلؤسَّ
أمـــا مـــن حيـــث توزيـــع أفـــراد العينـــة حســـب 
التخصـــص فقـــد اتضـــح أّن نســـبة اجلامعيـــن هـــي 
ــه  ــأيت محلـ ــن يـ ــت )72.2 %(، يف حـ ــا وبلغـ العليـ
ـــبتهم  ـــت نس ـــة؛ إذ بلغ ـــة الثاني ـــوي يف املرتب ـــل الثان املؤه
ــت  ــوراه فبلغـ ــة الدكتـ ــة درجـ ــا محلـ )13.8 %(، أمـ
ــن أن  ــة يمكـ ــبة معقولـ ــي نسـ ــبة )3.4 %( وهـ النسـ
تســـهم يف حتســـن األداء وتوجيـــه األفـــراد نحـــو 
ــي،  ــل الطوعـ ــامم بالعمـ ــؤولية، واالهتـ ــل املسـ حتمـ
ـــتري )10 %(؛   ـــة املاجســــ ـــة درج ـــبة محل ـــت نس وبلغ
ــة  ــن محلـ ــة مـ ــراد العينـ ــب أفـ ــس أّن أغلـ ــا يعكـ ممـ
ـــن  ـــي يمك ـــا الت ـــهادات العلي ـــة أو الش ـــهادة اجلامعي الش
ـــتدامة. ـــة املس ـــة والتنمي ـــة املجتمعي ـــهم يف التوعي أن تس
أّمـا بخصـوص توزيـع أفـراد عينـة الدراسـة وفـق 
التخصـص فقـد تبـن مـن نتائـج اجلـدول رقـم )21( 

حسـب  الدراسـة  عيِّنـة  أفـراد  توزيـع  ـح  ُيوضِّ الـذي 
صـات الرشعيـة  ـص أّن نسـبة أصحـاب التَّخصُّ التَّخصُّ
مل  الذيـن  نسـبة  يلغـت  حـن  يف   ،)%  37.2( بلغـت 
يذكـروا ختصصاهتـم )20.9 %(، وأّمـا الذيـن ذكـروا أن 
ختصصهـم يف العلوم اإلدارية فبلـغــت نسـبتهم )20.3 
العلـوم االجتامعيَّـة فكانـت نسـبتهم  أّمـا يف جمـال   ،)%
)15.9 %(، وهنـاك نسـبة بلغـت )5.6 %( للذين ذكروا 
أّن ختصصهـم يف العلوم النفسـية، وهـذا النتيجة منطقية، 
الرتبـاط العمـل اخلـريي يف اململكـة العربيَّـة السـعوديَّة 
ارتباطـه  مـن  أكثـر  الدينـي  وااللتـزام  الدينيـة  بالثقافـة 

ـي.  امُلؤسَّ االجتامعـي  بالعمـل 
أّمـا فيـام خيـص توزيـع أفـراد عيِّنة الدراسـة حسـب 
مـن   )%  38.8( بلغـت  نسـبة  فهنـاك  اخلـربة،  سـنوات 
نصيـب الذين سـنوات خربهتـم أقل من مخس سـنوات، 
وهـذه النتيجـة منطقيـة أيًضـا، ألن أغلـب أفـراد العينـة 
يليهـم  ثـم  اخلرييَّـة،  سـات  امُلؤسَّ يف  العمـل  حديثـو 
بنسـبة  أصحـاب اخلـربة مـن مخـس إىل عـرش سـنوات 
بلغـت )28.7 %(، ثـم يليهـم مـن كانـت نسـبتهم أكثـر 
مـن )	1( سـنة، وبلغـت )17.2 %(، أّمـا الذيـن كانـت 
سـنوات خربهتم تراوح مـا بن )10 و	1( سـنة فبلغت 
نسـبتهم )15.3 %(، وتعـد منطقيـة، ألن اجلمعيَّـات يف 
ع اعتامًدا  سـات اخلرييَّـة تعتمد عى التَّطـوُّ عمومها وامُلؤسَّ
كبـرًيا. ومـن وجهـة نظـر الباحـث، فـإن هـذا األمر غري 
سـات، حيـث ينبغـي أن  جيِّـد لتلـك اجلمعيـات وامُلؤسَّ
ا، ال أن تكـون حمطة عبور  توفـر لعامليها اسـتقراًرا وظيفيًّ
سـات احلكوميـة أو الرشكات.  لوظائف أخـرى: كامُلؤسَّ



317-359املامون السر كـرار : دور امُلؤسساتِ واجلمعيات اخلريية يف املسؤولية االجتماعية دراسٌة ميدانية مطبقة على العاملني .....

339

اخلـربات  ع  تنـوُّ نفسـه  الوقـت  يف  النتيجـة  هـذه  وتعكـس 
العمليَّـة؛ فاخلـربة ُتعـد مـن أكثـر العوامـل امُلؤثِّـرة يف إبـداء 

سـات.   اآلراء نحـو مُمارسـات امُلؤسَّ
ــبة  ــابق أّن النسـ ــدول السـ ــج اجلـ ــن نتائـ ــظ مـ ُيلحـ
ــن )59.4 %(،  فـ ــب امُلوظَّ ــن نصيـ ــت مـ ــى كانـ الُعظمـ
يف حـــن بلغـــت نســـبة الذيـــن يشـــغلون وظيفـــة مديـــر 
ـــم  ـــروا أن وظيفته ـــن ذك ـــم الذي ـــم يليه ـــم )17.2 %(، ث قس
ــبتهم )9.4  ــت نسـ ــس إدارة وبلغـ ــاء جملـ ــة أعضـ احلاليـ
دة  ـــدَّ ـــري حُم ـــرى غ ـــف أخ ـــغلون وظائ ـــن يش ـــا الذي %(، أم
فكانـــت نســـبتهم )7.5 %(، وهنـــاك نســـبة بلغـــت )6.6 
ـــرون  ـــة مدي ـــم احلالي ـــمى وظيفته ـــروا أّن مس ـــن ذك %( للذي
تنفيذيـــون، وهـــذه نتيجـــة منطقيـــة؛ ألن عيِّنـــة البحـــث 
ـــات  س ـــات وامُلؤسَّ ـــن باجلمعيَّ ـــن العامل ف ـــتهدف امُلوظَّ تس
ـــي  ـــة ُيعط ن ـــراد العيِّ ـــة ألف ـــات الوظيفي ع الفئ ـــوُّ ـــة، وتن اخلرييَّ
خـــربات أكثـــر حـــول مُمارســـة املســـؤوليَّة االجتامعيَّـــة يف 

ســـات اخلرييَّـــة. امُلؤسَّ
الدراسـة حسـب  أفـراد عينـة  بتوزيـع  يتعلـق  فيـام  أّمـا 
نـوع املؤسسـة فقـد تبـن أن نصـف أفـراد العيِّنـة يعملون يف 
مجعيَّـات خرييَّـة، بنسـبة بلغـت )50.6 %(، ثم يليهـم الذين 
يعملـون يف جلـان التَّنمية االجتامعيَّة بنسـبة بلغت )28.4 %( 
سـات خرييَّة بنسـبة  ثـم الذيـن ذكروا أهنـم يعملـون يف ُمؤسَّ
بلغـت )11.6 %(، أّمـا اجلمعيَّـات التعاونيـة فبلغـت نسـبة 
الذيـن يعملـون فيهـا )8.8 %(، وأخـرًيا الذيـن ذكـروا أهنم 
سـات أخرى بنسـبة بلغـت )0.6 %( ، وهذه  يعملون يف ُمؤسَّ
نتيجـة منطقيـة أيًضـا، حيـث يغلـب عـى العمـل اخلـريي 
دة  سـات ُمتعدِّ ه اخلـريي رغم وجود ُمؤسَّ واالجتامعـي التوجُّ

يف جوانـب اخلدمـة االجتامعيَّة.
حسـب  الدراسـة  عيِّنـة  أفـراد  توزيـع  خيـص  فيـام  أّمـا 
سـة، فقد بينت النتائــــج نسبــــة )38.4  جمـال عمل امُلؤسَّ
الرعايـة  جمـال  يف  يعملـون  الذيـن  نصيـب  مـن  كانـت   )%
دة  سـات ُمتعدِّ االجتامعيَّـة، ثـم يليهم الذين يعملـون يف ُمؤسَّ
الذيـن  تليهـم  ثـم   ،)%  31.9( بلغـت  بنسـبة  األغـراض 
يعملـون يف جمـال املشـاريع التعليمية بنسـبة بلغـت )	1 %(، 
وتسـاوت جمـاالت الرعاية الصحيـة واملهنية التدريبية بنسـبة 
بلغـت )6.3 %( لـكل منهـام، وأخـرًيا بلغـت نسـبة الذيـن 

يعملـون يف جمـال اآلبـار واملسـاجد )2.2 %(.
سـات اخلرييَّة  وتعّد هـذه النتيجة مقبولـة، إذ بدأت امُلؤسَّ
ع من حيث  واالجتامعيَّـة يف اململكـة العربيَّـة السـعوديَّة تتنـوَّ
األهـداف واألغـراض، وأصبحـت كلمـة )اخلريي( نشـاًطا 
حسـب  سـات  امُلؤسَّ هـذه  لـدى  املامرسـة  النشـاطات  مـن 
أنظمـة وزارة العمـل والتَّنميـة االجتامعيَّـة، كام بـدأت تنترش 
مجعيَّـات ومؤسسـات جديـدة ال تقتر عى العمـل اخلريي 
التعليمـي،  كاجلانـب  أخـرى:  بجوانـب  هتتـم  بـل  فقـط، 
مـن  اهلـدف  كان  وإن  والتدريبـي،  والتنمـوي،  والصحـي، 

نشـأهتا ينطلـق مـن منطلـق ديني. 

راسة وُمناقشُتها. نتائُج الدِّ
أواًل: نتائـج التسـاؤل األول: متثـل هذا التسـاؤل يف 

اآليت:-
سـات واجلمعيـات اخلرييَّـة يف التَّنمية    مـا دور امُلؤسَّ

االجتامعيَّة؟



340

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

 )10( عـرب  التسـاؤل  هـذا  عـن  أجيـب  ولقـد     
فقـرات، وُطلـب مـن أفـراد عينة الدراسـة االسـتجابة 
لتلـك الفقـرات باالسـتناد إىل مقيـاس مخـايس يضـم 
اآليت: »موافـق بشـدة، موافـق، ال أدري، غـري موافـق، 

غـري موافـق بشـدة«. وملعرفة رأي أفـراد عيِّنة الدراسـة 
سـات واجلمعيـات اخلرييَّـة يف التَّنميـة  حـول دور امُلؤسَّ
االجتامعيَّـة، يمكن اسـتعراض نتائج اجلـدول رقم )9( 

الـذي سـُيجيب عـن هـذا التَّسـاؤل كـام ييل:

العبارةم
غير موافق غير موافقال أدريموافقموافق بشدة

المتوسطبشدة
الحسابي

االنحراف 
يبالمعياري

رت
الت

%ك%ك%ك%ك%ك

تشارك الُمؤسَّسة في الفعاليات 9
11736.611435.67222.5144.430.94.030.9231والمناسبات االجتماعيَّة الُمختلفة.

تقدم الُمؤسَّسة مشاريع اجتماعيَّة 10
9730.3128407423.116551.63.930.9342تسهم في تنمية الُمجتمع.

تقدم الُمؤسَّسة برامج للمنح 11
5517.27824.410633.15717.8247.53.261.1610التعليمية لبعض الفئات.

تهتم الُمؤسَّسة بقياس أثر 12
6119.110532.810934.1319.7144.43.531.0446المشاريع التي تدعمها أو تنفذها.

13
مشاريع الُمؤسَّسة مبنية على 

دراسات معّدة وأولويات 
الُمجتمع.

5717.810332.211435.63410.6123.83.51.0237

14
تشارك الُمؤسَّسة في توعية 
أفراد الُمجتمع في المجال 
االجتماعي واالقتصادي.

7523.410633.110532.8299.151.63.680.9824

تُتيح الُمؤسَّسة فرًصا لُمؤسَّسات 15
6921.610231.911335.3309.461.93.620.9855الُمجتمع الستخدام مرافقها.

16
تسعى الُمؤسَّسة إلى عقد 

شراكات مع القطاع الخاص 
لتنفيذ مشاريع تنموية مشتركة.

10231.910332.28526.6257.851.63.851.0093

17
تركز الُمؤسَّسة على دعم 

البرامج ذات الطابع الديني أكثر 
من غيرها.

5617.57523.410733.46720.9154.73.281.1219

18
تركز الُمؤسَّسة على رعاية 
الفئات المحتاجة أكثر من 

تمكينها.
6921.66821.312639.44714.7103.13.431.0788

المتوسط العام للمحور = 3.5

جدول رقم )9):
سات والجمعيات الخيريَّة في التَّنمية االجتماعيَّة )ن = 320).  البيانات الوصفية لرأي أفراد عينة الدراسة حول دور الُمؤسَّ
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يعكس اجلـدول رقـم )9( البيانـات الوصفية لرأي 
سـات واجلمعيات  أفـراد عيِّنة الدراسـة حول دور امُلؤسَّ
اخلرييَّـة يف التَّنميـة االجتامعيَّة، وتبنَّ أّن أفـراد العيِّنة يف 
سـات اخلرييَّـة دوًرا  عمومهـم يوافقـون عـى أّن للُمؤسَّ
يف التَّنميـة االجتامعيَّـة؛ إذ بلغ املتوسـط العـام للمحور 
الفعاليـات  يف  سـة  امُلؤسَّ »تشـارك  وحصلـت   ،)3.5(
واملناسـبات االجتامعيَّـة امُلختلفـة« عـى املرتبـة األوىل، 
بمتوسـط حسـايب بلـغ )4.03(، وانحـراف معيـاري 
قـدره )0.923(، وأّمـا املرتبـة األخـرية فكانـت مـن 
سـة برامـج للمنح  نصيـب العبـارة القائلـة »تقدم امُلؤسَّ
التعليميـة لبعـض الفئـات«، وذلـك بمتوسـط حسـايب 
 ،)1.16( قـدره  معيـاري  وانحـراف   ،)3.26( بلـغ 
سـات  امُلؤسَّ بـدور  اخلاصـة  العبـارات  ترتيـب  وجـاء 
واجلمعيـات اخلرييَّـة يف التنميـة االجتامعيـة وفـق هـذا 

املحـور كـام ييل:
واملناسـبات . 1 الفعاليـات  يف  سـة  امُلؤسَّ »تشـارك 

االجتامعيَّـة امُلختلفـة«: جـاءت هـذه العبارة يف 
ىل بمتوسـط حسـايب بلـغ )4.03(،  املرتبة األوَّ
ألن   )0.923( قـدره  معيـاري  وانحـراف 
واملناسـبات  الفعاليـات  يف  املؤسسـة  مشـاركة 
االجتامعيـة املختلفة يف املجتمـع يعّد ذلك دوًرا 
مهـاًم يف حتقيـق املسـؤولية االجتامعيـة وذلـك 
مـن خـال الرعايـة والدعـم املايل، واملشـاركة 
يف النشـاطات املختلفـة داخـل املجتمـع وهـذا 
بـدوره يمثـل نوعـًا مـن  الدعايـة للجمعيـة أو 

املؤسسـة والتعريـف هبـا .

ـــهم . 2 ـــة تس ـــاريع اجتامعيَّ ـــة مش س ـــدم امُلؤسَّ »تق
ـــارة  ـــذه العب ـــت ه ـــع«: حصل ـــة امُلجتم يف تنمي
عـــى املرتبـــة الثانيـــة بمتوســـط حســـايب 
ــدره  ــاري قـ ــراف معيـ ــغ )3.93(، وانحـ بلـ
)0.934(، تتطلـــب دائـــاًم مشـــاريع التنميـــة 
ــن  ــاركة بـ ــات املشـ ــة يف املجتمعـ االجتامعيـ
واملواطنـــن  واخلـــاص  العـــام  القطـــاع 
حتـــى حتقـــق التنميـــة دورهـــا يف النهـــوض 
باملجتمـــع ومؤسســـاته، وعندمـــا تقـــوم 
اجلمعيـــات أو املؤسســـات اخلرييـــة هبـــذا 
ـــًا  ـــامها فاع ـــامهت إس ـــد س ـــح ق ـــدور تصب ال

ــة. ــؤولية االجتامعيـ ــق املسـ يف حتقيـ
سـة إىل عقـد رشاكات مـع القطاع . 	 »تسـعى امُلؤسَّ

اخلـاص لتنفيـذ مشـاريع تنموية مشـركة«: أتت 
هذه العبارة يف املرتبة الثالثة بمتوسـط حسايب بلغ 
)3.85(، وانحـراف معيـاري قـدره )1.009(، 
عقـد رشكات بـن املؤسسـات واجلمعيـات مـع 
القطـاع اخلـاص لتنفيـذ املرشوعـات يعـد أمـًرا 
مهـاًم ألن القطـاع اخلـاص حيـرص عـى نجـاح 
فيهـا وهـذا  يشـارك  أو  ينفذهـا  التـي  مشـاريعه 
بـدوره يـؤدي إىل نجـاح املرشوعـات التـي تقوم 
هبـا املؤسسـات واجلميعـات، ممـا يـؤدي خلدمـة 
االجتامعيـة جتاهـه  املسـؤولية  املجتمـع وحتقيـق 

بصـورة ناجحـة وإجيابيـة.
سـة يف توعيـة أفـراد امُلجتمـع يف . 4 »تشـارك امُلؤسَّ

املجال االجتامعـي واالقتصـادي«: تبوأت هذه 
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ابعـة بمتوسـط حسـايب بلـغ  العبـارة املرتبـة الرَّ
)3.68(، وانحـراف معياري قدره )0.982(، 
أي عمـل أو مرشوع تنمـوي أو اقتصادي لكي 
ينجـح البـد أن تسـبقه توعيـة كاملـة ألفـراد 
الرفاهيـة  حتقيـق  يف  ودوره  بأمهيتـه  املجتمـع 
توعيـة  يف  املشـاركة  وتعـد  املجتمـع،  ألفـراد 
أفـراد املجتمـع دوًرا مهـاُم يف حتقيـق املسـؤولية.

امُلجتمـع . 	 سـات  مُلؤسَّ فرًصـا  سـة  امُلؤسَّ »ُتتيـح 
السـتخدام مرافقهـا«: حصلـت هـذه العبـارة 
بلـغ  حسـايب  بمتوسـط  اخلامسـة  املرتبـة  عـى 
)3.62(، وانحـراف معياري قدره )0.985(، 
حتقيـق  يف  املؤسسـات  إسـهام  ضمـن  فمـن 
املسـؤولية املجتمعيـة إتاحتها فرًصا ملؤسسـات 
إىل  يـؤدي  ممـا  مرافقهـا  السـتخدام  املجتمـع 
التفاعـل بينهـا وبن مؤسسـات املجتمـع األمر 
الـذي يسـهم يف حتقيـق املسـؤولية االجتامعيـة.

التـي . 6 املشـاريع  أثـر  بقيـاس  سـة  امُلؤسَّ »هتتـم 
العبـارة  هـذه  جـاءت  تنفذهـا«:  أو  تدعمهـا 
بلـغ  حسـايب  بمتوسـط  السادسـة  املرتبـة  يف 
)3.53(، وانحـراف معياري قدره )1.044(، 
وهـذا مـا يسـمى بالتغذيـة الراجعـة للتأكد من 
عـى  والعمـل  عدمـه  مـن  مشـاريعها  نجـاح 
تنميـة  حتقـق  لكـي  هبـا  والنهـوض  تطورهيـا 

املجتمـع.
سـة مبنيـة عـى دراسـات مّعدة . 	 »مشـاريع امُلؤسَّ

وأولويـات امُلجتمـع«: كان مـن نصيـب هـذه 

العبـارة املرتبـة السـابعة بمتوسـط حسـايب بلغ 
)3.50(، وانحـراف معياري قدره )1.023(، 
مـن  منطلقـة  املؤسسـات  مشـاريع  كانـت  إذا 
دراسـات ملعرفـة أولويـات املجتمع فهـذا يعد 
دوًرا إجيابًيـا يف تنميـة املجتمـع وحتقيـق دورها 

يف املسـؤولية املجتمعيـة.
سـة عـى رعايـة الفئـات املحتاجة . 	 ـز امُلؤسَّ »ُتركِّ

أكثـر مـن متكينهـا«: اسـتحوذت هـذه العبـارة 
بلـغ  حسـايب  بمتوسـط  الثامنـة  املرتبـة  عـى 
)3.43(، وانحـراف معياري قدره )1.078(، 
ينبغـي  التـي  املهمـة  القطاعـات  مـن  وهـذا 

املجتمعـات. االهتـامم هبـا يف 
ذات . 	 الربامـج  دعـم  عـى  سـة  امُلؤسَّ ـز  »ُتركِّ

الطابـع الدينـي أكثر مـن غريها«: جـاءت هذه 
العبـارة يف املرتبـة التاسـعة بمتوسـط حسـايب 
قـدره  معيـاري  وانحـراف   ،)3.28( بلـغ 

.)1.121 (
التعليميـة . 10 للمنـح  برامـج  سـة  امُلؤسَّ »تقـدم 

العبـارة  هـذه  حصلـت  الفئـات«،  لبعـض 
عـى املرتبـة األخـرية، بمتوسـط حسـايب بلـغ 
.)1.16( قـدره  معيـاري  وانحـراف   ،)3.26(
كام اتضـح أّن مجيع نتائـج هذا املحور هلا مُمارسـات 
سـات اخلرييَّة، وبلغ متوسـطها احلسـايب  عالية يف امُلؤسَّ
)3.50(، وهـذه نتائـج منطقيـة حتمـل نظـرة إجيابيـة 
سـات، ودورهـا يف التَّنميـة  للعاملـن جتـاه هـذه امُلؤسَّ
االجتامعيَّـة بمجاالت عديـدة، باإلضافة إىل إسـهامها 
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يف جمـال التدريـب والتأهيل والتوعيـة والتثقيف، وهذه 
سـات، وتتفق هذه  مـن الوظائـف الرئيسـية هلـذه امُلؤسَّ
النتائـج مـع مـا توصلـت إليـه دراسـة مؤسسـة امللـك 
سـات يف  خالـد )2016م(، التـي بينـت مشـاركة امُلؤسَّ
الفعاليـات واملناسـبات االجتامعيَّة، وتقديمها مشـاريع 
اجتامعيَّـة ُتسـهم يف تنميـة امُلجتمع، وعقدهـا رشاكات 
مع القطاع اخلاص لتنفيذ مشـاريع تنموية، وإسـاممها يف 
التوعيـة يف املجالن االجتامعي واالقتصادي، وقياسـها 
أثر املشـاريع التي تدعمهـا أو تنفذها، وتبنيها املشـاريع 
راسـات واألولويـات، باإلضافة إىل علو  املبنيـة عى الدِّ

مسـتوى ممارسـة النشـاطات املتعلقة هبا.  
سـة عى رعايـة الفئات  جـاءت عبـارة » تركـز امُلؤسَّ
املحتاجـة أكثر مـن متكينهـا« يف املرتبة الثامنة بمتوسـط 
قـدره  معيـاري  وانحـراف   ،)3.43( بلـغ  حسـايب 
ز عى  سـات ُتركِّ )1.078(، وهـذا يعنـي أّن هـذه امُلؤسَّ
التَّنميـة االجتامعيَّـة  الرعايـة أكثـر مـن تركيزهـا عـى 
التـي يسـعى هلـا امُلجتمع، ال سـيَّام أن الرعايـة رضورية 
ز  لبعـض الفئـات التـي حتتـاج إليهـا، أّمـا عبـارة » ُتركِّ
سـة عـى دعـم الربامـج ذات الطابـع الدينـي أكثر  امُلؤسَّ
مـن غريها«، فقـد جـاءت يف املرتبة التاسـعة بمتوسـط 
قـدره  معيـاري  وانحـراف   ،)3.28( بلـغ  حسـايب 
)1.121(، وبدرجـة مُمارسـة منخفضـة؛ وهذا ما جيعل 
للمجتمـع أولويـات ينبغـي أن حتظـى باالهتـامم أكثـر 
مـن غريهـا، وتنعكس عـى التَّنميـة االجتامعيَّـة، وعى 
الرغـم من أن نظـرة العاملـن كانت إجيابية جتـاه الدور 
التنمـوي، فقد أشـارت رؤية اململكة العربيَّة السـعوديَّة 

لعـام 2030م إىل أن درجة إسـهامها يف التَّنمية ضعيفة؛ 
ة برامـج  لذلـك وضعـت وزارة العمـل والتَّنميـة عـدَّ
وُمبـادرات تطويريـة هلـذا القطـاع حتى يكون ُمسـامًها 
أكثـر يف التَّنميـة االجتامعيَّـة. وتتفـق هـذه النتيجـة مـع 
2014م(،  إنجـاز،  )أول  دراسـة  إليـه  توصلـت  مـا 
العربيَّـة  اململكـة  يف  اخلـريي  العمـل  أّن  أظهـرت  إذ 
كُمسـاعدة  اإلغاثـي:  املجـال  نحـو  يتجـه  السـعوديَّة 
عـرب  واإلعامـي  التِّقنـي  املجالـن  وتبنَّـى  الفقـراء، 
تأسـيس مجعيَّـات افراضية: ثقافية ودعويـة واجتامعيَّة، 
كـام تتَّفـق هـذه النتيجة أيًضـا إىل حدٍّ ما مـع ما خلصت 
إليه دراسـة )الصالـح، 2012م(، فقـد كان من نتائجها 
سـات اخلرييَّة تتَّسـم  عم يف امُلؤسَّ أّن معظـم جمـاالت الدَّ
ـمولية جتـاه اجلوانـب التنمويـة امُلختلفـة، بيـد أّن  بالشُّ
ز عى املجـال الدعـوي، وُمعاجلة  سـات ُتركِّ هـذه امُلؤسَّ

الفقر. مشـكلة 
وبذلـك تكـون نظريَّـة الـدور فاعلة إذا مـا ُوجدت 
ة تنظيمية عامة من شـأهنا  عيـة مظلَّ سـات التَّطوُّ يف امُلؤسَّ
ي عملهـا بطريقة تكفل  سـات؛ لُتـؤدِّ تنظيـم تلك امُلؤسَّ
للُمجتمـع حتقيـق الرفاهيـة، ورعايـة بعـض فئاتـه. كام 
سـات  ـد نظريَّـة النََّسـق االجتامعـي أّن هـذه امُلؤسَّ ُتؤكِّ
ي إىل تكافل  ا، ُيـؤدِّ ي دوًرا اجتامعيًّ أبنيـة اجتامعيَّـة ُتـؤدِّ
االجتامعيَّـة  التَّنميـة  ز  ُيعـزِّ بـام  وتكاملـه،  امُلجتمـع 
بجميـع قطاعاهتـا، وكذلك احلـال مع نظريَّـة أصحاب 
املصلحـة، بحكـم أّن امُلجتمـع داخـل ضمـن أصحاب 
سـات، ولذلـك ال ُبـدَّ  املصلحـة مـن قيـام هـذه امُلؤسَّ
أن تعمـل عـى توفـري مـا حيتـاج إليـه امُلجتمـع بتغطيـة 
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سـات احلكومية  جوانـب تنمويـة قـد ال تسـتطيع امُلؤسَّ
تلبيتهـا. وأّمـا نظريَّـة النظـام العاملـي احلديـث فتعتمـد 
سـات  امُلؤسَّ دور  وتعزيـز  امُلجتمعيـة،  امُلشـاركة  عـى 
االجتامعيَّـة بـام يسـهم يف تفعيـل مجيـع أفـراد امُلجتمع؛ 
لتحقيـق هنضتـه البرشيـة والُعمرانيـة، وُتشـاركها أيًضا 

ة اجلديـدة.  سـيَّ هـذا االهتـامم النظريَّـة امُلؤسَّ
ثانًيـا: نتائـج التسـاؤل الثـاين: حدد هذا التسـاؤل يف 

اآليت:
سـات واجلمعيـات اخلرييَّـة يف التَّنميـة  مـا دور امُلؤسَّ

االقتصاديَّـة؟
أجيـب عن هذا التَّسـاؤل عرب )6( فقـرات، وُطلب 
مـن أفـراد عينـة الدراسـة االسـتجابة لتلـك الفقـرات 
»موافـق  اآليت:  يضـم  مخـايس  مقيـاس  إىل  باالسـتناد 
موافـق  موافـق، غـري  أدري، غـري  موافـق، ال  بشـدة، 
بشـدة«، وملعرفـة رأي أفـراد عيِّنة الدراسـة حـول دور 
سـات واجلمعيات اخلرييَّة يف التَّنميـة االقتصاديَّة،  امُلؤسَّ
يمكـن اسـتعراض نتائـج اجلـدول رقـم )10( الـذي 

سـُيجيب عـن هـذا التسـاؤل عـى النحـو اآليت:

العبارةم
غير موافق غير موافقال أدريموافقموافق بشدة

المتوسط بشدة
الحسابي

االنحراف 
يبالمعياري

رت
الت

%ك%ك%ك%ك%ك

تسهم الُمؤسَّسة في دعم 19
6720.97924.711836.94915.372.23.471.0531المشروعات الصغيرة.

تهتم الُمؤسَّسة بدعم مشاريع 20
8426.35818.111435.65216.3123.83.471.1522األسر المنتجة.

تحرص الُمؤسَّسة على تبنِّي 21
اد األعمال. 5316.66319.712639.46720.9113.43.251.0715ودعم مشاريع ُروَّ

22
تسعى الُمؤسَّسة إلى دعم 
األبحاث العلمية التي من 
نتائجها مشاريع تنموية.

3711.67222.511736.66821.3268.13.081.1066

23
تسعى الُمؤسَّسة إلى دعم 
المشاريع التي تُولِّد فُرص 

عمل.
4313.47724.113742.85015.6134.13.271.0134

تقترح الُمؤسَّسة مشاريع 24
4614.47122.214043.85416.992.83.2813اقتصاديَّة تسهم في التَّنمية.

المتوسط العام للمحور = 3.30

جدول رقم )10): 
سات والجمعيات الخيريَّة البيانات الوصفية لرأي أفراد عينة الدراسة حول دور الُمؤسَّ

 في التَّنمية االقتصاديَّة )ن=320).
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الوصفيـة  البيانـات   )10( رقـم  اجلـدول  يعكـس 
سـات  امُلؤسَّ دور  حـول  الدراسـة  عيِّنـة  أفـراد  لـرأي 
وقـد  االقتصاديَّـة،  التَّنميـة  يف  اخلرييَّـة  واجلمعيـات 
أّن  العيِّنـة يف عمومهـم يوافقـون عـى  أفـراد  أّن  تبـن 
االقتصاديَّـة؛  التَّنميـة  يف  دوًرا  اخلرييَّـة  سـات  للُمؤسَّ
وحصلـت   ،)3.3( للمحـور  العـام  املتوسـط  بلـغ  إذ 
سـة يف دعم املرشوعـات الصغرية«  عبارة »تسـهم امُلؤسَّ
عـى املرتبـة األوىل، بمتوسـط حسـايب بلـغ )3.47(، 
وانحـراف معياري قـدره )1.05(، وأّمـا املرتبة األخري 
سـة  فكانـت مـن نصيـب العبـارة اآلتية: »تسـعى امُلؤسَّ
إىل دعـم األبحـاث العلميـة التي مـن نتائجها مشـاريع 
تنمويـة«، بمتوسـط حسـايب بلـغ )3.08(، وانحـراف 
العبـارات  ترتيـب  وجـاء   ،)1.106( قـدره  معيـاري 
يف  اخلرييَّـة  واجلمعيـات  سـات  امُلؤسَّ بـدور  اخلاصـة 

التَّنميـة االقتصاديَّـة وفـق هـذا املحـور كـام يـيل:
ســـة يف دعـــم املرشوعـــات . 1 »تســـهم امُلؤسَّ

ـــة  ـــارة يف املرتب ـــذه العب ـــاءت ه ـــرية«: ج الصغ
ىل بمتوســـط حســـايب بلـــغ )3.47(،  األوَّ

ــدره )1.053(. ــاري قـ ــراف معيـ وانحـ
سـة بدعم مشـاريع األرس املنتجة«: . 2 »هتتم امُلؤسَّ

انية بمتوسـط  جـاءت هـذه العبـارة يف املرتبة الثَّ
معيـاري  وانحـراف   ،)3.47( بلـغ  حسـايب 

قـدره )1.152(.
سـة مشـاريع اقتصاديَّة تسـهم يف . 3 »تقـرح امُلؤسَّ

التَّنميـة«: أتـت هـذه العبـارة يف املرتبـة الثالثـة 
وانحـراف   ،)3.28( بلـغ  حسـايب  بمتوسـط 

معيـاري قـدره )1(.
سـة إىل دعم املشـاريع التـي ُتولِّد . 	 »تسـعى امُلؤسَّ

عـى  العبـارة  هـذه  حصلـت  عمـل«:  فـرص 
ابعة بمتوسـط حسـايب بلـغ )3.27(،  املرتبة الرَّ

وانحـراف معيـاري قـدره )1.013(.
سـة عـى تبنِّـي ودعـم مشـاريع . 	 »حتـرص امُلؤسَّ

العبـارة  هـذه  اسـتحوذت  األعـامل«:  اد  ُروَّ
بلـغ  حسـايب  بمتوسـط  اخلامسـة  املرتبـة  عـى 
.)1.071( قـدره  معيـاري  وانحـراف   ،)3.25(

سـة إىل دعـم األبحـاث العلميـة . 6 »تسـعى امُلؤسَّ
التـي مـن نتائجهـا مشـاريع تنمويـة«: تبـوأت 
هـذه العبـارة املرتبة األخرية بمتوسـط حسـايب 
قـدره  معيـاري  وانحـراف   ،)3.08( بلـغ 

.)1.106(
   يعـد دعـم املرشوعـات الصغـرية واألرس املنتجـة 
واقـراح مشـاريع اقتصاديـة تسـهم يف التنميـة ودعـم 
املشـاريع التـي تولـد فرص عمـل ودعم مشـاريع رواد 
التـي تسـهم يف  العلميـة  األعـامل وكذلـك األبحـاث 
إحيـاد مشـاريع تنمويـة للمجتمـع كل ذلـك يعـد دوًرا 
التنميـة  يف  اخلرييـة  واجلمعيـات  للمؤسسـات  مهـاًم 
االقتصاديـة يف تلـك املجـاالت والنهوض هبـا مما حيقق 

األثـر الفعـال للمسـؤولية االجتامعيـة.
    تعـّد نتائـج هـذا املحـور املتمثـل يف دور التنميـة 
االقتصادية منطقية وهلا مُمارسـات متوسطة يف عمومها، 
املرشوعـات  بدعـم  سـات  امُلؤسَّ هـذه  هتتـم  حيـث 
أهـم  مـن  لكوهنـا  املنتجـة  واألرس  لألفـراد  الصغـرية 
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اإلسـراتيجية،  خططهـا  ضمـن  املرسـومة  املشـاريع 
وجـاءت املامرسـات املتعلقـة باإلسـهام يف املرشوعات 
الصغـرية، ودعـم األرس املنتجـة بدرجـة عالية، يف حن 
جاء اقراح مشـاريع تسـهم يف التَّنمية، ودعم املشـاريع 
التـي ُتولِّـد ُفـرص عمـل، ودعـم األبحـاث العلميـة 
ممارسـة  بدرجـة  تنمويـة  مشـاريع  نتائجهـا  مـن  التـي 
ُمنخفضـة. وهـذه النتيجـة تنسـجم مـع أهـداف هـذه 
د يف سـياق بعـض املشـاريع، يف  سـات التـي حُتـدَّ امُلؤسَّ
سـات واجلمعيات  نطـاق ُقدراهتـا، وقـد ال تتَّجـه امُلؤسَّ
اخلرييَّـة إىل املشـاريع الكبـرية املعتمـدة عـى الوقـف، 
كام جـاء يف دراسـة )حيـزوم، 2016م( التـي حرصت 
عـى دراسـة مـدى فاعليـة املسـؤوليَّة االجتامعيَّـة مـن 
خـال نظـام الوقف اإلسـامي، وبيـان دوره الوظيفي 
يف العمـل االجتامعـي عموًمـا، ويف جمال متويـل املرافق 
وتثبيـت  والصحـة،  كالتعليـم،  خصوًصـا:  اخلدميـة 
دعائـم التكامـل االجتامعـي، وحُماربـة الفقر، ودراسـة 
حراسـة الثغـور، وحفـظ بيضة الدولـة. وهـذه النتيجة 
تتَّفـق مـع مـا توصـل إليـه دراسـة )وهيبـة، 2011م(؛ 
ى  عنـد بياهنا أّن املسـؤوليَّة االجتامعيَّة يف اإلسـام تتعدَّ
عـي أو اهلبـات املاليـة إىل بنـاء  العمـل اخلـريي والتَّطوُّ
املسـاجد واملراكـز التعليميـة والصحية، وكفالـة األيتام 
حقـوق  عـى  واحلفـاظ  امُلسـنِّن،  ورعايـة  واألرامـل، 
اأُلجـراء، ومحايـة املـوارد الطبيعية، واحلفاظ عـى البيئة 
التَّنميـة  يف  وامُلشـاركة  الفسـاد،  أشـكال  ُمتلـف  مـن 
مـع  النتيجـة  هـذه  وتتفـق  واالقتصاديَّـة،  االجتامعيَّـة 
ما أسـفرت عنـه  دراسـة )العـريب وطربيـا، 2012م(، 

و)مؤسسـة امللـك خالـد، 2016م(. كـام تتفـق النتيجة 
نفسـها مع ما جـاء يف رؤيـة اململكـة العربيَّة السـعوديَّة 
لعـام )2030م(، وذلـك يف إشـارهتا إىل رفـع امليزانيـة 
ع مـن )22( مليوًنـا إىل )0		( مليون  املرصـودة للتَّطوُّ
د أن  ريال سـعودي بحلـول عام )2030م(، وهـذا ُيؤكِّ
سـات اخلرييَّـة دوًرا يف التَّنميـة االقتصادية، وإن  للُمؤسَّ

كان هـذا الـدور دون مسـتوى الطمـوح والتطلـع.
سـات واجلمعيَّـات اخلرييَّـة تتَّجه نحو  وبـام أّن امُلؤسَّ
العمـل االجتامعـي واإلنسـاين واخلـريي، فـإّن عليهـا 
اإلنتـاج،  مبـارشة  عـرب  االقتصاديَّـة  التَّنميـة  يف  دوًرا 
العمل عى اسـتثامر املـوارد امُلتاحة، سـواء أمادية كانت 
أم ماليـة، أم برشيَّـة، وتوظيفها وفـق الضوابط الرشعية 
واألخاقيـة بـام يسـهم يف حتقيـق التَّنميـة االقتصاديَّـة؛ 
فاإلسـام يدعـو إىل حتصيـل الثـروة وتنميتهـا باتبـاع 
حتقيـق  جوانـب  مـن  كجانـب  املرشوعـة  األسـاليب 
املسـؤوليَّة االجتامعيَّـة، املعتمدة عى التعـاون والتكافل 
والتكامـل؛ وكل ذلـك مـن أجـل التَّنميـة االقتصاديَّـة 
املسـهمة يف التقـدم االجتامعـي، وهـذا يتوافـق مـع مـا 
تذهـب إليـه نظريَّـة النََّسـق االجتامعـي التـي تـرى أّن 
االقتصاديَّـة،  التَّنميـة  يف  تسـهم  التنمويـة  سـات  امُلؤسَّ
بـاُدل االجتامعـي التـي  وكذلـك احلـال مـع نظريَّـة التَّ
تـرى أن وجـود تبـادل بـن أفـراد امُلجتمـع واسـتثامر 
الُقـدرات وتوظيـف اإلمكانـات عـرب مشـاريع تنموية 
ختـدم اجلانب االقتصادي، سـوف يؤثر حتـامً يف اجلانب 
االجتامعـي، وهـذه النتيجـة أيًضـا تتَّفـق مع مـا ذهبت 
سـات االجتامعيَّـة  إليـه نظريَّـة الـدور، إذ إن هلـذه امُلؤسَّ
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واخلرييَّـة دوًرا يف حتقيق التَّنمية االقتصاديَّة باسـتحداث 
الت البطالـة  مشـاريع وبرامـج تسـهم يف خفـض ُمعـدَّ
لـدى األفـراد، بحيـث هُتيَّـأ الُفرص مُلامرسـة نشـاطات 
امُلجتمـع،  يف  الفـرد  دخـل  زيـادة  إىل  ي  ُتـؤدِّ ُمتلفـة 
مثـل: املرشوعـات الصغـرية أو املتوسـطة أو الكبرية أو 
ي إىل االسـتثامر  الـرشوع يف برامج تنمويـة تأهيلية، ُتؤدِّ
لتطبيـق  املهمـة  اجلوانـب  متثـل  متنوعـة،  بمشـاريع 
املسـؤوليَّة  معايـري  اخلرييـة  واجلمعيـات  املؤسسـات 
االقتصـادي  النمـو  حتقيـق  يف  لإلسـهام  االجتامعيَّـة؛ 

والتقـدم االجتامعـي.
ثالًثـا: نتائـج التسـاؤل الثالث: متثَّل هذا التَّسـاؤل يف 

اآليت:
سـات واجلمعيات اخلرييَّـة يف امُلحافظة  مـا دور امُلؤسَّ

عـى البيئة؟
فقـرات،   )	( عـرب  التَّسـاؤل  هـذا  عـن  أجيـب 
وُطلـب مـن أفـراد عينـة الدراسـة االسـتجابة لتلـك 
اآليت:  مقيـاس مخـايس يضـم  إىل  باالسـتناد  الفقـرات 
»موافـق بشـدة، موافـق، ال أدري، غـري موافـق، غـري 
موافق بشـدة«، وملعرفـة رأي أفراد عيِّنة الدراسـة حول 
سـات واجلمعيـات اخلرييَّـة يف امُلحافظـة عى  دور امُلؤسَّ
البيئـة، يمكـن اسـتعراض نتائـج اجلـدول رقـم )11( 
الـذي سـُيجيب عـن هـذا التَّسـاؤل عـى النحـو اآليت:

العبارةم
غير موافق غير موافقال أدريموافقموافق بشدة

االنحراف المتوسطبشدة
يبالمعياري

رت
الت

%ك%ك%ك%ك%ك

تعمل الُمؤسَّسة على تقليص 25
4514.19228.7128405015.651.63.380.9622تكاليف المياه والطاقة.

تعمل على تدوير النفايات داخل 26
3410.65717.810332.210332.2237.22.931.14الُمؤسَّسة.

تحرص الُمؤسَّسة على نظافة 27
5918.48727.212137.84514.182.53.451.0251البيئة الُمحيطة بها.

28
تدعم الُمؤسَّسة الُمبادرات 

والمشاريع الُمتعلِّقة بحماية البيئة 
والُمحافظة عليها.

4012.57523.413742.85717.8113.43.240.9983

29
م الُمؤسَّسة المباني التابعة  تُصمِّ

لها وفق اشتراطات المباني 
الخضراء.

3310.33811.913642.58727.2268.12.891.0585

المتوسط العام للمحور = 3.18

جدول رقم )11): 
سات  البيانات الوصفية لرأي أفراد عينة الدراسة حول دور الُمؤسَّ

والجمعيات الخيريَّة في الُمحافظة على البيئة )ن=320).
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الوصفيـة  البيانـات   )11( رقـم  اجلـدول  يعكـس 
سـات  امُلؤسَّ دور  حـول  الدراسـة  عيِّنـة  أفـراد  لـرأي 
واجلمعيـات اخلرييَّـة يف امُلحافظة عـى البيئـة، وتبنَّ أّن 
سـات  أفـراد العيِّنـة يف عمومهم يوافقون عى أّن للُمؤسَّ
اخلرييَّـة دوًرا يف امُلحافظـة عـى البيئـة؛ إذ بلغ املتوسـط 
العـام للمحـور )3.18(، وحصلـت عبـارة »حتـرص 
سـة عـى نظافـة البيئـة امُلحيطـة هبـا« عـى املرتبـة  امُلؤسَّ
وانحـراف   ،)3.45( بلـغ  حسـايب  بمتوسـط  األوىل، 
معيـاري قـدره )1.025(، وبدرجـة مُمارسـة ُمرتفعـة، 
وأّمـا املرتبـة األخرية فكانت مـن نصيب العبـارة اآلتية 
سـة املبـاين التابعـة هلـا وفـق اشـراطات  ـم امُلؤسَّ »ُتصمِّ
املبـاين اخلـراء«، وبمتوسـط حسـايب بلـغ )2.89(، 
ترتيـب  وجـاء   ،)1.06( قـدره  معيـاري  وانحـراف 
واجلمعيـات  سـات  امُلؤسَّ بـدور  ااخلاصـة  العبـارات 

اخلرييَّـة وفـق هـذا املحـور مرتبـة كاآليت:
سـة عـى نظافـة البيئـة امُلحيطـة . 1 »حتـرص امُلؤسَّ

يل  هبـا«: وجـاءت هـذه العبـارة يف املرتبـة األوَّ
وانحـراف   ،)3.45( بلـغ  حسـايب  بمتوسـط 

.)1.025( قـدره  معيـاري 
سـة عـى تقليـص تكاليـف امليـاه . 2 »تعمـل امُلؤسَّ

والطاقـة«: حصلـت هـذه العبـارة عـى املرتبـة 
 ،)3.38( بلـغ  حسـايب  بمتوسـط  انيـة  الثَّ

.)0.962( قـدره  معيـاري  وانحـراف 
قة . 	 سـة امُلبـادرات واملشـاريع امُلتعلِّ »تدعـم امُلؤسَّ

هـذه  أتـت  وامُلحافظةعليهـا«:  بحاميةالبيئـة 
العبـارة يف املرتبـة الثالثة بمتوسـط حسـايب بلغ 

.)0.998( قـدره  معيـاري  وانحـراف   ،)3.24(
سـة«: . 4 »تعمـل عى تدويـر النفايات داخل امُلؤسَّ

ابعة بمتوسـط  جـاءت هذه العبـارة يف املرتبة الرَّ
معيـاري  وانحـراف   ،)2.93( بلـغ  حسـايب 

قـدره )1.1(.
وفـق . 	 هلـا  التابعـة  املبـاين  سـة  امُلؤسَّ ـم  »ُتصمِّ

حصلـت  اخلـراء«،  املبـاين  اشـراطات 
هـذه العبـارة عـى املرتبـة األخرية بمتوسـط 
حسـايب بلـغ )2.89(، وانحـراف معيـاري 

.)1.058( قـدره 
يعـّد االهتـامم بالبيئـة يف جوانبهـا املختلفـة مـن 
هنـاك  وأصبحـت  العـر  هـذا  يف  املهمـة  األمـور 
التـي تدعـوا  العديـد مـن اجلمعيـات واملؤسسـات 
إىل االهتـامم بالبيئـة يف متلفـة أنحـاء العـامل وياحظ 
أن هنـاك اهتـامم بالنواحـي البيئـة يف أنظمـة اململكـة 
عـى  واشـراطات  املختلفـة  السـعودية  العربيـة 
املؤسسـات واجلمعيـات اخلرييـة لاهتـامم بالبيئة يف 
براجمهـا وأنشـطتها وهـذا بـدوره يعـد مـن صميـم 

املجتمـع. جتـاه  االجتامعيـة  املسـؤولية  حتقيـق 
تعـّد نتائـج هـذا املحـور مقبولـة، وقـد تراوحت 
وهـذا  ُمنخفضـة،  إىل  متوسـطة  بـن  مـا  امُلامرسـة 
سـات خرييَّـة واجتامعيَّـة  يعـود إىل كـون هـذه امُلؤسَّ
هتتـم بالبيئـة املحيطة هبـا يف مجيـع ممارسـاهتا، وذلك 
مـن منطلـق أن الديـن اإلسـامي حيثُّ عـى احرام 
البيئـة وصوهنـا، وذلـك رغـم جمـئ عبـاريت »تعمـل 
م  سـات«، و» ُتصمِّ عـى تدوير النفايـات داخل امُلؤسَّ
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سـة املبـاين التابعـة هلـا وفـق اشـراطات املباين  امُلؤسَّ
اخلـراء.« يف املرتبـة األخـرية وبدرحـة مُمارسـات 

. ضعيفة
وهـذا يف نظـر الباحـث يرجـع إىل بعـد األهداف 
سـات عـن هـذا االهتامم،  التـي وضعتهـا هـذه امُلؤسَّ
االهتـامم  تسـتحق  نفايـات  لدهيـا  يكـون  ال  وربـام 
لـع  اطَّ التـي  ـابقة  السَّ راسـات  الدِّ أّن  والعنايـة، كـام 
سـات اخلرييَّة  عليهـا الباحـث، والتي تناولـت امُلؤسَّ
راسـة،  واألهلية، مل تتطرق هلذا املحور، ومل تفرده بالدِّ
يف حـن توجـد دراسـات قريبـة منهـا، وتتَّفـق هـذه 
)العبـدان،  دراسـة  إليـه  مـا توصلـت  مـع  النتيجـة 
	201م(، يف إشـارهتا إىل اهتـامم الـرشكات بتنظيـم 
بيئيـة،  خطـة للطـوارئ يف حـال حـدوث كـوارث 
وإسـهامها مـع اجلهـات ذات العاقـة يف امُلحافظـة 
عى نظافـة البيئـة؛ ألن طبيعة أعامهلا تـؤدي إىل نتائج 
مـرة يف البيئـة، ومن منطلـق املسـؤوليَّة االجتامعيَّة 

عليهـا معاجلـة األرضار التـي حُتدثهـا.
وهـذه امُلامرسـات أساسـية يف تطبيـق املسـؤوليَّة 
كافـة،  واجلمعيـات  سـات  امُلؤسَّ لـدى  االجتامعيـة 
دون اسـتثناء، وحتتـاج إىل أن توضـع ضمـن أهدافها 
وخططهـا اإلسـراتيجيَّة. وهـذه النتيجـة تتَّفـق مـع 
يف  2011م(،  )وهيبـة،  دراسـة  عنـه  أسـفرت  مـا 
حـن ختتلـف عـام توصلـت إليه دراسـة )السـعدي، 
2010م(، التـي كان مـن نتائجهـا أن الـرشكات ال 
ُتـويل اهتامًمـا عنـد مُمارسـتها املسـؤوليَّة االجتامعيَّـة 
راسـات  البيئيـة وصوهنـا مـن األرضار، وختتلف الدِّ

سـات  امُلؤسَّ أعـّدت  التـي  عـن  الـرشكات  حـول 
واجلمعيات اخلرييَّة من حيـث األهداف، إذ ربام هتتم 
الرشكات بالربح عى حسـاب البيئة، وهذه امُلامرسـة 
تتعـارض مع مبادئ املسـؤولية االجتامعيَّـة، وقوانن 
د عليـه نظريَّة أصحاب  االهتـامم بالبيئـة وهو مـا ُتؤكِّ
املصلحـة، التـي تـرى أّن البيئـة جـزء أسـايس مـن 
مكّونـات امُلجتمـع، وهـذا يعنـي أّن امُلحافظـة عليها 
مسـؤوليَّة اجلميع با اسـتثناء. وال ننسـى أن القاعدة 
والقوانـن  للنَّظريـات  سـّباقة  لإلسـام  الرشيعـة 
الوضعيـة يف اجلانـب االجتامعـي، واالهتـامم بالبيئة.

رابًعـــا: نتائـــج التســـاؤل الرابـــع: متثَّـــل هـــذا 
التَّســـاؤل يف اآليت: 

ــات  سـ ــا امُلؤسَّ ــي تتَّخذهـ ــاليب التـ ــا األسـ مـ
ـــاب  ـــع أصح ـــل م ـــة يف التَّواُص ـــات اخلرييَّ واجلمعي

ــة؟ املصلحـ
    أجيـب عـن هـذا التَّسـاؤل عـرب )11( فقـرة، 
وُطلـب مـن أفـراد عينـة الدراسـة االسـتجابة لتلك 
الفقـرات باالسـتناد إىل مقيـاس مخايس يضـم اآليت: 
موافـق،  غـري  أدري،  ال  موافـق،  بشـدة،  »موافـق 
عيِّنـة  أفـراد  رأي  وملعرفـة  بشـدة«،  موافـق  غـري 
سـات  الدراسـة حول األسـاليب التـي تتَّخذها امُلؤسَّ
أصحـاب  مـع  التَّواُصـل  يف  اخلرييَّـة  واجلمعيـات 
املصلحـة، يمكـن اسـتعراض نتائـج اجلـدول رقـم 
)12( الـذي سـُيجيب عن هذا التَّسـاؤل عـى النحو 

اآليت:
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الوصفيـة  البيانـات   )12( رقـم  اجلـدول  ـح  ُيوضِّ
التـي  األسـاليب  حـول  الدراسـة  عيِّنـة  أفـراد  لـرأي 
سـة يف التَّواُصـل مع أصحـاب املصلحة،  تتخذهـا امُلؤسَّ
وتبـنَّ أّن أفـراد العيِّنـة يف عموهـم يوافقـون عـى هذه 
األسـاليب؛ إذ بلـغ املتوسـط العـام للمحـور )3.5(، 

صورهتـا  لتعزيـز  تسـعى  سـة  »امُلؤسَّ عبـارة  وجـاءت 
وبمتوسـط  األوىل،  املرتبـة  يف  امُلجتمـع«  يف  الذهنيـة 
قـدره  معيـاري  وانحـراف   )3.97( بلـغ  حسـايب 
)0.958(، وأّمـا املرتبـة األخـري فكانـت مـن نصيـب 
سـة لدراسـة  العبـارة »توجـد جهـة متخصصـة بامُلؤسَّ

العبارةم
غير موافق غير موافقال أدريموافقموافق بشدة

االنحراف المتوسطبشدة
يبالمعياري

رت
الت

%ك%ك%ك%ك%ك

تنظم الُمؤسَّسة لقاءات دورية مع 30
4714.710934.112438.83711.630.93.50.9138أصحاب المصلحة.

31
تتواصل الُمؤسَّسة مع أصحاب 
المصلحة عبر وسائل التَّواُصل 

االجتماعي.
1123511736.63310.320.6112353.580.9164

يتم التَّواُصل من خالل الدِّراسات 32
4213.18827.511937.25818.1134.13.281.03510والمسوحات االستطالعية.

يتم التَّواُصل من خالل المقابالت مع 33
6219.49429.412739.73310.341.33.550.9597المستفيدين من الخدمات.

يتم التَّواُصل عبر عقد اجتماعات مع 34
6119.110532.811736.63310.341.33.580.9535الخبراء والمختصين بالعمل التنموي.

تتواصل الُمؤسَّسة مع أصحاب 35
5316.69429.412539.14413.841.33.460.9669المصلحة عبر  الموقع اإللكتروني.

36
تحرص الُمؤسَّسة على االستفادة من 
الُمقترحات والشكاوى المقدمة من 

المستفيدين.
6219.410432.511636.3321061.93.580.9736

37
توجد جهة متخصصة بالُمؤسَّسة 

لدراسة نتائج التَّواُصل مع أصحاب 
المصلحة.

48157021.913241.34413.8268.13.221.11211

الُمؤسَّسة تسعى إلى تعزيز صورتها 38
11636.39730.39228.7103.151.63.970.9581الذهنية في الُمجتمع.

الُمؤسَّسة تصدر تقارير دورية عن 39
8526.68727.210031.33310.3154.73.611.1233األداء اإلداري والمالي بشفافية.

تهتم الُمؤسَّسة بقياس مستوى الرضا 40
7924.79128.411535.9288.872.23.651.0162عن خدماتها.

المتوسط العام للمحور = 3.5

جدول رقم )12):
 البيانات الوصفية لرأي أفراد عينة الدراسة حول األساليب التي تتخذها

سات والجمعيات الخيريَّة في التَّواُصل مع أصحاب المصلحة )ن = 320).  الُمؤسَّ
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نتائـج التَّواُصـل مـع أصحـاب املصلحة«، وبمتوسـط 
قـدره  معيـاري  وانحـراف   ،)3.2( بلـغ  حسـايب 
)1.12(، وجـاءت العبـارات اخلاصة باألسـاليب التي 
تتخذهـا املؤسسـات واجلمعيـات اخلرييـة يف التَّواُصل 
مـع أصحـاب املصلحـة وفـق هـذا املحـور مرتبـة كـام 

: ييل
سـة تسـعى لتعزيـز صورهتـا الذهنيـة يف . 1 »امُلؤسَّ

ىل  امُلجتمـع«: أتت هـذه العبـارة يف املرتبـة األوَّ
وانحـراف   ،)3.97( بلـغ  حسـايب  بمتوسـط 

.)0.958( قـدره  معيـاري 
سـة بقيـاس مسـتوى الرضـا عـن . 2 »هتتـم امُلؤسَّ

انيـة  الثَّ املرتبـة  العبـارة يف  جـاءت  خدماهتـا«: 
وانحـراف   ،)3.65( بلـغ  حسـايب  بمتوسـط 

.)1.016( قـدره  معيـاري 
األداء . 	 عـن  دوريـة  تقاريـر  تصـدر  سـة  »امُلؤسَّ

هـذه  حصلـت  بشـفافية«:  واملـايل  اإلداري 
العبـارة عـى املرتيـة الثالثـة بمتوسـط حسـايب 
قـدره  معيـاري  وانحـراف   ،)3.61( بلـغ 

.)1.123 (
سـة مع أصحـاب املصلحة عرب . 4 »تتواصـل امُلؤسَّ

وسـائل التَّواُصـل االجتامعـي«: تبـوأت هـذه 
ابعـة بمتوسـط حسـايب بلـغ  العبـارة املرتبـة الرَّ
)3.58(، وانحـراف معيـاري قـدره )0.916(.

»يتـم التَّواُصـل عرب عقد اجتامعـات مع اخلرباء . 	
واملختصـن بالعمـل التنمـوي«، جـاءت هـذه 
العبـارة يف املرتبـة اخلامسـة بمتوسـط حسـايب 

قـدره  معيـاري  وانحـراف   ،)3.58( بلـغ 
.)0.953(

سـة عى االستفادة من امُلقرحات . 6 »حترص امُلؤسَّ
والشـكاوى املقدمـة من املسـتفيدين«: حصلت 
هـذه العبـارة عـى املرتبـة السادسـة بمتوسـط 
معيـاري  وانحـراف   ،)3.58( بلـغ  حسـايب 

قـدره )0.973(.
مـع . 	 املقابـالت  خـالل  مـن  التَّواُصـل  »يتـم 

هـذه  جـاءت  اخلدمـات«:  مـن  املسـتفيدين 
العبارة يف املرتبة السـابعة بمتوسـط حسايب بلغ 
.)0.959( قـدره  معيـاري  وانحـراف   ،)3.55(

سـة لقـاءات دوريـة مـع أصحاب . 	 »تنظـم امُلؤسَّ
املصلحـة«: أتـت هذه العبـارة يف املرتبـة الثامنة 
وانحـراف   ،)3.50( بلـغ  حسـايب  بمتوسـط 

معيـاري قـدره )0.913(.
سـة مع أصحـاب املصلحة عرب . 	 »تتواصـل امُلؤسَّ

املوقع اإللكـروين«: حصلت هـذه العبارة عى 
املرتبة التاسـعة بمتوسط حسـايب بلغ )3.46(، 

وانحراف معيـاري قدره )0.966(.
راسـات . 10 الدِّ خـالل  مـن  التَّواُصـل  »يتـم 

هـذه  جـاءت  االسـتطالعية«:  واملسـوحات 
العبـارة يف املرتبـة العـارشة بمتوسـط حسـايب 
قـدره  معيـاري  وانحـراف   ،)3.28( بلـغ 

.)1.035 (
سـة لدراسـة . 11 »توجـد جهـة متخصصـة بامُلؤسَّ

املصلحـة«:  أصحـاب  مـع  التَّواُصـل  نتائـج 
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اسـتحوذت هـذه العبـارة عـى املرتبـة األخرية 
معيـاري  وانحـراف   ،)3.22( بلـغ  بمتوسـط 

 .)1.112( قـدره 
تائـج املسـتخلصة مـن هـذا املحـور   تعـّد مجيـع  النَّ
مجيـع  ألن  عاليـة؛  مُمارسـاهتا  درجـة  أّن  كـام  منطقيـة، 
أصحـاب  مجيـع  مـع  التَّواُصـل  إىل  تسـعى  اجلهـات 
املصلحـة تواصـًا فّعـااًل؛ حتـى حتسـن مـن صورهتـا 
امُلتاحـة  الوسـائل  مجيـع  باسـتخدام  امُلجتمـع  أمـام 
ام أن هـذا النوع  عـم املـايل، وال سـيَّ للحصـول عـى الدَّ
مـن التَّواُصـل يعّد مـن أهم الوسـائل التي تسـتخدمها 
سـات يف تعزيـز موقفها لدى أصحـاب املصلحة،  امُلؤسَّ
بـل هـي مـن امُلامرسـات املهمـة يف حتقيـق املسـؤوليَّة 
االجتامعيَّـة، ألن نتائـج تطبيق إسـراتيجيات التَّواُصل 
سـات اخلرييَّـة  ـامت عموًمـا، وامُلؤسَّ تنعكـس عـى امُلنظَّ
خـال  مـن  التَّواُصـل  باسـتثناء  وذلـك  خصوًصـا، 
راسـات واملسـوحات االسـتطاعية، فقـد جـاءت  الدِّ
مـن  الرغـم  عـى  وذلـك  منخفضـة،  املامرسـة  درجـة 
سـات، كذلك حصلت  أمهيـة هذه الوسـيلة لتلك امُلؤسَّ
عبـارة: »توجـد جهـة متخصصـة باملؤسسـة لدراسـة 
نتائـج التَّواُصـل مـع أصحـاب املصلحـة«، عـى درجة 
ـابقة ربـام تكـون  منخفضـة، ممـا يعنـي أن الوسـائل السَّ
جمـرد وسـائل غـري فاعلـة، ويف حـال عدم وجـود جهة 
تـدرس نتائـج هـذا التَّواُصـل واللقـاءات، فـإّن هـذا 
ـابقة مضيعـة للوقت.  جيعـل التعامـل مع الوسـائل السَّ
لـع عى دراسـات  وحـرّي بالذكـر أن الباحـث مل يطَّ
املسـؤوليَّة  إطـار  يف  املحـور  هـذا  تناولـت  سـابقة 

عـى  وال  الـرشكات  مسـتوى  عـى  ال  االجتامعيَّـة، 
سـات اخلرييَّة واألهلية، وهنـا تربز أمهية  مسـتوى امُلؤسَّ
راسـة األوىل التـي تناولت  راسـة يف كوهنـا الدِّ هـذه الدِّ

سـات يف حميـط هـذا اجلانـب. هـذه امُلؤسَّ
    وهـذه النتيجـة تتفـق مـع مـا ذهبـت إليـه نظريَّـة 
أصحـاب املصلحـة، فكلـام كان هنـاك تواصـل جيِّـد 
مـع أصحـاب املصلحـة بـكل رشائحهـم وباسـتخدام 
مجيـع الوسـائل امُلتاحـة، املبـارشة منهـا وغـري املبارشة، 
سـة وسـبل أداء براجمهـا،  كان العائـد جيـًدا عـى امُلؤسَّ
االجتامعـي،  بـاُدل  التَّ نظريَّـة  أيًضـا  تؤكـده  مـا  وهـذا 
سـات واجلمعيات  حيث يفـرض أن تتبادل هـذه امُلؤسَّ
اخلرييَّـة املعلومـات والربامـج مـع أصحـاب املصلحة، 
سـة أم خارجهـا، وينتج  سـواء أكان ذلـك داخـل امُلؤسَّ
بـاُدل االجتامعـي والء وظيفي للمؤسسـة،  عن هـذا التَّ
التكاليـف.  وتقليـل  بإتقـان،  العمـل  العاملـن  وأداء 
وعـى املسـتوى اخلارجـي ينتج قبـوٌل اجتامعـيٌّ ودعٌم 
مـايلٌّ ومعنـويٌّ يسـاعد عـى أداء أدوارهـا؛ وكلام كانت 
سـات اخلرييَّـة إسـراتيجيَّة واضحـة،  لـدى هـذه امُلؤسَّ
وُتناسـب كل رشحيـة، وختتـار الوسـائل املناسـبة هلـا، 
رهـا وتقدمها، ومن ثـم يتحقق  انعكـس ذلك عـى تطوُّ
ـال يف املسـؤوليَّة االجتامعيَّـة التـي تعـدّ  اإلسـهام الفعَّ

هدًفـا مـن أهـداف التَّنمية امُلسـتدامة.
ـــذا  ـــل ه ـــس: متث ـــاؤل اخلام ـــج التس ـــا: نتائ خامًس

التســـاؤل يف اآليت: 
ـــؤوليَّة  ـــق املس ـــن تطبي ـــّد م ـــي حت ـــات الت ق ـــا امُلعوِّ م

ـــة؟ ـــات اخلريي ـــات واجلمعي ـــة يف املؤسس االجتامعيَّ



317-359املامون السر كـرار : دور امُلؤسساتِ واجلمعيات اخلريية يف املسؤولية االجتماعية دراسٌة ميدانية مطبقة على العاملني .....

353

ـــرات،  ـــرب )9( فق ـــاؤل ع ـــذا التَّس ـــن ه ـــب ع أجي
وُطلـــب مـــن أفـــراد عينـــة الدراســـة االســـتجابة 
لتلـــك الفقـــرات باالســـتناد إىل مقيـــاس مخـــايس 
يضـــم اآليت: »موافـــق بشـــدة، موافـــق، ال أدري، 
غـــري موافق،غـــري موافـــق بشـــدة«، وملعرفـــة 

قـــات  رأي أفـــراد عيِّنـــة الدراســـة حـــول امُلعوِّ
التـــي حتـــّد مـــن تطبيـــق املســـؤوليَّة االجتامعيَّـــة يف 
ـــن  ـــة، يمك ـــات اخلريي ـــات واجلمعي ـــاط املؤسس أوس
ــذي  ــم )13( الـ ــدول رقـ ــج اجلـ ــتعراض نتائـ اسـ
ســـُيجيب عـــن هـــذا التَّســـاؤل عـــى النحـــو اآليت:

العبارةم
غير موافق غير موافقال أدريموافقموافق بشدة

االنحراف المتوسطبشدة
يبالمعياري

رت
الت

%ك%ك%ك%ك%ك

عدم وجود خطة استراتيجيَّة 41
5517.28325.912137.84714.7144.43.371.0669للمسؤوليَّة االجتماعيَّة بالُمؤسَّسة.

42
قلة المخصصات المالية لبرامج 

المسؤوليَّة االجتماعيَّة في موازنة 
الُمؤسَّسة.

8125.39529.710432.5319.792.83.651.0495

عدم اقتناع أصحاب الُمؤسَّسات 43
5818.18526.612137.84313.4134.13.411.0598بأهمية المسؤوليَّة االجتماعيَّة.

عدم وجود معايير واضحة لتقويم 44
6921.67924.713642.5321041.33.550.9787المسؤوليَّة االجتماعيَّة بالُمؤسَّسات.

قلة الكوادر المتخصصة في مجال 45
7924.78727.211636.33611.320.63.640.9956المسؤوليَّة االجتماعيَّة

46
نُدرة الدِّراسات العلمية الُمتعلِّقة 

بالمسؤوليَّة االجتماعيَّة للُمؤسَّسات 
الخيريَّة.

8325.98626.912438.8247.530.93.690.973

47
عدم إشراك العاملين وأفراد الُمجتمع 

في تحديد نشاطات المسؤوليَّة 
االجتماعيَّة.

8626.98626.911335.3299.161.93.681.0264

التداخل بين مفهوم العمل الخيري 48
10332.28325.910432.5247.561.93.791.0372والمسؤوليَّة االجتماعيَّة في الُمؤسَّسة.

49
توجد بعض القيود من الُمؤسَّسات 

الحكومية على تقديم الخدمات 
االجتماعيَّة.

10031.311034.48225.6216.672.23.861.0061

المتوسط العام للمحور = 3.62

جدول رقم )13):
قات  البيانات الوصفية لرأي أفراد عينة الدراسة حول الُمعوِّ

 التي تحّد من نطبيق المسؤوليَّة االجتماعيَّة )ن=320).
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الوصفيـة  البيانـات   )13( رقـم  اجلـدول  يعكـس 
قـات التـي حتّد  لـرأي أفـراد عيِّنـة الدراسـة حـول امُلعوِّ
من تطبيق املسـؤوليَّة االجتامعيَّة يف أوسـاط املؤسسـات 
واجلمعيـات اخلريية، وتبنَّ أّن أفـراد العيِّنة يف عمومهم 
قـات؛ إذ بلـغ املتوسـط العام  يوافقـون عـى تلـك امُلعوِّ
بعـض  »توجـد  عبـارة   وجـاءت   ،)3.62( للمحـور 
سـات احلكومية عى تقديـم اخلدمات  القيـود مـن امُلؤسَّ
بلـغ  بمتوسـط حسـايب  األوىل  املرتبـة  االجتامعيَّـة« يف 
أّمـا   ،)1.01( قـدره  معيـاري  وانحـراف   )3.86(
املرتبـة األخـرية فكانـت مـن نصيـب العبـارة االتيـة: 
»عـدم وجود خطة إسـراتيجيَّة للمسـؤوليَّة االجتامعيَّة 
سـة« بمتوسـط حسـايب بلغ )3.37(، وانحراف  بامُلؤسَّ
العبـارت  ترتيـب  وجـاء   ،)1.06( قـدره  معيـاري 
قـات التـي حتـدّ مـن تطبيـق املسـؤولية  اخلاصـة بامُلعوِّ

االجتامعيَّـة وفـق هـذا املحـور مرتبـة كاآليت:
سـات احلكومية . 1 »توجد بعـض القيود من امُلؤسَّ

جـاءت  االجتامعيَّـة«:  اخلدمـات  تقديـم  عـى 
ىل بمتوسـط حسـايب  هـذه العبارة يف املرتبة األوَّ
معيـاري  وانحـراف   ،)3.86( بلـغ  حسـايب 

.)1.006( قـدره 
اخلـريي . 2 العمـل  مفهـوم  بـن  »التداخـل 

سـة«: حصلت  واملسـؤوليَّة االجتامعيَّة يف امُلؤسَّ
بمتوسـط  انيـة  الثَّ املرتبـة  عـى  العبـارة  هـذه 
معيـاري  وانحـراف   ،)3.79( بلـغ  حسـايب 

.)1.037( قـدره 
قة باملسـؤوليَّة . 3 راسـات العلميـة امُلتعلِّ »ُنـدرة الدِّ

سـات اخلرييَّـة«: أتـت هذه  االجتامعيَّـة للُمؤسَّ
العبـارة يف املرتبـة الثالثة بمتوسـط حسـايب بلغ 
)3.69(، وانحـراف معيـاري قـدره )0.97(.

يف . 	 امُلجتمـع  وأفـراد  العاملـن  إرشاك  »عـدم 
االجتامعيَّـة«:  املسـؤوليَّة  نشـاطات  حتديـد 
ابعـة  الرَّ املرتبـة  عـى  العبـارة  هـذه  حصلـت 
وانحـراف   ،)3.68( بلـغ  حسـايب  بمتوسـط 

.)1.026( قـدره  معيـاري 
املسـؤوليَّة . 	 لربامـج  املاليـة  املخصصـات  »قلـة 

سـة«: جـاءت هذه  االجتامعيَّـة يف موازنـة امُلؤسَّ
العبـارة يف املرتبـة اخلامسـة بمتوسـط حسـايب 
قـدره  معيـاري  وانحـراف   ،)3.65( بلـغ 

.)1.049(
»قلـة الكـوادر املتخصصـة يف جمـال املسـؤوليَّة . 6

املرتبـة  يف  العبـارة  هـذه  أتـت  االجتامعيَّـة«: 
 ،)3.64( بلـغ  حسـايب  بمتوسـط  السادسـة 

.)0.995( قـدره  معيـاري  وانحـراف 
»عدم وجـود معايري واضحة لتقويم املسـؤوليَّة . 7

هـذه  حصلـت  سـات«:  امُلؤسَّ يف  االجتامعيَّـة 
العبـارة عـى املرتبة السـابعة بمتوسـط حسـايب 
قـدره  معيـاري  وانحـراف   ،)3.55( بلـغ 

.)0.978(
بأمهيـة . 8 سـات  امُلؤسَّ أصحـاب  اقتنـاع  »عـدم 

املسـؤوليَّة االجتامعيَّة«: جاءت هـذه العبارة يف 
املرتبة الثامنة بمتوسـط حسـايب بلـغ )3.41(، 

وانحـراف معيـاري قـدره )1.059(.



317-359املامون السر كـرار : دور امُلؤسساتِ واجلمعيات اخلريية يف املسؤولية االجتماعية دراسٌة ميدانية مطبقة على العاملني .....

355

للمسـؤوليَّة . 	 إسـراتيجيَّة  »عـدم وجـود خطـة 
سـة«: أتـت هـذه العبـارة يف  االجتامعيَّـة بامُلؤسَّ
املرتبة األخرية بمتوسـط حسـايب بلغ )3.37(، 

وانحـراف معيـاري قـدره )1.066(.
التـي  املعوقـات  مـن  عـدًدا  املحـور  هـذا  ناقـش 
حتـد مـن تطبيـق املسـؤولية االجتامعيـة يف املؤسسـات 
مسـتوى  ضعـف  يسـهم  حيـث  اخلرييـة  واجلمعيـات 
ثقافـة املسـؤولية االجتامعيـة، لـدى معظـم أصحـاب 
القـرار يف املؤسسـات واجلمعيـات اخلرييـة، يف إعاقـة 
غريهـا  حتقيـق  عـدم  أو  الربامـج،  مـن  عديـد  تنفيـذ 
نفسـه  الوقـت  يف  وخيلـق  منهـا،  املنشـودة  لألهـداف 
فجـوة بـن توجهـات ومقاصد تلـك الربامـج والنتائج 
املتحققـة منهـا، والتداخـل بـن مفهوم العمـل اخلريي 
واملسـؤولية االجتامعيـة ونـدة الدراسـات املتعلقـة هبـا 
ألعـامل  اإلسـراتيجي  التخطيـط  غيـاب  جانـب  إىل 
االجتامعيـة  للمسـؤولية  وملـا  االجتامعيـة.  املسـؤولية 
مـن آثـار اقتصاديـة واجتامعيـة وتنموية عـى القطاعن 
العـام واخلـاص يف أي بلـد يف العـامل ال بـد مـن العمـل 

عـى حـل هـذه املعوقـات 
تائـج منطقيـة؛ إذ جـاءت هذه      تعـّد مجيـع هـذه النَّ
قـات بدرجـات عاليـة، ما عدا عبـارة »عدم وجود  امُلعوِّ
سـة«،  خطـة إسـراتيجية للمسـؤوليَّة االجتامعيَّة بامُلؤسَّ
فقـد جـاءت بدرجة منخفضـة، وتتَّفق هـذه النتيجة مع 
راسـات السـابقة كدراسـة  أغلـب مـا توصلـت إليه الدِّ
و  2016م(،  بالريـاض،  التجاريـة  )الغرفـة  مـن:  كل 
)العبـدان، 	201م(، و)مؤسسـة امللك خالـد اخلرييَّة، 

2016م(، و )الصالـح، 2012م(، وكلهـا أشـارت إىل 
سـات احلكوميـة عـى  وجـود بعـض القيـود مـن امُلؤسَّ
سـات اخلرييَّـة واالجتامعيَّـة  تقديـم الـرشكات أو امُلؤسَّ
اخلدمـات االجتامعيَّـة، وكانت أبـرز هـذه املعوقات يف 
راسـات التي  هـذا السـياق، وذلـك يف ظـل غيـاب الدِّ

األولويات. د  حُتـدِّ
أسـفرت  مـا  مـع  الكميـة  تائـج  النَّ هـذه  وتتَّفـق 
املسـؤوليَّة  تناولـت  التـي  ـابقة  السَّ راسـات  الدِّ عنـه 
سـات  وامُلؤسَّ الـرشكات  مسـتوى  عـى  االجتامعيَّـة، 

اخلرييَّـة.

توصيات:
ة  تعـد املسـؤوليَّة االجتامعيَّـة إحـدى األدوات امُلهمَّ
يف حتقيـق التَّنميـة امُلسـتدامة، واملؤسسـات واجلمعيات 
ذلـك،  حتقيـق  يف  األساسـية  الدعامـة  هـي  اخلرييـة 
ونجاحهـا يف القيـام بدورهـا يف املسـؤولية االجتامعيـة 
مـن  العديـد  ألنشـطة  اإلسـراتيجي  املنطلـق  يمثـل 
املنظـامت يف املجتمعـات احلديثـة حيـث أصبـح توجيه 
املؤسسـات واجلمعيـات اخلرييـة نحـو خدمـة املجتمع 
هاجًسـا مثلـه مثل املنافسـة عـى العمـاء، ومن خال 
مـا توصلـت إليـه الدراسـة مـن نتائـج فقـد خرجـت 

اآلتيـة:- بالتوصيـات 
واجلمعيات . 1 املؤسسات  دور  تفعيل  عى  العمل 

وذلك  االجتامعية،  املسؤولية  حتقيق  يف  اخلريية 
من خال التزمها بثاث مبادئ هي: االحرام 
العاملن وأفراد املجتمع، دعم  واملسؤولية جتاه 
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الوعي  ونرش  البيئة،  محاية  ومساندته،  املجتمع 
ووسائل  املختلفة،  اإلعام  أجهزة  خال  من 
التواصل االجتامعي بثقافة املسؤولية االجتامعية 
هلا  توعوية  برامج  بوضع  وذلك  وتعزيزها، 
حتقيق  يف  وأمهيتها  مفهومها،  حيث  من  تتناوهلا 

التَّنمية امُلستدامة. 
ــري . 2 ــدور الكبـ ــة الـ ــج الدراسـ ــدت نتائـ أكـ

يف  اخلرييـــة  واجلمعيـــات  للمؤسســـات 
التنميـــة االقتصاديـــة يف املجتمـــع وعليـــه 
ـــن  ـــدور ع ـــذا ال ـــل ه ـــة بتفعي ـــويص الدراس ت
ــة،  ــج اجتامعيـ ــم برامـ ــاد ودعـ ــق إجيـ طريـ
اقتصاديـــة، وثقافيـــة مســـتدامة مســـتقاة 
ــة،   ــات الوطنيـ ــات واألوليـ ــن االحتياجـ مـ
واالســـتثامر يف املـــوارد البرشيـــة وخلـــق 
فـــرص عمـــل وإجيـــاد بيئـــة صحيـــة آمنـــة، 
ـــن  ـــاد م ـــة يف الب ـــكات االجتامعي ـــل املش وح
ـــة  ـــؤولية املجتمعي ـــوم املس ـــل مفه ـــال تفعي خ

يف املؤسســـات واجلمعيـــات اخلرييـــة.
حيث عكسـت نتائج الدراسـة ما للمؤسسـات . 3

واجلمعيـات اخلرييـة مـن دور يف املحافظـة عى 
البيئـة، وعليه تـويص برورة إلـزام الرشكات 
يتعلـق   مـا  يف  خاصـة  املختلفـة  بالقوانـن 
باحلفـاظ عـى البيئـة، واهتـامم هبمـوم املجتمع 
والبيئـة اهتامًمـا كافًيـا، واألخـذ بعـن االعتبار 
ثاثيـة أضـاع التنميـة املسـتدامة وهـي النمو 
ومحايـة  االجتامعـي،  والتقـدم  االقتصـادي 

البيئـة. سـواء من حيـث االلتزام بتوافـق املنتج 
البيئـة  مـع  للمجتمـع  الرشكـة  تقدمـه  الـذي 
أو مـن حيـث املبـادرة بتقديـم مـا خيـدم البيئـة 
املجتمـع،  يف  البيئيـة  الظـروف  مـن  وحيسـن 

ومعاجلـة املشـاكل البيئيـة املختلفـة.
يتضمـــن مفهـــوم املســـؤولية االجتامعيـــة . 	

للمؤسســـات واجلمعيـــات اخلرييـــة رضورة 
ــع  ــال مـ ــائل اتصـ ــات ووسـ ــود عاقـ وجـ
ـــكل  ـــع بش ـــا واملجتم ـــة هب ـــاب املصلح أصح
عـــام، وعليـــه تـــويص الدراســـة بـــرورة 
دمـــج املســـؤولية االجتامعيـــة يف رســـالة 
ورؤيـــة وفلســـفة املؤسســـات واجلمعيـــات 
العاقـــات  تقويـــة  وكذلـــك  اخلرييـــة، 
مـــع أصحـــاب املصلحـــة مـــن خـــال 
ـــغلهم،  ـــي تش ـــاؤالت الت ـــن التس ـــة ع اإلجاب
ـــراف  ـــة األط ـــع كاف ـــوار م ـــتمرار يف احل واالس

ــع. ــة يف املجتمـ املعنيـ
ـــن . 	 ـــد م ـــود العدي ـــة وج ـــج الدراس ـــدت نتائ أك

ــات  ــه دور املؤسسـ ــي تواجـ ــات التـ املعوقـ
املســـؤولية  يف  اخلرييـــة  واجلمعيـــات 
ـــة  ـــة بإزال ـــويص الدراس ـــه ت ـــة، وعلي االجتامعي
تلـــك املعوقـــات مـــن خـــال العمـــل عـــى 
ـــل  ـــا، والعم ـــة لدهي ـــؤولية االجتامعي ـــرش املس ن
ـــؤولية  ـــة للمس ـــل جذاب ـــر عم ـــاد أط ـــى إجي ع
االجتامعيـــة للـــرشكات، وحتفيـــز الـــرشكات 
ــمل  ــة لتشـ ــؤوليتها االجتامعيـ ــام بمسـ للقيـ
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ـــن  ـــع املتعامل ـــراد املجتم ـــاه أف ـــؤوليتها جت مس
معهـــا، والعمـــل إجيـــاد فـــرص عمـــل 
للشـــباب الســـتيعاب مشـــكلة البطالـــة، 
وأن تصبـــح املســـؤولية املجتمعيـــة مأثـــرة يف 
ـــال  ـــن خ ـــتدامة م ـــة املس ـــع ويف التنيم املجتم
ــه  ــًيا لـ ــًا ومؤسسـ ــكا تنظيميـ ــا شـ أخذهـ

خطـــة وأهـــداف حمـــددة.

املصادر واملراجـــــــــع:
أواًل/ املصادر واملراجع العربية:

أمحــد، عمــر عبــد اجلبــار حممــد. )2000م(. نظريــات اجتامعيــة 
معــارصة. ط. 1، اخلرطــوم: مطابــع جامعــه اخلرطــوم. 

املســؤولية  )2016م(.  بابكــر.  يوســف  أمــرية  بــدري، 
االجتامعيــة  حتليــل مضمــون معــريف، الريــاض: الشــبكة 

الســعودية للمســؤولية االجتامعيــة. 
معجــم  )	201م(.  اهلل.  عبــد  العزيــز  عبــد  الربيثــن، 
املصطلحــات االجتامعيــة. ط. 1، الريــاض: مؤسســة 

امللــك خالــد اخلرييــة. 
حجــازي، حممــد فــؤاد. )1980م(. النظريــات االجتامعيــة. ط. 

1، ،القاهــرة: مكتبــة وهبــة. 
حجــازي، مصطفــى. )2012م(. نحــو سياســة اجتامعيــة 
خليجيــة لــألرسة مــن الرعايــة إىل التمكــن. ط. 1، 
ــؤون  ــس وزراء الش ــذي ملجل ــب التنفي ــن: املكت البحري

ــاون. ــس التع ــدول جمل ــة ل االجتامعي
ــة  ــات االجتامعي ــد. )	200م(. النظري ــان حمم ــن، احس احلس
املتقدمــة: دراســة حتليليــه يف النظريــات االجتامعيــة 

املعارصة،عــامن: دار وائــل.
حيــزوم، عبــد الرحيــم. )2016م(. املســؤولية املجتمعيــة 
مــن خــال نظــام الوقــف االســامي، املؤمتــر العلمــي 

ــة.  ــة، الدوح ــؤولية املجتمعي ــدويل االول للمس ال

مخــش، جمــد الديــن عمــر خــريي. )1999م(. علــم االجتــامع: 
املنهــج واملوضــوع. ط. 1، عــامن: دار جمــدالوي للنــرش. 
الســعدي. ســيف بــن نــارص )2010م(. املســؤولية االجتامعيــة 
لــرشكات القطــاع اخلــاص ودورهــا يف دعــم اجلمعيــات 
االهليــة يف ســلطة عامن. رســالة ماجســتري غري منشــورة، 
كليــة اآلداب، ســلطنة عــامن: جامعــه الســلطان قابــوس. 
املحــددات  بعــض  دور  )2016م(.  امحــد.  هنــاء  شــويخ، 
ــؤولية  ــلوك املس ــام بس ــية يف القي ــة والنفس الديموغرافي
االجتامعيــة بــن طــاب اجلامعــة، املؤمتــر الــدويل العلمي 

االول للمســؤولية االجتامعيــة: الدوحــة.
جهــود  )2012م(.  عبدالرمحــن.  عبدالكريــم  الصالــح، 
ــيل.   ــع املح ــة املجتم ــة يف تنمي ــة املانح ــات اخلريي املؤسس
رســالة ماجســتريغري منشــورة، كليــة العلــوم االجتامعية. 
ــامية. ــعود االس ــن س ــد ب ــام حمم ــه االم ــاض: جامع الري
ــات اداء  ــز. )	201م(. معوق ــد العزي ــد عب ــدان، االء حمم العب
املســؤولية االجتامعيــة للقطــاع اخلــاص يف املجتمــع 
الســعودي. رســالة ماجســتري غــري منشــورة، الريــاض: 

ــامية. ــعود اإلس ــن س ــد ب ــام حمم ــة اإلم جامع
االخاقــي  التحليــل  )2010م(.  أمحــد.  ســيد  عثــامن، 
مكتبــة  القاهــرة:   ،1 ط.  االجتامعيــة.  للمســؤولية 

املريــة. االنجلــو 
املســؤولية  )2012م(.  نذيــر.  طربيــا  مصطفــى،  العــريب، 
جتربــة  حتليــل  اإلســامية  للمصــارف  االجتامعيــة 
ــث  ــدويل الثال ــى ال ــة، امللتق ــامي للتنمي ــرف اإلس امل
بشــار،  االجتامعيــة.  واملســؤولية  األعــامل  ملنظــامت 

اجلزائــر:  جامعــه بشــار.
عرعــور، مليكــة. )2017م(، املســؤولية االجتامعيــة وافرازاهتــا 
ــي  ــدويل العلم ــر ال ــيولوجي، املؤمت ــور سوس ــن منظ م

ــة. ــة، الدوح ــؤولية االجتامعي ــاين للمس الث
الغرفــة التجاريــة بالريــاض. )2016م(. دور القطــاع اخلــاص 

باملســؤولية االجتامعيــة املســتدامة، الريــاض.
الفيــزوز، آبــاد. )07	1(. القامــوس املحيــط. ط. 2،  بــريوت: 

مؤسســة الرســالة. 



358

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

فاعليــه  تقويــم  )2012م(.  مناحــي.  ســلطان  القحطــاين، 
  ،1 ط.  اخلرييــة.  باجلمعيــات  الصغــرية  املرشوعــات 

االجتامعيــة. الشــؤون  وزارة  الريــاض: 
حــدود  )2016م(.  الســيد.  حممــد  رجــب  الكحــاوي، 
الرقابــة اإلداريــة عــى اجلمعيــات واملؤسســات األهليــة، 

ــة. ــة العربي ــرة: دار النهض القاه
ــة  ــؤولية اجلنائي ــز. )	201(. املس ــد العزي ــد عب ــود، حمم املحم
ــي.  ــل االجتامع ــائل التواص ــتخدام وس ــاءة اس ــن إس ع

ــرش.  ــراث للن ــر ال ــاض: دار جواه ط. 1،  الري
مؤسســة امللــك خالــد اخلرييــة. )	201م(. تصنيــف اجلمعيات 
اخلرييــة يف اململكــة العربيــة الســعودية. ط. 1، الريــاض:  

ــعودية. ــة العربية الس اململك
مؤسســة امللــك خالــد اخلرييــة. )2016م(. املؤسســات اخلريية 
ــدارات  ــاض: إص ــاءات. الري ــق وإحص ــة: حقائ املانح

مؤسســة امللــك خالــد اخلرييــة.  
مؤسســة اول انجــاز. )	201م(. التوجهــات اجلديــدة للعمــل 
اخلــريي باململكــة العربيــة الســعودية لعــام 33	1-
ــريي. ــارك اخل ــان املب ــة فرح ــام: مؤسس 37	1هـــ, الدم

ــرشكات  ــة لل ــؤولية االجتامعي ــدم. )2011م(. املس ــة، مق وهيب
مــن منظــور االقتصــاد اإلســامي. امللتقــى الــدويل 
ورهانــات  الواقــع  اإلســامي:  األول:«االقتصــاد 
ــد  ــة، معه ــي بغرداي ــز اجلامع ــر: املرك ــتقبل«. اجلزائ املس

العلــوم االقتصاديــة.

ثانيًا /املراجع  األجنبية والعربية املرمجة:
Ahmad, Omar Abdelgabar Mohammed. (2000). 

Contemporary Social Theories (1st ed., in Arabic). 
Khartoum Khartoum: University Press.

Al-Abdan, Alaa Mohammed Abdul Aziz. (2014). Obstacles 
to the Performance of Social Responsibility of the 
Private Sector in Saudi Society (Unpublished Master 
Thesis, in Arabic). Riyadh: Imam Muhammad bin 
Saud University.

Al-Arabi, Mustafa, Tarbia Nazir. (2012). Social 
Responsibility of Islamic Banks-Analysis of the 
Experience of the Islamic Development Bank, 3rd 

International Forum of Business Organizations and 
Social Responsibility  (in Arabic). Bashar, Algeria: 
University of Bashar.

Al-Barthin, Abdul Aziz Abdullah. (2014). Glossary of Social 
Terms (in Arabic). Riyadh: King Khalid Foundation.

Al-Kahlawi, Rajab Mohamed Al-Sayed. (2016). The limits 
of administrative control on associations and private 
institutions (in Arabic). Cairo: Dar Al-Nahda Al-
Arabiya.

Al-Mahmoud, Muhammad Abdul Aziz. (2015). Criminal 
Responsibility for Misuse of Social Media (in Arabic). 
Riyadh: Jawahar Al-Tarath Publishing House.

Al-Qahtani, Sultan Menahi. (2012). Evaluation of Small 
Projects in Charity Societies (in Arabic). Riyadh: 
Ministry of Social Affairs.

Al-Saadi, Saif Nasser. (2010). Social Responsibility of 
Private Sector Companies and Their Role in the Work 
of NGOs in Amman Sultanat (in Arabic). Unpublished 
Master Thesis, Faculty of Arts. Oman: Sultan Qaboos 
University.

Al-Saleh, Abdul Karim Abdulrahman. (2012). The Efforts 
of Charity Institutions in Community Development, 
Master Thesis (in Arabic). Riyadh: Imam Muhammad 
bin Saud Islamic University, Faculty of Social 
Sciences.

Aroar, Malika. (2017). Social Responsibility and its 
Implications from a Sociological Perspective (in 
Arabic). The 2nd International Conference on Social 
Responsibility, Doha: Qatar.

Badri, Amira Youssef Babeker. (2016). Social Responsibility-
Content Analysis of knowledge, Riyadh  (in Arabic). 
Riyadh: Saudi Social Responsibility Network.

First Achievement Foundation, (Awal Enjaz). (2014). New 
Directions for Charitable Work in the Kingdom of 
Saudi Arabia for the year 1433-1437H. Dammam: 
Supported by Farhan Al-Mubarak Al-Khairi 
Foundation.

Hassan, Ihsan Mohamed. (2005). Advanced social theories: 
Analytical study in contemporary social theories  (in 
Arabic). Amman: Dar Wael.

Haysoum, Abdul Rahim. (2016). Social Responsibility 
through the Islamic Endowment System, the 
First International Conference on Community 
Responsibility (in Arabic), Doha: Qatar.

Hijazi, Mohamed Fouad. (1980). Social Theories, (in Arabic, 
1st ed.). Cairo: Wahba Library.

Hijazi, Mustafa. (2012). Towards a Gulf Social Policy for 
the Family from Care to Empowerment  (in Arabic, 
1st ed.). Bahrain: Executive Office of the Council of 
Ministers of Social Affairs of the GCC States.

Khamesh, Majd al-Din Omar Khairy. (1999). Sociology: 
the curriculum and the subject, (I 1), Amman  (in 



317-359املامون السر كـرار : دور امُلؤسساتِ واجلمعيات اخلريية يف املسؤولية االجتماعية دراسٌة ميدانية مطبقة على العاملني .....

359

Arabic): Dar Majdlawi Publishing.
King Khalid Charity Foundation. (2014). Classification 

of Charity Associations in the Kingdom of Saudi 
Arabia. (in Arabic, 1st ed.). Riyadh: KSA.

King Khalid Charity Foundation. (2016). Donor 
Charitable Institutions (in Arabic). Facts and 
Statistics. Riyadh: KSA.

Liang, Ting-Peng. (2008). Can Social Exchange Theory 
Explain Individual Knowledge-Sharing Behav-
ior? A Meta-Analysis. International Conference 
on Information Systems, (ACIS) ICIS Proceed-
ings, Association for Information Systems, (http://
aisel.aisnet.org/icis2008/171).

Milan, Zafirovski. (2005). Social Exchange Theory un-
der Scrutiny: A Positive Critique of its Econom-
ic-Behaviorist Formulations, Electronic Journal 
of Sociology, (10-11), (ISSN: 1198 3655). 

Othman, Sayed Ahmed. (2010). The Ethical Analysis 
of Social Responsibility  (in Arabic), Cairo: The 

Anglo-Egyptian Library.
Riyadh Chamber of Commerce. (2016). The role of the 

private sector in sustainable social responsibility 
(in Arabic). Riyadh: KSA.

Shuwaikh, Hanaa Ahmed. (2016). The role of some 
demographic and psychological determinants 
in the conduct of social responsibility among 
university students, (in Arabic). The 1st 
international scientific conference of social 
responsibility. Doha: Qatar.

Tamkeen. (2010). The Evolution of CSR in Saudi 
Arabia, Tamkeen Company  (in Arabic). Riyadh: 
Tamkeen Company.

Wahiba Mogaddam. (2011). Social Responsibility from 
the Perspective of the Islamic Economy. The 1st 
international forum “The Islamic Economy: 
Reality and Future Bets” (in Arabic). Algeria: 
Ghardaia University Center, Institute of Economic 
Sciences.





سلطان عقال املرشد: أثر سياسات احلوكمة على النمو االقتصادي:  دراسة حتليلية من منظور إقليمي يف الدول النامية  383-361

361

www.nbu.edu.sawww.nbu.edu.sa

أثر سياسات الحوكمة على النمو االقتصادي:
 دراسة تحليلية من منظور إقليمي في الدول النامية

سلطان عقال المرشد )*(
جامعة الحدود الشمالية

)قدم للنشر يف 5 /3 /1440هـ ، وقبل للنشر يف 1440/9/16هـ(

ـــدت  ـــد اعتم ـــة. وق ـــدول النامي ـــادي يف ال ـــو االقتص ـــتوى النم ـــة ومس ـــن احلوكم ـــة ب ـــة العالق ـــى طبيع ـــرف ع ـــة إىل التع ـــذه الدراس ـــعى ه ـــث: تس ـــص البح  ملخ
ـــون،  ـــيادة القان ـــيايس، س ـــتقرار الس ـــة، االس ـــة احلكوم ـــاد، فعالي ـــى الفس ـــيطرة ع ـــدويل )الس ـــك ال ـــل البن ـــن قب ـــة م ـــة املقرتح ـــؤرشات احلوكم ـــى م ـــة ع الدراس
ـــن  ـــون م ـــة تتك ـــى عين ـــا ع ـــم تطبيقه ـــي ت ـــة )Panel Data( الت ـــة املقطعي ـــل الزمني ـــات السالس ـــتخدام بيان ـــاءلة(، بإس ـــرأي واملس ـــداء ال ـــع، إب ـــودة الترشي ج
ـــث  ـــة، حي ـــدول النامي ـــة لل ـــة اإلمجالي ـــى العين ـــوذج ع ـــار النم ـــة إىل اختب ـــدت الدراس ـــة األوىل عم ـــرتة 2002 - 2016م. ويف املرحل ـــالل الف ـــة خ ـــة نامي 100 دول
ـــة،  ـــة احلكوم ـــؤرشات فعالي ـــبية مل ـــة النس ـــج األمهي ـــت النتائ ـــادي، وبين ـــو االقتص ـــى النم ـــة ع ـــؤرشات احلوكم ـــكل م ـــح ل ـــر الواض ـــج  التأث ـــرت النتائ أظه
ـــداء  ـــون وإب ـــيادة القان ـــف وس ـــوء إىل العن ـــدم اللج ـــيايس وع ـــتقرار الس ـــؤرشات االس ـــة بم ـــا مقارن ـــة وتطبيقاهت ـــات التنظيمي ـــودة الترشيع ـــاد، وج ـــة الفس وحمارب
ـــة  ـــة  بالتنمي ـــدويل ذات العالق ـــك ال ـــات البن ـــب تصنيف ـــة حس ـــات إقليمي ـــل جمموع ـــات متث ـــى عين ـــوذج ع ـــار النم ـــم اختب ـــة ت ـــة ثاني ـــاءلة. ويف مرحل ـــرأي واملس ال
ـــة ودول  ـــدول اإلفريقي ـــادي يف ال ـــتوى النمواالقتص ـــع مس ـــة لرف ـــاءة احلكوم ـــاد وكف ـــة الفس ـــؤرشي حمارب ـــة م ـــج أمهي ـــرت النتائ ـــد أظه ـــادي. وق ـــو واالقتص والنم
ـــداء  ـــألة إب ـــج أن مس ـــرت النتائ ـــد أظه ـــة، فق ـــكا الالتيني ـــص دول أمري ـــا خي ـــا في ـــواء. أم ـــد س ـــى ح ـــيوية ع ـــدول األس ـــط وال ـــرشق األوس ـــا وال ـــال إفريقي ش

ـــادي. ـــو االقتص ـــتوى النم ـــع مس ـــة ورف ـــارات التنمي ـــم مس ـــأهنا دع ـــن ش ـــي م ـــات الت ـــن األولوي ـــر م ـــة تعت ـــة احلكوم ـــاءلة وفاعلي ـــرأي واملس ال
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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 
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مقدمة:
للفاعليــة  األســايس  املحــرك  احلوكمــة  تعتــر 
ــاد  ــدرة اإلقتص ــز ق ــة وتعزي ــاءة يف إدارة التنمي والكف
تنميــة  حتقيــق  نحــو  والنمــو  للمنافســة  الوطنــي 
إقتصاديــة متوازنــة ومســتدامة.  واحلوكمــة هــي 
الوســيلة الناجعــة للحكومــات ملارســة ســلطاهتا عــى 
ــليم  ــط الس ــا بالتخطي ــن أدائه ــل وحتس ــه األمث الوج
صنــع  يف  للمشــاركة  للجميــع  الفرصــة  وإتاحــة 
ــة  ــن واألنظم ــن القوان ــة م ــار جمموع ــرار يف إط الق
واالجــراءات التــي هتــدف إىل حتقيــق اجلــودة وتطويــر 
األداء مــن خــالل رســم وتنفيــذ إســرتاتيجيات فعالــة 
ــي  ــتدامة الت ــة املس ــداف التنمي ــق أه ــاعد يف حتقي تس
ــة   ــالل منظوم ــن خ ــن  م ــات  املواطن ــي احتياج تلب
ــس  ــي تعك ــاطات الت ــات والنش ــن العالق ــة م متكامل
ــي   ــي واخلارج ــا الداخ ــع حميطه ــلطات م ــل الس تفاع
ــة  ــود يف التنمي ــا املنش ــن أداء دوره ــا م ــة متكنه بطريق

ــاملة. ــة الش الوطني
أمهيــة  األخــرة  اآلونــة  يف  تزايــدت  لقــد 
ــة يف  ــات احلوكم ــل تطبيق ــة بتحلي ــات اخلاص الدراس
ــوم  ــر يف مفه ــول الكب ــع التح ــي  م ــاع احلكوم القط
العالقــة بــن احلاكــم واملحكــوم، ومــع تنامــي الــدور 
الــذي تلعبــه منظــات املجتمــع املــدين يف الرقابــة 
ــة يف  ــات العام ــودة اخلدم ــة، وج ــال احلكوم ــى أع ع
ــفافية  ــة  بالش ــم املتعلق ــم والقي ــز املفاهي ــار تعزي إط
ــعبية يف  ــاركة الش ــون، واملش ــيادة القان ــاءلة وس واملس
توجيــه السياســات وصنــع القــرارات. وبالرغــم مــن 

ــمية يف  ــات الرس ــه املؤسس ــذي تلعب ــر ال ــدور الكب ال
ــة  ــز عــى فعالي ــة إال أن الرتكي ــة االقتصادي إدارة التنمي
ــوب  ــب املطل ــل النصي ــا مل ين ــودة أدائه ــة وج احلكوم
ــم  ــات احلك ــق بتطبيق ــا يتعل ــة في ــام خاص ــن اإلهت م
الكثــر  توليــه  الــذي  باالهتــام  مقارنــة  الرشــيد 
 . الــرشكات  حوكمــة  ملفهــوم   الدراســات  مــن 
ــرًا  ــي أم ــاع احلكوم ــة  يف القط ــن احلوكم ــّد حتس ويع
ــاط  ــع يف النش ــة  والتوس ــود التنمي ــع جه ــًا لدف حيوي
الوطنــي،  الدخــل  النمــو يف  االقتصــادي وزيــادة 
ــتوى  ــرد ومس ــل الف ــى دخ ــا ع ــس إجياب ــذي ينعك ال
ــرة   ــة. وهــذا يســتلزم جهــودًا كب ــة االقتصادي الرفاهي
لوضــع اإلســرتاتيجيات الرضوريــة لتفعيــل تطبيقــات 
احلوكمــة، لرفــع مســتوى الفاعليــة والكفــاءة يف األداء 

ــي.  احلكوم
ــن  ــة ب ــات العالق ــن الدراس ــد م ــت العدي تناول
ــة  ــرات االقتصادي ــن جمموعــة مــن املتغ احلوكمــة وب
يــأيت يف مقدمتهــا متغــر التنميــة االقتصاديــة. وتعتــر 
ــار أن العديــد  هــذه الدراســة ذات أمهيــة كــرى باعتب
مــن الــدول عملــت عــى االلتــزام بمعايــر احلوكمــة 
وذلــك لرفــع نســبة النمــو االقتصــادي. وتشــر 
ــة  ــرة احلوكم ــة بظاه ــث املهتم ــات البح ــم أدبي معظ
إىل دور االســتقرار الســيايس وكفــاءة احلكومــات، 
ــيد يف  ــم الرش ــادىء احلك ــزام بمب ــة االلت ــة عام وبصف
رفــع مســتوى النمــو االقتصــادي. ومــن هــذا املنطلــق 
تســعى هــذه الدراســة إىل تقليــص الفجــوة يف اجتاهات 
البحــث يف هــذا اجلانــب يف الــدول الناميــة، مــن 
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ــق أســاليب احلوكمــة  ــر تطبي خــالل التعــرف عــى أث
ــة  ــة االقتصادي ــتوى التنمي ــوض بمس ــيدة يف النه الرش

ــاص. ــه خ ــادي بوج ــو االقتص ــام، والنم ــه ع بوج
مشكلة الدراسة:

يعــد موضــوع النمــو االقتصــادي مــن أهــم 
ــن،  ــن االقتصادي ــال املحلل ــغل ب ــي تش ــع الت املواضي
ــر  ــر كب ــه مــن أث ــا ل وصانعــي السياســات العامــة، مل
ــا  ــى م ــاًءا ع ــات. وبن ــة املجتمع ــور ورفاهي ــى تط ع
ــرف  ــة التع ــة يف حماول ــكلة الدراس ــل مش ــدم تتمث تق
ــة يف  ــر احلوكم ــق معاي ــزام بتطبي ــامهة االلت ــى مس ع
ــادي.  ــو االقتص ــب النم ــع نس ــة يف رف ــدول النامي ال
ــة  ــق اإلجاب ــذا املنطل ــن ه ــة م ــذه الدراس ــاول ه وحت
ــر  ــق معاي ــر تطبي ــدى أث ــا م ــايل: م ــؤال الت ــن الس ع
احلوكمــة عــى النمــو االقتصــادي يف الــدول الناميــة ؟ 

منهجية الدراسة :
األســاليب  منهــج  الدراســة  هــذه  اســتخدمت 
ــل  ــات السالس ــاذج بيان ــة ن ــة خاص ــية، وبصف القياس
الزمنيــة املقطعيــة والتــي تســمى كذلــك )بنــاذج البانل( 
ــن  ــدة م ــة املعتم ــر احلوكم ــق معاي ــر تطبي ــراز تأث إلب
طــرف البنــك الــدويل  )الســيطرة عــى الفســاد، فعاليــة 
القانــون،  ســيادة  الســيايس،  االســتقرار  احلكومــة، 
جــودة الترشيــع، إبــداء الــرأي واملســاءلة(،  عــى النمــو 
ــة  ــة نامي ــن 100 دول ــون م ــة تتك ــادي يف عين االقتص

ــن 2002-2016 م.  ــدة ب ــرتة املمت ــالل الف خ
حماور الدراسة :

لإلجابــة عــن مشــكلة الدراســة اشــتمل هــذا 

ــاور  ــة حم ــى أربع ــة ع ــة إىل املقدم ــث، باإلضاف البح
رئيســة. تنــاول املحــور األول اإلطــار املفاهيمــي 
للنمــو االقتصــادي واحلوكمــة، يف حــن اهتــم املحــور 
الســابقة،  والدراســات  البحــث  بأدبيــات  الثــاين 
وجــاءت الدراســة التطبيقيــة يف املحــور الثالــث. وقــد 
 )Panel Model( اعتمــدت عــى تطبيق نمــوذج البانــل
ــن  ــة م ــر احلوكم ــن معاي ــة ب ــة العالق ــل نوعي لتحلي
جهــة والنمــو االقتصــادي مــن جهــة أخــرى، وأخــرا 

ــات. ــة والتوصي ــس اخلامت ــور اخلام ــن املح تضم
اإلطار املفاهيمي للنمو االقتصادي واحلوكمة

النمو االقتصادي وحمدداته:
ــة  ــادة يف كمي ــه الزي ــادي بأن ــو االقتص ــرف النم يع
الســلع واخلدمــات التــي ينتجهــا اقتصــاد معــن. 
ويمكــن تعريفــه كذلــك بأنــه ذلــك التغيــر اإلجيايب يف 
مســتوى إنتــاج الســلع واخلدمــات بدولــة مــا يف فــرتة 
معينــة مــن الزمــن. وتتصــف هــذه الزيــادة يف اإلنتــاج 
باالســتمرارية لفــرتة طويلــة مــن الزمــن، وهــذه 
ــادي  ــع االقتص ــن التوس ــو ع ــز النم ــتمرارية متي االس
ــبيا.  ــرة نس ــرتة قص ــاج لف ــادة اإلنت ــل زي ــذى يمث ال
ــبة  ــتخدام النس ــادي باس ــو االقتص ــاس النم ــم قي ويت
املئويــة لنمــو الناتــج املحــي اإلمجــايل GDP، وتقــارن 
ــاس  ــة بســابقتها. كــا يمكــن  قي النســبة يف ســنة معين
النمــو االقتصــادي عــن طريــق نســبة الزيــادة يف 

 (Per capita GDP) .حصــة الفــرد يف اإلنتــاج
أن   (Kuznets, 1955) االقتصــاد  عــامل  ويــرى 
النمــو االقتصــادي  يمثــل ارتفاعــًا طويــل األجــل يف 
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ــة  ــة املتنوع ــع االقتصادي ــرض للبضائ ــات الع إمكاني
ــى  ــر ع ــكل كب ــد بش ــي تعتم ــد، والت ــكل متزاي بش
والقــدرة  املتقدمــة  التقنيــات  يف  املطــرد  التنامــي 
عــى التكيــف املســتمر مــع املتطلبــات املؤسســية 
يمثــل  عامــة   وبصفــة  املحيطــة.  واأليديولوجيــة 
االقتصــاد  يف  حتــول  مرحلــة  االقتصــادي  النمــو 
أو  اإلنتــاج  يف  مطــردة  تدرجييــة  زيــادة   تعكــس 
 (Joseph( وحســب  م(.   2016 )غانيــة،  الرفاهيــة 
ــة  ــو نتيج ــادي ه ــو االقتص ــإن النم Schumpeter ف

ــار  ــو اإلدخ ــك نم ــكاين وكذل ــو الس ــة للنم متالزم
)عجيمــة والليثــي، 2004م، ص : 91 (. وبصفــٍة أدق 
ــايل  ــادة يف إمج ــه الزي ــو بأن ــف النُّم ــن تعري ــه يمك فإن
ــاع يف  ــن ارتف ــه م ــا حيقق ــع كل م ــي م ــل الوطن الدخ

ــي.  ــل احلقيق ــن الدخ ــرد م ــب الف نصي
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 
ــات.  ــلع واخلدم ــاج الس ــتخدامها يف إنت ــان اس لإلنس
أمــا عنــر رأس املــال احلقيقــي فهــو يشــمل جمموعــة 
ــاج  يف  ــة اإلنت ــتعمل يف عملي ــي تس ــتثارات الت االس
وقــت معــن، ويف هــذا املجــال يشــر مفهــوم التقــدم 
ــاج يف  ــل اإلنت ــل لعوام ــتخدام األمث ــي إىل االس التقن
العمليــة اإلنتاجيــة مــن خــالل االخــرتاع أو االبتــكار. 
ــايب  ــكل إجي ــر بش ــرشي يؤث ــادي والب ــال امل ــرأس امل ف
ــث  ــن حي ــة م ــوى العامل ــة الق ــة وتنمي ــى اإلنتاجي ع

ــد مــن نســبة  ــل إىل احلــد الــذي يزي التدريــب والتأهي
ــا. ويرتبــط النمــو االقتصادي  القــوى الفاعلــِة اقتصاديًّ
ــة  ــة وثقافي ــانية وهيكلي ــرى إنس ــل أخ ــك بعوام كذل
 ، األداء  وكفــاءة   ، واإلدارة  احلكــم  طريقــة  مثــل: 
واملشــاركة املجتمعيــة، وفاعليــة املجتمــع املــدين، 
و مســتوى التعليــم والبحــث والتطويــر، والبنيــة 

ــات. ــة واخلدم ــة، والصح التحتي
مفهوم احلوكمة ومعايريها :

حمــدد  تعريــف  وجــود  عــدم  مــن  بالرغــم 
ــا  ــاطة تعريفه ــن ببس ــه يمك ــة إال أن ــامل للحوكم وش
ــوارد  ــلطة إلدارة امل ــا الس ــي تتبعه ــة الت ــا الطريق بأهن
ــق  ــل حتقي ــن أج ــة م ــة للدول ــة واالقتصادي االجتاعي
ــح أن  ــف يتض ــذا التعري ــن ه ــتدامة. وم ــة املس التنمي
ــإدارة  ــارشًا ب ــًا مب ــط ارتباط ــة يرتب ــح احلوكم مصطل
عمليــة التنميــة يف القطاعــن العــام واخلــاص. كــا أن 
ــام  ــاع الع ــدرة القط ــمل ق ــُع ليش ــف يتس ــذا التعري ه
ــال  ــير األع ــة وتس ــاٍم إلدارة التنمي ــاٍر ع ــق إط يف خل
بأســاليَب فعالــٍة ورشــيدٍة، بــا يف ذلــك الشــفافية 
 (World Bank, واملســاءلة يف األداء االقتصادي واملــايل
(1991.  وبصفــة عامــة يتعلــق مفهــوم احلوكمــة بالبيئة 

املؤسســاتية التــي يتفاعــل فيهــا املواطنــون فيــا بينهــم 
ــؤولن. ــة واملس ــات احلكومي ــع اجله وم

ولقــد اهتمــت العديــد مــن املنظــات مثــل برنامــج 
األمــم املتحــدة اإلنائــي وكذلــك البنــك الــدويل 
ــة  بموضــوع احلكــم الرشــيد؛ حيــث تــم ربطــه بعملي
ــتمل  ــة  تش ــة عام ــيدة، وبصف ــرارات الرش ــع الق صن
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احلوكمــة عــى القيــم والسياســات واملؤسســات التــي 
السياســية  شــؤوهنا  إدارة  مــن  املجتمعــات  متكــن 
أدبيــات  وبحســب  واالجتاعيــة.  واالقتصاديــة 
برنامــج األمــم املتحــدة اإلنائــي فــإن احلكــم الرشــيد 
ــفافية  ــاركة والش ــادىء املش ــز بمب ــي يتمي والديمقراط
والكفــاءة والفعاليــة واالســتجابة واملســاءلة والعدالــة 
والشــمولية وحكــم القانــون (UNDP, 1998) . ويف 
ــى  ــدويل ع ــك ال ــات البن ــد تعريف ــار تؤك ــذا اإلط ه
ــا يف  ــل أساس ــة تتمث ــدة للحوكم ــاد عدي ــود أبع وج
إدارة القطــاع العــام والشــؤون املاليــة واملحاســبية 

ــفافية. ــة والش ــوين للتنمي ــار القان واإلط
وعــى وجــه التحديــد حيتــوى مفهــوم احلكــم 
ــاءلة،  ــرأي واملس ــداء ال ــؤرشات إلب ــى م ــيد ع الرش
واالســتقرار الســيايس وعــدم اللجــوء إىل العنــف 
وفعاليــة احلكومــة واجلــودة التنظيميــة وســيادة القانون 
والســيطرة عــى الفســاد، وبالتــايل فــإن احلكــم الرشــيد 
يضــم أبعــادًا 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 
املوضوعيــة  املــؤرشات  مهــا:  رئيســن  صنفــن  يف 
واملــؤرشات غــر املوضوعيــة. وتقــوم املــؤرشات 
ــل  ــرات ال تقب ــاس متغ ــاس قي ــى أس ــة ع املوضوعي
ــاركة  ــبة املش ــل: نس ــكي مث ــا الش ــدل يف مظهره اجل
املنظــات  وعــدد  النقابــات  يف  االنخــراط  ونســبة 
ــق  ــى ح ــرأة ع ــول امل ــخ حص ــة وتاري ــر احلكومي غ

االنتخــاب ونســبة النســاء املنتخبــات يف الرملــان. أمــا 
املــؤرشات غــر املوضوعيــة فهي املــؤرشات التــي تقوم 
عــى أســاس اســتقصاء آراء عينــة مــن اخلــراء الدولين 
والســكان وهــذه اآلراء غــر موضوعيــة ألهنــا تعر عن 
وجهــات نظــر شــخصية حســب اخللفيــات السياســية 
ــراء.  ــؤالء اخل ــة هل ــة والعقائدي ــة والثقافي واالجتاعي
ــل  ــة حم ــر املوضوعي ــؤرشات غ ــون  امل ــا تك ــادًة م وع
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، 

ــايل. ــاد امل ــؤرش الفس ــف وم ــاب العن وغي
تســعينيات  بدايــة  مــع  أنــه  بالذكــر  واجلديــر 
ــات  ــن املنظ ــرة م ــة كب ــدأت جمموع ــايض ب ــرن امل الق
ــى  ــا فع ــة ومؤرشاهت ــوع احلوكم ــم بموض ــة هتت الدولي
 (The Political.املثــال أصــدرت جمموعــة ســبيل 
Risk Services،(PRS) املــؤرش املركــب للمخاطــر 

القطريــة املــدرج يف الدليــل الــدويل للمخاطــر القطريــة 
 .(International Country Risk Guide،(ICRG)

ــن  ــة م ــات جمموع ــذه البيان ــمل ه ــة تش ــة عام وبصف
مــؤرشات تعــر عــن احلوكمــة، مثــل االســتقرار 
الداخــي  والــراع  األعــال،  وبيئــة  الســيايس، 
واخلارجــي، والفســاد، وتدخــل اجليــش والديــن 
ــاءة  ــي، وكف ــي والطائف ــراع الدين ــة، وال يف السياس
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اإلدارة والديمقراطيــة. ومــن ناحيــة أخــرى فقــد 
اقرتحــت منظمــة الشــفافية الدوليــة مــؤرش مــدركات 
  (Corruption Perception Index،CPI)الفســـــاد
اهتمــت  فقــد   (Freedom House( منظمــة  أمــا 
بقيــاس احلوكمــة مــن خــالل تقييــم احــرتام القوانــن 
املنظمــة للحيــاة السياســية مــن ناحيــة واحلريــات 
ــة أخــرى. وقــد قــام البنــك الــدويل  العامــة مــن ناحي
 (World Wide Governanceــات ــدة بيان ــاء قاع بإنش
ــدت  ــدة اعتم ــذه االقاع (Research Indicators. وه

ســتة مــؤرشات للحوكمــة، وهــي الســيطرة عــى 
احلكومــة،  كفــاءة  أو  احلكومــة  وفعاليــة  الفســاد، 
ــف،  ــوء إىل العن ــدم اللج ــيايس، وع ــتقرار الس واالس
ــيادة  ــا، وس ــة وتطبيقه ــات التنظيمي ــودة الترشيع وج

القانون، وإبداء الرأي واملساءلة. 
ــات  ــث والدراس ــات البح ــو : أدبي ــة والنم احلوكم

الســابقة 
ــاد  ــة واالقتص ــات السياس ــائع يف أدبي ــن الش ــه م إن
احلكــم  أســاليب  وفاعليــة  احلوكمــة  بــن  الربــط 
ــا  ــة، ب ــة االقتصادي ــاءة يف إدارة التنمي واإلدارة   والكف
يضمــن االســتغالل األمثــل للمــوارد املختلفــة، ورفــع 
القــدرة التنافســية لالقتصــاد، وحتســن مســتوى الناتــج 
 (Badun, 2005; Dixit, 2007;اإلمجــايل املحــي 
ــن  ــد م ــت العدي ــد توصل (World Bank, 2003. ولق

األبحــاث والدراســات التــي ُأجريــت حــول موضــوع 
احلوكمــة والنمــو االقتصــادي  إىل نتائــج مفادهــا: 
ــفافية  ــات ذات ش ــز بمؤسس ــي تتمي ــدول الت أن  كل ال

ــي  ــل القوم ــر يف الدخ ــاع كب ــًا  ارتف ــا دائ ــون فيه يك
والثــروات الوطنيــة، ويكــون النمــو االقتصــادي  فيهــا 
مرتفعــًا )ســارة وحســيبة، 2012م(. ويف هــذا اإلطــار 
توكــد العديــد مــن الدراســات النظريــة والتطبيقيــة عى 
ــة  ــؤدي بصف ــة ي ــر احلوكم ــق معاي ــزام بتطبي أن االلت
مبــارشة إىل رفــع مســتوى أداء القطاعــات والوحــدات 
االقتصاديــة، ويســاهم بصفــة فعالــة يف رفــع مســتوى 
النمــو االقتصــادي. لذلــك فــإن احلوكمــة تســاهم قــي  
ــاعد  ــة، وتس ــي، وإدارة التنمي ــل احلكوم ــز العم تعزي
ــم  ــة ودع ــوارد الوطني ــل للم ــتخدام األمث ــى االس ع
القــدرات  التنظيميــة واملاليــة لالقتصــاد الوطنــي، 
وخلــق فــرص عمــل جديــدة، وتعزيــز املســاءلة 
والتوزيــع العــادل للثــروة واخلدمــات. ويــرى البعــض 
أّن احلكــم الرشــيد يف األســاس هــو مكــون اقتصــادي، 
وأّن فشــل برامــج اإلصــالح يف كثــر مــن الــدول 
ــوارد  ــى إدارة امل ــدول ع ــذه ال ــدرة ه ــدم ق ــع لع يرج
ــد، 2014 م(. ــيد )فري ــوازن ورش ــكل مت ــة بش الوطني
ــة  ــر احلوكم ــدويل تعت ــك ال ــات البن ــب أدبي وحس
هــي إحــدى مقومــات اإلصــالح والتطويــر عــى 
األســايس  واملحــرك  املؤسســية،  املســتويات  كافــة 
للتطــور والنمــو االقتصــادي، مــن خــالل حســن 
تدبــر وإدارة املــوارد، وحتســن األداء احلكومــي يف 
التنميــة االقتصاديــة (World Bank, 1997) . فمفهــوم 
احلكــم الرشــيد بأبعــاده املختلفــة هيــدف بشــكل 
أســايس إىل حتســن أســاليب احلكــم واإلدارة  مــن 
أجــل  رفــع مســتوى املعيشــة واخلدمــات للمواطنــن، 



سلطان عقال املرشد: أثر سياسات احلوكمة على النمو االقتصادي:  دراسة حتليلية من منظور إقليمي يف الدول النامية  383-361

367

وذلــك بتوجيــه كافــة الطاقــات واملــوارد نحــو حتقيــق 
ــة يف  ــرتاتيجيات فاعل ــالل إس ــن خ ــاء م ــدم والن التق
اإلدارة والتنميــة، وبنــاء اقتصــاٍد وطنــٍي يدعــم التنميــة 
 (Unitedاملســتمر االقتصــادي  والنمــو  املســتدامة 
 (Kemp,  ويف هــذا اإلطــار يــرى .Nation, 2011) 

الرشــيد  احلكــم  أن   :Parto, & Gibson, 2005)

اإلطــار  وضــع  يف  يســاعد  واإلدارة  للحكــم  أداٌة 
ــة  ــراءات الالزم ــة واإلج ــط التنظيمي ــوين واخلط القان
ــكل  ــة، بش ــوارد الوطني ــة امل ــل لكاف ــتخدام األمث لالس
حيقــق التوزيــع العــادل للثــروة، وحماربــة الفقــر، 
وخلــق فــرص جديــدة للعمــل. ويؤكــد برنامــج 
األمــم املتحــدة اإلنائــي )2010م(  كذلــك عــى 
الرتابــط  الوثيــق بــن  تبنــى أســاليب احلكــم الرشــيد 
وحتقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة بجوانبهــا املختلفــة 
ــفافية،  ــزز الش ــيد يع ــم الرش ــة، فاحلك ــة والبرشي املادي
ويقلــل مــن فــرص الفســاد، ويوســع قاعــدة املشــاركة 
يف صنــع القــرار، ويزيــد مــن فعاليــة وكفــاءة احلكومــة 
 (United Nations, . بإدارهتــا للتنميــة  واالقتصــاد
 (Kato, Kaplan, Sophal, & أمــا دراســة   .2010)

Sopheap, 2000 فقــد أشــارت إىل أمهيــة أســاليب 

احلكــم الرشــيد مثــل: امُلســاءلة والشــفافية واملشــاركة 
يف حتقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة، مــن خــالل 
ــادر  ــتدامة مص ــوع واس ــة، وتن ــة اإلدارة املالي المركزي
التمويــل، وبنــاء منظومــة وطنيــة للتكامــل االقتصادي 

ــة. ــة واخلاص ــات احلكومي ــن القطاع ب
ومــن ناحيــة أخرى أكــدت العديــد من الدراســات 

عــى أن  احلوكمــة هي الطريقة الفاعلــة للحكم واإلدارة 
ــالل  ــن خ ــة م ــوارد الوطني ــل للم ــتغالل األمث واالس
تأثرهــا اإلجيــايب عــى أداء القطاعــات االقتصاديــة 
 (Dixit,  املختلفــة وزيــادة الناتــج املحــي االمجــايل
 2007; Kaufmann, Kraay, & Mastruzzi, 2011;

(Knack & Keefer, 1995; Mauro, 1995. ومــن 

  (Kaufmann et  ــب ــيد بحس ــم الرش ــب احلك جوان
 (al., 2011الفاعليــة احلكوميــة وقــدرة احلكومــة عــى 

ــة  ــوال العام ــة واألم ــوارد الوطني ــدرات وامل إدارة املق
ــادي  ــو االقتص ــة والنم ــة التنمي ــدم عملي ــكل خي بش
ــن  ــيد م ــم الرش ــة. واحلك ــات املنتج ــز القطاع وحتفي
االقتصــادي  لإلصــالح  أداة  يعتــر  املنظــور  هــذا 
لتحســن إدارِة  واســتغالِل املــوارِد الطبيعيــِة، وتوســيع 
ــة،  ــوق واملنافس ــة الس ــجيع حري ــل، وتش ــوق العم س
ورفــع مســتوى النمــو االقتصــادي، وزيــادة االســتثار 
ــت  ــد  بين ــياق  فق ــذا الس ــاري. ويف ه ــادل التج والتب
دراســة (Weiss, 2000) أمهيــة تطبيــق أســاليب احلكــم 
ــن  ــة  م ــة االقتصادي ــداف التنمي ــق أه ــيد يف حتقي الرش
خــالل املســاءلة والشــفافية والرقابــة املاليــة عــى إدارة 
    (Edison, 2003)ــة ــت دراس ــة . وربط ــوارد الدول م
بــن أســاليب احلكــم الرشــيد  وفاعليــة وكفــاءة 
املوسســات احلكوميــة  كعوامــل حمفــزة  إلدارة التنميــة 
  (Abdellatif, ورفــع مســتوى النمــو االقتصــادي

  .2003)

 (Kaufmann, Kraay, & دراســـة   وأكـــدت 
ــم  ــن احلكـ ــة بـ ــول العالقـ  (Mastruzzi, 2006 حـ



368

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

الرشـــيد والنمـــو االقتصـــادي والتـــي شـــملت 
ــم  ــاليب احلكـ ــن أسـ ــة بـ ــى العالقـ ــة عـ 209 دولـ
ـــرد.  ـــل الف ـــال بدخ ـــادي ممث ـــو االقتص ـــيد والنم الرش
ـــن  ـــة ب ـــول العالق ـــة  (Gray, 2007)  ح ـــت دراس وبين
ـــة  ـــر احلوكم ـــادي أن معاي ـــو االقتص ـــة والنم احلوكم
ــات  ــن سياسـ ــر مـ ــاس يف كثـ ــكل األسـ ــي تشـ التـ
اإلصـــالح املؤســـي واالقتصـــادي كان  هلـــا تأثـــر 
ـــع  ـــة وترسي ـــة االقتصادي ـــادة اهليكل ـــى إع ـــوس ع ملم
ـــدول.  ـــن ال ـــر م ـــة يف كث ـــتوى املعيش ـــع مس ـــو ورف النم
 (Mehanna, Yazbeck, وكذلـــك أكـــدت دراســـة
ــن  ــر مـ ــملت أكثـ ــي شـ (Sarieddine, 2010 & التـ

عرشيـــن دولـــة ناميـــة أن احلوكمـــة حمفـــز أســـايس 
للتنميـــة والنمـــو االقتصـــادي خاصـــة يف مايتعلـــق 
بمحاربـــة الفســـاد املـــايل، وتنافســـية القطاعـــات 
ـــد  ـــادي. وق ـــتوى األداء االقتص ـــع مس ـــة، وورف املنتج
بينـــت  العديـــد مـــن الدراســـات  األخـــرى األثـــر 
املبـــارش للحوكمـــة  عـــى كفـــاءة اإلدراة احلكوميـــة 
القطاعـــات  حتفيـــز  ويف  واالقتصـــاد،  للتنميـــة  
املنتجـــة، ورفـــع مســـتوى دخـــل الفـــرد، والدخـــل 
 (Aizenman & Spiegel, 2006; ــة ــايل للدولـ اإلمجـ
أشـــارت  حيـــث   .Maiti & Mukherjee, 2013)

هـــذه الدراســـات إىل أمهيـــة أســـاليب احلوكمـــة 
ـــاه  ـــو والرف ـــتوى النم ـــادة مس ـــيدة  يف زي واإلدارة الرش
ـــز   ـــتثار وتعزي ـــزة لالس ـــة حمف ـــق بيئ ـــادي وخل االقتص
 (Globerman & Shapiro, التنافســـية يف األســـواق
 2002; Maiti & Mukherjee, 2013; World Bank,

ـــي تناولـــت  ـــاك عـــدد مـــن الدراســـات الت (2005. وهن

موضـــوع  العالقـــة بـــن احلكـــم الرشـــيد والتنميـــة 
ـــاص يف  ـــكل خ ـــادي بش ـــو االقتص ـــة والنم االقتصادي

الـــدول الناميـــة يمكـــن إجيـــاز بعضهـــا كـــا يـــي:
دراســـة أمحـــد املطـــوري )2011م( حـــول أثـــر  
مـــؤرشات إدارة احلكـــم الرشـــيد عـــى النمـــو االقتصـــادي 
يف العـــراق. وقـــد  بينـــت هـــذه الدراســـة  أن معظـــم  هـــذه 
املـــؤرشات غـــر متوفـــرٍة عـــى مســـتوى التطبيـــق، ممـــا 
ـــراق،   ـــادي يف الع ـــو االقتص ـــة والنم ـــف التنمي ـــرُس ضع يف
ــاريع،   ــى املشـ ــة عـ ــف اإلرشاف  والرقابـ ــبب ضعـ بسـ
ــة  ــدت الدراسـ ــايل واإلداري. وأكـ ــاد املـ ــي الفسـ وتفـ
ـــيد  ـــم الرش ـــؤرشات احلك ـــن م ـــق ب ـــط الوثي ـــى  الرتاب ع
ـــر،  ـــاب اآلخ ـــى حس ـــا ع ـــق أي منه ـــن حتقي ـــث اليمك حي
بـــل جيـــب تطبيقهـــا معـــا يف آن واحـــد للرفـــع مـــن مســـتوى 
ــة  ــاركة الفاعلـ ــع رضورة املشـ ــة، مـ ــة االقتصاديـ التنميـ
ـــاص،   ـــاع اخل ـــة،  والقط ـــات احلكومي ـــع القطاع ـــن مجي م
ــع  ــاه رفـ ــل باجتـ ــدين، للعمـ ــع املـ ــات املجتمـ ومؤسسـ

مســـتوى الفاعليـــة التنظيميـــة والكفـــاءة االقتصاديـــة.
دراســة الــراوي )2012م( حــول  حمــددات احلوكمــة 
أربعــة  مــن  لعينــة  االقتصاديــة   بالتنميــة  وعالقتهــا 
ــة  ــتوى التنمي ــدين مس ــرت أن  ت ــا أظه ــدًا عربي ــرش بل ع
يعــزى  الرفاهيــة،  مســتوى  وانخفــاض  االقتصاديــة، 
ــة، وانعــدام املســاءلة، وإســاءة  لضعــف الشــفافية والرقاب
ــلبًا  ــس س ــا انعك ــاد مم ــار الفس ــوذ،   وانتش ــتغالل النف اس
ــن  ــد م ــادي،  وأدى إىل احل ــاط االقتص ــة  النش ــى فعالي ع

ــادي. ــو االقتص النم
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دور  حــول   )2012م(  بوزيــد  ســايح  دراســة 
ــر  ــة املســتدامة باجلزائ احلكــم الرشــيد يف حتقيــق التنمي
بينــت الدراســة أنــه عــى الرغــم مــن جهــود االصالح 
ــال يف  ــو احل ــا ه ــر ك ــادي يف اجلزائ ــوي واالقتص التنم
معظــم الــدول العربيــة، فــإن تعثــر هــذه اجلهــود  يعزى 
ــدين  ــة،  وت ــة والقانوني ــاكل التنظيمي ــف اهلي إىل  ضع
مســتوى  املشــاركة السياســية، وفشــل األســاليب 
التقليديــة للحكــم واإلدارة، وضعــف مشــاركة القطاع 
اخلــاص واملجتمــع املــدين يف النشــاط االقتصــادي 
ــة اإلســرتاتيجية الواضحــة  والتنمــوي، وغيــاب الرؤي
إلدارة التنميــة،  وعــدم القــدرة عــى هتيئــة البيئــة 
املحفــزة لالســتثار، باإلضافــة هلشاشــة مقومــات 

ــتدامة. ــة املس ــم التنمي ــة ودعائ ــة التحتي البني
ــر  ــول أث ــوين )2013 م( ح ــد العجل ــة حمم دراس
ــتدامة  ــة امُلس ــة اإلقتصادي ــى التنمي ــيد ع ــم الرش احلك
يف الــدول العربيــة. وقــد أشــارت هــذه الدراســة 
الرشــيد عــى  أثــر ألســاليب احلكــم   إىل وجــود 
ــة، حيــث   ــدول العربي معــدل النمــو االقتصــادي يف ال
أظهــرت النتائــج أن معــدل النمــو االقتصــادي مرتبــط 
ــا يف  ــات وحوكمته ــر املؤسس ــتوى تطوي ــًا بمس إجيابي
ــايل  ــج اإلمج ــن النات ــر ع ــض النظ ــة، بغ ــدول العربي ال
ومعــدل دخــل الفــرد، وأكــدت الدراســة أن تأثــرات  
ــو  ــى  النم ــر ع ــاوت يف التأث ــة تتف ــؤرشات احلوكم م
ــون  ــلطة القان ــع وس ــث كان للترشي ــادي، حي االقتص
وحماربــة الفســاد تأثــر أكــر عــى النمــو االقتصــادي، 
ــيايس،  ــتقرار الس ــاءلة واالس ــاركة واملس ــًة باملش مقارن

وعــزت ذلــك للضعــف الواضــح يف  اهلياكل السياســية 
ذات الطابــع الديموقراطــي يف معظــم الــدول العربيــة. 
دراســة  البســام )2014م( حــول حالــة احلوكمة يف 
ــة الســعودية أكــدت أن ارتفــاع الناتــج  اململكــة العربي
املحــي اإلمجــايل للســعودية ال يؤكــد وجودعالقــة قوية 
ــة  ــتويات  عالي ــق مس ــادي وحتقي ــو االقتص ــن النم ب
ــر،   ــدى القص ــل يف امل ــى األق ــة ع ــؤرشات احلوكم مل
وأنــه مــن غــر الدقيــق تعميــم العالقــة اإلجيابيــة 
بــن النمــو االقتصــادي واحلوكمــة، حيــث بينــت 
ــي احلكومــة  نتائــج الدراســة أنــه عــى الرغــم مــن تبنّ
السياســية  اإلصالحــات  مــن  للكثــر  الســعودية 
ــة  ــة واألنظم ــاكل التنظيمي ــر اهلي ــة، وتطوي واالقتصادي
ــا  ــرض منه ــات الغ ــس وهيئ ــاء جمال ــح، وإنش واللوائ
هــو تعزيــز ودعــم احلوكمــة الرشــيدة، إال أن أداء 
احلكومــة يف مــؤرشات احلوكمــة الرشــيدة مــازال أقــَل 
مــن املأمــول. وخلصــت الدراســة إىل رضورة  تفعيــل 
سياســات اإلصــالح عــى أرض الواقــع لرفــع كفــاءة 
ــات  ــودة الترشيع ــان ج ــة، وض ــة أداء احلكوم وفعالي
املشــاركة،  وزيــادة  الفســاد  وتطبيقهــا، ومكافحــة 

ــفافية. ــاءلة والش ــدأ املس ــز مب وتعزي
حــول   (Campos & Nugent, 1999) دراســة 
العالقــة بــن احلوكمــة واألداء االقتصــادي يف منطقتــي 
أمريــكا الالتينيــة ورشق أســيا والتــي شــملت 28 بلــدا 
ــن  ــة وب ــاليب احلوكم ــن أس ــة ب ــود عالق ــن  وج تب
األداء االقتصــادي يف هاتــن املنطقتــن، مــع اختــالف 
تأثــر هــذه العوامــل عــى مســتوى املناطــق والــدول. 
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ــال  ــة واإلدارة عام ــة احلكوم ــؤرش فعالي ــر م ــا يعت فبين
فاعــال يف التنميــة االقتصاديــة يف دول رشق آســيا، 
ــم يف  ــدد األه ــو املح ــون ه ــيادة القان ــل س ــإن عام ف
ــة. وأكــدت  ــكا الالتيني األداء االقتصــادي لــدول أمري
نتائــج الدراســة عــى رضورة تفعيــل دور املجتمــع 
ــن األداء  ــاركة لتحس ــفافية واملش ــك الش ــدين وكذل امل

ــن. ــا املنطقت ــدول  يف كلت ــادي لل االقتص
حــول     (Roll & Talbott, 2003) دراســة  ويف 
ــادي يف  ــو االقتص ــيد والنم ــم الرش ــن احلك ــة ب العالق
ــج إىل أن   ــارت النتائ ــان أش ــة البلق ــبع دول يف منطق س
ــز اإلجيــايب يف النمــو االقتصــادي  وخاصــة عــى  التاي
ــره  ــن تفس ــايل  يمك ــي اإلمج ــل القوم ــتوى  الدخ مس
ــاركة  ــل املش ــة مث ــر احلوكم ــزام بمعاي ــالف االلت باخت
ــا  ــة، ، بين ــوق امللكي ــر وحق ــة التعب ــية وحري السياس
يمكــن ربــط ضعــف النمــو االقتصــادي  وانخفــاض 
ــلبية  ــل الس ــض العوام ــي ببع ــل القوم ــتوى الدخ مس
االقتصــادي،  األداء  وضعــف  البروقراطيــة،  مثــل 

ــادي.   ــاح االقتص ــمية لالنفت ــق الرس والعوائ
 )Kurtz & Schrank, 2007( وأشــارت  دراســة
ــادي   ــو االقتص ــة  والنم ــن احلوكم ــة ب ــول العالق ح
إىل إشــكالية إجيــاد معايــر موحــدة تنطبــق عــى مجيــع 
الــدول مــع اختــالف األنظمــة السياســية واالقتصاديــة  
ونظــم اإلدارة املتنوعــة حــول العــامل. وأظهــرت نتائــج 
ــابقة  ــات الس ــم الدراس ــس معظ ــى عك ــة ع الدراس
والتنميــة  االقتصــادي  للنمــو  املبــارش  التأثــر  أن 
ــة عــى حتســن ســبل احلكــم الرشــيد أكــر  االقتصادي

ــادي،  وأن  ــو االقتص ــى النم ــة ع ــر احلوكم ــن تأث م
حتســن إدارة االقتصــاد واالنفتــاح الســيايس ماهــو إال 
انعــكاس للتطــور االقتصــادي وعمــل آليــات الســوق 
بحريــة، بعيــدًا عــن املؤثــرات السياســية يف االقتصــاد، 

ــة. ــوق الطبيعي ــة الس وحرك
 (Khan, ومــن ناحيــة أخــرى فقــد أكــدت  دراســة 
ــدويل  ــك ال ــؤرشات البن ــى م ــزت ع ــي رك (2008 الت

ــق  ــا يتعل ــة في ــة خاص ــيد والالمركزي ــم الرش للحك
ــة  ــة  عــى أمهي ــدول النامي ــة  يف ال ــر التنمي بســبل تطوي
ــادة  ــة وزي ــة االقتصادي ــيد يف التنمي ــم الرش دور احلك
ــز  ــاج لتعزي ــي حتت ــدان الت ــذه البل ــرد يف ه ــل الف دخ
ــادرات  ــالل مب ــن خ ــاد م ــية  لالقتص ــة األساس البني
احلوكمــة  لترسيــع فعاليــة الســوق املحــي  ورفــع  

ــاج.     ــتوى اإلنت مس
ــوري  ــدور املح ــا ال ــات وغره ــذه الدراس ــن ه تب
للحوكمــة الرشــيدة وأثرهــا عــى التنميــة االقتصاديــة، 
ــذا  ــوى هل ــة قص ــاء أمهي ــتدعي رضورة إعط ــا  يس مم
ــث  ــالل  البح ــن خ ــة، م ــدول النامي ــوع يف ال املوض
ــابقة  ــات الس ــب الدراس ــة وأن أغل ــل، خاص والتحلي
ــدد  ــعبها وتع ــتدامة بتش ــة املس ــى التنمي ــزت ع ــد رك ق
مؤرشاهتــا، حيــث حتــاول هــذه الدراســة الرتكيــز 
بشــكل أســايس عــى العالقــة املبــارشة بــن احلوكمــة 
ــه  ــى وج ــة. وع ــدول النامي ــادي يف ال ــو االقتص والنم
التحديــد تعمــل هــذه الدراســة عــى التعــرف عــى أثــر 
مــؤرشات احلوكمــة املعتمــدة مــن قبــل البنــك الــدويل 
ــو  ــبة نم ــال بنس ــادي ممث ــو االقتص ــدل النم ــى مع ع
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ــايل. ــي اإلمج ــج املح ــن النات ــرد م ــة الف حص
 الدراسة التطبيقية: 
 النموذج القيايس :

لتقييــم أثــر احلوكمــة عــى النمــو االقتصــادي 
ــايس  ــوذج قي ــى نم ــاد ع ــم االعت ــة ت ــدول النامي يف ال
يوظــف منهجيــة نــاذج البانــل. وألغــراض الدراســة 

ــرات  ــى املتغ ــرتح ع ــوذج املق ــذا النم ــوي ه وحيت
ــة: التالي

ــبة  ــر بنس ــذا املتغ ــاس ه ــم قي ــع: ت ــر التاب املتغ  •
نمــو نصيــب الفــرد مــن الناتــج املحــي اإلمجايل 

.)GDPPC(
وهي   :)X(للنمو األساسية  التفسرية  املتغرات   •
األساسية  املتغرات  متثل  التي  املستقلة  املتغرات 
للنمو، ويف هذه الدراسة  سيتم  استخدام املتغرات 

التالية:
- GC:اإلنفــاق احلكومــي كنســبة مــن الناتــج 

املحــي اإلمجــايل.
- INV: االســتثار كنســبة مــن الناتــج املحــي 

االمجايل.
- HC:  رأس املــال البــرشي الــذي يتم قياســه 

بنســبة امللتحقــن بالتعليــم الثانوي
INV: نسبة التضخم.  -

كذلــك  وهــي   :(Z)الحوكمــة متغيــرات   •

تــم اختيــار نســبة نمــو حصــة الفــرد مــن الناتــج املحي 
اإلمجــايل كمتغــر تابــع بينــا تــم اســتخدام مــؤرشات 
االقتصاديــة  املــؤرشات  مــن  وجمموعــة  احلوكمــة 
ــتقلة(.  ــرات مس ــو )متغ ــددات للنم ــرى كمح األخ
وعــى هــذا األســاس يمكــن كتابــة النمــوذج القيــايس 

ــايل : ــو الت ــى النح ع

ــة  ــذه الدراس ــم يف ه ــد ت ــتقلة وق ــرات مس متغي
اســتخدام  املــؤرشات الســتة للبنــك الــدويل 

وهــي:
 )Control of ــاد ــى الفســـ ــرة ع - السيطـــ

Corruption )CC((.
 )Government احلكومــــــة:  فعاليـــــة   -

.)Effectiveness )GE(

- االســتقرار الســيايس وعــدم اللجــوء إىل 
 )Political Stability and.:العنــــف

Absence of Violence )PS((
)Rule of Law )RL((. ســيادة القانون -

ــا:  ــة وتطبيقه ــات التنظيمي ــودة الترشيع - ج
.)Regulatory Quality )RQ(

 )Voice and ــاءلة ــرأي واملسـ ــداء الـــــ - إب
.Accountability )VA((

وانطالقــا مــن هــذه التعريفــات يمكــن كتابــة 
النمــوذج كــا يــي :

11 
 

 ةكرحو داصتقالا يف ةیسایسلا تارثؤملا نع ًادیعب ةیرحب قوسلا تایلأ لمعو يداصتقالا روطتلل
 .ةیعیبطلا قوسلا
 مكحلل يلودلا كنبلا تارشؤم ىلع تزكر يتلا )Khan, 2008( ةسارد  تدكأ دقف ىرخأ ةیحان نمو  -

 مكحلا رود ةیمهأ ىلع  ةیمانلا لودلا يف  ةیمنتلا ریوطت لبسب قلعتی امیف ةصاخ ةیزكرماللاو دیشرلا
  ةیساسألا ةینبلا زیزعتل جاتحت يتلا نادلبلا هذه يف درفلا لخد ةدایزو ةیداصتقالا ةیمنتلا يف دیشرلا
     .جاتنإلا ىوتسم  عفرو  يلحملا قوسلا ةیلاعف عیرستل  ةمكوحلا تاردابم لالخ نم داصتقالل

 
  امم ،ةیداصتقالا ةیمنتلا ىلع اهرثأو ةدیشرلا ةمكوحلل يروحملا رودلا اهریغو تاساردلا هذه نیبت

 ةصاخ ،لیلحتلاو ثحبلا  لالخ نم ةیمانلا لودلا يف عوضوملا اذهل ىوصق ةیمهأ ءاطعإ ةرورض يعدتسی
 هذه لواحت ثیح ،اهتارشؤم ددعتو اهبعشتب ةمادتسملا ةیمنتلا ىلع تزكر دق ةقباسلا تاساردلا بلغأ نأو
 ىلعو .ةیمانلا لودلا يف يداصتقالا ومنلاو ةمكوحلا نیب ةرشابملا ةقالعلا ىلع يساسأ لكشب زیكرتلا ةساردلا
 ىلع يلودلا كنبلا لبق نم ةدمتعملا ةمكوحلا تارشؤم رثأ ىلع فرعتلا ىلع ةساردلا هذه لمعت دیدحتلا هجو
 .يلامجإلا يلحملا جتانلا نم درفلا ةصح ومن ةبسنب الثمم يداصتقالا ومنلا لدعم
 
    ةةییققییببططتتللاا  ةةسسااررددللاا  --44

    ييسسااییققللاا  ججذذووممننللاا11--44

 فظوی يسایق جذومن ىلع دامتعإلا مت ةیمانلا لودلا يف يداصتقالا ومنلا ىلع ةمكوحلا رثأ مییقتل

 ریغتمك يلامجإلا يلحملا جتانلا نم درفلا ةصح ومن ةبسن رایتخا مت ةساردلا ضارغألو .لنابلا جذامن ةیجهنم

 ومنلل تاددحمك ىرخألا ةیداصتقالا تارشؤملا نم ةعومجمو ةمكوحلا تارشؤم مادختسا مت امنیب عبات

 : يلاتلا وحنلا ىلع يسایقلا جذومنلا ةباتك نكمی ساسألا اذه ىلعو .)ةلقتسم تاریغتم(

  

 ةساردلا لحم ةلود لكل ةینمزلا تارتفلا ددع  لثمتو ،ةینمزلا ةرتفللزمرت و ةلودللزمرت :نأ ثیح
 .يئاوشعلا أطخلا وأ يئاوشعلا دحلاو 

 
 
 

 :ةیلاتلا تاریغتملا ىلع حرتقملا جذومنلا اذه يوتحیو

itititit ZXGGDPH edba +¢+¢+= 0

( )i( )t( )T
( )tnT ´=( )ite
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العينة، فرتة الدراسة ومصادر البيانات:
دولة   100 من  تتكون  عينة  الدراسة  تغطي 
تم  التي  املتغرات  جلميع  بياناهتا  تتوفر  والتي  نامية 
تم  وقد  القيايس1.  النموذج  إطار  يف  استخدامها 
-2002 بن  املمتدة  الفرتة  خالل  النموذج  تطبيق 
البنك  بيانات  قاعدة  عى  االعتاد  وتم  2016م، 
 (Worldwide Governance indicators, الدويل 
االستثار  ونسب  النمو،  بنسبة  اخلاصة    2017)

التمدرس.  ونسبة  احلكومي،  واالنفاق  والتضخم، 

الدويل  البنك  قاعـدة  عى  االعتاد  تم  حن  يف 
 (Worldwide Governance indicators, 2017)

للحصول عى البيانات اخلاصة بمؤرشات احلوكمة 
االستقرار  احلكومة،  فعالية  الفساد،  عى  )السيطرة 
السيايس وعدم اللجوء إىل العنف، سيادة القانون، 
جودة الترشيعات التنظيمية وتطبيقها، وإبداء الرأي 

واملساءلة(
ــال  ــم )1( تعريفًا مفص ــدول رق ــرض اجل ويع

ــات. ــادر البيان ــة ومص ــؤرشات احلوكم مل
12 

 

 يلامجإلا يلحملا جتانلا نم درفلا بیصن ومن ةبسنب ریغتملا اذه سایق مت :عباتلا ریغتملا •
)GDPPC(. 
 ةیساسألا تاریغتملا لثمت يتلا ةلقتسملا تاریغتملا يهو  :ومنلل ةیساسألا ةیریسفتلا تاریغتملا •

 :ةیلاتلا تاریغتملا مادختسا متیس ةساردلا هذه يفو ،ومنلل
 .يلامجإلا يلحملا جتانلا نم ةبسنك يموكحلا قافنإلا: -
 .يلامجالا يلحملا جتانلا نم ةبسنك رامثتسالا : -
 يوناثلا میلعتلاب نیقحتلملا ةبسنب هسایق متی يذلا يرشبلا لاملا سأر  : -
 .مخضتلا ةبسن : -
 ةتسلا تارشؤملا  مادختسا ةساردلا هذه يف مت دقو ةلقتسم تاریغتم كلذك يهو :ةمكوحلا تاریغتم •

 :يهو يلودلا كنبلل
 .(Control of Corruption (CC))  داسفلا ىلع ةرطیسلا -
 .(Government Effectiveness (GE))  ::ةموكحلا ةیلاعف -
 (Political Stability and Absence of Violence (PS)).:فنعلا ىلا ءوجللا مدعو يسایسلا رارقتسالا -
 (Rule of Law (RL)). نوناقلا ةدایس -
 .(Regulatory Quality (RQ)):: اهقیبطتو ةیمیظنتلا تاعیرشتلا ةدوج -
 .(Voice and Accountability (VA)) ةلءاسملاو يارلا ءادبإ -

 : يلی امك جذومنلا ةباتك نكمی تافیرعتلا هذه نم اقالطناو

 

 تتااننااییببللاا  ررددااصصمموو  ةةسسااررددللاا  ةةررتتفف  ،،ةةننییععللاا  22--44

 مت يتلا تاریغتملا عیمجل اهتانایب رفوتت يتلاو ةیمان ةلود 100 نم نوكتت ةنیع ةساردلا يطغت

 متو ،2016-2002 نیب ةدتمملا ةرتفلا لالخ جذومنلا قیبطت مت دقو .1يسایقلا جذومنلا راطإ يف اهمادختسا

 ومنلا ةبسنب ةصاخلا  World Development Indicators (2017) يلودلا كنبلا تانایب ةدعاق ىلع دامتعالا

 يلودلا كنبلا ةدعاق ىلع دامتعالا مت نیح يف سردمتلا ةبسنو يموكحلا قافنالاو مخضتلاو رامثتسالا بسنو

 
 قحالملا ىوتسم ىلع ةنیعلا لود رظنا1

( )X
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INV
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INF

( )Z
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المصدر التعريف   المؤشر

Worldwide Governance 
indicators (2017)، The 

World Bank

التصــورات حــول مــدى ممارســة الســلطة العامــة لتحقيــق مكاســب 
خاصــة، فضــاً عــن الســيطرة علــى الدولــة مــن قبــل النُّـَخـــِب والمصالح 

الخاصــة.

السيطرة على الفساد 
(CC)

Worldwide Governance 
indicators (2017)، The 

World Bank

ــة  ــة الخدمــة المدني ــة الخدمــات العامــة، ونوعي التصــورات حــول نوعي
ودرجــة اســتقالها عــن الضغــوط السياســية، ونوعيــة صياغة السياســات 

وتنفيذهــا، ومصداقيــة التــزام الحكومــة بهــذه السياســات.

فعالية الحكومة     
(GE)

Worldwide Governance 
indicators (2017)، The 

World Bank

 التصــورات المتعلقــة باحتمــال عــدم االســتقرار السياســي والعنــف ذي 
الدوافــع السياســية، بمــا فــي ذلــك اإلرهــاب.

االستقرار السياسي وعدم 
  (PS) اللجوء الى العنف

Worldwide Governance 
indicators (2017)، The 

World Bank

التصــورات حــول مــدى ثقــة األفــراد في قواعــد وقيــم المجتمــع وااللتزام 
بهــا، وال ســيما طريقــة تطبيــق العقــود وحقــوق الملكيــة والشــرطة 

ــة والعنــف. ــوع الجريم ــال وق ــم، فضــاً عــن احتم والمحاك

   (RL) سيادة القانون

Worldwide Governance 
indicators (2017)، The 

World Bank

التصــورات حــول قــدرة الحكومــة علــى صياغــة وتنفيــذ سياســات 
ولوائــح ســليمة،  تســمح بتشــجيع و تنميــة القطــاع الخــاص.

جودة التشريعات 
(RQ) التنظيمية

Worldwide Governance 
indicators (2017)، The 

World Bank

التصــورات حــول مــدى قــدرة األفراد علــى المشــاركة فــي اختيــار 
ــات،  ــن الجمعي ــة تكوي ــر، وحري ــة التعبي ــن حري ــاً ع ــم، فض حكوماته

ــام. ــة اإلع وحري

إبداء الراي والمساءلة  
(VA)

جدول رقم )1) : 
 مؤشرات الحوكمة

1. يبن جدول رقم )2( أ/ دول العينة.
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دول أسيا
( 19 دولة (

دول أمريكيا الالتينية
(22 دولة (

دول إفريقيا
(41 دولة(

دول شمال اقريقيا و الشرق األوسط )18دولة(

أفغانستان
بنغاديش
كمبوديا
الصين
فيجي
الهند

أندونيسيا
كازاخستان

ماليزيا
منغوليا
ميانمار
نيبال

باكستان
الفلبين

سنغافورة
سيريانكا

تاياند
أوزبكستان

فيتنام

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
فنزويا

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

الجزائر
البحرين
مصر
إيران
العراق
األردن
الكويت
لبنان

موريتانيا
المغرب

سلطنة عمان
دولة قطر

المملكة العربية السعودية
السودان
تونس
  تركيا

اإلمارات العربية المتحدة
اليمن

قائمة دول العينة )100 دولة(

جدول رقم )2 أ( : 
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تقدير النموذج وحتليل النتائج :
ــى  ــايس ع ــوذج القي ــق النم ــة تطبي ــذه الدراس ــم يف ه ت
100 دولــة ناميــة وذلــك خــالل الفــرتة املمتــدة بــن 2002 
ــى  ــاد ع ــم االعت ــد ت ــق فق ــذا املنطل ــن ه و 2016م. وم
نــاذج البانــل (Panel data Models( أونمــوذج بيانــات 
ــتقلة  ــرات املس ــر املتغ ــم بأث ــذي هيت ــة ال ــل املقطعي السالس
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 تقديــَر 
النمــوذج  املتغــرات املســتقلة املســتخدمة يف  أثــِر 
القيــايس وخاصــة منهــا املتعلقــة باحلوكمــة عــى النمو 
ــة  ــدول املكون ــع ال ــبة جلمي ــك بالنس ــادي وذل االقتص
للعينــة وخــالل الفــرتة املمتــدة بــن 2002-2016م. 
واجلــدول رقــم )2ب( يبــن تقديــر النمــوذج بالنســبة 

ــة. ــة اإلمجالي للعين

4.865***
(6.45)

1.544**
(1.99)

2.847***
(3.28)

5.665***
(7.39)

2.905***
(3.59)

3.125***
(3.25)

Constant

0.078**
(2.33)

0.011
(0.29)

-0.047
(-1.31)

-0.068**
(-2.00)

-0.049
(-1.41)

-0.124***
(-3.18)

اإلنفاق الحكومي 

0.112
(4.15)

0.079***
(4.69)

0.032
(1.41)

0.035
(1.14)

-0.034
(-1.31)

0.083***
(4.96)

االستثمار

0.743***
(4.34)

0.858***
(5.24)

0.645***
(3.50)

0.015
(0.09)

0.743***
(4.34)

0.598***
(3.42)

نسبة التضخم

0.029***
(56.89)

0.033***
(60.50)

0.033***
(70.88)

0.035***
(88.34)

0.029***
(56.89)

0.033***
(66.01)

رأس المال البشري

– – – – – 0.393***
(14.84)

السيطرة على الفساد

– – – – 0.595***
(23.78)

– فاعلية الحكومة     

– – – 0.219***
(13.31)

– – االستقرار السياسي وعدم 
اللجوء إلى العنف 

– – 0.364***
(15.68)

– – – سيادة القانون

– 0.414***
(16.16)

– – – – جودة التشريعات 
التنظيمية

0.061**
(2.55)

– – – – – إبداء الرأي والمساءلة  

100 100 100 100 100 100 عدد الدول 

الجدول )2ب( :
 أثار الحوكمة على النمو في الدول النامية ) العينة اإلجمالية (
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ــج  يف هــذه الدراســة أن املتغــرات  أظهــرت النتائ
اخلاصــة باحلوكمــة: حماربــة الفســاد، واالســتقرار 
وجــودة  العنــف،  إىل  اللجــوء  وعــدم  الســيايس، 
ــة  ــون، باإلضاف ــيادة القان ــة، وس ــات التنظيمي الترشيع
ملــؤرش إبــداء الــرأي واملســاءلة  متثــل حمــددات رئيســة 
للنمــو االقتصــادي. وهــذه النتيجــة تتوافــق مــع 
الفكــرة الســائدة التــي تعتــر أن االلتــزام بتطبيــق 
للنمــو  أساســيا  حمفــزا  يعتــر  احلوكمــة  معايــر 

االقتصــادي يف البلــدان الناميــة.

ويبـــن الشـــكل رقـــم )2( ترتيـــب اخلمـــس 
ـــال  ـــب األوىل يف جم ـــى املرات ـــة ع ـــة املتحصل ـــرشة دول ع
مـــؤرشات احلوكمـــة. ويظهـــر هـــذا الشـــكل إمجـــاالً 
جهـــود كل مـــن ســـنغافورة وبربـــادوس وتشـــيي يف 
ـــة  ـــة. وبصف ـــة باحلوكم ـــا اخلاص ـــن معايره ـــال حتس جم
خاصـــة: فـــإن ســـنغافورة حتتـــل املرتبـــة االوىل 

ـــرت  ـــج التأث ـــم )1( نتائ ـــكل رق ـــر الش ويظه
ــو،  ــى النمـ ــة عـ ــؤرشات احلوكمـ ــبية ملـ النسـ
حيـــث أظهـــرت النتائـــج يف هـــذا الســـياق 
مـــدى األمهيـــة النســـبية ملـــؤرشات فعاليـــة 
احلكومـــة وجـــودة الترشيعـــات التنظيميـــة 
ــون،   ــيادة القانـ ــاد وسـ ــى الفسـ ــيطرة عـ والسـ
الســـيايس  االســـتقرار  بمـــؤرشات  مقارنـــة 
ـــون،  ـــيادة القان ـــف، و س ـــوء إىل العن ـــدم اللج وع

ــاءلة.   ــرأي واملسـ ــداء الـ وإبـ

عـــى مســـتوى الـــدول الناميـــة يف مخـــس مـــؤرشاٍت 
ـــة  ـــاد، وفعالي ـــى الفس ـــيطرة ع ـــي: الس ـــة، وه للحوكم
احلكومـــة، واالســـتقرار الســـيايس، وعـــدم اللجـــوء 
ـــات  ـــودة الترشيع ـــون، وج ـــيادة القان ـــف، وس إىل العن
التنظيميـــة وتطبيقهـــا، يف حـــن حتتـــل بربـــادوس 

املرتبـــة األوىل يف جمـــال إبـــداء الـــراي واملســـاءلة.

الشكل رقم )1(  ترتيب األهمية النسبية لمؤشرات الحوكمة في افريقيا 
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الشكل رقم )2(  مؤشرات الحوكمة، العينة اإلجمالية 
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تقدير النموذج عل العينات الصغرى :
تــم يف هــذا اجلــزء مــن الدراســة اختبــار النمــوذج، 
عينــات  يف  كان  للنمــوذج  االختبــار  هــذا  ولكــن 
ــادا  ــي اعت ــور إقليم ــن منظ ــا م ــم تكوينه ــرى ت صغ
عــى  تصنيفــات البنــك الــدويل، وبالتــايل تــم تكويــن 
ــدول  ــى ال ــة األوىل ع ــتملت العين ــات: اش ــع عين أرب

األفريقيــة، فقــط يف حــن اشــتملت العينــة الثانيــة عــى 
ــة  ــا العين ــط، أم ــرشق األوس ــا وال ــال إفريقي دول ش
الثالثــة فقــد اشــتملت عــى الــدول األســيوية، وأخــرًا 
احتــوت العينــة األخــرة عــى دول أمريــكا الالتينيــة.
ــارات  ــذه االختب ــى ه ــوي ع ــايل حيت ــدول الت  واجل

ــي. ــيم اإلقليم ــذا التقس ــب ه حس

شمال أفريقيا والشرق األوسط

– – – – – 0.896***
 (12.53)

السيطرة على الفساد

– – – – 0.797***
 (9.49)

– فاعلية الحكومة     

– – – 0.354***
 (6.91)

– – االستقرار السياسي

– – 0.776**
 (14.43)

– – – سيادة القانون

– 0.592***
 (14.10)

– – – – جودة التشريعات 
التنظيمية

0.149**
 (2.59)

– – – – – إبداء الرأي والمساءلة  

18 18 18 18 18 18 عدد الدول 

إفريقيا 

– – – – – 0.224***
 (5.52)

السيطرة على الفساد

– – – – 0.473**
 (11.49)

– فاعلية الحكومة     

– – –  0.143***
(5.59)

– – االستقرار السياسي

– – 0.192***
 (3.90)

– – – سيادة القانون

– 0.139***
 (3.29)

– – – – جودة التشريعات 
التنظيمية

0.014
 (0.677)

– – – – – إبداء الرأي والمساءلة  

41 41 41 41 41 41 عدد الدول 

جدول )3) : 
 تأثير الحوكمة على النمو اإلقتصادي،  العينة حسب التوزيع الجغرافي
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الــدور  نالحــظ  اجلــداول  هــذه  خــالل  مــن 
يف  احلوكمــة  أوجــه  خمتلــف  تلعبــه  الــذي  اهلــام 
ــى  ــة. فع ــدول النامي ــم ال ــو يف معظ ــب النم ــع نس رف
ــال  ــة ودول ش ــدول اإلفريقي ــي ال ــتوى  جمموعت مس

ــج  أن كل  ــرت النتائ ــط  أظه ــرشق األوس ــا وال إفريقي
ــادي،  ــو االقتص ــى النم ــر ع ــة تؤث ــؤرشات احلكوم م
ــة  ــة احلكوم ــاد وفاعلي ــة الفس ــؤرشي حمارب إال أن م
كان تأثرمهــا أكــر يف املجموعتــن مقارنــًة باملــؤرشات 

جدول )4) : 
 تأثير الحوكمة على النمو اإلقتصادي،  العينة حسب التوزيع الجغرافي

أمريكا الالتينية

– – – – – 0.430***
 (14.96)

السيطرة 
على الفساد

– – – –  0.576***
(18.33)

– فاعلية
 الحكومة     

– – – 0.387***
 (13.18)

– – االستقرار 
السياسي

– – 0.455***
 (16.20)

– – – سيادة
 القانون

– 0.317**
 (9.27)

– – – – جودة التشريعات 
التنظيمية

0.675***
 (16.22)

– – – – – إبداء الرأي والمساءلة  

22 22 22 22 22 22 عدد الدول 

أسيا 

– – – – –  1.028***
(12.37)

السيطرة
 على الفساد

– – – – 1.021***
 (29.64)

– فاعلية
 الحكومة     

– – –  0.303***
(5.12)

– – االستقرار
 السياسي

– – 0.885***
 (13.09)

– – – سيادة القانون

– 0.898***
 (16.52)

– – – – جودة التشريعات 
التنظيمية

 0.121*
(1.91)

– – – – – إبداء الرأي
 والمساءلة  

19 19 19 19 19 19 عدد الدول 
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األخــرى، مــع مالحظــة أن األولويــة يف حالــة الــدول 
األفريقيــة تــأيت ملــؤرش فاعليــة احلكومــة، بينــا تظهــر 
أمهيــة  مــورش حماربــة الفســاد عــى النمــو االقتصــادي 
ــط  ــرشق األوس ــا وال ــال أفريقي ــة ش يف دول جمموع
ــود  ــك باجله ــر ذل ــن تفس ــا يمك ــر. ورب ــكل أك بش
الرشــوة  الــدول ملحاربــة  مــن  كثــر  املتزايــدة يف 
وكذلــك لتحســن كفــاءة احلكومــة تزامنــا مــع الــدور 
ــال  ــة أع ــدين يف مراقب ــع امل ــات املجتم ــي ملنظ املتنام
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 الــرشكات العامليــة العاملــة 
ــل  ــاوى مقاب ــا رش ــَب منه ــد ُطـِلـ ــدول  ق ــذه ال يف ه
االســتثار، ممــا يقلــل املــوارد املتاحــة لالســتثار، 

ــادي. ــو االقتص ــى النم ــلبيا ع ــرا س ــد تأث ويول
أمــا فيــا خيــص جمموعتــي الــدول األســيوية ودول 
ــألة  ــج أن مس ــرت النتائ ــد أظه ــة، فق ــكا الالتيني أمري
فاعليــة  احلكومــة كــا هــو احلــال يف املجموعتــن 
ــأهنا  ــن ش ــي م ــات الت ــن األولوي ــر م ــابقتن تعت الس
وعــى  املناطــق.  هــذه  يف  التنميــة  مســار  دعــم 
ــة  ــج رضورة مضاعف ــرت النتائ ــد أظه ــص فق األخ
جهــود مكافحــة الفســاد وتعزيــز جــودة الترشيعــات 
ــداء  ــدان أســيا، وإب ــة وتطبيقاهتــا بالنســبة لبل التنظيمي
ــون  ــيادة القان ــادىء س ــاء مب ــاءلة وإرس ــرأي واملس ال
لبلــدان أمريــكا الالتينــة. وربــا يعــزى  بالنســبة 
اختــالف أمهيــة املــورشات يف املجموعتــن الختــالف 

حمــركات التنميــة والنمــو االقتصــادي الرسيــع الــذي 
ــى  ــة ع ــن خاص ــن دول املجموعت ــر م ــهده الكث تش
مســتوى الــدول اآلســيوية. وتتســم اقتصاديــات 
هاتــن املجموعتــن بالتنــوع النســبي ملصــادر االقتصاد 
وكذلــك بالــدور امللحــوظ للقطــاع اخلــاص ممــا جيعــل 
مــؤرشات احلوكمــة اخلاصــة بإرســاء مبــادئ القانــون 
وحركــة  لالســتثار  املنظمــة  الترشيعــات  وســن 

ــة. ــر أمهي ــوق أكث الس
ــكل  ــبية ل ــة النس ــراز األمهي ــم إب ــن امله ــه م ولعل
ــم  ــي ت ــري الت ــات الصغ ــة يف العين ــؤرشات احلكوم م
ــكال  ــح األش ــي. وتوض ــور إقليم ــن منظ ــا م تكوينه
رقــم )3( و)4( و)5( و)6( ترتيــب مــؤرشات احلوكمة 
ــب  ــج ترتي ــرت النتائ ــة أظه ــة عام ــة. وبصف يف كل عين
ــا  ــال إفريقي ــِة دول ش ــبة لعين ــة بالنس ــر احلوكم معاي
والــرشق األوســط  كــا يــى: جــاء متغــر الســيطرة عى 
الفســاد أوالً ، وفاعليــة احلكومــة ثانيــًا، ومتغــر ســيادة 
ــة  ــات التنظيمي ــودة الترشيع ــر ج ــًا، ومتغ ــون ثالث القان
رابعــًا، وجــاء االســتقرار الســيايس خامســًا،ً  وقــد جــاء 
متغــر إبــداء الــرأي واملســاءلة يف املرتبــة األخــرة. أمــا 
ــة  ــج بصف ــرت النتائ ــا أظه ــة إفريقي ــص منطق ــا خي في
ــيطرة  ــة والس ــة احلكوم ــؤرشات فاعلي ــة م ــة أمهي عام
عــى الفســاد، وســيادة القانــون واالســتقرار الســيايس، 
ــرأي  ــداء ال ــؤرش إب ــة بم ــات مقارن ــودة الترشيع وج
واملســاءلة. وفيــا خيــص منطقــة أمريــكا الالتينيــة: فقــد 
ــة  ــاءلة، وفاعلي ــرأي، واملس ــداء ال ــؤرشات إب ــت م كان
احلكومــة، وســيادة القانــون، والســيطرة عــى الفســاد، 
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واالســتقرار الســيايس هــي األهــم يف مســار دفــع 
النمــو االقتصــادي مقارنــة بمــؤرش جــودة الترشيعــات 
التنظيميــة . وأخــرًا: فقــد أشــارت النتائــج فيــا خيــص 
الــدول األســيوية األمهيــة النســبية ملــؤرشات احلوكمــة 

ــة  ــاد وفاعلي ــى الفس ــيطرة ع ــرزت دور الس ــي أب والت
احلكومــة  وجــودة الترشيعــات التنظيميــة وســيادة 
الســيايس  االســتقرار  بمــؤرشات  مقارنــة  القانــون 

ــاءلة. ــرأي واملس ــداء ال وإب
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خامتة  وتوصيات :
تنــاول هــذا البحــث دراســة أثــر االلتــزام بتطبيــق 
معايــر احلكــم الرشــيد املعتمــدة مــن البنــك الــدويل 
واملتمثلــة يف حماربــة الفســاد ووجــودة التنظيــات 
الترشيعيــة، وفعاليــة احلكومــة، وســيادة القانــون، 
واالســتقرار  واملســاءلة،  والشــفافية  واملشــاركة، 
الســيايس، وغيــاب العنــف عــى النمــو االقتصــادي،  
ــن 100  ــون م ــة تتك ــة عين ــالل دراس ــن خ ــك م وذل
دولــة ناميــة خــالل الفــرتة 2002 - 2016م . ولقــد 
ــى  ــث ع ــذا البح ــة يف ه ــة التطبيقي ــدت الدراس اعتم
اســتخدام بعــض النــاذج القياســية يف إطــار مــا يعرف 
بنــاذج البانــل. وقــد توصلــت الدراســة إىل أن كفــاءة 
ــة  ــة ، وحمارب ــات التنظيمي ــة الترشيع ــة، ونوعي احلكوم
الفســاد، واالســتقرار وعــدم اللجــوء إىل العنــف 
ــة  ــة وذات دالل ــة إجيابي ــر بصف ــل توث ــا عوام مجيعه
ــت  ــا توصل ــة. ك ــدول النامي ــو يف ال ــبة النم ــى نس ع
الدراســة  إىل أن تأثــرات مــؤرشات احلوكمــة ختتلــف 
ــد  ــدول.  ولق ــي لل ــع اإلقليم ــب التوزي ــبيا حس نس

ــرة  ــى الفك ــام ع ــه ع ــة بوج ــج الدراس ــدت نتائ أك
ــيد  ــم الرش ــات احلك ــزام بآلي ــن أن االلت ــائدة م الس
مــن شــأنه أن يعــزز النمــو االقتصــادي. وعــى وجــه 
اخلصــوص  فقــد بينــت تلــك النتائــج حقيقــًة أنــه عــى 
ــيد  ــم الرش ــورشات احلك ــع م ــة  مجي ــن أمهي ــم م غ الرُّ
ــة  ــة إال أن األمهي ــدول النامي ــادي يف ال ــو االقتص للنم
النســبية لــكل مــؤرش ختتلــف باختــالف املجموعــات 
ــم  ــة احلك ــات يف أنظم ــى االختالف ــاًءا ع ــة بن اإلقليمي
ــات  ــة القطاع ــالف يف هيكلي ــك االخت واإلدارة وكذل

ــدول. ــات وال ــك املجموع ــة يف تل االقتصادي
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