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جملة الشمال للعلوم اإلنسانية
التعريف باجمللة

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

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

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

أن تكون المجلة مرجعاً علمياً للباحثين في العلوم اإلنسانية واالجتماعية.
تلبية حاجة الباحثين إلى نشر بحوثهم العلمية ،وإبراز مجهوداتهم البحثية على المستويات
المحلية واإلقليمية والعالمية.
المشاركة في بناء مجتمع المعرفة بنشر البحوث الرصينة التي تؤدي إلى تنمية المجتمع.
تغطية أعمال المؤتمرات العلمية المحكمة.
شروط قبول البحث

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

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

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

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

االشرتاك والتبادل

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

المملكة العربية السعودية.

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

www.nbu.edu.sa

و

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

)3
)4
)5
)6

)7

الدراسات السابقة.
العرض :ويتضمن التفاصيل األساسية لمنهجية
البحث ،واألدوات والطرق التي تخدم الهدف،
وترتب المعلومات حسب أولويتها.
النتائج والـمـنــاقـشــة :ويـجــب أن تـكــون واضحة
موجزة ،مع بيان دالالتها دون تكرار.
الخاتمة :وتتضمن تلخيصاً موج اًز للموضوع،
وما توصل إليه من نتائج ،مع ذكر التوصيات
والمقترحات.
 )8أن تدرج الرسوم البيانية واألشكال التوضيحية
في النص ،وتكون باللونين األبيض واألسود،
وت ــرق ــم تــرقـيـمـاً مـتـسـلـسـاً ،وتـكـتــب أسـمــاؤهــا
والمالحظات التوضيحية أسفلها.
 )9أن تــدرج الـجــداول في النص ،وترقم ترقيماً
مـتـسـلـسـاً ،وتـكـتــب أس ـمــاؤهــا أع ــاه ــا ،وأمــا
الـ ـم ــاحـ ـظ ــات ال ـتــوض ـي ـح ـيــة ف ـت ـك ـتــب أس ـفــل
الجدول.
 )10وضــع نماذج من صــور الكتاب المخطوط
المحقق في مكانها المناسب.
 )11ال تنشر المجلة أدوات البحث والقياس ،وتقوم
بحذفها عند طباعة المجلة.
 )12أن يـ ـ ارع ــى ف ــي م ـن ـهــج تــوث ـيــق ال ـم ـصــادر
وال ـم ـ ارجــع داخـ ــل ال ـنــص ن ـظــام جمعية علم
النفس األمريكية ( ،)APAاإلصـدار السادس،
وهو نظام يعتمد ذكـر االسـم والتاريخ داخل
المتن ،وال يقبل نظام ترقيم المراجع داخــل
ال ـنــص ،وتــوثــق ال ـم ـصــادر وال ـم ـ ارجــع داخــل
الـمـتــن بـيــن قــوسـيــن حـســب األم ـث ـلــة اآلت ـيــة:
يــذكــر اســم عائلة المؤلف متبوعا بفاصلة،

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

ز

االقتباس من كتاب:

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

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

االقتباس من دورية:

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

االقتباس من رسالة ماجستير أو دكتوراه:

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

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

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

االقتباس من الشبكة العنكبوتية (اإلنترنت):

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

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

ح

.

ومثال لالقتباس من مقالة في دورية:

ال ـمــدنــي ،م .ف2014( .م) .مفهـوم ال ـحـ ـ ـوار في
ت ـق ـريــب وج ـه ــات ال ـن ـظــر .الـمـجـلــة الـبـريـطــانـيــة
المعرف
لتكنولوجيا التعليم.260-225 ،(6)11 ،
ِّ
الرقمي )(DOI:10.xxxx/xxxx-xxxxxxxx-x
أو برتوكول نقل النصوص التشـعبي (http://

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

)onlinelibrary.wiley.com journal/10.1111

)4

أو الـرقــم المعياري التسلـسلي الــدولــي للمجلة

). (ISSN: 1467-8535

 )16يـلـتــزم الـبــاحــث بترجمة أو (روم ـن ــة) أسـمــاء
الـ ـمـ ـص ــادر وال ـ ـم ـ ـ ارجـ ــع ال ـع ـرب ـي ــة إل ـ ــى ال ـل ـغــة
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ِ
َّ األح َك ِام
َّ
:الش ِّرعيِّ ِة
ُ الد
ْ استِْنبَاط
ْ الالت اللَّفظيَّةُ وأثـَُرها في
ِ
ِ َاسةٌ تَطْبِيِّ ِقيَّةٌ من كِت
اب الطَّالق
َ د َر
سعاد بنت محمد الشايقي
جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل
) هـ1441/04/20  وقبل للنشر يف، هـ1440/09/09 (قدم للنشر يف

ُ ّاأل َّسي ــة ق ــد اكتس ــبت أمهي ــة كب ــرة يف اإلس ــام؛ نظ ــرا ألن
ُ  ونج ــدُ أنّ العالق ــات،ـر األرسة الدعام ــة األساس ــية ألي جمتم ــع م ــن املجتمع ــات
األرسة أصغ ــر
ُ  تعت ـ:ملخ ــص البح ــث
ً
ُ
 وتناولوه ــا بال ّتحلي ــل وبي ــان، وع ــى كاهله ــا تق ــع مس ــؤولية إنش ــاء ورعاي ــة وتربي ــة األجي ــال؛ ل ــذا تص ــدّ ى عل ــاء اإلس ــام لقضاي ــا األرسة املع ــارصة،وح ــدة يف بن ــاء املجتم ــع
 وذل ــك م ــن خ ــال فهمه ــم ل ــدالالت األلف ــاظ منطوقه ــا ومفهومه ــا ب ــا يت ــاءم وعراق ــة ُأص ــول الرشيع ــة؛ ول ــذا ي ــأيت ه ــذا،احلك ــم الفص ــل وال ــدواء الناج ــع ل ــكل مس ــتجد
َ ِ فق ــد ذك ــرت يف ال َف ْص ــل،البح ــث يف ه ــذا الس ــياق
 أث ــر الدَّ الل ــة ال َّلفظي ــة ع ــى األح ــكام:ـان
ِ  ويف ال َف ْص ــلِ ال َّث ـ، وأثره ــا يف اس ــتنباط احلك ــم الرشع ــي،األ ّو ِل مفه ــوم الدَّ الل ــة وأقس ــامها
ُ
َّ الفقهي ــة املتعلق ــة بمس ــائل
َّ
 م ــن بينه ــا أن مجه ــور الفقه ــاء قس ــموا، وختم ــت البح ــث بذك ــر أه ــم النتائ ــج املس ــتخلصة من ــه وبع ــض التوصي ــات، واملعل ــق، والبدع ــي،الط ــاق الس ــني
َّ
ً
ً
َ
ُ
 وه ــو م ــا يقاب ــل احلس ــن، فالس ــني ه ــو ط ــاق الزوج ــة طلق ــة واح ــدة بطه ــر مل ت ــس في ــه، ومل يذك ــروا للس ــني تقس ــيم ب ــل جعل ــوه قس ــا واح ــدً ا،الط ــاق إىل س ــني وبدع ــي
َّ
َّ
ـرق بع ــض الفقه ــاء يف الدَّ الل ــة اللفظي ــة لتعلي ــق الط ــاق ب ــن
ّ  ف ـ. والبدع ــي ل ــدى اجلمه ــور ه ــو م ــا يقاب ــل البدع ــي عن ــد احلنفي ــة إال أن ــه خيالف ــه يف أم ــور،واألحس ــن عن ــد احلنفي ــة
. واألوىل اعتب ــاره جي ــري جم ــرى اليم ــن، ف ــاألول ال يق ــع وإن وق ــع م ــا عل ــق علي ــه والث ــاين يق ــع عن ــد وق ــوع م ــا عل ــق علي ــه،م ــا ج ــرى جم ــرى اليم ــن وم ــا مل جيــ ِر جم ــراه
. طالق، استنباط حكم، أثر، لفظ، داللة:كلامت مفتاحية

*****

Connotations and its Impact on Deducing Injunctions of Ahkam of Islam:
An Empirical Study on the Book of Divorce
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Abstract: Family is the mainstay of any society. Since the family is the smallest unit of the structure of any society and since it bears the responsibility for the upbringing،
nurturing and raising generations، we find that family relationships have gained great importance in Islam. Therefore Islamic scholars have addressed contemporary issues
concerning family and dealt them with analysis and demonstration of decisive judgment and effective treatment for each new. This comes through their understanding of
the connotations of the terms used، including what is spoken and what is understood، in accordance with the rootedness of the principles of Islamic law (Shari’a). Thus
this research comes in this context.
In the first chapter، I mentioned the concept of connotation، its sections and its impact on deducing the injunction of the Hukm (Shari’a Judgement). As for the second
chapter، I explained the impact of connotations on jurisprudences regarding Sunni (approved) divorce، the divorce of innovation (Talaqu al- bid’ah) and the conditional
divorce (talaq mashout) concerns. Finally، I concluded the study by mentioning the most important findings and some recommendations، including that the majority of
jurists divided divorce to “Sunni” and “Bid’ai”، and they did not mention a division for the “Sunni”، they just made it one section.
The “Sunni divorce” is to get the wife divorced once during a “Tuhr” (the period of purity of a woman) at which she has not been contacted، which corresponds to alHasan and al-Ahsan for Hanafis. The divorce of innovation (Bid’ai)، according to the majority of jurists، corresponds to the that of Hanafis، however، it disagrees with the
latter in some matters. Finally، some jurists، regarding the connotation of conditioning the divorce، made a distinction between what is similar to the oath and what is not;
the first does not valid even if that which is conditioned occurs، the second gets valid when the conditioned matter occurs. The most proper is to consider it as the oath.
Keywords: connotation، term، impact، deducing injunction، divorce
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وقــد َت َصــدّ ى علــاء اإلســام لقضايــا ُ
األرسة

مقدمة:

َّ
إن احلمــد هلل نحمــده ونســتغفره ونتــوب إليــه،

املعــارصة ،وتناولوهــا بال ّتحليــل ،وبيــان احلكــم

فــا هــادي لــه ،وأشــهد أن ال إلــه إال اهلل وحــده

مــن خــال فهمهــم لــدَّ الالت األلفــاظ منطوقهــا
ومفهومهــا بــا يتــاءم وعراقــة ُأصــول ِّ
الشيعــة،

الفصــل والــدواء الناجــع لــكل مســتجد ،وذلــك

ونعــوذ بــاهلل مــن رشور أنفســنا ومــن ســيئات
أعاملنــا ،مــن هيــده اهلل فــا مضـ ّ
ـل لــه ،ومــن يضلــل
حممــدً ا عبــده ورســوله،
ال رشيــك لــه ،وأشــهد أن ّ

وســمو تعاليمهــا ،ونبــل مقاصدهــا ،والواقــع املعاش
الــذي نعيــش فيــه.

وبعــد.

ر ُ
األساســية ألي جمتمــع
تعتــ ُ
األرسة الدعامــة َّ
أن العالقــات ُ
مــن املجتمعــات ،فنجــدُ ّ
األرسيــة قــد

الســياق ،والــذي
ولــذا يــأيت هــذا البحــث يف هــذا ِّ
ســأتطرق فيــه إىل ذكــر أثــر الــدَّ الالت ال َّلفظيــة عــى
ُ
بــاألرسة مــن خــال
األحــكام الفقهيــة املتعلقــة

مســؤولية إنشــاء ورعايــة وتربيــة األجيــال ،رجــال

ِّ
الدراســات الســابقة :هنالــك العديــد الدراســات
التــي اهتمــت بالــدَّ الالت ال َّلفظيــة كبحــث الدَّ الالت

ألن ُ
ـرا ّ
األرسة
اكتســبت أمهيــة كبــرة يف اإلســام؛ نظـ ً

بعــض مســائل َّ
الطــاق.

أصغــر وحــدة يف بنــاء املجتمــع ،وعــى كاهلهــا تقــع
الغــد وبنــاة املســتقبل ،وقــد كان للترشيــع اإلســامي

ال َّلفظيــة وأثرهــا يف اســتنباط األحــكام مــن القــرآن

قصــب الســبق يف جمــال تنظيــم األرسة ،ووضــع

الكريــم للدكتــور عــي حســن الطويــل ،وبحــث

احللــول ملشــكالهتا.
ُ
فــاألرسة بــا خييــم عــى عالقــة الزوجــن فيهــا

دالالت ال َّنصــوص وطــرق اســتنباط األحــكام يف

مــن ســكن وتفاهــم ،وبــا حيكــم عالقــة ُ
األصــول
والفــروع مــن ٍ
وتراحــم ،وبــا تقدِّ مــه للحيــاة
ود
ٍ

ضــوء أصــول الفقــه اإلســامي للدكتــور مصطفــى
إبراهيــم الزملــي ،لكــن مل أجــد –حســب علمــي-
ـن بحــث موضــوع الــدَّ الالت تطبيقـ ًا عــى أحــكام
َمـ ْ

خــرة ،هــي املســؤولة عــن
مــن ثمــرات صاحلــة
ّ
صــاح ُ
األ ّمــة ،وقدرهتــا عــى محــل رســالتها احل ّقــة

َّ
الطــاق.

اإلنســانية.
إىل
ّ

َم ْن َه ُج ا ْل َب ْح ِ
ث:

اإلســام األرس َة
هلــذه االعتبــارات وغريهــا أوىل
ُ
َّ
جــل اهتاممــه ،يــدل عــى ذلــك ال َّنصيــب الوافــر

ســأتبع يف هــذا البحــث املنهــج االســتقرائي
ُ

ال ّتحليــي االســتنباطي ،الــذي يقــوم عــى اســتقراء
ـت إىل املوضــوع بصلـ ٍ
ـم
املعلومــات التــي متـ ُّ
ـة ،ومــن ثـ ّ

الــذي حظيــت بــه أحــكام األرسة وتعاليمهــا ،مــن
ُ
وسـ ّنة ال َّنبــي الكريــم (صــى اهلل عليــه
القــرآن الكريــم ُ

حتليلهــا واســتنباط مــا يتعلــق هبــا مــن مســائل.

وســلم).

4

سعاد بنت حممد الشايقي :الدالالت اللفظية وأثرها يف استنباط األحكام الشرعية :دراسة تطبيقية من كتاب الطالق.

هَ َد ُف ا ْل َب ْح ِ
ث:
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 املقدمــة :ذكــرت فيهــا منهــج البحــث وأثــره،إضافــة إىل هيــكل البحــث.

الســياق وأمهيته يف
هيــدف البحــث إىل توضيــح دور ِّ
َف ْهــم ال َّنصــوص الفقهيــة الــواردة يف كتــاب َّ
الطــاق،
وثمــرة ذلــك ،أو مــا ُيعــرف َ
باألثــر الفقهــي مــن
َ
إيقــاع َّ
الطــاق وعــدم إيقاعــه ،فالبحــث يقــدم جوا ًبــا
إلشــكالية مرتبطــة بإيضــاح أثــر الدَّ اللــة ال َّلفظيــة عــى

 الفصــل األول :مفهــوم الدَّ اللــة وأقســامها وأثرهايف اســتنباط احلكــم الرشعــي ،وفيــه مبحثان:
 املبحــث األول :مفهــوم الدَّ اللــة ُلغــةواصطالحــا.
ً

 املبحــث الثــاين :الدَّ اللــة عنــد ُاألصوليــن

األحــكام الفقهيــة املتعلقــة َّ
بالطــاق الســني والبدعــي
وا ُملع َّلــق ،أي بنــاء احلكــم بحســب ظهــور املعنــى

وأثرهــا يف اســتنباط احلكــم الرشعــي.

الكاشــف عــن قصــد املكلــف مــن لفظــه.

 الفصــل الثــاين :أثــر الدَّ اللــة ال َّلفظيــة عــىاألحــكام الفقهيــة املتعلقــة بمســائل َّ
الطــاق

مشكلة البحث:

الســني والبدعــي وا ُملع َّلــق ،وفيــه مبحثــان:
 -املبحــث األول :الدَّ اللــة ال َّلفظيــة وأثرهــا

تكمــن مشــكلة البحــث يف اإلجابــة عــن

التســاؤلني اآلتيــن :مــا مــدى تأثــر الدَّ اللــة يف

عــى األحــكام تطبي ًقــا عــى املســائل
املتعلقــة َّ
بالطــاق الســني والبدعــي

اســتنباط األحــكام الرشعيــة ؟ ومــا أثــر الدَّ اللــة
ال َّلفظيــة عــى األحــكام الفقهيــة املتعلقــة بمســائل
َّ
الطــاق الســني والبدعــي وا ُملع َّلــق.

ويشــتمل عــى مطلبــن:

 املطلــب األول :أقــوال أهــل العلــميف َّ
الطــاق البِدعــي والســني.

أمهية البحث:

البحــث حيمــل أمهيــة يف كونــه كاشــف ًا عــن أحكام
داللــة املكلــف ال َّلفظيــة بغيــة الوصــول إىل بنــاء

 املطلــب الثــاين :األمــر بمراجعــةاملطلقــة.

 املبحــث الثــاين :الدَّ اللــة ال َّلفظيــة َوأ َثرهــا
عــى األحــكام تطبي ًقــا عــى املســائل
املتعلقــة َّ
بالطــاق ا ُملع َّلــق.

صحيــح للفتــاوى ،ويرشــد القضــاء إىل الفصــل بــن
املتنازعــن يف أحــكام َّ
الطــاق ونحوهــا.
ُخ َّط ُة ال َب ْح ِ
ث:

 -خامتــة :ذكــرت فيهــا أهــم النتائــج املســتخلصة

ـت بتقســيم هــذا البحــث إىل مقدمــة ،وفصلني،
قمـ ُ

مــن البحــث وبعــض التوصيــات.

وخامتة عــى ال ّنحــو اآليت:

5

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية ( ،)ISSN: 1658- 7006اجمللد ( ،)6العدد ( ،)2جامعة احلدود الشمالية (1442هـ 2021 /م)

ال َف ْص ُل َ
األ ّو ُل
وم الدَّ اللة َوأ ْق َس ُام َها َو َأ َث ُرهَ ا
َم ْف ُه ُ
اط ُ
ِف ا ِ ْستِ ْن َب ِ
احل ْك ِم َّ ْ
الش ِع ّي

أهــل املنطــق( ،)5وورد كذلــك يف البحــر املحيــط بــأن
الدَّ اللــة هــي (كــون ال َّلفــظ بحيــث إذا أطلــق فهــم
منــه املعنــى مــن كان عالــ ًا بوضعــه لــه)( )6يعنــي كون
َّ
فالــيء
الــيء يلــزم مــن فهمــه فهــم يشء آخــر.

وفيه مبحثان:

واصطالحا.
املبحث األول :مفهوم الدَّ اللة لغة
ً
املبحــث الثــاين :الدَّ اللــة عنــد ُ
األصوليــن وأثرهــا

َّ
والــيء الثــاين :هــو املدلــول.
األول :هــو الــدال،
الع َل َقــ ُة َبــ ِ
ــي:
الـــم ْعنَى ال ُّل
ن
ِّ
َ
غــوي َو ْ
َ
االص ِط َل ِح ّ

ـمب َح ُث َ
األ ّو ُل
ا ْل َ ْ
اص ِط َل ًحا
َم ْف ُه ُ
وم الدَّ اللة ُل َغ ًة َو ْ
ال أحــد يمــري يف أن الوصــول إىل أي علــم ال

مقوماهتــا؛ َّ
ألن مــا تعــارف عليــه أهــل
وتســتمدُّ منهــا ّ

ُ
العالقــة بــن املدلولــ ِ
ن اللغــوي
غال ًبــا مــا تتوافــر
ُ
الثانيــة عــى األوىل
واالصطالحــي حيــث ترتكــز
ِّ

يف اســتنباط احلكــم الرشعــي.

اللغــة يلتقــي باملعنــى العلمــي ،ثــم املعنــى العلمــي
ّ
يتشــكل مــع االهتــام بأبــواب العلــم ،فالعالقــة

ـوم عــى العالقــة بــن الــدال واملدلــول
بينهــا إذن تقـ ُ
مــن جهــة ،وبينهــا وبــن الشــخص املتل ِّقــي مــن جهــة
أخــرىِ ،
فعلمــه بالدال يســتدعي انتقـ َ
ـال ذهنــه إلدراك

بــد فيــه مــن «معرفــة اصطالحــات أهلــه»( ،)1فهــي
(ال َّلبِنــة األوىل مــن كل علــم بــا هــو مــدار كل علــم،
بــه يبــدأ وإليــه ينتهــي)( ، )2ولذلــك ســيكون بدايــة

املدلــول ،وفهــم املعنــى املوضــوع لــه ،فبنــاء عــى

حديثنــا عــن تعريــف الدَّ اللــة يف اللغــة واالصطــاح.
َف َفــي ال ُّل َغـ ِ
ـن َّ
دل يـ ُّ
ـدل إذا هدى
ـة َت ْعنِــي الدَّ اللــةِ :مـ ْ

تعريــف الدَّ اللــة يف اللغــة بمعنــى اإلرشــاد واإلبانــة،
ويف االصطــاح بمعنــى َف ْهــم أمــر مــن أمــر؛ يصبــح

وأرشد(.)3

االص ِط َــا ِح :ورد يف رشح الكوكــب املنــر
َو ِف ْ

املعنيــان متفقــن ،فاملخاطــب إذا فهــم معنــى الدليــل

اتّضــح لــه وأرشــده.
َت ْع ِريـ ُ
ـف ال َّلفــظ ُل َغـ ًة :ال َّلفــظ يف اللغــة يــأيت بمعنــى

بــأن الدَّ اللــة هــي( :مــا يلــزم مــن فهــم يشء فهــم

َّ
َّ
والــيء
فالــيء األول :هــو الــدّ ال،
يشء آخــر)(.)4

الرمــي ،كأن ترمــي بــيء كان يف فيــك ،والفعــل

الثــاين :هــو املدلــول ،وهــذا أقــرب إىل تعريــف

«لفــظ” ،يقــال :لفظــت الــيء مــن فمــي ألفظــه
ً
لفظــا رميتــه ،وذلــك الــيء لفاظــة(.)7

((( املوافقات ،ج ،1:ص.147:

((( املصطلح األصويل عند الشاطبي ،ص.11:

((( املصدر نفسه ،ص.38:

((( لســان العــرب ،مــادة (دلــل) ج ،:5ص ،291:أصــول
ج ،1:ص ،18:العــدة ج ،1:ص.132:

((( البحر املحيط ،ج ،2:ص.268:

((( لسان العرب ،مادة (لفظ) ،ج ،:13ص.216:

((( رشح الكوكب املنري ،ص.38:
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َت ْع ِر ُ
اص ِط َل ًحا:
يف ال َّلفظ ْ
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الدَّ اللــة ال ُّلغويــة :طريقــة احلنفيــة ،وطريقــة املتكلمــن

ورد يف رشح الكوكــب املنــر :إن ال َّلفــظ هــو

وهــم مجهــور األصوليــن مــن املالكيــة والشــافعية
واحلنابلــة .وســبب اخلــاف بــن الطريقتــن:

(صــوت معتمــد عــى بعــض خمــارج احلــروف)(،)8
ً
َّ
“ألن
تعليــا هلــذا التعريــف:
ثــم أورد بعــد ذلــك

َّ
إن احلنفيــة يعمــدون إىل اســتنباط األصــول

املذهبيــة اخلاصــة وفــق الفــروع ،فــا يقــررون
القواعــد األصوليــة بنــاء عــى حتققهــا وإ ِّنــا َت َّقــرر

الصــوت خلروجــه مــن الفــم صــار كاجلوهــر املرمــي
منــه فهــو ملفــوظ ،فأطلــق ال َّلفــظ عليــه مــن بــاب

تســمية املفعــول باســم املصدر()9ثــم ُذكــر« :إذا تقــرر
هــذا ،فال َّلفــظ االصطالحــي نــوع للصــوت؛ ألنــه

بعــد اســتقرار أقــوال أئمتهــم يف فــروع الفقــه ،ومــن
ثــم توضــع القواعــد األصوليــة ،بمعنــى آخــر (ختريــج
األصــول عــى الفــروع) ،بينــا مدرســة املتكلمــن

الصــوت يف حــد
صــوت خمصــوص ،وهلــذا أخــذ َّ
ال َّلفــظ»( .)10فال َّلفــظ أعــم مــن القــول؛ َّ
ألن القــول

تقــوم عــى حتقيــق القواعــد األصوليــة دون التأثــر

بالفــروع الفقهيــة ،فيســتعملون القاعــدة يف اســتنباط

«لفــظ مركــب يف القضيــة امللفوظــة فــا يشــمل

األحــكام الرشعيــة .وهــو مــا يســمى (ختريــج الفــروع

املهمــل ،بــل هــو خــاص باملســتعمل»(.)11
واملــراد بال َّلفــظ يف هــذا البحــث ألفــاظ َّ
الشــارع

عــى األصــول) ،وقــد اتفــق األصوليــون يف اجلملــة
عــى داللــة األلفــاظ عــى معانيهــا مــع االختــاف

احلكيــم ،ومــا بنيــت عليــه مــن أحــكام رشعيــة .ممــا
ســبق يتضــح أن داللــة ال َّلفــظ بوصفــه لق ًبــا عــى

يف تســمية املصطلحــات ،وال مشــاحة يف اختــاف

مصطلــح علمــي هو:كــون ألفــاظ َّ
الشــارع احلكيــم إذا
أرســلتُ ،ف ِهــم منهــا املعنــى املطلــوب.

التســمية طاملــا املعنــى املــؤدى منــه واحــد ،فــا
يســميه مثـ ً
ـا احلنفيــة داللــة ال َّنــص يســميه اجلمهــور

مفهــوم املوافقــة واملعنــى واحــد ،وفيــا يــي تقســيم

ان
ـم ْب َح ُث ال َّث ِ
ا ْل َ
ــد ُ
ن َ
وأ َث ُرهَ ــا ِف ا ِ ْســتِ ْن َب ِ
األ ُصولِيــ َ
الدَّ اللــة ِع ْن َ
اط
الـــح ْك ِم َّ ِ
ــي
ُ
الش ِع ِّ

األصوليــن لداللــة األلفــاظ عــى املعنــى:
ولَ :م َنه ُج َ
َأ ً
احلن َِف َّي ِة
اعتِ َبــا ِر َد َل َلتِـ ِ
ـم َ
احلن َِف َّيـ ُ
ـم ْعنَى
ـة ال َّلفــظ بِ ْ
ـه َع َل الــ َ
َق َّسـ َ
إِ َل َأ ْر َب َعـ ِ
ـة َأ ْق َســا ٍم:

((( رشح الكوكب املنري ،ص.31:

داللــة االقتضــاء( .)12وجــه احلــر للــدَّ الالت هبــذه

( ((1املصدر نفسه ،ص.31:

( ((1رشح التلويــح عــى التوضيــح ج ،1:ص ،29:كشــف
األســرار ،ج ،1:ص ،171:أصـ�ول الفقـ�ه اإلسـلامي،
الزحيلــي ،ج ،1:ص.202:

لعلــاء األصــول طريقتــان يف بحــث موضــوع

عبــارة ال َّنــص ،إشــارة ال َّنــص ،داللــة ال َّنــص،

((( املصدر نفسه ،ص.31:

( ((1انظر :التعريفات للجرجاين ،ص.161:
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الطــرق يرجــع إىل أن ال َّنــص الرشعــي إمــا أن يــدل
عــى معنــاه بنفــس ال َّلفــظ أو ال يــدل ،وداللتــه بنفــس

العــدل بــن الزوجــات(.)17
ــار ُة ال َّنــص :فهــي التــي مل ُي َســق الــكالم
َأ َّمــا إِ َش َ

تبعــا أو غــر مقصــودة .ورد يف رشح
الــكالم ولــو ً

نصــه «الثابــت
ورد يف أصــول الرسخــي :مــا ُّ
باإلشــارة مــا مل يكــن الســياق ألجلــه ،لكنــه ُيع َلــم

ال َّلفــظ إمــا أن تكــون مقصــودة لذاهتــا مــن ســياق

ألجلهــا لكنهــا تفهــم مــن ســياق ال َّنــص.

التلويــح عــى التوضيــحَّ :
«إن احلكــم املســتفاد مــن
ال ُّنظــم (ال َّلفــظ) إمــا أن يكــون ثاب ًتــا مــن نفــس ال ُّنظــم

بالتأمــل يف معنــى ال َّلفــظ مــن غــر زيــادة وال نقصــان،
ُّ

أو ال ،واألول أن كان النظــم مســو ًقا لــه فهــو العبــارة،

()18
وعرفــه
وبــه تتــم البالغــة ويظهــر اإلعجــاز» َّ ،

ِّ
املتأخــرون كأمثــال العــامل اجلليــل وهبــة الزحيــي

وإال فهــو اإلشــارة ،والثــاين إن كان احلكــم مفهو ًمــا
منــه لغــة فهــي الدَّ اللــة أو رشعـ ًا فهــو االقتضــاء»(.)13
ــار ُة ال َّنــص :هــو مــا ســيق الــكالم ألجلــه
َف ِع َب َ

بأنــه« :داللــة الــكالم عــى معنــى غــر مقصــود

تبعــا ،ولكنــه الزم للمعنــى الــذي ســيق
أصالــة وال ً
إلفادتــه»( ،)19مثالــه قولــه تعــاىلُ :
﴿أ ِح َّل َل ُك ْم َل ْي َلــ َة

()14
وعر َفــه ِّ
املتأخــرون بأنــه :داللــة
وأريــد بــه قصــدً ا َّ ،

ــث﴾(َّ )20
الر َف ُ
دل بعبــارة ال َّنــص عــى إباحــة
ِّ
الص َيــا ِم َّ

الــكالم عــى املعنــى املقصــود منــه إمــا أصالــة أو
ـم َأ َّل ُت ْق ِسـ ُ
ـطوا
تبعــا( ،)15مثالــه قوله تعــاىلَ :
ً
﴿وإِنْ ِخ ْف ُتـ ْ

فهــم
الوقــاع يف أجــزاء الليــل إىل طلــوع الفجــر ،و ُي َ

ـى َف ِ
ـن الن َِّسـ ِ
ـى
ـاب َل ُكــم ِّمـ َ
انك ُحــوا َمــا َطـ َ
ـاء َم ْث َنـ ٰ
ِف ا ْل َيتَا َمـ ٰ
َو ُثـ َ
ـا َث َو ُر َبــاعَ ﴾( ،)16فإنــه دل بلفظــه عــى معنيــن:
العــدد أي :قــر عــدد الزوجــات عــى أربــع ،والثــاين
إباحــة النــكاح ،فــاألول مقصــود أصـ ً
تبعــا؛
ـا والثــاين ً

منــه بطريــق اإلشــارة إباحــة اإلصبــاح جن ًبــا يف حالــة

الصــوم(.)21
َأ َّمــا َد َل َلـ ُ
ـة ال َّنــص فهــي :مــا ثبــت بمعنــى النظــم

لغــة ال اسـ ً
ـتنباطا بالــرأي( ،)22أو هــو مــا ثبــت بمعنــى
ً ()23
وعرفــه
ال َّنــص لغــة ال اجتهــا ًدا وال
اســتنباطا َّ ،

ًّ
ألن اآليــة ســيقت مــن أجــل التعــدد ،فاآليــة نزلــت

يف شــأن األوصيــاء الذيــن يتحرجــون عــن الوصايــة
عــى اليتامــى؛ خو ًفــا مــن ظلمهــم والوقــوع يف أكل

( ((1أصــول الرسخــي ،ج ،1:ص ،349:أصــول الفقــه،
الزحيــي ،ج ،1:ص.349:

يتحرجــون يف مــن تــرك
أمواهلــم ،رغــم أهنــم ال ّ

أيضــا :أصــول
( ((1املصــدر نفســه ،ج ،1:ص ،236:وانظــر ً
الشــايش ،ص.101-99:
( ((1أصول الفقه ،الزحييل ج ،1:ص.350:

( ((1رشح التلويح عىل التوضيح ،ج ،1:ص.30:

( ((2سورة البقرة ،آية.187:

أيضــا :أصــول
( ((1أصــول الشــايس ،ص ،99:وانظــر ً
الرسخــي ،ج ،1:ص.236:

( ((2أصول الفقه ،الزحييل ،ج ،1:ص353:

( ((1سورة النساء ،آية.3:

( ((2كشف األرسار ،ج ،1:ص.184:

( ((2أصول الرسخيس ،ج ،1:ص.241:

( ((1أصول الفقه ،الزحييل ،ج ،1:ص.350:
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املتأخــرون بأنــه :داللــة ال َّلفــظ عــى ثبــوت حكــم
املنطــوق بــه للمســكوت عنــه؛ الشــراكهام يف ِع َلــة

قســموا داللــة األلفــاظ عــى معانيهــا إىل
وقــد َّ

قســمني ( : )31

داللــة املنطــوق :وهــي مــا َّ
دل عليــه ال َّلفــظ يف

احلكــم التــي يمكــن فهمهــا عــن طريــق اللغــة مــن

غــر حاجــة إىل االجتهــاد الرشعــي( ،)24مثالــه قولــه
ُ
تعــاىلَ :
هلــا أ ٍّف َو َل َت ْن َه ْر ُ َ
هــا َو ُقــل هلــا
﴿فل َت ُقل
ــو ًل َك ِريــ ًا﴾
َق ْ

()25

31-3

حمــل النطــق ،وهــي تشــمل داللــة العبــارة واإلشــارة

واالقتضــاء عنــد احلنفيــة( ،)32وداللــة املفهــوم :وهــي
مــا َّ
دل عليــه ال َّلفــظ ال يف حمــل النطــق(. )33

َّ
دل بعبارتــه عــى حتريــم التأ ُّفــف؛

قســموا املنطــوق إىل قســمني :منطــوق رصيــح
ثــم ّ

ملــا فيــه مــن األذى ،ويــدل بطريــق داللــة ال َّنــص عــى

ومنطــوق غــر رصيــح ،وقســموا املفهــوم إىل مفهــوم

حتريــم الــرب والشــتم للوالديــن ،فيكــون احلكــم يف

موافقــة ومفهــوم خمالفــة.

املســكوت عنــه أوىل مــن ثبوتــه للمنصــوص عليــه(.)26

فاملنطــوق الرصيــح :هــو داللــة ال َّلفــظ عــى املعنى

أمــا داللــة االقتضــاء فهــو زيــادة عــى ال َّنــص ال

املوضــوع لــه باملطابقــة أو التضمــن ،وهــي تقــارب

يتحقــق ال َّنــص إال بــه ،كأن ال َّنــص اقتضــاه ليصــح

عبــارة ال َّنــص.

يف نفســه( ،)27أو هــو داللــة املنطــوق عــى مــا يتوقــف
صحتــه عليــه عقـ ً
رشعــا( ،)28مثــل قولــه تعــاىل:
ـا أو ً
﴿واس َ
ــأ ِل ا ْل َق ْر َي َة﴾( )29أي :اســأل أهــل القريــة ،فــإن
َ ْ
األهــل غــر مقتــى(. )30

أمــا املنطــوق غــر الرصيــح :فهــو داللــة

ال َّلفــظ عــى حكــم بطريــق االلتــزام ،وكان غــر
رصيــح؛ َّ
ألن ال َّلفــظ مل يوضــح لــه كقولــه تعــاىل:

﴿و َع َل ْالَ ْو ُل ِ
ــر ِ
وف﴾(،)34
َ
ود َل ُــه ِر ْز ُق ُه َّ
ــن َو ِك ْس َ
ــو ُت َُّن بِ ْالَ ْع ُ
فيــدل عــى أن النســب يكون لــأب ال لــأم ،وعىل َّ
أن

ثان ًيــا :منهــج مجهــور األصوليــن غــر احلنفيــة:

( ((2أصــول الفقــه ،الزحيــي ،ج ،1:ص ،353:أصــول
الفقــه ،شــلبي ،ص ،495:أصــول الفقــه ،اخلــري،
ص ،141:أصــول الفقــه ،أبــو زهــرة ،ص.141:

نفقــة الولد عــى األب بدون األم؛ لداللــة االختصاص

قســموا املنطــوق إىل ثالثــة
يف قولــه (املولــود لــه) ،ثــم َّ

( ((2سورة اإلرساء ،آية.26:

أقســام :داللــة االقتضــاء ،داللــة اإليــاء ،داللــة

( ((2أصــول الرسخــي ،ج ،1:ص ،248:كشــف األرسار،
ج ،1:ص.185:

( ((3اإلحــكام اآلمــدي ج ،2:ص ،141:رشح اإلســنوي
(هنايــة الســول) ،ص ،153:ورشح البدخــي (منهــاج
العقــول) ص ،153-151:خمتــر احلاجــب ص- 151:
 ،153إرشــاد الفحــول ،ص 156:ومــا بعدهــا.

أيضــا :أصــول
( ((2أصــول الشــايش ،ص ،:109وانظــر ً
الرسخــي ،ج ،1:ص.248
( ((2التلويــح عــى التوضيــح ،ج ،1:ص ،137:أصــول الفقه،
الزحيــي ،ج ،1:ص ،355:أصــول الفقــه ،اخلــري،
ص ،121:أصــول الفقــه ،أبــو زهــرة ،ص.141:

( ((3أصول الفقه ،الزحييل ،ج ،1:ص.360:

( ((3كشف األرسار ،ج ،1:ص.193:

( ((3سورة البقرة ،آية.233:

( ((3املصدر نفسه ،ص.365:

( ((2سورة يوسف ،آية. 82:
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َّ
الطــاق ا ُملع َّلقــة ،وداللــة ال َّلفــظ التــي تــدل عليهــا،

اإلشــارة .فاملدلــول عليــه عــن طريــق االلتــزام إمــا أن

وحكمهــا عنــد أهــل العلــم.
الطــاق ِف ال ُّل َغ ِــةَّ :
َأ ّو ًلَ :ف َّ
الطــاق كلمــة مشــتقة
مــن أصــل الفعــل الثالثــي َط ًلــقَ  ،ومعنــاه يف ال ُّلغــة:

يكــون مقصــو ًدا للمتكلــم أو ال يكــون مقصــو ًدا ،فــإن
كان مقصــو ًدا للمتكلــم فهــو قســان :أن يتوقــف عــى
رشعــا أو عقـ ً
ـا،
املدلــول صــدق الــكالم أو صحتــه ً

الســبيل ،واملــرأة تطلــق طالق ـ ًا فهــي طالــق
(إخــاء َّ

فحينئــذ يســمى داللــة االقتضــاء ،أال يتوقــف عــى
ً
عقــا ،فداللــة
رشعــا أو
صــدق الــكالم أو صحتــه ً

رســل يف احلــي
وطالقــة ،والطالــق مــن اإلبــل :ناقــة ُت َ

ال َّلفــظ عليــه تســمى داللــة إيــاء ،أمــا املدلــل عليــه

ترعــى مــن حيــث شــاءت وطــاق املــرأة يكــون
ملعنيــن :أحدمهــا حــل عقــدة النــكاح ،واآلخــر

عــن طريــق االلتــزام إن مل يكــن مقصــو ًدا للمتكلــم،
فتســمى داللــة ال َّلفــظ عليــه داللــة اإلشــارة.

بمعنــى الــرك واإلرســال ،مــن قوهلــم طلقــت
القــوم :إذا تركتهــم .ومــن ذلــك نــرى أن التعريــف
اللغــوي للطــاق هــو إخــاء الســبيل ،أو الــرك ،أو

ــل ال َّث ِ َ
فظي ِ
ال َف ْص ُ
ــة َع َ
ــى
ــان :أ َث ُ
ــر الدَّ اللــة ال َّل ّ
َْ
ال ْحـ َ
ـكا ِم ِ
ـم َسائِلِ َّ
السـن ِّّي،
ـمت ََع ِّل َق ِة بـِـ َ
الف ْق ِه َّي ِة الــ ُ
الطالق ُّ
َو ِ
ــيَ ،وا ُملع َّلــق
البدع ّ

اإلطــاق)(.)37
َثانِ ًيــاَّ :
االص ِط َ
ّ
حــل قيــد
ــا ِح :هــو
الطــاق ِف ْ
النــكاح بلفــظ خمصــوص ،وهــو موافــق لبعــض أفــراد

مدلولــه اللغــوي(.)38

الرابطــة الزوجيــة ربــاط وثيــق كام وصفهــا اهلل -عز
﴿و َأ َخ ْذ َنا ِم ْن ُهم ميثاق ًا َغ ِل ً
يظــا﴾()35؛
وجــل -بقولــهَ :
وذلــك ملــا يرتتــب عليهــا مــن حيــاة أفـ ٍ
ـراد ُي َك ِّونــون

ورد يف نيــل األوطــار ً
نقــا عــن إمــام احلرمــن:
الــرع بتقريــره»َ ،
«هــو لفــظ جاهــي ورد ّ
وط ُلقــت
ــح َّ
الطــاء وضــم الــ َّ
ام وبفتحهــا أيضــ ًا
املــرأة :ب َف ْت ِ
وهــو أفصــحُ ،
وط ِلقــت أيضــ ًا بضــم أولــه وكــر

باجتامعهــم نــواة املجتمــع ،لكــن قــد تتعــرض تلــك

الرابطــة لالنحــال ،وتعــري العالقــة الزوجيــة
بعــض منغصــات احليــاة؛ مصدا ًقــا لقولــه تعــاىل:
َ
﴿ل َقــدْ َخ َل ْقنَا ْ ِ
نســانَ ِف َك َب ٍد﴾( ،)36فقــد يفقــد
ال َ

ـم الــام ،واملصــدر يف الــوالدة:
واملضــارع فيهــا بضـ ِّ

ـزا أو تعلي ًقــا ،ومــا هيمنــا يف هــذا املوضــع ألفــاظ
تنجيـ ً

( ((3انظــر :لســان العــــــرب ،مــادة (طلــق) ،ج ،9:ص:
 ،136 - 135القامــوس املحيــط ،مــادة (طلــق)،
ص.834-833 :

الــام الثقيلــة ،فــإن ُخ ِّف َفــت فهــي خاصــة بالــوالدة،

ـزوج صوابــه ،ويتل َّفــظ بألفــاظ وعبــارات َّ
الطــاق
الـ َّ
ـتعمل ألفــاظ َّ
منعــا ،أو تأدي ًبــا ،مسـ ً
الطــاق
هتديــدً ا ،أو ً

( ((3انظــر :فتــح القديــر ج ،3:ص ،463:مواهــب اجلليــل،
ج ،4:ص ،18:حتفــة املحتــاج ،ج ، 2:ص ،8:املغنــي،
ج ،7:ص.277:

( ((3سورة النساء ،آية.21:
( ((3سورة البلد ،آية.4:
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ط ْلقــ ًا ،ســاكنة الــام فهــي طالــق فيهــا(.)39

31-3

بــه؛ ألن أبغــض احلــال إىل اهلل َّ
الطــاق ،وإنــا أرادوا
املقابــل وهــو َّ
الطــاق البدعــي(.)41

فالتعريــف االصطالحــي إذن مقــارب لل َّتعريــف
ال ُّلغــوي؛ َّ
ألن كلّ منهــا يــأيت بمعنــى احلــل

ال َّنصــوص الــوارد يف مســألة َّ
الســني
الطــاق ُّ

مجيــع اإلطــاق ،أمــا يف االصطــاح فهــو خــاص

ـت
روي عــن ابــن عمــر (ريض اهلل عنــه) قالَ :ط َّلقـ ُ

واإلرســال ،إال أن ال َّتعريــف يف ال ُّلغــة أعــم؛ إذ يشــمل
بإطــاق قيــد النِّــكاح وحــده.
األو ُل
ا ْل َ
ـم ْب َح ُث ّ
ــى َ
األ ْح َ
فظي ُــة َو َأ َث ُرهَ ــا َع َ
ــكا ِم َت ْطبِي ًقــا
الدَّ اللــة ال َّل َّ
َعـ َ
ـمت ََع ِّل َق ِة بِ َّ
ـي
ـى الــ َ
ـم َسائِلِ الــ ُ
الطــاق ُّ
السـن ِّّي َوال َبدْ ِعـ ِّ
حيــرص اإلســام عــى اســتقرار ُ
األرسة ا ُملســلمة،
ُّ
حيــث عــى الــزواج املــؤ ِّدي إىل ُأ َس ،ومــن ثــم
كــا
جمتمعــات قائمــة عــى منهــج اهلل ،ولــذا حظــر َّ
الطــاق
وقيــده ،ووضــع لــه ضوابــط بحيــث يصبــح آخــر
َّ

والبدعــي:

امــرأيت وهــي حائــض ،فأتــى عمــر (ريض اهلل عنــه)
ال َّنبــي (صــى اهلل عليــه وســلم) فأخــره فقــال :مــره
فلرياجعهــا ،ثــم إذا َط ُهــرت فليطلقهــا ،قلــت البــن

عمــر :أفاحتســبت بتلــك التطليقــة؟ قــال :فمــه)(.)42
عــن ابــن عمــر :أنــه طلــق امرأتــه يف احليــض،

فســأل عمــر ال َّنبــي (صــى اهلل عليــه وســلم) ،فقــال:
ـرا أو حامـ ً
ـا(.)43
مــره فلرياجعهــا ،ثــم ليطلقهــا طاهـ ً
هذان ال َّنصان يدالن عىل ٍ
عدد من األحكام:
1.حتريم َّ
الطالق يف احليض.

احللــول ،ووضــع لــه مــن الضامنــات مــا حيــول دون
التأكــد مــن صــدور َّ
وقــوع َّ
الطــاق إال بعــد ُّ
الطــاق

2.مراجعــة الــزوج لزوجتــه حتــى تطهــر ،فــإن
شــاء طلــق بعــد ذلــك وإن شــاء أمســك.
3.وقوع َّ
الطالق يف احليض.

عــن إرادة واعيــة وحــرة ،بعيــدً ا عــن الظــروف
االســتثنائية وإن كانــت مطــردة؛ وذلــك ألجــل

احلفــاظ عــى األرسة املســلمة؛ لــذا نجــد الفقهــاء
قســموا َّ
الطــاق مــن حيــث وصفــه الرشعــي إىل

طــاق ســني وطــاق بدعــي.
الســن ِّّي :هــو َّ
َف َّ
الطــاق الــذي َأ ِذنــت
الطــاق ُّ
الســنة يف طريقــه.
الســنة يف فعلــه .أو مــا وافــق ُّ
ُّ
ــي :هــو َّ
أمــا َّ
الطــاق املخالــف
الطــاق ال َبدْ ِع ُّ

()40
الســنة أمــرت
للســنة  ،وليــس املــراد بأنــه سـ ُّني أن ُّ

( ((3نيل األوطار ،الشوكاين ،ج ،6:ص.262:

أيضــا:
(((4حاشــية الدســوقي ،ج ،2:ص ،361:وانظــر ً
املغنــي ،ج ،7:ص.279:

ٍ
معــان َّ
دل عليهــا هــذان ال َّنصــان
هلــذه األحــكام
الســنة ال َّنبويــة ا ُمل َّطهــرة ،وهــي مســتفادة مــن
مــن ُّ

األلفــاظ نفســها والعبــارات بشــكل واضــح،
َّ
فالطــاق يف احليــض بدعــي؛ ملخالفــة أمــر الرســول
(صــى اهلل عليــه وســلم) ،وقولــه (صــى اهلل عليــه
( ((4املصدر نفسه ،ج ،2:ص.361:

( ((4صحيح مسلم ،ج ،2:ص ،1097:رقم احلديث .147

( ((4ســنن الرتمــذي ،ج ،3:ص ،479رقــم احلديــث ،1179
قــال (أبــو عيســى279 ،هـــ) :حديث يونــس بــن
جبري عن ابــن عمر حديــث حســن صحيــح.
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الطهــر مــأذون فيــه إذا مل جيامعهــا فيــه(.)47
ــوال َأ ْهــلِ ِ
املطلــب األولَ :أ ْق ُ
ــم ِف َّ
الطــاق
الع ْل ِ
الســن ِِّّي:
ــي َو ُّ
ال َبدْ ِع ِّ

وســلم)( :مــره فلرياجعهــا) ،يــدل عــى وجــوب
تطهــر ،ويـ ُّ
ـدل كذلــك عــى
املراجعــة لزوجتــه حتــى ُ
وقــوع َّ
الطــاق يف احليــض لقولــه( :صــى اهلل عليــه

الســنة هــو أن يطلــق
اتفــق الفقهــاء عــى أن طــاق ُّ

وســلم)( :مــره فلرياجعهــا) ،واملراجعــة تكــون بعــد
وقــوع َّ
الطــاق .غــر أن هــذه األحــكام ليســت

ـرا مــن غــر مجــاع ،ثــم يدعهــا
الــزوج زوجتــه طاهـ ً
حتــى تنقــي عدهتــا( .)48والدليــل عــى ذلــك:

الســوق أصالــة ،فاألمــر باملراجعــة
كلهــا مقصــودة يف َّ
مقصــود أصالــة ،لكــن حتريــم َّ
الطــاق يف احليــض

مــا روي عــن إبراهيــم النخعــي (رمحــه اهلل) أ َّنــه

االقتضــاء إىل جــواز َّ
الطــاق يف طهــر مل جيامعهــا فهــو

ثــم ال يطلقــوا غــر ذلــك حتــى تنقــي العــدة ،ويف

الطــاق فيــه ،وأنــه مــن َّ
ووقــوع َّ
الطــاق البدعــي
مقصــود تبعـ ًا مــن ال َّنــص ،واحلديثــان يــدالن بداللــة

قــال :كان أصحــاب رســول اهلل (صــى اهلل عليــه
للســنة إال واحــدة،
وســلم) يستحســنون أال ُي َط ِّلقــوا ُّ
روايــة أخــرى قــال يف احلكايــة عنهــم :وكان ذلــك
الرجــل ثالثــة يف
عندهــم أحســن مــن أن ُي ِّطلــق َّ

طــاق ســني؛ ملوافقتــه أمــر املصطفــى (عليــه الصــاة

والســام) ،والدليــل عــى ذلــك قولــه تعــاىلَ ﴿ :يــا
ــن﴾
ــاء َف َط ِّل ُق ُ
ُــم الن َِّس َ
ــن لِ ِعدَّ ِتِ َّ
وه َّ
َأ ُّ َيــا ال َّنبــي إِ َذا َط َّل ْقت ُ

()49
الســياق الــذي ســيق ألجلــه
ثالثــة أطهار ،كــون ِّ

( .)44ورد يف نيــل األوطــار( :فا ُمل َّط ِلــق يف حــال احليــض
أو الطهــر الــذي وطــئ فيــه مل ُي َط ِّلــق لتلــك العــدة

ال َّنــص ،ويعلــم قبــل التأمــل وظاهــر ال َّنــص متنــاول

لــه(. )50أمــا الــذي يثبــت بالتأمــل بطريــق التعريــض
والكنايــة أن احلكمــة مــن هــذا َّ
الطــاق هــو كراهــة

التــي أمــر اهلل بتطليــق النســاء هلــا)( ، )45فالدَّ اللــة هنــا
مل تثبــت مــن ســابق الــكالم وإ ِّنــا اقتضــاء بداللــة

احتــال النــدمَّ ،
والطــاق يف طهــر ال مجــاع فيــه دليــل

داللــة االقتضــاء بداللــة الـ َّ
ـرع؛ ملوافقتــه أمــر ال َّنبــي

والرجــل ال يطلــق امرأتــه
هــو زمــان كــال الرغبــةَّ ،
يف زمــان كــال الرغبــة إال لشــدة حاجتــه إىل َّ
الطــاق،

َّ
الــرع ،فاملقتــى مــا ُيضمــر يف الــكالم رضورة
تصحيحــه صيانــة عــن ُ
اخللــف( ،)46وقــد وردت

عــى عــدم النــدم ،والطهــر الــذي ال مجــاع فيــه كذلــك

فالظاهــر أنــه ال يلحقــه النــدم ،فــكان طال ًقــا حلاجــة

(صــى اهلل عليــه وســلم) ،وهلــذا احلديــث حصــل
اإلمجــاع عــى أن َّ
الطــاق يف احليــض ممنــوع ،ويف

( ((4اإلمجاع ،ابن املنذر ،ص.112:

(((4بدائــع الصنائــع ،ج ،3:ص ،88:املبســوط ،ج ،6:ص،4:
مواهــب اجلليــل ،ج ،4:ص ،38:حاشــية الدســوقي،
ج ،2:ص:.361املغنــي ،ج ،7:ص.279:

( ((4سورة الطالق ،آية.1:

( ((4نيل األوطار ،ج ،6:ص.266:

( ((4انظــر :ختريــج الفــروع عــى األصــول ،الزنجــاين،
ص .279:واخللــف يعنــي التخلــف أو االبتعــاد عــن
املعنــى املطلــوب.

( ((4املصنف ،ج ،4:ص ،5:بدائع الصنائع ،ج ،3:ص.88:
( ((5انظر :أصول الرسخيس ،ج ،1:ص.236:
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فــكان مســنو ًنا(.)51
ـح ِ
اسـ َت َب َ
ح ُل َهــا ،فاألحســن
ان َ ْ
ـم ْر َأ ُة الــ َ
َو َأ َّمــا الــ َ
ام ُل إِ َذا ْ
أن يطلقهــا واحــدة رجعيــة وإن كان قــد جامعهــا وطلقهــا
عقيــب اجلــاع؛ َّ
ألن الكراهــة يف ذوات ال ُقــرء الحتــال
ال َّندامــة ،ال الحتــال َ
احل َبــل ،فمتــى طلقهــا مــع علمــه
َ
باحل َبــل ،فالظاهر أنــه ال ينــدم ،وكذلــك يف ذوات َّ
الشــهر
مــن اآليســة والصغــرة ،األحســن أن يطلقهــا واحــدة

رجعيــة ،وإن كان عقيــب طهــر جامعهــا فيــه(.)52
أمــا َّ
الطــاق البدعــي فنوعــان ً
أيضــا :نــوع يرجــع
إىل الوقــت ،ونــوع يرجــع إىل العــدد(.)53
َأ َّمــا ِ
ــع إِ َل الو ْق ِ
َوع ِ
ــان َأ ً
يضــا:
ــت َفن َ
الــذي َي ِر ِج ُ

أحدمهــا الطلقــة الواحــدة الرجعيــة يف حالــة احليــض
ً
ــى َذلِ َ
ليــل َع َ
مدخــول هبــا .الدَّ ُ
ــك:
إذا كانــت
 1 .مــا روي عــن رســول اهلل (صــى اهلل عليــه
وســلم) أنــه قال لعبــداهلل بــن عمــر(ريض اهلل
عنهام) حــن طلــق امرأتــه يف حالــة احليــض:
الســنة»(.)54
«أخطــأت ُّ

َّ 2 .
إن فيــه تطويــل العــدة عليهــا؛ ألن احليضــة التــي
صادفهــا َّ
الطــاق فيــه غــر حمســوبة مــن العــدة،
فتطــول العــدة عليهــا ،وذلــك إرضار هبــا.
الطــاق للحاجــة هــو َّ
إن َّ
َّ 3 .
الطــاق يف زمــان
( ((5بدائع الصنائع ،ج ،1:ص.236:

31-3

كــال الرغبــة ،وزمــان احليــض زمــان النفــرة،
فــا يكــون اإلقــدام عليــه فيــه دليــل احلاجــة
الطــاق ،فــا يكــون َّ
إىل َّ
الطــاق فيــه ســنة بــل

ســفها(.)55
يكــون
ً
َأ َّمــا ِ
العــدَ ِد :فهــو إيقــاع الثــاث
ــع إِ َل َ
الــذي َي ِر ِج ُ

أو الثنتــن يف طهــر واحــد ال مجــاع فيــه ســواء كان عــى
اجلمــع بــأن أوقــع الثــاث ،مجلــة واحــدة ،أو عــى
ٍ
واحــد( .)56والتعليــل يف ذلــك
التفاريــق واحــدً ا بعــد

كــا ورد يف كشــف األرسارَّ :
ـي
(الطــاق يف احليــض منهـ ٌّ
عنــه؛ َّ
ألن فيــه إرضار ًا باملــرأة مــن حيــث تطويــل العــدة
ـإن احليضــة التــي أوقــع فيهــا َّ
عليهــا؛ فـ َّ
الطــاق ليســت
بمحســوبة يف العــدة  ...ويف َّ
الطــاق يف طهــر اجلــاع هــو

تلبيــس أمــر العــدة عليهــا؛ ألهنــا ال تــدري أن الــوطء
معلــق فيعتــد باحلبــل أو غــر معلــق فيعتــد باألقــراء)(.)57

مســألة :تفريــق الطلقــات عــى األقــراء هــل يعتــر
مــن َّ
الســني أم البدعــي؟:
الطــاق ُّ

اختلــف الفقهــاء يف مســألة تفريــق الطلقــات عــى
األقــراء هــل يعتــر مــن َّ
الســني ،أم البدعــي؟
الطــاق ُّ
فــرى مجهــور الفقهــاء مــن املالكيــة والشــافعية
إن َّ
واحلنابلــة (َّ )58
الســني يصــدق كذلــك
الطــاق ُّ

عــى أن ال ُيتبِــع طــاق زوجتــه بطـ ٍ
ـاق آخــر حتــى

تنقــي عدهتــا ،بمعنــى أنــه ال يفرقهــا عــى األقــراء،
( ((5بدائع الصنائع ،ج ،3:ص.89:

( ((5بدائــع الصنائــع ،ج ،3:ص ،88:املبســوط ،ج ،6:ص،4:
االختيار ،ج ،3:ص.161:

( ((5املصدر نفسه ،ص.89:

( ((5الســنن الكــرى ،ج ،7:ص ،334:رقــم احلديــث
.14482

(((5مواهــب اجلليــل ،ج ،4:ص ،38:حاشــية الدســوقي،
ج ،2:ص:.361املغنــي ،ج ،7:ص.368:

( ((5بدائع الصنائع ،ج ،3:ص.94:

( ((5كشف األرسار ،ج ،1:ص.263:
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فلــو َط َّلقهــا ثال ًثــا يف ثالثـ ِ
ـة أطهــار ،كان حكــم ذلــك

األدلة:
أو ًال :أدلة احلنفية

يف حكــم مجــع الثــاث يف طهــر واحــد( . )59قــال

استدل احلنفية باآليت:

الســنة واحــدة ،ثــم
اإلمــام أمحــد (رمحــه اهلل) (طــاق ُّ

1 .حديــث ابــن عمــر :حــن قــال لــه ال َّنبــي (صــى

يرتكهــا حتــى حتيــض ثــاث حيــض)( ،)60وكــذا قــال

اهلل عليــه وســلم)( :راجعهــا ،ثــم أمســكها حتــى

مالــك  ،والشــافعي(( )61رمحهــا اهلل) .بمثــل ذلــك،

تطهــر ،ثــم حتيــض ،ثــم تطهــر)(.)64

بينــا يــرى احلنفيــة( )62أنــه حينــا يفــرق الطلقــات عىل
األقــراء ،فيطلقهــا ثال ًثــا يف ثالثــة أطهــار  )63(،فيعتــر

2 .وبــا روى النســائي بإســناده عــن ابــن مســعود

ســبب اخلــاف :هــو االختــاف يف تفســر داللــة

وهــي طاهــر يف غــر مجــاع ،فــإذا حاضــت وطهرت

ذلــك مــن َّ
الســني.
الطــاق َّ

الســنة تطليقــة
(ريض اهلل عنــه) ،قــال( :طــاق ُّ
طلقهــا أخــرى ،فــإذا حاضــت ،وطهــرت طلقهــا

األمــر الــواردة يف قولــه (صــى اهلل عليــه وســلم):

أخــرى ،ثــم تعتــد بعــد ذلــك بحيضــة (.)65

(مــره فلرياجعهــا ،ثــم ُيمســكها حتــى تطهــر ،ثــم

3 .مــا روي يف بعــض حديــث ابــن عمــر( ريض اهلل

حتيــض ،ثــم تطهــر) ،حيــث فــره احلنفيــة :بأنــه

عنهام)(:الســنة أن يســتقبل الطهــر ،فيطلــق لــكل
ُّ

األمــر بإمســاكها يف هــذا الطهــر؛ ألنــه مل يفصــل
بينــه وبــن َّ
الطــاق طهــر كامــل ،فــإذا مــى

قــرء).
فاحلديــث األول َّ
دل األمــر فيــه بداللــة االقتضــاء
عــى َّ
الســني ،حيــث أمــر ال َّنبــي (صــى اهلل
الطــاق ُّ
عليــه وســلم) ابــن عمــر( ريض اهلل عنهــا) بإمســاك
زوجتــه يف الطهــر املتعقــب للحيــض؛ أل َّنــه مل يفصــل
بينــه وبــن َّ
والســنة أن يفصــل
الطــاق طهــر كامــلُّ ،
بــن الطلقــة والطلقــة قــرء كامــل ،فــإذا َط ُهــرت ،ثــم
حاضــت ،ثــم َط ُهــرت طلقهــا طلقــة بائنــة؛ حلصــول

ومضــت احليضــة التــي بعــده ،أمــره بطالقهــا ،أمــا

مجهــور الفقهــاء ،فــرون أن داللــة األمــر تعنــي :أ َّنــه
يراجعهــا ُف ُي ِ
مســكها ،وال يتبعهــا طال ًقــا آخــر قبــل
ِ
ثالثــة
قضــاء عدهتــا كاملــة ،فلــو طلقهــا ثال ًثــا يف

أطهــار ،كان حكــم ذلــك حكــم مجــع الثــاث يف
طهــر واحــد.

(((5بدائــع الصنائــع ،ج ،3:ص ،88:املبســوط ،ج ،6:ص،4:
مواهــب اجلليــل ،ج ،4:ص ،38:حاشــية الدســوقي،
ج ،2:ص.361:املغنــي ،ج ،7:ص.368 :

الفصلــن بــن الطلقتــن بطهــر كامــل

()66

 ،أمــا

( ((6تقــدَّ م خترجيــه يف املبحــث األول(:الداللــة ال َّلفظيــة
وأثرهــا عــى األحــكام تطبيقــ ًا عــى املســائل املتعلقــة
بالطــاق الســني والبدعــي).

( ((6املغني ،ج ،7:ص.368 :

( ((6تفسري األلويس ،ج ،28:ص.129:

( ((6ســنن النســائي ،ج ،6:ص ،146:رقــم احلديــث ،3394
ســنن ابــن ماجــه ،ج ،1:ص ،650:رقــم احلديــث .2020

(((6بدائع الصنائع ،ج ،3:ص ،88:املبسوط ،ج ،6:ص.4:

( ((6املصـــدر نفســـه ،ص ،89-88:االختيـــار ،ج،3:
ص.161 :

( ((6خمترص سنن أيب داود ،ج ،2:ص.209:
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احلديــث الثــاين والثالــث فيــدالن عــى َّ
الطــاق

1 .قولــه (صــى اهلل عليــه وســلم) ( :مــره فلرياجعهــا

فالســنة أن يســتقبل الطهــر،
الســني بداللــة ال َّنــصُّ ،

 )..فداللــة األمــر مــن منطــوق حديــث ابــن
الطــاق املســنون هــو َّ
عمــر ّأن َّ
الطــاق حلاجــة،

فيطلــق لــكل قــرء.

واحلاجــة تندفــع َّ
بالطلقــة الواحــدة ،فكانــت الثانيــة
والثالثــة يف الطهــر الثــاين والثالثــة تطلي ًقــا مــن غــر

أجيــب عــن ذلــك بــاآليتَّ :
إن حديــث ابــن عمــر

األول ال ُح َّجــة فيــه؛ أل َّنــه ليــس فيــه مجــع الثــاث،

وأمــا احلديــث اآلخــر ،فاالســتدالل فيــه ضعــف؛ َّ
ألن

حاجــة ،فيكــره ،هلــذا كــره اجلمــع ،كــذا التفريــق؛

ال َّنبــي (صــى اهلل عليــه وســلم) مل يأمــره بإمســاكها

إذ كل ذلــك طــاق مــن غــر حاجــة(.)69

يف الطهــر الثــاين ليفــرق الطلقــات الثــاث عــى

2 .قولــه (صــى اهلل عليــه وســلم)( :ليرتكهــا حتــى

اإلقــراء ،وال يف احلديــث مــا يــدل عــى ذلــك ،وإنــا

تطهــر ،ثــم حتيض ،ثــم تطهــر ،ثم إن شــاء أمســك،

ـرا قبــل أن يمســها ،وأمــا احلديــث
أمــره بطالقهــا طاهـ ً

وإن شــاء طلــق قبــل أن يمــس ،فتلــك العــدة التــي

الثالــث ،فقــد تكلــم العلــاء عنــه وأنكــروه عــى

أمــر اهلل أن يطلــق هلــا النســاء)( ،)70فداللــة ال َّنــص
بطريــق العبــارة َّ :إن الــزوج ال يتبعهــا طال ًقــا آخــر

عطــاء اخلراســاين ،فإنــه انفــرد بــه دون ســائر الــرواه.

قــال البيهقــي( :حديــث عطــاء اخلراســاين عــن ابــن
عمــر ضعيــف ال يقبــل مــا ينفــرد بــه)(.)67

 .4وأمــا املعقــول :فــإن النــكاح عقــد مســنون
وقــد َيصــل إىل درجــة الواجــب ،فــكان َّ
قطعا
الطــاق ً
للســنة وتفوي ًتــا للواجــب ،فاألصــل فيــه هــو احلظــر
ُّ

والكراهــة إال أنــه رخــص للتأديــب أو للتخليــص،

والتأديــب حيصــل بالطلقــة الواحــدة الرجعيــة؛

والتخليــص حيصــل بالثــاث يف ثالثــة أطهــار ،فــإذا
طلقهــا ثال ًثــا يف طهــر واحــد فربــا يلحقــه النــدم،
بخــاف التطليــق ثال ًثــا يف ثالثــة أطهــار(.)68
ثان ًيا :أدلة اجلمهور

استدل اجلمهور باآليت:

( ((6انظــر خمتــر ســنن أيب داود ،ج ،2:ص ،210 :املغنــي،
ج ،7:ص.279:
( ((6بدائع الصنائع ،ج ،3:ص.94:
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قبــل قضــاء عدهتــا ،أمــا لــو طلقهــا يف ثالثــة أطهــار
كان ذلــك حكــم مجــع الثــاث يف طهــر واحــد(.)71

الراجــح :هــو قــول اجلمهــور؛ لقــوة أدلتهــم،
ٌ
عــي (ريض اهلل عنــه) أنــه قــال :مــا طلــق
ولقــول

الســنة فنــدم ( .)72وهــذا إ ِّنــا حيصــل يف
رجــل طــاق ُّ
حــق مــن مل يطلــق ثال ًثــا .ولقولــه (ريض اهلل عنــه):

(لــو أن النــاس أصابــوا حــد َّ
الطــاق مــا نــدم رجــل
عــى امــرأة يطلقهــا واحــدة ثــم يرتكهــا حتــى حتيــض

( ((6مواهب اجلليل ،ج ،4:ص.40:

( ((7تقــدم خترجيــه ،يف املبحــث األول الداللــة ال َّلفظيــة وأثرها
عــى األحــكام تطبي ًقــا عــى املســائل املتعلقــة بالطــاق
الســني والبدعــي.
( ((7انظر :املغني ،ج ،7:ص.279:

(((7مصنـــف ابـــن أيب شـــيبة ،ج ،4:ص ،4:رقـــم
املســـألة ،1817:رقـــم احلديـــث .13
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ثــاث حيضــات)( .)73ولتضييــق نطــاق َّ
الطــاق؛
ألنــه قــد ينــدم بتقــارب زمــن َّ
الطــاق – واهلل تعــاىل

للوجــوب أم مرصوفــة عنــه لالســتحباب؟ فأصحــاب

الــرأي األول يــرون َّ
إن داللــة األمــر للوجــوب،
واســتدلوا بمجمــوع الروايــات عــى وجــوب املراجعــة

أعلــم.-

كــا ســأبني بعــد قليــل -أمــا أصحــاب الــرأي الثــاين،فــرون َّ
أن األمــر قــد ُ ِ
ص َف عــن الوجــوب ،والصارف

املطلب الثاين :األمر بمراجعة املطلقة

اختلــف العلــاء يف داللــة األمــر بالرجعــة بعــد

لألمــر عــن الوجــوب لدهيــم أمــران:
الصــا ِرف األول :قــول ال َّنبي(صــى اهلل عليــه
َّ

َّ
الطــاق يف احليــض ،عــى قولــن:

القــول األولَّ :
إن األمــر للوجــوب ،وهــو قــول
ٌ
وقــول عنــد احلنفيــة( ،)75وروايــة عنــد
املالكيــة(،)74

وســلم) يف إحــدى طــرق حديــث املســألة( :مــره
فلرياجعهــا) (.)81

وجــه كونــه صار ًفــاَّ :
إن ال َّنبــي (صــى اهلل عليــه

احلنابلــة(.)76

القــول الثــاينَّ :
إن األمــر لالســتحباب ،وهــو قــول

وســلم) مل يأمــر ابــن عمــر (ريض اهلل عنهــا)
باملراجعــة ،وإ َّنــا َأ َمــر أبــاه عمــر (ريض اهلل عنــه) أن

ســبب اخلــاف :يف توجيــه داللــة األمــر هــل هــي

أمرا بذلك اليشء(.)83
ً

مجهــور العلــاء( ،)77مــن احلنفيــة( ،)78والشــافعية(،)79

ـر باألمـ ِر بالـ َّ
ـيء( )82ليس
يأمــر ابنــه باملراجعــة ،واألمـ ُ

واحلنابلة يف مشهور املذهب(.)80

( ((7مصنـــف ابـــن أيب شـــيبة ،ج ،4:ص ،3:رقـــم
املســـألة ،1817:رقـــم احلديـــث .4

(((8صحيــح البخــاري ،ص ،938:رقــم احلديــث، 5251
ومســلم يف الصحيــح ،ص 627:رقــم احلديــث.1471

( ((7انظــر ،املدونــة ،ج ،2 :ص ،: 6مواهــب اجلليــل ،ج،5 :
ص.302 :

أمــر بــه؟ هــذه مســألة
( ((8هــل األمــر باألمــر بالــيء ٌ
أصوليــة معناهــا :إذا َأ َمــر اآلمــر فالنًــا مــن النــاس أن
ـا ثال ًثــا بفعــل ٍ
يأمــر رجـ ً
يشء ،فهــل ُي َعــدُّ هــذا أمـ ًـرا مــن
الرجــل األول للثالــث؟ أم ال ُيعــدُّ أمـ ًـرا حقيق ًّيــا لــه؟ مثال
َّ
املســألة قــول القائــلُ :مــر ُفال ًنــا بكــذا ،ومثــل قــول النَّبــي
(صــى اهلل عليــه وســلم)ُ ( :مــروا أوالدكــم بالصــاة)...
أخرجــه أبــو داود يف ســننه ،كتــاب الصــاة ،بــاب متــى
يؤمــر الغــام بالصــاة ،ص ،82:رقــم احلديــث، 495 :
حيــث اختلــف األصوليــون يف هــذه املســألة عــى قولــن:
القــول األولَّ :
إن األمــر باألمــر بالــيء ليــس أمـ ًـرا بــه،
وهــو قــول مجهــور األصوليــن.
القــول الثــاينَّ :
إن األمــر باألمــر بالــيء أمـ ٌـر بــه ،وهــو
قــول بعــض األصوليــن .انظــر روضــة الناظــر ،ج،2:
ص ،634 :اإلحــكام لآلمــدي ،ج ،3 :ص.987 :

(((7انظــر ،فتــح القديــر ،ج ،3 :ص،463-462 :حاشــية
ابــن عابديــن ،ج،4 :ص ،436-435 :وقــد ذكــر ابــن
عابديــن وغــره َّ
إن القــول بالوجــوب هــو األصــح.
( ((7انظــر ،املغنــي ،ج،7 :ص ،328 :اإلنصــاف ج،8 :ص:
.449
( ((7انظــر فتــح البــاري ،ج،8ص ،278 :إرشــاد الســاري،
ج،8:ص، 126:رشح الزرقــاين عــى املوطــأ ،ج:
،3ص.58 :
( ((7انظر ،حاشية ابن عابدين ،ج،4 :ص.435-436 :

(((7انظــر ،احلــاوي ،ج ،10:ص ، 123 :روضــة الطالبــن،
ج،8 :ص.4 :

( ((8انظر ،هناية املحتاج ،ج،7 :ص.6:

( ((8انظر :املغني ،ج ،10:ص.328:
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نوقــشَّ :
يتخــرج عــى قاعــدة
بــأن احلديــث ال
َّ

الرجعـ ِ
ـة بعــد َّ
مســها
الطــاق يف طه ـ ٍر َّ
عــدم وجــوب َّ

(صــى اهلل عليــه وســلم) ،بداللــة لفــظ حديــث
املســألة( :لِ ُي ِ
اجعهــا)  ،ويف ال َّلفــظ اآلخــر الــذي أورده

وهــو القيــاس؛ ألنــه طـ ٌ
ـرم فتجــب الرجعــة فيه
ـاق حمـ ٌ
كــا جتــب يف َّ
الطــاق يف زمــن احليــض»( ،)88فــإذا َب َطل

بالــيء؛ َّ
َّ
ألن ُعمــر (ريض اهلل عنــه)
األمــر باألمــر
آمــرا البنــه ،وإنــا هــو ُم َب ِّلــغٌ لــه أمــر ال َّنبــي
ليــس ً

احلافــظ املقــديس (رمحــه اهلل)( :وراجعهــا عبــد اهلل بــن

عمــر كــا أمــره رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وســلم)،
وعنــد مســلم عــن ابــن عمــر (ريض اهلل عنهــا) أنــه

فيــه؛ لثبــوت القائلــن بوجوبــه« ،فــإن أحــد الوجهــن
يف مذهــب أمحــد وجــوب الرجعــة يف هــذا َّ
الطــاق...

دليــل القيــاس وهــو اإلمجــاع ،بطــل القيــاس ،وإذا
بطــل القيــاس ،بطــل كونــه صار ًفــا عــن الوجــوب.

الراجــح :هــو مــا ذهــب إليــه مجهــور العلــاء
َّ
إن األمــر مرصو ًفــا عــن الوجــوب لالســتحباب؛

َّ
(فــإن رســول اهلل –صــى اهلل عليــه وســلم-
قــال:
َ
ـرين هبــذا)( ،)84فـ َّ
ـدل احلديــث بمجمــوع رواياتــه أن
أ َمـ َ
ـور بأمــر ال َّنبــي (صىل
ابــن عمــر (ريض اهلل عنهــا) مأمـ ٌ

(فــإن شــاء أمســك بعــد وإن شــاء طلــق) –واهلل تعــاىل

الرجعــة بعــد
َّ
الصــارف ال َّثــاين :القيــاس عــى َّ

ثمــرة اخلــاف :تظهــر ثمــرة اخلــاف ،يف توجيــه

الرجعــة يف هــذه احلالــة ال
العلــاء أمجعــوا عــى أن َّ

أخــرى ،هــل هــو للوجــوب أم لالســتحباب ،ذكــر

اهلل عليــه وســلم) ،وليــس ألبيــه إال التبليغ(.)85

مســها فيــهَّ ،
فــإن
الرجــل لزوجتــه يف طهــ ٍر َّ
طــاق َّ
جتــب ،ورد يف رشح ابــن بطــال( :وأمجعــوا أ َّنــه طلقهــا
مســها فيــه أ َّنــه ال ُيــر عــى رجعتهــا وال
يف طهــر قــد َّ
يؤمــر بذلــك ،وإن كان قــد أوقــع َّ
الطــاق عــى غــر

لوجــود روايــات عديــدة تعضــد هــذا األمــر كروايــة
أعلــم.-

الزوجــة حتــى حتيــض حيضــة
داللــة األمــر بإمســاك َّ
أصحــاب الــرأي األول القائلــون بوجــوب الرجعــة:
إنــه جيــب عــى الــزوج إمســاك زوجتــه حتــى حتيــض
حيضــة أخــرى ،ثــم تطهــر ،عــى مــا جــاء يف احلديــث

ســنته)( ،)86بجامــع أن كال َّ
الطالقــن منهــي عنهــا،
وبالتــايل يكــون القيــاس صار ًفــا لألمــر عــن الوجوب

ــر عبــد اهلل ،فلرياجعهــا ،ثــم
اهلل عليــه وســلم)ُ (:م ْ

نوقــش :بعــدم التســليم بدعــوى اإلمجــاع عــى

حيضــة أخرى....احلديــث)( .)89أمــا أصحــاب الرأي

إىل االســتحباب(.)87

باألمــر باملراجعــة واالمســاك وهــو قولــه (صــى
ليمســكها حتــى تطهــر مــن حيضتهــا هــذه ،ثــم حتيض
الثــاين القائلــون َّ
إن داللــة األمــر بالرجعــة حتــى

( ((8صحيح مسلم ،ص ،627 :رقم احلديث.1471

حتيــض احليضــة األخــرى مرصفــة إىل االســتحباب.

(((8رشح ابن بطال ،ج ،7 :ص.381 :

( ((8فتح الباري البن حجر ،ج ،9 :ص.276 :

( ((8انظر ،رشح التلقني،ج ،2:ص.820 :
( ((8انظر ،املغني ،ج،10 :ص.329:

( ((8مسند عمر بن اخلطاب ،ص.49:
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وقــد أجابــوا عــن دليــل الــرأي األول َّ :
إن رســول

اص ِط َل َحــ ًا :ربــط حصــول مضمــون مجلــة
ْ

بمراجعــة زوجتــه حتــى تطهــر ،ثــم إن شــاء طلــق

رشوط ال َّتعليــق :ورد يف األشــباه والنظائــر (ورشط

بحصــول مضمــون مجلــة أخــرى(.)92

اهلل  -صــى اهلل عليــه وســلم – أمــر ابــن عمــر

صحــة ال َّتعليــق؛ كــون الـ َّ
ـرط معدو ًمــا عــى خطــر

بعــد ،وإن شــاء أمســك .ومل يذكــروا تلــك الزيــاد» .

الوجــود فال َّتعليــق بكائــن تنجيــز ،وباملســتحيل باطل،

وهــو حديــث صحيــح متفــق عليــه .وألنــه طهــر مل

ـرا وإال يتنجز،
ووجــود رابــط حيــث كان اجلــزاء مؤخـ ً

يمســها فيــه ،فأشــبه الثــاين ،وحديثهــم حممــول عــى

وعــدم فاصــل أجنبــي بــن الـ َّ
ـرط واجلــزاء) (.)93

االســتحباب(.)90

َّ
َّ
الــرط
الــرط ،فــأدوات
أمــا عــن أدوات

ـم ْب َح ُث ال َّث ِان
ا ْل َ
ـى َ
األ ْحـ َ
ـكا ِم َت ْطبِي ًقــا َعـ َ
فظي ُــة َو َأ َث ُرهَ ــا َعـ َ
ـى
الدَّ اللــة ال َّل َّ
ـمت ََع ِّل َق ِة بِ َّ
الطالق ا ُملع َّلق
الــ َ
ـم َسائِلِ الــ ُ

العكــري فقــال:

ال َّنــاس وواقعهــم ،ال ســيام وأن جهــل النــاس بأحــكام

واألصــل يف إفــادة املعــاين احلــروف.

الــرط ْ
َّ
(إن)
عديــدة ،وســأقترص عــى ذكــر أداة

كوهنــا أم أدوات الـ َّ
ـرط اجلازمــة ،لوجهــن ذكرمهــا

إن موضــوع َّ
َّ
«الطــاق ا ُملع َّلــق لــه أمهيتــه يف حيــاة

أحدمهــا :أهنــا حــرف وغريهــا مــن أدواتــه اســم،
والثــاين :أهنــا تســتعمل يف مجيــع صــور َّ
الــرط

هــذا املوضــوع جيعلهــم يف حــرة واضطــراب ،فبعــد أن
الرجــل طــاق زوجتــه عــى أمــر مــن األمــور
ُيع ّلــق َّ

وغريهــا خيــص بعــض املواضــع(.)94

ينــدم ،أو يقــع األمــر الــذي ُعلــق عليــه َّ
الطــاق،
َف ُيهــرع إىل العلــاء يســأهلم :هــل بانــت منــه زوجتــه؟

الــرط (إن) أثــر يف الدَّ اللــة ال َّلفظيــة
وألداة َّ
املتعلقــة يف إيقــاع َّ
الطــاق  ،كوهنــا أداة جازمــة جتــزم

فعــا َّ
الــرط وتعمــل فيهــا ،أمــا الصيغــة ا ُملع َّلقــة
عــى رشط فهــي :كل عبــارة اقرتنــت َ
بــر ٍط مــن
الــر ِ
وط يــدل عــى ربــط وقــوع َّ
ُّ
الطــاق بــه بــأداة

أو مــاذا عســاه أن يفعــل ليتــدارك األمــر؟ ويف هــذا

املبحــث ســأتطرق إىل ذكــر أحــكام هــذا النــوع مــن
َّ
الطــاق مــن خــال داللــة األلفــاظ هلــذا النــوع مــن
َّ
الطــاق عــى النحــو اآليت:

َّ
الــرط ( ، )95وهــذا مــا ســيتضح مــن
مــن أدوات

مفهوم ال َّتعليق:

خــال التطبيقــن اآلتيــن:

اللغـ ِ
َم ْع َنــى ال َّتعليــق ِف َ
ـيء بالـ َّ
ـة :علــق الـ َّ
ـيء ومنه
وعليــه تعليقـ ًا ،أي :ناطــه ،وتع َّلــق َّ
الشء :لزمــه(.)91

( ((9البحــر الرائــق ،ج ،4:ص ،2:رد املحتــار ،ج،3:
أيضــا:النقــصمــنالنَّــص،ص.15:
ص،341:وانظــر ً
( ((9األشباه والنظائر ،ابن نجيم ،ص.318:

( ((9انظــر  :املدونــة ،ج ،2 :ص ،: 6مواهــب اجلليــل ،ج،5 :
ص .30 :املغنــي ،ج ،7:ص.368:

( ((9اللباب ،ج ،2:ص.50:

( ((9لسان العرب ،مادة (علق) ،ج ،10:ص.254:

( ((9مدى حرية الزوجني ،ص.299 :
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الرجــل المرأتــه( :إن
التطبيــق األول :قــول َّ
ِ
ِ
فأنــت طالــق).
دخلــت الــدار

31-3

مــا علــق عليــه ،والثــاين يقــع عنــد وقــوع مــا علــق
عليــه وهــو البــن تيميــة وابــن القيــم  -رمحهــم اهلل-

اختلــف الفقهــاء يف وقــوع َّ
الطــاق ا ُملع َّلــق بــرط
عنــد حتقــق رشائــط َّ
الطــاق َّ
الشعيــة مــن حيــث

ســبب اخلــاف :يرجــع ســبب اختــاف العلــاء يف

علــق عليــه ،أو ال يقــع عــى ثالثــة أقــوال:
ـول َ
ال َقـ ُ
إن َّ
األ ّو ُلِّ :
الطــاق يقــع إذا حت ّقــق مــا علــق

األمــر األول :عــدم ورود نــص رصيــح مــن
الســنة ال َّنبويــة ا ُّملطهــرة بخصــوص هــذا
الكتــاب أو ُّ

داللــة ال َّلفــظ عليــه ،هــل يقــع َّ
الطــاق إذا حتقــق مــا

عليــه ( ،)96وهــو قــول اجلمهــور ،فتعليــق َّ
الطــاق
عندهــم صحيــح ،وجائــز عنــد وجــود عقــدة ال ّنــكاح

أو العــدة ،ويقــع مــا علــق عليــه عنــد حتقــق رشطــه،
فداللــة ال َّلفــظ عــى احلكــم هــو حتقــق الـ َّ
ـرط بتحقق
املــروط وهــو إيقــاع َّ
الطــاق(.)97
ال َق ُ
ــان :إ َّنــه ال يقــع إذا وجــد مــا علــق
ــول ال َّث ِ

عليــه .وهــو قــول ابــن حــزم( .)98وبعــض الشــيعة
اجلعفرية وأخذ به بعض الفقهاء املعارصين(.)99
ال َق ُ
ــول ال َّثالِ ُ
ــث :التفرقــة بــن مــا جــرى جمــرى

اليمــن ومــا مل جي ـ ِر جمــراه ،فــاألول ال يقــع وإن وقــع
( ((9أن جيــري احللــف جمــرى اليمــن ،أي :أن يقصــد بــه مــا
يقصــد مــن اليمــن مــن احلــث نحــو:إن مل تدخــي الــدار
فأنــت طالــق ،أو حتقيــق اخلــر نحــو:إن مل يكــن األمــر كــا
قلــت ففالنــة طالــق.
( ((9انظــر يف هــذا القــول :بدائــع الصنائــع ،ج ،3:ص ،البحــر
الرائــق ،ج ،4:ص ،4:رد املحتــار ،ج ،3:ص،342:
بدايــة املجتهــد ،ج ،1:ص ،576:الــرح الصغــر،
ج ،1:ص ،454-452:بلغــة الســالك ،ج ،1:ص،254:
املهــذب ،ج ،3:ص ، ،25-21 ، ،21:حاشــية البيجرمي،
ج ،3:ص ،437-436:املغنــي ،ج ،7:ص.333:
( ((9املحىل ،ج ،10:ص.)9/479( .476:
( ((9مدى حرية الطالق ،ص.296:

(. )100

املســألة إىل أمريــن:

األمــر ،فهــي مســألة خالفيــة اجتهــدوا فيهــا.
األمــر الثــاينَّ :
إن ال َّلفــظ املســتفادة مــن ال َّتعليــق

بالــرط كــون الطــاق يقــع عنــد حتقــق رشطــه وهــو
مــا ذهــب إليــه اجلمهــور ،بينــا يــرى ابــن حــزم ومــن

تبعــه هبــذا القــول َّ
لغــوا
إن ال َّتعليــق بالــرط يعتــر ً
كــون صيــغ َّ
الطــاق املعتــرة البــد أن تكــون منجــزة
قياســا عــى صيــغ النــكاح؛ لــذا مل يعتــدوا
غــر معلقــة ً
َّ
بالــرط واعتــروه لغــو ًا ال يؤبــه لــه وال يلتفــت
إليــه ،فهــو تعليــق صــوري؛ ألن مــن رشط ال َّتعليــق

أن يكــون َّ
الــرط عــى خطــر الوجــود ال عــى أمــر
موجــود؛ لــذا ال يصــح ال َّتعليــق لدهيــم وال يقــع

الطــاق بــه .أمــا أصحــاب الــرأي الثالــث فــإن داللــة
الــرط املســتفادة مــن ال َّتعليــق تكــون حســب َق ْصــد
املتكلــم ونيتــه ،فـ ّ
ـإن نــوى ال َّتعليــق وقــع الطــاق عنــد

عــدم حتقــق الــرط ،أمــا عندمــا اليقصــده املتكلــم،
فــا يقــع الطــاق ،فهــو كاحلالــف الــذي حنــث
بيمينــه ،فعليــه كفــارة يمــن.

( ((10جممــوع فتــاوى ابــن تيميــة ،ج ،35:ص ،265:إعــام
املوقعــن ،ج ،3:ص.49-48:
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األدلة:

واحــدة ،وهــو أحــق هبــا(.)104

اسـ ّ
األول بأد ّلــة عديــدة،
ـتدل أصحــاب القــول ّ
ومــن أقــوى أد ّلتهــم وأظهرهــا:

نوقــش هــذا األثــر :بأنــه منقطــع ،فإبراهيــم
النخعــي الــذي روى عــن ابــن مســعود ،مل يلتـ ِ
ـق بابــن

عمــر(ريض اهلل عنهــا) :إن خرجــت فقــد ُب َّتــت منــه،

الرجــل
التســليم بقبولــه :يمكــن محلــه عــى قصــد َّ
َّ
الطــاق بتعليقــه دون احللــف.

مســعود وال بأحــد مــن الصحابة( .)105وعــى فــرض

 .1مــا رواه البخــاري يف صحيحــه عــن نافــع قــال:
َ
ٌ
رجــت ،فقــال ابــن
رجــل امرأ َتــه الب ّتــ َة إن َخ
(ط َّلــق
ْ

 .3مــا رواه البيهقــي وابــن عبــاس يف رجــل قــال

وإن مل ختــرج فليــس بــيء) (.)101

المرأتــه :هــي طالــق إىل ســنة ،قــال :يســتمتع هبــا إىل

اســتدل
هــذا احلديــث علقــه البخــاري ،وقــد ُ
بــه عــى حصــول َّ
َّ
الــرط؛
الطــاق عنــد حتقــق

ســنة(.)106

نوقــش هــذا األثــر :بأنــه ال يصــح؛ ألن بــه كـ ّ
ـذاب

(ألنــه تعليــق بالـ َّ
ـرط ،فــا يتنجــز إال عنــد وجــود
َّ
الــرط(.)102
ـن َذلِـ َ
ِ
ـك :إ َّنــه اجتهــاد صحــايب ومل يرفــع
أجيـ َ
ـب َعـ ْ

املنهــال اجلــزري(.)107

ـح عن
أخــرى للصحابــة خمالفــة هلــذا القــول ،فقــد صـ َّ

الزبــر ،فلــا رآه
أســاء بنــت أيب بكــر ،فصاحــت بابــن ُّ

مشــهور بالوضــع وهــو أبــو العطــوف اجلــراح بــن
الزبــر
 .4مــا روي عــن هشــام ابــن عــروة :رضب ُّ

للنبــي (صــى اهلل عليــه وســلم) ،وقــد وجــدت أقــوال

قــال :أمــك طالــق إن دخلــت ،فقــال لــه عبــد اهلل:
أجتعــل أمــي عرضــة ليمينــك ،فاقتحــم عليــه فخ َّلهــا،

الصحابــة الوقــوع يف صــور وعــدم الوقــوع يف صــور،
والصحيــح مــا أفتــوا يف الصورتــن( .)103ويمكــن أن

فبانــت منــه( .)108فداللــة ال َّلفــظ الظاهــرة مــن األثــر
توضــح بوقــوع َّ
ِّ
الطــاق عنــد وقــوع مــا علــق بــه.
َ
مكــن َأنْ ُينَا َق َ
ــر :بأنــه ضعيــف،
ُي
ُ
ــش هَ ــذا األ َث ُ

يناقــش ً
أيضــا :بأ ّنــه حممــول عــى مــا إذا قصــد الــزوج
َّ
الطــاق ال احللــف.
 .2مــا رواه البيهقــي مــن طريــق ســفيان الثــوري

الزبــر بــن عــدي عــن إبراهيــم النخعــي عــن ابن
عــن ُّ

(((10السنن الكربى ،ج ،7:ص ،356:رقم احلديث،14617
واحلديث منقطع بني إبراهيم النخعي وابن مسعود.

مســعود (ريض اهلل عنــه) يف رجــل قــال المرأتــه :إن

( ((10املراسيل ،ص ،10-8:البيان والتحصيل ،ص141:

فعلــت كــذا وكــذا ،فهــي طالــق ،فتفعلــه ،قــال :هــي
(((10صحيــح البخــاري ،ج،9:
ا حلد يــث .5 2 7 1

ص،293:

( ((10الســنن الكــرى ،ج ،7:ص 356:مــن الرســالة ،قــال
ـهورا (أثــر
ابــن حــزم:ال يصــح ســندً ا؛ ألن بــه كذا ًبــا مشـ ً
الســياق).

رقــم

( ((10املحىل ،ج ،1:ص.478:

( ((10عمدة القاري ،ج ،20:ص.359:

( ((10املعجــم الكبــر للطــراين ،ج ،1:ص ،121:رقــم
احلديــث  ،234ســر أعــام النبــاء ،ج ،2:ص. 290:

( ((10إعالم املوقعني ،ج ،3:ص.48:
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أخرجــه الطــراين ومــداره عــى عبــد اهلل بــن
حممــد بــن حييــى بــن عــروة بــن الزبــر املــدين،

قال ابــن حبان ممــن يــروي املوضوعــات عــن
الثقــات :حــدث عــن هشــام بــن عروة نســخة
موضوعــة ،وضعفه البخــــــاري وأبو زرعة وأبــو
حا تم و ا لنســا ئي و غري هم ( . )1 0 9

 .5اســتدل أصحــاب هــذا الــرأي ً
أيضــا بأدلــة

عامــة أذكــر منهــا االســتدالل بقولــه (صــى اهلل عليــه
وســلم)( :املســلمون عنــد رشوطهــم)( .)110فالرســول
اعتبــارا
(عليــه الصــاة والســام) جعــل للــروط
ً
َ
ــر املســلمني بــأن يكونــوا عندهــا ،وبداللــة
وأ َم َ
املنطــوق غــر الرصيــح يدخــل ضمنــه َّ
الطــاق
ا ُملع َّلــق.
ويمكــن مناقشــة هــذا الدليــل وغريهــا مــن

األدلــة العامــة التــي استشــهد هبــا أصحــاب هــذا

 .6إ ّنــه قــد تدعــو احلاجــة إىل تعليــق َّ
الطــاق ،كــا

ـرا للمــرأة ،فــإن خالفــت كانــت
تدعــو إىل تنجيــزه زجـ ً

هــي اجلانيــة عــى نفســها(.)112
أدلة القول الثاين:

.1قولـــه تعــــــاىلَٰ ﴿ :ذلِ َك َك َّف َ َ
ـــم إِ َذا
ار ُة أ ْي َمنِ ُك ْ
ُـــم﴾(.)113
َح َل ْفت ْ
وجــه الدَّ اللــة :أن اليمــن َّ
بالطــاق ال يلــزم ســواء

بــر أو حنــث فــا يقــع بــه ،وال طــاق إال كــا أمــر

اهلل عــز وجــل ،وال يمــن إال كــا أمــر اهلل عــى لســان

رســوله ،فاآليــة تــدل عــى َّ
أن الكفــارة تكــون عــن
اليمــن التــي هــي بــاهلل فقــط وال يشــمل اليمــن
َّ
بالطــاق؛ ألنــه ال كفــارة فيهــا إال الوفــاء باليمــن،

فصــح بذلــك يقي ًنــا أنــه ليــس يمي ًنــا إال مــا ســاه اهلل
تعــاىل يمينــ ًا(.)114
.2قولــه (صــى اهلل عليــه وســلم)( :مــن كان حال ًفــا

القــول بــأن تلــك األدلــة عامــة مل تفــرق بــن طــاق
معلــق وغــره ،وعنــد إرادة التخصيــص نحتــاج إىل

املجتهديــن وغــر املجتهديــن ،فيجــوز ألهــل االجتهــاد
األخــذ بالنَّصــوص العامــة واالستشــهاد هبــا لكنهــم
يــرون أنــه يؤخــذ بالعمــوم مــا مل يــرد نــص بتخصيصــه،
ولــذا تــم االستشــهاد باآليــات واألحاديــث العامــة
بالقــول بوقــوع الطــاق ا ُملع َّلــق كحديــث (املســلمون
عــى رشوطهــم).
واجلــواب عــن ذلــك :إن للمســلمني رشوطهــم ،وجيــب
األخــذ هبــا رشيطــة أن تكــون فيهــا قربــة ،أمــا إذا مل تكــن
الرجــل إذا حلــف
فيهــا قربــة فــا يلزمــه ذلــك ،كــا أن َّ
بالطــاق ليقتلــن أو ليقطعــن رمحــه.

دليــل(.)111

( ((10انظــر :املعجــم الكبــر الطــراين ،ج ،1:ص،121:
حاشــية الســندي ،ص.628:
(((11صحي ــح البخـــــــــــ ــاري ،ج ،2:ص ، 794:رق ــم
احلديـــث.2153

( ((11االســتدالل باآليــات واألحاديــث التــي تــدل عــى
العمــوم مســألة خالفيــة ذكرهــا علــاء األصــول (حيــث
حكــى الكــوراين وابــن احلاجــب يف خمتــره وغريمهــا
اإلمجــاع عــى أنــه ال جيــوز العمــل بالعــام قبــل البحــث
عــن املخصــص ،وجعلــوا اخلــاف يف اعتقــاد العمــوم
يف العــام بعــد الــورود وقبــل وقــت العمــل بــه) ،ج،6:
ص ،2940-2939:والبعــض فــرق بــن العلــاء
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( ((11سورة املائدة ،آية.89:

( ((11املحــى،ج ،10:ص ،477-476:إعــام املوقعــن،
ج ،4:ص.75:
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الصحابــة(.)119
ــن ُمنَا َق َشــ ُة هَ َ
الق ِ
ــذا ُ
صــح عــن
ــول :بأنــه
ُي ْم ِك ُ
َّ

فــا حيلــف إال بــاهلل)(.)115

.3قولــه (صــى اهلل عليــه وســلم)( :إين واهلل إن شــاء

الصحابــة اإلفتــاء بالوقــوع يف صــور ،وصــح عــدم

را منهــا إال
اهلل ال أحلــف عــى يمــن ،فــأرى غريهــا خـ ً
ك ّفــرت عــن يمينــي وأتيــت الــذي هــو خــر)(.)116
الشي َف ـ ِ
ـح ِدي َث ِ
نَّ :
ني َّ ِ
إن
وجـ ُ
االســتِدْ َل ِل ِمـ َ
ـن الــ َ
َف ْ
ـه ْ

الوقــوع ،والصحيــح مــا أفتــوا بالصورتــن.

 .5ذكــر الدكتــور حممــد مصطفــى شــلبي َّ
إن العلــة
يف هــذا احلكــم عندهــم أن َّ
(الطــاق كالــزواج ،وكام ال

احللــف ال يكــون إال بــه ســبحانه ،وكل حلــف بغــره
يعتــر معصيــة وليــس يمي ًنــا ،ومنهــا احللــف َّ
بالطــاق

يصــح الــزواج املضــاف أو ا ُملع َّلــق ،فكذلــك َّ
الطــاق،

فإنــه ليــس يمي ًنــا ،وال يصــح ال َّتعليــق َّ
بالطــاق ،وال
يعتــر بــه ،واليمــن َّ
بالطــاق ليــس ممــا ســاه اهلل

والحتــال أن جيــيء ذلــك الوقــت وهــي ليســت
بزوجــة بموهتــا أو بطالقهــا قبلــه فيكــون لغــو ًا (.)120
أجيب عن ذلك بأمرين:

يمينًــا(.)117

َّ
أجــل أصحــاب ابــن
صــح عــن طــاووس أن
.4
َّ

1 .إنّــه ال يصــح قيــاس َّ
الطــاق عــى النــكاح

هــل كان يــراه يمينًــا؟ قيــل :ال نــدري ،وقــد وافــق

ٍ
ّ 2.
منــاف للمقصــود ،أمــا
إن تعليــق النــكاح
َّ
الطــاق فهــذا ال َّتعليــق ال ينافيــه(.)121

خلطورهتــا حيــث ال يصــح فيهــا تعليــق ألهنــا
اســتباحة للبضــع بخــاف َّ
الطــاق.

عبــاس (ريض اهلل عنــه) وأفقههــم عــى اإلطــاق كان
يقــول( :احللــف َّ
بالطــاق ليــس شــيئ َا)( )118قيــل:
ذلــك أكثــر مــن أربعامئــة عــامل ممــن بنــى فقهــه عــى

دليل القول الثالث:

والســنة والقيــاس .قــال ابــن حــزم
نصــوص الكتــاب ُّ
تعلي ًقــا عــى هــذه األقــوالَّ :
إن عــي بــن أيب طالــب

اســتدل أصحــاب القــول الثالــث هــذا القــول

بأدلــة عديــدة أذكــر منهــا الدليــل اآليت:
ـل َّ ُ
قولــه تعــاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َيا ال َّنبـ ِ َ
ـر ُم َمــا َأ َحـ َّ
الل
ـي ل ُ َتـ ِّ
ــك َو َّ ُ
اج َ
َل َ
ــات َأزْ َو ِ
يــم
ــك َت ْبت َِغــي َم ْر َض َ
الل َغ ُف ٌ
ــور َّر ِح ٌ
ض َّ ُ
ــم َ ِ
ــر َ
ت َّلــ َة َأ ْي َمنِ ُكــم﴾(.)122
َقدْ َف َ
الل َل ُك ْ

(ريض اهلل عنــه) ورشيــح وطــاووس (رمحهــم اهلل) ال
يقضــون َّ
بالطــاق عــى مــن حلــف بــه حنــث ،وال
يعــرف يف ذلــك لعــي (ريض اهلل عنــه) خمالــف مــن

( ((11صحيــح البخــاري ،ج ،2:ص ،591:رقــم احلديــث
.2533

استدلوا هبذه اآلية من وجهني:

( ((11املصــدر نفســه ،ج ،5:ص ، 2101:رقــم احلديــث
 ،5199ج ،3:ص ،1269:رقــم احلديــث .1649

( ((11املحىل ،ج ،10:ص.478:

( ((12أحكام األرسة  ،ملصطفى شلبي ،ص 496:

( ((11املحىل ،ج ،10:ص.477:

( ((12الفقه اإلسالمي وأدلته ج ،9 :ص.6975:

(((11مصنــف عبدالــرزاق ،ج ،6:ص ،407:رقــم
ا حلد يــث .1 1 4 0 1

( ((12سورة التحريم ،آية.1:
22

سعاد بنت حممد الشايقي :الدالالت اللفظية وأثرها يف استنباط األحكام الشرعية :دراسة تطبيقية من كتاب الطالق.

ض َّ ُ
الل َل ُك ْــم َ ِ
األولَّ :
إن اهلل ﴿ َقدْ َف َــر َ
ت َّل َــة
َ
ــم﴾ ،وهــذا نــص عــام يف كل يمــن حيلــف
أ ْي َمنِ ُك ْ

هبــا املســلمونَّ ،
أن اهلل فــرض حتلتــه وذكــره ســبحانه

31-3

صحــة مــا ذهــب لــه ابــن
مــن مناقشــات يتبـ ّ
ـن لنــا ّ

تيميــة وابــن القيــم؛ لالعتبــارات اآلتيــة:

1 .الراجــح مرشوعيــة التحلــة هلــذا العقــد مناســب؛
ملــا فيــه مــن التخفيــف والتوســعة ،وألن كثــر ًا مــن

بصيغــة اخلطــاب لألمــة بعــد تقــدم اخلطــاب بصيغــة

النــاس اليــوم يســتعملون َّ
الطــاق ا ُملع َّلــق لتهديــد
الزوجــة ،وليــس بقصــد َّ
الطــاق ،ثــم رسعــان مــا

اإلفــراد لل َّنبــي مــع علمــه ســبحانه بــأن األمــة حيلفــون

بأيــان شــتى ،فلــو فــرض يمــن واحــدة ليــس هلــا
حتلتــه؛ لــكان خمال ًفــا لآليــة ،وهــذا عــام مل ختــص منــه

يندمــون ،فــرأي ابــن تيميــة ومــن معــه جيعــل يف األمــر
ويوســع عــى النــاس أمــر ًا حمرجـ ًا ،وخاصــة أن
ســعة ّ

صــورة واحــدة ال بنــص وال بإمجــاع ،بــل هــو عــام،
عمومــه معنــوي مــع عمومــه ال َّلفظــي ،وهــذا موجــود

املســألة ليــس فيهــا دليــل قاطــع.
َّ 2 .إن القــول بوقــوع َّ
الطــاق إذا مل جيــر جمــرى اليمــن

باليمــن َّ
بالطــاق(.)123

إن اهلل تعــاىل قــالَ ِ :
ــر ُم َمــا َأ َح َّ
الثــاينَّ :
ــل
﴿ل ُ َت ِّ
ـك َو َّ ُ
َّ ُ
اجـ َ
ـات َأزْ َو ِ
ـور
الل َلــك َت ْبت َِغــي َم ْر َضـ َ
الل َغ ُفـــــــ ٌ
ـم ﴾( ،)124وذلــك يقتــي أنــه مــا مــن حتريــم ملــا
َّر ِحيـ ٌ

متباينــن،فهــمجامعــونللحــقالــذيمــعالفريقــن.
الرجــل إذا حلــف َّ
بالطــاق ليقطعــن رمحــه
َّ 3 .إن َّ

يشء ،اســتفهام يف معنــى النفــي واإلنــكار والتقديــر

يــر ويتقــي ويصلــح بــن النــاس ،ثــم إن ّ
وف بيمينــه

وعــدم وقوعــه إذا جــرى جمــراه وســط بــن قولــن

أو ليقتلــن فال ًنــا وهــو مــا يســمى أيــان اللجــاج
والغضــب ،فقــد جعــل َّ
الطــاق عرضــة ليمينــه أن

أحــل اهلل إال واهلل غفــور لفاعلــه رحيــم بــه ،وأنــه ال
علــة تقتــي ثبــوت حتريــم ذلــك؛ ألن قولــه َ
(مل) ألي

كان عليــه مــن رضر الدنيــا والديــن مــا قــد أمجــع

ال ســبب لتحريمــك (مــا أحــل اهلل لــك واهلل غفــور
رحيــم) ،فلــو كان احلالــف َّ
بالطــاق عــى أن ال يفعــل

املســلمون عــى حتريــم الدخــول فيــه وإن طلــق امرأتــه
يف َّ
الطــاق ً
أيضــا مــن رضر الدنيــا والديــن.

شــيئًا ال رخصــة ،لــكان هنــا ســبب يقتــي حتريــم
احلــال وال يبقــى موجــب املغفــرة والرمحــة عــى

الفاعــل(.)125
َّ ْ
يح:
الت ِج ُ

بعــد اســتعراض اآلراء واألدلــة ومــا ورد عليهــا

( ((12جمموع الفتاوى ،ج ،35:ص.268:
( ((12سورة التحريم ،آية.1:

( ((12جمموع الفتاوى ،ج ،35:ص.269:

أمــا الديــن :فإنــه مكــروه باتفــاق األمــة مــع

اســتقامة حــال الزوجــن :إمــا كراهــة تنزيــه أو كراهــة

حتريــم ،فكيــف إذا كانــا يف غايــة االتصــال وبينهــا من

األوالد والعــرة مــا جيعــل يف طالقهــا يف أمــر الديــن
رضرا عظي ًــا ،وأمــا الدنيــا ملــا يلحقهــا مــن رضر كــا
ً

يشــهد بــه الواقــع ،بحيــث لــو خــر أحدمهــا بــن أن
خيــرج مــن مالــه ووطنــه وبــن َّ
الطــاق ،الختــار
23
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فــراق مالــه ووطنــه عــى َّ
الطــاق)(.)126

دخلــت الــدار ،ثــم طلقهــا بعــد قوله هــذا ،ثــم عادت
إليــه بــزوج آخــر ،فدخلــت الــدار ،فهــل يقــع َّ
الطالق

ثمرة اخلالف:

ا ُملع َّلــق عــى رشط الدخــول؟.

اخلــاف هنــا معنــوي؛ حيــث ترتــب عــى

اختلف الفقهاء يف ذلك عىل قولني:

ذلــك اختالفهــم يف بعــض الفــروع الفقهيــة والتــي

القــول األول :وهــو قــول اجلمهــور مــن احلنفيــة،

تظهــر فيــا لــو علــقّ الــزوج طــاق زوجتــه ،ثــم أراد

واملالكيــة ،والشــافعية ،واحلنابلــة ( ،)131وهــو عــدم
وقــوع َّ
الطــاق ا ُملع َّلــق يف هــذه الصــورة قــال ابــن

( )127فعــى رأي اجلمهــور إذا علــق طالقهــا
التعجيــل ,

عــى رشط يف املســتقبل ،ثــم قــال :عجلــت لــك تلــك

الرجــل إذا طلــق ثالث ـ ًا ،أهنــا
املنذر« :أمجعــوا عــى أن َّ

الطلقــة .مل تتعجــل؛ ألهنــا معلقــة بزمــن مســتقبل،

ال حتــل لــه إال بعــد زوج ,عــى مــا جــاء بــه حديــث

فلــم يكــن لــه إىل تغيريهــا ســبيل .وإن أراد تعجيــل
طــاق ســوى تلــك َّ
الطلقــة ،وقعــت هبــا َطلقــة،

ال َّنبــي )صــى اهلل عليــه وســلم(«

()132

الزمــن الــذي ع َّلــق الطــاق بــه ،وهــي
فــإذا جــاء َّ

القــول الثــاين :لزفــر مــن احلنفيــة (رمحــه اهلل) َّإنــا
تطلــق ثال ًثــا.

يف حبالــه ،وقــع هبــا الطــاق املعلــق ( .)128أمــا عــى

ســبب اخلــافَّ :
إن أصحــاب القــول األول يــرون
أن داللــة ا َّللفــظ املســتفادة مــن ال َّتعليــق بالـ َّ
ـرط كون

الــرأي الثــاين ،فــإن التعجيــل ال ٍغ طاملــا أن الصيغــة
يف األصــل وهــو الطــاق املعلــق مل يثبــت( .)129أمــا

التطليقــات ذهبــت مــع الــزوج األول ،فــا تطلــق
الزوجــة بــا ع َّلــق مــن طالقهــا يف امللــك األول ،بينــا
َّ

عــى رأي ابــن تيميــة فإنــه ينظــر إىل قصــده ،فــإن
كان مقصــوده التخويــف والزجــر ال إيقــاع الطــاق،
ٍ
حينئــذ
مل يقــع الطــاق أمــا إذا قصــد اإليقــاع فيقــع

يــرى زفــر أن داللــة ال َّلفــظ املســتفادة مــن ال َّتعليــق

صحيحــا يف امللــك األول
يف هــذا الصــورة قــد وقــع
ً
والـ َّ
ـرط حتقــق يف امللــك الثــاين ،فيقــع اجلــزاء ا ُملع َّلــق

(.)130

التطبيق الثاين:

وهــو َّ
الطــاق.

الرجــل المرأتــه :أنــت طالــق ثالثــ ًا ْ
إن
قــول َّ

أدلة القول األول:
الــزوج طالقهــا عــى الدخــول
 .1إنّــه إذا َع َّلــق َّ

(((12القواعــد النورانيــة الفقهيــة ،شــيخ اإلســام ابــن تيميــة
بتــرف بســيط ،ص.330:

فلــا دخلــت َّحتقــق ا ُملع َّلــق ،فطلقــت ثال ًثــا ممــا يــدل

الــرط وإيقــاع الطــاق
( ((12معنــى التعجيــل :إلغــاء َّ
حــاالً.

(((13انظــر :املبســوط ،ج،6:ص ،93:حاشــية الدســوقي،
ج،6:ص ،371:روضــة الطالبــن ،ج،6:ص.186:
املغنــي ،ج ،7:ص361.

( ((12انظر :املغني ،ج،10 :ص.427 :
( ((12انظر :املحىل ،ج، 9:ص.482 :

(((13اإلمجاع ،ابن املنذر ،ص ،115:املغني،ج،7:ص.361:

( ((13انظر :جمموع فتاوى ابن تيمية ،ج ،33 :ص.239 :
24

سعاد بنت حممد الشايقي :الدالالت اللفظية وأثرها يف استنباط األحكام الشرعية :دراسة تطبيقية من كتاب الطالق.

عــى أن تطليقــات امللــك الســابق ذهبــت مجيعهــا مــع

الــزوج األول؛ َّ
ألن يمــن ال َّتعليــق تنعقــد باعتبــار
الطلقــات التــي يملكهــا الــزوج هــي ثــاث طلقــات،
وقــد أوقعهــا مجيعهــا فلــم يبــقَ منــه يشء .كــا أن

إطــاق امللــك يقتــي ذلــك فــإن أباهنــا دون الثــاث

فوجــدت الصفــة ،ثــم َّتزوجهــا ،انحلــت يمينــه يف
قوهلــم ،وإن مل توجــد الصفــة يف البينونــة ،ثــم نكحهــا،

مل تنحــل (.)133

31-3

الــدار ،وهــذا؛ َّ
َّ
بالــرط ليــس بطــاق،
ألن ا ُملع َّلــق
والــذي أوقعــه طــاق ،فــكان غــر ا ُملع َّلــق بالـ َّ
ـرط،
وا ُملع َّلــق بالـ َّ
ـرط غــر واصــل إىل املحــل ،فــا يعتــر؛
لبقائــه متعل ًقــا(.)135
نوقــش قوهلــم هــذاَّ :
إن ال َّتعليــق باعتبــار امللــك

املوجــود،ومل يبــقَ  ،فيبطــل ال َّتعليــق بخالف املستشــهد

بــه؛ ألن انعقــاده باعتبــار مــا ســيحدث مــن املالــك،
ِ
ونظــره مــا لــو قــال ألمتــهْ :
دخلــت الــدار
إن
ِ
فأنــت حــرة ،ثــم أعتقهــا بطــل ال َّتعليــق حتــى لــو

اليمــن َّ
َّ .2
بالطــاق ال ينعقــد إال يف امللــك،
إن َّ
أو مضا ًفــا إىل املِلــك ومل توجــد اإلضافــة هنــا ،فــكان

ارتــدت وحلقــت بــدار احلــرب ثــم اســرقت ال تعتــق

حمصــورة بالثــاث ،وقــد أوقــع ذلــك كلــه؛ والــكل

يبطــل ال َّتعليــق حتــى لــو ملكهــا بعــد ذلــك ودخلــت

انعقادهــا باعتبــار التطليقــات اململوكــة ،وهــي
مــن كل يشء ال يتصــور تعــدده ،فعرفنــا أنــه مل يبــق
يشء مــن اجلــزاء ا ُملع َّلــق(.)134
ــرد عليهــمَّ :
بالصفــة
إن ال َّتعليــق ِّ
ويمكــن أن ُي َّ

ووقوعهــا ،وجــدا يف النــكاح ،فيقــع ،كــا لــو مل

يتخللــه بينونــة.

ويمكــن أن ُيــابَّ :
إن البينونــة الكــرى أهنــت

املِلــك األول ،فــإذا عــادت لزوجهــا األول ،وكان

ال َّتعليــق الســابق ال اعتبــار لــه.
دليل القول الثاين عىل ذلك:

َّ
إن ال َّتعليــق يف امللــك قــد َص َّح ،والـ َّ
ـرط وجــد يف

ـت
امللــكُّ ،في َنــزل اجلــزاء كــا لــو قــال لعبــده :إن دخلـ َ

ـت حــر ،ثــم باعــه ،ثــم اشــراه ،ثــم دخــل
الــدار ،فأنـ َ
( ((13انظـــر :املبســـــــــــوط ،ج :6:ص ،93:املغنـــي،
ج،7 :ص.361 :
( ((13املصدر نفسه ،ج :6:ص.93:

بدخوهلــا الــدار ،بخــاف مــا إذا باعهــا حيــث ال
الــدار تعتــق(.)136

الراجــح -واهلل تعــاىل أعلــم -هــو مــا ذهــب
إليــه اجلمهــور مــن عــدم وقــوع َّ
الطــاق ا ُملع َّلــق

بعــد رجوعهــا للــزوج األول كــون هــذه املســألة
اجتهاديــة ،مل يــرد فيهــا نــص رصيــح مــن كتــاب أو
مــن ســنة يفيــد وقــوع َّ
الطــاق ا ُملع َّلــق عــى رشط عند
حصــول الـ َّ
ـرط ا ُملع َّلــق عليــه ،وحيــث إهنــا كذلــك،

فـ َّ
ـإن اختيــار أيــر األقــوال فيهــا وأرفقهــا هــو اختيــار
عــى وفــق هــدي رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وســلم)
الــذي كان إذا خــر بــن أمريــن أخــذ أيرسمهــا مــا مل
يوصــل إىل إثم،كذلــك إن اليمــن َّ
بالطــاق ال ينعقــد
إال يف امللــك ،أو مضا ًفــا إىل املِلــك ومل توجــد اإلضافــة

(((13املصدر نفسه :6،ص.93:

( ((13تبيني احلقائق،ج ، 2:ص.235:
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ومــا مل جي ـ ِر جمــراه ،فــاألول ال يقــع وإن وقــع

هنــا ،ألهنــا انعقــدت بعــد التطليقــات الثــاث
اململوكــة لــه كــا ُذكــر ســابق ًا.

مــا علــق عليــه والثــاين يقــع عنــد وقــوع مــا
علــق عليــه ،واألوىل اعتبــاره جيــري جمــرى

َخ ِ
اتـ َم ٌة:
َ
ـن ال َب ْحـ ِ
ـث،
ـم ْست َْخ َل َص ِة ِمـ َ
ـم ال َنتَائِـ ِ
ـج الــ ُ
َو ِف َيهــا أهَ ـ ُّ
ــي َع َ
اآلت:
ــى ال َّن ْحــ ِو ِ
َو ِه َ

اليمــن.

* جيــدر بالــزوج أن يرت ّيــث قبــل إيقــاع َّ
الطــاق،

فــإذا ســاءه مــن زوجتــه جانــب أعجبــه منهــا
ــى َأن
جانــب آخــر ﴿ َفإِن َك ِر ْه ُت ُم ُ
وه َّن َف َع َس ٰ
ـل َّ ُ
الل ِفيـ ِ
َت ْك َر ُهــوا َشـ ْـيئًا َو َي َْعـ َ
را﴾
ـرا َكثِ ـ ً
ـه َخـ ْ ً

* لعلــاء األصــول طريقتــان يف بحــث موضــوع
الدَّ اللــة اللغويــة :طريقــة احلنفيــة ،وطريقــة

(.)138

املتكلمــن ،فاحلنفيــة يعمــدون إىل اســتنباط

األصــول املذهبيــة اخلاصــة وفــق الفــروع،

ال َّت ِ
يات:
وص ُ

بينــا مدرســة املتكلمــن تقــوم عــى حتقيــق

 -اســتكامل البحــث يف دالالت األلفــاظ وأثرهــا

القواعــد األصوليــة دون التأثــر بالفــروع

يف بقيــة األبــواب الفقهيــة؛ كأحــكام النــكاح

الفقهيــة.

واملعامــات املاليــة وغريهــا ،واالهتــام

بــن املــوىل -ســبحانه -الوقــت املناســب
*
َّ

بالدراســات التطبيقيــة عــى األصــول

للطــاق بمقتــى داللــة قولــه تعــاىل:
()137
وبــن الرســول
﴿ َف َط ِّل ُق ُ
وه َّن لِ ِعدَّ ِتِ َّــن﴾ َّ ،

الفقهيــة.

أن يكــون يف طهــر مل َي َم َّســها فيــه حتــى ال

النــاس يف األحــكام الرشعيــة؛ وهــل يتجــه

 النظــر العميــق يف مقصــد َّالشــارع عند تســاهل

(صــى اهلل عليــه وســلم) هــذا الوقــت ،وهــو

حكــم الــرع إىل التشــديد أم التيســر؟.

يلحقــه النــدم ،وتكــون احلاجــة امللحــة هــي

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني

الدافــع للطــاق ونأمــن عــدم وجــود محــل.
* معرفــة أحــكام َّ
والتقيــد هبــا ،ومعرفــة
الطــاق
ُّ
األلفــاظ التــي يقــع بــه َّ
الطــاق؛ حتــى ال يقــع

املصادر واملراجع
ً
أوال /املصادر واملراجع العربية:

َّ
ـزوا وعب ًثــا للعابثني.
الطــاق هـ ً

فــرق بعــض الفقهــاء يف الدَّ اللــة ال َّلفظيــة
*
َّ
لتعليــق َّ
الطــاق بــن مــا جــرى جمــرى اليمــن

اآللــويس ،شــهاب الديــن حممــود بــن عبــداهلل احلســيني.
(د.ت) .تفســر األلــويس «روح املعــاين يف تفســر القرآن
( ((13النساء ،آية.19:

( ((13الطالق ،آية.1:
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سعاد بنت حممد الشايقي :الدالالت اللفظية وأثرها يف استنباط األحكام الشرعية :دراسة تطبيقية من كتاب الطالق.
العظيــم والســبع املثــاين .دار إحيــاء الــراث العــريب.
اآلمــدي ،أبــو احلســن ســيد الديــن عــي بــن أيب عــي بــن
حممــد الثعلبــي( .د.ت) .اإلحــكام يف أصــول األحــكام.
حتقيــق :عبدالــرزاق عفيفــي .بــروت :املكتــب
اإلســامي.
ابــن األثــر ،جمــد الديــن أيب الســعادات املبــارك بــن حممــد.
(د.ت) .النهايــة يف غريــب احلديــث واألثــر .حتقيــق:
طاهــر الــزاوي وآخــرون .املكتبــة العلميــة.
األنصــاري ،فريــد2004( .م) .املصطلــح األصــويل عنــد
الشــاطبي( .ط ،)1.معهــد الدراســات املصطلحيــة
واملعهــد العلمــي للفكــر اإلســامي.
اإلســنوي ،عبدالرحيــم بــن احلســن بــن عــي( .د.ت) .هنايــة
الســول رشح منهــاج الوصــول إىل األصــول .مطبعــة
صبيــح.
البخــاري ،عــاء الديــن عبدالعزيــز بــن أمحــد1991( .م).
كشــف األرسار عــن أصــول فخــر اإلســام البــزدوي.
بــروت :دار الكتــاب العــريب.
البدخــي ،حممــد بــن احلســن( .د.ت) .رشح البدخــي
(منهــاج العقــول) .مطبعــة صبيــح.
ابــن بطــال ،عــي بــن خلــف بــن عبــد امللــك(2003م) .رشح
صحيــح البخــاري .حتقيــق :أيب متيــم يــارس بــن إبراهيــم.
(ط ،)2.الريــاض :مكتبــة الرشــد.
البيجرمــي ،ســليامن بــن حممــد بــن عمــر( .د.ت) .حاشــية
البيجرمــي عــى اخلطيــب املســاة بتحفــة احلبيــب عــى
اإلقنــاع يف حــل ألفــاظ أيب الشــجاع .بــروت :دار
املعرفــة.
البيهقــي ،أمحــد بــن احلســن بــن عــي( .د.ت) .كتــاب الســنن
الكــرى .دار املعرفــة.
الرتمــذي ،حممــد بــن عيســى بــن ســورة( .د.ت) .ســنن
الرتمــذي .بــروت :دار الكتــب العلميــة.
التفتــازاين ،ســعد الديــن مســعود بــن عمــر1996( .م) .رشح
التلويــح عــى التوضيــح .بــروت :دار الكتــب العلميــة.
ابــن تيميــة ،أمحــد عبداحلليــم1422( .ه) .القواعــد النورانيــة
الفقهيــة .دار ابــن اجلــوزي.
ابــن تيميــة ،أمحــد عبــد احلليــم1966( .م) .جممــوع فتــاوى
شــيخ اإلســام ابــن تيميــة .مجــع عبدالرمحــن بــن حممــد
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بــن قاســم النجــدي وابنــه(.ط ،)1.مطبعــة احلكومــة.
اجلرجــاين ،عــي بــن حممــد بــن الســيد الرشيــف2013( .م).
معجــم التعريفــات .حتقيــق :حممــد صديــق املنشــاوي.
مــر -القاهــرة :دار الفضيلــة.
ابــن أيب حاتــم ،عبدالرمحــن بــن حممــد بــن إدريــس بــن املنــذر
التميمــي احلنظــي الــرازي1976( .م) .املراســيل.
حتقيــق :نعمــة اهلل شــكر اهلل قوجــاين( .ط ،)1.بــروت:
مؤسســة الرســالة.
ابــن احلاجــب ،عمــر بــن أيب بكــر( .د.ت) .خمتــر منتهــى
الســؤل واألمــل يف علمــي األصــول واجلــدل .مطبعــة
العــامل يف إســام بــول.
ابــن حجــر العســقالين1905( ،م) .شــهاب الديــن أمحــد بــن
حممــد ،إرشــاد الســاري لــرح صحيــح البخــاري.
(ط ،)1.مــر :املطبعــة األمرييــة الكــرى.
ابــن حجــر اهليتمــي ،أمحــد بــن حممــد بــن عــي( .د.ت) .حتفــة
املحتــاج يف رشح املنهــاج .دار إحيــاء الــراث العــريب.
ابــن حــزم ،أبــو حممــد عــي بــن أمحــد بــن ســعيد( .د.ت).
املحــى باآلثــار .حتقيــق :عبدالغفــار ســليامن البنــداري.
بــروت :دار الكتــب العلميــة.
احلطــاب ،حممــد بــن حممــد بــن عبدالرمحــن1992( .م).
مواهــب اجلليــل يف رشح خمتــر خليــل( .ط ،)3.دار
الفكــر.
اخلــري بــك ،حممــد1969( .م) .أصــول الفقــه .دار الفكــر
العــريب.
أبــو داود ،ســليامن بــن األشــعث السجســتاين األزدي( .د.ت).
ســنن أيب داود .املكتبــة العرصيــة.
الدرديــر ،أمحــد بــن حممــد1978( .م) .الــرح الصغــر.
بــروت :دار املعرفــة.
الدســوقي ،حممــد بــن أمحــد بــن عرفــة( .د.ت) .حاشــية
الدســوقي عــى الــرح الكبــر .دار إحيــاء الكتــب
العربيــة.
الذهبــي ،حممــد بــن أمحــد بــن عثــان2001( .م) .ســر أعــام
النبــاء .مؤسســة الرســالة.
ابــن رشــد القرطبــي ،أبــو الوليــد حممــد بــن أمحــد1988( .م).
بدايــة املجتهــد وهنايــة املقتصــد .حتقيــق :حممــد حجــي.
(ط ،)1.لبنــان -بــروت :دار الغــر األســمى.
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الرمــي ،حممــد بــن أيب العبــاس أمحــد بــن محــزة ابــن شــهاب الشــرازي ،أبــو إســحاق إبراهيــم بــن يوســف عــي( .د.ت).
املهــذب يف فقــه اإلمــام الشــافعي .دار الكتــب العلميــة.
الديــن2003(.م) .هنايــة املحتــاج إىل رشح املنهــاج يف
الفقــه عــى مذهــب اإلمــام الشــافعي( .ط .)3.بــروت :ابــن أيب شــيبة ،عبــداهلل بــن حممــد1994( .م) .املصنــف .دار
الفكــر.
دار الكتــب العلميــة.
الزحيــي ،وهبــة بــن مصطفــى1406( .ه) .أصــول الفقــه الصابــوين ،عبــد الرمحــن1968(.م) .مــدى حريــة الزوجــن
يف َّ
الطــاق يف الرشيعــة اإلســامية دراســة مقارنــة .دار
اإلســامي( .ط ،)1.دار الفكــر.
الفكــر.
الزحيــي .وهبــة1989( .م) .الفقــه اإلســامي وأدلتــه.
الصــاوي ،أمحــد بــن حممــد اخللــويت1978( .م) .بلغــة الســالك
دمشــق :دار الفكــر.
عــى الــرح الصغــر للدرديــر .بــروت :دار املعرفــة.
الزرقــاين .عبــد الباقــي بــن يوســف بــن أمحــد بــن حممــد رشح
الزرقــاين(2002م).رشح الزرقــاين عــى خمتــر خليــل .الطــراين ،أبــو القاســم ســليامن أمحــد( .د.ت) .املعجــم الكبري.
حتقيــق :محــدي الســلفي .مكتبــة ابــن تيمية.
(ط ،)1.بــروت :دار الكتــب العلميــة.
الزركــي ،بــدر الديــن بــن حممــد هبــادر1994( .م) .البحــر ابــن عابديــن ،حممــد أمــن بــن عمــر بــن عبدالعزيــز.
(1992م) .رد املحتــار عــى الــدر املختــار .بــروت :دار
املحيــط( .ط .)1.دار الكتــب.
الكتــب العلميــة.
الزنجــاين ،شــهاب الديــن حممــود بــن أمحــد1984( .م).
ختريــج الفــروع عــى األصــول .حتقيــق :حممــد أديــب عبدالعزيــز ،عثــان عمــر1988( .م) .النقــص مــن ال َّنــص
بالســنة
صالــح( .ط ،)5.بــروت -لبنــان.
حقيقتــه وحكمــه وأثــر ذلــك يف االحتجــاج ُّ
األحاديــة .جملــة اجلامعــة اإلســامية باملدينــة املنــورة،
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جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

) هـ1440/07/04  وقبل للنشر يف، هـ1439/09/05 (قدم للنشر يف
وم ــدى داللت ــه ع ــى، )  ن ــدر تداول ــه ب ــن النق ــاد وه ــو قوهل ــم ع ــن را ٍو ( يثب ــج احلدي ــث،  ه ــذا البح ــث يتعل ــق بلف ــظ ن ــادر م ــن ألف ــاظ اجل ــرح والتعدي ــل:ملخ ــص البح ــث
 والنظ ــر يف،  والنظ ــر يف دالل ــة وصفه ــم هب ــذا املصطل ــح ع ــى اجل ــرح أو التعدي ــل،  وهي ــدف إىل مج ــع ال ــرواة الذي ــن وصف ــوا بذل ــك ودراس ــة أحواهل ــم، اجل ــرح أو التعدي ــل
.  وم ــن ث ــم اخل ــروج بخالص ــة ملعن ــى ه ــذا املصطل ــح،  وأق ــوال النق ــاد اآلخري ــن يف ال ــراوي،  وعبارات ــه، س ــياق ن ــص الناق ــد
، وأن بع ــض العل ــاء محل ــه ع ــى الوض ــع والك ــذب،  ب ــل يعن ــي الوه ــم واخلط ــأ اليس ــر،  أن الوص ــف بقوهل ــم ( يثب ــج احلدي ــث ) ال يعن ــي اجل ــرح املطل ــق: وم ــن أه ــم النتائ ــج
،  والقليلـــة التـــداول بـــن النقـــاد،  وأويص باالهتـــام بدراســـة مصطلحـــات النقـــاد النـــادرة، وهـــو ليـــس كذلـــك إذ ال يتعـــدى الوهـــم اليســـر الـــذي الينفـــك عـــن البـــر
.  واهلل أعل ــم، حي ــث تش ــكل ع ــى كث ــر م ــن الباحث ــن يف فه ــم معناه ــا
.  الناقد.  يثبج.  التعديل.  اجلرح: كلامت مفتاحية

*****

Critic’s Description of the Narrator as ‘’Scribbling a Saying of the
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Abstract: This research is related to a rare term of challenge and modification,which is rarely Discussed by critics, namely ,their description of the Narrator of
(scribbling a saying Of the prophet) and the extent of its impact on challenge and modification.The Research aims to find out narrators who were described so,
study their conditions, Consider the impact of their description by the term on challenge and modification Consider the context of the critic’s text and its statements
,and the description of Other critics to the narrator, then coming up with a summery of the meaning of the
Term.
One of the most important results is that their description of scribbling a saying of The prophet does not mean the absolute challenge ,but it means illusion and
minor Error. Some scholars consider it a fabrication and lying. However ,it is not so. It is not More than a minor illusion that is a feature of human beings. The
researcher Recommends that attention be paid to the study of rare terms of critics, which are Scarcely discussed by critics. Many researchers have encountered a
problem in Understanding the meaning these terms, God knows best.
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مقدمة:

إشــكال البــد مــن حلــه وبيانــه مــن حيــث

َّ
إن احلمــد هلل نحمــده ونســتعينه ونســتغفره  ،ونعوذ

داللتهــا عــى اجلــرح أو التعديــل .

3.مجــع ومتييــز الــرواة الذيــن وصفــوا هبــذا

بــاهلل مــن رشور أنفســنا  ،ومــن ســيئات أعاملنــا  ،مــن

الوصــف ،أو أطلــق عليهــم باملقارنــة مــع

هيــده اهلل فــا مضــل لــه ومــن يضلــل فــا هــادي لــه

غريهــم  ،أو ذكــر الوصــف يف ســياق احلديــث

 ،وأشــهد أن ال إلــه إال اهلل وحــده ال رشيــك لــه  ،وأن
حممــد ًا عبــده ورســوله ..

عنهــم .

أما بعد :

 4.دراســة حــال الــرواة بالرتمجــة هلــم  ،واحلكــم
عليهــم وفــق القواعــد املقــررة يف اجلــرح

فــإن علــم اجلــرح والتعديــل مــن أهــم علــوم

والتعديــل .

الســنة النبويــة  ،وعليــه يتوقــف احلكــم عــى احلديــث
قبــو ً
ال ورد ًا  ،ومــن أدق مســائل هــذا العلــم وأشــدها

5.معرفــة داللــة هــذا الوصــف  ،ومعرفــة النقــاد

والتعديــل  ،ومــن هــذه األلفــاظ والعبــارات مــا هــو

داللتهــا عــى اجلــرح والتعديــل  ،ومقارنتهــا

غموضــ ًا حتريــر ألفــاظ وعبــارات النقــاد يف اجلــرح

الذيــن اســتعملوه  ،بدراســة أقواهلــم  ،ومــدى

بأقــوال غريهــم مــن النقــاد  ،ومــن ثــم

واضــح ظاهــر مشــهور كلفــظ  :ثقــة  ،وصــدوق ،

اخلــروج بمــراد الناقــد مــن هــذا القــول بــا

ضعيــف  ،ونحوهــا ،ومنهــا مــا هــو نــادر غامــض

يرتجــح لــدي بعــد دراســة قولــه والقرائــن

حيتــاج دراســة لبيــان املــراد منــه  ،ومــن تلــك األلفــاظ

املقرتنــة بــه .

والعبــارات عبــارة ( يثبــج احلديــث )  ،وقــد اســتعمل

هــذا الوصــف النــادر عــدد مــن األئمــة النقــاد  ،ودار

الدراسات السابقة :

حولــه خــاف يف فهــم معنــاه  ،لــذا كان البــد مــن

مل أقــف عــى دراســة علميــة أكاديميــة هلــذا

البحــث فيــه  ،واخلــروج بمعنــى دقيــق لــه كــا أراد

الوصــف عــدا بعــض كتــب ألفــاظ اجلــرح والتعديــل

هــؤالء األئمــة قــدر اإلمــكان  ،واهلل أســأل اإلعانــة
والتوفيــق  ،وأن جيعلــه خالصــ ًا لوجهــه الكريــم.

 ،والرتاجــم التــي أشــارت إليــه دون دراســة وافيــة ،

1.البحــث يتعلــق بعلــم مهــم مــن علــوم الســنة

كتــاب األســاء والكنــى  ،وكــذا حممــد عوامــة يف

 2.الداللــة عــى معنــى عبــارة اســتخدمها

بــن رشوس  ،أمــا دراســة علميــة متكاملــة حولــه فلــم

أمهية البحث:

وممــن أشــار إليــه عبــد اهلل اجلديــع يف تعليقــه عــى

مقدمــة الكاشــف حــن تكلــم عــن الــراوي إســاعيل

النبويــة وهــو اجلــرح والتعديــل .

أقــف عــى مثــل ذلــك  ،واهلل أعلــم .

بعــض النقــاد  ،غــر مشــهورة وحــدث حوهلــا
34
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ذلــك  .فــإن كان متفقــ ًا عــى توثيقــه أو

خطة البحث :

تضعيفــه أرشت إىل ذلــك واكتفيــت بــه عــن

قسمت البحث إىل مقدمة وثالثة مباحث :

املقدمــة :ذكــرت فيهــا أمهيــة املوضوع والدراســات

رسد األقــوال إال مــا تلــزم احلاجــة لــه  ،وأمــا
إن كان خمتلفــ ًا فيــه فــإين أرسد األقــوال يف

األول :املعنى اللغوي للفظ ( يثبج ) .

الــذي وصــف بــه الــراوي ودراســته مــع مــا

السابقة .

املبحث األول  :وفيه مطلبان :

حالــه  ،ثــم أقــوم بدراســة النــص النقــدي

الثـــاين :عالقـــة املعنـــى اللغـــوي باســـتعامل

فيــه مــن قرائــن  ،ثــم أرجــح وفــق قواعــد

املبحــث الثــاين :النقــاد الذيــن وقفــت عليهــم

3.أخــرج األحاديــث الــواردة يف البحــث ،

اجلــرح والتعديــل املتبعــة .

املحدثـــن.

وأبــن درجتهــا ،فــإن كانــت يف الصحيحــن

وقــد اســتخدموا لفــظ (يثبــج احلديــث ) ،والــرواة

أو أحدمهــا فــإين أقتــر يف خترجيــه عــى كتــب

املوصوفــون بــه  .وهــؤالء النقــاد هــم :

الســنة املشــهورة .

أوال :معمر بن راشد .
ثاني ًا :عبد الرمحن بن مهدي .

 4.وإن كان يف غريمهــا فــإين أتوســع بتخرجيــه

ثالث ًا  :اإلمام أمحد .

مــن مصــادره قــدر اإلمــكان .

املبحــث الثالــث  :خالصــة القــول يف لفــظ ( يثبــج

5.أترجــم لــرواة اإلســناد ،فــإن كان الــراوي
متفقـ ًا عــى توثيقــه أو تضعيفــه فأكتفــي بذكــر

احلديــث ) ،والراجــح فيــه بعــد دراســة أقــوال النقــاد.

خالصــة حالــه مــن التقريــب للحافــظ ابــن

اخلامتة  :وذكرت فيها أهم النتائج والتوصيات.

حجــر ،أو مــن كتــاب الكاشــف للذهبــي ،
وأمــا إذا كان الــراوي خمتلف ـ ًا فيــه فــإين أذكــر

منهج البحث :

الراجــح مــن حالــه  ،وفــق مــا يتبــن يل مــن

1.مجعــت أقــوال األئمــة النقــاد الذيــن

أقــوال العلــاء فيــه .

اســتخدموا هــذا الوصــف بنقدهــم  ،والــرواة

6.أحكــم عــى إســناد احلديــث  ،وأعضــد قــويل

الذيــن أطلــق عليهــم الوصــف .

بحكــم العلــاء عــى احلديــث وآرائهــم مثبتــة

 2.ترمجــت للــرواة املوصوفــن هبــذا الوصــف

ذلــك مــن كتبهــم  ،واهلل أســأل التوفيــق

بذكــر اســم الــراوي ونســبه وكنيتــه ،وثالثــة

والســداد .

مــن شــيوخه وثالثــة مــن تالميــذه  ،وســنة
وفاتــه ومــن أخــرج لــه مــن األئمــة إن توفــر
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املبحث األول  :وفيه مطلبان :

تــدور حــول االضطــراب  ،والتقديــم والتأخــر،

املطلب األول :املعنى اللغوي للفظ ( يثبج ) .

والتغيــر باختصــار الــكالم وعــدم تفصيلــه  ،واهلل
أعلــم .

قال ابن فارس :

« الثــاء والبــاء واجليــم كلمــة واحــدة تتفــرع منهــا

املطلــب الثــاين :عالقــة املعنــى اللغــوي باســتعامل

كلــم ،وهــي معظــم الــيء ووســطه .قــال ابــن دريد:
ـاء،
ـج وامــرأة َث ْب َجـ ُ
ـج كل يشء وســطه  ،ورجــل َأ ْث َبـ ُ
َث َبـ ُ

املحدثــن.

ــج الــكالم
إذا كان عظيــم اجلــوف ...فأمــا قوهلــم َث َّب َ
يجــا فهــو أن ال يــأيت بــه عــى وجهــه  ،وأصلــه مــن
َت ْثبِ ً

املبحثــن التاليــن ، -واســتخدامهم يــدور حــول

ملخــص وال مفصــل1».

يفصــل
بالــكالم عــى وجهــه فيجمعــه مجعــا وال ِّ

اســتخدم النقــاد هــذا الوصــف -كــا ســيأيت يف

معنــى اضطــراب الــكالم وتفنينــه وأنــه ال يــأيت

البــاب ،ألنــه كأنــه جيمعــه مجعــا فيــأيت بــه جمتمعــا غــر

ــوج،
بــاج و ُث ُب ٌ
وقــال الزبيــدي  « :واجلمــع َأ ْث ٌ
ـراب الــكالم وت ْفنِي ُنــه)  ،ويف نســخة:
ـج( :اضطـ ُ
وال َث َبـ ُ

املعنــى  ،وهــو معنــى مــن معــاين لفظــة ( ثبــج )
يف اللغــة كــا ســبق  ،فإطــاق النقــاد هــذا اللفــظ
إطالقــ ًا لغويــ ًا كــا هــو ظاهــر  ،فعالقــة املعنــى

َت َف ُّننُــه». 2

ــج الكتــاب والــكالم
وقــال ابــن منظــور  « :و َث َّب َ
َتثْبيجــ ًا :مل يبينــه؛ وقيــل :مل يــأت بــه عــى وجهــه.
ـج :تعميــة
ـج :اضطــراب الــكالم و َت َف ُّن ُنــه .وال َّث َبـ ُ
وال َّث َبـ ُ

البيــان  ،واالضطــراب  ،واخللــط  ،وتثبيــج الــكالم

فعــى هــذا فــإن املعنــى اللغــوي يــدور حــول

مــراد املحدثــن وهــو :اضطــراب الــكالم وتفنينــه ،

اللغــوي باســتعامل املحدثــن هــي عالقــة تطابــق
ومتاثــل  ،إذ قــول علــاء اللغــة يــدور حــول  :عــدم

أي مل يــأت بــه عــى وجهــه ،وكل هــذه املعــاين تطابــق

اخلــط وتــرك بيانــه» 3

وأنــه ال يــأيت بالــكالم عــى وجهــه فيجمعــه مجعــا وال

اضطــراب الــكالم  ،وتفننــه ،وال يــأيت بــه عــى وجهــه
وأصلــه  ،حيــث جيمعــه مجعــ ًا غــر ملخــص وال

يفصــل املعنــى  ،واهلل أعلــم .
ِّ

مفصــل  ،ومنــه تعميــة اخلــط وتــرك بيانــه  ،فكلهــا

املبحــث الثــاين :النقــاد الذيــن وقفــت عليهــم

 .1مقاييس اللغة 1399 ،هـ ،ج،1:ص.400 :

وقــد اســتخدموا لفــظ (يثبــج احلديــث ) والــرواة

 .2تاج العروس  ،ج ،5:ص. 442 :

املوصوفــون بــه :
أو ً
ال  :معمر بن راشد :

 .3لســان العــرب ،ج ،2:ص ،219:وانظــر  :املحكــم
واملحيــط األعظــم  ،ج،7:ص ، 373 :واملعجــم الوســيط،
ج،1ص.93:

وقد أطلقه عىل :
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 .1إســاعيل بــن ُ
رش َوس بــن أيب ســعيد

اهلل  ،ومــن أجــل ذلــك ذكــر ســبط العجمــي هــذا

روى عــن  :عكرمــة ويعــى بــن أميــة ووهــب بــن

احلثيــث فقــال « :روى عبــد الــرزاق عــن معمــر قــال:

وعنه  :معمر  ،وبرش بن رافع .

معمــر (:كان يضــع احلديــث ) وقــال عبــد الــرزاق
قلــت ملعمــر َ :مل مل تكتــب عــن ابــن رشوس ؟ قــال :

الصنعــاين ،أيب املقــدام :

الــراوي – إســاعيل بــن رشوس  -يف كتابــه كشــف
( كان يثبــج احلديــث )  ،وقــال ابــن عــدي قــال خ قــال

منبــه .

ذكــره ابــن شــاهني يف ثقاتــه وقــال  « :وقــال عــي

( كان يثبــج احلديــث ) »8 .

بــن املدينــي  »:إســاعيل بــن رشوس ثقــة مــن أهــل

ونقلهــا عــن ابــن عــدي الذهبــي يف ميــزان

اليمــن»4.

االعتــدال فقــال « :روى عبــد الــرزاق ،عــن معمــر،

وذكره ابن حبان يف الثقات 5.

قــال البخــاري  « :قــال عبــد الــرزاق ،عــن معمــر:

قــال( :كان يثبــج احلديــث)  ،وقــال ابــن عــدي :قــال

وقــال ابــن عــدي  « :ســمعت ابــن محــاد يقــول:

عبــد الــرزاق :قلــت ملعمــر :مالــك مل تكتــب عــن ابــن

الصنعــاين يــروي عــن يعــى بــن أميــة ،قــال عبــد

فنقــل الروايتــن ( يضــع احلديــث ) و ( يثبــج

البخــاري :قــال معمــر ( :كان يضــع احلديــث ) ،وقــال

كان يثبــج احلديــث »6.

رشوس؟ قــال :كان يثبــج احلديــث»9

قــال البخــاري :إســاعيل بــن رشوس أبــو املقــدام

احلديــث ) فحمــل معنــى يثبــج عــى الوضــع !!
بــل وتــرف هبــا كــا يف املغنــي فقــال  »:كـ َّ
ـذاب

الــرزاق :قــال معمــر :كان يضــع احلديــث « وقــال :

«حدثنــا إســحاق بــن إبراهيــم بــن يونــس ،حدثنــا أبــو

قالــه معمــر»10.

بكــر األثــرم ،حدثنــا أمحــد بــن حنبــل ،حدثنــا عبــد

ونقلهــا ابــن حجــر فجعــل كل الروايــات بلفــظ

الــرزاق ،قــال :قلــت ملعمــر :مــا لــك مل تكثــر عــن

الوضــع فقــال « :إســاعيل بــن رشوس الصنعــاين أبــو

ابــن رشوس؟ قــال :كان ينتــج احلديــث» 7
وكلمــة ( ينتــج ) قريبــة جــد ًا مــن (يثبــج) فهــي

املقــدام روى عبــد الــرزاق عن معمــر قــال(:كان يضع

احلديــث ) ...وقــال ابــن عــدي :قــال البخــاري :قــال

خطــأ مطبعــي  ،وأمــا لفــظ ( يضــع احلديــث ) فليــس
مطبعيـ ًا بــل تصحفــت اللفظــة عــى ابــن عــدي رمحــه

معمــر ( :كان يضــع احلديــث)  ،وقــال عبــد الــرزاق
قلــت ملعمــر  :مالــك مل تكتــب عــن ابــن رشوس ؟

 .4تاريخ أسامء الثقات ،ص. 27 :

 .8الكشف احلثيث ،ص.70 :

 .5ج،6:ص. 31 :

 .9ميزان االعتدال ،ج،1 :ص.234:

 .6التاريخ الكبري للبخاري ،ج،1:ص.359 :

 .10املغني يف الضعفاء ،ج،1:ص.83 :

 .7الكامل ،ج ، 1 :ص ، 320:املطبوع طبعة دار الفكر .
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كــا ســبق  ،وذكــره ابــن شــاهني يف ثقاتــه  ،ونقــل عــن

قــال  ( :كان يضــع احلديــث ) »11 .

ابــن املدينــي قولــه  « :ثقــة «15

وقــال ابــن عــراق  « :إســاعيل بــن رشوس

فــدل ذلــك كلــه عــى توثيقــه إال أنــه يثبــج

الصنعــاين عــن عكرمــة ،قــال معمــر « :كان يضــع

احلديــث أي ال يــأيت بــه عــى وجهــه  ،كــا وصــف بــه

احلديــث»12 .

وكيــع وأيب عاصــم كــا ســبق  ،وهــو الوهــم اليســر

فتــواردوا عــى تفســر التثبيــج بالوضــع !!!!
اعتــاد ًا عــى روايــة ابــن عــدي  ،وليــس األمــر كذلــك

الــذي ال ينفــك عــن البــر  ،وتصحفــت الكلمــة

هــذه وقــع فيهــا التحريــف  ،فقــد نقلهــا عــن البخاري

الذهبــي  ،وتناقلهــا عنــه عــدد مــن العلــاء ومحلــوا

عــى ابــن عــدي وكتبــت ( يضــع ) ونقلهــا عنــه

فقــد وردت دالئــل عــدة عــى أن روايــة ابــن عــدي

لفــظ ( يثبــج ) عــى الوضــع والكــذب !!! بســبب

يف التاريــخ الكبــر  ،واللفظــة كــا أوردهــا البخــاري

تصحيــف يســر واهلل املســتعان  ،وقــد وجدهتــا

يف تارخيــه ( يثبــج احلديــث )  ،حيــث قــال « قــال عبــد

كذلــك مصحفــة يف عــدد مــن الطبعــات التــي وقفــت

الــرزاق ،عــن معمــر :كان يثبــج احلديــث»13.

ونقلهــا عنــه العقيــي  :فقال  « :قــال البخــاري  ,قال

عليهــا  ،وهــي طبعــة دار الفكــر  ،وطبعــة دار الكتــب

وقــد حترفــت كــا ســبق عــى ابــن عــدي ونقلهــا

 ،ووجــدت النســخة املدخلــة يف الشــاملة قــد عدلــت ،

وكــذا ابــن عــراق فحمــل معناهــا عــى الكــذب !!!

وقــد اطلعــت عــى النســخة املطبوعــة منهــا فوجدهتــا

العلميــة  ،وطبعــة دار الرســالة  ،وطبعــة مكتبة الرشــد

عبــد الــرازق  ,عن معمــر :كان يثبــج احلديث»14

بالرغــم أهنــم اعتمــدوا نســخة دار الكتــب العلميــة ،

عنــه الذهبــي  ، ،وســبط العجمــي  ،وابــن حجــر

مصحفــة 16كــا ســبق  ،واهلل أعلــم .17

وقــد ســبق أن معنــى التثبيــج يف اللغــة ليــس

بمعنــى الكــذب والوضــع بــل معنــاه  :أن ال يــأيت

 .15وقــد تكلــم عــن هــذه املســألة وبــن أن الكلمــة قــد
حرفــت الشــيخ عبــد اهلل بــن يوســف اجلديــع يف تعليقــه عــى
كتــاب األســاء والكنــى ،ج،1 :ص ، )94:وكــذا الشــيخ حممــد
عوامــة يف مقدمــة الكاشــف ،ج،1:ص ،163 :وكــذا يف موقــع
ملتقــى أهــل احلديــث https://al-maktaba.org/ ،
. 2581/book/31615

باحلديــث عــى وجهــه  ،ومعمــر قــد روى عــن ابــن

رشوس لكــن مل يكثــر عنــه للســبب املذكــور وهــو أنــه
يث ِّبــج احلديــث  ،وال يمكــن أن يــروي معمــر عــن را ٍو
وصفــه بالكــذب ! كــا أن ابــن حبــان ذكــره يف الثقات

 .16الكامل البن عدي ،ج ،1:ص ،520:دار الكتب العلمية .

 ( .17اجلـــرح والتعديـــل البـــن أيب حاتـــم،ج،2:ص،177 :
الكن ــى واألس ــاء لإلم ــام مس ــلم ،ج،2:ص ،793 :موس ــوعة
أق ــوال اإلم ــام أمح ــد،ج،1:ص،107 :اجلام ــع لعل ــوم اإلم ــام
أمحـــد،ج،16 :ص ،244 :ســـؤاالت أيب داود ص،245:
الضعفـــاء الكبـــر للعقيـــي،ج،1:ص ،84:الثقـــات ،ج:
،6ص ،31 :الكامــل ج،1:ص، 320 :تاريــخ أســاء الثقــات،

 .11لسان امليزان ،ج،1 :ص.411 :

 .12تنزيه الرشيعة ،ج،1:ص. 39:

 .13التاريخ الكبري للبخاري ،ج،1:ص. 359:
 .14الضعفاء الكبري ،ج،1 :ص.84:
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وقــال ابــن أيب خيثمــة أيضــ ًا  :حدثنــا أمحــد بــن

 .2أطلقــه معمــر عــى أهــل صنعــاء يف معــرض
كالمــه عــن خــاد بــن عبدالرمحــن:

حنبــل قــال :نــا عبــد الــرزاق قــال :خــاد بــن عبــد
الرمحــن مــن األبنــاء (22.)1

وهو خالد بن عبد الرمحن األبناوي الصنعاين.

روى عــن ابــن املســيب  ،وســعيد بــن جبــر

قــال ابــن األثــر « :األبنــاء هــم أوالد فــارس،

وعنــه  :معمــر  ،و ابــن أخيــه القاســم بــن فيــاض،

يــزن ملــا جــاء يســتنجده عــى احلبشــة فنــروه،

ثقــة حافــظ مــن السادســة  ،أخــرج لــه أبــوداود

ألوالدهــم األبنــاء ،وغلــب عليهــم هــذا «. 23

وقــال هشــام بــن يوســف عــن معمــر  « :لقيــت

رشوس وهــو مــن أهــل صنعــاء  ،فهــل كان يقصــد أن

وهــم الذيــن أرســلهم كــرى مــع ســيف بــن ذي

وجماهــد  ،وغريهــم .

وملكــوا اليمــن ،وتزوجــوا يف العــرب ،فقيــل

ومهــام والــد عبــد الــرزاق  ،وغريهــم .

ومعمــر بــن راشــد أطلقــه عــى إســاعيل بــن

والنســائي. 18

كل الــرواة مــن أهــل صنعــاء يثبجــون احلديــث عــدا

مشــيختكم فلــم أر أحــدا كاد أن حيفــظ احلديــث إال

خــاد  ،أو أراد املبالغــة يف توثيــق خــاد ؟؟

خــاد بــن عبــد الرمحــن ». 19

ولعــل الثانيــة أقــرب إذ أن هنــاك عــدد ًا مــن

وقــال البخــاري :قــال أمحــد :عــن عبــد الــرزاق،

عــن معمــر « :مــا رأيــت أحــدً ا بصنعــاء إال هــو يثبــج

الــرواة الثقــات األثبــات مــن صنعــاء  ،اتفــق األئمــة

عــى توثيقهــم  ،وأطلــق توثيقهــم ابــن حجــر يف

إال خــاد بــن عبــد الرمحــن ».20

وقــال ابــن أيب خيثمــة :حدثنــا أمحــد بــن حنبــل،

التقريــب ،كهــام بــن منبــه ،24وقــد روى عنــه معمر،

أحــدً ا بصنعــاء إال وهــو يثبــج احلديــث إال خــاد بــن

أيب شــيبة الصنعــاين ، 26وعبــداهلل بــن طــاووس بــن

وإبراهيــم بــن ميمــون الصنعــاين ، 25والنعــان بــن

عــن عبــد الــرزاق قــال :قــال معمــر « مــا رأيــت

كيســان ، ، 27وغريهــم كثــر .

عبــد الرمحــن ».21

ومل ينقــل قــول ملعمــر بــن راشــد عــن را ٍو بعينــه

ص،27:الكشــــــف احلثيـــث،ص، 70:الكاشـــف،ج،1:
ص ،163 :ميـــزان االعتـــدال ،ج،1:ص ،234 :املغنـــي يف
الضعفـــاء،ج،1:ص ، 83 :لســـان امليـــزان ،ج،1:ص. 411 :

إال إســاعيل بــن رشوس كــا ســبق  ،وهــذا وإن كان

 .18التقريب،ص. 196:

 .23النهاية  ،ج ،1 :ص . 17 :

 .22السابق ص. 323:

 .24التقريب  ،ص. 574:

 .19التهذيب،ج،3 :ص. 173 :

 .25السابق  ،ص.89:

 .20التاريخ الكبري ،ج،3 :ص. 188 :

 .26السابق ،ص564:

 .21تاريخ ابن أيب خيثمة ،ج:1:ص،322:وانظر :املعرفة
والتاريخ ،ج ،2 :ص. 29 :

 .27السابق ،ص.308 :
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ظاهــره أنــه يقــدم ويؤخــر وال يــأيت بــه عــى وجهــه،

مــن أهــل صنعــاء إال أن ذلــك ال يعنــي التعميــم  ،بــل

وهــو رصيــح يف بيــان معنــى كلمــة ( يثبــج) كــا ذكرنا

لعلــه أراد املبالغــة يف توثيقــه  ،واهلل أعلــم. 28

يف املعنــى اللغــوي  ،وهــو اضطــراب الــكالم وتفننــه

ثاني ًا  :عبدالرمحن بن مهدي :

فــا يــأيت بــه عــى وجهــه  ،واهلل أعلــم31 .

أطلقه عند حديثه عن :

ثالث ًا  :اإلمام أمحد :

1.سفيان الثوري:

وهــو ســفيان بــن ســعيد بــن مــروق الثــوري ،

وقــد أطلقــه عــى شــيخني مــن شــيوخه ومهــا:

روى عــن أبيــه وأيب إســحاق الشــيباين وأيب

1.وكيــع بــن اجلــراح بــن مليــح الــرؤايس ،أبــو

وعنــه  :مالــك وعبــد الرمحــن بــن مهــدي وحييــى

روى عــن  :الثــوري  ،وشــعبة  ،وزكريــا بــن أيب

ثقــة حافــظ فقيــه عابــد إمــام حجــة  ،مــن رؤوس

وعنــه :اإلمــام أمحــد  ،و أبنــاؤه  :ســفيان  ،ومليــح،

إحــدى وســتني ولــه أربــع وســتون  ،أخــرج لــه

إمــام ثقــة تــويف ســنة 196هـــ .أخــرج لــه

وكيــع وأبــو عاصــم :

أبــو عبــد اهلل الكــويف.

ســفيان الكــويف.

إســحاق الســبيعي

زائــدة  ،وغريهــم.

بــن ســعيد القطــان  ،و غريهــم.

وعبيــد  ،وغريهــم .

الطبقــة الســابعة  ،وكان ربــا دلــس  ،مــات ســنة

اجلامعــة32 .

اجلامعــة29 .

قــال عبدالرمحــن بــن مهــدي يف ســفيان الثــوري:

قــال أبــو بكــر املــروذي :قلــت ،يعنــي ألمحــد

هــذا مــن أهــل العلــم يقــدم ويؤخــر و يثبــج ولكــن لو

ووكيــع ،وعبــد الرمحــن ،وأبــو نعيــم .قلــت :قدمــت
وكيعــ ًا عــى عبــد الرمحــن؟ قــال :وكيــع شــيخ33.

بــن حنبــل :مــن أصحــاب الثــوري؟ قــال :حييــى،

«لــو رأى إنســان ســفيان الثــوري حيــدث لقــال  :ليــس
جهــدت جهــدك أن تزيلــه عــن املعنــى مل يفعــل»30.

وقــال عبــد اهلل بــن أمحــد بــن حنبــل  ،عــن أبيــه:

أي أنــه يرويــه كــا هــو ولــو رواه باملعنــى  ،و إن كان

مــا رأيــت أوعــى للعلــم مــن وكيــع ،وال أحفــظ

 .28ترمجتــه يف :الثقــات،ج،6 :ص ،267 :هتذيــب الكــال،
ج،8 :ص،356 :التهذيــب،ج،3 :ص ،173 :التقريــب ص:
 ،196الكاشــف ،ج،1 :ص. 376 :

مــن وكيــع ،مــا رأيــت وكيعــا شــك يف حديــث إال

 .29التقريب  ،ص.244 :

 .32التقريب ،ص. 581:

 .31علل احلديث البن أيب حاتم،ج،2:ص.124 :

 .33العلــل ومعرفــة الرجــال ألمحــد روايــة املــروذي ،
ج،1 :ص.45 :

 .30اجلامــع ألخــاق الــراوي وآداب الســامع للخطيــب
البغــدادي  ،ج ،2:ص.33 :
40
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يوم ـ ًا واحــد ًا ،وال رأيــت مــع وكيــع كتاب ـ ًا وال رقعــة

قلــت لــه :عــدوا عليــك بالبــرة أربعــة أحاديــث

وقــال يف موضــع آخــر :ســمعت أيب يقــول :كان
وكيــع مطبــوع احلفــظ ،كان وكيــع حافظــ ًا حافظــ ًا،

مــن ألــف ومخســائة وأربعــة :ليــس بكثــر يف ألــف

غلطــت فيهــا؟ فقــال :حدثتهــم بعبــادان بنحــو

قــط34.

ومخســائة41.

قلــت  :وهــذا ثنــاء اإلمــام أمحــد عليــه جليــ ًا
واضحــ ًا  ،وهــو أعلــم النــاس بــه فهــو شــيخه ،

وكان وكيــع أحفــظ مــن عبــد الرمحــن بــن مهــدي
كثــر ًا كثــر ًا35.

وحــن يقــول عنــه وهــو العــامل بحالــه املتفحــص هلــا

وقــال يف موضــع آخــر :ســمعت أيب يقــول  :ابــن
مهــدي أكثــر تصحيفـ ًا مــن وكيــع ،ووكيــع أكثــر ً
خطأ

« :مــا رأيــت أوعــى للعلــم مــن وكيــع ،وال أحفــظ

مــن وكيــع»  ،ويقــول  « :كان وكيــع مطبــوع احلفــظ،
كان وكيــع حافظــ ًا حافظــ ًا « فإنــه يقصــد معناهــا ،

مــن ابــن مهــدي ،ووكيــع قليــل التصحيــف36.

وقــال إســحاق بــن راهويــه  :كان حفظــه طبعــ ًا

وهــذا القــول منــه هــو مــن أعــى مراتــب التوثيــق ،

وحفظنــا بتكلــف 37.

ثــم يقارنــه بمــن ؟ بعبدالرمحــن بــن مهــدي ويقــول
بــأن وكيــع أحفــظ منــه كثــر ًا كثــر ًا  ،ليــدل داللــة

وقــال حييــى بــن حييــى :مل َأر مــن الرجــال أحفــظ

منــه 38.

وقــال عــي بــن املدينــي كان وكيــع يلحــن ولــو

واضحــة عــى منزلــة ومكانــة وكيــع عنــد اإلمــام أمحد

وقــال حممــد بــن نــر املــروزي  « :كان حيــدث

يثبــج احلديــث؛ حيــث روى وكيــع حديــث التطبيــق

رمحــه اهلل  ،ومــع ذلــك فقــد وصفــه اإلمــام أمحــد بأنــه

حــدث بألفاظــه لــكان عجبــا 39.

عــن ابــن مســعود فــزاد بعــد قولــه (ورفــع يديــه)
لفظــ َة (إال مــرة) يف روايــة ،ولفظــة (ثــم ال يعــود)

بآخــره مــن حفظــه فيغــر ألفــاظ احلديــث كأنــه كان

حيــدث باملعنــى ومل يكــن مــن أهــل اللســان40.

يف روايــة أخــرى؛ ومعنــى ذلــك االقتصــار يف رفــع

وقــال ابــن عــار :مــا كان بالكوفــة يف زمــان
وكيــع أفقــه منــه  ،وال أعلــم باحلديــث  ،كان جهبــذ ًا

اليديــن يف الصــاة عــى الرفــع األول املقــارن لتكبــرة
اإلحــرام42.

 .34العلل ومعرفة الرجال  ،ج،1 :ص.152:
 .35السابق  ،ج ،3 :ص.206 :

 .41هتذيب التهذيب  ،ج ،11:ص.128 :

 .36السابق  ،ج ،1 :ص.394 :

أخــرج ابــن أيب شــيبة يف مصنفــه ،ج:
.42
،1ص،213:ح ، )2441:قــال  :حدثنــا وكيــع ،عــن ســفيان،
عــن عاصــم بــن كليــب ،عــن عبــد الرمحــن بــن األســود ،عــن
علقمــة ،عــن عبــد اهلل ،قــال :أال أريكــم صــاة رســول اهلل
صــى اهلل عليــه وســلم؟ «فلــم يرفــع يديــه إال مــرة».
ومــن طريقــه أبــو داود يف كتــاب الصــاة  ،بــاب مــن مل يذكــر

 .37هتذيب التهذيب  ،ج ،11 :ص. 130 :
 .38السابق .

 .39السابق .
 .40السابق .
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يف هاتــن الزيادتــن؛ فقــال عبــد اهلل :قــال أيب:

فنقــل عبــد اهلل بــن أمحــد عــن أبيــه توهيمــه لوكيــع

(حديــث عاصــم بــن كليــب رواه بــن إدريــس

الرفع عند الركوع  ،ج،1:ص، 199 :ح.748:
وأخرجــه الرتمــذي يف كتــاب الصــاة  ،بــاب رفــع اليديــن
يف الركــوع  ،ج،2 :ص ،40:ح ،257:وقــال « :حديــث ابــن
مســعود حســن».
والنســائي يف الكــرى  ،كتــاب الصــاة  ،بــاب الرخصــة يف
تــرك رفــع اليديــن للركــوع ،ج،1 :ص ،332 :ح.649 :
وأمحــد  ،ج ،6ص ،203:ح، 3681:و أبــو يعــى يف مســنده،
ج،8 :ص،453:ح ، 5040:والطحــاوي يف «رشح معــاين
اآلثــار» ،ج،1:ص، 224:ح،1349:كلهــم مــن طريــق وكيــع
بــه بألفــاظ متقاربــة  ،وعنــد الطحــاوي بلفــظ ( ثــم ال يعــود ) .
وإسناد ابن أيب شيبة كالتايل :
وكيع بن اجلراح الرؤايس :إمام ثقة كام سبق .
وســفيان  :هــو ابــن ســعيد الثــوري  ،ثقــة حافــظ  ،ســتأيت
ترمجتــه يف ص.16:
وعاصــم هــو عاصــم بــن كليــب بــن شــهاب بــن املجنــون
اجلرمــي الكــويف  :ثقــة  ( ،التهذيــب،ج،5 :ص ، ) 55:وهــو
مــن اخلامســة مــات ســنة بضــع وثالثــن  ،أخــرج لــه البخــاري
تعليقــ ًا ومســلم واألربعــة ( ،التقريــب ص. )286 :
وعبــد الرمحــن بــن األســود بــن يزيــد بــن قيــس النخعــي ،ثقة،
مــن الثالثــة مــات دون املائــة ســنة تســع وتســعني  ،أخــرج لــه
اجلامعــة ) التقريــب( ص ، ) 336 :و( علقمــة ابــن قيــس ابــن
عبــد اهلل النخعــي الكــويف  ،ثقــة ثبــت فقيــه عابــد مــن الثانيــة
مــات بعــد الســتني وقيــل بعــد الســبعني  ،أخــرج لــه اجلامعــة.
املرجــع الســابق  ،ص.397 :
وهــذا اإلســناد رجالــه ثقــات إال أن متنــه فيــه علــة  ،حيــث
أخرجــه أبــو داود  ،ج،1:ص ،200:ح ،751:مــن طريــق
معاويــة بــن هشــام  ،وخالــد بــن عمــرو ،وأيب حذيفــة ،ثالثتهم
عــن ســفيان ،هبــذا اإلســناد.
وأخرجــه النســائي يف كتــاب الصــاة  ،بــاب يف تــرك رفــع
اليديــن يف الركــوع ،ج،2 :ص، 182 :ح )1026:مــن طريــق
عبــد اهلل بــن املبــارك ،عــن ســفيان ،بــه .وفيــه زيــادة« :ثــم مل
يعــد».
وأخرجــه ابــن أيب شــيبة،ج،1 :ص ، 236:عــن وكيــع ،عــن
مســعر ،عــن أيب معــر ،عــن إبراهيــم ،عــن ابــن مســعود مــن
فعلــه.
قــال أبــو داود عقــب احلديــث « :هــذا حديــث خمتــر مــن
حديــث طويــل ،وليــس هــو بصحيــح عــى هــذا اللفــظ «.
وذكــر ابــن أيب حاتــم أنــه ســأل أبــاه عــن هــذا احلديــث ،فقــال:

فلــم يقــل (ثــم ال يعــود)؛ ثــم قــال عبــد اهلل:

(حدثنــي أيب قــال حدثنــا حييــى بــن آدم 43قــال:
أمــاه ع ـ َّ
ي عبــد اهلل بــن إدريــس 44مــن كتابــه عــن

« هــذا خطــأ ،يقــال :وهــم فيــه الثــوري ،وروى هــذا احلديــث
عــن عاصــم مجاعــة ،فقالــوا كلهــم :إن النبــي صــى اهلل عليــه
وســلم افتتــح فرفــع يديــه ،ثــم ركــع فطبــق وجعلهــا بــن
ركبتيــه ،ومل يقــل أحــد مــا رواه الثــوري» .
وقــال ابــن القيــم « :قــال أبــو حاتــم البســتي يف كتــاب الصــاة
لــه :هــذا احلديــث لــه علــة توهنــه ،ألن وكيعــا اختــره مــن
حديــث طويــل ،ولفظــة« :ثــم مل يعــد» إنــا كان وكيــع يقوهلــا
يف آخــر اخلــر مــن قبلــه  ،وقبلهــا« :يعنــي» ،فربــا أســقطت
«يعنــي» ،وحكــى البخــاري تضعيفــه عــن حييــى بــن آدم وأمحــد
بــن حنبــل وتابعهــا عليــه ،وضعفــه الدارمــي  ،والدارقطنــي
 ،والبيهقــي» هتذيــب ســنن أيب داود ملحــق بحاشــية عــون
املعبــود ،ج،2 :ص. 318 :
ويف العلــل للدارقطنــي بلفــظ( :فرفــع يديــه يف أول تكبــرة،
ثــم مل يعــد ) ،قــال الدارقطنــي « :وإســناده صحيــح ،وفيــه
لفظــة ليســت بمحفوظــة ذكرهــا أبــو حذيفــة يف حديثــه عــن
الثــوري ،وهــي قولــه (:ثــم مل يعــد ) .وكذلــك قــال احلــاين عن
وكيــع .وأمــا أمحــد بــن حنبــل ،وأبــو بكــر بــن أيب شــيبة ،وابــن
نمــر ،فــرووه عــن وكيــع ،ومل يقولــوا فيــه (:ثــم مل يعــد ) ...
وليــس قــول مــن قــال( :ثــم مل يعــد) حمفوظــا «  .العلــل ج،5:
ص. 172:
فاحلديــث صحيــح عــدا قولــه (فلــم يرفــع يديــه إال مــرة)
وقولــه( ثــم مل يعــد ) فــا تصــح  ،كــا قــال اإلمــام أمحــد ،
والدارقطنــي  ،وابــن حبــان  ،وغريهــم  ،ويــدل لذلــك روايــة
ابــن إدريــس كــا ســيأيت .
 .43حييــى بــن آدم بــن ســليامن الكــويف  ،أبــو زكريــا مــوىل
بنــي أميــة  ،ثقــة حافــظ فاضــل مــن كبــار التاســعة  ،مــات ســنة
ثــاث ومائتــن  ،أخــرج لــه اجلامعــة  (.التقريــب ص.)587 :

 .44عبــد اهلل بــن إدريــس بــن يزيــد ابن عبــد الرمحــن األودي،
أبــو حممــد الكــويف  ،ثقــة فقيــه عابــد  ،مــن الثامنــة مــات ســنة
اثنتــن وتســعني  ،ولــه بضــع وســبعون ســنة  ،أخــرج لــه
42
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كان حيمــل نفســه يف حفــظ احلديــث »49.
واملقصــود أن وكيع ـ ًا كان يتكلــف احلفــظ ويكثــر،

عــن عبــد الرمحــن بــن األســود 46قــال :حدثنــا

فيحــدث مــن حفظــه وال يرجــع لكتابــه فيقــع يف
الوهــم أحيان ـ ًا ،وهــو نــوع مــن اخلطــأ قـ َّ
ـل أن يســلم

علقمــة 47عــن عبــد اهلل قــال :علمنــا رســول اهلل
صــى اهلل عليــه وســلم الصــاة ،فكــر ورفــع يديــه،

منــه أحــد مــن احلفــاظ املتقنــن  ،كــا قــال العلــاء50

ثــم ركــع وطبــق يديــه ،وجعلهــا بــن ركبتيــه48.
فبلــغ ســعد ًا فقــال :صــدق أخــي؛ قــد كنــا نفعــل
ذلــك؛ ثــم ُأ ِمرنــا هبــذا؛ وأخــذ بركبتيــه.

وكيــع يلحــن ولــو حــدث بألفاظــه لــكان عجبــا»،

قــال أيب »:هــذا لفــظ غــر لفــظ وكيــع؛ وكيــع

مــن حفظــه فيغــر ألفــاظ احلديــث كأنــه كان حيــدث

 ،وهــذا ماقصــده ابــن املدينــي حــن قــال  »:كان

وكــذا حممــد املــروزي حــن قــال  :كان حيــدث بآخــره

حدثني عاصم بن كليب هكذا.

باملعنــى ومل يكــن مــن أهــل اللســان»  ،ذلــك ألنــه

يثبــج احلديث[يعنــي :ال يــأيت بــه عــى وجهــه] ألنــه

كان حيــدث مــن حفظــه فيحــدث باملعنــى  ،وقــد يقــع

اجلامعة  (. .التقريب ص.)295 :

باخلطــأ  .واهلل أعلــم51.

 .45وعاصــم هــو عاصــم بــن كليــب بــن شــهاب بــن املجنون
اجلرمــي الكــويف  :ثقة  .تقــدم يف ص.8:

 .46عبــد الرمحــن بــن األســود بــن يزيــد بــن قيــس النخعــي،
ثقــة  ،تقــدم يف ص.8:

 .2أبــو عاصــم النبيــل  :الضحــاك بــن خملــد
الشــيباين  ،البــري :

 .47علقمــة ابــن قيــس ابــن عبــد اهلل النخعــي الكــويف  ،ثقــة
ثبــت فقيــه  .تقــدم يف ص.9:

روى عــن :أبيــه  ،وجريــر بــن حــازم  ،وثــواب

 .48رواه اإلمــام أمحــد ،ج ،7 :ص،83 :ح ،3974 :وأبــو
داود ،كتــاب الصــاة  ،بــاب مــن ذكــر أنــه يرفــع يديــه إذا
قــام مــن الثنتــن  ،ج،1:ص،199 :ح ،)747:والنســائي،
كتــاب الصــاة ،بــاب تشــبيك األصابــع يف املســجد ،ج:
،2ص،49 :ح ، 719 :والبخــاري يف رفــع اليديــن يف
الصــاة،ج،1:ص،28:ح ،32:وابــن خزيمــة  ،كتــاب
الصــاة ،بــاب ذكــر نســخ التطبيــق يف الركــوع،ج ،1 :ص:
 ،326ح ،)595:والدارقطنــي  ،كتــاب الصــاة  ،بــاب
ذكــر نســخ التطبيــق واألمــر باألخــذ بالركــب ،ج،2 :ص:
،137ح ،1281:واحلاكــم ،ج،1:ص ، 346:ح ، 815 :مــن
طريــق عبــد اهلل ابــن إدريــس ،عــن عاصــم ،بــه.
ورجــال إســناده ثقــات كــا ســبق  ،وقــال الدارقطنــي « :هــذا
إســناد ثابــت صحيــح «  ،وصححــه احلاكــم ،وقــال األلبــاين
يف صحيــح أيب داود :إســناده صحيــح عــى رشط مســلم،ج:
،3ص،337 :ح. ) 732 :

ابــن عتبــة  ،وغريهــم .

وعنــه :اإلمــام أمحــد  ،والبخــاري  ،وابنــه عمــرو،

وغريهــم .

 .49العلــل ومعرفــة الرجــال ألمحــد روايــة ابنــه عبــد اهلل،
ج،1:ص ، 371:و اجلامــع لعلــوم اإلمــام أمحــد ،ج،19:ص:
. )411
 .50ضوابــط اجلــرح والتعديــل لعبدالعزيــز العبداللطيف،ص:
. 117

 .51انظـــر :الثقـــات ،ج،7 :ص ،562:هتذيـــب الكـــال،ج:
،30ص،462 :التهذيب،ج،11 :ص،109 :التقريـــب،
ص.581 :
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مــن أظهــر كتابــه روح بــن عبــادة ،وأبــو أســامة .قــال

وقــال ابــن قانــع  ،وابــن معــن  ،والعجــي وحممــد

احلافــظ أبــو بكــر( اخلطيــب ) » :يعنــي :أهنــا رويــا مــا

بــن ســعد  :ثقــة  .زاد ابــن قانــع  :مأمــون  ،وزاد
العجــي  :كثــر احلديــث  .وزاد ابــن ســعد  :فقيه ـ ًا .

خولفــا فيــه ،فأظهــرا كتبهــا حجــة هلــا عــى خمالفيهــا

وقــال أبــو حاتــم  :صــدوق وهــو أحــب إ َّيل مــن

إذ روايتهــا عــن حفظهــا موافقــة ملــا يف كتبهــا» .56

واملقصــود أن أبــا عاصــم النبيــل عــى ثقتــه إال أنــه

روح بــن عبــادة 52 .

يثبــج احلديــث ؛ إذ يعتمــد عــى حفظــه  :أي ال يــأيت

وقــال حممــد بــن عيســى الزجــاج  :قــال يل أبــو

بــه عــى وجهــه  ،فهــو يعتمــد عــى حفظــه فيقــع يف

عاصــم  :كل يشء حدثتــك حدثــوين بــه ومــا دلســت

الوهــم  ،حيــث أن اإلمــام أمحــد قارنــه بــروح ابــن

قــط.

عبــاده الــذي يعتمــد عــى كتابــه  ،وكالمهــا مــن

وقال ابن خراش  :مل ير يف يده كتاب قط .

الثقــات ،وهــذا مايفــر قــول ابــن خــراش  « :مل يــر

وقــال اآلجــري عــن أيب داود  :كان حيفــظ قــدر

يف يــده كتــاب قــط «  .واهلل أعلــم57 .

ألــف حديــث مــن جيــد حديثــه 53.

وهــو ثقــة روى لــه اجلامعــة  ،وقــول أيب حاتــم

حممــول عــى تشــدده يف هــذا البــاب  ،واهلل أعلــم.

املبحــث الثالــث  :خالصــة القــول يف لفــظ ( يثبــج

وقــال ابــن حجــر يف التقريــب « :روح بــن عبــادة

احلديــث )  ،والراجــح فيــه بعــد دراســة أقــوال النقــاد.

ابــن العــاء بــن حســان القيــي أبــو حممــد البــري،

مــن خــال دراســة أقــوال النقــاد  :معمــر بــن

ثقــة فاضــل لــه تصانيــف  ،مــن التاســعة مــات ســنة

راشــد  ،وعبــد الرمحــن بــن مهــدي  ،اإلمــام أمحــد،

مخــس أو ســبع ومائتــن « 54

وقــد وصفــه اإلمــام أمحــد بأنــه يثبــج احلديــث،

يف عــدد مــن الــرواة تبــن يل أن معمــر بــن راشــد

أحــب إليــك أو أبــو عاصــم ؟ قــال « :كان روح خيــرج

بعــض العلــاء القــول بتكذيبــه  ،وذلــك ألهنــم

أطلقــه عــى شــيخه إســاعيل بــن رشوس  ،وتناقــل

قــال أبــو داود  « :وســمعت أمحــد قيــل لــه روح

نقلــوا عــن ابــن عــدي قولــه عــن البخــاري  -كــا
مصحفــ ًا بكلمــة ( يضــع احلديــث بــدل
ســبق –
ّ

الكتــاب وأبــو عاصــم يثبــج احلديــث »55.

وقــال أبــو داود  :ســمعت احللــواين يقــول «:أول

 .56سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد  ،ص .347

 .52اجلرح والتعديل ،ج ،4 :ص. 463 :

 .57اجلرح والتعديل،ج ،4:ص ،463:الثقات،ج،6:ص،483:
السري،ج،9 :ص،480:ميزان االعتدال  ،ج،2:ص،325:هتذيب
الكامل ،ج،13 :ص،281:التهذيب،ج،2:ص 570-التقريب ،
ص. )280

 .53التهذيب  ،ج،2:ص.570:
 .54ص. 211:

 .55سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد ،ص.347 :
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خامتة:

(يثبــج احلديــث )  ،وتبــن يل بعــد الدراســة خطــأ

احلمــدهلل محــد ًا كثــر ًا طيبــ ًا عــى مــا يــره مــن

ذلــك إذ أن الروايــة ذكرهــا البخــاري يف التاريــخ

إمتــام هــذا البحــث  ،وقــد خرجــت منــه بفوائــد مجــة

الكبــر بلفــظ ( يثبــج احلديــث )  ،فصــار قــول

منهــا :

العلــاء عــن إســاعيل أنــه وضــاع وكــذاب ! خطــأ

 1.أن وصــف ( يثبــج احلديــث )مــن األلفــاظ

ظاهــر  ،إذ كان معمــر يقصــد اضطــراب الــكالم ،

النــادرة والغــر مشــهورة .

وأنــه ال يــأيت بــه عــى وجهــه  ،ال الكــذب والوضــع

 2.أن املــراد منــه يطابــق املعنــى اللغــوي وهــو

كــا ذكــر .

وأطلقــه عــى أهــل صنعــاء حــن تكلــم عــن

اضطــراب الــكالم وتفننــه  ،وأنــه ال يــأيت بــه

توثيــق خــاد  ،وإن كان قولــه ( يثبجــون ) ليــس
جرحــ ًا مطلقــ ًا كــا ذكــرت .

3.أن هــذا اللفــظ اليــراد منــه التعديــل وال
التجريــح املطلــق  ،وإنــا حيمــل عــى اخلطــأ

رأى إنســان ســفيان الثــوري حيــدث لقــال  :ليــس

 4.أن التصحيــف احلــادث يف النقــول يؤثــر
تأثــر ًا بالغـ ًا يف فهــم املعــاين  ،حيــث تصحفت

عــى وجهــه .

خــاد بــن عبدالرمحــن  ،وأراد رمحــه اهلل املبالغــة يف

اليســر  ،والوهــم البســيط .

وأطلقــه عبــد الرمحــن بــن مهــدي عــى ســفيان
الثــوري  ،وكان إطالقــه مبين ـ ًا ملــراده إذ قــال »:لــو

العبــارة عــى ابــن عــدي يف إســاعيل بــن

هــذا مــن أهــل العلــم يقــدم ويؤخــر و يثبــج ،

رشوس مــن ( يثبــج احلديــث ) إىل ( يضــع

ولكــن لــو جهــدت جهــدك أن تزيلــه عــن املعنــى مل

احلديــث ) ! فوصــف الــراوي بالكــذب

يفعــل»  ،فبــن أن مــراده بيثبــج أي يقــدم ويؤخــر ،

والوضــع وتناقلهــا العلــاء هبــذا املعنــى .

وهــو املعنــى اللغــوي كــا قررنــاه .

وأطلقــه اإلمــام أمحــد عــى شــيخني مــن

املعــول عليــه يف التمييــز الدقيــق للفــظ
5.إن
َّ

إىل أن مــراده رمحــه اهلل مــن هــذا الوصــف هــو أن

والتعديــل هــي القرائــن  ،كســياق الــكالم ،

املــدروس ومــدى داللتــه عــى اجلــرح

شــيوخه ومهــا وكيــع  ،وأيب عاصــم  ،وخلصــت

ومعرفــة أقــوال النقــاد اآلخريــن .

الــراوي ال يــأيت باحلديــث عــى وجهــه  ،وذلــك يف

 6.الــرواة الذيــن وقفــت عليهــم ممــن وصــف

كال الشــيخني ،فاملعنــى كلــه يــدور حــول اضطــراب

هبــذا الوصــف  ،أو أطلــق النقــاد الوصــف

الــكالم  ،وتقديــم وتأخــر  ،وأنــه ال يــأيت بالــكالم

يف ســياق حديثهــم عنهــم  :هــم اثنــان

عــى وجهــه ،وهــو ال يتعــدى الوهــم اليســر الــذي

مــن الكوفــة  ،واثنــان مــن صنعــاء اليمــن ،

ال ينفــك عــن البــر  ،واهلل أعلــم.
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وواحــد بــري .

البســتي  ،حممــد بــن حبــان 1393 (.هـــ) .الثقــات  ،حتقيــق :
حممــد عبــد املعيــد خــان ( .ط، )1.حيــدر آبــاد  :دائــرة
املعــارف العثامنيــة.
البســتي  ،حممــد بــن حبــان 1395 ( .هـــ) .املجروحــن مــن
املحدثــن واملرتوكــن ،حتقيــق :حممــود إبراهيــم زايــد.
(ط ،)1.حلــب :دار الوعــي.
البغــدادي ،عبــد الباقــي بــن قانــع 1418 (.هـــ)  .معجــم
الصحابــة  ،حتقيــق  :صــاح بــن ســامل املــرايت ) .
(ط ، )1.املدينــة املنــورة  :مكتبــة الغربــاء األثريــة.
البيهقــي  ،أمحــد بــن احلســن 1410 (.هـــ) .الســنن الصغــر،
حتقيــق :عبــد املعطــي أمــن قلعجــي( .ط ،)1.كراتــي:
جامعــة الدراســات اإلســامية .
البيهقــي  ،أمحــد بــن احلســن  1421 (.هـــ)  .الســنن الكــرى،
حتقيــق  :حممــد عبــد القــادر عطــا ( .ط ، )3.بــروت :دار
الكتــب العلمية.
الرتمــذي  ،حممــد بــن عيســى1431(.هـ ).الســنن  ،حتقيــق:
حممــد بربــر (.ط ، )1.د .م .املكتبــة العرصيــة .
اجلرجــاين  ،أبــو أمحــد بــن عــدي 1409( .هـــ) ،الكامــل يف
ضعفــاء الرجــال  ،حتقيــق :د .ســهيل زكار (.ط، )3.
بــروت :دار الفكــر .
اجلرجــاين  ،أبــو أمحــد بــن عــدي 1418 (.هـــ)  ،الكامــل
يف ضعفــاء الرجــال  ،حتقيــق :عــادل أمحــد عبــد
املوجود،عــي حممــد معــوض  ( .ط ، )1.بــروت:
الكتــب العلميــة .
اجلــزري  ،املبــارك بــن حممــد  .د.ت  ،النهايــة يف غريــب
احلديــث واألثــر ،حتقيــق  :طاهــر أمحــد الــزاوي ،
وجممــود حممــد الطناحــي ( .د .ط)  ،القاهــرة  :دار إحيــاء
الكتــب العربيــة.
اجلوزجــاين  ،ســعيد بــن منصــور1403 (.هـــ ) .الســنن،
حتقيــق :حبيــب الرمحــن األعظمــي ( .ط ،)1.اهلنــد :
الــدار الســلفية.
احلاكــم  ،أمحــد بــن عبــداهلل1408 ( .هـــ)  .املســتدرك عــى
الصحيحــن ،حتقيــق  :مصطفــى عبدالقــادر  (.د .ط) ،
بــروت :دار الكتــب العلميــة.
احللبــي  ،إبراهيــم بــن حممــد 1407 (.هـــ) .الكشــف احلثيــث
عمــن رمــي بوضــع احلديــث  ،حتقيــق  :صبحــي

 7.أن عــى الباحثــن التوجــه هلــذا النــوع مــن
الفــن  ،وهــو البحــث يف ألفــاظ اجلــرح
والتعديــل النــادرة  ،والتــي وقــع هبــا
اختــاف ،وحتريــر الــكالم فيهــا  ،وبيــان مــراد

النقــاد منهــا وفــق منهجيــة علميــة .

وختامـ ًا أمحــد اهلل عــى تيســره ومنــه وكرمــه  ،ومــا

كان مــن صــواب يف هــذا البحــث فمــن اهلل وحــده
 ،ومــاكان فيــه مــن خطــأ فمــن نفــي والشــيطان،

وأســتغفر اهلل عــى ذلــك  ،وصــى اهلل عــى نبينــا حممــد
وعــى آلــه وصحبــه وســلم .

املصادر واملراجــع:
ً
أوال :املراجع العربية:
األزهــري  ،حممــد بــن أمحــد 2001 (.م)  .هتذيــب اللغــة ،
حتقيــق  :حممــد عــوض مرعــب ( .ط ، )1.بــروت  :دار
إحيــاء الــراث العــريب.
األلبــاين  ،حممــد نــارص 1423 ( .هـــ)  .صحيــح ســنن أيب
داود ،د .م ( .ط ، )1.الكويــت  :مؤسســة غــراس للنــر
والتوزيــع.
البخــاري ،حممــد بــن إســاعيل1422 (.هـ).اجلامــع املســند
الصحيــح املختــر مــن أمــور رســول اهلل صــى اهلل
عليــه وســلم  ،وســننه وأيامــه  ،حتقيــق :حممــد زهــر بــن
نــارص النــارص ( .ط (.)1.د .م) دار طــوق النجــاة .
البخــاري  ،حممــد بــن إســاعيل (،د .ت) .التاريــخ الكبــر،
حتقيــق  :حممــد عبــد املعيــد خــان( .د .ط) ،حيــدر
آباد:دائــرة املعــارف العثامنيــة .
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الســامرائي  ( .ط . )1.بــروت :عــامل الكتــب  ،مكتبــة
النهضــة العربيــة .
احلميــدي  ،عبــد اهلل بــن الزبــر  1991 (.م) .املســند  ،حتقيــق:
ين ( .ط ، )1.دمشــق  :دار
حســن ســليم أســد الــدَّ َارا ّ
الســقا.
اخلطيــب البغــدادي  ،أمحــد بــن عــي  (.د .ط ) .اجلامــع
ألخــاق الــراوي وآداب الســامع  ،حتقيــق  :د .حممــود
الطحــان  ،الريــاض  :مكتبــة املعــارف .
ابــن أيب خيثمــة  ،أبــو بكــر أمحــد1427 (.هـــ ) .التاريــخ الكبري
املعــروف بتاريــخ ابــن أيب خيثمــة ،حتقيــق  :صــاح بــن
فتحــي هــال ( .ط . )1.القاهــرة  :الفــاروق احلديثــة .
الدارقطنــي  ،عــي بــن عمــر 1424 (.هـــ )  .الســنن  ،حتقيــق :
شــعيب األرنــؤوط ،وحســن عبــد املنعــم شــلبي،و عبــد
اللطيــف حــرز اهلل ،وأمحــد برهــوم( .ط .)1.بــروت:
مؤسســة الرســالة. ،
الدارقطنــي  ،عــي بــن عمــر 1405 (.هـــ)  .العلــل الــواردة يف
األحاديــث النبويــة ،حتقيــق :حمفــوظ الرمحــن زيــن اهلل
الســلفي(.ط . )1.الريــاض :دار طيبــة .
الدارمــي  ،عبــد اهلل بــن عبــد الرمحــن  1412 (.هـــ ) .الســنن ،
حتقيــق :حســن ســليم أســد الــداراين ( .ط . )1 .اململكــة
العربيــة الســعودية  :دار املغنــي للنــر والتوزيــع.
الذهبــي  ،حممــد بــن أمحــد1403 (.هـــ ) .ســر أعــام النبالء،
حتقيــق جمموعــة مــن األســاتذة ( .ط . )1.بــروت:
مؤسســة الرســالة
الذهبــي  ،حممــد بــن أمحــد  (.د.ت ) .الكاشــف ،حتقيــق :
حســان عبــد املنــان  ( .ط (. )1.د .م)  .بيــت األفــكار
الدوليــة.
الذهبــي  ،حممــد بــن أمحــد 1382(.هـــ) .ميــزان االعتــدال يف
نقــد الرجــال ،حتقيــق  :عــي حممــد البجــاوي  ( .ط.)1.
بــروت :دار املعرفــة .
الذهبــي  ،حممــد بــن أمحــد  ( .د .ت) .املغنــي يف الضعفــاء ،
حتقيــق  :نــور الديــن عــر( .د .ط )( .د .م).
الــرازي  ،عبــد الرمحــن بــن حممــد  1427( .هـــ )  .علــل
احلديــث  .حتقيــق :فريــق مــن الباحثــن بــإرشاف
وعنايــة د .ســعد بــن عبــد اهلل احلميــد و د .خالــد بــن
عبــد الرمحــن اجلريــي  ( .ط . )1.الريــاض :مطابــع
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احلميــي .
الــرازي  ،عبدالرمحــن بــن حممد(1371هـــ) .اجلــرح والتعديل،
حتقيــق  :عبدالرمحــن املعلمــي  (.ط . )1.بــروت :دار
إحيــاء الــراث العــريب.
ابــن راهويــه  ،إســحاق بــن إبراهيــم 1412(.هـــ ) .املســند،
حتقيــق  :د .عبــد الغفــور بــن عبــد احلــق البلــويش .
(ط . )1.املدينــة املنــورة  :مكتبــة اإليــان .
الربــاط ،خالــد الربــاط  ،وســيد عــزت  1430 (.هـــ )  .اجلامع
لعلــوم اإلمــام أمحــد  ( ،ط . )1.مــر  :دار الفــاح
للبحــث العلمــي.
حممــد بــن عبــد الــرزّ اق  .د .ت .تــاج
َّ
حممــد بــن ّ
الزبيــدي ّ ،
العــروس مــن جواهــر القامــوس  ،حتقيــق  :جمموعــة
مــن املحققــن  .د .ط  .دار اهلدايــة .
الزيــات  ،أمحــد و إبراهيــم مصطفــى  ،وحامــد عبــد القــادر
 ،حممــد النجــار(.د .ت) .املعجــم الوســيط ( .د.ط).
القاهــرة  :دار الدعــوة .
السجســتاين  ،ســليامن بــن األشــعث1391 (.هـــ ) .الســنن،
حتقيــق  :عــزت عبيــد الدعــاس وعــادل الســيد .
(ط( .)1.د.م) .دار احلديــث.
ابــن شــاهني  ،عمــر بــن أمحــد 1404 .هـــ  .تاريــخ أســاء
الثقــات  ( .حتقيــق  :صبحــي الســامرائي )  ( .ط. )1
الكويــت  .الــدار الســلفية .
الشــيباين  ،أمحــد بــن حممــد 1421( .هـــ )  .املســند  ،حتقيــق:
شــعيب األرنــؤوط ،و عادل مرشــد ،وآخــرون ،إرشاف:
د عبــداهلل بــن عبداملحســن الرتكــي  ( .ط . )1.بــروت:
مؤسســة الرســالة .
الشــيباين  ،أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل  1422( .هـــ )  .العلــل
ومعرفــة الرجــال  ،حتقيــق  :ويص اهلل بــن حممــد عبــاس .
(ط.)1.الريــاض  :دار اخلــاين.
الشــيباين  ،أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل 1414 (.هـ)  .ســؤاالت
أيب داود لإلمــام أمحــد بــن حنبــل يف جــرح الــرواة
وتعديلهــم  ،حتقيــق  :د .زيــاد حممــد منصــور (.ط. )1.
املدينــة املنــورة  :مكتبــة العلــوم واحلكــم .
ابــن ايب شــيبة  ،عبــد اهلل بــن حممــد  1409 ( .هـــ ).املصنــف يف
األحاديــث واآلثــار ،حتقيــق  :كــال يوســف احلــوت .
(ط .)1 .الريــاض  :مكتبــة الرشــد .
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الشــيباين  ،أمحــد بــن حممــد 1406(.هـــ) ْ َ
.ال َسـ ِ
ـامي والكنــى،
حتقيــق  :عبــد اهلل بــن يوســف اجلديــع ( .ط.)1 .
الكويــت :مكتبــة دار األقــى.
الصنعــاين  ،عبدالــرزاق بــن مهــام 1403 ( .هـــ ).املصنــف ،
حتقيــق :الشــيخ حبيــب الرمحــن األعظمــي  ( .ط.)1 .
بــروت :املكتــب اإلســامي.
الطــراين  ،ســليامن بــن أمحــد  .د .ن  .املعجــم األوســط  ،حتقيق
 :طــارق بــن عــوض اهلل بــن حممــد  ,وعبــد املحســن بــن
إبراهيــم احلســيني )  (.د .ط)  .القاهــرة  :دار احلرمــن .
الطحــاوي  ،أمحــد بــن حممــد 1414 (.هـــ ) .رشح معــاين
اآلثــار  ،حتقيــق  :حممــد زهــري النجــار  ،حممــد ســيد
جــاد احلــق  ( .ط( .)1 .د .م) .عــامل الكتــب .
الطيالــي  ،ســليامن بــن داود1419 (.هـــ )  .املســند  ،حتقيــق:
د .حممــد بــن عبــد املحســن الرتكــي( .ط .)1 .مــر :
دار هجــر .
العبداللطيــف  ،عبدالعزيــز بــن حممــد  .د .ن .ضوابــط اجلــرح
والتعديــل  ،د .ت (.ط . )1 .الريــاض  :مكتبــة العبيــكان.
العبدالكريــم  ،أمحــد معبــد  .كتــاب ألفــاظ وعبــارات اجلــرح
والتعديــل بــن األفــراد والتكريــر والرتكيــب ( .د.ت) .
(ط .) 1 .مــر  :أضــواء الســلف .
العســقالين ،أمحــد بــن عــي ( .د.ن)  .تقريــب التهذيــب ،
حتقيــق  :حســان عبــد املنــان( .د .ط)(.د  .م) .بيــت
األفــكار الدوليــة.
العســقالين ،أمحــد بــن عــي  1326 (.ه) .هتذيب التهذيــب  (.د
 .ت)  ( .ط . )1 .حيــدر آبــاد :دائــرة املعــارف العثامنيــة.
العســقالين ،أمحــد بــن عــي  .د .ن  .فتــح البــاري رشح صحيــح
البخــاري ( ،د .ت)( .د .ط)  .مــر  :املطبعــة الســلفية .
العســقالين ،أمحــد بــن عــي 1390( .هـــ ) .لســان امليــزان
،حتقيــق  :دائــرة املعــرف النظاميــة  ( .ط . )1 .بــروت :
مؤسســة األعلمــي للمطبوعــات .
العقيــي  ،حممــد بــن عمــرو( 1404هـــ ) .الضعفــاء الكبــر،
حتقيــق  :عبــد املعطــي أمــن قلعجــي ( .ط . )1 .بريوت:
دار املكتبــة العلميــة .
الفســوي  ،يعقــوب بــن ســفيان 1404 (.هـــ ) .املعرفــة
والتاريــخ  ،حتقيــق  :أكــرم ضيــاء العمــري  ( .ط. )1 .
بــروت :مؤسســة الرســالة .

القزوينــي  ،أمحــد بــن فــارس 1399( .هـــ)  .معجــم مقاييــس
اللغــة  ،حتقيــق  :عبــد الســام حممــد هــارون ( .د .ط) .
(د .م)  .دار الفكــر .
ابــن القيــم  ،حممــد بــن أيب بكــر  1415 (.هـــ)  .هتذيــب ســنن
أيب داود وإيضــاح عللــه ومشــكالته .د .ت (.ط. )1 .
بــروت :دار الكتــب العلميــة .
الكنــاين  ،عــي بــن حممــد 1399( .هـــ)  .تنزيــه الرشيعــة
املرفوعــة عــن األخبــار الشــنيعة املوضوعــة  ،حتقيــق :
عبــد الوهــاب عبــد اللطيــف  ،عبــد اهلل حممــد الصديــق
الغــاري (.ط . )1 .بــروت :دار الكتــب العلميــة .
ابــن ماجــه القزوينــي  ،حممــد بــن يزيــد  .الســنن  ،حتقيــق:
حممــد فــؤاد عبــد الباقــي ( .د.ط) (،د .م) ( ،د .ت)  .دار
إحيــاء الكتــب العربيــة .
املــأريب ،مصطفــى بــن إســاعيل  .د.ن  .شــفاء العليــل بألفــاظ
وقواعــد اجلــرح والتعديــل .د .م ( .ط( . )1 .د .م) .
القاهــرة :مكتبــة ابــن تيميــة .
املــريس  ،عــي بــن إســاعيل( 1421هـــ ) .املحكــم واملحيــط
األعظــم  ،حتقيــق  :عبــد احلميــد هنــداوي  (.ط.)1 .
بــروت  :دار الكتــب العلميــة .
املــزي  ،يوســف بــن عبــد الرمحــن1400 (.هـــ ).هتذيــب
الكــال يف أســاء الرجــال  ،حتقيــق :د .بشــار عــواد
معــروف  ( .ط . )1 .بــروت :مؤسســة الرســالة .
ابــن منظــور  ،حممــد بــن مكــرم ( .د .ن) .لســان العــرب.
(د.ت) (.د .ط)  .بــروت :دار صــادر.
املوصــي  ،أمحــد بــن عــي 1404 (.هـــ)  .مســند أيب يعــى ،
حتقيــق  :حســن ســليم أســد ( .ط . )1 .دمشــق  :دار
املأمــون للــراث .
النحــاس  ،إبراهيــم  1430 (.هـــ ) .اجلامــع لعلــوم اإلمــام
أمحــد  ،علــل احلديــث .د.ت  ( .ط. )1.مــر  :دار
الفــاح للبحــث العلمــي .
النســائي  ،أمحــد بــن شــعيب  1421(.هـــ ) .الســنن الكــرى،
حتقيــق  :حســن عبــد املنعــم شــلبي  ( .ط . ) 1.بــروت:
مؤسســة الرســالة .
النســائي  ،أمحــد بــن شــعيب  1406(.هـــ ) .املجتبــى  ،حتقيــق:
عبــد الفتــاح أبــو غــدة  ( .ط . )1 .حلــب  :مكتــب
املطبوعــات اإلســامية .
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 وصف الناقد للراوي بأنه (يثبج احلديث) وداللته على اجلرح أو التعديل:هدى بنت عبداهلل بن سليمان احلبيب
 اجلامــع.)هـــ1430 (. مســلم بــن احلجــاج، النيســابوري
. )2 .( ط. حتقيــق حممــد فــؤاد عبدالباقــي، الصحيــح
.  دار إحيــاء الــراث العــريب:بــروت
 رشح ألفــاظ.)هـــ1413(.  ســعدي اهلاشــمي، اهلاشــمي
 املدينــة. )1 . (ط. ) ت. (د. التعديــل والتوثيــق النــادرة
.  مكتبــة العلــوم واحلكــم: املنــورة

(Alsonan alsoghra), achived by: Abd Elmoattey Amin
Qalagy, (t1). Keratchy, Islamic studies university
Ahmad Ibn Alhosien albayhaqy, 1424H. The Great methods
(Alsonan Alkobra), achived by: Mohamad Abd alQadir Atta, (t3). Bairot, House of Scientific Books.
Mohamad Ibn Essa Altermezy, 1431H. The methods, achived
by: Mohamad Barbar, (t1), m / d. the modern library.
Abo Ahmad Ibn Oday Algergany, 1418H. The completed
in the vulnerable of men (Alkamel in doafaa Alregal),
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 أبو تـمــــــام ناقــــــدًا: أحالم عامر الزبن،حممد حسني السماعنة

أبو تمام ناق ًدا

محمد حسين السماعنة
الجامعة األردنية
)*(أحالم عامر الزبن
جامعة الحدود الشمالية
) هـ1441/ 1/4  وقبل للنشر يف، هـ1440/7/12 (قدم للنشر يف
 وه ــي قضاي ــا كان ــت حدي ــث النق ــد يف ع ــره، تكش ــف ه ــذه الدراس ــة ع ــن القضاي ــا النقدي ــة الت ــي تناوهل ــا أب ــو مت ــام حبي ــب ب ــن أوس الطائ ــي يف ش ــعره:ملخ ــص البح ــث
 ويتج ـ ّـى ذل ــك، وغريه ــا م ــن القضاي ــا، واللف ــظ واملعن ــى، وقضي ــة الطب ــع والصنع ــة، وقضي ــة الص ــدق والك ــذب، وحواف ــز اإلب ــداع، س ــرورة الش ــعر وطبيعت ــه:م ــن مث ــل
 وعل ــو كعب ــه يف النق ــد، مم ــا ي ــدل ع ــى س ــعة اطالع ــه وقدرت ــه النقدي ــة، ويف أبيات ــه النقدي ــة املتفرق ــة يف ديوان ــه،ُك ّل ــه يف لوحات ــه النقدي ــة الت ــي ج ــاءت يف كث ــر م ــن مدائح ــه
.والش ــعر
. الصنعة، النقد، التهذيب، السريورة، عمود الشعر:كلامت مفتاحية
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مقدمة:

عبداجلبــار املطلبــي .والشــعراء العباســيون نقـــا ًدا،

للـــدكتور ُمنعــم ســلامن املوســوي .والرشيــف الريض

والصالة
الصاحلــاتّ ،
ـم ّ
احلمــد هلل الــذي بنعمتــه تتـ ّ

ناقــدً ا ،للدكتــور أمحد مطلـــوب .وأبـــو العــاء املعري

والســام عــى خــر اخللــق وأرشف املرســلني ،وسـ ّـيد
ّ
حممــد -صـ ّ
ـى اهلل عليــه
ّ
األولــن واآلخريــن ،سـ ّـيدنا ّ
وس ـ ّلم ،-ا ّلــذي برســالته ُختمـ ِ
ـت ّ
الشائــع ،فكانــت

ولقــد جــاء هــذا البحــث املوســوم بـــ« :أبــو

فيذهــب هــذا البحــث إىل دراســة األحــكام

أيب متــام الناقــد ،والقضايــا النقديــة التــي أشــار

ناقــدً ا ،للدكتــور وليــد حممــود خالــص.

متــام ناقــدا» مــن أجــل إلقــاء الضــوء عــى شــخصية

رســالته كفيلــة بتلبيــة احلاجــات البرش ّيــة .أمــا بعــد:

إليهــا ،وكان الفيــايل قــد ّنبــه أن أبــا متــام ناقــد مبــدع
يف دراســته املوســومة بـ»:الشــاعر أبــو متــام مثق ًفــا
ومبدعــا» لنيــل درجــة املاجســتري ،ومل ُيعـ ِ
ـط املوضــوع
ً

واإلشــارات النقديــة يف شــعر أيب متــام ،وأبــو متــام
واحــد مــن أهــم شــعراء العــر العبــايس ،العــر

الــذي كثــرت فيــه الشــعراء ،وتعــدّ دت مشــارهبم

ح ّقــه مــن البحــث والــدرس ،واكتفــى بحديــث

شــخصية أيب متــام وشــعره
وأســاليبهم .وقــد نالــت
ّ
ً
حظــا ال بــأس بــه مــن الدّ راســة قديـ ًا وحدي ًثــا ،فهــو

مقتضــب عــن ذلــك.

ٍ
شــعري لــه خصائصــه ومميزاتــه
مذهــب
وصاحــب
ّ

عمقــت
حصيلــة نقديــة شــعرية كبــرة مهمــةّ ،

ظاهــرة شــعر ّية يف ّ
يب قديــ ًا وحدي ًثــا،
الــراث العــر ّ

وبعــد قــراءة ديــوان أيب متــام وجــد الباحثــان

وأدواتــه اإلجرائيــة ،كــا ّ
أن اخلصومــة حــول أيب
متــام وشــعره ومذهبــه الفنــي نالــت ً
حظــا عظيـ ًا مــن

طمأنينتهــا يف أهنــا يكتبان عن موضوع جـــدير ببـــذل
اجلهــد والبحــث والتقــي ،وذلــك لألســباب اآلتيــة:

اجلــدل والنقــد ،وو ّلــدت قيمــة جديــدة للنظــر إىل

أن أبــا متــام مــن الشــعراء الذيــن هلــم مكانــة عاليــة بني

شــعراء العــر العبــايس ،ولــه بــاع يف وضــع أصــول
نظريــة للشــعر ،وهــو ُيعــدّ مــن ا ُملجدّ ديــن يف الشــعر،

آرائــه النقديــة يف شــعره.

الباحثــن إشــارات نقد ّيــة
وقــد لفتــت نظــر
ْ

الذيــن أثــاروا بســبب هنجهــم يف قصائدهــم قضايــا

شــعر ّية ونثر ّيــة كثــرة يف ديــوان أيب متــام تســتحق أن
ُتــدرس و ُتبحــث ،وال ســيام ّ
أن عــدد ًا مــن الدّ راســات

نقد ّيــة لعــل مــن أمههــا عمــود الشــعر ،فقــد كان أبــو

األدب العــريب املختلفــة قــد مجعــوا بــن األدب

يف احلركــة النقديــة يف عــره ،فكثــر شــارحو ديوانــه،

متــام صاحــب نظــر نقــدي دقيــق ،وكان لشــعره أمهيــة

قــد ّبينــت كيــف أن مــن الشــعراء والكتــاب يف عصور

وناقــدو شــعره .ونحســب أنــه ســيكون هلــذا البحــث

والنقــد األديب ،وكانــت كتاباهتــم النقديــة فيهــا إبــداع

كــا هــي كتاباهتــم األدبيــة ،منهــا :الشــعراء ُنقــا ًدا،

أمهيــة لدراســة النقــد يف العــر العبــايس ،والوقــوف
عــى صــوره التطبيقيــة ،وألنــه ُيعطــي صــورة للناقــد

دراسـات فـــي األدب اإلســـامي واألموي ،للدكتور
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شــاعرا ،ويشــر إىل مــدى التزامــه
حــن يكــون
ً

فأرشنــا إىل اللوحــات النقديــة التــي تنتهــي هبــا أكثــر

وســوف ننطلــق يف دراســتنا أليب متــام ناقــدً ا مــن

آراء نقديــة وموازنــة نقديــة يف لوحــة اخرتناهــا نموذجــا،

بمواقفــه ال ّنقد ّيــة يف شــعره.
أربعــة حمــاور ،هــي:

1.مقايسات نقدية يف شعر أيب متام.

2.قضايا نقدية.

3.لوحات نقدية يف قصائد أيب متام.

 4.مصطلحات نقدية يف شعر أيب متام.

قصائــد أيب متــام ،ووضحنــا مــا يف تلــك اللوحــات مــن
وقضيــة اللوحــات هــي قضيــة أســلوبية حتتــاج إىل بحث
مســتقل ألمهيتهــا وطرافتهــا .ويف اخلامتــة قدمنــا النتائــج

والتوصيــات.
متهيد:

ُتظهــر الروايــات التــي حتدثــت عــن أيب متــام أنــه كان

وقــد اعتمدنــا املنهــج االســتقرائي الوصفــي

ـدي و ُيؤخــذ بــه،
ناقــدً ا شــعر ًيا ُمقــدّ ًراُ ،يعتــدّ برأيــه ال ّنقـ ّ
باعــا يف النقــد األديب معرو ًفــا ،ويـ ّ
ـدل عــى ذلــك
وأن لــه ً

ويتكــون البحــث مــن مقدمــة ومتهيــد وأربعــة حمــاور

ـعري ُوجــد يف الشــعر اجلاهــي ،يقــول
وهــو أسـ ٌ
ـلوب شـ ّ

التحليــي بوصفــه املنهــج األقــرب لتحقيــق أهــداف
الدراســة.

وخامتــة .تناولنــا يف التمهيــد اإلشــارت النقديــة النثريــة

أليب متــام وبخاصــة وصيتــه ،واختياراتــه يف احلامســة

التــي تشــر إىل عمــل نقــدي جــاد لــه أصولــه ومعايــره،

وتطرقنــا إىل مقوالتــه النقديــة املشــهورة يف حماوراتــه مــع
خصومــه.

أمــا يف املحــاور ،فقــد تناولنــا يف املحــور األول

جمموعــة مــن املقايســات النقديــة التــي انتــرت يف

شــعر أيب متــام ،وتناولنــا يف املحــور الثــاين جمموعــة مــن
القضايــا التــي كان هلــا حضــور الفــت يف ديــوان أيب
متــام ،وهــي :أمهيــة الشــعر وفائدتــه ،واللفــظ واملعنــى،
والصــدق والكــذب ،والرسقــة ،والســرورة.

ويف املحــور الثالــث اســتقرأنا قصائــد أيب متــام

الســتخراج مــا فيهــا مــن مصطلحــات نقديــة وثبتناهــا
مــع األبيــات التــي محلتهــا ،وأمــا يف املحــور الرابــع

مــا تناقلتــه الروايــات عــن وضعــه ملصطلح االســتطراد،

وأول مــن
الســموألّ ،
ابــن املعتــزّ « :
وأول مــن ابتكــره ّ
ســ ّاه اســتطرا ًدا أبــو ّمتــام»( .)1وأخــذ الن ّقــاد هــذه
ـرق
ال ّتســمية عــن أيب متــام حتــى أن صاحــب العمــدة فـ ّ

بينــه وبــن مــن أخلطــه بـــ (حســن اخلــروج) (.)2

قال البحرتي :أنشدين أبو متام بيته:
ِ
ـن َص ْخ ِر
أي َقنــ ُ
ـت إنْ لـــم ت َث َّبـــت أنّ
ـر ُه *** ِمـ ْ
حـافــ َ
()3
ِ
ثــم قــال يل :مــا هــذا
ــر أو مــن
تدْ ُم َ
وجــه ُعثــان ّ ،
الشّ ــعر؟ فقلــت :ال أدري؟ قــال :هــذا ا ُملســتطرد
واالســتطراد .يــرى أنّــه ُيريــد وصــف ال َفــرس وهــو

وأكملــت األبيــات مــن
ُيريــد هجــاء عثــان»(.)4
ُ
((( البديع يف البديع ،ص.37 -36 :

((( انظر :العمدة يف نقد الشعر ومتحيصه ،ج ،2 :ص.39 :
((( رشح ديوان أيب متام ،ج ،2:ص.373:
((( البديع يف البديع ،ص.37 :
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قصائــد أو ّ
مقطعــات شــعرية جتمــع إىل ُحســن املعنــى،

العمــدة( ،)5وفيــه رشح لالســتطراد ،قــال« :وهــو أن
ُيــرى الشــاعر أنّــه يف وصــف ٍ
يشء وهــو إنّــا ُيريــد

جزالــة اللفــظ ،ومجــال التشــبيه ،وانتقــى أبــو متــام

اســتطرا ًدا»(.)6

يف كتــاب رتّبــه حســب األغــراض .وبحــث أبــو متــام

ـعر عــى أســاس األمهيــة األدبيــة ،ووضعــه
فيهــا الشّ ـ َ

ره ،فــإن قطــع أو رجــع إىل مــا كان فيــه فذلــك
غــ َ

يف اختياراتــه التــي تعــر عــن ذوق غنــي ،عــن املعنــى

ولعــل ديــوان احلامســة أليب متــام كان منــذ تأليفــه

ال عــن العــر؛ فهــو مل يفصــل بــن عصــور الشّ ــعراء.

منهجيــة ملــن يســعى ملعرفــة الشــعر وإجادتــه،
مدونــة
ّ
ّ
ـدي ،فقــد راج
ً
وموضوعــا دائ ـ ًا للــرح وال ّنظــر النقـ ّ

وطــرق أبــو متــام بــاب الغمــوض يف الشّ ــعر

ـتهارا ًّ
دال عــى رفعة الشــعر
هــذا الديــوان واشـ ُتهر اشـ ً

منصــة األديب،
يب ،وبــاب االرتفــاع بالقــارئ إىل ّ
العــر ّ
()8
وقــد ر ّد بعبارتــه املشــهورةَ ِ :
«ل ال تفهــم مــا ُيقــال؟»

تضمنــه .ويــرى الباحثــان أ ّنــه كان الختيــارات
الــذي ّ

عــى ابــن العميثــل بــا يوحي بأنــه يطلــب مــن القارئ

احلامســة أثــر يف توضيــح أركان «عمــود الشــعر» أول

االرتقــاء إىل مســتوى القصيــدة ،وتعــددت الروايــات

عربيــة ،وحتديــد عنــارص هــذه ال ّنظر ّيــة
نظريــة شــعرية ّ

التــي نقلــت هــذه العبــارة؛ فــروي ابــن رشــيق أن
ً
رجــا قــال للطائــي يف جملــس حفــل ،وأراد تبكيتــه

الشــعر ّية ،ولعــل الفضــل األول يف بيــان أركان عمــود
الشــعر وحتديــد عنــارصه ،يعــود للمرزوقــي الــذي

ملّــا أنشــد :يــا أبــا متــام ،مل ال تقــول مــن الشــعر مــا

أشــار إىل ذلــك يف مقدّ مــة رشحــه محاســة أيب متــام.

قــال التربيــزيّ :
«إن أبــا متــام يف محاســته أشــعر

ُيفهــم؟ فقــال لــه :وأنــت مل ال تفهــم مــن الشــعر مــا

ُيقــال؟( .)9و ُيــروى أن هــذه احلكايــة كانــت مــع أيب

منــه يف شــعره»( .)7وتــدل كثــرة رشوح احلامســة عــى
اختيــارا شــعر ًّيا ُم ًّ
ــرا يف التاريــخ
ّأنــا ُتعــدّ
ً
هــا ُمؤ ّث ً

العميثــل وصاحبــن لــه خاطبــاه فأجاهبــا( .)10ومع أن

ـت كثــر ًا مــن شــعر الشــعراء
األديب العــريب ،إذ حفظـ ْ
ا ُملق ّلــن واملجهولــن يف التاريــخ األديب .وهــي مــن

التــي كانــت ســب ًبا يف تعــارف البحــري بــأيب متــام ،إال

زود هبــا أبــو متــام األدب العــريب،
املكتبــة العربيــةّ ،

شــاعرا مثــل ال ُبحــري.
طائيــة
ً
ومت ّنــى أن تلــد كل ّ

األقــوال اختلفــت يف تفاصيــل الروايــة ،ويف القصيــدة

أهنــا تتفــق عــى ّ
أن أبــا متــام احتفــى بطائيــة البحــري،

األعــال النقديــة التــي هلــا مكانتهــا وأمهيتهــا يف
ومرتبــة عــى
والنقــد األديب بــادة أدبيــة أصيلــة ُمنتقــاة ُ

((( العمــدة ،ج  ،1ص ( ،40يــا أبــا متــام مل ال تقــول مــا يفهــم)
ور َّد أبــو متــام بقولــه «وأنــت يــا أبــا ســعيد مل ال تُفهــم مــن
الشــعر مــا ُيقــال) ،والعبــارة الســابقة وردت يف مقدمــة
الكاتــب لكتــاب (رشح الصــويل لديــوان أيب متــام) ،ج،1:
ص.43 :

أســاس نقــدي ،اقتطــف فيهــا قاصــدا مقاطــع مــن

((( العمدة ،ج ،2 :ص.39 :

((( املصدر نفسه ،ج ،2:ص.40 :

((( انظر :املصدر نفسه ،ج ،2:ص.40 :

((( انظــر :مقدمــة رشح ديــوان احلامســة للتربيــزي ،رشح
ديــوان احلامســة ،ص.10 :

( ((1انظر :املصدر السابق ،ج ،2:ص.40 :
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يمنيــا»(.)11
حيــث قــال« :أبــى اهلل إال أن يكــون الشــعر ًّ

الســابقون ّ
واللحقــون
واحلديثــة ،وقــد أفــاد منهــا ّ

بمقــدار ســرورته بــن املتلقــن ،أمــا جــودة الشــعر

ـري(،)16
زهــر اآلداب وثمــر األلبــاب ،أليب عــي احلـ ّ

لقــد رأى أنصــار القديــم أن جــودة الشــعر مقرتنــة

عنــد أصحــاب أيب متــام ويف مذهبــه فهــي بحســب
ا ّل ّنــص ،ألنّــه يطلــب مــن املتلقــي أن يرتقــي إليــه

روجــوا إىل غمــوض املعــاين ود ّقتهــا
ويفهمــه ،وقــد ّ
ممّــا حيتــاج إىل اســتنباط ورشح واســتخراج(،)12
وعابــوا عــى َمــن أعــرض عــن شــعره بعــدم الفهــم

وقصــور العلــم ،وقــد «فهمتــه العلــاء وأهــل ال ّنفــاذ

يف علــم الشــعر»( ،)13ويستشــهدون عــى دعواهــم
بابــن األعــرايب ،الــذي «كان يــر ّد عــى (أيب متــام) مــن

معانيــه مــا ال يفهمــه ،وال يعلمــه ،فــكان إذا ُســئل
عــن يشء منهــا ،يأنــف أن يقــول :ال أدري ،فيعــدل إىل
الطعــن عليــه»(.)14
وقــد ُأثــرت هاتــان الفكرتــان يف النقــد احلديــث،

حيســن بــه
فهــل يســر الشــاعر وراء اجلمهــور ،أو ُ
أن يصعــد باجلمهــور إىل آفاقــه العليــا مــن الفلســفة
والثّقافــة والعمــق والدّ قــة(.)15

للبحــري ا ّلتــي وردت
ووصيــة أيب متــام ال ّنقد ّيــة
ّ
ّ

يف كثــر مــن كتــب األدب القديــم وبروايــات خمتلفــة،

أمهيــة ُتذكــر يف الدراســات ال ّنقد ّيــة القديمــة
هلــا ّ

الوصيــة يف
يف جمــال ال ّنقــد وال ّتأليــف ،فقــد وردت
ّ
والعمــدة البــن رشــيق القــرواين( ،)17ورشح مقامــات
احلريــري للرشيــي( ،)18وحتريــر التحبــر البــن أيب
األصبــع املــري( ،)19وخزانــة األدب وغايــة األرب

البــن حجــة احلمــوي( ،)20و ُتشــر هــذه الوصيــة إىل أن

اجليــد،
ـص الشّ ـ ّ
تنبــه إىل إعــداد ال ّنـ ّ
ـعري ّ
أبــا متــام قــد ّ
ووصــف ّ
الطريــق التــي ُتوصــل إليــه ،واملبــادئ التــي
اإلبداعــي
ــص
جيــب أن ُيلتــزم هبــا للوصــول إىل ال ّن ّ
ّ
اخلالــد العــايل« .قــال أبــو عبــادة الوليــد بــن ُعبيــد

وكنــت
الشــعر،
أروم
البحــري:
ُ
ُ
«كنــت يف حداثتــي ُ
َ
ـع فيــه إىل ّ
الطبــع ،ومل أكـــن أقـ ُ
ـف عــى تســهيلِ
أرجـ ُ
ـدت أبـــا متــام،
مأخــذه ،ووجــوه اقتضائــه ،ح ّتــى قصـ ُ
فانقطعــت فيــه إليــهّ ،
لــت يف تعريفــه عليــه،
واتك ُ
ُ
ـات
ـر األوقـ َ
فــكان أول مــا قــال يل :يــا أبــا عبــادة ،ختـ ّ
ُ
صفــر مــن الغمــوم ،واعلــم
قليــل اهلمــوم،
وأنــت
َ
ٌ

ِ
ُ
ّ
األوقــات ْ
أن يقصــدَ
اإلنســان لتأليــف
أن العــاد َة يف
ٍ
الســحر ،وذلــك ّ
أن ال ّنفــس
يشء أو حفظــه يف وقــت ّ
قــد أخــذت ّ
الراحــة وقســطها مــن
حظهــا مــن ّ
ال ّنــومْ ،
ســيب فاجعــلِ اللفــظ رقي ًقــا،
فــإن أردت ال ّن
َ
( ((1زهر اآلداب وثمر األلباب ،ج ،1 :ص.110:

( ((1املوازنة بني شعر أيب متام والبحرتي ،ج ،1 :ص.4 :

( ((1العمدة ،ص.396:

( ((1املصدر نفسه ،ج ،1 :ص.19 :

( ((1حتريــر التحبــر يف صناعــة الشــعر والنثــر وبيــان إعجــاز
القــرآن ،ص.410:

( ((1املصدر نفسه ،ج ،1 :ص.4 :

( ((1املصدر نفسه ،ج ،1 :ص.22 :
( ((1الفن ومذاهبه ،ص.240:

( ((1رشح مقامات احلريري ،ج ،1:ص.97:

( ((2خزانة األدب وغاية األرب ،ص.236 :
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الصبابــة،
واملعنــى رشــي ًقا ،وأكثــر فيــه مــن بيــان ّ

طرقــه»( ،)24ويقــول اآلمــدي« :إن أبــا متــام أتــى يف
شــعره بمعـ ٍ
ـان فلســفية وألفــاظ عربيــة»(.)25

وابــن معاملــهَ ،
ِ
وش َف مقامــه،
وأظهــر مناســبه،
ْ

يذكــر أبــو متــام جمموعــة مــن الشــعراء الذيــن

وتوجــع الكآبــة ،وقلــق األشــواق ،ولوعــة الفــراق،
ّ
ـاد فأش ـ ِه ْر ِ
وإذا أخــذت يف مــدح سـ ّـي ٍد ذي أيـ ٍ
مناق َبــه،

مقايسات نقدية يف شعر أيب متام   :

َ
وتقــاض املعــاين واحــذر املجهــول منهــا ،وإ ّيــاك ْ
أن
خيـ ٌ
ـاط
الرزيــة ،وكــن كأ ّنــك ّ
تشــنَ شــعرك باأللفــاظ ّ

ـو كعبهــم
ـرواة وال ّن ّقــاد والشّ ــعراء بعلـ ّ
شــهدت هلــم الـ ّ
ّ
يف الشّ ــعر ،وهــو يذكرهــم ّ
أقــل
ليؤكــد أنّــه ليــس

ُي ّ
ـاب عــى مقاديــر األجســام ،وإذا عارضــك
ـع الثّيـ َ
قطـ ُ
تعمــل إ ّ
ْ
ّ
وأنــت فــارغ
ال
نفســك ،وال
جــر
َ
ْ
فــأرح َ
الض ُ

اإلبداعــي يف بنــاء
منهــم ،وأنّــه يســر عــى هنجهــم
ّ
مــا ُيمتــع و ُيدهــش ،فقــد ذكــر الفــرزدق واألخطــل

ـل شــهوتك لقــول الشّ ــعر ّ
ـب ،واجعـ ْ
القلـ ِ
الذريعــة إىل
ُحســن نظمــه ،فـ ّ
وجلــة احلال
ـم ا ُملعــنُ ،
ـإن الشّ ــهو َة نِعـ َ

يف خامتــة قصيدتــه التــي يمــدح فيهــا أبــا الوليــد أمحــد

بــن أيب داود (:)26

أن تعتـ َ ِ
ْ
ـن شــعر املاضــن ،فــا
ـر شــعرك بــا ســلف مـ ْ

يعجـــب َ
األقـــوام َأ ّن ِع ُ
ِ
ندكـــم
إِن
دون ذي ِ
ِمـــن ِ
ـــم ِبـــا م َتوصـــلِ
رح ٍ

استحســنته العلــاء فاقصــده ،ومــا تركــوه فاجتنبــه،
إن شــاء ّ
ترشــد ْ
الل»(.)21

ٍ
ُ
ـــرزدق ِصنوهـــم
ميـــة ال َف
َفبنـــو ُأ
َنســـب ًا وكان ِودادهـــم يف َ
األ ْخ َطـــل

ويدعــم ذلــك كلــه أن أبــا متــام ُيوصــف يف كتــب

األدب والنقــد والرتاجــم بأنــه كان صاحــب ثقافــة

واســعة يف التاريــخ وأخبــاره ،والشــعر وروايتــه ،ويف

يشــر أبــو متــام إىل أنــه عــارف بالشــعر خبــر ب ـه,

الفلســفة ،وأنــه كان يتوقــد ذكاء ،صاحــب نظــم

ـج خــاص خمتلــف عــا يمــأ
وأن شــعره يســر عــى هنـ ٍ

البديــع(.)22

الســاحة مــن شــعر نــال اإلعجــاب كــا نــال األخطــل

ويقــول صاحــب األغــاين :إن أبــا متــام كان»

إعجــاب املمــدوح مــع وجــود الفــرزدق.

صاحــب فلســفة حســنة ،ومذهــب يف الشــعر»(،)23

ويتغنــى أبــو متــام بقصائــده فهــي كقصائــد جريــر

«وإن لــه مذه ًبــا يف املطابــق ،وهــو كالســابق إليــه مجيــع

والبعيــث ،ومــن ذلــك قولــه فـــي مدحــة لــه أليب
ا ُملغيــث موســى بــن إبراهيــم الرافقــي ،يقــول(:)27

الشــعراء ،وإن كانــوا قــد فتحــوه قبلــه ،وقالــوا القليــل

منــه؛ فــإن لــه فضــل اإلكثــار فيــه ،والســلوك يف مجيــع

( ((2املصدر نفسه ،ج ،16:ص.383 :
( ((2املوازنة ،ج ،1 :ص.27:

( ((2العمدة ،ج ،1 :ص.115-114:

( ((2ديوان أيب متام ،ج ،1:ص.238 :

( ((2سري أعالم النبالء ،ج ،11 :ص.64 :

( ((2املصدر نفسه ،ج ،1:ص.67 :

( ((2األغاين ،ج ،14:ص.51 :
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حممد حسني السماعنة ،أحالم عامر الزبن :أبو تـمــــــام ناقــــــدًا

ُخ ْذهـــا َفـــا َ
نالـــا بِ َن ْق ٍ
ـــص

ِ
البعيـــث
مـــوت جريـــ ٍر وال
ُ

ُ
ً
ً
ريـــا َ ِ
ريـــا
تـــد َك
وكـــن َك
مدح ِ
يف ِ
ِ
املغيـــث
ـــه يـــا َأبـــا
ُيطــري أبــو متــام يف هــذه األبيــات املأخــوذة مــن

هــؤالء ،يقــول(:)30

بدلـــت بعـــد َت َأ ُّن ٍ
ِ
َ
َوحـــش
ـــس بِت

َ
عـــرت ســـمعك مـــن ِّ
يبل ُ
ـــغ َأو يـــي
وأ َ

ـت َأ ّن ِ
ذاهـ ٌ
ـل َفمـ ِ
ـن ا َّلــذي
وزعمـ َ

ٍ
عـــروة ومر ِّق ِ
ـــش
يدعـــى َخلي َفـــ َة

لوحــة مــن لوحــات نقديــة شــعرية كثــرة اعتــاد أبــو
متــام أن ينهــي هبــا قصائــده عــى شــعره ويشــيد بــه،
جريــرا والبعيــث ل ُي ِّ
بــن ملمدوحــه
وهــو يســتحرض
ً
ّ
تقــل عــن منزلــة هذيــن الـــشّ اعرين
أن منزلتــه ال
الكبرييــن يف الشّ ــعر.

جريــرا يف جمــال اهلجــاء ،يف قولــه يف
ويســتحرض
ً

عيــاش بــن هليعــة بعــد موتــه ،يقــول(:)28
وبقيـــت َلـــوال َأ َّننـــي يف َط ٍ
يـــئ
ُ

عل ــم َلق ـ َ
َ
ـال ال ّن ــاس َأن ــت جري ــر

أتــى هــذا البيــت يف جمــال اهلجــاء مــن جهــة،

يشــبه
ويف جمــال الفخــر ،فهــو يفخــر بشــعره ،و
ّ
نفســه بجريــر ا ّلــذي قيــل عنــه أنــه كان يغــرف مــن
البحــر(.)29

وهجــا ابــن األعمــش وذكــر يف هجائــه عــروة
بــن حــزام ،واملر ّقــش األكــر ،ليعلــم الســامع،
وهــو حيمــل أذ ًنــا ذواقــة للشــعر عارفــة بــه ،حتمــل

لــه قواعــد ومقاييــس متوارثــة ،أنــه عــارف بشــعر
( ((2ديوان أيب متام ،ج ،1 :ص.496 :

أيضــا:
( ((2انظــر :البيــان والتبيــن ،ص .272:وانظــر ً
األغــاين ،ج ،11 :ص .64 :وانظــر :طبقــات فحــول
الشــعراء ،ص .451:

79-53

ومــن ذلــك ،تشــبيهه ممدوحــه احلســن بــن وهــب

بمجموعـــة مـن رجـال الـــشّ عر واألدب ،فيقول :
()31

وإِذا الرجـ ُ
ـال َتســاجلوا يف مشــهد

رأي ِمنهـــم َأو معـــرب
مريـــح
َف
ٍ
ُ

وإذا َ
ـئ
رأيـ ـتُك والـكـــام آللِــ ٌ

ُتـــؤم َفبِ ْكـــر فــــي النِّظــــا ِم و َثيــــب

وممــدوح أيب متــام فصيــح بليــغ حكيــم زاهــد,
صاحــب رأي ســديد صائــب ،فــإذا تك ّلــم ظننتــه

قــس بــن ســاعدة ,وهــو يشــجي كــا تشــجي ليــى
األخيليــة فـــي مراثيهــا ،وهــو يف النســيب ككثــر عــزة,
وهــو كابــن املق ّفــع يف كتابــه اليتيمــة املنقطــع ال ّنظــر،
يقــول(:)32

وإذا َ
ـئ
رأيـ ـتُك والـكـــام آللِــ ٌ

ُتـــؤم َفبِ ْكـــر فــــي النِّظــــا ِم و َثيــــب

( ((3ديوان أيب متام ،ج ،1 :ص.497 :
( ((3املصدر نفسه ،ج ،1 :ص.39 :

( ((3املصدر نفسه ،ج ،1 :ص.40 - 39 :
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َف َ
ٍ
ـــب
ـــك َأنَّ ُق ّســـ ًا يف ُع
ـــكاظ َ ْي ُط ُ

َ
ـــى َ
وكأنَّ َل ْي َ
األ ْخ َي ِل َّيـــة

ـــزة يـــو َم َب ْ ٍ
ـــب
وكثـــر َع َّ
َ
ـــن َي ْن ُس ُ

ويســتعني باخلليــل بــن أمحــد الفراهيــدي ,ليعــرض

ـوه عيــاش بــن هليعــة ،فيقــول(:)36
بغبــاء مهجـ ّ

َ َت ْنـــدُ ُب

ـــر َ
َف َلـــو ُن ِ
اخل ُ
ـــت
ليـــل لـــه لع َّف ْ

ـــن َ
رزايـــاه عـــى ِف َط ِ
اخلليـــلِ

ـــع يف ال َيتِيمـــة ُي ْســـ ِه ُب
وا ْب َ
ـــن ا ُمل َق َّف ِ

يؤكــد أبــو متــام يف األبيــات الســابقة معرفتــه بــا

قضايا نقدية:

يملكــه هــؤالء القدامــى مــن موهبــة وإبــداع ،فهــو

جــاء يف وصيــة أيب متــام كثــر مــن القضايــا النقديــة

يذكــر لذلــك مــا بــرع فيــه كل واحــد منهــا.

التــي يبــدو أهنــا كانــت معروفــة ومتداولــة بــن النقاد؛

ويســتعني بكثــر يف مدحــه أليب ســعيد حممــد بــن

ـن فيهــا ّ
أن لقــول الشــعر مرافقــات وأوقا ًتــا
فهــو ُيبـ ّ

يوســف الثّغــري ,فيقــول(:)33

ـر
حيســن فيهــا النظــم ،إذ يقــول« :يــا أبــا عبــادة ،ختـ ّ
ـت قليـ ُ
ـر مــن الغمــوم،
ـات وأنـ َ
األوقـ َ
ـل اهلمــوم ،صفـ ٌ
ِ
ُ
واعلــم ّ
األوقــات ْ
أن يقصــدَ
اإلنســان
أن العــاد َة يف

ـرا
َل ــو يفاج ــي ذك ــر املدي ــح َكث ـ ً

ِ
َ
بِ
خالـــن َنســـيبا
معانيـــه

لتأليــف ٍ
الســحر ،وذلــك ّ
أن
يشء أو حفظــه يف وقــت ّ
ال ّنفــس قــد أخــذت ّ
الراحــة وقســطها مــن
حظهــا مــن ّ

ويســتعني بقــس بــن ســاعدة يف قصيــدة مــدح فيها

أبــا الوليــد أمحــد بــن أيب داود لتوضيــح مــا للممــدوح

ال ّنــوم»(.)37

مــن قــدرة أدبيــة نثريــة ،فيقــول(:)34

وصيتــه قاعدة أساســية للشــاعر
و ُيبـ ّ
ـن أبــو متــام يف ّ
إن حــاد عنهــا مل جيــد لشــعره ســو ًقا؛ فالشــعر عنــده

َ
وأج ـ َّ
ـل ِم ــن ُق ــس إِذا اِســ َت ْن َط ْقتَه

ـــف يف ُ
األمـــو ِر َ
رأيـــ ًا َ
ْ
ِ
وأ ْل َط َ
جـــزل
وأ

وعــاء يتشّ ــكل بــا حيمــل مــن أغــراض ،فألفــاظ

ويســتحرض أبــو متــام خالــد بــن صفــوان ليشــيد

الغــزل ومجلــه وصــوره خمتلفــة عــن ألفــاظ املديــح

بشــاعرية عــي بــن اجلهــم ،يقــول(:)35

ْ
«فــإن
وصــوره وطريقــة عرضــه وســبكه ،يقــول:
ســيب فاجعــلِ ال ّلفــظ رقي ًقــا ،واملعنــى
أردت ال ّن
َ

َأو َقدمتـــك ِ
الســـن خلـــت بِ َأ َّنـــه

وتوجــع
الصبابــة،
رشــي ًقا ،وأكثــر فيــه مــن بيــان ّ
ّ

بالغـــ ُة خالِ ِ
ِمـــن َل ِ
فظـــك اِشـــ ُت َّقت َ
ـــد

الكآبــة ،وقلــق األشــواق ،ولوعــة الفــراق»(.)38

( ((3املصدر نفسه ،ج ،1 :ص.26 :

( ((3املصدر نفسه ،ج ،1 :ص.364 :

( ((3املصدر نفسه ،ج ،1 :ص.237 :

( ((3العمدة ،ج ،2:ص.115 - 114:

( ((3املصــدر نفســه ،ج ،1 :ص .86 :يعنــي بخالــد :خالــد
ابــن صفــوان التميمــي ،املشــهور بالبالغــة.

( ((3املصدر نفسه ،ج ،2 :ص.115 :
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و ُيــديل دلــوه يف قضيــة املعــاين واأللفــاظ فهــو

هبــا اختــار قصائــد احلامســة وكتــب قصائــدهّ ،
ويتضــح

وحيــذر الشــاعر مــن أن يشــنَ شــعره باأللفــاظ
كاخلي ٌ
ــاط الــذي
الرزيــة ،ويطلــب منــه أن يكــون
ّ
ّ

الذواقــة ا ّلــذي يعــرف الشــعر وال يؤ ّثــر يف غــره ،ولــه
ّ

يــرى ّ
أن عــى الشــاعر أن حيــذر املجهــول مــن املعــاين،

ُي ّ
ّيــاب عــى مقاديــر األجســام.
ــع الث َ
قط ُ

وينصــح أبــو متــام الشــاعر أن يريــح نفســه إذا

ـر ،وأال يعمــل إال وهــو فــارغ القلـ ِ
عارضــه ّ
ـب،
الضجـ ُ
وأن جيعــل شــهوته لقــول الشّ ــعر ّ
الذريعــة إىل ُحســن
نظمــه ،ألنّــه يــرى ّ
عــم ا ُملعــن،
أن الشّ ــهو َة هــي نِ َ

ثــم ُي ّوضــح موقفــه مــن شــعر مــن ســبقوه بقولــه:
«وجلــة احلــال ْ
مــن
أن
ُ
تعتــر شــعرك بــا ســلف ْ
َِ

شــعر املاضــن ،فــا استحســنته العلــاء فاقصــده ،ومــا

تركــوه فاجتنبــه ،ترشــد ْ
إن شــاء اهلل تعــاىل»(.)39

عــرض أبــو متــام يف شــعره ملجموعــة مــن القضايــا

النقديــة منهــا :

أمهية الشعر وفائدته:

إن الســؤال عــن وظيفــة الشــعر مــن القضايــا
النقديــة التــي شــغلت النقــاد والشــعراء قديــ ًا

ـن
وحدي ًثــا؛ وذهــب بعــض النقــاد إىل القــول إن الفــــ ّ
عمومـــا واألدب والـــشعر فـــرع منـــه ،وظيفتـــه
ً

التعلـــــيم والتهذيــب ،ورأى بعضهــم ّ
الفـــن
أن
ّ
فعيـة،
للمتعـــة واإلطـراب ،وأنّه جمـرد عـــن الغايـة ال ّن ّ
فعــى تعريــف الشــعر وماهيتــه ُبنِ َيــت املواقــف
النقديــة( ،)40وأليب متــام رؤيتــه اخلاصــة للشّ ــعر ا ّلتــي

( ((3العمدة ،ج ،2 :ص.115 :

( ((4انظر :وظيفة الشعر يف النقد العريب ،ص.11-7:

هــذا املوقــف ال ّنقــدي يف شــعره ،فهــو يذكــر مــا يفعلــه
الشــعر باملتل ّقــي وتأثــره فيــه ،فهــو يــرى أنــه يؤ ّثــر يف
تأثــر عميــق يف ال ّنفــس ،يقــول(:)41
ول ُي ْم َدحــوا بـ ِ
ـو ٌم َ ْ
ـه
و ُي ْزهَ ــى لــه َقـ ْ

ِ
إ َذا َم َث َ
أو َت َّثـــا
الـــراوي
ـــل
بـــه ْ
َّ
ويــرى أبــو متــام أن الشــعر اجليــد يفــرض احرتامــه

ونفســه ً
اجليــد،
فرضــا ،فاملمــدوح يزهــو بالشــعر ّ

الــراوي يف
وهــو هنــا شــعر أيب متــام ،وينتصــب ّ
جملســه منشــدً ا لــه ،ويصــف أبــو متــام أثــر الشــعر يف

مهجــوه عتبــة بــن أيب عاصــم ،فهــو كاألحــام اهلائلــة

التــي ُتفــزع املهجــو يف نومــه ،و ُتقيمــه ثــم ُتقعــده ،ثــم
يصــف شــعره فيقــول عنــه إنــه شــعر ينــاز بالرقــة

والســهولة واالســتقامة بعــد أن جربــت البلــدان
الشــاعر فأكملتــه ،يقــول :
()42

وقصائـــدً ا تـــري إليـــك كأهنـــا

ُ
ٍ
ٍ
تطـــرق
خطـــوب
رعـــب أو
أحـــام
ُ

مـــن منهضاتـــك مقعداتـــك خائفـــ ًا

مســـتوهال حتـــى كأنـــك ُت ِ
طل ُ
ـــق

ويقول(:)43

( ((4ديوان أيب متام ،ج ،3 :ص.115 :
( ((4املصدر نفسه ،ج ،4 :ص.400 :
(((4املصدر نفسه ،ج ،4 :ص.401 :
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م ــن ش ــاعر وق ــف ال ــكالم بباب ــه

ويــرى أن القصائــد اجليــدة تؤنــس ،وأهنــا إذا

ح ّلــت يف قــوم ال ترحتــل إذ تظــل عــى ألســنة النــاس،

ُ
املنطـــق
واكتـــن يف كنفـــى ذراه

يقــول :
()47

ويقول(:)44

اب َو ْح َش ـتَها
ـس اآل َد ُ
َغريب ــة ٌ ُتؤْ نِـ ُ

ـهلت
قــد ثقفــت مــن الشــآم وسـ َّ

ِ
فرتحت ُ
فـــا َ ُت ُّ
ـــل
ـــل عـــى قـــو ٍم،

ُ
املـــرق
منـــه احلجـــاز ورققتـــه

والشــعر عنــده لــه أثــر الطعــام اللذيــذ بــل هــو

خــواص شــعر أيب متــام يف األبيــات
واضحــة
ّ

ألــذ ،وأثــر العطــر بــل هــو عنــده أطيــب مــن رائحــة

الســابقة ،فهــو شــعر لــه أثــر قــوي ،فهــو ُيرعــب
ُ
صــوب إليــه
وييــف و ُيــؤمل ،و ُيفقــد صــواب مــن
ّ

املســك ،وهــو خفيــف عــى القلــب ،ثقيــل يف قيمتــه،

يقول (:)48

ســهامه.

َّ
وأطيـــب نفحـــة
مـــن الســـلوى
ألـــذ َ
َ

ويــرى أبــو متــام أن الشــعر يأمــر بالنــدى،

ِ
وأيـــر حممـــا
املســـك مفتو ًقـــا
مـــن
َ

يقــول ( : )45

ويقول(:)49

ٌ
الشـــعر مـــا درى
خـــال ســـنها
ولـــوال
ُ

َ
َّ
ٍ
وأثقـــل قيمـــة
قلـــب
أخـــف عـــى

ـكارم
بغ ــاة ُالن ــدى م ــن أي ــن تؤت ــى امل ـ ُ

ـــمع َ
ليـــس ْ
ِ
ـــوال
اجل
وأ ْق َ َ
وأط َ
ـــر يف َس ْ

وجيــاد الشــعر ممــا يعجــب ذوي األلبــاب

والقلــوب تأنــس هبــا وتــود أن تروهيــا وهــي مــن

واإلفهــام ،إذ تزيــد بــه أبصارهــم فســحة ،يقــول(:)46

إنشــاء اإلنــس إذ يؤنــس النــاس هبــا بعضهــم ً
بعضــا،

إن اجليـــا َد إذا علتهـــا صنعـــة

وهــي تــرود يف البــاد كــا تــرود الوحــوش يعجــز

ـت َذوي َ
األ ْل َب ــاب واإلفه ــا ِم
َرا َق ـ ْ

غــره عــن اإلتيــان بمثلهــا ،يقــول(:)50

لتزيـــدُ
األبصـــار فيهـــا فســـحة
ُ

ـج
منحتكهــا تشــفي اجلــوى ،وهــو العـ ٌ

ً
وتأمـــا بعنايـــة ِ القــــــــوا ِم

ـو َذ ِ
اه ـ ُ
وتب َع ـ ُ
ـل
ـث أش ــجان ال َف َت ــىْ ،
وه ـ َ
ْ

( ((4املصدر نفسه ،ج ،3 :ص.120 :

( ((4ديوان أيب متام ،ج ،4 :ص.401 :

( ((4املصدر نفسه ،ج  ،3ص.109 :

( ((4املصدر نفسه ،ج ،3 :ص.156 :

( ((5املصدر نفسه ،ج ،3 :ص.131 :

( ((4املصدر نفسه ،ج ،3 :ص.106 :

( ((4املصدر نفسه ،ج ،3 :ص.183 :
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َ
رســـلت
ـــي ُأ
َت ُ
ـــر ُّد َق َوافيهـــا إ َذا ِه َ
ـــل َم ِ
ِ
هوام َ
ـــي هَ َو ِام ُ
ـــل
ـــو ِم ْ
ْـــد ال َق ْ
وه َ
َ
فك ْي َ
بحليِهـــا
ـــف إذا َح َّل ْيتَهـــا ُ
ـــي َع ِ
ُ
اط ُ
ـــل
تكـــونُ وهـــذا ُح ْســـنُها ْ
وه َ

يــرى أبــو متــام أن الشــعر احلســن يصــر كالغــرر يف

وجــوه املمدوحــن ،أي حيســنهم ويزينهم ،يقــول(:)51

ُ
القـــول يـــري فتغتـــدي
ومـــا هـــو إال
ـــر ٌر يف َأ ْو ُج ٍ
ـــه و َم َو ِ
ـــم
اس ُ
َلـــ ُه ُغ َ
ِ
ـــو ُف َكاهَ ـــة
مافيـــه ْ
وه َ
ُيـــرى ِح ْك َمـــة ً

ـــي ِ
ـــي بـــا َي ْق ِ
و ُي ْق ِ
ـــال
بـــهْ ،
ـــو َظ ِ
وه َ
والشــعر يعلــو بالشــخص أو هيــوي بــه ،فالكلمــة

مزحــا ،فتوجــد يف احلقيقــة
فيــه قــد يكــون ظاهرهــا ً

حكمــة ،ويقــي النــاس بــا يقــي بــه الشــعر ،وهــو
ظــامل ألن الشــاعر ربــا هجــا ظل ـ ًا منــه ،فيضــع مــن
املهجــو ويقــي بــه النــاس.

ِّ
بـــكل ســـالكة ٍ للفكـــ ِر مالكـــة

ِ
ملـــم
بـــه
أو
كأ َّنـــ ُه
ٌ
مســـتهام ْ
ُ
يــرى أبــو متــام أن القصيــدة متلــك فكــر املتلقــي
ف ُيصبــح هبــا كا ُملســتهام ،أو كمــن بــه ملــم .
وأن القصيــدة تؤثــر يف املتلقــي فتســعده أو تشــقيه،

يقول

مـــاء عـــى ظمـــأٍ
َ
َ
بعـــد اهلـــوى
تســـق
مل
ً
ـــق َ
فافيـــة ٍ َي ْس ِ
ـــاء ِ
ِ
ـــم
َك
يكها َف ِه ُ

ٍ
امليـــت يفهـــم
يـــكاد
بيـــت
مـــن كل
ُ
ُ
ْ
الق َ
وي ُســـدُ ه ِ
ُح ْســـن ًا َ
ـــم
رط ُ
ـــاس وال َق َل ُ
َ
َ
حـــن أنشـــدُ ه
مـــايل
ومالـــك شـــبهٌ

هـــرم
زهـــر وقـــدْ أصغـــى لـــه
إال
ُ
ٌ

( ((5ديوان أيب متام ،ج ،3 :ص.179 :
( ((5املصدر نفسه ،ج ،4 :ص.490 :

( )53

:

وج ِد َ
يـــدة املَ ْعنَـــى إذا َم ْعنَـــى ال َّتـــي
َ

يســـا
األس
ُ
تَشْ ـــ َقى هبـــا ْ
ـــاع كان َلبِ َ

تلهـــو بعاجـــلِ حســـنها وتعدهـــا

ِ
يســـا
الز
ِع ْلقـــ ًا ألعجـــا ِز َّ
مـــان َن ِف َ

رأى أبــو متــام أن الشــعر لــه تأثــر وفائــدة ،فهــو
يملــك الفكــر ف ُيســعد و ُيشــقي ،و ُيرعــب ُ
وييــف،
ويرفــع املتلقــي أو هيــوي بــه ،وهــو يســمو بالنفــس

إىل أعــى.

 - 2اللفظ واملعنى:

والشــعر يــروي النفــس الذواقــة كــا يــروي املــاء

اجلســد مــن العطــش ،يقــول(:)52
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طــال النقــاش بــن القدمــاء واملحدثــن حــول

قضيــة اللفــظ واملعنــى ،بــل لعــل هــذه القضيــة هــي
تفــرع منهــا .فقــد
القضيــة الرئيســة ،ومــا ســواها ُم ّ
ظاهرا()54بعــد أن اختــذوه
اختلفــوا يف اللفــظ اختال ًفــا
ً

مقياســا جلــودة الشــعر ،ومعيارهــم يف ذلــك جــودة
ً
املعنــى والتعمــق فيــه( .)55وانقســموا يف ذلــك إىل
ميــال
ثالثــةَ :مــن يميــل للمعنــى كأيب متــام ،ومــن هــو ّ

( ((5املصدر نفسه ،ج ،4 :ص.478 :

( ((5انظر :حديث األربعاء ،ص.331:
( ((5انظر املصدر السابق ،ص.331 :
63
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َت ْن َش ُّ
ـــت
ـــم املَعـــاين إِنْ َد َج ْ
ـــق يف ُظ َل ِ

ـري ،وثالــث عــى مذهــب الوســط(.)56
للفــظ كالبحـ ّ
ونشــأت عــن هــذا اخلــاف حــول اللفــظ واملعنــى

ِ
املـــرق
تباشـــر الـــكال ِم
منـــه
ُ
ويقول(:)62

مدرســة مســلم بــن الوليــد ،التــي أخرجــت أبــا متــام
واملتنبــي وأمثاهلــا مــن أصحــاب البديع ،ومدرســة أيب

أبـــكار إذا
أمـــا املعـــاين فهـــي
ٌ

نــواس التــي أخرجــت البحــري وغــره مــن الشــعراء

ولكـــن القـــوايف عـــون
ـــت
نص ْ
َّ
َّ
وعنــي أبــو متــام باملعــاين وحــرص عــى أن تكــون

الذيــن آثــروا اللفــظ القديــم واملعنــى اجلديــد(.)57

ورأى اآلمــدي أن أبــا متــام كان يســتنكر األلفــاظ
ّ
يــدل يف شــعره عــى علمــه
ويتعمــد أن
واملعــاين،
ّ

مبتكــرة جديــدة عــذراء، ،يقــول( ):
63

ويتعمــد إدخــال ألفــاظ
باللغــة وبــكالم العــرب،
ّ

َع َ
ـــو ٍ
ـــع
اف
ُ
ـــر ُم َد ِاف ٍ
كنـــت َغ ْ َ
ـــذ َارى َق َ

غريبــة يف مواضــع كثــرة يف شــعره( ،)58وأنــه ال تــكاد

غصـــب
لـــم ذاك وال
ُ
أ ّبـــا ُعذرهـــا ال ُظ َ

ختلــو لــه قصيــدة واحــدة مــن أبيــات عديــدة ،يكــون
ً
فيهــا ُمطئًــا ،أو ُم ً
عــادل ،أو
يــا ،أو عــن الغــرض

ومتــرد عــى النمــط
وطلــب أبــو متــام الغريــب،
ّ

املــوروث يف بنــاء الصــورة يف عــدّ ة مواضــع يف شــعره،

ريا اســتعارة قبيحــة ،أو ُمفســدً ا للمعنــى الــذي
ُمســتع ً
يقصــده بطلــب الطبــاق والتجنيــس ،أو ُمبهــ ًا لــه

يقــول(:)64

ـــب ال َقـــت يف ِفنائِـــك ُأن َْســـها
َغ َرائِ ُ

بســوء العبــارة والتعقيــد حتــى ال ُيفهــم ،وال يوجــد
لــه خمــرج( ،)59وهــو برأهيــم ُيالــف قواعــد اللغــة

ِمـــن املَ ْج ِ
ِ
رائـــب
ـــر َغ
ـــد ْ
ـــي اآلنَ َغ ْ ُ
فه َ
ويقول(:)65

يتعمــق يف املعــاين ،فيضطــره هــذا التعمــق إىل أن
ألنــه ّ
حيمــل اللغــة أكثــر ممــا تطيــق(.)60
ّ

اب وحشـــتها
ـــس اآل َد ُ
َغريبـــة ٌ ُتؤْ نِ ُ

وحــرص أبــو متــام يف شــعره عــى توضيــح موقفــه

ُ
ّ
فرتحتـــل
حتـــل عـــى قـــوم،
فـــا

مــن هــذه القضيــة فهــو يف أبيــات كثــرة يشــر إىل

وهــو يف ذلــك كلــه يســعى ألن تكــون أبياتــه

عنايتــه باملعنــى ،يقــول(:)61

( ((5انظر :يف النقد األديب القديم عند العرب ،ص.196:

ســائرة مشــهورة عــى ألســنة النــاس ،يقــول(:)66

( ((5انظر :املوازنة ،ج ،1 :ص.25 - 23:

( ((6املصدر نفسه ،ج ،1 :ص.196:

( ((6املصدر نفسه ،ج ،3 :ص.303:

(((5انظر :حديث األربعاء ،ص.331 :

(((5انظر :املصدر نفسه ،ج ،1 :ص.37 ،36 :

( ((6املصدر نفسه ،ج ،1 :ص.214 :

(((6ديوان أيب متام ،ج ،2 :ص.421:

( ((6املصدر نفسه ،ج ، 1:ص.196 :

( ((6املصدر نفسه ،ج ،3 :ص.20 :

(((6انظر :املصدر نفسه ،ج ،1 :ص.397 :

64

حممد حسني السماعنة ،أحالم عامر الزبن :أبو تـمــــــام ناقــــــدًا

ِ
بنـــازح
ليـــس
األرض
ســـيارة ٍ يف
ٍ
َ
َّ

عــى وخدهــا حــزنٌ سـ ٌ
ـهب
ـحيق وال سـ ُ

ـــمس يف ِّ
ِ
ذرور َّ
كل بلـــدة
الش
تـــذر
َ
ُّ

ـــر ُب
َو َ ْتـــي َج َ
ُوحـــ ًا ما ُي َ
ـــر ُّد هلـــا َغ ْ
وأليب متــام موقــف واضــح مــن اللفــظ فهــو

يمتــدح اللفــظ الفصيــح املليــح البعيــد عــن اللحــن،
يقــول(:)67

بِ َ
ـــأ ِب َل ْف ُظ َ
يـــح الـــذي َقـــدْ
ـــك املَ ِل ُ

ـــو ُع َي َد ْيـــكا
ـــمع ْ
الس َ
وه َ
ـــو َط ْ
َت َ
ـــر َك َّ

ويقول(:)68

ـــر منـــه إذا مـــا اســـتَح َّثه
لنـــا َو َت ٌ

صيـــح َ ْ
ـــن يف َأ ٍ
ـــن ال َّل ْح ِ
ـــن
َف
مـــان ِم َ
ول ٌ
ٌ
ـن اآلمــدي يف املوازنــة كيــف أن أبــا متــام أحـ ّ
ـل
وبـ ّ
ـل ألفــاظ يف وجــه ُمتبــع ،واســتخدم ً
ً
ألفاظــا حمـ ّ
ألفاظــا
لتــدل عــى غــر مــا وضعــت لــه ،وعــاب عليــه ذلك،

ربـــع لـــو ربعـــوا عـــى ابـــن ُهـــو ِم
يـــا
ُ

ِ
الفـــراق ســـقيم
ُمستســـلم جلـــوى

ٍ
ســـاكن
قـــد كنـــت معهـــو ًدا بأحســـن

ٍ
ورســـوم
م ّنـــا وأحســـن
دمنـــة ُ

(الصبــا)
وعــاب اآلمــدي عليــه اســتخدام لفــظ ّ

و(قبوهلــا) يف موضــع واحــد ،يف قولــه(:)71
الصبـــا
قســـم الزمـــانُ ُربوعهـــا بـــن َّ
َ

ِ
وقبولــــــــا ودبورهـــــــا أثالثـــا
فالصبــا «هــي القبــول ،وليــس بــن أهــل ال ّلغــة
ّ

وغريهــم يف ذلــك خــاف”(.)72

وأنكر عليه استخدام لفظ (األ ّيم) يف قوله(:)73

ٍ
وصنيعـــة لـــك ّثيـــب أهديتهـــا

ٍ
لعائـــذ بـــك مـــر ِم
الكعـــاب
وهـــي
ُ

حمـــل البكـــر ُم ً
ّ
عطـــى وقـــد
ح ّلـــت

ُز ّفـــت مـــن ا ُملعطـــي زفـــاف األ ّيـــم

خروجــا عــى املعــروف املتعــارف عليــه ،فقــد
وعــدّ ه
ً

عــاب عليــه اســتخدامه للفــظ (رســوم) يف بيــت
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رأى اآلمــدي أن هــذا مــن أغاليــط أيب متــام

حتــدّ ث فيــه عــن مــكان مســكون فالربــع «ال يكــون
رســ ًا إال إذا فارقــه ســاكنوه ،ألن الرســم هــو األثــر

ثي ًبــا .وأبــو متــام يريــد باأليــم الثيــب( .)74ورأى

( ((6ديوان أيب متام ،ج ،4 :ص.247 :

( ((7املصدر نفسه ،ج ،4 :ص.542 :

( ((6املوازنة ،ص.193:

( ((7ديوان أيب متام ،ج ،1 :ص154 :

الباقــي بعــد سـ ّ
ـكانه»( ،)69يقــول(:)70

( ((6املصدر نفسه ،ج ،4 :ص.542 :

( ((7ديوان أيب متام ،ج ،4 :ص.542 :

بكــرا كانــت أو
ألن األيــم هــي التــي ال زوج هلــا،
ً

اآلمــدي أن أبــا متــام خلــط بــن العنــس والكعــاب
( ((7املصدر السابق ،ص.141 :
( ((7كتاب األضداد ،ص.331:
65
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مدحتكـــم

والثيــب واأل ّيــم ،ففــي قولــه(:)75
ّ

ِ
ِ
العنـــس عنـــدي
بالعـــوان
وليســـت

كذبـــ ًا

فجازيتنـــي

ً
بخـــا لقـــد انصفـــت ًّ
ِ
لـــب
يامط

ويقول(:)78

ِ
الكعـــاب
وال هـــي منـــك بالبكـــر

ـــت ِس َ
ـــت َمتَـــى َي ِضـــقْ
ـــواك ك ْن ُ
ومتـــى امت ََد ْح ُ

ـن،
وأراد بالعنــس العانــس ،رغــم اختــاف املعنيـ ْ

فالعنــس الناقــة القويــة الشــديدة ،والعانــس املــرأة

َع ّنـــي َلـــ ُه ِصـــدْ ُق امل َق َالـــة َأ ْك ِ
ـــذ ِ
ب

التــي مل تتــزوج.

ـــت َ
َ
يـــك بِ َم ْن ِط ٍ
ـــق
ـــت ِف
ملَّـــا َك ُر ْم َ
نط ْق ُ

 - 3الصدق والكذب

أحتـــو ِ
ب
آثـــم ومل
حـــقًّ فلـــم
َّ
ْ
 - 4الرسقة

ومــن القضايــا التــي عــرض هلــا أبــو متــام يف شــعره

قضيــة الصــدق والكــذب ،وهــي قضيــة لقيــت اهتــام

يــرى اآلمــدي ،بعــد أن حفــظ للشــاعر املعــاين

تأخــر -وإن كنــا نجــد إشــارات إليها
النقــاد يف وقــت ُم ّ
ُتد ّلــل عــى وعــي العــرب هبــا -ومــن ذلــك مــا قالــه

التــي ابتدعهــا وســبق إليهــا ،أن التشــابه احلاصــل بــن

أنّــى شــاءوا ،وجيــوز هلــم مــا ال جيــوز لغريهــم مــن

الثقــايف الــذي يشــمل الطبيعــة االجتامعيــة واللغويــة،

شــاعر ْين يف تنــاول املعــاين قــد يكــون نتيجــة اإلطــار

اخلليــل بــن أمحــد والشــعراء أمــراء الــكالم يصدقونــه

وليــس هــو مــن قبيــل الرسقــة ،وإنــا مــن بــاب تــوارد

إطــاق املعنــى وتقييــده ومــن تعريــف اللفــظ...

اخلواطــر ،وكذلــك فعــل أبــو هــال العســكري

ف ُيقر ّبــون البعيــد و ُيبعــدون القريــبُ ،
ـج هبــم وال
ويتـ ّ

فــرق بــن
والقــايض اجلرجــاين ،وكان أبــو متــام قــد ّ

صــورون الباطــل يف صــورة احلــق
ُي ّ
تــج عليهــم ،و ُي ّ

الرسقــة وتنــاول املعنــى الواحــد ،وهــو يقــف بقــوة إىل

واحلــق يف صــورة الباطــل(.)76

جانــب مــن قــال إن املعنــى الواحــد قــد يتناولــه أكثــر

ونحــن نجــد إشــارات إىل هــذه القضيــة يف أشــعار

مــن شــاعر ،وليــس ذلــك مــن بــاب الرسقــة ،

أيب متــام شــغلت ُنقــاد ذلك العــر والنقــاد يف العصور

()79

يقول(:)80

التــي تلتــه ،فهــو يكــره الكــذب يف املــدح ،وممدوحــه

ممــن يعــرف الشــعر ويرفــض كذبــه ،ولذلــك فإنــه

منزهـــ ًة عـــن الـــرق املـــورى

يمدحــه بصــدق وعــن حــب ورغبــة ،يقــول(:)77

ُم َك َّر َمـــ ًة عـــن املَ ْعنـــى ا ُملعـــاد

( ((7ديوان أيب متام ،ج ،2 :ص.254 :

( ((7املصدر نفسه ،ج ، 1 :ص.107 :

( ((7انظــر :منهــاج البلغاء ورساج األدبــاء ،ج ،1:ص-143:
.144

( ((7دالئل اإلعجاز ،ص.185 :

( ((8ديوان أيب متام ،ج ،1 :ص.205 :

( ((7ديوان أيب متام ،ج ،4 :ص324:
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فهــو يفتخــر أن قصائــده منزهــة عــن الرسقــة

وليــس فيهــا معــان معــادة.

ـح عــى عذريــة شــعره ،فهــو ُيؤكدهــا يف
ونجــده ُيلـ ُّ

ويقول:

ِ
ُ
ٍ
ّ
شـــارد
بيـــت
لـــكل
العقـــال
وهـــو
َ

ـن بعـــ
ي ــا ع ــذارى ال ــكال ِم رص ُت ـ َّ
ـن م ـ ْ
ويقول(:)81

َع َ
ـــو ٍ
ـــع
اف
ُ
ـــر ُم َد ِاف ٍ
كنـــت َغ ْ َ
ـــذ َارى َق َ

غصـــب
لـــم ذاك وال
ُ
أ ّبـــا ُعذرهـــا ال ُظ َ

ويقول(:)82

ـــت ُع ْذرهتـــا
أمـــا ال َقـــوايف ف َقـــدْ َح َّص ْن َ

ـــاب َد ٌم ِمنهـــا وال َس َ
ـــل ُب
فـــا ُي َص
ُ

ويقول(:)83

ـــور ُث يف احليـــاة وتنثنـــي
بِكـــر ًا ُت
ِّ

ـــرة َ
يف الســـ ْل ِم ِ
األ ْس َ
ـــا ِ
ب
وه َ
ـــي َكثِ َ ُ

ويقول(:)84

أبـــكار إذا
أمـــا املعـــاين فهـــي
ٌ

ولكـــن القـــوايف عـــونُ
ـــت
نص ْ
َّ
َّ

( ((8ديوان أيب متام ،ج ،1 :ص.196 :
( ((8املصدر نفسه ،ج ،1 :ص.252 :
( ((8املصدر نفسه ،ج ،1 :ص.91 :

( ((8املصدر نفسه ،ج ،3 :ص.330 :

()85

اح لِ ُ
نـــى َعـــا ِز ٍ
ب
ـــر ُ
َف ُه َ
ـــو ا ُمل َ
ـــكل َم ْع ً

أكثــر مــن قصيــدة ،يقــول:

ِ
األعـــراب!
تبعـــن يف
ــــدي ســـبايا
َ

79-53
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اعتنــى أبــو متــام بقصائــده وحــرص عــى أن تكون

القصيــدة كلهــا يف مســتوى واحــد جتــري أبياهتــا

ـص
جمــرى املثــل الســائر عــى ألســنة النــاس ،وقــد نـ ّ
عــى ذلــك يف قصائــده ،والســرورة هــي مــن القضايــا
النقديــة التــي شــغلت الن ّقــاد يف عــر أيب متــام ويف

باعــا يف
العصــور التــي تلتــه ،ممــا يؤكــد أن أليب متــام ً

ـعا.
النقــد واسـ ً

وكان أليب متــام مواقــف نقديــة شــغلت مــن جــاء

بعــده أو عــارصه مــن النقــاد ،وبخاصــة قضيتــي
اللفــظ واملعنــى ومــا يرتبــط هبــا مــن قضايــا مــن

مثــل :الغمــوض واالبتــكار والفصاحــة ،وموقــف
املتلقــي مــن الشــعر واللفــظ واملعنــى .بــل لعـ ّ
ـل نظر ّية

عمــود الشــعر التــي وضــع مصطلحهــا اآلمــدي هــي
مــن أثــر أيب متــام يف الشــعر والصدمــة التــي أحدثهــا يف
املتلقــي العــريب يف ذلــك الوقــت.

يقــول اآلمــدي« :وليــس الشــعر عنــد أهــل

العلــم بــه إال حســن التــأيت ،وقــرب املأخــذ ،واختيــار

الــكالم ،ووضــع األلفــاظ يف موضعهــا ،وأن يــورد
املعــاين بال ّلفــظ املعتــاد فيــه املســتعمل يف مثلــه،
وأن تكــون االســتعارات والتمثيــات الئقــة بــا

( ((8املصدر نفسه ،ج ،2 :ص.8 :
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اســتعريت لــه وغــر منافــرة ملعنــاهّ ،
فــإن الــكالم ال

أجــزاء النظــم والتئامهــا عــى ختــر مــن لذيــذ الــوزن،

وتلــك طريقــة البحــري»(.)86

اللفــظ للمعنــى ،وشــدة اقتضائهــا للقافيــة حتــى

ومناســبة املســتعار منــه واملســتعار لــه ،ومشــاكلة

يكتــي البهــاء والرونــق إال إذا كان هبــذا الوصــف،
وعمــود الشــعر مصطلــح نقــدي وضعــه اآلمــدي

ال منافــرة بينهــا ،فهــذه ســبعة أبــواب هــي عمــود

الشــعرية املتوارثــة عنــد شــعراء العربيــة التــي ســاروا

والســرورة بــاب مــن تلــك القضايــا التــي ُتشـ ّ
ـكل

الشــعر ،ولــكل بــاب منهــا معيــار»

الطائيــن ،وهــو يعنــي التقاليــد
يف موازنتــه بــن
ّ

()89

عمــود الشــعر ذا األبــواب الســبعة عنــد املرزوقــي،
ّ
يــدل -كــا نــرى -عــى جمموعــة
وهــو مصطلــح

عليهــا وراعوهــا وهــم يكتبــون قصائدهــم ،وهــم
يروهنــا دعامــة وركيــزة أساســية ال يقــوم نظــم الشــعر

الســات واخلصائــص التــي جيــب أن تتوافــر يف

اجليــد الصحيــح إال عليهــا ويــرى اآلمــدي أن أبــا

قصائــد الشــعراء ،والتــي ينبغــي أن تتوافــر يف الشــعر
ً
مؤثــرا يف املتلقــي .
مقبــول
ليكــون جيــدً ا
ً

متــام خــرج عــى عمــود الشــعر ،ومل يقــم بــه كــا قــال
البحــري ،فقــد قــال عــى لســان البحــري« :كان

را بــا لــه مــن أبيــات
وقــد تباهــى أبــو متــام كثــ ً

أغــوص عــى املعــاين م ّنــي ،وأنــا أقــوم بعمــود الشــعر

شــوارد ســائرة ،ومــع أنــه مل يســتخدم املصطلــح عينــه

منــه»(.)87

ويقــول« :وحصــل للبحــري أنــه مــا فــارق

إال أنــه يف شــعره حتــدّ ث عــن حمتــواه ولكــن بلفــظ

يف شــعره مــن االســتعارة والتجنيــس واملطابقــة(”)88

شــعره وســره يف اآلفــاق كاملثــل الســائر ،يقــول يف

حريصــا عــى تبيــان ســبب اشــتهار
قريــب ،وكان
ً

ريا
عمــود الشــعر وطريقتــه املعروفــة ،مــع مــا نجــده كث ً

هجــاء عتبــة بــن أيب عاصــم(: )90

وكانــت عنــارص عمــود الشــعر هــي القضايــا
همــة التــي شــغلت النقــاد العــرب القدامــى
النقديــة ا ُمل ّ

َس ُ
ٍ
يـــات
ـــأعتِ ُب ُع ْت َبـــ ًة بِ ُمق َّف

وقــد مجعهــا يف قولــه إن العــرب يف شــعرهم «كانــوا

اجلديـــح
والصـــاب
هـــن
ســـواء
ُ
ٌ
َّ
ُ

حياولــون رشف املعنــى وصحتــه ،وجزالــة اللفــظ
واســتقامته ،واإلصابــة يف الوصــف ،ومــن اجتــاع

يـــت َســـوائِر ًا و َت َظ ُّ
ـــل ُت ْتـــى
َتبِ ُ

هــذه األســباب الثالثــة كثــرت ســوائر األمثــال،

َقصائدُ هـــا كـــا ُت َ
تـــى ُ
ُـــوح
الفت
ُ
تظـ ّ
ـل قصائــد أيب متــام ســائرة يف البــاد ال تتوقــف

وشــوارد األبيــات ،واملقاربــة يف ال ّتشــبيه ،والتحــام

( ((8املوازنة بني الطائيني ،ج ،1 :ص.423 :

( ((8املصدر نفسه ،ج ،1 :ص.9 :

( ((8املصدر نفسه ،ج ،1 :ص.12 :

( ((9املصدر نفسه ،ج ،1 :ص.331 :

( ((8املصدر نفسه ،ج ،1 :ص18 :
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ومـــا ابت َّ
َـــل ِمنهـــا ال ِع
ـــذار وال َخـــدُّ
ٌ

و ُتتــى كــا ُتتــى الفتــوح ،قــال(:)91
الشـــعر غارتـــه
فيمـــن يشـــن
ُ

َ
بعـــدك أو أمثالـــه الســــــــائره؟

ويقول(:)92

ِّ
اخلـــد ســـا
يل عـــرة يف
ســـائر
وبيـــت
ئـــرة
ٌ
ٌ
ـابقي ُركنًا مــن أركان
ـن السـ ْ
يذكــر الشــاعر يف البيتـ ْ

عمــود الشــعر وهــو كثــرة األبيــات يف القصيــدة التــي
جتــري عــى ألســنة النــاس كــا يرسي املثــل الســائر.
ويقول(:)93

ـم ِ
ـر َّ
س ُم َّط َر َف ُات ــا
ـر َم ِس ـ َ
َت ِس ـ ُ
الش ـ ْ

فهــي ســائرة مشــهورة يف كل البــادُ ،يســار هبــا وال

تســر؛ ألهنــا احلقيقــة ،و ُيغــدا هبــا و ُيــراح هبــا ،وهــي

ال تــروح وال تغدو.
ويقول :
()95

الســـ ِم َك َم ْنـــ ِز ًال َ ِ
وم َّلـــة
َم َّهـــدْ ُت ْ

ِ
ِ
ـــواد ٍر َ
الشـــعر َب ْ َ
ـــواه ِد
وش
ـــن َن
يف
ْ

اح لِ ُ
ـــكل َم ْعنـــى ً َعـــا ِز ٍ
ب
ـــر ُ
َف ُه َ
ـــو ا ُمل َ

ِ
ُ
ٍ
ّ
شـــارد
بيـــت
لـــكل
العقـــال
وهـــو
َ

اه ِ
ـــن َع ْه ِدكـــم باملَ َع ِ
ـــد
ِق ُفـــوا َج ُ
ـــددوا ِم ْ

ناش ِ
ان ِ
ـــد ِ
ســـم ْع لِنشْ َ
ـــد
هـــي َ ْل َت
وإِنْ
َ
َ

العني ـ ُ
الو ْخ ــدُ
ـر ِمنه ــا ال َ
الس ـ ْ ُ
ـق وال َ
وم ــا َّ

تطــرف مــن الشــعر ومتثّــل بــه
واملطرفــات :مــن
ّ

فهــي يف كل بلــدة توجــد ،وهــي ال تســر وإنــا ُيســار
هبــا.

ويقول(:)94

يـــراح ويغتـــدي
تـــروح وتغـــدو ،بـــل
ُ
ُ

وح وال َتغ ــدُ و
ِب ــا ْ
ـر ُ
ـي َح ـ ْ َ
ـرى ال َت ـ ُ
وه ـ َ

ِ
َ
البـــاد ســـوابق ًا
آفـــاق
تقطـــع
ُ
( ((9املوازنة ،ج ،4 :ص.362 :

( ((9املصدر نفسه ،ج ،4 :ص.202 :

( ((9املصدر نفسه ،ج ،2 :ص.940 :
( ((9املصدر نفسه ،ج ،2 :ص.94 :
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فهــي أبيــات شــاردة تنتقــل عــى ألســنة النــاس وال

تتوقــف عنــد قــوم ،أو متكــث يف بلد.
ويقول(:)96

َ
فيـــك مدائحـــي فرتكتهـــا
ســـرت
ُ

تـــروح هبـــا الـــرواة وتغتـــدي
درر ًا
ُ

فهــو صاحــب أبيــات مشــهورة تذهــب باســم

املمــدوح بالعــي ويف الصبــاح إىل كل مــكان تصلــه
الرواة.

ويقول(:)97

( ((9املصدر نفسه ،ج ،2 :ص.76 :

( ((9املصدر نفسه ،ج ،2 :ص.136 :
( ((9املصدر نفسه ،ج ،3 :ص.329 :
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ـــافر َت كان ُم َو ِ
اكبـــا
ـــم إنْ َس
كال َّن ْج ِ
ْ

إنســـية وحشـــية كثـــرت هبـــا

َ
الرحـــل كانَ جليســـا
حططـــت
وإذا
ْ

ح ــركات أه ــل األرض وه ــي س ــكونُ

فهــي قصائــد تأنــس القلــوب هبــا ،وتــود أن

حذيـــت حـــذاء احلرضميـــة أرهفـــت

تروهيــا ،وهــي مــن إنشــاء اإلنــس؛ ُيؤنــس النــاس هبــا

وأجادهـــا التخصـــر والتلســـن

بعضهــم ،وهــي تــرود يف البــاد كــا تــرود الوحــوش.

وأبياتــه يشــبه بعضهــا ً
بعضــا فهي خمــرة

ألــح
وارتبطــت الســرورة بفكــرة اخللــود ،فقــد ّ
أبــو متــام عــى أن قصائــده التــي حتملهــا الركبــان

وملســنة ،فقــد اعتنــى الشــاعر بإخراجهــا ونســجها

يف إشــارة إىل صناعــة الشــعر وعــدم إخفــاء عملــه يف

وتطــوف يف البــاد وتتناقلهــا األلســنة خالــدة تــزداد
ً
مجــال مــع األيــام ،يقــول يف فكــرة خللــود(:)101

القصائــد فهــو يباهــي بحكحكــة قصائــده .

ويطــرح أبــو متــام قضيــة نقديــة جديــدة يف هــذه

ـــال جـــدَّ ة
ـــر ال َّل َي ِ
َويزِيدُ هَ ـــا َم ُّ

األبيــات ،وهــي قضيــة تســاوي أبيــات قصيدتــه

ِ
شـــباب
ـــن
ُ
وتقـــاد ُم األ َّيـــا ِم ُح ْس َ
ويقول(:)102

يف القــوة ،فــكل أبياهتا تأنــس هبــا القلــوب وتــود

أن تروهيــا ،أو هي ممــا يؤنــس النــاس هبــا بعضهــم
ً
بعضــا ،فهــي وحشــية تــرود يف البــاد كــا تــرود

َ
كـــم َم َع ٍ
ـــان َّ
فيـــك قـــد َأ ْمـــ
ـــيتُها
ْ
وش ْ

الوحــوش ،فــإذا ســمعها املتلقــي طــرب وقلــق

ــــست َ
ِ
للريـــاض
ـــت َضائـــر ًا
وأص َب َح ْ
ْ

حســدً ا ،يقــول(:)98

هـــي البواقـــي عـــى الدهـــ
بقـــواف
َ

ول ــذاك ش ــعري في ــك ق ــد س ــمعوا ب ــه

ــــ ِر َ
ـــو ِ
اض
ول
كـــن أ ْث ُ
امن َّ
ْ
ُـــن َم َ

أشـــعار
ســـحر وأشـــعاري هلـــم
ُ
ٌ
ويقول(:)99

لوحات نقدية يف قصائد أيب متام:

َ
املؤمنـــن هبـــا
ـــر
ل َقـــد َلبِ ْس َ
ـــت َأ ِم َ

مــن عــادة أيب متــام أنــه يف هنايــة أغلــب قصائــده

ـــار َأوم َثـــل
َح ْليـــ ًا نِ َظامـــا ُه َب ْي ٌ
ـــت َس َ

يــأيت بلوحــة فنيــة نقديــة لقصائــده فيهــا وصــف
وإطــراء لشــعره وإشــادة بــه ،وتكــون اللوحــة مبنيــة

ويقول(:)100

يف أبيــات متتابعــة متعاضــدة مرتابطــة ،ينهــي هبــا

( ((9املوازنة ،ج ،2 :ص.182 :

( ((10املصدر نفسه ،ج ،1 :ص.90 :

( ((9املصدر نفسه ،ج ،2 :ص.182 :

( ((10املصدر نفسه ،ج ،2 :ص.315 :

( ((10املصدر نفسه ،ج ،2 :ص.273 :
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قصيدتــه ،وهــذا أســلوبه الــذي درج عليــه ،وعادتــه

وعمــود الشــعر يف عــره ،ويتطــرق فيهــا إىل أثــر

قولــه(:)103

ـري يف نظريــة
ـدي ثـ ّ
عــا يعجــب املتلقــي حديــث جـ ّ

التــي اعتادهــا يف كثــر مــن قصائــده ،ومــن ذلــك
َ
مـــاء عـــى ظمـــأ
تســـق بعـــد اهلـــوى
مل
ً

ٍ
فهـــم
قافيـــــــة يســـقيكها
كـــاء
ُ

مـــن كل بيـــت يـــكاد امليـــت يفهمـــه

والقلـــم
القرطـــاس
حســـن ًا وحيســـده
ُ
ُ

مـــايل ومالـــك ِشـــبهٌ حـــن أنشـــده

هـــرم
زهـــر وقـــد أصغـــى لـــه
إال
ُ
ٌ
بـــكل ســـالكة للفكـــر مالكـــة
ملـــم
مستهــــــــام أو بـــه
كأنـــه
ٌ
ُ
يعــرض أبــو متــام يف اللوحــة الســابقة إىل جمموعــة

مــن القضايــا النقديــة التــي ترتبــط بالشــاعر واملتلقــي
والقصيــدة ،منهــا :أثــر الشــعر يف النفــس ،فهــو يــراه
رواء املتلقــي الذواقــة ،يملــك عليــه فكــره حتــى

يصبــح بعــد ســاعه كاملســتهام أو كمــن بــه ملــم ،عــى

أن يقولــه فاهــم بالشــعر عــارف بــه ،ثــم يشــبه نفســه
بزهــر ويشــبه ممدوحــه هبــرم بــن ســنان ،وهــو يقصــد

تشــبيه حالــه مــع املمــدوح الــذي يقــدر شــعر أيب متــام
ويعــرف قيمتــه كحــال زهــر وهــرم بــن ســنان.

يصــف أبــو متــام يف هــذه اللوحــة صفــات الشــعر

املحمــود املمــدوح مــن وجهــة نظــره التــي تتوافــق
( ((10املوازنة ،ج ،4 :ص.490 :

الشــعر يف املتلقــي ،بــل إن احلديــث يف هــذه األبيــات
التل ّقــي ،يقــول(:)104

ُّ
أنفـــك أهـــدي شـــوارد ًا
وواهلل ال

َ
الثنـــاء املنخـــــا
حيملـــن
إليـــك
َ
َ

ِ
َ َت ُ
َ
ـــرا
ـــرد ًا
ـــال
عليـــك ُ َم َّ
بـــه ُب ْ

َْ
َ
عليـــك ُم َف َّصـــا
وت َســـ ُب ُه ِع ْقـــد ًا

َّ
وأطيـــب نفحـــة
مـــن الســـلوى
ألـــذ َ
َ

ِ
وأيـــر حممـــا
املســـك مفتوقـــ ًا
مـــن
َ

َ
َّ
ٍ
وأثقـــل قيمـــة
قلـــب
أخـــف عـــى

ـــمع َ
ليـــس ْ
ِ
ـــوال
اجل
وأ ْق َ َ
وأط َ
ـــر يف َس ْ

يصــف هــذا الثنــاء الشــعري مــا يعجــب املتلقــي
بلغــة نقديــة واضحــة ،فهــو أخـ ّ
ـف عــى الــروح مــن
كل خفيــف ،وأثقــل قيمــة مــن كل ثقيــل ،ولفظــه
أقــر مــن كل قصــر ،وأطــول معــان وأبقــى عــى
الدهــر مــن ّ
كل طويــل بقــاؤه .وهــو يطــرح يف هــذه
األبيــات جمموعــة مــن القضايــا النقديــة منهــا ســرورة

الشــعر ،فهــذه األبيــات شــوارد ،وســرورة الشــعر

ركــن مــن أركان عمــود الشــعر.

ومنهــا التمحيــص والتنخيــل والتهذيــب ،وهــي

مــن بــاب الصنعــة ،وهــي قضيــة نقديــة أشــغلت
( ((10املصدر نفسه ،ج ،3 :ص.106 :
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النقــاد( ،)105فالثنــاء عــى املنخــل هــو الثنــاء عــى

أو كشــف خصائــص الشــعرية ،وإنــا كانــت موازنــة

يمكــن أن يعيبــه ،ويف ذلــك إشــارة إىل صناعــة الشــعر

الشــعر ،ونحــن نجــد هــذه املوازنــة النقديــة عنــد أيب

ذوقيــة تســتند إىل معايــر مســتقاة مــن أركان عمــود

وصفــي مــن كل مــا
مــن اختــرت كلامتــه بعنايــةُ ،

متــام يف بعــض لوحاتــه النقديــة ،كــا يف قولــه(:)107

وبنائــه وحكحكتــه ،وإشــارة إىل موقــف أيب متــام مــن

بنــاء القصيــدة وصناعتهــا ،ومــن املتلقــي ،حيــث

ـــم ِ
َ
ـــاميك أ َّنـــ ُه
ـــرنُ ا ُمل َس
وقـــد َع ِل َ
الق ْ

يقــول(:)106

ـت خائِـ ُ
ـض
َس ـ َيغْ َر ُق يف ال َب ْحــر الــذي أنـ َ

َ
مـــاء عـــى ظمـــأ
تســـق بعـــد اهلـــوى
مل
ً

علـــم املستشـــعرونَ
بأهنـــم
كـــا
َ
ْ

ٍ
فهـــم
قافيـــــــة يســـقيكها
كـــاء
ُ

َ
ـعر ا ّل ــذي أن ــا ق ـ ُ
ـارض
بط ـ ٌ
ـاء ع ــن الش ـ ْ

مـــن كل بيـــت يـــكاد امليـــت يفهمـــه

دينـــار ينـــادي أال فتــــــــى
كأين
ٌ

والقلـــم
القرطـــاس
حســـن ًا وحيســـده
ُ
ُ

ـــن َذا ُيعـــا ِر ُ
ُ
ض
ُي َب
ـــارز إ ْذ نا َد ْي ُ
ـــت َم ْ

مـــايل ومالـــك ِشـــبهٌ حـــن أنشـــده

فـــا تنكـــروا َّ
ذل القـــوايف فقـــدْ رأى

هـــرم
زهـــر وقـــد أصغـــى لـــه
إال
ُ
ٌ

ُ
رائـــض
الدهـــر
حمرمهـــا أين هلـــا
َ

بـــكل ســـالكة للفكـــر مالكـــة
ملـــم
مستهــــــــام أو بـــه
كأنـــه
ٌ
ُ

ويصــف نفســه بأنــه ســاحر نظــم النقالبــه مــن

وجــه إىل وجــه يف املــدح والنســيب وغريمهــا مــن

وجــوه الشــعر ،يقــول(:)108

ولعــل أبــرز مــا دار حولــه النقــد العــريب يف بداياتــه

هــو املوازنــة مــن خــال املعــاين واألغــراض ،وهــي مل

َص ْع ِ
القـــــــــوايف إال لِ َفا ِر ِســـه
ـــب
َ

تكــن ُتعنــى بتحليل نصــوص شــعرية ،وال تــوازن فني

ِ
العـــــــروض ممتنعـــ ْه
نســـج
يب
ِ
أ َّ

( ((10انظــر :تاريــخ النقــد األديب عنــد العــرب نقــد الشــعر
مــن القــرن الثــاين حتــى القــرن الثامــن اهلجــري ،ص:
.627 ،410 ،328 ،171 ،138 ،110 ،109 ،98
وحتــدث فيــه عــن موقــف جمموعــة مــن النقــاد مــن
الصنعــة ،منهم:اجلاحــظ  ،وابــن قتيبــة ،والقــايض
اجلرجاين،وابــن طباطبا،واملرزوقــي ،واآلمــدي ،وابــن
خلــدون.

َس ـ ِ
ـن الـــ
ـح َر ال َبي ــاض ِم ـ َ
ـم ِس ـ ْ
ـاح ِر َن ْظ ـ ٍ

ِ
ِ
ِ
خبـــه خدعـــ ْه
ســـــــائبه
ألـــوان

( ((10املصدر نفسه ،ج ،2 :ص.300 :

( ((10املصدر نفسه ،ج ،2 :ص350 - 349 :

( ((10ديوان أيب متام ،ج ،4:ص490 :
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أصبحـــت دونَ الـــورى
كســـو ُة و َّد
َ

ُ
ـــن ُن َج ِعـــ ْه
ُن ْجعتَـــ ُه ال َن ُق
ــــــول ِم ْ

ـــم
َســـب ْق َت ح َّتـــى
َ
اقتطعـــت َق ْب َل ُه ُ
ِ
ومـــن قطعـــ ْه
متـــه
مـــن
شـــئت
مـــا
َ
ْ
ْ
ّ
يصتُـــ ُه
ـــر ُج َل ْي َس ْ
ـــت َخ ِص َ
والش ُ
ـــع ُر َف ْ
َ
طـــول الليـــايل إال

ملفرتعـــ ْه

ومحلــت هــذه اللوحــات الكثــر مــن األفــكار

النقديــة واألحــكام النقديــة التــي تشــر إىل أن أبــا متــام

َت ْق ُفـــو إىل َ
بجـــدْ َوى وإ َّنـــا
اجلـــدْ َوى َ

َ
َ
يـــر ُع
حـــن
بيـــت الشـــع ِر
يروقـــك
ُ
َّ
ويؤكــد حكــ ًا نقد ًيــا مجع ًيــا حــن يؤكــد أن

الفصاحــة يف نجــد(:)112

ـن ش ـ َّ
ـأس فيه ــم
وم ـ ْ
ـك أنَّ اجل ــو َد والب ـ َ

ِ
َّ
نجـــد
شـــك يف أنَ الفصاحـــة َ يف
كمـــن
ْ

ـــن حبائِ ِ
َمـــا فا َتنـــي مـــا ِع َ
ـــه
نـــده ِم ْ

ـن فاخ ـ ِر الش ــع ِر م ــا عن ــدي
وال فات ـ ُه م ـ ْ

بارعــا يعتــد برأيــه ،ومــن تلــك األحــكام
كان ناقــدً ا ً
قولــه(:)109

ِ
األرض والشــع ِر مادحـ ًا
ـاب
فرعـ ُ
ـت عقـ َ

ِ
ِ
املحامـــد
ـــاب
فار َت َقـــى يب يف ِع َق
لـــ ُه ْ

وأوىل املديح الشعر املهذب ،يقول(:)113
أوىل املديـــح بـــأنْ يكـــونَ ُم َّ
هذبـــ ًا

غـــر ُم َه َّ
ـــذ ِ
ب
مـــا كانَ ِم ْنـــ ُه يف َأ
َّ
ويطرق باب مرافقات اإلبداع يف قوله(:)114

ِ
أمهـــات تـــاده
فألبســـني مـــن

ِ
أمهـــات قالئـــدي
وألبســـت ُه مـــن

فهــو يصــف الشــعر اجليــد املحكــم بأمهــات

القصائــد.

والشــاعر الــذي يــأيت باجلديــد هــو الشــاعر

املفلــق ،يقــول(:)110

ُخ ْذهَ ــا ا ْب َن ــة َ ِ
الف ْك ـ ِر ا ُمل َه ـ َّ
ـذ ِ
ب يف الدُّ َج ــى

وال َّل ُ
أســـود ُر ْقعـــة ِاجللبـــاب
يـــل
ُ

ـــور ُث يف احليـــاة ِوتنثنـــي
بِكـــر ًا ُت
ِّ

ـــرة َ
يف الســـ ْل ِم ِ
األ ْس َ
ـــا ِ
ب
وه َ
ـــي َكثِ َ ُ

ِ
بـــه و ُي ْف ِل ُ
العيـــونَ
ـــاعر
ـــق َش
غـــرى ُ
ُت َ
ٌ

ِ
ِ
بمفلـــق
نعتـــه عفـــو ًا وليـــس
يف

وبيــت الشــعر املــرع هــو الــذي يــروق

القــارئ ( : )111

79-53

خــص أبــو متــام هتذيــب الفكــر بالدجــى ،ليطــرق

بــاب مرافقــات اإلبــداع الشــعري؛ ففــي الليــل هتــدأ
األصــوات وتســكن احلــركات ،وخيلــو اخلاطــر

( ((10ديوان أيب متام ،ج ،2 :ص.300 :

( ((11املصدر نفسه ،ج ،2 :ص.125 :

( ((11املصدر نفسه ،ج ،2 :ص.323 :

( ((11املصدر نفسه ،ج ،1 :ص.91 :

( ((11املصدر نفسه ،ج ،2 :ص.412 :

( ((11املصدر نفسه ،ج ،1 :ص.106 :
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تكــرر ذكرهــا يف شــعر أيب متــام،
املصطلحــات التــي
ّ

وتصفــو القرحيــة ،ال ســيام وســط الليــل ،وتكــون

إضافــة إىل تلــك املصطلحــات التــي محلــت حتــت

ـح
فيــه النفــس قــد أخــذت حظهــا مــن الراحــة وصـ ّ
ذهنهــا ،وانــرح صدرهــا بالتأليــف وانبســط قلبهــا

جناحهــا قضايــا نقديــة شــغلت النقــاد كالرسقــة

الســحر مــع مــا فيــه مــن رقــة اهلــواء وخفــة الغــذاء،

هــذه املصطلحــات:

والصــدق والكــذب والعذريــة والســرورة .ومــن

بــه ،ومــا قدمــوا وســط الليــل يف التأليــف عــى

 - 1ال َن ْقص:

وأخــذ النفــس ســهمها مــن الراحــة ،فخــص أبــو متــام

يقول(:)117

هتذيــب الفكــر بالدجــى(.)115

وهــذا يتوافــق مــع موقفــه النقــدي يف رســالته

ُخ ْذهـــا َفـــا َ
نالــــــــا بِ َن ْق ٍ
ـــص

للبحــري حــن قــال لــه« :يا أبــا عبــادة ختــر األوقات

ِ
البعيـــث
مـــوت جريـــــــــ ٍر وال
ُ

وأنــت قليــل اهلمــوم صفــر مــن الغمــوم ،واعلــم أن

العــادة يف األوقــات إذا قصــد اإلنســان تأليــف يشء

 - 2اإلسهاب والنسيب:

أو حفظــه أن خيتــار وقــت الســحر ،وذلــك أن النفــس

يقول(:)118

تكــون قــد أخــذت حظهــا مــن الراحــة وقســطها مــن

ـــزة َيـــو َم َب ْ ٍ
ـــب
وكثـــر َع َّ
َ
ـــن َي ْن ُس ُ

النــوم وخــف عنهــا ثقــل الغــذاء وصفــا مــن أكثــر

ـــع يف ال َيتِيمـــة ُي ْســـ ِه ُب
وا ْب َ
ـــن ا ُمل َق َّف ِ

األبخــرة واألدخنــة جســم اهلــواء وســكنت الغامغــم

ورقــت النســائم وتغنــت احلامئــم»(.)116

- 3اجلزالة:
يقول:

مصطلحات نقدية يف شعر أيب متام

َ
َّ
جـــل ِمـــن ُقـــس إِذا اِســـ َت ْن َط ْقتَه
وأ

يســتطيع قــارئ ديــوان أيب متــام أن يــرى عــد ًدا

را مــن املصطلحــات النقديــة التــي منهــا مــا
كبــ ً

ـــف يف ُ
األمـــو ِر َ
رأيـــ ًا َ
ْ
ِ
وأ ْل َط َ
جـــزل
وأ

ســار واشــتهر ،ومنهــا مــا ظــل يف ديــوان أيب متــام
ومل يســتخدمه النقــاد ،وتكــرار أيب متــام الســتخدام

- 4البالغة:

هــذه املصطلحــات الفــت للنظــر ،ودليــل عــى أنــه

يقول(:)119

يســتخدمها بوعــي وعــن قصــد ومعرفــة ،ومــن هــذه

( ((11املصدر نفسه ،ج ،1 :ص.177 :
( ((11املصدر نفسه ،ج ،1 :ص.81 :

( ((11انظر :خزانة األدب وغاية األرب ،ص.32:

( ((11املصــدر الســابق ،ج ،1:ص .86 :يعنــي بخالــد :خالــد

( ((11املصدر نفسه ،ج ،2 :ص.32 :

74

حممد حسني السماعنة ،أحالم عامر الزبن :أبو تـمــــــام ناقــــــدًا

َأو َقدمتـــك ِ
لـــت بِ َأ َّنـــه
الســـن ِخ
ُ
ويقول

ِمـــن َل ِ
فظـــك اِشـــ ُت َّقت َ
بالغـــ ُة خالِـــد

اب وحشـــتها
ـــس اآل َد ُ
َغريبـــة ُتؤْ نِ ُ

ُ
فـــــــــــــا حتـــــــــــ ّ
فرتحتل
ـل عىل قوم،

()120

ُأ ُن ُ
ـــو َحائـــر
ـــف ال َبالغـــة ال َك َم ْ
ـــن ُه َ
متلـــدد
ٌ

يف

املوتـــع
ِ

ِ
املتعـــرق

يقول(:)125

إن اجليـــا َد إذا علتهـــا صنعـــــــة

ـــت َذوي َ
األ ْل َبــــــاب واإلفهـــا ِم
َرا َق ْ

- 8املنطق:

يقول(:)121

َ
مـــاء عـــى ظمـــأ
تســـق بعـــد اهلـــوى
مل
ً

ٍ
فهـــم
قافيـــة يســـقيكها
كـــاء
ُ
ويقول(:)122

يقول(:)126

مـــن شـــاعر وقـــف الـــكالم ببابـــه
ُ
املنطـــق
واكتـــن يف كنفــــــــى ذراه

مـــاء
وكيـــف ومل يـــزل للشـــعر
ٌ

- 9التثقيف:

ُّ
يـــرف عليـــه بقـــراط الطبيـــب؟!

- 6السريورة:
يقول(:)123

يقول

()127

:

ِ
اســـتقاللا
ـــت عـــى
ُخ ْذهـــا فـــا َز َال ْ

ٍ
ومقـــو ِم
بمثقـــف
ِّ
مشغولــــــــــة ً

لقـــد لبســـت أمـــر املؤمنـــن هبـــا

- 10التسهيل والرتقيق:

ســـار أو مثلـــج
بيـــت
حل ًيـــا نظامـــاه
ٌ
َ

يقول

()128

:

( ((12املصدر نفسه ،ج ،4 :ص.237 :

( ((12خزانة األدب ،ج ،2 :ص.420 :

( ((12املصدر نفسه ،ج ،3 :ص.156 :

( ((12املصدر نفسه ،ج ،4 :ص.315 :

( ((12املصدر نفسه ،ج ،3 :ص.256 :

( ((12املصدر نفسه ،ج ،2 :ص.404 :
( ((12املصدر نفسه ،ج ،4 :ص.490 :

()124

- 7الصنعة:

- 5ماء القافية:

ابن صفوان التميمي ،املشهور بالبالغة.
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( ((12املصدر نفسه ،ج ،4 :ص.401 :
( ((12املصدر نفسه ،ج ،4 :ص.401 :
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قـــد ث ّقفـــت يف الشـــآم وســـهلت

 - 13خامل الشعر:
يقول(:)132

ُ
املـــرق
منـــه احلجـــاز ورققتـــه

ـــات بِ َخ ِ
ام ِلـــه
َأص َب ْح ُ
ـــت َي ْرمـــي َن َباهَ ِ

الرقابة:
ّ - 11

ـــر ُ
ض
َم ْ
ـــن ُك ُّلـــه لِنِبـــايل ك َّلهـــا َغ َ

يقول(:)129

واكبـــدي يوشـــك الرقيـــب بـــأن

 - 14القصائد الشاردة أو السائرة:
يقول(:)133

يمنعنـــي أقـــــــــــول واكبـــدي

ِ
غـــاد ُر َب ْعدهـــا
ـــن ُكل َشـــا ِر َدة ٍ ُت
ِم ْ

 - 12الغريب:

ِ
َّ
ِ
القصيـــد خسيســـا
مـــن
حـــظ
الرجـــال َ

يقول:

ـــب مـــا َتن َف ُّ
ـــك ِف َيهـــا ُل َبا َنـــة
َغ َرائِ ُ

 - 15الصدق والكذب:

وم ْر َ ِ
َِ
تــــــلِ َيشدُ و
ِ ُل
ـــــرت ٍز َيْـــــــدُ و ُ

يقول(:)134

()130

ِ
تقبلـــت
امللـــوك
ســـاح
حـــرت
إذا
ْ
ْ
َ

بمتهـــم
أبـــا ســـعيد ومـــا وصفـــي
ٍ

عـــى الثنـــاء وال شـــكري بِ ُم ْخ َ
ـــر ِم

ُ
غـــر ملموســـة ٍملـــدُ
عقائـــل منهـــا
ُ

وخـــر القـــول ِ أصد ُقـــ ُه
ومـــا أبـــايل
ُ

هـــن َهلـــا مـــا يف ال ُبـــدُ و ِر ُ
ُأ َ
ـــت
وأ ْك ِر َم ْ

ِ
مــاء وجهــي أو حقنــت دمــي
حقنــت يل
َ

هــن َهلــا مــا يف ال ُبــدُ و ِر ُ
َ
ــت
ُأ
وأ ْك ِر َم ْ

()131

َْ
ال َ ِب َ
اجليل (ج ،2:ص)181:
ـر وكائــن فيــهِ
ويقــول  :فكَائِــن فيــه ِمــن م ْغنًــى َخطـِ
ٍ
ْ
ْ
ْ َ
ٍ
ـي (ج ،2:ص)182:
مــن لفــظ هبـ ِّ
ِ
اب َو ْح َشــتَها فــا َت ُّ
ُــل
ــس اآل َد ُ
ويقــول :غَريبــة ٌ ت ُْؤن ُ
ِ
فرتحت ُ
ــل (ج ،2:ص)10:
عــى قــومٍ،
ِ
َ
ُ
ـن
ـ
س
ح
فأ
ـه
ـ
في
ـاعر
ـ
ش
ب
ـر
ـ
وأغ
ه
ـ
ق
الئ
خ
ـت
ـ
َغر َب
َ
ْ
ْ َ َ
ُ
ٌ
َ
ويقــولُ :
ِ
ُمغ ِْر ٌب يف ُمغْر ِ
ب( ج ،1:ص)107:
( ((13ديوان أيب متام ،ج ،4 :ص.466 :

( ((12خزانــة األدب ،ج ،4 :ص ،188 :ن ّبــه أبــو متــام عــى
الرقابــة يف ّ
الشــعر.
أثــر ّ
( ((13الشادي الذي يغني من غري آلة غناء.
( ((13ديــوان أيب متــام ،ج ،2 :ص .95 :وقــد فخــر أبــو متــام
بالغريــب يف شــعره يف أكثــر مــن موضــع -كــا أرشنــا
إىل ذلــك يف البحــث ســاب ًقا -ومــن أبياتــه األخــرى يف
الغريــب:
تعاطيـ َ
ـك
يقــول :ومــا لــك بالغريــب يــدٌ ولكــن
ـب (ج ،2:ص)319:
الغريــب هــو الغريـ ُ
ِ
ـت يل غ ََرائ ُب ـ ُه َعــن
ـت ِخت ََام ـ ُه َفتَب َّل َجـ ْ
ويقــولَ :ف َض ْضـ ُ

( ((13املصدر نفسه ،ج ،1 :ص.374 :

( ((13املصدر نفسه ،ج ،3 :ص.218 :
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 - 16اللحن:
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يعتــد برأيــه النقــدي ،وأن إشــاراته النقديــة هــذه مل
يدرســها أحــد مــن قبــل ،تتبــع الباحثــان أســلوب أيب

يقول(:)135

ـــر منـــه إذا مـــا اســـتَح َّثه
لنـــا َو َت ٌ

صيـــح َ ْ
ـــن يف َأ ٍ
ـــن ال َّل ْح ِ
ـــن
َف
مـــان ِم َ
ول ٌ
ٌ

 - 17التنخيل:
يقول(:)136

َ
متنخ ٌ
حـــــــاك ْ
ّ
بدائـــع
ـــم
ـــل
ٍ
نظ َ

ِ
ِ
امللـــــوك شـــنوفا
آلذان
صـــارت

 - 18التهذيب:
يقول(:)137

ُخ ْذهَ ــا ا ْب َن ــة َ ِ
الف ْك ـ ِر ا ُمل َه ـ َّ
ـذ ِ
ب يف الدُّ َج ــى

رئيســا
متــام يف شــعره ،فوجــدا أن شــعره كان ســب ًبا ً
مــن أســباب ظهــور النقــد املنهجــي عنــد العــرب؛
ألن شــعره كان حمــور اخلــاف واملوازنــة يف خالفــات

نقد ّيــة بــن أشــهر الن ّقــاد ،والــرّ اح لديوانــه ،مثــل:
الصــويل ،واآلمــدي ،والرشيــي ،والقــرواين.

وقــد أشــار أبــو متــام يف شــعره إىل جمموعــة مــن

القضايــا النقد ّيــة التــي يبــدو أهنــا كانــت معروفــة
ومتداولــة بــن النقــاد ،مثــل :أمهيــة الشــعر وفائدتــه،

واللغــة واملعنــى ،والصــدق والكــذب ،والرسقــة،
والســرورة.

وقــد عــرض أبــو متــام جمموعــة مــن مواقفــه

النقديــة وآرائــه النقديــة يف جمموعــة مــن اللوحــات

الشــعرية ،التــي اعتــاد أن خيتــم هبــا قصائــده ،وفيهــا
وصــف وإطــراء لشــعره وإشــادة بــه ،وهــي تســتحقّ

أســـود ُر ْقعـــة ِ
وال َّل ُ
ِ
اجللبـــاب
يـــل
ُ

لكثرهتــا ولكثــرة مــا فيهــا مــن وصــف للشــعر أن

ـــرة َ
يف الســـ ْل ِم ِ
األ ْس َ
ـــا ِ
ب
وه َ
ـــي َكثِ َ ُ

زاخــرا بمجموعــة
كــا أن شــعر أيب متــام كان
ً

ـــور ُث يف احليـــاة ِوتنثنـــي
بِكـــر ًا ُت
ِّ

خامتة:

ملــا وجــد الباحثــان أن يف شــعر أيب متــام ونثــره
إشــارات كثــرة إىل أنــه كان عار ًفــا بالشــعر ناقــدً ا لــه

( ((13ديوان أيب متام ،ج ،4:ص.542 :

ُيفــرد هلــا بحــث كامــل.

مــن املصطلحــات النقديــة ،وإن خبــا بعضهــا وظهــر

اآلخــر واســتخدم وانتــر.

ومعــروف أنــه لكــي يكــون النقــد منهج ًيــا جيــب

أن يتوافــر فيــه عنــران:
ريا.
 شاعر ّقوي ُ ْي ِدث تغي ً
-

( ((13املصدر نفسه ،ج ،2:ص.385 :

بيئة أو ديوان مناسب.

مهــد
وهــذا ُوجــد عنــد أيب متــام ،فهــو يف موازنتــه ّ

( ((13املصدر نفسه ،ج ،1 :ص91 :
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ـن.
ملوازنــات أخــرى ،مثــل :املوازنــة بــن الطائيـ ْ

بــروت :دار الفكــر.
التربيــزي ،اخلطيــب التربيــزي1994( .م) .رشح ديــوان أيب
متــام .قــدم لــه ووضــع هوامشــه وفهارســه :راجــي
األســمر ،ط ،2 .بــروت :دار الكتــاب العــريب.
التربيــزي ،اخلطيــب2000( .م) .رشح ديــوان احلامســة .وضــع
حواشــيها :غديــر الشــيخ ،وضــع فهارســها :أمحــد
شــمس الديــن ،ط ،1 .بــروت :دار الكتــب العلميــة.
اجلاحــظ ،أبــو عثــان عمــرو بــن بحــر1968( .م) .البيــان
والتبيــن ،حتقيــق :فــوزي عطــوي ،ط ،1 .بــروت :دار
صعــب.
اجلرجــاين ،عبــد القاهــر1992( .م) .دالئــل اإلعجــاز .حتقيق:
أبــو فهــر حممــود حممــد شــاكر ،ط ،3 .القاهــرة :مطبعــة
املــدين.
اجلمحــي ،حممــد بــن ســام( .د ت) .طبقــات فحول الشــعراء.
قــرأه ورشحــه حممــود حممــد شــاكر ،دار املدين،جدة.
حســن ،طــه  .)2012( ،حديــث األربعــاء .مؤسســة هنــداوي
للتعليــم والثقافــة  ،مــر .
احلمــوي ،ابــن حجــة ،تقــي الديــن أبــو بكــر عــي بــن عبــد اهلل.
( .)1987خزانــة األدب وغايــة األرب ،حتقيــق :عصــام
شــعيتو ،بــروت :دار ومكتبــة اهلــال.
الذهبــي ،شــمس الديــن حممــد بــن أمحــد بــن عثــان.
(1999م) .ســر أعــام النبــاء ،حتقيــق :شــعيب
األرنــاؤوط ،ط ،7 .بــروت :مؤسســة الرســالة.
الرشيــي ،أبــو عبــاس1998( .م) .رشح مقامــات احلريــري،
حتقيــق :حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم ،بــروت ،املكتبــة
العرصيــة.
الصــويل ،أبــو بكــر حممــد بــن حييــى بــن عبــداهلل1977( .م).
رشح الصــويل لديــوان أيب متــام ،حتقيــق :خلــف رشــيد
النعــان ،ط ،1 .اجلمهوريــة العراقيــة :منشــورات وزارة
اإلعــام.
ضيف ،شوقي1966( .م) .الفن ومذاهبه ،دار املعارف.
عبــاس ،إحســان .)1983( .تاريــخ النقــد األديب عنــد العــرب.
نقــد الشــعر مــن القــرن الثــاين حتــى القــرن الثامــن
اهلجــري ،ط ،4 .بــروت :دار الثقافــة.
فيــايل ،عــراس2011( .م) .الشــاعر أبــو متــام مثق ًفــا
ومبدعــا .رســالة ماجســتري غــر منشــورة ،اجلمهوريــة
ً

وقــد الحــظ اآلمــدي صاحــب كتــاب املوازنــة

تلــك املوازنــات عنــد أيب متــام فأجــرى موازناتــه ّ
وبث
فيهــا موازنــات نقد ّيــة فيهــا آراء نقديــة ناضجــة.

الطائــي كــا ارتأينــا
هبــذا اســتحق أبــو متــام
ّ

انعكاســا هلــذه الرؤيــة
وصــف (ناقــد) ،وكان بحثنــا
ً

وبيا ًنــا هلــا.

واهلل من وراء القصد،،،

املصادر واملراجــع:
ً
أوال :املراجع العربية:
إبراهيــم ،مصطفــى عبــد الرحيــم .)1998( .يف النقــد األديب
القديــم عنــد العــرب .مكــة للطباعــة.
أبــو العبــاس ،عبــداهلل بــن حممــد املعتــز بــاهلل بــن املتــوكل بــن
املعتصــم بــن الرشــيد العبــايس1990( .م) .البديــع يف
البديــع .ط ،1 .بــروت :دار اجليــل.
أبــو عــي1953( .م) .زهــر اآلداب وثمــر األلبــاب ،تأليــف:
عــي حممــد البيجــاوي ،القاهــرة :دار إحيــاء الكتــب
العربيــة.
األصفهــاين ،أبــو الفــرج1950( .م) .األغــاين .حتقيــق :أمحــد
زكــي صفــوت ،القاهــرة :دار الكتــب املرصيــة.
اآلمــدي ،أبــو القاســم احلســن بــن بــر1992( .م) .املوازنــة
بــن شــعر أيب متــام والبحــري .حتقيــق :الســيد أمحــد
صقــر .ط ،4 .القاهــرة :دار املعــارف.
األنبــاري ،حممــد بــن قاســم1960( .م) .كتــاب األضــداد.
حتقيــق :حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم ،الكويــت :سلســلة
الــراث العــريب.
البهبيتــي ،حممــد نجيــب1970( .م) .أبــو متــام الطائــي .ط،2 .
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المجاز واللغة
دراسة تطبيقية في الجزء األول من معجم (متن اللغة) للعاملي
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جامعة الحدود الشمالية
(قدم للنشر يف  1440/09/14هـ ،وقبل للنشر يف  1441/01/04هـ)
ملخ ــص البح ــث :يتح ــدث ه ــذا البح ــث ع ــن ظاه ــرة املج ــاز يف معج ــم مت ــن اللغ ــة للعام ــي وه ــو م ــن اللغوي ــن املحدث ــن ،واملج ــاز ص ــورة نابض ــة حلي ــاة الكل ــات واأللف ــاظ،
ـس اللغ ــة م ــن تغ ــرات ع ــر الزم ــن ،وق ــد عن ــي العام ـ ُّ
ـي باملج ــاز ينب ــه علي ــه يف معجم ــه ،وبخاص ــة ع ــى املج ــاز
و في ــه تتج ــى روح اللغ ــة ونامؤه ــا وتطوره ــا ،في ــه يتجس ــد م ــا م ـ ّ
الـــذي يتنـــاوب عـــى بعـــض الكلـــات ،وعـــى طـــرق املجـــاز أحيانـــا .وسيكشـــف البحـــث أثـــر املجـــاز يف اللغـــة العربيـــة مـــن خـــال املعجـــم  ،وأكثـــر طـــرق املجـــاز اســـتعام ًال
وشيوعـــ ــا في ــه ،مرك ــزً ا ع ــى عالق ــة املج ــاز بتط ــور ال ــدالالت وأرسار ه ــذا التح ــول يف املعن ــى ،وصل ــة معج ــم “ مت ــن اللغ ــة “ للعام ــي باملعج ــم التارخي ــي ،م ــع إيض ــاح فك ــرة
ً
االهت ــام باملج ــاز يف املعج ــم الع ــريب ب ــن القدم ــاء واملحدث ــن ،م ــرز ًا دور اخت ــاف الع ــر والزم ــن يف العناي ــة باملج ــاز والكش ــف ع ــن دوره يف ن ــاء اللغ ــة وتطوره ــا ،وذل ــك م ــن
خ ــال الكش ــف ع ــن عالق ــة العام ــي باملعاج ــم القديم ــة الت ــي نب ــه أصحاهب ــا فيه ــا ع ــى دور املج ــاز يف اللغ ــة ،ك ــا سيكش ــف البح ــث ع ــن قيم ــة املج ــاز ب ــن الوس ــائل األخ ــرى
يف تط ــور اللغ ــة وثرائه ــا.
النمو اللغوي .
كلامت مفتاحية :املجاز  /اللغة  /التطور الداليل ّ /
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ذكرهــا يف معجمــه ،وعددهــا يف مــوا ِّد املعجــم كثــر ًة
وقلــ ًة ،وبيــان أنــواع املجــازات ،واملجــازات يف لغــة

مقدمة:

احلمــد هلل رب العاملــن ،والصــاة والســام عــى

العامــة ،وشــواهد االســتعامالت املجازيــة ...إلــخ.

خاتــم األنبيــاء واملرســلني ســيدنا حممــد وعــى آلــه

وجــاء البحــث يف مقدمــة تبـ ِّ
ـن أمهيــة موضوعــه،

وصحبــه والتابعــن بإحســان ،وبعــد.

وهدفــه ،وأســبابه ،ومشــكلته ،وفرضياتــه ،ومنهجــه،

يتنــاول البحــث املجــاز يف معجــم متــن اللغــة
للعامــ ّ
ي ((( ،مــن حيــث مصــادر املجــازات التــي

وعالقتــه بالدراســات الســابقة ،وتصــوره اإلجرائــي،
ثــم متهيــد تعقــــــبه دراســة تطبيقيــة ،يتلوهــا خامتــة

((( العاميل هــو« :أمحــد رضا(1372-1289هــــ-1872/
1953م) أمحــد رضــا بــن إبراهيــم بــن حســن بــن
يوســف بــن حممــد رضــا العامــي ،أبــو العــاء ،هبــاء
الديــن :عــامل باللغــة واألدب ،شــاعر ،مــن طالئــع
العاملــن للقضايــا القوميــة والوطنيــة يف بــاد الشــام
ومــن أعضــاء املجمــع العلمــي العــريب .ولــد ونشــأ يف
النبطيــة (مــن بــاد جبــل عامــل) وتعلــم يف مدرســتها
االبتدائيــة ،وانتقــل إىل مدرســة أنشــئت يف قريــة «أنصــار»
فأقــام عامــا واحــدا ،كان هــو عمــر تلــك املدرســة ،وعــاد
إىل بلــده ،فدخــل مدرســة أخــرى .وأكثــر مــن املطالعــة
واألخــذ عــن الشــيوخ .عــى الطريقــة األزهريــة األوىل.
ودرس ،ومــارس التجــارة ،ونــر مقــاالت وقصائــد،
ّ
واشــتهر ...وعهــد إليــه املجمــع العلمــي بتصنيــف
«معجــم» جيمــع بــن مفــردات اللغــة قديمهــا وحمدثهــا،
قــر اســتعامله،
ومــا وضعــه جممعــا دمشــق ومــر ،و ُأ ّ
مــن كلــات ومصطلحــات ،فألــف يف خــال اثنــي عــر
عامــا ،كتابــا ســاه «متــن اللغــة العربيــة ـــــــــ ط» يف
مخســة جملــدات .ولــه مــن الكتــب أيضــا(« ...الــزركيل،
األعــام ،2002ط  ،15ج،1:ص ،125:و قــد تناولــت
دراســة حممــد ســاحة ترمجــة العامــي بإفاضــة  ،فلينظرهــا
مــن يطلبهــا هنــاك ،ص .)19-1وقــد جــاء عــى صفحــة
غــاف املعجــم عنوانــه كــا يــي « معجــم متــن اللغــة
موســوعة لغويــة حديثــة للعالمــة اللغــوي الشــيخ أمحــد
رضــا عضــو املجمــع العلمــي العــريب بدمشــق «نرشتــه
دار مكتبــة احليــاة ــــــ بــروت  1380هــــــ  1960م .
واملعجــم مرتــب بحســب احلــروف األلفبائيــة ،بمراعــاة
احلــرف األول فالثــاين فالثالــث إلــخ ،بعــد التجريــد؛
يقــول العامــي عــن منهجــه يف الرتتيــب2 .... « :
ــــــــ رتبتــه عــى أصــل املــادة املجـ ّـردة مــن الزيــادات
يف احلــروف ،كــا هــو احلــال يف ســائر معاجــم اللغــة

بأهــم نتائــج البحــث ،ثــم مصــادر البحــث ومراجعه.
أمهية املوضوع:

تــــــعدّ ظاهـــرة املجـــاز يف اللغـــة مـــن الظواهـــر
ُ

البـــارزة يف العربيـــة ،فيـــه تتجـــى حيويـــة اللغـــة
ومرونتهـــا ،وبـــه يتضـــح وجـــه مـــرق مـــن ثـــراء

اللغـــة ونامئهـــا ،وبواســـطته تتنقـــل الكلـــات

واأللف ــاظ ب ــن املع ــاين املتع ــددة ،وه ــو م ــن أس ــباب

تغـــر املعنـــى وتطـــور دالالت األلفـــاظ.

وإن بحـــث صـــور املجـــاز الـــواردة يف معجـــم

مـــن املعاجـــم احلديثـــة ليوضـــح أثـــر املجـــاز فيهـــا
نمــو ًا وخصبـــًــــا؛ فهــو  -بصــوره املختلفــة  -دليــل
خصوبـــة اللغـــة وطواعيتهـــا ،وصالحيتهـــا للتعبـــر
عـــن املعـــاين املختلفـــة ،ومســـايرهتا للزمـــن؛ ومـــن

ثـــم تـــأيت أمهيـــة اختصـــاص معجـــم «:متـــن اللغـــة
ّ
للعامـــي».
العربيــة قديمهــا وحديثهــا 3...ــــــــ بــدأت بالرتتيــب
عــى نســق :فاأللــف قبــل البــاء ،واأللــف مــع البــاء قبــل
األلــف مــع التــاء ،وهكــذا يف ثالــث احلــروف منهــا « ...
(رضــا ،أمحــد ،معجــم متــن اللغــة  .....ج،1:ص 72:ـ
 .73مقدمــة املؤلــف).
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1 .مــا مــدى اهتــام اللغويــن  -قديــا وحديثــا-
باملجــاز يف املعاجــم ،مــن حيــث التنبيــه عــى

الحظــت كثــرة اهتــام العامــي باملجــاز يف متــن
اللغــة؛ فهــو يشــر إليــه كثــر ًا ،وينبــه عليــه يف

صــوره ،أو بيــان كثرتــه يف العربيــة؟

املجــاز فيهــا  -فيــا قرأتــه ووقفــت عليــه باجلــزء
األول مــن املعجــم  -بــل إنــه كثــر ًا مــا يذكــر املجــاز

مــن حيــث نموهــا وثراؤهــا؟
 3 .ما أكثر صور املجاز تأثري ًا يف العربية؟

َّ
وقــل أن توجــد مــادة لغويــة ال ينبــه عــى
معجمــه،

2 .كيــف أثـــَّـــــر املجــاز يف مفــردات العربيــة

إىل اختصــاص املجــاز يف املعجــم بالبحــث والدراســة.

 4 .هــل كان التأســيس للمعجــم التارخيــي للغــة
العربيــة وراء اهتــام العام ـ ّ
ي ببيــان املجــاز يف

يف الكلمــة الواحــدة عــدة مــرات ،وقــد هــداين ذلــك

الكشــف عــن دور املجــاز يف كلــات العربيــة،

5 .مــن أيــن اســتقى العامــي مادتــه اللغويــة

هدف البحث:

معجمــه « متــن اللغــة «؟

يف التنبيــه عــى املجــاز يف معجمــه »:متــن

وتطــور دالالهتــا ،ونــاء مفرداهتــا.
مصادر البحث:

اللغــة»؟ وهــل أخذهــا مــن املعجميــن
الســابقني  -دون زيــادة أو نقــص ودون تبديل

يعمــل هــذا البحــث عــى مصــدر حديــث مــن

أو تغيــر  -أو أنــه توصــل إيل بعضهــا بتعمقــه

مصــادر العربيــة ،وهــو معجــم «متــن اللغــة» للعاميل.
مشكلة البحث:

يف فهــم اللغــة ودراســتها؟

فرضيات البحث:

يعالــج البحــث مشــكلة « املجــاز « يف اللغــة

1 .املحدثــون مــن اللغويــن أكثــر عنايــة باملجــاز

العربيــة ،مــن حيــث وجــوده فيهــا أو عــدم وجــوده،
فض ـ ً
ا عــن كثرتــه أو قلتــه عنــد القائلــن بوجــوده يف

مــن اللغويــن القدمــاء.

 2 .املجــاز أكثــر طــرق التطــور الــداليل يف داللــة

العربيــة ،وســوف جيعــل البحــث مــن معجــم «متــن
اللغــة» للعامــ ّ
ي – وهــو مــن اللغويــن املحدثــن -

األلفــاظ واملفــردات.

 3 .االســتعارة أكثــر طــرق املجــاز تأثــر ًا يف تغيري

ميدانـــــــــا للدراســة يرصــد فيــه بصــورة تطبيقيــة
ً

معــاين الكلــات وتطــور دالالهتا.
 4 .يعــدُّ اهتــام العامــ ّ
ي باملجــاز يف معجمــه :
«متــن اللغــة» دلي ـ ً
ا عــى أن عنايــة اللغويــن

صــور املجــاز يف املعجــم العــريب ،ومــدى تأثــره يف

بنــاء اللغــة ونموهــا وتطــور معانيهــا.
أسئلة البحث:

املحدثــن بالــدرس التارخيــي للعربيــة أكثــر

حيــاول البحــث طــرح عــدة تســاؤالت،

مــن القدمــاء.

ويســعى لإلجابــة عنهــا ،ومنهــا :
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النــص
عنــد العا ّمــة يف عــره ،وكذلــك طريقتــه يف
ّ
عــى املجــاز يف املــادة اللغويــة ،مــع اســتعانته بالرمــوز

 5 .اعتمــد العامــي يف بيــان صــور املجــاز عــى
اللغويــن الســابقني مــن أصحــاب املعاجــم

يف معجمــه ،وغــر ذلــك ممــا ســيتضح مــن منهجــه.

كالزخمــري والزبيــدي  ....إلــخ  ،دون

ب ) دراســات تناولــت اجلهــود اللغويــة ألمحــد

إضافــة أو حــذف أو تبديــل.

رضــا العامــي:

منهج البحث :

1 .ثمــة دراســة بعنــوان « :الشــيخ أمحــد رضــا

يعتمــد البحــث املنهــج التارخيــي الــذي

العامــي لغويـــًــــا « للباحــث /حممد ســاحة

يرصــد تغــر دالالت الكلــات وتطورهــا بطريــق

حممــد رزق عــوض ،وأصــل الدراســة رســالة

املجاز يف معجم « :متن اللغة» للعاميل.

ماجســتري حمفوظــة يف كليــة اللغــة العربيــة

الدراسات السابقة :

باملنصــورة جامعــة األزهــر ــــ مــر حتــت

أ) دراسات عن املجاز يف املعجم العريب:
توجــد دراســة تناو َلــت املجــاز يف معجــم مــن

وقــد طبعــت يف كتــاب عــام  2009م عــن دار

البالغــة) للزخمــري» وهــي رســالة تقــدم هبــا معيــد

 2 .مقــال بعنــوان  « :مــن معــامل الــدرس اللغــوي

رقــم (  1428 ، 1316هـــــ  2007 /م )،
الفــارايب يف  614صفحــة.

املعاجــم اللغويــة بعنــوان « :املجــاز يف (أســاس

يف معجــم متــن اللغــة ،للدكتور/عبــد املنعــم

زكــري توفيــق اهلاشــمي إىل جملــس كليــة الرتبيــة

عبــد اهلل حســن( بحــث مســتل مــن جملــة

بجامعــة بغــداد وهــي جــزء مــن متطلبــات درجــة

كليــة اللغــة العربيــة باملنصــورة2008 ،م،ع:

املاجســتري آداب يف اللغــة العربيــة  /لغــة (ربيــع ثــان

 ،27ج .)9

1426هـــ/مــارس  2005م).

ودراســة اهلاشــمي دراســة مهمــة ،وهلــا الســبق يف

ويعــدّ البحــث عــن املجــاز يف معجم»متــن اللغــة»
ـعنـــَــى
حلقــ ًة يف سلســلة الدراســات التــي تـــ ُ ْ
باملجــاز يف معاجــم اللغــة ،وقــد وقــف الباحــث عــى

الزخمــري يف أســاس
نــص عليهــا
ّ
املجــازات التــي ّ

أسســوه،
وســيبدأ مــن حيــث انتهــوا؛ ليبنــي عــى مــا َّ

هــذا املجــال ،وخيتلــف بحثــي عــن تلــك الدراســة

بأنــه خيتــص معجــا حديثــا ،هــو معجــم متــن
ِ
يكتــف العامــ ّ
ي فيــه بنقــل
اللغــة للعامــي ،الــذي مل

مــا قدمــه الباحثــون مــن نتائــج يف الدراســات الســابقة

ـدي يف تــاج العــروس،
البالغــة ،أو التــي ذكرهــا الزبيـ ّ

وليســتكمل مــا مل يتناولــوه بالــدرس والتحليــل.
متهيد:

ـم إليهــا مــا وقــف عليــه مــن أقــوال األئمــة
بــل ضـ ّ

أتنــاول هنــا تعريــف املجــاز يف اللغــة بصــورة

مــن اللغويــن ،وزاد مــا ســمعه بنفســه مــن املجــازات
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ــــر
موجــزة ،يقــول ابــن جنــي  «:احلقيقــة  :مــا أقــ ِ َّ
يف االســتعامل عــى أصــل وضعــه يف اللغــة.

ــم َي
(عمر،علــم الداللــة ،ص ،)127 :وهــو مــا ُس ِّ
كذلــك بــــ» املجــاز الراجــح»؛ فـــــ « قــد يغلــب

ويــــــعدَ ل إليــه عــن احلقيقــة ملعــان ثالثــة ،وهــي:
ُ

يصــر املعنــى املجــازي هــو الــذي ينســاق إليــه الذهن

واملجــاز :مــا كان بضــــدّ ذلــك .وإنــا يقــع املجــاز

االتـــــــساع ،والتوكيــد ،والتشــبيه .فــإن عــدم هــذه
ّ
األوصــاف كانــت احلقيقــة البتـــَّــــة( ».ابــن جنــي،

اخلصائــص2006،م ،ج ،2:ص.)442 :

أهـــم فوائـــد املجـــاز يف
وهـــذا يوضـّــــح
ّ

العربيـــة ،وقيمتـــه يف االســـتعامل( .ينظر:العلـــوي،
الطـــراز 2009م،ج،1 :ص.)82 –79 :

اســتعامل اللفــظ يف معنــى عــى ســبيل املجــاز ،حتــى

عنــد اإلطــاق ،وذلــك مــا يســمى يف عــرف البيانيني»
املجــاز الراجــح» وإذا صــار اللفــظ لغلبــة اســتعامله

يف املعنــى املجــازي ال يفهــم منــه عنــد التجــرد مــن
القرينــة إال هــذا املعنــى ،ســمي منقــوال ،وكان النقــل

اســا لغلبــة هــذا االســتعامل .وعــى هــذا الوجــه مــن
النقــل محــل كثــر مــن العلــاء األلفــاظ اإلســامية،

ويــرى الدكتــور أنيــس أن « احلقيقــة التعــدو

كالصــاة والــزكاة والصيــام واحلج»(جملــة جممــع

األلفــاظ ،وليــس املجــاز إال انحرافــًــــا عــن ذلــك

وقــد عقــد ابــن جنــي لذلــك بابــا بعنــوان» بــاب
يف أن املجــاز إذا كثــر ِ
حلــق باحلقيقــة» (اخلصائــص،

أن تكــون اســتعامال شائعــًــــا مألوفــًــــا للفــظ مــن
املألــوف الشــائع ،ورشطــه أن يثــر يف ذهــن الســامع
أو القــارئ دهشــة أو غرابــة أو طرافــة (« ...داللــة

األلفــاظ1976،م،ص. )129:

وهــذا الــرط يبيــّـــن فارقـًـــا بــن احلقيقــة
واملجــاز ،كــا أنــه مقيــاس لبقــاء املجــاز جمــاز ًا وعــدم
صريورتــه إىل حقيقــة ،أو مــا يســمى « املجــاز امليــت

 ...وهــو النــوع الــذي يفقــد جمازيتــه ويكتســب
احلقيقيــة مــن األلفــة وكثــرة الــردد»( .عمــر ،علــم

الداللــة ،1993ص ،)242:وشــيوع االســتعامل وراء

حتــول املجــاز إىل حقيقــة؛ فـــــ « قــد يشــيع االســتعامل
املجــازي حتــى ال نــكاد نفطــن إليــه فنظنــه حقيقــة

كــا يف جــرى القطــار – جــرى املــاء -حتيتــه كانــت
بــاردة ( قــارن هــذا بقولــك :الــراب بــارد) . »...

اللغــة العربيــة امللكــي،1935 ،ج،1:ص،)314:

2006م ،ج ،2 :ص 447 :ومابعدهــا) ،ويقــول
ُ
ً
ُ
واملجــاز قــد
جمــازا،
احلقيقــة قــد تكــون
العلــوي«:
يصــر حقيقــ ًة ... ،وأ ّمــا صــرور ُة املجــاز حقيقــ ًة
كثــــر استعاملـُــه صــار حقيقـ ًة عرفي ًة.
فــأن املجاز إِذا ُ
ً
جمــازا يف قضــاء
نــه كان
ومثالـــــه قو ُلنــا الغائــط ،فإِ ُ
ُ

احلاجــة ،وحقيقتـــــه املـ ُ
ـكان املطمئــن مــن األرض ثم
ُ
تـــــعورف هــذا املجــاز وكــَـثـــــر حتى صــار حقيقةً
ُ
ُ
ســابقة إِىل الفهــم»( .الطــراز2009،م ،ج،1:ص99 :
.)100 -

العلــوي أثــر مــن آثــار العــرف يف
ومــا قالــه
ّ

مصطلحــا
اللغــة ،وبخاصــة إذا صــارت الكلمــة
ً

مــن املصطلحــات؛ «وممــا جتــدر اإلشــارة إليــه أن
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بأهــم مصدريــن معروفــن يف هــذا البــاب ،ومهــا

مصطلحــا تكتســب يف ظلــه
اللفظــة حينــا تصبــح
ً

أســاس البالغــة للزخمــري ،وتــاج العــروس
للزبيــدي ،ويشــر إىل غريمهــا مــن مصــادره ،والعامـ ّ
ي

داللــة لغويــة خاصــة ،تعــرف هبــا وتشــتهر ،تطغــى

هــذ الداللــة العرفيــة املكتســبة عــى الداللــة اللغويــة

يف ذلــك حريــص عــى بيــان مرجعيتــه ،وهــي أقــوال

األصليــة ،فينــرف الذهــن إليهــا عنــد اإلطــاق».

أئمــة اللغــة.
والعامــ ّ
ي – فيــا وقفــت عليــه مــن اجلــزء األول

(حســن ،اللغة والعــرف1414 ،هــــ1994 /م ،ص:

.)67

ـص غالبــا عــى مصــادره يف املجاز
مــن معجمــه -ال ينـ ّ

ســبب مــن أهــم األســباب
واالنتقــال املجــازي
ٌ

لكــن مــن األمثلــة
حــن يذكــره يف مــواد املعجــم،
ْ
َ
ـر
القليلــة التــي نـ َّ
ـص فيهــا عــى مصــادره قو ُلــه »:أ َبـ َ
 .....الــ ِ
ب  :موضــع ا ِ
إلبــرة  :النميمة َأو فســاد ذات
ـم ْئ َ ُ
البــن (ز)  ...و ــــ  :مــا يؤ ّبــر بــه النخــل  :مــا َّ
رق مــن
ـــر» (ج،1:ص)134:؛
الرمــل (ز) اللســان « ج مآبــ ِ ُ

التــي تــؤدي إىل تغــر املعنى(ينظر:عمــر ،علــم

الداللــة ،ص.)241 :

وســيعرض البحــث نــاذج للمجــاز يف اجلــزء

األول مــن معجــم « متــن اللغــة» للعامــي ،وســيبني

أنواعــه مــن مرســل ،واســتعارة ،وغريمهــا يف بعــض

فمصــدره –هنــا -اللســان .ولكنــي مل أقــف عليــه يف

تلــك النــاذج.

وأمــا مظاهــر عنايــة العامــي باملجــاز يف «متــن

اللســان (أبــر)؛ فليــس فيــه النــص عــى املجــاز .
َ
ــويئط
قــواه بحــ ُ َ
وكذلــك قولــه «:أزَّ َر احلائــط َّ :
اإلزار يلتــزق بــه (ز) .و ـ
الــرد َء و
يسمــــــى
َ
ِّ
َّ
ّ
وقــوى بعضــه بعضــًــــا(ز) .وـ
التــف
الــزرع:
ُ
َّ
ـت :غطــــــى َ
األرض (ز)  ...ا ِ
إلزار « يــُــذكــَّــر
النبـ ُ
َّ
ــؤنــــــث و يقــال ا ِ
إلزارة» :امللحفــة  :كل مــا
يــ
و ُ
َّ
يســرك  ...و يف َ
األســاس :و يســمي َأهــل الديــوان مــا

مــا جــاء يف تضاعيــف كتــب األئمــة ممــا وصــل إليــه

ـم  :ا ِ
إلزار (ز)»( .ج ،1 :ص  .)169 :وقــد ذكــره
مهـ ّ

اللغــة» فتتمثــّـــل فيــا يــي-:
ً
أوال  -التنبيه عىل مصادره:

ُّ
َّ
العامــي مصــادره التــي اســتقى منهــا
وضــح

احلكــم عــى الكلــات باملجــاز يف « متــن اللغــة » ؛
حيــث يقــول11 « :ـ أرشت إىل املجــاز معتمــد ًا يف
احلكــم بمجازيتــه عــى أقــوال األئمــة ،والســيام

يكتــب آخــر الكتــاب مــن نســخة عمــلٍ َأو فصــل يف

الزخمــري يف األســاس ،وصاحــب التــاج ،وعــى

الزخمــري يف األســاس (ج ،1:ص ،26 :أزر).
وقولــه »:اجلــَـبــَـــ ُ
ـاب الضعيــف
ـان :اهلــَـيــَّـــ ُ
القلــب :ضــد الشــجاع .....ويــُــــــكنى بجبــان
الكلــب عــن الكــرم(ز) .وهــو جــَــبــَـــ ُ
ـان الوجــه

بحثــي ووقــع يف يــدي ،وعــى مــا كانــت العالقــة فيــه

ظاهــرة « (ج ،1:ص – 74 :مقدمــة املؤلــف).
ُّ
النــص الســابق منهجــه يف
العامــي يف
ويوضـــح
ّ
ِّ
ويــرح
املجــازات التــي ســيذكرها يف معجمــه،
ِّ
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ِ
حــ ِ
ــبـــــ ُـن « مذكــر»
ــا(ز).اجلــ
ــيـــ
ــيــ
َ
إِذا كان َ
ًّ
ـزعة إِىل الصــدغ....،
 :ناحيــة اجلبهــة مــن حمــاذاة النــَّــ ْ
و ـ  :اجلبهــة .بعالقــة املجــاورة (ز) « شــف » 61

ـص العامــي عــى مصــادره ،وإن كان الزخمــري
مــن نـ ّ

يف رمــوز معجمــه (متــن اللغــة) (ج ،1:ص.)81:

عليــه يف معجمــه أســاس البالغــة.

(.ج،1:ص .)470 :ويقصــد شــفاء الغليــل ،كــا جــاء
وقــد جــاء النــص عليــه يف شــفاء الغليــل (ينظــر ص:

.)72

ـري لكنــه مل يكتـ ِ
ـف بذلــك؛ بــل زاد
نقــل عــن الزخمـ ّ

ـن
عليــه مــا مجعــه مــن أقــوال أئمــة اللغــة ،عــى مــا تبـ ّ
صاحــب الريــادة والســبق يف بحــث املجــاز والتنبيــه
ثان ًيا– االستعانة بالرموز:
اســتعان العامـ ُّ
ـي بالرمــوز يف معجمــه وال ســيام يف

ُّ
العامــي عــى مصــادره يف مواضــع
وقــد نبــه

اإلشــارة إىل املجــاز؛ حيــث يقــول  -حتــت عنــوان:

ص 291:بــر ،ص،367 :بــار ،ص ،548:جلــب).
رصح فيــه العامــ ّ
ي بمصــادره -وإن كان
ومــا َّ

ز ز إشــارة إىل املجــاز يف املجــاز»(ج ،1:ص ،81:مــع

أخــرى( ينظــر ج ،1:ص ،155:أدم ،ص 294:بخــع،

قليــ ً
ا -إال أنــه يكشــف عــن عــدم اكتفائــه بأهــم

املعاجــم الســابقة لــه ،املعنيــة باملجــاز وهــي األســاس
رصح
والتــاج؛ بــل مجــع مــن غريمهــا كــا ذكــر ،وكــا َّ

بــه يف األمثلــة هنــا( اللســان ،وشــفاء الغليــل) ،ومــن
يراجــع ماكتبــه عــن الرمــوز التــي اســتعملها يف

معجمــه جيــد مصــداق ذلــك؛ (ينظــر رمــوز معجــم

متــن اللغــة،ج،1:ص.)81-80 :

الرمــوز الــواردة يف الكتــاب  «:-ز إشــارة إىل املجــاز.

توضيــح يســر للعبــارة).

ٌ
مثــال
ومل يــرد يف اجلــزء األول مــن متــن اللغــة
للمجــاز يف املجــاز إال قــول العامــيَ :
«اجل َبـ ُ
ـل :كل وتد
لـ َ
الصــدى(ز):
ـأرض عظــم وطــال ... ،ابنــة اجلبــلَّ :
الداهيــة(ز) :....الرجــل ا ِ
ـعة -املتابــع ال رأي
إلمــَّـــ َ

الصــدى (زز)(.ج 1:ص:
لــه –» وهــو جمــاز عــن َّ

.)469

ومــع ذكــر العام ـ ّ
ـزا للمجــاز هنــا ( ز ،زز)،
ي رمـ ً

وهــذا جيعلنــي أتوقــف يف موافقــة األســتاذ/

فقد رصح بكلمة املجاز؛ فـــــنجد أحيانــا أن «العاميل

(أســاس البالغــة) للزخمــري» « :يـــــُــــعــَــــدُّ
َ
بحــث يف املجــا ِز .... ،وقــد
الزخمــري أكثــر مــن
ُ
ِ
املعجــات
ــــه يف ذلــك أصحــاب
اتــــــ
ــعــ ُ
ـــبــ َ
َ
َّ

(ز)»( .حســن ،مــن معــامل الــدرس اللغــوي يف معجــم

اهلاشــمي حيــث يقــول يف دراســته عــن «املجــاز يف

ِ
ِ
تكــن عــِــنايــَــــتهم
املصنفــة ،فلــم
اللغويــة
ْ
باملجــاز تتعــدى نقــل مــا جــاء يف األســاس مــن
املجاز»(اهلاشــمي2005،م ،ص)121 :؛ فالعامــ ّ
ي

يــرح بالتعبــر عــن املجــاز رغــم اعتــاده عــى الرمــز
متــن اللغــة2008،م ،ص.)57 :
ولكن ماذا يقصد العام ُّ
يل بــ  :املجاز يف املجاز؟
ْ

إن املــراد – هنــا – كــون الصــدى تابعــًـــا لغــره،

وهــو الصــوت ،وكذلــك اإلمعــة تابــع لغــره يف رأيــه؛

ً
جمــازا يف املجــاز ،واهلل أعلــم،
ومــن ثــم كان اإلمعــة
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ومل أقــف يف اجلــزء األول مــن متــن اللغــة عــى مثــال

يســتعمل يف جمــاز آخــر وقــد ســبقه يف اإلشــارة إىل

أنــه يمكــن القــول :إن إطــاق « الصــدى» عــى ابنــة
اجلبــل مــن بــاب املجــاز؛ حيــث اجلبــل ال ابن ـ َة لــه،

مــن الصياغــات مــن جمــاز املجــاز ،وقــد أحصيــت

مــا عــده مــن جمــاز املجــاز فوجدتــه يــأيت يف (ثــاث

وعــى ذلــك فنســبة االبنــة إليــه ادعــاء ال حقيقــة حتتــه

فقــد انــازت بــا يــأيت )1 :إنــه يفــر اللفــظ ،ثــم

هــذا املصطلــح الزخمــري يف أساســه ،إذ عــد قليــا

آخــر؛ لتتضــح يل فكــرة املجــاز يف املجــاز أكثــر ،إال

عــرة) مــادة ،أمــا طريقــة عرضه(جمــاز املجــاز)،

ـن؛ إذ هــو جامــد ليــس مــن خصائصــه التوالــد،
وال ابـ َ

 جمـ ًـازا ،ومبالغــة -وهــذا شــبيه الصــدى الــذي هــو

يقــول ومــن جمــاز املجــاز ويذكــر شــاهدا مــن غــر
أن يبــن ملــاذا هــو جمــاز املجــاز ،إذ خيتــم املــادة بــه»

رجــع الصــوت؛ فهــو ليــس الصــوت حقيقــة ،وإنــا

هــو منــه بسـ ٍ
ـم أطلــق عــى ابنــة اجلبــل «
ـبب؛ ومــن ثـ َّ

(اهلاشــمي2005،م ،ص.)58 :

ويوضــح العــدد املذكــور يف أســاس البالغــة

الصــدى» ،ثــم انتقلــت داللــة كلمــة « الصــدى» -بعد

أن صــارت حقيقــة يف معنــى ابنــة اجلبــل ،ال جمـ ً
ـازا-

ملجــاز املجاز(ثــاث عــرة مــادة فقــط) قلــة هــذا

قياســا بــا ذكــر يف األســاس مــن
النــوع مــن املجــاز ً

رأي لــه «اإلمعــة»؛ فهــو
ــن ال َ
إىل الداللــة عــى َم ْ
رأي عــى
صــدً ى لغــره يف رأيــه ومنزعــه ،وليــس لــه ٌ

طبعــي؛ ألن املجــاز يف (جمــاز
جمــازات؛ وهــذا أمــر
ّ
ـول حقيقـ ٍ
املجــاز) يمــر بمراحــل ،وهــي حتـ ُ
ـة إىل جمــا ٍز،

ـم يشــبه ابنــة اجلبــل التــي ال حقيقــة
التحقيــق؛ ومــن ثـ َّ

ثــم شــهرة هــذا املجــاز يف معنــاه فيصــر حقيقــة فيــه

هلــا؛ فكأنــه ال وجــود لــه.

(املجــاز الراجــح /املجــاز امليــت) ،ثــم حتــول هــذه
احلقيقــة إىل جمــا ٍز مــر ًة أخــرى ،ووجــود هــذا النــوع

قديــم اســتعمله
ومصطلــح «جمــاز املجــاز»
ٌ
الزخمــري؛ يقــول اهلاشــمي «:يــرد يف أســاس البالغة

مــن املجــاز يف ألســنة النــاس واســتعامهلم ليــس مــن
الســهولة بمـ ٍ
ـكان ،كــا ّ
أن الوقــوف عليــه والكشــف

يبينــه الزخمــري ،وربام
مصطلــح جمــاز املجــاز دون أن ّ

دل ذلــك عــى َّ
أن هــذا املصطلــح معــروف حينئــذ
فهــو كالتشـ ِ
ـبيه والكنايــة واالســتعارة .وجمــاز املجــاز

را كذلــك.
عنــه ليــس يســ ً
وكأنــا ســار العامــ ّ
الزخمــري
ي عــى طريقــة
ّ

ممــا وقــف عليــه العلــاء قديــا وقــد عرفــه العــز بــن

يف جمــاز املجــاز؛ حيــث ذكــره ومل يفــره ،كــا أنــه

عبــد الســام(ت660هـ) عــى هــذا النحــو «:وهــو أن

– بحســب مــا وقفــت عليــه يف اجلــزء األول مــن
ٌ
قليــل بالقيــاس إىل العــدد الضخــم مــن
معجمــه-

جيعــل املجــاز املأخــوذ عــن احلقيقــة بمثابــة احلقيقــة
ــجوز باملجــاز األول عــن
بالنســبة إىل جمــاز آخــر فتـ ُ ِّ

املجــازات املذكــورة عنــده.
ثال ًثــا – تنبيــه العامــ ّ
ي عــى تبايــن املــواد اللغويــة

الثــاين لعالقــة بينــه وبــن الثــاين ....،فــا أثبتــه العــز
هنــا دال عــى مــا ذكرنــاه مــن َّ
أن االســتعامل املجــازي
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كثــرة وقلــة يف عــدد املجــازات:

املــواد اللغويــة يف عــدد املجــازات
تباينــت
ُّ
املذكــورة هبــا؛ حيــث أشــر للمجــاز يف اجلــزء األول

ـن مــن املــوا ّد مــا
اثنتــي عــرة وأربعامئــة مــر ًة ،ولكـ ْ
ٌ
جمــاز واحــد فقــط ،ومنهــا مــا يذكــر
يـــــذكر فيــه
ُ

فيــه جمــازان ،ومنهــا مــا يذكــر فيــه ثالثــة ،ومنهــا مــا

جيــاوز ذلــك بكثــر.

ـص العامــي فيهــا عــى
ومــن أمثلــة املــواد التــي نـ َّ
ـو َأ ُم مــن مجيــع
املجــاز مــرة واحــدة مــا يــي «:التـــَـــ ْ
احليــوان  :املولــود مــع غــره واحــدً ا َأو َأكثــر يف
بطــن واحــد « .وهــو َ
ٍ
األصــل» .و يســتعار يف مجيــع
ــــوأمان  :عشــبة صغــرة هلــا
املزدوجــات  ....التــ َّ ْ
ـو َأم  :مــن
ثمــرة مثــل الكمــون كثــرة الــورق  .التـــَّـــ ْ
ـم ْي ِس
منــازل اجلــوزاء  :الســهم الثــاين مــن ســهام الــ َ
(ج1:ص ،)383 :والعامــ ّ
ي هنــا يبــن األصــل

ره بطريــق
يف املعنــى ،ذلــك الــذي تطــور عنــه غــ ُ
ِ
ُ
ِ
وانتقــال املعنــى هنــا
وانتقــال الداللــة.
االســتعارة
حــي (يف األمثلــة املذكــورة) .وفيــه
حــي إىل
مــن
ّ
ّ
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2005م ،ص ،)33 :وأمــا التوســع يف املعنــى فــــ«ال
يســتطيع أحــد أن ينكــر مــا للمجــاز مــن أثــ ٍر يف

التوســع اللغــوي» ( .البيــي ،ص.)51 :
ومــن األمثلــة قولــه «:ا ِ
جلــران :باطــن العــُـنــُـــق
َأو مقــدّ م العنــق مــن مذبــح البعــر إِىل منحــره.... ،

ـام َ
واحلــقّ بــِــجــِــرانـــِــــه
وقالــوا :رضب اإلسـ ُ
وقــر يف قــراره كــا إِذا بــرك البعــر
(ز) َأي اســتقام
ّ
واســراح مــدّ ِجرانــه عــى َ
األرض» (ج ،1:ص:
 .)517واملجــاز هنــا بطريــق االســتعارة ،وإن مل يبينهــا
العام ـ ّ
ي؛ فقــد انتقلــت داللــة الكلمــة مــن احلسـ ّـية يف
املعنــوي يف اإلســام ،بجامــع االســتقرار
البعــر إىل
ّ

واالمتــداد -ومهــا منبئــان عــن الثبــات والتمكــن-
اللذيــن ذكرمهــا العامــ ّ
ي يف تفســر املجــاز.
ـبب يف االنتقــال
والتطــور االجتامعــي والثقــايف سـ ٌ

املجــازي هنــا «وانتقــال الداللــة مــن املجــال
املحســوس إىل املجــال املجــرد يتــم عــادة يف صــورة

تدرجييــة ،ثــم قــد َت ْنــزَ وي الداللــة املحسوســة ،وقــد

تندثــر ،وقــد تظــل مســتعملة جن ًبــا إىل جنــب مــع
الداللــة التجريديــة لفــرة تطــول أو تقــر»( عمــر،

وترصيــح بــأن املجــاز
تعميــم للمعنــى وتوســيع،
ٌ
ُ
خــاف األصــلِ يف املعنــى؛ وذلــك» أن لعلــاء

علــم الداللــة1993 ،م ،ص.)238 :

إياهــا العتبــار األصالــة وعدمهــا  ...إنــا هــم يف

فيهــا مــر ًة واحــدة مائــة وتســعة وثالثــن مــادة

ً
تقســيم آخــر للداللــة ...وهــو تقســيمهم
البالغــة

حقيقــة األمــر يقســمون املعنــى إىل معنــى حقيقــي
وهــو املعنــى األصــي الــذي وضــع لــه اللفــظ،

ومعنــى جمــازي وهــو مــا خــرج عــن هــذا املعنــى
األصيل»(البييل،مقدمــة يف علــم الداللة1426هــــ/

وقــد بلــغ عــدد املــواد التــي ذكــر العامـ ُّ
ـي املجــاز

لغويــة( ،)139ومنهــا عــى ســبيل املثــال ( :أبــى/

أتم/أســب/أون/بدأ /تبل/ثأر/مجــل /جهن.)..../
ـص العامـ ُّ
ـي عــى املجــاز يف املــادة مرتــن
وقــد ينـ ُّ
ـت ــــ ِ َأ ْيمــًــــا  : ...فقــدت زوجها
ومنهــا قوله «:آمـ ْ
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ُ
الرجــل :فقــد زوجتــه (ز) ...
بقيــة .وـــــــ
و فيهــا ّ
َ
بكــرا كانــت
األ ِّي ُــم مــن النســاء :مــن ال زوج هلــا
ً
َ
ــبـــــــا مـــُـــطــَــ َّلــــق ًة كانــت َأو متــوىف
ثيـــ
أو ِّ
ً

ملجاورتــه بــدن اإلنســان ،ثــم نقــل (بــدن القميــص)

باالســتعارة للجبــة الصغــرة ،وهــذا يوضــح تغــر

معــاين الكلمــة وتطورهــا بواســطة املجــاز وأنواعــه
املتعــددة.

عنهــا ...ويســتعار للرجــال» (ج،1:ص،)226:

ُّ
العامــي عــى
نــص
وقــد بلــغ عــدد املــواد التــي َّ
املجــاز فيهــا ثــاث مــرات ثال ًثــا وأربعــن مــادة

فاملجــاز األول يف الفعــل (آمــت) وانتقالــه مــن

االســتعامل مــع النســاء إىل الرجــال ،والثــاين يف
َ
ـم) وانتقالــه مــن النســاء للرجــال بطريــق
االســم (األ ِّيـ ُ
وضــح العامــ ّ
االســتعارة ،وقــد ّ
ي طريــق املجــاز

لغويــة ( )43منهــا ( :أثر/ألــق /بتت/بتــل /متــم/
ثعــب /جــرز.)...../

ُّ
العامــي املجــاز فيهــا
ومــن املــواد التــي ذكــر
ـل ـــ بــَــقـــْـــ ً
َ
ا
أربــع مرات قولــه  «:بـــَـــقـــَـــ ُ
وبـــــــقو ً
ـت  :طــَــلــَــــع .و -وجــه الغــام
ال النبـ ُ
ُ
نبــت عــذاره (ز) .بــَــقــــــ َ
ـل وجــه الغــام  :نبــت
َّ
عــذاره (ز) و يف َأدب الكاتــب ال تقــل بـــَــقـــــــلَ
َّ
َ
املكان  :أنبت البــَــقـــْـــ َ
ــقـــــ َ
ُ
ـل  ...و-
ـل
بـــ َ
 ...أ ْ
هــــ ُ
اهلل  :أخرجــه و أظهــره (ز)  ...و -وجــه الغــام

ونوعــه يف الثــاين دون األول ،وذكــر رمــز املجــاز يف
األول مكتف ًيــا ببيــان نــوع املجــاز الثــاين دون ذكــر

رمــز املجــاز(ز) معــه؛ فاالســتعامل يف األصــل للنســاء

ثــم توســع فيــه باالســتعامل مــع الرجــال كذلــك،
ويالحــظ وجــود املجــاز يف الفعــل ومشــتقاته.
ُّ
العامــي عــى
نــص
وقــد بلــغ عــدد املــواد التــي َّ

ـعا وســتني مــادة لغويــة(،)69
املجــاز فيهــا مرتــن تسـ ً

 :خــرج شــَــعـــَــــره (ز)» (ج ،1:ص.)325:
ـدو الشــعر
فأصــل االســتعامل للنبــت ثــم اســتعري لبـ ّ

منهــا  ( :أبض/بجس/تــره /ثلــث /جــون.)..../
وقــد يذكــر العامـ ُّ
ـي املجــاز يف املــادة ثــاث مرات،
ومنهــا قوله « :البــــدَ ُن  :الرجل املـــــ ِ
ـس ُّن  ... :نســب
َ
ُ
ــبــــــه(ز)  ...بــَـــدَ ُن القميص:
حـــ
الرجل و
َ
َ
ــســ ُ
مــا يقــع منــه عــى الظهــر و البطــن دون الكمــن

يف وجــه الغــام مــع الفعــل الثالثــي :املجــرد ،واملزيــد
بالتضعيــف ،أو باهلمــزة ،ولســت أدري وجــه املجــاز
َ
املــكان  :أنبــت البــَــقـــ ْ َ
ــقــ َ
ُ
ــــل...
ــــل
بـــ َ
يف« أ ْ
و -هــــ ُ
اهلل :أخرجــه و أظهــره (ز)».واملــراد – فيــا

والدخاريــص ج أبــدان (ز) ويــُــــستعار للجبـــّــــة

فهمــت -إخــراج اهلل البقـ َ
ـل وإنباتــه؛ وهــو احلقيقــة ال
َ
ً
جمــازا فيــا أرى.
معــدل عنهــا ،وليــس

الصغــرة »(ج ،1:ص .)256:انتقــل معنــى البــدن من

ـن وطــول العمــر يف الغالــب
ـو السـ ّ
الرجــل املســن (علـ ّ

ومـــن األمثلـــة قولـــه «:اســـتجازه :طلـــب منـــه
َ
ِ
ا ِ
ولـــأرض
للامشـــية
إلجـــازة :استســـقى املـــا َء

مرتبطــان بالقــدم واألصالــة) عــن طريــق االســتعارة
إىل النســب واحلســب ،ثــم اســتعملت لبــدن القميــص

وغريمهـــا(ز) .و -هـــ :طلـــب منـــه ا ِ
إلذن يف

عــى طريــق املجــاز املرســل وعالقتــه املجــاورة؛
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ــــرة:
و الشــاهد(ز) ...آيــة مـــُــبـــْــصـــ ِ َ

العطيـــة(ز) :التحفـــة
مرو ّياته(ز)...اجلائـــزة:
ّ
طف(ز).املـــــ ــجاز :ض ــدّ احلقيق ــة :م ــا جت ــاوز
وال ّل
َ
معنـــاه َ
ّ
تـــدل عـــى
األصـــي إِىل غـــره بقرينـــة

ً
جمــازا -عــى
رس إطــاق اللفــظ –
هنــا التنبيــه عــى ِّ

املعنـــى باالســـتعارة إىل اســـتقاء املـــاء ،ثـــم طلـــب

كالسليم للديغ).

ذلـــك(».ج ،1:ص .)602 - 601:وقـــد انتقـــل
اإلذن بالروايـــة ،ويالح ــظ هن ــا زم ــن نش ــأة املج ــاز

يف (طلـــب منـــه ا ِ
إلذن يف مرو ّياتـــه)؛ حيـــث وجـــد
ـازي بع ــد اإلس ــام ،فاالس ــتعامل
ه ــذا املعن ــى املج ـ ّ

نش ــأ م ــع نش ــأة الرواي ــة ع ــن العل ــاء ،وطل ــب اإلذن

منه ــم يف ذل ــك ،وانتق ــل معن ــى اجلائ ــزة إىل العطي ــة
َّ
العامـــي يف
وإىل غريهـــا باالســـتعارة ،ويالحـــظ أن

واضحــة(ز)»(.ج ،1:ص .)301-299:ويالحــظ
ضــدّ معنــاه يف األصل(األعمــى؛ عــى التفــاؤل
ُّ
العامــي املجــاز
وبلــغ عــدد املــواد التــي ذكــر

فيهــا مخــس مــرات تســعا وعرشيــن مــادة( ،)29منهــا

(:أكــم /بــزل /ثــأد /جســم /جشــأ.)..../
ُّ
العامــي املجــاز فيهــا
وبلغــت املــواد التــي ذكــر
ســت مــرات ثالثـــًـــا وعرشيــن مــادة لغويــة ()23

منها(أبد/أنس/هبر/ثجج/ثغر/جار/جــوع،)..../
ُّ
العامــي املجــاز فيهــا
وبلغــت املــواد التــي ذكــر

املجـــازي
تعريـــف املجـــاز يشـــر إىل كـــون املعنـــى
ّ
ّ
(احلقيقـــي).
األصـــي
فرعـــا عـــى املعنـــى
ً
ّ

ســبع مــرات تســع مــواد لغويــة ( )9منهــا( :أول/

املجــازي يف قولــه «:اســتجازه .... :و -هـــ :طلــب

املــواد التــي ذكــر فيهــا املجــاز ثــاين مــرات عــر

ـبب يف االنتقــال
والتطــور االجتامعــي والثقــايف سـ ٌ

منــه ا ِ
إلذن يف مرو ّياتــه».

بقع/بــول /تبب/جحر/جلــح ،)..../وبلغــت

مــواد لغويــة ( ،)10منها(:بذخ/تأق/ثرر/ثــور/

ُّ
العامــي املجــاز
وبلــغ عــدد املــواد التــي ذكــر

جــال ،)..../وبلغــت املــواد التــي ذكــر فيهــا املجــاز

منهــا (:أرج /بعــل /تــب /ثــج /جزأ/جــزم.)...../
ُّ
العامــي املجــاز فيهــا
ومــن املــواد التــي ذكــر

(أذن/أنث/بعــق /تبــع /ترب/ثفر/جــرب،)..../

فيهــا أربــع مــرات أربعــا وثالثــن مــادة لغويــة (،)34

مخــس مــرات قولــه « :أبــْــــره رآه ببــره  ،فهــو
ِ
خــر َج مــن الكـــُــــفر إىل
ــبـــ
مـــ
ــــر َ :...
ــصــ ٌ
ُ
ْ
ِ
ــــر :خــاف
ــبــ
اإليــان(ز) ...البصــرُ :
املــ ْ
الرضيــر ...و -األعمــى(ز) .عــى التفــاؤل كالســليم
ــــر ُة :قــوة القلــب
للديــغ  ...البــَــصــِــــيــ ْ َ
املد ِركــة :...العــرة ملــن يعتــر (ز) :...الرقيــب

تســع مــرات إحــدى عــرة مــادة لغويــة (،)11منهــا:
وبلغــت املــواد التــي ذكــر فيهــا املجــاز عــر مــرات

ثــاين مــواد لغويــة ،منهــا (بحر/برق/جــرح/
جــزر ،)..../وبلغــت املــواد التــي ذكــر فيهــا املجــاز
إحــدى عــرة مــرة مخــس مــواد لغويــة ( ،)5منهــا:

(أثف/ثــرا /جــاب ،)..../وبلغــت املــواد التــي ذكــر
املجــاز فيهــا اثنتــي عــرة مــرة أربعــة مــواد لغويــة،

منهــا( :بوع/ثخن/جفــل ،).../وبلغــت املــواد التــي
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الــوادي  :خـــَــــبــــَــــر باطنــه و عــَــــرفه(ز).
و -الــوادي َ :دخــــَـــــل بـــَـــطـــــْــــــنه

ذكــر املجــاز فيهــا ثــاث عــرة مــرة ســبع مــواد

لغويــة ( ،)7منهــا( :أبــر/أدم /برت/بــرك ،)..../وقــد
ذكــر العامـ ُّ
ـي املجــاز أربــع عــرة مــرة يف مــادة لغويــة

الــداء :
(ز) ...و– هــــ بــــُـــطونــــًـــــا
ُ
دخلــــــــه(ز) ...و -تــه احلــــُــمـــَّـــــى:
َ
َ
ِ
باطنــــــــه(ز) ...بــَــطـــَّــن...
ثـــــــــــرت يف
أ َّ
و -الــواديَ :دخـــَــلــَــــه(ز) .و -حليتـــَــــهَ :أخــذ
الشــعر مــن حتــت الذقــن و احلــَــنـــَــــك(ز)...
َ
ــــه :اتــــَّــــخذه بــِــــطان ًة لــه و
ــطـــ
بـــ
ــنـــ ُ
َ
َ
أ ْ
ــــن الــوادي:
مــن خاصتــه(ز) ...تــَــبـــَـــطــ َّ َ
دخلــه(ز) .و -اجلاريــ َة :بارشهــا والمســها(ز) .و-
الـ َ
ـول فيــه(ز) ...تباطــن املـ ُ
ـكان:
ـكأل :توســطه :جــَـــ َّ
ــــن الــي َء...:
ــبـــ
ــتــ
ــطـــ َ
َ
تباعد(ز).اســ َ
ْ
ْ
َ
ـره :وقــف عــى ِدخـــْــــلته(ز) .و -الــوادي:
و -أمـ َ

واحــدة ،هــي (:ثبــت) ،وبلغــت املــواد التــي ذكــر

املجــاز فيهــا مخــس عــرة مــرة مخــس مــواد لغويــة،

منهــا ( :بلل/جبــل /جــدل ،).../وبلغــت املــواد
التــي ذكــر املجــاز فيهــا ســت عــرة مــرة ثــاث

مــواد لغويــة ،هــي( :أنف/ثاب/جهــد) ،وذكــر
ُّ
ً
جمــازا يف مــادة لغويــة واحــدة
العامــي ســبع عــرة

هي(أمــم) ،وذكــر العامـ ُّ
ـي املجــاز ثــاين عــرة مرة يف
مــادة لغويــة واحــدة هي(ثقــل) ،وذكــر العامـ ُّ
ـي املجاز

تســع عــرة مــرة ،يف مادتــن لغويتــن مهــا ( :بكــر/
ثمــر) ،وذكرالعامـ ُّ
ـي املجــاز عرشيــن مــرة ،يف مادتــن

لغويتــن مهــا ( :برد/بضــع) ،و ذكــر العامـ ُّ
ـي املجــاز

ــــن :خــاف
ــــول فيــه(ز) ...البـــَــطـــ ْ ُ
جـــ َّ
َ
الظـــــهــــــر ...و -دون الفخذ و فوق العـــــارة أوَ
َ
ْ
َ
دون القبيلــة(ز) ...و -الغامــض مــن َ
األرض(ز) ...
و -مــن كل ٍ
يشء :جوفــه(ز) و :-اجلانــب الطويــل

إحــدى وعرشيــن مــرة يف مــادة لغويــة واحــدة هــي
ُّ
العامــي املجــاز اثنتــن وعرشيــن
(بســط) ،وذكــر
مــرة يف مادتــن لغويتــن مهــا( :بيض/ثقــب) ،وذكــر
ُّ
ثالثـــــــا وعرشيــن مــرة يف مــادة
العامــي املجــاز
ً

ــــن :الرغيــب الــذي
مــن الريــش(ز) ...البـــَــطــ ِ ُ
َ
ــــر
ال ينتهــي مــن األكل :...:األشــِــــر البــَــطــ ِ ُ
مــن كثــرة املــال(ز) .البـــِــطـــْــنـــ َ ُ
ــــة:
ِ
ــظــــــ ُ
ـة  -امتــاء البطــن طعامــًــــا .-و:-
الكـــ
َّ
ــطـــــــر مــن كثــرة املــال(ز) .يقــال نــزت بــه
البـــ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ــنـــ ُ
الغـــــنى(ز).
ــطـــــره
بـــ
ــطـــ
البــ
َ
َ
ــة إذا أ ْ
ْ
ِ
البــــــطان :حــزام القتــب ونحــوه  ...ويقــال :التقــت
حلقتــا البطـــِـــــان :كنايــة عن اشــتداد َ
األمــر (ز)...

ُّ
العامــي املجــاز
لغويــة واحــدة هــي(أكل) ،وذكــر
مخســــــا وعرشيــن مــرة يف مــادة لغويــة واحــدة هــي
ً

(جــرو).

ُ
را
ومــن املــواد التــي ُذكــر فيهــا
املجــاز كثــ ً
ُّ
العامــي املجــاز فيهــا
مــادة ( بطــن)؛ حيــث ذكــر

ــــن ــُـــ
ســبعا وعرشيــن مــرة يقــول «:بــــَـطـــ َ َ
ــــي (ز)... ،
ــنـــــــا
ــطـــ
بـــ
ُ
الــيء  :خــَــفــ ِ َ
َ
ً
ْ
و -الــي َء  :خـــَــبــَــر باطنــه و عــَــــرفه (ز) .و-

ِ
البــــــطانة :الســَّــــريرة .و -للرجــل : ... :أصحابــه
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الذيــن يســتبطنون َأمــره ومستشــاروه «س»(ز) .و-

مــن الثــوب :خــاف ظهارتــه ،وهــو مــا يــي البــدن
ِ
ٍ
ٍ
لفــان َأي
ــــانة
منــه ... ،ويقــال هــو ذو بـــــطـــ َ
َ
ِ
ذو ِ
ــطــيــــن:
عــ
ُ
ْ
ــلـــــــم بدخلــة أمــره(ز) .البــ َ
العظيــم البطــن خـــِــلـــْــــق ًة ...ويقــال :هــو
ــطــــــنُ الكـــــــرز :خيبــ ُ
ِ
ــــأ زا َده يف الســفر
بــ
َ
ُ ْ
َ
ويــأكل مــن زاد صاحبــه(ز) ...املــــُــبــــَـــــطـ
ــــــــن  :اخلميــص البطــن ...،و -مــن اخليــل:
ـــ
ُ
َّ
َ
األبيــض الظهــر والبطــن ســائره مــا كان(ز)» (.ج،1:
ص.)310 – 308 :

وكذلــك مــادة (جــرد) التــي ذكــر العامـ ُّ
ـي املجــاز

ــر َد ُه ـــُــــ
فيهــا ســتا وثالثــن مــرة ،يقــولَ «:ج َ
َ
الســيف:
ــرد
ــــراه مــن ثيابــه ...وَ -
وج َّ
ــر ًدا :عــ َ َّ
َج ْ
ـعره(ز)...
ســـ
شـــــ ْ
ــلـــــــه(ز) ...و -اجللد :نزع َ
َ
َّ
َ
َ
َ
ـوم :ســأهلم فمنعــوه ،أو أعطــوه كارهــن(ز)...
و -القـ َ
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مل يكــن حاجـــــــــا(ز) .و -ت وانجــردت السـ ُ
ـنبلة
ًّ
ِ
ـج َر َد مــن ثيابه:
خرجــت من لفائـــــــفها(ز) ...انــْـــ َ
تعــرى :...امتــدّ وطــال مــن غــر ٍّيل عــى يشء(ز).
َّ
الفــرس :قصــُــــر شـــَــعــْــــره ورق(ز).
و-
ُ
 :تقــدم يف احللبــة فخــرج منهــا(ز) .ويقــال :مــا
َأنــت بــِــمــُــنــْــجــَــــ ِرد الســلك َأي لســت
ـرد مــن الثيــاب :اخلــَــلــَــــق،
بمشــهو ٍر(ز) .اجلــَـــ ْ
َأو الــذي ســقط زئــره(ز) َأو الــذي بــن اجلديــد
ــــرد ُةَ :أ ْرض
ــلــــــق(ز) «س»...
واخلـــ َ
َ
اجلــ ْ
ُ
ــــردة(ز)  ...اجلــَــــ ِريدَ ُة...:
مســتوية مــُــتــَــجــ َ ِّ
ٌ
خيــل تنتــدب مــن ســائرها لوجــه(ز)َ ،أو
و-
خيــل ال رجــّــالة فيهــا(ز) ...و : -مــن ا ِ
إلبــل:
ِ
اخلـــــــيار الشــداد(ز) ...اجلــَــــريد :مجــع جريــدة.
األيــام َ
و -مــن َ
ــــام(ز) .اجلــارود:
واألعــوام :التـــ َّ ّ
ــنــ ُ
ــــة الشــديدة املحــل املقحطــة(ز)...،
الســ َ
َّ
َ
ــر ُد مــن النــاس :الــذي ال
و :-املشــؤوم(ز) ...األ ْج َ
ــعــــر عــى جســده(ز) .و -الــذي ّ
رق شــعره
َ
شــ ْ

اجلــراد َ
األ َ
رضَ :أكل مــا عليهــا(ز) .و -هــــا
و -ت
ُ
ــحـــــ ُ
ـردا
القـــ
َ
ـط :تركهــا جــرداء(ز)َ .ج ـ ِر َدت َجـ ْ
ْ
َ
الرج ُل :شــكا بطنـــَــــه
األرضَ :أكلهــا اجلــراد ...وُ -
َ
ــــر ًدا
مــن أكـــْــــل اجلــراد(ز)َ .جــ ِر َد ـــَـــــ جــ َ َ
ـكان  :قــــــ ِ
املـ ُ
ـاء ال نبــات فيــه(ز)...
ـح َط فهــو فضـ ٌ
ُ
ـرده
ـعره َ
و -الفـ ُ
ـرس :قــَــصــُــــر شـ ْ
ور َّق(ز)َ ...جـ َّ
ـراه مــن
ـراه .و -الكتـ َ
ثوبــــــه ومــن ثيابــه :عـ َّ
َ
ـاب :عـ ّ
َ
َ
الزيــادات أو ا ِ
الســيف :سلــّــــه
إلعجــام(ز) ...و-

األكــول(ز)َ .
امللســاء(ز) :الناقــة َ
األرض الواســعة
مــع قـــِــلـــــة نبــت(ز) :الســــنــــَـــ ُ
ـة التا ّمة(ز).
َّ
َّ
ـر الصافيــة املتجــردة عــن خثارهتــا(ز)» (.ج،1:
 :اخلمـ ُ

باحلــاج وإن
يف احللبــة فخــرج منهــا(ز) :...تشبــّـــه
ّ

ويظهــر ممــا ســبق مــن مــوا ّد لغويــة ومــن هاتــن
املادتني(بطن/جــرد) كثــرة اهتــام العامــ ّ
ي ببيــان

ـرى...
ـرد مــن ثيابــه :تعـ َّ
مــن غمــده(ز) .تــَــجــَـــ َّ
رَ :س َ
الفــرس :تقــدّ م
ــكن غليانــه(ز) .و-
ُ
و -العصــ ُ

وقصـــــر مــن اخليــل(ز) ...و -مــن الــراب:
ُ
الصــايف(ز) ...و -مــن القلــوب :الــذي ال َّ
غــل فيــه
ـش(ز) ...اجلــرداء :مؤنــث َ
وال غـ ّ
األجــرد :الصخــرة

ص.)504 – 502 :
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املجــاز يف املــوا ّد اللغويــة ،مــا بــن ذكــره جمـ ً
ـازا واحــدً ا

ذلــك أن الداللــة املعجميــة تـــُعنـَــى – يف األصــل–

يف املــادة ،وذكــره ستــــــــا وثالثــن جمـ ً
ـازا يف املــادة
ًّ
الواحــدة ،وبعــض املــوا ّد األخــرى يــأيت فيهــا املجــاز

بذكــر املعــاين األصلية؛»هــذه الداللــة تؤدهيــا املعاجــم
رشحــا عا ًمــا يوضــح
وتعــرض هلــا يف رشح املفــردات ً

مرتــن ،وبعضهــا ثالثــًــــا ،أو أربعـــًـــــا  ....إلــخ.

معناهــا األصــي الــذي وضعــت لــه الكلمــة وربــا
عرضــت لبعــض املعــاين املجازيــة مبينــ ًة املعــاين

ويقصــد بــه أســاس الزخمــري ،وكذلــك يالحــظ

.)60

كــا يالحــظ ذكــره نــوع املجــاز (كنايــة) يف مــادة

بطــن ،والنــص عــى بعــض مصــادره فيهــا(س)

احلقيقيــة التــي انتقلــت منهــا»( أبــو ســكني ،ص:

تكــرار املجــاز يف بعــض الصيــغ املختلفــة واملعنــى

ويالحــظ يف هــذه املــواد الســابق ذكرهــا بيــان
ي للمجــاز يف مشــتقات املــادة الواحــدة؛ فمثـ ً
العامـ ّ
ا

واحــد( جــرد ،انجــرد« أفعــال» و أجــرد( صفــة) يف

معنــى الفــرس القصــر الشــعر).
ّ
وكل هــذا يكشــف العنايــة البالغــة باملجــاز وبيانــه

مــادة (بطــن) نجــد اســتعامالت املجــاز يف تصاريــف
بطــن -أ ْبطنــهَّ -
ومشــتقات املــادة «:بطــنَّ -
تبطــن-
تباطــن -اســتبطن -ال َب ْطــن -ال َب ِطــن -البِ ْطنــة-
ِ
البــــطان -البطانــة -ال َبطــن -املــُـ ـ َب َّطن» ،و كذلــك

يف اللغــة ،وهــل ّ
أدل عــى هــذا مــن ذلكــم العــدد
اهلائــل مــن املجــازات املذكــورة يف اجلــزء األول وهــو

جــردَ -جــ ِرد-
مــادة (جــرد) نجــد فيهــا
َ
«جــر َدهَّ -
ْجــردَ -
ــرد-
جــرده-
ْجــر َدت -ان َ
جتــرد -ان َ
َّ
َّ
اجل ْ

منــاط البحــث هنــا؟!
وكأنــا العامـ ُّ
ـي بصنيعــه هــذا وبذكــر ذلــك العــدد

ــر َدة -اجلريــدةَ -
َ
ــرد-
اجلريــد -اجلــارودْ -
األج َ
اجل ْ
َ
والنــص عــى
ــرداء» ،وذكــر مشــتقات املــادة
ّ
اجل ْ

جني«:أكثــر
مــن املجــازات يذكرنــا بقــول ابــن
ُ
ٌ
جمــاز ال حقيقة»(اخلصائــص،
اللغــة مــع تأ ّملــه

املجــاز فيهــا مــن ســات املجــاز عنــد العامـ ّ
ي يف متــن

ج،2:ص ،)447:وهــذا الــكالم «غرضــه التنبيــه
عــى كثــرة املجــاز وســعتِه يف الكالم»(العلــوي،

اللغــة( ينظــر حســن،من معــامل الــدرس اللغــوي يف

أنــه «ال يوجــد معجــم جيمــع كل أنــواع املجــازات

بعــض هــذه املشــتقات تكــرر املجـ ُ
ـاز فيهــا؛ فذكــرت

2009م ،ج ،1:ص ،)44 :وينبغــي التنبــه عــى

معجــم متــن اللغــة ،ص ،)54-53:كــا يالحــظ أن

واالســتعارات والتــي يمكــن أن يســتعملها األدبــاء

اســتعامالت جمازيــة متعــددة للكلمــة الواحــدة ،وهــذا
يوضــح مــدى حــرص العام ـ ِّ
ي عــى بيــان املجــاز يف

والناطقــون باللغة»(أبــو ســكني ،نظــرات يف داللــة

األلفــــاظ1414هــ1984 /م ،ص ،)16:وهــذا

املــوا ّد اللغويــة؛ فاملجــاز مل يذكــر فيهــا مــرة وحســب،

يكشــف عــن قيمــة معجــم متــن اللغــة ومكانــة
العامـ ّ
ي الــذي أكثــر مــن ذكــر املجــازات فيــه ،ويؤكــد

بــل يتكــرر كذلــك يف مشــتقاهتا املتعــددة ،وهــذا أظهر
مــا يكــون يف املــوا ّد التــي تعــدّ د فيهــا ذكــر املجــاز ،بــل

94

ياسر سالمة إبراهيم حممد :اجملاز واللغة :دراسة تطبيقية يف اجلزء األول من معجم (منت اللغة) للعاملي

118-81

العامــي َ
ــل ُ
»:أثــ َ
ُّ
اهلل ما َلــه ...
 1 .يقــول
َّ
َ
رة  ...و  -مــن كل يشء:
ثــــــــ َل ُة  :املِــ َ
األ ْ
َأصلــه ج إِثــال .وتســتعار ِ
للعــرض(ز)،
ذمــه وطعــن
فيقــال نحــت َأثــْـــ َلتــ َ ُ
ــه َأي َّ
يــرح
حســبه»(.ج،1:ص .)145:وهــو
ّ
يف َ

َّ
إن الكلمــة الواحــدة قــد يتعاقــب عليهــا املجـ ُ
ـاز – وإن

َّ
وكأن تلــك
مل ختتلــف صيغتهــا -بتعــدد معانيهــا،
الكلمــة صــارت مطروقــة كثــرة االســتعامل عنــد
ثــم
العــرب ال تــكاد تذهــب عــن األلســنة؛ فمــن ّ
يتكــرر فيهــا املجــاز ويتعاقــب ،وهــذا دليــل حيــاة

ٍ
خصــب يف تلــك الكلــات.
ونمــ ٍو ،وآيــة

بلفــظ االســتعارة هنــا ،وذلــك يكشــف

عــن أن املعنــى املســتعار تطــور عــن املعنــى

رابعـــا – االهتامم ببيان نوع املجاز:
ً

األصــي للكلمــة.

أمــا عــن حتديــد نــوع املجــاز وبيانــه فقــد ورد يف

ـر :العــروق املنعقــدة
ويقول»:البـــ
2.
ــجـــــــ ُ
َ
ُ

مواضــع مــن متــن اللغــة مــا يفيــد ذلــك ،وإن مل يلــزم
ُّ
العامــي نفســه بذلــك األمــر يف كل مــا ذكــره مــن

ــــرة .ثــم نقلــت
يف البطــن ،مجــع بـــُــجـــ ْ َ

إىل املعايــب(ز) وجــاء قوهلــم :ذكــر لــه

املجــازات.

ومــن املهــم بيــان ّ
أن هــذه األنــواع وراء العــدول

ــجــــــره و بـــُــجــَــره .ونقلــت إىل
عـــ
َ
ُ
َ
َ
اهلمــوم واألحــزان(ز) فقيــل :أشــكو إىل اهلل

عــن احلقيقــة إىل املجــاز ،يقــول ابــن جنــي  « :احلقيقــة
ــــر يف االســتعامل عــى أصــل وضعــه يف
 :مــا أقــ ِ َّ

ــجــ َر ُة:
ري...البـــ
ــجــ
وبـــ
ــجــري
عـــ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ْ
َ
العقــدة يف البطــن خاصــة أو تشــمل مــا كان يف

اللغــة .واملجــاز :مــا كان بضــــدّ ذلــك .وإنــا يقــع

ـر(ز)...
بـــ
ــجـــــــــــــ ٌ
َ
الوجه و العنق ،ج ُ
َ
ـــــر :حبــل الســفينة ،وبــه
بجـــــ
األ
ُ
َ
ســمي(ز)»( .ج ،1:ص .)241والنقــل

املجــاز ويــُــــعدَ ل إليــه عــن احلقيقــة ملعــان ثالثــة،
وهــي  :االتـــّــــساع ،والتوكيــد ،والتشــبيه .فــإن عدم

هــذه األوصــاف كانــت احلقيقــة البتـــَّــــة .فمــن

اســتعارة ،وهــو يوضــح انتقــال الكلمــة مــن

ذلك  (.»...اخلصائــص2006 ،م ،ج ،2:ص.)442 :
ُّ
العاميل عليها كام يأيت:
وأنواع املجاز التي نبه

املعنــوي ،عــى
احلــي إىل املعنــى
املعنــى
ّ
ّ
َّ
ولعــل املجــاز األول وهــو نقلهــا
مرتــن،

اســـم املجـــاز،
أ) االســـتعارة .... « :وهكـــذا
ُ
ِ
ألنواعـــه مـــن االســـتعارة ،والكنايـــة،
فإِنـــ ُه شـــامل

إىل املعايــب َّأدى إىل املجــاز الثــاين اهلمــوم

ص ،)197:وق ــد ابت ــدأت هب ــا لكث ــرة م ــا بيـــَّــ ــنه
ُّ
نـــص
العامـــي مـــن االســـتعارة يف املجـــاز؛ حيـــث
َّ

اهلــم واحلــزن لــه ،وذلــك االنتقــال يكشــف

واألحــزان؛ فــإن وجــود املعايــب أو اإلزراء
ٍ
ســبب-غالبا -يف حــدوث
إنســان
هبــا عــى
ٌ

والتمثيل(.»....،العلـــوي ،الطـــراز2009م،ج،1:

طريقـــــا مــن طــرق تغــر الداللــة وتطورهــا،
ً

عليهـــا يف تســـعة عـــر موضعــًـــــا ،ومنهـــا:
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الــكالم :اســتعجم(ز)...
مأتــاه(ز) .و-
ُ
ــمـــ ُ
ــــة :صغــار الضــأن
ــهـــ
البــ
َ
َ
ْ

وهكــذايتتابــعاملجــازعــىالكلمــةالواحــدة.

ـــعــــــا:
ــخـــ
بــ
ويقول«:بـــ
3.
ــخـــ َ
ــع َـ َ
َ
َ
ً
ْ

ـم
ـم وبــَــهـــــَـــ ٌ
واملعــز ...،ج بــَــهـــْـــ ٌ
ـم لــ ِ َ
ــألعراب
ويــــــستعار البــَــهــْـــ ُ
ُ ...
َأصحــاب البــوادي الذيــن ال تســتقر هبــم

بالـغ يف ذبحهـا حتـى بلـغ البخـــَـــاع ــــــ
القفـا ـــــ قـال الزخمشري :وهـو َ
األصـل
يف كل مبالغـة ... :وـ األرض بالزراعـة:

حــــــها
ــهــــــا ،ومل
ــهكـــ
نــ
َ
َ
َ
ُ
يـــــ ِر ْ
عامـــــــا (ز)»( .ج ،1:ص .)249:واملبالغة
ً
إنام تكون باالسـتعارة ،مـع أن العام ّ
يرصح
يل مل ّ

ـي ،واألعــراب مــن أصحــاب
ـي إىل حـ ّ
حـ ّ

أقـف عليه يف أسـاس البالغـة(ج،1:ص،48:

ُيعــرف هلــم مــكان بعينــه ،وهــذا مــا نــص

الــدار بــل ينتجعــون مواقــع الغيــث(ز)».
(ج ،1:ص .)359:وانتقــال املعنــى هنــا مــن
البــوادي لكثــرة انتجاعهــم مواقــع الغيــث ال

هبا هنـا ،ولكـن القـول املنسـوب للزخمرشي مل

عليــه صاحــب املعجــم بقولــه « :ال تســتقر

بخـع) ،وإنما وقفـت عليـه يف تـاج العـروس

هبــم الــدار»؛ لــذا أطلــق عليهــم البهــم.

للزبيـدي(ج ،20:ص )306:حيـث جـاء
ّ

ــوكـــًـــــا
6 .ويقـــول «:بـــاك ـ ُـــ بــ َ ْ
البعـــر :ســـمن .و-
ــؤوكــــــــا
وبــ
ُ
ً
ُ
ـار األت ـ َ
ـان :كامـــَــ ــها -
كــــ ــا احل ـ ُ
بــ ْ
َ
ــو ً

فيه«:قـال الزخمشري( :هـذا أصلـه ،ثـم
اسـتعمل يف كل مبالغـة) ،» ...ولعلـه كان يف
نسـخة الزبيـدي مـن أسـاس البالغـة.

نـــزا عليهـــا  -و يســـتعار لآلدميـــن 2 [ 2
ُ
تقـــول العامـــة ّ :
الديـــك
بـــك يــَــبــُـــــك
الدجاجـــة إِذا ســـفدها ،وختصـــــــها يف
ُّ
الغالـــب بالطـــر]  (.» ..ج ،1:ص.)375:

ــــر ـــــ ُ «ويكــر»
4 .ويقــول  «:بــــَــشــ َ َ
َ
ديــم :قــره ...
بــ
ــشـــــــر ًا األ َ
َ
ْ
ـر ُة مــن اإلنســانَ :أعــى جلــدة
البــ
ــشــــــ َ
َ
َ
ْ
الــرأس والوجــه واجلســد التــي عليهــا
ــعــــــرَ ،أو التــي تــي اللحــم.
الشـــ َ
َ
وتســتعار لقشـــْــــر الشــجر(ز)»( .ج،1:

حـــي،
حـــي إىل
وانتقـــال املعنـــى مـــن
ّ
ّ
العامـــي إىل اســـتعامل ٍّ
ُّ
كل مـــن
وقـــد أشـــار

حــي إىل معنــى
باالســتعارة ،مــن معنــى
ّ

لآلدميـــن ،والعامـــة اســـتعاروها للطـــر،

الفصح ــاء والعام ــة ،فالفصح ــاء اس ــتعاروها

ص .)297 - 296:وانتقــال املعنــى واضــح

ومظهـــر الداللـــة هنـــا هـــو انتقـــال جمـــال

حــي آخــر.
ٍّ

الداللـــة بطريـــق االســـتعارة.
ضـــ ُ
عــ ُ
ــة
ــر
ــة...:
7.
َ
ــر َ
الفـــ ْ
ُ
ويقول«:التـــ ْ
ُ

األمر :اشــتبه .و-
ـهم
 5 .ويقــول «:استــَــبــْـــ َ
ُ
عليهــم :اســـْــتغــلـــَــــق فلــم يـــُــــدْ ر
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ـم اجلـ ِ
ـدول ينفجــر مــن
عــى املــاء :...فـــَـــ ُ

118-81

التوســع»(.»...ج ،1:ص.)456 – 455:
ويالحــظ تنبيــه العامـ ّ
ي عــى املعنــى األصــي،
ُ
حــي.
حــي إىل
وانتقــال املعنــى هنــا مــن
ّ
ّ

ــــشق بــن
ُّ
النهــر ،و اســتعري ملــا يـــــــ ُ

النهريــن والبحريــن ليتـــَّــــــــصل ماؤمها».
ُّ
والعامــي – هنــا –
(ج ،1:ص.)393:

وفيــه تعميــم للمعنــى وتوســيع ،ولكنــه مل

اكتفــى بلفــظ االستعارة(اســتعري) عــن رمــز

يــرح بلفــظ االســتعارة ،واكتفــى بلفــظ
ّ

حــي
املجــاز(ز) ،وانتقــال املعنــى هنــا مــن
ّ
حــي.
إىل ّ

نــص ابــن جنــي -مقصــدٌ
والتوســع  -كــا ّ
ُ

ـرة ،وهي
هـــــــة و التـــُّـــ َّ
واحدمهــا التـــ ُّ َّ
ــر َ
َ
ـرق الصغــار املتشعـــِّــــبة مــن
يف األصــل الطـ ُ
الطريق َ
ِ
البسابـــــس
عظم...التـــــ َّــرهات
األ
ُّ
ـرهات الصحاصــح :القفــار احلالية
والتــــــــ َّ
ُّ
«وهــو َ
األصــل يف املعنــى» واســتعريت

وهــو وعــاء مــن إِهــاب الشــاء ال ُيوعــى
فيــه إِ َّ
ال اليابــس ،... ،ويســتعار لقــراب

التوســع وهــو فحــوى االســتعارة ومعناهــا،

ــــرهات:
ــــرهات
8.
ويقول«:التــــ َّ
والتـــ ُّ
ُّ
ُّ
َ
األباطيــل ،والبواطــل مــن ُ
األمــور(ز)

مــنمقاصــدالعــدولعــناحلقيقــةإىلاملجــاز.
ــر ُب :بثــر يعلــو َأبــدان
	 10.ويقــول «:اجلــ َ َ
إلبِــل َ
النــاس وا ِ
يتأكــــّــــل منــه اجللــدُ :...
الصــــــدَ أ يف الســيف :كالصــدإِ يعلــو باطــن
َ
اجلفــن(ز) ا ِ
ـزود،
جلــراب «وقد يفتــح» :املــِـــ ْ

َأيضــــــــا َ
لألكاذيــب التــي فيهــا يشء مــن
ً

باء :مؤنــــــّــــث
ـر ُ
الســيف(ز) ...:اجلـــَـــ ْ
َ
ــرب :...اجلاريــة املليحــة(ز) وذلــك
األ ْج َ
ألن اجلــواري ينفــرن منهــا لئــ َّ
ا يفضحهــن

الزخرفــة(ز)»( .ج ،1:ص .)395:ويالحــظ
ي عــى املعنــى األصــي ،وانتقـ ُ
تنبيــه العام ـ ّ
ـال
ـي .وال خيفــى
ـي إىل حـ ّ
املعنــى هنــا مــن حـ ّ

حسنــــــها» (.ج ،1:ص.)499 – 498:
ُ
ُ
انتقــال املعنــى مــن
ويالحــظ يف هــذا املثــال

مــا جيمــع بــن املعنيــن القديــم واجلديــد مــن
إضــال ّ
كل مــن يســلك ســبيلهام؛ بــا يــؤدي

حــي .ومظهــر الداللــة يف كلمــة
حــي إىل
ّ
ّ

غالبــــــا إىل هالكــه.
ً

(اجلربــاء) هــو انتقــال جمــال الداللــة ،وســببه

حلمه
ــوبــًــــا ...وُ -
9 .ويقــول «:ثاب ــُــــ ثــ َ ْ
وعــــقــــلــــــه :رجــعَ ...
وأصــل الثــواب
َ ْ ُ
ـب :ضد
مــع الرجــوع  ...الثـــــَّـــيـــــــِّـــ ُ
ِ
ــكـــــــر :املــرأة البالغــة كانــت ذات
البــ
ْ
زوج ثــم فارقهــا وإِن كانــت بكــر ًا(ز) «عــى

العامــل النفــي ،وغرضــه التهكم والســخرية

ليتفوقــن هبــا عــى حســن تلــك اجلاريــة.
ُ
ُ
«اجل ْع ُ
واجل َعالــة «وتث ّلــث»
ــل
	11.ويقــول:
جلعــال َ
وا ِ
واجلعي َلــة :مــا جعلتــه للعامــل عــى
ـاص بالغــزو «يف توســع
عمــلٍ خــاصَ ،أو خـ ٌّ

97

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية ( ،)ISSN: 1658- 7006اجمللد ( ،)6العدد ( ،)2جامعة احلدود الشمالية (1442هـ 2021 /م)

الراعيــة(ز) .واللحــم :العصــا املحــددة «عــى

فيــه»( .»...ج ،1:ص .)538 :ويالحــظ
ُ
حــي
انتقــال املعنــى مــن
يف هــذا املثــال
ّ

اللحــم :الســكني(ز)».
التشــبيه»(ز) .و-
ِ

االســتعارة ،واكتفــى بلفــظ التوســع وهــو

قائــم عــى التشــبيه ،ولكــن العبــارة – فيــا
ٌ

حــي .ولكــن العامــ ّ
يــرح بلفــظ
ي مل
ّ
إىل ّ

( ج،1:ص .)192 - 191 :واملجــاز هنــا

أراه – حتتــاج إىل إيضــاح؛ وهــو مــا جــاء يف
للزبيــدي( ... «:و) ِمــن املــَــــجا ِز:
التــاج
ّ
الر ِ
ِ
ـيـ ُ
ـلـ ُ
ـــرت
(
ـــة) يـُــقالَ :كثــ ُ َ
ــةَّ :
اعـ َ
اآلكـ َ
ِ
ـة يف بِـ ِ
ـاد َبنـِـــي فــــ ٍ
ـلــ ُ
ـان( .و) ِمــن
اآلكــ َ
ُ
املــــــجا ِز ( :آكـِـلـَـ ُ
السكــِّـــنُ )
ـة ال َّلحـْــ ِ
ـمِّ :
َ
َ
ــم :قـ َ ْ
ـــط ُعها إِيــَّـــاهُ ،يقــال:
كــــ ُلها ال َّل ْح َ
وأ ْ
َج َر َحــه بآكـِـلـ ِ
ـــم( .و) كذلــك (
ــة ال َّلحـ ْ ِ
َ
ِ
ــشـــبـــــيه(».
املــــ َ
َ
الع َصا ُ
ـحدَّ َد ُة) عــى التــ َّ ْ
ج،28 :ص.)12 :
َ
ــــب
ــــــر:
ــحــ
بــ
َركــــ ِ َ
َ
َ
2 .ويقول«:أ ْ
تـــَــــبـــَـــــحـ
ــحــــــــر...
البـــ
َ
ْ

نــص
فحــوى االســتعارة،
والتوســع  -كــا ّ
ُ
ابــن جنــي -مقصــدٌ مــن مقاصــد العــدول

عــن احلقيقــة إىل املجــاز.

ُّ
العامــي فيهــا نــوع
وهنــاك أمثلــة أخــرى ذكــر

ـن أنــه اســتعارة ،وهــي( :ج ،1:ص226:
املجــاز وبـ َّ

آم ،ص ،256:بــدن ،ص ،312:بعــج ،ص،254:

هبــدل ،ص ،375:بــوك ،ص ،383 :تــأم ،ص،438:
ثفــر ،ص ،476:جحــش ،ص ،574:مجــم).
واملالحــظ يف هــذه االســتعارات أن معظمهــا – إن مل

اســتعارات حســية.
تكــن كلهــا-
ٌ
ب) التشبيه:

ـــــــــر يف املــال :كثــر مالـــُــــه.
ـــــ
َ
َّ
وـــــــ يف العلــم :تـــَــعـــَــمـــَّـــــق
ر:
وتوســـــــع(ز) ...وـــــــــ اخلــ َ
ّ
ُ
املــكان:
ـــــــــر
َ
تطلبــه(ز) .استــــَــبحـــ َ

وهــو يتصــل باالســتعارة؛ إذ هــو أساســها ،وهــي

مبنيــة عليــه يف األصــل؛ بــل عــدَّ ت يف رأي بعــض

علــاء البالغــة مــن املجــاز؛ حتــى قــال العلــوي،...«:
ِ
فــإِ َذ ْن ال وجــه ِ
التشــبيه أن يكــون معــدو ًدا
إلنــكار

ـــســــــــط واتـــــَّــــــسع(ز).
انبــــــ
َ
َ
الشــاعر :اتــــَّـــــسع لــه
وـــــــــ
ُ
القــول(ز) ...البـــَـــحـــْـــ ِريـــــــــ ُ
ـة من
َّ
َ
النســاء :العظيمــة البطــن مــن الطحــل كأهنــا

مــن أوديــة املجــاز ( .»...،الطــراز،2009ج،1:
ص.)261:

وقد نبه العام ّ
يل عىل التشبيه يف تسعة مواضع.
ـــل ــــــ َأكــْــ ً
ي َ «:أكــ َ َ
1 .يقــول العامــ ّ
او
ُ
ْ
مــأ َك ً
ال  :تنــاول املــــَــطـــْعـــَــم ...

شبـــــــهت َبأهــل البحريــن املطاحيــل(ز)».
ِّ
(ج ،1:ص .)245 244-:ووجــه الشــبه

احلطــب :أفنتــه(ز) .وـــــ
النــار
وــــــ ت
َ
ُ
ِ
اآلك َل ُ
ــة:
القــوم :أفناهــم(ز) ...
الدهــر
َ
ُ

بحــي؛ ففــي
حــي
واضــح وهــو تشــبيه
ٌ
ّ
ّ
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الشــبه واضــح يف طــريف التشــبيه احلســيني.
َ
ــــم الــرأس :صــار
ويقول«:أ
5.
ــغــ َ
ثـــــ َ
ْ
ــــام
َأبيــض كالثـــُــغــَــامة(ز)...الثــَــغــ َ ُ
«واحدتــه ثـــَـــــغامة» :نبــت َأخــر
ذو ســاقني َأخــر يــَـــبـــْــيـــ َ ُّ
ــــض
ابيضاضـــــــا شــديد ًا إِذا يبــس،
ً

ــرين .وهــم
ـبــ َ
ـــه ْت بأهــل البــَـحـ ْ َ
شـــ ِّ
ُ
طــ ِ
ِ
ـاحـ ُ
طــون»( ،ج،1:
ظــام ال ُب
ــيل ِع
ُ
مــ َ
َ
ٌ
حــال وهــو
ص ،)47:وفيــه »:طحــل :بــه ُط
داء ِّ
أصبــت ِطحالــه،
الطحــال ،وطحلتــُـــه
ُ
وقــد ُط ِحــل َ
وط ِحــل فهــو مطحــول»( .ج،1:
ص ،)596:ويف متــن اللغــة «:طـــحـ ِ َ
ــل،
ُ
ِ
ـــحول :شــكا طحالــه .طـَــحل
فهــو مــَـطـ ْ ُ
ال :عــ ُ
ـظم ِط َحالــه ،فهــو َط ِحـ ٌ
ـل» (
ــــ َطــَـ ْ
ـح ً َ

ــبــــــه بــه الشــيب»1(.ج،1:
يــ
َ
ُ
ــشـــ ّ
ص .)437:ومراعــاة اللــون يف التشــبيه
ـر يف ذلــك االســتعامل ،ســواء يف
احلـ ّـي ظاهـ ٌ

طــريف التشــبيه أو وجــه الشــبه.
َ
َ
ــعــــــز
6.
ويقول«:اجلدْ ُي :الذكر من أوالد َ
املــ ْ
مــا كان دون ســتة َأشــْــهــُــــر ...،وـــــ من
النجــوم :اثنــان َأحدمهــا الدائــر مــع بنــات
نعــش ويعــرف ُ
باجلــدَ ّي َأيضـــًــــا ،ويقــال له
ــرقـــَــــد .واآلخر يــَــلــ ـ ِزق
َجــدْ ُي الفـــ َ ْ
ــرج مــن َأبــراج الســاء(ز)
بالدّ لــو ،وهــو ُب ْ
العرب...اجل ِ
َ
ــاد ُّي :الزعفــران،
ال تعرفــه

ج ،3:ص ،)588:واالشــتقاق هنــا مــن اســم
ِّ
العني(الطحــال).

ــصــــــــل الرجــ َ
ــــل مــن
ويقول»:بــ
3.
َ
َّ
ُ
جــر َده(ز) فــَــتــَــبصـــَّــــل...
ثيابــه:
َّ
ــصــــــل :نبــات معــروف ... ،وُ -
بيض
البــ
َ
َ
الــرأس مــن احلديــد(ز) ،وهــي املحــدّ دة

الوســط تشبيهـــًــــا بالبصــل ،الواحــدة
بصلــة(ز)»( .ج ،1:ص .)302:ووجــه

 ...وـــــــ اخلــــَــمـــْــــر»عىل التشــبيه يف

ـي الــذي
الشــبه واضــح يف ذلــك الشــكل احلـ ّ

رصح
اللــون»(.ج ،1:ص .)492:وقــد ّ
حســية ك ُّلهــا.
بمعظــم أركان التشــبيه ،وهــي
ّ
جلــرداح ...مــن َ
األرض :اإلكام...،
7 .ويقول«:ا ِ ْ
ومنــه قوهلــم :غــام مــُــجــَــــر َدح
الــرأس(ز) عــى التشــبيه َ
باألكمــة»(.ج،1:

يوجــد يف طــريف التشــبيه.

ُ
ــــــــــة :الصوفــة
ــامــ
ــقــ
4.
َ
ويقول«:البــ َ
ُ
يغــزل لبـــــها ويبقــى ســائرها؛ وهبــا
ُّ
ــبـــــــــه الرجــل الضعيف القليل
ــشـــ
يــ
َ
ُ
َّ
العقــل(ز) .وـــــــ مــا تطايــر مــن قــوس
النــدَّ اف مــن الصــوفَ ،أو مــا ســقط منــه و

ص .)505:ووجــه الشــبه يف ذلك االســتعامل

رصح هبــا
حــي كطــريف التشــبيه اللذيــن ّ
ٌّ
العامــ ّ
ي.

ــــزله :الضعيــف الــرأي
مل يقــدر عــى غـــ َ ْ

واجلســم(ز)»( .ج ،1:ص .)326 :ووجــه
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ُ
الفحل:
ـورا
8.
َ
ـر ـــُــــِــــ ُجفـــُـــ ً
ويقول«:ج َفـ َ
انقطــع عــن الضــــــِّــــراب فهــو جافــر...
و -البئــر الواســعة مل تطــو(ز) َأو طــوي

بعضـــــــهاُ ...،
ـر ُة :احلفــرة العظيمة
اجلفـــْـــ َ
ُ
َ
ــــار مــن
«وهــي األصــل»  ...اجلــِــفـــ َ ُ
ا ِ
إلبــل :الغــزار(ز) تشبيهـــًــــا باآلبــار
الواســعة»( .ج ،1:ص .)541 540-:ووجــه
الشــبه واضــح يف الســعة ،وأركان التشــبيه

حســية.
كلهــا
ّ
ُ 9.
اجلـ ُّ
ــلـــــــع َأو ِغشــاؤه إِذا
الطــــ
ـف :وعاء
َّ
ْ
َجـ ّ
ـن البــايل يقطــع مــن نصفــه
ـف :...الشـِّــــ ُّ
فيجعــل كالدلــو :الشــيخ الكبــر(ز) عــى
التشــبيه( .جفــف .)542/1،وال خيفــى وجــه

الشــبه يف ذلــك االســتعامل وهــو الضعــف

البالــغ يف طــريف التشــبيه ،واملالحــظ أن
التشــبيهات التــي أوردهــا العامــي يف ســياق

حســية.
املجــاز كلهــا
ّ

ج) الكناية:

وركــن مــن
وهــي»َ ...و ٍاد مــن أوديــة البالغــة،
ٌ

أركان املجاز»(.العلــوي ،الطــراز،ج ،1:ص.)364:
نــص عليهــا العامــ ّ
وبينهــا يف عــرة
وقــد
ّ
ي َّ
مواضــع.

 1 .يقــولَ «:أ َد َمهــم ــــ ُ َأ ْدمــًــــا :صــار مقدّ َمهم
ومصلــح َأمرهــم(ز)َ ...
األ َد َم ُ
ــة:
وســيدهم
َ
ــر بباطــن اجللــدة
مقابــل البــرة ،وتــُفــ َ َّ ُ
ــن
التــي تــي اللحــم ...ا ُملــؤ َدم ا ُملبشــَــرَ :م ْ
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ـع لــن َ
األ َد َمـ ِ
ـة وخشــونة ال َبشــَــرة؛ و ُي ْكنى
مجـ َ
ـرب(ز) .وهــي َم ْأ ُدو َمــة
بــه عــن احلــاذق املجـ ّ
وصــح َمــْــرها
ــن منظرهــا
مبــرةَ :ح ُس َ
َّ

(ز)»(.ج ،1:ص .)155 154- :وكأن ذلــك
ال يكــون إال ملــن حنــَّــــكته التجــارب ،وهــو
يف الغالــب ال ينــال ذلــك إال بصــر وج َلــد
وخماشــنة.

ُّ
ـروز ًا
«:بــــــــ َــر َز
العاميل
2 .ويقول
بــــــ ُ
َ
ــــــ ُ
ُ
ُ
الرجــل:
الــيء :ظهــر بعــد خفــاء .وـــــــ
ُ
خــرج إِىل البـــَــــراز للحاجــة(ز)...
ـل  :فــاق َأصحابــه فضـ ً
ـر َز الرجـــــ ُ
ا
بـــــــ َّ
َ
ُ
َأو شــجاعة  ...و -الرجــــــ ُ
ـوط(ز)...
ـل :تغـ ّ
ُ
ِ
ـــراز
ـرز :خرج إىل
تــــــ
البـــ َ
ـــبــــــــــــ َّ
َ
َ
َ
ـر ُاز :الفضاء الواســع:
للحاجــة(ز) ...البـــَـــ َ
املــكان ليــس فيــه خـــَـــمــــَــــر من شــجر
َأو غــره .ويــــُـــــكنى بــه عــن اخلــاء(ز)».
(ج ،1:ص .)271:ويالحــظ يف هــذه الكنايــة
التلطــف يف التعبــر عــا يســتقذر ،أو يســتقبح

ذكــره ،بلفــظ ليــس فيــه ذلــك املحظــور؛
ُ
وســيلة التلطــف يف التعبــر ،وقــد
فالكنايــة
َّأدت إىل تغــر املعنــى( ينظــر عمــر ،علــم

الداللــة1993،م ،ص .)240-239 :كــا
يالحــظ تعــدد األفعــال املشــتقة مــن املــادة،

بصيــغ متنوعــة.

ـع ـــ َبـــَـضـــْــعـــًــا
بــ
ــضـــــ َ
َ
3 .ويقولَ «:
ـم وغــره :قطعــه :شقــــــه ...و -املـ َ
ـرأ َة
اللحـ َ
ّ
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مـــن كثـــرة املـــال(ز) .البـــِــطـــْــنـــ َ ُ
ـــــة:
ِ
ُ
ـــــة ـــــــ امتـــاء البطـــن
ــظـــ
الكـــ
َّ
طعامـــــــاـــــ .وــــــــ :البـــَــطـــَـــــر
ً
مـــن كثـــرة املـــال(ز) .يقـــال نـــزت بـــه
ِ
ُ
ـــــة إذا َأبـــْــطـــَـــــره
ــنـــ
ــطـــ
البــ
َ
ْ
ِ
الغــــــــنى(ز) .البــِـــــطان :حـــزام القتـــب
ونحـــوه  ...ويقـــال :التقـــت حلقتـــا
ِ
البطـــــــــان  :كنايـــة عـــن اشـــتداد
َ
األمـــر(ز)»( .ج ،1:ص.)310 - 308 :

ــعـــــــا :تغشـــــَّـــــاها(ز):
بــ
َ
ــضـــ ً
ْ
ـكالم ...:و -املـ َ
ـرأ َة:
تزوجهــا(ز)َ ...أبضعــه الـ َ
ّ

ــــع منــه:
زوجهــا(ز) .ابــْـــتــــَــضـــ َ َ
ّ
الــيء:
َأخــذ بضاعــة ...و -تــزوج(ز) .و-
ُ

ــــع
تـــ
ــيــــــن(ز) ...بـــَــاضـــ َ َ
َ
َ
ــبـــ َّ
َ
تزوجهــا(ز)...
املــرأ َة :تغشـــَّــــاها:
ّ
ـع الــي َء :اتـــَّـــــخذه
ــبــ
ــضـــــــ َ
َ
َ
استــ ْ

بضاعــة ...و -ت  :طلبــت ال ِوقــاع (ز)...
ـــــع  :الــزوج :...:التــزوج
ــضــــ
البــ
ُ
َ
ْ
ــــع :اســم
(ز) :املجامعــة(ز) .البـــُـــضـــ ْ ُ

وه ــي م ــن الكناي ــات اللطيف ــة ع ــن األزم ــة
واشـــتداد احلـــال.
5 .ويقول«:البـــــعــــــــــــــــدَ ُةَ :
األرض
ُ
ْ
البعيــدةَ ...
األبـــْــعـــَــــدُ «للمذكـــّــــر»

املصــدر مــن بــَــــضع ،ج بـــُــــضوع .و-
مــــلك الــويل العقــد للمـ َ
ِ
ـرأة  .واختلــف فيــه
فقــال بعضهــم :النــكاح(ز) .وقيــل :عقــد

ويــــــكنى
والبـــ
ــعـــــدَ ى «للمؤنث»ُ :
ُ
ْ

النــكاح(ز) .وقيــل :الطــاق(ز) «ضــد».
و -الفــرج نفســه .ويكنــى بــه َأيضـــًــــا
عــن املهــر(ز)»( .ج ،1:ص.)304 – 303:

الــذم(ز).
بــه عــن اســم الصاحــب عنــد
ِّ
ويقــالَ :أبـــــعــــــد اهلل َ
األبــــْــعــَــــد
ْ
َ
يف الكنايــة عــن صاحــب .ويقــال إِنـــّــــه
ــــر َأبـــْــعـــَـــــدَ ،
ــغــــ
لــ
ـــــــيـــ ُ
َ
َ
ْ
بـــــعـــ ٍ
ذمــــــــه،
ــد ،إِذا
وغـــ
ــيـــ ُ
َ
ــر ُ
َّ
ْ
ْ
َأي ال خــر فيــه»( .ج ،1:ص.)313:

ويالحــظ أن اســتعامالت املــادة – يف كثــر

مــن مشــتقاهتا ،وصيغهــا وترصفاهتــا– تتعلــق

بالــزواج والنــكاح ومــا إليهــا؛ فــا يبعــد أن
يكنــــى عــن املهــر باســم (البضــع)؛ حيث إن
َّ

املهــر مــن حــقّ املــرأة التــي يتزوجها اإلنســان،
ِّ
حــل
واملهــر مقدمــة للــزواج ومــن أســباب
املــرأة لزوجهــا ،والزواج-بــل عقدالنــكاح-

ســبب يف اســتحقاق املــرأة إيــاه.
ٌ

الشـــــــــيء:
4 .ويقـــول «بـــَــطـــْــــن
ُ
خــ ِ
ــر
ـي(ز) ...،األشــِــــر البــَــطــ ِ ُ
ــفـــــ َ
َ
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ـــــم:
ــغـــــ
ــلـــ
ويقـــــــــول«:البـــ
6.
ُ
َ
َ
ْ
ِ
ــلـــــــط مــن َأخــاط البـــَــــدَ ن هو
خـــ
ْ
َأحــــــدُ الطبائــع َ
األربــع ،ويكنــى بــه عــن
َ
الثقيـــل املهـــذار (ز)»( .ج ،1:ص.)340:
ـــفـــــــــى القــِــــــــــدْ َر
ويقول«:ثــ
7.
َ
َّ
وأثــــفــــــها َ
وآثــــفــــــها َ
وأثـــْــــفاها:
َ َ
َّ َ
وضعهــا عــى َ
األثــايف ُ ...
األثـــْــفــِــيـــــ ُ
ـة
َّ
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القدر
«وتكــر»َ :أحــد ثالثــة َأحجــار توضــع
ُ
يف َ
وأ ٍ
عليهــا ،ج أثــَـــا ّ
ثــاف .ويكنــى بثالثــة
َ
األثــايف عــن الداهيــة(ز)َ .
وأصلــه للجبــل

َ
ألنــه جيعــل صخرتــان إِىل جانبــه وتــُــــنصب
عليــه وعليهــا القــِــــدْ ُر وقيــل معنــاه رمــاه

بالــرّ كلــِّــــه»( .ج ،1:ص .)439:وتلــك
الكنايــة الرائعــة أن ثالثــة األثــايف هــي التــي

تصــح وظيفتهــا دوهنــا؛
تكمــل هبــا ،وال
ّ
فهــي بذلــك أمههــا ،وال خيفــى أن األثــا ّ
يف
تتعلــق بالنــار واإلحــراق ،إلــخ ... ،والداهيــة
ال ينتــج عنــه يف الغالــب إال املكــر والــرّ .

فإطــاق ثالثــة األثــايف عــى اجلبــل داللــة
حســية ،عنهــا جــاءت االســتعامالت األخــرى

لثالثــة األثــايف ،واجلبــل ثابــت ال يتزحــزح،

فهــو أهــم األثــايف الثالثــة؛ ومــن ثــم كان
أصـ ً
ـم كــُـنــِـــي بــه عن
ا يف املعنــى ،ومــن ثـ ّ
الداهيــة كذلــك.
ــيـــــا
ــنـــ
ثـــ
ثــــ
ــنــــى ِـــــ َ
َ
8 .ويقولَ «:
ً
ْ
الـــي َء :عطفـــه ور ّد بعضـــه عـــى بعـــض
«وهـــو َ
األصـــل يف املعنـــى» ...يقـــال :هـــو

ثــــ ــاين عطفــِــ ــه ،كنايــ ًة ع ــن التكبــــ ــر
َ
ُّ
وا ِ
إلعـــراض عمــَّـــــا يقـــال(ز)»(.ج،1:
ص.)453 :
َ
ـــــعر...:
9.
ويقول«:اجل ْعـــــــدُ مـــن الشــ َّ َ
وــــــــــ مـــن الرجـــال :املجتمـــع بعضـــه
إِىل بعـــض :املعصـــوب اجلـــوارح الشـــديد
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َ
مســـرخ وال
ــلــــــــق غـــر
واخلـــ
األرس
ٍ
َ
ْ

مضطـــرب(ز) :اخلفيـــف(ز) :البخيـــل
اللئيـــم ال َيبِ ُّ
ـــره(ز) ويكـــون هـــذا
ـــض َح َج ُ
األكث ــر بإِضافت ــه إِىل اليدي ــن َ
ع ــى َ
واألنام ــل.
وـــــــ :الكريـــم(ز) «ضـــد» .وــــــ مـــن
ِ
ـــــد ُّي(ز) .وـــــــ مـــن
الـــراب  :النــــ َّ
ِ
احل ْي ــس :الغلي ــظ(ز) .وــــــــ م ــن ا ِ
إلب ــل:
الو َبـــر(ز) .وــــــــ مـــن الوجـــوه:
الكثـــر َ
املســـتدير القليـــل اللحـــم َأو القليـــل
الز َبـــد :املرتاكـــب
املَالحـــة(ز) .وــــــ مـــن َّ

بعـــر
املجتمـــع بعضـــه فـــوق بعـــض(ز).
ٌ
الز َبـــد(ز) .وفـــان
َج ْعـــدُ ال ُّلـــــغام :كثـــر َّ

َج ْعـــد القفـــا :لئيـــم احلســـب(ز) .وفـــان
َج ْعـــد َ
األصابـــع والقـــدم :قصريمهـــا(ز)

ويكنـــى بـــه عـــن اللـــؤم َأيضـــًــــــا(ز).
(ج ،1:ص.)534:
ُ
ـــــاب
	10.
ُ
ويقول«:اجلــ َ
َ
ـبـــــــان :اهلــَـيــ َّ
الضعيـــف القلـــب :ضـــد الشـــجاع...
ويـــــــــكنى بجبـــان الكلـــب عـــن
ُ
الكـــرم(ز) .وهـــو جــَــبــ َ ُ
ـــــان الوجـــه إِذا
حــ ِ
ـــــن
ــيــــــــا(ز) .اجلــَــبــــ ِ ُ
ــيــ
كان َ
ًّ
«مذكـــر»  :ناحيـــة اجلبهـــة مـــن حمـــاذاة
ــــــزعة إِىل الصـــدغ ....،وــــــــ:
النــ
ْ
َّ

اجلبهـــة ،بعالقـــة املجـــاورة(ز) «شـــف» 61
ـه ــــَــــ جــَــبــْــهــًــ ــا:
ــهــــ ـ ُ
ـبــ َ
جــ َ
« َ

صـــك جبهتـــه ...وـــــــ فالنــًـــــا :ر ّده
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الشــتاء
بــكالم فيــه غــِــــ ْلظة(ز) .وــــــ
ُ
القــوم :جاءهــم ومل يتهيــّــــأوا لــه(ز)...
َ
ــهــ ُ
ــــة :اخليــل «ال واحــد هلــا».
ــبــ َ
َ
اجلــ ْ

عـــن حاجتـــه(ز) :اســـتقبله بـــا يكـــره(ز):
اســـتقبله بـــكالم فيـــه غــِـــــ ْلظة(ز) .وــــــ

القـــوم :جاءهـــم ومل يتهيــّـــــأوا
الشـــتاء
َ
ُ
لـــه(ز) ...اجلــَــبــْــهــ َ ُ
ـــــة :اخليـــل

وــــــ مــن القــوم :ســيدهم(ز) .رسواهتم(ز):
الســاعون يف حــَــمــَــــــالة َأو مغرم ال يكاد
يردهــم َأحــد(ز) .و : -مــن منــازل القمــر
وهــو َأربعــة َأنجــم :القمــر :املذ َّلــة َ
واألذى

«ال واحـــد هلـــا» .وــــــ مـــن القـــوم:

ســـيدهم (ز) .رسواهتـــم(ز) :الســـاعون يف
ــمـــــــــالة َأو مغـــرم ال يـــكاد يردهـــم
حــ َ
َ
َأحـــد(ز) .و :-مـــن منـــازل القمـــر وهـــو
َأربعـــة َأنجـــم :القمـــر :املذ َّلـــة َ
واألذى (ز).

(ز)»( .ج ،1:ص .)470:ومل أقــف يف اجلــزء
األول مــن متــن اللغــة إال عــى هــذا املثــال
رصح فيــه العامــ ّ
ي بعالقــة للمجــاز
الــذي ّ

(ج ،1:ص .)470:واملالحـــظ يف معظـــم

املرســل ،ويالحــظ أن املــادة جــاء فيهــا جمـ ٌ
ـاز
بالكنايــة أيضــ ًا عــى ماســبق يف الكنايــة.

أمثل ــة الكناي ــة املذك ــورة أهن ــا وس ــيلة رائع ــة
يف التلطـــف يف التعبـــر عـــا ال يســـتحب

الترصيـــح بـــه ( ،ينظـــر عبـــد التـــواب،

خامسا -االهتامم بذكر أصول املعاين:

التطـــور اللغـــوي1995 ،...م ،ص.)201 :

د) املجاز املرسل:

ُّ
العامــي «:اجلــَـبــ َ ُ
ــــان:
 .1يقــول

ــــاب الضعيــف القلــب :ضــد
ـيــ
ُ
َ
اهلــ َّ
الشــجاع .....ويــُــــــكنى بجبــان الكلــب
عــن الكــرم(ز)  .وهــو جــَــبــَـــ ُ
ـان الوجــه
.اجلــ ِ
حــ ِ
ــبـــــنُ
ــيـــــــا(ز)
ــيــ
َ
إِذا كان َ
ًّ

«مذكــر»  :ناحيــة اجلبهــة مــن حمــاذاة
ـزعة إِىل الصــدغ ...،وــــــــ :اجلبهــة،
النــــــ ْ
َّ
بعالقــة املجــاورة (ز) «شــف» ...»61
ــــه ــــَــــ جــَــبــْــهــًــــا:
ــهــ ُ
ـبــ َ
جــ َ
َ
صــك جبهتــه ...وـــــــ فالنــًــــا :ر ّده عــن
حاجتــه(ز) :اســتقبله بــا يكــره(ز) :اســتقبله
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واملــراد بــه كــون ترصفــات املــادة ومــا يشــتق منهــا

يعــود يف املعنــى إىل هــذا األصــل ،وهــو مــا ســبق أن

ســاه ابــن فــارس بـــــ « املقاييــس ».

النــص عــى أصــول املعــاين إ َّ
ال رغبــة يف
وهــل
ُّ

إبــراز املعــاين احلقيقيــة ،ومــن ثــم بيــان أن املجــاز

خــارج عــن األصــل ،بمعنــى أنــه طــارئ جديــد؟ إن

ـس الكلمــة مــن تغــر يف داللتهــا
هــذا يوضــح مــا مـ َّ
ومعناهــا ،وكيــف حتولــت مــن الداللــة األصليــة

إىل داللــة أخــرى جديــدة بطريــق التطــور الــداليل،

ظهــرت يف صــورة املجــاز ،عــى أوضــح مــا يكــون.
1 .يقــول العام ـ ّ
ـهَ :أ ْبنـًــا :عابــه :اتـَّــهمه
ي «:أ َبنـَـ ُ
َ
ـر ُه :مدحــه بعــد
(ز)...أ َّبـ
ـه  :عابـ ُ
ــــنــ ُ
ـه وعـ ّ
َ
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موتــه وبــكاه «وهــذا الغالــب» يف معنــاه.
و– هـــَ :أثنــى عليــه(ز)ُ ...
األبـْــنـَـ ُ
ـة :العقــدة
يف العــود ويف القــي تفســدها وتعــاب

هبــا :العيــب :احلقــد والعــداوة(ز)»(.ج،1:

ص .)138:وغلبــة اســتعامل الكلمــة يف معنى
دليـ ٌ
ـل عــى أنــه ليــس املعنــى األصـ ّ
ي للكلمة؛
حيــث إن غلبــة االســتعامل للكلمــة يف داللــة

مــا تكــون وتنشــأ بســبب االســتعامل وتــؤدي

إىل ختصيــص املعنــى ،وهــو نــوع مــن تطــور
ـل املعنــى األص ـ ّ
الداللــة وتغريهــا ،ولعـ ّ
ي هلــا
هــو داللتها عــى ُ
(األبـْــنـَـ ُ
ـة :العقــدة يف العود
ويف القــي تفســدها وتعــاب هبــا؛ وبخاصــة
أهنــا داللــة حســية مشــاهدة)؛ فــإن هــذا
ـي يمكــن أن يؤخــذ منــه ويتطــور
املعنــى احلـ ّ
ره مــن املعــاين املذكــورة للكلمــة.
عنــه غــ ُ
يقــول ابــن فــارس( «:أبــن) اهلمــزة والبــاء
ـدل عــى ِّ
والنــون يـ ّ
العقـــَــد،
الذ ْك ـ ِر ،وعــى ُ

فــ ـ ِو الـ ّ
ـيء ( ».مقاييــس اللغــة1399 ،
َ
وقــ ْ

هــــ1979 /م ،ج ،1:ص.)44:
 2 .ويقــولَ :
ــــثَ :
«أنــ َ
الن ومل يتشــدّ د« ،وهــو
َّ
َ
لــهَ :
الن:
األصــل يف املعنــى»َ ...تأنـــَّــــث ُ
ختنـــــــث(ز)َ ...
األنيــث  :اللــن «وهــو
َّ
َ
َأصــل املعنــى؛ عــن ابــن األعــرايب» .و:-
َ
باملــرأة(ز) .و-
يتشبــــــــه
املخنــــــــث
َّ
َّ
مــن الســيوف :مــا كان حديــده ذكــر ًا غــر
قاطــع(ز) ،وهــو نحــو مــن الكهــام .و-
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مــن َ
ُ
الســهل املـــِــنـــْــــبات(ز):
األرض:
الليــــــــــن الســهل(ز) ...املؤَ نــــَّــــث:
ِّ
ُ
املوصــوف باألنوثــة .و -مــن الطيــب :مــا لــه
ٌ
لــون مثــل اخلـــَــلـــُــوق والزعفــران وكل
ـون الثيــاب مــن الطيــب(ز).
مــا يـــُــلـــَــــ ِّ
َأمــا ذكــوره فــا ال لــون لــه كاملســك و الغاليــة
ـــنــــــــــث(ز).
املخـــ
و العنــر(ز) .و-
َ
َّ
ِ
ُ
ــــناث :التــي عادهتــا َأن
ــئـــ
املــــــ
ْ
نــاث ...و -مــن َ
تــــ ِ
ــلــــدَ ا ِ
إل َ
األرض:
َ

الســهلة الليـــّــــنة(ز)»(.ج ،1:ص-210:
 .)211ومعــاين هــذه االســتعامالت تـ ّ
ـدل عىل
الســهولة والليونــة وعــدم الصعوبة أو الشــدة.

ـي يف وصــف األرض (مــن
ولعــل املعنــى احلـ ّ
َ
ـهل ِ
األرض :السـ ُ
ــنـــــــبات(ز) ...مــن
املـــ
ْ
َ
األرض :الســهلة الليـــّــــنة (ز)« لعلــه هــو
أصــل هــذه املعــاين التــي اســتعملت للــادة،
ويقــول ابــن فــارس ( »:أنــث) وأمــا اهلمــزة
والنــون والثــاء فقــال اخلليــل وغــرهُ :
األنثــى

ـث] احلديـ ِ
خــاف الذكــر .وســيف [ أنِيـ ُ
ـد ،إذا
كانــت حديدتــه ُأنثى(».مقاييــس اللغــة ،ج،1:
ص.)144:

ـــعــــــا
ــخـــ
بــ
ويقول«:بـــ
3.
ــخـــ َ
ــع َــ َ
َ
َ
ً
ْ
 :بال ــغ يف ذبحه ــا حت ــى بل ــغ البخـــَــ ــاع -
القفـــا  -قـــال الزخمـــري :وهـــو َ
األصـــل
يف كل مبالغـــة ... :و -األرض بالزراعـــة:
ــهــــــــا ،ومل يـــُــ ِرحـــْـــــها
ــهكـــ
نــ
َ
َ
َ

ياسر سالمة إبراهيم حممد :اجملاز واللغة :دراسة تطبيقية يف اجلزء األول من معجم (منت اللغة) للعاملي

عامــــــــــا(ز) .و -فالنـــًـــــاَ :أخـــره:
ً
َ
البئـــر :حفرهـــا
قــــــــه(ز) .و-
َ
صـــــدَ َ
أ ْ
ـــــع
حتـــى ظهـــر ماؤهـــا(ز) .بـــَــخـــ َ َ
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( اكتــال القمــر ومتامــه) هــو األصــل –
فيــا فهمــت -الــذي صــدرت عنــه املعــاين
األخــرى؛ فأشــبهته يف التــام يف باهبــا .ونقـ ُ
ـل

العامــ ِّ
َ
ٌ
دليــل
أصــل املعنــى عــن الراغــب
ي
عــى أن مقصــود العامــ ّ
ي باألصــل هــو مــا

ــعـــــ ــا وبــُــخــــُــوعــــًــا
ــخــــ
بـــ
َ
ً
ْ
نفســه  :قتلهــا غمــــــــــا و غيظـــًــــا (ز).
َ
ًّ
و  -لـــه نـــُــصــــْـــحـــَـــــه  :بالـــغ لـــه

يقصــده ابــن فــارس باملقاييــس ،ويقــول ابــن

فيـــه (ز) .و  -بــــُـــخـــــُــوعـــــًــــــا
َ
ٍ
مذعـــن و خضـــع
قـــر بـــه إِقـــرار
باحلـــقِّ  :أ َّ
لـــه(ز)»( .ج ،1:ص .)249:واملعـــاين هنـــا

فــارس فيهــا («:بــدر) البــاء والــدال والــراء،
أصــان :أحدمهــا كــال الــيء وامتــاؤه،
واآلخــر اإلرساع إىل َّالــيء (».مقاييــس

احلـــي الـــذي
مأخـــوذة عـــن هـــذا املعنـــى
ّ

اللغــة ،ج ،1:ص.)208:

ـــــور ًا و بــَـــــوارا:
 5 .ويقـــولَ «:
بـــار ــ ُـــ بــ َ ْ
ُ
الســـوق :كســـدت(ز)»...و
هلـــك ...،و-
ـــــارت الســـلعة إِذا
َأصـــل البـــاب مـــن بــ َ َ

يمثـــل املبالغـــة يف الذبـــح ،وتلـــك املعـــاين

تشـــبهه يف تلـــك املبالغـــة يف تنفيـــذ الفعـــل.

يقـــول ابـــن فـــارس ( «:بخـــع) البـــاء
واخل ــاء والع ــن أص ـ ٌ
ـل واح ــد ،وه ــو القت ــل

كســـدت فـــا تــُــشــــْـــــرى بقيـــت

ٍ
إذالل وقهـــر (».مقاييـــس
ومـــا دانـــاه مـــن

ـــــور:
وفســـدت .بيـــان ...«7:163:البــ َ ْ
اهلـــاكَ :
األرض التـــي مل تـــزرع(ز)َ ،أو

اللغـــة،ج،1:ص.)206:

ـم ســـَــ ــن ًة لت ــزرع م ــن
الت ــي تــُــجــــَــ ـ ُّ

ـر املمتلئ،
 4 .ويقــول «:البــَـــدْ ُر :القـــَــمـــَـــ ُ
وكل ٍ
ــــدورُّ .
تــم
ٌ
يشء َّ
وهــو البــادر ،ج بــ ُ
فهــو بــَــــدْ ٌر .وقــال الراغــب :وهــو َأصــل
املعنــى .و : -السيـــّــــد يف قومــه(ز)...

قابـــل(ز)»( .ج ،1:ص .)367:يقـــول ابـــن
فـــارس ( «:بـــور) البـــاء والـــواو والـــراء
أصـــان :أحدمهـــا َه َ
َّ
الـــيء ومـــا
ـــاك

تعط ِل ِ
يشـــبِ ُهه ِمـــن ُّ
ـــه ُ
ـــوه ،واآلخـــر
وخ ُل ِّ
َّ
الـــي ِء وامتحانـُـــه(».مقاييس
ابتـــاء
ُ
اللغـــة،ج،1:ص.)316:
ويقول«:ثــ ِ
ــفــــا
ثــ
6.
ــفــ ُ
ــه ُــــ َ
ــقــ َ
َ
ــقـــ ً
ْ
ــقــــافــــ ًة وثــُــقـــُــــوف ًة  :صادفــه:
وثــ َ
َ
َأدرك ــه :حذق ــه وتعلــّــ ــمه رسيعــًــ ــا(ز).

البــــــدْ َر ُة  :جلــد السخـــْــــلة إذا فطمــت،
َ
وهــي البــُــــدْ رة البــَــــدَ ُر ،ج بدور وبــِــدَ ر.
ٍ
ٌ
آالف َأو
ألــف َأو ســبعة
و : -كيــس فيــه

عــرة آالف دينــار ســـُــمـــِّـــــيت بجلــد
ـدرات».
الســخلة ،ج بــِــــدَ ٌر و بــِــدَ رات و َبـ َ
(ج ،1:ص .)253:وهــذا املعنــى احلــي
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ـه  :قوم ــه َ
وأق ــام معوجــّــ ــه،
ــفــــ ـ ُ ّ
ــقــ َ
َ
ثــ َّ
رحمــــ ــا كان أو ع ــود ًا .و -فالنـــًــ ــا ّ :أ ّدب ــه
ً
ّ
وهذبـــه(ز) .وشـــاع التثقيـــف والثقافـــة

ســـكت  :عـــزم(ز)»(.ج ،1:ص.)524:
ويالح ــظ أن امل ــواد الثالث ــة (ج ــزر /ج ــزل/

جـــزم) ترجـــع إىل أصـــل متشـــابه ،وهـــذا
األصـــل ترجـــع إليـــه املعـــاين األخـــرى،

بمعنــى التهذيب شيوعــًــــا مستفيضــًــــا ...
الثقافـــةَ :أصـــل ،معناهـــا احلـــذق والفطنـــة.

وه ــو ( القط ــع ) ،إال أن القط ــع م ــع ( املي ــم

ــصـــــــت عنـــد َأهـــل العـــر
وخــ
ُ
ّ
َ
بالرتبيـــة التـــي تنمـــو هبـــا أســـاليب الفكـــر

) أقـــوى منـــه مـــع الـــراء والـــام؛ فالقطـــع
فيـــه مـــع انبتـــات ال رجـــوع عنـــه .يقـــول
ابـــن فـــارس( «:جـــزر) اجليـــم والـــزاء
ٌ
أصـــل واحـــد ،وهـــو القــ َ ْ
ــــطع(».
والـــراء

والعمـــل بـــا يالئـــم الزمـــان واملـــكان».

(ثقـــف،ج1:ص .)441-440:ويالحـــظ

مقاييـــس اللغـــة،ج ،1:ص ،)456 :ويقـــول

كيـــف تغـــر معنـــى الثقافـــة وتطـــورت

اب ــن ف ــارس أيض ــا( «:ج ــزل) اجلي ــم وال ــزاء
والـــام أصـــان :أحدمهـــا ِع َظـــم َّ
الـــيء

داللتهـــا يف العـــر احلديـــث .يقـــول ابـــن
فـــارس ( «:ثقـــف) الثـــاء والقـــاف والفـــاء

كلم ــة واح ــدة إليه ــا يرج ــع الف ــروع ،وه ــو
ـــت
إقامـــة َد ْر ِء الـــيء .ويقـــال ثــَقــَّــفــ ْ ُ
ـــم َت ِع َو َجهـــا (».مقاييـــس
القنـــا َة إذا أقــ َ ْ
اللغـــة،ج ،1:ص.)382:
ـــز ًرا  :قطعـــه
 7 .ويقـــول «:جــَـــــزَ َره ـــ ِـــ َج ْ
«وهـــو َأصـــل املعنـــى»( .جـــزر ،ج،1:
ص ،)520:ويق ــول يف م ــادة أخرى«:ج ــزَ ل
ال الـــي َء :قطعـــه قطعتـــن َ
ـــز ً
«وأصـــل
ـ َج ْ
املعنـــى القطـــع» (جـــزل ،ج ،1:ص،)523:
ويقــول يف مــادة أخــرىَ «:جــزَ م ــِـ َج ْزمــًــــا
ال ــي َء  :قطع ــه َ
«وأص ــل املعن ــى القط ــع» .و
َ
َ َ
مـــر :قطعـــه
اليمـــن :أمضاهـــا(ز) .و -األ َ
ــر َف:
عـــــ ْ
قطعــــا ال َ
ً
ـو َدة فيه(ز) .و -احلــ َ ْ
َأسكــــــــن إِعرابـــه(ز) .و -عـــى َ
األمـــر:
ْ َ

مـــن األشـــياء ،والثـــاين القــ َ ْ
ـــطع(».مقاييس

اللغـــة ،ج ،1:ص ،)453:ويقـــول ابـــن
فـــارس أيضـــا( «:جـــزم) اجليـــم والـــزاء
ٌ
أصـــل واحـــد ،وهـــو القطـــع».
وامليـــم

(مقاييـــس اللغـــة ،ج ،1:ص.)454:

وهــذه الظاهــرة اللغويــة عقــد هلــا ابــن جنــي

با ًبــا يف اخلصائــص عنونــه بـــــ « بــاب يف تصاقـُــــب

األلفــاظ لتصاقــُــــب املعاين»(اخلصائــص،ج،2:
ص 145:ومــا بعدهــا ،وينظــر :البيــي2005 ،م،
ص 191:ومــا بعدهــا).
ُّ
العامــي عــى أصــل املعنــى يف مــوا ّد
نــص
وقــد َّ

لغويــة أخــرى ،منهــا«:ج ،1:ص ،167:أري،
ص ،237 – 236:بتــل ،ص ،264 – 263:بــرج،

ص ،288 :بــزغ ،ص ،321:بقــر ،ص ،334:بلــد،
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ص ،383:تــأم ،ص ،384:تــب ،ص ،395:تــره،

118-81

ٍ
بينتــــــه -تعــود إىل أصـ ٍ
ودالالت حســية أيضــا.
ـول
ُ

ص ،428-427:ثخــن ،ص ،429:ثــرد ،ص-431:

سادسا  -التنبيه عىل املجاز يف لغة العامة:
وهــذا ممــا زاده العامـ ّ
ي يف دراســته للمجــاز؛ حيث

ص ،457:ثــور ،ص ،541-540:جفــر ،ص،592:

حتملــه تلــك اللغــة مــن بعــض املجــازات ،وهــذا أثــر

 ،432ثــري ،ص ،439 :ثفــا ،ص،440-439:
ثقــب ،ص ،453:ثنــى ،ص ،456-455:ثــاب،
جهــن.

ُّ
العامــي عــى أهنــا أصــل
واملعــاين التــي نــص
ٍ
أمــر
املعنــى يف هــذه املــواد
معــان حســية ،وثمــة ٌ

ـم ،هــو ّ
أن «الوقــوف عــى أصــل الداللــة احلــي
مهـ ٌ
يكــون بمراجعــة اســتعامالت الكلمــة ومشــتقاهتا،
وســنجد مــن بينهــا اســتعام ً
ال يمكــن أن يكــون أصـ ً
ا

ترجــع إليــه دالالت االســتعامل ،فالتأصيــل هنــا
يعنــي إرجــاع الــدالالت املجــردة إىل معنــى حــي
انبثقــت عنــه ،وهنــاك فــرق يف الوســيلة والغايــة

بــن التأصيــل باملعنــى الســابق ،والتأصيــل بمعنــى

أشــار إىل لغــة العامــة -أو بعضهــم -يف عــره ،ومــا
العــر الــذي عــاش فيــه ،ونتــاج كونــه مسبوقــًـــا

بكثــر مــن العلــاء يف ذكــر املجــاز يف اللغــة الفصيحــة

والنــص عليــه فيهــا؛ ومــن ثــم كثــرت املجــازات
ّ
عنــده؛ حيــث مجــع الكثــر ِمــن كـُـتـــُــــب َمــن
ســبقه ،بــل وذكــر العامـ ُّ
ـي مــن لغــة عــره مــا مجعــه
وســمعه بنفســه مــن العامــة ،وهــذا ممــا مل يذكــره

ســابقوه مــن العلــاء؛ لكونــه تال ًيــا لعرصهــم.
 1 .يقــول العامـ ُّ
رَ :هــدَ ر »...
ـيَّ «:أد ـــــ ُأ ّدا البعـ ُ
علــق يف احلاشــية بقولــه :العامــة تقول«:جــاء
يتوعــد وهــو
َيــؤُ ّد ويرعــد إذا كان يتهــدّ د و ّ
ر إِذا هــدر (ز)»(.أدد،ج،1:
مــن َأ ّد البعــ ُ

حســيها
إرجــاع مجيــع اســتعامالت الرتكيــب – ّ

ص .) 153:والعام ـ ّ
ي يبــن مصــدر اســتعامل
العامــة ،ومأخــذه االشــتقاقي ،وأن لــه أص ـ ً
ا

وجمردهــا -إىل معنــى عــام مركــزي تــدور حولــه؛
ألن التأصيــل باملعنــى األول قائــم عــى البحــث عــن
األصــل احلــي للداللــة وكيــف استــُـمــِــــدت
منــه الــدالالت املجــردة ،والتأصيــل باملعنــى الثــاين

يف الفصيــح( يف كليهــا مصــدر خطــورة؛ ملا يف
صــوت ٍّ
كل مــن أمــارات االنزعــاج والــرّ )،
حــي أخـِـــذ عنــه اســتعامل
وهــو معنــى
ّ

قائــم عــى مجــع أطــراف االســتعامالت ،والنظــر فيهــا

مجيعــا ،واســتخراج رابــط معنــوي ،أو معنــى عــام
ً

ـس العــريب ال يــزال ســار ًيا
العامــة ،وكأنــا احلـ ّ

يتحقــق يف كل االســتعامالت (.»...،البيــي2005 ،م،

يف نفــوس العامــة.

ص.)66 - 65 :

ــجـــــا
ــعـــ
بـــ
ويقول«:بــ
2.
ــعــــ َ
ــــ َ
ــج َ
َ
َ
ً
ْ

والعامــي يف األمثلــة الســابقة ينبــه عــى األصــل

ـب:
البطن:
َ
شقــــــــــه  ...و -هـ احلـــــُـــ ُّ
َّ
َأوقعـــه يف احلــــُـــــزن و الوجـــد(ز)...

باملعنــى الثــاين ،وإن كانــت االســتعامالت – فيــا
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ـــعـــــــــــــجت الســاء َأو الســحاب
تبـــ
َ
َّ

عــن طبيعتــه وســجيته.

الش ــديد [عل ــق يف اهلام ــش بـــــ 1 :والعام ــة

الضبــع 1[.1يف التــاج البهدلــة :التنقــص

باملطـــر :انفـــرج عـــن الـــودق والوبـــل
تق ــول :تبع ــج إذا جتش ــأ وه ــو ع ــن كظ ــة أو
بطن ــة وه ــو م ــن ه ــذا ويس ــتعار لالندف ــاع يف
ّ
والعامـــي
الـــكالم( .»].ج ،1:ص.)312:

ــهـــــــدَ ُل :...:جــِــــرو
ويقول»:البـــ
4.
َ
ْ
مــن األعــراض و التحــرش .واملعــروف
عنــد العامــة يف الشــام أن املبهــدل املســتقذر

لعــدم انتظــام لبســه ،أو مشــيه أو عملــه.

يبـــن مصـــدر اســـتعامل العامـــة ،ومأخـــذه
ً
أصـــا يف الفصيـــح،
االشـــتقاقي ،وأن لـــه

بجامــع االســتقذار ونبــو النفــس عنــه .أو

املعنـــى احلـــي الفصيح(كالمهـــا امتـــاء
ّ
والعامـــي يوضـــح
يعقبـــه خـــروج يشء)،

ـي قديــم ،ويبــن نــوع املجــاز
مــن معنــى حـ ّ

واملعنـــى احلـــي عنـــد العامـــة مأخـــوذ مـــن

االس ــتعارة يف اس ــتعامل العام ــة ،وه ــو انتق ــال

حـــي إىل آخـــر معنـــوي.
مـــن معنـــى
ّ
ِ
ــتــــا،
بــ
بــ
ــهـــ َ
ــــ َ
ــت َ
 3 .ويقولَ «:
ــهـــ ً
ْ
ــــت ــُــــ بــُــهـــــْــتــــًــــا،
ــهـــ
وبــ
َ
َ
ُ
ِ
ــــت بــَــهـــْــتــًــــا» وهــذه
وبـــ
ــهـــــ َ
ُ
َ
َأشــهرها وأفصحهــا « :اســتولت عليــه
احلــــــجةُ :دهــــ ِ َ
ـــــر،1
ــــش و حتيـــــــ َّ َ
ُ

لعلــه مــن البهــدل ،وهــو جــرو الضبــع
هــي دخيلــة( .» ].هبــدل ،ج،1:ص.)254:
والعامــ ّ
العامــي
ي يبــن مأخــذ االســتعامل
ّ
فيــه بذكــره اجلامــع بــن املعنيــن ،واجلامــع

مــن ألفــاظ االســتعارة ومصطلحاهتــا؛ فــكأن

العامــة اســتعارت ملــن هــذه صفتــه – يف لباس
أو هيئــة – صــورة هــذا احليــوان املســتقذر
ـازي عنــد العامــة
عرفـــــا ،واالســتعامل املجـ ّ
ً

ـود يف ألســنة العامــة يف مــر،
يف الشــام موجـ ٌ

ـوت [ علــق يف اهلامــش بــــــــ 1 :
فهــو مبهـ ٌ
ُ
والعامــة تقــول :بــَــــهت
اللــون إذا اكمــدّ

وقــد ســمعته مــن بعضهــم ،لكنهــم يقولــون:
فالن ِم َب ْهـــ ِ
ـه ِد ْل ،ويف السياق
ـد ْل ،أو اِتـــْــبـَــ ْ
ْ
ْ
ْ
فــان( يســتعملون منــه
هبــدل
فــان
نفســه
فع ـ ً
ـره إىل تلــك احلــال
ا ماضيــا) بمعنــى صـ َّ

ص .)353:ويالحــظ أن املجــاز – عنــد

ٍ
ٍ
وتنقــص إلــخ ،فيشــتقون
رضب أو اســتهزاء

ُ
لــون املبهــوت مــن
تغيــــــر كــا يكمــد
و َّ
دهشــته ،وهــو جمــاز(. »]...هبــت ،ج،1:

العامــة – يف الكلمــة تغــرت داللته واســتعامله
مــن جمــال الدهــش إىل األثــر الــذي ينتــج عنــه
أحيانـــــا وهــو تغــر لــون اإلنســان املبهــوت
ً
108

واهليئــة؛ وذلــك باإلســاءة إليــه إمــا بشــتم أو

مــن اســم العــن( البهــدل) ،وذلــك يف معنــى
ُّ
والعامــي وإن
مــن ســاءت حالــه أو منظــره.
يــرح بلفــظ االســتعارة هنــا ،إال أنــه
مل ِّ
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رحمــــــا كان أو عــود ًا .و -فالنـــًــــاّ :أ ّدبــه
ً
ّ
وهذبــه(ز) .وشــاع التثقيــف والثقافــة

ذكــر اجلامــع بــن املعنيــن القديــم واجلديــد،

حــي.
حــي إىل
وانتقــال املعنــى هنــا مــن
ّ
ّ
 5 .ويقــولَ «:
ـوزا :زال من مكان إِىل
باز ـــُــ بــَـــ ْ
ِ
ــنـــــــا  ...وــــــ بــَــيــــْــــز ًا:
آمـــ
آخر
ً
عاش .وـــــــــ بــَــيـــَــزانــــًــــــا :هلك
 1 [ .1والعامــة تقــول للســوق إِذا كســدت:

بمعنــى التهذيب شيوعــًــــا مستفيضــًــــا...
الثقافــةَ :أصــل ،معناهــا احلــذق والفطنــة.
ــصــــــت عنــد َأهــل العــر بالرتبيــة
وخــ
ُ
ّ
التــي تنمــو هبــا َأســاليب الفكــر والعمــل بــا

يالئــم الزمــان واملــكان»(.ج ،1:ص-440:

بــازت» بــزاي مفخمــة» فهــي إمــا مــن
بــارت بالــراء ،أو مــن بــاز بيزانــا إِذا هلــك

 .)441والداللــة الفصيحــة حســية يف

و املصــدر عنــد العامــة بــوزان وهــذا يرجــح

املعنــوي الفصيــح ،ثــم تغــر معنــى هــذا

تثقيــف العــود ونحــوه ،وعنهــا أخــذ التثقيــف

عــى ســبيل املجــاز ،أو أهنــا دخيلــة معربــة.

التثقيــف -عنــد أهــل العــر -وشــاع يف

أهنــا مــن اهلــاك]»( .ج ،1:ص.)368:

معنــى اصطالحــي جديــد ،وهــو جمــاز كذلــك
ينــص العامــ ّ
ي عليــه؛ فأصلــه القديــم
وإن مل
ّ
فالنـــــــا ّ :أ ّدبــه ّ
ـوص
«و-
وهذبــه(ز)» منصـ ٌ
ً
عــى جمازيتــه ،ولكــن التغــر الــذي أصــاب

ـازي – عنــد العامــة – نقــل
واالســتعامل املجـ ّ

داللــة الكلمــة مــن املــوت إىل كســاد الســوق،
واملقصــود عــدم انتفــاع أهــل الســوق هبــا،
وخســارهتم غالبــًــــا بســبب كســادها ،عــى

املعنــى هنــا يف طريقــة التثقيــف.
 7 .ويقــولَ «:
اجل ْعفيــل «عنــد العامــة» نبــت

أن هــذا االســتعامل يف لســان العامــة بمــر
انتقلــت داللتــه إىل الفســاد اخلــُـلــُـــقـِــي
أو غــره ،ويشــتقون منــه فعــ ً
ا ثالثيــا،

يــــــهلك مــا حولــه مــن زروع القطــاين
ُ
َ
وغريهــا .وهــو إِمــَّــــا دخيــل أو هــو مــن
ً
جتــوزا إِىل اهلــاك،
فـــــــ َله إِذا رصعــه
َج ْع َ

ووصفا(اســم فاعــل)؛ فيقولون-عــى ســبيل
املثــال :-فــان باز(تنطق:بــاظ ،بــزاي

وهــو يف الفصيــح اهلالــوك واحلامــول».

مفخمــة) أو بايز(بايــظ ،بــزاي مفخمــة)؛ فهــو

(ج ،1:ص .)537:واالســتعامالن الفصيحــان

أعــم ممــا عنــد عامــة الشــام املذكوريــن هنــا.
ّ
ثــ ِ
ــــه ــــُـــــ ثــَــقـــْــفــًــــا
ــفــ ُ
ــقــ َ
َ «6 .
ــقــــافـــ ـ ًة وثــُــقـــُــــوف ًة :صادفــه:
وثــ َ
َ
َأدركــه :حذقــه وتعلــّــــمه رسيعــًــــا(ز).
ــــه :قومــه َ
وأقــام معوجــّــــه،
ــفــ ُ ّ
ــقــ َ
َ
ثــ َّ

مســموعان يف لغــة الفالحــن يف مــر ،ومل

ـازي الذي أشــار
أســمع منهــم االســتعامل املجـ ّ
إليــه العامــ ّ
ي ،ولعلــه مــن اســتعامل العامــة
الذيــن ســمعهم بالشــام .وانتقــال الداللــة
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مــن املعنــى الفصيــح إىل املعنــى املجــازي
ّ
يــدل عــى شــدة مــا يــُــــــلحقه
العامــي
ّ
ـار بالنبــات ،واملعنــى فيهــا
هــذا العشــب الضـ ّ
حــي ،وكأن ذلــك العشــب يقتــل النبــات،
ّ

وهــو مــا يصــر إليــه األمــر حقــًـــا؛ فهــو

يــؤدي إىل ضعــف النبــات وضمــوره وقلــة
فائدتــه ،بالتفافــه حولــه ومنعــه مــن اكتــال

النمو؛بحجــب ضــوء الشــمس عنه...إلــخ،

املجــاز ،وإيــراد العامــ ّ
ي هــذه األمثــال واألقــوال

داللــة قــدم هــذه املجــازات وأصالتهــا ،وورودهــا
عــن العــرب الفصحــاء ،ومــن ذلــك:
1 .قولــه «:أثــَفــَــه ـــــ ِأثـــْفـــًــــا :تــ َـبِ َعه...
َ
ـاس :احتوشــوه فصــاروا حواليه
فـــ ُ
ـه النـ ُ
ثـــ َ
تأ َّ
ُ
ِ
القــوم باملــكان:
ـــــف َّية (ز) .و-
ثـــــ
كاأل
ُ
ْ
َأقامــوا فلــم يربحــوا(.ز) ...ثالثــة َ
األثــايف:

عــر عنــه العامــة مــن املبالغــة يف
وهــو مــا َّ
املجازي.وقــد ذكــر العامـ ُّ
ـي املجــاز
اســتعامهلم
ّ

ـواد أخــرى ،هــي« :ج،1:
يف لغــة العامــة يف مـ َّ
ص ،141:أتــم ،ص ،315:بعــع ،ص،336:

بلــز ،ص ،372 :بــوع ،ص ،375:بــوك،
ص ،399:تفــر ،ص ،445:ثلــط».
ويالحــظ أن العام ـ ّ
ي ال يرمــز للمجــاز عنــد

يــرح بلفــظ
العامــة بـــــ (ز) يف الغالــب ،بــل
ّ
املجــاز أو التجــوز ،وكأن ذلــك إشــارة إىل جــري
العامــة يف املجــاز عــى ســنن اللغــة الفصيحــة،

احلــس العــريب عندهــم.
وتأكيــد لذلــك
ّ
سابعا -الشواهد:

ر اهتــا ٍم بقضيــة
ليــس يف متــن اللغــة كبــ ُ

ثــم مل أقــف يف اجلــزء األول عــى
الشــواهد؛ ومــن ّ
شــواهد شــعرية ،أو قرآنيــة كريمــة أو حديثيــة ،وإنــا

كان مــا وقفــت عليــه بعــض األمثــال ،أو أقــوال
العــرب التــي أوردهــا العامــ ّ
ي يف ثنايــا حديثــه عــن
110

القطعــة مــن اجل َبــل إىل جنبهــا اثنتــان(ز).
ويقــال :رمــاه بثالثة َ
األثــايف أي بالــرّ كله (ز)

فـــ ُــة مــن النســاء :التــي لزوجهــا
 ...و
املؤثــ َ
َّ
َ
امرأتــان ســواها(ز)»(ج ،1:ص.)144:
ُّ
والعامــي مل يــرح بكــون هــذه العبــارة
ا ،لكــن جــاء يف تــاج العــروسُ «:
مث ـ ً
قولــم

ــثــــ ِ
ِ
ـــــلَ ( :ر َمــا ُه) اهلل ِ
ثــ ِ
ـة
ـثــ
ـــالـ َ
بــ َ
يف املَ َ
َ
ثــ ِ
ـــاف (»...ج ،23 :ص.)6 :
األ َ
 2 .ويقــول «:بــَــ ِر َح ـــُــــ و بــَــــ ِرح ـــَــــ
حـــــــا :ظهــر بعــد خفــاء ...البــوارح:
َ
ــر ً
بــ ْ
الريــاح التــي حتمــل الــراب يف شــدَّ ِة

اهلبــوب .ويقــال يف املثــل :إنــا هــو كبــَـــارح
َ
للنــــــ ِ
ـاد ِر مــن الــيء(ز)»(.ج،1:
األ ْر َوى،
َّ
ُّ
والعامــي يــرح باملثــل
ص.)265 264-:

هنــا.

ـج :مل خيالطــه مأثم...
3.
ـره احلــَـــ ُّ
َ
ويقول«:بـــــ ّ
ِ
ِ
الصــــدق والطاعة ...و :... -الفأرة
ــر:
البــ ُّ
َأو شــبيه هبــا :اجلـــــــرذ ...ومــن َ
األمثــال :ال
ُ َ
يعـ ُ
ـر َأي القــط مــن الفــأر
ـرا مــن بــِـــ ٍّ
ـرف هـ ًّ
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َ َ
ـره(ز) .وابــن ثــَــــراها َأي
وجهــه أي أثـــَـــ َ

ابــن بجدهتــا العــامل هبــا(ز)»( .ج،1:ص:
ُّ
العامــي باملثــل
 .)432 431-وقــد رصح

ص .)270-269:والعامــي يــرح باملثــل

هنا.

هنــا.

ــــع ـــــ َتــَــلــْــعــًــــا
 4 .ويقــول «:تــَـلـــ َ َ
ــوعـــــــا النهار :طلــع وارتفع(ز).
ــلــ
ً
وتــ ُ
ُ
الضـــــــحى :انبســطت (ز) ...
و -ت
ُّ
ــــة :مــا ارتفــع مــن َ
ــعــ ُ
األرض
ــلــ َ
َّ
التــ ْ
َ
وأرشف .وزاد يف الكامــل ،يف مســتقر املســيل

حلمه
ــوبــًــــا ...وُ -
 6 .ويقول«:ثــاب ــُــــ ثــ َ ْ

ــلــــــه :رجــع  ...وقالــوا  :يف ثويب
َ
ــقــ ُ
وعــ ْ
َ
َ
َ
َأيب َأن أ ِ
فــــــيه أي يف ذمتــي وذمــة أيب(ز)...

الثــــــيــــاب :مجــع ثــوب :القلــب(ز).
ِّ
ِ
فســي ثيــايب عــن ثيابــك تنســَــــي
ومنــه
َأي اعتزلينــي وفارقينــي(ز) .وقالــوا:

إذا جتــاىف الســيل عــن متنــه ...و -جمــرى املــاء
مــن َأعــى الــوادي إىل بطــون األرض حيفــر

تعلــق فــان بثــِــيــَــــاب اهلل َأي َبأســتار
الكعبــة(ز)َ .
وأصــل الثــواب مــع الرجــوع».

فيهــا كهيئــة اخلــَــنــْــــدق  ...ومــن َأمثاهلم:
ال أثــق بســيل تــَــلــْــعــَــتـــ ِ َ
ــــك،
ملــن ال يوثــق بــه .وال َأخــاف إِ َّ
ال مــن

(ج،1:ص.)455:

ســيل تــَــلــْــعــَــــتي َأي بنــي عمــي
َ
وأقــاريب(ز)»( .ج ،1:ص .)403:وقــد رصح
ُّ
العامــي باملثــل هنــا.

 7 .ويقــول «:اجلـــــنـــْــــدُ ُع واجلــــــندُ ُ
عة:
ُ
ُ
دواب َأصغــر مــن القــردان تكــون يف جحــور
ّ
الريابيــع ،ختــرج إِذا دنــا احلافــر مــن قعــر
اجلحــر،ج َجنــادع ،فيقــالَ :بــدت جنــادع
الضــب .و ُيــرب مثــ ً
ا للــذي يــأيت ُّ
رشه
ّ
قبــل َأن ُيــرى(ز).وكان مــن ذلك ُ
اجلنـــْــــدُ ع
ملــا َد ّب َأول الــر(ز) ،وكان َأيضــًــــا

5 .ويقــول «:ثــَـــرا ــُــــ ثـــَــــرا ًء :كثــر
ــــرى بــه:
مالـــــــه(ز) .ثــَــــ ِري ـــَـــ ثــ َ ً
ُ
ـرى  :النــدى
غنــي بــه عــن غــره ...،الثـــَّـــ َ
النــدي  ...والتقــى الثـــَّــــريان:
 :الــراب
ّ
َ
ٌ
(ز).وأصلــه
ـــــل يف رسعــة التوا ّد
ــثــــ
مـــ
َ
َ
ُ
ــــو ُد فريســخ يف
أن يســقط
الغيــث اجلــ َ ْ
األرض حتــى يلتقــي هــو ونــدى َ
َ
األرض.

للباليــا(ز) ،وملــا يســوءك مــن القــول،
وللداهيــة ،وهــي ذات اجلنــادع(ز)»( .جنــدع،
ج ،1:ص .)581:وقــد رصح العامـ ُّ
ـي باملثــل

وجــاء يف كالمهــم  :فـ ٌ
ـرى
ـان قريــب الثــَّــــ َ
بعيــد النـــَّـــبـــَــــط َأي يــَــعـــِــــدُ وال
َ
ــــرى الغضــب يف
وفــاء لــه .وإِين ألرى ثــ َ َ

هنــا.

 8 .ويقــولُ «:ج َه ْينـــ َ ُ
ــــة :قبيلــة مــن العــرب.
ُ
جهينــة َأخـــْــــبا ٍر َأي عنــده
ويقــال :هــو
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اخلــر اليقــن(ز) وهــو مــن املثــل املشــهور:

وصحبــه أمجعني.وبعــد،

وعنــد ُجهينــة اخلــر اليقني»(.جهــن،ج،1:
ُّ
العامــيباملثــلهنــا .مــن معجــم متــن اللغــة للعامــي ،ووضحــت
ص.)592:وقــدرصح
ُّ
ـورا وجتديــدً ا ،وقــد
وقد ذكر
ـوا وتطـ ً
العاميل أقوال العرب وأمثاهلم يف مواد لغوية عالقــة املجــاز باللغــة نمـ ً

أخرى ،منها :ج،1:ص ،145:أثل /ص،175:أذن/

ص،169:أزر /ص ،214-213:أنف  /ص،241:

بجر/

تناولــت يف هــذا البحــث املجــاز يف اجلــزء األول

متثـــــــــلت أهــم النتائــج فيــا يــأيت:
َّ

ص ،267 :برد /ص،310-308 :

بطن/ص ،312:بعثط/ص ،313:بعد/ص،314:

بعض /ص ،329:بكع /ص ،362:بوأ /ص،370:
بيض/ص،373-372:

بوع/ص،378:

بون/

ص ،389:ترب/ص ،404:تلل /ص،414 :

تري/ص ،421:ثأد/ص ،421:ثأر/ص،427-426 :

ثجل /ص ،436 :ثغر/ص ،437:ثغو/ص،444:
ثلث ، /ص ،447:ثمد /ص ،448:ثمر /ص،451:

1 .كثـــرة تنبيـــه العامـــي عـــى املجـــاز؛ حيـــث
ٍ
جمـــازات بلغـــت
أورد يف مـــوا ّد اجلـــزء األول
اثنـــي عـــر وأربعامئـــة جمـــا ٍز ،وهـــو دليـــل

عـــى كثـــرة املجـــاز يف العربيـــة وشـــيوعه؛
وبخاصـــة أن اجلـــزء األول أحـــد مخســـة

أجـــزاء متثـــل معجـــم «متـــن اللغـــة».

 2 .تتفـــاوت املجـــازات املذكـــورة يف مـــوا ّد
ٌ
جمـــاز
املعجـــم؛ فقـــد يــُــــــــذكر يف املـــادة
واحــدٌ أو اثنــان أو ثالثة....إلــخ ،وقــد بلغــت

ثمم/ص ،463:جأي/ص ،477-476:جحش/

املجـــازات يف إحـــدى املـــوا ّد ســـتا وثالثـــن

جذل/ص ،502 :جرد/ص ،506:جرر/ص،508:

إىل اســـتعامل أصحـــاب اللغـــة مـــن جهـــة،
وإىل ق ــدرة اللغوي ــن – م ــن أمث ــال العام ـ ِّ
ـي-

ص،485-484:جدد/ص ،490:جدل/ص،495:

جرز /ص ،516:جرمز/ص ،517:جرن/ص،518:
جرو/ص،532:

جشم/ص،553:

جلس/

ص ،567:جنب/ص ،580-579:جنح/ص،580:
جندب/ص ،592:جهم/ص ،593:جاء/ص،594:

جوب /ص ،599-598:جور/ص ،606 :جال.

جم ـ ً
ـازا؛ وال خيف ــى أن ه ــذا التف ــاوت يرج ــع

ع ــى اكتش ــاف االس ــتعامالت املجازي ــة م ــن
جهـــة أخـــرى ،وهـــو دليـــل عـــى مـــدى
حيويـــة تلـــك املـــواد املذكـــور هبـــا املجـــاز

وبخاصـــة مـــا كثـــر املجـــاز فيهـــا.

نـــص العامـــي عـــى مصـــادره يف ذكـــر
3.
َّ

خامتة:

احلمــد هلل رب العاملــن ،والصــاة والســام عــى

خاتــم األنبيــاء واملرســلني ســيدنا حممــد ،وعــى آلــه
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ورصح هبـــا
املجـــازات املوجـــودة بمعجمـــهَّ ،
ِ
يكتـــف باملعاجـــم
يف مقدمـــة املعجـــم ،ومل
كثـــرا
املشـــهورة يف هـــذا البـــاب؛ بـــل تتبـــع
ً

ياسر سالمة إبراهيم حممد :اجملاز واللغة :دراسة تطبيقية يف اجلزء األول من معجم (منت اللغة) للعاملي
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مـــن معاجـــم اللغـــة وكتبها(كتـــب األئمـــة)

 6 .اس ــتعمل العام ــي الرم ــز ( زز) ويقص ــد ب ــه

ولكـــن العامـــي داخـــل املـــوا ّد ال يلتـــزم

حـــاول البحـــث تفســـر هـــذا املفهـــوم يف

املج ــاز يف املج ــاز ،ومل يف ـ ّـر امل ــراد ب ــه ،وق ــد

بغيـــة مجـــع هـــذه املجـــازات الكثـــرة،

املث ــال املف ــرد ال ــذي وق ــف علي ــه يف اجل ــزء

ـص عليه ــا
إي ــراد مص ــادره يف املج ــاز ب ــل ين ـ ّ

األول م ــن مت ــن اللغ ــة ،ك ــا بيــَّـ ــن البح ــث

ينـــص عليهـــا يف الغالـــب
يف القليـــل ،وال
ّ

رس قل ــة ه ــذا الن ــوع م ــن املج ــازات.
ِّ

األعـــم.
ّ

حتـــرج العامـــي فيـــا مجعـــه مـــن جمـــازات؛
4.
ّ

 7 .ذك ــر العام ــي املج ــازات يف مش ــتقات امل ــادة

وذلـــك بــــــ( مـــا كانـــت العالقـــة فيـــه

الكلمـــة الواحـــدة قـــد تتعاورهـــا جمـــازات

الواحـــدة ويف ترصفـــات كلامهتـــا؛ بـــل إن

فل ــم ي ــورد إال م ــا اطم ــأن إلي ــه أن ــه جم ــاز؛

عديـــدة وتتعاقـــب عليهـــا؛ فيتكـــرر ذكـــر

بنـــص عبارتـــه ،وهـــذا منهـــج
ظاهـــرة)
ِّ

املجـــاز فيهـــا بـــدالالت خمتلفـــة ،وهـــذا

ســـديد ودقـــة علميـــة؛ حيـــث مل جيمـــع كل

أث ــر م ــن آث ــار كث ــرة التنبي ــه ع ــى املج ــاز يف

ـن أنــه مــن املجــاز ،وهــو دليــل آخــر
مــا ُيظـ َـ ّ

امل ــادة اللغوي ــة الواح ــدة ،وه ــو آي ــة خص ــب

عـــى صعوبـــة البحـــث يف تاريـــخ الكلـــات

العربيـــة ومرونتهـــا وطواعيتهـــا ،ومثـــال

واالســـتعامالت العربيـــة ،وأن األمـــر حيتـــاج
ٍ
جهـــود متضافـــرة ،وإىل ســـنني عـــد ًدا.
إىل

لطريـــق مـــن طـــرق نامئهـــا وحيويتهـــا.

وهـــي طريقـــة يف اإلجيـــاز البليـــغ؛ حيـــث

ـي ع ــى قدراهت ــا
وطواعيته ــا ،وه ــو مث ــال ح ـ ٌّ

8 .املجـــاز يف العربيـــة دليـــل قوهتـــا ومرونتهـــا

 5 .اســـتعان العامـــي يف معجمـــه بالرمـــوز،

التعبرييـــة ،وصالحيتهـــا ملواكبـــة خمتلـــف

اختصـــارا باحلـــرف
يعـــر عـــن املجـــاز –
ً
(ز) بـــن قوســـن بعـــد ّ
كل جمـــا ٍز يذكـــره،

املســـتجدات والتعبـــر عنهـــا ،وهـــو جيـــي

املجـــازي
وجهـــا مـــن حماســـنها ،واالنتقـــال
ّ
ســـبب مـــن أهـــم أســـباب تطـــور دالالت
ٌ

وذلـــك يف معظـــم مـــا أورده مـــن جمـــازات،
وقـــد يكتفـــي عـــن الرمـــز بذكـــر نـــوع

ألفاظهـــا وتغـــر معانيهـــا.

املجـــاز( اســـتعارة ،كنايـــة ،جمـــاز مرســـل،

 9 .أورد العامـــي معظـــم املجـــازات دون بيـــان

تشـــبيه) ،وقـــد جيمـــع بـــن األمريـــن الرمـــز

نوعهـــا؛ وهـــذا راجـــع إىل صعوبـــة حتقيـــق

وكلمة(املجـــاز) أو الرمـــز ونـــوع املجـــاز،

ذل ــك األم ــر ،ع ــى أن ــه يف بع ــض املج ــازات

وكأن هـــذا األمـــر مـــن بـــاب التأكيـــد ،وإن
االقتصـــار عـــى أحدمهـــا.
األو َل
َ
كان ْ

بـــن نـــوع
املذكـــورة باملـــادة اللغويـــة قـــد َّ
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فنـــص عـــى االســـتعارة يف تســـعة
املجـــاز؛
َّ

كـــا يف مادة(بـــدن).

مواضـــع ،وعـــى الكنايـــة يف عـــرة مواضـــع،

موضعـــا؛
اللغويـــة؛ بلغـــت مخســـة وعرشيـــن
ً

موضعـــا ،وعـــى التشـــبيه يف تســـعة
عـــر
ً
وعـــى املجـــاز املرســـل يف موضـــع واحـــد،
وق ــد يك ــون يف ذل ــك التنبي ــه -وإن كان قلي ـ ً
ـا
بالقيـــاس إىل عـــدد املجـــازات التـــي ذكرهـــا؛

تســـع وثالثـــون مـــن أصـــل اثنـــي عـــر

	 13.ب ــن العام ــي أص ــول املع ــاين يف بع ــض امل ــواد
فصـــل مـــا بـــن
وكأنـــه يشـــر بذلـــك إىل ْ

املعـــاين احلقيقيـــة واملجازيـــة.
ُّ
العامـــي خطـــة واضحـــة يف إيـــراد
 14.مل يلتـــزم

وأربعامئـــة جمـــاز ،بنســـبة مئويـــة بلغـــت 9,5

املجـــازات؛ فلـــم يتبـــع طريقـــة الزخمـــري
ً
مثـــا يف ختـــم املـــادة اللغويـــة باملجـــاز؛ بـــل

ع ــى ّ
ـرا يف العربي ــة
أن أكث ــر أن ــواع املج ــاز تأث ـ ً

وقـــد يبـــدأ املـــادة باملجـــاز ،وقـــد يكـــون

تقري ًبـــا -أقـــول :قـــد يكـــون يف ذلـــك تنبيـــه

كان العام ـ ُّ
ـي ي ــورد املج ــازات يف ثناي ــا امل ــادة،

هـــو االســـتعارة وأصلهـــا كذلـــك (التشـــبيه).

يفـــوت عـــى القـــارئ إدراك
يف ذلـــك مـــا
ِّ

كله ــا حس ـ ّـية ،وه ــذا يؤك ــد قول ــه إن ــه يذك ــر

مثـــل هـــذه املواضـــع ،وإن كان الغالـــب عـــى
منهـــج العامـــي إيـــراد املعـــاين احلقيقيـــة أو ًال

ـص علي ــه العام ــي م ــن
	 10.م ــن املالح ــظ أن م ــا ن ـ َّ
ٍ
وتشـــبيهات
أنـــواع املجـــاز مـــن اســـتعارات
مـــن املجـــازات (مـــا كانـــت العالقـــة فيـــه
ظاهـــرة) ،وإن مل يبـــن نـــوع املجـــاز يف نحـــو

تســـعني باملائـــة ممـــا أورده مـــن جمـــازات.

تطـــور الـــدالالت بـــن احلقيقـــة واملجـــاز يف

ث ــم املج ــازات يف ثناي ــا امل ــوا ّد اللغوي ــة ،ول ــو

أن العام ــي الت ــزم بذل ــك وه ــو إي ــراد املع ــاين
احلقيقي ــة ث ــم املجازي ــة أل ّدى خدم ــة جليل ــة إىل

	 11.كان العام ــل النف ــي وراء االنتق ــال املج ــازي

العربيـــة وألســـهم يف بيـــان تطـــور الـــدالالت

وكذلـــك كان التطـــور االجتامعـــي والثقـــايف
ً
عامـــا يف االنتقـــال املجـــازي يف بعـــض

نموذج ــا – ْ
ـرا -للمعج ــم التارخي ــي
ً
وإن مصغ ـ ً

يف بعـــض الكلـــات كـــا يف (اجلربـــاء)،

اإلســـام
املجـــازات كـــا يف قوهلـــم(:رضب
ُ
َ
واحل ــقّ بــِــجــِــرانـــِــ ــه) ،و(اس ــتجازه... :
و -هـــ :طلـــب منـــه ا ِ
إلذن يف مرو ّياتـــه).

	 12.تطـــورت داللـــة بعـــض الكلـــات بعـــدة
أن ــواع م ــن املج ــاز( اس ــتعارة ،جم ــاز مرس ــل)
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واملع ــاين املجازي ــة ع ــن احلقيقي ــة ،ب ــل ول ــكان
املنشـــود للغـــة العربيـــة ،واحلـــق أن العامـــي

يف أكثـــر مـــا أورده التـــزم ذلـــك ،ولكـــن
مثـــل هـــذا العمـــل يفـــوق جهـــد الفـــرد بـــل

اجلامع ــة؛ فه ــو حيت ــاج إىل عم ــل مؤس ــي ،وإىل

رشوط أخرى-ليـــس هنـــا موضـــع ذكرهـــا-
جيـــب توفرهـــا أو ًال.ومـــن هـــذا يتبـــن يل

ياسر سالمة إبراهيم حممد :اجملاز واللغة :دراسة تطبيقية يف اجلزء األول من معجم (منت اللغة) للعاملي
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ُّ
والعامـــي هبـــذا مل ي ّتبـــع طريقـــة
هـــذا املقـــام،

– فيـــا وقفـــت عليـــه مـــن معجـــم «متـــن

الزخمـــري الـــذي اعتمـــد عـــى الشـــواهد يف

التارخيـــي
اللغـــة» -أن التأســـيس للمعجـــم
ّ
ّ
بالنـــص عـــى
العامـــي
مل يكـــن وراء اهتـــام
ّ

بيـــان االســـتعامالت املجازيـــة ،ومثـــل هـــذه
الشـــواهد وإن أ َّدى ذكرهـــا -فيـــا ُي َظـــن -إىل

املجـــازات الكثـــرة يف معجمه»متـــن اللغـــة».
	 15.مل يكت ـ ِ
ـف العام ــي ببي ــان املج ــازات يف اللغ ــة

تضخـــم املعجـــم إال أهنـــا رضورة يف جتليـــة
املجـــاز يف االســـتعامل اللغـــوي؛ فالشـــواهد يف

الفصيح ــة؛ ب ــل أورد م ــا تب ـ َّـن ل ــه م ــن املج ــاز

املعجـــم هـــي النـــاذج احليـــة للمجـــازات.

يف بع ــض اس ــتعامالت العام ــة مم ــن عارصه ــم

	18.كان التفـــاؤل ســـب ًبا وراء بعـــض املجـــازات يف

مـــن أهـــل الشـــام ،وذلـــك يف أربعـــة عـــر

بع ــض الكل ــات؛ فه ــو م ــن ب ــاب التلط ــف يف

موضعـــا ،وبخاصـــة تلـــك املجـــازات التـــي
ً

التعب ــر ،ك ــا يف كلم ــة (البص ــر).

تـــؤول إىل أصـــول عربيـــة فصيحـــة؛ وكأن

	19.كان التلطـــف يف التعبـــر وراء الكنايـــات

ذل ــك أث ــر مم ــا تبق ــى م ــن الس ــليقة اللغوي ــة يف

املنصـــوص عليهـــا عنـــد العامـــي.

ألســـنة العامـــة.

	 20.تبـــن مـــن خـــال البحـــث دور املجـــاز يف

بـــن العامـــي املجـــاز يف ألســـنة الفصحـــاء
	َّ 16.

نش ــأة املش ــرك اللفظ ــي ،وه ــي مق ــررة علمي ــة

ويف ألســـنة العامـــة يف بعـــض املواد(بـــاك)،
ول ـ ٍّ
ـكل م ــن الفصح ــاء والعام ــة جم ــاز يف تل ــك

يؤكـــد البحـــث عليهـــا.
	ُ 21.ع ِ
نــــــيت طائفـــة قليلـــة مـــن اللغويـــن -

الكلمـــة نفســـها خيتلـــف عـــن اآلخـــر.
ـن العام ـ ُّ
ـي بذك ــر الش ــواهد الت ــي تؤص ــل
	 17.مل ُيع ـ َ

بالنـــص عـــى املجـــاز يف
قديـــا وحديثـــا –
ّ
معجامهت ــم ،والعام ـ ّ
ـي أح ــد ه ــؤالء اللغوي ــن،
حيـــث ُعنـــِــــي ببيـــان كثـــر مـــن املجـــازات

االســـتعامالت احلقيقيـــة واملجازيـــة يف معظـــم
املـــوا ّد ،وإن أورد أمثـــا ًال وأقـــوا ًال للعـــرب يف

يف معجمـــه « متـــن اللغـــة» ،وقـــد ســـبقه إىل

موضعـــا ،ومل أقـــف يف اجلـــزء
ســـتة ومخســـن
ً

ـدي
ذل ــك الزخم ــري يف األس ــاس ،ث ــم الزبي ـ ّ
يف ت ــاج الع ــروس ،أم ــا أكث ــر اللغوي ــن – في ــا

األول -منـــاط البحـــث -مـــن املعجـــم عـــى
ٍ
ٍ
واحـــد مـــن القـــرآن الكريـــم أو
شـــاهد

اطلعـــت عليـــه مـــن معجامهتـــم -فلـــم يكـــن
ـر عناي ـ ٍ
ـة بذك ــر املج ــاز أو بي ــان كثرت ــه
هل ــم كب ـ ُ

احلدي ــث الرشي ــف ،أو الش ــعر ،وه ــذا وإن كان

في ــه إجي ــاز واختص ــار إال أن ــه ال يس ــاعد ع ــى

يف العربيـــة.

جتليـــة وجـــه املجـــاز وبيانـــه يف االســـتعامل،
وهـــو مـــن أهـــم فوائـــد الشـــاهد يف مثـــل
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نايف بن عضيب :فاعلية إستراتيجية مقترحة قائمة على تنشيط عمليات الذاكرة يف تنمية مهارات حفظ القرآن...
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فاعلية إستراتيجية مقترحة قائمة على تنشيط عمليات الذاكرة في تنمية مهارات حفظ
القرآن الكريم وخفض قلق التسميع لدى طالب المرحلة الثانوية
نايف بن عضيب بن فالح العصيمي العتيبي
جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل

(قدم للنشر يف  1441/06/03هـ ،وقبل للنشر يف 1441/09/16

هـ):

ملخ ــص البح ــث :اس ــتهدف ه ــذا البح ــث تع ــرف فاعلي ــة إس ــراتيجية مقرتح ــة قائم ــة ع ــى تنش ــيط عملي ــات الذاك ــرة يف تنمي ــة مه ــارات حف ــظ الق ــرآن الكري ــم وخف ــض قل ــق
التس ــميع ل ــدى ط ــاب الص ــف األول الثان ــوي؛ ولتحقي ــق اهل ــدف الس ــابق بن ــى الباح ــث بطاق ــة مالحظ ــة مله ــارات حف ــظ الق ــرآن الكري ــم ،ومقي ــاس قل ــق التس ــميع لط ــاب
ضبط ــا علمي ــاُ ،
وضبط ــت األدوات ً
وأ ِع ــدَّ دلي ـ ٌ
الص ــف األول الثان ــويُ .
ـل ملعلم ــي الرتبي ــة اإلس ــامية لتنفي ــذ دروس حف ــظ الق ــرآن الكري ــم (س ــورة احلدي ــد) باس ــتخدام اإلس ــراتيجية
ًّ
ُ
املقرتح ــة القائم ــة ع ــى تنش ــيط عملي ــات الذاك ــرة .وطب ــق البح ــث ع ــى عين ــة بل ــغ عدده ــا س ــبعون طال ًب ــا م ــن ط ــاب الص ــف األول الثان ــويُ ،قس ــمت ع ــى جمموعت ــن :جتريبي ــة
وضابطـــة .وأســـفرت نتائـــج البحـــث عـــن فاعليـــة اإلســـراتيجية املقرتحـــة القائمـــة عـــى تنشـــيط عمليـــات الذاكـــرة يف تنميـــة مهـــارات حفـــظ القـــرآن الكريـــم ككل ،وأســـفرت
النتائ ــج كذل ــك ع ــن فاعلي ــة اإلس ــراتيجية املقرتح ــة القائم ــة ع ــى تنش ــيط عملي ــات الذاك ــرة يف مع ــدل خف ــض قل ــق التس ــميع ككل ،واألبع ــاد الرئيس ــة (البع ــد النف ــي ،البع ــد
ـرا كش ــف البح ــث ع ــن وج ــود عالق ــة س ــالبة دال ــة إحصائ ًي ــا ب ــن مه ــارات حف ــظ الق ــرآن الكري ــم وقل ــق التس ــميع ل ــدى ط ــاب املجموع ــة
الفس ــيولوجي ،البع ــد املع ــريف) .وأخ ـ ً
التجريبي ــة ،وكذل ــك وج ــود عالق ــة س ــالبة ضعيف ــة غ ــر دال ــة إحصائ ًي ــا ب ــن ه ــذه املتغ ــرات ل ــدى ط ــاب املجموع ــة الضابط ــة.
كلامت مفتاحية :إسرتاتيجية مقرتحة  ،تنشيط عمليات الذاكرة ،مهارات حفظ القرآن الكريم ،خفض قلق التسميع  ،املرحلة الثانوية.
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Effectiveness of a Proposed Strategy Based on Activating Memory Processes in Developing the Skills of Memorizing the Holy Qur’an and Reducing
Recitation Anxiety Among High School Students
Naif Adeed F Al Osaimi Al Otaibi
Imam Abdulrahman bin Faisal University
)(Received 29/01/2020, accepted 09/05/2020
Abstract: The research aimed to know the effectiveness of a proposed strategy based on activating memory processes in developing the skills of memorizing the Holy
Qur’an and reducing recitation anxiety among first-year high school students. The study tools consisted of observation card for the skills of memorizing the Holy
Quran, and the recitation anxiety scale for first year secondary school students and The research sample consisted of (70) first-grade students, divided into two groups:
experimental and control. The results reached the effectiveness of the proposed strategy based on activating memory processes in developing the skills of memorizing the
Holy Quran and reducing recitation anxiety and There was a statistically significant negative relationship between the skills of memorizing the Holy Quran and the anxiety
of recitation among the students of the experimental group.
Keywords: a Proposed Strategy - Activating Memory Processes - Skills of Memorizing the Holy Qur’an - Reducing Recitation Anxiety- Secondary School.
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مقدمة:

أنـــزل اهلل –تعـــاىل -كتابـــه هلدايـــة البرشيـــة،

وإخراجهـــم مـــن الظلـــات إىل النـــور ،ففيـــه احلـــق

القـــرآن يف شـــهرين (الذهبـــي1411 ،هـــ ،ص:

.)357

فحفـــظ القـــرآن الكريـــم أولويـــة قصـــوى قبـــل

واهلـــدى ،والنـــور والضيـــاء كـــا قـــرر اهلل جـــل
آن َ ْي ِ
وعـــا ذلـــك بقولـــه{ :إِ َّن َٰه َ
ـــر َ
ـــدي
ـــذا ا ْل ُق ْ
ـن َي ْع َم ُل ـ َ
ـو ُم َو ُي َب ـ ِّ ُ
ـر ْ ُال ْؤ ِمنِ ـ َ
ـون
ـن ا َّل ِذي ـ َ
ـي َأ ْق ـ َ
لِ َّلتِ ــي ِه ـ َ
َ
ال ِ َ
الص ِ َ
ـــرا} [اإلرساء]9:؛
َّ
ـــرا َكبِ ً
ـــم أ ْج ً
ـــات أ َّن َ ُل ْ
فالقـــرآن الكريـــم هـــو كالم اهلل تعـــاىل املنـــزل

يعـــد القـــرآن الكريـــم العمـــود الفقـــري الـــذي

هدايـــة للنـــاس ،ومعجـــزة للمســـلمني ،طريقـــة

ويعطـــي لـــه الصالحيـــة .وتعلـــم حفـــظ القـــرآن

عـــى نبيـــه حممـــد صـــى اهلل عليـــه وســـلم ،ليكـــون

حيـــاة للبرشيـــة .ولـــذا أمرنـــا ســـبحانه بقراءتـــه
وفهمـــه وتدبـــره ،وذلـــك للوقـــوف عـــى أهدافـــه

ومقاصـــده ،وحتقيـــق الغايـــة التـــي ألجلهـــا أنـــزل
اهلل كتاب ــه ،فق ــال تع ــاىلَ :
{أ َف ـ َ
ـر َ
ـر َ
آن َأ ْم
ـا َي َتدَ َّب ـ ُ
ون ا ْل ُق ـ ْ
ـــوب َأ ْق َف ُ َ
َع َ ٰ
ٍ
الـــا}ﱠ [حممـــد.]24 :
ـــى ُق ُل
وق ــد أك ــرم اهلل ه ــذه األم ــة ب ــأن جع ــل قل ــوب

صاحليهـــا أوعيـــة لكالمـــه ،وجعـــل صدورهـــم
مصاحـــف حلفـــظ آياتـــه ،قـــال تعاىلَ {:ب ْ
ـــو
ـــل ُه َ
ـم َو َم ــا
ـات َب ِّي َن ـ ٌ
آ َي ـ ٌ
ـات ِف ُص ــدُ و ِر ا َّل ِذي ـ َ
ـن ُأو ُت ــوا ا ْل ِع ْل ـ َ
الظ ِ ُ
َي َْحـــدُ بِآ َياتِنَـــا إِ َّل َّ
الـــون}ﱠ [العنكبـــوت،]49 :

ك ــا أن ــه س ــبحانه ي ــر هل ــذه األم ــة حف ــظ الق ــرآن

أي مـــادة دراســـية يف الرتبيـــة اإلســـامية ،فهـــو

مـــن أســـمى اإلنجـــازات التـــي يمكـــن أن حيققهـــا
املتعلـــم املســـلم؛ وذلـــك ألن القـــرآن هـــو املصـــدر

األول للترشيـــع يف اإلســـام ،عـــاوة عـــى ذلـــك
يرتكـــز عليـــه املصـــدر الثـــاين للترشيـــع «الســـنة»،
الكريـــم وكيفيـــة تالوتـــه بالصغـــر منهـــج موفـــق

س ــار علي ــه أس ــاف ه ــذه األم ــة ،ق ــال الولي ــد ب ــن

مســـلم« :كنـــا إذا جالســـنا األوزاعـــي فـــرأى فينـــا
حد ًث ــا ق ــال :ي ــا غ ــام ق ــرأت الق ــرآن؟ ف ــإن ق ــال:
يكـــم َّ ُ َ
نعـــم ،قـــال :اقـــرأ { ُي ِ
ـــم}
وص ُ ُ
الل ِف أ ْو َل ِد ُك ْ
[النســـاء ،]11:وإن قـــال :ال ،قـــال :اذهـــب تعلـــم

القـــرآن قبـــل أن تطلـــب العلـــم» (البغـــدادي،
1401هـــ ،ج.)42 :1

وعل ــل املن ــاوي (1983م ،ج ،2:ص )44 :ذل ــك

بقولـــه« :ألنـــه أفضـــل العلـــوم وأمهـــا وأمههـــا،
وهلـــذا رصحـــوا بـــأن اإلنســـان يبـــدأ أو ً
ال بحفظـــه،

الكري ــم ،ورشح ص ــدور املؤمن ــن لتالوت ــه والتأث ــر
آن لِ ِّ
ـــر َ
لذ ْكـــ ِر
بـــه ،قـــال تعـــاىلَ :
ﱡ{و َل َقـــدْ َي َّ ْ
س َنـــا ا ْل ُق ْ

خمتـــرا ،وال يشـــتغل بذلـــك عـــن تعهـــد دراســـة
ً

أن اإلمـــام أبـــا وائـــل شـــقيق بـــن ســـلمة األســـدي

أفضـــل مـــن االشـــتغال بســـائر األذكار إال مـــا ورد

َف َه ـ ْ
ـل ِم ــن ُّمدَّ ِكــ ٍر} [القم ــر ،]17 :حت ــى إن ــه يذك ــر

الك ــويف املت ــويف س ــنة (82هـــ) ريض اهلل عن ــه تعل ــم

ثـــم بإتقـــان تفســـره ،ثـــم حيفـــظ مـــن كل فـــن
الق ــرآن فإن ــه أفض ــل األذكار ،فاالش ــتغال بالق ــراءة
في ــه يشء خمص ــوص يف وق ــت أو زم ــن خمص ــوص».
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وحيـــدد إبراهيـــم)ً (Ibraheem, 2009
بعضـــا مـــن

(هرمــون اإلجهــاد) ،ويزيــد مــن إنتــاج هرمــون

يرشـــد إىل الطريـــق الصحيـــح ،ويتيـــح االســـتفادة

املناعــة .وبشــكل عــام فاحلفــظ واالســتامع العــام

فوائـــد حفـــظ القـــرآن الكريـــم ،املتمثلـــة يف أنـــه

مـــن حلظـــات احليـــاة .فالقـــرآن الكريـــم يعالـــج
غلظـــة القلـــب ،ويزيـــد اإليـــان ،ويبـــدد القلـــق،
وحيم ــي م ــن ن ــار جهن ــم ،ويرف ــع الن ــاس درج ــات،

وهـــو اخلطـــوة األوىل للحصـــول عـــى املعرفـــة.

اإلندروفــن (اهلرمونــات املناعيــة) ،ومــن ثــم زيــادة

للقــرآن الكريــم يمكــن أن حيســن مــن الصحــة

العقليــة .وتؤكــد دراســة (Nawaz & Jahangir,

) 2015أن حفــظ القــرآن الكريــم يؤثــر عــى
التحصيــل األكاديمــي واحليــاة االجتامعيــة – الثقافيــة

ولقــد جــاءت بعــض الدراســات لتؤكــد أمهيــة

ـدرا عال ًيــا مــن التناغــم
لــدى املتعلــم ،وحيقــق لــه قـ ً

ومنهــا :دراســة) (Slamet, 2019التــي تشــر إىل أن

الصــواب واخلطــأ ،والرضــا يف احليــاة ،ويزيــد إيامنــه

حفــظ القــرآن الكريــم ،وتأثــره عــى اإلنســان،

حفــظ القــرآن الكريــم لــه تأثــر عــى الــذكاء املعــريف

وعاطفيــا ،ويفــرق بــن
املجتمعــي ،ويتحســن فكر ًّيــا
ًّ

متبعــا بدقــة تعاليــم اإلســام
بــاهلل تعــاىل ،ويصبــح ً

لــدى الطــاب .ودراســة(Ma’ruf, Suminah,

يف حياتــه .ويــرى& (Ibrahim, Jani, Alias, Yasin

القــرآن الكريــم «ســورة طــه اآليــة  »28-25يؤثــر

ذاتيــا يمثــل متنبئًــا لإلنجــاز األكاديمــي،
املنظــم ًّ

) & Sulaeman, 2019التــي أظهــرت أن حفــظ
عــى مهــارات االتصــال الوظيفيــة ،واالســتقاللية
وجــودة احليــاة لــدى مــرىض الســكتة الدماغيــة
الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات احلبســة احلركيــة؛ أي

أن حفــظ القــرآن الكريــم لــه تأثــر جيــد عــى شــفاء

) Zakariyah, 2015أن تفاعــل القــرآن مــع التعلــم
ويطــور مــن مهــارات التفكــر الناقــد واإلبداعــي

لــدى طــاب املرحلــة اجلامعيــة ،إضافــة إىل أنــه
يطــور املفــردات اللغويــة .فالتدريــب عــى قــراءة
القــرآن بانتظــام يمكــن أن يســاعد يف حتســن مهــارات

املــرض .ودراســة(Bechir, Wajdi, Abir, Hamdi,

الفهــم القرائــي ،وبخاصــة أن القــرآن يف حــد ذاتــه

؛) (2017ودراســة(Mahjoob, Nejati, Hosseini

آياتــه تدعــو إىل التفكــر والتدبــر والفهــم ،ويســاعد

)Salem & Zohra, 2017؛ ودراســة Chodijah

) & Bakhshani, 2016التــي أشــارت إىل أن ذكــر
ـن آ َم ُنــوا
وحفــظ اآليــة ( )28مــن ســورة الرعــد {ا َّل ِذيـ َ
اللِ َأ َل بِ ِذ ْكــ ِر َّ
ــم بِ ِذ ْكــ ِر َّ
ــن
اللِ َت ْط َمئِ ُّ
َو َت ْط َمئِ ُّ
ــن ُق ُل ُ ُ
وب ْ
ــوب} [الرعــد ]28 :تشــكل القلــب اهلــادئ،
ا ْل ُق ُل ُ
والــذي يؤثــر عــى انخفــاض هرمــون الكورتيــزول

يدعــو إىل القــراءة النقديــة التأمليــة؛ حيــث جــاءت

عــى حتســن مهــارات االســتقبال والتلقــي؛ ويرجــع

ذلــك إىل أن القــرآن يتكــون مــن جمموعــة واســعة
غنيــا باملفــردات،
مــن املفــردات (أي :يمثــل مصـ ً
ـدرا ًّ

ومتاريــن بنائهــا ،وحفظهــا بوتــرة منتظمــة) ،ومــن

ثــم فهــو رضوري لتحســن مهــارات التفكــر
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والتعبــر عــن املشــاعر ،وتنميــة مهــارات اجلــدال

التنظيــم يف شــكل روابــط بــن أعصــاب املــخ ،وإذا

دراســة(Babamohamadi, Sotodehasl, Koenig,

واخلــرة والبيئــة & (Ma’ruf et al., 2019; Murphy

القــرآن الكريــم وحفظــه لــه تأثــر فعــال يف خفــض

ويشــكل اخلــرة والبيئــة .ولقــد أوضحــت دراســة

واملناقشــة التــي تــؤدي يف النهايــة إىل اإلبــداع .وتؤكــد

) Jahani & Ghorbani, 2015أن ســاع تــاوة

القلــق لــدى مــرىض الغســيل الكلــوي ،وتؤكــد
ً
-أيضــا -دراســةAl-Shaikhli,

كانــت عمليــة إعــادة تنظيــم املــخ تتأثــر بالتحفيــز
)Corbett, 2009؛ فــإن حفــظ القــرآن يمثــل التحفيــز
) Zulkurnaini, Kadir, Murat & Isa (2012أن

(Alhouseini,

قــراءة األذكار واآليــات القرآنيــة تزيــد مــن موجــات

أن القــرآن الكريــم يقــدم مســاعدة كبــرة يف عــاج

منطقــة بــروكا  Broca’s Areaاملســؤولة عــن معاجلــة
اجلوانــب الدالليــة للغــة والطالقــة اللفظيــة .ووف ًقــا لـ

هلــا تأثــر نفــي كبــر ،وجتلــب اهلــدوء إىل العقــل،

يف إنتــاج هرمــون النمــو البــري Production of

)Abdul Rahman, Alarabi & Dzulkifli, 2014

التوتــر؛ حيــث تتولــد العديــد مــن املشــاعر اإلنســانية

يف أثنــاء االســتامع إىل تــاوة القــرآن الكريــم ،والتــي
ارتياحــا
را لــدى املتلقــي يف جعلــه أكثــر
ً
وحتــدث تأثـ ً
واســرخاء عنــد االســتامع إىل اآليــات القرآنيــة.

فاالســتامع إىل تــاوة القــرآن الكريــم يعــزز مــن
الصحــة العقليــة ،ويمثــل إحــدى الطــرق الكتســاب

االســرخاء العقــي والروحــي.

وأشــارت الدراســات العلميــة إىل أمهيــة حفــظ

القــرآن الكريــم؛ ألنــه حيســن مــن جــودة احليــاة لــدى

مــرىض الســكتة الدماغيــة ،وأرجعــت ذلــك إىل أن
عمليــة احلفــظ تكــون مســجلة يف الذاكــرة يف العقــل

الباطــن الــذي يرســل إشــارات إىل العقــل الواعــي،
ــم يزيــد مــن مرونــة املــخ التــي يمكــن أن
ومــن َث َّ
حتســن مــن عملــه (اللدونــة العصبيــة) بعــد التعــرض

لالضطــراب .فحفــظ القــرآن الكريــم بانتظــام يــؤدي
إىل املرونــة العصبيــة ،وهــي قــدرة املــخ عــى إعــادة

دلتــا  Delta Wavesيف املــخ ،ويف منطقــة متتــد إىل

)Knyazev (2011؛ فــإن تنشــيط موجــة دلتــا يســهم
) ،Human Growth Hormone (HGHنتيجــة

لتحفيــز الغــدة النخاميــة يف أثنــاء تنشــيط موجــات
دلتــا .باإلضافــة إىل ذلــك؛ فــإن حتفيــز موجــات دلتــا

حيفــز مــن إطــاق هرمونــات مضــادة للشــيخوخة
مثــل :هرمــون دهييدروبياندروســتريون وامليالتونــن

).(Ma’ruf, 2019

ً
أيضــا -عــى حفــظ القــرآنومــن اآلثــار املرتتبــة

الكريــم البحــث عــن املعرفــة؛ ألن مــا يميــز الشــخص
احلافــظ للقــرآن الكريــم هــو التعطــش للمعرفــة.

واملســلم احلــق واحلافــظ لكتــاب اهلل ال يشــبع أبــدً ا من
املعرفــة ،ويكــون دائـ ًا مســتعدً ا للبحــث عــن املعرفــة؛
حيــث جياهــد ويبــذل جهــو ًدا متضافــرة للبحــث عنهــا
بثبــات وثقــة ومــن دون إضاعــة وقــت ،فض ـ ً
ا عــن

الكفــاح والســعي والتســامح مــن أجــل الوصــول إىل
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النجــاح .فاملتعلــم جيــب أن يكــون متســاحمًا مــع أي

ويؤكــد اجلــاد (1432هـــ) تكامــل األهــداف

ويــرى اإلمــام مالــك -رمحــه اهلل -أنــه ال يمكــن

مــع أهــداف تدريــس التــاوة والتفســر ،حيــث يأخذ

صعوبــات تواجهــه يف ســعيه للوصــول إىل املعرفــة.
احلصــول عــى املعرفــة مــن دون تــذوق حــاوة
التعــب يف ســعيه ،والتغلــب عــى املخاطــر والعقبــات،

وتبنــي اجتــاه عقــي جيــد ،والوصــول إىل حالــة عقليــة
ـزا للرتكيــز
يقظــة ،وأن يكــون العقــل
واضحــا وجاهـ ً
ً

فيــا يتــم تعلمــه ).(Ibraheem, 2009

املتعلقــة بحفــظ اآليــات والســور الكريمــة املقــررة

هــذا التكامــل صورتــن مهــا :التكامــل األفقــي مــن
حيــث تداخــل األهــداف مــع بعضهــا ،حيــث تراعــي
صحيحــا.
حســن تــاوة اآليــات وفهمهــا فهــ ًا
ً
والتكامــل األفقــي إذ يمثــل حفــظ اآليــات قمــة تلــك
األهــداف مــن الناحيــة اهلرميــة ابتــداء مــن التــاوة

ونظــرا ألمهيــة حفــظ القــرآن الكريــم يف حيــاة
ً

الصحيحــة ،فالفهــم العميــق ،وانتهــاء باحلفــظ التــام

اململكــة العربيــة الســعودية (1416هـــ ،ص)10 :

ويعنــي حفــظ القــرآن الكريــم اســتظهار آياتــه مــن

الطــاب ،فقــد أكــدت وثيقــة سياســة التعليــم يف
«النصيحــة لكتــاب اهلل وســنة رســوله -صــى اهلل
عليــه وســلم -بصيانتهــا ورعايــة حفظهــا ،وتعهــد

علومهــا ،والعمــل بــا جــاء فيهــا» ،باإلضافــة إىل
حصصــا دراســية
أن وزارة التعليــم خصصــت لــه
ً

ضمــن مــادة تــاوة القــرآن الكريــم وجتويــده ،مؤكــدة

املتمكــن لآليــات.

دون النظــر فيــه ،ويتــم بتحقيــق عــدد مــن الــروط

أمههــا :اســتعداد النفــس للحفــظ مــع القــدرة عليــه،
وضبــط اآليــات بعــد فهمهــا وإتقــان تالوهتــا ،وتعهــد
اآليــات ورعايتهــا باحلفــظ وعــدم نســياهنا (هنــدي،

1430هـــ) .وجيــب األخــذ يف االعتبــار أن احلفــظ

يف ذلــك أمهيــة الربــط بــن دروس القــرآن الكريــم
ً
وحفظــا وبــن دروس التجويــد مــن أجــل مزيد
تــاوة

يؤديــان إىل نتائــج عاليــة اجلــودة عــى الذاكــرة ،وأن

مــن حفــظ القــرآن الكريــم هــو املحافظــة عــى تواتــره

والتكــرار للتفاصيــل يســهم يف إنتــاج املعرفــة

مــن اإلتقــان واجلــودة .فــإذا كان اهلــدف األســايس
يف عرصنــا احلــارض بــأن يؤخــذ تلقينًــا مــن أفــواه
الرجــال ،قبــل أن يؤخــذ مــن املصاحــف والكتــب،
يضــاف إىل ذلــك أهــداف التــاوة الدينيــة واللغويــة،

وخاصــة إنــاء الثــروة اللغويــة ،التــي تســاعد التــاوة

يف تكوينهــا ،ويعمــل احلفــظ عــى إثرائهــا وترســيخها
(عبــد اهلل1429 ،هـــ).

يمثــل وســيلة لفهــم حمتــوى القــرآن ،واحلفــظ والفهــم

االلتــزام بتكنيــكات التعلــم املرتكــزة عــى الذاكــرة
والتفســرات).(Entwistle & Entwistle, 2003

ولذلــك يتطلــب حفــظ القــرآن الكريــم وتثبيتــه
َّ
صــى اهلل عليــه
را ،ولقــد كان النبــي –
جهــدً ا كبــ ً
وســلم – جيهــد نفســه عنــد نــزول الوحــي عليــه

حلفظــه ،وتأكيــده خمافــة نســيانه؛ فخاطبــه املــوىل –
ــر ْك بِ ِ
ســبحانه وتعــاىل – يف كتابــه العزيــزَ :
ــه
{ل ُ َت ِّ
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ــل بِ ِ
لِ َســا َن َك لِت َْع َج َ
ــه
ــه َو ُق ْرآ َن ُ
ج َع ُ
ــه ( )16إِ َّن َع َل ْينَــا َ ْ
ــم إِ َّن َع َل ْينَــا
ــع ُق ْرآ َن ُ
(َ )17فــإِ َذا َق َر ْأ َنــا ُه َفا َّتبِ ْ
ــه (ُ )18ث َّ
ـه } ﱠ [القيامــة .]18-16 :وحلفــظ القــرآن الكريــم
َب َيا َنـ ُ

القــرآن الكريــم .ودراســة Ariffin, Abdullah,
)Suliaman, Ahmad, Deraman, et al., (2013

التــي أشــارت إىل أنــه -حتــى اآلن -مــا زال التحفيــظ

جمموعــة مــن املهــارات التــي تشــمل حفــظ النــص،
ــن
وحفــظ األداء والتــاوة ،قــال تعــاىل{ :إِ َّنــا َن ْح ُ
ل ِ
ـه َ َ
َن َّز ْل َنــا ِّ
اف ُظـ َ
ـون}ﱠ [احلجــر]9 :؛ ولــذا
ـر َوإِ َّنــا َلـ ُ
الذ ْكـ َ

الطــرق التقليديــة األساســية املســتخدمة يف حفــظ

الطــاب إىل إتقــان مهاراتــه بالعوامــل املؤثــرة يف

ً
أيضــا أشــارت دراســة ) Mustafa & Basri (2014إىل

مــن أوىل مهــام حفــظ القــرآن الكريــم األخــذ بيــد
حفظــه.

هــو أحــد األســاليب املســتخدمة يف حفــظ القــرآن
الكريــم ،ولقــد توصلــت الدراســة إىل وجــود بعــض

القــرآن الكريــم منهــا :طريقــة احللقــات القرآنيــة.
أنــه مــا زالــت تســتخدم التكنيــكات التقليديــة حلفــظ

وحتتــل مهــارات حفــظ القــرآن الكريــم أمهيــة

القــرآن الكريــم باســتخدام الكتــاب (املصحــف)،

الســليم إلتقــان حفــظ اآليــات القرآنيــة عــن ظهــر

تعليــم اجلوانــب الروحيــة للقــرآن مثــل :أســلوب

كبــرة لــدى طــاب املرحلــة الثانويــة؛ إذ إهنــا الطريــق
قلــب مــن دون أخطــاء ،وتقويــم نطــق الطــاب

هلــا ،وتطبيــق األحــكام التجويديــة مــع حســن األداء

عــر خطــة لتحفيــظ القــرآن الكريــم تعمــل عــى
وجهــا لوجــه ،واملعــروف باســم
التعلــم املبــارش ً
طريقــة التلقــي وتصفــح القــرآن ،والتــي يســتخدم

ـز
والرتتيــل واالنطــاق ،والوســيلة لتوقــر كالم اهلل عـ َّ
وجـ َّ
ـل ،واخلشــوع عنــد تــاوة مــا حيفــظ مــن اآليات،

ويتفــق معــه )Muhammad & Qayyum, (2012

استشــعار ثــواب تــاوة القــرآن الكريــم وحفظــه.

وجهــا لوجــه أمــام املعلــم ليتعلــم القــرآن،
اجللــوس ً

را
وتنميــة القــدرة اللغويــة والثــروة اللفظيــة ،وأخــ ً

فيهــا النطــق الصحيــح أو اســتخدام قــراءة الشــفاه.

يف أن التعلــم يدو ًيــا ،والــذي يتعــن فيــه عــى املتعلــم

ونظــرا ألمهيــة مهــارات حفــظ القــرآن الكريــم
ً

ويوضــح لــه املعلــم (اخلبــر) األخطــاء ويصححهــا،

حتديــد واقعهــا والطــرق املتبعــة يف احلفــظ ،منهــا:

وتصفــح القــرآن تعــد مــن أفضــل الطــرق لتعلــم

فقــد نالــت اهتــام العديــد مــن الرتبويــن ،مــن حيــث
ـرف
دراســة العقيــدي (2001م) التــي اســتهدفت تعـ ُّ
واقــع حفــظ القــرآن الكريــم لــدى طــاب املرحلــة

ـرف
الثانويــة بمــدارس حتفيــظ القــرآن الكريــم ،وتعـ ُّ
أســباب بقــاء حفــظ القــرآن الكريــم أو عــدم بقائــه

لــدى طــاب املرحلــة الثانويــة بمــدارس حتفيــظ

ويؤكــد ) Taiwo (2014أنــه مــا زالــت طريقــة التلقــي
وجهــا
القــرآن وحفظــه ،تلــك الطريقــة التــي تنفــذ ً

لوجــه أو بالتعامــل مــع املعلمــن ،وفيهــا يراقــب
املتعلــم نطــق املعلــم للكلمــة ،ويراقــب حركــة الشــفاه

للحصــول عــى النطــق الصحيــح للتجويــد ومعرفــة
خمــارج الكلمــة ،أو حتفيــظ القــرآن باملصحــف يف
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ثــاث مراحــل ،وهــي :تعلــم القــرآن عــن ظهــر قلب

وعــدم الســاح لآلخريــن بتعليمــه أي يشء ،وعــدم

كلــه مــن دون أي خطــأ ســواء عــى لــوح (قطعــة

واجلديــة املفرطــة ،واحلكــم عــى نفســه بأنــه حيــاول

(تــاوة) ،واحلفــظ ،وإتقــان القــدرة عــى كتابــة القرآن
خشــبية) أم يف ورقــة.

االســتعداد للغــوص بعمــق يف الــدالالت واملعــاين،

ً
أيضــا Adam (2016) -أن مــنأن يتعلــم ،ويؤكــد

وأجريــت العديــد مــن الدراســات التــي تتنــاول

أهــم أســباب عــدم بقــاء حفــظ القــرآن الكريــم عــدم
وجــود إســراتيجية واضحــة حلفظــه ،فضــ ً
ا عــن

العنــزي (2008م) التــي توصلــت إىل تــدين مســتوى

يف أثنــاء احلفــظ ،وهــي :االفتقــار إىل الدافــع ،والتعلــق

العقبــات التــي تعــرض التعلــم ،ومتثــل صعوبــة يف

رحلــة حفــظ القــرآن الكريــم؛ ومنهــا مــا يــي :دراســة
احلفــظ لــدى طــاب الصــف الثالــث املتوســط،

وأن مــن أهــم أســباب عــدم بقــاء حفــظ القــرآن
الكريــم مــن وجهــة نظــر الطــاب واملعلمــن عــدم

تفســر اآليــات املقــررة للحفــظ ،وعــدم اســتخدام
طــرق تدريــس فعالــة حلفــظ هــذه اآليــات .ويشــر
ً
-أيضــا Zaiton & Hishamuddin (2012) -إىل أن

أحــد احلواجــز التــي تعــوق اهتــام الطــاب بحفــظ
القــرآن الكريــم الرتكيــز الضعيــف يف أثنــاء التعلــم.
وكشــفت دراســة )Abdullah, Sabbri & Isa (2018

عــن التحديــات التــي يواجههــا الطــاب يف حتفيــظ
القــرآن الكريــم ،وأشــارت نتائــج الدراســة إىل أن
ضيــق الوقــت ،ونقــص الدافــع ،وعــدم القــدرة عــى
التذكــر ،والتحديــات العاطفيــة ،ومثــرات الضوضــاء

وجــود عــدد مــن التحديــات التــي يواجههــا املتعلــم

العاطفــي ،وضغــط األقــران الســيئني ،وقلــة مشــاركة
املعلــم يف املوضــوع الــذي ُيدرســهً .
أيضــا أشــارت

دراســة Zakaria, Tamuri, Salleh & Awang

) (2014إىل أن ضعــف اجتــاه الطــاب نحــو تعلــم

تــاوة القــرآن وعالقتــه بإتقــان القــراءة يــدل عــى أن
لديــه دوافــع منخفضــة ،وأن عنــر الوعــي والدافــع
والتشــجيع يعــد غائ ًبــا عــن الطــاب ،فضــ ً
ا عــن
وجــود ضعــف يف مشــاركة املعلــم وحتفيــزه للمتعلــم

عــى أن يقــرأ القــرآن قــراءة صحيحــة.

ولذلــك اجتهــت الدراســات إىل تنميــة مهــارات

حفــظ القــرآن الكريــم لــدى الطــاب باســتخدام

إســراتيجيات تدريســية وأســاليب التعلــم املختلفــة،
ومنهــا دراســة العنــزي (2008م)؛ ودراســة

اخلارجيــة مــن بــن مشــكالت الطــاب يف رحلتهــم
حلفــظ القــرآن الكريــم .فضـ ً
ا عــن أن الطــاب أقــل

ودراســة Yusof, Roziati Zainuddin & Yusoff

حفظــه ،وعــدم قــدرة املتعلــم عــى االعــراف بأنــه ال

الزهــراين (2014م)؛ ودراســة Mustafa & Basri

ً
ارتباطــا بالقــرآن ممــا جيعــل مــن الصعــب عليهــم

يعــرف ،وادعائــه املعرفــة (يتظاهــر بامتــاك املعرفــة)،

الغامــدي (2012م)؛ ودراســة القــريش (2012م)؛

)(2012؛ ودراســة )Ariffin et al., (2013؛ ودراســة
)(2014؛ ودراســة منــال الصباحــي (2017م)؛
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ودراســة Senan, Aziz, Othman & Suparjoh

)(2017؛ ودراســة Aziz, Abdullah, Ahmad,

) ،Mushim & Shahrudin (2019وتوصلــت هــذه
الدراســات إىل فعاليــة معرفــة التفســر اإلمجــايل

لآليــات يف تعزيــز إتقــان املهــارات الرئيســة( :إتقــان
احلفــظ ،وتطبيــق أحــكام التجويــد ،واالنطــاق يف

القــراءة ،والرتتيــل وحســن األداء) حلفــظ القــرآن
الكريــم .وأن إســراتيجية التــاءات الســبع املســتندة
دورا يف تنميــة مهــارة
إىل روابــط اإلرســاء تــؤدي ً

ســامة احلفــظ مــن اللحــن اجلــي ،ومهــارة تطبيــق
أحــكام التجويــد ،ومهــارة االنطــاق وعــدم الــردد.
وفاعليــة إســراتيجية تدريــس األقــران يف تنميــة

مهــارات حفــظ القــرآن الكريــم املتمثلــة يف مهــارة
االســتيعاب ،ومهــارة الرتتيــل ،ومهــارة التــزام آداب
القــرآن ،ومهــارة التجويــد ،وبقــاء أثرهــاً .
وأيضــا
فاعليــة إســراتيجية التدريــس القائمــة عــى العقــل

الالواعــي يف تنميــة مهــارة صحــة التــاوة ،ومهــارة

تطبيــق األحــكام التجويديــة ،ومهــارة إتقــان احلفــظ،
را مهــارة االنطــاق وعــدم الــردد كمهــارات
وأخــ ً
رئيســة حلفــظ القــرآن الكريــم .وأن فهــم اللغــة

العربيــة ،وزيــادة مســتوى الطالقــة ،وفهــم الكلــات

القرآنيــة ،وتذكــر قواعــد التجويــد ،وأســاليب التعلــم

لــدى املتعلــم تؤثــر يف عمليــة احلفــظ .وأن اســتخدام
دورا يف عمليــة
طريقــة التقليــد واملحــاكاة تــؤدي ً

محاســا لتعلــم
احلفــظ ،وفيهــا كان الطــاب أكثــر ً
القــرآن الكريــم؛ ألهنــم ال يركــزون فقــط عــى عمليــة

التحفيــظ ،بــل إهنــم – ً
أيضــا  -تعلمــوا باالســتامع
إىل نطــق املعلــم .وأن طريقــة التحفيــظ لآليــات

(يف حالــة التحفيــظ اجلديــد) ،وطريقــة الفقــرات
أو اآليــات (وتعــرف مــا بعــد احلفــظ) ،وطريقــة

االنتقــاء لآليــات (أو مــا يعــرف بانتقــاء آيــات مــن

أجــزاء أو ســور قرآنيــة خمتلفــة) ،وطريقــة املراجعــة
تتيــح للمتعلــم إعــادة إنتــاج القــرآن كلــه (تالوتــه)

عــن ظهــر قلــب خــال ( )15ســاعة مــن دون
النظــر إىل املصحــف .وأن اســتخدام إســراتيجيات
التدريــس القائمــة عــى احلفــظ مــن آخــر الصفحــة

والصعــود إىل أعالهــا ،والتقويــم البنائــي ،وعمليــات

العلــم ،وكتابــة مــا حيفــظ ،وخرائــط املفاهيــم ،ولعــب
األدوار ،تعمــل عــى تنميــة بعــض مهــارات حفــظ
القــرآن الكريــم .فضــ ً
ا عــن فاعليــة إســراتيجية

ربــط األلفــاظ بالصــور أو متثيلهــا باحلــركات يف

تنميــة مهــارات حفــظ القــرآن الكريــم املناســبة لطلبــة
احللقــة األوىل مــن التعليــم األســايس (جــودة احلفــظ،

وســامة النطــق ،وضبــط احلــركات ،والطالقــة) .وأن
اســتخدام تكنولوجيــا اهلواتــف الذكيــة ،وتوفــر تقنيــة
الشــبكات ،واســتخدام املنصــات املدعمــة ،وتصميــم

نظــام تعليمــي تفاعــي ،والعديــد مــن التطبيقــات عــى

القــرآن الكريــم لألجهــزة املحمولــة ،واملعروفــة باســم

نظــام حتفيــظ القــرآن املحمــول Mobile Quranic

 ،Memorization systemجيعــل العمليــة التعليميــة

أرسع وأســهل ،ويســهم يف الوصــول باملتعلــم إىل
التعلــم وحفــظ القــرآن الكريــم بكفــاءة ومهــارة
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عاليــة .وأن اســتخدام مؤمتــرات الفيديــو يســاعد

هــي ضــان لبقــاء القــرآن عــى حالــه يف قلــوب

أداء احلفــظ لــكل آيــة مــن القــرآن الكريــم ،والتأكــد
ً
فعــال.
مــن تدفــق احلفــظ تدف ًقــا

قــراءة القــرآن جيــدً ا ،مــع قــراءة جتويديــة وسلســة؛

احلفــظ ومتانتــه ،وتالوتــه كــا أنــزل مــن أبــرز أهداف

يمكــن تذكــره بســهولة جيــب عــى املتعلــم اتبــاع

املتعلــم عــى اكتشــاف األخطــاء ،وتقديــم تقريــر عــن

يف ضــوء مــا ســبق يتضــح أن التمكــن مــن قــوة

تدريــس حفــظ القــرآن الكريــم لطــاب املرحلــة
الثانويــة ،وأنــه بــدون عمليــة التســميع يســتحيل
الكشــف عــن حتقــق هــذا اهلــدف؛ إذ ال يمكــن

االعتــاد عــى اهتــام الطالــب ســواء فيــا يرتبــط

بحفــظ النــص القــرآين أم حفــظ األداء والتــاوة،
ومــن َثــم يتوجــب عــى الطالــب عــرض مــا حفظــه

عــى املعلــم يف احلصــة الدراســية حتــى خيــرج الطالــب
ٌ
وحافــظ متقــن للقــرآن الكريــم .وقــد
وهــو ُم ِعــدٌّ

أشــار طليــات (1997م) إىل أن للتســميع أمهيــة كبرية
يعرفهــا املعلــم اخلبــر؛ فهــو يــؤدي إىل توثيــق احلفــظ؛

بعرضــه عــى املعلــم املتقــن ،وترســيخ هــذا احلفــظ يف
ذاكــرة الطالــب ،فــإن النــص الــذي ُيفــظ ثــم ُيعرض

عــى املعلــم يكــون أرســخ مــن الــذي ال يعــرض ،وأن

تصحيــح األخطــاء ،واســتدراك مواضــع النســيان،
يســهل عــى الطالــب عمليــة املراجعــة ،أو إعــادة
التســميع مــن جديــد .وأشــار ) Slamet (2019إىل

أنــه جيــب عــى املعلــم أن يتحقــق شــفو ًّيا مــن عمليــة

التحفيــظ (أو التســميع) يف كل حتفيــظ جديــد مــن

أجــل تعزيــز عمليــة احلفــظ لــدى الطــاب ،ويؤكــد

) Aziz et al., (2019أن طريقــة احلفــظ أو التســميع

أتباعــه ،وأن عمليــة حتفيــظ القــرآن وتســميعه تتطلــب
أن يكــون لــدى املتعلــم بعــض املهــارات مســب ًقا مثــل:
وذلــك للوصــول إىل حفــظ جيــد وقــوي ،ولكــي

القواعــد املحــددة املرتبطــة باحلفــظ والتســميع لضــان
حفظــه جيــدً ا يف عقلــه.

ومــن العوامــل التــي تؤثــر عــى تســميع الطــاب

لآليــات القرآنيــة القلــق؛ وذلــك ألن حفــظ القــرآن
الكريــم يفــرض عــى الطالــب تواز ًنــا عقل ًيــا ونفس ـ ًيا
وجســم ًيا كــي يتمكــن مــن إتقــان احلفــظ وعرضــه

عــى املعلــم ً
عرضــا متقنًــا ،والقلــق حالــة نفســية
بوجــوده ينتفــي هــذا التــوازان؛ ممــا يؤثــر عــى أداء
الطــاب قبــل تســميع اآليــات القرآنيــة ويف أثنائــه،
وقــد ثبــت عــن أيب موســى األشــعري  -ريض َّ
الل

عنــه  -قــال :قــال رســول َّ
الل صـ َّ
ـى اهلل عليــه وسـ َّلم:
(لــو رأيتنــي وأنــا أســمع قراءتــك البارحــة ،لقــد
مزمــارا مــن مزامــر آل داود ،فقــال :لــو
أوتيــت
ً

را) [البيهقــي1432 ،هـــ:
علمــت حلربتــه لــك حتبــ ً

 ،]4770ويف هــذا احلديــث إشــارة إىل ثقــة أيب موســى
األشــعري  -ريض اهلل عنــه  -بنفســه ،واتزانــه،

وعــدم تــردده وارتباكــه وخوفــه ،واعتقــاده بأنــه

قــادر عــى حتســن األداء والصــوت يف أثنــاء تالوتــه
صــى ََّّ
الل
للقــرآن الكريــم يف حــال ســاع النبــي
عليــه وس ـ َّلم -لقراءتــه .ويشــر البحــث إىل أن األداء
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املعــريف (مثــل :تســميع القــرآن الكريــم) يتأثــر بعــدد

مــع عمليــات التفكــر ،ومعاجلــة مهــام التعلــم يف

وضوحــا تتمثــل
ومنهــا :القلــق ،واألعــراض األكثــر
ً

ويتجــى يف كل مــن العمليــات املعرفيــة والعاطفيــة،

مــن العوامــل غــر املعرفيــة مثــل :احلالــة العاطفيــة،

جمموعــة واســعة مــن تطبيقــات احليــاة اليوميــة،

يف ضعــف األداء املعــريف ;(Luck & Vogel, 2013

ويرتبــط ســلب ًيا بمــؤرشات النجــاح املختلفــة ،ولــه

).2012

واملهنــي يف املســتقبل .فالقلــق هــو حالــة نفســية

Owens, Stevenson, Hadwin, & Norgate,

تأثــرات ضــارة عــى كل مــن النمــو الوظيفــي

فالقلــق خــرة انفعاليــة كامنــة ومتأصلــة يف وجــود

وفســيولوجية تتميــز بمكونــات جســدية وعاطفيــة

ختتلــف باختــاف الظــروف املهيئــة لــه ،والعوامــل

ويف حالــة وجــود ضغــوط نفســية ،يمكــن أن خيلــق

اإلنســان ،وأن درجــة الشــعور بالقلــق ومســتواه
واألســباب التــي تســاعد عــى نشــوئه ،باإلضافــة
إىل املكونــات النفســية لألفــراد ،والتــي مــن شــأهنا

أن جتعــل البعــض مــن األفــراد يشــعرون بمســتوى
مرتفــع مــن القلــق (إبراهيــم2009 ،م).

ومعرفيــة وســلوكية .والقلــق يعنــى إزعــاج وتوتــر،

ـعورا باخلــوف وعــدم الراحــة واالرتبــاك ،إنــه يعــد
شـ ً

اســتجابة طبيعيــة لإلجهــاد (Afolayan, Donald,
)Babafemi & Juan 2013

;.Onasoga

ولقــد ميــز ( Richard, (2002بــن مفهومــن

ـعورا عا ًمــا
ويعــد القلــق – يف مفهومــه العــام – شـ ً

للقلــق ،قلــق احلالــة الــذي يشــر إىل القلــق بوصفــه

والتوتــر ،مصحــوب عــادة ببعــض اإلحساســات

تبعــا للظــروف التــي
حيــث الشــدة مــن وقــت آلخــر ً

ً
غامضــا غــر ســار بالتوجــس واخلــوف والتحفــز
اجلســمية خاصــة زيــادة نشــاط اجلهــاز العصبــي

الــاإرادي ،ويــأيت يف نوبــات متكــررة ،مثــل :الشــعور

بالفــراغ يف فــم املعــدة ،أو الســحبة يف الصــدر ،أو ضيق
يف التنفــس ،أو الشــعور بنبضــات القلــب ،أو الصــداع
أو كثــرة احلركــة (عكاشــة ،وعكاشــة2018 ،م)،

حالــة انفعاليــة مؤقتــة لــدى اإلنســان ،ختتلــف مــن
ينظــر إليهــا الفــرد عــى أهنــا مهــددة لــه ،ومفهــوم

قلــق الســمة الــذي يشــر إىل القلــق بوصفــه ســمة

ثابتــة نســب ًيا للشــخصية ،ويتفــاوت األفــراد يف درجــة
امتالكهــم هلــا؛ ممــا يعكــس فرو ًقــا فرديــة للمواقــف.
وقلــق التســميع حالــة خاصــة مــن القلــق العــام،

ويتفــق يف ذلــك موقــع )- Merriam-Webster (2012

وهــو وثيــق الصلــة بقلــق االختبــار؛ الرتباطــه

للعقــل عــادة بســبب توقــع غــر ســار ،ووصــف

عــرفAydin,
لعــرض حفــظ القــرآن الكريــم ،و ُي ِّ

حيــث يــرى القلــق بأنــه :عــدم راحــة أو أمل أو ختــوف

Yamani, Almala, Elbedour, Woodson & Reed

) (2018القلــق بأنــه :مشــاعر التوتــر التــي تتداخــل

بمواقــف التقديــر والتقويــم ،وظــروف االســتعداد
)(2009, p. 130قلــق االختبــار بأنــه« :حالــة يمــر

هبــا الطالــب نتيجــة الزيــادة يف درجــة اخلــوف والتوتــر
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يف أثنــاء املــرور بموقــف االختبــار ،ويمثــل اضطرا ًبــا

املعينــة عــى إتقــان حفــظ القــرآن الكريــم ومراجعتــه،

زهــران (2017م ،ص )96:أن «قلــق االختبــار

وحســن األداء .وقلــق التســميع الســلبي ،وهــو القلــق

يف النواحــي املعرفيــة واالنفعاليــة والنفســية» .ويــرى

يتضمــن االســتجابات النفســية والفســيولوجية

للمثــرات التــي يربطهــا الفــرد بخــرات االختبــار،
حيــث يشــعر الطالــب بالتوتــر ،والضيــق ،واخلــوف،

يف مواقــف التقييــم ،حيــث تكــون قدراتــه موضــوع
فحــص وتقييــم» ،وأوضــح ) Huberty (2009أن

قلــق االختبــار يؤثــر عــى الطــاب ســلوك ًيا ومعرف ًيــا
وفســيولوج ًيا.

وينشــطهم وحيفزهــم عــى االســتعداد للتســميع،
الــذي يــؤدي إىل إحســاس املتعلــم بالتوتــر واالرتبــاك
واالنزعــاج والرهبــة؛ ممــا يعــوق قدرتــه عــى االنتبــاه

لآليــات القرآنيــة والرتكيــز عليهــا واســتظهارها،
وحيــول دون األداء املتقــن.

ويمكــن إرجــاع ذلــك إىل أن القلــق الســلبي

يرتبــط باملشــاعر والعواطــف الســلبية التــي تــر
بالدافــع واألداء والتعلــم يف العديــد مــن املواقــف

ويمكــن النظــر إىل قلــق التســميع بوصفــه حالــة

(ومنهــا :تســميع القــرآن الكريــم) ،ومــن ثــم

غــر ســارة ،تظهــر عــى شــكل شــعور بالتوتــر،

للجهــد والعمليــات املعرفيــة مثــل :االنتبــاه والذاكــرة

ذات أبعــاد نفســية أو فســيولوجية أو معرفيــة مؤقتــة
واالنزعــاج ،واالرتبــاك ،والرهبــة ،والــردد،

تصاحــب طــاب املرحلــة الثانويــة قبــل تســميع
اآليــات القرآنيــة أو يف أثنائــه؛ ممــا يــؤدي إىل تــدين
األداء .ولذلــك ُيصنــف القلــق بالنظــر إىل تأثــره إىل

قســمني مهــا :القلــق املفيــد ،وهــو القلــق الطبيعــي
عنــد مســتوى يدفــع إىل اإلنجــاز والنجــاح ،وهــو
قلــق منتــج ومرغــوب بــه ،وال يســتغنى عنــه يف
العمليــة التعلميــة .والقلــق املــر ،وهــو القلــق

املبالــغ فيــه ليصــل إىل تأثــر ســلبي يف عمليــة التعلــم
).(Brown, 2007

حيــدث تقويــض للدوافــع والتفكــر ،وعــدم اســتثامر
والتحفيــز والتنظيــم الــذايت والفعاليــة الذاتيــة عنــد

التعلــم (حفــظ القــرآن الكريــم) (Rowe & Fitness,

).2018

وتكمــن خطــورة قلــق التســميع لــدى الطــاب

يف أنــه يــؤدي إىل ضعــف فاعليــة الذاكــرة ،والعجــز
عــن مواجهــة مواقــف التقويــم املختلفــة ،وصعوبــة
إنجــاز املهــام؛ بســبب انشــغال الطــاب بالدوافــع
العاليــة للقلــق أكثــر مــن انشــغاهلم بــاألداء اجليــد

قبــل التســميع أو يف أثنائــه .وقــد كشــفت نتائــج
دراســة الرشــيدي (2012م) عــن تأثــر القلــق عــى

ويف ضــوء ذلــك يمكــن تصنيــف قلــق التســميع

كفــاءة العمليــات العقليــة؛ املتمثلــة يف االســتقبال

الــذي يوجــه ســلوك الطــاب نحو اختــاذ اإلجــراءات

القلــق تقــل القــدرة عــى الرتكيــز واالحتفــاظ

إىل نوعــن مهــا :قلــق التســميع اإلجيــايب ،وهــو القلــق

والتخزيــن واالســرجاع ،فعندمــا يرتفــع مســتوى
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باملعلومــات ،واســتعادة املعلومــات املختزنــة.

افتقــار القــدرة عــى التنظيــم الــذايت يف أثنــاء معاجلــة

وتوصلــت دراســة )Cassady & Johnson, (2002

املعلومــات يف الذاكــرة وختزينهــا واســرجاعها يف

عــى تذكــر املعلومــات واســرجاعها ،واالســتعداد

Nelson & Harwood, 2011).

إىل أن الطــاب مرتفعــي القلــق ال يمتلكــون القــدرة

للمهــام األكاديميــة وإنجازهــا؛ ممــا يــؤدي إىل
إخفاقهــم يف حتقيــق األهــداف املرجــوة ،ويؤكــد
) Kizilbash, Vanderploeg & Curtiss (2002أن
القلــق يعــوق أداء الذاكــرة يف ظــل ظــروف معينــة.
فالفــرد القلــق يمتلــك قــدرة أقــل واهتام ًمــا ضعي ًفــا

يف أداء املهــام (مثــل :تســميع القــرآن الكريــم) ،ومــن

ثــم يكــون أداؤه أقــل مــن أداء الفــرد غــر القلــق يف

املهــام التــي تتطلــب معاجلــات كبــرة يف الذاكــرة
العاملــة ،ومــن ثــم تتأثــر لديــه عمليــة االســرجاع

الفــوري واملؤجــل والتذكــر واالســتبقاء والتحكــم

الذاكــرة ;(Ader & Erktin, 2010; Huberty, 2009

ولذلــك يمكــن إرجــاع ضعــف أداء الطــاب يف

التســميع إىل الســات املميــزة للقلــق؛ ومنهــا :التحكم

املحــدود يف األفــكار املقلقــة والتحيــزات االنتباهيــة؛

ممــا يســهم يف زيــادة الرتكيــز عــى املنبــه الســلبي،
وتعطيــل األداء املعريف )التســميع( ،والذاكــرة العاملة.

& (Lukasik, Waris, Anna Soveri, Lehtonen
Laine, 2019; Moran, 2016; Petkus, Reynolds

) .& Gatz 2017إضافــة إىل أنــه يمكــن تفســر

القلــق يف ضــوء النظريــات التــي تتنــاول تفســر
القلــق؛ ومنهــا :نظريــة التحكــم االنتباهــي ،إذ يــرى

يف الذاكــرة .ويشــر ) Owens et al., (2012إىل أن
ً
ارتباطــا ســلب ًيا بــن القلــق والذاكــرة العاملــة،
هنــاك

أن قلــق احلالــة مثــل (:قلــق التســميع) يضعــف األداء

إىل انخفــاض األداء األكاديمــي ،وضعــف وظيفــة

زاد االضطــراب ،ويف نظريــة التحكــم االنتباهــي

وأن املســتويات العليــا مــن القلــق يمكــن أن تــؤدي
الذاكــرة العاملــة .وأشــار البحــث إىل أن املهــام التــي

تنطــوي عــى مزيــد مــن الذاكــرة العاملــة (مثــل:
تســميع القــرآن الكريــم) تتأثــر بالقلــق ،وأن خفــض
مســتويات القلــق لــدى املتعلــم يف أثنــاء تأديــة هــذه
املهــام يدعــم مــن الذاكــرة العاملــة واألداء .ويؤكــد

الباحثــون أن زيــادة مســتوى القلــق يؤثــر عــى أداء

املهــام األكاديميــة ،ويفقــد الرغبــة يف مواصلــة أدائهــا
(مثــل :حفــظ القــرآن الكريــم وتســميعه) فضـ ً
ا عــن

)Eysenck et al., 2007 (In: Lukasik eta l., 2019

املعــريف ويؤثــر عــى نظــام االنتبــاه ،وكلــا زاد القلــق
يؤثــر القلــق عــى املكــون التنفيــذي للذاكــرة العاملــة،

حيــث ينخفــض أداء مهمــة الذاكــرة العاملــة لــدى
املتعلــم املصــاب بالقلــق الشــديد؛ وبخاصــة إذا كانت

املهمــة تتطلــب مراقبــة تنفيذيــة .والنقطــة األكثــر

أمهيــة هلــذه لنظريــة هــي يف فكــرة أن القلــق يقلــل مــن

تأثــر النظــام االنتباهــي املوجــه مبــارشة نحــو اهلــدف
)حفــظ القــرآن الكريــم(؛ ألن النظــام االنتباهــي

املوجــه نحــو اهلــدف هــو النظــام املخصــص للتحكــم
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يف املهمــة التــي ُتضبــط و ُتنفــذ فيــا بعــد (تســميع

وصــوره ،ونلخــص مــا أورده كل مــن باديســكي

كفــاءة املعاجلــة ،والتــي تنــص عــى أن اإلجهــاد

وعابديــن ((2018م؛ والقريطــي (2003م)؛

القــرآن الكريــم)  (Ibrahim, 2018).بينــا يف نظريــة
والتوتــر املرتبــط بالقلــق يتداخــل مــع األداء بالتحميل
الزائــد للمصــادر املعرفيــة وخاصــة الذاكــرة العاملــة.

فالذاكــرة العاملــة هــي مســاحة عمــل عقلية تســتخدم

وغرينبريغــر (2001م)؛ وزهــران (2017م)؛

ومكنــزي (2013م) يف األبعــاد اآلتيــة:
أو ًال :البعــد النفــي :ويتمثــل يف مشــاعر الفــزع

والتوجــس واهللــع الــذايت واالنزعــاج واالرتبــاك،

ملعاجلــة املعلومــات وختزينهــا (Eysenck & Calvo,

والضيــق مــن االختبــار ،وانتظــار نتيجــة االختبــار

ســوى إدارة عــدد قليــل مــن املعلومــات يف وقــت

واإلحســاس الدائــم بالعجــز ،وفقــدان الثقــة بالنفــس

) .1992غــر أهنــا مســاحة عمــل حمــدودة ال يمكنهــا

بتخــوف ،والشــعور بالتقليــل مــن الــذات،

واحــد (Sweller, Merrienboer, van, & Paas,

والســيطرة يف التحكــم عــى االنفعــاالت ،وضعــف

إىل تزايــد التوتــر ،حيــث يســتهلك القلــق مصــادر

ثان ًيــا :البعــد اجلســمي الفســيولوجي :ويتمثــل

) .1998ووف ًقــا لنظريــة كفــاءة املعاجلــة يــؤدي القلــق
الذاكــرة العاملــة ذات القيمــة؛ ممــا يــؤدي باملتعلــم إىل

القــدرة عــى العمــل واإلنتــاج واإلنجــاز.

فيــا يرتتــب عليــه مــن حالــة اخلــوف مــن اســتثارة

االســتعانة بتحميــل مصــادر ذاكــرة عاملــة إضافيــة،
ومــن َثــم يــرك القليــل جــدً ا مــن مصــادر الذاكــرة

ممــا يــؤدي إىل تغــرات جســمية فســيولوجية ،منهــا:

والتوتــر حمتلــة املســاحة املتبقيــة مــن مســاحة الذاكــرة

وتصبــب العــرق ،وانقبــاض الرشايــن الدمويــة،

متاحــا إلنجــاز املهمــة ،طاملــا بقيــت املخــاوف
ً

العاملــة ). (Ibrahim, 2018

وتنشــيط للجهــاز العصبــي املســتقل أو الــاإرادي؛

زيــادة رسعــة دقــات القلــب ،وارتفــاع ضغــط الــدم،
والشــعور بالغثيــان والصــداع ،وفقــدان الشــهية،

و ُينظــر إىل القلــق عــى أنــه تكويــن معقــد متعــدد

ورسعــة التنفــس ،وارجتــاف اليديــن ،وجفــاف الفــم،

املعرفيــة واالنفعاليــة واجلســدية والســلوكية (زيدنــر

تســبق االختبــار ،وتوتــر العضــات واألزمــات

األبعــاد ،جمســد لسلســلة مرتابطــة مــن ردود األفعــال
وماثيــوس2016 ،م)؛ ولــذا طرحــت العديــد مــن

األدبيــات الرتبويــة والدراســات الســابقة مجلــة مــن

األبعــاد املرتبطــة بقلــق االختبــار بشــكل عــام ،التــي
يمكــن اإلفــادة منــه يف حتديــد أبعــاد قلــق التســميع

لــدى طــاب املرحلــة الثانويــة ،بوصفــه أحد أشــكاله

وعــدم القــدرة عــى النــوم العميــق يف الليلــة التــي
العصبيــة احلركيــة ،ومنهــا :فتــل الشــعر أو الشــارب،
وتقطــب اجلبهــة ،ورمــش العينــن ،وعــض الشــفاه،
وهــز القــدم ،والتثــاؤب.
ثال ًثــا :البعــد املعــريف :ويتمثــل يف التأثــرات

الســلبية هلــذه املشــاعر عــى قــدرة الفــرد عــى اإلدراك
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الســليم للموقــف ،والتفكــر املوضوعــي ،والرتكيــز

لتطبيــق الطــرق واإلســراتيجيات التدريســية التــي

فيســتغرقه االنشــغال بالــذات واألفــكار الســلبية،

املعلــم ،وســلوك الطــاب نفســه املتمثــل يف هروهبــم

واالنتبــاه وحضــور الذهــن ،والتذكــر وحــل املشــكلة؛
والشــك يف قدرتــه عــى األداء اجليــد ،والتفكــر يف

عواقــب الفشــل.

تعينهــم عــى إتقــان احلفــظ ومراجعتــه ،وســلوكيات
مــن احلفــظ ،باإلضافــة إىل ضعــف الثقــة بالنفــس
والدافعيــة نحــو حفــظ القــرآن الكريــم ،وضعــف

ويف ضــوء مــا افرتضــه )Afolayan et al., (2013

قــدرات الطالــب ،وعــدم االســتعداد والتهيــؤ للحفظ

تســهم يف مســتوى القلــق لــدى املتعلــم ،وتشــمل

ولعــل ممــا يســاعد عــى إتقــان مهــارات حفــظ

يف وجــود جمموعــة مــن العوامــل التــي يمكــن أن
اخلــرة الســابقة ،والتجــارب واخلــرات الســلبية،

والتحميــل املعــريف الزائــد ،وعــدم القــدرة عــى إدارة

الوقــت ،واملعتقــدات عــن صعوبــة املهمــة ،إضافــة
إىل أن اآلثــار الســلبية للقلــق يمكــن تفســرها يف

نموذجــن ،مهــا :نمــوذج التدخــل ،ونمــوذج عجــز
التعلــم ،ووف ًقــا لنمــوذج التدخــل ينــرف انتبــاه
املتعلــم القلــق عــن املهمــة؛ بســبب املعرفــة غــر

املرتبطــة باملهمــة واألفــكار الســلبية يف أثنــاء األداء،
يف حــن يقــرح نمــوذج عجــز التعلــم أن عــادات
الدراســة وتكنيــكات التدخــل ومهــارات التعلــم

التــي يســتخدمها املتعلــم يف أثنــاء التعلــم واالســتعداد
لالمتحــان الــذي يســبب لــه القلــق غــر فعالــة.

واملراجعــة والتســميع.

القــرآن الكريــم وخفــض قلــق التســميع لــدى طالب
املرحلــة الثانويــة متابعــة املســتجدات املنبثقــة عــن

البحــوث يف جمــال الذاكــرة ،والتــي اهتمــت بدراســة
الدمــاغ البــري وعالقتــه بعمليــة التعلــم واحلفــظ
والتذكــر .ولقــد أظهــرت الدراســات العلميــة العالقة

بــن ممارســات املــخ /الذاكــرة املاهــرة واآلليــة مــع

مهــام التعليــم الرســمي واحلفــظ (Campbell,
Ramay, Pungello, Sparling & Miller- Johnson,

& 2002; Miedel & Reynolds, 1999; Nawaz

).Jahangir 2015; Storch & Whitehurst, 2002
وإذا كان األهــم يف تعلــم القــرآن الكريــم

التأكــد مــن أن املعرفــة ذات قيمــة للتقــدم نحــو

ويرجــع قلــق التســميع لــدى طــاب املرحلــة

حيــاة حقيقيــة؛ فــإن العنــر الرئيــس هــو الذاكــرة
املســؤولة عــن عمليــة احلفــظ واالســتبقاء ،ووف ًقــا

واألجــور املرتتبــة عــى ذلــك ،وصعوبــة اآليــات
القرآنيــة املقــررة معنــى ً
ولفظــا ،وعــدم ارتباطهــا

 Mustafa andو ؛ )Gharamaleki; & Alian (2014

الثانويــة إىل عــدة أســباب ،منهــا :تــدين مســتوى
إدراكهــم ألمهيــة حفــظ القــرآن الكريــم يف حياهتــم،

بواقــع حياهتــم ،وعــدم ختصيــص املعلــم حصــة

لـــذلك وجــدAtefeh, Rahimi, Farehani, Sobhi-

) Basri (2014أن حفــظ اآليــات القرآنيــة وتعلمهــا
واســتبقاءها يــزداد يف الذاكــرة نتيجــة زيــادة الدافعيــة
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والفهــم لــدى املتعلــم ،واإليــان العميــق واالرتبــاط

فهــ ًا أفضــل ،وإرشــاد نفســه وغــره ;(Abdullahm

لآليــات القرآنيــة يعتمــد عــى الفهــم واالســتيعاب

ويشــر ) Entwistle & Entwistle (2003إىل

والتعلــق بــاهلل -تعــاىل ،-وأن جــودة احلفــظ الدائــم

هلــذه اآليــات وتطبيقهــا يف احليــاة اليوميــة.

).Sabbri & Isa 2018

أن اســتخدام تكنيــكات احلفــظ والفهــم ســيؤدي

ولقــد أشــار علــم النفــس احلديــث إىل أن خمــازن

إىل نتائــج عاليــة اجلــودة عــى الذاكــرة ،وأن االلتــزام

دورا يف عمليــة
املــدى والذاكــرة طويلــة املــدى تــؤدي ً

للتفاصيــل يســهم يف إنتــاج املعرفــة .ومــن ثــم مــن

الذاكــرة املتمثلــة يف الذاكــرة احلســية والذاكــرة قصــرة
احلفــظ والتخزيــن .فاالنتبــاه االنتقائــي للمدخــات

بتكنيــكات التعلــم املرتكــزة عــى الذاكــرة والتكــرار

األمهيــة تقديــم إجــراءات تدريســية مقرتحــة قائمــة

يؤثــر عــى الذاكــرة احلســية ،وأن التأثــر اإلضــايف
يعــزى لتكــرار عمليــة احلفــظ فضــ ً
ا عــن اخليــال،

الرتبيــة اإلســامية مــن تأديــة أدواره التدريســية عــى

إىل املخــزن قصــر املــدى ،ومــن ثــم طويــل املــدى

أن التحــدي احلقيقــي الــذي يواجــه املعلــم يتمثــل

وتأثــر العواطــف يؤثــر عــى عمليــة نقــل املعرفــة
ً
أيضــا-للذاكــرة .وناقــش علــم النفــس احلديــث
النســيان بصفتــه ســب ًبا لعاملــن مهــا :االنحــال

للمعلومــات ،والتدخــل أو التشــويش ،وتتأثــر عمليــة
احلفــظ للقــرآن الكريــم بثالثــة أشــكال مــن النســيان،

ومهــا :النســان الطبيعــي (مثــل :نســيان معلومــات أو
آيــات حمفوظــة ســاب ًقا) ،والنســيان املســترت أو الكامــن

(مثــل :النســيان املرتبــط باجلهــل ،وعــدم الوعــي
والفهــم الكامــل لآليــة) ،والنســيان غــر املركــز أو
املشــتت ،وهــو املرتبــط بفقــد الرتكيــز يف أداء آيــة أو

بعــض أجــزاء مــن اآليــات& (Abdullahm, Sabbri

عــى تنشــيط عمليــات الذاكــرة لتمكــن معلــم
أكمــل وجــه ،حيــث أوضــح الدمــرداش (2008م)
يف مــدى إمكانيــة تنشــيط الذاكــرة اإلنســانية
ومضاعفتهــا مــن حيــث فاعليتهــا وســعة اســتيعاهبا

باإلســراتيجيات املعرفيــة ومــا وراء املعرفيــة كوهنــا

رضورة حتميــة ملواجهــة االنفجــار العلمــي احلــايل.
فالذاكــرة اإلنســانية ترتبــط بمعظــم األنشــطة

النفســية التــي يقــوم هبــا األفــراد (يوســف،

1432هـــ) ،فهــي متثــل العمــود الفقــري الــذي
تــدور حولــه العمليــات املعرفيــة األخــرى يف بنيــة
دورا فعــا ً
ال يف تكيــف اإلنســان
العقــل ،وتــؤدي ً
وحــل مشــكالته (الســيد2008 ،م) ،وتؤثــر عــى

) .Isa 2018وجيــب األخــذ يف االعتبــار أنــه كلــا زاد

عمليــات التعلــم واإلدراك والتفاعــل مــع البيئــة
املاديــة واالجتامعيــة؛ إذ إن اخللــل فيهــا يســبب ضع ًفــا

للمعرفــة اإلســامية ،وأمكنــه فهــم ديــن اإلســام

الذاكــرة ملــا تكونــت الشــخصية ،وال حتســن اإلدراك،

عــدد اآليــات القرآنيــة التــي يمكــن اســرجاعها مــن
الذاكــرة كان املتعلــم بإمكانــه فهم األدوات األساســية

يف مثــل هــذه العمليــات ) ،(Baddeley, 1999ولــوال
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وال اكتســبت العــادات ،وال أمكــن التخيــل واحلكــم

وهــذا يعنــي أن كل مــا يفعلــه النــاس يعتمــد عــى

العقــل أوســع وأغنــى.

«القــدرة عــى االحتفــاظ باملعلومــات الســابق تعلمهــا

واالســتدالل ،وكلــا كانــت الذاكــرة أقــوى كان

الذاكــرة» (الرحــو2005 ،م) ،وتعــرف بأهنــا:

ً
ارتباطــا وثي ًقــا ،بــل هــي
وترتبــط الذاكــرة بالتعلــم

الســرجاعها عنــد احلاجــة» (أبــو عــام1433 ،هـــ،

وبــدون تراكــم اخلــرة ومعاجلتهــا واالحتفــاظ هبــا ال

عمليــة عقليــة تشــمل مجيــع العمليــات املعرفيــة

رشط أســايس الســتمرار عمليــة التعلــم وارتقائهــا،
يمكــن أن يكــون هنــاك تعلــم ،وبــدون التعلــم يتوقف
تدفــق املعلومــات عــر قنــوات االتصــال املختلفــة،
وتتحــول الذاكــرة عندئــذ إىل ذاكــرة اجرتاريــة وتلــك

عالمــة مرضيــة خطــرة ،وإذا كان التعلــم يشــر إىل
حــدوث تعديــات تطــرأ عــى الســلوك مــن جــراء

تأثــر اخلــرة الســابقة ،فــإن الذاكــرة هــي عمليــة
تثبيــت هــذه التعديــات وحفظهــا وإبقائهــا جاهــزة

لالســتخدام (الزعبــي1435 ،هـــ).

فالذاكــرة تصــف العمليــات املعرفيــة املعقــدة

وترتبــط بعمليــات االنتبــاه واإلدراك والتخزيــن
واالســتجابة .ويــرى الزيــات (1998م) بأهنــا متثــل
مركــز العمليــات العقليــة املعرفيــة وحمورهــا التــي

تؤثــر عــى كل مــا هــو معــريف وعــى مجيــع أنشــطتنا

العقليــة املعرفيــة ،فمنهــا ُتســتق َبل املعلومــات و ُترمــز
ويتفــظ هبــا و ُتعالــج ُ
ُ
وتــزن ُ
وتهــز لالســتخدام
الالحــق ولالحتفــاظ الطويــل املــدى ،وهــي بمنزلــة

«العمليــة العقليــة التــي هبــا ُتســجل اخلــرة املاضيــة
ُ
وتفــظ و ُتســرجع مــن مــدركات وأفــكار وميــول
وســلوك ،وتعــد الذاكــرة الركيــزة األساســية املميــزة

للســلوك بأبعــاده املعرفيــة والوجدانيــة واحلركيــة،

ص .)38 :ويف ضــوء ذلــك يتضــح أن الذاكــرة
ابتــداء مــن اســتقبال املعلومــات (املدخــات) حتــى
االســتجابة املعرفيــة (املخرجــات) ،وتؤثــر عــى مجيــع

األنشــطة العقليــة املعرفيــة ،ومتــر بأربــع عمليــات

هــي :االنتبــاه ،والرتميــز أو التشــفري ،والتخزيــن أو
االحتفــاظ ،واالســرجاع أو التذكــر ،وال يتــم ذلــك

إال بعــد إمتــام عمليــة االكتســاب والتعلــم .وهــذه
العمليــات هلــا دور أســايس يف عمليــات حفــظ القــرآن

الكريــم وإتقانــه ،واكتســاب معــاين اآليــات القرآنيــة
وربــط بعضهــا ببعــض ،ثــم اســتظهارها ،وتتمثــل

هــذه العمليــات فيــا يــي:
أو ًال :عملية االنتباه لآليات القرآنية.

تعــد عمليــة االنتبــاه أوىل العمليــات املهمــة يف

إتقــان حفــظ القــرآن الكريــم وتثبيتــه ،وقــد أشــار
القــرآن الكريــم إىل أمهيــة تركيــز االنتبــاه يف أثنــاء

قــراءة القــرآن الكريــم ،فأمــر اهلل عــز وجــل عبــاده
املؤمنــن بحســن االســتامع واالنصــات لآليــات

القرآنيــة ،وجعــل ذلــك ســب ًبا حلصــول رمحتــه ،فقــال
ـه َو َأ ِ
ـر ُ
نص ُتــوا
اس ـت َِم ُعوا َلـ ُ
تعــاىلَ :
آن َف ْ
{وإِ َذا ُق ـ ِر َئ ا ْل ُقـ ْ
ح َ
ون}[األعــراف ،]204 :وتتطلــب عمليــة
ـم ُت ْر َ ُ
َل َع َّل ُكـ ْ
االســتامع أن يلقــي املســتمع ســمعه ،وحيــر قلبــه،
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ويتفاعــل مــع اآليــات القرآنيــة ويفهمهــا ،ويتدبرهــا،

االستفســار عــن أمهيــة املــادة املتعلمــة بالنســبة

باالنتبــاه املقصــود لآليــات القرآنيــة ،وتتطلــب –

غــر متوقعــة يف بدايــة الــدرس ،تغيــر البيئــة الصفيــة

بــا يشــغل عــن اســتامع اآليــات القرآنيــة مــع زيــادة

الطالــب هبــا خمتلــف احلــواس ،تغيــر نمــط حــركات

وال تنشــأ هــذه العمليــات الذهنيــة والوجدانيــة إال

ً
أيضــا -عمليــة اإلنصــات تــرك التحــدث واالشــتغال
االهتــام هبــا ،والرتكيــز عليهــا ،واالنتبــاه هلــا ،بــا

حيقــق اهلــدف األســمى مــن تــاوة القــرآن الكريــم
وحفظــه لــدى الطــاب.

للطــاب ،توجيــه أســئلة للطــاب ،إجيــاد مواقــف
املاديــة ،اســتخدام أنشــطة تعلميــة تعليميــة يســتخدم

املعلــم وإيامءاتــه ونــرات صوتــه؛ بقصــد إثــارة انتبــاه

الطــاب ،جتنــب التشــويش عــى هــدف الــدرس.

ويؤكــد ) Nawaz & Jahangir (2015أن االنتبــاه

واالنتبــاه هــو «توجيــه الشــعور وتركيــزه يف

واملالحظــة والذاكــرة تتيــح للمتعلــم تنفيــذ الوظائــف

(فرغــي ،وعثــان2012 ،م ،ص ،)276 :وتــرز

اآلليــة ،ويســتطيع تعــرف الكلــات ،وفهــم أبنيــة

موضــوع معــن اســتعدا ًدا ملالحظتــه أو التفكــر فيــه»
أمهيتــه يف تركيــز حــواس الطالــب فيــا يقــدم لــه

مــن آيــات قرآنيــة ،وجيعلــه يعمــل ذهنــه يف دالالهتــا
ومعانيهــا والروابــط املنطقيــة بينهــا ،ومــن ثــم حفظهــا
واســتيعاهبا واإلملــام هبــا ،ومــن ثــم فهــو املدخــل

العقليــة املعقــدة بســهولة ورسعــة تصــل إىل حــد
اللغــة برسعــة وتلقائيــة ،ومــن ثــم الرتكيــز عــى معنى

مــا يقــرأه .وبالرجــوع إىل الوظيفــة التنفيذيــة للذاكــرة

العاملــة نجــد أنــه يتحكــم فيهــا االنتبــاه ،الــذي يبــدو
وكأنــه «ومضــة بحثيــة» يظهــر فيهــا تركيــز الوعــي

األســايس لالســتفادة مــن رشح املعلــم ومــا تقدمــه
الوســيلة التعليميــة املصاحبــة ،فضـ ً
ا عــن التعليــات

التفكــر (.)Brown, 2007

باإلضافــة إىل دور االنتبــاه املهــم يف أداء املهــام

هــو اخلطــوة األوىل للحصــول عــى املعرفــة ،وأنــه ال

التــي تقــدم للطالــب داخــل الفصــل وخارجــه،
الدراســية (الفقــي والســكري ومحــاد والشــمري،

2015م) .ويتفــق هــذا مــع مــا أشــار إليــه املربــون
مــن أمهيــة توظيــف عمليــة االنتبــاه يف املواقــف

الــذي يتيــح للمتعلــم االســرجاع ،وإظهــار نواتــج
ويــرى ) Ibrahim (2009أن حفــظ القــرآن

يمكــن للمســلم أن حيصــل عــى أي معرفــة مــن علــوم

الرشيعــة بــدون القــرآن الكريــم؛ ألن القــرآن الكريــم
يفتــح أبــواب املعرفــة .وحــدد مراحــل اكتســاب

التدريســية املختلفــة ،فاقرتحــت ((Woolfolk, 1990

املعرفــة يف مرحلــة االســتامع بانتبــاه ،فعندمــا كان
ينــزل الوحــي عــى النبــي  -صـ َّ
ـى اهلل عليــه وسـ َّلم -

اإلشــارة إىل أمهيــة الــدرس وفائدتــه للطالــب،

مــن القــرآن تطالــب اإلنســان باالســتامع وإيــاء

اإلجــراءات اآلتيــة لزيــادة تركيــز انتبــاه الطالــب:

عــرض هــدف الــدرس عــى الطــاب ،مــع رضورة

كان يســتمع بانتبــاه تــام وتركيــز كيل .وهنــاك آيــات
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االهتــام بالقــرآن الكريــم عنــد تالوتــه ،وإعطــاء

الرتميــز حيــدد كميــة املــادة املخزونــة وطبيعتهــا ،وهــو

يف صمــت ،وتعنــي االنتبــاه والتأمــل وااللتــزام

والزغــول2011 ،م؛ عبــد الفتــاح2005 ،م؛ Green

أقــى قــدر مــن التفــاين والرتكيــز ،ومرحلــة التأمــل

واالســتامع بتفكــر ،ومــن دون إتاحــة الفرصــة ألن
ينفلــت التفكــر ،ويتجــول بعيــدً ا عــن اآليــة والتأمــل

فيهــا ،ومــن ثــم يفقــد املعنــى املقصــود.
ثان ًيا :عملية ترميز اآليات القرآنية.

مــا حيــدد كفــاءة التخزيــن واالســرجاع (الزغــول،
.)& Hicks, 1984

ويــرى(  )Nawaz & Jahangir, 2015أن عمليــة

حتفيــظ القــرآن الكريــم تنطــوي عــى العديــد مــن

املامرســات املحســنة للذاكــرة ،وأن حلفــظ كل كلمــة

وتعنــي إعطــاء املعــاين للمثــرات احلســية
ــول
اجلديــدة التــي ُتســتق َبل مــن احلــواس ،إذ ُت َّ

التمرينــات مثــل :التفصيــل والتحســن ،والصــور

جمموعــة صــور أو رمــوز أو معــاين هلــا مدلــول معــن

القــرآين ،والتسلســل والتجميــع .ويؤكــدMumford,

هبــا االنطباعــات احلســية مــن حالتهــا الطبيعيــة إىل
لــدى الطالــب (عبــد احلميــد والنعيــات2011 ،م).

وتؤثــر عمليــة الرتميــز عــى احلفــظ والتذكــر ،حيــث
إهنــا تــزود الطالــب بإمــارات اســرجاع متميــزة
ينبغــي ترميزهــا مــع املــادة التــي تتعلــم ،وجتــره عــى
ـاركا نشـ ً
أن يكــون مشـ ً
ـرا
ـطا يف عمليــة التعلــم ،ومفكـ ً

يف طبيعــة املــادة ومعناهــا (جابــر1994 ،م).

مــن كلــات القــرآن جيــب أن متــارس العديــد مــن
ذاتيــا للنــص
املرئيــة للكلــات ،وترميــز املنفــذ ًّ
)Baughman, Supinski & Maher (1996أن

عمليــة الرتميــز تتوقــف عــى القــدرة عــى حتديــد
احلقائــق ،وحــذف املعلومــات غــر املرتبطــة ،وهــي

عمليــة رضوريــة يف أي جهــد ابتــكاري ،وأن زيــادة
القــدرة عــى التحديــد هــو مــا ِّ
يمكــن املتعلمــن مــن
تقديــم إســراتيجيات مســتقرة ومتباينــة تتيــح هلــم

وعمليــة الرتميــز تعنــي إعطــاء املعــاين للمثــرات

متميــزا عــى مهــام حــل املشــكلة االبتكاريــة.
أدا ًء
ً
ثال ًثا :عملية ختزين اآليات القرآنية.

ُترمــز املثــرات بســهولة جيب اســتخدام إســراتيجيات

وجوهرهــا؛ وتقــف خلــف مجيــع عمليــات االحتفــاظ

احلســية اجلديــدة التــي ُتســتق َبل مــن احلــواس (الرتميز

البــري والســمعي واللمــي ،والــداليل) ،ولكــي
معرفيــة للتشــفري منهــا( :التســميع الــذايت ،التصــور
العقــي ،اخلرائــط املعرفيــة ،التنظيــم ،التلخيــص،

كتابــة املالحظــات) حتــى تصبــح تلــك املثــرات
ذات معنــى ممــا يســهل ترميزهــا وختزينهــا ،ومــن ثــم

اســتدعاؤها ،وبذلــك يتضــح أن مــا يتــم يف مرحلــة

وتعــد عمليــة التخزيــن حمــور العمليــات العقليــة

والتذكــر والتفكــر واإلســراتيجيات املعرفيــة
واالبتــكار وحــل املشــكالت (حممــود وآل غالــب
والديــب2015 ،م) .وتشــر عمليــة التخزيــن إىل
احتفــاظ الذاكــرة باملعلومــات التــي تتحــول إليهــا مــن

املرحلــة الســابقة ،وتبقــى هــذه املعلومــات بالذاكــرة
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حلــن حاجــة الفــرد إليهــا ،ويســتدل عليهــا بام يامرســه

ترســخ مــن عمليــة االحتفــاظ (Lukasik et al,.

(الرشقــاوي2003 ،م) .وقــد أشــار وفرغــي وعثــان

ويؤكد (  )Nawaz & Jahangir, 2015أن التحفيظ

الفــرد مــن اســتدعاء خــال عمليــة االســرجاع

(2012م)؛ والفقــي وآخــرون (2015م) إىل أن
هنــاك بعــض األســاليب التــي يمكــن أن تــؤدي
إىل تنشــيط عمليــة ختزيــن املعلومــات ،ومــن ثــم

تقويــة الذاكــرة (احلســية – قصــرة املــدى – طويلــة
املــدى) وتتحــدد أهــم أســاليب ختزيــن املعلومــات

يف التســميع والتكــرار ،والتجميــع ،والتنظيــم (أي

جعــل مــادة التعلــم منظمــة ومرتابطــة وذات معنــى)،
واملشــاركة الفعالــة وبــذل اجلهــد (أي جتهيــز مــادة

التعلــم ،وحتويــل مــادة التعلــم عــى شــكل تســاؤالت
وإجابــات /القــراءة املتأنيــة /احلفــظ والتســميع،

تأكيــد التعلــم /املراجعــة).

)2019

ينطــوي عــى تعزيــز ســعة الذاكــرة والتخزيــن ،ومــن

ثــم تعــد عمليــة التحفيــظ بصفتهــا ممارســة دينيــة
مبتكــرة تعــزز مــن ســعة الذاكــرة العاملــة ،مــن أجــل

املزيــد مــن حفــظ املعلومــات التــي اكتســبتها احلــواس
إىل الدمــاغ ،ولــذا يمكــن القــول إن ممارســة متاريــن

دورا أساســ ًيا يف
املــخ املختلفــة يف التحفيــظ تــؤدي ً
ٍ
عــال للمتعلــم
احلصــول عــى حتصيــل أكاديمــي

الــذي حيفــظ القــرآن الكريــم.

رابعا :عملية اسرتجاع اآليات القرآنية.
ً

وهــي القــدرة عــى تذكــر املعلومــات عنــد احلاجــة

إليهــا مــن الذاكــرة ،أو هــي العمليــة التــي تتمثــل يف

ويــرى )Vandervert, Schimpf & Liu (2007

البحــث عــن املعلومــات وحتصيلهــا مــن الذاكــرة

وتشــر إىل العمليــات املعرفيــة التي حتتفــظ باملعلومات

طريقــة عــرض املــادة موضــوع االســتعادة وترميزهــا،

دورا حيو ًيــا يف التخزيــن،
أن الذاكــرة العاملــة تــؤدي ً

يف حالــة الوصــول إليهــا ،وبقدرهتــا عــى كبــح الردود
أو االســتجابات غــر الصحيحــة التــي قــد تؤثــر عــى

صحيحــا ،ومــن
را
ً
عمليــة ختزيــن املعلومــات تأثــ ً
ثــم القــدرة عــى املعاجلــة النشــطة للمعلومــات التــي

تــؤدي إىل التخزيــن واالحتفــاظ الفعــال والنشــط
للمعلومــات ) .(Schwartz & Reznick, 1999وعىل
الرغــم مــن أهنــا نظــام ختزيــن مؤقــت حمــدود الســعة
إال أهنــا ُتــدَّ ث باســتمرار (.)Baddeley, 2003

فهــي بمثابــة منصــة عقليــة لألنشــطة املســتمرة التــي

واســتعادهتا ،وتتوقــف فاعليــة هــذه العمليــة عــى

ومســتوى املعاجلــة الــذي تعالــج عنــده هــذه املــادة

(الزيــات1995 ،م) .فاخلــرات التــي ُخزِّ نــت بصــورة
خــام مــن دون بــذل جهــد يف تنظيمهــا وتعديلهــا،

وتكييفهــا خلــرات الطالــب ،ومــن ثــم إدماجهــا،

تظهــر يف صــورة خــرات مفتتــة وناقصــة وال يمكــن
اســتدعاؤها ،بينــا املــادة التــي ُخزِّ نــت ختزي ًنــا منظ ـ ًا
ً
اســرجاعا دقي ًقــا
ومتكامــا يمكــن اســرجاعها
ً

ومقاومــة للتفتــت والتحلــل ومــن ثــم للنســيان

(عــدس ،وقطامــي2008 ،م).
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ويعــد اســرجاع املعلومــات مــن الذاكــرة
املفاهيميــة طويلــة املــدى جــز ًءا مهــ ًا يف عمليــة

ترتبــط اآليــات جيــدً ا وبإتقــان؛ فــإن املتعلــم يكــون

فاملتعلــم يمكنــه التفكــر يف املفاهيــم املخزنــة يف

عزز الذاكــرة ،وتكــون قــادرة عــى عملية
والتنقيــح سـ ُت َّ

العصــف الذهنــي إلنتــاج األفــكار االبتكاريــة.
الذاكــرة طويلــة املــدى؛ بســبب ارتباطهــا بشــبكة مــن

املفاهيــم الدالليــة بطريقــة تكــون فيهــا املفاهيــم ذات

الصلــة مرتبطــة بدرجــة كبــرة جــدً ا عــن املفاهيــم غري
ذات الصلــة ،ولــذا فهــي تكــون أكثــر عرضــة لتنشــيط

بعضهــا ً
بعضــا ،ويســهل اســرجاعها & (Brown

إىل التفكــر أو الذهــاب إىل املصحــف .وعندمــا

ـادرا عــى قراءهتــا بطالقــة ،ومــع املواصلــة والتكــرار
قـ ً

االســرجاعً .
وأيضــا عمليــة ربــط اآليــات بتجمعــات
ذات صلــة ،وتعــرف هــذه العمليــة بمعينــات التذكــر

أو التعلــم القائــم عــى معينــات الذاكــرة ،وتتوقــف

هــذه العمليــة عــى وجــود ارتباطــات بــن اآليــات
عــر أبنيــة ســهلة التذكــر تتيــح للمتعلــم عمليــة

 Paulus, 2002).ووف ًقــا لذلــك فاملتعلــم ال يســتطيع
طرحــا فعـ ً
ـال
طــرح األفــكار حــول اآليــات القرآنيــة ً

اآليــات بســهولة .كذلــك أن عمليــة الكتابــة لآليــات

مل تكــن خمزنــة يف الذاكــرة طويلــة املــدى بشــكل داليل

وعمليــة التجميــع تتيــح لــه التغلــب عــى قيود الســعة

إذا افتقــر القــدرة عــى اســرجاع هــذه اآليــات ،وإذا

حتــى ُت َّ
نشــط و ُتســرجع.

ويشــر ) Ibrahim (2009إىل أن ممارســة عمليــة

احلفــظ تعــزز مــن عمليــة االســرجاع .فاملتعلــم

جيــب عليــه ممارســة مــادة التعلــم اللفظيــة واملســموعة

باهتــام وتذكــر ،وإذا مل يتــدرب عــى املعرفــة
املكتســبة؛ فإنــه مــن الواضــح أن تكــون املعرفــة خاليــة

مــن أي فائــدة ،ومــن ثــم يصعــب اســرجاعها .ومــن

ــهل مــن اســرجاع اآليــات
العمليــات التــي ُت َس ِّ
القرآنيــة ،عمليــة الربــط حيــث بدايتــه تكمــن يف ربــط
معــا ،ف ُتقــرأ اآليــة األوىل تليهــا الثانيــة ،مــع
اآليتــن ً

تكــرار هــذه العمليــة عــدة مــرات ،يتوصــل املتعلم إىل
إتقــان عمليــة ربــط اآليــات بحيــث تتدفــق بســهولة،
ـادرا عــى قــراءة اآليــات مــن دون احلاجــة
ويصبــح قـ ً

االســرجاع ،وتذكــر تسلســل اآليــات ،والوصــول إىل

تتيــح للمتعلــم ســهولة تذكرهــا واســرجاعها،
العقليــة ،وتســمح للذاكــرة العاملــة بتشــغيل اآليــات
تشـ ً
ـرا ،ولذلــك جيــب تقطيــع عمليــة احلفــظ
ـغيل مثمـ ً
يف صــورة أجــزاء أو وحــدات أو جتمعــات تتفــق مــع

الســعة الذاكــرة للمتعلــم.

وبصــورة عامــة ،يشــر ( Nawaz & Jahangir,

) 2015إىل أن حفــظ القــرآن عــن ظهــر قلــب يمكــن
القــول بأنــه عمليــة ترميزيــة للنــص القــرآين وختزينــه
وتكــرارا
مــرارا
واســرجاعه بمامرســته وتالوتــه
ً
ً

عــر عمليــة تعــرف باحلفــظ .ومــن ثــم فــإن عمليــة
احلفــظ تتضمــن أو ً
ال ترميــز اآليــات القرآنيــة بإعطائها
االهتــام ،وختزينهــا عــن طريــق االحتفــاظ باآليــات
املرمــزة ،ثــم اســرجاعها مــن خمــازن الذاكــرة.
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عمليــة االنتبــاه لــدى الطــاب ،ويتضمن اإلجــراءات

والتخزيــن ملــدة طويلــة؛ لتحقيــق أهــداف التعلــم
والتحصيــل ،فــإن تنشــيط الذاكــرة وتقويتهــا هـ ٌ
ـدف

الطــاب بأهــداف درس حفــظ القــرآن الكريــم،

ويمثــل إحــدى املهــارات املهمــة يف تعليــم حفــظ

التعليمــي ،والتمهيــد لآليــات القرآنيــة بتمهيــد

للمعلــم ذي التوجــه املعــريف (قطامــي1990 ،م)،
التالميــذ للقــرآن الكريــم وإتقانــه ،وتوظيــف جمموعــة
مــن األنشــطة العقليــة املعرفيــة املناســبة يف أثنــاء حفــظ
القــرآن الكريــم ،وقــد أكــد الباحثــون أمهيــة تنشــيط

عمليــات الذاكــرة يف العمليــة التعليميــة؛ فهــي تســاعد
املتعلــم عــى تركيــز االنتبــاه ،ومعاجلــة املعلومــات

وتنظيمهــا وخزهنــا ،وخلــق روابــط معرفيــة يف
الذاكــرة بــن املعلومــات اجلديــدة واملعلومــات

الســابقة املخزونــة ،ودجمهــا د ًجمــا ذا معنــى ،ومســاعدة
ـرجاعا
املتعلــم عــى اســرجاع املعلومــات املتعلمة اسـ
ً

الفرعيــة اآلتيــة :هتيئــة املوقــف القــرآين ،وتزويــد
والرتكيــز عــى حتقيقهــا يف أثنــاء املوقــف القــرآين

مناســب ،ومــن ثــم عــرض اآليــات القرآنيــة عــى

الطــاب بالوســائل البرصيــة ،مــع رضورة تلويــن
الكلــات القرآنيــة التــي يتوقــع اضطــراب حفــظ
الطــاب فيهــا ،وتــاوة املعلــم لآليــات القرآنيــة أو أن

تتــى باســتخدام التقنيــات احلديثــة (أجهــزة العــرض،

أرشطــة التســجيل الصــويت ،الســبورة الذكيــة ،القلــم
اإللكــروين القــارئ ،الربامــج احلاســوبية) ،وتوجيــه

الطــاب نحــو االســتامع بانتبــاه ،وإيــاء االهتــام

التــام بالقــرآن الكريــم عنــد تالوتــه وإعطــاء أقــى

أفضــل وأرسع ،وتعلــم املفاهيــم إســراتيجيات حــل
املشــكالت ،وحــل املشــكالت فضـ ً
ـا عــن أن تنشــيط

التأمــل يف صمــت ،واالســتامع بتفكــر ،والتأمــل يف

الذاكــرة (بــركات2005 ،م؛ العفــون وجليــل،

الطــاب إىل تدويــن بعــض امللحوظــات التــي

الذاكــرة يمكــن أن يفيــد يف إبطــاء عمليــة ضعــف

قــدر مــن التفــاين والرتكيــز ،وتوجيــه الطــاب نحــو
اآليــات مــن أجــل الوصــول إىل الفهــم ،وإرشــاد

1434هـ؛  Nuissl,؛ Gama, 2002؛Cromley, 2000

تســاعدهم عــى إتقــان احلفــظ وتثبيتــه ،وتوجيــه

).Jacobs, 2003

حفظهــا.

&  Wright؛ White & Frederiksen, 2004؛2001

ويف ضــوء مــا ســبق تتحــدد إجــراءات

اإلســراتيجية املقرتحــة القائمــة عــى تنشــيط عمليات

الذاكــرة فيــا يــي:
ً
أوال :االهتــام وزيــادة االنتبــاهInterest and :

 :Increase Attentionوينشــط هــذا اإلجــراء

بعــض األســئلة للطــاب عــن اآليــات القرآنيــة املــراد

ثان ًيــا :بنــاء الصــور التمثيليــة واســتخدام
الصــور Representational Imagery and Use
 :Picturesوينشــط هــذا اإلجــراء عمليــة الرتميــز
البــري واللفظــي واحلركــي والــداليل ،وعمليــة

التمثيــل االنتقائــي ،ويتــم وفــق اإلجــراءات الفرعيــة
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اآلتيــة :قــراءة املعلــم لآليــات القرآنيــة قــراءة جمــودة،

واإلجابــة عنهــا ،والتمكــن منهــا ،وتقديــم اآليــات

الزمريــة (املجموعــات) ،ورشح املعلــم لآليــات

الطــاب بإعــادة تنظيمهــا ليتســق النــص القــرآين.

مــع ترديــد الطــاب خلفــه باســتخدام الطريقــة
رشحــا إمجال ًيــا ،وبنــاء الصــور
القرآنيــة املــراد حفظهــا ً

القرآنيــة منفصلــة وعشــوائية الرتتيــب ،ومطالبــة
خامســا :التســميع  :Reciteوينشــط هــذا اإلجــراء
ً

الذهنيــة ملعــاين اآليــات القرآنيــة.
ثال ًثــا :االســتجواب التوســعي Elaborative

وعمليــة االســرجاع ،وخيصــص لــه حصــة دراســية

التخزيــن ،ويشــتمل عــى اإلجــراءات الفرعيــة اآلتية:

اآلتيــة:

 :Interrogation:وينشــط هــذا اإلجــراء عمليــة
توجيــه الطــاب لقــراءة اآليــات القرآنية ،وإرشــادهم

عمليــة التخزيــن ،وعمليــة التمثيــل االنتقائــي،
كاملــة ،وتتحــدد إجراءاتــه الفرعيــة يف املراحــل

إىل رضورة تكــرار اآليــة القرآنيــة ،مــع تفعيــل احلواس
املختلفــة ،وقيــام الطــاب بحفــظ اآليــات القرآنيــة

مــع مراعــاة املعلــم الســتخدام اإلشــارات املعياريــة
(املنبهــات اللفظيــة) يف أثنــاء عمليــة احلفــظ ،وطــرح

جمموعــة مــن األســئلة املرتبطــة باآليــات القرآنيــة عــى

الطــاب ،ومــن ثــم االســتامع إىل إجاباهتــم.

1.مرحلــة مــا قبــل التســميع :و ُتن َّفــذ هــذه
املرحلــة يف املنــزل ،مــع التأكيــد عــى الطــاب

بــرورة التهيــؤ العقــي لآليــات القرآنيــة
املــراد حفظهــا ،وتقســيم النــص إىل وحــدات،
واالســتامع ألحــد ا ُمل ْق ِرئــن ا ُمل ِج ِ
يديــن ،واجلهــر
باآليــات القرآنيــة وترديدهــا بصــوت مرتفــع،
وكتابتهــا عــدة مــرات ،واالهتــام بمعرفــة

رابعــا :تعزيــز املعاجلــة النشــطة وبنــاء املعنــى
ً

املعنــى اإلمجــايل لآليــات القرآنيــة ،والتســميع

 :Meaningfulnessوينشــط هــذا اإلجــراء عمليتــي

احلفــظ املــوزع عــى أوقــات.
2.مرحلــة التســميع :و ُتن َّفــذ داخــل الصــف،

التفكــر يف اآليــات القرآنيــة ،مــع حماولــة الفهــم،

قبــل التســميع ،ثــم يطلــب املعلــم منهــم

Promote Active Manipulation and Make

التخزيــن واالســرجاع ،ويتضمــن اإلجــراءات

الفرعيــة اآلتيــة :طلــب املعلــم مــن الطــاب
وربطهــا باملعلومــات الســابقة ،وتقديــم جمموعــة مــن
اإلرشــادات التــي تســاعد الطــاب عىل تعزيــز املعاجلة

النشــطة وبنــاء املعنــى ،والتــي تــؤدي بدورهــا إىل
إتقــان احلفــظ وتثبيتــه ،ومناقشــة الطــاب يف مضمون

هــذه اإلرشــادات ،ومســاعدهتم عــى االلتــزام هبــا،
140

را توجيههــم نحــو
الــذايت املســتمر ،وأخــ ً

ويقــوم الطــاب بمراجعــة اآليــات القرآنيــة

إغــاق املصاحــف ،ويبــدأ بالتســميع
الفــردي بــد ًءا بالطــاب املجيديــن ،ثــم مــن

دوهنــم حتــى يســتفيد مــن ذلــك الطــاب

املتوســطون والضعــاف ،مــع رضورة متابعــة
مجيــع الطــاب لتــاوة زمالئهــم ،وإرشاكهــم
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يف تصحيــح األخطــاء ،ويف هنايــة احلصــة

للحفــظ ،واالفتقــار إىل الدافــع ،وعــدم القــدرة عــى

أو جــزء منهــا ،أو إكــال اجلــزء الناقــص منهــا

االســتعداد للغــوص بعمــق يف الــدالالت واملعــاين،

يكلــف املعلــم الطــاب بكتابــة كل اآليــات

بكلمــة أو مجلــة أو أكثــر.

3.مرحلــة مــا بعــد التســميع :ويف هــذه املرحلــة
يكلــف املعلــم الطــاب بتلخيــص معــاين
اآليــات القرآنيــة ،وإظهــار املعنــى اإلمجــايل

را
هلــا ،وحتديــد األفــكار الرئيســة ،وأخــ ً
مراجعــة اآليــات القرآنيــة ،وربطهــا باآليــات

الالحقــة.

مشكلة البحث وأسئلته:

عــى الرغــم مــن أمهيــة حفــظ القــرآن الكريــم يف

التذكــر ،والرتكيــز الضعيــف يف أثنــاء التعلــم ،وعــدم
وعــدم وجــود إســراتيجية واضحــة حلفظــه ،وعــدم
اســتخدام طــرق تدريــس فعالــة حلفــظ هــذه اآليــات

(العنــزي2008 ،م ;Abdullahm et al., 2018

.;(Zakaria et al., 2014; Adam, 2016

وقــد الحــظ الباحــث يف زيارتــه لبعــض حصــص

تدريــس احلفــظ لطــاب املرحلــة الثانويــة ،ومقابلتــه

ملــريف الرتبيــة اإلســامية ضعــف الطــاب يف حفــظ

القــرآن الكريــم ،وشــكوى بعــض أوليــاء األمــور مــن

عــدم االهتــام بتحفيــظ القــرآن الكريــم للطــاب

حيــاة التالميــذ ،واهتــام وزارة التعليــم بــه يف املراحــل
التعليميــة املختلفــة إال أن هنــاك ضع ًفــا يف مســتوى

باحلفــظ يف املنــزل ،ومــن ثــم تســميع اآليــات القرآنيــة

التعليــم العــام ،فقــد أوضحــت دراســة العقيــدي

وجــود ضعــف يف أداء الطــاب يف تســميع اآليــات

حفــظ القــرآن الكريــم لــدى الطــاب يف مراحــل

(2001م) أن هنــاك تدن ًيــا يف مســتوى الطــاب
يف حفــظ القــرآن الكريــم لــدى طــاب املرحلــة

الثانويــة؛ حيــث حصــل عــى مســتوى ( )%90فأكثــر
يف االختبــار الشــفهي يف مقــرر حفــظ القــرآن الكريــم

أربعــة طــاب فقــط؛ أي مــا يعــادل ( )%4.7مــن
جممــوع أفــراد العينــة.

وأشــارت الدراســات إىل وجــود صعوبــات

تعــرض حفــظ القــرآن الكريــم ،وتــدين مســتواه،
ومنهــا :عــدم اجلديــة يف حتفيــظ األجــزاء املقــررة

عــى الطــاب ،وعــدم تفســر اآليــات املقــررة

يف احلصــة الدراســية ،واالكتفــاء بتكليــف الطــاب

يف احلصــة القادمــة .وأشــار ) Ibrahim, (2018إىل
القرآنيــة؛ وأرجــع ذلــك إىل القلــق ،والتحديــات
العاطفيــة التــي تقلــل مــن تأثــر النظــام االنتباهــي

املوجــه مبــارشة نحــو اهلــدف (حفــظ القــرآن
الكريــم) .والــذي قــد يؤثــر عــى ضعــف اجتــاه
الطــاب نحــو تعلــم تــاوة القــرآن بدقــة ،وعــدم

القــدرة عــى التذكــر (;Abdullahm et al., 2018

).Adam, 2016; Zakaria et al., 2014

ولعــل ذلــك يرجــع إىل قلــة اهتــام معلمــي القرآن

الكريــم بالطــرق التدريســية احلديثــة ،وعــدم إجادهتــم

هلــا ،مــع افتقــار الطــرق املســتخدمة يف تدريــس حفــظ
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القــرآن الكريــم لعنــري اإلثــارة والتشــويق؛ ممــا

ضعــف طــاب املرحلــة الثانويــة يف مهــارات حفــظ

حفــظ القــرآن الكريــم ،وهــذا مــا أشــارت إليــه

وللتصــدي هلــذه املشــكلة حيــاول البحــث احلــايل

انعكــس عــى ضعــف الطــاب يف إتقــان مهــارات
دراســة حــروف (1426هـــ)؛ ودراســة الراشــد

(1422هـ)؛ ودراســة الشــمري (1426هـ)؛ ودراســة
العاصــم (1421هـ)؛ ودراســة اهلمــزاين (1423هـ)،

وقــد أوصــت دراســة الغامــدي (2012م) بــرورة
عنايــة املعلمــن الســتخدام طــرق التدريــس احلديثــة
واإلســراتيجيات الفعالــة حلفــظ القــرآن الكريــم

بمــدارس التعليــم العــام.

القــرآن الكريــم ،ومســتوى خفــض قلــق التســميع.
اإلجابــة عــن الســؤال الرئيــس اآليت:

مــا فاعليــة إســراتيجية مقرتحــة قائمــة عــى

تنشــيط عمليــات الذاكــرة يف تنميــة مهــارات حفــظ
القــرآن الكريــم وخفــض قلــق التســميع لــدى طــاب

املرحلــة الثانويــة؟

ويتفــرع عــن هــذا الســؤال األســئلة الفرعيــة

اآلتيــة:

ولتســهيل عمليــة حفــظ القــرآن الكريــم لــدى

1 .مــا مهــارات حفــظ القــرآن الكريــم الالزمــة

املتعلقــة بالذاكــرة وعملياهتــا يف درس احلفــظ (اجلالد،

2 .مــا أبعــاد قلــق التســميع الواجــب خفضهــا

طــاب املرحلــة الثانويــة ،فإنــه جيــب توظيــف املعرفــة
1432هـــ) ،وبخاصــة أن مــن أهــم أســباب ضعــف
الطــاب يف حفــظ القــرآن الكريــم ضعــف الذاكــرة

لطــاب املرحلــة الثانويــة؟

لــدى طــاب املرحلــة الثانويــة؟

3 .مــا اإلســراتيجية املقرتحــة القائمــة عــى

لدهيــم؛ ممــا يتطلــب تنشــيط عملياهتــا (االنتبــاه –

تنشــيط عمليــات الذاكــرة يف تنميــة مهــارات

القــرآن الكريــم ملجموعــة مــن اإلجــراءات املناســبة

التســميع لــدى طــاب املرحلــة الثانويــة؟

التخزيــن – الرتميــز – االســرجاع) بتوظيــف معلــم
لتنشــيط هــذه العمليــات يف درس حفــظ القــرآن

الكريــم (الشــهري1428 ،هـــ) ،ولذلــك يصبــح مــن
األمهيــة البحــث عــن أفضــل األســاليب والطــرق التي

يمكــن أن تســتخدم الكتســاب املتعلــم املعلومــات،
ـادرا عــى ختزينهــا بســهولة ويــر،
بصــورة جتعلــه قـ ً
ـرجاعا أفضــل (اهلــواري،
ومــن ثــم اســرجاعها اسـ
ً

1433هـ).

ويف ضــوء ذلــك تتحــدد مشــكلة البحــث احلــايل يف
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حفــظ القــرآن الكريــم وخفــض قلــق
4 .مــا فاعليــة اإلســراتيجية املقرتحــة القائمــة
عــى تنشــيط عمليــات الذاكــرة يف تنميــة

مهــارات حفــظ القــرآن الكريــم لــدى طــاب
املرحلــة الثانويــة؟

5 .مــا فاعليــة اإلســراتيجية املقرتحــة القائمــة
عــى تنشــيط عمليــات الذاكــرة يف اختــزال
قلــق التســميع لــدى طــاب املرحلــة
الثانويــة؟

نايف بن عضيب :فاعلية إستراتيجية مقترحة قائمة على تنشيط عمليات الذاكرة يف تنمية مهارات حفظ القرآن...
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6 .مــا طبيعــة العالقــة االرتباطيــة بــن تنميــة

مســتوى ( )α≥0.05بــن تنميــة مهــارات حفظ

قلــق التســميع لــدى طــاب املرحلــة

لــدى طــاب الصــف األول الثانــوي ختتلــف

القــرآن الكريــم ،وخفــض قلــق التســميع

مهــارات حفــظ القــرآن الكريــم وخفــض

باختــاف العمليــة التدريســية املســتخدمة

الثانويــة؟

فروض البحث:

(اإلســراتيجية املقرتحــة القائمــة عــى تنشــيط

ســعى البحــث احلــايل الختبــار صحــة الفــروض

عمليــات الذاكــرة – الطريقــة املعتــادة).

1 .ال يوجــد فــرق دال إحصائ ًيــا عنــد مســتوى

سعى البحث احلايل إىل حتقيق األهداف اآلتية:

املجموعــة التجريبيــة (التــي درســت

الالزمــة لطــاب املرحلــة الثانويــة.

أهداف البحث:

اآلتيــة:

1 .حتديــد مهــارات حفــظ القــرآن الكريــم

( )α≥0.05بــن متوســطي درجــات طــاب

2 .حتديــد أبعــاد قلــق التســميع الواجــب

باســتخدام اإلســراتيجية املقرتحــة القائمــة

خفضهــا لــدى طــاب املرحلــة الثانويــة.

عــى تنشــيط عمليــات الذاكــرة) ،ودرجــات

3 .بنــاء اإلســراتيجية املقرتحــة القائمــة عــى

طــاب املجموعــة الضابطــة (التــي درســت

تنشــيط عمليــات الذاكــرة يف تنميــة مهــارات

باســتخدام الطريقــة املعتــادة) يف تنميــة

حفــظ القــرآن الكريــم وخفــض قلــق

مهــارات حفــظ القــرآن الكريــم (ككل ،وكل

التســميع لــدى طــاب املرحلــة الثانويــة.

مهــارة عــى حــدة).

2 .ال يوجــد فــرق دال إحصائ ًيــا عنــد مســتوى

4 .تعــرف فاعليــة اإلســراتيجية املقرتحــة

املجموعــة التجريبيــة (التــي درســت

تنميــة مهــارات حفــظ القــرآن الكريــم لــدى

القائمــة عــى تنشــيط عمليــات الذاكــرة يف

( )α≥0.05بــن متوســطي درجــات طــاب

طــاب املرحلــة الثانويــة.

باســتخدام اإلســراتيجية املقرتحــة القائمــة

5 .تعــرف فاعليــة اإلســراتيجية املقرتحــة

عــى تنشــيط عمليــات الذاكــرة) ،ودرجــات

القائمــة عــى تنشــيط عمليــات الذاكــرة يف

طــاب املجموعــة الضابطــة (التــي درســت

اختــزال قلــق التســميع لــدى طــاب املرحلــة

باســتخدام الطريقــة املعتــادة) يف معــدل

الثانويــة.

خفــض قلــق التســميع (ككل ،وكل بعــد عــى

6 .تعــرف طبيعــة العالقــة االرتباطيــة بــن تنميــة

حــدة).

مهــارات حفــظ القــرآن الكريــم وخفــض

 3 .ال توجــد عالقــة ارتباطيــة دالــة إحصائ ًيــا عند
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قلــقالتســميعلــدىطــاباملرحلــةالثانويــة.

املالحظــة ،ومقيــاس اختــزال قلــق التســميع

تــرز أمهيــة البحــث احلــايل يف كوهنــا ترتبــط

ختطيــط وتطويــر مناهــج القــرآن الكريــم؛

أمهية البحث:

لطــاب املرحلــة الثانويــة ملراعاهتــا عنــد

بحفــظ القــرآن الكريــم الــذي أثنــى اهلل عليــه يف قولــه
تعــاىلَ { :بـ ْ
ـن ُأو ُتوا
ـات َب ِّي َنـ ٌ
ـو آ َيـ ٌ
ـات ِف ُصــدُ و ِر ا َّل ِذيـ َ
ـل ُهـ َ
الظ ِ ُ
ـمَ .و َمــا َي َْحــدُ بِآ َياتِ َنــا إِ َّل َّ
الـ َ
ـون }[العنكبــوت:
ا ْل ِع ْلـ َ

التغلــب عــى أوجــه القصــور يف الطــرق

اآليت:

تدريســية قائمــة عــى تنشــيط عمليــات

ً .]49
أيضــا تتمثــل األمهيــة النظريــة والتطبيقيــة يف
1 .االســتجابة للتوصيــات الرتبويــة واالجتاهــات
احلديثــة التــي تؤكــد أمهيــة توظيــف أبحــاث

الدمــاغ ،وانعكاســاهتا عــى عمليــات

وذلــك يف ضــوء مــا تســفر عنــه النتائــج.

4 .مســاعدة معلمــي الرتبيــة اإلســامية يف
التقليديــة؛ وذلــك يف إمدادهــم بإســراتيجية

الذاكــرة ،ومــن ثــم تنميــة مهــارات حفــظ

القــرآن الكريــم وخفــض قلــق التســميع لــدى

طــاب املرحلــة الثانويــة.

الذاكــرة (االنتبــاه – التخزيــن – الرتميــز –

5 .مســاعدة طــاب املرحلــة الثانويــة عــى تنميــة

تنميــة مهــارات حفــظ القــرآن وخفــض قلــق

قلــق التســميع باإلســراتيجية املقرتحــة

االســرجاع) ،واإلفــادة منهــا إجرائ ًيــا يف
التســميع.

مهــارات حفــظ القــرآن الكريــم ،وخفــض
القائمــة عــى تنشــيط عمليــات الذاكــرة ،ومــا

2 .التأصيــل النظــري لإلســراتيجية املقرتحــة

ينبثــق عنهــا مــن إجــراءات متكــن هــؤالء

وحتديــد عالقتهــا بتنميــة مهــارات حفــظ

التعلــم ،والتفاعــل مــع النــص القــرآين املــراد

القائمــة عــى تنشــيط عمليــات الذاكــرة،

الطــاب مــن املشــاركة النشــطة يف عمليــة

القــرآن الكريــم وخفــض قلــق التســميع.

حفظــه.

الكريــم مــن خمططــي املناهــج ومطورهيــا إىل

اإلســراتيجية املقرتحــة القائمــة عــى تنشــيط

3 .توجيــه أنظــار القائمــن عــى تعليــم القــرآن
رضورة اســتخدام اإلســراتيجية املقرتحــة

القائمــة عــى تنشــيط عمليــات الذاكــرة يف
برامــج إعــداد املعلمــن ،وتدريبهــم يف أثنــاء

اخلدمــة عليهــا ،وكذلــك تزويدهــم بقائمــة

مهــارات حفــظ القــرآن الكريــم ،وبطاقــة
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6 .فتــح املجــال للباحثــن الســتخدام
عمليــات الذاكــرة يف تنميــة متغــرات بحثيــة

أخــرى يف فــروع الرتبيــة اإلســامية يف
املراحــل التعليميــة املختلفــة.

حدود البحث:

نايف بن عضيب :فاعلية إستراتيجية مقترحة قائمة على تنشيط عمليات الذاكرة يف تنمية مهارات حفظ القرآن...

يتحدد البحث احلايل باحلدود اآلتية:
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«جمموعـــة مـــن اإلجـــراءات التدريســـية القائمـــة

احلـــدود املوضوعيـــة :اقتـــر تطبيـــق البحـــث

عـــى اســـتثارة عمليـــات االنتبـــاه والرتميـــز

وقي ــاس مه ــارات حف ــظ الق ــرآن الكري ــم (ج ــودة

الرتبي ــة اإلس ــامية لتنمي ــة مه ــارات حف ــظ الق ــرآن

ع ــى احل ــدود املوضوعي ــة اآلتي ــة :س ــورة احلدي ــد،

االس ــتظهار ،والنط ــق الصحي ــح ،وتطبي ــق أح ــكام
التجويـــد ،واالنطـــاق يف التســـميع ،والرتتيـــل

وحس ــن األداء) ،وقي ــاس قل ــق التس ــميع بأبعاده ــا
الثالثـــة (النفســـية ،والفســـيولوجية ،واملعرفيـــة).

احلـــدود البرشيـــة :اقتـــر البحـــث عـــى عينـــة

مـــن طـــاب الصـــف األول الثانـــوي (نظـــام

املقـــررات – املســـار املشـــرك)؛ ألهنـــم يمثلـــون
بدايـــة املرحلـــة الثانويـــة ،التـــي تعـــد قاعـــدة

لالنطـــاق يف إتقـــان مهـــارات حفـــظ القـــرآن

الكريـــم يف ضـــوء مـــا درســـوه يف مقـــرر تـــاوة
الق ــرآن الكري ــم وجتوي ــده يف املرحلت ــن االبتدائي ــة

واملتوســـطة.

احلـــدود الزمانيـــة :طبـــق البحـــث يف الفصـــل

الـــدرايس الثـــاين مـــن العـــام الـــدرايس -1439

1440هـ.

مصطلحات البحث:

يتضمن البحث احلايل املصطلحات اآلتية:

1.اإلســـراتيجية املقرتحـــة القائمـــة عـــى
تنشـــيط عمليـــات الذاكـــرة:

تعـــرف اإلســـراتيجية املقرتحـــة القائمـــة

عـــى تنشـــيط عمليـــات الذاكـــرة إجرائ ًيـــا بأهنـــا:

والتخزيـــن واالســـرجاع ،التـــي يوظفهـــا معلمـــو

الكري ــم وخف ــض قل ــق التس ــميع يف أثن ــاء تدري ــس
ســـورة احلديـــد لطـــاب الصـــف األول الثانـــوي،

وتتمثـــل هـــذه اإلجـــراءات يف مرحلـــة االهتـــام
وزي ــادة االنتب ــاه ،ومرحل ــة بن ــاء الص ــور التمثيلي ــة

واســـتخدام الصـــور ،ومرحلـــة االســـتجواب
التوســـعي ،ومرحلـــة تعزيـــز املعاجلـــة النشـــطة

وبنـــاء املعنـــى ،ومرحلـــة التســـميع».
 .2مهارات حفظ القرآن الكريم:

تعـــرف مهـــارات حفـــظ القـــرآن الكريـــم يف

إجرائيـــا بأهنـــا« :أداء طـــاب
البحـــث احلـــايل
ًّ

الص ــف األول الثان ــوي لآلي ــات القرآني ــة (س ــورة
احلديـــد) أداء يراعـــى فيـــه جـــودة االســـتظهار،

والنطـــق الصحيـــح ،وتطبيـــق أحـــكام التجويـــد،
واالنط ــاق يف التس ــميع ،والرتتي ــل وحس ــن األداء،

ويقـــاس هـــذا األداء بمهاراتـــه اخلمـــس (جـــودة

االس ــتظهار ،والنط ــق الصحي ــح ،وتطبي ــق أح ــكام
التجويـــد ،واالنطـــاق يف التســـميع ،والرتتيـــل

وحســـن األداء) يف بطاقـــة املالحظـــة املعـــدة

لذلـــك».

 .3قلق التسميع:

يعـــرف قلـــق التســـميع يف البحـــث احلـــايل

إجرائيـــا بأنـــه« :حالـــة ذات أبعـــاد نفســـية أو
َّ
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فســـيولوجية أو معرفيـــة مؤقتـــة غـــر ســـارة،

الذي ــن حيفظ ــون س ــورة احلدي ــد يف منه ــج الق ــرآن

واالرتب ــاك ،والرهب ــة ،وال ــردد ،تصاح ــب ط ــاب

عـــى تنشـــيط عمليـــات الذاكـــرة .واملجموعـــة

تظهـــر عـــى شـــكل شـــعور بالتوتـــر ،واالنزعـــاج،
الصـــف األول الثانـــوي قبـــل تســـميع اآليـــات

القرآنيـــة أو يف أثنائـــه ،وتقـــاس هـــذه احلالـــة
بأبعادهـــا الثالثـــة (النفســـية ،والفســـيولوجية،
واملعرفيـــة) بمقيـــاس قلـــق التســـميع املعـــد

لذلـــك».

منهجية البحث وإجراءاته:

يســـتهدف البحـــث احلـــايل الكشـــف عـــن

فاعلي ــة إس ــراتيجية مقرتح ــة قائم ــة ع ــى تنش ــيط

عمليـــات الذاكـــرة يف تنميـــة مهـــارات حفـــظ
القـــرآن الكريـــم وخفـــض قلـــق التســـميع لـــدى

الكريـــم وفـــق اإلســـراتيجية املقرتحـــة القائمـــة

الضابطـــة ،والتـــي تضـــم جمموعـــة مـــن الطـــاب
الذيـــن حيفظـــون الســـورة نفســـها وفـــق الطريقـــة

املعتـــادة.

وقـــد اشـــتمل التصميـــم البحثـــي عـــى

املتغ ــرات املس ــتقلة الت ــي تتمث ــل يف اإلس ــراتيجية

املقرتح ــة القائم ــة ع ــى تنش ــيط عملي ــات الذاك ــرة،
والطريقـــة املعتـــادة ،واملتغـــرات التابعـــة التـــي

تتمثـــل يف مهـــارات حفـــظ القـــرآن الكريـــم،
وخفـــض قلـــق التســـميع.

ثال ًثا :جمتمع البحث وعينته:

طـــاب املرحلـــة الثانويـــة؛ ولتحقيـــق اهلـــدف
الســـابق يســـتعرض الباحـــث اإلجـــراءات اآلتيـــة:
ً
أوال :منهج البحث:

الصـــف األول الثانـــوي التابعـــن ملكتـــب التعليـــم

التصميـــم شـــبه التجريبـــي؛ وذلـــك للتحقـــق مـــن

أمـــا العينـــة فقـــد اختـــرت بالطريقـــة العشـــوائية

اســـتعان الباحـــث باملنهـــج التجريبـــي ذي

فاعليـــة اإلســـراتيجية املقرتحـــة القائمـــة عـــى
تنشـــيط عمليـــات الذاكـــرة يف تنميـــة مهـــارات

حفـــظ القـــرآن الكريـــم وخفـــض قلـــق التســـميع

لـــدى طـــاب الصـــف األول الثانـــوي.
ثانيا :التصميم التجريبي للبحث:
ًّ

ـون جمتم ــع البح ــث احل ــايل م ــن مجي ــع ط ــاب
تك ـ َّ

بالظهـــران ،وقـــد بلـــغ عددهـــم ( )1680طال ًبـــا.
البســـيطة ،وبلـــغ عددهـــا ( )70طال ًبـــا مـــن طـــاب
الصـــف األول الثانـــوي (نظـــام املقـــررات – املســـار

املش ــرك) بمدرس ــتي اإلم ــام س ــعود الكب ــر الثانوي ــة،

والشـــوكاين الثانويـــة التابعتـــن ملكتـــب التعليـــم
بالظه ــران  -اإلدارة العام ــة للتعلي ــم باملنطق ــة الرشقي ــة؛

اســـتند الباحـــث إىل تصميـــم املعاجلـــات

وذلـــك يف الفصـــل الـــدرايس الثـــاين مـــن العـــام

التجريبيـــة التـــي تضـــم جمموعـــة مـــن الطـــاب

أع ــداد عين ــة البح ــث وامل ــدارس الت ــي ينتم ــون إليه ــا:

التجريبي ــة القبلي ــة والبعدي ــة ل ــكل م ــن املجموع ــة

ال ــدرايس 1440/1439هـــ .ويوض ــح اجل ــدول اآليت
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جدول ()1
توزيع عينة البحث
اسم المدرسة

الصف

نوع المجموعة

عدد الطالب

الشوكاني الثانوية

2/1

الضابطة

35

اإلمام سعود الكبير الثانوية

1/1

التجريبية

35

المجموع

رابعــا :بنــاء أدوات البحــث ومــادة املعاجلــة
ً
التجريبيــة وضبطهــا:
يف ضــوء أهــداف البحــث؛ ُبنيــت أدوا ُتــه ،ومــادة

املعاجلــة التجريبيــة كــا يــي:

70

الثانويــة.

ب/وصف القائمة:

بنــاء عــى املصــادر الســابقة حــدَّ د الباحــث مخــس

مهــارات رئيســة هــي :مهــارة جــودة االســتظهار،

قائمــة مهــارات حفــظ القــرآن الكريــم لطــاب

وتضــم هــذه املهــارة أربــع مهــارات فرعيــة ،ومهــارة

 .1اســتهدفت هــذه القائمــة حتديــد مهــارات

ومهــارة تطبيــق أحــكام التجويــد ،وضمــت أربــع

الثانــوي ،ولتحقيــق اهلــدف الســابق اتُّبــع مــا يــي:

را
واحتــوت عــى مخــس مهــارات فرعيــة ،وأخــ ً

الصــف األول الثانــوي:

حفــظ القــرآن الكريــم لــدى طــاب الصــف األول
أ /مصــادر بنــاء قائمــة مهــارات حفــظ القــرآن

الكريــم لطــاب الصــف األول الثانــوي:

اســتعان الباحــث بمجموعــة مــن املصــادر

التــي -يف ضوئهــا -انتقــى مهــارات حفــظ القــرآن

الكريــم الالزمــة لطــاب الصــف األول الثانــوي،

وهــي :الدراســات والبحــوث العلميــة املرتبطــة
ـخيصا وتنميــة،
بمهــارات حفــظ القــرآن الكريــم تشـ ً
واألدبيــات الرتبويــة املتصلــة بمهــارات حفــظ
القــرآن الكريــم ،وطبيعــة طــاب املرحلــة الثانويــة،

وأهــداف تدريــس القــرآن الكريــم وحفظــه باملرحلــة

النطــق الصحيــح؛ وشــملت ثــاث مهــارات فرعيــة،
مهــارات فرعيــة ،ومهــارة االنطــاق يف التســميع؛

مهــارة الرتتيــل وحســن األداء؛ وشــملت مخــس
مهــارات فرعيــة ،ليكــون جممــل املهــارات الفرعيــة

للقائمــة إحــدى وعــرون مهــارة.

ج /حتكيــم قائمــة مهــارات حفــظ القــرآن الكريم

لطــاب الصــف األول الثانوي:

ُعرضــت القائمــة يف صورهتــا املبدئية عــى جمموعة

مــن اخلــراء واملتخصصــن؛ وذلــك لالسرتشــاد

بآرائهــم يف التوصــل إىل القائمــة النهائيــة ملهــارات
حفــظ القــرآن الكريــم الالزمــة لطــاب الصــف
األول الثانــويُ ،
ـب منهــم إبــداء الــرأي حــول
وط ِلـ َ
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انتــاء املهــارات الفرعيــة للمهــارة الرئيســة التــي

أحــكام النــون الســاكنة والتنويــن ،يطبــق أحــكام امليم

األول الثانــوي ،وأمهيــة املهــارات املوضوعــة لطــاب

يف التســميع ،وحتــوي أربــع مهــارات فرعيــة ،هــي:

تنتمــي إليهــا ،ومناســبة كل مهــارة لطــاب الصــف
الصــف األول الثانــوي ،وإضافــة أو تعديــل أو حــذف
مــا يرونــه مناس ـ ًبا لتجويــد القائمــة وهتذيبهــا ،وبعــد

تفريــغ البيانــات التــي ُجعــت مــن املحكمــن ،تــم
حســاب الــوزن النســبي ملهــارات حفــظ القــرآن

الكريــم؛ وذلــك لالحتــكام إىل هــذه النســب يف
الرتتيــب التصاعــدي ملهــارات حفــظ القــرآن الكريم،
ـارا الختيــار هــذه املهــارات،
وقــد حــدد الباحــث معيـ ً

وهــي التــي حظيــت بنســبة اتفاق تــراوح مــن ()%80
إىل (ً .)% 100
أيضــا ُعدلــت بعــض التعديــات

الالزمــة يف ضــوء ملحوظــات املحكمــن وآرائهــم.
واحتــوت القائمــة يف صورهتــا النهائيــة عــى مخــس

مهــارات رئيســة ،وهــي :مهــارة جــودة االســتظهار،
وتضــم هــذه املهــارة ثــاث مهــارات فرعيــة ،هــي:

ـمع اآليــات القرآنيــة دون خطــأ يف ترتيــب ألفــاظ
( ُيسـ ِّ
ـمع اآليــات القرآنيــة دون خطــأ يف ترتيــب
اآليــةُ ،يسـ ِّ

ـمع اآليــات القرآنيــة دون نقص أو
آيــات الســورةُ ،يسـ ِّ

الســاكنة ،يطبــق أحــكام املــدود) .ومهــارة االنطــاق

(يقــرأ اآليــات القرآنيــة برسعــة مناســبة ،يقــرأ اآليــات
ـمع اآليــات القرآنيــة
القرآنيــة بصــوت مســموعُ ،يسـ ِّ
ســمع اآليــات القرآنيــة
مــن غــر تــردد أو تلعثــمُ ،ي ِّ

را مهــارة الرتتيــل وحســن األدا،
دون توقــف) .وأخ ـ ً
وتشــمل مخــس مهــارات فرعيــة ،هــي( :يقــرأ اآليــات
ٍ
بتــأن وطمأنينــة ،يراعــي الوقــف والوصــل
القرآنيــة

أثنــاء تســميع اآليــات القرآنيــة ،ينــوع يف طبقــات

حيســن
ـوا
ً
صوتــه علـ ً
وارتفاعــا وفــق املعنــى القــرآينِّ ،
صوتــه أثنــاء تســميع اآليــات القرآنيــة ،ينهــي قراءتــه

لآليــات القرآنيــة هنايــة تدرجييــة غــر مفاجئــة).

 .2بطاقــة مالحظــة مهــارات حفــظ القــرآن

الكريــم لــدى طــاب الصــف األول الثانــوي:

هتــدف هــذه البطاقــة إىل قيــاس مهــارات حفــظ

القــرآن الكريــم لــدى طــاب الصــف األول الثانوي؛

ولتحقيــق الباحــث هلــذا اهلــدف اتُّبــع مــا يــي:

زيــادة أو نســيان .ومهــارة النظــق الصحيــح ،وتشــمل

ً
–أيضــا -ثــاث مهــارات فرعيــة ،هــي( :ينطــق
صحيحــا ،ينطــق
أصــوات احلــروف القرآنيــة نط ًقــا
ً

أ /مصـــادر بنـــاء بطاقـــة املالحظـــة :اســـتند
الباحـــث يف بنائـــه لبطاقـــة املالحظـــة

عـــى العديـــد مـــن املصـــادر ،وهـــي:
قائمـــة مهـــارات حفـــظ القـــرآن الكريـــم

صحيحــا ،يضبــط أواخــر
الكلــات القرآنيــة نط ًقــا
ً
الكلــات القرآنيــة ً
صحيحــا) .ومهــارة تطبيــق
ضبطــا
ً

والدراســـات العلميـــة واألدبيـــات الرتبويـــة

هــي( :يطبــق أحــكام النــون وامليــم املشــددتني ،يطبــق

وقياس ــه ،وطبيع ــة ط ــاب املرحل ــة الثانوي ــة،

أحــكام التجويــد ،وتضــم أربــع مهــارات فرعيــة،

148

الالزمـــة لطـــاب الصـــف األول الثانـــوي،

املرتبطـــة بمهـــارات حفـــظ القـــرآن الكريـــم

نايف بن عضيب :فاعلية إستراتيجية مقترحة قائمة على تنشيط عمليات الذاكرة يف تنمية مهارات حفظ القرآن...

171-119

وأه ــداف تدري ــس الق ــرآن الكري ــم وحفظ ــه

إلبـــداء الـــرأي يف مناســـبة بطاقـــة املالحظـــة

حولـــت قائمـــة
ب/وصـــف بطاقـــة املالحظـــةِّ :

لـــدى طـــاب الصـــف األول الثانـــوي،

وتضمنـــت هـــذه البطاقـــة مهـــارات حفـــظ

للمهـــارة ،ووفـــاء الســـورة املقـــررة (ســـورة

باملرحلـــة الثانويـــة.

مهـــارات احلفـــظ إىل بطاقـــة مالحظـــة،
القـــرآن الكريـــم الالزمـــة لطـــاب الصـــف
األول الثانـــوي (مخـــس مهـــارات رئيســـة،

وهـــي :جـــودة االســـتظهار ،والنطـــق

الصحيـــح ،وتطبيـــق أحـــكام التجويـــد،

واالنط ــاق يف التس ــميع ،والرتتي ــل وحس ــن
ً
مـــؤرشا
األداء) ،ومـــؤرشات األداء (19
فرعيـــا) ،وطريقـــة احتســـاب الدرجـــات،
ًّ

وكيفيـــة رصـــد األخطـــاء ،والدرجـــة
املوضوعـــة لـــكل مهـــارة مـــن مهـــارات
احلفـــظ.

لقيـــاس مهـــارات حفـــظ القـــرآن الكريـــم
وســـامة الصياغـــة العلميـــة الصحيحـــة
احلدي ــد) لقيـــاس امله ــارة موضـــع القيـــاس،

ومناســـبة مســـتوى التقديـــر املوضـــوع

لقيـــاس املهـــارات ،وإضافـــة أو حـــذف مـــا
يرون ــه مناســ ًبا لتجوي ــد ه ــذه البطاق ــة ،وق ــد
أج ــرى الباح ــث التعدي ــات الالزم ــة وف ًق ــا

ملـــا أوىص بـــه املحكمـــون.

د /ثبـــات بطاقـــة املالحظـــة :حلســـاب الثبـــات
ـتطالعيا
ُطبِق ــت بطاق ــة املالحظ ــة تطبي ًق ــا اس ـ
ًّ
ع ــى جمموع ــة بل ــغ عدده ــا ( )36طال ًب ــا م ــن
طـــاب الصـــف الثـــاين الثانـــوي بمدرســـة

ج /صـــدق بطاقـــة مالحظـــة مهـــارات حفـــظ

العروبـــة الثانويـــة التابعـــة ملكتـــب التعليـــم

الثان ــوي :ع ــرض الباح ــث بطاق ــة املالحظ ــة

الرشقيـــة ،وقـــد اســـتعان الباحـــث بمالحـــظ

الق ــرآن الكري ــم ل ــدى ط ــاب الص ــف األول

بالظه ــران  -اإلدارة العام ــة للتعلي ــم باملنطق ــة

عـــى جمموعـــة مـــن اخلـــراء واملحكمـــن،
بلـــغ عددهـــم (َّ )15
حمك ً
ـــا مـــن املختصـــن

الق ــرآن الكري ــم ،وذل ــك باس ــتخراج معام ــل

تدريســـها ،والرتبيـــة اإلســـامية ،واللغـــة

 ،Reliabilityبحســـب املعادلـــة اآلتيـــة

يف مناهـــج الرتبيـــة اإلســـامية وطرائـــق

العربيـــة ،والقيـــاس والتقويـــم؛ وذلـــك

معامل الثبات

آخــر لقيــاس أداء الطــاب يف مهــارات حفــظ
ثبـــات الرصـــد بـــن املقدريـــن Interrater

(اخلليـــي2012،م ،ص:)203 :

عدد مرات االتفاق ()575
عدد مرات االتفاق ( + )575عدد مرات االختالف ()109
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وطرائ ــق التدري ــس وعل ــم النف ــس الرتب ــوي،

وقــد بلــغ ثبــات بطاقــة املالحظــة ( ،)0.84وهــو

وطلـــب الباحـــث مـــن املحكمـــن إبـــداء

معامــل ثبــات مرتفــع ،ومــن ثــم يطمئــن الباحــث إىل

الـــرأي يف مـــدى اتســـاق األبعـــاد الفرعيـــة

هــذه األداة وقياســها مــا وضعــت لــه.

 .3قائمــة أبعــاد قلــق التســميع لــدى طــاب

مـــع البعـــد الرئيـــس ،ومـــدى مناســـبة كل

تســتهدف هــذه األداة حتديــد األبعــاد الرئيســة

األول الثانـــوي ،ومـــدى أمهيـــة كل بعـــد

الثانــوي باململكــة العربيــة الســعودية؛ ولتحقيــق

اللغوي ــة هل ــذه األبع ــاد ،وح ــذف أو تعدي ــل

الصــف األول الثانــوي:

بعـــد مـــن هـــذه األبعـــاد لطـــاب الصـــف

هل ــؤالء الط ــاب ،وم ــدى س ــامة الصياغ ــة

والفرعيــة لقلــق التســميع لطــاب الصــف األول

أو إضافـــة مـــا يرونـــه مناســـ ًبا ملزيـــد مـــن

اهلــدف الســابق اتُّبــع مــا يــي:

أ /مص ــادر بن ــاء قائم ــة قل ــق التس ــميع :اعتم ــد

وحســـب الـــوزن
ضبـــط هـــذه القائمـــةُ ،

هـــذه القائمـــة وهـــي :األدبيـــات الرتبويـــة،

لطـــاب الصـــف األول الثانـــوي؛ وقـــد

النســـبي لقائمـــة أبعـــاد قلـــق التســـميع

الباح ــث ع ــى جمموع ــة م ــن املص ــادر لبن ــاء

اختـــار الباحـــث األبعـــاد التـــي حظيـــت

والدراســـات العربيـــة واألجنبيـــة املرتبطـــة

بنســـب اتفـــاق بـــن املحكمـــن مـــن

بقلـــق االختبـــار خاصـــة ،وطبيعـــة طـــاب

( )%80إىل ( ،)%100فاســـتجاب الباحـــث

الص ــف األول الثان ــوي ،وأه ــداف تدري ــس

القـــرآن الكريـــم وحفظـــه باملرحلـــة الثانويـــة.

مللحوظـــات املحكمـــن ،واقرتاحاهتـــم،

الســـابقة تكونـــت القائمـــة يف صورهتـــا

تســـعة وثالثـــن بعـــدً ا فرع ًيـــا.

ب /وصـــف القائمـــة :بنـــاء عـــى املصـــادر
األوليـــة مـــن ثالثـــة أبعـــاد رئيســـة هـــي:
البعـــد النفـــي ،والبعـــد الفســـيولوجي،

وأخـــرا البعـــد املعـــريف ،ولقـــد ضمـــت
ً

هـــذه األبعـــاد الرئيســـة مخســـة وثالثـــن
بعـــدً ا فرع ًيـــا.

واحت ــوت القائم ــة يف صورهت ــا النهائي ــة ع ــى

 .4مقيــاس قلــق التســميع لطــاب الصــف األول

الثانــوي:

اســتهدف املقيــاس قيــاس قلــق التســميع

لــدى طــاب الصــف األول الثانــوي ،ولتحقيــق هــذا
اهلــدف اتُّبــع مــا يــي:

ج /حتكيـــم القائمـــة :للتحقـــق مـــن صـــدق

أ /مصـــادر بنـــاء مقيـــاس قلـــق التســـميع:

اخلـــراء واملختصـــن يف جمـــايل املناهـــج

أســـهمت يف بنـــاء مقيـــاس قلـــق التســـميع

القائمـــة ُعرضـــت عـــى جمموعـــة مـــن
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لطـــاب الصـــف األول الثانـــوي ،وهـــي:

مـــن ( )5إىل (.)1

الصـــف األول الثانـــوي ،واألدبيـــات

الظاهـــري) :بعـــد االنتهـــاء مـــن إعـــداد

ج /صـــدق حمتـــوى املقيـــاس (الصـــدق

قائمـــة أبعـــاد قلـــق التســـميع لطـــاب

املقيـــاس ُعـــرض عـــى جمموعـــة مـــن
املحكمـــن ،بلـــغ عددهـــم (ًّ )15
حمك ً
ـــا

الرتبويـــة ،والدراســـات العلميـــة العربيـــة

واألجنبيـــة املرتبطـــة بقيـــاس القلـــق عامـــة،

مـــن املختصـــن يف جمـــال املناهـــج وطرائـــق

وقلـــق االختبـــار خاصـــة ،وطبيعـــة طـــاب

تدريـــس العلـــوم الرشعيـــة ،واللغـــة

الصـــف األول الثانـــوي.

ب /وصـــف املقيـــاسُ :ح ِّولـــت قائمـــة قلـــق

العربيـــة ،والقيـــاس والتقويـــم ،وطلـــب

املقيـــاس عـــى ثالثـــة أبعـــاد ،هـــي :البعـــد

املقيـــاس يف اجلوانـــب اآلتيـــة :مناســـبة

الباحـــث منهـــم إبـــداء الـــرأي حـــول

التســـميع إىل مقيـــاس؛ واشـــتمل هـــذا

مس ــتوى التقدي ــر ،وم ــدى س ــامة الصياغ ــة

النفـــي بواقـــع ( )13عبـــارة ،والبعـــد

اللغوي ــة هل ــذه األبع ــاد ،وح ــذف أو تعدي ــل
أو إضافـــة مـــا يرونـــه مناســـب ًا ملزيـــد مـــن

الفس ــيولوجي بواق ــع ( )12عب ــارة ،والبع ــد
املعـــريف ( )14عبـــارة ،وقـــد صيغـــت مجيـــع

ضبـــط املقيـــاس ،ولقـــد أبـــدى املحكمـــون

البدائـــل مـــن نـــوع ليكـــرت  Likertذات

بعـــض امللحوظـــات املرتبطـــة باملقيـــاس،

الت ــدرج اخل ــايس ،وه ــي( :مواف ــق بش ــدة،

وعدلـــت التعديـــات الالزمـــة ،واحتـــوى
ُ

وموافـــق ،وحمايـــد ،وغـــر موافـــق ،وغـــر

املقيـــاس يف صورتـــه النهائيـــة عـــى ()38

مواف ــق بش ــدة) وت ــراوح درج ــة املفح ــوص

عبـــارة ،يمكـــن توضيحهـــا يف جـــدول ()2

يف العبـــارات وفقـــا للتـــدرج املعـــر عـــن

اآليت:

شـــدة القلـــق عنـــد التصحيـــح الدرجـــات

جدول ()2
الصورة النهائية ألبعاد مقياس قلق التسميع وأرقام العبارات وعددها
أبعاد مقياس قلق التسميع

أرقام العبارات

عدد العبارات

البعد النفسي

12-1

12

البعد الفسيولوجي

24-13

12

البعد المعرفي

38-25

14
38

المجموع
151

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية ( ،)ISSN: 1658- 7006اجمللد ( ،)6العدد ( ،)2جامعة احلدود الشمالية (1442هـ 2021 /م)

التجربــة االســتطالعية ملقيــاس قلــق التســميع:

بلــغ املتوســط الزمنــي للمجموعتــن حــوايل ()35

عددهــا ( )36طال ًبــا مــن طــاب الصــف الثــاين

حســاب ثبــات املقيــاس :تم حســاب ثبــات املقياس

ُطبــق املقيــاس عــى العينــة االســتطالعية البالــغ
الثانــوي بمدرســة العروبــة الثانويــة التابعــة ملكتــب
التعليــم بالظهــران  -اإلدارة العامــة للتعليــم باملنطقــة

الرشقيــة؛ للتحقــق مــن عــدة أمــور منهــا:

دقيقــة.

باســتخدام معادلــة ألفــا كرونبــاخ – Cronbach
Alpha؛ حيــث بلــغ ( )0.81للمقيــاس ككل ،وهــو

ثبــات مقبــول يمكــن الوثــوق بــه.

حســاب زمــن املقيــاس :لتحديــد زمــن حســاب

حســاب صــدق االتســاق الداخــي للمقيــاس:

اإلجابــة عــن أبعــاد املقيــاس وعباراتــه ،وآخــر

الطــاب عــى كل عبــارة مــن عبــارات املقيــاس،

املقيــاس ســجل الباحــث أول الطــاب انتهــاء مــن

الطــاب انتهــاء مــن اإلجابــة عــن املقيــاس ،حيــث

عــن طريــق حســاب معامــل االرتبــاط بــن درجــات
ودرجاهتــم عــى البعــد الــذي تنتمــي إليــه العبــارات.

جدول ()3
معامالت ارتباط كل مفردة من مفردات مقياس قلق التسميع بالبعد الذي تنتمي إليه

المفردة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

معامل
االرتباط
للبعد
النفسي
**0.50
* 0.46
**0.55
**0.67
**0.55
**0.69
* 0.47
* 0.46
**0.68
**0.54
**0.66
* 0.45

المفردة

معامل االرتباط للبعد
الفسيولوجي

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

**0.59
**0.60
**0.65
**0.51
**0.59
**0.50
**0.56
* 0.40
* 0.43
**0.63
* 0.44
**0.52
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المفردة

معامل االرتباط المعرفي

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

**0.70
* 0.40
**0.53
* 0.42
**0.62
* 0.42
*0.59
**0.55
**0.59
* 0.68
* 0.46
* 0.60
**0.53
**0.71
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يتضــح مــن اجلــدول الســابق أن مجيــع مفــردات

املقيــاس ترتبــط بأبعــاد مقيــاس قلــق التســميع الــذي
ً
ارتباطــا ًّ
إحصائيــا عنــد مســتوى
دال
تنتمــي إليــه
ًّ

ســبت معامــات
وح
ْ
داللــة (ُ ،)0.01 ،0.05
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االرتبــاط بــن درجــة كل بعــد مــن أبعــاد مقيــاس

قلــق التســميع واألبعــاد األخــرى ،وكذلــك كل بعــد
مــن األبعــاد بالدرجــة الكليــة ملقيــاس قلــق التســميع.
ويوضــح جــدول ( )4تلــك النتائــج.

جدول ()4

مصفوفة معامالت االرتباط بين كل بعد من أبعاد مقياس قلق التسميع واألبعاد األخرى مع الدرجة الكلية للمقياس
أبعاد المقياس

البعد النفسي

البعد الفسيولوجي

البعد المعرفي

الدرجة الكلية

البعد النفسي

-

*0.49

*0.65

**0.70

البعد الفسيولوجي

-

-

*0.45

**0.78

البعد المعرفي

-

-

-

**0.82

يتضح من اجلدول السابق أن مجيع أبعاد مقياس قلق

التسميع يرتبط بعضها ببعض ،وبالدرجة الكلية للمقياس
ً
ارتباطا ًّ
إحصائيا عند مستوى ( ،)0.01 ،0.05وهذا
دال
ًّ
مؤرش عىل أن املقياس يتمتع باتساق داخيل جيد.

.5بناء دليل املعلم يف ضوء اإلسرتاتيجية املقرتحة

القائمة عىل تنشيط عمليات الذاكرة:

واسـتهدف هـذا الدليـل تقديـم جمموعـة مـن

اإلجـراءات التدريسـية واإلرشـادات والتوجيهـات؛

ليسـتعني هبـا معلمـو الرتبية اإلسلامية يف تنميـة مهارات
حفظ القـرآن الكريم وخفـض قلق التسـميع لدى طالب
الصـف األول الثانوي باسـتخدام اإلستراتيجية املقرتحة

وتكـون الدليـل
القائمـة على تنشـيط عمليـات الذاكـرة.
َّ

مـن جانبين رئيسين ،ومهـا :اجلانـب النظري ،ويشـمل:
مقدمـة الدليـل ،وأهدافه ،وأمهيته ،ومفهوم اإلستراتيجية
املقرتحة القائمة عىل تنشـيط عمليات الذاكرة ،واألسـاس

العلمـي هلـا ،وإجراءاهتـا العامـة ،ودور املعلـم واملتعلـم

فيهـا ،والوسـائل التعليميـة ،وتنظيـم البيئـة الصفيـة،

وإرشـادات عامـة للمعلـم ،واخلطـة الزمنيـة املقرتحـة لتدريـس
سـورة احلديـد ً
حفظـا .واجلانـب التطبيقـي ،ويشـمل :حفظ سـورة
احلديـد لطالب الصـف األول الثانوي وفق خطوات اإلستراتيجية

املقرتحـة القائمة عىل تنشـيط عمليـات الذاكرة .وللتيقـن من صدق

بنـاء الدليـل وسلامته ُعـرض على جمموعـة مـن املحكمين ،ثـم
ُعدلـت –بنـا ًء على ملحوظاهتـم -التعديلات الالزمـة.
 .6تنفيذ جتربة البحث:

بعد االنتهاء من بناء أدوات البحث ومادة املعاجلة

التجريبيةُ ،نفذت جتربة البحث وفق اخلطوات اآلتية:
أ /التطبيق القبيل ملقياس قلق التسميع:

طبق الباحث مقياس قلق التسميع عىل جمموعتي
البحث التجريبية والضابطة تطبي ًقا قبل ًيا؛ وذلك للتحقق

وحسبت قيمة
من تكافؤ املجموعتني قبل البدء بالبحثُ ،

«ت» لداللة الفروق بني متوسطي درجات املجموعتني
التجريبية والضابطة ،واجلدول ( )5يوضح نتائج التطبيق.
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جدول ()5
قيمة «ت» لداللة الفرق بين متوسطي درجات طالب المجموعتين التجريبية ،والضابطة في التطبيق
القبلي لبطاقة مالحظة مهارات حفظ القرآن الكريم ،ومقياس قلق التسميع
المتغير

التطبيق

العدد

المتوسط

االنحراف
المعياري

مهارات حفظ
القرآن الكريم

التجريبية

35

7.49

1.09

الضابطة

35

7.09

1.56

التجريبية

35

173.94

4.311

الضابطة

35

174.09

3.69

قلق التسميع

يتضــح مــن اجلــدول ( )5عــدم وجــود فــرق

إحصائيــا بــن متوســطي درجــات طــاب
دال
ًّ
املجموعتــن التجريبيــة والضابطــة يف التطبيــق القبــي

لبطاقــة مالحظــة مهــارات حفــظ القــرآن الكريــم،
ومقيــاس قلــق التســميع؛ األمــر الــذي يشــر إىل

تكافــؤ املجموعتــن يف متغــري مهــارات حفــظ
القــرآن الكريــم ،وقلــق التســميع.
ب /التدريس ملجموعتي البحث:

التقــى الباحــث بمعلــم املجموعــة التجريبيــة قبــل

البــدء بالتدريــس؛ وذلــك هبــدف توضيــح أهــداف
البحــث ،وأمهيتــه ،والفلســفة القائــم عليهــا ،وتزويــده

بدليــل املعلــم ،وتدريبــه عــى كيفيــة اســتخدامه
وف ًقــا لإلســراتيجية املقرتحــة القائمــة عــى تنشــيط
عمليــات الذاكــرة ،وقــد بــدأت جتربــة البحــث يــوم
األحــد 1440/6/19هـــ ،وانتهــت يف يــوم اخلميــس

1440/8/6هـــ ،أمــا معلــم املجموعــة الضابطــة
فقــد كان تدريســه بالطريقــة املعتــادة ،مــع مراعــاة

درجات
الحرية

قيمة (ت)

مستوى
الداللة

68

1.24

غير دالة

68

0.15

غير دالة

تكافــؤ معلمــي املجموعتــن التجريبيــة والضابطــة
مــن حيــث املؤهــل واخلــرة يف التدريــس ،وكذلــك

تســاوي املــدة الزمنيــة للتدريــس ،وعــدد احلصــص.
وحــرص الباحــث عــى متابعــة املجموعتــن؛ للتيقــن
مــن ســر التدريــس وف ًقــا للغــرض املحــدد.
ج /التطبيق البعدي ألدايت البحث:

بعــد االنتهــاء مــن تدريــس ســورة احلديــد لطالب
املجموعتــن التجريبيــة والضابطــةُ ،ط ِّبقــت بطاقــة
مالحظــة مهــارات حفــظ القــرآن الكريــم ،ومقيــاس

قلــق التســميع بعد ًّيــا ،ومــن ثــم بــدأت مرحلــة تنظيــم
إحصائيــا.
البيانــات ،ومعاجلتهــا
ًّ

نتائج البحث وتفسريها ومناقشتها:

ُ
عــرض نتائــج البحــث وتفســرها
فيــا يــي

ومناقشــتها يف ضــوء مشــكلة البحــث وفروضــه،
وهــي عــى النحــو اآليت:
ً
أول :نتيجة اختبار الفرض األول:
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فــرق دال إحصائ ًيــا عنــد مســتوى ( )α≥0.05بــن

صحــة هــذا الفــرضُ ،حســب متوســط درجــات

(التــي درســت باســتخدام اإلســراتيجية املقرتحــة

البعــدي لبطاقــة مالحظــة مهــارات حفــظ القــرآن

متوســطي درجــات طــاب املجموعــة التجريبيــة
القائمــة عــى تنشــيط عمليــات الذاكــرة) ،ودرجــات

طــاب املجموعــة الضابطــة (التي درســت باســتخدام
الطريقــة املعتــادة) يف تنميــة مهــارات حفــظ القــرآن

الكريــم (ككل ،وكل مهــارة عــى حــدة)» .والختبــار

طــاب املجموعتــن التجريبيــة والضابطــة يف التطبيــق
الكريــم ،وحســاب داللــة الفــرق بــن املتوســطني

باســتخدام اختبــار «ت» ( )T-testللمجموعتــن
املســتقلتني ،وحجــم التأثــر « ،»dويوضــح جــدول

( )6هــذه النتائــج.
جدول ()6

قيمة (ت) وداللتها اإلحصائية للفرق بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي
لبطاقة مالحظة مهارات حفظ القرآن الكريم (ككل ،وكل مهارة على حدة) ،وحجم التأثير
مهارات
الحفظ
جودة
النطق
الصحيح
تطبيق
أحكام
التجويد
االنطالق
في
التسميع
الترتيل
وحسن
األداء
الدرجة
الكلية
لمهارات
الحفظ

المجموعة

العدد

المتوسط

االنحراف
المعياري

التجريبية

35

17.11

0.68

الضابطة

35

13.94

0.94

التجريبية

35

6.00

0.00

الضابطة

35

4.43

0.65

التجريبية

35

7.97

0.17

الضابطة

35

6.40

0.65

التجريبية

35

4.00

0.00

الضابطة

35

3.20

0.41

التجريبية

35

4.94

0.24

الضابطة

35

4.23

0.43

التجريبية

35

40.03

0.66

الضابطة

35

32.20

1.83

مربع
إيتا
η2

قيم
«”d

حجم
التأثير

68

16.23

0.05

0.75

3.46

كبير

68

14.20

0.05

0.74

3.37

كبير

68

13.83

0.05

0.74

3.37

كبير

68

11.66

0.05

0,67

2.8

كبير

68

8.68

0.05

0.53

2.11

كبير

مستوى
درجات
قيم “ت”
الداللة
الحرية

68
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23.82

0.05

0.89

5.45

كبير
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تشــر نتائــج جــدول ( )6أن قيــم «ت» دالــة

وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا أشــارت إليــه بعــض

وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســطي

القــرآن الكريــم (مثــل :جــودة االســتظهار ،والنطــق

إحصائ ًيــا عنــد مســتوى ( ،)0.05وهــذا يــدل عــى

درجــات طــاب املجموعتــن التجريبيــة والضابطــة

يف مهــارات حفــظ القــرآن الكريــم ككل ،واملهــارات
الرئيســة (جــودة االســتظهار ،النطــق الصحيــح،

تطبيــق أحــكام التجويــد ،االنطــاق يف التســميع،
الرتتيــل وحســن األداء) لصالــح طــاب املجموعــة
التجريبيــة؛ ومــن ثــم يمكــن رفــض الفــرض الصفري

األول مــن فــروض البحــث ،وقبــول الفــرض البديــل

املوجــه ،وهــو« :يوجــد فــرق دال إحصائ ًيــا عنــد
مســتوى داللــة إحصائيــة ( )0.05بــن متوســطي
درجــات طــاب املجموعــة التجريبيــة التــي درســت

باســتخدام إســراتيجية مقرتحــة قائمــة عــى تنشــيط
عمليــات الذاكــرة ،ودرجــات طــاب املجموعــة
الضابطــة التــي درســت باســتخدام الطريقــة املعتــادة

يف تنميــة مهــارات حفــظ القــرآن الكريــم (مهــارة
جــودة االســتظهار ،والنطــق الصحيــح ،وتطبيــق
أحــكام التجويــد ،واالنطــاق يف التســميع ،والرتتيــل
وحســن األداء) لصالــح طــاب املجموعــة التجريبيــة

التــي درســت باســتخدام إســراتيجية مقرتحــة قائمــة

عــى تنشــيط عمليــات الذاكــرة» .كــا يتضــح مــن
اجلــدول الســابق أن تأثــر اإلســراتيجية املقرتحــة

القائمــة عــى تنشــيط عمليــات الذاكــرة كبــر يف تنميــة

مهــارات حفــظ القــرآن الكريــم لــدى طــاب الصف
األول الثانــوي.

الدراســات يف أنــه يمكــن تنميــة مهــارات حفــظ
الصحيــح ،وتطبيــق أحــكام التجويــد ،واالنطــاق

يف التســميع ،والرتتيــل وحســن األداء) ،ويمكــن
الوصــول باملتعلــم إىل تعلــم القــرآن الكريــم وحفظــه

بكفــاءة ومهــارة عاليــة باســتخدام إســراتيجيات
تدريســية تنشــط عمليــات الذاكــرة (أمــن 2011،م؛

العنــزي2008 ،م؛ القــريش2012 ،م ؛ Aziz et al.,

2019; Mustafa and Basri, 2014 Senan et al.,

);.2017

ويمكن تفســر ذلــك إىل أن اإلســراتيجية املقرتحة

القائمــة عــى تنشــيط عمليــات الذاكــرة يف مرحلــة
ً
تنشــيطا لعمليــة
االهتــام وزيــادة االنتبــاه حيــدث
االنتبــاه لــدى الطــاب بتهيئــة املوقــف القــرآين،
وتزويــد الطــاب بأهــداف درس حفــظ القــرآن

الكريــم ،والتمهيــد لآليــات القرآنيــة وعرضهــا عــى

الطــاب ،والتقنيــات احلديثــة كأرشطــة التســجيل
الصــويت ،والربامــج احلاســوبية ،وإتاحــة الفرصــة

للمتعلــم لالســتامع بتفكــر وتأمــل يف اآليــات مــن

أجــل الوصــول إىل الفهــم؛ ممــا يســاعدهم عــى تنميــة
مهــارات النطــق الصحيــح ،وتطبيــق أحــكام التجويد،
واالنطــاق يف التســميع ،والرتتيــل وحســن األداء.

وهــذا يتفــق مــع مــا أشــارت إليــه دراســة Nawaz

) & Jahangir (2015مــن أن االنتبــاه واملالحظــة تتيح

للفــرد تنفيــذ الوظائــف العقليــة بســهولة ورسعــة
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تصــل إىل حــد اآلليــة ،ويســتطيع تعــرف الكلــات،

واملعاجلــة النشــطة لآليــات (Schwartz & Reznick,

يقــرأه.

الصحيــح ،وتطبيــق أحــكام التجويــد ،واالنطــاق

وفهــم أبنيــة اللغــة ،ومــن ثــم الرتكيــز عــى معنــى مــا

)، 1999; Vandervert et al. 2007فمهــارات النطــق

ً
أيضــا -تفســر ذلــك إىل أنويمكــن

يف التســميع ،والرتتيــل وحســن األداء ،حيتــاج إىل

عمليــات الذاكــرة يف مرحلــة بنــاء الصــور التمثيليــة؛

كمنصــة عقليــة لألنشــطة املســتمرة التــي ترســخ مــن

اإلســراتيجية املقرتحــة القائمــة عــى تنشــيط

تســتخدم الصــور لتنشــط عمليــة الرتميــز البــري
واللفظــي واحلركــي والــداليل ،وعمليــة التمثيــل
االنتقائــي ،يف رشح املعلــم لآليــات القرآنيــة ،وبنــاء

الصــور الذهنيــة ملعــاين اآليــات القرآنيــة .ويــرى

نظــام ذاكــرة ُيــدَّ ث باســتمرار ،ويمكــن اســتخدامه
وجــود هــذه املهــارات ،ومــن ثــم االحتفــاظ باآليــات

القرآنيــة ).(Lukasik et al., 2019

وكذلــك يمكــن إرجــاع تفــوق طــاب املجموعــة

التجريبيــة يف مهــارات حفــظ القــرآن الكريــم إىل

الزغــول ،والزغــول (2011م)؛ و & Green

أن اإلســراتيجية املقرتحــة القائمــة عــى تنشــيط

معرفيــة للتشــفري (مثــل :التســميع الــذايت ،والتصــور

وبنــاء املعنــى تعمــل عــى تنشــيط عمليتــي التخزيــن

 )Hicks (1984أن اســتخدام إســراتيجيات

العقــي ،واخلرائــط املعرفيــة ،والســجع ،والقصــص،
والتنظيــم ،والتلخيــص ،وكتابــة املالحظــات) يدعــم

مــن كفــاءة التخزيــن واالســرجاع ،والتــي تتضــح
يف مهــارة االنطــاق يف التســميع ،والرتتيــل وحســن

األداء.

عمليــات الذاكــرة يف مرحلــة تعزيــز املعاجلــة النشــطة

واالســرجاع؛ وذلــك بالتفكــر يف اآليــات القرآنيــة

وفهمهــا ،وربطهــا باملعلومــات الســابقة ،ومناقشــة
مضمــون هــذه اآليــات ،وتقديــم اآليــات القرآنيــة
منفصلــة وعشــوائية الرتتيــب ،ويقــوم املتعلــم بإعــادة

تنظيمهــا ليتســق النــص القــرآين .ويمكن إرجــاع ذلك

ويمكــن عــزو تفــوق طــاب املجموعــة التجريبية

إىل أن اإلســراتيجية املقرتحــة القائمــة عــى تنشــيط

املقرتحــة القائمــة عــى تنشــيط عمليــات الذاكــرة يف

التخزيــن ،والتمثيــل االنتقائــي ،واالســرجاع ،والتــي

يف مهــارات حفــظ القــرآن الكريم إىل أن اإلســراتيجية
مرحلــة االســتجواب التوســعي تعمــل عــى تنشــيط

عمليــة التخزيــن بطــرح املعلــم جمموعــة مــن األســئلة

املرتبطــة باآليــات القرآنيــة .فطــرح التســاؤالت

املرتبطــة بالقــرآن حيفــز الذاكــرة العاملــة التــي

دورا حيو ًيــا يف التخزيــن واالحتفــاظ الفعــال
تــؤدي ً

عمليــات الذاكــرة يف مرحلــة التســميع تنشــط عمليات

هلــا تأثريهــا عــى تنميــة مهــارات النطــق الصحيــح،
وتطبيــق أحــكام التجويــد ،واالنطــاق يف التســميع،
والرتتيــل وحســن األداء؛ ألنــه يف عمليــة التســميع

تنشــط القــدرة عــى تذكــر اآليــات والبحــث عنهــا
واســتدعائها مــن الذاكــرة ،ويــزداد مســتوى املعاجلــة
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لآليــات (الزيــات1995 ،م).

ويتفــق ذلــك مــع مــا أشــار إليــه Ibraheem

تفعــل عمليتــي
) (2009مــن أنــه يف مرحلــة التســميع ّ
املامرســة والتذكــر ،ومــن ثــم ترتســخ عمليــة احلفــظ،

وتعــزز عمليــة االســرجاع .فاملتعلــم عندمــا يــارس
تعلــم آيــات القــرآن الكريــم لفظ ًيــا وســمع ًيا باهتــام

وتذكــر ،ويتــدرب عــى مهــارات النطــق الصحيــح،
وتطبيــق أحــكام التجويــد ،واالنطــاق يف التســميع،

والرتتيــل وحســن األداء؛ فإنــه يمكنــه اســرجاع
هــذه اآليــات بســهولة ،ففــي مرحلــة التســميع
يــارس عمليــة الربــط لآليــات بحيــث تتدفــق

قــادرا عــى قراءهتــا مــن دون
بســهولة ،ويصبــح
ً
احلاجــة إىل التفكــر أو الذهــاب إىل املصحــف؛ ألنــه
عندمــا ترتبــط اآليــات جيــدً ا وبإتقــان؛ فــإن املتعلــم

قــادرا عــى قراءهتــا بطالقــة ،ومــع املواصلــة
يكــون
ً

عزز الذاكــرة ،وتكــون قــادرة
والتكــرار والتنقيــح س ـ ُت َّ

عــى عمليــة االســرجاع .وهــذا يدعــم مــا أشــار إليــه

 )Aziz et al., (2019مــن أن طريقــة التســميع هــي
ضــان لبقــاء القــرآن عىل حالــه يف قلــوب أتباعــه ،وأن

جعــل املتعلــم يطــرح األفــكار عــن اآليــات القرآنيــة
ً
فعــال ،وخيزهنــا يف الذاكــرة طويلــة املــدى
طرحــا
ً

ً
ومرتابطــا حتــى ُت َّ
نشــط و ُتســرجع.
ختزينًــا دالل ًيــا
متف ًقــا يف ذلــك مــع مــا أشــار إليــه & Brown

 )Paulus (2002مــن أن املتعلــم يمكنــه التفكــر يف
املفاهيــم املخزنــة يف الذاكــرة طويلــة املــدى؛ بســبب
ً
ارتباطــا دالل ًيــا بطريقــة تكــون فيهــا املفاهيم
ارتباطهــا
ذات الصلــة مرتبطــة بدرجــة كبــرة جــدً ا عــن املفاهيم

غــر ذات الصلــة؛ ممــا جيعلهــا أكثــر عرضــة لتنشــيط
بعضهــا ً
بعضــا ،ويســهل اســرجاعها.

وهــذا عــى العكــس مــن طــاب املجموعــة

الضابطــة الذيــن يامرســون حفــظ اآليــات القرآنيــة

بالطريقــة املعتــادة؛ حيــث ال يتــاح للمتعلــم طــرح
ً
فعــال،
طرحــا
األفــكار عــن اآليــات القرآنيــة
ً
وال يتــم ختزينهــا يف الذاكــرة طويلــة املــدى ختزينًــا
دالل ًيــا ،ومــن ثــم يصعــب اســرجاعها .فض ـ ً
ا عــن

أن الطريقــة املعتــادة ال تعمــل عــى تنشــيط عمليــات
الذاكــرة يف العمليــة التعليميــة (مثــل :تركيــز االنتبــاه،

ومعاجلــة املعلومــات وتنظيمهــا وختزينهــا ،وخلــق

عمليــة حتفيــظ القــرآن وتســميعه تتطلــب أن يكــون
لــدى املتعلــم بعــض املهــارات مســب ًقا مثــل :قــراءة

واملعلومــات الســابقة املخزنــة ،ودجمهــا دجمًــا ذات

للوصــول إىل حفــظ جيــد وقــوي ،ويمكــن تذكــره

اســرجاعا أفضــل وأرسع
املعلومــات املتعلمــة
ً

القــرآن جيــدً ا ،مــع قــراءة جتويديــة وسلســة؛ وذلــك

بســهولة.

وتدعــم هــذه النتائــج مــن تأثــر اإلســراتيجية

املقرتحــة القائمــة عــى تنشــيط عمليــات الذاكــرة يف

روابــط معرفيــة يف الذاكــرة بــن املعلومــات اجلديــدة
معنــى) ،ومــن ثــم ال تســاعد املتعلــم عــى اســرجاع
;(Cromley, 2000; Gama, 2002; Nuissl, 2001
White & Frederiksen, 2004; Wright & Jacobs,

).2003
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فالطريقــة التقليديــة ال تتيــح للمتعلــم تفســر

القائمــة عــى تنشــيط عمليــات الذاكــرة) ،ودرجــات

والقــدرة عــى التذكــر ،والرتكيــز الضعيــف يف

باســتخدام الطريقــة املعتــادة) يف معــدل خفــض قلــق

اآليــات املقــررة للحفــظ ،وتفتقــر إىل إثــارة الدافــع،

أثنــاء التعلــم ،وعــدم االســتعداد للغــوص بعمــق

يف الــدالالت واملعــاين ،وعــدم وجــود إســراتيجية

واضحــة حلفــظ القــرآن (Abdullahm, Sabbri and

; Isa 2018; Adam, 2016العنــزي2008 ،م).
ثان ًيا :نتيجة اختبار الفرض الثاين:

طــاب املجموعــة الضابطــة (التــي درســت
التســميع (ككل ،وكل بعــد عــى حــدة)» .والختبــار
صحــة هــذا الفــرضُ ،حســب متوســط درجــات

معــدل خفــض القلــق «الفــرق بــن درجــات الطــاب
يف التطبيــق القبــي والبعدي»()1لــكل مــن املجموعتني

التجريبيــة والضابطــة يف مقيــاس قلــق التســميع،

ينــص الفــرض الثــاين عــى أنــه« :ال يوجــد

وحســاب داللــة الفــرق بــن املتوســطني باســتخدام

متوســطي درجــات طــاب املجموعــة التجريبيــة

وحجــم التأثــر « ،»dويوضــح جــدول ( )7هــذه

فــرق دال إحصائ ًيــا عنــد مســتوى ( )α≥0.05بــن

(التــي درســت باســتخدام اإلســراتيجية املقرتحــة

اختبــار «ت» ( )t-testللمجموعتــن املســتقلتني،

النتائــج.

جدول ()7
قيمة (ت) وداللتها اإلحصائية للفرق بين متوسطي درجات معدل خفض القلق للمجموعتين التجريبية والضابطة
في قلق التسميع (ككل ،وكل بعد على حدة) ،وحجم التأثير
مستوى
االنحراف درجات
أبعاد مقياس
قيم “ت”
المجموعة العدد المتوسط
الداللة
المعياري الحرية
قلق التسميع
البعد النفسي
البعد
الفسيولوجي
البعد المعرفي
الدرجة الكلية
ألبعاد قلق
التسميع

التجريبية

35

18.20

4.26

الضابطة

35

11.17

2.42

التجريبية

35

15.40

3.13

الضابطة

35

11.40

3.42

التجريبية

35

20.20

3.50

الضابطة

35

16.34

3.48

التجريبية

35

53.80

5.12

الضابطة

35

38.91

3.76

مربع
إيتا
η2

68

8.49

0.05

68

5.10

0.05

0.28

68

4.63

0.05

0.24

68

13.86

0.05

0.51

0.74

قيم
«”d

حجم
التأثير

2.05

كبير

1.25

كبير

1.13

كبير

3.37

 1.درجة معدل خفض القلق لدى المتعلم في القلق = درجة الطالب قبليًّا في مقياس القلق – درجة الطالب بعديًّا في مقياس القلق.
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تشير نتائج جـدول ( )7أن قيم «ت» دالـة إحصائ ًيا

القـرآن املتمثلة يف االسـتفادة من حلظـات احلياة ،وزيادة

ذات داللـة إحصائيـة بين متوسـطي درجـات طلاب

ويمكـن إرجـاع تفـوق طلاب املجموعـة التجريبيـة

عنـد مسـتوى ( ،)0.05وهـذا يـدل عىل وجـود فروق
املجموعتين التجريبيـة والضابطة يف معـدل خفض قلق

التسـميع لصالح طلاب املجموعة التجريبيـة؛ ومن ثم

يمكـن رفـض الفـرض الصفـري الثـاين مـن فـروض
البحـث ،وقبـول الفـرض البديـل املوجه وهـو« :يوجد

اإليمان ،والسـيطرة على القلـق). (Ibraheem, 2009

يف معـدل خفـض قلـق التسـميع إىل أن اإلستراتيجية
املقرتحـة القائمـة على تنشـيط عمليـات الذاكـرة يف

مرحلـة التسـميع ،تعمـل عىل تنشـيط عمليـة التخزين،
ً
فضلا عن
والتمثيـل االنتقائـي ،وعمليـة االسترجاع،

فـرق دال إحصائ ًيـا عنـد مسـتوى داللـة إحصائيـة
( )0.05بين متوسـطي درجـات طلاب املجموعـة

مرحلـة ما قبل التسـميع :التـي تعمل عىل إحـداث هتيؤ

قائمة على تنشـيط عمليـات الذاكرة ودرجـات طالب

إىل وحـدات ،واالهتمام بمعرفة املعنـى اإلمجايل لآليات

التجريبية التي درسـت باسـتخدام إستراتيجية مقرتحة

املجموعـة الضابطـة التـي درسـت باسـتخدام الطريقة
التقليديـة يف معـدل خفـض قلـق التسـميع لصالـح

طلاب املجموعـة التجريبيـة التـي درسـت باسـتخدام
إستراتيجية مقرتحـة قائمـة على تنشـيط عمليـات

الذاكـرة» .كما يتضـح مـن اجلـدول السـابق أن تأثير
اإلستراتيجية املقرتحـة القائمـة على تنشـيط عمليـات

الذاكـرة كبير يف خفـض قلـق تسـميع القـرآن الكريـم

لـدى طلاب الصـف األول الثانـوي.

تقسـيم هـذه املرحلـة إىل ثلاث مراحـل فرعيـة ،وهي:
عقلي لآليـات القرآنيـة املـراد حفظهـا ،وتقسـيم النص
القرآنية ،والتسـميع الذايت املسـتمر .ومرحلة التسـميع:

وفيهـا يراجـع املتعلـم اآليـات القرآنيـة قبل التسـميع،

يسـمع فرد ًيا .ومرحلـة ما بعد التسـميع :وفيها
وبعدهـا ِّ
يلخـص املتعلـم معـاين اآليـات القرآنية ،و ُيظ ِهـر املعنى
وأخيرا يراجع
اإلمجـايل هلـا ،وحيـدد األفـكار الرئيسـة،
ً

اآليـات القرآنيـة ،ويربطهـا باآليـات الالحقـة .فـكل
هـذه اإلجـراءات تعمـل على خفـض قلق التسـميع.

وكذلـك يمكـن إرجـاع ذلـك إىل أن اإلستراتيجية

ويمكـن تفسير ذلـك إىل أن اإلستراتيجية املقرتحة

املقرتحـة القائمـة عىل تنشـيط عمليـات الذاكـرة تعمل

املتعلـم نحـو اختـاذ إجـراءات معينـة تعمـل على إتقان

واملناقشـة التـي تـؤدي يف النهايـة إىل اإلبـداع ،والتعبري

القائمـة على تنشـيط عمليـات الذاكـرة توجـه سـلوك

حفـظ القـرآن الكريـم ومراجعتـه ،وتنشـطه وحتفـزه
نحـو االسـتعداد للتسـميع ،ومن ثـم ال يشـعر بالتوتر،
والضيـق ،واخلـوف ،واالنزعـاج ،يف مواقـف تلاوة

القـرآن الكريـم .إضافـة إىل أهنـا تفعل مـن فوائد حفظ

على حتسين مهـارات التفكير ومهـارات اجلـدال
عـن املشـاعر اإلجيابيـة ،وهـذه بدورهـا تعمـل على
خفض قلق التسـميع لـدى املتعلم ،وتتفق هـذه النتيجة

مـع دراسـة )Babamohamadi et al., (2015التـي

تـرى أن سماع تلاوة القـرآن الكريـم وحفظه لـه تأثري
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فعـال يف خفـض القلـق ،ومـع دراسـة Alhouseiniet

) .2018ويمكـن تفسير ضعف أداء الطلاب يف احلفظ

وتنميـة مهـارات حفظه والتسـميع يقدم مسـاعدة كبرية

والتـي تنشـأ يف التحكـم املحـدود يف األفـكار واالنتبـاه

 )et al., (2014التـي تـرى أن تعلـم القـرآن الكريـم
يف علاج التوتـر ،ويولـد العديد من املشـاعر اإلنسـانية

يف أثنـاء االسـتامع ،وجيلـب اهلـدوء إىل العقـل ،وحيدث
ارتياحا واسترخاء
تأثيرا لـدى املتلقـي يف جعلـه أكثـر
ً
ً

عنـد االسـتامع إىل هـذه اآليـات القرآنيـة .فاالسـتامع
إىل تلاوة القـرآن الكريـم يعـزز مـن الصحـة العقليـة،
ويمثـل إحـدى الطـرق الكتسـاب االسترخاء العقلي
والروحـي .وتدعـم هـذه النتيجـة مـن أن إجـراءات
اإلستراتيجية املقرتحـة القائمـة على تنشـيط عمليـات

الذاكـرة ،واملتمثلـة يف االهتمام وزيـادة االنتبـاه ،وبنـاء
الصـور التمثيليـة واسـتخدام الصـور ،واالسـتجواب

التوسـعي ،وتعزيـز املعاجلة النشـطة وبنـاء املعنى تعمل
على تنشـيط اخلبرات السـابقة والتجـارب اإلجيابيـة،

وتقلـل مـن التحميـل املعـريف ،وبنـاء معتقـدات إجيابية
عـن عمليـة احلفـظ ،ومـن ثـم خفـض قلـق التسـميع،
والتـي يـرى ) (Afolayan et al., 2013أهنـا متثـل

عوامـل تسـهم يف مسـتوى القلـق لـدى املتعلـم.

والتسـميع للقـرآن الكريـم إىل السمات املميـزة للقلق،

لعمليـات التفكير املتطلبـة حلفـظ اآليـات؛ ممـا يسـهم

يف تعطيـل األداء املعـريف (التسـميع) ،والذاكـرة العاملة

(Lukasik et al., 2019; Moran, 2016; Petkus

) .et al., 2017وتؤكـد هـذه النتيجـة أن الطريقـة
املعتـادة تفتقـر إىل تشـغيل عمليـات الذاكـرة بكفـاءة،

ومعهـا يصعـب تلاوة القـرآن الكريـم وحفظـه ،ومن
ثـم يف مواقـف التسـميع يـزداد القلـق الذي يعـوق أداء
الذاكـرة ،ومـن ثم يمتلك قـدرة أقل واهتام ًمـا ضعي ًفا يف

أداء املهـام (مثل :تسـميع القرآن الكريـم) (Kizilbash

).et al., 2002
ثال ًثا :نتيجة الفرض الثالث:

ينـص الفـرض الثالـث على أنـه« :ال توجـد

عالقـة ارتباطية دالـة إحصائ ًيا عند مسـتوى ()α≥0.05

بين تنميـة مهـارات حفـظ القـرآن الكريـم ،وخفـض
قلـق التسـميع لـدى طلاب الصـف األول الثانـوي
ختتلـف باختلاف العمليـة التدريسـية املسـتخدمة

وهـذا عىل العكس من املجموعـة الضابطة التي فيها

(اإلستراتيجية املقرتحـة القائمـة على تنشـيط عمليات

وتقـوض عمليـات التفكري يف اآليـات القرآنيـة ،وترض
ً
فضلا عـن عـدم اسـتثامر اجلهـد والعمليـات
بـاألداء،

الفرضُ ،حسـبت معاملات االرتباط بين درجات كل

مـن طلاب املجموعتين التجريبية والضابطـة يف بطاقة

والفعاليـة الذاتيـة عند التعلـم «حفظ القـرآن الكريم»،

يف مقيـاس قلـق التسـميع ،ويوضـح جـدول ( )8هـذه

الطريقـة املعتـادة حلفـظ القـرآن الكريـم تعـوق الدافع،

املعرفيـة مثـل :االنتباه ،والذاكـرة ،والتحفيـز ،والتنظيم

ومن ثـم يزداد القلق لدى املتعلـم (Rowe & Fitness,

الذاكـرة – الطريقـة املعتـادة)» .والختبـار صحـة هـذا

مالحظـة مهـارات حفـظ القـرآن الكريـم ،ودرجاهتـم
النتائـج.
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جدول ()8
معامالت االرتباط بين درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في بطاقة مالحظة مهارات حفظ القرآن
الكريم ومقياس قلق التسميع
المتغيرات

المجموعة

العدد

معامل االرتباط

مستوى الداللة

مهارات حفظ القرآن الكريم
وأبعاد قلق التسميع

التجريبية

35

0.39 -

دالة عند 0.05

الضابطة

35

0.13 -

غير دالة

يتضــح مــن جــدول ( )8وجــود عالقــة ســالبة

تســميع القــرآن الكريــم) تتأثــر بالقلــق ،وأن خفــض

وقلــق التســميع لــدى طــاب املجموعــة التجريبيــة

اســتخدام اإلســراتيجية املقرتحــة ،والتــي تعــزز مــن

دالــة إحصائ ًيــا بــن مهــارات حفــظ القــرآن الكريــم
التــي درســت باســتخدام اإلســراتيجية املقرتحــة
القائمــة عــى تنشــيط عمليــات الذاكــرة .إضافــة إىل

وجــود عالقــة ســالبة ضعيفــة غــر دالــة إحصائ ًيــا بني
هــذه املتغــرات لــدى طــاب املجموعــة الضابطــة؛
ومــن ثــم يمكــن رفــض الفــرض الثالــث ،حيــث

«توجــد عالقــة ارتباطيــة دالــة إحصائ ًيــا عنــد مســتوى
( )α≥0.05بــن تنميــة مهــارات حفــظ القــرآن الكريم،
وخفــض قلــق التســميع لــدى طــاب الصــف األول

الثانــوي ختتلــف باختــاف العمليــة التدريســية
املســتخدمة (اإلســراتيجية املقرتحــة القائمــة عــى

مســتويات قلــق التســميع لــدى املتعلــم يرجــع إىل
عمليــات االنتبــاه والرتميــز ،والتخزين ،واالســرجاع

لآليــات القرآنيــة؛ ممــا يؤكــد حــدوث تنشــيط
للذاكــرة العاملــة ) .(Owens et al., 2012ويمكــن

تفســر االرتبــاط الســلبي الــدال إحصائ ًيــا بــن قلــق
التســميع ومهــارات حفــظ القــرآن الكريــم لــدى

طــاب املجموعــة التجريبيــة يف ضــوء النظريــات
التــي تتنــاول تفســر القلــق؛ ومنهــا نظريــة التحكــم
االنتباهــي .فاإلســراتيجية املقرتحــة القائمــة عــى

تنشــيط عمليــات الذاكــرة تفعــل مــن نظــام االنتبــاه،
ومــن أداء املكــون التنفيــذي للذاكــرة العاملــة ،والذي

تنشــيط عمليــات الذاكــرة – الطريقــة املعتــادة)».
ً
ارتباطــا
وتشــر هــذه النتائــج إىل أن هنــاك

ومــن ثــم خفــض مســتوى قلــق التســميع ((Lukasik

الكريــم ،وأن املســتويات العليــا مــن القلــق يمكــن

املعاجلــة ،حيــث إن تنشــيط عمليــات الذاكــرة يقلــل

ســلب ًيا بــن قلــق التســميع ومهــارات حفــظ القــرآن
أن تــؤدي إىل انخفــاض هــذه املهــارات لــدى املتعلــم،
وضعــف وظيفــة الذاكــرة العاملــة ،وأن املهــام التــي

تنطــوي عــى مزيــد مــن الذاكــرة العاملــة (مثــل:

لــه تأثــره عــى إتقــان مهــارات حفــظ القــرآن الكريم،
 .eta l., 2019ويمكــن تفســرها يف ضــوء نظرية كفاءة
مــن اإلجهــاد والتوتــر املرتبــط بقلــق التســميع ،ومــن
التحميــل الزائــد للمصــادر املعرفيــة وخاصــة الذاكــرة

العاملــة .وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا أشــارت إليــه
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الدراســات الســابقة مــن أن إتقــان مهــارات حفــظ

«ومضــة بحثيــة» يظهــر فيهــا تركيــز الوعــي ،وتتيــح

عــى وجــود تكنيــكات وإســراتيجيات تدريــس

القــرآن بكفــاءة» ،وإظهــار نواتــج التفكــر.

القــرآن الكريــم وخفــض قلــق التســميع يتوقــف

تعــزز مــن ممارســات املــخ النشــطة والذاكــرة املاهــرة

للمتعلــم االســرجاع «ممارســة مهــارات حفــظ
ً
أيضــا -إىل العالقــة الســلبية الدالــةوتشــر

(Campbell et al., 2002; Nawaz & Jahangir,.

إحصائ ًيــا بــن متغــرات البحــث التابعــة (مهــارات

فوجــود عالقــة ســالبة دالــة إحصائ ًيــا بــن

طــاب املجموعــة التجريبيــة إىل أن إتقــان مهــارات

الكريــم  -وقلــق التســميع) لــدى طــاب املجموعــة

عمليــة احلفــظ تكــون مســجلة يف الذاكــرة يف العقــل

)2015

متغــرات البحــث التابعــة (مهــارات حفــظ القــرآن
التجريبيــة يكمــن وراءه قــوة املتغــر املســتقل

(اإلســراتيجية املقرتحــة القائمــة عــى تنشــيط
عمليــات الذاكــرة) ،والــذي يزيــد مــن تأثــر النظــام
االنتباهــي املوجــه مبــارشة نحــو اهلــدف «حفــظ

خمصصــا للتحكــم
القــرآن الكريــم» ،والــذي يعــد
ً

يف املهمــة التــي ُتضبــط و ُتنفــذ فيــا بعــد «تســميع
القــرآن الكريــم»  (Ibrahim, 2018)،وجيعــل مــن
الذاكــرة العاملــة مســاحة عمــل عقليــة تســتخدم

ملعاجلــة املعلومــات وختزينهــا واســرجاعها بســهولة،
ومــن ثــم ينخفــض القلــق وال يســتطيع اســتهالك

حفــظ القــرآن الكريــم  -وقلــق التســميع) لــدى

حفــظ القــرآن الكريــم حيســن مــن جــودة احليــاة؛ ألن
الباطــن الــذي يرســل إشــارات إىل العقــل الواعــي،
ومــن ثــم يزيــد مــن مرونــة املــخ .فحفــظ القــرآن

الكريــم بانتظــام ،وإتقــان مهاراتــه يــؤدي إىل املرونــة

العصبيــة؛ وهــي قــدرة املــخ عــى إعــادة التنظيــم يف

شــكل روابــط بــن أعصــاب املــخ ،ومــن ثــم يمكنــه

أن يواجــه أي اضطــراب أو قلــق أو توتــر (Ma’ruf.

)et al., 2019; Murphy & Corbett, 2009فعمليــة

احلفــظ املصاحبــة بإتقــان املهــارات يزيــد مــن

موجــات ألفــا املرتبطــة بحالــة اهلــدوء وتنبيــه الوعــي،
وموجــات دلتــا يف املــخ املرتبطــة بــاألداء والتفكــر،

مصــادر الذاكــرة العاملــة ذات القيمــة (& Eysenck

وخفــض القلــق ).(Alhouseiniet al., 2014

الســلبي الــدال إحصائ ًيــا بــن مهــارات حفــظ القــرآن

أكــد فيهــا معامــل االرتبــاط ( )0.13 -وجــود عالقــة

) .Calvo, 1992; Ibrahim, 2018ويدعــم االرتبــاط

عــى العكــس مــن املجموعــة الضابطــة التــي

الكريــم وقلــق التســميع مــا توصــل إليــه Brown

ارتباطيــة ســالبة ضعيفــة غــر دالــة إحصائ ًيــا بــن

يتحكــم فيهــا االنتبــاه «والــذي يمثــل أحــد إجــراءات

ويكمــن وراء هــذا االنخفــاض اســتخدام الطريقــة

) (2007مــن أن الوظيفــة التنفيذيــة للذاكــرة العاملــة
اإلســراتيجية املقرتحــة» ،والــذي يبــدو وكأنــه

مهــارات حفــظ القــرآن الكريــم وقلــق التســميع،
املعتــادة يف التدريــس التــي مل تعمــل عــى خفــض
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مســتوى قلــق التســميع ،مؤكــدة أن زيــادة مســتوى

التــي تتطلــب معاجلــات كبــرة يف الذاكــرة العاملــة،

حفــظ القــرآن الكريــم» ،ويفقــد املتعلــم الرغبــة يف

واملؤجــل والتذكــر واالســتبقاء والتحكــم يف الذاكــرة.

القلــق يؤثــر عــى أداء املهــام األكاديميــة «مهــارات

ومــن ثــم تتأثــر لديــه عمليــة االســرجاع الفــوري
توصيات البحث:

مواصلــة أداء هــذه املهــام (مثــل :املهــارات املرتبطــة
بحفــظ القــرآن الكريــم وتســميعه)؛ فضــ ً
ا عــن

يف ضــوء النتائــج الســابقة يــويص الباحــث بــا

املعلومــات وختزينهــا واســرجاعها يف الذاكــرة (Ader

1 .رضورة اهتــام معلمــي الرتبيــة اإلســامية

) .Harwood, 2011فالطريقــة املعتــادة يف حفــظ

وخفــض قلــق التســميع لــدى الطــاب يف

والعمليــات املعرفيــة مثــل :االنتبــاه ،والذاكــرة،

2 .رضورة االســتفادة مــن دليــل املعلــم املعــد

افتقــار القــدرة عــى التنظيــم الــذايت يف أثنــاء معاجلــة

يــي:

& & Erktin, 2010; Huberty, 2012; Nelson

القــرآن الكريــم ال تتيــح للمتعلــم اســتثامر اجلهــد
والتحفيــز ،والتنظيــم الــذايت ،والفعاليــة الذاتيــة عنــد

التعلــم «حفــظ القــرآن الكريــم وإتقــان مهاراتــه»،
والتــي تنعكــس بدورهــا عــى عمليــة التســميع ،ومــن

ثــم ارتفــاع قلــق التســميع الــذي يــر بالدافعيــة
واألداء والتعلــم ) .(Rowe & Fitness, 2018إضافــة

إىل أن الطريقــة التقليديــة ال متتلــك إجــراءات تفعــل

مــن عمــل الذاكــرة ،وتنشــط العمليــات داخلهــا،
والتــي متكــن املتعلــم مــن إتقــان مهــارات حفــظ

القــرآن الكريــم؛ ومــن ثــم ارتفــاع مســتوى قلــق
التســميع الــذي يعــوق عمــل الذاكــرة ،وهــذا مــا

يؤكــده  )Kizilbash et al., (2002مــن أن القلــق

بتنميــة مهــارات حفــظ القــرآن الكريــم
مراحــل التعلــم العــام.

باســتخدام اإلســراتيجية املقرتحــة القائمــة
عــى تنشــيط عمليــات الذاكــرة؛ ملــا يقدمــه
مــن فــرص إجيابيــة إلتقــان املهــارات الرئيســة
حلفــظ القــرآن الكريــم (إتقــان احلفــظ،

وتطبيــق أحــكام التجويــد ،واالنطــاق يف

القــراءة ،والرتتيــل وحســن األداء).

3 .رضورة اهتــام معلمــي الرتبيــة اإلســامية
بتبنــي إســراتيجيات حلفــظ القــرآن الكريــم

تعــزز مــن عمليــات الذاكــرة ،وتقلــل مــن
قلــق التســميع.

4 .عقــد دورات تدريبيــة ملعلمــي الرتبيــة

يعــوق أداء الذاكــرة .فالفــرد القلــق يمتلــك قــدرة
أقــل واهتام ًمــا ضعي ًفــا يف أداء املهــام «مثــل تســميع

اســتخدام إســراتيجيات حلفــظ القــرآن

غــر القلــق يف املهــام ومهــارات حفــظ القــرآن الكريم

يف عمليــات االنتبــاه ،والرتميــز ،والتخزيــن،

القــرآن الكريــم» ،ويكــون أداؤه أقــل مــن أداء الفــرد
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واالســرجاع لآليــات القرآنيــة.

6 .دراســة أثــر حفــظ القــرآن الكريــم عــى

5 .االســتفادة من األدوات املســتخدمة يف البحث

التحصيــل وتنميــة مهــارات االتصــال

احلــايل ،وهــي :بطاقــة مالحظة مهــارات حفظ

واالســتقاللية وجــودة احليــاة لــدى طــاب

القــرآن الكريــم ،ومقيــاس قلــق التســميع عند

املرحلــة الثانويــة.

تعــرف قــدرات الطــاب يف حفــظ للقــرآن
الكريــم وخفــض قلــق التســميع.

مقرتحات البحث:

املصادر واملراجــع:
أو ًال :املراجع العربية:

يف ضــوء نتائــج البحــث ومقرتحاتــه يــويص

الباحــث بإجــراء مــا يــي:

1 .دراســة فاعليــة اإلســراتيجيات التدريســية
القائمــة عــى تنشــيط عمليــات الذاكــرة يف

تنميــة مهــارات حفــظ القــرآن الكريــم وأداء
الذاكــرة العاملــة والــذكاء املعــريف لــدى

طــاب املرحلــة الثانويــة.

2 .دراســة فاعليــة اإلســراتيجيات التدريســية
القائمــة عــى تفســر اآليــات القرآنيــة يف
خفــض قلــق التســميع لــدى طــاب املرحلــة

الثانويــة.

3 .دراســة العالقــة بــن مهــارات تفســر النــص
القــرآين وخفــض قلــق التســميع لــدى طالب
املرحلــة الثانويــة.

 4 .دراســة لتقييــم اإلجهــاد وعمليــات الذاكــرة
يف أثنــاء االســتامع لتــاوة القــرآن الكريــم.

5 .دراســة تأثــر تــاوة القــرآن الكريــم عــى
القلــق وضغــط الــدم ومعــدل رضبــات

القلــب لــدى طــاب املرحلــة الثانويــة.
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إبراهيــم ،جمــدي .)2009( .معجــم مصطلحــات ومفاهيــم
التعليــم والتعلــم .القاهــرة :عــامل الكتــب.
أبــو جابــر ،ماجــد ،والزغــول ،رافــع1990( .م) دراســة
حتليليــة لإلســراتيجيات الصناعيــة لتقويــة الذاكــرة:
املفاهيــم والتطبيقــات والدراســات امليدانيــة .مؤتــة
للبحــوث والدراســات.101-83 ،)2( 5 ،
أبــو عــام ،رجــاء1433( .هـــ) ســيكولوجية الذاكــرة
وأســاليب معاجلتهــا .عـ َّان/األردن :دار املســرة للنــر
والتوزيــع والطباعــة.
أمــن ،هيــام .)2011( .فعاليــة إســراتيجية التــاءات الســبع
املســتندة إىل روابــط اإلرســاء يف تنميــة مهــارات
حفــظ القــرآن الكريــم وتثبيتــه لــدى طالبــات املرحلــة
املتوســطة .رســالة ماجســتري غــر منشــورة ،قســم
املناهــج وتكنولوجيــا التعليــم ،كليــة الرتبيــة ،جامعــة
الطائــف :الطائــف.
باديســكي ،كريســتني ،وغرينبريغــر ،دينيــس .)2001( .العقــل
فــوق العاطفــة .ترمجــة :مأمــون مبيــض ،عـ َّان ،األردن:
املكتــب اإلســامي.
البــدر ،بــدر1424( .هـــ) .منهــج الســلف يف العنايــة بالقــرآن
الكريــم .الريــاض :دار الفضيلــة.
بــركات ،زيــاد2005( .م) .تأثــر التنشــيط الــذايت للذاكــرة
عــى التحصيــل األكاديمــي لــدى الطالــب اجلامعــي:
دراســة جتريبيــة باســتخدام طريقتــي مســاعدات التذكــر
وقادحــات الذاكــرة .املجلــة اإللكرتونيــة لشــبكة العلــوم
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النفســية العربيــة ،تونــس.57-35 ،)5(1 ،
البغــدادي ،أمحــد1401( .هـــ) .اجلامــع ألخــاق الــراوي
وآداب الســامع .حتقيــق حممــد رأفــت ســعيد ،الكويــت:
مكتبــة الفــاح.
البيهقــي ،أمحــد1432( .هـــ) .الســنن الكبــر .اجلــزء اخلامس،
حتقيــق عبــد اهلل الرتكــي ،القاهــرة :مركــز هجــر
للبحــوث.
جابــر ،عبــد احلميــد1994( .م) .ســيكولوجية التعلــم
ونظريــات التعلــم .القاهــرة :دار النهضــة العربيــة.
اجلــاد ،ماجــد1432( .هـــ) .مهــارات تدريــس القــرآن
الكريــم :رؤيــة معــارصة يف مناهــج إعــداد معلمــي
القــرآن الكريــم وطرائــق التدريــس الفعالــة .الطبعــة
الثانيــة ،عــ َّان ،األردن :دار املســرة للنــر والتوزيــع
والطباعــة.
حــروف ،عبــد الرمحــن1426( .هـــ) .األخطــاء الشــائعة
يف تــاوة القــرآن الكريــم لــدى تالميــذ الصفــوف
الثالثــة العليــا االبتدائيــة يف مــدارس حتفيــظ القــرآن
الكريــم ومــدارس التعليــم العــام باملدينــة املنــورة.
رســالة ماجســتري غــر منشــورة ،قســم املناهــج وطــرق
التدريــس ،كليــة الرتبيــة ،مكــة املكرمــة :جامعــة أم
القــرى.
الدمــرداش ،فضلــون2008( .م) .أثــر تدريبــات مــا وراء
الذاكــرة يف بعــض عمليــات الذاكــرة لــدى التالميــذ
املتخلفــن عقل ًيــا (القابلــن للتعلــم) .جملــة كليــة الرتبيــة
– جامعــة طنطــا ،مــر.70-42 ،)38(1 ،
الذهبــي ،حممــد1411( .هـــ) .نزهــة الفضــاء هتذيــب ســر
أعــام النبــاء .اختصــار حممــد حســن عقيــل موســى،
جــدة :دار األندلــس للنــر.
الراشــد ،شــامخ1422( .هـــ) .مســتوى التــاوة لــدى طــاب
املرحلــة املتوســطة بمــدارس حتفيــظ القــرآن الكريــم.
رســالة ماجســتري غــر منشــورة ،قســم املناهــج وطــرق
التدريــس ،كليــة الرتبيــة ،الريــاض :جامعــة امللــك
ســعود.
الرحــو ،جنــان2005( .م) .أساســيات يف علــم النفــس.
بــروت :الــدار العربيــة للعلــوم.
الرشــيدي ،حممــد .)2012( .فاعليــة برنامــج إرشــادي خلفض

قلــق االمتحــان وعالقتــه بالتوافــق النفــي لــدى عينــة
مــن ذوي صعوبــات التعلــم مــن تالميــذ املرحلــة
املتوســطة بالكويــت ..رســالة دكتــوراه غــر منشــورة،
معهــد الدراســات الرتبويــة ،القاهــرة :جامعــة القاهــرة.
الزعبــي ،أمحــد1435( .هـــ) .نظريــات التعلــم .الريــاض:
مكتبــة الرشــد.
الزغــول ،رافــع ،والزغــول ،عــاد2011( .م) علــم النفــس
املعــريف.عــ َّان/األردن:دارالــروقللنــروالتوزيــع.
زهــران ،حممــد .)2017( .اإلرشــاد النفــي املصغــر للتعامــل
مــع املشــكالت املدرســية .القاهــرة :عــامل الكتــب.
الزهــراين ،ســعد .)2014( .اإلســراتيجيات الالزمــة لتنميــة
مهــارات حفــظ القــرآن الكريــم لــدى تالميــذ مــدارس
حتفيــظ القــرآن الكريــم بمدينــة مكــة املكرمــة .رســالة
ماجســتري غــر منشــورة ،كليــة الرتبيــة ،مكــة املكرمــة:
جامعــة أم القــرى.
الزيــات ،فتحــي1995( .م) .األســس املعرفيــة للتكويــن
العقــي وجتهيــز املعلومــات .املنصــورة ،مــر :دار
الوفــاء.
الزيــات ،فتحــي1998( .م) .األســس البيولوجيــة والنفســية
للنشــاط العقــي املعــريف« :املعرفــة – الذاكــرة –
االبتــكار» .القاهــرة :دار النــر للجامعــات.
زيدنــر ،مــويش ،وماثيــوس ،جريالــد .)2016( .القلــق .ترمجــة
معتــز بــن ســيد عبــد اهلل واحلســن بــن حممــد عبــد
املنعــم ،املجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون واآلداب:
الكويــت.
الســيد ،أمحــد2008( .م) .عوامــل الذاكــرة وعالقتهــا
بأســاليب االســتذكار والــذكاءات املتعــددة لــدى بعــض
طــاب إعــداد معلــم احلاســب .جملــة بحــوث الرتبيــة
النوعيــة – جامعــة املنصــورة.132-84 ،11 ،
الرشقــاوي ،أنــور2003( .م) علــم النفــس املعــريف املعــارص.
القاهــرة :مكتبــة األنجلــو املرصيــة.
الشــمري ،حممــد بــن مضحــي1426( .هـــ) .مشــكالت
تدريــس القــرآن الكريــم يف الصفــوف األوليــة .رســالة
ماجســتري غــر منشــورة ،قســم املناهــج وطــرق
التدريــس ،كليــة الرتبيــة ،الريــاض :جامعــة امللــك
ســعود.
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نايف بن عضيب :فاعلية إستراتيجية مقترحة قائمة على تنشيط عمليات الذاكرة يف تنمية مهارات حفظ القرآن...
الشــهري ،مبــارك1428( .هـــ) .أســباب ضعــف طــاب كلية
املعلمــن ببيشــة يف حفــظ وتــاوة القــرآن الكريــم،
وســبل عالجهــا .رســالة ماجســتري غــر منشــورة ،قســم
املناهــج وطــرق التدريــس ،كليــة الرتبيــة ،مكــة املكرمــة:
جامعــة أم القــرى.
الصباحــي ،منــال .)2017( .فاعليــة إســراتيجية ربــط األلفاظ
بالصــور أو متثيلهــا باحلــركات يف حفــظ القــرآن الكريــم
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 أثر استخدام طريقة الفصل املقلوب يف تنمية التفكري الرياضي ودافعية التعلم للرياضيات:سامي بن مصبح الشهري

أثر استخدام طريقة الفصل المقلوب في تنمية التفكير الرياضي
ودافعية التعلم للرياضيات
سامي بن مصبح الشهري
جامعة الملك خالد
) هـ1441/02/17  وقبل للنشر يف، هـ1440/08/09 (قدم للنشر يف
 استخدمت. هدفت هذه الدراسة إىل قياس أثر طريقة الفصل املقلوب يف تنمية التفكري الريايض ودافعية التعلم نحو الرياضيات لدى طالب الصف الثاين متوسط بمدينة أهبا:ملخص البحث
 والذين تم اختيارهم،) طالب ًا للمجموعة الضابطة33 و،  طالب ًا للمجموعة التجريبية35(  طالب ًا68  وتكونت عينة الدراسة من،الدراسة املنهج التجريبي لتحقيق أهدافها واإلجابة عن أسئلتها
 وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى. مقياس التفكري الريايض ومقياس الدافعية لتعلم الرياضيات: قام الباحث بإعداد أداتني ومها.بطريقة قصدية
) يف التطبيق البعدي ملقياس الدافعية نحو تعلمα=0.05(  كام أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى.) يف تنمية التفكري الريايض لطالب املجموعة التجريبيةα=0.05(
.الرياضيات
. دافعية التعلم، التفكري الريايض،الفصل املقلوب:كلامت مفتاحية
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The Effect of Using the Flipped Classroom Method in Developing
Mathematical Thinking and Learning Motivations
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Abstract: This study was aimed at investigating the effects of using the flipped classroom method in the development of mathematical thinking and learning motivation
for mathematics. It was conducted among the students of the second grade of middle school in Abha, Saudi Arabia. The study undertook an experimental design to achieve
its objectives and utilized a sample of 68 students (35 students for the experimental group and 33 students for the control group) selected according to the intentional
approach. Correspondingly, the researcher constructed two frameworks of tools: “The Mathematical Thinking Test” and the “Motivational Measure for Mathematics
Learning.” The results obtained reflected statistically significant differences at 5% (α = 0.05) in the development of mathematical thinking in the experimental group.
The results also concluded statistically significant differences at the 0.05 level of significance in the post-test results regarding the motivation measure toward learning
mathematics.
Keywords: Flipped classroom, mathematical thinking, learning motivations
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مقدمة:

باستكشــاف بدائــل للفصــول الدراســية التقليديــة من

يعتــر التغــر يف ظــروف التعليــم والتعلــم مــن

خــال برامــج التعليــم املدعــوم بالوســائط املتعــددة،

املتســارعة يف عــامل التكنولوجيــا وتطبيقاهتــا ،بحيــث

وقــد ذكــر جيمــس ) (James, 2014إىل أنــه بالبحــث

أبــرز ســات هــذا العــر ،وذلــك يف ظــل التغــرات
أعــادت التكنولوجيــا تشــكيل الطريقــة التــي يتواصــل

هبــا العــامل ،وذلــك مــن خــال تفاعــل الصغــار
والكبــار معهــا واعتامدهــم عليهــا بشــكل كبــر،

ممــا أدى بالرتبويــن إىل الســعي احلثيــث يف البحــث
عــن أنظمــة وأســاليب تعليميــة جديــدة ،أو تعديــل

وتطويــر األســاليب احلاليــة ،لكــي تتوافــق مــع
املتطلبــات املختلفــة لبيئــة التعلــم يف الزمــن احلديــث.

مــن أجــل زيــادة رغبــة ودافعيــة املتعلــم نحــو التعلــم.
يف حمــرك  Googleهنايــة 2013م ،وجــد أن هنــاك مــا
يقــارب  8مليــون مدونــة عــن الفصــل املقلــوب ،يف

حــن أن هنــاك  2740مدونــة عــن ذات املفهــوم يف
حمــرك  .Google Scholarأمــا يف شــهر أبريــل مــن

عــام 2019م ،فقــد وجــد الباحــث أن هنــاك حــوايل
 25مليــون مدونــة يف حمــرك  ،Googleوحــوايل

لقــد أشــار فانــوات وأوبــول(Phanuwat & Ubol,

 71900مدونــة يف حمــرك  ،Google Scholarأي أن
الرقــم قــد تضاعــف  26مــرة تقريبـ ًا خــال الســنوات

واملامرســات التــي تــم تنفيذهــا يف املــايض ،مــن أجــل

نحــو مفهــوم الفصــل املقلــوب.

) 2015إىل رضورة مراجعــة اإليديولوجيــات والنظــم

تقييــم جــودة النتائــج ومــدى مالءمتهــا مــع متطلبــات

اليــوم .ويؤكــد قــرواين (2010م) أن مــن أهــم
أهــداف املؤسســات التعليميــة هــو التطويــر وإنشــاء

أنظمــة جديــدة لتحســن بيئــة التعلــم ،واملســارعة يف
إدخــال التكنولوجيــا احلديثــة يف التعليــم ،حتــى ال

اخلمــس املاضيــة ،ممــا ُيثبــت رسعــة التوجــه العاملــي
والفصــل املقلــوب هــو عبــارة عــن طريقــة

تدريســية يتــم فيهــا تعريــف الطــاب باملفاهيــم
املســجلة مســبق ًا ســوا ًء عــن طريــق االنرتنــت أو

مقاطــع الفيديــو أو أي أداة تكنولوجيــة خــارج البيئــة
التعليميــة التقليديــة .بعــد االنتهــاء مــن مشــاهدة

جتــد املؤسســات الرتبويــة نفســها غــر قــادرة عــى
مواكبــة املجتمــع عمومــ ًا ومســايرة التفاعــل مــع

الفصــل لالجتــاع والنقــاش مــع املعلــم حــول مــا

لقــد أشــار ريســك )(Rycik, 2012إىل أمهيــة

وتصــورات خاطئــة عــن املحتــوى الــذي شــاهدوه

حــن أكــد آندرســون )(Anderson, 2007وســوندرز

الواجبــات املنزليــة واملناقشــة للمحتــوى خــال وقت

الطــاب عــى وجــه اخلصــوص.

إجــراء مراجعــة شــاملة للنظــام التعليمــي العــام ،يف

) (Saunders, 2014إىل أمهيــة قيــام املعلمــن

املحتــوى ،حيــر الطــاب يف اليــوم التــايل إىل
تعلمــوه ،ويف هــذه األثنــاء يتــم تصحيــح أي مفاهيــم
) .(Fulton, 2012كــا يتوقــع مــن الطــاب أن يكملوا
الفصــل الــدرايس التقليــدي (Bergmann & Sams,
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) .2012لــذا يمكــن القــول إن الطبيعــة التقليديــة

بــأن يصبحــوا مرشــدين وموجهــن بــد ً
ال مــن اإللقــاء

حيــث أصبــح الطــاب يعملــون يف املنــزل مــا كانــوا
يقومــون بــه تقليدي ـ ُا يف الفصــل؛ والعكــس صحيــح.

أشــار ألفاريــز ) (Alvarez, 2012إىل انعــكاس

املهــام التعليميــة داخــل الفصــل املقلــوب ،بحيــث

يف التدريــس ،والتــي متثــل إحــدى البدائــل للفصــل

املحــارضات واملحتــوى التعليمــي يف املنــزل .ويتــم

للعمــل املــدريس والواجبــات املنزليــة قــد انقلبــت،

إن طريقــة الفصــل املقلــوب مــن الطــرق احلديثــة

الــدرايس التقليــدي ،وذلــك مــن خــال اشــتامهلا

عــى التكنولوجيــا الرقميــة يف إعــداد الــدروس
التعليميــة ،وتوفــر التعليــم املتميــز للطــاب .وقــد

أشــار ألفاريــز ) (Alvarez, 2012إىل أمهيــة التجديــد

يف األســاليب التقليديــة للتعليــم ،مــن أجــل إبقــاء
التالميــذ مشــاركني ومتحفزيــن للتعلــم بشــكل

أكــر .وبالنظــر إىل تاريــخ انتشــار مفهــوم الفصــل
املقلــوب ،فــإن الفضــل يرجــع إىل بريمجــان وســامز

) (Bergmann & Sams, 2012يف ســعيهام إىل ريــادة
وانتشــار هــذا األســلوب اجلديــد يف التدريــس بــد ً
ال
مــن األســلوب التقليــدي املتكــرر ،حيــث عزمــا

عــى التخطيــط للتغيــر يف طريقــة تعلــم الطــاب
وإنجازهــم األكاديمــي .لقــد كان برجيــان وســامز
يشــاهدان الطــاب وهــم يقضــون أوقات ـ ًا طويلــة يف

أداء الواجبــات املنزليــة ملختلــف املــواد الدراســية ،ممــا

أثــار حفيظتهــم للبحــث عــن طريقــة تعليميــة جتعــل
تعلــم الطــاب أكثــر إبداعــ ًا وفعاليــة .لــذا قــرروا

تغيــر أســلوب التدريــس إىل الفصــل املقلــوب ،ممــا
ســمح للطــاب بــأن يأخــذوا أدوراهــم كمتعلمــن
نشــطني بــد ً
ال مــن مســتمعني ،وســمح للمعلمــن

فقــط.

يتــم أداء الواجبــات داخــل الفصــل ،ومشــاهدة
تقديــم العــروض التعليميــة املتنوعــة يف الفصــل
املقلــوب مــن خــال األجهــزة التكنولوجيــة املتعــددة

ســواء كانــت أجهــزة الكمبيوتــر املحمولــة أو أجهــزة
الكمبيوتــر املكتبيــة أو اآليبــاد أو غــر ذلــك ،ممــا
يســمح للطــاب بمشــاهدة املــواد املســجلة مســبق ًا،

ثــم جلــب األســئلة حــول املحتــوى التعليمــي إىل
الفصــل يف اليــوم التــايل .ويتــم كذلــك يف الفصــل

املقلــوب الســاح بتعــاون املتعلمــن مــن خــال
مشــاركة األفــكار وتبــادل وجهــات النظــر ومناقشــة
املفاهيــم اخلاطئــة وحتســن خــرات التعلــم لدهيــم

) .(Fulton, 2012كــا أشــار بريمجــان وســامز
) (Bergmann & Sams, 2012إىل أن الفصــل
املقلــوب يوفــر للمتعلمــن فرصــ ًا للمشــاركة
االجتامعيــة والتعــاون األكاديمــي مــع األقــران،

والتعــاون كذلــك مــع املعلمــن يف عــدة مســتويات
معرفيــة خمتلفــة ،والتفاعــل مــع التقنيــات الرقميــة

بشــكل مســتمر.

كــا يســمح الفصــل املقلــوب للطــاب مناقشــة

الواجــب املنــزيل وإكاملــه يف وقــت الفصــل الــدرايس،

ثــم اســتخدام الوقــت املتبقــي يف التنقيــب عــن
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معلومــات جديــدة أو تطبيــق املفاهيــم املكتســبة
حديث ـ ًا عــى مشــكالت وقضايــا مــن احليــاة الواقعيــة
) .(Springen, 2013أمــا إذا كان هنــاك حاجــة إىل
مزيـ ٍ
ـد مــن اإليضــاح؛ فبإمــكان املتعلــم البحــث عــن

معلومــات إضافيــة مــن خــال العمــل مــع املعلــم أو
ـم أفضــل;(Fulton, 2012
أحــد األقــران من أجــل فهـ ٍ

) ،Goodwin & Miller, 2013أو العــودة إىل مراجعــة
املحتــوى التعليمــي أو أجــزاء منــه عــدة مــرات حتــى

يتأكــد مــن إتقانــه بشــكل جيــد). (Alvarez, 2012

إن الفصــل املقلــوب يســاعد الطــاب عــى االنتقــال

يف املحتــوى التعليمــي وفــق قدراهتــم اخلاصــة
واحتياجاهتــم الفرديــة .أمــا فيــا يتعلــق باملعلــم؛ فقــد

أشــار ســتيد) (Steed, 2012إىل اختــاف دور املعلــم

املعلــم بشــكل كامــل ،مــن خــال تزويــده للطــاب

باملعلومــات واخلــرات املتنوعــة ،ويظــل الطالــب
مســتقب ً
ال وســلبي ًا فقــط طيلــة الوقــت .أمــا يف الفصــل
املقلــوب؛ فــإن األدوار تصبــح خمتلفــة متام ـ ًا ،بحيــث

تصبــح العمليــة التعليميــة متمركــزة حــول املتعلــم

وكفاءتــه وتفاعلــه مــع املحتــوى التعليمــي ،بينــا
يصبــح املعلــم موجه ـ ًا ومرشــد ًا للعمليــة التعليميــة،
ومبتكــر ًا لألنشــطة املمتعــة والتامرين املناســبة ملســتوى
املتعلمــن .إن طريقــة الفصــل املقلــوب تعطــي حريـ ًة

أكــر للمتعلمــن يف قضــاء الوقــت املناســب مــع املادة
التعليميــة ألهنــا تتــم خــارج املدرســة ،ممــا يســاهم يف
إتقــان التعلــم وزيــادة الدافعيــة وبنــاء الثقــة بالنفــس
وإعطــاء الفرصــة لتوجيــه املالحظــات واالنتقــادات

يف الفصــل املقلــوب عــن الفصــل التقليــدي ،حيــث
أصبــح مرشــد ًا فعــا ً
ال داخــل الفصــل ،مــع رضورة

).Ubol, 2015

عــى حتقيــق األهــداف املرجــوة منــه .وقــد أكــد

مــع الطــاب ،وتقديــم دروس مبتكــرة مــن خــال

امتــاك املعلــم للمهــارات الرتبويــة التــي تســاعده

بــن الطــاب حــول املــادة العلميــة& (Phanuwat

لقــد أصبــح عــى املعلمــن الســعي إىل التواصــل

ألفاريــز ) (Alvarez, 2012إىل أن الفصــل املقلــوب
يوفــر فرصــ ًا إضافيــة للمعلــم مــن خــال التعــاون

جــر وســويني) (Geer & Sweeney, 2012إىل

املحتــوى ،وتبــادل الــدروس واخلــرات ،ومناقشــة

اجلديــد ،مــع التأكيــد عــى رضورة ســعي املعلمــن

مــع املعلمــن اآلخريــن الذيــن يقدمــون نفــس

االســراتيجيات الفعالــة التــي يتــم تقديمهــا عــر

املحتــوى الرقمــي ،وزيــادة التطــور املهنــي للمعلمني.
إن أدوار ك ً
ال مــن املعلــم والطالــب ختتلــف

باختــاف األســلوب املســتخدم يف عمليــة التدريــس.
ففــي الفصــل التقليــدي؛ يكــون التعليــم متمركــز ًا عىل

دمــج التقنيــات الرقميــة يف التعليــم .وقــد أشــار

مناســبة اســتخدام التكنولوجيــا الرقميــة للجيــل
إىل حتســن الطــرق التــي يعلمــون هبــا متعلمــي

القــرن احلــادي والعرشيــن ،مــن أجــل ضــان نجــاح
العمــل التعليمــي وحتقيــق أهدافــه .كــا أكــد فولتــون
) (Fulton, 2012إىل أنــه مــع تطــور التكنولوجيــا عرب

االنرتنــت ،أصبــح بمقــدور املعلمــن املبتدئــن وغــر
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املبتدئــن إىل قلــب الفصــل التقليــدي ،وذلــك مــن

اجتامعيــة عــر االنرتنــت ،ويقــدم أكثــر مــن
 25ألــف برنامــج تعليمي/أكاديمــي جمانــ ًا

إىل ذلــك؛ أصبــح بمقــدور املعلمــن القيــام بتقطيــع

مســاعدهتم يف طريقــة الفصــل املقلــوب

خــال إنشــاء الوســائط الرقميــة التعليميــة لطالهبــم،

للمعلمــن عــى مــدار الســاعة ،مــن أجــل

وتبــادل مقاطــع الفيديــو مــع زمــاء املهنــة .باإلضافــة

ولتعزيــز التعلــم خــارج الفصــل الــدرايس

الفيديــو إىل أجــزاء ،وتقديــم املحــارضات يف سلســلة
مــن املقاطــع املرئيــة ،بــد ً
ال مــن الفصــول التقليديــة

التقليــدي.

دفعــة واحــدة ويف وقــت واحــد & (Phanuwat

جمــاين عــى األجهــزة اللوحيــة إلنشــاء

وعــى الرغــم مــن أن الفصــل املقلــوب قــد ال
يوفــر حلــو ً
ال لــكل مشــاكل الفصــل التقليــدي،

املعكوســة ،ويقــدم مــا يقــارب  8000فيديــو
يف مجيــع التخصصــات واملجــاالت ملعلمــي

والتخفيــف منهــا ،مــن خــال مشــاركة وتعــاون

3 .موقــع  Khan Academyالــذي قــام بتعميــم

2 .برنامــج  Knowmia Teachوهــو تطبيــق

التــي تقــدم كميــة كبــرة مــن املحتــوى التعليمــي

الوســائط ودجمهــا يف الفصــول الدراســية

).Ubol, 2015

املراحــل املتوســطة والثانويــة.

إال أنــه يمكــن أن يبــدأ يف معاجلــة بعــض مشــكالته

الفصــول املعكوســة مــن خــال موقعــه عــى

ومداخــات الطــاب يف الوقــت املناســب ،ممــا قــد

ينتــج عنــه احتفــاظ الطــاب باملفاهيــم الرياضيــة

ملــدة أطــول ،باإلضافــة إىل ســهولة تطبيقهــا يف احليــاة

الواقعيــة ) .(Bergmann & Sams, 2012أمــا مــا
يتعلــق باملشــكالت التقنيــة الناجتــة عــن مقاطــع
الفيديــو التــي يصممهــا املعلمــون؛ فقــد قامــت

رشكات الربجميــات الشــهرية يف تطويــر مصــادر
وأدوات التعليــم املعكــوس ،لكــي يســمح للمعلمــن

باالتصــال بالطــاب خــارج الفصــل الــدرايس بــكل

اإلنرتنــت ،وحيتــوي عــى مــا يزيــد عــن

 4000فيديــو تعليمــي قصــر.

مــن جانــب آخــر؛ يلعــب منهــج الرياضيــات دور ًا
هامــ ًا يف التفاعــل مــع متغــرات العــر احلديــث

وتطوراتــه املتســارعة ،مــن خــال اإلعــداد املعــريف
والوجــداين واملهــاري للفــرد ومســاعدته عــى

التعامــل الصحيــح مــع قضايــا احليــاة املختلفــة .وقــد

أشــار لوتفيــا ) (Lutfiyya, 1998إىل أن االجتاهــات

ســهولة .وقــد أشــار بــول وجيــل (Bull & Kjell,

احلديثــة ملناهــج الرياضيــات تؤكــد عــى أمهيــة

املعكــوس هــي:

االكتشــاف واملناقشــة للوصــول إىل احلــل .وذكــر

) 2012إىل أن مــن أشــهر الربجميــات يف التعليــم
1 .برنامــج  SOPHIAوهــو منصــة تعليميــة

التفكــر والفهــم واملنطــق ،واالعتــاد عــى أســاليب
(جربــوع2014 ،م) إىل أن مناهــج الرياضيــات يف
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مراحــل التعليــم العــام املختلفــة مل يعــد اهتاممهــا
مقتــر ًا عــى املجــال املعــريف فقــط ،بــل أكــدت عــى

إىل أن التفكــر الريــايض يســعى إىل إكســاب املتعلمــن

قدراهتــم عــى التفكــر ،ومســاعدهتم عــى بنــاء

مهــارات االســتقراء واالســتنباط والتعبــر الرمــزي

أمهيــة مراعــاة اجلوانــب النفســية للطــاب وتنميــة

املعلومــة بأنفســهم ،مــن أجــل متكــن كل طالــب مــن
بنــاء املعلومــة الرياضيــة بنفســه ومواءمتهــا يف بنيتــه
املعرفيــة بشــكل صحيــح .إن ترمجــة أهــداف املنهــج
إىل حقيقــة واقعيــة يتطلــب العنايــة باختيــار طرائــق

التدريــس املناســبة ،ألهنــا متثــل حلقــة الوصــل بــن

األهــداف واملحتــوى مــن جهــة وبــن املتعلــم مــن

جهــة أخــرى ،وألجــل مســاعدة املتعلــم عــى القيــام

بــدور إجيــايب يف العمليــة التعليميــة وحتقيــق األهــداف
املنشــودة (اخلوالــدة2012 ،م).

وديفلن ) (Devlin, 2012وســتاييس )(Stacey, 2005

القــدرة عــى حــل املشــكالت الرياضيــة ،واســتخدام
والتفكــر املنطقــي وإدراك العالقــات والتصــور

البــري والتعميــم والربهــان الريــايض واإلدراك

املــكاين عنــد دراســة الرياضيــات.

إن طبيعــة التفكــر الريــايض ختتلــف عــن أنــواع

التفكــر األخــرى وذلــك لرتكيــزه عــى مصطلحــات

رياضيــة تتعلــق باألعــداد واملفاهيــم والرمــوز
واألشــكال .وقــد أكــد قطــن ) (Cotton, 2010بــأن
اجلميــع يمكنهــم التفكــر رياضيـ ًا ،وبإمكاهنــم تعلمــه

وحتســينه مــن خــال األمثلــة والتامريــن املختلفــة.

إن التفكــر الريــايض مــن أهــم األهــداف

كــا أشــار جيبنــي )(Gibney, 2014إىل أن أســلوب

عــى تطبيــق الرياضيــات يف مواقــف احليــاة اليوميــة،

هبــا الفــرد تقديــم احلقائــق واالرتباطــات الرياضيــة

األساســية لتدريــس الرياضيــات ،ألنــه يســاعد املتعلم
وذلــك مــن خــال قيامــه بتوظيــف خرباتــه وجتاربــه
الســابقة يف املواقــف اجلديــدة ،مــن أجــل الوصــول
إىل قــرارات ونتائــج صائبــة .وقــد عــرف عفانــه

ونبهــان (2003م  ،ص )109 :التفكــر الريــايض

التفكــر الريــايض يعتمــد عــى الطريقــة التــي يفضــل
وفهمهــا مــن خــال اخليــال الداخــي أو التمثيــات
اخلارجيــة .باإلضافــة إىل ذلــك؛ يتكــون التفكــر

الريــايض مــن جمموعــة مــن املهــارات ،والتــي تســاعد
املتعلــم عــى رشح وفهــم ممارســة العمليــات العقليــة

بأنــه «جمموعــة مــن العمليــات العقليــة املنظمــة التــي
يقــوم هبــا املتعلــم عندمــا يواجــه موقفـ ًا أو مشــكلة أو

ذكــر أونــال وإينــان وبوزكــورت (Onal, Inan,

ممــا يدفــع الطالــب إىل مراجعتهــا وترتيــب خرباتــه

يمكــن تعلمهــا واكتســاهبا ألهنــا جتعــل لتعلــم

مســألة تتحــدى قدراتــه وال توجــد إجابــة جاهــزة هلا،
الرياضيــة الســابقة مــن أجــل البحــث والتنقيــب

عــن احلــل النهائــي» .كــا أشــار جربــوع (2014م)

املطلوبــة بســهولة وإتقــان (حبيــب1996 ،م) .وقــد
)Bozkurt, 2017إىل أن مهــارات التفكــر الريــايض

الرياضيــات معنــى وتســاهم يف تطويرهــا .كــا أشــار

جربــوع (2014م) إىل أن مهــارات التفكــر الريــايض
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تســاعد املتعلــم عــى حــل املشــكلة واختــاذ القــرار

وللبيئــة الصفيــة دور كبــر يف تعزيــز التفكــر

االســتنتاج ،االســتقراء ،التفكــر البــري ،التعبــر

(2014م) أن تنميــة التفكــر الريــايض يمكــن أن

برسعــة ودقــة ،وأهنــا تتكــون مــن مخســة عنــارص:

بالرمــوز ،احلــدس أو التخمــن ،وهــذه املهــارات هــي
التــي اســتخدمها الباحــث يف هــذه الدراســة ملناســبتها

الريــايض وتنميــة مهاراتــه .فقــد أكــد جربــوع

تتــم مــن خــال توفــر املنــاخ املناســب وصياغــة
األهــداف التعليميــة التــي تدعــم عمليــات التفكــر

للمرحلــة العمريــة لطــاب الصــف الثــاين متوســط.

وطــرح األســئلة العميقــة يف الرياضيــات .كــا أشــار

الرياضيــة وحتليــل معطياهتــا وإدراك عالقاهتــا

الريــايض يتطلــب بعــض الــروط الواجــب توفرهــا

إن تعليــم الطــاب آليــة التفكــر يف حــل املشــكلة

أهــم مــن حــل املشــكلة ذاهتــا .وقــد أشــار مجــل

(2005م) إىل أن تنميــة التفكــر الريــايض تتــم مــن
خــال الدمــج بــن مهــارات التفكــر وحمتــوى

محــادة (2009م  ،ص )312:إىل أن تشــجيع التفكــر

يف البيئــة الصفيــة ،وهــي :تشــجيع املتعلمــن عــى
احلــوار والنقــاش ،وارتبــاط املحتــوى بحاجــات

وميــول وقــدرات املتعلمــن ،وممارســة املتعلمــن

الرياضيــات ،بحيــث يتــم تعليــم املحتــوى ومهــارات
التفكــر يف ٍ
آن واحــد .وهــذا مــا يؤكــد عليــه جربــوع

داخــل جمموعــات مــع متابعــة عمــل كل تلميــذ عــى

الريــايض تكمــن أمهيتــه يف مســاعدة املتعلمــن عــى

تســاهم يف االرتقــاء بالتفكــر الريــايض للمتعلمــن،

(2014م) والــرور (2000م) يف أن تعليــم التفكــر
رؤيــة املشــكلة الرياضيــة بشــكل أوضــح وأوســع،
واالنتقــال مــن مرحلــة اكتســاب املعرفــة إىل مرحلــة

توظيفهــا بطريقــة إبداعيــة يف عــامل الواقــع ،وحتويــل
الطــاب إىل مفكريــن منطقيــن ،وحتســن احلالــة

النفســية للمتعلمــن .كــا أشــار أونــال وآخــرون

) (Onal et. al., 2017إىل أن جمتمــع اليــوم القائــم

عــى املعلومــات يفــرض علينــا التحســن املســتمر
للتفكــر الريــايض يف تعليــم الرياضيــات مــن خــال

تزويــد املتعلمــن بالكفــاءة والطــرق املبتكــرة إلجيــاد
احللــول للعمليــات الرياضيــة املختلفــة ،وفهــم حمتوى

وجمــاالت تطبيــق الرياضيــات يف احليــاة الواقعيــة.

لألنشــطة املختلفــة واهلادفــة ،والعمــل مــع األقــران
حــدة .إن اســتخدام األســاليب التدريســية املعــارصة
وتنظيــم أفكارهــم بصــورة عمليــة للمحتــوى ،وزيادة

الدافعيــة نحــو تعلــم الرياضيــات ).(Devlin, 2012
مشكلة الدراسة:

تتمثــل مشــكلة الدراســة احلاليــة يف احلاجــة

إىل تنميــة التفكــر الريــايض ودافعيــة التعلــم نحــو

الرياضيــات لــدى طــاب الصــف الثــاين متوســط

مــن خــال طريقــة الفصــل املقلــوب ،والتــي تعتــر

مــن أحــدث األســاليب التدريســية املســتخدمة
يف الســنوات األخــرة .لقــد الحــظ الباحــث مــن
خــال الزيــارات امليدانيــة املتكــررة واملقابــات مــع

املعلمــن يف مــدارس مدينــة أهبــا وجــود إشــكاليتني
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يف تدريــس الرياضيــات .اإلشــكالية األوىل تتمثــل
يف اعتــاد أغلــب معلمــي الرياضيــات عــى الطــرق

The Trends in International Mathematics and

) ، Science Study (TIMSSوذلــك يف األعــوام

2011م و  2015م ،والتــي كان متوســط الدرجــات

التقليديــة يف التدريــس واالكتفــاء باســتخدام الســبورة
عنــد إيصــال املعلومــة ،ممــا أثــر ســلب ًا عــى دافعيــة

العامــة فيهــا  500نقطــة .فقــد أظهــرت النتائــج

وأداء األنشــطة وإنجــاز الواجبــات .بينــا تتمثــل

متوســط درجــات اختبــار الرياضيــات للصــف الثــاين

التعلــم لــدى الطــاب ،وانرصافهــم عــن الدراســة

اإلشــكالية الثانيــة يف طريقــة التفكــر لــدى الطــاب

عنــد حــل املســائل والتامريــن الرياضيــة ،واكتفائهــم
بالبحــث عــن احللــول اجلاهــزة دون إعــال للعقــل أو

حماولــة استكشــاف طــرق جديــدة للحــل .ويف هــذا
الســياق؛ أشــارت الروســاء (2017م) إىل أن الطريقــة
التقليديــة مازالــت شــائعة لــدى أغلبيــة املعلمــن أثناء

التدريــس ،والتــي ترتكــز فقــط عــى حفــظ املعلومات

واســتظهارها دون فهــم ،وهــذا األمــر ال يتناســب مــع
طبيعــة اجليــل احلــايل الــذي تشــغل التقنيــة حيــز ًا كبري ًا

النهائيــة لالختبــارات الدوليــة عــام  2011م أن

متوســط بلــغ  394نقطــة ودون املتوســط الــدويل
بمقــدار  106نقــاط ،كــا حصلــت الســعودية عــى
املركــز  37عاملي ـ ًا مــن بــن  42دولــة مشــاركة ،بينــا
تراجــع متوســط الدرجــات يف عــام  2015م إىل

 368نقطــة ودون املتوســط الــدويل بمقــدار 132
نقطــة ،وحصلــت الســعودية عــى املركــز األخــر
ضمــن  39دولــة مشــاركة .لقــد أبــرزت هــذه النتائــج

تــدين مســتوى طــاب الصــف الثــاين متوســط يف

عــام 2015م مقارنــة بعــام 2011م ،وذلــك يف

مــن حياهتــم .كــا أشــارت دراســات أخــرى (Rock

مجيــع جمــاالت االختبــار األربعــة :األعــداد واجلــر
واهلندســة واإلحصــاء .كــا أظهــرت النتائــج ارتفاعـ ًا

انخفــاض الدافعيــة للتعلــم وعــدم إتقــان املفاهيــم

2011م و 2015م عــى التــوايل مقارنــة بــأداء

) et al., 2008; Hull & Seeley, 2010إىل وجــود

بعــض اإلشــكاليات يف تعليــم الرياضيــات مثــل:
الرياضيــة وانخفــاض مســتوى التحصيــل ،ممــا يعنــي
رضورة البحــث عــن اســراتيجيات تدريســية حديثــة

تســاهم يف معاجلــة وتعزيــز تعلــم الرياضيــات.

يف مســتوى اإلنــاث يف اختبــار الرياضيــات لعامــي

الذكــور ،حيــث بلــغ متوســط درجــات الطالبــات

 401و  375نقطــة يف عامــي 2011م و 2015م ،بينــا
بلــغ متوســط درجــات الطــاب  387و  360نقطــة

ومــن املــؤرشات الظاهــرة عــى تــدين مســتوى

يف ذات األعــوام املذكــورة; (Mullis et al., 2012

الطــاب الســعوديني مــن الصــف الثامــن (الثــاين

ويف ضــوء مــا ســبق؛ يــرى الباحــث ـ مــن خــال

التفكــر الريــايض مــا أوضحتــه نتائــج مشــاركة

متوســط) يف االختبــار الــدويل للرياضيــات والعلــوم

).Mullis et al., 2016

البحــث واالســتقصاء ـ أن هنــاك نقــص يف األبحــاث
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التعلــم نحــو الرياضيــات؟

أهداف الدراسة:

الســعودي خصوصــ ًا ،وأثرهــا عــى تنميــة التفكــر

هدفت هذه الدراسة إىل حتقيق ما ييل:

1 .الكشــف عــن فاعليــة طريقــة الفصــل

بشــكل عــام والتفكــر الريــايض بشــكل خــاص،

املقلــوب يف تنميــة التفكــر الريــايض لــدى

وتأثريهــا كذلــك عــى دافعيــة التعلــم نحــو

طــاب الصــف الثــاين متوســط ،وحتديــد مــا

الرياضيــات ،ومــازال هنــاك حاجــة ماســة إلجــراء

إذا كان هنــاك فــروق ذات داللــة إحصائيــة

املزيــد مــن الدراســات حــول اســراتيجية الفصــل

عنــد مســتوى ( )α=0.05بــن متوســط

املقلــوب ،والتــي تعــد وســيلة مناســبة لتطويــر تعليــم

درجــات طــاب املجموعــة التجريبيــة

الرياضيــات.

أسئلة الدراسة:

وطــاب املجموعــة الضابطــة يف اختبــار

ســعت الدراســة احلاليــة لإلجابــة عــن الســؤال

التفكــر الريــايض.

مــا أثــر اســتخدام طريقــة الفصــل املقلــوب يف

املقلــوب عــى دافعيــة التعلــم للرياضيــات

لــدى طــاب الصــف الثــاين متوســط يف مدينــة أهبــا؟

وحتديــد مــا إذا كان هنــاك فــروق ذات

األســئلة الفرعيــة التاليــة:

بــن متوســط درجــات طــاب املجموعــة

2 .الكشــف عــن فاعليــة طريقــة الفصــل

الرئيــي التــايل:

تنميــة التفكــر الريــايض ودافعيــة التعلــم للرياضيــات

لــدى طــاب الصــف الثــاين متوســط،
داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى ()α=0.05

ولإلجابــة عــن الســؤال الرئيــي تــم حتديــد

التجريبيــة وطــاب املجموعــة الضابطــة يف

1 .هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد

مقيــاس دافعيــة التعلــم.

مســتوى ( )α=0.05بــن متوســط درجــات

أمهية الدراسة:

طــاب املجموعــة التجريبيــة وطــاب

تكمن أمهية هذه الدراسة يف اآليت:

املجموعــة الضابطــة يف اختبــار التفكــر

1 .إلقــاء الضــوء عــى أمهيــة طريقــة الفصــل

الريــايض؟

2 .هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد

املقلــوب كأســلوب حديــث يف تعليــم

طــاب املجموعــة التجريبيــة وطــاب

الريــايض ودافعيــة التعلــم ،حيــث تعــد هــذه

الرياضيــات ،ودورهــا يف تنميــة التفكــر

مســتوى ( )α=0.05بــن متوســط درجــات

الدراســة هــي األوىل مــن نوعهــا ـ حســب

املجموعــة الضابطــة يف مقيــاس دافعيــة
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الرياضيــات.

اطــاع الباحــث ويف حــدود علمــه ـ مــن

مصطلحات الدراسة:

حيــث تركيزهــا عــى هــذه املتغــرات لــدى

طــاب الصــف الثــاين متوســط ،ممــا يعنــي

أصالــة هــذه الدراســة وأســبقيتها يف هــذا
املجــال ،والتــي يأمــل الباحــث مــن خالهلــا أن
تســاهم يف ســد الفجــوة املوجــودة يف امليــدان

الرتبــوي حــول هــذا املوضــوع.

الفصــل املقلــوب  :Flipped Classroomمــن

خــال النظــر يف الكتــب والدراســات الرتبويــة،
وجــد الباحــث أن هنــاك تعريفــات متعــددة ملفهــوم
الفصــل املقلــوب ،وقــد أرجــع الباحــث ذلــك إىل
حداثــة هــذا املفهــوم يف امليــدان الرتبــوي ،وعــدم

2 .يأمــل الباحــث مــن هــذه الدراســة أن تســاهم

وجــود قامــوس تعريفــي للمصطلحــات املســتحدثة

اســراتيجية الفصــل املقلــوب أثنــاء تعليــم

بأنــه :اســراتيجية تعليميــة معاكســة لبيئــة التعلــم

يف تشــجيع معلمــي الرياضيــات عــى تطبيــق
الرياضيــات ،وذلــك مــن أجــل اســتخدام
بدائــل تدريســية حديثــة تعتمــد عــى دمــج
التكنولوجيــا داخــل العمليــة التعليميــة.

يف جمــال الرتبيــة .و ُيعــرف الباحــث الفصــل املقلــوب
التقليديــة ،والتــي تعتمــد عــى التعلــم املدمــج يف

تقديــم املحتــوى التعليمــي عــن طريــق التســجيالت
املســبقة (مــن خــال اإلنرتنــت أو مقاطــع الفيديــو

3 .قــد تــزود هــذه الدراســة معلمــي الرياضيــات

التــي يصممهــا املعلــم) ،والتــي يشــاهدها الطــاب

لقيــاس التفكــر الريــايض ودافعيــة التعلــم

املختلفــة ،ويتناقشــون حوهلــا ،ويقومــون بــأداء

بــأدوات موضوعيــة يمكــن اســتخدامها
نحــو الرياضيــات ،ممــا يتيــح هلــم الفرصــة يف
توجيــه املتعلمــن وقيــاس اجلوانــب االنفعاليــة

لدهيــم.

4 .تعزيــز التعلــم الــذايت للرياضيــات لــدى املتعلم
مــن خــال اســتخدام التقنيــات احلديثة.

خــارج املدرســة عــر األجهــزة اإللكرتونيــة

املطلــوب منهــم ،ثــم يأتــون يف اليــوم التــايل إىل غرفــة
الصــف ملشــاركة وتطبيــق مــا تعلمــوه حتــت إرشاف

وتوجيــه املعلــم .أي يمكــن القــول بــأن مــا كان يقوم
بــه الطالــب تقليديــ ًا يف املنــزل هــو مــا يفعلــه يف
الفصــل ،والعكــس صحيــح.

5 .يتطلــع الباحــث إىل مســامهة هــذه الدراســة يف

دافعيــة التعلــم للرياضيــات Motivational

الدراســات املتنوعــة ،وذلــك باســتخدام

القــوة التــي تثــر ســلوك الطالــب وتدفعــه نحــو

فتــح املجــال للباحثــن والباحثــات يف عمــل

األســاليب البحثيــة الكميــة والكيفيــة
واملختلطــة حــول الفصــل املقلــوب وتعليــم

ُ :Learning of Mathematicsيقصــد هبــا تلــك
التعلــم واكتســاب املعرفــة ،ويتــم حتديدهــا مــن

خــال درجــة مقيــاس دافعيــة التعلــم للرياضيــات،
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تصنيفهــا عــى حســب املوقــع اجلغــرايف إىل ثــاث

التفكري الريايض :Mathematical Thinking

فئــات :الدراســات املحليــة التــي أجريــت يف اململكــة

املواقف املختلفة ،واستنتاج النتائج من املقدمات،

يف العــامل العــريب ،الدراســات األجنبيــة التــي أجريــت

ُيقصد به قدرة املتعلم عىل توظيف املعرفة الرياضية يف
و ُيقاس بالدرجة التي حيصل عليها املتعلم يف االختبار
الذي قام الباحث بتصميمه هلذا الغرض ،ويتضمن

االسرتاتيجيات التالية:

1.االســتنتاج :هــو الوصــول إىل النتيجــة
باالعتــاد عــى مبــدأ أو قاعــدة عامــة أو

قانــون ريــايض.

العربيــة الســعودية ،الدراســات العربيــة التــي أجريــت

يف بقيــة دول العــامل ،ومناقشــة كل دراســة وترتيبهــا
حســب التسلســل الزمنــي مــن احلديــث إىل القديــم،

ثــم اختتــم الباحــث هــذا القســم بالتعليــق عــى
الدراســات الســابقة ،وإيضــاح أوجــه االختــاف

بينهــا وبــن الدراســة احلاليــة.
ً
أوال ـ الدراسات املحلية:

2.االســتقراء :هــو الوصــول إىل النتيجــة

هدفــت دراســة احلــريب (2017م) إىل التعــرف

3.التفكــر البــري :هــي األنشــطة البرصيــة

مهــارات التعلــم الــذايت وتنظيــم البيئــة اإلثرائيــة

باالعتــاد عــى حــاالت خاصــة.

التــي تســاعد عــى ختيــل احللــول للمســألة
الرياضيــة.

4.التعبــر بالرمــوز :هــي اســتخدام الرمــوز
للتعبــر عــن األفــكار الرياضيــة أو املعطيــات
اللفظيــة.

5.احلــدس (التخمــن) :هــو حماولــة إجيــاد احلــل
دون معرفــة الســبب.

الدراسات السابقة:

عــى فاعليــة اســراتيجية الفصــل املقلــوب يف تنميــة
مــن وجهــة نظــر الطالبــات املوهوبــات يف الصــف
األول الثانــوي بمدينــة األحســاء .اســتخدمت

الباحثــة املنهــج الوصفــي ،وقامــت بتصميــم اســتبانة
كأداة للدراســة .توصلــت النتائــج إىل أن فاعليــة

التعلــم املقلــوب يف تنميــة مهــارات التعلــم الــذايت
يتمثــل يف :زيــادة الرغبــة يف التعلــم واملعرفــة ،توفــر
الوقــت واجلهــد يف التحصيــل الــدرايس للطالبــات

املوهوبــات ،تقديــم التغذيــة الراجعــة الفوريــة لــكل

قــام الباحــث باســتعراض الدراســات التــي

طالبــة ،زيــادة مقــدار الثقــة بالنفــس والقــدرة عــى

املتغــرات املتعلقــة بــادة الرياضيــات فقــط أو أثرهــا

املقلــوب يف تنظيــم البيئــة اإلثرائيــة يتمثــل يف توفــر

ناقشــت أثــر طريقــة الفصــل املقلــوب عــى كل
عــى دافعيــة التعلــم يف أي مــادة دراســية ،وذلــك
مــن خــال اســتخدام حمــركات البحــث العامليــة ،ثــم

اإلنجــاز .كــا أوضحــت النتائــج أن فاعليــة التعلــم
البيئــة التفاعليــة ســواء للطالبــة أو املعلمــة.

قــام العبيــكان واحلناكــي (2016م) بدراســة أثــر
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اســراتيجية الفصــول املقلوبــة عــى دافعيــة التعلــم

البحــث مــن  55طالب ـ ًا ،واســتخدم الباحــث املنهــج

اســتخدمت الدراســة املنهــج شــبه التجريبــي وتكونت

حتصيــي ألجــل مجــع البيانــات والتحقــق مــن صحــة

يف املرحلــة املتوســطة وذلــك يف مــادة املعلوماتيــة.
العينــة مــن  25طالبــة مــن الصــف األول املتوســط يف
مــدارس الــرواد بمدينــة الريــاض .توصلــت نتائــج
الدراســة إىل وجــود فــروق بــن متوســطي درجــات
التطبيــق البعــدي ملقيــاس الدافعيــة نحــو التعلــم لــدى

طالبــات املجموعــة التجريبيــة ،ممــا يعني أن اســتخدام
الفصــول املقلوبــة هلــا أثــر إجيــايب يف تنميــة الدافعيــة
نحــو التعلــم لــدى طالبــات املرحلــة املتوســطة.

هدفــت دراســة خليــل (2015م) إىل التعــرف عىل

أثــر اســتخدام اســراتيجية الفصــل املقلــوب عــى
بعــض مكونــات التعلــم املنظــم ذاتي ـ ًا واالجتــاه نحــو

شــبه التجريبــي .كــا قــام الباحــث بتصميــم اختبــار
الفــروض .كشــفت نتائــج الدراســة إىل وجــود فــروق

ذات داللــة إحصائيــة يف متوســط درجــات اختبــار

مهــارات التفكــر الريــايض ،ويف مهــارات التعميــم
واالســتنتاج واالســتقراء والتعبــر بالرمــوز وإدراك

العالقــات لصالــح املجموعــة التجريبيــة.
ثاني ًا ـ الدراسات العربية:

هدفــت دراســة الشــمري وآل مســعد (2019م)

إىل التعــرف عــى أثــر اســتخدام اســراتيجية الفصــول
املقلوبــة يف التحصيــل الــدرايس والدافعيــة نحــو

التعلــم ملــادة املعلوماتيــة لــدى طــاب الصــف

مــادة الرياضيــات .تكونــت عينــة البحــث مــن 18
طالبـ ًا مــن طــاب الصــف الســادس االبتدائــي ،وتــم

احلــادي عــر الثانــوي يف دولــة الكويــت .تكونــت
عينــة الدراســة مــن  62طالب ـ ًا مــن منطقــة األمحــدي،

طــاب) ،واملجموعــة الضابطــة ( 9طــاب) .كشــفت

الباحثــان بتصميــم أدوات الدراســة واملتمثلــة يف

تقســيم العينــة إىل جمموعتــن :املجموعــة التجريبية (9
نتائــج الدراســة عــن وجــود فــروق ذات داللــة
إحصائيــة لصالــح املجموعــة التجريبيــة يف الدافعيــة

األكاديميــة ومراقبــة الــذات وتكييــف االســراتيجية.

كــا أظهــرت النتائــج األثــر اإلجيــايب لالجتــاه نحــو

واســتخدم الباحثــان املنهــج شــبه التجريبــي .قــام
االختبــار التحصيــي ومقيــاس الدافعيــة .كشــفت

نتائــج الدراســة عــن فاعليــة وإجيابيــة تطبيــق
اســراتيجية الفصــول املقلوبــة يف رفــع مســتوى

التحصيــل للمتعلــم وحتســن الدافعيــة نحــو التعلــم.

مــادة الرياضيــات لــدى طــاب املجموعــة التجريبية.

قــام أمبوســعيدي واحلوســنية (2018م) بإجــراء

فاعليــة اســتخدام التعلــم املدمــج يف الفصــول

املقلــوب يف تدريــس العلــوم عــى تنميــة الدافعيــة

ســعت دراســة املعــدي (2014م) إىل معرفــة

املقلوبــة يف تنميــة مهــارات التفكــر الريــايض لــدى

طــاب الصــف اخلامــس االبتدائــي .تكونــت عينــة

دراســة كميــة هتــدف إىل تقــي أثــر طريقــة الفصــل
لتعلــم العلــوم والتحصيــل الــدرايس لــدى طالبــات
الصــف التاســع األســايس .تكونــت عينــة الدراســة
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مــن  53طالبــة مــن حمافظــة جنــوب الباطنة يف ســلطنة

التجريبــي يف دراســته التــي ســعت إىل الكشــف عــن

الــدرايس يف وحــدة الكهربــاء وتطبيقاهتــا التقنيــة

يف مهــارات الرياضيــات  SATاجلديــدة للصــف

عــان .قــام الباحثــان بتصميــم اختبــار التحصيــل
ومقيــاس دافعيــة التعلــم مــن أجــل حتقيــق أهــداف

الدراســة .أظهــرت النتائــج وجــود فــروق ذات داللــة
إحصائيــة بــن املجموعتــن الضابطــة والتجريبيــة يف

كلٍ مــن التحصيــل الــدرايس ودافعيــة التعلــم لصالــح
املجموعــة التجريبيــة .وأوصــت الدراســة باســتخدام

الفصــل املقلــوب وإقامــة الــورش للمعلمــن يف هــذا
املوضــوع.

تأثــر الفصــل املقلــوب عــى إنجــازات الطــاب
احلــادي عــر يف مدينــة العــن ،اإلمــارات العربيــة

املتحــدة .تكونــت عينــة البحــث مــن  79طالبــة
وتــم تقســيمهن إىل جمموعتــن :املجموعــة التجريبيــة

واملجموعــة الضابطــة .اســتخدم الباحــث االختبارات
القبليــة والبعديــة جلمــع البيانــات .أظهــرت نتائــج

الدراســة وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة لصالــح
املجموعــة التجريبيــة يف مجيــع املهــارات الرياضيــة

ســعت دراســة بشــارات (2017م) إىل معرفــة أثــر

باســتثناء مهــارات حــل املشــكالت وحتليــل البيانــات.

طــاب الصــف العــارش يف مــادة الرياضيــات ،وعــى

للفصــل املقلــوب يعــود لعــدة أســباب ،منهــا :زيــادة

اســتخدام اســراتيجية التعلــم املقلــوب عــى حتصيــل

مفهــوم الــذات الريــايض لدهيــم يف حمافظــة أرحيــا.
اســتخدمت الدراســة التصميــم شــبه التجريبــي،
وتكونــت العينــة مــن  43طالبــ ًا وطالبــة والذيــن

تــم تقســيمهم إىل جمموعتــن :املجموعــة التجريبيــة
( 19طالــب وطالبــة) والذيــن تــم تدريســهم وحــدة
اهلندســة الفراغيــة باســتخدام التعلــم املقلــوب،

واملجموعــة الضابطــة ( 24طالــب وطالبــة) ممــن
درســوا بالطريقــة االعتياديــة .قامــت الباحثــة بإعــداد
اختبــار حتصيــي ومقيــاس ملفهــوم الــذات الريــايض.

أظهــرت النتائــج وجــود أثــر إجيــايب الســراتيجية
التعلــم املقلــوب عــى التحصيــل ومفهــوم الــذات
الريــايض لصالــح املجموعــة التجريبيــة.

اســتخدم ديــاب (2016م) األســلوب شــبه

كــا أشــارت النتائــج إىل أن اســتخدام املدرســن
اســتعداد الطــاب وحتســن مهــارات التفكــر ملحاكاة

مهــارات القــرن احلــادي والعرشيــن.
ثالث ًا ـ الدراسات األجنبية:

هدفـــت دراســـة فانـــق ) (Vang, 2017للبحـــث

عـــن تأثـــر الفصـــل املقلـــوب عـــى اإلنجـــاز

األكاديمـــي والكفـــاءة الذاتيـــة يف مـــادة الرياضيـــات

يف والي ــة كاليفورني ــا بالوالي ــات املتح ــدة األمريكي ــة.
تكون ــت عين ــة البح ــث م ــن  60طالبــ ًا م ــن ط ــاب
الصـــف احلـــادي عـــر والثـــاين عـــر ،وتـــم

تقســـيمهم إىل جمموعتـــن :املجموعـــة التجريبيـــة

التـــي اســـتخدمت الفصـــل املقلـــوب وتتكـــون مـــن
 34طالبــ ًا ،واملجموع ــة الضابط ــة الت ــي اس ــتخدمت
الطريق ــة التقليدي ــة وتتك ــون م ــن  26طالبــ ًا فق ــط.
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قـــام الباحـــث بتصميـــم اختبـــار لقيـــاس اإلنجـــاز

والبعدي ــة ،ومج ــع البيان ــات النوعي ــة م ــن خ ــال

مس ــتوى الكف ــاءة الذاتي ــة لعين ــة البح ــث .توصل ــت

للحص ــول ع ــى فه ــم أفض ــل خل ــرات الط ــاب.

األكاديمـــي ،باإلضافـــة إىل اســـتبيان لقيـــاس
نتائ ــج الدراس ــة إىل ع ــدم وج ــود ف ــروق ذات دالل ــة

إحصائيـــة بـــن متوســـطي درجـــات املجموعتـــن
التجريبيـــة والضابطـــة.

أمـا دراسـة راماكريشـنان وبريـا (Ramakrishnan

) & Priya, 2016التجريبيـة ،والتـي اسـتخدمت
األسـلوب الكمـي ،فقـد هدفـت إىل التحقـق مـن
فعاليـة الفصل املقلـوب يف تعليم الرياضيـات «وحديت

املسـاحة واملحيـط» على طلاب املرحلـة املتوسـطة.

قـام الباحثان باسـتخدام االختبـارات القبليـة والبعدية
وتصميـم الفيديوهـات التعليمية ألجـل حتقيق أهداف
الدراسـة ،وقـد اشـتملت عينـة البحـث على  40طالب ًا

املقابـــات واملالحظـــة التـــي قـــام هبـــا الباحـــث

أظه ــرت نتائ ــج الدراس ــة ع ــدم وج ــود اخت ــاف

كبـــر يف األداء األكاديمـــي بـــن الطـــاب يف
املجموعتـــن .كـــا أظهـــرت النتائـــج أن طـــاب
املجموعـــة التجريبيـــة كانـــوا أكثـــر انخراطـــ ًا
يف عمليـــة التعليـــم مـــن املجموعـــة الضابطـــة.
وأوضحـــت نتائـــج البيانـــات النوعيـــة أن طـــاب
الفصـــل املقلـــوب كانـــوا أكثـــر ارتياحـــ ًا ملســـتوى

املشـــاركة والنشـــاط والتعـــاون يف ســـياق التعلـــم

داخـــل الفصـــل املقلـــوب.

دراس ــة فان ــوات وأوب ــول (Phanuwat & Ubol,

) 2015والت ــي هدف ــت إىل دراس ــة فعالي ــة تدري ــس

وموزعين على النحـو التـايل 20 :مـن الذكـور20 ،

الرياضيـــات مـــن خـــال اســـتخدام الفصـــول
املقلوبـــة .تألفـــت عينـــة الدراســـة مـــن  42طالبـــ ًا

يف الرياضيـات.

الرياضيـــات يف العاصمـــة التايالنديـــة بانكـــوك،

مـن اإلنـاث .توصلـت نتائج الدراسـة إىل وجـود تأثري

إجيـايب ملجموعـة الفصل املقلوب على حتصيل الطالب

مـــن طـــاب الصـــف احلـــادي عـــر يف مـــادة

هدفـــت دراســـة كالرك ( )Clark, 2015إىل

وكانـــت يف الفصـــل الـــدرايس الثـــاين مـــن عـــام

مـــادة الرياضيـــات يف املرحلـــة الثانويـــة ،حيـــث

الدراس ــة ع ــى حم ــارضات الفيدي ــو وأوراق العم ــل

فحـــص تأثـــر الفصـــل املقلـــوب عـــى طـــاب
أجريـــت الدراســـة عـــى مـــدى ســـبعة أســـابيع

2014م .اشـــتملت األدوات املســـتخدمة يف هـــذه
والواجبـــات داخـــل الصـــف واختبـــار التحصيـــل

يف الصـــف األول الثانـــوي مـــن مـــادة اجلـــر.
تكونـــت عينـــة البحـــث مـــن  42طالبـــ ًا وطالبـــة

الباحث ــان يف نتائ ــج الدراس ــة أن الفص ــول املقلوب ــة

الكميـــة مـــن خـــال االختبـــارات القبليـــة

إدارة الوقـــت يف الفصـــل الـــدرايس بشـــكل أكثـــر

( 18ذكـــور و  24إنـــاث) .تـــم مجـــع البيانـــات

األكاديمـــي باإلضافـــة إىل االســـتبانة .وجـــد
ش ــجعت الط ــاب ع ــى أن يكون ــوا قادري ــن ع ــى
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كفـــاءة ،وحتســـن إنجازهـــم يف تعلـــم الرياضيـــات

قـــام لـــوف وآخـــرون )(Love et al., 2014

النتائـــج إىل أن الفيديـــو ســـاعد الطـــاب للوصـــول
للمحتـــوى وفهمـــه بـــكل وضـــوح ،وأيضـــ ًا متكـــن

املقلـــوب يف مـــادة اجلـــر اخلطـــي اخلـــاص بطـــاب

وف ــق املعايـــر املتوقع ــة بنس ــبة  .٪ 70ك ــا أش ــارت

الطـــاب مـــن متابعـــة الـــدروس يف أي وقـــت وأي

م ــكان ،مم ــا يعن ــي زي ــادة ف ــرص املش ــاركة للط ــاب

يف حتقيـــق أهـــداف التعلـــم اخلاصـــة باملـــادة.

كـــا أشـــارت نتائـــج الدراســـة إىل أن الواجبـــات
والتكليف ــات داخ ــل الفص ــل س ــاعدت ع ــى زي ــادة

بدراســـة تعلـــم الطـــاب وتصورهـــم للفصـــل
الرياضيـــات واهلندســـة .تكونـــت عينـــة الدراســـة
مـــن  55طالبـــ ًا وتـــم تقســـيمهم إىل جمموعتـــن:

املجموعـــة التجريبيـــة ( 27طالبـــ ًا) واملجموعـــة
الضابطـــة ( 28طالبـــ ًا) .قـــام الباحثـــون بإجـــراء
ثالثـــة اختبـــارات نصفيـــة واختبـــار هنائـــي أثنـــاء
مجـــع البيانـــات .أظهـــرت نتائـــج الدراســـة وجـــود

التفاعـــل والتواصـــل مـــع املعلـــم بشـــكل أفضـــل.

فـــروق ذات داللـــة إحصائيـــة لصالـــح املجموعـــة

) al., 2015بإجـــراء دراســـة استكشـــافية حـــول

إجيابي ــة جت ــاه الفص ــل املقل ــوب أع ــى م ــن الفص ــل

قـــام مكالـــوم وآخـــرون (McCallum et

تأثـــر الفصـــل املقلـــوب عـــى مشـــاركة الطـــاب

التجريبي ــة ،ك ــا أوضح ــت النتائ ــج وج ــود مواق ــف
التقليـــدي.

واألكاديمي ــن والتع ــاون في ــا بينه ــم .تكون ــت عين ــة
الدراس ــة م ــن  60طالبــ ًا جامعيــ ًا ( 28م ــن الذك ــور

اجتهـــت إىل دراســـة تأثـــر الفصـــل املقلـــوب عـــى

ختصصـــات الرياضيـــات واألعـــال .قـــام الباحثـــون

مـــادة الرياضيـــات لطـــاب املرحلـــة الثانويـــة .كان

و  32م ــن الطالب ــات) يف ث ــاث م ــواد خمتلف ــة م ــن

بإج ــراء مقاب ــات مجاعي ــة مرك ــزة جلم ــع تعليق ــات
وآراء الطــاب فيــا يتعلــق بســلوكياهتم ومشــاركتهم

يف الفص ــول الدراس ــية .ك ــا ق ــام الباحث ــون كذل ــك
بمســـح موجـــز للبيانـــات الديموغرافيـــة والبيانـــات
الكميـــة املتعلقـــة بتصـــورات الطـــاب .أظهـــرت

نتائـــج الدراســـة إىل وجـــود توجـــه إجيـــايب لـــدى
الطـــاب واألكاديميـــن يف املشـــاركة مـــع الفصـــل
املقلـــوب ،وزيـــادة التعـــاون وبنـــاء العالقـــات

والتعلـــم مـــن األقـــران كذلـــك.

دراســـة ســـوندرز ) (Saunders, 2014والتـــي

التحصيـــل الـــدرايس ومهـــارات التفكـــر الناقـــد يف

اهلـــدف املبـــارش مـــن الدراســـة هـــو حتديـــد مـــا إذا

كان هن ــاك ف ــروق إحصائي ــة يف التحصي ــل ال ــدرايس

للطـــاب يف فصلـــن دراســـيني بمجـــرد تطبيـــق

مفهـــوم الفصـــل املقلـــوب .كـــا هدفـــت الدراســـة
إىل حتديـــد تأثـــر الفصـــل املقلـــوب عـــى مهـــارات

التفكـــر النقـــدي لـــدى الطـــاب .اســـتخدمت
الدراســـة املقارنـــة بـــن املجموعـــات الضابطـــة
والتجريبيـــة يف االختبـــارات القبليـــة والبعديـــة مـــن

أج ــل اختب ــار فرضي ــات الدراس ــة .توصل ــت نتائ ــج
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ً
عامـــا
الدراســـة إىل أن الفصـــل املقلـــوب ليـــس
ً
مهـــا يف زيـــادة التحصيـــل الـــدرايس للطـــاب أو

باســتثناء دراســة واحــدة ،ممــا يعــزز احلاجــة إىل
إجــراء هــذه الدراســة ،والتــي تعتــر األوىل يف

هــذا املجــال يف املجتمــع املحــي (عــى حســب

زيـــادة مهـــارات تفكريهـــم النقـــدي.

إطــاع الباحــث).

ومــن خــال االطــاع واالســتقراء للدراســات

منهجية الدراسة:

الســابقة التــي تــم عرضهــا  ،يتضــح اآليت:
 -أو ًال :أصبحت طريقة الفصل املقلوب تستحوذ

اســـتخدم الباحـــث املنهـــج التجريبـــي لإلجابـــة

املحيل والدويل ،وذلك لألسباب التالية( :أ)

باعتبـــاره املنهـــج املناســـب لقيـــاس أثـــر الظاهـــرة

عىل اهتامم العديد من الباحثني عىل املستويني
الرغبة يف تطوير العملية التعليمية( .ب) التخلص

من األساليب التقليدية التي يتم ممارستها داخل
البيئة الصفية( .ج) التأثري اإلجيايب عىل مستوى

عـــن أســـئلة الدراســـة واختبـــار فرضياهتـــا ،وذلـــك
عـــى عـــدد مـــن املتغـــرات ،ثـــم رصـــد نتائـــج
التغـــر يف هـــذه الظاهـــرة وحتليلهـــا وتفســـرها
وربطهـــا بالظواهـــر األخـــرى.
جمتمع وعينة الدراسة:

التحصيل األكاديمي للطالب.
 -ثانيـ ًا :ركــزت معظــم الدراســات الســابقة عــى

تكـــون جمتمـــع الدراســـة مـــن مجيـــع طـــاب

التحصيــل الــدرايس يف خمتلــف املراحــل ،وال

التابعـــة إلدارة التعليـــم يف مدينـــة أهبـــا للعـــام

قيــاس فاعليــة الفصــل املقلــوب عــى مســتوى
توجــد أي دراســة لقيــاس التفكــر الريــايض

ودافعيــة التعلــم للصــف الثــاين متوســط ،ممــا

يعــزز احلاجــة إىل هــذه الدراســة مــن أجــل

قيــاس التفكــر الريــايض ودافعيــة التعلــم
نحــو اســتخدام الفصــل املقلــوب يف تدريــس

الرياضيــات للمرحلــة املتوســطة.
 ثالثــ ًا :ركــزت الدراســات الســابقة (املحليــةوالعربيــة) عــى فاعليــة الفصــل املقلــوب

مــع مــادة الرياضيــات يف خمتلــف املراحــل
الدراســية باســتثناء املرحلــة املتوســطة ،وذات

الــيء ينطبــق عــى الدراســات األجنبيــة

الصـــف الثـــاين متوســـط يف املـــدارس احلكوميـــة

ال ــدرايس 2019/2018م .أم ــا عين ــة الدراس ــة فق ــد
تكونـــت مـــن ( )68طالبـــ ًا ،حيـــث قـــام الباحـــث
باســـتخدام العينـــة القصديـــة يف اختيـــار املدرســـة

التـــي يوجـــد هبـــا مخســـة صفـــوف مـــن الصـــف

الثـــاين متوســـط ،ثـــم اختـــار الباحـــث اثنـــن مـــن

ه ــذه الصف ــوف بطريق ــة عش ــوائية ،وتعي ــن أحدمه ــا
عشـــوائي ًا كمجموعـــة جتريبيـــة تـــدرس وحـــدة
اإلحصـــاء مـــن خـــال طريقـــة الفصـــل املقلـــوب،

واملجموعـــة األخـــرى ضابطـــة تـــدرس باســـتخدام
الطريقـــة التقليديـــة .واجلـــدول رقـــم ( )1يبـــن

معلومـــات العينـــة.
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الجدول (:)1
توزيع عينة الدراسة على المجموعتين التجريبية والضابطة
نوع المجموعة

عدد الطالب

النسبة المئوية

التجريبية

35

% 51.47

الضابطة

33

% 48.53

المجموع

68

% 100

وللتحقـــق مـــن تكافـــؤ جمموعتـــي

2019/2018م ،واملقارنـــة بينهـــا باســـتخدام

قـــام الباحـــث باســـتخراج املتوســـطات

داللـــة الفـــروق بـــن املتوســـطات ،واعتبـــار

اختبـــار (ت) مـــن أجـــل الكشـــف عـــن

الدراســـة يف التحصيـــل والتفكـــر الريـــايض،

هـــذا االختبـــار بمثابـــة القيـــاس القبـــي لعينـــة

احلســـابية واالنحرافـــات املعياريـــة لدرجـــات

الدراســـة .وتبـــن اجلـــداول ( )2و ( )3هـــذه

طـــاب املجموعتـــن يف االختبـــار النهائـــي

النتائـــج.

للفصـــل الـــدرايس األول للعـــام الـــدرايس

الجدول (:)2
نتائج اختبار «ت» لمعرفة الفروق في التحصيل بين المجموعات في االختبار القبلي
المجموعة

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف
المعياري

قيمة “ت”

قيمة الداللة

التجريبية

35

62.83

15.19

0.845

0.371

الضابطة

33

60.57

16.43

قيمة «ت» الجدولية عند درجة حرية ( )66ومستوى داللة (1.99 = )0.05

يالحـــظ مـــن اجلـــدول ( )2عـــدم وجـــود

ف ــروق ذات دالل ــة إحصائي ــة عن ــد مس ــتوى

الداللـــة ( )α=0.05بـــن جمموعتـــي

الدراســـة التجريبيـــة والضابطـــة يف االختبـــار

القبـــي  ،أي أن املجموعتـــن متكافئتـــان يف
التحصيـــل.
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الجدول (:)3
نتائج اختبار «ت» لمعرفة الفروق في التفكير بين المجموعات في االختبار القبلي
البُعد

المجموعة

العدد

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

قيمة “ت”

قيمة الداللة

االستنتاج

التجريبية

35

0.983

0.747

0.462

0.651

الضابطة

33

1.052

0.915

التجريبية

35

1.341

1.053

الضابطة

33

1.020

0.832

التجريبية

35

0.827

0.942

الضابطة

33

0.934

0.870

التجريبية

35

1.134

1.021

الضابطة

33

0.668

0.743

الحدس أو
التخمين

التجريبية

35

0.736

0.849

الضابطة

33

1.011

0.755

الدرجة الكلية

التجريبية

35

5.021

1.436

الضابطة

33

4.685

1.402

االستقراء
التفكير البصري
التعبير بالرموز

0.574
1.026
0.583
0.626
0.931

0.533
0.582
0.454
0.185
0.362

قيمة «ت» الجدولية عند درجة حرية ( )66ومستوى داللة (1.99 = )0.05

يتبين مـن اجلـدول ( )3عـدم وجـود فـروق ذات

داللـة إحصائية عند مسـتوى الداللـة ( )α=0.05بني
طلاب املجموعـة التجريبيـة واملجموعـة الضابطـة يف

أبعـاد االختبار والدرجـة الكلية لالختبـار ،وهذا يعني
أن املجموعتين متكافئتـان يف االختبـار القبلي للتفكري
الريايض.

حدود الدراسة:

احلـدود الزمانيـة :تـم تطبيـق هـذه الدراسـة يف

منتصـف الفصـل الـدرايس الثـاين وذلك يف هناية شـهر

فربايـر 2019م واسـتمر تطبيقهـا ملـدة أسـبوعني ،وتم

االنتهـاء مـن مجـع البيانـات يف األسـبوع األخير مـن

شـهر مـارس 2019م.

احلـدود املكانيـة :أجريـت هـذه الدراسـة يف مدينـة

أهبـا يف جنـوب اململكـة العربيـة السـعودية.

احلدود املوضوعية:
أو ًال ـ اقتصرت هـذه الدراسـة عىل طلاب الصف

الثاين متوسـط.
ثانيـ ًا ـ وحـدة االحصـاء يف مقـرر الصـف الثـاين

متوسـط (الفصـل الـدرايس الثـاين)
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ثالثـ ًا ـ مهـارات التفكير الريـايض املـراد تنميتهـا،

وهـي :االسـتنتاج ،االسـتقراء ،التفكير البصري،
التعبير بالرمـوز ،احلـدس أو التخمين.
رابع ًا ـ دافعية التعلم للرياضيات.
أدوات الدراسة:

لتحقيـق أهـداف الدراسـة ،قـام الباحـث بإعـداد

األدوات التاليـة:
أو ًال ـ دليل املعلم:

202-173

ثاني ًا ـ اختبار التفكري الريايض:

هيـدف هـذا االختبـار إىل قيـاس القـدرة على

التفكير الريـايض يف وحـدة االحصـاء لـدى طلاب

الصـف الثـاين متوسـط .لقـد قـام الباحـث يف البدايـة
بتحليـل حمتـوى وحـدة االحصـاء يف إطـار التعريـف
اإلجرائـي ملهـارات التفكير الريـايض املشـار إليهـا يف
احلـدود املوضوعيـة للدراسـة ،وحتديـد هـذه املهارات

املتضمنـة يف الوحـدة املـراد اسـتخدامها .وللتأكـد

قـام الباحـث بإعـداد دليـل املعلـم لتدريـس

مـن صـدق التحليـل؛ فقـد اعتمـد الباحـث على آراء

متوسـط بطريقـة الفصل املقلـوب ،وذلك لالسرتشـاد

األوليـة على جمموعـة مـن املختصين ،ثم قـام الباحث

وحـدة اإلحصـاء من كتـاب الرياضيات للصـف الثاين
بـه يف تدريسـه للمواضيـع املخصصة يف هـذه الوحدة.

وقد اسـتخدم الباحث كتـاب املعلـم يف البداية لتحديد
األهـداف العامـة لتدريـس وحـدة اإلحصـاء ثـم قـام

بتحليـل حمتـوى الوحـدة املسـتهدفة .كما تضمـن

الدليـل على اآليت :مقدمـة خمتصرة عـن أمهيـة الدليل
وأهدافـه ،ونبـذة عـن طريقة الفصـل املقلـوب وكيفية

اسـتخدامها ،وقائمـة بالـدروس املتضمنـة يف الوحـدة
واملـدة الزمنيـة لتدريسـها ،واألهـداف السـلوكية لكل

درس ،وخطـوات السير يف الـدرس ،ودور كلٍ مـن

املعلم واملتعلم يف الدرس ،واألسـاليب واألنشـطة التي

تسـاهم يف حتقيق األهـداف ،وطرق ووسـائل التقويم.
وبعـد االنتهـاء مـن كتابة الدليـل ،قام الباحـث بعرض
الدليـل على جمموعـة مـن املحكمين املتخصصين يف

جمـال تدريـس الرياضيات ،وتم االسـتفادة مـن آرائهم
ومقرتحاهتـم يف إخـراج الدليـل بصورتـه النهائية.

املحكمين ،حيـث تـم عـرض التحليـل يف صورتـه
بالتعديـل يف ضـوء املقرتحـات التـي اتفـق عليهـا

املحكمـون .ولتحديـد مسـتوى ثبـات التحليـل ،قـام
الباحـث بإعـادة حتليـل املحتـوى بعـد ثالثـة أسـابيع

مـن عمليـة التحليـل األول ،وحسـاب معامـل الثبات
باسـتخدام معادلـة هولسـتي ،وقـد بلغ معامـل الثبات

( )0.947والـذي يـدل على ثبـات عـال للتحليل .كام
قـام الباحـث باسـتخدام طريقة أخـرى للتأكـد من دقة
الثبـات ،وذلـك باختيـار أحـد معلمـي الرياضيـات يف

الصـف الثـاين متوسـط للقيـام بعمليـة حتليـل حمتـوى

وحـدة االحصـاء مـن أجـل معرفـة مـدى االتفـاق/

االختلاف بين نتائـج التحليلين .وقـد تـم اسـتخدام

معادلـة هولسـتي حلسـاب معامـل الثبات والـذي بلغ
( )0.913ممـا يـدل على ثبـات عـال ،ووجـود اتفـاق
كبير يف عمليـات التحليـل.

قام الباحث ببناء االختبار وذلك استناد ًا إىل األدب
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الرتبوي وبعض الدراسات السابقة يف جمال التفكري

عدد من اخلرباء واملحكمني من أعضاء هيئة التدريس

االختبارات الدولية للتوجهات العاملية يف الرياضيات

املعلمني ممن حيملوا درجة املاجستري فأعىل ،وقد تم إلغاء

الريايض (جربوع2014 ،م) و) ، (Gibney, 2014ونامذج
والعلوم ( )TIMSSلألعوام 2011م و 2015م،
وحمتوى كتاب الرياضيات للصف الثاين متوسط للعام

الدرايس 2019/2018م .وقد تكون االختبار يف صورته
األولية من  20سؤا ًال (اختيار من متعدد) ،حيث وزعت
األسئلة عىل دروس الوحدة ،وبواقع  4أسئلة لكل مهارة
من مهارات التفكري ،ونصيب كل سؤال درجة واحدة يف

حالة اإلجابة الصحيحة أو صفر يف حالة اإلجابة اخلاطئة.
وقد قام الباحث بالتحقق من الصدق الظاهري لألداة

من حيث دقة الصياغة اللغوية ووضوحها وارتباطها

بموضوع الدراسة ومناسبتها لطالب الصف الثاين
متوسط ،وذلك بعرض االختبار يف صورته األولية عىل

يف قسم الرياضيات يف اجلامعات السعودية ،وعدد من
بعض أسئلة االختبار وتعديل البعض اآلخر يف ضوء
التغذية الراجعة واملقرتحات التي حصل الباحث عليها

من املحكمني ،واستقر االختبار يف صورته النهائية عىل
 15سؤا ًال.
كام قام الباحث بتجريب االختبار عىل عينة استطالعية
عشوائية ( 20طالب ًا) من نفس جمتمع الدراسة الذين سبق

هلم دراسة هذه الوحدة ،وكان اهلدف من ذلك حساب:
صدق االتساق الداخيل لالختبار ،ومعامالت الصعوبة
والتمييز ،وثبات االختبار .يبني اجلدول رقم ( )4مدى

ارتباط درجة كل سؤال من أسئلة االختبار بالدرجة

الكلية لالختبار وذلك عن طريق حساب معامل بريسون.

الجدول (:)4
معامل ارتباط كل سؤال مع الدرجة الكلية لالختبار
رقم السؤال

معامل االرتباط

رقم السؤال

معامل االرتباط

رقم السؤال

معامل االرتباط

1

0.742

6

0.859

11

0.572

2

0562

7

0.693

12

0.869

3

0.848

8

0.485

13

0.727

4

0.631

9

0.579

14

0.741

5

0.783

10

0.642

15

0.835

قيمة «ر» الجدولية عند درجة حرية ( )18ومستوى داللة (0.444 = )0.05

يتضـــح مـــن اجلـــدول الســـابق أن مجيـــع
الفقـــرات دالـــة إحصائيـــ ًا عنـــد مســـتوى الداللـــة

( ،)0.05وللتأك ــد م ــن التناس ــق الداخ ــي ملج ــاالت

االختبـــار تـــم حســـاب معامـــات االرتبـــاط لـــكل
مهـــارة مـــن مهـــارات التفكـــر والدرجـــة الكليـــة

لالختبـــار.

192

سامي بن مصبح الشهري :أثر استخدام طريقة الفصل املقلوب يف تنمية التفكري الرياضي ودافعية التعلم للرياضيات

202-173

الجدول (:)5
معامل ارتباط درجات مهارات التفكير بالدرجة الكلية لالختبار
المهارة
معامل االرتباط

االستنتاج
0.893

االستقراء
0.946

التفكير البصري
0.912

التعبير بالرموز
0.884

الحدس أو التخمين
0.823

قيمة «ر» الجدولية عند درجة حرية ( )18ومستوى داللة (0.444 = )0.05

يتضح من اجلدول رقم ( )5أن معامالت ارتباط
كل مهارة من مهارات التفكري الريايض بالدرجة الكلية
لالختبار دالة إحصائي ًا عند مستوى الداللة ( ،)0.05مما
يدل عىل االتساق الداخيل لالختبار.
وحلساب معامالت الصعوبة والتمييز وثبات
االختبار ،فقد تراوحت معامالت الصعوبة ألسئلة
االختبار بني ( 0.29ـ  )0.74مما يعني عدم وجود
معامل صعوبة أكثر من ( )0.80أو أقل من (،)0.20
كام أن متوسط الصعوبة الكيل ( .)0.65أما قيم
معامالت التمييز ألسئلة االختبار فقد تراوحت بني
( 0.22ـ  )0.71مما يعني عدم وجود أسئلة ذات متييز
أقل من ( ،)0.20وبلغ معامل التمييز الكيل (.)0.61
وتعترب هذه القيم مقبولة تربوي ًا الستخدام هذا املقياس
يف الدراسة احلالية ،وبنا ًء عليه مل حيذف أي سؤال من
أسئلة االختبار يف ضوء معامالت الصعوبة والتمييز .كام
استخدم الباحث طريقة التجزئة النصفية حلساب ثبات
االختبار وذلك باستخدام معادلة جتامن ()Jetman
ألن النصفني غري متساويني ،وقد بلغ معامل الثبات
الكيل ( .)0.895كام ُح ِس َب الثبات بطريقة االتساق
الداخيل وفق معادلة ألفا كرونباخ ،وقد بلغ معامل
الثبات هبذه الطريقة ( ،)0.866وتعترب هذه القيم مقبولة
تربوي ًا الستخدام هذا املقياس يف الدراسة احلالية .وهبذا
يكون االختبار بصورته النهائية مكون ًا من ( )15سؤا ً
ال.

ثالث ًا ـ مقياس دافعية التعلم:

قام الباحث بتصميم األداة اخلاصة بقياس دافعية

التعلم نحو الرياضيات ،وكتابة مجيع فقراهتا ،وذلك

بالرجوع إىل األدبيات الرتبوية والدراسات السابقة
املتعلقة بالدافعية مثل :دراسة أمبوسعيدي واحلوسنية

(2018م) ودراسة زيتون واملقدادي (2014م)
ودراسة العوهيان (2007م) .وقد تكون االستبيان يف

صورته األولية من ( )26فقرة ،واعتمد عىل مقياس
ليكرت اخلاميس يف اإلجابة ،والتي تشمل :موافق جد ًا،
موافق ،حمايد ،غري موافق ،غري موافق جد ًا .وللتأكد

من الصدق الظاهري لألداة؛ قام الباحث بعرض
األداة يف صورهتا األولية عىل تسعة حمكمني من ذوي

االختصاص يف الرياضيات ويف علم النفس الرتبوي،
وذلك إلبداء آرائهم ومالحظاهتم حول مناسبة فقرات
االستبيان ،ووضوح صياغتها .وبعد استعادة النسخ
األولية من املحكمني ،تم إجراء التعديالت الرضورية

بنا ًء عىل آرائهم ،واستقر املقياس يف صورته النهائية عىل
 21فقرة .وللتحقق من صدق االتساق الداخيل لألداة؛

تم تطبيق املقياس عىل العينة االستطالعية العشوائية
واملكونة من  20طالب ًا ،ثم حساب معامل االرتباط بني
درجة كل فقرة من فقرات املقياس وبني الدرجة الكلية،
وظهرت النتائج كام يف اجلدول التايل.
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الجدول (:)6
معامالت االرتباط لكل فقرة من الفقرات مع الدرجة الكلية للمقياس*
#

معامل االرتباط

#

معامل االرتباط

#

معامل االرتباط

1

0.842

8

0.773

15

0.856

2

0.905

9

0.744

16

0.786

3

0.737

10

0.698

17

0.861

4

0.792

11

0.821

18

0.724

5

0.861

12

0.681

19

0.789

6

0.832

13

0.813

20

0.853

7

0.914

14

0.725

21

0.882

* r=0.433, df=19, α=0.05

يظهر من اجلدول أعاله أن مجيع فقرات االستبيان قد

االرتباط بني درجات األسئلة الفردية واألسئلة الزوجية.

مستوى داللة ( ،)α=0.05مما يعني أن مقياس االجتاه

خالل استخدام معامل االرتباط املعدل (Spearman

حققت ارتباطات دالة مع الدرجة الكلية للمقياس عند

يتسم بالصدق الداخيل.

وقد قام الباحث بعد ذلك بتصحيح معامل االرتباط من

 ،)Brownوذلك يف ضوء املعادلة اآلتيةR= 2R / 1+R :

أما ما يتعلق بثبات األداة؛ فقد قام الباحث باستخدام

حيث أن  Rهي معامل االرتباط بني درجات األسئلة

الطريقة األوىل :استخدام معادلة ألفا كرونباخ بعد

االرتباط تساوي ( ،)0.853وقيمة معامل االرتباط املعدل

االتساق الداخيل الكيل ،وقد بلغت قيمة معامل الثبات

تساوي ( ،)0.862مما جيعل الباحث عىل ثقة تامة بثبات

طريقتني لقياس ثبات االستبيان:

تطبيق أداة الدراسة عىل العينة من أجل حساب معامل

الكيل لألداة ( ،)0.81وهذه القيمة مرتفعة ومقبولة
إحصائي ًا يف جمال البحث الرتبوي ،وتعطي اطمئنان ًا
بأن املقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات عند تطبيقه

ألغراض هذه الدراسة.

الطريقة الثانية :استخدام التجزئة النصفية من خالل

تقسيم فقرات االستبيان إىل جزئني :األسئلة ذات األرقام
الفردية ،واألسئلة ذات األرقام الزوجية ،ثم حساب معامل

الفردية ودرجات األسئلة الزوجية ،واتضح أن قيمة معامل

تساوي ( ،)0.906وظهرت قيمة جتامن ( )Jetmanللثبات
األداة وصالحيتها يف اإلجابة عن أسئلة الدراسة.

وللتحقق من تكافؤ جمموعتي الدراسة يف مقياس

الدافعية نحو تعلم الرياضيات ،قام الباحث باستخراج
املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية للمقارنة بني

املجموعتني يف االختبار القبيل ملقياس الدافعية ،وذلك

باستخدام اختبار (ت) من أجل الكشف عن داللة الفروق
بني املتوسطات ،كام هو مالحظ يف اجلدول التايل.
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الجدول (:)7
نتائج اختبار «ت» للمقارنة بين المجموعتين في االختبار القبلي لمقياس الدافعية
المجموعة

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف
المعياري

قيمة “ت”

قيمة الداللة

التجريبية

35

68.271

4.625

1.273

0.148

الضابطة

33

66.457

4.136

قيمة «ت» الجدولية عند درجة حرية ( )66ومستوى داللة (1.99 = )0.05

يالحــظ مــن اجلــدول ( )7عــدم وجــود فــروق ذات

ولإلجابــة عــن الســؤال الثــاين :قــام الباحــث

بــن جمموعتــي الدراســة التجريبيــة والضابطــة يف

املعياريــة لدرجــات أفــراد العينــة يف املجموعتــن

داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة ()α=0.05

الدرجــة الكليــة ،أي أن املجموعتــن متكافئتــان يف
مقيــاس الدافعيــة نحــو تعلــم الرياضيــات.
املعاجلات اإلحصائية:

اسـتخدم الباحـث يف هـذه الدراسـة جمموعـة مـن

األسـاليب اإلحصائيـة لإلجابـة عـن أسـئلتها ،حيـث
اسـ ُتخ ِرجت املتوسـطات احلسـابية واالنحرافـات
املعياريـة جلميـع أفـراد العينـة مـن االختبـار النهائـي
للفصـل الـدرايس األول ،واعتبار ذلك بمثابـة االختبار

القبلي مـن أجـل التحقـق مـن تكافـؤ املجموعتين ،ثم
اسـتخراج نتائج اختبار «ت» للعينات املسـتقلة للكشف

اسـتخ ِرجت
عـن داللة الفروق بني املتوسـطات .كذلك ُ
املتوسـطات احلسـابية واالنحرافات املعياريـة لدرجات

باســتخراج املتوســطات احلســابية واالنحرافــات
الضابطــة والتجريبيــة عــى مقيــاس دافعيــة التعلــم
يف االختباريــن القبــي والبعــدي ،واســتخدام اختبــار

حتليــل التبايــن املشــرك ( )ANCOVAلضبــط
الفــروق بــن املتوســطات للمجموعتــن يف االختبــار

القبــي لالســتبيان ،والكشــف عــن داللــة الفــروق

يف متوســطات درجــات طــاب املجموعتــن عــى
االختبــار البعــدي للمقيــاس.
حتليل النتائج وتفسريها:

الســؤال األول :هــل توجــد فــروق ذات داللــة

إحصائيــة عنــد مســتوى ( )α=0.05بــن متوســط

درجــات طــاب املجموعتــن التجريبيــة والضابطــة يف

اختبــار التفكــر الريــايض؟

لإلجابــة عــن هــذا الســؤال :قــام الباحــث باســتخراج

املجموعتين الضابطـة والتجريبيـة عىل مقيـاس التفكري
الريـايض يف االختبـار البعـدي فقـط ،واسـ ُت ِ
خدم اختبار

الطــاب يف املجموعتــن عــى مقيــاس التفكــر الريــايض،

متوسـطات درجـات طلاب املجموعتين.

 ،samples t-testوكانــت النتائــج كــا يف اجلــدول التــايل.

«ت» للعينـات املسـتقلة للكشـف عن داللـة الفروق يف

املتوســطات احلســابية واالنحرافــات املعياريــة لدرجــات

واســتخدام اختبــار «ت» للعينات املســتقلة independent
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الجدول (:)8
نتائج اختبار «ت» لمعرفة الفروق بين متوسطات درجات الطالب في المجموعتين الضابطة والتجريبية في
مقياس التفكير الرياضي في االختبار البعدي
البُعد

المجموعة

العدد

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

قيمة “ت”

قيمة الداللة

االستنتاج

التجريبية

35

3.784

1.241

9.371

0.000

الضابطة

33

2.146

0.953

التجريبية

35

4.828

0.858

الضابطة

33

1.779

0.744

التجريبية

35

3.265

1.061

الضابطة

33

1.852

0.697

التجريبية

35

3.431

0.786

الضابطة

33

2.152

0.595

الحدس أو
التخمين

التجريبية

35

2.633

1.043

الضابطة

33

1.411

0.662

الدرجة الكلية

التجريبية

35

17.941

2.833

الضابطة

33

9.340

2.014

االستقراء
التفكير البصري
التعبير بالرموز

6.215
4.874
8.261
5.693
11.475

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

قيمة «ت» الجدولية عند درجة حرية ( )66ومستوى داللة (1.99 = )0.05

يتضــح مــن اجلــدول الســابق أن قيمــة «ت»

مســتوى ( )α=0.05بــن متوســط درجــات طــاب

مهــارات التفكــر ويف الدرجــة الكليــة لالختبــار عنــد

املجموعــة الضابطــة يف اختبــار التفكــر يف الرياضيات

املحســوبة أكــر مــن قيمــة «ت» اجلدوليــة يف مجيــع

مســتوى داللــة ( ،)α=0.05وهــذا يــدل عــى وجــود

فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســطي درجــات

املجموعتــن التجريبيــة والضابطــة يف اختبــار التفكــر
الريــايض ُيعــزى لطريقــة الفصــل املقلــوب ،وبذلــك

نرفــض الفرضيــة الصفريــة ونقبــل الفرضيــة البديلــة،

أي أنــه توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد

املجموعــة التجريبيــة ومتوســط درجــات طــاب
لصالــح املجموعــة التجريبيــة.

وتتفـــق هـــذه النتيجـــة مـــع مـــا أشـــارت إليـــه

دراســـة (املعـــدي2014 ،م) والتـــي أكـــدت عـــى
األثـــر اإلجيـــايب لطريقـــة الفصـــل املقلـــوب عـــى

تنمي ــة التفك ــر الري ــايض .ويمك ــن تفس ــر ذل ــك إىل
إس ــهام طريق ــة الفص ــل املقل ــوب يف االرتق ــاء بالبيئ ــة
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التعليميـــة مـــن خـــال اســـتخدام طـــرق بديلـــة

للطـــاب ومتكينهـــم مـــن عـــرض استفســـاراهتم

الرياضيـــات داخـــل املدرســـة وخارجهـــا وعـــدم

مهـــارات التفكـــر الريـــايض بشـــكل أكـــر.

وحديثـــة يف التدريـــس ،وحتقيـــق ديمومـــة تعلـــم

االنقط ــاع بانته ــاء ال ــدوام امل ــدريس ،وجع ــل تعلي ــم

الرياضيـــات عمليـــة تعاونيـــة ،إضافـــة إىل جـــذب
انتبـــاه الطـــاب مـــن خـــال األنشـــطة املختلفـــة

التـــي تتطلـــب ممارســـة ملهـــارات التفكـــر الريـــايض
املتع ــددة .ك ــا أن طريق ــة الفص ــل املقل ــوب تس ــاعد

عـــى تقديـــم املحتـــوى الريـــايض بطريقـــة جمـــزأة

تتناس ــب م ــع الق ــدرات العقلي ــة للط ــاب ،وتس ــاهم
يف تنظيـــم املعلومـــات اجلديـــدة مـــن خـــال ربطهـــا
باخلـــرات الســـابقة ،إضافـــ ًة إىل إعطـــاء الفرصـــة

وأســـئلتهم ومناقشـــتها بشـــكل مجاعـــي لتنميـــة
الس ــؤال الث ــاين :ه ــل توج ــد ف ــروق ذات دالل ــة

إحصائي ــة عن ــد مس ــتوى ( )α=0.05ب ــن متوس ــط

درج ــات ط ــاب املجموعت ــن التجريبي ــة والضابط ــة

يف مقي ــاس دافعي ــة التعل ــم نح ــو الرياضي ــات؟

لإلجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال :اســـتخرج

الباحـــث املتوســـطات احلســـابية واالنحرافـــات

املعياري ــة لدرج ــات ط ــاب املجموعت ــن التجريبي ــة
والضابطـــة عـــى مقيـــاس دافعيـــة التعلـــم الـــكيل،

وكانـــت النتائـــج كـــا يف اجلـــدول التـــايل.

الجدول (:)9

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس دافعية التعلم
الكلي (القبلي والبعدي)
المجموعة

العدد

المقياس البعدي

المقياس القبلي
المتوسط الحسابي

االنحراف
المعياري

المتوسط الحسابي

االنحراف
المعياري

التجريبية

35

68.271

4.625

71.436

4.291

الضابطة

33

66.457

4.136

68.162

3.825

يتضــح مــن اجلــدول ( )9وجــود فــرق بــن

املتوســط احلســايب لدرجــات طــاب املجموعــة

والضابطــة يف القيــاس القبــي والبعــدي عــى مقيــاس

( .)3.825وملعرفــة داللــة الفــروق بــن املتوســطات

متوســطات الدرجــات اخلــام للمجموعتــن التجريبية
الدافعيــة للتعلــم ،حيــث تشــر النتائج إىل أن املتوســط

احلســايب لدرجــات طــاب املجموعــة التجريبيــة

( )71.436واالنحــراف املعيــاري ( ،)4.291أمــا

الضابطــة فقــد بلــغ ( )68.162واالنحــراف املعياري
احلســابية البعديــة؛ اســتخدم الباحــث اختبــار حتليــل

التبايــن املشــرك ( )ANCOVAوكانــت النتائــج كــا
يف اجلــدول التــايل.
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الجدول (:)10
نتائج تحليل التباين المشترك ( )ANCOVAعلى المقياس البعدي لدافعية التعلم
مصدر التباين

مجموع المربعات

درجة الحرية

متوسط المربعات

قيمة “ف”

الداللة االحصائية

التطبيق القبلي

89.146

1

89.146

1.618

0.201

المجموعة

1864.257

1

1864.257

42.643

0.001

الخطأ

275.283

65

36.174

الكلي

428.377

67

تبـــن النتائـــج يف اجلـــدول ( )10وجـــود فـــرق
دال إحصائيـــ ًا عنـــد مســـتوى ( )α=0.05بـــن

إثـــارة محـــاس ودافعيـــة املتعلـــم داخـــل غرفـــة

الدراســـة التجريبيـــة والضابطـــة عـــى مقيـــاس

الصـــف لتطبيـــق املفاهيـــم واملهـــارات الرياضيـــة

املتوســـطات احلســـابية لدرجـــات جمموعتـــي
دافعيـــة التعلـــم الـــكيل ،حيـــث بلغـــت قيمـــة (ف)

املحس ــوبة هل ــا ( ،)42.643مم ــا يعن ــي أنن ــا نرف ــض

الفـــرض الصفـــري والـــذي ينـــص عـــى «عـــدم
وج ــود ف ــروق ذات دالل ــة إحصائي ــة عن ــد مس ــتوى

( )α=0.05بـــن متوســـطات درجـــات طـــاب

املجموع ــة التجريبي ــة وط ــاب املجموع ــة الضابط ــة
يف التطبيـــق البعـــدي ملقيـــاس دافعيـــة التعلـــم نحـــو
الرياضيـــات» .ويمكـــن تفســـر ذلـــك بـــأن طريقـــة

الفصـــل املقلـــوب تســـعى إىل مواكبـــة متطلبـــات
احلـــارض واملســـتقبل ،والتناغـــم مـــع تطلعـــات
املتعلمـــن يف احلصـــول عـــى تعليـــم ممتـــع ومشـــوق

للرياضيـــات ،والـــذي يراعـــي الفـــروق الفرديـــة
واخت ــاف رسع ــة التعل ــم ب ــن األف ــراد ،باإلضاف ــة

إىل مواصلـــة التعلـــم داخـــل املدرســـة وخارجهـــا،
وجع ــل العملي ــة التعليمي ــة تعاوني ــة داخ ــل الص ــف

وخارجـــه .كـــا أن الفصـــل املقلـــوب يركـــز عـــى

الصـــف ،وإعطـــاء وقـــت أكـــر داخـــل حجـــرة

وممارس ــة األنش ــطة وتنفي ــذ التامري ــن ب ــكل أرحيي ــة،
وتوفـــر بيئـــة خصبـــة للمتعلمـــن للمناقشـــة مـــع
املعلـــم أو مـــع املجموعـــات الطالبيـــة املختلفـــة،

وذلـــك بعـــد مشـــاهدة الـــدرس يف املنـــزل عـــدة
مـــرات ـ حســـب احلاجـــة ـ مـــن خـــال الفيديـــو
التعليم ــي .وه ــذا كل ــه جيع ــل الطال ــب يش ــعر بن ــوع

مـــن الثقـــة واحلـــاس واالســـتعداد عنـــد حضـــوره
إىل املدرس ــة م ــن أج ــل التطبي ــق العم ــي مل ــا تعلم ــه

يف املنـــزل .وقـــد اتفقـــت هـــذه النتيجـــة مـــع نتائـــج

عـــدد مـــن الدراســـات التـــي أشـــارت إىل أثـــر
طريقـــة الفصـــل املقلـــوب يف زيـــادة دافعيـــة التعلـــم
مثـــل :دراســـة (الشـــمري وآل مســـعد2019 ،م)

ودراســـة (أمبوســـعيدي واحلوســـنية2018 ،م)
ودراســـة (احلـــريب2017 ،م) ودراســـة (العبيـــكان

واحلناكـــي2016 ،م) ودراســـة (خليـــل2015 ،م).
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التوصيات واملقرتحات:

202-173

التــي تواجــه املعلمــن واملتعلمــن عنــد

يف ضــوء مــا توصلــت إليــه نتائــج الدراســة ،فــإن

اســتخدام اســراتيجية الفصــل املقلــوب.

1 .تشــجيع املعلمــن عــى اســتخدام الوســائل

والطــاب عــى اســتخدام طريقــة الفصــل

7 .تصميــم دليــل إجرائــي يســاعد املعلمــن

الباحــث يــويص بــا يــي:

املقلــوب بــكل مهــارة واحرتافيــة.

التقنيــة بشــكل فعــال مــن أجــل تنميــة

اجتاهاهتــم نحــو التكنولوجيــا ،ومســاعدهتم

املصادر واملراجع

عــى اســتخدامها يف تطبيــق طريقــة الفصــل

أوال /املصادر و املراجع العربية:

املقلــوب بــكل ســهولة.

2 .أمهيــة توفــر األجهــزة اإللكرتونيــة يف
املــدارس مــن أجــل مســاعدة ومتكــن

املعلمــن والطــاب عــى اســتخدامها يف

طريقــة الفصــل املقلــوب.

3 .االهتــام بالدافعيــة نحــو التعلــم ،وإقامــة
الــدورات التدريبيــة للمعلمــن ألجــل

تنميتهــا لــدى املتعلمــن.

4 .إجــراء املزيــد مــن الدراســات حــول فعاليــة
طريقــة الفصــل املقلــوب مــع متغــرات
أخــرى مثــل :التفكــر الناقــد ،التفكــر
اإلبداعــي ،عــادات العقــل ،مفهــوم الــذات،

وغريهــا.

5 .إجــراء املزيــد مــن الدراســات حــول فعاليــة
الفصــل املقلــوب يف تنميــة التفكــر الريــايض
ودافعيــة التعلــم للطــاب والطالبــات يف

خمتلــف املراحــل الدراســية ومــع خمتلــف
املــواد الدراســية.

6 .إجــراء الدراســات للتعــرف عــى الصعوبــات

أمبوســعيدي ،عبــداهلل .واحلوســنية ،هــدى2018( .م).
أثــر التدريــس بمنحــى الصــف املقلــوب(Flipped
) Classroomيف تنميــة الدافعيــة لتعلــم العلــوم
والتحصيــل الــدرايس لــدى طالبــات الصــف التاســع
األســايس .جملــة جامعــة النجــاح لألبحــاث (العلــوم
اإلنســانية) .1604-1579 ، )8(32 ،
بشــارات ،لينــا2017( .م) .أثــر اســراتيجية التعلــم املقلــوب
يف التحصيــل ومفهــوم الــذات الريــايض لــدى طلبــة
الصــف العــارش األســايس يف حمافظــة أرحيــا .رســالة
ماجســتري  ،فلســطني :جامعــة النجــاح.
جربــوع ،عيســى2014( .م) .فاعليــة توظيــف اســراتيجية
التدريــس التبــاديل يف تنميــة التفكــر يف الرياضيــات
واالجتــاه نحوهــا لــدى طــاب الصــف الثامن األســايس
بغــزة .رســالة ماجســتري غريمنشــورة .غــزة :اجلامعــة
اإلســاميةُ .اســرجعت مــنhttps://library. :
iugaza.edu.ps/thesis/113471.pdf
مجــل ،حممــد2005( .م) .تنميــة مهــارات التفكــر اإلبداعــي.
اإلمــارات العربيــة املتحــدة  ،ديب :دار الكتــاب اجلامعــي.
حبيــب ،جمــدي1996( .م) .التفكــر :األســس النظريــة
واالســراتيجيات.القاهــرة،مكتبــةالنهضــةاملرصيــة.
احلــريب ،فوزيــة2017( .م) .فاعليــة اســتخدام اســراتيجية
التعلــم املقلــوب يف تنميــة مهــارات التعلــم الــذايت
وتنظيــم البيئــة اإلثرائيــة مــن وجهــة نظــر الطالبــات
املوهوبــات .جملــة الرتبيــة اخلاصــة والتأهيــل ،)16(4 ،
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.152-115
محــادة ،حممــد2009( .م) .فعاليــة اســراتيجيتي (فكــر ـ
زاوج ـ شــارك) واالســتقصاء القائمتــن عــى أســلوب
التعلــم النشــط يف نــوادي الرياضيــات املدرســية يف
تنميــة مهــارات التفكــر الريــايض لــدى تالميــذ املرحلــة
اإلعداديــة .جملــة الدراســات الرتبويــة واالجتامعيــة ،
.162-133 ،)6(22
خليــل ،إبراهيــم2015( .م) .أثــر اســتخدام اســراتيجية
الصــف املقلــوب يف تنميــة بعــض مكونــات التعلــم
املنظــم ذاتيـ ًا واالجتــاه نحــو املــادة لــدى طــاب الصــف
الســادس االبتدائــي .بحــث إجرائــي غــر منشــور ،
إدارة تعليــم صبيــا.
اخلوالــدة ،ناجــح2012( .م) .فاعليــة برنامــج تعليمــي قائــم
عــى اســراتيجية التدريــس التبــاديل لتنميــة مهــارات
الفهــم القرائــي لــذوي صعوبــات التعلــم باملرحلــة
األساســية يف األردن .املجلــة الدوليــة الرتبويــة
املتخصصــة .145-127 ، )4(1 ،
الروســاء ،هتــاين حممــد2017( .م) .فاعليــة الصــف املقلوب يف
تدريــس مقــرر اســراتيجيات تدريــس العلــوم وتقييمهــا
عــى التحصيــل األكاديمــي وتنميــة عــادات العقــل
لــدى طالبــات جامعــة األمــرة نــورة بنــت عبدالرمحــن.
جملــة اجلامعــة اإلســامية للدراســات الرتبويــة والنفســية
.150-128 ، )1(26 ،
زيتــون ،إيــان .واملقــدادي ،أمحــد2014( .م) .أثــر برنامــج
تدريــي قائــم عــى دمــج الــذكاءات املتعــددة وأنــاط
التعلــم يف قــدرة الطالبــات عــى حــل املشــكالت
الرياضيــة ودافعيتهــن لتعلــم الرياضيــات .دراســات
العلــوم الرتبويــة .45-32 ، )1(41 ،
الــرور ،ناديــة2000( .م) .مدخــل إىل تربيــة املتميزيــن
واملوهوبــن .األردن  ،دار الفكــر.
الشــمري ،طــال .وآل مســعد ،أمحــد2019( .م) .أثــر
اســراتيجية الفصــول املقلوبــة يف التحصيــل الــدرايس
والدافعيــة نحــو تعلــم مــادة املعلوماتيــة لطــاب الصــف
احلــادي عــر الثانــوي .جملــة الدراســات الرتبويــة
والنفســية ـ جامعــة الســلطان قابــوس ، )1(13 ،
65ـ .85

العبيــكان ،ريــم .واحلناكــي ،منــى2016( .م) .أثــر التدريــس
باســتخدام اســراتيجية الفصــول املقلوبــة عــى الدافعيــة
نحــو التعلــم يف املرحلــة املتوســطة .املجلــة الدوليــة
الرتبويــة املتخصصــة .186-172 ، )8(5 ،
عفانــه ،إســاعيل .ونبهــان ،ســعد2003( .م) .أثــر أســلوب
التعلــم بالبحــث يف تنميــة التفكــر يف الرياضيــات
واالجتــاه نحــو تعلمهــا واالحتفــاظ هبــا لــدى طــاب
الصــف التاســع األســايس بغــزة .جملــة الرتبيــة العلميــة ،
اجلمعيــةاملرصيــةللرتبيــةالعلميــة.105-103،)3(6،
العوهيــان ،إبراهيــم2007( .م) .فاعليــة برنامــج تدريبــي
لتنميــة الدافعيــة يف التحصيــل الــدرايس لــدى طلبــة
املرحلــة املتوســطة يف دولــة الكويــت .رســالة ماجســتري
غــر منشــورة ،عــان ،األردن :جامعــة عــان العربيــة
للدراســات العليــا.
قــرواين ،ماهــر2010( .م) .اجتاهــات طلبــة الرياضيــات
واحلاســوب يف جامعــة القــدس املفتوحــة ـــمنطقة
ســلفيت التعليميــةـ نحــو اســتخدام التعلــم اإللكــروين
يف تعلــم الرياضيــات .املجلــة الفلســطينية للتعليــم
املفتــوح والتعلــم اإللكــروين139 ، )6(3 ،ـ.170
املعــدي ،عبدالعزيــز2014( .م) .فاعليــة اســتخدام التعلــم
املدمــج بالفصــول املقلوبــة يف تنميــة مهــارات التفكــر
الريــايض لطــاب الصــف اخلامــس االبتدائــي .رســالة
ماجســتري غــر منشــورة .الريــاض :جامعــة اإلمــام
حممــدبــنســعوداإلســامية،كليــةالعلــوماالجتامعيــة.

ثاني ًا/املصــادر واملراجــع األجنبيــة والعربيــة مرتمجة

لإلنجليزية :

Afanah, Ismail. & Nabhan, Saad. (2003). The impact of the
learning method on the development of thinking in
mathematics and the trend towards learning and retention among the ninth grade students in Gaza. Journal
of Scientific Education, Egyptian Association for Scientific Education, 6(3), 103-105
Al_Roussa, Tahani. (2017). The effectiveness of the inverted
classroom in teaching the strategies of teaching sci-

200

202-173

 أثر استخدام طريقة الفصل املقلوب يف تنمية التفكري الرياضي ودافعية التعلم للرياضيات:سامي بن مصبح الشهري

Gibney, J. (2014). Provoking mathematical thinking: experiences of doing realistic mathematics tasks with adult
numeracy teachers. Adults Learning Mathematics,
9(2), 97–115
Goodwin, B., & Miller, K. (2013). Evidence on flipped classrooms is still coming in. Educational Leadership,
70(6), 78-80.
Habib, Magdy. (1996). Thinking: Theoretical foundations
and strategies. Cairo, Egyptian Renaissance Library.
Hamada, Mohammad. (2009). The effectiveness of ThinkPair-Share and the two active learning strategies in
school mathematics clubs in developing mathematical
thinking skills among middle school students. Journal
of Educational and Social Studies, 22(6), 133-162.
Harbi, Fawzia. (2017). The effectiveness of using the inverted learning strategy in developing self-learning skills
and organizing the enrichment environment from the
point of view of gifted students. Journal of Special Education and Rehabilitation, 4(16), 115-152.
Hull, S. H., & Seeley, C. L. (2010). High school to postsecondary education: Challenges of transition. Mathematics Teacher, 103(6), 442-445.
Jamal, Mohammed. (2005). Developing creative thinking
skills. United Arab Emirates, University Book House.
James, Stephanie. (2014). Flipping the graduate classroom:
Getting started lesson from the field. Journal of Instructional Pedagogies, 14, 1-7. Retrieved from http://
www.aabri.com/manuscripts/141859.pdf
Jerbue, Isa. (2014). The effectiveness of employing the reciprocal teaching strategy in the development of thinking
in mathematics and towards it among the eighth grade
students in Gaza. Master Thesis. Gaza: Islamic University. https://library.iugaza.edu.ps/thesis/113471.pdf
Khalil, Ibrahim. (2015). The impact of the use of the inverted
grade strategy in the development of some of the components of self-organized learning and substance orientation among sixth graders. Unpublished procedural
research, Department of Education of Sabia.
Love, B., Hodge, A., Grandgenett, N., & Swift, A. W. (2014).
Student learning and perceptions in a flipped linear algebra course. International Journal of Mathematical
Education in Science and Technology, 45(3). 317-324.
http://dx.doi.org/10.1080/0020739X.2013.822582
Maadi, Abdulaziz. (2014). Effectiveness of the use of structured learning in reverse classes in the development
of mathematical thinking skills for fifth graders. A
magister message that is not published. Riyadh: Imam
Muhammad bin Saud Islamic University, Faculty of

201

ence and evaluating the academic achievement and
development of the habits of mind among students of
Princess Noura Bint Abdulrahman University. Journal
of the Islamic University for Educational and Psychological Studies, 26(1), 128-150.
Alkwalidah, Najih. (2012). The effectiveness of an educational program based on the interactive teaching strategy to develop reading comprehension skills for people
with learning difficulties at the basic stage in Jordan.
International Specialized Educational Journal, 1(4),
127-145.
Al-sroor, Nadia. (2000). Introduction to the education of the
privileged and gifted. Jordan, Dar Al-Fikr.
Alvarez, B. (2012). Flipping the classroom: Homework in
class, lessons at home. Education Digest: Essential
Readings Condensed for Quick Review, 77(8), 18-21.
Ambusidi, Abdullah. & Hossania, Huda. (2018). The Effect
of Flipped Classroom Teaching on the Development
of Motivation for Science Learning and Achievement
in Grade 9 Students. Najah University Journal of Research (Humanities), 32(8), 1579-1604.
Anderson, K. M. (2007). Tips for teaching: Differentiating
instruction to include all students. Preventing School
Failure, 51(3), 49–54.
Bergmann, J., & Sams, A. (2012). Flip Your Classroom:
Reach Every Student in Every Class Every Day (pp.
120-190). Washington DC: International Society for
Technology in Education.
Bisharat, Lina. (2017). The Impact of the Inverted Learning Strategy on Achievement and the Self-Concept of
Sports among 10th Grade Students in Jericho Governorate. Unpublished Master Thesis, Palestine: Najah
University.
Bull, G., & Kjell, W. (2013). Refresh your flipped classroom
with interactive video. Learning & Leading with Technology, 40(7), 10.
Clark, K. (2015). The effects of the flipped model of instruction on student engagement and performance in the
secondary mathematics classroom. Journal of Educators Online, 12(1), 91-115.
Cotton, T. (2010). Understanding and teaching primary
mathematics. Pearson Education Limited. Harlow:
England.
Devlin, K. (2012). Introduction to mathematical thinking.
Keith Devlin-Palo Alto. ISBN-13: 978-0615653631
Geer, R., & Sweeney, T. (2012). Students’ voices about learning with technology. Journal of Social Sciences, 8(2),
294-303.

)م2021 / هـ1442(  جامعة احلدود الشمالية،)2(  العدد،)6(  اجمللد،)ISSN: 1658- 7006( جملة الشمال للعلوم اإلنسانية
Social Sciences.
Marwan, Maher. (2010). Attitudes of Mathematics and Computer Students at Al-Quds Open University Salfit Educational Zone Towards Using E-Learning in Learning
Mathematics. Al-Quds Educational University, Salfit
Educational Zone, Palestine.
McCallum, S., Schultz, J., Sellke, K., & Spartz, J. (2015). An
Examination of the Flipped Classroom Approach on
College Student Academic Involvement. International
Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 27(1), 42-55
Mullis, I. V. S., Martin, M. O., Foy, P., & Hooper, M. (2016).
TIMSS 2015 International Results in Mathematics.
Retrieved from Boston College, TIMSS & PIRLS International Study Center website: http://timssandpirls.
bc.edu/timss2015/international-results/
Mullis, I.V.S., Martin, M.O., Foy, P., & Arora, A. (2012).
TIMSS 2011 International Results in Mathematics.
Chestnut Hill, MA: TIMSS & PIRLS International
Study Center, Boston College.
Obeikan, Reem. & Hanaki, Mona. (2016). The impact of
teaching using the inverted classroom strategy on motivation towards middle school learning. International
Specialized Educational Journal, 5(8), 172-186.
Onal, H., Inan, M., Bozkurt, S. (2017). A Research on Mathematical Thinking Skills: Mathematical Thinking
Skills of Athletes in Individual and Team Sports. Journal of Education and Training Studies, 5(9), 133-139
Ouyahan, Ibrahim. (2007). Effectiveness of a training program to develop motivation in the achievement of
students in middle school in Kuwait. Master Thesis,
Amman Arab University for Graduate Studies, Amman, Jordan.
Phanuwat, U. & Ubol, K. (2015). Effectiveness of Flipped
Classroom to Mathematics Learning of Grade 11
Students. The International Conference on Language,
Education, Humanities, and Innovation, 118-122. Retrieved from https://icsai.org/procarch/1iclehi/1iclehi-44.pdf

Ramakrishnan, N. & Priya, J. (2016). Effectiveness of
Flipped Classroom in Mathematics Teaching. International Journal of Research Granthaalayah, 4(10),
57-62
Rock, M., Gregg, M., Ellis, E., & Gable, R. A. (2008).
REACH: A framework for differentiating classroom
instruction. Preventing School Failure, 52(2), 31–47.
Rycik, J. A. (2012). Building capacity for reform. American
Secondary Education, 40(3), 80-81.
Saunders, J. M. (2014). The Flipped Classroom: Its Effect on
Student Academic Achievement, and Critical Thinking
Skills in High School Mathematics. Unpublished Doctoral Dissertation, Liberty University
Shammari, Talal. & Al Massad, Ahmed. (2019). The impact
of the inverted classroom strategy on academic attainment and motivation toward learning informatics for
11th grade students. Journal of Educational and Psychological Studies Sultan Qaboos University, 13(1),
65-85.
Springen, K. (2013). Flipped. School Library Journal, 59(4),
23. Retrieved from http://www.slj.com/
Stacey, Kaye. (2005). The place of problem solving in contemporary mathematics curriculum documents. Journal of Mathematical Behavior, 24, 341–350
Steed, A. (2012). The flipped classroom. Teaching Business
& Economics, 16(3), 9.
Vang, Yee. (2017). The Impact of The Flipped Classroom
on High School Mathematics Students’ Academic Performance and Self-Efficacy. Master Thesis
from California State University. Retrieved from
https://scholarworks.csustan.edu/bitstream/handle/011235813/1114/VangYV.spring2017.pdf?sequence=3
Zyton, Eman. & Mokdadi, Ahmed. (2014). The impact of
a teaching program based on the integration of multiple intelligences and learning patterns in the ability
of students to solve mathematical problems and their
motivation to learn mathematics. Educational Science Studies, 41(1), 32-45.

202

متعب بن زعزوع :املمارسات التدريسية يف ضوء نظرية الذكاءات املتعددة وعالقتها بأمناط الذكاءات املتعددة ...

231-203

الممارسات التدريسية في ضوء نظرية الذكاءات المتعددة وعالقتها بأنماط الذكاءات
المتعددة لدى أعضاء هيئة تدريس الرياضيات والطلبة
متعب بن زعزوع العنزي*
جامعة الحدود الشمالية
(قدم للنشر يف  1441/01/02هـ ،وقبل للنشر يف  1441/04/20هـ)
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Teaching practices according to the theory of multiple intelligences and its
relationship with intelligences profiles among mathematics’ faculty members and students
Meteb Z.Al-Enezi.
Northern Boarder University
)(Received 02/09/2019, accepted 18/12/2019
Abstract: The current research aimed to identify the relationship between teaching practices based on multiple intelligences and intelligences profiles among faculty
members and students in mathematics department, faculty of science, Northern Border University. It aimed also, to identify the effects of gender in teaching practices
based on multiple intelligences of faculty members and intelligences profiles of faculty members and students. The research sample consisted of (24) faculty members and
(185) students. Teaching practices based on multiple intelligences scale, multiple intelligences lists for faculty members, and multiple intelligences scale of students were
used as instruments. The results indicated that a correlation relationship of different types and significance between teaching practices based on multiple intelligences and
intelligences profiles among faculty members and students.
Keywords: Multiple intelligences; Teaching practices; Faculty members; Northern Border University; Gender.
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مقدمة:

تعــد اجلامعــة رافــد ًا مــن أهــم الروافــد التــي تقدم
أفــراد ًا مؤهلــن علمي ـ ًا ومهني ـ ًا واجتامعي ـ ًا ينــاط هبــم
النهــوض والرقــي باملجتمــع ،ولــذا أصبــح لزامــ ًا

االهتــام بمخرجــات هــذه املؤسســات التعليميــة

واالرتقــاء هبــم لتحقيــق مــا تصبــو إليــه الدولــة مــن

أهــداف ،ويف ســبيل ذلــك جيــب عــى أعضــاء هيئــة
التدريــس باجلامعــات تنميــة قــدرات طلبتهــم مــن
خــال اســتخدام إســراتيجيات تدريســية تتبايــن

فيهــا األنشــطة التــي تناســب مجيــع أنــاط تعلمهــم.
ويطبــق أعضــاء هيئــة التدريــس بعــض

اإلســراتيجيات خــال عمليــة التدريــس هبــدف

تســهيل عمليــة التعلــم ،فالطريقــة الواحــدة يف
التدريــس ال تناســب مجيــع الطلبــة يف حــن أنــه عنــد
األخــذ ببعــض االعتبــارات عنــد اختيــار وتضمــن

إســراتيجيات التدريــس مثــل حمتــوى املقــررات
يصبــح التعلــم حينئــذ أكثــر فاعليــة(Serin, Serin,

). Yavuz & Muhammedzade, 2009

هــذه النظريــات ظهــرت نظريــة الــذكاءات املتعــددة

جلاردنــر كواحــدة مــن املداخــل الغنيــة التــي توفــر

قاعــدة واســعة لتقديــم طرائــق تدريــس متنوعــة،

وأســاليب تعلــم مفضلــة.

تشــر نظريــة الــذكاءات املتعــددة إىل أن كل
األفــراد لدهيــم مــدى متنوعــ ًا مــن الــذكاءات

تشــمل الــذكاء اللغــوي ،والــذكاء اللفظــي ،والــذكاء

املنطقــي الريــايض ،والــذكاء البــري املــكاين،
والــذكاء املوســيقي ،والــذكاء اجلســمي احلركــي،
والــذكاء الشــخيص ،والــذكاء االجتامعــي ،والــذكاء

الطبيعــي ،وعــاوة عــى تبايــن هــذه الــذكاءات بــن
األفــراد وبعضهــم البعــض فإهنــا تتبايــن أيضـ ًا داخــل
الفــرد نفســه ،حيــث تظهــر الــذكاءات القويــة كنمــط

تعلــم مفضــل ومهيمــن ،وتظهــر الــذكاءات الضعيفــة
كأنــاط تعلــم غــر مفضلــة.

وهــذا التبايــن يف مســتويات الــذكاءات بــن

األفــراد يفــر وجــود االختالفــات يف التعلــم فيــا

بينهــم ،وملواجهــة هــذه االختالفــات بــن الطلبــة

ومــن أجــل توفــر عمليــة تعلــم تتســم بالكفــاءة

يتحتــم عــى أعضــاء هيئــة التدريــس يف اجلامعــات

اســتخدام الطــرق األكثــر مالءمــة وموثوقيــة ،والتــي

التدريســية املســتندة إىل هــذا التبايــن يف الــذكاءات

والفاعليــة جيــب عــى أعضــاء هيئــة التدريــس
تســتند بشــكل رئيــس إىل التعــرف عــى اســتعدادات

واهتاممــات ودوافــع طلبتهــم ،ورسعــة تعلمهــم،
وأســاليبهم املفضلــة يف التعلــم ،ويف ســبيل حتديــد

أســاليب التعلــم املفضلــة لــدى الطلبــة ظهــرت
العديــد مــن النظريــات واملداخــل املتنوعــة ،ومــن

اســتخدام مــدى متنــوع مــن اإلســراتيجيات
املتعــددة داخــل قاعــات الدراســة بطريقــة تتناســب

مــع أنــاط ذكاءات الطلبــة( .العــزب2015 ،م) .
ويشــر) (Bas & Beyhan, 2010إىل أن نظريــة

الــذكاءات املتعــددة قدمــت ثــاين طــرق تدريســية
تســتند إىل ثامنيــة ذكاءات ترتبــط ارتباطــ ًا وثيقــ ًا
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إىل حتقيــق التميــز يف التدريــس مــن خــال اســتخدام

وإذا تــم تزويــد الطلبــة داخــل قاعــات الدراســة

إســراتيجيات ثبــت فاعليتهــا يف امليــدان ،وتســتند

ذكاءاهتــم املهيمنــة فــإن النواتــج التعليميــة حينئــذ

إســراتيجيات التدريــس املســتندة إىل الــذكاءات

بأنشــطة وإســراتيجيات تعليميــة تتناســب مــع
تتحســن وتتطــور). (Gangi, 2011

وهكــذا يتضــح للقــارئ أن هــذه النظريــة أحدثت
تغــر ًا جوهريــ ًا يف املامرســات التدريســية حيــث

إىل األدلــة والرباهــن ،ومــن هــذه اإلســراتيجيات:

املتعــددة ،وقــد أشــارت توصيــات بعــض
الدراســات حــول اإلســراتيجيات التدريســية
املســتندة إىل الــذكاءات املتعــددة إىل رضورة األخــذ

أضحــى املتعلــم مشــارك ًا نشــط ًا يف عمليــة التعلــم
بــد ً
ال مــن كونــه متلقي ـ ًا ســلبي ًا ،كــا أصبحــت قــدرة

اإلســراتيجيات ،وبــن الــذكاءات املهيمنــة لــدى

وأضحــى يمتلــك كلمــة الــر واملعــرف الــذي يدلف

ملحتــوى املقــررات التدريســية ;(Serin et al, 2009

القائــم بالتدريــس عــى تفريــد عمليــة التعلــم أفضــل،

منــه إىل دمــاغ الطالــب بيــر وســهولة (Al-Sulim,

) .2012بــد ً
ال مــن تركيــز اإلســراتيجيات التدريســية
التقليديــة عــى نوعــن فقــط مــن الــذكاءات اللغــوي

ببعــض االعتبــارات املتمثلــة يف التناغــم بــن هــذه
الطــاب ،ورضورة مناســبة هــذه اإلســراتيجيات

Warren Powell, 2017; Burkett, 2013).

وقــد أســهمت الكثــر مــن البحــوث والدراســات

يف الكشــف عــن فاعليــة هــذه اإلســراتيجيات

–اللفظــي ،واملنطقــي –الريــايض ). (Jarwan, 2006

التدريســية إال أنــه يف حــدود علــم الباحــث مل توجــد

توفــر الرياضيــات للمتعلــم تكنيــكات نظريــة

اإلســراتيجيات التدريســية املســتندة إىل الــذكاءات

للمشــكالت املجتمعيــة ،فالرياضيــات مفيــدة يف

هيئــة التدريــس مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة
التدريــس والطلبــة مع ـ ًا ،هــذا فض ـ ً
ا عــن أن معظــم

مشكلة البحث:

وحســابية تعــزز مــن فهمــه للعــامل احلديــث ،وفهمــه
احليــاة الشــخصية لألفــراد ،واحليــاة املهنيــة ،وحيتــاج

اجلميــع مــن أفــراد املجتمع إىل مدى واســع مــن الفهم

الريــايض املناســب يف ســبيل زيــادة قدراهتم عــى اختاذ
القــرارات يف جمــال مهنهــم ،وتواصلهــم ومعايشــهم،

وحياهتــم املدنيــة(National Association for the .

). Education of young children, 2002

وقــد هدفــت العديــد مــن الدراســات واألبحــاث

دراســة واحــدة تشــمل الكشــف عــن العالقــة بــن
املتعــددة وأنــاط الــذكاءات لــدى الطلبــة وأعضــاء

الدراســات التــي تناولــت بعضـ ًا مــن هــذه العالقــات

أجريــت يف بيئــات غربيــة وبالتــايل مــن الصعوبــة

تعميــم نتائجهــا(Jones, 2017; Warren-Powell, .

).2017; Serin et al, 2009; Haung, 2005

كــا أن الدراســات التــي أجريــت يف بيئــات عربيــة

مل تتنــاول دراســة هــذه العالقــات يف التعليــم اجلامعي
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حيــث إنــه يف حــدود علــم الباحــث دراســة واحــدة

فقــط (الفــرا2018 ،م) هدفــت إىل الكشــف عــن

العالقــة االرتباطيــة بــن أنــاط الــذكاءات املتعــددة
الشــائعة لــدى معلمــي اللغــة العربيــة وعالقتهــا

بإســراتيجياهتم التدريســية يف مرحلــة التعليــم
الثانــوي بدولــة فلســطني.

• الكشــف عــن طبيعــة العالقــة االرتباطيــة بني
املامرســات التدريســية املســتندة إىل الــذكاءات

املتعــددة وأنــاط الــذكاءات للطلبــة.

أمهية البحث:

برزت أمهية البحث من خالل النقاط التالية:

• توجيــه أنظــار أعضــاء هيئــة التدريــس إىل

ويمكــن التعبــر عــن مشــكلة البحــث احلــايل مــن

رضورة تضمــن إســراتيجيات تدريســية

• مــا مــدى وجــود عالقــة ارتباطيــة متباينــة

مــع أنــاط ذكاءات الطلبــة وحمتــوى

املســتندة إىل الــذكاءات املتعــددة ،وأنــاط

• لفــت انتبــاه عــادات التطويــر اجلامعــي

خــال األســئلة التاليــة:

النــوع ،والداللــة بــن املامرســات التدريســية
الــذكاءات املتعــددة ألعضــاء هيئــة التدريــس

بقســم الرياضيــات بكليــة العلــوم بجامعــة
احلــدود الشــالية؟

• مــا مــدى وجــود عالقــة ارتباطيــة متباينــة
النــوع ،والداللــة بــن املامرســات التدريســية

املســتندة إىل الــذكاءات املتعــددة ،وأنــاط
الــذكاءات املتعــددة للطلبــة بقســم
الرياضيــات بكليــة العلــوم بجامعــة احلــدود

الشــالية؟

أهداف البحث:

مســتندة إىل الــذكاءات املتعــددة ،وتتناســب

املقــررات.

باجلامعــات الســعودية إىل رضورة عقــد
دورات تدريبيــة لتدريــب أعضــاء هيئــة
التدريــس عــى تبنــي إســراتيجيات تدريســية

مســتندة إىل الــذكاءات املتعــددة.

• قــدم البحــث احلــايل أداة لقيــاس املامرســات
التدريســية املســتندة إىل الــذكاءات املتعــددة

يف البيئــة العربيــة -بعــد ترمجتهــا وتقنينهــا -

تتســم بمعامــات صــدق وثبــات مقبولــة.

• يســاعد هــذا البحــث يف ســد فجــوة يف جمــال
املناهــج وطــرق التدريــس تتمثل يف اســتخدام

هدف البحث إىل:

• الكشــف عــن طبيعــة العالقــة االرتباطيــة بني
املامرســات التدريســية املســتندة إىل الــذكاءات

املتعــددة وأنــاط الــذكاءات املتعــددة ألعضاء

هيئــة التدريــس.
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عرعــر .

والتعلم أشــار فيهــا  Howard Gardnerإىل أن األفراد
يمتلكــون مــدى واســع ًا مــن القــدرات تشــمل القدرة

2 .احلــدود البرشيــة :أعضــاء هيئــة التدريــس

البرصيــة املكانيــة ،القــدرة اجلســمية احلركيــة ،القــدرة

احلــدود الشــالية بمدينــة عرعــر مــن الذكــور

بقســم الرياضيــات – كليــة العلــوم بجامعــة

اللغويــة اللفظيــة ،القــدرة املنطقيــة الرياضيــة ،القــدرة

واإلنــاث ،والطلبــة يف قســم الرياضيــات

املوســيقية ،القــدرة الشــخصية ،القــدرة االجتامعيــة ،و

– كليــة العلــوم بجامعــة احلــدود الشــالية

القــدرة الطبيعيــة.(Gardner , 1993( .

أنــاط الــذكاءات املتعــددة :هــي أســاليب تعلــم

بمدينــة عرعــر مــن الذكــور واإلنــاث.

3 .احلــدود الزمانيــة :تــم تطبيــق البحــث خــال

مفضلــة ومهيمنــة لــدى املتعلــم يف ضــوء تفــاوت

الفصــل الــدرايس األول للعــام اجلامعــي

قدراتــه املتعــددة.(Gardner , 1993).
وإجرائي ـ ًا يعرفهــا الباحــث بأهنــا الدرجــة الكليــة

1440/1439هـــ .

اإلطار النظري والدراسات السابقة:

التــي حيصــل عليهــا املفحوص (عضــو هيئــة تدريس،

أو طالــب) عــى كل ذكاء مــن الــذكاءات املتعــددة
املتضمنــة يف املقيــاس الــذي أعــد هلــذا الغــرض.

املامرســات التدريســية :هــي الســلوكيات

واألفعــال والطرائــق التــي يســتخدمها عضــو هيئــة
التدريــس داخــل القاعــة التدريســية لتقديــم املــادة

التعليميــة بغــرض إحــداث التعلــم لــدى الطــاب.

(الصغــر ،والنصــار2002 ،م).
وإجرائي ـ ًا يعرفهــا الباحــث بأهنــا الدرجــة الكليــة

التــي حيصــل عليهــا عضــو هيئــة التدريــس عــى كل

بعــد مــن أبعــاد املقيــاس الــذي تــم بنــاؤه يف ضــوء
الــذكاءات املتعــددة.
حدود البحث:

اقترص البحث احلايل عىل احلدود التالية:

1 .احلــدود املكانيــة :قســم الرياضيــات – كليــة
العلــوم بجامعــة احلــدود الشــالية بمدينــة

أشــار جاردنــر إىل أن النظــرة التقليديــة للــذكاء

واملســتندة إىل نســبة ذكاء الفــرد (  )IQنظــرة حمــدودة
واقــرح بدي ـ ً
ا عنهــا يتمثــل يف ذكاءات متنوعــة مــن

أجــل تقديــم مفهــوم أوســع للقــدرة البرشيــة لــدى

األطفــال واملراهقــن والبالغــن (Armstrong,

). 2009

شــملت هــذه الــذكاءات الــذكاء املنطقــي

الريــايض ،والــذكاء اللغــوي ،والــذكاء املــكاين،
والــذكاء املوســيقي ،والــذكاء اجلســمي احلركــي،
والــذكاء الشــخيص ،والــذكاء االجتامعــي ،والــذكاء
الطبيعــي ،وحديثــ ًا تــم إضافــة الــذكاء الوجــودي،

ويعتقــد جاردنــر أن كل إنســان لديــه القــدرة عــى

التعلــم بطــرق خمتلفــة ،وهــذه الطــرق متثل األســاليب
التــي يفضلهــا يف املشــاركات التعلميــة.

 الــذكاء اللغــوي اللفظــي :أعضــاء هيئــة
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التدريــس ذوو الــذكاء اللغــوي لدهيــم ولــع جتــاه

).(Armstrong,2009

اللغــة للتعبــر عــن احتياجاهتــم ويتوقعــون باملقابــل

التدريــس ذوو الــذكاء اجلســمي احلركــي القــوي

الكلــات املكتوبــة ،واملنطوقــة فهــم يســتخدمون
نفــس الــي مــن املعلمــن اآلخريــن ،ويســتخدمون

الشــعر واألدب لفهــم املفاهيــم واملصطلحــات

ولتذكــر املعلومــات املهمــة. (Sheparid,2004).
أعضــاء هيئــة التدريــس أصحــاب هــذا الــذكاء
يفضلــون اســتخدام البطاقــات امللونــة ،وخرائــط
املفاهيــم املختــرة واملنظــات املتقدمــة يف تقديــم

دروســهم كــا أهنــم يميلــون إىل تدريــب طالهبــم
عــى تدويــن مالحظــات جديــدة ،وهــذه املالحظــات

تكــون تفصيليــة ومنظمــة وصارخــة األلــوان كــي

 الــذكاء اجلســمي احلركــي :أعضــاء هيئــة

يميلــون يف تدريســهم للطلبــة إىل القيــام ببعــض
األنشــطة البدنيــة احلركيــة ،ويعــرف هــؤالء األعضــاء

باملعلمــن اللمســيني ،وهــم يســعون يف تدريســهم
إىل العمــل بــد ً
ال مــن اجللــوس يف املحــارضات،

ويعلمــون طالهبــم كيفيــة اســتخدام احلركــة يف

حتقيــق أهدافهــم الصفيــة(Warrem-Powell,2017).

 .وهــؤالء األعضــاء يتحركــون يف كثــر مــن األحيــان

يف مجيــع أنحــاء قاعــة الدراســة ،وينتقلــون مــن
طالــب إىل آخــر.

تســاعد الطلبــة عــى حتقيــق أهدافهــم الصفيــة.

 الــذكاء البــري املــكاين :أعضــاء هيئــة

 الــذكاء املنطقي الريــايض :األعضــاء ذوو الذكاء

يتمكنــون مــن إعــادة بنــاء يشء أو حــدث يف فــراغ

املشــكالت الرياضيــة بكفــاءة عاليــة ،ويســتخدمون

ومعاجلتــه بدرجــة مــن التأكــد بطريقــة اليمكــن ألي

).)Smith,2002

املنطقــي الريــايض القــوي يقومــون بحســاب وحــل
أســاليب العــد واجلدولــة ،والرســومات البيانيــة،

لتوضيــح قدراهتــم عــى تصــور حــل العمليــات
الرياضيــة املعقــدة .(Shepard,2004).هــؤالء

األعضــاء يفهمــون التفكــر املجــرد الرمــزي،

ويميلــون إىل اســتخدام مهــام الرســوم البيانيــة،
وإنشــاء اجلــداول ،وحــل املشــكالت الرياضيــة،
وإجــراء العمليــات احلســابية املعقــدة يف الواجبــات

املنزليــة لطالهبــم ،والكثــر منهــم يتفنــن يف اســتخدام
أجهــزة احلاســوب ،وغــره مــن أشــكال التقنيــة.

التدريــس ذوو الــذكاء البــري املــكاين القــوي
ثالثــي األبعــاد يف ضــوء موضــع أجســامهم يف الفــراغ
شــخص آخــر القيــام هبــا ،وأصحــاب هــذا الــذكاء

مولعــون بالصــور والرســومات لتصــور املفاهيــم
املجــردة واملعلومــات ،وينظــر املتعلمــون البرصيــون

املكانيــون إىل العــامل بدقــة ،ويكونــون صــورة
ذهنيــة بتفاصيــل ووضــوح. (Shepard,2004).
وتســاعد هــذه القــدرة عضــو هيئــة التدريــس عــى
حــل املشــكالت املعقــدة وذات التفاصيــل البيانيــة،

ويف القاعــات التدريســية يميــل هــؤالء األعضــاء

الســتخدام املخططــات الرســومية ،والرســوم
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التوضيحيــة ،وخرائــط املفاهيــم ،واســتخدام مقاطــع
الفيديــو ،وأجهــزة العــرض والســبورات البيضــاء

كأدوات تدريســية مفضلــة داخــل قاعــات الدراســة.
).(Nolan,2003

 الــذكاء املوســيقي :أعضــاء هيئــة التدريــس

ذوو الــذكاء املوســيقي القــوي يميلــون باســتمرار
إىل الــرب عــى الطــاوالت أو اســتخدام نــرات

الصــوت بطريقــة خمتلفــة تتناغــم مــع أســلوهبم

التدريــي كــا أن هلــم طرقهــم اخلاصــة يف تدريــس

املفاهيــم ويف بعــض األحيــان يغنــون املفهــوم أو
تقديــم كلــات املفهــوم بطريقــة تتســم برتاكيــب
موســيقية كالســجع والقافيــة الواحــدة .والعوامــل

الرئيســية املســامهة يف نجــاح هــؤالء األعضــاء تتمثــل
يف شــدة وجــودة الصــوت وموضــع اســتخدامه
).(Nolan,2003 ; Shepard,2004

 الــذكاء االجتامعــي :أعضــاء هيئــة التدريــس

ذوو الــذكاء االجتامعــي القــوي مولعــون بمشــاعرهم
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). & Womack , 2003

 الــذكاء الشــخيص :عــادة تعمــل الــذكاءات
االجتامعيــة ،والشــخصية جنب ـ ًا إىل جنــب ،وأعضــاء

هيئــة التدريــس ذوو الــذكاء الشــخيص يفهمــون
احلالــة اإلنســانية ،ويكــون هلــم صلــة وثيقــة
باألشــخاص اآلخريــن وحياهتــم الشــخصية ،كــا
أن لدهيــم خطــة واجتاهــ ًا حلياهتــم اخلاصــة وهلــم
هــدف كبــر اليتحقــق إال عنــد مشــاركة اآلخريــن.
يقــوم األعضــاء ذوو هــذا الــذكاء بتدريــب طالهبــم
عــى مهــارات التفكــر النقــدي ،ويدفعــون طالهبــم

للبحــث بعمــق داخــل ذواهتــم للعثــور عــى إجابــات
ومنحهــم الثقــة يف قدرهتــم عــى التعامــل مــع أي

موقــف طــارئ يواجهونــه ،ولدهيــم املقــدرة عــى

اســتيعاب املعلومــات ،وختزينهــا حتــى يمكنهــم

الوصــول إليهــا(Giles et al. ,2003 ; Shepard, .

).2004

 الــذكاء الطبيعــي :األفــراد ذوو هــذا الــذكاء

ومشــاعر اآلخريــن ،ويميلــون إىل رؤيــة الطلبــة
يعملــون بشــكل جيــد يف جمموعــات ،وغالبــ ًا مــا

مــع الطبيعــة ويســتمتعون بتكويــن ورعايــة احلدائــق،

تعلــم تعاونيــة ،ولدهيــم حساســية طبيعيــة للحالــة

مــن حوهلــم ،ويتعرفــون عــى املعــادن ويصنفوهنــا

يعينــون الطــاب ليكونــوا قائــدي جمموعــات

اإلنســانية ممــا جيعلهــم متفهمــن لالحتياجــات
الفرديــة لآلخريــن ،ويتواصــل عضــو هيئــة التدريــس

صاحــب هــذا الــذكاء مــع طالبــه بطريقتــن لفظيــة
وغــر لفظيــة ،ولدهيــم اســتعداد ًا مســتمر ًا لتقديــم

املســاعدة ألي طالــب يف أي وقــت(Giles , Pitre .

هــم معلمــو األحيــاء الطبيعيــة ويســتمتعون بالتفاعــل
والتعــرف عــى النباتــات واحليوانــات والعــامل
بســهولة ،ويميلــون الســتخدام أشــياء مــن الطبيعــة
داخــل الصــف ،ومــن دعــاة محايــة البيئــة ويعكســون
دائــا األنشــطة البيئيــة كاالحتبــاس احلــراري ،أو
إنقــاذ احليتــان أو احليوانــات املهــددة باالنقــراض يف

مقرراهتــم التدريســية. (Shepard,2004).
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يشــر جاردنــر إىل أن نظريــة الــذكاءات املتعــددة
تغطــي مــدى متنوعـ ًا مــن اإلســراتيجيات التدريســية

باســتخدام األســاليب غــر التقليديــة يف تدريــس

قاعــات الدراســة ،وهــو يفــرض عــدم وجــود

إىل جمموعــات مــن الطــاب كان مــن الصعــب

والتــي يمكــن وصفهــا بشــكل ممارســات داخــل
جمموعــة واحــدة مــن اإلســراتيجيات التدريســية

والتــي يمكــن أن تعمــل داخــل القاعــة الدراســية

بطريقــة تناســب كل الطــاب ).)Gardner,2003

لذلــك ،اســتنا ًدا إىل األدب الرتبــوي ،يتضــح أنــه

الرياضيــات يصبــح املعلمــون قادريــن عــى الوصــول
الوصــول إليهــم مــن خــال املداخــل التقليديــة يف

التدريــس.(Sellars,2008( .

ومــع الرتكيــز التدرجيــي عــى أســاليب وطــرق

هتــدف اإلســراتيجيات التدريســية إىل زيــادة

التدريــس اإلبداعيــة يف الفصــول الدراســية املعارصة،

عــى املحتــوى التعليمــي ،وال توجــد طريقــة مثــى

الــذكاءات املتعــددة يف أســاليب التدريــس حيــث

دافعيــة الطلبــة نحــو التعلــم ومســاعدهتم يف الرتكيــز

لإلســراتيجية التدريســية فتلــك التــي تعمــل

بشــكل أفضــل بالنســبة للمعلمــن هــي التــي
حتافــظ عــى اهتاممــات وانتبــاه الطلبــة وتســمح هلــم

بــدأ العديــد مــن املربــن واملدرســن يف تبنــي مدخــل
يتــم تســليط الضــوء عــى فكــرة االختالفــات

الفرديــة لــكل مــن املعلمــن والطــاب (Sulaiman

),Abdurahmanb& Abdul-Rahim, 2010

بالتفاعــل مــع املــدرس بطــرق متنوعــة(Warren – .

وقـــد أشـــارت العديـــد مـــن الدراســـات إىل

إن تغيــر وتعديــل مداخــل تدريــس الرياضيــات

املتعـــــــــــددة جلاردنـــر ;(Armstrong, 2009

).Powell,2017

هــو يف الغالــب مــن أجــل تعزيــز أداء الطــاب يف

اإلس ــراتيجيات التدريس ــية املس ــتندة إىل ال ــذكاءات

;Morgan, 1996; Walters, 1992; Shearer, 2004

الرياضيــات لتحســن املتوســط العــام يف التحصيــل

بشــكل عــام .ومــن هنــا فــإن أحــد األســاليب هــو
تغيــر الرتكيــز عــى التدريــس املوجــه مــن قبــل املعلم
والــذي يعــرف ً
أيضــا باســم املداخــل املتمركــزة

).Zainudin,2012; Sheahan,2013

 اإلســراتيجيات املســتندة إىل الــذكاء اللغــوي

اللفظــي:

تشــمل األنشــطة التدريســية املســتندة إىل هــذا

حــول املعلــم واملتمثلــة يف إلقــاء املحــارضات إىل
املداخــل األكثــر توجه ـ ًا نحــو الطــاب (تركــز عــى

الصحــف ،وتشــمل بعــض املــواد التدريســية

املشــاركة النشــطة للطــاب يف التعليــم وعمليــة

وتتطلــب هــذه اإلســراتيجية التدريســية مــن

الطالــب) والتــي حتتــوي عــى درجــة أعــى مــن
التعلــم ).)Qualter & Abu-Hola,2000

الــذكاء املحــارضات ،والقصــص ،والنــر يف
كالكتــب ،والدفاتــر الدراســية ،وأجهــزة احلاســب،

الطالــب أن يقــرأ ويكتــب ،ويتحــدث ،ويســتمع
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للمحــارضة ،وهــذا النــوع مــن اإلســراتيجيات
التدريســية غالبــ ًا مــا يرتكــز عــى املعلــم ويــدور

حــول توجيهاتــه أثنــاء الــدرس.

 اإلســراتيجيات املســتندة إىل الــذكاء املنطقــي

الريــايض :تشــمل األنشــطة التدريســية املناســبة

هلــذا النــوع مــن الــذكاء أنشــطة املشــكالت،
والتجــارب العلميــة ،واحلســابات املنطقيــة،
ومهــارات التفكــر الناقــد ،ويطلــب مــن الطلبــة
وضــع افرتاضــات ،وحســاب كميــات ،والتفكــر
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كدليــل عــى الفهــم اجلزئــي للمفهــوم ،واألصابــع

اخلمســة كدليــل عــى الفهــم الكامــل للمفهــوم،
وأنشــطة التشــييد والبنــاء بواســطة املكعبــات
والصلصــال .

 اإلســـراتيجيات املســـتندة إىل الـــذكاء

االجتامعـــي :تشـــمل إســـراتيجيات التعلـــم
التعـــاوين والثنائـــي ،وإثـــارة منـــاخ مـــن التفاعـــل

والتعـــاون وتوفـــر أدوات دافعيـــة حتـــث عـــى
تنميـــة التعـــاون بـــد ً
ال مـــن التنافـــس.
 اإلســراتيجيات املســتندة إىل الذكاء الشخيص:

النقــدي واملنطقــي ،ويف كثــر مــن األحيــان يطــرح
عضــو هيئــة التدريــس ســؤا ً
ال حيتــوي حتديــات عــى

تشــمل املداخــل التدريســية التدريــس الفــردي

هلــذا الســؤال املطــروح ،ويمــد األعضــاء الطلبــة

تنميــة العوامــل النفســية الكامنــة وراء التعلــم مثــل

جمموعــة مــن الطلبــة ثــم ينهمكــون يف إجيــاد حــل
بوســائل مســاعدة مثــل األجهــزة العلميــة واآلالت

احلاســبة ،وتشــمل التكليفــات والواجبــات

واأللغــاز الرياضيــة ،واملســائل الرياضيــة التــي
تتضمــن اســتخدام بعــض األلعــاب اليدويــة يف

حــل مســائل رياضيــة.

املســتند إىل االهتاممــات والقــدرات الفرديــة ،هبــدف
تقديــر الــذات والثقــة بالنفــس ،وتوفــر أنشــطة

تقييميــة تقــدم تغذيــة راجعــة فوريــة ،واســتخدام

طريقــة املرشوعــات متعــددة األبعــاد ،حيــث يعمــل
كل متعلــم عــى أحــد األبعــاد .

 اإلســراتيجيات املســتندة إىل الــذكاء الطبيعــي:

 اإلســراتيجيات املســتندة إىل الــذكاء البــري

يتــم دمــج احلقائــق الرياضيــة وحــل املســائل

الشــكل  ،Vواخلرائــط الذهنيــة ،والرســوم البيانيــة،

عــى قضايــا بيئيــة مثــل االحتبــاس احلــراري،

املــكاين :تشــمل األنشــطة التدريســية اســتخدام
والعــروض التقديميــة ،واســتخدام األلــوان يف
الكتابــة ،والتظليــل ،والبطاقــات املصــورة.

 اإلســراتيجيات املســتندة إىل الــذكاء احلركــي

اجلســمي :تشــمل اســتخدام احلركــة ،مثــل رفــع

الرياضيــة احلســابية واللفظيــة يف أنشــطة حتتــوي
والعــوز املائــي ،وانقــراض احليوانــات والنباتــات،

والظواهــر الطبيعيــة مثــل الرباكــن والــزالزل

والفيضانــات والســيول.
الدراسات السابقة:

دراســة (عفانــة ،واخلازنــدار2003 ،م) :هدفــت

األيــدي عنــد اإلجابــة ،والتأشــر بإصبــع واحــد
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الدراســة التعــرف عــى إســراتيجيات التعلــم

إىل وجــود عالقــة ارتباطيــة دالــة بــن كل مــن الــذكاء

ختصــص الرياضيــات بمدينــة غــزة يف فلســطني،

البــري املــكاين مــع األداء التدريــي املالحــظ

املســتندة للــذكاءات املتعــددة لــدى الطلبــة املعلمــن

والكشــف عــن أثــر متغــرات النــوع ،واملؤسســة
التعليميــة يف هــذه اإلســراتيجيات ،والكشــف عــن

العالقــة االرتباطيــة بــن إســراتيجيات التعلــم
املســتندة للــذكاءات املتعــددة واألداء التدريــي

اللغــوي و الــذكاء املنطقــي الريــايض ،والــذكاء
مــن قبــل املــرف .بينــا أشــارت النتائــج إىل وجــود
عالقــة ارتباطيــة دالــة بــن إســراتيجيات التعلــم
املســتندة إىل كل الــذكاء املنطقــي الريــايض والــذكاء
الطبيعــي مــع األداء التدريــي املالحــظ مــن قبــل

لــدى عينــة الدراســة ،وتكونــت عينــة الدراســة مــن
( )59طالب ـ ًا معل ـ ًا وطالبــة معلمــة تــم تقســيمهم إىل

عالقــة ارتباطيــة بــن إســراتيجيات التعلــم املســتندة

بطاقــة مقابلــة شــخصية ،وبطاقــة مالحظــة املــرف

الدراســة.

( )17ذكــور و ( )42إنــاث  ،.واســتخدم الباحثــان
للطالــب املعلــم ،وبطاقــة مالحظــة مديــر املدرســة

للطالــب املعلــم ،توصلــت النتائــج إىل اختــاف
درجــة اســتخدام إســراتيجيات التعلــم املســتندة

للــذكاءات املتعــددة لــدى الطلبــة املعلمــن ختصــص

الرياضيــات حيــث جــاءت إســراتيجيات التعلــم
املســتندة إىل الــذكاء الريــايض يف املرتبــة األوىل

تالهــا إســراتيجيات التعلــم املســتندة إىل الــذكاء

االجتامعــي ثــم املســتندة إىل الــذكاء البــري املــكاين،
ثــم املســتندة إىل الــذكاء احلركــي ،ثــم املســتندة إىل

الــذكاء اللغــوي ،ثــم املســتندة إىل الــذكاء الشــخيص،
ثــم املســتندة إىل الــذكاء الطبيعــي ،ثــم املســتندة إىل

الــذكاء املوســيقي .كــا أشــارت النتائــج إىل عــدم
وجــود فــروق يف إســراتيجيات التعلــم املســتندة إىل

الــذكاءات املتعــددة تعــزى ألثــر النــوع االجتامعــي

وألثــر املؤسســة التعليميــة ،وأشــارت النتائــج كذلــك

مديــر املدرســة .وأشــارت النتائــج إىل عــدم وجــود
إىل مجيــع أنــواع الــذكاءات واملعــدل الرتاكمــي لعينــة
دراســة ( :) (Huang , 2005هدفــت الدراســة

الكشــف عــن أنــاط الــذكاءات املتعــددة املفضلــة
لــدى معلمــي اللغــة اإلنجليزيــة يف املــدارس الثانويــة
بواليــة نرباســكا بالواليــات املتحــدة األمريكيــة،
وإســراتيجياهتم التدريســية املســتندة إىل الــذكاءات

املتعــددة املفضلــة ،والكشــف عــن العالقــة بــن

أنــاط ذكاءاهتــم املفضلــة وإســراتيجياهتم وأنشــطتهم
التدريســية التــي تتناغــم أو تعاكــس هــذا األنــاط.
تكونــت عينة الدراســة مــن ( )112معل ًام ،واســتخدم
الباحــث اســتبانة الــذكاء املتعــدد ومقيــاس مــؤرش
اإلســراتيجية التدريســية املســتندة إىل الــذكاءات

املتعــددة ،وأشــارت نتائــج الدراســة إىل أن معلمــي

اللغــة اإلنجليزيــة لدهيــم أنــاط ذكاءات مفضلــة يف

كل مــن الــذكاء الطبيعــي ،والــذكاء الشــخيص بينــا

جــاءت كل مــن أنــاط الــذكاء البــري املــكاين
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والــذكاء اللغــوي ،والــذكاء احلركــي يف املراتــب

إلســراتيجيات نظريــة الــذكاءات املتعــددة،

املنطقــي الريــايض ،واالجتامعــي ،واملوســيقي

املعلمــن إلســراتيجيات النظريــة ،وتكونــت عينــة
الدراســة مــن ( )174معل ـ ًا ومعلمــة ثــم تقســيمهم

األخــرة بدرجــة ضعيفــة ،وجــاءت أنــاط ذكاءات

بدرجــة متوســطة .كــا أشــارت نتائــج الدراســة إىل

أن إســراتيجيات التدريــس املســتندة إىل كل مــن

والكشــف عــن أثــر النــوع االجتامعــي يف اســتخدام

ً
معلــا و ( )96معلمــة .اســتخدم الباحــث
إىل ()78

الــذكاء اللغــوي ،والــذكاء الشــخيص ،والــذكاء
االجتامعــي مثلــت أكثــر اإلســراتيجيات اســتخدام ًا

املتعــددة ،وأشــارت النتائــج إىل اســتخدام املعلمــن

التدريــس املســتندة إىل الــذكاء املوســيقي ،والــذكاء

ثــم إســراتيجيات الــذكاء املنطقــي الريــايض ،ثــم

داخــل حجــرات الدراســة ،وجــاءت إســراتيجيات

املنطقــي الريــايض ،والــذكاء املــكاين ،والــذكاء
احلركــي يف املرتبــة التاليــة يف االســتخدام داخــل
قاعــات الدراســة ،يف حــن احتلــت إســراتيجيات

التدريــس املســتندة إىل الــذكاء الطبيعــي املرتبــة
األخــرة لنــدرة اســتخدامها .وأشــارت النتائــج أيض ًا

إىل وجــود عالقــة ارتباطيــة بــن أنــاط الــذكاءات
املتعــددة املفضلــة لــدى املعلمــن وإســراتيجيات

التدريــس دالــة بدرجــة ضعيفــة يف الــذكاءات

(اللغــوي ،والبــري املــكاين ،واالجتامعــي،
والطبيعــي ،واملوســيقي) ،ومل توجــد عالقــة ارتباطيــة
بــن إســراتيجيات التدريــس املســتندة إىل الــذكاءات

املتعــددة وأنــاط الــذكاءات املفضلــة لــدى املعلمــن

يف كل مــن الــذكاءات احلركــي ،واملنطقــي الريــايض،

والشــخيص.

دراســة (وحشــة2012 ،م) :هدفــت الدراســة

التعــرف عــى درجــة اســتخدام معلمــي مــدارس
امللــك عبــداهلل الثــاين للتميــز للموهوبــن يف األردن

اســتبانة اإلســراتيجيات التدريســية للــذكاءات

إلســراتيجيات الــذكاء الشــخيص يف املرتبــة األوىل
إســراتيجيات الــذكاء االجتامعــي ثــم إســراتيجيات

الــذكاء اللغــوي يف املرتبــة األخــرة ،كــا أشــارت
النتائــج إىل وجــود فــروق دالــة إحصائيــ ًا يف
إســراتيجيات التدريــس املســتندة إىل الــذكاء
االجتامعــي والشــخيص لصالــح اإلنــاث ،وعــدم
وجــود فــروق دالــة إحصائيـ ًا يف بقية اإلســراتيجيات
املســتندة للــذكاءات األخــرى .

دراســة (العــزب2015 ،م) :هدفــت هــذه

الدراســة التعــرف عــى أنــاط الــذكاءات املتعــددة

الشــائعة لــدى طــاب جامعتــي األزهــر ،وعــن
شــمس يف خمتلــف الكليــات والتعــرف عــى درجــة
تطبيــق أعضــاء هيئــة التدريــس ألســاليب التدريــس
القائمــة عــى نظريــة الــذكاءات املتعــددة مــن وجهــة

نظــر الطلبــة .تكونــت عينــة الدراســة مــن ()228
طالبـ ًا وطالبــة .اســتخدمت الباحثــة قائمة الــذكاءات
املتعــددة ملاكنــزي واســتبيان أســاليب التدريــس

القائمــة عــى نظريــة الــذكاءات املتعــددة مــن
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إعدادهــا ،وتوصلــت النتائــج إىل أن ترتيــب الذكاءات

إىل الــذكاء االجتامعــي ،و املســتندة إىل الــذكاء

الشــخيص ثــم الــذكاء املنطقــي الريــايض ،ثــم الــذكاء

يف كل مــن أســاليب التدريــس املســتندة إىل الــذكاء

املتعــددة للطلبــة جــاءت عــى النحــو التــايل :الــذكاء

الوجــودي ،ثــم الــذكاء االجتامعــي ،ثــم الــذكاء

الشــخيص ،والدرجــة الكليــة .كــا وجــدت فــروق

االجتامعــي ،واملســتندة إىل الــذكاء الشــخيص ،و

الطبيعــي ،ثــم الــذكاء احلركــي ،ثــم الــذكاء اللغــوي،
ثــم الــذكاء املــكاين ،وأخــر ًا الــذكاء املوســيقي .كــا

وفــروق يف أســاليب التدريــس املســتندة إىل الــذكاء

يف كل مــن الــذكاء املوســيقي ،والــذكاء احلركــي،

دراســة(  :)Jones, 2017هدفــت هــذه الدراســة

أشــارت النتائــج إىل وجــود فــروق دالــة إحصائيــ ًا

والــذكاء البــري املــكاين تعــزى ملتغــر النــوع
االجتامعــي لصالــح اإلنــاث ،بينــا وجــدت فــروق

دالــة يف الــذكاء االجتامعــي لصالح الذكور ،وأشــارت
النتائــج أيضـ ًا إىل أن أســاليب التدريــس القائمــة عــى
الــذكاءات املتعــددة جــاءت عــى النحــو التــايل:
األســاليب املســتندة إىل الــذكاء املنطقــي الريــايض

ثــم املســتندة إىل الــذكاء اللغــوي ،ثــم املســتندة
إىل الــذكاء االجتامعــي ،ثــم املســتندة إىل الــذكاء
البــري املــكاين ،ثــم املســتندة إىل الــذكاء احلركــي،
ثــم املســتندة إىل الــذكاء الشــخيص ،ثــم املســتندة إىل

الــذكاء املوســيقي ،ثــم املســتندة إىل الــذكاء الطبيعــي.

كــا وجــدت فــروق يف درجــة تطبيــق أعضــاء هيئــة
التدريــس ألســاليب التدريــس القائمــة عــى نظريــة

الــذكاءات املتعــددة مــن وجهــة نظــر الطلبــة تعــزى

ملتغــر النــوع االجتامعــي حيــث جــاءت الفــروق

لصالــح الذكــور يف أســاليب التدريــس املســتندة
إىل الــذكاء اللغــوي ،واملســتندة إىل الــذكاء املنطقــي
الريــايض ،واملســتندة إىل الــذكاء احلركــي ،و املســتندة

الدرجــة الكليــة لصالــح التخصصــات األدبيــة،
الطبيعــي لصالــح التخصصــات العلميــة.

الوصفيــة النوعيــة إىل الكشــف عــن أثــر اســتخدام
إســراتيجيات التدريــس املســتندة إىل الــذكاءات

املتعــددة املفضلــة يف حتســن أداء طالــب يف مقــررات

الرياضيــات بواليــة ميــزوري بالواليــات املتحــدة
األمريكيــة ،وهــي تعتــر نوعـ ًا مــن دراســات احلالــة،
وتــم تضمــن إســراتيجيات تدريــس مســتندة
إىل الــذكاء املنطقــي الريــايض ،والــذكاء البــري

املــكاين ،والــذكاء اجلســمي احلركــي .اســتخدم
الباحــث اســتبانة الــذكاءات املتعــددة مــن إعــداد

وبطاقــة مالحظــة أداء الطالــب ،وأشــارت النتائــج
إىل حــدوث حتســن واضــح يف درجــات الطالــب

يف االختبــارات البعديــة مقارنــة بــأداء زمالئــه (3
طــاب) والذيــن درســوا بإســراتيجيات تقليديــة.
دراســة )  :(Warren – Powell , 2017هدفــت

الكشــف عــن أثــر الــذكاءات املتعــددة الســائدة
لــدى معلمــي مــادة األحيــاء يف املــدارس الثانويــة

يف واليــة أوهايــو بالواليــات املتحــدة األمريكيــة

عــى إســراتيجياهتم التدريســية ،واســتخدامهم
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لإلســراتيجيات الفارقــة (املتاميــزة) يف التدريــس.

معلمــة ،واســتخدم الباحــث مقيــاس الــذكاءات

اســتخدمت الباحثــة املقابــات والربوتوكــوالت

املقرتحــة وفــق الــذكاءات املتعــددة .أظهــرت نتائــج

تكونــت عينــة الدراســة مــن مخســة معلمــن ،حيــث
املكتوبــة لتحليــل اســتجابات املعلمــن ،واســتبانة
الــذكاءات املتعــددة ،وبطاقــة مالحظــة للتدريــس

 .جــاءت نتائــج الدراســة بــأن املشــاركني أظهــروا

ذكاءات متعــددة متنوعــة كــا أن قــدرة املعلمــن
عــى اســتخدام اإلســراتيجيات الفارقــة (املتاميــزة)
اســتندت عــى اخلــرات املتعلمــة واحليــة ،وأشــار

معظــم املعلمــن أن خــرات املعلمــن جيــب أن
تســتند إىل نــوع الــذكاء الــذي يناســب موضــوع
الــدرس كــا أن مصــدر اإلســراتيجيات الفارقــة
جــاء مــن اخلــرات التعليميــة الســابقة .كــا أشــاروا
إىل أن نظريــة الــذكاءات املتعــددة ســاعدت املعلمــن

يف وضــع حمتــوى أي درس داخــل إطــار مناســب،

املتعــددة مــن إعــداده ،ومقيــاس األنشــطة التدريســية

الدراســة أن درجــة شــيوع الــذكاءات لــدى معلمــي

اللغــة العربيــة جــاءت ككل بدرجــة متوســطة
ومرتبــة تنازليـ ًا كــا يــي :الــذكاء األخالقــي ،الــذكاء
الشــخيص ،الــذكاء االجتامعــي ،الــذكاء املنطقــي
الريــايض ،الــذكاء البــري املــكاين ،الــذكاء احلركي،

الــذكاء املوســيقي ،الــذكاء اللغــوي ،الــذكاء الطبيعي.
وجــاءت ممارســة األنشــطة التدريســية بدرجــة كبــرة

كــا أشــارت إىل عــدم وجــود أثــر ملتغــرات النــوع

االجتامعــي واملؤهــل العلمــي وســنوات اخلدمــة
واجلامعــة املتخــرج منها ،وأشــارت النتائــج إىل وجود
عالقــة ارتباطيــة كبــرة ودالــة إحصائي ـ ًا بــن درجــة

شــيوع أنــاط الــذكاءات املتعــددة ودرجــة ممارســة

وهــذا يعنــي أن تأثــر نمــط الــذكاء الســائد لــدى
املعلمــن عــى إســراتيجيات التدريــس كان متدني ـ ًا،

لــدى معلمــي اللغــة العربيــة يف املرحلــة الثانويــة.

أشــار غالبيــة املشــاركني إىل عــدم وعيهــم بنمــط

يف ضــوء أهــداف البحــث وأدبياتــه والدراســات

ولكــن حمتــوى الــدرس هــو الــذي حيــدد ذلــك ،كــا

الــذكاء الســائد لدهيــم.

أنشــطة تربويــة تعليميــة – تعلميــة مســتندة إليهــا
فروض البحث:

الســابقة حــاول الباحــث التحقــق مــن الفــروض

دراســة (الفــرا2018 ،م) :هدفــت الدراســة
الكشــف عــن أكثــر أنــواع الــذكاءات املتعددة شــيوع ًا

• توجــد عالقــات ارتباطيــة متباينــة النــوع،

خــان يونــس بفلســطني ،ودرجــة ممارســة أنشــطة

إىل الــذكاءات املتعــددة ،وأنــاط الــذكاءات

التاليــة:

والداللــة بــن املامرســات التدريســية املســتندة

لــدى معلمــي اللغــة العربيــة يف املرحلــة الثانويــة يف

املتعــددة ألعضــاء هيئــة التدريــس بقســم

تدريســية مرتبطــة هبــا ،وتكونــت عينــة الدراســة مــن
( )68معل ـ ًا ومعلمــة شــملت ( )40معل ـ ًا ،و ()28

الرياضيــات.
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( )13عضـــو هيئـــة تدريـــس مـــن الذكـــور،

• توجــد عالقــات ارتباطيــة متباينــة النــوع،

و ( )11عض ــو هيئ ــة تدري ــس م ــن اإلن ــاث،

والداللــة بــن املامرســات التدريســية املســتندة

بنســـبة ( )%96مـــن جمتمـــع البحـــث.

إىل الــذكاءات املتعــددة ،وأنــاط الــذكاءات

 طلبـــة قســـم الرياضيـــات بكليـــة العلـــوم

املتعــددة للطلبــة بقســم الرياضيــات.

بجامع ــة احل ــدود الش ــالية ،حي ــث تكون ــت

العينـــة األساســـية -الذيـــن اســـتجابوا
ألدوات البحـــث )185( -طالبـــ ًا وطالبـــة

إجراءات البحث:
أو ً
ال :منهج البحث:

كـــا يـــي:

اســتخدم الباحــث املنهــج الوصفــي االرتباطــي

( )92طالب ـ ًا و ( )64طالبــة بمجمــوع ()156
طالبــ ًا وطالب ــة وذل ــك بع ــد اس ــتبعاد ()18

املقــارن ،ملناســبته ألهــداف البحــث وطبيعتــه وذلــك

مــن خــال مجــع البيانــات الالزمــة باســتخدام أدوات

طالبـــ ًا و ( )11طالبـــة لنقـــص بيانـــات

البحــث التــي أعــدت هلــذا الغــرض.
ثاني ًا جمتمع البحث:

اســـتبانات التطبيـــق وعـــدم اجلديـــة يف
االس ــتجابة هل ــا ،بنس ــبة  %73.6م ــن جمتم ــع

تكــون جمتمــع البحــث مــن أعضــاء هيئــة

البحـــث .ويشـــر الباحـــث إىل أن عينـــة

التدريــس بقســم الرياضيــات كليــة العلــوم والبالــغ
عددهــم ( )25عضــو ًا ،كــا تكــون مــن طلبــة قســم

البحـــث متثـــل كامـــل جمتمـــع البحـــث.

الرياضيــات بكليــة العلــوم والبالــغ عددهــم ()212
طالب ـ ًا وطالبــة ،مقســمني إىل ( )121طالب ـ ًا ،و ()91

رابع ًا :أدوات البحث:

1 .مقيـــاس املامرســـات التدريســـية املســـتندة إىل

طالبــة.

الـــذكاءات املتعـــددة.

ثالث ًا عينة البحث:

واملقيـــاس مـــن إعـــداد )(Zainudin , 2012

تكونت عينة البحث من:

وتـــم بنـــاؤه يف تركيـــا .تعريـــب وتقنـــن الباحـــث .

 أعض ــاء هيئ ــة التدري ــس بقس ــم الرياضي ــات

حيـــث تكـــون املقيـــاس يف صورتـــه األوليـــة

حي ــث تكون ــت العين ــة األساس ــية  -الذي ــن

املتعـــددة الثامنيـــة ،حيـــث كانـــت املفـــردات (2 ،1

كليـــة العلـــوم بجامعـــة احلـــدود الشـــالية
اســـتجابوا ألدوات البحـــث -مـــن ()24

عضـــو هيئـــة تدريـــس ،تـــم تقســـيمهم إىل

مـــن ( )39مفـــردة موزعـــة عـــى أنـــاط الـــذكاءات
 )5 ،4 ،3،تنتمـــي إىل الـــذكاء اللغـــوي ،واملفـــردات

( )10 ،9 ،8 ،7 ،6تنتمـــي إىل الـــذكاء الشـــخيص،
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واملفـــردات ( )15 ،14 ،12،13 ،11تنتمـــي إىل

املوســـيقي ،واملامرســـات التدريســـية املســـتندة إىل

 )20 ،19تنتمـــي إىل الـــذكاء الريـــايض ،واملفـــردات

املســـتندة إىل الـــذكاء الطبيعـــي .

الـــذكاء االجتامعـــي ،واملفـــردات (،18 ،17، 16

( )25 ،24 ،23، 21،22تنتمـــي إىل الـــذكاء
البـــري املـــكاين ،واملفـــردات ()29 ،26،27،28

تنتم ــي إىل ال ــذكاء املوس ــيقي ،واملف ــردات (،31، 30

 )33 ،32تنتمـــي إىل الـــذكاء اجلســـمي احلركـــي،
واملفـــردات ( )39 ،38 ،37 ،36 ،34،35تنتمـــي
إىل الـــذكاء الطبيعـــي ،ويتـــم اإلجابـــة عليهـــا مـــن
خ ــال مقي ــاس مخ ــايس التقدي ــر حيم ــل الدرج ــات

( ،)1 ،2 ،3 ،4 ،5وقـــد تـــم عـــرض املقيـــاس بعـــد

ترمجت ــه ع ــى جمموع ــة م ــن أس ــاتذة املناه ــج وط ــرق
التدريـــس ،وعلـــم النفـــس الرتبـــوي للتحقـــق

مـــن دقـــة وصياغـــة العبـــارات ،والتـــزم الباحـــث

بالتعديـــات التـــي أشـــار إليهـــا املحكمـــون.

ص ــدق املقي ــاس :ق ــام مع ــد املقي ــاس بحس ــاب

الص ــدق باس ــتخدام التحلي ــل العام ــي االستكش ــايف

ع ــى عين ــة م ــن معلم ــي التعلي ــم الثان ــوي ،وأس ــفر
التحليـــل عـــن وجـــود ثامنيـــة عوامـــل :املامرســـات

التدريســـية املســـتندة إىل الـــذكاء اللغـــوي،
واملامرســـات التدريســـية املســـتندة إىل الـــذكاء

الشـــخيص ،واملامرســـات التدريســـية املســـتندة
إىل الـــذكاء االجتامعـــي ،واملامرســـات التدريســـية
املس ــتندة إىل ال ــذكاء املنطق ــي الري ــايض ،واملامرس ــات

التدريســـية املســـتندة إىل الـــذكاء البـــري املـــكاين،

واملامرســـات التدريســـية املســـتندة إىل الـــذكاء

ال ــذكاء اجلس ــمي احلرك ــي ،واملامرس ــات التدريس ــية

ويف البحـــث احلـــايل تـــم حســـاب صـــدق
املقي ــاس ع ــى درج ــات ( )24عض ــو ًا م ــن أعض ــاء
هيئ ــة التدري ــس باجلامع ــة باس ــتخدام طريق ــة ص ــدق

املفـــردات وذلـــك بحســـاب معامـــل االرتبـــاط
بـــن درجـــة كل مفـــردة والدرجـــة الكليـــة للبعـــد

الـــذي تنتمـــي إليـــه بعـــد حـــذف درجـــة املفـــردة
مـــن الدرجـــة الكليـــة للبعـــد وقـــد تراوحـــت قيـــم

معامـــات االرتبـــاط التـــي تـــم التوصـــل إليهـــا
بـــن  0.279و 0.595وكلهـــا مفـــردات موجبـــة
ومرتفع ــة ماع ــدا املف ــردات أرق ــام  7 ، 5 ،2والت ــي

تـــم اســـتبعادها.

ثبـــات املقيـــاس :قـــام معـــد املقيـــاس بحســـاب

الثبـــات باســـتخدام طريقـــة ألفا-كرونبـــاخ ألبعـــاد
املقيـــاس الثامنيـــة (املامرســـات التدريســـية وفقـــ ًا
للـــذكاء اللغـــوي ،واملامرســـات التدريســـية وفقـــ ًا
للـــذكاء الشـــخيص ،واملامرســـات التدريســـية وفقـــ ًا
لل ــذكاء االجتامع ــي ،واملامرس ــات التدريس ــية وفقــ ًا

لل ــذكاء املنطق ــي الري ــايض ،واملامرس ــات التدريس ــية
وفقـــ ًا للـــذكاء البـــري املـــكاين ،واملامرســـات
التدريســـية وفقـــ ًا للـــذكاء املوســـيقي ،واملامرســـات
التدريســـية وفقـــ ًا للـــذكاء اجلســـمي احلركـــي،

واملامرســـات التدريســـية وفقـــ ًا للـــذكاء الطبيعـــي)

وتوصـــل إىل معامـــات ثبـــات بلغـــت قيمتهـــا
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(،0.79 ،0.82، 0.80 ،0.89 ،0.90 ،0.80

معامـــات االرتبـــاط بـــن أبعـــاد املقيـــاس
ً
قيـــا موجبـــة ومرتفعـــة
والدرجـــة الكليـــة

مرتفعـــة وموجبـــة وتشـــر إىل ثبـــات املقيـــاس .

ب ــن  0.494و  0.749مم ــا يش ــر إىل االتس ــاق

 )0.91 ،0.74لألبعـــاد عـــى الرتتيـــب ،وبلغـــت

 0.92للدرجـــة الكليـــة للمقيـــاس وهـــي قيـــم

ودال ــة ع ــن مس ــتوى ( )0.01وتراوح ــت م ــا

ويف البحـــث احلـــايل تـــم حســـاب ثبـــات
املقيـــاس عـــى درجـــات ( )24عضـــو ًا مـــن

الصـــورة النهائيـــة للمقيـــاس مكونـــة مـــن

طريقـــة ألفا-كرونبـــاخ فبلغـــت قيـــم معامـــات

الثامنيـــة.

أعضـــاء هيئـــة التدريـــس باجلامعـــة باســـتخدام

الثبـــات (،0.70 ،0.72 ،0.69 ،0.73 ،0.75

 )0.68 ،0.69 ،0.73عـــى الرتتيـــب ،وبلغـــت
 0.86للدرجـــة الكليـــة للمقيـــاس وهـــي قيـــم

الداخـــي للمقيـــاس ،وبالتـــايل أصبحـــت

( )36مفـــردة موزعـــة عـــى أبعـــاد املقيـــاس
 .2قائمـــة الـــذكاءات املتعـــددة ألعضـــاء

هيئـــة التدريـــس :إعـــداد )(Zainudin,2012

تعريـــب وتقنـــن الباحـــث:

مرتفعـــة وموجبـــة وتشـــر إىل ثبـــات املقيـــاس .

تتكـــون القائمـــة يف صورهتـــا األوليـــة مـــن

االتس ــاق الداخ ــي ملقي ــاس املامرس ــات التدريس ــية

املتعـــددة الســـبعة حيـــث كانـــت املفـــردات

االتســـاق الداخـــي للمقيـــاس :للتأكـــد مـــن

املســـتندة إىل الـــذكاءات املتعـــددة قـــام الباحـــث

بإجيـــاد معامـــات االرتبـــاط بـــن املفـــردات

واألبعـــاد التـــي تنتمـــي إليهـــا ،ومعامـــات
االرتبـــاط بـــن األبعـــاد والدرجـــة الكليـــة
للمقيـــاس ،وذلـــك عـــى درجـــات ( )24عضـــو ًا
مـــن أعضـــاء هيئـــة التدريـــس باجلامعـــة ،وقـــد

 35مفـــردة موزعـــة عـــى أنـــاط الـــذكاءات
( )5 ،4 ،3 ،2 ،1تنتمـــي إىل الـــذكاء اللغـــوي،
واملفـــردات ( )10 ،9 ،8، 7، 6تنتمـــي إىل

الـــذكاء املنطقـــي الريـــايض ،واملفـــردات
( )15 ،14 ،13، 12 ،11تنتمـــي إىل الـــذكاء

البـــري املـــكاين ،واملفـــردات (17 ،16

 )20 ،19 ،18،تنتم ــي إىل اجلس ــمي احلرك ــي،

أس ــفر التحلي ــل ع ــن أن قي ــم معام ــات االرتب ــاط
ً
قيـــا دالـــة عنـــد
بـــن املفـــردات واألبعـــاد كانـــت

إىل الـــذكاء املوســـيقي ،واملفـــردات (، 27 ،26

القي ــم ماب ــن 0.436 :و  0.922ماع ــدا املف ــردات

واملفـــردات ( )35 ،34 ،33 ،32 ، 31تنتمـــي

مســتوى ( )0.01و ( ،)0.05وقــد تراوحــت هــذه

أرقـــام ( )7 ،5 ،2ممـــا أدى إىل اســـتبعادها.

كـــا أســـفر التحليـــل عـــن أن قيـــم

واملفـــردات ( )25 ،24 ،22،23 ،21تنتمـــي

 )30 ،29 ،28تنتمـــي إىل الـــذكاء الشـــخيص،
إىل الـــذكاء االجتامعـــي .
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مقي ــاس مخ ــايس التقدي ــر حيم ــل الدرج ــات (،4 ،5

ومرتفعـــة ،ودالـــة .

عـــى جمموعـــة مـــن أســـاتذة املناهـــج وطـــرق

الثبـــات باســـتخدام طريقـــة ألفا-كرونبـــاخ

 ،)1 ،2 ،3وق ــد ت ــم ع ــرض القائم ــة بع ــد ترمجته ــا
التدريـــس ،وعلـــم النفـــس الرتبـــوي ،والرتبيـــة

اخلاص ــة للتحق ــق م ــن دق ــة وصياغ ــة العب ــارات،

والتـــزم الباحـــث بالتعديـــات التـــي أشـــار إليهـــا

املحكمـــون.

ثب ــات القائم ــة :ق ــام مع ــد القائم ــة بحس ــاب

ألبعـــاد القائمـــة الســـبعة :الـــذكاء اللغـــوي،
وال ــذكاء املنطق ــي الري ــايض ،وال ــذكاء الب ــري

امل ــكاين ،وال ــذكاء اجلس ــمي احلرك ــي ،وال ــذكاء

املوســـيقي ،والـــذكاء الشـــخيص ،والـــذكاء

صـــدق القائمـــة :قـــام معـــد القائمـــة

االجتامعـــي ،وتوصـــل إىل معامـــات ثبـــات

االستكشـــايف عـــى عينـــة مـــن معلمـــي التعليـــم

 ،0.90 ،0.86 ،0.79وللدرج ــة الكلي ــة بلغ ــت
 0.85وه ــي قي ــم دال ــة إحصائيــ ًا عن ــد مس ــتوى

بحســـاب الصـــدق باســـتخدام التحليـــل العامـــي
الثان ــوي وأس ــفرت نتائ ــج التحلي ــل ع ــن وج ــود

ســـبعة عوامـــل شـــملت :الـــذكاء اللغـــوي،
والـــذكاء املنطقـــي الريـــايض ،والـــذكاء البـــري

املـــكاين ،والـــذكاء اجلســـمي احلركـــي ،والـــذكاء

املوســـيقي ،والـــذكاء الشـــخيص ،والـــذكاء
االجتامعـــي.

بلغـــت قيمتهـــا،0.89 ،0.91 ،0.84 ،0.87 :

( )0.01وتـــدل عـــى ثبـــات القائمـــة .

ويف البحـــث احلـــايل اســـتخدم الباحـــث

طريقـــة ألفا-كرونبـــاخ عـــى درجـــات ()24
عض ــو ًا م ــن أعض ــاء هيئ ــة التدري ــس باجلامع ــة

فبلغـــت قيـــم معامـــات الثبـــات لألبعـــاد:

ويف البحـــث احلـــايل تـــم حســـاب صـــدق
القائمـــة عـــى درجـــات ( )24عضـــو ًا مـــن

 ،0.77وللدرجـــة الكليـــة  ،0.947وهـــي قيـــم

طريقـــة صـــدق املفـــردات ،وذلـــك بحســـاب

االتســـاق الداخـــي للقائمـــة :للتأكـــد مـــن

أعضـــاء هيئـــة التدريـــس باجلامعـــة باســـتخدام

معامـــل االرتبـــاط بـــن درجـــة كل مفـــردة،
والدرجـــة الكليـــة للبعـــد الـــذي تنتمـــي إليـــه

بعـــد حـــذف درجـــة املفـــردة مـــن الدرجـــة

الكليـــة للبعـــد ،وقـــد تراوحـــت معامـــات

االرتبـــاط التـــي تـــم التوصـــل إليهـــا بـــن:

 0.237و  0.802وكلهـــا قيـــم موجبـــة،

،0.796 ،0.76. ،0.79 ،0.77 ،0.77 ،0.76
موجب ــة ومرتفع ــة وت ــدل ع ــى ثب ــات القائم ــة .
االتســـاق الداخـــي لقائمـــة الـــذكاءات املتعـــددة

قـــام الباحـــث بإجيـــاد معامـــات االرتبـــاط
الداخلي ــة لألبع ــاد الفرعي ــة للقائم ــة ،والدرج ــة
الكليـــة عـــى درجـــات ( )24عضـــو ًا مـــن
أعضـــاء هيئـــة التدريـــس ،واجلـــدول التـــايل

يوضـــح قيـــم معامـــات االرتبـــاط الداخليـــة:
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جدول ()1
قيم معامالت االرتباط الداخلية لألبعاد الفرعية لقائمة الذكاءات المتعددة
م

1

األبعاد

3

2

5

4

7

6

1

الذكاء اللغوي

-

-

-

-

-

-

-

2

الذكاء المنطقي الرياضي

**- 0.66

-

-

-

-

-

3

الذكاء البصري المكاني

**0.71** 0.76

-

-

-

-

-

4

الذكاء الجسمي الحركي

**0.67** 0.77

**0.69

-

-

-

-

5

الذكاء الموسيقي

**0.45* 0.57

*0.41

*0.41

-

-

-

6

الذكاء الشخصي

**0.71** 0.80

**0.75

**0.69

**0.53

-

-

7

الذكاء االجتماعي

**0.48** 0.78

**0.71

**0.72

**0.42

**0.82

-

8

الدرجة الكلية

**0.80** 0.92

**0.86

**0.84

**0.63

**0.92

**0.83

** دالة عند مستوى ( * ،)0.01دالة عند مستوى ()0.05

يتضــح مــن اجلــدول رقــم ( )1أن مجيــع قيــم

عرضــه عــى جمموعــة مــن أعضــاء هيئــة التدريس بقســم

والدرجــة الكليــة للقائمــة موجبــة ودالــة وهــي قيــم

واللغــات والرتمجــة ،والتــزم الباحــث بالتعديــات التــي

معامــات االرتبــاط الداخليــة بــن األبعــاد الفرعيــة
مرتفعــة وتشــر إىل االتســاق الداخــي لقائمــة الــذكاءات

املتعــددة .

 .3مقيــاس الــذكاءات املتعــددة للطلبــة :إعــداد

) ، Demirel ,Basbay&Erdem (2006ترمجــة وتقنــن
الباحــث.

يتكــون املقيــاس مــن ( )81مفــردة موزعــة عــى

ثامنيــة أنــواع مــن الــذكاء (10مفــردات لــكل نــوع،
ماعــدا الــذكاء الطبيعــي  11مفــردة) تتــم اإلجابــة وفقـ ًا

ملقيــاس ليكــرت اخلــايس (كثــر ًا جــد ًا /كثــر ًا  /أحيانـ ًا
 /نــادر ًا  /أبــد ًا) تــراوح الدرجــات مــن (. )1 – 5
قــام الباحــث بالتأكــد مــن ترمجــه املقيــاس مــن خالل

علــم النفــس الرتبــوي واملناهــج وتقنيــات التعليــم
أشــار إليهــا املحكمــون.

صــدق املقيــاس :قــام معــدو املقيــاس باســتخدام

التحليــل العامــي االستكشــايف الســتخراج العوامــل

األساســية ،وأســفرت نتائــج التحليــل عــن ثامنيــة عوامل
شــملت (الــذكاء اجلســمي احلركــي ،والــذكاء اللغــوي
اللفظــي ،والــذكاء االجتامعــي ،والــذكاء الشــخيص،

والــذكاء املوســيقي ،والــذكاء البــري املــكاين ،والــذكاء
املنطقــي الريــايض ،والــذكاء الطبيعــي).

يف البحــث احلــايل تــم حســاب صــدق املقيــاس عــى

درجــات ( )66مــن طلبــة قســم الرياضيــات بكليــة
العلــوم باســتخدام طريقــة املفــردات ،وذلــك بحســاب
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معامــل االرتبــاط بــن درجــة كل مفــردة ،والدرجــة

ألفا-كرونبــاخ ألبعــاد املقيــاس الــذكاء اجلســمي

املفــردة مــن الدرجــة الكليــة للبعــد ،وقــد تراوحــت

االجتامعــي ،والــذكاء الشــخيص ،والــذكاء املوســيقي،

احلركــي ،والــذكاء اللغــوي اللفظــي ،والــذكاء

الكليــة للبعــد الــذي تنتمــي إليــه بعــد حــذف درجــة

والــذكاء البــري املــكاين ،والــذكاء املنطقــي الريايض،

قيــم معامــات االرتبــاط التــي تــم التوصــل إليهــا

والــذكاء الطبيعــي ،والدرجــة الكليــة ،وبلغــت قيــم

بــن 0.585 ،0.129 :وهــي قيمــة موجبــة ودالــة عنــد

معامــات الثبــات عــى الرتتيــب،0.73 ،0.74 :

مســتوى  ،0.05 ،0.01وقــد تــم اســتبعاد املفــردات

 ،0.91 ،0.70 ،0.73 ،0.73 ،0.73 ،0.73وهــي

أرقــام ( )40 ،36 ،32 ،25 ،9 ،8لصغــر قيمتهــا

قيــم موجبــة ودالــة عنــد مســتوى  0.01ممــا يشــر إىل

وعــدم داللتهــا ،وبالتــايل أصبحــت الصــورة النهائيــة

متتــع املقيــاس بمعامــات ثبــات مرتفعــة ومقبولــة .

للمقيــاس مكونــة مــن  75مفــردة .

ثبــات املقيــاس :قــام معــدو املقيــاس بحســاب

االتســاق الداخــي للمقيــاس :للتأكــد مــن االتســاق

للمقيــاس ،وبلغــت  0.95وهــي قيمــة موجبــة

الباحــث بإجيــاد معامــات االرتبــاط الداخليــة لألبعــاد

الداخــي ملقيــاس الــذكاءات املتعــددة للطلبــة قــام

الثبــات بطريقــة ألفا-كرونبــاخ للدرجــة الكليــة

الفرعيــة للمقيــاس ،والدرجــة الكليــة عــى درجــات
( )65طالبــ ًا جامعيــ ًا ،واجلــدول التــايل يوضــح قيــم

ومرتفعــة وتــدل عــى متتــع املقيــاس بمعامــل ثبــات
مرتفــع.

معامــات االرتبــاط الداخليــة .

ويف البحــث احلــايل اســتخدم الباحــث معامــل

جدول ()2

قيم معامالت االرتباط الداخلية لألبعاد الفرعية لقائمة الذكاءات المتعددة
م

األبعاد

2

1

4

3

6

5

8

7

 1الذكاء الجسمي الحركي

-

-

-

-

-

-

-

-

 2الذكاء اللغوي

**- 0.359

-

-

-

-

-

-

**- 0.320

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

**- 0.383** 0.337** 0.378

-

**0.281* 0.519** 0.431** 0.341

-

 3الذكاء االجتماعي

*0.255

 4الذكاء الشخصي

**0.256* 0.514** 0.376

 5الذكاء الموسيقي

*0.274

**0.328* 0.443

**- 0.332

 6الذكاء البصري المكاني

*0.316

**0.267* 0.465

**0.275* 0.453

 7الذكاء المنطقي الرياضي

**0.257* 0.395** 0.546
**0.316* 0.400

 8الذكاء الطبيعي

*0.282

 9الدرجة الكلية

**0.655* 0.458** 0.737** 0.601

** دالة عند مستوى ( * ،)0.01دالة عند مستوى ()0.05
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نتائج البحث:

يتضــح مــن اجلــدول رقــم ( )2أن مجيــع قيــم

معامــات االرتبــاط الداخليــة بــن األبعــاد الفرعيــة
والدرجــة الكليــة للمقيــاس قيــم مرتفعــة وموجبــة

ودالــة وتشــر إىل االتســاق الداخــي للمقيــاس .
خامسا» املعاجلة اإلحصائية:

اســتخدم الباحــث األســاليب اإلحصائيــة

التاليــة :معامــل ارتبــاط بريســون ،اختبــار «ت»
بواســطة احلزمــة اإلحصائيــة يف العلــوم االجتامعيــة

). SPSS(V.21

الفـــرض األول :توجـــد عالقـــات ارتباطيـــة

متباينـــة النـــوع ،والداللـــة بـــن املامرســـات
التدريســـية املســـتندة إىل الـــذكاءات املتعـــددة،

وأنـــاط الـــذكاءات املتعـــددة ألعضـــاء هيئـــة
التدريـــس بقســـم الرياضيـــات.

وللتحقـــق مـــن صحـــة هـــذا الفـــرض تـــم

اســـتخدام معامـــل ارتبـــاط بريســـون ،واجلـــدول
التـــايل يوضـــح النتائـــج:

جدول ()3
معامالت االرتباط بين الممارسات التدريسية المستندة إلى الذكاءات المتعددة وأنماط الذكاءات المتعددة
ألعضاء هيئة التدريس (ن=)24
الذكاء
اللغوي

الذكاء
الرياضي

الذكاء
المكاني

الذكاء
الحركي

*0.460

.317

.395

*.503

.325

الممارسات المستندة إلى الذكاء
الشخصي

.210

.353

.282

.108

.101-

.279

الممارسات المستندة إلى الذكاء
االجتماعي

.298

*.421

.165

.190

.123-

.278

.295

الممارسات المستندة إلى الذكاء
الرياضي

.223

*.439

.260

.315

.009

.373

.222

.359

الممارسات المستندة إلى الذكاء االمكاني

-.160

.008

.102-

.352-

.193-

.026-

.112-

221-.

الممارسات المستندة إلى الذكاء
الموسيقي

*.530-** .464-

.377-

.266-

.119

.371-

*.508-

359-.

الممارسات المستندة إلى الذكاء الحركي

.287

.281

**.550

.074

.157

**.562

**.594

*.423

الممارسات المستندة إلى الذكاء الطبيعي

.047

.155-

.285

.167-

.09

.238

.209

.109

الدرجة الكلية

.196

.287

.384

.033

.029

*.419

.353

.323

الممارسات

الذكاءات

الممارسات المستندة إلى الذكاء اللغوي

*مستوى داللة 0.05

**مستوى داللة 0.01
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الذكاء
االجتماعي

الدرجة
الكلية

الذكاء
الذكاء
الموسيقي الشخصي
.207

.232

*.461

.364

.242
.319
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 وج ــود عالق ــة ارتباطي ــة دال ــة ب ــن املامرس ــات

 وجـــود عالقـــة ارتباطيـــة دالـــة بـــن

التدريســـية املســـتندة إىل الـــذكاء املوســـيقي

اللغ ــوي وكل م ــن ال ــذكاء اللغ ــوي ،ال ــذكاء

الريـــايض ،والـــذكاء االجتامعـــي ،يف حـــن

املامرســـات التدريســـية املســـتندة إىل الـــذكاء

وكل م ــن ال ــذكاء اللغ ــوي ،ال ــذكاء املنطق ــي

احلركـــي ،والدرجـــة الكليـــة للـــذكاءات ،يف

مل توجـــد عالقـــة ارتباطيـــة مـــع الـــذكاء

حـــن مل توجـــد عالقـــة ارتباطيـــة دالـــة مـــع

البـــري املـــكاين ،والـــذكاء اجلســـمي

باقـــي أنـــاط الـــذكاءات لـــدى األعضـــاء.

احلركـــي ،والـــذكاء املوســـيقي ،والـــذكاء

املامرســـات التدريســـية املســـتندة إىل الـــذكاء

 وج ــود عالق ــة ارتباطي ــة دال ــة ب ــن املامرس ــات

 مل توجـــد عالقـــة ارتباطيـــة دالـــة بـــن

الشـــخيص ،والدرجـــة الكليـــة.

الش ــخيص وأي نم ــط م ــن أن ــاط ال ــذكاءات

التدريســـية املســـتندة إىل الـــذكاء اجلســـمي

املتع ــددة ل ــدى األعض ــاء ،وكذل ــك الدرج ــة

احلرك ــي وكل م ــن ال ــذكاء الب ــري امل ــكاين،

الكليـــة للـــذكاءات.

والـــذكاء الشـــخيص ،والـــذكاء االجتامعـــي،

 وج ــود عالق ــة ارتباطي ــة دال ــة ب ــن املامرس ــات

والدرج ــة الكلي ــة ،يف ح ــن مل توج ــد عالق ــة

والـــذكاء املنطقـــي الريـــايض فقـــط ،يف حـــن

والـــذكاء املنطقـــي الريـــايض ،والـــذكاء

التدريســـية املســـتندة إىل الـــذكاء االجتامعـــي

ارتباطيـــة دالـــة مـــع الـــذكاء اللغـــوي،

مل توجـــد عالقـــة ارتباطيـــة دالـــة مـــع باقـــي

اجلســـمي احلركـــي ،والـــذكاء املوســـيقي.

أنـــاط الـــذكاءات.

 مل توجـــد عالقـــة ارتباطيـــة دالـــة بـــن

 توج ــد عالق ــة ارتباطي ــة دال ــة ب ــن املامرس ــات

املامرس ــات املس ــتندة إىل ال ــذكاء الطبيع ــي وأي

التدريســـية املســـتندة إىل الـــذكاء املنطقـــي

مـــن أنـــاط الـــذكاءات املتعـــددة ،والدرجـــة

الري ــايض ونم ــط ال ــذكاء املنطق ــي الري ــايض،

الكليـــة.

يف ح ــن مل توج ــد عالق ــة ارتباطي ــة دال ــة م ــع

 توجـــد عالقـــة ارتباطيـــة دالـــة بـــن الدرجـــة

باقـــي أنـــاط الـــذكاءات.

الكليـــة للمامرســـات والـــذكاء الشـــخيص

 مل توجـــد عالقـــة ارتباطيـــة دالـــة بـــن

فقـــط ،يف حـــن مل توجـــد هـــذه العالقـــة

البـــري املـــكاين وأنـــاط الـــذكاءات

الـــذكاءات والدرجـــة الكليـــة ألنـــاط

املامرســـات التدريســـية املســـتندة إىل الـــذكاء

االرتباطيـــة الدالـــة مـــع باقـــي أنـــاط

املتعـــددة ،والدرجـــة الكليـــة .

الـــذكاءات.
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وممــا ســبق يتضــح قبــول الفــرض األول يف بعــض

أجزائــه ورفضــه يف أجــزاء أخــرى وقبــول الفــرض

البديــل.

الفــرض الثــاين :توجــد عالقــات ارتباطيــة متباينــة

النــوع ،والداللــة بــن املامرســات التدريســية املســتندة

إىل الــذكاءات املتعــددة ،وأنــاط الــذكاءات املتعــددة

للطلبــة بقســم الرياضيــات.

وللتحقــق مــن صحــة هــذا الفــرض تم اســتخدام

معامــل ارتبــاط بريســون ،واجلــدول التــايل يوضــح

النتائــج:

جدول ()4
معامالت االرتباط بين الممارسات التدريسية المستندة إلى الذكاءات المتعددة
وأنماط الذكاءات المتعددة للطلبة (ن=)156
الذكاءات

الذكاء
اللغوي

الذكاء
الرياضي

الذكاء
المكاني

الذكاء
الحركي

الذكاء
الموسيقي

الذكاء
الشخصي

الممارســات المســتندة
إلــى الــذكاء اللغــوي

.154-

.187-

.145-

.183-

*.439-

.228-

**.523

الممارســات المســتندة
إلــى الــذكاء الشــخصي

.064

.079-

.123-

.106-

.274-

*.421-

*.419

.016-

الممارســات المســتندة
إلــى الــذكاء االجتماعي

.211

.094

.082-

.114

.137-

.277-

*.492

.072

.159

الممارســات المســتندة
إلــى الــذكاء الرياضــي

.088

.182

.137-

.292-

.192-

.039-

.315

.199-

.100-

الممارســات المســتندة
إلــى الــذكاء االمكانــي

-.364

.086-

.124-

.115

.09-

.374-

.012

.273

.099-

الممارســات المســتندة
إلــى الــذكاء الموســيقي

.138-

.124-

.107

.268

.264

.101

.252-

.346

.221

الممارســات المســتندة
إلــى الــذكاء الحركــي

.124

.144-

.013-

.236

.063-

.101-

.078

.044

.012-

الممارســات المســتندة
إلــى الــذكاء الطبيعــي

.221-

.105-

.068-

.369

.082-

.354-

.153

.166

.005

الدرجة الكلية
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من اجلدول السابق يتضح ما ييل:
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 مل توجـــد عالقـــة ارتباطيـــة دالـــة بـــن

 توجـــد عالقـــة ارتباطيـــة دالـــة بـــن

املامرســـات املســـتندة إىل الـــذكاء املوســـيقي

املامرس ــات املس ــتندة إىل ال ــذكاء اللغ ــوي وكل

وكل أنـــاط الـــذكاءات الثامنيـــة والدرجـــة

م ــن ال ــذكاء املوس ــيقي ،وال ــذكاء االجتامع ــي

الكليـــة .

لـــدى الطلبـــة ،يف حـــن مل توجـــد عالقـــة

 مل توجـــد عالقـــة ارتباطيـــة دالـــة بـــن

ارتباطي ــة دال ــة م ــع أن ــاط ال ــذكاءات الس ــتة

املامرســـات املســـتندة إىل الـــذكاء اجلســـمي-

األخـــرى ،والدرجـــة الكليـــة.

احلركـــي وكل أنـــاط الـــذكاءات الثامنيـــة

 توج ــد عالق ــة ارتباطي ــة دال ــة ب ــن املامرس ــات

والدرجـــة الكليـــة .

املســـتندة إىل الـــذكاء الشـــخيص وكل مـــن

 مل توجـــد عالقـــة ارتباطيـــة دالـــة بـــن

الـــذكاء الشـــخيص ،والـــذكاء االجتامعـــي

املامرســـات املســـتندة إىل الـــذكاء الطبيعـــي

لـــدى الطلبـــة ،يف حـــن مل توجـــد عالقـــة

وكل أنـــاط الـــذكاءات الثامنيـــة والدرجـــة

ارتباطي ــة دال ــة م ــع أن ــاط ال ــذكاءات الس ــتة

الكليـــة .

األخـــرى ،والدرجـــة الكليـــة.

 مل توج ــد عالق ــة ارتباطي ــة دال ــة ب ــن الدرج ــة

 توج ــد عالق ــة ارتباطي ــة دال ــة ب ــن املامرس ــات

الكليـــة للمامرســـات وكل أنـــاط الـــذكاءات

االجتامعـــي للطلبـــة ،يف حـــن مل توجـــد

الشـــخيص ،حيـــث أشـــارت النتائـــج إىل

املســـتندة إىل الـــذكاء االجتامعـــي والـــذكاء

الثامني ــة والدرج ــة الكلي ــة ،م ــا ع ــدا ال ــذكاء

عالق ــة ارتباطي ــة دال ــة م ــع أن ــاط ال ــذكاءات

وج ــود عالق ــة ارتباطي ــة دال ــة عن ــد مس ــتوى

الســـبعة األخـــرى ،والدرجـــة الكليـــة.

 مل توجـــد عالقـــة ارتباطيـــة دالـــة بـــن
املامرســـات املســـتندة إىل الـــذكاء املنطقـــي

الريـــايض وكل أنـــاط الـــذكاءات الثامنيـــة
والدرجـــة الكليـــة .

.0.01

وممــا ســبق يتضــح قبــول الفــرض األول يف بعــض

أجزائــه ورفضــه يف أجــزاء أخــرى وقبــول الفــرض

البديــل

مناقشة النتائج:

 مل توجـــد عالقـــة ارتباطيـــة دالـــة بـــن

أشــارت نتائــج البحــث يف فرضــه األول إىل وجود

املـــكاين وكل أنـــاط الـــذكاءات الثامنيـــة

املســتندة للــذكاء اللغــوي والــذكاء اللغــوي ألعضــاء

املامرســـات املســـتندة إىل الـــذكاء البـــري

والدرجـــة الكليـــة .

عالقــة ارتباطيــة دالــة بــن املامرســات التدريســية
هيئــة التدريــس ،ويفــر الباحــث ذلــك يف ضــوء
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التفضيــات التدريســية حيــث يفضــل عضــو هيئــة

وبالتــايل مل يرتبــط بــأي نــوع مــن الــذكاءات لتغــره

التــي تتناغــم مــع ذكائــه هــو وليــس ذكاءات الطلبــة،

يف حــن أن املامرســات املســتندة إىل الــذكاء

التدريــس اســتخدام األســاليب واإلســراتيجيات

حيــث يتــم خــال ذلــك دمــج اجلوانــب املعرفيــة

الشــخصية يف املامرســة.

املســتمر واملتواصــل .

الشــخيص ألعضــاء هيئــة التدريــس ارتبطــت
ارتباطــ ًا دا ً
ال بــكل مــن الــذكاء الشــخيص والــذكاء

فامتــاك عضــو هيئــة التدريــس لــذكاء لغــوي

االجتامعــي للطلبــة ،ويفــر هــذا يف ضــوء خــرة

مــع طالبــه يف رشح املقــرر ،وهــذا يتفــق مــع

التعــرف عــن قــرب عــى حمــددات كل مــن الــذكاء

لفظــي مناســب يســاعده عــى التواصــل الفعــال

دراســة (النجــار2010 ،م) ودراســة(Warren-

عضــو هيئــة التدريــس والتــي أكســبته القــدرة عــى

الشــخيص والــذكاء االجتامعــي للطلبــة مــن أجــل

) B-Owell,2017يف حــن أنــه يف الفــرض الثــاين

حتقيــق أهــداف التميــز األدائــي يف التحصيــل .

اللغــوي ألعضــاء هيئــة التدريــس مــع كل مــن الذكاء

التدريســية املســتندة إىل الــذكاء االجتامعــي ارتبطــت
ارتباطــ ًا دا ً
ال مــع الــذكاء الريــايض ألعضــاء هيئــة

تناســبت املامرســات التدريســية املســتندة للــذكاء
املوســيقي والــذكاء االجتامعــي للطلبــة ،ويفــر هــذا

يف أن كال مــن الــذكاء املوســيقي والــذكاء االجتامعــي
يعتمــدان بصــورة رئيســة عــى اســتحدام مفــردات

اللغــة مــن ألفــاظ يف حالــة الــذكاء املوســيقي تتســم
بجامليــات اللغــة واملحســنات البديعيــة املختلفــة ،ويف
الــذكاء االجتامعــي تتســم بالدقــة والوضــوح بحيــث

ال حتتمــل أكثــر مــن تأويــل .

كــا أشــارت نتائــج البحــث إىل عــدم وجــود

عالقــة ارتباطيــة بــن املامرســات التدريســية املســتندة
إىل الــذكاء الشــخيص وأي مــن الــذكاءات املتعــددة

لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس ويمكــن عــزو ذلــك
إىل أن الــذكاء الشــخيص ،والــذي يمثــل الســات
الفريــدة للشــخصية يتأثــر تأثــر ًا كبــر ًا باألحــداث

اليوميــة وجمرياهتــا بــا يؤثــر عــى تكوينــه النفــي

وأشــارت نتائــج البحــث إىل أن املامرســات

التدريــس ،ويفــر ذلــك يف ضــوء أن الــذكاء
الريــايض لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس يمثــل أفضــل
أنــواع الــذكاءات ،وذلــك متاشــي ًا مــع التخصــص

واخلــرة واالهنــاك التدريــي ،وبالتــايل فــإن هــذا
الــذكاء ارتفــع بحيــث تناســب طردي ـ ًا مــع أســاليب
التدريــس املســتندة إىل الــذكاء االجتامعــي.

يف حــن أن املامرســات التدريســية املســتندة إىل
الــذكاء االجتامعــي ارتبطــت ارتباطـ ًا دا ً
ال مــع الــذكاء
االجتامعــي للطلبــة ،ويــرى الباحــث أن هــذ يعتــر
منطقيـ ًا يف ضــوء طريقــة التعامــل والعالقــات املتبادلة
بــن األعضــاء والطلبــة داخــل القاعــات التدريســية،

والتــي تتخطــى حــدود العالقــات الرســمية.
وأشــارت نتائــج البحــث أيض ـ ًا إىل أن املامرســات
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التدريســية املســتندة إىل الــذكاء الريــايض ارتبطــت
ارتباطــ ًا دا ً
ال بالــذكاء الريــايض ألعضــاء هيئــة

التدريــس ويعــزو الباحــث ذلــك إىل أن الــذكاء
الريــايض يمثــل أقــوى أنــواع الــذكاءات املتعــددة

لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس يف ضــوء ختصصهــم
وخرباهتــم واهنامكهــم التدريــي.

يف حــن أن املامرســات التدريســية املســتندة
إىل الــذكاء الريــايض مل ترتبــط ارتباطــ ًا دا ً
ال بــأي
مــن الــذكاءات املتعــددة لــدى الطلبــة ،ويعــزو
الباحــث ذلــك إىل أن أعضــاء هيئــة التدريــس غالب ـ ًا
يســتخدمون إســراتيجيات تدريســية تتناســب مــع

تفضيالهتــم يف الــذكاء (الــذكاء الريــايض) .

كــا أشــارت نتائــج البحــث إىل أن املامرســات
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املســتندة إىل الــذكاء املــكاين مل ترتبــط ارتباطــ ًا دا ً
ال

مــع أي مــن الــذكاءات املتعــددة لــدى الطلبــة ،وهــذا

يؤكــد أن اســتخدام إســراتيجيات تدريســية مــع
الــذكاء املــكاين يــكاد يكــون نــادر ًا هــذا فض ـ ً
ا عــن
أن هــذا النــوع مــن الــذكاءات تشــر العديــد مــن
الدراســات إىل انخفاضــه لــدى طــاب اجلامعــات يف

خمتلف ختصصاهتــم;(Prokýšeka & Štípeka,2016

Gold, Pendergast, Ormand, Budd, Stempien,

).Mueller, et al.,2018

وتشــر النتائــج إىل أن املامرســات التدريســية
املســتندة إىل الــذكاء املوســيقي ارتبطــت ارتباطــ ًا
دا ً
ال مــع كل مــن الــذكاء اللغــوي والــذكاء الريــايض

ألعضــاء هيئــة التدريــس ،ويفــر الباحــث االرتبــاط

التدريســية املســتندة إىل الــذكاء املــكاين مل ترتبــط
ارتباط ـ ًا دا ً
ال بــأي مــن الــذكاءات املتعــددة ألعضــاء

ضــوء أن الــذكاء اللغــوي يعتمــد بصــورة أساســية

التــي يتســم هبــا الــذكاء املــكاين والتــي تشــمل

وهــذا يعطــي درجــة مــن الثقــة يف األداء والتواصــل

هيئــة التدريــس ويفــر ذلــك يف ضــوء اخلصائــص

بــن املامرســات التدريســية والــذكاء اللغــوي يف
عــى اســتخدام مجاليــات اللغــة وحمســناهتا البديعيــة،

التصــور املــكاين ثنائــي األبعــاد وثالثــي األبعــاد
والتحــول بينهــا ،وأيض ـ ًا العالقــات املكانيــة حيــث

التواصــل الفعــال مــع أعضــاء هيئــة التدريــس مــن

مــن اهتامماهتــا وال أهدافهــا املعلنــة تنميــة مثــل

ذلــك يف ضــوء التنــوع الثقــايف ألعضــاء هيئــة

إن املناهــج الدراســية يف البيئــات العربيــة ليســت
هــذا النــوع مــن الــذكاء وبالتــايل فــإن اســتخدامات

داخــل املجتمــع اجلامعــي حيــث إن اللغــة هي وســيلة
الزمــاء والقيــادات األكاديميــة ،كــا يمكــن تفســر
التدريــس العاملــن بقســم الرياضيــات يف كليــة

أعضــاء هيئــة التدريــس ألســاليب تدريســية تتناســب
مــع هــذا الــذكاء يــكاد يكــون نــادر ًا بســبب ضعــف

كــا يفــر الباحــث ارتبــاط املامرســات التدريســية

كــا أشــارت النتائــج إىل أن املامرســات التدريســية

بــا أشــارت إليــه بعــض الدراســات الســابقة

هــذا الــذكاء لدهيــم .

العلــوم.

املســتندة إىل الــذكاء املوســيقي مــع الــذكاء الريــايض
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& (Lanzo&Scarfò,2015; Bhat, Wani,Nusrat

أيضـ ًا.

بــن الرياضيــات واملوســيقى .

عالقــة ارتباطيــة دالــة بــن املامرســات التدريســية

) Anees,2015; Willis,2016مــن وجــود ارتبــاط

وأشــارت النتائــج أيضــ ًا إىل عــدم وجــود

يف حــن أشــارت نتائــج البحــث إىل عــدم وجــود

املســتندة إىل الــذكاء احلركــي وأيٍ مــن الــذكاءات

إىل الــذكاء املوســيقي وأي مــن الــذكاءات املتعــددة

معتقــدات العديــد مــن أعضــاء هيئــة التدريــس مــن

ارتبــاط دال بــن املامرســات التدريســية املســتندة
للطلبــة ويفــر الباحــث ذلــك يف ضــوء العــادات
والتقاليــد ووجهــات النظــر التــي تتبناهــا العديــد

مــن األرس حــول املوســيقى.

املتعــددة للطلبــة ،ويفــر الباحــث ذلــك يف ضــوء

أن متطلبــات تعليــم الرياضيــات داخــل قاعــات
الدراســة باســتخدام لغــة مناســبة للتواصــل  -ذكاء

لغــوي – وباســتخدام وفهــم الرمــوز – ذكاء منطقــي

وأشــارت النتائــج إىل أن املامرســات التدريســية
املســتندة إىل الــذكاء احلركــي ارتبطــت ارتباطــ ًا دا ً
ال

أبعــاد – ذكاء بــري مــكاين – وبالتــايل أدى ذلــك

والــذكاء االجتامعــي ألعضــاء هيئــة التدريــس،

هيئــة التدريــس داخــل قاعــات الدراســة ممــا أدى إىل

مــع كل مــن الــذكاء املــكاين ،والــذكاء الشــخيص،
وبالنســبة للــذكاء املــكاين فيفــر الباحــث ذلــك

يف ضــوء العالقــة القويــة بــن احلركــة والــذكاء
املــكاين الــذي يعتمــد عــى الــدوران والعالقــات

بــن األبعــاد بالنســبة لنقطــة ثابتــة وبزوايــا خمتلفــة.

ويعــزو الباحــث االرتبــاط مــع الــذكاء الشــخيص إىل
لغــة اجلســد والتــي تشــمل اســتخدام تعابــر باليديــن
والوجــه يف اإلدراك للمواقــف التدريســية داخــل
قاعــة الدراســة ،وهــذا شــديد االرتبــاط باســتخدام

احلركــة داخــل القاعــة التدريســية.

ريــايض – واســتخدام احلركــة يف بعديــن وثالثــة
إىل قلــة املفــردات احلركيــة التــي يســتخدمها أعضــاء

عــدم شــيوعها ،وبالتــايل عــدم وجــود ارتبــاط دال

هلــا مــع أيٍ مــن الــذكاءات للطلبــة كــا أنــه مــن
متطلبــات االنضبــاط داخــل قاعــة الدراســة اجللــوس

واالســتامع واملناقشــة يف ضــوء قواعــد ثابتــة وبالتــايل
ال يســمح باحلركــة إال يف أوقــات الــرورة .

وأشــارت نتائــج البحــث إىل أن املامرســات

التدريســية املســتندة إىل الــذكاء الطبيعــي مل ترتبــط
ارتباط ـ ًا دا ً
ال بــأي مــن الــذكاءات املتعــددة ألعضــاء
هيئــة التدريــس وذكاءات الطلبــة ،وهــذا يــدل عــى

أمــا الــذكاء االجتامعــي فيعــزو الباحــث االرتبــاط

أن اســتخدام أعضــاء هيئــة التدريــس للمامرســات

عــى الــذكاء الشــخيص ،وحيــث إن الذكاء الشــخيص

كافيــة حلــدوث ارتبــاط كــا يعــزو ذلــك إىل مــا

إىل كــون الــذكاء االجتامعــي يعتمــد بصــورة أساســية
ارتبــط فمــن الطبيعــي أن يرتبــط الــذكاء االجتامعــي

التدريســية املســتندة للــذكاء الطبيعــي (البيئــي) غــر

أشــر إليــه مــن عــدم وجــود ارتبــاط بــن املامرســات
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• إقامــة ورش عمــل وبرامــج تدريبيــة

ذكاءات الطلبــة ،هــذا باإلضافــة إىل قلــة املفــردات

لتنميــة الــذكاءات املتعــددة لــدى الطلبــة

يف القضايــا البيئيــة واالهتاممــات بالطبيعــة يف تعليــم

وفــق ختصصاهتــم العلميــة.

الرياضيــات .

• اســتخدام إســراتيجيات تدريســية تراعــي

وأشــارت نتائــج البحــث إىل أن الدرجــة الكليــة

أنــاط الــذكاءات املتعــددة بــن الطلبــة

للــذكاءات املتعــددة ألعضاء هيئــة التدريــس ارتبطت
ارتباطـ ًا دا ً
ال بــكل من املامرســات التدريســية املســتندة

• اســتخدام أدوات مســحية مناســبة يف

واأللفــاظ هــي وســيلة التواصــل الرئيســية داخــل

الــذكاءات التــي يتمتــع هبــا الطلبــة قبــل

داخــل قاعــات الدراســة.

إىل الــذكاء اللغــوي ،وهــذا يمكــن عــزوه إىل أن اللغــة

الــذكاءات املتعــددة للتعــرف عــى أنــاط

القاعــات التدريســية عنــد تعليــم الرياضيــات.
كــا ارتبطــت ارتباطــ ًا دا ً
ال مــع املامرســات

• إقامــة عــادات التطويــر اجلامعــي دورات

يف ضــوء مــا يتطلبــه تعليــم الرياضيــات من اســتخدام

التدريــس بكليــات اجلامعــة حــول

البــدء يف عمليــة التدريــس.

التدريســية املســتندة إىل الــذكاء احلركــي ،وهــذا يفــر

تدريبيــة وورش عمــل ألعضــاء هيئــة

احلركــة يف فهــم األبعــاد الرئيســية للــدوران يف
املجــال اهلنــديس باعتبــار أن اهلندســة إحــدى الفــروع
الرئيســية يف الرياضيــات.

يف حــن أشــارت نتائــج البحــث إىل عــدم

التدريــساملســتندإىلالــذكاءاتاملتعــددة.

املقرتحــات :يقــرح الباحــث إجــراء الدراســات

املســتقبلية التاليــة:

• دراســة العوامــل املنبئــة بمامرســات أعضاء

وجــود عالقــة ارتباطيــة دالــة بــن الدرجــة الكليــة

هيئــة التدريــس املســتندة إىل الــذكاءات

للــذكاءات املتعــددة للطلبــة مــع أيٍ مــن املامرســات

املتعــددة داخــل قاعــات الدراســة.

التدريســية مــع الــذكاءات املتعــددة ويفــر الباحــث

• دراســة معوقــات تطبيــق أعضــاء هيئــة

ذلــك يف ضــوء أن املامرســات التدريســية املســتخدمة

التدريــس إلســراتيجيات التدريــس

داخــل قاعــات الدراســة مــن قبــل أعضــاء هيئــة

املســتندة إىل الــذكاءات املتعــددة يف

التدريــس تتناســب مــع أنــاط الــذكاءات املتعــددة

اجلامعــات الســعودية دراســة مقارنــة.

لدهيــم وليــس مــع الــذكاءات املتعــددة للطلبــة .

• دراســة أثــر بعــض املتغــرات الديموغرافية

التوصيــات :يف ضــوء نتائــج البحــث يــويص

يف الــذكاءات املتعــددة لــدى طلبــة

الباحــث بــا يــي:

اجلامعــة.
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 واس ــتخدمت، هدف ــت الدراس ــة إىل تق ــي فاعلي ــة اس ــتخدام اس ــراتيجية التس ــاؤل ال ــذايت يف تنمي ــه فه ــم الن ــص النب ــوي يف مق ــررات احلدي ــث الرشي ــف:ملخ ــص البح ــث
) طالب ــة م ــن طالب ــات الص ــف الثال ــث املتوس ــط باملدرس ــة التاس ــعة60( الباحث ــة التصمي ــم ش ــبه التجريب ــي م ــن خ ــال التطبي ــق القب ــي والبع ــدي ع ــى عين ــة مكون ــة م ــن
 للفص ــل، ضابط ــة درس ــت وح ــدة «رعاي ــة اإلس ــام للعم ــل املهن ــي» م ــن كت ــاب احلدي ــث، وت ــم تقس ــيمهن إىل جمموعت ــن.يف مدين ــة عرع ــر يف منطق ــه احل ــدود الش ــالية
 وأظه ــرت. ومتثل ــت األداة يف اختب ــار فه ــم الن ــص النب ــوي، وجتريبي ــة درس ــت نف ــس الوح ــدة باس ــتخدام اس ــراتيجية التس ــاؤل ال ــذايت،ال ــدرايس الث ــاين بالطريق ــة االعتيادي ــة
) ب ــن متوس ــطي درج ــات طالب ــات املجموعت ــن الضابط ــة والتجريبي ــة يف التطبي ــقα ≤ 0.05( نتائ ــج الدراس ــة وج ــود ف ــروق ذات دالل ــة إحصائي ــة عن ــد مس ــتوى الدالل ــة
 وكذل ــك وج ــود ف ــروق ب ــن متوس ــطي درج ــات طالب ــات املجموع ــة التجريبي ــة يف التطبيق ــن القب ــي والبع ــدي لصال ــح،البع ــدي لصال ــح طالب ــات املجموع ــة التجريبي ــة
.التطبي ــق البع ــدي
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Alanoud Subeh alshrari
Northern Border University
(Received 20/09/2019, accepted 18/12/2019)
Abstract: This study aimed to investigate the effectiveness of the use of self-questioning strategy in developing the understanding of the prophetic text in the
courses of Hadith. The researcher used A Quasi-experimental pre/ post-test design on a sample of (60) third-grade intermediate female students in the ninth school
in the city of Arar at the Northern Border region. The sample was divided into a control group, which studied a unit from the second semester’s book of Hadith
entitled “Islam Care for Professional Work” using the traditional method, and an experimental group, which studied the same unit using the strategy of selfquestioning. The tool used was the understanding of Prophetic Text understanding Test. The findings revealed that there were statistically significant differences at
the significance level of (α ≤ 0.05) between the mean scores of the control and experimental groups at the post-test in favor of the experimental group. Moreover,
there were differences between the average scores of the experimental group students in the pre and post-tests in favor of the post-test.
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مقدمة:

تركــز االجتاهــات الرتبويــة احلديثــة عىل تنشــيط دور

املتعلــم يف العمليــة التعليميــة والتمحــور حولــه ،وجعله
مســؤو ًال عــن تعلمــه ،و ُيعــد هــذا االجتــاه عــى قــدر
كبــر مــن األمهيــة بعدمــا أصــاب العمليــة التعليميــة

وتنطلــق أمهيــة هــذه االســراتيجية مــن أمهيــة

توجيــه األســئلة بصــورة عامــة ،ودورهــا يف عمليــة

التعلــم؛ حيــث أشــار كوســتا (1998م) إىل أن توجيــه
التســاؤالت يســاعد املتعلــم عــى مجــع البيانــات،
ومعاجلتهــا؛ بحيــث ُيكســبها معنــى ،ويتبــن مــا بينهــا

مــن مجــود ،وتركيــز عــى التلقــن واحلفــظ ،ومــا يرتبــط
بــه مــن جانــب معــريف أصبــح هدفــ ًا حموريــ ًا ،األمــر

جديــدة وخمتلفــة.

املعتمــدة عــى الفهــم واالســتقصاء والقــدرة عــى

عطيــة (2010م ،ص )188:إىل «زيــادة الوعــي الــذايت

الــذي ضعــف معــه دور املدرســة يف تنميــة املهــارات
التحليــل يف ضــوء الفهــم النشــط .وقــد صاحــب هــذا

التحــول توظيــف اســراتيجيات جديــدة ومتنوعــة
يف التدريــس ،يمكــن مــن خالهلــا تنميــة الفهــم لــدى

الطلبــة؛ حيــث أكــد أبوشــامة (2011م) و رمضــان
وأمحــد والعجيــل (2017م) عــى أن أحــد أســباب

قصــور تعليــم املهــارات والفهــم لــدى الطــاب يرجــع
إىل الطــرق التقليديــة املســتخدمة يف تدريــس املفاهيــم،

وعــدم اســتخدام اســراتيجيات تدريســية مناســبة

ترتبــط بتحقيــق الفهــم؛ فالتدريــس مــن أجــل الفهــم

يتطلــب مــن املعلــم تبنــي اســراتيجيات تدريــس

مــن عالقــات؛ ثــم يســتخدم هــذه العالقــات يف مواقف
وتســعى إســراتيجية التســاؤل الــذايت كــا أوضــح

بالعمليــات العقليــة التــي جتــري مــن أجــل الفهــم،

وتســاعد املتعلمــن عــى فحــص فهمهــم بحيــث
يصبحــون عــى وعــي بــا يتعلمــون وكيــف يتعلمــون»،
لذلــك يمكــن القــول إهنــا اســراتيجية مــا وراء معرفيــة
تركــز عــى فهــم الطلبــة ملــا يتعلمونــه ،مــن خــال
خصائصهــا القائمــة عــى البحــث واالســتقصاء وطــرح
التســاؤالت الذاتيــة والبحــث عــن إجاباهتــا ،مــرور ًا

بخطــوات تــؤدي إىل ترســيخ املعلومــات وتثبيــت

فهمهــا لدهيــم.

ويؤكــد محادنــة وســاجت (2017م) عــى َّأنــا

مــن شــأهنا دمــج املتعلــم يف البحــث واالســتقصاء
للتوصــل إىل معــاين األفــكار ،بــد ًال مــن تقديمهــا لــه

تتيــح الفرصــة للطالــب ليعتمــد عــى نفســه يف التعلــم

اإلطــار اســراتيجية التســاؤل الــذايت ،وهــي إحــدى

واكتشــاف املعرفــة بتســاؤالته الذاتيــة التــي يطرحهــا

يف شــكل جاهــز ،ومــن االســراتيجيات املهمــة يف هــذا
اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة التــي تعــزز الفهــم
العميــق ملحتــوى التعلــم ،وحتســن القــدرة عــى ربــط
املعرفــة الســابقة باألفــكار املتضمنــة يف النصــوص.

اســراتيجية فاعلــة يف التدريــس وحتقيــق أهدافــه ،إذ

وفهــم املحتــوى ،وزيــادة فرصــه يف مجــع املعلومــات،

عــن املوضــوع الــذي يتناولــه يف املوقــف التعليمــي

الصفــي ،ممّــا ُيســاعد يف فهمــه للموضــوع وزيــادة
حتصيلــه وتنميــة اجتاهاتــه نحــو املــادة الدِّ راســية.
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وأكــد روس وآخــــــرون(Rouse,et.al,2014,

والعنايــة هبــذا اجلانــب جيــب أن تشــمل كل

الفعالــة يف تنميــة فهــم الطلبــة للنصــوص املقــروءة.

الرشيــف ،ألنــه كــا أوضــح العثــان (2018م)

) p:117عــى أن التســاؤل الــذايت مــن االســراتيجيات
وخلصــت دراســة جوزيــف والبــر مورغــان

و كولــن وروس ;Alber-Morgan

;(Joseph

مقــررات الرتبيــة اإلســامية ،خاصــة احلديــث النبوي
املصــدر الثــاين للترشيــع اإلســامي ،وهــو بمثابــة
التفســر واإليضــاح ملــا ُأمجــل ،أو ُأشــكل عــى املســلم

) Cullen&Rouse,2016, p:152التــي حللــت

فهمــه مــن مقاصــد القــرآن وتوجيهاتــه ،كــا أنــه
ُيعــد مرشــد ًا وموجهـ ًا للقيــم اإلســامية التــي حتكــم

التعليــم العــام ،إىل أن هــذه االســراتيجية فعالــة يف

تســهم يف توســيع آفــاق الطالبــات وتنميــة معارفهــن

( )35دراســة جتريبيــة اســتقصت فاعليــة اســراتيجية
التســاؤل الــذايت يف الفهــم القرائــي لــدى طــاب
حتســن فهــم الطــاب بمختلــف مســتوياهتم وبيئاهتــم
التعليميــة للنصــوص املقــروءة ،كــا أكــد جوزيــف
وروز ) (Joseph&Ross, 2018, p:276إىل أن اسرتاتيجية

التســاؤل الــذايت ُتعــد اســراتيجية فعالــة يف فهــم
النصــوص التعليميــة لطلبــة املرحلــة املتوســطة.

احليــاة ،لذلــك يمكــن القــول أن مقــررات احلديــث

اإلســامية ،وتنميــة عواطفهــن اإلســامية النبيلــة،

وغــرس القيــم األخالقيــة املحمــودة ،وتأكيــد ثقتهــن
بأنفســهن وبصالحيــة دينهــن لــكل زمــان ومــكان،
وبــث الــروح اإلســامية الصحيحــة وحتقيــق االنتــاء
احلــي لألمــة اإلســامية.

وال شـــك أن تنشـــيط دور املتعلـــم ،والتحـــول

و ُيعــد فهــم احلديــث النبــوي ،واســتيعاب
معانيــه ،عامــ ً
ا مهــ ًا يف إدراك مقاصــد النبــي صــى

م ــن العملي ــة التعليمي ــة ككل ،وم ــن تدري ــس الرتبي ــة

التــي تضمنتهــا األحاديــث الرشيفــة ،وهــو أســاس

مـــن تلقـــن املعلومـــات إىل املشـــاركة يف احلصـــول
عليه ــا ،ي ــؤدي إىل حت ــول كب ــر يف النتائ ــج املرج ــوة
اإلســـامية بصـــورة خاصـــة ،وفهـــم نصوصهـــا

وحمتواهـــا وتطبيقاهتـــا العمليـــة يف احليـــاة ،بـــا

حيفـــظ عـــى الطلبـــة أمنهـــم العقائـــدي ،وهويتهـــم
اإلس ــامية ،ويمكنه ــم م ــن فه ــم دينه ــم ونصوص ــه

ومواجهـــة التحديـــات املعـــارصة بوعـــي وقـــدرة

عـــى تفنيـــد الطعـــون ورد اهلجـــات التـــي تســـعى
للنيـــل مـــن هويتهـــم ووطنيتهـــم ووســـطية دينهـــم

العظيـــم.

اهلل عليــه وســلم مــن أقوالــه وتعاليمــه وتوجيهاتــه
لالتبــاع احلــق املبنــي عــى العلــم والوعــي ،وطــرق

لالستكشــاف واالســتقصاء الــذي يــؤدي بالطلبــة إىل
الفهــم املتكامــل ،وربــط نصــوص األحاديــث النبويــة
الرشيفــة بواقــع حياهتــم ،واالســتفادة منهــا يف توجيــه

ســلوكهم الوجهــة اإلســامية الصحيــة ،ومواجهــة
التحديــات املختلفــة املرتبطــة باالنفتــاح واهلجــوم

عــى ثوابــت الديــن وأسســه ،واهلادفــة إىل تقويــض
االنتــاء يف نفــوس األجيــال املســلمة.

235

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية ( ،)ISSN: 1658- 7006اجمللد ( ،)6العدد ( ،)2جامعة احلدود الشمالية (1442هـ 2021 /م)

مــن هنــا تظهــر احلاجــة املاســة إىل توظيــف
اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة ،وحتديــد ًا اســراتيجية
التســاؤل الــذايت ،يف تدريــس مقــررات الرتبيــة

اإلســامية ،خاصــة احلديــث النبــوي الرشيــف ،مــن

أجــل فهــم نصوصــه ،وإســقاط تطبيقاتــه عــى حيــاة
الطلبــة بطريقــة تواكــب الواقــع املعــارص وحتفــظ

لنــا روح االقتــداء بالنبــي املصطفــى صــى اهلل عليــه
وســلم ،ومتكــن النظــام التعليمــي مــن حتقيــق

أهدافــه ،وتنتــج للمجتمــع خمرجــات تعليميــة مميــزة،
وحتفــظ لــه هويتــه ،ومتكنــه مــن مواجهــة حتدياتــه

بوعــي ورشــاد.

خلفية مشكلة الدراسة:

ويزيــد مــن معوقــات تدريســها وحتقيــق أهــداف

تعليمهــا ،وعــى الرغــم مــن أن ذلــك يمكــن أن يكون
عامــ ًا يف مقــررات الرتبيــة اإلســامية ،إ ّ
ال أنــه أكثــر
وضوحــ ًا يف مقــررات احلديــث النبــوي الرشيــف،

والــذي ُيعــد املصــدر الثــاين للترشيــع بعــد القــرآن؛

حيــث ُيعــد فهمــه ،واســتيعاب معانيــه ومقاصــده

رضورة لفهــم القــرآن ،بــل رضورة لفهــم اإلســام
وتطبيقــه بطريقــة صحيحــة يف حيــاة الطلبــة .إ ّ
ال أنــه
عــى الرغــم مــن األمهيــة للحديــث النبــوي الرشيــف
وأمهيــة فهمــه واســتيعابه ،واهتــام الدولــة بتعليمــه،
إ ّ
ال أن تدريســه يواجــه مجــود ًا أدى إىل العديــد مــن
النتائــج الســلبية يف فهــم الطلبــة لــه ،وهــذا مــا

ُتعــد مقــررات الرتبيــة اإلســامية عــى قــد ٍر كبــر

أوضحــه أبانمــي (2010م) عندمــا أشــار إىل دراســة

لرتســيخ قيــم اإلســام ومبادئــه وتعاليمــه ،وبنــاء

اإلســامية خلــص منهــا إىل وجــود ضعــف وقصــور

مــن األمهيــة وســمو الرســالة؛ فهــي القاعــدة الرئيســة

هويــة الناشــئة وعقيدهتــم الوســطية الســليمة ،وهــي

اســتطالعية أجراهــا عــى مــريف ومعلمــي الرتبيــة

يف مهــارات اســتيعاب وفهــم احلديــث النبــوي

دعامــة النمــو والتقــدم وترســيخ األمــن يف املجتمعات
اإلســامية ،ونظــر ًا هلــذه األمهيــة؛ فقــد حرصــت

الضعــف يرجــع  -يف بعــض أســبابه -إىل الطــرق

لتــؤدي رســالتها وحتقــق أهدافهــا وتواكــب تطــورات

احلديــث .كــا أكــدت نتائــج دراســة باحويــرث

اململكــة إىل تطويــر مقــررات الرتبيــة اإلســامية

املجتمــع وتغرياتــه؛ وعــى الرغــم مــن هــذه األمهيــة

الرشيــف ومعانيــه ومقاصــده لــدى الطلبــة ،وأن هــذا
واألســاليب التــي يســتخدمها املعلمــون يف تدريــس

(2017م) عــى ضعــف اســتخدام معلــات الرتبيــة

املتفــق عليهــا ملقــررات الرتبيــة اإلســامية وذاك
االهتــام الــذي حتظــى بــه ،إ ّ
ال أن تدريســها ال زال

النبــوي يف تدريــس مقــررات احلديــث ،وأرجعــت

الطلبــة أن التحصيــل فيهــا يعتمــد عــى احلفــظ ال

تقليديــة .وأشــارت دراســة مصطفــى والقحطــاين

يعــاين مــن التقليديــة بطريقــة أفضــت إىل اعتقــاد
الفهــم ،وهــو مــا يفرغهــا مــن رســالتها وأهدافهــا،

االســامية باملرحلــة املتوســطة ملهــارات فهــم النــص
ذلــك يف بعــض أســبابه إىل اســتخدام طــرق تدريــس

(2017م) إىل أنــه عــى الرغــم مــن اهتــام وزارة
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التعليــم يف اململكــة باحلديــث الرشيــف والعنايــة
بتدريســه ،إ ّ
ال أن هنــاك معوقــات حتــول دون فهــم

و ُتعــد اســراتيجية التســاؤل إحــدى اســراتيجيات

املطبقــة يف تدريســه ،والتقيــد بالطابــع التقليــدي يف

النصــوص املقــروءة واســتيعاب مضامينهــا ومعانيهــا

نصوصــه الرشيفــة ،منهــا ضعــف االســراتيجيات
تدريــس مقــررات احلديــث وفهــم نصوصــه ،وهــذا

مــا اتضــح مــن خــال دراســة اســتطالعية عــى عينــة

مــن معلــات الرتبيــة اإلســامية يف املرحلــة املتوســطة

أظهــرت أن ( )%10فقــط مــن املعلــات هــن اللــوايت
يســتخدمن االســراتيجيات احلديثــة يف التدريــس.

الثالــث متوســط.

مــا وراء املعرفــة التــي أثبتــت فاعليتهــا يف تنميــة فهــم
ومقاصدهــا يف املقــررات الدراســية املختلفــة؛ حيــث

أكــدت دراســات أبوشــامة (2011م) وعبدالرمحــن
(2013م) وياســن والســامرائي (2013م) واملســري
(2016م) ورمضــان وآخريــن (2017م) عــى
فاعليــة توظيفهــا يف تنميــة جوانــب الفهــم املختلفــة

األمــر الــذي تظهــر معــه احلاجــة إىل توظيــف

يف العديــد مــن املقــررات الدراســية كاللغــة العربيــة،

واســتيعاب الطلبــة للحديــث النبــوي الرشيــف،

والتاريــخ واجلغرافيــا ،واالقتصــاد املنــزيل ،وهــو مــا

اســراتيجيات تدريســية فعالــة ومناســبة لتنميــة فهــم
خاصــة يف ظــل مــا أظهرتــه نتائــج بعــض الدراســات

حــول فاعليــة اســتخدام بعــض االســراتيجيات
احلديثــة ،وأمههــا اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة يف

تنميــة مهــارات فهــم واســتيعاب احلديــث النبــوي،

مثــل دراســات أبانمــي (2010م) والصاعــدي

(2013م) والقحطــاين (2017م) التــي أظهــرت
فاعليــة اســراتيجيات  K.W.Lو K.W.L.Hيف تنميــة

مهــارات اســتيعاب احلديــث النبــوي لــدى الطلبــة.

ودراســة الغامــدي (2017م) التــي توصلــت إىل
فاعليــة توظيــف اســراتيجية التفكــر بصــوت مرتفــع

يف تنميــة مهــارات فهــم النــص النبــوي لــدى الطلبــة،
ودراســة العثــان (2018م) التــي أظهــرت فاعليــة

اســتخدام اســراتيجية  sq3rيف تنميــة مهــارات فهــم
نصــوص احلديــث الرشيــف لــدى طالبــات الصــف

واللغــة اإلنجليزيــة ،والدراســات االجتامعيــة،
استشــعرت معــه الباحثــة إمكانيــة توظيفهــا يف تنميــة

فهــم النــص النبــوي لــدى الطالبــات ،خاصــة يف ظــل

عــدم احلصــول عــى دراســات ســابقة وظفــت هــذه
االســراتيجية يف تنميــة مهــارات الفهــم واالســتيعاب
يف مقــررات الرتبيــة اإلســامية عامــة ،ومقــرر
احلديــث الرشيــف يف مراحــل التعليــم العــام.

يف ظــل مــا ســبق توضيحــه ،مــن ضعــف

مهــارات فهــم النــص النبــوي لــدى الطلبــة،
وضعــف اســتخدامها مــن قبــل املعلــات يف تدريــس

مقــررات احلديــث يف املرحلــة املتوســطة عــى وجــه
اخلصــوص ،وأمهيــة هــذه املهــارات يف الفهــم

الشــمويل والواعــي للحديــث النبــوي ،إضافــة إىل

مــا أظهرتــه الدراســات التــي ســبق اإلشــارة هلــا
مــن إمكانيــة تنميــة هــذه املهــارات لــدى الطلبــة مــن
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أهداف الدراسة:

خــال بعــض االســراتيجيات التعليميــة احلديثــة بــا

هتدف الدراسة إىل:

يف ذلــك اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة؛ فــإن احلاجــة

1 .الكشــف عــن مــدى وجــود فــروق ذات داللة

تفــرض نفســها أمــام الباحثــن يف الرتبيــة اإلســامية

إحصائيــة بــن متوســطي درجــات طالبــات

لتجريــب اســراجتيات تعليميــة جديــدة وتوظيفهــا

املجموعتــن الضابطــة والتجريبيــة يف التطبيــق

يف تنميــة مهــارات فهــم النــص النبــوي ،خاصــة
االســراتيجيات التــي ال تطلــب ختطيطهــا وقتــ ًا

البعــدي الختبــار فهــم النــص النبــوي تعــزى

يف تطبيقهــا ،والتــي ثبتــت فاعليتهــا يف تنميــة الفهــم

التدريــس.

طويــ ً
ا ،وال تكلفــة أو جهــد ًا كبــر ًا مــن املعلمــن

الســتخدام اســراتيجية التســاؤل الــذايت يف

2 .الكشــف عــن مــدى وجــود فــروق ذات

واالســتيعاب يف املقــررات الدراســية األخــرى ،مثــل

داللــة إحصائيــة بــن متوســطي درجــات

اســراتيجية التســاؤل الــذايت.
مشكلة الدراسة:

طالبــات املجموعــة التجريبيــة يف التطبيقــن
القبــي والبعــدي الختبــار فهــم النــص

يمكــن حتديــد مشــكلة الدراســة يف التســاؤل

النبــوي تعــزى الســتخدام اســراتيجية

الرئيــس التــايل :مــا فاعليــة اســراتيجية التســاؤل

التســاؤل الــذايت يف التدريــس.

الــذايت يف تنميــه فهــم النــص النبــوي لــدى طالبــات

أمهية الدراسة:

الصــف الثالــث املتوســط يف منطقــه احلدود الشــالية؟
فرضيات الدراسة:

توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى

الداللــة ( )0.05 ≤ αبــن متوســطي درجــات

يؤمــل أن تســتفيد العديــد مــن اجلهــات واألفــراد

مــن نتائــج الدراســة ،ومــن أمههــا:

طالبــات املجموعتــن الضابطــة والتجريبيــة يف
التطبيــق البعــدي الختبــار فهــم النــص النبــوي

لصالــح طالبــات املجموعــة التجريبيــة.

1 .جلــان إعــداد مقــررات احلديــث النبــوي
الرشيــف :يؤمــل أن تســتفيد جلــان إعــداد
املقــررات مــن نتائــج الدراســة يف تعــرف

فاعليــة االســراتيجية يف تنميــة فهــم النــص

توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى

النبــوي ،وهتيئــة املقــررات لتدعــم التدريــس

املجموعــة التجريبيــة يف التطبيقــن القبــي والبعــدي

الفهــم لــدى الطالبــات ،والرتكيــز يف إعــداد

الداللــة ( )0.05بــن متوســطي درجــات طالبــات
الختبــار فهــم النــص النبــوي لصالــح التطبيــق

البعــدي.
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باســتخدام االســراتيجيات التــي تنمــي
املقــررات عــى فهــم الطالبــات للنصــوص

النبويــة.

بدون اسم :فاعلية استراتيجية التساؤل الذايت يف تنميه فهم النص النبوي لدى طالبات الصف الثالث .......

2 .معلــات احلديــث النبــوي للصــف الثالــث

 -احلــد الزمنــي :الفصــل الــدرايس الثــاين مــن

املتوســط :يمكنهــن االســتفادة مــن الوحــدة

العــام الــدرايس 1440-1439هـــ.

التــي تــم إعدادهــا باســتخدام اســراتيجية

مصطلحات الدراسة:

التســاؤل الــذايت لتدريســها للطالبــات ،كــا

يمكنهــن االســتفادة مــن االســراتيجية يف
تنفيــذ دروس ووحــدات أخــرى مــن احلديث

النبــوي ،ومقــررات الرتبيــة اإلســامية

باســتخدامها لتنميــة فهــم الطالبــات هلــا.

3 .مراكــز التدريــب الرتبــوي ،ومرشفــات
الرتبيــة اإلســامية :تدريــب معلــات

الرتبيــة اإلســامية واحلديــث النبــوي عــى

توظيــف االســراتيجيات التعليميــة احلديثــة،
خاصــة التســاؤل الــذايت ،يف تدريــس املقــرر،
وكيفيــة توظيــف املعلمــة وتوجيههــا هلــذه

االســراتيجية لتنميــة فهــم النــص النبــوي

لــدى الطالبــات.

حدود الدراسة:

 احلــد املوضوعــي :فاعليــة اســراتيجية التســاؤلالــذايت يف تنميــه فهــم النــص النبــوي لــدى

طالبــات الصــف الثالــث املتوســط يف منطقــه
احلــدود الشــالية.
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اسرتاتيجية التساؤل الذايت:

عــرف كويــن ()Coyne el all, 2007, p:85

اســراتيجية التســاؤل الــذايت بأهنــا :جمموعــة مــن
األســئلة يطرحهــا الطلبــة عــى أنفســهم قبــل القــراءة،
أو أثنائهــا ،أو بعدهــا ،وهــذه األســئلة تســتدعي

تكامــل املعلومــات ،وتفكــر الطلبــة يف املحتــوى
املقــروء ،وتتطلــب وصوهلــم إىل إجابــات عنهــا.
وتعرفهــا الباحثــة إجرائي ـ ًا بأهنــا :أســئلة توجههــا

طالبــات الصــف الثــاين املتوســط ألنفســهن حــول
حمتــوى األحاديــث النبويــة التــي يدرســنها يف وحــدة

«رعايــة اإلســام للعمــل املهنــي» ،بغــرض الوصــول
لفهــم متكامــل ملضمــون احلديــث وتوجيهــات
والقــدرة عــى اســتنباط األحــكام واملبــادئ التــي
يتضمنهــا.

فهم النص النبوي:

عــرف شــحاتة والنجــار (2003م ،ص)232 :

الفهــم بأنــه «القــدرة عــى إعــادة إنتــاج مــا يتضمنــه
النــص املقــروء دون تطابــق مــع النــص ذاتــه».

 -احلــد البــري :طالبــات الصــف الثالــث

وعرفــه العــويف واجلميــدي (2010م ،ص)184:

 -احلــد املــكاين :املتوســطة التاســعة للبنــات

خاللــه إدراك املعنــى وتصــوره ،وهــو كذلــك التفكــر

متوســط.

بعرعــر -إدارة التعليــم بمنطقــة احلــدود
الشــالية.

بأنــه «اســتيعاب املــواد املقــروءة ،بحيــث يتــم مــن
الــذي حيــاول حــل الرمــوز املكتوبــة واســتنتاج
األفــكار الرئيســة والفرعيــة يف املــواد املقــروءة».
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أمــا النــص النبــوي؛ فهــو احلديــث الرشيــف

اســـراتيجية التســـاؤل الـــذايت بأهنـــا :طـــرح أســـئلة

الريــس وآخــرون (2017م ،ص )664:بأنــه «مــا

ومقاصـــد املؤلـــف املتضمنـــة فيـــه ،والســـعي

املنســوب للنبــي صــى اهلل عليــه وســلم ،وقــد عرفــه

أضيــف إىل النبــي حممــد صــى اهلل عليــه وســلم

مـــن قبـــل الطلبـــة عـــى أنفســـهم حـــول النـــص
للحصـــول عـــى معلومـــات لتوضيـــح وتوســـيع

مــن قــول ،أو فعــل ،أو تقريــر ،أو صفــة ُخلقيــة ،أو
ِخلقيــة».

وأشــار أبــو عجــوة (2009م ،ص )4:إىل أن

بأنــه :عمليــة عقليــة ،تــدرك مــن خالهلــا الطالبــة

مــا وراء املعرفــة ،وهــي تقــوم عــى توجيــه املتعلــم

وإجرائيــ ًاُ ،تعــرف الباحثــة فهــم النــص النبــوي

معنــى احلديــث النبــوي ،وتســتوعب مــا يتضمنــه
مــن أفــكار ومبــادئ وأحــكام وترشيعــات ،وتربطهــا
بحياهتــا الواقعيــة.

أدبيات الدراسة:

يســتعرض هــذا اجلــزء األدبيــات املتعلقــة

بإســراتيجية التســاؤل الــذايت ،واحلديــث النبــوي
وأمهيــة فهــم نصوصــه الرشيفــة:
ً
أوال :اسرتاتيجية التساؤل الذايت:

نطـــاق تفكريهـــم قبـــل وأثنـــاء وبعـــد القـــراءة.

إســراتيجية التســـاؤل الــذايت ُتعــد مــن اســراتيجيات

جمموعــة مــن األســئلة لنفســه أثنــاء معاجلــة املعلومات،
ممــا جيعلــه اكثــر اندماجـ ًا مــع املعلومــات التــي يتعلمها،
وتولــد لديــه الوعــي بعمليــات التفكــر.

وتستند اســراتيجية التســاؤل الذايت إىل جمموعــة

مــن األســس ،حددهــا أبوزيــد (2015م ،ص)246:
فيــا يــي:

1 .إثــارة انتبــاه الطلبــة ملعرفــة مــا لدهيــم مــن
معــارف ســابقة تتعلــق بــادة التعلــم مــن

اســراتيجية التســاؤل الــذايت (Self-Questioning

خــال طــرح تســاؤالت تتــم قبــل عمليــة

يطبقهــا الطلبــة بأنفســهم حتــت رعايــة املعلمــن أثنــاء

2 .اإلفــادة مــن إمكانــات كل الطلبــة ،وعــدم

) Strategyهــي اســراتيجية تعليميــة غــر معقــدة،
احلصــة ،وقــد أشــار عــدس (2000م ،ص )144:إىل

أن هــذه االســراتيجية تتمثــل يف جمموعــة األســئلة
التــي يضعهــا الطلبــة ،والتــي تتنــاول املحتــوى الــذي

يدرســونه ،وتشــمل هــذه األســئلة مراحــل القــراءة:

قبــل القــراءة ،وأثنائهــا ،وبعدهــا.

وعـــرف ســـفربور وجينبـــــــادي ونيفـــايش

()Safarpoor; Ghaniabadi & Nafchi ,2015,p:68
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التدريــس.

التقليــل مــن وجهــات النظــر للجميــع،
وإعطاؤهــم احلريــة يف طــرح األســئلة عــن

املوضــوع.

3 .دعم املعلم القرتاحات الطلبة باستمرار.

4 .التفكري بصوت مرتفع أثناء عملية التعلم.

5 .مناقشــة املعلــم للطلبــة يف احللــول التــي
يقرتحوهنــا للتســاؤالت الذاتيــة.

بدون اسم :فاعلية استراتيجية التساؤل الذايت يف تنميه فهم النص النبوي لدى طالبات الصف الثالث .......
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وتســهم اســراتيجية التســاؤل الــذايت يف تنميــة

كــا ُتعــد اســراتيجية التســاؤل الــذايت مــن

الطليــة ،حيــث أشــار العذيقــي (2015م ،ص)283:

املتعلمــن؛ حيــث أشــار كوســتا (1998م ،ص)69:

العديــد مــن املهــارات العقليــة واالتصاليــة لــدى
إىل أن التســاؤل الــذايت يســاعد الطلبــة عــى التفكــر

فيــا أنتجــوه ،ومراجعــة خطــوات عملهــم ،وتقييــم

مــا أنجــزوه ،وإتقــان مهــارة االســتامع لآلخريــن أثنــاء
حماولــة نقــل أفكارهــم ،أو التفكــر بصــوت عــال.

كــا ُينشــط التســاؤل الــذايت دور الطلبــة يف التعلم،

االســراتيجيات الفعالــة يف تنميــة الفهــم لــدى
إىل أن األســئلة الذاتيــة تيــر الفهــم ،وتشــجع

املتعلمــن عــى التوقــف والتفكــر يف املحتــوى
التعليمــي بشــخصياته وأفــكاره الرئيســة ،والعالقــة

بينــه وبــن خرباهتــم الســابقة ،واســتقصاء مــا إذا كان

لدهيــم أمثلــة عــى مضمــون مــا يقــرأون ،وإذا كان

إذ يتمحــور التعلــم يف هــذه االســراتيجية حوهلــم
ويدجمهــم فيــه ،ويكــون دور املعلــم هنــا خمططــ ًا

وهــذا يســاعدهم عــى الوعــي بدرجــة اســتيعاهبم،

ويف هــذا الصــدد يــرى محادنــة وســاجت (2017م،

وأكــد ســفربور وآخــرون (Safarpoor et al.,

وموجهــ ًا وضابطــ ًا للتعلــم بطريقــة غــر مبــارشة،
ص )321 :أن اســتخدام الطلبــة هلــذه االســراتيجية

يســاعدهم عــى الوعــي بعمليــات التفكــر ّممــا جيعلهم
أكثــر اندماجـ ًا مع املعلومــات التــي يتعلموهنــا ،فتوليد
األســئلة ذاتيــ ًا يســهل اســتيعاهبم للــادة الدِّ راســية،
ويشــجعهم عــى فحــص وتدقيــق املــادة املقــروءة،
و ُيبقــي عــى نشــاطهم وحيويتهــم يف التع ّلــم،

ويســهل اختاذهــم قــرارات مؤقتــة مرنــة ،قابلــة

للتعديــل والتبديــل ،وجيعلهــم عــى اســتعداد للقيــام

بمزيــد مــن األنشــطة املختلفــة املرتبطــة بموضــوع
التعلــم .كــا تســاعدهم عــى اجلمــع بــن اجلانــب

النظــري للمعرفــة واجلانــب التطبيقــي ،باإلضافــة

إىل أهنــا تدعــم التعلــم الــذايت الــذي يمثــل إحــدى

الــرورات العلميــة املطلوبــة يف عــر يتســارع فيــه

نمــو املعرفــة ،وأســاليب بنائهــا وتنظيمهــا.

مــا يقرأونــه يســاعدهم عــى التنبــؤ بأشــياء جديــدة،
والتحكــم يف عمليــة التعلــم بشــكل أفضــل.

) 2015, p:68عــى أن هــذه االســراتيجية مهمــة

لفهــم املقــروء وتذكــره بشــكل أفضــل.

إن قــدرة الطالــب عــى طــرح أســئلة عــى نفســه،
ُيعــد حمفــز ًا مهـ ًا للتعلــم ،ومشــجع ًا قويـ ًا للبحــث عن

إجابــات هلــذه األســئلة بــا حيقــق إجيابيــة الطالــب،
وينمــي مهــارات البحــث عــن املعلومــات ،ويزيــد
دافعيتــه ،ويف هــذا الصــدد يؤكــد عفانــة واخلزنــدار

(2009م ،ص )140:عــى أن األســئلة الذاتيــة تولــد
بنــا ًء انفعاليــ ًا ودافعــ ًا معرفيــ ًا ،وأهنــا تزيــد إجيابيــة
الطلبــة يف التعلــم ،إضافــة إىل أن معاجلــة املعلومــات
بطريقــة االســئلة تســتثري دوافــع الطلبــة للنظــر يف إطار

خرباهتــم الســابقة ،ومواقــف حياهتــم اليوميــة ،بــا
يزيــد احتــال ختزيــن املعلومــات يف الذاكــرة بعيــدة

املــدى وجيعــل اســتعامهلا يف املســتقبل ويف املواقــف
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املتنوعــة أمــر ًا يســر ًا.

التســاؤل الــذايت ،أهنــا تناســب تدريــس مقــررات

وأشــار الكبيــي (2011م ،ص )247:إىل أن
التســاؤل الــذايت ُيعــد أســلوب ًا فعــا ً
ال إلعــال العقــل،

اخلواطــر والتســاؤالت التــي تــدور يف ذهــن الطلبــة

تيــر الفهــم ،وتشــجع عــى التفكــر يف العنــارص

ومســاعدهتم يف الوصــول بأنفســهم إلجابــات مقنعــة

وتوليــد األفــكار اإلبداعيــة ،كــا أن األســئلة الذاتيــة
املهمــة يف املــادة التــي يتعلموهنــا ،ســواء مــن حيــث
املصطلحــات ،واألفــكار الرئيســة ،والعالقــة بــن

مــا يقرؤونــه وخرباهتــم الســابقة ،ممــا يســاعدهم عــى

الوعــي بدرجــة فهمهــم ،وعــى التفكــر فيــا أنتجــوه،
ومراجعــة خطــوات عملهــم ،وتقييــم مــا أنجــزوه.

الرتبيــة اإلســامية ،وأنــه يمكــن مــن خالهلــا طــرح
حــول موضوعــات دروس الرتبيــة اإلســامية،
ومنطقيــة تســهم يف ترســيخ املبــادئ واألســس

واملفاهيــم اإلســامية يف نفوســهم ،وهبــذا فإنــه يمكــن
مــن خالهلــا استكشــاف التحديــات الفكريــة التــي

تواجــه الطلبــة والعمــل عــى تفكيكهــا مــن خــال
الفهــم والوعــي بمضامــن وتوجيهــات النصــوص

وممــا يميــز تطبيــق اســراتيجية التســاؤل الــذايت

اإلســامية .أضــف ملــا ســبق أن هــذه االســراتيجية ال
تتطلــب وقت ـ ًا كبــر ًا ،وال جهــد ًا إضافي ـ ًا مــن معلمــي

ثــاث مراحــل أثنــاء عمليــة التعلــم ،ففــي مرحلــة

ودقــة يف توجيــه الطلبــة لكيفيــة توليــد األســئلة،

أهنــا تتــوزع عــى مراحــل الــدرس ،ويف هــذا الصــدد
أشــار أبوزيــد (2015م ،ص )246:إىل أهنــا تتــم عــى

ومعلــات الرتبيــة اإلســامية ،وإنــا تتطلــب خــرة

مــا قبــل التعلــم ،أو مــا قبــل قــراءة النــص النبــوي،
يعــرض املعلــم موضوعــ ًا معينــ ًا متصــ ً
ا بالنــص

والوصــول إلجابــات هنائيــة مناســبة ومقنعــة وتؤكــد

الذاكــرة ،بينــا يشــجعهم يف مرحلــة التعلــم ،أو مرحلة

مــع التوجهــات الرتبويــة احلديثــة التــي تنشــط دور

عــى الطلبــة إلثــارة بعــض التســاؤالت التــي تنشــط
قــراءة النــص النبــوي ،عــى إثــارة بعــض التســاؤالت
التــي قــد تســهم يف توليــد أفــكار جديــدة ،وحماولــة

تعديــل مســار تفكريهــم واكتســاب خــرات جديــدة
ذات معنــى .ويف مرحلــة مــا بعــد القــراءة ،يقــوم

الطلبــة بتحليــل أفكارهــم واســتجابات زمالئهــم
حــول مــا تــم طرحــه مــن تســاؤالت ومــا توصلــوا

لــه مــن حلــول؛ لالســتفادة منهــا يف املواقــف احلياتيــة.
وتــرى الباحثــة ،أنــه ممــا يميــز اســراتيجية

والقــدرة عــى إدارة مراحــل طــرح األســئلة،

أهــداف الــدروس .كــا تتناســب هــذه االســراتيجية
املتعلــم وتتمحــور حولــه ،ويمكــن دجمهــا مــع العديــد
مــن اســراتيجيات التعلــم النشــط األخــرى ،فض ـ ً
ا
عــن دعمهــا للتعلــم التعــاوين ،وقدرهتــا عــى تنميــة

مهــارات التفكــر العليــا لــدى الطلبــة.
ثاني ًا :النص النبوي (احلديث النبوي الرشيف):

احلديــث الرشيــف هــو الــراث النبــوي الــذي

هتتــدي بــه األمــة اإلســامية يف مســرة حياهتــا ،وهــو

نصــوص ملزمــة االتبــاع كــا هــو احلــال يف القــرآن
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الكريــم ،ويتضــح هــذا اإللــزام يف قولــه تعــاىل ]و َمــا
الر ُس ُ
ــول َف ُخ ُ
ــه َفانت َُهــوا
ــم َع ْن ُ
آ َت ُاك ُ
ــذو ُه َو َمــا َ َن ُاك ْ
ــم َّ
الل إِ َّن َّ َ
َوات َُّقــوا َّ َ
الل َش ِــديدُ ا ْل ِع َق ِ
ــاب( [احلــر،]7 :

265-233

حيــث يوضــح املعنــى املجمــل الــذي ورد

يف بعــض اآليــات ،و ُيفــر بعــض مفرداتــه،

ويفصــل جمملــه ،وخيصــص مــا جــاء فيــه
عامــ ًا ،ويقيــد املطلــق ،ويوضــح مبهمــه.

وقــرن ســبحانه طاعتــه بطاعــة رســول اهلل  rيف أكثــر
ـن آ َم ُنــوا
مــن موضــع ،فقــال ســبحانه ] َيــا َأ ُّ َيــا ا َّل ِذيـ َ
َ
َأ ِط ُيعــوا َّ َ َ
الر ُسـ َ
ـم)
ـول وال ُت ْب ِط ُلــوا أ ْع َم َل ُكـ ْ
الل َوأ ِط ُيعــوا َّ
الر ُسـ َ
ـول
ـن ُي ِطـ ِ
)مـ ْ
[حممــد]33 :؛ وقــال عــز شــأنه َّ
ـع َّ
ــاع ّ َ
ــو َّل َفــ َا َأ ْر َســ ْلن َ
ــم
َف َقــدْ َأ َط َ
الل َو َمــن َت َ
َاك َع َل ْي ِه ْ
َح ِفيظــ ًا( [النســاء ]80 :فرســول اهلل ﷺ ال ينطــق

 بالنســبة للعبــادات؛ فاحلديث يبــن كيفيتهــا
ومــا يتعلــق هبــا مــن أركان ورشوط وعزيمــة

ورخصــة ،وواجبهــا ،ومكروههــا ،وحمرمهــا.

 بالنســبة للمعامــات؛ فاحلديــث الرشيــف يبــن
احلــرام منهــا واحلــال واملكــروه ،ويتحــدث

عــن اجلزئيــات والفرعيــات بحكــم كونــه
مفصــ ً
ا ملجمــل القــرآن ،فقــد حتــدث عــن

عــن اهلــوى ،فــكل كالمــه وأفعالــه وحــي مــن رب
ــو ٰىَ .مــا َض َّ
ــل
]وال َّن ْج ِ
العاملــن ،قــال تعــاىل َ
ــم إِ َذا َه َ
ــو ٰىَ .و َمــا َي ِ
َص ِ
ــن ْ َ
ــق َع ِ
نط ُ
ــو ٰى .إِ ْن
ال َ
ــم َو َمــا َغ َ
اح ُب ُك ْ

اآلداب العامــة والتعامــل الســليم كآداب

ــو إ ّ
ــى( [النجــم.]4-1:
ــي ُي َ
ُه َ
ال َو ْح ٌ
وح ٰ

الطريــق واختيــار الصحبــة وآداب الزيــارة

وحــق املســلم عــى أخيــه املســلم ،وغريهــا.

واحلديــث النبــوي الرشيــف كــا عرفــه
طعيمــة (2000م ،ص )179:هــو «مــا ُأثــر عــن

 بالنســبة للعقيــدة اإلســامية؛ فللحديــث

هــو يف املرتبــة الثانيــة بعــد القــرآن مــن ناحيــة

بــن أركاهنــا ،ونقــل لنــا التصــور الصحيــح

أثــر كبــر يف تأكيدهــا وتأصيلهــا؛ حيــث

النبــي ﷺ مــن قــول ،أو فعــل ،أو إقــرار ،وكــا

عــن اهلل ،وعــن الكــون واحليــاة واإلنســان

الترشيــع ...وعالقــة احلديــث بالقــرآن الكريــم

واألرض والســاوات واملالئكــة والرســل

تبــدو يف جمموعــة مــن املظاهــر ،منهــا :تفصيــل

واليــوم اآلخــر والقضــاء والقــدر ،وغريهــا

جمملــه ،أو تقييــد مطلقــه ،أو ختصيــص عامــه ،أو

مــن أمــور العقيــدة.

توضيــح مبهمــه».

وللحديــث النبــوي الرشيــف أمهيــة كبــرة بالنســبة

وقــد تلقــت األمــة أحاديــث النبــي ﷺ بالقبــول

أبانمــي (2010م ،ص )141:إىل هــذه األمهيــة مــن

بــا تضمنتــه مــن أفعــال ومواقــف وتوجيهــات نبويــة
كريمــة ،حبـ ًا واتباعـ ًا واهتــدا ًء .ويرجــع اهتــام األمــة

لفــروع الرتبيــة اإلســامية األخــرى ،وقــد أشــار
خــال مــا يــي:

 يمثــل احلديــث أمهيــة كبــرة للقــرآن الكريــم؛

والتصديــق ،والتقديــر والتســليم ،والتعلــم واالقتــداء

اإلســامية بأحاديــث النبــي ﷺ واحلرص عــى تعلمها
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ٍ
عــدد مــن
واالهتــداء هبــا وتعليمهــا لألجيــال إىل

املتوســطة ،التــي هــي موضــوع الدراســة احلاليــة؛
فإهنــا تتضمــن يف كل صــف ثامنيــة وثالثــن حديثــ ًا

النــاس مــن الظلــات إىل النــور ،وحرصــه الشــديد

الصــف األول املتوســط بتوضيــح عنايــة رســول اهلل

العوامــل ،أوهلــا مكانتــه ﷺ ،واحلــب الــذي غرســه
اهلل يف نفــوس أمتــه لــه ﷺ ،وكيــف أن اهلل أخــرج بــه
ﷺ عــى نجــاة أمتــه وســامتها ،وخوفــه عليهــا ،ومــا
تضمنتــه أحاديثــه الرشيفــة مــن توجيهــات رشــيدة

لألمــة ،ونصائــح قويمــة ،وأخــاق محيــدة ،ومبــادئ
راقيــة ،تأخــذ بأيدهيــم إىل ســعادة الدنيــا واآلخــرة،
وتســهم يف بنــاء املجتمــع الصالــح الــذي تطمــح إليــه
األمــم؛ فرســول اهلل ﷺ هيــذب مــن خــال توجيهاتــه

نفــوس املســلمني ،ويــريب أرواحهــم ،ويعــزز القيــم
اإلجيابيــة يف ســلوكهم ،ويســمو بأخالقهــم ،لريتقــوا

ويرتقــي هبــم املجتمــع ،وتنهــض هبــم األمــة وتعــز

وترتفــع.

ونظــر ًا لألمهيــة الكبــرة للحديــث النبــوي

الرشيــف ،ودوره يف توجيــه األمــة وإرشــادها ،فقــد
حرصــت اململكــة العربيــة الســعودية منــذ نشــأة

نظامهــا التعليمــي عــى تدريــس احلديــث الرشيــف

متنوعــة املوضوعــات والتوجيهــات ،حيــث تبــدأ مــع
ﷺ بأمتــه ،ثــم تتنــاول بعــض توجيهاتــه ﷺ حــول

ُحســن اخللــق واألخــاق احلميــدة ،والتحذيــر مــن
ســوء ُاللــق ،وأمهيــة الصحبــة الصاحلــة ،واألخــوة
اإلســامية ،وصلــة األرحــام .وتنتقــل يف الصــف
الثــاين لربــط اإليــان بالعلــم ،مــع تنــاول بعــض

أعــال القلــوب ،ومكانــة الصــاة وفضــل قــراءة
القــرآن ،والتوجيــه إىل بعــض األخــاق والســلوكيات

االجتامعيــة املرغوبــة ،والتحذيــر مــن بعــض األخالق
االجتامعيــة والســلوكيات التــي هنــى عنهــا اإلســام،

وتوضيــح مكانــة العمــل يف اإلســام .أمــا يف الصــف
الثالــث؛ فيتنــاول مقــرر احلديــث بعــض املوضوعــات

املتعلقــة بالدعــوة واإلصــاح ،ثــم اســتعراض
بعــض أعــال القلــوب ،انتقــا ً
ال للمســؤولية يف
اإلســام ،وتنــاول بعــض األخالقيــات والســلوكيات

للطلبــة يف مجيــع مراحــل التعليــم العــام ،حيــث يبــدأ
مــن الصفــوف األوليــة باملرحلــة االبتدائيــة متضمن ًا يف

املــرأة يف اإلســام ،وعنايــة اإلســام بالعمــل املهنــي،

الثانويــة ،ويســر تعليــم احلديــث النبــوي الرشيــف

مقــررات احلديــث الرشيــف يف املرحلــة املتوســطة

مقــرر الفقــه والســلوك ،ثــم يســتقل بمقــرر خــاص
بــدء ًا مــن الصفــوف العليــا ،وحتــى هنايــة املرحلــة
بطريقــة متدرجــة وموضوعــات مناســبة لــكل مرحلــة

تعليميــة.

وبالنســبة ملقــررات احلديــث النبــوي يف املرحلــة

االجتامعيــة املرغوبــة وأخــرى منهــي عنهــا ،ومكانــة
وعنايتــه بالصحــة.
ووفقـ ًا لــوزارة التعليــم (2007م ،ص )131:فــإن

هتــدف إىل:

تعريــف الطلبــة بأمهيــة احلديــث النبــوي

وخصائصــه ،وتربيتــه عــى تقــوى اهلل وحمبتــه واتبــاع
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أوامــره ،وحمبــة النبــي ﷺ وتوقــره والتــأيس بــه.

يف تنميــة الفهــم القرائــي واملهــارات املتعلقــة بــه لــدى
الطلبــة ،إ ّ
ال أن الباحثــة مل تتمكــن مــن احلصــول عــى

املنكــر بالرفــق واللــن ،والتحــي باألخــاق الفاضلــة،

النبــوي أو مقــررات احلديــث النبــوي الرشيــف ،مــع

نمــو اإلحســاس بعظمــة الديــن وشــموله وكاملــه،

والدعــوة إىل اهلل واألمــر باملعــروف والنهــي عــن
والتــأدب بــاآلداب الرشعيــة ،والتنافــس يف األعــال

الصاحلــة ،واستشــعار مســؤولياته والتزاماتــه،
واملوازنــة بــن عمــل الدنيــا واآلخــرة ،واحلــرص عــى

حفــظ روحــه وبدنــه وتقويتــه.

دراســات وظفــت هــذه االســراتيجية يف فهــم النــص
وجــود بعــض الدراســات التي وظفــت اســراتيجيات

أخــرى مــن اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة يف فهــم

النــص النبــوي ،ومنهــا:

دراســة أبانمــي (2010م) التــي اســتقصت فاعليــة

وال شــك أن هــذه األهــداف التــي تطمــح هلــا

اســراتيجية  K-W-Lيف تنميــة مهــارات اســتيعاب

ومــا تتضمنــه مــن موضوعــات متــس حيــاة الطلبــة

االبتدائــي بمدينــة الريــاض ،واتبعــت الدراســة املنهــج

مقــررات احلديــث الرشيــف يف املرحلــة املتوســطة،

وواقعهــم ،وأخالقهــم ،وبناءهــم النفــي واجلســدي

واالجتامعــي ،تتطلــب أن يتــم تقديمهــا هلــم
بطريقــة تناســب خصائــص نموهــم الشــاملة ،وأن

يتــم إرشاكهــم يف ختطيــط تعلمهــا ،واســتخالص
فوائدهــا وتوجيهاهتــا ،وهــو مــا يتطلــب اســتخدام

احلديــث النبــوي لــدى تالميــذ الصــف الســادس

شــبه التجريبــي ،ومتثلــت األداة يف اختبــار مهــارات

اســتيعاب احلديــث النبــوي ،وطبقــت الدراســة
عــى عينــة مكونــة مــن ( )82تلميــذ ًا ،تــم تقســيمهم
إىل جمموعتــن ،بواقــع ( )40تلميــذ ًا للمجموعــة
التجريبيــة ،و( )42تلميــذ ًا للمجموعــة الضابطــة،

اســراتيجيات وأســاليب وطــرق تدريــس تقــوم عــى
االستكشــاف واالســتقصاء وصــو ً
ال للفهــم والوعــي

إحصائيــة بــن متوســطي أداء تالميــذ املجموعتــن

ذلــك اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة ،ويف مقدمتهــا

احلديــث البعــدي لصالــح املجموعــة التجريبيــة.

بــا تتضمنــه ،وربطــه بحياهتــم وواقعهــم ،ومــن أمثلــة
اســراتيجية التســاؤل الــذايت التــي تــم تطبيقهــا يف
الدراســة احلاليــة عــى وحــدة مــن وحــدات مقــرر

احلديــث النبــوي يف الصــف الثالــث املتوســط.
الدراسات السابقة:

عــى الرغــم مــن توســع الباحثــن يف اســتخدام

اســراتيجية التســاؤل الــذايت والتأكيــد عــى أمهيتهــا

وتوصلــت نتائــج الدراســة إىل جــود فــروق ذات داللة
التجريبيــة والضابطــة يف اختبــار مهــارات اســتيعاب
واســتقصت دراســة الصاعــدي (2013م)

فاعليــة توظيــف اســراتيجية  K-W-Lيف تنميــة

مهــارات اســتيعاب احلديــث الرشيــف لــدى طالبــات
الصــف األول املتوســط يف مكــة املكرمــة ،واتبعــت

الدراســة املنهــج شــبه التجريبــي ،ومتثلــت األداة يف

اختبــار اســتيعاب احلديــث النبــوي ،والــذي طبــق
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قبليــ ًا وبعديــ ًا عــى ( )60طالبــة تــم تقســيمهن

طالبــة تــم تقســيمهم بالتســاوي ملجموعتــن ضابطــة

ضابطــة ،وأظهــرت النتائــج وجــود فــروق لصالــح

 sq3rيف تنميــة مهــارات الفهــم احلــريف واالســتنتاجي

بالتســاوي إىل جمموعتــن إحدامهــا جتريبيــة واألخــرى
املجموعــة التجريبيــة ،ويف القيــاس البعــدي ملهــارات
اســتيعاب احلديــث املبــارش ،واالســتنتاجي ،والناقــد،
واإلبداعــي.

وجتريبيــة ،وتوصلــت الدراســة إىل فاعليــة اســراتيجية

والناقــد واإلبداعــي ،ويف االختبــار ككل ،حيــث

كانــت الفــروق لصالــح املجموعــة التجريبيــة.

وأمــا عــى مســتوى مقــررات الرتبيــة اإلســامية،

وســعت دراســة مصطفــى (2017م) للتعــرف

فقــد وظفــت دراســة واحــدة اســراتيجية التســاؤل
الــذايت تطبيقــ ًا عــى مقــرر التوحيــد ،وهــي دراســة

الصــف الثالــث املتوســط بمدينــة الريــاض ،واتبعــت

أثــر اســراتيجية التســاؤل الذاتــى ىف تنميــة مهــارات

عــى فاعليــة اســتخدام إســراتيجية  K.W.L.Hيف
اســتيعاب نصــوص احلديــث الرشيــف لــدى طالبــات

الدراســة املنهــج شــبه التجريبــي ،وكانــت األداة عبارة

عــن اختبــار حتصيــي ،وتــم اختيــار عينــة قصديــة
مكونــة مــن ( )50طالبــة تــم تقســيمهن بالتســاوي

عــى جمموعتــن متكافئتــن ،إحدامهــا جتريبيــة
واألخــرى ضابطــة ،وأســفرت نتائــج البحــث عــن

تفــوق املجموعــة التجريبيــة عــى املجموعــة الضابطة،

ممــا يشــر إىل فاعليــة االســراتيجية املقرتحــة يف
حتســن اســتيعاب نصــوص احلديــث الرشيــف لــدى

الطالبــات.

العنــزى (2012م) التــي هدفــت إىل التعــرف عــى
مــا وراء املعرفــة والتحصيــل لــدى طــاب الصــف
الثانــى املتوســط ووضــع تصــور مقــرح لتطبيــق
اســراتيجية التســاؤل الــذايت يف تدريــس املقــرر،
واتبعــت الدراســة املنهــج شــبه التجريبــي ،ومتثلــت
األدوات يف اختبــار حتصيــي ،واختبــار مهــارات مــا
وراء املعرفــةُ ،
وطبقــت الدراســة عــى عينــة مكونــة

مــن ( )26طالبــ ًا مــن إحــدى املــدارس املتوســطة
بمدينــة عرعــر ،تــم تقســيمهم بواقــع ( )12طالبــ ًا

للمجموعــة لتجريبيــة و( )14طالبــ ًا للمجموعــة

وهدفــت دراســة العثــان (2018م) إىل التعــرف

الضابطــة ،وتوصلــت الدراســة إىل وجــود فــروق

املعرفيــة يف تنميــة مهــارات فهــم نصــوص احلديــث

والتجريبيــة يف التطبيــق البعــدي ملقيــاس مهــارات

عــى فاعليــة اســتخدام اســراتيجية  sq3rمــا وراء
الرشيــف لــدى طالبــات الصــف الثالــث متوســط

بمدينــة الريــاض ،واتبعــت الدراســة املنهــج شــبه
التجريبــي ،واســتخدمت اختبــار فهــم نصــوص
احلديــث الرشيــف الــذي تــم تطبيقــه عــى ()60

دالــة بــن متوســطي درجــات املجموعتــن الضابطــة
مــا وراء املعرفــة لصالــح املجموعــة التجريبيــة ،بينــا
مل توجــد فروقــ ًا دالــة إحصائيــ ًا يف التطبيــق البعــدي
لالختبــار التحصيــي.
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املقــررات الدراســية األخــرى ،فقــد اهتمــت بــه

العديــد مــن الدراســات ،ومنهــا:

دراســة عبداحلافــظ (2007م) التــي اســتقصت

فاعليــة اســتخدام اســراتيجية التســاؤل الــذايت
املوجــه يف تدريــس القــراءة عــى تنميــة الفهــم
القرائــي والتفكــر الناقــد لــدى طــاب املرحلــة

الثانوية ،واتبعــت الدراســة املنهــج شــبه التجريبــي،
ومتثلــت األدوات يف اختبــاري الفهــم القرائــي
والتفكــر ،وتــم تطبيــق الدراســة عــى عينــة مكونــة
مــن ( )138طالبــ ًا وطالبــة مــن الصــف الثــاين
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مــن ( )108طالبــ ًا ،تــم تقســيمهم إىل جمموعتــن
جتريبيــة وضابطــة .وتوصلــت الدراســة إىل وجــود
فــروق دالــة إحصائيــ ًا بــن متوســطات املجموعتــن
التجريبيــة والضابطــة يف التطبيــق البعــدي ملهمــة

حتديــد مســتويات جتهيــز املعلومــات ،واختبــار الفهــم
القرائــي للنصــوص الفيزيائيــة ،ومقيــاس االجتــاه نحو

دراســة النصــوص الفيزيائيــة ،لصالــح املجموعــة
التجريبيــة ،كــا وجــد أثــر دال إحصائيــ ًا للتفاعــل
بــن اســراتيجية التســاؤل الــذايت ومســتويات جتهيــز
املعلومــات يف تنميــة مســتويات الفهــم القرائــي

الثانويــة بمحافظــة الفيــوم بمــر ،تــم تقســيمهم
بواقــع ( )70طالبــ ًا وطالبــة للمجموعــة التجريبيــة،

واســـتقصت دراســـة بـــركيل ومارشـــاك

نتائــج الدراســة كفــاءة اســراتيجية التســاؤل الــذايت

) Mastropieri&Scruggs,2011فاعليــة اســراتيجية

و( )68طالبـ ًا وطالبــة للمجموعــة الضابطــة .وأثبتــت

يف تنميــة مهــارات الفهــم القرائــي والتفكــر الناقــد

لــدى الطــاب.

وســعت دراســة أبوشــامة (2011م) إىل الكشــف

عــن أثــر التفاعــل بــن اســراتيجية التســاؤل الــذايت
ومســتويات جتهيــز املعلومــات يف تنميــة مســتويات

الفهــم القرائــي للنصــوص الفيزيائيــة واالجتــاه نحــو
دراســتها لــدى طــاب الصــف األول الثانــوي يف

ليبيــا ،واتبعــت الدراســة املنهــج شــبه التجريبــي،
ومتثلــت األدوات يف مهمــة حتديــد مســتويات جتهيــز

املعلومــات ،واختبــار الفهــم القرائــي للنصــوص
الفيزيائيــة ،ومقيــاس االجتــاه نحــو دراســة النصــوص
الفيزيائيــة .وتــم تطبيــق الدراســة عــى عينــة مكونــة

للنصــوص الفيزيائيــة واالجتــاه نحــو دراســتها.

وماســـروبريي وســـكرغس;(Berkeley; Marshak

التســـاؤل الـــذايت يف حتســـن فهـــم طـــاب املرحلـــة

املتوســـطة لنصـــوص الدراســـات االجتامعيـــة،
واتبعـــت الدراســـة املنهـــج شـــبه التجريبـــي،

باســـتخدام اختبـــار فهـــم النـــص ،وتـــم تطبيقهـــا
عـــى ( )57طالبـــ ًا مـــن طـــاب الصـــف الســـابع
بمـــدارس واليـــة تكســـاس األمريكيـــة ،تـــم

تقس ــيمهم ملجموعت ــن إحدامه ــا جتريبي ــة واألخ ــرى
ضابطـــة ،وقـــد أظهـــرت النتائـــج تفـــوق طـــاب

املجموع ــة التجريبي ــة يف التطبي ــق البع ــدي الختب ــار
فهـــم نصـــوص الدراســـات االجتامعيـــة.

وهدفــت دراســة عبدالرمحــن (2013م) إىل

الكشــف عــن مــدى فاعليــة اســراتيجية التســاؤل
247

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية ( ،)ISSN: 1658- 7006اجمللد ( ،)6العدد ( ،)2جامعة احلدود الشمالية (1442هـ 2021 /م)

الــذايت يف تدريــس اجلغرافيــا عــى تنميــة مهــارات

الدراســة تفــوق املجموعــة التجريبيــة التــي درســت

تالميــذ الصــف الثــاين اإلعــدادي ،اتبعــت الدراســة

املفاهيــم التارخييــة واالحتفــاظ هبــا.

التفكــر التأمــي والوعــي بــا وراء املعرفــة لــدى
املنهــج شــبه التجريبــي ،ومتثلــت األدوات يف اختبــار

مهــارات التفكــر التأمــي ،ومقيــاس الوعــي بــا وراء

باســتخدام اســراتيجية التســاؤل الــذايت يف اكتســاب
وســـعت دراســـة رمضـــان وأمحـــد والعجيـــل

(2017م) إىل تقـــي أثـــر اســـتخدام اســـراتيجية

التفكــر ،وتــم تطبيــق الدراســة عــى عينــة عشــوائية
مكونــة مــن ( )64تلميــذ ًا وتلميــذة مــن تالميــذ

(املبـــارش ،االســـتنتاجي ،النقـــدي ،التذوقـــي،

اإلعداديــة بالقاهــرة ،تــم تقســيمهم بالتســاوي

الصـــف األول الثانـــوي بمدينـــة مرصاتـــة الليبيـــة،

الصــف الثــاين اإلعــدادي بمدرســة أمحــد عــرايب

إىل جمموعتــن ضابطــة وجتريبيــة ،وقــد أظهــرت
نتائــج الدراســة وجــود فــروق دالــة إحصائيــ ًا

بــن متوســطي درجــات املجموعتــن التجريبيــة
والضابطــة يف التطبيــق البعــدي الختبــار مهــارات

التفكــر التأمــي ،ومقيــاس الوعــي بــا وراء التفكــر

لصالــح املجموعــة التجريبيــة.

التس ــاؤل ال ــذايت يف تنمي ــة مس ــتويات الفه ــم القرائ ــي
اإلبداعـــي) للنصـــوص األدبيـــة لـــدى طـــاب

واتبع ــت الدراس ــة املنه ــج ش ــبه التجريب ــي ،ومتثل ــت

األدوات يف اختب ــار الفه ــم القرائ ــي ،ودلي ــي املعل ــم
والطالـــب وفقـــ ًا الســـراتيجية التســـاؤل الـــذايت،

وطبقـــت الدراســـة عـــى عينـــة عشـــوائية مكونـــة
مـــن ( )83طالبـــ ًا وطالبـــة ،توزعـــوا بواقـــع ()41
طالب ـ ًا وطالب ــة للمجموع ــة التجريبي ــة ،و( )42طالب ـ ًا

وحاولــت دراســة ياســن والســامرائي (2013م)

وطالبـــة للمجموعـــة الضابطـــة ،وقـــد أظهـــرت

الذاتــى ىف اكتســاب املفاهيــم التارخييــة واالحتفــاظ

متوســـطي املجموعتـــن التجريبيـــة والضابطـــة يف

التعــرف عــى أثــر اســتخدام اســراتيجية التســاؤل
هبــا لــدى طــاب الصــف الثانــى املتوســط ،واتبعــت
الدراســة املنهــج شــبه التجريبــي ،ومتثلــت األداة يف

نتائ ــج الدراس ــة وج ــود ف ــروق دال ــة إحصائي ــة ب ــن
التطبي ــق البع ــدي الختب ــار الفه ــم القرائ ــي يف مجي ــع

املســـتويات لصالـــح املجموعـــة التجريبيـــة.

اختبــار املفاهيــم التارخييــة ،وتــم تطبيــق الدراســة
عــى عينــة عشــوائية مكونــة مــن ( )56طالبــ ًا

اســـراتيجية التســـاؤل الـــذايت يف تنميـــة بعـــض

الرتبيــة بمحافظــة صــاح الديــن يف العــراق ،تــم

األول الثان ــوي بمدين ــة القنف ــذة ،واتبع ــت الدراس ــة

مــن طــاب الصــف الثــاين املتوســط بمديريــة
تقســيمهم بالتســاوي إىل جمموعتــن ،إحدامهــا
جتريبيــة واألخــرى ضابطــة ،وقــد أظهــرت نتائــج

واس ــتقصت دراس ــة العذيق ــي (2015م) فاعلي ــة

مهـــارات الفهـــم القرائـــي لـــدى طـــاب الصـــف
املنهـــج شـــبه التجريبـــي ،باســـتخدام اختبـــار

حتصيـــي يف الفهـــم القرائـــي ووحـــدة دراســـية تـــم
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إعداده ــا باس ــتخدام اس ــراتيجية التس ــاؤل ال ــذايت،
وتكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن ( )50طالبـــ ًا تـــم

الـــذايت يف تنميـــة الفهـــم القرائـــي لـــدى طـــاب

جتريبي ــة واألخ ــرى ضابط ــة ،وق ــد أظه ــرت النتائ ــج

حتســـن الفهـــم القرائـــي ملجموعـــات متنوعـــة مـــن

تقســـيمهم بالتســـاوي إىل جمموعتـــن ،إحدامهـــا
وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصائيـــة يف التحصيـــل

البع ــدي يف مه ــارات الفه ــم (احل ــريف ،االس ــتنتاجي،
التذوق ــي ،و اإلبداع ــي) لصال ــح ط ــاب املجموع ــة

التجريبيـــة التـــي درســـت باســـتخدام اســـراتيجية

التســـاؤل الـــذايت.

جتريبيـــة اســـتقصت فاعليـــة اســـراتيجية التســـاؤل
التعلي ــم الع ــام ،إىل أن ه ــذه االس ــراتيجية فعال ــة يف
املتعلمـــن ،حتـــى لـــدى الطـــاب ذوي اإلعاقـــات،
ويف خمتلـــف البيئـــات التعليميـــة.

ويتبـــن مـــن الدراســـات التـــي تـــم عرضهـــا

أنـــه يمكـــن تنميـــة مهـــارات فهـــم واســـتيعاب
النـــص النبـــوي الرشيـــف مـــن خـــال اســـتخدام

كـــا اســـتقصت دراســـة املســـري (2016م)

االســـراتيجيات التعليميـــة احلديثـــة ،وهـــو مـــا

الدراســـات االجتامعيـــة عـــى تنميـــة بعـــض

اســـراتيجيات مـــا وراء املعرفـــة يف تنميـــة مهـــارات

فاعليـــة اســـراتيجية التســـاؤل الـــذايت يف تدريـــس

املهـــارات االســـتقصائية والتفكـــر التأمـــي لـــدى

تالميـــذ املرحلـــة اإلعداديـــة (املتوســـطة) ،واتبعـــت
الدراســة املنهــج شــبه التجريبــي ،ومتثلــت األدوات يف
اختب ــاري امله ــارات االس ــتقصائية والتفك ــر التأم ــي،

وت ــم تطبي ــق الدراس ــة ع ــى عين ــة عش ــوائية مكون ــة
م ــن ( )70تلمي ــذ ًا م ــن تالمي ــذ امل ــدارس اإلعدادي ــة

بمحافظـــة كفـــر الشـــيخ املرصيـــة ،تـــم تقســـيمهم

بالتســـاوي إىل جمموعتـــن جتريبيـــة وضابطـــة ،وقـــد

أســـفرت نتائـــج الدراســـة عـــن تفـــوق تالميـــذ

املجموعـــة التجريبيـــة عـــى طـــاب املجموعـــة
الضابط ــة يف التطبي ــق البع ــدي الختب ــاري امله ــارات

االســـتقصائية والتفكـــر التأمـــي.

وخلصـــت دراســــــــة جوزيـــف وآخريـــن

( )Joseph,et.al,2016التـــي حللـــت ( )35دراســـة

أكدتـــه نتائـــج الدراســـات التـــي اســـتخدمت
فهـــم واســـتيعاب احلديـــث النبـــوي لـــدى الطلبـــة.

ك ــا أك ــدت نتائ ــج الدراس ــات الس ــابقة ع ــى فاعلي ــة
اســـراتيجية التســـاؤل الـــذايت يف تنميـــة الفهـــم

لـــدى الطلبـــة يف املراحـــل التعليميـــة املختلفـــة ،ويف
العدي ــد م ــن املق ــررات الدراس ــية ،وه ــو م ــا ُيعط ــي
م ــؤرش ًا ع ــى إمكاني ــة توظي ــف ه ــذه االس ــراتيجية،

باعتبارهـــا إحـــدى اســـراتيجيات مـــا وراء املعرفـــة،

يف تنمي ــة فه ــم الطلب ــة يف خمتل ــف مق ــررات الرتبي ــة
اإلس ــامية ،خاص ــة احلدي ــث النب ــوي ،ال ــذي ُتع ــد
نصوصـــه مصـــدر ًا ترشيعيـــ ًا إىل جانـــب القـــرآن
الكريـــم ،حيتـــاج الطلبـــة إىل فهمـــه واســـتيعاب

مقاصـــده كمدخـــل لفهـــم املبـــادئ والترشيعـــات
واألســـس اإلســـامية ،ومواجهـــة التحديـــات

املعـــارصة املتعلقـــة هبـــذا اجلانـــب.
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إجراءات الدراسة:

فيـــا يـــي تعريـــف باملنهـــج العلمـــي ،وعينـــة

الدراســـة ،وأداهتـــا وخصائصهـــا الســـيكومرتية.

التســـاؤل الـــذايت ،بينـــا تـــم تدريـــس الوحـــدة

ذاهتـــا لطالبـــات املجموعـــة الضابطـــة بالطريقـــة
االعتياديـــة.

أو ً
ال :منهج الدراسة:

ثالث ًا :أداة الدراسة:

اتبع ــت الدراس ــة املنه ــج التجريب ــي بالتصمي ــم

أعـــدت الباحثـــة اختبـــار ًا حتصيليـــ ًا لفهـــم

جمموعتـــن إحدامهـــا جتريبيـــة واألخـــرى ضابطـــة

للعمـــل املهنـــي» مـــن كتـــاب احلديـــث للفصـــل

ش ــبه التجريب ــي بالتطبيق ــن القب ــي والبع ــدي ع ــى
لقيـــاس فاعليـــة املتغـــر املســـتقل (اســـراتيجية
التســـاؤل الـــذايت) عـــى املتغـــر التابـــع (فهـــم

الن ــص النب ــوي) ل ــدى طالب ــات الص ــف الثال ــث
املتوســـط يف منطقـــه احلـــدود الشـــالية.

النـــص النبـــوي يف وحـــدة «رعايـــة اإلســـام

الـــدرايس الثـــاين للصـــف الثالـــث متوســـط،
وقـــد تـــم إعـــداد االختبـــار اســـتناد ًا إىل قائمـــة
بمه ــارات فه ــم الن ــص النب ــوي الرشي ــف أعدهت ــا
الباحثـــة بعـــد مراجعـــة األدبيـــات والدراســـات

الســـابقة ،خاصـــة دراســـات أبانمـــي (2010م)

ثاني ًا :عينة الدراسة:

والصاعـــدي (2013م) ورشفـــو (2015م)

طبقـــت الدراســـة عـــى عينـــة قصديـــة مـــن

والغامـــدي (2017م) ومصطفـــى (2017م)

لســـهولة وصـــول الباحثـــة إليهـــا ،وتعـــاون إدارة

تـــم إعـــداد اختبـــار فهـــم النـــص النبـــوي الـــذي
تكـــون يف صورتـــه األوليـــة مـــن ( )30ســـؤا ً
ال

املدرســـة املتوســـطة التاســـعة بمدينـــة عرعـــر،
وقـــد تـــم اختيـــار هـــذه املدرســـة حتديـــد ًا
املدرســـة واملعلـــات يف تســـهيل تطبيـــق التجربـــة

عليهـــا ،وقـــد تكونـــت العينـــة مـــن ( )60طالبـــة
مـــن طالبـــات الصـــف الثالـــث املتوســـط ،تـــم
تقســـيمهن بالتســـاوي إىل جمموعتـــن ،إحدامهـــا

ضابط ــة واألخ ــرى جتريبي ــة؛ حي ــث ت ــم تدري ــس
املجموعـــة التجريبيـــة وحـــدة «رعايـــة اإلســـام

للعمـــل املهنـــي» مـــن كتـــاب احلديـــث للفصـــل

الـــدرايس الثـــاين باســـتخدام اســـراتيجية

والعثـــان (2018م) ،ويف ضـــوء هـــذه القائمـــة

بطريقـــة االختيـــار مـــن متعـــدد؛ حيـــث يوجـــد

خيـــار واحـــد صحيـــح ضمـــن أربعـــة خيـــارات

ل ــكل س ــؤال ،وتتف ــرع ه ــذه األس ــئلة ع ــن ثالث ــة
أحاديـــث نبويـــة رشيفـــة ،وتســـتهدف أربعـــة

مس ــتويات رئيس ــة للفه ــم ،ين ــدرج حتته ــا جمموع ــة

م ــن امله ــارات ،ويوض ــح اجل ــدول الت ــايل توزي ــع
أس ــئلة االختب ــار تبعــ ًا ملس ــتويات ومه ــارات فه ــم
النـــص النبـــوي املســـتهدفة يف الدراســـة احلاليـــة:
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جدول ()1
توزيع أسئلة االختبار تبعاً لمهارات فهم النص النبوي
المهارات الفرعية
المستوى
تحديد الفكرة العامة التي يدور حولها النص النبوي
الفهم المباشر توضيح معاني بعض الكلمات الواردة في النص النبوي
(الحرفي) تحديد الشواهد النبوية الدالة على نص معين

الفهم
االستنباطي

الفهم
االستداللي

الفهم الناقد

استنتاج األحكام من النص النبوي
استنتاج القيم المتضمنة في النص النبوي
استخالص ما يرشد إليه النص النبوي
اســتنتاج الصفــات المتميــزة للشــخصيات الــواردة فــي النــص
النبــوي
استنباط النتائج بنا ًء على المقدمات الواردة في النص النبوي
االستدالل بالنص النبوي على حكم فقهي أو عقدي
االستدالل من النص على أهمية سلوك معين أو صفة أو قيمة
االستدالل بالنص النبوي على ظاهره أو قضيه معينه
ذكر أمثله من الواقع ترتبط بمعنى من معاني النص النبوي
تمييــز أوجــه الشــبه واالختــاف لبعــض المفاهيــم المتضمنــة فــي
النــص النبــوي
تلخيص النص النبوي في كلمات محددة
تقييم السلوكيات في ضوء ما يرشد اليه النص النبوي
التفريــق بيــن دالالت االحــكام الشــرعية (الواجــب ،المحــرم،
المكــروه)

وبعــد إعــداد االختبــار يف صورتــه األوليــة،

تــم التأكــد مــن صدقــه الظاهــري وخصائصــه
الســيكومرتية عــى النحــو التــايل:
أ) الصدق الظاهري لالختبار:

النسبة

عدد األسئلة أرقام األسئلة
-3 - 2 -1
%23.3 -20 -19 -11
7
21

8

-14 – 13 -6
%26.7 -27 -26 -15
30 -29

7

-10 -5 -4
%23.3 -22 -16 -12
28

8

-9 -8 -7
%26.7 -23 -18 -17
25 -24

التعليمــي املتضمــن يف الدليــل ،وصحــة صياغــة

أســئلته ،وقدرهتــا عــى قيــاس املهــارات التــي
ُأعــدت لقياســها ،وتعديــل مــا يرونــه مناســب ًا ،وبعــد
اســرداد االختبــارات املحكمــة ،تبــن وجــود بعــض

تــم عــرض االختبــار مــع دليــل تدريــس الوحــدة

التعديــات يف الصياغــات ،واقــراح بتغيــر ترتيــب

عــى جمموعــة مــن املحكمــن املتخصصــن يف املناهــج

تقيــس املهــارات املســتهدفة ،وتــم إجــراء التعديــات

املســتهدفة باســتخدام اســراتيجية التســاؤل الــذايت

وطــرق التدريــس باجلامعــات الســعودية ،إلبــداء

رأهيــم يف حمتــوى االختبــار ومناســبته للمحتــوى

بعــض االســتجابات ،مــع االتفــاق عــى أن األســئلة
املقرتحــة ،وبذلــك أصبــح االختبــار يتمتــع بالصــدق

الظاهــري.
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ب) صدق االتساق الداخيل لالختبار:

تــم تطبيــق االختبــار عــى عينــة اســتطالعية

مكونــة مــن ( )32طالبــة مــن طالبــات الصــف
الثالــث املتوســط مــن غــر عينــة الدراســة األساســية،

بعــد ذلــك تــم حســاب معامــات االرتبــاط بــن
فقــرات االختبــار للدرجــة الكليــة لالختبــار وذلــك

للتأكــد مــن صــدق االتســاق الداخــي ،ويوضــح
اجلــدول التــايل معامــات االرتبــاط:

جدول ()2
معامالت ارتباط بيرسون بين الفقرات والدرجة الكلية لالختبار (ن= )32
م

االرتباط

م

االرتباط

م

االرتباط

م

االرتباط

1

*0.425

9

*0.399

17

*0.395

25

*0.415

2

*0.596

10

*0.434

18

*0.403

26

*0.412

3

*0.388

11

*0.370

19

*0.448

27

*0.377

4

*0.430

12

*0.394

20

*0.412

28

*0.479

5

*0.668

13

*0.430

21

*0.521

29

*0.442

6

*0.383

14

*0.604

22

*0.368

30

*0.388

7

*0.402

15

*0.380

23

*0.391

8

*0.442

16

*0.600

24

*0.540

دالة عند مستوى الداللة ()0.05

قيمة (ر) عند مستوى الداللة (0.349 = )0.05

يتبــن مــن اجلــدول أن معامــات ارتبــاط فقــرات

االختبــار تراوحــت بــن ( ،)0.668 - 0.368ومجيعها
قيــم دالــة إحصائيـ ًا عنــد مســتوى الداللــة (،)0.05مما

يشــر إىل صــدق االتســاق الداخــي لالختبــار.
ج) ثبات االختبار:

تــم التأكــد مــن ثبــات االختبــار باســتخدام معادلــة

ألفــا كرونبــاخ Cronbach Alpha؛ حيــث كان معامــل
الثبــات ( ،)0.771كــا تــم حســاب الثبات باســتخدام

تطبيقــه عــى العينــة املســتهدفة.
د) حتديد زمن االختبار:

لتحديــد الزمــن املناســب لالختبــار تــم مجــع

الوقــت الــذي قضتــه أول طالبــة انتهــت مــن االختبــار

( 40دقيقــة) مــع الوقــت الــذي قضتــه آخــر طالبــة
انتهــت ( 28دقيقــة) ،وقســمت الناتــج عــى اثنــن

( ،)34 =2÷ 68= 28+40وبذلــك اتضــح أن
الوقــت املناســب لالختبــار هــو ( 34دقيقــة تقريبــ ًا)،

معادلــة كودر  -ريتشاردســونKuder-Richardson  

ومــع وقــت التوزيــع وتوجيــه الطالبــات إىل تعليــات

قيــم مقبولــة وتطمئــن إىل ثبــات االختبــار عنــد إعــادة

حيتــاج إىل حصــة دراســية كاملــة.

21؛ حيــث بلغــت قيمــة الثبــات ( ،)0.673وهــي
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معامــل الصعوبــة إىل نســبة الطالبــات اللــوايت كانــت
إجابتهــن خاطئــة ،ويوضــح اجلــدول ( )3معامــات

يشــر معامــل الســهولة إىل نســبة الطالبــات اللوايت

الســهولة والصعوبــة ألســئلة االختبــار:

أجبــن عــن الســؤال إجابــة صحيحــة ،بينــا يشــر

جدول ()3
معامالت السهولة والصعوبة ألسئلة االختبار
م

السهولة

الصعوبة

م

السهولة

الصعوبة

م

السهولة

الصعوبة

1

% 43

% 57

11

% 57

% 43

21

% 50

% 50

2

% 43

% 57

12

% 43

% 57

22

% 43

% 57

3

% 40

% 60

13

% 43

% 57

23

% 50

% 50

4

% 50

% 50

14

% 50

% 50

24

% 40

% 60

5

% 47

% 53

15

% 53

% 47

25

% 37

% 63

6

% 47

% 53

16

% 57

% 43

26

% 50

% 50

7

% 50

% 50

17

% 50

% 50

27

% 47

% 53

8

% 50

% 50

18

% 47

% 53

28

% 43

% 57

9

% 53

% 47

19

% 50

% 50

29

% 53

% 47

10

% 57

% 43

20

% 43

% 57

30

% 60

% 40

و) معامالت التمييز ألسئلة االختبار:

يتضـــح مـــن اجلـــدول أن معامـــات الســـهولة

ألســـئلة االختبـــار تراوحـــت بـــن (،)%60 - 37
بينـــا تراوحـــت معامـــات الصعوبـــة بـــن (- 40

 ،)%63وتقـــع مجيعهـــا يف املـــدى املقبـــول للســـهولة
والصعوبـــة لفقـــرات االختبـــار اجليـــد والتـــي

تـــراوح بـــن (.)% 70 - 30

تفيـــد معامـــات التمييـــز يف التعـــرف عـــى

مـــدى قـــدرة اســـئلة االختبـــار عـــى مراعـــاة
الفـــروق الفرديـــة بـــن الطالبـــات ،ويوضـــح

اجلـــدول ( )4معامـــات متييـــز أســـئلة االختبـــار

التحصيـــي:
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جدول ()4
معامالت التمييز ألسئلة االختبار
م
1
2
3
4
5
6
7
8

معامل التمييز
0.73
0.67
0.43
0.43
0.67
0.43
0.43
0.60

م
9
10
11
12
13
14
15
16

م
17
18
19
20
21
22
23
24

معامل التمييز
0.67
0.43
0.67
0.40
0.40
0.73
0.40
0.67

معامل التمييز
0.67
0.40
0.43
0.76
0.40
0.47
0.67
0.43

م
25
26
27
28
29
30

معامل التمييز
0.43
0.43
0.47
0.40
0.60
0.43

ز) ضبط التحصيل القبيل (التكافؤ):

تشـــر نتائـــج اجلـــدول ( )4إىل أن معامـــات

التميي ــز ألس ــئلة االختب ــار تراوح ــت ب ــن (0.40-

للتأكد من تكافؤ املجموعتني الضابطة والتجريبية ،تم

الفق ــرة ذات متيي ــز جي ــد إذا زاد معام ــل متييزه ــا ع ــن

بينها باستخدام اختبار « »Tلعينتني مستقلتني (Independent

 ،)0.76وهـــي معامـــات متييـــز مقبولـــة إذ ُتعـــد
(.)0.40

حساب املتوسطات احلسابية لدرجات التطبيق القبيل ،واملقارنة

 ،)sample T testويوضح اجلدول التايل هذه النتائج.

جدول رقم ()5
نتائج اختبار ( )Independent sample T testللفروق بين متوسطي درجات المجموعتين
الضابطة والتجريبية في التطبيق القبلي الختبار فهم النص النبوي
األداة

المجموعة

اختبار فهم النص
النبوي

الضابطة
التجريبية

االنحراف
المعياري
2.50
3.15

المتوسط
الحسابي
6.73
7.16

تشــر نتائــج اجلــدول ( )5إىل أن قيمــة (ت) قــد

درجة
الحرية

قيمة ت
()T-Test

الداللة
اإلحصائية

58

1.59 -

0.07

رابعــ ًا :دليــل التدريــس باســتخدام اســراتيجية

التســاؤل الــذايت:

بلغــت ( ،)1.59 -بداللــة إحصائيــة (،)0.07
ممــا يعنــي عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيــ ًا بــن

تــم اســتعراض موضوعــات مقــرر احلديــث

التطبيــق القبــي لالختبــار فهــم النــص النبــوي ،وهــو

وحــدة «رعايــة اإلســام للعمــل املهنــي» املوضحــة يف

متوســطات أداء املجموعتــن الضابطــة والتجريبيــة يف
مــا يشــر إىل تكافــؤ املجموعتــن.

الرشيــف للصــف الثالــث ،وقــد وقــع االختيــار عــى
اجلــدول رقــم ( ،)6التــايل:
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جدول (:)6
األحاديث الشريفة المتضمنة لوحدة «رعاية اإلسالم للعمل المهني»
عدد األسابيع

ساعات التدريس

قائمة الموضوعات

الموضوعات
الحديث األول

“ ما من مسلم يغرس غرسا”

1

2

الحديث الثاني

“كان زكريا نجارا”

1

2

الحديث الثالث

“البيعان بالخيار مالم يتفرقا”

1

2

3

6

المجموع

من اجلدول رقم ( )6السابق؛ نلحظ أن االختيار

وقع عىل تلك املوضوعات بعينها؛ كوهنا تتناول معارف,
ومعلومات نظرية ،يتم تطبيقها عملي ًا .كام يتبني من

ٍ
عدد من
للعلوم االجتامعية ( )SPSSباالستفادة من
األساليب اإلحصائية ،وأمهها:

 -معامل ارتباط بريسون Pearson correlation

 ،coefficientللتأكد من صدق االتساق الداخيل

اجلدول؛ الزمن الالزم لتدريس تلك املوضوعات املختارة

لالختبار التحصييل.

حيث استلزم التطبيق االسرتاتيجية املختارة للدراسة ()3
أسابيع ,بواقع ساعتني أسبوعي ًا لكل جمموعة.

 -معادلة ألفا كرونباخ Cronbach Alpha؛ ومعادلة

ولقد أعدت الباحثة دلي ً
ال لتدريس وحدة «رعاية

كودر  -ريتشاردسونKuder-Richardson   

اإلسالم للعمل املهني» من كتاب احلديث للفصل الدرايس

-

الثاين للصف الثالث املتوسط باستخدام اسرتاتيجية
التساؤل الذايت ،وقد تكون الدليل من مقدمة وتعريف

حول اسرتاتيجية التساؤل الذايت ،ومستويات فهم

21؛ للتأكد من ثبات االختبار التحصييل.

اختبار « »Tلعينتني مستقلتني(Independent

) sample T testللكشف عن الفروق بني نتائج
املجموعتني الضابطة والتجريبية.

 -اختبار « »Tلعينتني مرتبطتني (Paired sample T

النص النبوي ،واخلطة الزمنية لتدريس الوحدة ،وتوزيع

) testللكشف عن الفروق بني نتائج املجموعة

الدروس ،واخلطوات التدريسية وفقا لالسرتاتيجية ،بام

التجريبية يف التطبيقني القبيل والبعدي لالختبار.

حتمله من حتركات تدريسية متضمنة بكل خطوة ،كام

 -مربع إيتا ( )ƞ2لبيان حجم األثر الستخدام

احتوى الدليل عىل األهداف السلوكية لكل حديث،

اسرتاتيجية التساؤل الذايت عىل فهم النص النبوي.

واألنشطة  ،والوسائل التعليمية املناسبة يف تدريس

 -معدل الكسب املعدل لبالك للكشف عن فاعلية

األحاديث التي تتضمنها وحدة التدريب.
خامس ًا :األساليب اإلحصائية :

اسرتاتيجية التساؤل الذايت يف تنمية فهم النص

النبوي.

تم حتليل البيانات باستخدام حزمة الربامج اإلحصائية
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عرض ومناقشة نتائج الدراسة:

فيام ييل عرض ومناقشة نتائج الدراسة ،من خالل

اختبار فرضيتيها الرئيسيتني:

عرض ومناقشة نتائج الفرضية األوىل:

النبوي لصالح طالبات املجموعة التجريبية.

للتأكد من صحة هذه الفرضية تم حساب

املتوسطات احلسابية ألداء املجموعتني الضابطة
والتجريبية يف التطبيق البعدي لالختبار التحصييل

نصت الفرضية األوىل عىل :توجد فروق ذات

(اختبار فهم النص النبوي) ،ومتت املقارنة بني

بني متوسطي درجات طالبات املجموعتني الضابطة

( ،)Independent sample T testويوضح اجلدول

داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05 ≤ α

والتجريبية يف التطبيق البعدي الختبار فهم النص

املتوسطات باستخدام اختبار « »Tلعينتني مستقلتني

( )7هذه النتائج:

جدول رقم ()7
نتائج اختبار «ت» ( )Independent sample T testللفروق بين متوسطي درجات المجموعتين
الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي الختبار فهم النص النبوي

مهارات فهم
النص النبوي
الفهم المباشر
الفهم االستداللي
الفهم االستنباطي
الفهم الناقد
االختبار ككل

المجموعة
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية

* دالة عند مستوى ( .)a = 0.05

المتوسط
الحسابي
3.20
5.93
4.03
6.40
3.40
6.40
3.77
6.67
14.40
24.93

االنحراف
المعياري
1.32
0.944
1.21
1.13
1.47
1.03
1.30
1.42
2.64
2.27

درجة
الحرية

قيمة ت
()T-Test

الداللة
اإلحصائية

58

9.20 -

*0.00

58

8.11 -

*0.00

58

7.58 -

*0.00

58

8.23 -

*0.00

58

16.53 -

*0.00

يتضح من اجلدول ( )7وجود فروق ذات داللة

وهي قيم أصغر من مستوى الداللة (  )0.05 ≤ αمما
يشري إىل أن الفروق دالة إحصائي ًا ،وبمراجعة املتوسطات

حيث بلغت قيم ( )Tاملحسوبة (،-8.11 ،-9.20

وبذلك تم قبول الفرضية احلالية والتي نصت عىل وجود

احصائية بني متوسطي درجات املجموعتني الضابطة
والتجريبية يف التطبيق البعدي الختبار فهم النص النبوي؛

 )-16.53 ،-8.23 ،-7.58للمهارات الفرعية

(الفهم املبارش ،والفهم االستداليل ،والفهم االستنباطي،
والفهم الناقد) والدرجة الكلية لالختبار ،بمستويات

داللة ( )0.00جلميع املهارات الفرعية والدرجة الكلية،

احلسابية اتضح أن الفروق لصالح املجموعة التجريبية،
فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( α

≤  )0.05بني متوسطي درجات طالبات املجموعتني
الضابطة والتجريبية يف التطبيق البعدي الختبار فهم

النص النبوي لصالح طالبات املجموعة التجريبية.
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النبوي من خالل تطبيق االختبار بعدي ًا عىل املجموعتني
الضابطة والتجريبية ،ويوضح اجلدول ( )8هذه النتائج:

جدول رقم ()8
مربع إيتا ( )ƞ2لبيان حجم األثر الستخدام استراتيجية التساؤل الذاتي على فهم النص النبوي من
خالل تطبيق االختبار بعدياً على المجموعتين الضابطة والتجريبية
المتغير المستقل

األداة

المتغير التابع

استراتيجية
التساؤل الذاتي

االختبار
التحصيلي

فهم النص
النبوي

يتضح من اجلدول ( )8أن حجم األثر الستخدام
اسرتاتيجية التساؤل الذايت عىل فهم النص النبوي من خالل
تطبيق االختبار بعدي ًا عىل املجموعتني الضابطة والتجريبية
باستخدام مربع إيتا ( )ƞ2قد بلغ ( )0.82و ُيعد هذا األثر
كبري ًا وفق ًا للتقديرات التي أشار هلا عفانة (2017م) ،وتعني
أن استخدام اسرتاجتية التساؤل الذايت تؤثر يف فهم الطالبات
للنص النبوي الرشيف بنسبة مقدارها ( .)% 82وتعزو
الباحثة اجتاه الفروق لصالح املجموعة التجريبية ،إىل تأثري
استخدام اسرتاتيجية التساؤل الذايت ،والتي تربط تعلمهم
بخرباهتم السابقة ،وتولد لدهيم اجتاهات إجيابية نحو التعرف
عىل مقاصد احلديث الرشيف ،وربطه بواقعهم ،مرور ًا ببعض
العمليات التي ترتتب عىل ما يطرحونه من تساؤالت ،تبدأ
بمحاوالت االستكشاف ،ثم االستقصاء ،وما يتخلله من
تنظيم وتنشيط معريف ومعلومايت ،وربط املعارف واخلربات،
ثم التفكري املنتج فيام توصلوا له من معلومات حول احلديث
الرشيف ،وتبادل املعرفة مع بعضهم بطريقة تعاونية ،وهذا
كله ال شك يرسخ املعلومات ،ويسهل تذكرها واسرتجاعها
عند احلاجة ،فض ً
ال عن يشء مهم ،وهو أن مرور الطلبة هبذه
اخلطوات يؤدي لفهم احلديث النبوي الرشيف ،ومقاصده،
وأهدافه ،وهو ما يسهل عليهم تطبيقه عملي ًا يف سلوكهم
احليايت اليومي.

قيمة ت
()T-Test

درجة
الحرية

مربع إيتا
()h2

حجم
األثر

16.53 -

58

0.82

كبير

وتتفق هذه النتائج ضمني ًا من مع نتائج دراسات أبانمي
(2010م) والصاعدي (2013م) والغامدي (2017م)
ومصطفى والقحطاين (2017م) والعثامن (2018م) التي
أكدت عىل فاعلية توظيف بعض اسرتاتيجيات ما وراء
املعرفة ( ،K.W.L، K.W.L.Hالتفكري بصوت مرتفع)
يف تنمية مهارات فهم واستيعاب النص النبوي لدى الطلبة
يف مراحل التعليم العام؛ حيث أظهرت مجيعها وجود
فروق دالة إحصائي ًا يف التطبيق البعدي الختبار الفهم أو
االستيعاب لصالح املجموعة التجريبية.
عرض ومناقشة نتائج الفرضية الثانية:
نصت الفرضية الثانية عىل :توجد فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى الداللة (  )0.05 ≤ αبني متوسطي
درجات طالبات املجموعة التجريبية يف التطبيقني القبيل
والبعدي الختبار فهم النص النبوي لصالح التطبيق البعدي.
للتأكد من صحة هذه الفرضية تم حساب املتوسطات
احلسابية ألداء املجموعة التجريبية يف التطبيقني القبيل
والبعدي لالختبار التحصييل (اختبار فهم النص النبوي)،
ومتت املقارنة بني املتوسطات باستخدام اختبار « »Tلعينتني
مرتبطتني ( ، )Paired sample T testويوضح اجلدول ()9
هذه النتائج:
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جدول ()9
نتائج اختبار «ت» ( )Paired sample T testللفروق بين متوسطي درجات المجموعة
التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي الختبار فهم النص النبوي
مهارات فهم
النص النبوي
الفهم المباشر
الفهم االستداللي
الفهم االستنباطي
الفهم الناقد
االختبار ككل

التطبيق

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

القبلي

2.16

1.23

البعدي

5.93

0.944

القبلي

2.46

1.94

البعدي

6.40

1.03

القبلي

1.36

0.129

البعدي

5.93

1.08

القبلي

2.16

0.146

البعدي

6.66

1.42

القبلي

8.16

3.15

البعدي

24.93

2.27

درجة
الحرية

قيمة ت
()T-Test

الداللة
اإلحصائية

29

14.41 -

*0.00

29

9.60 -

*0.00

29

15.52 -

*0.00

29

12.92 -

*0.00

29

27.67-

*0.00

* دالة عند مستوى ( .)a = 0.05

تشــر نتائــج اجلــدول ( )9إىل وجــود فــروق ذات

احلســابية اتضــح أن الفــروق لصالــح التطبيــق البعــدي،

التجريبيــة يف التطبيقــن القبــي والبعــدي الختبــار فهــم

وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى

داللــة احصائيــة بــن متوســطي درجــات املجموعــة
النــص النبــوي؛ حيــث بلغــت قيــم ( )Tاملحســوبة
()-27.67 ،-12.92 ،-15.52 ،-9.60 ،-14.41

للمهــارات الفرعيــة (الفهــم املبــارش ،والفهــم
االســتداليل ،والفهــم االســتنباطي ،والفهــم الناقــد)
والدرجــة الكليــة لالختبــار ،بمســتويات داللــة ()0.00

جلميــع املهــارات الفرعيــة والدرجــة الكليــة ،وهــي قيــم

أصغــر مــن مســتوى الداللــة ( )0.05 ≤ αممــا يشــر
إىل أن الفــروق دالــة إحصائي ـ ًا ،وبمراجعــة املتوســطات

وبذلــك تــم قبــول الفرضيــة احلاليــة والتــي نصــت عــى
الداللــة (  )0.05 ≤ αبــن متوســطي درجــات طالبــات
املجموعــة التجريبيــة يف التطبيقــن القبــي والبعــدي

الختبــار فهــم النــص النبــوي لصالــح التطبيــق البعــدي.
وقــد تــم حســاب مربــع إيتــا ( )ƞ2كمــؤرش لبيــان

حجــم األثــر الســتخدام اســراتيجية التســاؤل الــذايت

عــى فهــم النــص النبــوي مــن خــال تطبيــق االختبــار
قبليــ ًا وبعديــ ًا عــى طالبــات املجموعــة التجريبيــة،
ويوضــح اجلــدول ( )10هــذه النتائــج:
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جدول رقم ()10
مربع إيتا ( )ƞ2لبيان حجم األثر الستخدام استراتيجية التساؤل الذاتي على فهم النص النبوي
من خالل تطبيق االختبار قبلياً وبعدياً على المجموعة التجريبية
المتغير المستقل

األداة

المتغير
التابع

قيمة ت
()T-Test

درجة
الحرية

مربع إيتا
()h2

حجم
األثر

استراتيجية
التساؤل الذاتي

االختبار
التحصيلي

فهم النص
النبوي

27.67-

29

0.96

كبير

يتضـــح مـــن اجلـــدول ( )10أن حجـــم األثـــر

( ،)0.96وتـــدل هـــذه القيمـــة كـــا أشـــار عفانـــة

النـــص النبـــوي مـــن خـــال مقارنـــة متوســـطات
تطبيـــق االختبـــار قبليـــ ًا وبعديـــ ًا عـــى املجموعـــة

املعاجلـــة التجريبيـــة باســـتخدام اســـراجتية التســـاؤل

الس ــتخدام اس ــراتيجية التس ــاؤل ال ــذايت ع ــى فه ــم

التجريبيـــة باســـتخدام مربـــع إيتـــا ( )ƞ2قـــد بلـــغ

(2017م) إىل حجـــم تأثـــر كبـــر ،وتعنـــي أن
الـــذايت تؤثـــر يف فهـــم الطالبـــات للنـــص النبـــوي

الرشيـــف بنســـبة مقدارهـــا (.)% 96

جدول ()11
معدل الكسب المعدل لبالك للكشف عن فاعلية استراتيجية التساؤل الذاتي في تنمية فهم النص
النبوي لدى الطالبات
المتوسط الحسابي
بعدي

معدل
الكسب

الفاعلية

24.93

1.33

كبيرة

المتغير المستقل

المتغير التابع

الدرجة
العظمى

قبلي

استراتيجية التساؤل الذاتي

فهم النص النبوي

30

8.16

تبـــن مـــن مقارنـــة نتائـــج التطبيقـــن القبـــي

االســـراتيجية املســـتخدمة يف فهـــم النـــص

فـــرق بـــن متوســـطي التطبيقـــن؛ حيـــث بلـــغ

وفقـــا ملعادلـــة بـــاك ،والـــذي بلغـــت قيمتـــه

والبع ــدي الختب ــار فه ــم الن ــص النب ــوي وج ــود

متوســـط التطبيـــق القبـــي ( )8.16بينـــا بلـــغ
متوســـط التطبيـــق البعـــدي ( ،)24.93وملعرفـــة

إذا كان هـــذا الفـــرق ُيعطـــي مـــؤرش عـــى فعاليـــة

النبـــوي؛ فقـــد تـــم حســـاب معـــدل الكســـب

( ،)1.33وهـــي قيمـــة كبـــرة مقارنـــة باحلـــد
األدنـــى الـــذي حـــدده بـــاك للحكـــم عـــى
الفاعليـــة وهـــو (.)1.20
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وتعــزو الباحثــة فاعليــة اســراتيجية التســاؤل

الــذايت يف تنميــة مهــارات فهــم النــص النبــوي إىل

الدراســة فيــا يــي:

1 .توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد
مســتوى الداللــة (  )0.05 ≤ αبــن متوســطي

مــا تتيحــه هــذه االســراتيجية مــن اعتــاد الطالبــة

درجــات طالبــات املجموعتــن الضابطــة

عــى نفســها يف اســتيعاب وفهــم احلديــث ،مــن

والتجريبيــة يف التطبيــق البعــدي الختبــار فهــم

خــال القــراءة املتأنيــة الفاحصــة ،التــي تــؤدي إىل

النــص النبــوي لصالــح طالبــات املجموعــة

حتفيــز التفكــر الناقــد واإلبداعــي يف النــص النبــوي،

التجريبيــة.

وحماولــة قــراءة مــا بــن الســطور واستكشــاف مــا

2 .توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد

يتضمنــه مــن معــارف وخــرات ،وهــو مــا يــؤدي إىل

مســتوى الداللــة (  )0.05 ≤ αبــن متوســطي

اســتدعاء اخلــرات الســابقة ذات الصلــة مــن الذاكــرة

درجــات طالبــات املجموعــة التجريبيــة يف

لتتفاعــل مــع اخلــرات اجلديــدة التــي يتضمنهــا

التطبيقــن القبــي والبعــدي الختبــار فهــم

احلديــث ،األمــر الــذي يســهم يف تنشــيط املعرفــة

النــص النبــوي لصالــح التطبيــق البعــدي.

املرتبطــة بمضمــون احلديــث ومقاصــده ،فيزيــد مــن

3 .أظهــرت نتائــج حجــم األثــر باســتخدام مربــع

فــرة االحتفــاظ هبــا ،ويتحقــق بذلــك أفضــل أثــر

إيتــا ،والكســب املعــدل باســتخدام معادلــة

للتعلــم ،كــا يتحقــق الربــط بــن مضمــون التعلــم يف

بــاك ،فاعليــة اســراتيجية التســاؤل الــذايت

احلديــث النبــوي وتطبيقاتــه احلياتيــة ،فيتحقــق التعلــم

يف تنميــة مهــارات فهــم النــص النبــوي لــدى

الفعــال.
ّ

وتتفــق هــذه النتائــج ضمنيــ ًا مــع دراســات

طالبــات الصــف الثالــث املتوســط.

عبداحلافــظ (2007م) وأبوشــامة (2011م) وبــركيل

توصيات الدراسة:

وآخــــــرين ( )Berkeley;et.al,2011ورمضــان
وأمحــد والعجيــل (2017م) والعذيقــي (2015م)

وجوزيــف وآخريــن ( )Joseph,et.al, 2016التــي
أظهــرت فاعليــة اســراتيجية التســاؤل الــذايت يف

يمكــن تقديــم التوصيــات التاليــة يف ضــوء النتائــج

التــي أظهرهتــا الدراســة:

تنميــة فهــم الطلبــة يف املقــررات الدراســية ،خاصــة

الفهــم القرائــي.
خامتة:

وبذلــك ،يمكــن تلخيــص أهــم اســتنتاجات
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1 .تدريــب معلــات الرتبيــة اإلســامية يف املرحلة
املتوســطة ،عــى توظيــف اســراتيجيات مــا
وراء املعرفــة ،خاصــة اســراتيجية التســاؤل
الــذايت يف تدريــس مقــررات احلديــث ،وتنميــة

مهــاراتفهــمالنــصالنبــويلــدىالطالبــات.
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املقرتحات:

2 .تنميــة مهــارات فهــم النــص النبــوي لــدى
معلــات الرتبيــة اإلســامية يف املرحلــة
املتوســطة ،بحيــث يمكنهــن تنميتهــا لــدى

الطالبــات أثنــاء تدريــس مقــررات احلديــث،
وذلــك مــن خــال األســاليب اإلرشافيــة

تقــرح الدراســة عــى الباحثــات وطالبــات

الدراســات العليــا إجــراء بعــض الدراســات التــي

تثــري موضــوع الدراســة ،مثــل:

1 .متكــن معلــات الرتبيــة اإلســامية يف مــدارس

املتنوعــة ،مــن ورش تشــغيلية ،ودورات

التعليــم العــام مــن مهــارات فهــم النــص

تدريبيــة ،وقــراءات موجهــة ،ودروس

النبــوي.

تبادليــة ،ودروس نموذجيــة ،وخــال

2 .برنامــج تدريبــي وقيــاس أثــره يف تنميــة

الزيــارات الصفيــة ،وغريهــا مــن األســاليب

مهــارات فهــم النــص النبــوي لــدى معلــات

التــي يمكــن ملرشفــة الرتبيــة اإلســامية

املرحلــة املتوســطة.

توظيفهــا يف هــذا املجــال.

3 .تصــور مقــرح لدمــج التســاؤالت الذاتيــة

3 .تضمــن دليــل املعلــم ملقــرر احلديــث النبــوي

يف أنشــطة دروس مقــرر احلديــث للصــف

الرشيــف ،مهــارات فهــم النــص النبــوي

الثالــث املتوســط.

املمكنــة يف كل حديــث ،وكيفيــة تنميتهــا

شكر وعرفان:

لــدى الطالبــات ،واالســراتيجيات التــي

يمكــن توظيفهــا إلكســاهبا للطالبــات ،مــع

االســتفادة مــن اســراتيجية التســاؤل الــذايت،
والتنويــع باســتخدام اســراتيجيات مــا وراء

املعرفــة األخــرى.

4 .توجيــه معلــات الرتبيــة اإلســامية إىل

تتقــدم الباحثــة بالشــكر والعرفــان لعــادة البحــث

العلمــي يف جامعــة احلــدود الشــالية –عرعــر-
لتفضلهــا باعتــاد متويــل هــذا املــروع البحثــي

بالعقــد رقــم ).(EAR-2018-3-9F-7891
املصادر واملراجــع:
ً
أوال :املراجع العربية:

االســتفادة مــن دليــل التعلــم الــذي تــم
إعــداده يف الدراســة احلاليــة الســتخدام

اســراتيجية التســاؤل الــذايت يف تدريــس
وحــدة رعايــة اإلســام للعمــل املهنــي،

لتنميــة مهــارات فهــم النــص النبــوي لــدى

طالبــات الصــف الثالــث متوســط.
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أعــرف؟  -مــاذا أريــد أن أعــرف؟  -مــاذا تعلمــت؟)
يف تنميــة مهــارات اســتيعاب احلديــث لــدى تالميــذ
الصــف الســادس االبتدائــي بمدينــة الريــاض .جملــة
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واقع برنامج الدبلوم العالي في التعلم اإللكتروني بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن
من وجهة نظر الخريجات (دراسة حالة)
هيفاء ابراهيم عبدالرحمن العودان
جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن
(قدم للنشر يف  1441/09/24هـ ،وقبل للنشر يف  1442/04/17هـ)
ملخ ــص البحث:هدف ــت الدراس ــة التع ــرف ع ــى واق ــع أح ــد برام ــج الدراس ــات العلي ــا بكلي ــة الرتبي ــة يف جامع ــة األم ــرة ن ــورة بن ــت عبدالرمح ــن م ــن وجه ــة نظ ــر خرجيات ــه ،وه ــو
برنام ــج الدبل ــوم الع ــايل يف التعل ــم اإللك ــروين باس ــتخدام أس ــلوب التحلي ــل البيئ ــي س ــوات ( SWOTنق ــاط الق ــوة ونق ــاط الضع ــف والف ــرص والتحدي ــات) .وتوصل ــت الدراس ــة
إىل أن اخلرجي ــات ق ــد وافق ــن ع ــى نق ــاط ق ــوة الربنام ــج مجيعه ــا ،أم ــا نق ــاط الضع ــف فق ــد اخت ــذن جان ــب احلي ــاد جتاهه ــا .أم ــا في ــا يتعل ــق بالف ــرص والتحدي ــات فق ــد اخت ــذت
اخلرجي ــات جان ــب احلي ــاد جت ــاه الف ــرص املتاح ــة ،إال أهن ــن وافق ــن ع ــى أغل ــب التحدي ــات الت ــي تواج ــه الربنام ــج .وبن ــا ًء ع ــى نتائ ــج الدراس ــة ت ــم تقدي ــم ع ــدد م ــن التوصي ــات
واملقرتح ــات م ــن أمهه ــا :االس ــتنارة بمعاي ــر اجل ــودة وأدوات التحلي ــل البيئ ــي للكش ــف ع ــن واق ــع الربام ــج األكاديمي ــة لتقويمه ــا يف ض ــوء أح ــدث التوجه ــات الرتبوي ــة .ودراس ــة
كلي ــة الرتبي ــة بجامع ــة األم ــرة ن ــورة بن ــت عبدالرمح ــن م ــن وجه ــة نظ ــر أعض ــاء هيئ ــة التدري ــس ،وتقويم ــه م ــن وجه ــة
واق ــع برنام ــج الدبل ــوم الع ــايل يف التعل ــم اإللك ــروين يف ّ
نظ ــر س ــوق العم ــل.
كلامت مفتاحية:برامج الدراسات العليا ،التعلم اإللكرتوين ،حتليل سوات.
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Abstract: The study aimed to get acquainted with the reality of one of the graduate studies programs at College of Education in Princess Nourah Bint Abdulrahman
University from the graduates’ point of view, which is the Postgraduate Diploma Program in E-Learning using the SWOT analysis (strengths, weaknesses, opportunities
and threats). The study found that graduates have agreed to all the program’s strengths, while they have taken neutrality side towards weaknesses. As for opportunities
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members, as well as evaluating it from the point of view of the labor market.
Keywords: Graduate programs - E-learning - SWOT analysis.

(*) للمراسلة:

(*) Corresponding Author:

Assistant Professor, Faculty of Education, Dept.
أســـتاذ مســـاعد ،قســـم تقنيـــات التعليـــم ،كليـــة التربيـــة ،جامعـــة
of Educational Technology, Princess Nourah Bint
األميـــرة نـــورة بنـــت عبدالرحمـــن ،ص.ب .84428 :الرمـــز
Abdulrahman University, P.O. Box: 84428, Postal Code:
البريـــدي ،11671 :الريـــاض ،المملكـــة العربيـــة الســـعودية.
11671, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia.
e-mail: hialodan@pnu.edu.sa

267

www.nbu.edu.sa

DOI: 10.12816/0058375

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية ( ،)ISSN: 1658- 7006اجمللد ( ،)6العدد ( ،)2جامعة احلدود الشمالية (1442هـ 2021 /م)

مقدمة:

فــإن كليــة الرتبيــة بوصفهــا إحــدى مؤسســات

التحــول الرقمــي يف العمليــة التعليميــة
يســاهم
ّ

اجلامعــة مطالبــة بتحقيــق ذلــك مــن خــال تبنــي

مــدى احليــاة وتوســيعها وحتقيــق املســاواة والشــمولية

نقــاط القــوة والضعــف والتحديــات والفــرص

يف حتســن جــودة التعليــم وتعزيــز فــرص التعلــم

تنــوع مهــارات احليــاة ،ممــا
يف التعليــم بــا حيقــق ّ
يســتوجب إحــداث تغيــر يف مؤسســات التعليــم

وأنظمتهــا بحيــث تصبــح قــادرة عــى اســترشاف
تلــك املهــارات يف املســتقبل وجعلهــا جــز ًءا مــن
الربامــج التعليميــة.

اســراتيجيات وخطــط متنوعــة تســاعدها يف اكتشــاف

يف براجمهــا التعليميــة لتحقيــق التنميــة املســتدامة

للمجتمــع ،فالتخطيــط الســليم لتنفيــذ الربامــج يؤدي

لتكامــل العمــل بــن املؤسســات الرســمية احلاليــة
للتعليــم والتعلــم والتقييــم واإلدارة الرتبويــة واإلدارة
يف التعليــم العــايل(Ali, Buruga, Habibu, 2019).

ويعتمــد النمــوذج الرتبــوي الرقمــي عــى

وأســلوب حتليــل ســوات  SWOTمــن األســاليب

املجتمــع مــن تطويــر وتعزيــز قدراهتــم االبتكاريــة

بدراســات احلالــة وصــو ً
ال إىل اخلــرة العمليــة ،فقــد

املشــاركة واملســامهة يف املعرفــة ،والقائمــة عــى
مهــارات التكنولوجيــا الرقميــة ،التــي ّ
متكــن أفــراد
واإلبداعيــة ،يف مواجهــة حتديــات العــر وتطويــر

األنظمــة التعليميــة بالرتكيــز عــى تأهيــل الكــوادر
يف جمــال التعلــم والتعليــم اإللكــروين ،ومالحقــة

تطوراتــه وتطبيقهــا بجميــع جوانــب العمليــة
التعليميــة ،وقــد اســتحدثت جامعــة األمــرة نــورة

بنــت عبــد الرمحــن برنامــج الدبلــوم العــايل يف التعلــم
اإللكــروين منــذ عامــن هبــدف الوصــول للتوظيــف

املحــرف للتكنولوجيــات الرقميــة ،كمســامهة فاعلــة

التــي يمكــن االعتــاد عليهــا يف تقييــم مؤسســات
التعليــم العــايل بــدء ًا مــن النــاذج النظريــة ومــرور ًا
كشــفت دراســة Leiber, Stensaker, Harvey,

) (2018أنــه يعتــر أداة فعالــة لتقييم تأثــر إدارة اجلودة

يف مؤسســات التعليــم العــايل ،كــا أنــه أداة لســد
الفجــوة بــن التحديــات املنهجيــة وتنفيــذ قيــاس

األثــر يف إدارة اجلــودة.

وقـــد جـــاءت الدراســـة احلاليـــة لتتوافـــق

مـــع هـــذه التوجهـــات ،وتســـتهدف الوقـــوف
عـــى واقـــع برنامـــج الدبلـــوم العـــايل يف التعلـــم

يف التغيــر والتطويــر والتنميــة الشــاملة.
فاجلامعــات تلعــب دور ًا كبــر ًا يف تنميــة

نـــورة بنـــت عبـــد الرمحـــن ،فالتعـــرف عـــى

للتخطيــط االســراتيجي يف تلبيــة حاجــات وحتديــات

جـــودة عمليتـــي التعليـــم والتعلـــم وجـــودة

املجتمعــات وتطورهــا باســترشاف املســتقبل

املجتمــع ،وانطالقــا مــن هــذا الــدور للجامعــة

اإللكـــروين بكليـــة الرتبيـــة يف جامعـــة األمـــرة

العوامـــل الداخليـــة واخلارجيـــة املؤثـــرة حيقـــق

تطبيـــق التعلـــم اإللكـــروين.
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عوامــل ومتغــرات جديــدة وحديثــة ،تقــف يف وجــه

ينظــر إىل مؤسســات التعليــم العــايل باعتبارهــا
حمــور ًا رئيســي ًا يف تلبيــة احتياجــات املجتمــع والوفــاء

األمــرة نــورة بنــت عبــد الرمحــن بدورهــا تشــارك

العامليــة املتالحقــة ،وتعــد ريــادة األعــال والتحــول

تبلــورت مشــكلة الدارســة احلاليــة ،بظهــور احلاجــة

بمتطلبــات التنميــة املســتدامة يف ظــل التغــرات
الرقمــي أحــد العنــارص األساســية لرؤيــة 2030م

للتحــول نحــو اقتصــاد املعرفــة ،الــذي يســتثمر

العقــل البــري مــن أجــل ســد الفجــوة بــن
خمرجــات التعليــم وســوق العمــل ،ومــن ثــم فــإن
اجلامعــات الســعودية تواجــه العديــد مــن التحديــات

والتغــرات التــي حتــد مــن قدرهتــا التنافســية العامليــة،
وبعــض هــذه التحديــات خارجــي يفرضــه الواقــع
الــدويل والتحــوالت العامليــة ،مثــل االنفجــار

املعــريف ،والثــورة العلميــة والتكنولوجيــة ،والتغــرات
االقتصاديــة ،والتحــول مــن اقتصــاد الصناعــة إىل
اقتصــاد املعرفــة واملنافســة مــع اجلامعــات املحليــة
واإلقليميــة (الشــتوي2017 ،م) .وقــد أكدت دراســة

اخلنيــزان واخلضــري (2019م) عــى أن الوصــول

للريــادة العامليــة يف اجلامعــات الســعودية يكــون مــن
خــال حتســن القــدرة التنافســية العامليــة ،والســعي

لتقديــم خدمــات تعليميــة متميــزة ،واملشــاركة
احلقيقيــة مــع أصحــاب املصلحــة مــن القطاعــات

حتقيــق امليــزة التنافســية واالســتمرارية فيهــا ،وجامعــة

يف اســتمرارية رؤيتهــا كمنــارة للمــرأة ،ومــن هنــا
إىل وجــود دارســة تســهم يف معرفــة نقــاط القــوة

ونقــاط الضعــف والتحديــات والفــرص التــي تواجــه
برامــج الدراســات العليــا املســتحدثة يف جمــال التعليــم

والتعلــم اإللكــروين مــن وجهــة نظــر املســتفيدين

أنفســهم للوصــول للريــادة املحليــة يف حتقيــق ميــزة

تنافســية .وعليــه فــإن الدراســة احلاليــة حتــاول
التعــرف عــى واقــع برامــج الدراســات العليــا يف

جمــال التعليــم والتعلــم اإللكــروين مــن وجهــة نظــر
طالبــات الدراســات العليــا ،متاشــي ًا مــع توصيــات

املؤمتــرات والدراســات يف جمــال التعليــم والتنميــة
املســتدامة ،حيــث أوىص املؤمتــر الــدويل الثامــن لكليــة

الدراســات العليــا للرتبيــة بجامعة القاهــرة (2019م)

بأمهيــة معــاودة التفكــر بشــأن التعليــم النظامــي
واملفتــوح والدمــج بينهــا واســتغالل أدوات التواصــل

االجتامعــي يف نــر ثقافــه التعلــم مــدى احليــاة ،مــع
اختيــار اجلديــد واملناســب مــن التخصــص لتحقيــق

أو إتاحــة الفــرص للمواطــن يف مواكبــة التغــرات يف

العامــة واخلاصــة واخلرجيــن ،فقــد أصبحــت امليــزة
التنافســية مطلبــ ًا حتميــ ًا لوفــاء املؤسســة التعليميــة

كــا وقــد أثبتــت دراســة ) Ali et al. (2019أن

2017م) .وتواجــه مؤسســات التعليــم العــايل

فعالــة للتعــرف عــى واقــع برامــج التعلــم اإللكــروين

بمتطلبــات التنميــة املســتدامة (توفيــق ومرســى،

ســوق العمــل املتجــددة مطالبــه باســتمرار.

أســلوب التحليــل البيئــي ســوات يمكنه أن يكــون أداة
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مــن حيــث نقــاط القــوة ونقــاط الضعــف والفــرص

نظــر اخلرجيــات يف ضــوء حتليــل ســوات ،وذلــك مــن

دراســة حالــة ملســاعدة اجلامعــات التــي ترغــب يف
تنفيــذ أو دمــج التعلــم اإللكــروين حديث ـ ًا.

* نقــاط قــوة برنامــج الدبلــوم العــايل يف التعلــم
اإللكــروين مــن وجهــة نظــر اخلرجيــات.

التســاؤل الرئيــي التــايل :مــا واقــع برنامــج الدبلــوم

اإللكــروين من وجهــة نظــر اخلرجيات.

والتحديــات ،حيــث أوصــت بتحليــل ســوات لتوفــر

خــال التعــرف عــى:

وحتــددت مشــكلة الدراســة يف اإلجابــة عــن

العــايل يف التعلــم اإللكــروين يف كليــة الرتبيــة بجامعــة

األمــرة نــورة بنــت عبــد الرمحــن مــن وجهــة نظــر
اخلرجيــات يف ضــوء حتليــل ســوات؟ ويتفــرع عــن

هــذا التســاؤل الرئيــي األســئلة التاليــة:

* مــا نقــاط قــوة برنامــج الدبلــوم العــايل
يف التعلــم اإللكــروين مــن وجهــة نظــر
اخلرجيــات؟

* مــا نقــاط ضعــف برنامــج الدبلــوم العــايل
يف التعلــم اإللكــروين مــن وجهــة نظــر
اخلرجيــات؟

* مــا الفــرص املتاحــة لربنامــج الدبلــوم العــايل
يف التعلــم اإللكــروين مــن وجهــة نظــر
اخلرجيــات؟

* مــا التحديــات التــي تواجــه برنامــج الدبلــوم
العــايل يف التعلــم اإللكــروين مــن وجهــة نظــر

اخلرجيــات؟

أهداف الدراسة:

هدفــت الدراســة للتعــرف عــى واقــع برنامــج

الدبلــوم العــايل يف التعلــم اإللكــروين يف كليــة الرتبيــة

بجامعــة األمــرة نــورة بنــت عبــد الرمحــن مــن وجهــة
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* نقــاط ضعــف برنامــج الدبلوم العــايل يف التعلم
* الفــرص املتاحــة لربنامــج الدبلــوم العــايل
يف التعلــم اإللكــروين مــن وجهــة نظــر
اخلرجيــات.

* التحديــات التــي تواجــه برنامــج الدبلــوم
العــايل يف التعلــم اإللكــروين مــن وجهــة نظــر

اخلرجيــات.

أمهية الدراسة:

تتمثل أمهية الدراسة فيام ييل:

1 .تتامشــى مــع دور مؤسســات التعليــم العــايل يف
تلبيــة احتياجــات املجتمعــات مــن الكفــاءات
العاملــة لتحقيــق األهــداف التنمويــة.

2 .قــد تفيــد املســئولني وأصحــاب القــرار يف
برامــج الدراســات العليــا يف التعــرف عــى

نقــاط الضعــف املؤثــرة عــى أداء الربنامــج
والعمــل عــى تالفيهــا.

3 .قــد تفيــد املســئولني وأصحــاب القــرار يف
التعليــم العــايل مــن خــال دراســة واقــع
برامــج الدراســات العليــا يف تقنيــات التعليــم

كحالــة يمكــن أن تنطبــق عــى باقــي برامــج
كليــات الرتبيــة بمختلــف اجلامعــات.

هيفاء العودان :واقع برنامج الدبلوم العايل يف التعلم اإللكتروين جبامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن من وجهة نظر اخلرجيات .....

حدود الدراسة:
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األســلوب مــن التحليــل أفــكار ًا حــول كيفيــة حتســن

احلــدود املكانيــة :جامعــة األمــرة نــورة بنــت عبــد

العمــل ،ويســاعد يف حتديــد كيفيــة أداء األعــال

احلــدود البرشيــة :خرجيــات برنامــج الدبلــوم

التعريــف اإلجرائــي :هــو الوقــوف عــى واقــع

احلــدود املوضوعيــة :برنامــج الدبلــوم العــايل يف

مــن حيــث نقــاط (القــوة والضعــف) و(الفــرص

الرمحن.

العــايل يف التعلــم اإللكــروين.

التعلــم اإللكــروين كأحــد برامــج الدراســات العليــا

يف كليــة الرتبيــة.

اجلديــدة.(Harmon, 2020) .

برنامــج الدبلــوم العــايل يف التعلــم اإللكــروين
والتحديــات) مــن وجهــة نظــر خرجيــات الربنامــج.
اإلطار النظري والدراسات السابقة:

مصطلحات الدراسة:

* برامــج الدراســات العليــا :هــي مرحلــة متقدمــة

نســتعرض هنــا األدبيــات املتاحــة املتعلقــة

والدكتــوراه ،وتشــرط حصــول الطالــب عــى درجــة

الطــاب والعوامــل التــي تؤثــر يف التحاقهــم بربامــج
الدراســات العليــا خصوصــ ًا يف جمــال التعليــم

مــن الدراســة ،وتشــمل الدبلــوم العــايل ،املاجســتري
بكالوريــوس.(ar.wikipedia.org) .

* التعريــف اإلجرائــي :هــي مرحلــة الدبلــوم

العــايل التابــع لقســم تقنيــات التعليــم بكليــة الرتبيــة

يف جامعــة األمــرة نــورة بنــت عبدالرمحــن.

بالتعليــم العــايل يف تكنولوجيــا التعليــم ،مــن حيــث

والتعلــم اإللكــروين ،وحتليــل ســوات  SWOTلتلــك
الربامــج.

لنجــاح برامــج التعليــم العــايل بشــكل عــام

* حتليــل ســوات (( )SWOTالتحليــل البيئــي):

وبرامــج التعلــم اإللكــروين عــى وجــه اخلصــوص

والتحديــات ،وهــو أداة للتخطيــط والعصــف

يتطلــب وجــود بنيــة حتتيــة تكنولوجيــة (األجهــزة

هــو حتليــل نقــاط القــوة ونقــاط الضعــف والفــرص
الذهنــي تســاعد عــى تقييــم فكــرة أو مــروع أو

صياغــة خطــة عمــل .ومصطلــح  SWOTمأخــوذ

مــن األحــرف األوىل لكلــات القــوة والضعــف

والفــرص والتحديــات(strengths, weaknesses,

) .opportunities, threatsوتســتخدم هــذه الطريقــة
لفهــم نقــاط القــوة والضعــف الداخليــة للمؤسســة
والفــرص والتحديــات اخلارجيــة .ويقــدم هــذا

البــد مــن التنفيــذ الناجــح للتعلــم املختلــط والــذي
والربامــج) ومــوارد برشيــة (أكاديميــة ذات مؤهــات

وإنجــازات وخــرة) .وقــد شــدد Chen &Yao,

) (2016وكذلــك ) Chang &Kintu, (2015يف هــذا
الصــدد عــى احلاجــة إىل التكنولوجيــا التــي متتــزج

مــع التعلــم التقليــدي والــذي يعتــر عامــل حاســم
يف التنفيــذ ،إضافــ ًة إىل أن دعــم اخلــراء للطــاب
واملعلمــن يلعــب دور ًا حاســ ًا يف هــذه العمليــة
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) ،(Raphael, Mtebe, 2016كــا يــرى Ali et al.

إال أن بنــاء وتصميــم الربنامــج التعليمــي مــع

املوقــف اإلجيــايب تعتــر مــن املحفــزات الرئيســية

وســائط متنوعــة لدعــم نقــل املعرفــة واكتســاب

) (2019أن توفــر املعرفــة واملهــارة اجليــدة التــي تكــون
للتعلــم اإللكــروين ،حيــث توصلــت الدراســة إىل

أن األنظمــة ذات الكفــاءة جعلــت مــن الســهل إدارة
التقــدم الفــردي بــا يتامشــى مــع خطــط التوســع

اجلامعــي ،وســهلت التعلــم بغــض النظــر عــن
العوامــل األخــرى مثــل املوقــع والدعــم اخلارجــي

املتــاح.

الرتكيــز عــى نوعيــة نواتــج التعلــم البــد أن يتضمــن
املهــارات العمليــة مــع دعــم مهــارات التعــاون

والتعلــم النشــط Pazzaglia,

(Heinerichs,

) ،Gilboy, 2016وقــد أوىص Garner &Rouse,

)(2016بالتــوازن بــن األنشــطة التقليديــة التــي

تثــري التفاعــل البــري وبــن األنشــطة التطبيقيــة
املعــززة عــى اإلنرتنــت ،األمــر الــذي يعتــر عامــ ً
ا

وتشــر دراســة Mozelius & Hettiarachchi,

بالــغ األمهيــة يف فهــم املتعلمــن للتعلــم التعــاوين

برامــج التعلــم اإللكــروين هــو إتاحــة املزيــد مــن

عــى رضــا الطــاب والتعلــم املــدرك مــن خــال

) (2017إىل أن أحــد األســباب األكثــر شــيوع ًا لتنفيــذ
املامرســات الرتبويــة الفعالــة ،وقــد أوصــت بــأن
يركــز املكــون اإللكــروين للتعلــم عــى التعليــم يف
مزيــج مــن األفــكار ذات النــاذج االجتامعيــة البنائيــة
واملعرفيــة والســلوكية لبنــاء الثقــة لــدى الطــاب

حــول خماوفهــم مــن نتائــج التقييــم والتوجيــه،

والرضــا .وبالتــايل فــإن تصميــم املقــررات يؤثــر
الربامــج نفســها ،لــذا جيــب أن تتــم عمليــات تطويــر
ومراجعــة هيكلــة الربامــج التعليميــة لدعمهــا

بالوســائط واالســراتيجيات املتنوعــة وفــق حاجــات

وخصائــص الطــاب .كــا يــرى Ying &Yang,

) (2017أن الدافــع هــو عنــر حيوي يف نجــاح التعلم

وهــذا مــا يؤكــد عليــه )King &Arnold, (2012

اإللكــروين ،وقــد اقــرح )Garner &Rouse, (2016

التعلــم اإللكــروين ،فمــن املهــم أن يكــون التواصــل

االجتامعــي بــن الطــاب واملعلمــن لنجــاح نتائــج

مــن أمهيــة وحيويــة التواصــل اجليــد يف برامــج

ديناميكــي يف الوقــت املناســب ،كــا أن الطريقــة

التــي ينظــم هبــا املعلمــون تواصلهــم مــع الطــاب
تســاعدهم عــى بنــاء جمتمعــات تعلــم ســواء عــر
اإلنرتنــت أو يف الفصــل الــدرايس ،وهــذا يوضــح

مــدى أمهيــة إعــداد نظــام جيــد للتواصــل عــر

الطــرق اإللكرتونيــة.

تشــجيع املشــاركة النشــطة والتعــاون والوجــود
التعلــم ،كــا أن خــرة املعلــم والنتائــج املتوقعــة مــن

الطــاب وأهــداف اإلنجــاز هــي العنــارص األكثــر
أمهيــة لتحقيــق رضاهــم .إال أن التعليــم العــايل يف
برامــج التعلــم اإللكــروين يتطلــب معلمــن شــغوفني

لتطبيــق تكنولوجيــا التعلــم اإللكــروين يف مســتويات
خمتلفــة بنــا ًء عــى قيــم التعلــم ،حيــث يعتمــد نجــاح
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التعلــم اإللكــروين عــى موقــف كل مــن الطــاب

وقــد تــؤدي عــى ســبيل املثــال إىل زيــادة

واملعلمــن جتــاه التكنولوجيــا.

املبيعــات أو زيــادة األربــاح وهــي ترمجــة

وتلعــب العوامــل املؤسســية مثــل قــدرة وموثوقيــة

لكلمــة .Opportunities

 -التحديــات :وتــأيت مــن خــارج املــروع

البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت،

وكفايــة التمويــل املدركــة (مثــل التقنيــة واملوظفــن)،

وتســبب اضطرابــات لــه وهــي ترمجــة لكلمــة

وتوافــر املعلومــات واملــوارد ،والتغــرات يف اهليــكل،
والسياســات والثقافــة التنظيميــة ،ونظــام املكافــأة
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)Threats.(ar.wikipedia.org

ويفيــد حتليــل ســوات يف إدارة نقــاط القــوة ،ونقاط

والتشــجيع ،كلهــا كــا أشــارت دراســة Ali et al.

الضعــف ،والتحديــات والفــرص املحتملــة يف العمــل.

عــى حــد ســواء .وسياســة املؤسســة يف االســتفادة من

يقــدم نظــرة واســعة للوضــع الداخــي القائــم ،كــا

) (2019تعتــر عوامــل حتفيزيــة للطــاب واملعلمــن
إمكاناهتــا وبراجمهــا بالتخطيــط لالســتثامر التعليمــي يف

التعليــم والتعلــم اإللكــروين وتوجيــه التغيــرات

األساســية يف املؤسســة وكذلــك املامرســات الفرديــة.
أســلوب التحليــل البيئــي  SWOTيف برامــج

التعلــم اإللكــروين:

أي يســاعد عــى فهــم عمليــة اختــاذ القــرار حيــث

يســاعد عــى اكتشــاف مــا يمكــن تعزيــزه ،والعوامــل

التــي جيــب مراقبتهــا والتحكــم فيهــا كــي ال تؤثــر
ســلب ًا عــى العمــل ،وهــذا يمكــن أن يســاهم يف تقديــم

معرفــة مفصلــة للتمكــن مــن اســتباق املفاجــآت.
وبــا أن هــذا التحليــل صائــب كثــر ًا للهــدف،

يســتخدم حتليــل ســوات مــن أجــل التخطيــط عىل

فضـ ً
ا عــن ســهولة تطبيقــه ،فهــو األمثل الســتخدامه

البحــث عــن فــرص العمــل واملناخ الــذي يتواجــد فيه

للســر فيــه .كــا أنــه مــن املمكــن اســتخدامه مــن

األمــد القصــرو املتوســط والطويــل .كــا يقــوم عــى
يف عــدة جمــاالت كإدارة األعــال والتســويق والتنميــة
البرشيــة وغريهــا .وينقســم هــذا التحليــل كــا كتبــت
حروفــه األربعــة باإلنجليزيــة إىل :S-W-O-T

لإلجابــة عــن التســاؤل حــول الطريــق األفضــل
قبــل العديــد مــن القطاعــات واالختصاصــات .لــذا
فيمكــن اعتبــار ســوات أداة مهمــة لفحــص تصــورات
الطــاب وتكويــن صــورة عــن واقــع الربامــج

 -القــوة :عنــارص متيــز املــروع عــن غــره مــن

التعليميــة مــن وجهــة نظرهــم ،والتــي يمكــن أن

 -الضعــف :نقــاط الضعــف يف املــروع وهــي

وحتديــد العوائــق التــي جيــب التقليــل منهــا لتحقيــق

 -الفــرص :وهــي التــي تــأيت مــن خــارج املــروع

ومــع اندمــاج تكنولوجيــا االتصــاالت املعلوماتيــة

املشــاريع وهــي ترمجــة لكلمــة .Strengths

ترمجــة لكلمــة .Weaknesses

تســاعد نتائجــه املؤسســة عــى حتقيــق أهدافهــا
النتائــج املرجــوة مــن التعلــم.
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يف مؤسســات التعليــم العــايل ،تطــورت ممارســات

إجــراءات وخطــوات الوصــول للجــودة واالعتــاد

للتعلــم اإللكــروين تســمح للطــاب واملعلمــن

اعتمــدت كثــر مــن الدراســات عــى نمــوذج ســوات

التعليــم والتعلــم اجلديــدة وظهــرت برامــج كثــرة

األكاديمــي عــى مســتوى التعليــم اجلامعــي ،فقــد

بالتفاعــل مــع املعلومــات ومــع بعضهــم البعــض
بشــكل أكثــر اســتقاللية وخصوصــ ًا يف البلــدان

دراســة ) Leiber et al. (2018التــي اســتخدمت

اإللكــروين بجامعــة مــوين يف أوغنــداAli et al.

مؤسســات التعليــم العــايل يف مــروع بحــث أورويب،

الناميــة ،فقــد قامــت دراســة حالــة للتعلــم

يف حتليــل واقعهــا واســترشاف مســتقبلها ،ومــن ذلــك

حتليــل ســوات لتقييــم تأثــر إدارة اجلــودة يف

) (2019بتحليــل نقــاط القــوة والضعــف والفــرص

والــذي كشــف عــن إمكانيــة التغلــب عــى بعــض

وفــق منهــج املســح الوصفــي وتطبيــق االســتبانة
عــى عينــة مــن  25حمــارض ًا و 189طالبـ ًا ،وتضمنــت

وعــدم إمكانيــة التغلــب عــى بعضهــا اآلخــر مثــل

(القيــود املنهجيــة للمقــررات) ،وباملثــل يمكــن

مــن أبرزهــا تقديــم خدمــة لعــدد كبــر مــن الطــاب

للمقــررات) بينــا ال يمكــن حــل التحديــات األخــرى

والتحديــات ( )SWOTللتعلــم اإللكــروين املدمــج

النتائــج جمموعــة مــن نقــاط القــوة والضعــف كان
داخــل وخــارج اجلامعــة ،كجانــب قــوة أمــا جانــب
الضعــف فهــو توفــر األعــداد الكافيــة مــن أجهــزة

احلاســب واالتصــال اجليــد باإلنرتنــت ،وأوصــت
بتبنــي أســلوب ســوات يف تقويــم برامــج التعلــم
اإللكــروين حيــث يوفــر أســلوب ًا منهجيــ ًا ملســاعدة

نقــاط الضعــف مثــل (قيــود امليزانيــة والوقــت)

معاجلــة بعــض التحديــات مثــل (التنفيــذ الســليم
مثــل (مشــكلة اإلســناد) ،كــا خلصــت الدراســة إىل

أن حتليــل ســوات قــد يكــون أداة لســد الفجــوة بــن
التحديــات املنهجيــة وتنفيــذ قيــاس األثــر يف إدارة

اجلــودة املنهجيــة.

ويمكــن لتحليــل ســوات عــاوة عــى ذلــك أن

اجلامعــات التــي ترغــب يف تنفيــذ أو دمــج التعلــم
اإللكــروين حديث ـ ًا لتحديــد نقــاط القــوة والضعــف

اجلــودة عــى املســتوى التنظيمــي ،حيــث أوصــت

املختلــط ،كــا أوصــت الدراســة بتحســن التدريــب

اعتــاد حتليــل ســوات بصيغــة منهجيــة متكاملــة مــن

والفــرص والتحديــات املرتبطــة بأســلوب التعلــم

عــى التعلــم اإللكــروين بشــكل عــام ،وحتديــد
وجتديــد السياســات والقواعــد واملعايــر املتعلقــة

بالتعلــم املختلــط.
ونظــر ًا للــدور الــذي يلعبــه التحليــل البيئــي يف

يكــون أداة فعالــة لتحقيــق ميــزة تنافســية يف إدارة
دراســة احلمــداين واخلــوالين (2018م) ،بــرورة
قبــل اإلدارات العليــا باعتبارهــا األداة والوســيلة
الدافعــة لتحقيــق امليــزة التنافســية وخلــق كفــاءات

متميــزة مــن منظــور تعظيــم االســتفادة مــن الفــرص
التــي تتيحهــا اجلهــات ،حيــث وجــدت الدراســة
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عالقــة إجيابيــة بــن القيــام بعمليــة حتليــل ســوات

التخطيــط االســراتيجي ،إال أن كونــه أحــد أشــكال

التنافســية املقبلــة.
ونظــر ًا للــدور الــذي يلعبــه التحليــل البيئــي يف

فيــه اآلراء الشــخصية لألفــراد الذيــن يشــاركون يف
جلســة العصــف الذهنــي وأن عوامــل ســوات ال يتــم

األكاديمــي عــى مســتوى التعليــم اجلامعــي ،فقــد

اســراتيجي غري مالئــم ،إال أن دراســة Phadermrod,

وامليــزة التنافســية يف اجلهــات ملواجهــة الظــروف

إجــراءات وخطــوات احلصــول عــى اجلــودة واالعتامد

اعتمــدت كثــر مــن الدراســات عــى نمــوذج ســوات

يف حتليــل واقعهــا واســترشاف مســتقبلها ،ومــن

ذلــك دراســة الشــنقيطي والعتيبــي (2014م) حيــث
اســتخدمت املنهــج الوصفــي املســحي لبنــاء اســتبانة

وفــق حتليــل ســوات البيئــي عــى عينــة قوامهــا ()44
طالبــة مــن خرجيــات برنامــج مع ّلمــة الصفــوف
كليــة الرتبيــة بجامعــة األمــرة نــورة بنــت
األوليــة يف ّ
ّ
عبدالرمحــن ،ملعرفــة نقــاط القــوة والضعــف والفرص
والتحديــات للربنامــج هبــدف تقويــم الربنامــج مــن

وجهــة نظــر اخلرجيــات ،وكشــفت النتائــج عــن

موافقــة غالبيــة العينــة عــى معظــم النقــاط الــواردة
يف االســتبانة ،كــا أوصــت باالســتفادة مــن النتائــج

يف تطويــر الربنامــج يف الوقــت احلــايل ،واســترشاف
مســتقبله ،وأوصــت كذلــك باســتحداث برامــج

أكاديميــة جديــدة يف إطــار احتياجــات ســوق العمــل،

تعمــل عــى إعــداد معلمــن ذوي كفــاءة إنتاجيــة
وإبداعيــة ،واقرتحــت إجــراء دراســة تقويميــة لربنامج

مــن وجهــة نظــر ســوق العمــل.

وعــى الرغــم مــن شــيوع حتليــل ســوات

لنقــاط القــوة والضعــف والفــرص والتحديــات يف

العصــف الذهنــي التقليــدي والــذي قــد تدخــل

حتديدهــا حســب أمهيتهــا وبالتــايل قــد يــؤدي إىل عمل
) Crowder, Wills, (2019ركــزت عــى حــل وتــايف

ذلــك العيــب أو القصــور بشــكل خــاص حيــث
وضحــت أنــه يمكــن التغلــب عــى ذلــك القصــور

ببنــاء التحليــل البيئــي وفــق املهمــة أو األداء املتوقــع
مــن املوظــف ،وعليــه يمكــن حتديــد عوامــل ســوات

التــي ينبغــي احلفــاظ عليهــا أو حتســينها بشــكل
واضــح اســتناد ًا إىل وجهــات نظــر العمــاء ،وعــى

ذلــك األســاس تســتطيع املؤسســة صياغــة التخطيــط
االســراتيجي بكفــاءة ،كــا قدمــت الدراســة هنجــ ًا
لتقليــل أوجــه القصــور النامجــة عــن التحيــز واآلراء
الشــخصية مــن خــال تطبيــق حتليــل أمهيــة األداء

لتحديــد ســوات عــى أســاس اســتطالعات رضــا
العمــاء مــن خــال دراســة حالــة ملؤسســات التعليــم
العــايل يف تايالنــد ،وأظهــرت نتائــج التقييــم أن حتليــل

ســوات لدراســة احلالــة يعكــس بدقــة أوضــاع املنظمة
وبالتــايل يوضــح صحــة هــذه الدراســة.
وممــا ســبق يتضــح أن هنــاك اتفاقــ ًا عــى أمهيــة
التحليــل البيئــي الشــامل للربامــج واجلهــات وعــى

وجــه اخلصــوص التعليمــي منهــا ،وذلــك ألغــراض

التقويــم املختلفــة يف كافــة التخصصــات واملســتويات
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وبأســاليب متنوعــة ويف ضــوء وجهــات نظــر خمتلفــة

مــن مرشفــن ومعلمــن وخرجيــن وأعضــاء هيئــة
تدريــس ،وقــد الحظــت الباحثــة نــدرة الدراســات
التــي ركــزت عــى حتليــل واقــع برامــج الدراســات

العليــا يف كليــات الرتبيــة مــن وجهــة نظــر اخلرجيــات

ممــا يؤكــد احلاجــة ملثــل هــذه الدراســة.

التعلــم اإللكــروين مــن وجهــة نظــر اخلرجيــات.
جمتمع وعينة الدراسة:

تكــون جمتمــع وعينــة الدراســة مــن مجيــع خرجيات

برنامــج الدبلــوم العــايل يف التعلــم اإللكــروين،
والبالــغ عددهــم ( )29خرجيــة ،بواقــع ( )22خرجيــة

للدفعــة األوىل ،و( )7خرجيــات للدفعــة الثانيــة،
ويوضــح اجلــدول ( )1وصــف أفــراد عينــة الدراســة،

منهج الدراسة:

اســتخدمت الدراســة املنهــج الوصفــي التحليــي

للوقــوف عــى واقــع برنامــج الدبلــوم العــايل يف

حيــث تشــكل الدفعــة األوىل خرجيــات عــام (/39

1440هـــ) ( )% 75.86مــن العينــة ،و()% 24.14

هــن الدفعــة الثانيــة خرجيــات عــام (1441 /40هـ).

جدول ()1
توزيع أفراد عينة الدراسة (ن=)29
الدفعة

العدد

النسبة المئوية

طالبات الدفعة األولى خريجات عام (1440 /39هـ)

22

٪75,86

طالبات الدفعة الثانية خريجات عام (1441 /40هـ)

7

٪24,14

المجموع

29

٪100

أدوات الدراسة:

ذات العالقـــة بتقييـــم برامـــج الدراســـات العليـــا،

تـــم اســـتخدام االســـتبانة للوقـــوف عـــى واقـــع

وباســـتخدام املنهجيـــة املتبعـــة يف بنـــاء االســـتبانة

م ــن خ ــال حتدي ــد نق ــاط الق ــوة ونق ــاط الضع ــف

تكونـــت يف صورهتـــا املبدئيـــة مـــن ( )56عبـــارة

برنامـــج الدبلـــوم العـــايل يف التعلـــم اإللكـــروين
يف الربنامـــج والفـــرص املتاحـــة أمامـــه والتحديـــات
التـــي تواجهـــه مـــن وجهـــة نظـــر اخلرجيـــات .وقـــد

تـــم بنـــاء االســـتبانة يف ضـــوء األطـــر النظر ّيـــة
للتعلي ــم والتعل ــم اإللك ــروين والدراس ــات الس ــابقة

ألس ــلوب حتلي ــل س ــوات ت ــم بن ــاء عباراهت ــا الت ــي

مقس ــمة ألربع ــة حم ــاور ه ــي :نق ــاط الق ــوة ونق ــاط

الضعـــف والفـــرص والتحديـــات ،مدرجـــة عـــى
مقيـــاس «ليكـــرت» الثالثـــي (موافـــق) و(حمايـــد)

و(غـــر موافـــق).
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مقســمة إىل أربعــة حمــاور كالتــايل )15( :عبــارة لنقــاط

أ/الصدق الظاهري:

القــوة )13( ،عبــارة لنقــاط الضعــف )11( ،عبــارة

للفــرص ،و( )9عبــارات للتحديــات.

تــم عــرض الصــورة األوليــة لالســتبانة عــى

ب/صدق االتساق الداخيل:

جمموعــة مــن الســادة املحكمــن املتخصصــن يف جمــال

بعــد التحقــق مــن الصــدق الظاهــري لالســتبانة،

تكنولوجيــا التعليــم واملناهــج وطــرق التدريــس،

قامــت الباحثــة بحســاب معامــل االرتبــاط بريســون

وقــد تــم تعديــل بعــض العبــارات وحــذف بعضهــا

بــن كل عبــارة والدرجــة الكليــة للمحــور الــذي

اآلخــر ،ويف ضــوء آرائهــم تــم التوصــل إىل الصيغــة

تنتمــي إليــه ويتضــح ذلــك مــن اجلــداول التاليــة:

النهائيــة لالســتبانة التــي تكونــت مــن ( )48عبــارة

جدول ()2
صدق االتساق الداخلي لمحور نقاط القوة ()Strength
رقم العبارة

معامل االرتباط

رقم العبارة

معامل االرتباط

1

**0,536

9

**0,775

2

**0,571

10

**0,562

3

**0,755

11

**0,774

4

**0,715

12

**0,629

5

**0,621

13

**0,678

6

**0,672

14

**0,596

7

**0,614

15

**0,618

8

**0,699

** دال عند مستوى 0,01

يتب ــن م ــن اجل ــدول ( )2أن مجي ــع عب ــارات
حم ــور (نق ــاط الق ــوة) مرتبطـــــــــ ــة ارتباط ـ ًا
موجبــ ًا ودا ً
ال إحصائيــ ًا بالدرج ــة الكليــــــ ــة

للمحـــور عنـــد مســـتوى معنويـــــــــــة
( )0,01ممـــا يشـــر إىل اتســـاقها الداخـــي

وصدقهـــا.
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جدول ()3
صدق االتساق الداخلي لمحور نقاط الضعف ()Weakness
رقم العبارة

معامل االرتباط

رقم العبارة

معامل االرتباط

1

**0,678

8

**0,513

2

*0,434

9

**0,630

3

*0,410

10

**0,638

4

**0,607

11

**0,535

5

**0,584

12

**0,742

6

**0,740

13

**0,604

7

**0,691

** دال عند مستوى 0,01

يتبــن مــن اجلــدول ( )3أن مجيــع عبــارات حمــور
(نقــاط الضعــف) مرتبطــة ارتباط ـ ًا موجب ـ ًا ودا ًال إحصائي ـ ًا

بالدرجــة الكليــة للمحــور عنــد مســتوى معنويــة ()0,01
ممــا يشــر إىل اتســاقها الداخــي وصدقهــا.

جدول ()4
صدق االتساق الداخلي لمحور الفرص ()Opportunities
رقم العبارة

معامل االرتباط

رقم العبارة

معامل االرتباط

1

**0,733

7

**0,863

2

**0,672

8

**0,851

3

**0,787

9

**0,773

4

**0,560

10

**0,684

5

**0,699

11

**0,670

6

**0,740

** دال عند مستوى 0,01

تبــن مــن اجلــدول ( )4أن مجيــع عبــارات حمــور
(الفــرص) مرتبطــة ارتباطــ ًا موجبــا ودا ً
ال إحصائيــ ًا

بالدرجــة الكليــة للمحــور عنــد مســتوى معنويــة

( )0,01ممــا يشــر إىل اتســاقها الداخــي وصدقهــا.
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جدول ()5
صدق االتساق الداخلي لمحور التحديات ()Challenges
رقم العبارة

معامل االرتباط

رقم العبارة

معامل االرتباط

1

**0,724

6

**0,934

2

**0,647

7

**0,920

3

**0,647

8

**0,909

4

**0,934

9

**0,501

5

**0,934

** دال عند مستوى 0,01

يتبــن مــن اجلــدول ( )5أن مجيــع عبــارات حمــور
(التحديــات) مرتبطــة ارتباطـ ًا موجبــا ودا ً
ال إحصائيـ ًا

بالدرجــة الكليــة للمحــور عنــد مســتوى معنويــة

( )0,01ممــا يشــر إىل اتســاقها الداخــي وصدقهــا.

ثبات االستبانة:

اســتخدمت الباحثــة معامــل ألفــا كرونبــاخ ()α

للتأكــد مــن ثبــات االســتبانة أداة الدراســة ،وجــاءت
النتائــج كــا يوضحهــا اجلــدول التــايل:

جدول ()6
معامالت ألفا كرونباخ لمحاور تحليل SWOT
المحور

عدد العبارات

معامل ألفا كرونباخ

نقاط القوة

15

0,902

نقاط الضعف

13

0,849

الفرص

11

0,912

التحديات

9

0,912

الثبات الكلي

48

0,906

يبـــن اجلـــدول ( )6أن معامـــل ألفـــا أعطـــى
تقديـــر ًا جيـــد ًا لثبـــات مجيـــع حمـــاور حتليـــل

ســـوات (نقـــاط القـــوة ونقـــاط الضعـــف/

الفـــرص والتحديـــات) وكذلـــك للمحـــاور

جمتمعـــة حيـــث جـــاءت مجيعهـــا بمعـــال ثبـــات

أكـــر مـــن (.)0,7
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األولويـــة للمتوســـط األقـــل انحرافـــ ًا.

نتائج الدراسة:

* التكرارات والنسب املئوية.

لتحقيـــق أهـــداف الدراســـة واإلجابـــة عـــن

أس ــئلتها ت ــم حتلي ــل البيان ــات باس ــتخدام األس ــاليب

التاليـــة:

وفيام ييل تفصيل اإلجابة عن أسئلة الدراسة:
أو ًال :لإلجابــة عــن ســؤال الدراســة األول:

* املتوســـط احلســـايب املـــوزون ملعرفـــة مـــدى

«مــا نقــاط قــوة برنامــج الدبلــوم العــايل يف التعلــم

العينـــة عـــى كل عبـــارة ولرتتيبهـــا حســـب

الباحثــة التحليــل الرباعــي ســوات لتحليــل الوضــع

ارتفـــاع أو انخفـــاض اســـتجابات أفـــراد

أعـــى متوســـط حســـايب مـــوزون.

اإللكــروين مــن وجهــة نظــر اخلرجيــات؟» اتبعــت
الراهــن للبيئــة الداخليــة للربنامــج ،وللقيــام

* االنحـــراف املعيـــاري للتعـــرف عـــى مـــدى

بتحليــل عبــارات حمــور نقــاط القــوة ،تــم اســتخراج

عبـــارة عـــن متوســـطها احلســـايب ،وترتيـــب

للعبــارات وترتيبهــا حســب درجــة موافقــة أفــراد

انحـــراف اســـتجابات أفـــراد العينـــة لـــكل

املتوســـطات عنـــد تســـاوهيا حيـــث تكـــون

املتوســطات احلســابية واالنحرافــات املعياريــة
العينــة وجــاءت النتائــج كــا يــي:

جدول ()7
وجهة نظر الخريجات حول نقاط القوة
م

1
2
3
4
5

الفقرات
توافــق البرنامــج مــع احتيــاج ســوق
العمــل لتوجــه وظائــف المســتقبل
نحــو التقنيــة
توفــر نظــام إدارة تعلــم إلكترونــي
لتســهيل التواصــل واالتصــال
مشــاريع نوعيــة مرتبطــة بأهــداف
المقــررات وتســاهم فــي تطويــر
البرنامــج
تنوع أساليب التقويم
تنــوع الخبــرات فــي البرنامــج بمــا
يــاءم الفــروق الفرديــة ويحفــز
علــى االبتــكار
تطوير المهارات الشخصية والتعلم
الذاتي

موافق

درجة الموافقة
محايد
٪
ك

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

24,1

1

3,4

2,69

0,54

2

4

13,8

2,48

0,74

7

موافق

24,1

2,31

0,85

10

محايد

10,3

2,59

0,68

5

موافق

غير موافق
٪
ك

ك

٪

21

72,4

7

18

62,1

7

24,1

16

55,2

6

20,7

7

20

69,0

6

20,7

3

الترتيب

درجة
الموافقة
موافق

22

75,9

3

10,3

4

13,8

2,62

0,73

4

موافق

23

79,3

3

10,3

3

10,3

2,69

0,66

3

موافق

7

تبعية البرنامج لكلية عريقة

17

58,6

6

20,7

6

20,7

2,38

0,82

9

موافق

8

مناسبة البيئة التعليمية والتجهيزات
المتوفرة في مباني الكلية

18

6

62,1

6

20,7
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5

17,2

2,45

0,78

8

موافق
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9

10

11
12
13
14
15

توفــر كفــاءات وطنيــة مــن أعضــاء
هيئــة التدريــس ذات خبــرات علميــة
عا لية
إتاحــة الفرصــة للطالبــات
الملتحقــات بالبرنامــج للمشــاركة
فــي األنشــطة المختلفــة علــى
مســتوى الجامعــة
توفــر آليــة لربــط الخريجــات
بالبرنامــج بعــد التخــرج
توفــر دورات تدريبيــة لصقــل
الخبــرات والمهــارات فــي المجــال
البحثــي
يدعــم البرنامــج مفهــوم المجموعات
ا لبحثية
وجــود نظــام لمراجعــة اللوائــح
واإلجــراءات
توفــر برامــج تدريبيــة لضمــان
جــودة العمــل
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25

86,2

2

6,9

2

6,9

2,79

0,56

1

موافق

22

75,9

3

10,3

4

13,8

2,62

0,73

4

موافق

14

48,3

5

17,2

10

34,5

2,14

0,92

12

محايد

10

34,5

7

24,1

12

41,4

1,93

0,88

14

محايد

20

69,0

5

17,2

4

13,8

2,55

0,74

6

موافق

12

41,4

9

31,0

8

27,6

2,14

0,83

11

محايد

11

37,9

7

24,1

11

37,9

2,00

0,89

13

محايد

2,43

المتوسط الحسابي العام

0,50

موافق

يتضــح مــن خــال اجلــدول ( )7أن املتوســطات

نقــاط قــوة برنامــج الدبلــوم العــايل يف التعلــم

بــن ( 2,81و ،)1,87ممــا يــدل عــى أن أفــراد العينــة

وجهــة نظرهــن هــي توفــر كفــاءات وطنيــة مــن

احلســابية لعبــارات حمــور نقــاط القــوة قــد تراوحــت

اختــذن جانــب احليــاد جتــاه توفــر مشــاريع نوعيــة
مرتبطــة بأهــداف املقــررات وتســاهم يف تطويــر

الربنامــج كنقطــة قــوة وكذلــك توفــر دورات تدريبيــة

لصقــل اخلــرات واملهــارات يف املجــال البحثــي
ووجــود نظــام ملراجعــة اللوائــح واإلجــراءات وتوفــر

برامــج تدريبيــة لضــان جــودة العمــل ،بينــا وافقــن

عــى نقــاط القــوة األخــرى.

اإللكــروين ،وكانــت أعــى نقــاط القــوة حســب

أعضــاء هيئــة التدريــس ذات خــرات علميــة عاليــة،
وتوافــق الربنامــج مــع احتيــاج ســوق العمــل لتوجــه
وظائــف املســتقبل نحــو التقنيــة.

وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا توصلــت لــه دراســة

) Raphael &Mtebe, (2016يف أن دعــم املعلمــن
اخلــراء للطــاب يلعــب دور ًا حاســ ًا يف عمليــات

برامــج التعلــم اإللكــروين ونجاحهــا ،كــا وتدعــم

وقــد بلــغ املتوســط الــكيل لالســتجابات نحــو

هــذه النتيجــة مع مــا أثبتتــه دراســة )Ali et al. (2019

مقــداره ( )0,50وهــو أقــل مــن الواحــد الصحيــح

التقــدم الفــردي للطــاب بــا يتامشــى مــع خطــط

نقــاط القــوة ( 2,43مــن  )3بانحــراف معيــاري
ممــا يشــر إىل تركــز إجاباهتــن وعــدم تشــتتها .وبنــا ًء
عــى ذلــك نســتنتج أن اخلرجيــات قــد وافقــن عــى

يف أن األنظمــة ذات الكفــاءة جعلــت من الســهل إدارة

التوســع اجلامعــي ،وتــرى الباحثــة أن عضــو هيئــة
التدريــس مــن أهــم وأبــرز مكونــات نظــام التعلــم
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اإللكــروين ،حيــث إن متكنــه مــن توظيــف معارفــه
ومهاراتــه يف ســياق تعليمــي مــرن ،يكــون موقفــ ًا

الطــاب عــى برامــج التعلــم اإللكــروين ،حيــث

ويبنــي قيــم التعلــم اإللكــروين حيــث تتطلــب

يف نجــاح التعلــم اإللكــروين.

إجيابي ـ ًا لــدى الطــاب قــد حيفزهــم للتعلــم الــذايت،

برامــج التعليــم العــايل يف التعلــم اإللكــروين معلمــن

شــغوفني لتطبيــق مســتويات خمتلفــة لتكنولوجيــا
التعلــم اإللكــروين ،كــا يــرىGarner &Rouse,

ســوق العمــل مــن الدوافــع احليويــة املحفــزة إلقبــال
يعتــر ) Ying &Yang, (2017الدافــع عنــر حيــوي
بينــا كان توفــر برامــج تدريبيــة لضــان جــودة

العمــل ،ودورات تدريبيــة لصقــل اخلــرات واملهارات

يف املجــال البحثــي مهــا أقــل جوانــب القــوة للربنامــج

) (2016أن نجــاح التعلــم اإللكــروين ال يعتمــد فقــط

مــن وجهــة نظــر اخلرجيــات ،وتــرى الباحثــة أن

بــل يتأثــر بمواقــف واجتاهــات كل منهــم نحــو

جانبــن خمتلفــن وكالمهــا يســتهدف النوعيــة فتوفــر

عــى خــرة املعلــم والنتائــج املتوقعــة مــن الطــاب،

التكنولوجيــا ،ويقــرح تشــجيع املشــاركة النشــطة
والتعــاون والوجــود االجتامعــي بينهــم لنجــاح نتائــج
التعلــم.

هاتــن العبارتــن تتمحــوران حــول التدريــب مــن
التدريــب لضــان جــودة العمــل يف نطــاق الربنامــج

ككل وداخــل كل مقــرر عــى حــدة بــا يضمــن
جــودة نوعيــة فرديــة لــكل مقــرر وتكامليــة بــن كل

وتتامشــى النتيجــة املتعلقــة بتوافــق الربنامــج مــع

املقــررات بــا حيقــق أهــداف الربنامــج ،أمــا جانــب

نحــو التقنيــة ،مــع مــا توصلــت لــه دراســة Mozelius

العنــر البــري املشــغل للربامــج ،ومــا توصلــت لــه

) &Rouse, (2016إىل أن أحــد األســباب األكثــر
شــيوع ًا لتنفيــذ برامــج التعلــم اإللكــروين هــو إتاحــة

قــد يعــود إىل عــدة أســباب منهــا حمدوديــة مســئوليتهم
يف التخطيــط والتطويــر ،وهــذه النتيجــة تتامشــى مــع

احلاجــات املجتمعيــة املعرفيــة لبنــاء الثقــة لــدى

التدريــب عــى التعلــم اإللكــروين بشــكل عــام،

احتيــاج ســوق العمــل لتوجــه وظائــف املســتقبل

) &Hettiarachchi, (2017ودراســــــة Garner

املزيــد مــن املامرســات الرتبويــة الفعالــة القائمــة عــى

الطــاب يف حتقيــق أهدافهــم والوصــول لرضاهــم.
كــا تتفــق هــذه النتيجــة أيض ـ ًا مــع توصيــات دراســة
الشــنقيطي والعتيبــي (2014م) باســتحداث برامــج

أكاديميــة جديــدة يف إطــار احتياجــات ســوق
العمــل .وتــرى الباحثــة أن االحتيــاج املســتقبيل يف

توفــر التدريــب املهــاري يضمــن اســتمرارية كفــاءة
الدراســة مــن حياديــة الطالبــات يف توافــر التدريــب

دراســة ) Ali et al. (2019حيــث أوصــت بتحســن
وحتديــد السياســات والقواعــد واملعايــر املتعلقــة بــه.
ثانيـــ ًا :لإلجابـــة عـــى ســـؤال الدراســـة الثـــاين:

«مـــا نقـــاط ضعـــف برنامـــج الدبلـــوم العـــايل يف

التعل ــم اإللك ــروين م ــن وجه ــة نظ ــر اخلرجي ــات؟»
اتبعـــت الباحثـــة التحليـــل الرباعـــي ســـوات
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لتحليـــل واقـــع برنامـــج الدبلـــوم العـــايل يف التعلـــم

احلســـابية واالنحرافـــات املعياريـــة للعبـــارات

نقـــاط الضعـــف ،تـــم اســـتخراج املتوســـطات

وجـــاءت النتائـــج كـــا يـــي:

وترتيبهـــا حســـب درجـــة موافقـــة أفـــراد العينـــة

اإللكـــروين ،وللقيـــام بتحليـــل عبـــارات حمـــور

جدول ()8
وجهة نظر الخريجات حول نقاط الضعف
درجة الموافقة
محايد
٪
ك

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الترتيب

درجة
الموافقة

19

3

10,3

7

24,1

2,41

0,87

3

موافق

17

2

6,9

10

34,5

2,24

0,95

5

محايد

11

8

10 27,6

34,5

2,03

0,87

7

محايد

15

34,5 10

4

13,8

2,38

0,73

4

موافق

12

4

13 13,8

44,8

1,97

0,94

8

محايد

15

5

17,2

9

31,0

2,21

0,90

6

محايد

15

5

17,2

9

31,0

2,21

0,90

6

محايد

27

1

3,4

1

3,4

2,90

0,41

1

موافق

12

4

13 13,8

44,8

1,97

0,94

8

محايد

9

7

13 24,1

44,8

1,86

0,88

10

محايد

20

7

24,1

2

6,9
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2

موافق
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المشاكل التقنية
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5

13 17,2

44,8

1,93

0,92

9

محايد

13

المشاكل اإلدارية
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8
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51,7

1,69

0,81

11

محايد

2,19

0,05
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الفقرات
تشــابه محتــوى بعــض
ا لمقــر ر ا ت
التركيــز علــى الجانــب
النظــري فــي بعــض
ا لمقــر ر ا ت
اعتمــاد أســاليب تدريــس
تقليديــة فــي بعــض
ا لمقــر ر ا ت
قلــة المصــادر والمراجــع
باللغــة العربيــة
عــدم وجــود أدلــة شــاملة
بمتطلبــات
للتعريــف
ا لمقــر ر ا ت
التشــابه فــي مشــاريع
المقــررات
بعــض
شــروط القبــول عامــة ال
تخــدم نوعيــة البرنامــج
عــدم تصنيــف البرنامــج
لــدى الخدمــة المدنيــة
تفــاوت مســتويات أعضــاء
هيئــة التدريــس
عمــق محتــوى بعــض
المقــررات بمــا ال يتناســب
مــع درجــة الدبلــوم العالــي
عــدم مشــاركة القطــاع
الخــاص فــي المشــاريع
التــي تتيــح التعــاون
ا ال قتصــا د ي

موافق
٪
ك

غير موافق
٪
ك
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يتضــح مــن خــال اجلــدول ( )8أن املتوســطات

نتيجــة الدراســة احلاليــة مــع مــا أوصــت بــه Ali et

تراوحــت بــن ( 1,69و  )2,90وهــذه املتوســطات

التعليميــة وكذلــك املامرســات الفرديــة يف التخطيــط

احلســابية لعبــارات حمــور نقــاط الضعــف قــد

تشــر إىل اخلياريــن «حمايــد» و»موافــق» عــى التــوايل.
وقــد بلــغ املتوســط الــكيل لالســتجابات نحــو نقــاط

الضعــف ( 2,19مــن  )3بانحــراف معيــاري مقــداره

( )0,50وهــو أقــل مــن الواحــد الصحيــح ممــا يشــر
إىل تركــز إجاباهتــن وعــدم تشــتتها .وبنــا ًء عــى ذلــك

نســتنتج أن اخلرجيــات قــد اختــذن جانــب احليــاد
فيــا يتعلــق هبــذا املحــور .وقــد كان عــدم تصنيــف

الربنامــج لــدى اخلدمــة املدنيــة ،وعــدم مشــاركة
القطــاع اخلــاص يف املشــاريع التــي تتيــح التعــاون

االقتصــادي مهــا أعــى جانبــي ضعــف مــن وجهــة

نظــر اخلرجيــات.

 .alمــن توجيــه التغيــرات األساســية يف الربامــج
لالســتثامر التعليمــي لالســتفادة مــن إمكانــات
اجلامعــات وخصوص ـ ًا براجمهــا التعليميــة يف التعليــم
والتعلــم اإللكــروين.

كــا تتفــق نتائــج الدراســة احلاليــة يف حياديــة

الطالبــات يف تقديرهــم لعوامــل ضعــف برنامــج
التعلــم اإللكــروين وفــق حتليــل ســوات مــع نتائــج
دراســة ) Leiber et al. (2018التي اســتخدمت حتليل

ســوات والــذي كشــف عــن إمكانيــة التغلــب عــى
بعــض نقــاط الضعــف مثــل (قيــود امليزانيــة والوقت)
وعــدم إمكانيــة التغلــب عــى بعضهــا اآلخــر مثــل

(القيــود املنهجيــة للمقــررات والتصنيــف) ،وباملثــل

وتــرى الباحثــة أن عــدم تصنيــف الربنامــج

يمكــن معاجلــة بعــض التحديــات مثــل (التنفيــذ

الفرصــة ملشــاركة وتعــاون القطــاع اخلــاص مــن

األخــرى مثــل (مشــكلة التصنيــف واالعتــاد

التعليمــي لــدى وزارة اخلدمــة املدنيــة وكذلــك انعدام

العوامــل املؤسســية التــي ختضــع للسياســات والثقافــة
التنظيميــة للمؤسســة التعليميــة ،والتــي جيــب أخذهــا

بعــن االعتبــار عنــد التخطيــط الســتحداث برامــج
التعلــم اإللكــروين شــأهنا يف ذلــك شــأن قــدرة

وموثوقيــة البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا املعلومــات
واالتصــاالت ،وكفايــة التمويــل ،وكفايــة القــوى

البرشيــة واملاديــة ،كل هــذه العوامــل وغريهــا قــد
اعتربهتــا دراســة ) Ali et al. (2019عوامــل حتفيزيــة

للطــاب واملعلمــن عــى حــد ســواء ،وبذلــك تتفــق

الســليم للمقــررات) بينــا ال يمكــن حــل التحديــات
واإلســناد والرشاكــة االســتثامرية) ،كــا وخلصــت

الدراســة إىل أن حتليــل ســوات قــد يكــون أداة لســد

الفجــوة بــن التحديــات املنهجيــة التــي تواجــه واقــع

تنفيــذ برامــج التعليــم والتعلــم اإللكــروين يف التعليــم

العــايل.

ثالثـــ ًا :لإلجابـــة عـــن ســـؤال الدراســـة الثالـــث:

«مـــا الفـــرص املتاحـــة لربنامـــج الدبلـــوم العـــايل يف

التعل ــم اإللك ــروين م ــن وجه ــة نظ ــر اخلرجي ــات؟»
اتبعـــت الباحثـــة التحليـــل الرباعـــي ســـوات

284

هيفاء العودان :واقع برنامج الدبلوم العايل يف التعلم اإللكتروين جبامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن من وجهة نظر اخلرجيات .....

290-267

لتحليـــل واقـــع برنامـــج الدبلـــوم العـــايل يف

واالنحرافـــات املعياريـــة للعبـــارات وترتيبهـــا

الفـــرص ،تـــم اســـتخراج املتوســـطات احلســـابية

النتائـــج كـــا يـــي:

حســـب درجـــة موافقـــة أفـــراد العينـــة وجـــاءت

التعلـــم اإللكـــروين ،ولتحليـــل عبـــارات حمـــور

جدول ()9
وجهة نظر الخريجات حول الفرص المتاحة للبرنامج
م
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الفقرات
التطــورات
طبيعــة
التكنولوجيــة فــي قطاعــات
ســوق العمــل تتيــح مجــاالت
وظيفيــة متعــددة للخريجــات
توجــه وزارة التعليــم لفتــح
برامــج مهنيــة
إمكانيــة عقــد شــراكات
مــع القطاعــات التعليميــة
والتدريبيــة المســتفيدة مــن
مخرجــات البرنامــج
البرنامــج المحلــي الوحيــد
بهــذا المحتــوى والنوعيــة
يعطــي فرصــة إكمــال
الماجســتير للخريجــات
إكســاب الخريجــات خبرات
لتوظيــف التكنولوجيــا فــي
حــل المشــكالت
إمكانيــة عمــل شــراكة مــع
تخصصــات أخــرى تحتــاج
لدمــج التكنولوجيــا فــي
برامجهــا
وعــي المجتمــع بأهميــة
مســاهمة التكنولوجيــا فــي
بنــاء االقتصــاد المعرفــي
توفيــر ســبل نشــر ميســرة
فــي دوريــات علميــة
مصنفــة
استضافة األساتذة والخبراء
من جامعات ومراكز علمية
متميزة في البرامج البحثية
إتاحــة المجــال للمســاهمة
فــي الخدمــة المجتمعيــة

5

درجة الموافقة
غير موافق
محايد
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ك
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المتوسط
الحسابي

االنحراف
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الترتيب
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3,4
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6

20,7

2,17

0,76

5
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9

محايد
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8
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8
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6
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3
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3
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2,69
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1
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3
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9

31,0
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0,92

4

محايد
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1

3,4

7
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0,87

2

موافق
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9
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0,85

8

محايد
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12
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31,0
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4
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6
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3
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8
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يتضــح مــن خــال اجلــدول ( )9أن املتوســطات

البيئـــي وفـــق املهمـــة أو اهلـــدف املتوقـــع حتققـــه

تراوحــت بــن ( 1,79و )2,69وهــذه املتوســطات

التـــي ينبغـــي احلفـــاظ عليهـــا أو حتســـينها بشـــكل
واضـــح اســـتناد ًا إىل وجهـــات نظـــر املســـتفيدات

احلســابية لعبــارات حمــور الفــرص املتاحــة قــد
تشــر إىل اخلياريــن «حمايــد» و»موافــق» عــى
التــوايل .وقــد بلــغ املتوســط الــكيل لالســتجابات

نحــو الفــرص ( 2,18مــن  )3بانحــراف معيــاري
مقــداره ( )0,59وهــو أقــل مــن الواحــد الصحيــح

للمس ــتفيد ،وعلي ــه يمك ــن حتدي ــد عوام ــل س ــوات

وع ــى ذل ــك األس ــاس تس ــتطيع املؤسس ــة صياغ ــة
التخطي ــط االس ــراتيجي بكف ــاءة .وتتف ــق الباحث ــة
يف ه ــذا النه ــج لتقلي ــل أوج ــه القص ــور الت ــي ق ــد

ممــا يشــر إىل تركــز إجاباهتــن وعــدم تشــتتها .وبنــا ًء
عــى ذلــك نســتنتج أن اخلرجيــات قــد اختــذن جانــب

تطبيـــق حتليـــل ســـوات مـــع مـــا هنجتـــه دراســـة

العــايل يف التعلــم اإللكــروين أي مل يدلــن بــرأي

مؤسس ــات التعلي ــم الع ــايل باجلامع ــات الرائ ــدة يف

احليــاد جتــاه الفــرص املتاحــة لربنامــج الدبلــوم

قاطــع جتــاه ذلــك .وكانــت أقــوى الفــرص املتاحــة
مــن وجهــة نظــر اخلرجيــات هــي إكســاب اخلرجيــات
خــرات لتوظيــف التكنولوجيــا يف حــل املشــكالت،

ثــم وعــي املجتمــع بأمهيــة مســامهة التكنولوجيــا يف

بنــاء االقتصــاد املعــريف.

تنش ــأ ع ــن التحي ــز أو اآلراء الش ــخصية م ــن خ ــال
)Phadermrod et al. (2019يف دراســـة حالـــة

تايلن ــد والت ــي أظه ــرت م ــن خ ــال نتائ ــج تقيي ــم

الواق ــع أن حتلي ــل س ــوات لدراس ــة احلال ــة يعك ــس

بدق ــة أوض ــاع املنظم ــة وبالت ــايل تس ــتطيع املؤسس ــة
صياغـــة التخطيـــط االســـراتيجي بكفـــاءة.
رابعـــ ًا :لإلجابـــة عـــن ســـؤال الدراســـة الرابـــع

وتعـــزو الباحثـــة حياديـــة الطالبـــات جتـــاه

«مـــا التحديـــات التـــي تواجـــه برنامـــج الدبلـــوم

التعل ــم اإللك ــروين حي ــث مل يدل ــن ب ــرأي قاط ــع

اخلرجيـــات؟» اتبعـــت الباحثـــة التحليـــل الرباعـــي

الفـــرص املتاحـــة لربنامـــج الدبلـــوم العـــايل يف

جت ــاه ذل ــك ،مل ــا يتمي ــز ب ــه حتلي ــل س ــوات يف س ــد
فجـــوة مـــا يواجـــه مـــن قصـــور يتعلـــق بالتحيـــز

واآلراء الشـــخصية ،فكـــون اخلرجيـــات هـــن
املســـتفيدات مـــن الربنامـــج فاســـتطالع رأهيـــن

عـــى أســـاس رضاهـــن عـــن الفـــرص التـــي
يتيحه ــا هل ــن التعلي ــم الع ــايل م ــن خ ــال دراس ــة
حالـــة دبلـــوم التعلـــم اإللكـــروين ببنـــاء التحليـــل

العـــايل يف التعلـــم اإللكـــروين مـــن وجهـــة نظـــر
ســـوات لتحليـــل واقـــع برنامـــج الدبلـــوم العـــايل
يف التعلـــم اإللكـــروين ،ولتحليـــل عبـــارات حمـــور

التحدي ــات ،ت ــم اس ــتخراج املتوس ــطات احلس ــابية

واالنحرافـــات املعياريـــة للعبـــارات وترتيبهـــا
حســـب درجـــة موافقـــة أفـــراد العينـــة وجـــاءت

النتائـــج كـــا يـــي:
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جدول ()10
وجهة نظر الخريجات حول التحديات التي تواجه البرنامج
م
1
2
3

4

5

6

7
8
9

موافق
٪
ك

الفقرات
ضــرورة التجديــد المســتمر
فــي محتــوى المقــررات
حصـــول البرنامـــج علـــى
االعتمـــاد األكاديمـــي
توفــر وظائــف مناســبة
للخر يجــا ت
اســتراتيجيات
وضــع
واضحــة لتعريــف أربــاب
العمــل بمخرجــات البرنامــج
المتوافقــة مــع المســتجدات
ا لتكنو لو جيــة
االســتفادة مــن التغذيــة
الراجعــة لســوق العمــل فــي
تطويــر وتحســين مخرجــات
البرنامــج
االســتفادة مــن آراء أربــاب
العمــل حــول مخرجــات
البرنامــج فــي تكويــن رأي
عــام إيجابــي
التخطيــط للوصــول لتميــز
خريجــات البرنامــج
التنــوع الكبيــر فــي الخلفيــات
األكاديميــة للطالبــات
وجــود برامــج منافســة بتكلفــة
أقــل ومــدة زمنيــة أقصــر

درجة الموافقة
محايد
٪
ك

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الترتيب

درجة
الموافقة

0,0

1

3,4

2,93

0,37

1

موافق

6,9

1

3,4

2,86

0,44

2

موافق

1

3,4

2,86

0,44

2

موافق

10,3

2,72

0,65

6

موافق

2,72

0,65

6

موافق

0,49

3

موافق

5

موافق
موافق
محايد

غير موافق
٪
ك

28

96,6

26

89,7

2

26

89,7

2

6,9

24

82,8

2

6,9

3

24

82,8

2

6,9

3

10,3

24

82,8

4

13,8

1

3,4

2,79

25

86,2

1

3,4

3

10,3

2,76

0,64

26

89,7

0,0

3

10,3

2,79

0,62

4

11

37,9

24,1

11

37,9

2,00

0,89

7

7

2,72

المتوسط الحسابي العام

0,46

موافق

احلســابية لعبــارات حمــور التحديــات التــي تواجــه

وعــدم تشــتتها .وبنــا ًء عــى ذلــك نســتنتج أن
اخلرجيــات قــد وافقــن عــى وجــود حتديــات تواجــه

املتوســط الــكيل لالســتجابات ( 2,72مــن )3

وكانــت أقــوى التحديــات التــي تواجــه الربنامــج

الربنامــج قــد تراوحــت بــن ( 2,00و )2,93والتــي

تشــر إىل اخلياريــن «حمايــد» و»موافــق» .وقــد بلــغ
بانحــراف معيــاري مقــداره ( )0,46وهــو أقــل مــن
الواحــد الصحيــح ممــا يشــر إىل تركــز اإلجابــات

برنامــج الدبلــوم العــايل يف التعلــم اإللكــروين،
مــن وجهــة نظــر اخلرجيــات هــي رضورة التجديــد
املســتمر يف حمتــوى املقــررات ،وحصــول الربنامــج
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عــى االعتــاد األكاديمــي /وتوفــر وظائــف مناســبة

أن اخلرجيــات قــد وافقــن عــى نقــاط قــوة الربنامــج

حــول خمرجــات الربنامــج يف تكويــن رأي عــام إجيايب.

أعضــاء هيئــة التدريــس ذات خــرات علميــة عاليــة،

احلمــداين واخلــوالين (2018م) ،ودراســة Leiber

وظائــف املســتقبل نحــو التقنيــة ،وتطويــر املهــارات

منهجيــة متكاملــة لالســتفادة مــن نقــاط القــوة

اخلــرات يف الربنامــج بــا يالئــم الفــروق الفرديــة

للخرجيــات ،ثــم االســتفادة مــن آراء أربــاب العمــل
وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا توصلــت لــه دراســة

) et al. (2018يف كــون حتليــل ســوات للواقــع هــو
والفــرص التــي تتيحهــا الربامــج واجلهــات وســد

فجــوة نقــاط الضعــف والتحديــات التــي تصاحــب
الربامــج وتعــرض اجلهــات واإلدارات ،مــن منظــور

تعظيــم االســتفادة مــن الفــرص التــي تتيحهــا األنظمة
واجلهــات وخلــق كفــاءات متميــزة.

والتــي كان مــن أبرزهــا توفــر كفــاءات وطنيــة مــن

وتوافــق الربنامــج مــع احتيــاج ســوق العمــل لتوجــه
الشــخصية والتعلــم الــذايت ،باإلضافــة إىل تنــوع
وحيفــز عــى االبتــكار ،وإتاحــة الفرصــة للطالبــات
امللتحقــات بالربنامــج للمشــاركة يف األنشــطة

املختلفــة عــى مســتوى اجلامعــة ،وتنــوع أســاليب

التقويــم .أمــا فيــا يتعلــق بنقــاط ضعــف الربنامــج،
فقــد بينــت النتائــج أن اخلرجيــات قــد اختــذن جانــب

ومــن جانــب آخــر تتفــق هــذه النتائــج مــع مــا

احليــاد جتاههــا بصفــة عامــة ،وقــد بــرزت نقــاط

التدريــب عــى التعلــم اإللكــروين بشــكل عــام،

اخلدمــة املدنيــة ،وعــدم مشــاركة القطــاع اخلــاص

أوصــت بــه دراســة ) Ali et al. (2019مــن حتســن
وحتديــد وجتديــد السياســات والقواعــد واملعايــر

الضعــف التاليــة :عــدم تصنيــف الربنامــج لــدى
يف املشــاريع التــي تتيــح التعــاون االقتصــادي .أمــا

املتعلقــة بالتعليــم والتعلــم اإللكــروين بكافــة أنامطــه.

فيــا يتعلــق بالفــرص والتحديــات لربنامــج الدبلــوم

لإلجابــة عــن ســؤال الدراســة الرئيــي :مــا واقــع

اخلرجيــات قــد اختــذن جانــب احليــاد جتــاه الفــرص

الرتبيــة بجامعــة األمــرة نــورة بنــت عبدالرمحــن مــن
ّ

وقــد بــرز إكســاب اخلرجيــات خــرات لتوظيــف

ملخص النتائج والتوصيات واملقرتحات:

كليــة
برنامــج الدبلــوم العــايل يف التعلــم اإللكــروين يف ّ
وجهــة نظــر اخلرجيــات يف ضــوء حتليــل ســوات؟

العــايل يف التعلــم اإللكــروين ،فقــد بينــت النتائــج أن
املتاحــة للربنامــج ومل يدلــن بــرأي قاطــع جتــاه ذلــك.

التكنولوجيــا يف حــل املشــكالت ،ووعــي املجتمــع

اتبعــت الباحثــة التحليــل الرباعــي ســوات لتحليل

بأمهيــة مســامهة التكنولوجيــا يف بنــاء االقتصــاد

لربنامــج الدبلــوم العــايل يف التعلــم اإللكــروين مــن

املجتمعيــة ،كأهــم الفــرص .كــا وافقــت اخلرجيــات

نقــاط القــوة ونقــاط الضعــف والفــرص والتحديــات
وجهــة نظــر اخلرجيــات ،وتوصلــت الدراســة إىل

املعــريف ،وإتاحــة املجــال للمســامهة يف اخلدمــة

عــى مجيــع التحديــات التــي تواجــه الربنامــج ،بينــا
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* دراســة واقــع برنامــج الدبلــوم العــايل يف
كليــة الرتبيــة بجامعــة
التعلــم اإللكــروين يف ّ

ذات التكلفــة األقــل ،ومــدة زمنيــة أقــر ،كأحــد

األمــرة نــورة بنــت عبدالرمحــن مــن وجهــة

التحديــات التــي تواجــه الربنامــج.
توصيات الدراسة:

نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس.

بنـــاء عـــى نتائـــج الدراســـة تـــويص الباحثـــة

* تقويــم برنامــج الدبلــوم العــايل يف التعلــم

* االســتنارة بمعايــر اجلــودة وأدوات التحليــل

نــورة بنــت عبدالرمحــن مــن وجهــة نظــر

بالتوصيـــات التاليـــة:

كليــة الرتبيــة بجامعــة األمــرة
اإللكــروين يف ّ

ســوق العمــل.

البيئــي للكشــف عــن واقــع الربامــج
األكاديميــة لتقويمهــا يف ضــوء أحــدث

املصادر واملراجع:
ً
أوال :املصادر و املراجع العربية:

التوجهــات الرتبويــة.

* االســتفادة مــن نتائــج الدراســة احلاليــة يف
تطويــر برنامــج دبلــوم التعلــم اإللكــروين
بجامعــة األمــرة نــورة بنــت عبدالرمحــن يف

الوقــت احلــايل ،واســترشاف مســتقبله.

* تبنــي وتنفيــذ الكليــة لنظــام التقويــم املؤســي
وتقويــم الربامــج لضبــط اجلــودة وحتســينها،

بــا هــو متوافــر مــن التســهيالت والتجهيزات
واملعــدات.

* تشــجيع اخلرجيــات عــى املشــاركة يف خدمــة
املجتمــع واألنشــطة التطوعيــة ممــا يســهم

بتعريــف أربــاب العمــل بخرجيــات الربنامــج
ويعــزز فــرص حصوهلــن عــى الوظائــف

املناســبة.

مقرتحات الدراسة:

بنــاء عــى نتائــج الدراســة وتوصياهتــا تقــرح

الباحثــة مــا يــي:

توفيــق ،صــاح الديــن & ،مــريس ،شــرين.)2017( .
اجلامعــة الرياديــة ودورهــا يف دعــم وحتقيــق املزايــا
التنافســية املســتدامة :تصــور مقــرح .جملــة كليــة
الرتبيــة ،جامعــة بنهــا...... -.... ،)109( ،28 ،
احلمــداين ،صبــا & ،اخلــوالين ،حممــد .)2018( .اجتاهــات
املديريــن يف مراكــز الــوزارات األردنيــة نحــو تطبيــق
مصفوفــة  SWOTوالعوامــل املؤثــرة فيهــا ودورهــا
يف حتقيــق امليــزة التنافســية .جملــة الراســخون ،جامعــة
املدينــة العامليــة.19-1 ،)2( ،3 ،
اخلنيــزان ،هتــاين & ،اخلضــري ،فاطمــة .)2019( .متطلبــات
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ممارسة قادة المدارس الحكومية للكفايات الفنية
في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 2030م
إبراهيم بن أحمد عواد أبوجامع
جامعة طيبة
(قدم للنشر يف  1440 / 6/ 28هـ ،وقبل للنشر يف  1441/ 1/4هـ)
ملخ ــص البح ــث :ه ــدف البح ــث التع ــرف ع ــى واق ــع ممارس ــة ق ــادة امل ــدارس للكفاي ــات الفني ــة يف ض ــوء رؤي ــة اململك ــة العربي ــة الس ــعودية  ،2030باس ــتخدام البح ــث املنه ــج
معلم ــة ،وت ــم
الوصف ــي ،أم ــا العين ــة فق ــد بلغ ــت( )434م ــن معلم ــي ومعل ــات امل ــدارس الثانوي ــة ،ومتث ــل نس ــبة ( )%10.79م ــن جمتم ــع البح ــث ،منه ــم( )228معل ـ ًـا ،و(ً )206
اختيارهـــم بالطريقـــة الطبقيـــة العشـــوائية ،حســـب متغـــر اجلنـــس ،و حســـب متغـــر ســـنوات اخلـــرة ،والكشـــف عـــن الفـــروق التـــي تعـــزى إىل متغـــرات البحـــث ،ومـــن أهـــم
النتائ ــج الت ــي توص ــل إليه ــا البح ــث أن واق ــع ممارس ــة ق ــادة امل ــدارس للكفاي ــات الفني ــة يف ض ــوء رؤي ــة اململك ــة 2030م ج ــاء إمج ــا ًال بدرج ــة متوس ــطة .وأن ترتي ــب جم ــاالت
البحـــث جـــاءت عـــى النحـــو التـــايل :يف املرتبـــة األوىل :قيـــادة عمليـــات التعليـــم والتعلـــم بدرجـــة كبـــرة ،وحصلـــت يف املرتبـــة الثانيـــة عـــى درجـــة متوســـطة ،قيـــادة الرشاكـــة
املجتمعي ــة ،ويف املرتب ــة األخ ــرة :قي ــادة جمتمع ــات التعل ــم املهني ــة .وتوج ــد ف ــروق ذات دالل ــة إحصائي ــة عن ــد مس ــتوى ( )a ≤0.05ح ــول ممارس ــة ق ــادة امل ــدارس احلكومي ــة للكفاي ــات
الفنيـــة يف ضـــوء رؤيـــة اململكـــة 2030م لصالـــح ذوي ســـنوات اخلـــرة (10ســـنوات فأكثـــر) يف مجيـــع املجـــاالت .وبنـــا ًء عـــى نتائـــج البحـــث تـــم تقديـــم عـــدد مـــن التوصيـــات
واملقرتحـــات.
كلامت مفتاحية :قادة املدارس ،الكفايات الفنية ،رؤية اململكة 2030م.
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Abstract: The objective of the research is to identify the reality of the practice of school leaders in the light of the Kingdom Saudi Arabia vision 2030,the sample consisted
of (434) teachers and secondary school teachers, representing (10.79%) of the research community, including (228) teachers and (206) teachers, and were chosen by
random stratified method, According to years of experience, and to uncover the differences that are attributed to the variables of research. The main findings of the
research are as follows: The ranking of the research areas was as follows: First: Leadership of the processes of teaching and learning to a large extent, and ranked second
in the middle ranking, leadership of the community partnership, and in the last rank: leadership of professional learning communities. There are statistically significant
differences at the level of (00.05) on the practice of thepublic school leaders for technical competencies in the light of the Saudi Kingdom vision 2030
for those in all fields.of(10and more)years of experienceBased on the results of the research, a number of recommendations and proposals were presented.
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مقدمة:

يمنــح التعليــم العــام يف اململكــة العربيــة الســعودية
نصيبــ ًا وافــر ًا مــن الدعــم واالهتــام والرعايــة عــى

نموذجــا
عملياهتــا وجهودهــا التطويريــة لتصنــع
ً
فعــا ً
ال وموصــ ً
ا للنجاح(وكالــة التخطيــط
مدرســ ًيا ّ
والتطوير1431،هـ).وقــد حظــي موضــوع ممارســة

مســتوى القيــادة السياســية واحلكوميــة ،حيــث
ُت َصــص امليزانيــات الضخمــة لتمويلــه وتطويــره

الباحثــن ،وذلــك ملــا لــه مــن دور يف حتســن وتطويــر

املتســارعة يف ظــل التعــاون العاملــي بكافــة املجــاالت،

املتعلقــة يف هــذا املجــال ظهــرت العديد مــن االجتاهات

وحتســن خمرجاتــه ليواكــب التحــوالت والتغــرات
ومــن هــذا املنطلــق ُبذلــت اجلهــود إلجــراء مراجعــة

وتقويــم شــاملني جلميــع عنــارص النظــام التعليمــي
باململكــة يف ضــوء رؤيــة اململكــة 2030م ،واســترشاف
صــورة املســتقبل ،والتــي اســتهدفت التطويــر الشــامل

للنظــام التعليمــي واالرتقــاء بنوعيتــه ،وإحــداث
تغــرات جذريــة يف املفاهيــم والعمليــات واألســاليب،

وإعــداد القيــادات الرتبويــة لالرتقــاء بمهنــة

التعليم(احلــريب2011،م) ،ونتيجــة لذلــك ظهــرت
العديــد مــن املبــادرات واملشــاريع التــي اســتهدفت

تطويــر التعليــم العــام ،وتــأيت رؤيــة اململكــة 2030م

مــن حكومــة خــادم احلرمــن الرشيفــن كأبــرز
املشــاريع التطويريــة منــذ انطــاق التعليــم يف اململكــة،

والــذي هيــدف إىل بنــاء جمتمــع املعرفــة ،واإلســهام

الفعــال يف الرفــع مــن املقــدرة التنافســية للمملكــة
ّ
بكافــة املجــاالت ،وتعتــر القيــادة املدرســية مــن أهــم

الفعالــة إلحــداث التطويــر الــذي تســعى
العنــارص ّ
إليــه أنظمــة التعليــم ،حيــث أظهــرت الدراســات
واملامرســات الرتبويــة يف خمتلــف دول العــامل أن القيــادة

الرتبويــة يف املدرســة هــي اجلــر الــذي يربــط مجيــع

قــادة املــدارس احلكوميــة للكفايــات الفنيــة باهتــام

العمليــة التعليميــة ،ونتيجــة لألبحــاث والدراســات

احلديثــة لتطويــر القيــادات املدرســية ،فمنهــا مــا يتعلــق
بوضــع ضوابــط ومعايــر الختيــار القــادة ،ومنهــا مــا

يــويص بقيــاس األداء كمدخــل لتطويــر القيــادات،

ولعــل مــن أبــرز االجتاهــات مــا يؤكــد عــى أمهيــة
ممارســة قــادة املــدارس احلكوميــة للكفايــات الفنيــة

املدرســية .كــا توصلــت دراســة ياســن؛ ومســتأمن؛

وطاهــر ))Yasin, Mustamin and Tahir, 2013
إىل أن كفايــات مديــري املــدارس يف القيــادة املدرســية

را يف حتســن
وقيــادة التعليــم والتعلــم كان هلــا تأثــ ً
وتطويــــر املـــدارس ،عــى أن إعــداد وتأهيــل وبنــاء

كفايــات القائــد املــدريس يعتــر مــن أهــم أســباب
تطويــر املدرســة .ويف ظــل املســتجدات التــي يشــهدها
املجــال التعليمــي ،فــإن نتائــج هــذه الدراســات تؤكــد

عــى أمهيــة ممارســة الكفايــات الفنيــة لقــادة املــدارس
باســتمرار ،وذلــك لدورهــا يف زيــادة مقــدرة القائــد

املــدريس عــى أداء املهــام واملســؤوليات بالطريقــة
الصحيحــة لقيــادة عمليــات النظــام يف املدرســة .وقــد

يســاهم يف ممارســة الكفايــات الفنيــة لقــادة املــدارس
وفقــ ًا الحتياجــات رؤيــة اململكــة 2030م.
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املتخصصــة يف بعــض كليــات الرتبيــة باجلامعــات

نتيجــة للتغــرات املتالحقــة يف املجــال التعليمــي

الســعودية ،ورغــم هــذه العنايــة التــي توليهــا الــوزارة
إ ّ
ال أن بعــض الدراســات توصلــت نتائجهــا إىل وجــود

املــدريس ،وذلــك باعتبــاره املحــرك األســاس للعمليــة

دراســة اجلهني(2018م)،والرشيــف (2015م)،

ومــا يواكبهــا من حتــوالت يف جمــال القيــادة املدرســية،

فقــد انعكــس ذلــك عــى واقــع ممارســة القائــد

التعليميــة يف املدرســة مــن خــال ممارســة األدوار

القياديــة التــي يقــوم هبــا يف قيــادة األفــراد واجلامعات،
وحتــى ُتقــق رؤيــة اململكــة 2030م أهدافهــا ،فإهنــا

بحاجــة إىل الرتكيــز عــى قــادة املــدارس مــن حيــث

ممارســة كفاياهتــم للتعامــل مــع املتغــرات ،ومواكبــة
التطــورات ،واالنتقــال مــن األدوار التقليديــة إىل
األدوار اجلديــدة يف القيــادة للوصــول إىل اجلــودة
والتميــز يف األداء .ووفقـ ًا إلحصــاءات وزارة التعليــم

للعــام الدرايس1437/1436هـــ ،فــإن عــدد معلمي
املــدارس الثانويــة التابعــة للمديريــة العامــة للتعليــم
بمنطقــة املدينــة املنــورة بلــغ ( )4019معل ـ ًا ومعلمــة
للمــدارس الثانويــة احلكوميــة ،وبــا أن رؤيــة اململكــة

قصــور يف تأهيــل القيــادات املدرســية ،كــا تتفــق نتائج
والطعجــان(2014م) ،وأبــو أســنينة(2013م) يف أن

واقــع ممارســة القيــادات املدرســية للكفايــات الفنيــة
بشــكل عــام جــاء بدرجــة متوســطة ،واســتناد ًا إىل
نتائــج هــذه الدراســات ،ومــا ورد يف رؤيــة اململكــة

2030م مــن أدوار جديــدة للقيــادة املدرســية ،ومــا
ينبثــق عنهــا مــن معايــر مهنيــة للقائــد املــدريس،

فقــد نصــت (رؤيــة املمكلــة ،2030ص )40:عــى:

«وسنســعى إىل حتويــل دور احلكومــة مــن «مقــدم أو
مــزود للخدمــة» إىل «منظــم ومراقــب للقطاعــات»،
وســنهيئ القــدرات الالزمــة للرقابــة عــى مســتوى

املعنيــة» ،فــإن مشــكلة
اخلدمــات يف أجهزتنــا
ّ
الدراســة تــرز مــن خــال العديــد مــن العوامــل،

طبق عــى املــدارس بشــكل تدرجيــي،
2030م ســ ُت ّ
ووفقـ ًا ملراحــل زمنيــة حمــددة حســب خطــة التوســع يف

ممارســتهم للكفايــات الفنيــة نتيجــة الختــاف اخلــرة

ص )65:عــى« :فســتكون عمليــة التطبيــق عــى

والتطــورات يف جمــال القيــادة املدرســية ،باإلضافــة إىل

القطاعــات احلكوميــة» لذلــك فــإن وزارة التعليــم
تبــذل جهــود ًا متعــددة يف تأهيــل القيــادات املدرســية

أدوارهــم ومســؤولياهتم ،وتلــك العوامــل ربــا تــؤدي

التدريــب الرتبــوي ،وإحلــاق بعضهــم بربامــج الدبلوم

للكفايــات الفنيــة يف ضــوء رؤيــة اململكــة 2030م.

تطويــر املــدارس ،فقــد نصــت (رؤيــة اململكــة2030م،

مراحــل بعــد دراســة وضــع اخلدمــات املســاندة يف

مهنيــ ًا مــن خــال مــا تقدمــه مــن برامــج يف مراكــز

ومنهــا :التفــاوت بــن قــادة املــدارس يف درجــة
وممارســة األدوار القياديــة بــا يتوافــق مــع التغــرات

ضعــف الكفايــات الفنيــة لــدى بعــض قادة املــدارس،
وتعيــن قــادة غــر مؤهلــن تأهيـ ً
ا مهنيـ ًا يتوافــق مــع
إىل وجــود فجــوة يف مســتوى ممارســة قــادة املــدارس
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ويف ضــوء مــا ســبق ،يمكــن حتديــد مشــكلة البحث يف

ومعلــات املــدارس الثانويــة نحــو ممارســة

الفنيــة ،بنــا ًء عــى مــا تــم عرضــه يف مشــكلة البحــث،

رؤيــة اململكــة  2030م تعــزى إىل متغــرات:

التعــرف عــى واقــع ممارســة قــادة املــدارس للكفايات
وللوصــول إىل واقــع ممارســة الكفايــات الفنيــة لقــادة
املــدارس ،فــإن أســئلة البحــث جــاءت عــى النحــو

التــايل:

1.مــا واقــع ممارســة قــادة املــدارس للكفايــات
الفنيــة يف ضــوء رؤيــة اململكــة 2030م يف
جمــاالت قيــادة :عمليــات التعليــم والتعلــم،
وجمتمعــات التعلــم املهنيــة ،والرشاكــة

املجتمعيــة؟

قــادة املــدارس للكفايــات الفنيــة ،يف ضــوء
اجلنــس ،وســنوات اخلــرة.

أمهية البحث:

يمكن حتديد أمهية البحث بأمرين ،ومها:
 أو ًال :األمهيــة العلميــة :نظــر ًا لقلــة الدراســاتالتي اســتندت إىل رؤية اململكة  2030حســب
اطــاع الباحــث يف مصــادر املعلومــات ،فــإن

البحــث احلــايل ربــا يشــكل إضافــة إىل األدب
الرتبــوي يف جمــال القيــادة املدرســية ،حيــث

2.هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد

يعتــر البحــث مــن الدراســات البحثيــة

ومعلــات املــدارس الثانويــة نحــو واقــع

بــن ممارســة قــادة املــدارس وبــن احتياجــات

مســتوى( )a≤0.05يف اســتجابات معلمــي

ممارســة قــادة املــدارس للكفايــات الفنيــة
يف ضــوء رؤيــة اململكــة 2030م تعــزى إىل
متغــرات :اجلنــس ،وســنوات اخلــرة يف

التعليــم يف املــدارس الثانويــة؟

أهداف البحث:

احلديثــة ،وذلــك ملحاولتــه حتقيــق املواءمــة

رؤيــة اململكــة 2030م مــن حيــث الكفايــات

الفنيــة الالزمــة لتطبيــق سياســات وإجــراءات

الرؤيــة.
 ثاني ـ ًا :األمهيــة التطبيقيــة :أن البحــث يتزامــنمــع التوجيهــات الرســمية ،ومطالــب املجتمع

هيدف البحث إىل ما ييل:

نحــو حتســن نوعيــة التعليــم ،وتتوافــق مــع

1.التعــرف عــى واقــع ممارســة قــادة املــدارس

متطلبــات رؤيــة اململكــة 2030م ،وذلــك

2030م يف جمــاالت قيــادة :عمليــات التعليــم

الكفايــات الفنيــة لقــادة املــدارس باعتبارهــم

للكفايــات الفنيــة يف ضــوء رؤيــة اململكــة

والتعلــم ،وجمتمعــات التعلــم املهنيــة،

والرشاكــة املجتمعيــة.

2.الكشــف عــن الفــروق يف اســتجابات معلمــي
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مــن خــال موضوعــه الــذي يتنــاول ممارســة
املنفذيــن الفعليــن إلجــراءات الرؤيــة.

واملحاولــة يف ســد الفجــوة بــن الكفايــات

الفنيــة التــي يامرســها قــادة املــدارس وبــن

إبراهيم بن أمحد أبوجامع :ممارسة قادة املدارس احلكومية للكفايات الفنية يف ضوء رؤية اململكة العربية السعودية 2030

مصطلحات البحث:

احتيــاج تطبيــق الرؤيــة مــن هــذه الكفايــات،

وذلــك مــن خــال التعــرف عــى واقــع

ممارســة قــادة املــدارس للكفايــات الفنيــة
لتطبيــق الرؤيــة .ومــن املمكــن أن تفيــد
توصيــات البحــث ومقرتحاتــه عــدد ًا مــن
اجلهــات املســؤولة عــن التعليــم وتطويــره،

ومنهــا :وزارة التعليــم ،وكليــات الرتبيــة،

ورشكــة تطويــر للخدمــات التعليميــة،
ووحــدات تطويــر املــدارس يف إدارات

التعليــم ،والباحثــن الرتبويــن.
حدود البحث:

حتدد باحلدود التالية:

332-291

القائــد« :الفــرد الــذي يشــغل منصــب الرئاســة ،أو

بأنــه بــؤرة لســلوك أعضــاء اجلامعــة أو هــو الشــخص
املركــزي ،أو هــو الشــخص الــذي يؤثــر يف اآلخريــن»

(زيــدان1984،م ،ص .)179:قائــد املدرســة:
عــرف (دهيــش؛ والشــاش؛ ورضــوان2009م،
ُي ِّ
ص«:)101:القائــد املــدريس هــو الشــخص الــذي

يتمتــع بســلطات أكثــر مــن اآلخريــن ،مــع متتعــه بســات
وصفــات جتعــل اآلخريــن يتأثــرون بــه ،وهــو الشــخص
الــذي يوجــه ويرشــد وحيفــز اآلخريــن لتحقيــق مجلــة
ـرف إجرائيـ ًا بأنــه:
مــن األهــداف بكفــاءة وفاعليــة» ،و ُيعـ َّ

الشــخص املكلــف بقيــادة إحــدى مــدارس التعليــم العــام

يف املرحلــة الثانويــة التابعــة لــوزارة التعليــم ،ســوا ًء مــن

احلــدود املوضوعيــة :اقتــر البحــث عــى

مــدارس البنــن أو البنــات باململكــة العربيــة الســعودية.

جمتمعــات التعلــم املهنيــة ،وقيــادة الرشاكــة املجتمعية.

التــي جيــب أن يكتســبها املعلــم نتيجــة مــروره بربنامــج

عينــة مــن معلمــي ومعلــات املــدارس الثانويــة،

عرفهــا
(ســارة؛ العديــي2008،م ،ص )135:و ُت ِّ

جمــاالت :قيــادة عمليــات التعليــم والتعلــم ،وقيــادة
احلــدود البرشيــة :تــم تطبيــق أداة البحــث عــى

التابعــة لــإدارة العامــة للتعليــم بمنطقــة املدينــة
املنــورة.

 احلــدود املكانيــة :تــم تطبيــق أداة البحــثعــى معلمــي ومعلــات املــدارس الثانويــة يف
مجيــع إدارات التعليــم التبعــة لــإدارة العامــة

للتعليــم بمنطقــة املدينــة املنــورة.
 -احلــدود الزمنيــةُ :طبقــت أدوات الدراســة

خــال العــام الــدرايس 1440/1439هـــ.

الكفايــات :الكفايــة« :احلــد األدنــى مــن املهــارات

معــن والتــي تنعكــس عــى أدائــه داخــل الصــف»
(الفــار2011م ،ص )17:بأهنــا« :جممــوع املعــارف

واملهــارات واالجتاهــات التــي يمتلكهــا الفــرد ،وتســاعده
ـرف إجرائي ـ ًا
عــى القيــام بمهامــه بفاعليــة وكفــاءة» ،و ُتعـ َّ
بأهنــا :مجيــع املعــارف واملقــدرات والقيــم األساســية
للقائــد املــدريس ،والتــي ُت ِّكنــه مــن تنفيــذ إجــراءات

رؤيــة اململكــة2030م يف جمــاالت قيــادة :عمليــات
التعليــم والتعلــم ،وجمتمعــات التعلــم املهنيــة ،والرشاكــة

املجتمعيــة.
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عرفهــا ز ّيــان (2007م،
الكفايــات الفنيــةُ :ي ِّ

مفهــوم القائــد املــدريس :خيلــط البعــض بــن

املتعلقــة بالنواحــي الفنيــة املرتبطــة بالعمــل املــدريس
عــرف إجرائيــ ًا بأهنــا :جمموعــة
وأدائــه بإتقــان» ،و ُت َّ

ـر عــن وصــف القائــد،
ناحيــة أخــرى ،فالقيــادة ال ُتعـ ّ

وإنــا هــي عمليــة اجتامعيــة تكامليــة للوصــول

املــدارس للقيــام باملهــام واملســؤوليات املطلوبــة منهــم

عرف الباحثـــون
املســؤول عــن عمليــة القيادة ،لذلــك ّ

ص )183:بأهنــا« :املقــدرة عــى القيــام بالواجبــات

املعــارف واملقــدرات واالجتاهــات التــي يامرســها قادة
وفــق احتيــاج رؤيــة اململكــة 2030م بشــكل صحيح،

وذلــك يف جمــاالت :قيــادة عمليــات التعليــم والتعلــم،
وجمتمعــات التعلــم املهنيــة ،والرشاكــة املجتمعيــة،
والتــي تقــاس مــن خــال أداة الدراســة.

القيــادة املدرســية مــن ناحيــة والقائــد املــدريس مــن

إىل حتقيــق أهــداف معينــة ،أ ّمــا القائــد فهــو الفــرد

مفهـــوم القـــائد املـــدريس بنا ًء عىل شــخصيته وأدواره

ومسـؤوليـــاته وعالقاتــه بالعاملــن يف املدرســة،
حيــث يذكــر كونــر؛ وتوشــرمان؛ وجريســون ويــد

(Cooner, Tochterman and Garrison-Wade

املامرســة :املزاولــة ،وهــي «التطبيــق العمــي

) 2004, p: 3أن القائــد املدريس»:هــو الرتبــوي

أو خطــأ تلــك االفرتاضــات» (محــدان2007،م،

صياغــة وتنفيــذ وتطويــر رؤيــة التعلــم ،واإلرشاف

لالفرتاضــات النظريــة وهــي طريقــة امتحــان حصــة

ص )107:وهــي جمموعــة األنــاط الســلوكية اإلدارية
التــي تــرز عــى آراء القــادة أثنــاء قيامهــم بمهامهــم

الوظيفيــة (أبــو ســمرة والطيطــي وقاســم2010،م)،
وتعــرف إجرائ ًيــا بأهنــا مزاولــة مديــر املدرســة ملهامــه،

الــذي يعــزز نجــاح مجيــع الطــاب مــن خــال

عــى تنفيذهــا بمشــاركة ودعــم املجتمــع املــدريس»،
عرفــه مصطفــى؛ وعمــر(2006م ،ص)68:
و ُي ِّ

أنــه« :الشــخص املعنــي بالتغيــر والتطويــر املســتمر
يف أنــاط الســلوك وجوهــر التنظيــم املــدريس»،

أي
ومســؤولياته الوظيفيــة ضمــن مبــدأ الشــفافية ّ
أي
عكــس الضبابيــة؛ ويقصــد بدرجــة املامرســة ّ

املــدريس هــو« :القائــد الــذي يتحمــل مــع املعلمــن

الشــفافية مــن خــال اســتجابة املعلمــن ألداة

ســلمه(2008م ،ص )131:القائــد املــدريس بأنــه:

الدرجــة التــي حيصــل عليهــا قائــد املدرســة ملامرســة

البحــث.

ويشــر املعايطــة(2007م ،ص )330:إىل أن القائــد

مســؤولية حتقيــق النظــام املــدريس ألهدافــه» ،وحيــدد
«املســؤول األول الــذي يوظــف إمكانــات املدرســة

األدب الرتبــوي :يتنــاول ممارســة الكفايــات الفنيــة

البرشيــة واملاديــة يف تلبيــة احتياجــات الطــاب

الســابقة ذات الصلــة بموضــوع البحــث ،والتعليــق

مســتقبلية مرســومة تعــر عــن احلالــة املرغوبــة

لقــادة املــدارس الثانويــة ،باإلضافــة إىل األبحــاث
عليهــا.

واملعلمــن ،ويتفاعــل مــع املجتمــع يف ضــوء رؤيــة

للمدرســة» ،ويــرى دهيــش وآخــرون(2009م،
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ص )101:أن القائــد املــدريس هــو« :الشــخص

الــذي يوجــه ويرشــد وحيفــز اآلخريــن ،ويتمتــع
بســات وصفــات جتــذب اآلخريــن إليــه ،وجيعلهــم

332-291

الثــاين يتعلــق بالواجبــات التــي ينبغــي أن يؤدهيــا قائــد

املدرســة ،واجلانــب الثالــث يتعلــق بالطريقــة التــي
ُت َن َّفــذ هبــا تلــك الواجبــات واملســؤوليات ،وأن كفــاءة

عرفــه الدعيلــج (2009م ،ص)87:
يتأثــرون بــه» ،و ُي ِّ
بأنــه« :الشــخص الــذي يســعى دائــ ًا إىل حتقيــق

بعــض الواجبــات واملســؤوليات لآلخريــن .ويــرى

جلميــع مدخــات املدرســة» ،يف حــن يضــع مــروع

قــد يشــمل اجلوانــب الثالثــة الســابقة ،ولكــن

األهــداف الرتبويــة ،وإحــداث التجديــد والتحديــث

امللــك عبــد اهلل بــن عبــد العزيــز– يرمحــه اهلل–
لتطويــر التعليــم (1433هـــ ،ص )84:تعريفـ ًا للقائــد
املقيــم
املــدريس بأنــه« :القائــد الرتبــوي واملــرف ّ
الــذي يــرف عــى مجيــع شــؤون املدرســة تعليميــ ًا

وتربويــ ًا وإداريــ ًا واجتامعيــ ًا» .وظيفــة ومســؤوليات
القائــد املــدريس :حســب مــا ورد يف الدليــل التنظيمــي

ملــدارس التعليــم العــام(وزارة التعليــم1437 ،هـــ)،
ً
مســؤول عــن مجيــع
فــإن القائــد املــدريس يعتــر

منســويب املدرســة ،وأن اهلــدف العــام مــن وظيفتــه
هــو قيــادة املدرســة تربويــ ًا وتعليميــ ًا لتحقيــق
األهــداف املنشــودة ،وعليــه فــإن قيــادة املدرســة

تتطلــب بــذل اجلهــد يف التخطيــط ،والتنســيق،
والتنظيــم ،واملتابعــة ،والتوجيــه ،كــا أهنــا حتتــاج إىل

تقويــم ومراجعــة مســتمرة للمدخــات ،وجــودة
العمليــات ،وانعكاســها عــى نوعيــة املخرجــات.
ويشــر اإلبراهيــم(2011م) إىل وجــود ثالثــة

جوانــب متثــل اإلطــار العــام لوظيفــة القائــد املدريس،
فاجلانــب األول يتعلــق بأعــال ونشــاطات القائــد
التــي يقــوم هبــا لتحقيــق أهــداف املدرســة ،واجلانــب

قائــد املدرســة تتوقــف عــى مــدى قدرتــه يف تفويــض
الباحــث أن اإلطــار العــام لوظيفــة القائــد املــدريس

التحــوالت اجلديــدة يف جمــال التعليــم وانعكاســها

عــى القيــادة املدرســية أدى إىل التوســع يف وظيفــة
القائــد لتشــمل العديــد مــن اجلوانــب منهــا :قيــادة

الرشاكــة املجتمعيــة ،والتقويــم لعمليــات التعليــم
والتعلــم ،والتنميــة املهنيــة للمعلمــن ،لذلــك فــإن

اإلطــار العــام لوظيفــة القائــد املــدريس ينبغــي أن
يكــون متالئــ ًا مــع التحــوالت اجلديــدة للقيــادة
املدرســية ،ومتوافقــ ًا مــع األهــداف التــي تســعى
املدرســة إىل حتقيقهــا وفقــ ًا لرؤيــة اململكــة 2030م.

وعليــه فــإن اإلطــار العــام لوظيفــة القائــد املــدريس
ربــا يكــون شــام ً
ال خلمســة جوانــب؛ اجلانــب
األول :يتعلــق بالرؤيــة املدرســية التــي يســعى القائــد
إىل حتقيقهــا وفقــ ًا ألهــداف سياســة التعليــم؛ أمــا

اجلانــب الثــاين :يتعلــق بسياســات وإجــراءات تنفيــذ

الرؤيــة املدرســية مــن خــال العمليــات واألنشــطة

التــي تتــم داخــل املدرســة؛ واجلانــب الثالــث :يتعلــق

بالتقويــم املســتمر لعمليــة التعليــم والتعلــم وحتقيــق

أهــداف املدرســة ،والعمــل عــى التطويــر املــدريس
وفقــ ًا لنتائــج التقويــم؛ واجلانــب الرابــع :يتعلــق
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بالتطويــر املهنــي للعاملــن وفقــ ًا لنتائــج تقويــم

هيوســتن؛ وهــاوزن (Houston and Howsan,

مــن ممارســة األنشــطة التــي تضمــن تنفيــذ السياســات

اجلديــدة يف األعــال ،وظهــور متطلبــات وحاجــات

عمليــة التعليــم لتحســن أدائهــم ،وذلــك ليتمكنــوا
واإلجــراءات وفــق معايــر حمــددة؛ واجلانــب

اخلامــس :يتعلــق بتقويــم املخرجــات مــن حيــث

جودهتــا ،ونوعيتهــا ،ومطابقتهــا ملــا تســعى األهــداف
إىل حتقيقــه .ويتفــق بعــض الباحثــن يف جمــال القيــادة

التعليميــة كالســعود(2012م) ،وعطــوي(2014م)

عــى أن القائــد املــدريس هــو املســؤول األول عــن

تنظيــم العمليــة التعليميــة وختطيطهــا وتنفيذهــا
وتوجيههــا لتحقيــق األهــداف ،وهــو حلقــة االتصــال
الثابتــة يف العالقــات اإلنســانية ،وكذلــك العالقــات
مــع املجتمــع والبيئــة املحيطــة ،لذلــك فعليــه تقــع
واجبــات ومســؤوليات وظيفيــة يمكــن حرصهــا

يف :املســؤوليات الفنيــة ،واملســؤوليات اإلداريــة،
ومســؤوليات ذات عالقــة باملجتمــع املحيــط،
ويرجىولــكان )(Gulcan,2012أن مســؤوليات القائــد

املــدريس تنطــوي حتــت مخســة بنــود هــي :حتديــد رؤية
ورســالة املدرســة والســعي لتنفيذهــا ،وإدارة التعليــم

والربامــج ،وتنميــة قــدرات املوظفــن ،وتقييــم عمليــة
التدريــس ،وتكويــن منــاخ مــدريس إجيــايب يســاهم يف

عمليــة التغيــر.

كفايــات قــادة مــدارس التعليــم العــام :ظهــرت

نتيجــة للتطــورات يف القــرن
حركــة الكفايــات ً
املــايض ومــا صاحبهــا مــن احلاجــة إىل حتديــد
الوصــف الوظيفــي ملكونــات املنظمــة ،حيــث يذكــر

) 1972أن هــذه احلركــة جــاءت نتيجــة للتغــرات

تتطلــب توفــر طاقــات برشيــة قــادرة عــى التعامــل
مــع املتغــرات اجلديــدة ،ويعتــر مدخــل الكفايــات

القياديــة مــن أهــم املداخــل املعــارصة إلعــداد
القائــد املــدريس املعــارص ،إذ يشــر حســان؛

والعجمــي(2013م) إىل أن هـــذا املدخـــل يركــز
عــى االهتــام بالقيــادات املدرســية وتدريبهــم يف

ضــوء كفايــات العمــل املطلوبــة كمــوارد برشيــة
هلــا دور رئيــس يف إحــداث التغيــر عــى املســتوى

املــدريس ،ولذلــك فــإن هــذا يتطلــب توافــر

جمموعــة مــن الكفايــات التــي تتناســب مــع طبيعــة

العمــل املــدريس يف القائــد ليقــوم بــأداء بمهامــه،
ويوضــح ز ّيــان (2007م ،ص )181:بأنــه« :مــن

أمهيــة العمــل عــى قيــاس تلــك الكفايــات ،وحتديــد

مســتويات توافرهــا مــن أجــل دعـــم وتطويــر
القيــادات املدرســية ،واالطمئنــان عــى مســتواها
الفعـــي ومقدراهتــا النوعيــة ،إذ متثــل رافــد ًا رئيســ ًا
مــن روافــد تطويــر وتنميــة القيــادات املدرســية»،

لذلــك قــام الباحثــون يف جمــال القيــادة املدرســية

بإجــراء الدراســات حــول موضــوع الكفايــات
باعتبارهــا ترتبــط ارتباط ـ ًا وثيق ـ ًا بالقيــادة املدرســية،
ففــي ضوئهــا تتــم العديــد مــن اإلجــراءات يف عمــل
القيــادة املدرســية ،ومنهــا :اختيــار وتعيــن القيــادات

املدرســية ،ودراســة جوانــب الضعــف والقــوة يف أداء
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الواجبــات واملســؤوليات ،وأنــه يمكــن اكتســاهبا مــن

اخلــرة واملامرســة والتدريــب ،كــا يمكــن االســتدالل

مفهــوم الكفايــات :فقــد تناولــه الباحثــون

عــى توافرهــا مــن خــال أداء القائــد املــدريس ،ويف

جربيــل(2011م ،ص )31:أن الكفايــة هــي:

مركبــة مــن املعــارف ،واملهــارات ،واالجتاهــات التــي

عرفهــا
بالتعريــف مــن زوايــا متعــددة ،حيــث ُي ِّ
«امتــاك املعلومــات ،واملهــارات والقــدرات ،الالزمة

عرفهــا
لتحقيــق مســتوى مقبــول مــن األداء» ،و ُت ِّ
الفــار (2011م ،ص)17:بأهنــا« :جممــوع املعــارف،
واملهــارات ،واالجتاهــات ،التــي يمتلكهــا الفــرد،

وتســاعده عــى القيــام بمهامــه بفعاليــة وكفــاءة»،

يف حــن حيددهــا الونّــاس (2011م ،ص)64:

بأهنــا« :املقــدرة املكتســبة إلنجــاز بعــض املهــام
والوظائــف ،والقيــام ببعــض األعــال والنشــاطات

ضــوء ذلــك يمكــن تعريــف الكفايــات بأهنــا :جمموعة
يمتلكهــا القائــد املــدريس ،ويامرســها أثنــاء القيــام

بــأداء واجباتــه ومســؤولياته القياديــة للوصــول إىل
حتقيــق األهــداف ،وتنعكــس إجيابــ ًا عــى أدائــه،
ويمكــن اكتســاهبا عــن طريــق اخلــرة والتدريــب.

أنــواع الكفايــات :ظهــر االهتــام بالكفايــات يف

القــرن املــايض ،حيــث بــدأت بعــض الــدول املتقدمــة

بوضــع قائمــة بالكفايــات الواجــب توافرهــا لــدى
العاملــن بنــا ًء عــى مهامهــم ومســؤولياهتم ،وتتفــق

القابلــة للمالحظــة» ،وتذكــر مؤسســة واالس (The

بعــض الدراســات يف القيــادة التعليميــة كدراســة

معايــر القائــد أن الكفايــة هــي« :مزيــج مــن املعرفــة

املــدريس إىل ثالثــة أنــواع ،و ُيعتــر هــذا التصنيــف مــن
أكثــر التصنيفــات شــيوع ًا لكفايــات القائــد املــدريس،

) Wallace Foundation, 2013, p: 14يف جديــد
واملهــارات التــي يامرســها الفــرد بفعاليــة عنــد تنفيــذ

األعــال» ،بينــا يعرفهــا كــن وآخــرون (Kin et. Al.,

) 2014, p: 5بأهنــا« :املعــارف واملهــارات والقــدرات

الســناين (2013م) عــى تصنيــف كفايــات القائــد

ويتضمــن مــا يــي:

 الكفايــات الفكريــة :وتتعلــق برؤيــة التنظيــميف صورتــه الكليــة ويف جزئياتــه ،وعنــارصه

والصفــات التــي جيــب أن يمتلكهــا القــادة مــن أجــل

وعالقاتــه ببيئتــه ،وفلســفة القائــد املــدريس،

أداء أدوارهــم ووظائفهــم بكفــاءة» ،و ُيالحــظ مــن

والتصــور املســتقبيل لتطويــر العمــل

التعريفــات الســابقة ملفهــوم الكفايــات أهنــا تتفــق

املــدريس ،ومقــدرات ومهــارات القائــد يف

تقري ًبــا يف العنــارص املكونــة للمفهــوم ،والتــي يمكــن

اإلبــداع الفكــري ،واإلحســاس باملشــكالت،

حتديدهــا بأهنــا :تتكــون مــن معــارف ،ومهــارات،

واخلــروج مــن األزمــات ،وترتيــب

واجتاهــات ،وترتبــط بــاألداء لتحقيــق األهــداف

األولويــات.

املنشــودة ،وتتعلــق بمقــدرة القائــد عــى تنفيــذ
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 -الكفايــات اإلنســانية :وتتعلــق بمقــدرة

فلســفات املجتمــع ،وواجبــات ومســؤوليات القائــد

مالئمــة لالتصــال مــع املعلمــن والطــاب

والتــي ترتبــط بأســس حتديــد الكفايــات ومصــادر

القائــد املــدريس عــى التواصــل وإجيــاد بيئــة
واإلداريــن ،وأوليــاء األمــور ،والقيــادات يف

إدارة التعليــم واملرشفــن الرتبويــن ،ومجيــع

مــن هلــم عالقــة مــع املدرســة ،وتنميــة

العالقــات اإلنســانية ،ورفــع الــروح املعنويــة،
وحتقيــق الرضــا النفــي ،وبــث األلفــة
واملحبــة بــن العاملــن ،وتوفــر فــرص

املشــاركة والتعــاون.

 -الكفايــات الفنيــة :وترتبــط باإلعــداد والتأهيــل

املــدريس ،واألهــداف املنشــود حتقيقهــا مــن املدرســة،
اشــتقاقها ،ففــي اململكــة املتحــدة توصلــت دراســة

ماثيــوز؛ ولويــس)(Matthews and Lewis, 2009

إىل أن مــن أهــم الكفايــات الفنيــة للقائــد املــدريس

الفعــال هــي :اإلبــداع يف البحــث عــن أفــكار جديــدة
ّ
لتنظيــم العمــل ،واحلــاس مــع االلتــزام ،والطاقــة
املتجــددة ،والعمــل اجلــاد ،وحتفيــز اآلخريــن ،واحلــزم

يف العمــل ،مــع التأكيــد عــى أمهيــة املشــاركة ،وتوزيــع
القيــادة ،ووضــع معايــر أداء عاليــة ،وامتــاك

املهنــي للقيــام بالواجبــات واملســؤوليات،
وأداء العمــل بتميــز وإتقــان ،وترتبــط أيضــ ًا

والرتكيــز عــى جــودة التعليــم والتعلــم ،ويف أمريــكا

ومــا يمتلكــه القائــد املــدريس مــن ســات

مــن الكفايــات الفنيــة التــي تنســجم مــع الكفايــات

بالتخصــص يف جمــال القيــادة املدرســية،
شــخصية ،ومعــارف ومعلومــات بطبيعــة

العمــل املــدريس.

الفعــال مــع مجيــع العاملــن،
مهــارات االتصــال ّ
الشــالية أورد شيشــر) (Schechter, 2011جمموعــة

التــي حددهتــا منظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة
) ،(OECDومنهــا :تزويــد املعلمــن بنــاذج مــن

الكفايــات الفنيــة الــازم توافرهــا يف القائــد

املامرســات اجليــدة ،وأن تكــون ممارســة القيــادة مــن
النــوع الــذي ُي ّ
مكــن املعلمــن مــن تعزيــز تعلــم

يســعى لتطويرهــا وتنميتهــا ،وذلــك لطبيعــة عمــل

الفعــال بــن األفــراد،
للمدرســة ،ويشــجع التواصــل ّ

املــدريس :تعتــر الكفايــات الفنيــة مــن أهــم أنــواع
الكفايــات التــي جيــب عــى القائــد املــدريس أن
القائــد باعتبــاره يف املســتوى التنفيــذي مــن التنظيــم

اهلرمــي لنظــام وزارة التعليــم ،مــع األخــذ يف
االعتبــار أن الكفايــات الفنيــة الــازم توافرهــا يف
القائــد املــدريس ربــا ختتلــف بعضهــا مــن نظــام

تعليمــي إىل نظــام تعليمــي آخــر نتيجــة اختــاف

الطــاب ،وأن يطــور اســراتيجية وأهــداف مشــركة

ويعــزز العمليــات التعاونيــة ،بينــا يف الواليــات

املتحــدة األمريكيــة تضــع مؤسســة واالس(The

) Wallace Foundation, 2013يف جديــد معايــر
القائــد عــدد ًا مــن الكفايــات الفنيــة للقائــد املــدريس،

وتتمثــل يف أن يكــون مســتمع ًا لآلخريــن ،ويمتلــك
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مهــارات التنظيــم والتحليــل والتفســر ،وإدارة
الــراع ،والتفكــر اإلبداعــي ،وأن يعمــل عــى إجيــاد

بيئــة خاليــة مــن املخاطــر ،ويمتلــك قــدرات الــذكاء
العاطفــي ،وأن يكــون مطلعـ ًا عــى التطــورات احلديثة
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) Al., 2014إىل أن مــن أهــم الكفايــات الفنيــة للقائــد
املــدريسَ :ت ُّكنــه مــن وضــع رؤيــة واضحــة للمدرســة

بمشــاركة املعلمــن مــع حتديــد معايــر النتائــج
املرجــوة ،وامتالكــه ملهــارة التخطيــط لقيــادة عمليــات

ومكتســب ًا ملفاهيمهــا وأســاليب ممارســتها ،ومتمكنــ ًا
مــن تنظيــم العمــل وختطيطــه ،ومستشــعر ًا مســؤولياته

ونــزع فتيــل املقاومــة ،واملهــارة يف تصميــم اهليــاكل

ويمتلــك مهــارات إدارة الوقــت ،والتصــور والتنبــؤ

والتنســيق والرصــد لضــان حتقيــق األهــداف،

يف األداء ،ومستكشــف ًا الحتياجاتــه وســاعي ًا لتنميتهــا،

املســتقبيل ،ويف كنــدا حــددت مجعيــة أونتاريــو للقيــادة

التعليميــة(The Ontario Institute for Education

) Leadership, 2013مخــس كفايــات فنيــة أساســية
للقائــد املــدريس تتضمــن :املقــدرة عــى حتديــد

األهــداف االســراتيجية بالرشاكــة مــع أصحــاب

املصالــح يف املدرســة وخارجهــا مــع العمــل عــى

متابعــة تنفيذهــا وإنجازها ،واملقــدرة عــى إدارة املوارد
املاليــة والبرشيــة واملناهــج وطــرق التدريــس واملــوارد
التعليميــة وحتديــد األولويــات ،وتعزيــز ثقافــات

التعلــم التعــاوين لتحســن نوعيــة التعليــم والتحصيــل

العلمــي للطــاب ،واملقــدرة عــى اســتخدام البيانــات
واملهــارة يف حتليــل املعلومــات لتحديــد االجتاهــات

ونقــاط القــوة والضعــف لتحســن إجــراءات

الوصــول إىل تعليــم وتعلــم أفضــل ،وتشــجيع
االبتــكار مــن خــال املحادثــات املبــارشة ،والعمــل

عــى ردود الفعــل وتوفــر التغذيــة الراجعــة التــي مــن

شــأهنا أن تــؤدي إىل حتســن حتصيــل الطــاب .أ ّمــا يف

ماليزيــا فتوصلــت دراســة كــن وآخــرون(Kin et.

التغيــر ،ومقدرتــه عــى حتقيــق متطلبــات التغيــر
التنظيميــة وتعبئــة املــوارد ،وقدرتــه عــى التمكــن
والتقييــم املســتمر لعمليــات التطويــر ،ويف اململكــة

العربيــة الســعودية حــددت وزارة التعليم(1437هـــ)

الكفايــات الفنيــة للقائــد هــي:
ً
أوال :الكفايــات الفنيــة املعرفيــة :وهــي كفايــات

اإلملــام بمهــام ومســؤوليات القائــد املــدريس،
وتتضمــن :املعرفــة التامــة باألدلــة والتعليــات
واإلجــراءات املتعلقــة بطبيعــة عملــه ،واملعرفــة التامــة

بأهــداف املرحلــة التعليميــة التــي يعمــل هبــا ،واإلملــام
بكيفيــة حتقيــق األهــداف وتنفيــذ املناهــج ،واملعرفــة
باالجتاهــات احلديثــة بنظريــات التعليــم والتعلــم،
واملعرفــة باالجتاهــات احلديثــة لــإدارة املدرســية،
واإلملــام برؤيــة واســراتيجية التعليــم العــام ،واملعرفــة

التامــة بأســاليب وطــرق الرشاكــة املجتمعيــة ،واإلملــام

بالنواحــي املاليــة واإلداريــة ،واملعرفــة بمفاهيــم
شــبكات وجمتمعــات التعلــم ،واملعرفــة بتقويــم
التدريــس وتطويــره ،واملعرفــة بالقيــادة التعليميــة
والتعلميــة ،واملعرفــة باالجتاهــات احلديثــة يف القيــادة

املدرســية.
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ثانيـ ًا :الكفايــات الفنيــة املهاريــة :وهــي املقــدرات

أو ًال :الكفايــات الفنيــة املتعلقــة بقيــادة عمليــات

مهامــه وأدواره بصــورة صحيحــة ،وتشــمل :مهــارة

الربامــج واألنشــطة التــي تتــم وفــق إجــراءات
حمــددة ،وهتــدف إىل إعــداد الطالــب إعــداد ًا شــام ً
ال

واملهــارات التــي متكــن القائــد املــدريس مــن أداء
التخطيــط والتنظيــم ،ومهــارة حتديــد األولويــات،
والتحليــل واالســتنتاج واختــاذ القــرارات ،واملتابعــة

الفعــال
والتنســيق والتقويــم ،ومهــارة االتصــال ّ

والتعامــل مع اآلخريــن ،وإعــداد التقاريــر واخلطابات

الرســمية ،والتفــاوض واإلقنــاع ،وبنــاء فــرق العمــل،
واســتخدام احلاســوب وتطبيقاتــه يف جمــال العمــل،

التعليــم والتعلــم :عمليــات التعليــم والتعلــم هــي

ومتكامـ ً
ا ،وتتضمــن هــذه الكفايــات مــا ييل :حتســن

البيئــة املدرســية ،وتفعيــل املنهــج املــدريس ،ومتابعــة

عمليــات التدريــس ،وإدارة األنشــطة والربامــج
اإلضافيــة ،وتوجيــه اإلرشــاد املــدريس ورعايــة

الطــاب ،وضــان جــودة عمليــات التعليــم والتعلــم،

وممــا ســبق يمكــن حتديــد الكفايــات الفنيــة الــازم
توافرهــا يف القائــد وفقــ ًا جلوانــب اإلطــار العــام

وتقويــم عمليــات التعليــم والتعلــم ،وحتليــل البيانات

2030م إىل كفايــات فنيــة تتعلــق برؤيــة املدرســة

ثان ًيــا :الكفايــات الفنيــة املتعلقــة بقيــادة جمتمعــات

لوظيفــة القائــد املــدريس يف ضــوء رؤيــة اململكــة
مــن حيــث صياغتهــا ،وحتديــد براجمهــا وأنشــطتها،
وكفايــات فنيــة تتعلــق بسياســات وإجــراءات تنفيــذ
رؤيــة املدرســة ،وكفايــات فنيــة تتعلــق بتقويــم عمليــة

التعليــم والتعلــم ،وكفايــات فنيــة تتعلــق بالتطويــر

املهنــي للعاملــن ،وكفايــات فنيــة تتعلــق بتقويــم

جــودة املخرجــات.
ثال ًثــا :الكفايــات الفنيــة القيميــة :ولربــا وزارة
التعليــم يف هــذا اجلانــب الثالــث املتعلــق باالجتاهــات
والقيــم؛ أدرجتــه مــع اجلانــب األول ضمــن الكفايات

الفنيــة املعرفيــة.

قــام الباحــث بتصنيــف الكفايــات الفنيــة الــازم

توافرهــا يف القائــد املــدريس لتنفيــذ رؤيــة اململكــة

2030م يف ثالثــة جمــاالت عــى النحــو التــايل:

وتوظيــف التقنيــة يف عمليــات التعليــم والتعلــم،

وقراءهتــا يف عمليــات التعليــم والتعلــم.

التعلــم املهنيــة :وتتضمــن هــذه الكفايــات :تأســيس
جمتمعــات التعلــم املهنيــة ،وتقويــم أداء املعلمــن،

ودعــم التنميــة املهنيــة للمعلمــن ،وإدارة املعرفــة،
والرتكيــز عــى النتائــج ،وضــان جــودة هــذه

املجتمعــات ،وتوظيــف التقنيــة فيهــا ،وتقويمهــا،
وحتليــل بياناهتــا وقراءهتــا.
ثالث ـ ًا :الكفايــات الفنيــة املتعلقــة بقيــادة الرشاكــة

املجتمعيــة :وتتضمــن أهــم الكفايــات الفنيــة تأســيس

الــراكات والتواصــل ،وتفعيــل الرشاكــة األرسيــة،
واســتثامر البيئــة املحليــة ،والتواصــل مــع إدارة

التعليــم ،واســتثامر الداعمــن وقطاعــات املجتمــع،
وضــان جــودة الرشاكــة املجتمعيــة ،وتوظيــف التقنية

فيهــا ،وتقويمهــا ،وحتليــل بياناهتــا وقراءهتــا.
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الدراسات السابقة:

يتنـاول هـذا اجلـزء الدراسـات ذات الصلـة
بموضـوع البحـث ،والتي ُطبقـت يف البيئة السـعودية،

332-291

املجـايل؛ واخلوالـدة (2015م) ،فتوصلت إىل أن درجة
امتلاك مـدراء املـدارس احلكوميـة للكفايـات التقنيـة
واإلداريـة جــاءت بدرجــة متــوسطة ،كام أظــهرت

والعربيـة ،واألجنبيـة ،وتـم ترتيبهـا مـن األحـدث إىل
األقـدمُ ،
ويتتـم اجلـزء بتعليـق عـام على الدراسـات

يف درجــة امتـلاك الكــفايات التقنـــية واإلداريـة

الدراسـات دراسـة اجلهنـي(2018م) ،ومـن أهـم

بينما ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصائيـة تعـزى

السـابقة ،وأمهيتهـا للبحـث احلـايل ،ومـن أهـم هـذه

نتائــج الدراســة وجــود فــروق ذات داللة إحصائية

تعـــزى ملتــغري اخلبرة لصالـح ( 10سـنوات فأكثر)،

النتائـج التـي توصلـت إليهـا أن واقـع ممارسـة قـادة
املـدارس للكفايـات جـاءت إمجـا ً
ال بدرجة متوسـطة،

الطعجـان (2014م) إىل أن مديري ومديرات املدارس

التعليـم والتعلـم بدرجـة كبيرة ،وحصلـت املجاالت

وجـاء يف املرتبـة األوىل كفايـة إدارة الوقـت واملـوارد

وأن ترتيـب املجـاالت يف املرتبة األوىل :قيـادة عمليات
األخـرى على درجـة متوسـطة ،وهـي على الرتتيـب:

قيـادة الرشاكـة املجتمعية ،ثم قيـادة عمليـات التطوير،
ويف املرتبـة األخيرة :قيـادة جمتمعـات التعلـم املهنيـة،

وتوجـد فـروق ذات داللـة إحصائيـة حـول واقـع

ممارسـة قـادة املـدارس للكفايـات الفنيـة تعـزى ملتغري
اجلنـس لصالـح املرشفـات ،وملتغير سـنوات اخلربة يف

اإلرشاف لصالـح ذوي سـنوات اخلربة (أكثـر من أربع

سـنوات) يف مجيع املجـاالت ،وملتغري مؤهـل الدكتوراه
يف متطلبـات تطويـر الكفايـات الفنيـة ،أمـا دراسـة

الرشيـف(2015م) ،فتوصلـت إىل أن ممارسـة مديري
املـدارس للكفايـات اإلداريـة والفنيـة بشـكل عـام

جـاءت بدرجـة متوسـطة ،كام أظهـرت نتائج الدراسـة

عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصائية تعـزى ملتغري
سـنوات اخلبرة ،بينما وجـدت فـروق تعـزى ملتغير
اجلنـس يف جمـال التنظيـم لصالـح الذكـور ،أما دراسـة

ملتغير اجلنس ،واملؤهـل العلمي ،وقد توصلت دراسـة

الثانويـة يطبقـون الكفايـات املهنيـة بدرجـة متوسـطة،
املاليـة واملاديـة ثـم كفايـة تقنيـة املعلومـات ثـم كفايـة

االهتمام بالطلبـة ويف املرتبـة األخيرة كفايـة العالقات
اإلنسـانية وخدمـة املجتمع املحلي ،كام أظهـرت نتائج

الدراسـة وجود فـروق ذات داللـة إحصائيـة يف درجة
تطبيـق مديـري ومديرات املـدارس الثانويـة للكفايات

املهنيـة تعـزى ملتغير اجلنـس لصالـح اإلنـاث ،بينما
ال جتـود فـروق ذات داللـة إحصائيـة تعـزى ملتغير
اخلبرة واملؤهـل العلمـي ،وتوصلـت دراسـة السـناين

(2013م) إىل اتفـاق آراء عينـة الدراسـة حـول

ضعـف درجـة توافـر الكفايـات املتعلقـة بالتخطيـط
والتنظيـم ،واملتابعـة والتقويم ،وتنمية املـوارد البرشية،
واالتصـال ،والعمـل اجلامعـي ،وحـل املشـكالت ،أما

دراسـة ياسين وآخريـن)(Yasin et. Al., 2013

فتوصلـت إىل أن مسـتوى الكفايـات األساسـية بين
مديـري املـدارس جـاء بدرجـة كبيرة ،وأن كفايـات
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مديـري املـدارس يف القيادة املدرسـية وقيـادة التعليم

يتشـابه البحـث احلـايل مع دراسـة اجلهنـي(2018م)

كبيرا يف حتسين وتطويـر
تأثيرا
والتعلـم كان هلـا
ً
ً
املـدارس ،وأظهـرت النتائـج عـدم وجود فـروق بني

القيـادة املدرسـية ،وتطويـر الكفايـات الفنيـة يف

األساسـية بين مديـري املـدارس ترجـع ملتغيري

التعلـم املهنيـة ،والرشاكـة املجتمعيـة ،يف حني ركزت

املعلمين يف اسـتجاباهتم لتحديـد مسـتوى الكفايات
سـنوات اخلبرة واجلنـس ،وأمـا دراسـة كافـازوس؛

والرشيـف(2015م) مـن حيـث تناوهلـا ملوضـوع
جماالت :قيـادة عمليات التعليـم والتعلم ،وجمتمعات

بعـض الدراسـات على حتديـد الكفايـات الفنيـة

وأوفانـدو )(Cavazos and Ovando, 2012

واملهنيـة والقياديـة والتعـرف عليها كدراسـة املجايل،

الفعال هـي :الثقافة ،واالنضبـاط ،واملرونة،
املدرسـة ّ

(2013م)،

فتوصلـت أن مـن الكفايـات القياديـة الختيـار مدير
والرتكيـز ،والتحفيـز ،واالتصـال ،واملشـاركة،
والرصـد والتقييـم ،والعالقـات اإلنسـانية ،والرؤيـة
املسـتقبلية ،ومقـدرة مديـر املدرسـة على جـودة

قـراءة وتفسير البيانـات واملعلومـات ،وأمـا دراسـة

جولـكان) ،(Gulcan, 2012فتوصلـت إىل وجـود
تـدين يف مسـتوى كفايـات القيـادات التعليميـة فيما
يتعلـق بمهـارات االسـتفادة مـن خبرات املعلمين،

وإرشاكهـم يف العمـل اإلداري ،وتطويـر أنشـطة
التعليـم ،وحتسين أداء املعلمين ،واسـتخدام

التكنولوجيـا ،وأن القيـادات املدرسـية قـادرة على

ترسـيخ ودعـم االنضبـاط يف املدرسـة ،وتتعـاون مع
املعلمين والطلاب وأوليـاء األمـور إىل حـد كبير،

كما تسـاهم القيـادة املدرسـية يف تفاعـل املدرسـة مع
بيئتها .

واخلوالـدة(2015م) ،والطعـجــان (2014م)،

والشـريــف(2015م)،

والسـناين

وياسين وآخريـن) ،(Yasin et. Al., 2013حيـث
اهتمـت بالتعـرف على أهـم املهـارات القياديـة التي
يتمتـع هبـا قادة املـدارس ،وأخـرى هدفـت إىل حتديد
الكفايـات القيادية الختيار مديري املدارس كدراسـة

كافـازوس ،وأوفانـدو(Cavazos and Ovando,

) ،2012وجولـكان ) ،(Gulcan, 2012فيما خيتلـف
هـذا البحث عن بعض الدراسـات السـابقة من حيث
العينـة التـي ُطبقـت عىل مشريف ومرشفـات وحدات
تطويـر املدارس ،كدراسـة اجلهنـي(2018م) يف حني

أن بعض الدراسـات تم تطبيقها على عينة من مديري
املـدارس كالرشيـف (2015م) ،ويتفـق مـع البعض

اآلخـر حيـث تـم تطبيقهـا على عينـة مـن املعلمين
واملعلمات كدراسـة املجـايل ،واخلوالـدة(2015م)،

والطعجان(2014م) ،وياسين وآخريـن (Yasin et.

التعليـق على الدراسـات السـابقة :مـن خلال

) ،Al., 2013بينام تم تطبيق دراسـة السناين(2013م)

البحـث احلـايل ،ومقارنتـه توصل الباحـث إىل ما ييل:

ويتفـق البحـث احلـايل مـع مجيع الدراسـات السـابقة

اسـتعراض الدراسـات السـابقة املتعلقـة بموضـوع

عىل خبراء وقياديني مـن وزارة التعليـم واجلامعات،
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يف اعتماده على تصميـم املنهـج باألسـلوب الوصفي

كل البحـوث التـي تصـف الظاهرة ،أو توضـح العالقة

االسـتبانة كأحـد أدوات مجـع البيانـات يف اجلانـب

سـلوك معين مـن معطيـات سـابقة ،واعتمـد البحـث

املسـحي ،ويتفق مع الدراسـات السـابقة يف استخدام

الكمـي ،واسـتفاد البحـث احلـايل مـن الدراسـات

السـابقة مـن حيـث طريقـة اختيـار منهـج البحـث،
وحتديـد العينـة وفئاهتا ،وبنـاء أداة البحـث من خالل

عباراتـه ،وجماالتـه ،ومقيـاس تـدرج اإلجابـات،
وكذلـك يف حتديـد األسـاليب اإلحصائيـة املناسـبة،

وكيفيـة املعاجلـة اإلحصائيـة ،ويف حتليـل نتائـج
البحـث وتفسيرها ،واالسـتدالل هبـا .ويتميـز هـذا

البحـث يف تناولـه ملوضـوع القيـادة املدرسـية مـن

حيـث معرفـة أداء قـادة املـدارس بما يتلاءم مـع
التحـوالت واملسـتجدات يف املجـال التعليمـي بصفة

عامـة وجمـال القيـادة املدرسـية بصفة خاصـة ،وذلك
مـن خلال ممارسـة الكفايـات الفنيـة لقـادة املدارس
وفقـ ًا الحتياجـات رؤيـة اململكـة 2030م.

منهـج البحـث وإجراءاتـه :يتنـاول مراحـل البحث

مـن حيـث املنهـج ،والتصميـم املسـتخدم ،وجمتمـع
البحـث ،وعينتـه ،وخصائصهـا ،ووصـف أدوات

البحـث ،وخطـوات التحقـق مـن صدقهـا ،وثباهتـا،
وإجـراءات تطبيـق أداة البحـث ،وحتديـد األسـاليب

اإلحصائيـة املسـتخدمة يف معاجلـة وحتليـل البيانـات.
منهـج البحث :اسـتخدم البحـث املنهـج الوصفي،

العسـاف(2012م) إىل أن املنهج الوصفي
حيـث يشير ّ

هـو كل منهـج يرتبـط بظاهرة معـارصة بقصـد وصفها

وتفسيرها ،وهـو أشـبه مـا يكـون بإطـار عام تقـع حتته

ومقدارهـا ،أو هتدف الكتشـاف األسـباب الكامنة وراء

على تصميـم املنهـج والـذي يتيـح فرصـة اسـتخدام

األسـاليب الكميـة جلمـع وحتليـل البيانـات ،ويف ضوء
ذلـك اسـتخدم البحـث أداة جلمـع املعلومـات ،وهـي

االسـتبانة موجهـة إىل عينـة مـن معلمـي ومعلمات
املـدارس الثانويـة ،وحتتوي على جمموعة مـن العبارات

التـي تقيـس وجهـة نظـر العينة نحـو واقع ممارسـة قادة
املـدارس للكفايـات الفنية.

جمتمـع وعينـة البحـث :تكـون مـن مجيـع معلمـي

ومعلمات املـدارس الثانويـة التابعـة للإدارة العامـة

للتعليم بمنطقـة املدينة املنورة ،والبالغ عددهم()4019
ً
ً
معلما ،و()2271
ومعلمـة ،منهـم()1748
معلما
ً
معلمـة ،وذلك يف مجيـع إدارات التعليـم التابعة لإلدارة
ً
العامـة للتعليـم يف منطقة املدينـة املنورة للعـام الدرايس
1439/1438هــ ،أمـا العينـة التـي ُطبقـت عليها أداة
االسـتبانة ،فقـد بلغـت( )434مـن معلمـي ومعلمات

املـدارس الثانويـة ،ومتثـل نسـبة ( )%10.79من جمتمع
ً
معلمـة ،وتـم
البحـث ،منهـم()228
معلما ،و(ً )206
وحـدد عـدد
اختيارهـم بالطريقـة العشـوائية الطبقيـةُ ،

أفـراد العينـة بنـا ًء عىل نسـبة متثيلهـم للمجتمع حسـب
متغير اجلنـسُ ،ثـم تـم حسـاب التكـرارات والنسـب
املئويـة ألفـراد عينـة الدراسـة وفق ًا ملتغيرات :اجلنس

وسـنوات اخلبرة يف التعليم يف املـدارس ،واجلدول 1
يوضـح جمتمـع وعينـة البحـث وفقـ ًا ملتغرياهتا:
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جدول 1
خصائص مجتمع وعينة البحث من معلمي ومعلمات المدارس الثانوية وفقاً لمتغيرات البحث
المتغيرات

الجنس

المستويات

عدد أفراد المجتمع نسبة التمثيل في المجتمع التكرار النسبة المئوية للعينة

ذكور

1748

% 12.78

228

% 52.5

إناث

2271

% 9.07

206

% 47.5

4019

% 21.85

434

% 100

ــــ

ــــ

70

% 16

المجموع
أقل من 5سنوات
سنوات
الخبرة في من –5أقل من  10سنوات
التعليم
10سنوات فأكثر

ــــ

ــــ

152

% 35

ــــ

ــــ

212

% 49

المجموع

4019

% 21.85

434

% 100

يكشـــف اجلـــدول  1عـــن خصائـــص عينـــة
معلمـــي ومعلـــات املـــدارس الثانويـــة وفقـــ ًا

ملتغـــرات البحـــث ،حيـــث يوضـــح أن نســـبة
معلمـــي املـــدارس الثانويـــة الذكـــور بلغـــت

( )% 53مـــن العينـــة حســـب متغـــر اجلنـــس،
بينـــا بلغـــت نســـبة معلـــات املـــدارس الثانويـــة

( ،)%47ويب ــن اجل ــدول أن املعلم ــن واملعل ــات

مـــن عينـــة البحـــث تتمثـــل فيمـــن خربهتـــم 10
ســـنوات فأكثـــر يف تعليـــم املـــدارس الثانويـــة،
ً
ومعلمـــة ،وبنســـبة
عددهم()212معلـــا
إذ بلـــغ
ً

مئويـــة ( ،)% 49ويالحـــظ أن أقـــل مســـتوى يف

س ــنوات اخل ــرة ،م ــن تبل ــغ خربهت ــم أق ــل م ــن

5ســـنوات يف تعليـــم املـــدارس الثانويـــة حيـــث
ً
ومعلمـــة ،وبنســـبة
معلـــا
بلـــغ عددهـــم()70
ً

بلغـــت( ،)%16بينـــا املعلمـــون واملعلـــات
التـــي تـــراوح خربهتـــم مـــن 5إىل أقـــل مـــن
ً
معلـــا
10ســـنوات بلـــغ عددهـــم()152
ومعلمـــة ،وبنســـبة بلغـــت( )% 35مـــن جممـــوع
ً
أفـــراد عينـــة الدراســـة.

أداة البح ــث :يف ض ــوء تصمي ــم البح ــث ت ــم

اســـتخدام أداة جلمـــع البيانـــات واملعلومـــات

الالزمـــة؛ االســـتبانة ،حيـــث اســـتخدمت
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كأســـلوب كمـــي ُطبقـــت عـــى عينـــة مـــن

ولإلجابـــة عـــن عبـــارات االســـتبانة ،وحلســـاب

االســـتبانة :بعـــد االطـــاع عـــى األدب

ممارســـة قـــادة املـــدارس للكفايـــات الفنيـــة تـــم

معلمـــي ومعلـــات املـــدارس الثانويـــة.

النظـــري والدراســـات الســـابقة املتصلـــة

بموضـــوع البحـــث ،قـــام الباحـــث ببنـــاء
اس ــتبانة تضمن ــت ع ــدد ًا م ــن الكفاي ــات الفني ــة
لق ــادة امل ــدارس؛ ت ــم تبويبه ــا يف ثالث ــة جم ــاالت،

واعتمـــد الباحـــث يف اشـــتقاق الكفايـــات
سياســـات حتقيـــق األهـــداف ،وإجـــراءات
تنفيـــذ السياســـات املتعلقـــة بقـــادة املـــدارس،

ومهـــام القائـــد املـــدريس ،واملعايـــر املهنيـــة

لقـــادة املـــدارس ،وواجبـــات ومســـؤوليات

القائـــد املـــدريس( .وكالـــة التخطيـــط
والتطوير1431،هـــ) .وهدفـــت االســـتبانة إىل

التعـــرف عـــى وجهـــة نظـــر معلمـــي ومعلـــات
املـــدارس الثانويـــة نحـــو واقـــع ممارســـة قـــادة
املـــدارس للكفايـــات الفنيـــة يف ضـــوء رؤيـــة

اململكـــة 2030م ،وتكونـــت االســـتبانة يف

صورهت ــا األولي ــة م ــن قس ــمني ،األول :تضم ــن
معلوم ــات عام ــة ع ــن املس ــتجيبُ ،
وتث ــل ه ــذه
املعلومـــات متغـــرات البحـــث ،أمـــا الثـــاين:

فاشـــتمل عـــى جمموعـــة مـــن العبـــارات بلـــغ
عددهـــا( )27عبـــارة تقيـــس آراء عينـــة البحـــث
نح ــو واق ــع ممارس ــة ق ــادة امل ــدارس للكفاي ــات
الفنيـــة يف ضـــوء رؤيـــة اململكـــة 2030م ومتثـــل

موزعـــة عـــى ثالثـــة جمـــاالت.
حمـــور األداة،
ً

درجـــة اســـتجابات أفـــراد العينـــة نحـــو واقـــع
اســـتخدام التـــدرج اخلـــايس حســـب مقيـــاس

ليكـــرت ()Likertاخلـــايس.

صـــدق أداة االســـتبانة :ذكـــر عبيـــدات؛

وعـــدس؛ وعبـــد احلـــق(2015م) أن االختبـــار
الصـــادق هـــو االختبـــار الـــذي يقيـــس مـــا

وضـــع مـــن أجـــل قياســـه ،وتـــم التحقـــق مـــن
صـــدق أداة االســـتبانة مـــن خـــال:

- 1ص ــدق املحت ــوى :ت ــم ع ــرض االس ــتبانة

يف صورهتـــا األوليـــة عـــى تســـع حمكمـــن مـــن
كليـــة الرتبيـــة بتخصصـــات خمتلفـــة منهـــا يف

اإلدارة والقيـــادة ومنهـــا بالرتبيـــة اخلاصـــة
ومنهـــا بتقنيـــات التعليـــم مـــن أهـــل اخلـــرة

م ــن أعض ــاء هيئ ــة التدري ــس يف جامع ــة طيب ــة،

وذلـــك لالســـتفادة مـــن مالحظاهتـــم حـــول
صياغ ــة عب ــارات االس ــتبانة ،وم ــدى وضوحه ــا،

ومالءم ــة كل عب ــارة للمج ــال التابع ــة ل ــه ،وبع ــد
اســـتعادة االســـتبانات مـــن املحكمـــن ،وبنـــا ًء
عـــى آرائهـــمُ ،أعيـــدت صياغـــة عبـــارات مـــن
األصـــل وحذفـــت عبـــارات أخـــرى ،وبذلـــك

تكونـــت أداة االســـتبانة يف صورهتـــا النهائيـــة
واجلـــدول 2يبـــن توزيـــع عبـــارات االســـتبانة

عـــى جمـــاالت الدراســـة بصورهتـــا النهائيـــة:
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جدول 2
توزيع عبارات االستبانة على مجاالتها
عدد عبارات المجال

مجاالت اإلستبانة
المجـــال األول :قيادة عمليات التعليم والتعلم.

9

المجـال الثاني :قيادة مجتمعات التعلم المهنية.

9

المجال الثالث :قيادة الشراكة المجتمعية.

9
27

المجموع

- 2صــدق االتســاق الداخــي :اســتخدم الباحــث

التحلي ــل اإلحصائ ــي لتأكي ــد ص ــدق االس ــتبانة م ــن
خـــال عالقـــة العبـــارات بمحـــاور االســـتبانة،

وحمـــاور االســـتبانة بمجمـــوع االســـتبانة ككل

باســـتخدام معامـــل ارتبـــاط بريســـون(،)Pearson
جـــدول3

جدول 3
صدق االتساق الداخلي بين المجاالت الثالث
مجاالت الدراسة

المتوسط الحسابي االنحراف المعياري معامل االرتباط

الداللة

المجــال األول :قيادة عمليات التعليم والتعلم.

3.455

0.881

0.898

**0.000

المجال الثاني :قيادة مجتمعات التعلم المهنية.

3.086

1.086

0.969

**0.000

المجـال الثالث :قيادة الشراكة المجتمعية.

3.319

0.899

0.933

**0.000

** دالة إحصائياً عند مستوى الداللة ()a≤0.01

يوضــح اجلــدول  3أن مجيــع معامــات االرتبــاط
يف مجيــع املجــاالت دالــة إحصائيــ ًا عنــد مســتوى

الداللــة ( ،)a ≤0.01وهــي عالقــة عاليــة ممــا يــدل

عــى صــدق املحــور ومجيــع املجــاالت املرتبطــة بــه،
وهــي :جمــال قيــادة عمليــات التعليــم والتعلــم،

وجمــال قيــادة جمتمعــات التعلــم املهنيــة ،وجمــال قيــادة
الرشاكــة املجتمعيــة ،وبذلــك يكــون املحــور صادق ـ ًا
ملــا وضــع لقياســه.

ثبـــات أداة االســـتبانة :يشـــر عبيـــدات

وآخـــرون(2015م) إىل أن االختبـــار الثابـــت هـــو
االختبـــار الـــذي يعطـــي نتائـــج متقاربـــة أو النتائـــج
نفس ــها إذا ُط ّب ــق أكث ــر م ــن م ــرة يف ظ ــروف متامثل ــة،
وت ــم التحق ــق م ــن ثب ــات أداة الدراس ــة م ــن خ ــال
اس ــتخدام معام ــل ارتب ــاط ألف ــا كرونب ــاخ ()Alpha

حلســـاب درجـــة ثبـــات كل جمـــال مـــن جمـــاالت
االس ــتبانة ،وقي ــاس الثب ــات ال ــكيل جلمي ــع عب ــارات

االســـتبانة ،وذلـــك عـــى نفـــس عينـــة البحـــث،
واجلـــدول  4يوضـــح ذلـــك:
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جدول 4
معامل ارتباط ألفا كرونباخ ( )Alphaلحساب ثبات مجاالت االستبانة
المجاالت
مجاالت
االستبانة

معامل ألفا كرونباخ

المجـــال األول :قيادة عمليات التعليم والتعلم.

0.933

المجـال الثاني :قيادة مجتمعات التعلم المهنية.

0.934

المجال الثالث :قيادة الشراكة المجتمعية.

0.958

إجمالي ثبات األداة

0.979

يبــن اجلــدول  4أن قيــم معامــل ألفــا كرونبــاخ

اإلدارة العامــة للبحــوث الرتبويــة بــوزارة التعليــم،

حيــث تــراوح معامــل ألفــا كرونبــاخ بــن(0.933

املنــورة ،ثــم احلصــول عــى خطــاب مديــر مركــز

كانــت عاليــة ،أمــا إمجــايل املجــاالت ككل فقــد

املــدارس بمكاتــب التعليــم باملدينــة املنــورة باملوافقــة
عــى تطبيــق أداة االســتبانة ميدانيــ ًا ،تــم توزيــع

كانــت مرتفعــة يف مجيــع جمــاالت االســتبانة،
و ،)0.958كــا أن قيــم معامــل الثبــات للمجــاالت

بلــغ( ،)0.979وهــذا يعنــي أن معامــل الثبــات
مرتفــع .وبعــد أن تأكــد الباحــث مــن صــدق وثبــات

االســتبانة بمجاالهتــا ،وعباراهتــا ،فــإن هــذا جيعلــه
عــى ثقــة تامــة حســب النتائــج بصحــة االســتبانة،
وصالحيتهــا لإلجابــة عــى أســئلة البحــث.

إجــراءات البحــث :تــم حتديــد خصائــص جمتمــع

البحــث ،واختيــار العينــة بالطــرق العلميــة املناســبة،

ثــم بنــاء أداة البحــث ،والتأكــد مــن صدقهــا ،وثباهتــا.
واحلصــول عــى خطابــات تســهيل مهمــة تطبيــق

أدوات الدراســة مــن وكيــل اجلامعــة للدراســات
العليــا والبحــث العلمــي موجهــة إىل مديــر عــام

ومديــر اإلدارة العامــة للتعليــم بمنطقــة املدينــة

البحــوث والدراســات بــوزارة التعليــم إىل قــادة

االســتبانة ورق ًيــا إىل معلمــي ومعلــات املــدارس

الثانويــة بــإدارات مكاتــب التعليــم ،ثــم متابعــة عملية
اســتعادة االســتبانات عــن طريــق التواصــل مــع قــادة

املــدارس ،ثــم ترميــز البيانــات وإدخاهلــا يف احلاســب
اآليل ،ومعاجلتهــا إحصائيـ ًا باســتخدام برنامــج الــرزم
اإلحصائيــة للعلــوم االجتامعيــة .)SPSS

األســـاليب اإلحصائيـــة :يف ضـــوء أهـــداف

البحـــث وأســـئلته ،تـــم اســـتخدام األســـاليب
اإلحصائيـــة التاليـــة :التكـــرار ،والنســـب املئويـــة

لوصـــف خصائـــص عينـــة البحـــث ،ومعامـــل
309

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية ( ،)ISSN: 1658- 7006اجمللد ( ،)6العدد ( ،)2جامعة احلدود الشمالية (1442هـ 2021 /م)

بريســـون( )Pearsonحلســـاب صـــدق االتســـاق

نتائـــج البحـــث ومناقشـــتها :هـــدف البحـــث

كرونبـــاخ( )Alphaحلســـاب ثبـــات أداة االســـتبانة،

للكفايـــات الفنيـــة يف ضـــوء رؤيـــة اململكـــة 2030م
ً
وحتليـــا لنتائجـــه.
وحتقيقـــ ًا ألهـــداف البحـــث

الداخـــي ألداة االســـتبانة ،ومعامـــل ألفـــا

واملتوســـطات احلســـابية ،واالنحرافـــات املعياريـــة
إلجابـــة الســـؤال األول ،واختبـــار(ت)(،)T-Test
وحتليـــل التبايـــن األحـــادي ()One Way ANOVA

إلجاب ــة الس ــؤال الث ــاين ،واختب ــار ش ــيفيه()Scheffe

للمقارنـــات البعديـــة يف حالـــة وجـــود داللـــة
إحصائيـــة ألي جمموعـــة مـــن املجموعـــات.

ويك ــون س ــلم إجاب ــات االس ــتبانة ودرج ــات
احلكـــم أن الفئـــة مـــن (1إىل ُ )1.79تثـــل درجـــة

(منخفـــض جـــدً ا) ،ومـــن (1.8إىلُ )2.59تثـــل
درجـــة (منخفـــض) ،ومـــن (2.6إىل ُ )3.39تثـــل
درجـــة (متوســـط) ،ومـــن (3.40إىل ُ )4.19تثـــل
درج ــة (ع ــايل) ،و(4.20إىل ُ )5تث ــل درج ــة (ع ــايل
جـــدً ا).

التعـــرف عـــى واقـــع ممارســـة قـــادة املـــدارس

نتائ ــج إجاب ــة الس ــؤال األول :ين ــص ع ــى »:م ــا

واقـــع ممارســـة قـــادة املـــدارس للكفايـــات الفنيـــة

يف ض ــوء رؤي ــة اململك ــة 2030م يف جم ــاالت قي ــادة:
عمليـــات التعليـــم والتعلـــم ،وجمتمعـــات التعلـــم
املهنيـــة ،والرشاكـــة املجتمعيـــة»؟ .لإلجابـــة عـــن

ه ــذا الس ــؤال ت ــم اس ــتخراج املتوس ــطات احلس ــابية،
واالنحرافـــات املعياريـــة ،والرتبـــة للمتوســـطات،

ودرجـــة املوافقـــة إلمجـــايل اســـتجابات أفـــراد عينـــة

البح ــث ع ــى جم ــاالت وعب ــارات الكفاي ــات الفني ــة
التـــي يامرســـها قـــادة املـــدارس يف ضـــوء رؤيـــة

2030م الوطنيـــة لتطويـــر التعليـــم العـــام ،وذلـــك
كـــا يف اجلـــدول :5

جدول 5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة البحث من المعلمين والمعلمات في المدارس
الثانوية لواقع ممارسة قادة المدارس للكفايات الفنية حسب مجاالت أداة البحث
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الرتبة

درجة الموافقة

مجاالت البحث
المجال األول :قيادة عمليات التعليم والتعلم.

3.491

0.717

1

كبيرة

المجال الثاني :قيادة مجتمعات التعلم المهنية.

3.018

0.891

3

متوسطة

المجـال الثالث :قيادة الشراكة المجتمعية.

3.269

0.808

2

متوسطة

المجموع الكلي للمجاالت.

3.241

0.743

-

متوسطة
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مـع االنتقـال مـن األدوار التقليديـة يف إدارة املـدارس إىل

املـدارس الثانويـة لواقـع ممارسـة قـادة املـدارس للكفايات
الفنيـة يف ضـوء رؤيـة اململكـة 2030جاءت إمجـا ًال بدرجة

نتائـج كل جمال مـن املجـاالت يف موضعه من هـذا البحث.

بقيمـة( ،)3.241وانحـراف معيـاري( ،)0.743وربما

الرشيـف(2015م) ،واملجـــــايل؛ واخلوالـدة(2015م)،

متوسـطة ،وجـاء جممـوع املتوسـط احلسـايب للمجـاالت
يعـود سـبب ذلـك إىل التفـاوت بين قـادة املـدارس يف

مسـتوى ممارسـتهم للكفايـات الفنيـة يف جمـاالت البحـث،

وربما يرجـع إىل ضعـف إعـداد وتدريـب وتأهيـل قـادة
املـدارس للقيـام بأدوارهـم وواجباهتـم املهنيـة يف ضـوء مـا

جـاءت بـه رؤيـة اململكـة ،وفيما يتعلـق برتبـة املتوسـطات

احلسـابية ملجـاالت البحث ،فقد جـاء جمال «قيـادة عمليات
التعليـم والتعلـم» يف املرتبـة األوىل ،وبدرجـة موافقـة

كبيرة ،وبمتوسـط حسـايب بلـغ( ،)3.491وانحـراف

معيـاري( ،)0.717ويمكـن تفسير هـذه النتيجـة بـأن
بعـض الكفايـات الفنيـة التـي يتضمنهـا هـذا املجـال تعترب

مـن الكفايـات األساسـية يف عمـل القائـد املـدريس قبـل
اعتماد رؤيـة اململكـة  ،2030وتنـال متابعـة مسـتمرة
مـن إدارة التعليـم ،و ُي َّقيـم أداء القائـد املـدريس يف ضـوء

نتائجهـا ،لذلـك يركـز قـادة املدارس عىل ممارسـتها بشـكل

مسـتمر .بينما حصلـت املجـاالت األخـرى على درجـة
موافقـة متوسـطة ،حيث ّ
حــل يف املرتبـة الثانية جمـال» قيادة

الرشاكة املجتمعية» بمتوسـط حسـايب( ،)3.269وانحراف
معيـاري( )0.808يليـه يف املرتبـة الثالثـة واألخيرة جمال «

قيادة جمتمعات التعلم املهنية « بمتوسـط حسـايب(،)3.018
وانحـراف معيـاري( ،)0.891وربما يعـزى ذلـك إىل أن
تنفيـذ إجـراءات رؤية اململكـة تتطلب كفايات فنية تنسـجم

األدوار احلديثـة يف قيـادة املدارس ،وسـيتم عرض وتفسير

وتتفـق هـذه الدراسـة مع مـا توصلت إليـه نتائج دراسـات

والطعجـان (2014م) ،يف أن واقـع ممارسـة وامتلاك قـادة
املـدارس للكفايـات الفنيـة جـاءت بشـكل عـام بدرجـة

متوسـطة ،كما خيتلف هـذا البحث مع نتائج دراسـة ياسين
وآخريـن ) (Yasin et. Al., 2013التـي توصلـت إىل أن

مسـتوى ممارسـة قـادة املـدارس للكفايـات الفنيـة جـاءت

بدرجـة كبيرة ،وربما يعـزى ذلـك إىل اختلاف الكفايـات
الفنيـة بين الدراسـات وفقـ ًا للتطـورات والتحـوالت يف
جمـال القيـادة املدرسـية ،وكذلك الختالف حمـاور وجماالت

الدراسـات ،وتركيـز بعـض الدراسـات على كفايـات فنية
حمـددة ،واعتماد البحـث احلـايل على احتياجـات رؤيـة

اململكـة  2030مـن الكفايـات الفنية يف املجـاالت املحددة

يف أداة البحـث.

املجـال األول :قيـادة عمليـات التعليم والتعلم :اشـتمل

هـذا املجـال على تسـع عبـارات متثـل الكفايـات الفنيـة يف
قيـادة عمليـات التعليـم والتعلـم ،وللتعـرف على واقـع

ممارسـة قـادة املـدارس هلـذه الكفايـات يف ضـوء رؤيـة
اململكـة 2030م تـم اسـتخراج املتوسـطات احلسـابية،

واالنحرافـات املعياريـة ،والتكـرارات ،والنسـب املئويـة،
ورتـب املتوسـطات ،ودرجـة املوافقـة على كل عبـارة وفق ًا
ألداة االسـتبانة ،وجـاءت النتائـج كام ييل ،والتـي يوضحها
اجلـدول :6
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جدول 6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة من
المعلمين والمعلمات في المدارس الثانوية للمجال األول :قيادة عمليات التعليم والتعلم
م
3
4
1
7
5
2
6
9
8

العبارات
يتابـــع عمليـــات التدريـــس داخـــل
الفصـــول.
يتابـــع تنفيـــذ األنشـــطة والبرامـــج
اإلضافيـــة.
يجعل البيئة المدرسية جاذبة للجميع.
يحفــز المعلميــن علــى اســتخدام التقنيــة
فــي التعليــم.
يوجــه اإلرشــاد المدرســي لرعايــة
الطــاب.
يســـاعد المعلميـــن لتفعيـــل المناهـــج
المدرســـية.
يحــث علــى تجويــد عمليــات التعليــم
والتعلــم.
يســتثمر بيانــات تقويــم الطــاب فــي
تطويــر عمليــات التعليــم.
يقـوّم جميــع عناصــر عمليــات التعليــم
والتعلــم.
المجموع الكلي للمجال األول.

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الرتبة درجة الموافقة

3.700

0.891

1

كبيرة

3.691

0.845

2

كبيرة

3.622

0.841

3

كبيرة

3.617

0.885

4

كبيرة

3.603

0.860

5

كبيرة

3.502

0.893

6

كبيرة

3.437

0.880

7

كبيرة

3.129

1.093

8

متوسطة

3.115

0.952

9

متوسطة

3.491

0.717

-

كبيرة

تشــر النتائــج يف اجلــدول 6إىل أن الكفايــات

و ،)3.437حيــث جــاءت عبــارة «يتابــع عمليــات

وجهــة نظــر املعلمــن واملعلــات يف املــدارس الثانويــة
جــاءت إمجــا ً
ال بدرجــة موافقــة كبــرة ،وبمتوســط

بمتوســط حســايب قــدره( ،)3.700وانحــراف
معيــاري( ،)0.891فيــا جــاءت يف املرتبــة الســابعة

وحصلــت سبـــع عبــارات عــى درجـــة موافـــقة

كبيـــرة عبــارة «حيث عىل جتـــويد عمـــليات التعـلـــيم

الفنيــة يف جمــال قيــادة عمليــات التعليــم والتعلــم مــن

حســايب( ،)3.491وانحــراف معيــاري(،)0.717
كبــرة تراوحــت متوســطاهتا احلســابية بــن(3.700

التدريــس داخــل الفصــول» يف املرتبــة األوىل

ضمــن العبــارات احلاصلــة عــى درجـــة مـــوافقة

والتعـلـــم» بمتـــوسط حســايب بلـــغ(،)3.437

312

إبراهيم بن أمحد أبوجامع :ممارسة قادة املدارس احلكومية للكفايات الفنية يف ضوء رؤية اململكة العربية السعودية 2030

332-291

وانحــراف معيــاري( ،)0.880ويمكــن تفســر

بأمهيــة البيانــات ،واســتثامرها يف تطويــر عمليــات

والتعلــم تعتــر مــن الكفايــات األساســية يف أداء

وآخريــن ، )Yasin et. Al., 2013وكافــازوس؛

هــذه النتيجــة بــأن كفايــات قيــادة عمليــات التعليــم
القائــد املــدريس ،ويتــم الرتكيــز عــى متابعــة تنفيذهــا

مــن قبــل املرشفــن الرتبويــن يف إدارات التعليــم أثنــاء
قيــم أداء العمــل املــدريس يف
زياراهتــم للمــدارس ،و ُي َّ

ضــوء حتقيقهــا ،لذلــك فــإن قــادة املــدارس يولوهنــا

التعليــم والتعلــم .وتتفــق مــع دراســات ياســن
وأوفانــدو( ،)Cavazos and Ovando, 2012التــي

توصلــت نتائجهــا إىل أن كفايــات قــادة املــدارس

را يف حتســن
يف قيــادة التعليــم والتعلــم كان هلــا تأث ـ ً
وتطويــر املــدارس ،وأن مــن أهــم كفايــات القائــد

جــل اهتاممهــم ،فتظهــر ممارســتهم هلــذه الكفايــات
بشــكل متكــرر يوميـ ًا أثنــاء أدائهــم للعمــل القيــادي،

تنفيــذ األعــال ،يف حــن أنــه خيتلــف مــع نتائــج

بينــا حصلــت عبارتــان مــن عبــارات جمــال قيــادة

درجــة توافــر الكفايــات املتعلقــة باملتابعــة والتقويــم،

ممــا يــؤدي إىل اكتســاب قــادة املــدارس ملهاراهتــا.
عمليــات التعليــم والتعلــم عــى درجــة موافقــة

متوســطة ،حيــث جــاءت عبــارة «يســتثمر بيانــات

تقويــم الطــاب يف تطويــر عمليــات التعليــم» يف

املرتبــة الثامنــة ضمــن إمجــايل عبــارات املجــال

بمتوســط حســايب قــدره( ،)3.129وانحــراف
معيــاري( ،)1.093ثــم يف املرتبــة التاســعة واألخــرة

يقـــوم مجيـــع عناصـــر عمليــات التعليـــم
عبــارة «
ّ

والتعلـــم « بمتوســـط حســايب قـــدره(،)3.115
وانحــراف معيــاري بلــغ( ،)0.952ويمكــن تفســر
ذلــك بــأن هاتــن الكفايتــن تعتــران مــن الكفايــات
الالزمــة لتنفيــذ إجــراءات رؤيــة اململكــة 2030م،

وربــا يعــود ذلــك إىل أن إجــراءات ممارســة هاتــن
الكفايتــن قــد يســتغرق وقتــ ًا طويــ ً
ا ممــا يزيــد
مــن أعبــاء العمــل القيــادي ،وأيضــ ًا ربــا يعــزى
ذلــك إىل قصــور بعــض قــادة املــدارس يف اإلملــام

املــدريس كفايــة الرصــد ،والتقييــم ،ومراقبــة ومتابعــة

دراســة الســناين (2013م) التــي أســفرت عن ضعف
وربــا يعــزى ذلــك إىل كثــرة أعبــاء قــادة املــدارس،

وربــا عــدم متكــن بعضهــم مــن مهــارات التخطيــط
للتقويــم ،وتنفيــذه ،واســتخدام نتائجــه يف التحســن

والتطويــر.

املجــال الثــاين :قيــادة جمتمعــات التعلــم املهنيــة:

اشــتمل هــذا املجــال عــى تســع عبــارات متثــل
الكفايــات الفنيــة يف قيــادة جمتمعــات التعلــم املهنيــة،

وللتعــرف عــى واقــع ممارســة قــادة املــدارس هلــذه

الكفايــات يف ضــوء الرؤيــة اململكــة  ،2030تــم
اســتخراج املتوســطات احلســابية ،واالنحرافــات
املعياريــة ،والتكــرارات ،والنســب املئويــة ،ورتــب

املتوســطات احلســابية ،ودرجــة املوافقــة عــى كل
عبــارة مــن عبــارات املجــال وفقــ ًا ألداة االســتبانة
وأداة املقابلــة ،وجــاءت النتائــج كــا يــي والتــي

يوضحهــا اجلــدول :7
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جدول 7
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة من
المعلمين والمعلمات في المدارس الثانوية للمجال الثاني :قيادة مجتمعات التعلم المهنية
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الرتبة

درجة الموافقة

م

العبارات

 3يدعم عمليات التنمية المهنية للمعلمين.

3.364

0.962

1

متوسطة

 6يؤكد على جودة الممارسات المهنية.

3.253

0.935

2

متوسطة

 2يقوّم أداء المعلمين بموضوعية.

3.248

0.982

3

متوسطة

 5يركز على نتائج عمليات التدريس.

3.124

1.057

4

متوسطة

 7يوظف التقنية لتفعيل مجتمعات التعلم.

2.967

1.029

5

متوسطة

يطبــق المبــادئ األساســية فــي إدارة
4
المعرفــة.

2.898

0.980

6

متوسطة

 1يجيد تأسيس مجتمعات التعلم المهنية.

2.875

1.181

7

متوسطة

يقــوّم مجتمعــات التعلــم المهنيــة حســب
8
المعاييــر المعتمــدة.

2.751

1.131

8

متوسطة

يســتخدم بيانــات تقويــم أداء المعلميــن
9
لتطويــر مجتمعــات التعلــم المهنيــة.

2.686

1.139

9

متوسطة

المجموع الكلي للمجال الثاني:

3.018

0.891

-

متوسطة

يبــن اجلــدول 7أن ممارســة قــادة املــدارس

عمليــات التنميــة املهنيــة للمعلمــن» يف املرتبــة

املهنيــة مــن وجهــة نظــر معلمــي ومعلــات
املــدارس الثانويــة جــاءت إمجــا ً
ال بدرجــة موافقــة

معيــاري( ،)0.962وربــا يعــزى ذلــك إىل أن معلمــي
ومعلــات املــدارس الثانويــة يــرون أن موافقــة قــادة

حيــث تراوحــت املتوســطات احلســابية لكفايــات

التــي تقيمهــا وحــدات التطويــر تعتــر مــن أشــكال

للكفايــات الفنيــة يف جمــال قيــادة جمتمعــات التعلــم

متوســطة ،وبانحــراف معيــاري بلــغ(،)0.891
املجــال بني(3.364و.)2.686ومــن حيــث عبــارات

املجــال ،فقــد حصلــت مجيــع العبــارات عــى
درجــة موافقــة متوســطة ،وجــاءت عبــارة «يدعــم

األوىل بمتوســط حســايب قــدره( ،)3.364وانحــراف

املــدارس عــى التحــاق املعلمــن بالربامــج التدريبيــة

دعــم عمليــات التنميــة املهنيــة للمعلمــن ،وجــاءت

«يقــوم أداء املعلمــن
يف املرتبــة الثانيــة عبــارة
ّ
بموضوعيــة» بمتوســط حســايب( ،)3.253وانحــراف
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معيــاري (،)0.935ويف املرتبــة الثالثــة عبــارة

«يؤكــد عــى جــودة املامرســات املهنيــة» بمتوســط
حســايب( ،)3.248وانحــراف معيــاري(،)0.982
وربــا يعــود ذلــك إىل عــدم إملــام بعــض قــادة املدارس
بكيفيــة ممارســة عمليــة تقويــم أداء املعلمــن ،وعــدم

املوضوعيــة يف التقويــم ،باإلضافــة إىل اعتــاد بعــض

قــادة املــدارس عــى التقويــم يف هنايــة العــام الــدرايس
إلكــال نــاذج تقويــم املعلمــن وإرســاهلا إىل إدارات
التعليــم ،وفيــا يتعلــق بتأكيــد جــودة املامرســات

املهنيــة فربــا يعــزى حصــول قــادة املــدارس عــى

درجــة موافقــة متوســطة إىل عــدم امتــاك بعضهــم

ملهــارات ضــان اجلــودة وتوكيدهــا ،وربــا يرجــع
إىل ضعــف ممارســتها أثنــاء أدائهــم ملهامهــم ،وحلـــت

عـــبارة «يركـــز عــى نتائــج عمليــات التدريــس» يف
املرتبــة الرابعــة بمتوســط حســـايب قــدره(،)3.124
وانحــراف معيــاري( ،)1.057وربــا يعــزى ذلــك

إىل أن بعــض قــادة املــدارس ال يفرقــون بــن نتائــج
عمليــات التدريــس ومســتوى التحصيــل العلمــي

للطــاب فريكــزون عــى نتائــج الطــاب دون النظــر
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وربــا يرجــع ســبب ذلــك إىل عــدم اإلملــام الــكايف
مــن بعــض قــادة املــدارس بــدور التقنيــة يف إكســاب
املعلمــن املعــارف واملهــارات التــي ُت ِّكنهــم مــن أداء
أدوارهــم ،باإلضافــة إىل دورهــا يف التعلــم الــذايت

للمعلمــن ،ثــم يف املرتبــة السادســة عبــارة «يطبــق
املبــادئ األساســية يف إدارة املعرفــة « بمتوســط

حســايب ( ،)2.898وانحــراف معيــاري(،)0.980

وربــا يعــزى ذلــك إىل ضعــف بعــض قــادة املــدارس
يف اإلملــام بمبــادئ إدارة املعرفــة وتطبيقاهتــا املدرســية،

والقصــور يف توجيــه املعلمــن لنقــل خرباهتــم إىل

زمالئهــم ،واملشــاركة مــع اآلخريــن الكتســاب
خــرات جديــدة ،فيــا حلــت عبــارة «جييــد تأســيس

جمتمعــات التعلــم املهنيــة» يف املرتبة الســابعة بمتوســط
حســايب( ،)2.875وانحــراف معيــاري(،)1.181

وربــا يعــزى ذلــك إىل حداثــة تطبيــق مفهــوم
جمتمعــات التعلــم املهنيــة يف املــدارس ،وربــا يعــود

لضعــف املعرفــة عنــد بعــض قــادة املــدارس بمبــادئ
جمتمعــات التعلــم املهنيــة ،وكيفيــة تطبيقهــا ،وحتديــد
التصنيــف املناســب ملجتمعــات التعلــم املهنيــة وفق ـ ًا

إىل األســاليب التــي أوصلتهــم إىل هــذه النتائــج،
وأيضــ ًا ربــا يعــزى إىل أن بعــض قــادة املــدارس ال

«يقــوم جمتمعــات التعلــم املهنيــة حســب املعايــر
ّ

بمهــام روتينيــة تتعلــق باألعــال اإلداريــة املدرســية،

معيــاري( ،)1.131ثــم يف املرتبــة التاســعة واألخــرة

يركــزون عــى نتائــج عمليــات التدريــس النشــغاهلم
وجــاءت يف املرتبــة اخلامســة عبــارة «يوظــف التقنيــة

لتفعيــل جمتمعــات التعلــم» بمتوســط حســايب

قــدره( ،)2.967وانحــراف معيــاري(،)1.029

لظــروف املدرســة .ويف املرتبــة الثامنــة حلــت عبــارة
املعتمــدة» بمتوســط حســايب( ،)2.751وانحــراف
حلــت عبــارة «يســتخدم بيانــات تقويــم أداء املعلمــن

لتطويــر جمتمعــات التعلــم املهنيــة» بمتوســط حســايب
قــدره( ،)2.686وانحــراف معيــاري بلــغ(،)1.139
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وربــا يعــزى ذلــك إىل قصــور بعــض قــادة املــدارس

املجــال الثالــث :قيــادة الرشاكــة املجتمعيــة:

الكافيــة يف قــراءة وحتليــل البيانــات واملعلومــات

الكفايــات الفنيــة يف قيــادة الرشاكــة املجتمعيــة،

يف تطبيــق عمليــات التقويــم ،وعــدم توافــر املهــارات
املســتخرجة مــن عمليــة التقويــم ،واســتخدامها يف

تطويــر جمتمعــات التعلــم املهنيــة ،ويتفــق البحــث
احلــايل مــع دراســة جولكـــان()Gulcan, 2012

التــي توصلــت إىل وجــود تــدين يف مســتوى القيــادات
املدرســية فيــا يتعلــق بمهــارات االســتفادة مــن

خــرات املعلمــن ،وإرشاكهــم يف العمــل اإلداري،
وحتســن أدائهــم.

اشــتمل هــذا املجــال عــى تســع عبــارات متثــل
وللتعــرف عــى واقــع ممارســة قــادة املــدارس هلــذه

الكفايــات يف ضــوء رؤيــة اململكــة 2030م ،تــم
اســتخراج املتوســطات احلســابية ،واالنحرافــات

املعياريــة ،والتكــرارات ،والنســب املئويــة ،ورتبــة
املتوســطات ،ودرجــة املوافقــة عــى كل عبــارة ،وفق ـ ًا
ألداة االســتبانة واملقابلــة ،وجــاءت النتائــج كــا يــي

يوضحهــا اجلــدول :8

جدول 8
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة البحث من المعلمين والمعلمات في
المدارس الثانوية للمجال الثالث :قيادة الشراكة المجتمعية
المتوسط
الحسابي

االنحراف المعياري

الرتبة

درجة
الموافقة

 4يتواصل مع إدارة التعليم لتأمين احتياجات المدرسة.

3.986

0.835

1

كبيرة

 1يجيد التواصل مع المجتمع المحيط بالمدرسة.

3.599

0.882

2

كبيرة

 2يفعّل الشراكة األسرية بشكل جيد.

3.345

0.979

3

متوسطة

يســتفيد مــن الداعميــن وقطاعــات المجتمــع لخدمــة
5
المدرســة.

3.271

1.006

4

متوسطة

يســتثمر البيئــة المحليــة لتحقيــق أهــداف ورؤيــة
3
المدرســة.

3.267

0.903

5

متوسطة

 7يوظف التقنية للتواصل مع الشركاء.

3.225

1.009

6

متوسطة

3.156

0.949

7

متوسطة

2.917

1.123

8

متوسطة

2.659

1.191

9

متوسطة

3.269

0.808

-

متوسطة

م

العبارات

يحــث العامليــن علــى رضــا الشــركاء مــن خدمــات
6
المدرســة.
يستثمر نتائــــج الشراكــــات لتحســين خطــة الشـراكــة
9
المجتمعيــة.
 8يشرك األسرة والمجتمع في تقويم العمل المدرسي.
المجموع الكلي للمجال الثالث:
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يبــن اجلــدول 8أن آراء أفــراد عينــة البحــث مــن

املأمــول ،وربــا يعــزى إىل أن بعــض قــادة املــدارس ال

قــادة املــدارس للكفايــات الفنيــة يف جمــال قيــادة الرشاكــة
املجتمعيــة جــاءت إمجــا ًال بدرجــة موافقــة متوســطة،

فعــال بــن املدرســة واألرسة ،وعــدم تفعيــل
تواصــل ّ

معلمــي ومعلــات املــدارس الثانويــة حــول ممارســة

حيــث بلــغ املتوســط احلســايب( ،)3.269واالنحــراف

معيــاري( ،)0.808وفيــا يتعلــق بالعبــارات فقــد حصلت
عبارتــان عــى درجــة موافقــة كبــرة ،وســبع عبــارات عــى
درجــة موافقــة متوســطة ،وجــاءت يف املرتبــة األوىل عبــارة
«يتواصــل مــع إدارة التعليــم لتأمــن احتياجــات املدرســة»

بدرجــة موافقــة كبــرة ،وبمتوســط حســايب(،)3.986

وانحــراف معيــاري( ،)0.835وتليهــا يف املرتبــة الثانيــة
بنفــس درجــة املوافقــة عبــارة «جييــد التواصــل مــع

املجتمــع املحيــط باملدرســة» بمتوســط حســايب(،)3.599
وانحــراف معيــاري( ،)0.882وربــا يعــزى ذلــك إىل أن
هــذه الكفايــات تعتــر مــن مهــام القائــد املــدريس التــي

يغلــب عليهــا الطابــع اإلداري ،خاصــة وأهنــا تعتمــد عــى
املخاطبــات واملكاتبــات واســتخدام وســائل التواصــل
اإللكرتونيــة يف التعامــل مــع املجتمــع املحيــط وإدارات

التعليــم ،وربــا يعــود ذلــك إىل ســهولة القيــام بمامرســة
هاتــن الكفايتــن مقارنــة مــع غريمهــا مــن كفايــات جمــال
الرشاكــة املجتمعيــة ،أ ّمــا العبــارات التــي حصلــت عــى

«يفعــل الرشاكــة
درجــة موافقــة متوســطة فهــي :عبــارة ّ

األرسيــة بشــكل جيــد» باملرتبــة الثالثــة ،وبمتوســط
حســايب( ،)3.345وانحــراف معيــاري( ،)0.979وربــا
يعــود ذلــك إىل أن معلمــي ومعلــات املــدارس الثانويــة
يــرون أن التعــاون بــن املدرســة واملنــزل دون املســتوى

ينظــرون إىل تفعيــل دور األرسة عــى أنــه مــن أولويــات
املدرســة ،ويمكــن تفســر ذلــك أيضــ ًا بعــدم وجــود
الرشاكــة مــع أوليــاء األمــور ،وأن دور املدرســة مــازال
حمصــور ًا يف تعليــم الطــاب وال يتعــدى هــذا الــدور
إىل خدمــة املجتمــع وإجيــاد تكامــل بينهــا وبــن األرسة،

ثــم يف املرتبــة الرابعــة عبــارة «يســتفيد مــن الداعمــن

وقطاعــات املجتمــع خلدمــة املدرســة» بمتوســط
حســايب( )3.271وانحــراف معيــاري( ،)1.006ثــم يف

املرتبــة اخلامســة عبــارة «يســتثمر البيئــة املحليــة لتحقيــق

أهــداف ورؤيــة املدرســة» بمتوســط حســايب(،)3.267

وانحــراف معيــاري( ،)0.903وربــا يعــزى ذلــك إىل

أن هــذه الكفايــات تعتــر مــن الكفايــات التــي تتطلــب
ممارســتها إعــداد ًا وتأهيــ ً
ا مناســب ًا الكتســاب مهاراهتــا
ومقدراهتــا ،وأيضـ ًا ربــا ألهنــا تعتــر مــن الكفايــات التــي

تتطلــب وق ًتــا وجهــدً ا إضاف ًيــا يقــوم بــه القائــد خــارج

أســوار املدرســة ،وتليهــا يف املرتبــة الســـادسة عـــبارة

«يوظـــف التقنـــية للتواصـــل مــع الشـــركاء» بمتوســـط
حســـايب( )3.225وانحــراف معيــاري( ،)1.009وربــا
يعــود ســبب ذلــك إىل أن بعــض قــادة املــدارس ّ
يفضــل

التواصــل املبــارش مــع الــركاء ،أو ربــا أن توظيــف
التقنيــة للتواصــل مــع الــركاء قــد يتطلــب ميزانيــة

إضافيــة ،ثــم يف املرتبــة الســابعة عبــارة «حيــث العاملــن

عــى رضــا الــركاء مــن خدمــات املدرســة» بمتوســط
حســايب( )3.156وانحــراف معيــاري( ،)0.949وربــا
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يرجــع ذلــك إىل أن بعــض قــادة املــدارس ال يامرســون

) (Cavazos and Ovando, 2012التــي توصلــت إىل أن

عــى توجيههــم للعاملــن بشــكل عــام ،ثــم تــأيت يف

الفعالــة مــع املجتمــع
اســتخدام أســاليب االتصــال ّ

فعــال ممــا ينعكــس
مهــارات اجلــودة وأساســياهتا بشــكل ّ
املرتبــة الثامنــة عبــارة «يســتثمر نتائـــج الشـراكـــات

لتحســن خطـــة الشـراكـــة املجتمعـــية» بمتوســط حسايب
قــدره( )2.917وانحــراف معيــاري( ،)1.123ويف املرتبة
التاســعة واألخــرة عبارة«يــرك األرسة واملجتمــع يف

تقويــم العمــل املــدريس» بمتوســط حســايب()2.659
وانحــراف معيــاري بلــــغ( ،)1.191وربــا يعــزى ذلــك

إىل عــدم إملــام بعــض قــادة املــدارس بأمهيــة تقويــم
األعــال ،واملراحــل التــي متــر هبــا عمليــة التقويــم ،ودوره
يف تطويــر وحتســن األداء ،باإلضافــة إىل ضعــف مهــارات
قــراءة وحتليــل البيانــات واســتثامرها يف حتســن اخلطــط

عنــد بعــض قــادة املــدارس .ويتفــق هــذا البحــث مــع

نتائــج دراســات جولــكان) (Gulcan, 2012التــي

توصلــت إىل أن تنميــة املقــدرة عــى تكويــن عالقــات
فعالــة مــع أوليــاء أمــور الطــاب ،ومســامهة القيــادة
ّ

املدرســية يف تفاعــل املدرســة مــع بيئتهــا تعتــر مــن أبــرز
االحتياجــات التدريبيــة لقــادة املــدارس ،كــا يتفــق مــع

مــن أهــم الكفايــات القياديــة األساســية لنجــاح املدرســة

املــدريس ســواء الطــاب أم املعلمــن أم أوليــاء األمــور،
وأن مــن الكفايــات القياديــة الختيــار قائــد املدرســة

الفعال هي املشــاركة واالتصال والعـالقـــات اإلنسـانـــية،
ّ

وأن كـفاية االتصـــال جــاءت كــأهم كـفاية من كـفايات
قـائـــد املـدرســـة املفضــل ،وخيتلــف مــع نتائــج دراســة

الســناين (2013م) التــي توصلــت إىل ضعــف توافــر
كفايــة االتصــال وممارســتها عنــد قــادة املــدارس ،وربــا

يعــزى ذلــك إىل أن العينــة كانــت توقعاهتــم مرتفعــة فيــا
خيــص كفايــة االتصــال عنــد قــادة املــدارس.

نتائــج إجابــة الســؤال الثــاين :ينــص عــى« :هــل توجد

فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى()a≤0.05

يف اســتجابات معلمــي ومعلــات املــدارس الثانويــة
نحــو واقــع ممارســة قــادة املــدارس للكفايــات الفنيــة،

ومتطلبــات تطويرهــا يف ضــوء رؤيــة اململكــة 2030
تعــزى إىل متغــرات :اجلنــس وســنوات اخلــرة يف التعليــم
باملــدارس الثانويــة؟» متــت اإلجابــة عــن هــذا الســؤال

دراســات الطعجــان(2014م) التــي توصلــت نتائجهــا
إىل أن قــادة املــدارس ّ
يطبقــون بدرجــة متوســطة كفايــة

- 1متغــر اجلنــس :تــم حســاب املتوســطات احلســابية

إمكانــات املدرســة ،واالســتفادة مــن اإلمكانــات املتاحــة

لقــادة املــدارس ،ومتطلبــات تطويرهــا يف ضــوء رؤيــة

خدمــة املجتمــع املحــي ،واســتفادة املجتمــع املحــي مــن
يف املجتمــع املحــي إلثــراء العمليــة التعليميــة ،واالهتــام

بالعالقــات اإلنســانية يف التعامــل مــع املجتمــع ،ويتفــق
أيضــ ًا مــع نتائــج دراســات كافــازوس؛ وأوفانــدو

عــى النحــو التــايل:

واالنحرافــات املعياريــة لدرجــة ممارســة الكفايــات الفنيــة

اململكــة  ،2030كام تــم اســتخدام اختبــار «ت» ()T-Test
لفحــص الفــروق تبعــ ًا ملتغــر اجلنــس ،واجلــدول 9
يوضــح ذلــك:
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جدول 9
نتائج اختبار «ت»( )T-Testللفروق بين إجابات أفراد عينة البحث من المعلمين
والمعلمات في المدارس الثانوية تبعاً لمتغير الجنس
معلمين (ن = )228

م

المجاالت

1

قيادة عمليات التعليم
والتعلم.

3.32

2

قيادة مجتمعات التعلم
المهنية.

2.84

0.83

3.10

0.67

 3قيادة الشراكة المجتمعية:

معلمات (ن = )206
انحراف

قيمة “ت”

مستوى
الداللة

3.838-

**0.000
**0.002

 **0.001معلمات

متوسط

انحراف متوسط
0.70

3.68

0.68

3.22

0.91

3.172-

3.46

0.89

3.318-

اتجاه
الداللة
معلمات
معلمات

** دالة إحصائياً عند مستوى الداللة ()a≤0.01
*دالة إحصائياً عند مستوى الداللة()a≤0.05

تشــر النتائــج يف اجلــدول 9إىل وجــود فــروق ذات

عــى تقديــر ورؤيــة معلــات املــدارس الثانويــة لواقــع

الدراســة حــول واقــع ممارســة قــادة املــدارس للكفايــات

اململكــة ،2030كــا يتضــح مــن اجلــدول 9عــدم وجــود

داللــة إحصائيــة بــن املتوســطات احلســابية ألفــراد عينــة

الفنيــة يف ضــوء رؤيــة اململكــة  2030لصالــح املعلــات

عنــد مســتوى الداللــة( )a ≤0.05يف جمــال قيــادة عمليــات
التطويــر اســتناد ًا إىل قيــم «ت» املحســوبة إذ بلغــت(-

 ،)2.363وبمســتوى داللــة( ،)0.019وعنــد مســتوى
داللــة( )a ≤0.01يف جمــال قيــادة عمليــات التعليــم والتعلــم

بمســتوى داللــة( ،)0.000وجمــال قيــادة جمتمـــعات
التعـلـــم املهنـــية بمســـتوى داللــة( ،)0.002ومـــجال

قـــيادة الشـراكـــة املجتمعيــة بمســتوى داللــة(،)0.001
وربــا يعــزى ذلــك إىل أن قائــدات مــدارس الثانويــة لدهيــن

دافعيــة نحــو مهنــة التعليــم باعتبــار أهنــن جيــدن أنفســهن يف
هــذه املهنــة أكثــر مــن املهــن األخــرى ،وإلثبــات كفاءهتــن
وقدرهتــن يف جمــال القيــادة املدرســية ،ممــا انعكــس ذلــك

ممارســة القائــدات للكفايــات الفنيــة يف ضــوء رؤيــة
فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن املتوســطات احلســابية

ألفــراد عينــة البحــث حــول متطلبــات تطويــر الكفايــات

الفنيــة لقــادة املــدارس يف ضــوء رؤيــة اململكــة2030
اســتناد ًا إىل قيمــة «ت» املحســوبة إذ بلغــت(،)1.342
وبمســتوى داللة(،)0.181ممــا يــدل عــى اتفاقهــم عــى

تلــك النتائــج ،وربــا يعــزى ذلــك إىل حاجــة قــادة املدارس
الثانويــة إىل برامــج تدريبيــة وتأهيليــة تتناســب مــع تطويــر
كفاياهتــم الفنيــة وفقــ ًا الحتياجــات تنفيــذ رؤيــة اململكــة

 2030بغــض النظــر عــن نــوع اجلنــس ،باإلضافــة إىل أن
مجيــع برامــج تأهيــل وتدريــب قائــدي وقائــدات املــدارس

ختضــع جلهــة إرشافيــه واحــدة ،وربــا يعــود الســبب إىل أن
مجيــع السياســات واإلجــراءات يف مــدارس البنــن والبنات
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موحــدة ،وبالتــايل فــإن متطلبــات تطويــر الكفايــات الفنيــة
ال ختتلــف تبعـ ًا ملتغــر اجلنــس ،وربــا ألن قائــدي وقائــدات
املــدارس الثانويــة يقومــون بنفــس املهــام واملســؤوليات،

وأن الكفايــات الفنيــة متثــل احتياجــات مهنيــة بحتــة ليــس

هلــا عالقــة باجلنــس ،ويتفــق مــع نتائــج دراســة الطعجــان

(2014م) التــي توصلــت إىل وجــود فــروق ذات داللــة
إحصائيــة عنــد مســتوى( )a≤0.05يف درجــة تطبيــق قائــدي
وقائــدات املــدارس الثانويــة للكفايــات املهنيــة تعــزى ملتغري

اجلنــس لصالــح اإلنــاث ،بينــا ختتلــف نتائــج البحــث مــع

نتائــج دراســة الرشيــف(2015م) التــي أظهــرت وجــود
فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى()a≤0.05
يف جمــال التنظيــم لصالــح الذكــور ،وكذلــك ختتلــف مــع

نتائــج دراســات املجــايل؛ واخلوالــدة(2015م) ،التــي

توصلــت إىل عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف
درجــة ممارســة قــادة املــدارس للكفايــات الفنيــة تبعـ ًا ملتغــر
اجلنــس ،وربــا يعــود ســبب االختــاف إىل أن الدراســات
الســابقة تكونــت عيناهتــا مــن قائــدي وقائــدات املــدارس،

ومعلمــن ومعلــات ،بينــا البحــث احلــايل تكونــت عينتــه
مــن معلمــي ومعلــات املــدارس الثانويــة.

- 2متغــر ســنوات اخلــرة يف التعليــم يف املــدارس

الثانويــة :تــم اســتخدام « حتليــل التبايــن األحــادي» (One

 )Way ANOVAلتوضيــح داللــة الفــروق تبعـ ًا الختــاف
متغــر ســنوات اخلــرة يف اســتجابات أفــراد عينــة البحــث،
ويتضــح ذلــك مــن اجلــدول :10

جدول 10
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي ( )One Way ANOVAللفروق بين إجابات أفراد عينة البحث من
المعلمين والمعلمات في المدارس الثانوية تبعاً لمتغير سنوات الخبرة في التعليم
م

المجاالت

المصدر

قيمة
متوسط
درجات مجموع
الحرية المربعات المربعات “ ف “

1

قيادة
عمليات التعليم
والتعلم.

بين المجموعات

161.929 323.858

2

قيادة
مجتمعات التعلم
المهنية.

3

قيادة
الشراكة المجتمعية.

2

مستوى الداللة
الداللة اإلحصائية

داخل المجموعات *0.020 3.989 40.593 8686.981 214
المجموع
بين المجموعات

9010.839 216
192.853 385.706

2

داخل المجموعات 214
المجموع

216

بين المجموعات

2

*0.049 3.052 63.182

توجد

219.595 439.191

داخل المجموعات 214
المجموع

توجد

216

** دالة إحصائياً عند مستوى الداللة ()a≤0.01
*دالة إحصائياً عند مستوى الداللة()a≤0.05
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وأيضـــ ًا ربـــا يرجـــع الســـبب إىل أن مجيـــع

يبـــن اجلـــدول 10عـــدم وجـــود فـــروق

الربامـــج التدريبيـــة املقدمـــة ملعلمـــي ومعلـــات

ذات داللـــة إحصائيـــة بـــن اســـتجابات أفـــراد
عينـــة البحـــث تبعـــ ًا ملتغـــر ســـنوات اخلـــرة

املـــدارس الثانويـــة تنبثـــق مـــن جهـــة تدريبيـــة

واحـــدة تتمثـــل يف رشكـــة تطويـــر للخدمـــات

يف التعليـــم باملـــدارس الثانويـــة حـــول ممارســـة

التعليميـــة ،كـــا يوضـــح اجلـــدول  10وجـــود

الكفايـــات الفنيـــة لقـــادة املـــدارس يف ضـــوء
رؤيـــة اململكـــة 2030م ،وذلـــك اســـتناد ًا

ف ــروق ذات دالل ــة إحصائي ــة ب ــن أف ــراد عين ــة

الدراس ــة نح ــو واق ــع ممارس ــة الكفاي ــات الفني ــة

إىل قيمـــة «ف» املحســـوبة بقيمـــة(،)1.069

لق ــادة امل ــدارس يف ض ــوء رؤي ــة اململك ــة 2030
تبعـــ ًا لســـنوات اخلـــرة يف التعليـــم الثانـــوي يف

ومســـتوى داللـــة( ،)0.345ممـــا يـــدل عـــى
اتفاقهـــم يف النتائـــج ،وقـــد يعـــزى ذلـــك إىل

املـــدارس الثانويـــة متمثلـــة يف مجيـــع جمـــاالت

أن مجيـــع املعلمـــن واملعلـــات ربـــا حصلـــوا

البحـــث ،ولتحديـــد اجتـــاه تلـــك الفـــروق تـــم

ع ــى نف ــس التدري ــب بغ ــض النظ ــر ع ــن ع ــدد

تطبيـــق اختبـــار شـــيفيه ( )Scheffeللمقارنـــات

س ــنوات خربهت ــم يف التعلي ــم الثان ــوي ،وذل ــك

البعدي ــة ع ــى مجي ــع جم ــاالت الكفاي ــات الفني ــة،

مـــن خـــال الربامـــج التدريبيـــة لتأهيـــل

وتظهـــر النتائـــج يف اجلـــداول:11

املعلمـــن واملعلـــات يف العمـــل باملـــدارس،

جدول 11
نتائج اختبار شيفيه ( )Scheffeلتحديد اتجاه الفروق بين المجموعات تبعاً لمتغير سنوات الخبرة في التعليم
بالمدارس الثانوية في مجال :قيادة عمليات التعليم والتعلم
المجموعات

العدد

المتوسط
الحسابي

أقل من  5سنوات

من  – 5أقل من 10
سنوات

 10سنوات فأكثر

أقل من  5سنوات

35

3.562

-

0.214

0.963

من  – 5أقل من 10
سنوات

76

3.307

-

*0.024

 10سنوات فأكثر

106

3.599

-

*دالة إحصائياً عند مستوى الداللة()a≤0.05
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يظهــر مــن اجلــدول 11وجــود فــروق ذات داللــة

توجــد داللــة إحصائيــة يف باقــي املجموعــات ،وجــاء

واقــع ممارســة قــادة املــدارس للكفايــات الفنيــة يف

باملــدارس الثانويــة ملامرســة الكفايــات الفنيــة يف جمــال

إحصائيــة يف اســتجابات أفــراد عينــة البحــث نحــو

جمــال قيــادة عمليــات التعليــم والتعلــم بــن ذوي اخلربة

«من5-أقــل من10ســنوات» و «10ســنوات فأكثــر»
بقيمــة دالــة عنــد مســتوى( )a≤0.05بلغــت (،)0.024
ولصالــح ســنوات اخلــرة «10ســنوات فأكثــر» ،بينــا ال

ترتيــب متغــر ســنوات اخلــرة يف التعليــم الثانــوي
قيــادة عمليــات التعليــم والتعلــم لصالــح ذوي ســنوات

اخلــرة «10ســنوات فأكثــر» ،ثــم لســنوات اخلــرة «أقل

من5ســنوات» ،ويف الرتتيــب األخــر لســنوات اخلــرة

«مــن – 5أقــل مــن 10ســنوات».

جدول 12
نتائج اختبار شيفيه ( )Scheffeلتحديد اتجاه الفروق بين المجموعات تبعاً لمتغير سنوات الخبرة في التعليم
بالمدارس الثانوية في مجال :قيادة مجتمعات التعلم المهنية
المجموعات

العدد

المتوسط
الحسابي

أقل من5سنوات

35

3.137

من  – 5أقل من10سنوات

76

2.817

10سنوات فأكثر

106

3.124

أقل من5سنوات من – 5أقل من10سنوات 10سنوات فأكثر
-

0.211

0.998

-

*0.017
-

*دالة إحصائياً عند مستوى الداللة()a≤0.05

ُيســـتنتج مـــن اجلـــدول 12وجـــود فـــروق

بينـــا ال توجـــد داللـــة إحصائيـــة يف باقـــي

البحـــث نحـــو واقـــع ممارســـة قـــادة املـــدارس

خـــرة التعليـــم باملـــدارس الثانويـــة نحـــو واقـــع

ذات دالل ــة إحصائي ــة يف اس ــتجابات أف ــراد عين ــة

للكفايـــات الفنيـــة يف جمـــال قيـــادة جمتمعـــات
التعلـــم املهنيـــة بـــن ذوي اخلـــرة «مـــن – 5أقـــل

م ــن  10س ــنوات» و «10س ــنوات فأكث ــر» بقيم ــة
دالــة عنــد مســتوى ( )a ≤0.05بلغــت(،)0.017

ولصال ــح س ــنوات اخل ــرة «10س ــنوات فأكث ــر»،

املجموعـــات ،وجـــاء ترتيـــب متغـــر ســـنوات
ممارس ــة ق ــادة امل ــدارس للكفاي ــات الفني ــة يف جم ــال

قيـــادة جمتمعـــات التعلـــم املهنيـــة لصالـــح ذوي
س ــنوات اخل ــرة «م ــن – 5أق ــل من10س ــنوات»،

ثـــم لســـنوات اخلـــرة «أقـــل من5ســـنوات» ،ثـــم
لســـنوات اخلـــرة «من–5أقـــل من10ســـنوات».
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جدول 13
نتائج اختبار شيفيه ( )Scheffeلتحديد اتجاه الفروق بين المجموعات تبعاً لمتغير
سنوات الخبرة في التعليم بالمدارس الثانوية في مجال :قيادة الشراكة المجتمعية
المجموعات

العدد المتوسط الحسابي

أقل من5سنوات

35

3.264

من – 5أقل من10سنوات

76

3.067

10سنوات فأكثر

106

3.417

أقل من5
سنوات

من – 5أقل من10
سنوات

10سنوات فأكثر

-

0.484

0.613

-

*0.015
-

*دالة إحصائياً عند مستوى الداللة()a≤0.05

يكشــف اجلــدول 13عــن وجــود فــروق ذات داللة

واقــع ممارســة قــادة املــدارس للكفايــات الفنيــة يف

واقــع ممارســة قــادة املــدارس للكفايــات الفنيــة يف جمال

التعلــم املهنيــة ،والرشاكــة املجتمعيــة جــاءت مجيعهــا

إحصائيــة يف اســتجابات أفــراد عينــة البحــث نحــو
قيــادة الرشاكــة املجتمعيــة ،وذلــك بــن ذوي اخلــرة

«مــن –5أقــل من10ســنوات» و «10ســنوات فأكثــر»
عنــد مســتوى داللــة ( )a ≤0.05بلغــت(،)0.015

جمــاالت قيــادة عمليــات التعليــم والتعلــم ،وجمتمعات

لصالــح ذوي ســنوات اخلــرة «10ســنوات فأكثــر»،
وذلــك عنــد مســتوى داللــة( ،)a ≤0.05ويمكــن

تفســر هــذه النتيجــة بــأن أصحــاب اخلــرة العاليــة

ولصالــح ســنوات اخلــرة «10ســنوات فأكثــر» ،بينــا

يف التعليــم باملــدارس الثانويــة ربــا يمتلكــون املقــدرة

وجــاء ترتيــب متغــر ســنوات اخلــرة يف التعليــم

للكفايــات الفنيــة يف مجيــع املجــاالت ،وهــذا نتيجــة

ال توجــد داللــة إحصائيــة يف باقــي املجموعــات،
الثانــوي يف جمــال قيــادة الرشاكــة املجتمعيــة لصالــح

ذوي ســنوات اخلــرة «10ســنوات فأكثــر» ،ثــم لذوي
ســنوات اخلــرة» أقــل من5ســنوات» ،وأخــر ًا لــذوي

عــى متييــز وحتديــد واقــع ممارســة قــادة املــدارس
ملامرســتهم العمــل الرتبــوي امليــداين ،والتعامــل مــع

قــادة املــدارس أكثــر مــن غريهــم مــن أصحــاب
اخلــرات األقــل ،وربــا يعــزى ذلــك إىل حصوهلــم

ســنوات اخلــرة «مــن –5أقــل من10ســنوات».

عــى دورات تدريبيــة يف جمــاالت تطويــر التعليــم

و( ،)14و()15أن مجيــع الفــروق ذات الداللــة

يف العمــل الرتبــوي ،ويتفــق هــذا البحــث مــع نتائــج

ويتضــح مــن اجلــداول الســابقة أرقــام( ،)12و(،)13

اإلحصائيــة يف اســتجابات أفــراد عينــة البحــث نحــو

العــام أكثــر مــن غريهــم مــن املعلمــن ألســبقيتهم

دراســة املجــايل؛ واخلوالــدة(2015م) التــي أظهــرت
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نتائجهــا وجود فــروق ذات داللـــــــة إحصائيـــــــة

الثانويــة.

املــدارس احلكوميــة للكفايــات التقنيــة واإلداريــة

خالصــة النتائــج والتوصيــات واملقرتحــات ،والــذي

عنــد مســــــتوى ) (a ≤0.05يف درجــة امتــاك قــادة
تعــزى ملتغــر اخلــرة لصالــح (10ســنوات فأكثــر)،
بينــا ختتلــف نتائــج هــذا البحــث مــع نتائــج دراســات

الرشيــف(2015م) ،والطعجــان(2014م) ،وياســن
وآخريــن) ) ،Yasin et. Al., 2013التــي توصلــت
إىل عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف

ممارســة قــادة املــدارس للكفايــات الفنيــة تعــزى
ملتغــر ســنوات اخلــرة ،وربــا يعــود ذلــك إىل
اختــاف عينــات الدراســات الســابقة عــن هــذا

البحــث ،فبينــا شــملت عينــات الدراســات الســابقة

قائــدي وقائــدات مــدارس ،ومعلمــن ومعلــات،
فــإن هــذه الدراســة تكونــت عينتهــا مــن معلمــي
ومعلــات املــدارس الثانويــة ،وبالتــايل فــإن اخلــرة يف

ممارســة العمــل الرتبــوي ســتكون لصالــح املعلمــن
واملعلــات بشــكل عــام ،وأصحــاب اخلــرة األعــى

بشــكل خــاص ،ويف ضــوء إجابــة الســؤال الثــاين
يتضــح وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة حــول

واقــع ممارســة قــادة املــدارس للكفايــات الفنيــة تعــزى

ملتغــر اجلنــس لصالــح املعلــات يف مجيــع املجــاالت،
ووجــود فــروق تعــزى ملتغــر ســنوات اخلــرة يف

التعليــم باملــدارس الثانويــة لصالــح ذوي ســنوات
اخلــرة (10ســنوات فأكثــر) ،وال توجــد فــروق حــول

متطلبــات تطويــر الكفايــات الفنيــة تعــزى ملتغــرات:
اجلنــس ،وســنوات اخلــرة يف التعليــم باملــدارس

النتائــج والتوصيــات واملقرتحــات :يتــم تنــاول

هــدف التعــرف عــى واقــع ممارســة قــادة املــدارس
للكفايــات الفنيــة يف ضــوء رؤيــة اململكــة2030م
يف جمــاالت قيــادة :عمليــات التعليــم والتعلــم،
وجمتمعــات التعلــم املهنيــة ،والرشاكــة املجتمعيــة ،يف

ممارســة الكفايــات الفنيــة لقــادة املــدارس ،والكشــف

عــن الفــروق يف اســتجابات معلمــي ومعلــات
املــدارس الثانويــة نحــو واقــع ممارســة قــادة املــدارس

للكفايــات الفنيــة التــي تعــزى إىل متغــرات :اجلنــس،

وســنوات اخلــرة يف التعليــم باملــدارس الثانويــة ،يف
ضــوء رؤيــة اململكــة 2030م ،واســتخدم الباحــث

املنهــج الوصفــي ،واعتمــد عــى تصميــم منهــج
البحــث الــذي يتيــح فرصــة اســتخدام األســاليب

الكميــة جلمــع وحتليــل البيانــات ،ويف ضــوء ذلــك
ولتحقيــق أهــداف البحــث تــم بنــاء أداة جلمــع

املعلومــات ،وهــي االســتبانة ،فاالســتبانة موجهــة
إىل عينــة مــن معلمــي ومعلــات املــدارس الثانويــة

ـون جمتمــع البحــث مــن مجيــع
باملدينــة املنــورة ،وتكـ َّ

معلمــي ومعلــات املــدارس الثانويــة باملدينــة املنــورة،
والبالــغ عددهــم ( )4019معلــ ًا ومعلمــة يف مجيــع
إدارات التعليــم بمنطقــة املدينــة املنــورة لتطبيــق أداة

االســتبانة ،وتــم اختيــار عينــة البحــث بالطريقــة

العشــوائية الطبقيــة النســبية ،وبلــغ عددهــا()217
معلـ ًا ومعلمــة ،ويف ضــوء أهــداف البحــث وأســئلته
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تــم معاجلــة البيانــات إحصائيــ ًا باســتخدام برنامــج

كفايــات فنيــة عــى درجــة موافقــة كبــرة،

عرضهــا وحتليلهــا ومناقشــة النتائــج.

موافقــة متوســطة مــن وجهــة نظــر معلمــي

بينــا حصلــت ممارســة كفايتــان عــى درجــة

احلــزم اإلحصائيــة للعلــوم االجتامعيــة( ،)SPSSوتــم
نتائج البحث:

ومعلــات املــدارس الثانويــة باملدينــة املنــورة،
وجــاء ترتيــب الكفايــات الفنيــة وفقــ ًا ملــا

بنــا ًء عــى مــا تــم يف إجابــة أســئلة البحــث ،فقــد

يــي :الكفايــات احلاصلــة ممارســتها عــى

تــم التوصــل إىل النتائــج التاليــة:
أو ًال :نتائــج إجابــة الســؤال األول :أظهــر عــرض

درجــة موافقــة كبــرة :يف املرتبــة األوىل

الســؤال األول النتائــج التاليــة:

«إدارة األنشــطة والربامــج اإلضافيــة» ،تليهــا

وحتليــل البيانــات واملعلومــات املتعلقــة بإجابــة

كفايــة «متابعــة عمليــات التدريــس» ،ثــم

1.أن آراء معلمــي ومعلــات املــدارس الثانويــة

«حتســن البيئــة املدرســية» ،ثــم «توظيــف

املــدارس للكفايــات الفنيــة يف ضــوء رؤيــة
اململكــة  2030جــاءت إمجــا ً
ال بدرجــة

املرتبــة اخلامســة كفايــة «توجيــه اإلرشــاد
املــدريس ورعايــة الطــاب» ،ثــم «تفعيــل

البحــث عــى النحــو التــايل :يف املرتبــة األوىل

عمليــات التعليــم والتعلــم» .والكفايــات

التقنيــة يف عمليــات التعليــم والتعلــم» ،ويف

باملدينــة املنــورة نحــو واقــع ممارســة قــادة

املنهــج املــدريس» ،تليهــا كفايــة «ضــان جودة

موافقــة متوســطة ،وجــاء ترتيــب جمــاالت

احلاصلــة ممارســتها عــى درجــة موافقــة

جمــال «قيــادة عمليــات التعليــم والتعلــم»

متوســطة هــي :كفايــة «حتليــل البيانــات

بدرجــة موافقــة كبــرة ،بينــا حصــل باملرتبــة

وقراءهتــا يف عمليــات التعليــم والتعلــم» ،ثــم

الثانيــة جمـــال «قيـــادة الشـراكـــة املجتمعيــة»

كفايــة «تقويــم عمليــات التعليــم والتعلــم»،

عــى درجــة موافقــة متوســطة ،ثــم يف املـــرتبة

أمــا املجــال الثــاين :قيــادة جمتمعــات التعلــم

الثـــالثة واألخــرة جمــال «قيــادة جمتمعــات

املهنيــة ،فجــاءت ممارســة مجيــع الكفايــات

التعلــم املهنيــة».

2.أن النتائــج التفصيليــة لواقــع ممارســة قــادة

الفنيــة يف جمــال قيــادة جمتمعــات التعلــم املهنية

مــن جمــاالت الدراســة جــاءت عــى النحــو

معلمــي ومعلــات املــدارس الثانويــة باملدينــة

بدرجــة موافقــة متوســطة مــن وجهــة نظــر

املــدارس للكفايــات الفنيــة يف كل جمــال

املنــورة ،وكان ترتيبهــا يف املرتبــة األوىل كفايــة

التــايل :املجــال األول :قيــادة عمليــات

«دعــم التنميــة املهنيــة للمعلمــن» ،ويف املرتبــة

التعليــم والتعلــم :حصلــت ممارســة ســبع
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الثانيــة كفايــة «ضــان جــودة جمتمعــات التعلم

تليهــا كفايــة «اســتثامر البيئــة املحليــة» ،ويف

أداء املعلمــن» ،ويف املرتبــة الرابعــة كفايــة

يف الرشاكــة املجتمعيــة» ،ثــم كفايــة «ضــان

املرتبــة السادســة كفايــة «توظيــف التقنيــة

املهنيــة» ،ويف املرتبــة الثالثــة كفايــة «تقويــم

جــودة الرشاكــة املجتمعيــة» ،تليهــا كفايــة

«الرتكيــز عــى النتائــج» ،ويف املرتبــة اخلامســة

«حتليــل البيانــات وقراءهتــا يف الرشاكــة

كفايــة «توظيــف التقنيــة يف جمتمعــات التعلــم

املجتمعيــة» ،ويف املرتبــة التاســعة واألخــرة

املهنيــة» ،ويف املرتبــة السادســة كفايــة «إدارة

كفايــة «تقويــم الرشاكــة املجتمعيــة» ،وجاءت

املعرفــة» ،ويف املرتبــة الســابعة كفايــة «تأســيس

درجــة تركيــز الكفايــات الفنيــة يف جمــال قيــادة
الرشاكــة املجتمعيــة وفقــ ًا ملســتوى حتقيقهــا

جمتمعــات التعلــم املهنيــة» ،ويف املرتبــة الثامنــة

كفايــة «تقويــم جمتمعــات التعلــم املهنيــة»،

مــن وجهــة نظــر قائــدي وقائــدات املــدارس

ويف املرتبــة التاســعة كفايــة «حتليــل البيانــات

عــى النحــو التــايل :حصلــت أربــع كفايــات

وقراءهتــا يف جمتمعــات التعلــم املهنيــة» ،أمــا

عــى درجــة تركيــز عاليــة ،وهــي :كفايــات

املجــال الثالــث :قيــادة الرشاكــة املجتمعيــة،

«التواصــل مــع املجتمــع املحيــط باملدرســة»،

فقــد حصلــت ممارســة كفايتــن فنيتــن عــى

و«تفعيــل الرشاكــة األرسيــة» ،و«اســتثامر

درجــة موافقــة كبــرة ،بينــا حصلــت ممارســة

البيئــة املحليــة» ،و«التواصــل مــع إدارة

ســبع كفايــات فنيــة عــى درجــة موافقــة

التعليــم» ،وحصلــت أربــع كفايــات عــى

متوســطة مــن وجهــة نظــر معلمــي ومعلــات

درجــة تركيــز متوســطة ،وهــي :كفايــات

املــدارس الثانويــة باملدينــة املنــورة ،وجــاء
ترتيبهــا وفقــ ًا ملــا يــي :الكفايــات احلاصلــة

«اســتثامر الداعمــن وقطاعــات املجتمــع»،

املرتبــة األوىل كفايــة «التواصــل مــع إدارة

و«توظيــف التقنيــة يف الرشاكــة املجتمعيــة»،

و«ضــان جــودة الرشاكــة املجتمعيــة»،

ممارســتها عــى درجــة موافقــة كبــرة :يف

و«حتليــل البيانــات وقراءهتــا يف الرشاكــة

التعليــم» ،ثــم كفايــة «التواصــل مــع املجتمــع

املجتمعيــة» ،وحصلــت كفايــة واحــدة فقــط

املحيــط باملدرســة» ،والكفايــات احلاصلــة

عــى درجــة تركيــز منخفضــة ،وهــي :كفايــة

ممارســتها عــى درجــة موافقــة متوســطة هــي:
يف املرتبــة الثالثــة كفايــة «تفعيــل الرشاكــة
األرسيــة» ،ثــم يف املرتبــة الرابعــة كفايــة

«اســتثامر الداعمــن وقطاعــات املجتمــع»،

«تقويــم الرشاكــة املجتمعيــة».

ثان ًيــا :نتائــج إجابــة الســؤال الثــاين :كشــف عرض

وحتليــل البيانــات املتعلقــة بإجابــة الســؤال الثــاين عــن
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زيــادة فاعليتهــا وكفاءهتــا لتطويــر وحتســن

ممارســة قــادة املــدارس للكفايــات الفنيــة:

الكفايــات الفنيــة بــا يتــاءم مــع احتياجــات
رؤيــة اململكــة 2030م.

1.توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن

2.أن تركــز برامــج التأهيــل والتدريــب

املتوســطات احلســابية ألفــراد عينــة الدراســة

التــي تقــدم لقيــادة املــدارس يف إدارات

حــول واقــع ممارســة قــادة املــدارس للكفايات

التعليــم عــى حتســن أداء قــادة املــدارس يف

الفنيــة يف ضــوء رؤيــة اململكــة 2030م تعــزى

ممارســتهم للكفايــات الفنيــة يف جمــاالت:

ملتغــر اجلنــس لصالــح معلــات املــدارس

قيــادة جمتمعــات التعلــم املهنيــة ،والرشاكــة

الثانويــة عنــد مســتوى داللــة ()a ≤0.05

املجتمعيــة ،وعمليــات التعليــم والتعلــم مــن

يف جمــال قيــادة عمليــات التعليــم والتعلــم،

خــال التشــخيص الــدوري لواقــع ممارســة

وجمــال قيــادة جمتمعــات التعلــم املهنيــة،

قــادة املــدارس للكفايــات الفنيــة ،وحتديــد

وجمــال قيــادة الرشاكــة املجتمعيــة.

2.توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن

االحتياجــات الفعليــة لــكل قائــد مــدريس

قــادة املــدارس للكفايــات الفنيــة يف ضــوء

العلميــة املناســبة هلــذا الغــرض.
3.أن ُتــري وزارة التعليــم تشــخيص ًا ســنوي ًا

مــن الكفايــات ،واســتخدام األســاليب

أفــراد عينــة الدراســة نحــو واقــع ممارســة
رؤيــة اململكــة 2030م تعــزى ملتغــر ســنوات

ألداء القيــادات املدرســية للتعــرف عــى

اخلــرة يف التعليــم بوحــدات تطويــر املــدارس

الصعوبــات التــي تواجــه قــادة املــدارس وحتد

لصالــح ذوي ســنوات اخلــرة (10ســنوات

مــن ممارســتهم للكفايــات الفنيــة أثنــاء القيــام

فأكثــر) عنــد مســتوى داللــة ( )a ≤0.05يف

بأدوارهــم القياديــة يف خمتلــف املجــاالت،

مجيــع املجــاالت.

وإجيــاد احللــول املالئمــة هلــذه الصعوبــات.

4.أن ُتــرك إدارات التعليــم قــادة املــدارس يف

التوصيــات :يف ضــوء النتائــج التــي توصــل إليهــا

البحــث يمكــن تقديــم بعــض التوصيــات املتعلقــة

التخطيــط لبنــاء برامــج التأهيــل والتدريــب،
مــع مراعــاة احتياجاهتــم التدريبيــة وفقــ ًا

بتطويــر الكفايــات الفنيــة لقــادة املــدارس يف ضــوء

رؤيــة اململكــة 2030م ،وذلــك عــى النحــو التــايل:
1.أن ُتــري وزارة التعليــم تقييـ ًا لربامــج تدريب

ملســتوى مقدراهتــم وخرباهتــم ،واســتثامر
قــادة املــدارس املتميزيــن يف الكفايــات الفنيــة،

قــادة املــدارس القائمــة حالي ـ ًا ،والعمــل عــى

لتكويــن قاعــدة مــن بيــوت اخلــرة التــي
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يمكــن االســتفادة منهــا يف عمليــات التدريــب

لصالــح اإلنــاث ،فعليه ينبغــي أن ّ
تركــز وزارة

5.أن تعقــد وزارة التعليــم رشاكات مــع كليــات

اخلاصــة بقــادة املــدارس الذكــور ،ومنحهــم

جمــال تطويــر وتأهيــل قــادة املــدارس ،مــن

كفاياهتــم الفنيــة.
املقرتحــات :نظــر ًا ألمهيــة الكفايــات الفنيــة للقائد

التعليــم عــى برامــج تنميــة الكفايــات الفنيــة

والتأهيــل.

الرتبيــة يف اجلامعــات الســعودية للتعــاون يف

خــال إجــراء دراســات حــول واقــع ممارســة

قــادة املــدارس للكفايــات الفنيــة ،وتقديــم
برامــج نوعيــة للفئــات املســتهدفة بالتطويــر يف

ضــوء نتائــج تلــك الدراســات.

6.أن تعيــد وزارة التعليــم النظــر يف رشوط

املزيــد مــن الربامــج اإلضافيــة لتطويــر

املــدريس ،ويف ظــل التحــوالت التــي يشــهدها املجــال
التعليمــي ،يقــرح الباحــث عــدد ًا مــن الدراســات
املســتقبلية يف هــذا املجــال ،ومنهــا:

1.األســاليب املالئمــة لتطويــر الكفايــات الفنيــة
لقــادة املــدارس يف ضــوء التحــوالت العامليــة

ومعايــر اختيــار قــادة املــدارس الثانويــة،

يف جمــال التعليــم.

بحيــث تكــون كفاياهتــم الفنيــة مواكبــة

2.االحتياجــات التدريبيــة لقــادة املــدارس مــن

للمســتجدات والتحــوالت يف جمــال التعليــم

الكفايــات الفنيــة يف ضــوء رؤيــة اململكــة

بصفــة عامــة وجمــال القيــادة املدرســية بصفــة

2030م.

خاصــة ،ويمكــن ذلــك مــن خــال التحــاق

3.متطلبــات تطويــر الربامــج التأهيليــة لقــادة

مــن يرغــب يف قيــادة املــدارس الثانويــة

املــدارس يف كليــات الرتبيــة باجلامعــات

ضمــن برامــج تأهيــل خاصــة ملنــح رخصــة

الســعودية.

قيــادة مــدارس الثانويــة أو احلصــول عــى

مؤهــات عليــا يف جمــال القيــادة املدرســية.

7.منــح قــادة املــدارس الثانويــة مزايــا معنويــة
وفقــ ًا ملســتوى أدائهــم ،وحتفيــز ًا لغريهــم
يف الســعي للحصــول عــى رخصــة قيــادة
املــدارس.

8.يف ضــوء وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة
حــول واقــع ممارســة قــادة املــدارس للكفايات

الفنيــة تعــزى ملتغــر اجلنــس ،وكانــت الفروق
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ً
أوال :املراجع العربية:

اإلبراهيــم ،عدنــان بــدري .)2011( .اإلدارة (تربويــة –
مدرســية – صفيــة) .ط ،1.عــ ّان :دروب للنــر.
أبــو أســنينه ،عونيــة طالــب .)2013( .درجــة توافــر الكفايات
الفنيــة لــدى مديــري مــدارس امللــك عبــد اهلل الثــاين
للتميــز واملراكــز الرياديــة مــن وجهــة نظــر معلميهــا
يف األردن .جملــة دراســات العلــوم الرتبويــة ،اجلامعــة
األردنيــة.618–598 ،)2(40 ،

328

إبراهيم بن أمحد أبوجامع :ممارسة قادة املدارس احلكومية للكفايات الفنية يف ضوء رؤية اململكة العربية السعودية 2030

أبوســمرة ،حممــود ؛ الطيطــي ،حممــد؛ و قاســم ،مجيلــة.
( .)2010واقــع املامرســات اإلداريــة لــدى مديــري
املــدارس يف منطقــة القــدس وعالقتهــا بالــروح املعنويــة
للمعلمــن .جملــة جامعــة القــدس املفتوحــة ،فلســطني،
(. 115-150 ،)18
اإلدارة العامــة لــإرشاف الرتبــوي1437( .ه) .تعديــل مســمى
مديــر ومديــرة املدرســة إىل قائــد وقائــدة املدرســة.
الريــاض :منشــورات وزارة التعليــم.
اجلهنــي ،عبــد اهلل بــن مســعود .)2018( .تطويــر الكفايــات
الفنيــة لقــادة املــدارس يف ضــوء االســراتيجية الوطنيــة
لتطويــر التعليــم العــام :أنمـــوذج مقـــرح .رســالة
دكتــوراه غــر منشــورة ،كليــة الرتبيــة ،املدينــة املنــورة:
جامعــة طيبــة.
احلــريب ،قاســم بــن عائــل .)2011( .رؤيــة اســراتيجية لقيــادة
مدرســة املســتقبل باململكــة العربيــة الســعودية .جملــة
جامعــة جــازان – فــرع العلــوم اإلنســانية77 ،)1( 1 ،
– .111
حســان ،حســن حممــد؛ والعجمــي ،حممــد حســنني.)2013( .
اإلدارة الرتبويــة .ط ،3 .عــ ّان :دار املســرة للنــر
والتوزيــع.
محــدان ،حممــد .)2007( .معجــم مصطلحــات الرتبيــة
والتعليــم .ط ،1 .عــان :دار كنــوز املعرفــة للنــر
والتوزيــع
الدعيلــج ،إبراهيــم بــن عبــد العزيــز .)2009( .اإلدارة العامــة
الــرواد للنــر
واإلدارة الرتبويــة .ط ،1 .عــ ّان :دار
ّ
والتوزيــع.
دهيــش ،خالــد بــن عبــد اهلل؛ والشــاش ،عبــد الرمحــن بــن
ســليامن؛ و رضــوان ،ســامي عبــد الســميع.)2009( .
اإلدارة والتخطيــط الرتبــوي :أســس نظريــة وتطبيقــات
عمليــة .ط ،3 .الريــاض :مكتبــة الرشــد.
رؤيــة اململكــة العربيــة الســعودي .)2017( .رؤيــة
 2030اململكــة العربيــة الســعودية .اســرجعت
يف  19ديســمرب 2018،مــنhttps://www. :
/v i s i o n 2030.g o v .s a
ز ّيــان ،عبــد الــرزاق حممــد .)2007( .األخطــاء الشــائعة لــدى
قيــادات اإلدارة املدرســية مــن وجهــة نظــر املعلمــن

332-291

كمدخــل مقــرح لتطويــر الكفايــات القياديــة .جملــة
دراســات يف التعليــم اجلامعــي ،جامعــة عــن شــمس،
(244 – 140 ،)151
زيــدان ،حممــد مصطفــى .)1399( .معجــم املصطلحــات
النفســية والرتبويــة .جــدة :دار الــروق للنــر.
الســعود ،راتــب .)2012( .القيــادة الرتبويــة مفاهيــم وآفــاق.
ط ،1 .ع ـ ّان :دار صفــاء للنــر والتوزيــع.
ســلمه ،منصــور عبــد العزيــز؛ والزغيبــي ،حممــد بــن عبــد
اهلل؛ والعبــد الكريــم ،راشــد بــن حســن؛ و القاســم،
وجيــه قاســم .)2008( .اجتاهــات ومفاهيــم وتطبيقــات
حديثــة يف الرتبيــة ،سلســلة التثقيــف الرتبــوي .ط،1 .
الريــاض :مطابــع اخلالــد لألوفســت.
ســارة ،أمحــد نــواف؛ العديــي ،عبدالســام موســى.)2008( .
مفاهيــم ومصطلحــات يف العلــوم الرتبويــة ط ،1 .عــان:
دار املســرة للنــر والتوزيــع والطباعــة.
الســناين ،عــي بــن حممــد .)2013( .الكفايــات املهنيــة الــازم
توافرهــا لــدى مديــري مــدارس التعليــم العــام مــن
وجهــة نظــر خــراء اإلدارة الرتبويــة والقيــادات الرتبويــة
بالــوزارة .جملــة كليــة الرتبيــة ،جامعــة طنطــا،)51( ،
.500–434
الرشيــف ،ناجــي حســن ناجــي .)2015( .مــدى ممارســة
مديــري مــدارس التعليــم العــام بمنطقــة نجــران
للكفايــات اإلداريــة والفنيــة يف جمــال اإلدارة املدرســية.
جملــة جامعــة طيبــة للعلــوم الرتبويــة–159 ،)2(10 ،
177
الطعجــان ،خلــف عايــد حممــد .)2014( .درجــة تطبيــق
الكفايــات املهنيــة لــدى مديــري ومديــرات املــدارس
الثانويــة يف مديريــة لــواء الباديــة الشــالية الرشقيــة مــن
وجهــة نظــر املعلمــن واملعلــات .جملــة إربــد للبحــوث
والدراســات (العلــوم الرتبويــة)166 – 125 ،)2(17 ،
عبيــدات ،ذوقــان؛ وعــدس ،عبــد الرمحــن؛ وعبــد احلــق،
كايــد .)2015( .البحــث العلمــي :مفهومــه ،أدواتــه،
أســاليبه .ط ،17 .عــ ّان :دار الفكــر.
العســاف ،صالــح محــد .)2012( .املدخــل إىل البحــث يف
ّ
العلــوم الســلوكية .ط ،2 .الريــاض :دار الزهــراء للنــر
والتوزيــع.
329

)م2021 / هـ1442(  جامعة احلدود الشمالية،)2(  العدد،)6(  اجمللد،)ISSN: 1658- 7006( جملة الشمال للعلوم اإلنسانية

: املراجع العربية واألجنبية املرتمجة لإلنجليزية:ثان ًيا
Abu Samra, M., Altiti, M., & Qasim, J. (2010). The reality
of administrative practices of the principals in the Jerusalem area and their relation to the morale of teachers. Al-Quds Open University Journal, Palestine, 18,
150-115
Abu Usninah, A. T. (2013). The degree of availability of
technical competencies among the directors of King
Abdullah II Schools for Excellence and Pioneering
Centers from the point of view of their teachers in Jordan. Journal of Educational Sciences Studies, University of Jordan, 40(2), 598-618.
Alassaf, S. H. (2012). Introduction to Research in Behavioral
Sciences (2nd ed.). Riyadh: Dar Azahraa for Publishing
and Distribution.
Aldailij, I. A. (2009). General Administration and Educational Administration (1st ed.). Amman: Dar Arowad for
Publishing and Distribution.
Alfar, S., Ibrahim K. (2011). Building a training program to
develop the administrative competencies of the school
principals in light of their training needs and the theory of transformational leadership and measuring
its effectiveness (Unpublished doctoral dissertation).
Faculty of Educational and Psychological Sciences,
Department of Educational Administration and Assets,
Amman, Jordan: Amman Arab University.
Alharbi, Q. A. (2011). A Strategic Vision for the Leadership
of Future School in Saudi Arabia. Jazan University
Journal - Humanities Branch, 1(1), 77-111.
Alibraheem, A. B. (2011). Management: educational - school
– classroom (1st ed.). Amman: Droob for Publishing.
Aljohani, A. M. G. (2018). Development of the technical
competencies of school leaders in the light of the
national strategy for the development of public education: Proposed Model (Unpublished doctoral dissertation). Faculty of Educational, Department of Educational Administration and Assets, Medina: Taibah
University.
Almaayta, A. A. (2007). School Management in Light of
Contemporary Administrative Thought (1st ed.). Amman: Dar Al-Hamed for Publishing and Distribution.
Almajali, S. M., & Alkhawaldeh, T. M. (2015). Public
Schools Principals’ acquisition Technical and Administrative Competencies from the Teachers’ Perspectives of in Azarqaa Governorate. Journal of the Academy of Social and Human Studies - Algeria, (13), 23-35.

 اإلدارة التعليميــة.)2014( . جــودت عــزت،عطــوي
: ع ـ ّان،5 . ط.واإلرشاف الرتبــوي أصوهلــا وتطبيقاهتــا
.دار الثقافــة للنــر والتوزيــع
 بنــاء برنامــج تدريبي.)2011( . شــهناز إبراهيــم خليــل،الفــار
لتطويــر الكفايــات اإلداريــة ملديــري املــدارس يف ضــوء
احتياجاهتــم التدريبيــة ونظريــة القيــادة التحويليــة
 كليــة، رســالة دكتــوراه غــر منشــورة.وقيــاس فاعليتــه
 قســم اإلدارة الرتبويــة،العلــوم الرتبويــة والنفســية
. جامعــة عــ ّان العربيــة: عــان،واألصــول
.)2015( . تيســر حممــد، سوســن حممــود؛ واخلوالــدة،املجــايل
درجــة امتــاك مــدراء املــدارس احلكوميــة يف حمافظــة
الزرقــاء للكفايــات التقنيــة واإلداريــة مــن وجهــة نظــر
 جملــة األكاديميــة للدراســات االجتامعيــة.املعلمــن
.35 – 23 ،)13( ، اجلزائــر،واإلنســانية
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عزالدين عبداهلل النعيمي :اخلصائص السيكومترية ملقياس بك لالكتئاب (الصورة الثانية) باستخدام منوذج االستجابة املتدرجة
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الخصائص السيكومترية لمقياس بك لالكتئاب (الصورة الثانية) باستخدام نموذج
االستجابة المتدرجة
عزالدين عبداهلل النعيمي*
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
(قدم للنشر يف  1440/07/11هـ ،وقبل للنشر يف  1441/02/17هـ)
ملخ ــص البح ــث :ه ــدف البح ــث إىل الكش ــف ع ــن اخلصائ ــص الس ــيكومرتية ملقي ــاس ب ــك لالكتئ ــاب (الص ــورة الثاني ــة) باس ــتخدام نم ــوذج االس ــتجابة املتدرج ــة ،ولتحقي ــق ه ــذا
اهل ــدف ت ــم تطبي ــق املقي ــاس ال ــذي يتك ــون م ــن ( )21عب ــارة ع ــى عين ــة مكون ــة م ــن ( )599طال ًب ــا وطالبــ ًة م ــن ط ــاب قس ــم عل ــم النف ــس بجامع ــة اإلم ــام حمم ــد ب ــن س ــعود
اإلس ــامية ،منه ــم ( )306طال ًب ــا و( )293طالبــ ًة  ،وت ــم حتلي ــل البيان ــات باس ــتخدام نم ــوذج االس ــتجابة املتدرج ــة املنبث ــق ع ــن نظري ــة اس ــتجابة الفق ــرة باالعت ــاد ع ــى برنام ــج
 .IRTPro v4.2وق ــد أش ــارت النتائ ــج إىل حتق ــق افرتاض ــات نم ــوذج االس ــتجابة املتدرج ــة ملقي ــاس ب ــك لالكتئ ــاب (الص ــورة الثاني ــة)َّ ،
وأن نم ــوذج االس ــتجابة املتدرج ــة ُيطاب ــق
مجي ــع فق ــرات مقي ــاس ب ــك لالكتئ ــاب (الص ــورة الثاني ــة) باس ــتثناء الفق ــرة رق ــم ( ،)5وأن ع ــدد األف ــراد املطابق ــن للنم ــوذج بل ــغ( )503طالبــ ًا وطالب ــة ،وأش ــارت النتائ ــج إىل أن
الثب ــات اهلام ــي للمقي ــاس بل ــغ ( ،)0.86وأن كمي ــة املعلوم ــات كان ــت عالي ــة عن ــد املس ــتويات املختلف ــة للق ــدرة ،مم ــا يعن ــي أن ق ــدرات األف ــراد ت ــم تقديره ــا بدق ــة ،خاص ــة ذوي
الق ــدرات املرتفع ــة ،ك ــا أش ــارت النتائ ــج إىل أن الط ــاب يعان ــون م ــن االكتئ ــاب أكث ــر مم ــا تع ــاين من ــه الطالب ــات عن ــد بع ــض عب ــارات املقي ــاس.
كلامت مفتاحية:نظرية استجابة الفقرة ،نموذج االستجابة املتدرجة ،مقياس بك لالكتئاب(الصورة الثانية).
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)The psychometric properties of the Beck Depression Inventory (BDI-II
using the Graded Response Model
Izzeldeen Abdullah Alnaimi
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Abstract: This study investigates The psychometric properties of the Beck Depression Inventory (BDI-II) using the Graded Response Model(GRM). To achieve
this purpose, the (BDI-II), consisting of (21) items, was administered to (599) selected students from Psychology Department of Imam Muhammad bin Saud Islamic
University, They are divided into (306) males and(293) females. Responses were analyzed using GRM based on IRTPro v4.2 program . The results indicated that GRM
)assumptions of (BDI-II) were achieved, Results show that responses to (21) items match the assumptions of the GRM except item (5), Results show also that (503
individuals were fit to the model Assumptions. The results indicated that the marginal Reliability of the scale was (0.86), And that the amount of information was high at
different levels of continuum of the ability, which means that the abilities of individuals were accurately estimated, especially those with high abilities on the continuum
of the ability. The results also indicate that males suffer from depression more than females in some terms of the scale.
Keywords: Item Response Theory, Graded Response Model, Beck Depression Inventory (BDI-II).
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مقدمة:

تعتــر اضطرابــات االكتئــاب مــن أكثــر

املعاجلــن واملتخصصــن النفســيني ،حيــث تــم تقنينــه
ليكــون مالئـ ًا للتطبيــق يف خمتلــف الــدول والثقافات.

تــراوح نســبة انتشــاره بشــكل عــام يف املجتمعــات مــا

تقديــر الســلوك اخلطــوة األساســية يف فهــم الظاهــرة

االضطرابــات العقليــة انتشــارا يف العــامل ،حيــث

بــن ( %3إىل  ،(Kessler et al., 2003) )%11ويقــدر

ويعتــر الوصــول إىل املوضوعيــة والدقــة يف

الســلوكية وضبطهــا والتحكــم فيهــا ،لــذا فــإن بنــاء

الدليــل اإلحصائــي والتشــخييص األمريكــي DSM-

األداة التــي تصــل إىل التقديــر املوضوعــي للســلوك

جمــرى احليــاة بــن  10و %25لــدى النســاء ،وبــن

الســلوكية.

IVنســبة خطــر اإلصابــة باالكتئــاب األســايس خــال

 5و 12%بالنســبة للرجال(رضــوان2003،م) ،ويف
اإلصــدار األخــر للدليــل اإلحصائــي والتشــخييص

األمريكــي اخلامــس  DSM-5يقــدر نســبة خطــر
اإلصابــة باالكتئــاب األســايس خــال جمــرى احليــاة

لــدى األفراد بـــ ،%3.4و %4.3لدى النســاء ،و%2.4
لــدى اللرجــال) (Uher,2014وقــد بذلــت العديــد من
اجلهــود العلميــة يف إعــداد أدوات موضوعيــة ملســاعدة
األطبــاء النفســيني واألخصائيني واملرشــدين النفســيني

عــى حــد ســواء لتشــخيص اضطرابــات االكتئــاب،

وكان مقيــاس بــك لالكتئــاب )(BDIمــن أهــم هــذه
األدوات ،حيــث أصبــح مــن األدوات الرئيســية يف

تشــخيص االكتئــاب منــذ ظهــوره عــام 1961م عــى
يــد الطبيــب النفــي األمريكــي أرون بـــك وزمالئـــه

مــن أهــم أهــداف العاملــن يف جمــال العلــوم
ولقــد خدمــت النظريــة التقليديــة يف القيــاس ومــا

يرتبــط هبــا مــن أســالیب يف بنــاء االختبــارات وتفســر
نتائجهــا للمهتمــن بالقيــاس لفــرة طويلــة؛ فالنظريــة

بحــد ذاهتــا ســهلة الفهــم ومفیــدة ویمكــن تطبیقهــا
مــع كافــة أنــواع االختبــارات (القدرات–ســات
الشــخصية) ،وتــم اشــتقاق الكثــر مــن القوانــن
واملعــادالت املرتبطــة هبــذه النظريــة كقانون ســبريمان

بــراون ،واخلطــأ املعیــاري للقیــاس ،ومعادلــة

كرونبــاخ ألفــا وقوانــن التصحیــح لالنخفــاض،

ونظریــة التعمیــم املرتبطــة هبــا (أبــو جــراد2014 ،م).
ومــع كل هــذه اإلجيابيــات للنظريــة التقليديــة

يف القيــاس؛ إال أهنــا مل تتمكــن مــن معاجلــة بعــض
القضايــا يف القيــاس والتقويــم الرتبــوي ،وقــد وجهت

(Beck, Ward, Mendelson, Mock, & Erbaugh,

هلــذه النظريــة كثــر مــن االنتقــادات ،ومــن هــذه

اســتخدا ًما لقيــاس األعــراض االكتئابيــة عنــد األفــراد

والتخمــن تعتمــد عــى عينــة األفــراد التــي طبــق

) ،1961وبالتــايل يعتــر واحــدً ا مــن أكثــر املقاييــس

االنتقــادات أن معــامل الفقــرات كالصعوبــة والتمييــز

) ،(Carvalho, Primi & Baptista, 2015ويتــم

عليهــا االختبــار وعــى خصائــص فقــرات االختبــار،

تطبيــق هــذا املقيــاس عــى نطــاق واســع مــن قبــل

فــإذا كانــت قــدرات األفــراد مرتفعــة كان معامــل
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ٍ
متــدن والعكــس صحيــح .وكذلــك إذا
الصعوبــة

كانــت قــدرات األفــراد متقاربــة كان متييــز الفقــرات
ٍ
متــدن ،لذلــك فــإن االختبــار يكــون حمكومــا بعينــة
األفــراد ،كــا يكــون حمكومــا بمفــردات االختبــار

).(Wright & Masters, 1982.
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املقيــاس ،كمــؤرش الصعوبــة والتمييــز ،مســتقلة عــن

عينــة األفــراد التــي اســ ُتخدمت يف تقديرهــا ،ويتــم

تفســر درجــات املقيــاس اســتنا ًدا للمفــردات ،وليــس
إىل اجلامعــة املرجعيــة (التقــي2009 ،م).

وتقــدم النظريــة التقليديــة يف القيــاس قيمــة

كذلــك ُتعــد النظريــة التقليديــة يف القيــاس حمدودة

واحــدة ملعامــل ثبــات املقيــاس ،يف حــن توفــر نظريــة

ال متيــز بــن أخطــاء القيــاس املتعــددة املتعلقــة بإحدى

وذلــك عــن طريــق الدالــة املعلوماتيــة لالختبــار

ـرا ألهنــا
يف معاجلتهــا ملفهومــي الصــدق والثبــات ،نظـ ً
صيــغ االختبــار املســتخدمة ،أي أن األفــراد متســاوون

را مــن قيــم الثبــات،
اســتجابة الفقــرة عــد ًدا كبــ ً
) ،(Test Information Functionوالدالــة املعلوماتيــة

يف أخطــاء القيــاس؛ يف حــن أن أداء بعــض األفــراد
قــد يكــون أكثــر اتســا ًقا مــن أداء غريهــم مــن األفراد،

هاتــن الدالتــن تتوقــف عــى مســتوى القــدرة،

القــدرة التــي يقيســها االختبــار ،ويــرى هامبلتــون

خيتلــف باختــاف مســتويات األفــراد ،فالفقــرة

وأن درجــة هــذا االتســاق ختتلــف باختــاف مســتوى

وســوامينيثنSwaminathan,

للفقــرة) ، (Item Information Functionفقيمــة

لــذا فــإن مقــدار مــا تقدمــه الفقــرة مــن معلومــات

(Hambleton

قــد توفــر معلومــات هامــة بالنســبة لألفــراد ذوي

تكــون أكــر لألفــراد ذوي القــدرة املنخفضــة مقارنــة

بالنســبة لألفــراد ذوي القــدرة العاليــة أو املنخفضــة

&

)1985أن أخطــاء القيــاس يف االختبــار الصعــب

القــدرة املتوســطة ،ومعلومــات أقــل أمهيــة أو شــأ ًنا

باألفــراد متوســطي أو مرتفعــي القــدرة.

).(Samejima, 2010

ويف املقابــل ،تفــرض نظريــة اســتجابة الفقــرة ،أن

وعــى عكــس النظريــة التقليديــة يف القيــاس،

هنــاك عالقــة منتظمــة بــن مســتويات قــدرة الفــرد،

نظريــة اســتجابة الفقــرة تقديــم عــدة نــاذج ختتلــف

الســمة املــراد قياســها هــي قــدرة معينــة للفــرد ،وأن
واحتــاالت اســتجابته الصحيحــة ملفــردات خمتلفــة.

كــا تفــرض ً
أيضــا أن هنــاك دالــة مميــزة خاصــة بــكل

نموذجــا واحــدً ا للقيــاس ،اســتطاعت
التــي قدمــت
ً

مــن حيــث عــدد األبعــاد وعــدد املعــامل وفئــات

االســتجابة ،فقــد انبثقــت عــن هــذه النظريــة جمموعــة

مفــردة للمقيــاس ،وأن احتــال اإلجابــة الصحيحــة
للفــرد عــى املفــردة املعنيــة يكــون مسـ ً
ـتقل عــن ناتــج

املختلفــة املــراد قياســها وأنــواع وخصائــص الفقــرات

التقليديــة يف القيــاس ،تكــون خصائــص مفــردات

عــى أســاس املتغــر املــراد قياســه إىل نــاذج أحاديــة

إجابتــه عــن أي مفــردة أخــرى .وخال ًفــا للنظريــة

مــن نــاذج االســتجابة للفقــرة لتناســب الســات
املســتخدمة يف هــذا القيــاس ،فتنقســم هــذه النــاذج
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البعــد  Unidimentionalأو نــاذج متعــددة األبعــاد

نظــرا لالنتقــادات التــي
التقليديــة يف القيــاس،
ً

الكامنــة التــي يقيســها هــذا املتغــر ،فــإذا كان املتغــر

اســتخدام نمــوذج االســتجابة املتدرجــة يف الكشــف

تبعــا لعــدد الســات
 ، Multidimensionalوذلــك ً
املــراد قياســه يقيــس قــدرة أو ســمة واحــدة فقــط

اســتخدمت النــاذج أحاديــة البعــد ،أمــا إذا كان هــذا
املتغــر يتكــون مــن تركيبــة مــن الســات أو القــدرات

فإنــه يســتخدم النــاذج متعــددة األبعــاد ،وهــذه
النــاذج أو تلــك ختتلــف باختــاف نــوع الفقــرات

تعــرض اســتخدام هــذه النظريــة ،إضافــة إىل أن
عــن اخلصائــص الســيكومرتية للمقاييــس متعــددة
االســتجابة يعطــي صــورة أكثــر عموميــة مــن النــاذج
األخــرى لنظريــة اســتجابة الفقــرة متعــددة التدريــج

كنمــوذج التقديــر اجلزئــي ،كونــه يفــرض تســاوي
معامــات التمييــز بــن الفقــرات ،حيــث يعــد

ســواء كانــت ثنائيــة االســتجابة Dichotomous

نمــوذج ســاجميام  Samejimaلالســتجابة املتدرجــة

االســتجابات ( Polychotomousأي حتصــل عــى

االســتجابة يف الدراســات األجنبيــة (Zopluoglu,

(أي حتصــل عــى الدرجتــن :صفــر ،)1 ،أو متعــددة
الدرجــات ،(... ،4 ،3 ،2 ،1 :كــا ختتلــف هــذه

النــاذج فيــا بينهــا ً
أيضــا باختــاف خصائــص
الفقــرات والتــي تتمثــل يف عــدد بارامــرات أو

معلــات الفقــرات التــي ســيتم التدريــج يف ضوئهــا إىل

نــاذج أحاديــة البارامــر  ،One-Parameterأو ثنائيــة

البارامــر  ،Two-Parameterأو ثالثيــة البارامــر

 ،Three-Parameterأو أكثــر مــن ذلــك يف بعــض
األحيــان) .(Harvey, 2003وظهــرت نــاذج تالئــم
املقاييــس أحاديــة البعــد ومتعــددة االســتجابة ،حيــث

ـيوعا
يعتــر نمــوذج االســتجابة املتدرجــة أكثرهــا شـ ً

واســتخدا ًما ،باإلضافــة إىل نمــوذج التقديــر اجلزئــي
ونمــوذج ســلم التقديــر.

وممــا تقــدم يتضــح أن اســتخدام نظريــة اســتجابة

الفقــرة يف بنــاء وتقنــن املقاييــس وحتديــد خصائصهــا
الســيكومرتية يعطــي صــورة أكثــر دقــة مــن النظريــة

أكثــر النــاذج اســتخدا ًما يف حتليــل الفقــرات متعــددة
) ،2012ممــا دفــع الباحــث إىل حتديــد مشــكلة البحــث
وصياغــة أســئلته.
مشكلة البحث:

يف ظــل التزايــد الواضــح ملزايــا نظريــة اســتجابة

الفقــرة وتعــدد عيــوب النظريــة التقليديــة يف القيــاس
اجتــه أغلــب العلــاء إىل اســتخدام مبــادئ نظريــة

اســتجابة الفقــرة يف بنــاء مقاييــس جديــدة أو التأكــد
مــن مطابقــة مقاييــس معــدة مســب ًقا الفرتاضــات
هــذه النــاذج ،أو تطويــر هــذه املقاييــس لتتطابــق

مــع تلــك النــاذج؛ وذلــك مــن أجــل حتقيــق رشوط
القيــاس املوضوعــي للســمة أو القــدرة املــراد قياســها،

تلــك الــروط املتمثلــة يف اســتقالل تقديــر خصائــص
الفقــرات عــن عينــة األفــراد املطبــق عليهــم املقيــاس،
واســتقالل تقديــرات األفــراد عــن جمموعــة الفقــرات

املكونــة للمقيــاس.
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ونظــرا الهتــام علــاء القيــاس النفــي منــذ أن
ً

لالكتئــاب ،يالحــظ نــدرة الدراســات -خاصــة

وثبــات االختبــارات واملقاييــس النفســية؛ ســع ًيا

هــذا املقيــاس وفــق نظريــة اســتجابة الفقــرة ،حيــث

وجــدت حركــة القيــاس النفــي بتحقيــق صــدق

منهــم لتحقيــق أعــى درجــة مــن املوضوعيــة يف هــذه
األدوات عنــد اســتخدامها يف عمليــة القيــاس ،وحيث

را مــن االختبــارات واملقاييــس النفســية
إن عــد ًدا كب ـ ً
التــي تــم تطويرهــا يف احلقبــة املاضيــة اعتمــدت عــى

نظريــة القيــاس التقليديــة؛ لــذا فقــد أشــار الطريــري

(1996م) إىل أن جهــود علــاء القيــاس النفــي
جــاءت الســتثامر نــاذج القيــاس احلديثــة يف بنــاء

وتقنــن االختبــارات واملقاييــس النفســية ،والســيام يف
الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،أمــا يف البيئــة العربيــة
فقــد كانــت جهــود اســتخدام نظريــة الســات الكامنــة
ونامذجهــا املختلفــة قليلــة نســب ًيا.

العربيــة -التــي تطرقــت إىل التعــرف عــى خصائــص

أشــار لــو وزمــاؤه ) (Lo et al.,2017إىل نــدرة
الدراســات التــي اســتخدمت نظريــة اســتجابة
الفقــرة يف تقنــن مقاييــس االكتئــاب .ويف املقابــل

نجــد ســيطرة النظريــة التقليديــة يف القيــاس يف
الدراســات العربيــة يف تقنــن هــذا املقيــاس ،عــى

الرغــم مــن جوانــب القصــور هلــذه النظريــة ،والتــي
تــم اإلشــارة اليهــا ســاب ًقا ،وخاصــة فيــا يتعلــق
بافرتاضاهتــا ،ممــا يولــد كثــر ًا مــن املشــكالت

عنــد االعتــاد عليهــا يف تقنــن املقاييــس النفســية

الرتبويــة ) .(Embretson, 2006وأشــار هامبلتــون
وجونــز) (Hamblton&Jones,1993إىل أن عمليــة

ـرا حلاجــة الباحثــن واملتخصصــن النفســيني
ونظـ ً

تدريــج مقيــاس االكتئــاب لبــك (الصــورة الثانيــة)

والســات النفســية عــى أســاس علمــي دقيــق

يطبــق عليهــا املقيــاس ،وتفســر مســتوى شــدة

يف البيئــة العربيــة إىل قيــاس وتشــخيص اخلصائــص
ـرا ملــا
لالســتفادة منهــا يف التشــخيص والعــاج ،ونظـ ً
ينتــاب النظريــة التقليديــة مــن عيــوب وقصــور ،ومــا

متتــاز بــه النظريــة احلديثــة يف القيــاس؛ فــإن الباحــث
يســعى يف هــذا البحــث إىل التحقــق مــن اخلصائــص

الســيكومرتية ملقيــاس بــك لالكتئــاب باســتخدام أحد

نــاذج نظريــة اســتجابة الفقــرة متعــددة التدريــج،
وهــو نمــوذج االســتجابة املتدرجــة.

ومــن خــال مراجعــة الدراســات التــي تتنــاول

التحقــق مــن اخلصائــص الســيكومرتية ملقيــاس بــك

تعتمــد بشــكل كبــر عــى خصائــص العينــة التــي
االكتئــاب باالعتــاد عــى مبــادىء النظريــة التقليديــة

يف القيــاس يمكــن أن تعطــي نتائــج مضللــة ،مــن
خــال افــراض أن مســامهة مجيــع العبــارات يف قيــاس
أعــراض االكتئــاب هــي بنفــس الــوزن وبنفــس

الشــدة.

وتعتــر هــذه الدراســة يف حــدود علــم الباحــث،

األوىل مــن نوعهــا يف البيئــة العربيــة ،التــي اســتخدمت

نمــوذج االســتجابة املتدرجــة يف حتديــد اخلصائــص
الســيكومرتية ملقيــاس بــك لالكتئــاب (الصــورة
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الثانيــة) ،يف ظــل اقتصــار أغلــب الدراســات الســابقة

( )BDI-IIنســــخة مطــورة ثانيــة للمقيــاس األصــي

راش.

) (Beck, et al., 1961ثــم ظهــرت النســخة األوىل

عــى النظريــة التقليديــة يف القيــاس وعــى نمــوذج
أسئلة البحث:

حيــاول البحــث احلــايل اإلجابــة عــن األســئلة

التاليــة:

( ،)BDIالــذي نـشـــر ألول مــرة عــام 1961م ،

املعدلــة التــي يرمــز هلــا بالرمــز ) (BDI-IAيف عـــــام

،(Beck, Rush, Shaw & Emery, 1979) 1979
ثــم أخــر ًا النســخة احلاليــة موضــوع البحــث التــي

1 .هــل حتقــق البيانــات املســتمدة مــن مقيــاس

يرمــز هلــا بالرمــز ) (BDI-IIونرشت عــــــام 1996م

نمــوذج االســتجابة املتدرجــة لــدى طلبــة

ويتكــون مقيــاس بــك لالكتئــاب (الصــورة

بــك لالكتئــاب (الصــورة الثانيــة) افرتاضــات
قســم علــم النفــس بجامعــة اإلمــام حممــد بــن

ســعود اإلســامية ؟

).(Beck, Steer, & Brown, 1996-A

الثانيــة) مــن ( )21عبــارة ،مســتخد ًما أســلوب
التقريــر الــذايت  self-reportلقيــاس شــدة االكتئــاب

2 .هــل تطابــق البيانــات املســتمدة مــن مقيــاس

لــدى املراهقــن والبالغــن بــد ًءا مــن عمــر 13

االســتجابة املتدرجــة لــدى طلبــة قســم علــم

حمتــوى البدائــل األربــع لــكل عبــارة  ،وتــم ترتيــب

بــك لالكتئــاب (الصــورة الثانيــة) نمــوذج
النفــس بجامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود

اإلســامية ؟

3 .هــل تتوفــر خصائــص ســيكومرتية مناســبة

تبعــا لشــدة
عا ًمــا ،وتــم تنظيــم هــذه العبــارات ً
البدائــل يف كل عبــارة عــى مقيــاس مــن أربــع نقــاط

مــن (صفــر) إىل ( ،)3وذلــك حســب شــدة العــرض
الــذي متثلــه .وتتميــز الصــورة احلاليــة للمقيــاس

للبيانــات املســتمدة مــن مقيــاس بــك
لالكتئــاب (الصــورة الثانيــة) وف ًقــا لنمــوذج

تقييــم األعــراض املتضمنــة يف حمــك تشــخيص

النفــس بجامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود

واإلحصائــي الرابــع لالضطرابــات العقليــة

االســتجابة املتدرجــة لــدى طلبــة قســم علــم
اإلســامية ؟

اإلطار النظري والدراسات السابقة:

)(BDI-IIبأنــه قــد تــم بنائهــا وتصميمهــا بغــرض

االضطرابــات االكتئابيــة يف الدليــل التشــخييص

والصــادر عــن اجلمعيــة األمـــريكية للطــب النفــي

American Psychiatric Association’s Diagnostic

مقيــاس بــك لالكتئــاب (الصــورة الثانيــة) Beck

)Depression Inventory (BDI-II

يعتــر مقيــاس بــك لالكتئــاب (الصــورة الثانيــة)

and Statistical Manual of Mental Disorders-

 ،)Fourth Edition (DSM-IVوتــراوح الدرجات

هلــذا املقيــاس مــن (صفــر) إىل ( ،)63حيــث تعنــي
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الدرجــة العاليــة ارتفــاع مســتوى االكتئــاب عنــد

مــؤرشات صــدق جيــدة ،وأن ثبــات االتســاق

ومقيــاس بــك لالكتئــاب (الصــورة الثانيــة) BDI-

ويتوفــــــــــر ملقيــاس بــــــــك لالكتئــاب

الفشــل الســابق ( ، )4فقــدان املتعــة  ،مشاعـــر الذنب،

يمكــن تطبيقــه عــى عينــــــــــات مــن بيئــات

الفــرد.

 IIيقيــس ( )21عرضــ ًا ،هــي :احلــزن  ،التشــاؤم ،
مشــاعر العقــاب  ،عــدم حــب الـــذات  ،نقـــد الــذات

ولومهــا  ،األفــكار أو الرغبـــات االنتحاريـــة  ،البكاء ،
التهيــج  ،فقــدان االهتــام  ،الــردد يف اختاذ القــرارات،

انعــدام القيمــة  ،فقــدان الطاقــة  ،التغــرات يف نمــط
النــوم  ،القابليــة للغضــب واالســتثارة  ،التغــرات يف

الشــهية  ،صعوبــة الرتكــــيز  ،التعــب أو اإلرهــاق ،
فقــدان الرغبــة اجلنســية(اجلبور2015،م).

الداخــي بلــغ (. )0.85

دالالت صــدق وثبــــــــات مقبولــة ،وأن املقيــاس

خمتلفــةSteinmetz,

(Gallagher,Breckenridge,

) ،& Thompson, 1983وأشــار وانــغ وجورنســتني
) (Wang & Gorenstein,2013إىل أن مقيــاس

بــك لالكتئاب(الصــورة الثانيــة) يمتــاز بــدالالت
صــدق وثبــات يف مجيــع الصــور املرتمجــة إىل اللغــات
املختلفــة ،وأشــارت دراســة كيــم وبكونيــس وفرانــك

وثيــس ورينولــد&(Kim,Pilkonis,Frank,Thase

وأجريــت عــدة دراســات عربيــة يف عــدد

) Reynolds,2002إىل أن ثبــات املقيــاس بمعامــل

الســيكومرتية ،وخاصــة فيــا يتعلــق باالتســاق

البعــد  ،حيــث بلغــت نســبة التبايــن املفــر للعامــل

مــن الــدول العربيــة للتحقــق مــن اخلصائــص
الداخــي هلــذا املقيــاس ،ومــن خــال اســتطالع نتائــج

بعــض الدراســات التــي أجريــت يف كل مــن مــر
والســعودية والكويــت ولبنــان حــول ثبــات االتســاق
الداخــي هلــذا املقيــاس ،حيــث بلغــت القيــم (،0.77

 )0.67 ،0.89 ،0.82عــى التــوايل (Al-Turkait

) .& Ohaeri, 2012وتراوحــت قيــم الثبــات هلــذا
املقيــاس لدراســة أجريــت يف ( )18دولــة عربيــة

بــن ( .(Alansari, 2006) )0.93-0.82وقــام
عبداحلميــد(2016م) بالتحقــق مــن دالالت صــدق

وثبــات مقيــاس بــك لالتئــاب عــى عينــة مــن طلبــة
الثانويــة ،حيــث أظهــرت النتائــج أن املقيــاس حقــق

كرونبــاخ ألفــا بلغــت ( ،)0.88وأن املقيــاس أحــادي
األول هلــذا املقيــاس (.)%37

وقــد قــام اجلبــور وســمور (2015م) بالتحقــق

مــن صــدق مقيــاس بــك لالكتئــاب (الصــورة
الثانيــة) ،حيــث تــم عــرض املقيــاس عــى املحكمــن؛
وتــم األخــذ بآرائهم لالطمئنــان إىل صــدق املحكمني؛

حيــث اعتــرت نســبة اتفــاق املحكمــن عــى فقــرات
معيــارا لصدقــه ،وبذلــك ْاع ُت ِ
ــرت فقــرات
املقيــاس
ً

هــذا املقيــاس تقيــس مــا وضعــت ألجلــه َّ
وأن مقيــاس
بــك لالكتئــاب (الصــورة الثانيــة) صــادق ظاهريــ ًا.
وقامــا بحســاب الصــدق التمييــزي لفقــرات

املقيــاس باســتخدام معامــل ارتبــاط التوافــق
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 Consistency Coefficient of Correlationبــن

املعرفيــة ،حيــث يتــم منــح درجــة جزئيــة عــى

بعــد تطبيــق املقيــاس عــى عينــة اســتطالعية مكونــة

).Schweizer & Moosbrugger, 2008

درجــة الفقــرة الواحــدة والدرجــة الكليــة للمقيــاس

مــن ( )30الجئًا ســور ًيا يف خميــم الزعــري يف األردن؛
حيــث تراوحــت قيــم معامــات ارتباطهــا ا ُملصحــح

احللــول الصحيحــة للمشــكالت املقدمــة(Rauch,

وهــذا النمــوذج يمثــل العالقــة املنحنيــة بــن

مســتوى قــدرات األفــراد واحتــال اســتجابتهم يف

مــع قائمتهــا مــن ( )0.31وحتــى ()0.60؛ بــا ُيعنــي
َّ
أن مجيــع فقــرات املقيــاس قــد كانــت متامســكة؛ علـ ًا

النمــوذج أن تكــون مجيــع مفرداتــه تشــتمل عــى

الداللــة (.)α=0.01

مفــرده بارامــر متييــز واحــد ( )αiوجمموعــة مــن

َّأنــا قــد كانــت مجيعهــا دال ـ ًة إحصائ ًيــا عنــد مســتوى
كــا قامــا بالتحقــق مــن ثبــات االتســاق الداخــي

باســتخدام معادلــة كرونبــاخ ألفــا عــى بيانــات
األول للعينــة االســتطالعية؛ حيــث بلغــت
التطبيــق َّ

قيمتــه للمقيــاس ( .)0.84كــا قامــا بالتحقــق مــن
ثبــات اإلعــادة باســتخدام معامــل ارتبــاط بريســون
األول والثــاين للعينــة
عــى بيانــات التطبيقــن َّ

االســتطالعية؛ حيــث بلغــت قيمتــه للمقيــاس

(.)0.81

كل قســم مــن أقســام اإلجابــة ،وال يشــرط يف هــذا
نفــس العــدد مــن األرقــام ،ولكــن يكــون لــكل
بارامــرات العتبــات الفارقــة (B1, B2, B3, B4, ….

) ،Bkوعــدد هــذه البارامــرات أقــل مــن عــدد أقســام
االســتجابة بواحــد صحيــح.

وط ــورت س ــاجميام) (Samejimaه ــذا النم ــوذج

ع ــام 1969م ،وه ــو يف ــرض أن فئ ــات االس ــتجابة
تتـــوزع عـــر متصـــل الســـمة ،وأن هنـــاك ( )nمـــن
فئـــات االســـتجابة ،التـــي يمكـــن ترتيبهـــا تبعـــا

لق ــوة قياس ــها للس ــمة ،ويف ه ــذا النم ــوذج توص ــف

نمــوذج االســتجابة املتدرجــة (GRM) Graded

الفق ــرة ( )iباس ــتخدام كل م ــن معل ــم التميي ــز )،(αi

يعــد هــذا النمــوذج امتــدا ًدا لطريقــة ثريســتون

 ،…., k-1و( :kiعـــدد فئـــات االســـتجابة للفقـــرة

االختبــارات الرتبويــة ) ،(Tang & Eignor, 1997كــا
يعــد تطبي ًقــا لنمــوذج راش وتعمي ـ ًا للنمــوذج ثنائــي

النمـــوذج مـــع بنـــاء الفقـــرات يف مقيـــاس ليكـــرت،

Response Theory

يف حتليــل الفقــرات ذات االســتجابات املتدرجــة يف

املعلــم ،وقد اقرتحــت ســاجميام )(Samejima, 1969

هــذا النمــوذج وقدمــت مــن خاللــه تطبيقــات مهمــة
للقيــاس مثــل :قيــاس االجتــاه والشــخصية والنواحــي

و )(k-1مـــن معـــامل العتبـــة ) ،(bijحيـــثj=1, 2,

) .)(iويتوافـــق ترتيـــب فئـــات االســـتجابة يف هـــذا
حيـــث فئـــات االســـتجابة مرتبـــة مـــن األدنـــى إىل

تبع ــا لقياس ــها لق ــوة االجت ــاه نح ــو الس ــمة
األع ــىً ،
ً
(مثـــا :تعطـــى نقطـــة واحـــدة لالســـتجابة غـــر
مواف ــق بش ــدة ،ونقطت ــان لالس ــتجابة غ ــر مواف ــق،
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و 3نق ــاط لالس ــتجابة مواف ــق ،و 4نق ــاط لالس ــتجابة

وأجــرى كيــم وبكونيــس وفرانــك وثيــس ورينولد

اجتاهـــا إجياب ًيـــا أكـــر نحـــو
الفئـــة األعـــى ،يمتلـــك ً

دراســة هدفــت إىل الكشــف عــن األداء التفاضــي

موافـــق بشـــدة) ،ومـــن ثـــم فالفـــرد الـــذي خيتـــار
الســـمة املقيســـة ).(Samejima, 1997

ولقــد تعــددت الدراســات التــي تناولت اســتخدام

نــاذج النظريــة احلديثــة يف القيــاس يف تقنــن املقاييــس
النفســية والشــخصية متعــددة االســتجابة والتحقــق
مــن خصائصهــا الســيكومرتية ،ولكــن يالحــظ نــدرة

الدراســات األجنبيــة وعــدم وجــود دراســات عربيــة

تناولــت تدريــج مقيــاس بــك لالكتئــاب وفــق النظرية

)(Kim,Pilkonis,Frank,Thase&Reynolds,2002

لعبــارات مقيــاس بــك لالكتئــاب ملجموعتــن مــن
املــرىض ،املجموعــة األوىل تعــاين مــن املــرض منــذ
فــرة طويلــة بلغــت ( )218مريضــ ًا ،وجمموعــة

أخــرى تعــاين مــن املــرض منــذ فــرة قصــرة بلغــت
( )613مريض ـ ًا ،وتــم اســتخدام نمــوذج االســتجابة
املتدرجــة هلــذا الغــرض ،وأشــارت النتائــج إىل أن
املــرىض الذيــن يعانــون منــذ فــرة طويلــة أقــل اكتئابـ ًا

احلديثــة يف القيــاس .فقــد أجــرى ســانتور ورمــزي وز

مــن نظرائهــم الذيــن يعانــون مــن املــرض منــذ فــرة

هدفــت إىل الكشــف عــن اخلصائــص الســيكومرتية

وخاصــة الذيــن يعانــون مــن اكتئــاب شــديد.

وروف) (Santor,Ramsay&Zuroff,1994دراســة

ملقيــاس بــك لالكتئــاب عــى جمموعتــن ،جمموعــة من

قليلــة ،وأهنــم أكثــر معانــاة يف األعــراض اجلســدية
وأجــرى كاســرو وترينتينــي وريبولــدي (Castro,

طلبــة اجلامعــة يعانــون مــن أمــراض خمتلفــة بلغــت
( )648طالبـ ًا وطالبــة ،وجمموعــة أخــرى مــن الطلبــة

التحقــق مــن اخلصائــص الســيكومرتية ملقيــاس بــك

وطالبــة ،حيــث ركــزت عــى دراســة حتيــز عبــارات

ولتحقيــق هــذا اهلــدف تــم اســتخدام نمــوذج

ال يعانــون مــن األمــراض بلغــت ( )1182طالبــ ًا
مقيــاس بــك لالكتئــاب بــن الذكــور واإلنــاث،

أشــارت النتائــج إىل أن معظــم العبــارات كانــت مميــزة

لــدى عينــة الدراســة فيــا يتعلــق بشــدة األعــراض
االكتئابيــة ،وأظهــرت النتائــج أن حتيــز العبــارات

بــن الذكــور واإلنــاث كانــت قليلــة ،حيــث أظهــرت
العبــارات ذات األرقــام( )14 ،10 ،6حتيــز ًا قليــ ً
ا،

يف حــن أظهــرت بقيــة العبــارات عــدم حتيزهــا بــن
الذكــور واإلنــاث.

) Trentini & Riboldi, 2010دراســة هدفــت إىل
لالكتئــاب باســتخدام النظريــة احلديثــة يف القيــاس،
االســتجابة املتدرجــة ،وتــم تطبيــق املقيــاس عــى
عينــة مكونــة مــن ( )4025فــرد ًا ،وتــم اســتخدم
برنامــج ) (PARSCALEلتحليــل البيانــات،

وأشــارت النتائــج إىل عــدم مالئمــة ( )13عبــارة

لنمــوذج االســتجابة املتدرجــة ،وأن ( )7عبــارات

كانــت معامــات التمييــز هلــا مرتفعــة ،وأن ()202
فــرد ًا كانــوا يعانــون مــن أعــراض اكتئابيــة شــديدة.
وأجــرى أولينــو وزمــاؤه)(Olino et al.,2012

341

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية ( ،)ISSN: 1658- 7006اجمللد ( ،)6العدد ( ،)2جامعة احلدود الشمالية (1442هـ 2021 /م)

دراســة هدفــت إىل اســتخدام نظريــة اســتجابة الفقــرة

جامعــة القــدس املفتوحــة ،و لغــرض املقارنــة فقــد

املقيــاس عــى عينــة مكونــة مــن ( )1709مــن

معایــرة مفرداهتــا عــى عینــة مكونــة مــن ( )80طالبــا

يف تدريــج مقيــاس بــك لالكتئــاب ،حيــث تــم تطبيــق
طلبــة املــدارس الثانويــة ،وتــم اســتخدام نمــوذج

االســتجابة املتدرجــة ،أشــارت نتائــج الدراســة إىل

حتقــق افرتاضــات نمــوذج االســتجابة املتدرجــة ،وأن
مجيــع العبــارات كانــت مطابقــة لنمــوذج االســتجابة
املتدرجــة ،كــا أظهــرت أن معامــات التمييــز

تراوحــت بــن ( )0.53إىل ( ،)2.29وتراوحــت عتبــة

الصعوبــة األوىل والثانيــة والثالثــة بــن ( 0.19إىل

 ) 3.27و( 1.84إىل  )5.44و( 2.38إىل  )7.37عــى
الرتتيــب ،وأظهــرت النتائــج الكفــاءة العاليــة ملقيــاس

بــك لالكتئــاب يف قيــاس شــدة االكتئــاب عــى معظــم
متصــل الســمة ،حيــث توزعــت العبــارات مــا بــن

( -1إىل  ،)3وأن املقيــاس أظهــر معلومــات عاليــة
عــن األفــراد ذوي القــدرات املرتفعــة.

وأجــرى أبــو جــراد (2014م) دراســة هدفــت إىل

تــم تطبیــق مقیــايس ســمة وحالــة الغضــب بعــد
وطالبــة مــن طلبــة جامعــة القــدس املفتوحــة منهــم

( )45طالبــا و( )35طالبــة تــم اختیارهــم مــن خــارج
عینــة التدریــج ،وبینــت نتائــج الدراســة وجــود عالقة

ارتباطيــة دالــة إحصائ ًيــا بــن ســمة وحالــة الغضــب

يف كال األســلوبنی وأن دقــة التنبــؤ باســتخدام نمــوذج
التقديــر اجلزئــي كأحــد نــاذج النظریــة احلدیثــة أعــى

منهــا يف النظریــة التقلیدیــة.

وأجــرى توســيم وبانجســبريغ ومــارك (Tusiime,

) Bangsberg & Mark, 2015دراســة هدفــت إىل
الكشــف عــن اخلصائــص الســيكومرتية ملقيــاس
بــك لالكتئــاب (الصــورة الثانيــة) لألفــراد منخفــي
الدخــل يف اوغنــدا باســتخدام نظريــة اســتجابة

الفقــرة ،ولتحقيــق هــذا اهلــدف تــم تطبيــق املقيــاس
عــى عينــة مكونــة مــن ( )123فــرد ًا ،وتــم اســتخدام

املقارنــة بــن نمــوذج ســلم التقديــر Rating Scale

كل مــن نمــوذج التقديــر اجلزئــي ونمــوذج ســلم

يف القیــاس مــن حیــث دقــة التنبــؤ بحالــة الغضــب

النتائــج إىل أن قيمــة كرونبــاخ ألفــا بلغــت (،)0.79

 Modelاملنبثــق عــن نمــوذج راش والنظریــة التقلیدیــة
مــن ســمة الغضــب لــدى طلبــة اجلامعــة مــن خــال
تقدیراهتــم عــى مقیــايس ســمة ،وحالــة الغضــب،

ولتحقیــق هــدف الدراســة تــم معایــرة مفــردات

مقیــايس ســمة وحالــة الغضــب تبعــا لنمــوذج ســلم
التقديــر ،وذلــك مــن خــال تطبیــق املقیاســن عــى

عینــة مكونــة مــن ( )125طالبــا وطالبــة مــن طلبــة

التقديــر املنبثقــان مــن نمــوذج راش ،وأشــارت

وان عبــارات املقيــاس توزعــت بشــكل مناســب عــى
متصــل ســمة االكتئــاب ،وأشــارت كذلــك حتيــز

بعــض عبــارات املقيــاس ،كــا أظهــرت النتائــج أن
مقيــاس بــك لالكتئــاب لديــه خصائــص ســيكومرتية

جيــدة ،ويمكــن الوثــوق بنتائجــه.
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 )Primi & Baptista, 2015دراســة هدفــت إىل تقييــم

اســتخدام نظريــة االســتجابة للفقــرة يف بنــاء جتمــع

باســتخدام نمــوذج راش ،ولتحقيــق هــذا اهلــدف

النمــوذج اللوجســتي ثنائــي املعلــم .ولتحقيــق

األداء عــى الصــورة الربازيليــة ملقيــاس بــك لالكتئاب

تــم تطبيــق املقيــاس عــى عينــة مكونــة مــن ()271
مــا بــن عمــر ( 18إىل  )51ســنة ،حيــث توزعــت
إىل ( )187أنثــى و( )84ذكــر مــن طلبــة الكليــات
الربازيليــة ،أشــارت النتائــج إىل متتــع مقيــاس بــك

لالكتئــاب بخصائــص ســيكومرتية مالئمــة لنمــوذج
راش اجلزئــي ،وإىل مناســبة نمــوذج راش اجلزئــي

لــأدوات األكلينيكيــة التشــخيصية.

فقــرات اختبــار حمكــي املرجــع يف الرياضيــات وفــق

هــذا اهلــدف تــم إعــداد جتمــع مــن الفقــرات ثنائيــة
التدريــج مكــون مــن ( )50فقــرة ،وجتمــع مــن

الفقــرات متعــددة التدريــج مكــون مــن ()10

فقــرات ،وروعــي يف بنــاء هــذه الفقــرات أن تقيــس
حتصيــل الطالــب يف الرياضيــات يف املعرفــة املفاهيميــة

واملعرفــة اإلجرائيــة وحــل املشــكالت .وقــد تكونــت

عينــة الدراســة مــن ( )502طالبــا وطالبــة ،وتــم

وأجــرت فريــال احلــاج حممــود (2016م) دراســة

اســتخدام النمــوذج ثنائــي املعلــم للفقــرات ثنائيــة

وفــق نمــوذج االســتجابة املتدرجــة ،ولتحقيــق

متعــددة التدريــج .وقــد أظهــرت النتائــج حتقــق

هدفــت إىل تصميــم مقيــاس لالجتــاه نحــو البحــث
هــذا اهلــدف تــم إعــداد مقيــاس مكــون مــن ()31

التدريــج ،ونمــوذج االســتجابة املتدرجــة للفقــرات

افرتاضــات نظريــة االســتجابة للفقــرة ،كــا بينــت

عبــارة ،واســتخدم كل مــن برناجمــي (SPSS,

نتائــج التحليــل فيــا يتعلــق بمطابقــة الفقــرات

الــذي طبــق عــى عينــة مكونــة مــن ( )422مــن طلبــة

الفقــرات كانــت مطابقــة للنمــوذج الثنائــي املعلــم،

 )MULTILOG7يف حتليــل بيانــات هــذا املقيــاس
الدبلــوم العــايل يف الرتبيــة يف جامعــة أم القــرى .وتــم

تقديــر كل مــن معــامل الفقــرات ،واخلطــأ املعيــاري

يف تقديــر هــذه املعــامل ،وإحصائــي مطابقــة كل فقــرة

لنمــوذج االســتجابة املتدرجــة ،ويف ضــوء املطابقــة
لنمــوذج االســتجابة املتدرجــة ،فقــد تكــون املقيــاس

صورتــه النهائيــة مــن ( )17عبــارة ،موزعــة عــى
أربعــة أبعــاد ،هــي( :االهتــام بالبحــث ،وصعوبــات

البحــث ،وأمهيــة البحــث ،واملشــاعر نحــو البحــث).
وأجــرى دبــوس (2016م) دراســة هدفــت إىل

الثنائيــة التدريــج للنمــوذج الثنائــي املعلــم أن مجيــع

وأن الفقــرات املتعــددة التدريــج كانــت مطابقــة

لنمــوذج االســتجابة املتدرجــة.

وأجــرى الشــهري (2017م) دراســة هدفــت

إىل التعــرف عــى عالقــة مقــدار تدريــج االســتجابة

(ثالثــة ،أربعــة) بمعــامل الفقــرة )الصعوبــة ،التمييــز)
وفــق نمــوذج االســتجابة املتدرجــة ،وقــد اســتخدم يف
الدراســة اختبــار أعــده الباحــث يتكــون مــن عرشيــن

فقــره يف مــادة العلــوم للصــف الســادس االبتدائــي،

عــر فقــرات منهــا ثالثيــة التدريــج ،وعــر فقــرات
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أخــرى رباعيــة التدريــج ،وفــق نمــوذج االســتجابة

يف هونــغ كونــغ ،وتــم تطبيــق نمــوذج االســتجابة

تبلــغ ( )400طالــب مــن طــاب الصــف الســادس

العبــارات للصــورة الكليــة للمقيــاس أظهــرت قــدرة
متييزيــة عاليــة ،وأن هــذا املقيــاس كان فعـ ً
ـال يف قيــاس

املتدرجــة ،وقــد تــم تطبيــق االختبــار عــى عينــة

االبتدائــي يف مدينــة الريــاض ،وقــد تــم اختيــار هــذه

العينــة بطريقــة عشــوائية ،وقــد أظهــرت النتائــج

مطابقــة األفــراد والفقــرات لنمــوذج االســتجابة
املتدرجــة التدريــج ) ،(GRMكــا أظهــرت النتائــج

أن متييــز الفقــرة يكــون أكــر يف حالــة الرباعــي
لالســتجابة منــه يف حالــة التدريــج الثالثي لالســتجابة

 ،كــا أن مقــدار صعوبــة كل تدريــج للفقــرات ذات
التدريــج الثالثــي لالســتجابة تكــون أكــر مــن مقــدار

صعوبــة كل تدريــج للفقــرات ذات التدريــج الرباعــي

لالســتجابة ،وأظهــرت النتائــج أن هنــاك فــروق ذات
داللــة إحصائيــة يف األوســاط احلســابية للصعوبــة

تعــزي ملقــدار تدريــج االســتجابة لصالــح االختبــار
ذي التدريــج الرباعــي ،كــا أن األخطــاء املعياريــة

املالحظــة كانــت أعــى للفقــرات ذات التدريــج

الثالثــي منهــا للفقــرات ذات التدريــج الرباعــي ،أي
أن االختبــار ذي التدريــج الرباعــي كان األكثــر دقــة

يف تقديــرات معــامل الصعوبــة.

املتدرجــة لســاجميام .أشــارت النتائــج أن بعــض

شــدة االكتئــاب لــدى فئــة املراهقــن ،وأشــارت
النتائــج فيــا يتعلــق بتحيــز املقيــاس ،أظهــرت بعــض
حتيــزا لصالــح اإلنــاث مقارنــة بالذكــور،
العبــارات
ً

حيــث كان شــدة االكتئــاب عنــد اإلنــاث أعــى مــن

الذكــور .وأشــارت النتائــج أن املقيــاس املصغــر الذي
تــم اشــتقاقه مــن املقيــاس الــكيل كان فعـ ً
ـال أكثــر يف
متييــزا
تشــخيص االكتئــاب ،وكانــت عباراتــه أكثــر
ً

بــن املكتئبــن وغــر املكتئبــن.

وأجــرى جونيــور وزمــاءه)(Junior et al.,2018

دراســة هدفــت إىل الكشــف عــن اخلصائــص
الســكومرتية ملقياس بــك لالكتئاب باســتخدام كل من
النظريــة الكالســيكية والنظريــة احلديثــة يف القيــاس،

حيــث تــم تطبيــق مقيــاس بــك لالكتئاب(الصــورة

الثانيــة) عــى عينــة مــن طلبــة اجلامعــة مكونــة مــن
( )12711طالبــ ًا وطالبــة ،وأشــارت النتائــج إىل أن
مقيــاس بــك لالكتئــاب يتمتــع بقيــم ثبــات جيــدة،

وأجــرى لــو وزمــاؤه ) (Lo et al., 2017دراســة

وأن العبــارات تتــوزع عــى متصــل الســمة لالكتئــاب،

للمقيــاس اآلســيوي لالكتئــاب لــدى املراهقــن،

وأن قيــم معامــات الصعوبــة تراوحــت بــن (0.03

هدفــت التحقــق مــن اخلصائــص الســيكومرتية

وبنــاء مقيــاس خمتــر هلــذا املقيــاس ،وتــم تطبيــق
املقيــاس املكــون مــن ( )20عبــارة مــن نــوع مخــايس
التدريــج عــى ( )1084مراهقـ ًا مــن املــدارس الثانوية

وأن معامــل الثبــات هلــذا املقيــاس تســاوي (،)0.90
إىل  ،)1.98حيــث أظهــرت العبــارات رقــم (،8 ،16

 )18 ،15 ،20ســهولة يف االســتجابة عليهــا ،حيــث
كانــت معامــات الصعوبــة هلــا أقــل مــن (،)0.5
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وأظهــرت العبــارات رقــم (،6 ،3 ،14 ،8 ،10 ،2 ،1

نموذجــا
نمــوذج االســتجابة املتدرجــة ،ممــا جيعلــه
ً

الصعوبــة هلــا عــن ( ،)1.00وأظهــرت بقيــة العبارات

الســيكومرتية ملقاييــس مماثلــة.

 )9 ،21صعوبــة عاليــة ،حيــث جتــاوزت معامــات

صعوبــة متوســطة .كــا أظهــرت الدراســة أن كال
النظريتــن اتفقــت عــى أن العبــارة رقــم ( )16التــي

تنــص« التغــرات يف نمــط النــوم » من الســهل اإلجابة
عليهــا ،وأن العبــارة رقــم ( )12التــي تنــص« فقــدان
االهتــام» كانــت معتدلــة ،يف حــن أن العبــارة رقــم

( )9التــي تنــص «األفــكار أو الرغبـــات االنتحاريـــة»

كان مــن الصعــب اإلجابــة عليهــا .وتراوحــت
معامــات التمييــز للعبــارات بــن ( 1.26إىل ،)3.44
حيــث أظهــرت العبــارات رقــم ()4 ،1 ،12 ،7 ،14

معامــات متييــز مرتفعــة.
أمهية البحث:

األمهية النظرية:

إن اهلــدف مــن وراء اســتخدام املقاييــس النفســية،

هــو تقييــم دقيــق وذو معنــى للســمة التــي تقــاس،
ويعــد قيــاس ســمة االكتئــاب مهــ ًا جــدً ا يف جمــال
التشــخيص االكلينيكــي ،فنتائجــه هتــم كل مــن املعالج
النفــي والعميــل وصاحــب القــرار عــى حــد ســواء،
وهــذه النتائــج تعتمــد بدرجــة كبــرة عــى اخلصائــص

الســيكومرتية لــأداة املســتخدمة يف قيــاس مثــل هــذه
األعــراض االكتئابيــة .ومــن هنــا تظهــر أمهيــة هــذا

يمكــن للباحثــن اتباعــه يف التحقــق مــن اخلصائــص
األمهية التطبيقية:

وتتمثــل األمهيــة التطبيقيــة للبحــث يف أنــه يتنــاول

تقنــن أداة قيــاس تعتــر مــن أشــهر األدوات لقيــاس
االكتئــاب ،والتحقــق مــن خصائصهــا الســيكومرتية

وفــق أحــد نــاذج اســتجابة الفقــرة متعــدد

االســتجابات ،إضافــة إىل ذلــك فهــذه الدراســة

تتعامــل مــع بيانــات حقيقيــة ،ممــا يوضــح إمكانيــة
توظيــف نمــوذج االســتجابة املتدرجــة يف حتليــل
بيانــات حقيقيــة.

أهداف البحث:

هيــدف البحــث احلــايل إىل التحقــق مــن اخلصائص

الســيكومرتية ملقيــاس بــك لالكتئــاب (الصــورة

الثانيــة) باســتخدام نمــوذج االســتجابة املتدرجــة،
وهــو أحــد نــاذج نظريــة اســتجابة الفقــرة متعــددة
التدريــج ،كونــه األنســب لتحقيــق هــدف البحــث،

الــذي يعتــر مــن النــاذج قليلــة االســتخدام يف

الدراســات العربيــة التــي تتنــاول املقاييــس متعــددة
االســتجابات .وبشــكل أكثــر حتديــد ًا هيــدف البحــث
إىل:

البحــث ،فهــي – حســب علــم الباحــث-أول دراســة

1 .التحقــق مــن افرتاضــات نمــوذج االســتجابة
املتدرجــة للبيانــات املســتمدة مــن مقيــاس

بــك لالكتئــاب (الصــورة الثانيــة) لــدى طلبة

عربيــة هتتــم بالتحقــق مــن اخلصائــص الســيكومرتية

قســم علــم النفــس بجامعــة اإلمــام حممــد بــن

ملقيــاس بــك لالكتئــاب (الصــورة الثانيــة) وفــق
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ســعود اإلســامية .

2 .التحقــق مــن تطابــق البيانــات املســتمدة مــن
مقيــاس بــك لالكتئــاب (الصــورة الثانيــة)
لنمــوذج االســتجابة املتدرجــة لــدى طلبــة

قســم علــم النفــس بجامعــة اإلمــام حممــد بــن

ســعود اإلســامية .

اخلصائــص الســيكومرتية ملقيــاس بــك لالكتئــاب
باســتخدام نمــوذج االســتجابة املتدرجــة ،وهــو أحــد
نــاذج اســتجابة الفقــرة متعــددة التدريــج أحاديــة

البعــد.

مصطلحات البحث:

اخلصائــص الســيكومرتية :يقصــد هبــا معامــات

3 .التحقــق مــن توفــر خصائــص ســيكومرتية

الصعوبــة والتمييــز لعبــارات املقيــاس ،وكذلــك

االســتجابة املتدرجــة لــدى طلبــة قســم علــم

مــن خــال الكشــف عــن مــؤرش التمييــز لــكل

مناســبة للبيانــات املســتمدة مــن مقيــاس بــك
لالكتئــاب (الصــورة الثانيــة) وف ًقــا لنمــوذج

النفــس بجامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود
اإلســامية .

حمددات البحث:

معامــات الصــدق والثبــات املحســوبة وفــق النظريــة
احلديثــة يف القيــاس .وتعــرف إجرائيـ ًا يف هــذا البحــث

فقــرة ( ،)αiومــؤرش الصعوبــة) (βiلــكل قســم مــن

أقســام االســتجابة ،وإنشــاء رســم بيــاين ملنحنــى دالــة
معلومــات املقيــاس ،وحســاب الثبــات اهلامــي

املحدد البرشي:

اقتــر البحــث احلــايل عــى طــاب وطالبــات

البكالوريــوس يف قســم علــم النفــس بجامعــة اإلمــام

حممــد بــن ســعود اإلســامية.
املحدد الزمني

ألنــاط اســتجابة الطلبــة عــى فقــرات املقيــاس،
والتحقــق مــن خاصيــة الالتغايــر ملعلمــة التمييــز

ومعــامل عتبــة الصعوبــة (األوىل ،الثانيــة ،الثالثــة)

لفقــرات املقيــاس.

نمــوذج االســتجابة املتدرجــة :هــو أحــد نــاذج

تــم تطبيــق البحــث يف الفصــل الــدرايس الثــاين مــن

نظريــة االســتجابة للمفــردة متعــددة التدريــج ،ويعــد
هــذا النمــوذج تعميــ ًا للنمــوذج ثنائــي املعلــم،

تــم تطبيــق البحــث عــى طــاب وطالبــات قســم

قــدر مــن املعلومــات فيــا يتعلــق بمســتوى القــدرة أو

اإلســامية بالريــاض يف اململكــة العربيــة الســعودية.

الفقــرات ،ويف هــذا النمــوذج يكــون لــكل مفــردة

العام اجلامعــي 2018/2017م.
املحدد املكاين:

علــم النفــس بجامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود
املحدد املوضوعي:

اقتــر البحــث احلــايل عــى التحقــق مــن

ويمكــن باســتخدام هــذا النمــوذج اســتخالص أكــر

الســمة املــراد قياســها باســتخدام جمموعــة ثابتــة مــن
مــؤرش متييــز ) ،(αiومــؤرش صعوبــة ) (βiلــكل قســم

مــن أقســام االســتجابة.
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منهج وإجراءات البحث:

منهج البحث:

تــم اســتخدام املنهــج الوصفــي للكشــف عــن

اخلصائــص الســيكومرتية ملقيــاس بــك لالكتئــاب

(الصــورة الثانيــة) لــدى طلبــة قســم علــم النفــس
بجامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســامية وف ًقــا

لنمــوذج االســتجابة املتدرجــة (Graded Response

)) .Model (GRMوذلــك ملناســبة هــذا املنهــج
وطبيعــة هــذا البحــث وأهدافــه.
جمتمع البحث:
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أداة البحث:

هبــدف حتقيــق أهــداف البحــث؛ فقــد تم اســتخدام

مقيــاس بــك لالكتئــاب (الصــورة الثانيــة) واملكــون
مــن ( )21فقــرة تقيــس ك ً
ال مــن :احلــزن ،التشــاؤم،
الفشــل الســابق ،فقــد املتعــة ،مشــاعر الذنب ،مشــاعر
العقــاب ،عــدم حــب الــذات ،نقــد الــذات ولومهــا،
التهيــج،
األفــكار أو الرغبــات االنتحاريــة ،البــكاءُّ ،
فقــدان االهتــام ،الــردد يف ِّاتــاد القــرارات ،انعــدام

التغــرات يف نمــط النــوم،
القيمــة ،فقــدان الطاقــة،
ُّ
ـهية،
القابليــة للغضــب واالســتثارة ،التغـ ُّ
ـرات يف الشـ َّ

تكــون جمتمــع البحــث مــن مجيــع طلبــة قســم

صعوبــة الرتكيــز ،التعــب أو اإلرهــاق ،فقــدان الرغبــة

اإلســامية البالــغ عددهــم ( )4167طال ًبــا
وطالبــ ًة منهــم ( )1513طال ًبــا و( )2654طالبــ ًة،

وتتطلــب اإلجابــة عنهــا أن ُيــدِّ د الطالــب/

علــم النفــس بجامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود

وذلــك خــال الفصــل الــدرايس الثــاين مــن العــام

2018/2017م ،بحســب إحصــاءات عــادة القبــول
والتســجيل يف جامعــة األمــام حممــد بــن ســعود

اإلســامية يف اململكــة العربيــة الســعودية.
عينة البحث:

تــم اختيــار عينــة البحــث بالطريقــة القصديــة؛

وذلــك بتوزيــع مقيــاس بــك لالكتئــاب (الصــورة

الثانيــة) عــى طلبــة قســم علــم النفــس بجامعــة

اجلنســية.

الطالبــة درجــة انطبــاق أحــد اخليــارات األربعــة املرتبة

تصاعد ًيــا حســب شــدة العــرض لديه/لدهيــا عــى مــا
جــاء يف كل فقـ ٍ
ـرة مــن فقــرات مقيــاس بــك لالكتئــاب

(الصــورة الثانيــة) ،وذلــك عــى النحــو االيت :الدرجــة
(صفــر) وتعنــي غــر مكتئــب ،الدرجــة ( )1وتعنــي
اكتئابـ ًا خفيفـ ًا ،الدرجــة ( )2وتعنــي اكتئابـ ًا متوســط ًا،
الدرجــة ( )3وتعنــي اكتئاب ـ ًا شــديد ًا؛ حيــث خيتلــف

نــص البديــل يف كل فقــرة عــن البديــل املناظــر لــه يف
بقيــة الفقــرات.

إجراءات البحث:

اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســامية ،حيــث بلــغ
عــدد أفــراد العينــة ( )599طال ًبــا وطالبــ ًة منهــم

لتحقيــق أهــداف البحــث؛ فقــد تــم اتبــاع

جمتمــع البحــث.

 -تبنــي مقيــاس بــك لالكتئــاب (الصــورة الثانيــة)

( )306طال ًبــا و( )293طالبــ ًة بنســبة ( )%14مــن

اخلطــوات واإلجــراءات التاليــة:
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يف البحــث احلــايل .

لالســتقالل املوضعــي باســتخدام برنامــج

 -احلصــول عــى كتــاب تســهيل مهمــة مــن عــادة

 ،IRTPro v4.2وإنشــاء رســم بيــاين ملنحنــى

وجــه إىل مــن هيمــه األمــر
ســعود اإلســامية ُم َّ

الثانيــة) والفقــرات التابعــة هلــا لــدى الطلبــة

الدراســات العليــا يف جامعــة اإلمــام حممــد بن

يف قســم علــم النفــس ،وذلــك هبــدف تســهيل

مهمــة الباحــث.

 توزيــع مقيــاس بــك لالكتئــاب (الصــورةالثانيــة) عــى أفــراد عينــة البحــث بعــد رشح

هــدف البحــث هلــم.

 الطلــب مــن أفــراد عينــة البحــث اإلجابــة عــنفقــرات مقيــاس بــك لالكتئــاب (الصــورة
الثانيــة) كــا يروهنــا معــر ًة عــن وجهــة

نظرهــم بــكل صــدق وموضوعيــة .وذلــك
أن متــت إحاطتهــم علــ ًا َّ
بعــد ْ
أن إجابتهــم
لــن تســتخدم إال ألغــراض البحــث العلمــي
فقــط.

خصائــص مقيــاس بــك لالكتئــاب (الصــورة

عنــد تدريــج «اكتئــاب شــديد».

2.لإلجابــة عــن ســؤال البحــث الثــاين؛ فقــد
تــم اســتخدام برنامــج IRTPro v4.2؛

للكشــف عــن اســتجابات طلبــة قســم
علــم النفــس عــى مقيــاس بــك لالكتئــاب
(الصــورة الثانيــة) غــر املطابقــن وف ًقــا

لنمــوذج االســتجابة املتدرجــة عنــد مســتوى
داللــة ( ،)α=0.001وتــم بعــد ذلك إســقاط
الطلبــة غــر املطابقــن ،ثــم تــم تقديــر قــدرة

الطلبــة عــى فقــرات مقيــاس بــك لالكتئــاب
ـم
(الصــورة الثانيــة) واخلطــأ املعيــاري هلــاُ ،ثـ َّ

تــم حســاب إحصــاءات القيمتــن الصغــرى

ـم إدخاهلا إىل ذاكرة احلاســوب؛
 -مجــع البيانــات ُثـ َّ

والعظمــى والوســط احلســايب واالنحــراف
املعيــاري لتقديــرات قــدرة الطلبــة ا ُملقــدَّ رة

األول؛ فقــد
1.لإلجابــة عــن ســؤال البحــث َّ
تــم التحقــق مــن افرتاضــات ُأحاديــة

مقيــاس بــك لالكتئــاب (الصــورة الثانيــة)
واألخطــاء املعياريــة هلــا ،ثــم تــم اســتخدام

(منحنــى خصائــص الفقــرة) ملقيــاس بــك

؛) 2003للكشــف عــن فقــرات مقيــاس بــك

وذلــك هبــدف املعاجلــة اإلحصائية هلا.

األساليب اإلحصائية:

البعــد واالســتقالل املوضعــي واالطراديــة

لالكتئــاب (الصــورة الثانيــة) لــدى الطلبــة؛
باســتخدام التحليــل العامــي االستكشــايف يف

برنامــج  ،SPSS v25.0وحســاب قيمــة χ2
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يف معــرض اســتجابتهم عــى فقــرات

اإلحصائــي;s-χ2 (Orlando & Thissen

لالكتئــاب (الصــورة الثانيــة) لــدى الطلبــة
غــر ا ُملطابقــن.

3.لإلجابــة عــن ســؤال البحــث الثالــث؛ فقــد تــم
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الالتغايــر ملعلمــة التمييــز ومعــامل عتبــة الصعوبة

اســتخدام اإلحصائــي & s-χ2 (Orlando

(األوىل ،الثانيــة ،الثالثــة) لفقــرات املقيــاس.

)Thissen; 2003؛ للكشــف عــن فقــرات

عرض النتائج:

مقيــاس بــك لالكتئــاب (الصــورة الثانيــة)
لــدى الطلبــة ا ُملطابقــن بعــد حــذف الفقــرة غري

النتائــج املتعلقــة بالســؤال األول والــذي ينــص:

باســتخدام برنامــج  IRTPro v4.2عنــد

لالكتئــاب (الصــورة الثانيــة) افرتاضــات نمــوذج

املطابقــة وف ًقــا لنمــوذج االســتجابة املتدرجــة

مســتوى داللــة ( ،)α=0.001ثــم تــم حســاب
َّ
وحمــكات
نســبة األرجحيــة العظمــى ()-2ll
املعلومــات ( )AICو( )BICلفقــرات املقيــاس
لــدى الطلبــة قبــل وبعــد حــذف الفقــرة غــر

املطابقــة ،ثــم تــم إنشــاء رســم بيــاين ملنحنــى
دالــة معلومــات املقيــاس لــدى الطلبــة بعــد

حــذف الفقــرة غــر املطابقــة ،ثــم تــم حســاب

الثبــات اهلامــي ألنــاط اســتجابة الطلبــة عــى
فقــرات املقيــاس قبــل وبعــد حــذف الفقــرة

غــر املطابقــة ،ثــم تــم التحقــق مــن خاصيــة

« هــل حتقــق البيانــات املســتمدة مــن مقيــاس بــك
االســتجابة املتدرجــة لــدى طلبــة قســم علــم النفــس
بجامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســامية ؟»

لإلجابــة عــن هــذا الســؤال؛ فقــد تــم التحقــق
مــن افــراض ُأحاديــة البعــد لفقــرات مقيــاس بــك

لالكتئــاب (الصــورة الثانيــة) باالعتــاد عــى بيانــات
طلبــة قســم علــم النفــس بجامعــة اإلمــام حممــد بــن

ســعود اإلســامية؛ باســتخدام التحليــل العامــي
االستكشــايف يف برنامــج  ،SPSS v25.0وجــدول  1يبني
نتائــج التحليــل العامــي االستكشــايف لفقــرات مقيــاس

بــك لالكتئــاب (الصــورة الثانيــة) لدهيــم.

جدول :1
نتائج التحليل العاملي االستكشافي لفقرات مقياس بك لالكتئاب (الصورة الثانية) لدى طلبة قسم علم النفس
بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.
المكون

المؤشر الثاني:

الجدور الكامنة األ َّولية

الجذر الكامن األول

قيمته

سر
نسبة التباين ال ُمف َّ

نسبة التباين المفسر التراكمية

الجذر الكامن الثاني

1

5.35

( 25.47المؤشر األ َّول)

25.47

3.75

2

1.43

6.79

32.26

3

1.17

5.59

37.85

4

1.10

5.23

43.08

5

1.01

4.83

47.91

6

0.93

4.44

52.35
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يالحــظ مــن جــدول َّ 1أن فقــرات مقيــاس بــك

لالكتئــاب (الصــورة الثانيــة) لــدى طلبــة قســم علــم
النفــس بجامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســامية ُت ِّقــق
ُأحاديــة البعــد بمؤرشيــن؛ عــى النحــو اآليتَّ :أن يكــون
ناتــج قســمة اجلــذر الكامــن األول عــى الثــاين أكــر مــن 2؛
ـم َّأن يكــون
حيــث بلغــت قيمــة ناتــج القســمة (ُ ،)3.75ثـ َّ
األول أكــر مــن ()%20.0؛ حيــث
ـون َّ
للمكـ ِّ
التبايــن املفــر ُ
األول (.)%25.47
كــون َّ
للم ِّ
فــر ُ
بلغــت قيمــة التبايــن ا ُمل ِّ

)(Hattie, 1985

) χ2حتــت التوزيــع الطبيعــي املعيــاري ذي الذيــل الطــــــويل
) (Long Tailed Normal Distributionباستخــــــدام

املعادلـــــــــــة (

)

)(Thelwall&Fairclough,2017؛ لــكل زوج ُمتَشـ ِّ
ـكل مــن
أي فقرتــن مــن فقــرات مقيــاس بــك لالكتئــاب (الصــورة
ّ

الثانيــة) لدهيــم؛ باســتخدام برنامــج  ،IRTPro v4.2فــإذا

كانــت قيمــة  χ2لالســتقالل املوضعــي املعياريــة أقــل مــن
( )5فمعنــى ذلــك َّأن زوج الفقرتــن ُي ِّقــق االســتقالل
املوضعــي وف ًقــا لتعليــات دليــل الربنامــج ،وإذا كانــت قيمتــه

وتــم التحقــق مــن افــراض االســتقالل املوضعــي

أكــر مــن أو تســاوي ( )5فمعنــى ذلــك َّأن زوج الفقرتــن ال
ُي ِّقــق االســتقالل املوضعــي وف ًقــا لتعليــات دليــل الربنامــج؛

اإلســامية؛ عــن طريــق حســاب قيمــة  χ2لالســتقالل

املوضعــي لــكل زوج مــن أزواج الفقــرات& (Cai, Thissen

لفقــرات مقيــاس بــك لالكتئــاب (الصــورة الثانيــة) لــدى

طلبــة قســم علــم النفــس بجامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود

املوضعــي ثــم حتويلهــا إىل قيــم معياريــة (Standardized LD

ـم تــم رصــد التكــرارات والنســب املئويــة حلالــة االســتقالل
ُثـ َّ

بــن يف جــدول .2
) ،Du Toit; 2017وذلــك كــا هــو ُم َّ

جدول :2
التكرارات والنسب المئوية لحالة االستقالل الموضعي لفقرات مقياس بك لالكتئاب (الصورة الثانية)
لدى طلبة قسم علم النفس بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.
التكرار
202
8
210

حالة الموضعية
مستقلة
معتمدة
الكلي

يالحظ من جدول َّ 2أن االستقالل املوضعي ُمتح ِّقق لفقرات

مقياس بك لالكتئاب (الصورة الثانية) لدى طلبة قسم علم النفس

بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية؛ حيث بلغت قيمة النسبة

املئوية ()%96.19؛ حيث قد جتاوزت نسبة أل ()%80.0؛ ذلك
أنَّه يف حال انخفاض قيمها دون أل ( )%80.0توجد احتاملية كبرية
لوجود عناقيد من أزواج للفقرات يزيد عددها عن ثالث أزواج

النسبة المئوية
%96.19
%3.81
100.00

للفقرات وف ًقا ل ِ ).(McDONALD, 1999

وتم التحقق من افرتاض منحنى خصائص فقرات مقياس بك

لالكتئاب (الصورة الثانية) لدى طلبة قسم علم النفس بجامعة

اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية؛ عن طريق إنشاء رسم بياين
ملنحنى خصائص مقياس بك لالكتئاب (الصورة الثانية) لدهيم

عند تدريج «اكتئاب شديد» ،وذلك كام هو ُم َّبي يف شكل .1
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شكل  :1رسم بياني الفتراض منحنى خصائص مقياس بك لالكتئاب (الصورة الثانية) عند تدريج «اكتئاب شديد».

يتضـح مـن شـكل ُّ 1
حتقـق افتراض منحنـى خصائص

مقيـاس بـك لالكتئـاب (الصـورة الثانيـة) لدى أفـراد العينة
عنـد تدريـج «اكتئـاب شـديد» (االطراديـة)؛ إذ مل يالحـظ

وجـود تراجع يزيد عـن مقدار ( )0.03ضمن أي مسـتويني

متالحقين مـن مسـتويات القـدرة يف منحنـى خصائـص

مقيـاس بـك لالكتئـاب (الصـورة الثانيـة) لدهيـم مـن
مسـتوى القـدرة ( )-3.00فصاعدً ا وف ًقا ملعيـار (Mokken,
) 1971لتحقـق افتراض االطراديـة يف النماذج البارامرتيـة
والالبارامرتيـة.

النتائـج املتعلقـة بالسـؤال الثـاين والـذي ينـص « :هـل

تطابـق البيانـات املسـتمدة مـن مقيـاس بـك لالكتئـاب

(الصـورة الثانيـة) نمـوذج االسـتجابة املتدرجـة لـدى

طلبـة قسـم علـم النفـس بجامعـة اإلمـام حممـد بـن سـعود
اإلسلامية؟»

لإلجابـة عـن هـذا السـؤال؛ فقـد تـم اسـتخدام برنامج

IRTPro v4.2؛ للكشـف عـن اسـتجابات طلبـة قسـم علم

النفـس بجامعـة اإلمـام حممـد بـن سـعود اإلسلامية على

مقيـاس بـك لالكتئـاب (الصـورة الثانيـة) غير املطابقين
وف ًقـا لنمـوذج االسـتجابة املتدرجـة عنـد مسـتوى داللـة
()α=0.001؛ حيـث بلـغ عددهـم ( )96طال ًبـا وطالبـ ًة
ٍ
طالبـة.
موزعين إىل ( )52طالبٍ ًـا و()44
وبعـد حـذف اسـتجابات طلبـة قسـم علـم النفـس

بجامعـة اإلمـام حممد بن سـعود اإلسلامية على مقياس بك
لالكتئـاب (الصـورة الثانيـة) غير املطابقين وف ًقـا لنمـوذج
االسـتجابة املتدرجـة عنـد مسـتوى داللـة ()α=0.001؛

فقـد تـم اسـتخدام برنامـج IRTPro v4.2؛ لتقديـر قـدرة
الطلبـة عىل فقـرات مقياس بـك لالكتئاب (الصـورة الثانية)
ـم تـم حسـاب إحصـاءات القيمتني
واخلطـأ املعيـاري هلـاُ ،ث َّ
الصغرى والعظمى والوسـط احلسـايب واالنحـراف املعياري
لتقديـرات قـدرة الطلبـة ا ُملقـدَّ رة يف معرض اسـتجابتهم عىل

فقـرات مقياس بـك لالكتئاب (الصـورة الثانيـة) واألخطاء

بين يف جـدول .3
املعياريـة هلـا ،وذلـك كما هو ُم َّ
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جدول 3
إحصاءات القيمتين الصغرى والعظمى والوسط الحسابي واالنحراف المعياري لتقديرات قدرة الطلبة
المُق َّدرة في معرض استجابتهم على فقرات مقياس بك لالكتئاب (الصورة الثانية) واألخطاء المعيارية
لها ً
وفقا لمستوى القدرة (منخفض ،متوسط ،مرتفع).
مستوى القدرة
منخفض
( 76فرداً)

متوسط
( 373فرداً)

مرتفع
( 54فردا)ً

الكلي
( 503فرداً)

القدرة

الخطأ المعياري للقدرة

اإلحصائي
القيمة الصغرى

-1.9960

0.5580

الوسط الحسابي

-1.4246

0.6121

االنحراف المعياري

0.2674

0.0303

القيمة العظمى

-1.0120

0.6760

القيمة الصغرى

-0.9970

0.4240

الوسط الحسابي

0.0949

0.4888

االنحراف المعياري

0.5472

0.0332

القيمة العظمى

1.0860

0.5770

القيمة الصغرى

1.1140

0.4190

الوسط الحسابي

1.3474

0.4520

االنحراف المعياري

0.1648

0.0168

القيمة العظمى

1.9010

0.5160

القيمة الصغرى

-1.9960

0.4190

الوسط الحسابي

-0.0002

0.5035

االنحراف المعياري

0.8629

0.0567

القيمة العظمى

1.9010

0.6760

يالحــظ مــن جــدول َّ 3
أن الوســط احلســايب

لتقديــرات قــدرة الطلبــة عــى فقــرات مقيــاس

بــك لالكتئــاب (الصــورة الثانيــة) عندمــا يكــون
مســتوى قــدرة الطلبــة (منخفــض) قــد بلغــت

قيمتــه ( )-1.4246بانحــراف معيــاري مقــداره
( )0.6121حيــث تراوحــت قيــم قــدرة الطلبــة فيــه

مــن ( )-1.9960وحتــى ( ،)-1.012وتراوحــت

أخطاؤهــا املعياريــة مــن ( )0.558وحتــى ()0.676؛

حيــث بلــغ عددهــم ضمــن هــذا املســتوى ( )76طال ًبا
وطالبــ ًة .ويالحــظ َّ
أن الوســط احلســايب لتقديــرات
قــدرة الطلبــة عــى فقــرات املقيــاس عندمــا يكــون

مســتوى قــدرة الطلبــة (متوســط) قــد بلغــت قيمتــه

( )0.0949بانحــراف معيــاري مقــداره ()0.4888

حيــث تراوحــت قيــم قــدرة الطلبــة فيــه مــن
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( )-0.997وحتــى ( ،)1.086وتراوحــت أخطاؤهــا

وطالبــ ًة.

بلــغ عددهــم ضمــن هــذا املســتوى ( )373طال ًبــا
وطالبــ ًة .ويالحــظ َّ
أن الوســط احلســايب لتقديــرات

)Thissen; 2003؛ للكشــف عــن فقــرات مقيــاس بك

املعياريــة مــن ( )0.424وحتــى ()0.577؛ حيــث

قــدرة الطلبــة عــى فقــرات املقيــاس عندمــا يكــون

مســتوى قــدرة الطلبــة (مرتفــع) قــد بلغــت قيمتــه

وتــم اســتخدام اإلحصائــي& s-χ2 (Orlando

لالكتئــاب (الصــورة الثانيــة) لــدى طلبــة قســم علــم
النفــس بجامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســامية
غــر ا ُملطابقــة وف ًقــا لنمــوذج االســتجابة املتدرجــة

( )1.3474بانحــراف معيــاري مقــداره ()0.4520

باســتخدام برنامــج  IRTPro v4.2عنــد مســتوى داللة

( )1.114وحتــى ( ،)1.901وتراوحــت أخطاؤهــا

الصغــرى والعظمــى والوســط احلســايب واالنحــراف

حيــث تراوحــت قيــم قــدرة الطلبــة فيــه مــن
املعياريــة مــن ( )0.419وحتــى ()0.516؛ حيــث

بلــغ عددهــم ضمــن هــذا املســتوى ( )54طال ًبــا

( ،)α=0.001وجــدول ُ 4يبـ ِّ
ـن إحصــاءات القيمتــن
املعيــاري إلحصائــي ُمطابقــة الفقــرات s-χ2
ولدرجــات احلريــة والحتامليــة اخلطــأ ُملطابقتهــا.

جدول 4
إحصاءات القيمتين الصغرى والعظمى والوسط الحسابي واالنحراف المعياري إلحصائي المُطابقة  s-χ2لفقرات
مقياس بك لالكتئاب (الصورة الثانية) لدى طلبة قسم علم النفس بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ولدرجات
الحرية والحتمالية الخطأ لمُطابقتها.
رقم
الفقرة

s-χ2

درجة الحرية

احتمالية الخطأ

حالة المطابقة

مضمون الفقرة

1

الحزن

59.2

44

0.0629

مطابقة

2

التشاؤم

50.7

40

0.1185

مطابقة

3

الفشل السابق

33.4

34

0.4980

مطابقة

4

فقدان المتعة

38.8

46

0.7674

مطابقة

5

مشاعر الذنب

77.1

42

0.0008

غير مطابقة

6

مشاعر العقاب

71.3

51

0.0319

مطابقة

7

عدم حب الذات

26.7

29

0.5904

مطابقة

8

نقد الذات ولومها

54.5

42

0.0940

مطابقة

9

األفكار أو الرغبات االنتحاريّة

20.7

16

0.1908

مطابقة

10

البكاء

52.8

55

0.5617

مطابقة
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11

التهيّج

33.4

42

0.8267

مطابقة

12

فقدان االهتمام

42.6

46

0.6156

مطابقة

13

التردد في اتّخاذ القرارات

40.3

29

0.0784

مطابقة

14

انعدام القيمة

35

30

0.2417

مطابقة

15

فقدان الطاقة

30.7

40

0.8549

مطابقة

16

التغيّرات في نمط النوم

56.4

53

0.3480

مطابقة

17

القابليّة للغضب واالستثارة

53

41

0.0989

مطابقة

18

التغيّرات في الشهيّة

57.8

43

0.0645

مطابقة

19

صعوبة التركيز

45.3

44

0.4186

مطابقة

20

التعب أو اإلرهاق

49.1

36

0.0714

مطابقة

21

فقدان الرغبة الجنسيّة

36

23

0.0416

مطابقة

القيمة الصغرى

20.700

16

0.0008

الوسط الحسابي

45.943

39.33

0.3132

االنحراف المعياري

14.335

9.72

0.2899

القيمة العظمى

77.100

55

0.8549

يالحـظ مـن جـدول َّ 4أن أصغـر قيمـة إلحصائـي

املُطابقـة  s-χ2لفقـرات مقيـاس بـك لالكتئـاب (الصورة

الثانيـة) لـدى طلبـة قسـم علـم النفـس بجامعـة اإلمـام

حممـد بـن سـعود اإلسلامية تكـون عنـد الفقرة رقـم ()9
نصـت على «األفـكار أو الرغبـات االنتحاريـة»؛
التـي َّ

حيـث بلغـت قيمتـه ( )20.7وهـي فقـر ٌة مطابقـة لنموذج

ُ GRMيطابـق مجيـع فقرات مقياس بـك لالكتئاب (الصورة
الثانيـة) لـدى طلبة قسـم علم النفـس بجامعة اإلمـام حممد

ابـن سـعود اإلسلامية باسـتثناء الفقـرة رقـم (.)5

النتائـج املتعلقـة بالسـؤال الثالـث والـذي ينـص عىل:

« هـل تتوفـر خصائـص سـيكومرتية مناسـبة للبيانـات
املسـتمدة مـن مقياس بك لالكتئـاب (الصـورة الثانية) وف ًقا

لنمـوذج االسـتجابة املتدرجة لدى طلبة قسـم علـم النفس

االسـتجابة املتدرجـة عند مسـتوى الداللـة (،)α=0.001
َّ
وأن أكبر قيمة إلحصائـي ا ُملطابقة  s-χ2لفقـرات املقياس

بجامعـة اإلمـام حممـد بن سـعود اإلسلامية ؟»

الذنـب»؛ حيـث بلغـت قيمتـه ( )77.1وهـي فقـر ٌة غير

اإلحصائـي )s-χ2 (Orlando & Thissen; 2003؛

نصـت على «مشـاعر
تكـون عنـد الفقـرة رقـم ( )5التـي َّ
مطابقـة لنمـوذج االسـتجابة املتدرجة عند مسـتوى الداللة

( .)α=0.001ممـا ُيعنـي َّأن نمـوذج االسـتجابة املتدرجـة

لإلجابـة عـن هـذا السـؤال؛ فقـد تـم اسـتخدام

للكشـف عـن فقـرات مقيـاس بـك لالكتئـاب (الصـورة
الثانيـة) لـدى طلبة قسـم علم النفـس بجامعـة اإلمام حممد
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الصعوبـة وأخطائهـا املعياريـة وإحصائـي ا ُملطابقـة s-χ2

ابـن سـعود اإلسلامية ا ُملطابقـة بعـد حـذف الفقـرة رقـم
( )5يف ضـوء نتائـج سـؤال البحـث الثـاين وف ًقـا لنمـوذج

لفقـرات مقيـاس بـك لالكتئـاب (الصـورة الثانيـة) لـدى
طلبـة قسـم علـم النفـس بجامعـة اإلمـام حممـد بن سـعود
اإلسلامية واحتامليـة اخلطـأ ُملطابقتهـا ،وذلك كام هـو ُم َّبي

االسـتجابة املتدرجـة باسـتخدام برنامـج IRTPro v4.2

عنـد مسـتوى داللـة ( ،)α=0.001وجـدول ُ 5ي ِّ
بين

يف جـدول .5

اإلحصـاءات الوصفيـة لتقديـر معلمـة التمييز ومعـامل عتبة

جدول 5
اإلحصاءات الوصفية لتقدير معلمة التمييز ومعالم عتبة الصعوبة وأخطائها المعيارية وإحصائي المُطابقة s-χ2
لفقرات مقياس بك لالكتئاب (الصورة الثانية) لدى الطلبة واحتمالية الخطأ لمُطابقتها.
عتبات الصعوبة

معلمة التمييز
الرقم

مضمون الفقرة
a

الخطأ
المعياري

العتبة األولى
التصنيف

b1

الخطأ
المعياري

العتبة الثانية
التصنيف

b2

الخطأ
المعياري

العتبة الثالثة
التصنيف

b3

الخطأ
المعياري

التصنيف

1

الحزن

0.63

0.12

منخفض

-1.63

0.31

سهلة

3.77

0.67

صعبة جدًا

6.65

1.27

صعبة جدًا

2

التشاؤم

0.56

0.13

منخفض

2.01

0.46

صعبة جدًا

3.57

0.81

صعبة جدًا

10.16

2.70

صعبة جدًا

3

الفشل السابق

0.47

0.16

منخفض

3.84

1.24

صعبة جدًا

6.17

2.04

صعبة جدًا

11.87

4.23

صعبة جدًا

4

فقدان المتعة

0.50

0.11

منخفض

0.31

0.19

متوسطة

3.81

0.82

صعبة جدًا

9.11

2.12

صعبة جدًا

6

مشاعر العقاب

0.51

0.11

منخفض

0.73

0.23

صعبة

4.42

0.97

صعبة جدًا

5.84

1.29

صعبة جدًا

7

عدم حب الذات

1.14

0.26

متوسط

2.50

0.44

صعبة جدًا

3.06

0.57

صعبة جدًا

4.51

0.96

صعبة جدًا

8

نقد الذات ولومها

0.71

0.12

متوسط

0.20

0.13

متوسطة

1.18

0.22

صعبة

7.13

1.34

صعبة جدًا

9

األفكار أو الرغبات
االنتحاريّة

0.77

0.29

متوسط

4.07

1.32

صعبة جدًا

6.29

2.17

صعبة جدًا

6.96

2.46

صعبة جدًا

10

البكاء

0.75

0.13

متوسط

1.10

0.20

صعبة

1.83

0.30

صعبة

3.29

0.55

صعبة جدًا

11

التهيّج

1.33

0.18

متوسط

0.59

0.09

صعبة

2.41

0.26

صعبة جدًا

3.04

0.36

صعبة جدًا

12

فقدان االهتمام

0.66

0.12

متوسط

0.06

0.14

متوسطة

3.29

0.56

صعبة جدًا

6.20

1.13

صعبة جدًا

13

التردد في اتّخاذ
القرارات

1.16

0.16

متوسط

0.46

0.10

متوسطة

3.46

0.44

صعبة جدًا

4.65

0.69

صعبة جدًا

14

انعدام القيمة

1.19

0.23

متوسط

1.91

0.27

صعبة

2.93

0.46

صعبة جدًا

4.79

0.92

صعبة جدًا

15

فقدان الطاقة

1.26

0.17

متوسط

0.31

0.09

متوسطة

2.27

0.25

صعبة جدًا

4.19

0.57

صعبة جدًا

16

التغيّرات في نمط
النوم

0.73

0.12

متوسط

-1.20

0.22

سهلة

2.33

0.35

صعبة جدًا

3.77

0.58

صعبة جدًا

17

القابليّة للغضب
واالستثارة

0.95

0.14

متوسط

0.31

0.11

متوسطة

2.79

0.37

صعبة جدًا

5.23

0.82

صعبة جدًا

18

التغيّرات في الشهيّة

0.67

0.12

متوسط

-0.42

0.16

متوسطة

3.54

0.59

صعبة جدًا

6.44

1.17

صعبة جدًا

19

صعوبة التركيز

0.97

0.14

متوسط

0.21

0.10

متوسطة

1.88

0.24

صعبة

5.36

0.84

صعبة جدًا

20

التعب أو اإلرهاق

1.48

0.18

مرتفع

-0.09

0.08

متوسطة

2.31

0.23

صعبة جدًا

3.58

0.43

صعبة جدًا

21

فقدان الرغبة الجنسيّة

0.86

0.23

متوسط

3.15

0.72

صعبة جدًا

4.69

1.16

صعبة جدًا

5.18

1.31

صعبة جدًا

0.47

0.11

-1.63

0.08

1.18

0.22

3.04

0.36

الوسط الحسابي

0.87

0.16

0.92

0.33

3.30

0.67

5.90

1.29

االنحراف المعياري

0.30

0.05

1.54

0.36

1.34

0.56

2.31

0.94

القيمة العظمى

1.48

0.29

4.07

1.32

6.29

2.17

11.87

4.23

القيمة الصغرى
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يالحـــظ مـــن جـــدول َّ 5
أن الوســـط احلســـايب

معيـــاري مقـــداره ()1.54؛ حيـــث تراوحـــت قيـــم

قـــد بلغـــت قيمتـــه ( )0.87بانحـــراف معيـــاري

نص ــت ع ــى
م ــن ( )-1.63للفق ــرة رق ــم ( )1الت ــي َّ

لقي ــم معلم ــة متيي ــز فق ــرات مقي ــاس ب ــك لالكتئ ــاب

مقـــداره ()0.30؛ حيـــث تراوحـــت قيـــم معلمـــة
متييـــز فقـــرات املقيـــاس مـــن ( )0.47للفقـــرة رقـــم

نصـــت عـــى «الفشـــل الســـابق» وحتـــى
( )3التـــي َّ
نصـــت عـــى
( )1.48للفقـــرة رقـــم ( )20التـــي َّ
«التع ــب واإلره ــاق» .ويالح ــظ َّ
أن الوس ــط احلس ــايب
لقي ــم اخلط ــأ املعي ــاري ملعلم ــة متيي ــز فق ــرات مقي ــاس

ب ــك لالكتئ ــاب ق ــد بلغ ــت قيمت ــه ( )0.16بانح ــراف
معيـــاري مقـــداره ()0.05؛ حيـــث تراوحـــت قيـــم
اخلطـــأ املعيـــاري ملعلمـــة متييـــز فقـــرات املقيـــاس

نصتـــا عـــى
مـــن ( )0.11للفقرتـــن ( )6 ،4اللتـــن َّ
(«فقـــدان املتعـــة» و«مشـــاعر العقـــاب») وحتـــى

معلمـــة عتبـــة الصعوبـــة األوىل لفقـــرات املقيـــاس

«احلـــزن» وحتـــى ( )4.07للفقـــرة رقـــم ( )9التـــي
نصـــت عـــى «األفـــكار أو الرغبـــات االنتحاريـــة».
َّ
ويالح ــظ َّ
أن الوس ــط احلس ــايب لقي ــم اخلط ــأ املعي ــاري
ملعلم ــة عتب ــة الصعوب ــة األوىل لفق ــرات مقي ــاس ب ــك

لالكتئـــاب قـــد بلغـــت قيمتـــه ( )0.33بانحـــراف
معيـــاري مقـــداره ()0.36؛ حيـــث تراوحـــت قيـــم
اخلطـــأ املعيـــاري ملعلمـــة عتبـــة الصعوبـــة األوىل

لفقـــرات املقيـــاس مـــن ( )0.08للفقـــرة رقـــم ()20
نصـــت عـــى «التعـــب أو اإلرهـــاق» وحتـــى
التـــي َّ

نصـــت عـــى
( )1.32للفقـــرة رقـــم ( )9التـــي َّ
«األف ــكار أو الرغب ــات االنتحاري ــة» .عل ـ ًـا َّ
أن فق ــرات
املقي ــاس ق ــد ُصنِّف ــت وف ًق ــا ملعلم ــة عتب ــة الصعوب ــة

نصـــت عـــى
( )0.29للفقـــرة رقـــم ( )9التـــي َّ
«األف ــكار أو الرغب ــات االنتحاري ــة» .عل ـ ًـا َّ
أن فق ــرات

األوىل حســـب معيـــار ) (Baker, 2001إىل فقرتـــن

معيـــار) (Baker, 2001إىل أربـــع فقـــرات منخفضـــة

فقـــرات متوســـطة الصعوبـــة ذوات األرقـــام (،8 ،4

املقي ــاس ق ــد ُصنِّف ــت وف ًق ــا ملعلم ــة متييزه ــا حس ــب

أربـــع
التمييـــز ذوات األرقـــام ( )6 ،4 ،3 ،2 ،1وإىل
ِ
عـ َ
ـر فق ــرة متوس ــطة التميي ــز ذوات األرق ــام (،8 ،7

،19 ،18 ،17 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9
 )21وإىل فق ــرة واح ــدة مرتفع ــة التميي ــز ذات الرق ــم

نصـــت عـــى «التعـــب واإلرهـــاق».
( )20التـــي َّ

ســـهلتي الصعوبـــة ذايت الرقمـــن ( )16 ،1وإىل تســـع
ـع فق ــرات
 )20 ،19 ،18 ،17 ،15 ،13 ،12وإىل أرب ـ ِ

صعب ــة ذوات األرق ــام ( )14 ،11 ،10 ،6وإىل مخ ـ ِ
ـس
ٍ
ٍ
صعبـــة جـــدً ا ذوات األرقـــام (،9 ،7 ،3 ،2
فقـــرات

.)21

في ــا يالح ــظ م ــن ج ــدول َّ 5
أن الوس ــط احلس ــايب

ك ــا يالح ــظ م ــن ج ــدول َّ 5
أن الوس ــط احلس ــايب

لقيــم معلمــة عتبــة الصعوبــة الثانيــة لفقــرات مقيــاس

ب ــك لالكتئ ــاب ق ــد بلغ ــت قيمت ــه ( )0.92بانح ــراف

معيـــاري مقـــداره ()1.34؛ حيـــث تراوحـــت قيـــم

لقي ــم معلم ــة عتب ــة الصعوب ــة األوىل لفق ــرات مقي ــاس

ب ــك لالكتئ ــاب ق ــد بلغ ــت قيمت ــه ( )3.30بانح ــراف
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معلمـــة عتبـــة الصعوبـــة الثانيـــة لفقـــرات املقيـــاس

نصـــت عـــى
( )11.87للفقـــرة رقـــم ( )3التـــي َّ

«نقـــد الـــذات ولومهـــا» وحتـــى ( )6.29للفقـــرة

لقيـــم اخلطـــأ املعيـــاري ملعلمـــة عتبـــة الصعوبـــة

نصـــت عـــى
مـــن ( )1.18للفقـــرة رقـــم ( )8التـــي َّ
نص ــت ع ــى «األف ــكار أو الرغب ــات
رق ــم ( )9الت ــي َّ
االنتحاريـــة» .ويالحـــظ َّ
أن الوســـط احلســـايب لقيـــم
اخلطـــأ املعيـــاري ملعلمـــة عتبـــة الصعوبـــة الثانيـــة

لفق ــرات مقي ــاس ب ــك لالكتئ ــاب ق ــد بلغ ــت قيمت ــه
( )0.67بانحـــراف معيـــاري مقـــداره ()0.56؛
حي ــث تراوح ــت قي ــم اخلط ــأ املعي ــاري ملعلم ــة عتب ــة
الصعوبـــة الثانيـــة لفقـــرات املقيـــاس مـــن ()0.22

نصـــت عـــى «نقـــد الـــذات
للفقـــرة رقـــم ( )8التـــي َّ

«الفشـــل الســـابق» .ويالحـــظ َّ
أن الوســـط احلســـايب
الثالثـــة لفقـــرات مقيـــاس بـــك لالكتئـــاب قـــد

بلغـــت قيمتـــه ( )1.29بانحـــراف معيـــاري مقـــداره
()0.94؛ حيـــث تراوحـــت قيـــم اخلطـــأ املعيـــاري
ملعلمـــة عتبـــة الصعوبـــة الثالثـــة لفقـــرات املقيـــاس

نص ــت ع ــى
م ــن ( )0.36للفق ــرة رق ــم ( )11الت ــي َّ
«التهيـــج» وحتـــى ( )4.23للفقـــرة رقـــم ( )3التـــي
ُّ
ً
علـــا َّ
ن َّ
أن مجيـــع
صـــت عـــى «الفشـــل الســـابق».
ٍ
صعبـــة جـــدً ا
فقـــرات املقيـــاس قـــد ُصنِّفـــت إىل
وف ًق ــا ملعلم ــة عتب ــة الصعوب ــة الثالث ــة حس ــب معي ــار

ولومهـــا» وحتـــى ( )2.17للفقـــرة رقـــم ( )9التـــي
نصــت عــى «األفــكار أو الرغبــات االنتحاريــة» .علـ ًـا
َّ

).(Baker, 2001

الصعوبـــة الثانيـــة حســـب معيـــار ) (Baker, 2001إىل

َّ
وحمـــكات املعلومـــات (Akaike Information

َّ
أن فق ــرات املقي ــاس ق ــد ُصنِّف ــت وف ًق ــا ملعلم ــة عتب ــة

وت ــم حس ــاب نس ــبة األرجحي ــة العظم ــى )(-2ll

ثـــاث فقـــرات صعبـــة ذوات األرقـــام ()19 ،10 ،8
ٍ
ٍ
َ
صعبـــة جـــدً ا ذوات األرقـــام
فقـــرة
عـــر
ســـبع
وإىل
ِ

) 1974وCriterion

.)21 ،20 ،18 ،17

لفق ــرات مقي ــاس ب ــك لالكتئ ــاب (الص ــورة الثاني ــة)

(،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،9 ،7 ،6 ،4 ،3 ،2 ،1
يف حـــن يالحـــظ مـــن جـــدول َّ 5
أن الوســـط

احلســـايب لقيـــم معلمـــة عتبـــة الصعوبـــة الثالثـــة

لفق ــرات مقي ــاس ب ــك لالكتئ ــاب ق ــد بلغ ــت قيمت ــه
( )5.90بانحـــراف معيـــاري مقـــداره ()2.31؛
حيـــث تراوحـــت قيـــم معلمـــة عتبـــة الصعوبـــة
الثالثـــة لفقـــرات املقيـــاس مـــن ( )3.04للفقـــرة

«التهيـــج» وحتـــى
نصـــت عـــى
رقـــم ( )11التـــي َّ
ُّ

)) Criterion (AICاملوضـــوع مـــن قبـــل(Akaike,

(Bayesian Information

)) (BICاملوضـــوع مـــن قبـــل )(Schwarz, 1978

لـــدى طلبـــة قســـم علـــم النفـــس بجامعـــة اإلمـــام

حممـــد بـــن ســـعود اإلســـامية قبـــل وبعـــد حـــذف
َّ
ً
علـــا َّ
حمـــكات
أن
الفقـــرة رقـــم ( )5غـــر املطابقـــة؛
املعلوم ــات ه ــي م ــؤرشات نس ــبية ملقارن ــة نموذج ــن

ُم َّ
رشـــحني أو أكثـــر .وكلـــا صغـــرت قيمهـــا كلـــا
كانـــت ُمطابقـــة النمـــوذج للبيانـــات أكثـــر كفـــاءة،

بـــن يف جـــدول .6
وذلـــك كـــا هـــو ُم َّ
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جدول 6
قيم مح َّكات كمية المعلومات لفقرات مقياس بك لالكتئاب (الصورة الثانية) لدى
الطلبة قبل وبعد حذف الفقرة رقم ( )5غير المطابقة.
القيمة

مح َّكات المعلومات

قبل المطابقة

بعد المطابقة

-2loglikelihood:

20977.91

15816.48

Akaike Information Criterion
(AIC):

21145.91

15976.48

Bayesian Information Criterion
(BIC):

21515.11

16314.13

يالحــظ مــن جــدول َّ 6
أن أدنــى قيمــة ملــؤرشات

( )-2loglikelihoodو( )AICو( )BICلفقــرات
مقيــاس بــك لالكتئــاب (الصــورة الثانيــة) لــدى

طلبــة قســم علــم النفــس بجامعــة اإلمــام حممــد بــن

ســعود اإلســامية تكــون بعــد حــذف الفقــرة رقــم
( )5غــر املطابقــة ،وعــى العكــس مــن ذلــك َّ
أن أكــر

قيمــة لنفــس املــؤرشات لفقــرات املقيــاس تكــون قبــل
حــذف الفقــرة رقــم ( )5غــر املطابقــة؛ بــا يفيــد

َّ
أن فقــرات مقيــاس بــك لالكتئــاب لــدى الطلبــة
بعــد حــذف الفقــرة رقــم ( )5غــر املطابقــة تقــدم
معلومــات أكثــر ،بعــد ا ُملطابقــة مــن ذي قبــل.
وتــم إنشــاء رســم بيــاين ملنحنــى دالــة معلومــات

مقيــاس بــك لالكتئــاب (الصــورة الثانيــة) لــدى

طلبــة قســم علــم النفــس بجامعــة اإلمــام حممــد بــن

ســعود اإلســامية بعــد حــذف الفقــرة رقــم ( )5غــر
ـن يف شــكل .2
املطابقــة كــا هــو ُمبـ َّ

شكل  :2رسم بياني لمنحنى دالة معلومات مقياس بك لالكتئاب (الصورة الثانية) لدى الطلبة بعد حذف الفقرة رقم ( )5غير المطابقة.
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يتضــح مــن شــكل  2أ َّنــه كلــا ازدادت تقديــرات

وبالرجــوع إىل منحنيــات دالــة معلومــات

فصاعــدً ا كلــا ازدادت كميــة املعلومــات التــي

لــدى طلبــة قســم علــم النفــس بجامعــة اإلمــام

فقــرات مقيــاس بــك لالكتئــاب (الصــورة الثانيــة)

قــدرة الطلبــة مــن مســتوى القــدرة ()-3.00

حممــد بــن ســعود اإلســامية بعــد حــذف الفقــرة

يقدمهــا مقيــاس بــك لالكتئــاب (الصــورة الثانيــة)

رقــم ( )5غــر املطابقــة؛ فإ َّنــه يمكــن حتديــد

لــدى الطلبــةـ والعكــس مــن ذلــك صحيــح فكلــا

دالــة املعلومــات العظمــى لفقــرات مقيــاس بــك

ازدادت تقديــرات قــدرة الطلبــة مــن مســتوى

القــدرة ( )-3.00فصاعــدً ا كلــا تراجــع اخلطــأ

لالكتئــاب (الصــورة الثانيــة) لــدى الطلبة ومســتوى

قــدرة الطلبــة املناظــر هلــا ،وذلــك كــا هــو مبــن يف

املعيــاري لكميــة املعلومــات التــي يقدمهــا مقيــاس

جــدول .7

بــك لالكتئــاب لــدى الطلبــة.

جدول 7
دالة المعلومات العظمى لفقرات مقياس بك لالكتئاب (الصورة الثانية) ومستوى قدرة الطلبة المناظر لها.
الرتبة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

رقم الفقرة
20
11
15
14
7
13
19
17
21
10
16
8
9
12
18
1
2
6
4
3

دالة المعلومات العظمى
0.635
0.524
0.448
0.428
0.395
0.351
0.281
0.259
0.203
0.174
0.159
0.143
0.13
0.128
0.126
0.105
0.091
0.078
0.073
0.058
359

القدرة المقابلة لدالة المعلومات العظمى
2.85
2.55
2.3
2.65
3
3
1.15
2.85
3
2.2
2.8
0.75
3
3
3
3
2.8
3
2.3
3
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يالحــظ مــن جــدول َّ 7
أن أعــى دالــة معلومــات

عظمــى قــد كانــت لصالــح الفقــرة ذات الرقــم

( )20عنــد مســتوى القــدرة (َّ ،)2.85
وأن أقــل دالــة
معلومــات عظمــى قــد كانــت لصالــح الفقــرة ذات

الرقــم ( )3عنــد مســتوى القــدرة ( .)3ويالحــظ َّ
أن

كافــة قيــم دالــة املعلومــات العظمــى لفقــرات مقيــاس
بــك لالكتئــاب (الصــورة الثانيــة) تكــون عنــد
مســتوى القــدرة املرتفــع ( .)3-0.5كــا ويالحــظ

أن أكثــر فقــرات مقيــاس بــك لالكتئــاب (الصــورة
الثانيــة) مســامهة يف دالــة معلومــات املقيــاس هــي
الفقــرات ذوات األرقــام (،13 ،7 ،14 ،15 ،11 ،20
 )17 ،19التــي ُتعنــى بـ ٍّ
ـكل مــن (التعــب أو اإلرهاق،

التهيــج ،فقــدان الطاقــة ،انعــدام القيمــة ،عــدم حــب
ُّ
الــذات ،الــردد يف ِّاتــاذ القــرارات ،صعوبــة الرتكيــز،

عــى فقــرات مقيــاس بــك لالكتئــاب (الصــورة

الثانيــة) قبــل وبعــد حــذف الفقــرة رقــم ( )5غــر
املطابقــة يف ضــوء نتائــج ســؤال البحــث الثــاين وف ًقــا

لنمــوذج االســتجابة املتدرجــة باســتخدام برنامــج
 IRTPro v4.2عنــد مســتوى داللــة ()α=0.001؛

حيــث بلغــت قيمتــه ( )0.74قبــل حــذف الفقــرة

رقــم ( )5غــر املطابقــة يف حني بلغــت قيمتــه ()0.86
بعــد حــذف الفقــرة رقــم ( )5غــر املطابقــة.

وهبــدف التحقــق مــن خاصيــة الالتغايــر ملعلمــة

التمييــز وملعــامل عتبــة الصعوبــة لفقــرات مقيــاس بــك

لالكتئــاب (الصــورة الثانيــة)؛ فقــد تــم اســتخدام
برنامــج IRTPro v4.2؛ للكشــف عــن اســتجابات

طــاب وطالبــات قســم علــم النفــس بجامعــة اإلمــام
كل عــى حـ ٍ
حممــد بــن ســعود اإلســامية ٍّ
ـدة عــى مقياس
بــك لالكتئــاب (الصــورة الثانيــة) غــر املطابقــن وف ًقــا

القابليــة للغضــب واالســتثارة) عــى الرتتيــب؛ وذلــك
ـكل فقـ ٍ
لعالقتهــا بمعلمــة التمييــز اخلاصــة بـ ِّ
ـرة منهــا

لنمــوذج االســتجابة املتدرجــة عنــد مســتوى داللــة

( ،7و)13؛ وذلــك لكــر اخلطــأ املعيــاري ملعلمــة
متييــز الفقــرة رقــم ( )7مقارنـ ًة بــا هــو عليــه يف الفقرة

تــم حــذف اســتجابات طــاب وطالبــات قســم علــم
َّ

مراعــاة صغــر قيمــة اخلطــأ املعيــاري ملعلمــة التمييــز

تــم تقديــر
عنــد مســتوى داللــة ( .)α=0.001ثــم َّ

-كــا هــو مثبــت يف جــدول  5-باســتثناء الفقرتــن

رقــم ()13؛ بمعنــى كلــا زادت قيمــة معلمــة التمييــز
للفقــرة كلــا قدمــت ك ـ ًا أكــر مــن املعلومــات مــع
اخلاصــة هبــا.

()α=0.001؛ حيــث بلــغ عددهــم ( )218طال ًبــا
وطالبــ ًة موزعــن إىل ( )41طالبٍــ ًا و( )177طالبــة ،ثــم
النفــس عــى مقيــاس بــك لالكتئــاب (الصــورة الثانيــة)
غــر املطابقــن وف ًقــا لنمــوذج االســتجابة املتدرجــة
قــدرات الطــاب والطالبــات عــى فقــرات مقيــاس بــك

وتــم حســاب الثبــات اهلامــي (Marginal

لالكتئــاب (الصــورة الثانيــة) واخلطــأ املعيــاري هلــا .ثــم

النفــس بجامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســامية

)2003؛ للكشــف عــن فقــرات مقيــاس بــك لالكتئــاب

) Reliabilityألنــاط اســتجابة طلبــة قســم علــم

تــم اســتخدام اإلحصائــي;s-χ2 (Orlando & Thissen
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(الصــورة الثانيــة) لــدى طــاب وطالبــات قســم علــم
النفــس غــر ا ُملطابقــة وف ًقــا لنمــوذج االســتجابة املتدرجة

)Distributionعند مســتوى الداللــة ( ،)α=0,05وذلك

وجــود أ َّيــة فقــرة غــر مطابقــة ســوا ًء لــدى الطــاب أو

ومعــامل عتبــات الصعوبــة لفقــرات املقيــاس(Cai,

عنــد مســتوى داللــة ()α=0.001؛ حيــث مل يتبــن
لــدى الطالبــات ،ثــم تــم حســاب فــرات الثقــة ملعلمــة

التمييــز وملعــامل عتبــات الصعوبــة (األوىل ،الثانيــة،
الثالثــة) لفقــرات مقيــاس بــك لالكتئــاب (الصــورة
ٍ
الثانيــة) لــدى الطــاب والطالبــات ٍّ
حــدة
كل عــى

باالعتــاد عــى قيــم األخطــاء املعياريــة هلــا مرضوبــة

بالقيمــة ( )1.96حتــت التوزيــع االحتــايل التائــي (t

عــن طريــق طــرح الناتــج وإضافتــه لقيــم معلمــة التمييــز
) ،Thissen & Du Toit; 2017ثــم تــم العمــد إىل
الكشــف عــن تقاطــع فــرات الثقــة مــن عدمهــا ملعلمــة
التمييــز وملعــامل عتبــات الصعوبــة لفقــرات املقيــاس

العائــدة عــى الطالبــات مــع التــي تعــود عــى الطــاب،
وذلــك كــا هــو مبــن يف جــداول .11 ،10 ،9 ،8

جدول 8
ً
خاصية الالتغاير لمعلمة تمييز فقرات مقياس بك لالكتئاب (الصورة الثانية) وفقا لجنس الطلبة (طالب ،طالبات).
رقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

مضمون الفقرة
الحزن
التشاؤم
الفشل السابق
فقدان المتعة
مشاعر الذنب
مشاعر العقاب
عدم حب الذات
نقد الذات ولومها
األفكار أو الرغبات االنتحاريّة
البكاء
التهيّج
فقدان االهتمام
التردد في اتّخاذ القرارات
انعدام القيمة
فقدان الطاقة
التغيّرات في نمط النوم
القابليّة للغضب واالستثارة
التغيّرات في الشهيّة
صعوبة التركيز
التعب أو اإلرهاق
فقدان الرغبة الجنسيّة

حالة
الالتغاير
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم

فترة الثقة لمعلمة التمييز لدى:
الطالبات
الطالب
الحد األعلى
الحد األدنى
الحد األعلى
الحد األدنى
3.57
0.66
1.11
0.49
2.24
0.09
1.02
0.32
1.84
-0.35
1.09
0.21
2.10
0.10
1.06
0.43
0.99
-0.93
1.52
0.79
1.36
-0.33
1.02
0.37
2.19
0.07
1.31
0.01
0.62
-0.98
1.19
0.48
3.62
0.91
1.26
-0.21
1.68
-0.10
1.36
0.33
1.53
-0.29
1.78
0.80
3.25
0.86
1.35
0.64
1.61
-0.41
1.94
0.90
2.09
0.04
1.72
0.46
3.32
0.19
1.74
0.81
2.67
0.46
1.42
0.72
2.11
0.02
1.40
0.62
3.85
1.02
1.65
0.82
2.00
-0.20
2.26
1.14
4.34
1.35
2.47
1.22
2.26
0.02
2.37
0.38
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التحيز
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
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ال يوجـد انتهـاك خلاصيـة الالتغايـر وف ًقا ملعلمـة التمييز

يالحـظ مـن جـدول َّ 8
أن مجيـع فقـرات مقياس بك
لالكتئـاب (الصـورة الثانيـة) ُتقـق خاصيـة الالتغايـر

يف مجيـع فقرات مقيـاس بك لالكتئاب (الصـورة الثانية)

(طلاب ،طالبات) يف قسـم علم النفـس بجامعة اإلمام

ألي مـن جنسي الطلبـة؛ وبمعنـى َّ
أن
فقـرات املقيـاس ٍّ

وف ًقـا ملعلمـة التمييـز هلـا على اختلاف جنـس الطلبـة

حتيز يف
ُيعـزى جلنـس الطلبـة؛ فمعنى ذلـك عدم وجـود ُّ

حممـد بن سـعود اإلسلامية بنسـبة ()%100.0؛ وبام أ َّنه

فقـرات املقيـاس متحـررة مـن تأثري جنـس الطلبة.

جدول 9
ً
خاصية الالتغاير لمعلمة عتبة الصعوبة األولى لفقرات مقياس بك لالكتئاب (الصورة الثانية) وفقا لجنس الطلبة
(طالب ،طالبات).
رقم
الفقرة

مضمون الفقرة

حالة
الالتغاير

فترة الثقة لمعلمة عتبة الصعوبة األولى لدى:
الطالبات

الطالب

شدة
االكتئاب

الحد األدنى

الحد األعلى

الحد األدنى

الحد األعلى

1

الحزن

نعم

-1.05

-0.23

-2.94

-1.01

متكافئين

2

التشاؤم

ال

0.60

1.97

-0.69

0.02

الطالب

3

الفشل السابق

نعم

1.00

4.20

-1.03

2.57

متكافئين

4

فقدان المتعة

ال

-0.29

0.40

-2.26

-0.55

الطالب

5

مشاعر الذنب

نعم

-1.19

-0.51

-1942.99

1822.26

متكافئين

6

مشاعر العقاب

نعم

0.22

1.08

-4.02

0.41

متكافئين

7

عدم حب الذات

نعم

0.43

7.85

-0.40

1.10

متكافئين

8

نقد الذات ولومها

نعم

0.29

1.05

-21.27

32.39

متكافئين

9

األفكار أو الرغبات االنتحاريّة

نعم

-1.84

13.52

-0.25

0.35

متكافئين

10

البكاء

ال

1.10

3.46

-3.42

-0.28

الطالب

11

التهيّج

ال

0.58

1.16

-4.76

0.34

الطالب

12

فقدان االهتمام
التردد في اتّخاذ القرارات

ال

-0.24

0.31

-1.61

-0.74

الطالب

نعم

0.43

0.91

-4.87

0.62

متكافئين

14

انعدام القيمة

ال

1.17

3.02

-0.62

0.26

الطالب

15

فقدان الطاقة

ال

0.36

0.86

-2.34

-0.65

الطالب

16

التغيّرات في نمط النوم

ال

-0.71

-0.11

-3.26

-1.02

الطالب

17

القابليّة للغضب واالستثارة

ال

0.36

0.99

-3.62

-0.59

الطالب

18

التغيّرات في الشهيّة

ال

-0.02

0.46

-1.64

-0.79

الطالب

19

صعوبة التركيز

ال

0.14

0.53

-2.98

-0.31

الطالب

20

التعب أو اإلرهاق

ال

0.11

0.49

-1.91

-1.04

الطالب

21

فقدان الرغبة الجنسيّة

نعم

1.21

3.62

-0.46

1.24

متكافئين

13
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هي ()%42.86؛ وبام أ َّنه يوجد انتهاك خلاصية الالتغاير وف ًقا

يالحظ من جدول  9وجود تسع فقرات ذوات األرقام

ملعلمة عتبة الصعوبة األوىل يف اثنتي عرشة فقرة ذوات األرقام

( )21 ،13 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،3 ،1يف مقياس بك لالكتئاب
(الصورة الثانية) ُتقق خاصية الالتغاير وف ًقا ملعلمة عتبة

( )20 ،19 ،18 ،17 ،16 ،15 ،14 ،12 ،11 ،10 ،4 ،2يف

مقياس بك لالكتئاب (الصورة الثانية) ُيعزى جلنس الطلبة؛

الصعوبة األوىل هلا عىل اختالف جنس الطلبة (طالب،

طالبات)؛ بام يفيد َّأن النسبة املئوية لتوافر خاصية الالتغاير
وف ًقا ملعلمة عتبة الصعوبة األوىل هلا عىل اختالف جنس الطلبة

فمعنى ذلك أن الطالب يعانون من االكتئاب أكثر مما تعاين
منه الطالبات بخصوص تلك الفقرات.

جدول 10
ً
خاصية الالتغاير لمعلمة عتبة الصعوبة الثانية لفقرات مقياس بك لالكتئاب (الصورة الثانية) وفقا لجنس الطلبة
(طالب ،طالبات).
مضمون الفقرة

رقم

حالة
الالتغاير

فترة الثقة لمعلمة عتبة الصعوبة الثانية لدى:
الطالبات

الطالب

شدة
االكتئاب

الحد األدنى

الحد األعلى

الحد األدنى

الحد األعلى

1

الحزن

ال

1.90

4.13

-0.23

0.48

الطالب

2

التشاؤم

ال

1.38

4.09

-0.40

1.19

الطالب

3

الفشل السابق

نعم

1.50

6.71

-1.63

6.09

متكافئين

4

فقدان المتعة

ال

1.49

3.48

-0.43

1.06

الطالب

5

مشاعر الذنب

نعم

1.58

2.83

-1499.25

1596.76

متكافئين

6

مشاعر العقاب

نعم

1.83

4.80

-1.76

4.72

متكافئين

7

عدم حب الذات

نعم

0.42

9.36

-0.27

2.28

متكافئين

8

نقد الذات ولومها

نعم

0.81

1.96

-3.92

4.68

متكافئين

9

األفكار أو الرغبات االنتحاريّة

نعم

-2.90

19.22

0.34

1.98

متكافئين

10

البكاء

ال

1.17

3.70

-0.95

0.01

الطالب

11

التهيّج

نعم

1.56

2.97

-1.58

5.50

متكافئين

12

فقدان االهتمام

ال

1.40

2.74

-0.30

0.28

الطالب

13

التردد في اتّخاذ القرارات

نعم

2.00

3.86

-2.82

8.83

متكافئين

14

انعدام القيمة

نعم

1.64

4.75

-0.33

2.85

متكافئين

15

فقدان الطاقة

ال

1.58

2.95

-0.46

0.25

الطالب

16

التغيّرات في نمط النوم

ال

1.12

2.07

-0.28

0.66

الطالب

17

القابليّة للغضب واالستثارة

ال

1.90

4.00

-0.53

0.93

الطالب

18

التغيّرات في الشهيّة

ال

1.51

2.72

-0.05

0.71

الطالب

19

صعوبة التركيز

نعم

1.00

1.62

-0.77

1.76

متكافئين

20

التعب أو اإلرهاق

ال

1.48

2.41

-0.42

0.05

الطالب

21

فقدان الرغبة الجنسيّة

نعم

1.42

5.07

-0.33

3.31

متكافئين
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يالحــظ مــن جــدول  10وجــود إحــدى عــرة

جنــس الطلبــة هــي ()%52.38؛ وبــا أ َّنــه يوجــد
انتهــاك خلاصيــة الالتغايــر وف ًقــا ملعلمــة عتبــة الصعوبــة
الثانيــة يف عــرة فقـ ٍ
ـرات ذوات األرقــام (،10 ،4 ،2 ،1

هلــا عــى اختــاف جنــس الطلبــة (طــاب ،طالبــات)؛

(الصــورة الثانيــة) ُيعــزى جلنــس الطلبــة؛ فمعنــى ذلــك

فقــرة ذوات األرقــام ()21 ،13 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،3 ،1
يف مقيــاس بــك لالكتئــاب (الصــورة الثانيــة) ُتقــق
خاصيــة الالتغايــر وف ًقــا ملعلمــة عتبــة الصعوبــة الثانيــة

 )20 ،18 ،17 ،16 ،15 ،12يف مقيــاس بــك لالكتئاب

بــا يفيــد َّ
أن النســبة املئويــة لتوافــر خاصيــة الالتغايــر
وف ًقــا ملعلمــة عتبــة الصعوبــة الثانيــة هلــا عــى اختــاف

أن الطــاب يعانــون مــن االكتئــاب أكثــر ممــا تعــاين منــه
الطالبــات بخصــوص تلــك الفقــرات.

جدول 11
خاصية الالتغاير لمعلمة عتبة الصعوبة الثالثة لفقرات مقياس بك لالكتئاب (الصورة الثانية) ً
وفقا لجنس الطلبة
(طالب ،طالبات).
مضمون الفقرة

رقم

حالة
الالتغاير

فترة الثقة لمعلمة عتبة الصعوبة الثالثة لدى:
الطالب
الحد األدنى

الطالبات
الحد األعلى

الحد األدنى

الحد األعلى

شدة
االكتئاب

1

الحزن

ال

3.11

7.42

0.29

2.44

الطالب

2

التشاؤم

نعم

3.33

11.88

-0.15

5.70

متكافئين

3

الفشل السابق

نعم

2.36

13.23

-3.59

15.54

متكافئين

4

فقدان المتعة

نعم

3.04

7.71

-0.12

6.00

متكافئين

5

مشاعر الذنب

نعم

2.70

5.43

-3620.57

3857.45

متكافئين

6

مشاعر العقاب

نعم

2.34

6.28

-2.41

7.59

متكافئين

7

عدم حب الذات

نعم

0.17

15.20

-0.16

5.39

متكافئين

8

نقد الذات ولومها

ال

-101.20

63.26

ال يمكن البت بها

9

األفكار أو الرغبات االنتحاريّة

نعم

-3.18

20.61

0.45

2.73

متكافئين

10

البكاء

نعم

1.34

4.35

-0.70

3.96

متكافئين

11

التهيّج

نعم

1.90

3.76

-2.20

8.91

متكافئين

12

فقدان االهتمام

ال

2.58

5.44

0.22

1.58

الطالب

13

التردد في اتّخاذ القرارات

نعم

2.44

5.45

-4.67

15.96

متكافئين

14

انعدام القيمة

نعم

2.14

7.67

-0.29

6.39

متكافئين

15

فقدان الطاقة

ال

2.62

6.02

-0.08

2.30

الطالب

16

التغيّرات في نمط النوم

ال

1.80

3.37

-0.04

1.56

الطالب

17

القابليّة للغضب واالستثارة

نعم

2.82

6.80

-0.32

5.87

متكافئين

18

التغيّرات في الشهيّة

ال

2.51

5.15

0.24

1.55

الطالب

19

صعوبة التركيز

نعم

2.36

5.38

-1.64

9.93

متكافئين

20

التعب أو اإلرهاق

ال

2.11

3.99

0.14

0.96

الطالب

21

فقدان الرغبة الجنسيّة

نعم

1.47

5.62

-0.29

4.37

متكافئين
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يالحــظ مــن جــدول  11وجــود أربــع عـ َ
ـر فقــرة

ذوات األرقــام (،11 ،10 ،9 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2

 )21 ،19 ،17 ،14 ،13يف مقيــاس بــك لالكتئــاب
(الصــورة الثانيــة) ُتقــق خاصيــة الالتغايــر وف ًقــا
ملعلمــة عتبــة الصعوبــة الثالثــة هلــا عــى اختــاف
جنــس الطلبــة (طــاب ،طالبــات)؛ بــا يفيــد َّ
أن
النســبة املئويــة لتوافــر خاصيــة الالتغايــر وف ًقــا ملعلمــة

عتبــة الصعوبــة الثالثــة هلــا عــى اختــاف جنــس
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مناقشة النتائج:

أظهــرت نتائــج البحــث؛ حتقــق افرتاضــات

أحاديــة البعــد واالســتقالل املوضعــي واالطراديــة.
ومطابقــة مجيــع فقــرات مقيــاس بــك لالكتئــاب

(الصــورة الثانيــة) لنمــوذج االســتجابة املتدرجــة

نصــت عــى «مشــاعر
باســتثناء الفقــرة رقــم ( )5التــي َّ
الذنــب» ،واتفقــت نتائــج هــذه الدراســة مــع نتائــج

دراســة أولينــو وزمالئــه( )Olino et al.,2012التــي

الطلبــة هــي ()%66.67؛ وبــا أ َّنــه يوجــد انتهــاك
خلاصيــة الالتغايــر وف ًقــا ملعلمــة عتبــة الصعوبــة
ـت فقـ ٍ
الثالثــة يف سـ ِ
ـرات ذوات األرقــام (،15 ،12 ،1

لنمــوذج االســتجابة املتدرجــة ،واختلفــت مع دراســة

الثانيــة) ُيعــزى جلنــس الطلبــة؛ فمعنــى ذلــك أن

) & Riboldi, 2010التــي توصلــت إىل عــدم مالءمــة

 )18،20 ،16يف مقيــاس بــك لالكتئــاب (الصــورة
الطــاب يعانــون مــن االكتئــاب أكثــر ممــا تعــاين منــه

الطالبــات بخصــوص تلــك الفقــرات.

أشــارت إىل حتقــق افرتاضــات نمــوذج االســتجابة
املتدرجــة ،وأن مجيــع العبــارات كانــت مطابقــة

كاســرو وترينتينــي وريبولــدي(Castro, Trentini

( )13عبــارة لنمــوذج االســتجابة املتدرجــة.

وأشــارت النتائــج إىل توفــر مــدى مقبــول ملعلمــة

وبعــد مراعــاة التقاطعــات بــن نتائــج انتهــاك

التمييــز لفقــرات املقيــاس يتناســب مــع املــدى

والثانيــة ،والثالثــة) للفقــرات التــي أظهــرت معانــاة

بــن ( )0.47إىل ( ، )1.48وتراوحــت قيــم اخلطــأ

خاصيــة الالتغايــر يف معــامل عتبــة الصعوبــة (األوىل،
مــن أعــراض االكتئــاب أكثــر لــدى الطــاب ممــا

هــي عليــه لــدى الطالبــات؛ فــإن األعــراض (فقــدان
ـرات يف نمــط النــوم،
االهتــام ،فقــدان الطاقــة ،التغـ ُّ

التغــرات يف الشــهية ،التعــب أو اإلرهــاق) تكــون
ُّ

هــي املســيطرة عــى أذهــان الطــاب أكثــر وبفــارق

جوهــري عنــد مســتوى الداللــة ( )α=0.05ممــا هــي
عليــه لــدى الطالبــات؛ التــي تقابــل الفقــرات ذوات
األرقــام ( )20 ،18 ،16 ،15 ،12عــى الرتتيــب.

النظــري لــه ،حيــث تراوحــت معامــات التمييــز
املعيــاري ملعلمــة متييــز فقــرات املقيــاس مــن ()0.11
إىل ( ،)0.29كــا أظهــرت النتائــج إىل توفــر مقبــول

ملعــامل عتبــات الصعوبــة (األوىل ،الثانيــة ،الثالثــة)

لفقــرات املقيــاس يتناســب مــع املــدى النظــري لــه،
حيــث تراوحــت ( -1.63إىل  )4.07و( 1.18إىل

 )6.29و( 3.04إىل  )11.87عــى الرتتيــب للعتبــات
األوىل والثانيــة والثالثــة.

واتفقــت هــذه النتائــج مــع نتائــج دراســة
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ســانتور ورمــزي وزوروف(Santor,Ramsay&Z

جلنــس الطلبــة؛ وعــدم حتقــق خاصيــة الالتغايــر يف

)al.,2012ودراســة جونيــور وزمالئــه (Junior et

لفقــرات املقيــاس ُتعــزى جلنــس الطلبــة بنســب

) uroff,1994ودراســة أولينــو وزمالئــه (Olino et

) al.,2018ودراســة توســيم وبانجســبريغ ومــارك
)(Tusiime, Bangsberg & Mark, 2015التــي

أشــارت إىل أن معظــم العبــارات كانــت مميــزة

لــدى عينــة الدراســة فيــا يتعلــق بشــدة األعــراض
االكتئابيــة ،وأن عبــارات املقيــاس توزعــت بشــكل

مناســب عــى متصــل ســمة االكتئــاب ،ومتتــع مقيــاس
بــك لالكتئــاب بخصائــص ســيكومرتية جيــدة،
يمكــن الوثــوق بنتائجــه.

وبينــت نتائــج الدراســة َّ
أن املقيــاس يقــدم كــ ًا
كبــر ًا مــن املعلومــات لــدى الطلبــة ذوي القــدرات

معــامل عتبــات الصعوبــة (األوىل ،الثانيــة ،الثالثــة)
متفاوتــة؛ حيــث ُيعــاين الطــاب مــن االكتئــاب أكثــر

ممــا ُتعــاين منــه الطالبــات؛ بــا يعكــس فاعليــة فقــرات
املقيــاس يف الكشــف عــن أعــراض االكتئــاب التــي
تســود أذهــان الطــاب مقارن ـ ًة بــا هــي عليــه لــدى
الطالبــات ،واتفقــت نتائــج هــذه الدراســة مــع نتائــج

دراســة توســيم وبانجســبريغ ومــارك(Tusiime,

 )Bangsberg & Mark, 2015التــي أشــارت إىل
حتيــز بعــض عبــارات املقيــاس ،واختلفــت مــع نتائــج
دراســة لــو وزمالئــه ( )Lo et al., 2017التــي أظهرت
حتيــزا يف بعــض العبــارات لصالــح اإلنــاث مقارنــة
ً

َّ
وبــأن االكتئــاب يكــون أشــد مــا يمكــن
املرتفعــة،
لــدى ( )54طال ًبــا وطالبـ ًة مــن أصــل ( )503طالـ ٍ
ـب
ٍ
َّ
وبــأن املقيــاس يتســم بثبــات هامــي
وطالبــة،

مــع مــا توصلــت إليــه دراســة ســانتور ورمــزي

وزمالئــه) (Olino et al.,2012التــي أشــارت إىل أن

أشــارت إىل أن معظــم عبــارات املقيــاس( 18عبــارة)

مقبــول .واتفقــت بذلــك مــع نتائــج دراســة أولينــو
املقيــاس أظهــر معلومــات عاليــة عــن األفــراد ذوي

القــدرات املرتفعــة ،ومــع نتائــج دراســة كاســرو

بالذكــور ،حيــث كان شــدة االكتئــاب عنــد اإلنــاث
أعــى مــن الذكــور .واختلفــت هــذه النتائــج كذلــك
وزوروف ) (Santor,Ramsay&Zuroff,1994التــي

أظهــرت عــدم حتيزهــا بــن الذكــور واإلنــاث.
التوصيات

وترينتينــي وريبولــدي & (Castro, Trentini

 )Riboldi, 2010التــي كشــفت عــن قــدرة املقيــاس
عــن قيــاس شــدة االكتئــاب لــدى ذوي القــدرات

العاليــة.

وبنــا ًء عــى مــا أســفر عنــه البحــث احلــايل مــن

نتائــج أمكــن اخلــروج بالتوصيــات اآلتيــة:

وكذلــك أظهــرت نتائــج البحــث حتقــق خاصيــة
الالتغايــر يف معلمــة متييــز فقــرات املقيــاس وف ًقــا
366

1 .تدريــج مقيــاس بــك لالكتئــاب (الصــورة
الثانيــة) باســتخدام نــاذج نظريــة االســتجابة

للمفــردة ،ممــا يســاعد يف حتســن بنائهــا

عزالدين عبداهلل النعيمي :اخلصائص السيكومترية ملقياس بك لالكتئاب (الصورة الثانية) باستخدام منوذج االستجابة املتدرجة

املصادر و املراجع:

وتطويرهــا.

أوال :املصادر واملراجع العربية:

2 .الكشــف عــن األداء التفاضــي ملقيــاس بــك
لالكتئــاب (الصــورة الثانيــة) باســتخدام
نــاذج اســتجابة الفقــرة ،وخاصــة بــن
الذكــور واإلنــاث.

3 .أمهيــة االســتعانة بنمــوذج االســتجابة
املتدرجــة يف إعــداد وتصميــم وحتليــل

االختبــارات واملقاييــس الشــخصية ،وذلــك

ملــا يتمتــع بــه هــذا النمــوذج مــن خصائــص
يمكــن االســتفادة منهــا يف رفــع كفــاءة أدوات
القيــاس وحتســن جودهتــا.

البحوث املقرتحة:

يف ضــوء النتائــج التــي توصــل اليهــا البحــث

احلــايل يقــرح الباحــث بإجــراء البحــوث اآلتيــة:
1 .اخلصائــص الســيكومرتية ملقيــاس بــك
لالكتئاب(الصــورة الثانيــة) باســتخدام
نمــوذج االســتجابة املتدرجــة والنظريــة
التقليديــة يف القيــاس.

2 .صــدق وثبــات االختبــارات النفســية
والشــخصية باســتخدام نمــوذج االســتجابة

املتدرجــة والنظريــة التقليديــة يف القيــاس.

3 .اخلصائــص الســيكومرتية ملقيــاس بــك
لالكتئاب(الصــورة الثانيــة) باســتخدام نــاذج
نظريــة االســتجابة للمفــردة الثنائيــة التدريــج
واملتعــددة التدريــج.
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أبــو جــراد ،محــدي .)2014( .دقــة التنبــؤ بحالــة الغضــب
مــن ســمة الغضــب :دراســة ســيكومرتية مقارنــة بــن
النظريــة التقليديــة واحلديثــة يف القيــاس .جملــة اجلامعــة
اإلســامية للدراســات الرتبويــة والنفســية،)2(22 ،
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أهم المشكالت والصعوبات التي تواجه العاملين بالسالمة واألمن الجامعي:
دراسة وصفية على عينة من العاملين بالسالمة واألمن في جامعة المجمعة
صالح بن عبد اهلل العقيل
جامعة المجمعة

(قدم للنشر يف  1440/06/28هـ ،وقبل للنشر يف  1441/02/17هـ)
ملخ ــص البح ــث :هدف ــت الدراس ــة إىل معرف ــة املش ــكالت والصعوب ــات الت ــي تواج ــه العامل ــن بالس ــامة واألم ــن اجلامع ــي يف جامع ــة املجمع ــة ،وم ــا إذا كان هن ــاك ف ــروق إحصائي ــة
بينه ــم ،في ــا ق ــد يواجهه ــم م ــن مش ــكالت وصعوب ــات تع ــزى خلصائصه ــم االجتامعي ــة .ومتثل ــت عين ــة الدراس ــة يف العامل ــن بالس ــامة واألم ــن اجلامع ــي يف كلي ــات وع ــادات وإدارات
جامع ــة املجمع ــة بمحافظ ــة املجمع ــة واملنت ــرة يف حمافظ ــات (املجمع ــة ،الزلف ــي ،الغ ــاط ،الرم ــاح) ومرك ــز (حوط ــة س ــدير) بل ــغ عدده ــا ( ،)95واس ــتخدمت أداة االس ــتبانة ومنه ــج
املس ــح االجتامع ــي ع ــن طري ــق العين ــة .وم ــن نتائجه ــا:
1 .هن ــاك موافق ــة بنس ــبة ( )%52.6ع ــى واح ــدة م ــن املش ــكالت األساس ــية وه ــي« :مش ــكلة اللوح ــات اإلرش ــادية» ،وموافق ــة ع ــى مجي ــع املش ــكالت ال ــواردة باجلان ــب الطب ــي،
وه ــي ع ــدم وج ــود «طبي ــب يف كل مبن ــى باملنش ــأة بنس ــبة ( ،)%67.4افتق ــاد فري ــق طب ــي خمت ــص يف التعام ــل م ــع احل ــاالت الطارئ ــة بنس ــبة ( ،)%60واألدوي ــة واألدوات الطبي ــة
الالزم ــة لعملي ــات اإلس ــعاف األولي ــة» بنس ــبة ( ،)%53.7واتض ــح كذل ــك ع ــدم املوافق ــة ع ــى املش ــكالت النظامي ــة.
2 .هن ــاك موافق ــة ع ــى مخس ــة م ــن الصعوب ــات وه ــي( :قل ــة ع ــدد العامل ــن بالس ــامة واألم ــن اجلامع ــي باملنش ــأة بنس ــبة ( ،)%60ع ــدم توف ــر «حاف ــات للح ــاالت الطارئ ــة ل ــدى
ا ُملنش ــأة بنس ــبة ( ،)%60مواق ــف غ ــر كافي ــة أم ــام البواب ــات بنس ــبة ( ،)%55.8افتق ــاد التهوي ــة اجلي ــدة داخ ــل املنش ــأة بنس ــبة ( ،)%53.7ع ــدم وج ــود مناط ــق إخ ــاء خاص ــة
ب ــكل مبن ــى» بنس ــبة (.))%51.6
3 .توج ــد ف ــروق دال ــة إحصائيــ ًا ح ــول حم ــور (الصعوب ــات) تُع ــزى ملتغ ــر «ن ــوع الوظيف ــة» لصال ــح الذي ــن وظائفه ــم «رس ــمية» ،و»اجلن ــس» لصال ــح «الذك ــور» ،ك ــا توج ــد
فـــروق دالـــة إحصائيـــ ًا حـــول املحـــاور التاليـــة (:املشـــكالت األساســـية ،والصعوبـــات) تعـــزى ملتغـــر «الراتـــب الشـــهري» لصالـــح الفئـــة «مـــن  6000إىل أقـــل مـــن  9000ريـــال».
كلامت مفتاحية :املشكالت ،الصعوبات ،العاملني ،السالمة واألمن ،جامعة املجمعة.
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Problems and Difficulties Facing Safety and University Security Workers
A Descriptive Study on a Sample of Safety and Security Workers at Majmaah University
Saleh bin Abdullah Al-Aqeel
Almajmaah University
)(Received 06/03/2019, accepted 16/10/2019
Abstract: The study aims at identifying the problems and difficulties experiencing by safety and security staff at Majmaah University, along with measuring the statistical
differences between the problems relating to the work nature depending on social characteristics.
The population consisted of the colleges, deanships and departments of Al-Majmaah University in the governorates of Al-Majmaah, Al-Zulfi, Al-Ghat, Al-Ramah and
Hawat Sudair; precisely of (95) male and female of the university’s safety and security staff. The questionnaire was applied to collect data according to the social survey
method. The significance outcomes are as follows:
1. Medical health problems are the most common problems faced by the sample, where the average number of students are (1.60) of (2.00), while basic and systemic
problems are not faced.
2. There are statistically significant differences at the level of significance (0.05) and less in:
a. The sample responses were in favor of those who are “official” in comparison of those who are contractors.
b. The sample responses variable was in favor of males.
c. The sample responses variable was for the benefit of sample members whose salary is from 6.000 and less than 9.000 Riyals.
Keywords: Problems, Difficulties, Personnel, Safety, Security, Safety & Security.
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مقدمة:

أهــم اإلدارات التــي جيــب أن حتقــق أهدافهــا،

مفهــوم األمــن هــو شــعور الفــرد واجلامعــة

ذلــك ألن فشــلها يعنــي الفشــل يف حتقــق األهــداف

واملنشــآت حيظــى بأولويــة مــن قبــل اإلدارات املعنيــة

اجلامعيــة ،ينعكــس عليهــا اهتــام املنشــأة بالتنظيــم

بالراحــة والطمأنينــة ،وأمــن وســامة املؤسســات
بــه ،وحتتــاج اجلامعــات ومــا تتبعهــا مــن منشــآت
ختصيــص إدارة خاصــة معنيــة بتطبيــق وتنفيــذ
متطلبــات األمــن والســامة ومراقبــة وضــان اتباعها

مــن قبــل اجلميــع ،ووضــع اإلرشــادات والتعليــات،

إىل جانــب إدارة األزمــات يف حــال وقوعهــا حتــى
يمكــن الوصــول إىل أعــى مســتوى مــن االلتــزام
والضــان لألمــن والســامة لألفــراد واملقتنيــات.

وتعتــر البيئــة اجلامعيــة مــن أهــم املصانــع

األخــرى ،كــا أهنــا مــع كوهنــا واجهــة للمنشــأة
واالنضبــاط والشــمولية بشــتى اخلدمــات ،وحيتــل

األمــن أوىل اخلطــط التــي تتضمنهــا أي اســراتيجية

ألي مؤسســة أو منشــأة ألمهيتــه البالغــة يف دفــع عجلة
التطويــر لألمــام ،حتــى يســتطيع كافــة عنارصهــا أداء

أعامهلــم ومهامهــم عــى أكمــل وجــه ،ويف بيئــة آمنــة
مرحيــة وفــق معايــر اجلــودة.

وألن املوضــوع يف غايــة األمهيــة وذلــك الرتباطــه

بســامة وأمــن اجلامعــة ،لتتمكــن مــن االســتمرار

املعرفيــة التــي تدعــم وتنمــي عقــول الطلبــة ليكونــوا
مســلحني باملعرفــة التــي تنعكــس إجياب ـ ًا عــى تطــور

األكاديمــي ،أو املشــاركة املجتمعيــة يف بنــاء املجتمــع

مــن اإلدارات والوحــدات املســاندة والتــي لــكل منها

للوقــوف عــى أبــرز املشــكالت والصعوبــات التــي

املجتمــع وتقدمــه ،مرتكــزة يف منظومتهــا عــى عــدد
أهــداف تطمــح إىل حتقيقهــا مــن خــال عمليــات
التطويــر والتدريــب وتطبيــق معايــر اجلــودة
والســامة واألمــن يف اجلامعــة مــن كل اجلوانــب

ســواء مــا يتعلــق منهــا يف املنشــآت والتجهيــزات
واملعامــل ،أو باإلجــراءات أو بتدريــب وتأهيــل

العاملــن فيــه أو غريهــا ،البــد مــن العمــل عــى أن
يكــون جــزء ًا ال يتجــزأ مــن التنظيــم اجلامعــي.
مشكلة الدراسة:

تعتــر إدارة الســامة واألمــن يف اجلامعــة مــن

يف أداء رســالتها وحتقيــق أهدافهــا ســواء يف التعليــم
وتطــوره .مــن هــذا املنطلــق تــأيت الدراســة احلاليــة

تواجــه العاملــن بالســامة واألمــن اجلامعــي يف
إحــدى اجلامعــات املحليــة ،وهــي جامعــة املجمعــة

ملــا هلــا مــن أمهيــة يف تقــي أي عائــق أمنــي إنتاجــي،
وبالتــايل حتقيــق البيئــة اآلمنــة ملنســويب اجلامعــة
واملحافظــة عــى مرافقهــا واملمتلــكات عامــة.
ويمكــن حتديــد مشــكلة الدراســة يف اإلجابــة عــن

الســؤال الرئيــس( :مــا املشــكالت والصعوبــات

التــي تواجــه العاملــن بالســامة واألمــن اجلامعــي

يف جامعــة املجمعــة)؟ وينــدرج حتــت ذلــك األســئلة
الفرعيــة اآلتيــة:
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أمهية الدراسة:

األمهيــة النظريــة :تتضــح أمهيــة الدراســة احلاليــة

2.مــا الصعوبــات التــي تواجــه العاملني بالســامة

يف أمهيــة موضوعهــا وجماهلــا ،فكلــا توفــرت ظــروف

3.هــل توجــد فــروق إحصائيــة بــن العاملــن

العامــل بالراحــة ،واألمــان يف وظيفتــه ،ممّــا يزيــد

تعــزى خلصائصهــم االجتامعيــة فيــا قــد

عــام .كــا أن االهتــام بالســامة واألمــن مســؤولية

واألمــن اجلامعــي يف جامعــة املجمعة؟

بالســامة واألمــن اجلامعــي يف جامعــة املجمعــة
يواجههــم مــن مشــكالت وصعوبــات تتعلــق

بطبيعــة العمــل؟

أهداف الدراسة:

مهنيــة مناســبة جلــو العمــل ،أدى ذلــك إىل شــعور
ّ
إنتاجيتــه ،وبالتــايل زيــادة معــدل اإلنتــاج بشــكل

اجتامعيــة تقــع عــى عاتــق مجيــع املؤسســات
املجتمعيــة واألكاديميــة بالدرجــة األوىل والســيام أن

األمــر يتعلــق هبــا.

هتــدف الدراســة احلاليــة إىل حتقيــق اهلــدف الرئيــس

حيــث تركــز الدراســة احلاليــة عىل أهم املشــكالت

العاملــن بالســامة واألمــن اجلامعــي يف جامعــة

واألمــن اجلامعــي يف إحــدى اجلامعــات الســعودية،

التــايل( :معرفــة املشــكالت والصعوبــات التــي تواجــه

املجمعــة) .وينــدرج حتــت ذلــك األهــداف الفرعيــة

اآلتيــة:

1 .معرفــة املشــكالت التــي تواجــه العاملــن
بالســامة واألمــن اجلامعــي يف جامعــة
ا ملجمعــة .

2 .معرفــة الصعوبــات التــي تواجــه العاملــن
بالســامة واألمــن اجلامعــي يف جامعــة
املجمعــة.

والصعوبــات التــي تواجــه العاملــن بالســامة
وهــي بذلــك تعتــر بحســب علــم الباحــث أول

دراســة علميــة يتــم تطبيقهــا عــى جمتمــع أكاديمــي،
كــا يأمــل الباحــث أن تقــدم الدراســة مــادة علميــة

تســهم يف لفــت نظــر الباحثــن هلــذا املوضــوع
وإجــراء دراســات حولــه لتســتفيد منهــا اجلهــات

ذات العالقــة.

األمهيــة التطبيقيــة :يمكــن أن تســهم الدراســة

احلاليــة يف مســاعدة املســؤولني واملختصــن يف

3 .معرفــة مــا إذا كان هنــاك فــروق إحصائيــة بــن

اجلامعــات الســعودية بشــكل عــام وجامعــة

املجمعــة تعــزى خلصائصهــم االجتامعيــة فيــا

والصعوبــات التــي تواجــه العاملــن بالســامة

العاملــن بالســامة واألمــن اجلامعــي يف جامعة

قــد يواجههــم مــن مشــكالت وصعوبــات
تتعلــق بطبيعــة العمــل.

املجمعــة بشــكل خــاص بالتعــرف عــى املشــكالت
واألمــن اجلامعــي ،والعمــل عــى تفعيــل توصياهتــا
قــدر اإلمــكان.
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مصطلحات الدراسة:
أو ً
ال :املشكالت:

هــذه الدراســة :جمموعــة مــن املعوقــات التــي تواجــه

العاملــن بالســامة واألمــن اجلامعــي يف جامعــة

يف االصطــاح :عرفهــا بــدوي (1982م،

املجمعــة أثنــاء تأديــة عملهــم وتعرقــل جهودهــم

أو وقائــع متشــابكة وممتزجــة ببعضهــا البعــض لفــرة

األهــداف املرجــوة مــن العاملــن ،منهــا (عــدم توفــر

ص )327:بأهنــا «ظاهــرة تتكــون مــن عــدة أحــداث
مــن الوقــت ويكتنفهــا الغمــوض واللبــس ،تواجــه

الفــرد أو اجلامعــة ويصعــب حلهــا قبــل معرفــة
أســباهبا والظــروف املحيطــة وحتليلهــا للوصــول إىل

اختــاذ قــرار بشــأهنا».

وحتــول بــن تطبيقهــم لعملهــم بالصــورة التــي حتقــق
مواقــف واســعة أمــام البوابــات ،عــدم توفــر هتويــة
جيــدة داخــل املنشــأة ،عــدم وجــود آليــة حمــددة لرفــع

الشــكاوي األمنيــة) وغــر ذلــك.
ثالث ًا :العاملني:

التعريــف اإلجرائــي :يقصــد هبــا الباحــث

التعريــف اإلجرائــي :يقصــد هبــم الباحــث يف

العاملــن بالســامة واألمــن اجلامعــي يف جامعــة

واألمــن اجلامعــي مــن (إداريــن ،وفنيــن ،ومراقبــن،

يف هــذه الدراســة :تلــك املواقــف التــي تواجــه
املجمعــة وتعيــق حتقيــق األهــداف الوقائيــة واألمنيــة

ملــكان العمــل ،ســواء كانــت تلــك املواقــف تتعلــق
بالعاملــن أنفســهم (املؤهــل العلمــي ،التدريــب،
اخلــرة العمليــة) أو تتعلــق ببيئــة العمــل (توافــر
وســائل وأنظمــة ولوائــح الســامة واألمــن ،توافــر

الصالحيــات للعاملــن ،توافــر مناطــق اإلخــاء،
توافــر وســائل التدابــر واالحــرازات األمنيــة ،توافــر

خمــارج الطــوارئ ،توافــر اإلســعافات األوليــة).
ثاني ًا :الصعوبات:

يف االصطــاح :عرفهــا إبراهيــم (1977م،

هــذه الدراســة :الســعوديني العاملــن بالســامة
وحــراس أمــن) بكليــات وعــادات وإدارات جامعــة

املجمعــة املنتــرة بمحافظــة املجمعــة.
رابع ًا :السالمة:

يف االصطــاح :تعــرف بأهنــا «جمموعــة مــن

اإلجــراءات والقواعــد يف إطــار ترشيعــي هتــدف إىل

احلفــاظ عــى اإلنســان مــن خطــر اإلصابــة ،واحلفــاظ

عــى املمتلــكات مــن خطــر التلــف والضيــاع»

(موســى2008 ،م ،ص.)9:

التعريــف اإلجرائــي :يقصــد هبــا الباحــث يف

هــذه الدراســة :جمموعــة االجــراءات والتجهيــزات

ص )20:بأهنــا «:كل مــا يعيــق أو يعرقــل حتقيــق
هــدف معــن ويتطلــب اجتيــازه مزيــد ًا مــن اجلهــود

يف جامعــة املجمعــة اإلملــام هبــا وتطبيقهــا عــى الوجــه

التعريــف اإلجرائــي :يقصــد هبــا الباحــث يف

عــى جامعــة املجمعــة مــن احلــوادث والكــوارث،

العقليــة أو اجلســمية».

الوقائيــة التــي جيــب عــى العاملــن باألمــن اجلامعــي
املطلــوب بــا يتوفــر مــن وســائل ،وذلــك للمحافظــة
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والعمــل عــى تقليلهــا قــدر املســتطاع ،إضافــة

جلميــع موظفــي اجلامعــة ومرتادهيــا واملتابعــة

منســوبيها.
خامس ًا :األمن:

(اجلامعــة الســعودية اإللكرتونيــة -ب2018 ،م).

إىل املحافظــة عــى األفــراد العاملــن باجلامعــة أو

الدوريــة لذلــك ،والعمــل عــى منــع وقــوع احلــوادث
التعريــف اإلجرائــي :يقصــد بــه الباحــث يف هــذه

يف االصطــاح :يعــرف بأنــه «شــعور الفــرد

الدراســة :جمموعــة اإلجــراءات والقواعــد واألنظمــة

مــن أداء واجباهتــم بطريقــة مســتمرة ومنظمــة،

اجلامعــي يف جامعــة املجمعــة ،لتوفــر بيئــة أكاديميــة

واجلامعــة بحالــة مــن االطمئنــان واالســتقرار متكنهــم

ويشــمل توفــر احلاميــة املاديــة واملعنويــة» (كامــل،

1985م،ص.)29-28:

التعريــف اإلجرائــي :يقصــد بــه الباحــث يف هــذه

الدراســة :جمموعــة اإلجــراءات األمنيــة التــي جيــب

أن يلــم هبــا العاملــون بالســامة واألمــن اجلامعــي
يف جامعــة املجمعــة لتوفــر احلاميــة املطلوبــة لألفــراد

التــي يقــوم بتطبيقهــا العاملــون بالســامة واألمــن

آمنــة خاليــة مــن مصــادر اخلطــر وأســباب وقــوع
اإلصابــة أو احلــوادث قــدر اإلمــكان حلاميــة منســويب
اجلامعــة ومنشــآهتا ،مثــل أنظمــة الدخــول واخلــروج

يف مواقــف الســيارات وأنظمــة التعامــل مــع احلريــق

وأجــراس اإلنــذار وغريهــا.

اإلطار النظري:
ً
أوال :النظرية العلمية املفرسة للدراسة:

واملمتلــكات ،واحلــد مــن احلــوادث التــي هتــدد

أمنهــم وســامتهم.
سادس ًا :السالمة واألمن اجلامعي:
يف االصطالح:

النظريــة البنائيــة الوظيفيــةFunctional Structural :
Theory

الســامة اجلامعيــة :تعــرف بأهنــا املحافظــة عــى

تــرى هــذه النظريــة بــأن املجتمــع أو املؤسســة

ومرتادهيــا مــن حــاالت احلرائــق ،ومنــع اخلســائر

األساســية ،وهــذه األجــزاء إنــا هــي أجــزاء متكاملة،

ســامة املبــاين التابعــة للجامعــة وســامة منســوبيها
واالحتجــاز داخــل املصاعــد ،واملحافظــة عىل ســامة

البيئــة ،ومتابعــة وتنظيــم أعــال مــروع الســامة
(اجلامعــة الســعودية اإللكرتونيــة -أ2018 ،م).

األمــن اجلامعــي :يعــرف بأنــه املحافظــة عــى

اســتقرار أمــن املنشــأة واملبــاين وممتلكاهتــا مــن
حــاالت العبــث والتخريــب ،وتوفــر األمــن واألمان

تتكــون مــن أجــزاء أو عنــارص لــكل منهــا وظائفهــا
فعــى الرغــم مــن أن كل جــزء لــه وظائــف بنيويــة

نابعــة مــن طبيعتــه إال أن كل جــزء يكمــل اآلخــر،
وأي تغــر يطــرأ عــى أحــد هــذه األجــزاء البــد

أن ينعكــس عــى بقيــة األجــزاء ،وبالتــايل حيــدث

مــا يســمى (باخللــل البنائــي) (احلســن2010 ،م،
ص.)56:
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وبنــاء عــى مــا تقــدم ،يمكــن اعتبــار املؤسســة
التعليميــة ومنهــا جامعــة املجمعــة جمتمعــ ًا يتكــون

مــن أجــزاء خمتلفــة بعضهــا عــن بعــض ،حيــث نجــد
املؤسســة التعليميــة الواحــدة تتكــون مــن (إدارات،
عــادات ،كليــات ،وحــدات خمتلفــة) ،وتعــد إدارة
الســامة واألمــن اجلامعــي إحــدى تلــك األجــزاء

املكونــة للمؤسســة التعليميــة واإلطــار العــام الــذي

يتــم مــن خاللــه إدارة مجيــع املســؤوليات املتعلقــة

بالســامة واألمــن جلميــع العاملــن واملتعاملــن

مــع املؤسســة ولبيئــة املؤسســة لذاهتــا ،ولذلــك
فإنــه يمكــن اعتبــار أي مشــكلة أو صعوبــة تواجــه

حتســن أداء العاملــن» ،والتــي هدفــت إىل
معرفــة واقــع عمليــات الســامة والصحــة

املهنيــة يف رشكات القطــاع العــام ،ومــدى
تأثــر الســامة والصحــة املهنيــة عــى أداء
العاملــن ،والعوامــل التــي تؤثــر ســلب ًا وإجياب ًا

عــى أدائهــم .ومتثلــت عينتهــا يف عــدد مــن

العاملــن (مهندســن ،فنيــن ،عاملــن) يف

رشكات القطــاع العــام ،واســتخدمت أداة
االســتبانة جلمــع البيانــات ،وذلــك وفــق

املنهــج الوصفــي .وكان مــن أبــرز نتائجهــا:
أن املنشــأة ال تســتعني بخــراء تدريــب مــن

العاملــن يف الســامة واألمــن هبــا ســوف يؤثــر عــى
أدائهــم ،ومــن ثــم ينعكــس ســلب ًا عــى أهــداف إدارة

التدريبيــة اخلاصــة بالســامة والصحــة

باقــي أجــزاء اجلامعــة ،وبالتــايل يؤثــر عــى األهــداف

خــاص بالســامة والصحــة املهنيــة وال

الســامة واألمــن ممــا قــد يؤثــر عــى تكاملهــا مــع
التــي أنشــئت مــن أجلهــا ،وحيــدث مــا يســمى

(باخللــل البنائــي الوظيفــي).
ثاني ًا :الدراسات السابقة:

خــارج املنشــأة يف إعــداد اخلطــط والربامــج

املهنيــة ،كــا أهنــا ال تتبنــى نظــام معلومــات
توجــد خطــط وسياســات واضحــة للتدريــب

يف هــذا املجــال ،كــا أكــد العاملــون أن
لظــروف العمــل التاليــة (اإلرهــاق والتعــب

مل حيــظ الباحــث – حســب جهــده  -يف العثــور

الناتــج عــن ضغــط العمــل ،والقيــام بأعــال

يصاحبهــا مــن مشــكالت وصعوبــات يف املنشــأة

العمــل ،والتعامــل مــع األدوات واآلالت

عــى دراســات حــول األمــن والســامة ومــا
اجلامعيــة أو حتــى املؤسســات التعليميــة  ،بــل يف

قطاعــات أخــرى ،ويمكــن اســتعراض الدراســات يف
هــده القطاعــات ،كاآليت:

• دراســة إمــام (2016م) بعنــوان «تقييــم
عمليــات الســامة والصحــة املهنيــة هبــدف
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خطــرة ،وارتفــاع درجــة احلــرارة يف مــكان

احلــادة) تأثــر ســلبي عــى أدائهــم ،كذلــك

أكــدوا أن لبعــض العوامــل تأثــر إجيــايب عــى

أدائهــم (كتوافــر وســائل الوقايــة ،ترتيــب
األدوات واآلالت يف مــكان العمــل ،احلصول

عــى فــرة راحــة كافيــة ،واالهتــام بــآراء

صاحل بن عبد اهلل العقيل :أهم املشكالت والصعوبات اليت تواجه العاملني بالسالمة واألمن اجلامعي:دراسة وصفية...

407-371

العاملــن يف احللــول واملقرتحــات وحــل

عينتهــا يف عــدد مــن العاملــن باجلامعــات

عــى اســتخدام اآلالت واألدوات اخلاصــة

واملقابلــة جلمــع البيانــات ،وذلــك وفــق

الفلســطينية ،واســتخدمت أداة االســتبانة

املشــكالت التــي قــد تواجههــم ،التدريــب

املنهــج الوصفــي التحليــي .وكان مــن أبــرز

بالعمــل ،وجــود نظــام جيــد للحوافــز).

• دراســة أمحــد (2013م) بعنــوان «أثــر

نتائجهــا :أن التــزام اإلدارة العليــا يؤثر بدرجة

واســتقرار العاملــن :دراســة حالــة اهليئــة

والصحــة املهنيــة يف املختــرات العلميــة ،كــا

الســامة والصحــة املهنيــة عــى أداء

متوســطة عــى فعاليـــة إجـــراءات الســامة

القوميــة للكهربــاء» يف الســودان ،والتــي

أن توفــر قواعــد ووســائل الســامة والوقايــة

يف بيئــة العمــل يؤثــر بدرجــة متوســطة عــى

هدفــت إىل معرفــة أمهيــة الســامة والصحــة

فعاليــة إجــراءات الســامة والصحــة املهنيــة،

املهنيــة ،وأهدافهــا ،واملخاطــر املحتملــة يف

كمـــا اتـــضح أن العاملــن مل يتلقــوا تدريبات

املنشــأة حمــل الدراســة ،وأســباب التعــرض

كافيــة حــول كيفيــة اســتخدام وســائل

لتلــك املخاطــر ،ودور قســم الصحــة

وأدوات الـــسالمة املهنيـة.

والســامة يف درئهــا .ومتثلــت عينتهــا يف عــدد

• دراســة القاســم (2011م) بعنــوان «آليــات

مــن العاملــن باهليئــة القوميــة للكهربــاء،

األمــن والســامة يف حمطــات خدمــة توزيــع

واســتخدمت أداة االســتبانة جلمــع البيانــات،

الوقــود يف املــدن الســودانية» يف الســودان،

وذلــك وفــق منهــج دراســة احلالــة .وكان من

والتــي هدفــت إىل معرفــة العالقــة بــن آليات

أبــرز نتائجهــا :معظــم املشــاكل والصعوبــات

األمــن والســامة املتبعــة يف حمطــات خدمــة

تتمثــل يف عــدم توفــر عربــة إســعاف

توزيــع الوقــود وضوابــط ومتطلبــات البيئــة

الســتخدامها يف الطــوارئ.

• دراســة اهلابيــل ،وعايــش (2012م) بعنــوان

والســامة والصحــة املهنيــة التــي حتددهــا

والصحــة املهنيــة يف املختــرات العلميــة مــن

والتعديــن يف الســودان .ومتثلــت عينتهــا

«تقييــم مــدى فعاليــة إجــراءات الســامة

مستشــارية البيئــة والســامة بــوزارة الطاقــة

وجهــة نظــر العاملــن” يف قطــاع غــزة ،والتــي

يف العاملــن بمحطــات الوقــود املنتــرة يف
حميلــة أم درمــان ،واســتخدمت أداة املالحظــة

هدفــت إىل تقييــم مــدى فعاليــة إجــراءات

واملقابلــة واالســتبانة جلمــع البيانــات ،وذلــك

الـــسالمة والصحــة املهنيــة فـــي املختــرات

وفــق املنهــج الوصفــي التحليــي .ومــن أبــرز

العلميــة يف اجلامعــات الفلســطينية .ومتثلــت
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نتائجهــا :أن  %95مــن العاملــن تلقوا دورات

(فعاليــة إجــراءات الســامة والصحــة

معــدل االلتــزام بوجــود اللوحات اإلرشــادية
والتحذيريــة بلــغ  ،%72فض ـ ً
ا عــن االلتــزام

املؤسســات الرقابيــة والصناعيــة ،وااللتــزام
بتطبيــق وتوفــر وتطويــر األنظمــة واللوائــح

بلــغ  ،%85.7إضافــة إىل االهتــام بتدريــب

املهنيــة عــى صعيــد املؤسســات الرقابيــة

املهنيــة ،ومســتوى التأهيــل عــى مســتوى

تدريبيــة عــن وســائل األمــن والســامة ،وأن

الواضــح بتوفــر معــدات الســامة الــذي

العاملــن يف هــذه املحطــات.

والقوانــن اخلاصــة بالســامة والصحــة
والصناعيــة).

• دراســة أبــو الــروس (2006م) بعنــوان

بعــد اســتعراض الدراســات الســابقة ذات الصلــة
نوعـ ًا مــا بموضــوع الدراســة احلاليــة ،يمكــن القــول

التحويليــة يف قطــاع غــزة» ،والتــي هدفــت

تركــزت يف عــدة جوانــب ،مــن أمههــا اختــاف

«واقــع إجــراءات األمــن والســامة املهنيــة

املســتخدمة يف منشــآت قطــاع الصناعــات
إىل معرفــة الواقــع الــذي تعيشــه منشــآت

قطــاع الصناعــات التحويليــة يف قطــاع غــزة
مــن حيــث التزامهــا بتطبيــق وتطويــر وتوفــر

األنظمــة واللوائــح والقوانــن اخلاصــة
بالســامة والصحــة املهنيــة ،والــدور الــذي

تلعبــه اجلهــات الداخليــة واخلارجيــة يف

الرقابــة عــى املنشــآت الصناعيــة يف قطــاع
غــزة ،ومــا إذا كان هنــاك فــروق يف آراء
أصحــاب العمــل يف جمــال الســامة والصحــة

املهنيــة تعــزى لســاهتم الشــخصية .ومتثلــت

عينتهــا يف عــدد مــن أصحــاب املنشــآت
الصناعيــة ،واســتخدمت أداة االســتبانة

جلمــع البيانــات ،وذلــك وفــق املنهــج

الوصفــي التحليــي .وكان مــن أبــرز نتائجهــا:
هنــاك عالقــة ارتباطيــة دالــة إحصائيــ ًا بــن

إن هنــاك جوانــب اختــاف واتفــاق فيــا بينهــا
املنشــأة( ،بيئــة العمــل) واســتخدام مجيــع الدراســات
ألداة االســتبانة ،وأغلــب الدراســات الســابقة اتبعت
املنهــج الوصفــي ،عــدا دراســة واحــدة هــي دراســة

أمحــد (2013م) ،والتــي اســتخدمت منهــج دراســة

احلالــة.

وقــد ركــزت الدراســة احلاليــة زاويــة االهتــام

يف موضوعهــا عــى الســامة واألمــن اجلامعــي،
وهــذا اجلانــب مل حيــظ مــن قبــل الباحثــن الســابقني

باالهتــام والدراســة ،حيــث ركــزت مجيــع
الدراســات الســابقة عــى جانــب الســامة والصحــة
املهنيــة يف املؤسســات الصناعيــة واملختــرات

العلميــة ،وليــس يف املؤسســات التعليميــة التــي
حظيــت باهتــام الباحــث يف الدراســة احلاليــة ،كــا

متيــزت بأهنــا تناولــت بيئــة اجلامعــة ،يف املجتمــع
املحــي.
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ثالث ًا :أدبيات الدراسة:
السالمة واألمن:

إن أي منشــأة متــارس فيهــا األعــال املختلفــة

تســعى إىل توفــر الســامة واألمــن للعاملــن فيهــا
وللمــكان بذاتــه ،وذلــك إيامن ـ ًا مــن أصحــاب القــرار

فيهــا بــأن هــذا ينعكــس إجيابيــ ًا عــى مســتوى األداء
وحتقيــق اجلــودة ،عــى اعتبــار أن الســامة واألمــن ال
يعــد ترف ـ ًا فكري ـ ًا بــل رضورة أولويــة حتتــم وجودهــا

حاجــة العاملــن للشــعور باالطمئنــان يف بيئــة العمــل،
واملحافظــة عــى مكونــات املنشــأة وممتلكاهتــا مــن

احلــوادث واملخاطــر.

أمهية السالمة واألمن اجلامعي:

تســـعى اجلامعـــات إىل تأســـيس إدارات تعنـــى

بالســـامة واألمـــن فيهـــا بغـــرض تأمـــن اجلـــو
األكاديمـــي املفعـــم بالســـامة واألمـــن الـــذي
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جامعة املجمعة:

جــاء إنشــاؤها بنــا ًء عــى موافقــة خــادم احلرمــن

الرشيفــن امللــك عبــداهلل بــن عبدالعزيــز آل ســعود
رئيــس جملــس الــوزراء رئيــس جملــس التعليــم العــايل

رمحــه اهلل -يف الثالــث مــن شــهر رمضــان لعــام1430هـــ املوافــق  24أغســطس 2009م مــع ثــاث

جامعــات أخــرى يف كل مــن مدينــة الدمــام وحمافظــة
اخلــرج وحمافظــة شــقراء (الســويلم2013 ،م).

وبموجــب هــذا القــرار فقــد تــم ضــم تســع كليــات

قائمــة مع ثــاث كليــات تــم إنشــاؤها لتنتــر خدمات
ٍ
عــدد من املحافظــات واملراكــز هــي:
اجلامعــة يف

(املجمعــة ،الزلفــي ،الغــاط ،رمــاح ،حوطــة ســدير)،
حيــث ســاعدت يف اســتيعاب األعــداد املتزايــدة مــن

خرجيــي الثانويــة العامــة ،وأحدثــت االســتقرار ألبنــاء
وبنــات املنطقــة والــذي كان غائبــ ًا بســبب انتقاهلــم

ينعكـــس بشـــكل إجيـــايب عـــى حتقيـــق اجلامعـــات
لرســـالتها وأهدافهـــا التـــي ُأنشـــأت مـــن أجلهـــا

والتخفيــف عــى اجلامعــات يف تلــك املــدن مــن خــال

الطبيع ــي أن حتت ــاج اجلامع ــات إىل وض ــع جمموع ــة

والدراســات واالستشــارات التخصصيــة ،ومســامهتها

وذل ــك لض ــان ج ــودة خمرجاهت ــا .وهل ــذا فإن ــه م ــن
مـــن التدابـــر واإلجـــراءات يف إطـــار ترشيعـــي

تتـــم ممارســـته يف أروقتهـــا ،بغـــرض احلفـــاظ عـــى
البيئـــة اجلامعيـــة مـــن حيـــث املبـــاين واملرافـــق

واملكون ــات باإلضاف ــة إىل ض ــان س ــامة منس ــوبيها
مـــن الطـــاب والعاملـــن واملراجعـــن والضيـــوف

ممـــا قـــد حيـــدث مـــن خماطـــر تعيـــق حتقيقهـــم
ألهدافهـــم.

إىل املــدن الكبــرة ملواصلــة الدراســة اجلامعيــة،
خدماهتــا االجتامعيــة والتوعويــة والتثقيفيــة والتدريبيــة

يف تطويــر األداء الوظيفــي والتنظيمــي لــدى اجلهــات
واملنشــآت احلكوميــة يف املحافظــات واملراكــز املنتــرة

يف نطاقهــا اجلغــرايف (جامعــة املجمعــة2017 ،م).
إدارة السالمة واألمن يف جامعة املجمعة:

نشــأت اإلدارة العامــة لألمــن اجلامعــي يف بداياهتــا

كوحــدة لألمــن والســامة ،حيــث ترتبــط بــإدارة

اخلدمــات التــي أنشــئت مــع تأســيس اجلامعــة ،ثــم تــم
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فصلهــا يف عــام 1432هـــ عــن إدارة اخلدمــات وربطها

مبــارشة بــاإلدارة العامــة للشــؤون اإلداريــة واملالية ،ويف

عــام 1435هـــ تــم فصلهــا عــن اإلدارة العامة للشــؤون
اإلداريــة واملاليــة وربطهــا بوكالــة اجلامعــة بمســمى
اإلدارة العامــة للســامة واألمــن اجلامعــي ،ويف عــام

1437هـــ تــم الفصــل بينهــا لتصبــح كل واحــدة منهــا

وتنتــر يف حمافظــات (املجمعــة ،الزلفــي ،الغــاط،
الرمــاح) ومركــز (حوطــة ســدير).
عينة الدراسة:

تــم تطبيــق هــذه الدراســة عــى عينــة عشــوائية مــن

الســعوديني العاملــن والعامــات يف الســامة واألمــن
اجلامعــي بكليــات وعــادات وإدارات جامعــة املجمعــة

يف إدارة مســتقلة كــا يــي (جامعــة املجمعــة2017 ،م):

بمحافظــة املجمعــة ،واملنتــرة يف حمافظــات (املجمعــة،

توفــر البيئــة اآلمنــة ومقومــات واشــراطات

وذلــك خــال الفصــل الــدرايس األول مــن العــام

• اإلدارة العامــة لألمــن اجلامعــي :وتعمــل عــى
ومســتلزمات األمــن داخــل مبــاين ومرافــق

اجلامعــة.

• اإلدارة العامــة للصحــة املهنيــة والبيئيــة :وتعمــل
عــى حتقيــق الســامة يف املختــرات واملعامــل
واملبــاين واملرافــق اخلاصــة باجلامعــة.

منهجية الدراسة وإجراءاهتا:

منهج الدراسة:

الزلفــي ،الغــاط ،الرمــاح) ومركــز (حوطــة ســدير)،
اجلامعــي 1440/1439هـــ املوافــق 2019/2018م،
حيــث بلــغ عددهــم ( )95عامــ ً
ا وعاملــة.
أداة الدراسة:

تــم اعتــاد أداة االســتبانة باعتبارهــا األكثــر مالءمــة

لطبيعــة البيانــات املــراد مجعهــا مــن الدراســة احلاليــة،
وبعــد تصميمهــا تــم اتبــاع اخلطــوات التاليــة:
ً
أوال :صدق أداة الدراسة:

اتبعــت الدراســة احلاليــة منهــج املســح االجتامعــي

1.الصــدق الظاهــري :للتعــرف عــى مــدى صــدق

وأهدافهــا ،حيــث إنــه يعمــل عــى وصــف املشــكلة

املحكمــن ،ويف ضــوء اآلراء والتوجيهــات

عــن طريــق العينــة ،وذلــك ملناســبته لطبيعــة الدراســة
املدروســة ،وحيــاول الكشــف عــن العالقــة بينهــا وبــن

املتغــرات التــي تؤثــر فيهــا.
جمتمع الدراسة:

أداة الدراســة تــم عرضهــا عــى جمموعــة مــن
التــي اتفقــوا فيــا بينهــم عليهــا ،تــم إعــداد أداة

هــذه الدراســة بصورهتــا النهائيــة.

2.صــدق االتســاق الداخــي :ملعرفــة صــدق

تكــون جمتمــع الدراســة مــن العاملــن -مــن

االتســاق الداخــي تــم حســاب معامــل

املجمعــة بمحافظــة املجمعــة ،والتــي تتكــون مــن

بالدرجــة الكليــة للمحــور الــذي تنتمــي إليــه

اجلنســن -بالســامة واألمــن اجلامعــي يف جامعــة
( )13كليــة ،وعــدد ( )11عــادة ،وكذلــك ( )20إدارة،
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جدول رقم ()1
يوضح معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحاور بالدرجة الكلية للمحاور
معامل ارتباط بيرسون لعبارات المحور األول بالدرجة الكلية للمحور
معامل االرتباط بالمحور
رقم العبارة
رقم العبارة معامل االرتباط بالمحور
**0.673
7
**0.684
1
**0.656
8
**0.617
2
**0.524
9
**0.703
3
**0.551
10
**0.692
4
**0.545
11
**0.551
5
**0.646
6
معامل ارتباط بيرسون لعبارات المحور الثاني بالدرجة الكلية للمحور
معامل االرتباط بالمحور
رقم العبارة
رقم العبارة معامل االرتباط بالمحور
**0.768
14
**0.826
12
**0.821
13
معامل ارتباط بيرسون لعبارات المحور الثالث بالدرجة الكلية للمحور
معامل االرتباط بالمحور
رقم العبارة
رقم العبارة معامل االرتباط بالمحور
**0.747
18
**0.731
15
**0.565
19
**0.638
16
**0.552
20
**0.739
17
معامل ارتباط بيرسون لعبارات المحور الرابع بالدرجة الكلية للمحور
معامل االرتباط بالمحور
رقم العبارة
رقم العبارة معامل االرتباط بالمحور
**0.542
10
**0.589
1
**0.585
11
**0.540
2
**0.690
12
**0.520
3
**0.629
13
**0.593
4
**0.570
14
**0.554
5
**0.546
15
**0.568
6
**0.799
16
**0.576
7
**0.506
17
**0.580
8
**0.505
18
**0.576
9
** دال عند مستوى الداللة  0.01فأقل

يتضـح مـن اجلـدول رقـم ( )1أن قيـم معامـل

ارتبـاط كل عبـارة مـن العبـارات مـع حمورهـا موجبـة
ودالـة إحصائيـ ًا عنـد مسـتوى الداللـة ( )0.01فأقل،

ممـا يـدل على صـدق اتسـاقها مـع حماورهـا.

ثانيـ ًا :ثبـات أداة الدراسـة :للتأكـد مـن ثبـات

أداة الدراسـة تـم اسـتخدام معامـل ألفـا كرونبـاخ
) ،Cronbach’s Alpha (αواجلـدول التايل يوضح

معامـل ثبـات أداة الدراسـة:
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جدول رقم ()2
يوضح معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة
عدد

ثبات المحور

محاور االستبانة
المشكالت االساسية التي تواجه العاملين بالسالمة واألمن الجامعي.

11

0.8190

المشكالت الطبية الصحية التي تواجه العاملين بالسالمة واآلمن الجامعي.

3

0.7269

المشكالت النظامية التي تواجه العاملين بالسالمة واآلمن الجامعي.

6

0.7413

الصعوبات التي تواجه العاملين بالسالمة واألمن الجامعي.

18

0.8625

الثبات العام.

38

0.9138

يتضــح مــن اجلــدول رقــم ( )2أن قيمــة معامــل

الثبــات العــام عاليــة حيــث بلغــت (،)0.9138
وهــذا يــدل عــى أن االســتبانة تتمتــع بدرجــة ثبــات

مرتفعــة يمكــن االعتــاد عليهــا يف التطبيــق امليــداين

للدراســة.

عرض نتائج الدراسة وتفسريها:
ً
أوال :النتائــج املتعلقــة باخلصائــص االجتامعيــة

ألفــراد عينــة الدراســة:

جدول رقم ()3
يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير «العمر»
العمر

التكرار

النسبة

أقل من  23سنة.

8

8.4

من  23إلى أقل من  30سنة.

56

58.9

من  30إلى أقل من  37سنة.

20

21.1

من  37إلى أقل من  44سنة.

7

7.4

من  44سنة فأكثر.

4

4.2

يبـــن اجلـــدول رقـــم ( )3أن الفئـــة العمريـــة

ألفـــراد عينـــة الدراســـة (مـــن  23إىل أقـــل مـــن

 30ســـنة) مثلـــت النســـبة األعـــى حيـــث بلغـــت

( ،)%85.9يف ح ــن مثل ــت الفئ ــة العمري ــة (م ــن 44

س ــنة فأكث ــر) النس ــبة األق ــل إذ بلغ ــت ( )% 4.2م ــن
إمجـــايل أفـــراد عينـــة الدراســـة.
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جدول رقم ()4
يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير «النوع»
النوع

التكرار

النسبة

ذكر

49

51.6

أنثى

46

48.4

يبين اجلـدول رقـم ( )4أن النسـبة األعلى ألفـراد

عينـة الدراسـة هـم فئـة الذكور حيـث بلغت نسـبتهم

( ،)%51.6بينما مثلـت فئـة اإلنـاث النسـبة األقـل إذ
بلغـت ( )%48.4مـن إمجـايل أفـراد عينـة الدراسـة.

جدول رقم ()5
يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير «المستوى التعليمي»
المستوى التعليمي

التكرار

النسبة

أمي

11

11.6

تعليم عام

42

44.2

دبلوم بعد الثانوي

15

15.8

جامعي

27

28.4

يوضـــح اجلـــدول رقـــم ( )5أن النســـبة األعـــى

ألف ــراد عين ــة الدراس ــة ه ــم فئ ــة الذي ــن مس ــتواهم

التعليم ــي (تعلي ــم ع ــام) حي ــث بلغ ــت (،)%44.2

يف حـــن مثلـــت فئـــة الذيـــن مســـتواهم التعليمـــي

(أمـــي) النســـبة األقـــل إذ بلغـــت ( )%11.6مـــن
إمجـــايل أفـــراد عينـــة الدراســـة.

جدول رقم ()6
يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير «نوع الوظيفة»
نوع الوظيفة

التكرار

النسبة

وظيفة رسمية

21

22.1

وظيفة بعقد

74

77.9

يبـــن اجلـــدول رقـــم ( )6أن النســـبة األعـــى

ألف ــراد عين ــة الدراس ــة ه ــم فئ ــة الذي ــن وظائفه ــم

(بعقـــد) حيـــث بلغـــت ( ،)%77.9بينـــا مثلـــت

فئـــة الذيـــن وظائفهـــم (رســـمية) النســـبة األقـــل
إذ بلغـــت ( )%22.1مـــن إمجـــايل أفـــراد عينـــة

الدراســـة.
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جدول رقم ()7
يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير «الجهة التابعة/االنتماء الوظيفي»
الجهة

التكرار

النسبة

الجامعة

62

65.3

مؤسسة التشغيل

33

34.7

يبـــن اجلـــدول رقـــم ( )7أن النســـبة األعـــى

ألفـــراد عينـــة الدراســـة هـــم الذيـــن ينتمـــون إىل

جهـــة (اجلامعـــة) حيـــث بلغـــت ( ،)%65.3بينـــا

مث ــل الذي ــن ينتم ــون إىل جه ــة (مؤسس ــة التش ــغيل)

النســـبة األقـــل إذ بلغـــت ( )%34.7مـــن إمجـــايل
أفـــراد عينـــة الدراســـة.

جدول رقم ()8
يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير «طبيعة العمل»
التكرار
2
12
13
22
46

طبيعة العمل
مدير إدارة سالمة وأمن.
رئيس قسم سالمة وأمن.
مشرف سالمة وأمن.
مراقب سالمة وأمن.
حارس أمن.

يبــن اجلــدول رقــم ( )8أن النســبة األعــى ألفــراد

العينــة هــم فئــة الذيــن طبيعــة عملهــم (حــارس أمــن) إذ

النسبة
2.1
12.6
13.7
23.2
48.4

بلغــت ( ،)%48.4بينــا مثــل الذيــن عملهــم (مديــر إدارة
ســامة وأمــن) النســبة األقــل حيــث بلغــت (.)%2.1

جدول رقم ()9
يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير «الخبرة في العمل»
الخبرة في العمل

التكرار

النسبة

أقل من  3سنوات.

56

58.9

من  3سنوات إلى أقل من  6سنوات.

32

33.7

من  6سنوات فأكثر.

7

7.4

يبــن اجلــدول رقــم ( )9أن النســبة األعــى ألفــراد

عينــة الدراســة هــم فئــة الذيــن خربهتــم يف العمــل

(أقــل مــن  3ســنوات) حيــث بلغــت ( ،)%58.9يف

حــن مثلــت فئــة الذيــن خربهتــم يف العمــل (مــن 6
ســنوات فأكثــر) النســبة األقــل إذ بلغــت ()%7.4
مــن إمجــايل أفــراد عينــة الدراســة.
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جدول رقم ()10
يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير «الراتب الشهري»
الراتب الشهري

التكرار

النسبة

أقل من  3000لاير.

59

62.1

من  3000إلى أقل من  6000لاير.

29

30.5

من  6000إلى أقل من  9000لاير.

5

5.3

من  9000لاير فأكثر.

2

2.1

يوضــح اجلــدول رقــم ( )10أن النســبة األعــى

( ،)%62.1يف حــن مثلــت فئــة الذيــن راتبهــم

الشــهري (أقــل مــن  3000ريــال) إذ بلغــت

إذ بلغــت ( )%2.1مــن إمجــايل أفــراد عينــة الدراســة.

ألفــراد عينــة الدراســة هــم فئــة الذيــن راتبهــم

الشــهري (مــن  9000ريــال فأكثــر) النســبة األقــل

جدول رقم ()11
توزيع أفراد العينة وفق متغير «حضور دورات تدريبية في مجال السالمة واالمن»
الحضور

التكرار

النسبة

نعم

35

36.8

ال

60

63.2

يبين اجلدول رقـم ( )11أن النسـبة األعلى ألفراد

( ،)%63.2يف حين مثلـت فئـة الذيـن قامـوا بحضور

تدريبيـة يف جمـال السلامة واألمـن حيـث بلغـت

إذ بلغـت ( )%36.8مـن إمجـايل أفـراد عينة الدراسـة.

عينـة الدراسـة هـم الذيـن مل يقومـوا بحضـور دورات

دورات تدريبية يف جمال السلامة واألمن النسـبة األقل

جدول رقم ()12
يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير «عدد الدورات»
عدد الدورات

التكرار

النسبة

واحدة

22

62.9

اثنتان

7

20.0

ثالثة دورات فأكثر

6

17.1

يبــن اجلــدول رقــم ( )12أن النســبة األعــى

ألفــراد عينــة الدراســة هــم فئــة الذيــن عــدد دوراهتــم

(واحــدة) حيــث بلغــت ( ،)%62.9يف حــن مثلــت

فئــة الذيــن عــدد دوراهتــم (ثالثــة دورات فأكثــر)

النســبة األقــل إذ بلغــت ( )%17.1مــن إمجــايل أفــراد
عينــة الدراســة.
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جدول رقم ()13
يوضح توزيع العينة وفق متغير «عدد العاملين بالسالمة واألمن في (اإلدارة/الكلية)»
عدد العاملين

التكرار

النسبة

أقل من  10أفراد

13

13.7

من  10إلى أقل من  50فرد

35

36.8

من  50فرد فأكثر

10

10.5

لم يبين

37

38.9

ثاني ًا :النتائج املتعلقة بتساؤالت الدراسة:

يبني اجلدول رقم ( )13أن النسبة األعىل ألفراد عينة

الدراسة هم الذين عددهم (من  10إىل أقل من  50فرد)
حيث بلغت ( ،)%36.8بينام مثل الذين عددهم (من

 50فرد فأكثر) النسبة األقل حيث بلغت ( )%10.5من
إمجايل أفراد عينة الدراسة.

إجابة التساؤل األول :ما املشكالت التي تواجه

العاملني بالسالمة واألمن اجلامعي يف جامعة املجمعة؟
.1

املشكالت األساسية التي تواجه العاملني

بالسالمة واألمن اجلامعي يف جامعة املجمعة:

جدول رقم ()14
يوضح استجابات أفراد العينة على عبارات محور «المشكالت األساسية التي تواجه العاملين بالسالمة
واألمن الجامعي في جامعة المجمعة» مرتبة تنازلياً حسب درجة الموافقة عليها
م

العبارات

10

مشكلة اللوحات
اإلرشادية.

4

مشكلة األسقف متصدعة.

3

مشكلة عدم فحص
القواطع الكهربائية بشكل
دوري.

2

مشكلة تصريف السيول.

8

مشكلة مخارج سالمة
غير مهيأة.

التكرار
النسبة
ك
%
ك
%
ك

درجة الموافقة
ال
نعم
45
50
47.4 52.6
52
43
54.7 45.3
60
35

%

36.8

63.2

ك
%
ك
%

31
32.6
31
32.6

64
67.4
64
67.4

386

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الرتبة

1.53

0.502

1

1.45

0.500

2

1.37

0.485

3

1.33

0.471

4

1.33

0.471

5
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9
6
7
5
1
11

ك

30

65

مشكلة عدم وجود
صفارات إنذار/كشاف
حريق.
مشكلة الساللم والمصاعد
القليلة.

%

31.6

68.4

ك
%
ك
مشكلة المداخل غير
مؤمنة.
%
ك
مشكلة الشبابيك غير
اآلمنة.
%
ك
مشكلة التصريف
الصحي.
%
ك
مشكلة عدم وجود
طفايات الحريق.
%
المتوسط العام

23
24.2
21
22.1
21
22.1
20
21.1
10
10.5

72
75.8
74
77.9
74
77.9
75
78.9
85
89.5

يتضــح مــن اجلــدول رقــم ( )14أن هنــاك

عــدم موافقــة بــن أفــراد عينــة الدراســة عــى حمــور

(املشــكالت األساســية التــي تواجــه العاملــن
بالســامة واألمــن اجلامعــي يف جامعــة املجمعــة).

كــا اتضــح أهنــم موافقــون عــى واحــدة مــن
املشــكالت األساســية متثلــت يف العبــارة رقــم ()10
وهــي «مشــكلة اللوحــات اإلرشــادية» بمتوســط

حســايب بلــغ ( ،)1.53يف حــن تبــن عــدم موافقتهــم

عــى عــرة منهــا وأبرزهــا متثلــت يف العبــارات رقــم
( )9 ،8 ،2 ،3 ،4والتــي تــم ترتيبهــا تنازلي ـ ًا حســب
درجــة املوافقــة عليهــا كــا يــي:
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1.32

0.467

6

1.24

0.431

7

1.22

0.417

8

1.22

0.417

9

1.21

0.410

10

1.11

0.309

11

1.30

0.267

بمتوســط حســايب بلــغ (.)1.45
•

االســتجابة بدرجــة (ال) لــدى أفــراد عينــة

الدراســة عــى العبــارة رقــم ( )3وهــي «مشــكلة عدم
فحــص القواطــع الكهربائية بشــكل دوري» ،وجاءت

يف املرتبــة الثانيــة بمتوســط حســايب بلــغ (.)1.37
•

االســتجابة بدرجــة (ال) لــدى أفــراد عينــة

الدراســة عــى العبــارة رقــم ( )2وهــي «مشــكلة

ترصيــف الســيول» ،وجــاءت يف املرتبــة الثالثــة
بمتوســط حســايب بلــغ (.)1.33
•

االســتجابة بدرجــة (ال) لــدى أفــراد عينــة

الدراســة عــى العبــارة رقــم ( )8وهــي «مشــكلة

االســتجابة بدرجــة (ال) لــدى أفــراد عينــة

خمــارج ســامة غــر مهيــأة» ،وجــاءت يف املرتبــة

األســقف متصدعــة» ،وجــاءت يف املرتبــة األوىل

االس ــتجابة بدرج ــة (ال) ل ــدى أف ــراد عين ــة

•

الدراســة عــى العبــارة رقــم ( )4وهــي «مشــكلة

الرابعــة بمتوســط حســايب بلــغ (.)1.33
•
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الدراســـة عـــى العبـــارة رقـــم ( )9وهـــي «مشـــكلة

وهـــذا يعنـــي بـــأن جامعـــة املجمعـــة بيئـــة

وجـــاءت يف املرتبـــة اخلامســـة بمتوســـط حســـايب

ال يواج ــه العام ــل فيه ــا املش ــكالت األساس ــية وال

عـــدم وجـــود صفـــارات إنذار/كشـــاف حريـــق»،

بلـــغ (.)1.32

مناس ــبة للعم ــل يف قط ــاع الس ــامة واألم ــن ،حي ــث
يعانيهـــا وال تعيقـــه عـــن أداء عملـــه ،باســـتثناء

ويســـتخلص ممـــا ســـبق أن املتوســـط العـــام

مش ــكلة اللوح ــات االرش ــادية ،وق ــد يع ــود ذل ــك

( 1.30درجـــة مـــن  ،)2.00وهـــو يقـــع بالفئـــة

جتـــارب اجلامعـــات التـــي ســـبقتها ،وتتـــدارك مـــا

الســـتجابات العينـــة عـــى هـــذا املحـــور قـــد بلـــغ
األوىل مـــن فئـــات املقيـــاس الثنائـــي والتـــي تشـــر

إىل خيـــار «ال» عـــى أداة الدراســـة ،كـــا اتضـــح

أن هنـــاك موافقـــة بـــن العينـــة عـــى واحـــدة مـــن
املشـــكالت األساســـية وهـــي «مشـــكلة اللوحـــات

اإلرشـــادية».

إىل ك ــون اجلامع ــة حديث ــة التأس ــيس وتس ــتفيد م ــن

يمك ــن أن تك ــون ق ــد وقع ــت في ــه تل ــك اجلامع ــات
مـــن مشـــكالت يف هـــذا اخلصـــوص.

املشـــكالت الطبيـــة الصحيـــة التـــي تواجـــه

العاملـــن بالســـامة واألمـــن اجلامعـــي يف جامعـــة
املجمعـــة:

جدول رقم ()15
يوضح استجابات العينة على عبارات محور «المشكالت الطبية الصحية التي تواجه العاملين
بالسالمة واألمن الجامعي في جامعة المجمعة» مرتبة تنازلياً حسب درجة الموافقة عليها
التكرار

م

العبارات

12

مشكلة عدم وجود طبيب في
كل مبنى بالمنشأة.

13

مشكلة عدم وجود فريق
طبي مختص في التعامل مع
الحاالت الطارئة مثل الوالدة
واإلصابات والكسور.

14

مشكلة عدم وجود األدوية
واألدوات الطبية الالزمة
لعمليات اإلسعاف األولية.

درجة الموافقة

النسبة

نعم

ال

ك

64

31

%

67.4

32.6

ك

57

38

%

60.0

40.0

ك

51

44

%

53.7

46.3

المتوسط العام

المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري
1.67

0.471

1

1.60

0.492

2

1.60

0.492

3

1.60
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يتضـــح مـــن اجلـــدول رقـــم ( )15أن هنـــاك

ويســـتخلص ممـــا ســـبق أن املتوســـط العـــام

(املشـــكالت الطبيـــة الصحيـــة التـــي تواجـــه

املحـــور قـــد بلـــغ ( 1.60درجـــة مـــن ،)2.00

موافق ــة ب ــن أف ــراد عين ــة الدراس ــة ع ــى حم ــور

الس ــتجابات أف ــراد عين ــة الدراس ــة ع ــى ه ــذا

العاملـــن بالســـامة واألمـــن اجلامعـــي يف
جامعـــة املجمعـــة) ،ويمكـــن ترتيبهـــا تنازليـــ ًا

الثنائـــي والتـــي تشـــر إىل خيـــار «نعـــم» عـــى

عليهـــا كـــا يـــي:

جـــاءت مرتبـــة حســـب درجـــة موافقـــة أفـــراد

حســـب درجـــة موافقـــة أفـــراد عينـــة الدراســـة

وه ــو يق ــع بالفئ ــة الثاني ــة م ــن فئ ــات املقي ــاس
أداة الدراس ــة ،وأن املش ــكالت الطبي ــة الصحي ــة

• االس ــتجابة بدرج ــة «نع ــم» ل ــدى أف ــراد

عين ــة الدراس ــة عليه ــا كالت ــايل (مش ــكلة ع ــدم

وه ــي «مش ــكلة ع ــدم وج ــود طبي ــب يف

مشـــكلة عـــدم وجـــود فريـــق طبـــي خمتـــص يف

عين ــة الدراس ــة ع ــى العب ــارة رق ــم ()12
كل مبن ــى باملنش ــأة» ،وج ــاءت يف املرتب ــة

األوىل بمتوس ــط حس ــايب بل ــغ (.)1.67

وجـــود طبيـــب يف كل مبنـــى باملنشـــأة ،يليهـــا
التعام ــل م ــع احل ــاالت الطارئ ــة مث ــل ال ــوالدة
واإلصابـــات والكســـور ،يليهـــا مشـــكلة عـــدم

• االس ــتجابة بدرج ــة «نع ــم» ل ــدى أف ــراد

وجـــود األدويـــة واألدوات الطبيـــة الالزمـــة

وهـــي «مشـــكلة عـــدم وجـــود فريـــق

ويمكـــن تفســـر ذلـــك بـــأن اجلامعـــة

عين ــة الدراس ــة ع ــى العب ــارة رق ــم ()13
طب ــي خمت ــص يف التعام ــل م ــع احل ــاالت
الطارئـــة مثـــل الـــوالدة واإلصابـــات

والكس ــور» ،وج ــاءت يف املرتب ــة الثاني ــة

بمتوســـط حســـايب بلـــغ (.)1.60

• االســـتجابة بدرجـــة «نعـــم» لـــدى
أفـــراد العينـــة عـــى العبـــارة رقـــم ()14
وهـــي «مشـــكلة عـــدم وجـــود األدويـــة
واألدوات الطبيـــة الالزمـــة لعمليـــات

اإلســـعاف األوليـــة» ،وجـــاءت يف
املرتبـــة الثالثـــة بمتوســـط حســـايب بلـــغ

( .)1.60

لعمليـــات اإلســـعاف األوليـــة).

ناشـــئة ومل يمـــي عـــى تأسيســـها أكثـــر مـــن
ع ــر س ــنوات وال ت ــزال _حت ــى إع ــداد ه ــذه
الدراس ــة_ يف مب ـ ٍ
ـان مس ــتأجرة ،يصع ــب توف ــر
اخلدمـــات الطبيـــة يف مجيـــع مرافقهـــا بالشـــكل

جمتمـــع
الـــذي يتناســـب مـــع إمكانـــات أي
ٍ
أكاديمـــي أو مؤسســـة تعليميـــة .ممـــا جيعـــل
معان ــاة العامل ــن بالس ــامة واألم ــن يف جامع ــة
ٍ
حـــد مـــا.
أمـــر طبيعـــي إىل
املجمعـــة
ٌ
 .2املشـــكالت النظاميـــة التـــي تواجـــه

العاملـــن بالســـامة واألمـــن اجلامعـــي يف
جامعـــة املجمعـــة:
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جدول رقم ()16
يوضح استجابات أفراد العينة على عبارات محور «المشكالت النظامية التي تواجه العاملين بالسالمة
واألمن الجامعي في جامعة المجمعة» مرتبة تنازلياً حسب متوسطات الموافقة عليها
م

العبارات

20

مشكلة عدم احترام العاملين في
األمن والسالمة.

17

مشكلة عدم وضوح سياسة
السالمة واألمن للعاملين فيها.

19

مشكلة اقتناء الطالب للممنوعات.

15

مشكلة تخريب المرافق.

18

مشكلة عدم وضوح سياسة
السالمة واألمن للعاملين بها.

16

مشكلة تأخر العاملين بالحضور
واالنصراف.

التكرار درجة الموافقة المتوسط
الحسابي
ال
النسبة نعم
ك

46

%

48.4

ك

35

%

36.8

ك

35

%

36.8

ك

31

%

32.6

ك

29

%

30.5

ك

26

%

27.4

المتوسط العام

49
60
60
64
66
69

االنحراف
المعياري

الرتبة

1.48

0.502

1

1.37

0.485

2

1.37

0.485

3

1.33

0.471

4

1.31

0.463

5

1.27

0.448

6

1.35

0.314

يتضــح مــن اجلــدول رقــم ( )16أن هنــاك

والســـامة» ،وجـــاءت يف املرتبـــة األوىل

(املشــكالت النظاميــة التــي تواجــه العاملــن بالســامة

• االســـتجابة بدرجـــة «ال» لـــدى أفـــراد عينـــة

عــدم موافقــة بــن أفــراد عينــة الدراســة عــى حمــور

واألمــن اجلامعــي يف جامعــة املجمعــة) ،ويمكــن
ترتيبهــا تنازليــ ًا حســب درجــة عــدم موافقــة أفــراد
عينــة الدراســة عليهــا كــا يــي:

• االســـتجابة بدرجـــة «ال» لـــدى أفـــراد عينـــة
الدراســـة عـــى العبـــارة رقـــم ( )20وهـــي
«مشـــكلة عـــدم احـــرام العاملـــن يف األمـــن
390

بمتوســـط حســـايب بلـــغ (.)1.48

الدراســـة عـــى العبـــارة رقـــم ( )17وهـــي
«مشـــكلة عـــدم وضـــوح سياســـة الســـامة
واألم ــن للعامل ــن فيه ــا» ،وج ــاءت يف املرتب ــة

الثانيـــة بمتوســـط حســـايب بلـــغ (.)1.37

• االســـتجابة بدرجـــة «ال» لـــدى أفـــراد عينـــة
الدراســـة عـــى العبـــارة رقـــم ( )19وهـــي
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«مشـــكلة اقتنـــاء الطـــاب للممنوعـــات»،

يعانــون مــن أي مشــكالت تتعلــق باجلوانــب النظاميــة.

بلـــغ (.)1.37

( ،)15إذ أن اجلامعــة رغــم أهنــا ناشــئة ،إال أهنــا

وهــذا مــا يؤكــد تفســرنا لنتائــج اجلــدول رقــم

وج ــاءت يف املرتب ــة الثالث ــة بمتوس ــط حس ــايب

• االســـتجابة بدرجـــة «ال» لـــدى أفـــراد عينـــة

قــد تكــون اســتفادت مــن جتــارب اجلامعــات التــي

«مشـــكلة ختريـــب املرافـــق» ،وجـــاءت يف

األساســية واإلداريــة ،لضــان حتقيــق اجلــودة يف العمــل

ســبقتها ،وذلــك يف جتــاوز وجتنــب املشــكالت

الدراســـة عـــى العبـــارة رقـــم ( )15وهـــي

األكاديمــي ،ممــا يعنــي بــأن العاملــن يف الســامة

املرتبـــة الرابعـــة بمتوســـط حســـايب بلـــغ

واألمــن بجامعــة املجمعــة قــد ال يواجهــون املشــكالت

( .)1.33

النظاميــة اخلاصــة بتنظيــم العمــل وضــان اســتقرارهم

ويســتخلص ممــا ســبق أن املتوســط العــام

الســتجابات أفــراد عينــة الدراســة قــد بلــغ (1.35

الوظيفــي باجلامعــة.

املقيــاس الثنائــي والتــي تشــر إىل خيــار «ال» عــى أداة

تواجــه العاملــن بالســامة واألمــن اجلامعــي يف جامعــة

إجابــة التســاؤل الثــاين :مــا الصعوبــات التــي

درجــة مــن  ،)2.00وهــو يقــع بالفئــة األوىل مــن فئات

املجمعــة؟

الدراســة ،وهــذا يــدل عــى أن أفــراد عينــة الدراســة ال

جدول رقم ()17
يوضح استجابات أفراد الدراسة على عبارات محور «الصعوبات التي تواجه العاملين بالسالمة واألمن
الجامعي في جامعة المجمعة» مرتبة تنازلياً حسب درجة الموافقة عليها
م

العبارات

16

عدد العاملين في السالمة في المنشأة
غير كاف.

4

عدم توفر باصات للحاالت الطارئة لدى
المنشأة.

7

عدم توفر مواقف واسعة أمام البوابات.

8

عدم توفر التهوية الجيدة داخل المنشأة.

2

عدم تحديد مناطق إخالء خاصة بكل
مبنى.

التكرار

درجة الموافقة

النسبة

نعم

ال

ك

57

38

%

60.0

40.0

ك

57

38

%

60.0

40.0

ك

53

42

%

55.8

44.2

ك

51

44

%

53.7

46.3

ك

49

46

%

51.6

48.4
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المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الرتبة

1.60

0.492

1

1.60

0.492

2

1.56

0.499

3

1.54

0.501

4

1.52

0.502

5
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17

عدم وجود وسائل اتصال في متناول
اليد.

1

عدم توفر األجهزة الكافية والمناسبة
ألداء العمل المطلوب مني.

3

عدم توفر أجهزة المكافحة األولية
لجميع أنواع الحرائق صالحة لالستخدام
الفوري.

13

عدم وجود جهات خاصة مؤهلة للتعامل
مع حاالت الهلع

9

عدم وجود آلية محددة لرفع الشكاوى
األمنية.

18

عدم توفر جداول خاصة بالجهات
المختصة للتواصل معها حال االحتياج

6

عدم وجود مختص للتخلص من بواقي
المحاليل وأدوات العمل

10

عدم وجود استجابة من الجهات المساندة
في حال االتصال والطلب.

12

عدم وجود مسئولين سالمة وأمن ينتمون
للجامعة داخل الكلية.

5

مخارج السالمة في المباني مستغلة في
التخزين وال يمكن االستفادة منها.

15

ال يمكن الوصول إلى صاحب القرار
بشكل مباشر.

11

عدم وجود صاحب قرار يمكن الرجوع
أليه فيما يتعلق بالسالمة واألمن.

14

عدم وجود مختص أمن وسالمة.

ك

47

48

%

49.5

50.5

ك

39

56

%

41.1

58.9

ك

35

60

%

36.8

63.2

ك

33

62

%

34.7

65.3

ك

32

63

%

33.7

66.3

ك

30

65

%

31.6

68.4

ك

29

66

%

30.5

69.5

ك

25

70

%

26.3

73.7

ك

25

70

%

26.3

73.7

ك

24

71

%

25.3

74.7

ك

22

73

%

23.2

76.8

ك

20

75

%

21.1

78.9

ك

15

80

%

15.8

84.2

المتوسط العام

1.49

0.503

6

1.41

0.495

7

1.37

0.485

8

1.35

0.479

9

1.34

0.475

10

1.32

0.467

11

1.31

0.463

12

1.26

0.443

13

1.26

0.443

14

1.25

0.437

15

1.23

0.424

16

1.21

0.410

17

1.16

0.367

18

1.38

يتضــح مــن اجلــدول رقــم ( )17أن هنــاك

عــدم موافقــة بــن أفــراد عينــة الدراســة عــى حمــور

0.256

(الصعوبــات التــي تواجــه العاملــن بالســامة
واألمــن اجلامعــي يف جامعــة املجمعــة) ،كــا اتضــح
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أهنــم موافقــون عــى مخســة فقــط مــن الصعوبــات

وه ــي «ع ــدم حتدي ــد مناط ــق إخ ــاء خاص ــة

تتمثــل يف العبــارات رقــم ( )2 ،8 ،7 ،4 ،16والتــي
تــم ترتيبهــا تنازليــ ًا حســب درجــة موافقــة أفــراد
عينــة الدراســة عليهــا كــا يــي:

407-371

ب ــكل مبن ــى» ،وج ــاءت يف املرتب ــة اخلامس ــة

بمتوســـط حســـايب بلـــغ (.)1.52

ويســتخلص ممــا ســبق أن املتوســط العــام

• االســـتجابة بدرجـــة «نعـــم» لـــدى أفـــراد

الســتجابات أفــراد عينــة الدراســة عــى هــذا املحــور

وهـــي «عـــدد العاملـــن يف الســـامة يف

بالفئــة األوىل مــن فئــات املقيــاس الثنائــي والتــي

عينـــة الدراســـة عـــى العبـــارة رقـــم ()16
املنشـــأة غـــر كاف» ،وجـــاءت يف املرتبـــة

قــد بلــغ ( 1.38درجــة مــن  ،)2.00وهــو يقــع
تشــر إىل خيــار «ال» عــى أداة الدراســة ،وأن هنــاك

األوىل بمتوســـط حســـايب بلـــغ (.)1.60

موافقــة بــن أفــراد عينــة الدراســة عــى مخســة فقــط

عينـــة الدراســـة عـــى العبـــارة رقـــم ()4

(عــدد العاملــن يف الســامة يف املنشــأة غــر كاف،

• االســـتجابة بدرجـــة «نعـــم» لـــدى أفـــراد
وهـــي «عـــدم توفـــر باصـــات للحـــاالت

الطارئ ــة ل ــدى املنش ــأة» ،وج ــاءت يف املرتب ــة

مــن الصعوبــات جــاءت مرتبــة عــى النحــو التــايل
يليهــا عــدم توفــر باصــات للحــاالت الطارئــة
لــدى املنشــأة ،ثــم عــدم توفــر مواقــف واســعة أمــام

الثانيـــة بمتوســـط حســـايب بلـــغ (.)1.60

البوابــات ،يليهــا عــدم توفــر التهويــة اجليــدة داخــل

عينـــة الدراســـة عـــى العبـــارة رقـــم ()7

بــكل مبنــى).

• االســـتجابة بدرجـــة «نعـــم» لـــدى أفـــراد
وهـــي «عـــدم توفـــر مواقـــف واســـعة أمـــام
البوابـــات» ،وجـــاءت يف املرتبـــة الثالثـــة

بمتوســـط حســـايب بلـــغ (.)1.56

• االســـتجابة بدرجـــة «نعـــم» لـــدى أفـــراد
عينـــة الدراســـة عـــى العبـــارة رقـــم ()8
وه ــي «ع ــدم توف ــر التهوي ــة اجلي ــدة داخ ــل
املنشـــأة» ،وجـــاءت يف املرتبـــة الرابعـــة

بمتوســـط حســـايب بلـــغ (.)1.54

• االســـتجابة بدرجـــة «نعـــم» لـــدى أفـــراد
عينـــة الدراســـة عـــى العبـــارة رقـــم ()2

املنشــأة ،ثــم عــدم حتديــد مناطــق إخــاء اخلاصــة
ويمكـــن تفســـر ذلـــك بـــأن جامعـــة املجمعـــة

حديثـــة التأســـيس (ناشـــئة) ،ومتـــارس دورهـــا

األكاديمـــي والوظيفـــي _حتـــى إعـــداد هـــذه
الدراس ــة_ يف مب ـ ٍ
ـان مس ــتأجرة ،ومل تنتق ــل إىل املدين ــة
اجلامعيـــة بعـــد ،األمـــر الـــذي جيعـــل مشـــكالت

(ع ــدد العامل ــن يف الس ــامة يف املنش ــأة غ ــر كاف،

عـــدم توفـــر باصـــات للحـــاالت الطارئـــة لـــدى

املنشـــأة ،عـــدم توفـــر مواقـــف واســـعة أمـــام
البوابـــات ،عـــدم توفـــر التهويـــة اجليـــدة داخـــل

املنش ــأة ،ع ــدم حتدي ــد مناط ــق إخ ــاء خاص ــة ب ــكل
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مبن ــى) مش ــكالت طبيعي ــة يف مث ــل تل ــك الظ ــروف

إجابـــة التســـاؤل الثالـــث :هـــل توجـــد

التأســـيس وعـــدم انتقاهلـــا للمدينـــة اجلامعيـــة التـــي

واألمـــن اجلامعـــي يف جامعـــة املجمعـــة تعـــزى

التـــي تعيشـــها اجلامعـــة والتـــي تتعلـــق يف حداثـــة

مل جتهـــز بعـــد ،ممـــا يعنـــي بـــأن مواجهـــة العاملـــن
يف الســـامة واألمـــن بجامعـــة املجمعـــة ملثـــل تلـــك
املشـــكالت أمـــر طبيعـــي يف مثـــل تلـــك الظـــروف.

فـــروق إحصائيـــة بـــن العاملـــن بالســـامة
خلصائصهـــم االجتامعيـــة فيـــا قـــد يواجههـــم

مـــن مشـــكالت وصعوبـــات تتعلـــق بطبيعـــة
العمـــل؟

جدول رقم ()18
يوضح نتائج تحليل التباين األحادي للفروق في إجابات العينة تعزى لمتغير «العمر»
مصدر التباين

مجموع
مربعات

درجات
الحرية

متوسط
المربعات

بين المجموعات

المشــكالت األساســية التــي
تواجــه العامليــن بالســامة
واألمــن الجامعــــــــي فــي داخل المجموعات
جامعــة المجمعــة.
المجموع

0.433

4

0.108

6.249

90

0.069

6.682

94

-

بين المجموعات

المشــكالت الطبيــة الصحيــة
التــي تواجـــــــه العامليــن
بالســامة واألمــن الجامعــي داخل المجموعات
فــي جامعــة المجمعــة.
المجموع

1.187

4

0.297

13.323

90

0.148

14.510

94

-

بين المجموعات

المشــكالت النظاميــة التــي
تواجــه العامليــن بالســامة
داخل المجموعات
واألمــن الجامعــــــــي فــي
جامعــة المجمعــة
المجموع

0.403

4

0.101

8.888

90

0.099

9.291

94

-

بين المجموعات

0.456

4

0.114

5.683

90

0.063

6.139

94

-

المحور

الصعوبــات التــي تواجــه
العامليــن بالســامة واألمــن
الجامعــــــــي فــي جامعــة داخل المجموعات
المجمعــة.
المجموع

يتضـح من اجلـدول رقم ( )18عدم وجـود فروق دالة
إحصائيـ ًا عنـد مسـتوى الداللة ( )0.05فأقـل يف إجابات

العينـة حـول حمـاور الدراسـة (املشـكالت األساسـية،

قيمة ف

1.560

2.004

1.020

1.804

الداللة
اإلحصائية

0.192

0.101

0.401

0.135

املشـكالت الطبيـة الصحيـة ،املشـكالت النظاميـة،

والصعوبـات) التـي تواجـه العاملين بالسلامة واألمـن

اجلامعـي يف جامعـة املجمعـة تعـزى ملتغير «العمـر».
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407-371

جدول رقم ()19
يوضح نتائج اختبار «ت »T-test :للفروق بين إجابات العينة تعزى لمتغير «النوع»
المحور
المشـــكالت األساســـية التـــي تواجـــه
العامليـــن بالســـامة واألمـــن الجامعـــي
فـــي جامعـــة المجمعـــة.
المشــكالت الطبيــة الصحيــة التــي تواجــه
العامليــن بالســامة واألمــن الجامعــي فــي
جامعــة المجمعــة.
المشــكالت النظاميــة التــي تواجــه العاملين
بالســامة واألمــن الجامعــي فــي جامعــة
المجمعــة.
الصعوبــات التــي تواجــه العامليــن
بالســامة واألمــن الجامعــي فــي جامعــة
ا لمجمعــة .

الجنس
ذكر
أنثى

العدد
49
46

المتوسط االنحراف قيمة ت
0.316 1.33
1.031 0.200 1.27

0.306

ذكر
أنثى

49
46

1.55
1.66

0.417
0.362

1.356

0.178

ذكر
أنثى

49
46

1.41
1.30

0.333
0.285

1.739

ذكر
أنثى

49
46

1.43
1.31

0.274
0.221

*0.021 2.346

يتضــح مــن اجلــدول رقــم ( )19عــدم وجــود

الداللة

0.085

املجمعــة تعــزى ملتغــر «النــوع».

بينــا توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد

فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة

مســتوى الداللــة ( )0.05فأقــل يف إجابــات الذكــور

( )0.05فأقــل يف إجابــات أفــراد العينــة حــول

واإلنــاث حــول (الصعوبــات التــي تواجــه العاملــن

حمــاور الدراســة (املشــكالت األساســية ،املشــكالت

بالســامة واألمــن اجلامعــي يف جامعــة املجمعــة)

الطبيــة الصحيــة ،املشــكالت النظاميــة) التــي تواجــه

لصالــح الذكــور.

العاملــن بالســامة واألمــن اجلامعــي يف جامعــة

جدول رقم ()20
يوضح نتائج تحليل التباين األحادي للفروق بين إجابات العينة تعزى لمتغير «الخبرة في العمل»
مجموع
مربعات

درجات
الحرية

متوسط
المربعات

2

0.026
0.072
-

المحور

مصدر التباين

المشــكالت األساســية
التــي تواجــه العامليــن
بالســامة واألمــن
الجامعــي فــي جامعــة
المجمعــة.

بين
المجموعات

0.053

داخل
المجموعات

6.629

92

المجموع

6.682

94
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0.367

الداللة
اإلحصائية

0.694
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المشــكالت الطبيــة
الصحيــة التــي تواجــه
العامليـــــــن بالســامة
واألمــن الجامعــي فــي
جامعــة المجمعــة.
المشــكالت النظاميــة
التــي تواجــه العامليــن
بالسالمـــــــة واألمــن
الجامعــي فــي جامعــة
المجمعــة.
الصعوبـــــــات التــي
تواجــــــــــه العامليــن
بالسالمــــــــة واألمــن
الجامعــي فــي جامعــة
المجمعــة.

بين
المجموعات

0.146

2

0.073

داخل
المجموعات

14.364

92

0.156

المجموع

14.510

94

-

بين
المجموعات

0.073

2

0.037

داخل
المجموعات

9.218

92

0.100

المجموع

9.291

94

-

بين
المجموعات

0.010

2

0.005

داخل
المجموعات

6.129

92

0.067

المجموع

6.139

94

-

0.469

0.367

0.071

0.627

0.694

0.931

يتضـــح مـــن اجلـــدول رقـــم ( )20عـــدم

أي أن مجيــع آراء العاملــن بالســــــامة واألمــن

مســـتوى الداللـــة ( )0.05فأقـــل يف إجابـــات

املشـــكالت والصعوبـــات وعـــى اختـــاف

وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصائيـــة عنـــد

أفـــراد العينـــة حـــول حمـــاور الدراســـة
(املشـــكالت األساســـية ،املشـــكالت الطبيـــة
الصحيـــة ،املشـــكالت النظاميـــة ،والصعوبـــات)

التـــي تواجـــه العاملـــن بالســـامة واألمـــن

اجلامعـــي يف جامعـــة املجمعـــة تعـــزى ملتغـــر

«اخلـــرة يف العمـــل».

وهـــذا يعنـــي بأنـــه ال توجـــد فـــروق يف

إجابـــات أفـــراد عينـــة الدراســـة مـــن العاملـــن

بالســـامة واألمـــن يف جامعـــة املجمعـــة تعـــزى
ملتغ ــرات (العم ــر والن ــوع واخل ــرة يف العم ــل)،

يف جامعـــة املجمعـــة متناغمـــة حـــول تلـــك

فئاهتـــم العمــــــــرية ونوعهـــم ســـوا ًء كانـــوا
ذكـــور ًا أو اناثـــ ًا وخرباهتـــم العمليـــة .بينـــا
يواجـــه الذكـــــــــــــور مـــن العاملـــن يف
الســـامة واألمـــن بجامعـــة املجمعـــة بعـــض
الصعوبـــات ،وقـــد يكـــون ذلـــك مـــرده إىل

كـــون العاملـــن مـــن الذكــــــــور يعملـــون يف
ٍ
مفتوحـــة جتعـــل املســـؤولني يف اجلامعـــة
أماكـــن
يعتمـــدون عليهـــم يف مواقـــــــــع كثـــرة يف
اجلامعـــة كمواقـــف الســـيارات والبوابـــات
وغريهـــا.
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جدول رقم ()21
يوضح نتائج اختبار «ت »T-test :للفروق بين إجابات العينة تعزى لمتغير «نوع الوظيفة»
المحور

نوع العمل

العدد

المتوسط

االنحراف

المشكالت األساسية التي تواجه
العاملين بالسالمة واألمن
الجامعي في جامعة المجمعة.
المشكالت الطبية الصحية التي
تواجه العاملين بالسالمة واألمن
الجامعي في جامعة المجمعة.
المشكالت النظامية التي تواجه
العاملين بالسالمة واألمن
الجامعي في جامعة المجمعة.
الصعوبات التي تواجه العاملين
بالسالمة واألمن الجامعي في
جامعة المجمعة.

وظيفة رسمية

21

1.38

0.309

وظيفة بعقد

74

1.28

0.252

وظيفة رسمية

21

1.56

0.399

وظيفة بعقد

74

1.62

0.393

وظيفة رسمية

21

1.43

0.356

وظيفة بعقد

74

1.33

0.301

وظيفة رسمية
وظيفة بعقد

21
74

1.52
1.34

0.265
0.239

يتضــح مــن اجلــدول رقــم ( )21عــدم وجــود

فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة

( )0.05فأقــل يف إجابــات أفــراد العينــة حــول حمــاور
الدراســة (املشــكالت األساســية ،املشــكالت الطبيــة

الصحيــة ،املشــكالت النظاميــة التــي تواجــه العاملني

بالســامة واألمــن اجلامعــي يف جامعــة املجمعــة)

تعــزى ملتغــر «نــوع الوظيفــة».

قيمة ت
1.473

الداللة
اإلحصائية
0.144

0.632

0.529

1.228

0.222

3.017

**0.003

الذيــن وظائفهــم «رســمية».

وهــذا يعنــي بأنــه ال توجــد فــروق يف إجابــات

أفــراد عينــة الدراســة مــن العاملــن بالســامة
واألمــن يف جامعــة املجمعــة تعــزى ملتغــرات (نــوع

الوظيفــة مــن حيــث كوهنــا رســمية أو بعقــد) ،أي
أن مجيــع آراء العاملــن بالســامة واألمــن يف جامعــة
املجمعــة متناغمــة حــول تلــك املشــكالت وعــى

بينــا توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد

اختــاف نــوع وظائفهــم إن كانــت رســمية أو بعقــد.

العينــة الذيــن وظائفهــم «بعقــد» ،وأفــراد العينــة

بجامعــة املجمعــة بعــض الصعوبــات ،وقــد يكــون

مســتوى الداللــة ( )0.01فأقــل يف إجابــات أفــراد
الذيــن وظائفهــم «رســمية» حــول حمــور الدراســة

(الصعوبــات التــي تواجــه العاملــن بالســامة
واألمــن اجلامعــي يف جامعــة املجمعــة) لصالــح

بينــا يواجــه العاملــون بعقــود يف الســامة واألمــن

ذلــك مــرده إىل كــون العاملــن بعقــود غــر مطمئنــن

الســتمرارهم يف العمــل ومتخوفــن مــن إلغــاء
عقودهــم وفقداهنــم لفرصــة العمــل.
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جدول رقم ()22
يوضح نتائج تحليل التباين األحادي للفروق في إجابات أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغير
«الراتب الشهري»
مجموع
مربعات

درجات
الحرية

متوسط
المربعات

3

0.215
0.066

المحور

مصدر التباين

المشكالت األساسية
التي تواجه العاملين
بالسالمة واألمن
الجامعي في جامعة
المجمعة.

بين
المجموعات

0.646

داخل
المجموعات

6.036

91

المجموع

6.682

94

-

بين
المجموعات

0.264

3

0.088

داخل
المجموعات

14.246

91

0.157

المجموع

14.510

94

-

بين
المجموعات

0.180

3

0.060

داخل
المجموعات

9.111

91

0.100

المجموع

9.291

94

-

بين
المجموعات

0.760

3

0.253

داخل
المجموعات

5.379

91

0.059

المجموع

6.139

94

-

المشكالت الطبية
الصحية التي تواجه
العاملين بالسالمة
واألمن الجامعي في
جامعة المجمعة.
المشــكالت النظاميــة
التــي تواجــه العامليــن
بالســامة واألمــن
الجامعــي فــي جامعــة
المجمعــة.
الصعوبـــــــات التــي
تواجــــــــه العامليــن
بالسالمــــــــة واألمــن
الجامعــي فــي جامعــة
المجمعــة.

قيمة ف

3.245

0.562

0.599

4.285

الداللة
اإلحصائية

*0.026

0.641

0.617

**0.007

يتضــح مــن اجلــدول رقــم ( )22عــدم وجــود

اجلامعــي يف جامعــة املجمعــة تعــزى ملتغــر «الراتــب

( )0.05فأقــل يف إجابــات أفــراد العينــة حــول حمــاور

وه ــذا يعن ــي بأن ــه ال توج ــد ف ــروق يف إجاب ــات

فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة

الدراســة (املشــكالت الطبيــة الصحيــة ،املشــكالت

النظاميــة) التــي تواجــه العاملــن بالســامة واألمــن

الشــهري».

أفـــراد عينـــة الدراســـة مـــن العاملـــن بالســـامة

واألمـــن يف جامعـــة املجمعـــة تعـــزى ملتغـــرات
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(الرات ــب الش ــهري) ،أي أن مجي ــع آراء العامل ــن

كـــا وضـــح اجلـــدول ( )22بأنـــه توجـــد

حـــول تلـــك املشـــكالت الطبيـــة الصحيـــة

الداللـــة ( )0.05فأقـــل يف إجابـــات أفـــراد

فـــروق ذات داللـــة إحصائيـــة عنـــد مســـتوى

بالس ــامة واألم ــن يف جامع ــة املجمع ــة متناغم ــة

العينـــة حـــول حمـــاور الدراســـة (املشـــكالت

واملش ــكالت النظامي ــة وع ــى اخت ــاف رواتبه ــم

األساســـية ،والصعوبـــات) التـــي تواجـــه

ـر طبيع ــي ع ــى
الش ــهرية .وق ــد يك ــون ذل ــك أم ـ ٌ
اعتبـــار أن الراتـــب الشـــهري غالبـــ ًا ال يعكـــس

العاملـــن بالســـامة واألمـــن اجلامعـــي يف

يف بعـــض املواقـــع الوظيفيـــة ،األمـــر الـــذي

الشـــهري» .ولتحديـــد صالـــح الفـــروق بـــن

جامعـــة املجمعـــة تعـــزى ملتغـــر «الراتـــب

املشـــكالت الطبيـــة والصحيـــة والنظاميـــة

فئ ــات الرات ــب الش ــهري ت ــم اس ــتخدام اختب ــار

جيعـــل العاملـــن بالســـامة واألمـــن يف جامعـــة

شـــيفيه ،والـــذي جـــاءت نتائجـــه عـــى النحـــو

املجمع ــة وع ــى اخت ــاف رواتبه ــم الش ــهرية ال

التـــايل:

يواجهـــون مثـــل هـــذا النـــوع مـــن املشـــكالت.

جدول رقم ()23
يوضح نتائج اختبار شيفيه للتحقق من الفروق بين فئات «الراتب الشهري»

المحور

الراتب الشهري

العدد

المتوسط
الحسابي

المشكالت
األساسية التي
تواجه العاملين
بالسالمة واألمن
الجامعي في
جامعة المجمعة.

أقل من  3000لاير

59

1.29

من  3000إلى أقل
من  6000لاير

29

1.26

من  6000إلى أقل
من  9000لاير

5

1.62

من  9000لاير فأكثر

2

1.50

أقل من  3000لاير

59

1.35

من  3000إلى أقل
من  6000لاير

29

1.36

من  6000إلى أقل
من  9000لاير

5

1.74

من  9000لاير فأكثر

2

1.50

الصعوبات التي
تواجه العاملين
بالسالمة واألمن
الجامعي في
جامعة المجمعة.
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أقل من
 3000لاير

من 3000
إلى أقل من
 6000لاير

من 6000
من
من
إلى أقل
9000
 9000لاير لاير فأكثر

-

*
**

-

*
-
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يكشــف اجلــدول رقــم ( )23عــن وجــود فــروق

(مــن  6000إىل أقــل مــن  9000ريــال) حــول

فأقــل بــن أفــراد العينــة الذيــن راتبهــم الشــهري

بالســامة واألمــن اجلامعــي يف جامعــة املجمعــة)

ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة ()0.05

(مــن  3000إىل أقــل مــن  6000ريــال) ،وأفــراد
العينــة الذيــن راتبهــم الشــهري (مــن  6000إىل أقــل
مــن  9000ريــال) حــول حمور الدراســة (املشــكالت
األساســية التــي تواجــه العاملــن بالســامة واألمــن

اجلامعــي يف جامعــة املجمعــة) لصالــح الذيــن راتبهــم
الشــهري (مــن  6000إىل أقــل مــن  9000ريــال)،
وهــذا يعنــي بــأن الذيــن رواتبهــم الشــهرية (مــن

6000إىل أقــل مــن 9000ريــال) هــم أكثــر مــن
يواجهــون املشــكالت األساســية ،بينــا توجــد فــروق
ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة ()0.05

فأقــل بــن أفــراد العينــة الذيــن راتبهــم الشــهري

(مــن  3000إىل أقــل مــن  6000ريــال) ،وأفــراد
العينــة الذيــن راتبهــم الشــهري (مــن  6000إىل أقــل
مــن  9000ريــال) حــول حمــور الدراســة (الصعوبات
التــي تواجــه العاملــن بالســامة واألمــن اجلامعــي يف

جامعــة املجمعــة) لصالــح الذيــن راتبهــم الشــهري

(مــن  6000إىل أقــل مــن  9000ريــال) ،وهــذا
يعنــي بــأن الذيــن رواتبهــم الشــهرية (مــن 6000إىل

أقــل مــن 9000ريــال) هــم أكثــر مــن يواجهــون

حمــور الدراســة (الصعوبــات التــي تواجــه العاملــن

لصالــح الذيــن راتبهــم الشــهري (مــن  6000إىل أقل

مــن  9000ريــال) ،وهــذا يعنــي بــأن الذيــن رواتبهم

الشــهرية (مــن 6000إىل أقــل مــن 9000ريــال) هــم

أكثــر مــن يواجهــون الصعوبــات مــن بــن زمالئهــم
يف الفئــات األخــرى للرواتــب الشــهرية .ويمكــن أن

يكــون مــرد ذلــك لكــون العاملــن الذيــن رواتبهــم

الشــهرية (مــن  6000إىل أقــل مــن  9000ريــال) هم
مــن العاملــن الذيــن يشــعرون باالســتقرار الوظيفــي
وال جيــدون حرج ـ ًا مــن التعبــر عــن آرائهــم حــول
املشــكالت والصعوبــات التــي يواجهوهنــا ،بينــا

العاملــون الذيــن رواتبهــم الشــهرية أعــى مــن ذلــك

قــد يكونــوا يف مناصــب قياديــة يف قطــاع الســامة

واألمــن اجلامعــي فــا يواجهــون مثــل تلــك
املشــكالت والصعوبــات ،كــا أن العاملــن الذيــن

رواتبهــم الشــهرية أقــل مــن ذلــك قــد خيافــون مــن
التعبــر عــ َّا يواجهونــه مــن مشــكالت وصعوبــات

قــد ُتفــر مــن قبــل املســؤولني يف اجلامعــة بعــدم
الرضــا.

مناقشة النتائج والتوصيات واملقرتحات:
ً
أوال :مناقشة نتائج الدراسة:

الصعوبــات ،كــا توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة

عنــد مســتوى الداللــة ( )0.01فأقــل بــن أفــراد

العينــة الذيــن راتبهــم الشــهري (أقــل مــن 3000
ريــال) ،وأفــراد العينــة الذيــن راتبهــم الشــهري

مناقشــة نتائــج التســاؤل األول :مــا املشــكالت

التــي تواجــه العاملــن بالســامة واألمــن اجلامعــي يف
جامعــة املجمعــة؟
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 .1املشكالت األساسية:

غياهبــا قــد ال يمثــل خطــر ًا كبــر ًا بقــدر اخلطــورة

هنــاك موافقــة بــن أفــراد عينــة الدراســة عــى

الوقــود.

كشفت النتائج عام ييل:

واحــدة فقــط مــن املشــكالت األساســية وهــي

التــي يشــكلها غياهبــا يف حمطــات خدمــة توزيــع
 .2املشكالت الطبية الصحية:

«مشــكلة اللوحــات اإلرشــادية» .وقــد يعــود ذلــك
إىل كــون معظــم مرافــق اجلامعــة يف مبــاين مســتأجرة
ويف أحيــاء متفرقــة داخــل املحافظــة الواحــدة ممــا

يصعــب عــى إدارة الســامة واألمــن فيهــا اســتيعاب

كل اجلهــات املتفرقــة وتغطيتهــا باللوحــات
اإلرشــادية ،وهلــذا كانــت أبرز املشــكالت األساســية

التــي تواجههــم تتمثــل يف هــذه املشــكلة.

كشفت النتائج عام ييل:

هنــاك موافقــة بــن أفــراد العينــة عــى املشــكالت

الطبيــة الصحيــة وهــي عــدم وجــود «طبيــب يف

كل مبنــى باملنشــأة ،فريــق طبــي خمتــص يف التعامــل
مــع احلــاالت الطارئــة مثــل الــوالدة واإلصابــات

والكســور ،األدويــة واألدوات الطبيــة الالزمــة

لعمليــات اإلســعاف األوليــة» .وقــد يعــود ذلــك

وهــذا مــا أكدتــه نتائــج اهلابيــل ،وعايــش

إىل كــون جامعــة املجمعــة جامعــة ناشــئة وال يــزال

الســامة والوقايــة يف بيئــة العمــل يؤثــر بدرجــة

ذلــك أصبــح هنــاك مشــكالت تعرقــل العاملــن

(2012م) التــي بينــت أن توفــر قواعــد ووســائل
متوســطة عــى فعاليــة إجــراءات الســامة والصحــة

املهنيــة ،بينــا اختلفــت مــع نتائــج القاســم (2011م)

التــي أوضحــت أن معــدل االلتــزام بوجــود
اللوحــات اإلرشــادية والتحذيريــة يف حمطــات خدمــة

توزيــع الوقــود مرتفــع إىل حــد مــا ،وقــد يعــود ذلــك
االختــاف إىل كوهنــا ركــزت عــى األمــن والســامة

املستشــفى اجلامعــي هبــا حتــت اإلنشــاء ،ونتيجــة

بالســامة واألمــن اجلامعــي يف جامعــة املجمعــة

عنــد القيــام باملهــام املوكلــة إليهــم يف حالــة حــدوث

طــارئ صحــي ،وتعيقهــم مــن حتقيــق وضــان
أعــى درجــات الســامة واألمــن اجلامعــي ملنســويب

اجلامعــة والعاملــن هبــا.

وهــذا مــا أكدتــه نتائــج إمــام (2016م) التــي
بينــت أن هنــاك تأثــر ًا إجيابيـ ًا لبعــض العوامــل عــى

يف حمطــات الوقــود والتــي قــد يشــكل غيــاب
اللوحــات اإلرشــادية والتحذيريــة فيهــا خطــر ًا

أداء العاملــن والتــي منهــا «توافــر وســائل الوقايــة

هبــا ،بينــا ركــزت الدراســة احلاليــة عــى الســامة

يمكــن العاملــن بالســامة واألمــن اجلامعــي يف

كبــر ًا هيــدد نظــام األمــن والســامة والعاملــن
واألمــن اجلامعــي ،فعــى الرغــم مــن رضورة وجــود

اللوحــات اإلرشــادية يف البيئــة اجلامعيــة ،إال أن

يف مــكان العمــل» ،حيــث أن توافــر هــذه الوســائل
جامعــة املجمعــة مــن القيــام بمهامهــم يف حالــة
حــدوث طــارئ صحــي.
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 .3املشكالت النظامية:

(2006م) التــي كشــفت عــن وجــود عالقــة بــن

هنــاك عــدم موافقــة بــن أفــراد عينــة الدراســة عىل

وااللتــزام بتطبيــق وتوفــر وتطويــر األنظمــة

واألمــن اجلامعــي يف جامعــة املجمعــة .وهــذا يعنــي

املهنيــة يف املؤسســات الرقابيــة والصناعيــة) ،فــا

كشفت النتائج عام ييل:

املشــكالت النظاميــة التــي تواجــه العاملــن بالســامة
أن إدارة الســامة واألمــن املنظمــة ألعــال العاملــن

بالســامة واألمــن بجامعــة املجمعــة إدارة فاعلــة

قائمــة عــى لوائــح ونظــم منظمــة لســر العمــل

وتتصــف باملرونــة ،إىل جانــب مراعــاة العاملــن
باجلامعــة ومنســوبيها لتلــك اللوائــح واألنظمــة
والتزامهــم هبــا وعــدم خمالفتهــا ،األمــر الــذي جعــل

العاملــن بالســامة واألمــن اجلامعــي ال يعانــون مــن
مشــكالت تتعلــق هبــذا اجلانــب.

(فعاليــة إجــراءات الســامة والصحــة املهنيــة،
واللوائــح والقوانــن اخلاصــة بالســامة والصحــة

شــك أن االلتــزام باللوائــح واألنظمــة مــن قبــل
العاملــن يف جامعــة املجمعــة ومنســوبيها يزيــد مــن

فعاليــة إجــراءات الســامة واألمــن اجلامعــي هبــا.
مناقشــة نتائــج التســاؤل الثــاين :مــا الصعوبــات

التــي تواجــه العاملــن بالســامة واألمــن اجلامعــي يف
جامعــة املجمعــة؟

كشفت النتائج عام ييل:

هنــاك موافقــة بــن أفــراد عينــة الدراســة عــى

وهــذه النتيجــة تؤكــد مــا افرتضتــه النظريــة

مخســة فقــط مــن الصعوبــات التــي تواجــه العاملــن

اجلامعــي تعــد إحــدى األجــزاء املكونــة جلامعــة

وهــي (عــدد العاملــن يف الســامة يف املنشــأة غــر

البنائيــة الوظيفيــة ،حيــث إن إدارة الســامة واألمــن

املجمعــة واإلطــار العــام الــذي يتــم مــن خاللــه إدارة
مجيــع املســؤوليات املتعلقــة بالســامة واألمــن جلميــع
العاملــن واملتعاملــن مــع اجلامعــة وبيئتهــا ،ولــذا

بالســامة واألمــن اجلامعــي يف جامعــة املجمعــة
كايف ،عــدم توفــر« :باصــات للحــاالت الطارئــة لــدى
املنشــأة ،مواقــف واســعة أمــام البوابــات ،هتويــة
جيــدة داخــل املنشــأة ،مناطــق إخــاء خاصــة بــكل

فــإن التــزام العاملــن باجلامعــة ومنســوبيها باللوائــح
واألنظمــة والقوانــن املتبعــة ســوف يؤثــر إجيابـ ًا عــى

املجمعــة جامعــة ناشــئة ،وأن الســامة واألمــن هبــا

واألمــن ممــا يزيــد مــن تكاملهــا وترابطهــا مــع باقــي

أحيــاء متفرقــة داخــل املحافظــة الواحــدة ،أي أن

أداء العاملــن بالســامة واألمــن بجامعــة املجمعــة،
وبالتــايل ينعكــس إجياب ـ ًا عــى أهــداف إدارة الســامة
أجــزاء اجلامعــة ،والعكــس صحيــح.

كــا تؤكــد مــا توصلــت إليــه نتائــج أبــو الــروس

مبنــى) .ويمكــن تفســر هــذه النتيجــة بــأن جامعــة

عبــارة عــن وحــدة مل تتطــور إمكاناهتــا وجتهيزاهتــا،
ٍ
مبــان مســتأجرة ويف
الســيام وأن معظــم مرافقهــا يف
مرافقهــا ليســت يف مــكان أو مبنــى واحــد ،ممــا يرتتب

عليــه بعــض الصعوبــات التــي ال يمكــن جتاوزهــا يف
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مثــل هــذه الظــروف.
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بالســامة واألمــن اجلامعــي يف جامعــة
املجمعــة تعــزى للمتغــرات التاليــة (العمــر،

واتفقــت هــذه النتائــج مــع مــا توصلــت إليــه
نتائــج ك ً
ال مــن إمــام (2016م) وأمحــد (2013م)،

النــوع ،اخلــرة يف العمــل).

وهــذا يــدل عــى أن العاملــن بالســامة واألمــن

حيــث بينــت نتائــج إمــام (2016م) أن هنــاك
صعوبــات أكــد العاملــون عــى تأثريهــا ســلب ًا عــى

اجلامعــي يف جامعــة املجمعــة رغــم اختــاف

العمــل» ،يف حــن كشــفت نتائــج أمحــد (2013م)

يواجهــون املشــكالت املختلفــة والصعوبــات

أعامرهــم ونوعهــم وخربهتــم يف العمــل قــد

أدائهــم والتــي منهــا «ارتفــاع درجــة احلــرارة يف مكان

التــي تعيــق أداءهــم وتعرقــل ســر عملهــم دون

أن معظــم املشــاكل والصعوبــات يف اهليئــة القوميــة

أن يكــون خلصائصهــم أي دور يف ذلــك ،ويمكــن

للكهربــاء تتمثــل يف «عــدم توفــر عربــة إســعاف

تفســر هــذه النتيجــة بــأن العاملــن يف الســامة

الســتخدامها يف الطــوارئ».

واألمــن اجلامعــي بجامعــة املجمعــة يســعون

وهــذا يــدل عــى أن الصعوبــات املذكــورة ال
تشــكل عائقــ ًا فقــط للعاملــن يف البيئــة اجلامعيــة

جاهــدون إىل القيــام باملهــام املوكلــة إليهــم عــى
أكمــل وجــه ،ومــا يواجهونــه مــن مشــكالت

والســامة واألمــن اجلامعــي ،وإنــا عــى العاملــن
بشــكل عــام ويف أي منشــأة أيضــ ًا.

وصعوبــات تعيقهــم عــن أداء مهامهــم وتعرقــل

إحصائيــة بــن العاملــن بالســامة واألمــن اجلامعي يف

اجلامعيــة خارجــة عــن إرادهتــم وليــس راجعــة

مناقشــة نتائــج التســاؤل الثالــث :هل توجــد فروق

ســر عملهــم ناجتــة عــن ظــروف يف البيئــة

جامعــة املجمعــة تعــزى خلصائصهــم االجتامعيــة فيــا

خلصائصهــم االجتامعيــة املذكــورة.

قــد يواجههــم مــن مشــكالت وصعوبــات تتعلــق

2 .عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة

بطبيعــة العمــل؟

عنــد مســتوى الداللــة ( )0.05فأقــل يف
إجابــات أفــراد العينــة حــول حمــاور الدراســة

كشفت النتائج عام ييل:

1 .عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة

(املشــكالت األساســية ،املشــكالت الطبيــة

يف إجابــات أفــراد العينــة حــول حمــاور

العاملــن بالســامة واألمــن اجلامعــي يف

الصحيــة ،املشــكالت النظاميــة) التــي تواجــه

عنــد مســتوى الداللــة ( )0.05فأقــل

جامعــة املجمعــة تعــزى للمتغــرات التاليــة

الدراســة (املشــكالت األساســية ،املشــكالت

(نــوع العمــل ،الراتــب الشــهري).

الطبيــة الصحيــة ،املشــكالت النظاميــة،

وهــذه النتيجــة تدعــم مــا توصلــت إليــه النتيجــة

والصعوبــات) التــي تواجــه العاملــن
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مســتوى الداللــة ( )0.05فأقــل يف إجابــات

الســابقة ،فــا يواجــه العاملــون بالســامة واألمــن

أفــراد العينــة حــول حمــاور الدراســة

يف جامعــة املجمعــة مــن مشــكالت تعرقــل ســر
عملهــم قــد ال يكــون راجعــ ًا لنــوع عملهــم أو

(املشــكالت األساســية ،والصعوبــات) التــي

البيئــة اجلامعيــة خارجــة عــن إرادهتــم.

يف جامعــة املجمعــة تعــزى ملتغــر «الراتــب

راتبهــم الشــهري وإنــا أيضـ ًا لظــروف ناجتــة عــن

تواجــه العاملــن بالســامة واألمــن اجلامعــي

الشــهري» لصالــح فئــة الذيــن راتبهــم

3 .توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة

الشــهري «مــن  6000إىل أقــل مــن 9000

عنــد مســتوى الداللــة ( )0.05فأقــل يف
إجابــات أفــراد العينــة حــول حمــور الدراســة

(الصعوبــات التــي تواجــه العاملني بالســامة

واألمــن اجلامعــي يف جامعــة املجمعــة) تعزى
ملتغــر:

ريــال».

وقــد يعــود ذلــك إىل أن تلــك الفئــة غالبـ ًا مــا متثل

فئــة العاملــن الرســميني ،وبالتــايل فــإن هــذه النتيجــة
تتناغــم مــع النتيجــة الســابقة املتعلقــة بمتغــر «نــوع

• «نــوع الوظيفــة» لصالــح الذيــن

الوظيفــة» ،حيــث حيــرص الســعوديون مــن العاملــن
الرســميني عــى التعبــر عـ َّا يواجههــم من مشــكالت

الذيــن وظائفهــم رســمية أكثــر مــن

واألمــن اجلامعــي ،بغــرض املحافظــة عــى اســتقرار

وظائفهــم «رســمية» ،وقــد يعــود ذلــك

إىل كثــرة املهــام امللقــاة عــى عاتــق
غريهــم.

• «النــوع» لصالــح «الذكــور» ،وقــد
يكــون ذلــك راجع ـ ًا إىل كــون الذكــور
بحكــم طبيعتهــم أكثــر قــدرة مــن

وصعوبــات قــد تعيــق أداءهــم لعملهــم يف الســامة
البنــاء الوظيفــي للجامعــة ،والــذي قــد يتأثــر يف حــال

عــدم قــدرة أحــد أنســاق البنــاء الوظيفــي للجامعــة
مــن حتقيقــه ألهدافــه أو جــزء ًا منهــا.
ثاني ًا :توصيات الدراسة:

النســاء يف القيــام ببعــض املهــام املرتبطة
بالســامة واألمــن خاصــة فيــا يتعلــق
باحلــوادث واألزمــات ،ونتيجــة ذلــك

قــد يواجهــون مــن الصعوبــات التــي

تعرقــل ســر عملهــم يف هــذا املجــال
أكثــر مــن العاملــن مــن النســاء.

4 .توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد

يف ضــوء النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا مــن

خــال الدراســة احلاليــة ،خــرج الباحــث بعــدد

مــن التوصيــات التــي يمكــن أن تســهم يف احلــد
مــن املشــكالت والصعوبــات التــي تواجــه العاملــن

بالســامة واألمــن اجلامعــي يف جامعــة املجمعــة،

وهــذه التوصيــات كــا يــي:
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1 .يــويص الباحــث إدارة الســامة واألمــن
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وممتلكاهتــا يف الوقــت ذاتــه.

3 .كــا يــويص الباحــث إدارات التوظيــف يف

اجلامعــي يف جامعــة املجمعــة بــرورة

جامعــة املجمعــة بــرورة العمــل عــى

املتابعــة املســتمرة والعمــل عــى توفــر

زيــادة عــدد العاملــن مــن الذيــن وظائفهــم

وســائل الســامة واألمــن واملتطلبــات

«رســمية» واملوازنــة بينهــم يف املهــام املوكلــة

الرضوريــة للعاملــن هبــا والتــي منهــا

إليهــم حتــى يقــل العــبء عليهــم مــن

(اللوحــات اإلرشــادية ،طبيــب يف كل مبنــى

ناحيــة ،وتقــل نســبة املشــكالت األساســية

باملنشــأة ،فريــق طبــي خمتــص يف التعامــل مــع

والصعوبــات التــي تواجههــم مــن ناحيــة

احلــاالت الطارئــة) وغريهــا ،حتــى متكنهــم

أخــرى ،كــا ينبغــي العمــل عــى توفــر كافــة

مــن القيــام وااللتــزام باملهــام املوكلــة إليهــم

املتطلبــات والوســائل الرضوريــة للعاملــن

عنــد وقــوع احلــوادث واألزمــات واحلــاالت

مــن «الذكــور» والتــي تســهم يف تيســر الكثري

الطارئــة مــن جهــة ،وتضمــن للعاملــن

مــن األعــال املرتبطــة هبــم أكثــر مــن اإلناث،

بجامعــة املجمعــة ومنســوبيها بيئــة أكاديميــة

خاصــة ما يتعلــق منهــا بالكــوارث واألزمات

آمنــة مــن جهــة أخــرى.

حتــى ال يواجهــون الصعوبــات التــي تعرقــل

2 .وكذلــك يــويص الباحــث إدارات التوظيــف

ســر عملهــم يف هــذا املجــال.

يف جامعــة املجمعــة بــرورة العمــل عــى
زيــادة عــدد العاملــن بالســامة واألمــن

اجلامعــي هبــا ،وذلــك لتخفيــف العــبء
عليهــم والرفــع مــن مســتوى أدائهــم،

املصادر واملراجع:
أو ً
ال :املصادر واملراجع العربية:

باإلضافــة إىل العمــل عــى توفــر متطلبــات

الســامة واألمــن مثــل (توفــر باصــات
للحــاالت الطارئــة ،توفــر مواقــف واســعة
أمــام البوابــات ،توفــر التهويــة اجليــدة داخل

املنشــأة ،حتديــد مناطــق إخــاء خاصــة بــكل

مبنــى) ،وذلــك لتفــادي الصعوبــات التــي
تواجههــم عنــد وقــوع احلــوادث واألزمــات،

وحلاميــة منســويب جامعــة املجمعــة وعامليهــا

إبراهيــم ،يوســف بــن حنــا1977( .م) .صعوبــات الدارســن
واملعلمــن واملرشفــن يف مــروع األميــة اإللزامــي
يف قضــاء احلمدانيــة وحلوهلــم املقرتحــة هلــا .رســالة
ماجســتري غــر منشــورة ،كليــة الرتبيــة ،بغــداد :جامعــة
بغــداد.
أبــو الــروس ،ســامي بــن عــي2006( .م) .واقــع إجــراءات
األمــن والســامة املهنيــة املســتخدمة يف منشــآت
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قطــاع الصناعــات التحويليــة يف قطــاع غــزة .رســالة
ماجســتري غــر منشــورة ،كليــة التجــارة ،غــزة :اجلامعــة
اإلســامية.
أمحــد ،ســمية بــن أمحــد2013( .م) .أثــر الســامة والصحــة
املهنيــة عــى أداء واســتقرار العاملــن :دراســة حالــة
اهليئــة القوميــة للكهربــاء .رســالة ماجســتري غــر
منشــورة ،كليــة التجــارة ،الســودان :جامعــة النيلــن.
إمــام ،حممــد بــن بيومــي2016( .م) .تقييــم عمليات الســامة
والصحــة املهنيــة هبــدف حتســن أداء العاملــن .املجلــة
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ـت ُخط ـ ُ
ـط التنمي ــة يف اململك ــة العربي ــة الس ــعودية ،اهتاممــ ًا كب ــر ًا بامل ــرأة الس ــعودية ،إذ توك ــد رؤيــ ُة اململك ــة العربي ــة الس ــعودية 2030م؛ ع ــى أن االقتص ــا َد ســ َيمنَح
ملخ ــصَ :أول ـ ْ
ـع نِ َس ــب مش ــاركة
ال ُف ـ َ
ـرص للجمي ــع ،رج ــا ًال ونس ــا ًء ،وأن امل ــرأة الس ــعودية عن ـ ٌ
ـم م ــن عن ــارص ق ــوة الدول ــة ،مم ــا حي ِّت ــم رضور َة االس ــتمرار يف تنمي ــة مواهبه ــا ،مس ــتهدف ًة ر ْف ـ َ
ـر مه ـ ٌّ
امل ــرأة يف س ــوق العم ــل إىل ( .)%30وع ــى الرغ ــم اجله ــود الكب ــرة يف إط ــار دع ــم الق ــوى العامل ــة النس ــائية الس ــعودية إال أن حجمه ــا ال ي ــزال متواضعــ ًا ،قياســ ًا ع ــى ع ــدد اإلن ــاث
الس ــعوديات يف س ــن العم ــل؛ إذ ال تتج ــاوز نس ــبتُهن ( ) %21لع ــام 2017م.وهت ــدف ه ــذه الدراس ــة إىل التع ــرف ع ــى أه ــم العوام ــل املؤث ــرة ع ــى دواف ــع عم ــل اإلن ــاث الس ــعوديات
املعوق ــات الت ــي تواجهه ــن ،واجتاهاهت ــن املس ــتقبلية .وكش ــفت نتائ ــج الدراس ــة ع ــن تأث ــر متغ ـ ِّـر الرتكي ــب العم ــري ،إذ يتض ــح أن ــه أه ــم
يف حم ــات املس ــتلزمات النس ــائية ،وع ــى ِّ
واملعوق ــات ،واجتاه ــات املس ــتقبل الوظيف ــي للس ــعوديات العام ــات يف حم ــات املس ــتلزمات النس ــائية ،يلي ــه يف املرتب ــة الثاني ــة عام ــل م ــدة
العوام ــل املس ــتقلة تأث ــر ًا ع ــى الدواف ــع،
ِّ
البقـــاء بـــا عمـــل ،ثـــم يف املرتبـــة الثالثـــة العوامـــل التاليـــة :احلالـــة العمليـــة الســـابقة ،ومتوســـط الدخـــل الشـــهري ألرسة العاملـــة ،وفـــرة العمـــل ،والرضـــا الوظيفـــي ،وتعامـــل
صاح ــب العم ــل ،ومع ــوق انخف ــاض األج ــر ،وي ــأيت يف املرتب ــة الرابع ــة العوام ــل التالي ــة :الرتكي ــب الزواج ــي ،ومس ــمى الوظيف ــة ،ون ــوع املح ــل ،وموق ــع املح ــل ،وع ــدد س ــاعات
العم ــل ،ومع ــوق املواص ــات ،ومع ــوق ط ــول س ــاعات العم ــل ،ومع ــوق رعاي ــة األطف ــال ،ومع ــوق التعام ــل ،ومع ــوق نق ــص التدري ــب.
كلامت مفتاحية :اململكة العربية السعودية ،قوة العمل النسائية ،متكني املرأة ،سوق العمل ،حمالت املستلزمات النسائية.
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Abstract: Factors affecting the motivations, obstacles and directions of Saudi women’s career path working in women’s stores in the Eastern Province of Saudi Arabia
The development plans in the KSA have given great attention to the Saudi woman. The KSA’s vision of 2030 ascertains that the economy will give opportunities to all,
men and women, and targeting increasing the woman’s participation level in the labor market to (30%).
Despite the great efforts exerted to support Saudi women workforce, it is still inconsiderable compared to the number of Saudi females of working age, for they don’t
exceed (21%) in 2017. This study aims at recognizing factors influencing Saudi woman work experience in women-related products shops in the eastern province of
KSA, encountered obstacles and future directions in that field.The study results revealed the effect of the age variable, which considered most independent factor affecting
the drives, obstacles and directions of the career path. Secondly, the unemployment period, and thirdly comes the following factors: previous work condition, average
monthly income of employee’s family, working shifts, job satisfaction, and employer treatment and low-wage obstacle. Finally comes the followings: marital condition,
job title, shop kind and location, working hours, transportation challenges, long working hours challenge, childcare challenge, treatment challenge, and inadequate training
challenge.
Keywords: Saudi Arabia, Women’s labor force, women’s empowerment, labor market, women-related products shops.
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مقدمة:
ولــت ُخ ُ
طــط التنميــة يف اململكــة العربيــة
َأ
ْ
الســعودية ،اهتامم ـ ًا كبــر ًا باملــرأة الســعودية ،وحتقيـ ِ
ـق
طموحاهتــا ،وحتســ ِ
ن مســتوى معيشــتِها ،إذ َأ َّكــدَ
ُ
اهلــدف الثالــث عــر للخطــة اخلمســية العــارشة

(2019-2015م) ،عــى متكــن املــرأة الســعودية،
ِ
وزيــادة إســهامها يف جمــاالت التنميــة املختلفــة،
وذلــك مــن خــال:

ـيع مشــاركة املــرأة يف النشــاط االقتصــادي،
«توسـ ِ
ِ
وزيــادة فــرص العمــل أمامهــا يف املجــاالت
املختلفــة؛ المتصــاص العــرض الكبــر مــن اليــد

العاملــة النســائية ،وتوفــ ِ
ر العيــش الكريــم هلــن،
وتوســيع اخليــارات املتاحــة ،واملالئمــة لإلنــاث يف
ِ
ِ
وإعــادة
التخصصــات العلميــة ،والتقنيــة ،واملهنيــة،

صاتــن
ختص ُ
التأهيــل للخرجيــات الــايت ال تتوافــق ُّ
ِ
ومراجعــة
مــع متطلبــات ســوق العمــل... ،

بــاألم العاملــة،
كافــة األنظمــة واللوائــح املتعلقــة
ِّ
وتطويرهــا» (وزارة االقتصــاد والتخطيــط2016 ،م:

.)14،13

وقــد َركــزت خطـ ُ
ـط التنميــة اخلمســية  -ابتــدا ًء
مــن اخلطــة اخلمســية اخلامســة (1995-1990م)،
ـح املــرأة الســعودية
ومــا تالهــا مــن خطــط-؛ عــى َم ْنـ ِ
مزيــد ًا مــن االهتــام يف التعليــم ،والتدريــب،
ِ
متطلبــات التنميــة الشــاملة،
والتوظيــف ،بــا يلبــي

وشـ َّ
تدخ ـ ً
َ
ـب ُّ
ا
ـك َل هــذا
التوجـ ُ
ـه حتدِّ ي ـ ًا وطني ـ ًاَ ،ت َط َّلـ َ
ُّ
ٍ
تنظيميــ ًاَ ،تث َ
عــدد مــن اإلجــراءات التــي
َّــل يف
ّ
َتـ ِ
ـدف إىل زيــادة مشــاركة املــرأة الســعودية يف املجــال
ـع يف تنميــة القــوى
االقتصــادي؛ ومــن أمههــا:
التوسـ ُ
ُّ

البرشيــة النســائية ،والتأكيــدُ املســتمر عــى زيــادة

عرضهــا ،ورفــع كفاءهتــا ،لتلبيــة متطلبــات االقتصــاد
ُ
وإيقــاف
الوطنــي ،وإحالهلــا حمــل غــر الســعودية،

ِ
صهــا عــى
رخــص العمــل يف املهــن التــي تــم َق ْ ُ
ُ
وربــط تأشــرات االســتقدام بموافقــة
الســعوديات،
وزيــر العمــل شــخصي ًا.

وعــى الرغــم مــن هــذه اجلهــود؛ إال أن حجــم

القــوى العاملــة النســائية الســعودية ال يــزال
متواضعــ ًا ،قياســ ًا عــى عــدد اإلنــاث الســعوديات
يف ســن العمــل؛ إذ ال تتجــاوز نســب ُتهن (،)%21

ُ
رؤيــة اململكــة العربيــة الســعودية
كــا توكــد
2030م عــى أن االقتصــا َد سـ َيمنَح ُ
ـرص للجميع،
الفـ َ

وتنخفــض هــذه النســبة إىل ( ،)%8وذلــك مــن إمجــايل
قــوة العمــل لنفــس العــامُ ،مقابِـ َ
ـل (،)%15( ،)%70

عنــارص قــوة الدولــة ،ممــا حي ِّتــم رضور َة االســتمرار يف
ــع
تنميــة مواهبهــا ،واســتثام ِر طاقاهتــا ،مســتهدف ًة ر ْف َ
نِ َســب مشــاركة املــرأة يف ســوق العمــل إىل ()%30

التــوايل ،وذلــك َوفقـ ًا لبيانــات َمســح القــوى العاملــة

رجــا ً
ـم من
ال ونســا ًء ،وأن املــرأة الســعودية عنـ ٌ
ـر مهـ ٌّ

(جملــس الشــؤون االقتصاديــة2016،م).

( ،)%7لـ ٍّ
ـكل مــن الذكــور غـ ِ
ر الســعوديني ،والذكــو ِر
ِ
واإلنــاث غــ ِ
ر الســعوديات ،عــى
الســعوديني،
لعــام 2017م .هــذا ،باإلضافــة إىل انخفــاض معــدل
مشــاركة املــرأة الســعودية االقتصاديــة ،الــذي بلــغ
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وارتفــاع معــدل البطالــة
( ،)%17.8عــام 2017م،
ِ
مقارنــة مــع الذكــور؛ إذ َي ِصـ ُ
ـل إىل نحــو
بشــكل كبــرَ ،
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إذ ال يتجــاوز عــدد الســعوديات العامــات يف مهــن
البيــع عموم ـ ًا يف اململكــة ( )104.031عاملــة ،عــام

( ،)%32.7مقابــل ( )%7.4للذكــور لنفــس العــام.

2017م ،عــى الرغــم مــن وجــود ()407.077

انحــرت يف جمــاالت معينــة؛ مثــل :التعليــم ،واملجال

2017م).

ومــن جهــة أخرى؛ فــإن مشــاركة املــرأة الســعودية

الصحــي ،واالجتامعــي ،وإىل حــدٍّ َمــا البنــوك ،ممــا

يــرر مســامهتَها الضعيفــة يف ســوق العمــل ،وخاصــة
يف ظـ ِّ
ـل تشـ ُّـب ِع القطــاع احلكومــي ،وعــد ِم قدرتــه عــى

التوســع يف التوظيــف.

ـط التنميــة َ
ويف هــذا اإلطــار؛ ّأكــدت ُخطـ ُ
اخلمســية

عــى رضورة فتــح جمــاالت عمــل جديــدة لإلنــاث
الســعوديات ،ضمــن حــدود املحافظــة عــى ِ
الق َيــم
سياســات التشــغيل
الدينيــة واالجتامعيــة ،واجتهــت
ُ

يف اململكــة نحــو تعزيــز دور القطــاع اخلــاص يف
خلــق فــرص العمــلِ ،
التوجــه؛ جــاء
وضمــن هــذا
ُّ

قــرار جملــس الــوزراء رقــم ( ،)120عــام (2004م)،
القــايض بزيــادة جمــاالت وفــرص عمــل املــرأة يف
ثــم تفعيــل قــرار قــر العمــل يف
اململكــة ،ومــن َّ
حمــات بيــع املســتلزمات النســائية عــى املــرأة

الســعودية؛ الــذي ســمح للســعوديات  -وألول مرة-

بخـ ِ
ـوض هــذه التجربــة منــذ مطلــع عــام (2012م)،
ـح آفاق ـ ًا جديــد ًة لعمــل املــرأة يف قطــاع التجزئــة
ليفتـ َ
يف اململكــة.

ِ
فــر ِ
ســعودة هــذه املحــات وتأنيثِهــا،
ض
ومــع ْ
و َبــدْ ِء التطبيــق الفعــي ،ومــرو ِر حــوايل ِ
مخس ســنوات

عليهــا؛ فــا يــزال اإلقبــال عــى هــذا املجــال ضعيفـ ًا،

عاطلــة عــن العمــل (اهليئــة العامــة لإلحصــاء،
وعليــه؛ تســعى هــذه الدراســة إىل حتديــد العوامــل

املؤثــرة يف دوافــع عمــل العامــات الســعوديات يف

املعوقــات التــي
حمــات املســتلزمات النســائية ،ويف ِّ
ِ
ـن يف العمــل ،ويف اجتاهاهتــن نحــو مســتقبلهن
تواج ُه ُهـ ّ
الوظيفــي.

ويمكــن القــول بــأن الدراســات الســابقة ،التــي

تناولــت موضــوع القــوى العاملــة النســائية العاملــة
يف قطــاع التجزئــة قليلــة ،وخاصــة يف الدراســات
ـات قــو َة
العربيــة ،ففــي الغالــب تتنــاول هــذه الدراسـ ُ

العمــل النســائية العاملــة يف هــذا القطــاع ،ضمــن
إطــار اهتاممهــا بالرتكيــب املهنــي لإلنــاث العامــات.

وبوجــه عــام؛ أكــدت هــذه الدراســات عــى
ــه
جانبــن؛ األول :هــو الــدور الكبــر الــذي َل ِع َب ُ
ـاع التجزئــة يف اســتيعاب الداخلــن ُ
اجلــدد لســوق
قطـ ُ
ر املاهــرة أو املدربــة،
العمــل ،وخاصــة العاملــ َة غــ َ
ِ
مــن هــذه الفئــة اإلنــاث .أمــا الثــاين؛ فهــو
وض َ

وصــول اإلنــاث املتأخــر ،هلــذا القطــاع ،فعــى ســبيل
املثــال مل تكــن املَ ِ
ـر األمريكيــة حتــى عــام 1926م،
تاجـ ُ
وعــدَّ ت التجربــة
تو ِّفــر ُف َرصـ ًا لإلنــاث بالعمــل فيهــاُ ،

«مثــر ًة للجــدل»؛ إذ أبــدَ ى املحافظــون
يف بدايتهــا ُ
وأربــاب العمــل والعــال ،قل َقهــم إزا َء تزا ُيــد وجــود
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النســاء يف هــذا املجــال ،واع ُتــرت جتربــ ًة معقــد ًة،
ر ُم ِد ٍ
يــة(Mallno,1982). .
ُ
وم ْك ِلفــ ًة ،وغــ َ

ســنوات ،يف حــن بلغ متوســطعمــر اإلنــاث ()32.9

ســنة ،وبلغــت نســبة املتزوجــات منهــن (،)%53

وناقشــت دراســـــــة روبرتســون وهاكيــت
ِ
التوقعــات
)،(Robertson & Hackett, 1977

بواقــع ( ،)%82وانخفــض متوســطمــدة عملهــن إىل

ُ
والباعــة ،لعمــل اإلنــاث يف هــذا القطــاع .ورأى
ُ
غالبيــة الذكــور ا ُملســتط َل ِعني أن النســاء ال يمتلكــن

التجميــل يف تايــوان ،ودراســة دور النــوع واملظهــر ،يف

املتعلقـ َة بعمــل املــرأة يف الواليــات املتحــدة ،يف قطــاع
التجزئــة ،والكيفي ـ َة التــي َينظــر هبــا مديــرو املبيعــات

املهــارات املطلوبــة ،ولدهيــن توجهــات مهنيــة أقــل،
متغــر ٍ
ُ
ات متييزيــة؛ هــي:
الدراســة ثالثــ َة
ورصــدت
َ
ِّ
مســتوى املهــارة والتقنيــة ،واخلــرة ،والعمــر.
ُ
دراســة مالينــو  (Mallno,1982) ،جتربــ َة
وت َّتبِــع

حاصــات عــى درجــة البكالوريــوس
معظمهــن
ٌ

( )2.9ســنة.
َ
وكشــفت دراســـــة الن ) ، (Lan,2003عــن
ِ
مبيعــات مســتحرضات
خصائــص العامــات يف
ـج
جمــال بيــع مســتحرضات التجميــل ،وأظهــرت نتائـ ُ
الدراسـ ِ
ـر ُعمــر العامــات يف هــذا املجــال؛ إذ
ـة ِص َغـ َ

أعامرهــن بــن ( 22و 36ســنة) ،معظمهــن
َ
تــراو ُح ُ

ر متزوجــات ،والنســبة القليلــة املتزوجــة ليــس
غــ ُ

عمــل النســاء يف متاجــر البيــع بالتجزئــة يف الواليــات
املتحــدة األمريكيــة ،إذ َعــدَّ ت التجربــ َة «مثــر ًة

لســوق العمــل ،وبــا تأهيــل جامعــي ،و ()%32

واإلصالحيــون قل َقهــم إزاء تزا ُيــد وجــود النســاء يف

الباقيــة بــا تعليــم متخصــص ،وإنــا هــو تلقــنُ

للجــدل» يف بدايتهــا ،حيــث أبــدى املحافظــون،
والعــ ّال ،وال ّن ّقــاد االجتامعيــون،
ُ
وأربــاب العمــلُ ،

ســوق العمــل.

وقــد ركــزت دراســة دوبنســكي وآخــرون

) ،(Dubinsky et al.,1993عــى إبــراز الفــروق بــن
ِ
ودواف ِعهــم للعمــل يف قطــاع
خصائــص اجلنســن،
التجزئــة ،يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،وقــد

كشــفت الدراســة أن متوســط ُعمــر الباعــة الذكــور
متزوجــون بواقــع
بلــغ ( )39.5ســنة،
أغلبي ُتهــم ِّ
َّ

( ،)%78وحاصلــون عــى درجــة البكالوريــوس
بواقــع ( ،)%73وبلــغ متوســطمــدة عملهــم ()7.6

لدهيــن أطفــال ،كــا أن أغلبهــن مــن الوافــدات اجلــدد
ـات عــى تدريـ ٍ
ـب متخصــص يف
منهــن فقــط حاصـ ٌ
التجميــل ،مــن خــال معاهــد التجميــل ،فيــا النسـ ُ
ـبة

التدريــب خــال العمــل.

وأشــارت دراســة جينيكيز وميخائيل (Giannikis

) ،& Mihail, 2010إىل أن هنــاك اجتاهــ ًا كبــر ًا يف
االقتصــاد اليونــاينَ ،ع َمــد إىل حتويــل القــوى النســائية

الكبــرة الراغبــة يف العمــل إىل قطــاع التجزئــة ،بــدوام
ِ
جزئــي .وكشــفت النتائــج ّ
َ
العامــات يف
اإلنــاث
أن
ٍ
ِ
بمســتويات ً
منخفضــة،
رض
ــز َن
يتمي ْ
هــذا القطــاع َّ
وذلــك لكوهنــن قــد ال يتمكــن مــن العثــور عــى
وظيفــة بــدوام كامــل ،يف حــن أن أغلــب املوظفــات
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يعتــرن هــذه الوظيفــة مرحلــة موقتــة ،ووســيل ًة
لتطويــر املهــارات ،متهيــد ًا للحصــول عــى وظيفــة
أفضــل ،خاصـ ًة يف ضــوء ارتفــاع معــدل البطالــة بــن
اإلنــاث ( ،)%13.6مقابــل( )%5.6للذكــوريف عــام

2006م.
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إلــزام تأنيــث حمــات املســتلزمات النســائية يف أول

ينايــر مــن عــام 2012م.
واهتمــت دراسـ ٌ
ـة مركــز الســيدة خدجيــة بنــت

خويلــد (2013م)؛ باســتطالع رأي املجتمــع
ــن
الســعودي مــن الذكــور واإلنــاث البالغــن ِس َّ

يف حــن؛ اهتمــت دراســة هوانــغ وغامبــل،

 18عامــ ًا ،ومــا فــوق؛ حــول مشــاركة املــرأة

املوظفــات الصينيــات يف قطــاع البيــع بالتجزئــة مــع

املؤثــرة يف مشــاركة املــرأة يف العمــل ،مــن خــال
ِ
شــملت إحــدى
( )3004مقابلــة عشــوائية،

) )Huang& Gamble, 2015بمقارنــة خصائــص

نظرائهــن الذكــور ،وذلــك بتحليــل البيانــات التــي

مجعهــا مــن أكثــر مــن ( )1800موظــف ،يف
تــم ُ
َّ
ثــان ُمــدن
( )22متجــر ًا مــن متاجــر التجزئــة يف
ِ
صينيــة .وأشــارت النتائــج إىل أن الرضــا الوظيفــي

لــدى املوظفــات الصينيــات أدنــى بكثــر عنــه لــدى
الذكــور ،وبشــكل خــاص ملحــدِّ د (ســاعات العمــل)،
توصلــت إليــه الدراســات يف عــدد
وذلــك خالفـ ًا ملــا َّ

مــن البلــدان الغربيــة.

الســعودية يف التنميــة ،وحتديــد أهــم العوامــل

عــرة مدينــة يف اململكــة .و ُتشــر نتائــج الدراســة

إىل أن ( )%82مــن إمجــايل عينــة اإلنــاث يريــن أن
رو ّ
يل األمــر عليهــن فيــا خيــص القــرارات
تأثــ َ
ـم إجيــايب ،مقابــل
واالهتاممــات الوظيفيــة؛ هــو دعـ ٌ

ــن أن تأثــره كان
( )%6مــن اإلنــاث ،الالئــي َي َر ْي َ
ســلبي ًا.
وركــزت دراســة أخــرى ،ملركــز الســيدة خدجية
َ

أمــا يف اململكــة العربيــة الســعودية؛ فعــى

بنــت خويلــد (2015م) ،عــى جتربــة عمــل املــرأة

تناولــت القــوى العاملــة النســائية الســعودية؛
ْ
فــإن قلي ـ ً
ا منهــا اهتــم بالقــوى العاملــة النســائية

الدراســة أن مســتوى تأييــد األرسة الســعودية
لعمــل املــرأة كبائعــة؛ ارت َفــع إجيابيـ ًا بعــد احلصــول

الرغــم مــن وجــود عــدد مــن الدراســات التــي

الســعودية يف قطــاع التجزئــة بوجــه عــام ،وأظهرت

الســعودية يف قطــاع التجزئــة بوجــه عــام ،وذلــك
نتيج ـ َة حداثـ ِ
ـة هــذه التجربــة؛ فمــن املعــروف أنــه

نســبة التأييــد إىل ( ،)%83يف كل مناطــق اململكــة.

حتــى صــدَ ر القــرار الــذي ســمح للمــرأة بخــوض

يتوقعــن االســتمرار يف نفــس طبيعــة العمــل ،مــا

مل يكــن مســموح ًا لإلنــاث العمـ ُ
ـل يف هــذا القطــاع؛
هــذه التجربــة ألول مــرة ،وإطــاق وزارة العمــل
والتنميــة االجتامعيــة املرحلــة األوىل مــن قــرار

عــى الوظيفــة ،والبــدء يف العمــل ،حيــث وصلــت

كــا بينــت النتائــج أن ( )%64مــن إمجــايل البائعــات
بــن ســنة وأربــع ســنوات كحــد أقــى ،يف حــن
أن ( )%30يبحثــن عــن عمــل آخــر.
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العرض:

اإلجراءات املنهجية للدراسة:

.1مصادر البيانات:
ٍ
بيانــات ختــدم موضــوع
نظــر ًا لعــدم وجــود

ـداد اسـ ِ
ـتبيان يتضمـ ِ
ـن جمموعـ َة
ـم إعـ ُ
الدراســة؛ فقــد َتـ َّ
ٍ
أســئلة حــول اخلصائــص الشــخصية واألرسيــة،

ومــن اجلديــر بالذكــر أنــه تــم اختيــار املنطقــة
ُ
منطقــة للدراســة ،وهــي مــن أوىل املناطــق
الرشقيــة

التــي طبقــت جتربــة عمــل اإلنــاث الســعوديات

يف حمــات املســتلزمات النســائية ،باإلضافــة إىل
ٍ
حــر ّيُّ ،
َ
ٍ
نشــاط
وتركــ ِز
اســتقطاب
كوهنــا منطقــة
اقتصــادي .ويبلــغ عــدد ســكاهنا  -وفقــ ًا لإلحصــاء
ّ

وخصائــص بيئــة عمــل للعامــات الســعوديات
ٍ
ألســئلة
يف حمــات املســتلزمات النســائية ،إضافــة

( 4105780نســمة) (جــدول رقــم  )2بــا يعــادل

واجتاهاهتــن نحــو مســتقبلهن الوظيفــي.

عددهــم (27236156نســمة).

حـ َ
واملعوقــات التــي تواجههــن،
ـول دوافــع عملهــن،
ِّ

الرســمي لتعــداد الســكان واملســاكن عــام2010م -

( )%15.1مــن مجلــة ســكان اململكــة ،والبالــغ

الشكل رقم ( :)1منطقة الدراسة
المصدر :اِع َتمد إعداد الخريطة على الهيئة العامة للمساحة (2018م) خارطة محافظات المنطقة الشرقية :مقياس
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.2عينة الدراسة:

440-409

حيث إن:

يمكــن تقديــر حجــم العينــة بحــوايل ()384
ٌ
مقبــول
حجــم
عاملــة( ،جــدول رقــم  ،)1وهــو
ٌ

ن= حجم العينة.
ز= ِقيمــة مســتوى الثقــة ،وهــو هنــا (،)%95

املعادلــة التاليــة(Barber, 1989: 267) :

ب= نسبة وجود الظاهرة.

إحصائيــ ًا للقيــاس يف جمتمــع كبــر .وذلــك حســب
2

واملقابــل ملســتوى الداللــة (.)0.05
(أ – ب) = نسبة عدم وجود الظاهرة.

2
1.96

0,50

0,50-1

ي = نسبة اخلطأ املسموح به.

384

0,50

جدول (:)1
حجم عينة الدراسة.
العامالت السعوديات في محالت المستلزمات النسائية.

حجم العينة

المدينة
الدمام

2309

311

الهفوف

316

43

حفر الباطن

222

30

2847

384

المجموع
المصدر :من إعداد الباحثة.

واجلديـــ ِر ِ
بالذكـــر أنـــه تـــم اســـتخدام

ترقيـــم ِّ
كل املحـــات ،وفقـــ ًا للحـــر امليـــداين
ُ

حـــر مجيـــع املحـــات التـــي
ـــم
ُ
امليـــدان ،إذ َت َّ

األرقـــام العشـــوائية ،ثـــم تـــم ســـحب العينـــة
وفقـــ ًا للطريقـــة العشـــوائية الطبقيـــة ،يف ٍّ
كل

أســـلوب مجـــع البيانـــات بشـــكل أويل مـــن

تعمـــل فيهـــا الســـعوديات يف املـــدن الثـــاث؛
وذلـــك لعـــدم وجـــود أي إطـــار إحصائـــي

واضـــح باألعـــداد ،وأماكـــن العمـــل ،ومثّـــل
ذلـــك احلـــر إطـــار ًا للمعاينـــة حيـــث تـــم
ســـحب أفـــراد عينـــة الدراســـة وفقـــه ،إذ تـــم

يف املـــدن الثـــاث ،باســـتخدام جـــداول

توزيـــع
ـــم
ُ
مـــن املـــدن الثـــاث .ومـــن ثـــم َت َّ
االســـتبانة عـــى هـــذه العينـــة العشـــوائية مـــن
العامـــات الســـعوديات ،بأســـلوب االســـتبانة

باملقابلـــة.
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.3متغيات الدراسة:
ِّ
ُ
وتســاؤالتا ،عــى
أهــداف الدراســة
تشــتمل
ُ

املتغــرات املتعلقــة بخصائــص العاملــة
عــدد مــن
ِّ
الشــخصية ،واألرسيــة ،وخصائــص الوظيفــة،
وطبيعــة التعامــل مــع العاملــة ،ودوافــع العمــل،

ومعوقــات العمــل ،واجتاهــات املســتقبل الوظيفــي،
ِّ
ويوضــح جــدول رقــم ( )2التعريـ َ
ـي هلــذه
ـف اإلجرائـ َّ
املتغــرات.
ِّ

.4األساليب اإلحصائية:

تــم اســتخدام عــدد مــن األســاليب الوصفيــة،

ـرات الدراســة،
والتحليليــة ،ت َبعـ ًا ملســتوى قيــاس متغـ ِّ

وطبيعــة العالقــة بينهــا ،هــذا باإلضافــة إىل عــدد مــن

األســاليب اإلحصائيــة اخلاصــة بمعاجلــة البيانــات
متغــرات
الســكانية ،ونظــر ًا ألن قيــاس معظــم
ِّ

ــم
ــي؛ فقــد َت َّ
الدراســة مــن املســتوى النوعــي ُّ
والر َتبِ ّ
اســتخدام مربــع كاي للحكــم إحصائيــ ًا عــى داللــة
ـرات املســتقلة
العالقــة الثنائيــة ،ولقيــاس عالقــة املتغـ ِّ
املؤ ّثــرة يف كل مــن :الدوافــع واملعوقــات واجتاهــات
املســتقبل الوظيفــي للعامــات الســعوديات يف

(املتغــرات التابعــة).
حمــات املســتلزمات النســائية
ِّ

جدول (:)2
التعريف اإلجرائي لمتغيِّرات الدراسة.
التعريفَ اإلجرائ َّي

المتغيِّر
أوالً -الخصائص الشخصية للعاملة:
1.العمر

( )1أقل من  25سنة ( 34-25 )2سنة (35 )3سنة فأكثر

2.التركيب التعليمي

( )1أقل من الثانوي ( )2الثانوية أو ما يعادلها ( )3الجامعي فما فوق

3.التركيب الزواجي

( )١متزوجة

( )٢غير متزوجة

4.الحالة العملية السابقة

( )1سبق لك العمل

( )2لم يسبق لك العمل

 5.مدة البقاء بال عمل

( )1أقل من  5سنوات ( 5 )2سنوات فأكثر

ثانياً -الخصائص األسرية للعاملة:
1.التركيب العمري لرئيس األسرة

( 45 )3سنة فأكثر
أقل من  29سنة ( 44-30 )2سنة
( 39-35 )5سنة ( 44-40 )6سنة ( 49-45 )7سنة

2.التركيب التعليمي لرئيس األسرة

( )1أقل من الثانوي ( )2الثانوية أو ما يعادلها ( )3الجامعي فما فوق

3.الحالة العملية لرئيس األسرة
4.حجم األسرة
5.متوسط الدخل الشهري لألسرة

( )1يعمل

( )2ال يعمل ( )3متقاعد

( )1أقل من  3أفراد ( 5-3 )2أفراد ( 8-6 )3أفراد ( 9 )4أفراد فأكثر
أقل من  7000لاير ( )2من  - 7000إلى أقل  11000لاير ( )3أعلى من  11000لاير
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المتغيِّر

440-409

التعريفَ اإلجرائ َّي

ثالثا ً -خصائص الوظيفة:
1.مسمى الوظيفة

)(1بائعة (تقوم بمهمة البيع والمحاسبة معاً) ( )2مديرة محل
محاسبة ( )5خبيرة تجميل
( )3مشرفة محل ()4
ِ

2.نوع المحل

( )1محل بيع المالبس النسائية ( )2محل متعدد األقسام ( )3كشك داخل المول

3.موقع المحل

( )1محل في مجمع تجاري (مول)

4.مدة العمل في المحل

( )1أقل من سنة ( )2من سنة  -إلى أقل من  3سنوات
( )3من  3سنوات -إلى أقل من  5سنوات ( 5 )4سنوات فأكثر

5.عدد ساعات العمل

( )1أقل من  8ساعات ( 8 )2ساعات فأكثر

6.التدريب في العمل

( )1نعم ( )2ال

7.األجر الشهري

( )1أقل من  3000لاير ( )2من  3000لاير  -إلى أقل من  5000لاير
( )3من  5000لاير  -إلى أقل من  7000لاير ( )4أعلى من  7000لاير

8.الرضا الوظيفي للعاملة

( )1راضية ( )2غير راضية

( )2محل قائم بذاته

( )3غير متأكدة

رابعا ً – طبيعة التعامل مع العاملة في المحل:
 .1تعامل صاحب العمل

( )1ممتاز ( )2جيد ( )3سيء

 .2تعامل المتسوقين من الرجال

( )1ممتاز ( )2جيد ( )3سيء

 .3تعامل المتسوقات من النساء

( )1ممتاز ( )2جيد ( )3سيء

 .4تعامل مفتش وزارة العمل

( )1ممتاز ( )2جيد ( )3سيء

 .5تعامــل أعضــاء هيئــة األمــر بالمعــروف والنهــي عــن
المنكــر

( )1ممتاز ( )2جيد ( )3سيء

خامسا ً – دوافع العمل في المحالت النسائية:
 .1موافقة ولي األمر للعمل

( )1موافقة ( )2غير موافقة ( )3غير متأكدة

 .2تشجيع األهل واألقارب للعمل

( )1موافقة ( )2غير موافقة ( )3غير متأكدة

 .3نظرة المجتمع اإليجابية للعمل

( )1موافقة ( )2غير موافقة ( )3غير متأكدة

 .4الحاجة لألجر كدافع للعمل

( )1موافقة ( )2غير موافقة ( )3غير متأكدة

 .5صعوبة التوظيف الحكومي

( )1موافقة ( )2غير موافقة ( )3غير متأكدة

417

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية ( ،)ISSN: 1658- 7006اجمللد ( ،)6العدد ( ،)2جامعة احلدود الشمالية (1442هـ 2021 /م)
التعريفَ اإلجرائ َّي

المتغيِّر
 .6الرغبة في الخروج من المنزل

( )1موافقة ( )2غير موافقة ( )3غير متأكدة

 .7الرغبة الذاتية في العمل في المحالت

( )1موافقة ( )2غير موافقة ( )3غير متأكدة

معوقات العمل في المحالت النسائية:
سادساً– ِّ
 .1انخفاض األجر

( )1نعم ( )2ال

 .2المواصالت للعمل

( )1نعم ( )2ال

 .3طول ساعات العمل

( )1نعم ( )2ال

 .4رعاية األطفال

( )1نعم ( )2ال

 .5طبيعة التعامل في المحل

( )1نعم ( )2ال

 .6نقص التدريب

( )1نعم ( )2ال

 .7الجهل بأنظمة وقوانين وزارة العمل

( )1نعم ( )2ال

سابعا ً – اتجاهات المستقبل الوظيفي:
 .1اعتبار العمل في المحالت النسائية عمالً مؤقتا ً

( )1نعم ( )2ال

 .2البحث عن فرصة عمل أخرى

( )1نعم ( )2ال

المصدر :من إعداد الباحثة

النتائج واملناقشة:

التابعــة ) ،(Dependent Variablesاملكونــة مــن

املتغــرات(
يمكــن تصنيــف العوامــل (أو
ِّ

واملعوقــات ،واجتاهــات
ـرات كل مــن :الدوافــع،
متغـ ِّ
ِّ

املتغــرات املســتقلة الرئيســة (Independent
األوىل
ِّ

املتغــرات الوســيطة)) Intervening Variablesالتــي

واخلصائــص األرسيــة للعامــات ،وخصائــص

تابعــة ،ومســتقلة تؤثــر يف املســتقبل الوظيفــي .ويمثــل

يف ثــاث جمموعــات رئيســية :متثــل املجموعــة
)Variablesوهــي :اخلصائــص الشخصيــــــة،
الوظيفــة ،وطريقــة التعامــل مــع العامــات يف
املتغــرات
املحــات؛ وتشــكل املجموعــة الثانيــة
ِّ

املســتقبل الوظيفــي ،أمــا املجموعــة الثالثــة فهــي

املعوقــات ،وهــي يف ذات الوقــت متغــرات
تشــمل ِّ
كل مــن الشــكل التخطيطــي رقــم ( )2تصــور نظــري

متغــرات الدراســة.
للعالقــة بــن
ِّ
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ا ﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﺔ
دواﻓﻊ ا ﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻷﺳﺮﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﺔ

اﺗﺠﺎھﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻮظﯿﻔﻲ
ﻟﻠﻌﺎﻣﻼت
اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻮظﯿﻔﯿﺔ
ﻣﻌﻮﻗﺎت ا ﻟﻌﻤﻞ
طﺒﯿﻌﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ

شكل ( :)2تصور نظري للعالقة بين متغيِّرات الدراسة.
المصدر :من إعداد الباحثة

وفيام ييل حتلي ً
ال للعالقة بني هذه املتغريات:
أو ُ
ال -العوامــل املؤثــرة يف دوافــع العمــل

للعامــات الســعوديات يف حمــات املســتلزمات
النســائية:

للمتغــرات
مــن املتوقــع نظريــ ًا أن يكــون
ِّ

املســتقلة املتمثلــة يف اخلصائــص الشــخصية،

باملتغيات
واألرسيــة للعامــات ،عالقــة إحصائيــة
ِّ

التابعــة املثمثلــة يف دوافــع العمــل ،فعــى ســبيل

املثــال مــن املتوقــع أن يكــون خلصائــص العاملــة

(كعمرهــا ،ومســتوى تعليمهــا ،ومــدة بقائهــا بــا

عمــل) ،وخصائــص أرسهتــا (كمتوســط الدخــل
الشــهري ،وحجــم األرسة) ،عالقــة إجيابيــة بدوافع
العمــل يف حمــات املســتلزمات النســائية ،وبمعنــى

آخــر كلــا زاد عمــر العاملــة ،وبقاؤهــا بــا عمــل
ملــدة طويلــة ،ازدادت يف نفــس الوقــت دوافعهــا

للعمــل يف هــذا املجــال كموافقــة ويل األمــر،
وتشــجيع األرسة ،واحلاجــة لألجــر؛ وللدوافــع

ذاهتــا عالقــة إجيابيــة باالســتقرار الوظيفــي  ،فكلــا
زادت الدوافــع زاد معهــا االســتقرار الوظيفــي

للعاملــة ،والعكــس صحيــح.

ويمكــن تصنيــف دوافــع (أو حمفــزات) العمل إىل

جمموعتــن :األوىل تتعلــق بدوافــع األرسة واملجتمــع،
وترتبــط بمــدى موافقــة ويل األمــر عــى عمــل املــرأة
يف حمــات املســتلزمات النســائية ،وتشــجيع املحيــط

األرسي ،واملجتمــع هلــذا النــوع مــن العمــل؛ فيــا

تتعلــق املجموعــة الثانيــة بالعاملــة نفســها ،وترتبــط
باحلاجــة لألجــر ،وصعوبــة احلصــول عــى وظيفة يف

القطــاع احلكومــي ،والرغبــة يف اخلــروج مــن املنــزل،

والرغبــة الذاتيــة يف العمــل يف هــذا النــوع مــن
املحالت .وسيتم تتبعها عىل النحو التايل:
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جدول (:)3
عالقة خصائص العاملة بدوافع األسرة والمجتمع.
المتغيِّرات المستقلة

دوافع األسرة والمجتمع
تشجيع األسرة على العمل

موافقة ولي األمر على العمل
درجة الحرية

نظرة المجتمع اإليجابية
للعمل

قيمة مربع كاي

خصائص العاملة:
التركيب العمري

4

*10.9

6.4

3.8

التركيب التعليمي

4

3.4

6.4

7.1

التركيب الزواجي

2

5.2

5.4

3.5

الحالة العملية السابقة

2

*11.2

1.2

4.2

مدة البقاء بال عمل

2

*5.8

2.8

3.6

المصدر :البيانات الميدانية
* تعني أن هناك عالقة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05فأقل.

أ -العوامل املؤثرة يف دوافع األرسة واملجتمع:

قــل عمــر العاملــة كلــا أزادت موافقــة ويل األمــر عــى

.1عالقــة خصائــص العاملــة بدوافــع األرسة

العمــل ،وترتبــط الفئــة العمريــة (أقــل مــن 25ســنة)

يتضــح مــن بيانــات اجلــدول رقــم ( )3أن لبعــض
متغــرات خصائــص العاملــة تأثــر ًا عــى دوافــع
ِّ

املرحلــة هــي ســن إمتــام الدراســة ،وبدايــة البحــث

واملجتمــع:

األرسة واملجتمــع؛ إذ يظهــر أن هنــاك عالقــة ذات

متغــر الرتكيــب
داللــة إحصائيــة بــن كل مــن:
ِّ

بأعــى نســب املوافقــة ،ومــن املعــروف أن هــذه

عــن العمــل ،ممــا ُيشــر إىل اســتقطاب هــذا املجــال
للداخــات اجلــدد يف ســوق العمــل متأثــر ًا برتاجــع
مســتويات التوظــف احلكومــي الرسيــع بعــد التخــرج
يف قطــاع التعليــم حتديــد ًا مــن جهــة ،وبقلــة الفــرص

ـر
ـر احلالــة العمليــة الســابقة ،ومتغـ ِّ
العمــري ،ومتغـ ِّ
مــدة البقــاء بــا عمــل ،مــع دافــع موافقــة ويل أمــر

املتاحــة للحاصــات عــى الشــهادة الثانويــة الــايت مل

ملحــق رقــم ( )1أن لعمــر العاملــة عالقــة إحصائيــة

ـر احلالــة العمليــة الســابقة
جانــب آخــر يتضــح أن ملتغـ ِّ

العاملــة ،وكشــفت نتائــج مربــع كاي التفصيليــة يف
عكســية بمــدى موافقــة ويل األمــر عــى العمــل يف هذا
املجــال؛ إذ يتضــح أنــه -خالفـ ًا ملــا هــو متوقــع -كلــا

يكملــن تعلميهــن اجلامعــي مــن جهــة أخــرى .ومــن
للعاملــة عالقــة إحصائيــة إجيابيــة بمــدى موافقــة ويل
األمــر عــى العمــل يف هــذا املجــال؛ إذ يظهــر أنــه
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كلــا ازدادت خــرة العاملــة يف العمــل (أي ســبق

األمــر- ،خالف ـ ًا ملــا هــو متوقــع -وربــا يرتبــط هــذا

ويمكــن تفســر ذلــك بالنظــرة اإلجيابيــة لــدى أوليــاء

اســتقطاب هــذا املجــال للداخــات اجلــدد يف ســوق

هلــا العمــل) كلــا زادت نســب موافقــة ويل األمــر،
األمــور جتــاه عمــل قريباهتــم بنــاء عــى جتارهبــن

العمليــة الســابقة ،كــا يتضــح أن ملــدة بقــاء العاملــة

بــا عمــل عالقــة إحصائيــة عكســية بمــدى موافقــة
ويل األمــر عــى العمــل يف هــذا املجــال؛ أنــه كلــا

كانــت املــدة قليلــة كلــا ازدادت نســب موافقــة ويل

األمــر بعمــر العاملــة كــا ســبق واتضــح ،ويؤكــد عــى

العمــل ،إضافــة لعــدم حتفــظ الفئــات العمريــة الشــابة

عــى العمــل يف هــذا املجــال اجلديــد .ومــن اجلديــ ِر
ِ
بالذكــر أنــه مل يكــن للرتكيــب التعليمــي ،والرتكيــب
الزواجــي للعاملــة أي عالقــة بدوافــع األرسة،
واملجتمــع نحــو عملهــا يف هــذا املجــال.

جدول (:)4

عالقة خصائص األسرة بدوافع األسرة والمجتمع.
دوافع األسرة والمجتمع

المتغيِّرات المستقلة

موافقة ولي األمر على العمل
درجة الحرية

تشجيع األسرة
على العمل

نظرة المجتمع اإليجابية
للعمل

قيمة مربع كاي

خصائص األسرة:
التركيب العمري لرئيس األسرة

4

2.6

1.9

5.4

التركيب التعليمي لرئيس األسرة

4

2.3

1.0

2.8

الحالة العملية لرئيس األسرة

4

7.5

4.4

4.9

حجم األسرة

6

2.0

2.1

7.2

متوسط الدخل الشهري لألسرة

4

6.7

*11.2

10.3

المصدر :البيانات الميدانية.
* تعني أن هناك عالقة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05فأقل.

- 2عالقـة اخلصائـص األرسيـة بدوافـع األرسة

واملجتمـع:

ملتغي متوسـط
يتضـح من بيانـات اجلـدول ( )4أن ِّ

الدخل الشـهري للأرسة عالقـة ذات داللـة إحصائية

مـع دافـع تشـجيع األرسة على العمـل يف هـذا املجال؛
وكشـفت نتائـج مربـع كاي التفصيليـة يف ملحـق رقـم

( )2أنـه كلما كان متوسـط دخـل األرسة قليـل ،كلما

ازدادت نسـب تشـجيع األرسة للعاملـة على العمل يف
هـذا املجـال .ومـن اجلدي ِر ِ
بالذكـر أنه مل يكـن للرتكيب
العمـري ،والرتكيـب التعليمـي ،واحلالـة العمليـة
لرئيـس األرسة ،وال حلجـم األرسة أي عالقـة بدوافـع

األرسة واملجتمـع نحـو عمـل العاملـة يف هـذا املجال.
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جدول (:)5
عالقة خصائص العاملة بالدوافع الشخصية.
الدوافع الشخصية للعاملة

المتغيِّرات المستقلة
الحاجة للراتب

صعوبة التوظيف
الحكومي

درجة الحرية

الخروج من
المنزل
قيمة مربع كاي

الرغبة الذاتية في هذا
العمل

خصائص العاملة:
التركيب العمري

4

*10.4

*14.1

1.3

3.2

التركيب التعليمي

4

3.1

4.5

3.1

5.7

التركيب الزواجي

2

1.1

0.1

1.3

1.2

الحالة العملية السابقة

2

1.6

0.1

1.4

1.2

مدة البقاء بال عمل

2

3.7

4.3

*6.9

*7.1

المصدر :البيانات الميدانية.
* تعني أن هناك عالقة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05فأقل.

ب-العوامل املؤثرة يف الدوافع الشخصية:

كلــا كانــت دوافعهــا املاديــة ،وزيــادة اقتناعهــا
بصعوبــة التوظيــف احلكومــي هــي األكثــر تأثــر ًا يف

يتضــح مــن بيانــات اجلــدول رقــم ( )5أن لبعــض
متغــرات خصائــص العاملــة تأثــر ًا عــى الدوافــع
ِّ

اجتاههــا هلــذا العمــل ،ومــن جانــب آخــر يتضــح -

متغــر الرتكيــب العمــري
داللــة إحصائيــة بــن
ِّ

إحصائيــة اجيابيــة بدافعــي الرغبــة يف اخلــروج مــن

الشــخصية للعاملــة؛ إذ يظهــر أن هنــاك عالقــة ذات
مــع دافعــي احلاجــة للراتــب ،وصعوبــة التوظيــف
ـر مــدة البقــاء بــا
احلكومــي ،مــن جهــة ،وبــن متغـ ِّ

عمــل مــع دافعــي الرغبــة يف اخلــروج مــن املنــزل،
والرغبــة يف هــذا العمــل بالــذات مــن جهــة أخــرى.
وكشــفت نتائــج مربــع كاي التفصيليــة ملحــق رقــم

ملتغــر الرتكيــب العمــري عالقــة إحصائيــة
( )3أن ِّ
إجيابيــة بدافعــي احلاجــة لألجــر ،وصعوبــة التوظيــف
احلكومــي؛ إذ يتضــح أنــه كلــا ارتفــع عمــر العاملــة

ملتغــر البقــاء بــا عمــل عالقــة
كامهــو متوقــع -أن
ِّ
املنــزل ،والرغبــة الذاتيــة يف هــذا العمــل بالــذات؛ إذ

يظهــر أنــه كلــا زادت ســنوات البقــاء بــا عمــل ،كلام
كان الدافــع للعمــل بــن العامــات هــو الرغبــة يف

اخلــروج مــن املنــزل ،والرغبــة الذاتيــة يف هــذا العمــل
بالــذات .ومــن اجلديـ ِر ِ
بالذكــر أنــه مل يكــن للرتكيــب
التعليمــي ،والرتكيــب الزواجــي ،واحلالــة العمليــة

الســابقة ،أي عالقــة بدوافــع العاملــة الشــخصية نحــو

العمــل يف هــذا املجــال.
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معوقــات عمــل
ثانيــ ًا -العوامــل املؤثــرة يف ِّ

التعامــل مــع العاملــة أثنــاء العمــل عالقــة ســلبية

النســائية:
وفقــ ًا للشــكل التوضيحــي رقــم ( ،)1فإنــه مــن

ســبيل املثــال؛ كلــا حتســنت خصائــص الوظيفــة،

وكانــت طبيعــة التعامــل مــع العاملــة جيــدة ،كلــا قــل

يف خصائــص العاملــة ،وخصائــص الوظيفــة ،وطبيعــة

الوظيفــي.

الســعوديات العامــات يف حمــات املســتلزمات

ـرات املســتقلة املتمثلــة
املتوقــع نظري ـ ًا أن يكــون للمتغـ ِّ

معوقــات العمــل ،فعــى
باملتغــرات التابعــة املثمثلــة يف ِّ
ِّ

املعوقــات يف عملهــا ،وزاد  -بالتايل -االســتقرار
وجــود ِّ

جدول (:)6

عالقة خصائص العاملة بمعوِّ قات العمل.
المعوقات
ِّ

المتغيِّرات المستقلة
انخفاض
األجر

المواصالت

طول ساعات
العمل

رعاية
األطفال

الجهل بأنظمة
وزارة العمل

التعامل في
المحل

درجة الحرية

نقص التدريب

قيمة مربع كاي

خصائص العاملة:
التركيب العمري

2

1.9

0.2

1.1

*5.7

1.3

0.5

0.3

التركيب التعليمي

2

2.2

0.2

1.2

2.1

3.6

0.4

1.0

التركيب الزواجي

1

1.9

0.5

1.2

*4.8

0.7

0.2

0.1

الحالة العملية السابقة
مدة البقاء بال عمل

1
1

*4.1
0.2

0.4
0.3

0.5
0.6

1.9
1.5

1.0
0.2

1.5
1.8

0.1
2.6

املصدر :البيانات امليدانية.

* تعني أن هناك عالقة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05فأقل.

بمعوقات العمل:
أ -عالقة خصائص العاملة ِّ

يرتبط اعتبار رعاية األطفال معوق ًا لدى املتزوجات ،والفئة

متغيات
يتضح من بيانات اجلدول رقم ( )6أن لبعض ِّ
معوقات العمل؛ إذ يظهر أن
خصائص العاملة تأثري ًا عىل بعض ِّ

يعود لكون هذا السن هو سن بداية تكوين األرسة ،وإنجاب

العمري ،والرتكيب الزواجي ،مع معوق رعاية األطفال من

ملتغي احلالة العملية السابقة للعاملة
ومن جانب آخر يتضح أن ِّ

متغيي الرتكيب
هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني كل منِّ :
متغي احلالة العملية السابقة مع معوق انخفاض
جهة ،وبني ِّ
األجر من جهة أخرى ،وكشفت نتائج مربع كاي التفصيلية

يف ملحق رقم ( )4أن لعمر العاملة ،وتركيبها الزواجي عالقة
إحصائية إجيابية بمدى تعرضها ملعوق رعاية األطفال؛ إذ

العمرية (34-25سنة) بشكل خاص؛ وهذا بطبيعة احلال

األطفال مقارنة بفئتي (أقل من 25سنة ،و 35سنة فأكرب).
عالقة إحصائية إجيابية بمعوق انخفاض األجر؛ إذ يظهر
ارتباط نسب اعتبار انخفاض األجر معوق ًا  -بشكل أكرب -

لدى من سبق هلن العمل ،وقد يعود ذلك الرتفاع توقعاهتن
فيام خيص األجر ،مقابل مستوى خرباهتن الوظيفية.
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جدول ()7
عالقة خصائص الوظيفة بمعوِّ قات العمل.
المع ِّوقات

المتغيِّرات المستقلة
انخفاض األجر

المواصالت للعمل

طول
ساعات
العمل

درجة الحرية

رعاية
األطفال

الجهل
بأنظمة
وزارة
العمل

التعامل
في
المحل

نقص
التدريب

قيمة مربع كاي

خصائص الوظيفة:
مسمى الوظيفة

4

3.5

1.6

4.6

0.5

1.4

1.8

5.2

نوع المحل

2

2.5

0.5

4.2

2.2

4.6

0.9

*5.6

موقع المحل

1

0.9

0.0

0.5

0.6

2.6

0.9

1.1

مدة العمل في المحل

3

3.5

3.6

5.5

0.3

2.9

0.2

1.2

عدد ساعات العمل

1

2.9

0.4

*7.8

2.4

2.1

6.1

0.2

فترة العمل

2

3.5

3.9

*7.4

5.0

0.6

0.2

0.0

األجر الشهري

2

5.2

0.5

7.1

1.1

1.3

1.1

3.7

المصدر :البيانات الميدانية.
* تعني أن هناك عالقة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05فأقل.

بمعوقــات
ب -عالقــة خصائــص الوظيفــة
ِّ

معــوق نقــص التدريــب بشــكل واضــح بعامــات

يتضــح مــن بيانــات اجلــدول رقــم ( )7أن لبعــض
متغــرات خصائــص الوظيفــة تأثــر ًا عــى بعــض
ِّ

بعامــات املحــات متعددة األقســام ،واألكشــاك ،ومن

ا لعمــل :

معوقــات العمــل؛ إذ يظهــر أن هنــاك عالقــة ذات داللة
ِّ

ـر نــوع املحــل مــع معــوق
إحصائيــة بــن كل مــن :متغـ ِّ
ـري عــدد ســاعات
نقــص التدريــب مــن جهــة ،ومتغـ ِّ

العمــل ،وفــرة العمــل مــع معــوق طــول ســاعات
العمــل مــن جهــة أخــرى ،وكشــفت نتائــج مربــع كاي
التفصيليــة يف ملحــق رقــم ( )5أن لنــوع املحــل عالقــة
إحصائيــة بمعــوق نقــص التدريــب ،إذ ترتبــط نســب

املحــات املخصصــة لبيــع املالبــس النســائية ،مقارنــة

ـري عــدد ســاعات العمل،
جهــة أخــرى يتضــح أن ملتغـ ِّ

وفــرة العمــل عالقــة إحصائيــة إجيابيــة بمعــوق طــول

ســاعات العمــل؛ أي أنــه كلــا زادت ســاعات العمــل،
وكانــت فرتتــه مســائية كلــا أصبــح ذلــك معوقــ ًا
ـرات
للعاملــة ،ومــن املالحــظ أنــه مل تكــن لباقــي متغـ ِّ

خصائــص الوظيفــة (مســمى الوظيفــة ،موقــع املحــل،
مــدة العمــل ،األجــر الشــهري) أي عالقــة ذات داللــة

بمعوقــات العمــل.
إحصائيــة ِّ
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جدول (:)8
عالقة طبيعة التعامل أثناء العمل بمعوِّ قات العمل.
المع ِّوقات

المتغيِّرات المستقلة
انخفاض األجر

طول
المواصالت
ساعات
للعمل
العمل

درجة الحرية

رعاية
األطفال

الجهل
بأنظمة
وزارة العمل

التعامل
في المحل

نقص
التدريب

قيمة مربع كاي

د-طبيعة التعامل أثناء العمل:
صاحب العمل

2

2.4

1.7

4.0

2.2

4.2

*7.7

2.1

المتسوقون من الرجال

2

1.7

0.3

0.4

0.8

1.9

4.1

1.5

المتسوقات من النساء

2

0.9

0.5

0.9

0.4

0.4

0.5

2.5

مفتشو وزارة العمل

2

2.1

4.8

1.0

2.5

3.9

2.4

0.1

أعضــاء هيئــة األمــر
بالمعــروف والنهــي عــن
ا لمنكــر

2

2.2

3.7

0.6

0.9

2.1

1.8

1.6

المصدر :البيانات الميدانية.
* تعني أن هناك عالقة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05فأقل.

ج -عالقــة طبيعــة التعامــل أثنــاء العمــل

كل مــن املتســوقني (ســواء كانــوا مــن الرجــال أو

ـر
يتضــح مــن بيانــات اجلــدول رقــم ( )8أن ملتغـ ِّ
تعامــل صاحــب العمــل مــع العاملــة تأثــر ًا عــى

باملعــروف والنهــي عــن املنكــر ،والتــي مل يكــن هلــا أي

بمعوقــات
ِّ

العمــل:

معــوق التعامــل؛ إذ يظهــر أن هنــاك عالقــة ذات
داللــة إحصائيــة بينهــا ،وكشــفت نتائــج مربــع كاي
ملتغــر تعامــل
التفصيليــة يف ملحــق رقــم ( )6أن
ِّ

صاحــب العمــل مــع العاملــة عالقــة إحصائيــة

عكســية بمعــوق التعامــل يف العمــل ،أي أنــه كلــا
كان تعامــل صاحــب العمــل ســيئ ًا ،كلــا أصبــح
ـرات تعامــل
ذلــك معوق ـ ًا للعاملــة ،دون ـ ًا عــن متغـ ِّ

النســاء) ومفتــي وزارة العمــل وأعضــاء هيئــة األمــر
بمعوقــات العمــل.
عالقــة ذات داللــة إحصائيــة ِّ
ثالثــ ًا -العوامــل املؤثــرة يف اجتاهــات العامــات

الســعوديات يف حمــات املســتلزمات النســائية نحــو

مســتقبلهن الوظيفــي:
وفقــ ًا للشــكل التوضيحــي رقــم ( ،)1فإنــه
للمتغــرات املســتقلة
مــن املتوقــع نظريــ ًا أن يكــون
ِّ
املتمثلــة يف خصائــص العاملــة ،وأرسهتــا ،وخصائــص

الوظيفــة ،وطبيعــة التعامــل أثنــاء العمــل ،ومعوقــات
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ـرات التابعــة املثمثلــة يف
العمــل ،عالقــة ســلبية باملتغـ ِّ

عكســية بمــدى اعتبــار العمــل موقتــ ًا ،ويف البحــث

الوظيفــي يف هــذا املجــال ،فعــى ســبيل املثــال؛

مســتويات الرضــا الوظيفــي ،كلــا زادت الرغبــة يف

اجتاهــات العامــات الســعوديات نحــو مســتقبلهن

ملتغــر الرضــا الوظيفــي عالقــة
يتوقــع أن يكــون
ِّ

عــن فرصــة عمــل أخــرى؛ أي أنــه كلــا انخفضــت
تــرك العمــل ،والبحــث عــن فرصــة عمــل أخــرى.

جدول (:)9

عالقــة خصائــص العاملــة والوظيفــة وطريقــة التعامــل ومعوِّ قــات العمــل بمــدى اعتبــار العمــل فــي المحــات
ً
عمــا موقتــاً.
المســتلزمات النســائية
المتغيِّرات المستقلة

اعتبار العمل في المحالت المستلزمات النسائية عمل مؤقت
قيمة مربع كاي
درجة الحرية

أ – خصائص العاملة:
التركيب العمري

4

3

التركيب التعليمي

4

0.8

التركيب الزواجي

2

*6.8

الحالة العملية السابقة

2

4.8

مدة البقاء بال عمل

2

7.3

ب -خصائص األسرة:
التركيب العمري لرئيس األسرة

4

4.4

التركيب التعليمي لرئيس األسرة

4

1.6

الحالة العملية لرئيس األسرة

4

1.7

حجم األسرة

6

6.6

متوسط الدخل الشهري لألسرة

4

12.1

جـ -خصائص الوظيفة:
مسمى الوظيفة

8

4.6

نوع المحل

4

4.1

موقع المحل

2

5.1

مدة العمل في المحل

6

5.7
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عدد ساعات العمل

2

10.6

فترة العمل اليومي

4

5.8

األجر الشهري

6

8.9

الرضا الوظيفي للعاملة

4

*38.9

د-طبيعة التعامل أثناء العمل
تعامل صاحب المحل

4

*12.4

تعامل المتسوقين من الرجال

4

6.9

تعامل المتسوقات من النساء

4

1.4

تعامل مفتش وزارة العمل

4

3.9

تعامل أعضاء هيئة األمر بالمعروف

4

1.6

معوقات العمل:هـ
ِّ
انخفاض األجر

2

*17.3

المواصالت للعمل

2

*10.5

طول ساعات العمل

2

*11.1

رعاية األطفال

2

*13.4

الجهل بأنظمة وقوانين وزارة العمل

2

5.4

طريقة التعامل في المحل

2

*8.3

نقص التدريب في العمل

2

*8.7

المصدر :البيانات الميدانية.
* تعني أن هناك عالقة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05فأقل.

أ -مــدى اعتبــار العمــل يف حمــات املســتلزمات
النســائية عمــ ً
ا موقتــ ًا:

يتضـح مـن بيانـات اجلـدول رقـم ( )9أن هنـاك
املتغيرات املؤثرة يف مـدى اعتبـار العامالت
عـدد ًا من
ِّ
السـعوديات يف حملات املسـتلزمات النسـائية عملهـن
مؤقتـ ًا؛ إذ يظهـر أن هنـاك عالقـة ذات داللـة إحصائية

بين مـدى اعتبـار العاملـة لعملهـا موقتـ ًا ،وكل مـن
املتغيرات التاليـة :الرتكيب الزواجـي ،الرضا الوظيفي
ِّ

للعاملـة ،تعامـل صاحـب املحـل ،معـوق انخفـاض
األجـر ،معـوق املواصلات للعمـل ،معـوق طـول

سـاعات العمـل ،معـوق رعايـة األطفـال ،معـوق
طريقـة التعامـل يف املحـل ،معـوق نقـص التدريـب يف
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العمـل .وكشـفت نتائـج مربـع كاي التفصيليـة يف ملحق

ملتغير
يف االسـتمرار يف العمـل ،واعتبـاره موقتـ ًا ،كما أن ِّ
تعامـل صاحـب العمـل مـع العاملـة عالقـة إحصائيـة
عكسـية بمـدى اعتبـار العمـل موقتـ ًا ،أي أنـه كلما كان

غير املتزوجـات ،ويمكـن تفسير ذلـك بتأثير أدوارهـن

بشـكل سـلبي عىل رغبتهـا باالسـتمرار يف العمل ،يف حني

ملتغير جـدول الرتكيـب الزواجـي عالقـة
رقـم ( )7أن ِّ
إحصائيـة إجيابيـة بمـدى اعتبـار العمـل مؤقتـ ًا ،إذ ترتبـط
نسـب اعتبـاره موقتـ ًا باملتزوجـات  -بشـكل أكبر -مـن
التقليديـة يف املنـزل التـي تعيق االسـتمرار يف العمل ،ومن

متغيرات خصائـص العاملة
املالحـظ أنـه مل تكـن لباقـي ِّ
(الرتكيـب العمـري ،الرتكيـب التعليمـي ،احلالـة العملية

السـابقة ،مـدة البقـاء بلا عمـل) أي عالقـة ذات داللـة
إحصائيـة بمـدى اعتبار العمـل مؤقت ًا ،واألمـر ذاته ينطبق

على مجيـع خصائـص أرسة العاملـة .ومـن جهـة أخـرى
ملتغي الرضـا الوظيفي عالقة إحصائية عكسـية
يتضـح أن ِّ
بمـدى اعتبـار العمـل موقتـ ًا ،أي أنـه كلما انخفضـت
مسـتويات الرضـا الوظيفـي ،كلما زادت عـدم الرغبـة

تعامـل صاحـب العمل سـيئ ًا مـع العاملـة ،كلام أثـر ذلك
ملتغيرات تعامـل كل مـن املتسـوقني (سـواء
أنـه مل يكـن ِّ
كانـوا مـن الرجـال أو النسـاء) ومفتشي وزارة العمـل

وأعضـاء هيئـة األمـر باملعـروف والنهـي عـن املنكـر أي

عالقـة ذات داللـة إحصائيـة بذلـك .ومـن جانـب آخـر
كشـفت البيانـات أنـه كلام ازدادت نسـب تعـرض العاملة

للمعوقـات التاليـة :انخفـاض األجر ،املواصلات ،طول
ِّ

سـاعات العمـل ،رعايـة األطفـال ،طريقـة التعامـل يف
املحـل ،نقـص التدريـب يف العمل كلام أثر ذلك ،وبشـكل
إجيـايب على اعتبارهـا هلـذا العمـل مؤقت ًا.

جدول (:)10
عالقة خصائص العاملة والوظيفة وطبيعة التعامل أثناء العمل ومعوِّقات العمل بمد
ى البحث عن فرصة عمل أخرى.
البحث عن عمل آخر حاليا ً

المتغيِّرات المستقلة

درجة
الحرية

قيمة مربع كاي

أ – خصائص العاملة:
التركيب العمري

2

*6.7

التركيب التعليمي

2

1.4

التركيب الزواجي

1

0.3

الحالة العملية السابقة

1

0.7

مدة البقاء بال عمل

1

3.9
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ب -خصائص األسرة:
التركيب العمري لرئيس األسرة

2

1.6

التركيب التعليمي لرئيس األسرة

2

2.8

الحالة العملية لرئيس األسرة

2

4.8

حجم األسرة

3

0.6

متوسط الدخل الشهري لألسرة

2

*11.5

جـ -خصائص الوظيفة:
مسمى الوظيفة

4

5.4

نوع المحل

2

*6.1

موقع المحل

1

*8.8

مدة العمل في المحل

3

1.2

عدد ساعات العمل

1

0.6

فترة العمل

2

*9.8

األجر الشهري

3

1.4

الرضا الوظيفي للعاملة

2

*9.9

د-طبيعة التعامل أثناء العمل
تعامل صاحب العمل

2

4.8

تعامل المتسوقين من الرجال

2

3.1

تعامل المتسوقات من النساء

2

1.7

تعامل مفتش وزارة العمل

2

0.6

تعامل أعضاء هيئة األمر بالمعروف

2

5.1

معوقات العمل:هـ
ِّ
انخفاض األجر

1

*4.2

المواصالت للعمل

1

0.7

طول ساعات العمل

1

0.8
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رعاية األطفال

1

0.9

الجهل بأنظمة وقوانين وزارة العمل

1

2.4

طريقة التعامل في المحل

1

0.1

نقص التدريب في العمل

1

2.3

المصدر :البيانات الميدانية.
* تعني أن هناك عالقة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05فأقل.

ب-مدى البحث عن فرصة عمل أخرى:

عــن فرصــة عمــل أخــرى ،واألمــر ذاتــه ينطبــق

يتضــح مــن بيانــات اجلــدول رقــم ( )10أن
ـرات املؤثــرة يف مــدى بحــث
هنــاك عــدد ًا مــن املتغـ ِّ

ـر
عــى مجيــع خصائــص أرسة العاملــة باســتثناء متغـ ِّ
متوســط الدخــل الشــهري الــذي يرتبــط بعالقــة ذات

النســائية عــن فرصــة عمــل أخــرى ،وهــن عــى

عــن فرصــة عمــل أخــرى ،إذ أنــه كلــا انخفــض

العامــات الســعوديات يف حمــات املســتلزمات
رأس العمــل؛ إذ يظهــر أن هنــاك عالقــة ذات داللــة
إحصائيــة بــن البحــث عــن فرصــة عمــل أخــرى،

املتغــرات التاليــة :الرتكيــب العمــري،
وكل مــن
ِّ
متوســط الدخــل الشــهري ألرسة العاملــة ،نــوع
املحــل ،موقــع املحل ،فــرة العمــل ،الرضــا الوظيفي،

معــوق انخفــاض األجــر ،وكشــفت نتائــج مربــع كاي
ملتغــر الرتكيــب
التفصيليــة يف ملحــق رقــم ( )8أن
ِّ

العمــري عالقــة إحصائيــة إجيابيــة بمــدى البحــث عن
فرصــة عمــل أخــرى ،إذ أنــه كلــا ارتفــع العمــر كلــا

زادت نســب البحــث عــن فرصــة عمــل أخــرى .ومن
متغــرات خصائــص
املالحــظ أنــه مل تكــن لباقــي
ِّ

العــــاملة (الرتكيــب التعليمــي ،الرتكيــب الزواجــي،
احلالــة العمليــة الســابقة ،مــدة البقــاء بــا عمــل)

أي عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بمــدى البحــث

داللــة إحصائيــة عكســية مــع مــدى بحــث العامــات
دخــل األرسة ،كــا زادت نســب البحــث عــن فرصــة

عمــل أخــرى بــن العامــات .ومــن جهــة أخــرى
يتضــح ارتبــاط نســب البحــث عــن فــرص العمــل

بالعامــات يف األكشــاك بشــكل خــاص ،وبنســب
ترتفــع إىل ( )%84مقارنــة بعامــات حمــات املالبــس
النســائية ،واملحــات متعــددة األقســام .كــا يتضح أنه
كلــا كان موقــع املحــل يف جممــع جتــاري ،كلــا ازدادت

نســب البحــث عــن فرصــة عمــل أخــرى ،وقــد يكون
الســبب يف هــذا هــو قــرب العاملــة يف املجمعــات
التجاريــة مــن حمــات أخــرى يمكنهــا البحــث،
واالســتعالم فيهــا عــن فــرص العمــل ،كــا كشــفت

البيانــات عــن ارتبــاط نســب البحــث عــن فــرص

عمــل أخــرى  -بشــكل أكــر -بالعامــات لفــرات
ممتــدة (صباحــي مســائي) ،فيــا تنخفــض النســب
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لتصــل إىل أدناهــا للعامــات يف الفــرة الصباحيــة،
ملتغــر الرضــا الوظيفــي -كــا
كــا يتضــح أيضــ ًا أن
ِّ

متغــر
الســابقة .ومــن جانــب آخــر يؤثــر
ِّ
الرتكيــب العمــري عــى دافعــي احلاجــة

عــن فرصــة عمــل أخــرى ،أي أنــه كلــا انخفضــت

أنــه كلــا ارتفــع عمــر العاملــة كلــا كانــت

لألجــر ،وصعوبــة التوظيــف احلكومــي؛ أي

هــو متوقع-عالقــة إحصائيــة عكســية بمــدى البحــث

دوافعهــا املاديــة ،وزيــادة اقتناعهــا بصعوبــة

نســب الرضــا الوظيفــي ،ونســب عــدم التأكــد كلــا

التوظيــف احلكومــي هــي األبــرز ،يف حــن

زادت نســب البحــث عــن فرصــة عمــل أخــرى .كــا

متغــر البقــاء بــا عمــل  -كــا هــو
يؤثــر
ِّ

أشــارت البيانــات أنــه كلــا ازدادت نســب تعــرض

متوقــع – بصــورة إجيابيــة عــى دافعــي الرغبــة

العاملــة ملعــوق انخفــاض األجــر بشــكل خــاص،

يف اخلــروج مــن املنــزل ،والرغبــة الذاتيــة يف

كلــا أثــر ذلــك ،وبشــكل إجيــايب عــى بحثهــا عــن

هــذا العمــل بالــذات.

فــرص عمــل أخــرى.
خامتة:

2 .يؤثــر متغــرا عمــر العاملــة ،وتركيبهــا

وهكــذا يتضــح مــن دراســة العوامــل املؤثــرة يف

الزواجــي عــى معــوق رعايــة األطفــال؛ إذ
يرتبــط اعتبــار رعايــة األطفــال معوق ـ ًا لــدى

1 .يؤثــر متغــرا الرتكيــب العمــري ،واحلالــة

متغــر احلالــة
بشــكل خــاص ،كــا يؤثــر
ِّ

الوظيفــي
ومعوقــات ،واجتاهــات املســتقبل
دوافــع،
ِّ
ِّ
للعامــات الســعوديات النتائــج التاليــة:

املتزوجــات ،والفئــة العمريــة (34-25ســنة)

العمليــة الســابقة عــى معــوق انخفــاض
األجــر؛ إذ ترتبــط نســب اعتبــاره معوقـ ًا بمــن

العمليــة الســابقة عــى دافــع موافقــة ويل
األمــر ،إذ يظهــر أنــه  -وبعكــس املتوقــع-

متغــري
ســبق هلــن العمــل ،يف حــن يؤثــر
ِّ

كلــا قــل عمــر العاملــة كلــا أزادت موافقــة

عــدد ســاعات العمــل ،وفــرة العمــل عــى

ويل األمــر عــى العمــل يف جمــال املســتلزمات

معــوق طــول ســاعات العمــل؛ فكلــا زادت

النســائية ،ممــا ُيشــر إىل اســتقطابه للداخــات

ســاعات العمــل ،وكانــت فرتتــه مســائية كلــا
أصبــح ذلــك معوقــ ًا للعاملــة.

اجلــدد يف ســوق العمــل ،يف حــن يظهــر أنــه

كلــا ازدادت خــرة العاملــة يف العمــل ،كلــا

ـرات الرتكيــب الزواجــي ،وتعامــل
3 .تؤثــر متغـ ِّ

زادت نســب موافقــة ويل األمــر عــى العمــل

صاحــب العمــل والرضــا الوظيفــي ،ومــدى

يف هــذا املجــال ،ويمكــن تفســر ذلــك

تعــرض العاملــة لعــدد مــن املعوقــات

بالنظــرة اإلجيابيــة لــدى أوليــاء األمــور جتــاه

(كانخفــاض األجــر ،املواصــات ،طــول

عمــل قريباهتــم بنــاء عــى جتارهبــن العمليــة
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ـاع التجزئــة يف
ـه قطـ ُ
 الــدور الكبــر الــذي َل ِع َبـ ُ
اســتيعاب الداخلــن ُ
اجلــدد لســوق العمــل،

ســاعات العمــل ،رعايــة األطفــال ،طريقــة
التعامــل ،نقــص التدريــب) ،بشــكل ســلبي

وخاصــة العاملــ َة غــر املاهــرةِ ،
مــن
وض َ
هــذه الفئــة تــأيت اإلنــاث اآليت انقطعــن عــن

عــى رغبــة العامــات يف االســتمرار يف
العمــل.

متغــرات العمــر ،ومتوســط الدخــل
4 .تؤثــر
ِّ

التعليــم أو مــن مل يســتطعن إجيــاد فرصــة

الوظيفــة (كنــوع املحــل وموقعــه ،فــرة

ارتفــاع معــدالت البطالــة.
ِ
ـتويات الرضــا بــن العامـ ٍ
ـات،
 انخفــاض مسـ

الشــهري لــأرسة ،وبعــض خصائــص

عمــل بالرغــم مــن تعلميهــن اجلامعــي نتيجــة

العمــل ،الرضــا الوظيفــي) ،ومــدى تعــرض

العاملــة ملعــوق انخفــاض األجــر بشــكل

املعوقــات أبرزهــا انخفــاض
نتيجــة لعــدد مــن ِّ

خــاص عــى مــدى البحــث عــن فرصــة عمــل

األجــور ،وطــول ســاعات العمــل.

أخــرى.

 تعتــر أغلــب العامــات يف هــذا القطــاع هــذه
الوظيفــة وســيل ًة لتطويــر املهــارات ،متهيــد ًا

وبمقارنــة نتائــج هــذه الدراســة مــع نتائــج عــدد

مــن الدراســات الســابقة التــي تناولــت جتــارب عمــل

للحصــول عــى أخــرى أفضــل ،أو مرحلــة

اإلنــاث يف قطــاع التجزئــة حــول العــامل نالحــظ أن

مؤقتــة قبــل اخلــروج مــن ســوق العمــل للقيام

جتربــة دخول اإلنــاث الســعوديات ملجال املســتلزمات

بأدوارهــن النمطيــة يف املنــزل ،وبالتــايل فأنــه
مــع املتعــارف عليــه عامليــ ًا رسعــة الــدوران

النســائية تتشــابه معهــا يف الكثــر مــن ظروفهــا،
واملعوقــات
ودوافعهــا ،وخصائــص العامــات فيهــا،
ِّ

التــي تواجههــن ،ومســتويات رضاهــن الوظيفــي،
وحتــى اجتاهاهتــن املســتقبلية نحــو عملهــن يف هــذا

املجــال ،إذ اشــتملت هــذه التجــارب عــى عــدد مــن
الســات العامــة التــي يمكــن تلخيصهــا يف التــايل:

الوظيفــي يف قطــاع التجزئــة بوجــه عــام.

وكل هــذه الظــروف والســات تنطبــق بشــكل

كبــر عــى التجربــة الســعودية احلديثــة؛ التــي مل

ِ
اخلمــس ســنوات ،وعليــه يمكــن القــول؛
تتجــاوز

أهنــا تســر بشــكل مبــر؛ رغــم وجــود عــدد مــن

 وصــول اإلنــاث املتأخــر هلــذا القطــاع ،فعــى
ســبيل املثــال مل تكــن املَ ِ
ـر األمريكيــة حتــى
تاجـ ُ

املعوقــات واملحــددات املرتبطــة بوجــه خــاص
ِّ
باملجتمــع الســعودي كاســتمرار حتفــظ بعــض أفــراده

فيهــا ،واع ُتــرت التجربــة يف بدايتهــا معقــد ًة،
ر ُم ِديـ ٍ
ـة.
ُ
وم ْك ِلف ـ ًة ،وغ ـ َ

املــرأة الســعودية مــن وإىل العمــل ،وانخفــاض األجــر
قياســ ًا بمســتويات املعيشــة املرتفعــة يف اململكــة،

عــام 1926م ،تو ِّفــر ُف َرص ـ ًا لإلنــاث بالعمــل

عــى عمــل املــرأة يف هــذا القطــاع ،وصعوبــة تنقــل
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والتــي ســيؤدي تذليلهــا إىل دخــول عــدد أكــر مــن

والوظائــف اجلديــدة يف هــذا املجــال.

معــدالت البطالــة النســائية الكبــرة ،والتــي ترتفــع

معوقــات العمــل يف
األجــر الشــهري كأهــم ِّ

ُ 3 .تشــر نتائــج الدراســة إىل معــوق انخفــاض

الســعوديات إىل هــذا القطــاع؛ ممــا يســاهم يف خفــض

هــذا املجــال ،وعليــه تــويص الدراســة بوضــع
حـ ٍ
ـد أدنــى لألجــر الشــهري ،مــع وضــع آليــة

إىل نحــو ( ،)%32.7عــام 2017م مقابــل ()%7.4

للذكــور لنفــس العــام.

وبناء عىل هذه النتائج تويص الدراسة بام ييل:

واضحــة للمكافــآت واحلوافــز املاديــة ،لدعــم

ُ 1 .تشــر نتائــج هــذه الدراســة الســتقطاب

وتعزيــز االســتقرار الوظيفــي يف هــذا املجــال.

واملبيعــات ســواء كــن مــن احلاصــات عــى

العامــات السعــــــــوديات يف حمــات
َــرن عملهــن يف
املســتلزمات النســائية ،يعت ِ ْ

ُ 4 .تشــر نتائــج الدراســة إىل أن ثالثــة أربــاع

هــذا املجــال لغــر املتخصصــات يف التســويق
الشــهادة الثانويــة ،أو احلاصالت عىل الشــهادة

هــذا املجــال مؤقتــ ًا ،وتــراوح املــدة التــي

اجلامعيــة مــن جهــة ،وتواضــع التدريــب

ســيعملن هبــا قبــل التوقــف بــن (ســنة ،وأقل

املقــدم هلــن بعــد احلصــول عــى العمــل

مــن  3ســنوات) ،وبنــاء عــى ذلــك؛ جيــب

مــن جهــة أخــرى؛ وعليــه البــد مــن افتتــاح

عــى هــذا القطــاع أخــذ هــذه التوقعــات بعــن

معاهــد للتدريــب عــى مهــارات البيــع،

االعتبــار ،وإعــداد برامــج تدريبــة الســتمرار

والتســويق ،والتعامــل مــع العمــاء لرفــع أداء

اســتقطاب قــوة عمــل بديلــة.

العامــات وحتســن أداء املبيعــات ،وذلــك يف

ـر
ُ 5 .تشــر نتائــج الدراســة إىل الــدور الكبــر ملتغـ ِّ
تعامــل صاحــب العمــل كعامــل مؤثــر -

إطــار مــا يعــرف بالتدريــب التحويــي الــذي
يســتهدف إعــادة تأهيــل اخلرجيــات الــايت ال

معوقــات العمل،
بشــكل ســلبي -يف كل مــنِّ :
ومــدى اعتبــار العمــل مؤقتـ ًا ،مــدى البحــث

صاتــن مــع متطلبــات ســوق
ختص ُ
تتوافــق ُّ

العمــل.

ُ 2 .تشــر نتائــج الدراســة إىل دور العالقــات

عــن فرصــة عمــل أخــرى ،األمــر الــذي

أكثــر مــن نصــف العامــات الســعوديات

رقــايب إن اســتدعى األمــر ذلــك.
6 .نظـــر ًا لكـــون هـــذه الدراســـة مـــن أوىل

يتطلــب بحــث مواطــن اخللــل ،ووضــع نظــام

الشــخصية يف احلصــول عــى العمــل ،إذ أن
حصلــن عــى وظائفهن عــن طريــق معارفهن؛

الدراســـات التـــي اهتمـــت بتجربـــة عمـــل

ويف هــذا اإلطــار تــويص الدراســة بوضــع

املـــرأة الســـعودية يف حمـــات املســـتلزمات

آليــة واضحــة لإلعــان عــن الشــواغر،
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النســـائية يف املنطقـــة الرشقيـــة ،باململكـــة

النســـائية ،ولذلـــك تـــويص هـــذه الدراســـة

ت ــويص بإج ــراء دراس ــات مماثل ــة لع ــدد م ــن

بمعوق ــات دخ ــول الس ــعوديات هل ــذا
تتعل ــق ِّ
املج ــال ،وخصوصــ ًا يف ظ ــل رؤي ـ ُ
ـة اململك ــة

بإجـــراء املزيـــد مـــن الدراســـات التـــي

العربيـــة الســـعودية ،فـــإن هـــذه الدراســـة
مناط ــق اململك ــة للتثب ــت م ــن النتائ ــج الت ــي

العربي ــة الس ــعودية 2030م الت ــي تؤك ــد ع ــى
أن االقتصـــا َد ســـ َيمنَح ُ
ـــرص للجميـــع،
الف
َ

توصلـــت إليهـــا الدراســـة احلاليـــة ،ولرصـــد
التغـــرات يف اخلصائـــص ،والدوافـــع،

رجـــا ً
ال ونســـا ًء ،وأن املـــرأة الســـعودية

واملعوقـــات ،والعوامـــل املؤثـــرة يف عمـــل
ِّ

ـم م ــن عن ــارص ق ــوة الدول ــة ،مم ــا
عن ـ ٌ
ـر مه ـ ٌّ

الســـعوديات يف هـــذا املجـــال.

حي ِّت ــم رضور َة االس ــتمرار يف تنمي ــة مواهبه ــا،
ـــع نِ َســـب
واســـتثام ِر طاقاهتـــا ،مســـتهدف ًة ر ْف َ

7 .أش ــارت الدراس ــة إىل اس ــتمرار تواض ــع ع ــدد
الســـعوديات الداخـــات يف هـــذا املجـــال

مشـــاركة املـــرأة يف ســـوق العمـــل إىل ()%30

بالرغ ــم م ــن توف ــره لف ــرص عم ــل كب ــرة،

(جملـــس الشـــؤون االقتصاديـــة2016،م).

وجيـــدة يف ظـــل ارتفـــاع مســـتويات البطالـــة
مالحق الدراسة
ملحق(:)1

تأثير بعض خصائص العاملة على دوافع األسرة والمجتمع.
مدى الموافقة

المتغيِّرات المستقلة
موافقة

غير
موافقة

غير
متأكدة

درجة الحرية

مربع كاي
ومستوى الداللة

موافقة ولي األمر

التركيب العمري

الحالة العملية السابقة

مدة البقاء بال عمل

أقل من  25سنة

96.3

1.9

1.9

–  34سنة25

91.7

8.3

0

سنة فأكثر35

86.2

12.1

1.7

سبق لها العمل

94.9

3.8

3.0

لم يسبق لها العمل

87.9

12.1

0

أقل من 5سنوات

70.3

51.9

33.3

خمس سنوات فأكثر

29.7

48.1

66.7
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4

2

2

10.9
()0.02

11.2
()0.00
5.8
()0.04

شيخة التميمي ،رشود اخلريف ،حممد اليوسف :العوامل املؤثرة على دوافع ومعوِّقات واجتاهات املستقبل الوظيفي للسعوديات....

440-409

ملحق (:)2
تأثير متوسط الدخل الشهري ألسرة العاملة على دوافع األسرة والمجتمع.
مدى الموافقة

المتغيِّرات المستقلة

غير موافقة

موافقة

درجة
الحرية

غير متأكدة

مربع كاي
ومستوى
الداللة

تشجيع األسرة على العمل
أقل من  7000لاير
متوسط من  7000إلى أقل
الدخل  11000لاير
الشهري
لألسرة أعلى من  11000لاير

80.4

9.8

9.8

75.0

16.7

8.3

69.2

23.1

7.7

4

11.2
()0.02

ملحق (:)3
تأثير بعض خصائص العاملة على الدوافع الشخصية.
المتغيِّرات المستقلة

مدى الموافقة
موافقة

غير
موافقة

درجة الحرية

مربع كاي ومستوى الداللة

غير
متأكدة

الحاجة للراتب
التركيب
العمري

أقل من  25سنة

87.9

7.5

4.7

–  34سنة25

94.8

5.0

5.0

سنة فأكثر35

94.8

5.2

0

4

10.4
()0.03

صعوبة التوظيف الحكومي
التركيب
العمري

أقل من  25سنة

83.2

9.3

7.5

–  34سنة25

94.0

4.1

1.8

سنة فأكثر35

96.1

1.7

2.2

أقل من 5سنوات

33.2

خمس سنوات
فأكثر

66.8

4

14.1
()0.00

الرغبة في الخروج من المنزل
مدة البقاء
بال عمل

27.4
72.6

63.6
36.4

2

6.9
()0.03

الرغبة الذاتية في هذا العمل
مدة البقاء
بال عمل

أقل من 5سنوات

34.2

25.4

48.1

خمس سنوات
فأكثر

65.8

74.6

51.9
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2

7.1
()0.02
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ملحق (:)4
تأثير بعض خصائص العاملة على معوِّ قي رعاية األطفال ،وانخفاض األجر.
المتغيِّرات
المستقلة

مدى الموافقة
نعم

درجة الحرية

ال

مربع كاي ومستوى الداللة

معوق رعاية األطفال
التركيب
العمري
التركيب
الزواجي

53.1

46.9

73.7

26.3

55.2

44.8

71.9

28.1

53.1

46.9

2

5.7
()0.05

1

4.8
()0.02

معوق انخفاض األجر
الحالة العملية
السابقة

83.0

17.0

74.5

25.5

4.1
()0.03

1

ملحق (:)5
تأثير بعض خصائص الوظيفة على المعوِّ قات.
المتغيِّرات المستقلة

مدى الموافقة
نعم

درجة الحرية

ال

مربع كاي ومستوى الداللة

معوق نقص التدريب
56.1
نوع المحل

65.8

2

5.6
()0.04

79.2
معوق طول ساعات العمل
51.4
عدد ساعات العمل

31.7

1

56.0
فترة العمل

28.8
34.5

436

2

14.1
()0.04
7.4
()0.02
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ملحق (:)6
تأثير طبيعة التعامل أثناء العمل على المعوِّ قات.
مدى الموافقة

المتغيِّرات المستقلة

نعم

درجة الحرية

ال

مربع كاي ومستوى الداللة

معوق طريقة التعامل
تعامل
صاحب
العمل

ممتاز

65.3

جيد

53.4

سيء

42.9

7.4
()0.02

2

ملحق (:)7
تأثير بعض متغيِّرات خصائص العاملة والعمل وطبيعة التعامل والمعوِّ قات على مدى اعتبار العمل في محالت
ً
عمال موقتاً.
المستلزمات النسائية
مدى الموافقة

المتغيِّرات المستقلة

التركيب الزواجي

الرضا الوظيفي

تعامل صاحب العمل

معوق انخفاض األجر

نعم

ال

غير
متأكدة

متزوجة

83.6

4.5

11.9

غير متزوجة

73.6

12.0

14.4

راضية

63.8

17.2

19.0

غير راضية

88.3

3.9

7.8

غير متأكدة

66.6

0.1

33.3

ممتاز

71.4

0

28.6

جيد

72.8

12.9

14.4

سيئ

83.2

6.2

10.6

نعم

81.4

6.9

11.8

ال

60.3

19.2

20.5
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درجة الحرية

2

4

4

2

مربع كاي
ومستوى
الداللة
8.6
()0.03

38.9
()0.00

12.4
()0.01

17.3
()0.00
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معوق المواصالت
معوق طول ساعات
العمل
معوق رعاية األطفال

معوق طريقة التعامل

معوق نقص التدريب

نعم

81.0

8.4

10.6

ال

67.6

11.7

20.7

نعم

81.9

6.7

11.4

ال

26.0

14.8

18.0

نعم

88.9

6.7

4.4

ال

64.6

12.5

22.9

نعم

84.1

5.1

10.8

ال

72.2

12.3

15.4

نعم

83.9

3.9

12.3

ال

72.2

13.2

14.5

2

10.5
()0.01

2

11.1
()0.00

2

13.4
()0.00

2

8.3
()0.01

2

8.7
()0.00

ملحق (:)8
تأثير بعض متغيِّرات خصائص العاملة والوظيفة والمعوِّ قات على مدى البحث عن فرصة عمل أخرى.
مدى الموافقة

المتغيِّرات المستقلة

التركيب العمري

متوسط دخل األسرة
الشهري

نعم

ال

أقل من  25سنة

59.0

41.0

 34 – 25سنة

70.4

29.6

 35سنة فأكثر

77.2

22.8

أقل من 7000

73.7

26.3

من 7000إلى أقل من 11000

57.7

42.3

أعلى من 11000

52.2

47.8

438

درجة
الحرية

2

2

مربع كاي
ومستوى الداللة
6.7
()0.03

11.5
()0.00

شيخة التميمي ،رشود اخلريف ،حممد اليوسف :العوامل املؤثرة على دوافع ومعوِّقات واجتاهات املستقبل الوظيفي للسعوديات....

نوع المحل

موقع المحل

محل بيع المالبس النسائية

64.8

35.2

محل متعدد االقسام

75.3

24.7

كشك داخل مجمع تجاري

84.0

16.0

محل داخل مجمع تجاري

69.6

30.4

محل قائم بذاته

35.3

64.7

صباحي

48.0

52.0

مسائي

63.6

36.4

صباحي مسائي (ممتد)

74.5

25.5

59.7

40.3

غير راضية

73.2

26.8

غير متأكدة

86.7

13.3

نعم

70.5

29.5

ال

58.4

41.6

فترة العمل

راضية
الرضا الوظيفي

معوق انخفاض األجر
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2

12.4
()0.04

1

17.3
()0.00

2

2

1

9.8
()0.00

9.9
()0.00

13.4
()0.03

المالحق من حساب الباحثة بناء على الدراسة الميدانية

املصادر واملـــراجع:
ً
أوال -املصادر واملراجع العربية:
جملــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة2016( .م) .رؤيــة
اململكــة العربيــة الســعودية 2030م.
مركــز الســيدة بنــت خويلــد2013( .م) .دراســة اســتطالع
الــرأي العــام باململكــة العربيــة الســعودية حــول
مشــاركة املــرأة يف التنميــة 2013-2012م .الغرفــة
التجاريــة الصناعيــة بجــدة.
مركــز الســيدة بنــت خويلــد2015( .م) .جتربــة البائعــات

الســعوديات ،دراســة عــن جتربــة املــرأة الســعودية يف
قطــاع التجزئــة .الغرفــة التجاريــة الصناعيــة بجــدة.
اهليئــة العاملــة اإلحصــاء2010( .م) .التعــداد العــام للســكان
واملســاكن.
اهليئة العاملة اإلحصاء2017( .م) .املسح الديموغرايف.
اهليئــة العاملــة اإلحصــاء2017( .م) .مســح القــوى العاملــة،
الربــع الثالــث.
وزارة االقتصــاد والتخطيــط .)2016( .خطــة التنميــة العــارشة
(2020-2015م).
وزارة العمــل2014( .م) .دليــل عمــل املــرأة يف القطــاع
اخلــاص.
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كلية جدة العالمية

(قدم للنشر يف  1440/12/24هـ ،وقبل للنشر يف  1441/09/16هـ)
ملخ ــص البح ــث :يعت ــر اإلع ــان املجس ــم م ــن األس ــاليب املس ــتحدثة لإلع ــان ثالث ــي األبع ــاد وال ــذي انت ــر اس ــتخدامه يف الس ــنوات املاضي ــة مل ــا ل ــه م ــن دور يف ج ــذب
االنتبـــاه والتأثـــر القـــوي عـــى املســـتهلك ،يتنـــاول البحـــث احلـــايل وصـــف وحتليـــل نـــاذج ناجحـــة عامليـــ ًا مـــن منحوتـــات ثالثيـــة األبعـــاد يف التكويـــن والفكـــر النحتـــي
اإلبداع ــي للش ــكل والت ــي حتق ــق أه ــداف إعالني ــة تس ــويقية  .ك ــا يتن ــاول البح ــث أيضــ ًا ن ــاذج جمس ــات إعالني ــة حملي ــة يف مدين ــة الري ــاض كدراس ــة حال ــة م ــن خ ــال
حتلي ــل األس ــلوب الفن ــي وش ــكل التصمي ــم.
ويس ــتعرض كذل ــك البح ــث أس ــاليب تصمي ــم املنحوت ــات اإلعالني ــة ومعاي ــر تصميمه ــا وأه ــم النتائ ــج الت ــي حيققه ــا اتب ــاع معاي ــر التصمي ــم وم ــن ث ــم اخل ــروج بتوصي ــات
هب ــدف رف ــع مس ــتوى وج ــودة اإلع ــان النحت ــي إلضاف ــة قيم ــة برصي ــة مجالي ــة يف موق ــع الع ــرض وكذل ــك حتقي ــق األه ــداف التس ــويقية جل ــذب املس ــتهلك.
كلامت مفتاحية  :نحت إعالين ،اإلعالن ثالثي األبعاد ،الفن يف اإلعالن ،املنحوتات الوظيفية ،اإلعالنات اخلارجية.

*****

Commercial Advertising 3D Sculpture:
A Case Study of Riyadh City
Manal Murshid Alharbi
Princes Noura University
Ruba Abu Hasna
Jeddah International College
)(Received 26/08/2019, accepted 9/05/2020
Abstract:: 3D sculpture advertising is one of the new ways of 3D model advertising that has been used in the past years because of its role in attracting attention and
influencing the consumer. The present paper studied international successful models of three-dimensional sculptures that achieve advertising marketing objectives.
The study considers the description, analysis of the composition and creative thinking of the form. Also, the study analyzed the technical style and design style of
local advertising 3D models in the city of Riyadh as a case study. Moreover, the study presented the design methods and design criteria of advertising sculptures
and how applying these criteria could lead to successful models. Finally, a list of recommendations has been concluded to raise the quality level, add aesthetic value
in the display site and achieve the marketing objectives to attract the consumers.
Keywords: Art in Advertising, Advertising Sculpture, Three-dimensional Advertising, Functional Sculpture, Outdoor Advertising.
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مقدمة :

وجذبــت االنتبــاه بغرابة الفكــرة والتصميــم ومل يقترص

يعتــر اإلعــان مــن أهــم األنشــطة اإلعالميــة

أثرهــا عــى املتلقــن يف حــدود موقعهــا اجلغــرايف الذي

واجلهــات الربحيــة أو الغــر ربحيــة للرتويــج عــن

البعــد وحققــت هدفهــا ووصلــت إىل الفئــة املســتهدفة

التــي متارســها املؤسســات أو الــركات أو املنشــآت
منتجاهتــا وأنشــطتها و أفكارهــا ورســائلها للمجتمــع

أو الفئــة املســتهدفة لتحقيــق أهدافهــا ،وقــد تتنــوع
وســائط إيصاهلــا فيــا بــن الوســائط املســموعة أو
املرئيــة أو املكتوبــة.

نفــذت فيــه ،بــل امتــدت ملواقــع أخــرى بعيــدة كل
وفئــات أخــرى وصــل إليهــم اإلعــان بقــوة الفكــرة
اإلبداعيــة وأســلوب تنفيذهــا مــن خــال اســتخدام

اجلمهــور املتلقــي وســائل إضافيــة يف اإلعــان عنهــا

وقامــوا بتصويرهــا وتوثيقهــا وتداوهلــا وانتــرت

وال خيفــى علينــا التأثــر املهــم لإلعــان يف العــر

فيــا بينهــم مــن خــال وســائل التواصــل االجتامعيــة

جــذب االنتبــاه نحــو منتــج معــن ،أو توثيــق هويــة

وتعتــر اإلعالنــات املجســمة أو املجســات

احلــايل مــن حيــث زيــادة الطلــب عــى منتجــات أو

املؤسســات .وقــد امتــد أثــر اإلعــان إىل خلــق الوعي

جتــاه الظواهــر املختلفــة والتوعيــة نحــو القضايــا
االجتامعيــة أو الثقافيــة .فقــد يســهم اإلعــان عــى

ســبيل املثــال إىل زيــادة وعــي األفــراد جتــاه قضايــا أو

توعيــة جتــاه منتــج ،ومــن هنــا يتســع مفهــوم اإلعــان
عــن اإلعــام يف األخبــار واإلشــهار عــن املنتــج أو
النشــاط وحماولــة تغيــر اجتــاه املتلقــن نحــوه.

لغرابتهــا ومتيزهــا.

اإلعالنيــة مــن أشــكال اإلعالنــات الغــر اعتياديــة،
وهــي مــن أكثــر أشــكال اإلعالنــات التــي

جتــذب االنتبــاه واإلدراك بشــكل أكثــر فعاليــة مــن

اإلعالنــات املســموعة أو املرئيــة خاصــة إذا تــم
تصميمهــا بشــكل إبداعــي ومــدروس ،ونــرى عــدد ًا
مــن النــاذج اإلعالنيــة املجســمة عــى مســتوى العــامل
يف الفراغــات املعامريــة  ،الســاحات ،الطــرق ،املياديــن

وعــى مــر العصــور ظهــر عــدد مــن األســاليب

أو احلدائــق  .و بانتشــار املجســات اإلعالنيــة الناجحة

املبتكــرة واعتــاد البســاطة والوضــوح والتصميــم

بذلــك اإلعالنــات إىل أشــكال نحتيــة يتذوقهــا أفــراد
املجتمــع مجاليــ ًا بحيــث يتــم جتميــل الســاحات

احلديثــة واملعــارصة يف اإلعــان كالتميــز باألفــكار

واإلخــراج بــا يتناســب مــع موضــوع اإلعــان
ومكانــه .فاجتــه املعلنــون إىل تبنــي األفــكار اإلبداعيــة

التــي تضمــن هلــم حتقــق اهلــدف مــن اإلعــان بــأرسع

الطــرق املمكنــة.

وقــد القــت اإلعالنــات بذلــك رواجــ ًا كبــر ًا

يف املــدن تتحقــق أهــداف اقتصاديــة ومجاليــة وتتحــول

واملياديــن بمجســات إبداعيــة حتمــل طابعـ ًا (وظيفيـ ًا)

وهــو اإلعــان ،ممــا يســهم يف حتقيــق أحــد حمــاور
رؤيــة اململكــة  2030يف خلــق بيئــة عامــرة وحتســن

جــودة احليــاة.
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ومــع انتشــار املجســات اإلعالنيــة يف الطــرق

اإلعالنــات التجاريــة التــي تســعى لرتويــج

الــدول العامليــة .نالحــظ اقتصــار معظــم املجســات

3 .يســهم البحــث يف تطويــر األســاليب

الســلع واخلدمــات.

والســاحات وزيادهتــا بشــكل ملحــوظ يف عــدد مــن

اإلعالنيــة للــركات والتــي هلــا أثــر مجــايل يف

اإلعالنيــة يف مدينــة الريــاض عــى تضخيــم املنتجات،

املــدن.

ممــا أدى إىل نــدرة وجــود أشــكال النحــت اإلعــاين

4 .يســهم البحــث يف تســليط الضــوء عــى الــدور

اإلبداعــي .وقــد يرجــع ذلــك إىل عــدد مــن األســباب

الوظيفــي واجلــايل للنحــت اإلعــاين مــن

أمههــا :قلــة الدراســات الســابقة املرتبطــة بالنحــت

خــال وصــف وحتليــل عــدد مــن النــاذج

اإلعــاين ،باإلضافــة إىل عــدم وجــود أســس وآليــات

النحتيــة الوظيفيــة العامليــة وعــدد مــن نــاذج

حمــددة وواضحــة لبنــاء أشــكال النحــت اإلعــاين أو

املجســات اإلعالنيــة بمنطقــة الريــاض.

معايــر حتكــم تنظيمهــا.

5 .تزويــد مصممــي املنحوتــات اإلعالنيــة

مشكلة البحث:

بمرجعيــة ألهــم آليــات ومعايــر التصميــم
والبنــاء.

مــن هنــا حتــددت مشــكلة البحــث يف اإلجابــة

عــن الســؤال التــايل:
-

أهداف البحث:

كيــف يمكــن حتديــد أهــم املعايــر التــي

1 .دراســة بعــض التجــارب العامليــة الناجحــة يف

ينبغــي اتباعهــا عنــد تصميــم جمســات نحتيــة إعالنيــة

النحــت اإلعــاين.

ناجحــة بــا تتامشــى مــع التجــارب العامليــة ؟

2 .وصــف وحتليــل بعــض نــاذج اإلعــان

أمهية البحث :

املجســم بمدينــة الريــاض.

3 .حتديــد أهــم املعايــر التــي ينبغــي اتباعهــا عند

تكمن أمهية البحث يف اجلوانب التالية :

تصميــم جمســات نحتيــة إعالنيــة ناجحة.

1 .أهــم املعايــر واآلليــات التــي ينبغــي اتباعهــا
عنــد تصميــم جمســات نحتيــة إعالنيــة

أسئلة البحث :

ناحجــة .

1 .مــا هــي أهــم التجــارب العامليــة الناجحــة يف

2 .أمهيــة اإلعالنــات املجســمة يف الطــرق
(اإلعالنــات اخلارجيــة) بوصفهــا شــك ً
ال

النحــت اإلعــاين؟

2 .هــل يســهم التصميــم اإلعــاين النحتــي

مــن أشــكال اإلعالنــات ،وبشــكل خــاص
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ثالثــي األبعــاد يف حتقيــق نتائــج عاليــة

بوصولــه إىل املتلقــن بشــكل أقــوى مــن كونــه
إعالنــ ًا ثنائــي األبعــاد؟

يف تنميــة احلــس اجلــايل وزيــادة املــردود التجــاري
عــى املنتجــات املعلــن عنهــا.
عينة البحث:

3 .مــا أهــم املعايــر التــي ينبغــي اتباعهــا عنــد

تصميــم جمســات نحتيــة إعالنيــة ناجحــة؟

حدود البحث :

جمموعــة مــن اإلعالنــات املجســمة ثالثيــة األبعــاد

(النحــت اإلعــاين) يف مدينــة الريــاض.

1.حــدود مكانيــة  :املجســات اإلعالنيــة ثالثيــة
األبعــاد بمدينــة الريــاض.

مصطلحات البحث:

• اإلعــان  : Advertisingهــو عمليــة اتصــال

2.حــدود موضوعيــة  :أشــكال النحــت اإلعالين

هتــدف إىل التأثــر مــن بائــع إىل مشــري

3.حــدود زمانيــة  :املجســات اإلعالنيــة يف

املعلــن عــن شــخصيته ويتــم االتصــال مــن

ذو الثالثــة أبعــاد والقائمــة يف الفــراغ بذاته .

مدينــة الريــاض مــن عــام 2003م وحتــى

عــام 2020م.

عــى أســاس غــر شــخيص حيــث يفصــح
خــال وســائل االتصــال العامــة (الفــار,

2010م ،ص .)21:وقــد عرفهــا (Black

) and Bryant,1992بأهنــا ســيطرة معلومــات

منهجية البحث:

منهــج اســتقرائي وصفــي مــن خــال وصــف

وحتليــل عــدد مــن أشــكال النحــت اإلعــاين بمدينــة

الريــاض.

تعريفيــة وإقنــاع بوســائط اتصــال إعالميــة.
وهــو أحــد املجــاالت التــي ال غنــى عنهــا

لألنشــطة التجاريــة بالنســبة للمؤسســات
واملنظــات الربحيــة  .وكذلــك هــو مــن

طــرق اإلعــان التــي تســتخدم يف التأثــر عــى

أدوات البحث :

املتلقــن مــن خــال اســتخدام عــدد مــن

تــم اســتخدام املالحظــة كأداة أساســية يف

أســاليب اجلــذب التــي تتنــوع بتنــوع اهلــدف

خــال املالحظــة الشــخصية للباحثــة يف عــدد مــن

ملؤسســات أو هيئــات أو أفــراد ،أو قــد تكــون

البحــث حيــث إنــه قــد تــم رصــد الظاهــرة مــن
املــدن ،باإلضافــة إىل البحــث مــن خــال املصــادر
اإللكرتونيــة وإدراك أمهيــة أشــكال النحــت اإلعالنيــة
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وأســلوب االســتخدام مــن خــال العالقــات

• اإلعــان التجـــــــاري Commercial

التشــكيلية والفنيــة ،واســتخدام األســس

: Advertisingمــن أنــواع عمليات االتصال
والتــي غالبـ ًا يكــون هدفهــا جتــاري تســويقي.

والقواعــد الفنيــة كالرتابــط والوحــدة
والتبايــن والتناســب واإليقــاع واالنســجام

فهــي وســيلة مــن وســائل زيــادة املبيعــات

واحلركــة  .واســتحداث وحــدات اجلــذب

واإلعــان عــن الســلعة نفســها حيــث يتوجــه
للغرائــز واالنفعــاالت ونــادر ًا مايتوجــه لفكــر

املؤثــرة واملشــوقة للفــت النظــر وجــذب

اإلنســان وعقلــه (العــاديل  2, 017,ص .)228

االنتبــاه لتحقيــق األهــداف املطلوبــة.

 : Advertisingهــي اإلعالنــات التــي

الطــول والعــرض واالرتفــاع بحيــث يكــون

واإلعــان املجســم يتكــون مــن أبعــاد ثالثــة

• إعالنــات الطــرق اخلارجيــة Outdoor

االختــاف بينــه وبــن اإلعــان ثنائــي

يمكــن أن يراهــا املســتهلك يف الطــرق

األبعــاد هــو فقــط إضافــة البعــد الثالــث يف

والشــوارع واملياديــن  ,وهدفهــا الوصــول إىل

التكويــن والــذي يركــز عــى الوظيفــة دون

اجلمهــور الــذي يمــر يف هــذه الطــرق عــن

اعتبــار القيمــة اجلامليــة الفنيــة.

طريــق عــرض رســالة إعالنيــة يف مواقــع
معينــة عــى تركيبــات خاصــة تقــام خصيص ـ ًا

• النحــت اإلعــاين Advertising Sculpture

مــن أشــكال النحــت املعــارصة التــي حتقــق
هدف ـ ًا إعالني ـ ًا ومجالي ـ ًا يف البيئــة التــي توضــع

هلــذا الغــرض ،أو تنفيذهــا مبــارشة عــى
جــدران املبــاين ،كــا قــد تصمــم بعــض

فيهــا ,بحيــث يتــم االســتفادة مــن مجاليــات

هــذه الرتكيبــات بطريقــة تســمح بإضاءهتــا

الشــكل املجســم يف جــذب االنتبــاه .

وذلــك لغــرض املســاعدة عــى ترويــج الســلع

واخلدمــات ( العــاديل ،2017،ص.)228 :

الدراسات املرتبطة :

• اإلعــان املجســم ذو الثالثــة أبعــاد 3D

1 .معايــر التنســيق احلضــاري إلعالنــات الطرق

 : Advertisingهــي لغــة اتصاليــة ملخاطبــة

التجاريــة وعالقتهــا بتذكــر الرســالة اإلعالنية

مجاهــر املشــرين وجــذب انتباههــم وحماولــة

«دراســة تطبيقيــة» للعــاديل (2017م)

اســتاملة عواطفهــم ،وترغيبهــم وخماطبــة

هدفــت هــذه الدراســة إىل حتليــل جمموعــة

عقوهلــم ،وإقناعهــم باقتنــاء ورشاء املنتجــات،

مــن إعالنــات الطــرق يف مدينــة ســوهاج

وذلــك بالرتكيــز عــى أمهيــة املنتجــات

للتعــرف عــى مــدى االلتــزام بمقاســات

وفوائدهــا ومميزاهتــا ،وتوضيــح طريقــة
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اللوحــة اإلعالنيــة وموقــع اإلعــان واملســافة

3 .التصنيــف القيمــي اجلــايل إلعالنــات الطــرق

بالتجانــس بــن اإلعالنــات مــن حيــث

هدفــت الدراســة تقييــم القيمــة اجلامليــة

بــن اإلعــان واآلخــر ،ومــدى االلتــزام
االرتفــاع والتوزيــع واأللــوان .وتلخصــت

نتائــج الدراســة فيــا يــي :ارتفــاع نســبة
مشــاهدة اإلعالنــات منخفضــة االرتفــاع  ,مــع
انخفــاض نســبة مــن ال يقرأوهنــا .وكذلــك
أشــارت الدراســة إىل انخفــاض نســبة قــراءة

اإلعالنــات وذلــك يــدل عــى أهنــا وســيلة
ثانويــة يف احلصــول عــى املعلومــات ،وأن أكثر
العنــارص اإلعالنيــة فاعليــة وتذكر ًا:األلــوان

ثــم الرشكــة املنتجــة ،ثــم الرشكــة املعلنــة،
والصــورة واســم املنتــج والعنــوان واإلضــاءة،

ثــم احلجــم وشــعار الرشكــة املنتجــة.

مــن قبــل املســتهلك (Holbrook (2015

إلعالنــات الطــرق والتأثــرات املتعلقــة بالقيم

اجلامليــة التــي تتضمنهــا اإلعالنــات يف الطــرق

الرسيعــة يف أمريــكا .وخلصــت الدراســة
إىل أن القيمــة الرئيســية لإلعــان تركــز عــى
العمليــة التســويقية اجلامليــة للمنتــج عــى
اعتبــار أهنــا جتربــة تفاعليــة تفضيليــة نســبية

للمســتهلك .وأكــدت الدراســة أن القيــم
اجلامليــة يف إعالنــات الطــرق تعــد إطــار ًا يعــزز

تفســر معــاين الصــور املتخيلــة لــدى الفــرد.

4 .أثــر الفكــرة التصميميــة يف حتديــد شــكل
اإلعــان التجــاري ،العبيــدي(2010م)

2 .اجتاهــات طــاب الســعودية نحــو إعــان

هيــدف البحــث إىل دراســة العالقــة بــن

هتــدف إىل حتديــد االجتاهــات العامــة لطــاب

التجــاري ودورهــا يف نقــل املعنــى أو الرســالة

الطــرق املطــري (2015م) دراســة وصفيــة
اجلامعــة الســعودية نحــو إعالنــات الطــرق.

وتوصلــت الدراســة إىل أن غالبيــة العينــة لدهيا

قــدرة عاليــة عــى مالحظــة اإلعالنــات عــى
الطــرق ويف الشــوارع واملياديــن ،وأن الوظيفــة

املعرفيــة تــأيت يف مقدمــة الوظائــف .كــا أوىص
البحــث بدراســة إعالنــات الطــرق مــن خالل

الرتكيــز عــى تأثرياهتــا الرشائيــة عــى اجلمهــور

املســتهلك ،واجتاهــات املعلنيــن نحوهــا،
باإلضافــة إىل أمهيتهــا االقتصاديــة.

446

الفكــرة التصميميــة وشــكل اإلعــان

مــن خــال البحــث يف مفهــوم الفكــرة
التصميميــة ووســائل بنائهــا وتأثريهــا يف

شــكل اإلعــان وعوامــل نجــاح الرســالة
اإلعالنيــة واالجتاهــات التــي تســاعد عــى

نجــاح الرســالة اإلعالنيــة وطــرق نــر
اإلعــان وكذلــك اســتعرضت الدراســة

مبــادئ التصميــم األساســية لإلعــان
التجــاري.

5 .القيــم اجلامليــة والتشــكيلية لإلعالنــات
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املجســمة وأثرهــا عــى البيئــة واملجتمــع ,

 -افتقــار الدراســات الســتعراض أســاليب أو

اجلنــدي( 2017م).

معايــر بنــاء املجســات اإلعالنيــة أو النحــت

يســتعرض هــذا البحــث إشــكالية القيــم البرصيــة

اإلعــاين والتــي يمكــن االسرتشــاد هبــا.

و اجلامليــة والتشــكيلية لإلعالنــات املجســمة وتأثريهــا

اإلطار النظري :

عــى البيئــة واملجتمــع مــن قيــم أخالقيــة وتربويــة
وســلوكية يف اســتعراض نجــاح تســويق املنتجــات

لنــاذج مبتكــرة نتيجــة لتحليــل الفــراغ امليدانــى
ودراســة املتطلبــات البيئيــة املتغــرة (ريــف ،ســاحل،
صحــراوي) وكذلــك ابتــكار أفــكار لنــاذج مــن

خامــات صديقــة للبيئــة ،وخامــات حمليــة ختــص كل

منظفــة جغرافيــة عــى حــدة.

و مــن خــال مــا ســبق مــن اســتعراض بعــض

الدراســات التــي تناولــت عالقــة اإلعــان بالشــكل
املجســم ،نســتطيع اســتنتاج جمموعــة مــن املالحظــات

وهــي:
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ظهــرت اإلعالنــات منــذ أكثــر مــن 4000

ســنة قبــل امليــاد عنــد اســتخدام املرصيــن
القدامــى ألوراق الــردي كأول وســيلة لإلعــان

عــن البضائــع ،وتطــور اإلعــان بشــكل رسيــع

يف أشــكاله وأســاليبه .فبدايــة مــن اإلعالنــات
املطبوعــة (جمــات ومطويــات) ،إىل اإلعالنــات

املســموعة واملرئيــة (باإلذاعــة والتلفزيــون أو
وســائل التواصــل االجتامعــي) ،وصــو ً
ال إىل
اإلعالنــات املجســمة يف اهلــواء الطلــق مــن خــال

البالونــات اإلعالنيــة أو املركبــات املتنقلــة بــل

 -اتفقــت غالبيــة الدراســات أن إعالنــات

وحتــى املبــاين الشــاهقة باســتخدام التقنيــات

وتركيزهــا عــى اهلــدف التســويقي يفــوق

ذكــر العــاديل (2017م) فــإن إعالنــات الطــرق تعــد

الطــرق أخفقــت يف حتقيــق أهدافهــا اجلامليــة

االهتــام بتصميــم اإلعــان.

 -إعالنــات الطــرق يف حاجــة ألفــكار مبتكــرة

لتفعيــلدورهــااحلضــاريواجلــايلالبــري.

 ركــزت الدراســات عــى إعالنــات الطــرقبأنواعهــا ســواء ًا ملصقــات أو إعالنــات
مضيئــة ونحوهــا ونــدرة الدراســات

احلديثــة واألســاليب التكنولوجيــة املطــورة .وكــا

مــن أقــدم أشــكال اإلعالنــات وتزايــدت أمهيتهــا
نتيجــة الزيــادة الكبــرة يف عــدد الســكان ،وتنــوع
وســائل النقــل وزيــادة الكثافــة املروريــة ،ويمكننــا

حتديــد أهــم حمــاور اإلعــان أو أطــراف اإلعــان

(شــكل  )1يف التــايل :

• املعلــن أو املرســل  :اجلهــة املعلنــة واملســتفيدة
مــن اإلعــان.

التــي تناولــت املجســات ثالثيــة األبعــاد

• املصمــم هــو صاحــب الرســالة املطلــوب

وتصميمهــا وآليــة بنائهــا.
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توصيلهــا وهــو اخلبــر يف اللغــة االتصاليــة

• الوســيلة  /رشكــة اإلعــان  :الوســيط الــذي

الرسيعــة واملؤثــرة والفعالــة جلمهــور

يتــوىل إيصــال اإلعــان إىل الفئــة املســتهدفة

املشــرين.

مــن خــال وســائل إعالنيــة.

• الرسالة  :املحتوى اإلعالين

• املتلقي/اجلمهور  :الفئة املستهدفة لإلعالن.

الشكل ( : )1حماور اإلعالن.

اإلعالن والفن :

اإلعــان .فتحــول اإلعــان وتطــور ليصــل إىل شــكل

كان هنــاك وعــي ألمهيــة الفنــون اجلميلــة يف صناعــة

ثالثــي األبعــاد قائــم بذاتــه عــى أي ســطح (منــر

فــرض رضيبــة عــام 2010م عــى اإلعالنــات تذهــب

مــن خــال االطــاع عــى عــدد كبــر مــن األســاليب

اإلعــان كــا نــرى يف مدينــة تورنتــو يف كنــدا حيــث تــم
لدعــم برامــج الفنــون اجلميلــة (منــر 2013،م .ص.)35:

2013،م .ص.)35:

اإلعالنيــة يف العــر احلديــث نالحــظ اعتــاد مصممــي

وألمهيــة إعالنــات الطــرق اخلارجيــة Outdoor

اإلعالنــات عــى قدراهتــم االبتكاريــة واســتخدام

واجلمعيــات التــي متنــح اجلوائــز وتنظــم الفعاليــات

الوظيفــي واجلــايل لإلعــان .حيــث باتــت اإلعالنــات

 Advertisingنــرى نشــأة عــدد مــن املنظــات

وتوثــق اإلنجــازات يف جمــال اإلعالنــات يف األماكــن

أســاليب جديــدة جلــذب االنتبــاه واملزاوجــة بــن اهلــدف

أقــرب مــا تكــون إىل عنــارص مجاليــة تضيــف قيمــة

املفتوحــة مثــل (Outdoor Advertising Association of

نفعيــة ووظيفيــة لعنــارص املــكان التــي وضعــت فيــه.

)  (OAAAوهــي مجعيــة جتاريــة تأسســت عــام 1891م.

باإلعــان التقليــدي والتــي يعتــر املصمــم أمههــا وهــو

)  Americaبالواليــات املتحــدة االمريكيــة ويرمــز هلــا

ومنــذ بدايــة الســتينيات مــن القــرن العرشيــن بــدأت
صناعــة اإلعــان تنحــو منحــى جديــد ًا وبــدأ النظــر
يتجــه إىل األفــكار اإلبداعيــة والوســائل اجلديــدة يف

يوضــح الشــكل ( :)2حمــاور اإلعــان اإلبداعــي مقارنــة
صاحــب الرســالة املطلــوب توصيلهــا وهــو اخلبــر يف
اللغــة االتصاليــة الرسيعــة واملؤثــرة والفعالــة جلمهــور

املشــرين.
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468-441

الشكل ( : )2حماور اإلعالن اإلبداعي مقارنة باإلعالن التقليدي.

عرفــت اجلنــدي (2017م) اإلبــداع بأنــه إجيــاد

أساســيني البــد مــن وجودمهــا يف التصميــم اإلعــاين:

التوصــل إليهــا بطريقــة مســتقلة حتــى لــو كانــت غــر

وهــذا املبــدأ لــه الــدور الفعــال يف عامــل اإلظهــار

حلــول جديــدة لألفــكار واملشــكالت إذا مــا تــم

جديــدة عــى العلــم واملجتمــع .كــا أشــار العبيــدي

(2010م) إىل أن نجــاح اإلعــان يعتمــد بشــكل كبــر

عــى حمتــواه وشــكله مــع مراعــاة بعــض اجلوانــب

 - 1املبــدأ األول  :التبايــن الســيادي املتنــوع :

والوضــوح ومنافســة املرئيــات األخــرى يف البيئــة أو

املجــال املرئــي ،وهــو مدخــل للفاعليــة اجلامليــة مــن

تكامــل األجــزاء لتكويــن كل واحــد وبالتــايل تأديــة

االجتامعيــة والنفســية والفنيــة لكــي يقــوم بمهمتــه عىل
أكمــل وجــه وحيقــق وظائفــه بــدء ًا بجــذب االنتبــاه .

حركــة انتقــال عــن املشــاهد داخــل العمــل الواحــد.

يف حتقيــق فاعليــة اإلعــان ونجاحــه ،وكلــا متيــز

إظهــار مجيــع أجــزاء العمــل التصميمــي كأهنــا وحــدة

ويشــكل التكويــن الفنــي لإلعــان عامــ ً
ا مهمهــ ًا
بالبســاطة امتلــك القــدرة عــى لفــت االنتبــاه وحتقيــق
عنــر اجلــذب .وأكــد العبيــدي عــى وجــود مبدأيــن

الغــرض الوظيفــي .فالتبايــن يــؤدي إىل احلركــة،
 - 2املبــدأ الثــاين :الوحــدة العضويــة  :إذ جيــب

وليســت جمموعــة مــن األجــزاء املتناثــرة ( .كــا هــو
احلــال يف نظريــة اجلشــطلت ).
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ويف العــر احلديــث باتــت اإلعالنــات نوع ـ ًا مــن

واإلعــان ،وطرحــوا وجهــات نظــر خمتلفــة وأســئلة

البرصيــة ( النحــت والرســم ) التــي تشــد املتلقــي

ظهــرت اإلعالنــات يف فــن البــوب آرت كنتيجــة

وســائل االتصــال البــري كــا هــو احلــال يف الفنــون
لتأملهــا وتذوقهــا والتمتــع هبــا باختــاف االجتاهــات
أو املــدارس الفنيــة التــي تتبعهــا .وهنــا جتــدر اإلشــارة

إىل بدايــة العالقــة بــن الفــن واإلعــان التــي يمكننــا

القــول إهنــا بــدأت منــذ العصــور القديمــة التــي بــدأ

اإلعــان فيهــا عــن العقائــد واالجتاهــات مــن خــال
الرســم أو النحــت لتمتــد حتــى العــر احلديــث.

بحثيــة حــول نفــس املوضــوع.

للنواحــي االقتصاديــة  .حيــث إنــه يف عــام 1962م أنتج
آنــدي وارهــول  32لوحــة مــن علبــة حســاء كامبــل
والتــي دار اجلــدل حينهــا كثــر ًا حــول اهلــدف والغرض

مــن العــرض هــل هــو جتــاري أو إعــاين أو هــو الفــن
لفــن .وقــد امتــد األثــر لعــدد مــن األعــال حتــى

املنحوتــات .يوضــح الشــكل ( )3جمســم Brillo box

أشــار ) Zurstiege (2011إىل أنــه منــذ بدايــة القــرن

علبــة الصنــدوق للنحــات Andy Warhol sculpture

جــودة الثقافــة .وقــد ســاهم العديــد مــن الباحثــن

العــر احلديــث( .املوقــع االلكــروين https://www.

العرشيــن أصبــح الفــن أداة لإلعــان مــن أجــل رفــع
يف حتليــات هلــذا «االرتبــاط الوثيــق» بــن الفــن

وهــو يمثــل بدايــة تنــاول اإلعالنــات يف الفنــون يف
).pmg.com/blog/art-in-advertising/

الشكل ( : )3جمسم الصندوق ،أندي وارهول1964 ،م.
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اإلعالن والنحت :

النحـــت هـــو فـــن التعامـــل مـــع الكتلـــة

والفـــراغ و يعتـــر هـــو أحـــد أهـــم وأقـــدم

وســـائل التعبـــر اإلنســـاين عـــى مـــر العصـــور.
وأهـــم املصـــادر التـــي وثقـــت و حفظـــت لنـــا

تاري ــخ البرشي ــة .وبذل ــك اكتس ــب النح ــت ع ــى
م ــدى الق ــرون املاضي ــة وظيف ــة هام ــة؛ فثب ــث لن ــا

عقائـــد األمـــم وثقافاهتـــم ،وحفـــظ لنـــا تارخيهـــم
وســـجل األحـــداث السياســـية التـــي مـــرت هبـــا
الـــدول ،والتحـــوالت العقائديـــة واالقتصاديـــة

واالجتامعيـــة والثقافيـــة .وباختصـــار يمكننـــا
القـــول إن األدوار الوظيفيـــة لفـــن النحـــت عـــر
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بـــن الوظيفيـــة يف العـــارة واجلامليـــة يف النحـــت
فظهـــرت لنـــا العـــارة النحتيـــة كاجتـــاه جديـــد

يف العـــارة حتـــى أصبحـــت األقـــرب لكتـــل
نحتيـــة تصمـــم لتكـــون مبـــاين ســـكنية أو أبراجـــ ًا
مكتبي ــة ،وامت ــد لن ــراه يف امل ــآذن واملس ــاجد .وك ــا

شـــدتنا العـــارة بتأثرهـــا بالنحـــت والتشـــكيل

اجلـــايل للعـــارة  ،أصبحنـــا نـــرى تأثـــر اإلعـــان
بالنح ــت والتش ــكيل اجل ــايل لش ــد انتب ــاه املتلق ــن

وحتقيـــق اهلـــدف مـــن اإلعـــان .ولعـــل أقـــرب

نم ــوذج لذل ــك ه ــي ن ــاذج النح ــت اإلع ــاين أو
اإلعـــان املجســـم ذو الثالثـــة أبعـــاد.

كـــا يمكننـــا القـــول إن النحـــت اإلعـــاين

العصـــور القديمـــة واحلديثـــة  /توثيقية/دينيـــة/

قـــد يكـــون إحـــدى صـــور االجتاهـــات احلديثـــة

.)94

البيئـــي ،النحـــت املوجـــود( أو اجلاهـــز).

اجتامعية/مجالية/تعليميـــة( /عـــي 2007،م ،ص:
فقـــد عكـــس النحـــت حـــاالت وحتـــوالت

املجتمـــع يف العصـــور القديمـــة ،واســـتمر بالتأثـــر

يف النحـــت مثـــل ( النحـــت املفاهيمـــي  ،النحـــت
جتارب عاملية ناجحة يف النحت اإلعالين:

تنوعـــت أشـــكال النحـــت اإلعـــاين يف عـــدد

والتأثـــر مـــع املجتمـــع حتـــى العـــر احلديـــث
الـــذي نـــرى فيـــه عـــدد ًا مـــن األعـــال النحتيـــة

وفنيـــة ســـامهت يف وصـــول اإلعـــان إىل أكـــر

وعكســـت ثقافاهتـــم .وقـــد تعـــددت أشـــكاهلا

بعـــض هـــذه التجـــارب.

الوظيفيـــة التـــي تأثـــرت باملجتمعـــات احلديثـــة
يف ضـــوء املتطلبـــات الوظيفيـــة التـــي صمـــم

وش ــكل يف ضوئه ــا .فن ــرى م ــن أش ــكال النح ــت
الوظيفـــي ،نحـــت حدائـــق االطفـــال  ،نحـــت

النوافـــر  ،النحـــت اإلرشـــادي .ولعـــل أبرزهـــا
العـــارة النحتيـــة والتـــي كانـــت نتيجـــة اجلمـــع

مـــن الـــدول ومتيـــز عـــدد منهـــا بافـــكار إبداعيـــة

رشحيـــة ممكنـــة ،وســـنحاول فيـــا يـــي تنـــاول
مـــن أهـــم املشـــاريع اإلعالنيـــة التـــي يتضـــح

فيهـــا أمهيـــة تفعيـــل دور النحـــت والتصميـــم يف
اإلعالنـــات هـــو تصميـــم الفنانـــة زهـــاء حديـــد

يف لن ــدن (انظ ــر الش ــكل  .) 4ه ــو جمس ــم نحت ــي
إعـــاين لرشكـــة أوميجـــا للســـاعات.
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الشكل ( : )4نحت إعالين لرشكة أوميجا للمصممة زها حديد.

يوضــح الشــكل ( )5منحوتــة إعالنيــة لرشكــة

رميــل  ”Rimmel -“Sculpture Ambientيف عــام

 2009م موجــودة يف أحــد شــوارع مدينــة لنــدن
العاصمــة الربيطانيــة .وجيســم الشــكل علبــة طــاء

أظافــر تظهــر وكأهنــا تنســكب عــى ســطح األرض
مــن إرتفــاع مــع جفــاف الســائل عــى األرض يف
ٍ
ثــوان إلنشــاء مشــهد رسيــايل  ،ممــا يســلط الضــوء
عــى فائــدة التجفيــف الرسيــع للمنتــج.

الشكل ( : )5جمسم نحتي ملنتج طالء أظافر ،لرشكة رميل الربيطانية2009 ،م.
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وباتــت بعــض الــوكاالت اإلعالنيــة تســتوحي

اإلعــان الدعائــي للرشكــة لنفــس الشــكل النحتــي مــع

( )6والــذي جيمــع بــن صــورة إعــان نحتــي و صــورة

)( .املوقــع االلكــروين http://www.designboom. :

أفكارهــا اإلعالنيــة مــن النحاتــن كــا نــرى يف الشــكل
للشــكل النحتــي  pedestrianللفنــان ريــان جونســون
 ، Ryan Johnson 2007الــذي استنســخت منه الرشكة

اإلعالنيــة لرشكــة UPSللتوصيــل حــول العــامل فكرة

إضافــة املنتــج اخلــاص بالرشكــة (وهــو الطــرد املحمــول

com/art/resemblances-between-ryan-johnsons-

،pedestrian-and-new-ups-campaignتاريــخ آخــر
زيــارة  5مايــو 2019م).

الشكل (: )6التشابة بني عمل الفنان النحات  ’Ryan Johnson’s ‘pedestrianو احلملة اإلعالنية لرشكة UPS

يوضــح الشــكل ( )7جمســ ًا إعالنيــ ًا لرشكــة

مركــب عــى عمــود إضــاءة موجــود عــى ارتفــاع

والتــي صنعــت ً
بعضــا مــن لعبــة حــرب العصابــات

(املوقــع االلكــروين https://www.pinterest.

صناعــة الطــاء البلجيكيــة ليفيــس (أكــزو نوبــل)
احلرضيــة للمســاعدة يف اإلعــان عــن منتجاهتــا.

يتكــون املجســم مــن وعــاء طــاء ، XXL levis

ثامنيــة أمتــار فــوق ســطح األرض حتــى يظهــر.
=com/pin/194077065176184477/?lp

)true
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الشكل (: )7جمسم إعالين لرشكة لفييس . Guerrilla Paint Sculpture

يوضــح الشــكل ( )8املنحوتــة اإلعالنيــة لرشكــة

نحتــي نفــذ يف تورينــو بإيطاليــا ،عــى ارتفــاع  8.2مرت ًا

اإلعــان إىل فــن أو حتــول الفــن .حيــث متــت دعــوة

http://www.italiangoodnews.com/

انــدروف والتــي متثــل ســيارة الندروفــر يف مقيــاس
قيقــي  1:1ويعــد هــذا مثــا ً
ال ناجحــ ًا لفكــرة حتــول
الفنــان االيطــايل ( )Nino Musticaوطلــب منــه

العمــل عــى نــوع جديــد مــن اإلعــان .وهــو شــكل

وباتســاع  10أمتــار وقــام باالســتعانة بفريــق مــن 40
شــخص ًا و 10.000ســاعة عمــل( .املوقــع االلكرتوين
land-rover-and-nino-mustica-ads)/become-arts
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الشكل (:)8املنحوتة اإلعالنية لسيارة الندروف.

ومــن األمثلــة عــى اســتخدام التشــكيل النحتــي

التــي نحصــل عليهــا يف طفولتنــا مــن داخــل العلــب

هونــدا أمــام معــرض الفــن فانكوفــر يف 2011م

www.creativeguerrillamarketing.com/

يف اإلعــان عــن املنتجــات مــا قامــت بــه رشكــة

بعرضهــا لصنــدوق ضخــم مــن حبــوب اإلفطــار
وخيــرج منــه ســيارة حقيقيــة تذكرنــا بتلــك اجلوائــز

(كــا يف الشــكل (.)9املوقــع االلكــروين http:// :
guerrilla-marketing/hondas-cereal)/box-prize-campaign

الشكل ( :)9رشكة هوندا أمام معرض الفن فانكوفر يف 2011م.
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يوضــح الشــكل ( )10شــك ً
ال مــن أشــكال

النحــت

اإلعــاين

واملســمى(

BMW-

 )sculptureيف عــام 2016م للنحــات جــري
جــودة  Gerry Judahيف ذكــرى االحتفــال

برشكــة الســيارات يب ام دبليــو يف مهرجــان
 goodwoodيف بريطانيــا( .املوقــع االلكــروين

http://www.judah.co.uk/works/
)index.php

الشكل ( : )10نحت إعالين ( )BMW-scupltureللنحات ( 2016 ،)Gerry Judahم.

والعالمــة التجاريــة ماكدونالــدز قامــت بــإدراك

منتجــات الرشكــة يف ســيدين بأســراليا يف ســاحة

مبــارش فيــا بــن املتلقــي واملنتــج اإلعــاين ونراهــا

القهــوة وعمــود اإلنــارة امللهــم يف فانكوفــر بكنــدا

مــدى نجــاح اإلعــان النحتــي وخلــق اتصــال
يف ثــاث أمثلــة موضحــة يف الشــكل ( )11الــذي

يوضــح إنشــاء علبــة غــداء ضحمــة لرتويــج بعــض

ميــدان االحتــاد ،أمــا الشــكل ( )12يوضــح إعــان
2009م  .بينــا الشــكل ( )13يوضــح كــوب القهــوة

العمــاق عــى جانــب الطريــق بشــكل مثــر للرؤيــة .
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الشكل ( : )11علبة غداء ماكورنالدز ،سيدين ،أسرتاليا.

الشكل ( : )12قهوة ماكدونالدز ،فانكوفر2009 ،م.

الشكل ( : )13كوب قهوة ماكدونالدز عىل جانب الطريق.
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1.املــادة الثامنــة  :تلتــزم الرشكــة أو املؤسســة

جتارب مدينة الرياض :

املرخــص هلــا باإلعــان بتنفيــذ نســبة معينــة

عنــد جتولنــا يف مدينــة الريــاض نــرى تأثرهــا

مــن اإلعالنــات ذات اهلــدف اخلــري دون
مقابــل وفقــ ًا ملــا حتــدده وزارة اإلعــام

باالجتــاه احلديــث يف تصميــم املبــاين كــرج اململكــة
والفيصليــة واألبــراج املكتبيــة يف مركــز امللــك عبــد

باالتفــاق مــع اجلهــة ذات العالقــة .

اهلل املــايل الــذي ســيكون مــن أهــم معــامل العاصمــة

2.املــادة اخلامســة عــر :جيب أن يكــون اإلعالن
منســج ًام مــع عــادات وتقاليــد البــاد ،وأن

ومجالياهتــا بعــدد مــن املبــاين ذات التصميــم النحتــي

كاألبــراج املكتبيــة وحمطــة املــرو .وكــا شــدتنا

تتــاءم مــادة االعــان مــع الــذوق الســليم،

العــارة بتأثرهــا بالنحــت والتشــكيل اجلــايل للعــارة

مــع مراعــاة أن تكــون الصــور والكتابــات يف

مــن خاللــه ،أصبحنــا نــرى تأثــر اإلعــان بالنحــت

إطــار اآلداب اإلســامية وأن تراعــى قواعــد

والتشــكيل اجلــايل لشــد انتبــاه املتلقــن وحتقيــق أكــر

اللغــة العربيــة الفصحــى يف نــص اإلعــان .

نســبة لتحقيــق اهلــدف مــن اإلعــان.

ومــن خــال االطــاع عــى قواعــد تنظيــم

3.املــادة السادســة عــر :جيــب عــى كل

الســعودية تشــمل مفهــوم لوحــات اإلعــان ( أي

والســامة وعــدم تشــويه املناظــر الطبيعيــة

مرخــص لــه أن يراعــي مقتضيــات األمــن

لوحــات الدعايــة واإلعــان باململكــة العربيــة

عنــد وضــع االعــان.

لوحــة أو تركيبة أو ســياج أو مــكان  ،أو وســيلة إعالن

4 .كــا نصــت االشــرطات يف اإلعالنــات

ملبــارشة اإلعــان عليهــا ســواء بالكتابــة أو بالنقــش أو

عــدم وضعهــا عــى املبــاين التارخييــة أو

باألحــرف ،أو بالرســم متــى كانــت قائمــة بذاهتــا ،أو
تكــون جــزء ًا مــن منشــأة أو متصلــة بــه أو منقوشــة

األثريــة واملســاجد والنصــب التذكاريــة /وأن

عــى املبــاين واملنشــآت وقصــد هبــا اإلعــان أو لفــت

املبنــي والفــراغ املحيــط بــه.

يتناســب شــكل وحجــم لوحــة اإلعــان مــع

عليــه  ،أو يف أي صــورة أخــرى مــن صــور العــرض
االنتبــاه)  .وتتضمــن أنــواع اللوحــات اإلعالنيــة عــى

اإلطار التطبيقي :

اللوحــات أعــى املبنــى ،اللوحــات اإلعالنيــة القائمــة
بذاهتــا ،وعــى واجهــات املبــاين ،البالونــات الدعائيــة

واإلعالنيــة ،اإلعالنــات عــى الســيارات ،املظــات،

عــى الطــرق الرسيعــة .كــا نشــر إىل أهــم قواعــد
التنظيــم يف النقــاط التاليــة :

يتنــاول البحــث فيــا يــي بالتحليــل عــدد ًا مــن أهم

أشــكال املجســات ثالثيــة األبعــاد يف مدينــة الريــاض
باململكــة العربيــة الســعودية التــي تــم االعتــاد عليهــا

يف تصميــم الفكــرة اإلعالنيــة فيهــا عــى النحــت أو
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بوصــول اإلعــان للمتلقــن بشــكل أكــر مــن كونــه
إعالن ـ ًا ثنائــي األبعــاد ،وهــي كالتــايل :

الشكل ( : )14الكوب العمالق من رشكة د .كيف  ،مدينة الرياض.

 - 1رشكـة د .كيـف  :الشـكل ( )14والشـكل

نفـس املنتج مـن داخـل احليـز املعامري.

الفكـرة  /تتمثـل الفكـرة يف املنتج األسـايس لرشكة

مـن مسـافات بعيدة حيـث متت دراسـة موقـع تنفيذه.

( .)15

د .كيـف وهـو كـوب القهـوة وقـد حـاز التصميم عىل
بـراءة اختراع للتصميم.

التوصيـف  /تكبير لشـكل كـوب القهـوة بشـعار

رشكـة د .كيـف .ويسـمى هـذا الشـكل بالكـوب
العملاق.

ويتميـز تصميـم الشـكل اإلعلاين بسـهولة إدراكه

وبالرغـم من وجـود الفتـات إعالنية عن املنتـج إال أن

شـكل الكـوب هو ما يتـم إدراكه بشـكل أرسع وأقوى
نظرا لتحقـق الرصحية ،وأصبح رمـز الكوب العمالق
هو عامل اجلذب األسـايس للمتلقي ،و أصبح الشـكل
النحتـي يف احليـز عامـل جـذب وإعالنـ ًا للمنتـج مـن
خلال الفكـرة اإلبداعيـة يف اإلعلان املجسـم .ونظر ًا

التحليـل  /يعتبر الشـكل اإلعلاين مـن أشـكال
النحـت الوظيفـي الذي يـؤدي عدد ًا مـن األدوار .فهو

لنجـاح الفكـرة االعالنيـة والدعائيـة عن املنتـج قامت

شـكل نحتـي يف الفـراغ مـن أشـكال العمارة النحتية ،

يف مدينـة الريـاض مـع بعـض االختلاف يف التصميم

ً
تصميما إعالني ًا لعالمـة جتارية فهو
باإلضافـة إىل كونـه

بحيـث تتـم االسـتفادة مـن الشـكل اإلعالين ليتـم بيع

رشكـة د .كيـف بتكـرار التجربـة يف عـدد مـن املواقـع
اخلارجـي ( لغلاف ) الكوب شـكل .15
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الشكل ( : )15جمسم الكوب العمالق لد .كيف ،مدينة الرياض.

الشكل ( : )16جمسم احلقيبة اإلعالين ،طريق املطار ،الرياض.
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 - 2حقيبـــة الســـفر ملؤسســـة الصنـــات

اختي ــار الل ــون األمح ــر ال ــذي يمت ــاز بق ــوة ج ــذب

الفكـــرة  /شـــكل حقيبـــة ســـفر تـــم تكبريهـــا

كـــا تـــرز أمهيـــة املوقـــع أو املـــكان الـــذي تـــم

التوصيـــف  /يتمثـــل اإلعـــان املجســـم يف

 ،بمحـــاذاة خمـــرج جامعـــة األمـــرة نـــورة بنـــت
عب ــد الرمح ــن ، 1مم ــا حيق ــق انتش ــار اإلع ــان ع ــى

للحقا ئـــب

بشـــكل الفـــت .

حقيب ــة مح ــراء الل ــون ت ــم تكبريه ــا بش ــكل ضخ ــم،

مـــع قاعـــدة كتـــب عليهـــا اســـم الرشكـــة املـــوردة
للعالمـــة التجاريـــة للحقيبـــة.

كبـــرة.

اختيـــاره لوضـــع اإلعـــان  ،وهـــو طريـــق املطـــار

رشحية كبرية من املتلقني.

1 .حســب اإلحصائيــات ختطــى إمجــايل عــدد املســافرين
املغادريــن والقادمــن يف مطــار امللــك خالــد الــدويل 26
مليــون مســافر ،وبمعــدل يومــي بلــغ  72932مســافر ًا
يف عــام 2018م .أمــا جامعــة االمــرة نــورة فتزيــد فيهــا
أعــداد الطالبــات عــن  50.000طالبــة ترتــاد اجلامعــة
بشــكل يومــي تقريبــا.

التحليـــل /يقـــوم اإلعـــان عـــى تضخيـــم

وتكبـــر املنتـــج ( احلقيبـــة) بشـــكل الفـــت للنظـــر

مـــع التأكيـــد عـــى لفـــت االنتبـــاه مـــن خـــال

الشكل ( : )17جمسم حليب لونا ،طريق املطار ،الرياض.
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 - 3إعالن علبة حليب لونا .

مــن مســافات كبــرة  ،وتــم اختيــار موقــع متميز للشــكل

الفكــرة  /إعــان ضخــم لعلبــة حليــب مركــز مــن

يف حيــز مــكاين يــكاد خيلــو مــن املبــاين أو أشــكال العــارة

التوصيــف  /شــكل علبــة حليــب أســطواين

يتــم إدراكــه مــن قبــل املســافرين مــن مدينــة الريــاض ،

نفــس امللصــق عــى العلبــة األساســية للمنتــج  ،مــع

الرمحــن  ،ويقــع الشــكل بمحــاذة الشــكل اإلعــاين رقــم

رشكــة لونــا

الشــكل ،تــم تكبريهــا بشــكل ضخــم ،مــع وجــود
وجــود قاعــدة لشــكل العلبــة ( بنفــس مســاحة مســقط
العلبــة تقريبــا) كتــب عليهــا عبــارة ترحيبــة للقادمــن إىل

مدينــة الريــاض.

التحليــل  /تعتــر الرصحيــة أهــم مميــزات الشــكل

النحتــي الــذي تــم تكبــرة بشــكل الفــت ليتــم إدراكــه

 ،ونفــذ الشــكل اإلعــاين عــى طريــق املطــار بحيــث
باإلضافــة إىل مرتــادي جامعــة األمــرة نــورة بنــت عبــد

(  .)16ويســهم موقــع الشــكل إىل ترســيخه يف ذاكــرة
املتلقــن ويصبــح مــن األشــكال التــي ترســخ بالذاكــرة

بشــكل أكــر مــن خــال رؤيتــه بشــكل شــبه يومــي مــن

قبــل املتلقــن  .كــا ســاهم حجــم ولــون املنتــج اإلعــاين
( األمحــر) إىل إدراكــة بشــكل أكــر .

الشكل ( : )18جمسم إطارت رشكة بردجستون ،الرياض.
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املمكــن أن تكــون يف أحــد األشــكال التاليــة :

الفكــرة  /وضــع أحــد منتجــات الرشكــة عنــد

1.اإلعالنــات املجســمة :وهــي تلــك اإلعالنات

التوصيــف /تكبــر شــكل إطــار شــاحنة تــم

خــال تكبــر شــعار الرشكــة أو اجلهــة

ثالثيــة األبعــاد التــي يتــم تصميمهــا مــن

مدخــل املقــر الرئيــي يف مدينــة الريــاض .

اإلعالنيــة أو املنتــج املــراد اإلعــان عنــه .

تثبيتــه عــى قاعــدة بحيــث حتتــوى عــى جــزء منــه ،

2.اإلعالنــات النحتيــة :وهــي األشــكال

وتــم كتابــة اســم الرشكــة عــى القاعــدة .

التحليــل /تــم االســتفادة مــن أحــد منتجــات

اإلعالنيــة ثالثيــة األبعــاد التــي يتــم تصميمها

مدخــل املقــر الرئيــي الــذي يقــع عــى طريــق رئيــي

الشــكل النحتــي  ،والتــي نــرى مــن خالهلــا

وتشــكيلها مــن خــال دراســة عنــارص وقيــم

الرشكــة لإلعــان عــن املنتــج والدعايــة لــه عنــد

وجــود إبــداع فنــي مــن املصمــم أو النحــات،

( طريــق مكــة) وهــو طريــق حيــوي يربــط بــن رشق

كــا يتــم خالهلــا دراســة مجيــع األبعــاد املاديــة

وغــرب مدينــة الريــاض .وتــم تكبــر الشــكل بنســبة

والغــر ماديــة للحيــز املــكاين الــذي ســيتم

بســيطة ليتمكــن املتلقــون مــن رؤيــة املجســم بســهولة

وضــع اإلعــان النحتــي عليــه.

خاصــة يف التبايــن اللــوين الواقــع فيــا بــن شــكل

وعليــه يمكننــا تصنيــف املجســات اإلعالنيــة يف

اإلطــار والقاعــدة .وبالرغــم مــن توجيــه الشــكل

مدينــة الريــاض عــى أهنــا إعالنــات جمســمة تركــز

املجســم جلهتــن رئيســيتني يف األمــام واخللــف إال

عــى تضخيــم املنتــج يف أغلبهــا وتفتقــر بحــد

أن ذلــك يتــاءم مــع املوقــع الــذي تــم وضعــه فيــه
حيــث إنــه مــن الصعوبــة االلتفــاف وتــذوق أو تأمــل
الشــكل مــن مجيــع اجلهــات نظــر ًا لوجــوده عــى
طريــق ذي اجتــاه واحــد فقــط  .ومــن خــال تثبيــت

اإلطــار وســط القاعــدة يتحقــق االتــزان يف الشــكل .
املناقشة :

كبــر للفكــرة اإلبداعيــة والقيمــة الفنيــة اجلامليــة
للشــكل النحتــي .

ومــن خــال حتليــل بعــض التجــارب العامليــة

للنحــت اإلعــاين واالطــاع عــى عــدد كبــر منهــا
حــول العــامل يمكننــا القــول إن الفكــرة اإلعالنيــة

مــن خــال مــا تــم اســتعراضه ســابق ًا مــن جتــارب

اإلبداعيــة تقــوم عــى التميــز يف الطــرح واختــاذ
الشــكل النحتــي اإلعــاين أوضاعــ ًا وهيئــات مل

اإلعــان املجســم يف مدينــة الريــاض  ،يتضــح لنــا

أهــم أســاليب تصميــم النحــت اإلعــاين يف النقــاط

اإلعــان املجســم العامليــة وتناولنــا لبعــض أشــكال

أن أشــكال اإلعــان املجســم ثالثيــة األبعــاد مــن

نعتــد عليهــا كأن نــراه يف موضــع .ويمكننــا حتديــد

التاليــة :
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 .1الرتميز :

( كــا هــو احلــال يف كــوب ماكدونالــدز الشــكل

اســتخدام الرمــز للوصــول إىل دالالت ومعــاين

 ،11،12،13وكذلــك يف مجيــع املجســات اإلعالنيــة

املختلفــة ،ومــن هنــا نــرى اعتــاد عــدد مــن املصممني

كيــف الشــكل 14و 15وكذلــك جمســم احلقيبــة يف

معينــة ،فلــكل شــكل داللتــه اجلامليــة والنفســية
عــى رمــوز وأشــكال تؤكــد الفكــرة التــي يرغبــون

بإيصاهلــا بشــكل ســهل وبســيط  ،فاخلــط املســتقيم
عــى ســبيل املثــال يعطــي شــعور ًا بالثبــات والتحديــد
عــى عكــس اخلــط املنحنــي الــذي يعطــي شــعور

باملــرح واحلركــة والليونــة .كــا نــرى يف تصميــم

شــكل اإلعــان النحتــي BMW-sculpture
للفنــان ( - Gerry Judahالشــكل  )10وإعطــاء
اإلحســاس بالرسعــة واالنطــاق مــن خــال اخلــط

املســتقيم املنطلــق يف الفــراغ باجتــاه األعــى.
 .2جذب االنتباه يف النحت االعالين :

حتقيــق شــد وإثــارة االنتبــاه مــن خــال الفكــرة

اإلبداعيــة هــو مــن أهــم األهــداف الوظيفيــة يف

اإلعــان النحتــي ،ويتحقــق مــن خــال حتقــق الفنيــة
واجلامليــة يف الشــكل النحتــي ومراعــاة كيفيــة إدراكــه

مــن املتلقــن ودراســة كافــة املؤثــرات مــن حولــه بــا
يشــتمل عــى أثــر العنــارص الطبيعيــة والصناعيــة يف
احليــز املــكاين مــن حولــه ،و إدراكــه بالليــل والنهــار،

وتأثــر زاويــة الرؤيــة يف اإلدراك الــكيل للشــكل .
.3التضخيم ( املبالغة يف احلجم ) :

ثالثيــة األبعــاد يف مدينــة الريــاض مثــل كــوب د.

الشــكل  ،16وجمســم حليــب لونــا يف الشــكل ،17
وجمســم كفــرات بردجســتون يف الشــكل .)18
 .4البساطة لتحقيق سهولة االدراك:

ويقصــد بــه اختــزال العنــارص يف أهــم الســات

األساســية يف الشــكل ووضوحهــا والبعــد عــن
الغمــوض أو التعقيــد وكثــرة أو تشــابك العنــارص
ممــا يوثــر ســلب ًا عــى عمليــة اإلدراك  .فكلــا قلــت
العنــارص زاد تأثــر املحتــوى.
.5الرتكيب:

ويقصــد بــه الرتكيــب و اجلمــع بــن الكتــل النحتية

ذات اإليقاعــات املختلفــة مــع املنتــج األســايس

لإلعــان إليصــال معنــى حمــدد ( ،كــا هــو احلــال يف
النحــت االعــاين لرشكــة روفــر -الشــكل .)8
.6التوازن :

وهــو توزيــع عنــارص الشــكل اإلعــاين بشــكل

متناســب مــع جمــال إدراك الشــكل أو تذوقــه،
وخيتلــف التــوازن يف األعــال ثالثيــة األبعــاد عــن

ثنائيــة األبعــاد يف النقــاط التاليــة:

تقــوم عــى التكبــر والتضخيــم املبالــغ بــه يف

أ /يف األعــال ثنائيــة األبعــاد يكــون للتــوازن
طابعــ ًا مميــز ًا واحــد ًا إمــا يكــون «ســمرتي ًا»

وكــر احلجــم مــع الواقعيــة يف التصميــم والتنفيــذ

املجســمة –حيــث يــرى العمــل الفنــي مــن

أشــكال املنتجــات بحيــث حتقــق اجلــذب لضخامتهــا
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يف تصميــم املجســات اإلعالنيــة الناجحــة وهــي

كالتــايل:

1 .األبعــاد املاديــة للحيــز املــكاين ويقصــد هبــا

ســيمرتي لــو نظرنــا إليــه مــن جانــب آخــر.

دراســة املحيــط املــكاين لإلعــان والتــي

ب /أن التــوازن املحــوري  Axial Balanceإمــا
أن يكــون أفقيــ ًا وإمــا أن يكــون رأســي ًا يف

تتمثــل يف عنــارص املــكان والطبيعــة والبيئــة
املحيطــة باملجســم.

األعــال ثنائيــة األبعــاد ،غــر أنــه يف األعــال
ثالثيــة األبعــاد يكــون هنــاك حمــور ًا يف كل مــن

2 .األبعــاد الغريماديــة للحيــز املــكاين وتشــتمل
عــى العوامــل املناخيــة لضــان حتمــل الشــكل

األبعــاد الثالثــة.

وعــدم تغــره وكذلــك الظــروف الثقافيــة

ج /يزيــد اإلحســاس بالثقــل الفعــي والضغــط

واالجتامعيــة.

املرتبطــن بالعنــارص املجســمة عــن ذلــك

3 .خصائــص الفئــة املســتهدفة مــن املجســم

اإلحســاس املرتبــط بالعنــارص البرصيــة

ســواء اخلصائــص العمريــة واملعرفيــة

األخــرى يف الفنــون ثنائيــة األبعــاد ،ذلــك ألن

والثقافيــة واالجتامعيــة أو الدينيــة.

أحاســيس الثقــل يف املجســم ثالثــي تكــون

4 .األبعــاد اجلامليــة للشــكل النحتــي وتأثــره يف

حقيقيــة وليســت إدراكيــة.

املــكان مــع الرتكيــز عــى اإلبــداع يف الفكــرة

ويف النحــت اإلعــاين ينبغــي عــى املصمم دراســة

لتحقيــق اجلــذب وترســيخ اإلعــان.

التصميــم والفكــرة مــن مجيــع اجلهــات لتحقيــق

5 .حتقيق اهلدف التسويقي من اإلعالن.

االتــزان فيــا بــن عنــارص التصميــم اإلعــاين وبــن

6 .مــدى مالءمــة اخلامــات للمجســم حيــث

كتــل أو مســطحات الشــكل النحتــي الــذي يمثــل يف

يتعــن حتديــد اخلامــات واملــواد التــي تناســب

جمملــه النحــت اإلعــاين للمنتــج .

العنــارص املجســمة وعــى املصمــم دراســة

معايري تصميم اإلعالن النحتي :

خصائــص اخلامــات واملــواد ومعرفــة وظيفــة
كل عنــر يف التكويــن وتبعــ ًا لذلــك البــد

تعتمــد القواعــد اجلامليــة التــي يقــوم عليهــا العمل

ثالثــي األبعــاد عــى امليتافيزيقــي وهــو مايتصــل بــا

أن تكــون اخلصائــص مناســبة للوظيفــة التــي

وراء املــادة والفيزيقــي الــذي يقــوم عــى التكويــن

نتطلبهــا مــن العنــر .كــا البــد أن يكــون

الشــكيل املتصــل بالصــورة القائمــة ،وللتأكــد مــن

املصمــم عــى درايــة بكيفيــة جتميــع هــذه

حتقيــق نتائــج عاليــة يف وصــول اإلعــان بشــكل

العنــارص والربــط بينهــا.

أقــوى للمتلقــن لذلــك يتعــن أخــذ املعايــر التاليــة
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خامتة :

مجيــع اجلهــات).

مــن خــال دراســتنا وتناولنــا لعــدد مــن

ومــن خــال مــا ســبق و دراســة عــدد مــن

حتقيــق أشــكال النحــت اإلعــاين وحتقيــق معايــر
تصميمــه يف املــكان حيقــق عــدد ًا مــن النتائــج والتــي

التأكيــد عــى أمهيــة بعــض النقــاط التــي توثــر يف

شــكل اإلعالنــات ويمكــن أن حتقــق مجاليــات

1 .اإلبــداع يف فكــرة اإلعــان النحتــي حيقــق

لتحقيــق أحــد حمــاور رؤيــة اململكــة 2030

ومــن املمكــن أن يتعــدى اإلعــان املســاحة

خــال التوصيــات واملقرتحــات وفــق التــايل :

اإلعالنــات املجســمة تبــن لنــا أن التأكيــد عــى

مــن أمههــا :

اهلــدف مــن اإلعــان بشــكل أكثــر فعاليــة،
اجلغرافيــة التــي تــم تنفيــذه فيهــا حيــث ينــر

مــن خــال املواقــع اإللكرتونيــة ومواقــع
التواصــل االجتامعــي برسعــة وقــوة ليتجــاوز

العــدد املتوقــع وصولــه (مــن املمكــن
االستشــهاد بأحــد األشــكال اإلعالنيــة
اإلبداعيــة يف موقــع بانــر (عــدد املشــاهدات )

 .وحتــى بعــد إزالــة اإلعــان وانتهــاء الفــرة
الزمنيــة لوجــوده .

2 .جتميــل املــكان  /حيــث تــؤدي أشــكال
النحــت اإلعالنيــة تأثــر ًا مجاليــ ًا يف البيئــة
املوجــود فيــه أو يف ضــوء دراســة النحــات هلــا

ومــدى تــاؤم الشــكل اإلعــاين فيهــا ومــن
هنــا يمكــن تفعيــل دور القطــاع اخلــاص يف

جتميــل البيئــة.

املجســات اإلعالنيــة يف مدينــة الريــاض يمكننــا

الشــكل النحتــي ودوره يف جتميــل البيئــة املحيطــة
يف خلــق بيئــة عامــرة وحتســن جــودة احليــاة مــن

التوصيات واملقرتحات :

1 .تفعيــل دور النحــات يف التعــاون مــع املصمــم
اإلعــاين كــا تــم تفعيــل دوره مــع املعــاري

يف ابتــكار أشــكال العــارة النحتيــة مــع
رضورة توثيــق اســم الفنــان النحــات مــع

اجلهــة اإلعالنيــة حلفــظ احلقــوق الفكريــة .

2 .تشــجيع الفنانــن والنحاتــن للتعــاون مــع
املصممــن إلنتــاج أشــكال إعالنيــة نحتيــة

حتقــق فيهــا مجاليــات التشــكيل النحتــي
وحتتــوي عــى عــدد مــن القيــم اجلامليــة.

3 .وضــع معايــر واضحــة وحمــددة مــن قبــل
األمانــات يف املــدن ( أو اجلهــة التــي تعنــى

بمنــح الرتاخيــص اإلعالنيــة للــركات
واملؤسســات واهليئــات) لــرورة التأكيــد

3 .وصــول اإلعــان النحتــى بســهوله للمتلقــن

عــى املعايــر اجلامليــة وحتقيــق مجاليــات

التــي تشــد االنتبــاه للشــكل اإلعــاين مــن

لتســهم مــن خــال ذلــك يف إضافــة نواحــي

( مــن خــال مجاليــات التشــكيل النحتــي
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مجاليــة إجيابيــة يف املــكان.

4 .البحــث العلمــي وإجــراء املزيــد مــن
الدراســات امليدانيــة حــول مفهــوم النحــت
اإلعــاين.

5 .إجــراء تصحيــح لبعــض أشــكال اإلعــان
املجســم التــي تتواجــد يف املــدن وتؤثــر عــى
التلــوث البــري وال تتحقــق فيهــا أبســط

مجاليــات التشــكيل املجســم.

6 .دراســة اجتاهــات املتلقــن يف اململكــة العربيــة
الســعودية نحــو إعالنــات الطــرق النحتيــة

العبيــدي  ,باسـ�م عبـ�اس( .. )2010أثــر الفكــرة التصميميــة
يف حتديــد شــكل اإلعــان التجــاري .دراســات العلــوم
اإلنســانية واالجتامعيــة.)2(37 ،
الفـ�ار ،حممـ�د مجـ�ال .)2010) .املعجــم اإلعالمــي .ط،1 .
عــان:دارأســامةوداراملــرقالثقــايفللنــروالتوزيــع.
املطــري ،عبدالرمحــن بــن نامــي .(2015( .اجتاهــات طــاب
الســعودية نحــو إعــان الطــرق .جملــة العالقــات العامــة
واإلعــان ،اجلمعيــة الســعودية للعالقــات العامــة
واإلعــان.3 ،
منــر ،رانيــا .)2013( .اإلعالنــات يف الشــوارع مدينــة
ترحــب هبــا وأخــرى حتظرهــا .جملــة فكــر ،مركــز
العبيــكان لألبحــاث والنــر ،الســعودية.35 ،2 ،

وتأثرياهتــا الرشائيــة عــى اجلمهــور املســتهلك

واجتاهــات املعلنــن نحوهــا باإلضافــة إىل

أمهيتهــا االقتصاديــة.
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bibliography.
13. Regarding Islamic studies and Arabic
language studies it is permitted to

Association (APA) reference style in

number

which both the author’s name and

font size for Arabic and 9-font size for

Numbering the references inside the

English.
14. Hadith documentation must follow the
following example: (Sahih Al-Bukhari,

- Researchers’ documentation must
be as follows: the author’s family
name followed by a comma and the

sources

indicated by number or asterisk in 12-

in the main text, i.e. (name, year).

allowed.

and
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year of publishing are mentioned
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references
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15. The bibliography, list of all the sources
used in the process of researching,

publishing year like (Khayri, 1985).

must be added in alphabetical order

- Page numbers are mentioned in the
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to the APA reference style, in 12-font
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size for Arabic and 9-font size for

- If a work has two authors, they must

English.
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Submission Guidelines
Formatting your manuscript
1.

Introduction
The introduction shows the topic and

The manuscript must not exceed 45

aims of the research paper. It should

pages of plain paper (A4).
2.

be consistent with the research ideas,

The manuscript must have a title and a

information and the established facts.

summary in both Arabic and English in

The research problem and its importance

one page; each summary should not be

should be stated. In addition, a review of

more than 200 words. The manuscript

related literature should be introduced.

should include, in both languages,
keywords that indicate the field of
specialization. The keywords are written

Body

below each summary and should not be

The

more than six.
3.

includes

all

research approach, tools and methods.
All stated information should be arranged

below the title of the article, in both

according to priority.

Arabic and English.
Arabic manuscripts should be typed in

Findings and discussion

Simplified Arabic, in 14-font size for the

Research findings should be clear and

main text, and 12-font size for notes.
5.

body

necessary and basic details of the

The author(s)’ name(s), affiliation(s) and
address must be written immediately

4.

manuscript

brief, and the significance of these findings

English manuscripts should be typed in

should be elucidated without repetition.

Times New Roman, in 12- font size for
the main text, and 9-font size for notes.
6.

Conclusion

The manuscript is to be typed on only
one side of the sheet, and line spacing

It is a brief summary of the research

should be 1.5 cm. Margins should be

topic, findings, recommendations and

2.54 cm (or 1.00 inch) on all four sides

suggestions.

of the page.
7.

8.

Figures,

diagrams

and

illustrations

The manuscript must have the following

should be included in the main text,

organization:

in black and white, and consecutively
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