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

الرؤيـــــةالرؤيـــــة

التعريف  باجمللةالتعريف  باجمللة

أهداف  اجمللةأهداف  اجمللة

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

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

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

 تعنى المجلة بنشر البحوث والدراسات العلمية األصيلة في مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية، باللغتين 
العربية واإلنجليزية، كما تهتم بنشر جميع ما له عالقة بعرض الكتب ومراجعتها أو ترجمتها، وملخصات 

الرسائل العلمية، وتقارير المؤتمرات والندوات العلمية، وتصدر مرتين في السنة )يناير ـ يوليو(.

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

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

4(    تغطية أعمال المؤتمرات العلمية المحكمة. 

جملةجملة الشمال للعلومالشمال للعلوم اإلنسانيةاإلنسانية

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

الرســـالـةالرســـالـة

شروط  قبول  البحثشروط  قبول  البحث

هـ

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

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

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

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

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

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

7(  التزام الترتيب الموضوعي اآلتي: 

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

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

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

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

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

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

الجدول.
المخطوط  الكتاب  نماذج من صــور  10( وضــع 

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

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

إرشادات للمؤلفنيإرشادات للمؤلفني

ز



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

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

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

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

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

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

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

ح

.

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

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

بيروت: دار الكتب العلمية.

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

.193 -163 

   االقتباس من رسالة ماجستير أو دكتوراه:   االقتباس من رسالة ماجستير أو دكتوراه:  
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الفروق األصولية في المباحث اللغوية )دراسة نماذج من المصطلحات(                                                   

أحمد محمد الفاتح منصور الصديق
جامعة المجمعة

)قدم للنشر يف1440/6/24هـ، وقبل للنشر 1441/1/4هـ(

ـــة  ـــث اللغوي ـــاب املباح ـــون ب ـــة لك ـــة الدراس ـــأيت أمهي ـــُكل ،وت ـــور التش ـــت يف ط ـــا زال ـــي م ـــة الت ـــات املهم ـــن الدراس ـــة م ـــروق األصولي ـــث: الف ـــص البح ملخ
ـــل  ـــن احلم ـــرق ب ـــة  كالف ـــروق عام ـــا ف ـــاب منه ـــذا الب ـــروق يف ه ـــل ، والف ـــط والزل ـــب اخلل ـــروق جين ـــان الف ـــا أن بي ـــكام ،ك ـــتنباط األح ـــد الس ـــد القواع ُيقّع
ـــاف  ـــبب اخت ـــا كان بس ـــا م ـــص، ومنه ـــخ والتخصي ـــن النس ـــرق ب ـــل الف ـــد ، مث ـــات والقواع ـــارحة للمصطلح ـــة وش ـــروق مبّين ـــا ف ـــتعال ، ومنه ـــع واالس والوض
ـــد  ـــا واحت ـــف لفظه ـــا اختل ـــات م ـــن املصطلح ـــة، وم ـــور واحلنفي ـــد اجلمه ـــص عن ـــل الن ـــف ،مث ـــا خمتل ـــاء ومدلوهل ـــن العل ـــدة ع ـــات املتح ـــن كاملصطلح األصولي
ـــدم  ـــه وع ـــور بدقت ـــى اجلمه ـــاظ ع ـــة األلف ـــاب دالل ـــة يف ب ـــيم احلنفي ـــز تقس ـــة متي ـــال الدراس ـــن خ ـــن م ـــة . وتب ـــوم املوافق ـــص ومفه ـــة الن ـــل دالل ـــا، مث مدلوهل
ـــة  ـــدم احلاج ـــع ع ـــيات م ـــض التقس ـــع يف بع ـــرة الترشي ـــم لف ـــة نظره ـــى احلنفي ـــذ ع ـــور ، ويؤخ ـــد اجلمه ـــو عن ـــا ه ـــات ك ـــض املصطلح ـــراك يف بع ـــود اش وج

ـــي. ـــاع الوح ـــد انقط ـــك بع لذل

كلامت مفتاحية:  املصطلح األصويل، الفروق، املباحث   اللغوية،  داللة اللفظ،  اجلمهور،  احلنفية.
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Abstract: Fundamentalist Differences are one of the important studies that are considered as a main part of Usul al-fiqh. The importance of the study lies in language section 
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مقدمة :
ــِه  قــى اهلل ســبحانه وتعــاىل أن تكــون لغــة خطاب
لعبــادِه آلخــِر الزمــان اللغــَة العربيــة مــن خــال آخــر 
ــم  ــن احلكي ــار م ــك االختي ــن ذل ــم، مل يك ــه إليه كتب
اخلبــر إال حلكمــة بالغــة ، فاللغــة العربيــة التــي نــزل 
هبــا القــرآن الكريــم مــا تــزال حيــة رغــم مــرور قرابــة 
ــذا  ــرآن، وه ــزول الق ــى ُن ــف ع ــام ونص ــف ع األل
الثبــات الــذي ال يــكاد يوجــد يف لغــٍة أخــرى ، كــا أن 
اللغــة العربيــة متتــاز بخصائــص صوتيــة يف حروفهــا و 
خمارجهــا و آليــة االشــتقاق ، اســتعاهلا للكلمــة يف غر 
ــى  ــى معن ــياق ع ــر الس ــا، وتأث ــة هل ــاين املوضوع املع
الكلمــة ، وغــر ذلــك مــن اخلصائــص وامليــزات 
التــي ميــزت اللغــة العربيــة عــن غرهــا، فاســتحقت 
ــه اهلل  :  ــافعي رمح ــول الش ــرآن، يق ــة الق ــون لغ أن تك
ــا  ــًا، وأكثره ــنة مذهب ــع األلس ــرب: أوس ــان الع )ولس
ألفاظــًا، وال نعلمــه حييــط بجميــع علمــه إنســان 
غــُر نبــي، ولكنــه ال يذهــب منــه يشء عــى عامتهــا( 

)الشــافعي،1940م ص : 42(.
ــد  ــرآن أش ــة الق ــة بلغ ــاء الرشيع ــى عل ــد أعتن وق
ــه  ــراد اهلل يف كتاب ــة م ــك ملعرف ــاعن بذل ــة ، س العناي
ــا  ــة وأفردوه ــث اللغوي ــون باملباح ــى األصولي فاعتن
ــاب  ــم ب ــه بعضه ــق علي ــم،  وأطل ــذا العل ــاب يف ه بب
داللــة األلفــاظ وأطلــق عليــه آخــرون بــاب املباحــث 
اللغويــة وســاه آخــرون القواعــد املشــركة بــن 

ــة . ــة اللغوي ــد األصولي ــنة، أو القواع ــرآن والس الق
ــن  ــا م ــأن جعله ــك ب ــى ذل ــض ع ــرض البع واع

مباحــث اللغــة وال دخــل هلــا بأصــول الفقــه ، ويــرد 
عليــه  بــأن األصوليــن بحثــوا فيــه مــا مل يبحثــه 
اللغويــون ؛ ألن غــرض األصوليــن اســتنباط أحــكام 
الــرشع فــكان بحثهــم يف األلفــاظ أدق ودراســتهم هلــا 
أعمــق، يقــول إمــام احلرمــن اجلوينــي :) واعتنــوا يف 
ــم  ــتد اعتناؤه ــة ،واش ــة العربي ــه أئم ــا أغفل ــم ب فنه
بذكــر مــا اجتمــع فيــه إغفــال أئمــة اللســان وظهــور 
األوامــر  عــى  كالــكام  وهــذا  الــرشع  مقصــد 
ــا االســتثناء  والنواهــي والعمــوم واخلصــوص وقضاي
 ، )اجلوينــي  األبــواب......(  هبــذه  يتصــل  ومــا 

ص:4(. ج:1،  1997م، 

أمهية البحث :
ــا  ــة يف كوهن ــث اللغوي ــة املباح ــة دراس ــرز أمهي ُت
ُتَقِعــد القواعــد الســتنباط األحــكام ؛ فــا حُيّمــل 
ــه عــا  اللفــظ مــا ال حيتمــل مــن املعــاين وال يقــر ب
ــوص  ــر النص ــم وتفس ــل يف فه ــع الزل ــه، و متن يتحمل
عــن عمــد أو زلــل فهــم ، يقــول شــيخ االســام ابــن 
ــن أن  ــث م ــرآن واحلدي ــر الق ــد يف تفس ــة :)ال ب تيمي
يعــرف مــا يــدل عــى مــراد اهلل ورســوله مــن األلفــاظ 
وكيــف يفهــم كامــه، فمعرفــة العربيــة التــي خوطبنــا 
هبــا ممــا يعــن عــى أن نفقــه مــراد اهلل ورســوله بكامه(

)ابــن تيميــة، 1987م، ج:7، ص: 116  (.
ممــا يزيــد يف قيمــة البحــث كــون الفــروق األصولية 
مــن العلــوم التــي تعــد الكتابــة فيهــا حديثــة نوعــا ما، 
لنــدرة إفــراد الســابقن الفــروق بالتأليــف فيــا أعلــم  
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، فهــي مازالــت حتتــاج إىل جهــود  مــن جهــات عــدة ، 
فــكان هــذا البحــث إســهاما يف هــذا االجتــاه.

 أهداف الدراسة :
- بيان الفروق األصولية يف املباحث اللغوية .

-  توضيــح مــا كان فيــه اشــكال وإزالــة  التطابــق 
ــة  ــاب دالل ــات يف ب ــن املصطلح ــم  ب املتوه

األلفــاظ ليســهل فهمهــا.
- جتنــب اخللــط بــن املصطلحــات يف بــاب داللة 
االلفــاظ ومدلوالهتــا ومــا يرتــب عليــه مــن 
ــى  ــة ع ــد األصولي ــق القواع ــأ يف تطبي اخلط
الفــروع الفقهيــة ، وذلــك بيــان الفــروق بــن 

ــاهبة .  ــات املتش املصطلح
- إثبــات الفــرق يبِّــن صحــة القاعدة أو التقســيم 
؛ألن الفــرق جيعــل القاعــدة مســلوبة الفائــدة 
ــن  ــق ب ــل التفري ــيم ،مث ــة التقس ــل بصح وخي
ــن  ــرق ب ــد ف ــإذا مل يوج ــق، ف ــام واملطل الع
العــام واملطلــق ملــا صــح تقســيم األلفــاظ إىل 
ــم تقســيمها مــرة أخــرى إىل  عــام وخــاص ث

ــد..  مطلــق ومقي
- بيــان الفــرق يف داللــة املصطلــح الواحــد 
الــذي اســتعمله العلــاء ليشــر إىل مدلــوالت 
التبايــن  يظهــر  الفــرق  فببيــان  خمتلفــة، 

املدلــول. واختــاف 
- بيــان املصطلحــات املختلفــة ذات املدلــول 

الواحــد .

منهج البحث :
ــاب  ــات يف ب ــع املصطلح ــع ومج ــتقرائي لتتب  االس
داللــة األلفــاظ ومدلوالهتــا عنــد األصوليــن واملنهــج 
االســتنباطي الســتخراج واســتنباط الفــروق بــن 

ــات . ــذه املصطلح ه

الدراسات السابقة :
 مل يشــتهر إفــراد الفــروق األصوليــة بالتأليــف عنــد 
املتقدمــن بــل كانــوا  يوردوهنــا يف ثنايــا كتــب أصــول 
الفقــه، باســتثناء بعــض األجــزاء الصغــرة منهــا 
ــب،  ــم باملوج ــة واحلك ــم بالصح ــن احلك ــرق ب :الف
ــافعي  ــقاين الش ــي العس ــان البلقين ــن رس ــر ب لعم
805 هـــ، والفــرق بــن العلــم بالوجــه وبــن العلــم 
بالــيء مــن ذلــك الوجــه، البــن كــال باشــا940هـ . 
 ومــن  الدراســات املعــارصة التــي عامتهــا كتبــت 

يف مرحلتــي املاجســتر والدكتــوراه:
الفــروق األصوليــة والفقهيــة ، يعقــوب عبــد 
ــدي  ــع يف ي ــاب وق ــو أول كت ــن ، ه ــاب الباحس الوه
عــن موضــوع الفــروق األصوليــة ويعــد دراســة 
نظريــة لعلــم الفــروق ، بينــا يعــد هــذا البحــث مــن 

الدراســات التطبيقيــة .
ــالة  ــويف رس ــام الطُّ ــد اإلم ــة عن ــروق األصولي الف
ماجســتري ، ماجــد بــن صــاح بــن صالــح عجــان ، 

ــط. ــويف فق ــام الط ــد اإلم ــروق عن ــت الف ناقش
 الفــروق يف مســائل احلكــم عنــد األصوليــن  
للدكتــور راشــد بــن عــي احلــاي ، ناقشــت الفــروق يف 
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ــاب احلكــم الرشعــي ومل تناقــش الفــروق املتعلقــة  ب
ــاظ. ــة االلف بدالل

 الفــروق يف أصــول الفقــه  لعبــد اللطيــف احلمــد ، 
يف الفــروق عمومــًا بلــغ عددهــا مائــة وتســعن فرقــًا 

، لذلــك اتســمت باإلمجــال.
الفــروق االصوليــة يف دالالت األلفــاظ مــن حيث 
الوضــوح و اخلفــاء : دراســة تطبيقيــة، للباحــث: 
ــة  ــوراه –جامع ــالة دكت ــاروة رس ــداهلل مص ــارس عب ي
األردن، اقتــرت الدراســة عــى قســم الواضــح 

ــي. واخلف
 الفــروق يف داللــة غــري املنظــوم عنــد األصوليــن: 
ــليان  ــد س ــث : حمم ــة، للباح ــا و دراس ــا و توثيق مجع
ــد  ــام حمم ــة اإلم ــتر - جامع ــالة ماجس ــي رس العرين
ــرت  ــام 1423هـــ ، اقت ــامية ع ــعود اإلس ــن س ب

ــوم . ــر املنظ ــة غ ــى دالل ــة ع الدراس
الفــروق يف داللــة املنظــوم عنــد األصوليــن: مجعــا 
ــداهلل  ــت عب ــل بن ــة :  أم ــة للباحث ــا و دراس و توثيق
ــد  ــام حمم ــة اإلم ــتر - جامع ــالة ماجس ــر رس الفج
ــت  ــام 1426هـــ، تناول ــامية ع ــعود اإلس ــن س ب

ــا. ــوم دون غره ــر املنظ ــة غ ــة دالل الدراس
وهــي جمهــودات مشــكورة حتتــاج  للمزيــد ، 
ــاه ،  ــذا االجت ــامهة يف ه ــث للمس ــذا البح ــكان ه ف
ويتميــز هــذا البحــث بأنــه أفــرد الفــروق يف املصطلح 
ــباب  ــه بأس ــى في ــا اُعُتن ــد ، ك ــة دون القواع بالدراس
ــر  ــك أث ــه كذل ــر في ــح ، وذك ــاف يف املصطل االخت

ــد. ــح أن وج ــاف يف املصطل االخت

هيكل البحث :
ــا،  ــروق وأمهيتهـ ــف الفـ ــث األول : تعريـ املبحـ

ــامها  ــة وأقسـ والداللـ
املطلب األول :  تعريف الفروق وبيان أمهيتها
املطلب الثاين : تعرف الداللة وبيان أقسامها 

املبحث الثاين: فروق مبيِّـنة وشارحة للمصطلحات
يف  عامـــة  أصوليـــة  فـــروق  األول:  املطلـــب   

اللغويـــة. املباحـــث 
 املطلب الثاين: الفروق املتعلقة بالعام .

املطلـــب الثالـــث: الفـــرق بـــن داللـــة النـــص 
ــي. ــاس اجلـ والقيـ

املطلـــب الرابـــع: الفـــرق بـــن التخصيـــص 
والنســـخ.

املطلب اخلامس: الفرق بن النص والظاهر.

املبحـــث الثالـــث: فـــروق بســـبب اختـــاف 
األصوليـــن

ــور و  ــن اجلمهـ ــص بـ ــب األول: التخصيـ املطلـ
ــة . احلنفيـ

   املطلـــب الثـــاين: املصطلحـــات  املشـــركة بـــن 
اجلمهـــور واحلنفيـــة ذات املدلـــول املختلـــف .

يف  والنظائـــر  األشـــباه  الثالـــث:  املطلـــب     
. اللغـــوي  املباحـــث  مصطلحـــات 

   اخلامتة : وحتتوي عى النتائج والتوصيات .
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والداللــة  الفــروق  تعريــف   : األول  املبحــث 
وأقســامها

املطلب األول :  تعريف الفروق وبيان أمهيتها: 

تعريف الفروق : 
ــا  ــق م ــرق: تفري ــور : )الف ــن منظ ــال اب ــة : ق لغ
بــن الشــيئن حــن يتفرقــان. والفــرق: الفصــل 
ــه  ــل: وقول ــا: فص ــرق فرق ــرق يف ــيئن. ف ــن الش ب
ــه  ــًا {املرســات : 4... وقول ــاِت َفْرق تعــاىل: } َفاْلَفاِرَق
ــاه  ــاُه{األرساء :106، أي فصلن ــًا َفَرْقن ــاىل: }َوُقْرآن تع
وأحكمنــاه، مــن خفــف قــال بينــاه مــن فــرق يفــرق، 
ومــن شــدد قــال أنزلنــاه مفرقــا يف أيــام( )ابــن منظور، 

.)301 هـــ ،ج10/ص:   1414

اصطاحا:
ملــا نــدرت مؤلفــات األقدمــون يف الفــروق 
ــروق  ــال يف الف ــه احل ــا علي ــا مل ــة – خاف األصولي
ــروق  ــًا للف ــث تعريف ــد الباح ــذا ال جي ــة- هل الفقهي
ــن  ــض املعارصي ــد بع ــم، واجته ــة عنده األصولي
يعقــوب  منهــم  األصوليــة  الفــروق  وعــرف 
ــاف  ــوه االخت ــم بوج ــو العل ــال : ) ه ــن ق الباحس
بــن قاعدتــن أو مصطلحــن أصوليــن متشــاهبن يف 
تصويرمهــا أو ظاهرمهــا لكــن خمتلفــن يف عــدد مــن 
.)123: ص  1998م،   ، )الباحســن  األحــكام(، 

ــروق  ــف الف ــم أن تعري ــر واهلل أعل ــذي يظه وال
بوجــوه  العلــم  وهــو  األنســب:  األصوليــة 

االختــاف والتشــابه بــن قاعدتــن أو مصطلحــن 
جيمعهــا أو يفرقهــا التصــور أو املدلــول أو احلكــم.
ــباه و  ــة   األش ــروق األصولي ــل يف الف ــذا يدخ هب
النظائــر وذلــك أن تبايــن املــدارس األصوليــة نتــج 
عنــه اختــاف املصطلحــات بينهــا وتشــابه مدلــول 
ــن  ــر ع ــة النظائ ــل أمهي ــات وال تق ــذا املصطلح ه
أمهيــة الفــروق، هلــذا ُأدخلهــا يف التعريــف ليشــملها 

ــروق . ــث يف الف البح
أمهيــة الفــروق : حُيتــاج للفــروق يف حال التشــابه 
ــا  ــا أو حقيقيًّ بــن شــيئن ســواء أكان التشــابه ظاهريًّ
ــن ،  ــن املتباين ــه ب ــاج إىل توضيح ــرق ال حُيت ، فالف
وإنــا حيتــاج إليــه بن مــا ظاهــره التشــابه والــرادف 
ــره  ــا ظاه ــن م ــن ، وب ــاف والتباي ــه االخت وحقيقت
ــذا  ــن ه ــد م ــرادف، واملقص ــه ال ــن وحقيقت التباي
ــبب  ــدث بس ــذي حي ــأ ال ــل واخلط ــب الزل ــه جتن كل
إحلــاق فــرع بغــر أصلــه لعــدم معرفــة الفــرق بــن 
القواعــد أو املصطلحــات األصوليــة، وهلــذا كان 
ــا  ــوم ك ــن العل ــامية ب ــة الس ــروق املكان ــم الف لعل
قــال القــرايف:  ) فلــه مــن الــرشف عــى تلــك 
الكتــب رشف األصــول عــى الفــروع(، )القــرايف ، 

ج1،ص:4(.
وقــد أهتــم علــاء اللغــة العربيــة بالفــروق 
وألفــوا يف الفــروق اللغويــة بــن املفــردات املتشــابه 
ــن  ــن وم ــا التباي ــرادف وحقيقته ــا ال ــي ظهره الت
ــكري  ــال العس ــو اهل ــدان أب ــذا املي ــابقن يف ه الس

ــة  . ــروق اللغوي ــه الف ــوىف 395هـــ يف كتاب املت
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ــامها  ــان أقس ــة وبي ــف الدالل ــاين: تعري ــب الث املطل
)اآلمــدي،ج3، ص: 64( :

مــدار املباحــث اللغويــة حــول األلفــاظ وداللتهــا 
ــا  ــاين ف ــب للمع ــاظ إال قوال ــا األلف ــاين، وم ــى املع ع

هــي الداللــة.
ــدر  ــة: مص ــام: الدالَل ــه ع ــة بوج ــف الدالل تعري
ــم  ــن العل ــزم م ــة يل ــيء بحال ــون ال ــي )ك دّل، وه
ــاين،  1983م ، ص:  ــر( )اجلرج ــيء آخ ــم ب ــه العل ب

)104
لفظيــة  داللــة  إىل  الداللــة  األصوليــون  قســم 
ــام  ــة أقس ــموه إىل ثاث ــم قس ــة، وكل قس ــر لفظي وغ
عــى النحــو التــايل )ابــن النجــار 1418هـــ، ج1، ص 

:)126
القسم األول الداللة غري اللفظية قسموها إىل :

داللــة غــر لفظيــة عقليــة نســبة للعقــل، . 1
مثالــه: داللــة َتَغــرُّ العــامَل عــى حدوثــه .

ــة، . 2 ــبة للطبيع ــة نس ــة طبيعي ــر لفظي ــة غ  دالل
ــة  ــار، ودالل ــى الن ــان ع ــة الدخ ــه: دالل مثال

ــل. ــى اخلج ــَرة ع احلُْم
ــع، . 3 ــبة للوض ــة نس ــة وضعي ــر لفظي ــة غ  دالل

ــوب  ــى وج ــمس ع ــوك الش ــة دل ــه: دالل مثال
الصــاة، وداللــة اإلشــارة بالــرأس إىل أســفل 
عــى َمْعنـَـى » َنَعــْم «،)بأمر بادشــاه 1351هـ، 

1، ص:80-79(. ج 
القسم الثاين: داللة لفظية 

داللــة لفظيــة عقليــة كداللــة الصــوت عــى حيــاة 

صاحبــه
داللــة لفظيــة طبيعــة كداللــة أح أح.. عــى وجــع 

الصــدر.
داللــة لفظيــة وضعيــة  كداللــة اإلنســان عــى 

احليــوان الناطــق.
ــة  ــة إىل  ثاث ــة الوضعي ــة اللفظي ــموا الدالل وقس
ــظ  ــة اللف ــي دالل ــة وه ــة مطابق ــي : دالل ــام وه أقس
عــى متــام مســاه ،وداللــة تضمــن وهــي الداللــة عــى 
ــه  ــى الزم ــة ع ــي الدالل ــزام وه ــة الت ــه، ودالل جزئ
ــع  ــي موض ــة ه ــة الوضعي ــة اللفظي ــي. والدالل الذهن

ــن . ــث األصولي بح
تعريف الداللة اللفظية الوضعية :

ــظ  ــون اللف ــا :   )ك ــات منه ــدة تعريف ــت بع عرف
ــن  ــه( ، )اب ــع  ل ــا وض ــه م ــن إطاق ــَم م ــق فه إذا أطل
ــد  ــظ ق ــن اللف ــار،1997م ج1،  ص126(، لك النج
يفهــم منــه غر مــا وضع له كــا يف املجــاز واالســتعارة 
والكنايــة  لذلــك التعريــف األمثــل ، تعريــف الداللــة 
بقوهلــم :)الداللــة هــي كــون اللفــظ بحيــث إذا طلــق 
ــنوي،1999م ،ج 1، ص:  ــى( ) االس ــه املعن ــم من ٌفه
192(، فلفــظ حصــان يفهــم منــه احليــوان املركــوب.
تقســيات داللــة األلفــاظ بــن مدرســة املتكلمــن  

ومدرســة احلنفيــة
قســم األصوليــون داللــة اللفــظ تقســيات متعددة 
ــى  ــظ باملعن ــة اللف ــى عاق ــيات ع ــذه التقس ــدار ه م
ــظ  ــة اللف ــيمهم لدالل ــة تقس ــذه العاق ــن ه ــج ع فنت

ــي : ــيات وه ــع تقس ــى إىل أرب ــى املعن ع
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جهة وضع املعنى .
جهة كيفية داللة اللفظ عى املعنى .

جهة الوضوح واخلفاء .
جهة استعاله يف املعنى

القسم األول  : باعتبار وضع املعنى  :  •
جهــة نظــر العلــاء هنــا عــى تعــدد املدلــول 
ــن  ــن املتكلم ــون م ــق األصولي ــد اتف ــده، وق وتوح
ــار إىل :  ــذا االعتب ــاظ هب ــيم األلف ــى تقس ــة ع واحلنفي
ــؤول. ــض امل ــل البع ــرك، وأدخ ــاص ومش ــام وخ ع

القسم الثاين : باعتبار كيفية داللته عىل املعنى: 
النظــر هنــا إىل كيفيــة الوقــوف عــى املعنــى، وقــد 
تباينــت مصطلحــات األصوليــن يف هــذا القســم 

ــايل : ــو الت ــى النح ــت ع فكان
أوال  املتكلمون: قسموه إىل منطوق ومفهوم 

اختلــف أصحــاب مدرســة املتكلمــن  يف    
ــر  ــح وغ ــمن رصي ــه إىل قس ــوق نفس ــيم املنط تقس
ــوق  ــل املنط ــيم جع ــذا التقس ــم ه ــن قس ــح ، وم رصي
الريــح يضــم داللــة  املطابقــة والتضمــن، أمــا 
املنطــوق غــر الريــح فيضــم داللــة االلتــزام ، ومــن 
ــأن هــذا التقســيم جعــل املنطــوق  خالــف اعــرض ب
يســتغرق مجيــع أوجــه الداللــة ، فليــس للفــظ طريــق 
للداللــة عــى  املعنــى إال باملطابقــة أو التضمــن أو 
ــق  ــم يب ــوق فل ــا للمنط ــت مجيعه ــد جعل ــزام وق االلت
239؛  ص:  1986م،  .)الصنعــاين،  يشء  للمفهــوم 

 .)283 ص:  2001م،   ، الشــنقيطي 
ثانيــا  احلنفيــة : قســموه إىل داللــة العبــارة، داللــة 

اإلشــارة، وداللــة الداللــة، وداللــة االقتضــاء. 
القسم الثالث :  باعتبار الوضوح واخلفاء

النظــر يف هــذا القســم يتجــه إىل وضــوح املدلــول 
أو عــدم وضوحــه، واختلفــت املــدارس األصوليــة يف 

تقســيم واضــح وخفــي الداللــة عــى النحــو التــايل:
أقسام واضع الداللة : 

-  اجلمهــور: قســموا واضــح الداللــة  إىل نــص 
ــؤول ــر وم وظاه

ــة  إىل حمكــم  ــح الدالل ــة : قســموا واض احلنفي  -
ــر  ــص وظاه ــر ون ومف

املــدارس  اختلفــت   : الداللــة  خفــي  أقســام 
األصوليــة يف تقســيم خفــي الداللــة عــى النحــو 

التــايل :
املتكلمون : قسموه إىل املجمل واملتشابه .

ــل  ــكل واملجم ــي واملش ــموه إىل اخلف ــة : قس احلنفي
ــابه . و املتش

يف هــذا التقســيم نظــر احلنفيــة للنص واســتصحبوا 
معهــم فــرة الترشيــع، وهــذا ال حاجــة له.

رابعا: باعتبار استعامله يف املعنى .
إىل  التقســيم  هــذا  يف  األصوليــن  نظــر  يتجــه 
قســم  ؟.  ال  أم  لــه  وضــع  فيــا  اللفــظ  اســتعال 

: إىل   اجلهــة  هــذه  مــن  اللفــظ  األصوليــون 
حقيقة و جماز

رصيح و كناية
ــون  ــاق األصولي ــبق اتف ــا س ــال م ــن خ ــر م يظه
ــاًء  ــول، وبن ــظ واملدل ــن اللف ــة ب ــول العاق ــى أص ع
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إىل  االلفــاظ  داللــة  قســموا  العاقــة  هــذه  عــى 
ــر ،  ــابقة الذك ــة الس ــة الرئيس ــيات األربع ــذه التقس ه
وياحــظ اختــاف طرقهــم ومناهجهــم يف فــروع هذه 
العاقــة، وترجــع أســباب االختــاف إىل اجلهــة التــي 
ــل أن  ــن ، مث ــار املع ــون إىل االعتب ــا األصولي ــر هب نظ
ينظــر البعــض إىل فرة الترشيــع وال ينظــر اآلخرون إىل 
هــذه اجلهــة ، كــا هــو احلــال يف أقســام واضــح الداللة 
عنــد احلنفيــة .  ونتجــت عــن هــذه االختــاف أمــوٌر 

ــي : وه
ــة  ــدارس األصولي ــن امل ــات ب ــن املصطلح - تباي

ــول . ــاد املدل واحت
وتبايــن  األصوليــن  عنــد  املصطلــح  احتــاد   -

املدلــول.
مثــل  الداللــة  بعــض  اختافهــم يف حجيــة   -

املخالفــة.  مفهــوم  يف  اختافهــم 

املبحث الثاين : فروق مبيِّـنة وشارحة للمصطلحات
املباحث  يف  عامة  أصولية  فروق  األول:  املطلب 

اللغوية
 أوالً : الفرق بن الوضع واالستعامل واحلمل

ــث  ــد للباح ــي ال ب ــة الت ــات املهم ــن املصطلح م
ــرة  ــك لكث ــا ؛ وذل ــدء هب ــن الب ــاظ م ــة األلف يف دالل
ــيس  ــاب، وملس ــذا الب ــا يف ه ــون هل ــتعال األصولي اس
ــح  ــي مصطل ــث ، وه ــذا البح ــا يف ه ــة ملعرفته احلاج

الوضــع واالســتعال واحلمــل .
ـــى  ـــى املعن ـــًا ع ـــظ دلي ـــل اللف ـــو: جع ـــع ه فالوض

ـــن  ـــات )اب ـــع اللغ ـــه وض ـــدا، ومن ـــد زي ـــمية الول كتس
1995م،  ــرايف،  129،القـ ص:  ،1414هــــ،  ــزي  جـ
569(، فاملقصـــود جتميـــع أو تركيـــب  ج2/ص: 
عـــدد مـــن احلـــروف مـــع بعضهـــا لتصـــر لفظـــا 
ــدل  ــمس لتـ ــة شـ ــل كلمـ ــن، مثـ ــول معـ ــه مدلـ لـ
ــمل  ــا يشـ ــروف، كـ ــاوي املعـ ــرم السـ ــى اجلـ عـ
الوضـــع غلبـــة اســـتعال اللفـــظ يف املعنـــى حتـــى 
ـــع  ـــو وض ـــذا ه ـــره، وه ـــن غ ـــه م ـــهر في ـــر أش يص
ــرايف،1995م،ج،  ــة، والعرفية)القـ ــق الرشعيـ احلقائـ

.)569 ص:
وضعه)ابن  بعد  باللفظ  التكلم  فهو:  االستعال  أما 
بعد  يأيت  فاالستعال   ،)129 ص:  1414هـ،  جزي، 
عى  ليدل  اللفظ  باستعال  الناس  من  ويكون  الوضع، 
 ، لعاقة  له  املوضوع  غر  عى  أو  له،  املوضوع  املعنى 

فاالستعال من املتكلم .
ــراد  ــامع ملـ ــاد السـ ــو اعتقـ ــل : فهـ ــا احلمـ وأمـ
ـــزي، 1414هــــ ،ص:  ـــن ج ـــه )اب ـــن لفظ ـــم م املتكل
129(، فـــا يســـتقر يف نفـــس الســـامع مـــن داللـــة 
ــرط  ــل، وال يشـ ــو احلمـ ــا هـ ــال( مثـ ــة )مـ كلمـ
أن يكـــون املعنـــى الـــذي محـــل عليـــه اللفـــظ هـــو 
ـــظ  ـــون اللف ـــال أن يك ـــظ ، الحت ـــوع للف ـــى املوض املعن
ـــة  ـــه حقيق ـــازا، أو كان ل ـــة أو جم ـــة أو كناي ـــق حقيق أطل
ـــذه  ـــد ه ـــى أح ـــظ ع ـــامع اللف ـــل الس ـــة، فيحم عرفي
املدلـــوالت، وال يشـــرط أن يكـــون املعنـــى الـــذي 
وضـــع للفـــظ هـــو نفســـه املعنـــى الـــذي  حيمـــل 

عليـــه اللفـــظ .
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ــع  ــات الوضـ ــن مصطلحـ ــروق بـ ــة الفـ خاصـ
ص:  واالســـتعامل)القرايف،1995م،ج2،  واحلمـــل 

:)570
الوضــع ســابق: فوضــع اللفــظ ليــدل عــى املعنــى 
قبــل االســتعال وقبــل احلمــل، واالســتعال متوســط  
ــا كان  ــظ إال م ــتعمل اللف ــا يس ــع ف ــد الوض ــو بع فه
موضوعــا للداللــة عــى معنــى ، ثــم يــأيت بعــد ذلــك 
ــظ  ــتعمل للف ــن املس ــود م ــى املقص ــى املعن ــل ع احلم

ــًا للوضــع واالســتعال. الحق
 أن املســتعمل هــو املتكلــم واحلامــل هــو الســامع، 

والواضــع عــى اخلــاف يف ذلــك.
ــه  ــأيت من ــامع ي ــم واملس ــن املتكل ــد م   أن كل واح

ــع. ــه الوض ــذر من ــل، ويتع ــتعال واحلم االس
ــتعال  ــع واالس ــن الوض ــق ب ــرات التفري ــن ثم م
واحلمــل ، التمييــز بــن املشــرك مــن جهــة واحلقيقــة 
واملجــاز مــن جهــة أخــرى، فــا كان مــن األلفــاظ لــه 
ــد  ــع واح ــن بوض ــع املدلول ــع جلمي ــوالن ووض مدل
فهــو مشــرك، ومــا كان لــه مدلــوالن وضــع ألحدمهــا 
ــه  ــع ل ــا وض ــة ، ف ــوزًا لقرين ــر جت ــتعمل يف اآلخ واس

هــو احلقيقــة و مــا اســتعمل لــه جتــوزًا هــو املجــاز.
ثانيًا : الفرق بن الداللة باللفظ وداللة اللفظ:

الداللــة  بــن  التفريــق  املهمــة  الفــروق  مــن 
ــة  ــرايف : )والتفرق ــال الق ــظ ،ق ــة اللف ــظ و دالل باللف
ــات  ــن مه ــظ م ــة اللف ــظ ودالل ــة باللف ــن الدالل ب
 ،)26 ص:   ، 1973م  األلفاظ()القــرايف،  مباحــث 
ــا ســابقا  فن للتفريــق بينهــا ينبغــي تعريفهــا، وقــد عرَّ

ــي  ــظ :)ه ــة باللف ــا الدالل ــرف هن ــظ، ونع ــة اللف دالل
ــة أو  ــو احلقيق ــه وه ــا يف موضوع ــظ إم ــتعال اللف اس
غــر موضعــه وهــو املجــاز( )القــرايف، 19973، ج1، 
ص 26(. يــرز مــن التعريــف أن الداللــة باللفــظ هــي 

ــازي. ــي أو املج ــاه احلقيق ــظ يف معن ــتعال اللف اس

ــة  ــظ ودالل ــة باللف ــن الدالل ــرق ب ــة الف خاص
ــبكي ،1995م ج1،  ــي:) الس ــوه وه ــن وج ــظ م اللف
ص:207 - 208، القــرايف، 1995،ج2، ص: 566(.
ــظ  ــة اللف ــل دالل ــل: فمح ــة املح ــن جه أوال : م
القلــب، بمعنــى مــا ينغــرس يف نفــس وقلــب الســامع 

ــان. ــظ اللس ــة باللف ــل الدالل ــى، وحم ــن معن م
ــة  ــدت دالل ــام وج ــود فكل ــة الوج ــن جه ــا: م ثاني
اللفــظ وجــدت الداللــة باللفــظ ، بمعنــى أن الداللــة 
ــد  ــة ، وال توج ــظ الحق ــة اللف ــابقة ودالل ــظ س باللف

ــة. ــة واألعجمي ــاظ املجمل ــة يف األلف دالل
 ثالثــا: مــن جهــة املوصــوف: فداللــة اللفــظ صفــة 
ــذي  ــم ال ــة للمتكل ــظ صف ــة باللف ــامع، والدالل للس

ــه عــا يف نفســه مــن معــاين . تكلــم باللفــظ ليعــر ب
ــة اللفــظ  ــواع دالل ــواع : أن  رابعــا: مــن جهــة األن
وأنــواع   ، وااللتــزام  والتضمــن  املطابقــة  ثاثــة: 

الداللــة باللفــظ، اثنــان: احلقيقــة واملجــاز .
املطلب الثاين : الفروق املتعلقة بالعام 

أوال الفرق بن العام واملطلق :
ليتضح الفرق بن العام واملطلق نعرفها أوال:

تعريــف العــام : هــو  اللفــظ الواحــد الــدال عــى 
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ــدي ،ج2/ص:  ــًا معًا)لآلم ــدًا مطلق ــمين فصاع مس
ــرك  ــرك فاملش ــرج املش ــف ال خُي ــذا التعري 196(، ه
ــف  ــح تعري ــدًا ،واألص ــمين فصاع ــى مس ــدل ع ي
العــام بأنــه :هــو لفــظ يســتغرق مجيــع مــا يصلــح لــه 
ــبق  ــا س ــبكي ، ج2، ص: 82(،مم ــع واحد)الس بوض
يتبــن أن العــام يــدل عــى كثــرة هلــا أفــراد تبــدأ مــن 

ــر. ــيئن فأكث ش
لشــيوع  امْلُِفيــد  اللَّْفــظ  ُهــَو  املطلــق:  تعريــف 
ــه فاللفــظ املطلــق  جنســه)الصنعاين ، ص: 344(،علي
ــظ  ــه لف ــدد، مثال ــر حم ــه غ ــائع يف جنس ــى ش ــدل ع ي
ُم{  ــدَّ ــُة َوال ــُم امْلَْيَت ــْت َعَلْيُك َم ــاىل : }ُحرِّ ــه تع دم يف قول

املائــدة: 3.
فيلتقــي العــام واملطلــق يف أن كليهــا حيتــوي كثــرة 
ــان  ــق حيتوي ــام واملطل ــن الع ــكًا م ــورة ، ف ــر حمص غ
كثــرة غــر حمصــورة ويتدرجــان معــًا يف خاصيــة 
ــام  ــوم الع ــان  يف أن عم ــا يفرق ــر اهن ــوم ،  غ العم
شــمويل وعمــوم املطلــق بــديل، يقــول الشــوكاين :) أن 
العــام عمومــه شــمويل، وعمــوم املطلــق بــديل، وهبــذا 
يصــح الفــرق بينهــا، فمــن أطلــق عــى املطلــق اســم 
ــرة،  ــر منح ــوارده غ ــار أن م ــو باعتب ــوم، فه العم
ــوكاين،  ــه(، )الش ــوم علي ــم العم ــاق اس ــح إط فص
عمــوم  بــن  والفــرق   .)290 ص:  ج1،  1999م 
الشــمول والبــدل هــو:) أن عمــوم الشــمول كي حيكم 
فيــه عــى كل فــرد، وعمــوم البــدل كي مــن حيــث أنــه 
ــه،  ــة في ــوع الرشك ــن وق ــه م ــور مفهوم ــع تص ال يمن
ــى  ــل ع ــرد، ب ــرد ف ــى كل ف ــه ع ــم في ــن ال حيك ولك

فــرد شــائع يف أفــراده يتناوهلــا عــى ســبيل البــدل، وال 
ــر مــن واحــد منهــا دفعــة(، )الشــوكاين ،  ــاول أكث يتن
ــام  ــظ ع ــار لف ــظ الُتج 1999م ج1/ص: 291(. فلف
ــر  ــد التاج ــر وزي ــر التاج ــم عم ــل فيه ــح أن يدخ يص
وخالــد التاجــر وكل تاجــر ، أمــا اذا قيــل تاجــر فلفــظ 
ــد  ــر واح ــراد تاج ــن امل ــر لك ــل أي تاج ــق حيتم مطل

ــام . ــا يف الع ــار ك ــس كل التج ولي
ــو أن  ــكي ه ــرق ش ــا ف ــاه هن ــا ذكرن ــاف إىل م يض
العــام لــه صيــغ معينــة وهــذا ال يصــدق عــى املطلــق 

ــغ حمــدودة يمكــن حرهــا. ــه صي فليــس ل
ثانيًا:  الفرق بن العام واملشرتك

املوضــوع  اللفــظ   : :هــو  املشــرك  تعريــف 
ــث  ــن حي ــًا أوال م ــر وضع ــن أو أكث ــن خمتلفت حلقيقت
 ،)261 ص:  ج1،  ،1997م.  كذلك)الــرازي  مهــا 
مثــل لفــظ والعــن بمعنــى البــارصة اجلاســوس 

ــاء ــن امل وع
ــام  ــظ الع ــتال اللف ــرك يف اش ــام واملش ــق الع  يتف
واملشــرك ملتعــدد ، فالعــام لــه أفــراد عديدة واملشــرك 
وضــع ليــدل عــى معــاٍن عديــدة ، ويتميــز العــام عــى 

املشــرك بأمــور فيــا يــي بيــان ذلــك
خاصة الفرق بن العام واملشرتك )املنياوي،2011م، 

ص: 43( :
املشــرك، لفــظ مســتغرق ملــا يصلــح لــه مــن 
ــر  ــل بأكث ــد، ب ــع واح ــس بوض ــه لي ــمياته، لكن مس
منــه؛ كلفــظ العــن والقــرء، فالقــرء الــدال عــى 
احليــض إنــا وضــع لــه، وكذلــك القــرء الــدال عــى 
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ــى  ــر األول، بمعن ــع غ ــه بوض ــع ل ــا وض ــر إن الطه
ــع  ــم وض ــرة، ث ــض م ــى احلي ــة ع ــع للدالل ــه وض أن
ــام،  ــاف الع ــر، بخ ــى الطه ــة ع ــرى للدالل ــرة أخ م
فــإن داللتــه عــى مجيــع مــا يصلــح لــه بوضــع واحــد، 
ــمل  ــل فيش ــه كل رج ــل في ــال، فيدخ ــا: الرج كقولن
ــدر  ــال . جت ــن الرج ــره م ــى وغ ــد وموس ــر وخال عم
ــوع يف االســتعال،  ــا إىل أن يف املشــرك تن اإلشــارة هن
واللغــة العربيــة التــي اســتقصاها األصوليــون ُمرعــة 
ــا  ــيقة مم ــوع األس ــتعاهلا بتن ــوع اس ــي تن ــاظ الت باأللف
ــراك  ــيلتي االش ــا بوس ــر فيه ــعة التعب ــى س ــدل ع ي

ــرادف. وال
 العــام املــراد بــه مجيــع مــا يدخــل يف اللفــظ ، فعنــد 
ــن  ــل، وم ــم كل رج ــد املتكل ــل يري ــظ رج ــاق لف أط
ــاُت  َق ــاىل: } َوامْلَُطلَّ ــه تع ــم  يف قول ــر احلك ــات الذك آي
بَّْصــَن بَِأْنُفِســِهنَّ َثَاَثــَة ُقــُروٍء{ البقــرة:228، كلمــة  َيَرَ
ــرة  ــرة وكب ــة صغ ــمل كل مطلق ــام يش ــات ع املطلق
ــوم إال  ــذا العم ــن ه ــرج ع ــل ، وال خي ــل أو حائ حام
مــا خصــص بدليــل آخــر،  أمــا املشــرك فاملــراد عنــد 
اجلمهــور معنــى واحــدُا وليــس اجلميــع، فكلمــة 
القــروء يف اآليــة الســابقة املــراد منهــا إمــا احليــض أو 
ــه احليــض والطهــر معــًا، وهــذا  ــراد من الطهــر، وال ي
عــى قــول اجلمهــور، أمــا عنــد الشــافعية فاملــراد مــن 
ــو  ــداد، ه ــاظ األض ــاين، إال يف الف ــع املع ــرك مجي املش

مــا يعــرف بعمــوم املشــرك .
يعــد هــذا الفــرق أثــرًا كذلــك مــن آثــار التفريــق 
بــن العــام واملشــرك، وقــد ُبنيــت عليــه فــروع فقهيــة 

خالــف فيهــا الشــافعية اجلمهــور، منهــا التخيــر بــن 
ــافعية  ــد الش ــد عن ــل العم ــة يف القت ــاص والدي القص
ــاًء عــى أن كلمــة ســلطانا مشــرك حيتمــل املعنيــن  بن
ــْد  ــًا َفَق ــَل َمْظُلوم ــْن ُقتِ ــاىل: ) َوَم ــه تع ــك يف قول وذل
ْف يِف اْلَقْتــِل( اإلرساء:  َجَعْلنـَـا لَِولِيِّــِه ُســْلَطانًا َفــا ُيــْرِ

.33
ثالثــًا : الفــرق بــن العــام املخصــص والعــام الــذي 

أريــد بــه اخلصــوص
أهتــم العلــاء ببيــان الفــرق بــن العــام املخصــص 
ــر  ــة نذك ــوص، بداي ــه اخلص ــد ب ــذي أري ــام ال والع

ــكام: ــح ال ــا ليتض ــكل منه ــاال ل مث
ــذي  ــو ال ــوص، ه ــه اخلص ــد ب ــذي أري ــام ال الع
وأن  منــه،   اخلصــوص  إرادة  عــى  القرينــة  دلــت 
ــاَل  ــَن َق ِذي ــاىل: }الَّ ــه تع ــل قول ــراد مث ــر م ــه غ عموم
ــْد مَجَُعــوا َلُكــْم{ آل عمــران:  ــاَس َق ــاُس إِنَّ النَّ هَلُــْم النَّ
ملــا كان  الشــافعي:) ولكنــه  يقــول اإلمــام   ،173
ــع  ــى مجي ــر، وع ــة نف ــى ثاث ــع ع ــاس يق ــم الن اس
ــم، كان  ــٍة منه ــم وثاث ــن مجعه ــن ب ــى َم ــاس، وع الن
ــاَل  ــَن َق ِذي ــال: }الَّ ــرب أن يق ــان الع ــًا يف لس صحيح
ــال  ــن ق ــا الذي ــران:173، وإن ــاُس { آل عم ــْم النَّ هَلُ
ــْد مَجَُعــوا َلُكــْم{   ــاَس َق هلــم ذلــك أربعــُة نفــر } إِنَّ النَّ
آل عمــران: 173، يعنــون املنرفــن عــن ُأُحــٍد. 
ــا هــم مجاعــة غــُر كثــر مــن النــاس، اجلامعــون  وإن
ــوع  ــرون للمجم ــم، واملخ ــوع هل ــُر املجم ــم، غ منه
هلــم غــُر الطائفتــن، واألكثــر مــن النــاس يف بلداهنــم 
ــن.(  ــم وال املخري ــوع هل ــن، وال املجم ــُر اجلامع غ
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.)42 ص:  1940م،ج1،  )الشــافعي، 
ــْت  َم ــاىل : }ُحرِّ ــه تع ــص قول ــام املخص ــال الع ومث
ــى اهلل  ــه ص ــص بقول ــدة: 3، ُخص ــُة{ املائ ــُم امْلَْيَت َعَلْيُك
ــا  ــان. فأم ــان، ودم ــا ميتت ــت لن ــلم : )أحل ــه وس علي
ــد  ــان: فالكب ــا الدم ــراد، وأم ــوت واجل ــان: فاحل امليتت
والطحال(.)مســند ابــن حنبــل ، ج10، ص:16،رقــم 

ــث5732( احلدي
بنــاًء عــى مــا ســبق يمكــن القــول أن الفــرق بينهــا 

اآليت: يف  يتلخص 
ــل  ــاج لدلي ــوص حيت ــه خص ــد ب ــذي أري ــام ال  الع
معنــوي يمنــع إرادة اجلميــع فتعــن لــه البعــض، 
ــًا، كالــرشط  ــل لفظــي غالب ــاج لدلي واملخصــوص حيت
ــرداوي، ج:5، ص:  ــة واملنفصل)امل ــتثناء والغاي واالس
2381(، نحــو: قــام القــوم، ثــم يقــول: مــا قــام زيــد.
ــة  ــه، وقرين ــك عن ــد تنف ــوص ق ــة املخص أن قرين
عنه)ابــن  تنفــك  ال  اخلصــوص  بــه  أريــد  الــذي 

ص:160(. ج3،  النجــار، 
ــه  ــإن أراد ب ــام، ف ــظ الع ــق اللف ــم إذا أطل أن املتكل
بعضــًا معينــًا فهــو العــام الــذي أريــد بــه اخلصــوص. 
ــام  ــو الع ــه فه ــٍض من ــن بع ــم ع ــلب احلك وإن أراد س
ــإذا أردت  ــاس، ف ــام الن ــه: ق ــال قول ــوص، مث املخص
إثبــات القيــام لزيــد مثــا ال غــر فهــو عــام أريــد بــه 
اخلصــوص، وإن أردت ســلب القيــام عــن زيــد فهــو 

عــام خمصــوص .
 َأن قرينَــة العــام املخصــوص لفظيــة، وقرينــة 
ــرداوي،  ج:5،  ــوص عقلية)امل ــه اخلص ــد ب ــذي ُأري الَّ

.)2381 ص: 
النــص  داللــة  بــن  الفــرق  الثالــث:  املطلــب 

اجلــي  والقيــاس 
دار الســجال بــن العلــاء يف مســألة داللــة النــص، 
ــا  ــل مه ــي ه ــاس اجل ــن القي ــاب وب ــوى اخلط أو فح
وســببه  اخلــاف  ومنشــأ   ، خمتلفــان  أم  مرادفــان 
ــن  ــم م ــة تفه ــة لفظي ــكام دالل ــوم ال ــل مفه هو:ه
اللغــة أم قياســية تتطلــب قــدرًا أعــى مــن معرفــة جمرد 
ــايل : ــو الت ــى النح ــم ع ــاءت أقواهل ــه ج ــة، وعلي اللغ
القيــاس اجلــي  الــرادف بــن   : القــول األول 

وداللــة النــص
ــص  ــة الن ــر أن دالل ــن اعت ــول م ــذا الق ــال هب ق
ــة  ــه عام ــال ب ــا ق ــو م ــة، وه ــت لغوي ــية وليس قياس
ــبكي،  ــور ) الس ــب اجلمه ــو مذه ــل ه ــافعية، وقي الش
اإلمــام  عــن  الزركــي  نقلــه   ،)367 ج:1،ص: 
الشــافعي أن هــذا هــو القيــاس اجلي)الزركــي، 

.)128 5،ص: ج:
النــص  داللــة  بــن  التفريــق   : الثــاين  القــول 

: اجلــي  والقيــاس 
ــص  ــة الن ــر أن دالل ــن اعت ــول م ــذا الق ــال هب ق
ــة  ــم احلنفي ــة، وه ــه لفظي ــاب داللت ــوى اخلط أو فح
وبــرز ذلــك جليــًا يف تعريفهــم  لداللــة النــص )داللــة 
النــص مــا يعرفــه أهــل اللغــة بالتأمــل يف معــاين اللغــة 
ــاري ،ج:2، ص: 220(،  ــا( ) البخ ــا وحقيقته جمازه
مثــول: فهــم منــع رضب الوالديــن مــن قولــه تعــاىل: 

ــا { األرساء : 23 ــا ُأفٍّ َوال َتنَْهْرمُه ــْل هَلُ ــا َتُق }َف
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ــز البخــاري يف رشحــه ألصــول  يقــول عبــد العزي
البــزدوي: )داللــة النــص هــي فهــم غــر املنطــوق من 
ــع  ــي اجلم ــوده ، وه ــكام و مقص ــياق ال ــوق بس املنط
ــوي،  ــى اللغ ــوص باملعن ــر املنص ــوص وغ ــن املنص ب
ــرج  ــوي ليخ ــى اللغ ــع باملعن ــون اجلم ــراطهم ك واش
بــه مــا كان اجلمــع بعلــة مشــركة وليــس جمــرد فهــم 
ــة  ــس دالل ــاس ولي ــاب القي ــل يف ب ــذا يدخ ــة فه اللغ
اللفــظ ... وهــذا نفــي كونــه قياســًا(.) البخــاري، ج: 

.)73 1، ص: 
 وذهــب التفتــازاين إىل اتفــاق العلــاء عــى التفريــق 
بــن داللــة النــص والقيــاس :)وقولــه ال ُتــدرك 
بمجــرد اللغــة احــراز عــن داللــة النــص، وذكــر هــذا 
القيــد واجــب التفــاق العلــاء عــى الفــرق بــن داللــة 

ــازاين ، ج:2 ، ص: 107(. ــاس() التفت ــص والقي الن
ــون  ــاق ك ــم-  أن إط ــر - واهلل أعل ــذي يظه وال
داللــة النــص قياســًا عنــد الشــافعي مــن بــاب 
بمعنــاه  ال  العــام  القيــاس  بمعنــى  أو  التجــوز، 
ــور  ــدم تبل ــك ولع ــن، وذل ــي لألصولي االصطاح
ــن  ــه أول م ــافعي، لكون ــان الش ــات يف زم املصطلح
بــرى قــوس األصــول، وهــذا شــأن التطــور الــداليل 

. ت للمصطلحــا
ــا ال  ــكام م ــن األح ــي أن م ــا ه ــق هن ــرة التفري ثم
ــاص ،1994م ،  ــد احلنفية)اجلص ــاس عن ــت بالقي يثب
ــال  ــن ق ــارات، فم ــدود والكف ج:4، ص:106( كاحل
أن داللــة النــص  قياســية مل يثبــت هبــا االحــكام التــي 
ــت  ــا ليس ــال أهن ــن ق ــده ، وم ــاس عن ــت بالقي ال تثب

ــافعية  ــا الش ــكام ، أم ــع األح ــا مجي ــت هب ــًا أثب قياس
ــكال  ــا إش ــاس، ف ــكام بالقي ــع األح ــون مجي ، فيثبت
بداللــة  والكفــارات  احلــدود  اثبــات  يف  عندهــم 
.)107 ، ج:2، ص:  ،1999م  )الســمعاين  النــص. 

املطلب الرابع:  الفرق بن التخصيص والنسخ: 
ــة أن  ــن جه ــركا م ــخ وإن اش ــص والنس التخصي
ــا  ــض م ــم ببع ــص احلك ــب ختصي ــد يوج ــا ق كًا منه
تناولــه اللفــظ لغــة، و أن كل واحد يوجــب اختصاص 
ــاول اللفــظ، غــر أهنــا يفرقــان يف أوجــه  بعــض متن
املســتصفي،  ص:113؛  ج:3،  اآلمــدي،   (: وهــي 
ــة ،ج:1،ص: 226(. ــن قدام 1413هـــ، ص:89؛ اب

 األول: أن الناســخ يشــرط تراخيــه، والتخصيــص 
جيــوز اقرانــه؛ ألنــه بيــان، بــل جيــب اقرانــه عنــد مــن 

ز تأخــر البيــان. ال جيــوِّ
الثــاين: أن التخصيــص ال يدخــل يف األمــر بمأمــور 

واحــد والنســخ يدخــل عليــه.
والثالــث: أن النســخ ال يكــون إال بقــول وخطاب، 
ــن ،  ــل والقرائ ــة العق ــون بأدل ــد يك ــص ق والتخصي

وســائر أدلــة الســمع.
ــة اللفــظ عــى  ــع: أن التخصيــص يبقــي دالل الراب
ــه  ــا في ــى م ــازا- ع ــة كان أو جم ــه- حقيق ــي حتت ــا بق م
ــوخ يف  ــة املنس ــل دالل ــخ يبط ــاف، والنس ــن االخت م

ــة. ــان بالكلي ــتقبل الزم مس
اخلامــس: أن ختصيــص العــام املقطــوع بأصلــه 
جائــز بالقيــاس، وخــر الواحــد وســائر األدلــة، 

ونســخ القاطــع ال جيــوز إال بقاطــع.
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ــم إن  ــول بعضه ــح ق ــرق الصحي ــن الف ــس م  ولي
ــاول  ــص يتن ــان والتخصي ــاول إال األزم ــخ ال يتن النس
األزمــان واألعيــان واألحــوال، وهــذا جتــوز واتســاع؛ 
ألن األعيــان واألزمــان ليســت مــن أفعــال املكلفــن، 
األزمــان  بعــض  يف  الفعــل  عــى  يــرد  والنســخ 
والتخصيــص أيضــا يــرد عــى الفعــل يف بعــض 
األحــوال، فــإذا قــال: اقتلــوا املرشكــن إال املعاهديــن، 
معنــاه: ال تقتلوهــم يف حالــة العهــد واقتلوهــم يف 
ــا  ــد منه ــود أن ورود كل واح ــرب، واملقص ــة احل حال

ــل.  ــى الفع ع
األخبــار،  يدخــل يف  النســخ ال  إن  الســادس:   

بخافــه. والتخصيــص 
املطلب اخلامس : الفرق بن النص والظاهر 

ــر  ــص والظاه ــن الن ــق ب ــة للتفري ــر احلاج و تظه
ــة  ــان درج ــع لبي ــيم وض ــون التقس ــة لك ــد احلنفي عن
ــإذا كان كل  ــى آخــر ف ــال اللفــظ ملعن الوضــوح واحت
ــا؟. و  ــي متايزمه ــو داع ــا ه ــل، ف ــل التأوي ــا حيتم منه

ــا . ــر تعريفه ــدر ذك ــا جي ــرق بينه ــن الف ــى يتب حت
ــيق  ــا س ــايش: هوم ــه الش ــص : عرف ــف الن تعري
الــكام ألجلــه )الشــايش ، ص: 68( مثالــه قولــه 
َبا{ البقــرة :275،  َم الرِّ تعــاىل :} َوَأَحــلَّ اهللَُّ اْلَبْيــَع َوَحــرَّ

ــا. ــع والرب ــن البي ــق ب ــيق للتفري ــا س ــكام إن ال
ــه  ــح منـ ــا وضـ ــل بـ ــوب العمـ ــه  : وجـ حكمـ
مـــع احتـــال التأويـــل والتخصيـــص والنســـخ 

.)101 2،ص: 1427هــــ،ج: )الفناري،
تعريــف الظاهــر: هــو اســم لــكل كام ظهــر املراد 

بــه للســامع بنفــس الســاع مــن غــر تأمل)الشــايش، 
ــابقة  ــة الس ــن اآلي ــًا م ــم تبع ــا فه ــه م ص: 68(، مثال

هــو حــل البيــع وحرمــة الربــا.
حكمــه  : وهــو وجــوب العمــل بــا ظهــر ... مــع 
احتــال التأويــل والتخصيــص والنســخ)الفناري، 

.)100 ص:  ج:2، 
ــكان  ــة يف إم ــد احلنفي ــر عن ــص والظاه ــق الن اتف
بينهــا  وفرقــوا  والنســخ  والتخصيــص  التأويــل 
بنظرهــم إىل ســبب ســوق الــكام، فــا ســيق الــكام 
ــًا، ومل  ــا كان تبع ــوى مم ــه أق ــون داللت ــًة تك ــه أصال ل
يســق الــكام ألجلــه  . وقــد أبــان عبــد العزيــز 
ــول:)ورشط يف  ــه، يق ــرق ووضح ــذا الف ــاري ه البخ
الظاهــر أن ال يكــون معنــاه مقصــودا بالســوق أصــا 
فرقــا بينــه وبــن النــص( ) البخــاري ،ج:1، ص: 
َبــا{  َم الرِّ 46(، فقولــه تعــاىل:  } َوَأَحــلَّ اهللَُّ اْلَبْيــَع َوَحــرَّ
البقــرة:275  ظاهــر يف حــل البيــع وحرمــة الربا، نص 
يف الفــرق بــن البيــع والربــا؛ ألن الســياق كان ألجلــه 
فقــد نزلــت ردا عــى الكفــرة يف دعواهــم املســاواة بــن 

ــا.  ــع والرب البي
ــه  ــادة بيان ــص وزي ــة الن ــوة دالل ــي ق ــه ه وثمرت
عــى داللــة الظاهــر.) الدبــويس، ص : 116( وفائــدة 
ــن  ــارض م ــن املتع ــح ب ــي الرجي ــوى ه ــان األق بي
النصــوص، فــإذا تعــارض نــص وظاهــر قــدم النــص 

ــر . ــى الظاه ــه ع ــوة داللت لق
الفرق بن الظاهر والنص وعبارة النص

ــارة  ــا عب ــرف هن ــا نع ــرق بينه ــه الف ــح وج ليتض
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ــوا  ــا النــص والظاهــر، عرف ــا قريب ــد عرفن النــص، وق
عبــارة النــص : بقوهلم:)فهــو مــا ســيق الــكام ألجلــه 
وأريــد بــه قصــدا () الشــايش ، ص: 99(، فقولــه 
ــا{ ،البقــرة: 275،  َب َم الرِّ ــَع َوَحــرَّ تعاىل}َوَأَحــلَّ اهللَُّ اْلَبْي
فيدخــل يف عبــارة النــص مــا ســيق الــكام لــه اصالــًة 
وهــو التفريــق بــن البيــع والربــا ، ومــا فهــم تبعــًا مــن 

حــل البيــع وحرمــة الربــا.
ــكام  ــيق ال ــا س ــي م ــص ه ــارة الن ــت عب إذا كان
لــه، وكان الفــرق بــن النــص والظاهــر يــدور حــول 
مــا ســيق الــكام لــه، ومــا كان تبعــا فــا الفــرق بــن 
عبــارة النــص مــن جهــة والنــص والظاهــر مــن جهة؟
ــص  ــر يف الن ــو أن النظ ــا ه ــاس بينه ــرق األس الف
والظاهــر يكــون إىل درجــة وضــوح املدلــول ، بمعنــى 
ــه  ــه بوضــوح أم أن مدلول هــل اللفــظ دل عــى مدلول
حمتمــل، أمــا بالنســبة لتقســيم اللفــظ إىل عبــارة النــص 
ــص،  ــاء الن ــص واقتض ــة الن ــص ودالل ــارة الن واش
ــى،   ــى املعن ــظ ع ــة اللف ــة دالل ــا إىل كيفي ــر هن فالنظ
بمعنــى هــل فهــم املعنــى مبــارشة أم احتــاج إىل اعــال 

ــه . ــر لفهم ــر ونظ فك

اختــاف  بســبب  فــروق   : الثالــث  املبحــث 
ليــن صو أل ا

و  اجلمهــور  بــن  التخصيــص  األول:  املطلــب 
احلنفيــة 

أوالً: قســم األصوليــون البيــان  إىل: بيــان تقريــر، 
وبيــان تفســر، وبيــان تغيــر، وبيــان تبديــل ،وبيــان 

ــن  ــص م ــو ختصي ــا ه ــم في ــاط تفريقه رضورة .ومن
ــص  ــل التخصي ــان يدخ ــواع البي ــت أي أن ــره؛ حت غ
بيــان التفســر أم بيــان التغيــر ،واملــراد ببيان التفســر 
ــفه  ــراد فكش ــوف امل ــر مكش ــظ غ ــا إذا كان اللف م
ببيانــه، أمــا بيــان التغيــر فهــو أن يتغــر ببيانــه معنــى 

ــا(. ــا بعده ــايش ، ص: 45وم كامه)الش
ــة،  ــي الدالل ــور ظن ــد اجلمه ــام عن ــا كان الع ومل
ــذه  ــض ه ــراده، أو بع ــع أف ــه مجي ــراد ب ــل أن ي حيتم
قبيــل  مــن  عندهــم  التخصيــص  كان  األفــراد، 
ــي  ــام قطع ــة فالع ــد احلنفي ــا عن ــر، وأم ــان التفس بي
ــص  ــراده والتخصي ــع أف ــموله مجي ــى ش ــة ع الدالل
يغــر هــذا املدلــول، عليــه التخصيــص عندهــم مــن 
ــان التفســر  ــان التغيــر وليــس مــن بــاب بي بــاب بي
39( فهــذه أول الفــروق،  )التفتــازاين،ج:2، ص: 

ــاين . ــرق الث ــه الف ــب علي ويرت
ــون  ــص أن يك ــة للتخصي ــرط احلنفي ــا: يش ثاني
بدليــل مســتقل متصــل، وال يشــرط اجلمهــور ذلك، 
ــا  ــتقل متص ــر مس ــل غ ــص بدلي ــح التخصي فيص
ــح إال  ــر ال يص ــان التغ ــون بي ــا ؛ لك كان أم منفص
أن يكــون متصــا اتفاقــًا.) الفنــاري ، ج:2،ص:55، 

التفتــازاين ،ج: 2، ص: 39(
ــتقل  ــل املس ــق بالدلي ــا يتعل ــاف  في ــرة اخل ثم
وال  خمصصــا  اجلمهــور  يعــده  الــذي  املنفصــل 
ــا  ــوة ، بين ــام يف الق ــاٍو للع ــون مس ــرطون أن يك يش
يعــده احلنفيــة ناســخًا ، وال يصــح النســخ إال بدليــل 
ــال البخــاري يف كشــف  ــل املنســوخ ، ق مســاٍو للدلي
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ــم  االرسار :) النعقــاد اإلمجــاع عــى وجــوب تقدي
ــوى( ــف باألق ــرك األضع ــره وت ــى غ ــع ع القاط
) البخــاري ، ج: 3، ص: 175( ، ومــن املســائل 
ــزكاة  ــاب ل ــراط النص ــدم اش ــك ع ــة يف ذل الفقهي
ــه  ــم قول ــدم ختصيصه ــة لع ــد احلنفي ــزروع عن ال
ــُه َيــْوَم َحَصــاِدِه{ األنعــام: 14،  تعــاىل : }َوآُتــوا َحقَّ
بقولــه صــى اهلل عليــه وســلم : ) وليــس فيــا دون 
مخســة أوســق صدقــة ( ) البخــاري ،ج:2،ص: 

116، رقــم احلديــث  1447(.
ــن  ــرتكة ب ــات  املش ــاين  : املصطلح ــب الث املطل

ــف . ــول املختل ــة ذات املدل ــور واحلنفي اجلمه
ــف  ــا واختل ــد لفظه ــا احت ــات م ــن  املصطلح م
مدلولــه بــن املــدارس األصوليــة فيــا يــى نناقــش  

ــات.  ــذه املصطلح ه
أوالً :  النص بن اجلمهور واحلنفية 

النــص عنــد اجلمهــور : هــو مــا رفــع يف بيانه إىل 
أقــى غايته)أبو يعــي،1990 م ج:1،ص: 137(

ــل  ــل التأوي ــذي ال حيتم ــو ال ــص ه ــم الن حك
)الغــزايل،ص:196(

ــا  ــه م ــابقا أن ــاه س ــة: عرفن ــد احلنفي ــص عن الن
ســيق الــكام ألجلــه ) الشــايش، ص: 68(

ــال  ــع احت ــه، م ــل ب ــوب العم ــه وج   وحكم
التأويــل والتخصيــص والنســخ ) الفنــاري ، ج:2، 

ص:101(
ــة  ــد احلنفي ــص عن ــا أن الن ــرق األول بينه الف
ــد  ــخ، وعن ــص والنس ــل والتخصي ــل التأوي حيتم

التخصيــص  وال  التأويــل  حيتمــل  ال  اجلمهــور 
ــخ . ــل النس ــن حيتم ولك

الثــاين النــص عنــد احلنفيــة ســيق الــكام 
ــم  ــة فل ــذه اجله ــور إىل ه ــر اجلمه ــه، ومل ينظ ألجل

ــص. ــد للن ــذا القي ــوا ه يضع

ثانيًا : الظاهر بن اجلمهور و احلنفية
  تعريــف اجلمهــور: الظَّاِهــر َمــا اْحتمــل َأمرْيــن 

َأحدمَهــا أظهــر مــن اآلخــر ) اجلوينــي،،ص: 19(
تعريــف احلنفيــة الظاهــر اســم لــكل كام ظهــر 
املــراد بــه للســامع بنفــس الســاع مــن غــر تأمــل) 

الشــايش ،ص: 68(.
وجــوب   : احلنفيــة  عنــد  الظاهــر  حكــم 
ــل  ــال التأوي ــى احت ــه ... ع ــر من ــا ظه ــل ب العم
ص:  الفنــاري،ج:2،   ( والنســخ  والتخصيــص 

. )1 0 0
ال خــاف يف الظاهــر بــن اجلمهــور واحلنفيــة 
والتخصيــص  للتأويــل  احتالــه  جهــة  مــن 

والنســخ.
ويتميــز الظاهــر عنــد احلنفيــة باشــراطهم عدم 
ســوق الــكام لــه أصالــة بينــا مل ينظــر اجلمهــور 

إىل هــذه اجلهــة.
املطلب الثالث : األشباه والنظائر يف املصطلحات 

األصولية:
اصطــاح  فيــه  اختلــف  مــا  املقصــود 
ــة  ــن جه ــكان م ــه، ف ــد مدلول ــن و احت األصولي
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احتــاد املدلــول شــبيهًا ونظــرًا، بمعنــى املرادفــات 
ــكان  ــة بم ــن األمهي ــذا م ــات،  وه ــن املصطلح م
قــال الســيوطي:)وكان مــن أجــل أنواعــه: معرفــة 
ــردات إىل  ــم املف ــباهها، وض ــروع وأش ــر الف نظائ
ــا  ــيوطي ، ص:4(. وفي ــكاهلا() الس ــا وأش أخواهت
ــول  ــة ذات املدل ــات املختلف ــر املصطلح ــى نذك ي

الواحــد .
النــص عنــد احلنفيــة ومفهــوم  أوال: داللــة 

اجلمهــور  عنــد  اخلطــاب(  املوافقة)فحــو 
اجلمهــور:  عنــد  املوافقــة  مفهــوم  تعريــف 
ــه  ــكوت عن ــم يف املس ــى أن احلك ــدل ع ــا ي ــو م )ه
ــه مــن جهــة األوىل( موافــق للحكــم يف املنطــوق ب
ــَا  ــه تعــاىل: }َف ) اجلوينــي، ج:1، ص: 166( فقول
{ األرساء :23 دل بمنطوقــه عــى  َتُقــْل هَلُــَا ُأفٍّ
ــتم  ــة الش ــى حرم ــه ع ــف ، وبمفهوم ــة التأف حرم
والــرب وهــو أوىل باحلكــم مــن التأفــف؛ لكــون 
حتريــم التأفــف بســبب األذى املرتــب عليــه ، 
واألذى يف الشــتم والــرب أكثــر ممــا يف التأفــف، 
فــكان الشــتم والــرب أوىل باحلكــم مــن التأفف.
ــي  ــة  : )فه ــد احلنفي ــص عن ــة الن ــف دالل  تعري
ــة ال  ــه لغ ــوص علي ــم املنص ــة للحك ــم عل ــا عل م
ــا  ــاىل } َف ــه تع ــه : قول ــتنباطا مثال ــادا وال اس اجته
َتُقــْل هَلـُـا ُأفٍّ َوال َتنَْهْرمُها { األرساء : 23) الشــاش، 
ص: 104(،فالعلــة املفهومــة لــكل مــن يقــرأ اآليــة 
هــي األذى الــذي يلحــق بالوالديــن مــن التأفــف.
ــح  ــرادف مصطل ــن ب ــض األصولي ورصح بع

ــاري  ــال البخ ــاب، ق ــو اخلط ــص وفح ــة الن دالل
يف كشــف االرسار: )داللــة النــص هــي فهــم 
الــكام  بســياق  املنطــوق  مــن  املنطــوق  غــر 
ــوص  ــن املنص ــع ب ــي اجلم ــل ه ــوده، وقي ومقص
وغــر املنصــوص باملعنــى اللغــوي، ويســميها 
ــاري  ــاب( ) البخ ــوى اخلط ــن فح ــة األصولي عام
،ج:1 ،ص: 73(، وهــو مــا رصح بــه ســعد الديــن 
ــوى  ــمى فح ــص، وتس ــة الن ــا دالل التفتازاين:)وأم

.)255 ص:   ، ،ج:  اخلطاب()التفتــازاين 
أو  اجلمهــور  بعــض  تفريــق  إىل  هنــا  وينبــه 
املتكلمــن بــن مــا كان أوىل باحلكــم مــن املنطــوق 
،ج:  الســمعاين  لــه)  مســاويًا  كان  مــا  وبــن 
1،ص:237، ابــن النجــار ، ج:3، ص: 482( ، 
فــا كان أوىل باحلكــم مــن املنطــوق بــه اصطلحــوا 
ــه تعــاىل  ــه  قول عــى تســميته فحــو اخلطــاب ومثال
{ االرساء :23، داللــة حتريــم  :}َفــَا َتُقــْل هَلـُـَا ُأفٍّ
التأفيــف عــى حتريــم الــرب ، ومــا كان مســاويًا 
للحكــم املنطــوق بــه اســموه حلــن اخلطــاب، مثالــه 
ــواَل اْلَيتامــى  ــوَن َأْم ــَن َيْأُكُل ِذي قولــه تعــاىل: } إِنَّ الَّ
ــال  ــم أكل م ــوق حتري ــاء : 10، املنط ــًا { النس ُظْل
اليتيــم واملفهــوم املســاوي لــه  اتــاف مــال اليتيــم 

ــيلة . ــأي وس ب
ومل يفــرق احلنفيــة وبعــض اجلمهــور بينهــا 
وجعلــوا حتريــم رضب الوالديــن املفهــوم مــن 
{ االرساء :23،   ــَا ُأفٍّ ــْل هَلُ ــَا َتُق ــاىل : :}َف ــه تع قول
ــه  ــن قول ــوم م ــم املفه ــال اليتي ــاف م ــم ات وحتري
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تعــاىل، }إن الذيــن يأكلــون أمــوال اليتامــى ظلــا{ 
ــب  ــا ذه ــو م ــدة وه ــة  واح ــاء: 10، يف درج النس

اليــه البــزدوي )البخــاري ، ج:1، ص: 73(.
ــد  ــص عن ــو الن ــة ه ــد احلنفي ــر عن ــًا : املف ثاني

ــور: اجلمه
اجلمهــور  عنــد  النــص  مصطلــح  يــرادف 
ــون  ــك لك ــة ؛ وذل ــد احلنفي ــر عن ــح املف مصطل
ــو  ــل ، وه ــل التأوي ــور ال حيتم ــد  اجلمه ــص عن الن
نفــس مــا اشــرطه احلنفيــة للمفــر ، يعــرف 
اجلوينــي النــص بقولــه: ) مــا ال يتطــرق إىل فحــواه 
إمــكان التأويــل( ) اجلوينــي،ج1:، ص: 193(، 
ويقــول الســمعاين: )وقيــل كل لفــظ مقيــد ال 
يتطــرق إليــه تأويــل( )الســمعاين،ج1،ص:259(.
:)...أمــا  بقوهلــم  املفــر  احلنفيــة  وعــرف 
املفــر فهــو اســم للمكشــوف الــذي يعــرف املــراد 
ــال  ــه احت ــى مع ــه ال يبق ــى وج ــوفا ع ــه مكش ب
التأويــل() الرخيس،ج:1،ص: 165( فاشــرطوا 

ــل . ــكان التأوي ــدم إم ع
ــر  ــرادف املف ــة ي ــد احلنفي ــص عن ــه فالن علي
 )151 ص:  ،ج:1،  ابويعــى   ( اجلمهــور  عنــد 
ــح  ــظ واملصطل ــف اللف ــد وإن اختل ــول واح فاملدل

ــه . ــدال علي ال
ــا ً : مفهـــوم املخالفـــة و دليـــل اخلطـــاب  ثالثـ

ــر  ــوص بالذكـ واملخصـ
هبــا  عــر  التــي  املصطلحــات  تعــددت 
ــوق  ــم املنط ــس حك ــات عك ــن إثب ــون ع األصولي

ــق  ــة أو رشط، فأطل ــاء صف ــه النتف ــكوت عن للمس
عليــه البعــض مفهــوم املخالفــة، و دليــل اخلطــاب، 

واملخصــوص بالذكــر .
يظهــر ذلــك مــن خــال تعريــف العلــاء هلــذه 
ــم  :  ــاب بقوهل ــل اخلط ــوا دلي ــات فعرف املصطلح
)وذلــك إذا علــق بصفــة فيــدل عــى أن احلكــم فيــا 
عــدا الصفــة بخافــه( ) أبويعــى ج:1، ص:154(، 
و مفهــوم املخالفــة بقوهلــم : )وهــو إثبــات نقيــض 
دليــل  ويســمى  للمســكوت  املنطــوق  حكــم 

اخلطــاب( ) الزركــي، ج:5،ص: 132(.
ــر:)  ــوص بالذك ــة املخص ــه احلنفي ــق علي ويطل
ــا  ــى أن م ــم ع ــدل عنده ــر ي ــوص بالذك املخص
عــداه فحكمــه بخافــه(.) ابــن امــر احلــاج ، 

 .)117 ج:1،ص: 
ــوص  ــح املخص ــة بمصطل ــص احلنفي وإن اخت
بالذكــر إال أن غرهــم قــد اســتخدم هــذا املصطلــح 
منهــم الزكــي، والطــويف  ،والشــوكاين ، واجلمهور 
ــي ،ج:7،ص:  ــة .) الزرك ــوم املخالق ــموه مفه اس
129،الطــويف ،1987 م ج:،ص:733 ،الشــوكاين، 

ج1:، ص: 344 (.
رابعًا : حلن اخلطاب و داللة االقتضاء 

أحــد معــاين حلــن اخلطــاب عنــد اجلمهــور 
يــرادف داللــة االقتضــاء عنــد احلنفيــة يقــول 
ــد  ــاب فق ــن اخلط ــافعية :)حل ــن الش ــمعاين م الس
قيــل ما أضمــر يف أثنــاء اللفــظ( ) الســمعاين،ج:1، 
داللــة  هــو  اخلطــاب  )فلحــن   ،  )237 ص: 
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ــة اللفــظ التزامــًا عــى مــا ال  لاقتضــاء وهــو دالل
يســتقل احلكــم إال بــه( ) القــرايف ،ص: 53(.

ــة  ــرادف دالل ــاب ي ــن اخلط ــذا أن حل ــن هب  يتب
االقتضــاء عنــد احلنفيــة، ويطلــق كــا ذكرنــا ســابقا 
عــى مفهــوم املوافقــة املســاوي للمنطــوق بــه، قــال 
الســمعاين:) حلــن اخلطــاب ،فقــد قيــل مــا أضمــر 
يف أثنــاء اللفــظ ،وقيــل حلــن اخلطــاب مــا يــدل عى 
مثلــه ...( ) الســمعاين  ج:1، ص:237( ،وهــذا مما 
يؤخــذ عــى تقســيم اجلمهــور اســتخدام مصطلــح 
واحــد ليــدل عــى مدلولــن خمتلفــن، وال وجــود 

هلــذا عنــد احلنفيــة .

خامســا: املجمــل عنــد اجلمهــور واملشــكل عنــد 
حلنفية ا

ــة  ــة إىل أربع ــح الدالل ــر واض ــة غ ــم احلنفي قس
اقســام وهــي اخلفــي واملشــكل واملجمل واملتشــابه، 
أمــا اجلمهــور فقــد تباينــت أقواهلــم حــول تقســيم 
ــح   ــاق مصطل ــم إط ــة ، فرغ ــح الدالل ــر واض غ
ــوا  يف  ــم اختلف ــه ، إال أهن ــابه علي ــل واملتش املجم
مدلــوالت هذيــن املصطلحــن:  فمنهــم مــن فــرق 
بــن املصطلحــن، ومنهــم مــن جعلهــا مرادفــن 
يــدالن عــى املبهم مــن األلفــاظ، يقــول الشــرازي 
ــا فيــه، فمنهــم  : )وأمــا املتشــابه فاختلــف أصحابن
ــن  ــم م ــد. ومنه ــل واح ــو واملجم ــال: ه ــن ق م
قــال: املتشــابه مــا اســتأثر اهلل تعــاىل بعلمــه ومــا مل 
يطلــع عليــه أحــدا مــن خلقــه. ومــن النــاس مــن 

ــم  ــال واحلك ــص واألمث ــو القص ــابه ه ــال: املتش ق
ــابه  ــال: املتش ــن ق ــم م ــرام. ومنه ــال واحل واحل
احلــروف املجموعــة يف أوائــل الســور كـــ »املــص« 
ــو األول ألن  ــح ،ه ــك والصحي ــر ذل ــر« وغ و »امل
حقيقــة املتشــابه مــا اشــتبه معنــاه وأمــا مــا ذكــروه 
ــرازي ، 1424هـــ،  ــك() الش ــف بذل ــا يوص ف

.)52 ص: 
ــام  ــن أقس ــا م ــل قس ــل املجم ــزايل مل جيع والغ
املبهــم بــل جعلــه هــو املبهــم نفســه قــال :)  اللفــظ 
املفيــد باإلضافــة إىل مدلولــه إمــا أن ال يتطــرق 
إليــه احتــال فيســمى نصــا، أو يتعــارض فيــه 
ــا  ــمى جمم ــح فيس ــر ترجي ــن غ ــاالت م االحت

ومبهــا() الغــزايل ، ص : 185(.
وإذا اخذنــا بالقــول الثــاين القائــل بالتفريــق 
بينهــا وجعــل املتشــابه هــو مــا اســتأثر اهلل بعلمــه 
ــه ، ج:  ــن قدام ــور ) اب ــض اجلمه ــه بع ــا رجح ك
 : قــال  حيــث  الســمعاين  ومنهــم  1،ص:27( 
)وأحســن األقاويــل أن املتشــابه مــا اســتأثر اهلل 
ــه  ــن خلق ــدا م ــه أح ــع علي ــه ومل يطل ــاىل بعلم تع
وكلفهــم اإليــان بــه( )الســمعاين ، ج:1، ص: 
ــه  ــه االمــدي  بقول ــا عرف ــو م ــل ه 265(، و املجم
ــن  ــد أمري ــى أح ــة ع ــه دالل ــا ل ــو م ــل ه :)املجم
ال مزيــة ألحدمهــا عــى اآلخــر بالنســبة إليــه(  

.)9 ،ج:ص3،ص:  )اآلمــدي 
نخرج باآليت :

 املتشــابه عنــد هــذا الفريــق مــن اجلمهــور 



جملة الشمال للعلوم اإلنسانية )ISSN: 1658- 7006(، اجمللد )6(،  العدد )1(، جامعة احلدود الشمالية )1442هـ / 2021م(      

22

يــرادف املتشــابه عنــد احلنفيــة فقــد عرفــوه بقوهلــم  
: )فهــو اســم ملــا انقطــع رجــاء معرفــة املــراد منــه 
ملــن اشــتبه فيــه عليــه، واحلكــم فيــه اعتقــاد احلقيــة 
والتســليم برك الطلــب( ) الرخــيس ،ج:1،ص: 

.)169
ــن  ــا ب ــا كان جمم ــور  م ــد اجلمه ــل عن املجم
ــاين:  ــن املع ــدد م ــه ع ــرك، ل ــو املش ــه وه معاني
ــارصة،  ــن الب ــى الع ــق ع ــي تطل ــن فه ــل الع مث
وعــن املــاء واجلاســوس، ومنــه املطلــق فإنــه وإن 
ــا  ــه م ــه، ومن ــد ال بعين ــراد واح ــراد فامل ــه أف كان ل
كان جممــا بــن جمازاتــه، مثــل قولــه عليــه الصاة 
والســام : ) ال صــاة ( وقولــه : ) ال صيــام  (. ) 

األســنوي ، ص: 225(.
وعنــد احلنفيــة املجمــل هــو : )مــا ازدمحــت فيه 
ــس  ــدرك بنف ــتباها ال ي ــراد اش ــتبه امل ــاين واش املع
العبــارة بــل بالرجــوع إىل االستفســار(.ويدخل يف 
ــوع(  ــاه )كاهلل ــم معن ــا ال يفه ــم  م ــل عنده املجم
، و املصطلحــات الرشعيــة املســتخدمة يف غــر 
معناهــا اللغــوي : كالربــا والصــاة والــزكاة، 
ويدخــل فيــه املشــرك اللفظــي.) البخــاري ،ج:1، 

.)54 ص: 
ــد فريــق  خاصــة املســألة هــي أن املجمــل عن
ــة ولكــن  ــد احلنفي مــن اجلمهــور هــو املجمــل عن
عنــد  جممــل  احلنفيــة  عنــد  جممــل  كل  ليــس 
اجلمهــور فاملجمــل عنــد اجلمهــور أعــم مــن 

ــة. ــد احلنفي ــل عن املجم

املشكل واملجمل بن احلنفية واجلمهور :
ــذي  ــو الـ ــة : )وهـ ــد احلنفيـ ــكل عنـ املشـ
أشـــكل عـــى الســـامع طريـــق الوصـــول إىل 
ــة  ــع اللغـ ــه واضـ ــع لـ ــذي وضـ ــى الـ املعنـ
االســـم أو إرادة املســـتعر لدقـــة املعنـــى يف 
نفســـه ال بعـــارض حيلـــة..( ) الدبـــويس ، 
ــوا  ــاىل: }َفْأُتـ ــه تعـ ــه قولـ ص :118( . ومثالـ
ــى:  ــْئُتْم{البقرة : 224 معنـ ــى ِشـ ــْم َأنَّـ َحْرَثُكـ
}َأنَّـــى{ تســـتعمل بمعنـــى: أيـــن كقولـــه 
ــَذا(آل عمـــران : 37:  تعـــاىل: )َأنَّـــى َلـــِك َهـ
ــذا؟ وبمعنـــى كيـــف  ــن لـــك هـ ــن أيـ أي مـ
نحـــو: }َأنَّـــى َيُكـــوُن يِل ُغـــاٌم{ آل عمـــران : 
ـــْئُتْم{  ـــى ِش ـــه تعاىل}َأنَّ ـــى قول ـــون معن 40 ، فيك
ــت  ــواء كانـ ــئتم سـ ــف شـ ــرة :223كيـ البقـ
قاعـــدة أو مضطجعـــة أو عـــى جهـــة بعـــد أن 
ـــم،  ـــع حرثك ـــدًا، أي مواض ـــأيت واح ـــون امل يك
ــان يف  ــون اإلتيـ ــل، فيكـ ــكان النسـ ــو مـ وهـ
املوضـــع الـــذي يتعلـــق بـــه هـــذا الغـــرض، 
ـــْوُدْويِن،2003 م ،ص:  وهـــو القبـــل.) السُّ
ــل  ــن قبيـ ــى( مـ ــت كلمة)َأنَّـ ــان كانـ 94(، فـ
ـــل  ـــن املجم ـــا م ـــا مجيع ـــاز فه ـــرك أو املج املش
ـــل  ـــًا  ، فيدخ ـــا قريب ـــا أوردن ـــور ك ـــد اجلمه عن
املشـــكل يف أنـــواع املجمـــل عنـــد اجلمهـــور . 
ــى  ــاف عـ ــى االختـ ــب عـ ــر يرتـ وال أثـ
هـــذه املصطلحـــات فهـــو جمـــرد اختـــاف يف 

ــاح. ــاحة يف االصطـ ــح وال مشـ املصطلـ
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اخلامتة
تقويــم،  أحســن  يف  البــرش  خالــق  هلل  احلمــد 
ــون  ــم يعقل ــؤاد لعله ــر والف ــمع والب ــم الس ووهبه
ــون  ــم، ويفهم ــا يره ــم وم ــا يصلحه ــون م فيدرك
والصــاة  مقاصــده،  ويدركــون  خالقهــم  كام 
ــدوق  ــادق املص ــق اهلل الص ــر خل ــى خ ــام ع والس

الرمحــة املهــداة والــراج املنــر . 
األصوليــة  املباحــث  يف  التطــواف  هــذا  بعــد 
اللغويــة، وبيــان الفــروق العامــة يف هــذا البــاب  
والفــروق الشــارحة واملوضحــة للمصطلحــات، وذكر 
ــرز  ــن، وت ــاف االصولي ــا اخت ــي مرده ــروق الت الف

ــي : ــج وه ــم النتائ أه

كيفية داللة اللفظ على المعنى

الجمهور )المتكلمين(الحنفية ) الفقهاء(

المنطوق الصريحعبارة النص

المنطوق غير الصريح            االقتضاء

             اإلشارة

مفهوم الموافقة           داللة النص

واضح الداللة

الجمهور ) المتكلمين (الحنفية ) الفقهاء(

الظاهرالنص والظاهر

النصالمفسر

النص والظاهرالمحكم

غير واضح الداللة

الجمهور  ) المتكلمين (الحنفية ) الفقهاء(

ال يوجدالخفي

المجملالمشكل 

المجمل 

المتشابهالمتشابه

باعتبار وضع المعنى

الجمهور) المتكلمين (الحنفية) الفقهاء(

العام ) ظني الداللة (العام ) قطعي الداللة(

الخاص الخاص

                   المشتركالمشترك 

جدول يوضح المصطلح عند المتكلمين وما يرادفه عند الحنفية
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- دقــة تقســيم احلنفيــة مقارنــة بتقســيم اجلمهــور 
ــة إىل أربعــة  فقــد قســموا غــر واضــح الدالل
ــا جعلــه اجلمهــور قســا واحــدًا،  أقســام، بين
ــة إىل  ــح الدالل ــك واض ــة كذل ــم احلنفي وقس
أربعــة أقســام وقســمه اجلمهــور إىل قســمن. 
وكذلــك احلــال يف قســمة اللفــظ بالنظــر 
ــك يف  ــى، وكذل ــى املعن ــه ع ــة داللت إىل كيفي

ــة. ــح الدالل ــر واض ــيم غ تقس
ــا  ــم هل ــياق ونظره ــة الس ــة بدالل ــام احلنفي - اهت
ــوح إىل  ــار الوض ــظ باعتب ــيمهم للف ــد تقس عن
ــك. ــور لذل ــر اجلمه ــدم نظ ــر، وع ــص وظاه ن
- يؤخــذ عــى احلنفيــة نظرهــم إىل وقــت الترشيع 
ــوح، وال  ــار الوض ــظ باعتب ــيمهم للف يف تقس

حاجــة لذلــك بعــد انتهــاء فــرة الترشيــع.
- التبايــن بــن مدرســتي احلنفيــة واجلمهــور 
يف بعــض املصطلحــات يف بــاب املباحــث 

اللغويــة.
داخــل  املصطلحــات  بعــض  يف  االشــراك   -
مصطلــح حلــن  مثــل  اجلمهــور،  مدرســة 
ــاويًا  ــا كان مس ــى م ــدل ع ــو ي ــاب: فه اخلط
للمنطــوق، كــا يــرادف داللــة االقتضــاء عــن 
ــد  ــابه عن ــل واملتش ــح املجم ــة، ومصطل احلنفي
ــم. ــذ عليه ــن املآخ ــذا م ــم، وه ــة منه األكثري
- الــرادف يف بعــض املصطلحــات بن مدرســتي 

ــة واجلمهور. احلنفي
- بعــض مــا ذكــر فيــه االختــاف، ليــس خافــا 

حقيقيــا وإنــا ســببه عــدم تبلــور املصطلحــات 
لعــدم نضــج علــم األصــول يف بداياتــه، مثــل 
ــية أم  ــص قياس ــة الن ــون دالل ــاف يف ك اخل

تفهــم باللغــة.

التوصيات :
القواعــد  يف  األصوليــة  بالفــروق  االعتنــاء   -
األصوليــة بتوجيــه الباحثــن للبحــث فيهــا.
- مزيــد العنايــة بعلــم الفــروق يف أصــول الفقــه 

ملســيس حاجتــه للبحــث والتأليــف.
للمصطلــح  الــداليل  بالتطــور  االعتنــاء   -
األصــويل ملــا لــه مــن أثــر عــى تبايــن مدلــول 

األصــويل. املصطلــح 

ــن  ــأت فم ــن اهلل وان أخط ــت فم ــإن اصب ــذا: ف ه
ــم  ــه تت ــذي بنعمت ــد هلل ال ــيطان، واحلم ــيس والش نف

الصاحلــات.

املصادر واملراجــع:
أواًل: املراجع العربية:

ــن  ــي ب ــن أيب ع ــي ب ــن ع ــيد الدي ــن س ــو احلس ــدي، أب اآلم
حممــد بــن ســامل الثعلبــي. )املتــوىف 631هـــ(. اإلحــكام يف 
أصــول األحــكام، حتقيــق: عبــد الــرزاق عفيفــي. بــروت: 

ــامي. ــب اإلس املكت
ــجاع.)  ــو ش ــعيب، أب ــن ش ــي ب ــن ع ــد ب ــان، حمم هَّ ــن الدَّ اب
ــة،  ــة ذائع ــائل خافي ــر يف مس ــم النظ 1422هـــ(. تقوي
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ــم. ط. 1،  ــح اخلزي ــن صال ــارص ب ــن ن ــح ب ــق: صال حتقي
ــد. ــة الرش ــاض: مكتب ــعودية، الري الس

ابــن الفــراء، حممــد بــن احلســن بــن حممــد بــن خلــف. )1410 
ــق:  ه(. العــدة يف أصــول الفقــه، القــايض أبــو يعــى، حتقي
ــة  ــة الرشيع ــي، كلي ــر املبارك ــن س ــي ب ــن ع ــد ب أمح
بالريــاض، جامعــة امللــك حممــد بــن ســعود اإلســامية. 

ــارش. ــدون ن ط. 1، ب
ــن  ــد ب ــن أمح ــد ب ــاء حمم ــو البق ــن أب ــي الدي ــار، تق ــن النج اب
عبــد العزيــز بــن عــي الفتوحــي.) 1418(. رشح الكوكب 
ــعودية،  ــاد، الس ــه مح ــي ونزي ــد الزحي ــق: حمم ــر. حتقي املن

ــكان. ــة العبي ــدة: مكتب ج
ابــن تيميــة، تقــي الديــن أبــو العبــاس أمحــد بــن عبــد احلليــم 
ــن  ــم ب ــن أيب القاس ــد اهلل ب ــن عب ــام ب ــد الس ــن عب ب
حممــد.)  1408هـ(.الفتــاوى الكــرى. ط. 1، القاهرة: دار 

ــع. ــرش والتوزي ــة للن ــب العلمي الكت
ــن  ــل ب ــن حنب ــد ب ــن حمم ــد ب ــد اهلل أمح ــو عب ــل، أب ــن حنب اب
ــام  ــند اإلم ــيباين.) 1421 هـــ(. مس ــد الش ــن أس ــال ب ه
ــادل  ــؤوط، ع ــعيب األرن ــق: ش ــل. حتقي ــن حنب ــد ب أمح
ــن  ــد املحس ــن عب ــد اهلل ب ــرون،إرشاف: عب ــد، وآخ مرش
الركــي. ط. 1، القاهــرة:  مؤسســة الرســالة العامليــة 

ــرش. للن
ــد  ــن أمح ــد اهلل ب ــن عب ــق الدي ــد موف ــو حمم ــة، أب ــن قدام اب
ــر،  ــة املناظ ــر وجن ــة الناظ ــد. )1423هـــ(. روض ــن حمم ب
للطباعــة  الرّيــان  بــروت: مؤسســة   ،2 الشــهر. ط. 

والنــرش والتوزيــع.
ــو الفضــل، مجــال  ــن عــى، أب ــرم ب ــن مك ــور، حممــد ب ــن منظ اب
الديــن األنصــاري. ) 1414 هـــ(. لســان العــرب. بــروت: 

دار صــادر.
أبــو حامــد حممــد بــن حممــد الغــزايل.) 1413هـــ(. املســتصفى.
حتقيــق: حممــد عبــد الســام عبــد الشــايف. ط. 1، 

ــع. ــرش والتوزي ــة للن ــب العلمي ــرة: دار الكت القاه
ــن  ــن احلس ــن ب ــن احلس ــر ب ــن عم ــد ب ــد اهلل حمم ــو عب أب
ــب  ــرازي خطي ــر الديــن ال ــرازي امللقــب بفخ ــي ال التيم
ــه  ــور ط ــق: الدكت ــول، حتقي ــري. )1418 هـــ(.  املحص ال
مؤسســة  القاهــرة:   ،3 ط.  العلــواين.  فيــاض  جابــر 

ــرش. ــالة للن الرس

الباحســن، يعقــوب عبــد الوهــاب.) 1419هـــ(. علــم الفــروق 
ــة  ــد – رشك ــة الرش ــاض: مكتب ــة. الري ــة والفقهي األصولي

الريــاض للنــرش والتوزيــع.
ــروف.  ــاري املع ــود البخ ــن حمم ــن ب ــد أم ــاه، حمم ــر بادش بأم
ــايب  ــى الب ــر: مصطف ــر. م ــر التحري )1351 هـــ(. تيس

ــي. بِ احْلَل
ــن  ــاء الدي ــد، ع ــن حمم ــد ب ــن أمح ــز ب ــد العزي ــاري، عب البخ
دار  البــزدوي.  أصــول  رشح  األرسار  كشــف  احلنفــي.  

الكتــاب اإلســامي.
ــي  ــد الكلب ــن أمح ــد ب ــن أمح ــد ب ــم مح ــزي: أيب القاس ــن ج ب
الغرناطــي املالكــي. ) 1414ه(. تقريــب الوصــول إىل علــم 
ــد  ــيخ حمم ــن الش ــار ب ــد املخت ــق: د. حمم ــول. حتقي األص
ــة  ــة، مكتب ــن تيمي ــة اب ــنقيطي.ط 1. مكتب ــن الش األم

ــم. العل
ــح  ــر.  رشح التلوي ــن عم ــعود ب ــن مس ــعد الدي ــازاين، س التفت

ــح. ــة صبي ــر: مكتب ــح. م ــى التوضي ع
اجلرجــاين، عــي بــن حممد بــن عــي الزيــن الرشيــف )1403هـ(. 

كتــاب التعريفــات. ط. 1، بــروت: دار الكتــب العلمية.
ــرازي.) 1414هـــ(.  ــر ال ــو بك ــي أب ــن ع ــد ب ــاص، أمح اجلص
ــاف  ــت: وزارة األوق ــول.  ط. 2، الكوي ــول يف األص الفص

ــة. الكويتي
ــد  ــن حمم ــف ب ــن يوس ــد اهلل ب ــن عب ــك ب ــد املل ــي، عب اجلوين

ــد. ــد العب ــف حمم ــد اللطي ــق: عب ــات. حتقي الورق
ــد. ــن حمم ــف ب ــن يوس ــد اهلل ب ــن عب ــك ب ــد املل ــي، عب اجلوين
) 1418 هـــ(. الرهــان يف أصــول الفقــه، حتقيــق: صــاح 
بــن حممــد بــن عويضــة. ط. 1، بــروت، لبنــان: دار 

ــة. ــب العلمي الكت
ــة.)  ــن طلح ــي ب ــن ع ــن ب ــد اهلل احلس ــو عب ــي، أب الرجراج
1425 هـ(.َرْفــُع النَِّقــاِب َعــن تنِقيــح الّشــهاِب. حتقيــق: 
ــد اهلل  ــن عب ــن ب ــد الرمح ــراح، عب ــد ال ــن حممَّ ــد ب أمَْحَ
ــاض:  ــعودية، الري ــة الس ــة العربي ــن. ط. 1، اململك اجلري

ــع. ــرش والتوزي ــد للن ــة الرش مكتب
الزركــي، بــدر الديــن حممــد بــن عبــد اهلل بــن هبــادر.) 
ــه. ط. 1،  ــول الفق ــط يف أص ــر املحي 1414هـــ،(. البح

القاهــرة: دار الكتبــي للنــرش والتوزيــع.
الســبكي، عــي بــن عبــد الــكايف بــن عــي، وولــده تــاج الديــن 
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ــاج يف رشح  ــاب.) 1416هـــ(. اإلهب ــد الوه ــر عب ــو ن أب
ــة. ــب العلمي ــروت: دار الكت ــاوي. ب ــاج البيض املنه

الرخــيس، حممــد بــن أمحــد بــن أيب ســهل. )املتــوىف: 483هـــ(. 
ــة. ــيس. بــروت:  دار املعرف أصــول الرخ

ــار  ــد اجلب ــر، منصــور بــن حممــد بــن عب ــو املظف ــمعاين،  أب الس
ابــن أمحــد.) 1418هـــ(. قواطــع األدلــة يف األصــول. 
اســاعيل  حســن  حممــد  حســن  حممــد  حتقيــق: 

الشــافعي، بــروت، لبنــان:  دار الكتــب العلميــة.
الشــايش، نظــام الديــن أبــو عــي أمحــد بــن حممــد بــن إســحاق. 

أصــول الشــايش، بــروت: دار الكتــاب العــريب.
ــن  ــاس ب ــن العب ــس ب ــن إدري ــد ب ــد اهلل حمم ــو عب ــافعي. أب الش
ــافعي.  ــالة الش ــافع. ) 1358هـــ(. الرس ــن ش ــان ب عث

ــي. ــه احللب ــر: مكتب ــاكر، م ــد ش ــق: أمح حتقي
الشــنقيطي، حممــد األمــن بــن حممــد املختــار بــن عبــد القــادر 
ــورة:  ــة املن ــه. ط. 5، املدين ــول الفق ــرة يف أص اجلكني.مذك

ــة العلــوم واحلكــم. مكتب
الشــوكاين، حممــد بــن عــي بــن حممــد بــن عبــد اهلل. ) 1419ه(. 
ــول.  ــم األص ــن عل ــق م ــق احل ــول إيل حتقي ــاد الفح إرش
حتقيــق: الشــيخ أمحــد عــزو عنايــة، دمشــق، ط. 1، كفــر 

ــريب ــاب الع ــا: دار الكت بطن
ــن يوســف.) 1424  ــم بــن عــي ب الشــرازي،أبو اســحاق إبراهي
هـــ(. اللمــع يف أصــول الفقــه.ط. 2، القاهــرة: دار الكتب 

العلميــة.
الصنعــاين، حممــد بــن إســاعيل بــن صــاح بــن حممــد 
احلســني،، املعــروف كأســافه باألمــر. )1406 هـــ(. 
إجابــة الســائل رشح بغيــة اآلمــل، القــايض حســن 
ــويل  ــد مقب ــن حمم ــور حس ــياغي والدكت ــد الس ــن أمح ب

األهــدل. ط. 1، القاهــرة : مؤسســة الرســالة.
ــم. )1407هـــ(.  ــن الكري ــوي ب ــد الق ــن عب ــليان ب ــويف، س الط
ــق:  ــو الربيــع، نجــم الدين.حتقي رشح خمتــر الروضــة، أب
ــرة:  ــي. ط. 1، القاه ــن الرك ــد املحس ــن عب ــد اهلل ب عب

ــالة. ــة الرس مؤسس
ــافعّي.  ــنوي الش ــي اإلس ــن ع ــن ب ــن احلس ــم ب ــد الرحي عب
الوصــول.  منهــاج  رشح  الســول  هنايــة  )1420هـــ(. 

العلميــة. الكتــب  دار  لبنــان:  بــروت، 
الفنــاري. حممــد بــن محــزة بــن حممــد.) 1427ه(. فصــول البدائع 

يف أصــول الرشائــع. حتقيــق: حممــد حســن حممــد حســن 
إســاعيل. ط.1، بــروت، لبنــان: دار الكتــب العلمية.

ــن  ــس ب ــن إدري ــد ب ــن أمح ــهاب الدي ــاس ش ــو العب ــرايف، أب الق
ــواء  ــروق يف أن ــوار ال ــوىف: 684هـــ(.  أن ــد الرمحن.)املت عب
والنــرش  الكتب للطباعــة  عــامل  القاهــرة:  الفــروق. 

والتوزيــع .
القــرايف، شــهاب الديــن أمحــد بــن إدريــس.) 1416هـــ(. نفائس 
ــد  ــد عب ــادل أمح ــق: ع ــول يف رشح املحصول.حتقي األص
ــة:   ــة املكرم ــوض.ط. 1، مك ــد مع ــي حمم ــود، ع املوج

ــاز. ــى الب ــزار مصطف ــة ن مكتب
القــرايف: أبــو العبــاس شــهاب الديــن أمحــد بــن إدريــس 
ــح  ــي.) 1393 هـــ(. رشح تنقي ــن املالك ــد الرمح ــن عب ب
ــعد. ط. 1،  ــرؤوف س ــد ال ــه عب ــق: ط ــول. حتقي الفص

القاهــرة: رشكــة الطباعــة الفنيــة املتحــدة.
ــم.)  1424  ــن قاس ــن الدي ــداء زي ــْوُدْويِن،أبو الف ــا السُّ ُقْطُلْوَبَغ
هـــ(. خاصــة األفــكار رشح خمتــر املنــار، حتقيــق: 
حافــظ ثنــاء اهلل الزاهــدي. ط. 1، بــروت:  دار ابــن حــزم.
ــة  ــه. جمل ــول الفق ــروق يف اص ــى.)2013م(. الف ــد مصطف حمم

جامعــة اخلليــل للبحــوث، 8)1(، 40.
املــرداوي، عــاء الديــن أبــو احلســن عــي بــن ســليان.
ــه،  ــول الفق ــر يف أص ــر رشح التحري )1421هـــ(. التحب
ــرين، د.  ــوض الق ــد الرمحــن اجلريــن، د. ع ــق:  د. عب حتقي

أمحــد الــراح. ط. 1، الريــاض: مكتبــة الرشــد.
املنيــاوي: أبــو املنــذر حممــود بــن حممــد بــن مصطفــى بــن عبــد 
اللطيــف.) 1432 هـــ(. الــرشح الكبــر ملختــر األصول 

مــن علــم األصــول. ط. 1، القاهــرة: املكتبــة الشــاملة.
ــد. )1420 هـــ(.  ــن حمم ــي ب ــن ع ــم ب ــد الكري ــة، عب النمل
َقــاَرِن. ط. 1، الريــاض:  ُب يف ِعْلــِم أُُصــوِل الِفْقــِه امْلُ َهــذَّ امْلُ

ــد. ــة الرش مكتب
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ـــتقراء  ـــال االس ـــن خ ـــه، م ـــرة في ـــلوبية املتناث ـــات األس ـــن الس ـــف ع ـــي؛ للكش ـــص اجلاه ـــلويب يف الن ـــج األس ـــع املنه ـــى تتب ـــث ع ـــز البح ـــث: يرك ـــص البح ملخ
ـــص  ـــي للن ـــجام الن ـــت االنس ـــى تثبي ـــل ع ـــي تعم ـــة الت ـــلوبية النصي ـــط األس ـــن الرواب ـــف ع ـــى الكش ـــل ع ـــا يعم ـــتقراًء نصيًّ ـــة اس ـــدة اجلاهلي ـــق للقصي الدقي
ـــلوبية  ـــات األس ـــع الس ـــة لتتب ـــس” يف حماول ـــون باحلب ـــار عف ـــن الدي ـــينية(، “مل ـــكري )الس ـــزة اليش ـــن حل ـــارث ب ـــدة احل ـــة لقصي ـــاءت املعاجل ـــد ج األديب. وق
ـــجام  ـــى االنس ـــراد بن ـــى بإي ـــذي يعن ـــي ال ـــلويب الن ـــل األس ـــا للحق ـــك بخضوعه ـــدة ككل، وذل ـــي يف القصي ـــم الن ـــق التناغ ـــى خل ـــل ع ـــي تعم ـــة الت النصي
ـــات  ـــث الس ـــن حي ـــعري م ـــص الش ـــتويات الن ـــس مس ـــى تلم ـــث ع ـــة يف البح ـــدت الدراس ـــم. واعتم ـــعر القدي ـــة يف الش ـــلوبية النصي ـــى األس ـــة ع ـــي املتكئ الن
ـــرار  ـــروًرا بتك ـــروف م ـــة للح ـــلوبية اخلاص ـــص األس ـــن اخلصائ ـــف ع ـــعت إىل الكش ـــي س ـــة الت ـــة الصوتي ـــي: البني ـــة ه ـــى أربع ـــة بن ـــه، بدراس ـــلوبية في األس
األصـــوات، والبنيـــة الرصفيـــة التـــي ُتعنـــى بتتبـــع الصيـــغ الرصفيـــة مـــن خـــال تأثريهـــا يف بنيـــة الكلمـــة. والبنيـــة الرتكيبيـــة، التـــي تعمـــل عـــى إبـــراز 
ـــي  ـــة الت ـــة الداللي ـــذف، والبني ـــتفهام واحل ـــري، واالس ـــم والتأخ ـــة بالتقدي ـــة ممثل ـــب النصي ـــن الرتاكي ـــارات، ضم ـــل والعب ـــن اجلم ـــة ب ـــاور اخلاص ـــات التج عاق

ـــدة. ـــة يف القصي ـــك البني ـــه تل ـــذي ترتك ـــر ال ـــن األث ـــف ع ـــعري، وتكش ـــص الش ـــة يف الن ـــبيه وكناي ـــن تش ـــة م ـــات الباغي ـــع العاق ـــي بتتب تعتن

كلامت مفتاحّية: احلارث بن حّلزة اليشكرّي، األسلوبّية، الصويت، الرتكيبي، الرصيف، الداليل.
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Abstract: This research focuses on Jahiliyah’s textual methodology in pre-Islamic poetry in order to figure out its stylistic characteristics. A close reading of Siniyah 
as a representative of highly developed poetry in pre-Islam era aims at finding the textual harmony in the poetry of that period, its stylistic characteristics and the major 
common characteristics in the poetry of that time. Therefore, the study of Alyashokri’s Siniyah or Liman Al Diyaro Afawna Bel Hapsi is an attempt to track the text’s stylistic 
characteristics which reflect the dominant text’s harmony in the whole poem through reflections on the text’s stylistic elements in classic poetry. The study relied on the poetic 
text’s levels, especially the ones concerned with the stylistic approach. First is sound structure that reveals the stylistic characteristics through sound repetition. Second is 
conjugational structure reflects how the various conjugational shapes of a word may affect the word structure. Third is compositional structure reflects the same features through 
a special placement of sentences and phrases. Fourth is connotative structure that tackles rhetoric relationship such as comparison and metaphor in poems and its effects on them.
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مقدمة
ــعري  ــص الش ــلوبية يف الن ــات األس ــز املقارب ترك
عــى اســتنطاق اللغــة التــي تعمــل بدورهــا عــى تبنــي 
فكــر الشــاعر داخــل هــذا النــص، فتحــث األســلوبية 
ــاوز  ــا جي ــا تعبرييًّ ــاره أفًق ــص باعتب ــة الن ــى دراس ع
ــدى يف  ــد م ــا إىل أبع ــة، ويتعداه ــة العادي ــدود اللغ ح
ــل  ــى عوام ــكاء ع ــك باالت ــعري، وذل ــري الش التفس
الدراســة األســلوبية التــي تتناغــم غــري مــرة مــع ســري 

ــه. ــص ذات ــدع الن ــعري ملب ــق الش الدف
اإلمكانــات  جممــوع  هــي  “اللغــة  كانــت  وإذا 
ــو  ــة واحدة”)أب ــة لغوي ــد مجاع ــل عن ــرة للتواص املتوف
العــدوس، 2016م، ص:46(، فــإن األســلوبية تعتني 
بإيــراد املهمــة اللغويــة لذلــك التواصــل، وتزيــد مــن 
ــأ  ــرة يلج ــتعاهلا يف كل م ــن اس ــاح ع ــاحة اإلفص مس
ــى  ــادرة ع ــة ق ــون اللغ ــه، فتك ــاعر يف نص ــا الش إليه
زيــادة املســاحة األســلوبية يف النــص، فاألســلوب 
ــا  ــة وقدرهت ــذه اللغ ــة ه ــن ماهي ــف ع ــل يف الكش كفي
ــرة  ــم وفك ــلوبيًّا يتناغ ــًا أس ــص تأوي ــل الن يف حتمي

ــه. ــا في ــي يبثه ــاعر الت الش
ــلويب  ــج األس ــة املنه ــارئ أمهي ــى الق ــى ع وال خيف
ــن  ــروج ع ــد إىل اخل ــه يعم ــعري؛ إذ إن ــص الش يف الن
ــن  ــد م ــص، ويزي ــتقراء الن ــدي يف اس ــمت التقلي الس
ــراءة وازدادت  ــت الق ــا تعمق ــات كل ــة التأوي فرص
باالتــكاء عــى خصائــص هــذا املنهــج، الــذي يدعــو 
إىل القــراءة العميقــة، واالبتعــاد عــن القراءة الســطحّية 
التــي لــن توفــر اخلصائــص األســلوبية ولــن ُتظهرهــا، 

ــارئ  ــئ الق ــة تفاج ــارص تأويلي ــك بعن ــرج بذل ليخ
وتشــده للنــص حتــى هنايتــه، فتكــون األســلوبية قــد 
حتــددت “بدراســة اخلصائــص اللغويــة التــي يتحــول 
هبــا اخلطــاب عــن ســياقه اإلخبــاري إىل وظيفتــه 
 ،)36 ص:  1977م،  واجلالية”)املســدي،  التأثرييــة 
ــص،  ــارئ الن ــى ق ــيطر ع ــي ستس ــة الت ــذه الوظيف ه

ــة. ــري املتوقع ــأة غ ــارص املفاج ــده بعن ومت
وإذا كانــت الوظيفــة التأثرييــة اجلاليــة للنــص هــي 
ــص،  ــتقبل الن ــدى مس ا ل ــعوريًّ ــًزا ش ــل حمف ــي تعم الت
فإنــه »ليــس ثمــة إحســاس بقيمــة النــص إال بمتلقيــه، 
ــر،  ــران كل يف اآلخ ــرصان مؤث ــارئ عن ــص والق فالن
ــري  ــاع والتأث ــه أداة لإلقن ــث إن ــن حي ــر م األول يؤث
ــل  ــاين يتمث ــري الث ــّي، وتأث ــكل فن ــة كل ش ــا غاي ومه
ــروح،  ــه ال ــث في ــص ويب ــاة يف الن ــث احلي ــه يبع يف أن
ــي«  ــص واملتلق ــن –الن ــن البعدي ــل ب ــدث التفاع فيح
)ســليان، 2004م، ص: 23(. وعــى ضــوء ذلــك 
ــل  ــأهنا العم ــن ش ــي م ــة الت ــور التأويلي ــف الص تتكاث
عــى إجيــاد فســحة للقــارئ متكنــه مــن تأويــل النــص 
ــه  ــب وقدرت ــا يتناس ــواره، ب ــر أغ ــد س ــعري بع الش

ــه. ــص ذات ــريية للن التفس
ــه  »شــارل  ــادى ب ــا ممــا ن ــأيت األســلوبية انطاًق وت
ــذي  ــم ال ــا »العل ــلوبية بأهن ــرف األس ــث يع ــايل« حي ب
يــدرس وقائــع التعبــري اللغــوي مــن ناحيــة حمتواهــا، 
أي التعبــري عــن واقــع احلساســية الشــعورية من خال 
ــية«)فضل،  ــذه احلساس ــر ه ــة ع ــع اللغ ــة وواق اللغ
1998م، ص: 18( ، وهــو هنــا يركــز عــى اللغــة 
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بوصفهــا أداة للتعبــري دون االلتفــات إىل أمهيــة القيمــة 
ــص األديب.  ــة يف الن اجلالي

وامــا القصيــدة، فــإن فكــرة االعتنــاء بتتبــع املنهــج 
األســلويب فيهــا تتجــى مــن خــال تضمنهــا لعنــارص 
هــذا املنهــج؛ إذ تزخــر القصيــدة بتلــك العنــارص 
ــع  ــال تتب ــن خ ــها م ــن تلمس ــددت وأمك ــي حت الت
خصائصهــا يف النــص الشــعري الــذي أولتــه الدراســة 
العنايــة بالفحــص واســتخراج تلــك اخلصائــص 
جلهــا؛ فالقصيــدة اختزلــت العنــارص األســلوبية، 
ــي  ــاعر اجلاه ــر الش ــة نظ ــال وجه ــن خ ــا م وبينته
الــذي عــر عــن مكنــون نفســه مــن خاهلــا؛ لذلــك 
ــث  ــلويب يف البح ــل األس ــدود التحلي ــت ح ــد وقف فق
ــكري  ــزة اليش ــن حل ــارث ب ــدة احل ــدود قصي ــد ح عن
املنهــج  عنــارص  اســتخراج  حماولــة  )الســينية(، 

ــا. ــم حتديده ــي ت ــلويب الت األس
فرضيات الدراسة:

عــى  املتكئــة  النــي  االنســجام  بنــى  ماهــي 
القديــم؟ الشــعر  يف  النصيــة  األســلوبية 

ــل  ــي تعم ــة الت ــلوبية النصي ــط األس ــي الرواب ماه
عــى تثبيــت االنســجام النــي يف ســينية احلــارث بــن 

ــكري؟ ــزة اليش حل
عامــة،  القديــم  الشــعري  النــص  نجــح  هــل 
النقديــة  املناهــج  اســتيعاب  يف  خاصــة  واجلاهــي 

احلديثــة؟
أهداف الدراسة:

الكشــف عــن عنــارص املنهــج األســلويب 	 

يف قصيــدة احلــارث بــن حلــزة اليشــكري 
)الســينية(.

تأكيــد قابليــة النــص القديــم عامــة واجلاهــي 	 
خاصــة عــى اســتيعاب ُجــّل املناهــج النقديــة 
ــث  ــص البح ــا، فخص ــى اختافه ــة ع احلديث

ــًدا. عــن املنهــج األســلويب حتدي
ــزة 	  ــن حل ــارث ب ــص احل ــا ن ــتجاء خفاي اس

تطبيــق  خــال  مــن  أســلوبيًّا؛  اليشــكري 
ــددت يف  ــي حت ــلويب الت ــج األس ــارص املنه عن

دراســة البحــث. 
الدراسات السابقة:

األنــا واآلخــر يف املعلقــات العــر، للباحــث 
ســعدي ســامي حممــد، وهــي رســالة ماجســتري 
يف جامعــة البــرصة، صــدرت عــام 2002م، ركــز 
الباحــث فيهــا عــى األنــا واآلخــر وحمورهــا اإلنســان 
واحليــوان، فتحــدث عــن عاقــة احلــارث بعمــرو بــن 
ــن  ــرأة م ــر امل ــورة اآلخ ــاف ص ــّن اخت ــوم، وب كلث
ــوان  ــر احلي ــن اآلخ ــدث ع ــم حت ــر، ث ــاعر إىل آخ ش
ــب  ــاول اجلان ــه مل يتن ــان، لكن ــاة اإلنس ــه يف حي وأمهيت

ــته. ــارث يف دراس ــينية احل ــاص بس ــلويب اخل األس
ــث  ــر، للباح ــات الع ــي يف املعلق ــب اخللق اجلان
حممــد بــن عبــد اهلل الغامــدي، وهــي رســالة ماجســتري 
يف جامعــة أم القــرى، صــدرت عــام 2002م، تنــاول 
فيهــا الباحــث اجلانــب األخاقــي عنــد الشــعراء 
خــال  مــن  ذلــك  عــى  واســتدالله  اجلاهليــن، 
النصــوص الشــعرية، كــا ســلط الضــوء عــى املظاهــر 
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األخاقيــة عنــد شــعراء املعلقــات العــر، وتوضيــح 
ــا. ــاق فيه ــورة األخ ــي لص ــاء الفن ــواع البن أن

دراســة ثقافيــة يف املعلقــات العــر، للباحثــة فــرح 
عفانــة، وهــي رســالة ماجســتري يف جامعــة الريمــوك، 
فيهــا  الباحثــة  تناولــت  2008م،  عــام  صــدرت 
ــة  ــي، ودراس ــاعر اجلاه ــاة الش ــايف يف حي ــب الثق اجلان
تأثــري كل منهــا عــى ثقافــة الشــاعر يف العــرص اجلاهــي 
حتديــًدا، ثــم كشــفت عــن الرمــوز التــي اســتأنس هبــا 
ــول إىل  ــة الوص ــكري بغي ــزة اليش ــن حل ــارث ب احل

ــرة. ــة والبق ــل والناق ــة باإلب ــودين، ممثل ــل املنش أه
شــعر  يف  واملوســيقا  والصــورة  اجلملــة  بنــاء 
للباحــث أمحــد  اليشــكري،  بــن حلــزة  احلــارث 
اللحــام، وهــي رســالة ماجســتري صــدرت يف جامعــة 
األقــى عــام 2018م، ذكــر فيهــا الباحــث أســاليب 
ــن  ــكري م ــزة اليش ــن حل ــارث ب ــعر احل ــاء يف ش البن
ــه مل خيصــص  خــال الديــوان اخلــاص بالشــاعر، لكن
احلديــث عــن ســينية احلــارث بالدراســة األســلوبية، 
ــن  ــا ع ــدث فيه ــول حت ــة فص ــته يف ثاث ــرد دراس وأف
ــرار،  ــري والتك ــم والتأخ ــود التقدي ــة بوج ــاء اجلمل بن
والصــورة مــن خــال االســتعارة والتشــبيه والكنايــة، 

ــي. ــي واخلارج ــا الداخ ــيقا بنوعيه واملوس

البناء الني يف القصيدة
أواًل: البنية الصوتية.

      تعتنــي البنيــة الصوتيــة بإيــراد جمموعــة املؤثرات 
الصوتيــة التــي تقــوم بفعــل التأثــري يف القــارئ، حيــث 

إن وجــود الوحــدات الصوتيــة املتاحقــة ضمــن 
ــري،  ــمة التأث ــل س ــى تفعي ــل ع ــد يعم ــص الواح الن
التــي تصــل املبــدع باملتلقــي يف النــص ذاتــه، ويبحــث 
هــذا النــوع مــن البنــى يف نوعــي املوســيقا: الداخليــة 
ــذب  ــى ج ــان ع ــان يعم ــا متامح ــة، ومه واخلارجي

ــعري. ــص الش ــارئ للن الق
وبذلــك، فــإن معرفــة املوســيقا الداخليــة يف البنيــة 
ــة  ــن معرف ــدأ م ــا تب ــعري إن ــص الش ــة للن الصوتي
خصائــص احلــروف الصوتيــة، من خــال اللجــوء إىل 
ــه اللفظــة، فيكــون  حتليــل احلــرف الــذي تكونــت من
التتبــع لذلــك احلــرف بدايــة مــن أصغــر رمــز صــويت 
ــر  ــدوره »أصغ ــد ب ــذي يع ــم، ال ــى الفوني ــر يدع مؤث
وحــدة صوتيــة يــؤدي اســتبداهلا إىل تغيــري معنــى 
الكلمة«)اخلــويل، 1982م، ص: 127(، وهــذا مــن 
ــى  ــد ع ــي تعتم ــة الت ــة املعنوي ــف الدالل ــأنه تكثي ش
وجــود هــذا الفونيــم يف النــص الشــعري؛ ألنــه يمثــل 
»وحــدة ثابتــة ال يمكــن جتاوزهــا، بــل يمكــن القــول 
ــة انقســامها، فحســب، والتحليــل الصــويت ال  بإمكاني
ــد، 2004م،  ــو عي ــوم دون الفونيم«)أب ــن أن يق يمك
ص: 82(، أي أنــه بدايــة للتحليــل الصــويت ألي لفظــة 

ــعري.  ــص الش يف الن
ويــؤدي أي تغيــري يف مــكان هــذا الفونيــم يف اللفظة 
الواحــدة إىل تغيــري يف معناهــا، ممــا يعنــي أن للرتتيــب 
الصــويت اخلــاص هبــذا الفونيــم أثــًرا يف اللفظــة الفاعلة 
يف النــص، التــي تصــل بالقــارئ إىل بيــان أمهيــة البنــاء 
الصــويت الــذي »يــرز الوظيفــة الصوتيــة التــي تتمثــل 
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ــب  ــث يرتت ــة، حي ــدات الصوتي ــن الوح ــز ب يف التميي
ــة«) اخلــويل،  ــري يف الدالل عــى تغيريهــا يف النظــام تغي
ــة  ــة البني ــي أن أمهي ــذا يعن 1982م، ص: 132(، وه
الصوتيــة تكمــن يف أهنــا جتعــل مــن النــص الشــعري 
نًصــا متكامــًا ضمــن منظومــة موســيقية ذات جــرس 
ــر  ــال التأث ــن خ ــر م ــو اآلخ ــؤدي دوره ه ــاص ي خ
الــذي حيدثــه يف القــارئ، مــن خــال الفونيــم الــذي 

يوفــر اجلــرس املوســيقي يف النــص أيًضــا.      
ــف  ــذي يوص ــرف ال ــة باحل ــة الصوتي ــدأ البني وتب
ــا  ــز هب ــه، يتمي ــة ل ــوت عارض ــة للص ــه :«هيئ ــى أن ع
ــًزا يف  ــل متي ــدة والثق ــه يف احل ــر مثل ــوت آخ ــن ص ع
ــذا  ــينا، 1983م، ص: 60(، وه ــن س ــموع«) اب املس
تســمح  أوىل  صوتيــة  وحــدة  اعتبــاره  إىل  يــؤدي 
بالكشــف عــن الســمة األســلوبية الشــعرية، مــن 
ــوات  ــرار أص ــة كتك ــح الصوتي ــل املام ــال »حتلي خ
ــورة،  ــة أو مهج ــة، مهموس ــاكنة أو متحرك ــا س بعينه
ــن  ــة م ــواع معين ــتخدام أن ــورة، وكاس ــزة أو منب مرتك
ــة  ــرية، وكالعاق ــطة أو قص ــة أو متوس ــع؛ طويل املقاط
بــن اإليقــاع، والنــر، واالرتــكاز، والطــول، وتوزيــع 
ــجع«  ــاس وس ــاق وجن ــن طب ــة م ــر البديعي الظواه
)عــزام، 1994م، ص: 132(، فيكــون ذلــك التحليــل 
قــد أســهم يف الكشــف عــن أســلوبية النص الشــعري، 

ــا. ــذي حيدده ــرف ال ــن احل ــداًء م ابت
ــن  ــزة يمك ــن حل ــارث ب ــينية احل ــع س ــد تتب وعن
الظاهــرة  الســات األســلوبية  الكشــف عــن أول 
ــح  ــة ملم ــي بمثاب ــرار، وه ــمة التك ــي س ــا وه فيه

صــويت يتميــز بموســيقاه التناغميــة التــي تصــل 
ــع  ــا تتمت ــا أهن ــض، ك ــا البع ــدة ببعضه ــزاء القصي أج
بقدرهتــا عــى تفتيــق رؤى الشــاعر، وجتســيد أفــكاره 
مــن خــال تكــراره لبعــض األســاليب عــى مســتوى 

ــدة. ــدة الواح القصي
      وال خيفــى أمهيــة ســمة التكــرار بوصفهــا ذات 
ملمــح أســلويب قــادر عــى الكشــف عــن خصائــص 
النــص الشــعري، ذلــك أن بنيــة النــص الشــعري ذات 
ــا،  ــوي وينظمه ــق اللغ ــا النس ــة حيكمه ــة تكراري طبيع
ــف  ــة والتكثي ــن الدق ــة م ــة عالي ــى درج ــر ع فتظه
)لومتــان، 1995م، ص: 63(، وهــذا يعنــي أن التكرار 
ــة يف  ــاد دق ــى إجي ــل ع ــلوبية تعم ــة أس ــغ بصبغ يصطب
الوصــف وتتابــع غــري منقطــع يصــل القــارئ بالــذات 

ــه. الشــاعرة بوجــود النــص الشــعري ذات
ــد  ــزة جي ــن حل ــارث ب ــينية احل ــع س ــد تتب       وعن
القــارئ ســمة التكــرار تــرتاوح بــن تكــرار للحــرف، 
وتكــرار لــكاف التشــبيه، وتكــرار لضمــري نــون 
النســوة. والتكــرار عنــرص إيقاعــي يعمــل عــى إبــراز 
الســمة التناغميــة يف النــص الشــعري، باالعتــاد عــى 
تكــرار الوحــدة الصوتيــة مــرات عــدة، فتقــوم بــدور 
التأثــري يف املتلقــي ولفــت انتباهــه للنــص حتــى هنايته.
ومــن ذلــك قول احلــارث بــن حّلــزة: )اليشــكري، 

ص: 119(
باحَلْبـــِس   َعَفــْوَن  يــاُر  الدِّ ملَِــن 

الُفـــْرس كَمهــــاِرق   آياُتـــا  
َأْصـــِوَرٍة    غــْرُ   فيهــا  يْشء  ال 
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ـــْمس ُســـْفِع اخُلـــدوِد َيُلْحـــَن كالشَّ
ْكــَب َأْحــِدُس َفَحَبْســُت فيهــا الرَّ

ـــْدس ـــُت ذا َح ـــوِر وُكن  يف    ُكلِّ األُم
ــن  ــكل م ــراًرا ل ــابقة تك ــة الس ــن املقطوع تتضم
ــلويب  ــكيل أس ــورة تش ــن، يف ص ــاء والس ــريف احل ح
يعتمــد فيــه الشــاعر عــى هذيــن احلرفــن لبــث القلــق 
النفــي املفــي للتأمــل، الــذي يعتــي فكــره بســبب 
هــذه األطــال التــي وقــف فيهــا طويــًا دون جدوى، 
ممــا يعنــي اســتدعاء أدوات تأمــل تســهم يف اســتجاء 
الغمــوض عــن ذلــك املــكان الــذي ال تتحقــق الفائــدة 
مــن الوقــوف فيــه طويــًا، فيأخــذ احلــارث باالتــكاء 
عــى التناغــم الصــويت لــكل مــن احلــاء والســن 
ــة  ــعورية القلق ــة الش ــك الدفق ــارئ لتل ــل بالق ليص
املتأملــة للمــكان الــذي رحــل عنــه أحبتــه ومــن كان 
يعرفهــم، فلــم يبــق منــه إال بعــض مــن آثارهــم، وقــد 

ــواين. ــرص احلي ــا بالعن ــاين فيه ــرص اإلنس ــدل العن تب
ــه  ــريف بوصف ــرار احل ــاعر إىل التك ــد الش       ويعم
ملحــاكاة  اللغــوي  االســتعال  »يكرســه  أســلوًبا 
ــر حــروف الصيغــة مــع مــا يصاحــب  احلــدث بتكري
ــس، 2003م، ص:  ــرس«) إدري ــراز اجل ــن إب ــك م ذل
199(، فيتخلــق التناغــم مــن خــال التكــرار الــذي 
ــرة  ــجم والفك ــا ينس ــروف ب ــذه احل ــد ه ــى برتدي يعن
ــه  ــه، وجعل ــا لقارئ ــاعر يف إيصاهل ــب الش ــي يرغ الت
مشــارًكا فاعــًا يف نصــه، فالتناغــم الصــويت بــن 
ــر يف  ــي ظه ــورة الت ــى الص ــن ع ــاء والس ــريف احل ح
ــا أن  ــن خاهل ــاعر م ــاول الش ــابقة، حي ــة الس املقطوع

ــن  ــا م ــي يواجهه ــد الت ــة الفق ــا لرهب ــدم نموذًج يق
خــال هــذا الطلــل بوجــود األلفــاظ )احلَْبــِس، 
َحَبْســت،  َأْحــِدس،  ــْمس،  كالشَّ ُســْفع،  الُفــْرس، 
َحــْدس(، وكلهــا إشــارات لفظيــة ذات معنــى أســلويب 
ــد  ــع تردي ــا، م ــار فيه ــة، واآلث ــز إىل األمكن داليل يرم
حــريف الســن واحلــاء بــن األســاء واألفعــال؛ لتثبــت 
فعاليتهــا التأثرييــة ســواء وجــدت يف الفعــل أو االســم 
عــى حــد ســواء، إذ »يتســاوى كل مــن احلــاء والســن 
يف أهنــا ينتميــان إىل اهلمــس وهــو جريــان النفــس مــع 
النطــق باحلــرف«) ابــن الطحــان، 1984م، ص: 85	
87(، وينعكــس هــذا اهلمس عــى ذات الشــاعر القلقة 
املتأملــة املضطربــة التي تبــوح بذلــك القلــق باالرتكاز 
ــن  ــا م ــا دون غريمه ــن مًع ــن احلرف ــود هذي ــى وج ع
ــي  ــعورية الت ــة الش ــبان احلال ــا يناس ــروف، أي أهن احل

ــرة.  ــري م ــه غ ــح علي ــارث وتل ــط باحل حتي
   وكذلــك األمــر فيــا يتعلــق بتكــرار كاف التشــبيه 
التــي تســهم يف بــث احلالــة الشــعورية للشــاعر 

كقولــه: )اليشــكري، ص: 119(
بِــِه   ُشــِغْفُت  َقــْد  ِمّــا  َوَيئِْســُت 

   ِمنَْهـــا ، َوال ُيْســـليَِك َكالَيـــْأِس 
الشــاعر  ذات  عــى  هنــا  التشــبيه  كاف  ترتــد 
املضطربــة التــي تصــل إىل اليــأس بعــد املكــوث 
الطويــل أمــام آثــار املــكان،  فيكــون ارتبــاط أداة 
ــة  ــارة واضح ــة إش ــأس بمثاب ــة الي ــا بلفظ ــبيه هن التش
ــف  ــي أن خيف ــا وه ــل إليه ــي وص ــة الت ــك النتيج لتل
عــن نفســه صدمــة املواجهــة مــع هــذا املــكان باليأس، 
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ــكاف  ــة ب ــأس مقرون ــة الي ــى لفظ ــارث ع ــئ احل فيتك
التشــبيه ليؤكــد أن املشــهد حقيقــي، وأن شــعوره 
اليائــس مــن اســتنطاق املــكان وحماولــة إعــادة احليــاة 

ــا. ــدي نفًع ــن جت ــه ل إلي
ــذه  ــهد األول يف ه ــروره باملش ــد م ــك، بع كل ذل
ــْرس/  ــاِرق الُف ــا كَمه ــال: )آياهُت ــا ق ــال حين األط
ــْمس(، وكأهنــا هنــا تتقاطع  ُســْفِع اخلـُـدوِد َيُلْحــَن كالشَّ
يف ذات الشــاعر بــن مشــهدين يمثــل أحدمهــا الطلــل 
ــا،  ــوح معامله ــف لوض ــبهه بالصح ــذي ش ــر ال املقف
وأكــد ذلــك التشــبيه حــن أتبعــه بتشــبيه قطيــع البقــر 
لبياضهــا تلــوح كالشــمس أي أهنــا واضحــة ال جمــال 
ــبيهي  ــهد التش ــك املش ــع ذل ــا، فيتقاط ــكيك فيه للتش
مــع مشــهد التشــبيه الــذي اقــرتن بنــرة اليــأس التــي 

ــار. ــك الدي ــاعر يف تل ــال الش ــا ح ــى إليه انته
ثــم ينتقــل بــكاف التشــبيه املتكــررة خــال حديثــه 
ــن  ــام ب ــن مه ــس ب ــك قي ــه املل ــن ممدوح ــن حماس ع
ذهــل، فيتكــئ عــى تلــك األداة ليــرز صفاتــه حيــث 

ــكري، ص: 119( ــول:  )اليش يق
َعــى  الَفيــوِض  ْعــِف  بالزَّ َيْبــوَك 

َكالَغـــْرِس ْهـــِم  والدُّ ِهْيامِنَـــا، 
ُيْلِــــُكُه    لِْلــاَمِل  َيْرَتِــي  ال 

َســـْعُد النُّجـــوِم إِلْيـــِه َكالنَّْحـــِس
تــرز صفتــا الفروســية والكــرم لــدى ممــدوح 
ــى  ــزز املعن ــا لتع ــبيه هن ــيء كاف التش ــارث، فتج احل
ــه،  ــه بعطائ ــن حول ــى م ــض ع ــو يفي ــت، فه يف البي
ــارس  ــو ف ــه، وه ــت حاجت ــا كان ــًدا مه ــرد أح وال ي

ــبهه  ــذي ش ــا ال ــا وطوهل ــه بصابته ــاز خيل ــوي متت ق
هنــا بالنخــل )والدهــم كالغــرس(، وهــو كريــم ينفــق 
ــوم  ــعد النج ــه )س ــس يف قول ــعد والنح ــات الس أوق
ــر،  ــا دون اآلخ ــد بأحدمه ــس(، وال يتعم ــه كالنح إلي
ــه،  ــة بحــظ قــد جيلــب إلي ــده غــري مرهون ــام عن واألي
بــل إن اإلنفــاق عنــده يف كل األوقــات، وهــذا داللــة 

ــه. ــي تازم ــرم الت ــة الك ــى صف ع
ومــن تكــرار كاف التشــبيه، ينقــل احلــارث القارئ 
ــة  ــيقا الداخلي ــن املوس ــدرج ضم ــر ين ــرار آخ إىل تك
وهــو تكــرار الضمــري املتصــل )نــون النســوة(، حيــث 
ــا  ــال يف زمنْيه ــن األفع ــا ب ــدة موّزًع ــر يف القصي يتناث
املــايض واملضــارع، ممــا يعنــي عــدم الثبــات عــى حــال 
واحــدة، ومــن ذلــك قولــه: )اليشــكري، ص: 119(

بَأْطـــ    الظِّبــاُء  اْلَتَفــَع  إِذا  حّتــى 
ـــِس ـــَن يف الُكنْ ـــاِل وِقْل ـــراِف الظِّ  ـ

كَأْقـــ    َيطِــْرَن  َنقائِلهــا  َخــِذٍم  
 ــــطاع الِفـــَراِء بَِصْحَصـــٍح شـــْأِس 

ــوة(  ــون النس ــل )ن ــري املتص ــود الضم ــل وج يعم
بجــرس  الســابق  الشــعري  املقطــع  شــحن  عــى 
ــوده  ــال وج ــن خ ــى م ــف املعن ــث يكث ــاص، حي خ
املشــهد  املفــردات، ويكمــل وجــوده  تلــك  بــن 
ــذي  ــع ال ــه؛ فاجلم ــن أجل ــاء م ــذي ج ــري ال التصوي
ــي  ــرة الت ــحن الفك ــوة( يش ــون النس ــري ن ــه )ضم حيدث
يريــد الشــاعر إيصاهلــا، فالظبــاء هنــا حياولن االســتتار 
مــن احلــر حيــث حيــاول الظبــي الواحــد منهــا صنــع 
حفــرية بقدميــه حتــت الشــجرة يســترت هبــا عــن شــمس 
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ــا  ــا إن ــري هن ــود الضم ــى وج ــة، ومعن ــار احلارق النه
ــة إنــا هــي حــال  يؤكــد أن تلــك احلــال ليســت فردي
ــديد. ــر الش ــراء يف احل ــاء الصح ــها ظب ــة تعيش مجاعي

    ويف البيــت الثــاين يعمــل الضمــري املتصــل )نــون 
النســوة( عــى تعزيــز الفكــرة الشــعورية التــي يطلقهــا 
ــتعن  ــي يس ــة الت ــت، فالناق ــال البي ــن خ ــاعر م الش
ــريها  ــول مس ــة، ولط ــه قوي ــري يف رحلت ــى املس ــا ع هب
ــد  ــا ق ــل يف قديمه ــي تنتع ــع الت ــإن القط ــة ف يف الرحل
تقطعــت لطــول املســافة التــي تقطعهــا، وهــذا يعنــي 
النســوة( جيــيء هنــا  املتصــل )نــون  أن الضمــري 
لتكثيــف املعنــى الشــعوري الــذي يعنيــه الشــاعر مــن 
ــن  ــذي يتضم ــعري ال ــهد الش ــه للمش ــال وصف خ
وصــف الرحلــة الطويلــة، التــي ظهــرت آثارهــا عــى 
تلــك الناقلــة، حيــث تقطعــت تلــك الرسائــح لطــول 
املســري يف الصحــراء، واتصــال الضمــري هنــا واقرتانــه 
ــرية، ويكمــل  ــي أهنــا كث ــح يعن ــك الرسائ بوصــف تل

ــرة. ــراء املتناث ــع الف ــبيهها بقط ــهد بتش املش
    وأمــا قــراءة القصيــدة بالنظــر إىل املوســيقا 
ــة التــي تســيطر عليهــا، فــإن القــارئ جيدهــا  اخلارجي
ــرف  ــر ُيع ــو بح ــل، وه ــر الكام ــن البح ــدرج ضم تن
ــك  ــمي بذل ــد “س ــتكاهلا، وق ــركات واس ــام احل بت
ــه ثاثــن حركــة وليــس  ــه يف احلــركات، ألن في لكال
ــا”  ــه. يف حــال وروده تامًّ ــا هــو شــبيه ب يف البحــور م
البحــر  ويعــرف   .)113 ص:  2003م،  )منّــاع، 
ــه  ــا تلتزم ــا ناقًص ــن مقطًع ــد يتضم ــه ق ــل بأن الكام
القصيــدة حتــى النهايــة وهــو وزن )ُمْتفــا(، وهــو ذاتــه 

ــرى  ــث ج ــارث حي ــدة احل ــد قصي ــاده عن ــم إجي ــا ت م
ــر  ــروف يف البح ــو مع ــا(، وه ــى )ُمْتف ــا ع ــوزن فيه ال
وجيــده   ،)67	66 ص:  1952م،  الكامل)أنيــس، 

ــا.  ــدة كله ــًا يف القصي ــارئ منتظ الق
    ويمكــن ماحظــة مــا للموســيقا اخلارجيــة مــن 
ــرات  ــض املؤث ــود بع ــدة بوج ــم القصي ــى تناغ ــر ع أث
ــه بالترصيــع، هــذه  فيهــا؛ كاســتهال الشــاعر قصيدت
الظاهــرة املوســيقية التــي تزّيــن القصيــدة مــن خــال 
فيتــواىل  فيهــا،  حتدثــه  الــذي  املوســيقي  اجلــرس 
ــطر  ــن الش ــم ب ــة التناغ ــا قيم ــارئ هل ــامع أو الق للس
األول والشــطر الثــاين؛ ذلــك أن (للترصيــع يف أوائــل 
ــتدالهلا  ــس الس ــن النف ــا م ــاوة وموقًع ــد ط القصائ
إليهــا،  االنتهــاء  قبــل  القصيــدة  قافيــة  عــى  بــه 
ــروض  ــي الع ــازدواج صيغت ــا ب ــل هل ــبة حتص وملناس
والــرب ومتاثــل مقطعهــا ال حتصــل هلــا دون ذلــك)
)القرطاجنّــي، 1986م، ص: 283(، وهــذا يعنــي 
ــت  ــه البي ــذي يعكس ــر ال ــك األث ــن ذل ــف ع الكش
األول يف القصيــدة عــى باقــي أبياهتــا، فاحلــارث يبــدأ 

القصيــدة بقولــه: )اليشــكري، ص: 119(
باحَلْبـــِس َعَفــْوَن  يــاُر  الدِّ ملَِــن 

آياُتـــا  كَمهــــــــاِرق  الُفـــْرس
بدايــة القصيــدة توحــي باهلــدوء؛ ذلــك أن الشــاعر 
قــد اعتمــد عــى قافيــة حــرف الســن، ومعلــوم 
أن هــذا احلــرف يمتــاز بأنــه مهمــوس ورخــوي 
وصفــريي، وكل مــن اهلمــس والرخــاوة يتميــزان 
ــا  ــوت هن ــرج، وكأن الص ــاد يف املخ ــف االعت بضع
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ــروج  ــدة يف خ ــه ح ــري في ــس، والصف ــع النَف ــري م جي
احلــرف مــع النَفــس أيًضــا )ابــن الّطحــان، ص: 93	
94(، فالشــاعر هنــا حيــاول اســتنكار أي صخــب قــد 
يســيطر عــى القصيــدة، فينهــي كا الشــطرين بالقافيــة 
ــى  ــك ع ــًدا يف ذل ــرس(، معتم ــس/ الف ــا )باحلب ذاهت
ــى  ــن-بصفاته- ع ــرف الس ــه ح ــذي حيدث ــر ال األث

ــا. ــارئ ثانيًّ ــدة أواًل، والق القصي
ــد  ــل نج ــع ب ــى الترصي ــرص ع ــدة مل تقت والقصي
ــر،  ــرة التدوي ــى ظاه ــرة ع ــري م ــكأ غ ــد ات ــاعر ق الش
والبيــت املــدور هــو “الــذي اشــرتك شــطراه يف كلمــة 
واحــدة بــأن يكــون بعضهــا يف الشــطر األول وبعضهــا 
يف الشــطر الثــاين، ومعنــى ذلــك أن متــام وزن الشــطر 
ــة، 1967م، ص:  ــة” )املائك ــن كلم ــزء م ــون بج يك
91(، وقــد تكــرر ذلــك يف قصيــدة احلــارث مــن مثــل 
قولــه: )بأعــر...اض/ بَأْط...ـــراِف/ كَأْقـ...ـــطاع(، 
وهــي كلهــا تبــن اكتــال الــوزن بــن الشــطرين مــن 
ــس الشــاعر مــن جهــة أخــرى،  جهــة، وإىل طــول نَف
ــل تناغــًا موســيقيًّا يشــد املتأمــل يف النــص  وهــو يمث
ألن ياحــق الفكــرة التــي يبتغــي الشــاعر إيرادهــا يف 
ــس  ــعرية ولي ــدة ش ــر “فائ ــه فللتدوي ــه، وعلي قصيدت
ــه يســبغ  ــه الشــاعر ذلــك أن جمــرد اضطــرار يلجــأ إلي
عــى البيــت غنائيــة وليونــة ألنــه يمــّده ويطيــل 
نغاتــه” )املائكــة، 1967م، ص: 91(، وهــو بذلــك 
ُيفســح املجــال خللجاتــه الشــعورية أن متتــد هــي 
األخــرى عــر هــذه الظاهــرة املوســيقية، التــي تعــن 
ــي  ــا وه ــي يريده ــرة الت ــتيفاء الفك ــى اس ــاعر ع الش

ــأس  ــدم الي ــه، وع ــول إىل ممدوح ــى الوص ــه ع إحلاح
ــر. ــك األم ــن ذل م

ثانًيا: البنية الرصفية.
     تعتمــد البنيــة الرصفيــة عــى بنيــة الكلمــة 
لدراســة االنســجام النــي يف القصيــدة كلهــا، ذلــك 
أهنــا ترتكــز عــى تتبــع الصيــغ الرصفيــة التــي يتكــرر 
ورودهــا يف النــص الشــعري، مكســبًة إيــاه ســمة 
أســلوبية تتجــى أمهيتهــا يف تركيزهــا عــى نحــت 
ــة  ــة الرصفي ــة البني ــراز فعالي ــة إب ــعري بغي ــص الش الن
ذاهتــا، وهــذا كلــه بفضــل البنيــة اللغويــة؛ إذ “تشــتمل 
اللغــة عــى عــدد ضخــم مــن العنــارص الرصفيــة التــي 
تســاعد عــى تكويــن كلــات جديــدة مــن كلــات أو 
أصــول موجــود بالفعل”)أوملــان، ص: 138(؛ أي أن 
ــى الــرصيف الــذي  ــة يف اقــرتاح املعن تظــل اللغــة فاعل
ــن  ــدت ضم ــا وج ــدة إذا م ــة الواح ــه الكلم تتضمن

ــعري. ــي الش ــياق الن الس
ويزيــد التكثيــف احلاصــل يف املعنــى الواحــد 
للكلمــة مــن خــال وجــود الوظيفــة الرصفيــة، ذلــك 
أن “املبــاين الرصفيــة morphemes  تعــر عــن املعــاين 
الرصفيــة الوظيفيــة... وأن هــذه املبــاين نفســها أبــواب 
ــاطتها  ــاين بوس ــق املب ــات تتحق ــا عام ــدرج حتته تن
لتــدل بدورهــا عــى املعــاين” )حّســان،1994م، ص: 
82(، فتكــون البنيــة الرصفيــة قــد أســهمت يف تكويــن 
املعنــى األســلويب اخلــاص باملفــردة بوجودهــا ضمــن 
النطــاق الشــعري الــذي حيــدده مؤلفهــا، وهيــدف مــن 

خالــه إيصــال خلجاتــه الشــعورية امللحــة عليــه.
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      وتتضمــن ســينية احلــارث بــن حلــزة اليشــكري 
ــد  ــر يف جس ــي تتناث ــة الت ــى الرصفي ــن البن ــدًدا م ع
القصيــدة لتكشــف عــن احلالــة الشــعورية التــي تلــح 
ــل  ــق والتأم ــره القل ــى فك ــيطر ع ــاعر، وتس ــى الش ع
العميــق، فيجــده القــارئ يــراوح يف اســتخدام البنــى 
واألفعــال  املاضيــة،  األفعــال  كاعتــاد  الرصفيــة 

ــدة. ــا القصي ــري يف ثناي ــع التكس ــة، ومج املضارع
      ومــن الافــت للنظــر، أن تتضمــن ســينية 
احلــارث بــن حلــزة اليشــكري صيغــة مجــع التكســري 
التــي جــاءت غــري مــرة عــى صيغــة )ُفعــول(، ومــن 

ــكري، ص: 119( ــه:  )اليش ــك قول ذل
ُيْلِــــُكُه لِْلَمـــاِل  َيْرَتِــي  ال 

ــِس ــِه َكالنَّْحـ ــوِم إِلْيـ ــْعُد النُّجــ َسـ
إِذا َعَلْيـــِه  ال  ُهنـالِـــَك   َفَلـــُه 

َدنَِعـــْت ُأنـــوُف الَقـــْوِم للتَّْعـــِس
لفظــة  مــن  كل  الســابقن  البيتــن  يف  ُيلحــظ 
اســتعملها  )أنــوف(، حيــث  ولفظــة  )النجــوم(، 
الشــاعر ليعــر مــن خاهلــا عــن خلجاتــه الشــعورية 
ــه  ــث عن ــدة باحلدي ــم القصي ــذي خت ــه ال ــاه ممدوح جت
ــاءت كل  ــريه، فج ــن غ ــزه ع ــي متي ــه الت ــن صفات وع
مــن لفظــة النجــوم ولفظــة أنــوف عــى مجــع التكســري 
الــداّل عــى الكثــرة لتعــرا عــن مكنــون الشــاعر ومــا 
حيتفظــه مــن مشــاعر كثيفــة ملمدوحــه، وكأنــه هنــا قــد 
ــه  ــا أبيات ــحن هب ــذه ليش ــع ه ــة اجلم ــى صيغ ــكأ ع ات
ــه يف  ــة يف إرساف ــرة املطلق ــى الكث ــدل ع ــعرية فت الش
ــان  ــل عن ــه يص ــم وكرم ــا كري ــدوح هن ــدح، فاملم امل

الســاء، فاســتخدم لفظــة النجــوم للداللــة عــى 
ــذي ال  ــد ال ــو الوحي ــاء، وه ــرم والعط ــرة يف الك الكث
ــه  ــن حول ــع كل م ــو خض ــى ل ــع حت ــز وال خيض يعج

ــز. وعج
ــز يف  ــى املكتن ــزز املعن ــوف لتع ــة أن ــيء لفظ وجت
البيــت الشــعري، فيســتدل هبــا الشــاعر عــى صفــات 
ممدوحــه التــي يتفــرد هبــا، دون قومــه، فلفظــة أنــوف 
ــد  ــا يري ــه هن ــرة، وكأن ــدل عــى الكث بصيغتهــا هــذه ت
تكثيــف املعنــى مــن خــال تلــك الصيغــة، فاملمــدوح 
خيتــص بصفــات القــوة والشــجاعة والكــرم والعطــاء، 
ــد  ــات عن ــك الصف ــد تل ــد ال جت ــذي ق ــت ال يف الوق
غــريه مــن أبنــاء قومــه، فريكــز الشــاعر باملعنــى عــى 
ــا  ــلبية بداللته ــات الس ــل الصف ــه، وجيع ــدوح ذات املم

املطلقــة عــى مــن حولــه.
حلِّــزة  بــن  احلــارث  اتــكاء  القــارئ  ويلمــح 
اليشــكري عــى مجــع التكســري عــى مســتوى القصيــدة 
كلهــا، فيكثــف اســتخدام مجــع التكســري عــى مســتوى 
ة  البيــت الواحــد، ولعــل مــردَّ ذلــك للحالــة الشــعوريَّ
التــي تســيطر عليــه، ومــن ذلــك قولــه:  )اليشــكري، 

)119 ص: 
باحَلْبـــِس َعَفــْوَن  يــاُر  الدِّ ملَِــن 

الُفــــْرس كَمهــــاِرق   آياُتــــا  
بأعــر اجليــاد   آثــار  غْيـــر  أو 

ْعــــِس الدَّ وآَيــــة  اجلمــــاد  اض 
بَأْطـــ الظِّبــاُء  اْلَتَفــَع  إِذا  حّتــى 

ــــراِف الظِّـــاِل وِقْلـــَن يف الُكنْـــِس
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كَأْقـــ َيطِــْرَن  َنقائِلهــا  َخــِذٍم  
ـــْأِس ـــٍح  ش ـــَراِء  بَِصْحَص ـــطاع الِف ـ

التناغــم  يلحــظ القــارئ يف األبيــات الســابقة 
احلاصــل مــن وجــود صيــغ اجلمــع املتاحقــة، وهــي 
مجيعهــا تنــدرج ضمــن مجــع التكســري الــذي يســيطر 
ــدة كلهــا، فاأللفــاظ  بشــكل كبــري عــى جســد القصي
الفــراء/  الظــال/  الظبــاء/  اجليــاد/  )الديــار/ 
ــري  ــوع تكس ــا مج ــراض(، كله ــاع/ أع ــراف/ أقط أط
ــاعر  ــراوح الش ــرة، ي ــة والكث ــع القل ــن مج ــح ب تتأرج
يف اســتخدامها ليعــرض فكرتــه ضمــن نمــط أســلويب 
خــاص، فتكــون الداللــة مــن تلــك األلفــاظ مســاوية 

ــا. ــي يقصده ــرة الت للفك
تتجــى الفكــرة املســيطرة عــى القصيــدة مــن 
واجليــاد  الديــار  فداللــة  اجلمــوع؛  تلــك  خــال 
ــرية يف  ــد الكب ــة الفق ــى حال ــدل ع ــا ت ــراض كله وأع
ــل  ــره الفاع ــري أث ــع التكس ــكان جلم ــكان، ف ــك امل ذل
ــا انعكاســه يف نفــس  ــات بتلــك الصــورة، وم يف األبي
الشــاعر إالّ توضيًحــا حلالــة االنكســار والتشــظي 

ــه. ــيطر علي ــي تس الت
وكذلــك األمــر، يف صيــغ اجلمــع الظبــاء وأطــراف 
الظــال، كلهــا مجــوع توحــي باحلالــة الشــعورية التــي 
ــل أمــام الطلــل  ــه الطوي حتيــط بالشــاعر، فبعــد مكوث
ــوء  ــار، وجل ــك اآلث ــة لتل ــده البائس ــاوالت تفق وحم
الظبــاء إىل ظــال األشــجار لتختبــئ مــن شــدة احلــر، 
ــت  ــوف فيلتف ــن الوق ــأس م ــر إىل الي ــه األم ــل ب يص
ليكمــل مســريه عــى الناقــة التــي يصفهــا ويســتخدم 

ــاع  ــن أقط ــكل م ــة ب ــع ممثل ــة اجلم ــا صيغ يف وصفه
ــى  ــاءت ع ــي ج ــع الت ــة اجلم ــون صيغ ــراء، فتك والف
ــلوبيًّا  ــعري أس ــص الش ــّذت الن ــد غ ــو ق ــك النح ذل
ــا  ــوع بمجيئه ــك اجلم ــه تل ــئ إلي ــا توم ــال م ــن خ م
ــت  ــتوى البي ــى مس ــق ع ــو املتاح ــك النح ــى ذل ع

ــد. الواح
ويتــواىل تنــوع البنــى الرصفيــة يف القصيــدة، ومــن 
ذلــك وجــود صيــغ األفعــال يف حالتــي املــايض 
واملضــارع، فيجدهــا القــارئ ترتبــط باحلالة الشــعورية 
ــه،  ــرت في ــف ُذِك ــاعر يف كل موق ــها الش ــي يعكس الت
ــر مــن  ــه يكث ــه في ــه عــن الطلــل ووقوف فهــو يف حديث
اســتخدام األفعــال يف صيغتهــا املاضيــة، كقولــه: )ملــن 
الديــار عفون/فحبســُت فيهــا الركب/ التفــع الظباء/ 
قلــن يف الكنــِس/ يئســت ممــا قــد ُشــغفت(، وجميئهــا 
عــى ذلــك النحــو يف املشــهد الشــعري الطلــي إنــا ينم 
عــن حالــة القلــق والتأمــل املازمــة للشــاعر، ففعــل 
ــاءه،  ــل وانقض ــدوث الفع ــد ح ــا يؤك ــا إن ــايض هن امل
ــث  ــى ب ــعري ع ــهد الش ــه باملش ــل ارتباط ــث يعم حي
ــارض  ــه للح ــن مواجهت ــاعر م ــق الش ــي تقل ــة الت احلال
ــه  ــد أن ــه، فيج ــا في ــكل م ــايض ب ــور لل ــو مأس وه
ــت،  ــت وانته ــت وحدث ــداث حتقق ــى أح ــتفاق ع اس
ــى  ــة ع ــة الدال ــه الزمني ــايض، بداللت ــل امل ــكان للفع ف
حــدوث الفعــل وانتهائــه، أثــره يف ســريورة األحــداث 
ــا  ــف، فمثل ــة يف الوص ــن الدق ــو م ــك النح ــى ذل ع
ــى  ــوف ع ــى الوق ــل انته ــدوث الفع ــن ح ــى زم انته
الطلــل الــذي فقــد رمــوز احليــاة املهمــة عنــد الشــاعر.
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     وكذلــك األمــر يف اســتخدام الفعــل املضــارع، 
الــذي يســتعن بــه الشــاعر بعــد انتهــاء املشــهد الطلــي 
ــريته دون  ــال مس ــه إلك ــتعن ب ــه، يس ــق حدوث وحتق
ــات ورود هــذه  ذلــك الطلــل، فيلحــظ القــارئ لألبي
األفعــال يف الزمــن املضــارع كقولــه: )اليشــكري، ص: 

)119
ــَرٍة ُمَذكَّ َحــــــــْرٍف  إىِل  َأْنمــي 

ــِس ــٍع ُخنْـ ــَى بَِمواِقـ ــصُّ احَلـ َتِـ
َملِــٍك إىِل  ُتَعّدَيـــا  َأَفـــــــا 

َشـــْهِم امَلقــــاَدِة ماِجـــِد النَّْفـــِس             
    يســتعن الشــاعر بتلــك الناقــة التــي تتميــز عــن 
ــد  ــه، بع ــتكال رحلت ــا الس ــا ورسعته ــا بقوهت غريه
ــدة عــى الطلــل،  ــه يف املشــهد األول مــن القصي وقوف
ــا يقــرر بــأن اكتــال هــذه الرحلــة وصــواًل  وكأنــه هن
إىل ممدوحــه إنــا يتــم بوجــود ناقتــه تلــك التــي تتميــز 
بصفــات تؤهلهــا للســفر وقطــع املســافات الطويلــة، 
وهــذا يعنــي قــدرة احلــارث عــى اختــاذ القــرار 
الصائــب، ورباطــة جأشــه التــي متكنــه مــن التحكم يف 
احلالــة الشــعورية التــي كانــت تســيطر عليــه، فرسعان 
مــا انتقــل مــن اليــأس واإلحبــاط مــن عــدم مقدرتــه 
عــى الوصــول ملمدوحــه بوجــود فعلــن يــدالن عــى 
التحــول واالنتقــال ومهــا )أنمــي/ تعدهيــا( فيعمــان 
ــن  ــول م ــات التح ــعري بس ــص الش ــة الن ــى تغذي ع
اليــأس إىل اإلرصار عــى مواصلــة الرحلــة حتــى 
الازمــة هلــا وهــي  هنايتهــا، واســتدعاء األدوات 
ــل،  ــفر الطوي ــل الس ــى حتم ــادرة ع ــة الق ــود الناق وج

ــة وجــود  ــة الســتكال الرحل فيتزامــن اســتدعاء الناق
األفعــال بالزمــن املضــارع للداللــة عــى االســتمرارية 
وعــدم االنقطــاع، وهــو هنــا يعتمــد عــى تلــك 
ــة  ــه الرسيع ــق بناقت ــا يتعل ــف كل م ــال يف وص األفع
التــي ســتعينه عــى مســريته يف الصحــراء، وهــي 
ــدة  ــن القصي ــر م ــع آخ ــا يف موض ــي يصفه ــها الت نفس
ــة  ــون الصيغ ــرن(، فتك ــا يط ــذم نقائله ــول: )خ فيق
الزمنيــة املضارعــة قــد وفــرت االســتمرارية يف عطــاء 

ــا. ــا ورسعته ــبب قوهت ــة بس ــذه الناق ه
      وأمــا يف البيــت الثــاين فإنــه يلــح عى االســتمرار 
يف االتــكاء عــى الفعــل املضــارع ليصــل بلوحــة 
وصــف ناقتــه إىل مشــهد لقــاء ممدوحــه، وكأن الناقــة 
هنــا قــد أعانــت الشــاعر للوصــول إىل وجهتــه، بــداًل 
مــن ذلــك الوقــت الــذي ضــاع يف وقوفــه عــى طلــل 
صامــت ال جييبــه، فتكــون األفعــال املضارعــة هنــا قــد 
عــززت املشــهد الشــعري ليكمــل احلــارث هبــا أبياتــه 
ــوك  ــرى: )حيب ــع أخ ــول يف مواض ــو يق ــعرية، فه الش
ــا/  ــر يضعفه ــوض/ بالســبيك الصف ــف الفي بالزع
ــعرية  ــات ش ــا متوالي ــه(، وكله ــال هيلك ــي امل ال يرجت
تصــل بالقــارئ إىل الصــورة املثــال ملمــدوح الشــاعر، 
ــال  ــون األفع ــم، فتك ــجاع كري ــوي ش ــارس ق ــو ف فه
ــى  ــدل ع ــات لت ــك الصف ــت بتل ــد ارتبط ــة ق املضارع
ــه  ــدوح، وكأن صفات ــا باملم ــا، وتازمه ــدم انتهائه ع

ــه. ــتمرار حيات ــه باس ــتمرة في ــل مس تظ
     ثالًثا: البنية الرتكيبيَّة.

النــص  البنيــة الرتكيبيــة عــى رصــف  تعمــل 



هبة مصطفى جابر: االنسجام النصي يف سينية احلارث بن حّلزة اليشكريّ: دراسة أسلوبيّة نصية   52-29

41

الشــعري أســلوبيًّا؛ وذلــك مــن خــال االلتفــاف إىل 
الــدور الــذي تقــوم بــه اجلملــة التــي ُتعنــى بتكثيــف 
املعنــى يف ذلــك النــص، فتعمــل عــى جتويــد اجلملــة 
الشــعرية وتقديمهــا مشــحونة بــدالالت تشــويقّية 
للقــارئ، وذلــك كلــه بتجــاوز الوقــوف عــى اللفظــة 
ــص  ــحن الن ــي تش ــة الت ــي إىل اجلمل ــا املعجم بمدلوهل
ــاب  ــًا يف اخلط ــه فاع ــلوبية، وجتعل ــوالت األس باملدل

ــعري. الش
ويعتمــد اخلطــاب الشــعري عــى جمموعــة األركان 
ــة  ــة مــن أســاليب قولي ــة الرتكيبي ــي تتضمنهــا البني الت
اجلملــة  يف  الرتكيبيــة  البنيــة  أركان  معهــا  تكتمــل 
الواحــدة، فتنشــأ عاقــات متعــددة بــن هــذه اجلمــل 
ــى  ــف املعن ــى تكثي ــا ع ــا وتناغمه ــل يف اجتاعه تعم
األســلويب املقصــود يف النــص الشــعري، ذلــك أن 
جممــل العاقــات بــن اجلمــل جمتمعــة إنــا هــي 
عاقــات ركنيــة تكمــن أمهيتهــا يف أهنــا نتــاج “عمليــة 
ــده  ــن رصي ــم م ــار املتكل ــة اختي ــق عملي ــة تلح ثاني
ــل يف رصــف هــذه األدوات  ــة وتتمث ــه التعبريي ألدوات
وتركيبهــا حســب تنظيــم تقتــي بعضــه قوانــن 
النحــو، وتســمح ببعضــه اآلخــر جمــاالت التــرصف، 
ختضــع  أهّنــا  باعتبــار  ركنيــة  عاقــات  وســميت 
لقانــون التجاور”)املســّدي، ص: 140(، ولعــل هــذا 
ــة عــن غريهــا  ــة الرتكيبي ــز البني األمــر هــو الــذي يمي
مــن البنــى األســلوبية األخــرى؛ إذ إهنــا تعتمــد عــى 
ــوف  ــل، ال الوق ــي اجلم ــع باق ــا م ــة وعاقاهت اجلمل

ــردة. ــة مف ــى اللفظ ع

ــارث  ــينية احل ــارئ يف س ــل الق ــا يقاب ــل أول م ولع
بــن حلــزة اليشــكري هــو تنــوع أســاليب البنيــة 
والتأخــري،  والتقديــم  احلــذف،  بــن  الرتكيبيــة 
واالســتفهام، وكلهــا مكونــات تركيبيــة هتــم الــدرس 
األســلويب، وهلــا أثــر واضــح يف النــص الشــعري 

عامــة، وقصيــدة احلــارث خاصــة.
يعمــل أســلوب احلــذف يف النــص الشــعري عــى 
تصاعــد األحــداث مــن خــال خاصيــة اجلــذب 
للمتلقــي، إذ إن النــص الشــعري حينــا يتضمــن حذًفا 
يف بعــض أجــزاء اجلملــة إنــا يفــي إىل تأويــات مــن 
ــدي يف  ــمت التقلي ــن الس ــارئ ع ــروج بالق ــأهنا اخل ش
ــواره  ــر أغ ــة س ــعي إىل حماول ــص، والس ــتقراء الن اس
بغيــة إفــراز تأويــات تنســجم مــع مــا يريــد الشــاعر 
إيصالــه، مــن خال ذلــك التعمــد يف احلــذف يف البيت 
الشــعري، فاحلــذف يعنــي “خمالفتــه األصــل، يوجــب 
ــوى يف  ــرف وأق ــا؛ أع ا هب ــدًّ ــه، معت ــة علي ــه باعث نكت
اقتضــاء املعــاين الزائــدة، عــى املعنــى األصــي، التــي 
هــي مقصــودة يف علــم املعاين”)اجلرجــاين، 2007م، 
ــق للقــارئ  ــد الطري ص: 88(، وهــذا مــن شــأنه متهي
ــه  ــأه ل ــذي هي ــعري ال ــص الش ــع الن ــل م ألن يتفاع
الشــاعر وقدمــه لــه عــى تلــك الصــورة اخلاصــة التــي 

ــة احلــذف. تتضمــن خاصي
ويعــد احلــذف مــن األســاليب التــي تنبــه القــارئ 
ــويق  ــه يف تش ــذوف، وجتعل ــص املح ــة الن ــى أمهي ع
دائــم ملعرفــة الفكــرة املقصــودة مــن وراء ذلــك 
ــف  ــلك، لطي ــق املس ــاب دقي ــذف “ب ــذف، فاحل احل
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املأخــذ، عجيــب األمــر، شــبيه بالســحر، فإنــك 
تــرى بــه تــرك الذكــر، والصمــت عــن اإلفــادة، أزيــد 
ــم  ــق، وأت ــون إذا مل تنط ــا تك ــق م ــد أنط ــادة، وجت لإلف
ــاين، ص: 146(،  ــا إذا مل تبن”)اجلرج ــون بياًن ــا تك م
ــات  ــرز تأوي ــا تف ــص إن ــذف يف الن ــرة احل أي أن فك
عديــدة تكمــن قوهتــا يف أهنــا تعــزز الفكــرة املقصــودة 
التــي يســعى الشــاعر إىل تبيينهــا للقــارئ، فيظــل 
ــب دائــم ملاحقتــه تلــك الفكــرة التــي  القــارئ يف تأهُّ
ــل  ــاد تأوي ــعى إلجي ــعري، ويس ــص الش ــذف يف الن حُت
بديــل هلــا يتناســب مــع فكــرة الشــاعر التــي يريدهــا، 
بعــد أن حذفهــا الشــاعر وصمــت عنهــا ومل يقحمهــا 

ــا. ــى ذكره ــأِت ع ــص، ومل ي يف الن
ــن  ــارث ب ــينية احل ــذف يف س ــع احل ــدد مواض وتتع

ــكري، ص: 119( ــه: )اليش ــكري كقول ــزة اليش حل
َأْصـــِوَرٍة غــْرُ   فيهــا  يْشء  ال 

ـــْمس  ُســـْفِع اخُلـــدوِد َيُلْحـــَن كالشَّ
بأعــر اجليــاد   آثــار  غْيـــر  أو 

ْعــــِس الدَّ وآَيــــِة  اجلـــامد  اض 
        يتعمــد الشــاعر إبــراز خاصيــة احلــذف يف قوله 
أو غــري آثــار اجليــاد، وهــي بــداًل مــن قولــه )وال يشء 
ــذي  ــت ال ــتناًدا إىل البي ــاد(، اس ــار اجلي ــري آث ــا غ فيه
يســبقه، لكنــه هنــا حــذف تلــك اجلملــة وأبقــى عــى 
ــه يف  ــة الشــعورية التــي تعتلي تلميــح هلــا بســبب احلال
ذلــك املوقــف؛ فهــو أمــام الطلــل املقفــر الــذي خيلــو 
ــِق  ــنون ومل تب ــه الس ــت علي ــاة، مض ــح احلي ــن مام م
ــك  ــل لذل ــوة التأم ــدة وق ــاره، فلش ــض آث ــه إال بع من

ــا ويتضــح  ــه، يتمهــل ويتأمــل عميًق املنظــر أمــام عيني
ذلــك يف البيــت الثــاين، بــل إنــه بعــد اكتفائــه بإكــال 
ــن  ــتدعاء ذه ــوم باس ــورة، يق ــك الص ــى تل ــت ع البي
القــارئ وحيفــزه ليقــّدر ذلــك املحــذوف مــن البيــت 
ــاعر  ــط بالش ــي حتي ــعورية الت ــة الش ــعري، فاحلال الش
ــراه دون تكــرار  ــه نقــل مــا ي املتأمــل كانــت متــي علي
وإعــادة للجملــة )ال يشء فيهــا(، فقــد دعــاه املوقــف 
للتأمــل  فجــاءت تلــك الصــورة الرتكيبّيــة التــي جيــب 
أن جيــيء عليهــا البيــت، فــكان ال بــد مــن أن يتأملهــا 
القــارئ، ويتفطــن إىل األســباب التــي جعلتهــا حمذوفة 

ــدة. يف ذلــك املقطــع الشــعري مــن القصي
ــر يف  ــع آخ ــن موض ــه م ــر يف قول ــك األم     وكذل

القصيــدة: )اليشــكري، ص: 119(
َملِــــٍك إِلـــــى   ُتَعّدَيـــا   َأَفــا  

َشـــْهِم امَلقــــاَدِة ماِجـــِد  النَّْفـــِس
َوَهــل اجَلــَواِد  ــَة  َماِريَّ ابــِن  َوإىَِل 

اإِلْنـــِس             يف  ـــاَن  َحسَّ َأيب  َوى  َشْ
تتضمــن املقطوعــة الســابقة حذًفــا يف البيــت الثــاين 
أمكــن تقديــره بجملــة )أفــا تعدهيــا(، وتــزداد أمهيــة 
احلــذف بمقــدار مــا حيملــه مــن تأويــات يف النــص، 
ومــا خيبئــه مــن تكهنــات تفــي إىل عاقــة تشــاركية 
ــد  ــد البع ــص، ليزي ــك الن ــارئ لذل ــاعر والق ــن الش ب
ــح  ــي تصل ــة الت ــرتاض اجلمل ــال اف ــن خ ــداليل م ال
أن يقدرهــا القــارئ للبيــت مــن خــال إحالتــه للبيــت 
ــا يقتــي  الــذي يســبقه، فاحلديــث عــن املمــدوح هن
االكتفــاء بذكــره يف البيــت الثــاين وعــدم تكــرار 
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مجلــة )أفــا تعدهيــا( لإلشــارة إىل أن أمــر الســري إليــه 
متحقــق ال حمالــة، لكنــه تــرك ذلــك التأويــل للقــارئ 
ــوب  ــتدعي وج ــذي يس ــه ال ــة ممدوح ــره بأمهي ليذك

ــه. ــه ولقائ ــة إلي الرحل
وتســتمر خاصيــة احلــذف يف القصيــدة كقــول 

)119 ص:  )اليشــكري،  الشــاعر: 
ُيْضِعُفهــا ْفــــــِر  الصُّ ــبِيِك  َوبِالسَّ

ْعـــِس واللُّ البِيـــِض  َوبِالَبَغاَيـــا 
ــه،  ــى ممدوح ــابق ع ــت الس ــاعر يف البي ــز الش يرك
فيحــاول مــن خــال احلــذف الــذي أنجــزه يف البيــت 
أن يعطــي فرصــة للقــارئ ليشــاركه النــص الشــعري 
ــتقيم  ــات تس ــتقراء تأوي ــن اس ــه م ــال متكين ــن خ م
والبيــت ذاتــه، كأن يقــول وبالبغايــا البيــض واللعــس 
يضعفهــا، فقــد حــذف الشــاعر الكلمــة أو أحــد 
مدلوالهتــا )هيلكهــا(؛ كــي ال حتــدث خلــًا يف النظــام 
ــارض  ــى ال تتع ــدة، وحت ــاص بالقصي ــيقي اخل املوس
مــع اجلــرس املوســيقي أيًضــا، فضــًا عــن أهنــا تزيــد 
مــن قيمــة املعنــى الــذي يرمــي إليــه، فاملمــدوح كريــم 

ــجاعته. ــة إىل ش ــه إضاف يف عطائ
التقديــم  أســلوب  أيًضــا  القصيــدة  وتتضمــن 
والتأخــري إىل جانــب احلــذف؛ حيــث ُيعنــى هــذا 
ــادل  ــة التب ــد عملي ــات بع ــة الكل ــلوب بدراس األس
احلاصلــة يف مواقعهــا مــن اجلملــة أو البيــت الشــعري؛ 
النــص  تكســب  تلــك  التبــادل  أن عمليــة  ذلــك 
الشــعري قيمــة أســلوبية خاصــة، وكل عمليــة تبــادل 
يف مواقــع الكلــات مــن حيــث تقديــم كلمــة وتأخــري 

ــترت  ــذي يس ــلويب ال ــى األس ــف املعن ــا يكث ــرى إن أخ
فالتقديــم  القصيــدة،  يف  الظاهــر  املعنــى  خلــف 
ــة  ــا يف املقدم ــة مكاهن ــرتك الكلم ــع ت ــادل يف املواق “تب
ــا  ــا باغيًّ ــؤدي غرًض ــرى؛ لت ــة أخ ــا كلم ــل حمله لتح
ــذي  ــا ال ــت يف مكاهن ــا بقي ــو أهن ــه ل ــت لتؤدي ــا كان م
ــلطان،  ــاط اللغوي”)س ــدة االنضب ــه قاع ــت ب حكم
ــلوبية  ــرة األس ــذه الظاه ــت هل ــد التف ص: 138(. وق
ــر  ــد القاه ــم عب ــّل أبرزه ــاء، ولع ــون القدم الباغي
اجلرجــاين الــذي أشــار إليــه بقولــه: »هــو بــاب كثــري 
ــد  ــرّصف، بعي ــع الت ــن، واس ــّم املحاس ــد، ج الفوائ
ــي  ــة، ويف ــن بديع ــك ع ــرّت ل ــزال يف ــة، ال ي الغاي
ــك  ــبب أن راق ــد س ــر فتج ــم تنظ ــك إىل لطيفة....ث ب
ولطــف عنــدك أن قــّدم فيــه يشء وحــّول اللفــظ عــن 
مــكان إىل مكان«)اجلرجــاين، 2001م، ص: 85(، أي 
ــب  ــا ُتكتس ــة إن ــلوبية للفظ ــة األس ــة الباغي أن القيم
وتزيــد أمهيتهــا عندمــا يعمــل أســلوب التقديــم 

ــا. ــري فيه والتأخ
ــلوب  ــة أس ــوا أمهي ــن الحظ ــاء الذي ــن القدم وم
التقديــم والتأخــري يف الــدرس األســلويب مــا أشــار إليه 
ــوازات  ــن ج ــه ع ــح يف حديث ــه املوش ــاين يف كتاب املرزب
ــكام يف  ــوم ال ــع ق ــد وض ــول: »وق ــث يق ــعر حي الش
ــاين، 1995م،  ــوا وأّخروا)املرزب ــه، فقدم ــري موضع غ
ص: 124(، وهــو هنــا إنــا يريــد اإلشــارة إىل مــا يقوم 
ــدون  ــا يعتم ــعرهم؛ حين ــواًزا يف ش ــعراء ج ــه الش ب
عــى أســلوب التقديــم والتأخــري بغيــة جتويــد املعنــى 

ــم. ــاص هب ــعري اخل ــص الش يف الن
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       ويلحــظ القــارئ للقصيــدة ورود أســلوب 
التقديــم والتأخــري، كقــول الشــاعر: )اليشــكري، ص: 

                 )119
ــِدُس يف ــَب َأْح ْك ــا الرَّ ــُت فيه َفَحَبْس

ُكلِّ األُمـــوِر وُكنـــُت ذا َحـــْدس
ــه  ــول ب ــى املفع ــا( ع ــة )فيه ــبه اجلمل ــدم ش يتق
)الركــَب( يف البيــت الســابق بأســلوب متســق يتعمــده 
الشــاعر، متوســًا مــن خالــه إليصــال الفكــرة التــي 
تلــح عليــه؛ فهــو يقــف مســتنكًرا الطلــل ومــا آل إليه، 
بعــد أن كان يعــج باحليــاة، وكأنــه هنــا بتقديمــه لشــبه 
ــاء  ــه فج ــط ب ــذي حيي ــتنكار ال ــًزا لاس ــة تعزي اجلمل
تقديــم شــبه اجلملــة متناســًبا مــع الغرض الــذي وضع 
فيــه، وكأنــه غــري متيقــن ممــا وصــل إليــه املــكان، ولــو 
كان قــد تيّقــن ألبقــى عــى الرتتيــب املعهود مــن ورود 
ــا  ــم هن ــن التقدي ــه، لك ــول ب ــل فاملفع ــل فالفاع الفع
جــاء بغــرض تأكيــد التأرجــح النفــي بــن التصديــق 

والتكذيــب لذلــك املــكان ومــا حــل بــه.
ويــرد أســلوب التقديــم والتأخــري يف موضــع آخــر 
مــن القصيــدة حيــث يقــول: )اليشــكري، ص: 119(

ُيْضِعُفهــا ْفـــــِر  الصُّ ــبِيِك  َوبِالسَّ
ْعـــِس واللُّ البِيـــِض  َوبِالَبَغاَيـــا 

يتقــدم شــبه اجلملــة )بالســبيك الصفــر( عــى 
اجلملــة الفعليــة )يضعفهــا(، يف حديــث الشــاعر عــن 
ممدوحــه وصفاتــه، وجيــيء التقديــم هنــا لغــرض 
ــا  ــى هب ــي يتح ــات الت ــك الصف ــوي لتل ــز املعن التعزي
ــن  ــى م ــواىل ع ــا تت ــي يقدمه ــا الت ــدوح، فالعطاي املم

حولــه، وتقديــم شــبه اجلملــة )بالســبيك الصفــر( هنــا 
إنــا يعــزز صفــة الكــرم لــدى املمــدوح الــذي قصــده 

ــت. ــذا البي ــاعر يف ه الش
ــدة  ــري يف القصي ــم والتأخ ــلوب التقدي ــرد أس وي
ــا يتضمــن تقديــم جــواب  ــه هن يف موضــع آخــر، لكن
ــه:  ــرط، كقول ــل ال ــرط وفع ــى أداة ال ــرط ع ال

)119 ص:  )اليشــكري، 
إِذا َعَلْيـــِه  ال  ُهنـالِـــَك   َفَلـــُه 

َدنَِعـــْت ُأنـــوُف الَقـــْوِم للتَّْعـــِس
ــل  ــن رشاحي ــس ب ــدوح قي ــات املم ــزال صف ال ت
تلــح عــى احلــارث بــن حلــزة، فيــرص عــى أن خيتــم 
هبــا قصيدتــه، ولكثــرة إعجابــه بممدوحــه فقــد تعجل 
يف إطــاق احلكــم مــن خــال تقديــم جــواب الــرط 
عــى أداة الــرط وفعلــه؛ وكأنــه هنــا يعطــي القــارئ 
ــة  ــن حمب ــه م ــه ممدوح ــز ب ــا يتمي ــبًقا مل ــتنتاًجا مس اس
ــى  ــد ُيدع ــذي ق ــت ال ــي الوق ــه، فف ــن حول ــة مم وثق
ــس وال  ــتثنى قي ــف، ُيس ــز والضع ــوم بالعج ــى الق ع
ــن  ــه م ــن قوم ــه ع ــاز ب ــا يمت ــك مل ــه، ذل ــى علي ُيدع
فتكــون  واإلقــدام،  واملــروءة  الشــجاعة  صفــات 
ــد  ــه( ق ــك ال علي ــه هنال ــرط )فل ــواب ال ــة ج مجل
أملحــت بتأكيــد صفاتــه للقــارئ، قبــل وقــوع ناظريــه 
ــون  ــت(، لتك ــرط )دنع ــل ال ــى األداة )إذا(، وفع ع
التوليفــة الشــعرية قــد متاســكت أجزاؤهــا بتلــك 
ــري  ــم والتأخ ــت التقدي ــي تضمن ــة الت ــمة الرتكيبي الس

ــد. ــعري الواح ــت الش ــتوى البي ــى مس ع
وينتقــل القــارئ مــع احلــارث بــن حلزة اليشــكري 
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ــر  ــلوب آخ ــري، إىل أس ــم والتأخ ــلوب التقدي ــن أس م
ــتفهام،  ــلوب االس ــو أس ــة وه ــة الرتكيبي ــن البني ضم
ــص  ــا: خيت ــة “أحده ــواع ثاث ــى أن ــز ع ــذي يرتك ال
ــب  ــص طل ــا: خيت ــور، وثانيه ــول التص ــب حص طل
ــب  ــص... وطل ــا ال خيت ــق، وثالثه ــول التصدي حص
ــل  ــل أو إىل تفصي ــل املجم ــه إىل تفصي ــور مرجع التص
املفصــل بالنســبة، وإذا تأملــت التصديــق وجدتــه 
راجًعــا إىل تفصيــل املجمــل أيًضــا، وهــو طلــب تعــن 
الرتدد”)الســكاكي،  االنتفــاء يف مقــام  أو  الثبــوت 
ملاهيــة  تبيــن  هــذا  ويف   ،)308 ص:  1987م، 
االســتفهام عنــد الباغيــن الذيــن يربطــون بينــه وبــن 
ــار  ــاؤل واالستفس ــى التس ــة ع ــام القائم ــرة اإلفه فك

ــه. ــم ب ــة العل ــيء؛ بغي ــن ال ع
ــا  ــت فيه ــدة يف أول بي ــتفهام يف القصي ــرد االس وي

ــكري، ص: 119( ــاعر:  )اليش ــول الش ــث يق حي
باحَلْبـــِس َعَفــْوَن  يــاُر  الدِّ ملَِــن 

الُفـــْرِس كَمهـــــــاِرق   آياُتـــا  
يســتهل الشــاعر قصيدتــه هبــذه األداة االســتفهامية 
)مــن(، وهــي “للســؤال عــن اجلنــس مــن ذوي 
العلــم، تقــول: مــن جريــل؟ بمعنــى أبــر هــو 
ومــن  إبليــس؟  مــن  وكــذا:  جنــي،  أم  ملــك  أم 
فان؟”)الســكاكي، ص: 311(، وكأهنــا هنــا قــد 
ــذ  ــية، فأخ ــات أنس ــت صف ــكان الصام ــت للم أضاف
ــاة الســتنكاره فعــل املــوت  الشــاعر يســتل منهــا احلي
يف املــكان، ويبــث مــن خاهلــا أملــه ملــا وجــده يف هــذا 
املــكان املقفــر الــذي تغــري عليــه حتــى إنــه مل يســتطع 

التعــرف عليــه إال بعــد طــول تأمــل وتبــرص، فيأخــذه 
التســاؤل هنــا عــن حقيقــة هــذه الديــار بعــد أن حيــدد 
ــارق  ــا كمه ــا )آياهت ــدد آثاره ــس(، وحي ــا )احلب مكاهن
ــار  ــهمت يف إظه ــد أس ــن( ق ــون )م ــرس(، فتك الف
ــه  القلــق النفــي الــذي متلــك احلــارث خــال وقوف

ــل. ــذا الطل ــى ه ع
ويف موضــع آخــر مــن القصيــدة يســتخدم الشــاعر 
أداة اســتفهام أخــرى، حيــث يقــول: )اليشــكري، 

                  )119 ص: 
َملِــٍك إىِل  ُتَعّدَيـــا  َأَفــــــــا 

َشـــْهِم امَلقــــاَدِة ماِجـــِد النَّْفـــِس
ــتفهام  ــابق أداة االس ــت الس ــارئ يف البي ــد الق جي
)اهلمــزة(، و”يطلــب باهلمــزة التصديــق بنســبة شــيئن 
ثبوًتــا أو نفًيــا، ومعنــى التصديــق انقيــاد الذهــن 
وإذعانــه لوقــوع نســبة تامــة بــن شــيئن”)العاكوب، 
ــم  ر الفه ــخِّ ــزة سُتس 1993م، ص: 265(، أي أن اهلم
ــة  ــا يف اجلمل ــرض منه ــن الغ ــح ع ــامع، وتفص للس

ــا. ــي تضمنته الت
تعــزز أداة االســتفهام )اهلمــزة( الفكــرة التــي يريــد 
الشــاعر بثهــا مــن خــال البيــت، والقــارئ للقصيــدة 
ياحــظ حســن انتقــال الشــاعر إىل غرضــه األســايس 
املمــدوح، وذلــك  القصيــدة، وهــو ماقــاة  مــن 
ــال  ــا لانتق ــل هب ــذه األداة والتوس ــى ه ــكاء ع باالت
مــن مشــهد الوقــوف عــى الطلــل إىل مشــهد الرحلــة 
إىل املمــدوح، فيكــون االســتفهام اإلنشــائي قــد خــدم 
الشــاعر يف حســن التخلــص، دون إحــداث قطــع عــى 
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قــارئ النــص، فاملمــدوح هنــا يســتلزم الوصــول إليــه 
ــاعر  ــون الش ــة، فيك ــات القوي ــة ذات الصف ــود الناق وج
هبــا قــد ربــط أجــزاء املوضــوع بشــكل متناســق متناغــم 

عــى مســتوى املشــهد الشــعري ككل. 
بدقــة  تتــوزع  االســتفهامية  األدوات  وتتــواىل 
ــه:  ــدة، كقول ــا يف القصي ــز عليه ــاعر ويرك ــا الش يبتغيه

)119 ص:  )اليشــكري، 
َوَهــل اجَلــَواِد  ــَة  َماِريَّ ابــِن  َوإىَِل 

اإِلْنـــِس        يف  ـــاَن  َحسَّ َأيب  َوى  َشْ
     تعــد أداة االســتفهام )هــل( “حــرف لطلــب 
ــدم  ــبة أم ع ــوع النس ــة وق ــب أي معرف ــق فحس التصدي
وقوعهــا فتقــول: هــل قــدم أخــوك مــن الســفر؟ فتجاب 
بنعــم أو با”)املراغــي، 1993م، ص: 65( وهــذا يعنــي 
أهنــا تتضمــن حالتــن مــن وقــوع اإلجابــة عــن التســاؤل 

ــه. ــق اخلــر أو نفي إمــا لتصدي
وأمــا يف البيــت الســابق فــإن الشــاعر يســتعن هبــا؛ 
لتحقيــق التصديــق يف اخلــر اإلجيــايب، فهــو بذلــك 
ــذا  ــبيه هل ــود ش ــدم وج ــد ع ــد تأكي ــا يري ــاؤل إن التس
ــقة  ــه مش ــل لقائ ــاعر ألج ــل الش ــذي يتحم ــدوح ال ملم
االســتفهام  أداة  فتكــون  الطويلــة،  واملســافة  الســفر 
)هــل(، قــد كّثفــت املعنــى وبثــت املقصــود مــن ذلــك 
ــو  ــه، وه ــاعر ملمدوح ــف الش ــت وص ــاؤل وأثبت التس
تأكيــد عــدم وجــود مــا يشــبه هــذا املمــدوح بــن البــر.  

رابًعا: البنية الداللّية.
ــر  ــع أث ــى تتب ــة ع ــن الدراس ــزء م ــذا اجل ــز ه يرّك
الباغــة يف النــص اجلاهــي، وإيــراد الــدالالت املنبثقــة 

ــة  ــف الصــورة اجلالي ــث تكّث ــدة بحي يف جســد القصي
فيهــا، وتعــزز املعنــى الــذي يبتغيــه الشــاعر مــن أبيات 
القصيــدة، ذلــك املعنــى الــذي ال يمكــن للغــة العاديــة 
البــوح بــه، دون االعتــاد عــى مبــدأ املراوغــة النصيــة، 
ــه  ــن قول ــا ال يمك ــول م ــة ألن تق ــتنطق اللغ أي أن نس

مبــارشة، بــل بســر أغــوار النــص الشــعري.
ــي  ــدة تعتن ــة يف القصي ــة الداللي ــإن البني ــه، ف وعلي
ــتجاء  ــأهنا اس ــن ش ــي م ــة الت ــم الباغي ــع القي بتتب
ــات يف  ــف الكل ــي خل ــذي خيتف ــعري ال ــون الش املكن
تلــك القصيــدة، لتبلــغ األثــر الــداليل الــذي يتمركــز 
يف خفايــا تلــك الكلــات، لــذا فــإن عمليــة االســتنباط 
الباغــي التــي تتــم يف القصيــدة تســتجي مكــون األثر 
الــداليل مــن خــال البحــث يف مقومــات األســلوب 
الباغــي؛ فالتشــبيه الــذي يعنــي “الداللــة عــى 
مشــاركة أمــر ألمــر، وإن شــئت قــل: هــو إحلــاق أمــر 
بأمــر بــأداة التشــبيه جلامــع بينهــا” )عّبــاس، 2007م، 
التشــبيه  بنيــة  17(، وهــذا يعنــي أن تعتمــد  ص: 
ــى  ــن املعن ــة م ــول اللفظ ــة حت ــى إمكاني ــداليل ع ال
ت لــه إىل معنــى آخــر قــد يقــرتب  املبــارش الــذي ُأعــدَّ
ــة الوصــول  ــارش، بغي ــى املب أو يبتعــد عــن ذلــك املعن

ــه. ــى ل ــذا املعن ــف ه ــارئ وتكثي ــري يف الق إىل التأث
ــال  ــن خ ــبيه م ــة التش ــدة بخاصي ــر القصي وتزخ
النظــر يف األبيــات؛ كقــول الشــاعر: )اليشــكري، ص: 

)119
ــَرٍة ُمَذكَّ َحــْرٍف  إىِل  َأْنمـــــــي 

ــِس ــٍع ُخنْـ ــَى بَِمواِقـ ــصُّ احَلـ َتِـ
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ــه  يعمــد الشــاعر يف البيــت الســابق إىل تشــبيه ناقت
ــة  ــه الشــاقة بالفحــل وال غراب ــه عــى رحلت التــي تعين
ــى  ــي ع ــا يضف ــبيه هن ــل إن التش ــبيه؛ ب ــك التش يف ذل
صفــات الناقــة قــوة تنســجم والرحلــة التــي يريدهــا 
الشــاعر؛ مــن خــال تشــبيهها بالفحــل للداللــة عــى 
جســارهتا وقوهتــا، ومــدى حتملهــا الــذي يمكنهــا معه 
قطــع املســافات الطويلــة، فــإىل جانــب صفــات الناقــة 
ــي يعرفهــا القــارئ مــن قــوة حتمــل، وصــر عــى  الت
ــذه  ــزز ه ــل يع ــا بالفح ــبيهها هن ــإن تش ــقات، ف املش
ــل  ــن تفعي ــاعر م ــن الش ــؤدي إىل متك ــات وي الصف
ــه، فهــي تشــبه الفحــل  ــه يف رحلت ــة ل ــه املعين دور ناقت
ــبيه  ــك بتش ــة تل ــة الفني ــتكمل اللوح ــا، ويس يف قوهت
قــوة خطواهتــا عــى أرض الصحــراء بمطــارق احلــداد 
التــي ال تصيــب وال ختطــئ، بــل إهنــا مــن شــدة قوهتــا 
ــي أن  ــذا يعن ــا، وه ــت قدميه ــع حت ــا يق ــع كل م تقط
التشــبيه يكثــف الصــورة الفنيــة التــي يتضمنهــا البيــت 

ــابق. الس
ويف موضــع آخــر يظهــر التشــبيه يف قــول الشــاعر:  

)اليشــكري، ص: 119(
َعــى الَفيــوِض  ْعــِف  بالزَّ َيْبــوَك 

َكالَغـــْرِس ْهـــِم  والدُّ ِهْيامِنَـــا، 
إن خاصيــة التشــبيه التــي يتضمنهــا البيت الســابق، 
ــاص  ــى اخل ــف املعن ــا أن يكث ــاعر هب ــد الش ــا يري إن
بممدوحــه، إذ إن ســات املــدح متتــد مــن ذلــك 
املمــدوح لتصــل إىل كل مــا يتعلــق بــه، ولعــل أقرهبــا 
إىل نفــس الشــاعر بعــد املمــدوح هــو خيلــه التــي تــدل 

ــا إىل  ــاعر هن ــد الش ــجاعته، فيعم ــيته وش ــى فروس ع
تشــبيهه بالنخــل للداللــة عــى شــموخها وكريائهــا، 
ــها  ــق لنفس ــل لتلص ــات النخي ــل بصف ــا تتوس ــل إهن ب
بًعضــا منهــا، فالنخــل يف علــوه شــامخ قــوي وصلــب 
يــدل عــى عــزة النفــس، وعــى قــوة الصمــود، 
وكذلــك خيــل املمــدوح التــي تتمظهــر صفــات 
ــذي مل  ــبيه ال ــك التش ــال ذل ــن خ ــا م ــل فيه النخي
ــى  ــل إن البن ــة، ب ــره مصادف ــى ذك ــاعر ع ــأت الش ي
التجاوريــة للوحــة الفنيــة تكشــف عــن عمــق احلالــة 

ــبيه. ــك التش ــة يف ذل ــعورية املتواري الش
البيتــن  عــى  التشــبيه  خاصيــة  تقتــرص  وال 
ــال  ــن خ ــها م ــتطيع تلمس ــارئ يس ــابقن، فالق الس
بعــض أشــطر القصيــدة كقــول الشــاعر: )آياهُتــا 
ــْمس/  كَمهــاِرق الُفــْرس/ ُســْفِع اخلـُـدوِد َيُلْحــَن كالشَّ
َســْعُد النُّجــوِم إِلْيــِه َكالنَّْحــِس(، وهــي أشــطر تتناغــم 
فيــا بينهــا لتثبــت يف كل مــرة أن خاصيــة التشــبيه إنــا 
ــتحره  ــذي يس ــعري ال ــهد الش ــزز املش ــدت لتع وج
ــة أن  ــك اخلاصي ــد بتل ــو يري ــه، وه ــاعر يف قصيدت الش
ــارئ،  ــا الق ــا ليتلقفه ــة ويطلقه ــورة الفني ــد الص جيس

ــا. ــري مكنوهن ــه يف تفس ــل ذهن ويعم
ــة التشــبيه التــي تتجســد  ويفــي النظــر يف خاصي
التــي  اإلحيائيــة،  ســمة  إىل  الســابقة  األبيــات  يف 
تتضمنهــا أداة التشــبيه )كأن(، فهــي عــاوة عــن 
ــبيه،  ــريف التش ــن ط ــط ب ــة رب ــؤدي عملي ــا أداة ت كوهن
فإهنــا مظهــر داليل اختــزايل يســعى إىل »أن تتعانــق 
الصــورة وأجزاؤهــا عــى الســياق العــام الــذي يولــد 
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ــر  ــاط تفج ــاه نق ــي جت ــري إىل املتلق ــة تش ــة رمزي عاق
ــية  ــارات نفس ــة ذات إث ــات فني ــا طاق ــدة منه كل واح
خاصة«)عيــد، ص: 175(، متجــاوزة فكــرة الصــورة 
الفنيــة البســيطة التــي تســعى الصــورة التشــبيهية 
ــي  ــر النف ــرة األث ــاوز فك ــا تتج ــل إهن ــا، ب إىل تثبيته

ــورة. ــك الص ــز يف تل املتمرك
تتمحــور  التــي  التشــبيه  وإىل جانــب خاصيــة 
حوهلــا البنيــة الدالليــة، فــإن اخلطــاب الشــعري 
يســتحر خاصيــة أخــرى ال تقــل أمهيــة عــن األوىل 
وهــي خاصيــة الكنايــة. والكنايــة يف الفكــر الباغــي 
هــي »أن تطلــق اللفــظ وتريــد الزم معنــاه مــع قرينــة 
ــاس، ص:  ــي« )عب ــى احلقيق ــن إرادة املعن ــع م ال متن
247(. وهــذا يعنــي أن تلتــزم الكنايــة بوجــود بنائــي 
قصــدي يســتلزم وجــود إنتــاج ثنائــي؛ »حيــث تكــون 
يف مواجهــة إنتــاج صياغــي لــه إنتــاج داليل مــواز لــه 
متامــا بحكــم املواضعــة، ولكــن يتــم جتــاوزه بالنظــر يف 
املســتوى العميــق حلركــة الذهــن التــي متتلــك قــدرة 
ــق  ــإذا مل يتحق ــات، ف ــوازم وامللزوم ــن الل ــط ب الرب
ــرة  ــل يف دائ ــي يظ ــج الصياغ ــإن املنت ــاوز ف ــذا التج ه
ــن  ــب، ص: 187(. أي أن تتضم ــد املطل احلقيقة«)عب
ــال  ــن خ ــى م ــة تتج ــة ثنائي ــة عاق ــة الكناي خاصي
مفهــوم اخلفــاء والظهــور عــى مســتوى النــص كلــه؛ 
ــف  ــه، ال الكش ــز إلي ــى بالرم ــر املعن ــال متري ــن خ م

ــه.  ــح ب ــه أو الترصي عن
وهــذا يعنــي أن تعتمــد خاصيــة الكنايــة عــى 
مبــدأ الداللــة املختزلــة مــن الداللــة الســطحية للنــص 

ــت  ــن يف البي ــى الكام ــر املعن ــث ُتظه ــعري؛ بحي الش
الواحــد مــن خــال الــدالالت التــي تفــي إىل فكــر 
ــكري،  ــه:  )اليش ــو يف قول ــا، فه ــزن فيه ــاعر املخت الش

)119 ص: 
َوَهــل اجَلــَواِد  ــَة  َماِريَّ ابــِن  َوإىَِل 

اإِلْنـــِس    يف  ـــاَن  َحسَّ َأيب  َوى  َشْ
ــن  ــه ع ــى يف حديث ــف املعن ــاعر أن يكث ــد الش يري
ممدوحــه باســتخدامه مجلــة )ابــن ماريــة(، التــي 
ــن  ــى ع ــمه وكنّ ــر اس ــه مل يذك ــس لكن ــا قي ــد هب يري
ــه،  ــا ل ــى وتكثيًف ــًزا للمعن ــة تعزي ــن ماري ــم باب االس
ــارة  ــا عب ــح عنه ــي تفص ــة الت ــة الكناي ــون خاصي فتك
ــة  ــطحي ذات دالالت عميق ــكلها الس ــة بش ــن ماري اب
ــس  ــو قي ــة ه ــن ماري ــى، فاب ــذا املعن ــل ه ــة داخ خمتزل
املمــدوح الــذي يســتحره احلــارث يف القصيــدة 
ــالة  ــات؛ فس ــا يف األبي ــت معناه ــه ويثب ــزز صفات ليع
قيــس ممــدوح احلــارث ســالة نقيــة األب واألم مًعــا. 
وجمــيء الكنايــة عــى هــذا النحــو يف البيــت إنــا هــو 
كنايــة عــن املوصــوف الــذي يلــح الشــاعر عــى 

ــدة. ــه يف القصي ــز صفات تعزي
ــت  ــن البي ــطر األول م ــاعر يف الش ــي الش وال يكتف
ــود يف  ــل يع ــة، ب ــة الكناي ــتحضار خاصي ــابق باس الس
ــن  ــتحرها م ــه ويس ــت ذات ــن البي ــاين م ــطر الث الش
ــو  ــان( وه ــه )أيب حس ــاف إلي ــاف واملض ــال املض خ
ــه  ــى صفات ــذي تتج ــس ال ــه قي ــد ممدوح ــا يقص هن
متواليــة يف ســينية احلــارث، ويلــح الشــاعر عــى 
ذكرهــا يف كل مــرة يســتحر فيهــا ممدوحــه، فتكــون 
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ــداليل  ــود ال ــت املقص ــد عّمق ــا ق ــة هن ــة الكناي خاصي
ــه  ــن ممدوح ــث ع ــو احلدي ــاعر وه ــه الش ــذي يبتغي ال

ــس. قي
وكذلــك األمــر، فــإّن خاصيــة الكنايــة تــأيت 
لتتــوارى خلفهــا املعــاين العميقــة التــي تعطــي للنــص 
ــا  ــن خاهل ــى م ــة تتج ــلوبية مكثف ــة أس ــعري قيم الش
داللــة الرمــز األســلويب التــي يرغــب الشــاعر يف 
ــكري،  ــه:  )اليش ــك قول ــال ذل ــا، ومث ــف عنه الكش

)119 ص: 
إِذا َعَلْيـــِه  ال  ُهنـالِـــَك   َفَلـــُه 

َدنَِعـــْت ُأنـــوُف الَقـــْوِم للتَّْعـــِس 
       يلفــت الشــاعر انتبــاه القــارئ إىل موضــع 
الكنايــة يف البيــت الســابق مــن خــال لفظــة )أنــوف( 
التــي يرمــز هبــا الشــاعر إىل الشــموخ واألنفــة والعــزة، 
ــن  ــا ع ــى هب ــوم وكنّ ــة الق ــاعر بلفظ ــا الش ــد أحلقه وق
ــري  ــة غ ــز إىل صف ــا يرم ــى هن ــذل، وكأن املعن ــة ال صف
ــة  ــي صف ــا وه ــف عنه ــاعر الكش ــد الش ــة يري متوقع
التــي  قيــس،  باملمــدوح  اخلاصــة  والفخــر  العــز 
ــه؛ أي أن  ــن حول ــار مل ــذل واالنكس ــة ال ــا صف يقابله
ــزة،  ــاء والع ــز إىل الكري ــا ترم ــع أهن ــوف م ــذه األن ه
فإهنــا إن ذلــت وخضعــت يبقــى أنــف قيــس شــاخمًا ال 
خيضــع وال يــذل، فتكــون لفظــة أنــوف قــد رمــزت إىل 

ــزة. ــذل والع ــا ال ــتن، ومه ــن متعاكس صفت
ولعــل الشــاعر يف البيــت الســابق إنــا يريــد 
الكشــف عــن مســتور اللفظــة ومدلوهلــا؛ أي البحــث 
ــا  ــو وم ــذا النح ــى ه ــا ع ــن إيراده ــد م ــن القص ع

ــه يف  ــى وجتمل ــل املعن ــات تكم ــن تأوي ــه م تتضمن
النــص الشــعري، »بحيــث يكــون الدليــل هــو املعنــى 
ــى  ــو املعن ــول ه ــظ واملدل ــه اللف ــذي يوجب ــر ال الظاه
ــق  ــل تنطل ــة التأوي ــه، فحرك ــذي يازم ــي ال الضمن
مــن ظاهــر إىل ضمنــّي عــى أســاس ماحظــة تــازم 
وهــذا   ،)45 ص:  2006م،  بينها«)املبخــوت،  مــا 
ــا  ــن معناه ــوف م ــة أن ــن لفظ ــارث م ــده احل ــا يقص م
املبــارش مــن جهــة ومعناهــا املجــازي مــن جهــة 

ــرى.     أخ

اخلامتة
حّلــزة  بــن  احلــارث  قصيــدة  اســتقراء  بعــد 
اآلتيــة: النتائــج  إىل  التوصــل  أمكــن  اليشــكري، 

زخــرت ســينية احلــارث بــن حلــزة اليشــكري . 1
ــدت يف  ــي جتس ــي الت ــجام الن ــوان االنس بأل
أبيــات القصيــدة، فأظهــرت التاســك النــي 
ــة املنهــج احلديــث بتطبيقــه  ــد فاعلي ــذي أّك ال
ــا  ــا مرًن عــى النــص اجلاهــي، الــذي ُيعــد نصًّ
يقبــل الدراســة ويفــي إىل تأويــات تنســجم 
النصــوص  دراســة  يف  احلديثــة  والــرؤى 

ــعرية. الش
ــدل . 2 ــع تب ــة م ــال الثابت ــدة احل ــّورت القصي ص

املشــاهد؛ حيــث ســاوى الشــاعر بن املشــاهد 
التــي أهبجتــه واألخــرى التــي تســببت بــاألمل 
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النفــي لــه، وجــاء ذلــك كلــه متناثــًرا يف 
ــا. ــدة كله ــدة القصي ــد القصي جس

القصيــدة، . 3 يف  األســلوبية  البنــى  تناغمــت 
الشــعري  النــص  يف  فعاليتهــا  فأثبتــت 
الصــويت  املســتوى  أبــرز  حيــث  القديــم؛ 
أمهيــة األصــوات ومــدى قدرهتــا عــى تفعيــل 
اجلــرس املوســيقي وتثبيــت احلالــة الشــعورية 
التــي تناغمــت مــع جــو القصيــدة، والتكــرار 
الــذي أدى إىل تأكيــد املعنــى الشــعري، إضافــة 
إىل ظاهــريت الترصيــع والتدويــر اللتــن أمدتــا 
القصيــدة باجلــرس املوســيقي اخلــاص بنََفــِس 

ــا. ــاعر فيه الش
ــة . 4 ــات اخلاص ــرصيف الس ــتوى ال ــر املس أظه

ــع  ــة وتتب ــغ الرصفي ــال الصي ــن خ ــص م بالن
أثرهــا عــى مســتوى القصيــدة كلهــا، وكيــف 
ــات  ــص بالس ــحن الن ــى ش ــت ع ــا عمل أهن

ــلوبية. األس
اعتمــد املســتوى الرتكيبــي عــى عــرض أمهيــة . 5

ــة  ــب نحوي ــود تراكي ــال وج ــن خ ــة م اجلمل
أثــرت يف النــص وأظهــرت خصائصــه الفنيــة؛ 
كاالســتفهام، واحلــذف، والتقديــم والتأخــري.

ــة . 6 ــداليل األدوات الباغي ــتوى ال ــرض املس ع
ــت  ــي عمل ــعري؛ الت ــص الش ــة يف الن اخلاص
الــذي  اللغــوي  املكنــون  اســتنطاق  عــى 
ــك  ــاظ، وكل ذل ــاين األلف ــه مع ــوارات خلف ت

ــة. ــبيه والكناي ــي التش ــال خاصيت ــن خ م
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ملخـــص البحـــث: تنحـــو هـــذه الدراســـة منحـــى جديـــدا يف تنـــاول شـــعر ســـعاد الصبـــاح، وتســـلط الضـــوء مـــن زاويـــة خمتلفـــة عـــن مجيـــع الدراســـات الســـابقة التـــي 
ـــة  ـــا الواقعي ـــذ إىل معطياهت ـــعرية، تنف ـــا الش ـــور يف جتربته ـــوع وحض ـــن تن ـــكان م ـــكله امل ـــا يش ـــا، مل ـــكان يف مدونته ـــة امل ـــة إىل مقارب ـــذه الدراس ـــت ه ـــعرها، إذ توجه ـــول ش دارت ح
ـــر  ـــن، وظه ـــز الف ـــي اىل حي ـــزه الفيزيائ ـــن حي ـــكان م ـــل امل ـــاعرة حتوي ـــتطاعت الش ـــر، فاس ـــذات واآلخ ـــع ال ـــل م ـــًا يتفاع ـــيًا ووجداني ـــا ونفس ـــًا فكري ـــكل وعي ـــه ش ـــة، أي أن والتخيلي
ـــة  ـــدت الباحث ـــد رص ـــخ، وق ـــذات والتاري ـــي وال ـــا الوع ـــن خالهل ـــق م ـــة حتّق ـــة ولغوي ـــاد ثقافي ـــق أبع ـــوره وف ـــوي بحض ـــاس ق ـــه، يف إحس ـــكان وبحيثيات ـــاعرة بامل ـــي الش ـــا وع جلي
ـــا،  ـــم العلي ـــه كل القي ـــدس في ـــا تتك ـــن فردوس ـــى الوط ـــث جت ـــاء حي ـــن واالنت ـــة الوط ـــكان ونمذج ـــول امل ـــة، دار األول ح ـــتويات ثالث ـــق مس ـــكان وف ـــاح للم ـــعاد الصب ـــاوالت س تن
ـــه،  ـــب في ـــود احلبي ـــر وج ـــا ع ـــا وختيلي ـــوره واقعي ـــوده وحض ـــكان وج ـــب امل ـــي، فاكتس ـــف العاطف ـــكيل املوق ـــه يف تش ـــكان وخصوصيت ـــنة امل ـــول أنس ـــدار ح ـــاين ف ـــتوى الث ـــا املس أم

ـــته. ـــوت ورشاس ـــف امل ـــي بعن ـــكان توح ـــة للم ـــة تدمريي ـــوت عالق ـــكان، اذ كان للم ـــوت وامل ـــق امل ـــن تعال ـــكل م ـــث فتش ـــتوى الثال ـــا املس أم
الكلامت املفتاحية: شعر سعاد الصباح –شعرية املكان – الشعر املعارص.           
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Abstrac: t This study takes a new tendency in terms of analysis of Souad Al-Sabah’s poetry and sheds light on her poetry in a way that differs from the previous 
studies. Therefore, this study approaches the place in her poems as it diversely attends in her poetic experience and gets into its realistic and imaginative background. 
This means that the place forms an intellectual, psychological and emotional awareness that interacts with the self and the other. The poet, therefore, manages to 
transform the place from its physical space to the artistic space. Her awareness of the place and its details appears with a strong feeling of its presence through 
cultural and linguistic aspects that fulfil the awareness of self and history. This study examines Al-Sabah’s reference to place through three levels. Firstly, it revolves 
around the place and modeling homeland and belonging where home appears as a paradise containing all high values. Secondly, it revolves around making place 
appear more human in forming the emotional attitude where place achieves both realistic and imaginative existence through the existence of the lover on it. Thirdly, 
it’s formed from the correlation of death and place where death has a destroying relationship to place; it is a relationship that indicates the violence of death. 
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مقدمة:
تكوهنــا  حالــة  يف  الشــعرية  التجربــة  ختضــع 
النــص  إىل  تتســلل  التــي  املؤثــرات  مــن  جلملــة 
وتؤلــف نســيجه الداخــي، ليكــون يف األخــري اخلليــة 
ــة،  ــه العام ــل لقوانين ــر الفاع ــه، واجلوه ــية في األساس
ــر يف  ــورة يؤث ــزاء الص ــن أج ــزءا م ــكان ج ــد امل ويع
ــم  ــة بقي ــه الداللي ــن قيم ــزز م ــاب ويع ــه اخلط توجي
مجاليــة تزيــد مــن مســتويات األداء الفنــي والتعبــريي، 
وال نقصــد باملــكان الفضــاء اجلغــرايف وتضاريســه 
ــع  ــج م ــذي اندم ــكاين ال ــز امل ــا احلي ــطحية، وإن الس
ــدا يصنعــه  ــذات ليتشــكل مــن خالهلــا واقعــا جدي ال
ــة  ــدود خارجي ــا بح ــا حقيقي ــّد مكان ــال يع ــال ف اخلي
وإنــا مكانــا نفســيا، ممــا يعنــي تشــكل« البعــد النفــي 
للمــكان داخــل النــص وداخل الصــورة الشــعرية، إىل 
جانــب وظائفــه الفنيــة وأبعــاده االجتاعيــة والتارخييــة 
والعقائديــة التــي ترتبــط باملــكان وال تفارقه«)اجلبــار، 

1986م(.
ــكله  ــذي تش ــال ال ــن اخلي ــكان »م ــة امل ــأيت قيم وت
ــا،  ــبها منه ــي يكتس ــة الت ــاد التصويري ــة، واألبع اللّغ
ــب  ــه األدي ــل ب ــذي يتعام ــي ال ــف النف ــن املوق وم
ويضيفــه عــى املــكان، ولذلــك نــرى أماكــن يف 
لكنهــا  عليــا،  مجاليــة  تشــّكل  النصــوص  بعــض 
ــك  ــن تل ــردة م ــرى جم ــوص أخ ــدو يف نص ــها تب نفس
اجلالية”)القرين،1436،ص:368هـــ(، وهــذا التعبري 
اخلــالق عــن املــكان يشــكل االنزيــاح واخلــرق 
للمألــوف ممــا يعطــي اجلــال الفنــي واللغــوي، ويــأيت 

ــاح  ــة ســعاد الصب ــة املــكان يف مدّون التوجــه إىل مقارب
ــا  ــور يف جتربته ــوع وحض ــن تن ــكان م ــكله امل ــا يش مل
الشــعرية، تنفــذ إىل معطياهتــا الواقعيــة والتخيليــة، أي 
ــل  ــًا يتفاع ــيًا ووجداني ــا ونفس ــًا فكري ــكل وعي ــه ش أن
ــتويات  ــاط ومس ــر بأن ــر، ويظه ــذات واآلخ ــع ال م
متعــددة فهــي متعلقــة باملــكان ومتجــذرة فيــه، لذلــك 
جتــد نفســها يف املــكان، ونجــد املــكان فيهــا، مــن هنــا 
شــّكل املــكان يف شــعرها كال متناميا، ســعت الشــاعرة 
ــن  ــها م ــة لنفس ــورة واعي ــم ص ــه إىل تقدي ــن خالل م
جهــة، وللعــامل الــذي تعيــش فيــه مــن جهــة أخــرى.

أهداف الدراسة:
ال هتــدف هــذه الدراســة يف منهجيتهــا إىل دراســة . 1

حيــاة الشــاعرة أو الظــروف التــي مــرت هبــا وال 
للتأســيس النظــري والفلســفي للمــكان، ولكنهــا 
ــن  ــّد م ــعرية تع ــرة ش ــتجالء ظاه ــدف إىل اس هت
ــل  ــاء الشــعر احلديــث، ب ــة يف بن األنســاق الفكري
ــعرية  ــوص الش ــة النص ــواب مقارب ــن أب ــًا م باب

ــًا. ــكاًل ومضمون ش
ــة للمــكان يف شــعر ســعاد . 	 رصــد املالمــح اجلالي

القيــم االجتاعيــة  الصبــاح، والكشــف عــن 
ــكان يف  ــا امل ــط هب ــي ارتب ــة الت ــة واملادي والروحي
ــك  ــم كان ذل ــذه القي ــددت ه ــا تع ــعرها، فكل ش

ــايل. ــاه اجل ــكان وغن ــة امل ــى أمهي داالً ع
للشــاعرة . 3 الشــعرية  الرؤيــة  عــى  الوقــوف 

ــكاين،  ــط امل ــوع النم ــن تن ــا م ــا انطالق وتنوعه
وتغــري الوضــع الســيايس واالجتاعــي والثقــايف. 
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ــد قامــت إشــكالية البحــث عــى طــرح عــدد   وق
مــن التســاؤالت لتحقيــق اإلطــار النظــري والتطبيقــي 

للموضــوع وفــق عــدة أســئلة افرتاضيــة، أمههــا:
ــد . 1 ــي عن ــاء الن ــكان يف الفض ــى امل ــف جت كي

ســعاد الصبــاح؟ ومــا أثــر ذلــك التجــي 
املتلقــي؟ الفنــي يف  والتشــكل 

والتمثيــالت . 	 الدالليــة  االحتــاالت  مــا 
النفســية واالجتاعيــة والفكريــة التــي يرتكــز 

حوهلــا املــكان؟
هــل أدى املــكان دورًا بــارزًا يف تأســيس أركان . 3

ــيع  ــاعرة وتوس ــد الش ــعرية عن ــورة الش الص
ــة؟ ــة واملوحي ــا الرمزي ــدى داللته م

ــوس . 4 ــادي املحس ــن امل ــكان م ــّول امل ــف حت كي
الواقــع  مــن  انتقــل  الرمــزي، وكيــف  إىل 

املعيــش إىل اخليــال؟
مــا اخللفيــات واملرجعيــات التــي جعلــت . 	

ــة  ــيلة مجالي ــكان كوس ــى امل ــز ع ــاعرة ترك الش
ــارية؟ وإش
منهج الدراسة:

ــابقة  ــئلة الس ــن األس ــة ع ــس اإلجاب ــيكون تلم  س
الدراســة  يقنــن  نقــدي  منهــج  العتــاد  دافعــًا 
ويضبطهــا، إال أن طبيعــة البحــث تقتــي مقاربــة بــن 
بعــض املناهــج الســياقية والنصيــة، فاملناهــج الســياقية 
الســياقات  التارخيــي والنفــي ســتبحث يف  مثــل 
ــية يف  ــا النفس ــص، وتأثرياهت ــة بالن ــة املحيط اخلارجي
تشــكل األمكنــة عنــد الشــاعرة، أمــا املناهــج النصيــة 

ــتتعامل  ــائي فس ــج اإلنش ــيميائي، واملنه ــج الس كاملنه
البنيــة الداخليــة للنــص وعالقتهــا اللغويــة  مــع 
ــعرّية  ــوالً إىل ش ــا وص ــم هب ــي تتحك ــات الت والعالق

ــكان. امل
الدراســات الســابقة: مل أجــد خــالل البحــث 
والتقــي دراســة علميــة مســتقلة عــن املــكان يف شــعر 
ــات  ــن الدراس ــدد م ــاك ع ــا هن ــاح، وإن ــعاد الصب س
التــي عاجلــت قضايــا متعــددة يف شــعر الصبــاح ومــن 

ــل:  ــكان مث ــا امل ضمنه
ســعاد الصبــاح شــاعرة االنتــاء احلميــم، . 1

بــريوت،  صــادر،  )دار  األمــن  لفضــل 
1994م(، حيــث ألقــت الضــوء يف فصــل 
عــى  فصــول  مخســة  عــدد  مــن  واحــد 
اســتثنائية الشــاعرة يف انتائهــا لــأرض يف 
ــة  ــات عاجل ــرأة( و )برقي ــت ام ديواين:)فتافي

وطنــي(.  إىل 
ســعاد الصبــاح شــاعرة شــتائية يف احلــب . 	

والغضــب، إلســاعيل مــروة )رشكــة النــور، 
بــريوت، 000	م(، غــري أن دراســته للمــكان 
مقتضبــة يف عــدد قليــل مــن الصفحــات، بينــا 
ــا أخــرى عنــد  أفــاض يف احلديــث عــن قضاي
الشــاعرة كقضايــا املــرأة، واحلــب والوجــدان، 
ــة، كــا عرجــت  ــا السياســية والقومي والقضاي
اللغــوي  اجلانــب  عــى  الدراســة  هــذه 
والشــكي يف شــعر الشــاعرة كالدرامــا والبنــاء 

ــة. ــة املتداول ــي واللغ القص
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البنــاء اللغوي يف شــعر ســعاد الصباح، لتيســري . 3
رجــب النســور )رشكــة النــور، بــريوت، 
	00	م(، وهــي مــن الدراســات التــي وقفت 
ــث  ــاعرة، حي ــد الش ــاء عن ــة االنت ــى قضي ع
ــق  ــكان يف حتقي ــة إىل دور امل ــارت الدراس أش
ــن  ــاعرة، لك ــة للش ــة والقومي ــة الوطني اهلوي
ــد  ــا، فق ــة أيض ــت مقتضب ــة كان ــذه الدراس ه
ــب  ــن اجلان ــث ع ــاب يف احلدي ــهب الكت أس

ــاعرة. ــد الش ــوي عن اللغ
ــاعرة . 4 ــعر الش ــت ش ــات تناول ــاك دراس وهن

ــافر  ــراءة مس ــة) ق ــل دراس ــام، مث ــكل ع بش
يف شــعر ســعاد الصبــاح(، ملحمــد التونجــي، 
الكويــت،1987م(،  النــور،  )رشكــة 
ودراســة) ســعاد الصبــاح الشــعر والشــاعرة(، 
لفاضــل خلــف، )رشكــة النــور، بــريوت، 
	199م(، ودراســة )ســعاد الصبــاح –رحلــة 
اللطيــف  الكاملــة( لعبــد  يف أعاهلــا غــري 
بــريوت،  النــور،  )رشكــة  األرنــاؤوط، 
ــع  ــداع م ــالل اإلب ــة )يف ظ 	199م(، ودراس
الفرقــد،  )دار  الصبــاح(  ســعاد  الشــاعرة 
ــر  ــة )وردة البح ــم دراس ــق، 1999م(، ث دمش
وحريــة اخليــال األنثــوي يف شــعر ســعاد 
اجلميــل،  )دار  فضــل،  لصــالح  الصبــاح( 
القضايــا   ( دراســة  و  003	م(،  القاهــرة، 
ــار  ــاح( ملخت ــعاد الصب ــعر س واألدوات يف ش
003	م(،  القاهــرة،  اجلميــل،  )دار  غــايل، 

ــة  ــة باللغ ــات نقدي ــب- دراس ــد ح و) قصائ
العربيــة واإلنجليزيــة( ملجموعــة باحثــن، 

د.ت(. بــريوت،  النــور،  )منشــورات 
مدّونة البحث:

 ســتعتمد مدونــة البحــث عــى دواويــن الشــاعرة: 
)إليــك يــا ولــدي(، )امــرأة بــال ســواحل(، )أمنيــة(، 
ــرأة(، )يف  ــت ام ــي(، )فتافي ــة إىل وطن ــات عاجل )برقي
البــدء كانــت األنثــى(، )والــورود تعــرف الغضــب(، 

)خــذين إىل حــدود الشــمس(.
ــتويات  ــرتاح مس ــث إىل اق ــذا البح ــب ه ــد ذه وق
ــيمها  ــن تقس ــة يمك ــاعرة املكاني ــة الش ــة يف جترب ثالث

كاآليت:
1 -املكان ونمذجة الوطن واالنتاء.

	 -أنسنة املكان.
3 -تعالق املوت واملكان.

ثم اخلامتة وتشتمل عى أهم النتائج.

املستوى األول: نمذجة الوطن واالنتامء: 
تتميــز ذاكــرة بعــض األماكــن بســات وقيــم عليــا 
تــأيت مــن تنــوع وظائفــه، وارتباطــه بالوعــي اجلمعــي 
والفــردي بحاجــات اإلنســان الرضوريــة، كاالحتــواء 
ــن  ــن م ــل الوط ــان، ولع ــعور باألم ــاء والش واالنت
ــان،  ــم اإلنس ــال يف صمي ــة وتوغ ــن أمهي ــر األماك أكث
ــدالالت  ــاءات وال ــن اإلحي ــة م ــه هال ــى علي ــا أضف مم
الرتميزيــة واخلياليــة، فهــو يتصــل بالداخــل اإلنســاين 
أكثــر مــن اخلــارج، ألن األمكنــة األليفــة مثــل البيــت 
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والوطــن تشــكل منطقــة جاذبــة  للشــعراء،  يمتزجــون  
ــون  ــل لتك ــي الكام ــاد النف ــن االحت ــة م ــا إىل درج هب
ــك  ــكاالهتم ،وبذل ــن إش ــري م ــا لكث ــادال موضوعي مع
ــاة  ــا يف حي ــح واقع ــد أصب ــن  ق ــى الوط ــكان بمعن فامل
املــايض  يف  وزوايــاه   مالحمــه  يســتقرئ  الشــاعر 
واحلــارض واملســتقبل ،وحيملــه جتربتــه الشــعورية 

ــدة. ــات جدي ــدا ذا صف ــا جدي ــون مكان ليتك
ومــن امللحــوظ فاعلّيــة املــكان /الوطــن يف مدّونــة 
ســعاد الصبــاح، ولعــل ديواهنــا )برقيــات عاجلــة إىل 
ــن،  ــي للوط ــداليل والنف ــور ال ــر احلض ــي( يظه وطن
ــل  ــه، تص ــددة يف قيمت ــات متع ــن تدرج ــف ع ويكش
ــك  ــر، لذل ــري والتصوي ــتوياهتا يف التأث ــى مس إىل أق
طاقاهتــا  أرحــب  عــى  الشــعرية  لغتهــا  فتحــت 
للتعبــري عنــه، تقــول عــن وطنهــا الكويــت )الصبــاح، 

ص:1	(:  	00	م، 
ُكَوْيُت يا ُكَوْيْت

ُأحبُّ ابتساَمتِك الطِّيَبْه
وإيقاَع صوتِِك، إْذ تضحكنْي

ُأِحبُِّك.. صامتًة ُمْتَعَبْه
وأعاَمَق عينْيِك إْذ حتزننْي
ُأحبُِّك يف ُغربتي وارحتايل

وأشتاُق كلَّ حصاٍة.. وكلَّ َحَجْر 
اللغــة يف إطارهــا الــداليل والرتميــزي ترصــد 
ــكان،  ــع امل ــة م ــا اجلدلي ــاعرة يف عالقته ــاعر الش مش
ــا  ــة يف بنائه ــه الوجودي ــع كينونت ــل م ــي ال تتعام فه
الواقعــي، وإنــا يف إطــاره النفــي، وهــذا احلــس 

العميــق باملــكان ال يتأتــى إال إذا كان هــو وطــن 
الطفولــة ومســتقر الصبــا، إذ يشــكل حالــة مــن 
)عثــان،  األم  األرض  برحــم  املشــيمي  االرتبــاط 
ــى  ــه أنث ــا بوصف ــن هن ــر الوط 1988م، ص6(،ويظه
»ملــا لأنثــى مــن حضــور اســتثنائي يف احلساســية 
الشــعرية، وهــي حتيــل كثــريا عــى الوطــن، وملــا 
للوطــن أيضــا مــن حضــور اســتثنائي مــواز يتدخل يف 
أعــاق هــذه احلساســية ويزودهــا بكثــري مــن الــرؤى 
ص:79(،  010	م،  املتميزة«)عبيــد،  واملناخــات 
ــه  ــق بأمهيت ــي عمي ــن وع ــف ع ــن يكش ــد الوط وجتري
ومكانتــه الوجدانيــة، وهــذا يعنــي أن املــكان /الوطــن 
يكــر حيــزه احلقيقــي ليصبــح املــكان التجربــة، 
وبذلــك تتنامــى العالقــة بــن الشــاعرة واملــكان »عــى 
ــة   ــا التقليدي ــا أفكارن ــه لن ــن إيضاح ــز ع ــو تعج نح
	198م،  بالســبب والنتيجــة »)ولســون،  املتعلقــة 
النســق  يف  املــكان  خصوصيــة  ولزيــادة  ص:	1(، 
ــات  ــتحداث عالق ــى اس ــاعرة ع ــل الش ــابق تعم الس
جديــدة بــن الــدال واملدلــول لتتخطــى املعجــم 
املألــوف، )ابتســامتك الطيبــة –إيقــاع صوتــك –
ــة  ــات املجازي ــذه االنزياح ــك ......( وه ــاق عين أع
ــة، 008	م(،  ــتنفر وعيه)ربابع ــي وتس ــئ املتلق تفاج
ــه  ــى وج ــي ع ــتثمرها الرومانتيك ــيلة اس ــي وس وه
ــو  ــى نح ــعرية ع ــه الش ــكيل صورت ــوص »لتش اخلص
يكســبها قيمــة إحيائيــة وتعبرييــة أغنــى، جتعلهــا أقــدر 
ــي  ــة الت ــية الرحيب ــوامل النفس ــك الع ــاء بتل ــى اإلحي ع
ــد،  ــه »)زاي ــا يف قصيدت ــر عنه ــاعر أن يع ــاول الش حي
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	00	م، ص:76(، تقــول جمســدة بيئتهــا املحليــة، 
وارتباطهــا النفي هبــا )الصبــاح، 	00	م، ص:91(: 

.. أيا صباَح احُلبِّ
احَة القلِب، ويا اسوارَة املْرَجاْن يا ُتفَّ

أيا صَباَح املوِج يا ُبوْبَياْن
أيا صباَح اخَلْي..

يا ُمْشُف.. يا َيْرموُك.. يا َوْفَرُة.. يا َجْهَرُة..
يا ُشَوْيُخ.. يا َدْسامْن..

يا وطني املولوَد من رماِدِه
َنْخَلَة ُعنُْفواْن

يا أمجَل احلروِف يف قصائدي
يا وَطَن األوطاْن. 

ــحونة  ــة مش ــة وداللي ــة لغوي ــص يف بيئ ــون الن يتك
مــن  يشء  إىل  حتيــل  املــكان،  مثاليــة  مــن  هبالــة 
االندهــاش، هــذه املثاليــة تتنامــى مــن خــالل قامــوس 
ــب  ــاح احل ــال )صب ــاء واجل ــن العط ــر م ــوي متوات لغ
–تفاحــة القلــب –أســوارة املرجــان -نخلــة عنفــوان 
–أمجــل احلــروف(، ممــا جيعــل النــص يتحــرك يف عــامل 
ــر املكان  ــا ختــر عــن أث يشــّع باأللــق. وكأن اللغــة هن
الفاعــل يف الشــاعرة، فالغايــة األوىل للصــورة »أن 
متكــن املعنى يف النفــس ال عن طريــق الوضــوح، ولكن 

ــع، 1983م، ص:79(. ــري »)ناف ــق التأث ــن طري ع
ونــداء الوطــن يعــّد ظاهــرة أســلوبية ولغويــة 
بــارزة عنــد ســعاد الصبــاح، إذ تتكــرر كثــريا يف مناجاة 
ــن  ــذه األماك ــمو هب ــاة تس ــذه املناج ــن، وكأن ه الوط
عــن »حيــز التشــيوء«)املغريب، 006	م، ص:3	(، 

الــذي ال جيعلهــا مثــل أي مــكان فهــي تفاجــئ املتلقــي 
»وتضعــه أمــام يشء غــري مألــوف، ولذلــك يصطــدم 
القــارئ بــيء غــري حقيقــي ولكــن الصدمــة تكــون 
ناجتــة عــن العــدول الــذي يعــّد خروجــا عــن النمــط 

التعبــريي املألوف«)ربابعــة، 008	م، ص:	6(.
ــرار  ــة التك ــارة إىل أن تقني ــن اإلش ــد م والب  
عنــد ســعاد الصبــاح تعــد ظاهــرة بــارزة عــى مســتوى 
ــك  ــز التاس ــا إىل ترمي ــدف منه ــعري هت ــا الش إبداعه
ــا يف  ــة منه ــب رغب ــداليل للرتاكي ــط ال ــي والرتاب الن
االرتقــاء بالداللــة الســيائية والوصــول إىل أعــى 

درجــات التأثــري )اجلــراح، 	00	م(.
 وتندمــج الشــاعرة يف املــكان / الوطــن حتــى 
كأنــا تشــكله مــن ذاهتــا، فتقــول )الصبــاح، 	00	م، 

ص:34(:
هذه األرُض التي ُتدعى الُكويْت

اِتا نحُن معجونوَن يف ذرَّ
نحُن هذا اللؤلُؤ املخبوُء يف أعامِقها

نحُن هذا الَبَلُح األمحُر يف َنْخالِتا
فاِتا نحُن هذا الَقَمُر الغايف عىل ُشْ

هذه األرُض التي ُتدعى الكويت
هي عطٌر ُمْبِحٌر يف دِمنا

ومناراٌت أضاءْت َغَدنا
وهي قلٌب آَخٌر يف قلبِنَا.

ــادل  ــو مع ــوس ه ــادي امللم ــوده امل ــكان » بوج  امل
ــه  ــدر كيان ــة( ومص ــردا أو مجاع ــان )ف ــود اإلنس وج
املعنــوي، لذلــك يتشــكل يف النــص الســابق ويف عينــي 
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ــارات  ــه اإلش ــدس في ــى تتك ــا أع ــاعرة فردوس الش
الســيائية التــي تــدل عــى تفــرده، ويــأيت هــذا التفــرد 
ــه ، اذ  ــن بأهل ــط الوط ــي ترب ــة الت ــة العالق ــن طبيع م
تشــكله الشــاعرة مــن ذواهتــم )نحــن هــذا اللؤلــؤ – 
نحــن  هــذا البحــر – نحــن هــذا القمــر(  لكنهــا تعــود 
مــرة أخــرى فتعكــس دفــة اخلطــاب لتشــكل ذواهتــم 
ــي  ــا – وه ــر يف أرضن ــر مبح ــي عط ــه ) ه ــن أرض م
قلــب آخــر يف قلبنــا ( وبذلــك هــو ال  يغــري ويــأرس 
ــن(،  ــه )نح ــي إلي ــا ينتم ــل كل م ــب ب ــاعرة فحس الش
ــة  ــة مجالي ــعري برؤي ــا الش ــاعرة  منجزه ــود الش فتق
ليغــدو املــكان وطنــا للجــال واالحتــواء،  والرتكيبــة 
الوجدانيــة يف النــص الســابق جتــذب القــارئ وجتعلــه 
مشــدودا إىل هــذا املــكان الــذي تضعــه الشــاعرة 
ــامل  ــع إىل ع ــامل الواق ــن ع ــّول م ــد فيتح ــق جدي يف نس
تداعــي  عــى  الشــاعرة  اعتــاد  ويظهــر  اخليــال، 
األنســاق الومهيــة بــدال مــن التصــور الواقعــي لتصنــع 
عاملــا متفــردا، فالــدال واملدلــول يدخــالن يف عالقــات 
ــدان  ــق الوج ــا بمنط ــا، لكنه ــاط بينه ــدة ال ارتب جدي

ــاعرة. ــي للش ــا الداخ ــكالن األن ــعور يش والش
   ويســتمر حتيــز الشــاعرة للمــكان/ الوطــن 
ضمــن ســياقاته النفســية ووظائفــه الروحيــة وإن 
ــات  ركــزت هــذه املــرة عــى أهــم معطــى مــن معطي

ص:33(: 	00	م،  )الصبــاح،  الوطــن 
هذه األرُض التي ُتدعى الكويْت

َبْيَدُر القمِح الذي ُيْطِعُمنا..
منَا بِّ الذي َكرَّ نِْعَمُة الرَّ

ويُد اهلل التي حتُرسنا
قد عرفنا ألَف ُحبٍّ َقْبَلها
وعرفنا ألَف ُحبٍّ َبْعَدها

غَي أنَّا
ما وجدنا امرأًة أكثَر ِسْحرا

ما وجدنا وطنًا
أكثر حتناًنا، وال أرحَم صدرا

الوطــن يف النســق التعبــريي الســابق يتشــكل 
بوصفــه الفاعــل األول يف إحســاس الشــاعرة باألمــان 
ــة  ــث القيم ــعراء حي ــده الش ــي ينش ــى نف ــو معط وه
احلقيقيــة للمــكان الوطــن متــى مــا وّفــر األمــن 
ــوى  ــون س ــن يك ــك ل ــري ذل ــاكنيه، وبغ ــة لس واحلاي
حيــز طبيعي ذي أبعــاد هندســية )املغيــض، 1989م(.
والشــاعرة عــى عــادة الرومانســين تنحــاز إىل 
ــرى  ــال يف األرض /األم الك ــي متمث ــكان األموم امل
للخليقــة، وهــذا التكويــن الصــوري للمــكان »مكنون 
رمــزي أمومي شــديد اخلصوصية«)العــالق، 003	م، 
ص:4	(، جيعــل األرض /الوطــن معــادال موضوعيــا 

لــأم بحنّوهــا الــوارف وتداعياهتــا البعيــدة.
ــي للمــكان / وحتتفــي الشــاعرة بالبعــد التارخي
الوطــن معتــزة بــه، فريتســم يف ذاكرهتــا أرضــا للكفاح 
ــاح،  ــر )الصب ــوص يف البح ــالت الغ ــالل رح ــن خ م

ص:10(:  006	م، 
يف باَِلدِي، يف َمَغاين أْرض أْجَدادي اجَلميلْه

يل ِحكاياٌت، وآياٌت، وأْبَياٌت َطِويلْه
ها األطفاُل لألْجَيال َعنِّي سوْف َيْرِوي ِسَّ
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وَعِن اللْؤلِؤ وامَلْرَجاِن يف الَعْهِد األَغنِّ
اِص ال يعرُف ما لوُن اهلموْم وعن الَغوَّ

وهو َيْوي يف دجى البحر، ويصطاُد النجوْم
يا ُعُقوًدا يف ُصدوِر الَغانِياْت لُِيَسوِّ
ْكَرياْت اَم ُنوًرا وُتيضُء الذِّ َتأُْل األيَّ

تظهــر خصوصيــة املــكان هنــا مــن جهــة االرتبــاط 
ــة  ــد عالق ــو يؤك ــى نح ــعبي، ع ــايف الش ــز الثق باملنج
الكويتيــة،  احلضاريــة  باهلويــة  القويــة  الشــاعرة 
واشــتغاهلا باســتمرار عــى اظهــار هــذا االرتبــاط 
هبويــة  الوعــي  »جتذيــر  وهنــا  تشــكيله،  وإعــادة 
ــه  ــه وصفات ــه بتارخي ــايل ربط ــن وبالت ــكان / الوط امل
1989م،  »)املغيــض،  ومفرداتــه  وبموجوداتــه 
ــاب  ــريا يف خط ــرتدد كث ــذي ي ــر ال ص:14	(، والبح
ــكان  ــكل امل ــا يش ــا، وإن ــأيت ترف ــي ال ي ــاعرة الن الش
املركــز والفاعــل الــذي يرتبــط »بصــورة الــذات 
وحقيقــة هويتهــا العربية«)فضــل، 003	م، ص:4	(، 
ــة  لذلــك كانــت عالقــة الشــاعرة معــه »عالقــة إجيابي
تعكســها بنيــة التفاؤل«)امليتــويت، 013	م، ص:96(.
وينشــط املــكان / الوطــن عنــد الشــاعرة ليتشــكل 
ــة  ــا اإليدلوجي ــاعرة وثقافته ــر الش ــالل ع ــن خ م
جديــدا  فكريــا  موقفــا  واالجتاعيــة  والسياســة 
للشــاعرة يف عالقتهــا مــع املــكان )الصبــاح، 	00	م، 

ص:		(:
ُكَوْيُت يا ُكَوْيُت

َر العاَلُ العريبُّ اغتياَل الكالْم لقد قرَّ
َر أيًضا. وَقرَّ

إبادَة كلِّ الطيوِر اجلميلِة، كلِّ احلامْم
ونحن طيوٌر مثّقفٌة ال ُتطيُق..
غسيَل الدماِغ، وَكْسَ العظاْم

ونحن حروٌف مقاتلٌة..
ْعر كلِّ عصوِر الظالْم سوف تزُم بالشِّ

مالَذ العصافِي من كلِّ ِجنٍْس
عراء.. وبيَت املغنّنَي والشُّ

وُيسعدين أن تظلَّ بالدي جزيرَة حّريٍة رائَعْه
هبا الفجُر يطلُع حني يشاْء

هبا املوُج يدُر حني يشاْء
هبا املوُج يغضُب حني يشاْء

وُيسعدين أن تظلَّ بالدي فضاًء رحيًبا
ُق منها اهلواْء ونافذًة نتنشَّ

والســيايس  الفكــري  واقعهــا  الشــاعرة  تديــن 
ــن  ــه م ــوى علي ــا انط ــه وم ــه وإحباطات ــكل تداعيات ب
قهــر وجــدب وإفــالس روحــي وقومي)عيســى، 
الكويــت مــن  لكنهــا ختــرج   ، 003	م، ص:98( 
مدينــة  احللــم،  املــكان  ،وجتســدها  الواقــع  هــذا 
مضــادا  رمــزا  كانــت  وبذلــك  واحلريــة  األمــن 
للمدينــة املعــارصة املســكونة بقيــم القمــع واملصــادرة 
ــى  ــاح ع ــتغلت الصب ــك اش ــيد ذل ــداع، ولتجس واخل
املفارقــة الفكريــة بــن اخلــارج والداخــل، وتضاريــس 
الطيــور- كل  )إبــادة  الكويــت(:  )خــارج  األّول 
غســيل الدمــاغ – كــر العظــام(، وتضاريــس الثــاين 
ــاء  ــة - فض ــة رائع ــرة حري ــت(: )جزي ــل الكوي )داخ
ــقن  ــن النس ــاعرة هبذي ــاوزت الش ــد جت ــا(، وق رحيب
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حــدود الــدالالت الوصفيــة الضيقــة ،واشــتغلت 
ــة،  ــا عميقــا يف نقــل التجرب بالرمــز الــذي شــّكل قطب
فاســتطاعت أن جتعــل شــيئا مــا يقــف بــدل يشء 
ــز  ــة يرم ــة حقيق ــز قيم ــف الرم ــك بوص ــر، وذل آخ
ــل  ــى تفاع ــدل ع ــن ت ــك فــ«األماك ــرة، وبذل إىل فك
اجتاعــي وثقــايف وســيايس ودينــي، وهــي تعــّر 
ــلم،  ــة »)مس ــرد أو اجلاع ــة الف ــن ثقاف ــة ع بموضوعي

ص:17(. 	00	م، 
وألجــل قيــم املدينــة املشــّوهة ختــاف الشــاعرة مــن 
واقــع احليــاة املعــارصة، فيــرتدد هلــا خطــاب حتذيــري 
ــادة  ــر امل ــرى أّن ع ــي ت ــا »فه ــن قصائده ــري م يف كث
ــة،  ــايض اجلميل ــم امل ــن قي ــريا م ــه كث ــرف أمام ــد ج ق
ــى  ــة وتناس ــالت القديم ــالق كالعم ــارت األخ فص
ــون وراء  ــذوا يلهث ــة، وأخ ــم األصيل ــاس تقاليده الن
أباطيــل احلضــارة الزائفــة واملدنيــة الغربيــة »)عيســى، 
003	م، ص:1	1(، لذلــك تؤكــد عــى قيــم الوطــن 
للمدينــة  مثــاال  الكويــت  اجلميلــة، وجتعــل مــن 

املعــارصة )الصبــاح، 	00	م، ص:63(:
نحُن الكويتينَي.. من عاداتِنا

أن نستضيَف الشمَس يف بيوتِنَا
وأن ُنجَي اجلاْر.

نحُن الكويتينَي من طباِعنَا
أن ننُبَذ الُعنَْف،

وأن ندعو العصافَي إىل مائدِة احلواْر.
نحُن الكويتينَي.. من أخالِقنا

أن نرفَض الظُّْلَم عىل أنواِعِه

ونكرَه الطغاَة والطغياْن.
نحُن الكويتينَي.. من ُتراثنا
أن نعرَص القلَب ملن نحبُُّهْم

وأن نكوَن دائاًم يف جانب اإلنساْن
ــل  ــه مل خي ــه إال أن ــص ومبارشت ــة الن ــم خطابي ورغ
مــن األســلوب االســتعاري )نســتضيف الشــمس 
ــد إىل  ــذي يعم ــب( ال ــر القل ــو العصافري-نع -ندع
ــو  ــى نح ــرز ع ــورة لت ــة للص ــة اإلحيائي ــاج الدالل إنت
أكثــر شــاعرية، حمملــة بالــدالالت املختلفــة ممــا 
ــوع األســلوب الصــوري  ــد فيتن خيلصهــا مــن التحدي

ــاز.   ــة واملج ــن احلقيق ــص ب للن
ويــزداد إحســاس الشــاعرة بالوطــن / املــكان 
جتــذرا وعمقــا حــن يتعــرض للخطــر، إذ جــاء 
احتــالل العــراق للكويــت عــام 1990م ليصيــب 
الشــاعرة يف مقتــل، فقــد تغنــت يف قصائدها »بشــموخ 
العــراق وعنفوانــه ألنــه كان مســتقرا يف وجداهنــا 
عنوانــا للحــّس القومــي والــدرع املنيع«)النســور، 
ويغتــال  الغــزو  هــذا  ليــأيت  ص:107(،  	00	م، 
أحالمهــا فتعيــش مرحلــة مــن الضيــاع النفــي كــردة 
فعــل لضياعهــا اخلارجــي )الكيــايل، 	197م(، تقــول 
يف تصــور درامــي ســلبي للمــكان ينفتــح عــى فضــاء 
	00	م،  )الصبــاح،  والوقائــع  والعــر  التاريــخ 

ص:	7(:
َمْن َقَتَل الكويْت؟.

َمْن َذَبَح احلاممَة اجلميلَة البيضاْء؟.
َمْن َقَتَل القصيدَة الشّفاَفَة الزرقاْء؟.
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َق الكويَت من ذاكَرِة األوالِد، َمْن َسَ
والياُقوَت من َخواتِم النساْء

َق التاريَخ واجُلغرافيا.. َمْن َسَ
واغتصَب الزماَن، واملكان،

واحلياة، واألحياْء؟.
ُعوَب من مكاِنا واْقَتلَع الشُّ

َ الوجوَه، والعيوَن، واألسامْء وغيَّ
ــلب  ــد س ــام، فق ــتالب ت ــة اس ــاعرة بحال ــر الش  مت
ــاعر«)العامري،  ــان واملش ــكان والزم ــزو “امل ــا الغ منه
رثــاء   « تقــدم  فهــي  لذلــك  008	م، ص:100(، 
ص:3	(،  1996م،  واملكان«)قطــوس،  للزمــان 
ويظهــر مــن خــالل هــذا الرثــاء مالمــح املــكان الــذي 
الفــردوس   – املنفــى   – الوطــن   – ترثيــه )األرض 
اهلوّيــة  بتحديــد  ترتبــط  املفقــود( وكلهــا دالالت 
التــي يظهرهــا النــص يف حالــة هتديــد وفقــد، وطــرح 
األســئلة يف النــص هــو بحــث عــن اهلوّيــة مــن خــالل 
ــد  ــكان بع ــة للم ــة الرتاجيدي ــد احلال ــي جتّس ــة الت اللغ
االحتــالل وتنقلــه مــن مــكان جــاذب إىل مــكان طارد 
ــة  ــم األصال ــن قي ــت م ــت الكوي ــد فرغ ــح، فق قبي
واألمــان واجلــال، وأصبحــت مكانــا مشــّوها لتتــواىل 
الّصــور الســالبة ، وبذلــك تصبــح حيــزا ال حيــاة 
فيــه، بــل ال رغبــة فيــه أصــال، وســيميائية الفضــاء يف 
النســق الســابق يؤطــر لفضاءيــن: فضــاء أليــف مجيــل 
يرتســم وفــق ســات حمــّددة يف النــص )محامــة بيضــاء 
ــح  ــاٍد قبي ــاء ُمع ــوت( وفض ــاء -وياق ــدة زرق -قصي
ترســمه املــؤرشات املســتلبة مــن املــكان التــي كانــت 

أصــال مــن مقومــات وجــوده )قتــل – ذبــح – رسق– 
ــع(. ــب – اقتل اغتص

ــاعرة  ــإن الش ــردويّس ف ــكان الف ــالل امل ــع احت وم
ــل  ــودا ب ــون مفق ــن »يك ــردوس ل ــذا الف ــرر أن ه تق
يكــون حمتــال وقابــال لالســتعادة »)الشــيخ، 010	م(، 
ــذي  ــي ال ــا عــايل الصــوت ملوقفهــا الوطن ــق بيان فتطل
خيتــزل جــدال زمنيــا يعكــس احلالــة الفكرية والنفســية 
ــّداّل  ــدان ال ــا إىل مي ــن إضافته ــة يمك ــي حال ــا، وه هل
اجلمعــي الــذي جيســد عالقــة هويــة وانتــاء للمــكان 

)الصبــاح، 	00	م، ص: 	39-3(:
الكويتيُّوَن باُقون ُهنا

الكويتيوَن باقون هنا...
َنْلُثُم الثغَر الذي يلثمنا

نقطُع الكفَّ التي ترضُبنا
سوف نبقى واقفنْي

َجِر العايل سنبقى واقفني. مثَل كلِّ الشَّ
سوف نبقى غاضبنْي

مثلام األمواُج يف البحر الكويتيِّ سنبقى غاضبنْي
املــكان املســتلب )هنا( الــذي كان عرضــة لالنتهاك 
ــرتدد  ــك ت ــردوس املأمــول، لذل ــال الف والقهــر كان قب
ثيمــة املقاومــة والصمــود واحلريــة والوجــود، كــا أن 
ــي  ــة الوع ــن فاعلي ــزء م ــكان ج ــي بامل ــة الوع »فاعلي
باملواطنــة »)النصــري، 1986م، ص:8(، ومــا تســتلزمه 
هــذه املواطنــة مــن تضحيــة وفــداء، تظهــر يف النــص 
ــا  ــاعرة وإن ــذايت للش ــتوى ال ــى املس ــس ع ــابق لي الس
ــع –  ــم – نقط ــون – نلث ــي )باق ــتوى اجلاع ــى املس ع
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ــة يف  ــوى االجتاعي ــة الق ــس فاعلي ــا يعك ــى(، مم نبق
ــكان /  ــري، فامل ــى التغي ــا ع ــكان وقدرهت ــا بامل عالقته
ــة  ــورة الذاتي ــة والص ــخ اجلاع ــكل تاري ــن يش الوط
التــي تتناقلهــا األجيــال، أي أن املــكان »يدخــل ضمنــا 
أو نصــا يف تركيبــة هــذا التاريــخ »)النصــري، 1986م، 
ــاع املــكان/ الوطــن عــى املســتوى  ص:401(، وضي
ــى  ــكان ع ــع للم ــاعرة إىل التطل ــع الش ــي يدف الواقع
مســتوى األمــل والتمنــي، لذلــك تغيــب صــورة 
املــكان املحتــل وهــي صــورة ســالبة، لتتصــّدر املشــهد 
صــورة املــكان اإلجيــايب األليــف )الصبــاح، 	00	م، 

ص:49(:
سيحُل امَلغوْل

عن ُكلِّ ِشْبٍ طاهٍر من أرِضنَا
سيحُل امَلُغوْل

وَيرِجُع البحُر إىل مكانِِه
وَيرِجُع النَّْخُل إىل مكانِِه

وَيرِجُع الشعُب الكويتيُّ إىل ُعنْوانِِه
طآُن، واألمواُج، واحلقوْل وَترِجُع الشُّ

وُتِشُق الشمُس بكلِّ بيْت
وَترِجُعُ الكويت للكويْت.

»يــزداد اإلنســان إحساســا باملــكان إذا حــرم منه... 
ــّدد  ــن يتم ــإن الوط ــارا، ف ــارا أو إجب ــواء كان اختي س
ــم  ــدرا للحل ــح مص ــان ويصب ــذا اإلنس ــل  ه يف داخ
واإلبــداع، وتنشــيط املخيلــة اخلالقــة ، لتبــدأ بتشــكيل 
املفقود«)قطــوس،  املــكان  هلــذا  خاصــة  صــورة 
ــب  ــه صع ــش خارج ــث العي 1996م، ص:47(، حي

000	م،  فاملوت«)املشــوح،  االختنــاق  »حــد  إىل 
ص:6		(، لذلــك متنــح الّشــاعرة الصورة يف الســياق 
الســابق حضــورا ماديــا عــى صعيــد التلقــي البري، 
ولكنهــا يف تشــكيلها تنتمــي إىل فضــاءات املخيلــة 
التــي تعــر عــن حالــة وجدانيــة ،تســتقطب أطرافهــا 
معظمــه  يف  يتكــّون  الــذي  املــكاين  الفضــاء  مــن 
ــل –  ــر – النخ ــة )البح ــة والنباتي ــارص املائي ــن العن م
ــا  ــمس( وكله ــول - الش ــواج – احلق ــطآن – األم الش
ــة ، األزرق   ــوان ثالث ــات أل ــاة وفــق تداعي ترمــز للحي
بداللتــه القدســية عــى اهلــدوء والمتــداد ، واألخــرض 
ــعور بــــــ  ــتدعي الش ــذي يس ــردويس ال ــون الف الل
»احليــاة والتجديــد واالنبعــاث الروحــي والربيــع 
الــذي  ثــم األبيــض  	197م، ص:44(،  »)قلــج، 
يرمــز إىل النقــاوة والطهرانيــة و »النــور والغبطــة 
والفــرح والنــر والســالم«)مهام، د.ت، ص:7(، 
ــكان،  ــة للم ــورة جذاب ــتولد ص ــك تس ــاعرة بذل والش
وتعكــس صــورة قبيحــة للمحتــل الــذي ســلب هــذا 

ــه. ــكان مجاليات امل
يف  التكــرار  ســيائية  عــى  الشــاعرة  واتــكاء 
ــح  ــاه فت ــل باجت ــا » تعم ــريحل( إن ــتمرارية )س االس
ــري  ــا أن تأط ــزن«، ك ــف احل ــق وكش ــن الضي ــة م حال
ــز  ــع الرم ــع م ــل الواق ــؤرة لتداخ ــا كان ب ــكان هن امل
ــعر  ــط الش ــاعد » يف رب ــذي س ــول( ال ــي )املغ التارخي
ــياء  ــري إىل األش ــه ال يش ــز يف حقيقت ــع، ألّن الرم بالواق
ــة  ــة صوري ــا بطريق ــر عنه ــل يع ــارشة، ب ــة مب الواقعي
إشــارية »)كرم، 1947م، ص:	(، مما ســاعد الشــاعرة 
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عــى إنجــاز مســعاها الفكــري، ليطرح حارضهــا بكل 
ــه،  ــالل وبطش ــة االحت ــن مهجي ــة م ــه التارخيي تداعيات

ــوه. ــت الوج ــول وإن اختلف ــم املغ ــول ه فاملغ
وتتحــّرر الكويــت وتنتــر عــى عدوهــا بعــد أن 
ــاح يف  ــول الصب ــه، تق ــهور يف قبضت ــبعة ش ــت س ظل
ــاح،  ــاءة الكويــت( )الصب قصيدهتــا )نقــوش عــى عب

ص:89(: 	00	م، 
أيا صباَح النّْرص يا حبيبتي الكويت

تها العصفورُة املائيَُّة الرائعُة األلواْن أيَّ
اْن بعد ُشهوٍر سبعٍة يف َقْبَضِة السجَّ

طلعِت مثَل وردٍة بيضاَء من دفاتِر النّْسياْن
فانترصْت ُسنُْبلُة القمِح عىل قاطِِعها

وانترَصَ اهللُ عىل الشيطاْن.
النــص  يف  للمــكان  اجلــايل  احلضــور  ويظهــر 
الســابق مــن خــالل ســياق لغــوي يعــدل عــن متواتــر 
اللغــة، ألنــه يتلــّون بمكنــون الشــاعرة الراقــص 
ــة وســيلتها  فرحــا، فيكــون إحــداث الدهشــة والغراب
األوىل لرســم مــكان متفــرد بعيــدا عــن مقاييــس 
الواقــع وهــو مــا يســّمى الّتخييــل »الــذي يتيــح 
للقــارئ رؤيــة مــا ال يــرى عــى ســطح النص«)مــراح، 
013	م، ص:1	(، ونصــل أخــريا إىل أن الوطــن مل 
يكــن عنــد الشــاعرة جمــرد مســاحة فيزيقيــة جغرافيــة 
ــا  ــا بجذوره ــت فيه ــة رضب ــا رقع ــا؛ وإن ــت فيه عاش
وتأصلــت مــن خالهلــا هويتهــا، فكانــت أداة شــعرية 

ــورة. ــاج الص ــى وإنت ــكيل املعن ــة يف تش فاعل
 املســتوى الثــاين: أنســنة املــكان: حييلنــا هــذا 

املدخــل مــن الدراســة عــى العــوامل الذاتّيــة للشــاعرة، 
ــن  ــال م ــدر ع ــحونة بق ــة مش ــة املكاني ــأيت املقارب فت
حتتضــن  أحيــازا  بوصفهــا  واحللــم  الرومانســية 
ــا  ــة بينه ــى العالق ــاص، لتتنام ــاعرة اخل ــاس الش إحس
ــدة ،  ــات جدي ــب صف ــذي يكتس ــكان ، ال ــن امل وب
ــتوى  ــذا املس ــاعرة، ويف ه ــاس الش ــن إحس ــد م تتول
ــوالت  ــر مدل ــايّل وتنح ــكان اخلي ــرية امل ــع وت ترتف
ــال  ــذا املج ــة يف ه ــأيت الّطبيع ــي، وت ــكان الفيزيائ امل
ــاة  ــة احلي ــاعرة بقيم ــذي يشــعر الش ــون ال ــكان احلن امل
ــب ،  ــن حت ــع م ــة م ــا اخلاص ــي مملكته ــا، فه ونعيمه
ومنبــع الّشــعور بوجــوده ، ويتضاعــف هــذا الّشــعور 
كّلــا افتقدتــه ، فيلجــأ إىل اخليــال والّذاكــرة لتعــود إىل 
الزمــن اجلميــل واملــكان اجلميــل، تقــول يف قصيدهتــا 
)جنتــي( مشــّكلة عاملهــا الوجداين)الصبــاح، 006	م، 

ص:	11(:
َجنَّتِي ُكوٌخ، وَصْحَراُء، وَوْرُد

وصَباٌح شاِعريٌّ َحالٌ
أتغنَّى فيه باحُلبِّ وَأْشُدو...

حراَء ِمْلكي.. وَأنا وَأَرى الصَّ
... وحبِيبِي باألََماين َنْستبِدُّ
ْمل ُقصوًرا، وَأَنا وَأَرى الرَّ

بُذَراها، يف َجالل امُلْلِك َأْبُدو
وَأَرى الَصبَّاَر َأْحىَل ِزينَتي

فهو يل َتاٌج، وَخْلَخاٌل، وِعْقُد
وَأُرشُّ احلنَْظَل امُلرَّ ُمنًي

يَّ َشْهُد فإَذا احلنَْظُل يف كفَّ
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ًة وَأَرى الَقْفر رَياًضا َغضَّ
أنا فيها ظبيٌة تْلُهو وتْعُدو..

ــد،   املــكان يعــر عــن الــيء ونقيضــه يف آن واح
فهــو يتكــّون مــن معطيــات الصحــراء )الرمــل – 
الصبــار – احلنظــل -القفــر( بــا هلــذه املعطيــات مــن 
والتــرد واملــوت« )اخلوالــدة،  »الضيــاع  دالالت 
الوقــت  يف  لكنــه  والقســوة،  ص:0		(  	01	م، 
ذاتــه مــكان أليــف، ألن فيــه احلبيــب، أي املــكان 
ــلطة  ــارس الس ــاعرة مت ــاعرة ، والش ــه الش ــذي حتّب ال
ــة عــى املــكان، أي تعمــل عــى تســييد الــذات  األنوي
)جاســم وتوفيــق، 009	م( عــى مــا حوهلــا، لذلــك 
تتزيــن بموجــودات املــكان، واملــكان يكتســب وجوده 
ــه،  ــرأة في ــا عــر وجــود امل ــا وخيالي وحضــوره  واقعي
ــة  ــى كثاف ــوي ع ــة تنط ــكان » حمط ــدا امل ــك ب وبذل
وجدانيــة وترميــز عاطفــي عال«)عبيــد، 010	م، 
ص:7	1(، وقــد جعلتــه فضــاء مفتوحــا ممــا يشــكل 
ــا،  ــلطته عليه ــوة س ــاعرها، وق ــاه ملش ــدادا المتن امت
ــا يف  ــورا دائ ــّكل حض ــوح تش ــكان املفت ــة امل فـــ«بني
حــن ترتاجــع نقيضتها«)جاســم وتوفيــق، 009	م(، 
ــة  ــدوده الطبيعي ــكان ح ــاعرة امل ــدت الش ــك أفق وبذل
وتكوينــه الفيزيائــي فتبــدت »احليــاة يف القصيــدة غــري 
احليــاة يف الواقــع، كــا لــو أن البنــاء الشــعري املتكــون 
مــن املــكان يصــري هــذا األخــري مــادة لغويــة عاكســة 
إلدراك الذات«)العــري، 017	م(، وهــذا جتديــد يف 
حــد ذاتــه فالفنــان املبــدع يســتطيع أن يأخــذ مالمــح 
العــامل الواقعــي ويتفاعــل معــه لريســم لوحتــه الفنيــة 

املعــرة، فيصبــح هــذا املــكان أو ذاك خاصــا بــه، وهــو 
ــورة  ــالب ’فص ــه اخل ــن خيال ــاده م ــدد أبع ــذي حي ال
ــكان  ــل امل ــس ب ــكان املقي ــل امل ــي أال« متث ــكان ينبغ امل
ــكان  ــن امل ــورة م ــه الص ــط ب ــا ترتب ــي، وكل م النف
ــات  ــن صف ــا م ــا هل ــة ب ــردات العيني ــو املف ــس ه املقي
حســية أو أصيلــة فيهــا أو مضافــة إليهــا، وهلــذه 
الصفــات دور خطــري يف تشــكيل الّصورة«)إســاعيل، 

ص:9	1(. د.ت، 
ويلحــظ يف جتربــة الشــاعرة الرومانســية أهنــا متيــل 
إىل األماكــن املفتوحــة التــي ال حتّدهــا حــدود، فـــــ » 
ــكل  ــا بش ــى منغلق ــض أن يبق ــه يرف ــذي حتب ــكان ال امل
ــف  ــه إىل خمتل ــه يتوج ــدو وكأن ــوّزع ويب ــه يت ــم، إن دائ
األماكــن دون صعوبــة، ويتحــرك نحــو أزمنــة أخــرى، 
وعــى خمتلــف مســتويات احللــم والذاكرة«)باشــالر، 
ــي  ــكان الرومان ــر امل ــك يظه 1984م، ص:	7( لذل

ــاح، 006	م، ص:117(: ــه )الصب ــل حاالت يف أمج
اهلل ... ما َأمْجَل لْيَل اللِّقاْء

امْء َعِت األْنُجُم َشْعَر السَّ َرصَّ
ياْء وَشاَع يف اجلوِّ رقيُق الضِّ
ْنيا بَأهْبى ُرَواْء واْكتست الدُّ

جاْء واْرحَتَل اليْأُس، وحلَّ الرَّ
فاْء َد الطَُّي نشيَد الصَّ وغرَّ
هُر َنِديَّ اهَلواْء وعاَنَق الزَّ

ْعُر بَأْحىَل ِغنَاْء واْنَطلَق الشِّ
املــكان يف النــص الســابق  قائــم يف خيال الشــاعرة، 
ــتثريه  ــكان تس ــو م ــي، وه ــامل اخلارج ــس يف الع ولي
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خصوصيــة  وتظهــر   ، اإلحيائيــة  بلغتهــا  الشــاعرة 
ــا  ــاق حين ــة، فالعّش ــة التجرب ــن خصوصي ــكان م امل
ــم  ــى إىل خميلته ــم »تتداع ــن ذكرياهت ــرون مواط يتذك
ــون  ــوى ... ويتنعم ــرات اهل ــايض ومغام ــداء امل أص
ــريي، 	01	م،  ــات واألحالم«)العم ــة الذكري بمعانق
ص:1	(، لذلــك اختــارت الشــاعرة زمنــا رومانســيا 
إلفــراغ شــحنتها الرومانســية، فــ«املــكان بمثابــة 
ــذه  ــود، 1999م، ص:194(، وه ــاء الزمان«)حمم وع
ــاء(بينا  ــال )الس ــى لي ــكان األع ــة بامل ــة مرتبط الزماني
قلــت معطيــات البيئــة الدنــى ،ذلــك أن العلــو جيعــل 
ــا  ــا ارتفعن ــزداد اتســاعا، فكل »االجتــاه نحــو مــكان ي
أصبــح املــكان ال هنائيا«)جمموعــة مــن الباحثــن، 
ــكان  ــع امل ــي م ــل الن ــذ التفاع د.ت، ص:73(، وه
ــا  ــى إجيابي ــو منح ــية ينح ــاعرة الرومانس ــه الش يف جتري
ــذي  ــا، ال ــم / اليوتوبي ــكان احلل ــميه امل ــن أن نس يمك
ــة  ــة واملثالي ــن الروع ــو م ــى نح ــاعرة ع ــه الش تكّون
لتخــرج »الــيء املوصــوف مــن جمــال املألــوف ،ومــا 
ص:		1(،  	00	م،  للتشــبيه«)كويل،  قابــل  هــو 
ــذي  ــايل ال ــكان املث ــات امل ــر صف ــل اآلخ ــد حيم وق
ــي  ــكان احلقيق ــى أّن امل ــان، بمعن ــا لأم ــكل موطن يش
ــة  ينعــدم ويتالشــى وتتالشــى معــه معطيــات الواقعي
واالســتقرار ليحــل حملــه مــكان ومهــي مرتكــزه وكل 

ــاح، 010	م، ص:6	(: ــب )الصب ــن حت ــاده م أبع
يا صديقي..

يا الذي أعشُقُه حتى ُنَخاعي
كلُّ ما حويل..

،  ُفَقاعاٌت من الصابوِن والَقشِّ
اعي.. فُكْن أنَت ِشَ

ــف  ــكان األلي ــة امل ــي ثنائي ــكان العاطف ــذ امل ويأخ
واملــكان املعــادي مــن خــالل احلبيــب الــذي يضفــي 
عــى املــكان أنســا وحيــاة، لكنــة يكتســب صفــة 
القبــح والكآبــة حــن يغيــب احلبيــب )الصبــاح، 

ص:89(: 006	م، 
بيُع اآلَن يف َنْفيس ُشجوٌن واكتِئاْب الرَّ

َحاْب يْضحُك املوسُم للنَّاس، وَينَْهّل السَّ
وَربِيعي ُدون ُلْقياَك، ظالٌم وَضباْب

وكَأنَّ األَْرَض ماتْت... وكَأّن الُعْمَر َذاْب
يَح ولَّْت.. بأماينَّ الكِذاْب وكَأنَّ الرِّ

ــّب،  ــا نح ــا عندم ــال ورائع ــكان »مجي ــح امل يصب
ــه  ــز لســعادتنا، فنضيــف إلي ويتحــّول إىل مصــدر عزي
ــه إىل  ــكان نفس ــب امل ــا ينقل ــة، بين ــا اإلجيابي معايرين
ــنا  ــد أن كان فردوس ــادي بع ــم واملع ــن اجلحي ــامل م ع
ــتعارات  ــوت واالس ــه بالنع ــى، فنصف ــا املبتغ ونعيمن
الســلبية«)عبد امللــك، 1997م، ص:316(، وهــذا 
يؤكــد أن عالقــة اإلنســان باملــكان إنــا هــي رّدة 
ــذا  ــن ه ــه ع ــا وعت ــرة وم ــه الذاك ــا اختزلت ــل مل فع
ــن  ــات ب ــث بالعالق ــاعرة تعب ــل الش ــا جع ــكان، مم امل
الــدوال لتكــون مكانــا جديــدا تــراه بمشــاعرها، 
ــه  ــا رأى ان ــطو حين ــه أرس ــب إلي ــتخدام ذه ــو اس وه
ــدوي،  ــع الغرابة)ب ــا طاب ــى لغتن ــي ع ــي أن نضف ينبغ

1979م(.
والتعالــق بــن الزمــان واملــكان يف النــص الّســابق 



نورة حممد البشري: شعرية املكان يف النص اإلبداعي املعاصر )سعاد الصباح أمنوذجا(  84-53

67

عمــق املشــهد الزمــكاين الــذي حتــاول الشــاعرة 
تصويــره، ف«الربيــع – املوســم » دوال تفــي إىل 
الســعادة، إال أهنــا تتحــّول إىل ضبــاب وظــالم ليســيطر 
عــى املــكان مشــاعر الوحشــة، ومــع أّن الزمــن احلــايل 
يســلم املــكان إىل هــذه الــدالالت إال أن هنــاك تفــاؤال 
بتحــّول زمــاين يقــود إىل حتــول مــكاين كان ســائدا مــن 
قبــل )هــل ملاضينــا إيــاب( ممــا يشــعر أن هنــاك ســابق 
محيميــة مــع املــكان »فأماكــن الذكريــات التــي عانــى 
ــف  ــا وتآل ــا ورغبه ــتمتع هب ــي اس ــان والت ــا اإلنس فيه
ــب أن  ــه يرغ ــه ...ال ن ــخة يف داخل ــل راس ــا تظ معه
ــات ســاكنة يف الاّلوعــي  يف تبقــى كذلــك ... فالذكري
والوعــي ،وكلــا ارتبطــت باملــكان أصبحــت أوضــح 

وأعمــق وأرســخ«)املغيض، 1989م، ص:187(.
ــه  ــكان وعدوانيت ــن رضاوة امل ــاعرة م ــد الش وتزي
ــزه  ــل يف حي ــر حيم ــّب إىل ق ــن حت ــاد م ــّول بافتق ليتح
كل دالالت العجــز واالنتهــاء )الصبــاح، 006	م، 

ص:60(:
َأنَت.. حتَّى َأنَت.. قد خلَّفتني ُدوَن رفيْق

وَجعْلَت الَعاَلَ الَواِسع،َ كالَقْبِ َيضيْق..
ــر  ــكان ع ــا للم ــا داللي ــاعرة تقاطب ــم الش     تقي
ــاء  ــع فض ــامل الواس ــالق، فالع ــاح واالنغ ــة االنفت ثنائي
ــا  ــق لكنه ــاء ضي ــر فض ــا، والق ــد جغرافي ــع وممت متس
عــر اخليــال حتيــل الفضــاء املفتــوح إىل فضــاء مغلــق، 
ــا  وبذلــك أصبــح هــذا الفضــاء املغلــق معــادال داللي

ــزن. ــأس واحل ــزال كل دالالت الي ــى اخت ــل ع يعم
ــة  ــدة والكآب ــن الوح ــا م ــاعرة طوق ــم الش    وتقي

عــى أطــراف املــكان حتــى يف املدينــة /املــكان املكتــظ 
املزدحــم ممــا يعنــي أن شــعورها باملــكان ال يتأتــى مــن 
عالقتهــا بالنــاس وإنــا مــن افتقــاد احلبيــب )الصبــاح، 

ص:104(: 006	م، 
وَتالَشْيُت يف ِزَحاِم املِدينَْه

فاِه احَلِزينَْه... وَذَوْت بسَمُة الشِّ
وَضِجيُج األََنام ُيوِقُظ آَمايِل

فِينْه ... ويْعُلو عىل ُشُجوين الدَّ
فإَذا َأْقَبَل امَلَساُء وغاَمْت

َوْحديت، بِتُّ يف َعَذايِب َسِجينَْه
مل تلتــف الشــاعرة إىل رضاوة املدينــة املعــارصة 
وجهامتهــا، ومل يتكــّون لدهيــا تصــّور فلســفي أو 
ــا يف  ــدو أهن ــل يب ــا، ب ــا وزحامه ــري إزاء صخبه فك
ــا حوهلــا، إهنــا متــارس عــى  ــة عــدم اســتيعاب مل حال
املــكان الــذي تعيــش اآلن غيابــا وتعتيــا، فــكّل مــكان 
بــال مــن حتــب »هــو مــكان لالنقطاع«)املتيــويت، 
013	م، ص:	6( عــن احليــاة، فتجّســد بذلــك فكــرة 
املــكان املنفصــل )أي املنفصــل عــن الــذات(، ذلك أن 
هنــاك إحساســا يســيطر عليهــا وحيركهــا هــو الشــعور 
بالوحــدة وافتقــاد احلبيــب، ممــا أحــال املدينــة املتســعة 
إىل ســجن ضيــق؛ ألهنــا ال تعطيهــا ذلــك اإلحســاس 
ــم ، ويظهــر بوضــوح تعاطــي الّشــاعرة  باحلــب القدي
مــع املــكان  »بوصفــه نقطــة زمانيــة حمددة«)عاشــور، 
ــزل  ــاء( ختت ــل املس ــة )أقب 004	م، ص:189( فجمل

ــاعر. ــداث واملش ــن األح ــريا م كث
يف  أقصــاه  يبلــغ  اإلحســاس  هــذا  أن  ونجــد 
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ــاءات  ــن فض ــداه م ــا ع ــى م ــحب ع ــرة( لينس )القاه
ص:3	(: 006	م،  )الصبــاح،  وأحيــزة 

عْشوَن يْوًما ها ُهنَا ...َعَواطفي بال ِغَذاْء
َأِعيُشَها يف ُغْرَبتي بال ُمنًى وال رَجاْء...

داْء ُهنا اجلَباُل اخُلرْضُ يف عينيَّ َسْوداُء الرِّ
ا َخالْء ْحبُة تبُدو يل كَأنَّ وامُلُدُن الرَّ

والبْحُر ال جْيِري، وال خيطُر يف جْمراُه َماْء
ياْء ٍء حائُل األَْلَواِن، َمْشُلوُل الضِّ فكلُّ َشْ

إالَّ بَقاَيا أَمٍل تْدفُعني إىل الَبَقاْء
ــي  ــل النف ــيد للداخ ــرة جتس ــا /القاه ــكان هن  امل
الــذي يفتقــد اآلخــر، لذلــك يتمظهــر املــكان مفرغــا 
ــاس  ــن كل إحس ــال م ــة، معط ــه اإلجيابي ــن دالالت م
ــم  ــى الرغ ــة ع ــي بضيق ــا( يوح ــكاين )هن ــدال امل وال
مــن كونــه مفتوحــا )اجلبــال اخلــرض(، ومــع أّن 
ــم  ــب عنه ــه غري ــاس لكن ــع الن ــش م ــب يعي الغري
ــه،  ــه وآالم ــع هواجس ــده م ــه وتوّح ــه إىل نفس بخلوت
وقــد زاد احلرمــان العاطفــي عنــد الشــاعرة هــذا 
اإلحســاس رضاوة، لتنــزاح باملــكان عــن واقعيتــه 
الفضائيــة، فالقاهــرة احلســناء مل تعــد كذلــك واجلبــال 
ــد دالالت  ــي تول ــة الت ــا اللوني ــد صفته ــرض تفق اخل
األمــل والبهجــة لريتفــع اللــون األســود بقيمتــه 
الكئيبــة ويوجــه بنــاء النــص نحــو عــامل مشــوه خينــق 
كل الفضــاءات اجلميلــة، وبذلــك يبلــغ اللون األســود 
مــداه يف التعبــري الســلبي عــن الطبيعــة واملــكان، 
ومــع أن البحــر مــن الفضــاءات التــي ســكنت خميلــة 
فقــد  معهــا عالقــات مجاليــة  وأقامــت  الشــاعرة 

ظهــر هنــا مــكان مفرغــا ال قيمــة لــه، والصــورة 
ــم  ــب حتطي ــايل إىل جان ــن احل ــم الزم ــد إىل حتطي تعم
ــة  ــياء الواقع ــت األش ــار، 1986م(، وتفتي املكان)اجلب

ــل. ــا األص ــكها وصورهت ــا متاس ــي تفقده ــه لك في
ــل  ــي حتف ــدن( الت ــة )لن ــن طبيع ــم م ــى الرغ وع
باجلــال إال أّن جتربــة الشــاعرة العاطفيــة هتيمــن عــى 
املشــهد املــكاين لتســلبه مجالياتــه املتمركــزة حــول 
الضبــاب واملطــر )الصبــاح، 006	م، ص:4	1(:

امْل َعىَل وْحديت يف باِلِد الشَّ
باب، باِلِد املَطْر باَِلِد الضَّ

أظلُّ ُأَناِجيَك يف ُغْرَبتي
َحْر إىِل َأن ُيطلَّ ُشعاُع السَّ

يمكــن القــول: إن املــكان يف النــص ينهــض عــى 
ــة،  ــة منفصل ــة، والثاني ــن األوىل متصل ــن مكانيت بنيت
فالشــاعرة عــى الرغــم مــن وجودهــا يف )لنــدن( 
إال أهنــا فضــاء منفصــل بالنّســبة إليهــا مل تســتطع 
التكيــف مــع طبيعتهــا، لذلــك مل يكــن وجودهــا 
ــد »الفجــوة  فيهــا ســوى انفصــال مســتمّر عنهــا، يزي
ــن، 000	م، ص:63(،  ــذات ومكاهنا«)حس ــن ال ب
بينــا كان غياهبــا عــن مــكان مــن حتــّب اّتصــاالً دائــا 
ــه  ــل مع ــّل تتواص ــداين، وتظ ــوره الوج ــه حض ــه ل ب
ــب  ــن حت ــع م ــا م ــى أن عالقته ــا، ع ــا وعاطفي روحي
ــن دوال  ــكل م ــتثنائية تتش ــرأة اس ــا ام ــف منه ــد خيل ق
الطبيعــة العنيفــة وكذلــك الرقيقــة اجلميلــة )الصبــاح، 

ص:		-33(: 010	م، 
يا صديقي:
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ْنَك هدوئي.. ال يُغرَّ
إّنني مثُل البحياِت صفاًء

وأنا الناُر... بَعْصفي
 واندالعي...

يا صديقي:
أنا ألُف امرأٍة يف امرأٍة

وأنا األمطاُر
ُق  والَبْ

 وموسيقى الينابيِع
 وَنْعنَاُع الباري.

وأنا النَْخلُة يف وْحَدِتا
وأنا َدْمُع الرباباِت،

 وأحزاُن الصحاري.
ــة  ــرأة الكويتي ــص امل ــى خصائ ــاعرة ع ــد الش تؤك
املتأثــرة بالطبيعــة البحريــة املائيــة، يف تعميــق ألصالتها 
وعراقتهــا )خلــف، 	199م(، وزادت مــن خصوصية 
ــة باعتبارهــا مكــون  ــات النخل املــكان باســتثار معطي
ثقــايف عــريب، ورمــز عطــاء متتــد جــذوره عــر الزمــن، 
ــا  ــا بأنوثته ــب »اعتزازه ــن حت ــن مل ــك لتعل وكل ذل
وكياهنــا« )عبيــدات وعبيــدات، 	01	م، ص:194(.
وقــد تتشــكل ذاهتــا مــن معطيــات أكثــر خصوصية 
ــال  ــا ومج ــرد أنوثته ــى تف ــاء داليل ع ــا، يف إحي لوطنه
ــاح، 010	م، ص:6	(: ــب )الصب ــع احلبي ــا م روحه

يا صديقي:
أنت لو فتَّشَت يف أعامق ُروحي

لوجدَت الُلؤُلؤ األسوَد... مزروًعا بقاعي...

ويأخــذ املــكان بعــدا دالليــا آخــر يف عالقــة 
ــدها  ــن دوال جس ــّكل م ــر، يتش ــع اآلخ ــاعرة م الش
ــده،  ــش يف جس ــان يعي ــة »فاإلنس ــه األنثوي وتنويعات
مــن  إذا أصيــب هــذا اجلســد«)جمموعة  ويمــوت 
ــكان  ــد م ــن، 1988م، ص:60(، أي أن اجلس الباحث
ــون  ــذا الك ــا يف ه ــزا معين ــغل حي ــاحة يش ــّدد املس حم
الفســيح، وقــد تشــّكل هــذا احلضــور اجلســدي 
ــه  ــا توحي ــة ب ــة جاذب ــا منطق ــاح، إم ــة الصب يف جترب
ــاح،  ــا )الصب ــو قوهل ــى نح ــية، ع ــالل رومانس ــن ظ م

ص:67(: 006	م، 
ْعَر منُْثوًرا عىل َكتِفي َأَأترُك الشِّ
يِح تْغَشاُه؟  َسناباًِل يف َمَهبِّ الرِّ

يًطا يف َجَدائله ي َشِ أم َهْل ُأَسوِّ
ْيَل يف َشْعِري ويْرَعاُه؟ ُن اللِّ  ُيلوِّ

وَأيُّ ُقْرط َعىَل ُأْذيَنَّ يْؤثِرُه
يَّ ْيَواُه؟ وَأيُّ ِعْطٍر عىل َخدَّ

ــود  ــدية وج ــدوال اجلس ــود ال ــتدعى وج ــد اس فق
ــري  ــن غ ــود م ــكل وج ــن أن يتش ــكان، إذ ال يمك امل
مــكان، واملشــهد املــكاين هنــا كــا يوحــي بــه النســق 
النــي غايــة يف األناقــة واجلــال، أي أنــه مــكان 
رومانــي حــاول جــذب اآلخــر والتأثــري عليــه، 
وارتبــاط املــكان بــدوال املــرأة وخصائصهــا ممــا 
ــض  ــد بع ــم، إذ يعم ــريب القدي ــزل الع ــرف يف الغ ع
الشــعراء إىل تذكــر املــكان مســتدعا أشــياء حمبوبتــه من 
وشــاح وأقــراط وثيــاب وعطــر، تقــول يف قصيــدة )يــا 

ص:34(: 010	م،  )الصبــاح،  صديقــي( 
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يا صديقي:
يا الذي خُيْرُج من منديلِه َضْوَء النََهاِر

كم تنّيُت بأن تصبَح يف يوٍم من األياِم،
 ُقْرطي.. أو سواري..

ــز  وهــذا االســتثار لــدّوال اجلســد يف صياغــة احلّي
ــر يف  ــود اآلخ ــا لوج ــوا رافض ــو نح ــد ينح ــكاين ق امل
ــر،  ــة يف التوّت ــاءات غاي ــى فض ــح ع ــا يفت ــكان مم امل
ــادة  ــه يف الع ــادي يغطي ــاء امل ــي أن »الفض ــذا يعن وه
ــن  ــراوي، 1990م، ص:80(، وم ــاء نفي«)بح فض

ذلــك قوهلــا )الصبــاح، 010	م، ص:41(:
ا الّسيُد: أيُّ

ُأْخُرْج من جهازي الَعَصبّيْ
من كتابايت..

وِحْبي..
وُسُطوري.

.. وشاينِي َيَديَّ
من َرَذاِذ املاِء ينساُب عىل جْسمي صباًحا

من دبابييس.. وأْمَشاطي..

وُكْحيل العريّبْ
  وهبــذا يكــون املــكان بتشــكيالته العاطفيــة وقيمــه 
االعتباريــة قــد أّدى دورا واضحــا يف رســم جتربــة 
الشــاعرة الشــعورية، وأســهم يف ضــّخ القصيــدة 
بطاقــات متنوعــة مــن التصويــر والتدليــل، عــى 

ــا.                       ــة وأغناه ــف التجرب ــذي كّث ــو ال النح
  املستوى الثالث: تعالق املكان باملوت:

ــوت،  ــالل امل ــكان يف ظ ــى امل ــاعرة ع ــرج الّش  تع

الــذي وجــدت نفســها يف مواجهــة غــري متكافئــة معه، 
حــن عجــزت عــن رّده مرتــن: األوىل حينــا اختطــف 
زوجهــا عبــد اهلل مبــارك الصبــاح، والثانيــة حــن 
اختطــف طفلهــا مبــارك، لتنطلــق يف نعيهــا مــن خالل 
صــور قامتــة ختلــو مــن التفــاؤل واألمــل، وتبعــث عى 
الكآبــة والقلــق، يف تعبــري عــن طبيعــة الــراع النفي 
ــأ إىل  ــت »تلج ــرأة إن فجع ــده، فامل ــذي تكاب ــاد ال احل
دموعهــا، وتــوايل البــكاء وتســتطيله وفــاء وحــرة، أو 
ضعفــا ورقــة« )احلــويف، د.ت، ص:	61(، وهــو مــا 
ــا،  ــا لدهي ــا وواقعي ــرب جغرافي ــة تضط ــل األمكن جع
ــك  ــا، وبذل ــاعرة وأحزاهن ــوم الش ــن مه ــكل م لتتش
يتخــذ املــكان داللــة ســلبية يف مواجهــة ذات عاجــزة 
ــا  ــول يف قصيدهت ــى، تق ــة األس ــض ونغم ــل الرف حتم
إىل زوجهــا يف ذكــرى  واملهــداة  )أعــرف رجــال( 

ــاح، 006	م، ص:0	(:  ــه )الصب رحيل
أعرُف رجاًل

يعرُف ما يف رِحِم الوردِة.. من أزراْر
يعرُف تاريخ األناِر

ويعرُف أسامء األزهاْر
ألقاه بكلِّ حمطاِت )املرِتو(..

وأراُه بساحِة كل قطاْر
تتمثــل الشــاعرة مذهــب الرومانســين حــن تعمد 
إىل رســم املرثــي يف صــورة مثاليــة، لتزيــد مــن مــرارة 
ــة  ــا األمكن الفقــد الــذي مل يطلهــا هــي فحســب، وإن
ــاف  ــا لالكتش ــا، حمب ــريا هب ــه خب ــذي عرفت ــا ال أيض
واملعرفــة )يعــرف مــا يف رحــم الــوردة – يعــرف 
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تاريــخ األهنــار – يعــرف أســاء األزهــار(، وكأن 
ــل املــوت يف صورتــن: صــورة  الشــاعرة بذلــك تتمث
ــي الطبيعــة  ــة تعن ــة تعنيهــا هــي، وصــورة معنوي مادي
ــا إال  ــرب تناوهل ــة وق ــوح اللغ ــم وض ــكان، وبرغ وامل
ــية  ــة وحس ــة عاطفي ــة تعبريي ــا طاق ــاعرة مّحلته أن الش
تشــعرنا أن املــوت حتــا ســيارس فعلــه الســلبي عــى 

ــه. ــي عن ــب املرث ــن يغي ــكان، ح امل
ــية  ــا النفس ــاعرة ألوجاعه ــدة الش ــتمر مكاب وتس
بعــد غيــاب زوجهــا، لتعيــد صياغــة األمكنــة ضمــن 
أيضــا  ميــالده  ذكــرى  يف  تقــول  جتربتهــا،  إطــار 

ص:	6(: 006	م،  )الصبــاح، 
أوربا بعدَك ليس ُتطاُق

شتاُء جنيٍف ليس ُيطاُق
شوارُع لندَن ليس تطاُق

جسُور فينيسيا ليس تطاُق
بحيُة كومو ليس يطاُق

وشكيل دوَنَك ليس يطاُق
خــاص،  بحضــور  األمكنــة  الشــاعرة  ترســم 
ــوى  ــال وحمت ــن كل مج ــة م ــة مفرغ ــا إىل ممارس وحتّوهل
إجيــايب متفــق عليــه عنــد اآلخريــن، ويبــدو رسد 
ــه  ــن الرتباط ــه ولك ــود لذات ــري مقص ــا غ ــة هن األمكن
بمــن ترثيــه الشــاعرة )عتــوم وشــاكر، 009	م(، 
وقــد بــرز يف النــص )حلظــة التكثيــف( الشــعوري مــن 
خــالل التكــرار اللفظــي )ال يطــاق( الــذي يعــد بمثابة 
ــول إىل  ــاس للدخ ــاح األس ــعورية واملفت ــة الش الالزم
عــامل النــص، إذ منحــت الســياق بعــدا نفســيا يضــخ 

طاقــة مــن حــاالت الضيــق واألمل والتمــزق والضيــاع 
ــاعرة. ــه الش ــذي تعاني ــي ال الروح

ــح  ــل لينفت ــه للراح ــادم املوّج ــا الق ــأيت خطاهب  وي
ــة  ــق األمكن ــي بضي ــي ت ــات الت ــم والعالم ــى القي ع
وقصورهــا عــن اســتيعاب حــزن الشــاعرة )الصبــاح، 

ص:67(: 006	م، 
هل تعرُف ُركنًا يف أيِّ مكاِن؟

يستوعُب َضَجري. أْو يستوعُب أْحزاين
هل تعرْف مقهًى أبكي فيِه عىل َكتَفْيك

وَلْو بْضَع ثواين؟؟..
ــرتاب  ــاعرة باالغ ــاس الش ــوح إحس ــر بوض يظه
بعــد فقــد زوجهــا، فهــي يف حالــة اســتجداء لــه 
التــي  والضيــق  الضجــر  حالــة  مــن  للخــروج 
ــط  ــا مرتب ــي هن ــتجداؤها العاطف ــا، واس ــاين منه تع
باســتحضار املــكان، الــذي يعمــل عــى ترميــم ذاهتــا 
ــد هلــا توازهنــا،  بعــد أن أخفقــت يف توفــري مــكان يعي
ــان  ــا مكان ــى(، ومه ــن أو مقه ــا يف )رك ــأيت بغيته وت
صغــريان ومغلقــان، وهــذا يعنــي أهنــا تتعمــد حــر 
ــد أن  ــق بع ــة والضي ــة املحدودي ــن بالغ ــا يف أماك ذاهت
ضاقــت بمفردهــا مــن األماكــن املفتوحــة والواســعة 
بحــرية   – جنيــف   – فينيســيا   – لنــدن   – )أوربــا 
كومــو(، فهــي أماكــن تســتدعي ذكــرى الفقيــد، 
ولذلــك فهــي تريــد أي ركــن أو مقهــى، حيــز معــدوم 
املالمــح والذكريــات ولكنــه قــادر عــى احتــواء أملهــا 
ــاعرة  ــرض الش ــا تتع ــد زوجه ــد فق ــا، وبع ومعاناهت
ــر  ــا األك ــوت ابنه ــف امل ــد اختط ــرى، فق ــة ك ملحن
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)مبــارك( وهــو يف الثالثــة عــرة، وجســدت الشــاعرة 
ــد  ــدي(، وق ــا ول ــك ي ــا )إلي ــاة يف ديواهن ــذه املأس ه
ــيائية  ــة س ــوت طاق ــع امل ــه م ــكان يف عالقت كان للم
ــة  ــته التدمريي ــوت ورشاس ــف امل ــي بعن ــة توح هائل
ــح  ــا فت ــاءات، مم ــزة والفض ــة يف األحي ــه الفاعل وقّوت
عــى مناخــات دالليــة عاليــة األمل يف قصيدهتــا )طائــرة 
املــوت(، لتحكــي اللحظــات التــي عاشــها ابنهــا 
وهــو يف النــزع األخــري بــن احليــاة واملــوت )الصبــاح، 

ص:19(: 006	م، 
ى وهو خمنُوُق األننِي صاَح يب طفيل امْلُفدَّ

ي أْدِركيني... وْيِك ُأمي أْنِقذيني.. َوْيِك ُأمِّ
اْسِعفيني هبواٍء من صامِم األوكسجنِي

وُخذيني يف ذراعْيِك ألرتاَح... ُخذيني...
بيني.. قبِّليني.. عانقيني.. َأْدفئيني َقرِّ
إنني أشعر بالِرْعشة تسي يف وتيني

أخرجي احَلبََّة من جيبي، فقد َكلَّْت يميني
َ ُأشَفى بعد حنِي.. َوضِعيها يف فمي، َعيلِّ

واْنَزعي رْبَطة صْدري، إنا قيُد سجنِي
نَى فوق احتاميل، فأعينيني.. أعيني.. الضَّ

َقاهَلا، ثمَّ ارتى يف األرض كالْفرِخ الطعنِي
فارتي قلبي َعْليِه يف ارتياٍع وحننِي

  يمّثــل » العنــوان نصا شــعريا قائــا بذاته«)الفيفي، 
	00	م، ص:3	( حيــث تنفتــح ســيائيته عــى شــبكة 
كثيفــة مــن الــدالالت الزمانيــة واملكانيــة التــي »جتعــل 
ــدة  ــواء القصي ــة إىل أج ــورة فكري ــل بص ــارئ ينتق الق
ــى  ــه ع ــّرض حواس ــتدعيه لتح ــا وتس ــل أن يقرأه قب

ــد، 009	م،  ــاخ النــص« )عبي التلقــي واالنفعــال بمن
ــة،  ــدود احلرك ــق حم ــكان مغل ــرة م ص:7		( فالطائ
ــاك  ــا أن هن ــة، ك ــدان احليل ــز وفق ــي العج ــا يعن مم
الطائــرة  املغلــق /  املــكان  بــن  تتجســد  مفارقــة 
ــاس  ــق اإلحس ــا يعّم ــاء، مم ــوح / الفض ــكان املفت وامل
باالختنــاق والضيــق، أمــا الزمــن فهــو املــوت الــذي 
واإلرادة  املطلقــة  الســلبية  باجتــاه  املشــهد  يوجــه 
املعطلــة، وقــد وقفــت الشــاعرة يف حالــة رعــب »أمــام 
ــويت، 013	م، ص:41	(. ــوة املهيمنة«)امليت ــذه الق ه
    وبنيــة املــكان يف النــص تقــوم عــى أفعــال 
األمــر التــي ظهــرت منــذ اللحظــة األوىل )أدركينــي- 
وســيائيا  بالغيــا  أنقذيني-اســعفيني....(مضادا 
ــحب وراءه  ــو يس ــة، فه ــدوء والراح ــاق اهل ــكل أنس ل
ــة يف  ــكان غاي ــى م ــا ع ــح بري ــال تفت ــة أفع منظوم
الرعــب واالضطــراب واحلركــة، التــي هــي مــن أهــم 
معطيــات املــكان »فالــذي يعطــي املــكان حياتــه هــي 
احلركــة« )النابلــي، 1991م، ص:	3	(، وتــوارد 
األفعــال وفــق هــذا النســق املتقــارب حيفــظ للمشــهد 
العينــي واإلدراك الصــويت يف املــكان »نوعــا مــن 
معايشــة املعنى«)املغــريب، 7	14ه، ص:		(، ويؤكــد 
ــداث  ــه األح ــع في ــذي تق ــار ال ــو اإلط ــكان ه أن امل

017	م(. )رضــوان، 
ــارك إىل  ــوت مب ــاعرة بم ــاة الش ــتحيل حي     وتس
لتكــون  أعــاق جتربتهــا  أحــزان واآلم ضاربــة يف 
حمــركا قويــا الســتدعاء أمكنــة تناســب احلــال اجلديــد 

ص:13(: 006	م،  )الصبــاح، 



نورة حممد البشري: شعرية املكان يف النص اإلبداعي املعاصر )سعاد الصباح أمنوذجا(  84-53

73

بِّ ُأناجيَها ُمَباَرُك َكاَن يل ُدْنيا من احْلُ
وآمااًل أعيش هَبا، وأَحالًما ُأَغنِّيَها...

فكيف... اْغَتاهَلا ِمنِّي َقَضاٌء جاء َيْطِوَيا
وُيلقي يب إىل الظُّلاَمت ُتْشِقيني َوُأشقيها

كأين َمْوَجٌة يف ْالَيمِّ قد َضلَّت مراسيها
ــا  ــا واهنزام ــا عميق ــس أمل ــزي يعك ــع جنائ     تفج
ــا  ــي تطرحه ــئلة الت ــن، واألس ــالت الزم ــام عج أم
ضعــف  حلظــة  هــي  وحتــر  بانفعــال  الشــاعر 
ــة  ــوت حقيق ــورة امل ــا ص ــت هل ــا جتل ــالم، مل واستس
ثابتــة ، ويقينيــة املــوت انعكســت عــى املــكان ،فظهــر 
احليــزان) الظلــات واملوجــه( وقــد فاضــا بطاقــة 
ــة،  ــن القتام ــة م ــة عالي ــى درج ــزع ع ــن  اجل ــة  م قوي
ــة،  ــون واحلرك ــات الل ــتدعي موحي ــن يس وكال احلّيزي
فالظلــات معــادل موضوعــي للســواد، وهــي صــورة 
لونّيــة تســهم يف تكثيــف رؤيــة دالليــة غاية يف الســلب 
ــة أن  ــة اىل أّن الظــالم يســمح »للــذات الداخلي ،إضاف
وهــذا  ص:118(،  008	م،  )ســلان،  تســتيقظ« 
ــل  ــه حتف ــا، واملوج ــن مكامنه ــاث اآلالم م ــي انبع يعن
ــى  ــا بن ــذه كله ــط،  وه ــراب والتخب ــدوال االضط ب
ــم  ــوح، يتس ــي مفت ــكان خارج ــد يف م ــة تتجس مكاني
بســات معينــة وإن مل تظهــر يف الســياق مبــارشة، لكــن 
ــة  ــذه الســات ) الغرب ــية ، ومــن ه ــا النفس هلــا داللته
ــك  ــّكل بذل ــد تش ــة (وق ــة والكآب ــه – العدواني – التي
ــم،  ــايض باحلارض)رشي ــه امل ــط في ــداين خيتل ــن وج زم
1987م(، فهــو مرهــون باملوقــف الــذي متــّر بــه 
ــزم، 1986م(. ــها)عزوز وزم ــي تعيش ــة الت واللحظ

   ومــع أن القبــور أحيــاز خيافهــا اإلنســان بصفتهــا 
موقعــا يثــري حســا بالوحشــة والرهبــة والرتقــب، فقــد 
أصبــح مطمحــا للشــاعرة يف حمنتهــا، تقــول )الصبــاح، 

006	م، ص:48(:
َلْيَتُهْم َيْوَم ِزَفايف ..كان للَقْبِ ِزَفايف

ليتُهْم َسلُّوا ُعُيويِن.. ليَتُهْم أْنَْوا َمَطايِف
َقْبَل أن َينِْزَع مني الدْهُر أعامَق ِشَغايف

َفاَف. ثم ُيْلِقي يَب إىل اْلَوْحَدِة يف ُسوِد الضِّ
َلْيَت باقي العمِر الَ َيْعُدو سويِعاٍت قصَيْة

ثم أْميض لرحاِب اهلل يف أْحىَل َمسَيْة
   إذا كانــت ذاكــرة الوعــي اجلمعــي لإلنســان 
ــال  ــو جم ــث ه ــر حي ــن الق ــلبية ع ــل دالالت س حتم
ــو  ــادي، ، فه ــق مع ــكان مغل ــو م ــث ه ــوت وحي امل
عنــد الشــاعرة يســتحيل إىل ألفــة )النصــري، 	199م(، 
ــا،  ــكان عنده ــة للم ــة خاص ــة مجالي ــس لرؤي ــا يؤّس مم
فاالســتئناس باألماكــن املعاديــة يقــّدم »حــاّل للمبــدع 
عــامل  إىل  يعمــد  حــن  أو  اهلــروب،  يريــد  حــن 
ــى  ــي خيش ــه رؤاه الت ــقط علي ــه ليس ــن واقع ــب ع غري
معاجلتهــا، وهنــا يتحــّول املــكان إىل رمــز وقنــاع 
ــرب  ــدع أن يت ــر املب ــمح لفك ــارشة ويس ــي املب خيف
ــي  ــذا يعن ــار، 1986م، ص:4(، وه ــن خالله«)اجلب م
ــام  ــق الوئ ــة وحتقي ــاوز املحن ــاعرة يف جت ــاق الش إخف
ــل  ــارض، ب ــض احل ــي ترف ــان، فه ــكان والزم ــع امل م
ــارض،  ــذا احل ــلمها إىل ه ــذي أس ــايض ال ــض امل وترف
حيــث انتهــى هبــا احلــال إىل »ســود الضفــاف« النســق 
املــكاين اآلخــر الــذي تشــكل مــن وجــدان الشــاعرة 
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ــت«  ــتقبل مي ــي أّن »املس ــا يعن ــة ، مم ــا القامت ورؤيته
ــوض  ــارغ ومرف ــل ف ــالر، 1986م، ص:49( ب )باش
ــري  ــدس ضم ــذه ، وتك ــة ه ــا اآلني ــن حلظته ــا م لدهي
املتكلــم يف النــص هــو انعــكاس  حلــزن الشــاعرة 
ــة  ــا إىل درج ــة يف إيذائه ــا والرغب ــى ذاهت ــا ع وانغالقه
االشــتياق لأماكــن املعاديــة )القــر(، وتكــرار صيغــة 
ــداليل  ــال ال ــذا املج ــن ه ــق م ــرات يعم ــي 3 م التمن
الكئيــب، ويفتــح عــى انفعــاالت نفســية متتابعــة 
غايــة يف احلــزن، وانتشــار مثــل هــذه الصيــغ اإلنشــائية 
عنــد الصبــاح مــؤرش بنيــوي يقــود إىل فاعليــة التجربــة 
الوجدانيــة عندهــا ورغبتهــا القويــة يف اســتثارة املتلقي 

ــص.  ــو الن ــتدراجه إىل ج واس
ــه     إّن إحســاس الشــاعرة بالعجــز ال يتعــدى كون
ــم  ــذي يعم ــي ال ــوت الرومان ــك امل ــتمرارا لذل » اس
الســوداوية عــى كل مــا يف احلياة« )درويــش، 003	م، 
ص:39( والّشــاعرة بذلــك تتأثــر بالرومانتيكيــن 
ــك ال  ــور لذل ــتاقوا للقب ــوت واش ــوا امل ــن أحب الذي
تــرح االتــكاء عــى الطبيعــة تقــارن بينهــا وبــن 

ص:8	-30(: 006	م،  )الصبــاح،  مشــاعرها 
أَجْل..

 أْمطِِري.. أْمطِِري َيا َساَمْء....
أَجْل ....

َحطِّمي كلَّ شٍء ُهنَا
َفِمْن َبعِدِه كلُّ شء َهَباْء

بيني أسًى أَجْل أْمطِري.. ذوِّ
َلَعيلِّ َأْسُقُط يف َقْفَرٍة

َفُأْحيِي اجلياَع، وأْسِقي الظِّاَمْء
   املطــر الــذي يفــرتض أنــه مصــدر للحيــاة 
واخلصــب يتحــول هنــا إىل تصــور آخــر، فهــو عامــل 
مــن عوامــل املــوت والدمــار للمــكان )حطمــي 
انطبــع  ملــا  خمالــف  مفهــوم  هنا(،وهــو  يشء  كل 
ــن  ــد م ــر يزي ــن أن املط ــي  م ــرف االجتاع ــه الع علي
محيميــة املــكان  ، وتوظيــف أفعــال أمــر غايــة يف 
يوحــي  ذوبينــي(  حطمــي،   – )أمطــري  القســوة 
بكــم هائــل مــن املشــاعر اخلاليــة مــن التعاطــف مــع 
ــحق  ــدرا لس ــر مص ــل املط ــاعرة ال جتع ــكان، والش امل
ــى(،  ــي أس ــا )ذوبين ــا أيض ــا هل ــب، وإن ــكان فحس امل
ــة يف  ــكان رغب ــا بامل ــن ارتباطه ــد م ــك تزي ــي بذل وه
ــاة  ــص احلي ــل خصائ ــه حيم ــد ل ــور جدي ــتيالد تص اس
ــه  ــص في ــزي يتخل ــور جنائ ــو تص ــاث، وه واالنبع
املبــدع مــن جســده و«ينســى وجــوده ،ويلغــي كيانــه 
اخلــاص، ليلتحــم بالطبيعــة فكأنــا هــو يف حالــة مــن 
الفناء«)حســان، 010	م، ص:83( والعدميــة، وليس 
املــكان فقــط املصحــوب باالنفعــاالت الســلبية ، بــل 
ــالن  ــا يمث ــتقبل فه ــك املس ــارض وكذل ــان احل الزم
الشــقاء وحلظــات األمل، ويدفعهــا شــعورها القاتــم إىل 
ــح  ــاص ليصب ــه اخل ــن مجال ــي م ــكان الطبيع ــغ امل تفري
ذا صــورة مريعــة )الصبــاح، 006	م، ص:39-38(:

ال تسْلني عن مهومي، فْهَي من غي َقَراْر
ال تسْلني عن دموعي إنا ماٌء َوَناْر....

اُم أحالمي الكباْر بعد أن ضيََّعِت األيَّ
وذوى الوْرُد من الربوة، والعصفُور طاْر
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وغدا الفردوُس من بعِدك تيًها وِقَفاْر
    تعيــش الشــاعرة حالــة مــن االغــرتاب الروحــي 
ــك  ــا، لذل ــا حوهل ــها وال م ــرف نفس ــكاد تع ــال ت ف
تعمــل الشــاعرة عــى قلــب موازيــن املــكان انطالقــا 
ــد عــى نحــو يتوافــق  ــه مــن جدي مــن شــعورها لتبعث

ــا. وخميلته
  ويف حماولــة تعويــض نفــي تلجــأ الشــاعرة 
ــا  ــى قائ ــكان يبق ــكاين، فامل ــهد امل ــات املش إىل ذكري
وفاعــال حيــوي بــن جنباتــه أحداثــا ومشــاهد، تقــول 
مســتحرضة املــايض )الصبــاح، 006	م، ص:34(: 

وتتاُجني ذكريايت، وتوِشُك أن تستجيا
وتأخذين يف دروٍب أطلنا عليها املسيا

وتنُقُلني يف رياٍض سكْبنَا عليها الُعُطوَرا
وُتغرقني يف أماٍن بنينا عليها الُقُصوَرا

    تعــود الشــاعرة إىل األمكنــة القديمــة وتتذكرهــا 
ــة االســرتجاع، إلن يف عودهتــا إليهــا  مــن خــالل تقني
ــا  ــت فيه ــي عاش ــن الت ــارض، فاألماك ــن احل ــزاء ع ع
مــع ابنهــا تنعــم باســتمرارية احليــاة يف داخلهــا، وهــي 
تضغــط عــى أعاقهــا وتعمــل عــى إعــادة تشــكيلها، 
ــن  ــا م ــا ينقصه ــاعرة م ــي الش ــة تعط ــذه األمكن فه
ــا  ــات هن ــدو الذكري ــاة )كحلــوش، 008	م(، وتب حي
هــي الفاعــل والشــاعرة تتلقــى أثرهــا ، وهــي عالقــة 
ــد األم  ــة عن ــة مرغوب ــا عالق ــاد ، اال أهن ــيطرة وانقي س
الثــكى ؛ لذلــك فهــي توســع مــن إطــار املــكان فــال 
ــا  ــاض (وكأن ــا )دروب – ري ــدا جغرافي ــه ح ــل ل جتع
تســعى لتوســيع حــد الذكريــات لتخلــق شــعورا 

باالرتيــاح .فمحــارصة الــذات باملشــاعر املوجعــة 
ــن  ــث ع ــة البح ــا اىل حماول ــا يدفعه ــع داخله والتقوق
عــامل أفضــل ، لكنــه عــامل مرتبــط بمــن فقدتــه لذلــك 
ــة  ــة ومحيمي ــكلت ألف ــي  ش ــات، الت ــأ اىل الذكري تلج
وراحــة داخليــة،  وكلــا كان ارتبــاط الشــاعرة باملــكان 
ــات الســاكنة  ــدا كانــت هــذه الذكري ــر قــوة وتأكي أكث
ــك  ــا )بيت ــول يف قصيدهت ــا، تق ــريا فيه ــر تأث ــه أكث في

األخــري( )الصبــاح، 006	م، ص:43(:
ُتَقاْل؟. َأتَرى َتْذُكُر َمْرَأى َشَجَراِت اْلُبْ

يف جواِر اهَلَرِم الّشامِخ ما بنْيَ التِّاَلْل
ْهُو حيلو َلَك يف تلك الظالْل... حيث كان اللَّ

ها.. ُهنا يا ولدي.. كان لنا أْحىَل َمَقاْل
ثَتني عن أمٍل ُحْلِو املناْل طامَلا حدَّ

َجاْل عندما تصبُح من عمرك يف سنِّ الرِّ
ــن  ــد م ــاعرة ويزي ــى الش ــتغلق ع ــارض يس    احل
ــرا  ــايض أم ــودة إىل امل ــت الع ــك » كان ــاهتا، لذل مأس
ال غنــى عنــه لعقــل هــذا احلــارض وتدبــره« )حــرب، 
ــك  ــاء لذل ــكان وع ــى امل 	198م، ص:171(، ويبق
املــايض، وهــو مــكان أليــف )البيــت( يغمــر الشــاعرة 
ــا  ــة ، وبين ــور اجلميل ــرة الص ــم الذاك ــدفء، ويله بال
ــواء«  ــان واالحت ــة واألم ــم احلاي ــت »قي ــل البي يمث
والـــ«صــورة  ص:91	(،  010	م،  )باشــالر، 
ص:			(  000	م،  )حســن،  املرحيــة«  احلميميــة 
ــه  ــم، وصريت ــذه القي ــن ه ــاعرة م ــه الش ــد فّرغت فق
ــا  ــزن، مم ــأمل واحل ــدرا ل ــا، ومص ــرا قبيح ــا منّف مكان
ــن  ــث م ــذي ينبع ــاق، ال ــعور باالختن ــؤدي إىل ش ي
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ــل ،  ــو مجي ــا ه ــكل م ــاد ل ــل باالفتق ــعور املتواص الش
وهــي تصعــد مــن حــدة األمل  حــن تربــط بــن  املــكان 
ــرد  ــون جم ــن أن تك ــم م ــي أعظ ــي »ه ــة  الت والطفول
ــس يف  ــن أن تنحب ــع م ــوم، وأوس ــرد مفه ــظ أو جم لف
ــا  ــل أّنن ــدودة ، بدلي ــدودة املح ــدالالت املع ــض ال بع
مــا نــكاد نتذّكرهــا حتــى ينهــض إلينــا مــن أحشــائها 
عــامل يف منتهــى الروعــة، مــا ينفــك يغــّذي شــوقنا إليــه 
ويذكيــه. ومــا تنفــك ذكــراه حتركنــا بــكّل عنــف وكّل 
ــا  ــو م ــد، 003	م، ص:347-348(، وه عمق«)زاي
ــة  ــا يف حماول ــزاال كلي ــا اعت ــزال واقعه ــا إىل اعت يدفعه
لبلــوغ واقــع آخــر ال وجــود لــه إال يف خياهلــا، تقــول 

ص:14(: 006	م،  )الصبــاح، 
وهذي دارنا اْلَغنَّاُء قد حاَلْت مغانيها
ف بائُع األْحَزاِن يف كلِّ نواحيها وطوَّ
اِت َخَبْت يف عني رائيها وأضواء الُثريَّ
ُة األْزَهاِر ماتت يف أوانيها وحتى َنرْضَ

ول تبق سوى صورتك احللوِة.. أْفدِيا
وبالروح ُأعانُِقها.. وباألْدُمِع أسقيها

   تدّمــر الشــاعرة املــكان بــا فيــه مــن هــدوء 
واســتقرار بألفــاظ احلــزن الطاغيــة عــى النســق 
النــي، وذلــك مــن خــالل لغــة تنقــل  املبــارش دون 
ــارس  ــا مت ــا ، أي أهن ــد أمامه ــو يتجس ــا ه ــه ك أن تنقل
اســقاطا عــى املــكان وهــي بذلــك تعيــد إنتــاج املــكان 
بتفصيالتــه وتشــكيالته عــى نحــو أكثر قســوة ومرارة، 
ــه  ــون علي ــا يك ــى م ــاء ع ــا ال بن ــق خميلته ــك وف وذل
ــكل  ــكاس »الش ــورة انع ــون الص ــال ،فتك ــكان أص امل

النفــي يف اطارهــا ولوهنــا وحركتهــا« )املشــوح، 
000	م، ص:38	(، فبــدال مــن أن يكــون البيــت 
ــق  ــكان اخلان ــح » امل ــعادة أصب ــان والس ــدرا لأم مص
امللقــى خــارج النفــس الــذي يثري يف الــذات اإلنســانية 
اخلــوف والقلــق لدرجــة االختنــاق« )العامــري، 
الشــاعرة  مشــاعر  أّن  ويبــدو  ص:47(،  008	م، 
تتجســد ضمــن تركيبــة البيــت املكانيــة، وهــي تركيبــة 
فعــل فيهــا املــوت فعلتــه يف انعــدام فاعليــة احليــاة، بــل 
ــى  ــل ع ــق مقف ــكان مغل ــكان  اآلرس إىل م ــول امل وح
ــت  ــتوى البي ــى مس ــس ع ــالق لي ــات، و االنغ الذكري
فحســب، وإّنــا  يف اخليــال، يف الزمــان ، إّنــه انغــالق يف 
أكثــر مــن مســتوى ممــا جعــل كل يشء يف هــذا احليــز 
يتمظهــر حــول اللــون األســود وداللتــه، تقــول عــى 
ــاح،  ــا )الصب ــد ميالده ــل عي ــد ح ــا وق ــان ابنته لس

ص:41(:           	00	م، 
يا أخي.. َما ِعيُد ميالِدي ِسَوى َيْوٍم َكئِيْب

بعد أن ُغيِّْبَت َعنَّا أيا الوجُه احَلبيْب
ل َيعْد يف البيِت إالَّ الصمُت، يتلوُه النحيْب

ى بَِغِريْب ل َنُعْد إال غريًبا يتأسَّ
وأًبا يسأل ما اخلْطُب..

ا ال ُتِيْب..! َوُأمًّ
    تســقط الشــاعرة حالتهــا النفســية والفكريــة عــى 
ــث  ــدث، حي ــي للح ــور حقيق ــه إىل حم ــكان، وحتّول امل
تشــكله مــن خــالل جمموعــة مــن العالمــات الفاعلــة 
)الزمــن –الصوت-اللــون(، أمــا الزمــن ففــي أســوأ 
حاالتــه )يــوم كئيــب( وهــو زمــن ســيكولوجي 
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خاضــع حلالــة الشــاعرة النفســية ومتلــون بلــون 
مزاجهــا )حلســن، د.ت( ويــأيت الصــوت مفرغــا 
ــار النفــي،  مــن الــدالالت اإلجيابيــة داال عــى االهني
فالنحيــب هــو »أشــد البــكاء ... يكــون بصــوت 
طويل«)ابــن منظــور، 		19م، ص:749( ثــم نراهــا 
ــارشة  ــري املب ــه غ ــر قيم ــود ع ــون األس ــتدرج الل تس
ــورة  ــح الص ــب( لتتض ــت – النحي ــب – الصم )كئي
ــوت،  ــط بامل ــاين املرتب ــكاين والزم ــهد امل ــة للمش الكلي
بــا فيــه مــن حــزن وبــكاء، هــي درامــا تعيشــها 
ــرر  ــتثناء يق ــي واالس ــلوب النف ــا، وأس ــاعرة يومي الش
ــكاين  ــز م ــا يف حي ــا عداه ــات م ــعادة وثب ــاء الس انتف

ــت(. ــعادة )البي ــن الس ــه موط ــرتض أن يف
ــد  ــوين عن ــاح ل ــود كإحل ــون األس ــف الل    وتوظي
الشــاعرة يف تشــكيل مفــردات املــكان بعــد وفــاة 
ولدهــا تكــرر يف أكثــر مــن موضــع، فــال يــأيت اعتباطــا 
ــف  ــة تكش ــي وأداة تعبريي ــق إبداع ــة نس ــا بمثاب وإن
ــري  ــرد يف كث ــث ي ــية، حي ــا النفس ــن أغواره ــتار ع الس
حاالتــه التداوليــة داال »عــى العدميــة والفنــاء« )عمر، 
ــاوية  ــا املأس ــق عالقته ــا يعم 1997م، ص:186(، مم
باملــكان، وهــي عالقــة تتســم بالنفــور وعــدم املســاملة، 
ــه  ــل يف طيات ــس حيم ــالم دام ــر يف ظ ــا األم ــي هب لينته

ــاح، 006	م، ص:9	(: ــّوه )الصب ــا املش واقعه
آِه ِمْن َناِري، ومْن َيأيس، ومن ضْعف َثبايِت

ال ترى عيناَي غَي الليل يا نَور حيايت
وأراين يف ظاَلم البيت أْحيا يف َفَواِت

الرثائيــة    يظهــر بوضــوح يف جتربــة الشــاعرة 

ــاب  ــي يف إخص ــاء البيت ــى الفض ــا ع ــا تركيزه لولده
العنــارص الدالليــة وتفصيلهــا، وهــذا أوجــه يف توجيــه 
املارســات التــي متتــاز بطابــع التكتــم واالنغــالق، ويف 
ــه »كلــا صغــرت  هــذا املعنــى يؤكــد باشــالر عــى أن
ــاءة«  ــر كف ــكل أكث ــه بش ــر، امتلكت ــارة أك ــامل بمه الع

ص:	14(. 010	م،  )باشــالر، 

  اخلاتة وأهم النتائج:
 ســارت هــذه الدراســة يف مقاربــة نظريــة لدالالت 
املــكان عــى مســتوى الوطــن والــذات العاشــقة 
والفقــد، وصــوال للســات اللغويــة واملعنويــة يف شــعر 
ــددت  ــة وتع ــت األمكن ــد تنوع ــاح، وق ــعاد الصب س
الفضــاءات عنــد الشــاعرة، ووظفتهــا بطريقــة متخّيلــة 
مرتبطــة بمخــزون الذاكــرة والذكريــات، وأحيانــا 
باحللــم وطيــف اخليــال. وظهــر جليــا وعــي الشــاعرة 
باملــكان وبحيثياتــه، يف إحســاس قــوي بحضــوره 
واالنتــاء إليــه، وفــق أبعــاد ثقافّيــة ولغويــة حتّقــق مــن 
خالهلــا الوعــي والــذات والتاريــخ، وقــد انتهــت هذه 

ــأيت: ــا ي ــا في ــج نوجزه ــن النتائ ــدد م ــة إىل ع الدراس
الصبــاح . 1 جتربــة  يف  املــكان  ظهــر   .1

بوصفــه عالمــة ســيائية، هلــا دورهــا »يف نقــل 
مركــز التلقــي مــن النــص إىل النــص املــوازي« 
ــق  ــث حتق ــدواين، 003	م، ص:7( بحي )الع
العالمــة اللغويــة وظيفتهــا اجلاليــة التــي 

جتســد قوانــن االبــداع األديب.
العاطفيــة . 	 الشــاعرة  جتربــة  انفتحــت   .	
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ومزجتــه  الواقعــي  املــكان  مالمــح  عــى 
ليتشــكل مكانــا خاصــا حتــّددت  بذاهتــا، 
أبعــاده مــن خميلتهــا يف حضــور قــوي للــذات، 
وكأنــا هــي بذلــك تفــكك املــكان لكــي تعيــد 

بنــاءه بطريقتهــا.
جتــاوز املــكان الوطــن عنــد الشــاعرة . 3  .3

حيــزه اجلغــرايف اىل حيــز الفــن، واكتســب 
ــا  ــا مرتبط ــر أحيان ــدة، وإن ظه ــاعرية جدي ش
بالســياقات التارخييــة واالجتاعيــة والسياســة 
ــالل  ــن خ ــكان م ــاط امل ــد أن ــة لرص يف حماول

ــة. ــاده املختلف أبع
اإلحســاس . 4 مــن  نوعــا  املــكان  وّلــد   .4

تشــكل  خــاص  زمــن  وهــو  بالزمــان، 
مــن معانــاة الشــاعرة، واصطــراع اهلمــوم 
ــة،  ــة ومتخيل ــدات موضوعي ــا يف جتس بداخله
ــذايت  ــة عــى مســتوييها ال حتقــق عمــق التجرب

والوجــودي.
املــكاين . 	 للواقــع  رفضهــا  كان   .	

باســتعادة  وحلمهــا  احلاليــن،  والزمــاين 
آليــة  وتبــدت  األولــن،  والزمــان  املــكان 
ــة  ــة وتقني ــى املقابل ــق ع ــذا النس ــكيل ه تش
الذكــرى واالســرتجاع، يف فضــاء مزدحــم 

والــرؤى. بالصــور 
ضمــن . 6 الصبــاح  عنــد  املــكان  بــرز   .6

ثنائيــات متعــددة أبرزهــا املــكان األليــف 
ــة  ــة ضدي ــال يف عالق ــذان تداخ واملعادي-الل

فيصبــح املعــادي أليفــا واألليــف معاديــا 
-واملــكان املفتــوح واملغلــق، واملــكان املتصــل 

واملنفصــل.
الســلبية . 7 الطاقــة  الشــاعرة  اســتغلت   .7

ــور  ــكان بالّص ــاءات امل ــّون فض ــوت لتل للم
والثــكل،  الفقــد  عــن  املعــرة  واألخيلــة 
ــة  ــة وعالمي ــات داللي ــايض بطاق ــحن امل ولتش

تبعــث فيــه احليــاة مــن جديــد.
عــى . 8 صورهــا  يف  الشــاعرة  تقــف  مل   .8

ــرت  ــا ظه ــارش، وإن ــف املب ــبيه والوص التش
أطــراف الصــورة جتمــع بــن أشــياء ال ترابــط 
بينهــا فظهــر املــكان عــى نحــو أكثــر خياليــة، 
تشــكل  التــي  الفضــاءات  تلــك  والســيا 
ــا. ــن وطنه ــا وب ــة بينه ــاء األبدي ــة االنت عالق

تقنيــة . 9 عــى  الشــاعرة  اعتمــدت   .9
ــل  ــق الّتواص ــري يف تعمي ــكل كب ــرار بش التك
بينهــا وبــن املتلقــي، ويف تعميــق الرتابــط 

النــي.  واالنســجام 
ــث  ــه البح ــويص ب ــن أن ي ــا يمك ــم م ــل أه   ولع

ــي: ــا ي ــابقة م ــة الس ــن الدراس ــا م انطالق
ــاح مــن أهــم  ــد ســعاد الصب يعــد املــكان عن  1-
اخلصائــص اللغويــة والصوريــة املبثوثــة يف قصيدهتــا، 
الوطنيــة  هويتهــا  مكونــات  مــن  مكــون  فهــو 
ــوة  ــد خط ــة تع ــذه الدراس ــإن ه ــذا ف ــة، ل والتارخيي
صغــرية يف اســتكناه األبعــاد اجلاليــة والقيــم النفســية 
ــة  ــب دراس ــا يتطل ــو م ــاعرة، وه ــد الش ــكان عن للم
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موســعة للمــكان بالنظــر إىل كثافــة حضــوره يف النــص 
ــي. الصباح

الصــورة  فاعليــة  عــى  الضــوء  تســليط   2-
تأسيســه،  وإعــادة  املــكان  إنتاجيــة  يف  الشــعرية 
بوصــف املــكان مرحــا رئيســا لكثــري مــن األحــداث 

واحلضاريــة. واالجتاعيــة  السياســية 
ــكاين  ــاء الزم ــة الفض ــون دراس ــن أن تك يمك  3-
عنــد الشــاعرة جمــاال خصبــا لتقديــم دراســة جديــدة، 
ــة  ــع جدلي ــث تصن ــان حي ــكان متالزم ــان وامل فالزم
ــة الفضــاء، كــا أن الفضــاء وعــاء لــكل  الزمــان ماهي

ــرية. ــداث املتغ ــة واألح ــات الزماني املكون
ــاعرة  ــد الش ــة عن ــدد األمكن ــن تع ــا م انطالق  4-
وكثرهتــا يمكــن تقديــم مقاربــة نصيــة إحصائيــة عــن 
ــتقراء  ــع اس ــاعرة م ــد الش ــن ورودا عن ــر األماك أكث
ــتخلصة. ــج املس ــة للنتائ ــية والفكري ــدالالت النفس ال

املصادر واملراجع:
أوالً: املراجع العربية

إســاعيل، عــز الديــن. )د.ت(. الشــعر العــريب املعــارص 
قضايــاه وظواهــره الفنيــة واملعنويــة. ط. 4، القاهــرة: دار 

ــريب. ــر الع الفك
بحــراوي، حســن. )1990(. بنيــة الشــكل الروائــي – الفضــاء 
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والتوزيــع. والنــر  للدراســات 
باشــالر، جاســتون. )1986م(. حــدس اللحظــة. ترمجــة: 

رضــا عــزوز، عبــد العزيــز زمــزم. ط. 1، تونــس: الــدار 
ــر. ــية للن التونس

باشــالر، جاســتون. )010	م( مجاليــات الصــورة. ترمجــة: 
غــادة االمــام. ط. 1، بــريوت: دار التنويــر للطباعــة 

ــع.  ــر والتوزي والن
ــكان يف  ــة امل ــى. )009	م(. فاعلي ــق، من ــي، وتوفي ــم، ع جاس
ــة  ــا. جمل ــي نموذج ــيفيات املتنب ــعرية – س ــورة الش الص
 	 بتاريــخ  مســرتجع   .)40( االلكرتونيــة،  )ديــايل( 
https://www.iasj.net/ مــن:  018	م   ديســمر 

 iasj?func=fulltext&aId=17976
اجلبــار، مدحــت. )006	م(. مجاليــات املــكان يف املــرح 
)صــالح عبــد الصبــور(. موقــع ليــالس )منتــدى 
ــن:  ــمر 018	م م ــخ 	  ديس ــرتجع بتاري ــب(. مس الكت
https://www.liilas.com/vb3/t108557.

 html
ــكيل  ــل تش ــن. )	00	م(. عوام ــدي حس ــد امله ــراح، عب اجل
ــاعرة  ــدي للش ــا ول ــك ي ــوان إلي ــي يف دي ــل الذهن الوص
ســعاد الصبــاح. جملــة دراســات العلــوم اإلنســانية 

واالجتاعيــة، املجلــد )	3(، العــدد )3(.
ــة  حــرب، عــي. )	198م(. التأويــل واحلقيقــة -قــراءة تأويلي
يف الثقافــة العربيــة. ط. 1، بــريوت: دار التنويــر للطباعــة 

والنــر.
حســن، خالــد حســن. )000	م(. شــعرية املــكان يف الروايــة 
اجلديــدة. ط. 1، الريــاض: مؤسســة )اليامــة الصحفيــة(.
ط	.  اجلاهــي.  الشــعر  يف  املــرأة  )د.ت(.  أمحــد.  احلــويف، 

العــريب. الفكــر  دار  القاهــرة: 
اخلوالــدة، زايــد. )	01	م(. صــورة املــكان يف شــعر عــز 

الرايــة. دار  1، األردن:  املنــارصة. ط.  الديــن 
شــعر  يف  املــوت  )003	م(.  ســليان.  عيســى  درويــش، 
ــالة  ــة –. رس ــة مقارن ــة –دراس ــازك املالئك ــياب ون الس
ماجســتري يف آداب اللغــة العربيــة، العــراق، جامعــة 
عــى  018	م(  	ديســمر  الزيــارة:  )تاريــخ  بابــل. 
http://mohamedrabeea.net/ الرابــط: 
4822-b5ef--library/pdf/10506a34-e956

 ed32fb8005a4.pdf
ــي  ــلوب والتلق ــات األس ــى. )9	14ه(. مجالي ــة، موس ربابع
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ــر  ــر للن ــان: دار جري ــة(. ط. 1، ع ــات تطبيقي )دراس
ــع. والتوزي

ــاكاة  ــي حم ــكان الروائ ــد. )016	م(. امل ــن حمم ــوان، أيم رض
ــة(  ــة )العربي ــان. املجل ــة اإلنس ــكيل هوي ــع أم تش الواق
االلكرتونيــة، )493(.  مســرتجع بتاريــخ 	  ديســمر 
http://www.arabicmagazine. مــن:  018	م 
                                                                                                                    com/arabic/articleDetails.aspx?Id=5135
ــة،  ــة العربي ــكان يف الرواي ــد. )003	م(. امل ــد الصم ــد، عب زاي
الصــورة والداللــة. ط. 1، تونــس: دار حممــد عــي 

ــر. للن
العربيــة  القصيــدة  بنــاء  زايــد، عــري. )	00	م(. عــن 

احلديثــة. ط4. القاهــرة: مكتبــة ابــن ســيناء. 
ســلان، يــارس عــي. )008	م(. صــورة الــذات بــن أيب فــراس 
ــة.  ــة موازن ــارودي، دراس ــامي الب ــود س ــداين وحمم احلم

ط. 1، دمشــق: دار نينــوى للنــر والتوزيــع.
الدراســات  دليــل  )1987م(.  ميشــال.  رشيــم، جوزيــف 
اجلامعيــة  املؤسســة  بــريوت:  ط	.  األســلوبية. 

والتوزيــع. والنــر  للدراســات 
الرغوثــي  حســن  )010	م(.  الرحيــم.  عبــد  الشــيخ، 
ــدة  ــاء. جري ــة الس ــة األرض وطفول ــطن -طفول وفلس
ــمر  ــخ 	  ديس ــرتجع بتاري ــة.  مس ــام( اإللكرتوني )األي
http://www.al-ayyam.ps/ar_ مــن:  018	م 
page.php?id=7e97d52y132742482Y7e9
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الصبــاح، ســعاد. )1997م(. ديــوان )يف البــدء كانــت األنثى(. 

ط6. الكويــت: دار ســعاد الصبــاح للنــر والتوزيع.
الصبــاح، ســعاد. )	00	م(. ديــوان )برقيــات عاجلــة إىل 
وطنــي(. ط6. الكويــت: دار ســعاد الصبــاح للنــر 

والتوزيــع.
ــواحل(.  ــال س ــرأة ب ــوان )ام ــعاد. )	00	م(. دي ــاح، س الصب
ــع. ــر والتوزي ــاح للن ــعاد الصب ــت: دار س ط4. الكوي

حــدود  إىل  )خــذين  ديــوان  )	00	م(.  ســعاد.  الصبــاح، 
ــر  ــاح للن ــعاد الصب ــت: دار س ــمس(. ط3. الكوي الش

والتوزيــع.
الصبــاح، ســعاد. )006	م(. ديــوان )إليــك يــا ولــدي(. 
ط11. الكويــت: دار ســعاد الصبــاح للنــر والتوزيــع.

الصبــاح، ســعاد. )006	م(. ديــوان )أمنيــة(. ط	1. الكويت: 
دار ســعاد الصبــاح للنــر والتوزيع.

تعــرف  )والــورود  ديــوان  )006	م(.  ســعاد.  الصبــاح، 
ــر  ــاح للن ــعاد الصب ــت: دار س ــب(. ط	. الكوي الغض

والتوزيــع.
الصبــاح، ســعاد. )010	م(. ديــوان )فتافيــت امــرأة(. ط11. 

الكويــت: دار ســعاد الصبــاح للنــر والتوزيــع.
طاليــس، أرســطو. )1979م(. اخلطابــة. ترمجــة: عبــد الرمحــن 
بــدوي، ط. 1، الكويــت: وكالــة املطبوعــات، وبــريوت: 

دار القلــم.
ــود  ــعر حمم ــرار يف ش ــارص. )004	م(. التك ــد ن ــور، فه عاش
درويــش. ط. 1، بــريوت: املؤسســة العربيــة للدراســات 

والنــر.
ســعاد  )	01	م(.  زهــري.  وعبيــدات،  عدنــان  عبيــدات، 
الصبــاح البدويــة العاشــقة، قــراءة يف ديواهنــا )والــورود 
ــق، 8	)4-3(. ــة دمش ــة جامع ــب(. جمل ــرف الغض تع
شــعر  يف  املــكان  )008	م(.  عليــوي.  ســاهرة  العامــري، 
جامعــة  العامــري.  عليــوي  ســاهرة  زيــدون،  ابــن 
بابــل.  مســرتجع بتاريــخ 	  ديســمر 018	م مــن: 
http://mohamedrabeea.net/library/
3 1 2 c - 4 1 3 4 - a 6 2 a - -p d f / 1 f b d 1 b 2 5

 033c96f7b6d1.pdf
ــرية يف  ــة القص ــكان يف القص ــدر. )1997م(. امل ــك، ب ــد املل عب

ــايف. ــع الثق ــي: املجم ــو ظب ــارات. ط. 1، أب اإلم
ــر. )009	م(. العالمــة الشــعرية، قــراءة يف  عبيــد، حممــد صاب
تقانــات القصيــدة اجلديــدة. ط. 1، إربــد: عــامل الكتــب 

احلديــث. 
ــعري  ــاب الش ــيمياء اخلط ــر. )009	م(. س ــد صاب ــد، حمم عبي
ــن  ــد م ــراءات يف قصائ ــل )ق ــكيل إىل التأوي ــن التش م
ــر  ــدالوي للن ــان: دار جم ــس(. ط. 1، ع ــالد النرج ب

ــع. والتوزي
ــاح. )009	م(.  ــد الفت ــوم، مهــا حممــود وشــاكر، هتــاين عب عت
ــة  ــلوبية. جمل ــة أس ــاين، دراس ــزار قب ــعر ن ــاء يف ش الرث
اإلنســانية واالجتاعيــة، )36(،  للعلــوم  الدراســات 

ــق. ملح
ــدال. )1988م(. إضــاءة النــص. ط. 1، بــريوت:  ــان، إعت عث
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ــة للطباعــة والتوزيــع. دار احلداث
العــدواين، معجــب. )003	م(. تشــكيل املــكان وظــالل 

النــادي األديب. 1، جــدة:  العتبــات. ط. 
وجدليــة  املــكان  محيميــة  )017	م(.  عمــر.  العــري، 
الليــل والنهــار يف ديــوان )مســاء يف يــدي( للشــاعر 
أمحــد العجمــي. موقــع ديــوان العــرب.  مســرتجع 
http://www. مــن:  018	م  ديســمر    	 بتاريــخ 
 diwanalarab.com/spip.php?article11934
العــالق، عــي جعفــر. )003	م(. يف حداثــة النــص الشــعري 
– دراســة نقديــة. ط. 1، عــان: دار الــروق للنــر 

ــع. والتوزي
عمــر، أمحــد خمتــار. )1977م(. اللغــة واللــون. ط	. القاهــرة: 

عــامل الكتــب للنــر والتوزيــع.
الشــعر  يف  املــكان  )	01	م(.  حمســن.  أمــل  العمــريي، 
األندلــي عــر ملــوك الطوائــف. ط. 1، بــريوت: دار 

ــريب. ــار الع االنتش
عيســى، فــوزي. )003	م(. القصيــدة أنثــى واألنثــى قصيــدة 
قــراءة يف شــعر ســعاد الصبــاح. ط. 1، القاهــرة: دار 

ــالم. ــع واإلع ــر والتوزي ــل للن اجلمي
فضــل، صــالح. )003	م(. وردة البحــر وحريــة اخليــال 
األنثــوي )رحلــة يف شــعر ســعاد الصبــاح(. ط. 1، 
القاهــرة: دار اجلميــل للنــر والتوزيــع واالعــالم.

ــة النــص الشــعري  ــد اهلل أمحــد. )	00	م(. حداث  الفيفــي، عب
يف اململكــة العربيــة الســعودية، قــراءة نقديــة يف حتــوالت 

املشــهد اإلبداعــي. ط. 1، الريــاض: النــادي األديب.
ــد اهلل حممــد. )	01	م(. شــعرية املــكان يف أعــال  القــرين، عب
القصيبــي الشــعرية. جملــة )جامعــة طيبــة لــآداب 
  	 بتاريــخ  مســرتجع   .)	(4 اإلنســانية(،  والعلــوم 
https://www.taibahu. مــن:  018	م  ديســمر 
edu.sa/Pages/AR/DownloadCenter.
-aspx?SiteId=50a13fdf-fc2d-43ef-a1d5
-50bd4a749c1b&FileId=26614f4e-d807

 562d3158a2cc-45a9-a157
قطــوس، بســام. )1996م(. الزمــان واملــكان يف ديــوان حممــود 
ــة  ــة. جمل ــة نقدي ــا »دراس ــر كوكب ــد ع ــش »أح دروي

ــوك(، 14)1(. ــاث الريم )أبح

قلــج، ســعيد عبــد الرمحــن. )	197م(. مجاليــات اللــون 
يف الســينا. ط. 1، القاهــرة: اهليئــة املريــة العامــة 

للكتــاب.
واألدب  الرمزيــة  )1947م(.  غطــاس.  أنطــوان  كــرم، 
ــريوت  ــة ب ــتاذية، جامع ــالة لأس ــث، رس ــريب احلدي الع
األمريكيــة. مســرتجع بتاريــخ 	  ديســمر 018	م مــن: 
file:///C:/Users/Hp/Downloads/t-35A.

 pdf
ــكان  ــات امل ــان ومجالي ــة الزم ــي. )د.ت(. حركي ــن، كروم حلس
يف روايــة الــزالزل )قــراءة ســيائية(. جملــة )إبــداع( 
االلكرتونيــة، مجعيــة رضــا حوحــو، )3(. مســرتجع 
http://www. مــن:  018	م  ديســمر    	 بتاريــخ 
khayma.com/wattar/lire/chahadat/

 ZILZAL/kerroumi_lehcen.htm
يف  )قــراءة  املــكان  بالغــة  )008	م(.  فتحيــة.  كحلــوش، 
مكانيــة النــص الشــعري(. ط. 1، بــريوت: دار االنتشــار 

ــريب. الع
كــويل، ريناتــه. )	00	م(. دراســات يف شــعر القصيــدة العربية 
اجلاهليــة. ترمجــة موســى ربابعــة. ط. 1، أربــد: مؤسســة 

محــادة للدراســات اجلامعيــة والنــر والتوزيــع.
الكيــايل، عبــد الرمحــن. )	197م(. الشــعر الفلســطيني يف نكبــة 
فلســطن. ط. 1، بــريوت: املؤسســة العربيــة للدراســات 

. لنر ا و
ــة  ــكان، ترمج ــات امل ــن. )1988م(. مجالي ــن الباحث ــة م جمموع

ــة. ــاء: دار قرطب ــدار البيض ــم. ط	. ال ــيزا قاس س
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أثرتطبيقات الحوسبة السحابية في التعلم القائم على المشروعات في تنمية المعرفة واألداء 
لمهارات التصميم التعليمي للمحتويات الرقمية ومستوى رضا الطالبات الجامعيات نحوها

أمل علي الموزان )*(
جامعة األميرة نوره بنت عبد الرحمن

)قدم للنشر يف 1440/02/20هـ، وقبل للنشر يف 1440/4/19هـ(
ـــي  ـــم التعليم ـــارات التصمي ـــة واألداء مله ـــة املعرف ـــحابية يف تنمي ـــبة الس ـــات احلوس ـــض تطبيق ـــر بع ـــى أث ـــرف ع ـــة إىل التع ـــذه الدراس ـــت ه ـــث :  هدف ـــص البح ملخ
للمحتويـــات الرقميـــة، والرضـــا نحوهـــا لـــدى الطالبـــات اجلامعيـــات، وتكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن )39( طالبـــة مـــن طالبـــات كليـــة الرتبيـــة بجامعـــة 
ـــث  ـــج البح ـــن منه ـــتخدام كلٍّ م ـــم اس ـــد ت ـــي 1439/1438ه، وق ـــام اجلامع ـــم يف الع ـــات التعلي ـــرر تقني ـــن مق ـــايت درس ـــن؛ ال ـــد الرمح ـــت عب ـــوره بن ـــرة ن األم
ـــي  ـــبه التجريب ـــث ش ـــج البح ـــتخدام منه ـــم اس ـــا ت ـــا، ك ـــاء أدواهت ـــة وبن ـــات الدراس ـــة أدبي ـــري ومناقش ـــار النظ ـــرض اإلط ـــد ع ـــك عن ـــي؛ وذل ـــي التحلي الوصف
ـــاس  ـــي، ومقي ـــم التعليم ـــة يف التصمي ـــارات املعرفي ـــتوى امله ـــاس مس ـــي لقي ـــار حتصي ـــة اختب ـــملت أدوات الدراس ـــا، وش ـــة وأدواهت ـــة الدراس ـــق جترب ـــد تطبي عن
ـــن  ـــج ع ـــفرت النتائ ـــم، وأس ـــة التعل ـــحابية يف عملي ـــبة الس ـــات احلوس ـــف تطبيق ـــن توظي ـــات ع ـــا الطالب ـــاس رض ـــة إىل مقي ـــارات، باإلضاف ـــك امله ـــاري لتل أداء مه
ـــا، وأن  ـــدي لكليه ـــق البع ـــح التطبي ـــاري لصال ـــاس األداء امله ـــي، ومقي ـــار التحصي ـــدي لاختب ـــي والبع ـــن القب ـــن التطبيق ـــة ب ـــة إحصائي ـــروق ذات دالل ـــود ف وج
ـــق  ـــات تتعل ـــن التوصي ـــة م ـــا جمموع ـــة يف هنايته ـــت الدراس ـــم، وقدم ـــة التعل ـــحابية يف عملي ـــبة الس ـــات احلوس ـــف تطبيق ـــن توظي ـــًا ع ـــات متام ـــات راضي املتعل

ـــم. ـــحابية يف التعلي ـــبة الس ـــات احلوس ـــتخدام تطبيق ـــل اس ـــرورة تفعي ب

كلامت مفتاحية : احلوسبة السحابية، التصميم التعليمي، التعلم القائم عى املرشوعات.
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Abstract: This study aims at exploring the effect of cloud computing applications in developing the knowledge and performance of digital instructional design skills and 
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مقدمة:
ــي  ــات الت ــرز القطاع ــن أب ــم م ــاع التعلي ــد قط يع
ــة عــى نطــاق واســع  طالتهــا التحــوالت التكنولوجي
ــرز  ــن أب ــة، وكان م ــنواٍت قليل ــاوز س ــدًى مل يتج يف م
التحــوالت املؤثــرة يف التعليــم ظهــور تكنولوجيــا 
ــا  ــا هل ــحابية (Cloud Computing) وم ــبة الس احلوس
مــن دوٍر بــارز يف إعــادة تشــكيل كثــر مــن العمليــات 
املتصلــة بالتعليــم والتعلــم وإدارهتــا؛ ملــا تتميــز 
ــات،  ــول للمعلوم ــهيل الوص ــدرة يف تس ــن مق ــه م ب
وحتســن عمليــات التعــاون، وإعــادة اخــرتاع وتنظيــم 
ــن  ــة؛ بتمك ــات التقليدي ــا املعلوم ــاكل تكنولوجي هي
ــودة أو  ــت مفق ــي كان ــص الت ــن اخلصائ ــة م جمموع

ــابقة . ــات الس ــدودة يف التكنولوجي حم
وفيــا يتعلــق بالتعليــم اجلامعــي يمكــن القــول إنَّ 
احلوســبة الســحابية تســاهم اليــوم يف تقديــم كثــر مــن 
احللــول للمشــكات التــي تعــاين منهــا أنظمــة التعليم 
ــة  ــات التكنولوجي ــتثار التطبيق ــك باس ــة؛ وذل اجلامعي
ــكل  ــتخدامها بش ــن اس ــدالً م ــة ب ــات إبداعي كخدم
ــن  ــزز م ــا يع ــدي، مم ــم التقلي ــياق التعلي ــرر يف س مك
فاعليــة التعليــم املدمــج بتوظيــف تطبيقــات احلوســبة 
الســحابية كأفضــل صيغــة تربويــة للتعلــم اإللكــرتوين 

ــه . وتطبيقات
ومــع انتشــار احلوســبة الســحابية مل يعــد األمر جمرد 
مفهــوم نظــري بــل حتــول إىل تطبيــق ملمــوس نشــهده 
يف عــدد مــن اخلدمــات املشــاعة يف الويــب، وخاصــة 
ــال؛  ــبيل املث ــى س ــرتوين، فع ــم اإللك ــال التعلي يف جم

ــات  ــن الربجمي ــارات م ــاء االختب ــة بن ــت عملي انتقل
التــي يمكــن حتميلهــا عــى اجلهــاز إىل خدمــات عــى 
شــبكة اإلنرتنــت ال تتطلــب أي برجميــات خاصــة 
classmarker.( لاســتفادة منهــا، فموقــع مثــل
اســتفادتا   )quiz-school( وخدمــة   ،)com
ــة  ــم خدم ــحابية يف تقدي ــبة الس ــدرات احلوس ــن ق م
اســتضافة االختبــارات وتقييمهــا آليــا جمانــا، أو بســعر 

ــة،2010( . ــزي )اخلليف رم
وعــى الرغــم مــن حداثــة هــذا املفهــوم- احلوســبة 
ــات  ــع معلوم ــراد لوض ــل األف ــحابية-  إال أن مي الس
عــى الشــبكة يتزايــد باســتمرار، كــا يظهــر يف مواقــع 
 Facebook  ــبوك ــل الفيس ــة مث ــبكات االجتاعي الش
وتويــرت Twitter، إضافــًة إىل بايــن مقاطــع الفيديــو 
التــي يضعهــا اجلمهــور عــى مواقــع مثــل اليوتيــوب 
ــي أن  ــا يعن ــبيس Myspace؛ م ــاي س Youtube، وم

ــن  ــة م ــات هائل ــة بأهرام ــة حممل ــحابة املعلوماتي الس
ــري، 2011( . ــوع )املن ــة التن ــات فائق املعلوم

وهكــذا تزايــدت شــعبية احلوســبة الســحابية لــدى 
ــل  ــع، وباملقاب ــات املجتم ــات ومؤسس ــف قطاع خمتل
ــل  ــن قب ــل م ــًا يف التموي ــد أيض ــاك تزاي ــح هن أصب
الــرشكات املقدمــة لتلــك اخلدمــات وللبنيــة التحتيــة 
ــن  ــاب املتعلم ــة اكتس ــي أمهي ــا يعن ــا؛ م ــة هل والبحثي
رشكــة  وتــأيت  الســحب،  عــرب  التعلــم  ملهــارات 
ــدة  ــة الرائ ــرشكات العماق ــن ال ــل Google م جوج
ــل  ــة تتعام ــات متنوع ــدم تطبيق ــال، وتق ــذا املج يف ه
معهــا رشحيــة واســعة مــن املتعلمــن ألهــداف خمتلفــة 
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 (Cappos et al., 2009(،وهــو مــا تؤيــده دراســة 

)Thomas, 2011؛ GTSI Group,2012) مــن  كل 
ــد  ــل Google  تع ــات جوج ــارهتا إىل أن تطبيق بإش
مــن أكثــر تطبيقــات احلوســبة الســحابية جمانيــة وفائدة 
خلدمــة العمليــة التعليميــة، كــا إهنــا تلبــي احتياجــات 
احلوســبة للمســتخدمن دون تكبــد تكاليــف املحافظــة 
إحــدى  وهــي  األساســية،  التحتيــة  البنيــة  عــى 
ــكار  ــة أف ــن ملارس ــن املعلم ــة لتمك ــات القوي املنص
ــث  ــن حي ــة م ــاهتا االجيابي ــا انعكاس ــس، وهل التدري
كوهنــا وســيلة اتصــال افرتاضيــة متكــن املتعلمــن مــن 

ــاركية.  ــات تش ــم يف بيئ التعل
وتشــر زينــب إســاعيل )2016( إىل أن تطبيقــات 
Google التعليميــة تعــد أحــد أبــرز الطرائــق لتكويــن 

حوســبة ســحابية نشــطة ومفتوحــة للجميــع، ويمكــن 
وقــت،  وبــأي  مــكان  أي  مــن  إليهــا  الوصــول 
ــع  ــع األجهــزة وبجمي وباإلمــكان أن تعمــل عــى مجي
أنظمــة التشــغيل، وبعــض تطبيقاهتــا يمكــن الوصــول 
ــف  ــخصية كاهلوات ــزة الش ــال األجه ــن خ ــا م إليه
اجلوالــة، كــا تعــزز تطبيقــات Google التعليميــة مــن 
ــة مائمــة  ــم بشــكل عــام، وتشــكل بيئ ــة التعلي فاعلي

ــرتوين.  ــم اإللك ــول إىل التعلي للتح
وتوظيــف اخلدمــات الســحابية  املقدمــة مــن 
جوجــل  Google يف التعليــم اجلامعــي عــى هــذا 
النحــو؛ مــن شــانه أن يمكــن املتعلــم مــن لعــِب أدواٍر 
جديــدة يف عمليــة التعلــم واكتســاب مهــارات بالغــة 
األمهيــة، إضافــًة إىل مســامهته يف تنميــة اجلوانــب 

املعرفيــة وحتصيــل قــدر مــن املعــارف الروريــة 
ــاج  ــي حيت ــارات الت ــك امله ــارش بتل ــاط املب ذات االرتب
املتعلــم إليهــا إن يف ســياق حياتــه األكاديميــة أو 
االجتاعيــة عــى حــٍد ســواء، وإذا كان التحصيــل مــن 
ــار  ــام كمعي ــا االهت ــدور حوهل ــي ي ــاور الت ــرب املح أك
للمفاضلــة بــن املتعلمــن عــن طريــق التقويــم، فــإن 
ــة  ــل أمهي ــدرًا ال يق ــة( ق ــة )األدائي ــب املهاري للجوان
عــن التحصيــل املعــريف، وهــي جوانــب يمكــن 
احلوســبة  تطبيقــات  طريــق  عــن  مجيعــًا  تنميتهــا 
ــة؛  الســحابية املقدمــة عــرب تطبيقــات جوجــل الرتبوي
ــربات  ــارك اخل ــاون وتش ــرص التع ــن ف ــه م ــا تتيح ب
ــة باألنشــطة حــول مشــاريع  ــة نقــاش غني وتوفــر بيئ

ــة.  ــم الطابي التعل
ــرز  ــي كأب ــم التعليم ــة التصمي ــأيت عملي ــث ت وحي
ألن  التعليميــة  األنظمــة  تســعى  التــي  املواضيــع 
املتعلمــون مهاراهتــا؛ كوهنــا مــن أهــم  يكتســب 
ــم  ــي أن يل ــي ينبغ ــل الت ــددة املراح ــات املتع العملي
املتعلمــون بمهاراهتــا املعرفيــة واألدائيــة، وهــي عملية 
ذات شــأن يف مســاعدة املتعلمــن عــى توظيــف تلــك 
ــم  ــة بحياهت ــا املتصل ــن القضاي ــر م ــارات يف كث امله
األكاديميــة  ومتطلباهتــم  وأنشــطتهم  العمليــة 

وخططهــم املســتقبلية. 
ويســتدعي إكســاب املتعلمــن مهــارات التصميــم 
التعليمــي الناجــح كمهنيــن مســتقبلين حيتاجــون 
بالــرورة تلــك املهــارات كوهنــا مــن أهــم املهــارات 
ــة  ــان إتاح ــتدعي- ض ــل -يس ــوق العم ــة لس املطلوب
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نشــط  دور  عــى  للحصــول  للطــاب  الفرصــة 
يف  املهــارات  تلــك  لتطبيــق  وانعــكاس  وتفاعــي 
ــاًرا  ــح إط ــرص تتي ــر ف ــاريعهم، وتوف ــتهم ومش دراس
ــتخدامها  ــن اس ــة يمك ــواد فعال ــم م ــا لتصمي تعليمًي
ــة؛  ــاة االجتاعي ــة أو احلي ــة التعليمي ــياق العملي يف س
ويمكــن أن تلعــب تطبيقــات احلوســبة الســحابية دورًا 
بــارزًا ومهــا يف تنميــة مهــارات املتعلمــن يف التصميــم 
ــم  ــة التعل ــودة عملي ــان ج ــل ض ــن أج ــي، م التعليم

ــات. ــاريع أو تكليف ــن مش ــا م ــط هب ــا يرتب وم
ــر  ــع أث ــى تتب ــة ع ــة احلالي ــز الدراس ــه ترك وعلي
ــحابية  ــبة الس ــات احلوس ــن تطبيق ــة م ــف حزم توظي
املقدمــة مــن Google يف زيــادة مقــدرة الطالبــات 
عــى التمكــن مــن مهــارات التصميــم التعليمــي 
ــل  ــايف الفص ــة ت ــة، وحماول ــة واألدائي ــقيها املعرفي بش
الــذي حيــدث بــن هذيــن الشــقن عنــد تنــاول 
ــة  ــق املعرف ــرب تطبي ــي، ع ــم التعليم ــوع التصمي موض
ــحابية  ــبة الس ــات احلوس ــف تطبيق ــتها؛ بتوظي ومناقش
يف تقديــم أحــد أهــم مشــاريع مقــرر تقنيــات التعليــم، 
التــي يــدور جــزء منهــا حــول توظيــف املســتحدثات 
التكنولوجيــة يف تصميــم وإنتــاج املحتويــات الرقميــة 
ــق يف  ــك التطبي ــدوى ذل ــا، وج ــاف أنواعه ــى اخت ع
رضــا الطالبــات عــن تطبيقــات احلوســبة الســحابية يف 

ــة. ــة التعليمي العملي
مشكلة الدراسة :

ــو  ــا  كعض ــال عمله ــن خ ــة م ــت الباحث الحظ
ــد  ــت عب ــوره بن ــرة ن ــة األم ــس بجامع ــة تدري هيئ

التصميــم  مهــارات  يف  قصــور  وجــود  الرمحــن 
التعليمــي لــدى غالبيــة املتعلــات وعــدم تطبيــق 
املقــرر  مشــاريع  تقديــم  عنــد  املهــارات  لتلــك 
وتكليفاتــه، وأن املتعلــات يفصلــن بــن اجلوانــب 
ــم  ــارات التصمي ــن مه ــا ع ــم تعلمه ــي ت ــة الت النظري
ــق  ــن التطبي ــرر وب ــات املق ــدى جزئي ــي كإح التعليم
ــؤدي  ــا ي ــرر؛ مم ــات املق ــع متطلب ــا يف مجي ــي هل العم
لنســيان اجلوانــب املعرفيــة هلــا مــع مــرور الوقــت عــى 
ــط  ــرر ترتب ــاريع املق ــا أن مش ــا، ك ــن أمهيته ــم م الرغ
التعليمــي  التصميــم  بتطبيــق مهــارات  يف غالبهــا 
كتصميــم وإنتــاج املحتويــات الرقميــة عــى اختــاف 
ومقاطــع  التقديميــة  العــروض  )مثــل:  أنواعهــا 
واملواقــع  واملدونــات  واإلنفوجرافيــك،  الفيديــو 
التعليميــة والرحــات املعرفيــة، وحتــى املشــاركة 
عــرب املنتديــات التعليميــة عــى جوجــل بلــس(، ومــع 
كثــرة عــدد الطالبــات والتبايــن يف خلفياهتــن والفروق 
ــر  ــدم توف ــاراهتن؛ وع ــدد استفس ــن وتع ــة بينه الفردي
الوقــت الــكايف لتغطيــة كافــة االستفســارات ومتابعــة 
الطالبــات وتوجيههــن وتقديــم التغذيــة الراجعــة 
ــة  ــة ملواجه ــر الصعوب ــن؛ تظه ــة هل ــبة والكافي املناس
تلــك االختافــات واالستفســارات يف الوقــت املحدد 
ــع  ــات م ــاعات الطالب ــق س ــدم تواف ــارضة، وع للمح
ــة التدريــس، ممــا ولــد  الســاعات املكتبيــة لعضــو هيئ
لــدى أســتاذة املقــرر اإلحســاس بأمهيــة معاجلــة مثــل 
ــبة  ــى احلوس ــة ع ــة قائم ــول عملي ــع بحل ــذا الوض ه
ــة  ــحابية املقدم ــة الس ــات الرتبوي ــحابية كالتطبيق الس
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ــن  ــة م ــة متنوع ــى حزم ــتملة ع ــل واملش ــن جوج م
األدوات التشــاركية؛ التــي تتصــف باملرونــة واملناســبة 
والقبــول لــكل مــن املتعلــات وعضــو هيئــة التدريس، 
بــل مــن شــأهنا أيًضــا توفــر فــرص اإلبــداع، وإبــراز 
قــدرات املتعلــات، وتنميــة اجلوانــب املعرفيــة لدهيــن 

ــة. ــارات العملي ــع امله م
وانطاقــًا مــن ظهــور حاجــات متجــددة ملواجهــة 
مثــل تلــك املشــكات التعليميــة، مــع قلة الدراســات 
العربيــة - حســب علــم الباحثــة- التــي تناولــت أثــر 
الربامــج القائمــة عــى احلوســبة الســحابية التشــاركية 
ملهــارات  واألدائيــة  املعرفيــة  اجلوانــب  تعزيــز  يف 
التصميــم التعليمــي كمهــارات أساســية حتتاجهــا 
املتعلــات يف مجيــع املســتويات اجلامعيــة بــل وخــارج 
ــرات  ــن املؤمت ــد م ــت العدي ــث أوص ــا، وحي نطاقه
مثــل املؤمتــر اإلقليمــي للتعلــم اإللكــرتوين والتعليــم 
عــن بعــد لألعــوام )2013(، )2014(، )2015(، 
)2016( واملنعقــدة بالريــاض، واملؤمتــر واملعــرض 
ــا  ــرتوين والتكنولوجي ــم اإللك ــارش للتعل ــدويل الع ال
ــايف،2017(؛  ــرة )كف ــد بالقاه ــام )2016( املنعق لع
ــي يف  ــث العلم ــجيع البح ــا-  بتش ــت مجيعه -أوص
جمــاالت التعليــم اإللكــرتوين وتأثراتــه وعوامــل 
للمعلمــن  الدعــم  مــن  مزيــد  وتقديــم  نجاحــه 
الرتبويــة  املســتجدات  وتطبيــق  لفهــم  والطــاب 
لتقنيــات التعليــم واحلوســبة الســحابية يف تعليــم 
ــة؛  ــارات املتنوع ــم وامله ــن املفاهي ــد م ــم العدي وتعل
خاصــًة ذات الصلــة الوثيقــة بحيــاة املتعلــم، كــا 

نــادت العديــد مــن الدراســات مــن خــال مــا 
ــبة  ــات احلوس ــف تطبيق ــة توظي ــا بأمهي ــه نتائجه أكدت
الســحابية وفاعليتهــا يف تنميــة املهــارات املعرفيــة 
التقنــي،  األداء  تعزيــز  ويف  املتنوعــة،  والعمليــة 
ــة  ــن، وتنمي ــن املتعلم ــاون ب ــل والتع ــم التواص ودع
ــن  ــا، وم ــر العلي ــتويات التفك ــذايت ومس ــم ال التعل
 (Holmquist,2010 تلــك الدراســات؛  دراســة
(Cappos et al., 2009 عقــل، مخيــس، وأبــو 
رشيــف  ؛     Kessler et al., 20122012؛ شــقر،  
العمــري  الرحيــي،2013؛  2013؛  وآخــرون، 
2015؛   والعييــد،  الشــايع  2014؛  والرحيــي، 
ــد  ــركات وعب حســونة، 2016؛  إســاعيل، 2016؛ ب

اجلبــار،2017(. 
يف حــن أشــارت بعــض الدراســات األخــرى 
Illinois Online Network, 2010)؛  كدراســة 
2015؛  والعبيــكان،  املطــري  2013؛  الشــيتي، 
الــدور  إىل   )2015 العييــد،  2015؛  الشــايع، 
ــحابية  ــبة الس ــات احلوس ــه تطبيق ــذي تلعب ــارز ال الب
يف تقديــم اســرتاتيجيات فعالــة وأســلوًبا تدريســًيا 
ــم  ــن وتقدي ــم املتعلم ــن دع ــم م نُه ــن ُيمكِّ للمعلم
ــاء  ــه أعض ــن مع ــكل يتمك ــم بش ــة هل ــة الراجع التغذي
ــة  ــات الفردي ــد االحتياج ــن حتدي ــس م ــة التدري هيئ
ــى  ــن ع ــجيع املتعلم ــا، وتش ــم وتلبيته ــة هل واجلاعي
ــتمراريتها دون  ــل واس ــاركة والتفاع ــل واملش التواص
ــا  ــًة إىل إمكانياهت ــة، إضاف ــة ومجاعي ــرق ذاتي ــود بط قي
واألعــال  الطابيــة  املشــاريع  إجــراء  تســهيل  يف 
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التعاونيــة، ومســامهتها يف تكويــن وجهــة نظــر إجيابيــة 
ــذي  ــر ال ــو األم ــم، وه ــو التعل ــة نح ــادة الدافعي وزي
ــبة  ــف احلوس ــا لتوظي ــن املزاي ــد م ــه العدي ــدد مع تتح
ــة  ــا بيئ ــل منه ــة وجيع ــة التعليمي ــحابية يف العملي الس
ثريــة تســتحث املتعلــم ألن يســتمر يف عمليــة التعلــم، 
ــق  ــا يف التطبي ــم ويوظفه ــف يتعل ــم كي ــل وأن يتعل ب
ــة.  ــارات العملي ــة بامله ــات املتعلق ــي للمعلوم العم
ــرف  ــة للتع ــة كمحاول ــذه الدراس ــأيت ه ــه ت وعلي
عــى أثــر توظيــف تطبيقــات احلوســبة الســحابية 
التشــاركية يف تنميــة اجلوانــب املعرفيــة واألدائيــة 
للتصميــم التعليمــي للمحتويــات الرقميــة، ومســتوى 
الرضــا نحوهــا لــدى طالبــات كليــة الرتبيــة بجامعــة 
ــد  ــن حتدي ــن، ويمك ــد الرمح ــت عب ــوره بن ــرة ن األم

ــايل :  ــس الت ــؤال الرئي ــة يف الس ــكلة الدراس مش
ــحابية  ــبة الس ــات احلوس ــف تطبيق ــر توظي ــا أث م
التشــاركية يف تنميــة املعرفــة واألداء ملهــارات التصميم 
ــا  ــتوى الرض ــة ومس ــات الرقمي ــي للمحتوي التعليم
ــات ؟  ويتفــرع عــن  ــات اجلامعي نحوهــا لــدى الطالب

ــة:  ــة التالي ــئلة الفرعي ــؤال األس ــذا الس ه
احلوســبة . 1 تطبيقــات  توظيــف  أثــر  مــا 

الســحابية يف تنميــة اجلوانــب املعرفيــة ملراحــل 
التصميــم التعليمــي للمحتويــات الرقميــة 

اجلامعيــات؟   الطالبــات  لــدى 
احلوســبة . 2 تطبيقــات  توظيــف  أثــر  مــا 

الســحابية يف تنميــة اجلوانــب األدائيــة ملراحــل 
التصميــم التعليمــي للمحتويــات الرقميــة 

اجلامعيــات؟  الطالبــات  لــدى 
ــن . 3 ــات ع ــات اجلامعي ــا الطالب ــة رض ــا درج م

توظيــف تطبيقــات احلوســبة الســحابية يف 
ــاريع ؟ ــى املش ــم ع ــم القائ ــة التعل عملي

فروض الدراسة :
ــد . 1 ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف ال توج

ــطي  ــن متوس ــة ( 0.05 ≥ 0) ب ــتوى دالل مس
والبعــدي  القبــي  التطبيقــن  درجــات 
ملجموعــة البحــث  يف االختبــار التحصيــي 
التصميــم  ملهــارات  املعرفيــة  للجوانــب 

. الرقميــة  للمحتويــات  التعليمــي 
ــد . 2 ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف ال توج

ــطي  ــن متوس ــة ( 0.05 ≥ 0) ب ــتوى دالل مس
والبعــدي  القبــي  التطبيقــن  درجــات 
ملجموعــة البحــث يف مقيــاس التقييــم الــذايت 
التعليمــي  التصميــم  مهــارات  يف  لــألداء 

. الرقميــة  للمحتويــات 
أهداف الدراسة :

التعــرف عــى فاعليــة توظيــف تطبيقــات . 1
تنميــة  يف  التشــاركية  الســحابية  احلوســبة 
اجلوانــب املعرفيــة للتصميــم التعليمــي لــدى 

اجلامعيــات.  الطالبــات 
التعــرف عــى فاعليــة توظيــف تطبيقــات . 2

تنميــة  يف  التشــاركية  الســحابية  احلوســبة 
ــم التعليمــي لــدى  ــة للتصمي اجلوانــب املهاري

اجلامعيــات.   الطالبــات 
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الطالبــات . 3 رضــا  درجــة  عــى  التعــرف 
اجلامعيــات عــن توظيــف تطبيقــات احلوســبة 
الســحابية يف عمليــة التعلــم القائــم عــى 

املشــاريع.
أمهية الدراسة :

تدعــم . 1 التــي  احلديثــة  التوجهــات  دعــم 
التعليــم. يف  الســحابية  احلوســبة  مســتقبليات 

الســحابية . 2 احلوســبة  أدوات  أفضــل  إبــراز 
ــة،  ــل الرتبوي ــات جوج ــن تطبيق ــة ضم املقدم
ــاركية  ــا التش ــن مزاي ــه م ــن أن تقدم ــا يمك وم

ــة . ــم مرن ــات تعل ــن بيئ ــة ضم والتفاعلي
ــة التدريــس نحــو . 3 ــام أعضــاء هيئ ــه اهت توجي

أمهيــة توظيــف تطبيقــات احلوســبة الســحابية 
ــة  ــكات يف البيئ ــن املش ــر م ــة كث يف مواجه

ــة. التعليمي
ــع يف . 4 ــم والتنوي ــو املتعل ــام نح ــه االهت توجي

االســرتاتيجيات التعليميــة عــرب بيئــات تعلــم 
تشــاركية تتصــف باملرونــة والتفاعــل وتدعــم 

ــتمر. ــذايت واملس ــم ال التعل
التأكيــد عــى أمهيــة تطبيقــات جوجــل يف . 5

ــا  ــن مزاي ــه م ــا تتيح ــة، وم ــة التعليمي العملي
ــن  ــتخدام م ــهلة االس ــة وس ــات جماني وإمكاني
ــس. ــة التدري ــو هيئ ــم وعض ــن املتعل ــل كل م قب

حدود الدراسة :
ــة  ــذه الدراس ــرت ه ــة: اقت ــدود املوضوعي -احل
عــى توظيــف تطبيقــات احلوســبة الســحابية املقدمــة 

مــن جوجــل باســتخدام بعــض األدوات ممثلــة يف 
ــل  ــة كجوج ــل  الرتبوي ــات جوج ــن تطبيق ــة م حزم
 Google وجوجــل بلــس Google Drive درايــف
التعليميــة  جوجــل  ومواقــع  ومدونــات   ،Plus

واألدائيــة  املعرفيــة  اجلوانــب  تعلــم  يف   Blogger

ملهــارات التصميــم التعليمــي للمحتويــات الرقميــة .
-احلــدود البرشيــة: طالبــات جامعــة األمــرة نــوره 
ــات  ــرر تقني ــن مق ــايت يدرس ــن ال ــد الرمح ــت عب بن

ــة. ــة الرتبي ــة اخلاصــة، بكلي ــم مــن قســم الرتبي التعلي
-1438 اجلامعــي  العــام  الزمانيــة:  -احلــدود 

1439هـــ.
ــت  ــوره بن ــرة ن ــة األم ــة: جامع ــدود املكاني -احل

ــة. ــة الرتبي ــن/ كلي ــد الرمح عب
مصطلحات الدراسة : 

 :  Cloud computing الســحابية   احلوســبة 
ــا  ــحابية بأهن ــبة الس ــونة )2016( احلوس ــرف حس يع
ــات  ــا رشكات خدم ــي توفره ــات الت ــة اخلدم جمموع
 (etc.... Google, Yahoo, Microsoft, احلاســوب 
) عــرب اإلنرتنــت، وتتيــح التخزيــن، واملشــاركة، 
ــات،  ــخ  للبيان ــال، واملعاجلة...إل ــح، واالتص والتصف
ويمكــن الوصــول إليهــا جمانــًا أو بمقابــل مــادي 
ــة  ــراد مــن خــال نقــل عملي مــن املؤسســات أو األف
املعاجلــة والتخزيــن مــن احلاســوب الشــخيص إىل مــا 
ــة التعلــم  يســمى بالســحابة لاســتفادة منهــا يف عملي

ــن. ــدى املتعلم ــي ل ــن األداء األكاديم وحتس
ــر  ــح يش ــا مصطل ــا بأهن ــا إجرائي ــن تعريفه ويمك



92

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية )ISSN: 1658- 7006(، اجمللد )6(،  العدد )1(، جامعة احلدود الشمالية )1442هـ / 2021م(      

إىل املصــادر واألنظمــة احلاســوبية لتطبيقــات جوجــل 
ــة؛ املتوافــرة  ــة، واالفرتاضي ــة الســحابية املجاني الرتبوي
ــا  ــر خاهل ــي يتوف ــبكة، الت ــرب الش ــب ع ــت الطل حت
عــدد مــن اخلدمــات احلاســوبية املتكاملــة ضمــن 
ــوارد  ــد بامل ــاركية دون التقي ــرص التش ــح ف ــات تتي بيئ
ــتطيع  ــات، وتس ــى املتعل ــر ع ــدف التيس ــة، هب املحلي
ــذه  ــم يف ه ــبكة التحك ــا بالش ــد اتصاهل ــة عن املتعلم
املــوارد، وتوظيفهــا يف تطبيــق مهــارات التصميــم 
التعليمــي للمحتويــات الرقميــة، عــن طريــق واجهــة 
مــن  الكثــر  وتتجاهــل  ــُط  ُتَبسِّ بســيطة؛  برجميــة 
ــة  ــهل عملي ــا يس ــة مم ــات الداخلي ــل والعملي التفاصي
ــربات  ــاء اخل ــي وبن ــم التعليم ــارات التصمي ــم مه تعل

ــا. حوهل
 :  Instructional design التعليمــي   التصميــم 
يمكــن تعريفــه بأنــه العلــم الــذي يعمــل عــى حتقيــق 
أهــداف املوقــف التعليمــي بفاعليــة، أي يف أقــل وقــت 
ــد  ــرب عائ ــل إعطــاء أك ــة يف مقاب ــة ممكن ــد وتكلف وجه

ــودت، 2012(. ــة )ج ــة التعليمي ــن العملي ــن م ممك
ويقصــد بــه يف هــذه الدراســة تلــك العمليــة 
املنظمــة املتضمنــة جمموعــة مــن املهــارات التــي ينبغــي 
ــع  ــا يف وض ــدف توظيفه ــات؛ هب ــا املتعل ــم هب أن تل
ــداف  ــق أه ــاز وحتقي ــار النج ــم مس ــط، ورس اخلط
العمليــة التعليميــة؛ املرتبطــة هنــا بتصميــم املحتويــات 
ــة  ــارص بيئ ــتثار عن ــال اس ــدم إغف ــع ع ــة، م الرقمي
ــع  ــث تدف ــا، بحي ــة فيه ــات املرتابط ــم، والعاق التعل
ــروف  ــت ظ ــة حت ــف معين ــتجابة ملواق ــات لاس املتعل

حمــددة مــن أجــل إكســاهبن خــربات حمــددة )معرفيــة، 
ــلوكهن  ــرات يف س ــداث تغ ــؤدي إىل إح ــة( ت ومهاري
ــن  ــا يمك ــودة، ك ــداف املنش ــق األه ــن لتحقي أو أدائه
ــف  ــع مواق ــل م ــارات يف التعام ــك امله ــف تل توظي
احليــاة وحــل املشــكات التــي تواجــه املتعلــات 

ــة . ــة أو االجتاعي ــن األكاديمي ــواء يف حياهت س
 Project- based التعلــم القائــم عــى املرشوعــات
ــر  ــف عم ــة تعري ــة احلالي ــى الدراس Learning: تتبن

بأنــه طريقــة  التعلــم  النــوع مــن  )2013(  هلــذا 
تعلــم تقــوم عــى فكــرة توزيــع األدوار يف إطــار مــن 
ــام  ــدف ع ــول إىل ه ــك للوص ــاوين، وذل ــل التع العم
موحد)مرتبــط يف هــذه الدراســة بتنميــة مهــارات 
التصميــم التعليمــي املعرفيــة واألدائيــة، للمحتويــات 
ــارب  ــة جت ــال ممارس ــن خ ــك م ــم ذل ــة(، ويت الرقمي
عمليــة واقعيــة )بالعمــل مــع تطبيقــات احلوســبة 
ــا  ــوم فيه ــة يق ــكات حقيقي ــة مش ــحابية( ومعاجل الس
ــراد  ــع أف ــل م ــه بالتفاع ــه بنفس ــاء معرفت ــم ببن املتعل
فريــق عملــه ومــع املصــادر املفتوحــة وأســتاذ املقــرر.
ــي  ــاس الداخ ــو اإلحس ــا :Satisfaction  ه الرض
ــباع  ــة إلش ــاح نتيج ــم باالرتي ــعور املتعل ــل بش املتمث
وبنــي  املجــايل،  )اخلوالــدة،  ورغباتــه  حاجاتــه 

عبــده،2012(.
ويعــرف إجرائيــا بأنــه ذلــك اإلحســاس الداخــي 
للمتعلمــة جتــاه توظيــف تطبيقات احلوســبة الســحابية 
ــات  ــي للمحتوي ــم التعليم ــارات التصمي ــم مه يف تعل
ــن  ــا م ــه ارتياحه ــن خال ــدي م ــذي تب ــة، ال الرقمي
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عدمــه جتــاه تلــك التطبيقــات باســتجابات حمــددة نحو 
جمموعــة مــن العبــارات املصاغــة بمقيــاس للرضــا من 
ــا  ــة رضاه ــدد درج ــا تتح ــًا هل ــة، ووفق ــداد الباحث إع

ــات . ــك التطبيق ــو تل نح
اإلطار النظري والدراسات السابقة :

أوالً:احلوسبة السحابية يف العملية التعليمية : 
احلوســبة الســحابية يف أبســط معانيهــا عبــارة 
عــن تكنولوجيــا تعتمــد عــى نقــل املعاجلــة ومســاحة 
يســمى  مــا  إىل  باحلاســوب  اخلاصــة  التخزيــن 
الوصــول  يتــم  خــادم  جهــاز  وهــي  بالســحابة، 
ــج  ــول برام ــذا تتح ــت، وهب ــق اإلنرتن ــن طري ــه ع إلي
ــات  ــات إىل خدم ــن منتج ــات م ــا املعلوم تكنولوجي
ــن  ــث لتمك ــوذج حدي ــي نم ــري ،2011(، فه )املن
ــن  ــة م ــد احلاج ــهل عن ــول الس ــن الوص ــتخدم م املس
أي مــكان إىل جمموعــة مشــرتكة مــن مــوارد احلوســبة 
التطبيقــات،  التخزيــن،  اخلــوادم،  )الشــبكات، 
اخلدمــات( التــي يمكــن توفرهــا بأقــل جهــد ممكــن 
  (Mell &ــة ــزود اخلدم ــع م ــل م ــا، أو التفاع إلدارهت

.Grance , 2011 )

ولتبســيط املفهــوم فــإن احلوســبة الســحابية أو 
ــل يف  ــبات تعم ــي أن احلاس Cloud Computing تعن

ــل  ــن يص ــاء ح ــة يف الفض ــى حملق ــحاب، أو تبق الس
ــي  ــى احلقيق ــبة للمعن ــا بالنس ــتخدمون، أم ــا املس إليه
فهــو يتلخــص يف فهــم الفــرق بــن احلوســبة التقليديــة 
والســحابية، ففــي التقليديــة حيتــاج املســتخدم لوجــود 
يســتخدمها  التــي  والربامــج  البيانــات  مــن  كل 

ــه،  ــل علي ــذي يعم ــب اآليل ال ــى احلاس ــا ع وينتجه
ــا  ــك؛ إن ــتدعي ذل ــا تس ــحابية ف ــبة الس ــا احلوس أم
يتــم توفــر الربامــج واخلدمــات ومســاحات التخزيــن 
خــارج جهــاز املســتخدم عــى شــبكات بعيــدة يتصــل 

ــايع، 2015( . ــد والش ــت )العيي ــرب اإلنرتن ــا ع هب
ــن  ــت م ــوم أصبح ــحابية الي ــبة الس ــا أن احلوس ك
ــن  ــد م ــاء العدي ــاهم يف بن ــي تس ــات الت التكنولوجي
املنظــات التــي لدهيــا قابليــة حيويــة الســتخدام املوارد 
ــت،  ــبكة اإلنرتن ــال ش ــن خ ــة م ــة كخدم االفرتاضي
ــة  ــى البيئ ــر ع ــر كب ــا تأث ــون هل ــح أن يك ــن املرج وم
التعليميــة يف املســتقبل، وتســعى اجلامعــات اليــوم 
لاســتفادة مــن التطبيقــات املســتندة إىل احلوســبة 
ــاب  ــتخدمن/ أو الط ــن املس ــدف متك ــحابية هب الس
مــن أداء مهــام العمــل اخلاصــة، أو املهــام األكاديميــة 

  ) Ercan, 2010).ــهولة ــر وس ــكل ي ب
ــم  ــم للتعل ــي الداع ــور التكنولوج ــل التط ويف ظ
ــم  ــه لرس ــرورة التوج ــن ال ــح م ــرتوين أصب اإللك
إســرتاتيجية متميــزة لتدفــق أوعيــة املعرفــة الســحابية 
ــة  ــم يف كاف ــن يف التعل ــي إىل الراغب ــوى التعليم باملحت
ــات يف  ــها اجلامع ــى رأس ــة وع ــات التعليمي املؤسس
قمــة هــرم التعليــم؛ موظفــًة تقنيــة احلوســبة الســحابية 
يف بنــاء هــذه األوعيــة بمضامــن علميــة حمــددة؛ 
متكــن املســتخدم مــن احلصــول عــى كافــة املعلومــات 
واملعــارف اخلاصــة هبــذا املضمــون )حســن، 2013( .
ــا  ــحابية وتطبيقاهت ــبة الس ــل احلوس ــك تعم وبذل
املتنوعــة عــى ختفيــض النفقــات التــي تــرف لــرشاء 
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األجهــزة والربجميــات أو الصيانــة، كــا أن مــن شــأهنا 
تزويــد اجلامعــات بمراكــز بيانــات افرتاضيــة تكــون يف 
متنــاول اجلميــع مــن أعضــاء هيئــة تدريــس وموظفــن 
ومتعلمــن يف أي وقــت أو أي مــكان يتواجــدون 
ــكل  ــي بش ــم الفن ــات الدع ــم خدم ــع تقدي ــه، م في
ــز  ــات الرتكي ــكان اجلامع ــح بإم ــذا يصب ــارش، وهب مب
العاليــة  املضافــة  القيمــة  ذات  املرشوعــات  عــى 

للمؤسســات )حايــك، 2013( .
ويمكــن حتقيــق مثــل تلــك القيمــة املضافــة أيضــًا 
ــحب،  ــاء الس ــة بإنش ــة خاص ــاء أنظم ــم بن ــا يت عندم
ــع  ــور ومقاط ــق والص ــواع الوثائ ــف أن ــل خمتل وحتمي
ــن  ــن املتعلم ــم متك ــن ث ــا، وم ــى إحداه ــو ع الفيدي
مــن الوصــول إىل حمتوياهتــا يف أي مــكان مــن العــامل، 
الوثائــق اخلاصــة هبــم مــع اآلخريــن  ومشــاركة 
وإجــراء العديــد مــن التغيــرات والعمليــات التعاونية 
عــى تلــك الوثائــق؛ بشــكل يــؤدي إىل إطــاق خيــال 
ــو  ــى نح ــة ع ــم خاق ــة التعل ــل عملي ــن وجع املتعلم
 (Sankpal, L.J,  Ankush, K., Suhas, B., Gaurang,  فعــال

 .P., & Akash, S., 2014). 

احلوســبة  تقدمهــا  التــي  املزايــا  وأفضــل 
الســحابية للتعليــم هــي أهنــا تتيــح عمليــة ضبــط 
حضــور املتعلــم واملعلــم والتقائهــا بشــكل مبــارش 
ــب  ــض جوان ــض بع ــن تعوي ــا م ــي، ومتكينه وح
القصــور املرتبطــة بضيــق وقــت اللقــاء عــى أرض 
الواقــع، أو عــدم تناســب وقــت املعلــم مــع وقــت 
املتعلــم عنــد حاجتــه املاســة للنقــاش أو التوجيه أو 

ــي  ــوى التعليم ــا أن املحت ــم، ك ــم املتعل ــى تقيي حت
املخــزن بالســحب جعــل هنــاك فــرص للمســاواة 
بــن املتعلمــن يف تلقــي العلــوم مــن أعضــاء هيئــة 
تدريــس مــن ذوي املهــارات العاليــة يف نفــس 
الوقــت، حتــى االختبــارات يمكــن إجراؤهــا 
ــه  ــم نتيجت ــى املتعل ــحابة، ويتلق ــى الس ــارشة ع مب
ــة  ــة الراجع ــل التغذي ــر بتفاصي ــع تقري ــًا م فوري
  (Sankpal, L.J,  Ankush, K., Suhas, ــار لاختب
(B., Gaurang, P., & Akash, S., 2012. وقدمــت 

جمموعــة   )2013( وآخــرون  رشيــف  دراســة 
أخــرى مــن املزايــا للحوســبة الســحابية مــن 
أمههــا؛ أن أوعيــة املعرفــة الســحابية توفــر إمكانيــة 
تقييــم املتعلمــن بشــكل أكثــر شــفافية ومصداقيــة.
ــا  ــي تقدمه ــات الت ــة اخلدم ــق بنوعي ــا يتعل وفي
عــى  التعليمــة  للعمليــة  الســحابية  احلوســبة 
ــن  ــا، وم ــد منه ــاك العدي ــوص؛ فهن ــه اخلص وج
ــا:  ــاف أنواعه ــى اخت ــات ع ــاركة امللف ــك مش ذل
والصــوت(  والفيديــو،  والصوريــة،  )النصيــة، 
وختزينهــا، وأيضــًا مشــاركة التطبيقــات املختلفــة، 
ونــرش املقــاالت العلميــة مــن خــال البلــوج 
والويكــي، وتقديــم خدمــات التفاعــل معهــا، 
  2013 2016؛  )حســونة،  مــن  كل  ويلخــص 
Hershock & Manty, 2012؛,Fogel ؛ اخلليفــة، 

2010( اخلدمــات واإلمكانــات، التــي يمكــن أن 
ــي: ــا ي ــم ب ــحابية يف التعلي ــبة الس ــا احلوس تقدمه

صفحــة 	  واملدونــة   :)Blogs( املدونــات 
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ــع  ــب املواضي ــر حس ــة تتغ ــت دينامكي إنرتن
املطروحــة، وتعــرض فيهــا املواضيــع حســب 
تاريــخ نرشهــا، ومــن الــرشكات التــي تقــدم 
 Word و   Google رشكــة   اخلدمــة،  هــذه 

.  Press

الويكــي )Wiki( : عبــارة عــن صفحــات 	 
ــة  ــتخدم لكتاب ــت، تس ــى اإلنرتن ــورة ع منش
ــدر  ــة املص ــون مفتوح ــة وتك ــاالت العلمي املق
مــن  وإثرائهــا  عليهــا  التعديــل  إلمكانيــة 
ــوعة  ــد موس ــهولة، وتع ــا بس ــال زواره خ
ويكيبيديــا املفتوحــة مــن أشــهر تطبيقــات 

الويكــي. 
 	 ( Data – امللفــات   ومشــاركة  التخزيــن 

ــدم بعض الرشكات  (Storage & Sharing:تق

خدمــات لتخزيــن امللفــات وإنشــائها وإعــداد 
 Google االختبــارات واالســتبيانات كخدمــة
  Drive وخدمــة ،Google  مــن رشكــة  Drive

. Microsoft ــة ــن رشك Sky م

ومشــاركتها 	  وختزينهــا  الصــور  معاجلــة 
 (Processing, Storage –& Sharing

الصــور  ملعاجلــة  تقــدم   (Picture:خدمــة 

وأرشــفتها مــع إمكانيــة املشــاركة هلــا، أو 
كخدمــة  اخلــاص  عــى  هبــا  االحتفــاظ 
Google+ ، وخدمــة Web Picasa مــن رشكة 

 Google .
 	 :(Slide share) مشــاركة العروض التقديميــة

ــة  ــرشكات كرشك ــض ال ــن بع ــدم م ــة تق خدم
التقديميــة  العــروض  ملشــاركة    Slide share

واملســتندات وملفــات الفيديــو، وتقدميهــا إىل 
ــع  ــات واملواق ــى الصفح ــا ع ــور، وربطه اجلمه

ــة.  التعليمي
 	 (E إنشــاء االختبــارات اإللكرتونيــة ومشــاركتها

ــل   ــل رشكات مث ــن قب ــدم م ــة تق (Quiz–: خدم

   MyQuizCreatorوو  EQuizzer و Google
Quizbox، تتيــح للمعلمــن إنشــاء االختبــارات 

ومشــاركتها عــى الصفحــات واملواقــع التعليميــة 
لتقويــم طلبتهــم يف موضوعــات معينــة. 

 	  (Video - Storage  ــاركته ــو ومش ــن الفيدي ختزي
الــرشكات مثــل  (Sharing & :تتيــح بعــض 

YouTube و Teachers TV للمعلمــن ختزيــن 

ــع  ــات واملواق ــى الصفح ــاركته ع ــو ومش الفيدي
مشــاهدهتا  مــن  طلبتهــم  لتمكــن  التعليميــة 

ــة.  ــارة معين ــم يف مه ــراء تعلمه وإث
واملوســيقى  	  األصــوات  ومشــاركة  ختزيــن 

 (Sound & Music –Storage & Sharing):
تتيــح بعــض الــرشكات مثــل: Apple مــن خال 
خدمــة iTunes إمكانيــة ختزيــن بعــض األصوات 

ــاركتها. ــد مش ــتخدامها بع ــيقى الس واملوس
الربيــد اإللكــرتوين )e-mail(: وهــي خدمــة 	 

ــاق  ــة إرف ــع إمكاني ــة م ــائل النصي ــال الرس إرس
بعــض امللفــات، أو جمموعــة بريديــة، وهنــاك 
العديــد مــن الــرشكات التــي تقــدم هــذه 
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اخلدمــة منهــا: رشكــة  Google وبريدهــا 
وبريدهــا   Microsoft رشكــة   ،  Gmail

 Yahoo وبريدها Yahoo ورشكــة ، OutLook
.  Mail

 	 :(Video Conference)   ــو ــرات الفيدي مؤمت
عمــل  إمكانيــة  الــرشكات  بعــض  تقــدم 
ــت  ــبكات اإلنرتن ــى ش ــو ع ــرات الفيدي مؤمت
مثــل: رشكــة SkyPe ، التــي يمكــن مــن 
خاهلــا إلقــاء حمــارضة ومشــاركة ســطح 
املكتــب لعــرض تقديمــي أو صفحــة إنرتنــت 
موضــوع  تعليمهــم  أو  الطــاب  لتدريــب 
ومشــاركة  املؤمتــرات  تلــك  عــرب  معــن 

املحتويــات.
ــة 	  ــية املعروف ــج الدراس ــة الربام ــة جدول أنظم

بـــــ (Cloud Course): وتتيــح هــذه  األنظمة 
ــا  ــم ومتابعته ــطة تعل ــل أنش ــن عم للمدرس
ــة  ــدول درايس وإدارة قائم ــل ج ــك عم وكذل
االنتظــار واملوافقــة عليهــا، يضــاف إىل ذلــك 
خصائــص متقدمــة مثــل مزامنــة اجلــدول 
متوافقــة وخدمــة معلومــات  أنظمــة  مــع 
الغــرف الدراســية وأخــرا خدمــة معلومــات 
املســتخدمن، وتعتــرب رشكــة Google مــن 
ــام. ــذا النظ ــل ه ــة ملث ــرشكات املقدم ــهر ال أش
إىل  الدراســة  هــذه  يف  الباحثــة  عمــدت  وقــد 
احلاســوبية  التطبيقــات  مــن  جمموعــة  توظيــف 
الســحابية املقدمــة مــن Google هبــدف إكســاب 

املتعلــات مهــارات التصميــم التعليمــي ملشــاريع 
املقــرر، وتــم اســتخدام جمموعــة مــن التطبيقــات 
املرتبطــة بــــ Google Drive كخدمــة ختزيــن ســحايب 
ــن  ــا ختزي ــن مزاي ــه م ــز ب ــا تتمي ــات، مل ــة ملف ومزامن
ومشــاركة امللفات الفردية أو املجلدات بالكامـــل مـــع 
أشـــخاص حمـــددين أو مـع مجيـــع الطالبات من فصل 
واحــد أو فصـــول دراســـية أخــرى، كــا يمكــن تــرك 
تعليقــات والــرد عليهــا تزامنيــًا أو ال تزامنيــًا، وفـــتح 
العديـد مـن أنـواع امللفـات يف املتصـفح مبـارشة؛ بمـا 
  Microsoft Office وملفـات PDF يف ذلـك ملفـــات
ومقـــاطع الفيديــو عاليــة الدقــة، والعديــد مــن أنــواع 
ملفــات الصــور؛ حتــى لو مل يكـــن الربنـــامج املائـــم 
مثبتـــا عـــى جهــاز الكمبيوتــر ممــا يعنــي عملهــا عــى 
ــًا  ــن أيض ــغيل، ويمك ــة التش ــزة وأنظم ــع األجه مجي
التعديــل عــى امللفــات والدخــول إليهــا مــن أي 
نقطــة اتصــال باإلنرتنــت، باإلضافــة إىل ســهولة 
االســتخدام والتصميــم هلــا وكذلــك النــرش واملرونــة 
فيهــا وجمانيتهــا دون قيــود، ومــن التطبيقــات التــي تــم 
 Google Drive اســتخدامها يف هــذه الدراســة ضمــن
 ،Google Docs كل مــن:) حمــرر مســتندات جوجــل
 ،Google Presentation عــروض جوجــل التقديميــة
ــو  ــة الفيدي ــل Google Forms، دردش ــاذج جوج ن
ــات  ــق آوت Google Hangouts، مدون ــة هان اجلاعي
ــة  ــتخدام بيئ ــم اس ــا ت ــل (Google Blogs، ك جوج
جوجــل بلــس  +Google الســحابية كســاحة للنقــاش 

ــات . ــاج الطالب ــرض إنت وع
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ــحابية  ــبة الس ــات احلوس ــة أن تطبيق ــرى الباحث وت
تدعــم بشــكل كبــر التعلــم القائــم عــى املشــاريع وما 
تتطلبــه تلــك املشــاريع مــن مهــارات، فــكل مــرشوع 
حيتــاج إىل قــدر عــايل مــن املهــارات لضــان نجاحــه، 
ومهــارات التصميــم التعليمــي تشــكل اإلطــار العــام 
ــن  ــد م ــذا الب ــرشوع ل ــاح ألي م ــن النج ــذي يضم ال

اكتســاب تلــك املهــارات عــى نحــٍو فعــال.
وحيــث إن الطالبــات أثنــاء تطبيقهــن ملراحــل 
وإنتــاج  تصميــم  يف  التعليمــي  التصميــم  عمليــة 
املقــرر وباســتخدام تطبيقــات احلوســبة  مشــاريع 
الســحابية مــن جوجــل بــا هلــا مــن خصائــص متكنهن 
مــن تشــارك املعرفــة يف أي زمــان ومــكان وباســتخدام 
أي جهــاز؛ يمكــن أن يكتســبن العديــد مــن املهــارات 
املطلوبــة منهــن يف املهــن وســوق العمــل، ومــن 
ــم  ــد وحــل املشــكات، وتصمي ذلــك مهــارات حتدي
وتطويــر التدخــات املبكــرة إلصــاح املشــاكل، 
إعــداد  طريــق  عــن  املشــاريع؛  إدارة  ومهــارات 
اخلطــط وتصميــم املقرتحــات وتطويــر املــواد، ودعــم 
الفريــق وتشــارك اخلــربات معــا، والعمــل عــى حتقيــق 
تطبيقــات  توظيــف  مــن  اإلســرتاتيجية  أهدافهــم 
الوقــت  يف  العمــل  النجــاز  الســحابية  احلوســبة 
ــف  ــاهم توظي ــا يس ــة، وأيض ــة فعال ــب وبطريق املناس
ــات  ــن الطالب ــحابية يف متك ــبة الس ــات احلوس تطبيق
مــن مهــارات العمــل كميريــن لاجتــاع فيــا بينهــم 
مهــارات  وتشــمل  التعلــم،  احتياجــات  لتحديــد 
ــى  ــدرة ع ــادة الق ــي ع ــم التعليم ــر يف التصمي التيس

تصميــم وختطيــط عمليــات املجموعــة التــي تضمــن 
املشــاركة مــن مجيــع أفــراد فريــق العمــل، بــا يضمــن 
أكــرب قــدر مــن النتائــج اإلجيابيــة، وتســاعد مهــارات 
التيســر اجليــدة الطالبــات عــى تصميــم وتنفيــذ 
ــرق  ــاعد الف ــا تس ــاريع، ك ــة للمش ــطة الفعال األنش
ــرارات،  ــاذ الق ــرشوع، واخت ــات امل ــد أولوي ــى حتدي ع
وتوليــد األفــكار، والوصــول إىل توافــق يف اآلراء.

ــات  ــط ببيئ ــي ترتب ــات الت ــق بالنظري ــا يتعل وفي
ــا  ــف فيه ــي توظ ــاريع والت ــى املش ــم ع ــم القائ التعل
نظريتــن  فتــربز  الســحابية؛  احلوســبة  تطبيقــات 
مهمتــن ذات عاقــة وطيــدة بتفســر العمليــات التــي 
ــوبية،  ــحب احلاس ــرب الس ــم ع ــات التعل ــري يف بيئ جت

ــا: ــن مه ــن النظريت هات
	 . social االجتامعيــة   البنائيــة  النظريــة 

constructivism Theory: وهــي تنطلــق 

مــن إن التعلــم عمليــة اجتاعيــة، وأن فاعليــة 
التعلــم والوصــول للمعنــى والفهــم يتحققــان 
ــة  ــات االجتاعي ــطة والتفاع ــياق األنش يف س
 ( Pritchard &ــة ــع البيئ ــن، وم ــع اآلخري م
ــل  ــياق تعل (Woollard, 2010 ، ويف ذات الس

زينــت إســاعيل )2016( ســبب مناســبة 
ــم  ــة لطبيعــة تصمي ــة االجتاعي ــة البنائي النظري
ــات  ــم عملي ــحابية ودع ــبة الس ــات احلوس بيئ
التعلــم فيهــا؛ بســب توفــر دعــم لتعلــم 
ــي  ــاون االجتاع ــار التع ــم يف إط ــرد القائ الف
ــة  ــات وأدوات قوي ــر إمكان ــارك، وتوف والتش



98

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية )ISSN: 1658- 7006(، اجمللد )6(،  العدد )1(، جامعة احلدود الشمالية )1442هـ / 2021م(      

للتفاعل االجتاعـــي، وتؤكـد عـــى األنشـطة 
الرقميــة  التشـاركية، وتبـادل امللفـــات 
بشكل تشــاركي والتفاعــات واملشــاركات 
البعــض،  بعضهــم  األفــراد  بــن  املثمــرة 
حيــث يســاعد هــذا التفاعــل عــى نمو البنيـــة 

املعرفيـــة للفـــرد وتطــوره باســتمرار. 
	 . Connectivism االتصاليــة   النظريــة 

التعلــم  أن  مــن  تنطلــق  وهــي   :Theory

ــل  ــبكة تعم ــن ش ــة تكوي ــن عملي ــارة ع عب
مــن مصــادر  بــن جمموعــة  الربــط  عــى 
املعلومــات، ولتيســر عمليــة التعلــم املســتمر 
ــا،  ــاظ عليه ــاالت واحلف ــاء اتص ــن بن ــد م الب
وأن املتعلــم يعتــرب فيهــا أحــد نقــاط االلتقــاء 
ــذا  ــم ككل، ل ــا التعل ــدث هل ــبكة حي ــى ش ع
ــوى  ــن حمت ــم م ــم أه ــى التعل ــدرة ع ــإن الق ف
 ،)(Pettenati & Cigognini, 2007 التعلــم 
كــا يضيــف (Downes, 2012) أن االتصاليــة 
ــي  ــات الت ــبكات واملجتمع ــرة الش ــى فك تتبن
تتكــون مــن أفــراد يولــدون األفــكار واملعرفــة 
ويتبادلوهنــا حــول موضــوع مشــرتك، وذلــك 
ــبكات وأن  ــرب الش ــل ع ــال التواص ــن خ م
املعرفــة يف تدفــق وتغــر مســتمر ممــا يــؤدي إىل 

ــاب.  ــم الط ــر فه تغ
ثانيًا : التصميم التعليمي :

    لقــد أدت التطــورات التكنولوجيــة إىل تغــر 
العامليــة  املجــاالت  خمتلــف  يف  التنافســية  معايــر 

واالجتاعيــة والثقافيــة عامــة، والتعليميــة عــى وجــه 
أخــص، وأثــرت هــذه التغــرات عــى أســاليب 
ــم،  ــراد يف التعل ــة األف ــك طريق ــه وكذل ــم ومدت التعل
ــن  ــي يمك ــة الت ــو اخلط ــي ه ــم التعليم ــد التصمي ويع
هبــا تنظيــم تعلــم الطــاب باســتثار تلــك التطــورات، 
ــادة  ــي واإلف ــم التعليم ــارات التصمي ــم مه وتعليمه
ــي؛  ــتقبلهم املهن ــي  ومس ــم األكاديم ــا يف حارضه منه
كأهــم املهــارات املطلوبــة للوظائــف املســتقبلية يف 

ــرن21. الق
ويــرى البعــض أن التصميــم التعليمــي هــو علــم 
إنشــاء مواقــف وخــربات أو مناهــج تعليميــة موجهــة 
هبــدف إنتــاج خمرجــات تعليميــة حمــددة، ال تعتمد فقط 
عــى البحــوث الرتبويــة، ولكــن أيًضــا عى املارســات 
 (Reeves, ــه ــار ل ــذي أش ــر ال ــو األم ــة، وه التعليمي
التعليمــي  التصميــم  أهــداف  أن  بذكــره   2006)

موجهــة لتلبيــة احتياجــات حمــددة يف ســياقات حمــددة، 
وباملقابــل  فــإن اهلــدف األول لتكنولوجيــا التعليــم أو 
دمــج التكنولوجيــا يف التعليــم هــو حتســن املارســات  
التعليمية، وإحــدى الطــرق التــي يمكــن مــن خاهلــا 
لتكنولوجيــا التعليــم حتســن املارســة التعليميــة؛ هــي 
مــن خــال تصميــم التدخــات املبتكــرة يف املواقــف 

التعليميــة عــن طريــق التصميــم التعليمــي .
ويــرى أوفربــاو )Overbaugh )2003 أن البحــث 
التعليمــي وإكســاب مهاراتــه  التصميــم  يف جمــال 
أكثــر أمهيــة مــن أي وقــت مــى،  أصبــح اآلن 
ــعون  ــن يس ــون الذي ــتفيد املتعلم ــن أن يس ــث يمك حي
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للحصــول عــى مســتويات أعــى مــن املعرفــة يف 
ــف  ــة كي ــن معرف ــي، وم ــم التعليم ــارات التصمي مه
ــن  ــم حتس ــف يمكنه ــل وكي ــكل أفض ــون بش يتعلم
أنفســهم  املعلمــن  اهتــام  طريــق  تعلمهم، عــن 
ــي  ــم التعليم ــارات التصمي ــع مه ــم م ــق التعل بتطبي
ــى  ــم ع ــق قائ ــم عمي ــة تصمي ــات مصمم ــرب بيئ ع
ــن  ــص املتعلم ــكل كاٍف بخصائ ــن بش ــة املعلم دراي
املتنوعــة، وتصميــم وتقديــم تعليــات هتــدف إىل 
حتقيــق مســتوى عــايل مــن اإلنجــاز للمتعلمــن عــرب 
ــي يف  ــرس الفع ــن التم ــم م ــات ومتكينه ــك البيئ تل

مهــارات مطلوبــة بإحلــاح للمســتقبل .
ــت  ــان كان ــن الزم ــد م ــى العق ــد ع ــا يزي ــذ م ومن
ــن  ــد مــ ــراء مزيــ ــرورة إج ــويص ب ــات ت الدراس
البحــوث حــول تطــــوير أداء املعلمــن قبل اخلدمة 
يف جمــــال التصميم التعليمي) العمـــدة، 2005؛ عبـد 
احلميـــد، 2005(، واملتفحــص اليــوم لواقــع املتعلمن 
مــع تطبيــق تلــك املهــارات واإلملــام بتفاصيلهــا خاصة 
عــى مســتوى املارســة العمليــة ومــا ياحظــه أعضــاء 
هيئــة التدريــس أثنــاء القيــام بمهامهــم التعليميــة؛ جيد 
أن احلاجــة مــا زالــت قائمــة بشــكل حقيقــي لتطويــر 

تلــك املهــارات .
ــم  ــارات التصمي ــم مه ــة تعلي ــة أمهي ــد الباحث وتؤي
مشــاريع  تطبيــق  أثنــاء  يف  للطالبــات  التعليمــي 
املقــررات الدراســية بشــكل عمــي، وتــرى أن تعليــم 
ــس  ــن مخ ــون م ــوذج يتك ــاع نم ــارات بإتب ــك امله تل
مراحــل هــي مراحــل النمــوذج العــام للتصميــم 

التعليمــي وهــي: التحليــل والتصميــم والتطويــر 
ــا  ــارات عملي ــك امله ــق تل ــم؛ وتطبي ــذ والتقيي والتنفي
ــن  ــة ضم ــات الرقمي ــاج املحتوي ــم وإنت ــرب تصمي ع
التصاميــم  تلــك  طــرح  وعــرب  املقــرر،  مشــاريع 
عمليــة  يف  هبــا  مــرت  التــي  املراحــل  ومناقشــة 
التصميــم واإلنتــاج وفــق منهــج التصميــم التعليمــي 
ــحابية  ــبة الس ــات احلوس ــف تطبيق ــه؛ وبتوظي ومراحل
يف ذلــك واســتثار إمكانياهتــا يف مشــاركة املحتويــات 
ــة  ــة الراجع ــى التغذي ــول ع ــا واحلص ــل عليه والتعدي
وضــان تعــاون مجيــع أفــراد املجموعــة عــى مــرشوع 
ــا  ــن مزاي ــره م ــك وغ ــع ذل ــاج، مجي ــم واإلنت التصمي
ــن  ــانه أن يمك ــن ش ــحابية م ــبة الس ــات احلوس خدم
ــم  ــة بالتصمي ــددة مرتبط ــارات متع ــن مه ــات م املتعل
والفعالــة  اجليــدة  الكتابــة  كمهــارات  التعليمــي، 
أكثــر  التعليمــي  التصميــم  عمليــة  جتعــل  التــي 
ساســة، وتوثيــق املتطلبــات والتوصيــات والتحليــل 
ــر  ــاعدهم يف تطوي ــك تس ــة إىل ذل ــث، باإلضاف والبح
الســيناريوهات  أو  التعليمــي  التصميــم  وثائــق  
تصميمهــا  املزمــع  الرقميــة  للمحتويــات  التقنيــة 
تقديميــة،  عــروض   ( نوعهــا  كان  أيــا  وإنتاجهــا 
ذهنيــة،  خرائــط  فيديــو،  مقاطــع  إنفوجرافيــك، 
ــة  ــات العام ــاء املخطط ــة....(، وإنش ــات معرفي رح
ــرار  ــاذ ق ــا، واخت ــتهدفة منه ــة املس ــد الفئ ــا وحتدي هل
متعلــق بأنســب الربامــج والتطبيقــات لتنفيذهــا، 
ومــن خــال املناقشــات وتنقيــح املعطيــات ومراجعــة 
مراحــل عمليــة التصميــم عــرب التطبيقــات الســحابية 
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ــات  ــم معلوم ــن تقدي ــات م ــن الطالب ــن أن تتمك يمك
ــة  ــة واضح ــدا، وبلغ ــك ج ــكل متاس ــرشوع بش امل

ــات. ــل املعلوم ــزة لنق وموج
الدراسات السابقة والتعليق عليها: 

ــا يتعلــق بالدراســات التــي تناولــت تطبيقــات  في
احلوســبة الســحابية التشــاركية ومــا هلــا مــن تأثــرات 
فقــد  التعليميــة؛  العمليــة  عــى خمتلــف جوانــب 
ــر  جــاءت دراســة شــعيب )2017( هبــدف قيــاس أث
ــي  ــة الوع ــى تنمي ــحابية ع ــبة الس ــات احلوس تطبيق
ــات  ــدي طالب ــم ل ــراط يف التعل ــي واالنخ التكنولوج
حائــل  بجامعــة  التعلــم  مصــادر  مراكــز  دبلــوم 
ــث  ــتملت أدوات البح ــة، واش ــم )23( طالب وعدده
عــى اختبــار حتصيــي لقيــاس اجلانــب املعــريف للوعــي 
التكنولوجــي، ومقيــاس لقيــاس الوعــي التكنولوجي، 
وكذلــك مقيــاس لقيــاس االنخــراط يف التعلــم، وكان 
مــن أهــم النتائــج وجــود فــروق دالــة إحصائيــًا بــن 
التطبيقــن القبــي والبعــدي لصالــح التطبيــق البعــدي 
الوعــي  التحصيل،ومقيــاس  اختبــار  مــن  كل  يف 
التكنولوجــي وكذلــك مقيــاس االنخــراط يف التعلــم .
ــاعيل )2016(  ــب إس ــة زين ــت دراس      وتناول
حتديــد أثــر اختــاف نمــط إدارة اجللســات )املوجهــة، 
الغــر موجهــة( يف احلوســبة الســحابية لتنميــة مهارات 
التعلــم التشـــاركي لــدي طــاب تكنولوجيــا التعليــم 
ــى  ــث ع ــق البح ــا، وطب ــي نحوه ــا التعليم والرض
عينـــة قوامها )60( طالب وطالبة مـــن طـــاب قسـم 
ــة  ــة ماحظ ــتخدام بطاق ــيم، باس ــا التعلـ تكنولوجيـ

لقيــاس مهــارات الـــتعلم التشـــاركي لتطبيقـــات 
ــي،  ــا التعليم ــاس الرض ــة، ومقي Google التعليميـ
وأشارت النتـــائج إىل أنـه توجـد فـروق دالـة إحصائيا 
املجموعــات  طــاب  درجــات  متوســطات  بــن 
التجريبية ترجع إىل األثر األســـايس الخـــتاف نمـــط 
إدارة اجللســـات لصالــح املجموعــة التــي اســتخدمت 
نمــط إدارة اجللســات املوجــه يف احلوســبة الســحابية.
إىل   )2015( الشــايع  دراســة حصــة  وهدفــت 
تقديــم إســرتاتيجية مقرتحــة قائمــة عــى مبــادئ 
التعلــم األصيــل وقيــاس فاعليــة اســتخدامها يف 
تقديــم تغذيــة راجعــة إلكرتونيــة والرضــا عنهــا مــن 
وجهــة نظــر طالبــات جامعــة األمــرة نــوره بنــت عبد 
ــبة  ــات احلوس ــد تطبيق ــف أح ــك بتوظي ــن وذل الرمح
 ، Google Driveــف ــل دراي ــو جوج ــحابية؛ وه الس
ومتثلــت عينــة الدراســة بــــ )91( طالبــة، وقــد طبقت 
ــي  ــبه التجريب ــث ش ــي البح ــن منهج ــة كل م الدراس
والوصفــي باســتخدام جمموعــة مــن األدوات بعضهــا 
لتحديــد املعايــر الرتبويــة اخلاصــة بالتطبيــق، وأخــرى 
ــة  ــت الدراس ــرتاتيجية، وتوصل ــة اإلس ــاس فاعلي لقي
إىل فاعليــة هــذه اإلســرتاتيجية املقرتحــة وارتفــاع 

ــا. ــا نحوه ــة الرض درج
 (Changchit, 2014) »ــيت ــة »تشانجش ــا دراس أم
ــاد  ــة إىل اعت ــل املؤدي ــث العوام ــت إىل بح ــد هدف فق
احلوســبة الســحابية، والتعــرف عــي اجتاهــات طــاب 
اجلامعــات نحوهــا، ودراســة العوامــل التــي تشــجيع 
ــبة الســـحابية كجـــزء مـــن  الطــاب لقبــول احلوسـ
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املنـــاهج الدراســـية، وأشـــارت النتائــج إىل مخســة من 
العوامــل التــي تلعــب دورا هامــا يف تشــجيع طــاب 
املرحلـــة اجلامعيـــة عـــى قبـــول احلوســـبة السـحابية 
كجـــزء مـــن املنـــاهج الدراســية األساســية وهــي كل 
ــة  ــن، رسع ــتخدام، األم ــهولة االس ــدة، س ــن: الفائ م
الوصول، وأخـــرا عامـل تكلفـة االسـتخدام، وأيضـا 
ــًا  ــروا رض ــاب اظه ــن أن الط ــة ع ــفت الدراس كش
ــر  ــوا أكث ــحابية، وكان ــبة الس ــات احلوس ــو تطبيق نح
اســتعدادا لتقبــل تلــك التكنولوجيــا نتيجـــة لنظرهتــم 
ــتكون  ــا س ــدة، وأهن ــا مفي ــا تكنولوجي ــا بوصفه إليه

ــتخدام. ــام لاس ــكل ع ــة بش مفتوح
واســتهدفت دراســة عائشــة العمــري وتغريــد 
الرحيــي )2014( الكشــف عــن فاعليــة برنامــج 
الســحابية  قائــم عــى احلوســبة  تدريبــي مقــرتح 
التشــاركية يف تعزيــز األداء التقنــي لــدى أعضــاء 
هيئــة التدريــس بجامعــة طيبــة، وتــم اســتخدام 
ــى  ــة ع ــت الدراس ــي، وطبق ــث التجريب ــج البح منه
عينــة قوامهــا )23( عضــو هيئــة تدريــس، باســتخدام 
برنامــج تدريبــي قائــم عــى احلوســبة الســحابية، 
ــت  ــد توصل ــم ذايت، وق ــي، وأداة تقيي ــار حتصي واختب
الدراســة إىل وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة 
ــي والبعــدي  ــن متوســطي درجــات التطبيقــن القب ب
ــودة األداء  ــريف جل ــب املع ــي للجان ــار التحصي لاختب
التقنــي،  وكذلــك ألداة التقييــم الــذايت للجانــب 
القيــاس  لصالــح  التقنــي  األداء  جلــودة  املهــاري 

ــا.  ــدي لكليه البع

،2013( هبــدف  دراســة )حســن  كــا جــاءت 
التعــرف عــى أثــر اســتخدام التعلــم التشــاركي القائــم 
ــارات  ــة مه ــة يف تنمي ــل الرتبوي ــات جوج ــى تطبيق ع
نحــوه  واالجتــاه  اإللكرتونيــة،  املقــررات  تصميــم 
لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس بجامعــة أم القــرى، 
ــبه  ــث ش ــج البح ــن منه ــة كل م ــتخدمت الدراس واس
ــن  ــة م ــق جمموع ــي بتطبي ــج الوصف ــي واملنه التجريب
األدوات عــى عينــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس بلغت 
)30( عضــوًا، وشــملت اختبــار حتصيــي وبطاقــة تقييم 
مهــارات تصميــم املقــررات اإللكرتونيــة ومقيــاس 
ــت  ــة، وتوصل ــل الرتبوي ــات جوج ــو تطبيق ــاه نح اجت
ــن  ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف ــج إىل وج النتائ
مــن  كل  يف  البحــث  جمموعــة  درجــات  متوســطي 
االختبــار التحصيــي، وتطبيــق بطاقــة تقييــم املهــارات، 
ــدي ألدوات  ــق البع ــح التطبي ــاه لصال ــاس االجت ومقي

ــم . ــاركية يف كل منه ــحابية التش ــبة الس احلوس
( Wu,2013 ) مقرتحــا  وقدمــت دراســة »وو« 
ــاب  ــا الط ــاين منه ــي يع ــاكل الت ــدى املش ــل إح حل
مــن  الطـــاب  متكـــن  بعــدم  ممثلــة  املدرســة  يف 
ــاحات  ــود مسـ ــدم وجـ ــة وع ــد املدرس ــة بع املارس
كافيـــة حلفـــظ امللفـــات اخلاصـــة، وذلــك عــن طريق 
حماولــة إنشـــاء بيئـــة تعلـــيم قائمــة عــى تكنولوجيـــا 
احلوســبة  خدمــة  واعتــاد  بتوظيــف  املعلومــات 
ــة  ــارج بيئ ــرة خ ــات احل ــة والربجمي ــحابية اخلاص الس
معمـــل احلاســب باملدرســة،وتم تطبيــق املنهــج شــبه 
ــاب  ــن ط ــا )110( م ــة قوامه ــي عين ــي ع التجريب
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الصـــف اخلـــامس باملـــدارس االبتدائيـة يف تـــايوان، 
ــحب  ــى الس ــة ع ــة قائم ــة تعليمي ــاء بيئ ــم بن ــد ت وق
ــول يف أي  ــن الدخ ــاب م ــن الط ــوبية  لتمك احلاس
مــكان باســتخدام املتصفحــات والوصــول إيل مصــادر 
التعلــم، وأظهــرت نتائج التجربة أن قبـــول الطـــاب 
لبيئـــة تكنولوجيـــا املعلومــات املعتمــدة عى احلوســبة 
ــل  ــة وأفض ــر إجيابي ــت أكث ــف كان ــحابية، واملواق الس
ــحابية،  ــبة الس ــق احلوس ــس بتطبي ــد التدري ــر بع بكث
إىل جانــب ذلــك وجـــود عاقـــة طرديـــة إجيابيـــة بن 
ــحابية  ــبة الس ــة احلوس ــاه خدم ــاب جت ــلوك الط س

والتحصيــل العلمــي .
ــي )2013(  ــد الرحي ــة تغري ــت دراس ــا تناول ك
ــة  ــل الرتبوي ــات جوج ــض تطبيق ــتخدام بع ــر اس أث
يف تدريــس مقــرر تقنيــات التعليــم يف التحصيــل 
الــدرايس والــذكاء االجتاعــي واالجتــاه نحوهــا لــدى 
طالبــات جامعــة طيبــة، وقــد اســتخدمت املنهــج 
ــا )55(  ــة قوامه ــى عين ــت ع ــي وطبق ــبه التجريب ش
ــملت أدوات  ــة، وش ــة الرتبي ــات كلي ــن طالب ــة م طالب
ــاس  ــي ومقي ــار حتصي ــب، واختب ــع وي ــة موق الدراس
ذكاء اجتاعــي وكذلــك مقيــاس اجتــاه الطالبــات 
ــة،  ــل الرتبوي ــات جوج ــض تطبيق ــتخدام بع ــو اس نح
ــة  ــروق ذات دالل ــود ف ــة إىل وج ــت الدراس وتوصل
إحصائيــة بــن متوســطي درجــات كل مــن املجموعــة 
لصالــح  وهــي  التجريبيــة  واملجموعــة  الضابطــة 
ــق البعــدي  ــة يف كل مــن التطبي املجموعــة التجريبي
لاختبــار التحصيــي، والقيــاس البعــدي ملقيــاس 

ــة،  ــل الرتبوي ــات جوج ــض تطبيق ــو بع ــاه نح االجت
ــروق  ــود ف ــدم وج ــة إىل ع ــت الدراس ــن توصل يف ح
ــات كل  ــطي درج ــن متوس ــة ب ــة إحصائي ذات دالل
ــة فيــا  مــن املجموعــة الضابطــة واملجموعــة التجريبي
يتعلــق بمقيــاس الــذكاء االجتاعــي يف كل مــن حمــور 
)التوافــق االجتاعــي، الكفــاءة االجتاعيــة، التفاعــل 

االجتاعــي، التــرف يف املواقــف االجتاعيــة (. 
وآخــرون«  »دوليتشـــــــر  دراســة  وهدفــت 
ســحابة  لتطويــر   (2011,.Doelitzscher, et al)

التعليــم  عمليــات  لدعــم  خاصــة  إلكرتونيــة 
ــم  ــي، وت ــم اجلامع ــاركي يف التعلي ــرتوين التش االلك
ــاهتم  ــميم مرشوعـ ــا يف تصـ ــاب هلـ ــتخدام الطـ اس
وواجبـــاهتم أثنـــاء الدراســـة وإجـــراء االختبـــارات 
ــة  ــج  الدراس ــدت نتائ ــد أك ــة، وق ــلية والنهائي الفصـ
ــة  ــا  يف  تنمي ــم تصميمه ــي ت ــحابة الت ــر الس ــى تأث ع
ــات  ــاث قطاع ــال ث ــن خ ــاب م ــم أداء الط ودع
رئيســـية هـــي: البنيــة التحتيــة، الربامــج العاملــة 

املعاجلــة. خدمــات  وأخــرا  كخدمــات، 
ــة مــع الدراســات الســابق  وتتفــق الدراســة احلالي
ــبة  ــات احلوس ــة تطبيق ــى أمهي ــد ع ــا يف التأكي عرضه
الســحابية التشــاركية ومــا يمكــن أن تقدمــه لدعــم كل 
مــن عمليتــي التعليــم والتعلــم، إال أهنــا ختتلــف عــن 
هــذه الدراســات يف أهنــا تناولــت املهــارات األساســية 
ــرز املهــارات مــن  ــم التعليمــي كأب ــة للتصمي والفرعي
ــي  ــن، فف ــة املتعلم ــة لفئ ــا خاص ــة تعلمه ــث أمهي حي
ــاء  ــى أعض ــز ع ــات ترك ــة الدراس ــت غالبي ــن كان ح
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هيئــة التدريــس أو املعلمــن فقــد اهتمــت هــذه 
الدراســة باملتعلمــن بدرجــة أوىل، إذ يرتتــب عــى 
ــاز  ــى انج ــم ع ــدرة املتعل ــارات ق ــذه امله ــان ه إتق
ــؤون  ــط بش ــا يرتب ــك م ــة وكذل ــه األكاديمي متطلبات
ــاب  ــس باإلجي ــا ينعك ــارات مم ــك امله ــق تل ــه وف حيات
ــال  ــن أع ــه م ــدم علي ــا يق ــه وم ــا ينتج ــودة م ــى ج ع
ــه بتوظيــف  وهــو مــا حاولــت هــذه الدراســة أن تثبت
التشــاركية  الســحابية  احلوســبة  تطبيقــات  بعــض 
ــا  ــارات، ك ــذه امله ــة ه ــم وتنمي ــا دع ــة يمكنه كبيئ
ــات  ــة إىل تطبيق ــف باإلضاف ــة توظ ــذه الدراس أن ه
ــن  ــة م ــا واملقدم ــارف عليه ــحابية املتع ــبة الس احلوس
بلــس  جوجــل  منتديــات  توظــف_    _ جوجــل 
ــات  ــراء النقاش ــأهنا إث ــن ش ــحابية  م ــات س كمجتمع
التعليمــي  التصميــم  حــول  اخلــربات  وتشــارك 
ــا،  ــات فيه ــه املتعل ــي تواج ــكات الت ــة املش ودراس
ــات  ــك املنتدي ــط لتل ــع رب ــة، م ــة واقعي ــا بأمثل وربطه
بالتطبيقــات الســحابية األخــرى املقدمــة مــن جوجــل 
كنــاذج جوجــل والعــروض التقديميــة مــن جوجــل 

ــل. ــداول جوج ــتندات وج ومس
منهجية الدراسة وإجراءاهتا :

أوالً: منهجية الدراسة:
-منهــج الدراســة: اعتمــدت الدراســة احلاليــة 
عــى اســتخدام كًا مــن املنهــج شــبه التجريبــي 
لقيــاس فاعليــة تطبيقــات احلوســبة الســحابية يف تنمية 
التصميــم  ملهــارات  واألدائيــة  املعرفيــة  اجلوانــب 
ــق  ــة، مــن خــال تطبي ــات الرقمي التعليمــي للمحتوي

ــًا  ــاري قبلي ــاس األداء امله ــي ومقي ــار التحصي االختب
الدراســة، وكذلــك مقيــاس  وبعديــًا عــى عينــة 
الرضــا عــى نفــس العينــة، كــا تــم اســتخدام املنهــج 
الوصـــفي التحليــي كونــه هو املنهــج املناســب لطبيعة 
البحــث وأهدافــه مــن حيــث إعــداد اإلطــار النظــري 
ــة،  ــق الدراس ــي لتطبي ــم التعليم ــوات التصمي وخط
ــة  ــات الناجت ــر البيان ــل وتفس ــا وحتلي ــداد أدواهت وإع

ــة. ــتجابات العين ــن اس ع
-جمتمــع وعينــة الدراســة: تكــون جمتمــع الدراســة 
مــن مجيــع الطالبــات بكليــة الرتبيــة يف جامعــة األمــرة 
نــورة بنــت عبــد الرمحــن الــايت درســن مقــرر تقنيات 
التعليــم، يف حــن كانــت عينــة الدراســة عينــة قصديــة 
حمــددة بمجموعــة مــن الطالبــات الــايت درســن 
الســحابية،  احلوســبة  تطبيقــات  بتوظيــف  املقــرر 
ــة  ــم الرتبي ــات قس ــن طالب ــة م ــملت )39( طالب وش

ــة .  اخلاص
-أدوات الدراسة وبناءها : 

	 - االختبــار التحصيــي: وهــو اختبــار إلكــرتوين 
مــن إعــداد الباحثــة، هيــدف إىل قيــاس اجلوانــب 
لــدى  التعليمــي  التصميــم  ملهــارات  املعرفيــة 
ــن  ــا ب ــة م ــردات متنوع ــمل مف ــد ش ــات، وق املتعل
أســئلة الصــواب واخلطــأ (T/F Questions)، وأســئلة 
اختيــار مــن متعــدد Choice Test Multiple، وبلغت 
يف جمملهــا )32( مفــردة، منهــا )18( مفــردة  مــن نــوع 
ــوع  ــن ن ــردة م ــأ، و)14( مف ــواب واخلط ــئلة الص أس
االختيــار مــن متعــدد، وحرصــت الباحثــة أن تكــون 
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مفــردات االختبــار التحصيــي واضحــة الصياغــة 
ــة  ــوائيًا، ومكتوب ــة عش ــيطة وموزع ــة وبس ومتجانس
بشــكل عمــودي؛ خاصــًة مــا يتعلــق بأســئلة االختيــار 
مــن متعــدد، وأن ال حتتمــل أكثــر مــن إجابــة واحــدة 
ــكل  ــدة ل ــة واح ــص درج ــم ختصي ــد ت ــة، وق صحيح
ــذ كل  ــث تأخ ــار بحي ــردات االختب ــن مف ــردة م مف
إجابــة صحيحــة درجــة واحــدة، وكل إجابــة خاطئــة 
ــار  ــى لاختب ــة العظم ــح النهاي ــك تصب ــرًا، وبذل صف
)32( درجــة وتشــر إىل جوانــب معرفيــة مرتفعــة 
والنهايــة  التعليمــي،  التصميــم  بمهــارات  جــدًا 
الصغــرى )صفــر( وتشــر إىل درجــة منخفضــة جــدًا 

ــي. ــم التعليم ــارات التصمي ــة بمه ــن املعرف م
قيــاس  إىل  وهتــدف  الــذايت:  التقييــم  -أداة   	
ــي،  ــم التعليم ــة( للتصمي ــة )األدائي ــب املهاري اجلوان
ــام  ــا نظ ــُتخدم فيه ــة، وُاس ــداد الباحث ــن إع ــي م وه
ــن  ــة م ــن الطالب ــدى متك ــن م ــق م ــر؛ للتحق التقدي
ــارات  ــى امله ــاءًا ع ــي بن ــم التعليم ــارات التصمي مه
التــي تــرى أهنا حققتهــا فعليــًا يف أداء املشــاريع املرتبطة 
بإنتــاج حمتويــات رقميــة، والتــي تتطلــب تطبيــق فعــي 
مقاطــع  كتصميــم  التعليمــي  التصميــم  ملهــارات 
فيديــو تعليميــة، وعــروض تقديميــة، واملدونــات 
التعليميــة، واإلنفوجرافيــك، وقــد متــت صياغــة 
مفــردات بطاقــة التقييــم الــذايت لــألداء املهــاري وفقــًا 
لتحليــل الدراســات التــي تناولــت مهــارات التصميم 
ــت  ــي تناول ــك الت ــص تل ــه أخ ــى وج ــي وع التعليم
ــه  النمــوذج العــام للتصميــم التعليمــي ومــا يرتبــط ب

مــن مهــارات رئيســية وفرعيــة وفقــًا ملراحلــه اخلمســة 
 – التصميم-التطويــر   – التحليــل  بـــــ)  املمثلــة 
ــايع،2015؛راغن  ــد والش ــم ( )العيي ــذ – التقوي التنفي
وســميث،2012؛ الصالــح،2011؛ الصالــح،2005 
ــاريع  ــات يف أداء مش ــا املتعل ــي أن تتقنه ــي ينبغ ( والت
ــًا  ــاس ترتيب ــارات املقي ــب عب ــم ترتي ــد ت ــرر، وق املق
ــام   ــوذج الع ــل النم ــلها يف مراح ــًا لتسلس ــًا وفق منطقي
ــون  ــا أن تك ــي يف صياغته ــي وروع ــم التعليم للتصمي
قصــرة وواضحــة املعنــى، وحمــددة ومتســاوية تقريبــًا 
ــد  ــرة أداء واح ــف كل فق ــول وتص ــث الط ــن حي م
ــا  ــر، أم ــن تفس ــر م ــرها بأكث ــن تفس ــط وال يمك فق
فيــا يتعلــق بتصحيــح بطاقــة األداء املهــاري فقــد تــم 
ــرة  ــة كب ــدرج ) بدرج ــايس مت ــاس مخ ــتخدام مقي اس
جــدًا _ بدرجــة كبــرة _ بدرجــة متوســطة _ بدرجــة 
ضعيفــة _ منعدمــة (، وذلــك لعــدد)41( مهــارة 
فرعيــة موزعــة عــى املراحــل اخلمــس الرئيســية 
لعمليــة التصميــم التعليمــي، ولغــرض املعاجلــة فقــد 
ــارة يف  ــى كل عب ــتجابة ع ــكل اس ــة ل ــت الباحث أعط
ــو  ــى النح ــددة ع ــة حم ــتبانة قيم ــاور االس ــة حم كاف
التايل)بدرجــة كبــرة جــدًا( 4 درجــات، )بدرجــة 
ــان،  ــطة( درجت ــة متوس ــات، )بدرج ــرة(3 درج كب
ــة(  ــة منعدم ــدة، )بدرج ــة واح ــة( درج ــة قليل )بدرج
ــي  ــاد وه ــة أبع ــن مخس ــت األداة م ــد تألف ــر، وق صف
ــم  ــة التصمي ــارات، مرحل ــل )6( عب ــة التحلي )مرحل
عبــارات،   )10( التطويــر  مرحلــة  عبــارة،   )15(
ــم )4(  ــة التقوي ــارات، مرحل ــذ )6( عب ــة التنفي مرحل
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ــارات( . عب
ــى  ــرف ع ــدف إىل التع ــا: وهي ــاس الرض 3 -مقي
مــدى رضــا الطالبــات عــن اســتخدام تطبيقــات 
احلوســبة الســحابية يف تعلــم بعــض موضوعــات 
ــات التعليــم، وتكــون املقيــاس مــن )29(  مقــرر تقني
 )Likert( ــرت ــلوب ليك ــتخدام  أس ــم اس ــرة، وت فق
ــة، ال أدري ،  ــًا، راضي ــة متام ــايس )راضي ــدرج مخ بت
غــر راضيــة ، غــر راضيــة متامــًا(، ولغــرض املعاجلــة 
فقــد أعطــت الباحثــة لــكل اســتجابة عــن كل عبــارة 
يف املقيــاس قيمــة حمــددة عــى النحــو التــايل: )راضيــة 
ــٍد  ــات،)إىل ح ــة(4 درج ــات، )راضي ــًا( 5 درج متام
مــا( 3 درجــات، )غــر راضيــة( درجتــان، )غــر 
ــارات  ــك للعب ــدة، وذل ــة واح ــًا( درج ــة متام راضي
ــم تكويدهــا  ــارات الســلبية  فقــد ت ــة أمــا العب االجيابي

ــيًا. عكس
صدق أدوات الدراسة وثباهتا:      -

الصــدق الظاهــري ألدوات الدراســة: تــم   - 1
التحقــق مــن دالالت الصــدق الظاهــري ألدوات 
الدراســة )االختبــار التحصيــي وبطاقــة التقييــم الذايت 
لــألداء املهــاري، وكذلــك مقيــاس رضــا الطالبــات( 
ــم  ــث ت ــن، حي ــدق املحكم ــتخدام ص ــك باس وذل
املحكمــن  مــن  جمموعــة  عــى  األدوات  عــرض 
والتعليــم  التعليــم،  تقنيــات  يف  واملتخصصــن 
ــق  ــس؛ للتحق ــرق التدري ــج وط ــرتوين، ومناه اإللك
ــرات،  ــة الفق ــوح صياغ ــدى وض ــبتها، وم ــن مناس م
ــى  ــاءًا ع ــا، وبن ــه منه ــي تصحيح ــا ينبغ ــح م وتصحي

ــا  ــن وفق ــات املحكم ــات وتوجيه ــن مرئي ــا ورد م م
خلربهتــم؛ تــم إجــراء التعديــات الازمــة عــى أدوات 
ــة  ــل صياغ ــا بتعدي ــق منه ــا يتعل ــواء م ــة س الدراس
بعــض املفــردات أو التقصــر منهــا أو حــذف بعضهــا.
الصــدق الداخي والثبــات ألدوات الدراســة:   - 2
ــتطاعية  ــة اس ــى عين ــة ع ــق أدوات الدراس ــم تطبي ت
ــايت  ــات ال ــن الطالب ــة م ــت 20 طالب ــوائية بلغ عش
ــن  ــة م ــة الرتبي ــم بكلي ــات التعلي ــرر تقني ــن مق درس
غــر املشــموالت بعينــة الدراســة، وذلــك للتأكــد مــن 
ــة  ــة الصياغ ــة، ودق ــات أدوات الدراس ــوح تعلي وض
اللغويــة ومناســبتها للطالبــات، والتعــرف عــى الزمــن 
ــاب  ــك حلس ــن كل أداة، وكذل ــة ع ــب لإلجاب املناس
ــات كل أداة مــن أدوات الدراســة، حيــث  صــدق وثب
ــتجابات  ــى االس ــول ع ــد احلص ــة بع ــت الباحث قام
والــردود برتميــز وإدخــال البيانــات، مــن خــال 
احلــزم  برنامــج  باســتخدام  احلاســوب،  جهــاز 
 Statistical Packageاإلحصائيــة للعلــوم االجتاعيــة
For Social Sciences ومــن ثــم قامــت بحســاب 

 ،»Pearson Correlation»معامــل االرتبــاط برســون
ــا  ــة ألف ــتخدام معادل ــات باس ــل الثب ــاب معام وحس
مــن  أداة  لــكل    (Cronbach’a Alpha)كرونبــاخ

ــي: ــا ي ــج ك ــاءت النتائ ــة، وج أدوت الدراس
أوالً: االختبار التحصيي: 

- صدق االتساق الداخي لالختبار التحصيي:
ــدق  ــل ص ــة لتحلي ــؤرشات اإلحصائي ــفت امل كش
ارتبــاط  معامــل  بحســاب  التحصيــي  االختبــار 
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برســون Pearson Correlation ؛ أن قيــم معامــات 
فقــرات  مــن  فقــرة  كل  درجــة  بــن  االرتبــاط 
ــة تراوحــت بــن )0.634(  ــار بالدرجــة الكلي االختب
و)0.904( وهــي قيــم دالــة إحصائيــًا عنــد مســتوى 
داللــة 0.01 فأقــل، ومجيعهــا قيــم موجبــة ممــا يعنــي 
وجــود درجــة عاليــة مــن االتســاق الداخــي وارتبــاط 
الفقــرات بالدرجــة الكليــة بــا يعكــس درجــة عاليــة 

ــار. ــرات االختب ــدق لفق ــن الص م
- ثبات االختبار التحصيي:

ــة  ثبــات أداة البحــث يعنــي التأكــد مــن أن اإلجاب
ســتكون واحــدة تقريبــًا إذا تكــرر تطبيقهــا عــى 
وقــد   ،)1995 )العســاف،  ذاهتــم  األشــخاص 
ــى  ــي ع ــار التحصي ــق االختب ــة بتطبي ــت الباحث قام
ــات  ــل الثب ــاب معام ــم حس ــتطاعية، وت ــة االس العين
 (Cronbach’a ألفــا كرونبــاخ  باســتخدام معادلــة 
(Alpha؛ حيــث بلغــت قيمــة الثبــات )0.570( وهــو 

معامــل ثبــات مناســب، يــدل عــى صاحيــة االختبار 
لاســتخدام.

ــاري  ــذايت يف األداء امله ــم ال ــاس التقيي ــًا: مقي ثاني
ــي:  ــم التعليم ــة التصمي ــل عملي ملراح

األداء  ملقيــاس  الداخــي  االتســاق  صــدق   -
املهــاري:

ــة لتحليــل الصــدق  كشــفت املــؤرشات اإلحصائي
لفقــرات وأبعــاد مقيــاس التقييــم الــذايت وذلــك 
 Pearson برســون   ارتبــاط  معامــل  بحســاب 
Correlation أن قيــم معامــات االرتبــاط بــن درجــة 

كل فقــرة مــن فقــرات املقيــاس بالدرجــة الكليــة للبعد 
ــن )0.416(  ــت ب ــرة تراوح ــه الفق ــي إلي ــذي تنتم ال
ــن  ــاط ب ــات  االرتب ــم معام ــا إن  قي و)0.883(، ك
ــن  ــة وب ــاس اخلمس ــاد املقي ــن أبع ــد م ــة كل بع درج
ــن )0.801(  ــاس تراوحــت ب ــة للمقي ــة الكلي الدرج
و)0.935(، وهــي دالــة إحصائيــًا عنــد مســتوى 
داللــة 0.01 فأقــل، ومجيعهــا قيــم موجبــة ممــا يعنــي 
وجــود درجــة مناســبة جــدًا مــن االتســاق الداخــي، 
وارتبــاط الفقــرات بالدرجــة الكليــة للبعــد، وارتبــاط 
اإلبعــاد بالدرجــة الكليــة للمقيــاس؛ بــا يعكــس 

ــاس. ــرات املقي ــدق لفق ــن الص ــة م ــة عالي درج
- ثبات مقياس األداء املهاري :

 (Cronbach’a تم اســتخدام معادلة ألفــا كرونبــاخ
؛(Alpha حلســاب ثبــات مقيــاس التقييم الــذايت حيث 

ــاد  ــات ألبع ــات الثب ــج  إن معام ــن النتائ ــح م اتض
املقيــاس تراوحــت مــا بــن )0.827 و 0.918(  أمــا 
ــغ )0.966(،  ــد بل ــة فق ــام ألداة  الدراس ــات الع الثب
ومجيعهــا معامــات ثبــات مرتفعــة؛ ممــا يــدل عــى أن 
ــايل  ــات وبالت ــن الثب ــة م ــه عالي ــع بدرج ــاس يتمت املقي
يمكــن االعتــاد عليــه يف التطبيــق امليــداين للدراســة.

ثالثــًا: مقيــاس رضــا الطالبــات عــن توظيــف 
التعلــم:  الســحابية يف  تطبيقــات احلوســبة 

-الصدق الداخي ملقياس رضا الطالبات:
ــة لتحليــل الصــدق  كشــفت املــؤرشات اإلحصائي
الداخــي لفقــرات مقيــاس الرضــا؛ وذلــك بحســاب 
ــون  Pearson Correlation أن  ــاط برس ــل ارتب معام
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قيــم معامــات االرتبــاط بــن درجــة كل عبــارة مــن 
ــاس  ــة للمقي ــة الكلي ــن الدرج ــاس وب ــارات املقي عب
ــا  ــن )0.502( و)0.726(، ومجيعه ــا ب ــت م تراوح
ــة  ــتوى دالل ــد مس ــًا عن ــة إحصائي ــة ودال ــم موجب قي
0.01 أو 0.05 فأقــل، ممــا يعنــي وجــود درجــة 
ــاس  ــاط املقي ــي وارتب ــاق الداخ ــن االتس ــبة م مناس
بعباراتــه بــا يعكــس درجــة عاليــة مــن الصــدق 

ــاس. ــرات املقي لفق
-ثبات مقياس رضا الطالبات

نبــاخ  كــرو  ألفــا  )معادلــة  تطبيــق  بعــد 
االســتطاعية  العينــة  عــى   Cronbach’aAlpha)

لقيــاس مــدى ثبــات مقيــاس رضــا الطالبــات؛ بلغــت 
ــتخدمت  ــا اس ــات )0.874(، ك ــل الثب ــة معام قيم
ــغ  ــة وبل ــة النصفي ــة التجزئ ــًا طريق ــا أيض ــة هن الباحث
ــدالن  ــن ت ــا القيمت ــات )0.843( وكلت ــل الثب معام
عــى قيــم ثبــات مرتفعــة إحصائيــًا، ممــا يــدل عــى أن 
املقيــاس يتمتــع بدرجــه عاليــة مــن الثبــات، وبالتــايل 
يمكــن االعتــاد عليــه يف التطبيــق امليــداين للدراســة.

ثانيًا: إجراءات الدراسة:
ــة  ــل عملي ــق مراح ــة وف ــراءات الدراس ــت إج مت
التصميــم التعليمــي، حيــث قامــت الباحثــة بعــد 
اإلطــاع عــى العديــد مــن نــاذج التصميــم التعليمــي 
التــي ختــدم تصميــم بيئــات التعلــم بشــكل عــام وفقــًا 
تطويــر  يف  منهــا  باالســتفادة  متنوعــة،   ألهــداف 
نمــوذج  لتصميــم بيئــة تعلــم ســحابية حاســوبية، عــن 
طريــق توجيــه بعــض اخلطــوات فيهــا وفقــًا للمراحــل 

التعليمــي  للتصميــم  العــام  للنمــوذج  اخلمســة 
«ADDIE Model» كــا يــي:   

ــت  ــد قام ــل  Analysis :وق ــة التحلي أوالً: مرحل
ــملت: ــوات ش ــدة خط ــة بع ــذه املرحل ــة يف ه الباحث

وتقديــر  التعليميــة  املشــكلة  حتليــل   -  	
ــبق  ــا سـ ــكلة كـ ــت املش ــث متثل ــات: حي االحتياج
اإلشــارة إليهـــا يف مشــكلة الدراســة بوجــود قصور يف 
ــت  ــر الوق ــدم توف ــي، وع ــم التعليم ــارات التصمي مه
ــاد عــى املحــارضة وحدهــا للمناقشــة  الــكايف باالعت
ــة  ــارات؛ خاص ــك امله ــة تل ــادف لتنمي ــوار اهل واحل
ــة  ــم مشــاريع املقــرر، باإلضاف كوهنــا متطلــب لتصمي
ــات  ــداول وتشــارك املشــاريع بــن طالب ــة ت إىل صعوب
املجموعــة الواحــدة وإجــراء النقاشــات والتعديــات 
ــي،  ــم التعليم ــارات التصمي ــق مه ــاريع وف ــى املش ع
ــتخدام  ــى اسـ ــايل عـ ــث احلـ ــز البح ــم يرتك ــن ث وم
تقنيـــة احلوســبة الســحابية يف تنميــة مهــارات التصميم 
ــاج  ــم وإنت ــة بتصمي ــرر املرتبط ــاريع املق ــي ملش التعليم

ــة.  ــات الرقمي املحتوي
والســلوك  الطالبــات  خصائــص  حتليــل   -  	   
ــذا  ــة ه ــات يف دراس ــات املنتظ ــن: الطالب ــي هل املدخ
ــن  ــن يمتلك ــة، مجيعه ــتويات متنوع ــن مس ــرر م املق
أجهــزة حاســوبية  واتصــال باإلنرتنــت، ولدهيــن 
حســاب خــاص هبــن عــى جوجــل، وأيضــا يمتلكــن 
املهارات األساســية الســـتخدام احلاســب ومهـــارات 
ــية. ــا األساس ــت وخدماهت ــبكة اإلنرتن ــتخدام شـ اسـ

3 -  حتديــد األهــداف العامــة: اهلــدف العــام 
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ــات  ــض تطبيق ــف بع ــو توظي ــة ه ــة املقرتح ــن البيئ م
احلوســبة الســحابية التشــاركية يف تنميــة اجلوانــب 
التعليمــي  التصميــم  ملراحــل  واألدائيــة  املعرفيــة 
الرضــا  مســتوى  وقيــاس  الرقميــة،  للمحتويــات 
وذلــك  اجلامعيــات،  الطالبــات  لــدى  نحوهــا 
باالعتــاد عــى جمموعــة متنوعــة مــن التطبيقــات 

الرتبويــة الســحابية املقدمــة مــن جوجــل.  
ــة  ــم بيئ ــاج تصمي ــم: ال حيت ــة التعل ــل بيئ 4 - حتلي
ــل  ــات جوج ــف تطبيق ــحابية بتوظي ــبة السـ احلوسـ
ــر  ــل  بتوف ــرة تتمث ــات يس ــوى متطلب ــوبية س احلاس
ــر  ــض النظ ــت بغ ــال باإلنرتن ــب، واتص ــاز حاس جه

ــتخدمة. ــزة املس ــغيل لألجه ــام التش ــوع نظ ــن ن ع
ثانيــًا:  مرحلــة التصميــم Design: وشــملت هــذه 

املرحلــة عــى اخلطــوات التاليــة:
ــة  ــت صياغ ــة: مت ــداف اإلجرائي ــد األه 	 -حتدي
جمموعــة مــن األهــداف اإلجرائيــة القابلــة للماحظــة 
ــة  ــم بيئ ــام لتصمي ــدف الع ــة باهل ــاس واملرتبط والقي
بتنميــة  واملرتبطــة  احلاســوبية،  الســحابية  التعلــم 
وإنتــاج  لتصميــم  واألدائيــة  املعرفيــة  املهــارات 
املحتويــات الرقميــة بتوظيــف حزمــة مــن التطبيقــات 
الرتبويــة الســحابية املقدمــة مــن جوجــل، وارتبطــت 
األهــداف اإلجرائيــة باملراحــل التــي تشــملها عمليــة 
التصميــم التعليمــي وفــق النمــوذج العــام ممثلــة بــكل 
مــن مرحلــة) التحليــل، التصميــم، التطويــر، التنفيــذ، 
التقويــم(، وتــم تشــارك هــذه األهــداف مــع الطالبات 

  Google+. ــى ــم ع ــات التعل ــرب منتدي ــها ع ونقاش

تــم  التعليمــي:  املحتــوي  وتنظيــم  -حتديــد   2
حتديــد املحتــوي التعليمــي الــذي يمكــن مــن خالــه 
ــة  ــطة املصاحب ــة، واألنش ــداف اإلجرائي ــق األه حتقي
ــا  ــحابية ب ــبة الس ــة احلوس ــا يف بيئ ــة تناوهل ــه وطريق ل
ــة  ــة والنظري ــة االتصالي ــن النظري ــع كل م ــى م يتاش
ــان  ــا، واللت ــرق هل ــابق التط ــة الس ــة االجتاعي البنائي
تســتهدفان مبــدأ التواصــل والعمــل ونقــل اخلــربات، 
ملعارفهــن  الطالبــات  وبنــاء  التفاعــل،  وحتقــق 
حــول  املتنوعــة  املعــارف  إنتــاج  يف  وتشــاركهن 
موضوعــات الـــتعلم، وذلـــك مـــن خــال تطبيقــات 
ــف  ــا بمختل ــوى فيه ــم املحت ــم تقدي ــي ت ــل الت جوج
أنــواع امللفــات الرقميــة بشــكل تشــاركي،  ومــن 
ــك  ــرب تل ــة ع ــل املتاح ــتخدام أدوات التواص ــم اس ث
التطبيقــات التزامنيــة وغــر التزامنيــة للمناقشــة، وتتبع 
خطــوات ومراحــل تصميــم املحتويــات الرقميــة وفقا 
ملــا أســفرت عنــه عمليــا التعلــم والتشــارك والتعــاون 
ــًا أن هــذا املحتــوى وإن  بــن أفــراد كل جمموعــة، عل
ــرر؛  ــع املق ــن مواضي ــد م ــوع واح ــكل موض كان يش
ــداد  ــى امت ــق ع ــه يطب ــدًا إذا ان ــرة ج ــه كب إال أن أمهيت
ــة  ــع التالي ــع املواضي ــم  ويف مجي ــات التعل ــع عملي مجي
املقــرر  مــرشوع  وإنتــاج  بتصميــم  واملرتبطــة  لــه 
باالســتفادة مــن كافــة املواضيــع واملســتحدثات التــي 

ــرر.  ــا املق يتناوهل
3 -تصميــم إســراتيجيات التعلــم: تــم اســتخدام 
ــدد  ــي حت ــة الت ــرتاتيجيات التعليمي ــن االس ــة م جمموع
أســاليب تفاعــل الطالبــات مـــع بيئـــة احلوســـبة 
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الســحابية وكذلــك حتــدد طــرق موجهــة نحــو تنظيــم 
ــم  ــرشوع التعل ــاز م ــة إلنج ــل كل جمموع وإدارة عم
ــرتاتيجيات  ــن االس ــكل م ــة ب ــاوين، ممثل ــكل تع بش
التاليــة )التعلــم التشــاركي، التعلــم التعــاوين، التعلــم 

ــاف(.   ــط، االستكش النش
ــام  ــد مه ــم حتدي ــة: ت ــام التعليمي ــم امله 4 -تصمي
ــن  ــا ضم ــات إنجازه ــى الطالب ــب ع ــي جي ــم الت التعل
بيئــة احلوســبة الســحابية، وهــي مهــام توجههــن 
ــط  ــم رب ــد ت ــة، وق ــداف املطلوب ــق األهـ ــو حتقيـ نح
املهــام بمراحــل عمليــة التصميــم التعليمــي مــع 
وضــع مقدمــة لــكل مهمــة وتوضيــح خطــوات 
ــن  ــع األدوار ب ــة توزي ــب يف كل مهم ــا، ويطل انجازه
ــا  ــن م ــا وع ــة حوهل ــد واملناقش ــق الواح ــاء الفري أعض
ــث  ــام بحي ــم امله ــم تصمي ــا ت ــا، ك ــه فيه ــم حتقيق يت
ــة  ــادر املهم ــارك املص ــات لتش ــه الطالب ــن توجي تضم
ــض يف كل  ــن البع ــربات بعضه ــراء خ ــا، وإث إلنجازه
مرحلــة مــن مراحــل عمليــة التصميــم التعليمــي 
ــة  ــات النصي ــل امللف ــة مث ــات الرقمي ــاركة الكائن ومش
أو الصــور الرقميــة أو تنفيــذ العــروض التقديميــة 
ــا  ــة أو إنتاجه ــات التعليمي ــن الفيديوه ــث ع أو البح
ــات  ــي ختــدم حمتوي بتوظيــف اخلدمــات الســحابية الت
ــب  ــم طل ــام أن يت ــم امله ــي يف تصمي ــرر، وروع املق
أمثلــة مرتبطــة بالواقــع واحليــاة؛ توضــح كيفيــة تنفيــذ 
ــة التصميــم التعليمــي  كل مرحلــة مــن مراحــل عملي
ــم  ــة التعل ــط عملي ــدف رب ــك هب ــرر وذل ــرشوع املق مل

ــات.   ــاة املتعل بحي

ــة  ــا أن بيئ ــة: ب ــالت التعليمي ــم التفاع 5 -تصمي
ــل  ــات جوج ــرب تطبيق ــة ع ــحابية املقدم ــبة الس احلوس
الرتبويــة يمكــن أن ختــدم عــدة أنــواع مــن التفاعــات 
ــة  ــات التعليمي ــم التفاع ــم تصمي ــد ت ــة؛ فق التعليمي
شــاملًة لثاثــة أنــواع مــن التفاعــات ممثلــة بــــــــ: 
تفاعــل الطالبات/املحتــوى ، تفاعــل الطالبــات/ 
عضــو هيئــة التدريــس، تفاعــل الطالبــات/ زمياهتــن 

ــات. الطالب
6 -تصميــم أســاليب القيــاس والتقييــم: وقــد تــم 
تصميــم جمموعــة مــن األدوات لقيــاس وتقييــم عملية 
التعلــم بتوظيــف بيئــة احلوســبة الســحابية، وشــملت 
األداء  ومقيــاس  حتصيــي،  اختبــار  األدوات  تلــك 
ــف  ــن توظي ــات ع ــا الطالب ــاس رض ــاري، ومقي امله
ــاح  ــم إيض ــد ت ــم، وق ــة التعل ــة يف عملي ــك البيئ تل
وطــرق  بالتفصيــل   األدوات  تلــك  بنــاء  طريقــة 
التحقــق مــن صدقهــا وثباهتــا وذلــك يف معــرض 

ــة. ــن أدوات الدراس ــث ع احلدي
 :Development التطويــر  مرحلــة  ثالثــًا: 
احلوســبة  لبيئــة  التجريبــي  التفعيــل  وشــملت 
الســحابية لعينــة اســتطاعية مــن 20 طالبــة مــن 
غــر الطالبــات املشــموالت بعينــة الدراســة الفعليــة، 
ــه يف  ــط ل ــم التخطي ــا ت ــع م ــر مجي ــد تطوي ــك بع وذل
ــات،  ــة امللف ــع كاف ــم رف ــث ت ــم حي ــة التصمي مرحل
وإرســال الدعــوات للمجموعــات، وتوضيــح اهلــدف 
العــام واألهــداف اإلجرائيــة ومناقشــتها بعــد رفعهــا 
ــة  ــة احلوســبة الســحابية، كــا وظفــت الباحث عــى بيئ
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ــي  ــة، الت ــس التعليمي ــل بل ــات جوج ــك منتدي يف ذل
قســمت فيهــا الطالبــات ملجموعــات، ووضعــن فيهــا 
تبويبــات متنوعــة خلدمــة اهلــدف مــن توظيــف هــذه 
ــم  ــي، وت ــم التعليم ــارات التصمي ــة مه ــة يف تنمي البيئ
توضيــح طــرق الربــط مــا بــن املنتديــات والتطبيقــات 
ــة  ــل، وكيفي ــن جوج ــة م ــرى املقدم ــحابية األخ الس
إجــراء املحادثــات وتشــارك خمتلــف أنــواع امللفــات، 
ــن أن  ــارات املمك ــات واالستفس ــتيضاح الصعوب واس
تواجــه الطالبــات لتافيهــا عنــد التطبيــق الفعــي عــى 

ــة.  ــة الدراس عين
رابعــًا:  مرحلــة التنفيــذ  Implementation: وتــم 
ــة  ــى العين ــة ع ــة الدراس ــق جترب ــة تطبي ــذه املرحل يف ه

الفعليــة وفقــًا ملــا يــي:
ــق باالســتفادة مــن حزمــة متنوعــة . 1 ــم التطبي ت

ــف  ــحابية وظ ــبة الس ــات احلوس ــن تطبيق م
ــتندات  ــف، مس ــل دراي ــن: جوج ــا كل م فيه
جوجــل، العــروض التقديميــة مــن جوجــل، 
ــبكة  ــل، الش ــات جوج ــل، حمادث ــد اجليمي بري
ــل. ــاذج جوج ــل، ن ــن جوج ــة م االجتاعي

إرســال الدعــوات للمجموعــات مــن طالبات . 2
ــدف  ــح اهل ــة، وتوضي ــة للدراس ــة الفعلي العين
العــام واألهــداف اإلجرائيــة ومناقشــتها بعــد 

رفعهــا عــى بيئــة احلوســبة الســحابية.
ــم . 3 ــي ت ــة الت ــرتاتيجيات التعليمي ــق االس تطبي

ــرب  ــك ع ــم؛ وذل ــة التصمي ــا يف مرحل حتديده
ــم  ــل تقدي ــحابية، يف مراح ــبة الس ــة احلوس بيئ

ــق  ــة حتقي ــام، وحماول ــاز امله ــوى، وانج املحت
األهــداف التعليميــة الســابق حتديدهــا، والتــي 

ــام.  ــك امله ــا تل ــت هب ارتبط
مــن . 4 املختلفــة  األنــواع  تطبيــق  روعــي 

التفاعــات التعليميــة أثنــاء إنجــاز مهــام 
التعلــم، بحيــث تتنــوع مــا بــن:  تفاعــل 
الطالبــات/  تفاعــل   ، الطالبات/املحتــوى 
ــات/  ــل الطالب ــس، تفاع ــة التدري ــو هيئ عض
زمياهتــن الطالبــات وفقــا لنوعيــة كل مهمــة 
ــل  ــلوب تفاع ــبة أس ــدى مناس ــة، وم تعليمي

ــاليب. ــن األس ــداه م ــا ع ــن م ــا ع معه
ــاس . 5 ــددة لقي ــم متع ــاليب تقوي ــق أس ــم تطبي ت

بيئــة  بتوظيــف  التعلــم  عمليــة  وتقييــم 
يف  تأثرهــا  ومــدى  الســحابية،  احلوســبة 
ــارات  ــة مه ــة بتنمي ــداف املرتبط ــق األه حتقي
الطالبــات املعرفيــة واألدائيــة يف التصميــم 
التعليمــي للمحتويــات الرقميــة، مــع مراعــاة 
أن يكــون هنــاك تقييــات بنائيــة تســتثمر فيهــا 
ــات  ــداد الطالب ــحابية إلم ــبة الس ــة احلوس بيئ
كانــت  مــا  وكثــرا  الراجعــة،  بالتغذيــة 
ــال  ــن خ ــم م ــة تت ــم البنائي ــات التقيي عملي

تطبيــق التفاعــات التعليميــة. 
خامســًا : مرحلــة التقويــم Evaluation: وتــم يف 
هــذه املرحلــة قيــاس مــدى كفــاءة وفاعليــة عمليــات 
بيئــة احلوســبة الســحابية  التعليــم والتعلــم عــرب 
املقدمــة بتوظيــف حزمــة مــن تطبيقــات جوجــل 
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ــق األهــداف املنشــودة، وذلــك بعــد  ــة يف حتقي الرتبوي
ــا  ــل نتائجه ــم وحتلي ــاس والتقيي تطبيــق أدوات القي
ــة،  ــئلة الدراس ــة أس ــه يف إجاب ــرق ل ــيتم التط ــا س ك
واحلقيقــة أن عمليــة التقويــم متــت خــال مجيــع 
مراحــل عمليــة التصميــم التعليمــي الســابق التطــرق 
ــم  ــة التقوي ــوم بعملي ــة تق ــت الباحث ــث كان ــا، حي هل
البنائــي خــال املراحــل املختلفــة وبينهــا وبعــد التنفيذ 
أيضــًا، وكانــت توظــف نتائــج التغذيــة الراجعــة مــن 
ــب  ــض جوان ــن بع ــر وحتس ــم يف تطوي ــة التقوي عملي
بيئــة التعلــم ســواء مــا كان متعلــق منهــا بالتفاعــات 
ــل  ــوى، أو تذلي ــام أو املحت ــرتاتيجيات أو امله أو االس

ــات. ــه الطالب ــي تواج ــات الت الصعوب
نتائج الدراسة ومناقشتها  :

أوالً: اإلجابــة عــن الســؤال األول: مــا أثــر توظيف 
تطبيقــات احلوســبة الســحابية يف تنميــة اجلوانــب 
ــات  ــي للمحتوي ــم التعليم ــل التصمي ــة ملراح املعرفي
الرقميــة لــدى الطالبــات اجلامعيــات؟  للتعــرف عــى 

أثــر توظيــف تطبيقــات احلوســبة الســحابية التشــاركية 
يف تنميــة اجلوانــب املعرفيــة للتصميــم التعليمــي لــدى 
الطالبــات اجلامعيــات، قامــت الباحثــة بالتحقــق مــن 
صحــة الفرضيــة التاليــة: ال توجــد فــروق ذات داللــة 
إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )0.05 ≥ 0 ( بــن 
والبعــدي  القبــي  التطبيقــن  درجــات  متوســطي 
ملجموعــة البحــث يف االختبــار التحصيــي للجوانــب 
ــات  ــي للمحتوي ــم التعليم ــارات التصمي ــة مله املعرفي

ــة  . الرقمي
     وللتحقــق مــن صحــة هــذا الفــرض والتعــرف 
عــى مــا إذا كانــت هنــاك فــروق ذات داللــة إحصائيــة 
ــي والبعــدي  ــن متوســطي درجــات التطبيقــن القب ب
ملجموعــة البحــث  يف االختبــار التحصيــي للجوانــب 
ــتخدمت  ــي, اس ــم التعليم ــارات التصمي ــة مله املعرفي
الباحثــة اختبــار )Paired Samples test( للعينــات 
موضحــة  هــي  كــا  النتائــج  وجــاءت  املرتابطــة, 

ــايل:-  ــم )1( كالت ــدول رق بج

عدد االختبار
الطالب

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
درجات قيمة تالمعياري

الحرية
مستوى 
الداللة

نسبة 
الكسب 
المعدل 
لبالك

حجم 
األثر

االختبار التحصيلي القبلي 
3919.82059.15617للجوانب المعرفية

-6.107380.000
 دالة**

1.910.517
االختبار التحصيلي 

3927.30773.70031البعدي للجوانب المعرفية

جدول رقم )1) 

يوضح  الفروق بين متوسطي درجات التطبيقين القبلي والبعدي لمجموعة البحث  في
 االختبار التحصيلي للجوانب المعرفية لمهارات التصميم التعليمي لدى الطالبات الجامعيات 

**دالة عند مستوى داللة 0.01 فأقل.
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تكشــف النتائــج املوضحــة باجلــدول رقــم )1( 
عــن وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن 
ــدي  ــي والبع ــن القب ــات التطبيق ــطي درج متوس
التحصيــي  االختبــار  البحــث يف  ملجموعــة 
ــي  ــم التعليم ــارات التصمي ــة مله ــب املعرفي للجوان
ــي  ــار القب ــايب لاختب ــط احلس ــغ املتوس ــث بل حي
ــط  ــن كان املتوس ــث 19.82 يف ح ــة البح ملجموع
ــدي  ــار البع ــة يف االختب ــس املجموع ــايب لنف احلس
ــة )ت( ــت قيم ــا بلغ ــارق 7.487، ك  27.30  بف
)6.107-( عنــد مســتوى داللــة ).000(، وتفــر 
الباحثــة وجــود تبايــن يف االنحــراف املعيــاري 
ــي  ــق القب ــات بــن كل مــن التطبي لدرجــات الطالب
لاختبــار التحصيــي للجوانــب املعرفيــة يف مهارات 
التصميــم التعليمــي، والتطبيــق البعــدي لــه بســبب 
ــي  ــق القب ــات يف التطبي ــدالت الطالب ــتت مع أن تش
كان أكــرب مــن التشــتت بعــد التطبيــق البعــدي 
ــة  ــكلة األكاديمي ــى أن املش ــة؛ بمعن ــة الدراس لتجرب
كانــت أكــرب قبــل تطبيــق جتربــة الدراســة، ممــا يشــر 
إىل أن تطبيقــات احلوســبة الســحابية ســامهت بعــد 
تطبيقهــا يف جتربــة الدراســة مــن احلــد مــن معدالت 
ــن  ــدي م ــق البع ــات التطبي ــرتاب بيان ــتت واق التش
بعضهــا؛ فاالختــاف مثــا يف مســتويات الطالبــات 
ــارب  ــي يق ــار التحصي ــي لاختب ــق القب يف التطبي
يف  الطالبــات  ملســتويات  االختــاف  لضعفــي 
التطبيــق البعــدي، وتشــر هــذه النتيجــة إىل رفــض 
الفــرض الصفــري، واختيــار الفــرض البديــل، 

ــد  ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف ــو » توج وه
درجــات  متوســطي  مســتوى ( 0.05 ≥ 0)بــن 
ــث يف  ــة البح ــدي ملجموع ــي والبع ــن القب التطبيق
ــارات  ــة مله ــب املعرفي ــي للجوان ــار التحصي االختب
التصميــم التعليمــي«, ومــن خــال املتوســطات 
احلســابية املوضحــة باجلــدول أعــاه يتبــن أن 
الفــروق لصالــح االختبــار التطبيقــي البعــدي، ممــا 
يــدل عــى وجــود أثــر لتوظيــف تطبيقــات احلوســبة 
ــة  ــب املعرفي ــة اجلوان ــاركية يف تنمي ــحابية التش الس
ــات،  ــات اجلامعي ــدى الطالب ــي ل ــم التعليم للتصمي
وللتحقــق مــن قيــاس أثــر توظيــف تطبيقــات 
ــب  ــة اجلوان ــاركية يف تنمي ــحابية التش ــبة الس احلوس
اســتخدام  تــم  التعليمــي  للتصميــم  املعرفيــة 
 (Black) ــاك ــدل لب ــب املع ــبة الكس ــة نس معادل
حيــث بلغــت نســبة الكســب املعــدل 1.91  وهــي 
ــا  ــاك، مـ ــا ب ــي حدده ــن 1.2 الت ــرب م ــة أك  نتيج

يدل عى وجود ذلك األثر.
الباحثــة  قامــت  النتيجــة  لتلــك  وتأكيــدًا 
ــال  ــن خ ــج م ــة للنتائ ــة العلمي ــاب الدالل بحس
ــتخدم  ــذي يس ــا )2η( ال ــع إيت ــاس مرب ــق مقي تطبي
ثبــت  التــي  النتيجــة  أمهيــة  درجــة  لتحديــد 
ــر،  ــم التأث ــدد حج ــا حي ــًا، ك ــا إحصائي وجوده
وبحســاب قيمــة )2η( لنتائــج التطبيــق القبــي 
والبعــدي لتوظيــف تطبيقــات احلوســبة الســحابية 
يف تنميــة اجلوانــب املعرفيــة ملراحــل التصميــم 
ــة  ــت القيم ــة، كان ــات الرقمي ــي للمحتوي التعليم
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ــى  ــة ع ــة الدال ــاوز القيم ــة تتج ــي قيم 0.517 وه
األمهيــة الرتبويــة للنتائــج اإلحصائيــة يف البحــوث 
ــدل  ــا ي ــا 0.15، مم ــية ومقداره ــة والنفس الرتبوي
ــف  ــًا لتوظي ــم تربوي ــر ومه ــر كب ــود أث ــى وج ع
تطبيقــات احلوســبة الســحابية التشــاركية يف تنميــة 

اجلوانــب املعرفيــة للتصميــم التعليمــي.
ــف  ــأن توظي ــة ب ــذه النتيج ــة ه ــر الباحث وُتف
ــم  ــم القائ ــحابية يف التعل ــبة الس ــات احلوس تطبيق
اجلانــب  تعزيــز  يف  ســاهم  املرشوعــات  عــى 
املعــريف ملهــارات التصميــم التعليمــي، إذ تطــورت 
حصيلتهــن املعرفيــة بعــد اســتخدام تطبيقــات 
املحتويــات  تصميــم  يف  الســحابية   احلوســبة 
ــح لدهيــن  ــة ضمــن مشــاريع املقــرر، وأصب الرقمي
ــق ومعلومــات أفضــل  ــر وفهــم وحقائ ــة أكث معرف
ــذي  ــي ال ــم التعليم ــريف للتصمي ــوى املع يف املحت
تــم تطبيقــه ومناقشــة مراحلــه ومتطلبــات كل 
ــق  ــربات وتعمي ــارك اخل ــاهم يف تش ــا س ــة مم مرحل
ــة بنقاشــها والتعــاون عــى تطبيقهــا، كــا أن  املعرف
إتاحــة املجــال هلــن للنقــاش والتحــاور واحلصــول 
ــاص  ــوى  اخل ــول املحت ــة ح ــة الراجع ــى التغذي ع
بمهــارات التصميــم التعليمــي يف كل مرحلــة مــن 
ــذا  ــر ه ــال توف ــن خ ــام م ــوذج الع ــل النم مراح
ــرب  ــة ع ــطة متنوع ــن أنش ــه م ــا يدعم ــوى وم املحت
ــات  ــدى خدم ــة كإح ــل التعليمي ــات جوج منتدي
احلوســبة الســحابية التشــاركية، واملتاحــة هلــن 
ــم  ــذي مكنه ــر ال ــكان، األم ــت وأي م يف أي وق

مــن زيــادة قدرهتــن عــى التحصيــل الــدرايس 
واالســتيعاب وتنميــة اجلوانــب املعرفيــة للتصميــم 
التعليمــي، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا توصلــت 
ــة  ــعيب،2017( ودراس ــن )ش ــة كل م ــه دراس ل
ــي  ــة )الرحي ــي،2014( ودراس ــري والرحي )العم
،2013( التــي أثبتــت مجيعهــا وجــود أثــر وفاعليــة 
لتوظيــف تطبيقــات احلوســبة الســحابية يف عمليــة 

ــم. التعل
مــا  الثــاين:  الســؤال  عــن  اإلجابــة  ثانًيــا: 
الســحابية  احلوســبة  تطبيقــات  توظيــف  أثــر 
يف تنميــة اجلوانــب األدائيــة ملراحــل التصميــم 
ــات  ــدى الطالب ــة ل ــات الرقمي ــي للمحتوي التعليم
الســؤال  هــذا  عــن  ولإلجابــة  اجلامعيــات؟، 
ــة  ــة الفرضي ــن صح ــق م ــة بالتحق ــت الباحث قام
ــة  ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف ــة: » ال توج التالي
ــطي  ــن متوس ــة )0 ≥ 0.05 ( ب ــتوى دالل ــد مس عن
ــة  ــدي ملجموع ــي والبع ــن القب ــات التطبيق درج
الــذايت لــألداء يف  التقييــم  البحــث يف مقيــاس 
مهــارات التصميــم التعليمــي للمحتويــات الرقمية 
»، وللتحقــق مــن صحــة هــذا الفــرض والتعــرف 
عــى مــا إذا كانــت هنــاك فــروق ذات داللــة 
التطبيقــن  بــن متوســطي درجــات  إحصائيــة 
ــاس  ــث يف مقي ــة البح ــدي ملجموع ــي والبع القب
التعليمــي؛  التصميــم  ملهــارات  املهــاري  األداء 
 (Paired Samples اســتخدمت الباحثــة اختبــار
(test للعينــات املرتابطــة, وجــاءت النتائــج كالتايل : 
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    يتبــن مــن النتائــج املوضحــة باجلــدول رقــم )2(  
أن هنــاك فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســطي 
ملجموعــة  والبعــدي  القبــي  التطبيقــن  درجــات 
البحــث يف مقيــاس األداء املهــاري ملهــارات التصميــم 
بلغــت  إذ  اجلامعيــات،  الطالبــات  التعليمي لــدى 
قيمــة )ت( )6.220-( عند مســتوى داللــة ).000(، 
حيــث كانــت قيمــة املتوســط احلســايب للتطبيــق القبــي 
يف مقيــاس األداء املهــاري ملجموعــة البحــث 91.15 
يف حــن كان املتوســط احلســايب لنفــس املجموعــة 
يف التطبيــق  البعــدي للمقيــاس 137.82 وبفــارق 
كبــر بلغــت قيمتــه 46.67، وتفــر الباحثــة وجــود 
ــات  ــات الطالب ــاري لدرج ــراف املعي ــن يف االنح تباي
بــن كل مــن التطبيــق القبــي والبعــدي ملقيــاس 

أن  بســبب  التعليمــي  التصميــم  املهــاري يف  األداء 
ــي كان  ــق القب ــات يف التطبي ــدالت الطالب ــتت مع تش
ــة  ــدي لتجرب ــق البع ــد التطبي ــتت بع ــن التش ــرب م أك
الدراســة؛ بمعنــى أن املشــكلة األكاديميــة كانــت 
أكــرب قبــل تطبيــق جتربــة الدراســة، ممــا يشــر إىل 
بعــد  ســامهت  الســحابية  احلوســبة  تطبيقــات  أن 
تطبيقهــا يف جتربــة الدراســة مــن احلــد مــن معــدالت 
ــن  ــدي م ــق البع ــات التطبي ــرتاب بيان ــتت واق التش
ــات  ــتويات الطالب ــا يف مس ــاف مث ــا؛ فاالخت بعضه
ــف  ــارب لضع ــاس األداء يق ــي ملقي ــق القب يف التطبي
االختــاف ملســتويات الطالبــات يف التطبيــق البعــدي،  
ــري،  ــرض الصف ــض الف ــة إىل رف ــذه النتيج ــر ه وتش
ــار الفــرض البديــل وهــو« توجــد فــروق ذات  واختي

عدد االختبار
الطالب

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
درجات قيمة تالمعياري

الحرية
مستوى 
الداللة

نسبة 
الكسب 
المعدل 
لبالك

حجم 
األثر

القياس 
القبلي 
لألداء 
المهاري

3991.1537.449

-6.22038.000
2.080.493دالة**

القياس 
البعدي 
لألداء 
المهاري

39137.8220.130

جدول رقم )2)

يوضح  الفروق بين متوسطي درجات التطبيقين القبلي والبعدي لمجموعة البحث 

 في مقياس  األداء المهاري لمهارات التصميم التعليمي  لدى الطالبات الجامعيات

**دالة عند مستوى داللة 0.01 فأقل.
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ــة )0.05 ≥ 0 (  ــتوى دالل ــد مس ــة عن ــة إحصائي دالل
ــي والبعــدي  ــن متوســطي درجــات التطبيقــن القب ب
ــذايت لــألداء  ــم ال ــاس التقيي ملجموعــة البحــث يف مقي
يف مهــارات التصميــم التعليمــي للمحتويــات الرقميــة 
املوضحــة  احلســابية  املتوســطات  خــال  »ومــن 
ــاس  ــح مقي ــروق لصال ــن أن الف ــاه يتب ــدول أع باجل
اثــر  وجــود  عــى  يــدل  ممــا  البعــدي،  التطبيــق 
ــاركية  ــحابية التش ــبة الس ــات احلوس ــف تطبيق لتوظي
التصميــم  ملهــارات  األدائيــة  اجلوانــب  تنميــة  يف 
توظيــف  أثــر  قيــاس  مــن  وللتحقــق  التعليمــي، 
ــة  ــاركية يف تنمي ــحابية التش ــبة الس ــات احلوس تطبيق
اجلوانــب املهاريــة للتصميــم التعليمــي تــم اســتخدام 
 ،)Black( معادلــة نســبة الكســب املعــدل لبــاك
ــي  ــدل  2.08وه ــب املع ــبة الكس ــت نس ــث بلغ حي
ــا  ــاك، مـ ــا ب ــي حدده ــن 1.2 الت ــرب م ــة أك  نتيج

يمكن معه التحقق من وجود ذلك األثر.
ــاب  ــة بحس ــت الباحث ــة قام ــك النتيج ــدًا لتل  وتأكي
ــاس  ــق مقي ــال تطبي ــن خ ــج م ــة للنتائ ــة العلمي الدالل
ــة  ــد درجــة أمهي ــا )2η( الــذي يســتخدم لتحدي ــع إيت مرب
النتيجــة التــي ثبــت وجودهــا إحصائيــًا، كــا حيــدد 
حجــم التأثــر، وكانــت القيمــة 0.493 وهــي قيمــة 
ــج  ــة للنتائ ــة الرتبوي ــى األمهي ــة ع ــة الدال ــاوز القيم تتج
ــا  ــية ومقداره ــة والنفس ــوث الرتبوي ــة يف البح اإلحصائي
ــًا  ــم تربوي ــر ومه ــر كب ــود أث ــى وج ــدل ع ــا ي 0.15، مم
ــاركية يف  ــحابية التش ــبة الس ــات احلوس ــف تطبيق لتوظي
ــي  ــم التعليم ــارات التصمي ــة مله ــب األدائي ــة اجلوان تنمي

ــات. ــات اجلامعي ــدى الطالب ــة  ل ــات الرقمي للمحتوي
     وُتفــر الباحثــة هــذه النتيجــة بــأن توظيــف 
ــى  ــم ع ــم القائ ــحابية يف التعل ــبة الس ــات احلوس تطبيق
املرشوعــات ســاهم يف تعزيــز اجلانــب األدائــي ملهــارات 
ــات  ــك التطبيق ــت تل ــث أتاح ــي،  حي ــم التعليم التصمي
املحتويــات وإمكانيــة تشــاركها فيــا بــن أعضــاء الفريــق 
الواحــد، والنقــاش حــول كل مرحلــة مــن مراحــل 
تصميــم وإنتــاج املحتــوى الرقمــي وتدعيمهــا بالكائنــات 
ــاء  ــحابية وبن ــبة الس ــة احلوس ــرب بيئ ــة ع واألدوات املتاح
ــايف  ــع ت ــاركيا، م ــوة تش ــوة خط ــرشوع خط ــل امل مراح
ــن  ــرشوع م ــة امل ــر معاين ــتطاع لتوف ــدر املس ــاء ق األخط
الفريــق وماحظتهــم املشــرتكة  قبــل مجيــع أعضــاء 
حــول خطواتــه وحماولــة تطبيــق املهــارات الفرعيــة لــكل 
ــاح  ــا أت ــام مم ــع امله ــن وتوزي ــا بينه ــاون في ــة بالتع مرحل
ــددة  ــة حم ــام بكيفي ــاز امله ــى انج ــدرة ع ــات الق للطالب
ــوب  ــاري املطل ــوى امله ــه املحت ــا تضمن ــل مل ــة أفض وبدق
وفــق األهــداف املعلنــة هلــن مســبقا، وتتفــق هــذه النتيجــة 
مــع مــا توصلــت لــه الدراســات الســابقة كدراســة 
ــف  ــر لتوظي ــود أث ــت وج ــي أثبت ــاعيل،2016( الت )اس
تطبيقــات احلوســبة الســحابية عــى تنميــة املهــارات 
التشــاركية، ودراســة )العمــري والرحيــي،2014( التــي 
أثبتــت وجــود فاعليــة للحوســبة الســحابية يف تنميــة 
ــة  ــاء هيئ ــي ألعض ــودة األداء التقن ــاري جل ــب امله اجلان
التدريــس، ودراســة( Doelitzscher, et al.,2011) التــي 
أثبتــت تأثــر الســحب اإللكرتونيــة يف دعــم أداء املتعلمن 
مــن خــال اخلدمــات التــي توفرهــا قطاعاهتــا الرئيســية .
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ثالًثـــا: اإلجابـــة عـــن الســـؤال الثالـــث: 
ــا الطالبـــات اجلامعيـــات عـــن  ــة رضـ ــا درجـ مـ

ـــة  ـــحابية يف عملي ـــبة الس ـــات احلوس ـــف تطبيق توظي
ــم ؟ التعلـ

رة
عبا

 ال
قم

ر

المتوسط العبارة
الحسابي

االنحراف 
درجة الترتيبالمعياري

الموافقة

4.54.6829ًأتاح لي الفرصة لخوض تجارب شيقة وغنية بالخبرات  .1 راضية  تماما
4.49.60113ًساعدني على التغلب على مشكلة تحديد وقت مناسب الجتماع أعضاء المجموعة والعمل على المشروع  .2 راضية  تماما

ساهم في  تنمية تحصيلي للمادة العلمية للموضوع المدروس عن طريق مناقشة جزئياتها وتشارك المعرفة مع 3
4.54.6438ًالزميالت . راضية  تماما

ساهم  في تنمية تحصيلي للمادة العلمية للموضوع عن طريق مناقشة جزئياتها وتشارك المعرفة مع عضو هيئة 4
راضية  تماما4.62.5905ًالتدريس .

مكنني من الحصول على تغذية راجعة ومالحظات فورية بشكل مباشر من عضو هيئة التدريس حول األداء 5
4.69.4683ًالتقني للمهارات العملية لمشروع المقرر  . راضية  تماما

غير راضية 3.461.07225أهدر كثير من وقتي دون جدوى .6

أصابني ببعض القلق  لمخاوفي من انقطاع أو انعدام االتصال باإلنترنت بسبب اعتماد التطبيقات الحاسوبية 7
إلى حٍد ما2.771.15828السحابية على توفر هذا االتصال .

4.49.64411ًساعدني على تطوير الشكل النهائي للمشروع نحو األفضل  .8 راضية  تماما
4.54.7207ًضمن حفظ المشروع الذي أعمل عليه في جميع األحوال .9 راضية  تماما

زاد من اطمئناني كعضو في المجموعة ألن أي تغييرات أجريها على المشروع التعاوني تحفظ تلقائيا وال تضيع 10
.4.79.4091ً راضية  تماما

ساهم في تمكين فريق العمل  من عرض مشروعه باستخدام التطبيق دون حاجة لحمل الجهاز الخاص أو حفظه 11
4.64.5844ًعلى وسائط حفظ أخرى  . راضية  تماما

4.74.4422ًحفظ حقوقي وأبرز مجهودي كعضو في المجموعة  أثناء العمل على المشروع  12 راضية  تماما
4.44.68016ًأظهر نواحي الخلل والقصور في عدم تعاون بعض أفراد المجموعة لتطوير المشروع .13 راضية  تماما

ساعدني على تنظيم وقتي ألتمكن من المشاركة والتفاعل في الوقت المحدد للتفاعل المتزامن مع عضو هيئة 14
4.21.80124ًالتدريس وباقي أفراد المجموعة. راضية  تماما

إلى حٍد ما3.081.32627تطلب مني بعض التدريب لتطوير مهاراتي على استخدام األدوات المتاحة خالله.15
4.23.66721ًساعدني على تنمية قدراتي في التحليل والتفكير الناقد .16 راضية  تماما
4.41.63718ًساعدني في تنمية مهارة التلخيص .17 راضية  تماما
4.23.74220ًساعدني على تلمس مواطن الضعف في مجموعتي والمشكالت التي تواجهها 18 راضية  تماما
4.49.82312ًغير من الطريقة التقليدية في التعاون على إنتاج األعمال الجماعية.19 راضية  تماما

أثار مخاوفي في بداية استخدامه من إلقاء عبء تحمل المسؤولية  على أعضاء محددين في المجموعة وتجاهل 20
إلى حٍد ما2.691.36029اآلخرين لها  

ال أدري4.46.72014ساعد على تنمية كثير من مهاراتي التقنية .21
راضية  تماما4.44.68015ًساعد على تنمية قدراتي في التفاعل والتواصل مع الزميالت .22
4.21.92323ًشجعني على تطبيق الخبرات المكتسبة منه على مقررات أخرى ومجموعات عمل أخرى.23 راضية  تماما
4.21.86422ًزاد من رغبتي في تعلم مزيد من المهارات المتعلقة بتطبيقات جوجل التربوية التشاركية .24 راضية  تماما
إلى حٍد ما3.311.52426ساهم في إثارة بعض مخاوفي المتعلقة بسرية بياناتي وإمكانية اختراقها .25
4.41.67717ًأضاف قيمة ومعنًى جديد لي في عملية التعلم ككل.26 راضية  تماما
4.49.60110ًزاد من ثقتي بنفسي من حيث قدرتي على تطوير ذاتي والتمكن من مهارات التعامل مع تلك التطبيقات .27 راضية  تماما
4.54.6006ًقدمت طريقة عملية ضمنت لي عدالة تقييمي على أعمالي ومجهودي .28 راضية  تماما
4.33.89819ًساعد على تنشيط وإثارة دافعيتي للتعلم .29 راضية  تماما

4.22.387ًالمتوسط الحسابي العام  راضية  تماما

جدول )3)

 درجة رضا طالبات كلية التربية بجامعة األميرة نوره بنت عبد الرحمن عن توظيف تطبيقات الحوسبة السحابية في عملية التعلم
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املوضحــة  اإلحصائيــة  املــؤرشات  تكشــف 
العــام  احلســايب  املتوســط  أن  الســابق  باجلــدول 
الســتجابات أفــراد عينــة الدراســة عــى مقيــاس 
الرضــا نحــو توظيــف تطبيقــات احلوســبة الســحابية 
ــذا  ــن 5.00( وه ــغ )4.22 م ــم؛ بل ــة التعل يف عملي
املتوســط يقــع يف الفئــة اخلامســة مــن فئــات املقيــاس 
اخلــايس، والتــي تــرتاوح مــا بــن)4.21 إىل 5( وهــي 
ــام، أي أن  ــريض الت ــة ال ــر إىل درج ــي تش ــة الت الفئ
ــف  ــًا عــن توظي ــات متام ــات راضي ــات اجلامعي الطالب

ــم. ــة التعل ــحابية يف عملي ــبة الس ــات احلوس تطبيق
وقــد تراوحــت متوســطات الرضــا عــى عبــارات 
هــذا املقيــاس مــا بــن )2.69 إىل 4.79( وهــذه 
املتوســطات تقــع بــن الفئتــن الثالثــة واخلامســة مــن 
املقيــاس املتــدرج اخلــايس واللتــن تشــران إىل درجــة 
ــض  ــد بع ــث توج ــًا(، حي ــة متام ــا، راضي ــٍد م )إىل ح
ــع  ــاوز أرب ــدًا )ال تتج ــة ج ــت قليل ــارات وإن كان العب
نتائجهــا  29 عبــارة( إال أن  عبــارات مــن جممــل 
اإلحصائيــة دلــت عــى وجــود تفــاوت طفيــف 
ــص  ــض خصائ ــن بع ــات ع ــا املتعل ــة رض يف درج
ببعــض  واملرتبطــة  الســحابية  تطبيقــات احلوســبة 
ــدول  ــة باجل ــج املوضح ــن النتائ ــن م ــا، ويتب حتدياهت
ــة  ــن أربع ــًا ع ــات متام ــات راضي ــابق أن الطالب الس
وعــرشون عبــارة مــن جممــل 29 عبــارة؛ وهــي 
 9--8-5-4-3-2-1( بـــــــ  املرقمــة  العبــارات 
 21-  19--18-17-16-14-13-12-11  10-
-22 -23 24-26-27-28-29(   حيــث تراوحت 

املتوســطات احلســابية هلــذه العبــارات مــا بــن )4.21 
ــة اخلامســة  إىل 4.79(، وهــذه املتوســطات تقــع بالفئ
مــن املقيــاس املتــدرج اخلــايس والتــي تــرتاوح مــا بن 
ــام،  ــا الت ــة الرض ــر إىل درج ــي تش )4.21 إىل 5(، الت
ــابق  ــدول الس ــة باجل ــج املوضح ــن النتائ ــن م ــا يتب ك
أن الطالبــات غــر راضيــات عــن عبــارة واحــدة 
ــغ  ــث بل ــالبة، حي ــارة س ــي عب ــم )6( وه ــي رق وه
ــط  ــذا املتوس ــن 5(، وه ــطها احلســايب )3.46 م متوس
ــايس  ــدرج اخل ــاس املت ــن املقي ــة م ــة الثاني ــع بالفئ يق
ــن  ــا ب ــرتاوح م ــي ت ــالبة والت ــارات الس ــبة للعب بالنس
)3.41 إىل 4.20(، وهــي الفئــة التــي تشــر إىل عــدم 
الرضــا، وأخــرًا وجــد أن الطالبــات أجبــن بـــــ) إىل 
ــم )15-7- ــي رق ــارات وه ــع عب ــن أرب ــا( ع ــٍد م ح
20-25( حيــث تراوحــت املتوســطات احلســابية 
ــن )2.69 إىل 3.08( وهــذه  ــا ب ــذه العبــارات م هل
املتوســطات تقــع بالفئــة الثالثــة مــن  املقيــاس املتــدرج 
ــارات  ــذه العب ــع ه ــظ أن مجي ــن املاح ــايس، وم اخل
كانــت ســلبية، وهــي العبــارات التــي حصلــت عــى 
ــاس الرضــا وجــاء ترتيبهــا يف  أقــل الدرجــات يف مقي

ــاس. ــر املقي آخ
ــى عبارتــن  ــارات وأدن ــة عب ــي أعــى ثاث ــا ي وفي
جــاءت بــن العبــارات املتعلقــة بمقيــاس رضــا 
الطالبــات عــن توظيــف تطبيقات احلوســبة الســحابية 
ــط  ــى متوس ــب أع ــك حس ــم، وذل ــة التعل يف عملي
ــاوي  ــة تس ــاري يف حال ــراف معي ــى انح ــايب وأدن حس

ــايب. ــط احلس املتوس
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زاد . 1  « )10(، وهــي  العبــارة رقــم  جــاءت 
ــة ألن أي  ــو يف املجموع ــاين كعض ــن اطمئن م
تغيــرات أجرهيــا عــى املــرشوع التعــاوين 
حتفــظ تلقائيــا وال تضيــع« باملرتبــة األوىل بــن 
ــات  ــا الطالب ــة رض ــة بدرج ــارات املتعلق العب
ــحابية  ــبة الس ــات احلوس ــف تطبيق ــن توظي ع
ــايب )4.79  ــط حس ــم بمتوس ــة التعلي يف عملي

مــن 5(، وانحــراف معيــاري )0.409(.
ــظ . 2 ــي » حف ــم )12(، وه ــارة رق ــاءت العب ج

حقوقــي وأبــرز جمهــودي كعضــو يف املجموعة  
ــة  ــة الثاني ــاء العمــل عــى املــرشوع » باملرتب أثن
بمتوســط حســايب )4.74 مــن 5(، وانحــراف 

ــاري )0.442(  معي
جــاءت العبــارة رقــم )5(، وهــي »مكننــي من . 3

ــات  ــة وماحظ ــة راجع ــى تغذي ــول ع احلص
فوريــة بشــكل مبــارش مــن عضــو هيئــة 
التدريــس حــول األداء التقنــي للمهــارات 
الثالثــة  باملرتبــة  املقــرر«  العمليــة ملــرشوع 
بمتوســط حســايب )4.69 مــن 5(، وانحــراف 

.)0.468( معيــاري 
ــي . 4 ــي » أصابن ــم )7(، وه ــارة رق ــاءت العب ج

ــاع أو  ــن انقط ــاويف م ــاد  ملخ ــق واإلجه بالقل
ــاد  ــبب اعت ــت بس ــال باإلنرتن ــدام االتص انع
ــر  ــى توف ــحابية ع ــوبية الس ــات احلاس التطبيق
قبــل األخــرة،  باملرتبــة   « هــذا االتصــال 
بمتوســط حســايب )2.77 مــن 5(، وانحــراف 

.)1.158( معيــاري 
ــار . 5 ــي » أث ــم )20(، وه ــارة رق ــاءت العب ج

خمــاويف يف بدايــة اســتخدامه مــن إلقــاء عــبء 
ــن يف  ــاء حمددي ــى أعض ــؤولية  ع ــل املس حتم
ــة  ــا » باملرتب ــن هل ــل اآلخري ــة وجتاه املجموع
األخــرة، بمتوســط حســايب )2.69 مــن 5(، 

وانحــراف معيــاري )1.360(. 
ــارت إىل  ــابقة أش ــج الس ــة أن النتائ ــرى الباحث وت
ــات  ــف تطبيق ــن توظي ــات ع ــا الطالب ــة رض أن درج
ــة  ــت عالي ــم كان ــة التعل ــحابية يف عملي ــبة الس احلوس
نالــت  التــي  العبــارات  وأن  بشــكل عــام،  جــدًا 
الغالــب  يف  كانــت  الرضــا  مــن  قليلــة  درجــات 
متعلقــة بمخــاوف الطالبــات املرتبطــة يف جمملهــا 
ببعــض التحديــات التــي تقــف أمــام تطبيــق احلوســبة 
ــن  ــوف م ــل اخل ــل، مث ــو األمث ــى النح ــحابية ع الس
انقطــاع اتصــال اإلنرتنــت واخلــوف عــى رسيــة 
البيانــات، وكذلــك احلاجــة لبعــض املهــارات، أو 
ــل  ــردي؛ قب ــكل ف ــؤولية بش ــل املس ــن حتم ــاوف م خم
ــى  ــق ع ــكل أعم ــرف بش ــة والتع ــاك يف التجرب االهن
ــا التطبيقــات، كــا أهنــن مل يبديــن رضاهــن عــن  مزاي
عبــارة واحــدة تتعلــق بــأن احلوســبة الســحابية هتــدر 
ــن  ــن ع ــى رضاه ــدل ع ــا ي ــدوى مم ــت دون ج الوق
ــات  ــك التطبيق ــرب تل ــم ع ــن يف التعل ــتثار أوقاهت اس
ــي  ــج الت ــق النتائ ــة، وتتف ــات التقليدي ــاف البيئ بخ
ــع  ــام م ــكل ع ــور بش ــذا املح ــا يف ه ــل هل ــم التوص ت
ــا  ــت نتائجه ــي توصل ــايع،2015( الت ــة )الش دراس
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إىل ارتفــاع درجــة رضــا الطالبــات عــن توظيــف 
ــم  ــة التعل ــم عملي ــحابية لدع ــبة الس ــات احلوس تطبيق
ودراســة  الراجعــة،  التغذيــة  وتقديــم  األصيــل 
الطــاب  أن  أثبتــت  التــي   (Changchit,2014(
ــحابية،  ــبة الس ــات احلوس ــو تطبيق ــًا نح ــروا رض اظه
ــا  ــك التكنولوجي ــل تل ــتعدادا لتقب ــر اس ــوا أكث وكان
ــا مفيــدة،  نتيجـــة لنظرهتــم إليهــا بوصفهــا تكنولوجي
وكذلــك مــع دراســة )Wu, 2013 ( التــي أظهــرت 
نتائجهــا أن قبـــول الطـــاب لبيئـــة تكنولوجيـــا 
احلوســبة  عــى  املعتمــدة  التعليميــة   املعلومــات 
ــة وأفضــل بكثــر بعــد  ــر إجيابي الســحابية، كانــت أكث

التدريــس بتطبيــق احلوســبة الســحابية، 

التوصيات: 
هيئــة 	  أعضــاء  مهــارات  تطويــر  رضورة 

احلوســبة  اســتخدام  تفعيــل  يف  التدريــس 
والتدريــب. التعليــم  يف  الســحابية 

أمهيــة بنــاء جمتمعــات تعلــم مهنيــة عــرب 	 
وتشــارك  احلاســوبية،  الســحب  تطبيقــات 
املعرفــة عــرب تلــك الســحب بــن خمتلــف 
ــة  ــداف العملي ــة أه ــة خلدم ــات املعرف قطاع

التعليميــة. 
رضورة نــرش ثقافــة التعلــم وبنــاء املعرفــة 	 

ــة  ــان أمهي ــحابية وبي ــبة الس ــتخدام احلوس باس
املجتمــع  يف  وفوائدهــا  مزاياهــا  اســتثار 

األكاديمــي.

املقرحات: إجراء دراسات تتعلق بام يي:
التوجهــات التطبيقيــة للحوســبة الســحابية 	 

يف التعليــم عامليــا وســبل اإلفــادة منهــا يف 
اململكــة العربيــة الســعودية.

فاعليــة احلوســبة الســحابية يف بنــاء جمتمعــات 	 
ــي  ــر املهن ــة والتطوي ــارك املعرف ــم، وتش التعل

ــة. ــوادر التعليمي للك
ــرب 	  ــم ع ــات التعل ــم بيئ ــر لتصمي ــاء معاي بن

ودورهــا  الســحابية،  احلوســبة  تطبيقــات 
التعليــم  يف  اجلــودة  متطلبــات  حتقيــق  يف 

اإللكــرتوين.

املصادر و املراجع:
أوالً: املراجع العربية:

إســاعيل، زينــب حممــد العــريب.)2016(. أثــر اختــاف نمــط 
ــة مهــارات  إدارة اجللســات يف احلوســبة الســحابية لتنمي
ــم  ــا التعلي ــاب تكنولوجي ــدى ط ــاركي ل ــم التش التعل
ــة يف  ــات عربي ــة دراس ــا. جمل ــي نحوه ــا التعليم والرض

ــس، )72(، 302-255. ــم النف ــة وعل الرتبي
بــركات، كفــى كــال وعبــد اجلبــار، ســيناريا كامــل.)2017(. 
ــة  ــة باســتخدام تقني ــة العربي ــادة اللغ ــر تدريــس م أث
ــذايت  ــم ال ــارات التعل ــة مه ــحابية يف تنمي ــبة الس احلوس
الثالــث  الصــف  طلبــة  لــدى  اإلبداعــي  والتفكــر 
األســايس يف املــدارس اخلاصــة بــاألردن. جملــة اجلامعــة 
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ــزة، 25  ــية، غ ــة والنفس ــات الرتبوي ــامية للدراس اإلس
 .570-544  ،)4(

ــم  ــي للتعلي ــم التعليم ــى.)2012(. التصمي ــودت، مصطف ج
ــرتوين،  ــم اإللك ــادة التعلي ــورات ع ــرتوين. منش اإللك

ــعود. ــك س ــة املل ــاض: جامع الري
حايــك، هيــام.)2013(. احلوســبة الســحابية تغــزو مؤسســات 
.blog//:http مــن:  مســرتجع  العــايل.  التعليــم 

/02/03/2013/com.naseej
ــم  ــتخدام التعل ــر اس ــد.)2013(. أث ــيد حمم ــل الس ــن، نبي حس
ــة يف  ــل الرتبوي ــات جوج ــى تطبيق ــم ع ــاركي القائ التش
تنميــة مهــارات تصميــم املقــررات اإللكرتونيــة واالجتــاه 
نحــوه لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس بجامعــة أم ألقــرى. 

ــة،  23)4(، 173-107. ــة الرتبي جملــة كلي
حســونة، إســاعيل عمــر عــي. )2016(. أثــر التدريــب 
اإللكــرتوين القائــم عــى احلوســبة الســحابية يف اكتســاب 
مهاراهتــا وقابليــة اســتخدامها لــدى طلبــة كليــة الرتبيــة 
للتعليــم  الفلســطينية  املجلــة  األقــى،  جامعــة  يف 

.201-165  ،)10(  5 املفتــوح، 
ــة  ــيب اللوحي ــامل احلواس ــورة يف ع ــد.)2010(. ث ــة، هن اخلليف
ــدد  ــاض، ع ــدة الري ــحابية. جري ــبة الس ــار احلوس وانتش
28ديســمرب  1432ه،  حمــرم   22 )الثاثــاء   15527
http://www. : ــن ــرتجع م ــاض، مس 2010م(، الري

.alriyadh.com/589638
ــي  ــم  وبن ــد الرحي ــر عب ــايل، غدي ــد واملج ــد أمح ــدة، عاي اخلوال
ــة  ــاب جامع ــا ط ــة رض ــى. )2012(. درج ــده، حيي عب
ــا  ــم وعاقته ــة هل ــات املقدم ــة اخلدم ــن طبيع ــرش ع ج
ببعــض املتغــرات. جملــة بحــوث الرتبيــة النوعيــة، 

جامعــة املنصــورة، مــر، )24(، 83-61.
ــم  ــا ل.)2012(. التصمي ــميث، باتريش ــن ج وس ــن، تليم راغ
التعليمــي )ترمجــة جمــاب حممــد اإلمــام(. الريــاض: 

ــرش.  ــكان للن العبي
الرحيــي، تغريــد عبــد الفتــاح حممــد.)2013(. أثــر اســتخدام 
ــرر  ــس مق ــة يف تدري ــل الرتبوي ــات جوج ــض تطبيق بع
والــذكاء  الــدرايس  التحصيــل  يف  التعليــم  تقنيــات 
ــة  ــات جامع ــدى طالب ــا ل ــاه نحوه ــي واالجت االجتاع
أم  منشــورة، جامعــة  طيبــة. رســالة دكتــوراه غــر 

ــة. ــة املكرم ــرى، مك الق
الشــايع، حصــة حممــد.)2015- مــارس(. فاعليــة إســرتاتيجية 
ــة  ــم تغذي مقرتحــة قائمــة عــى التعلــم األصيــل يف تقدي
راجعــة إلكرتونيــة والرضــا عنهــا لــدى طالبــات جامعــة 
ــدويل  ــر ال ــة إىل املؤمت ــل مقدم ــة عم ــورة. ورق ــرة ن األم
الرابــع للتعلــم اإللكــرتوين والتعليــم عــن بعــد »تعليــم 
ــعودية،  ــة الس ــة العربي ــد، اململك ــتقبل واع ــر- ملس مبتك

ــارس 2015م. ــاض،2-5 م الري
الشــايع، حصــة حممــد والعييــد، أفنــان عبــد الرمحــن.)2015(. 
Goo� ــة  ــس االجتاعي ــل بل ــبكة جوج ــتخدام ش )اس
ــات  ــات لطالب ــى املرشوع ــم ع ــم القائ gle+ ( يف التعل
ــة  ــا.  املجل ــن عنه ــدى رضاه ــوره وم ــرة ن ــة األم جامع

ــة، 4)1(، 66-48. ــة املتخصص ــة الرتبوي الدولي
رشيــف، وفــاء عبــد العزيــز وآخــرون.)2013(. فاعليــة 
نظــم  دعــم  يف  ودورهــا  الســحابية  املعرفــة  أوعيــة 
ــة البحــث العلمــي باململكــة  التعليــم اإللكــرتوين وتنمي
العربيــة الســعودية. ورقــة عمــل مقدمــة إىل املؤمتــر 
الــدويل الثالــث للتعلــم اإللكــرتوين والتعليــم عــن بعــد 
»املارســة واألداء املنشــود«، اململكــة العربيــة الســعودية، 

الريــاض، 4-7 فربايــر 2013م.
ــر تطبيقــات  ــان حممــد مكــرم مهنــي.)2017(. أث شــعيب، إي
ــي  ــي التكنولوج ــة الوع ــى تنمي ــحابية ع ــبة الس احلوس
ــز  ــوم مراك ــات دبل ــدى طالب ــم ل ــراط يف التعل واالنخ
مصــادر التعلــم. جملــة بحــوث عربيــة يف جمــاالت الرتبيــة 
ــرب، )5(، 169-125. ــن الع ــة الرتبوي ــة، رابط النوعي
الشــيتي، إيناس.)2013-أكتوبر(.إمكانيــة اســتخدام تقنيــة 
ــة  ــرتوين يف جامع ــم اإللك ــحابية يف التعلي ــبة الس احلوس
القصيــم. ورقــة مقدمــة إىل املؤمتــر الــدويل الثالــث 
للتعلــم، اململكــة العربيــة الســعودية، القصيــم، 24-21 

أكتوبــر2013م.
اهلل.)2011- حمــرم(. مدخــل  بــن عبــد  بــدر  الصالــح،  
الربامــج  تصميــم  يف  املنظــم  التعليمــي  التصميــم 
التدريبيــة. ورقــة مقدمــة إىل نــدوة األســاليب احلديثــة يف 
التخطيــط والتدريــب عــى الصعيديــن النظــري والعمــي 
ــوم  ــة للعل ــف العربي ــة ناي ــة، جامع ــزة األمني يف األجه
األمنيــة، أبوظبــي، دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، يف 
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ــرم، 1432ه. ــن 24-26حم ــرتة م الف
التعلــم  يوليــو(.  اهلل.)2005-  عبــد  بــن  بــدر  الصالــح، 
ــل  ــن أج ــة م ــي رشاك ــم التعليم ــرتوين والتصمي اإللك
اجلــودة. ورقــة بحثيــة مقدمــة للمؤمتــر العلمــي العــارش 
تكنولوجيــا التعليــم اإللكــرتوين ومتطلبــات اجلــودة 
ــة  ــم وكلي ــا التعلي ــة لتكنولوجي ــاملة،اجلمعية املري الش
البنــات بجامعــة عــن شــمس، مجهوريــة مــر العربيــة، 

يف الفــرتة مــن5-7 يوليــو، 2005م.
عبد احلميد، عبد العزيـــز طلبـــة.)2005(. أثـــر اخـــتاف كل 
مـــن الـــنمط التعليمـــي والتخصـص األكـــاديمي عـى 
اكتساب بعض كفايـــات التصـــميم التعليمـي لربجميـات 
التعلــم اإللكــرتوين لــدى الطــاب املعلمــن بكليــة 
الرتبيـــة. عدد خاص: املؤمتر العلمـــي الســـنوي العـارش 
للجمعيـــة املريــة لتكنولوجيــا التعليــم باالشــرتاك 
مــع كليـــة البنـــات جامعة عــن شـــمس، »تكنولوجيـــا 
التعلـيم اإللكـرتوين ومتطلبـــات اجلـــودة الشـــاملة«، 
اجلمعيـــة املريـــــة لتكنولوجيــا التعلــيم، الكتــاب 

الســــنوي، اجلــــزء األول، 15، 163- 212.
العســاف، صالــح بــن محــد.)1995(. املدخــل إىل البحــث يف 

ــة العبيــكان. العلــوم الســلوكية.الرياض: مكتب
ــو  ــة وأب ــد عطي ــس، حمم ــليان ومخي ــعيد س ــدي س ــل، جم عق
شــقر، حممــد ســليان.)2012(. تصميــم بيئــة تعليميــة 
ــم.  ــارص التعل ــم عن ــارات تصمي ــة مه ــة لتنمي الكرتوني
ــة، )13(،  ــات لــآداب والعلــوم والرتبي ــة البن ــة كلي جمل
http://site.iugaza.edu.ps/ مــن:  مســرتجع 
msaqel/wpcontent/uploads/web%20

Environment.pdf
برنامــج  أثــر  التــواب.)2005(.  العمــدة، عــى عبــد 
قائــم عـــى الــــتعلم الــــذايت يف تنميــــة مهــــارات 
االتصــــال عــــرب شــــبكة اإلنرتنت لدى املعلمـن. 
عـــدد خـــاص: املـــؤمتر العلمـــي الســنوي العــارش 
ــا التعلـيم باالشــرتاك  للجمعية املريـة لتكنولوجيـ
مــــع كليــــة البنــــات – جامعــــة عــــن شــمس، 
»تكنولوجيــــا التعلــــيم اإللكــــرتوين ومتطلبــات 
اجلــــودة الشــاملة »،اجلمعيــة املريــة لتكنولوجيــا 
التعليــم، الكتــاب الســنوي، اجلــزء الثــاين، 15، 

.567  -551
عمــر، أمــل نــر الدين.)2013-فربايــر(. تصــور مقرتح 
لتوظيــف شــبكات التواصــل االجتاعــي يف التعلــم 
ــة  ــادة دافعي ــره يف زي ــات وأث ــى املرشوع ــم ع القائ
االنجــاز واالجتــاه نحــو التعلــم عــرب الويــب. املؤمتــر 
ــم عــن  ــم اإللكــرتوين والتعلي ــدويل الثالــث للتعل ال
ــة  ــة العربي ــود«، اململك ــة واألداء املنش ــد »املارس بع

ــر 2013م. ــاض، 4 -7 فرباي ــعودية، الري الس
العمــري، عائشــة بليهــش والرحيــي، تغريــد عبــد الفتــاح.
ــم  ــرتح قائ ــي مق ــج تدريب ــة برنام )2014(. فاعلي
عــى احلوســبة الســحابية التشــاركية يف تعزيــز األداء 
ــة  ــة الرتبوي ــة الدولي ــة. املجل ــة طيب ــي يف جامع التقن

املتخصصــة، 3)11(، 52-36.
العييــد، أفنــان عبــد الرمحــن.)2015(. تصور مقــرتح قائم 
عــى اســتخدام خدمــات احلوســبة الســحابية كنظــام 
إدارة تعلــم إلكــرتوين يف العمليــة التعليميــة اجلامعية. 
ــة  ــس، رابط ــم النف ــة وعل ــة يف الرتبي ــات عربي دراس

الرتبويــن العــرب، )63(، 239-205.
العييــد، أفنــان عبدالرمحــن والشــايع، حصــة حممــد.
األســس  التعليــم  تكنولوجيــا   .)2015(
الرشــد  مكتبــة  الريــاض:   ،1 ط.  والتطبيقــات. 

نــارشون.
كفــايف، وفــاء مصطفــى.) 2017- ديســمرب(. تقريــر 
للتعلــم  العــارش  الــدويل  واملعــرض  املؤمتــر 
ــحابية  ــبة الس ــي: » احلوس ــرتوين والتكنولوج اإللك
وتطبيقاهتــا يف التعليــم لبنــاء جمتمــع املعرفــة. مجعيــة 
التنميــة التكنولوجيــة والبرشيــة، القاهــرة، 13-12 

2016م.  ديســمرب 
املطــري، منــى والعبيــكان، ريم.)2015(.أثــر التدريــس 
باســتخدام بيئــة احلوســبة الســحابية يف الدافعيــة 
نحــو التعلــم. املجلــة الدوليــة الرتبويــة املتخصصــة، 

.173-155  ،)9(  4
ــم:  ــلة مفاهي ــأت.)2011(. سلس ــان نش ــري، رشهي املن
ــورة  ــحابية »Could Computin« ث ــبة الس احلوس
ــات  ــدويل للدراس ــز ال ــدة. املرك ــة جدي تكنولوجي

ــرة.  ــرتاتيجية، القاه ــتقبلية واإلس املس



122

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية )ISSN: 1658- 7006(، اجمللد )6(،  العدد )1(، جامعة احلدود الشمالية )1442هـ / 2021م(      

ثانيًا: املراجع األجنبية والعربية املرمجة لإلنجليزية:
Abdul Hamid, Abdul Aziz Tolba. (2005). The effect of the 

difference of both the educational type and the aca-
demic specialization on the acquisition of some com-
petencies of the educational design of the e-learning 
software for the teachers in the Faculty of Education 
(in Arabic). Special edition: 10th Annual Scientific 
Conference of the Egyptian Society for Educational 
Technology, in cooperation with the Faculty of Girls, 
Ain Shams University, “E-Learning Technology and 
Total Quality Requirements”. Egyptian Society for Ed-
ucational Technology, Annual Book, 1(15), 163-212.

Al Assaf, Saleh bin Hamad. (1995). Introduction to research 
in behavioral sciences (in Arabic). Riyadh: Obeikan 
Library.

Al Khalifa, Hind. (2010). A revolution in the world of tab-
let PCs and the spread of cloud computing. Riyadh 
Newspaper, No. 15527 (Tuesday, December 22, 
2010), Riyadh, Retrieved from: http://www.alriyadh.
com/589638.

Al Omari, Aisha Bilhish and Rahili, Taghrid Abdel Fattah. 
(2014). The effectiveness of a proposed cloud-based 
collaborative training program in enhancing technical 
performance at the University of Taibah (in Arabic. 
International Specialized Educational Journal, 3 (11), 
36-52.

Al Omda, Ali Abdul Tawab. (2005). The impact of a 
self-learning program on the development of online 
communication skills among teachers (in Arabic). 
Special edition: 10th Annual Scientific Conference of 
the Egyptian Society for Educational Technology in 
cooperation with the Faculty of Girls - Ain Shams 
University, “E-Learning Technology and Total Qual-
ity Requirements”, Egyptian Society for Educational 
Technology, Annual Book, Part II, 15, 551-557.

Al-Ayeed, Afnan Abdel Rahman. (2015). Imagine a proposal 
based on the use of cloud computing services as an 
e-learning management system in the university edu-
cation process (in Arabic). Arab Studies in Education 
and Psychology, Association of Arab Educators, (63), 
205-239.

Al-Ayeed, Afnan Abdulrahman and Al-Shaya, Hessa Mo-
hammed. (2015). Education technology basics and 
applications (in Arabic). Print 1, Riyadh: Al-Rashd 
Library Publishers.

Al-Muniri, Shreihan Nashat. (2011). Concept series: “Cloud 

computing” new technological revolution (in Arabic). 
International Center for Future and Strategic Studies, 
Cairo.

Al-Shaya, Hessa Mohammed and Al-Ayyed, Afnan Abdul 
Rahman. (2015). The use the Google Plus Social Net-
work (Google+) for project-based learning for Prin-
cess Nora University students and their satisfaction 
with it (in Arabic). International Specialized Educa-
tional Journal, 4 (1), 48-66.

Alshaya, Hessa Mohammed. (2015). The effectiveness of a 
proposed strategy based on authentic learning in pro-
viding electronic feedback and satisfaction among stu-
dents of Princess Noura University (in Arabic). Paper 
presented to the Fourth International Conference on 
e-Learning and Distance Learning “Innovative Edu-
cation for a Promising Future, Saudi Arabia, Riyadh, 
2-5 March 2015.

Aqil, Majdi Saeed Sulaiman and Khamis, Mohammed Attiah 
and Abu Shuqair, Mohammed Suleiman (2012). De-
signing an electronic learning environment to develop 
the skills of designing learning elements (in Arabic). 
Journal of the College of Girls for Literature, Science 
and Education, (13), Retrieved from: http://site.iugaza.
edu.ps/msaqel/wpcontent/uploads/web%20Environ-
ment.pdf 

Barakat, Kafa Kamal and Abdul Jabbar, Sinaria Kamel. 
(2017). The impact of teaching Arabic language using 
cloud computing technology in the development of 
self-learning skills and creative thinking among third 
grade students in private schools in Jordan (in Arabic). 
Journal of the Islamic University for Educational and 
Psychological Studies, Gaza, 25 (4), 544-570.

Cappos, J., Beschastnikh, I., Krishnamurthy, A., & Anderson, 
T. (2009). Seattle: A Platform for Educational Cloud 
Computing. Acm sigcse bulletin, 41 (1),111-115.

Changchit, Chuleeporn. (2014). Students Perceptions 
of Cloud Computing. Issues in Information Sys-
tems, 15(1), 312-322.

Doelitzscher, F., Sulistio, A., Reich, C., Kuijs, H., & Wolf, D. 
(2011). Private cloud for collaboration and e-Learning 
services: from IaaS to SaaS. Computing, 91(1), 23-42. 

Downes, S. (2012). Connectivism and connective knowl-
edge. Essays on meaning and learning networks, 
Retrieved from: https://scholar.googleusercontent.
com/scholar?q=cache:blFuGJKRa9IJ:scholar.goo-
gle.com/+Connectivism+and+connective+knowl-
edge&hl=ar&as_sdt=0,5&as_ylo=2012

Ercan, Tuncay. (2010). Effective use of cloud computing in 



أمل املوزان: أثرتطبيقات احلوسبة السحابية يف التعلم القائم على املشروعات يف تنمية املعرفة واألداء ملهارات التصميم التعليمي...  124-85

123

educational institutions. Procedia Social and Behav-
ioral Sciences, 2 (2), 938–942.

Fogel, R. (2013). The Education Cloud: Delivering Educa-
tion as a Service. The education cloud can simplify, 
add value to and lower the cost of education transfor-
mations. WHITE PAPER, Intel® World A head, Cloud 
Computing.

GTSI Group (2012): Cloud Computing: Building a Frame-
work for Successful Transition. GTSI Corporation. 
Retrieved online from: http://www.gtsi.com/cms/doc-
uments/White-Papers/Cloud-Computing.pdf

Hassan, Nabil El Sayed Mohamed. (2013). The impact of 
the use of participatory learning based on Google’s 
educational applications in developing the skills of de-
signing e-courses and directing the attention towards it 
among faculty members at Umm Al-Qura University 
(in Arabic). Journal of the Faculty of Education, 23 
(4), 107-173.

Hassouna, Ismail Omar Ali. (2016). The impact of e-training 
based on cloud computing in the acquisition of skills 
and employability of students of the Faculty of Edu-
cation at Al-Aqsa University (in Arabic). Palestinian 
Journal of Open Education, 5 (10), 165-201.

Hayek, Hiam. (2013). Cloud computing invades higher edu-
cation institutions. Retrieved from: http://blog.naseej.
com/2013/03/02/ 

Hershock, C., & LaVaque-Manty, M. (2012). Teaching in the 
cloud: leveraging online collaboration tools to enhance 
student engagement. CRLT Occasional Papers, (31). 

Holmquist, P. (2010). Enhancing Teacher Collaboration of 
a Mathematics Program Through the Use of Google 
Docs. (Unpublished master’s thesis). Long Beach, 
USA: California State University.

Illinois Online Network. (2010). Strategies for Providing 
Feedback in Online Courses. the University of Illinois, 
Retrieved from: http://www.ion.uillinois.edu/resourc-
es/tutorials/communication/feedback.asp.

Ismail, Zainab Mohammed Al Arabi. (2016). The impact of 
different session management style in cloud comput-
ing for the development of students’ learning skills and 
educational satisfaction (in Arabic). Journal of Arab 
Studies in Education and Psychology, (72), 255-302.

Jawdat, Mostafa. (2012). Educational design of e-learning 
(in Arabic). Publications of Deanship of e-Learning, 
Riyadh: King Saud University.

Kafafi, Wafa Mustafa. (2016). Report of the 10th Internation-
al Conference on Electronic and Technological educa-
tion: “Cloud computing and its applications in edu-

cation to build a knowledgeable society” (in Arabic). 
Society for Technological and Human Development, 
Cairo, 12-13 December 2016.

Kessler, G, Bikowski, D., & Boggs, J.(2012). Collaborative 
Writing among Second Language Learners in Aca-
demic Web-Based Projects. Language Learning & 
Technology, 16 (1), 91-109.

Khawaldeh, Ayed Ahmed and AL Majali, Ghadir Abdel Ra-
him and Bani Abdo, Yehia. (2012). Degree of satisfac-
tion of students of Jerash University about the nature 
of the services provided to them and their relation to 
some variables (in Arabic). Journal of Specific Edu-
cation Research, Mansoura University, Egypt, (24), 
61-83

Mell, P., & Grance, T. (2011). The NIST Definition of Cloud 
Computing. (NIST Special Publication 800-145), 
Gaithersburg: National Institute of Standards and 
Technology.

Mutairi, Mona and Obeikan, Reem. (2015). The impact of 
teaching using the cloud computing environment in 
driving toward learning (in Arabic). International Spe-
cialized Educational Journal, 4 (9), 155-173.

Omar, Amal Nasr El Din. (2013). A proposal for employing 
social networks in project-based learning and its im-
pact on increasing motivation for achievement and the 
trend towards learning through the web (in Arabic). 
Third International Conference on e-Learning and 
Distance Education “Practice and Performance”, 
Saudi Arabia, Riyadh, 4-7 February 2013.

Overbaugh, Richard. (2003). Instructional Design Taking the 
Teaching-Learning Process to a Higher Level. Quest 
Summer, 6 (2), Retrieved from: https://ww2.odu.edu/
ao/instadv/quest/InstructionalDesign.html

Pettenati, M. C., & Cigognini, M. E. (2007). Social network-
ing theories and tools to support connectivist learning 
activities. International Journal of Web-Based Learn-
ing and Teaching Technologies (IJWLTT), 2(3), 42-60.

Pritchard, A., Woollard, J. (2010). Psychology for the Class-
room: Constructivism and Social Learning. London, 
Routledge.

Ragen, Telemann J and Smith, Patricia L. (2012). Educa-
tional Design (Translated by Mojab Mohammed Al 
Emam) (in Arabic). Riyadh: Obeikan Publishing.

Rahili, Taghreed Abdel Fattah Mohamed. (2013). The impact 
of the use of some Google educational applications in 
teaching the curriculum of the techniques of education 
in the achievement of academic and social intelligence 
and directing the attention toward it among students of 



124

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية )ISSN: 1658- 7006(، اجمللد )6(،  العدد )1(، جامعة احلدود الشمالية )1442هـ / 2021م(      

the University of Taiba (in Arabic). (Unpublished doc-
toral dissertation). Makkah: Umm Al Qura University.

Reeves, T.C. (2006). Design research from a technology 
perspective. In J. van den Akker, K. Gravemeijer, S. 
McKenney, & N. Nieveen (Eds.), Educational design 
research (52–66). London: Routledge.

Saleh, Badr bin Abdullah (2011). The introduction of struc-
tured educational design in the design of training pro-
grams (in Arabic). A paper presented to the seminar 
on modern techniques in planning and training at the 
theoretical and practical levels in the security services, 
Naif Arab University for Security Sciences, Abu Dha-
bi, United Arab Emirates, 24-26 Muharram, 1432H.

Saleh, Badr bin Abdullah. (2005). E-learning and educa-
tional design are a partnership for quality (in Ara-
bic). Research Paper for the 10th Scientific Conference 
E-Learning Technology and Total Quality Require-
ments, Egyptian Society for Educational Technology 
and Girls College, Ain Shams University, Arab Repub-
lic of Egypt, 5-7 July 2005.

Sankpal, L.J,  Ankush, K., Suhas, B., Gaurang, P., & Akash, 
S. (2012). Cloud Computing Technology in Education 
System. International Journal of Advanced Technolo-
gy & Engineering Research (IJATER), 2 (2), 125-128.

 Sankpal, L.J,  Ankush, K., Suhas, B., Gaurang, P., & Akash, 
S. (2014). Cloud Computing in Education System. In-
ternational Journal of Advanced Research in Comput-

er and Communication Engineering, 3, 5525-5526.
Sharif, Wafa Abdel Aziz and others. (2013). The effectiveness 

of cloud knowledge vessels and their role in supporting 
e-learning systems and the development of scientific 
research in Saudi Arabia (in Arabic). Working paper 
presented to the Third International Conference on 
e-Learning and Distance Education “Practice and Per-
formance”, Saudi Arabia, Riyadh, 4-7 February 2013.

Shitty, Inas. (2013). The possibility of using cloud computing 
technology in e-learning at Qassim University (in Ara-
bic). Paper presented to the Third International Confer-
ence on Learning, Kingdom of Saudi Arabia, Qassim, 
21-24 October 2013.

Shu’ayb, Iman Muhammad Makram Mhni. (2017). The impact 
of cloud computing applications on the development of 
technological awareness and engagement in learning 
among students of learning resource centers diploma (in 
Arabic). Arab Research Journal in the Field of Specific 
Education, Arab Education Association, (5), 125-169.

Thomas, P. (2011). Cloud Computing: A Potential Paradigm 
for Practicing the Scholarship of Teaching and Learn-
ing. Electronic Library, 29 (2), 214–224.

Wu, C. F. (2013). Learning attitude and its effect on applying 
cloud computing service to IT education.  International 
Journal of u-and e-Service, Science and Technology, 6 
(1), 39-48.



حممد بن صاحل الشهري، إبراهيم بن علي مشاخي: فاعلية تدريس الفيزياء باستخدام أمنوذج درايفر )Driver Model( يف التحصيل.....  155-125

125

www.nbu.edu.sawww.nbu.edu.sa

فاعلية تدريس الفيزياء باستخدام أنموذج درايفر )Driver Model( في التحصيل
 وتنمية مهارات حل المسائل الفيزيائية لدى طالب الصف األول ثانوي

محمد بن صالح أحمد الحيدي الشهري، إبراهيم بن علي منصور شماخي
جامعة الملك خالد

)قدم للنشر يف1440/4/3هـ، وقبل للنشر يف 5/29 /1440هـ(

ملخـــص البحـــث: هـــدف البحـــث إىل الكشـــف عـــن فاعليـــة أنمـــوذج درايفـــر يف رفـــع مســـتوى التحصيـــل يف الفيزيـــاء وتنميـــة مهـــارات حـــل ملســـائل 
ـــل  ـــار حتصي ـــاب، واختب ـــل الط ـــم، وأوراق عم ـــل املعل ـــط دلي ـــداد وضب ـــم إع ـــداف ت ـــذه األه ـــق ه ـــوي. ولتحقي ـــف األول الثان ـــاب الص ـــدى ط ـــة ل الفيزيائي
ـــن  ـــدي ملجموعت ـــي – البع ـــاس القب ـــم القي ـــي تصمي ـــبه التجريب ـــج ش ـــتخدام املنه ـــم اس ـــا. وت ـــة وضبطه ـــائل الفيزيائي ـــل املس ـــارات ح ـــار مه ـــاء، واختب الفيزي
)جتريبيـــة وضابطـــة( يف تنفيـــذ جتربـــة البحـــث. وكشـــفت نتائـــج البحـــث عـــن فاعليـــة تدريـــس الفيزيـــاء باســـتخدام أنمـــوذج درايفـــر يف رفـــع مســـتوى 

ـــث. ـــج البح ـــة بنتائ ـــة الصل ـــات وثيق ـــات واملقرتح ـــم التوصي ـــم تقدي ـــة. وت ـــائل الفيزيائي ـــل املس ـــارات ح ـــة مه ـــاء وتنمي ـــل يف الفيزي التحصي

كلامت مفتاحية: أنموذج درايفر، التحصيل يف الفيزياء، مهارات حل املسائل الفيزيائية.
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Abstract: The research aimed to reveal the effectiveness of teaching physics using Driver model in raising the level of achievement in physics and developing the Skills of 
physics prob-lem-solving of the first-grade secondary students. To achieve these objectives, teacher’s guide, students’ work papers, physics achievement test, and physics 
problems solving skills test were prepared and adjusted. The semi-experimental approach with pretest-posttest design of two groups (experimental and control) was used for 
the research exper-iment. The search results revealed the effectiveness of teaching physics using Driver model in raising the level of achievement in physics and developing the 
physics problem-solving skills of the first-grade secondary students. Recommendations and proposals rel-evant to the research results were presented.
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مقدمة:
علــم الفيزيــاء من العلــوم املهمــة واملتجــددة والتي 
ــه  ــابق إلي ــا تتس ــا هدًف ــداع فيه ــوق واإلب ــل التف يمث
ــي  ــؤرش لرق ــا م ــز فيه ــك ألن التمي ــدول، ذل ــع ال مجي
وتقــدم وازدهــار هــذه الــدول يف كافــة جمــاالت احليــاة 
الصناعيــة والصحيــة والعســكرية واالقتصاديــة، كونه 
مــن العلــوم التــي تعنــى باجلوانــب التطبيقيــة للمعرفــة 

العلميــة ومــدى إمكانيــة توظيفهــا خلدمــة اإلنســان.
اجلســيامت،  بدراســة  الفيزيــاء  علــم  ويعنــى 
الطبيعــة  يف  املوجــودة  والتفاعــات  واملوجــات، 
ــد  ــم أح ــذا العل ــد ه ــًة، ويع ــًة معملي ــًة علمي دراس
ــر  ــر أول مظاه ــل ويعت ــية، ب ــوم األساس ــروع العل ف
النشــاط الذهنــي الــذي اضطلــع بــه البــر منــذ فجــر 
ــاإلدراك  ــان ب ــاة اإلنس ــدأت حي ــث ب ــارة، حي احلض
ــه يفــر الظواهــر  ــة املحيطــة، كــام أن والتأمــل يف البيئ
الكونيــة والبيئيــة املحيطــة باإلنســان، ويقــدم املفاهيــم 
والقوانــن والنظريــات التــي يمكــن تطبيقهــا يف احليــاة 
اليوميــة والعمليــة مثــل: اســتخدام اآلالت، واألجهزة 
التكنولوجيــة، ومعلومــات عــن الفضــاء، والطــران، 
الليــزر،  أشــعة  واســتخدام  النوويــة،  واألســلحة 
ومعاجلــة بعــض القضايــا االجتامعيــة الناجتــة. ويــؤدي 
علــم الفيزيــاء دوًرا مهــاًم يف معظــم املجــاالت العلميــة 
والعمليــة، بــل ويعتــر أحــد املجــاالت الرئيســة 
ــة  ــة والتطبيقي ــوم النظري ــي ويف العل ــور التقن يف التط
ــك،  ــات، والفل ــا، والرياضي ــاء، واجليولوجي كالكيمي
ــن  ــة. ويمك ــة والزراع ــب واهلندس ــاء، والط واألحي

القــول بــأن جمــاالت انتشــار الفيزيــاء واســعة جــًدا بــام 
حيقــق هلــا الريــادة بحكــم بحثهــا يف الكــون بظواهــره 
واملــادة بدقائقهــا، ومــن خــال هــذه األمهيــة للفيزيــاء 
ــة بطرائــق تدريســها  ــة االهتــامم هبــا والعناي تنبــع أمهي

)أبــو جحجــوح، 2013، ص:180-179(. 
ــق  وتعــد مســاعدة الطــاب عــى اكتســاب احلقائ
ــًيا  ــا رئيس ــة هدًف ــورة وظيفي ــة بص ــم العلمي واملفاهي
مــن أهــداف تدريــس الفيزيــاء باملرحلــة الثانويــة 
)عبدالســام، 2001، ص:44(. ويعــد التحصيــل 
ــة  ــاح العملي ــدى نج ــى م ــا ع ــؤرًشا قوًي ــدرايس م ال
عــن  الكشــف  يمكــن  خالــه  ومــن  التعليميــة، 
جوانــب القــوة والضعــف فيهــا؛ ولذلــك يــويل 
الرتبويــون التحصيــل الــدرايس اهتامًمــا كبــًرا يتمثــل 
فيــام يتضمنــه األدب الرتبــوي مــن دراســات تربويــة، 
ــل  ــاس التحصي ــة قي ــت كيفي ــات تناول ــذه الدراس وه
الــدرايس، والعوامــل املؤثــرة فيــه، وأســباب ضعفــه، 
ــة االرتقــاء بمســتواه إىل املســتوى الــذي حيقــق  وكيفي
ــي، 2005،  ــة )احلبي ــة والرتبوي األهــداف التعليمي

ص:33(.
ــة  ــم معرف ــن للمعل ــل يمك ــال التحصي ــن خ وم
مــدى اســتجابة طابــه لعملية التعليــم والتعلــم داخل 
ــس  ــة التدري ــن طريق ــتفادهتم م ــدى اس ــل، وم الفص
املســتخدمة، كــام يســاعد تقويــم التحصيــل عــى تتبــع 
نمــو الطــاب يف خــرات التعلــم املختلفــة )الصــايف، 

ص:54(. 1419هـ، 
ــة  ــابقة أمهي ــات الس ــن الدراس ــد م ــدت العدي وأك
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ــى  ــاته ع ــاء وانعكاس ــدرايس يف الفيزي ــل ال التحصي
الطالــب واملعلــم واملجتمــع ككل )نــر والظاهــري، 
ــرة، 2013؛ غــروي، 2014؛ املالــك،  2012؛ اجلعاف
ــرى إىل  ــات األخ ــض الدراس ــارت بع 2015(. وأش
انخفــاض مســتوى حتصيل الطــاب يف مــادة الفيزياء، 
وان هــذا االنخفــاض يرجــع إىل عــدة أســباب، أمهها: 
ــم يف  ــاب، وضعفه ــدى الط ــريف ل ــزون املع ــة املخ قل
مهــارات حــل املســائل الفيزيائيــة، وعــدم رغبتهــم يف 
دراســة الفيزيــاء )البــاوي، 1987؛ العــامدي،2001؛ 

ــاش، 2014(. مح
ــايع  ــبيعي والش ــة الس ــج دراس ــفت نتائ وكش
)2018( عــن وجــود صعوبــات يف حــل املســائل 
الفيزيائيــة لــدى طالبــات الصــف الثــاين الثانــوي 
بمدينــة الريــاض، ومتثلــت هــذه الصعوبــات 
وتطبيــق  األساســية،  الرياضيــة  املهــارات  يف: 
القوانــن الفيزيائيــة، ومهــارات الرســوم البيانيــة 
املســائل  انقرائيــة  ومهــارات  التخطيطيــة،  أو 
الفيزيائيــة. وأســفرت نتائــج دراســة الشــايع 
)2014( عــن وجــود لصعوبــات يف مهارات حل 
ــة  ــاء األولي ــررات الفيزي ــة بمق ــائل الفيزيائي املس
ــاءت  ــعود، وج ــك س ــة املل ــاب جامع ــدى ط ل
الصعوبــات املتعلقــة بالصيغــة اللفظيــة للمســائل 
ــاب،  ــا الط ــي يواجهه ــات الت ــر الصعوب كأكث
املتعلقــة  الصعوبــات  أقلهــا  كانــت  حــن  يف 
ــج إىل  ــارت النتائ ــام أش ــة. ك ــارات الرياضي بامله
وجــود عــدد مــن الصعوبــات املتعلقــة بالقوانــن 

ــة. ــة أو التخطيطي ــوم البياني ــة، والرس الفيزيائي
ــال  ــاب يف جم ــل الط ــك أن حتصي ــن ذل ــح م يتض
ــل  ــى ح ــم ع ــلًبا بقدرهت ــا أو س ــر إجياًب ــاء يتأث الفيزي
ــائل  ــل املس ــارات ح ــد مه ــة. وتع ــائل الفيزيائي املس
الفيزيائيــة مــن مهــارات التــي تتطلــب مهــارات عليــا 
ــل  ــارات حل ــة مه ــد بمثاب ــا تع ــث إهن ــر؛ حي يف التفك
املشــكات، وقــد أوضــح متــام وحممــد )2016، 
ص:42( أن التعلــم مــن خــال حــل املشــكات يــأيت 
يف قمــة هــرم أنــامط التعلــم لــدى جانييه. وحيــدث هذا 
النمــط مــن التعلــم عندمــا يكــون الطالــب قــادًرا عــى 
التنســيق بــن مجيــع أنــامط التعلــم لديــه، وتوظيفهــا يف 
ــك أن  ــب ذل ــه. ويتطل ــي تواجه ــكات الت ــل املش ح
يلــم الطالــب باملفاهيــم واملبــادئ والقواعــد الازمــة 
ــب  ــة إىل رضورة إدراك الطال ــكلة باإلضاف ــل املش حل
لارتباطــات بــن هــذه املفاهيــم والقواعــد واملبــادئ.
عــى  ص:231(   ،2007( زيتــون  أكــد  وقــد 
أن هنــاك عنريــن يؤديــان دوًرا أساســًيا يف حــل 
ــب  ــاك الطال ــا: امت ــارة مه ــة بمه ــائل الفيزيائي املس
قاعــدة معرفيــة أساســية منظمــة وغنيــة وهرميــة، 
ــد  ــي املعتم ــتدالل النوع ــى االس ــدرة ع ــك الق وكذل

ــة. ــة املفاهيمي ــى املعرف ع
ــب  ــاك الطال ــإن امت ــة ف ــة البنائي ــا للنظري ووفًق
لبنيــة معرفيــة منظمــة ذات معنــى يعــد أمــًرا رضورًيــا 
ــورن  ــار أوزب ــدد أش ــذا الص ــكات، ويف ه ــل املش حل
وفرايــرج  (Osborne, & Freyberg, 1985, p82)إىل 
أن الفكــر البنائــي يركــز عــى كل مــن البنيــة املفاهيميــة 
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للتعلــم )اكتســاب املفاهيــم العلميــة( والعمليــات 
ــبة يف  ــم املكتس ــف املفاهي ــا )توظي ــم بداخله ــي تت الت

ــكات(. ــائل واملش ــل املس ح
ولقد تعـددت االسـرتاتيجيات والطرائـق والنامذج 
التدريسـية املنبثقـة عـن النظريـة البنائية، حيـث قدمت 
النظريـة البنائيـة معايـر ومقرتحـات للتدريـس الفعال 
حقيقيـة  بمشـكات  الطـاب  مواجهـة  عـى  تعتمـد 
واالختيـار  للبحـث  قابلـة  بحثيـة  أسـئلة  أو  واقعيـة، 
ملعاجلتهـا وإجيـاد حلـول يف ضـوء االهتامم واالنشـغال 
واملفاوضـة  واالسـتقصاء  البحـث  ثـم  ومـن  فيهـا، 
)زيتـون،  احللـول  هـذه  إىل  للوصـول  االجتامعيـة؛ 
 (Driver ويعـد أنمـوذج درايفـر .)2007، ص:134
(Model مـن النـامذج التدريسـية احلديثـة يف تدريـس 

والـذي  البنائيـة،  النظريـة  مـن  انبثقـت  التـي  العلـوم 
(Rosalind Driver)؛  درايفـر  روزالينـد  وضعتـه 

املفاهيمـي. التغيـر  إحـداث  لتسـهيل 
وقـد أشـارت روزاليند إىل أنه مـن الصعب إحداث 
تغيـر يف املفاهيـم عنـد الطـاب باسـتخدام الطرائـق 
التقليديـة، ونـادت بـرورة اسـتخدام أفـكار بنائية يف 
التدريـس وذلك بإعادة الطالـب إىل الفهم األويل أو إىل 
نقطـة البدايـة؛ لقياس مقدرتـه الفردية عى تفسـر مجلة 
مـن املفاهيـم، وكيفية تنمية هـذه املقـدرة أو كيفية نفيها 
وحماولـة ربطهـا بمفهوم سـبق أن تعرف عليـه الطالب 
يف املرحلـة الدراسـية السـابقة )محدي ومحيـد، 2009، 

ص:13(.
لتسـهيل  أساًسـا  جـاء  درايفـر  أنمـوذج  كان  وإذا 

عمليـة التغيـر املفاهيمـي وتصحيح الفهـم اخلطأ لدى 
الطـاب؛ فـإن ذلـك يؤكـد عـى أمهيـة اسـتخدام هذا 
األنمـوذج لرفع مسـتوى حتصيـل الطـاب يف الفيزياء 
واملسـاعدة يف تنميـة مهـارات حـل املسـائل الفيزيائيـة 
التـي  الدراسـات  أكـدت  الصـدد  هـذا  ويف  لدهيـم. 
أجراهـا طلبـة )2006؛ 2007؛ 2008( عـى وجـود 
عاقـة وثيقـة بـن قـدرة الطالـب عـى تعلـم املفاهيـم 

الفيزيائيـة ومهاراتـه يف حـل املسـائل الفيزيائيـة.
يف ضـوء ذلـك يتضـح أن فهـم الطالـب للمفاهيـم 
العلميـة، وإدراك العاقـات فيـام بينهـا، واسـتخدامها 
الطـرق  أنسـب  مـن  يعـد  الفيزيائيـة  املسـائل  يف حـل 
إلتقـان مهارات حل املسـائل الفيزيائية بشـقيها الكمي 
املراحـل  خـال  يتـم  أن  يمكـن  مـا  وهـو  والكيفـي. 
اخلمـس لتطبيـق أنمـوذج درايفـر يف تدريـس الفيزياء، 
وتتمثـل هـذه املراحـل يف: التوجيه، ثم إظهـار الفكرة، 
ثـم إعـادة صياغتهـا، ثـم تطبيـق األفـكار عى املسـائل 

الفيزيائيـة، وأخـًرا مراجعـة التغيـر يف األفـكار.
وهنـاك العديـد من الدراسـات السـابقة التي أثبتت 
فاعليـة اسـتخدام أنمـوذج درايفـر يف تدريـس العلوم، 
ومسـامهته يف حتسـن تعلم الطـاب، وزيـادة دافعيتهم 
واالحتفـاظ  الـدرايس،  حتصيلهـم  وزيـادة  للتعلـم، 
االسـتداليل،  التفكـر  مهـارات  وتنميـة  بالتعلـم، 
البحـث  ومهـارات  التأمـي،  التفكـر  ومهـارات 
واالسـتقصاء العلمـي، واكتسـاب املفاهيـم العلميـة، 
وتصحيـح الفهم اخلطـأ، وتنمية االجتاه نحو اسـتخدام 
هـذا األنمـوذج يف التعليـم والتعلـم )حسـن، 2009؛ 
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احلسـيني،  2011؛  عبداللطيـف،  2010؛  حمـي، 
أمحـد،  2014؛  الغمـري،  2014؛  غـروي،  2014؛ 
اخلثعمـي،  2016؛  زكـي،  2016؛  مجعـة،  2016؛ 

 .)2018 الزهـراين،  2018؛  أمحـد،  2018؛ 
ورغـم األمهيـة النظرية ألنموذج درايفـر يف تدريس 
الفيزياء ومسـاعدة الطـاب يف رفع مسـتوى حتصيلهم 
وتنميـة مهـارات حـل املسـائل الفيزيائية لدهيـم إال إنه 
- يف حـدود علـم الباحثان - مل هتتم أي دراسـة سـابقة 
باسـتخدام  الفيزيـاء  تدريـس  فاعليـة  عـن  بالكشـف 
أنمـوذج درايفـر يف التحصيـل وتنميـة مهـارات حـل 

املسـائل الفيزيائيـة؛ وهـذا مـا هيتم بـه البحـث احلايل.
مشكلة البحث:

أن  حيـث  امليدانيـة؛  الباِحَثـْن  خـرة  خـال  مـن 
أحدمهـا يقـوم بـاإلرشاف عـى طـاب كليـة الرتبيـة 
وقيـام  امليـداين،  التدريـب  خـال  »علـوم«  ختصـص 
ثاثـة  فيزيـاء طـوال  بالعمـل معلـم  الباحـث اآلخـر 
عـر سـنة، لوحـظ وجـود ضعـف شـديد يف مهارات 
حـل مسـائل الفيزيائيـة؛ األمر الـذي أثر بشـكل مبارش 
عـى انخفـاض مسـتوى التحصيـل الـدرايس يف مقـرر 
وخصوًصـا  الثانويـة  املرحلـة  طـاب  لـدى  الفيزيـاء 

ثانـوي. األول  الصـف  طـاب 
واتفقـت ماحظـات الباِحَثـْن مـع دراسـة صالح 
)2009(، ودراسـة السـفياين )2010(، ودراسة نر 
 )2014( غـروي  ودراسـة   ،)2012( والظاهـري 
التـي أكـدت عـى ضعـف التحصيـل الـدرايس لـدى 
باململكـة  الفيزيـاء  يف  ثانـوي  األول  الصـف  طـاب 

العربيـة السـعودية. كـام اتفقـت ماحظـات الباِحَثْن 
املالـك  ودراسـة  )1414ه(  الـركايت  دراسـة  مـع 
)2001( التـي أكـدت عى وجود ضعـف يف مهارات 
حـل املسـائل الفيزيائيـة لدى طـاب املرحلـة الثانوية 

باململكـة العربيـة السـعودية.
انخفـاض  إىل  أخـرى  دراسـات  أشـارت  كـام 
مسـتوى حتصيـل الفيزياء بوجـه عام ومسـتوى الفهم 
خـاص  بوجـه  الفيزيائيـة  املسـائل  حـل  ومهـارات 
لـدى طـاب املرحلـة الثانوية ببعـض الـدول العربية 
2005؛  احلياصـات،  2002؛  )املعمـري،  األخـرى 
2008؛  شـحادة،  2008؛  2007؛  2006؛  طلبـة، 
والشـايع،  السـبيعي  2013؛  واخلفاجـي،  املوسـوي 

.)2018
وللوقوف عى مسـتوى حتصيل الفيزيـاء ومهارات 
إعـداد  تـم  الطـاب؛  لـدى  الفيزيائيـة  املسـائل  حـل 
التذكـر،  مسـتويات:  عنـد  الفيزيـاء  حتصيـل  اختبـار 
الفهـم، التطبيـق، التحليـل، الرتكيـب، والتقويـم، كام 
تـم إعـداد اختبـار مهـارات حـل املسـائل الفيزيائيـة 
)مهـارة حتليل املسـألة ورسـمها، ومهارة إجيـاد الكمية 
املجهولـة، ومهـارة تقويـم اجلـواب(، وذلـك يف فصل 
»القـوى يف بعد واحد« مـن مقرر الفيزيـاء، وتم تطبيق 
الصـف  طـاب  مـن  طالًبـا   )18( عـى  االختباريـن 
األول الثانـوي بمدرسـة ثانويـة بيـش الثالثـة التابعـة 
الفصـل  بمحافظـة صبيـا يف  والتعليـم  الرتبيـة  إلدارة 
الـدرايس الثاين مـن العام الـدرايس 1439/1438هـ 
وكانـت النتائـج كام هـو موضـح بجـدول )1( التايل:
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يف ضــوء ذلــك فقــد حتــددت مشــكلة البحــث 
احلــايل يف حماولــة الكشــف عــن فاعليــة أنمــوذج درايفــر 
رفــع مســتوى حتصيــل الفيزيــاء وتنميــة مهــارات 
ــف األول  ــاب الص ــدى ط ــة ل ــائل الفيزيائي ــل املس ح

ــوي. الثان
أهداف البحث:

سعى البحث احلايل إىل حتقيق األهداف التالية:
الفيزيــاء . 1 تدريــس  فاعليــة  عــن  الكشــف 

ــتوى  ــع مس ــر يف رف ــوذج درايف ــتخدام أنم باس
ثانــوي. الصــف األول  لــدى طــاب  التحصيــل 

الفيزيــاء . 2 تدريــس  فاعليــة  عــن  الكشــف 
باســتخدام أنمــوذج درايفــر يف تنميــة مهــارات 
حــل املســائل الفيزيائيــة لــدى طــاب الصــف 

األول ثانــوي.
أسئلة البحث:

حــاول البحــث احلــايل اإلجابــة عــن األســئلة 
التاليــة:

باســتخدام . 1 الفيزيــاء  تدريــس  فاعليــة  مــا 
أنمــوذج درايفــر يف تنميــة التحصيــل لــدى 

ثانــوي؟ األول  الصــف  طــاب 
باســتخدام . 2 الفيزيــاء  تدريــس  فاعليــة  مــا 

حــل  مهــارات  تنميــة  يف  درايفــر  أنمــوذج 
املســائل الفيزيائيــة لــدى طــاب الصــف األول 

ثانــوي؟
فروض البحث:

ســعى البحــث احلــايل إىل التحقــق مــن صحــة 
التاليــة: الفــروض 

عنــد . 1 إحصائًيــا  داللــة  ذات  فــروق  توجــد 
مســتوى )0.05( بــن متوســطات درجــات 
ــة يف  ــة الضابط ــة واملجموع ــة التجريبي املجموع
التطبيــق البعــدي لاختبــار التحصيــي لصالــح 

ــة. ــة التجريبي املجموع
عنــد . 2 إحصائًيــا  داللــة  ذات  فــروق  توجــد 

مســتوى )0.05( بــن متوســطات درجــات 
املجموعــة التجريبيــة واملجموعــة الضابطــة 
مهــارات  الختبــار  البعــدي  التطبيــق  يف 
ــة  ــح املجموع ــة لصال ــائل الفيزيائي ــل املس ح

التجريبيــة.

االختبار

ة 
رج

الد
ية

هائ
الن

دد 
ع

الب
لط

منخفضا
)أقل من 8 درجات(

متوسط
)من 8: 13 درجة(

مرتفع
)أكبر من 13 درجة(

النسبة%العددالنسبة%العددالنسبة%العدد
00%527.78%16181372.22تحصيل الفيزياء

مهــارات حــل المســائل 
00%211.11%16181688.89الفيزيائيــة

جدول )1)

 نتائج تطبيق اختبار تحصيل الفيزياء ومهارات حل المسائل في الفيزيائية على طالب الصف األول الثانوي
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أمهية البحث:
متثلت أمهية البحث احلايل فيام ييل:

يفيــد . 1 أن  يمكــن  حتصيــي  اختبــار  تقديــم 
ــاب  ــل ط ــم حتصي ــاء يف تقيي ــي الفيزي معلم
ــوى يف  ــل »الق ــوي يف فص ــف األول ثان الص

ــاء. ــرر الفيزي ــن مق ــد« م ــد واح بع
املســائل . 2 حــل  مهــارات  اختبــار  تقديــم 

ــاء  ــي الفيزي ــد معلم ــن أن يفي ــة يمك الفيزيائي
ــة  ــائل الفيزيائي ــل املس ــارات ح ــم مه يف تقيي
لــدى طــاب الصــف األول ثانــوي يف فصــل 
ــاء. ــرر الفيزي ــن مق ــد« م ــد واح ــوى يف بع »الق

ــن أن . 3 ــم يمك ــادي للمعل ــل إرش ــم دلي تقدي
يفيــد معلمــي الفيزيــاء يف تدريــس فصــل 
ــاء  »القــوى يف بعــد واحــد« مــن مقــرر الفيزي
للصــف األول ثانــوي باســتخدام أنمــوذج 
ــاد  ــن االسرتش ــام يمك ــي، ك ــر التعليم درايف
ــن  ــرى م ــول أخ ــس فص ــداد وتدري ــه يف إع ب
ــر. ــوذج درايف ــتخدام أنم ــاء باس ــرر الفيزي مق

حدود البحث:
اقترص البحث عىل احلدود التالية:

عينــة مــن طــاب الصــف األول الثانــوي . 1
بمجمــع بيــش التعليمــي التابــع ملكتــب بيــش 

ــا. ــم صبي ــإدارة تعلي ب
ــد« . 2 ــد واح ــات فصــل »القــوى يف بع موضوع

ــوي. ــف األول الثان ــاء للص ــرر الفيزي ــن مق م
عنــد . 3 الفيزيــاء  حتصيــل  قيــاس   3-

مســتويات بلــوم الســتة )التذكــر والفهــم 
والتقويــم(. والرتكيــب  والتحليــل  والتطبيــق 

ــة يف: . 4 ــائل الفيزيائي ــل املس ــارات ح ــت مه متثل
مهــارة حتليــل املســألة ورســمها، ومهــارة 
إجيــاد الكميــة املجهولــة، ومهــارة تقويــم 

اجلــواب.
الفصــل . 5 خــال  البحــث  جتربــة  طبقــت 

الــدرايس األول مــن العــام الــدرايس 1439/ 
1440هـــ.

مصطلحات البحث:
(Driver Model) :أنموذج درايفر 

 (Driver & Oldham, ــام ــر واولده ــه درايف عرف
حــول  الطــاب  »اســتثارة  بأنــه:   1986, P.105)

ــة  ــة اآلراء املختلف ــم مناقش ــن ث ــن، وم ــوع مع موض
ــار مــدى عملياهتــا، وإمكانيــة  التــي حيملوهنــا، واختب
اســتخدامها وتطبيقهــا«. وعرفــه حســن )2009، 
ص:410( بأنــه: »إطــار تنظيمــي ملجموعــة مــن 
اخلطــوات التــي ينتقــل فيهــا الطالــب مــن خطــوة إىل 
ــكار،  ــار األف ــه، وإظه ــدأ بالتوجي ــي تب ــرى، والت أخ
وإعــادة صياغتهــا، وتطبيقهــا عــى املواقــف اجلديــدة، 
خاهلــا  الطالــب  ويــدرك  املراجعــة،  عمليــة  إىل 
اكتســاب املفهــوم العلمــي«. وعرفــه عبداللطيــف 
ــوة إىل  ــن خط ــال م ــه: »االنتق )2011، ص:70( بأن
أخــرى بصــورة منظمــة، بحيــث تبــدأ بالتوجيــه، 
وإعــادة صياغتهــا، وتطبيقهــا  األفــكار،  وإظهــار 
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عــى مواقــف جديــدة، ثــم مراجعتهــا أخــًرا ليــدرك 
ــوم«. ــح للمفه ــم الصحي ــب الفه الطال

ــر  ــوذج درايف ــف أنم ــن تعري ــك يمك ــوء ذل يف ض
يف البحــث احلــايل بأنــه: جمموعــة مــن اخلطــوات 
اإلجرائيــة املنظمــة املســتخدمة يف تدريــس فصــل 
»القــوى يف بعــد واحــد« مــن مقــرر الفيزيــاء، والتــي 
تبــدأ بتوجيــه طــاب الصــف األول الثانوي واســتثارة 
ــم  ــاء، ث ــات الفيزي ــد موضوع ــة أح ــم لدراس دافعيته
مناقشــتهم إلظهــار أفكارهــم اخلطــأ حــول هــذا 
ــم  ــكار، ث ــذه األف ــة ه ــادة صياغ ــم إع ــوع، ث املوض
ــًرا  ــدة، وأخ ــف جدي ــكار يف مواق ــذه األف ــق ه تطبي

ــكار. ــذه األف ــم يف ه ــذي ت ــر ال ــة التغي مراجع
(Achievement) :التحصيل

ــه«  ــار )2003، ص:89( بأن ــحاته والنج ــه ش عرف
»كل مــا يكتســبه الطــاب مــن: معــارف، ومهــارات، 
تفكــر،  وأســاليب  وقيــم،  وميــول،  واجتاهــات، 
وقــدرات عــى حــل املشــكات؛ نتيجــة لدراســة 
مــا هــو مقــرر عليهــم يف الكتــب املدرســية، ويمكــن 
قياســه باالختبــارات التــي يعدهــا املعلمــون«. وعرفــه 
بوقــس )2009، ص:74( بأنــه: »مــا اكتســبه الطالــب 
مــن معلومــات ومهــارات بعــد دراســته ملوضــوع أو 

ــددة«.  ــية حم ــدة دراس وح
ويعــرف التحصيــل يف البحــث احلــايل بأنــه: مقدار 
ــن:  ــوي م ــف األول الثان ــاب الص ــبه ط ــا يكتس م
ــات،  ــن ونظري ــامت وقوان ــم وتعمي ــق ومفاهي حقائ
عنــد مســتويات: التذكــر والفهــم والتطبيــق والتحليل 

والرتكيــب والتقويــم، بعــد دراســتهم لفصــل »القــوى 
يف بعــد واحــد« مــن مقــرر الفيزيــاء. ويقــاس بالدرجة 
التــي حيصــل عليهــا الطالــب يف االختبــار املعــد 

ــك.  لذل
 (Physics الفيزيائيــة:  املســائل  حــل  مهــارات 

Problem Solving Skills)

عــرف زيتــون )2007، ص:231( مهــارات حــل 
ــات  ــدرات والعملي ــن الق ــة م ــا: »جمموع ــألة بأهن املس
العقليــة اخلاصــة والازمــة لتطبيــق حــل املســألة 

ــح«.  ــكل صحي بش
ــل  ــارات ح ــة )1998، ص:19( مه ــرف طلب وع
ــة بأهنــا: »جمموعــة مــن اإلجــراءات  املســائل الفيزيائي
ــوات  ــن اخلط ــة م ــة جمموع ــة؛ نتيج ــرة واملكتوب الظاه
الطالــب  عاجلهــا  أو  اســتخدمها  التــي  التفكريــة 
ــوي  ــا املوس ــة«. وعرفه ــألة الفيزيائي ــل املس ــاء ح أثن
»العمليــات  بأهنــا:  ص:32(   ،2013( واخلفاجــي 
العقليــة التــي يســتخدمها الطالــب حلــل املســألة 

ــان«. ــة واإلتق ــن الدق ــة م ــدرة عالي ــة بق الفيزيائي
وتعــرف مهــارات حــل املســائل الفيزيائيــة يف 
العمليــات  مــن  جمموعــة  بأهنــا:  احلــايل  البحــث 
العقليــة املنظمــة التــي يامرســها طــاب الصــف األول 
ــة يف  ــائل املتضمن ــل املس ــم بح ــاء قيامه ــوي، أثن الثان
فصــل »القــوى يف بعــد واحــد« بمقــرر الفيزيــاء، 
ــألة  ــل املس ــارة حتلي ــارات يف: مه ــذه امله ــل ه وتتمث
املجهولــة،  الكميــات  إجيــاد  ومهــارة  ورســمها، 
ــذي  ــار ال ــاس باالختب ــواب. وتق ــم اجل ــارة تقوي ومه
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ــرض. ــذا الغ ــداده هل ــم إع ت
اإلطار النظري للبحث:

تســعى النظريــة البنائيــة إىل التأكيــد عــى دور 
الطــاب يف اكتســاب املعرفــة بأنفســهم يف ضــوء 
معرفتهــم الســابقة وذلــك مــن خــال التفــاوض 
االجتامعــي القائــم عــى مواجهــة الطــاب بمواقــف 
أو مشــكات حقيقــة، ولقــد ســعت روزالينــد درايفــر 
)Rosalind Driver( مــن خــال أنموذجهــا التعليمي 
ــاب  ــاعدة الط ــة إىل مس ــة البنائي ــى النظري ــم ع القائ
عــى بنــاء معرفتهــم بأنفســهم، وذلــك بعــد رفضهم أو 
قبوهلــم للمعرفــة الســابقة لدهيــم مــن خــال قناعاهتم 
الشــخصية؛ نتيجــة تعرضهــم ملواقــف تســاهم يف نفــي 
أو إثبــات أو تعديــل مــا لدهيــم مــن خــرات ســابقة، 
ثــم إعــادة تطبيقهــا يف مواقــف جديــدة حتــى يصبــح 

ــم. ــى هل ــم ذي معن التعل
مراحل أنموذج درايفر:

تتمثــل مراحــل أنمــوذج درايفــر فيــام يــي )محــدي 
 ،2018 اخلثعمــي،  ص:13-15؛   ،2009 ومحيــد، 

ص:23-20(:
أوالً: مرحلة التوجيه:

ــطة  ــرض أنش ــم بع ــوم املعل ــة يق ــذه املرحل يف ه
ــكار  ــه أف ــدرس؛ لتوجي ــوى ال ــول حمت ــامذج ح أو ن
الطــاب نحوهــا، وهتيئــة مــا يمتلكــون مــن معــارف 
ــى  ــم ع ــم وحتفيزه ــارة اهتاممه ــابقة، أو إث ــة س علمي
التفكــر، أي توجيــه خمتــر لتعريــف الطــاب مــاذا 
سيدرســون. وعــى املعلــم أن حيــدد كيــف يدخــل يف 

ــز  ــم، وحيف ــاب للتعل ــة الط ــر دافعي ــام يث ــدرس ب ال
فضوهلــم العلمــي، ويمكــن أن يكــون ذلــك يف شــكل 
ــكل  ــاب. وبش ــام الط ــا أم ــة يعرضه ــطة علمي أنش
عــام فــإن الغــرض األســايس مــن هــذه املرحلــة هتيئــة 
أذهــان الطــاب للــدرس اجلديــد، وتشــويقهم إليــه.

ثانًيا: إظهار األفكار:
يف هــذه املرحلــة يعــد املعلــم جمموعــة من األســئلة 
ــن  ــاب م ــدى الط ــا ل ــار م ــى إظه ــاعد ع ــي تس الت
معلومــات، ويقســمهم إىل جمموعــات صغــرة؛ بحيث 
تضــم كل جمموعــة )2-4( طــاب، ثــم يطــرح عليهم 
األســئلة، ويتناقشــون فيــام بينهــم حوهلــا خــال وقــت 
حمــدد. ويظهــر الطــاب مــا لدهيــم مــن أخطــاء 
ــا  ــئلة، وم ــذه األس ــن ه ــم ع ــاء إجابته ــة أثن مفاهيمي
ينبغــي التأكيــد عليــه يف هــذه املرحلــة أن يركــز املعلــم 
ــاب،  ــدى الط ــة ل ــكار اخلاطئ ــخيص األف ــى تش ع
ــن  ــاع ع ــاب للدف ــؤالء الط ــررات ه ــع م وأن يتوق
أفكارهــم اخلاطئــة. وأن يعطــي املعلــم للطــاب 
إجــراء  أو  ظاهــرة  تفســر  يف  لتشــجيعهم  فرصــة 
ــراز نقــاط  ــة إدراكهــم احلــي، وإب ــا لتقوي ــة ذاتًي جترب
ــوي  ــق معن ــل وتواف ــق تفاع ــف، وخل ــوة والضع الق
بــن املعلــم والطالــب والــذي بــدروه ســوف يســهل 
اإلجــراءات الواجــب اتباعهــا يف املرحلــة التاليــة، مــن 

ــاب. ــدى الط ــئ ل ــم اخلاط ــح الفه ــل تصحي أج
ثالًثا: إعادة صياغة األفكار:

ــة،  ــم تعاوني ــات تعل ــاب يف جمموع ــرتك الط يش
وإجــراء  وتبادهلــا،  واآلراء،  األفــكار  لتوضيــح 
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ــة أو  ــاين املتضارب ــارب، وإدراك املع ــطة والتج األنش
اخلاطئــة، وتقبلهــم التخــي عنهــا أو تغيرهــا. ويف هذه 
املرحلــة يتوصــل الطالــب عــن طريــق عــرض املفاهيم 
ــاول  ــم فيح ــوء الفه ــبب س ــات تس ــود عقب إىل وج
ــق  ــن طري ــه ع ــراد جمموعت ــع أف ــكاره م ــل أف تعدي
ــا  ــف فيه ــي يكتش ــطة، والت ــل األنش ــب وعم التجري
بالتدريــج التناقــض بــن مــا يمتلكــه يف بنيتــه املعرفيــة 
ومــا قــد توصــل إليــه؛ فيعيــد صياغــة أفــكاره صياغــة 

ــة. صحيح
رابًعا: تطبيق األفكار:

تســاهم هــذه املرحلــة يف دفــع الطــاب إىل تعزيــز 
مــا تعلمــوه أفــكار، مــن خــال اســتعامهلا يف مواقــف 
جديــدة، وذلــك هبــدف زيــادة اســتيعاهبا ووضوحهــا 
لدهيــم، ويســاعد املعلــم للوقــوف عــى تلــك النقــاط 
التــي مل يتعلمهــا أو مل يســتوعبها الطــاب بشــكل 
ــة  ــن الناحي ــرة م ــة كب ــة أمهي ــذه املرحل ــح، وهل صحي
الســيكولوجية؛ فهــي تثبــت املعلومــات التــي اكتســبها 
ــة،  ــب معرفي ــن تراكي ــم م ــا لدهي ــن م ــاب ضم الط
ــا  ــوم هب ــي يق ــم الت ــة التنظي ــق عملي ــن طري ــك ع وذل
ــة  ــة إضافي ــطة تعليمي ــتهم ألنش ــد ممارس ــاب عن الط
ــكار يف  ــة األف ــادة صياغ ــة إع ــطة مرحل ــة ألنش مماثل
ــي  ــا تعط ــن أهن ــًا ع ــكار. فض ــق األف ــة تطبي مرحل
ــر  ــة أكث ــم دافعي ــهم، ومتنحه ــة بأنفس ــاب الثق الط

ــم. ــن التعل ــد م ــو املزي نح
خامًسا: مراجعة التغيري يف األفكار:

تعكــس هــذه املرحلــة مــدى حتســن أداء الطــاب، 

ــم  ــرح املعل ــث يط ــكار؛ حي ــتيعاهبم لألف ــدى اس وم
التــي  باألفــكار  املرتبطــة  األســئلة  مــن  جمموعــة 
ُذِكــَرت خــال الــدرس، ومــن خــال إجابــات 
الطــاب يتــم التأكــد مــن مــدى اســتيعاهبم، ومــدى 
تعديلهــم ألفكارهــم اخلاطئــة الســابقة؛ وتنبيههــم إىل 

ــرى. ــرًة أخ ــا م ــة تصحيحه ــم، وحماول أخطائه
مميزات أنموذج درايفر

ألنمــوذج درايفــر يف التعليــم والتعلــم العديــد 
ــي، 2018،  ــي )اخلثعم ــا ي ــا م ــزات أبرزه ــن املمي م

:)19 -18 ص:
يســهم أنمــوذج درايفــر )Driver( بــدور . 1

ــدى  ــليم ل ــي الس ــو العق ــق النم ــر يف حتقي كب
الطــاب؛ فمــن خاهلــا يتمكــن الطــاب مــن 
ــة،  ــم العلمي ــح للمفاهي ــم الصحي إدراك الفه
ــا. ــة، وتعديله ــكار اخلاطئ ــة األف ــادة صياغ وإع

ــو . 2 ــة فه ــة التعليمي ــور العلمي ــو حم ــب ه الطال
ــذ األداء. ــث وينف ــف ويبح ــذي يستكش ال

العلــم . 3 عمليــات  ممارســة  للطالــب  يتيــح 
األساســية والتكامليــة، ويســمح لــه بمامرســة 

ــامء. ــلوك العل س
يوفــر للطالــب فرصــة املناقشــة واحلــوار؛ . 4

األمــر الــذي يكســبه لغــة احلــوار الســليمة.
اخلاطــئ . 5 الفهــم  تشــخيص  يف  يســاعد 

العلميــة. للمفاهيــم 
يســهم يف تنميــة االجتاهــات العلميــة، ومنهــا: . 6

تقــي  يف  والرغبــة  االســتطاع،  حــب 
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احلقائــق، ومتابعــة التطــورات العلميــة.
يســاعد الطالــب عــى ختزيــن أساســيات . 7

ــن  ــى، وم ــكل ذو معن ــه بش ــة يف ذاكرت املعرف
ــه أســاس علمــي يســاعده يف  ــم يتكــون لدي ث

ــه. ــة ب ــر املحيط ــم الظواه فه
املعلــم ذو دور إجيــايب؛ فهــو املنظــم لبيئــة . 8

التعلــم، واملوجــه ألدوار الطــاب يف املراحــل 
ــوذج. ــن األنم ــة م املختلف

وأســاليب  الفيزيائيــة  املســائل  حــل  مهــارات 
وقياســها: تنميتهــا 

ــا:  ــة، بأهن ــائل الفيزيائي ــل املس ــارات ح ــرف مه تع
ــة املنظمــة، يامرســها  ــات العقلي »جمموعــة مــن العملي
ــة«.  ــائل الفيزيائي ــل املس ــم بح ــاء قيامه ــاب أثن الط
ويعتمــد حــل املســألة الفيزيائيــة عــى قــدرة الطالــب 
عــى إدراك املفاهيــم العلميــة والعاقــات فيــام بينهــا، 
وتوظيــف هــذه املعرفــة مــن خــال خطــوات التفكــر 
األساســية التــي يتبعهــا الطالــب عنــد حــل املســألة.

الفيزيائيــة  املســائل  حــل  مهــارات  وختتلــف 
باختــاف أســاليب التعامــل معهــا، مــن حيــث: 
ــعى  ــذي تس ــي ال ــف الفيزيائ ــه أو املوق ــث نفس الباح
ملعاجلتــه. ويمكــن تلخيــص هــذه املهــارات كــام 
ــورة  ــة املط ــة الثانوي ــاء املرحل ــررات فيزي وردت يف مق
ــة: ــية التالي ــارات األساس ــعودية يف امله ــج الس للمناه

وهــي . 1 ورســمها:  املســألة  حتليــل  مهــارة 
القــدرة عــى اســتخراج معطيــات املســألة 

بيانًيــا. ومتثيلهــا 

مهــارة إجيــاد الكميــة املجهولــة: وهــي القــدرة . 2
ــال  ــن خ ــة م ــات املجهول ــاد الكمي ــى إجي ع
ــن  ــط ب ــة يف الرب ــن الفيزيائي ــف القوان توظي

ــل. ــاد احل ــا وإجي ــات رياضًي املعطي
ــى . 3 ــدرة ع ــي الق ــواب: وه ــم اجل ــارة تقوي مه

احلكــم عــى صحــة احلــل مــن خــال التحقق 
مــن مدلوالتــه النهائيــة.

الفيزيائيـة؛  ونظـًرا ألمهيـة مهـارات حـل املسـائل 
فقـد اهتمـت بعـض الدراسـات السـابقة بتنميـة هـذه 
املهارات وقياسـها لدى طـاب املرحلـة الثانوية، ومن 
 (Pol, 2005) هـذه الدراسـات مـا يـي: دراسـة بـول
بالكمبيوتـر يف  املعـزز  التدريـس  أثبتـت فاعليـة  التـي 
تنميـة مهـارات حـل املشـكات الفيزيائيـة. ودراسـة 
عليـان )2007( التـي بينـت نتائجها فاعلية اسـتخدام 
املنحـى املنظومـي يف حتصيـل املفاهيم الفيزيائيـة وتنمية 
مهـارات حـل املسـائل الفيزيائيـة لدى طـاب جامعة 
البلقـاء التطبيقيـة يف األردن. ودراسـة اجلابـر )2009( 
التـي أظهـرت نتائجهـا فاعليـة اسـرتاتيجية تدريسـية 
قائمـة عـى النمذجـة يف تنميـة مهـارات حـل املسـائل 
بـاألردن  اإلرساء  جامعـة  طـاب  لـدى  الفيزيائيـة 
ودراسـة   .)1( العامـة  الفيزيـاء  مسـاق  يف  املسـجلن 
العربيـد )2010( التـي أسـفرت نتائجهـا عـن فاعليـة 
حـل  مهـارات  تنميـة  يف  املتعـددة  بالوسـائط  برنامـج 
املسـألة الفيزيائيـة لـدى طـاب الصـف احلـادي عر 
علمـي. ودراسـة رسهيـد )2014( التـي توصلت إىل 
يف  وهـس  النظامـي  املدخـل  اسـرتاتيجيتي  فاعليـة 
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تنميـة مهارات حـل املسـائل الفيزيائية لـدى طاب 
املرحلـة الثانويـة. ودراسـة رسهيـد )2016( التـي 
كشـفت نتائجهـا فاعليـة أنموذجـي بوليـا وبيـل يف 
تنميـة مهارات حـل املسـائل الفيزيائية لـدى طاب 
املرحلـة الثانويـة. وتـم قيـاس مهارات حل املسـائل 
الفيزيائيـة يف الدراسـات السـابقة باسـتخدام اختبار 
حتريـري هلـذه املهـارات. ودراسـة الصـم واحلـدايب 
فاعليـة  إىل  توصلـت  التـي   )2016( والشـامي 
اسـتخدام املحـاكاة احلاسـوبية يف تنميـة مهـارة حل 
الثـاين  الصـف  طـاب  لـدى  الفيزيائيـة  املسـائل 

الثانـوي.
يتضـح مـن هـذه الدراسـات فاعليـة أنموذجـي 
بوليا وبيل، واسـرتاتيجيتي املدخـل النظامي وهس، 
والوسـائط املتعـددة، والتدريس املعـزز بالكمبيوتر، 
واملنحـى املنظومـي، والتعلـم بالنمذجـة، واملحاكاة 
احلاسـوبية يف تنميـة مهارات حل املسـائل الفيزيائية. 
اسـتخدام  يف  الدراسـات  هـذه  اتفـاق  يتضـح  كـام 
حـل  مهـارات  قيـاس  يف  التحريريـة  االختبـارات 
تـم  مـا  وهـو  الطـاب،  لـدى  الفيزيائيـة  املسـائل 

اسـتخدامه أيًضـا يف البحـث احلـايل.
منهج البحث وإجراءاته

أوالً: منهج البحث
شـبه  املنهـج  يف  احلـايل  البحـث  منهـج  متثـل 
البعـدي   – القبـي  القيـاس  تصميـم  التجريبـي 
ضابطـة،  واألخـرى  جتريبيـة  إحدامهـا  ملجموعتـن 
أنمـوذج  فاعليـة  عـن  الكشـف  يف  ملناسـبته  نظـًرا 

درايفـر يف رفـع مسـتوى التحصيل وتنميـة مهارات 
حـل املسـائل الفيزيائيـة لـدى طاب الصـف األول 

ثانـوي.
ثانًيا: جمتمع البحث وعينته

متثل جمتمع البحـث يف مجيع طاب الصف األول 
صبيـا،  بمحافظـة  التعليـم  إلدارة  التابعـن  ثانـوي 
ومتثلـت عينـة البحـث يف جمموعتـن تـم اختيارمهـا 
عشـوائًيا مـن جمتمـع البحـث إحدامهـا جتريبيـة بلـغ 
عـدد أفرادهـا )30( طالًبا درسـوا فصـل »القوى يف 
بعـد واحد« مـن مقـرر الفيزيـاء باسـتخدام أنموذج 
درايفـر، واألخـرى ضابطة بلـغ عـدد أفرادها )32( 
طالًبـا درسـوا نفس املحتـوى )فصل »القـوى يف بعد 

واحـد«( مـن مقـرر الفيزيـاء بالطريقـة التقليدية.
ثالثا: مواد البحث وأدواته

املـواد  إعـداد  تـم  البحـث  أهـداف  لتحقيـق 
التاليـة: واألدوات 

أوالً: إعداد دليل املعلم وأوراق عمل الطالب
تـم إعداد دليـل املعلم لتدريس فصـل »القوى يف 
بعـد واحد« مـن مقـرر الفيزيـاء باسـتخدام أنموذج 
درايفـر. واشـتمل الدليـل عـى مقدمـة، واألهداف 
العامـة واألهـداف اإلجرائيـة للفصـل، وخطـوات 
التدريـس وفًقـا ألنمـوذج درايفـر، واخلطـة الزمنيـة 
لتدريـس موضوعـات الفصل، وخطة السـر يف كل 
أنمـوذج  ملراحـل  وفًقـا  الفصـل  درس مـن دروس 
درايفـر، والتـي سـبق عرضهـا يف اإلطـار النظـري، 

واملوضحـة بالشـكل التخطيطـي التايل:
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 جذومنأ مادختساب ءایزیفلا ررقم نم "دحاو دعب يف ىوقلا" لصف سیردتل ملعملا لیلد دادعإ مت

 سیردتلا تاوطخو ،لصفلل ةیئارجإلا فادهألاو ةماعلا فادهألاو ،ةمدقم ىلع لیلدلا لمتشاو .رفیارد

 نم سرد لك يف ریسلا ةطخو ،لصفلا تاعوضوم سیردتل ةینمزلا ةطخلاو ،رفیارد جذومنأل اًقفو

 ةحضوملاو ،يرظنلا راطإلا يف اهضرع قبس يتلاو ،رفیارد جذومنأ لحارمل اًقفو لصفلا سورد

 :يلاتلا يطیطختلا لكشلاب

 
 رفیارد جذومنأل ًاقفو )ثحبلا لاجم( ءایزیفلا تاعوضوم سیردت تاوطخ حضوی ططخم )1( لكش

 راكفألا يف رییغتلا ةعجارم :اًسماخ

 نم ؛حیحصلا مھباعیتسا نمو بالطلا ىدل اھلیدعتو راكفألا رییغت ىدم نم ملعملا ققحتی
 ةدیدجلا ةیئایزیفلا لئاسملا نم دیزملا لح ىلإ مھھیجوت لالخ

  راكفألا قیبطت :ًاعبار

 ةیملع تاوطخ ربع ةیئایزیفلا لئاسملا نم ةعومجم لح يف ةحیحصلا راكفألا قیبطت متی
 ةدیدج فقاوم يف هوملعت ام طبر ىلع بالطلا ةدعاسم يف مھست ،ةمظنم

 راكفألا ةغایص ةداعإ :ًاثلاث

 راكفألاب مھعانقإ متیو ،براجتلاو ةطشنألا نورجیو ،ءارآلاو راكفألا بالطلا لدابتی
 حیحص لكشب ةیفرعملا مھتینبأ لیدعت نم اونكمتی ىتح ؛يملع بولسأب ةحیحصلا

 راكفألا راھظإ :ًایناث

 مث نمو ؛ينواعت لكشب اھنع نوبیجی يتلا ةلئسألا نم ةعومجم بالطلا ىلع ملعملا حرطی
 أطخ وأ ةحیحص راكفأو تامولعم نم مھیدل امع فشكلا متی

 ھیجوتلا ً:الوأ

 ناھذأ ھیجوتل ؛سردلا عوضومب قلعتت يتلا براجتلاو ةطشنألا ضرعب ملعملا موقی
 سردلل مھقیوشتو بالطلا

شكل )1( مخطط يوضح خطوات تدريس موضوعات الفيزياء )مجال البحث( 
وفقًا ألنموذج درايفر
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حيـث  الطـاب؛  عمـل  أوراق  إعـداد  تـم  كـام 
تعريـف  خاهلـا  تـم  مقدمـة  العمـل  أوراق  تضمنـت 
وتعليـامت  ومراحلـه،  درايفـر،  بأنمـوذج  الطـاب 
وإرشـادات عامـة ملا ينبغـي أن يقوموا به مـن إجراءات 
يف كل مرحلـة مـن مراحـل أنمـوذج درايفـر، تا ذلك 
عـرض أوراق العمـل اخلاصـة بـكل درس. وتضمنت 
أوراق العمـل: األهـداف اإلجرائيـة لـكل درس، ثـم 
األنشـطة العلميـة يف كل مرحلـة مـن مراحـل أنموذج 
درايفـر بصـورة متكاملـة مـع دروس الفيزيـاء املعـدة 
بدليـل املعلـم، وتـم ختصيـص أماكـن خاليةــ يسـجل 
خاهلا الطـــــــاب أفكارهم ونتائج تعلمهــــــــم 
املحـددة يف كل  واملهـــــام  األسـئلة  وإجاباهتـم عـن 

. ط نشا
وأوراق  املعلـم  دليـل  إعـداد  مـن  االنتهـاء  وبعـد 
عمـل الطـاب لتعليـم وتعلـم فصـل »القـوى يف بعـد 
واحــــــد« مـن مقـرر الفيزيـاء باسـتخدام أنمـوذج 
املحكمـن  مـن  مخسـٍة  عـى  عرضهـام  تـم  درايفـر، 
املتخصصـن يف مناهـج وطرق تدريس العلوم، وأشـار 
املحكمـون إىل إجـراء بعـض التعديـات يف الصياغـة 

اللغويـة بمحتـوى الدليـل، وتعديل األفعال السـلوكية 
لبعـض األهـداف اإلجرائية، وقد تم إجراء كافـــــــة 

التعديـات التـي أشـار إليهـا املحكمـون.
ثانًيـا: إعـداد اختبـــــــار حتصيـل الفيزيـــــــاء 

الثانـوي األول  الصـــــف  لطـالب 
تـم إعـداد اختبـار التحصيـل يف فصـل »القـوى يف 
بعـد واحـد« من مقـرر الفيزيـاء لطاب الصـف األول 

الثانـوي، وفًقـا لإلجـراءات التالية:
حتديد اهلدف من اختبار التحصيل  - 1

هـدف االختبـار إىل قيـاس حتصيـل طـاب الصف 
األول الثانـوي يف فصـل »القـوى يف بعـد واحـد« مـن 
مقـــــرر الفيزياء عند مستويــــــــات: التذكــــــر 

والفهـم والتطبيـق والتحليـل والرتكيـب والتقويم.
إعداد جدول مواصفات اختبار التحصيل  - 2

تعـد هـذه اخلطـوة مهمـة لضـامن التمثيـل الكمـي 
الفيزيـاء  ملوضوعـات  االختبـار  لفقـرات  والكيفـي 
)جمـال البحـث( مـن جانـب، ولألهـداف اإلجرائيـة 
بمسـتوياهتا املختلفـة مـن جانـٍب آخر، كام هـو موضح 

التـايل: بجـدول )2( 

المجموعالتقويمالتركيبالتحليلالتطبيقالفهمالتذكرمستويات التحصيل
76432224األهدافعددالموضوعات الدراسية

%100%8.33%8.33%12.50%16.67%25.00%29.17%الحصص
34321114%1646.15 - القوى والحركة

2111117%2323.08 -استخدام قوانين نيوتن
3211119%3430.77 -قوى التأثير المتبادل

1310087543330المجموع

جدول )2):

 جدول مواصفات اختبار التحصيل في الفيزياء لطالب الصف األول الثانوي
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التحصيـــل،  اختبـــار  فقـــرات  صياغـــة   - 4
: تـــه تعليام و

متـــت صياغـــة فقـــرات االختبـــار مـــن نـــوع 
ـــن  ـــرة م ـــت كل فق ـــث تكون ـــدد؛ حي ـــن متع ـــار م االختي
ـــح  ـــط صحي ـــا فق ـــل، أحده ـــة بدائ ـــا أربع ـــة يليه مقدم
ــار  ــرات االختبـ ــوع فقـ ــأ. وكان جممـ ــي خطـ والباقـ
ـــر،  ـــتوى التذك ـــرات يف مس ـــا )8( فق ـــرة، منه )30( فق
و)7( فقـــرات يف مســـتوى الفهـــم، و)5( فقـــرات 
يف مســـتوى التطبيـــق، و)4( فقـــرات يف مســـتوى 
ـــب، و)3(  ـــتوى الرتكي ـــرات يف مس ـــل، و)3( فق التحلي
ـــذه  ـــل ه ـــي أن متث ـــم. وروع ـــتوى التقوي ـــرات يف مس فق
ـــد  ـــوى يف بع ـــل »الق ـــات فص ـــع موضوع ـــرات مجي الفق
واحـــد« يف ضـــوء الـــوزن النســـبي لعـــدد حصـــص 
املوضوعـــات، وعـــدد األهـــداف كـــام هـــو موضـــح 
ـــار  ـــامت االختب ـــة تعلي ـــت صياغ ـــام مت ـــدول )2(. ك بج
بوضـــوح وبإجيـــاز وتـــم تدعيمهـــا بمثـــال تطبيقـــي 
ــة عـــى فقـــرات  ــة اإلجابـ ــه الطـــاب لكيفيـ لتوجيـ

االختبـــار.
ـــىل  ـــاء ع ـــل يف الفيزي ـــار التحصي ـــرض اختب ع  - 5

املحكمـــن
تـــم عـــرض االختبـــار يف صورتـــه األوليـــة 
ـــاتذة  ـــن األس ـــبعٍة م ـــى س ـــتطاع رأي ع ـــا باس مصحوًب
جمـــال  يف  املتخصصـــن  املشـــاركن  واألســـاتذة 
ـــن  ـــٍة م ـــى مخس ـــوم وع ـــس العل ـــرق تدري ـــج وط املناه
ـــن  ـــد م ـــن، للتأك ـــن الرتبوي ـــاء واملرف ـــي الفيزي معلم
ـــرى  ـــد أج ـــق. وق ـــه للتطبي ـــار وماءمت ـــدق االختب ص

ــض  ــة بعـ ــات يف صياغـ ــض التعديـ ــون بعـ املحكمـ
ـــى  ـــق ع ـــار للتطبي ـــبة االختب ـــدوا مناس ـــرات، وأك الفق

طـــاب الصـــف األول الثانـــوي.
التطبيـــق االســـتطالعي الختبـــار التحصيـــل   - 6

يف الفيزيـــاء، وحســـاب زمـــن تطبيقـــه
ــار  ــتطاعية لاختبـ ــة االسـ ــراء التجربـ ــم إجـ تـ
ــا  ــا )20( طالًبـ ــغ عددهـ ــوائية بلـ ــة عشـ ــى عينـ عـ
مـــن طـــاب الصـــف األول الثانـــوي بمجمـــع 
بيـــش التعليمـــي التابـــع ملكتـــب بيـــش، وقـــد ظهـــر 
مـــن خـــال التطبيـــق االســـتطاعي لاختبـــار 
عـــدم وجـــود شـــكوى مـــن الطـــاب أثنـــاء تطبيـــق 
ـــم،  ـــار هل ـــبة االختب ـــي مناس ـــا يعن ـــو م ـــار، وه االختب
ـــاب  ـــتطاعي حس ـــق االس ـــال التطبي ـــن خ ـــم م ـــام ت ك
ــق  ــن طريـ ــار عـ ــق االختبـ ــب لتطبيـ ــن املناسـ الزمـ
ـــاب  ـــن الط ـــتغرقه %75 م ـــذي اس ـــن ال ـــاب الزم حس
ـــد  ـــار، وق ـــئلة االختب ـــع أس ـــة مجي ـــا( يف إجاب )15 طالًب

بلـــغ هـــذا الزمـــن )45( دقيقـــة.
حســـاب معامـــالت الصعوبـــة ومعامـــالت   - 7

ــاء ــل يف الفيزيـ ــار التحصيـ ــرات اختبـ ــز لفقـ التمييـ
تراوحـــت معامـــل الصعوبـــة لفقـــرات االختبـــار 
ـــات  ـــذه املعام ـــر ه ـــن )0.26( و)0.76(، وتش ـــا ب م
إىل ماءمـــة فقـــرات االختبـــار مـــن حيـــث مســـتوى 
الصعوبـــة. بينـــام تراوحـــت معامـــات التمييـــز 
لفقـــرات االختبـــار مـــا بـــن )0.35(، و)0.87(، 
ــدرة  ــرة يف قـ ــة كبـ ــي ثقـ ــات تعطـ ــذه املعامـ وهـ

االختبـــار عـــى التمييـــز بـــن الطـــاب.
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حســاب معامــل ثبــات اختبــار التحصيــل يف   - 8
ــاء الفيزي

 )SPSS( ــة ــج اإلحصائي ــة الرام ــتخدام حزم ــم اس ت
ــار ككل  ــاخ لاختب ــا كرونب ــات ألف ــل ثب ــاب معام حلس
والــذي بلــغ )0.78(، وهــو معامــل ثبــات جيــد ويــدل 
ــات. ــن الثب ــبة م ــة مناس ــز بدرج ــار يتمي ــى أن االختب ع

يف  التحصيــل  الختبــار  النهائيــة  الصــورة   - 9
تصحيحــه: وطريقــة  الفيزيــاء، 

ــه  ــا يف صورت ــه إحصائًي ــد ضبط ــار بع ــون االختب تك
النهائيــة مــن )30( فقــرة مــن نــوع االختيــار مــن متعدد، 
ــوازن  ــة بشــكل مت موزعــة عــى مســتويات بلــوم املعرفي
كــام هــو موضــح بجــدول )2(. وقــد خصصــت درجــة 
ــة  ــة اخلاطئ ــة الصحيحــة، وصفــر لإلجاب واحــدة لإلجاب
أو يف حالــة تــرك الفقــرة دون إجابــة، ويف ضــوء الصــورة 
النهائيــة لاختبــار تــم إعــداد مفتــاح تصحيــح االختبــار.
املســائل  حــل  مهــارات  اختبــار  إعــداد  ثالًثــا: 

الثانــوي األول  الصــف  لطــالب  الفيزيائيــة 

تــم إعــداد اختبــار مهــارات حــل املســائل الفيزيائيــة 
وفًقــا لإلجــراءات التاليــة:

حتديــد اهلــدف مــن اختبــار مهــارات حــل   - 1
املســائل الفيزيائيــة يف فصــل القــوى يف بعــد واحــد
ــائل  ــل املس ــارات ح ــاس مه ــار إىل قي ــدف االختب ه
الفيزيائيــة يف فصــل »القــوى يف بعــد واحــد« لــدى 
طــاب الصــف األول الثانــوي. ومتثلــت مهــارات حــل 
ــل املســألة ورســمها،  ــة يف: مهــارة حتلي املســائل الفيزيائي
تقويــم  ومهــارة  املجهولــة،  الكميــة  إجيــاد  ومهــارة 

ــواب. اجل
حــل  اختبــار  مواصفــات  جــدول  إعــداد   - 2

الفيزيائيــة املســائل 
ــي  ــل الكم ــامن التمثي ــة لض ــوة مهم ــذه اخلط ــد ه تع
الفيزيــاء  ملوضوعــات  االختبــار  لفقــرات  والكيفــي 
ــائل  ــل املس ــارات ح ــب، ومله ــن جان ــث( م ــال البح )جم
الفيزيائيــة مــن جانــٍب آخــر، كــام هــو موضــح بجــدول 

ــايل: )3( الت

مهارات حل المسائل الموضوعات الدراسية
الفيزيائية

تحليل المسألة 
ورسمها

إيجاد الكمية 
المجهولة

تقويم 
الجواب

المجموع

عدد 
الحصص

الوزن 
%100%25.00%31.25%43.75النسبي

3227%1646.15 - القوى والحركة
2114%2323.08 - استخدام قوانين نيوتن

2215%3430.77 -قوى التأثير المتبادل
1310075416المجموع

جدول )3):

 مواصفات اختبار حل المسائل الفيزيائية لطالب الصف األول الثانوي
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صياغـة فقـرات اختبـار مهارات حل املسـائل   - 3
الفيزيائيـة، وتعليامتـه:

متـت صياغـة فقـرات االختبـار مـن نـوع االختيار 
مـن متعـدد؛ حيث تكونـت كل فقـرة من مقدمـة يليها 
أربعـة بدائل، أحدها فقط صحيـح والباقي خطأ. وكان 
جممـوع فقرات االختبـار )16( فقرة، منهـا )7( فقرات 
فقـرات يف  املسـألة ورسـمها، و)5(  يف مهـارة حتليـل 
مهـارة إجيـاد الكمية املجهولـة، و)4( فقـرات يف مهارة 
تقويـم اجلـواب. وروعـي أن متثـل هذه الفقـرات مجيع 
موضوعـات فصـل »القـوى يف بعـد واحـد« يف ضـوء 
الوزن النسـبي لعـدد حصص املوضوعـات، ومهارات 
حـل املسـائل الفيزيائيـة كام هـو موضح بجـدول )3(. 
كـام متـت صياغـة تعليـامت االختبـار بوضـوح وبإجياز 
لكيفيـة اإلجابـة عـى  تطبيقـي  بمثـال  وتـم تدعيمهـا 

االختبار. فقـرات 
عـرض اختبار مهارات حل املسـائل الفيزيائية   - 4

يف الفيزياء عـىل املحكمن
تـم عـرض االختبـار يف صورتـه األوليـة مصحوًبا 
باسـتطاع رأي عـى سـبعٍة مـن األسـاتذة واألسـاتذة 
املشـاركن املتخصصن يف جمـال املناهج وطرق تدريس 
العلـوم وعـى مخسـٍة مـن معلمـي الفيزيـاء واملرفـن 
وماءمتـه  االختبـار  صـدق  مـن  للتأكـد  الرتبويـن، 
للتطبيـق. حيث أجـرى املحكمـون بعـض التعديات 
يف صياغـة بعـض الفقـرات، وأكـدوا مناسـبة االختبار 

للتطبيـق عـى طـاب الصـف األول الثانـوي.
التطبيـق االسـتطالعي الختبـار مهـارات حل   - 5

املسـائل الفيزيائيـة يف الفيزيـاء، وحسـاب زمـن تطبيقه
التجربـة االسـتطاعية لاختبـار عـى  تـم إجـراء 
عينـة عشـوائية بلـغ عددهـا )20( طالًبـا مـن طـاب 
التعليمـي  بيـش  بمجمـع  الثانـوي  األول  الصـف 
التابـع ملكتـب بيـش، وقـد ظهـر مـن خـال التطبيـق 
مـن  شـكوى  وجـود  عـدم  لاختبـار  االسـتطاعي 
الطـاب أثنـاء تطبيـق االختبار، وهـو ما يعني مناسـبة 
االختبـار هلـم، كام تم مـن خال التطبيق االسـتطاعي 
حسـاب الزمـن املناسـب لتطبيـق االختبـار عـن طريق 
حسـاب الزمن الذي اسـتغرقه %75 مـن الطاب )15 
طالًبـا( يف إجابـة مجيـع أسـئلة االختبـار، وقـد بلغ هذا 

الزمـن )40( دقيقـة.
ومعامـالت  الصعوبـة  معامـالت  حسـاب   - 6
التمييـز لفقـرات اختبار مهارات حل املسـائل الفيزيائية 

الفيزيـاء يف 
تراوحـت معامـل الصعوبـة لفقـرات االختبـار مـا 
بـن )0.28( و)0.80(، وتشـر هـذه املعامـات إىل 
ماءمـة فقرات االختبـار من حيث مسـتوى الصعوبة. 
بينـام تراوحت معامـات التمييـز لفقـرات االختبار ما 
بـن )0.31(، و)0.91(، وهـذه املعامـات تعطي ثقة 

كبـرة يف قـدرة االختبـار عـى التمييز بـن الطاب.
حسـاب معامـل ثبـات اختبـار مهـارات حـل   - 7

الفيزيـاء الفيزيائيـة يف  املسـائل 
 )SPSS( تـم اسـتخدام حزمة الرامـج اإلحصائيـة
حلسـاب معامـل ثبـات ألفـا كرونبـاخ لاختبـار ككل 
والـذي بلـغ )0.72(، وهـو معامـل ثبات جيـد ويدل 
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عـى أن االختبـار يتميـز بدرجـة مناسـبة مـن الثبات.
حـل  مهـارات  الختبـار  النهائيـة  الصـورة   - 8
تصحيحـه: وطريقـة  الفيزيـاء،  يف  الفيزيائيـة  املسـائل 
تكـون االختبـار بعـد ضبطـه إحصائًيـا يف صورتـه 
النهائيـة مـن )16( فقرة من نـوع االختيار مـن متعدد، 
موزعـة عـى مهـارات حـل املسـائل الفيزيائيـة، وعـى 
موضوعـات الدراسـة كـام هـو موضـح بجـدول )3(. 
وقـد خصصـت درجـة واحـدة لإلجابـة الصحيحـة، 
وصفـر لإلجابـة اخلاطئـة أو يف حالـة ترك الفقـرة دون 
إجابـة، ويف ضـوء الصـورة النهائية لاختبـار تم إعداد 

االختبار. مفتـاح تصحيـح 

إجراءات البحث
تم تنفيذ البحث احلايل وفقا لإلجراءات التالية:

حتديد اهلدف من جتربة البحث:  - 1
فاعليـة  عـن  الكشـف  إىل  البحـث  جتربـة  هدفـت 
أنمـوذج درايفـر يف التحصيـل وتنميـة مهـارات حـل 
املسـائل الفيزيائيـة لدى طـاب الصـف األول ثانوي.

حتديد التصميم التجريبي للبحث:  - 2
لتحقيـق اهلـدف مـن جتربـة البحـث تـم اسـتخدام 
املنهج شـبه التجريبـي تصميم القياس القبـي- البعدي 
تـدرس  جتريبيـة  إحدامهـا  متكافئتـن  ملجموعتـن 
موضوعـات »فصـل القوى يف بعـد واحد« باسـتخدام 
نفـس  تـدرس  ضابطـة  واألخـرى  درايفـر،  أنمـوذج 

التقليديـة. الطريقـة  باسـتخدام  املوضوعـات 

اختيار جمموعتي البحث:  - 3
اختـرت جمموعتـي البحث عشـوائًيا مـن املدارس 
التابعـة إلدارة تعليـم صبيا وقد وقـع االختيار عى أحد 
فصـول طـاب الصـف األول ثانوي لتمثـل املجموعة 
التجريبيـة وقـد بلغ عـدد طاهبا )30( طالًبـا، بينام مثل 
طـاب الفصل اآلخـر املجموعـة الضابطـة وبلغ عدد 

طاهبـا )32( طالًبا.
حتديد متغريات البحث وأساليب ضبطها:  - 4

متثـل املتغـر املسـتقل يف اسـتخدام أنمـوذج درايفر 
للمجموعـة التجريبيـة، ومتثلـت املتغـرات التابعـة يف 
وقـد  الفيزيائيـة.  املسـائل  حـل  ومهـارات  التحصيـل 
تـم ضبـط جمموعـة مـن املتغـرات ملجموعتـي البحث 
بالطـاب،  يتعلـق  مـا  منهـا  الضابطـة(  )املتغـرات 
مثـل: العمر الزمنـي، واجلنـس، واملسـتوى االجتامعي 
املتغـرات  ضبـط  تـم  كـام  والثقـايف،  واالقتصـادي 
املتعلقـة بالقائـم بالتدريـس، حيث قـام معلـم الفيزياء 

البحـث. ملجموعتـي  بالتدريـس  باملدرسـة 
ضبـط تكافـؤ جمموعتـي البحـث قبـل تنفيـذ   - 5

للبحـث: التابعـة  املتغـريات  يف  البحـث  جتربـة 
ــا  ــث قبلًي ــق أدوات البح ــم تطبي ــك ت ــق ذل لتحقي
ورصــد درجــات الطــاب، ومتــت معاجلــة الدرجــات 
باســتخدام اختبــار »ت« للعينــات غــر املرتبطــة، 
ويوضــح جــدول )4( نتائــج تطبيــق اختبــار »ت« 
ــاب  ــات ط ــطات درج ــن متوس ــرق ب ــة الف لدالل
الختبــار  القبــي  التطبيــق  يف  البحــث  جمموعتــي 
التحصيــل واختبــار مهــارات حــل املســائل الفيزيائية.
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 P.( االحتــامل  قيمــة  أن   )4( جــدول  يوضــح 
مهــارات  واختبــار  التحصيــل  الختبــار   )Value
حــل املســائل الفيزيائيــة بلغــت بالرتتيــب )0.249(، 
ــتوى  ــن مس ــر م ــا أك ــم مجيعه ــذه القي )0.551(. وه
ــود  ــدم وج ــى أن ع ــدل ع ــذا ي ــة )0.05(، وه الدالل
فــروق دالــة إحصائًيــا بــن متوســط درجــات طــاب 
ــة  ــاب املجموع ــات ط ــة ودرج ــة التجريبي املجموع
القبــي الختبــار التحصيــل  التطبيــق  الضابطــة يف 
ــى  ــة وع ــائل الفيزيائي ــل املس ــارات ح ــار مه واختب
ذلــك فــإن جمموعتــي البحــث متكافئتــان يف املتغــرات 

ــث. ــة البح ــذ جترب ــدء يف تنفي ــل الب ــة قب التابع
تنفيذ جتربة البحث النهائية:  - 6

تم تنفيذ جتربة البحث النهائية وفًقا ملا يأيت:
ــد  ــوى يف بع ــل »الق ــات فص ــس موضوع أ- تدري
واحــد« للمجموعتــن التجريبيــة والضابطــة: تــم 
ــد  ــد واح ــوى يف بع ــل الق ــات فص ــس موضوع تدري

املجموعــة  لطــاب  درايفــر  أنمــوذج  باســتخدام 
ــاب  ــة لط ــة التقليدي ــتخدام الطريق ــة، وباس التجريبي
املجموعــة الضابطــة. واســتمرت فــرتة التدريــس 

ــبوعًيا. ــص أس ــس حص ــع مخ ــابيع بواق ــة أس ثاث
عــىل  البحــث  ألدوات  البعــدي  التطبيــق  ب- 
بعــد  والضابطــة:  التجريبيــة  البحــث  جمموعتــي 
االنتهــاء مــن تنفيــذ جتربــة البحــث تــم التطبيــق 
التحصيــل واختبــار  البعــدي لــكل مــن اختبــار 
ــي  ــى جمموعت ــة، ع ــائل الفيزيائي ــل املس ــارات ح مه
ــح  ــك تصحي ــا ذل ــة، ت ــة والضابط ــث التجريبي البح
متهيــًدا  الدرجــات  ورصــد  الطــاب،  إجابــات 
الرنامــج  حزمــة  باســتخدام  إحصائًيــا  ملعاجلتهــا 
اإلحصائيــة )SPSS( والوصــول إىل النتائــج وحتليلهــا 

وتفســرها.
ــق  ــي لتطبي ــدول الزمن ــدول )5( اجل ــح ج ويوض

ــة ــث النهائي ــة البح جترب

ف المتوسطالعددالمجموعةأدوات القياس ا نحــر ال ا
ي ر لمعيــا ا

درجة
الحرية

قيمــة 
” ت “

االحتمال
 Sig.) p.)

value
307.973.26601.1630.249التجريبية1 -اختبار التحصيل

327.162.14الضابطة
 2 - اختبــار مهــارات حــل 

المسائل الفيزيائية 
304.771.48600.5990.551التجريبية
324.531.61الضابطة

جدول )4)

 نتائج تطبق اختبار »ت« للعينات غير المرتبطة لداللة الفرق بين متوسط درجات مجموعتي البحث 

في التطبيق القبلي الختبار التحصيل واختبار مهارات حل المسائل الفيزيائية
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معاجلــة  يف  املســتخدمة  اإلحصائيــة  األســاليب 
النتائــج:

تــم اســتخدام اختبــار »ت« للعينــات غــر املرتبطة، 
ملعرفــة الفــروق بــن درجــات طــاب جمموعتــي 
ــة  ــرات التابع ــة يف املتغ ــة والضابط ــث التجريبي البح
)التحصيــل ومهــارات حــل املســائل الفيزيائيــة(. كــام 
 )Cohen( ــن ــر )d( لكوه ــم التأث ــاب حج ــم حس ت
ــة  ــن فاعلي ــف ع ــوبة للكش ــة »ت« املحس ــة قيم بدالل
 (Rosenthal & أنمــوذج درايفــر، مــن املعادلــة التاليــة

:Rosnow, 2008, p385)

درجــة   :df املحســوبة،  »ت«  قيمــة   :t حيــث 
 :n2 ،عــدد طــاب املجموعــة التجريبيــة :n1 ،احلريــة

ــة. ــة الضابط ــاب املجموع ــدد ط ع
  (Cohen, 1988, p25-27)كوهــن قــدم  وقــد 

تفســًرا لقيمــة حجــم التأثــر )d(؛ حيــث يكــون 
بلغــت قيمتــه )0.2(،  إذا  التأثــر صغــًرا  حجــم 
ومتوســًطا إذا بلغــت قيمتــه )0.5(، وكبــًرا إذا بلغــت 

قيمتــه )0.8(.
نتائج البحث

ــث  ــي البح ــاب جمموعت ــات ط ــد درج ــد رص بع
ــل  ــار التحصي ــن اختب ــة يف كل م ــة والضابط التجريبي
واختبــار مهــارات حــل املســائل الفيزيائيــة متــت 

ــأيت: ــام ي ــث ك ــئلة البح ــن أس ــة ع اإلجاب
أوالً: النتائج املتعلقة بالسؤال األول: 

ـــس  ـــة تدري ـــا فاعلي ـــى: »م ـــؤال األول ع ـــص الس ن
ــة  ــر يف تنميـ ــوذج درايفـ ــتخدام أنمـ ــاء باسـ الفيزيـ
ـــوي؟«،  ـــف األول ثان ـــاب الص ـــدى ط ـــل ل التحصي
ـــرض:  ـــذا الف ـــغ ه ـــؤال صي ـــذا الس ـــى ه ـــة ع ولإلجاب
ـــتوى  ـــد مس ـــا عن ـــة إحصائًي ـــروق ذات دالل ـــد ف »توج
)0.05( بـــن متوســـطات درجـــات املجموعـــة 

تاريخ التنفيذعدد الحصصاإلجراءات

التطبيق القبلي ألداتي القياس  - 121440 /2 /5
تدريــس فصــل “القــوى   - 2
ــة  ــد” لمجموع ــد واح ــي بع ف
ــة باســتخدام  البحــث التجريبي
أنمــوذج درايفــر، ولمجموعة 
ــتخدام  البحــث الضابطــة باس

ــة ــة التقليدي الطريق

درس  تنفيــذ  أ- 
والحركــة القــوى 

61440 /2 /9-6

تنفيــذ اســتخدام  ب- 
ــن ــن نيوت قواني

31440 /2 /16-12

قــوى  تنفيــذ  ج- 
المتبــادل التأثيــر 

41440 /2/29-26

التطبيق البعدي ألداتي القياس  - 321440 /2 /30

جدول )5):

 الجدول الزمني لتطبيق تجربة البحث النهائية

- 28 - 
 

 جذومنأ ةیلعاف نع فشكلل ةبوسحملا "ت" ةمیق ةلالدب (Cohen) نهوكل (d) ریثأتلا مجح باسح مت

 :(Rosenthal & Rosnow, 2008, p385) ةیلاتلا ةلداعملا نم ،رفیارد

(&#%$#)! = (d) ریثأتلا مجح
√()*)√(#$#&)

 

 ددع :n2 ،ةیبیرجتلا ةعومجملا بالط ددع :n1 ،ةیرحلا ةجرد :df ،ةبوسحملا "ت" ةمیق :t ثیح

 .ةطباضلا ةعومجملا بالط

 ریثأتلا مجح نوكی ثیح ؛(d) ریثأتلا مجح ةمیقل اًریسفت (Cohen, 1988, p25-27) نهوك مدق دقو

 .)0.8( هتمیق تغلب اذإ اًریبكو ،)0.5( هتمیق تغلب اذإ اًطسوتمو ،)0.2( هتمیق تغلب اذإ اًریغص

  ثثححببللاا  ججئئااتتنن

 لیصحتلا رابتخا نم لك يف ةطباضلاو ةیبیرجتلا ثحبلا يتعومجم بالط تاجرد دصر دعب

 :يتأی امك ثحبلا ةلئسأ نع ةباجإلا تمت ةیئایزیفلا لئاسملا لح تاراهم رابتخاو

    ::للووألألاا  للااؤؤسسللاابب  ةةققللععتتممللاا  ججئئااتتننللاا  ::ًًالالووأأ

 لیصحتلا ةیمنت يف رفیارد جذومنأ مادختساب ءایزیفلا سیردت ةیلعاف ام" :ىلع لوألا لاؤسلا صن

 تاذ قورف دجوت" :ضرفلا اذه غیص لاؤسلا اذه ىلع ةباجإللو ،"؟يوناث لوألا فصلا بالط ىدل

 ةطباضلا ةعومجملاو ةیبیرجتلا ةعومجملا تاجرد تاطسوتم نیب )0.05( ىوتسم دنع اًیئاصحإ ةلالد

 مت ضرفلا اذه ةحص رابتخالو ."ةیبیرجتلا ةعومجملا حلاصل يلیصحتلا رابتخالل يدعبلا قیبطتلا يف

 )6( لودج حضویو .(d) ریثأتلا مجح ةمیق باسحو ،ةطبترملا ریغ تانیعلل "ت" رابتخا مادختسا

 قیبطتلا يف ثحبلا يتعومجم بالط تاجرد تاطسوتم نیب قرفلا ةلالدل "ت" رابتخا قیبطت جئاتن

 :اهل ریثأتلا مجحو ،ةتسلا هتایوتسمب لیصحتلا رابتخال يدعبلا
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التجريبيـــة واملجموعـــة الضابطـــة يف التطبيـــق 
ـــة  ـــح املجموع ـــي لصال ـــار التحصي ـــدي لاختب البع
ـــم  ـــرض ت ـــذا الف ـــة ه ـــار صح ـــة«. والختب التجريبي
اســـتخدام اختبـــار »ت« للعينـــات غـــر املرتبطـــة، 
ــح  ــر )d(. ويوضـ ــم التأثـ ــة حجـ ــاب قيمـ وحسـ

يوضـح جـدول )6( أن أن هنـاك فـروق بـن متوسـطات 
البعـدي  التطبيـق  يف  البحـث  جمموعتـي  طـاب  درجـات 
الختبـار التحصيـل ككل ومسـتوياته السـتة. وهـذه الفـروق 
لصالـح املجموعـة التجريبية التي درسـت باسـتخدام أنموذج 

جـــدول )6( نتائـــج تطبيـــق اختبـــار »ت« لداللـــة 
طـــاب  درجـــات  متوســـطات  بـــن  الفـــرق 
ـــار  ـــدي الختب ـــق البع ـــث يف التطبي ـــي البح جمموعت
ــر  ــم التأثـ ــتة، وحجـ ــتوياته السـ ــل بمسـ التحصيـ

ـــا: هل

درايفـر؛ ألن متوسـطات درجـات املجموعـة التجريبيـة كـام 
يتضـح بجـدول )6( أكـر من متوسـطات درجـات املجموعة 
الضابطـة يف مجيع مسـتويات االختبـار السـتة واالختبار ككل. 

وهبـذا تـم قبـول الفـرض األول مـن فـروض البحـث.
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متوسط305.572.10602.4190.0190.615التجريبية1 - التذكر
324.471.44الضابطة

كبير303.771.36603.2280.0020.820التجريبية2-الفهم
322.561.56الضابطة

متوسط302.731.44602.3680.0210.602التجريبية3 - التطبيق
321.971.09الضابطة

كبير302.600.97606.75101.716التجريبية4 - التحليل
321.030.86الضابطة

متوسط301.730.45602.2860.0260.581التجريبية5 - التركيب
321.280.99الضابطة

كبير301.630.72605.24901.334التجريبية6 - التقويم
320.660.75الضابطة

ــل  7 - التحصي
ككل

كبير3018.034.81605.48501.394التجريبية
3211.973.87الضابطة

جدول )6)

 نتائج تطبيق اختبار »ت« للعينات غير المرتبطة لداللة الفروق بين متوسطات درجات طالب مجموعتي البحث في 

التطبيق البعدي الختبار التحصيل، وحجم التأثير
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كــام يوضــح جــدول )6( وجــود حجــم تأثــر 
)أنمــوذج درايفــر( يف  املســتقل  للمتغــر  متوســط 
ــك  ــب. وكذل ــق والرتكي ــر والتطبي ــتويات التذك مس
وجــود حجــم تأثــر كبــر للمتغــر املســتقل )أنمــوذج 
ــم  ــل والتقوي ــم والتحلي ــتويات الفه ــر( يف مس درايف
ــوذج  ــة أنم ــح فاعلي ــك يتض ــل ككل. وبذل والتحصي
ــاب  ــدى ط ــل ل ــتوى التحصي ــع مس ــر يف رف درايف
بمجموعــة  مقارنــًة  التجريبيــة  البحــث  جمموعــة 
ــات  ــس موضوع ــت نف ــي درس ــة الت ــث الضابط البح

الفيزيــاء ولكــن بالطريقــة التقليديــة.
ثانًيا: النتائج املتعلقة بالسؤال الثاين: 

ــس  ــة تدري ــا فاعلي ــى: »م ــاين ع ــؤال الث ــص الس ن
ــة مهــارات  ــاء باســتخدام أنمــوذج درايفــر تنمي الفيزي

ــة لــدى طــاب الصــف األول  حــل املســائل الفيزيائي
ــذا  ــغ ه ــؤال صي ــذا الس ــى ه ــة ع ــوي؟«، ولإلجاب ثان
ــد  ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف ــرض: »توج الف
مســتوى )0.05( بــن متوســطات درجــات املجموعــة 
ــدي  ــق البع ــة يف التطبي ــة الضابط ــة واملجموع التجريبي
ــح  ــة لصال ــائل الفيزيائي ــل املس ــارات ح ــار مه الختب
املجموعــة التجريبيــة«. والختبــار صحــة هــذا الفرض 
ــة،  ــر املرتبط ــات غ ــار »ت« للعين ــتخدام اختب ــم اس ت
وحســاب قيمــة حجــم التأثــر )d(. ويوضــح جــدول 
ــن  ــرق ب ــة الف ــار »ت« لدالل ــق اختب ــج تطبي )7( نتائ
ــث يف  ــي البح ــاب جمموعت ــات ط ــطات درج متوس
ــائل  ــل املس ــارات ح ــار مه ــدي الختب ــق البع التطبي

ــا: ــر هل ــم التأث ــة، وحج ــتوياته الثاث ــة بمس الفيزيائي
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المســألة  -مهارةتحليــل   1  
ســمها ر و

كبير304.231.81603.4650.0010.881التجريبية
322.811.40الضابطة

2 - مهارة إيجاد كميات مجهولة
كبير302.771.14604.17601.061التجريبية
321.561.13الضابطة

3 -مهارة تقويم الجواب
متوسط301.601.00602.6730.0100.679التجريبية
320.940.95الضابطة

4 -االختبار ككل
كبير308.633.19604.76301.210التجريبية
325.162.54الضابطة

جدول )7)
 نتائج تطبيق اختبار »ت« للعينات غير المرتبطة لداللة الفرق بين متوسطات درجات طالب مجموعتي البحث في التطبيق 

البعدي الختبار مهارات حل المسائل الفيزيائية، وحجم التأثير
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بــن  فــروق  هنــاك  أن   )7( جــدول  يوضــح 
ــث يف  ــي البح ــاب جمموعت ــات ط ــطات درج متوس
ــائل  ــل املس ــارات ح ــار مه ــدي الختب ــق البع التطبي
ــروق  ــذه الف ــة. وه ــتوياته الثاث ــة ككل ومس الفيزيائي
لصالــح املجموعــة التجريبيــة التي درســت باســتخدام 
أنمــوذج درايفــر؛ ألن متوســطات درجــات املجموعــة 
مــن  أكــر   )7( بجــدول  يتضــح  كــام  التجريبيــة 
ــع  ــة يف مجي ــة الضابط ــات املجموع ــطات درج متوس
مســتويات االختبــار الثاثــة واالختبــار ككل. وهبــذا 

ــث.  ــروض البح ــن ف ــاين م ــرض الث ــول الف ــم قب ت
ــر  ــم تأث ــود حج ــدول )7( وج ــح ج ــام يوض ك
متوســط للمتغــر املســتقل )أنمــوذج درايفــر( يف 
مهــارة تقويــم اجلــواب. وكذلــك وجــود حجــم تأثــر 
ــوذج درايفــر( يف مهــارة  ــر املســتقل )أنم ــر للمتغ كب
ــات  ــاد الكمي ــارة إجي ــمها، ومه ــألة ورس ــل املس حتلي
املجهولــة، واختبــار مهــارات حــل املســائل الفيزيائيــة 
ــر يف  ــة أنمــوذج درايف ككل. وبذلــك يتضــح فاعلي
تنميــة مهــارات حــل املســائل الفيزيائيــة لــدى طــاب 
بمجموعــة  مقارنــًة  التجريبيــة  البحــث  جمموعــة 
ــات  ــس موضوع ــت نف ــي درس ــة الت ــث الضابط البح

ــة. ــة التقليدي ــن بالطريق ــاء ولك الفيزي
مناقشة نتائج البحث وتفسريها

أوالً: مناقشة نتائج اإلجابة عن السؤال األول:
نتائــج اإلجابــة عــن الســؤال األول  أظهــرت 
ــة أنمــوذج درايفــر يف رفــع مســتوى التحصيــل  فاعلي
ــث  ــة البح ــاب جمموع ــدى ط ــتة ل ــتوياته الس بمس

التجريبيــة. وتتفــق هــذه النتيجــة مــع الدراســات 
التــي أثبتــت فاعليــة أنمــوذج درايفــر يف حتقيــق الكثــر 
مــن أهــداف تدريــس العلــوم )حســن، 2009؛ حمــي، 
2014؛  احلســيني،  2011؛  عبداللطيــف،  2010؛ 
غــروي، 2014؛ الغمــري، 2014؛ أمحــد، 2016؛ 
2018؛  2016؛  2016؛ زكــي، اخلثعمــي،  مجعــة، 
أمحــد، 2018؛ الزهــراين، 2018(. وقــد ترجــع هــذه 
النتيجــة إىل مــا متيــز بــه أنمــوذج درايفر الذي اســتخدم 
ــاب  ــد« لط ــد واح ــوى يف بع ــل »الق ــس فص يف تدري
ــال  ــن خ ــم م ــث ت ــة؛ حي ــث التجريبي ــة البح جمموع
ــه أذهــان الطــاب وتشــويقهم  هــذا األنمــوذج توجي
نحــو إظهــار مــا لدهيــم مــن معــارف علميــة وأفــكار 
مــن خــال عمليــة التفــاوض االجتامعــي، والكشــف 
ــن  ــكار، وم ــارف واألف ــذه املع ــاء يف ه ــن األخط ع
ثــم إعــادة بناءهــا بالشــكل الســليم، باإلضافــة إىل مــا 
ــذا  ــق ه ــس وف ــل التدري ــال مراح ــه خ ــم تقديم يت
ــن  ــم م ــي يت ــة الت ــطة التطبيقي ــن األنش ــوذج م األنم
خاهلــا إعــادة توظيــف املعــارف واألفــكار يف مواقف 
جديــدة، األمــر الــذي أســهم بشــكل واضــح يف رفــع 
مســتوى التحصيــل يف الفيزيــاء لــدى طــاب جمموعــة 

ــة. ــة الضابط ــًة باملجموع ــة مقارن ــث التجريبي البح
ثانًيا: مناقشة نتائج اإلجابة عن السؤال الثاين:

أظهــرت نتائــج اإلجابــة عــن الســؤال الثــاين 
فاعليــة أنمــوذج درايفــر يف تنميــة مهــارات حــل 
ــث  ــة البح ــاب جمموع ــدى ط ــة ل ــائل الفيزيائي املس
التجريبيــة. وتتفــق هــذه النتيجــة مــع الدراســات 
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االســرتاتيجيات  بعــض  فاعليــة  أكــدت  التــي 
والنــامذج واملداخــل التدريســية يف تنميــة مهــارات حــل 
2002؛ احلياصــات،  الفيزيائيــة )املعمــري،  املســائل 
ــان، 2007؛ شــحادة، 2008؛  2005؛ Pol, 2005؛ علي
2008؛  طلبــة،  2010؛  العربيــد،  2009؛  اجلابــر، 
2013؛  واخلفاجــي،  املوســوي  2006؛  2007؛ 
ــامي،  ــدايب والش ــم واحل ــد، 2014؛ 2016؛ الص رسهي
2016(. وقــد ترجــع هــذه النتيجــة إىل أن توظيــف 
ــد  ــوى يف بع ــل »الق ــس فص ــر يف تدري ــوذج درايف أنم
ــة  ــث التجريبي ــة البح ــاب جمموع ــمح لط ــد« س واح
ــة؛  ــائل الفيزيائي ــل املس ــة حل ــارات املختلف ــة امله بمامرس
األمــر الــذي أســهم بتنميتهــا لدهيــم مقارنــًة بمجموعــة 
ــم  ــر يت ــوذج درايف ــال أنم ــن خ ــة. فم ــث الضابط البح
ــف  ــورة موق ــاب يف ص ــة للط ــألة الفيزيائي ــم املس تقدي
جديــد أو مشــكلة، ويقــوم الطــاب بتحليــل هــذه 
ــا،  ــط حلله ــا، والتخطي ــم حوهل ــار أفكاره ــألة وإظه املس
ــأول  ــا أوالً ب ــكار وتصحيحه ــذه األف ــم ه ــم تقيي ويت
ــن  ــة م ــة الفوري ــة الراجع ــات التغذي ــال عملي ــن خ م
الطــاب الذيــن يعملــون يف جمموعــات تعاونيــة أو مــن 
قبــل املعلــم، ثــم تطبيــق احللــول والتأكــد مــن صحتهــا، 
ــم  ــم تقدي ــل يت ــد ب ــذا احل ــد ه ــر عن ــي األم وال ينته
ــه الطــاب  ــم توجي ــة ويت ــد مــن املســائل التطبيقي العدي
حللهــا وفــق طــرق احلــل التــي تدربــوا عليهــا، ومــن ثــم 
التأكــد مــن قدرهتــم عــى حــل املســألة الفيزيائيــة بشــكل 
ــة مهــارات حــل املســائل  مســتقل، وأدى ذلــك إىل تنمي
ــة. ــث التجريبي ــة البح ــاب جمموع ــدى ط ــة ل الفيزيائي

توصيات البحث ومقرتحاته
أوالً: توصيات البحث:

يف ضــوء النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا يف هــذ 
البحــث يــويص الباحثــان بــام يــي:

بنــاء وحــدات تدريســية يف العلــوم بوجــه . 1
عــام والفيزيــاء بوجــه خــاص وفــق أنمــوذج 
درايفــر؛ نظــًرا ألمهيــة األنمــوذج يف تشــخيص 
لــدى  العلميــة  للمفاهيــم  اخلطــأ  الفهــم 

الطــاب وعاجــه.
تدريــب معلمــي العلــوم بوجــه عــام ومعلمي . 2

الفيزيــاء بوجــه خــاص عــى كيفيــة اســتخدام 
ــى  ــوم، وع ــس العل ــر يف تدري ــوذج درايف أنم
ــائل  ــل املس ــارات ح ــار مه ــاء اختب ــة بن كيفي
ــي  ــة الت ــارات التحصيلي ــة، واالختب الفيزيائي
تقيــس املســتويات املختلفــة وفــق تقســيم 

ــوم. بل
املســائل . 3 بتقويــم مهــارات حــل  االهتــامم 

الفيزيائيــة لــدى طــاب املرحلــة الثانويــة 
باعتبارهــا هدًفــا رئيســًيا لتدريــس الفيزيــاء.

ــم . 4 ــامم بتشــخيص الفهــم اخلطــأ للمفاهي االهت
أنمــوذج  باســتخدام  وعاجــه  الفيزيائيــة 
الصلــة  وثيــق  ذلــك  أن  حيــث  درايفــر؛ 
ــائل  ــل املس ــاب يف ح ــارات الط ــف مه بضع

الفيزيائيــة.
ثانيا: مقرتحات البحث:

يف ضــوء نتائــج البحــث يقــرتح الباحثــان رضورة 
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إجــراء البحــوث التاليــة:
ــث . 1 ــة بح ــى عين ــة ع ــة احلالي ــق الدراس تطبي

ــة  ــرى باململك ــة أخ ــق تعليمي ــر ويف مناط أك
ــعودية. ــة الس العربي

ــق . 2 ــة اســتخدام أنمــوذج درايفــر يف حتقي فاعلي
ــة  ــاء باملرحل ــرى للفيزي ــية أخ ــداف تدريس أه

ــة. الثانوي
ــر . 3 ــوم غ ــرى للعل ــروع أخ ــس ف ــة تدري فاعلي

الفيزيــاء باملرحلــة الثانويــة يف حتقيــق أهــداف 
ــها. تدريس

ــرى . 4 ــية أخ ــامذج تدريس ــتخدام ن ــة اس فاعلي
املفاهيــم  تنميــة  أنمــوذج درايفــر يف  غــر 
ومهــارات حــل املســائل الفيزيائيــة لــدى 

طــاب املرحلــة الثانويــة.

املصادر واملراجع
أوالً: املراجع العربية

أبــو جحجــوح، حيــي حممــد. )2013(. طبيعــة علــم الفيزيــاء 
ــاء يف  ــي الفيزي ــدى معلم ــس ل ــق التدري ــه بطرائ وعاقت
ــى  ــة األق ــة جامع ــطن. جمل ــة بفلس ــدارس الثانوي امل
)سلســلة العلــوم اإلنســانية(، 17)2(، 2017-177.
ــوذج  ــتخدام نم ــر اس ــد. )2018(. أث ــد حمم ــيامء أمح ــد، ش  أمح
درايفــر يف تدريــس العلــوم لتنميــة االســتقصاء العلمــي 
والدافعيــة لإلنجــاز لــدى طالبــات املرحلــة اإلعداديــة. 
املجلــة املريــة للرتبيــة العلميــة: اجلمعيــة املريــة 

للرتبيــة العلميــة، 21)3(. 161 - 211.
 أمحــد، حممــد بخيــت الســيد. )2016(. أثــر اســتخدام نمــوذج 
االجتامعيــة عــى  الدراســات  تدريــس  »درايفــر« يف 
تصويــب التصــورات البديلــة للمفاهيــم اجلغرافيــة 
لــدى تاميــذ  البحــث اجلغــرايف  وتنميــة مهــارات 

ــة  ــة: مجعي ــة والتنمي ــي. الثقاف ــادس االبتدائ ــف الس الص
الثقافــة مــن اجــل التنميــة، 1)107(، 188-129.

 البــاوي، ماجــدة إبراهيــم. )1987(. األخطــاء الشــائعة يف 
ــة الصــف اخلامــس  ــدى طلب ــة ل ــم الفيزيائي فهــم املفاهي
العلمــي يف مركــز حمافظــة بغــداد. رســالة ماجســتر غــر 

ــة، جامعــة بغــداد. ــة الرتبي منشــورة، كلي
املشــكات  )1414هـــ(.  عبدامللــك.  مشــهور   الــركايت، 
ــوي  ــث ثان ــف الثال ــذ الص ــه تامي ــي تواج ــة الت اللفظي
واملهــارات املطلوبــة حلــل املســائل الفيزيائيــة مــن وجهــة 
ــة.  ــة املكرم ــة مك ــذ بمنطق ــن وأداء التامي ــر املعلم نظ
ــة  ــة، مك ــة الرتبي ــورة، كلي ــر منش ــتر غ ــة ماجس دراس

ــرى. ــة أم الق ــة: جامع املكرم
ــوذج  ــس بنم ــر التدري ــداهلل. )2009(. أث ــاة عب ــس، نج  بوق
ــامت  ــل وس ــتوى التحصي ــى مس ــان )HBDI( ع هرم
ــة.  ــة الرتبي ــة بكلي ــة الثالث ــات الفرق ــدى طالب ــداع ل اإلب
جملــة دراســات عربيــة يف الرتبيــة وعلــم النفــس، رابطــة 

الرتبويــون العــرب، 3)3(، 104-65.
 متــام، إســامعيل متــام، وحممــد، عبــداهلل عــي. )2016(. رؤيــة 
جديــدة يف نظريــات التعلــم وتطبيقاهتــا يف تدريــس 
الســحاب  دار  القاهــرة:  العلميــة.  والرتبيــة  العلــوم 

ــع.  ــر والتوزي للن
اجلابــر، رزق جابــر رزق. )2009(. أثــر اســرتاتيجية تدريســية 
قائمــة عــى النمذجــة يف القــدرة عــى حــل املســألة 
الفيزيائيــة وفهــم مفاهيــم امليكانيــكا لــدى الطلبــة 
ــامن:  ــورة، ع ــر منشش ــوراه غ ــالة دكت ــن. رس اجلامعي

ــة. ــامن العربي ــة ع جامع
 اجلعافــرة، اعتــامد مجيــل. )2013(. أثــر اســتخدام اســرتاتيجية 
ــف األول  ــات الص ــل طالب ــم 5Es يف حتصي دورة التعل
ــا.  ــن نحوه ــاء واجتاهاهت ــامدة الفيزي ــي ب ــوي العلم الثان
ــات، األردن، 28)4(،  ــوث والدراس ــة للبح ــة مؤت جمل

.270-241
 مجعــة، ضحــى عــزات. )2016(. أثــر توظيــف نمــوذج درايفر 
يف تنميــة مهــارات التفكــر التأمــي واالســتطاع العلمي 
لــدى طالبــات الصــف التاســع األســايس. دراســة 
ماجســتر غــر منشــورة، كليــة الرتبيــة، غــزة، فلســطن: 

ــامية. ــة اإلس اجلامع
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 احلبيــي، ســلطان بــن مقبــل. )2005(. عوامــل ضعــف 
حتصيــل  يف  الثانويــة  املرحلــة  وطالبــات  طــاب 
املفاهيــم الفيزيائيــة حســب رأي معلمــي ومعلــامت 
ــتر  ــالة ماجس ــة. رس ــوك التعليمي ــة تب ــاء بمنطق الفيزي
ــاض: جامعــة امللــك  ــة، الري ــة الرتبي غــر منشــورة، كلي

ــعود. س
ــر يف  ــوذج درايف ــر أنم ــد. )2009(. أث ــة عبي ــن، خدجي  حس
ــف  ــذات الص ــدى تلمي ــة ل ــم العلمي ــاب املفاهي اكتس
اخلامــس االبتدائــي يف مــادة العلــوم. جملــة العلــوم 

.420-415  ،)9(1 اإلنســانية، 
ــتخدام  ــر اس ــم. )2014(. أث ــتار كاظ ــام عبدالس ــيني، ري  احلس
أنمــوذج درايفــر يف تعديــل مفاهيــم الكيميــاء املخطــوءة 
واالحتفــاظ هبــا لــدى طالبــات الصــف الثــاين املتوســط. 

رســالة ماجســتر. جامعــة بابــل، بابــل، العــراق.
 محــاش، زيــاد طــه. )2014(. معوقــات تدريــس مــادة الفيزيــاء 
يف املرحلــة اإلعداديــة مــن وجهــة نظــر مــدريس املــادة يف 
حمافظــة صــاح الديــن. رســالة ماجســتر غــر منشــورة، 
ــة  ــراق: جامع ــداد، الع ــم، بغ ــن اهليث ــة، اب ــة الرتبي كلي

بغــداد.
ــتخدام  ــر اس ــلمى. )2009(. أث ــد، س ــد، ومحي ــدي، خال  مح
أنمــوذج ســكامن االســتقصائي ودرايفــر يف حتصيــل 
ــة  ــخ. جمل ــادة التاري ــام يف م ــع الع ــف الراب ــاب الص ط

.85-1،)38(1 العــراق،  ديــاىل، 
طريقتــي  أثــر   .)2005( عبدالــرزاق.  حممــد   احلياصــات، 
األنشــطة العلميــة االســتقصائية واملنظــم املتقــدم يف 
ــر  ــة والتفك ــائل الفيزيائي ــل املس ــارات ح ــاب مه اكتس
ــة  ــة املرحل ــدى طلب ــة ل ــم الفيزيائي ــم املفاهي ــد وفه الناق
ــورة،  ــر منش ــوراه غ ــة دكت ــطة. دراس ــة املتوس اجلامعي
األردن:  عــامن،  العليــا،  الرتبويــة  الدراســات  كليــة 

ــة. ــامن العربي ــة ع جامع
ــة  ــي. )2018(. فعالي ــن ع ــفر ب ــت مس ــارة بن ــي، س  اخلثعم
 )Driver( تدريــس العلــوم باســتخدام أنمــوذج درايفــر
يف التغيــر املفاهيمــي وتنميــة االجتــاه نحــو املــادة لــدى 
طالبــات الصــف األول املتوســط. رســالة ماجســتر غــر 

منشــورة. كليــة الرتبيــة، أهبــا: جامعــة امللــك خالــد.
ــج  ــتخدام برنام ــر اس ــى. )2013(. أث ــان مصطف ــي، حن  زك

ــض  ــل بع ــر يف تعدي ــوذج درايف ــى نم ــم ع ــرتح قائ مق
مهــارات  وتنميــة  املســتحدثة  البيولوجيــة  املفاهيــم 
ــدى  ــة ل ــة األخاقي ــم البيولوجي ــد والقي ــر الناق التفك
ــة، 16)3(،  ــة العلمي ــة الرتبي ــة. جمل ــة الرتبي ــاب كلي ط

.82 -1
 الزهرانــى، نــورة بنــت عــى قــدان. )2018(. فاعليــة نمــوذج 
ــل  ــتوى التحصي ــى مس ــاء ع ــس الكيمي ــر ىف تدري درايف
الــدرايس لــدى طالبــات الصــف األول الثانــوي بمدينــة 
الرتبيــة:  العلمــي يف  البحــث  جملــة  املكرمــة.  مكــة 
جامعــة عــن شــمس - كليــة البنــات لــآداب والعلــوم 

والرتبيــة، 1)19(، 227 – 269.
 زيتــون، عايــش حممــود. )2007(. أســاليب تدريــس العلــوم. 

عــامن: دار الــرق للنــر والتوزيــع. 
ــليامن. )2018(.  ــد س ــايع، فه ــد، والش ــاء حمم ــبيعي، هي  الس
صعوبــات حــل املســائل الفيزيائيــة لــدى طالبــات 
الصــف الثــاين الثانــوي يف مدينــة الريــاض. املجلــة 
ــة  ــة للرتبي ــة املري ــة: اجلمعي ــة العلمي ــة للرتبي املري

.158-123  ،)4(21 العلميــة، 
 رسهيــد، حيــدر حمســن. )2014(. أثر اســتخدام اســرتاتيجيتي 
)املدخــل النظامــي وهــس( حلــل املســائل الفيزيائيــة عى 
أداء الطــاب وخفــض القلــق الناتــج عــن املــادة. جملــة 
كليــة الرتبيــة للبنــات للعلــوم اإلنســانية، العــراق، كليــة 

الرتبيــة، جامعــة الكوفــة، 8)14(، 281-239.
ــي  ــتخدام نموذج ــر اس ــن. )2016(. أث ــدر حمس ــد، حي  رسهي
أداء  عــى  الفيزيائيــة  املســائل  حلــل  وبيــل(  )بوليــا 
طالبــات الصــف اخلامــس العلمــي للمســائل الفيزيائيــة 
ــة  ــة جامع ــاء. جمل ــادة الفيزي ــو م ــن نح ــة اجتاهه وتنمي
بابــل للعلــوم اإلنســانية، العــراق، 1)24(، 515-494.
ــتخدام دورة  ــر اس ــق. )2010(. أث ــن عتي ــف ب ــفياين، ناي  الس
التعلــم يف تدريــس الفيزيــاء عــى تنميــة التحصيــل 
ومهــارات التفكــر االبتــكاري لــدى طــاب األول 
الثانــوي. رســالة ماجســتر غــر منشــورة، كليــة الرتبيــة، 

ــرى. ــة أم الق ــعودية: جامع ــة، الس ــة املكرم مك
ــات  ــن حجــي. )2014(. صعوب ــن ســليامن ب  الشــايع، فهــد ب
حــل املســائل الفيزيائيــة لــدى طــاب مقــررات الفيزيــاء 
الدراســات  امللــك ســعود. جملــة  األوليــة بجامعــة 
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ــة  ــوس - كلي ــلطان قاب ــة الس ــية: جامع ــة والنفس الرتبوي
.289-272  ،)2(8 الرتبيــة، 

 شــحاته، حســن ســيد، والنجــار، زينــب عــي. )2003(. 
معجــم املصطلحــات الرتبويــة والنفســية. القاهــرة: 

ــة. ــة اللبناني الــدار املري
ــى  ــي ع ــج تدريب ــر برنام ــن. )2008(. أث ــواز حس ــحادة، ف  ش
ــف األول  ــة الص ــدرة طلب ــألة يف مق ــل املس ــارات ح مه
ثانــوي عــى حــل املســائل الفيزيائيــة وممارســة التفكــر 
الفيزيــاء. دراســة  الناقــد وتطويــر اجتاهاهتــم نحــو 
ــامن، األردن:  ــة، ع ــة الرتبي ــورة، كلي ــر منش ــوراه غ دكت

ــوك.  ــة الرم جامع
ط2.  الرتبــوي.  التقويــم  )1419ه(.  عبــداهلل.   الصــايف، 

العطــار. مطابــع  الريــاض: 
ــوذج  ــتخدام نم ــر اس ــد. )2009(. أث ــت حمم ــح، مدح  صال
التعلــم التوليــدي يف تنميــة بعــض عمليــات العلــم 
ــف  ــاب الص ــدى ط ــاء ل ــادة الفيزي ــل يف م والتحصي
املؤمتــر  الســعودية.  العربيــة  باململكــة  ثانــوي  األول 
العلمــي احلــادي والعــرون، تطويــر املناهــج الدراســية 
 .)315-373 ص  )ص  واملعــارصة،  األصالــة  بــن 

ــر. ــمس، م ــن ش ــة ع جامع
ــك  ــدايب، داود عبداملل ــد، واحل ــد أمح ــف حمم ــم، عبداللطي  الص
ــتخدام  ــر اس ــداهلل. )2016(. أث ــامي، عب ــى، والش حيي
املحــاكاة احلاســوبية يف تنميــة مهــارة حــل املســائل 
الثانــوي  الثــاين  الصــف  طلبــة  لــدى  الفيزيائيــة 
الرتبويــة  املجلــة  الفيزيــاء.  واجتاهاهتــم نحــو مــادة 
الدوليــة املتخصصــة: املجموعــة الدوليــة لاستشــارات 

.135-114  ،)7(5 والتدريــب، 
 طلبــة، إهيــاب امحــد. )1998(. فاعليــة اســتخدام اســرتاتيجية 
ــة  ــة الازم ــدرات العقلي ــض الق ــة بع ــة يف تنمي مقرتح
ــج عنهــا  ــزال القلــق النات ــة واخت حلــل املســائل الفيزيائي
ــة  ــاب املرحل ــدى ط ــة ل ــعة العقلي ــك بالس ــة ذل وعاق
الثانويــة. دراســة دكتــوراه غــر منشــورة، كليــة الرتبيــة، 

ــا. ــة طنط ــر: جامع ــا، م طنط
 طلبــة، إهيــاب امحــد. )2006(. فعاليــة خرائــط الــراع املعريف 
يف تصحيــح التصــورات البديلــة لبعــض املفاهيــم وحــل 
املســائل الفيزيائيــة لــدى طــاب الصــف األول الثانوي. 
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درجة ممارسة رؤساء ومنسقات األقسام لمهارات االتصال الفعال من وجهة نظر عضوات 
هيئة التدريس في جامعة الحدود الشمالية 

  تهاني فهد العنزي
  جامعة الحدود الشمالية

)قدم للنشر يف1440/6/22هـ، وقبل للنشر يف 9/16 /1440هـ(
ملخـــص البحـــث: هدفـــت هـــذه الدراســـة إىل التعـــرف إىل درجـــة ممارســـة رؤســـاء ومنســـقات األقســـام ملهـــارات االتصـــال الفعـــال مـــن وجهـــة نظـــر عضـــوات هيئـــة 
ـــس  ـــة تدري ـــوة هيئ ـــى )222( عض ـــة ع ـــة الدراس ـــتملت عين ـــي. اش ـــحي التحلي ـــي املس ـــج الوصف ـــة املهن ـــتخدمت الباحث ـــعودية. اس ـــالية يف الس ـــدود الش ـــة احل ـــس يف جامع التدري
ـــة  ـــوات هيئ ـــى عض ـــا ع ـــم تطبيقه ـــرة، ت ـــاالت و)49( فق ـــن )7( جم ـــة م ـــتبانة مكون ـــداد اس ـــة بإع ـــت الباحث ـــة، قام ـــدف الدراس ـــق ه ـــالية. ولتحقي ـــدود الش ـــة احل ـــن جامع م
ـــس يف  ـــة التدري ـــوات هيئ ـــر عض ـــة نظ ـــن وجه ـــال، م ـــارات االتص ـــام مله ـــقات األقس ـــاء ومنس ـــة رؤس ـــة ممارس ـــة أن درج ـــج الدراس ـــرت نتائ ـــة. أظه ـــة الدراس ـــس، عين التدري
ـــزى  ـــال تع ـــال الفع ـــارات االتص ـــام مله ـــقات األقس ـــاء ومنس ـــة رؤس ـــة ممارس ـــروق يف درج ـــود ف ـــن وج ـــًا ع ـــج أيض ـــفرت النتائ ـــا أس ـــطة. ك ـــالية متوس ـــدود الش ـــة احل جامع
ـــة وذوي  ـــن ناحي ـــور( م ـــتاذ دكت ـــة )أس ـــة األكاديمي ـــن ذوي الرتب ـــة( ب ـــة األكاديمي ـــر )الرتب ـــزى ملتغ ـــروق تع ـــود ف ـــك وج ـــعودية. كذل ـــية الس ـــح اجلنس ـــية( لصال ـــر )اجلنس ملتغ
ـــة  ـــة األكاديمي ـــن ذوي الرتب ـــروق ب ـــود ف ـــك وج ـــور(، وكذل ـــتاذ دكت ـــة )أس ـــة األكاديمي ـــح ذوي الرتب ـــرى، لصال ـــة أخ ـــن ناحي ـــارض( م ـــاعد( و)حم ـــتاذ مس ـــة )أس ـــة األكاديمي الرتب
ـــًا  ـــة أيض ـــج الدراس ـــرت نتائ ـــا أظه ـــارك(. ك ـــتاذ مش ـــة )أس ـــة األكاديمي ـــح ذوي الرتب ـــارض( لصال ـــاعد( و)حم ـــتاذ مس ـــة )أس ـــة األكاديمي ـــة وذوي الرتب ـــن ناحي ـــارك( م ـــتاذ مش )أس
ـــانية. ويف  ـــات االنس ـــح الكلي ـــة(، لصال ـــر )الكلي ـــزى ملتغ ـــال تع ـــال الفع ـــارات االتص ـــام مله ـــقات األقس ـــاء ومنس ـــة رؤس ـــة ممارس ـــة يف درج ـــة إحصائي ـــروق ذات دالل ـــود ف وج

ـــال. ـــال الفع ـــارات االتص ـــى مه ـــام ع ـــقات األقس ـــاء ومنس ـــب رؤس ـــرورة تدري ـــة ب ـــه الباحث ـــت ب ـــة، أوص ـــج الدراس ـــوء نتائ ض

كلامت مفتاحية: مهارات االتصال، عضوات هيئة التدريس، السعودية.
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Abstract: This study aimed at finding out the degree of the practice of effective communication skills among female heads and coordinators of departments from female staff 
members’ viewpoints at Northern Border University. The researcher used the descriptive survey analytical method. The study sample comprised (222) female staff members 
from Northern Border University. To achieve the study objective, a questionnaire has been developed and administered to the study sample. The questionnaire included (7) 
fields and (49) items.  The study results showed that female heads of departments and coordinators’ practice of communication skills at Northern Border University is moderate. 
Results also revealed that there is a significant difference in the degree of practicing communication skills attributed to nationality, in favor of the Saudi nationality. Similarly, 
the results indicated that there is a significant difference in the degree of practicing communication skills attributed to the academic rank between those with professor academic 
rank from one side and those with the academic ranks of assistant professor and lecturer from the other side in favor of professor rank. Moreover, results indicated that there is 
a significant difference in the degree of practicing communication skills between those with associate professor academic rank from one side and those with the academic ranks 
of associate professor and lecturer on the other side, in favor of those with associate professor academic rank. Above all, results revealed that there is a significant difference in 
the degree of practicing communication skills attributed to the faculty, in favor of the humanitarian faculties. Based on these aforementioned results, the researcher recommends 
special training for female heads and coordinators of the departments on the effective communication skills.
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مقدمة:
يعــد االتصــال مــن األنشــطة اهلامــة للحيــاة 
اإلنســانية، وكان ومــا زال وســيبقى مــن أهــم العوامل 
التــي تــؤدي إىل التطــور والتغيــر الثقــايف واالجتاعــي 
واالقتصــادي. ويلعــب االتصــال دورًا هامــًا ورئيســًا 
ــة أم  ــة أم تربوي يف خمتلــف العلــوم ســواًء كانــت إداري
ــة أو غرهــا مــن العلــوم األخــرى. وقــد زادت  علمي
ــع  ــة التوس ــارض نتيج ــا احل ــال يف وقتن ــة االتص أمهي
الكبــر يف نشــاط اإلدارة، وتنــوع اخلدمــات التــي 
ــاالت  ــائل االتص ــور وس ــب، وتط ــن جان ــا م تقدمه
ــادة حجــم املنظــات مــن جانــب آخــر.  ــة وزي احلديث
يعــد االتصــال مــن العمليــات اإلدارية األساســية، 
ووســيلة لــإرشاف عــى األفــراد العاملــن، إذ تعتمــد 
ــم  ــط والتنظي ــية كالتخطي ــة األساس ــات القيادي العملي
ــة  ــى نوعي ــة ع ــيق واملتابع ــادة والتنس ــه والقي والتوجي
االتصــال وفاعليتــه، وال تســتغني عنــه أيــة منظمــة من 
ــكار  ــل األف ــا نق ــي هب ــة الت ــاره العملي ــات باعتب املنظ
ــج  ــق النتائ ــل حتقي ــن أج ــن م ــات لآلخري واملعلوم
املرغوبــة. واالتصــال يســاعد عــى حتقيــق األداء 
األفضــل والرضــا عــن العمــل، إذ يســاهم االتصــال 
الفعــال يف جعــل األفــراد العاملــن يفهمــون عملهــم 
بصــورة أفضــل ويشــعرهم بمســؤولياهتم يف العمــل، 
ــل،  ــراد يف العم ــن األف ــيق ب ــة التنس ــهل عملي ويس
ــن  ــة ع ــة وكافي ــات دقيق ــتالم معلوم ــاعد يف اس ويس

ــن، 2004م(. ــل )حس ــع يف العم الوض
ــك  ــد كان ذل ــرة، وق ــة كب ــال أمهي       إن لالتص

ــه  ــذي تســهم ب ــر ال ــدور الكب ــع ال ــام مــن واق االهت
ــى  ــه ع ــوب ب ــم املرغ ــداث التفاه ــاالت يف إح االتص
ــاالت، إذ  ــاءة االتص ــًا لكف ــتويات، وحتقيق ــع املس مجي
أن الفشــل يف االتصــاالت قــد يرتتــب عليــه عواقــب 
وخيمــة وآثــارًا ســيئة، يتحــدد مداهــا بالغــرض 
ــوع  ــه موض ــم في ــذي يت ــتوى ال ــال واملس ــن االتص م
 Communication االتصــال  كلمــة  إن  االتصــال. 
مأخــوذة مــن األصــل الالتينــي Communis بمعنــى 
ــوع  ــاد ن ــخصن إلجي ــن ش ــري ب ــذي جي ــال ال االتص
ــرا،  ــكار واآلراء )الف ــدة يف األف ــم أو وح ــن التفاه م

م(.  2008
ذكــر الصــريف )2006 م( أن اهلــدف الرئيــس 
ــراد  ــن األف ــات ب ــادل املعلوم ــل يف تب ــال يتمث لالتص
والعمــل عــى حتريــك وتعديــل ســلوكهم نحــو 
ــتوى  ــى املس ــة ع ــداف الفرعي ــا األه ــد، أم األداء اجلي
املنظمــة  أهــداف  )رشح  يف:  فتتمثــل  الوظيفــي، 
للعاملــن، نقــل املعلومــات والتأكــد مــن حتقيــق 
ــيق  ــه األفــراد والتنس ــراد، توجي ــن األف ــاون ب التع
بــن جهودهــم، هتيئــة املنــاخ التنظيمــي اجليــد، حتقيــق 
التفاهــم بــن العاملــن وبــن أعضــاء اإلدارة العليــا(.
ذكــر مدبــويل )2005م( أن مهــارات االتصــال 
ــل  ــة العم ــادة إنتاجي ــًا يف زي ــب دورًا هام ــال تلع الفع
ــذه  ــكله ه ــا تش ــك مل ــه، وذل ــادة فاعليت اإلداري وزي
املهــارات مــن تأثــرات اجيابيــة عــى متلقــي الرســالة 
تطبــق يف  التــي  املهــارات  واملســتقبل هلــا، ومــن 
يــي:  مــا  واملرؤوســن  الرؤســاء  بــن  املنظــات 
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والقــراءة،  واإلنصــات،  واالســتاع  )التحــدث، 
االنســانية،  والعالقــات  والســؤال،  والكتابــة، 

االتصــال(. وتكنولوجيــا 
يكــون  االتصــال  أن  )2012م(  الشــاعر  أورد 
فعــاالً عندمــا يفهــم املســتقبل مضمــون الرســالة 
التــي أرادهــا املرســل. ويمكــن أن تتعطــل أي مرحلــة 
مــن مراحــل عمليــة االتصــال نتيجــة التأثــر، أو 
ــج، أو  ــبب الضجي ــه بس ــرض ل ــذي تتع ــويش ال التش
ــر  ــا تتأث ــة. ك ــات اللغ ــل يف اإلدراك، أو اختالف اخلل
ــات  ــل واملعوق ــن العوام ــد م ــال بالعدي ــة االتص عملي
ــال اإلداري  ــة االتص ــى فاعلي ــلبًا ع ــس س ــي تنعك الت
ــر  ــال غ ــيلة اتص ــار وس ــا: ) اختي ــات، ومنه يف املنظ
مناســبة، اإلكثــار مــن احلشــو اللغــوي، االختــالف يف 
إدراك أطــراف عمليــة االتصــال للمواقــف املختلفــة، 
عــدم وجــود لغــة مشــرتكة بــن الفــرد الــذي يرســل 
ــخصية  ــات الش ــتقبل، الصف ــور املس ــالة واجلمه الرس
للمســتقبل وتتمثــل بــاإلرصار عــى التمســك بأفــكار 
وقيــم ومعتقــدات خاطئــة، ورفــض كل أشــكال 
ــات  ــع عملي ــى مجي ــم ع ــاج الدائ ــلطة، واالحتج الس
ــة العكســية الالزمــة  ــم التغذي االتصــال، وعــدم تقدي

ــل(. للمرس
ممــا ســبق نالحــظ أمهيــة االتصــال الفعــال يف 
التعامــل يف أي مؤسســة أو منظمــة بــن الرئيــس 
وذلــك  أنفســهم،  العاملــن  وبــن  واملرؤوســن 
واآلراء  املعلومــات  ونقــل  بينهــم،  فيــا  للتفاهــم 
واملقرتحــات والتقاريــر املطلوبــة، ولالتصــال مهاراتــه 

املطلــوب امتالكهــا يف أي مؤسســة حتــى يتــم العمــل 
بكفــاءة وفعاليــة عاليــة ويف وقــت وجهــد أقــل.  وهذا 
مــا ســوغ للباحثــة القيــام هبــذا البحــث الــذي هيــدف 
إىل قيــاس درجــة ممارســة رؤســاء ومنســقات األقســام 
ملهــارات االتصــال الفعــال مــن وجهــة نظــر عضوات 

ــالية. ــدود الش ــة احل ــس يف جامع ــة التدري هيئ

أوالً: مشكلة الدراسة وأسئلتها:
مهــارات  بامتــالك  يكــون  اإلدارة  نجــاح  إن 
مــع  التعامــل  يف  وممارســتها  الفعــال  االتصــال 
العاملــن يف املنظمــة، وذلــك لتيســر نقــل املعلومــات 
والقــرارات إىل العاملــن بســهولة ، وذلــك حتــى يتــم 
ــد  ــت واجله ــر الوق ــك لتوف ــا، وذل ــل بمقتضاه العم
يف أداء العمــل بكفــاءة وفعاليــة عاليــة ولتحقيــق 
األهــداف املنشــودة. وهــذا مــا أشــارت إليــه دراســة 
 .)2011( العرينــي  ودراســة   ،)2010( النظامــي 
ومــن خــالل عمــل الباحثــة يف جامعــة احلــدود 
الشــالية فقــد الحظــت أن ممارســة رؤســاء ومنســقات 
األقســام ملهــارات االتصــال الفعــال يف جامعــة احلدود 
الشــالية ليســت عنــد املســتوى املطلــوب، وأهنــا حتتاج 
إىل تفعيــل أكثــر ممــا هي عليــه، لذلك ســعت الدراســة 
احلاليــة إىل التعــرف عــى درجــة ممارســة رؤســاء 
ــال يف  ــال الفع ــارات االتص ــام مله ــقات األقس ومنس
ــر  ــة نظ ــن وجه ــك م ــالية وذل ــدود الش ــة احل جامع
عضــوات هيئــة التدريــس العامــالت هبــذه اجلامعــة، 
ومتثلــت مشــكلة الدراســة يف االجابــة عــن الســؤالن 
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ــن: ــين التالي الرئيس
مــا درجــة ممارســة رؤســاء ومنســقات  س1: 
األقســام ملهــارات االتصــال الفعــال مــن وجهــة نظــر 
عضــوات هيئــة التدريــس يف جامعــة احلدود الشــاملية؟
ــة  ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف ــل توج س2: ه
ــة )α ≤ 0.05( يف درجــة ممارســة  ــد مســتوى الدالل عن
رؤســاء ومنســقات األقســام ملهــارات االتصــال الفعال 
مــن وجهــة نظــر عضــوات هيئــة التدريــس يف جامعــة 
احلدود الشــاملية تعــزى ملتغيـــــــر: )اجلنســية، والرتبة 

ــة(؟ ــة، والكلي األكاديمي
ثانيًا: أهداف الدراسة:

     هدفت هذه الدراسة إىل حتقيق ما يأيت:
التعــرف إىل درجة ممارســة رؤســاء ومنســقات  	

األقســام ملهــارات االتصــال الفعــال مــن 
وجهــة نظــر عضــوات هيئــة التدريــس يف 

ــالية. ــدود الش ــة احل جامع
الكشــف عــن  وجــود فــروق ذات داللــة  	

 )α ≤ 0.05( إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة
يف درجــة ممارســة رؤســاء ومنســقات األقســام 
ــارات االتصــال الفعــال مــن وجهــة نظــر  مله
عضــوات هيئــة التدريــس يف جامعــة احلــدود 
ــية،  ــر: ) اجلنس ــزى ملتغيـــــ ــالية تعــــ الش

ــة(. ــة األكاديمي ــة، والرتب والكلي

ثالثًا: أمهية الدراسة:
تنقســم أمهيــة الدراســة إىل أمهيــة )علميــة ونظريــة، 

وتطبيقيــة(، وذلــك عــى النحــو اآليت:
أن  	 املتوقـع  والنظريـة: مـن  العلميـة  األمهيـة 

تسـهم هذه الدراسـة يف إثـراء األدب النظري 
الـذي يتعلـق بأمهية هذه الدراسـة مـن كوهنا 
رؤسـاء  ممارسـة  درجـة  قيـاس  إىل  تسـعى 
االتصـال  ملهـارات  األقسـام  ومنسـقات 
هيئـة  عضـوات  نظـر  وجهـة  مـن  الفعـال 
يف  الشـالية  احلـدود  جامعـة  يف  التدريـس 

السـعودية. 
األمهيـة التطبيقيـة: تكمن أمهية هذه الدراسـة  	

يف نتائجهـا املتوقعـة إذ يؤمـل أن يسـتفيد من 
نتائـج هذه الدراسـة اجلهـات التالية:

إدارة جامعة احلدود الشـالية وذلك بالتعرف  	
إىل درجة ممارسـة رؤساء ومنسـقات األقسام 
ملهـارات االتصـال الفعـال مـن وجهـة نظـر 
بتطويـر  وذلـك  التدريـس،  هيئـة  عضـوات 
رؤسـاء  لـدى  الفعـال  االتصـال  مهـارات 
إحلاقهـم  خـالل  مـن  األقسـام  ومنسـقات 

بربامـج تدريبيـة. 
رؤسـاء ومنسـقات األقسـام وذلك بالتعرف  	

االتصـال  ملهـارات  امتالكهـم  درجـة  إىل 
هيئـة  عضـوات  نظـر  وجهـة  مـن  الفعـال 

التدريـس.
الباحثـون الرتبويون، إذ مـن املؤمل أن تكون  	

هذه الدراسـة نواة لدراسـات أخرى مشـاهبة 
واسـتخدامها مرجعًا هلم.
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رابعًا: حدود الدراسة:
 احلــدود املوضوعيــة: اقتــرت هذه الدراســة  	

عــى موضــوع مهــارات االتصــال الفعال. 
ــة  	 ــذه الدراس ــرت ه ــة: اقت ــدود البرشي احل

عــى عضــوات هيئــة التدريــس يف جامعــة 
احلــدود الشــالية يف السعوديــــــة، وعددهــن 

.)445(
هــذه  	 نتائــج  تتحــدد  الزمانيــة:  احلــدود 

ــالية يف  ــدود الش ــة احل ــى جامع ــة ع الدراس
السعوديــــــة يف الفصــل الــدرايس األول لعام 

1440ھ. /1439
ــة  	 ــذه الدراس ــرت ه ــة: اقت ــدود املكاني احل

ــة. ــالية يف السعوديــــ ــدود الش ــة احل ــى جامع ع

خامسًا: منهج الدراسة: 
ــحي  ــي املس ــج الوصف ــة املنه ــتخدمت الباحث اس
التحليــي لإجابــة عــن أســئلة الدراســة وهو اســلوب 
مــن اســاليب التحليــل املرتكــز عــى معلومــات كافيــه 
ــم  ــة ت ــج عملي ودقيقــة مــن أجــل احلصــول عــى نتائ

ــدس،1990م( ــة موضوعية)ع ــرها بطريق تفس

سادسًا: مصطلحات الدراسة:
مــن  جمموعــة  عــى  الدراســة  اشــتملت         
يتــم تعريفهــا مفاهيميــًا وإجرائيــُا،  املصطلحــات 

اآليت: النحــو  عــى  وذلــك 
)2011م، . 1 قاســيمي  عرفــه  االتصــال: 

ــل  ــم نق ــي يت ــة الت ــه: » العملي ص: 97( بأن
ــخص  ــن ش ــكار م ــاين واألف ــات واملع املعلوم
ــن بصــورة حتقــق األهــداف  إىل آخــر أو آخري
ــاس  ــن الن ــة م ــأة أو يف مجاع ــودة يف املنش املنش

ذات النشــاط االجتاعــي ».
االتصــال الفعــال: عرفــه قاســيمي )2011م، . 2

ص: 107( » هــو أن يفهــم املســتمع مضمــون 
ــق  ــًا ولتحقي ــده متام ــا يقص ــدث ك كالم املتح
ــتعمل كل  ــروري أن يس ــن ال ــه م ــك فإن ذل
والفهــم  )شــيفرة(  التعبــر  قواعــد  منهــا 

ــالة. ــر( للرس )التفس
مهــارات االتصــال: عرفها منصــور )2000م، . 	

ص: 88( بأهنــا: » املقــدرة عــى ترمجــة املعرفــة 
إىل فعــل أو عمــل يــؤدي إىل حتقيــق مرغــوب 

وتتميــز املهــارة بأهنــا مكتســبة وناميــة »
وتعرفهــا الباحثــة إجرائيــًا بأهنــا: مــا يمتلكــه 
ــمل:  ــارات تش ــن مه ــام م ــقات األقس ــاء ومنس رؤس
والقــراءة،  واإلنصــات،  واالســتاع  )التحــدث، 
االنســانية،  والعالقــات  والســؤال،  والكتابــة، 
ــالل  ــن خ ــاس م ــي تق ــال(، والت ــا االتص وتكنولوجي
اســتجابة أفــراد عينــة الدراســة عــى األداة التــي 

اســتخدمتها الباحثــة هلــذا الغــرض.

سابعًا: الدراسات السابقة:
ــة  ــابقة العربي ــات الس ــرض للدراس ــي ع ــا ي في
ــة  ــة، مرتب ــوع الدراس ــة بموض ــة ذات الصل واألجنبي
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مــن األقــدم إىل األحــدث، وذلــك عــى النحــو اآليت:
-  الدراسات السابقة العربية:

دراســة العنــايت )2007م( والتــي هدفــت إىل بنــاء 
أنمــوذج لالتصــال اإلداري يف وزارة الرتبيــة والتعليــم 
املســحي  املنهــج  الباحثــة  اســتخدمت  األردن.  يف 
التحليــي التطويــري. بلــغ جمتمــع الدراســة )4250( 
ــدًا  ــة )354( قائ ــة الدراس ــت عين ــًا. بلغ ــدًا تربوي قائ
تربويــًا. أظهــرت نتائــج الدراســة عــدم وجــود فــروق 
ــال  ــاط االتص ــتخدام أن ــة يف اس ــة إحصائي ذات دالل
ذات  فــروق  ووجــود  واخلــربة.  للوظيفــة  تعــزى 
داللــة إحصائيــة يف اســتخدام أنــاط االتصــال تعــزى 
ــي  ــل العلم ــة املؤه ــح محل ــي ولصال ــل العلم للمؤه

ــا(.  ــات علي )دراس
دراســة الزعبــي )2008م( والتــي هدفــت التعرف 
إىل مــدى توافــر مهــارات االتصــال والرســائل اللفظية 
لــدى الرؤســاء مــن وجهــة نظــر املرؤوســن يف 
املؤسســات احلكوميــة األردنيــة ثــم بيــان أثرهــا عــى 
فاعليــة االتصــال اإلداري. اســتخدم الباحــث املنهــج 
ــة  ــع الدراس ــغ جمتم ــي. بل ــحي التحلي ــي املس الوصف
ــة  ــة الدراس ــت عين ــة. بلغ ــًا وموظف )8200( موظف
ــة  ــات احلكومي ــن املؤسس ــة م ــًا وموظف )704( موظف
األردنيــة. أظهــرت نتائــج الدراســة أن مهــارة القــراءة 
ــر  ــن، وأن اكث ــدى العامل ــرة ل ــارات املتوف ــر امله أكث
ــة االتصــال اإلداري مهــا  ــرًا عــى فاعلي املهــارات تأث

ــتاع(.   ــدث، واالس ــاريت: )التح مه
هدفــت  والتــي  )2009م(  النظامــي  دراســة 

التعــرف إىل درجــة توفــر مهــارات االتصــال الفعــال 
لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس يف كليــة الرتبيــة يف 
جامعــة الرمــوك يف األردن مــن وجهــة نظــر الطلبــة. 
املســحي  الوصفــي  املنهــج  الباحثــة  اســتخدمت 
التحليــي. بلــغ جمتمــع الدراســة )4400( طالبــا 
وطالبــة. بلغــت عينــة الدراســة )470( طالبــًا وطالبة. 
ــارات  ــر مه ــة توف ــة أن درج ــج الدراس ــرت نتائ أظه
االتصــال لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس جــاء بدرجــة 
متوســطة. ووجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة 
لدرجــة توفــر مهــارات االتصــال لــدى أعضــاء هيئــة 
التدريــس تعــزى ملتغــرات: )املســتوى الــدرايس 

ــي(.  ــه الرتاكم ــب، ومعدل ــس الطال ــة، وجن للطلب
والتــي  )2009م(  والعســكر  كعكــي  دراســة 
هدفــت التعــرف إىل درجــة توافــر مهــارات االتصــال 
اآلداب  بكليتــي  الرابعــة  الفرقــة  طالبــات  لــدى 
ــن  ــت عبدالرمح ــوره بن ــرة ن ــة األم ــوم يف جامع والعل
يف الســعودية. اســتخدم الباحثــان املنــج الوصفــي 
ــة )1250(  ــع الدراس ــغ جمتم ــي. بل ــحي التحلي املس
طالبــة.   )285( الدراســة  عينــة  بلغــت  طالبــة. 
االتصــال  وســائل  أن  الدراســة  نتائــج  أظهــرت 
األكثــر اســتخدامًا جــاء باملرتبــة األوىل نشــاطات  
ــة النــرات  ــة الثاني ــة واللقــاءات، وجــاء باملرتب الكلي
واللوحــات اإلعالنيــة. وأن مســتوى إدراك الطالبــات 
لالتصــال يف كليــة الرتبيــة جــاءت بدرجــة متوســطة. 
وعــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن 
ــادئ  ــة إدراك مب ــة يف عملي ــام والعلمي ــات األقس طالب
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االتصــال. 
هدفــت  والتــي  )2010م(  حراحشــة  دراســة 
ــدى  ــال اإلداري ل ــة االتص ــة ممارس ــة درج إىل معرف
ــة  ــن وجه ــة يف األردن م ــدارس احلكومي ــري امل مدي
ــي  ــج الوصف ــث املنه ــتخدم الباح ــن. اس ــر املعلم نظ
ــة )7100(  ــع الدراس ــغ جمتم ــي. بل ــحي التحلي املس
معلــًا ومعلمــة. بلغــت عينــة الدراســة )534( معلــًا 
ومعلمــة. أظهــرت نتائــج الدراســة أن درجــة ممارســة 
ــة  ــاءت بدرج ــدارس ج ــري امل ــدى مدي ــال ل االتص
إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  ووجــود  مرتفعــة. 
ــات  ــح الدراس ــي ولصال ــل العلم ــر املؤه ــزى ألث تع
ــر  ــة ألث ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف ــا. ووج العلي
اجلنــس ولصالــح الذكــور. وعــدم فــروق ذات داللــة 

ــربة.    ــر اخل ــة ألث إحصائي
هدفــت  والتــي  )2011م(  العرينــي  دراســة 
التعــرف إىل مــدى توافــر مهــارات االتصــال الفعــال 
ــوم  ــة العل ــس يف كلي ــة التدري ــدى هيئ ــة ل ــر اللفظي غ
وجهــة  مــن  الســعودية  يف  القصيــم  جامعــة  يف 
ــي  ــج الوصف ــث املنه ــتخدم الباح ــة. اس ــر الطلب نظ
ــة )5100(  ــع الدراس ــغ جمتم ــي. بل ــحي التحلي املس
ــًا  ــة الدراســة )420( طالب ــة. بلغــت عين ــًا وطالب طالب
ــارات  ــة أن درة مه ــج الدراس ــرت نتائ ــة. أظه وطالب
االتصــال غــر اللفظيــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس 
ــة  ــاءت بدرج ــم ج ــة القصي ــوم بجامع ــة العل يف كلي
متوســطة. وعــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة 
ــدى  ــة ل ــر اللفظي ــارات االتصــال غ ــر مه ــدى تواف مل

أعضــاء هيئــة التدريــس تعــزى ملتغــرات: )املســتوى 
ــص(. ــي، والتخص ــدل الرتاكم ــدرايس، واملع ال

هدفــت  والتــي  )2013م(  البهدهــي  دراســة 
املــدارس  تطبيــق مديــري  الكشــف عــن درجــة 
االبتدائيــة  ملهــارات االتصــال مــن وجهــة نظــر 
املعلمــن يف دولــة الكويــت، اســتخدمت الباحثــة 
ــع  ــغ جمتم ــي. بل ــحي التحلي ــي املس ــج الوصف املنه
ــة )355(  ــة الدراس ــت عين ــة )4220(.  بلغ الدراس
ــة  ــة أن درج ــج الدراس ــرت نتائ ــة. أظه ــًا ومعلم معل
ــدارس  ــري امل ــدى مدي ــال ل ــارات االتص ــق مه تطبي
االبتدائيــة مــن وجهــة نظــر املعلمــن بشــكل عــام كان 
ــة يف  ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف ــطًا. ووج متوس
ــارات  ــة مله ــدارس االبتدائي ــري امل ــق مدي ــة تطبي درج
ــاث ذوي  ــدارس اإلن ــري امل ــح مدي ــال ولصال االتص
ــات  ــى )دراس ــي األع ــل العلم ــى واملؤه ــربة األع اخل

ــا(. علي
هدفــت  والتــي  )2014م(  العبــادي  دراســة 
التعــرف إىل درجــة ممارســة مهــارات االتصــال الفعال 
ــالية  ــوار الش ــواء االغ ــدارس يف ل ــري امل ــدى مدي ل
الوصفــي  املنهــج  الباحــث  اســتخدم  األردن.  يف 
املســحي التحليــي، بلــغ جمتمــع الدراســة )88( مديــرًا 
ومديــرة. أظهــرت نتائــج الدراســة أن درجــة ممارســة 
ــدارس  ــري امل ــدى مدي ــال ل ــال الفع ــارات االتص مه
جــاءت بدرجــة متوســطة. ووجــود فــرق ذات داللــة 
إحصائيــة لدرجــة ممارســة مهــارات االتصــال الفعــال 
التخصصــات  املــدارس ولصالــح  لــدى مديــري 
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العلميــة، وعــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة 
ــة( ــة التعليمي ــس، واملرحل ــر )اجلن ــزى ملتغ تع

- الدراسات السابقة األجنبية:
دراســة كيفــن  (Kevin, 2007)والتــي هدفــت 
ــاز  ــال وانج ــال الفع ــة االتص ــن عالق ــف ع إىل الكش
الطــالب واملعلمــن يف مــدارس واليــة أوهايــو. 
املســحي  الوصفــي  املنهــج  الباحــث  اســتخدم 
التحليــي. تــم تطويــر ثالثــة نــاذج مــن خــالل 
ــي تشــمل  ــة الت ــاس األســايس واملقاييــس الفرعي املقي
ــى  ــدرة ع ــتاع واملق ــل االس ــال مث ــارات االتص مه
توصيــل مفهــوم أو فكــرة. بلــغ جمتمــع الدراســة 
)1250( معلــًا. بلغــت عينــة الدراســة )285( معلًا. 
ــس  ــن لي ــن الذي ــة أن املعلم ــج الدراس ــرت نتائ أظه
لدهيــم خــربات طويلــة لدهيــم مهــارات اتصــال أعــى 
ــد  ــة. وال يوج ــربات الطويل ــن ذوي اخل ــن املعلم م
ــل  ــا يتص ــات في ــن واملعل ــن املعلم ــالف ب أي اخت
ــون  ــن حيصل ــن الذي ــال، وأن املعلم ــارات االتص بمه
عــى جتــاوب كبــر واتصــال مــع اإلدارة لدهيــم فهــم 

ــة. ــات التعليمي ــالة املؤسس ــق لرس أعم
كالدويــل  (Caldwell, 2008)والتــي  دراســة 
ــرتاتيجي  ــال االس ــات االتص ــد كفاي ــت إىل حتدي هدف
ــج  ــث املنه ــتخدم الباح ــو. اس ــة أوهاي ــي والي ملعلم
الوصفــي املســحي. بلغ جمتمــع الدراســة )45( خبرا. 
ــاالت  ــة جم ــاك أربع ــة أن هن ــج الدراس ــرت نتائ أظه
لكفايــة االتصــال االســرتاتيجي وهــذه املجــاالت 
)البحــث، واالســرتاتيجية، واألســلوب،  تشــمل: 

ــي  ــى أن معلم ــرباء ع ــة اخل ــق مجاع ــم(. واتف والتقيي
واليــة أوهايــو جيــب أن يمتــازوا بكفايــات بحــث يف 

االتصــال االســرتاتيجي.
 (Hunt, وهرجــي  وتــورش  هنــت  دراســة 
إىل  هدفــت  والتــي   Tourish & Hargie, 2009)

ــا  ــل ب ــكان العم ــي يف م ــال الت ــاط االتص ــة أن معرف
ــارات  ــتخدمة ومه ــارات مس ــن مه ــك م ــمل ذل يش
حــل املشــكالت، وهدفــت الدراســة أيضــًا الكشــف 
لعمليــات  للدراســة  املســتجيبن  مــدركات  عــن 
احلاليــة  االتصــاالت  منــاخ  وحتديــد  االتصــال، 
املنهــج  الباحثــون  اســتخدم  التعليميــة.  اإلدارة  يف 
ــة  ــع الدراس ــغ جمتم ــي. بل ــحي التحلي ــي املس الوصف
)112( مديــرًا ومديــرة. أظهــرت نتائــج الدراســة 
أن االتصــال مــن ســلطة أعــى إىل ســلطة أدنــى 
ــلطة  ــن الس ــال م ــاالت، واالتص ــن احل ــغ %47 م بل
األدنــى إىل الســلطة األعــى بلــغ %29 مــن احلــاالت، 
أمــا االتصــاالت اجلانبيــة فقــد بلغــت %15. ويف 
الدراســة إىل عــدم اإلدراك  الصعوبــات توصلــت 
ــإذا  ــاالت، ف ــراء االتص ــل إج ــادث قب ــف احل للموق
كان الشــخص الــذي ســوف يتخــذ القــرار غــر 
مــدرك للموضــوع، فــال بــد أن القــرار ســوف يكــون 

ــًا.  خاطئ
 (Simsek & وألتنكــورت  سمســك  دراســة 
(Altinkurt, 2011 والتــي هدفــت إىل معرفــة أراء 

االتصــال  بمهــارات  الثانويــة  املــدارس  معلمــي 
ــج  ــان املنه ــتخدم الباحث ــف. اس ــإدارة الص ــة ب املتعلق
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ــة )144(  ــة الدراس ــت عين ــحي. بلغ ــي املس الوصف
معلــًا مــن معلمــي املــدارس الثانويــة يف مدينــة 
(Katanya) أظهــرت نتائــج الدراســة أن مهــارات 

وإرســال  الفعــال،  )االســتاع  اآلتيــة:  االتصــال 
الرســائل الفعالــة، وإعطــاء التغذيــة الراجعــة الفعالة( 

هــي ســات أساســية إلدارة الصــف.
دراســة ماريــش  (Maresh, 2012)والتــي هدفــت 
معرفــة نــوع الرســائل املؤذيــة التــي يرســلها املعلمــن 
ــى  ــا ع ــات وأثره ــة الكلي ــع طلب ــم م ــاء تواصله أثن
للتعلــم.  ودافعيتهــم  بمعلميهــم  الطلبــة  عالقــة 
اســتخدم الباحــث طريقتــن الكتشــاف أثــر الرســائل 
ــة  ــى العالق ــة ع ــم بالطلب ــل املعل ــاء تواص ــة أثن املؤذي
ــة،  ــة الكمي ــة، والطريق ــة النوعي ــا: )الطريق ــا مه بينه
ولذلــك متــت هــذه الدراســة عــى مرحلتــن، حيــث 
اشــتملت املرحلــة األوىل )النوعيــة( عــى مقابلــة 
)120( طالبــًا مــن ختصصــات خمتلفــة مــن طلبــة 
ــائل  ــن رس ــع تتضم ــددوا )9( مواضي ــات ح اجلامع
ــكل  ــب بش ــم للطال ــد املعل ــا: )نق ــم منه ــة هل مؤذي
يسء، وعــدم االهتــام باجلهــود التــي يبذهلــا الطالــب، 
والســخرية مــن الطالــب، وتكويــن افرتاضــات خاطئة 
عــن أداء الطــالب، وإحــراج الطالــب، وجتاهــل 
الطالــب، وتأنيــب الطــالب دون االســتاع ملربراهتــم، 
عــى  والرتكيــز  الطــالب،  دوافــع  فهــم  وإســاءة 
ــة  ــة واالجتاعي ــة والثقافي ــالب العرقي ــص الط خصائ
ــتخدمت  ــا(. اس ــب تغيره ــتطيع الطال ــي ال يس والت
ــاء  ــات املقابلــة يف املرحلــة األوىل مــن البحــث لبن بيان

ــة(  ــة )الكمي ــة الثاني ــتخدمة يف املرحل ــح املس أداة املس
والتــي اشــتملت )208( طالبــًا، وبعــد مجــع البيانــات 
مــن املرحلــة األوىل والثانيــة أظهــرت نتائــج الدراســة 
تأثــر كل رســالة  فــروق يف مســتويات  أن هنــاك 
مؤذيــة. وكلــا زادت درجــة األذى مــن الرســالة 
ــت  ــم وقل ــة بمعلميه ــة الطلب ــن عالق ــا ع ــل الرض ق
ــى  ــوا ع ــن حصل ــة الذي ــم. وأن الطلب ــم للتعل دافعيته
رســائل مؤذيــة مــن معلميهــم كانــوا أقــل رضــا عــن 
ــز  ــص يف التحفي ــعروا بنق ــم وش ــم بمعلميه عالقته
ــة الذيــن شــعروا بتواصــل إجيــايب  للتعلــم. وأن الطلب
ــم  ــن عالقته ــا ع ــعروا برض ــم ش ــل معلميه ــن قب م
بمعلميهــم وكان مســتوى حتفيزهــم للتعلــم مرتفعــًا.
دراســة روبــن (Roben, 2013) والتــي هدفــت إىل 
معرفــة امتــالك طلبــة الكليــات الباحثــن عــن عمــل 
ــائل  ــث رس ــع الباح ــث مج ــال. حي ــارات االتص مله
الكليــات  طلبــة  قدمهــا  التــي  التوظيــف  طلــب 
البيانــات  تصنيــف  وتــم  عمــل،  عــن  الباحثــن 
)القواعــد  التاليــة:  املعايــر  عــى  بنــاء  وتقييمهــا 
ــد  ــوح(، وق ــة، والوض ــة، والتهجئ ــالمة اللغوي والس
الكتــايب  الدراســة بمهــارات االتصــال  اختصــت 
ــت  ــًا. بلغ ــة )340( طالب ــع الدراس ــغ جمتم ــط. بل فق
عينــة الدراســة )166( طالبــًا مــن الباحثــن عــن 
عمــل مــن كليــات الفنــون واهلندســة واألعــال. 
ــى  ــن ع ــات تفوق ــة أن الطالب ــج الدراس ــرت نتائ أظه
ــة  ــة. وأن طلب ــال الكتابي ــارات االتص ــالب يف مه الط
كليــة األعــال لدهيــم مهــارات اتصــال كتابيــة أقــوى 
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ــة. ــون واهلندس ــة الفن ــة كلي ــن طلب م
ــت  ــي هدف ــاويت(Foutty, 2014)  والت ــة ف دراس
ــة  ــكاله ودرج ــال وأش ــوم االتص ــى مفه ــرف ع التع
ممارســته يف اجلامعــات األمريكيــة. اســتخدم الباحــث 
ــع  ــغ جمتم ــي. بل ــحي التحلي ــي املس ــج الوصف املنه
الدراســة  الدراســة )5320( فــردًا. بلغــت عينــة 
)450( فــردًا. وقــد تــم تصميــم اســتبانه مكنونــة مــن 
)60( فقــرة موزعــة عــى جمالــن مهــا: )جمــال درجــة 
ممارســة، وجمــال شــكل االتصــال(، وكان ســؤال 
لتعريــف مفهــوم االتصــال مــن قبــل عينــة الدراســة.  
أظهــرت نتائــج الدراســة أن درجــة ممارســة االتصــال 
ــطة.   ــة متوس ــاءت بدرج ــة ج ــات األمريكي يف اجلامع

- تعليق عام عىل الدراسات السابقة:
    مــن خــالل اســتعراض الدراســات الســابقة 
ــال  ــارات االتص ــال ومه ــوع  االتص ــح أن موض يتض
الفعــال مــن املواضيــع اهلامــة, حيــث حــاول الباحثــون 
بيــان أمهيتــه يف أداء العاملــن يف شــتى منظــات العمل 
كدراســة دراســة كعكــي والعســكر )2009م( والتــي 
هدفــت التعــرف إىل درجــة توافــر مهــارات االتصــال 
اآلداب  بكليتــي  الرابعــة  الفرقــة  طالبــات  لــدى 
ــن  ــت عبدالرمح ــوره بن ــرة ن ــة األم ــوم يف جامع والعل
يف الســعودية. ودراســة العرينــي )2011م( والتــي 
هدفــت التعــرف إىل مــدى توافــر مهــارات االتصــال 
ــة  ــس يف كلي ــة التدري ــدى هيئ ــة ل ــر اللفظي الفعــال غ
العلــوم يف جامعــة القصيــم يف الســعودية مــن وجهــة 
ــي  ــادي )2014م( والت ــة العب ــة. ودراس ــر الطلب نظ

هدفــت التعــرف إىل درجــة ممارســة مهــارات االتصال 
ــوار  ــواء االغ ــدارس يف ل ــري امل ــدى مدي ــال ل الفع
  (Roben, 2013)الشــالية يف األردن. و دراســة روبــن
ــات  ــة الكلي ــالك طلب ــة امت ــت إىل معرف ــي هدف والت
ــة  ــال. ودراس ــارات االتص ــل مله ــن عم ــن ع الباحث
التعــرف  والتــي هدفــت    (Foutty, 2014)فــاويت
ــته  ــة ممارس ــكاله ودرج ــال وأش ــوم االتص ــى مفه ع
ــات  ــتعراض الدراس ــة. إن اس ــات األمريكي يف اجلامع

ــي:  ــا ي ــتنتاج م ــة يف اس ــادت الباحث ــابقة أف الس
ــك  	 ــا وذل ــات يف أهدافه ــك الدراس ــن تل تباي

ــن إىل  ــر الباحث ــات نظ ــالف وجه ــا الخت تبع
ــث.  ــكلة البح مش

يف  	 الســابقة  الدراســات  معظــم  تشــاهبت 
وطريقــة  العينــة  حيــث  مــن  إجراءاهتــا 
اختيارهــا, واألداة وكيفيــة بنائهــا وصدقهــا 

. وثباهتــا 
عــى  	 الســابقة  الدراســات  معظــم  اعتــاد 

ألهنــا  أهدافهــا  لتحقيــق  كأداة  االســتبانة 
. الدراســة  بحــث  لطبيعــة  األنســب 

ــة مــن  ــة يف الدراســة احلالي وقــد اســتفادت الباحث
ــع  ــن واق ــورًا ع ــت تص ــابقة،إذ أعط ــات الس الدراس
منظــات  يف  الفعــال  االتصــال  مهــارات  ممارســة 
ــث  ــة يف البح ــى أدوات متنوع ــالع ع ــل، واالط العم
إىل  التعــرف  إىل  إضافــة  املوضــوع,  هــذا  مثــل  يف 
املنهجيــة العلميــة املســتخدمة يف هــذه الدراســات, 
اإلحصائيــة  والوســائل  النتائــج  عــرض  وكيفيــة 
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املســتخدمة. أمــا بخصــوص موقــع الدراســة احلاليــة 
مــن الدراســات الســابقة, فتتميــز هــذه الدراســة بأهنــا 
انفــردت بدراســة درجــة ممارســة رؤســاء ومنســقات 
األقســام ملهــارات االتصــال الفعــال مــن وجهــة 
ــدود  ــة احل ــس يف جامع ــة التدري ــوات هيئ ــر عض نظ
الشــالية، ممــا يضفــي عــى هــذه الدراســة صفــة 

ــة. ــمة األمهي ــا س ــة، ويمنحه األصال
ثامنًا: اإلطار النظري:

- االتصال:
ــره  ــه: ظاه ــال بأن ــر )1986م( االتص ــرف عام ع
بمكنونــات  وتتأثــر  تؤثــر  حركيــة،  اجتاعيــة، 
الســلوك الفــردي والعوامــل املؤثــرة عــى طــريف 
عمليــة االتصــال التــي تشــمل عــى نقــل املعلومــات 
لغــة  باســتخدام  املختلفــة،  واملعــاين  واألفــكار، 
ــا  ــة. أم ــوات معين ــالل قن ــن خ ــن م ــة للطرف مفهوم
العثيمــن )1993م( فقــد عــرف االتصــال مــن حيــث 
الغــرض منــه بأنــه: عمليــة نقــل هادفــة للمعلومــات 
مــن شــخص إىل آخــر، بغــرض إجيــاد نــوع مــن 

ــا. ــادل بينه ــم املتب التفاه
 أورد الكبيــي )2006 م( أن االتصــال يأخــذ 
ــو اآليت: ــى النح ــا ع ــن تناوهل ــددة يمك ــكاالً متع أش

االتصــال الرســمي: وهــو الــذي ينســاب . 1
بــن خطــوط الســلطة الرســمية، وقــد تكــون 
شــفهية عــرب اللقــاءات املبــارشة وجهــًا لوجــه 
ــرات  ــالل املؤمت ــة خ ــاءات اجلاعي ــرب اللق وع
االتصــال  أجهــزة  عــرب  أو  واالجتاعــات 

ــد  ــاع، وق ــل االجت ــرب التواص ــي، أو ع اهلاتف
ــات,  ــائل والكتاب ــرب الرس ــة ع ــون مكتوب تك
وينقســم االتصــال الرســمي حســب اجتاهاتــه 

إىل:
اتصــال هابــط: وهــو االتصــال املتدفــق  	

أي  أســفله،  إىل  التنظيــم  أعــى  مــن 
لنقــل  املرؤوســن  إىل  الرؤســاء  مــن 

والقــرارات  التعليــات 
االتصــال  	 وهــو  صاعــد:  اتصــال 

ــن  ــى، أي م ــفل إىل أع ــن أس ــق م املتدف
لتزويدهــم  الرؤســاء  إىل  املرؤوســن 
واملقرتحــات  والشــكاوى  بالتقاريــر 

العمــل. ومشــاكل 
ــذي  	 ــال ال ــو االتص ــي: وه ــال أفق اتص

األقســام  أو  اإلدارات  بــن  يتدفــق 
لتبــادل  اإلداري  املســتوى  نفــس  يف 

والبيانــات. املعلومــات 
ــارج  ــم خ ــذي يت ــمي: ال ــر رس ــال الغ 2.االتص
نطــاق الســلطة الرســمية عــن طريــق وســائل 
غــر رســمية مــن بينهــا العالقــات االجتاعية، 
رســمية  غــر  بوســائل  ينشــأ  حيــث 
والعالقــات  الشــخصية  للصــالت  تبعــًا 
االجتاعيــة، ويتــم خــارج القنــوات الرســمية 
ــر  ــا. ويظه ــالت وغره ــبات كاحلف ويف املناس
هــذا النــوع مــن االتصــال بكثــرة يف املنظــات 
إىل جانــب االتصــال الرســمي ويســمى بالغر 
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ــمي أو  ــر رس ــلوب غ ــم بأس ــه يت ــمي ألن رس
ــث  ــال، حي ــددة لالتص ــوات املح ــارج القن خ
يعتمــد هــذا النــوع مــن االتصــال أساســًا عــى 
مــدى قــوة العالقــات الشــخصية أو الصــالت 
التــي تربــط بــن أجــزاء التنظيــم اإلداري 

ــاءه. وأعض

خصائص االتصال:
يتميــز  االتصــال  أن  )2006م(  الصــريف  ذكــر 

بمجموعــة مــن اخلصائــص هــي: 
ــرب 	  ــث تعت ــة: حي ــة ديناميكي ــال عملي االتص

ــي  ــل اجتاع ــة تفاع ــال عملي ــة االتص عملي
ــم  ــر هب ــاس والتأث ــر يف الن ــن التأث ــا م متكنن
ــلوكنا  ــنا وس ــن أنفس ــر م ــا أن نغ ــا يمكن مم
بالتكيــف مــع األوضــاع االجتاعيــة املختلفــة.

ــد 	  ــث ال يوج ــتمرة: حي ــة مس ــال عملي االتص
فنحــن  لعمليــة االتصــال  أو هنايــة  بدايــة 
ــع  ــنا وم ــع أنفس ــم م ــال دائ ــة اتص يف عملي
ــول  ــا الق ــه يمكنن ــى فإن ــذا املعن ــا. وهب جمتمعن
ــة. ــة اإلداري ــب العملي ــو قل ــال ه ــأن االتص ب

ــال ال 	  ــة: أي أن االتص ــة دائري ــال عملي االتص
ــر  ــخص آلخ ــن ش ــتقيم م ــط مس ــر يف خ يس
ــال يف  ــر االتص ــا يس ــادة م ــه ع ــل إن ــط، ب فق
شــكل دائــري حيــث يشــرتك النــاس مجيعــًا يف 
االتصــال يف نســق دائــري إرســال واســتقبال 

ــر. وأخــذ وعطــاء وتأثــر وتأث

االتصــال عمليــة ال تعــاد: إنــه مــن غــر 	 
ــابه يف  ــائل متش ــاس رس ــع الن ــل أن يتب املحتم
الشــكل عــرب األزمــان املختلفــة، ألن الكلات 

ــا. ــاة كله ــل احلي ــاين ب ــك املع ــر وكذل يف تغ
االتصــال عمليــة معقــدة: باإلضافــة إىل أن 	 

ــدث  ــي حت ــل اجتاع ــة تفاع ــال عملي االتص
خمتلفــة  ومســتويات  وأماكــن  أوقــات  يف 
ــكال  ــن أش ــه م ــا حتوي ــًا، مل ــدة أيض ــي معق فه
وعنــارص وأنــواع ورشوط جيــب اختيارهــا 
بدقــة عنــد االتصــال وإال سيفشــل االتصــال.

عنارص االتصال ومكوناته:
ــال ال  ــة االتص ــاعر )2012م( أن عملي ــر الش ذك
بــد أن تشــتمل عــى عــدد مــن العنــارص أو املكونــات 
البعــض،  األساســية املرتابطــة واملكمــل لبعضهــا 
ــر،  ــال ومؤث ــكل فع ــال بش ــة االتص ــم عملي ــى تت حت
ــى  ــال ع ــال االتص ــن يف جم ــع املتخصص ــق مجي ويتف

ــي: ــال وه ــية لالتص ــارص أساس ــة عن أربع
األول  	 العنــر  يعــد  املصــدر:  أو  املرســل 

واألســاس يف عمليــة االتصــال، ويســمى 
أحيانــًا مصــدر املعلومــات، واملرســل هــو 

منشــئ الرســالة. 
وتعــد الركــن الثــاين يف عمليــة  	 الرســالة: 

والكلــات  باملعــاين  وتتمثــل  االتصــال 
ــدر  ــلها املص ــي يرس ــات الت ــاعر واملنبه واملش

املســتقبل.  إىل 
املســتقبل: هــو الشــخص أو اجلهــة التــي  	
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توجــه إليهــا الرســالة، وجيــب عــى املســتقبل 
ــة  ــالة بغي ــوز الرس ــك رم ــل ف ــوم بح أن يق
التوصــل إىل تفســر ملحتوياهتــا وفهــم معناهــا.

مشكالت االتصال:
بــن قاســيمي )2011م( أن أي تنظيــم مهــا كانــت 
طبيعتــه يواجــه عوائــق يف االتصــال باســتمرار يمكــن 
أن ترجــع إىل النســق الداخــي وإىل النســق  اخلارجــي 
أو كالمهــا، ويمكــن أن ترجــع إىل طبيعــة النشــاط 
الــذي تقــوم بــه املؤسســة، ويمكــن اإلشــارة إىل هــذه 

املشــكالت، وهــي عــى النحــو اآليت:
ــة  	 ــة اللغ ــدم دق ــبب ع ــالة بس ــوض الرس غم

واملصطلحــات املســتعملة.
تضمــن الرســالة عــدة تأويــالت يف نفــس  	

الوقــت.
تأخر الرسالة. 	
غمــوض املهــام الــذي يــؤدي أحيانــًا إىل كثــرة  	

الرســائل الــواردة إىل تناقصهــا.
الكتابة الغر واضحة ألسباب تقنية.  	
تعطل أو قدم وسائل االتصال. 	
تعمــد أطــراف يف التنظيــم غــر الرســمي  	

تعطيــل الرســائل أو التحريــف بمضموهنــا 
ــة. ــأي طريق ب

حتريــف  	 إىل  يــؤدي  االمهــال  أو  النســيان 
أواهنــا. فــوات  أو  الرســالة 

ســوء العالقــات اإلنســانية يمكــن أن تؤثــر يف  	
العمليــة االتصاليــة.

ــة  	 ــل خاص ــات العم ــة يف عالق ــف الثق ضع
بــن الرؤســاء واملرؤوســن.

انتشــار الشــائعات كبديــل لالتصــاالت اجليــد  	
بســبب عــدم الثقــة والرسيــة يف التســير.

الترسع يف الفهم ويف الرد ويف التنفيذ. 	
حجــم املؤسســة: فكلــا كان حجــم املؤسســة  	

ــت  ــال وتطلب ــة االتص ــدت عملي ــرًا تعق كب
ــية  ــائل متاش ــال ووس ــًا لالتص ــًا خاص نظام

ــة. ــم املؤسس ــرب حج ــع ك م
 مهارات االتصال الفعال:

ذكــر مدبــويل )2005م( أن مهــارات االتصــال 
ــل  ــة العم ــادة انتاجي ــًا يف زي ــب دورًا هام ــال تلع الفع
ــذه  ــكله ه ــا تش ــك مل ــه، وذل ــادة فاعليت اإلداري وزي
املهــارات مــن تأثــرات إجيابيــة عــى متلقــي الرســالة 
ــي: ــا ي ــارات في ــذه امله ــل ه ــا. وتتمث ــتقبل هل واملس

القــراءة  	 مهــارة  تعتــرب  القــراءة:  مهــارة 
ــل  ــى توصي ــاعد ع ــي تس ــارات الت ــن امله م
إىل  والقــرارات  واألفــكار  املعلومــات 
تلــك  بأهنــا  القــراءة  وتعــرف  العاملــن. 
عــى  املســتندة  العقليــة  الفكريــة  العمليــة 
ــي  ــاط العق ــة بالنش ــعة مرتبط ــارات واس مه
باحلالــة  أيضــًا  واملرتبطــة  والفســيولوجي، 
ــق  ــاز النط ــر، وجه ــة الب ــية، وحاس النفس

اإلنســان.  لــدى 
الكتابــة  	 الكتــايب: تعتــرب  مهــارة االتصــال 

حــروف  إىل  املنطوقــة  الرمــوز  ترمجــة 
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وكلــات وعبــارات صحيحــة مــن حيــث 
ــة  ــن الكتاب ــة إىل ف ــوح، إضاف ــالء والوض اإلم
ــى  ــاعد ع ــة تس ــارة الكتاب ــي. ومه املوضوع
واآلراء  واألفــكار  املعلومــات  توصيــل 
ومفهومــة،  واضحــة  بطريقــة  والقــرارات 
ــمية،  ــب الرس ــة )الكت ــائل الكتاب ــن وس وم
ومــن  التعليات...الــخ(،  والنــرات، 
ــة  ــن فاعلي ــد م ــي تزي ــة والت ــارات الكتاب مه
اإلدارة هــي مهــارة جتنــب اســتعال الكلــات 
ــي تشــتت  املتشــاهبة واملتطابقــة والكلــات الت
انتبــاه القــارئ وفهمــه للرســالة املوجهــة إليــه، 
وأن تســتعمل الكلــات املحسوســة املعنــى 
ــب  ــي يصع ــردة الت ــات املج ــن الكل ــدالً م ب
األوليــة  الكتابــة  عــى  والعمــل  فهمهــا 
للنســيان،  جتنبــًا  إرســاهلا  املــراد  للرســالة 
ــة  ــة واضح ــالة املكتوب ــة الرس ــون لغ وأن تك

وســهلة.
مهــارة االســتامع واإلنصــات: إن االســتاع  	

مــن املهــارات األساســية يف عمليــة فهــم 
مــن  الرســالة  تلقــي  أو  املرســلة  الرســالة 
املرســل، ألن االســتاع واإلنصــات اجليــد 
ــب  ــليمة، وتتطل ــالة س ــي رس ــة تلق ــو بداي ه
الفــرد  مهــارة االســتاع واإلنصــات مــن 
املارســة واخلــربة إلتقاهنــا، ويعمــل االســتاع 
املوقــف،  هتدئــة  عــى  اجليــد  واإلنصــات 
وخفــض حــدة التوتــر واإلربــاك بــن أطــراف 

ــاور  ــاش والتح ــاء النق ــال أثن ــة االتص عملي
يــؤدي  حيــث  الرســالة،  حــول موضــوع 
االســتاع اجليــد إىل إعطــاء الفرصــة لآلخريــن 
للتعبــر عــن وجهــات نظرهــم واملشــاكل 

ــا.  ــي يواجهوهن الت
التحــدث  	 مهــارة  إن  التحــدث:  مهــارة   

املعلومــات  توصيــل  عــى  املقــدرة  هــي 
العاملــن،  مجيــع  إىل  اآلراء  أو  والقــرارات 
بصــورة لغويــة صحيحــة ومفهومــة وبصــوت 
ــامعن،  ــاه الس ــذب انتب ــب جل ــح ومناس واض
وعــى املتحــدث أن يكــون متزنــًا ويبتعــد 
ــام  ــات أو القي ــرار الكل ــة وتك ــن العصبي ع

بحــركات غــر مفهومــة. 
ــال  ــال الفع ــارات االتص ــبق أن مه ــا س ــظ مم يالح
والتــي تتمثــل يف: )القــراءة، واالتصــال الكتــايب، 
ــة  ــكل أمهي ــدث(، تش ــات، والتح ــتاع واالنص واالس
ــدة،  ــة الواح ــراد  املؤسس ــن أف ــل ب ــرة يف التواص كب
وذلــك لتحقيــق األهــداف املنشــودة يف املؤسســة، 
وســهولة  بيــرس  والقــرارات  املعلومــات  ونقــل 
ــام  ــام بامله ــك للقي ــة، وذل ــن يف املؤسس ــن العامل ب
واألعــال املوكولــة إليهــم بكفــاءة وفعاليــة عاليــة ويف 

ــد.    ــت وجه أوق
   

تاسعًا: الطريقة واإلجراءات:
-  إجراءات الدراسة:

الباحثــة  قامــت  الدراســة،  أهــداف  لتحقيــق   
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بــاآليت:
حتديد جمتمع الدراسة وأفراد عينتها.	 
تطويــر أداة الدراســة، والتحقــق مــن صدقهــا 	 

وثباهتــا.
توزيع أداة الدراسة عى عينة الدراسة.	 
ــراء 	  ــة، وإج ــة الدراس ــتجابات عين ــغ اس تفري

ــتخدام  ــبة باس ــة املناس ــالت اإلحصائي التحلي
.)SPSS(

- عينة الدراسة:
تـــم اختيـــار أفـــراد عينـــة الدراســـة بالطريقـــة 
باســـتخدام  وذلـــك  البســـيطة،  العشـــوائية 
ـــة  ـــة الدراس ـــت عين ـــوائية(، وبلغ ـــداول العش )اجل
ـــدود  ـــة احل ـــس يف جامع ـــة تدري ـــوة هيئ )222( عض
50 % مـــن  الســـعودية، وبنســـبة  الشـــالية يف 

- جمتمع الدراسة:
       تكـون جمتمـع الدراسـة مـن عضـوات هيئـة 
السـعودية  يف  الشـالية  احلـدود  جامعـة  يف  التدريـس 
والبالـغ عددهـن )445( عضـوة هيئـة تدريس، وذلك 
بعـد الرجـوع إىل إحصائيـات  وكالة اجلامعة للشـؤون 
األكاديمية يف  جامعة احلدود الشـالية يف السعوديـــــة 
1440/1439ھ.  لعـام  األول  الـدرايس  للفصـل 

واجلـدول رقـم )1( يبـن ذلـك

ـــوع  ـــد الرج ـــم بع ـــم اختياره ـــة، وت ـــع الدراس جمتم
إىل )جـــدول حتديـــد حجـــم املجتمـــع والعينــــــة 
 Table for Determining العشوائيـــــــة( 
  Random Sample Size from a Given

                         Population(Payne & McMorris, 1967)

ــك.                                                        ــن ذلـ ــم )2( يبـ ــدول رقـ واجلـ

الكليالعددالمستوىالمتغير

الجنسية

25سعودية
445

420غير سعودية

الرتبة 
األكاديمية

4أستاذ دكتور

445
16أستاذ مشارك
203أستاذ مساعد

222محاضر

الكلية
294إنسانية

445
151علمية

الجدول )1)
توزع مجتمع الدراسة
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- أداة الدراسة:
ــة  ــاس درج ــتبانه  لقي ــر اس ــة بتطوي ــت الباحث قام
ملهــارات  األقســام  ومنســقات  رؤســاء  ممارســة 
االتصــال الفعــال يف جامعــة احلــدود الشــالية يف 
الســعودية مــن وجهــة نظــر عضــوات هيئــة التدريــس 
ــابقة  ــات الس ــري والدراس ــى األدب النظ ــادًا ع اعت
ــكر )2009(،  ــي والعس ــة كعك ــة كدراس ذات العالق
ــلم  ــتخدام ُس ــم اس ــادي )2014( .وت ــة العب ودراس
ليكــرت اخلــايس )Likert( لتصحيــح أداة الدراســة، 
ــن  ــدة م ــة واح ــه درج ــن فقرات ــرة م ــاء كل فق بإعط
بــن درجاتــه اخلمــس )بدرجــة كبــرة جــدًا، بدرجــة 
ــة  ــة، بدرج ــة قليل ــطة، بدرج ــة متوس ــرة، بدرج كب
ــًا )5، 4، 3، 2، 1(  ــل رقمي ــي متث ــدا(، وه ــة ج قليل
عــى الرتتيــب، وتــم تصنيــف )تقديــر( الفقــرات 

ــة:  ــة التالي ــق املعادل ــر وف ــاد املعاي ــا باعت وترتيبه

-  املتوســطات احلســابية )1 – 2,33( درجــة 
ــة. ــة متدني ممارس

- املتوســطات احلســابية أكــرب )2,34 - 3،67( 
ــطة. ــة متوس ــة ممارس درج

ــن)3,68 – 5(  ــرب م ــابية أك ــطات احلس -  املتوس
ــة.  ــة مرتفع ــة ممارس درج
- صدق أداة الدراسة:

-الصدق اخلارجي )املحكمني(:
تــم التحقــق مــن صــدق أداة الدراســة مــن خــالل 
عرضهــا عــى  )10( حمكمــن مــن أعضــاء هيئــة 
ــم واإلدارة  ــاس والتقوي ــن يف القي ــس متخصص تدري
الرتبويــة، وذلــك إلبــداء رأهيــم يف كل فقــرة،  ومــن ثم 

الكليالعددالمستوىالمتغير

الجنسية
25سعودية

222
197غير سعودية

الرتبة 
األكاديمية

4أستاذ دكتور

222
16أستاذ مشارك
100أستاذ مساعد

102محاضر

الكلية
148إنسانية

222
74علمية

الجدول )2)
 توزع أفراد عينة الدراسة حسب مستويات متغيراتها

23 
 

 تاراهمل ماــــــسقألا تاقــــــسنمو ءاــــــسؤر ةــــــسرامم ةجرد سایقل  هنابتــــــسا ریوطتب ةثحابلا تماق             

 سیردتلا ةئیه تاوــضع رظن ةهجو نم ةیدوعــسلا يف ةیلامــشلا دودحلا ةعماج يف لاعفلا لاــصتالا

 ،)2009( ركــــسعلاو يكعك ةــــساردك ةقالعلا تاذ ةقباــــسلا تاــــساردلاو يرظنلا بدألا ىلع ًادامتعا

ـــس مادختـــسا متو. )2014( يدابعلا ةـــساردو  ،ةـــساردلا ةادأ حیحـــصتل )Likert( يـــسامخلا تركیل ملُ

 ،ةریبك ةـجردـب ،ًادـج ةریبك ةـجردـب( سمخلا هـتاـجرد نیب نم ةدـحاو ةـجرد هـتارقف نم ةرقف لـك ءاـطعإـب

 ىلع )1 ،2 ،3 ،4 ،5( ًاــیمقر لــثمت يهو ،)ادـج ةــلیلق ةـجردـب ،ةــلیلق ةـجردـب ،ةــطــــــــــــــسوتم ةـجردـب

  :ةیلاتلا ةلداعملا قفو رییاعملا دامتعاب اهبیترتو تارقفلا )ریدقت( فینصت متو ،بیترتلا

       1.33   = 1  -  5  = ىندألا دحلا – ىلعألا دحلا

              3                     3   

 .ةیندتم ةسرامم ةجرد )2,33 – 1( ةیباسحلا تاطسوتملا  -

 .ةطسوتم ةسرامم ةجرد )3،67 -2,34( ربكأ ةیباسحلا تاطسوتملا -

    .ةعفترم ةسرامم ةجرد )5 – 3,68(نم ربكأ ةیباسحلا تاطسوتملا  -

  ::ةةسسااررددللاا  ةةااددأأ  ققددصص    --11--44  --99

  ::))ننییممككححممللاا((  ييججررااخخللاا  ققددصصللاا  11--11--44--99

 سیردت ةئیه ءاضعأ نم نیمكحم )10(  ىلع اهضرع لالخ نم ةساردلا ةادأ قدص نم ققحتلا مت              

 ةنابتسالا ةغایص مث نمو  ،ةرقف لك يف مهیأر ءادبإل كلذو ،ةیوبرتلا ةرادإلاو میوقتلاو سایقلا يف نیصصختم

 ،تالاجم )7( ىلع ةعزوم ،ةرقف )49( نوكتت ةیئاهنلا اهتغیصب تسمأ اهمیكحت دعبو ، ،ةیئاهنلا اهتروصب

  :يتآلا وحنلا ىلع كلذو
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صياغــة االســتبانة بصورهتــا النهائيــة، ، وبعــد حتكيمهــا 
أمســت بصيغتهــا النهائيــة تتكــون )49( فقــرة، موزعــة 

عــى )7( جمــاالت، وذلــك عــى النحــو اآليت: 
ــتمل 	  ــدث(، واش ــارة التح ــال األول: )مه املج

ــرة.  ــى )13( فق ع
املجــال الثــاين: )مهــارة االســتاع واالنصــات(، 	 

واشــتمل عــى )7( فقــرات.
ــتمل 	  ــراءة(، واش ــارة الق ــث: )مه ــال الثال املج

ــرات. ــى )5( فق ع
املجــال الرابــع: )جمــال الكتابــة(، واشــتمل 	 

عــى )5( فقــرات.
 املجــال اخلامــس: )مهــارة الســؤال(، واشــتمل 	 

عــى )5( فقــرات.
العالقــات 	  )مهــارة  الســادس:  املجــال 

فقــرات.  )8( عــى  واشــتمل  اإلنســانية(،  
تكنولوجيــا 	  )مهــارة  الســابع:  املجــال 

فقــرات.  )6( عــى  واشــتمل  االتصــال(، 
- الصدق الداخيل:

ــتخدام  ــتبانة باس ــدق االس ــن ص ــق م ــم التحق     ت
ــن  ــاط ب ــاب االرتب ــي بحس ــاق الداخ ــدق االتس ص
ــي  ــذي تنتم ــد ال ــى البع ــة ع ــرة والدرج ــة الفق درج
إليــه الفقــرة عــى عينــة اســتطالعية بلغــت )20( 
عضــوة هيئــة تدريــس تــم اختيارهــم مــن خــارج عينة 
ــاط: ــالت االرتب ــن معام ــدول)3( يب ــة، واجل الدراس

معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة
.677** 25 .659** 1
.683** 26 .675** 2
.765** 27 .829** 3
.719** 28 .814** 4
.792** 29 .844** 5
.781** 30 .757** 6
.783** 31 .784** 7
.647** 32 .713** 8
.745** 33 .809** 9
.759** 34 .592** 10
.900** 35 .757** 11
.805** 36 .892** 12
.748** 37 .722** 13

         الجدول )3)
صدق البناء الداخلي للمقياس بحساب معامل ارتباط بيرسون بين الدرجة على الفقرة والدرجة الفرعية على 

المجال الذي تنتمي اليه الفقرة )ن=20)
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ــتبانة  ــق لالس ــه حتق ــن اجلــدول)3( بأن ــن م يتب
مــؤرشات صــدق بنــاء داخــي جيــدة، حيــث تراوحت 

ــن )0.592	0.898(. ــاط ب ــالت االرتب معام
  - ثبات أداة الدراسة 

    بعــد جتهــز أداة الدراســة بصورهتــا النهائيــة 
قامــت الباحثــة بتطبيقهــا عــى عينــة اســتطالعية مــن 

خــارج عينــة الدراســة مــن عضــوات هيئــة التدريــس 
يف جامعــة احلــدود الشــالية يف الســعودية والبالــغ 
عددهــا )20( اســتبانة، وذلــك للتحقــق من ثبــات أداة 
الدراســة تــم إجيــاد معامــل ثبــات االتســاق الداخــي 
كرونبــاخ ألفــا )Cronbach Alpha( ملجــاالت أداة 

ــك. ــن ذل ــم )4( يب ــدول رق ــة، واجل الدراس

.714** 38 .716** 14

.781** 39 .808** 15

.898** 40 .790** 16

.802** 41 .893** 17

.767** 42 .836** 18

.920** 43 .881** 19

.852** 44 .757** 20

.646** 45 .820** 21

.814** 46 .781** 22

.753** 47 .693** 23

.776** 48 .536** 24

 (α ≤ 0.05( دالة عند مستوى الداللة )*(

 (α ≤ 0.01( دالة عند مستوى الداللة )**(

معامل الثبات )كرونباخ ألفا(المجال
0.90مهارة التحدث

0.89مهارة االستماع واإلنصات
0.91مهارة القراءة
0.92مهارة الكتابة
0.88مهارة السؤال

0.91مهارة العالقات اإلنسانية
0.89مهارة تكنولوجيا االتصال

  الجدول)4)
 قيم معامالت الثبات كرونباخ ألفا لمجاالت أداة الدراسة 

يتبن من اجلدول )4( أن قيم معامالت الثبات مرتفعة ومناسبة ألغراض هذه الدراسة.
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- متغرات الدراسة:
اشتملت الدراسة عى املتغرات التالية:

املتغر املستقل:  - 1
األقســام  ومنســقات  رؤســاء  ممارســة  درجــة 
ملهــارات االتصــال الفعــال مــن وجهــة نظــر عضوات 

ــالية. ــدود الش ــة احل ــس يف جامع ــة التدري هيئ
املتغرات الوسيطة:

ــيطة  ــرات الوس ــى املتغ ــة ع ــتملت الدراس     اش
ــة: اآلتي
ــان )ســعودية، غــر 	  ــه فئت متغــر اجلنســية: ول

ــعودية(. س
أربــع 	  ولــه  األكاديميــة:  الرتبــة  متغــر 

فئات:)أســتاذ دكتــور، أســتاذ مشــارك، أســتاذ 
حمــارض(. مســاعد، 

)إنســانية، 	  فئتــان:  ولــه  الكليــة:  متغــر 
. ) علميــة

ــة  ــوات هيئ ــورات عض ــع: تص ــر التاب 1 -  املتغ
ــعودية   ــالية يف الس ــدود الش ــة احل ــس يف جامع التدري

ــال.  ــال الفع ــارات االتص ــة مه ــع ممارس لواق
- املعاجلات اإلحصائية:

   بعــد إدخــال البيانــات يف جهــاز احلاســوب متــت 
 ،)SPSS( ــج ــتخدام برنام ــة باس ــة اإلحصائي املعاجل
وتــم اســتخراج املتوســطات احلســابية واالنحرافــات 
املعياريــة ملجــاالت أداة الدراســة وفقراهتــا، وتــم 

ــة:  ــة التالي ــاليب اإلحصائي ــتخدام األس اس
معامــل ثبــات كرونبــاخ ألفــا: حلســاب ثبــات  	

أداة الدراســة.
ــاب 	  ــم حس ــؤال األول: ت ــن الس ــة ع     لإلجاب

املتوســطات احلســابية واالنحرافــات املعياريــة 
لدرجــة ممارســة رؤســاء ومنســقات األقســام 
ــارات االتصــال الفعــال مــن وجهــة نظــر  مله
عضــوات هيئــة التدريــس يف جامعــة احلــدود 
الدراســة  أداة  الســعودية عــى  الشــالية يف 
ــاالت  ــن جم ــال م ــرات كل جم ــى فق ككل، وع

ــة. أداة الدراس
لإلجابــة عــن الســؤال الثــاين: تــم اســتخدام 
ــروق يف  ــة الف ــتقلة لدالل ــات املس ــار )ت( للعين اختب
درجــة ممارســة رؤســاء ومنســقات األقســام ملهــارات 
ــة  ــوات هيئ ــر عض ــة نظ ــن وجه ــال م ــال الفع االتص
ــعودية  ــالية يف الس ــدود الش ــة احل ــس يف جامع التدري
حتليــل  اســتخدام  وتــم  )اجلنســية(.  ملتغــر  تبعــًا 
التبايــن االحــادي )One Way ANOVA( لداللــة 
ومنســقات  رؤســاء  ممارســة  درجــة  يف  الفــروق 
األقســام ملهــارات االتصــال الفعــال مــن وجهــة نظــر 
عضــوات هيئــة التدريــس يف جامعــة احلــدود الشــالية 
ــم  ــة(. وت ــة األكاديمي يف الســعودية تبعــا ملتغــر )الرتب
البعديــة  للمقارنــات  اختبــار )شــيفيه(  اســتخدام 
الجتــاه الفــروق يف درجــة ممارســة رؤســاء ومنســقات 
األقســام ملهــارات االتصــال الفعــال مــن وجهــة نظــر 
عضــوات هيئــة التدريــس يف جامعــة احلــدود الشــالية 
األكاديميــة(.  )الرتبــة  ملتغــر  تبعــا  الســعودية  يف 
ــروق يف  ــة الف ــتقلة لدالل ــات املس ــار )ت( للعين واختب
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درجــة ممارســة رؤســاء ومنســقات األقســام ملهــارات 
ــة  ــوات هيئ ــر عض ــة نظ ــن وجه ــال م ــال الفع االتص
ــعودية  ــالية يف الس ــدود الش ــة احل ــس يف جامع التدري

ــة(. ــر )الكلي ــًا ملتغ تبع
  عارشًا: نتائج الدراسة ومناقشتها: 

رؤســاء  ممارســة  درجــة  مــا  األول:  الســؤال 

     يالحـظ من خـالل اجلدول رقم )5( أن درجة ممارسـة 
رؤسـاء ومنسـقات األقسـام ملهـارات االتصـال الفعـال مـن 
احلـدود  جامعـة  يف  التدريـس  هيئـة  عضـوات  نظـر  وجهـة 
الشـالية يف السـعودية جـاءت متوسـطة وبمتوسـط حسـايب 
بلـغ )3.53(، وانحـراف معيـاري بلـغ )0.66(، حيث جاء 
جمـال )مهارة تكنولوجيـا االتصال( يف املرتبـة األوىل وبدرجة 
متوسـطة وبمتوسـط حسـايب بلغ )3.66( وانحراف معياري 
بلـغ )0.53(، ويعـزى ذلـك إىل أمهيـة تكنولوجيـا االتصال 
يف الوقـت احلـارض للتواصـل بن األفـراد يف العمـل وخارج 
العمـل، وذلـك لفعاليـة هـذه التكنولوجيـا يف رسعـة ايصال 
املعلومـة والرسـالة  بأقـل وقـت وجهـد وتكلفـة، وبالتـايل 

ــن  ــال م ــال الفع ــارات االتص ــام مله ــقات األقس ومنس
وجهــة نظــر عضــوات هيئــة التدريــس يف جامعــة 

احلــدود الشــاملية يف الســعودية؟
حســاب  تــم  الســؤال  هــذا  عــن  لإجابــة 
املعياريــة،  واالنحرافــات  احلســابية  املتوســطات 

ذلــك: يبــن   )5( رقــم  واجلــدول 

اسـهمت يف رسعـة التواصل بن رؤسـاء االقسـام وعضوات 
هيئـة التدريـس يف اي مـكان وزمـان بفعاليـة حيـث ان بيئـة 
العمـل اعتمـدت كليـا عـى التكنولوجيـا. بينـا جـاء جمـال 
)مهـارة االسـتاع واإلنصـات( يف املرتبـة األخـرة بمسـتوى 
معيـاري  وانحـراف   )3.42( حسـايب  وبمتوسـط  متوسـط 
)0.61(، وربـا يعـزى ذلك إىل انشـغال املوظفـن يف العمل، 
وضغـط العمـل، وكثـرة املراجعـن، وأيضـًا حرصهـم عـى 
امتـام كـم كبـر مـن العمـل واملعامـالت يف اليـوم الواحـد، 
والـذي مـن شـأنه مـا يضعـف االسـتاع واإلنصـات نوعـًا 
مـا. واتفقـت نتائـج هـذه الدراسـة مع نتائـج دراسـة كعكي 

والعسـكر )2009م(، ودراسـة العرينـي )2011م(.

الدرجةالرتبةاالنحراف المعياريالمتوسط الحسابيالمجال
متوسطة3.660.531مهارة تكنولوجيا االتصال
متوسطة3.640.692مهارة العالقات اإلنسانية

متوسطة3.580.883مهارة القراءة
متوسطة3.540.814مهارة السؤال
متوسطة3.530.855مهارة التحدث
متوسطة3.470.966مهارة الكتابة

متوسطة3.420.617مهارة االستماع واإلنصات
متوسطة-3.530.66الكلي

الجدول )5)
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للكلي والمجاالت لدرجة ممارسة رؤساء ومنسقات األقسام 

لمهارات االتصال الفعال من وجهة نظر عضوات هيئة التدريس في جامعة الحدود الشمالية 
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الفقـرة رقـم  أن  يالحـظ مـن خـالل اجلـدول رقـم )6( 
)1( والتـي تنـص عـى » توظيـف تقنيـة احلاسـوب يف عملهم 
مرتفعـة  وبدرجـة  األوىل،  املرتبـة  يف  جـاءت   « باسـتمرار. 
بلـغ  معيـاري  وانحـراف   )3.77( بلـغ  حسـايب  وبمتوسـط 
)0.69(، وربـا يعـزى ذلـك إىل لفعاليـة تقنيـة احلاسـوب يف 
أداء العمـل برسعـة عاليـة ووقت قصـر وأداء متميـز للعمل، 
ومتاشـيًا مع عـر التقنيـات والتكنولوجيا التي تـؤدي إىل أداء 
العمـل بكفـاءة وفعاليـة عاليـة. بينـا جـاءت الفقرة رقـم )3( 
والتـي تنـص عـى » التواصـل مـع عضـوات هيئـة التدريـس 
يف حـال الـرورة عـن طريـق الرسـائل القصـرة أو الربيـد 

اإللكـرتوين. » يف املرتبـة األخـرة بدرجة متوسـطة وبمتوسـط 
حسـايب )3.66( وانحـراف معيـاري )0.52(، وربـا يعـزى 
القصـرة  الرسـائل  طريـق  عـن  التواصـل  قلـة  أن  إىل  ذلـك 
مبـارش  اتصـال  هنـاك  يكـون  ان  بـأن  اإللكـرتوين  الربيـد  أو 
للـرورة, وايضا  يعود إىل انشـغال رؤسـاء ومنسـقي األقسـام 
يف عملهـم ونسـياهنم يف بعض األحيـان من التواصل املسـتمر 
نتيجـة ضغـوط عملهم، وربـا أيضا يعود ذلـك إىل عدم رد من 
ترسـل إليه رسـالة عرب الرسـائل القصرة والربيـد اإللكرتوين، 
هـذا من شــأنه ما يـؤدي إىل قلـة التواصل عرب هذه الوسـائل.

ثانيًا: جمال مهارة العالقات االنسانية

 واختلفــت نتائــج هــذه الدراســة مــع نتائــج 
)2010م(. حراحشــة  دراســة 

ــات  ــابية واالنحراف ــطات احلس ــي املتوس ــا ي وفي

أداة  جمــاالت  مــن  جمــال  كل  لفقــرات  املعياريــة 
الدراســة:

أوالً: جمال مهارة تكنولوجيا االتصال 

المتوسطالفقرةالرقم
الحسابي

االنحراف
المستوىالرتبةالمعياري

مرتفعة3.77690.1توظيف تقنية الحاسوب في عملهم باستمرار.1
توفيــر احتياجــات عضــوات هيئــة التدريــس مــن مصــادر 2

والتقنيــات. متوسطة3.67860.4التكنولوجيــا 

التواصــل مــع عضــوات هيئــة التدريــس فــي حــال الضــرورة 3
متوسطة3.49810.6عــن طريــق الرســائل القصيــرة أو البريــد اإللكترونــي.

التدريــس 4 هيئــة  عضــوات  هواتــف  بأرقــام  قائمــة  توفيــر 
الضــرورة.  حــال  فــي  معهــن  متوسطة3.61820.5للتواصــل 

ــس 5 ــة التدري ــا عضــوات هيئ ــات يســتفيد منه ــر قاعــدة بيان توف
ــتمرار. مرتفعة3.721.012باس

ــي 6 ــال والت ــا االتص ــي تكنولوجي ــد ف ــو جدي ــا ه ــة كل م مواكب
مرتفعة3.70930.3تخــدم عضــوات هيئــة التدريــس باســتمرار.

متوسطة-.3.66520الكلي

الجدول )6)
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات تكنولوجيا االتصال
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يالحــظ مــن خــالل اجلــدول رقــم )7( أن الفقــرة 
رقــم )7( والتــي تنــص عــى » التعامــل مــع عضــوات 
ــة األوىل  ــاءت يف املرتب ــرتام.« ج ــس باح ــة التدري هيئ
ــغ )3.84(  ــايب بل ــط حس ــة وبمتوس ــة مرتفع وبدرج
ــاري بلــغ )0.92(، ويعــزى ذلــك إىل  وانحــراف معي
ــة  ــًا راقي ــام أخالق ــقي األقس ــاء ومنس ــالك رؤس امت
ــذه  ــس، وه ــة التدري ــوات هيئ ــع عض ــل م يف التعام
ــا  ــذي يأمرن ــف وال ــا احلني ــن دينن ــة م ــالق نابع األخ
دائــًا بــأن نحــرتم بعضنــا البعــض يف كل مــكان 
والتقديــر  واملحبــة  املــودة  تــدوم  حتــى  وزمــان 
واالحــرتام يف العمــل وخارجــه. بينــا جــاءت الفقــرة 

رقــم )4( والتــي تنــص عــى » الســعي اىل حتقيــق 
مبــدأ املســاواة يف التعامــل مــع مجيــع عضــوات هيئــة 
التدريــس.« يف املرتبــة األخــرة بدرجــة متوســطة 
وبمتوســط حســايب بلــغ )3.29( وانحــراف معيــاري 
بلــغ )1.08(، وربــا يعــزى ذلــك إىل أن حتقيــق مبــدأ 
املســاواة يف التعامــل قــد يعرتيــه بعــض اخللــل وذلــك 
ألن العالقــات االجتاعيــة والشــخصية بــن العاملــن 
ــذي  ــاطة ال ــر الوس ــا عن ــي يدخله ــة والت يف اجلامع
ــن  ــل م ــات العم ــع جتمع ــرًا يف مجي كان وال زال منت

ــا. ــات وغره جامع
ثالثا: جمال مهارة القراءة 

الفقرةالرقم المتوسط  
الحسابي

االنحراف
المستوىالرتبةالمعياري

ــع 1 ــم م ــاون الدائ ــى التع ــام عل ــاء األقس ــجيع أعض تش
ــس. ــة التدري ــوات هيئ مرتفعة3.831.002عض

التعامــل مــع عضــوات هيئــة التدريــس بــروح العمــل 2
مرتفعة3.781.053الجماعــي.

العامليــن 3 بــوالء  االرتقــاء  علــى  المقــدرة  امتــالك 
متوسطة3.471.137للقســم.

الســعي الــى تحقيــق مبــدأ المســاواة فــي التعامــل مــع 4
ــس. ــة التدري ــع عضــوات هيئ متوسطة3.291.088جمي

متوسطة3.651.304تفعيل  بمبدأ العالقات اإلنسانية في عملهم.5
تنميــة التعامــل الراقــي مــع عضــوات هيئــة التدريــس 6

متوسطة3.63990.5باســتمرار.

مرتفعة3.84920.1   7       التعامل مع عضوات هيئة التدريس باحترام.
متوسطة3.59940.6مراعاة الحاالت اإلنسانية لعضوات هيئة التدريس8

متوسطة-.3.63680الكلي

 الجدول )7)
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات العالقات االنسانية
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ـــم )8( أن  ـــدول رق ـــالل اجل ـــن خ ـــظ م يالح
ـــالك  ـــى » امت ـــص ع ـــي تن ـــم )2( والت ـــرة رق الفق
ـــد  ـــدة عن ـــات اجلدي ـــز املصطلح ـــى متيي ـــدرة ع املق
قـــراءة مـــا يقـــدم إليـــه مـــن عضـــوات هيئـــة 
ـــة  ـــة األوىل وبدرج ـــاءت يف املرتب ـــس.« ج التدري
ـــراف  ـــايب )3.70( وانح ـــط حس ـــة وبمتوس مرتفع
ــن  ــك إىل متكـ ــزى ذلـ ــاري )0.99(، ويعـ معيـ
رؤســـاء ومنســـقي األقســـام مـــن أداء عملهـــم 
ــم  ــادة خربهتـ ــان وزيـ ــة وإتقـ ــاءة وفاعليـ بكفـ
يومـــًا بعـــد يف عملهـــم. بينـــا جـــاءت الفقـــرة 

رقـــم )3( والتـــي تنـــص عـــى » الرتكيـــز عـــى 
ـــه.« يف  ـــدم إلي ـــا يق ـــراءة م ـــد ق ـــة عن ـــاط املهم النق
املرتبـــة األخـــرة بدرجـــة متوســـطة وبمتوســـط 
ـــاري )1.11(،  ـــراف معي ـــايب )3.50( وانح حس
ـــر  ـــًا غ ـــة دائ ـــك إىل أن الرسع ـــزى ذل ـــا يع ورب
ــراءة،  ــد القـ ــة عنـ ــة يف كل يشء وخاصـ مرغوبـ
ـــم  ـــدم الفه ـــؤدي إىل ع ـــا ت ـــأهنا م ـــن ش ـــي م والت
الســـليم للمطلـــوب، وعـــدم الرتكيـــز عـــى 

النقـــاط املهمـــة.
رابعًا: جمال مهارة السؤال

الجدول )8)
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مهارة القراءة

المتوسطالفقرةالرقم
الحسابي

االنحراف
المستوىالرتبةالمعياري

ــة التدريــس 1 ــدم  مــن عضــوات هيئ قــراءة مــا يق
ــام. متوسطة3.52990.3باهتم

المصطلحــات 2 تمييــز  علــى  المقــدرة  امتــالك 
الجديــدة عنــد قــراءة مــا يقــدم إليــه مــن عضــوات 

ــس. ــة التدري هيئ
3.700.99

مرتفعة1

ــا 3 ــراءة م ــد ق ــة عن ــاط المهم ــى النق ــز عل التركي
ــه. ــدم  إلي متوسطة3.501.115يق

ترجمــه عالمــات الترقيــم أثنــاء القــراءة ليــس فــي 4
متوسطة3.531.144الصــوت فقــط بــل حتــى فــي تعبيــرات الوجــه.

التركيــز علــى الهــدف األســاس للموضــوع أثنــاء 5
متوسطة3.621.152القــراءة .

متوسطة-.3.58880الكلي



180

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية )ISSN: 1658- 7006(، اجمللد )6(،  العدد )1(، جامعة احلدود الشمالية )1442هـ / 2021م(      

ــم )9(  ــدول رقـ ــالل اجلـ ــن خـ ــظ مـ يالحـ
أن الفقـــرة رقـــم )2( والتـــي تنـــص عـــى 
»اســـتخدام لغـــة واضحـــة ومفهومـــة عنـــد 
طـــرح ســـؤاله عـــى عضـــوة هيئـــة التدريـــس.« 
ــطة  ــة متوسـ ــة األوىل وبدرجـ ــاءت يف املرتبـ جـ
وانحـــراف   )3.60( حســـايب  وبمتوســـط 
ـــاء  ـــك إىل أن رؤس ـــزى ذل ـــاري )1.10(، ويع معي
ــة  ــدرة عاليـ ــون مقـ ــام يمتلكـ ــقي األقسـ ومنسـ
ولغـــة واضحـــة ومفهومـــة عنـــد طـــرح أســـئلة 
ـــل  ـــك بفض ـــس، وذل ـــة التدري ـــوات هيئ ـــى عض ع
ســـهولة التعامـــل فيـــا بينهـــم، وعـــدم تعقـــد 

العالقـــة فيـــا بينهـــم واملبنيـــة عـــى االحـــرتام 
املتبـــادل. بينـــا جـــاءت الفقـــرة رقـــم )5( 
والتـــي تنـــص عـــى » إثـــارة أســـئلة لعضـــوات 
ــة  ــن » يف املرتبـ ــاش معهـ ــس للنقـ ــة التدريـ هيئـ
ـــايب  ـــط حس ـــطة وبمتوس ـــة متوس ـــرة بدرج األخ
ــا  ــاري )1.11(، وربـ ــراف معيـ )3.49( وانحـ
يعـــزى ذلـــك إىل ضغـــوط العمـــل، وعـــدم 
تفـــرغ رؤســـاء ومنســـقي األقســـام إىل النقـــاش 
ـــة إىل  ـــئلة املوجه ـــارة األس ـــراء إث ـــن ج ـــل م الطوي

ــس.  ــة التدريـ ــوات هيئـ عضـ
خامسًا: جمال مهارة التحدث

المتوسطالفقرةالرقم
الحسابي

االنحراف
المستوىالرتبةالمعياري

تعتبــر األســئلة لعضــوات هيئــة التدريــس دائمــاً 1
متوسطة3.511.084هادفــة.

اســتخدام لغــة واضحــة ومفهومــة عنــد طــرح ســؤاله 2
متوسطة3.601.101علــى عضــوة هيئــة التدريــس.

ــى 3 ــد طــرح ســؤال عل يكــون الصــوت مســموعاً عن
ــس. ــة التدري متوسطة3.551.142عضــوة هيئ

اعطــاء عضــوة هيئــة التدريــس وقتــاً كافيــاً للتفكيــر 4
متوسطة3.521.133فــي الســؤال قبــل اســتقبال االجابــة.

للنقــاش 5 التدريــس  هيئــة  لعضــوات  أســئلة  إثــارة 
متوسطة3.491.115معهــن.

متوسطة-3.540.81الكلي

الجدول )9)
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مهارة السؤال 
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يالحـظ مـن خـالل اجلـدول رقـم )10( أن الفقرة 
رقـم )10( والتـي تنـص عـى » شـكر عضـوات هيئـة 
التدريـس بعـد التحدث معهـن والثناء عـى كالمهن.« 

جـاءت يف املرتبـة األوىل وبدرجـة مرتفعـة وبمتوسـط 
حسـايب )3.68( وانحراف معيـاري )0.92(، ويعزى 
ذلـك إىل عالقـة االحـرتام املتبـادل بن عضـوات هيئة 

الجدول )10)  
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مهارة التحدث

المتوسطالفقرةالرقم
الحسابي

االنحراف
المستوىالرتبةالمعياري

متوسطة3.560.994استقبال عضوات هيئة التدريس ببشاشة.1
 التحــدث مــع عضــوات هيئــة التدريــس بلغــة واضحــة2

متوسطة3.340.967وســليمة.

ــع 3 ــدث م ــد التح ــبة عن ــوت مناس ــرات ص ــتخدام نب اس
متوسطة3.210.8813عضــوات هيئــة التدريــس.

مخاطبــة عضــوة هيئــة التدريــس باســمها عنــد التحــدث 4
. متوسطة3.310.988معها

اســتخدام  ألفاظــاً مفهومــة عنــد التحــدث مــع عضــوات 5
متوسطة3.281.0011هيئــة التدريــس.

   6      امتالك مقدرة على إقناع عضوات هيئة التدريس في 
متوسطة3.311.049انجاز المهمة العلمية.

النظــر إلــى عضــوة هيئــة التدريــس عنــد التحــدث 7
متوسطة3.28950.12معهــن. 

اســتخدام أســلوب الجمــل القصيــرة اثنــاء التحــدث مــع 8
متوسطة3.63940.2عضــوات هيئــة التدريــس.

ــدث 9 ــة للتح ــس الفرص ــة التدري ــوات هيئ ــاء عض إعط
ــرأي. ــداء ال ــا واب متوسطة3.53940.5دائم

ــد التحــدث معهــن 10 ــة التدريــس بع شــكر عضــوات هيئ
ــن. ــى كالمه ــاء عل مرتفعة3.68920.1والثن

ــوات 11 ــع عض ــدث م ــاء التح ــه أثن ــي انفعاالت ــم ف التحك
متوسطة3.61930.3هيئــة التدريــس.

امتــالك  المقــدرة علــى الحــوار وتبــادل وجهــات نظــر 12
متوسطة3.46950.6أثنــاء التحــدث مــع عضــوات هيئــة التدريــس.

مــع 13 التحــدث  اثنــاء  واألولويــات  األفــكار  تنظيــم 
التدريــس. هيئــة  متوسطة3.30900.10عضــوات 

متوسطة-3.420.61الكلي
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الشـكر  وأن  األقسـام،  ومنسـقي  ورؤسـاء  التدريـس 
يشـكر  ال  فمـن  الطيبـن،  الكـرام  أخـالق  مـن  دائـًا 
الفقـرة رقـم )3(  بينـا جـاءت  النـاس ال يشـكر اهلل. 
والتـي تنـص عـى » اسـتخدام نـربات صـوت مناسـبة 
عنـد التحدث مع عضـوات هيئة التدريـس.« يف املرتبة 
األخرة بدرجة متوسـطة وبمتوسـط حسـايب )3.21( 

احلســابية  املتوســطات   .)11( اجلــدول 
واالنحرافــات املعياريــة لفقــرات مهــارة الكتابــة
أن   )11( رقــم  اجلــدول  مــن خــالل  يالحــظ 
الفقــرة رقــم )3( والتــي تنــص عــى » مراعــاة قواعــد 
ــوات  ــة إىل عض ــه املوجه ــاء كتابت ــة أثن ــة العربي اللغ
ــة  ــة األوىل وبدرج ــاءت يف املرتب ــس.« ج ــة التدري هيئ
وانحــراف   )3.70( حســايب  وبمتوســط  مرتفعــة 
ــاءت  ــا ج ــك إىل. بين ــزى ذل ــاري )1.12(، ويع معي
التمتــع    « عــى  تنــص  والتــي   )5( رقــم  الفقــرة 

وانحـراف معيـاري )0.88(، وربا يعـزى ذلك إىل أن 
هنـاك حـدودًا يف تعامل النـا مع بعضهـم البعض والتي 
يفرضهـا احرتامهـم لبعضهم البعـض، وحـدودًا أيضا 
يف ارتفـاع الصـوت وانخفاضه أيضًا يف تعاملنـا فيا بينا 

وخاصـة يف مـكان العمل.
سادسًا: جمال مهارة الكتابة

ــة إىل  ــة املوجه ــام بالكتاب ــد القي ــيق عن ــلوب ش بأس
املرتبــة االخــرة  التدريــس. » يف  عضــوات هيئــة 
 )3.12( حســايب  وبمتوســط  متوســطة  بدرجــة 
وانحــراف معيــاري )1.14(، وربــا يعــزى ذلــك 
ــد  ــة عن ــارات معين ــغ وعب ــد بصي ــب التقي ــه جي إىل أن
الكتابــة املوجهــة إىل عضــوات هيئــة التدريــس وجيــب 
ــًا  عــى رؤســاء ومنســقي األقســام االلتــزام هبــا حرفي

ــا.  ــان منه ــا أو النقص ــادة عليه ــدم الزي وع
سابعًا: جمال مهارة االستامع واإلنصات

الفقرةالرقم المتوسط  
الحسابي

االنحراف
المستوىالرتبةالمعياري

ــد الكتابــة لعضــوات 1 اعتمــاد أســلوب االختصــار عن
متوسطة3.421.204هيئــة التدريــس وعــدم التكــرار.

ــة 2 ــد التحــدث إلــى عضــوات هيئ ــكالم عن صياغــة ال
ــس بلغــة واضحــة ومفهومــة. متوسطة3.501.133التدري

مراعــاة قواعــد اللغــة العربيــة أثنــاء كتابتــه الموجهــة 3
مرتفعة3.701.121إلــى عضــوات هيئــة التدريــس.

ــة 4 ــه الموجه ــاء كتابت ــة أثن ــارات مفهوم ــتخدام عب اس
ــس. ــة التدري ــى عضــوات هيئ متوسطة3.601.22إل

التمتــع  بأســلوب شــيق عنــد القيــام بالكتابــة الموجهــة 5
متوسطة3.121.145إلــى عضــوات هيئــة التدريــس.

متوسطة-.3.47960الكلي
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يالحظ مـن خالل اجلدول رقـم )12( أن الفقرة رقم )2( 
والتـي تنـص عـى » تسـجيل  األفكار الرئيسـة أثناء االسـتاع 
حلديـث عضـوة هيئـة التدريـس.  » جـاءت يف املرتبـة األوىل 
وانحـراف   )3.68( حسـايب  وبمتوسـط  مرتفعـة  وبدرجـة 
معيـاري )0.98(، ويعـزى ذلـك إىل اهتام رؤسـاء ومنسـقي 
األقسـام بتسـجيل االفـكار الرئيسـة عنـد أثنـاء االسـتاع ملن 
أمامهـم مـن عضـوات هيئـة تدريـس وذلـك لتحديـد مـا هو 
مطلـوب منهـم عملـه للقيـام بـه بكفـاءة وفعاليـة عاليـة ويف 
الفقـرة رقـم )3(  بينـا جـاءت  أرسع وقـت ودقـة وإتقـان. 
والتـي تنـص عـى » امتـالك مقـدرة عـى فهـم لغـة اجلسـد 
عنـد االسـتاع لعضـوات هيئة التدريـس.« يف املرتبـة األخرة 
وانحـراف   )3.41( حسـايب  وبمتوسـط  متوسـطة  بدرجـة 
معيـاري )0.95(، وربـا يعـزى ذلـك إىل أن تركيـز رؤسـاء 

ومنسـقي األقسـام يكـون دائـًا عى ما يسـمعونه مشـافهة من 
عضـوات هيئـة التدريـس، وال يركـزون كثرًا عى لغة اجلسـد 

ألهنـم قـد خيطـؤن يف تفسـرها بالشـكل الصحيـح.
السـؤال الثـاين: هـل توجـد فـروق ذات داللـة إحصائيـة 
عنـد مسـتوى الداللـة )α ≤ 0.05( يف درجـة ممارسـة رؤسـاء 
مـن وجهـة  الفعـال  االتصـال  ملهـارات  األقسـام  ومنسـقات 
نظـر عضـوات هيئـة التدريـس يف جامعـة احلـدود الشـاملية يف 
السـعودية تعزى ملتغيــــــر: ) اجلنسـية، والرتبـة األكاديمية، 

والكليـة(؟
أوالً: بالنسبة ملتغر اجلنسية: 

  لإجابة عن السـؤال تم اسـتخدام اختبـار )ت( للعينات 
املسـتقلة لداللـة الفـروق تبعـًا ملتغـر اجلنسـية واجلـدول رقم 

ذلك. يبن   )13(

الفقرةالرقم المتوسط  
الحسابي

االنحراف
المستوىالرتبةالمعياري

اإلصغــاء بشــكل جيــد عنــد التحــدث مــع عضــوة هيئــة 1
متوسطة3.48950.6التدريس.

تســجيل  المالحظــات أثنــاء االســتماع لحديــث عضــوة 2
مرتفعة3.68980.1هيئــة التدريــس. 

امتــالك مقــدرة علــى فهــم لغــة الجســد عنــد االســتماع 3
متوسطة3.410.957لعضــوات هيئــة التدريــس.

متوسطة3.561.072تقبل انتقادات عضوات هيئة التدريس دون انفعال.4
التحــدث 5 عنــد  التدريــس  هيئــة  لعضــوات  االنتبــاه 

متوسطة3.491.095إليهــن.

     6     االنتظار حتى تنهي عضوة هيئة التدريس حديثها 
متوسطة3.511.104قبل إصدار حكماً على كالمها.

األفــكار 7 بيــن  العالقــات  ادراك  علــى  المقــدرة 
وترتيبهــا. متوسطة3.541.023المســموعة 

متوسطة-.3.53850الكلي

 الجدول )12)
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مهارة االستماع واإلنصات 
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ــروق  ــود ف ــم )13( وج ــدول رق ــن اجل ــظ م يالح
ــة  ــتوى الدالل ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــة ذات دالل دال
)α≤0.05( يف الــكي ومجيــع األبعــاد الفرعيــة يف درجــة 
ملهــارات  األقســام  ومنســقات  رؤســاء  ممارســة 
ــة  ــوات هيئ ــر عض ــة نظ ــن وجه ــال م ــال الفع االتص
ــعودية  ــالية يف الس ــدود الش ــة احل ــس يف جامع التدري
ــة )ت(  ــت قيم ــث كان ــية(، حي ــر )اجلنس ــزى ملتغ تع
الســعودية.  اجلنســية  ولصالــح   )5.606( للــكي 

ــن  ــم ب ــل والتفاه ــة التعام ــك إىل أن لغ ــزى ذل ويع
ــقي  ــع منس ــعوديات م ــس الس ــة التدري ــوات هيئ عض
وأيــرس،  أســهل  الســعودين  األقســام  ورؤســاء 
وذلــك لتشــابه اجلنســية بينهــم واللهجــة الســعودية، 
ــل  ــاز العم ــم وانج ــة التفاه ــى رسع ــس ع ــا ينعك مم
املطلــوب، بعكــس التعامــل مــع اجلنســيات غــر 

السعوديات. 
ثانيًا بالنسبة ملتغر الرتبة األكاديمية:

المتوسط العددالجنسيةالبعد
الحسابي

االنحراف 
المعياري

درجة 
الداللةقيمة )ت(الحرية

253.97.23سعوديالتحدث

220

5.030000.
1973.35.61غير سعودي

االستماع 
واإلنصات

254.35.49سعودي
5.469000.

1973.42.83غير سعودي
254.50.41سعوديالقراءة

5.936000.
1973.46.86غير سعودي

254.33.58سعوديالكتابة
4.997000.

1973.36.94غير سعودي
254.15.52سعوديالسؤال

4.185000.
1973.46.80غير سعودي

العالقات االنسانية
254.20.35سعودي

4.507.000
1973.56.68غير سعودي

تكنولوجيا 
االتصال

254.13.38سعودي
5.040.000

1973.60.51غير سعودي

الكلي
254.19.31سعودي

5.606000.
1973.45.65غير سعودي

الجدول )13)
 نتائج اختبار )ت( للعينات المستقلة لداللة الفروق في درجة ممارسة رؤساء ومنسقات األقسام لمهارات االتصال 

الفعال من وجهة نظر عضوات هيئة التدريس في جامعة الحدود الشمالية في السعودية تبعاً لمتغير الجنسية
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الجدول )14)
تحليل التباين االحادي لداللة الفروق في درجة ممارسة رؤساء ومنسقات األقسام لمهارات االتصال الفعال من 

وجهة نظر عضوات هيئة التدريس في جامعة الحدود الشمالية في السعودية تبعا لمتغير الرتبة األكاديمية

المتوســط العددالرتبةالمهارة
الحســابي

ف  ا نحــر ال ا
ي ر لمعيــا ا

مصدر 
التباين

مجموع 
المربعات

درجة 
الحرية

متوسط 
المربعات

مستوى ف
الداللة

بين .44.288511538استاذ التحدث
8.46732.822المجموعات

8.282000. .74.286218341الخطأ.163.947138072مشارك
82.753221الكلي.1003.320062135مساعد

.1023.410957893محاضر
ع  ســتما ال ا
واإلنصــات

بين .44.571428571استاذ 
9.20333.068المجموعات

4.445005. .150.443218690الخطأ.163.946460130مشارك
159.646221الكلي.1003.387190221مساعد

.1023.553279721محاضر
بين .44.700011547استاذ القراءة

10.93633.645المجموعات
4.907003. .161.933218743الخطأ.164.125067281مشارك

172.869221الكلي.1003.480089848مساعد
.1023.539286278محاضر

بين .44.450010000استاذ الكتابة
14.62034.873المجموعات

5.605001. .189.539218869الخطأ.164.212568690مشارك
204.159221الكلي.1003.332097285مساعد

.1023.447193731محاضر
بين .44.800028284استاذ السؤال

11.05833.686المجموعات
6.019001. .133.499218612الخطأ.164.025065676مشارك

144.557221الكلي.1003.458081118مساعد
.1023.488278125محاضر

ت  قــا لعال ا
نية نســا ال ا

بين .2224.218821348استاذ 
11.07133.690المجموعات

8.613000. .93.406218428الخطأ.44.359457168مشارك
104.477221الكلي.163.523870413مساعد

.1003.607862365محاضر
تكنولوجيــا 

االتصــال
بين .1024.583321517استاذ 

4.36331.454المجموعات
5.540001. .57.230218263الخطأ.43.760440811مشارك

61.593221الكلي.163.575051213مساعد
.1003.686353239محاضر

بين .1024.464303061استاذ الكلي
8.82132.940المجموعات

7.213000. .88.863218408الخطأ.44.044645751مشارك
97.684221الكلي.163.425767284مساعد

.1003.521963637محاضر
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    يالحــظ مــن اجلــدول رقــم )14( وجــود 
ــة  ــتوى الدالل ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دالل ف
)α ≤ 0.05( يف درجــة ممارســة ورؤســاء ومنســقات 
األقســام ملهــارات االتصــال الفعــال مــن وجهــة نظــر 
عضــوات هيئــة التدريــس يف جامعــة احلــدود الشــالية 

يف الســعودية تعــزى ملتغــر الرتبــة األكاديميــة، حيــث 
كانــت قيمــة )ف( للــكي =)7.213(، وكذلك وجود 
فــروق يف املهــارات الفرعيــة الســبعة، ولتحديــد اجتــاه 
ــات  ــار )شــيفيه( للمقارن الفــروق تــم اســتخدام اختب

ــة، واجلــدول رقــم )15( يبــن ذلــك: البعدي
الجدول )15)

 نتائج اختبار )شيفيه( للمقارنات البعدية التجاه الفروق في درجة ممارسة رؤساء ومنسقات األقسام لمهارات 
االتصال الفعال من وجهة نظر عضوات هيئة التدريس في جامعة الحدود الشمالية في السعودية تبعا لمتغير 

الرتبة األكاديمية 

الداللةالخطأ المعياريالفرق بين المتوسطينالرتبة )ب(الرتبة )أ(المهارة

التحدث

استاذ
34135.32633.779.مشارك
29766.016.*96846.مساعد
29754.036.*87758.محاضر

15718.002.*62712.مساعدمشارك
15697.010.*53623.محاضر

09088.08215.747.-محاضرمساعد

االستماع 
واإلنصات

استاذ

62500.46439.613.مشارك

1.18429.42359.053مساعد

1.01821.42343.126محاضر

مشارك
55929.22368.103.مساعد

39321.22338.379.محاضر
16608.11690.570.-محاضرمساعد

القراءة

استاذ

57500.48180.700.مشارك

1.22000.43947.055مساعد

1.16078.43930.076محاضر

مشارك
64500.23206.055.مساعد

58578.23175.097.محاضر

05922.12129.971.-محاضرمساعد
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الكتابة

استاذ

23750.52125.976.مشارك

1.11800.47545.140مساعد

1.00294.47527.220محاضر

مشارك
25107.007.*88050.مساعد

25073.027.*76544.محاضر

11506.13122.857.-محاضرمساعد

السؤال

استاذ

77500.43746.373.مشارك

39902.011.*1.34200مساعد

39887.014.*1.31176محاضر

مشارك
56700.21071.068.مساعد

53676.21042.093.محاضر

03024.11013.995.-محاضرمساعد

العالقات 
االنسانية

استاذ

14062.36592.986.-مشارك

69500.33377.231.مساعد

61091.33364.343.محاضر

مشارك
17625.000.*83562.مساعد

17601.001.*75153.محاضر

08409.09212.841.-محاضرمساعد
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يف  الفـروق  أن   )15( رقـم  اجلـدول  مـن  يالحـظ     
ملهـارات  األقسـام  ومنسـقات  ورؤسـاء  ممارسـة  درجـة 
االتصـال الفعال مـن وجهة نظـر عضوات هيئـة التدريس 
يف جامعـة احلـدود الشـالية يف السـعودية بـن ذوي الرتبة 
)أسـتاذ دكتـور( من ناحيـة وذوي الرتبة )أسـتاذ مسـاعد( 
الرتبـة  ذوي  ولصالـح  أخـرى،  ناحيـة  مـن  و)حمـارض( 
)أسـتاذ دكتـور(، وكذلـك وجـود فـروق بـن ذوي الرتبة 
)أسـتاذ مشـارك( من ناحية وذوي الرتبة)أسـتاذ مسـاعد( 
مشـارك(،  )أسـتاذ  الرتبـة  ذوي  ولصالـح  و)حمـارض( 
بينـا يالحـظ عدم وجـود فـروق بـن ذوي الرتبة )أسـتاذ 

مسـاعد( وذوي الرتبـة )حمـارض(، وكذلـك عـدم وجـود 
الرتبـة  وذوي  دكتـور(  )أسـتاذ  الرتبـة  ذوي  بـن  فـروق 
)أسـتاذ مشـارك(. وربـا يعـزى ذلـك إىل أن ذوي الرتبـة 
يف  األعـى  خربهتـم  بحكـم  وذلـك  األعـى  األكاديميـة 
التدريـس ويف اجلامعـة، انعكس ذلك عـى درجة االتصال 
الفعال مع ورؤسـاء ومنسـقات األقسـام، بحيث أصبحت 
الرتبـة  التعامـل والتفاهـم أسـهل وأيـرس مـن ذوي  لغـة 
األكاديميـة األقـل. واتفقت نتائـج هذه الدراسـة مع نتائج 
دراسـة العنـايت )2007(، ودراسـة حراحشـة )2010(.

ثالثًا: يبني اجلدول )16( نتائج اختبار ت تبعًا ملتغر الكلية:

تكنولوجيا 
االتصال

28642.044.*82292.مشاركاستاذ

26126.002.*1.00833مساعد

26116.009.*89706.محاضر

18542.13796.614.مساعدمشارك

07414.13777.962.محاضر

11127.07210.498.-محاضرمساعد

الكلي

استاذ

41964.35691.710.مشارك

32555.019.*1.03857مساعد

32543.041.*94234.محاضر

مشارك
17191.006.*61893.مساعد

17168.028.*52270.محاضر

09623.08985.766.-محاضرمساعد
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     يالحـظ مـن اجلـدول رقـم )16( وجـود فـروق 
 α( دالـة ذات داللـة إحصائيـة عنـد مسـتوى الداللـة
0.05 ≥( يف الـكي ومجيـع األبعـاد الفرعيـة يف درجـة 

ممارسـة رؤسـاء ومنسـقات األقسـام ملهارات االتصال 
الفعـال مـن وجهـة نظـر عضـوات هيئـة التدريـس يف 
ملتغـر  تعـزى  السـعودية  الشـالية يف  احلـدود  جامعـة 
)الكليـة(، حيـث كانـت قيمـة )ت( للـكي )3.001( 
ولصالـح الكليـات االنسـانية. وربـا يعـزى ذلـك إىل 
أن موظفـي الكليـات اإلنسـانية مـن أكثـر املراجعـن 

الكليـات  مـع  مقارنـة  األقسـام  ومنسـقات  لرؤسـاء 
العلميـة، لذلـك فقـد أصبـح اتصاهلـم وتواصلهـم مع 
رؤسـاء األقسـام أكثـر فعالية، وربـا يعزى ذلـك أيضًا 
إىل  دائـًا  يميلـون  العلميـة  الكليـات  موظفـي  أن  إىل 
االختصـار يف تعاملهـم واتصاهلم مع رؤسـاء األقسـام 
نظـرًا إىل ختصصاهتـم العلميـة والتـي تشـغل تفكرهم 
وحتتـاج إىل جهـد أكـرب مـن التخصصـات االنسـانية. 
واتفقـت نتائـج هذه الدراسـة مـع نتائج دراسـة كعكي 

.)2009( والعسـكر 

المتوسط العددالكليةالبعد
الحسابي

االنحراف 
المعياري

درجة 
الداللةقيمة )ت(الحرية

1483.49.58انسانيةالتحدث

220

2.448015.
743.28.65علمية

االستماع 
واإلنصات

1483.63.83انسانية
2.519012.

743.32.85علمية
1483.71.83انسانيةالقراءة

3.325001.
743.30.92علمية

الكتابة
1483.61.88انسانية

3.216001.
743.181.05علمية

1483.64.75انسانيةالسؤال
2.776006.

743.33.87علمية

العالقات االنسانية
1483.71.68انسانية

2.220027.
743.49.68علمية

تكنولوجيا 
االتصال

1483.73.51انسانية
2.973003.

743.51.53علمية

الكلي
1483.63.63انسانية

3.001003.
743.35.69علمية

الجدول )16)
 نتائج اختبار )ت( للعينات المستقلة لداللة الفروق في درجة ممارسة رؤساء ومنسقات األقسام لمهارات االتصال 

الفعال من وجهة نظر عضوات هيئة التدريس في جامعة الحدود الشمالية في السعودية تبعاً لمتغير الكلية
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توصيات الدراسة:
يف ضوء نتائج الدراسة تويص الباحثة با يي:

رضورة تدريــب رؤســاء ومنســقات األقســام . 1
يف جامعــة احلــدود الشــالية يف اململكــة العربية 
ــال  ــال الفع ــارات االتص ــى مه ــعودية ع الس

املتعلقــة يف صميــم عملهــم يف اجلامعــة.
ــاء . 2 ــن رؤس ــة ب ــاءات دوري ــد لق رضورة عق

وبــن  اجلامعــة  يف  األقســام  ومنســقات 
اجلنســيات املختلفــة، وذلــك إلجيــاد لغــة 

بينهــم.  تفاهــم مشــرتكة 
ــال . 3 ــد يف جم ــو جدي ــا ه ــة كل م رضورة متابع

مهــارات االتصــال الفعــال، وعقــد ورشــات 
ــكل دوري. ــة بش تدريبي

االتصــال . 4 وســائل  عــى  الرتكيــز  رضورة 
التــي حتســن مــن االتصــال الفعــال وامتــالك 

مهاراتــه يف اجلامعــة.
رضورة االســتفادة مــن خــربات وجتــارب . 5

االتصــال  مهــارات  تطبــق  التــي  الــدول 
جامعاهتــا. يف  الفعــال 

التغلـب عى املعوقـات التي حتـول دون تطبيق . 6
مهـارات االتصال الفعـال يف اجلامعة.

التــي . 7 والوســائل  اآلليــات  توفــر  رضورة 
االتصــال  مهــارات  امتــالك  مــن  حتســن 

اجلامعــة. يف  الفعــال 

املصادر واملراجع:
أوال: املراجع العربية:

مهــارات  تطبيــق  درجــة  )2012م(.  غديــر.  البهدهــي، 
االتصــال لــدى مديــري املــدارس اإلبتدائيــة مــن وجهــة 
ــالة  ــت. رس ــة الكوي ــن يف دول ــن والباحث ــر املعلم نظ
ماجســتر غــر منشــورة، عــان، األردن: جامعــة الــرق 

ــط. األوس
حراحشــه، فــواز. )2010م(. درجة ممارســة االتصــال اإلداري 
ــن يف  ــر املعلم ــة نظ ــن وجه ــدارس م ــري امل ــدى مدي ل
ــد. جملــة العلــوم اإلنســانية، 2)13(، 30	44. ــة ارب مدين
حسن، ماهر. )2004م(. القيادة أساسيات ونظريات ومفاهيم، 

اربد،   األردن: دار الكندي للنر والتوزيع.
الزعبــي، خالــد. )2008م(. مــدى توافــر مهــارات االتصــال 
والرســائل غــر اللفظيــة لــدى الرؤســاء يف مراكــز 
األجهــزة احلكوميــة يف حمافظــة الكــرك مــن وجهــة نظــر 
املرؤوســن وأثــر ذلــك عــى فاعليــة االتصــال اإلداري، 
جملــة دراســات العلــوم اإلداريــة، 32)2(، 147	187، 

ــة.   ــة األردني ــان، األردن: اجلامع ع
ــة  ــال رؤي ــارات االتص ــن. )2012م(. مه ــاعر، عبدالرمح الش
ــع. ــر والتوزي ــاء للن ــان، األردن: دار صف ــة، ع حتليلي

الصــريف، حممــد. )2006م(.االتصــاالت اإلداريــة، القاهــرة، 
مــر: دار الفكــر العــريب.

عامــر، يــس. )1986م(. االتصــاالت اإلداريــة واملدخــل 
ــينا  ــن س ــعودية: دار اب ــاض، الس ــا، الري ــلوكي هل الس

للنــر والتوزيــع.
مهــارات  ممارســة  درجــة  )2014م(.  أمحــد.  العبــادي، 
االتصــال الفعــال لــدى مديــري املــدارس يف لــواء 
ــورة،  ــر منش ــتر غ ــالة ماجس ــالية. رس ــوار الش األغ

الرمــوك. جامعــة  األردن:  اربــد، 
العثيمــن، فهــد بــن ســعود بــن عبدالعزيــز. )1993م(. 
ــاليبها.  ــا، أس ــا، أمهيته ــة: مفاهيمه ــاالت اإلداري االتص
ــة  ــع رشك ــعودية: مطاب ــة الس ــة العربي ــاض، اململك الري

الصفحــات الذهبيــة.



  هتاين فهد العنزي: درجة ممارسة رؤساء ومنسقات األقسام ملهارات االتصال الفعال من وجهة نظر عضوات هيئة التدريس يف جامعة احلدود الشمالية   192-157

191

ــوي،  ــث الرتب ــيات البح ــدس، عبدالرمحن.)1990(.أساس ع
ــع.  ــر والتوزي ــان للن ــان، االردن: دار الفرق ع

ــر مهــارات االتصــال  ــي، أمحــد. )2011م(. مــدى تواف العرين
ــوم  ــة العل ــس يف كلي ــة التدري ــدى هيئ ــة ل ــر اللفظي غ
ــالة  ــة. رس ــر الطلب ــة نظ ــن وجه ــم م ــة القصي بجامع
ــة  ــم، اململك ــة القصي ــورة، جامع ــر منش ــتر غ ماجس

ــعودية. ــة الس العربي
ــال  ــرتح لالتص ــوذج مق ــاء نم ــام. )2007م(. بن ــايت، خت العن
الرتبيــة  وزارة  يف  االتصــال  واقــع  ضــوء  يف  اإلداري 
احلديثــة.  العامليــة  واالجتاهــات  األردن  يف  والتعليــم 
رســالة دكتــوراه غــر منشــورة، عــان، األردن: جامعــة 

ــا. ــات العلي ــة للدراس ــان العربي ع
ــري  ــال اإلداري ملدي ــر االتص ــم. )2008م(. تطوي ــرا، نعي الف
ــوء اإلدارة  ــزة يف ض ــات غ ــة بمحافظ ــدارس الثانوي امل
ــزة،  ــورة، غ ــر منش ــتر غ ــالة ماجس ــة. رس اإللكرتوني

ــالمية.  ــة اإلس ــطن: اجلامع فلس
ــة  ــة: دراس ــال يف املؤسس ــارص. )2011م(. االتص ــيمي، ن قاس
نظريــة وتطبيقيــة. اجلزائــر: ديــوان املطبوعــات اجلامعية.

ISBN: 978.9961.0.1456.1

الكبيــي، نــوره. )2006م(. درجــة ممارســة مديــري املــدارس 
الثانويــة ملهــارات االتصــال الفعــال وعالقتهــا بمســتوى 
الرضــا الوظيفــي لــدى املعلمــن يف دولــة قطــر. رســالة 
ماجســتر غــر منشــورة، عــان، األردن: جامعــة عــان 

العربيــة للدراســات العليــا.
كعكــي، ســهام و العســكر، شــيخة. )2009م(. االتصــال 
لــدى طالبــات الفرقــة الرابعــة بكليتــي الرتبيــة )األقســام 
األدبيــة والعلميــة( يف جامعــة األمــرة نــورة بنــت 
ــام  ــة اإلم ــعودية، جمل ــة الس ــة العربي ــن باململك عبدالرمح

.294	266  ،)1(15 ســعود، 
مدبــويل، رضــا. )2005م(. مهــارات املذاكــرة، اإلســكندرية، 

مــر: دار املعرفــة للنــر والتوزيــع.
مفاهيمــه  الفعــال:  االتصــال  )2000م(.  منصــور، هالــة. 
املكتبــة  مــر:  اإلســكندرية،  ومهاراتــه،  وأســاليبه 

اجلامعيــة.  

النظامــي، نانــي. )2009م(. مهــارات االتصــال لــدى أعضاء 
هيئــة التدريــس يف كليــة الرتبيــة يف جامعــة الرمــوك مــن 
ــورة،  ــر منش ــتر غ ــالة ماجس ــة. رس ــر الطلب ــة نظ وجه

اربــد، األردن: جامعــة الرمــوك.

ثانًيا: املراجع األجنبية والعربية املرتمجة لإلنجليزية:

AL-AB’ADI, A. (2014). Degree of Practicing the Effective 
Communication Skills among the Schools’ Principals 
in Northern Aghwar District (Unpublished master’s 
thesis). Irbid, Jordan: Yarmouk University.

Al-Anati, kh. (2007). Building A Proposed Program for The 
Administrative Communication in Light of the Com-
munication Reality at Ministry of Education in Jordan 
and the Modern Global Trends (Unpublished doctorate 
dissertation). Amman, Jordan, Arab Amman Universi-
ty for Graduate Studies.

Al-Areeni, A. (2011). Extent of Available Non-verbal Com-
munication Skills among the Teaching Staff from the 
Students’ Point of View (Unpublished master’s thesis). 
Kingdom of Saudi Arabia, Qassim:  Qassim Univer-
sity.

Al-Bahdahi, G. (2012). Degree of Applying the Communica-
tion skill by the Elementary Schools’ Principals from 
the Teachers and the Researchers’ Point of View in 
State of Kuwait (Unpublished master’s thesis). Am-
man, Jordan: Middle East University.

Al-Far’a, N. (2008). Developing The Administrative Com-
munication for the Secondary Schools’ Principals in 
Gaza Governorates in Light of the Electronic Manage-
ment (Unpublished master’s thesis). Gaza, Palestine: 
The Islamic University.

Al-Kobaisi, N. (2006). Degree of the Secondary Schools’ 
Principals Practice of the Effective Communication 
Skills and Its Relationship and Distribution with Job 
Satisfaction Level of the Teachers in Qatar State (Un-
published master’s thesis). Amman, Jordan: Arab Am-
man University for Graduate Studies.

Al-Nithami, N. (2009). Communication Skills of the Teach-
ing Staff Members in Faculty of Education, in Yar-
mouk University from the Students’ Point of View 
(Unpublished master’s thesis). Irbid, Jordan: Yarmouk 
University.

Al-Othaimeen, F. (1993). Administrative Communications: 



192

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية )ISSN: 1658- 7006(، اجمللد )6(،  العدد )1(، جامعة احلدود الشمالية )1442هـ / 2021م(      

Their Concepts, Importance, and Methods. Al-Riyadh, 
Kingdom of Saudi Arabia: Golden Pages Company 
Press.

Al-Sairafi, M. (2006). The Administrative Communication. 
Cairo, Egypt: Dar Al-Fikr Al-Arabi.

Al-Sha’er, A. (2012). Communication Skills: An Analytical 
Vision. Amman, Jordan: Dar Safa for Publication and 
Distribution.

Al-Zu’bi, K. (2008). Extent of Available Communication 
Skills and non-Verbal Messages of the Heads at the 
Public Centers in Al-Karak Governorate from the Sub-
ordinates’ Point of view and the Effect of that on the 
Effectiveness of the Administrative Communication, 
Dirasat.  Journal for the Administrative Sciences, Uni-
versity of Jordan, 32(2): 147-187.

Amer, Y. (1986). Administrative Communications and their 
Behavioral Approach. Al-Riyadh, Saudi Arabia: Dar 
Ibn Sina for Publication.

Caldewll, D. (2008). Identification of Communication Com-
petencies for Country Extension Education: A Delphi 
study (Unpublished doctoral dissertation). Ohio:  Ohio 
State University.                                                                                                               

Foutty, D. (2014). The role, functions, and status of telecom-
munication administrators at four – year institutions in 
the United States: An electronic study (Unpublished 
doctoral dissertation). Ohio: Ohio University, AAT.

Harahsheh, F. (2010). Degree of Practicing the Administra-
tive Communication by the Schools’ Principals from 
the Teachers’ Point of View in Irbid City. Journal of 
Humanitarian Sciences, 2(13), 30-44.

Hasan, M. (2004). The Leadership: Fundaments, Theories 
and Concepts. Irbid, Jordan: Dar Al-Kindi for Publica-
tion and Distribution.

Hunt, O., Tourish, D., & Hargie, D.W. (2009). The Commu-
nication Experiences of Education Mangers: Identify-
ing Strengths, Weaknesses and Critical incidents. The 

International Journal of Educational Management the 
Communication, 14, P.120.                                                                                                                             

Ka’ki, S. & Al-Askar, S. (2009). Communication of the Fe-
male Students in the Fourth Unit in Faculty of Edu-
cation (Literature and Scientific Divisions) in Princes 
Nora Bint Abdurrahman University in Kingdom of 
Saudi Arabia. Journal of Imam Saud, 15(1), 266-294.

Kaseemi, N. (2011). Communication at The Institution: An 
Applied And Theoretical Study: Algeria: Bureau Of 
The University Press. ISBN: 978.9961.0.1456.1.

Kevin, J. (2007). Effective Teacher Communication Skill and 
Teacher Quality, (Unpublished doctoral dissertation). 
Ohio: Ohio State University.                                                                       

Madbooli, R. (2005). Studying Skills, Alexandria. Egypt: 
Dar al-Marefa for Publication and Distribution.

Mansoor, H. (2000). The Effective Communication: Its Con-
cepts, Methods, and Skills, Alexandria, Egypt: The 
University Library.

Maresh, M. M. (2012). Exploring hurtful Communication 
from college teachers to student (Unpublished doctor-
al dissertation). Nebraska, USA: The University Ne-
braska.

Payne D., Mc-Morris, R. (1967) Adapted from Education-
al and   Psychological Measurement. Waltham: Mass, 
Blaisdell Pub. Co.                                                                                                          

Robin, P. K. (2013). Levels of Effectiveness of Communi-
cation Skills Used by College Students During the 
Job Search Process. (Unpublished master’s thesis). 
Facility of the Virginia Polytechnic, Virginia: Institute 
University. http://scholar. ib.vt.edu/theses/available- 
06122000-18370042/unrestricted/Bodymatterfinal.PD
F.                                     

Simsek, Y. & Altinkurt, Y. (2014). Determining The Commu-
nication Skills of high School Teachers with Respect 
to The Classroom. Journal of Theory and Practice in 
Education, 6(1), 36-50.      



 إميان محدي إبراهيم محودة: املرونة االجيابية وعالقتها بالشفقة بالذات لدي طالب املرحلة اإلعدادية املتفوقني  221-193

193

www.nbu.edu.sawww.nbu.edu.sa

المرونة االيجابية وعالقتها بالشفقة بالذات لدي طالب المرحلة اإلعدادية المتفوقين
 إيمان حمدي إبراهيم حمودة )*(

 جامعة المجمعة
)قدم للنشر يف1440/4/4هـ، وقبل للنشر يف 1440/7/4هـ(

ـــة  ـــة اإلعدادي ـــاب املرحل ـــدى ط ـــذات ل ـــفقة بال ـــة والش ـــة االجيابي ـــن املرون ـــة ب ـــة ارتباطي ـــود عاق ـــن وج ـــف ع ـــث للكش ـــعي البح ـــث:  يس ـــص البح ملخ
ـــاءة  ـــاب الكف ـــدف حس ـــة هب ـــة أولي ـــى عين ـــة ع ـــد الدراس ـــوع. وتعتم ـــر الن ـــع ملتغ ـــة ترج ـــة االجيابي ـــتوى املرون ـــروق يف مس ـــود ف ـــن وج ـــف ع ـــن، والكش املتفوق
ـــودة  ـــة مقص ـــا بطريق ـــم اختياره ـــية ت ـــة أساس ـــة عين ـــن الدراس ـــا تتضم ـــة. ك ـــا وطالب ـــا )30( طالب ـــث وكان قوامه ـــتخدمة يف البح ـــأدوات املس ـــيكومرتية ل الس
ـــن  ـــا ب ـــم م ـــرتاوح أعاره ـــاث( وت ـــور، 32 إن ـــن )28 ذك ـــن املتفوق ـــة م ـــا وطالب ـــا )60( طالب ـــكندرية قوامه ـــة اإلس ـــة بمحافظ ـــة اإلعدادي ـــاب املرحل ـــن ط م
)12-14( ســـنة، ودرجـــة ذكائهـــم مـــا بـــن )130-120( درجـــة عـــي اختبـــار القـــدرات العقليـــة )إعـــداد/ فـــاروق مـــويس، 2002م(. وبعـــد تطبيـــق 
ـــن  ـــتوي )0.01( ب ـــد مس ـــة عن ـــة إحصائي ـــب ذي دالل ـــاط موج ـــود ارتب ـــن وج ـــج ع ـــفرت النتائ ـــة أس ـــدرات العقلي ـــاس الق ـــة ومقي ـــة االجيابي ـــاس املرون مقي
ـــن  ـــة املتفوق ـــة اإلعدادي ـــاب املرحل ـــدي ط ـــة ل ـــة االجيابي ـــة املرون ـــت درج ـــا ارتفع ـــه كل ـــة ،أي أن ـــة الدراس ـــدى عين ـــذات ل ـــفقة بال ـــة والش ـــة االجيابي املرون

ـــاث.   ـــح اإلن ـــاث لصال ـــور واإلن ـــن الذك ـــة ب ـــة االجيابي ـــتوى املرون ـــة يف مس ـــة إحصائي ـــروق ذات دالل ـــد ف ـــا توج ـــذات. ك ـــفقة بال ـــة الش ـــت درج ارتفع

كلامت مفتاحية :املرونة االجيابية - الشفقة بالذات - املتفوقون - طاب املرحلة اإلعدادية
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Abstract: This research seeks to identify the correlation between resilience and self-compassion among outstanding middle school students and the differences in the level 
of gender-based positive resilience. The study includes two groups. The primary group is used to calculate the psychometric fficiency of the study tools. The primary group 
includes 30 male and female students in the middle stage. The basic sample of study includes 60 outstanding students, 28 males and 32 females between 12 and 14 years old, 
who are selected intentionally from the middle schools in Alexandria. These students’ IQ ranges between 120- 130 according to The Mental Abilities Test prepared by (Farouk 
Mousa, 2002 ). The results show a significant correlation at the level 0.1% between resilience and Self- Compassion of the outstanding students in the middle schools. Students’ 
Self- Compassion increases when resilience increases. The study also shows significant statistical differences on the level of positive resilience between males and females 
favoring females.
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مقدمة: 
ــي  ــات الت ــم الفئ ــن أه ــة م ــات اخلاص ــد الفئ تع
حتظــى باهتــام كبــر وذلــك لكثــرة ظهورهــا وتعــدد 
فئاهتــا ومــن هــذه الفئــات فئــة املتفوقــن واملوهوبــن، 
ولقــد نــال الطــاب املتفوقــون اهتامــا ملحوظــا 
حيــث أدركــت الــدول املتقدمــة حاجتهــا لتلــك 
ــة  ــم يف كاف ــتفادة منه ــدول لاس ــاء ال ــن أبن ــة م الفئ
ــة  ــية للدول ــزة األساس ــم الركي ــة فه ــاالت العلمي املج
ــم  ــذا هتت ــة، ل ــات العرصي ــاكل والتحدي ــة املش ملواجه
املؤسســات الرتبويــة باكتشــاف قــدرات املتفوقــن 
واالهتــام  الرعايــة  هلــم  توفــر  حتــى  وصفاهتــم 
عــى  وللتعــرف  علميــة.  بصــورة  هلــم  املناســب 
ــبته،  ــذكاء ونس ــك ال ــا حم ــكات منه ــدة حم ــن ع الفائق
وحمــك التحصيــل الــدرايس أو اإلنجــاز، وهنــاك 
ــر  ــك يف تقدي ــن حم ــر م ــذ بأكث ــو األخ ــر نح ــاه أخ اجت
التفــوق، حيــث أن الفائقــن يتســمون بعــدة خصائص 
شــخصية مثل املثابــرة والطمــوح واملنافســة واملخاطرة 
واالســتقالية وحــب االســتطاع والقــدرة عــى توليد 
ــاح يف  ــدي والنج ــكات، والتح ــل املش ــكار وح األف
التعامــل مــع الضغــوط واألزمــات وإدارهتــا )باظــة، 

ص:21(.  2006م، 
ــرص  ــا يقت ــدة ف ــرة ُمعق ــوق ظاه ــر التف ــذا يعت ل
عــى اجلانــب املعــريف والــذي يتمثــل يف قــوة الذاكــرة 
والتحصيــل املرتفــع يف عمليــة التعليــم والتفكــر 
العــايل ومــا شــابة ذلــك، بــل يمتــد إىل الســات 
ــال  ــذا فاألطف ــة، ل ــة والدافعي ــخصية والوجداني الش

املتفوقــون فئــة حتتــاج إىل عنايــة واهتامــا ال يقــل 
ــرى،  ــة األخ ــات اخلاص ــه للفئ ــام املوج ــن االهت ع
ــم،  ــى خصائصه ــرف ع ــن بالتع ــام باملتفوق واالهت
التغلــب عــى  قدراهتــم، ومســاعدهتم يف  وتنميــة 
ــر،  ــاس التح ــو أس ــم ه ــي تواجهه ــكات الت املش
ــرص  ــن رضورة يف ع ــام باملتفوق ــح االهت ــد أصب وق
العلميــة،  املجــاالت  كافــة  يف  والتســابق  التميــز 
ــة للمجتمــع  ــة احلقيقي ــروة القومي فاملتفوقــون هــم الث
واملنطلــق األســايس للتطــور والتقــدم حلضــارات 

.)281: ص  2009م،  )عطيــة،  األمــم 
إىل  الوصــول  املتفــوق يف  الفــرد  يغــايل  وقــد 
ســات  مــن  فيكــون  عليــا  انجــاز  مســتويات 
لديــه  التفكــر وليــس  انــه حــاد يف  الشــخصية 
ــك  ــاوزا لتل ــبل جت ــرق أو الس ــار الط ــل يف اختي بدائ
ــخصية   ــة الش ــف املرون ــف بضع ــكات فيتص املش

(Roedell,2004,127).

ــاة  ــة مــن أهــم مراحــل حي كــا أن مرحلــة الطفول
ــه  ــل نفس ــبة للطف ــا بالنس ــن أمهه ــان، إن مل تك اإلنس
ــخصية  ــاء ش ــا ببن ــث عاقته ــن حي ــع، م أو للمجتم
ــاة،  ــتمتاع باحلي ــى االس ــادرة ع ــة الق ــرد املتكامل الف
ــل،  ــخصية الطف ــن ش ــة األوىل يف تكوي ــع اللبن ولوض
وتشــكيل وعيــه، وتوجيــه ســلوكه، إذ إن الطفــل 
ــه،  ــكل والتوجي ــًا للتش ــون قاب ــة يك ــذه املرحل يف ه
واكتســاب خصائــص املواطنــة الصاحلــة التــي جتعــل 
منــه عضــوا نافعــا يف املجتمــع، وتعــد ظاهــرة اإلســاءة 
للطفــل مــن أخطــر الظواهــر االجتاعيــة التــي هتــدد 
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متاســك املجتمــع وحتــد مــن قدراتــه، وتقــف حائا يف 
ــه )الضامــن، وســمور،  2017م،  ســبيل تقدمــه ونائ

ص:171(.
واملرونــة االجيابيــة مــن املتغــرات اإلجيابيــة لعلــم 
ــب  ــز جوان ــدف إىل تعزي ــذي هي ــايب، ال ــس اإلجي النف
القــوة يف شــخصية الفــرد وثقتــه يف قدراتــه وإمكاناتــه 
ليصبــح بارعــا وفعــاال، وبذلــك يســتطيع حتقيــق ذاتــه 
فيجعــل حلياتــه معنــى وهــدف يســعى يف حتقيقــه 
ــس  ــم النف ــه عل ــا يعني ــذا م ــاة، وه ــى احلي ــا ع مقب
اإلجيــايب إىل وقايــة األفــراد مــن االضطرابات النفســية 
ــق  ــاة، فيتحق ــات احلي ــة حتدي ــن مواجه ــم م ومتكينه
اهلــدف األســمى يف نــره وهــو حتســن جــودة 
احليــاة وخــروج الفــرد مــن حــدود التغيــر الــذايت إىل 
ــه  ــط ب ــع املحي ــة يف املجتم ــرات إجيابي ــداث تغي إح

ص:129(. م،   2013 )فرغــي، 
وقــد تؤثــر املرونــة االجيابيــة تأثــر مبــارش عى الشــخصية 
وذاتيــة الفــرد يف أهنــا قــد جتعــل مــن الفــرد ميــرا لذاتــه أو 
ــة  ــف احلياتي ــكات يف املواق ــن مش ــه م ــا يوج ــا مل ــا هل معاقب
وضغوطهــا، ويــرى  )Engain, et al., 2008(أنــه ملواجهــة 
هــذه االنفعــاالت الســلبية يكــون الفــرد يف حاجــة 
الســرتجاع هــدوءه والتخلــص منهــا بــدون أيــة أثــار 
ســلبية، ولذلــك جيــب عليــه حتســن وتنميــة إحساســه 
ــاالت  ــذه االنفع ــع ه ــل م ــذات للتعام ــفقة بال بالش
ــن  ــذات م ــفة بال ــح الش ــتق مصطل ــد اش ــة، وق املؤمل
كلمــة الشــفقة التــي تعنــى أن تكــون حساســا ملعانــاة 
اآلخريــن وأن تكــون عــى وعــي بأحزاهنــم وآالمهــم 

ــم  ــك تفه ــم، ولدي ــف معاناهت ــة يف ختفي ــك رغب ولدي
غــر مقــرتن بإصــدار أحــكام ســلبية عــى األشــخاص 
الذيــن يرتكبــون أي أخطــاء )عبــد الرمحــن، وآخرون، 

.)5 2013م، ص: 
ــن  ــام م ــذات أو االنتق ــة ال ــباب معاقب ــن أس وم
ــن  ــة املتفوق ــة اإلعدادي ــاب املرحل ــدى ط ــذات ل ال
يتعلــق بذاهتــم وخراهتــم مــع األرسة واملحيطــن 
هبــم، فطــاب هــذه املرحلــة أكثــر ميــا إىل االنطــواء 
واالنســحاب عــن احليــاة االجتاعيــة ممــا يــؤدى 
إىل عزلتهــم عــن باقــي أفــراد األرسة أو املدرســة، 
وهروهبــم مــن حتمــل املســئولية، ويرجــع ذلــك 
لعــدم متكنهــم مــن التفاعــل االجتاعــي الســوي 
وعــدم اســتطاعتهم املشــاركة واالندمــاج االجتاعــي 
وشــعورهم بضعــف الثقــة يف الــذات كــرد فعــل 
ــس يف  ــا ينعك ــن مم ــم لآلخري ــة فهمه ــارش لصعوب مب
ردود أفعاهلــم غــر الســوية. األمــر الــذي جعــل لــدى 
ــن  ــة ب ــن العاق ــق م ــة للتحق ــة ملح ــة حاج الباحث
ــاب  ــدى ط ــذات ل ــفقة بال ــة والش ــة االجيابي املرون

املرحلــة اإلعداديــة املتفوقــن.
مشكلة البحث

ــن  ــة باملشــكلة مــن خــال تباي ــع شــعور الباحث نب
طــاب املرحلــة اإلعداديــة يف ردود أفعاهلــم جتــاه 
ــم  ــم الحتياجاهت ــاف رؤيته ــد، واخت ــف الواح املوق
الدراســية ومهامهــم العلميــة املســتقبلية، والتــي حتتاج 
ــدف  ــق اهل ــؤدي إىل حتقي ــب ي ــرار مناس ــاذ ق إىل اخت
بأســلوب يــؤدي إىل التوافــق مــع النفــس والبيئــة 
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املحيطــة، واختــاف قدراهتــم يف حتمــل املواقــف 
ــون يف  ــك خيتلف ــية، كذل ــوط الدراس ــة والضغ احلياتي
ــداث  ــلبية لأح ــار الس ــة اآلث ــى مقاوم ــم ع قدراهت
ــي  ــرد، والت ــا الف ــر هب ــي يم ــة الت ــلبية الضاغط الس
ــة  ــعادة أو الرفاهي ــعور بالس ــدم الش ــؤدي إىل ع ــد ت ق
ــه  ــون لدي ــرد يك ــث أن الف ــرد، حي ــدى الف ــية ل النفس
ــذات  ــى ال ــو ع ــل يف: احلن ــد يتمث ــذايت وق ــدفء ال ال
ــون  ــة، أو يك ــة العقلي ــرتكة - اليقظ ــانية املش - اإلنس
لديــه الــرود الــذايت والــذي يتمثــل يف: احلكــم الــذايت 

ــد.  ــراط يف التوح ــة - اإلف – العزل
والســيا أن معظــم الدراســات العربيــة واألجنبيــة 
مل تعــِط األمهيــة الكافيــة لدراســة العاقــة بــن املرونــة 
ــة  ــاب املرحل ــدى ط ــذات ل ــفقة بال ــة والش االجيابي
ــذه  ــب ه ــزت أغل ــث رك ــن، حي ــة املتفوق اإلعدادي
ــة  ــة االجيابي ــف املرون ــة ختفي ــى دراس ــات ع الدراس
ــج  ــة املتفوقــن، ونتائ لــدى طــاب املرحلــة اإلعدادي
ــاة  ــاب يف احلي ــر إىل أن الط ــات تش ــض الدراس بع
املعــارصة يعانــون مــن ضعــف املرونــة االجيابيــة ومنها 
ــي )2013م(  ــة فرغ ــة Grace, (2010) ودراس دراس
 Ozer, & ــة ــةOshio, et al., (2013)  ودراس ودراس
 Deniz (2014)ودراســة أمحــد )2014م( ودراســة 

Jin, et al., (2014) ودراســة إمــام )2016م(.

ويعــد البحــث احلــايل حماولــًة للكشــف عــن 
العاقــة بــن املرونــة االجيابيــة والشــفقة بالــذات 
لــدى طــاب املرحلــة اإلعداديــة املتفوقــن، ومعرفــة 
ــاث  ــور واإلن ــن الذك ــة ب ــة االجيابي ــروق يف املرون الف

ــن. ــة املتفوق ــة اإلعدادي ــاب املرحل ــدى ط ل
ــث  ــاؤالت البح ــة تس ــرض الباحث ــبق تع ــا س ومم

ــي: ــا ي في
مــا العالقــة بــن املرونــة االجيابيــة والشــفقة بالذات 

لــدى طــالب املرحلــة اإلعداديــة املتفوقن؟
مــا الفــرق يف املرونــة االجيابيــة بــن اجلنســن لــدى 

طــالب املرحلــة اإلعداديــة املتفوقــن؟ 
أهداف البحث

عــن  الكشــف  يف  البحــث  أهــداف  تتلخــص 
ــفقة  ــة والش ــة االجيابي ــن املرون ــة ب ــة اإلرتباطي العاق
بالــذات لــدى طــاب املرحلــة اإلعداديــة املتفوقــن. 
والفــروق يف املرونــة االجيابيــة بــن الذكــور واإلنــاث 

ــن.  ــة املتفوق ــة اإلعدادي ــاب املرحل ــدى ط ل
أمهية البحث

األمهية النظرية:
ترجــع أمهيــة الدراســة احلاليــة لتناوهلــا أحــد 
ــة  ــة االجيابي ــو املرون ــة وه ــة املهم ــات البحثي املوضوع
لــدى طــاب املرحلــة اإلعداديــة املتفوقــن، وحماولــة 
ــذات  ــفقة بال ــن الش ــه وب ــة بين ــى العاق ــرف ع التع
ــوث  ــراء البح ــة يف إث ــة النظري ــن الناحي ــهم م ــا يس مم
ــى  ــوء ع ــاء الض ــب، وإلق ــذا اجلان ــات يف ه والدراس
هــذا املوضــوع الــذي تــرى الباحثــة إهنــا مل يلــق 
ــن  ــف ع ــن للكش ــل الباحث ــن قب ــكايف م ــام ال االهت
جوانبــه وأبعــاده املختلفــة املرتبطــة هبــا. وأيضــا 
النــدرة النســبية للدارســات يف جمــال املرونــة االجيابيــة 
ــة  ــاب املرحل ــدى ط ــذات ل ــفقة بال ــا بالش وعاقته
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ــة  ــة عربي ــد دارس ــث ال توج ــن حي ــة املتفوق اإلعدادي
ــوع.   ــذا املوض ــت ه ــة تناول ــم الباحث ــدود عل يف ح

األمهية التطبيقية:
أمــا مــن الناحيــة التطبيقيــة فتتضــح أمهيــة البحــث 
ــج  ــن النتائ ــه م ــفر عن ــد تس ــا ق ــال م ــن خ ــايل م احل
ــر  ــح فرصــة تطوي يمكــن االســتفادة منهــا يف أهنــا تتي
الرامــج اإلرشــادية النفســية اهلادفــة إىل رفــع مســتوى 
املرحلــة  لــدى طــاب  االجيابيــة  املرونــة  درجــة 
ــذات لدهيــم  ــة، وكذلــك درجــة الشــفقة بال اإلعدادي
مــن أجــل االرتقــاء بطــاب املرحلــة اإلعداديــة 
املتفوقــن نفســًيا واجتاعًيــا. كــا يبــن للقائمــن عــى 
ــفقة  ــة بالش ــة االجيابي ــة املرون ــدى عاق ــس م التدري
بالــذات لــدي طــاب املرحلــة اإلعداديــة املتفوقــن. 

املصطلحات اإلجرائية للبحث
Positive Resilience املرونة االجيابية

تعــرف املرونــة االجيابيــة بأهنــا القــدرة عــى إدخال 
ــب  ــة جتــاه الشــدائد واملصائ ــر مــن اســتجابة فعال أكث
واملواقــف احلياتيــة اليوميــة واالنفعاليــة والتــي حتتــاج 
ــدف  ــق اهل ــؤدي إىل حتقي ــب ي ــرار مناس ــاذ ق إىل اخت
بأســلوب يــؤدي إىل التوافــق مــع النفــس والبيئــة 
ــن  ــرَّ ع ــوان ، 2015م، ص:5(. وُيع ــة )رض املحيط
ــا بالدرجــة املتحصــل عليهــا  ــة إجرائي ــة االجيابي املرون

ــث. ــتخدم يف البح ــاس املس ــال املقي ــن خ م
 Self- Compassion الشفقة بالذات

تعــرف الشــفقة بالــذات بأهنــا كــون الفــرد منفتــح 
عــى معاناتــه ولديــة قــدرة عــى التخلــص منهــا، وأن 

ــه  ــة بذات ــه والرمح ــة لنفس ــن الرعاي ــًا م ــارس نوع ي
وأن تكــون لديــه اجتاهــات غــر تقييميــه نحــو فشــله 
ــه  ــدرك أن خرات ــه، وأن ُي ــور لدي ــب القص أو جوان
جــزء ال يتجــزأ مــن اخلــرات اإلنســانية العامــة )عبــد 
الرمحــن وآخــرون، 2013م، ص:8(. وُيعــرَّ عــن 
ــي  ــذي بن ــف ال ــه التعري ــا بأن ــذات إجرائي ــفقة بال الش

ــر. ــاس املتغ ــتخدم يف قي ــذي اس ــاس ال ــه املقي علي
اإلطار النظري 

Positive Resilience   أوال: املرونة االجيابية
ــي  ــة الت ــوط احلياتي ــة بالضغ ــة مليئ ــاة اليومي احلي
تواجــه اإلنســان، وقــد متثــل هــذه الضغــوط مشــكلة 
ــه  ــل كيان ــا جتع ــه، وأيض ــرد وتوازن ــة الف ــى صح ع
النفــي يف خطــر، وربــا ينشــأ عنهــا آثــار ســلبية منهــا 
عــدة القــدرة عــى التوافــق النفــي، وذلــك يتطلــب 
مــن الفــرد قــدرا مــن املرونــة االجيابيــة. وتعــد املرونــة 
االجيابيــة قــدرة الشــخص عــى إظهــار الســلوك 
املصاعــب  مواجهتــه  خــال  التكيفــي  اإلجيــايب 
والصدمــات، وهــي تعتــر مــن اخلصائــص اإلجيابيــة 
ــى  ــخص ع ــدرة الش ــس ق ــي تعك ــخصية والت يف الش
ــايب  ــكل إجي ــات بش ــات واألزم ــع الصعوب ــل م التعام

.(Christine & Kathleen, 2012, 285)

ــه  ــم تداول ــة مل يت ــة اإلجيابي ــح املرون ــا أن مصطل ك
واســتخدامه عــى نحــو شــائع يف الدراســات النفســية 
اســتخدم بصــور شــتى يف  قــد  أنــه  إال  العربيــة؛ 
مــن  وبالرغــم  األجنبيــة،  والدراســات  البحــوث 
ــة  اســتخدامه يف تلــك الدراســات والبحــوث األجنبي
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ــا  ــن زواي ــة م ــث ودراس ــع بح ــازال موض ــه م إال أن
أخــرى متعــددة تبعــا لتعــدد الــرؤى والنظريــات التــي 

تــدرس املفهــوم )عثــان، 2010م، ص :539(.
وقــد يتحــى الفــرد بدرجــة عاليــة مــن اإلنســانية، 
ــاالت  ــر واالنفع ــب يف الفك ــود والتصل ــدم اجلم وع
ــط  ــواء الضاغ ــة س ــف املختلف ــة املواق ــد مواجه عن
ــل  ــة ويتمث ــق بفاعلي ــط ، والتواف ــر الضاغ ــا وغ منه
ــذات  ــع ال ــامح م ــرتوي ، والتس ــر وال ــك يف الص ذل
واآلخريــن، واالســتقال النفــي ، وروح األمــل 
والتفــاؤل ، واملبــادأة يف اختــاذ اخلطــوات الازمــة 
ــات  ــول لأزم ــداع احلل ــة ، وإب ــف املختلف ــع املواق م
والفهــم  االســتبصار  والقــدرة عــى  واملشــكات 
بجوانــب املواقــف ، واملقــدرة عــى تكويــن عاقــات 
إجيابيــة قويــة ، والتمتــع باخللــق الرفيــع ، وتقبــل النقد 
والتعلــم مــن األخطــاء ، وحتمــل املســئولية )عويــس، 

.)407 ص:  2016م، 

تعريف املرونة االجيابية 
تعــرف املرونــة اإلجيابيــة بأهنــا عمليــة ديناميــة ذات 
ــز  ــاد ويتمي ــددة األبع ــا متع ــم بكوهن ــد تتس ــراز فري ط
مــن يتصــف هبــا ب)1( القــدرة عــى التوافــق النفــي 
ــدات والضغــوط  ــة التهدي ــد مــع كاف أو التكيــف اجلي
بشــتى صورهــا، )2( القــدرة عــى اســتعادة الفاعليــة 
ــار .  ــار أو االهني ــد االنكس ــرى بع ــرة أخ ــايف م والتع
وتلــك الســات كان يعتقــد أهنــا اســتثنائية ومقتــرصة 
ــايب  ــس اإلجي ــم النف ــم ؛ إال أن عل ــاس بعينه ــى أن ع

قــد اعترهــا » نقــاط قــوى شــخصية« يمكــن تنميتهــا 
وغرســها يف شــخصية ونفــوس العديديــن ، ويصفهــا 
عديــد مــن الباحثــن بالعوامــل الوقائيــة  التــي تشــمل 
ــد  ــي اجلي ــق النف ــى التواف ــرد ع ــن الف ــا يع ــى م ع

)عثــان، 2010م، ص:542(.
ــات  ــرد إىل الثب ــل الف ــل مي ــة متث ــة االجيابي واملرون
واحلفــاظ عــى هدوئــه واتزانــه الــذايت عنــد التعــرض 
لضغــوط أو مواقــف عصبيــة فضــا عــى قدرتــه عــى 
ــوط  ــذه الضغ ــة هل ــة ٌاجيابي ــال واملواجه ــق الفع التواف
ــاوة، 2013م،  ــو ح ــة ) أب ــف الصادم ــك املواق وتل

ص:4(.
وتعــرف املرونــة االجيابيــة بأهنــا قــدرة الفــرد عــى 
ــات  ــة لأزم ــة اإلجيابي ــه واملواجه ــه أهداف ــق ذات حتقي
ــوض  ــى النه ــرد ع ــدرة الف ــية، وق ــوط النفس والضغ
مــن جديــد مــن عثراتــه وعــدم االستســام )فرغــي، 

.)123 ص:  2013م، 
كــا أن املرونــة اإلجيابيــة تعنــي القــدرة عــى 
إعــادة التــوازن النفــي، والتوافــق الفعــال مــع كافــة 
الضغــوط التــي تواجــه الشــخص مــن خــال حتمــل 
املســئولية ومواجهــة املشــكات )علــوان، والطــاع، 

.)181 ص:  م،   2014
وتعــرف املرونــة اإلجيابيــة بأهنــا قــدرة الفــرد عــى 
التكيــف الفعــال والتوافــق الناجــح ، والصمــود 
 ، واالجتاعيــة  النفســية  املشــكات  مواجهــة  يف 
والنهــوض مــن األزمــات املختلفــة دون كــر أو 
ــه النفــي واالجتاعــي  هزيمــة ، واملحافظــة عــى أمن
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ص:681(. 2016م،  )العــوين، 
ــى  ــدرة ع ــا الق ــة بأهن ــة االجيابي ــرف املرون ــا تع ك
ــدائد  ــاه الش ــة جت ــتجابة فعال ــن اس ــر م ــال أكث إدخ
ــة  ــة واالنفعالي ــة اليومي ــف احلياتي ــب واملواق واملصائ
والتــي حتتــاج إىل اختــاذ قــرار مناســب يــؤدي إىل حتقيق 
اهلــدف بأســلوب يــؤدي إىل التوافــق مــع النفــس 
والبيئــة املحيطــة ) رضــوان ، 2015م، ص:5(. وُيعــرَّ 
ــل  ــة املتحص ــا بالدرج ــة إجرائي ــة االجيابي ــن املرون ع

ــث. ــتخدم يف البح ــاس املس ــال املقي ــن خ ــا م عليه
صفات األفراد ذوي املرونة اإلجيابية :

يتصــف األفــراد ذوي املرونــة اإلجيابيــة بالعاقات 
ــة  ــة ومعرفي ــن ، مهــارات تواصلي ــدة مــع اآلخري جي
ــا  ــه وتقديره ــه وانجازات ــرد ملواهب ــر الف ــدة، تقدي جي
بالنســبة لآلخريــن، معرفــة اهلــدف مــن احليــاة، 
ــة،  ــاة االجتاعي ــامهة يف احلي ــاء، املس ــعور باالنت الش
ــد الفــرد  ــأن الضغــوط تزي ــز الــذات، اإليــان ب تعزي
 (Van قــوة، رؤيــة الضغــوط  عــى أهنــا حتديــات

.Galen, et al., 2006, 6)

وقــد أشــار عويــس )2016م، ص: 411( إىل 	 
ــزون  ــة يتمي ــة اإلجيابي ــراد ذوي املرون أن األف

ببعــض الســات، وفيــا يــي عــرض هلــا:
ولدهيــم 	  اآلخريــن  مــع  جيــدة  عاقاهتــم 

االجتاعيــة.  املســاندة  اســتقبال  عــى  القــدرة 
مهاراهتم التواصلية واملعرفية جيدة.	 
ــم ، 	  ــم وإنجازاهت ــر مواهبه ــتطيعون تقدي  يس

ــذات. ــاءة ال ــد كف وحتدي

يدركون اهلدف من احلياة.	 
متدينون ويشعرون باالنتاء.	 
لدهيم القدرة عى تعزيز الذات.	 
ــبة 	  ــة ومتناس ــة متوافق ــاليب مواجه ــم أس لدهي

مــع املوقــف.
يتسمون باالنفعال اإلجيايب وروح الدعابة.	 
لدهيم مهارات فعالة يف حل املشكات.	 
يؤمنــون بــأن الضغــوط يمكــن أن تزيــد الفــرد 	 

. ة قو
يتسمون بالقدرة عى التكيف مع الغر.	 
ــتطيعون تقبــل املشــاعر والنمــو خــال 	  يس

اخلــرات الســلبية.
يتعاملــون جيــدا مــع الضغــوط ويروهنــا 	 

حتديــات. 
ــات 	  ــتخدمون العملي ــرة ويس ــون املخاط حياول

ــة.  الوقائي
ــات  ــة )2015 م، ص:49( إىل صف ــر باظ ــا تش ك

ــة فيــا يــي:- ــة اإلجيابي األشــخاص ذوي املرون
الرتوي واملرونة يف اختاذ القرارات.	 
القــدرة عــى وضــع اخلطــط واآلليــات يف 	 

املشــكات.  أو  الضغــوط  مواجهــة 
ال يفقد توازنه عند التعرض لأزمات. 	 
ــتمرة 	  ــات مس ــف بدينامي ــى التكي ــدرة ع الق

ــاة.  ــات احلي ــف ومتطلب ــى مواق ع
القــدرة عــى التحكــم يف االنفعــاالت الغاضبة 	 

والعدوانيــة وتأجيل االســتجابة. 
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الشــخصية 	  االحتياجــات  عــى  الســيطرة 
. ضبطهــا و

االلتــزام بقيــم ومبــادئ وآراء ومعتقــدات 	 
صحيحــة كإطــار مرجعــي لســلوكياته.

الشــخصية 	  االحتياجــات  عــى  الســيطرة 
. ضبطهــا و

القــدرة عــى مواجهــة التغيــر وتقبلــه وال 	 
ــي. ــه النف ــد أمن ــك بتهدي ــعره ذل يش

والبيئــة 	  اآلخريــن  عــى  للقيــادة  يميلــون 
فيهــا. والتأثــر 

ــاز واألداء 	  ــن اإلنج ــة م ــة عالي ــع بدرج التمت
ــز. املتمي

النزعــة إىل التفــاؤل يف احليــاة مــع حتقيــق 	 
ذواهتــم.

ــات أو 	  ــوط واألزم ــة الضغ ــل إىل مواجه  املي
ــون  ــل وال يميل ــة والتحم ــكات باملجاهب املش
ــب. ــاليب التجن ــروب أو أس ــكار أو اهل إىل اإلن

    Self- Compassion ثانيا: الشفقة بالذات
 Self- Compassion ــذات ــفقة بال ــوم الش إن مفه
مــن املفاهيــم احلديثــة نســبيا، وقــد اهتمــت البحــوث 
والدراســات يف اآلونــة األخــرة بدراســة الشــفقة 
يف  اإلجيابيــة  املهمــة  املتغــرات  كأحــد  بالــذات، 
املفهــوم يرجــع إىل األبحــاث  الشــخصية، وهــذا 
والدراســات التــي قامــت هبــا العاملــة األمريكيــة 
أن  رأت  حيــث   ،  (Neff, 2003) نيــف  كريســتن 

ــاد  ــن أبع ــيا م ــدا أساس ــن بع ــذات تتضم ــفقة بال الش
ــمة  ــد س ــه يع ــا أن ــرد ك ــخصية الف ــي لش ــاء النف البن
مــن الســات اإلجيابيــة عنــد الفــرد وأحــد املتغــرات 
ــة  ــوط اليومي ــلبية للضغ ــار الس ــة اآلث ــة ملقاوم املهم
التــي يمــر هبــا الفــرد، وذلــك عندمــا يعيــش الفــرد يف 
حالــة مــن حــاالت الضغــط النفــي يف حل مشــكاته 
ــن  ــا م ــل جانب ــا متث ــى أهن ــا ع ــر إليه ــة، والنظ اليومي
اخلــرات الشــخصية املشــرتكة، واالنفتــاح والتحــرك 
ــع  ــأن مجي ــرار ب ــع اإلق ــن، م ــكات اآلخري ــو مش نح
ــز   ــص والعج ــم النق ــر عليه ــون، ويظه ــراد خيطئ األف

.(Neff, & Costigan, 2014, 116(
ــة  ــخصية مليئ ــل ش ــذات متث ــفقة بال ــا أن الش ك
الســلبية  املشــاعر  مقابــل  االجيابيــة  باالنفعــاالت 
ــاعر  ــذه املش ــراد يف إدراك ه ــاعدة األف ــذات، ومس لل
 (Breines, & Chen, عــى أهنــا ال هتــدد حياهتــم 

.2012, 1136)

تعريف الشفقة بالذات 
تعــرف الشــفقة بالــذات بأهنــا شــعور داخــي 
بــاألمل االنفعــايل وشــعور بالتأثــر االجيــايب جتــاه هــذا 

.(Neff, 2003, 226) األمل 
والشــفقة بالــذات هــي موقــف ذايت يتضمــن 
معاجلــة الفــرد لذاتــه يف املواقــف العصبيــة التــي 
ــي ،  ــم والوع ــدفء والفه ــال ال ــن خ ــا م ــر هب يم
ــا مــن الطبيعــة  ــأن األخطــاء متثــل جانب واالعــرتاف ب

.) ص:72  م،  )منصــور،2016  البريــة 
ــفقة  ــرى (Neef, & Costigan, 2014) أن الش وت
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بالــذات هــي أحــد املتغــرات اإلجيابيــة يف الشــخصية 
ــرة  ــرتة األخ ــام يف الف ــد االهت ــد تزاي ــانية ، وق اإلنس
املتغــرات  كأحــد   ، بالــذات  الشــفقة  بدراســة 
ــاوم  ــي تق ــرد والت ــخصية الف ــة يف ش ــة املهم اإلجيابي
ــي  ــة الت ــلبية الضاغط ــداث الس ــلبية لأح ــار الس اآلث
ــن  ــة م ــش حال ــا يعي ــك عندم ــرد وذل ــا الف ــر هب يم
الشــخصية يف  الكفايــة  الفشــل أو عــدم  حــاالت 
ــوم إىل  ــذا املفه ــود ه ــة ، ويع ــكات احلياتي ــل املش ح
 ،Neef األبحــاث والدراســات التــي قامــت هبــا
األبعــاد  أحــد  بالــذات  الشــفقة  أن  تــرى  حيــث 
ــاء النفــي للفــرد . وتعتــر الشــفقة  األساســية يف البن
ــية  ــة النفس ــعادة والرفاهي ــا للس ــدرا مه ــذات مص بال
لــدى الفــرد )يف: املنشــاوي، 2016م، ص: 153(.
ــرد  ــون الف ــا ك ــذات بأهن ــفقة بال ــرف الش ــا تع ك
منفتــح عــى معاناتــه ولديــة قدرة عــى التخلــص منها، 
وأن يــارس نوعــًا مــن الرعايــة لنفســه والرمحــة بذاتــه 
وأن تكــون لديــه اجتاهــات غــر تقييميــه نحــو فشــله 
ــه  ــدرك أن خرات ــه، وأن ُي ــور لدي ــب القص أو جوان
جــزء ال يتجــزأ مــن اخلــرات اإلنســانية العامــة )عبــد 
الرمحــن وآخــرون، 2013م، ص: 8(. وُيعــرَّ عــن 
ــا بالدرجــة املتحصــل عليهــا  ــذات إجرائي الشــفقة بال

ــث. ــتخدم يف البح ــاس املس ــال املقي ــن خ م
سامت األفراد املشفقن بذاهتم :

إن األفــراد املشــفقن بأنفســهم يف املواقــف املؤملــة 
خيتلفــون عــن األفــراد غــر املشــفقن يف ســاهتم 
الشــخصية، فهــم أكثــر مرونــة ، وأكثــر انفتاحــا عــى 

ــة يف التعامــل مــع كل  ــر عقاني خراهتــم ، وأهنــم أكث
جوانــب اخلــرة ، ســينظرون إىل أنفســهم نظــرة تفهــم 
وانســجام وعطــف بــدال مــن املبالغــة يف احلكــم 
  (Neff, &ــم ــدث هل ــا حي ــذات مل ــد ال ــدي أو جل النق

.MC Gehee, 2010)

والشــفقة بالــذات متعــددة األبعــاد تــؤدي بالفــرد 
إىل تبنــي اجتاهــا إجيابيــا نحــو ذاتــه يف مواقــف الفشــل 
ــد  ــه النق ــدم توجي ــا وع ــرض هل ــي يتع ــوط الت والضغ
واللــوم الشــديد هلــا، وفهــم خــرات الــذات كجــزء 
مــن اخلــرات التــي يعانيهــا غالبيــة األفــراد ومعاجلــة 
املشــاعر املؤملــة يف وعــي الفــرد بعقل منفتــح، وتتضمن 
الشــفقة بالــذات بعديــن مهــا: الــدفء الــذايت والــذي 
ــة،  ــانية العام ــذات، واإلنس ــى ال ــو ع ــن احلن يتضم
ــن  ــذي يتضم ــذايت وال ــرود ال ــة ، وال ــة العقلي واليقظ
احلكــم الــذايت والعزلــة والتوحــد املفــرط )املنشــاوي، 

 )168 ص:  2016م، 
وتــرى »نيــف« أن العامــل األهــم يف تعامــل الفــرد 
ــاة  ــه األمل واملعان ــب ل ــي جتل ــلبية الت ــه الس ــع خرات م
الــذات  قبــول  وقلــة  بالــذات  الشــفقة  وضعــف 
وضعــف التعاطــف معهــا، وهــذا العامــل لــه ارتبــاط 
ــى  ــاح ع ــرد، كاالنفت ــخصية الف ــب ش ــق بجوان وثي
ــن  ــا م ــاطية وغره ــر واالنبس ــة الضم ــرة ويقظ اخل
ــات  ــج الدراس ــارت نتائ ــد أش ــة. فق ــات االجيابي الس
ــط  ــاء ترتب ــن العل ــا م ــف وغره ــا ني ــت هب ــي قام الت
ــا  ــية، باعتباره ــعادة النفس ــوية والس ــخصية الس بالش
ــي  ــا النف ــا يف توافقه ــة هل ــخصية وداعم ــززة للش مع
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واالجتاعــي وان الطــاب الذيــن يمتلكــون مثــل 
ــر  ــق والتوت ــاة للقل ــل معان ــم أق ــات ه ــذه الصف ه
ــون  ــن يتعامل ــاب الذي ــع الط ــة م ــاب مقارن واالكتئ
 (Neff, et al., ــف ــك املواق ــوة يف تل ــذات بقس ــع ال م

.2005, 264)

ــن  ــذات تتضم ــفقة بال ــبق أن الش ــا س ــح مم ويتض
الفهــم الواعــي للــذات، كــا أن الفــرد ينظــر إىل 
خراتــه عــى أهنــا متثــل خــرة إنســانية مشــرتكة بــدال 
مــن انعزاهلــا وابتعادهــا عــن اآلخــر، فهــو يســعى إىل 
ــد  ــن جل ــز ع ــك تتاي ــذايت، وبذل ــاك ال ــرق االهن خ
ــامل  ــة ع ــن رؤي ــدا ع ــرد بعي ــع الف ــث يتوق ــذات حي ال
آخــر، وبالرغــم مــن االقــرتان غــر املرتفــع بــن 
ــز مــن  ــر الــذات إال أهنــا تتاي الشــفقة بالــذات وتقدي
ــكات  ــع املش ــي م ــل الواقع ــة يف التعام ــث الرغب حي
التــي توجــه الفــرد، وتعمــد إىل دحــض األفــكار 
واملشــاعر الســلبية ، وحتــدث اتزانــا متســا باالنتقــاء، 
ــة ،  ــاعر املنحرف ــكار واملش ــذه األف ــج ه ــا تعال ــا أهن ك
ــا أن  ــذات. ك ــن ال ــول ع ــا مأم ــاء رض ــايل لبن وبالت
الشــفقة بالــذات وســيلة اجيابيــة يف توجيــه الفــرد 
نحــو ذاتــه مــن حيــث االنتبــاه إليهــا واالهتــام هبــا ، 
والتعامــل معهــا بلطــف عنــد التعــرض ملعانــاة أليمــة 
أو عنــد الفشــل بــدال مــن توجيــه النقــد الــاذع 
ــر  ــا يف التفك ــذات دورا مه ــفقة بال ــب الش ــا. وتلع هل

ــرد. ــي للف التكيف
دراسات وبحوث سابقة

ــح  ــم، يتض ــة للعل ــة الرتاُكمي ــن اخلاصي ــًا م انطاق

ــًا  ــد أساس ــراؤه يعتم ــم إج ــي يت ــث علم أن أي بح
ــم  ــن خراهت ــتفادة م ــن واالس ــارب اآلخري ــى جت ع
ــابقة، ويف  ــم الس ــاهتم وبحوثه ــل يف دراس ــي تتمث الت
ــت  ــي تناول ــوث الت ــات والبح ــك الدراس ــار تل إط
 (Grace, 2010( أجــري  فقــد  اإلجيابيــة،  املرونــة 
دراســة هدفــت إىل الكشــف عــن العاقــة بــن املرونــة 
ــخصية ،  ــرى للش ــة الك ــل اخلمس ــية والعوام النفس
ــم  ــة وه ــا وطالب ــن )297( طالب ــة م ــت العين وتكون
النتائــج  وأســفرت  إنــاث.   )205(  ، ذكــرا   )92(
ــة  ــن املرون ــة ب ــة موجب ــة االتباطي ــود عاق ــن وج ع
النفســية ومجيــع عوامــل الشــخصية )يقظــة الضمــر، 
ــاطية  ــرات، واإلنبس ــى اخل ــاح ع ــة ، واالنفت واملقبولي
( بينــا كانــت العاقــة ســلبية مــع خاصيــة العصابيــة ، 
كــا كانــت خاصيــة يقظــة الضمــر مرتفعــة يف الداللــة 
اإلحصائيــة يليهــا املقبوليــة ، العصابيــة ، ثــم االنفتــاح 

ــرات. ــى اخل ع
إىل  هدفــت  بدراســة  )2013م(  فرغــي  وقــام 
ــة النفســية ومعنــي  الكشــف عــن العاقــة بــن املرون
احليــاة لــدى عينــة الطــاب املتفوقــن دراســيا يف 
احللقــة الثانيــة مــن التعليــم األســايس واملرحلــة 
الثانويــة. وتكونــت العينــة مــن )250( طالبــا وطالبــة 
منهــم  املنيــا  املتفوقــن يف حمافظــة  الطــاب  مــن 
)130( طالبــا، )120( طالبــة، وتــرتاوح أعارهــم 
ــج  ــة املنه ــتخدمت الدراس ــنة، واس ــن -14  18س م
ــة  ــاس املرون ــة مقي ــتخدمت الدراس ــي، واس الوصف
ــاة ، وتوصلــت نتائــج  النفســية، ومقيــاس معنــي احلي
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ــة ذات  ــه موجب ــة ارتباطي ــود عاق ــة إىل وج الدراس
داللــة إحصائيــة بــن درجــات الطــاب املتفوقــن يف 
متغــر املرونــة النفســية وأبعادهــا املختلفــة ودرجاهتــم 
يف متغــر معنــي احليــاة وأبعــاده ، وتوجــد فــروق ذات 
داللــة إحصائيــة يف مســتوى املرونــة وأبعادهــا تعــزى 

ــاث. ــح اإلن ــس لصال ــر اجلن إىل متغ
ــت  ــة Oshio, et al., (2013) هدف ــري دراس وأج
ــاس  ــيكومرتية ملقي ــص الس ــن اخلصائ ــف ع إىل الكش
املرونــة اإلجيابيــة للطــاب املراهقــن، وتكونــت 
العينــة مــن )207( طالبــا، وهــم )104( ذكــور، 
بــن  أعارهــم  تراوحــت  وقــد  إنــاث،  و)103( 
ــة أبعــاد  ــاس مــن ثاث )19-20( ســنة، وتكــون املقي
ــدة،  ــم باجل ــث املتس ــايل، والبح ــم االنفع ــم التنظي ه
والتوجــه املســتقبي اإلجيــايب موزعــا عــى )21 ( 
ــم التحقــق مــن اخلصائــص الســيكومرتية  ــارة، وت عب
برســون،  بمعامــل  الداخــي  االتســاق  بحســاب 
والثبــات بطريقــة ألفــا كرونبــاخ وبالتــايل التأكــد مــن 
ــاب،  ــدى الط ــة ل ــاس املرون ــة لقي ــاس صاحل أن املقي
ــح  ــاس صال ــة إىل أن املقي ــج الدراس ــت نتائ وتوصل
ــروق ذات  ــد ف ــا توج ــة، ك ــة اإلجيابي ــاس املرون لقي
ــور  ــن الذك ــة ب ــة اإلجيابي ــة يف املرون ــة إحصائي دالل

ــاث.   ــح اإلن ــاث لصال واإلن
ــت  ــة هدف ــام Ozer, & Deniz (2014) بدراس وق
إىل التعــرف عــى مســتوى املرونــة اإلجيابيــة وعاقتهــا 
التعليــم  لــدى طلبــة  الوجــداين  الــذكاء  بســات 
ــي  ــج الوصف ــة املنه ــتخدمت الدراس ــايس، واس األس

االرتباطــي ، وتضمنــت أدوات الدراســة مقيــاس 
الوجــداين،  الــذكاء  مقيــاس   ، اإلجيابيــة  املرونــة 
ــدارس  ــة 6 م ــن طلب ــن )766( م ــة م ــت العين وتكون
يف إحــدى مــدن تركيــا منهــم)243 ( طالبــا ، )523( 
وجــود  إىل  الدراســة  نتائــج  وتوصلــت   ، طالبــة 
عاقــة دالــة إحصائيــا بــن املرونــة اإلجيابيــة والــذكاء 
ــذكاء الوجــداين  ــات ال ــر مكون الوجــداين، وأن أكث
التــي تنبــأت باملرونــة اإلجيابيــة هــي الســعادة النفســية 

واالجتاعيــة.
كــا هدفــت دراســة أمحــد )2014م( إىل التعــرف 
عــى العاقــة بــن املرونــة اإلجيابيــة وكا مــن حتقيــق 
ــاب  ــن ط ــن م ــدى اجلنس ــاة ل ــودة احلي ــذات وج ال
اجلامعــة، وتكونــت العينــة مــن )100( طالبــا وطالبــة 

ــة ،  منهــم )60  ( طالب
) 40( طالبــا ، واســتخدمت الدراســة مقيــاس 
ــاس  ــذات ، مقي ــق ال ــاس حتقي ــة ، مقي ــة ٌاجيابي املرون
جــودة احليــاة ، وتوصلــت نتائــج الدراســة إىل وجــود 
ــة  ــة اإلجيابي ــن املرون ــة ب ــة موجب ــه دال ــة ارتباطي عاق
ــن  ــن م ــدى اجلنس ــاة ل ــودة احلي ــذات وج ــق ال وحتقي

ــة. ــاب اجلامع ط
ــص  ــت إىل فح ــة)Jin, et al., 2014)   هدف دراس
والعصابيــة  النفســية  املرونــة  بــن  االرتباطــات 
اإلجيــايب  والوجــدان  والســعادة  واالنبســاطية 
ــن )289(  ــة م ــت العين ــلبي، وتكون ــدان الس والوج
طالبــا، وتــم تطبيــق مقيــاس العصابيــة واالنبســاطية، 
ومقيــاس املرونــة، ومقيــاس الســعادة، ومقيــاس 
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ــت  ــلبي، توصل ــدان الس ــايب والوج ــدان اإلجي الوج
النتائــج إىل وجــود عاقــة بــن املرونــة النفســية 
والوجــدان  النفســية  املرونــة  وبــن  والعصابيــة، 
اإلجيــايب، ووجــود عاقــة بــن املرونــة النفســية 

والســعادة. 
ــن   ــف ع ــت إىل الكش ــام )2016م( هدف ــة إم دراس
ــة األم- األب  ــة الوالدي ــاليب املعامل ــن أس ــة ب العاق
ــة لــدى املراهقــن ، والتحقــق مــن أن  ــة اإلجيابي واملرون
ــن  ــة يمك ــة اإلجيابي ــمة املرون ــه س ــذي لدي ــق ال املراه
ــعادة  ــتمتاعه بالس ــدي اس ــؤ بم ــى التنب ــاعدنا ع أن يس
مســتقبًا والصحــة النفســية . تكونــت العينــة األساســية 
للدراســة مــن )300 ( طالبــًا وطالبــة تــرتاوح أعارهــم 
مــا بــن )14-15( عامــًا باملرحلــة اإلعداديــة بالصــف 
)119( ذكــورًا و)181(  منهــم  اإلعــدادي  الثالــث 
ــة  ــاالت للدراس ــع ح ــدارس، وأرب ــع م ــن أرب ــًا م إناث
االكلينكيــة ، واســتخدمت الدراســة أدوات مــن أمههــا 
ــة  ــاس أســاليب املعامل ــة،  مقي ــات األولي اســتارة البيان
الوالدايــة األم – األب، و مقيــاس املرونــة اإلجيابيــة، 
اســتارة دراســة احلالــة اختبــار »ســاكس« لتكملــة 
اجلمــل ، اختبــار تفهــم املوضــوع. وتوصلــت إىل وجود 
عاقــة ارتباطيــة موجبــة بــن أســاليب املعاملــة الوالدية 

ــن.  ــدى املراهق ــة ل ــة اإلجيابي األم- األب واملرون
ويف إطــار الدراســات والبحــوث التــي تناولــت 
  Yu-Wen Ying, (2009) الشــفقة بالذات، فقــد أجــري
دراســة هدفــت إىل التحقــق مــن العاقــة بــن الشــفقة 
بالــذات والصحــة النفســية لــدى طــاب املرحلــة 

اإلعداديــة، وذلــك عــى عينــة قدرهــا )65( طالبــًا 
ــتخدم  ــة، اس ــة اإلعدادي ــاب املرحل ــن ط ــة م وطالب
هلــذا الغــرض مقيــاس الشــفقة بالــذات، ومقيــاس 
ــة  ــة جوهري ــج عاق الصحــة النفســية، وأظهــرت النتائ
ــغ  ــث بل ــية؛ حي ــة النفس ــذات والصح ــفقة بال ــن الش ب
االرتبــاط بــن الشــفقة بالــذات والصحــة النفســية 

ــوي. ــاط ق ــل ارتب ــو معام ).0.59 ( وه
ــة  وقام(Robinson , &Lieberman, 2010) بدراس
هدفــت إىل الكشــف عــن عاقــة الشــفقة بالــذات بــكّل 
مــن األصالــة اإلبداعيــة واحلكم الــذايت، حيــث تكونت 
ــة،  ــة اإلعدادي ــة باملرحل ــًا وطالب ــن )86( طالب ــة م العين
منهــم )55( طالبــًا، و )33( طالبــة، واســتخدم مقيــاس 
الشــفقة بالــذات، واختبــار تورانــس الفرعــي لأصالــة 
ــلبية  ــة س ــود عاق ــج وج ــرت النتائ ــة. وأظه اإلبداعي
ــمة  ــي، وأن س ــزاج اإلحباط ــذات وامل ــفقة بال ــن الش ب
ــذايت  ــم ال ــي احلك ــي ومنخف ــدى مرتفع ــخصية ل الش
مقارنــة باملنخفضــن تتســم بالعصابيــة والضغــوط 
النفســية، وصعوبــة التعامــل مــع املواقــف بمرونــة 

ــة. كافي
حتديــد  إىل  هدفــت  )2011م(  العبيــدي  دراســة 
بالــذات  طبيعــة العاقــة االرتباطيــة بــن الشــفقة 
ــة  ــة املرحل ــن طلب ــة م ــدى عين ــدواين ل ــلوك الع والس
طالبــا   )218( مــن  العينــة  وتكونــت  اإلعداديــة، 
وطالبــة، واســتخدمت الدراســة أدوات مــن أمههــا 
مقيــاس الشــفقة بالــذات، ومقياس الســلوك العــدواين، 
وتوصلــت نتائــج الدراســة إىل متتــع طلبة الصــف األول 
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ــفقة  ــر ش ــاث أكث ــذات، وأن اإلن ــفقة بال ــط بالش املتوس
ــدواين  ــلوك الع ــتوى الس ــور، ومس ــن الذك ــذات م بال
للمتوســط  مقــارب  املتوســط  األول  طلبــة  لــدى 
ــه غــر دال إحصائيــًا. ووجــود  الفــريض للمقيــاس إال أنَّ
عاقــة ارتباطيــة بــن متغــر الشــفقة بالــذات والســلوك 

ــث.  ــة البح ــراد عين ــدى أف ــدواين ل الع
دراســة املنشــاوي )2016م( هدفت إىل فهم وتفســر 
طبيعــة العاقــة بــن الشــفقة بالــذات وكل مــن الصمود 
األكاديمــي واإلرهــاق األكاديمــي لــدى طلبــة املرحلــة 
اإلعداديــة ، التعــرف عــى الفــروق بــن اجلنســن 
يف الشــفقة بالــذات، وتكونــت العينــة مــن 268((  
ــة ،  ــا ، )160 ( طالب ــة منهــم ) 108( طالب ــا وطالب طالب
ــفقة  ــاس الش ــا مقي ــة أدوات منه ــتخدمت الدراس واس
ــت  ــي، وتوصل ــاق األكاديم ــاس اإلره ــذات ، ومقي بال
نتائــج إىل وجــود عاقــة موجبــة ودالــة إحصائيــا عنــد 
ــفقة  ــاس الش ــات مقي ــن درج ــة 0.01 ب ــتوى دالل مس
وجــود  األكاديمــي،  الصمــود  ومقيــاس  بالــذات 
عاقــة دالــة إحصائيــا بــن درجــات مقيــاس الصمــود 
ــد  ــي، ال توج ــاق األكاديم ــاس اإلره ــي ومقي األكاديم
فــروق دالــة إحصائيــا بــن متوســطي درجــات الذكــور 

ــذات. ــفقة بال ــاس الش ــى مقي ــاث ع واإلن
معرفــة  إىل  هدفــت  )2016م(  علــوان  دراســة 
لــدى  بالذنــب  الــذات والشــعور  مســتوى شــفقة 
اجلانحــن املودعــن بــدار املاحظــة االجتاعيــة بمدينــة 
ــاف ي  ــاك اخت ــاف هن ــاك اخت ــا إذا كان هن ــا، وم أهب
ــذي  ــب، ال ــعور بالذن ــذات والش ــفقة بال ــتوى الش مس

ــة  ــرات الديموغرافي ــض املتغ ــاف يف بع ــود لاخت يع
ــة  ــة الدراس ــت عين ــن، وتكون ــداث اجلانح ــدى األح ل
ــم  ــة وعدده ــراد الدراس ــع أف ــراد جمتم ــع أف ــن مجي م
ــنة،  ــن )12-16( س ــا ب ــم م ــرتاوح أعاره )53( وت
واســتخدمت الدارســة أدوات مــن أمههــا  مقيــاس 
بالذنــب،  الشــعور  ومقيــاس   ، بالــذات  الشــفقة 
وأظهــرت النتائــج انخفــاض مســتوى الشــفقة بالــذات 
ــداث  ــدى األح ــب ل ــعور بالذن ــتوى الش ــاع مس وارتف

اجلانحــن.
ــار  ــن اإلط ــة م ــتفادت الباحث ــد اس ــبق فق ــا س ومم
النظــري والدراســات الســابقة يف حتديــد عينــة البحــث 
البحــث  وإجــراءات  واألدوات  املســتخدم  واملنهــج 

ــات. ــج والتوصي ــر النتائ وتفس
فروض البحث

 ال توجــد عاقــة ارتباطيــة ذات داللــة إحصائية . 1
بــن املرونــة االجيابيــة والشــفقة بالــذات لــدى 

عينــة البحــث.
يف . 2 إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  توجــد  ال 

ــة  ــدى عين ــن ل ــن اجلنس ــة ب ــة االجيابي املرون
البحــث لصالــح اإلنــاث. 

إجراءات البحث
الوصفــي  املنهــج  اســتخدم  البحــث:  منهــج 
االرتباطــي املقــارن للكشــف عــن عاقــة املرونــة 
ــاب  ــن ط ــة م ــدى عين ــذات ل ــفقة بال ــة بالش االجيابي

املتفوقــن.  اإلعداديــة  املرحلــة 
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عينة البحث: 
- عينة حساب الكفاءة السكومرتية:

 وتضمنــت )30( طالبــا وطالبــة مــن طــاب 
ــا  ــرتاوح أعارهــم م ــة املتفوقــن وت ــة اإلعدادي املرحل
ــر ) 12.9833  ــط عم ــنة وبمتوس ــن )12-14( س ب
 ،  )0.51668  ( معيــاري  وانحــراف  ســنة   )
 )130-120( بــن  مــا  تــرتاوح  الــذكاء  ودرجــة 
 )  125.8333( ذكاء  درجــة  وبمتوســط  درجــة 
ــك  ــاري ) 2.62722( ، وذل ــراف معي ــة وانح درج
ــص  ــاب اخلصائ ــة حلس ــات األولي ــع البيان ــدف مج هب
البحــث.    املســتخدمة يف  لــأدوات  الســيكومرتية 

- عينة الدراسة األساسية:
 تــم اختيــار العينــة بطريقــة عمديــة مــن املجتمــع 
اإلعــدادي  التعليــم  مــدارس  بإحــدى  األصــي 
ــة  ــة الدراس ــن عين ــكندرية، وتتضم ــة اإلس بمحافظ
)60( مــن طــاب املرحلــة اإلعداديــة املتفوقــن 
مــن اجلنســن منهــم )28( ذكــور، )32( إنــاث، 
ــنة،  ــن )12-14( س ــا ب ــم م ــرتاوح أعاره ــث ت حي
وانحــراف  ســنة   ) عمــر)13.0567   وبمتوســط 
ــا  ــرتاوح م ــذكاء ت ــة ال ــاري )0.55521(، ودرج معي
بــن )120-130( درجــة عــي اختبــار القــدرات 
 ،)2002 مــويس،  فــاروق  )إعــداد/  العقليــة 
درجــة   )125.9000 ذكاء)  درجــة  وبمتوســط 

 .)2.26019  ( معيــاري  وانحــراف 
األدوات وتتضمن ما يي:

ــة )إعــداد/ موســى، . 	 ــار القــدرات العقلي اختب

)*( 2002م( 
 ،  )14-12(  ،  )11-9( لأعــار  معــد  وهــو 
الفتــاح  عبــد  فــاروق  إعــداد/  مــن   ،)17-15(
موســى )2002م(، واســتند هــذا االختبــار إىل فكــرة 
تكامــل نظريــات التكويــن العقــي )نظريــة ثرســتون، 
ــتنتج  ــث اس ــة(، حي ــة بياجي ــورد ، نظري ــة جيلف نظري
القــدرة  أن  تقــرر  العقــي  التكويــن  نظريــات  أن 
ــدد  ــة ع ــو حمصل ــام ه ــذكاء الع ــة أو ال ــة العام العقلي
ــا  ــا بينه ــط في ــد ترتب ــي ق ــة الت ــدرات املختلف ــن الق م
بمقاديــر ترتفــع أو تنخفــض تبعــًا القرتاهبــا أو تباعدها 
ــدرة  ــدرات يف )الق ــذه الق ــل ه ــا، وتتمث ــن بعضه م
اللُغويــة ، القــدرة العدديــة ، القــدرة املكانيــة، القــدرة 
ــات(. ــى إدراك العاق ــدرة ع ــتدالل، والق ــى االس ع
ــذكاء  ــر ال ــارات يف تقدي ــذه االختب ــتخدم ه وتس
العــام أو القــدرة العقليــة العامــة لأفــراد بعــد حتويــل 
الدرجــة اخلــام إىل نســبة الــذكاء االنحرافية باســتخدام 
ــارات يف  ــذه االختب ــتخدم ه ــر، وال تس ــدول املعاي ج
تقديــر القــدرة العقليــة املنفصلــة مثــل القــدرة اللُغويــة 
أو العدديــة أو غرهــا، وصيغــت كل جمموعــة َحســب 
الســن ومســتوى تعليــم األفــراد ، كــا رتبــت األســئلة 
 2002 )موســى،  صعوبتهــا  َحســب  تصاعديــًا 

. م،ص19-17( 
- املعامالت العلمية لالختبار :

صدق االختيار: 
ــق  ــر الصــدق عــن طري ــار بتقدي ــام معــد االختب ق
صــدق املحــك اخلارجــي، حيــث اعتمــد عــى اختبــار 
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ــح  ــي صال ــد زك ــداد/ أمح ــن إع ــور م ــذكاء املص ال
)1978م( كمحــك خارجــي، كــا قــام بحســاب 
تلميــذ   )300( درجــات  بــن  االرتبــاط  معامــل 
اإلعــدادي  الثالــث(   – الثــاين   – )األول  بالصــف 
ــذكاء  ــار ال ــار ودرجاهتــم عــى اختب عــى هــذا االختب
ــد  ــة وق ــة األولي ــدرات العقلي ــار الق ــور واختب املص
عــى   0.88  ،  0.80 ارتبــاط  معامــل  إىل  خلــص 
الرتتيــب وكامهــا دال إحصائيــًا عنــد مســتوى 0.01 

ص:56(. م،   2002  ، )موســى 
ثبات االختبار : 

ــاط  ــل االرتب ــاب معام ــار بحس ــد االختب ــام مع ق
باســتخدام طريقــة التجزئــة النصفيــة عــى عينــة 
قوامهــا )3893( تلميــذًا وتلميــذة بالصــف )األول - 
الثــاين - الثالــث( اإلعــدادي ، وقــد خلــص إىل معامل 
ارتبــاط 0.95 وهــو مرتفــع )موســى، 2002م، ص: 

.)33
الكفــاءة الســيكومرتية الختبــار القــدرات العقليــة 

يف البحــث احلــايل:
ــدت  ــي: اعتم ــك اخلارج ــدق املح ــدق: ص الص
الباحثــة احلاليــة يف تقديــر صــدق االختبــار عــى 
ــتخدام  ــث اس ــي، حي ــك اخلارج ــدق املح ــة ص طريق
ــك  ــا، كمح ــة هن ــداد/ عطي ــن إع ــذكاء م ــار ال اختب
خارجــي عــى عينــة مكونــة مــن )30( طالبــا وطالبــة 
مــن طــاب املرحلــة اإلعداديــة املتفوقــن حيــث 
بلغــت قيمــة معامــل االرتبــاط )0.78( وتلــك قيمــة 

ــار. ــذا االختب ــدق ه ــة يف ص ــي للثق ــة تكف مرتفع

ــة  ــدت الباحث ــة: واعتم ــة النصفي ــات: التجزئ الثب
احلاليــة يف حســاب معامــل ثبــات االختبــار عــى 
حســاب  تــم  حيــث  النصفيــة،  التجزئــة  طريقــة 
معادلــة  باســتخدام  لاختبــار  الثبــات  مــؤرشات 
ــة بــن الفقــرات  ــة النصفي ــراون للتجزئ ســبرمان - ب
الزوجيــة والفرديــة، وكانــت معامــات الثبــات لعينــة 
مكونــة مــن )30( طالبــا وطالبــة مــن طــاب املرحلــة 
مناســبة  قيمــة  املتفوقــن 0.83 وهــي  اإلعداديــة 

ــار.  ــات االختب ــن ثب ــق م للتحق
ــة  ــتخدام معادل ــاخ: وباس ــا كرونب ــة ألف - معادل
ــاط   ــل ارتب ــة إىل معام ــت الباحث ــاخ توصل ــا كرونب ألف

ــتوى 0.01 . ــد مس ــة عن ــي  دال 0.81، وه
ــوان،  ــداد/ رض ــة )إع ــة االجيابي ــاس املرون 2. مقي

)*( 5	20م( 
هلــدف مــن املقيــاس : تشــخيص وتقديــر درجــة 	 

املرونــة لــدى الطــاب.
وصــف املقيــاس: يتكــون مــن 19 موقفــا تصــف 	 

املرونــة النفســية للشــخصية وبــكل موقــف ثاث 
ــة  ــى املرون ــا ع ــة العلي ــدل الدرج ــارات، وت اختي
ــدل عــى  ــا ت النفســية للشــخصية والدرجــة الدني

ضعــف املرونــة النفســية للشــخصية.
طريقة تطبيق املقياس وتصحيحه:

ــة  ــس ورق ــاس يف نف ــى املقي ــوص ع ــب املفح جيي
ــاث  ــف ث ــفل كل موق ــد أس ــث توج ــئلة ، حي األس
ــة )√(  ــع عام ــوص وض ــى املفح ــارات – وع اختي
أمــام االختيــار الــذي يناســبه . وال يوجــد زمــن حمــدد 



208

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية )ISSN: 1658- 7006(، اجمللد )6(،  العدد )1(، جامعة احلدود الشمالية )1442هـ / 2021م(      

ــد  ــا نؤك ــة  ك ــة بدق ــل اإلجاب ــن يفض ــة ، ولك لإلجاب
أن املعلومــات رسيــة حرصــا للحصــول عــى صــدق 

ــة.  اإلجاب
يطبق املقياس بطريقة مجاعية أو فردية.	 
درجات كل موقف ترتاوح ما بن 3-1.	 
الدرجة الكلية للمقياس 57 درجة.	 
التصويــب أمــا اخليــار )1( حيصــل الفحــوص عــى 	 

ثــاث درجــات .
التصويــب أمــا اخليــار )2( حيصــل الفحــوص عــى 	 

درجتــن.
ــوص 	  ــل املفح ــار )3( حيص ــام اخلي ــب أم التصوي

ــة . ــى درج ع

يتضــح مــن جــدول)1( أن مجيــع املعامــات دالــة 
عنــد مســتوى )0.01( عــدا املوقــف احلــادي عــر.

درجة املقياس ككل متتد ما بن 19-57 درجة.	 
الكفاءة السيكومرتية للمقياس: 

ــن  ــدق املحكم ــال ص ــن خ ــدق: وم ــاب الص - حس
ــن )95- ــا ب ــاس م ــارات املقي ــول لعب ــدار القب ــغ مق بل

 .)100%
- حســاب االتســاق: تــم حســاب االتســاق عــن طريــق 
ــة  ــف والدرج ــة املوق ــن درج ــاط ب ــل االرتب ــاب معام حس
وتراوحــت درجــة   ، النفســية  املرونــة  ملقيــاس  الكليــة 
االرتبــاط مابــن ) 0.664-0.396 ( وتــم حــذف املوقــف 

ــت ))0.120. ــه كان ــث أن درجت ــر حي ــادي ع احل
الثبــات بطريقــة  الثبــات: تــم حســاب  - حســاب 
التجزئــة النصفيــة وكانــت الدرجــات كــا يي يف اجلــدول:-

ــاخ  ــا كرونب ــة ألف ــات بطريق ــاب الثب ــم حس ــا ت ك
ــدول:- ــي يف اجل ــا ي ــات ك ــت الدرج وكان

النصف الثانيالنصف األولالمعامل الثبات /المجموعة

0.767**0.785**التجزئة 

0.825**سبيرمان – براون

0.825**جتمان

جدول )1) 

داللة معامالت ثبات المرونة النفسية باستخدام طريقة التجزئة النصفية

 سبيرمان – براون وجتمان

** دالة عند مستوى )0.01) 
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ــات  ــات الثب ــدول )2( أن معام ــن اجل ــح م يتض
ــى  ــن ع ــتجابات املفحوص ــتقرار اس ــى اس ــدل ع ت
مجيــع املواقــف ، ممــا يــدل عــى شــمول االتســاق بــن 
مواقــف املقيــاس – وهــي ذات داللــة مرتفعــة- ولــذا 

ــية.  ــة النفس ــاس املرون ــل بمقي ــن العم يمك
الكفــاءة الســيكومرتية ملقيــاس املرونــة االجيابيــة يف 

البحــث احلــايل: 
حســاب الصــدق: باســتخدام صــدق املحــك 
اخلارجــي، وذلــك بحســاب االرتبــاط بــن درجــات 
املقيــاس احلــايل ودرجاهتــم عــى مقيــاس املرونــة 
كمحــك  م(  عثــان،2010  )إعــداد/  االجيابيــة 
خارجــي وذلــك عــى عينــة قوامهــا )30( طالبــا 
ــن،  ــة املتفوق ــة اإلعدادي ــاب املرحل ــن ط ــة م وطالب
ــه  ــاط قيمت ــل ارتب ــى معام ــة ع ــت الباحث ــد حصل وق
ــتوى  ــد مس ــة عن ــة ودال ــة مرتفع ــي قيم 0.71 ، وه

.0.01

حســاب الثبــات: باســتخدام طريقــة التطبيــق 
ــات  ــاب ثب ــة بحس ــت الباحث ــق، فقام ــادة التطبي وإع
ــادة  ــق وإع ــة التطبي ــتخدام طريق ــاس باس ــذا املقي ه
ــة  ــى عين ــًا ع ــدره 15 يوم ــي ق ــل زمن ــق بفاص التطبي
ــة  ــاب املرحل ــن ط ــة م ــا وطالب ــا )30( طالب قوامه
معامــات  إىل  وخلصــت  املتفوقــن،  اإلعداديــة 
ــي  ــا 69 ، وه ــن قدره ــات التطبيق ــن درج ــاط ب ارتب

ــتوى 0.01. ــد مس ــة عن ــة ودال ــة مرتفع قيم

-3 مقيــاس الشــفقة بالــذات ) إعــداد/ عبــد 
الرمحــن، حممــد الســيد ، والعاســمي، ريــاض 

ــي  ــن، فتح ــد الرمح ، وعب
   حممد ، والعمري، عى 2013م( )*(

ــر درجــة  ــاس : تشــخيص وتقدي اهلــدف مــن املقي
ــذات لــدى الطــاب. الشــفقة بال

وصــف املقيــاس: اعتمــدت النســخة العربيــة 

جدول )2) 

داللة معامالت ثبات مقياس المرونة النفسية باستخدام ألفا كرونباخ

** دالة عند مستوى )0.01) 

معامل الثباتالشرط / المعامل

0.886**بعد حذف العبارة 

0.858**قبل حذف العبارة
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ملقيــاس الشــفقة بالــذات عــى النســخة األصليــة 
ــف 2003 يف  ــل ني ــن قب ــة م ــة االنجليزي ــدة باللغ املع
ــه  ــة التــي نــرت عن جامعــة ساوثويســترن األمريكي
ألول مــرة يف دراســتها »تطــور وصــدق اختبــار لقياس 
الشــفقة بالــذات« . ويتضمــن املقيــاس مــن )26( 

بنــًدا موزعــة عــى األبعــاد واملتمثلــة يف البعــد االجيــايب 
ــانية  ــذات - اإلنس ــى ال ــو ع ــذايت: احلن ــدفء ال )ال
املشــرتكة -اليقظــة العقليــة( والبعــد الســلبي )الــرود 
الــذايت: احلكــم الــذايت – العزلــة -اإلفــراط يف التوحد 

ــي:-  ــا ي ــاس،  ك ( للمقي

مدى الدرجاتأرقام مفرداتهالبعدم

5-525، 12، 19، 23، 26الحنو على الذات1

4-320، 7، 10، 15اإلنسانية المشتركة2

4-920، 14، 17، 22اليقظة العقلية3

البعد االيجابي (الدفء 
الذاتي)

13-1365 عبارة

5-125، 8، 11، 16، 21الحكم الذاتي

4-420، 14، 18، 25العزلة4

4-220، 6، 20، 24اإلفراط في التوحد5

البعد السلبي (البرود 6
الذاتي)

13-1365 عبارة

26-130  مجموع درجات األبعاد الفرعية الدرجة الكلية 

جدول )3) 

أبعاد وعبارات مقياس الشفقة بالذات 
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تصحيــح املقيــاس: وتصحيــح املقيــاس تتــم اإلجابــة 
ــع  ــية تتب ــة مخاس ــال إجاب ــن خ ــاس م ــود املقي ــن بن ع
ــق  ــا- ال تنطب ــق متاًم ــن )تنطب ــرتاوح ب ــرت ت ــة ليك طريق
ــى  ــا( ع ــق متاًم ــة )تنطب ــل اإلجاب ــث حتص ــا(، حي مطلًق
مخــس درجــات، بينــا حتصــل اإلجابــة )ال تنطبــق مطلًقا( 
ــة االجتــاه،  ــارة موجب ــت العب عــى درجــة واحــدة إذا كان
ــاه.  ــالبة االجت ــارة س ــت العب ــح إذا كان ــس صحي والعك
ــفقة أو  ــة الش ــاع درج ــة إىل ارتف ــة املرتفع ــر الدرج وتش

ــا. ــي هب ــد الفرع ــها البع ــي يقيس ــة الت ــة الصف درج
الكفاءة السيكومرتية للمقياس: 

االتســاق الداخــي: للتعــرف عــى االتســاق الداخــي 
للمقيــاس بأبعــاده الســتة تــم حســاب معامــل االرتبــاط 

ــفرت  ــه. وأس ــة ل ــة الكلي ــد والدرج ــود كل بع ــن بن ب
النتائــج عــن وجــود عاقــة ارتباطيــه بــن بنــود كل 
بعــد والدرجــة الكليــة لــه تراوحــت بــن -0.46 0.77 
للعينــة املرصيــة، وبــن 0.51 - 0.75 للعينــة الســعودية 
ــد مســتوى 0.05 عــى األقــل  ــًا عن ــة إحصائي وكلهــا دال
ممــا يــدل عــى متتــع املقيــاس بدرجــة جيــدة مــن االتســاق 
ــود  ــد مــن بن ــم حــذف أي بن ــن يت ــم ل الداخــي، ومــن ث

ــاس. املقي
ــع  ــري ويتمت ــدق الظاه ــابه بالص ــم حس ــدق: ت الص
املقيــاس بدرجــة جيــدة مــن الصــدق الظاهــري ، كــا تــم 
ــج  ــاءت النتائ ــاس وج ــي للمقي ــدق العام ــابه بالص حس

كــا يــي:-

االشتراكياتالعوامل بعد التدويرالعوامل قبل التدويراألبعاد

1212

0.670.420.780.030.61الحنو على الذات 

0.670.44-0.570.001-0.34الحكم الذاتي

0.31-0.510.220.550.07اإلنسانية المشتركة

0.680.50-0.490.20-0.51العزلة

0.51-0.620.530.710.12اليقظة العقلية

0.6400.100.680.48-0.26اإلفراط في التوحد

1.521.331.471.38الجذ ر الكامن

25.3922.1124.5622.94نسبة التباين

جدول )4)

 الصدق العاملي لمقياس الشفقة بالذات 
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ــاس  ــاد املقي ــبع أبع ــدول )4( تش ــن اجل ــح م يتض
عــى عاملن بنســبة تبايــن إمجاليــة قدرهــا )47.50%( 
، حيــث يســتوعب العامــل األول )24.56%( مــن 
التبيــان، ويتشــبع باألبعــاد اإلجيابيــة للشــفقة بالــذات 
ــة  ــرتكة، اليقظ ــانية املش ــذات، اإلنس ــى ال ــو ع )احلن
العقليــة(، بينــا يســتوعب العامــل الثــاين )%22.94( 

ــع  ــدول )5( متتـ ــج اجلـ ــن نتائـ ــح مـ يتضـ
ـــات،  ـــن الثب ـــة م ـــة مقبول ـــاس بدرج ـــاد املقي أبع
ــوبة  ــات املحسـ ــم الثبـ ــت قيـ ــث تراوحـ حيـ
بطريقـــة ألفـــا كرونبـــاخ والتجزئـــة النصفيـــة 
ــن  ــان بـ ــراون وجتـ ــبرمان بـ ــي سـ بطريقتـ

.  )  0.78-0.65(

ــفقة  ــلبية يف الش ــاد الس ــبع باألبع ــن، ويتش ــن التباي م
الــذايت، العزلــة، واإلفــراط يف  بالــذات ) احلكــم 

ــد(. التوح
ــي  ــه بطريقت ــات ثبات ــاب معام ــم حس ــات: ت الثب
ألفــا كرونبــاخ، والتجزئــة النصفيــة بطريقتي ســبرمان 

بــراون وجتــان وجــاءت النتائــج كــا يــي:-

يف  بالــذات  الشــفقة  ملقيــاس  الســيكومرتية  الكفــاءة 
احلــايل: البحــث 

ــة  ــم مقارن ــث ت ــي: حي ــك اخلارج ــدق املح ــاب ص حس
ــث  ــتخدم يف البح ــذات املس ــفقة بال ــاس الش ــات مقي درج
احلــايل بمقيــاس أخــر وهــو مقيــاس الشــفقة بالــذات )ترمجــة 
وإعــداد/ عليــوة، 2017م(، وحصلــت الباحثــة عــي معامــل 

ــاط 0.64  ارتب

معامل ألفا األبعــــاد
كرونباخ

التجزئة النصفية
سبيرمان/ 

جتمانبراون

0.740.710.70الحنو على الذات

0.680.650.65الحكم الذاتي

0.720.700.70اإلنسانية المشتركة 

0.710.680.69العزلة

0.780.740.74اليقظة العقلية

0.750.710.71اإلفراط في التوحد

0.770.730.72الدرجة الكلية للمقياس

جدول )5) 

مؤشرات الثبات ألبعاد مقياس الشفقة بالذات والدرجة الكلية له 
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حســاب الثبــات: باســتخدام طريقــة التطبيــق وإعــادة 
التطبيــق، فقامــت الباحثــة بحســاب ثبــات هــذا املقيــاس 
ــي  ــل زمن ــق بفاص ــادة التطبي ــق وإع ــة التطبي ــتخدام طريق باس
ــن  ــة م ــا وطالب ــا )30( طالب ــة قوامه ــى عين ــًا ع ــدره 15 يوم ق
طــاب املرحلــة اإلعداديــة املتفوقــن، وخلصــت إىل معامــات 
ــة  ــي قيم ــا 0.67 وه ــن قدره ــات التطبيق ــن درج ــاط ب ارتب

ــتوى 0.01. ــد مس ــة عن ــة ودال مرتفع
ــة  ــق صح ــايل للتحق ــل يف الت ــة: تتمث ــاليب اإلحصائي األس

ــي:  ــث وه ــروض البح ف
ألفا كرونباخ 	 
 	 Pearson Correlation معامات االرتباط لبرسون

 	 t. test )اختبار )ت
النتائج وتفسريها

1الفــرض األول: ال يوجــد ارتبــاط ذات داللــة . 1
ــذات  ــفقة بال ــة والش ــة االجيابي ــن املرون ــة ب إحصائي

ــث. ــة البح ــدى عين ل
 وللتحقــق مــن صحــة هــذا الفــرض تــم حســاب 
ــة  ــة ودرج ــة االجيابي ــة املرون ــن درج ــاط ب ــات االرتب معام

ــفقة     الش
ــتخدم  ــة، واس ــة الدراس ــال جمموع ــدى أطف ــذات ل بال
 Pearson”أســلوب إحصائي معامــات االرتباط لبرســون

ــدول )6(: ــي يف ج ــا ي Correlation”    ، ك

المرونة أبعاد المقياس
االيجابية

الحنو على 
الذات

اإلنسانية 
المشتركة

اليقظة 
العقلية

البعد االيجابي 
)الدفء الذاتي(

الحكم 
الذاتي

اإلفراط في العزلة
التوحد

البعد السلبي 
)البرود الذاتي(

--------1المرونة االيجابية

-------0.7551**الحنو على الذات

------0.9211**0.716**اإلنسانية المشتركة

-----0.8851**0.838**0.711**اليقظة العقلية

البعد االيجابي 
----0.9411**0.973**0.964**0.760**)الدفء الذاتي(

---0.8321**0.811**0.799**0.788**0.677**الحكم الذاتي

--0.8541**0.787**0.804**0.738**0.728**0.642**العزلة

-0.7591**0.733**0.687**0.700**0.651**0.631**0.640**اإلفراط في التوحد

البعد السلبي 
0.8761**0.950**0.945**0.838**0.840**0.795**0.781**0.705**)البرود الذاتي(

جدول )6)

 االرتباط بين المرونة االيجابية 

والشفقة بالذات وأبعاده لدى طالب المرحلة اإلعدادية المتفوقين

** دالة عند مستوى )0.01)
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يتضــح مــن اجلــدول )6( وجــود عاقــة ارتباطيــة 
قويــة بــن املرونــة االجيابيــة وأبعــاد الشــفقة بالــذات: 
ــلبي  ــد الس ــذايت(، البع ــدفء ال ــايب )ال ــد االجي البع
ــة  ــة اإلعدادي ــاب املرحل ــدى ط ــذايت( ل ــرود ال )ال
املتفوقــن، وذلــك عنــد مســتوي داللــة )0.01(. 
ونرفــض الفــرض الصفــري ونقبــل الفــرض البديــل 
ــة  ــن املرون ــة ب ــة قوي ــة ارتباطي ــود عاق ــو وج وه

ــذات. ــفقة بال ــاد الش ــة وأبع االجيابي
وتتفــق هــذا النتيجــة مــع نتائــج بعــض الدراســات 
الســابقة ومنها دراســة )Grace, 2010)  التي أســفرت 
ــة  ــن املرون ــة ب ــة موجب ــة االتباطي ــود عاق ــن وج ع
النفســية ومجيــع عوامــل الشــخصية )يقظــة الضمــر، 
واملقبوليــة، واالنفتــاح عــى اخلــرات، واإلنبســاطية ( 

بينــا كانــت العاقــة ســلبية مــع خاصيــة العصابيــة. 
 Neff & وتتفــق نتائــج الدراســة مــع دراســة 
ــهم  ــفقن بأنفس ــراد املش ــرى أن األف ــي ت Gehee الت

يتســمون بعــدد مــن الســات وهــي أهنــم أكثــر انفتاحا 
 Neff عــى خراهتــم التــي مــروا هبــا ، وكذلــك تــرى
ــرات  ــة للخ ــن معايش ــارة ع ــذات عب ــفقة بال أن الش
ــة مرتفعــة  ــي يمــر هبــا الفــرد بيقظــة وعقلي ــة الت املؤمل
الســلبية بشــكل  إذا ســيطرت االنفعــاالت  أمــا   ،
واضــح فــإن الشــفقة بالــذات تفقــد قيمتهــا وتتحــول 
  (Neff,مــن الشــفقة بالــذات إىل االنتقــام مــن الــذات

.2003, 223–250)

ــي )2013م(  ــة فرغ ــج دراس ــع نتائ ــق م ــا تتف ك
ــة  ــه موجب ــة ارتباطي ــود عاق ــت إىل وج ــي توصل الت

الطــاب  درجــات  بــن  إحصائيــة  داللــة  ذات 
املتفوقــن يف متغــر املرونــة النفســية وأبعادهــا املختلفة 
  Oshio,ودرجاهتــم يف متغــر معنــي احليــاة. ودراســة
 et al., (2013)التــي توصلــت إىل أن مقيــاس املرونــة 

ــة. ودراســة   ــة اإلجيابي ــاس املرون ــة صالــح لقي اإلجيابي
ــود  ــت إىل وج ــي توصل Ozer, & Deniz (2014) الت

عاقــة دالــة إحصائيــا بــن املرونــة اإلجيابيــة والــذكاء 
ــذكاء الوجــداين  ــات ال ــر مكون الوجــداين، وأن أكث
التــي تنبــأت باملرونــة اإلجيابيــة هــي الســعادة النفســية 

ــة. واالجتاعي
ــي  ــد )2014م( الت ــة أمح ــع دراس ــق م ــا تتف وأيض
ــة  ــة موجب ــه دال ــة ارتباطي ــود عاق ــت إىل وج توصل
بــن املرونــة اإلجيابيــة وحتقيــق الــذات وجــودة احليــاة 
  (Jin,لــدى اجلنســن مــن طــاب اجلامعــة. ودراســة
  et al., (2014التــي توصلــت إىل وجــود عاقــة بــن 

ــية  ــة النفس ــن املرون ــة، وب ــية والعصابي ــة النفس املرون
ــة  ــن املرون ــة ب ــود عاق ــايب، ووج ــدان اإلجي والوج
ــي  ــام )2016م( الت ــة إم ــعادة. ودراس ــية والس النفس
ــن  ــة ب ــة موجب ــة ارتباطي ــود عاق ــت إىل وج توصل
واملرونــة  األب  األم-  الوالديــة  املعاملــة  أســاليب 

ــن.  ــدى املراهق ــة ل اإلجيابي
حيــث بينــت نتائــج البحــث وجــود ارتبــاط 
موجــب دال إحصائيــًا بــن املرونــة االجيابيــة والشــفقة 
بالــذات لــدى عينــة الدراســة، أي أنــه كلــا ارتفعــت 
درجــة املرونــة االجيابيــة لــدي األطفــال طــاب 
املرحلــة اإلعداديــة املتفوقــن ارتفعــت درجــة الشــفقة 
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ــذات. بال
ويرجــع وجــود ارتباطيــة قويــة بــن املرونــة 
االجيابيــة وأبعــاد الشــفقة بالــذات إىل وجــود ارتبــاط 
اجيــايب بــن الشــفقة بالــذات واملرونــة االجيابيــة لــدي 
ــذات  ــفقة بال ــتخدام الش ــن اس ــه يمك ــاب، وأن الط
لتحقيــق املرونــة االجيابيــة التــي حتمــي األفــراد وقــت 
ــق  ــية وحتقي ــراض النفس ــة باألم ــن اإلصاب ــدائد م الش
ــة  ــية والصح ــة النفس ــن الرفاهي ــة م ــتويات عالي مس

ــية. النفس
وتــرى الباحثــة أن هــذه النتيجــة منطقيــة حيــث إن 
ــرد  ــم الف ــر إىل تقيي ــذات يش ــفقة بال ــاس بالش اإلحس
ــي  ــاة، ولك ــعادته يف احلي ــية وس ــه النفس ــدى صحت مل
يتمتــع الفــرد بالصحــة النفســية فابــد أن تتوفــر 
لديــه القــدرة عــى التكيــف مــع األحــداث الصادمــة 
ــي  ــية الت ــة النفس ــن املرون ــدٍر كاٍف م ــا بق ومواجهته
متكنــه مــن اجتيازهــا بســام ومواصلــة حياتــه بشــكل 
يكــون راٍض عنــه، فاملرونــة تــؤدي إىل التوافــق النفي 
واالجتاعــي والتوافــق هــو العمــود الفقــري للصحــة 
ــاول  ــي تتن ــة الت ــة الدينامي ــي احلرك ــه يعن ــية ألن النفس
ــؤدي إىل  ــا ي ــل مم ــر والتعدي ــة بالتغي ــلوك والبيئ الس
اإلنســان  فيشــعر  والعقبــات،  املشــكات  جتــاوز 
ــن  ــا ع ــعادة والرض ــعره بالس ــازه ويش ــه وانج بإجيابيت
ــن  ــر م ــاة يعت ــن احلي ــا ع ــإن الرض ــك ف ــاة، وبذل احلي

ــية. ــة النفس ــؤرشات الصح ــد م أح
ــن  ــام م ــس االنتق ــى عك ــذات ع ــفقة بال إن الش
ــدام  ــذات وانع ــد ال ــب إىل نق ــل الطال ــذات يف مي ال

الرمحــة هبــا عندمــا ينزلــق إىل خطــأ أو فشــل كــا أنــه 
ــه  ــه، ولدي ــد بذات ــة يف التوح ــة واملبالغ ــل إيل العزل يمي
درجــة مرتفعــة مــن القلــق وســهولة االســتثارة، 
واآلخريــن،  الــذات  جتــاه  الواضحــة  والعدائيــة 
ــاض  ــط انخف ــا يرتب ــرارة، ك ــان وامل ــعور باحلرم والش
الشــفقة بالــذات لديــه إىل امليــل الجــرتار أفــكاره 
وكثــر الشــعور باحلــزن واالكتئــاب واليأس والشــعور 
بالوحــدة، ومــن الســهل أن تصــاب عزيمتــه بالضعف 
والوهــن وغالبــًا مــا يكونــوا منكــري النفــس فاقدي 

ــة.  اهلم
أن   )692 ص:  )2016م،  العــوين  ذكــر  وقــد 
املرونــة اإلجيابيــة ُتعــد تصــور نفــي متعــدد يف معانيــه 
ــد  ــث يفي ــة إىل حي ــا الرؤي ــث زواي ــن حي ــن م ومتباي
التحــدي واملبــادأة واإلجيابيــة والقــدرة عــى االنحنــاء 
بــدون كــر، وهــي أشــبه مــا يكــون ببوتقــة تنصهــر 
فيهــا عوامــل نفســية ومعرفيــة متعــددة تعكــس 
تكوينــا نفســيا قويــا يرتبــط بقــدرة الفــرد عــى 

ــة. ــل بمرون ــف والتعام التكي
ــية  ــة النفس ــن املرون ــة ب ــذا العاق ــر ه ــا تش ك
ــذات  ــفقة بال ــي الش ــذات إىل أن منخف ــفقة بال والش
ــود  ــاح يف وج ــعرون بارتي ــم وال يش ــا بذاهت ــر وعي أكث
والســخرية  للنقــد  حساســون  وأهنــم  اآلخريــن 
ولدهيــم شــعور واضــح بالدونيــة وأكثــر قابليــة 
لانجــراح، ويفتقــدون إىل املهــارات االجتاعيــة التــي 
تســاعدهم عــى االندمــاج مــع اآلخريــن يف عاقــات 
ــن  ــزا ع ــر عج ــوا أكث ــد يكون ــة، وق ــتمرة ورصين مس
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ــون  ــم ويندم ــة رغباهت ــهواهتم ومقاوم ــم يف ش التحك
ــر  ــوا  أكث عــى ســلوكياهتم هــذه، كــا أهنــم قــد يكون
ــة  ــد مواجه ــع عن ــأس واهلل ــة والي ــعورا باالتكالي ش

ــة. ــف الطارئ املواق
 كــا أن الشــفقة بالــذات تعمــل عــى ختفيــف 
ثــم  ومــن   ، الطــاب  لــدى  النفســية  الضغــوط 
التقليــل مــن آثــاره ومســاعدة الطالــب عــى التغلــب 
عــى التداعيــات املصاحبــة للضغــوط الدراســية ، 
حيــث أن الشــفقة بالــذات، تعمــل عــى املســاعدة يف 
ــه  ــؤدي إىل متكن ــكات، وت ــاب واملش ــة الصع مواجه
مــن إدخــال تغــرات وجدانيــة أو ســلوكية أو فكريــة 
ــل  ــم تعم ــن ث ــاة، وم ــة يف احلي ــف املختلف ــى املواق ع
ــف  ــاع يف املواق ــرات واالنصي ــرد للتغ ــل الف ــى تقب ع
ــة  ــؤدي إىل حال ــذات ت ــفقة بال ــا أن الش ــة. ك املختلف
ــرات املســتثارة  ــة رد فعلهــا للتوت ــزان يف حال مــن االت
مــن  منخفضــة  مســتويات  إىل  وتــؤدي   ، معمليــا 

ــلبي. ــدان الس الوج
حيــث أشــارت رضــوان )2015م، ص:1( إىل أن 
املرونــة  أســلوب مــن األســاليب املعرفيــة التــي تبــدو 

يف االســتجابة العقليــة للفــرد والتــي متكنــه مــن إدخال 
تغــرات وجدانيــة أو ســلوكية أو فكريــة عــى املواقف 
هــذه  الفــرد  يتقبــل  بحيــث  احليــاة،  يف  املختلفــة 
التغــرات عــن طيــب خاطــر ويأخــذ بأيــر احللــول 
التــي يمكــن الوصــول هبــا إىل التوافــق اإلجيــايب مــع 

ــه.  ــة املحيطــة ب النفــس ومــع البيئ
كــا أشــارت دراســة  (Leary, et al.2007( أن 
طــاب اجلامعــة الذيــن لدهيــم ميــل للشــفقة بذواهتــم 
ــاالت  ــن االنفع ــل م ــوا القلي ــع أن يواجه ــن املتوق م
الســلبية ، وأن شــخصياهتم تتســم باملرونــة يف املواقــف 

ــاط. ــل واإلحب ــبب الفش ــي تس ــة الت الضاغط
الثــاين: ال توجــد فــروق ذات داللــة  الفــرض 
إحصائيــة يف متوســطي املرونــة االجيابيــة بــن اجلنســن 

ــاث.  ــح اإلن ــث لصال ــة البح ــدى عين ل
ــاب  ــام بحس ــرض ق ــذا الف ــة ه ــار صح والختب
املرحلــة  طــاب  األطفــال  درجــات  متوســطي 
اإلعداديــة املتفوقــن، وذلــك باســتخدام أســلوب 

.(t- test ت  )اختبــار  بارامــرتي  إحصائــي 
ويتضح ذلك يف اجلدول )7( التايل:

مستوى الداللةقيمة “ت”درجة الحريةانحراف معياريمتوسطالعددالقياسالمقياس

المرونة االيجابية
2830.60716.33824الذكور

583.8270.01
3236.12504.80423اإلناث

جدول )7) 
المتوسطي واالنحرافات المعيارية وقيمة »ت« لدرجات 

الذكور واإلناث من طالب المرحلة اإلعدادية المتفوقين علي مقياس المرونة االيجابية

قيمة )ت( الجدولية لدرجة حرية )58) 

مستوي الداللة عند )0.01)=  2.704        مستوي الداللة عند )0.05)=  2.021
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يتضــح مــن اجلــدول )7( أن قيمــة )ت( املحســوبة 
ملقيــاس املرونــة االجيابيــة لطــاب املرحلــة اإلعداديــة 
ــة  ــن القيم ــر م ــم أك ــي قي ــن )3.827(، وه املتفوق
ــة  ــة )2.704(، ممــا يشــر إىل وجــود فــروق دال احلدي
إحصائًيــا عنــد مســتوي داللــة )0.01( عــي مقيــاس 
املرونــة االجيابيــة لصالــح اإلنــاث، ونرفــض الفــرض 
الصفــري ونقبــل الفــرض البديــل وهــو وجــود 
ــة )0.01(  ــتوي دالل ــد مس ــا عن ــة إحصائًي ــروق دال ف

ــاث.   ــح اإلن ــة لصال ــة االجيابي ــاس املرون ــي مقي ع
قيــم متوســطي  التــايل يوضــح  والشــكل )1( 
ــن  ــة املتفوق ــة اإلعدادي ــاب املرحل ــات أداء ط درج
لــكل مــن )الذكــور - اإلنــاث( والفــرق بينهــم عــى 

ــاث. ــح اإلن ــة لصال ــة االجيابي ــاس املرون مقي

شكل )1( : التمثيل البياني لمتوسطي درجات طالب 
المرحلة اإلعدادية المتفوقين لكل من )الذكور - اإلناث( 

على مقياس المرونة االيجابية 

يتضــح مــن التمثيــل البيــاين الســابق: أن درجــات 
الطــاب الذكــور عــى مقيــاس املرونــة االجيابيــة 
منخفضــًا، أمــا درجــات الطالبــات اإلنــاث عــى 
مقيــاس املرونــة االجيابيــة مرتفعــًا. ونــري ذلــك مــن 

خــال درجاهتــم املوضحــة بالرســم الســابق لصالــح 
ــاث. اإلن

ــات  ــض الدراس ــج بع ــع نتائ ــة م ــذه النتيج ــق ه وتتف
الســابقة ومنهــا دراســة فرغــي )2013م( التــي توصلــت 
إىل وجــود عاقــة ارتباطيــه موجبــة ذات داللــة إحصائيــة 
املرونــة  متغــر  املتفوقــن يف  الطــاب  بــن درجــات 
ــي  ــر معن ــم يف متغ ــة ودرجاهت ــا املختلف ــية وأبعاده النفس
ــة  ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف ــاده ، وتوج ــاة وأبع احلي
ــس  ــر اجلن ــزى إىل متغ ــا تع ــة وأبعاده ــتوى املرون يف مس
 Oshio, et al., (2013) لصالــح اإلنــاث. ودراســة
ــح  ــة صال ــة اإلجيابي ــاس املرون ــت إىل أن مقي ــي توصل الت
لقيــاس املرونــة اإلجيابيــة، كــا توجــد فــروق ذات داللــة 
إحصائيــة يف املرونــة اإلجيابيــة بــن الذكــور واإلنــاث 
ــود  ــة وج ــج الدراس ــت نتائ ــد بين ــاث. وق ــح اإلن لصال
فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف متوســطي املرونــة االجيابية 

ــاث.  ــح اإلن ــة لصال ــة الدراس ــدى عين ــن ل ــن اجلنس ب
ولعــل ذلــك يرجــع إىل طبيعــة الذكــور وبنياهنــم 
املراهقــة  بدايــة مرحلــة  املرحلــة  اجلســمي ويف هــذه 
وتكويــن العضــات ممــا جيعــل الطالــب يســتقوى نفســه 
ــا  ــة ، وإىل م ــف املختلف ــرات يف املواق ــل التغ ــد ال يقب وق
يتعــرض لــه الذكــور مــن الضغــوط املدرســية واألرسيــة، 
ــك إىل  ــع ذل ــد يرج ــاث، أو ق ــه اإلن ــرض ل ــا تتع ــر م أكث
طبيعــة الواقــع االجتاعــي الــذي يعيشــه كل مــن الذكــور 
ــه كل  ــم الــذي ينال ــوع التدعي ــاث، وقــد يعــود إىل ن واإلن
ــم خيتلــف  ــاث، حيــث إن هــذا التدعي مــن الذكــور واإلن

ــس.  ــاف اجلن باخت

26
28
30
32
34
36
38

روكذلا 30.6071
ثانإلا 36.125

ةيباجيالا ةنورملا
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التوصيات واملقرتحات
يمكــن تقديــم التوصيــات التاليــة وذلــك يف ضــوء 

النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا يف هــذا البحــث:
عــن 	  للكشــف  مماثلــة  دراســات  إجــراء   

وبعــض  االجيابيــة  املرونــة  بــن  العاقــة 
االضطرابــات الســلوكية، وكذلــك دراســات 
ــفقة  ــن الش ــة ب ــن العاق ــف ع ــري للكش أخ
بالــذات واالضطرابــات الوجدانيــة والنفســية 

ــا. ــن عقلي ــاب املتفوق ــدى الط ل
تشــجيع الباحثــن واملتخصصــن يف جمــال 	 

مــن  املزيــد  إجــراء  عــى  النفــس  علــم 
الدراســات واألبحــاث حــول تصميــم برامــج   
ــة، وأيضــا  ــة االجيابي إرشــادية لتحســن املرون
لــدى  بالــذات  الشــفقة  لتحســن  أخــرى 

طــاب املرحلــة اإلعداديــة املتفوقــن. 
ــة جوانــب الشــفقة بالــذات وعــدم لــوم 	  تنمي

الــذات هلــا لــدى طــاب املرحلــة اإلعداديــة 
املتفوقــن.

ــاب 	  ــدى ط ــة ل ــارات االجتاعي ــم امله تدعي
ــن  ــن اجلنس ــن م ــة املتفوق ــة اإلعدادي املرحل
مــن خــال  املعلمــن واألرسة  قبــل  مــن 
عليهــا،  وتدريبهــم  وجــدت  إذا  تعزيزهــا 
ــف  ــؤدي إىل ضع ــي ت ــباب الت ــب األس لتجن
ــدى  ــذات   ل ــفقة بال ــة والش ــة االجيابي املرون

طــاب املرحلــة اإلعداديــة املتفوقــن. 
الــذات 	  وتقبــل  التســامح  بقيــم  االهتــام 

ــس  ــا ينعك ــر ب ــر للغ ــب اخل ــر، وح واألخ
الــذات ويســهم يف     اجيابيــة عــى  بصــورة 

حتقيــق التعاطــف معهــا والشــفقة هبــا.
ــفقة 	  ــة والش ــة االجيابي ــن املرون ــعي لتحس الس

ــة  ــة اإلعدادي ــاب املرحل ــدى ط ــذات ل بال
املتفوقــن، والعمــل عــى مواجهــة  األســباب 
املؤديــة إليهــا، وذلــك بإشــاعة جو مــن األمن 
والــدفء والســعادة داخــل البيــت واملدرســة، 
واالبتعــاد عــن  اخلافــات واملشــاجرات، 
وإبعــاد العوامــل املؤثــرة عــى املرونــة االجيابية 
والشــفقة بالــذات لــدى طــاب املرحلــة  
اإلعداديــة املتفوقــن يف البيــت واملدرســة، 
ــا  ــي خيلفاهن ــلبية الت ــار الس ــرًا لآلث ــك نظ وذل

ــام.  ــكٍل ع ــي بش ــم النف ــى نموه ع
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متطلبات تفعيل الشراكة بين الجامعات السعودية في مجال األعمال التطوعية
ودورها في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030

نشمي بن حسين العنزي، عبدالونيس بن محمد الرشيدي
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  

)قدم للنشر يف 1440/6/13هـ، وقبل للنشر يف 1440/9/16هـ(
 

ـــق  ـــا يف حتقي ـــة ودوره ـــال التطوعي ـــال األع ـــعودية يف جم ـــات الس ـــن اجلامع ـــة ب ـــل الرشاك ـــات تفعي ـــد متطلب ـــة إىل حتدي ـــذه الدراس ـــت ه ـــث: هدف ـــص البح ملخ
ـــو  ـــا )62( عض ـــوائية قوامه ـــة عش ـــى عين ـــت ع ـــة، وطبق ـــة العين ـــي بطريق ـــح االجتاع ـــج املس ـــى منه ـــدت ع ـــعودية 2030، واعتم ـــة الس ـــة العربي ـــة اململك رؤي
ـــتخدام أداة  ـــاض، باس ـــامية بالري ـــعود اإلس ـــن س ـــد ب ـــام حمم ـــة اإلم ـــة بجامع ـــال، والرشيع ـــام واالتص ـــة، واإلع ـــوم االجتاعي ـــات العل ـــن كلي ـــس م ـــة تدري هيئ

ـــتبيان.  االس
ـــت يف: رضورة  ـــة متثل ـــال التطوعي ـــال األع ـــعودية يف جم ـــات الس ـــن اجلامع ـــة ب ـــز الرشاك ـــن تعزي ـــتفادة م ـــب االس ـــرز جوان ـــة أن أب ـــج الدراس ـــدت نتائ ـــد أك وق
ـــبيك  ـــراتيجية التش ـــل إس ـــة، وتفعي ـــئولية االجتاعي ـــل املس ـــى حتم ـــاب ع ـــارات الط ـــر مه ـــدف تطوي ـــي هب ـــاع التطوع ـــع القط ـــرشاكات م ـــات ل ـــاء اجلامع بن

ـــعودية. ـــات الس ـــن اجلامع ـــة ب ـــى املنفع ـــة ع ـــة القائم ـــة التبادلي ـــتمرار العاق ـــع رضورة اس ـــة، م ـــال التطوعي ـــال األع ـــات يف جم ـــن اجلامع اإلداري ب

كلامت مفتاحية: املتطلبات، الرشاكة، اجلامعات، رؤية اململكة العربية السعودية 2030، التطوع
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Abstract: This study aimed to determine the requirements for activating the partnership among Saudi Universities in the field of voluntary work and identifying its role in 
achieving the Saudi Vision 2030. The study was based on the social survey method by utilizing a questionnaire applied on a random sample of 62 faculty members from Colleges 
of Social Sciences, Media and Communication, and Shari’a at Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University in Riyadh. The results of the study confirmed that the potential 
gains from the enhancement of the partnership among the Saudi universities in the field of voluntary work are require the following: Firstly, the need to build partnerships 
between universities and the voluntary sector in order to develop students’ skills to assume social responsibility, secondly, activating strategies of administrative networking 
among universities in the field of voluntary work, and thirdly, continuing the mutual beneficially-based relationship among Saudi universities.
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مقدمة:
املنظومــة  يف  مرموقــة  مكانــة  اجلامعــة  حتتــل 
ــي،  ــرم التعليم ــة اهل ــى قم ــع ع ــي ترب ــة، فه التعليمي
ــن  ــؤولة ع ــت مس ــي ليس ــة فه ــذه املكان ــم ه وبحك
تطويــر ذاهتــا وجتديــد قواهــا فقــط، بــل هــي كذلــك 
تتحمــل مســؤولية تطويــر منظومــة التعليــم وجتديدهــا 
األخــرى  املجتمــع  مؤسســات  ترفــد  كــا  ككل، 
باحتياجهــا مــن املــوارد البرشيــة إعــدادًا وتدريبــًا 
ناهيــك عــن مســؤوليتها باإلســهام يف تطويــر املجتمــع 
ــال،  ــون داني ــكاته )ج ــاه ومش ــل قضاي ــه وح خلدمت

ص:1(. 2006م، 
ويف ظــل التغــرات العامليــة املعــارصة، تواجــه 
ــات  ــل املجتمع ــن قب ــرة م ــات كب ــات توقع اجلامع
ــات إىل  ــت اجلامع ــذا اجته ــا؛ ل ــزءًا منه ــي ج ــي ه الت
ــة  ــل وظيف ــال جع ــن خ ــا م ــع جمتمعاهت ــاج م االندم
خدمــة املجتمــع الوظيفــة األوىل هلــا، بــل وتبنــي 
اجتاهــات حديثــة جتعلهــا تقــوم بالــدور املنتظــر منهــا 
ــذه  ــن ه ــًا، وم ــًا وثقافي ــًا واجتاعي ــيًا واقتصادي سياس
االجتاهــات تكويــن رشاكات مــع مؤسســات املجتمــع 

ص:2(. 2012م،  )مجعــة، 
املجتمــع،  رغبــة  تعكــس  عمليــة  فالرشاكــة 
ــود  ــة يف جه ــامهة الفعال ــاج واملس ــتعداده لاندم واس
ــم والبحــث العلمــي وتطويرهــا، وقــد  حتســن التعلي
ــة  ــح الرشاك ــر إىل أن تصب ــذا الع ــة يف ه أدت احلاج
ثقافــة تتجــى يف ممارســات وعاقــات تواصــل يوميــة؛ 
وذلــك نظــرًا إىل مــا يشــهده العــر احلــايل مــن 

ثــورات علميــة متاحقــة وتطــورات يف كافــة جمــاالت 
ــي  ــات الت ــى اجلامع ــس ع ــذي انعك ــر ال ــاة، األم احلي
ــا  ــام بأدواره ــاع والقي ــى االضط ــادرة ع ــد ق مل تع
بمعــزل عــن املجتمــع بمؤسســاته وهيئاتــه، ممــا فرض 
عليهــا رضورة االنفتــاح عــى البيئــة مــن حوهلــا، وهــو 
ــات  ــع مؤسس ــة م ــات رشاك ــة عاق ــزز إقام ــا ع م

املجتمــع )العثــان، 2009م، ص:65(. 
املؤسســات  بــن  الرشاكــة  جــذور  وترجــع 
األكاديميــة حــول العــامل إىل عاقــات العمــل املتبادلــة 
بــن األكاديميــن عــى املســتوى الفــردي مــن خــال 
ــدأت  ــا ب ــا حديث ــرات، لكنه ــي واملؤمت ــرش العلم الن
ــد  ــع تزاي ــرى م ــية أخ ــطة مؤسس ــمل أنش ــع لتش تتس
املزايــا املتوقعــة واملخاطــر، ممــا جعــل اجلامعــات 
الرشاكــة  جمــاالت  مــع  يتعاملــون  واألكاديميــن 
احلديثــة بفاعليــة، وأصبــح الركيــز ينصــب عــى 
رشاكات طويلــة األجــل تؤســس أكثــر عــى املضامــن 
ــات يف  ــد دور اجلامع ــة وتزاي ــع العومل ــاءت م ــي ج الت

ــة. ــات املحلي ــة يف املجتمع ــة والتقني ــرش املعرف ن
حيــث  حديثــة،  ليســت  ظاهــرة  فالــرشاكات 
يف  كولومبيــا  جامعــة  أن  عــى  دالئــل  توجــد 
الواليــات املتحــدة كانــت هلــا مبــادرات جمتمعيــة 
ــيكاغو  ــة ش ــا أن جامع ــرش، ك ــع ع ــرن التاس يف الق
بــدأت إســهاماهتا املجتمعيــة منــذ مطلــع القــرن 
ــن  ــادي والعرشي ــرن احل ــع الق ــذ مطل ــن، ومن العرشي
ــا  ــع جمتمعاهت ــات م ــن اجلامع ــة ب ــت للرشاك أصبح
املحيطــة، أمهيــة أكــر وأبعــادا أوســع، وصــارت 
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 تتــم بشــكل مبــارش أو بشــكل عمــي أكثــر ممــا مــى
.)Wiewel & Broski, 1997)

كــا تعتــر الرشاكــة إحــدى اآلليــات اهلامــة التــي 
تعكــس عمليــة إعــادة صياغــة العاقــة بــن األطــراف 
املعنيــة بالعمليــة التعليميــة يف املرحلــة اجلامعيــة، وقــد 
ــم  ــات الرشاكــة بــن مؤسســات التعلي صنفــت اتفاقي

العــايل إىل نمطــن أساســين:
أ. النمــط الرســمي للرشاكــة: وفيــه تتخــذ الرشاكة 
ــمية  ــق رس ــال وثائ ــن خ ــميًا م ــًا رس ــكًا قانوني ش
مكتوبــة هبــدف حتديــد األهــداف واألنشــطة وتوزيــع 

املســئوليات عــى كل طــرف مــن أطــراف الرشاكــة.
ب. النمــط غــر الرســمي للرشاكــة: وفيــه تتخــذ 
ــمية  ــر رس ــات غ ــطة أو ترتيب ــكًا ألنش ــة ش الرشاك
أو عاقــات عمــل أخــرى قصــرة األمــد دون أن 
ــن  ــط م ــذا النم ــإن ه ــذا ف ــة ل ــق مكتوب ــن وثائ تتضم
النمــط األول  أقــل رســمية مــن  يبــدو  الرشاكــة 
ــًا  ــر دلي ــرًا يعت ــن تقري ــان يتضم ــض األحي ويف بع

ألطــراف الرشاكــة )حممــد وكــال، 2006م(.
املجتمعــات  يف  اجلامعــات  دور  تنامــي  ومــع 
وازديــاد الضغــوط عليهــا للقيــام بــدور أكثــر فاعليــة 
يف احليــاة العامــة للمجتمعــات، ومــع ازديــاد احلاجــة 
لألنشــطة التطوعيــة أيضــًا داخــل املجتمعــات للوفــاء 
باحتياجــات ســكاهنا، ظهــر دور جديــد للجامعــة 
يف خدمــة جمتمعهــا متمثــًا يف تفعليهــا لألنشــطة 
التطوعيــة خلدمــة وتنميــة املجتمــع )حممــد، 2011م، 

ص:2372(.

ــات  ــة الطاق ــر يف تعبئ ــي دور كب ــل التطوع وللعم
البرشيــة وخصوصــًا الشــباب وتوجيههــا نحــو العمل 
ــي  ــل االجتاع ــى التكاف ــل ع ــو دلي ــي، وه االجتاع
واإلحســاس بــآالم األخريــن، ناهيــك عــن مســاعدة 
ــزز  ــا يع ــا مم ــام معه ــام امله ــى اقتس ــها ع ــة نفس الدول
دور مؤسســات املجتمــع املــدين ويؤكــد عــى احلاجــة 
هلــا، فــأي دولــة مهــا كانــت غنيــة وقويــة ال تســتطيع 
أن تقــوم بجميــع مســؤولياهتا دون مســاندة مــن ِقبــل 
ــده، 2016م، ص:21(. ــان واجلراي ــراد )الرسح األف

ــباب  ــداد الش ــة يف إع ــرز دور اجلامع ــا ي ــن هن وم
للعمــل التطوعــي، وذلــك مــن خــال تضمــن 
املناهــج والرامــج اجلامعيــة »ثقافــة التطــوع« وجعلهــا 
حمــورًا للتفكــر والعمــل والبحــث والنشــاط، كــا أن 
اجلامعــة متتلــك مــن القــدرات واملــوارد البرشيــة 
واملاديــة التــي جتعلهــا قــادرة عــى نــرش ثقافــة التطــوع 
ليــس يف حميــط طاهبــا فقــط، بــل عــى مســتوى 
املحيــط االجتاعــي كذلــك، فهــي مؤسســة أكاديميــة 
ترعــى العلــم مــن أعــى مســتوياته، كــا أهنــا مؤسســة 
ــي،  ــع املح ــة واملجتم ــا للبيئ ــدم خدماهت ــة تق جمتمعي
ــرو، 2010م،  ــًا )فخ ــاين أيض ــع اإلنس ــل وللمجتم ب

ص242(.
وال شــك أن مشــاركة الشــباب بشــكل عــام، 
وطــاب اجلامعــة بشــكل خــاص، يف العمــل التطوعي 
وتفاعلهــم مــع جمتمعاهتــم املحليــة، يمثــل بعــدًا مهــًا 
ــات  ــة باحتياج ــا التعليمي ــة وخمرجاهت ــط اجلامع يف رب
املجتمــع ومشــكاته، كــا تفتــح املشــاركات التطوعية 
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أفاقــًا واســعة أمــام الشــباب الستكشــاف جمتمعاهتــم 
بعيــدًا عــى أســوار اجلامعــة وبراجمهــا النظريــة، وتتيــح 
ــة  ــن اجلامع ــاون ب ــل والتع ــادة التفاع ــة لزي الفرص
ــو العــا، 2017م، ص:209(. واملجتمــع املحــي )أب
ــى دور  ــة 2030 ع ــة اململك ــدت رؤي ــك أك ولذل
اجلامعــات يف حتقيــق األهــداف االســراتيجية للرؤيــة، 
ــة:  ــا الرؤي ــت عليه ــي نص ــداف الت ــذه األه ــن ه وم
ــتقبليه  ــخصية مس ــاء ش ــة وبن ــم اإلجيابي ــيخ القي »ترس
ــباب  ــارات الش ــة مه ــك تنمي ــن، وكذل ــاء الوط ألبن
وحســن االســتفادة منهــا« )وثيقــة رؤيــة اململكــة 
2030، ص:40( وال شــك أن العمــل التطوعــي مــن 
أهــم القيــم اإلجيابيــة التــي تســاهم يف بنــاء شــخصية 
الشــباب، وإكســاهبم مهــارات اجتاعيــة خمتلفــة، 
وصقــل شــخصياهتم، وتعريفهــم عــى مكامــن قوهتــم 
واملهــارات التــي يمتلكوهنــا، ممــا يســاهم يف دفــع 

ــاد.    ــة يف الب ــة التنمي عجل
ولعــل أحــد أهــم مكونــات البنيــة األساســية 
ــن  ــوع« ب ــة التط ــرش »ثقاف ــو ن ــي ه ــل التطوع للعم
فحتــى  اجلامعيــن،  الطلبــة  وخصوصــًا  الشــباب 
تتحقــق أهــداف التطــوع يف أي جمتمــع، جيــب أن 
والبــد  التطوعيــة،  بجهودهــم  الشــباب  يشــارك 
ــى  ــجيعهم ع ــم وتش ــوع بينه ــة التط ــرش ثقاف ــن ن م
املســامهة يف األنشــطة التطوعــي )حممــد، 2011م، 
ص:2381(، وقــد تناولــت العديــد مــن الدراســات 

موضــوع ممارســة الشــباب للعمــل التطوعــي:
فقــد أســفرت نتائــج دراســة أبــو العــا )2017م( 

عــن أن هنــاك قصــور يف مشــاركة الطــاب يف تدعيــم 
ــة  ــت الدراس ــة، وأوص ــادرات التطوعي ــل املب وتفعي
بــرورة تشــجيع الطــاب عــى ممارســة العمــل 
ــة املشــاركة  التطوعــي بصفــة عامــة، وتوعيتهــم بأمهي
النــدوات،  خــال:  مــن  التطوعيــة  املبــادرات  يف 
واملحــارضات، والرامــج الثقافيــة، وكذلــك مــن 
خــال دعــوة اجلامعــات إىل إنشــاء مراكــز متخصصــة 

ــي. ــي املجتمع ــل التطوع ــف بالعم للتعري
)2016م(  العتيبــي  دراســة  نتائــج  وأظهــرت 
ــو  ــة نح ــات إجيابي ــم اجتاه ــي لدهي ــباب اجلامع أن الش
العمــل التطوعــي، إال أن لدهيــم عــزوف عن املشــاركة 
يف االعــال التطوعيــة، وأوصــت الدراســة أن تتضمــن 
ــى  ــد ع ــا التأكي ــالتها وأهدافه ــة ورس ــة اجلامع رؤي
ــة  ــح واألنظم ــر اللوائ ــم العمــل التطوعــي، وتطوي قي
ــل  ــتها يف تفعي ــة وسياس ــداف اجلامع ــع أه ــق م لتتواف
املجتمعيــة  الرشاكــة  وتعزيــز  التطوعــي،  العمــل 
ــم  ــة لتقدي ــاته املختلف ــي ومؤسس ــع املح ــع املجتم م
ــم  ــة، وتســهيل اإلجــراءات وتقدي اخلدمــات التطوعي
ــه.    ــباب في ــاركة الش ــم مش ــة لدع ــات الازم اإلمكاني
ــاك  ــزازي )2014م( أن هن ــة ع ــت دراس ــا بين ك
رغبــة لــدى غالبيــة الطالبــات اجلامعيــات يف املشــاركة 
التطوعــي، إال أن نســبة مشــاركتهن يف  العمــل  يف 
وأوصــت  منخفضــة،  كانــت  التطوعيــة  األعــال 
الدراســة بــرورة إقامــة دورات تدريبيــة للطلبــة 
ــم  الراغبــن يف املشــاركة يف العمــل التطوعــي، وتكري
الطلبــة املتميزيــن يف جمــال العمــل التطوعــي، وعمــل 
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نــدوات لتوعيــة الطلبــة بأمهيــة العمــل التطوعــي 
ــن  ــاب ع ــة للط ــات ثقافي ــل منتدي ــده، وعم وفوائ

ــي. ــل التطوع العم
بــن شــلهوب واخلمــي  دراســة  وأوضحــت 
ــة  ــباب ملارس ــدى الش ــة ل ــاك قابلي )2013م( أن هن
العمــل التطوعــي، وأوصــت الدراســة بــرورة 
ــاركة يف  ــة املش ــع بأمهي ــراد املجتم ــف أف ــة وتثقي توعي
ــية،  ــج الدراس ــال املناه ــن خ ــة م ــال التطوعي األع
ــات  ــن اجتاه ــي لتكوي ــل التطوع ــادة العم وإدراج م
إجيابيــة لــدى أفــراد املجتمــع نحــو العمــل التطوعــي، 

ــة.   ــة العملي ــال للمارس ــح جم وفت
وبينــت دراســة القصــاص )2011م( أن مشــاركة 
كانــت  التطوعيــة  باألعــال  اجلامعيــن  الطــاب 
ضعيفــة، وأوصــت الدراســة بــرورة اســتخدام 
التطوعــي  العمــل  لتنســيق  احلديثــة  التكنولوجيــا 
ــى  ــاد ع ــاب، واالعت ــات والط ــن إدارات اجلامع ب
التخطيــط االســراتيجي كأســاس للعمــل التطوعــي، 
ــة بالعمــل  والتنســيق بــن اجلامعــات واجلهــات املعني
ــادة  ــاب لزي ــة للط ــم دورات تدريبي ــي لتنظي التطوع

ــة. ــطة التطوعي ــاركتهم يف األنش مش
كــا أكــدت نتائــج دراســة برقــاوي )2007م( أن 
اجتاهــات الشــباب الســعودي جتــاه العمــل التطوعــي 
ــن  ــة تضم ــة بأمهي ــت الدراس ــة، وأوص ــت إجيابي كان
الرامــج الدراســية يف اجلامعــات بعــض املناهــج 
التــي تركــز عــى العمــل التطوعــي، والتشــجيع عــى 
ــواع  ــن أن ــوع م ــة كن ــطة الطابي ــراك يف األنش االش

ــع. ــرد واملجتم ــدم الف ــذي خي ــي ال ــل التطوع العم
وأظهــرت نتائــج دراســة البــاز )2002م( أنــه 
بالرغــم مــن وجــود وقــت فــراغ لــدى الشــباب 
الســعودي إال أن غالبيتهــم ليســت هلــم مشــاركة 
ــة  ــر غالبي ــل، ع ــن يف املقاب ــي، لك ــل التطوع يف العم
العمــل  يف  املشــاركة  يف  رغبتهــم  عــن  املبحوثــن 
التطوعــي وخدمــة املجتمــع، وأوصــت الدراســة 
ــن  ــي ب ــل التطوع ــاركة يف العم ــل املش ــرورة تفعي ب
الشــباب مــن خــال القطــاع التعليمــي عــن طريــق: 
ــية وأن  ــج الدراس ــي يف املناه ــل التطوع ــن العم تضم
يف  الطــاب  إرشاك  الاصفيــة  األنشــطة  تتضمــن 

ــع.    ــة املجتم ــة خلدم ــال تطوعي أع
وبالنظــر إىل تلــك الدراســة ياحــظ أنــه عــى 
الرغــم مــن أن هنــاك اجتاهــات إجيابيــة لــدى الشــباب 
نحــو العمــل التطوعــي بكافــة جماالتــه، وهــو مــا أثبته 
ــزازي، 2014م،  ــل: )ع ــات مث ــن الدراس ــد م العدي
2013م،  واخلمــي،  شــلهوب  بــن  برقــاوي، 
2007م، البــاز، 2002م(، إال أن هــذه االجتاهــات 
اإلجيابيــة ال ترجــم إىل مرشوعــات تطوعيــة عى أرض 
ــعودي  ــع الس ــي يف املجتم ــل التطوع ــع، »فالعم الواق
ــن  ــر م ــر إىل كث ــًا يفتق ــات خصوص ــًا، واجلامع عموم
التنظيــم واحليويــة الفاعلــة مــن املجتمــع نفســه، ومــن 
مؤسســاته احلكوميــة والربويــة التــي هلــا عاقــة 
)احلازمــي،  التطوعــي«  بالعمــل  ووثيقــة  وطيــدة 
ــن  ــن أن القائم ــم م ــى الرغ 2017م، ص:746(، فع
ــي،  ــل التطوع ــة العم ــون بأمهي ــات يؤمن ــى اجلامع ع
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ــة  ــات تدريبي ــم مرشوع ــادرون إىل تقدي ــم ال يب إال أهن
ــف  ــي )بتري ــل التطوع ــة العم ــرش ثقاف ــهم يف ن تس
ــت  ــك أوص ــرين، 2014م، ص:83( ولذل ــن: الق م
الدراســات الســابقة بــرورة تفعيــل دور اجلامعــات 

ــباب. ــن الش ــي ب ــل التطوع ــة العم ــرش ثقاف يف ن
لتفعيــل  اجلامعــات  دور  يــأيت  هنــا  ومــن 
املرشوعــات التطوعيــة وزيــادة مشــاركة الشــباب 
مــن خاهلــا، حيــث تعــد املرشوعــات التطوعيــة 
ــي  ــل التطوع ــداف العم ــق أه ــية لتحقي األداة الرئيس
ــق  ــم ووف ــب أن تت ــي جي ــعودي، والت ــع الس يف املجتم
منهجيــة حمــددة وباألســلوب العلمــي املخطــط حتــى 
تــؤيت ثارهــا يف املجتمــع وحتقــق املــردود االجتاعــي 

ــات. ــك املرشوع ــن تل ــاين م واإلنس
واســتنادًا عــى مــا ســبق تتحــدد مشــكلة الدراســة 

يف التســاؤل الرئيــي التــايل:
ــات  ــن اجلامع ــة ب ــل الرشاك ــات تفعي ــا متطلب م
ــا يف  ــة ودوره ــال التطوعي ــال األع ــعودية يف جم الس

حتقيــق رؤيــة اململكــة 2030؟

ثانيًا: أمهية الدراسة
مــن . 1 الســعودية  العربيــة  اململكــة  اهتــام 

خــال رؤيتهــا املســتقبلية 2030 باملجــال 
التطوعــي وذلــك باســتحداث جمموعــة كبــرة 
مــن األنشــطة الثقافيــة واالجتاعيــة التــي 

تســاهم يف تطويــر األعــال التطوعيــة. 
ــة . 2 ــة العربي ــي يف اململك ــل التطوع ــون العم ك

والتقاليــد  الثقافــة  مــن  جــزء  الســعودية 
ــادئ  ــى املب ــايس ع ــكل أس ــد بش ــي تعتم الت
اإلســامية، حيــث يعكــس وعــي الفــرد 

للمجتمــع. واالنتــاء  باملواطنــة 
بــن . 3 الرشاكــة  موضــوع  بــه  حيظــى  مــا 

ــن دور  ــا م ــا هل ــرى، مل ــة ك ــات بأمهي اجلامع
يف  اجلامعــات  إســهامات  تفعيــل  يف  كبــر 
ــى  ــواء ع ــه س ــق أهدف ــع وحتقي ــة املجتم خدم
ــايف  ــي والثق ــي واالجتاع ــتوى األكاديم املس
ــارز  ــدور الب ــة إىل ال ــادي، باإلضاف واالقتص
ــة يف  ــود التطوعي ــل اجله ــات يف تفعي للجامع

املجتمــع الســعودي.
مــن املتوقــع أن تســاعد هــذه الدراســة يف ربط . 4

ــة  ــاهم يف تلبي ــا يس ــع، مم ــات باملجتم اجلامع
ــة  ــج التنمي ــبل وبرام ــر س ــه، وتوف احتياجات
ــة  ــا حماول ــن أهن ــًا ع ــه، فض ــتدامة ملنظات املس
عمليــة لتوصيــف وحتديــد متطلبــات التعــاون 
اجلامعــات  بــن  االســراتيجية  والرشاكــة 

ــي. ــل التطوع ــال العم ــعودية يف جم الس

ثالثًا: أهداف الدراسة
حتديــد أشــكال الرشاكــة بــن اجلامعــات . 1

التطوعيــة. األعــال  جمــال  يف  الســعودية 
ــز . 2 ــن تعزي ــتفادة م ــب االس ــرز جوان ــد أب حتدي

ــال  ــعودية يف جم ــات الس ــن اجلامع ــة ب الرشاك
ــة. ــال التطوعي األع



نشمي العنزي، عبدالونيس الرشيدي: متطلبات تفعيل الشراكة بني اجلامعات السعودية يف جمال األعمال التطوعية ودورها يف حتقيق ....  261-223

229

ــات . 3 ــن اجلامع ــة ب ــات الرشاك ــد متطلب حتدي
التطوعيــة  األعــال  جمــال  يف  الســعودية 
.2030 اململكــة  رؤيــة  حتقيــق  يف  ودورهــا 

حتديــد املعوقــات التــي حتــد مــن تعزيــز . 4
ــال  ــعودية يف جم ــات الس ــن اجلامع ــة ب الرشاك

األعــال التطوعيــة.
صياغــة املقرحــات لتعزيــز الرشاكــة بــن . 5

األعــال  جمــال  يف  الســعودية  اجلامعــات 
ــة  ــة اململك ــق رؤي ــا يف حتقي ــة ودوره التطوعي

.2 0 3 0
رابعًا: تساؤالت الدراسة

اجلامعــات . 1 بــن  الرشاكــة  أشــكال  مــا 
التطوعيــة؟ األعــال  جمــال  يف  الســعودية 

مــا أبــرز جوانــب االســتفادة مــن تعزيــز . 2
ــال  ــعودية يف جم ــات الس ــن اجلامع ــة ب الرشاك

األعــال التطوعيــة؟
اجلامعــات . 3 بــن  الرشاكــة  متطلبــات  مــا 

التطوعيــة  األعــال  جمــال  يف  الســعودية 
2030؟ اململكــة  رؤيــة  حتقيــق  يف  ودورهــا 

ــز . 4 ــن تعزي ــد م ــي حت ــات الت ــرز املعوق ــا أب م
ــال  ــعودية يف جم ــات الس ــن اجلامع ــة ب الرشاك

ــة؟ ــال التطوعي األع
بــن . 5 الرشاكــة  لتعزيــز  املقرحــات  مــا 

األعــال  جمــال  يف  الســعودية  اجلامعــات 
ــة  ــة اململك ــق رؤي ــا يف حتقي ــة ودوره التطوعي

2؟ 0 3 0

خامسًا: املفاهيم واإلطار النظري للدراسة
)1( مفهوم املتطلبات:

ــل  ــدر الفع ــا: مص ــًا بأهن ــات لغوي ــرف املتطلب تع
ــاره  ــب باعتب ــا يطل ــول )ُط. ل. ب( م ــى للمجه املبن
ــة  ــات )نعم ــة الرغب ــات وتلبي ــد احلاج ــًا لس رضوري
ــب«  ــن »طل ــو م ــرون:2002، ص:914(، أو ه وآخ
الــيء إذا حــاول نيلــه أو أمــر بــه أو رغــب فيــه 

ص:753(. 1995م،  )البعلبكــى، 
ــد  واملتطلــب: مــرادف ملفهــوم احلاجــة فهــي حتدي
املــوارد القائمــة أو التــي يمكــن إتاحتهــا للربــط 
والتنســيق حتــى يمكــن جتنــب االزدواجيــة والــراع 
ــن  ــذات )اب ــق ال ــة وحتقي ــًا الرفاهي ــس وأيض والتناف

ص756(. منظــور،1996م، 
ــذي يشــرط  ــه الــيء ال ــرف املتطلــب بأن كــا يع
توافــره أو حيتاج إليــه أو هو رشط مطلوب )الســكرى، 
2000م، ص442(. ويعــرف أيضــًا بأنــه: الــيء 
 الــذي يســتلزم وجــوده وجيــب توفــره واإلذعــان لــه 

.(Oxford, 1993, P2557)

ــة  ــة احلالي ــًا يف الدراس ــات إجرائي ــرف املتطلب وتع
بأهنــا: جمموعــة مــن اإلجــراءات اإلداريــة والتخطيطية 
ــل  ــن أج ــا م ــب توافره ــي جي ــة الت ــة والبحثي والعلمي
ــال  ــعودية يف جم ــات الس ــن اجلامع ــة ب ــق الرشاك حتقي
اجلهــود التطوعيــة ممــا يســهم يف حتقيــق رؤيــة اململكــة 

.2030
)2( مفهوم الرشاكة:

ــن  ــة الرشيك ــا: خمالط ــًا بأهن ــة لغوي ــرف الرشاك تع
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لبعضهــا يف أمــر مــن األمــور )أبــن منظــور، 1996م، 
ص:306(.

ــة  ــا: »عاق ــة بأهن ــرف الرشاك ــًا فتع ــا اصطاح أم
بــن طرفــن أو أكثــر، تتوجــه لتحقيــق النفــع العــام أو 
الصالــح، وتســتند عــى اعتبــارات املســاواة واالحرام 
والعطــاء املتبــادل، الــذي يســتند عــى التكامــل، 
ــة  ــة ومادي ــات برشي ــرف إمكاني ــدم كل ط ــث يق حي
ــل،  ــداف )قندي ــق األه ــردود وحتقي ــم امل ــة لتعظي وفني

2017م، ص:112(. العامــري،  2005م: يف 
وتعــرف بأهنــا: عاقــة تتســم بامتيــاز تتأســس عى 
مــرشوع تتقاســمه مؤسســان أو عــدة مؤسســات تظهر 
ــات  ــارب ومعلوم ــرات وجت ــادل خ ــكل تب ــى ش ع
ــق  ــة وحتقي ــدف خدم ــة، هب ــة أو برشي ــوارد مادي وم
مشــاريع معينــة، حيقــق فيهــا الطرفــان املتعاقــدان 
ــة مبنيــة عــى االتفــاق وحتديــد املســؤولية  ــًا إضافي قي

ص:659(. 2009م،  )أزوي، 
كــا تعــرف بأهنــا: »اتفــاق أو عاقــة إجيابيــة 
وتقــوم  باآلخــر  منهــا  كل  يعــرف  كيانــن  بــن 
ــاالت  ــتى املج ــح يف ش ــادل املصال ــاون وتب ــى التع ع
ــان،  ــددة« )رسح ــركة واملح ــداف املش ــق األه لتحقي

ص:646(. 2014م، 
ــة  ــة احلالي ــا يف الدراس ــرف الرشاكــة إجرائي وتع
بأهنــا: اتفــاق تعــاوين بــن اجلامعــات الســعودية 
هبــدف توحيــد اجلهــود التــي تســهم يف تفعيــل اجلهــود 
التطوعيــة، وهــو اتفــاق ملــزم جلميــع الــرشكاء نحــو 
حتقيــق األدوار املطلوبــة مــن كل رشيــك، وفــق خطــة 

زمنيــة حمــددة ويف إطــار تقاســم األدوار واملســئوليات.
)3( مفهوم اجلامعات السعودية:

اجلامعــات مفردهــا جامعــة ويمكــن تعريــف 
اجلامعــة يف هــذا البحــث بأهنــا مؤسســة علميــة 
مســتقلة ذات هيــكل تنظيمــي معــن وأنظمــة وأعراف 
وتقاليــد أكاديميــة، تتمثــل وظائفهــا الرئيســية يف 
املجتمــع،  وخدمــة  العلمــي  والبحــث  التدريــس 
وتتألــف مــن جمموعــة مــن الكليــات واألقســام ذات 
الطبيعــة العلميــة التخصصيــة، وتقــدم برامــج دراســية 
ــى  ــو ع ــا ه ــا م ــة منه ــات خمتلف ــة يف ختصص متنوع
مســتوي البكالوريــوس ومنهــا مــا هــو عــى مســتوي 
ــة  ــات علمي ــا درج ــح بموجبه ــا متن ــات العلي الدراس

ص:76(. 1416ه،  )الــداود،  للطــاب 
ــة يف  ــايل باململك ــم الع ــس التعلي ــام جمل ــار نظ وأش
مادتــه األويل بــأن اجلامعــات هــي مؤسســات علميــة 
وثقافيــة تعمــل عــى هــدي الرشيعــة اإلســامية، 
ــم  ــر التعلي ــة بتوف ــة التعليمي ــذ السياس ــوم بتنفي وتق
ــث  ــوض بالبح ــا والنه ــات العلي ــي والدراس اجلامع
العلمــي والقيــام بالتأليــف والرمجــة والنــرش وخدمــة 
املجتمــع يف نطــاق اختصاصهــا. )جملــس التعليــم 

العــايل، 1427هـــ(.
)4( مفهــوم رؤيــة اململكــة العربيــة الســعودية 

:2 0 3 0
يعرفهــا آل عمــرو ودغــري )2017م، ص:815( 
بأهنــا »الرؤيــة التــي تبنتهــا القيــادة الســعودية وهتــدف 
إىل اســتغال العمــق العــريب واإلســامي والقــدرات 
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ــو  ــة نح ــراتيجي للمملك ــع االس ــتثارية واملوق االس
تعتمــد  ال  اســتثارات  عــى  قائــم  وطنــي  حتــول 
عــى النفــط بالدرجــة األوىل، وذلــك مــن خــال 
ــر،  ــاد املزده ــوي، واالقتص ــع احلي ــزات املجتم مرتك

ــوح.« ــن الطم والوط
وتعــرف رؤيــة اململكــة العربيــة الســعودية 2030 
إجرائيــا يف الدراســة احلاليــة بأهنــا: الرؤيــة املســتقبلية 
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــة اململك ــعى حكوم ــي تس الت
ــال  ــال أع ــن خ ــع، م ــى أرض الواق ــا ع إىل حتقيقه
ــعودي  ــع الس ــي باملجتم ــدف إىل الرق ــازات هت وإنج
ــداف  ــق أه ــن وف ــة املواط ــتوى معيش ــن مس وحتس
هــذه  ومــن  وواضحــة،  مرســومة  وسياســيات 
ــع  ــي، ورف ــل التطوع ــال العم ــر جم ــداف تطوي األه

ــن. ــدد املتطوع ــبة ع نس
)5( مفهوم التطوع:

ــن  ــوذة م ــوع مأخ ــة التط ــة: كلم ــوع يف اللغ التط
ــن ذات  ــرد م ــه الف ــرع ب ــا ت ــو م ــوع( وه ــل )ط الفع
ــور، 1996م،  ــن منظ ــه )اب ــه فرض ــا ال يلزم ــه مم نفس

.)343 ص: 
ويعــرف التطــوع بأنــه: نشــاط اجتاعــي يقــوم بــه 
األفــراد بشــكل فــردي أو مجاعــي مــن خــال إحــدى 
املؤسســات دون انتظــار عائــد، وذلــك هبــدف إشــباع 
حاجــات املجتمــع وحــل مشــكاته واإلســهام يف 
ــر، 2004م،  ــو الن ــه )أب ــة ب ــرة التنمي ــم مس تدعي

ص:115(. 
كــا يعــرف بأنــه: ذلــك النشــاط االجتاعــي الــذي 

ــات  ــات واملؤسس ــون يف اهليئ ــراد املمثل ــه األف ــوم ب يق
ــد  ــام دون عائ ــع الع ــة ذات النف ــات األهلي واجلمعي
ــة  ــه، وذلــك هبــدف إزال مــادي مبــارش للقائمــن علي
ــرة  ــة ملس ــكات املعيق ــم املش ــن حج ــل م أو التقلي
التنميــة، وهتيئــة األفــراد أنفســهم ملواجهــة هــذه 
ــار، 1995م،  ــا. )النج ــهام يف حله ــكات واإلس املش

ص:13(. 
األفــراد  واســتغال  توظيــف  هــو  فالتطــوع 
واجلاعــات غــر مدفوعــي األجــر يف تقديــم خدمــات 
إنســانية خــارج إطــار املؤسســات احلكومية، كا يشــر 
هــذا التعبــر أيًضــا توجهــات مجاعــات املســاعدة 
ــات  ــة ومنظ ــاعدات املتبادل ــات املس ــة ومجاع الذاتي

عمــل اخلــر. )الســلطان، 2009م، ص:56(.
ويعــرف التطــوع إجرائيــا يف الدراســة احلاليــة بأنه: 
ــات  ــاب وطالب ــا ط ــي يبذهل ــطة الت ــود واألنش اجله
جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســامية، هبــدف 
مســاعدة اآلخريــن وخدمــة املجتمــع دون مقابــل 
مــادي، وتكــون هــذه اجلهــود بــإرشاف اجلامعــة 

ــبقة. ــط مس ــق خط ووف

أمهية العمل التطوعي:
ــي،  ــل التطوع ــدويل بالعم ــام ال ــد االهت  إن تزاي
وتزايــد أعــداد املتطوعــن عامليــًا، مــؤرش عــى الفوائــد 
الكبــرة التــي حيققهــا التطــوع للفــرد واملجتمــع، 
ــي  ــات الت ــق اخلدم ــي حتق ــتوى االجتاع ــى املس فع
ــة  ــز الدول ــا تعج ــة م ــوع دورًا يف تكمل ــا التط يقدمه
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عــن تقديمــه مــن مرشوعــات خدميــة وتنمويــة، 
ــة يف  ــي بالساس ــاع التطوع ــطة القط ــز أنش ــا تتمي ك
ــورة  ــات بص ــم اخلدم ــاعد يف تقدي ــا يس ــة، مم احلرك
ارسع وأيــرس مــن األجهــزة احلكوميــة، ويتيــح التطوع 
الفرصــة للتعــرف عــى احتياجــات املجتمــع وحتديــد 
مشــكاته، ممــا يســهم يف تبنــي هــذه املشــكات 
ــق  ــن طري ــة أو ع ــق احلكوم ــن طري ــواء ع ــا س وحله
املؤسســات االجتاعيــة األخــرى، كــا يســهم التطــوع 
ــبيل  ــة يف س ــة املحلي ــة واملادي ــوارد البرشي ــة امل يف تعبئ
النهــوض باملجتمــع )رشــاد، 2018م، ص414(.  

ــي  ــل التطوع ــر إىل العم ــب أن ال ينظ ــك جي ولذل
مــن  نصيــب  حتمــل  يف  إســهام  جمــرد  أنــه  عــى 
أعبــاء وتكاليــف مرشوعــات التنميــة االقتصاديــة 
ــل  ــة فحســب، ب ــي ختطــط هلــا الدول ــة الت واالجتاعي
جيــب أن ينظــر إليــه عــى أنــه جمموعــة مــن التجــارب 
ــا  ــن هن ــه، وم ــدم وتدعم ــع التق ــي تصن ــة الت الوطني
ــدًا  ــدًا جدي ــي بع ــل االجتاع ــوع يف العم ــذ التط يأخ
مهــًا فيصبــح غايــة ووســيله، فهــو غايــة ألنــه يمثــل 
الريبــة الوطنيــة التــي جيــب أن يدفعهــا كل مواطــن 
ملجتمعــه، وهــو وســيلة ألنــه يف صــورة املتعــددة 
ــتوعب  ــاة تس ــرة للحي ــة كب ــبه مدرس ــا يش ــل م يمث
املواطنــن مجيعــًا ليكونــوا متعلمــن، ولتكــون مواقــف 
احليــاة بتجارهبــا هــي منهــج التعلــم ومادتــه، وبذلــك 
فــإن قيمــة ,أمهيــة التطــوع يف العمــل االجتاعــي عــى 
ــوي  ــد الرب ــاس بالعائ ــب أن تق ــكاله جي ــف أش خمتل
ــد  ــدى البعي ــى امل ــي ع ــي واألمن ــايف واالجتاع والثق

2016م، ص:21(. )الرسحــان واجلرايــدة، 
ولذلــك أكــدت رؤيــة اململكــة العربيــة الســعودية 
يف  اإلجيابيــة  القيــم  ترســيخ  أمهيــة  عــى   2030
شــخصية أبنائهــا، ومنهــا ثقافــة التطــوع، حيــث 
تطمــح الســعودية مــن خــال رؤيتهــا 2030 إىل 
ــدد  ــبة ع ــع نس ــي، ورف ــل التطوع ــال العم ــر جم تطوي
ــوع  ــون متط ــط إىل ملي ــا فق ــن 11 ألف ــن م املتطوع
قبــل هنايــة عــام 2030 )وثيقــة رؤيــة اململكــة 2030، 
عــى  يــدل  فإنــا  األمــر  هــذا  دل  وإن  ص:71(، 
ــده  ــي وفوائ ــل التطوع ــة العم ــة إىل أمهي ــه الدول تنب
العظيمــة، التــي منهــا تعزيــز القيــم الدينيــة واإلنســانية 
واالجتاعيــة التعاونيــة بــن أفــراد املجتمــع لتأســيس 
ــج  ــاس للنض ــه مقي ــا أن ــف، ك ــدين متكات ــع م جمتم

ــي.  ــي املجتمع ــاري والرق احلض
دور اجلامعات يف تفعيل العمل التطوعي:

ــة  ــات الربوي ــة املؤسس ــات يف طليع ــد اجلامع تع
والتعليميــة واالجتاعيــة التــي تنفــرد بــدور اجتاعــي 
مؤسســات  مــن  غرهــا  عــن  يميزهــا  متميــز، 
ــي  ــريف والعلم ــع املع ــة للتجم ــا بوتق ــع كوهن املجتم
ــي  ــن وطالب ــاء وباحث ــن وعل ــا مرب ــت مظلته وحت
ــم  ــم وإمكانياهت ــم وتطلعاهت ــهمون بأفكاره ــم يس عل
ــم  ــت عاتقه ــع، وحت ــاء املجتم ــي ون ــم يف رق وأبحاثه
ــا  ــه ومنه ــع وبنائ ــاه املجتم ــرة جت ــؤولية كب ــع مس تق
يــأيت دور اجلامعــة وإســهامها يف خدمــة املجتمــع 
ــة  ــف اجلامع ــن وظائ ــية م ــة أساس ــد وظيف ــذي يع ال

ص636(.  2016م،  )االمحــدي، 
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اتصــال اجلامعــات بمجتمعاهتــا  وقــد أصبــح 
وتقديــم جمموعــة مــن األدوار واألنشــطة واخلدمــات 
هلــذا املجتمــع أمــرًا رضوريــًا تفرضــه املتغــرات 
املعــارصة، فلــم يعــد قيــام اجلامعــة بخدمــة جمتمعهــا 
أمــرًا اختياريــًا، كــا أن عضــو هيئــة التدريــس مطالــب 
بــدور حيــوي يف تقديــم اخلدمــات املجتمعيــة، وجيــب 
ــه،  ــداده وتقييم ــاره وإع ــد اخي ــك عن ــى ذل أن يراع
والوقــوف عــى أهــم املعوقــات التــي حتــول دون 
ــراح  ــل، واق ــه األمث ــى الوج ــذه األدوار ع ــه هب قيام
احللــول لتلــك املعوقــات، هبــدف تفعيــل دور عضــو 
هيئــة التدريــس باجلامعــات يف جمــال خدمــة املجتمــع 

ص833(. 2017م،  )احلازمــي، 
ــًا يف  ــات تنوع ــي للجامع ــدور اخلدم ــن ال ويتضم
ــا املجتمــع بجوانبهــا النوعيــة والكميــة  معاجلــة قضاي
ممــا يقتــي تداخــل األدوار التــي تقــوم هبــا اجلامعــة 
ــة،  ــادرات فردي ــة، أو مب ــة، أو تطوعي ــن جامعي ــا ب م
ــس  ــة التدري ــاء هيئ ــل أعض ــا يتحم ــع أحوهل ويف مجي
فــرادى أو مجاعــات عــبء القيــام هبــذا الــدور رصحيــًا 

ــل، 2014م، ص518(. ــًا )العقي أو ضمني
جمــال  يف  الســعودية  اجلامعــات  أدوار  ومــن 
ــوع  ــة التط ــرش ثقاف ــى ن ــل ع ــع، العم ــة املجتم خدم
ــة  ــة اجلامع ــام، وطلب ــكل ع ــع بش ــباب املجتم ــن ش ب
بشــكل خــاص، »كــون التطــوع هــو إحــدى الوســائل 
الرئيســية التــي يمكــن ان يســهم هبــا الشــباب يف 
تدعيــم مســرة التنميــة واملشــاركة الفاعلــة، وخاصــًة 
ــة العمــل  ــد أمهي ــًا عــى تأكي ــة حرصــت دائ ان الدول

التطوعــي، مــن خــال األنشــطة املختلفــة، إضافــة إىل 
التنســيق مــع اجلهــود األهليــة، وتشــجيعها لإلســهام 
يف األعــال التطوعيــة )بــن شــهلوب واخلمــي، 

ص138(.  ،2013
العمــل  تفعيــل  يف  اجلامعــات  دور  ويتمثــل 
عــى  التعــرف  خــال  مــن  باملجتمــع  التطوعــي 
العمــل  تواجــه  التــي  واملشــكات  االحتياجــات 
التطوعــي واملعوقــات التــي تعوقــه والتغلــب عليهــا، 
وتلبيــة احتياجاتــه وتقديــم حلــول هلــذه املشــكات، 
مثــل: تقديــم األســس العلميــة للتصدي للمشــكات 
ــويب  ــجيع منس ــي، وتش ــل التطوع ــه العم ــي تواج الت
التدريــس  هيئــة  وأعضــاء  طلبــة  مــن  اجلامعــة 
ــة  ــام خلدم ــي الع ــال التطوع ــاركة يف املج ــى املش ع
ــتخدام  ــى اس ــع ع ــراد املجتم ــجيع أف ــع، وتش املجتم
اإليــرادات  وتوفــر  اجلامعــة،  ومنشــآت  مرافــق 
واملــوارد الثابتــة للمشــاريع واألنشــطة التطوعيــة، 
ــة  ــة بالتوعي ــة خاص ــدة إعامي ــاء وح ــك إنش وكذل
بأمهيــة العمــل التطوعــي والتحفيــز عليــه )احلازمــي، 

ص854(. 2017م، 
املجــال  يف  اجلامعــات  بــن  الرشاكــة  أمهيــة 

: عــي لتطو ا
تعــد الرشاكــة مــن أهــم املفاهيــم التــي أصبحــت 
ــة  ــة واالجتاعي ــاالت االقتصادي ــداوالً يف املج ــر ت أكث
املفهــوم  فقــد حظــي هــذا  والبحثيــة،  واخلدميــة 
ــن  ــاره م ــاالت باعتب ــذه املج ــن يف ه ــام الباحث باهت
أهــم الركائــز التــي تســتند عليهــا التنميــة املســتدامة. 
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وتبنــى فكــرة الرشاكــة عــى قناعــة أساســية مفادهــا أن 
األطــراف املشــاركة والفاعلــة تنــدرج يف إطــار عاقــة 
تنظيميــة مؤسســاتية واضحــة وحمــددة، تســتطيع مــن 
ــن  ــتفادة م ــاركة االس ــراف املش ــع األط ــا مجي خاهل
األطــر املوضوعــة يف تنفيــذ املرشوعــات املتفــق عليهــا 

)الســويل، 2009م، ص24(.
ومتثــل إحــدى مميــزات الرشاكــة بــن التعليــم 
اجلامعــي يف تنميــة روح املبــادرة االســتثارية للتعليــم 
اجلامعــي، وحرصــه عــى الفاعليــة والكفــاءة، وتنميــة 
ــن  ــل يمك ــارات. ويف املقاب ــة بامله ــية، والعناي التنافس
ــة  ــات املجتمعي ــب للمؤسس ــي أن جيل ــم اجلامع للتعلي
واهتامــه  العلميــة،  وقدراتــه  الغزيــرة،  معرفتــه 
ــه  ــج بحوث ــار املضاعفــة لنتائ ــل، واآلث باألجــل الطوي
األساســية، وحرصــه عــى الطابــع الــكي للحــق 
ــذا  ــجاًما، ل ــر انس ــامل أكث ــة ع ــعًيا إىل إقام ــدل س والع
ــوالت  ــع التح ــف م ــي أن يتكي ــم اجلامع ــى التعلي ع
ــذا  ــي ه ــل، دون أن يعن ــامل العم ــى ع ــرأ ع ــي تط الت
فقــده هلويتــه وأولوياتــه اخلاصــة املتعلقــة باحتياجــات 
1998م، ص ص31- )اليونســكو،  املجتمــع ككل 

.)32
ــر يف  ــات دور كب ــن اجلامع ــة ب ــب الرشاك وتلع
ــتفادة  ــات واس ــة يف اجلامع ــال التطوعي ــل األع تفعي
ــة،  ــواء التعليمي ــة س ــات اجلامع ــن خدم ــع م املجتم
ــن  ــك م ــح ذل ــع، ويتض ــة املجتم ــة أو خدم أو البحثي

ــة: ــاط التالي ــال النق خ
ــا  ــة، ومنه ــات املجتمعي ــة املؤسس ــاعد الرشاك تس

اجلامعــات، عــى تغيــر وتطويــر براجمهــا ومشــاريعها 
ــل  ــوء مث ــة يف ض ــة املتبع ــًقا للمنهجي ــا وفـ ومنتجاهت
هــذا التعــاون بــا يتناســب وحاجــة املســتفيدين 
ــي، 2009م، ص119(،  ــة )احلارث ــداف املؤسس وأه
فتســتطيع اجلامعــات مــن خــال الرشاكــة االســتفادة 
مــن بعضهــا يف تطــور الرامــج واملشــاريع التــي ختــدم 
ــعودية 2030،  ــة الس ــة العربي ــة اململك ــداف رؤي أه
ــراتيجية  ــط االس ــة اخلط ــال صياغ ــن خ ــك م وذل
2030 يف جمــال  لتحقيــق أهــداف رؤيــة اململكــة 
ــي  ــة الت ــوث العلمي ــراء البح ــة، وإث ــال التطوعي األع
ختــدم الرؤيــة يف جمــال التطــوع، والتســويق االجتاعــي 
باجلامعــات  الناجحــة  التطوعيــة  للمرشوعــات 
الســعودية، وكذلــك تصميــم األنشــطة والرامــج 
و  لألفــراد  املجتمعيــة  االحتياجــات  تلبــي  التــي 
اجلاعــات و املؤسســات وفقــًا لرؤيــة اململكــة 2030.
التعليــم  تكلفــة  يف  املســتمر  لارتفــاع  نظــرًا 
العــايل بأنواعــه األكاديميــة والتكنولوجيــة والبحثيــة، 
وحاجــة هــذه املؤسســات إىل دعــم متواصــل وإىل 
مصــادر متويــل غــر تقليديــة )العثــان، 2009م، ص 
ــا  ــات لبعضه ــم اجلامع ــاعد يف دع ــة تس 66( فالرشاك
البعــض، مــن خــال االســتفادة مــن اخلدمــات 
بمختلــف  التدريــس  هيئــة  ألعضــاء  التطوعيــة 
ــاث  ــام باألبح ــال القي ــن خ ــك م ــات، وذل اجلامع
ــع  ــدم املجتم ــي خت ــة الت ــة والفني ــات العلمي والدراس
ــة  ــة اململك ــداف رؤي ــق أه ــه وحتقي ــاهم يف رقي وتس
ومشــاركة  التخصصــات،  بمختلــف   ،2030
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املجتمعــات  خدمــة  يف  التدريــس  هيئــة  أعضــاء 
ــارات،  ــل: االستش ــاالت مث ــف املج ــة بمختل املحلي
والتدريــب، والتوعيــة، وغرهــا، وكذلــك االســتفادة 
مــن الطــاب يف دعــم املجتمــع مــن خــال التطــوع 
ــة  ــام اجلامع ــاهم يف قي ــا يس ــة، مم ــاته املختلف يف مؤسس
بوظيفتهــا الثالثــة )خدمــة املجتمــع( بأقــل التكاليــف 

ــة.  املمكن
ــا  ــى قضاي ــة ع ــاح اجلامع ــة يف انفت ــاهم الرشاك تس
واالقتصاديــة  العلميــة  الروابــط  وبنــاء  املجتمــع، 
معــه، وذلــك مــن خــال توفــر الكثــر مــن الفــرص 
املناهــج  الطــاب وتطويــر  لتدريــب  واملجــاالت 
واملقــررات اجلامعيــة وفقــًا لســوق العمــل وحاجــات 
فمــن  ص119(،  2009م،  )احلارثــي،  املجتمــع 
خــال الرشاكــة يف جمــال العمــل التطوعــي، تســتطيع 
اجلامعــات بنــاء رشاكات مــع القطــاع التطوعــي هبدف 
تطويــر مهــارات الطــاب عــى حتمــل املســؤولية 
االجتاعيــة، ممــا يوفــر بيئــة حمفــزة لتعزيــز ثقة الشــباب 
ــع،  ــايب يف املجتم ــر إجي ــداث تأث ــى إح ــم ع يف قدرهت
ومتكــن أعضــاء هيئــة التدريــس مــن صناعــة مشــاريع 
ــة  ــز مفهــوم املواطن ــة، وتعزي ــة وإدارهتــا بفعالي جمتمعي
ــع،  ــى أرض الواق ــباب ع ــل أدوار الش ــة وتفعي الفاعل
ــن  ــؤولية ب ــل املس ــم األدوار وحتم ــن تقاس ــًا ع فض

ــي. ــل التطوع ــة العم ــرش ثقاف ــات يف ن اجلامع
تعمــل الرشاكــة عــى توفــر فــرص تبــادل اخلرات 
بــن الطرفــن، وكذلــك مــن هلــم عاقــة هبا وهــم من 
طــاب اجلامعــة واملتدربــن واملســاعدين للباحثــن يف 

ــن  ــال واملهني ــن والع ــن املوظف ــرف األول، وم الط
2009م، ص119(،  يف الطــرف الثــاين )احلارثــي، 
ــر  ــات تطوي ــتطيع اجلامع ــة تس ــال الرشاك ــن خ فم
جمــال األعــال التطوعيــة، وذلــك مــن خــال تبــادل 
اخلــرات بــن اجلامعــات يف جمــال األعــال التطوعيــة، 
ــال  ــول األع ــة ح ــة الدوري ــات العلمي ــد امللتقي وعق
للطــاب  الزيــارات  تبــادل  وكذلــك  التطوعيــة، 

ــا. ــرات وتبادهل ــن اخل ــتفادة م ــن لاس املتطوع
معوقــات حتقيــق الرشاكــة بــن اجلامعــات يف جمــال 

العمــل التطوعــي:
عــى الرغــم مــن أمهيــة الرشاكــة بــن اجلامعــات يف 
ــي،  ــل التطوع ــال العم ــاون بمج ــز التع ــل وتعزي تفعي
ــذه  ــل ه ــق مث ــق حتقي ــق تعي ــة عوائ ــاك ثم إال أن هن
ــي:  ــا ي ــات في ــك املعوق ــم تل ــدد أه ــرشاكات، وحت ال

)احلازمــي، 2017م، ص849(
ــددة . 1 ــة وحم ــراتيجية واضح ــود اس ــدم وج ع

عــى  يتــم  اجلامعــات  لبعــض  األهــداف 
ضوئهــا وضــع برامــج األنشــطة التطوعيــة.

املاليــة . 2 واملــوارد  اإليــرادات  توافــر  عــدم 
الثابتــة لغالبيــة األنشــطة باجلامعــات، ممــا 
يضــع قدرهتــا يف وضــع خطــط وبرامــج 

التطوعيــة. ألعاهلــا  حمــددة 
عــدم وجــود برامــج وآليــات تدريــب للعمــل . 3

التطوعــي يف اجلامعــات.
ضعــف التنســيق بــن اجلامعــات ومؤسســات . 4

ــة  ــم دورات تدريبي ــص تنظي ــا خي ــع في املجتم
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للشــباب عــى األنشــطة التطوعيــة.
واألنشــطة . 5 باملرشوعــات  التعريــف  قلــة 

اجلامعــات. وتتبناهــا  تنفذهــا  التــي  التطوعيــة 
أو . 6 للمؤمتــرات  اجلامعــات  عقــد  نــدرة 

العمــل  فعاليــات  ترعــى  التــي  النــدوات 
التطوعــي )الرسحــان واجلرايــدة، 2016م، 

 . )7 7 ص

سادسًا: اإلجراءات املنهجية للدراسة
 )1( نوع الدراسة ومنهجها: 

ــة  ــات الوصفي ــن الدراس ــة م ــة احلالي ــد الدراس تع
التــي تســتهدف توصيــف متطلبــات تفعيــل الرشاكــة 
بــن اجلامعــات الســعودية يف جمــال األعــال التطوعيــة 
وقــد   ،2030 اململكــة  رؤيــة  حتقيــق  يف  ودورهــا 

ــي  ــح االجتاع ــج املس ــى منه ــة ع ــدت الدراس اعتم
ــح  ــج املس ــث أن منه ــوائية، حي ــة العش ــة العين بطريق
املناهــج للدراســة  االجتاعــي يعــد مــن أنســب 
الوصفيــة وملوضــوع الدراســة، لكونــه يتيــح الفرصــة 
جلمــع البيانــات الكافيــة والدقيقــة واحلديثــة مــن 

ــة.  ــع الدراس ــردات جمتم مف

)2( جمتمع وعينة الدراسة:
تكــون جمتمــع الدراســة احلاليــة مــن مجيــع أعضــاء 
ــوم  ــة العل ــاث يف كلي ــور واإلن ــس الذك ــة التدري هيئ
االجتاعيــة وكليــة اإلعــام واالتصال وكليــة الرشيعة 
يف جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســامية 
ــة  ــو هيئ ــايل )753( عض ــم اإلمج ــاض وعدده بالري

ــة. ــراء الدراس ــت إج ــس وق تدري

الكليةم
عدد أعضاء هيئة 

التدريس
الذكور

عدد أعضاء هيئة 
المجموعالتدريس اإلناث

138128266كلية العلوم االجتماعية1
12337160كلية اإلعالم واالتصال2
177150327كلية الشريعة3

438315753اإلجمالي

جدول )1)

 يوضح العدد اإلجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس )الذكور واإلناث(

 في الكليات الثالث وقت إجراء الدراسة

*حصل الباحث على هذه البيانات من عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
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وتـم اختيـار هـذه الكليـات الثـاث بغـرض حتديـد 
السـعودية يف  متطلبـات تفعيـل الرشاكـة بـن اجلامعـات 
جمـال األعـال التطوعيـة مـن املنظـور االجتاعـي املتمثـل 
العلـوم االجتاعيـة،  التدريـس يف كليـة  يف أعضـاء هيئـة 
واملنظـور اإلعامـي املتمثـل يف أعضـاء هيئـة التدريس يف 
كليـة اإلعـام واالتصـال واملنظـور الرشعـي املتمثـل يف 

أعضـاء هيئـة التدريـس يف كليـة الرشيعـة. 
الباحثـان إىل اختيـار عينـة عشـوائية مـن  وقـد عمـد 
أعضـاء هيئـة التدريـس يف الكليـات الثـاث، حيـث تـم 
توزيـع عـدد )120( اسـتبيان بواقـع )40( اسـتبيان لـكل 
كليـة، وقـد تـم اسـرداد )89( اسـتبيان، فيـا تم اسـتبعاد 
)27( اسـتبانات لعـدم صاحيتهـا للتحليـل االحصائـي، 
لتكـون عينـة الدراسـة النهائيـة )62( عضو هيئـة تدريس 

يف الكليـات الثـاث.
 )3( جماالت الدراسة:

املجـال البـرشي: أعضـاء هيئـة التدريـس بكليـة  	
العلـوم االجتاعيـة، وكليـة اإلعـام واالتصـال، 
وكليـة الرشيعـة بجامعـة اإلمـام حممـد بن سـعود 

اإلسـامية مـن الذكـور واإلنـاث.
املجـال املـكاين: كليـة العلـوم االجتاعيـة وكليـة  	

بجامعـة  الرشيعـة  وكليـة  واالتصـال،  اإلعـام 
الريـاض. اإلمـام حممـد سـعود اإلسـامية بمدينـة 

شـهر  	 بدايـة  شـهر  مـن  الفـرة  الزمنـي:  املجـال 
2019م. ينايـر  هنايـة  وحتـى  سـبتمر2018م 

)4( أدوات مجع البيانات: 
اسـتبيان  اسـتارة  عـى  احلاليـة  الدراسـة  اعتمـدت 

ألعضـاء هيئـة التدريـس بكليـة العلـوم االجتاعيـة وكلية 
اإلعـام واالتصـال، وكليـة الرشيعة بجامعـة اإلمام حممد 
سـعود اإلسـامية بالريـاض. وتـم تصميـم االسـتارة يف 
إطـار جمموعة مـن اخلطـوات املنهجية من خـال اإلطاع 
عـى الكتابـات النظريـة والبحـوث والدراسـات السـابقة 

واالسـتبيانات ذات الصلـة بموضـوع الدراسـة.
الظاهـري  	 للصـدق  بالنسـبة  االسـتبيان:  صـدق 

قـام الباحثـان بعـرض االسـتبيان عـى عـدد )6( 
من أسـاتذة اخلدمـة االجتاعيـة واالجتـاع بكلية 
بـن  حممـد  اإلمـام  بجامعـة  االجتاعيـة  العلـوم 
سـعود اإلسـامية بالريـاض، وذلـك للحكم عى 
االسـتبيان وعباراتـه مـن حيـث مـدى ارتباطهـا 
بالبعـد الـذي تقيسـه وسـامة الصياغـة اللغوية، 
وقـد تـم إضافـة وإلغـاء وتعديـل صياغـة بعـض 
العبـارات، كـا تـم االعتـاد عـى نسـبة اتفـاق ال 
تقـل عـن )%85( وأصبحـت اسـتارة االسـتبيان 

يف صورهتـا النهائيـة )64( عبـارة.
بطريقـة  	 الثبـات  حسـاب  تـم  االسـتبيان:  ثبـات 

ارتبـاط  معامـل  باسـتخدام  االختبـار  إعـادة 
برسـون، حيـث قـام الباحثـان بتطبيق االسـتبيان 
عـى عينـة )10( من أعضـاء هيئـة التدريس بكلية 
العلـوم االجتاعيـة، ثـم أعيـد تطبيـق االسـتبيان 
عـى نفـس العينـة بعـد فاصـل زمنـي أسـبوعان، 
وتـم حسـاب معامـل الثبـات بالنسـبة لـكل بعـد 
مـن أبعاد االسـتبيان عى حدة وكذلك لاسـتبيان 

ككل، وكانـت النتائـج عـى النحـو التـايل: 
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يتضــح مــن اجلــدول رقــم )2( أن معامــل ثبــات 
االســتبيان مرتفــع ســواء بالنســبة لــكل بعــد عــى 
ــد  ــا يؤك ــتبيان ككل، مم ــتارة االس ــبة الس ــدة وبالنس ح
ــدق  ــات والص ــن الثب ــة م ــة عالي ــتبيان بدرج ــع االس متت
ــه يف  ــى نتائج ــاد ع ــن االعت ــك يمك ــي، وبذل اإلحصائ

الدراســة احلاليــة.
)5( املعاجلة اإلحصائية ملتغريات الدراسة:

متــت االســتفادة مــن برنامــج احلــزم اإلحصائيــة 
للعلــوم االجتاعيــة SPSS يف حتليــل البيانــات التــي 
األســاليب  مــن  العديــد  اســتخدام  وتــم  مجعــت 
ــة،  ــب املئوي ــرارات والنس ــة كالتك ــة الوصفي اإلحصائي
املعياريــة،  واالنحرافــات  احلســابية،  واملتوســطات 
 Cronbach’s Alpha باإلضافــة إىل اســتخدام معامــل
للتأكــد مــن درجة ثبــات املقيــاس املســتخدم يف الدراســة.

سابعًا: مناقشة النتائج العامة للبحث
ــة  ــة الدراس ــص عين ــة بخصائ ــج املرتبط )1( النتائ

ــس: ــة التدري ــاء هيئ ــن أعض م
ــرات  ــن املتغ ــدد م ــى ع ــة ع ــدت الدراس اعتم
ــاء  ــن أعض ــة م ــة الدراس ــف عين ــة لوص الديموغرافي
ــعود  ــن س ــد ب ــام حمم ــة اإلم ــس بجامع ــة التدري هيئ
ــوع-  ــر- الن ــة- العم ــت يف: )الكلي ــامية ومتثل اإلس
احلالــة االجتاعيــة- العمــل احلــايل- الرتبــة العلميــة- 
عــدد ســنوات اخلــرة- مســتوى املشــاركة يف األعــال 
املشــاركة  ضعــف  أســباب  باجلامعــة-  التطوعيــة 
ــاركة  ــة املش ــة- طبيع ــة باجلامع ــال التطوعي يف األع
يف األعــال التطوعيــة باجلامعــة( ويف ضــوء هــذه 
املتغــرات يمكــن حتديــد خصائــص جمتمــع الدراســة 

ــايل:  ــو الت ــى النح ع
1 - الكليات اجلامعية:

معامل المتغيرم
الثبات

الصدق 
اإلحصائي

معنوية 
االرتباط

مستوي 
الداللة

**0.790.884.53أشكال الشراكة بين الجامعات السعودية.1

ــن الجامعــات 2 ــز الشــراكة بي ــب االســتفادة مــن تعزي ــرز جوان أب
ــعودية. *0.680.824.19الس

**0.850.925.48متطلبات الشراكة بين الجامعات السعودية.3

المعوقــات التــي تحــد مــن تعزيــز الشــراكة بيــن الجامعــات 4
**0.790.886.27الســعودية.

*0.820.913.61المقترحات لتعزيز الشراكة بين الجامعات السعودية.5
**0.780.884.55الدرجة الكلية

جدول )2)

 يوضح معامالت الثبات والصدق اإلحصائي لمؤشرات االستبيان

ت الجدولية = )9، 0,01= 3,71( ت الجدولية = )9, 0,05= 2,45)
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ــة  ــع عين ــم )3( أن توزي ــدول رق ــن اجل ــح م يتض
الدراســة طبقــًا للكليــات اجلامعيــة جــاء بنســب 
ــاء  ــداد أعض ــب وأع ــا يتناس ــا، ب ــد م ــة إىل ح متفاوت
ــات  ــك الكلي ــد تل ــة، وتع ــكل كلي ــس ب ــة التدري هيئ
ــن  ــات جامعــة اإلمــام حممــد ب ــة مــن أهــم كلي الثاث
ــطة  ــود واألنش ــام باجله ــامية يف االهت ــعود اإلس س

الدراسـة  عينـة  أن   )4( رقـم  اجلـدول  مـن  يتضـح 
تتفـاوت أعارهـم وتقع يف مرحلة مناسـبة مـن اخلرة با 

ــة  ــة الدراس ــرا لطبيع ــوبيها، نظ ــة منس ــة لكاف التطوعي
ــة  ــية املهتم ــررات الدراس ــض املق ــود بع ــا، ووج هب
ــل  ــال العم ــة يف جم ــة االجتاعي ــل اخلدم ــوع مث بالتط
التطوعــي والــذي يــدرس بقســم االجتــاع واخلدمــة 

ــة.  ــوم االجتاعي ــة العل ــة بكلي االجتاعي
2 - العمر:

يتناسـب مـع طبيعـة وظائفهـم كأعضـاء هيئـة تدريـس.
3 - النوع:

جدول )3) 

يوضح توزيع عينة الدراسة طبقاً للكلية 

جدول )4)

 يوضح توزيع عينة الدراسة طبقاً للعمر  

الترتيب%كالكليةم
3658.11كلية العلوم االجتماعية1
1422.62كلية اإلعالم واالتصال2
1219.33كلية الشريعة3

%62100اإلجمالي

الترتيب%كالعمرم
1117.74أقل من 30 سنة1
1625.82من 30 إلى أقل من 40 سنة2
2235.51من 40 إلى أقل من 50 سنة3
501321.03 سنة فأكثر4

%62100اإلجمالي
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ــة  ــة عين ــم )5( أن غالبي ــدول رق ــن اجل ــح م يتض
الدراســة مــن الذكــور، وقــد يفــرس ذلــك بزيادة نســبة 
أعضــاء هيئــة التدريــس الذكــور عــن عضــوات هيئــة 

ــة  ــة عين ــم )6( أن غالبي ــدول رق ــن اجل ــح م يتض
ــج  ــك النتائ ــب تل ــن، وتتناس ــن املتزوج ــة م الدراس
ــة  ــع عين ــاص بتوزي ــم )4( اخل ــدول رق ــج ج ــع نتائ م
الدراســة طبقــًا للعمــر، حيــث نجــد أن غالبيــة عينــة 

ــعودية  ــات الس ــة اجلامع ــاث بكاف ــن اإلن ــس م التدري
بصفــة عامــة.

4 - احلالة االجتامعية:

ــة  ــع يف الفئ ــس يق ــة التدري ــاء هيئ ــن أعض ــة م الدراس
العمريــة )مــن 30 ســنة إىل 50 ســنة(، أي يقــع يف 

ــزواج. ــر ال عم
5 - العمل احلايل:

الترتيب%كالنوعم
3759.71ذكر1
2540.32أنثى2

%62100اإلجمالي

جدول )5) 

يوضح توزيع عينة الدراسة طبقاً للنوع 

    جدول )6)

 يوضح توزيع عينة الدراسة طبقاً للحالة االجتماعية

جدول )7) 
يوضح توزيع عينة الدراسة طبقاً للعمل الحالي

الترتيب%كالحالة االجتماعيةم
1727.42أعزب1
4572.61متزوج2

%62100اإلجمالي

الترتيب%كالعمل الحاليم
5487.11أكاديمي1
23.22أكاديمي يشغل منصب قيادي2
69.72أكاديمي يشغل عمل إداري3

%62100اإلجمالي
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العمــل  أن   )7( رقــم  اجلــدول  مــن  يتضــح 
ــل  ــو العم ــة ه ــة الدراس ــة عين ــه غالبي ــوم ب ــذي يق ال
ــن  ــض األكاديمي ــود بع ــع وج ــط، م ــي فق األكاديم
ــد  ــادي أو إداري، ويؤك ــب قي ــغلون منص ــن يش الذي
ــة  ــة الدراس ــل عين ــى متثي ــان ع ــرص الباحث ــك ح ذل
ــس،  ــة التدري ــاء هيئ ــن أعض ــن م ــة األكاديمي بكاف

يتضــح مــن اجلــدول رقــم )8( أن هنــاك تنــوع عينة 
ــك  ــد ذل ــة، ويؤك ــة العلمي ــث الرتب ــن حي ــة م الدراس
حــرص الباحثــان عــى تضمــن كافــة الرتــب العلميــة 

ــن يشــغلون مناصــب  ــة إىل األكاديميــن الذي باإلضاف
قياديــة ومناصــب إداريــة، وذلــك حتــى نخــرج 
ــة  ــل الرشاك ــات تفعي ــول متطلب ــة ح ــة متكامل برؤي
بــن اجلامعــات الســعودية يف جمــال األعــال التطوعيــة 

ودورهــا يف حتقيــق رؤيــة اململكــة 2030.
6 - الرتبة العلمية:

ــة للمجتمــع  ــة ممثل ــى تلــك عين ــة الدراســة حت يف عين
متثيــًا صحيحــًا.

7 - عدد سنوات اخلربة:

جدول )8)

 يوضح توزيع عينة الدراسة طبقاً للرتبة العلمية 

جدول )9)

 يوضح توزيع عينة الدراسة طبقاً لعدد سنوات الخبرة

الترتيب%كالرتبة العلميةم
23.23أستاذ1
1524.22أستاذ مشارك2
2845.21أستاذ مساعد3
711.35معيد5
1016.14محاضر6

%62100اإلجمالي

الترتيب%كعدد سنوات الخبرةم
914.53أقل من 5 سنوات1
1829.02من 5 – 10 سنوات2
103556.51 سنوات فأكثر3

%62100اإلجمالي
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ــة  ــة عين ــم )9( أن غالبي ــدول رق ــن اجل ــح م يتض
الدراســة مــن ذوي اخلــرة )10 ســنوات فأكثــر( 
– 10 ســنوات(، ويؤكــد   5 أو ذوي اخلــرة )مــن 
ذلــك أن عينــة الدراســة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس 
ذوي اخلــرة يف جمــال العمــل األكاديمــي واإلداري 
والقيــادي، ممــا جيعــل وجهــة نظرهــم حــول متطلبــات 

يتضـح مـن اجلـدول رقـم )10( أن غالبيـة عينة الدراسـة 
مـن ذوي املشـاركة القويـة أو املتوسـطة يف األعـال التطوعيـة 
باجلامعـة، ويؤكـد ذلك حـرص غالبيـة أعضاء هيئـة التدريس 
بجامعـة اإلمـام حممـد بـن سـعود اإلسـامية عى املشـاركة يف 
اجلهـود التطوعيـة سـواء داخـل اجلامعـة أو خارجهـا، ويتفـق 

ــال  ــعودية يف جم ــات الس ــن اجلامع ــة ب ــل الرشاك تفعي
األعــال التطوعيــة ودورهــا يف حتقيــق رؤيــة اململكــة 
الواقــع ويمكــن  2030 قويــة وفاعلــة وتامــس 

ــد. ــكل جي ــا بش ــتفادة منه االس
التطوعيــة  األعــامل  يف  املشــاركة  مســتوى   -  8

باجلامعــة:

ذلـك مـع طبيعـة اهتـام اململكـة العربيـة السـعودية وقيادهتـا 
احلكيمـة بصفـة عامـة واجلامعـات السـعودية بصفـة خاصـة 
بنـرش ثقافـة العمـل التطوعـي بـن كافة منسـوبيها مـن طاب 

وإداريـن وأعضـاء هيئـة تدريس.
 9 - أسباب ضعف املشاركة يف اجلهود التطوعية باجلامعة:

الترتيب%كمستوى المشاركة في األعمال التطوعية بالجامعةم
3251.61قوي1
1625.82متوسط2
1422.63ضعيف3

%62100اإلجمالي

جدول )10) 
يوضح توزيع عينة الدراسة طبقاً لمستوى المشاركة في األعمال التطوعية بالجامعة

جدول )11)
 يوضح توزيع عينة الدراسة طبقاً ألسباب ضعف المشاركة في الجهود التطوعية بالجامعة 

الترتيب%كأسباب ضعف المشاركة في الجهود التطوعية بالجامعةم
1285.72ضيق وقت عضو هيئة التدريس.1
1392.81انشغال عضو هيئة التدريس باألعباء التدريسية.2
857.15انشغال عضو هيئة التدريس باألعباء اإلدارية.3
964.34حرص عضو هيئة التدريس على االنتهاء من بحوث الترقية.4
535.76عدم إتاحة الفرص الكافية بالجامعة للمشاركة في األعمال التطوعية.5
1071.43التركيز في الجهود التطوعية على طالب الجامعة.6

* قام باإلجابة على هذا السؤال عدد )14( من المبحوثين ممن أجابوا في السؤال السابق بضعف المشاركة في األعمال التطوعية.



نشمي العنزي، عبدالونيس الرشيدي: متطلبات تفعيل الشراكة بني اجلامعات السعودية يف جمال األعمال التطوعية ودورها يف حتقيق ....  261-223

243

يتضــح مــن اجلــدول رقــم )11( أن أهــم أســباب 
ــة  ــس بجامع ــة التدري ــاء هيئ ــاركة أعض ــف مش ضع
اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســامية يف اجلهــود 
باألعبــاء  االنشــغال  هــي:  باجلامعــة  التطوعيــة 
اجلهــود  وتركيــز  الوقــت،  وضيــق  التدريســية، 
ــد رضورة  ــا يؤك ــة. مم ــاب اجلامع ــى ط ــة ع التطوعي
االهتــام باحتســاب الســاعات التطوعيــة ضمــن 

ـــة  ـــم )12( أن طبيع ـــدول رق ـــن اجل ـــح م يتض
ــة  ــس بجامعـ ــة التدريـ ــاء هيئـ ــاركة أعضـ مشـ
اإلمـــام حممـــد بـــن ســـعود اإلســـامية يف 
ــطة  ــدة أنشـ ــل يف عـ ــة تتمثـ ــود التطوعيـ اجلهـ
اجلامعـــة  فعاليـــات  يف  املشـــاركة  أمههـــا: 
حـــول األنشـــطة التطوعيـــة، وحـــث الطـــاب 
ــي،  ــرشوع تطوعـ ــم مـ ــى تنظيـ ــات عـ بالقاعـ

أنشــطة عضــو هيئــة التدريــس وهــو مــا ســعت 
إليــة اجلامعــة يف الســنوات األخــرة مــن خــال 
ــوع  ــة، كن ــي باجلامع ــل التطوع ــات العم ــز دراس مرك
مــن التشــجيع واحلافــز ألعضــاء هيئــة التدريــس 

للمشــاركة يف اجلهــود التطوعيــة.
التطوعيــة  اجلهــود  يف  املشــاركة  طبيعــة   -  10  

باجلامعــة:

ــم  ــاركة يف تنظيـ ــى املشـ ــاب عـ ــز الطـ وحتفيـ
فعاليـــات الكليـــة. ويتبـــن مـــن ذلـــك تنـــوع 
ـــة  ـــس باجلامع ـــة التدري ـــاء هيئ ـــاركات أعض مش
ـــة  ـــرش ثقاف ـــا يف ن ـــة وتأثره ـــال التطوعي يف األع
ـــاركة  ـــى املش ـــم ع ـــاب وحثه ـــن الط ـــوع ب التط
ـــة  ـــة باجلامع ـــات التطوعي ـــطة واملرشوع يف األنش

ــا. وخارجهـ

الترتيب%كطبيعة المشاركة في الجهود التطوعية بالجامعةم
2041.76المشاركة في تدريب الطالب المتطوعين.1
2858.34تنظيم احتفال مع الطالب باليوم العالمي للتطوع.2
4287.51المشاركة في فعاليات الجامعة حول األنشطة التطوعية.3
3675.02حث الطالب بالقاعات على تنظيم مشروع تطوعي.4
2654.25ربط الطالب باألعمال التطوعية خارج الجامعة.5
3368.83تحفيز الطالب على المشاركة في تنظيم فعاليات الكلية.6

* قام باإلجابة على هذا السؤال عدد )48( من المبحوثين ممن أجابوا بالمشاركة في األعمال التطوعية بدرجة قوية ومتوسطة.

جدول )12) 
يوضح توزيع عينة الدراسة طبقاً لطبيعة المشاركة في الجهود التطوعية بالجامعة 
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ـــة عـــى تســـاؤالت  )2( النتائـــج املرتبطـــة باإلجاب
الدراســـة:

الرشاكـــة  أشـــكال  مـــا  األول:  الســـؤال 
ــال  ــال األعـ ــعودية يف جمـ ــات السـ ــن اجلامعـ بـ

التطوعيـــة؟
حلســـاب اســـتجابات أفـــراد عينـــة الدراســـة 

عـــى العبـــارات املتعلقـــة بأشـــكال الرشاكـــة 
ــال  ــال األعـ ــعودية يف جمـ ــات السـ ــن اجلامعـ بـ
التطوعيـــة، تـــم حســـاب التكـــرارات والنســـب 
ــات  ــابية واالنحرافـ ــطات احلسـ ــة واملتوسـ املئويـ
ــة  ــراد عينـ ــتجابات أفـ ــب السـ ــة والرتـ املعياريـ

ــايل:  ــج كالتـ ــاءت النتائـ ــد جـ ــة، وقـ الدراسـ

أشكال الشراكة بين الجامعات السعوديةم
نعمفي مجال األعمال التطوعية

إلى 
حد 
ما

المتوسط ال
الحسابي

االنحراف 
تالمعياري

تقاســم األدوار وتحمــل المســئولية بيــن الجامعــات في 1
431452.610.632مجــال نشــر ثقافــة العمــل التطوعي.

2916172.190.846المشاركة المستمرة في خدمة المجتمعات المحلية.2

صياغــة الخطــط اإلســتراتيجية لتحقيق أهــداف رؤية 3
48862.680.641المملكــة 2030 فــي مجــال األعمــال التطوعية.

ــعودية 4 ــات الس ــن الجامع ــة بي ــوث العلمي ــراء البح إث
ــة. ــال التطوعي ــال األعم ــي مج 1726191.970.768ف

2228122.160.727تشجيع طالب الجامعات على خدمة مجتمعاتهم.5

عقــد الملتقيــات العلميــة الدوريــة حــول األعمــال 6
1920231.940.829التطوعيــة.

تبــادل الزيــارات بيــن الجامعات للطــالب المتطوعين 7
409132.440.823لالســتفادة من الخبــرات وتبادلها.

االتفــاق والتعــاون حــول كيفيــة تحقيــق رؤيــة المملكة 8
20302625112.240.735 فيــم يتعلــق بالجهــود واألعمــال التطوعية.

تبــادل الخبــرات بيــن الجامعــات الســعودية فــي مجال 9
1610361.680.8610األعمــال التطوعية.

التطوعيــة 10 للمشــروعات  االجتماعــي  التســويق 
الســعودية. بالجامعــات  322192.370.724الناجحــة 

جدول )13) 
يوضح أشكال الشراكة بين الجامعات السعودية في مجال األعمال التطوعية
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بالنظـر إىل نتائج اجلدول السـابق تـم ترتيب عبارات 
السـؤال األول، تنازليـًا حسـب موافقـة أفـراد الدراسـة 
عليهـا وفقـًا ألقل قيم لانحـراف املعياري عند تسـاوي 

احلسايب. املتوسـط  قيم 
ويتضـح مـن اجلدول رقـم )13( أن من أهـم ما يراه 
املبحوثـن مـن أعضـاء هيئـة التدريـس حـول أشـكال 
األعـال  جمـال  يف  السـعودية  اجلامعـات  بـن  الرشاكـة 
التطوعيـة متثل يف: صياغة اخلطط اإلسـراتيجية لتحقيق 
أهـداف رؤية اململكـة 2030 يف جمال األعـال التطوعية 
مـن خال جمموعة مـن اخلراء واملتخصصـن وفق رؤية 
واضحـة حتقـق املسـتهدف مـن الرشاكـة بـن اجلامعات 
السـعودية يف هـذا املجـال، باإلضافة إىل تقاسـم األدوار 
وحتمـل املسـئولية بـن اجلامعـات يف جمـال نـرش ثقافـة 
العمـل التطوعـي والعمل يف إطـار إعداد كـوادر مدربة 
مـن الشـباب املتطوع تكـون ذخرة اجتاعيـة يف املجتمع 
الزيـارات  تبـادل  ذلـك مـن خـال  ويتـم  السـعودي، 

مـن  لاسـتفادة  املتطوعـن  للطـاب  اجلامعـات  بـن 
اخلـرات وتبادهلـا، واحلـرص عـى تفعيـل إسـراتيجية 
التسـويق االجتاعـي للمرشوعـات التطوعيـة الناجحة 
باجلامعـات السـعودية، أضف إىل ذلـك إمكانية االتفاق 
والتعـاون حـول كيفيـة حتقيق رؤيـة اململكـة 2030 فيا 

يتعلـق باجلهـود واألعـال التطوعية.
مـن  االسـتفادة  جوانـب  أبـرز  مـا  الثـاين:  السـؤال 
جمـال  يف  السـعودية  اجلامعـات  بـن  الرشاكـة  تعزيـز 

التطوعيـة؟ األعـامل 
عـى  الدراسـة  عينـة  أفـراد  اسـتجابات  حلسـاب 
العبـارات املتعلقـة بأبـرز جوانب االسـتفادة مـن تعزيز 
األعـال  جمـال  يف  السـعودية  اجلامعـات  بـن  الرشاكـة 
املئويـة  والنسـب  التكـرارات  حسـاب  تـم  التطوعيـة، 
واملتوسـطات احلسـابية واالنحرافات املعياريـة والرتب 
السـتجابات أفـراد عينـة الدراسـة، وقد جـاءت النتائج 

كالتـايل: 

جوانب االستفادة من تعزيز الشراكة بين الجامعات م
نعمالسعودية في مجال األعمال التطوعية

إلى 
حد 
ما

المتوسط ال
الحسابي

االنحراف 
تالمعياري

التطويــر المســتمر فــي قواعــد البيانــات المتوفــرة لــدي 1
3814102.450.765الجامعــات حــول تفعيــل الجهــود التطوعيــة.

ــالب 2 ــتوى للط ــة المس ــارات عالي ــارف ومه ــم مع تقدي
456112.550.784تؤهلهــم للنجــاح كمتطوعيــن.

3
تواصــل الجامعــات الســعودية مــع الجامعــات العربيــة 
األعمــال  مجــال  فــي  الخبــرات  لتبــادل  واألجنبيــة 

التطوعيــة.
3613132.370.816

جدول )14)
 يوضح أبرز جوانب االستفادة من تعزيز الشراكة بين الجامعات السعودية في مجال األعمال التطوعية
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ــب  ــم ترتي ــابق ت ــدول الس ــج اجل ــر إىل نتائ بالنظ
ــة  ــًا حســب موافق ــاين، تنازلي عبــارات الســؤال الث
ــراف  ــم لانح ــل قي ــًا ألق ــا وفق ــة عليه ــراد الدراس أف

ــايب. ــط احلس ــم املتوس ــاوي قي ــد تس ــاري عن املعي
أبــرز  أن   )14( رقــم  اجلــدول  مــن  ويتضــح 
بــن  الرشاكــة  تعزيــز  مــن  االســتفادة  جوانــب 
اجلامعــات الســعودية يف جمــال األعــال التطوعيــة 
لــرشاكات  اجلامعــات  بنــاء  رضورة  يف:  متثلــت 
التطوعــي هبــدف تطويــر مهــارات  القطــاع  مــع 
ــداد  ــة وإع ــئولية االجتاعي ــل املس ــى حتم ــاب ع الط
ــل  ــة العم ــرش ثقاف ــال ن ــة يف جم ــة فاعل ــوادر برشي ك
ــبيك اإلداري  ــراتيجية التش ــل إس ــي، وتفعي التطوع
ــي  ــة والت ــال التطوعي ــال األع ــات يف جم ــن اجلامع ب
تتلخــص يف بنــاء شــبكة معلومــات قويــة فيــا يتعلــق 

باملرشوعــات التطوعيــة باجلامعــات الســعودية وتبادل 
ــع  ــة، م ــارب الناجح ــرات والتج ــات واخل اإلمكاني
رضورة اســتمرار العاقــة التبادليــة القائمــة عــى 
املنفعــة بــن اجلامعــات الســعودية، وتقديــم معــارف 
ومهــارات عاليــة املســتوى للطــاب تؤهلهــم للنجاح 
ــة  ــعودي يف كاف ــع الس ــون املجتم ــن خيدم كمتطوع
ــة  ــوال إىل خدم ــة وص ــن اجلامع ــا م ــاالت انطاق املج
ــام،  ــكل ع ــي بش ــع القوم ــي واملجتم ــع املح املجتم
ــد  ــتمر يف قواع ــر املس ــة التطوي ــك أمهي ــف إىل ذل أض
ــل  ــول تفعي ــات ح ــدي اجلامع ــرة ل ــات املتوف البيان
اجلهــود التطوعيــة بــا يســهل مــن عمليــة اختــاذ 
ــة  ــاح الرشاك ــل ونج ــول تفعي ــة ح ــرارات اإلداري الق
ــة  ــا لرؤي ــة حتقيق ــود التطوعي ــال اجله ــة يف جم اجلامعي

.2030 اململكــة 

تفعيــل التخطيــط االســتراتيجي فــي مجــال الجهــود 4
3022102.320.748التطوعيــة.

5
بنــاء الجامعــات لشــراكات مــع القطــاع التطوعــي بهدف 
تطويــر مهــارات الطــالب علــى تحمــل المســئولية 

ــة. االجتماعي
49852.710.611

تفعيــل مفهــوم الجامعــات الرياديــة فــي مجــال األعمــال 6
2719162.180.8110التطوعيــة.

تطويــر 7 مجــال  فــي  الناشــئة  بالجامعــات  النهــوض 
التطوعيــة.  338212.190.919األعمــال 

ــة القائمــة علــى المنفعــة بيــن 8 اســتمرار العالقــة التبادلي
ــات الســعودية. 411562.560.663الجامع

االســتفادة مــن االستشــارات البحثيــة بيــن الجامعــات في 9
322192.370.727مجــال األعمــال التطوعية.

ــات 10 ــن الجامع ــبيك اإلداري بي ــتراتيجية التش ــل إس تفعي
ــة. ــال التطوعي ــال األعم ــي مج 48952.700.612ف
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وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة أبــو العــا 
ــاب  ــجيع الط ــرورة تش ــت ب ــي أوص )2017م( الت
عامــة،  بصفــة  التطوعــي  العمــل  ممارســة  عــى 
وتوعيتهــم بأمهيــة املشــاركة يف املبــادرات التطوعيــة مــن 
خــال: النــدوات، واملحــارضات، والرامــج الثقافيــة، 
وكذلــك مــن خــال دعــوة اجلامعــات إىل إنشــاء مراكــز 
ــي. ــي املجتمع ــل التطوع ــف بالعم ــة للتعري متخصص
الســؤال الثالــث: مــا متطلبــات الرشاكــة بــن 
اجلامعــات الســعودية يف جمــال األعــامل التطوعيــة 

ودورهــا يف حتقيــق رؤيــة اململكــة 2030؟

الدراســة  عينــة  أفــراد  اســتجابات  حلســاب 
ــن  ــة ب ــات الرشاك ــة بمتطلب ــارات املتعلق ــى العب ع
اجلامعــات الســعودية يف جمــال األعــال التطوعيــة 
ودورهــا يف حتقيــق رؤيــة اململكــة -2030 والتــي 
واملتطلبــات  اإلداريــة،  املتطلبــات  يف  حتــددت 
العلميــة  واملتطلبــات  والتخطيطيــة،  التنظيميــة 
والبحثيــة، واملتطلبــات املجتمعيــة- تــم حســاب 
ــابية  ــطات احلس ــة واملتوس ــب املئوي ــرارات والنس التك
ــة والرتــب الســتجابات أفــراد  واالنحرافــات املعياري

عينــة الدراســة، وقــد جــاءت النتائــج كالتــايل: 

م
متطلبات الشراكة بين الجامعات السعودية في 
مجال األعمال التطوعية ودورها في تحقيق 

رؤية المملكة 2030
إلىنعم

المتوسط الحد ما
الحسابي

االنحراف 
تالمعياري

(1( المتطلبات اإلدارية:

ــز 1 ــة فــي تعزي ــة الحديث اســتخدام المداخــل اإلداري
2325142.150.764العمــل التطوعــي

للمشــروعات 2 اإلداري  التخطيــط  دور  تفعيــل 
3511162.310.852التطوعيــة.

بنــاء كــوادر شــبابية تطوعيــة علــى مســتوى 3
الســعودية 456112.550.781الجامعــات 

التطوعيــة 4 لألنشــطة  المســتمرة  المتابعــة  
. ت معــا لجا 1726191.970.765با

2622142.190.783التقييم  المستمر لألنشطة التطوعية بالجامعات.5
(2( المتطلبات التخطيطية:

ــن 1 ــراكة بي ــل الش ــتراتيجية لتفعي ــط إس ــاء خط بن
2719162.180.814الجامعــات فــي ضــوء رؤيــة المملكــة 2030.

2
ــات  ــن الجامع ــة بي ــة دوري ــات علمي ــم ملتقي تنظي
الســعودية حــول تفعيــل ســبل الشــراكة فــي مجــال 

ــة. ــال التطوعي األعم
3022102.320.743

جدول )15) 
يوضح متطلبات الشراكة بين الجامعات السعودية في مجال األعمال التطوعية ودورها في تحقيق رؤية المملكة 2030
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ــب  ــم ترتي ــابق ت ــدول الس ــج اجل ــر إىل نتائ بالنظ
ــة  ــب موافق ــًا حس ــث، تنازلي ــؤال الثال ــارات الس عب
ــراف  ــم لانح ــل قي ــًا ألق ــا وفق ــة عليه ــراد الدراس أف

ــايب. ــط احلس ــم املتوس ــاوي قي ــد تس ــاري عن املعي
- املتطلبات اإلدارية:

أهــم  أن   )15( رقــم  اجلــدول  مــن  يتضــح 

املتطلبــات اإلداريــة لتحقيــق الرشاكــة بــن اجلامعــات 
ــا يف  ــة ودوره ــال التطوعي ــال األع ــعودية يف جم الس
حتقيــق رؤيــة اململكــة 2030 متثلــت يف: رضورة بنــاء 
ــى مســتوى اجلامعــات  ــة ع ــبابية تطوعي ــوادر ش ك
ــة  ــات التطوعي ــام باملرشوع ــهم يف القي ــعودية تس الس
ــط  ــل دور التخطي ــات، وتفعي ــتوى اجلامع ــى مس ع

تفعيــل دور المخططيــن االجتماعييــن فــي مجــال 3
48952.700.611التخطيــط للمشــروعات التطوعيــة.

تبــادل الخبــرات التخطيطيــة بيــن الجامعــات فــي 4
411562.560.662مجــال األعمــال التطوعيــة.

5
التطوعيــة  المشــروعات  خطــط  وتنفيــذ  بنــاء 
بالتعــاون بيــن الجامعــات الســعودية على مســتوى 

ــة. المملك
1610361.680.865

(3( المتطلبات العلمية والبحثية:

ــي البحــوث 1 ــى المشــاركة ف ــن عل تشــجيع الباحثي
ــة. 3810142.390.833التطوعي

تبنــي كراســي البحــث بالجامعــات ألجنــدة بحثيــة 2
456112.550.781حــول التطــوع.

ــي 3 ــل التطوع ــات العم ــز دراس ــل دور مراك تفعي
409132.440.822بالجامعــات.

تكريــم عمــادة البحــث العلمــي للباحثيــن المميزيــن 4
3315142.310.814فــي مجــال األعمــال التطوعيــة.

عمــل ببلوجرافيا للمشــروعات البحثيــة بالجامعات 5
1834102.130.665السعودية.

(4( المتطلبات المجتمعية:

تنميــة قيــم العمــل التطوعــي بيــن أفــراد المجتمــع 1
1923201.980.795الســعودي.

زيــادة االعتــراف المجتمعــي بضــرورة زيــادة 2
391582.500.712األنشــطة التطوعيــة.

اإلعــالن بكافــة الوســائل عــن الجهــود التطوعيــة 3
2719162.180.814الناجحــة.

ــي 4 ــات ف ــات مشــاركة منســوبي الجامع ــع آلي تنوي
ــة. ــطة التطوعي 421372.560.691األنش

ربــط المجتمــع المحلــي بالجامعــات فــي نفــس 5
الجغرافــي. 338212.190.913النطــاق 



نشمي العنزي، عبدالونيس الرشيدي: متطلبات تفعيل الشراكة بني اجلامعات السعودية يف جمال األعمال التطوعية ودورها يف حتقيق ....  261-223

249

ــد  ــن حتدي ــدءا م ــة ب ــات التطوعي اإلداري للمرشوع
املــوارد واإلمكانيــات )البرشيــة،  اهلــدف، توفــر 
املاليــة، املاديــة، التكنولوجيــة(، ووضــع املــرشوع 
ــل  ــث يمث ــه وتقييمــه، حي ــذه ومتابعت التطوعــي وتنفي
التقييــم املســتمر لألنشــطة التطوعيــة باجلامعــات 
مرحلــة هامــة لنجاحهــا يمكــن التعــرف مــن خاهلــا 
للتغلــب  والســلبيات  لتفعيلهــا  االجيابيــات  عــى 
ــل  ــتخدام املداخ ــك رضورة اس ــف إىل ذل ــا، أض عليه
اإلداريــة احلديثــة يف تعزيــز العمــل التطوعــي كاإلدارة 
ــات  ــق مرشوع ــة لتحقي ــداف واإلدارة اإلبداعي باأله
ــطة  ــتمرة لألنش ــة املس ــأيت املتابع ــة، وت ــة فاعل تطوعي
ــن  ــد م ــام للتأك ــب ه ــات كمتطل ــة باجلامع التطوعي

ــه. ــط ل ــو خمط ــا ه ــق م ــر وف ــط تس اخلط
وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة القصــاص 
اســتخدام  بــرورة  أوصــت  التــي  )2011م( 
التطوعــي  العمــل  لتنســيق  احلديثــة  التكنولوجيــا 
ــى  ــاد ع ــاب، واالعت ــات والط ــن إدارات اجلامع ب
التخطيــط االســراتيجي كأســاس للعمــل التطوعــي، 
ــة بالعمــل  والتنســيق بــن اجلامعــات واجلهــات املعني
ــادة  ــاب لزي ــة للط ــم دورات تدريبي ــي لتنظي التطوع

مشــاركتهم يف األنشــطة التطوعيــة.
- املتطلبات التخطيطية:

أهــم  أن   )15( رقــم  اجلــدول  مــن  يتضــح 
بــن  الرشاكــة  لتحقيــق  التخطيطيــة  املتطلبــات 
اجلامعــات الســعودية يف جمــال األعــال التطوعيــة 
ودورهــا يف حتقيــق رؤيــة اململكــة 2030 متثلــت 

جمــال  يف  االجتاعيــن  املخططــن  دور  تفعيــل  يف: 
واالســتفادة  التطوعيــة  للمرشوعــات  التخطيــط 
يف  االجتاعيــن  والباحثــن  األخصائيــن  مــن 
ــال  ــرة يف جم ــرات كب ــن خ ــم م ــا هل ــال مل ــذا املج ه
ــال  ــن خ ــك م ــأيت ذل ــا ي ــي، ك ــط االجتاع التخطي
تبــادل اخلــرات التخطيطيــة بــن اجلامعــات يف جمــال 
األعــال التطوعيــة لتفعيــل دورهــا يف خدمــة املجتمــع 
ــم  ــة تنظي ــك أمهي ــف إىل ذل ــي، أض ــي واملح اجلامع
ــعودية  ــات الس ــن اجلامع ــة ب ــة دوري ــات علمي ملتقي
ــة يف  ــبل الرشاك ــل س ــام لتفعي ــي ه ــب ختطيط كمتطل
جمــال األعــال التطوعيــة، مــع رضورة االهتــام ببنــاء 
خطــط إســراتيجية لتفعيــل الرشاكــة بــن اجلامعــات 
ــن  ــا م ــن تنفيذه ــة 2030 يمك ــة اململك ــوء رؤي يف ض
ــدى،  ــرة امل ــطة وقص ــة ومتوس ــط طويل ــال خط خ
حيــث جيــب أن يتــم بنــاء وتنفيــذ خطــط املرشوعــات 
ــى  ــعودية ع ــات الس ــن اجلامع ــاون ب ــة بالتع التطوعي

ــة. ــتوى اململك مس
العتيبــي  دراســة  مــع  النتيجــة  هــذه  وتتفــق 
ــة  ــز الرشاك ــرورة تعزي ــت ب ــي أوص )2016م( الت
املجتمعيــة مــع املجتمــع املحــي ومؤسســاته املختلفــة 
ــراءات  ــهيل اإلج ــة، وتس ــات التطوعي ــم اخلدم لتقدي
مشــاركة  لدعــم  الازمــة  اإلمكانيــات  وتقديــم 
)2011م(  القصــاص  ودراســة  فيــه،  الشــباب 
التــي أوصــت بــرورة االعتــاد عــى التخطيــط 
االســراتيجي كأســاس للعمــل التطوعــي، والتنســيق 
ــة بالعمــل التطوعــي  ــن اجلامعــات واجلهــات املعني ب
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لتنظيــم دورات تدريبيــة للطــاب لزيــادة مشــاركتهم 
يف األنشــطة التطوعيــة.

- املتطلبات العلمية والبحثية:
أهــم  أن   )15( رقــم  اجلــدول  مــن  يتضــح 
ــن  ــة ب ــق الرشاك ــة لتحقي ــة والبحثي ــات العلمي املتطلب
اجلامعــات الســعودية يف جمــال األعــال التطوعيــة 
ــت يف:  ــة 2030 متثل ــة اململك ــق رؤي ــا يف حتقي ودوره
ــة  ــدة بحثي ــات ألجن ــث باجلامع ــرايس البح ــي ك تبن
حــول التطــوع تشــجع الباحثــن وأعضــاء هيئــة 
التدريــس عــى االهتــام هبــذه القضيــة ودراســتها مــن 
كافــة الزوايــا والتخصصــات العلميــة باجلامعــة نفســيا 
ــا، ورضورة  ــا وإعامي ــا واقتصادي ــا ورشعي واجتاعي
التطوعــي  العمــل  دراســات  مراكــز  دور  تفعيــل 
ــل  ــة العم ــرش ثقاف ــن دور يف ن ــه م ــا ل ــات مل باجلامع
ــس  ــة التدري ــاء هيئ ــاب وأعض ــن الط ــي ب التطوع
ــي  ــل التطوع ــة العم ــبة ملارس ــة املناس ــر البيئ وتوف
باجلامعــات، مــع تشــجيع الباحثــن عــى املشــاركة يف 
ــم  ــة تكري ــك أمهي ــف إىل ذل ــة، أض ــوث التطوعي البح
للباحثــن  باجلامعــات  العلمــي  البحــث  عــادات 
ــرش  ــة لن ــة كآلي ــال التطوعي ــال األع ــن يف جم املميزي
ــة العمــل التطوعــي باجلامعــات الســعودية، مــع  ثقاف
ــة  ــات البحثي ــا للمرشوع ــل ببلوجرافي ــام بعم االهت
ــى كل  ــرف ع ــا للتع ــعودية ونرشه ــات الس باجلامع
مــا هــو جديــد يف املجــال البحثــي والعلمــي اخلــاص 

ــة. ــطة التطوعي ــود واألنش باجله
وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة أبــو العــا 

ــز  ــاء مراك ــات بإنش ــت اجلامع ــي أوص )2017م( الت
متخصصــة للتعريــف بالعمــل التطوعــي املجتمعــي، 
ودراســة عــزازي )2014م( التــي أوصــت بــرورة 
يف  املشــاركة  يف  للراغبــن  تدريبيــة  دورات  إقامــة 
العمــل التطوعــي، وتكريــم املتميزيــن يف جمــال العمــل 
ــة  ــة بأمهي ــة الطلب ــدوات لتوعي ــل ن ــي، وعم التطوع
العمــل التطوعــي وفوائــده، وعمــل منتديــات ثقافيــة 

ــي. ــل التطوع ــن العم ــاب ع للط
- املتطلبات املجتمعية:

يتضــح مــن اجلــدول رقــم )15( أن أهــم املتطلبات 
اجلامعــات  بــن  الرشاكــة  لتحقيــق  املجتمعيــة 
ــا يف  ــة ودوره ــال التطوعي ــال األع ــعودية يف جم الس
حتقيــق رؤيــة اململكــة 2030 متثلــت يف: تنويــع آليــات 
ــة  ــطة التطوعي ــات يف األنش ــويب اجلامع ــاركة منس مش
مــن خــال املســامهة يف خدمــة الطــاب باجلامعــات 
وخدمــة املجتمــع املحــي املحيــط باجلامعــة، ممــا 
يــؤدي إىل زيــادة االعــراف املجتمعــي بــرورة 
خدمــة  يف  وأمهيتهــا  التطوعيــة  األنشــطة  زيــادة 
املجتمــع الســعودي، مــع رضورة ربــط املجتمــع 
املحــي باجلامعــات يف نفــس النطــاق اجلغــرايف وتبــادل 
اخلدمــات واألنشــطة التطوعيــة، فاجلامعــة تعــد مركــز 
إشــعاع للمجتمــع ووســيلة هامــة لتقدمــه وتطويــره، 
أضــف إىل ذلــك أمهيــة إلعــان بكافــة الوســائل عــن 
ــل  ــائل التواص ــر وس ــة ع ــة الناجح ــود التطوعي اجله
ــة  ــة اجلامع ــتجرام وجمل ــر وانس ــل توي ــي مث االجتاع
واإلذاعــة والتليفزيــون الســعودي لنــرش ثقافــة العمــل 
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التطوعــي بشــكل جيــد بــن منســويب اجلامعــات 
ــا  ــة، مم ــة عام ــع بصف ــراد املجتم ــة وأف ــة خاص بصف
ــن  ــي ب ــل التطوع ــم العم ــة قي ــا إىل تنمي ــؤدي أيض ي

ــعودي. ــع الس ــراد املجتم أف
ــلهوب  ــن ش ــة ب ــع دراس ــة م ــذه النتيج ــق ه وتتف
واخلمــي )2013م( التــي أوصــت بــرورة توعيــة 
وتثقيــف أفــراد املجتمــع بأمهيــة املشــاركة يف األعــال 
التــي  )2007م(  برقــاوي  ودراســة  التطوعيــة، 
أوصــت بأمهيــة التشــجيع عــى االشــراك يف األنشــطة 
ــذي  ــي ال ــل التطوع ــواع العم ــن أن ــوع م ــة كن الطابي
ــاز )2002م(  ــة الب ــع، ودراس ــرد واملجتم ــدم الف خي
التــي أوصــت بــرورة تضمــن العمــل التطوعــي يف 

ــة  ــطة الاصفي ــن األنش ــية وأن تتضم ــج الدراس املناه
ــة خلدمــة املجتمــع.    إرشاك الطــاب يف أعــال تطوعي
ــد  ــي حت ــات الت ــرز املعوق ــا أب ــع: م ــؤال الراب  الس
ــعودية يف  ــات الس ــن اجلامع ــة ب ــز الرشاك ــن تعزي م

ــة؟ ــامل التطوعي ــال األع جم
ــى  ــة ع ــة الدراس ــراد عين ــتجابات أف ــاب اس حلس
ــن  ــد م ــي حت ــات الت ــرز املعوق ــة بأب ــارات املتعلق العب
ــال  ــعودية يف جم ــات الس ــن اجلامع ــة ب ــز الرشاك تعزي
األعــال التطوعيــة؟ تــم حســاب التكرارات والنســب 
املئويــة واملتوســطات احلســابية واالنحرافــات املعيارية 
ــد  ــة، وق ــة الدراس ــراد عين ــتجابات أف ــب الس والرت

ــايل:  ــج كالت ــاءت النتائ ج

المعوقات التي تحد من تعزيز الشراكة بين الجامعات م
نعمالسعودية ودورها في تحقيق رؤية المملكة 2030

إلى 
حد 
ما

المتوسط ال
الحسابي

االنحراف 
تالمعياري

وجــود صعوبــات إداريــة تحــول دون تحقيق الشــراكة 1
367192.270.908الفاعلــة بيــن الجامعات.

ــات الشــراكة 2 عــدم وجــود السياســات المنظمــة لعملي
ــن الجامعــات. 4010122.450.805بي

ــاء التدريســية 3 ــادة األعب ــق بزي ــات تتعل وجــود صعوب
010.,2915182.1885لعضــو هيئــة التدريــس.

الوحــدات 4 بيــن  الجماعــي  العمــل  ثقافــة  ضعــف 
1610361.680.8612الجامعيــة.

ضعــف اللوائــح التنظيميــة لتطويــر مســتوى الشــراكة 5
3810142.390.836بيــن الجامعــات.

الجهــود 6 قويــة حــول  بيانــات  قاعــدة  توفــر  عــدم 
الجامعــات. فــي  456112.550.782التطوعيــة 

جدول )16)
 يوضح أبرز المعوقات التي تحد من تعزيز الشراكة بين الجامعات السعودية في مجال األعمال التطوعية
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بالنظـر إىل نتائـج اجلـدول السـابق تـم ترتيـب عبـارات 
السـؤال الرابـع، تنازليًا حسـب موافقة أفراد الدراسـة عليها 
قيـم  تسـاوي  املعيـاري عنـد  قيـم لانحـراف  وفقـًا ألقـل 

املتوسـط احلسـايب.
املعوقـات  أبـرز  أن   )16( رقـم  اجلـدول  مـن  ويتضـح 
التـي حتـد مـن تعزيـز الرشاكـة بـن اجلامعـات السـعودية 
يف جمـال األعـال التطوعيـة متثلـت يف: ضعـف دور مراكـز 
االستشـارات والبحـوث يف جمـال الرشاكـة بـن اجلامعـات 
واألنشـطة  للجهـود  فاعلـة  آليـات  بصياغـة  يتعلـق  فيـا 
التطوعيـة باجلامعـات وتطويـر خططها وبراجمهـا، باإلضافة 
اجلهـود  حـول  قويـة  بيانـات  قاعـدة  توفـر  عـدم  أن  إىل 
التطوعيـة يف اجلامعـات يصعـب من فـرص حتقيـق الرشاكة 
ونجاحهـا لعـدم قدرة صانعـي القـرار عى الوصـول للقرار 
اجليـد القائـم عـى البيانـات واملعلومـات الكافيـة والدقيقـة 
واحلديثـة، مـع غيـاب صاحيـة التفويـض للوحـدات ذات 
الصلـة بتفعيـل الرشاكـة بـن اجلامعـات والـذي قـد يعرقل 
تنفيـذ بعـض األنشـطة والفعاليـات اهلامـة، أضـف إىل ذلك 

برامـج  بتطويـر  املعنيـة  التنسـيقية  الوحـدات  توفـر  عـدم 
الرشاكـة بـن اجلامعـات والتـي مـن املفـرض أن تسـهم يف 
االقراح واملشـاركة يف التخطيـط والتنفيذ واملتابعـة والتقييم 
للمرشوعـات واملبـادرات التطوعية بن اجلامعـات، مع عدم 
وجود السياسـات املنظمـة لعمليات الرشاكة بـن اجلامعات 
يف إطـار دراسـات وافيـة إلمكانيـات وتطلعـات اجلامعـات 

السـعودية يف هـذا املجـال ووفـق رؤيـة اململكـة 2030.
 السـؤال اخلامـس: مـا املقرتحـات لتعزيـز الرشاكـة بـن 
اجلامعـات السـعودية يف جمـال األعـامل التطوعيـة ودورها يف 

حتقيـق رؤيـة اململكـة 2030؟
حلسـاب اسـتجابات أفـراد عينة الدراسـة عـى العبارات 
اجلامعـات  بـن  الرشاكـة  لتعزيـز  باملقرحـات  املتعلقـة 
التطوعيـة ودورهـا يف حتقيـق  األعـال  السـعودية يف جمـال 
التكـرارات والنسـب  2030؟ تـم حسـاب  رؤيـة اململكـة 
املعياريـة  واالنحرافـات  احلسـابية  واملتوسـطات  املئويـة 
والرتـب السـتجابات أفـراد عينـة الدراسـة، وقـد جـاءت 

كالتـايل: النتائـج 

عــدم وجــود إســتراتيجية واضحــة للشــراكة بيــن 7
الســعودية. 1818261.870.8311الجامعــات 

غيــاب ثقافــة التســويق الفعــال لمبــادرات الشــراكة بين 8
2622142.190.789الجامعات الســعودية.

عــدم توفــر الوحــدات التنســيقية المعنيــة بتطويــر 9
426142.450.844برامــج الشــراكة بيــن الجامعــات. 

غيــاب صالحيــة التفويــض للوحــدات ذات الصلــة 10
ــات. ــن الجامع ــراكة بي ــل الش 391582.500.713بتفعي

ضعــف دور مراكــز االستشــارات والبحــوث فــي 11
48952.700.611مجــال الشــراكة بيــن الجامعــات.

ــات التنســيق 12 ــة تتصــل بآلي ــات تنظيمي وجــود صعوب
ــات. ــن الجامع 3315142.310.817واالتصــال بي
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ــب  ــم ترتي ــابق ت ــدول الس ــج اجل ــر إىل نتائ بالنظ
ــة  ــب موافق ــًا حس ــس، تنازلي ــؤال اخلام ــارات الس عب
ــراف  ــم لانح ــل قي ــًا ألق ــا وفق ــة عليه ــراد الدراس أف

ــايب. ــط احلس ــم املتوس ــاوي قي ــد تس ــاري عن املعي

أهــم  أن   )17( رقــم  اجلــدول  مــن  ويتضــح 
اجلامعــات  بــن  الرشاكــة  لتعزيــز  املقرحــات 
ــا يف  ــة ودوره ــال التطوعي ــال األع ــعودية يف جم الس
ــل دور  ــت يف: تفعي ــة 2030 متثل ــة اململك ــق رؤي حتقي

م
المقترحات لتعزيز الشراكة بين الجامعات السعودية 
في مجال األعمال التطوعية ودورها في تحقيق رؤية 

المملكة 2030
نعم

إلى 
حد 
ما

المتوسط ال
الحسابي

االنحراف 
تالمعياري

بنــاء قاعــدة بيانــات قويــة حــول الجهــود التطوعيــة فــي 1
3211192.210.888الجامعات الســعودية.

ــادرات الشــراكة بيــن الجامعــات 2 التســويق الفعــال لمب
421372.560.692الســعودية.

الشــراكة 3 نحــو  الجامعــات  ورســالة  رؤيــة  تحديــد 
لمجتمعيــة. 1923201.980.7912ا

تنويــع وســائل اإلعــالم عــن الشــراكات الناجحــة بيــن 4
2719162.180.8110الجامعــات.

409132.440.824تفعيل آليات التنسيق واالتصال بين الجامعات.5

تطبيــق الشــراكة بيــن الجامعــات الســعودية بشــكل 6
2625112.240.736مخطــط.

بتطويــر 7 المعنيــة  التنســيقية  الوحــدات  دور  تفعيــل 
الجامعــات. بيــن  الشــراكة  1834102.130.6611برامــج 

ــتوى 8 ــر مس ــة لتطوي ــح التنظيمي ــة اللوائ ــادة صياغ إع
ــات. ــن الجامع ــراكة بي 2915182.180.859الش

والتبــادل 9 االتصــال  قنــوات  تطويــر  ضــرورة 
الجامعــات. بيــن  223372.240.647المعلوماتــي 

الجامعــات 10 بيــن  للشــراكة  مســتقبلية  رؤيــة  بنــاء 
.2030 المملكــة  رؤيــة  ضــوء  فــي  3022102.320.745الســعودية 

توفيــر اإلمكانيــات الكافيــة لتعزيــز الشــراكة بيــن 11
الســعودية. 391492.480.733الجامعــات 

تفعيــل دور مراكــز االستشــارات والبحــوث فــي مجــال 12
461062.650.651الشــراكة بيــن الجامعات الســعودية.

جدول )17) 
المقترحات لتعزيز الشراكة بين الجامعات السعودية في مجال األعمال التطوعية ودورها في تحقيق رؤية المملكة 2030
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مراكــز االستشــارات والبحــوث يف جمــال الرشاكــة بن 
اجلامعــات الســعودي، وتفعيــل إســراتيجية التســويق 
الفعــال ملبــادرات الرشاكــة بــن اجلامعــات الســعودية 
ــوع مــن كســب  ــة الوســائل كن واإلعــان عنهــا بكاف
ثقــة املجتمــع وجــذب وزيــادة أعــداد املتطوعــن 
واملبــادرات التطوعيــة يف املجتمــع الســعودي،  وهــذا 
ــز  ــة لتعزي ــات الكافي ــر اإلمكاني ــب رضورة توف يتطل
الرشاكــة بــن اجلامعــات الســعودية ســواء اإلمكانيات 
البرشيــة أو املاليــة أو املاديــة أو التكنولوجيــة، أضــف 
ــال  ــيق واالتص ــات التنس ــل آلي ــة تفعي ــك أمهي اىل ذل
الناجحــة  الــرشاكات  لتحقيــق  اجلامعــات  بــن 
واملخططــة بشــكل جيــد حاليــا ومســتقبًا، مــع أمهيــة 
تعــاون اجلامعــات الســعودية يف صياغــة وبنــاء رؤيــة 
مســتقبلية للرشاكــة بــن اجلامعــات الســعودية يف 
ضــوء رؤيــة اململكــة 2030 وحتقــق أهدافهــا يف جمــال 

ــة. ــود التطوعي اجله
ثامنًا: ملخص ألهم نتائج الدراسة:

أفــراد . 1 أن غالبيــة  الدراســة  نتائــج  بينــت 
ــس  ــة التدري ــاء هيئ ــن أعض ــة م ــة الدراس عين
بجامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســامية 
ــال  ــة يف األع ــاركة القوي ــن ذوي املش ــم م ه

ــة ــة باجلامع التطوعي
بينــت نتائــج الدراســة أن أبــرز أســباب . 2

ضعــف مشــاركة أعضــاء هيئــة التدريــس 
بجامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســامية 
يف اجلهــود التطوعيــة باجلامعــة كــا يراهــا 

ــو  ــغال عض ــي: انش ــة ه ــة الدراس ــراد عين أف
هيئــة التدريــس باألعبــاء التدريســية، وضيــق 
وتركيــز  التدريــس،  هيئــة  عضــو  وقــت 

ــة. ــاب اجلامع ــى ط ــة ع ــود التطوعي اجله
ــاركة . 3 ــة مش ــة أن طبيع ــج الدراس ــت نتائ بين

التدريــس بجامعــة اإلمــام  أعضــاء هيئــة 
بــن ســعود اإلســامية يف اجلهــود  حممــد 
ــة  ــراد العين ــا أف ــا يراه ــة ك ــة باجلامع التطوعي
تركــز يف: املشــاركة يف فعاليــات اجلامعــة 
ــاب  ــث الط ــة، وح ــطة التطوعي ــول األنش ح
بالقاعــات عــى تنظيــم مــرشوع تطوعــي، 
ــم  ــاركة يف تنظي ــى املش ــاب ع ــز الط وحتفي

فعاليــات الكليــة.
ــة . 4 ــكال الرشاك ــة أن أش ــج الدراس ــت نتائ بين

ــال  ــال األع ــعودية يف جم ــات الس ــن اجلامع ب
ــة  ــة الدراس ــراد عين ــا أف ــا يراه ــة ك التطوعي
هــي: صياغــة اخلطــط االســراتيجية لتحقيــق 
جمــال  يف   2030 اململكــة  رؤيــة  أهــداف 
األعــال التطوعيــة، وتقاســم األدوار وحتمــل 
املســئولية بــن اجلامعــات يف جمــال نــرش ثقافــة 
ــن  ــارات ب ــادل الزي ــي، وتب ــل التطوع العم
ــتفادة  ــن لاس ــاب املتطوع ــات للط اجلامع

ــا. ــرات وتبادهل ــن اخل م
بينــت نتائــج الدراســة أن أبــرز جوانــب . 5

بــن  الرشاكــة  تعزيــز  مــن  االســتفادة 
األعــال  جمــال  يف  الســعودية  اجلامعــات 
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ــة  ــة الدراس ــراد عين ــا أف ــا يراه ــة ك التطوعي
هــي: بنــاء اجلامعــات لــرشاكات مــع القطــاع 
ــاب  ــارات الط ــر مه ــدف تطوي ــي هب التطوع
ــل  ــة، وتفعي ــئولية االجتاعي ــل املس ــى حتم ع
اســراتيجية التشــبيك اإلداري بــن اجلامعــات 
واســتمرار  التطوعيــة،  األعــال  جمــال  يف 
ــن  ــة ب ــى املنفع ــة ع ــة القائم ــة التبادلي العاق

الســعودية. اجلامعــات 
بينــت نتائــج الدراســة أن املتطلبــات اإلداريــة . 6

لتفعيــل الرشاكــة بــن اجلامعــات الســعودية يف 
ــق  ــا يف حتقي ــة ودوره ــال التطوعي ــال األع جم
رؤيــة اململكــة 2030 كــا يراهــا أفــراد عينــة 
ــة  ــبابية تطوعي ــوادر ش ــاء ك ــي: بن ــة ه الدراس
عــى مســتوى اجلامعــات الســعودية، وتفعيــل 
للمرشوعــات  اإلداري  التخطيــط  دور 
لألنشــطة  املســتمر  والتقييــم  التطوعيــة، 

ــات. ــة باجلامع التطوعي
املتطلبــات . 7 أن  الدراســة  نتائــج  بينــت 

ــة لتفعيــل الرشاكــة بــن اجلامعــات  التخطيطي
التطوعيــة  األعــال  جمــال  يف  الســعودية 
ودورهــا يف حتقيــق رؤيــة اململكــة 2030 كــا 
يراهــا أفــراد عينــة الدراســة هــي: تفعيــل دور 
ــط  ــال التخطي ــن يف جم ــن االجتاعي املخطط
ــرات  ــادل اخل ــة، وتب ــات التطوعي للمرشوع
التخطيطيــة بــن اجلامعــات يف جمــال األعــال 
ــة  ــة دوري ــات علمي ــم ملتقي ــة، وتنظي التطوعي

بــن اجلامعــات الســعودية حــول تفعيــل ســبل 
ــة. ــال التطوعي ــال األع ــة يف جم الرشاك

بينــت نتائــج الدراســة أن املتطلبــات العلميــة . 8
ــات  ــن اجلامع ــة ب ــل الرشاك ــة لتفعي والبحثي
التطوعيــة  األعــال  جمــال  يف  الســعودية 
 2030 اململكــة  ودورهــا يف حتقيــق رؤيــة 
ــي  ــي: تبن ــة ه ــة الدراس ــراد عين ــا أف ــا يراه ك
ــة  ــدة بحثي ــات ألجن ــث باجلامع ــرايس البح ك
حــول التطــوع، وتفعيــل دور مراكز دراســات 
وتشــجيع  باجلامعــات،  التطوعــي  العمــل 
البحــوث  يف  املشــاركة  عــى  الباحثــن 

التطوعيــة.
املتطلبــات . 9 أن  الدراســة  نتائــج  بينــت 

ــات  ــن اجلامع ــة ب ــل الرشاك ــة لتفعي املجتمعي
التطوعيــة  األعــال  جمــال  يف  الســعودية 
 2030 اململكــة  ودورهــا يف حتقيــق رؤيــة 
كــا يراهــا أفــراد عينــة الدراســة هــي: تنويــع 
ــطة  ــع يف األنش ــراد املجتم ــاركة أف ــات مش آلي
املجتمعــي  االعــراف  وزيــادة  التطوعيــة، 
ــط  ــة، ورب ــطة التطوعي ــادة األنش ــرورة زي ب
املجتمــع املحــي باجلامعــات يف نفــس النطــاق 

اجلغــرايف.
بينــت نتائــج الدراســة أن أبــرز املعوقــات . 10

التــي حتــد مــن تعزيــز الرشاكــة بــن اجلامعات 
ــا  ــة ك ــال التطوعي ــال األع ــعودية يف جم الس
ــف  ــي: ضع ــة ه ــة الدراس ــراد عين ــا أف يراه
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يف  والبحــوث  االستشــارات  مراكــز  دور 
ــر  ــدم توف ــات، ع ــن اجلامع ــة ب ــال الرشاك جم
قاعــدة بيانــات قويــة حــول اجلهــود التطوعيــة 
يف اجلامعــات، غيــاب صاحيــة التفويــض 
للوحــدات ذات الصلــة بتفعيــل الرشاكــة بــن 

ــات. اجلامع
ــات . 11 ــرز املقرح ــة أن أب ــج الدراس ــت نتائ بين

ــعودية  ــات الس ــن اجلامع ــة ب ــز الرشاك لتعزي
يف  ودورهــا  التطوعيــة  األعــال  جمــال  يف 
حتقيــق رؤيــة اململكــة 2030، كــا يراهــا 
أفــراد عينــة الدراســة هــي: تفعيــل دور مراكــز 
ــة  ــال الرشاك ــوث يف جم ــارات والبح االستش
بــن اجلامعــات الســعودية، والتســويق الفعــال 
ملبــادرات الرشاكــة بــن اجلامعــات الســعودية، 
وتوفــر اإلمكانيــات الكافيــة لتعزيــز الرشاكــة 

ــعودية. ــات الس ــن اجلامع ب
تاسعًا: توصيات الدراسة

ــوث . 1 ــارات والبح ــز االستش ــل دور مراك تفعي
ــعودية  ــات الس ــن اجلامع ــة ب ــال الرشاك يف جم
وتطويرهــا بــا يتوافــق مــع أحــدث اخلــرات 
واملحليــة  واإلقليميــة  العامليــة  والتجــارب 
ــق  ــن حتقي ــي، ويمك ــل التطوع ــال العم يف جم

ــي: ــا ي ــال م ــن خ ــك م ذل
تشــجيع الباحثــن عــى املشــاركة يف  	

التطوعيــة. البحــوث 
للمرشوعــات  	 ببليوجرافيــا  عمــل 

البحثيــة يف جمــال األعــال التطوعيــة 
الســعودية.  باجلامعــات 

باجلامعــات  	 البحــث  كــرايس  تبنــي 
التطــوع. حــول  بحثيــة  ألجنــدة 

ــل  	 ــات العم ــز دراس ــل دور مراك تفعي
التطوعــي باجلامعــات الســعودية.

التســويق الفعــال ملبــادرات الرشاكــة بــن   .2
األعــال  جمــال  يف  الســعودية  اجلامعــات 
ــة  ــات الكافي ــر اإلمكاني ــع توف ــة، م التطوعي
لتعزيــز تلــك الرشاكــة، ويمكــن حتقيــق ذلــك 

ــي: ــا ي ــال م ــن خ م
لتفعيــل  	 اســراتيجية  خطــط  بنــاء 

الرشاكــة بــن اجلامعــات يف ضــوء رؤيــة 
 .2030 اململكــة 

ــن  	 ــة ب ــة دوري ــات علمي ــم ملتقي تنظي
اجلامعــات الســعودية حــول تفعيــل 
الرشاكــة يف جمــال األعــال التطوعيــة.

االجتاعيــن  	 املخططــن  دور  تفعيــل 
للمرشوعــات  التخطيــط  جمــال  يف 

لتطوعيــة. ا
بــن  	 التخطيطيــة  اخلــرات  تبــادل 

التطوعيــة. األعــال  جمــال  يف  اجلامعــات 
ــة  ــز الرشاك ــة لتعزي ــات الكافي ــر اإلمكاني 3. توف
ــال  ــال األع ــعودية يف جم ــات الس ــن اجلامع ب
التطوعيــة، ويمكــن حتقيــق ذلــك مــن خــال 

مــا يــي: 
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بنــاء رؤيــة مســتقبلية للرشاكــة بــن  	
ــة  ــوء رؤي ــعودية يف ض ــات الس اجلامع

.2030 اململكــة 
الصعوبــات  	 تذليــل  عــى  العمــل 

حتقيــق  دون  حتــول  التــي  اإلداريــة 
اجلامعــات. بــن  الفاعلــة  الرشاكــة 

بنــاء قاعــدة بيانــات قويــة حــول اجلهود  	
التطوعيــة يف اجلامعات الســعودية.

التنظيميــة  	 اللوائــح  صياغــة  إعــادة 
بــن  الرشاكــة  مســتوى  لتطويــر 

. ت معــا جلا ا
بــن  واالتصــال  التنســيق  آليــات  تفعيــل   .4
التطوعيــة،  األعــال  جمــال  يف  اجلامعــات 
ويمكــن حتقيــق ذلــك مــن خــال مــا يــي:

تفعيــل دور الوحــدات التنســيقية املعنيــة  	
جمــال  يف  الرشاكــة  برامــج  بتطويــر 

األعــال التطوعيــة بــن اجلامعــات.
للمرشوعــات  	 خطــط  وتنفيــذ  بنــاء 

التطوعيــة بالتعــاون بــن اجلامعــات 
اململكــة. مســتوى  عــى  الســعودية 

بــن  	 التخطيطيــة  اخلــرات  تبــادل 
التطوعيــة. األعــال  جمــال  يف  اجلامعــات 

عــى  	 تطوعيــة  شــبابية  كــوادر  بنــاء 
الســعودية. اجلامعــات  مســتوى 

ــات مشــاركة منســويب اجلامعــات يف  ــع آلي 5. تنوي
ــك  ــق ذل ــن حتقي ــة، ويمك ــطة التطوعي األنش

مــن خــال مــا يــي:
اســتخدام املداخــل اإلداريــة احلديثــة يف  	

تعزيــز العمــل التطوعــي.
اســتخدام كافــة الوســائل اإلعاميــة يف  	

إبــراز اجلهــود التطوعيــة الناجحــة.
تنميــة قيــم العمــل التطوعــي بــن أفــراد  	

ــعودي. املجتمع الس
ربــط املجتمــع املحــي باجلامعــات يف  	

ــرايف. ــاق اجلغ ــس النط نف

املصادر واملراجع

أوال: املراجع العربية:
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اململكــة العربيــة الســعودية 2030، مؤمتــر دور اجلامعات 
الســعودية يف تفعيــل رؤيــة 2030 خــال الفــرة 12-11 

ينايــر 2017م، القصيــم: جامعــة القصيم. 
أبــو العــا، تركــي حســن. )2017م(. إســهامات طــاب 
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أبــو النــر، مدحــت. )2004م(. ممارســة طريقــة تنظيــم 
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األمحــدي، وفــاء ذيــاب. )2016م(. دور اجلامعــات الســعودية 
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الســعودية، الريــاض: جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود 

اإلســامية .

احلازمــي، عواطــف مــرزوق. )2017م(. تصــور مقــرح لــدور 
ــال  ــة 2030 يف جم ــل رؤي ــعودية يف تفعي ــات الس اجلامع
اخلدمــة التطوعيــة للمجتمــع، مؤمتــر دور اجلامعــات 
ــة  ــم: جامع ــة 2030، القصي ــل رؤي ــعودية يف تفعي الس

ــم. القصي
الــداود، عبــد املحســن. )1416هـــ(. التعليــم العــايل يف اململكة 

العربيــة الســعودية. الريــاض، دار أراكان للنــرش.
ــدى  ــي ل ــل التطوع ــر. )2018م(. العم ــون ظاه ــاد، ميس رش
طلبــة كليــة الربيــة األساســية. جملــة البحــوث الربويــة 

ــداد، )56(. ــتنرية، بغ ــة املس ــية، اجلامع والنفس
رسحــان، يــارس عبــداهلل. )2014م(. املعجــم األســايس يف 
املصطلحــات اإلداريــة العربيــة القديمــة واملعــارصة، 

ط1، مــج2، معهــد اإلدارة العامــة، الريــاض.
عبدالرمحــن.  نبيلــه  واجلرايــدة،  محــد  هــدى  الرسحــان، 
ــق،  ــة والتطبي ــن النظري ــي ب ــل التطوع )2016م(. العم

ط. 1، الريــاض: مكتبــة الرشــد. 
اخلدمــة  قامــوس   .)2000( شــفيق.  أمحــد  الســكري، 
اجلامعيــة. املعرفــة  دار  اإلســكندرية:  االجتاعيــة، 
الشــباب  اجتاهــات  )2009م(.  ســلطان.  فهــد  الســلطان، 
اجلامعــي الذكــور نحــو العمل التطوعــي: دراســة تطبيقية 
عــى جامعــة امللــك ســعود. جملــة رســالة اخلليــج العريب، 

ــج. ــدول اخللي ــريب ل ــة الع ــب الربي ــاض: مكت الري
بيانــات  عــن  التنقيــب  )2013م(.  فايــز.  رحــاب  ســيد، 
مؤسســات العمــل التطوعــي عــى الويــب: دراســة 
حتليليــة. جملــة كليــة اآلداب، جامعــة بنــي ســويف، 

.)27(1 مــر، 
الســويل، حممــد بــن إبراهيــم. )2009م(. حتديــات قيــام 
ــي  ــث العلم ــال البح ــة يف جم ــة الفعال ــة املجتمعي الرشاك
يف جمــال اململكــة العربيــة الســعودية: جتربــة مدينــة امللــك 
عبــد العزيــز للعلــوم والتقنيــة، نــدوة الرشاكــة املجتمعيــة 
يف جمــال البحــث العلمــي يف اململكــة العربيــة الســعودية، 
ــامية. ــعود اإلس ــن س ــد ب ــام حمم ــة اإلم ــاض: جامع الري
الــرشاكات  بنــاء  )2017م(.  حممــد.  عبــداهلل  العامــري، 
يف  الربويــة  العليــا  الدراســات  لرامــج  االكاديميــة 
ــم  ــل التعلي ــاذج تدوي ــوء ن ــعودية يف ض ــات الس اجلامع
العــايل، مؤمتــر دور اجلامعــات الســعودية يف تفعيــل رؤيــة 
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2030، خــال الفــرة 11-12 ينايــر 2017م، القصيــم: 
ــم. ــة القصي جامع

العمــل  تفعيــل  )2016م(.  ســلمي.  عبداملجيــد  العتيبــي، 
ــة  ــة، املجل ــة مقرح ــقراء: صيغ ــة ش ــي يف جامع التطوع
الربويــة املتخصصــة، املجموعــة الدوليــة لاستشــارات 

.)11(5 األردن،  والتدريــب، 
العثــان، عبــداهلل عبــد الرمحــن. )2009م(. الرشاكــة املجتمعيــة 
مــن واقــع جتربــة جامعــة امللــك ســعود: كــرايس البحــث 
ــث  ــال البح ــة يف جم ــة املجتمعي ــدوة الرشاك ــا، ن أنموذًج
العلمــي يف اململكــة العربيــة الســعودية، الريــاض: جامعة 

اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســامية.
ــات  ــن اجلامع ــة ب ــداهلل. )2014م(. الرشاك ــزة عب ــل، مح العقي
واملجتمــع: دراســة حتليليــة. جملــة كليــة الربيــة، جامعــة 

ــر، 1)161(. ــر، م األزه
ــي  ــل التطوع ــم العم ــد. )2014م(. تدعي ــن حمم ــزازي، فات ع
داخــل اجلامعــات الســعودية، مدخــل اســراتيجي، 
املجلــة الدوليــة الربويــة املتخصصــة، اجلمعيــة األردنيــة 

ــس، 3)4(. ــم النف لعل
فخــرو، عبدالنــارص عبدالرحيــم. )2010م(. تعزيــز ثقافــة 
العمــل التطوعــي لــدى طــاب جامعــة الكويــت: 
تصــور مقــرح. جملــة الربيــة، اجلمعيــة املريــة للربيــة 

.)28(3 التعليميــة،  املقارنــة واإلدارة 
القــرين، يعــن اهلل عــي. )2014م(. التدريــب التطوعــي: الواقع، 
التعزيــز،  وآليــات  العقبــات،  املجــاالت،  الفــرص، 
ــة  ــة العربي ــة، املؤسس ــوم االجتاعي ــة للعل ــة العربي املجل
لاستشــارات العلميــة وتنميــة املــوارد البرشيــة، األردن، 

.)6(1
القصــاص، يــارس عبدالفتــاح. )2011م(. مهــام ختطيطيــة 
ملواجهــة معوقــات مشــاركة الشــباب اجلامعي الســعودي 
يف العمــل التطوعــي: دراســة مطبقــة عــى طــاب جامعة 
ــة  ــاض. جمل ــامية بالري ــعود اإلس ــن س ــد ب ــام حمم اإلم
ــانية،  ــوم اإلنس ــة والعل ــة االجتاعي ــات يف اخلدم دراس

ــر، 7)30(. ــوان، م ــة حل جامع
ــم  ــس التعلي ــام جمل ــايل. )1427هـــ(. نظ ــم الع ــس التعلي جمل

العــايل ولوائحــه، ط. 2، الريــاض.
حممــد، حممــد جابــر. )2011م(. التطــوع الطــايب خلدمــة 

ــاب  ــن ط ــطية ب ــة الوس ــرش ثقاف ــع ودوره يف ن املجتم
اجلامعــات: دراســة مطبقــة عــى طــاب جامعــة جنــوب 
ــدأ  ــز مب ــة يف تعزي ــات العربي ــر دور اجلامع ــوادي، مؤمت ال
ــة  ــة، املدين ــة طيب ــريب، جامع ــباب الع ــن الش ــطية ب الوس

ــورة.  املن
حممــد، حممــد عبــد احلميــد وكــال، حنــان البــدري. )2006م(. 
خــرات عامليــة يف آليــات تفعيــل الرشاكــة بن مؤسســات 
وإمكانيــة  واملجتمــع  التكنولوجــي  العــايل  التعليــم 
االســتفادة منهــا يف حمافظــة أســوان، رؤيــة عامليــة، املؤمتــر 
ــن  ــة ب ــل الرشاك ــم يف ظ ــودة التعلي ــث، ج ــي الثال العلم

ــم. ــة والتعلي ــة ووزارة الربي ــات الربي كلي
النجــار، باقــر. )1995م(. العمــل االجتاعــي والتطوعــي 
ــاده،  ــه، دوره، أبع ــة: مقومات ــة اخلليجي ــدول العربي يف ال
جملــس وزراء العمــل والشــؤون االجتاعيــة بالــدول 

ــن. ــة، البحري اخلليجي
ــب:   ــى الوي ــر ع ــة 2030. )2017(. متوف ــة اململك ــة رؤي وثيق
 https://   Saudi_Vision2030_AR. )1(.pdf

 vision2030.gov.sa/download/file/fid/422
القــرن احلــادي  العــايل يف  اليونســكو. )1988م(. التعليــم 
ــم  ــي للتعلي ــر العامل ــل، املؤمت ــة والعم ــن، الرؤي والعرشي

العــايل، باريــس، 5-9 أكتوبــر.
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 أشكال رأس المال االجتماعي االفتراضي لدى المتقاعدين عن العمل
 في المجتمع السعودي
سهام بنت محمد العــزام )*(

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
)قدم للنشر يف1440/6/26هـ، وقبل للنشر يف 1441/1/4هـ(

ملخـــص البحـــث: هـــدف البحـــث إىل حتديـــد أشـــكال رأس املـــال االجتامعـــي االفـــرايض لـــدى املتقاعديـــن عـــن العمـــل يف املجتمـــع 
ـــة  ـــت عين ـــة, وتكون ـــي بالعين ـــح االجتامع ـــج املس ـــة منه ـــتخدمت الباحث ـــث اس ـــة، حي ـــات الوصفي ـــة إىل الدراس ـــذه الدراس ـــي ه ـــعودي, وتنتم الس
ـــاث  ـــن اإلن ـــم م ـــة ه ـــة الدراس ـــراد عين ـــة أف ـــج أن غالبي ـــرت النتائ ـــعوديني , وأظه ـــن الس ـــل م ـــن العم ـــدة ع ـــد ومتقاع ـــن )167( متقاع ـــة م الدراس
ـــرت  ـــًا, وأظه ـــاعات يومي ـــن ٣ س ـــل م ـــدة أق ـــاب( مل ـــي ) الوتس ـــتخدمنها ه ـــايت يس ـــت ال ـــج اإلنرن ـــر برام ـــي, وأكث ـــي جامع ـــتواهن التعليم مس
ـــي  ـــال االجتامع ـــا رأس امل ـــعودي مه ـــع الس ـــل يف املجتم ـــن العم ـــن ع ـــدى املتقاعدي ـــرايض ل ـــي االف ـــال االجتامع ـــرأس امل ـــني ل ـــود نوع ـــج وج النتائ
ـــني  ـــا متطابق ـــن ليس ـــام ولك ـــان بعضه ـــان ويكم ـــان مرابط ـــا نوع ـــي ومه ـــرايض الرابط ـــي االف ـــال االجتامع ـــري ورأس امل ـــرايض التجس االف

ـــي.  ـــم االجتامع ـــادة يف اندماجه ـــرايض زي ـــي االف ـــال االجتامع ـــرأس امل ـــواع ل ـــذه األن ـــال ه ـــن خ ـــعوديون م ـــدون الس ـــق املتقاع وحيق

كلامت مفتاحية: أشكال، املتقاعدون،   رأس املال االجتامعي، االفرايض، الرابطي، التجسري
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Abstract: The objective of the research is to identify the forms of virtual social capital among retirees in Saudi society. This research is a 
descriptive study in which the researcher used the social sample survey method. The study sample consisted of (167) Saudi male and female 
retirees. The results showed that the majority of the sample of the study is the female segment with a university level of education and the most 
common Internet program that they use is WhatsApp with an average of less than 3 hours per day. Further, the results showed that retirees 
in Saudi society have two types of virtual social capital: the bridging virtual social capital and the bonding virtual social network. These two 
types are interrelated and complementary, but not identical. Saudi retirees achieve an increase in their social integration through these types of 
virtual social capital.
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مقدمة:
مل يعــد الفــرد بحاجــة للتنقــل خــارج حميطــه 
ــبكة  ــراد الش ــني أف ــل ب ــق تواص ــل حتقي ــق ألج الضي
ــاك  ــه امت ــا. إذ يكفي ــي إليه ــي ينتم ــة الت االجتامعي
جهــاز حاســب أو هاتــف ذكــي مــع نقطــة وصــول إىل 

.)333 ص:  2015م،  )جوهــري،  اإلنرنــت 
ــا  ــال قدرهت ــن خ ــت م ــتطاعت اإلنرن ــد اس فق
ــق  ــة أن ختل ــة والثقافي ــدود اجلغرافي ــاوز احل ــى جت ع
ــني يف  ــراد خمتلف ــني أف ــًا ب ــًا وتواص ــوارًا وتفاع ح
وأن  الثقافيــة،  واهلويــة  اجلغــرايف  واالنتــامء  اآلراء 
ــات  ــن عاق ــى تكوي ــراد ع ــدرات األف ــن ق ــن م حتس
ــت  ــبكة اإلنرن ــتخدمي ش ــع مس ــدة م ــة جدي اجتامعي

.)278 ص:  2015م،  )حــدادي، 
ــاة  ــور حي ــب تص ــن الصع ــات م ــه ب ــة أن إىل درج
اإلنســان مــن دون احلاســوب أو هاتــف ذكــي الــذي 
دخــل كل جوانــب ونشــاطات اإلنســان، واندمــج معه 
إىل أبعــد حــد لينتــج أخــرًا مــا يعــرف )باالناســوب( 
إىل  باإلضافــة  لــه  فأوجــد  احلاســب،  اإلنســان 
الوســائل والطــرق اجلديــدة إلشــباع احلاجــات، 
ــًا  ــدًا، جمتمع ــًا جدي ــدة وجمتمعـ ــات جدي ــد عاق أوج
ــه وأســاليبه،  ــه قيمــه وقواعــده وعادات ــه، ل يعيــش في
يقيــم فيــه العاقــات، يتبــادل فيــه األفــكار واملشــاعر 

والــرؤى )عزيــز، 2014م، ص: 601(.
وقامــت تكنولوجيــا اإلنرنــت بإحــداث تغــرات 
خاصــة  املجــاالت،  خمتلــف  يف  هامــة  وحتــوالت 
االجتامعيــة منهــا، ألهنــا ظهــرت وفقـــًا لاحتياجــات 

ــتخدميها،  ــات مس ــًة لرغب ــع وتلبي ــية للمجتم األساس
املجتمــع االفــرايض  ممــا أدى إىل ظهــور مفهــوم 
ــا  ــي أفرزهت ــدة الت ــة اجلدي ــم االجتامعي ــم املفاهي كأه
ــرد  ــج الف ــتطاع أن يدم ــذي اس ــا، ال ــذه التكنولوجي ه
فيــه بقــوة خاصــًة مــع تطــور مواقــع الشــبكات 

 .)276 ص:  2015م،  )حــدادي،  االجتامعيــة، 
ــش يف  ــاج إىل العي ــي حيت ــن اجتامع ــان كائ واإلنس
ــة  ــم عملي ــي أه ــل االجتامع ــر التواص ــة، ويعت مجاع
تتصــل بتحقيــق اجتامعيتــه أي احلالة اجلمعية لإلنســان 
فليــس املقصــود باحليــاة االجتامعيــة الوجــود اجلامعــي 
يف مــكان واحــد وإن كان ذلــك أحــد مظاهــره، وإنــام 
اهلــدف أو الغايــة هــو االنغــامس يف عاقــات تفاعليــة 
مــع اآلخريــن أخــذًا وعطــاء، وبذلــك تنفتــح جمــاالت 
للعمــل معهــم مــن أجــل حتقيــق املصالــح املشــركة. 
التفاعــل  هبــا  يتــم  التــي  والطرائــق  اآلليــات  إن 
ــي.  ــل االجتامع ــميتها بالتواص ــن تس ــي يمك ــي الت ه
ــة املــكان  وجــاءت شــبكة اإلنرنــت لتقلــل مــن أمهي
اجلغــرايف ودوره يف تكويــن املجتمــع. وخلقــت فضــاًء 
افراضيـــًا للتواصــل، شــكلت هــذه الفضــاءات أمكنة 
افراضيــة للتواصــل وتبــادل األفــكار ووجهــات 

ــد، 2014م، ص: 162(. ــر )العبي النظ
ــن  ــي م ــل االجتامع ــع التواص ــت مواق ــد نجح وق
خــال خصائصهــا التــي تنتــج التفاعــل بــني خمتلــف 
مكونــات املجتمــع يف وضــع املجتمــع االفــرايض 
موقــع التطبيــق الفعــي يف ظــل املحــددات التــي 
اخلدمــات  فاســتخدام  الشــبكات،  هــذه  تنتجهــا 
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اإللكرونيــة للتواصــل مــع اآلخريــن والتفاعــل معهم 
حــول االهتاممــات والنشــاطات املشــركة يف ظــل 
عــاملٍ افــرايض يمكــن أن يقــدم وســيلة ممتــازة ملتابعــة 
اهلوايــات وتأســيس الصداقــات اجلديــدة وتعزيــز 
ــارك  ــاب والتش ــة األلع ــة وممارس ــات القائم الصداق

.)567 ص:  2016م،  )العــزازي،  باألفــكار 
ــت  ــع اإلنرن ــراد م ــات األف ــد تفاع ــع تزاي وم
الباحثــني  مــن  العديــد  بــدأ  املختلفــة  وتطبيقاتــه 
ــرايض  ــي االف ــال االجتامع ــن رأس امل ــون ع يتحدث
العاقــات  الكامنــة يف شــبكة  املــوارد  إىل  ويشــر 
االجتامعيــة املشــركة عــر الفضــاء املعلومــايت والتــي 
يمكــن تعبئتهــا لتحقيــق عوائــد عــى الصعيديــن 
ــاج  ــرى حيت ــة أخ ــن ناحي ــي، وم ــرايض والواقع االف
إىل  املــال االجتامعــي االفــرايض يف تشــكله  رأس 
رصيــٍد مــن رأس املــال الثقــايف، وكذلــك رأس املــال 
البــري، ويتجســد ذلــك يف رضورة إملــام الفــرد 
بمهــارات وخــرات التعامــل مــع اإلنرنــت، ومعايــر 
ــك  ــر ذل ــت، وال يتواف ــر اإلنرن التفاعــل الشــبكي ع
إال مــن خــال امتــاك الفــرد لقــدر معــني مــن 
التعليــم، تســمح لــه بإمكانيــة التأســيس والنفــاذ 
واحلــراك الشــبكي عــر املجــال االفــرايض، ويمتلــك 
رأس املــال االجتامعــي االفــرايض القــدرة عــى تعبئــة 
العاقــات االجتامعيــة، ليــس عــى مســتوى املجتمــع 
ــات  ــول عاق ــك ليط ــد ذل ــل يمت ــب، ب ــي فحس املح
ــات  ــيات والعرقي ــدول واجلنس ــة لل ــة متعدي اجتامعي

املنتــرة عــر دول العــامل )أبــو دوح، 2014(.

ــن  ــر للمتقاعدي ــن النظ ــرى يمك ــة أخ ــن جه وم
عــن العمــل يف املجتمــع الســعودي أهنــم إحــدى 
ــت  ــة اإلنرن ــدم تقني ــن تق ــتفادت م ــي اس ــات الت الفئ
باســتخدام مواقــع التواصــل االجتامعــي بتكويــن 
ــات  ــة العاق ــرايض يف تعبئ ــي اف ــال اجتامع رأس م

ــي. ــي والعامل ــتويني املح ــى املس ــة ع االجتامعي
مشكلة الدراسة:

تتفــق معظــم أنظمــة اخلدمــة املدنيــة يف العــامل عــى 
وجــوب حتديــد ســن معينــة يتقاعــد املوظــف ببلوغهــا 
وهــي يف الغالــب ســتون ســنة )الرشــيد، 1430هـــ، 

ص: 329(
عــدد  بلــغ  الســعودية  العربيــة  اململكــة  ويف 
ــبب  ــة بس ــرك اخلدم ــب ت ــاء حس ــن األحي املتقاعدي
التقاعــد لبلــوغ الســن لعــام )2017م( )335.744( 
ــردًا  ــر )230,240 (  ف ــد املبك ــبب التقاع ــرًدا وبس ف

.)54 ص:  2017م,  للتقاعــد،  العامــة  )املؤسســة 
ويعتــر التقاعــد عــن العمــل حلقــة هامــة يف 
ــا  ــرض هل ــي يتع ــة الت ــكات االجتامعي ــلة املش سلس
اإلنســان يف مرحلــة الكــر، كنتيجــة للمشــكات 
ــة.  ــذه املرحل ــل ه ــة يف مث ــية املتوقع ــة والنفس الصحي
ــاًدا يف  ــا ح ــل منعطفـً ــن العم ــد ع ــكل التقاع إذ يش
ــي  ــاج االجتامع ــاء واإلنت ــو العط ــان نح ــق اإلنس طري
ــذا  ــن ه ــج ع ــوي. وينت ــى الرب ــادي وحت واالقتص
ــات  ــبكة العاق ــص يف ش ــب تقل ــه يف الغال ــط ب ويرتب
ــة  ــكات االجتامعي ــض املش ــا بع ــة ويعقبه االجتامعي
التــي تنعكــس عــى حيــاة الفــرد وأرستــه واملحيطــني 



266

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية )ISSN: 1658- 7006(، اجمللد )6(،  العدد )1(، جامعة احلدود الشمالية )1442هـ / 2021م(      

ــة  ــاف احلال ــف باخت ــة ختتل ــات متفاوت ــه، بدرج ب
للفــرد  االجتامعيــة  واملكانــة  والصحيــة  النفســية 

.)18 ص:  2011م،  )الشــثري، 
ــة يف  ــة احلديث ومــع ظهــور التطــورات التكنولوجي
منتصــف عقــد التســعينات مــن القــرن املــايض حدثت 
نقلــة نوعيــة وثــورة حقيقيــة يف عــامل االتصــال، األمــر 
ــامل  ــل ع ــون يف ظ ــع يعيش ــراد املجتم ــل أف ــذي جع ال
تقنــي وجمتمــع افــرايض ســيطر عــى أكثــر اهتاممهــم 
واســتنزف الكثــر مــن أوقاهتــم، ومــن بــني أبــرز تلك 
ــق  ــر هلــم عــن طري ــذي توف االهتاممــات التواصــل ال
مواقــع التواصــل االجتامعــي عــى اإلنرنــت )كــران، 

.)155 2015م، ص: 
مــن  نــوع  أي  حــول  كبــر  خــاف  وهنــاك 
التأثــرات يولدهــا اإلنرنــت وعــى أي نواحــي احليــاة 
ــة يقــع التأثــر، وأي نــوع مــن  الشــخصية واالجتامعي
ــدل  ــام دار اجل ــراد، ك ــاة األف ــر يف حي ــتعامل يؤث االس
ــادة رأس  ــا إذا كان اإلنرنــت يعمــل عــى زي حــول م
املــال االجتامعــي أو تعزيــزه، أو مــا إذا كان يعمــل عى 
ــوراين، 2009م، ص: 409(. ــه )احل ــه وتقليل اختزال
ــعودي  ــع الس ــات املجتم ــدى فئ ــدون إح واملتقاع
الذيــن تســيطر عــى اهتامماهتــم مواقــع التواصــل 
االجتامعــي بحكــم زيــادة وقــت الفــراغ لدهيــم 
وســهولة توفــر اإلنرنــت هلــم داخــل املجتمــع، ومــن 
ــت  ــر اإلنرن ــي ع ــل االجتامع ــع التواص ــال مواق خ
يمكــن أن تتنــوع أشــكال رأس املــال االجتامعــي 
لــدى املتقاعديــن، وهــذا مــا حتــاول الدراســة احلاليــة 

ــه مــن خــال حتديــد أشــكال رأس املــال  الوصــول ل
االجتامعــي االفــرايض لــدى املتقاعديــن عــن العمــل 

ــعودي.  ــع الس يف املجتم
أمهية الدراسة:

ــذه  ــة هل ــة العلمي ــن األمهي ــة: تكم ــة العلمي األمهي
ــج  ــن نتائ ــه م ــل إلي ــن أن تتوص ــام يمك ــة في الدراس
ــريف  ــب املع ــراء اجلان ــا يف إث ــتفاد منه ــن أن يس يمك
املرتبــط بتحديــد أشــكال رأس املــال االجتامعــي لــدى 
ــام  ــع الســعودي. ك ــل يف املجتم ــن العم ــن ع املتقاعدي
يمكــن أن يســتفاد مــن نتائــج هــذه الدراســة ايضــًا يف 

ــدة. ــة جدي ــات بحثي ــروج بدراس اخل
األمهيــة العمليــة: تــأيت أمهيــة الدراســة العمليــة يف 
حماولتهــا التعــرف عــى أشــكال رأس املــال االجتامعي 
االفــرايض لــدى املتقاعديــن عــن العمــل يف املجتمــع 
الســعودي والتــي بالتــايل ستســاعد األرس واملختصــني 
جديــدة  أشــكال  فهــم  يف  االجتامعــي  املجــال  يف 
ــة  ــدى فئ ــرايض ل ــي االف ــال االجتامع ــن رأس امل م

ــل.  ــن العم ــن ع املتقاعدي
أهداف الدراسة:

هتدف هذه الدراسة إىل:
حتديــد أشــكال رأس املــال االجتامعــي االفــرايض 
لــدى املتقاعديــن عــن العمــل يف املجتمــع الســعودي.
ــق هــذا اهلــدف مــن خــال األهــداف  ــم حتقي ويت

ــة: ــة التالي الفرعي
االجتامعــي . 1 املــال  رأس  أشــكال  حتديــد 

االفــرايض التجســري لــدى املتقاعديــن عــن 
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العمــل يف املجتمــع الســعودي.
االجتامعــي . 2 املــال  رأس  أشــكال  حتديــد 

ــن  ــن ع ــدى املتقاعدي ــي ل ــرايض الرابط االف
الســعودي.  املجتمــع  العمــل يف 

 تساؤالت الدراسة: 
حتاول الدراسة اإلجابة عى:

االجتامعــي  املــال  رأس  أشــكال  مــا  س1        
االفــرايض لــدى املتقاعديــن عــن العمــل يف املجتمــع 

الســعودي؟
ــال  ــن خ ــاؤل م ــذا التس ــى ه ــة ع ــم اإلجاب ويت

ــي: ــة ه ــاؤالت فرعي تس
االجتامعــي  املــال  رأس  أشــكال  مــا   - أ  س 
االفــرايض التجســري لــدى املتقاعديــن عــن العمــل 

الســعودي؟ املجتمــع  يف 
االجتامعــي  املــال  رأس  أشــكال  مــا    - ب  س 
االفــرايض الرابطــي لــدى التقاعديــن عــن العمــل يف 

ــعودي؟ ــع الس املجتم
املفاهيم األساسية يف الدراسة:

مفهــوم رأس املــال االجتامعــي االفــرايض ويقصد 
ــة  ــات االجتامعي ــبكة العاق ــة يف ش ــوارد الكامن ــه امل ب
املشــكلة عــر الفضــاء املعلومــايت، والتــي يمكــن 
تعبئتهــا لتحقيــق عوائــد عــى الصعيديــن االفــرايض 

والواقعــي )أبــو دوح، 2014م، ص: 242(.
العاقــات  مــن  شــبكة  بأنــه  أيضــًا  ويعــرف 
الفضــاء  عــر  املشــكلة  االفراضيــة،  االجتامعيــة 
ومــردودات  منافــع  تقديــم  يف  تســهم  املعلومــايت 

املســتويني  عــى  واجتامعيــة  ومجاعيــة  شــخصية 
الواقعــي واالفــرايض )زكــي، 2013م، ص: 156(.
االفــرايض  االجتامعــي  املــال  رأس  ويعــرف 
ــل  ــي يص ــوارد الت ــه امل ــة بأن ــذه الدراس ــًا يف ه إجرائي
إليهــا املتقاعــدون الســعوديون مــن خــال امتاكهــم 
ــال  ــن خ ــت م ــة باإلنرن ــات اجتامعي ــبكة عاق ش
مواقــع التواصــل االجتامعــي، وحيققــون مــن خاهلــا 

ــة. ــة واجتامعي ــخصية ومجاعي ــداف ش أه
ــه  ــي.  يعرف ــال االجتامع ــكال رأس امل ــوم أش مفه
Putnam بوتنــام بأنــه أنــامط ومســتويات خمتلفــة 

لــرأس املــال االجتامعــي والتــي تكونــت نتيجــة 
ــات  ــن تفاع ــا م ــا يتخلله ــة وم ــبكات االجتامعي للش

ــا. ــن بعضه ــًا ع ــف كيفي ختتل
وأهم أنواعه كام يراه Putnam بوتنام:  

ــوع  ــو ن ــري. وه ــي التجس ــال االجتامع رأس امل
ــكل  ــذي يتش ــي ال ــال االجتامع ــواع رأس امل ــن أن م
عندمــا يتصــل أفــراد مــن مرجعيــات وانتــامءات 
ومســتويات اجتامعيــة خمتلفــة عــر شــبكات اجتامعيــة 
ومــا يتخللهــا مــن تفاعــات، وهــو بذلــك يتضمــن 
دافعيــة التواصــل رغــم االختافــات ويبنــي اجلســور 
العائقيــة واملعرفيــة واملاديــة عــر املســافات ويكــرس 

ــات.  ــاح يف التفاع ــة واالنفت ــود املرون وج
رأس املــال االجتامعــي الرابطــي. وهــو نــوع مــن 
أنــواع رأس املــال االجتامعــي الــذي يبنــى عــى قاعــدة 
ــزود  ــتمرة ت ــة مس ــة تبادلي ــخصية قوي ــاالت ش اتص
ــن  ــداين والتضام ــي والوج ــم العاطف ــراد بالدع األف
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والعوائــد املاديــة واالجتامعيــة مســتبعدًا االختافــات 
ــة  ــة والعقائدي ــات االجتامعي ــامءات واملرجعي يف االنت
التنــوع  مــن  النفــور  وحيفــز  التشــابه  ويكــرس 

واالختــاف )احلــوراين،2009(.
املــال  رأس  يعــرف  ســبق  مــا  خــال  ومــن 
االجتامعــي االفــرايض التجســري لــدى املتقاعديــن 
ــذه  ــًا يف ه ــعودي إجرائي ــع الس ــل يف املجتم ــن العم ع
الدراســة بأنــه نــوع مــن أنــواع رأس املــال االجتامعــي 
ــتخدام  ــال اس ــن خ ــكل م ــذي يتش ــرايض ال االف
ــع  ــعودي مواق ــع الس ــل يف املجتم ــن العم ــد ع املتقاع
ــا  ــا يتخلله ــت وم ــر اإلنرن ــي ع ــل االجتامع التواص
مــن تفاعــات عندمــا يتصــل بأفــراد مــن مرجعيــات 
وانتــامءات ومســتويات اجتامعيــة خمتلفــة عر شــبكات 
اجتامعيــة افراضيــة، ويتكــون مــن خــال عــدة أبعــاد 
ــارج  ــن اخل ــة م ــات نافع ــى معلوم ــول ع ــي )احلص ه
ــع  ــل م ــي - التواص ــامل اخلارج ــع الع ــل م - التفاع
مرجعيــات وانتــامءات أخــرى - مشــاهدة املــرء نفســه 
جــزءًا مــن جمتمــع أوســع- التبــادل مــع جمتمــع أكثــر 

أتساعـًا(. 
االفــرايض  االجتامعــي  املــال  رأس  ويعــرف 
ــع  ــل يف املجتم ــن العم ــن ع ــدى املتقاعدي ــي ل الرابط
ــن  ــوع م ــه ن ــة بأن ــذه الدراس ــًا يف ه ــعودي إجرائي الس
الــذي  املــال االجتامعــي االفــرايض  أنــواع رأس 
يتشــكل مــن خــال اســتخدام املتقاعــد عــن العمــل 
ــي  ــل االجتامع ــع التواص ــعودي ملواق ــع الس يف املجتم
اتصــاالت  قاعــدة  عــى  املبنــي  اإلنرنــت  عــر 

ــة مســتمرة مســتبعدًا  ــة تبادلي ــة شــخصية قوي افراضي
ــة  ــات االجتامعي ــامءات واملرجعي ــات يف االنت االختاف
ــي:  ــاد ه ــدة أبع ــال ع ــن خ ــون م ــة ويتك والعقائدي
إىل  الوصــول   - والوجــداين  العاطفــي  )الدعــم 
ــن -  ــد التضام ــى حش ــدرة ع ــادرة - الق ــادر الن املص

ــية(. ــة - التجانس ــارج اجلامع ــه خ ــداء املوج الع
ــب  ــو حط ــادق وأب ــرف ص ــد: يع ــوم التقاع مفه
ــن  ــة تتضم ــة اجتامعي ــه عملي ــد بأن )2008م( التقاع
ــًا( عــن عمــل ظــل  ختــي الفــرد )اختياريـــًا أو إجباري
ــحابه  ــايل انس ــة وبالت ــه املهني ــم حيات ــه معظ ــوم ب يق
مــن القــوى العاملــة يف املجتمــع، وحتولــه إىل االعتــامد 
جزئيـــًا عــى األقــل، عــى نظــام معــني للكفالــة املاديــة 
ــاش  ــل املع ــث حي ــي حي ــني االجتامع ــام التأم ــو نظ ه

ــر. ــل األج حم
ويعــرف أيضـــًا بأنــه انقطــاع الشــخص عــن 
تأديــة عملــه الــذي ظــل يامرســه حتــى بلوغــه الســن 
ــتني  ــن الس ــو س ــاش وه ــة إىل املع ــة لإلحال القانوني
لبعــض الوظائــف، واخلامســة والســتني للبعــض 

.)87 ص:  1997م،  )خليفــة،  اآلخــر 
ــه  ــة بأن ــذه الدراس ــًا يف ه ــد إجرائي ــرف التقاع ويع
ــعودي  ــرد الس ــي الف ــن خت ــة تتضم ــة اجتامعي عملي
ــه  ــوم ب ــل يق ــل ظ ــن عم ــًا( ع ــًا أو إجباري )اختياريـ
معظــم حياتــه املهنيــة، وبالتــايل انســحابه مــن القــوى 

ــع.  ــة يف املجتم العامل
املتقاعــد: هــو كل موظــف )مــدين / مفهــوم 
عســكري( انتهــت مــدة خدمتــه، وخصــص لــه 
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بموجــب أنظمــة التقاعــد معــاش تقاعــدي عــن 
الفــرة التــي قضاهــا )املؤسســة العامــة للتقاعــد، 

1440هـــ(.
ويعــرف املتقاعــد الســعودي إجرائيــًا يف هــذه 
ســعودي  موظفــة  أو  موظــف  كل  أنــه  الدراســة 
)مــدين /عســكري( انتهــت مــدة خدمتــه )اختياريـــًا 
أو إجباريـــًا( وخصــص لــه بموجــب أنظمــة التقاعــد 
التــي قضاهــا يف  الفــرة  تقاعديـــًا عــن  معاشـــًا 
ــل  ــع التواص ــتخدام مواق ــة باس ــه معرف ــل ولدي العم
االجتامعــي باســتخدام اإلنرنــت وحقــق مــن خاهلــا 
شــبكة مــن العاقــات االجتامعيــة االفراضيــة والتــي 
شــخصية  ومــردودات  منافــع  تقديــم  يف  تســهم 

ومجاعيــة واجتامعيــة.

ثانيًا- اإلطار النظري والدراسات السابقة:
النظرية العلمية املرتبطة بموضوع الدراسة.

التبادلية النفعية  Putnam بوتنام:
التأثــرات  حجــم  إىل  بوتنــام   Putnam أشــار 
الســلبية التــي صاحبــت ظهــور التلفزيــون يف املجتمــع 
ــامط  ــة يف أن ــرات نوعي ــدث تغ ــث أح ــي, حي األمريك
ــوا  ــث بات ــم حي ــات فراغه ــني ألوق ــة األمريكي متضي
ــون  ــات التلفزي ــام شاش ــت أم ــم الوق ــني معظ منعزل
عــى حســاب الوقــت الــذي اعتــادوا متضيتــه لتقويــة 

ــة.  ــة الطبيعي ــم االجتامعي عاقاهت
كانــت تلــك املــرة األوىل التــي يشــار فيهــا إىل 
ــني  ــام و ب ــائل اإلع ــني وس ــة ب ــات املحتمل العاق

رأس املــال االجتامعــي, وهــو مــا دفــع الباحثــني 
 , إلجــراء دراســات مســتفيضة قــي هــذا الشــأن 
حتولــت يف ظلهــا النظريــة إىل أولويــة بحثيــة يف حقــل 
واإلعاميــة,  واالجتامعيــة  السياســية  الدراســات 
خاصــة يف أعقــاب ظهــور شــبكة اإلنرنــت ومواقــع 

.(Putnam,1995) االجتامعــي  التواصــل 
ــة  ــاس بالتبادلي ــام أن اإلحس ــرى Putnam بوتن ي
ليــس جمــرد عاقــة جتــارب نفعية وإنــام خيلــق عاقات 
اجتامعيــة معقــدة، ومــن ثم فــإن قضــاء النــاس للوقت 
معـــًا، والعمــل بشــكل تعــاوين يــؤدي إىل خلــق رأس 
ــق  ــا يطل ــوء م ــادل يف ض ــم التب ــي، ويت ــال اجتامع م
ــل،  ــة( )خلي ــة النفعي ــادل )التبادلي ــور التب ــه منظ علي

 .)50 ص:  2018م، 
ولــذا فقــد أســس Putnam  بوتنــام  نموذجـــًا 
نظريـــًا يســمح بمناقشــة أنــواع خمتلفــة مــن رأس 
املــال االجتامعــي عندمــا يكــون هنــاك شــبكات 
ــال  ــواع رأس امل ــرز أن ــر خمتلفــة يف املــكان، وأب ومعاي
 Bridging التجســر  هــي  املقرحــة  االجتامعــي 
والرابط Bonding. وبالنســبة لـ  بوتنام  Putnam  فإن 
هذيــن النوعــني مــن رأس املــال االجتامعــي مرابطــان 

.)417 ص:  2009م،  )احلــوراين،  متكافئــان  أو 
ورأس املــال االجتامعــي التجســري يتكــون يف 
املجتمعــات املتغايــرة ) غــر املتجانســة ( املتنوعــة 
ــن رأس  ــكل م ــذا الش ــام  أن ه ــرى Putnam بوتن وي
املــال االجتامعــي مفيــد يف االتصــال باخلــارج وانتشــار 
املعلومــات وهــذا املفهــوم يقربنــا مــن أمهيــة الروابــط 
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ــي حددهــا Mark Granovetter  مــارك  الضعيفــة الت
ــايض ,  ــرن امل ــبعينات الق ــرة يف س ــي  ألول م جرانوفت
ــة  ــات املتنوع ــع املجتمع ــة م ــط الضعيف ــذه الرواب ه
ــن  ــراد الذي ــة لألف ــر قيم ــا أكث ــل أهن ــت بالفع ــد تثب ق
يســعون إىل »املــي قدمــًا« مــن الروابــط القويــة مــع 
  Woolcock األقــارب واألصدقــاء املقربــني, وقــد ذكــر
وولــوك أن رأس املــال االجتامعــي التجســري  قــد تم 
التعامــل معــه إىل حــد كبــر كفئــة أفقيــة يف العاقــات 
املتبادلــة ال كبعــد عمــودي كــام هــو احلــال مــع رأس 
املــال االجتامعــي الرابطــي وبالتــايل فــإن الربــط يشــر 
إىل العاقــات بــني الطبقــات املختلفــة للثــروة واملكانة 

.(PRI, 2003, P. 23)

التجســري  االجتامعــي  املــال  رأس  وجيمــع   
األفــراد الذيــن خيتلفــون عــن بعضهــم البعــض بينــام 
األفــراد  الرابطــي  املــال االجتامعــي  جيمــع رأس 
الذيــن يتشــاهبون معـــًا يف خصائــص وســامت معينــة 
ــة، الســن، النــوع، الطبقــة، الديانــة... الــخ(،  )العرقي
ــن  ــث ع ــام  احلدي ــد Putnam بوتن ــر يري ــى آخ وبمعن
ــم،  ــاهبني ويوحده ــط املتش ــي يرب ــال اجتامع رأس م
املختلفــني  األفــراد  يربــط  اجتامعــي  مــال  ورأس 
ويعالــج أســباب خافهــم ويظهــر وخيلــق مشــركات 
ــي  ــم االجتامع ــادة اندماجه ــؤدي إىل زي ــا ي ــم مم بينه

.)126 ص:  2014م،  دوح،  )أبــو 
ــتفادة  ــة االس ــة الراهن ــن للدراس ــبق يمك ــا س ومم
مــن مفهــوم نظريــة التبادليــة النفعيــة يف أن أبــرز أنــواع 
للمتقاعديــن  االفــرايض  االجتامعــي  املــال  رأس 

ــرايض  ــي االف ــال االجتامع ــا رأس امل ــعوديني مه الس
االفــرايض  االجتامعــي  املــال  ورأس  التجســري 
املــال  رأس  مــن  النوعــان  وهــذان  الرابطــي، 
االجتامعــي االفــرايض مرابطــان ويكمــان بعضهــام 
وحيقــق  متكافئــني،  أو  متطابقــني  ليســا  ولكنهــام 
ــال  ــرأس امل ــواع ل ــذه األن ــال ه ــن خ ــدون م املتقاع
ــة  ــخصية ومجاعي ــًا ش ــرايض أهداف ــي االف االجتامع
ــي. ــم االجتامع ــادة اندماجه ــؤدي إىل زي ــة ت واجتامعي

 الدراسات السابقة:
التقاعــد  حــول  الدراســات  لتعــدد  نظــرًا 
االجتامعــي  املــال  بــرأس  املرتبطــة  والدراســات 
ــة  ــتقوم الباحث ــام س ــكل ع ــرايض بش ــي واالف الواقع
تناولــت  التــي  الدراســات  مــن  عــدد  بعــرض 
أثــر التقاعــد ومــا يصاحبــه مــن مشــكات عــى 
املــال االجتامعــي  اعتبــاره رأس  املتقاعديــن عــى 
ــات  ــاين الدراس ــور الث ــن، واملح ــي للمتقاعدي الواقع
التــي تناولــت موضــوع رأس املــال االجتامعــي لعــدد 

ــام.  ــكل ع ــات بش ــن الفئ م
حمــور الدراســات الســابقة التــي تناولــت موضــوع 

التقاعــد:
دراســة محــادة )2003م( والتــي هتــدف إىل التعرف 
ــدة  ــعور بالوح ــة يف الش ــل املرتبط ــض العوام ــى بع ع
النفســية لــدى املتقاعديــن مــن معلمــي احلكومــة 
ووكالــة الغــوث، وتكونــت عينــة الدراســة مــن 
200 معلمــًـا متقاعــًدا يف غــزة، وقــد توصــل البحــث 
ــاط  ــة ارتب ــج أمههــا: وجــود عاق إىل عــدد مــن النتائ
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ــن  ــية م ــدة النفس ــني الوح ــا ب ــة إحصائيـً ــالبة ودال س
ــو  ــات األرسة نح ــة: اجتاه ــرات التالي ــب واملتغ جان
ــن  ــة، م ــة االجتامعي ــاط – اجلاذبي ــد -  االنبس املتقاع
جانــب أخــر. وقــد بــني حتليــل االنحــدار أن اجتاهــات 
ــعور  ــر للش ــر مف ــت أك ــد كان ــو املتقاع األرسة نح
الســابق  العمــل  مــكان  تــاه  النفســية  بالوحــدة 
)حكومــة او كالــة( ثــم االنبســاط ثــم العصبيــة. هــذا 
ومل تــر الذهانيــة واجلاذبيــة االجتامعيــة إىل أي تفســر 

ــية. ــدة النفس ــعور بالوح للش
ــاؤم  ــاؤل والتش ــويف )2004م( التف ــة اليحف دراس
لــدى املســنني املتقاعديــن والعاملــني بعــد ســن 
التقاعــد وتألفــت العينــة مــن 200 مســن مــن مدينــة 
ــم  ــت أعامره ــم، تراوح ــع أرسه ــون م ــروت يقيم ب
مــا بــني 60 و85 ســنة وأظهــرت النتائــج أن املســنني 
ــاؤال  ــر تف ــوا أكث ــد كان ــن التقاع ــد س ــني بع العامل
» وأقــل تشــاؤما« مــن نظرائهــم املتقاعديــن، كــام 
ــدد  ــن وزاد ع ــة التدي ــت درج ــام ارتفع ــه كل ــت أن دل
األصدقــاء وكــر حجــم األرسة كلــام زاد مســتوى 

ــن. ــار الس ــدى كب ــاؤل ل التف
كــام تنــاول راشــد )2004م( دراســة حتليليــة 
واملتقاعــدات  املتقاعديــن  ملشــكات  مقارنــة 
الفــرد  خدمــة  منظــور  مــن  مقرحــًا  ونموذجــًا 
 100 مــن  الدراســة  عينــة  وتكونــت  ملواجهتهــا، 
ــنني  ــل للمس ــادي األم ــن ن ــم م ــم اختياره ــد ت متقاع
ــاث  ــن اإلن ــي م ــور والباق ــن الذك ــم م ــزة نصفه باجلي
كانــت  املشــكات  أهــم  أن  النتائــج  وأظهــرت 

ــاء  ــة باألبن ــا مرتبط ــة ومعظمه ــات االجتامعي العاق
واألزواج، وشــغل وقــت الفــراغ، حيــث كانــت أكثــر 
املشــكات اخلمــس تكــرار بــني أفــراد العينتــني، ثــم 

املشــكلة الصحيــة.
بعــض  )2011م(  الشــثري  دراســة  وأظهــرت 
املشــكات االجتامعيــة للمتقاعديــن عــن العمــل 
وُطبقــت الدراســة عــى عينــة مــن املتقاعديــن يف 
ــاض بلغــت )117( متقاعــًدا، وخلصــت  ــة الري مدين
يعانــون  املتقاعديــن  أن  منهــا  نتائــج  إىل  الدراســة 
ــراغ  ــة بالف ــة متعلق ــة وصحي ــكات اقتصادي ــن مش م
ــس  ــه لي ــة أن ــت الدراس ــح، أوضح ــطة الروي وأنش
ــم  ــن وزوجاهت ــني املتقاعدي ــادة ب ــكات ح ــاك مش هن
ــفت  ــد، وكش ــى التقاع ــم ع ــد إحالته ــم بع أو أبنائه
الدراســة أن الصحــة النفســية هلــؤالء املتقاعديــن 
ــة  ــن الدراس ــني م ــة، وتب ــة العام ــى الصح ــوق ع تتف
أن التقاعــد قــد أثــر عــى العاقــة باألصدقــاء حيــث 
ــم إال  ــرون أصدقاءه ــن ال ي ــض املتقاعدي ــح بع أصب
ــع  ــه الوض ــا كان علي ــل مم ــم أق ــض يراه ــادرًا والبع ن
قبــل التقاعــد. وآخــرون ذكــروا أنــه مل يعــد هلــم 

ــاء. أصدق
ودرس خطــايب والكــريب )2015م( احتياجــات 
ــم  ــارات، وت ــع اإلم ــكاهتم يف جمتم ــن ومش املتقاعدي
ســحب عينــة عشــوائية منتظمــة بلــغ حجمهــا )500( 
مبحــوث مــن قائمــة املتقاعديــن املســجلني لــدى 
ــة،  ــات االجتامعي ــات والتأمين ــة للمعاش ــة العام اهليئ
وكشــفت نتائــج الدراســة أن املتقاعديــن يعانــون 
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مــن مشــكات متعــددة منهــا املشــكات االجتامعيــة 
ــة  ــص عاق ــراغ، تقل ــت الف ــادة يف وق ــل يف: زي وتتمث
االجتامعــي،  بمحيطــه  التقاعــد  بعــد  املبحــوث 
ــدم  ــعار وع ــاع األس ــة، وارتف ــكات االقتصادي املش
ــل يف:  ــية وتتمث ــكات النفس ــاش، واملش ــة املع كفاي
عــدم حضــور مناســبات العمــل، وعــدم القــدرة عــى 

ــم. ــق أهدافه حتقي
ــور  ــت حم ــي تناول ــابقة الت ــات الس ــور الدراس حم

رأس املــال االجتامعــي:
ــوك ورأس  ــس ب ــي )2012م( الفي درس املصيلح
املــال االجتامعــي يف مــر والتــي طبقــت عــى )313( 
وعمريــة  اجتامعيــة  مســتويات  يمثلــون  مبحوثــًا 
وتعليميــة خمتلفــة وأظهــرت نتائــج الدراســة أن الفيس 
بــوك ال يعــد فقــط جمــاالً خللــق رأس مــال اجتامعــي 
افــرايض جديــد بــدالً عــن رأس املــال الواقعــي وإنــام 
ــض  ــم بع ــي دوره يف تدعي ــع االجتامع ــامرس املوق ي
ــت  ــة، يف الوق ــة التقليدي ــات االجتامعي ــور العاق ص
الــذي يطــرح ســبًا وآليــات جديــدة خللــق وتدعيــم 
أشــكال جديــدة مــن العاقــات االفراضيــة. كــام بــدا 
مــن الدراســة أن الفيــس بــوك ال يتوقــف عنــد حــدود 
ــح  ــام يتي ــي وإن ــال االجتامع ــم رأس امل ــق أو تدعي خل
ــني يف  ــراد منخرط ــل األف ــات جلع ــرص واإلمكان الف
عــامل أكــر حمليـــًا كان أو عامليـــًا ويدعــم قدراهتــم عى 
املشــاركة يف الشــؤون العامــة بــام يمثــل قاعــدة حمتملــة 

ــة. يمكــن اســتغاهلا يف حفــز جهــود وقــوى التنمي
املــال  رأس   ) دراســةCraciun) 2012م 

االجتامعــي يف الرومانيــة القديمــة والتــي طبقــت عــى 
ثامنيــة رجــال وســت نســاء تــراوح أعامرهــم بــني 60 
ــني  ــن الروماني ــج أن املتقاعدي ــرت النتائ و 96 ، وأظه
ــا يف رأس املــال االجتامعــي الرابطــي  يظهــرون نقصـً
ــة  ــر أمهي ــة األكث ــة االجتامعي ــري، وأن البني والتجس
هــي األرسة التــي توفــر الدعــم العاطفــي واملــايل 
ــل  ــط داخ ــل فق ــل تعم ــة باملث ــة واملعامل ــر الثق ومعاي
ــع  ــد املواضي ــس املجتمــع، وكان أح األرسة ولكــن لي
الرئيســية هــو انعــدام الثقــة يف املجتمــع ومؤسســات 
ــة  ــؤون املجتمعي ــاركة يف الش ــردد يف املش ــة وال الدول
حيــث ُينظــر إىل هــذا عــى أنــه دور الشــباب، وتعتــر 
املناطــق الريفيــة أكثــر وًدا وأكثــر جــدارة بالثقــة 

ــة. ــكنية مثالي ــة س ــر منطق وتعت
واظهــرت دراســة الشــامي )2013م( عــن مواقــع 
التواصــل اإللكــروين ورأس املــال االجتامعــي يف 
املجتمــع الســعودي عــى عينــة مــن مســتخدمي 
الفيــس بــوك يف مدينــة الريــاض بلــغ عددهــم )356( 
مبحوثــًا وخصلــت النتائــج إىل أن ثمــة ارتفاعـــًا 
ــوك يف  ــس ب ــتخدام الفي ــدالت اس ــًا يف مع ملحوظـ
ــج  ــت نتائ ــام، وتوصل ــكل ع ــعودي بش ــع الس املجتم
اختبــارات الفــروض إىل وجــود عاقــة ارتباطيــة 
ــة بــني اســتخدام الفيــس بــوك وبــني معــدالت  إجيابي
املــال االجتامعــي بمســتوييه  حتقــق مظاهــر رأس 
ــال  ــي ورأس امل ــي التواص ــال االجتامع ــا رأس امل ومه
االجتامعــي الرابطــي وتعنــي هــذه النتائــج أن الفيــس 
ــي يف  ــي حقيق ــال اجتامع ــول إىل رأس م ــد حت ــوك ق ب
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املجتمــع الســعودي، إذ تفــي طريقــة التعاطــي معــه 
ــل  ــن التواص ــد م ــو مزي ــتخدميه نح ــل مس ــن قب م
املجتمعــي مــن ناحيــة، ونحــو تدعيــم الروابــط 
االجتامعيــة القائمــة بالفعــل بــني أفــراد املجتمــع 

ــرى. ــة أخ ــن ناحي ــعودي م الس
ودرس أبــو دوح )2016م( دور مواقــع التواصــل 
ــدى  ــي ل ــال االجتامع ــن رأس امل ــي يف تكوي االجتامع
املــرأة الســعودية، وبلــغ عــدد عينــة الدراســة )328( 
ــل  ــع التواص ــأن مواق ــج ب ــرت النتائ ــة وأظه مبحوث
ــاء  ــة فض ــة الدراس ــة عين ــت لغالبي ــي منح االجتامع
ــل يف  ــا، تتمث ــدٍّ م ــوة إىل ح ــن الق ــًدا م ــة ورصي للحري
دعــم رأس املــال االجتامعــي لدهيــن، وتوســيع شــبكة 
عاقتهــن االجتامعيــة، ممــا عمــل عــى زيــادة قدراهتــن 
عــى االســتثامر يف مــوارد هــذه العاقــات، بــام ضاعف 
املنافــع واملــردودات اإلجيابيــة التــي حتققــت هلــن، كــام 
أن اإلنرنــت منــح عينــة الدراســة القــدرة عــى جتــاوز 
العديــد مــن القيــود االجتامعيــة والثقافيــة، التــي حتــد 
ــد  ــك ق ــك أن ذل ــع، وال ش ــن يف املجتم ــن حركته م
يعــزز مــن وضعيتهــن االجتامعيــة، وقــد يؤســس 
ــنوات  ــال الس ــرأة خ ــح امل ــة يف صال ــرات إجيابي لتغ

ــة.  ــة القادم القلي
ثالثًا- منهجية الدراسة واجراءاهتا:

نــوع الدراســة: تنتمــي هــذه الدراســة إىل البحــوث 
ــن  ــك ع ــاول ذل ــع وحت ــف الواق ــي تص ــة الت الوصفي
ــا  ــل إليه ــم التوص ــي يت ــات الت ــف البيان ــق وص طري
ــكال رأس  ــد أش ــو حتدي ــث وه ــوع البح ــن موض ع

ــن  ــن ع ــدى املتقاعدي ــرايض ل ــي االف ــال االجتامع امل
ــعودي. ــع الس ــل يف املجتم العم

املســح  منهــج  حتديــد  تــم  الدراســة:  منهــج 
لــه. منهجيــة  كاســراتيجية  بالعينــة  االجتامعــي 

جماالت الدراسة:
املجــال البــري: عينــة عمديــة مــن منســويب 
ومنســوبات اجلمعيــة الوطنيــة للمتقاعديــن  بلــغ 
عددهــم 167 متقاعــد ومتقاعــدة، وتــم حتديــد عــدة 
ــدون  ــعوديون املتقاع ــي: الس ــا وه رشوط الختياره
ــاري أو  ــبب اختي ــاث( بس ــور وإن ــل )ذك ــن العم ع
بســبب الســن املحــددة لســن التقاعــد والذيــن كانــوا 
يعملــون يف أي قطــاع )حكومــي أو عســكري( ولدهيم 

ــي.  ــل االجتامع ــع التواص ــتخدام مواق ــة باس معرف
ــة مــن  ــة العمدي ــار العين ــم اختي املجــال املــكاين: ت
ــن  ــة للمتقاعدي ــة الوطني ــوبات اجلمعي ــويب ومنس منس

ــاض.  ــة الري يف منطق
 املجــال الزمــاين: تــم مجــع البيانــات يف الفــرة مــا 
ــام  ــرة لع ــادى اآلخ ــادى األوىل إىل -7 مج ــني -7 مج ب

1440هـ.
هــذه  يف  الباحثــة  اســتخدمت  الدراســة:  أداة 
ــاور  ــدة حم ــن ع ــون م ــتبيان ويتك ــة أداة االس الدراس

ــي: ه
أوالً: البيانــات الشــخصية وتتكــون مــن: )اجلنــس 
- املســتوى التعليمــي - العمــر- نــوع التقاعــد - 

ــد(. ــنوات التقاع ــدد س ــد - ع ــاش التقاع مع
بشــبكة  املتعلقــة  العامــة  اخلصائــص  ثانيــًا: 
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اإلنرنــت وتتكــون مــن: )طــرق االتصــال باإلنرنــت 
- أكثــر مواقــع التواصــل االجتامعــي التــي يســتخدمها 
املتقاعــد- فــرة اســتخدام مواقــع التواصــل االجتامعي 
ــا  ــي تقضيه ــة الت ــاعات اليومي ــدد الس ــد- ع للمتقاع
عــى مواقــع التواصــل االجتامعــي- عــدد األصدقــاء 
االجتامعــي-  التواصــل  مواقــع  عــى  واملتابعــن 
ــل  ــع التواص ــى مواق ــن ع ــاء واملتابع ــة األصدق معرف
االجتامعــي يف الواقــع- - توزيــع األصدقــاء واملتابعن 
ــوع(.  ــب الن ــي حس ــل االجتامع ــع التواص ــى مواق ع
ــال االجتامعــي االفــرايض  ــًا: أشــكال رأس امل ثالث
لــدى املتقاعديــن عــن العمــل يف املجتمــع الســعودي: 
 Dmitri  متــت االســتفادة مــن مقيــاس دمــري وليامــز
املــال  رأس  أشــكال  حتديــد  يف   Williams:2006

االجتامعــي واألبعــاد املكونــة لــه عــر اإلنرنــت 
يف )احلــوراين، 2009 م، ص: 411(. حيــث متــت 
مــع  لتتناســب  للعبــارات  والتعديــل  اإلضافــة 

ــعودي.   ــع الس ــل يف املجتم ــن العم ــن ع املتقاعدي
االفــرايض  االجتامعــي  املــال  رأس  حمــور 
التجســري ويتكــون مــن عــدة أبعــاد هــي: )احلصــول 
التفاعــل  عــى معلومــات نافعــة مــن اخلــارج - 
ــات  ــع مرجعي ــل م ــي - التواص ــامل اخلارج ــع الع م
وانتــامءات أخــرى - مشــاهدة املــرء نفســه جــزءًا مــن 
جمتمــع أوســع- التبــادل مــع جمتمــع أكثــر اتساعـــًا(.
حمــور رأس املــال االجتامعــي االفــرايض الرابطــي 
ــي  ــم العاطف ــي: )الدع ــاد ه ــدة أبع ــن ع ــون م ويتك
والوجــداين - الوصــول إىل املصــادر النــادرة - القــدرة 

عــى حشــد التضامــن - العــداء املوجــه خــارج اجلامعة 
- التجانســية(.

صدق أداة الدراسة:
لــكل  االســتبانة  شــمول  بالصــدق  يقصــد     
العنــارص التــي جيــب أن تدخــل يف التحليــل مــن 
ناحيــة، ووضــوح فقراهتــا ومفرداهتــا مــن ناحيــة 
ــة، بحيــث تكــون مفهومــة لــكل مــن يســتخدمها  ثاني
وقــد قامــت الباحثــة بالتأكــد مــن صــدق أدوات 

الدراســة مــن خــال:
أ – الصدق الظاهري ألداة الدراسة:

بعــد  الدراســة  أداة  الباحثــة بعــرض     قامــت 
املحكمــني  مــن  جمموعــة  عــى  منهــا  االنتهــاء 
املتخصصــني يف املجــال االجتامعــي للتأكــد مــن صحــة 
عباراهتــا وبنائهــا، وقــد تنــوع أفــراد حتكيــم االســتبانة 
أعضــاء  مــن  العلميــة  ودرجاهتــم  ختصصاهتــم  يف 
ــة  ــدى ماءم ــن م ــد م ــك للتأك ــس، وذل ــة التدري هيئ
العبــارات واتصاهلــا باملوضــوع، وبعــد االطــاع عــى 
ماحظــات ومقرحــات األســاتذة املحكمــني واألخــذ 
ــة  ــذف واإلضاف ــل واحل ــة بالتعدي ــت الباحث ــا، قام هب

ــة. ــا النهائي ــاء األداة يف صورهت ــم بن ــى ت حت
ب – صدق االتساق الداخيل ألداة الدراسة:

ألداة  الظاهــري  الصــدق  مــن  التأكــد  بعــد    
الدراســة قامــت الباحثــة بتطبيقهــا ميدانيــًا عــى عينــة 
اســتطاعية، وبعــد جتميــع االســتبانات قامــت الباحثة 
للعلــوم  اإلحصائيــة  احلــزم  برنامــج  باســتخدام 
 Statistical Package For Social االجتامعيــة 
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باســتخدام  قامــت  ثــم   Sciences (SPSS)ومــن 

 »Pearson Correlation»ــون ــاط برس ــل االرتب معام
حلســاب معامــل االرتبــاط بــني درجــة كل فقــرة مــن 

ـــاط  ـــل ارتب ـــم معام ـــاه أن قي ـــدول أع ـــني اجل يب
فقـــرات حمـــاور أداة الدراســـة بالدرجـــة الكليـــة 
ــا  ــة إحصائيـ ــه دالـ ــي إليـ ــذي تنتمـ ــور الـ للمحـ
عنـــد مســـتوى داللـــة )0.01( جلميـــع فقـــرات 

املحـــاور.

ــذي  ــور ال ــة للمح ــة الكلي ــتبانة بالدرج ــرات االس فق
ــه الفقــرة، وجــاءت النتائــج كــام يوضحهــا  تنتمــي إلي

ــاه: ــدوالن أدن اجل

ج- ثبات أداة الدراسة:
ـــتخدمت  ـــة اس ـــات أداة الدراس ـــدى ثب ـــاس م لقي
 (Cronbach’s )ــاخ ــا كرونبـ ــة ألفـ ــة )معادلـ الباحثـ
ـــام  ـــة، ك ـــات أداة الدراس ـــن ثب ـــد م (Alpha (α) للتأك

ـــايل.  ـــدول الت ـــني باجل ـــو مب ه

الترابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطالتــــــــــــــــــجسير

رقم 
العبارة

معامل 
االرتباط

رقم 
العبارة

معامل 
االرتباط

رقم 
العبارة

معامل 
االرتباط

رقم 
العبارة

معامل 
االرتباط

1.603**14.519**1.678**14.813**
2.644**15.650**2.645**15.697**
3.697**16.698**3.719**16.657**
4.618**17.804**4.779**17.599**
5.750**18.810**5.523**18.518**
6.715**19.831**6.591**19.640**
7.733**20.816**7.695**20.498**
8.703**21.719**8.722**21.720**
9.712**22.811**9.841**22.767**
10.783**23.798**10.737**23.806**
11.713**24.763**11.774**24.642**
12.710**25.686**12.750**25.711**
13.477**13.767** 

جدول رقم )1)

يوضح معامالت ارتباط بيرسون لفقرات محاور االستبانة بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه 
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الثبـات  معامـل  أن  أعـاه  اجلـدول  مـن  يتضـح 
ملحـاور أداة الدراسـة تراوح بـني )0.89 و0.90( بينام 
بلـغ معامـل الثبـات العـام )0.94( وهذا يـدل عى أن 
أداة الدراسـة تتمتـع بدرجـة عاليـة مـن الثبـات يمكن 

االعتـامد عليهـا يف التطبيـق امليـداين للدراسـة.
 أساليب املعاجلة اإلحصائية:

لتحقيـق أهـداف الدراسـة وحتليـل البيانـات التـي 
تـم جتميعهـا، فقد تـم اسـتخدام العديد من األسـاليب 
اإلحصائيـة  احلـزم  باسـتخدام  املناسـبة  اإلحصائيـة 
  For Social Sciences Statisticalللعلوم االجتامعية
.)SPSS( والتـي يرمـز هلـا اختصارًا بالرمـز Package

وبعـد أن تـم ترميـز وإدخـال البيانات إىل احلاسـب 
الثاثـي  للمقيـاس  خايـا  طـول  ولتحديـد  اآليل، 
 3-( املـدى  حسـاب  تـم  والعليـا(  الدنيـا  )احلـدود 
1=2(، ثـم تقسـيمه عى عدد خايـا املقياس للحصول 
عـى طـول اخلليـة الصحيـح أي )3/2= 0.66( بعـد 
ذلـك تـم إضافة هـذه القيمـة إىل أقـل قيمـة يف املقياس 
)أو بدايـة املقيـاس وهـي الواحـد الصحيـح( وذلـك 
لتحديـد احلـد األعى هلـذه اخللية، وهكـذا أصبح طول 

اخلايـا كـام يأيت:

مـن 1 إىل 1.66 يمثـل االسـتجابة )ال( نحـو - 
كل عبـارة.

مـن 1.67 وحتى 2.33 يمثل االسـتجابة )إىل - 
حد مـا( نحـو كل عبارة.

االسـتجابة -  يمثـل   3.00 وحتـى   2.34 مـن 
عبـارة. كل  نحـو  )نعـم( 

وبعد ذلك تم حساب اإلحصائية التالية:
صـدق . 1 لقيـاس  برسـون  ارتبـاط  معامـل 

الداخـي. االتسـاق 
2 . Alpha Cranbach كرونبـاخ  ألفـا  معامـل 

الثبـات. لقيـاس 
التكرارات والنسـبة املئوية واملتوسـط احلسـايب . 3

أداة  بنـود  عـى  األفـراد  اسـتجابات  ملعرفـة 
وحماورهـا. الدراسـة 

العبـارات . 4 لرتيـب  املعيـاري  االنحـراف 
لصالـح األقل تشـتتًا عند تسـاوي املتوسـطات 

احلسـابية.
5 .

رابعًا-حتليل نتائج الدراسة وتفسرها:
أوال: البيانات الشخصية:

ثبات المحورعدد العباراتالمحاور
250.90التــــــــــــــــــجسير

250.89الترابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط
500.94الثبات العام

جدول رقم )2)

يوضح معامل ألفا كرنباخ لقياس ثبات محاور أداة الدراسة
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 يتبني من اجلدول أعاه ما يي:
ــاث . 1 ــن اإلن ــة م ــة الدراس ــراد عين ــة أف غالبي

ــام بلغــت  ــك بنســبة بلغــت )%75.4( بين وذل

نســبة الذكــور )24.6%(.
مســتواهم . 2 الدراســة  عينــة  أفــراد  غالبيــة 

التعليمــي جامعــي وذلــك بنســبة بلغــت 

جدول رقم )3) 

يوضح توزيع أفراد الدراسة حسب البيانات الشخصية

النسبةالتكرارالبيانات الشخصية
4124.6ذكرالجنس

12675.4أنثى
167100.0المجموع

المستوى التعليمي

4526.9ثانوي فأقل
10361.7جامعي

1911.4فوق الجامعي
167100.0المجموع

العمر

504124.6 فأقل
51 - 554627.5
56 - 604526.9
61 - 652716.2
6684.8 فأكثر
167100.0المجموع

نوع التقاعد
13681.4تقاعد مبكر

3118.6تقاعد لبلوغ سن التقاعد
167100.0المجموع

معاش التقاعد الشهري

95.4أقل من 5000
50004728.1 إلى أقل من 10000
100006941.3إلى أقل من 15000

150004225.1فأكثر
167100.0المجموع

عدد سنوات التقاعد

4728.1أقل من 3 سنوات
3923.4من 3 إلى أقل من 6 سنوات
2112.6من 6 إلى أقل من 9 سنوات

6035.9من 9 سنوات فأكثر
167100.0المجموع



278

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية )ISSN: 1658- 7006(، اجمللد )6(،  العدد )1(، جامعة احلدود الشمالية )1442هـ / 2021م(      

)%61.7( بينــام بلغــت نســبة الذين مســتواهم 
التعليمــي ثانــوي فأقــل )%26.9( أمــا الذيــن 
مســتواهم التعليمــي فــوق اجلامعــي فقــد 

بلغــت نســبتهم )11.4%(.
غالبيــة أفــراد عينــة الدراســة تــراوح أعامرهم . 3

مــا بــني 15 إىل 55 ســنة وذلــك بنســبة بلغــت 
ــراوح  ــن ت ــبة الذي ــت نس ــام بلغ )%27.5( بين
ــنة )26.9%(  ــني 56 إىل60 س ــا ب ــم م أعامره
وبلغــت نســبة الذيــن أعامرهــم 50 ســنة فأقل 
تــراوح  الذيــن  نســبة  وبلغــت   )24.6%(
ــنة )16.2%(  ــني 61إىل 65 س ــا ب ــم م أعامره
أمــا الذيــن أعامرهــم مــن 66 ســنة فأكثــر فقــد 

ــبتهم )4.8%(. ــت نس بلغ
ــم . 4 ــة كان تقاعده ــة الدراس ــراد عين ــة أف غالبي

تقاعــدًا مبكــرًا وذلك بنســبة بلغــت )81.4%( 
بينــام بلغــت نســبة الذيــن كان تقاعدهــم 

ــد )18.6%(. ــن التقاع ــوغ س ــدًا لبل تقاع
غالبيــة أفــراد عينــة الدراســة يــراوح معــاش . 5

تقاعدهــم الشــهري مــا بــني 10000 إىل أقــل 

مــن 15000 ريــال وذلــك بنســبة بلغــت 
ــراوح  ــن ي ــبة الذي ــت نس ــام بلغ )%41.3( بين
معــاش تقاعدهــم الشــهري مــا بــني 5000 إىل 
ــت  ــال )%28.1( وبلغ ــن 10000ري ــل م أق
نســبة الذيــن معــاش تقاعدهــم الشــهري 
ــن  ــا الذي ــر )%25.1( أم ــال فأكث 15000 ري
معــاش تقاعدهــم الشــهري أقــل مــن 5000 

ــبتهم )5.4%(. ــت نس ــد بلغ ــال فق ري
ــنوات . 6 ــدد س ــة ع ــة الدراس ــراد عين ــة أف غالبي

ــبة  ــك بنس ــر وذل ــنوات فأكث ــم 9 س تقاعده
ــن  ــبة الذي ــت نس ــام بلغ ــت )%35.9( بين بلغ
عــدد ســنوات تقاعدهــم أقــل مــن 3 ســنوات 
)%28.1( وبلغــت نســبة الذيــن يــراوح عــدد 
ســنوات تقاعدهــم مــا بــني 3 إىل أقــل مــن 6 
ســنوات )%23.4( أمــا الذيــن يــراوح عــدد 
ســنوات تقاعدهــم مــا بــني 6 إىل أقــل مــن 9 

ــبتهم )12.6%(. ــت نس ــد بلغ ــنوات فق س
بشــبكة  املتعلقــة  العامــة  اخلصائــص  ثانيــا: 

. نــت نر إل ا

النسبةالتكرارالخصائص العامة

طرق االتصال باإلنترنت

42.4من خالل الكمبيوتر الثابت
31.8من خالل الالب توب

11267.1من خالل الجوال
4828.7كل ما سبق
167100.0المجموع

جدول رقم )4) 

يوضح توزيع أفراد الدراسة حسب الخصائص العامة المتعلقة بشبكة اإلنترنت
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يتبني من اجلدول أعاه ما يي:
غالبيـة أفراد عينة الدراسـة يتصلـون باإلنرنت . 1

بلغـت  بنسـبة  وذلـك  اجلـوال  خـال  مـن 
)%67.1( بينـام بلغـت نسـبة الذيـن يتصلـون 

النسبةالتكرارالخصائص العامة

برامج اإلنترنت التي تستخدمـها

10160.5الوتساب
2112.6التويتر
169.6قوقل

127.2اليوتيوب
106.0السناب شات
53.0االنستغرام
10.6التليجرام

10.6الفيس بوك
167100.0المجموع

فترة استخدامك مواقع التواصل 
االجتماعي

53.0منذ عام
53.0منذ عامين

148.4منذ ثالثة أعوام
95.4منذ أربعة أعوام
3018.0منذ خمسة أعوام

10462.3منذ ستة أعوام فأكثر
167100.0المجموع

عدد الساعات اليومية التي 
تقضيها على مواقع التواصل 

االجتماعي

8148.5أقل من 3 ساعات
36740.1 – 5 ساعات
6159.0- 8 ساعات

942.4 ساعات فأكثر
167100.0المجموع

عدد األصدقاء والمتابعين على 
مواقع التواصل االجتماعي

14184.4أقل من 500 صديق أو متابع
5001710.2 إلى أقل من 5000 صديق أو متابع

500053.0 إلى أقل من 10000 صديق أو متابع
1000042.4 صديق أو متابع فأكثر 

167100.0المجموع
معرفة األصدقاء والمتابعين على 
مواقع التواصل االجتماعي في 

الواقع

9456.3معروفين بالنسبة لي في الواقع
7343.7هناك من ال أعرفه في الواقع

167100.0المجموع

توزيع األصدقاء والمتابعين 
على مواقع التواصل االجتماعي 

حسب النوع

4627.5إناث فقط
127.2ذكور فقط

10965.3ذكور وإناث
167100.0المجموع
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باإلنرنـت من خـال مجيع ما سـبق )28.7%( 
وبلغـت نسـبة الذيـن يتصلـون باإلنرنـت من 
خـال الكمبيوتـر الثابـت )%2.4( أمـا الذين 
يتصلـون باإلنرنـت مـن خـال الـاب توب 

فقـد بلغـت نسـبتهم )1.8%(.
أكثـر برامـج اإلنرنت التـي يسـتخدمها غالبية . 2

أفـراد عينـة الدراسـة الوتسـاب وذلـك بنسـبة 
الذيـن  نسـبة  بلغـت  بينـام   )60.5%( بلغـت 
أكثـر برامج اإلنرنـت التي يسـتخدموهنا توير 
)%12.6( وبلغـت نسـبة الذيـن أكثـر برامـج 
اإلنرنـت التـي يسـتخدموهنا قوقـل )9.6%( 
وبلغـت نسـبة الذيـن أكثـر برامـج اإلنرنـت 
التـي يسـتخدموهنا يوتيـوب )%7.2( وبلغـت 
التـي  اإلنرنـت  برامـج  أكثـر  الذيـن  نسـبة 
يسـتخدموهنا السـناب شـات )%6.0( وبلغت 
التـي  اإلنرنـت  برامـج  أكثـر  الذيـن  نسـبة 
يسـتخدموهنا االنسـتغرام )%3.0( أمـا الذيـن 
يسـتخدمون  والذيـن  تليجـرام  يسـتخدمون 
فيـس بـوك  فقد كانت نسـبتهم متسـاوية حيث 

.)0.6%( بلغـت 
يسـتخدمون . 3 الدراسـة  عينـة  أفـراد  غالبيـة 

مواقـع التواصـل االجتامعـي منـذ سـتة أعوام 
بينـام   )62.3%( بلغـت  بنسـبة  وذلـك  فأكثـر 
مواقـع  يسـتخدمون  الذيـن  نسـبة  بلغـت 
أعـوام  مخسـة  منـذ  االجتامعـي  التواصـل 
)%18.0( وبلغـت نسـبة الذيـن يسـتخدمون 

مواقـع التواصـل االجتامعـي منذ ثاثـة أعوام 
يسـتخدمون  الذيـن  نسـبة  وبلغـت   )8.4%(
أربعـة  منـذ  االجتامعـي  التواصـل  مواقـع 
أعـوام )%5.4( أمـا الذين يسـتخدمون مواقع 
والذيـن  عامـني  منـذ  االجتامعـي  التواصـل 
يسـتخدمون مواقـع التواصـل االجتامعـي منذ 
عـام فقـد كانت نسـبتهم متسـاوية حيث بلغت 

.)3.0% (
عـى . 4 يقضـون  الدراسـة  عينـة  أفـراد  غالبيـة 

 3 مـن  أقـل  االجتامعـي  التواصـل  مواقـع 
سـاعات يوميًا وذلك بنسـبة بلغـت )48.5%( 
بينـام بلغـت نسـبة الذيـن يقضـون عـى مواقع 
سـاعات   5 إىل   3 مـن  االجتامعـي  التواصـل 
يوميـًا )%40.1( وبلغت نسـبة الذيـن يقضون 
عـى مواقـع التواصـل االجتامعـي مـن 6 إىل 8 
الذيـن يقضـون  أمـا  سـاعات يوميـًا )9.0%( 
عـى مواقـع التواصـل االجتامعـي 9 سـاعات 

فأكثـر يوميـًا فقـد بلغـت نسـبتهم )2.4%(.
عـدد األصدقـاء أو املتابعـني هلـم عـى مواقـع . 5

عينـة  أفـراد  لغالبيـة  االجتامعـي  التواصـل 
الدراسـة أقل من 500 صديـق أو متابع وذلك 
نسـبة  بلغـت  بينـام   )84.4%( ببغـت  بنسـبة 
الذيـن عـدد األصدقـاء أو املتابعـني هلـم عـى 
مواقـع التواصـل االجتامعـي يـراوح مـا بـني 
 )10.2%( متابـع  أو  5000 صديـق  إىل   500
أو  األصدقـاء  عـدد  الذيـن  نسـبة  وبلغـت 
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املتابعـني هلـم عى مواقـع التواصـل االجتامعي 
يـراوح مـا بـني 5000 إىل 10000 صديق أو 
متابـع )%3.0( أمـا الذيـن عـدد األصدقـاء أو 
املتابعـني هلـم عى مواقـع التواصـل االجتامعي 
يـراوح مـن 10000 صديـق أو متابـع فأكثـر 

فقـد بلغـت نسـبتهم )2.4%(.
غالبية أفـراد عينة الدراسـة يعرفون أصدقاءهم . 6

واملتابعني هلـم عى مواقـع التواصل االجتامعي 
يف الواقـع وذلك بنسـبة بلغـت )%56.3( بينام 
أصدقاءهـم  يعرفـون  ال  الذيـن  نسـبة  بلغـت 
واملتابعني هلـم عى مواقـع التواصل االجتامعي 

يف الواقـع )43.7%(.

أصدقاءهـم . 7 الدراسـة  عينـة  أفـراد  غالبيـة 
واملتابعـون هلـم مـن الذكـور واإلنـاث وذلـك 
بنسـبة بلغت )%65.3( بينام بلغت نسـبة الذين 
أصدقاءهـم واملتابعـون هلـم مـن اإلنـاث فقط 
)%27.5( أمـا الذيـن أصدقاءهـم واملتابعـون 
نسـبتهم  بلغـت  فقـد  فقـط  الذكـور  مـن  هلـم 

.)7.2%(

املـال  رأس  أشـكال  مـا  األول:  السـؤال  إجابـة 
االجتامعـي االفرايض التجسـري لـدى املتقاعدين عن 

السـعودي؟ املجتمـع  يف  العمـل 
أوالً: احلصول عى معلومات نافعة من اخلارج

إلى حد نعمالعبــــــــــــــــــــــارة
المتوسط الما

الحسابي
االنحراف 
المعياري

ترتيب 
العبارة

من خالل تواصلي عبر اإلنترنت أتعرف على 
أطباء مختصين لمعالجة مشاكلي الصحية التي 

أمر بها مع تقدم السن 

327857ك
1.850.724

%19.246.734.1

توفر لي مواقع التواصل االجتماعي االطالع على 
األخبار أوالً بأول من مصادر موثوقة

82778ك
2.440.591

%49.146.14.8
توفر لي مواقع التواصل االجتماعي التعرف على 

أنواع من السلع الجديدة التي أحتاج إليها
678416ك

2.310.642
%40.150.39.6

أطلع عبر مواقع التواصل االجتماعي على فرص 
عمل جديدة تتناسب مع اهتماماتي بعد التقاعد

255884ك
1.650.735

%15.034.750.3
توفر لي مواقع التواصل االجتماعي إجراء مقارنة 

بين أسعار السلع التي تتناسب مع دخلي الحالي
487940ك

2.050.733
%28.747.324.0

 2.06المتوسط العام

جدول رقم )5)

يوضح أشكال رأس المال االجتماعي االفتراضي التجسيري لدى المتقاعدين عن العمل في المجتمع السعودي

 من حيث الحصول على معلومات نافعة من الخارج
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ــدول  ــابق )ج ــدول الس ــج يف اجل ــن النتائ ــني م يتب
رقــم 5( أن أفــراد عينــة الدراســة يوافقــون عــى 
الفقــرة رقــم )1( مــن الفقــرات التــي تقيــس أشــكال 
ــدى  ــري ل ــرايض التجس ــي االف ــال االجتامع رأس امل
ــن  ــعودي م ــع الس ــل يف املجتم ــن العم ــن ع املتقاعدي
حيــث احلصــول عــى معلومــات نافعــة مــن اخلــارج 
ــارة«  ــب العب حســب ترتيبهــا يف اجلــدول أعــاه »ترتي
وهــو   )2.44( احلســايب  متوســطها  بلــغ  حيــث 
ــاس  ــات املقي ــن فئ ــة م ــة الثالث ــع يف الفئ ــط يق متوس
الثاثــي )مــن 2.34 إىل 3.00( وهــي الفئــة التــي 
تشــر إىل خيــار )نعــم( والفقــرة هــي » توفــر يل 
ــار  مواقــع التواصــل االجتامعــي االطــاع عــى األخب
ــون إىل  ــام يوافق ــة », بين ــادر موثوق ــن مص ــأول م أوالً ب
ــكال رأس  ــس أش ــي تقي ــرات الت ــى الفق ــا ع ــد م ح
لــدى  التجســري  االفــرايض  االجتامعــي  املــال 
ــن  ــعودي م ــع الس ــل يف املجتم ــن العم ــن ع املتقاعدي
حيــث احلصــول عــى معلومــات نافعــة مــن اخلــارج 
مــن )2 إىل 4( حســب ترتيبهــا يف اجلــدول أعــاه 
ــايب  ــطها احلس ــراوح متوس ــث ت ــارة« حي ــب العب »ترتي
مــا بــني )1.85 إىل 2.31( وهــو متوســط يقــع يف 
الفئــة الثانيــة مــن فئــات املقيــاس الثاثــي )مــن 1.67 
إىل 2.33( وهــي الفئــة التــي تشــر إىل خيــار )إىل حــد 
مــا( وفيــام يــي عــرض للفقــرات ومتوســطها احلســايب 
ــر يل  ــل )توف ــط األق ــر إىل املتوس ــط األك ــن املتوس م
ــواع  ــى أن ــرف ع ــي التع ــل االجتامع ــع التواص مواق
ــا »2.31«،  ــاج إليه ــي أحت ــدة الت ــلع اجلدي ــن الس م

ــة  ــع التواصــل االجتامعــي إجــراء مقارن ــر يل مواق توف
بــني أســعار الســلع التــي تتناســب مــع دخــي احلــايل 
»2.05«، مــن خــال تواصــي عــر اإلنرنــت أتعــرف 
ــي  ــة الت ــاء خمتصــني ملعاجلــة مشــاكي الصحي عــى أطب
أمــر هبــا مــع تقــدم الســن »1.85«(, وال يوافقــون عــى 
الفقــرة رقــم )5( مــن الفقــرات التــي تقيــس أشــكال 
ــدى  ــري ل ــرايض التجس ــي االف ــال االجتامع رأس امل
ــن  ــعودي م ــع الس ــل يف املجتم ــن العم ــن ع املتقاعدي
ــة مــن اخلــارج  حيــث احلصــول عــى معلومــات نافع
ــارة«  ــب العب حســب ترتيبهــا يف اجلــدول أعــاه »ترتي
حيــث بلــغ متوســطها احلســايب )1.65( وهو متوســط 
يقــع يف الفئــة األوىل مــن فئــات املقيــاس الثاثــي )مــن 
ــار  ــر إىل خي ــي تش ــة الت ــي الفئ 1.00 إىل 1.66( وه
ــل  ــع التواص ــر مواق ــع ع ــي » أطل ــرة ه )ال( والفق
ــدة تتناســب مــع  االجتامعــي عــى فــرص عمــل جدي
ــام  ــط الع ــر إىل املتوس ــد«, وبالنظ ــد التقاع ــايت بع اهتامم
لبعــد أشــكال رأس املــال االجتامعــي االفــرايض 
التجســري لــدى املتقاعديــن عــن العمــل يف املجتمــع 
الســعودي مــن حيــث احلصــول عــى معلومــات نافعــة 
ــراد الدراســة يوافقــون  ــا أن أف مــن اخلــارج يتضــح لن
إىل حــد مــا عــى فقــرات املحــور بصــورة عامــة، 
حيــث بلــغ املتوســط احلســايب العــام جلميــع الفقــرات 
)2.06( وهــو متوســط يقــع يف الفئــة الثانيــة مــن 
فئــات املقيــاس الثاثــي )مــن 1.67 إىل 2.33( وهــي 

ــا(. ــد م ــة )إىل ح ــار املوافق ــر إىل خي ــي تش ــة الت الفئ
ثانيًا: التفاعل مع العامل اخلارجي.
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يتبــني مــن النتائــج يف اجلــدول املوضــح أعــاه أن 
أفــراد عينــة الدراســة يوافقــون عــى الفقــرات مــن )1 
إىل 4( مــن الفقــرات التــي تقيــس أشــكال رأس املــال 
االجتامعــي االفــرايض التجســري لــدى املتقاعديــن 
عــن العمــل يف املجتمــع الســعودي من حيــث التفاعل 
مــع العــامل اخلارجــي حســب ترتيبهــا يف اجلــدول أعاه 
ــراوح متوســطها احلســايب  ــارة« حيــث ت »ترتيــب العب
مــا بــني )2.35 إىل 2.52( وهــو متوســط يقــع يف 
الفئــة الثالثــة مــن فئــات املقيــاس الثاثــي )مــن 2.34 

ــار )نعــم(  ــي تشــر إىل خي ــة الت إىل 3.00( وهــي الفئ
وفيــام يــي عــرض للفقــرات ومتوســطها احلســايب مــن 
ــال  ــن خ ــل )م ــط األق ــر إىل املتوس ــط األك املتوس
تواصــي عــر مواقــع التواصــل االجتامعــي زادت 
معرفتــي بأماكــن أخــرى يف العــامل »2.52«، تواصــي 
عــر مواقــع التواصــل االجتامعــي جعلنــي أكثــر  فهــاًم 
ــرف  ــرى »2.39«، أتع ــات األخ ــكات املجتمع ملش
ــي  ــال تواص ــن خ ــن م ــر اآلخري ــة تفك ــى طريق ع
عــر مواقــع التواصــل االجتامعــي »2.38«، تواصــي 

إلى حد نعمالعبــــــــــــــــــــارة
المتوسط الما

الحسابي
االنحراف 
المعياري

ترتيب 
العبارة

تواصلــي عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي 
خــارج  يقــع  بمــا  اهتمامــاً  أكثــر  يجعلنــي 

مدينتي. 

806621ك
2.350.694

%47.939.512.6

أتعرف على طريقة تفكير اآلخرين من 
خالل تواصلي عبر مواقع التواصل 

االجتماعي 

777614ك
2.380.643

%46.145.58.4

تواصلي عبر مواقع التواصل االجتماعي 
يجعلني أكثر اهتمامـًا بتغيير نمط حياتي بعد 

التقاعد.

558428ك
2.160.695

%32.950.316.8

من خالل تواصلي عبر مواقع التواصل 
االجتماعي زادت معرفتي بأماكن أخرى في 

العالم. 

995612ك
2.520.631

%59.333.57.2

تواصلي عبر مواقع التواصل االجتماعي 
جعلني أكثر  فهماً لمشكالت المجتمعات 

األخرى. 

797414ك
2.390.642

%47.344.38.4

 2.36المتوسط العام

جدول رقم )6)

يوضح أشكال رأس المال االجتماعي االفتراضي التجسيري لدى المتقاعدين عن العمل في المجتمع 

السعودي من حيث التفاعل مع العالم الخارجي
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عــر مواقــع التواصــل االجتامعــي جيعلنــي أكثــر 
ــي »2.35«(. ــام يقــع خــارج مدينت ــًا ب اهتامم

ــم  ــرة رق ــى الفق ــا( ع ــد م ــون )إىل ح ــام يوافق بين
ــال  ــكال رأس امل ــس أش ــي تقي ــرات الت ــن الفق )5( م
االجتامعــي االفــرايض التجســري لــدى املتقاعديــن 
عــن العمــل يف املجتمــع الســعودي مــن حيــث 
ترتيبهــا  حســب  اخلارجــي  العــامل  مــع  التفاعــل 
يف اجلــدول أعــاه »ترتيــب العبــارة« حيــث بلــغ 
ــع يف  ــط يق ــو متوس ــايب )2.16( وه ــطها احلس متوس
الفئــة الثانيــة مــن فئــات املقيــاس الثاثــي )مــن 1.67 
إىل 2.33( وهــي الفئــة التــي تشــر إىل خيــار إىل حــد 
ــل  ــع التواص ــر مواق ــي ع ــي » تواص ــرة ه ــا والفق م
االجتامعــي جيعلنــي أكثــر اهتاممـــًا بتغيــر نمــط حيايت 

ــد «. ــد التقاع بع
ــكال رأس  ــد أش ــام لبع ــط الع ــر إىل املتوس وبالنظ
لــدى  التجســري  االفــرايض  االجتامعــي  املــال 
ــن  ــعودي م ــع الس ــل يف املجتم ــن العم ــن ع املتقاعدي
ــا  ــح لن ــي يتض ــامل اخلارج ــع الع ــل م ــث التفاع حي
ــور  ــرات املح ــى فق ــون ع ــة يوافق ــراد الدراس أن أف
بصــورة عامــة، حيــث بلــغ املتوســط احلســايب العــام 
جلميــع الفقــرات )2.36( وهــو متوســط يقــع يف 
الفئــة الثالثــة مــن فئــات املقيــاس الثاثــي )مــن 2.34 
إىل 3.00( وهــي الفئــة التــي تشــر إىل خيــار )نعــم(.

وانتــامءات  مرجعيــات  مــع  التواصــل  ثالثــًا: 
أخــرى.

إلى حد نعمالعبــــــــــــــــــــــــــارة
المتوسط الما

الحسابي
االنحراف 
المعياري

ترتيب 
العبارة

ــع  ــي م ــل االجتماع ــع التواص ــر مواق ــل عب أتواص
اآلخرين الذين يختلفون عني ثقافيـاً. 

546647ك
2.040.783

%32.339.528.1
أتواصــل عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي مــع اآلخرين 

من نفس نوعي االجتماعي (ذكور وإناث).. 
647726ك

2.230.701
%38.346.115.6

ــع  ــي م ــل االجتماع ــع التواص ــر مواق ــل عب أتواص
من هم مثلي في كل شيء. 

388049ك
1.930.724

%22.847.929.3
ــع  ــي م ــل االجتماع ــع التواص ــر مواق ــل عب أتواص

اآلخرين من ديانات أخرى. 
842117ك

1.350.575
%4.825.170.1

ــع  ــي م ــل االجتماع ــع التواص ــر مواق ــل عب أتواص
اآلخرين من مستويات اقتصادية مختلفة.. 

557735ك
2.120.732

%32.946.121.0
 1.93المتوسط العام

جدول رقم )7)

يوضح أشكال رأس المال االجتماعي االفتراضي التجسيري لدى المتقاعدين عن العمل في المجتمع السعودي

 من حيث التواصل مع مرجعيات وانتماءات أخرى
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ـــم )7( أن  ـــدول رق ـــج يف اجل ـــن النتائ ـــني م يتب
ـــا(  ـــد م ـــون )إىل ح ـــة يوافق ـــة الدراس ـــراد عين أف
عـــى الفقـــرات مـــن )1 إىل 4( مـــن الفقـــرات 
التـــي تقيـــس أشـــكال رأس املـــال االجتامعـــي 
ـــن  ـــن ع ـــدى املتقاعدي ـــري ل ـــرايض التجس االف
ــث  ــن حيـ ــعودي مـ ــع السـ ــل يف املجتمـ العمـ
التواصـــل مـــع مرجعيـــات وانتـــامءات أخـــرى 
حســـب ترتيبهـــا يف اجلـــدول أعـــاه »ترتيـــب 
العبـــارة« حيـــث تـــراوح متوســـطها احلســـايب 
مـــا بـــني )1.93إىل 2.23( وهـــو متوســـط 
ــاس  ــات املقيـ ــن فئـ ــة مـ ــة الثانيـ ــع يف الفئـ يقـ
الثاثـــي )مـــن 1.67 إىل 2.33( وهـــي الفئـــة 
ــام  ــا( وفيـ ــد مـ ــار )إىل حـ ــر إىل خيـ ــي تشـ التـ
يـــي عـــرض للفقـــرات ومتوســـطها احلســـايب 
ــل  ــط األقـ ــر إىل املتوسـ ــط األكـ ــن املتوسـ مـ
)أتواصـــل عـــر مواقـــع التواصـــل االجتامعـــي 
ـــي  ـــي االجتامع ـــس نوع ـــن نف ـــن م ـــع اآلخري م
)ذكـــور وإنـــاث( »2.23«، أتواصـــل عـــر 
مواقـــع التواصـــل االجتامعـــي مـــع اآلخريـــن 
ــة »2.12«،  ــة خمتلفـ ــتويات اقتصاديـ ــن مسـ مـ
أتواصـــل عـــر مواقـــع التواصـــل االجتامعـــي 
ـــًا  ـــي ثقافيـ ـــون عن ـــن خيتلف ـــن الذي ـــع اآلخري م
»2.04«، أتواصـــل عـــر مواقـــع التواصـــل 
ــي يف كل يشء  ــم مثـ ــن هـ ــع مـ ــي مـ االجتامعـ
ـــم  ـــرة رق ـــى الفق ـــون ع ـــام ال يوافق »1.93«(, بين

ـــكال رأس  ـــس أش ـــي تقي ـــرات الت ـــن الفق )5( م
ـــدى  ـــري ل ـــرايض التجس ـــي االف ـــال االجتامع امل
ـــعودي  ـــع الس ـــل يف املجتم ـــن العم ـــن ع املتقاعدي
مرجعيـــات  مـــع  التواصـــل  حيـــث  مـــن 
ـــدول  ـــا يف اجل ـــب ترتيبه ـــرى حس ـــامءات أخ وانت
ـــغ متوســـطها  ـــارة« حيـــث بل أعـــاه »ترتيـــب العب
ـــة  ـــع يف الفئ ـــط يق ـــو متوس ـــايب )1.35( وه احلس
ــن  ــي )مـ ــاس الثاثـ ــات املقيـ ــن فئـ األوىل مـ
1.00 إىل 1.66( وهـــي الفئـــة التـــي تشـــر 
إىل خيـــار )ال( والفقـــرة هـــي » أتواصـــل عـــر 
مواقـــع التواصـــل االجتامعـــي مـــع اآلخريـــن 
مـــن ديانـــات أخـــرى«, وبالنظـــر إىل املتوســـط 
العـــام لبعـــد أشـــكال رأس املـــال االجتامعـــي 
ـــن  ـــن ع ـــدى املتقاعدي ـــري ل ـــرايض التجس االف
ــث  ــن حيـ ــعودي مـ ــع السـ ــل يف املجتمـ العمـ
التواصـــل مـــع مرجعيـــات وانتـــامءات أخـــرى 
يتضـــح لنـــا أن أفـــراد الدراســـة يوافقـــون )إىل 
حـــد مـــا( عـــى فقـــرات املحـــور بصـــورة 
عامـــة، حيـــث بلـــغ املتوســـط احلســـايب العـــام 
ـــع  ـــط يق ـــو متوس ـــرات )1.93( وه ـــع الفق جلمي
ـــي  ـــاس الثاث ـــات املقي ـــن فئ ـــة م ـــة الثالث يف الفئ
)مـــن 1.67 إىل 2.33( وهـــي الفئـــة التـــي 

تشـــر إىل خيـــار )إىل حـــد مـــا(.
رابعـــًا: مشـــاهدة املـــرء نفســـه جـــزءًا مـــن 

جمتمـــع أوســـع
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ــاه  ــح أع ــدول املوض ــج يف اجل ــن النتائ ــني م يتب
أن أفــراد عينــة الدراســة يوافقــون عــى الفقــرات 
ــكال  ــس أش ــي تقي ــرات الت ــن الفق ــن )1 إىل 3( م م
رأس املــال االجتامعــي االفــرايض التجســري لــدى 
ــن  ــعودي م ــع الس ــل يف املجتم ــن العم ــن ع املتقاعدي
حيــث مشــاهدة املــرء نفســه جــزًءا مــن جمتمــع أوســع 
حســب ترتيبهــا يف اجلــدول أعــاه »ترتيــب العبــارة« 
ــني )2.37  ــا ب ــايب م ــطها احلس ــراوح متوس ــث ت حي
ــن  ــة م ــة الثالث ــع يف الفئ ــط يق ــو متوس إىل 2.54( وه
فئــات املقيــاس الثاثــي )مــن 2.34 إىل 3.00( وهــي 

الفئــة التــي تشــر إىل خيــار )نعــم( وفيــام يــي عــرض 
للفقــرات ومتوســطها احلســايب مــن املتوســط األكــر 
إىل املتوســط األقــل )تواصــي عــر مواقــع التواصــل 
االجتامعــي جيعلنــي أدرك أن العــامل كلــه عــى اتصــال 
التواصــل  مواقــع  عــر  تواصــي   ،»2.54« دائــم 
ــر اهتاممــًا بالعــامل مــن حــويل  االجتامعــي جيعلنــي أكث
»2.38«، تواصــي عــر مواقــع التواصــل االجتامعــي 
جيعلنــي أكثر انفتاحــًـا عــى العامل اخلارجــي »2.37«(.
ــن  ــرات م ــى الفق ــا ع ــد م ــون إىل ح ــام يوافق بين
ــكال رأس  ــس أش ــي تقي ــرات الت ــن الفق )4 إىل 5( م

إلى حد نعمالعبـــــــــــــــــــــــــارة
المتوسط الما

الحسابي
االنحراف 
المعياري

ترتيب 
العبارة

تواصلــي عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي 
حــول  معــه  أتواصــل  مــن  أجــد  يجعلنــي 

العالم. 

387356ك
1.890.745

%22.843.733.5

تواصلــي عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي 
عــن  أكبــر  صــورة  أمتلــك  يجعلنــي 

العالم. 

678218ك
2.290.654

%40.149.110.8

تواصلــي عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي 
يجعلنــي أدرك أن العالــم كلــه علــى اتصــال 

دائم. 

99599ك
2.540.601

%59.335.35.4

تواصلــي عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي 
العالــم  علــى  انفتاحـًــا  أكثــر  يجعلنــي 

الخارجي. 

748112ك
2.370.623

%44.348.57.2

تواصلــي عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي 
مــن  بالعالــم  اهتمامــاً  أكثــر  يجعلنــي 

حولي. 

767912ك
2.380.622

%45.547.37.2

 2.29المتوسط العام

جدول رقم )8)

يوضح أشكال رأس المال االجتماعي االفتراضي التجسيري لدى المتقاعدين عن العمل في المجتمع السعودي

 من حيث مشاهدة المرء نفسه جزءاً من مجتمع أوسع
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لــدى  التجســري  االفــرايض  االجتامعــي  املــال 
ــن  ــعودي م ــع الس ــل يف املجتم ــن العم ــن ع املتقاعدي
حيــث مشــاهدة املــرء نفســه جــزًءا مــن جمتمــع أوســع 
حســب ترتيبهــا يف اجلــدول أعــاه »ترتيــب العبــارة« 
ــني )1.89  ــا ب ــايب م ــطها احلس ــراوح متوس ــث ت حي
ــن  ــة م ــة الثاني ــع يف الفئ ــط يق ــو متوس إىل 2.29( وه
فئــات املقيــاس الثاثــي )مــن 1.67 إىل 2.33( وهــي 
ــي  ــام ي ــار )إىل حــد مــا( وفي ــي تشــر إىل خي ــة الت الفئ
عــرض للفقــرات ومتوســطها احلســايب مــن املتوســط 
ــع  ــر مواق ــي ع ــل )تواص ــط األق ــر إىل املتوس األك
ــر  ــورة أك ــك ص ــي أمتل ــي جيعلن ــل االجتامع التواص
عــن العــامل »2.29«، تواصــي عــر مواقــع التواصــل 
ــول  ــه ح ــل مع ــن أتواص ــد م ــي أج ــي جيعلن االجتامع

ــامل »1.89«( الع
ــكال رأس  ــد أش ــام لبع ــط الع ــر إىل املتوس وبالنظ
لــدى  التجســري  االفــرايض  االجتامعــي  املــال 
ــن  ــعودي م ــع الس ــل يف املجتم ــن العم ــن ع املتقاعدي
حيــث مشــاهدة املــرء نفســه جــزءًا مــن جمتمــع أوســع 
ــا  ــد م ــون إىل ح ــة يوافق ــراد الدراس ــا أن أف ــح لن يتض
ــغ  ــث بل ــة، حي ــورة عام ــور بص ــرات املح ــى فق ع
ــرات )2.29(  ــع الفق ــام جلمي ــايب الع ــط احلس املتوس
وهــو متوســط يقــع يف الفئــة الثالثــة مــن فئــات 
املقيــاس الثاثــي )مــن 1.67 إىل 2.33( وهــي الفئــة 

ــا. ــد م ــار إىل ح ــر إىل خي ــي تش الت

خامسًا: التبادل مع جمتمع أكثر أتساعـًا.

إلى حد نعمالعبـــــــــــــــــــــــــارة
المتوسط الما

الحسابي
االنحراف 
المعياري

ترتيب 
العبارة

تمكننــي مواقــع التواصــل االجتماعــي مــن مســاعدة 
آخر غريب في مجتمع آخر. 

306968ك
1.770.734

%18.041.340.7
ــاء  ــي أصدق ــل االجتماع ــع التواص ــي مواق ــر ل توف

جدد أتحدث إليهم. 
317066ك

1.790.733
%18.641.939.5

ــر  ــن جــدد عب ــع آخري ــل باســتمرار التواصــل م أقب
مواقع التواصل االجتماعي. 

257369ك
1.740.705

%15.043.741.3
يمكننــي اســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعــي مــن 
قضــاء وقــت أكبــر لدعــم نشــاطات المجتمــع الهامــة 

بالمشاركة فيها. 

299147ك
1.890.672

%17.454.528.1

اســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعــي يمكــن النــاس 
من مساعدة بعضهم رغم المسافات الشاسعة. 

599711ك
2.290.581

%35.358.16.6
 1.90المتوسط العام

جدول رقم )9)
يوضح أشكال رأس المال االجتماعي االفتراضي التجسيري لدى المتقاعدين عن العمل في المجتمع السعودي

 من حيث التبادل مع مجتمع أكثر اتساعـاً
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يتبــني مــن النتائــج يف اجلــدول رقــم )9( أن أفــراد 
عينــة الدراســة يوافقــون إىل حــد مــا عــى مجيــع 
الفقــرات التــي تقيــس أشــكال رأس املــال االجتامعــي 
االفــرايض التجســري لــدى املتقاعديــن عــن العمــل 
يف املجتمــع الســعودي مــن حيــث التبــادل مــع جمتمــع 
ــاه  ــدول أع ــا يف اجل ــب ترتيبه ــًا حس ــر اتساعـ أكث
ــراوح متوســطها احلســايب  ــارة« حيــث ت »ترتيــب العب
مــا بــني )1.74 إىل 2.29( وهــو متوســط يقــع يف 
الفئــة الثانيــة مــن فئــات املقيــاس الثاثــي )مــن 1.67 
إىل 2.33( وهــي الفئــة التــي تشــر إىل خيــار )إىل حــد 
مــا( وفيــام يــي عــرض للفقــرات ومتوســطها احلســايب 
مــن املتوســط األكــر إىل املتوســط األقــل )اســتخدام 
مواقــع التواصــل االجتامعــي يمكــن النــاس مــن 
مســاعدة بعضهم رغــم املســافات الشاســعة »2.29«، 
يمكننــي اســتخدام مواقــع التواصــل االجتامعــي مــن 
قضــاء وقــت أكــر لدعــم نشــاطات املجتمــع اهلامــة 

ــل  ــع التواص ــر يل مواق ــا »1.89«، توف ــاركة فيه باملش
ــم »1.79«،  ــدث إليه ــدد أحت ــاء ج ــي أصدق االجتامع
ــاعدة  ــن مس ــي م ــل االجتامع ــع التواص ــي مواق متكنن
آخــر غريــب يف جمتمــع آخــر »1.77«، أقبل باســتمرار 
ــل  ــع التواص ــر مواق ــدد ع ــن ج ــع آخري ــل م التواص

ــي »1.74« ( االجتامع
ــكال رأس  ــد أش ــام لبع ــط الع ــر إىل املتوس وبالنظ
لــدى  التجســري  االفــرايض  االجتامعــي  املــال 
ــن  ــعودي م ــع الس ــل يف املجتم ــن العم ــن ع املتقاعدي
حيــث التبــادل مــع جمتمــع أكثــر اتساعـــًا يتضــح لنــا 
أن أفــراد الدراســة يوافقــون إىل حــد مــا عــى فقــرات 
املحــور بصــورة عامــة، حيــث بلــغ املتوســط احلســايب 
العــام جلميــع الفقــرات )1.90( وهــو متوســط يقــع 
ــن  ــي )م ــاس الثاث ــات املقي ــن فئ ــة م ــة الثالث يف الفئ
ــار  ــر إىل خي ــي تش ــة الت ــي الفئ 1.67 إىل 2.33( وه

ــا(. ــد م )إىل ح

المتوسط البعد
اتجاه الموافقةترتيب البعدالحسابي

إلى حد ما2.063الحصول على معلومات نافعة من الخارج
نعم2.361التفاعل مع العالم الخارجي

إلى حد ما1.934التواصل مع مرجعيات وانتماءات أخرى
إلى حد ما2.292مشاهدة المرء نفسه جزءاً من مجتمع أوسع

إلى حد ما1.905التبادل مع مجتمع أكثر اتساعـاً
إلى حد ما-2.11المتوسط العام للمحور

جدول رقم )10)
يوضح أشكال رأس المال االجتماعي االفتراضي التجسيري لدى المتقاعدين عن العمل

 في المجتمع السعودي بصورة عامة
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ــم )10( أن  ــدول رقـ ــج اجلـ ــن النتائـ ــني مـ يتبـ
أفـــراد عينـــة الدراســـة يوافقـــون عـــى البعـــد رقـــم 
ـــال  ـــكال رأس امل ـــس أش ـــي تقي ـــاد الت ـــن األبع )1( م
االجتامعـــي االفـــرايض التجســـري لـــدى املتقاعديـــن 
ـــه  ـــب ترتيب ـــعودي حس ـــع الس ـــل يف املجتم ـــن العم ع
يف اجلـــدول أعـــاه »ترتيـــب البعـــد« حيـــث بلـــغ 
ـــع يف  ـــط يق ـــو متوس ـــايب )2.36( وه ـــطه احلس متوس
الفئـــة الثالثـــة مـــن فئـــات املقيـــاس الثاثـــي )مـــن 
ـــار  ـــر إىل خي ـــي تش ـــة الت ـــي الفئ 2.34 إىل 3.00( وه
ـــي  ـــامل اخلارج ـــع الع ـــل م ـــو » التفاع ـــد ه ـــم( والبع )نع
ـــي  ـــاد الت ـــى األبع ـــا( ع ـــد م ـــون )إىل ح ـــام يوافق », بين
ـــرايض  ـــي االف ـــال االجتامع ـــكال رأس امل ـــس أش تقي
التجســـري لـــدى املتقاعديـــن عـــن العمـــل يف 
ـــا  ـــب ترتيبه ـــن )2 إىل 5( حس ـــعودي م ـــع الس املجتم
ـــراوح  ـــث ت ـــد« حي ـــب البع ـــاه »ترتي ـــدول أع يف اجل
ـــني )1.90 إىل 2.29( وهـــو  ـــا ب متوســـطها احلســـايب م
ـــاس  ـــات املقي ـــن فئ ـــة م ـــة الثاني ـــع يف الفئ ـــط يق متوس
ـــي  ـــة الت ـــي الفئ ـــن 1.67 إىل 2.33( وه ـــي )م الثاث
تشـــر إىل خيـــار )إىل حـــد مـــا( وفيـــام يـــي عـــرض 

ـــر  ـــط األك ـــن املتوس ـــايب م ـــطها احلس ـــاد ومتوس لألبع
إىل املتوســـط األقـــل )مشـــاهدة املـــرء نفســـه جـــزءًا 
مـــن جمتمـــع أوســـع »2.29«ـ، احلصـــول عـــى 
ـــل  ـــارج »2.06«، التواص ـــن اخل ـــة م ـــات نافع معلوم
 ،»1.93« أخـــرى  وانتـــامءات  مرجعيـــات  مـــع 
التبـــادل مـــع جمتمـــع أكثـــر اتساعــــًا »1.90«(, وبالنظـــر 
ــال  ــكال رأس املـ ــور أشـ ــام ملحـ ــط العـ إىل املتوسـ
االجتامعـــي االفـــرايض التجســـري لـــدى املتقاعديـــن 
عـــن العمـــل يف املجتمـــع الســـعودي يتضـــح لنـــا 
أن أفـــراد الدراســـة يوافقـــون )إىل حـــد مـــا( عـــى 
ـــط  ـــغ املتوس ـــث بل ـــة، حي ـــورة عام ـــور بص ـــاد املح أبع
ــو  ــاد )2.11( وهـ ــع األبعـ ــام جلميـ ــايب العـ احلسـ
ـــاس  ـــات املقي ـــن فئ ـــة م ـــة الثاني ـــع يف الفئ ـــط يق متوس
ـــي  ـــة الت ـــي الفئ ـــن 1.67 إىل 2.33( وه ـــي )م الثاث

تشـــر إىل خيـــار املوافقـــة )إىل حـــد مـــا(.
ـــال  ـــكال رأس امل ـــا أش ـــاين: م ـــؤال الث ـــة الس إجاب
ـــن  ـــدى املتقاعدي ـــي ل ـــرايض الرابط ـــي االف االجتامع

ـــل؟  ـــن العم ع
أوالً: الدعم العاطفي والوجداين.

إلى حد نعمالعبـــــــــــــــــــــــارة
المتوسط الما

الحسابي
االنحراف 
المعياري

ترتيب 
العبارة

ــن  ــع التواصــل االجتماعــي م ــي مواق ــر ل توف
أثــق فيــه فــي مســاعدتي علــى حــل مشــكالتي 

أثناء التقاعد عن العمل.. 

267665ك
1.770.705

%15.645.538.9

جدول رقم )11)
يوضح أشكال رأس المال االجتماعي االفتراضي الترابطي لدى المتقاعدين عن العمل في المجتمع السعودي

 من حيث الدعم العاطفي والوجداني
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ــح  ــدول املوضـ ــج يف اجلـ ــن النتائـ ــني مـ يتبـ
أعـــاه أن أفـــراد عينـــة الدراســـة يوافقـــون عـــى 
الفقـــرة رقـــم )1( مـــن الفقـــرات التـــي تقيـــس 
أشـــكال رأس املـــال االجتامعـــي االفـــرايض 
العمـــل  عـــن  املتقاعديـــن  لـــدى  الرابطـــي 
يف املجتمـــع الســـعودي مـــن حيـــث الدعـــم 
يف  ترتيبهـــا  حســـب  والوجـــداين  العاطفـــي 
اجلـــدول أعـــاه »ترتيـــب العبـــارة« حيـــث بلـــغ 
ـــع  ـــط يق ـــو متوس ـــايب )2.49( وه ـــطها احلس متوس
يف الفئـــة الثالثـــة مـــن فئـــات املقيـــاس الثاثـــي 
ـــر  ـــي تش ـــة الت ـــي الفئ ـــن 2.34 إىل 3.00( وه )م
ـــع  ـــر يل مواق ـــي » توف ـــرة ه ـــم( والفق ـــار )نع إىل خي
ـــي  ـــع أصدقائ ـــل م ـــي التواص ـــل االجتامع التواص
ــام  ــل«, بينـ ــن العمـ ــد عـ ــل التقاعـ ــني قبـ املقربـ

ـــي تقيـــس  يوافقـــون إىل حـــد مـــا عـــى الفقـــرات الت
أشـــكال رأس املـــال االجتامعـــي االفـــرايض 
الرابطـــي لـــدى املتقاعديـــن عـــن العمـــل مـــن 
ـــن )2 إىل  ـــداين م ـــي والوج ـــم العاطف ـــث الدع حي
ـــب  ـــاه »ترتي ـــدول أع ـــا يف اجل ـــب ترتيبه 5( حس
ـــا  ـــايب م ـــطها احلس ـــراوح متوس ـــث ت ـــارة« حي العب
بـــني )1.77 إىل 2.29( وهـــو متوســـط يقـــع يف 
ـــن  ـــي )م ـــاس الثاث ـــات املقي ـــن فئ ـــة م ـــة الثاني الفئ
ــر إىل  ــي تشـ ــة التـ ــي الفئـ 1.67 إىل 2.33( وهـ
ـــرات  ـــرض للفق ـــي ع ـــام ي ـــا( وفي ـــد م ـــار )إىل ح خي
ومتوســـطها احلســـايب مـــن املتوســـط األكـــر إىل 
ـــد  ـــدة أج ـــعر بالوح ـــا أش ـــل )عندم ـــط األق املتوس
ـــر  ـــم ع ـــدث إليه ـــن أحت ـــراد الذي ـــن األف ـــد م العدي
ــر  ــي »2.29«، توفـ ــل االجتامعـ ــع التواصـ مواقـ

إلى حد نعمالعبـــــــــــــــــــــــارة
المتوسط الما

الحسابي
االنحراف 
المعياري

ترتيب 
العبارة

االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  لــي  توفــر 
قبــل  المقربيــن  أصدقائــي  مــع  التواصــل 

التقاعد عن العمل. 

955913ك
2.490.641

%56.935.37.8

مــن  العديــد  أجــد  بالوحــدة  أشــعر  عندمــا 
األفــراد الذيــن أتحــدث إليهــم عبــر مواقــع 

التواصل االجتماعي. 

727124ك
2.290.702

%43.142.514.4

االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  لــي  توفــر 
التواصــل مــع أشــخاص أطلــب نصيحتهــم 

عندما أريد اتخاذ قرارات هامة. 

369140ك
1.980.683

%21.654.524.0

ــع التواصــل االجتماعــي  ــر مواق ــي عب تواصل
أشــعر  ال  أنــاس  مــع  بالتواصــل  يشــعرني 

باالرتياح للحديث معهم. 

278357ك
1.820.694

%16.249.734.1

 2.07المتوسط العام
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يل مواقـــع التواصـــل االجتامعـــي التواصـــل مـــع 
ـــاذ  ـــد اخت ـــا أري ـــم عندم ـــب نصيحته ـــخاص أطل أش
قـــرارات هامـــة »1.98«، تواصـــي عـــر مواقـــع 
التواصـــل االجتامعـــي يشـــعرين بالتواصـــل مـــع 
ــم  ــث معهـ ــاح للحديـ ــعر باالرتيـ ــاس ال أشـ أنـ
ـــي  ـــل االجتامع ـــع التواص ـــر يل مواق »1.82«، توف
ـــكايت  ـــل مش ـــى ح ـــاعديت ع ـــه يف مس ـــق في ـــن أث م
أثنـــاء التقاعـــد عـــن العمـــل »1.77«(, وبالنظـــر 
ــال  ــكال رأس املـ ــد أشـ ــام لبعـ ــط العـ إىل املتوسـ
لـــدى  الرابطـــي  االفـــرايض  االجتامعـــي 

ـــعودي  ـــع الس ـــل يف املجتم ـــن العم ـــن ع املتقاعدي
ـــح  ـــداين يتض ـــي والوج ـــم العاطف ـــث الدع ـــن حي م
لنـــا أن أفـــراد الدراســـة يوافقـــون إىل حـــد مـــا 
عـــى فقـــرات املحـــور بصـــورة عامـــة، حيـــث 
ـــرات  ـــع الفق ـــام جلمي ـــايب الع ـــط احلس ـــغ املتوس بل
ـــة مـــن  ـــة الثاني ـــع يف الفئ ـــط يق ـــو متوس )2.07( وه
فئـــات املقيـــاس الثاثـــي )مـــن 1.67 إىل 2.33( 
ـــة إىل  ـــار )املوافق ـــر إىل خي ـــي تش ـــة الت ـــي الفئ وه

حـــد مـــا(.
ثانيًا: الوصول إىل املصادر النادرة.

إلى حد نعمالعبـــــــــــــــــــــارة
المتوسط الما

الحسابي
االنحراف 
المعياري

ترتيب 
العبارة

إذا احتجــت مبلغــاً مــن المــال فإننــي أعــرف 
ــع التواصــل االجتماعــي  ــا مــا عبــر مواق شخصـً

يمكنني االقتراض منه. 

1233122ك
1.340.615

%7.219.873.1

مــن  الجيــدة  والســمعة  بالصيــت  أحظــى 
التواصــل  مواقــع  عبــر  تواصلــي  خــالل 

االجتماعي. 

466556ك
1.940.782

%27.538.933.5

تواصلــي مــع آخريــن عبر مواقــع التواصــل االجتماعي 
يجعلني أكثر وعيـًا بحقوقي بعد التقاعد. 

538628ك
2.150.681

%31.751.516.8
توفــر لــي مواقــع التواصــل االجتماعــي أشــخاصاً 

يرشدونني في أعمالي المختلفة. 
229253ك

1.810.653
%13.255.131.7

التواصــل االجتماعــي  تواصلــي عبــر مواقــع 
يقودنــي لالنضمــام لجماعــة تفيــد فــي تحقيــق 

مصالح معينة لي بعد التقاعد. 

216878ك
1.660.694

%12.640.746.7

 1.78المتوسط العام

جدول رقم )12)
يوضح أشكال رأس المال االجتماعي االفتراضي الترابطي لدى المتقاعدين عن العمل في المجتمع السعودي من حيث 

الوصول إلى المصادر النادرة
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ـــم )12(  ـــدول رق ـــج يف اجل ـــن النتائ ـــين م يتب
ــد  ــون إىل حـ ــة يوافقـ ــة الدراسـ ــراد عينـ أن أفـ
ـــكال رأس  ـــس أش ـــي تقي ـــرات الت ـــى الفق ـــا ع م
املـــال االجتامعـــي االفـــرايض الرابطـــي لـــدى 
ـــعودي  ـــع الس ـــل يف املجتم ـــن العم ـــن ع املتقاعدي
ـــن  ـــادرة م ـــادر الن ـــول إىل املص ـــث الوص ـــن حي م
ــا يف اجلـــدول أعـــاه  )1 إىل 3( حســـب ترتيبهـ
ــراوح متوســـطها  ــارة« حيـــث تـ »ترتيـــب العبـ
احلســـايب مـــا بـــني )1.81 إىل 2.15( وهـــو 
ــات  ــن فئـ ــة مـ ــة الثانيـ ــع يف الفئـ ــط يقـ متوسـ
ـــي  ـــن 1.67 إىل 2.33( وه ـــي )م ـــاس الثاث املقي
ـــام  ـــا( وفي ـــد م ـــار )إىل ح ـــر إىل خي ـــي تش ـــة الت الفئ
يـــي عـــرض للفقـــرات ومتوســـطها احلســـايب 
مـــن املتوســـط األكـــر إىل املتوســـط األقـــل 
ـــل  ـــع التواص ـــر مواق ـــن ع ـــع آخري ـــي م )تواص
ـــد  ـــي بع ـــًا بحقوق ـــر وعيـ ـــي أكث ـــي جيعلن االجتامع
ـــمعة  ـــت والس ـــى بالصي ـــد »2.15«، أحظ التقاع
ــع  ــر مواقـ ــي عـ ــال تواصـ ــن خـ ــدة مـ اجليـ
ـــع  ـــر يل مواق ـــي »1.94«، توف ـــل االجتامع التواص
ــدونني  ــخاصًا يرشـ ــي أشـ ــل االجتامعـ التواصـ
ـــون  ـــام ال يوافق ـــة »1.81«(, بين ـــاميل املختلف يف أع
ــكال رأس  ــس أشـ ــي تقيـ ــرات التـ ــى الفقـ عـ
املـــال االجتامعـــي االفـــرايض الرابطـــي لـــدى 
ـــعودي  ـــع الس ـــل يف املجتم ـــن العم ـــن ع املتقاعدي
ـــن  ـــادرة م ـــادر الن ـــول إىل املص ـــث الوص ـــن حي م
ــا يف اجلـــدول أعـــاه  )4 إىل 5( حســـب ترتيبهـ

ــراوح متوســـطها  ــارة« حيـــث تـ »ترتيـــب العبـ
احلســـايب مـــا بـــني )1.34 إىل 1.66( وهـــو 
متوســـط يقـــع يف الفئـــة األوىل مـــن فئـــات 
ـــي  ـــن 1.00 إىل 1.66( وه ـــي )م ـــاس الثاث املقي
الفئـــة التـــي تشـــر إىل خيـــار )ال( وفيـــام يـــي 
عـــرض للفقـــرات ومتوســـطها احلســـايب مـــن 
ـــي  ـــل )تواص ـــط األق ـــر إىل املتوس ـــط األك املتوس
ــودين  ــي يقـ ــل االجتامعـ ــع التواصـ ــر مواقـ عـ
ــح  ــق مصالـ ــد يف حتقيـ ــة تفيـ ــامم جلامعـ لانضـ
معينـــة يل بعـــد التقاعـــد »1.66«، إذا احتجـــت 
ـــا  ـــًا م ـــرف شخصـ ـــي أع ـــال فإنن ـــن امل ـــًا م مبلغ
ــع التواصـــل االجتامعـــي يمكننـــي  عـــر مواقـ
ـــط  ـــر إىل املتوس ـــه »1.34« (, وبالنظ ـــراض من االق
العـــام لبعـــد أشـــكال رأس املـــال االجتامعـــي 
االفـــرايض الرابطـــي لـــدى املتقاعديـــن عـــن 
ــث  ــن حيـ ــعودي مـ ــع السـ ــل يف املجتمـ العمـ
الوصـــول إىل املصـــادر النـــادرة يتضـــح لنـــا أن 
ــا عـــى  ــد مـ ــة يوافقـــون إىل حـ ــراد الدراسـ أفـ
فقـــرات املحـــور بصـــورة عامـــة، حيـــث بلـــغ 
ــرات  ــع الفقـ ــام جلميـ ــايب العـ ــط احلسـ املتوسـ
)1.78( وهـــو متوســـط يقـــع يف الفئـــة الثانيـــة 
مـــن فئـــات املقيـــاس الثاثـــي )مـــن 1.67 إىل 
ــار  ــر إىل خيـ ــي تشـ ــة التـ ــي الفئـ 2.33( وهـ

املوافقـــة )إىل حـــد مـــا(.

ثالثًا: القدرة عى حشد التضامن.
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ـــاه  ـــح أع ـــدول  املوض ـــج يف اجل ـــن النتائ ـــني م يتب
ـــى  ـــا ع ـــد م ـــون إىل ح ـــة يوافق ـــة الدراس ـــراد عين أن أف
مجيـــع الفقـــرات التـــي تقيـــس أشـــكال رأس املـــال 
ـــن  ـــدى املتقاعدي ـــي ل ـــرايض الرابط ـــي االف االجتامع
عـــن العمـــل يف املجتمـــع الســـعودي مـــن حيـــث 
القـــدرة عـــى حشـــد التضامـــن حســـب ترتيبهـــا يف 
اجلـــدول أعـــاه »ترتيـــب العبـــارة« حيـــث تـــراوح 

متوســـطها احلســـايب مـــا بـــني )1.77 إىل 2.08( 
وهـــو متوســـط يقـــع يف الفئـــة الثانيـــة مـــن فئـــات 
املقيـــاس الثاثـــي )مـــن 1.67 إىل 2.33( وهـــي 
الفئـــة التـــي تشـــر إىل خيـــار )إىل حـــد مـــا( وفيـــام 
يـــي عـــرض للفقـــرات ومتوســـطها احلســـايب مـــن 
املتوســـط األكـــر إىل املتوســـط األقـــل )متكننـــي 
ـــي  ـــاع أصدقائ ـــن إقن ـــي م ـــل االجتامع ـــع التواص مواق

إلى حد نعمالعبـــــــــــــــــــــارة
المتوسط الما

الحسابي
االنحراف 
المعياري

ترتيب 
العبارة

التواصــل  مواقــع  تمكننــي 
اآلخريــن  إقنــاع  مــن  االجتماعــي 
ــي  ــة ف ــال تطوعي ــي أعم ــتراك ف لالش

المجتمع. 

259052ك

1.840.664
%

15.053.931.1

تمكننــي مواقــع التواصــل االجتماعــي 
مــن إقنــاع أصدقائــي المقربيــن للقيــام 

بعمل مفيد لحياة صحية. 

4010027ك
2.080.631

%24.059.916.2

ــر  ــن عب ــي مــن المتابعي ــا يكف أعــرف م
الذيــن  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع 
يمكــن أن يســاعدوني فــي إنجــاز عمــل 

بيئي إيجابي. 

228461ك

1.770.675
%

13.250.336.5

المتابعيــن  مــن  يكفــي  مــا  أعــرف 
عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي 
نحــو  إيجابيــة  بأفــكار  إلقناعهــم 

المجتمع. 

298850ك

1.870.682
%

17.452.729.9

المتابعيـن  مـن  يكفـي  مـا  أعـرف 
االجتماعـي  التواصـل  مواقـع  عبـر 
فـي  سـلبية  سـلوكيات  النتقـاد 

المجتمع. 

278852ك

1.850.673
%

16.252.731.1

 1.88المتوسط العام

جدول رقم )13)

يوضح أشكال رأس المال االجتماعي االفتراضي الترابطي لدى المتقاعدين عن العمل في المجتمع السعودي 

من حيث القدرة على حشد التضامن
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املقربـــني للقيـــام بعمـــل مفيـــد حليـــاة صحيـــة 
»2.08«، أعـــرف مـــا يكفـــي مـــن املتابعـــني عـــر 
مواقـــع التواصـــل االجتامعـــي إلقناعهـــم  بأفـــكار 
ـــي  ـــا يكف ـــرف م ـــع »1.87«، أع ـــو املجتم ـــة نح إجيابي
مـــن املتابعـــني عـــر مواقـــع التواصـــل االجتامعـــي 
ــع »1.85«،  ــلبية يف املجتمـ ــلوكيات سـ ــاد سـ النتقـ
متكننـــي مواقـــع التواصـــل االجتامعـــي مـــن إقنـــاع 
ـــع  ـــة يف املجتم ـــامل تطوعي ـــراك يف أع ـــن لاش اآلخري
»1.84«، أعـــرف مـــا يكفـــي مـــن املتابعـــني عـــر 
ــن أن  ــن يمكـ ــي الذيـ ــل االجتامعـ ــع التواصـ مواقـ
ـــايب »1.77«(,  ـــي إجي ـــل بيئ ـــاز عم ـــاعدوين يف إنج يس

ــام لبعـــد أشـــكال رأس  ــر إىل املتوســـط العـ وبالنظـ
املـــال االجتامعـــي االفـــرايض الرابطـــي لـــدى 
ـــن  ـــعودي م ـــع الس ـــل يف املجتم ـــن العم ـــن ع املتقاعدي
ـــا أن  ـــح لن ـــن يتض ـــد التضام ـــى حش ـــدرة ع ـــث الق حي
ـــرات  ـــى فق ـــا ع ـــد م ـــون إىل ح ـــة يوافق ـــراد الدراس أف
ــط  ــغ املتوسـ ــث بلـ ــة، حيـ ــورة عامـ ــور بصـ املحـ
ــو  ــرات )1.88( وهـ ــع الفقـ ــام جلميـ ــايب العـ احلسـ
ـــاس  ـــات املقي ـــن فئ ـــة م ـــة الثالث ـــع يف الفئ ـــط يق متوس
ـــي  ـــة الت ـــي الفئ ـــن 1.67 إىل 2.33( وه ـــي )م الثاث

تشـــر إىل خيـــار )إىل حـــد مـــا(.
رابعًا: العداء املوجه خارج اجلامعة.

إلى حد نعمالعبــــــــــــــــــــــارة
المتوسط الما

الحسابي
االنحراف 
المعياري

ترتيب 
العبارة

تواصلــي عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي 
المقربيــن  أصدقائــي  علــي  يقتصــر 

مني. 

586742ك
2.100.772

%34.740.125.1

ــي  ــون عن ــن يختلف ــع آخري ــق بالتواصــل م ال أث
التواصــل  مــن حيــث االنتمــاء عبــر مواقــع 

االجتماعي. 

696137ك
2.190.781

%41.336.522.2

تواصلــي عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي 
يقتصر على المتقاعدين فقط. 

632129ك
1.260.525

%3.619.277.2
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  تســاعدني 
بتغييــر مشــاعري نحــو آخريــن يختلفــون عنــي 

ثقافيـًا. 

318848ك
1.900.683

%18.652.728.7

تســاعدني مواقــع التواصــل االجتماعــي بــأن 
أثق باآلخرين خارج مجتمعي. 

157874ك
1.650.644

%9.046.744.3
 1.82المتوسط العام

جدول رقم )14)

يوضح أشكال رأس المال االجتماعي االفتراضي الترابطي لدى المتقاعدين عن العمل في المجتمع السعودي 

من حيث العداء الموجه خارج الجماعة
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يتبـــني مـــن النتائـــج يف اجلـــدول رقـــم )14( 
ــد  ــون إىل حـ ــة يوافقـ ــة الدراسـ ــراد عينـ أن أفـ
مـــا عـــى الفقـــرات التـــي تقيـــس أشـــكال 
ــي  ــرايض الرابطـ ــي االفـ ــال االجتامعـ رأس املـ
ــع  ــل يف املجتمـ ــن العمـ ــن عـ ــدى املتقاعديـ لـ
ـــارج  ـــه خ ـــداء املوج ـــث الع ـــن حي ـــعودي م الس
اجلامعـــة مـــن )1 إىل 3( حســـب ترتيبهـــا يف 
اجلـــدول أعـــاه »ترتيـــب العبـــارة« حيـــث 
ــني )1.90  ــا بـ ــايب مـ ــطها احلسـ ــراوح متوسـ تـ
ـــة  ـــة الثاني ـــع يف الفئ ـــط يق ـــو متوس إىل 2.19( وه
مـــن فئـــات املقيـــاس الثاثـــي )مـــن 1.67 إىل 
2.33( وهـــي الفئـــة التـــي تشـــر إىل خيـــار 
ــرات  ــرض للفقـ ــي عـ ــام يـ ــا( وفيـ ــد مـ )إىل حـ
ــر  ــط األكـ ــن املتوسـ ــايب مـ ــطها احلسـ ومتوسـ
ــع  ــل مـ ــق بالتواصـ ــل )ال أثـ ــط األقـ إىل املتوسـ
آخريـــن خيتلفـــون عنـــي مـــن حيـــث االنتـــامء 
ــي »2.19«،  ــل االجتامعـ ــع التواصـ ــر مواقـ عـ
ــي  ــل االجتامعـ ــع التواصـ ــر مواقـ ــي عـ تواصـ
ـــي »2.10«،  ـــني من ـــي املقرب ـــي أصدقائ ـــر ع يقت
ـــر  ـــي بتغي ـــل االجتامع ـــع التواص ـــاعدين مواق تس
ـــًا  ـــي ثقافيـ ـــون عن ـــن خيتلف ـــو آخري ـــاعري نح مش
»1.90«،(, بينـــام ال يوافقـــون عـــى الفقـــرات 
التـــي تقيـــس أشـــكال رأس املـــال االجتامعـــي 
االفـــرايض الرابطـــي لـــدى املتقاعديـــن عـــن 
ــارج  ــه خـ ــداء املوجـ ــث العـ ــن حيـ ــل مـ العمـ

اجلامعـــة مـــن )4 إىل 5( حســـب ترتيبهـــا يف 
اجلـــدول أعـــاه »ترتيـــب العبـــارة« حيـــث 
ــني )1.26  ــا بـ ــايب مـ ــطها احلسـ ــراوح متوسـ تـ
إىل 1.65( وهـــو متوســـط يقـــع يف الفئـــة األوىل 
مـــن فئـــات املقيـــاس الثاثـــي )مـــن 1.00 إىل 
1.66( وهـــي الفئـــة التـــي تشـــر إىل خيـــار 
)ال( وفيـــام يـــي عـــرض للفقـــرات ومتوســـطها 
ــط  ــر إىل املتوسـ ــط األكـ ــن املتوسـ ــايب مـ احلسـ
ـــي  ـــل االجتامع ـــع التواص ـــاعدين مواق ـــل )تس األق
ـــي »1.65«،  ـــارج جمتمع ـــن خ ـــق باآلخري ـــأن أث ب
ــي  ــل االجتامعـ ــع التواصـ ــر مواقـ ــي عـ تواصـ
 ,)»1.26« فقـــط  املتقاعديـــن  عـــى  يقتـــر 
ـــكال رأس  ـــد أش ـــام لبع ـــط الع ـــر إىل املتوس وبالنظ
املـــال االجتامعـــي االفـــرايض الرابطـــي لـــدى 
ـــعودي  ـــع الس ـــل يف املجتم ـــن العم ـــن ع املتقاعدي
ــة  ــه خـــارج اجلامعـ مـــن حيـــث العـــداء املوجـ
ــون إىل  ــة يوافقـ ــراد الدراسـ ــا أن أفـ ــح لنـ يتضـ
ـــة،  ـــورة عام ـــور بص ـــرات املح ـــى فق ـــا ع ـــد م ح
حيـــث بلـــغ املتوســـط احلســـايب العـــام جلميـــع 
ـــة  ـــع يف الفئ ـــط يق ـــو متوس ـــرات )1.82( وه الفق
ــن  ــي )مـ ــاس الثاثـ ــات املقيـ ــن فئـ ــة مـ الثانيـ
ــة التـــي تشـــر إىل  1.67 إىل 2.33( وهـــي الفئـ

خيـــار املوافقـــة )إىل حـــد مـــا(.

خامسًا: التجانسية.
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يتبـني مـن النتائـج يف اجلـدول املوضح أعـاه أن أفـراد عينة 
الدراسـة يوافقـون إىل حـد مـا عـى مجيـع الفقـرات التـي تقيس 
لـدى  الرابطـي  االفـرايض  االجتامعـي  املـال  رأس  أشـكال 
املتقاعدين عن العمل يف املجتمع السـعودي من حيث التجانسـية 
حسـب ترتيبها يف اجلـدول أعـاه »ترتيب العبـارة« حيث تراوح 
2.19( وهـو متوسـط  متوسـطها احلسـايب مـا بـني )1.95 إىل 
يقـع يف الفئـة الثانيـة مـن فئـات املقيـاس الثاثـي )مـن 1.67 
إىل 2.33( وهـي الفئـة التـي تشـر إىل خيـار )إىل حـد مـا( وفيام 
يـي عـرض للفقـرات ومتوسـطها احلسـايب مـن املتوسـط األكر 
إىل املتوسـط األقـل )أتواصـل عـر مواقـع التواصـل االجتامعي 
أتواصـل  اهتاممـايت »2.19«،  الذيـن يشـاركوين  مـع اآلخريـن 
عـر مواقـع التواصـل االجتامعـي مـع اآلخريـن بنفـس عمـي 

السـابق قبـل التقاعـد »2.07«، أتواصـل عـر مواقـع التواصـل 
االجتامعـي مـع اآلخرين الذيـن يشـاركوين معتقـدايت »2.04«، 
أتواصـل عـر مواقـع التواصـل االجتامعـي مـع اآلخريـن مـن 
نفـس جيـي »2.01«، أتواصل عـر مواقع التواصـل االجتامعي 
مـع اآلخريـن الذيـن يشـاركوين مصاحلـي »1.95«(, وبالنظر إىل 
املتوسـط العـام لبعـد أشـكال رأس املـال االجتامعـي االفرايض 
الرابطـي لـدى املتقاعديـن عـن العمـل يف املجتمـع السـعودي 
مـن حيـث التجانسـية يتضح لنـا أن أفـراد الدراسـة يوافقون إىل 
حـد ما عـى فقـرات املحـور بصـورة عامة، حيـث بلغ املتوسـط 
احلسـايب العـام جلميـع الفقـرات )2.05( وهـو متوسـط يقـع يف 
الفئـة الثالثـة من فئـات املقياس الثاثـي )مـن 1.67 إىل 2.33( 

وهـي الفئـة التـي تشـر إىل خيـار )إىل حـد ما(.

إلى حد نعمالعبــــــــــــــــــــــارة
المتوسط الما

الحسابي
االنحراف 
المعياري

ترتيب 
العبارة

أتواصــل عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي مــع 
اآلخرين الذين يشاركوني معتقداتي. 

497543ك
2.040.743

%29.344.925.7
التواصــل  مواقــع  عبــر  أتواصــل 
االجتماعــي مــع اآلخريــن الذيــن يشــاركوني 

اهتماماتي. 

617729ك
2.190.711

%36.546.117.4

أتواصــل عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي مــع 
اآلخرين الذين يشاركوني مصالحي. 

398048ك
1.950.725

%23.447.928.7
أتواصــل عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي 
قبــل  الســابق  عملــي  بنفــس  اآلخريــن  مــع 

التقاعد. 

498038ك
2.070.722

%29.347.922.8

أتواصــل عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي مــع 
اآلخرين من نفس جيلي. 

506849ك
2.010.774

%29.940.729.3
 2.05المتوسط العام

جدول رقم )15)

يوضح أشكال رأس المال االجتماعي االفتراضي الترابطي لدى المتقاعدين عن العمل في المجتمع السعودي

 من حيث التجانسية
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يتبــني مــن النتائــج يف اجلــدول  املوضــح أعــاه أن 
أفــراد عينــة الدراســة يوافقــون إىل حــد مــا عــى مجيــع 
األبعــاد التــي تقيــس أشــكال رأس املــال االجتامعــي 
االفــرايض الرابطــي لــدى املتقاعديــن عــن العمــل يف 
املجتمــع الســعودي حيــث تــراوح متوســطها احلســايب 
مــا بــني )1.78 إىل 2.07( وهــو متوســط يقــع يف 
الفئــة الثانيــة مــن فئــات املقيــاس الثاثــي )مــن 
ــار  ــر إىل خي ــي تش ــة الت ــي الفئ 1.67 إىل 2.33( وه
)إىل حــد مــا( وفيــام يــي عــرض لألبعــاد ومتوســطها 
ــل  ــط األق ــر إىل املتوس ــط األك ــن املتوس ــايب م احلس
ــية  ــداين »2.07«، التجانس ــي والوج ــم العاطف )الدع
»2.05«، القــدرة عــى حشــد التضامــن »1.88«، 
ــول  ــة »1.82«، الوص ــارج اجلامع ــه خ ــداء املوج الع
إىل املصــادر النــادرة »1.78«(، ووبالنظــر إىل املتوســط 
االجتامعــي  املــال  رأس  أشــكال  ملحــور  العــام 
ــل  ــن العم ــن ع ــدى املتقاعدي ــي ل ــرايض الرابط االف

يف املجتمــع الســعودي يتضــح لنــا أن أفــراد الدراســة 
ــورة  ــور بص ــاد املح ــى أبع ــا ع ــد م ــون إىل ح يوافق
ــع  ــام جلمي ــايب الع ــط احلس ــغ املتوس ــث بل ــة، حي عام
األبعــاد )1.92( وهــو متوســط يقــع يف الفئــة الثانيــة 
ــن 1.67 إىل 2.33(  ــي )م ــاس الثاث ــات املقي ــن فئ م
ــد  ــة )إىل ح ــار املوافق ــر إىل خي ــي تش ــة الت ــي الفئ وه

مــا(.
 مناقشة النتائج:

ــة الدراســة  ــة أفــراد عين أظهــرت النتائــج أن غالبي
مــن املتقاعديــن عــن العمــل هــم  مــن اإلنــاث 
وذلــك بنســبة بلغــت )%75.4(، وغالبيــة أفــراد 
ــة الدراســة مســتواهم التعليمــي جامعــي وذلــك  عين
بنســبة بلغــت )%61.7(، وتــراوح أعــامر غالبيــة 
أفــراد عينــة الدراســة مــا بــني 15 إىل 55 ســنة وذلــك 
ــة  ــراد عين ــة أف ــام أن غالبي ــت )%27.5(, ك ــبة بلغ بنس
الدراســة كان تقاعدهــم تقاعــدًا مبكــرًا وذلــك بنســبة 

جدول رقم )16)

يوضح أشكال رأس المال االجتماعي االفتراضي الترابطي لدى المتقاعدين عن العمل

 في المجتمع السعودي بصورة عامة

المتوسط البعد
اتجاه الموافقةالترتيبالحسابي

إلى حد ما2.071الدعم العاطفي والوجداني
إلى حد ما1.785الوصول إلى المصادر النادرة

إلى حد ما1.883القدرة على حشد التضامن
إلى حد ما1.824العداء الموجه خارج الجماعة

إلى حد ما2.052التجانسية
إلى حد ما-1.92المتوسط العام للمحور
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بلغــت )%81.4(, والغالبيــة مــن أفــراد عينــة الدراســة 
يــراوح معــاش تقاعدهــم الشــهري مــا بــني 10000 
ــت  ــبة بلغ ــك بنس ــال وذل ــن 15000 ري ــل م إىل أق
)%41.3( , كــام أن عــدد ســنوات تقاعــد غالبيــة أفــراد 
عينــة الدراســة 9 ســنوات فأكثــر وذلــك بنســبة بلغــت 
)%35.9(, و يتصلــون باإلنرنــت مــن خــال اجلــوال 
برامــج  وأكثــر   ,)67.1%( بلغــت  بنســبة  وذلــك 
وذلــك  الوتســاب  يســتخدموهنا  التــي  االنرنــت 
يســتخدمون  )%60.5(,وغالبيتهــم  بلغــت  بنســبة 
أعــوام  منــذ ســتة  االجتامعــي  التواصــل  مواقــع 
فأكثــر وذلــك بنســبة بلغــت )%62.3(. كــام أظهــرت 
النتائــج أن غالبيــة أفــراد عينــة الدراســة يقضــون عــى 
ــاعات  ــن 3 س ــل م ــي أق ــل االجتامع ــع التواص مواق
يوميــًا وذلــك بنســبة بلغــت )%48.5( ,وغالبيــة أفــراد 
عينــة الدراســة عــدد األصدقــاء أو املتابعــني هلــم عــى 
مواقــع التواصــل االجتامعــي أقــل مــن 500 صديــق 
أو متابــع وذلــك بنســبة بلغــت )%84.4( , كــام أن 
ــم  ــون أصدقاءه ــة يعرف ــة الدراس ــراد عين ــة أف غالبي
ــي  ــل االجتامع ــع التواص ــى مواق ــم ع ــني هل واملتابع
ــة  ــت )%56.3( ,وغالبي ــبة بلغ ــك بنس ــع وذل يف الواق
أفــراد عينــة الدراســة أصدقاؤهــم واملتابعــني هلــم مــن 
ــت )65.3%(. ــبة بلغ ــك بنس ــاث وذل ــور واإلن الذك
ــود  ــة إىل وج ــذه الدراس ــج ه ــت نتائ ــام أوضح ك
االجتامعــي  املــال  رأس  أشــكال  مــن  نوعــني 
االفــرايض لــدى املتقاعديــن عــن العمــل يف املجتمــع 
الســعودي وهــي: رأس املــال االجتامعــي االفــرايض 

ــل  ــن العم ــن ع ــدى املتقاعدي ــري ل التجس
كــام أظهــرت نتائــج هــذه الدراســة وجــود شــكل 
آخــر مــن أشــكال رأس املــال االفــرايض لــدى 
الســعودي  املجتمــع  يف  العمــل  عــن  املتقاعديــن 
ــي  ــرايض الرابط ــي االف ــال االجتامع ــو  رأس امل وه
ــط  ــغ املتوس ــث  بل ــل حي ــن عــن العم ــدى املتقاعدي ل
احلســايب العــام ملحــور أشــكال رأس املــال االجتامعــي 
ــل  ــن العم ــن ع ــدى املتقاعدي ــي ل ــرايض الرابط االف
يف املجتمــع الســعودي جلميــع األبعــاد )1.92( وهــو 
ــاس  ــات املقي ــن فئ ــة م ــة الثاني ــع يف الفئ ــط يق متوس
ــي  ــة الت ــي الفئ ــن 1.67 إىل 2.33( وه ــي )م الثاث
تشــر إىل خيــار املوافقــة )إىل حــد مــا( ومتثلــت األبعاد 

التوصيات:
ــرض  ــن ع ــة يمك ــذه الدراس ــج ه ــوء نتائ  يف ض

ــات التاليــة: التوصي
ــل يف . 1 ــن العم ــن ع ــارات املتقاعدي ــة مه تنمي

ــع  ــتخدام مواق ــى اس ــعودي ع ــع الس املجتم
ــايل  التواصــل االجتامعــي الــذي ســيؤدي بالت

ــي. ــم االجتامع ــادة اندماجه إىل زي
االســتفادة مــن خــرات املتقاعديــن عــن . 2

ــع  ــة للمجتم ــراء املعرف ــة يف إث ــل املتنوع العم
عــر  االجتامعــي  التواصــل  مواقــع  عــر 
تصميــم تطبيقــات متنوعــة خاصــة هبــم.

تصميــم تطبيقــات خاصــة لتوفــر معلومــات . 3
ــت  ــر اإلنرن ــن عــن العمــل ع هتــم املتقاعدي

عــى كافــة املجــاالت.
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 البحوث املقرحة:
الواقعــي . 1 االجتامعــي  املــال  رأس  أشــكال 

لــدى املتقاعديــن عــن العمــل.
املــال . 2 رأس  تكويــن  يف  املؤثــرة  العوامــل 

العمــل. عــن  للمتقاعديــن  االجتامعــي 
االحتياجــات الروحييــة للمتقاعديــن عــن . 3

العمــل يف املجتمــع الســعودي.

    املصادر واملراجع: 

أوالً: املراجع العربية:

ــي:  ــال االجتامع ــم. )2014(. رأس امل ــد كاظ ــو دوح، خال أب
أفــاق جديــدة يف النظريــة االجتامعيــة. القاهــرة: إيــراك 

ــع. ــر والتوزي ــة والن للطباع
أبــو دوح، خالــد كاظــم. )2016م(. دور مواقــع التواصــل يف 
تكويــن رأس املــال االجتامعــي لــدى املــرأة الســعودية: 
ــة مــن الطالبــات اجلامعيــات.  ــة عــى عين دراســة ميداني

مقبــول للنــر باملجلــة االجتامعيــة القوميــة.
اإللكــروين  الــوالء  فــاروق، )2015م(.  جوهــري، عــزة 
ودوافــع التواصــل بمواقــع الشــبكات االجتامعيــة: 
ــا  ــا بوصفه ــادة منه ــدى اإلف ــباب وم ــة يف األس دراس
خدمــات معلوماتيــة. جملــة مكتبــة امللــك فهــد الوطنيــة، 

    .389  –  333  ،)2(  21
 حــدادي، وليــدة. )2015م(. الشــبكات االجتامعيــة: مــن 
التواصــل إىل خطــر العزلــة االجتامعيــة. جملــة دراســات 

وأبحــاث، )21(، 267 – 286.
محــادة، حممــد أمحــد. )2003م(. دراســة لبعــض العوامــل 
ــن  ــدى املتقاعدي ــية ل ــدة النفس ــعور بالوح ــة بالش املرتبط
مــن معلمــي القطــاع احلكومــي ووكالــة غــوث. رســالة 

ــزة. ــامية، غ ــة اإلس ــورة، اجلامع ــر منش ــتر غ ماجس
ــال  ــرأس امل ــاس ل ــر مقي ــد. )2009م(. تطوي ــوراين، حمم احل

ــة  ــع األردين. جمل ــت يف املجتم ــر اإلنرن ــي ع االجتامع
ــآداب،  ــة ل ــات العربي ــاد اجلامع احت

خطــايب، أمحــد عيســى والكــريب، نــورة يــارس ســامل. )2015م(. 
جمتمــع  يف  ومشــكاهتم  املتقاعديــن  احتياجــات 
.92  –  39  ،)127( اجتامعيــة،32  شــؤون  اإلمــارات. 
يف  دراســات  )1997م(.  حممــد.  عبداللطيــف  خليفــة، 
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معوقات تطبيق معايير منهج سيجما ستة في إدارات المراجعة الداخلية في البنوك التجارية 
السعودية: دراسة ميدانية استكشافية

مريم بنت متعب الحربي        فهدة بنت سلطان السديري)*(
جامعة طيبة                   جامعة الملك عبدالعزيز

)قدم للنشر يف1440/01/21هـ، وقبل للنشر يف 1440/5/29هـ(

ـــة  ـــوك التجاري ـــة يف البن ـــة الداخلي ـــتة يف إدارات املراجع ـــيجام س ـــج س ـــر منه ـــق معاي ـــات تطبي ـــى معوق ـــرف ع ـــث إىل التع ـــذا البح ـــدف ه ـــث: هي ـــص البح ملخ
ـــة  ـــم الوظيفي ـــزى ملتغراهت ـــي تع ـــر والت ـــك املعاي ـــق تل ـــات تطبي ـــول معوق ـــن ح ـــة يف آراء املبحوث ـــة اإلحصائي ـــروق ذات الدالل ـــن الف ـــف ع ـــعودية، والكش الس
ـــن  ـــوائية م ـــة عش ـــتبيان لعين ـــه اس ـــم توجي ـــة، وت ـــاور الدراس ـــل حم ـــي متث ـــاؤالت الت ـــة التس ـــايب لصياغ ـــج اإلجي ـــان املنه ـــت الباحثت ـــد وظف ـــخصية. وق والش
ـــريب  ـــد الع ـــة النق ـــوك بمؤسس ـــة البن ـــة ملراقب ـــي اإلدارة العام ـــن وموظف ـــن اخلارجي ـــة واملراجع ـــوك التجاري ـــة بالبن ـــان املراجع ـــاء جل ـــن وأعض ـــن الداخلي املراجع

ـــعودي. الس
ـــة  ـــوك التجاري ـــة بالبن ـــة الداخلي ـــتة يف إدارات املراجع ـــيجام س ـــج س ـــر منه ـــق معاي ـــول دون تطبي ـــي حت ـــات الت ـــن املعوق ـــدد م ـــود ع ـــج إىل وج ـــارت النتائ  وأش
ـــج  ـــق منه ـــا لتطبي ـــم اإلدارة العلي ـــاب دع ـــتة، غي ـــيجام س ـــج س ـــق منه ـــة تطبي ـــم كيفي ـــى تعلي ـــن ع ـــارين القادري ـــراء واالستش ـــود اخل ـــدم وج ـــا: ع ـــعودية أمهه الس
ـــى  ـــل ع ـــرورة العم ـــث ب ـــة. وأوىص البح ـــج التدريبي ـــاب الرام ـــتة وغي ـــيجام س ـــج س ـــر منه ـــق معاي ـــى تطبي ـــن ع ـــن القادري ـــاب املوظف ـــتة، غي ـــيجام س س

ـــج. ـــذا املنه ـــد ه ـــة وفوائ ـــي بأمهي ـــر الوع ن

كلامت مفتاحية: املراجعة الداخلية، سيجام ستة، جودة املراجعة.
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Implementation Barriers of Six Sigma Methodology Standards in Internal 

Audit of Saudi Commercial Banks: An Exploratory Field Study

(Received 2/10/2018, accepted 4/2/2019)

Abstract: The aim of this research is to identify the implementation barriers of Six Sigma methodology standards to improve the quality of internal audit in commercial Saudi 
banks and to identify the obstacles of applying this approach. To achieve this, a positivist methodological approach has been applied. Based on the chosen methodological 
approach, themes were employed to formulate the research questions. A questionnaire was developed, with questions revolving around these themes, which was distributed 
to a random sample of internal auditors, members of the audit committees of commercial banks, external auditors, and employees of the General Administration of Banking 
Supervision at the Saudi Arabian Monetary Agency. The results show a number of obstacles facing the implementation of Six Sigma standards. These most significant obstacles 
are the absence of experts and consultants able to teach Six Sigma methodology, the absence of higher management support, the absence of a qualified staff to understand 
and apply Six Sigma methodology and the absence of training programs. Finally, the research calls for raising the awareness towards six sigma methodology benefits and 
importance.

Keywords: Internal audit, Six Sigma, audit quality.
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مقدمة
حتتــل املراجعــة الداخليــة أمهيــة كــرى لــدى 
منشــآت األعــامل كوهنــا تســاهم بشــكل كبــر يف 
االســتغالل  مواردهــا  واســتغالل  آدائهــا  حتســن 
األمثــل. ويشــر واقــع عــامل األعــامل إىل التطــور 
الرسيــع يف شــتى املجــاالت االقتصاديــة، وعليــه 
ــكل  ــة بش ــة املراجع ــب مهن ــة ألن تواك ــر احلاج تظه
عــام واملراجعــة الداخليــة بشــكل خــاص هــذا التطور 
لتحقــق أهدافهــا املرجــوة والتــي تشــمل ولكــن 
ال تنحــر عــى؛ تقييــم املخاطــر، محايــة أصــول 
املنشــأة، تقييــم وحتســن نظــم الرقابــة الداخليــة، 
باإلضافــة لكوهنــا أحــد اهــم األدوات التــي متــد 
الختــــاذ  الالزمــة  واملعلومــات  بالتقاريــر  اإلدارة 
القــرار (Yasin&Nelson, 2012))الســجيني،2016؛ 

 .)2016 ميلــود، 
وتعتــر البنــوك مــن أكثــر قطاعــات األعــامل 
ــة،  ــة الداخلي ــراءات املراجع ــر إج ــًا إىل تطوي احتياج
ــادي  ــو االقتص ــم النم ــال يف دع ــا الفع ــرًا لدوره نظ
وازدهــاره. ونظــرًا ملــا يشــهده الســوق املــريف 
ــد  ــة، فق ــية متالحق ــات تنافس ــن حتدي ــعودي م الس
جــاء تطويــر جــودة اخلدمــات املرفيــة حتقيقــًا 
ــة  ــعى كاف ــراتيجيا تس ــًا اس ــالء هدف ــات العم لرغب
ــإن  ــايل ف ــي، 2013(، وبالت ــه )الكوم ــوك لتحقيق البن
البنــوك بحاجــة لتطبيــق مناهــج رقابيــة فعالــة متكنهــا 
ــل  ــدة وني ــات املتزاي ــات واملنافس ــة التحدي ــن مواكب م
رضــا العمــالء وختفيــض األخطــاء. ولعــل أهــم 

ــث  ــتة، حي ــيجام س ــج س ــو منه ــة ه ــج احلديث املناه
ــر  ــال تطوي ــارزة يف جم ــة ب ــج عالم ــذا املنه ــر ه يعت
اجلــودة حيــث يســاعد عــى حتقيــق املســتوى األمثــل 
ــة  ــباب اجلذري ــاد األس ــى إجي ــاعد ع ــودة، ويس للج
ــرى  ــرة أخ ــكلة م ــرر املش ــث ال تتك ــاكل بحي للمش
ــى  ــول ع ــهم يف احلص ــام يس ــا. ك ــاء عليه ــم القض ويت
منتجــات وخدمــات خاليــة مــن العيــوب واألخطــاء 
بدرجــة قــد تصــل إىل أعــى مســتويات الدقــة والكــامل 

.(Hunold, 2014)

ــر  ــى تطوي ــتة ع ــيجام س ــج س ــرة منه ــد فك وتعتم
قــدرة املنشــآت عــى قيــاس عــدد العيــوب أو األخطاء 
ــورة  ــن بص ــايل تتمك ــا، وبالت ــة م ــودة يف عملي املوج
نظاميــة أن حتــدد كيفيــة إزالة تلــك األخطــاء والعيوب 
والوصــول هبــا إىل نســبة الصفــر قــدر املســتطاع 
ــتة  ــيجام س ــج س ــالل منه ــن خ ــامن، 2015(، فم )عث
واســتخدام مقاييــس متوافقــة مــع اســراتيجيات 
ــات  ــول إىل درج ــن والوص ــق التحس ــة يتحق املؤسس
 (Conger, 2015; Evans & متقدمــة مــن اجلــودة
 Lindsay, 2014; Jacobs, Swink, & Linderman,

ــول  ــن الق (Pyzdek & Keller, 2014 ;2015. ويمك

ــج  ــا ال ينت ــت عندم ــد حتقق ــتة ق ــيجام س ــودة س إن ج
ــة  ــون عملي ــأ يف كل ملي ــب أو خط ــن 3.4 عي ــر م أكث
(Baýa, 2015). حيــث يتــم حتســن كفــاءة العمليــات 

باســتمرار مــن خــالل اســتخدام األدوات اإلحصائيــة 
للتحليــل مــن أجــل بلــوغ األهــداف املنشــودة، 
ــي ال  ــراءات الت ــطة واإلج ــد األنش ــع رضورة حتدي م
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تضيــف قيمــة بنــاًء عــى احتياجــات العمــالء ووفقــًا 
 (Thawesaengskulthai & ألعــى معايــر اجلــودة

.Jarumanee, 2016(
1.2 أهداف وأمهية البحث:

ــة  ــة االقتصادي ــاًم يف التنمي ــوك دورًا مه ــؤدي البن ت
ــل  ــور العم ــع تط ــعودية، وم ــة الس ــة العربي يف اململك
املــريف عــى املســتوين املحــي والعاملــي تواجــه 
ــل  ــات يف ظ ــن التحدي ــر م ــة الكث ــوك يف اململك البن
املتغــرات والتطــورات املتالحقــة، واملنافســة املتزايــدة 
بــن تلــك البنــوك للوصــول إىل أعــى مســتويات 
ــم  ــامد مفاهي ــروري اعت ــن ال ــه م ــذا فإن ــودة. ل اجل
ــة  ــة والرقاب ــن املراجع ــاءة وحتس ــع كف ــدة لرف جدي
ــة  ــة داخلي ــراء مراجع ــب إج ــذا يتطل ــة. وه الداخلي
ــض  ــة، وختفي ــر املالي ــة وغ ــك املالي ــطة البن ــى أنش ع
األخطــاء واالنحرافــات، وبالتــايل رضورة االســتعانة 
بمناهــج مالئمــة لضــامن حتقيــق جــودة ودقــة عمليــة 
املراجعــة الداخليــة مثــل منهــج ســيجام ســتة. فالفكرة 
ــتطاعت  ــه إذا اس ــن يف أن ــج تكم ــذا املنه ــية هل الرئيس
املؤسســة قيــاس عــدد العيــوب أو األخطــاء املوجــودة 
يف عمليــة مــا، فإهنــا تســتطيع بصــورة نظاميــة أن حتــدد 
كيفيــة إزالــة تلــك األخطــاء والعيــوب والوصــول هبــا 

ــامن، 2015(. ــتطاع )عث ــدر املس ــر ق ــبة الصف إىل نس
وتكمــن أمهيــة البحــث يف النتائــج التــي قــد تســهم 
يف مســاعدة املهتمــن باجلــودة يف جمــال املراجعــة 
العليــا  اإلدارات  يف  القــرار  وأصحــاب  الداخليــة 
بالبنــوك يف حــر أبــرز املعوقــات التــي متنــع تطبيــق 

معايــر منهــج ســيجام ســتة يف ســبيل حتقيــق التميــز يف 
حتســن جــودة املراجعــة الداخليــة يف البنــوك التجاريــة 

ــعودية. يف الس

1.3 هدف البحث
هيــدف هــذا البحــث للتعــرف عــى أبــرز املعوقات 
ــر منهــج ســيجام ســتة  ــق معاي ــي حتــول دون تطبي الت
يف ســبيل حتســن جــودة املراجعــة الداخليــة يف البنــوك 
ــة  ــن وجه ــعودية م ــة الس ــة العربي ــة يف اململك التجاري
نظــر كل مــن املراجعــن الداخليــن وجلــان املراجعــة 
يف تلــك البنــوك، باإلضافــة إىل املراجعــن اخلارجيــن، 

وموظفــي مؤسســة النقــد العــريب الســعودي.
كــام يســعى البحــث للكشــف عــن الفــروق ذات 
الداللــة اإلحصائيــة يف آراء املبحوثــن حــول معوقــات 
تطبيــق تلــك املعايــر والتــي تعــزى للمتغــرات 

ــة. ــخصية والوظيفي الش
1.4 الدراسات السابقة

ــتة  ــيجام س ــج س ــة بمنه ــات املتعلق ــر الدراس تش
إىل خمتلــف الفوائــد املرتبــة عــى تبنيــه يف شــتى 
القطاعــات ســواء الصناعيــة منهــا أو اخلدميــة أو 
 (Oke, 2007; Tjahjono et al., 2010; ــة ــى املالي حت
(Sreedharan & Raju, 2016. فهــو يســتخدم إلجياد 

مســببات املشــاكل يف العمــل وحلهــا هنائيــًا، ممــا يؤدي 
إىل حتســن اإلنتاجيــة، ختفيــض التكاليــف، تقليــل 
ــام  ــي ك ــة وه ــزة مهم ــة ملي ــاج باإلضاف ــت اإلنت وق
 )Ferrin, Miller, & Muthler (2005 أشــار إليهــا
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تســاهم بشــكل كبــر يف حتســن نزاهــة وســالمة املعلومات 
املتوفــرة لــإدارة. كــام أن منهــج ســيجام ســتة يقــدم فائــدة 
تنظيميــة حيــث أنــه يوفــر دليــل إرشــادي يســاعد املوظفــن 
عــى فهــم املهــام املنوطــة هبــم بشــكل أكثــر ومتدهــم 
باالســراتيجيات املمكنــة حلــل املشــاكل ممــا يــؤدي لزيــادة 
 (Hong, Nagarajah, Iovenitti, & Dunn, كفــاءة اآلداء

 .2007)

ــج، إىل أن  ــذا املنه ــة هل ــد املتنوع ــن الفوائ ــم م وبالرغ
تبنــي التغيــر يف املنشــآت غالبــًا مــا يتســم بالصعوبــة وقــد 
يواجــه بالرفــض (Pyzdek & Keller, 2014). وقــد ينطبق 
ذلــك عــى منهــج ســيجام ســتة يف املراجعــة الداخليــة 
ــض  ــرت بع ــد أظه ــك فق ــع ذل ــة. وم ــوك التجاري يف البن
الدراســات أمهيــة تطبيــق هــذا املنهــج يف البنــوك التجاريــة، 
ففيــام خيــص تطويــر جــودة اخلدمــات املرفيــة والتمويــل، 
ــوم  ــرض مفه ــى ع ــدي (2011( ع ــة اجلعي ــزت دراس رك
ســيجام ســتة كأحــد املفاهيــم احلديثــة يف تطبيقــات اجلــودة 
ــت  ــام هدف ــرى. ك ــودة األخ ــم اجل ــض مفاهي ــه ببع وعالقت
دراســة الكومــي )2013( إىل حتســن جــودة اخلدمــات 
ــق  ــة حتق ــراتيجية متكامل ــاء إس ــالل بن ــن خ ــة م املرفي
الدمــج والتكامــل بــن كاًل مــن منهــج ســيجام ســتة 
ــًا يف درجــة قــوة أداء  وحماســبة اإلنجــاز، ممــا ينعكــس إجياب
ــة  ــروع البنكي ــى الف ــة ع ــت الدراس ــات. ُطبق ــذه اخلدم ه
ــة الســعودية، وأكــدت  ــة يف اململكــة العربي باملنطقــة الرقي
نتائــج الدراســة مســامهة املدخــل املقــرح يف حتقيــق النظــرة 

ــودة. ــتوى اجل ــر مس ــمولية يف تطوي الش
بــن  العالقــة    Aghili (2009)دراســة ووضحــت 

منهــج ســيجام ســتة ووظيفــة املراجعــة الداخليــة، ودراســة 
 )DMAIC( ــتة ــيجام س ــل س ــن مراح ــط ب ــة الرب إمكاني
والتــي تشــر إىل التحديــد، القيــاس، التحليــل، التحســن، 
ــة  ــة الداخلي ــج املراجع ــذ برنام ــل تنفي ــع مراح ــة، م الرقاب
ــات  ــل، التوصي ــاس األداء، التحلي ــط، قي ــي )التخطي وه
للتحســن، املتابعــة(. وتوصلــت الدراســة إىل إمكانيــة 
الربــط بــن منهــج ســيجام ســتة واملراجعــة الداخليــة 
بشــكل فعــال، وأن منهــج ســيجام ســتة يمكــن أن يضيــف 
ــياق  ــة. ويف الس ــة الداخلي ــة املراجع ــرة لوظيف ــة كب قيم
ذاتــه، وضحــت دراســة حماريــق )2013( دور معايــر 
منهــج ســيجام ســتة يف حتقيــق جــودة األداء وحتســن 
ــة  ــة املري ــوك التجاري ــة يف البن ــة الداخلي ــة املراجع فعالي
ــة  ــات املراجع ــودة يف عملي ــتويات اجل ــع مس ــك رف وكذل
الداخليــة. وتوصلــت الدراســة إىل أن تطبيــق معايــر 
ــة  ــتوى فعالي ــن مس ــع م ــوف يرف ــتة س ــيجام س ــج س منه

ــة. ــة الداخلي املراجع
وقــد تعــددت االجتاهــات واألســاليب املســتخدمة 
لتحســن جــودة املراجعــة الداخليــة، حيــث ركــزت 
دراســة الشــوبكي )2011( عــى احلاكميــة املؤسســية، 
ــاس  ــى أس ــة ع ــى املراجع ــورداين )2014( ع ــة ال ودراس
املخاطــر. كــام أن العديــد مــن الدراســات تــم تطبيقهــا يف 
بيئــات خمتلفــة يف طبيعتهــا القانونيــة واالقتصاديــة والثقافية 
عــن بيئــة األعــامل الســعودية، فعــى ســبيل املثــال ُطبقــت 
دراســةAghili (2009)  يف اململكــة املتحــدة، ودراســة 
اجلعيــدي )2011( يف مجهوريــة مــر العربيــة. أمــا يف 
اململكــة العربيــة الســعودية فقــد ركــزت دراســة الكومــي 
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)2013( عــى اســتخدام منهــج ســيجام ســتة لتطويــر جــودة 
ــة. ــات املرفي اخلدم

ــة  ــة احلالي ــع الدراس ــق م ــات تتف ــاك دراس ــام أن هن ك
ــام  ــة درغ ــل دراس ــدد مث ــي حم ــال بحث ــن جم ــا ضم وتضعه
وعبــد اهلل )2013( يف البنــوك الفلســطينية، ودراســة حماريــق 
هاتــن  أن  إال  املريــة،  التجاريــة  البنــوك  يف   )2013(
ــك  ــث وكذل ــة البح ــع عين ــا م ــًا م ــان نوع ــتن ختتلف الدراس

ــث.  ــن البح ــدف م اهل
كــام أن الدراســة احلاليــة تتميــز عــن الدراســات الســابقة 
يف حتقيــق حموريــن جوهريــن مهــا؛ أوالً: أن البحــث احلــايل 
يوضــح أهــم معوقــات تطبيــق معايــر منهــج ســيجام 
ــة  ــن وجه ــك م ــة، وذل ــة الداخلي ــودة املراجع ــن ج لتحس
نظــر املراجعــن الداخليــن وأعضــاء جلــان املراجعــة بتلــك 
ــة  ــي اإلدارة العام ــن وموظف ــن اخلارجي ــوك واملراجع البن
ــعودي.  ــريب الس ــد الع ــة النق ــوك بمؤسس ــى البن ــة ع للرقاب
ــق  ــاع التطبي ــث قط ــن حي ــث م ــذا البح ــز ه ــًا: يتمي وثاني
)البنــوك(، كذلــك مــن حيــث بيئــة التطبيــق )اململكــة العربية 
الســعودية( لنــدرة األبحــاث اخلاصــة بتطبيــق منهــج ســيجام 

ــعودية. ــوك الس ــة يف البن ــة الداخلي ــال املراجع ــتة يف جم س
1.5 اإلطار النظري لسيجام ستة:

ــة  ــر يف األبجدي ــن ع ــرف الثام ــيجام احل ــل س متث
اإلحصائيــون  واســتخدمه   )σ( ورمــزه  اإلغريقيــة 
للداللــة عــى االنحــراف املعيــاري، ويــدل االنحــراف 
ــراف  ــن أو االنح ــتت أو التباي ــادًة إىل التش ــاري ع املعي
ــداف  ــبة لأله ــة بالنس ــة معين ــق يف عملي ــدم التناس أو ع
ــب  ــل نس ــى تقلي ــج ع ــذا املنه ــل ه ــودة. ويعم املنش
تقدمهــا  التــي  واملنتجــات  اخلدمــات  يف  األخطــاء 
املؤسســة لتكــون أقــرب إىل الصفــر؛ ألن نســبة حــدوث 
العيــوب يف ســيجام ســتة هــو3.4 لــكل مليــون فرصــة، 
وهــذا يشــر إىل أن كفــاءة وفعاليــة العمليــات تصــل إىل 

نســبة 99.99 ٪ )عثــامن، 2015(.
وتوجــد عــدة مســتويات لســيجام حيــث يمثــل كل 
مســتوى درجــة معينــة مــن اجلــودة. ويمثــل العدد ســتة 
ــام ازداد  ــيجام، فكل ــتويات س ــن مس ــتوى م )Six( مس
ــام زادت اجلــودة وانخفــض  ــق لســيجام كل العــدد املراف

ــة، 2015(. ــوب )الزهــراين وخليف مســتوى العي

مستوى سيجماالعيوب لكل مليون فرصة
3.46
2335

6,2104
66,8073
308,5372
690,0001

(Pande & Holpp, 2001( المصدر

جدول 1
 مستويات األداء لسيجما
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ــع  ــام ارتف ــه كل ــابق أن ــدول الس ــن اجل ــح م ويتض
ــوب املســموح  ــام انخفضــت العي مســتوى ســيجام كل
ــا  ــي تقدمه ــات الت ــات أو املنتج ــا يف اخلدم بوجوده

ــة. املؤسس
ــي  ــة الت ــره اخلاص ــه معاي ــتة ل ــيجام س ــج س ومنه
  (Antony & Banuelas, 2002;مــن كٌل  حددهــا 

يــي:  كــام   Salaheldin & Abdelwahab, 2009)

دعــم والتــزام اإلدارة العليــا: يعتــر هــذا . 1
جيــب  هامــة  إســراتيجية  عمليــة  املعيــار 
ــة يف  ــتويات اإلداري ــى املس ــن أع ــع م أن ُتتب
ــن  ــز املوظف ــاع وحتفي ــب إقن ــة وتتطل املؤسس
ــق  ــة تطبي ــة، بأمهي ــتويات اإلداري ــة املس بكاف

منهــج ســيجام ســتة.
التغذيــة العكســية: إن توفــر التغذيــة العكســية . 2

حــول برامــج اجلــودة وأداء املوظفــن واملدراء 
ــن  ــتمرة، م ــورة مس ــم وبص ــت املالئ يف الوق
ــع  ــؤدي إىل رف ــا ي ــات مم ــن العملي ــأنه حتس ش

مســتويات اجلــودة.
ــز . 3 ــي يرتك ــرة الت ــتمر: إن الفك ــن املس التحس

عليهــا هــذا املعيــار هــي أن العمــل هــو 
التــي  املرابطــة  النشــاطات  مــن  سلســلة 
فالتحســن  إىل حمصلــة،  النهايــة  تــؤدي يف 
عنــر مهــم يف تقليــل االنحرافــات التــي 
حتــدث يف العمليــات الفنيــة ممــا يســاعد عــى 

األداء. جــودة 
العمليــات واألنظمــة: وفقــًا هلــذا املنهــج يعتر . 4

الركيــز عــى العمليــات عنــر مهــم لتحقيــق 
ــام  ــر نظ ــة إىل توف ــتمر، باإلضاف ــاح املس النج
ــاذ  ــات واخت ــل املعلوم ــال لنق ــات فّع معلوم

القــرارات بــن أجــزاء املؤسســة.
املــوارد البريــة: هــو عنــر هــام وحيــوي يف . 5

تطبيــق منهــج ســيجام ســتة، وذلــك مــن أجــل 
توفــر الكفــاءات واملهــارات داخــل املؤسســة 
ــة  ــون بلغ ــن يتحدث ــع املوظف ــامن أن مجي وض

واحــدة. 
ونظــرًا ألمهيــة املراجعــة الداخليــة ومــا تقــوم 
ــن  ــا م ــة اإلدارة، فإهن ــبيل خدم ــام يف س ــن مه ــه م ب
املجــاالت املناســبة لتطبيــق معايــر ســيجام ســتة، 
ــودة  ــج اجل ــد مناه ــر أح ــج يعت ــذا املنه ــث أن ه حي
التــي تســاهم يف رفــع مســتوى جــودة األداء وتقليــل 

األخطــاء.
وقــد وضــح حماريــق )2013( جانبــًا مــن الكيفيــة 
ــى  ــتة ع ــيجام س ــج س ــر منه ــا معاي ــر هب ــي تؤث الت

ــي: ــا ي ــًا مل ــة وفق ــة الداخلي ــودة املراجع ــن ج حتس
ــطة  ــمل إدارة أنش ــا: تش ــم اإلدارة العلي ــار دع معي
ــة  ــطة املختلف ــات واألنش ــة العملي ــة الداخلي املراجع
للتأكــد مــن كفايــة مــوارد أنشــطة املراجعــة الداخليــة 
ــة  ــط املراجع ــاز خط ــال إلنج ــكل فع ــا بش وتوزيعه
واإلجــراءات  السياســات  وحتديــد  الداخليــة، 
ــام  ــإدارة في ــر ل ــق بالتقري ــا يتعل ــة مل ــوح، إضاف بوض

ــة.  ــا اهلام ــص القضاي خي
يتعلــق  والقيــاس:  العكســية  التغذيــة  معيــار 
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بتوصيــل نتائــج عمليــة املراجعــة بحيــث يشــمل 
أهــداف مهمــة املراجعــة ونطاقهــا والتوصيــات القابلة 
للتطبيــق، مــع رضورة توفــر الدقــة واملوضوعيــة 
ــر  ــم يف التقري ــت املالئ ــوح والتوقي ــاز والوض واإلجي

ــج. ــن النتائ ع
بمســاعدة  يتعلــق  املســتمر:  التحســن  معيــار 
املراجعــة الداخليــة للمؤسســة يف حتديــد املخاطــر 
ــة  ــة الرقاب ــر وأنظم ــن إدارة املخاط ــهام يف حتس واإلس
ــم  ــى تقيي ــي ع ــع الداخ ــل املراج ــث يعم ــا، حي عليه

ــر. ــام إدارة املخاط ــة نظ ــة فعالي ومتابع
ــداد  ــم إع ــث يت ــة: حي ــات واألنظم ــار العملي معي
ــارص  ــة العن ــوي كاف ــة حتت ــق كل مهم ــط وتوثي اخلط
الرئيســية، باإلضافــة إىل إعــداد برامــج العمــل ملهمــة 

ــة. ــة الداخلي املراجع
معيــار املــوارد البريــة: ويتعلــق بــروط الكفــاءة 
ــن  ــا يف املراجع ــب توافره ــارة الواج ــة وامله واملعرف

ــي. ــي واملهن ــل العلم ــن والتأهي الداخلي
1.6 منهجية وفرضيات البحث:

يف هــذا البحــث ســيتم توظيــف النظريــة اإلجيابيــة 
 (Positive Theory) (Smith, 2017؛ Hoque, 2018)

وتعتمــد هــذه النظريــة عــى الــرح والتفســر والتنبــؤ 
بظاهــرة معينــة عــن طريــق مراجعــة الدراســات 
إىل  التوصــل  الواقــع هبــدف  الســابقة ومعطيــات 
تعاريــف حمــددة ومــن ثــم حتديــد متغــرات الظاهــرة 
التابعــة واملســتقلة. ويعتمــد املنهــج اإلجيــايب عــى كل 
ــايب  ــج اإلجي ــف املنه ــد يق ــؤ، وق ــرح والتنب ــن ال م

ــط أو  ــرة فق ــر الظاه ــد أي رشح وتفس ــذا احل ــد ه عن
ــه  ــؤ يقصــد ب ــؤ بســلوكها مســتقباًل. والتنب ــد للتنب يمت
ــي أن  ــك ال يعن ــد، وذل ــظ بع ــر مل ُتالح ــؤ بظواه التنب
ــؤ  ــام التنب ــتقبل، وإن ــى املس ــارصًا ع ــون ق ــؤ يك التنب
بظاهــرة قــد حدثــت فعــاًل ولكــن مل يتــم جتميــع نتائــج 

ــا. ــن وجوده ــة ع متجانس
ــن  ــد م ــث يع ــذا البح ــارة إىل أن ه ــدر اإلش وجت
بشــكل  تعتمــد  والتــي  االستكشــافية  البحــوث 
أســايس عــى صياغــة التســاؤالت بــدالً مــن صياغــة 
الفــروض، حيــث وضــح ذلــك حافــظ )2012( 
ــكل  ــز بش ــافية ترتك ــات االستكش ــاره الدراس باعتب
ــاؤالت أو  ــد التس ــات وتع ــع املعلوم ــى مج ــايس ع أس
ــل إن  ــة، ب ــرى قادم ــوات أخ ــًا خلط ــروض أساس الف
ــث  ــداف البح ــت أه ــا. وإذا كان ــي عليه ــث يبن الباح
اســتطالع أو استكشــاف أمــر معــن فإنــه يكــون 
مناســبًا اســتخدام التســاؤالت. وبنــاًء عــى مــا ســبق 
ــون  ــتنادًا إىل مضم ــث، واس ــداف البح ــًا أله وحتقيق
صياغــة  متــت  اإلجيابيــة،  النظريــة  ومقتضيــات 
التســاؤالت التاليــة كأســاس لتحديــد اجلوانــب التــي 
ــي  ــة الت ــة امليداني ــراء الدراس ــاء إج ــا أثن ــيتم تناوهل س

ــث: ــا البح يقدمه
ــق . 1 ــع تطبي ــي متن ــات الت ــرز املعوق ــي أب ــا ه م

املراجعــة  إدارات  يف  ســتة  ســيجام  معايــر 
الداخليــة بالبنــوك التجاريــة الســعودية؟

هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة . 2
يف أراء املبحوثــن حــول معوقــات تطبيــق 
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تلــك املعايــر تعــزى ملتغراهتــم الشــخصية 
والوظيفيــة؟

وعــى ذلــك تــم يف إجــراء الدراســة امليدانيــة االعتــامد 
عــى اســتخدام اســتامرة اســتبيان صممــت بــام يتناســب 
ــة  ــدًا لإجاب ــورة متهي ــاؤالت املذك ــون التس ــع مضم م
ــون  ــًا. وتتك ــا إحصائي ــة نتائجه ــل ومناقش ــا وحتلي عنه
اســتامرة االســتبيان يف قســمن رئيســين، حيــث اشــتمل 
ــة التــي  القســم األول عــى بعــض األســئلة الديموغرافي
ــي  ــص العلم ــي والتخص ــل العلم ــر واملؤه ــدد العم حت
ــاين  ــزء الث ــتمل اجل ــام اش ــي. في ــع الوظيف ــرة واملوق واخل
ــع )9(  ــث بواق ــؤال البح ــن س ــر ع ــارات تع ــى عب ع
عبــارات طلــب مــن أفــراد العينــة أن حيــددوا اســتجابتهم 
ــايس  ــرت مخ ــاس ليك ــق مقي ــارة وف ــه كل عب ــام تصف ع
ــق –  ــر مواف ــالق- غ ــى اإلط ــق ع ــر مواف ــدرج )غ الت

ــدة(. ــق بش ــق – مواف ــا – مواف ــد م ــق إىل ح مواف
ــم التحقــق مــن صــدق االســتبيان بطريقتــن،  كــام ت
 ، (Face validity)األوىل وتســمى الصــدق الظاهــري
وهــو الصــدق املعتمــد عــى املحكمــن، حيــث تــم 
عــرض أداة الدراســة عــى أحــد أعضــاء هيئــة التدريــس 
ــا  ــز. وأم ــد العزي ــك عب ــة املل ــبة بجامع ــم املحاس بقس
 (Internal ــي ــاق الداخ ــمى االتس ــة تس ــة الثاني الطريق
ــاط  (Consistency وتقــوم عــى حســاب معامــل االرتب

ــدات األداة واألداة  ــن وح ــدة م ــن كل وح ــون( ب )برس
ــة  ــاط دال ــالت االرتب ــع معام ــت مجي ــث كان ككل، حي
عنــد مســتوى α≥0.01 ممــا يــدل عــى درجــة عاليــة مــن 

ــتبيان.  ــي لالس ــاق الداخ االتس

فئــات  أربعــة  مــن  البحــث  جمتمــع  ويتكــون 
وهــم كاآليت: املراجعــن الداخليــن، وأعضــاء جلــان 
املراجعــة بالبنــوك التجاريــة يف الســعودية، املراجعــن 
ــوك  ــة البن ــة ملراقب ــي اإلدارة العام ــن، موظف اخلارجي
بمؤسســة النقــد العــريب الســعودي. أمــا عينــة البحــث 
ــع  ــن جمتم ــوائية م ــة عش ــا بطريق ــم اختياره ــد ت فق
ــع عــدد )246( اســتبيان،  ــم توزي ــث ت الدراســة، حي
وقــد اســتجاب منهــم )203( فــردًا، بلــغ عــدد 
االســتبيانات الصاحلــة للتحليــل )179( اســتبيان. 
بواســطة  اإلحصائــي  للتحليــل  أخضعــت  وقــد 

.SPSS برنامــج 
اســتخدام  تــم  فإنــه  ســبق  مــا  إىل  باإلضافــة 

التاليــة: اإلحصائيــة  األســاليب 
أوالً: اإلحصاء الوصفي، وذلك من خالل:

التكــرارات والنســب املئويــة لوصــف جمتمــع  	
البحــث بالنســبة للمعلومــات األوليــة.

ــط  	 ــاب املتوس ــك حلس ــايب وذل ــط احلس املتوس
احلســايب لــكل فقــرة ولــكل حمــور.

ــن  	 ــة للتعــرف عــى التباي االنحرافــات املعياري
ــاالت. ــرات وللمج للفق

2. الدراسة امليدانية
1.2 خصائص عينة البحث

1.1.2 توزيع أفراد عينة البحث وفقا للعمر:
تــم حســاب التكــرارات والنســب املئويــة ألفــراد 
عينــة البحــث وفقــا للعمــر كــام تبينــه النتائــج بجــدول 

رقــم )2( التــايل:
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ــراد  ــم أف ــم )2( أن معظ ــدول رق ــن اجل ــظ م يالح
عينــة البحــث ينتمــون للفئــة العمريــة أكــر مــن )40( 
ســنة حيــث بلغــت نســبتهم )٪33.5(، وهــذا مــؤرش 
جيــد عــى أن أفــراد العينــة لدهيــم اخلــرة الكافيــة يف 

جمــال العمــل املهنــي.

ــراد  ــم أف ــم )3( أن معظ ــدول رق ــن اجل ــظ م يالح
عينــة البحــث هــم مــن احلاصلــن عــى البكالوريــوس 
حيــث بلغــت نســبتهم )٪65.9(، وبلغــت نســبة 
ــؤرش  ــذا م ــتر )٪21.2(، وه ــى املاجس ــن ع احلاصل
عــى أن أفــراد العينــة عــى درجــة رفيعــة مــن املســتوى 
العلمــي األمــر الــذي يســهل فهــم أســئلة االســتبيان 

2.1.2 توزيــع أفــراد عينــة البحــث وفقــًا للمؤهــل 
: لعلمي ا

تــم حســاب التكــرارات والنســب املئويــة ألفــراد 
ــه  ــام تبين ــي ك ــل العلم ــا للمؤه ــث وفق ــة البح عين

ــايل: ــم )3( الت ــدول رق ــج بج النتائ

ــة. ــة عليهــا بكفــاءة وموضوعي واإلجاب
وفقــًا  البحــث  عينــة  أفــراد  توزيــع   3.1.2

العلمــي: للتخصــص 
تــم حســاب التكــرارات والنســب املئويــة ألفــراد 
ــا  ــام تبينه ــي ك ــص العلم ــا للتخص ــث وفق ــة البح عين

ــايل: ــج بجــدول رقــم )4( الت النتائ

النسبة المئوية ٪العددالعمر
3.9٪7أقل من (25) سنة

16.2٪29من (25) إلى (30) سنة
16.2٪29من (31) إلى (35) سنة
30.2٪54من (36) إلى (40) سنة

33.5٪60أكبر من (40) سنة
100.0٪179المجموع

جدول 2 

التكرارات والنسب المئوية ألفراد عينة البحث موزعين وفقاً للعمر

النسبة المئوية ٪العددالمؤهل العلمي
65.9٪118بكالوريوس
10.6٪19دبلوم عالي

21.2٪38ماجستير
2.2٪4دكتوراه

100.0٪179المجموع

جدول 3 

التكرارات والنسب المئوية ألفراد عينة البحث موزعين وفقا للمؤهل العلمي
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يالحــظ مــن اجلــدول رقــم )4( أن أغلــب أفراد 
ــة البحــث هــم مــن املتخصصــن يف املحاســبة  عين
حيــث بلغــت نســبتهم )54.7 ٪(، وبلغــت نســبة 
ــامل  ــن يف إدارة األع ــن املتخصص ــة م ــراد العين أف
ــن  ــم م ــة ه ــراد العين ــة أف )14.5 ٪(، أي أن غالبي
األعــامل  وإدارة  املحاســبة  يف  التخصــص  ذوي 
ــوع  ــة بموض ــات ذات الصل ــن التخصص ــي م وه

ــة  ــراد عين ــب أف ــم )5( أن أغل ــدول رق ــن اجل ــظ م يالح
ــت  ــث بلغ ــنوات حي ــن )10( س ــر م ــم أكث ــث خرهت البح
نســبتهم )51.4 ٪(، وهــذا يعطــي داللــة إجيابيــة بشــأن 
ــايل إدراك  ــة وبالت ــة الداخلي ــال املراجع ــة بمج ــة التام املعرف
إمكانيــة حتســن جودهتــا بواســطة معايــر منهــج ســيجام ســتة.

ــامل  ــة أع ــبة لطبيع ــة مناس ــر نتيج ــث، وتعت البح
ــوك. البن

4.1.2 توزيــع أفــراد عينــة البحــث وفقــًا لعــدد 
ســنوات اخلــرة:

املئويــة  والنســب  التكــرارات  تــم حســاب 
ألفــراد عينــة البحــث وفقــًا لعــدد ســنوات اخلــرة 

ــايل: ــم )5( الت ــدول رق ــج بج ــه النتائ ــام تبين ك

للموقــع  وفقــًا  البحــث  عينــة  أفــراد  توزيــع   5.1.2
الوظيفــي:

ــة  ــراد عين ــة ألف ــب املئوي ــرارات والنس ــاب التك ــم حس ت
البحــث وفقــا للموقــع الوظيفــي كــام تبينهــا النتائــج بجــدول 

ــايل: رقــم )6( الت

النسبة المئوية ٪العددالتخصص العلمي
54.7٪98محاسبة

14.5٪26إدارة األعمال
5.6٪10إدارة عامة

25.1٪45أخرى
100.0٪179المجموع

جدول 4

 التكرارات والنسب المئوية ألفراد عينة البحث موزعين وفقا للتخصص العلمي

جدول 5 

التكرارات والنسب المئوية ألفراد عينة البحث موزعين وفقا لعدد سنوات الخبرة

النسبة المئوية ٪العددعدد سنوات الخبرة 
16.8٪30أقل من (5) سنوات

31.8٪57من (5) إلى (10) سنوات
51.4٪92أكثر من (10) سنوات

100.0٪179المجموع
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يالحظ من اجلدول رقم )6( أن أغلب أفراد عينة البحث 
هم من املراجعن اخلارجين حيث بلغت نسبتهم )34.1 ٪(، 
 29.6( الداخلين  املراجعن  من  العينة  أفراد  نسبة  وبلغت 
٪(، وحيث أن نسبة املراجعن الداخلين واخلارجين تشكل 
الفئات صلة  أكثر  إجيايب كوهنم  يعتر مؤرش  فهو   )63.7٪(
بطبيعة أعامل املراجعة الداخلية وأكثر إدراكًا لوسائل حتسن 

جودهتا وأبرز املعوقات التي تواجه تبني معاير سيجام ستة.

2.2 حتليل ومناقشة النتائج:
1.2.2 السؤال األول:

نص السؤال األول عى: “ ما هي أبرز املعوقات التي متنع تطبيق 
التجارية  بالبنوك  الداخلية  املراجعة  إدارات  يف  ستة  سيجام  معاير 
عبارات   )9( ختصيص  تم  السؤال  هذا  عى  لإجابة  السعودية؟”. 
لتحديد معوقات تطبيق معاير منهج سيجام ستة يف إدارات املراجعة 

الداخلية يف البنوك التجارية السعودية، وكانت النتائج كالتايل:

جدول 6 
التكرارات والنسب المئوية ألفراد عينة البحث موزعين وفقا للموقع الوظيفي

النسبة المئوية ٪العددالموقع الوظيفي
29.6٪53مراجع داخلي

34.1٪61مراجع خارجي
16.8٪30عضو في لجنة المراجعة بالبنك

19.6٪35موظف بمؤسسة النقد العربي السعودي
100 ٪179المجموع

المتوسط العبارةم
الحسابي

النسبة 
المئوية

االنحراف 
المعياري

درجة 
الموافقة

الترتيب

1موافق 721.010٪3.86عدم وجود الخبراء واالستشاريين القادرين على تعليم كيفية تطبيق منهج سيجما ستة9
عدم وجود كادر مؤهل لفهم وتطبيق منهج سيجما ستة وغياب البرامج التدريبية الالزمة 6

لذلك
2موافق 3.68٪670.945

عدم وضوح السياسات واإلجراءات من قبل اإلدارة العليا بالبنك لتطبيق منهج سيجما 2
ستة

3موافق 3.64٪660.878

4موافق 650.903٪3.60عدم اقتناع اإلدارة العليا بالبنك بمنهج سيجما ستة1
5موافق 640.881٪3.56مقاومة بعض الموظفين في البنك لتطبيق أساليب التحسين والتطوير3

6موافق 621.002٪3.49عدم وجود نظام فعال للحوافز المرتبط بإنجاح تطبيق برامج الجودة8

7موافق 610.961٪3.45افتقار البنك القدرات التنظيمية واإلدارية المالئمة إلحداث عمليات التحسين والتطوير4

8موافق600.997٪3.40تعتبر تكاليف تطبيق منهج سيجما ستة أكثر من عائداتها5

موافق إلى 561.072٪3.24قلة اإلمكانات المالية والمادية الالزمة بالبنك7
حد ما

9

معوقات تطبيق معايير منهج سيجما ستة في إدارات المراجعة الداخلية في البنوك التجارية 
السعودية ككل

موافق 3.55٪640.638

جدول 7 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب الستجابات أفراد العينة حول معوقات تطبيق معايير منهج 

سيجما ستة في إدارات المراجعة الداخلية في البنوك التجارية السعودية مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية
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ــابق  ــم )7( السـ ــدول رقـ ــالل اجلـ ــن خـ مـ
يتضـــح أن هنـــاك موافقـــة عـــى عبـــارات 
ـــتة يف  ـــيجام س ـــج س ـــر منه ـــق معاي ـــات تطبي معوق
ـــة  ـــوك التجاري ـــة يف البن ـــة الداخلي إدارات املراجع
ـــتجابة  ـــة اس ـــاءت بدرج ـــث ج ـــعودية حي يف الس
ــدم  ــارة )عـ ــول العبـ ــدل حصـ ــق(، ويـ )موافـ
ـــى  ـــن ع ـــارين القادري ـــراء واالستش ـــود اخل وج
ـــى  ـــتة( ع ـــيجام س ـــج س ـــق منه ـــة تطبي ـــم كيفي تعلي
الرتيـــب األول بدرجـــة اســـتجابة )موافـــق( 
ــد  ــارين حيـ ــاب اخلـــراء واالستشـ عـــى أن غيـ
ــيجام  ــج سـ ــر منهـ ــق معايـ ــاح تطبيـ ــن نجـ مـ
ســـتة، ممـــا يتطلـــب مـــن إدارة البنـــك العمـــل 
ـــم  ـــب وتعلي ـــة لتدري ـــوادر املؤهل ـــر الك ـــى توف ع
ـــة  ـــارة )قل ـــول العب ـــع حص ـــام يرج ـــن. ورب املوظف
ــى  ــة( عـ ــة الالزمـ ــة واملاديـ ــات املاليـ اإلمكانـ
ــق  ــتجابة )موافـ ــة اسـ ــر بدرجـ ــب األخـ الرتيـ
إىل حـــد مـــا( إىل أن هـــذا األمـــر مـــن وجهـــة 
نظـــر أفـــراد العينـــة متوســـط األمهيـــة بســـبب 
ـــات  ـــن إمكان ـــة م ـــوك التجاري ـــه البن ـــع ب ـــا تتمت م

ماديـــة وماليـــة عاليـــة.

2.2.2 السؤال الثاين:
ــد  ــل توجـ ــى »هـ ــاين عـ ــؤال الثـ ــص السـ نـ
فـــروق ذات داللـــة إحصائيـــة يف أراء املبحوثـــن 
حـــول معوقـــات تطبيـــق تلـــك املعايـــر تعـــزى 

ــة؟”. ــخصية والوظيفيـ ــم الشـ ملتغراهتـ

ــراء  ــم إجـ ــؤال تـ ــذا السـ ــن هـ ــة عـ لإجابـ
ـــن األحـــادي  ـــل التباي ـــار حتلي ـــار )ت(، واختب اختب
بـــن  الفـــروق  داللـــة  لتحديـــد   k)أنوفـــا(
متوســـطات اســـتجابات املشـــاركن يف البحـــث 
ـــر  ـــة )العم ـــخصية والوظيفي ـــم الش ـــا مُلتغراهت وفًق
ــص  ــي، والتخّصـ ــل العلمـ ــنوات، واملؤهـ بالسـ
ـــي،  ـــع الوظيف ـــرة، واملوق ـــنوات اخل ـــي، وس العلم
واملؤهـــل املهنـــي(. وفيـــام يـــي عـــرض بأهـــم 

النتائـــج:

أواًل: العمر بالسنوات:
ــذا  ــنوات يف هـ ــر بالسـ ــّر العمـ ــم ُمتغـ ينقسـ
البحـــث إىل مخـــس فئـــات، وهـــي: أقـــل مـــن 
)25( ســـنة، ومـــن )25( إىل )30( ســـنة، ومـــن 
 )40( إىل   )36( ومـــن  ســـنة،   )35( إىل   )31(
ــة  ــنة. وملحدوديـ ــن )40( سـ ــر مـ ــنة، وأكـ سـ
ــن )25(  ــل مـ ــة أقـ ــة العمريـ ــن إىل الفئـ املنتمـ
ـــة  ـــن إىل الفئ ـــع املنتم ـــم م ـــم دجمه ـــد ت ـــنة، فق س
العمريـــة مـــن )25( إىل )30( ســـنة، حتـــت 
مســـمى أقـــل مـــن )31( ســـنة، وُاســـتخدم 
اختبـــار التبايـــن األحـــادي )أنوفـــا( للموازنـــة 
ـــول  ـــاركن ح ـــتجابات املش ـــطات اس ـــن متوس ب
ـــتة،  ـــيجام س ـــج س ـــر منه ـــق معاي ـــات تطبي ُمعّوق
ــح  ــنوات. ويوضـ ــر بالسـ ــرِّ العمـ ــزى مُلتغـ تُعـ
ـــادي  ـــن األح ـــار التباي ـــة اختب ـــدول )8( نتيج اجل

)أنوفـــا( لداللـــة الفـــروق بـــن املتوســـطات.
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يتبــّن مــن اجلــدول )8( وجــود فــروق ذات داللــة 
إحصائيــة بــن متوســطات اســتجابات املشــاركن 
ــج  ــر منه ــق معاي ــات تطبي ــول ُمعّوق ــث، ح يف البح
ــنوات. إذ  ــر بالس ــرِّ العم ــزى مُلتغ ــتة، تُع ــيجام س س
كانــت قيمــة مســتوى الداللــة يف اختبــار حتليــل 

متوسطات  بن  الفروق  أن   ،)9( اجلدول  من  يتبّن 
تطبيق  ُمعّوقات  حول  البحث،  يف  املشاركن  استجابات 
 - بالسنوات  العمر  مُلتغرِّ  تُعزى  منهج سيجام ستة،  معاير 
كانت بن )املنتمن للفئة العمرية من )31( إىل )35( سنة(، 
لصالح  سنة(،   )40( من  أكر  العمرية  للفئة  و)املنتمن 
العمرية من )31( إىل )35( سنة( ذوي  الفئة  )املنتمن إىل 

التبايــن األحــادي )0.031(، وهــي قيمــة دالــة عنــد 
 (α≤05.0).مســتوى

ــد  ــن، فق ــار التباي ــة يف اختب ــود معنوي ــًرا لوج ونظ
ــة الفــروق، وكانــت  ــار شــيفيه لدالل ــم إجــراء اختب ت

ــايل: ــج كالت النتائ

النتيجة إىل  الباحثتان هذه  املتوسط احلسايب األعى. وتعزو 
أن أفراد العينة املنتمن إىل الفئة العمرية من )31( إىل )35( 
سنة، هم من فئة الشباب الذين قد ال يملكون اخلرة الكافية 
واملعرفة التامة بتطبيق برامج اجلودة يف العمل، مما يزيد من 
يف  ستة  سيجام  منهج  معاير  تطبيق  بُمعّوقات  إحساسهم 

إدارات امُلراجعة الداخلية بالبنوك التجارية. 

االنحراف المتوسط الحسابيالعددالعمر بالسنوات
المعياري

مستوى الداللةقيمة )ف(

0.031*363.480.6863.026أقل من (31) سنة
293.820.600من (31) إلى (35) سنة
543.600.610من (36) إلى (40) سنة

603.410.617أكبر من (40) سنة

جدول 8 

نتائج تحليل التباين األحادي )أنوفا(، لداللة الفروق بين متوسطات استجابات المشاركين والتي تُعزى لُمتغيِّر العمر بالسنوات

جدول 9
ف على اتجاه الفروق بين متوسطات استجابات المشاركين  نتائج اختبار شيفيه، للتّعرُّ

 في البحث حول ُمعّوقات تطبيق معايير منهج سيجما ستة، تُعزى لُمتغيِّر العمر بالسنوات.

 * وجود داللة عند مستوى )0.05).

 * وجود داللة عند مستوى )0.05).

المتوسط العمر بالسنوات
الحسابي

أقل من )31) 
سنة

من )31( إلى 
(35)

من )36( إلى 
(40)

أكبر من )40) 
سنة

-3.48أقل من (31) سنة
0.407*-3.82من (31) إلى (35)
-3.60من (36) إلى (40)
-3.41أكبر من (40) سنة
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ثانًيا: املؤهل العلمي:
ــث  ــذا البح ــي يف ه ــل العلم ــرِّ املؤه ــم ُمتغ ينقس
ودبلــوم  بكالوريــوس،  وهــي:  فئــات،  أربــع  إىل 
عــاٍل، وماجســتر، ودكتــوراه. وملحدوديــة احلاصلــن 
عــى الدكتــوراه، فقــد ُدجمــت الفئتــان األخرتــان 
حتــت ُمســمى احلاصلــن عــى ماجســتر فأعــى، كــام 

يتبـــّن مـــن اجلـــدول )10( عـــدم وجـــود 
ــة بـــن متوســـطات  ــة إحصائيـ فـــروق ذات داللـ
حـــول  البحـــث  يف  املشـــاركن  اســـتجابات 
ُمعّوقـــات تطبيـــق معايـــر منهـــج ســـيجام ســـتة، 
تُعـــزى مُلتغـــرِّ املؤهـــل العلمـــي. إذ كانـــت قيمـــة 
مســـتوى الداللـــة يف اختبـــار حتليـــل التبايـــن 
ــة  ــر دالـ ــة غـ ــي قيمـ ــادي )0.428(، وهـ األحـ

(α≤05.0). عنـــد مســـتوى
وتعـــزو الباحثتـــان عـــدم وجـــود فـــروق ذات 
ـــر  ـــق معاي ـــات تطبي ـــول ُمعّوق ـــة ح ـــة إحصائي دالل
ـــي،  ـــل العلم ـــزى إىل املؤه ـــتة ُتع ـــيجام س ـــج س منه
ـــتة  ـــيجام س ـــج س ـــة منه ـــم واإلدراك ألمهي إىل التفّه
ــن  ــدر مـ ــى قـ ــو عـ ــه، فهـ ــة بـ ــر اخلاصـ واملعايـ

ُاســتخدم اختبــار التبايــن األحــادي )أنوفــا( للموازنــة 
حــول  املشــاركن  اســتجابات  متوســطات  بــن 
ــي  ــتة والت ــيجام س ــج س ــر منه ــق معاي ــات تطبي ُمعّوق
ــدول  ــح اجل ــي. ويوّض ــل العلم ــرِّ املؤه ــزى مُلتغ تُع
)أنوفــا(  األحــادي  التبايــن  اختبــار  نتيجــة   )10(

ــطات. ــن املتوس ــروق ب ــة الف لدالل

ــات  ــة الدراسـ ــه محلـ ــن أن يدركـ ــوح يمكـ الوضـ
ـــهولة. ـــوس بس ـــايل والبكالوري ـــوم الع ـــا والدبل العلي

ص العلمي: ثالًثا: التخصَّ
ينقســـم ُمتغـــرِّ التخّصـــص العلمـــي يف هـــذا 
ــبة، وإدارة  البحـــث إىل أربعـــة ختصصـــات: حماسـ
ـــتخدم  ـــذا ُاس ـــرى؛ ول ـــة، وأخ ـــامل، وإدارة عام األع
ــة  ــا(، للموازنـ ــادي )أنوفـ ــن األحـ ــار التبايـ اختبـ
بـــن متوســـطات اســـتجابات املشـــاركن حـــول 
ُمعّوقـــات تطبيـــق معايـــر منهـــج ســـيجام ســـتة 
ـــّن  ـــي، وُيب ـــص العلم ـــرِّ التخصَّ ـــزى مُلتغ ـــي تُع والت
ـــادي  ـــن األح ـــار التباي ـــة اختب ـــدول )11( نتيج اجل

)أنوفـــا( لداللـــة الفـــروق بـــن املتوســـطات.

مستوى الداللةقيمة )ف(االنحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعددالمؤهل العلمي
1183.590.6520.8530.428بكالوريوس
193.460.809دبلوم عاٍل

423.460.498ماجستير فأعلى

جدول 10
 نتائج تحليل التباين األحادي )أنوفا( لداللة الفروق بين متوسطات استجابات المشاركين 

في البحث حول ُمعّوقات تطبيق معايير منهج سيجما ستة والتي تُعزى لُمتغيِّر المؤهل العلمي.
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يتضح من اجلدول )11( عدم وجود فروق ذات داللة 
إحصائية بن متوسطات استجابات املشاركن يف البحث، 
تُعزى  ستة،  سيجام  منهج  معاير  تطبيق  ُمعّوقات  حول 
ص العلمي. إذ كانت قيمة مستوى الداللة يف  مُلتغرِّ التخصَّ
التباين األحادي )0.912(، وهي قيمة غر  اختبار حتليل 

.)α≤05.0( دالة عند مستوى
التخّصصات  بن  التقارب  بسبب  ذلك  يكون  وقد 
محلة  نسبة  ُتشّكل  حيث  العينة،  أفراد  حيملها  التي  العلمية 

ختّصصات املحاسبة وإدارة األعامل )74.8٪(.

يتبــّن مــن اجلــدول )12( وجــود فــروق ذات داللــة 
ــاركن يف  ــتجابات املش ــطات اس ــن متوس ــة ب إحصائي
البحــث، حــول ُمعّوقــات تطبيــق معايــر منهــج ســيجام 
ــة  ــت قيم ــرة. إذ كان ــنوات اخل ــرِّ س ــزى مُلتغ ــتة تُع س

رابًعا: سنوات اخلرة:
إىل  البحث  هذا  يف  اخلرة  سنوات  ُمتغرِّ  ينقسم 
ثالث فئات، وهي: أقل من )5( سنوات، ومن )5( إىل 
)10( سنوات، وأكثر من )10( سنوات. لذا ُاستخدم 
اختبار التباين األحادي )أنوفا( للموازنة بن متوسطات 
استجابات املشاركن حول ُمعّوقات تطبيق معاير منهج 
ويبّن  اخلرة،  سنوات  مُلتغرِّ  تُعزى  والتي  ستة  سيجام 
)أنوفا(  األحادي  التباين  اختبار  نتيجة   )12( اجلدول 

لداللة الفروق بن املتوسطات.

ــادي  ــن األح ــل التباي ــار حتلي ــة يف اختب ــتوى الدالل مس
 .)α≤05.0( وهــي قيمــة دالــة عند مســتوى ،)0.011(
ولوجــود معنويــة يف اختبــار التبايــن فقــد أجــري اختبار 

ــة الفــروق، وكانــت النتائــج كالتــايل: شــيفيه لدالل

مستوى الداللةقيمة )ف(االنحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعددالتخصَّص العلمي
983.560.6330.1760.912محاسبة

263.490.681إدارة األعمال
103.630.724إدارة عامة

453.530.621أخرى

جدول 11 
نتائج تحليل التباين األحادي )أنوفا( لداللة الفروق بين متوسطات استجابات المشاركين في البحث حول 

ُمعّوقات تطبيق معايير منهج سيجما ستة والتي تُعزى لُمتغيِّر التخصَّص العلمي

جدول 12 
نتائج تحليل التباين األحادي )أنوفا( لداللة الفروق بين متوسطات استجابات المشاركين في البحث حول 

ُمعّوقات تطبيق معايير منهج سيجما ستة والتي تُعزى لُمتغيِّر سنوات الخبرة.
مستوى الداللةقيمة )ف(االنحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعددسنوات الخبرة

0.011*303.450.7444.581أقل من (5) سنوات
573.750.503من (5) إلى (10) سنوات

923.450.651أكثر من (10) سنوات
*  وجود داللة عند مستوى )0.05(.
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متوسـطات  بـن  الفـروق  أن   )13( اجلـدول  مـن  يتبـّن 
اسـتجابات املشـاركن يف البحث حـول ُمعّوقـات تطبيق معاير 
منهـج سـيجام سـتة، تُعـزى مُلتغـرِّ سـنوات اخلـرة - كانت بن 
)مـن كانـت خرهتـم مـن )5( إىل )10( سـنوات(، و)من كانت 
خرهتـم أكثر مـن )10( سـنوات(، لصالح )مـن كانت خرهتم 
مـن )5( إىل )10( سـنوات( ذوي املتوسـط احلسـايب األعـى. 
وتعـزو الباحثتـان هـذه النتيجـة إىل أن أفـراد العينـة ممن خرهتم 
مـن )5( إىل )10( سـنوات، قـد ال يدركون واقع العمل بشـكل 
جيـد مقارنـة مـع الذيـن خرهتـم أكثـر مـن )10( سـنوات، مما 
يزيـد مـن إحساسـهم بُمعّوقـات تطبيـق معايـر منهـج سـيجام 

بن  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود   )14( اجلدول  من  يتبّن 
تطبيق  ُمعّوقات  حول  البحث،  يف  املشاركن  استجابات  متوسطات 
معاير منهج سيجام ستة، تُعزى مُلتغرِّ املوقع الوظيفي. إذ كانت قيمة 

سـتة يف البنـوك التجارية بالسـعودية.
خامًسا: املوقع الوظيفي:

ينقسـم ُمتغـرِّ املوقـع الوظيفـي يف هـذا البحـث إىل أربـع 
وعضـو  خارجـي،  وُمراجـع  داخـي،  ُمراجـع  وهـي:  فئـات، 
العـريب  النقـد  بالبنـك، وموظـف بمؤسسـة  امُلراجعـة  يف جلنـة 
السـعودي. لـذا ُاسـتخدم اختبـار التبايـن األحـادي )أنوفـا(، 
للموازنة بن متوسـطات اسـتجابات املشـاركن حـول ُمعّوقات 
تطبيـق معايـر منهـج سـيجام سـتة والتـي تُعـزى مُلتغـرِّ املوقـع 
الوظيفـي. ويبـّن اجلـدول )14( نتيجة اختبـار التباين األحادي 

)أنوفـا( لداللـة الفـروق بـن املتوسـطات.

وهي   ،)0.003( األحادي  التباين  حتليل  اختبار  يف  الداللة  مستوى 
قيمة دالة عند مستوى )α≤05.0(. ولوجود معنوية يف اختبار التباين، 

فقد ُأجري اختبار شيفيه لداللة الفروق، وكانت النتائج كالتايل:

أقل من )5) المتوسطسنوات الخبرة
سنوات

من )5( إلى 
(10( سنوات

أكثر من )10) 
سنوات

-3.45أقل من (5) سنوات
0.304*-3.75من (5) إلى (10) سنوات

-3.45أكثر من (10) سنوات

جدول 13 
ف على اتجاه الفروق بين متوسطات استجابات المشاركين في البحث حول ُمعّوقات  نتائج اختبار شيفيه للتّعرُّ

تطبيق معايير منهج سيجما ستة، تُعزى لُمتغيِّر سنوات الخبرة.

جدول 
14 نتائج تحليل التباين األحادي )أنوفا(، لداللة الفروق بين متوسطات استجابات المشاركين في البحث حول 

ُمعّوقات تطبيق معايير منهج سيجما ستة، تُعزى لُمتغيِّر الموقع الوظيفي.

*  وجود داللة عند مستوى )0.05(.

*  وجود داللة عند مستوى )0.05(.

مستوى الداللةقيمة )ف(االنحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعددالموقع الوظيفي
0.003*533.510.6994.735ُمراجع داخلي

613.770.666ُمراجع خارجي
303.410.314عضو في لجنة الُمراجعة بالبنك

353.320.595موظف بمؤسسة النقد العربي السعودي
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يتضـح من اجلدول )15( أن الفروق بن متوسـطات 
اسـتجابات املشـاركن يف البحث حـول ُمعّوقات تطبيق 
معاير منهج سـيجام سـتة، تُعـزى مُلتغرِّ املوقـع الوظيفي 
و)موظفـي  اخلارجيـن(  )امُلراجعـن  بـن  كانـت   -
مؤسسـة النقـد العـريب السـعودي( لصالـح )امُلراجعـن 
وتعـزو  األعـى.  احلسـايب  املتوسـط  ذوي  اخلارجيـن( 
اخلارجيـن  امُلراجعـن  أن  إىل  النتيجـة  هـذه  الباحثتـان 
هـم ممن هلـم صلة بأعـامل امُلراجعـة يف البنـوك التجارية، 
ممـا يزيد مـن إدراكهـم لواقـع العمـل ومعرفـة ُمعّوقات 

يتبـّن مـن اجلـدول )16( عـدم وجود فـروق ذات 
داللـة إحصائية بن متوسـطات اسـتجابات املشـاركن 
يف البحـث حـول ُمعّوقـات تطبيق معاير منهج سـيجام 

تطبيـق تلـك املعاير.
سادًسا: احلصول عى مؤهل مهني:

ـــي إىل  ـــل مهن ـــى مؤه ـــول ع ـــرِّ احلص ـــم ُمتغ ينقس
ـــار  ـــتخدم اختب ـــد ُاس ـــذا فق ـــم وال، ل ـــا: نع ـــن، ومه فئت
ـــاركن  ـــتجابات املش ـــطي اس ـــن متوس ـــة ب )ت( للموازن
يف البحـــث حـــول ُمعّوقـــات تطبيـــق معايـــر منهـــج 
ســـيجام ســـتة والتـــي تُعـــزى مُلتغـــرِّ احلصـــول عـــى 
ـــار  ـــة اختب ـــدول )16( نتيج ـــّن اجل ـــي. ويب ـــل مهن مؤه

ـــطات. ـــن املتوس ـــروق ب ـــة الف )ت( لدالل

قيمـة  كانـت  إذ  املهنـي.  املؤهـل  مُلتغـرِّ  تُعـزى  سـتة، 
وهـي   ،)0.428( )ت(  اختبـار  يف  الداللـة  مسـتوى 

.)α≤05.0( قيمـة غـر دالـة عنـد مسـتوى

جدول 15
ف على اتجاه الفروق بين متوسطات استجابات المشاركين في البحث حول   نتائج اختبار شيفيه للتّعرُّ

ُمعّوقات تطبيق معايير منهج سيجما ستة والتي تُعزى لُمتغيِّر الموقع الوظيفي.

جدول 16 
نتائج تحليل )ت( لداللة الفروق بين متوسطي استجابات المشاركين في البحث حول ُمعّوقات تطبيق معايير 

منهج سيجما ستة، تُعزى لُمتغيِّر الحصول على مؤهل مهني.

*  وجود داللة عند مستوى )0.05(.

المتوسط الموقع الوظيفي
الحسابي

ُمراجع 
داخلي

ُمراجع 
خارجي

عضو في لجنة 
الُمراجعة بالبنك

موظف بمؤسسة 
النقد العربي 

السعودي
-3.51ُمراجع داخلي

0.449*-3.77ُمراجع خارجي
-3.41عضو في لجنة الُمراجعة بالبنك

-3.32موظف بمؤسسة النقد العربي السعودي

مستوى الداللةقيمة (ت)االنحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعددالحصول على مؤهل مهني
1003.540.6140.2020.840نعم
793.560.670ال
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3. خالصة وخامتة
قــدم هــذا البحــث دراســة استكشــافية هدفــت إىل 
ــتة  ــيجام س ــج س ــق منه ــات تطبي ــى معوق ــرف ع التع
ــة يف  ــوك التجاري ــة يف البن ــة الداخلي ــام املراجع يف أقس
ــج  ــارت النتائ ــد أش ــعودية. وق ــة الس ــة العربي اململك
إىل أن هنــاك العديــد مــن املعوقــات التــي حتــول عــن 
دون تطبيــق معايــر منهــج ســيجام ســتة والتــي تشــمل 
كل مــن: دعــم اإلدارة العليــا، التغذيــة العكســية 
ــة  ــات واألنظم ــتمر، العملي ــن املس ــاس، التحس والقي
واملــوارد البريــة. وكان أبــرز هــذه املعوقــات: عــدم 
وجــود اخلــراء واالستشــارين القادريــن عــى تعليــم 
ــام أن اإلدارات  ــتة. ك ــيجام س ــج س ــق منه ــة تطبي كيفي
ــج  ــق منه ــة لتطبي ــات الالزم ــى السياس ــا مل تتبن العلي
ســيجام ســتة ممــا يمثــل عقبــة أساســية نحــو تطبيقــه، 
ــا  ــر إىل أن اإلدارات العلي ــاركن تش ــل أن آراء املش ب
غــر مقتنعــة بتبنــي هــذا املنهــج أساســًا. وعليــه فــإن 
ــي  ــر الوع ــب ن ــج تتطل ــذا املنه ــق ه ــة تطبي إمكاني
ــرار.  ــذي الق ــدراء ومتخ ــن امل ــه ب ــه وفاعليت بأمهيت
ــام  ــود نظ ــدم وج ــث إىل أن ع ــل البح ــرا توص وأخ
فعــال للحوافــز املرتبــط بإنجــاح تطبيــق برامــج 
ــتوى  ــع مس ــام رف ــرى أم ــة أخ ــل عقب ــودة، يمث اجل
جــودة املراجعــة الداخليــة يف البنــوك التجاريــة يف 

ــعودية. ــة الس ــة العربي اململك
وقد خلص البحث إىل جمموعة من التوصيات:

رضورة العمــل عــى نــر الوعــي بأمهيــة . 1
ــدى اإلدارات  ــتة ل ــيجام س ــج س ــد منه وفوائ

العليــا، ملــا لــه مــن دور يف تطويــر جــودة 
املراجعــة الداخليــة.

رضورة تكثيــف التدريــب وتعزيــز ســبل تبنــي . 2
املنهــج للمراجعــن الداخليــن لتمكينهــم مــن 

تطبيــق معايــر منهــج ســيجام ســتة بنجــاح.
ــات يف . 3 ــوث والدراس ــن البح ــد م ــراء املزي إج

ســبيل التغلــب عــى معوقــات تطبيــق معايــر 
منهــج ســيجام ســتة.

املصادر واملراجع:
أوالً: املراجع العربية:

أبوناهيــة، جيهــان صــالح الديــن. )2012(. مــدى اســتخدام 
معايــر منهج ســيجام ســتة Six-sigma لتحقيــق جودة 
التدقيــق الداخــي: دراســة حالــة اجلامعــات الفلســطينية 
ــزة:  ــورة، غ ــترغر منش ــالة ماجس ــزة. رس ــاع غ يف قط

اجلامعــة اإلســالمية.   
بلفقيــه، حممــد علــوي. )2014(. العالقــة بــن جــودة املراجعة 
ــى  ــة ع ــة ميداني ــركات: دراس ــة ال ــة وحوكم الداخلي
امللــك  جامعــة  جملــة  الســعودية.  املســامهة  رشكات 

.31-3  ،)2(28 عبدالعزيــز، 
ــات  ــر أداء اخلدم ــامن. )2011(. تطوي ــم عث ــدي، إبراهي اجلعي
 (Six ســيجام  ســتة  منهجيــة  باســتخدام  املرفيــة 
ــري.  ــريف امل ــاع امل ــة بالقط ــة مقارن (sigma: دراس
املاليــة والتجاريــة، )1(، 169-144. البحــوث  جملــة 
اجلنــدي، نشــوى أمحــد. )2005(. اســتخدام أســلوب ســيجام 
ســتة يف جمــال املحاســبة. جملــة البحــوث اإلداريــة، 

.126-102  ،)3(23
ــات:  ــودة العملي ــن ج ــد. )2013(. حتس ــوظ أمح ــودة، حمف ج
ــة  ــة. جمل ــامت اخلدمي ــيجام يف املنظ ــة 6 س ــق منهجي تطبي

رماح للبحوث والدراسات، )8(، 33-12. 
الشــاملة  اجلــودة  إدارة   .)2014( أمحــد.  حمفــوظ  جــودة، 
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مفاهيــم وتطبيقــات. ط. 7، عــامن: دار وائــل للنــر 
والتوزيــع.

حافــظ، عبدالرشــيد. )2012(. أساســيات البحــث العلمــي. 
جــدة: مركــز النــر العلمي-جامعــة امللــك عبدالعزيــز.
ــزام  ــدى االلت ــبة. )2013(. م ــداهلل، هـ ــر، وعب ــام، ماه درغ
ــودة  ــط ج ــتة )Six sigma( يف ضب ــيجام س ــج س بمنه
التدقيــق الداخــي: دراســة تطبيقيــة عــى املصــارف 
العاملــة يف قطــاع غــزة. جملــة اجلامعــة اإلســالمية 
.100-57 واإلداريــة،21)2(،  االقتصاديــة  للدراســات 
الزهــراين، ســعيد، وخليفــة، أجمــد. )2015(. ســنة أوىل ســتة 

ــع. ــر والتوزي ــاب للن ــاض: دار األصح ــيجام. الري س
الســجيني، صــري. )2016(. دور املراجعــة الداخليــة يف 
ــة  ــة: دراس ــدات احلكومي ــر يف الوح ــم إدارة املخاط تقيي
ــة، 28)2(،  ــة يف العــراق. جملــة البحــوث التجاري ميداني

 .165-123
ــوك  ــزام البن ــة الت ــان. )2011(. أمهي ــس علي ــوبكي، يون الش
ــر  ــية وأث ــة املؤسس ــق احلاكمي ــة بتطبي ــة األردني التجاري
ذلــك عــى جــودة التدقيــق الداخــي يف البنــوك التجاريــة 
األردنيــة: دراســة تطبيقيــة. مؤمتــر )منظــامت متميــزة يف 
ــة و  ــة االداري ــة للتنمي ــة العربي ــددة( - املنظم ــة متج بيئ

ــد: 83 - 105.  ــدارا، األردن، أرب ــة ج جامع
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حوكمة اإلنترنت في دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا
   أحمد إبراهيم حسن إبراهيم )*(

  جامعة الحدود الشمالية – المملكة العربية السعودية
)قدم للنشر يف 1439/09/05 هـ، وقبل للنشر يف 1440/07/04 هـ(

ـــلوب  ـــى أس ـــا ع ـــس تأثريه ـــذي انعك ـــن وال ـــد والعرشي ـــرن الواح ـــح الق ـــكيل مالم ـــة أدت إىل تش ـــة املاضي ـــرون الثالث ـــدة يف الق ـــوالت عدي ـــامل  حت ـــهد الع ـــث: ش ـــص البح ملخ
ـــرة يف  ـــدوث طف ـــذي أدى إىل ح ـــر ال ـــذا، األم ـــا ه ـــاري يف عرصن ـــور احلض ـــر التط ـــم مظاه ـــن أه ـــدًاَ م ـــت  واح ـــد اإلنرتن ـــم. ويع ـــم وتطوره ـــم وعمله ـــاس وتعليمه ـــاة الن حي
ـــذه  ـــددة - إال أن ه ـــده املتع ـــرا لفوائ ـــت  نظ ـــتخدمي اإلنرتن ـــدد مس ـــوظ يف ع ـــد املحل ـــع التزاي ـــات. وم ـــح املجتمع ـــا لصال ـــتخدامها وتطويعه ـــة واس ـــات واملعلوماتي ـــاج املعلوم إنت
ـــوم  ـــذي يق ـــدي وال ـــكله التقلي ـــة بش ـــوم احلوكم ـــور مفه ـــع ظه ـــرتوين - م ـــل اإللك ـــم التعام ـــي تنظ ـــات الت ـــة للترشيع ـــات وصياغ ـــن والترشيع ـــادة يف القوان ـــا زي ـــادة مل ترافقه الزي
ـــة  ـــوع حوكم ـــى موض ـــوء ع ـــاء الض ـــم إلق ـــة ت ـــذه الدراس ـــه يف ه ـــت .فإن ـــامل اإلنرتن ـــا يف ع ـــن تطبيقه ـــاد يمك ـــي أبع ـــة وه ـــفافية واملصداقي ـــاءلة والش ـــم املس ـــق مفاهي ـــى تطبي ع
ـــت  ـــي قام ـــات الت ـــم الترشي ـــى أه ـــوء ع ـــاء الض ـــت  وإلق ـــة اإلنرتن ـــة حوكم ـــم بدراس ـــي هتت ـــة الت ـــات الدولي ـــم الكيان ـــى أه ـــرف ع ـــع التع ـــا، م ـــا وأمهيته ـــت  ومفاهيمه اإلنرتن
ـــت   ـــتخدمي اإلنرتن ـــدد مس ـــد ع ـــل تزاي ـــاركتهم يف ظ ـــب مش ـــت  ونس ـــة اإلنرتن ـــال حوكم ـــح يف جم ـــاب املصال ـــارة إىل أصح ـــع اإلش ـــا، م ـــة بأصداره ـــذه الدراس ـــاق ه ـــدول يف نط ال
ـــذه  ـــتعراضة يف ه ـــم اس ـــا ت ـــى م ـــاءا ع ـــت بن ـــة اإلنرتن ـــوذج حلوكم ـــداد نم ـــع إع ـــت م ـــة اإلنرتن ـــاد  حوكم ـــى أبع ـــوء ع ـــاء الض ـــا  وإلق ـــال أفريقي ـــط وش ـــرشق االوس يف دول ال

ـــوع. ـــذا املوض ـــابقه يف ه ـــات الس ـــتنتاجات والدراس ـــالل االس ـــن خ ـــج م ـــات والنتائ ـــن التوصي ـــة م ـــة إىل جمموع ـــت الدراس ـــة توصل ـــة. ويف النهاي الدراس

كلامت مفتاحية: احلكومة اإللكرتونية، أبعاد حوكمة اإلنرتنت، الشفافية، املصداقية، املساءلة.
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 مقدمة:
شــهد العــامل  حتــوالت عديــدة يف القــرون الثالثــة 
املاضيــة، حيــث قامــت الثــورة الصناعيــة بــن أوائــل 
القــرن الثامــن عــرش وأواخــر القــرن التاســع عــرش، 
 ، التقريــب  وجــه  عــى  عــام   200 واســتغرقت 
وبعدهــا احتــل عــرص الكهربــاء 40 عامــا بدايــة مــن 
أوائــل القــرن العرشيــن حتــى احلــرب العامليــة الثانيــة 
(Koelsch, 1995, p. 11). ثــم ظهــرت بعدهــا الثورة 

املعلوماتيــة والتــي بــدأت يف منتصــف القــرن العرشين 
ــك  ــب ذل ــب اآليل ،  وأعق ــرتاع احلاس ــم اخ ــا ت عندم
ــة.   ــة للغاي ــة عالي ــاره برسع ــت  وانتش ــور اإلنرتن ظه

)العامــري، 2003م، ص:13(.
كل هــذه التحــوالت أدت إىل تشــكيل مالمــح 
ــا  ــس تأثريه ــي انعك ــن والت ــد والعرشي ــرن الواح الق
عــى أســلوب حيــاة النــاس وتعليمهــم وعملهــم 
وتطورهــم. ويعــد اإلنرتنــت  واحــدًا مــن أهــم 
مظاهــر التطــور احلضــاري يف عرصنــا هــذا، حيــث ال 
توجــد حواجــز الزمــان واملــكان، وجعــل العــامل أشــبه 
بقريــة صغــرية وذلــك مــن خــالل مــا قدمــه لنــا مــن 
ــة  ــة هائل ــة ورياضي ــة وترفيهي ــة وعلمي ــروات معرفي ث
ممــا جعلــه رضورة حياتيــة ال يمكننــا االســتغناء عنهــا. 
ــت  أدى إىل حــدوث طفــرة  كــا أن ظهــور اإلنرتن
واســتخدامها  واملعلوماتيــة  املعلومــات  إنتــاج  يف 
ــاين  ــادي و الغيط ــات )اهل ــح املجتمع ــا لصال وتطويعه
ــس  ــد ازداد التناف ــليان، 1995م، ص:44(. ولق و س
عامليــًا عــى االســتفادة القصــوى مــن هــذه  التقنيــات 

يف خمتلــف املجــاالت حيــث إن اإلنســان دائــا ينظــر يف 
ــري  ــه وتوف ــن حيات ــه لتحس ــة ل ــائل املتاح ــة الوس كاف
مالــه وجهــده ووقتــه، وذلــك نتيجــة ألثــر اســتخدام 
ــري أداء  ــة تيس ــى عملي ــس ع ــذي ينعك ــت  ال اإلنرتن
ــي  ــة الت ــة أو اخلاص ــواء العام ــة س ــات املختلف اخلدم
ــب  ــات احلاس ــتغل إمكاني ــأن ُتس ــراد ب ــا األف حيتاجه
اآليل واإلنرتنــت  ســواء يف األعــال احلكوميــة أو 

ــت  .  ــتخدمي اإلنرتن ــة ملس اخلاص
ــبكة  ــن ش ــارة ع ــا » عب ــت  بأهن ــرف اإلنرتن وتع
تتألــف مــن مئــات احلاســبات اآلليــة املرتبطــة ببعضها 
ــق خطــوط التليفــون أو عــن  البعــض، إمــا عــن طري
طريــق األقــار الصناعيــة، ومتتــد عــر العــامل لتؤلــف 
ــث  ــات بحي ــل املعلوم ــة لنق ــبكة هائل ــة ش يف النهاي
ــا يف أي  ــول إىل أي منه ــا الدخ ــتخدم هل ــن للمس يمك
وقــت، ومــن أي مــكان يتواجــد فيــه حتــى ولــو كان 

ــاء«. يف الفض
وتــزداد نســبة املســتخدمن لشــبكة اإلنرتنــت  
بشــكل مســتمر، حيــث ال يوجــد بلــد واحــد يف العــامل 
ــات،  ــة للمعلوم ــبكة الدولي ــتخدام الش ــرف اس مل يع
اســتخدام  يف  الزيــادة  مــع  أنــه  امللحــوظ  ومــن 
ــادة يف  ــا زي ــادة مل ترافقه ــذه الزي ــت  إال أن ه اإلنرتن
ــي  ــات الت ــة للترشيع ــات وصياغ ــن والترشيع القوان
ــى  ــال ع ــا أن اإلقب ــرتوين. ك ــل اإللك ــم التعام تنظ
اســتخدام اخلدمــات اإللكرتونيــة يــزداد كلــا  زاد  
ــالت  ــة يف التعام ــن والثق ــتخدم باألم ــاس املس إحس
ــات  ــق عقوب ــع وتطبي ــتلزم وض ــا يس ــة، مم اإللكرتوني



   أمحد إبراهيم حسن إبراهيم: حوكمة اإلنترنت يف دول الشرق األوسط ومشال أفريقيا 352-325

327

رادعــة لــكل مــن يعبــث بخصوصيــات األفــراد 
ــذه  ــن ه ــا م ــة خوف ــتوى اجلريم ــدين مس ــل ت ــا يكف ب

ص:217(. 2016م،  اهلل،  )اجلــار  العقوبــات 
ــدي  ومــع ظهــور مفهــوم احلوكمــة بشــكله التقلي
والــذي يقــوم عــى تطبيــق مفاهيم املســاءلة والشــفافية 
ــامل  ــا يف ع ــن تطبيقه ــاد يمك ــي أبع ــة، وه واملصداقي
اإلنرتنــت.  ويف هــذا البحــث ســوف نركــز عــى 
ــر  ــة نظ ــن وجه ــاد م ــم واألبع ــذه املفاهي ــق ه تطبي
ــذ يف  ــع األخ ــت،  م ــات واإلنرتن ــا املعلوم تكنولوجي
االعتبــار أن تفعيــل احلوكمــة وضــان حســن تطبيقهــا 
بجميع أشــكاهلا حتتــاج إىل متطلبــات معلوماتيــة. فعى 
ــات  ــول إىل املعلوم ــة الوص ــر قضي ــال تعت ــبيل املث س
ــة تداوهلــا وإتاحتهــا للمواطنــن ركــن أســايس  وحري
احلوكمــة  إىل  نظرنــا  وإذا  احلوكمــة.  أركان  مــن 
ووضعيتهــا بشــكل عــام يف الــدول العربيــة نجــد 
ــدول إال  ــذه ال ــا ه ــي اختذهت ــوات الت ــم اخلط ــه رغ أن
أنــه ال تــزال هنــاك حاجــة إىل بــذل جهــود مضاعفــة 
ــات  ــول للمعلوم ــة الوص ــق بحري ــا يتعل ــة في خاص
املواطنــن،  مجيــع  إىل  وشــفافية  بيــرس  وإتاحتهــا 
ــوى  ــى املحت ــاءلة ع ــة  املس ــر قضي ــك تظه ــد ذل وبع
ــد  ــالل تزاي ــن خ ــا م ــع أمهيته ــي تنب ــرتوين والت اإللك
ــة  ــة عام ــاة االجتاعي ــى احلي ــت  ع ــورة اإلنرتن خط
وعــى بنــاء األرس خاصــة مقارنــة بباقــي وســائل 
ــع  ــامل ال خيض ــه ع ــك لكون ــل، ذل ــال والتواص االتص
ــاة  ــأي قن ــرى، ف ــائل األخ ــع الوس ــا ختض ــة ك للرقاب
تلفزيونيــة مثــال يمكــن مقاضاهتــا ومالحقتهــا قضائيــا 

وكذلــك اإلذاعــات املســموعة والصحــف واملجــالت 
املطبوعــة واإللكرتونيــة، أمــا يف مواقــع اإلنرتنــت  
فقــد يكــون ذلــك منــاال صعبــا، إن مل يكــن مســتحيال، 
ــورا أو  ــا مص ــال، أومقطع ــارش مق ــايض ن ــف نق فكي
صوتيــا قــد يتخــذ اســا مســتعارا أو ال نعلــم مــن أي 
ــا  ــات متكنن ــة معلوم ــه أي ــك عن ــو، وال نمتل ــة ه دول
مــن اقتفــاء أثــره للعديــد مــن اجلرائــم واالنتهــاكات 
رسقــة  مثــل  اإلنرتنــت   عــامل  يف  اآلن  املوجــودة 
ــال،  ــان وانتشــار الفريوســات واالحتي ــات االئت بطاق
وغــزو اخلصوصيــة، وفــرض الرقابــة، وجمموعــة 
ــك  ــا يف ذل ــة ب ــري القانوني ــال غ ــن األع ــعة م واس
املتعلقــة  اإلباحيــة  املــواد  وإنتــاج  ونقــل  ختزيــن 
ــع، وغــري ذلــك  ــال، وانتهــاكات حقــوق الطب باألطف
ــؤدي  ــا. وت ــة اجتاعي ــري املقبول ــلوكيات غ ــن الس م
هــذه املشــاكل إىل إجــراء نقــاش واســع النطــاق بشــأن 
ــة  ــة بمكافح ــائل الكفيل ــاليب والوس ــادئ واألس املب
(Doria & Wolfgang, 2008, p: 51) .هــذه االنتهــاكات

أسلوب الدراسة :
ــث  ــة : حي ــة املكتبي ــلوب الدراس ــاع أس ــم اتب ت
ــن  ــة م ــذه الدراس ــة هل ــم النظري ــد املفاهي ــم حتدي ت
املراجــع  مــن  االعتــاد عــى جمموعــة  خــالل 
ــة،  ــة واإلنجليزي تضمنــت الكتــب باللغتــن العربي
والدراســات والدوريــات واملؤمتــرات املختلفــة 
أهــداف  لتحقيــق  وحتليلهــا  املوضــوع  عــن 

الدراســة.
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املشكلة البحثية :
ــف يف  ــي، لألس ــاين عامل ــع إنس ــو جمتم ــت  ه اإلنرتن
هــذا املجتمــع ال يوجــد قانــون أو قضــاء أو معايــري 
مســتخدمي   مجيــع  بــن  مشــرتكة  عامــه  أخالقيــة 
ــات .  ــل يف النزاع ــا  الفص ــن خالهل ــم م ــت يت اإلنرتن

 (Doria & Wolfgang, 2008, p: 51)

ــا  ــال ضحاي ــون األطف ــان يك ــن األحي ــري م ــي كث فف
األخــرى  اجلرائــم  وضحايــا  اجلنــي  االســتغالل 
للمراهقــن  الصــور  ســجالت  اســتخدام  مثــال 
واســتخدامها  إباحيــة  صــور  إىل  وتغيريهاوحتويلهــا 
 (Doria & Wolfgang, .للتحــرش اجلنــي أو االبتــزاز

2008, p: 48)

ــرتايض  ــامل االف ــاين يف الع ــع اإلنس ــم املجتم     ويتس
عــى اإلنرتنــت بــأن وتــرية التغيــري فيــه تســري برسعــة ممــا 
جيعــل مــن الصعــب عــى صانعــي  السياســات العامــة 
ــورات  ــة التط ــن مواكب ــن القوان ــى س ــن ع أو القائم
التــي حتــدث يف هــذا العــامل. فعــى ســبيل املثــال كانــت 
اهلواتــف الذكيــة منــذ مخــس ســنوات أجهــزة كمبيوتــر 

ــارًا. ــًا وآث ــر حتف ــي تعت ــا اآلن فه ــدا ، أم ــة ج قوي
 وبالنظــر إىل القضايــا املتعلقــة باإلنرتنــت  مثــل 
اخلصوصيــة وحقــوق امللكيــة الفكريــة فنجــد أهنــا تتغــري 
ــبة   ــات املناس ــة الترشيع ــا مواكب ــب معه ــة يصع برسع
ــن  ــات والقوان ــذه الترشيع ــون ه ــب أن تك ــه جي ــا أن ك
ــا  ــردة مم ــة منف ــتوى  كل دول ــى مس ــت ع ــة وليس دولي
 (Internet Governance .ــرية ــودات كب ــتوجب جمه يس
 Forum Lighthouse Case Study Global Solution

.Networks، 2014، P:ii) 

واملســتخدمون يف هــذا العــامل الــذي يكــون فيــه 
مــن الســهل اخــرتاق حقوقهــم امللكيــة والفكريــة، فقــد 
ــة فعــى  أصبــح هــذا العــامل أحــد أهــم مصــادر القرصن
ســبيل املثــال يمكــن ألي شــخص عمــل نســخ متطابقــة 
ــب أو  ــخ كت ــيقى أو نس ــات موس ــي مللف ــامل الرقم يف الع
وثائــق أو برجميــات بــا خيــل بحقــوق امللكيــة الفكريــة.
ظهــور  إىل  أحيانــا  املســتخدمون  يتعــرض  وقــد 
ــول إىل  ــد الدخ ــم عن ــى أجهزهت ــم ع ــري مالئ ــوى غ حمت
ــم  ــا مفاهي ــا هل ــد ذاهت ــة يف ح ــة – واملالئم ــع عادي مواق
خمتلفــة باختــالف املجتمعــات والتقاليــد والعــادات 
ــت   ــبكة اإلنرتن ــل ش ــي يف ظ ــزام األخالق ــدى االلت وم
العامليــة حيــث  يمكــن ألي جهــاز الوصــول إىل أي 
حمتــوى عــى الشــبكة العامليــة، فتكمــن املشــكلة يف 
هــذه احلالــة يف كيفيــة منــع الوصــول إىل املحتــوى غــري 
املناســب، وخاصــة بالنســبة لألطفــال. وال يقــف األمــر 
ــن  ــة ب ــد إىل رضورة املواءم ــل يمت ــد ب ــذا احل ــد ه عن

ــات . ــوى املعلوم ــة يف حمت ــة املتضارب ــم الثقافي القي

أهداف الدراسة :
هتدف هذه الدراسة إىل : 

القــاء الضــوء عــى موضــوع حوكمــة اإلنرتنــت  . 1
التطــورات  ظــل  يف  وأمهيتهــا  ومفاهيمهــا 
واإلنرتنــت،  الكمبيوتــر  علــوم  يف  املتزايــدة 
ــي  ــة الت ــات الدولي ــم الكيان ــى أه ــرف ع والتع

ــت . ــة اإلنرتن ــة حوكم ــم بدراس هتت
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إلقــاء الضــوء عــى أهــم الترشيعــات التــي . 2
هــذه  نطــاق  يف  بإصدارهــا  الــدول  قامــت 

الدراســة.
ــة . 3 ــال حوكم ــح يف جم ــاب املصال ــد أصح حتدي

ــة  ــذه القضي ــاركتهم هب ــب مش ــت  ونس اإلنرتن
ســواء عــى املســتوى اجلغــرايف أو عــى مســتوى 

ــات. ــيمهم إىل جمموع تقس
التعــرف عــى معــدالت تطــور عدد مســتخدمي . 4

اإلنرتنــت  يف دول الــرشق األوســط وشــال 
ــا أفريقي

وإلقــاء . 5 اإلنرتنــت   حوكمــة  أبعــاد  حتديــد 
عــن  نمــوذج  إعــداد  مــع  عليهــا  الضــوء 
حوكمــة اإلنرتنــت ومــا تشــتمل عليــه مــن 
املبــادئ واألطــراف    ذات الصلــة واملخرجــات 

املرجــوة.
واملقرتحــات . 6 التوصيــات  ببعــض  اخلــروج 

ــلبية  ــار الس ــن اآلث ــد م ــهم يف احل ــد تس ــي ق الت
لإلنرتنــت.

 
 التساؤالت:

يتضــح مــن خــالل مــا ســبق،  ولتحقيــق   •
ــة إىل  ــعى الدراس ــوف تس ــة،  فس ــن الدراس ــدف م اهل

: اآلتيــة  التســاؤالت  عــن  اإلجابــة 
مــا هــي خماطــر اإلنرتنــت؟ ومــا هــو القصــود . 1

ــت؟  ــة اإلنرتن بحوكم
مــا هــي أنــواع االنتهــاكات التــي قــد يتعــرض . 2

هلــا مســتخدمو اإلنرتنــت؟ 
ــة . 3 ــة يف حال ــاءلة القانوني ــة املس ــدى إمكاني ــا م م

ــكل؟ ــأي ش ــاكات ب ــتخدم النته ــرض املس تع
مــا هــي أبعــاد احلوكمــة بشــكلها العــام؟ ومــا . 4

ــات  ــا املعلوم ــة بتكنولوجي ــا املتعلق ــي أبعاده ه
ــت؟ واإلنرتن

ــت يف . 5 ــتخدام لإلنرتن ــدالت االس ــي مع ــا ه م
ــة؟ ــذه الدراس ــل ه ــدول حم ــامل ويف ال الع

اإلنرتنــت  . 6 عــى  احلكومــات  تســيطر  هــل 
أصحــاب   ( أخــرى  جمموعــات  هنــاك  أم 
ــة  ــاركتهم يف صناع ــدى مش ــا م ــح(؟ وم مصال

باإلنرتنــت؟ املتعلقــة  القــرارات 
هــل هنــاك جهــات أخــرى هتتــم بمجــال . 7

يف  وتطويــره  ودراســته  اإلنرتنــت   حوكمــة 
العــامل؟ أم أنــه جمــال حتتكــره احلكومــات فقــط؟ 

ــات؟ ــذه اجله ــم ه ــي أه ــا ه وم
العالقــات . 	 حتكــم  قوانــن  هنــاك  هــل 

وهــل  اإللكرتونيــة؟  واجلرائــم  واملعامــالت 
هــذه القوانــن خيضــع هلــا األفــراد يف دولــة 
إصــدار القانــون فقــط  أم يف كل الــدول ) حمليــة 

دوليــة(؟ أم 
هــل ســتظل اللغــة اإلنجليزيــة هــي اللغــة . 9

هــي  ومــا  اإلنرتنــت؟   يف  تــداوال  األكثــر 
ــذه  ــون ه ــن يتحدث ــدد م ــرى وع ــات األخ اللغ
اللغــات يف العــامل وأيضــا يف الــدول حمــل هــذه 

الدراســة؟
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منهجية البحث :
تتحدد منهجية الدراسة يف النقاط التالية :  •

املنهج املستخدم:
الوصفــي  املنهــج  الباحــث  يســتخدم  ســوف 
باســتخدام الدراســات املســحية بخطواتــه وإجراءاتــه 
ــه  ــن مالءمت ــرى م ــة ك ــن أمهي ــه م ــا ل ــية مل األساس
لطبيعــة الدراســة مــن أنــه عبــارة عــن وصــف 
وتفســري مــا هــو كائــن، وهيتــم بالظــروف والعالقــات 
ــم ، كــا  القائمــة واملعتقــدات ووجهــات النظــر والقي
أن البحــوث الوصفيــة حتــدد الطريقــة التــي توجــد هبــا 
األشــياء وتعتــر الدراســات املســحية أمثلــة للبحــوث 
الوصفيــة )عويــس، 1997م، ص:56(. والدراســات 
املســحية هــي مــن أحــدث طــرق البحــث ويتــم مــن 
ــا   ــرة م ــن ظاه ــات ع ــات واملعلوم ــع البيان ــا مج خالهل
ــرة  ــذه الظاه ــى ه ــرف ع ــدف التع ــادث هب أو يشء ح
وحتديــد الوضــع احلــايل هلــا والتعــرف عــى جوانــب 
القــوة والضعــف يف الظاهــرة موضــوع الدراســة مــن 
أجــل معرفــة صالحيــة هــذا الوضــع أو مــدى احلاجــة 
بتغيــريات أساســية أو جزئيــة يف هــذه  القيــام  إىل 

ــرون، 1990م، ص:7	(. ــل و آخ ــرة  )نوف الظاه
ــث يف  ــرة للبح ــف الظاه ــي يص ــج الوصف واملهن
األســباب التــي أدت إىل حدوثهــا يف حماولــة للوصــول 
إىل توصيــات هبــدف تأمــن املحتــوي الــذي يتــم 
ــاة  ــا مراع ــم فيه ــة يت ــت بطريق ــى اإلنرتن ــه ع عرض
ــتخدام  ــك أن اس ــاف إىل ذل ــة . يض ــارص احلوكم عن
أدوات مثــل االســتقصاء  قــد يعتــر تنفيــذه مــن 

الصعوبــة بمــكان،  وذلــك لعــدة أســباب منهــا 
ــن  ــن املواطن ــي ب ــث العلم ــة البح ــار ثقاف ــدم انتش ع
ــى  ــس ع ــذي ينعك ــة وال ــدول العربي ــن ال ــري م يف كث
نســب االســتجابة،  وبالتــايل جلــأ الباحــث إىل املنهــج 
الوصفــي باســتخدام الدراســات الســابقة يف هــذا 
املجــال بغــرض الوصــول ايل نمــوذج مقــرتح لعنــارص 
حوكمــة اإلنرتنــت ، علــا بــأن الباحــث مل يفــرد جــزءا 
مســتقال للدراســات الســابقة ولكنــه تــم اســتعراضها 

ــة. ــذه الدراس ــات ه ــع حمتوي يف مجي
واقع اإلنرتنت  وآفاقه:

بالنظــر إىل أعــداد مســخدمي اإلنرتنــت  عــى 
مســتوى العــامل فإننــا نجــد أن أعــداد مســتخدمي 
ــادة  ــذه الزي ــبب ه ــتمر، وس ــاد مس ــت يف ازدي اإلنرتن
ــد الكثــرية التــي تعــود عــى املســتخدمن،  هــو الفوائ
أنــواع  خمتلــف  عــى  احلصــول  إمكانيــة  منهــا: 
املعلومــات املقــروءة )الوثائق(  واملســموعة )موســيقى 
ــون.  ــو والتلفزي ــاهدة الفيدي ــل مش ــة مث وأغاين(ومرئي
ــذي  ــرتوين وال ــد اإللك ــتخدام الري ــن اس ــال ع فض
يعتــر أحــد أهــم خدمــات شــبكة اإلنرتنــت والــذي 
يفيدنــا يف اســتالم وإرســال الرســائل الشــخصية، 
ــن  ــه م ــا أن ــت،  ك ــرتكن باإلنرتن ــراد املش ــن األف ب
للصحــف واملجــالت  يمكــن  اإلنرتنــت   خــالل 
ــامل،  ــتوى الع ــى مس ــرتوين ع ــرش اإللك ــوم بالن أن تق
باإلضافــة إىل ربــط حمطــات اإلذاعــة والتلفزيــون 
ــة  ــن إمكاني ــال ع ــة خالهلا.فض ــج املختلف ــث الرام لب
ــح  ــوارات وتتي ــدوات واحل ــات والن ــد االجتاع عق
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ــوث. ــات البح ــى ملخص ــول ع احلص
كــا أهنــا توفــر أيضــا إمكانيــة اســتعراض الدخــول 
إىل فهــارس املكتبــات العامليــة واجلامعيــة ومعرفــة 
مصادرهــا، وتبــادل إعــادة الكتــب والوثائــق األخــرى 
يف  والتجــول  العــامل،  يف  املختلفــة  املكتبــات  بــن 
ــه  ــرض الرتفي ــة لغ ــة واملتاحــف العاملي املعــارض الفني

ــا . ــى معروضاهت ــالع ع ــلية واالط والتس
ــد  ــد العدي ــه يوج ــد  فإن ــذه الفوائ ــدد ه ــع تع وم
ــكار  ــمح لألف ــه تس ــا أن ــن بينه ــي م ــر والت ــن املخاط م
واملعتقــدات املتطرفــة ســواء كان دينيــة أو سياســية 
ويســتعرضها  الشــبكة  إىل  تدخــل  أن  عنرصيــة  أو 
ــة دخــول املتطفلــن واملجرمــن  املســتخدمون، وإمكاني
إىل ملفــات املصــارف للتالعــب والتحريــف باألرصدة، 
اخلاصــة  املعلومــات  شــبكة  اخــرتاق  يمكــن  كــا 
باجلهــات األمنيــة يف البلــدان األخــرى واالطــالع عــى 
ــل  ــن قب ــت  م ــتخدم اإلنرتن ــن اس ــال ع ــا فض أرساره

البعــض يف بــث مــواد تشــجع عــى العنــف واإلجــرام 
ــر  ــة إىل خماط ــخصية باإلضاف ــات الش ــب املعلوم وترسي
أخــرى كثــرية وكلهــا أمــور تقــع يف إطــار االســتخدام 
ــأن أي  ــأنه ش ــت  ش ــث اإلنرتن ــت،  حي ــئ لإلنرتن الس
يشء آخــر لــه إجيابيــات ولــه ســلبيات، واملشــكلة ليــس 
ــة  ــة وطريق ــي يف كيفي ــكلة ه ــا املش ــت  وإن يف اإلنرتن
اســتخدامه )عبد الــرازق، 2015م، ص: 229-220(.
علــا بــأن أحــد أهــم أرسار نجــاح اإلنرتنــت  
ــت   ــث إن اإلنرتن ــة، حي ــق اجلغرافي ــاوز العوائ ــو جت ه
ــة بــكل معنــى الكلمــة. فقــد وصــل عــدد  شــبكة عاملي
املســتخدمن املتصلــن هبــا حــوايل 3.7 مليــار، أي 
ــا  ــامل تقريب ــكان الع ــن س ــارب 42% م ــاذ يق ــدل نف بمع
)راجــع شــكل رقــم 1( وتبــن لنــا اجلــدوال واألشــكال 
مســتخدمي  أعــداد  يف  الزيــادة  معــدالت  التاليــة 
أفريقيــا  ثــم يف دول شــال   - العــامل  اإلنرتنــت  يف 

والــرشق االوســط جمــال هــذه الدراســة . 

شكل رقم ) 1(: عدد مستخدمي اإلنترنت  حول العالم حتى مارس 2017.
Source:  http://www.internetworldstats.com/stats.htm, reterived on 25-5-2017.
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ومــن املالحــظ يف اجلــدول الســابق اخلــاص بــدول 
ــتخدمي  ــبة مس ــد أن نس ــا نج ــط أنن ــرشق األوس ال
اإلنرتنــت  تــرتاوح بــن 24% يف اليمــن و29% يف 
ســوريا بســبب اإلمكانيــات املاديــة الضعيفــة املوجوده 
ــة  ــة التحتي ــا ينعكــس ســلبا عــى البني هبــذه الــدول ب
ــت   ــتخدمي اإلنرتن ــبة مس ــد أن نس ــن نج ــا، يف ح هل

تصــل إىل 94% يف قطــر و91%  يف اإلمــارات %90 
بالبحريــن وهــذا يعكــس بصــورة منطقيــة اإلمكانيات 
ــة  ــدى اجلاهزي ــة وم ــة التحتي ــذه الدول)البني ــة هل املادي
 ) واإلنرتنــت  املعلومــات  تكنولوجيــا  الســتخدام 
ــتخدمي  ــدد مس ــاع ع ــؤدي إىل ارتف ــذي ي ــر ال األم

ــدول . ــذه ال ــت  هب اإلنرتن

عدد السكان المتوقع  الدولة
(2017)

مستخدمي 
اإلنترنت  في 
ديسمبر 2000

مستخدمي اإلنترنت   
في مارس 2017

مقدار الزياده في 
أعداد مستخدمي 

اإلنترنت

نسبة 
مستخدمي 

اإلنترنت  لعدد 
السكان

90%1,418,89540,0001,278,7521,238,752البحرين

70%80,945,718250,00056,700,00056,450,000إيران

36%38,654,28712,50014,000,00013,987,500العراق

72%7,876,703127,3005,700,0005,572,700األردن

78%4,099,932150,0003,202,1103,052,110الكويت

75%6,039,277300,0004,577,0074,277,007لبنان

70%4,741,30590,0003,310,2603,220,260عمان

61%4,928,22535,0003,007,8692,972,869فلسطين

94%2,338,08530,0002,200,0002,170,000قطر

64%32,742,664200,00020,813,69520,613,695السعودية

29%18,906,90730,0005,502,2505,472,250سوريا

91%9,397,599735,0008,515,4207,780,420اإلمارات 

24%28,119,54615,0006,773,2286,758,228اليمن

جدول رقم  )1)
 أعداد مستخدمي اإلنترنت  في الشرق األوسط حتى 31 مارس 2017:

Source:http://www.internetworldstats.com/stats.htm, reterived on 1-06-2017.
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 Source: http://www.internetworldstats.com/stats.htm reterived on 1-06-2017.  

شكل رقم  2   ) من إعداد الباحث( نسب االستخدام لإلنترنت من إجمالي عدد السكان حتى 31 مارس 2017 لدول 
الشرق األوسط  بناءا على معلومات الجدول السابق.

Source: http://www.internetworldstats.com/stats.htm , reterived on 1-06-2017.

الدولة

عدد السكان 
المتوقع  
(2017)

مستخدمو اإلنترنت  
في ديسمبر 2000

مستخدمو 
اإلنترنت   في 
مارس 2017

مقدار الزياده في 
إعداد مستخدمي 

اإلنترنت

نسبة 
مستخدمي 

اإلنترنت  لعدد 
السكان

%41,063,75350,00015,105,00015,055,00037الجزائر
%95,215,102450,00034,800,00034,350,00037مصر
%6,408,74210,0002,800,0002,790,00044ليبيا

%35,241,418100,00020,207,15420,107,15457المغرب
13,096,190n/a2,179,963n/a17%جنوب السودان

%11,494,760100,0005,800,0005,700,00050تونس
%42,166,32330,00010,886,81310,856,81326السودان

جدول رقم )2)
 أعداد مستخدمي اإلنترنت  في دول شمال أفريقيا حتى 31 مارس 2017:
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ــاص  ــابق اخل ــدول الس ــظ يف اجل ــن املالح وم
ــد  ــرى نج ــارات أخ ــة بق ــا مقارن ــال أفريقي بش
ــودة  ــت  موج ــتخدمي اإلنرتن ــبة ملس ــى نس أن أع
ــس %50  ــبة 75% وتون ــرب بنس ــن املغ يف كال م
وأقــل نســبة لعــدد مســتخدمي اإلنرتنــت تبلــغ  يف  
ــة  الســودان 26% ، وهــذا يعكــس بصــورة منطقي

الحوكمة :

أوال : احلوكمة بشكلها العام:
أصبحـــت بمختلـــف أبعادهـــا رشطـــا لتحقيـــق 
التنميـــة املســـتدامة وحتســـن مســـتوى املعيشـــة. 
ـــا  ـــن تطبيقه ـــان حس ـــة وض ـــل احلوكم ـــاج تفعي وحيت
إىل متطلبـــات معلوماتيـــة مـــن خـــالل توفـــري 
املعلومـــات واإلحصـــاءات الشـــاملة، وســـهولة 
ـــع  ـــراد املجتم ـــع أف ـــالل مجي ـــن خ ـــا م ـــول إليه الوص

.)	: 2006م، ص  )نويـــر،  

اإلمكانيــات املاديــة الضعيفــة هلــذه الــدول األمــر 
ــدى  ــة وم ــة التحتي ــى البني ــدوره ع ــر ب ــذي يؤث ال
املعلومــات  تكنولوجيــا  الســتخدام  اجلاهزيــة 
واإلنرتنــت  بقــارة أفريقيــا ممــا يفــرس ســبب 
ــذه  ــت  هل ــتخدمي اإلنرتن ــداد مس ــاض أع انخف

ــدول. ال

ـــة  ـــات وحري ـــول إىل املعلوم ـــة الوص ـــر قضي وتعت
تداوهلـــا وإتاحتهـــا للمواطنـــن ركنـــًا أساســـيًا 
مـــن أركان احلوكمـــة. وإذا نظرنـــا إىل احلوكمـــة 
ـــد  ـــة نج ـــدول العربي ـــام يف ال ـــكل ع ـــا بش ووضعيته
ـــدول،  ـــذه ال ـــا ه ـــي اختذهت ـــوات الت ـــم اخلط ـــه رغ أن
إال أنـــه ال تـــزال هنـــاك حاجـــة إىل بـــذل جهـــود 
مضاعفـــة خاصـــة فيـــا يتعلـــق بحريـــة الوصـــول 
للمعلومـــات وإتاحتهـــا بيـــرس وشـــفافية إىل مجيـــع 

املواطنـــن.

شــكل رقــم  3  ) مــن إعــداد الباحــث( نســب اســتخدام اإلنترنــت مــن إجمالــي عــدد الســكان  
حتــى 31 مــارس 2017 بشــمال أفريقيــا بنــاءا علــى معلومــات الجــدول الســابق .
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وتتعــدد تعريفــات احلوكمــة حيــث تعرفهــا منظمــة 
التعــاون االقتصــادي والتنميــة OECD بأهنــا: »جمموعــة مــن 
ــس  ــة وجمل ــى إدارة الرشك ــن ع ــن القائم ــا ب ــات في العالق
   (Freeland»اإلدارة ومحلــة األســهم وغريهــم مــن املســامهن

. 2007, p: 12)

ــف  ــى تعري ــد ع ــوف نعتم ــث س ــذا البح ــا يف ه إال أنن
ــف  ــر التعري ــذي يعت ــدة وال ــم املتح ــي لألم ــج اإلنائ الرنام
االقتصاديــة  الســلطة  ممارســة   « وهــو  شــيوعا  األكثــر 
والسياســية واإلداريــة إلدارة شــئون الدولــة عــى كافــة 
املســتويات مــن خــالل آليــات وعمليــات ومؤسســات متكــن 
ــذا  ــا هل ــا. وطبق ــق مصاحله ــن حتقي ــات م ــراد واجلاع األف
ــاركة /  ــن ) املش ــة م ــص التالي ــف باخلصائ ــف تتص التعري
وحكــم القانــون / املســاءلة/ والشــفافية ورسعــة االســتجابة 
/ وبنــاء التوافــق واإلمجــاع / واملســاواة  / واالشــتال / 
ــرتاتيجية( . ــة اإلس ــبة / الرؤي ــاءة / املحاس ــة  والكف الفاعلي

مؤرشات احلوكمة :
وفيــا يــي ســوف نســتعرض مــؤرشات احلوكمــه يف دول 
شــال أفريقيــا والــرشق األوســط حتــى 2015م وهــي) ســتة 
ــؤرش  ــاءلة وم ــية واملس ــاركة السياس ــؤرش املش ــؤرشات( م م
االســتقرار الســيايس ومــؤرش فعاليــة احلكومــة ومــؤرش البيئــة 
اإلجرائيــة ومــؤرش ســيادة القانــون ومــؤرش حماربــة الفســاد.
مــؤرشات  أغلــب  أن  التــايل  الشــكل  مــن  ويظهــر 
ــكاد  ــا ت ــال أفريقي ــط وش ــرشق األوس ــة يف دول ال احلوكم
تكــون مســتقره عنــد أقــل مــن املتوســط أو عنــد املتوســط يف 
ــس  ــد نف ــات عن ــى 2015م  ويف ثب ــن 1996 وحت ــرته م الف
املســتوى خــالل هــذه الفــرته باســتثناء مــؤرش املســاءلة 
ومــؤرش االســتقرار الســيايس فــإن اجتاههــا إىل أســفل نحــو 
25 % مــن املــؤرش بــا يعكــس حــال معظــم دول هــذه 
ــؤرشات  ــذه امل ــح ه ــايل يوض ــكل)4( الت ــة والش الدراس

ــورة. ــرته املذك ــالل الف خ

شكل رقم )4(  مؤشرات الحوكمة عالميا خالل الفتره من1996 وحتى 2015 م
 Source: World Bank governance indicators for mena countries 1996-2015,
 http://info.worldbank.org/governance/wgi/#reports, reterived on 25-5-2017.
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وممــا جتــدر اإلشــاره إليــه أن دور احلوكمــة ال 
ــا أو  ــة تنفيذه ــد ومراقب ــع القواع ــى وض ــرص ع يقت
ــة  ــري البيئ ــا توف ــمل أيض ــد ليش ــن يمت ــا، ولك تطبيقه
الالزمــة لدعــم مصداقيتهــا، وهــذا ال يتحقــق إال 
ــة  ــلطة الرقابي ــة والس ــن احلكوم ــن كل م ــاون ب بالتع
ــم  ــا فيه ــن ب ــن اآلخري ــاص والفاعل ــاع اخل والقط
مســتخدمي اإلنرتنــت،  مــع اســتخدام النمــوذج 
احلــواري يف تفعيــل احلوكمــه وتطبيقهــا يف مجيــع 
املجــاالت.   (Mueller, 2001, p: 449:450) ويقصــد 
ــة  ــال واحلكوم ــاب األع ــواري ؛ أصح ــوذج احل بالنم
واملنظــات غــري احلكوميــة واملتخصصــة يف جمــال 
ــا املعلومــات لوضــع تصــور جلميــع أبعــاد  تكنولوجي
احلوكمــة، ويطلــق عليــه يف بعــض األدبيــات األخــرى 
املدخــل التشــاركي لــكل األطــراف ذات الصلــة 
بحوكمــة اإلنرتنــت  ) احلكومــة/ أصحــاب األعال / 
املنظــات غــري احلكوميــة ( حــول طاولــة املفاوضــات 
ــع  ــة، م ــة اإللكرتوني ــرتك للحوكم ــار مش ــاد إط إلجي
األخــذ يف االعتبــار ظــروف الدولــة ســواء االقتصادية 
ــكل  ــة ب ــاص للحوكم ــار خ ــة إط ــة لصياغ أو الثقافي
دولــة، مــع االسرتشــاد بالتجــارب الســابقة. وأفضــل 
املارســات مــن خــالل هــذا النمــوذج احلــواري 
ــل  ــاة التمثي ــع مراع ــا م ــار إليه ــراف املش ــكل االط ل
ــب أن  ــة جي ــذه العملي ــث أن ه ــرى الباح ــادل. وي الع
تتــم عــى مســتوى الدولــة أوال ووضــع اإلطــار العــام 
ألبعــاد احلوكمــة مــن منظــور مجيــع األطــراف داخــل 
ــم لــكل الــدول أو عــى مســتوى إقليمــي  ــة،  ث الدول

مــع االســتجابة إلـــى االحتياجــات اخلاصــة بــكل دولــة. 
(Holden & Van Klyton, 2016, p: 436 - 445)

ثانيًا: حوكمة اإلنرتنت :
ــام 2003م  ــت  يف ع ــة اإلنرتن ــوع حوكم ــري موض أث
خــالل اجتــاع القمــة العامليــة ملجتمـــــع املعلومــات 
املنعقــد يف مدينــة جنيــف )األمــم املتحــدة، ص:16( 
  (World Summit on the Information Society – WSIS)

فقــد انتقــدت العديــد مــن احلكومــات ويف مقدمتهــا 
ــد  ــا والعدي ــوب إفريقي ــا وجن ــن وفرنس ــل والص الرازي
ــات  ــة الوالي ــن حكوم ــة ب ــة العالق ــدول العربي ــن ال م
ــّكل  ــك ُش ــى ذل ــاًء ع ــكان. وبن ــة واآلي ــدة األمريكي املتح
ــن  ــف م ــت  بتكلي ــة اإلنرتن ــاص بحوكم ــل خ ــق عم فري
ــد  ــب العدي ــى طل ــاء ع ــدة بن ــم املتح ــام لألم ــن الع األم
مــن الــدول. وســنتعرف هنــا عــى تعريــف حوكمــة 
اإلنرتنــت  وأصحــاب املصالــح يف جمــال اإلنرتنــت . 
ــم تعريــف حوكمــة اإلنرتنــت  يف مؤمتــر تونــس  حيــث ت

:34 الفقــره  2005م يف 
«The development and application 

by governments, the private sector, 
and civil society, in their respective  
roles, of  shared principles, norms, 
rules, decision-making procedures, and 
programmes that shape the evolution 
and use of the Internet»

ــات  ــام احلكوم ــا قي ــد هب ــت   » ُيقص ــة اإلنرتن فحوكم
ــب دوره،  ــدين، كل حس ــع امل ــاص واملجتم ــاع اخل والقط
ــراءات  ــد وإج ــري وقواع ــادئ ومعاي ــق مب ــع وتطبي بوض
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ــور  ــار تط ــكل مس ــرتكة تش ــج مش ــرار، وبرام ــع الق لصن
ــدة، ص:	1(. ــم املتح ــتخدامه« )األم ــت  واس اإلنرتن

ــة  ــرصًا، وخاص ــًا وخمت ــف واضح ــذا التعري ــر ه ويعت
ــك  ــرت يف تل ــي ج ــرى الت ــاوالت األخ ــة باملح باملقارن
املرحلــة هبــدف وضــع تعريــف حلوكمــة اإلنرتنــت.  
اخلــاص  القطــاع  دور  إىل   أيضــًا  التعريــف  وتطــرق 
واملجتمــع املــدين يف مقابــل الــدور املهيمــن للــدول الــذي 
يفرضــه تكوين االحتــاد الــدويل لالتصــاالت، وأن حوكمة 
اإلنرتنــت  ال تقتــرص عــى قوانــن تســنها احلكومــات، ويف 
ذلــك اعــرتاف بالــدور الكبــري للمجتمــع املــدين يف تطويــر 

ــت . اإلنرتن
ــة  ــراءات اخلاص ــف إىل أن اإلج ــذا التعري ــار ه وأش
بحوكمــة اإلنرتنــت  جيــب أن تكــون تشــاركية بــن 
 (Multi-stakeholder) )ــن ــة املختلف ــاب املصلح أصح
ــام  ــاع الع ــاص والقط ــاع اخل ــات والقط ــل احلكوم مث
تشــمل  أي   )Multilateral(  ) األطــراف  )ومتعــددة 
عــدة دول )وحتــرتم رغبــات األغلبيــة. )األمــم املتحــدة، 

ص:19(.
والنقطــة األهــم يف التعريــف: هــي إعطــاء الصيغــة 
التشــاركية بــن أصحــاب املصالــح املختلفــن  )وليــس 
االقتصــار عــى احلكومــات( أمهيــة كــرى. ولقــد 
أشــارت إىل ذلــك املجموعــة العاملــة حلوكمــة اإلنرتنت  
)WGIG( وهــي إحــدى أهــم الكيانــات العاملــة يف 
ــة   ــى أمهي ــدت ع ــد أك ــت.  ولق ــة اإلنرتن ــال حوكم جم
الشــفافية واحليــاد واملشــاركة املفتوحــة مــن جانــب 
مجيــع أصحــاب املصاحلــة مــع األخــذ يف االعتبــار 

اآلراء املتباينــة فيــا يتعلــق بتعريــف اإلنرتنــت  واألدوار 
واملســؤوليات جلميــع أصحــاب املصالــح وخاصــة 
 (Drake, القطــاع اخلــاص واهليئــات احلكوميــة الدوليــة

.2016, p: 42)

وهــو نفــس املضمــون الــذي ورد يف إعــالن االحتــاد 
ــذي أكــد عــى  األفريقــي عــن حوكمــة اإلنرتنــت،  وال
وجــود أصحــاب املصلحــة املتعدديــن يف برنامــج عمــل 
ــز األســلوب التشــاركي  ــزام بتعزي تونــس، وأيضــا االلت
لــكل  أصحــاب املصلحــة املتعدديــن عــى قــدم املســاواة 
وبطريقــة مفتوحــة و شــاملة و شــفافة وتعاونيــة حيركهــا 
الثقــايف  التنــوع  توافــق اآلراء مــع مراعــاة احــرتام 
واللغــوي والــذي يعــزز بــدوره كال مــن املســاءلة 
ــاص،  ــاع اخل ــات، والقط ــة للحكوم ــاركة الكامل واملش
ومســتخدمي  التقنيــة  ومســئويل  املــدين،  واملجتمــع 
  (African union Declaration on Internet.اإلنرتنت

.Governance, 2015, p: 12)  

وذلــك مــع التأكيــد عــى أمهيــة التنســيق بــن 
ــي  ــة والت ــات الفاعل ــا اجله ــي تتخذه ــراءات الت اإلج
هــي مدفوعــة يف املقــام األول باملصلحــة الذاتيــة حيــث 
إنــه يف غيــاب التنســيق فأنــه قــد تتعــرض بعــض القيــم 
للمخاطــر مثــل احــرتام حقــوق اإلنســان؛ تعزيــز 
ــول  ــري والوص ــة التعب ــرتام حري ــرص واح ــؤ الف تكاف
إىل املعلومــات املتدفقــة مــن مصــادر وثقافــات متنوعــة 
بالفــروق  األقليــات واالعــرتاف  مراقبــة حقــوق  و 
ــا  ــارات وتثرهي ــز احلض ــي متي ــة والت ــة والفردي اجلاعي

.(Doria & Wolfgang, 2008, p: 9)
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ــاركات  ــم مش ــح حج ــابق يوض ــكل الس   والش
أصحــاب املصالــح عــى أســاس جغــرايف بــن 
القــارات، ومنــه يتضــح لنــا أن نســبة مشــاركة 
الــرشق األوســط هــي 3%، وهــي نســبة تتســم 
مســتخدمي  عــدد  نســبة  ألن  نظــرا  باملعقوليــة 
ــمة،  ــون نس ــط 141ملي ــرشق األوس ــت  بال اإلنرتن
مقابــل إمجــايل عــدد مســتخدمي اإلنرتنــت  يف العــامل 
3.8 مليــار. وأن نســبة مشــاركة أفريقيــا كلهــا %11 
والتــي يبلــغ عــدد مســتخدمي اإلنرتنــت  هبــا  245 
ــًا وهــي تزيــد بمقــدار 2%  عندمــا ننســبها إىل  مليون
عــدد مســتخدمي اإلنرتنــت  هبــا، ممــا يشــري إىل أهنــا 
ــدول  ــح ب ــاب املصال ــة بأصح ــاطا مقارن ــر نش أكث
ــون  ــروض أن تك ــن املف ــي م ــط والت ــرشق األوس ال

أكثــر مشــاركة بســبب اإلمكانيــات املاديــة املرتفعــة 
ــدول. ــك ال بتل

ويف الشــكل التــايل يظهــر لنــا مــؤرش هــام للغايــة 
وهــو عــد اســتئثار احلكومــات بالســيطره عــى 
القــرارات اخلاصــة بحوكمــة اإلنرتنــت.  فمثــال 
نجــد أن نســبة متثيــل احلكومــات وصلــت إىل 	%2 
وهــي نســبة تــكاد تكــون مســاوية لنســبة مشــاركة 
القطــاع اخلــاص  29% ونســبة  املــدين  املجتمــع 
11% وهــو أمــر  13% واملؤسســات األكاديميــة 
ــات  ــراد احلكوم ــرص انف ــاء ع ــس انته ــايب يعك إجي
ــت،  وإرشاك  ــة اإلنرتن ــة بحوكم ــرارات اخلاص بالق
مجيــع أصحــاب املصالــح بنســب كبــرية، مما يســاهم 

ــة. ــح املختلف ــاب املصال ــوق أصح ــظ حق يف حف

شكل رقم  ) 5  ( تقسيم مشاركة أصحاب المصلحة على أساس جغرافي 
.(Doria & Wolfgang, 2008, p: 63) لجميع قارات العالم
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أهم الكيانات اخلاصة بحوكمة اإلنرتنت:  
ــة  ــدى حوكم ــو منت ــات ه ــذه الكيان ــم ه وأه
2005م  IGF. ولقــد أنــيء عــام  اإلنرتنــت  
ــاع  ــة. وأول اجت ــدة األمريكي ــات املتح يف الوالي
ــاب  ــع أصح ــا. وجيتم ــام 2006م يف أثين ــد ع انعق
املصالــح  )حكومــات وأصحــاب املرشوعــات 
السياســة  قضايــا  لدراســة  املــدين(  واملجتمــع 

ــتفادة  ــم االس ــت  وتعظي ــة باإلنرتن ــة املتعلق العام
وحتديــد املشــاكل واملخاطــر.  وحيــر فيــه حــوايل 
يف  املتبــادل  احلــوار  يف  مشــارك   2000-1500
قضايــا اإلنرتنــت. وأصبــح مهــا جــدا ليــس عــى 
ــى  ــل ع ــط ب ــات فق ــا املعلوم ــتوى تكنولوجي مس
ــح  ــايل يوض ــكل الت ــام.  والش ــكل ع ــة بش احلوكم

ــدى . ــأة املنت ــل نش مراح

شكل رقم  )  6 ( تقسيم المشاركين إلى مجموعات من أصحاب المصلحة. 
(Doria & Wolfgang, 2008, p: 63)

الشكل رقم )7( مراحل نشأة وتطور منتدى حوكمة اإلنترنت.
 Source: (Drake, 2016, p. 24)
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ــك(  ــة )أفريني ــبكة األفريقي ــات الش ــز معلوم مرك
 The African Network Information Center

ــجيل  ــن تس ــا ع ــؤول إقليمي ــو املس (AfriNIC) : وه

  (RiR) the Regional Internet Registry اإلنرتنــت
وخيتــص هــذا املركــز بتوزيــع وإدارة أرقــام اإلنرتنــت، 
مثــل عناويــن IP . ولقــد أنشــئ يف عــام 2005م وهــو 
منظمــة غــري حكوميــة وغــري هادفــة للربــح ومقرهــا 
يف موريشــيوس. تعقــد اجتاعــات السياســة العامــة يف 
أفرينيــك مرتــن يف الســنة، تتيــح ألصحــاب املصلحــة 
ــر  ــي تؤث ــت  الت ــات اإلنرتن ــة سياس ــة ملناقش الفرص
عــى املنطقــة، باإلضافــة إىل توفــري فــرص للتدريــب، 
وورش العمــل. ويوجــد مركــز مثيــل خيتــص بنفــس 
RIPE-  ــا ــط وأوروب ــرشق األوس ــدول ال ــة ل الوظيف

ــده، ص:16(. ــم املتح NCC )األم

:ICANN
وهــي   ، 	199م  ســنة  يف  اآليــكان  تأسســت 
مؤسســة غــري ربحيــة، مقرهــا واليــة كاليفورنيــا. 
ــات  ــاء النطاق ــة أس ــة إدارة خدم ــا مهم ــت هب وأنيط
ــإدارة  ــة ب ــارة األمريكي ــع وزارة التج ــد م ــب عق بموج
األمريكيــة  اإلدارة  ومتســكت  اإلنرتنــت.  عناويــن 
خــالل اجتاعــات فريــق عمــل احلوكمــة واجتاعــات 
قمــة تونــس بدورهــا يف اإلرشاف عــى عمــل اآليــكان، 
ممــا يعنــي فعليــًا هيمنتهــا عــى عمــل شــبكة اإلنرتنــت.  
وقــد كانــت هــذه العالقــة بعينهــا إحــدى أهــم مصــادر 
االنتقــاد املوجــه لآليــكان. )األمــم املتحــدة، ص:24(. 

كــا يوجــد كيانــات أخــرى أو مــا يطلــق عليهــا 
جمموعــات عمــل مثــل WGIG   والتــي أنشــئت 
ــد  ــدة لتحدي ــم املتح ــام لألم ــن الع ــن األم ــرار م بق
ــاع  ــر إىل اجت ــع تقري ــة حوكمــة اإلنرتنــت،  ورف ماهي
تونــس يف 2005م والــذي كانــت املجموعــة العربيــة 
ــدة،  ــم املتح ــة )األم ــاركة فعال ــا مش ــه وهل ــة في ممثل

ص:54(.

تكنولوجيــا  عــى  بالتطبيــق  احلوكمــة  أبعــاد 
واإلنرتنــت: املعلومــات 

وبتطبيــق األبعــاد التــي ســبقت اإلشــارة إليهــا يف 
احلوكمــة بشــكلها العــام عــى تكنولوجيــا املعلومــات 
واإلنرتنــت،  فإننــا نجــد قضايــا عديــدة تتعلــق 
باإلنرتنــت  مثــل مكافحة االحتــكار / احلياد يف شــبكة 
اإلنرتنــت  / إســاءة االســتخدام واالحتيــال وخطــاب 
 / باملســتخدمن  اخلاصــة  والبيانــات   / الكراهيــة 
وحقــوق التأليــف واملصلحــة العامــه واخلصوصيــة/  
ــم  ــت  / وتنظي ــة باإلنرتن ــرى املتعلق ــور األخ واألم
احلكومــة  خدمــات  وتقديــم  املعلومــات  تدفــق 
ــت   ــى اإلنرتن ــول ع ــد الدخ ــال عن ــة. فمث اإللكرتوني
أو مواقــع معينــة يتــم احلصــول عــى معلومــات عــن 
الشــخص الــذي يتصفــح هــذه الصفحــات مثــل 
ــم  ــه إىل االس ــجيل في ــاج التس ــذي حيت ــبوك وال فيس
كامــال والريــد اإللكــرتوين وتاريــخ امليــالد والنــوع ، 
بينــا حيتــاج تويــرت االســم كامــال والريــد اإللكرتوين. 
بتجميعهــا  املواقــع  تقــوم هــذه  بيانــات  و هنــاك 
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ــه  ــل موقع ــا مث ــل عليه ــذي يدخ ــخص ال ــن الش ع
ــتخدم  ــاز املس ــن اجله ــات ع ــون وبيان ــم التلف ورق
ــا  ــك ك ــع وIP  وذل ــذه املواق ــى ه ــول ع يف الدخ
ــدون  ــرت ولكــن األخــري ب حيــدث يف فيســبوك وتوي
.(DeNardis & Hackl, 2015, p: 12) رقــم التليفــون
 وتعتــر املســاءلة والشــفافية قيمــة أساســية 
حلقــوق اإلنســان وهــو مــا أوىص بــه جملــس أوروبا 
(Doria & Wolfgang, 2008, p: 318)  . وفيــا يي 

ســوف نســتعرض بعــض أبعــاد احلوكمــة وتطبيقهــا 
عــى تكنولوجيــا املعلومــات واإلنرتنــت.

الشفافية:
ــة  ــوض أو الرسي ــض الغم ــفافية نقي ــر الش تعت
يف العمــل ، وتعنــي توفــري املعلومــات الكاملــة 
ــن يف  ــن الراغب ــام واملواطن ــرأي الع ــة وال للصحاف
اإلطــالع عــى أعــال احلكومــة ومــا يتعلــق هبــا مــن 
ــواء دون  ــد س ــى ح ــلبية ع ــة أو س ــب إجيابي جوان
ــرارات  ــل الق ــات وجع ــري املعلوم ــع توف ــاء، م إخف
املتصلــة بالسياســة املتعلقــة باملجتمــع معلومــة مــن 
خــالل النــرش يف الوقــت املناســب واالنفتــاح لــكل 

ــة . ــراف ذوي العالق األط
ــا  ــفافية بأهن ــدة الش ــم املتح ــة األم ــرف هيئ وتع
حريــة تدفــق املعلومــات معرفــة بأوســع مفاهيمهــا، 
ــة  ــة منفتح ــل بطريق ــات والعم ــري املعلوم أي توف
عــى  باحلصــول  الشــأن  ألصحــاب  تســمح 

ــم  ــى مصاحله ــاظ ع ــة للحف ــات الروري املعلوم
واختــاذ القــرارات املناســبة ، واكتشــاف األخطــاء. 
األول  بجانبــن؛  تتعلــق  الشــفافية  أن  ويتضــح 
ــة  ــة مصداقي ــراءات وصح ــوح اإلج ــق بوض يتعل
الــذي  األمــر  والبيانــات،  املعلومــات  عــرض 
ــى  ــرص ع ــاءة واحل ــق الكف ــل حتقي ــة يكف بتطبيق
ــاءلة  ــن املس ــا م ــراف خوف ــاد واالنح ــب الفس جتن
والعقــاب. وتعطــي العديــد مــن مواقــع اإلنرتنــت   
تقــوم رشكــة  فمثــال  للشــفافية،  أمهيــة كــرى 
جوجــل بإصــدار تقريــر عــن الشــفافية، وتشــري فيــه 
إىل طلبــات احلكومــات بحــذف فيديوهــات معينــه 
ــام 2011م  ــاين ع ــف الث ــدث يف النص ــا ح ــل م مث
حيــث قامــت رشكــة جوجــل بحــذف فيديوهــات 
تســئ إىل ملكــة تايلنــد، ومثــال آخــر عــى شــفافية 
املواقــع التقريــر الــذي تصــدره تويــرت عــن طلبــات 
عــى  حســاب  أو  حمتــوى  بحــذف  احلكومــات 
ــر  ــرش تقري ــوم بن ــرت يق ــع توي ــبة ملوق ــرت. فبالنس توي
ــابات  ــدد احلس ــر ع ــه ذك ــم في ــفافية يت ــن الش ع
ــن  ــم أو م ــب املحاك ــن جان ــا م ــوب حجبه املطل
الرشطــه جلميــع دول العــامل التــي تقدمــت بطلبــات 
هبــذا الشــأن ملوقــع تويــرت والــدول التــي ذكــرت يف 
التقريــر األخــري مــن دول شــال أفريقيــا أو الــرشق 
األوســط فنالحــظ أن مجيــع الطلبــات املقدمــة 
ــرت  ــع توي ــتجب موق ــه ومل يس ــة الرشط ــي بمعرف ه
ــح  ــايل يوض ــدول الت ــابات. واجل ــة حس ــب أي حلج

ــة. ــكل دول ــق  ب ــات املتعل ــدد الطلب ع
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وممــا جتــد اإلشــارة إليــه بشــأن تركيــا- رغــم عــدم 
وقوعهــا يف نطــاق الدراســة -أن أكــر عــدد لطلبــات 
ــو   ــه ه ــة املقدم ــم الرتكي ــب املحاك ــن جان ــب م احلج
ــابًا  ــب 290 حس ــتجابة بحج ــم االس ــًا وت 44	 طلب

ــة وهــو 367. ــايل احلســابات املحجوب مــن إمج
ــدار  ــر بإص ــو اآلخ ــوم ه ــبوك فيق ــع فيس ــا موق أم
تقريــر عــن الشــفافية، حيــث أصــدر آخــر تقريــر حتى 
ــن  ــدول )م ــه أن ال ــاء في ــث، وج ــذا البح ــداد ه إع
ــت  ــي تقدم ــط ( الت ــرشق األوس ــا وال ــال أفريقي ش
بطلبــات بيانــات عــن املســتخدم هــي البحريــن 
ــت  ــد والكوي ــب واح ــعودية طل ــد و الس ــب واح طل
ــم  ــات، ومل تت ــات واإلمــارات ثــالث طلب ثــالث طلب
 االســتجابة إال لدولــة الكويــت بحفــظ حســاب.
ويتضــح ممــا ســبق أن فيســبوك وتويــرت يف حالــة 
ــم حماســبة مــن يرتكــب ذلــك بعــد  وجــود إســاءة يت
اإلبــالغ عــن هــذا الشــخص أيــًا كانــت جنســيته كــا 

ــددة  ــة حم ــالل آلي ــن خ ــابق،  وم ــدول الس ــر باجل يظه
ــون  ــن يقوم ــخاص الذي ــة أو األش ــن اجله ــالغ ع لإلب

ــك.  بذل

املساءلة:
ــامل  ــل الع ــأنه مث ــرتايض ش ــت  االف ــامل اإلنرتن إن ع
الواقعــي مــن حولنــا بــه العديــد مــن اجلرائــم، إال أن 
حجــم اجلرائــم يف الفضــاء اإللكــرتوين مل يتــم قياســه 
بدقــة حتــى اآلن، حيــث إنــه مثــال مل يتــم اإلبــالغ عــن 
رســائل االحتيــال غــري املرغــوب فيهــا بشــكل كاف، 
ــم  ــي عليه ــم املجن ــرى مل يق ــم أخ ــن جرائ ــال ع فض
أو  تتعلــق بســمعتهم  باإلبــالغ عنهــا العتبــارات 
عــدم معرفــة طــرق اإلبــالغ عــن مثــل هــذه اجلرائــم. 
املتعلقــة  األخــرى  الرئيســية  القضايــا  وشــملت 
باخلصوصيــة حلقــوق أصحــاب األعــال التجاريــة يف 

االماراتالسعوديةالكويتالبيان
000طلبات حذف من جانب المحاكم
418طلبات حذف من جانب الشرطة

11230اإلبالغ عن حسابات
000الحسابات التي حجبت

000التغريدات التي حجبت

جدول رقم )3):
 عدد الطلبات المقدمه لخذف حسابات تويتر في الدول العربية 

 المصدر: موقع تويتر – تقرير الشفافية عن الفترة 1 يوليو وحتى 31ديسمبر 2016 .
https://transparency.twitter.com/en/removal-requests.html#removal-requests-jul-

dec-2016  reterived 1-6-2017.
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مجــع واســتخدام املعلومــات الشــخصية مــن املوظفن، 
  (Doria &ــالء ــن العم ــات ع ــع بيان ــة إىل مج باإلضاف

.Wolfgang, 2008, p: 75)

 فاملقصــود باملســاءلة هــو مالحقــة كل مــن ارتكــب 
خطــأ أو تعــدى عــى حقــوق الغــري باملخالفــة للقوانــن 
ــات  ــا املعلوم ــور تكنولوجي ــن منظ ــام. وم ــكل ع بش
فإهنــا تركــز عــى مســاءلة مجيــع املســتخدمن عــن مجيــع 
ــى  ــا ع ــم أيض ــوى، و تفاعالهت ــن حمت ــه م ــا يطرحون م

مواقــع التواصــل االجتاعــي.
اإللكــرتوين  املحتــوى  عــى  املســاءلة  وأمهيــة 
تــأيت مــن خــالل تزايــد خطــورة اإلنرتنــت  عــى 
ــة  ــاء األرس خاص ــى بن ــة وع ــة عام ــاة االجتاعي احلي
ــك  ــل، ذل ــال والتواص ــائل االتص ــي وس ــة بباق مقارن
ــة عــى عكــس الوســائل  ــه عــامل ال خيضــع للرقاب لكون
األخــرى؛ مثــل القنــوات التلفزيونيــة، واإلذاعــات 
ــي  ــة، والت ــالت املطبوع ــف واملج ــموعة، والصح املس
ــس   ــى عك ــا. ع ــا قضائي ــا ومالحقته ــن مقاضاهت يمك
مواقــع اإلنرتنــت  فقــد يكــون ذلــك منــاال صعبــا، إن 
مل يكــن مســتحيال. فكيــف تتــم عمليــة مقاضــاة لنــارش 
ــا  ــذ اس ــد يتخ ــويت ق ــور أو ص ــع مص ــال، أوملقط مق
ــك  ــو، وال نمتل ــة ه ــن أي دول ــم م ــتعارا  وال نعل مس
عنــه أدنــى املعلومــات حتــى يمكــن اقتفــاء أثــره، مــع 

ــاء؟  ــة االقتف ــارة إىل صعوب اإلش
ــن  ــم م ــى الرغ ــه وع ــا إىل أن ــبق وأن أرشن ــا س ك
للجرائــم  قوانــن  بإصــدار  الــدول  بعــض  قيــام 
اإللكرتونيــة إال أنــه أحيانــا تتعلــق هــذه اجلرائــم 

بأشــخاص مــن دول أخــرى ال يقعــون حتــت الســلطة 
ــم  ــي عليه ــا املجن ــد هب ــي يوج ــة الت ــة للدول القضائي
ــا يتعلــق  ــه عندم ــرى أن ــاك آراء ت ويف هــذا الصــدد هن
األمــر بحقــوق امللكيــة الفكريــة فإننــا نذهــب إىل 
 World Intellectual الفكريــة  احلقــوق  منظمــة 
األمــر  يتعلــق   ,Property Organizationوعندمــا 

  World Trade باألمــور التجاريــة فإننــا نتوجــه إىل
ــة  ــا صف ــات هل ــذه املنظ ــرا ألن ه Organization  نظ

هامــة  تفســريات  وجــود  إىل  باإلضافــة  الدوليــة، 
ــذه  ــا ه ــي حتكمه ــالت الت ــة بالتعام ــا اخلاص للقضاي
ــدول  ــن ال ــد م ــاك العدي ــن أن هن ــال ع ــات فض املنظ
ــة  ــم اإللكرتوني ــن للجرائ ــدار قوان ــم بإص ــي مل تق الت
بجميــع أنواعهــا، ومــن الــدول التــي قامــت بإصــدار 
بعــض القوانــن التــي حتكــم التعامــالت اإللكرتونيــة 

ــال : ــبيل املث ــى س ــاك ع فهن
والتجــارة . 1 اإللكرتونيــة  التبــادالت  قانــون 

ســنة  يف  الصــادر  تونــس  يف  اإللكرتونيــة 
. 2م 0 0 0

األردن . 2 يف  اإللكرتونيــة  املعامــالت  قانــون 
2001م. ســنة  يف  الصــادر 

البحريــن . 3 يف  اإللكرتونيــة  التجــارة  قانــون 
. 2002م  ســنة  يف  الصــادر 

ــة يف . 4 ــارة اإللكرتوني ــالت والتج ــون املعام قان
ديب الصــادر يف ســنة 2002م .

قانــون التوقيــع اإللكــرتوين يف مــرص الصــادر . 5
ــنة 2004م . يف س
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ســورية . 6 يف  اإللكــرتوين  التوقيــع  قانــون 
الصــادر يف ســنة 2009م،  وقانــون املعامالت 

اإللكرتونيــة الصــادر ســنة  2014م.
بالتوقيــع  لالعــرتاف  الترشيعــات  صــدور  و 
ــع  ــق م ــب أن ترتاف ــوة أوىل جي ــر خط ــرتوين تعت اإللك
إنشــاء جهــات للتصديــق اإللكــرتوين عــى التوقيــع. 
ــاج إنشــاء تلــك اجلهــات إىل وقــت ال  ــًا مــا حيت وغالب
ــرتوين  ــع اإللك ــق التوقي ــاج تطبي ــا حيت ــه. ك ــأس ب ب
ــتخدام  ــأهنم اس ــن ش ــن م ــن الذي ــب للعامل إىل تدري
ــاظ  ــة احلف ــح أمهي ــع لتوضي ــة يف التوقي ــذه الطريق ه
عــى املفاتيــح اإللكرتونيــة وعــدم إعارهتــا ألشــخاص 
آخريــن ورضورة اإلبــالغ الفــوري عــن فقداهنــا 

)األمــم املتحــدة، ص:35(.
ــي  ــاد األفريق ــع االحت ــد وض ــدد فق ــذا الص ويف ه
ومحايــة  اإللكــرتوين  للفضــاء  األمــن  اتفاقيــة 
البيانــات الشــخصية والتــي مــن شــأهنا أن تلــزم 
الــدول األعضــاء بقــارة أفريقيــا بوضــع أطــر قانونيــة 
والبيانــات،  ومحايــة  اإللكرتونيــة،  للمعامــالت 
ــاون  ــب التع ــر يتطل ــذا األم ــة االنتهاكات.وه ومعاقب
مــن مجيــع اجلهــات الفاعلــة يف جمــال إدارة اإلنرتنــت 
داخــل تلــك الــدول أو بــن الــدول بعضهــا البعــض. 
 (Internet Governance Forum Lighthouse Case
Study Global Solution Networks، 2014، P:3)

املصداقية:
ــوى  ــدر املحت ــة مص ــاءلة ومعرف ــالل املس ــن خ م
فإنــه يمكــن مالحقــة املســؤول وتطبيــق القانــون عــى 

ــتخدمي  ــور مس ــة إىل مجه ــي ثق ــا يعط ــن، مم املخالف
ــهرية  ــع الش ــض املواق ــذا يف بع ــر ه ــت.  ويظه اإلنرتن
مثــل الفيســبوك أو تويــرت فقــط. كــا أن عــدم وجــود 
ــت  يف  ــة اإلنرتن ــة حلوكم ــد واضح ــات وقواع ترشيع
ــتخدام،  ــاءة االس ــؤدي إىل  إس ــدان ي ــن البل ــري م كث
ومــا قــد ينتــج عــن ذلــك مــن نظــرة ســلبية إىل شــبكة 

ــدة، ص:30(. ــم املتح ــت )األم اإلنرتن

احلكومة اإللكرتونية والتجارة االلكرتونية:
املســاعدة  األداة  اإللكرتونيــة  احلكومــة  تعتــر   
لتحقيــق احلوكمــة اجليــدة بأبعادهــا املختلفــة وحتقيــق 
التنميــه البرشيــة. ويتضــح لنــا ممــا ســبق حجــم 
ــن  ــام وب ــكل ع ــة بش ــداف احلوكم ــن أه ــق ب التواف

اإللكرتونيــة. احلوكمــة 
و يرســخ تطبيــق احلكومــة إاللكرتونيــة لعــدد 
مــن املفاهيــم اإلداريــة مثــل التمكــن والديموقراطيــة 
ــة  ــلبي للبريوقراطي ــه الس ــل الوج ــة وتقلي اإللكرتوني

ــدة . الزائ
وللحكومــة اإللكرتونيــة فوائــد لــكال مــن املواطن 
والدولــة. فبالنســبة للمواطــن يوجــد عــدد مــن 
ــا يف  ــد منهــا جتنــب االزدحــام والوقــوف أحيان الفوائ
ــة  طوابــري طويلــة للحصــول عــى اخلدمــات احلكومي
مــن اجلهــات واملصالــح احلكوميــة، وملــا لذلــك مــن 
ــة  ــة واملحلي ــتثارات األجنبي ــذب االس ــى ج ــر ع أث
باإلضافــة إىل الشــعور باملســاواة واالحــرتام مــن 
ــة  ــة متاح ــأن اخلدم ــعر ب ــا يش ــن عندم ــب املواط جان
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للجميــع وبنفــس الفرصــة )بــن يونــس، 2003، 
ص:161(.

أمــا مــن ناحيــة اجلهــة احلكوميــة التــي هتتــم هبــذه 
ــة قيــاس  اخلدمــات فإهنــا ســوف تســتفيد مــن إمكاني
األداء إلكرتونيــاً مــن خــالل وضــع معايــري أداء هلــذه 
ــارات،  ــى االستفس ــردود ع ــدد ال ــل :ع ــات مث اخلدم
اخلدمــات  طالبــي  للمواطنــن  املشــاكل  وحــل 
ــات  ــري املعلوم ــن توف ــتفادة م ــة، أو االس إاللكرتوني
ــرار  ــاذ الق ــة اخت ــدرة يف عملي ــد الق ــا يزي ــة، مم اإلداري
ــي.  ــتوى القوم ــى املس ــة أو ع ــتوي املنظم ــى مس ع
ــة  ــة إاللكرتوني ــق احلكوم ــة إىل أن تطبي ــذا باإلضاف ه
يســمح بالتنســيق بــن اجلهــات احلكوميــة مــع بعضهــا 
البعــض بــدال مــن أن يقــوم املواطــن بالذهــاب 
ــول  ــة للحص ــة املختلف ــات احلكومي ــه إىل اجله بنفس
عــى املوافقــات، ممــا يوفــر الوقــت للمواطنــن  فضــال 
واالستفســارات  الشــكاوى  تلقــي  إمكانيــة  عــن 
ــة  ــالل البواب ــن خ ــا م ــرد عليه ــم ال ــن، ث ــن املواطن م

ــة. ــات إاللكرتوني ــة للخدم احلكومي
وتتضّمــن معاجلــة موضــوع التجــارة اإللكرتونيــة 
بدورهــا معاجلــة العديــد مــن املشــكالت التــي تعتــر 
ــرًا  ــت  نظ ــتخدام اإلنرتن ــع اس ــه توس ــًا يف وج عائق
ــبكة،  ــر الش ــل ع ــة التعام ــدى مصداقي ــا بم الرتباطه

ــو اآليت: ــى النح ــي ع وه
االعــرتاف القانــوين بالبيئــة اإللكرتونيــة كبيئــة . 1

تنطبــق عليهــا الترشيعــات.
قبول القرائن اإللكرتونية.. 2

االعرتاف باملعامالت اإللكرتونية.. 3
ــهادات . 4 ــرتوين وش ــع اإللك ــرتاف بالتوقي االع

ــرتوين. ــق اإللك التصدي
توضيــح حقــوق ومســؤوليات األطــراف . 5

لفــض  آليــة  إىل وضــع  املختلفــة، إضافــة 
املنازعــات.

تشجيع آليات الدفع اإللكرتوين.. 6
تدريــب عنــارص الرشطــة عــى فــرض القانون . 7

ــارة اإللكرتونية. يف التج
ــتهلك، . 	 ــة املس ــن محاي ــط تضم ــع ضواب وض

ويشــمل ذلــك محايــة معلومــات بطاقــات 
املضللــة،  اإلعالنــات  ومعاقبــة  االئتــان، 

واســرتجاع املنتجــات التــي هبــا عيــوب.

الديموقراطية اإللكرتونية :
مــن  بدايــة  يتــدرج  الديموقراطيــة  وتطبيــق 
الشــكل البســيط واملوجــود يف الــدول العربيــة أو 
ــات  ــحون يف االنتخاب ــوم املرتش ــث يق ــة حي األفريقي
بعــرض براجمهــم االنتخابيــة وإمكانيــة التواصــل مــع 
املرشــحن مــن خــالل برامــج التواصــل االجتاعــي. 
ويصــل إىل مســتوى معقــد يف التطبيق وذلــك يف الدول 
ــة  ــة االنتخابي ــم العملي ــن أن تت ــث يمك ــة حي املتقدم
كاملــة بطريقــة إلكرتونيــة متامــا، وهــذا غــري موجــود 
يف الــدول العربيــة واألفريقيــة لعــدد مــن االعتبــارات 
منهــا: البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا املعلومــات، وأيضــا 

ــج. ــذه الرام ــة يف ه ــة الثق درج
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ــارص  ــر املع ــيدة يف الفك ــة الرش ــوم احلوكم إن مفه
ــه  ــد ومركــب وتتشــابك في ــا  هــو مفهــوم معق عموم
األبعــاد االقتصاديــة والسياســيه واجلغرافيــة ومبــادئ 
ويف  بتطبيقهــا  الصلــة  ذات  واألطــراف  احلوكمــة 
النمــوذج الســابق يف الشــكل رقــم ) 	( والــذي ركــز 
ــه  ــتملت علي ــا اش ــكل م ــت ب ــة اإلنرتن ــى حوكم ع
ــة. ــذه الدراس ــتعراضه يف ه ــم اس ــا ت ــى م ــاءا ع وبن
ومــن وجهــة نظــر الباحــث مــع التأكيــد عــى إمكانيــة 
ــتعال  ــبب  أن اس ــرى بس ــر أخ ــات نظ ــود وجه وج
شــبكة اإلنرتنــت يف معظــم جمــاالت احليــاة االقتصادية 
ــة  ــد وجه ــايل ال توج ــامل وبالت ــول الع ــة ح واالجتاعي
نظــر واحــدة حلــل القضايــا املتعلقــة باســتخدام 

مثــل األمــن واخلصوصيــة،  وحقــوق  اإلنرتنــت 
اإلنســان.  فطبيعــة اإلنرتنــت عامليــة تتخطــى احلــدود 
اجلغرافيــة والسياســية املعــرتف هبــا.  كــا أن القضايــا 
األبعــاد.  متعــددة  اإلنرتنــت  باســتخدام  املتعلقــة 
ومــن الصعــب الســيطرة عليهــا عــر اتفاقــات دوليــة 
ــة  ــاب املصلح ــج أصح ــتخدام هن ــل إال باس وال بدي
ــي  ــواًل إىل تبن ــة،  وص ــاوض واملناقش ــاور والتف للتش
ــاور  ــاون والتش ــى التع ــة ع ــات القائم ــل املارس أفض
ــاون  ــتوى التع ــع مس ــة رف ــة ألمهي ــتمر، باإلضاف املس
ــن  ــد م ــم املزي ــل تقدي ــن أج ــة م ــراف املعني ــن األط ب
ــة  ــة والدولي األبحــاث واملصــادر والتحليــالت املحلي

ــة. واإلقليمي

23

 ةمكوح ئدابم
تنرتنالا  

 . ةیفافشلا •
 ةلئاسملا •

 . ةكراشملاو
 حلاصم مارتحا•

 عیمج
 .فارطالا

 مارتحاو ذافنا •
 .نیناوقلا

 ةیعونو ةدوج•
 تاءارجالا
ةیمیظنتلا
.تاعیرشتلاو

تنرتنالا ةمكوح تاجرخم
. ةیفافشلا نامض•
 حیتت ةلئاسملل تایلا رفاوت•

.نیفلاخملا عبتت ةیلمع
 تایقافتا ةیفافشو حوضو•

عقاومل ةیصوصخلا
 .تنرتنالا

 مارتحاو كارتشا ةدایز•
 تاذ فارطالا عیمج حلاصم
 تابراضتلا للقی امبو ةلصلا
 .مھنیب

 نم يلع ذیفنتلل ةلباق نیناوق •
 مئارجلا يف ھتنادا تبثت
 . ةینورتكلاللا

 ةیمیظنتلا تاءارجالا نیسحت •
 مكحت يتلا تاعیرشتلاو
 .تنرتنالا

مھو ةلصلا تاذ فارطالا  تادوھجم
تاموكحلا •
-بساح مولع -نوناق(تاصصختلا فلتخم  يف نییمیداكالا•

 )خلا... تاكبشو تالاصتا ةسدنھ-ةیساس مولع
 لامعالا باحصا•
  ةیموكحلا ریغ تامظنملا •
 : لثم تنرتنالا ةمكوح لاجم يف ةلماعلا تانایكلا •

• Internet governance Internet
Corporation for Assigned Names 
and Numbers (ICANN) 

• World Summit on the Information
Society (WSIS) 

• Internet Governance Forum (IGF)
• Internet protocol (IP) addressing
• Regional Internet Registries

(RIRs) 
• Internet standards, Internet

Engineering Task Force (IETF) 
•

 ةیعامتجالا لماوع
فارعالا ( ةیفاقثو

)دیلاقتلا

 ةیداصتقا لماوع
 ةینبلا رفاوت(

)ةیتحتلا

 رارقتسالا
 حامسلا ( يسایـسلا
)عقاوملا بجح وا

تنرتنالا ةمكوح يف رثؤت لودلا ةئیبب ةقلعتم لماوع

تنرتنالا ةمكوح يف ةرثوملا

الشكل رقم )8( نموذج من إعداد الباحث
 أبعاد حوكمة اإلنترنت واألطراف ذات الصلة والعوامل المؤثرة في حوكمة اإلنترنت.
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خامتة:
إن مفهــوم حوكمــة اإلنرتنــت  يعتــر غــري منتــرش 
ــال  ــة ودول ش ــة العربي ــع يف املنطق ــاق واس ــى نط ع
ــة  ــه عملي ــوم وكأن ــذا املفه ــدو ه ــد يب ــا،  وق أفريقي
ــإدارة  ــق ب ــر يتعل ــع األم ــو يف واق ــدة، وه ــة معق تقني
ــتمر  ــد املس ــل التزاي ــة يف ظ ــه خاص ــت  وأمن اإلنرتن
ألعــداد املســتخدمن وأنشــطتهم ومــا يعرضونــه 
السياســات  املقابــل نجــد أن  مــن حمتويــات. ويف 
هــذه  بتنظيــم  اخلاصــة  والقوانــن  واإلجــراءات 
ــس  ــا بنف ــم تطويره ــت  ال يت ــى اإلنرتن ــطة ع األنش

معــدالت الزيــادة يف هــذه األنشــطة.
وبنــاًء عــى مــا ســبق يمكننــا أن نســتخلص بعــض 
التوصيــات التــي قــد تســاهم يف تطويــر حوكمــة 
ــط  ــرشق األوس ــا وال ــال أفريقي ــت  يف دول ش اإلنرتن

ــي : وه
ــة  ــف بحوكم ــة للتعري ــود املبذول ــاده اجله زي 	•
املعرفــة  يف  النقــص  ملواجهــة  اإلنرتنــت  
والفهــم عنــد مســتخدمي اإلنرتنــت  العــرب 
ببيئــة السياســات اإلقليميــة والعامليــة املتعلقــة 
ينعكــس باإلجيــاب عــى  باإلنرتنــت  ممــا 
املشــاركة بشــكل كبــري واالندمــاج يف املناقشــة 
رئيســين  مصلحــة  بوصفهــم  أصحــاب 
تعتــر  املوضــوع  هبــذا  املعرفــة  إن  حيــث 
ــرب  ــتخدمن الع ــًا إلرشاك املس ــًا هام متطلب
يف  احلــوارات اخلاصــة باحلوكمــه ســواء عــى 
املســتوى اإلقليمــي أوالعاملــي حــول هــذا 

املوضــوع.
جيــب عــى احلكومــات العربيــة زيــادة الوعــي  	•
بأمهيــة حوكمــة اإلنرتنــت  وتأثريهــا العميــق 
عــى تطورهــا ونموهــا، وخاصــة بالنســبة 
هــذه  مســامهة  وأمهيــة  الناميــة،  للبلــدان 
البلــدان يف صياغــة نتائــج هــذه القضايــا؛ 
ــة  ــدان العربي ــاون البل ــة إىل تع ــاك حاج إذ هن
مجيعــا بشــأن قضايــا هامــة مثــل سياســة أمــن 

املعلومــات. 
رضورة نــرش الوعــي والتعليــم بــن مجيــع  	•
أفــراد املجتمــع، حيــث إنــه لــن تتمكــن 
اجلرائــم  وقــوع  منــع  مــن  الترشيعــات 
اإللكرتونيــه طاملــا أن هنــاك أشــخاصا يمكــن 

عليهــم. التحايــل 
أصحــاب  بــن  احلــوار  نمــوذج  تعزيــز  	•
ــع دول  ــت  يف مجي ــة اإلنرتن ــة حلوكم املصلح
األوســط  الــرشق  دول  وخاصــة  العــامل، 
وشــال أفريقيــا مــن خــالل املحافــل اإلقليمية 
والوطنيــة  مــع ضــان التمثيــل العــادل لــكل 

املصلحــة. أصحــاب 
مراعــاة أن لــكل دولــة احتياجــات قــد ختتلف  	•
اختــالف  نتيجــة  األخــرى  الــدول  عــن 
الثقافــات أو الديانــات، وجيــب أن يؤخذ ذلك 
يف االعتبــار عنــد إصــدار التوصيــات التــي يتم 

ــرات. ــذه املؤمت ــالل ه ــا خ ــل إليه التوص
ــوم  ــث تق ــرات بحي ــن املؤمت ــد م ــد املزي عق 	•
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الــدول باجللــوس مــع بعضهــا ملناقشــة األمــن 
واخلصوصيــة، وأن تعقــد هــذه املؤمتــرات 
أبعــاد  ملناقشــة  ومســتمره  دوريــة  بصفــة 
احلوكمــة املتعلقــة بتكنولوجيــا املعلومــات 
األدوات  وحتديــد  املعلومــات  أمــن  مثــل: 
ــل  ــات مث ــات واملتطلب ــراءات والسياس واإلج

البنيــة األساســيه والقوانــن.
الفجــوة  تقليــص  نحــو  املســاعي  زيــاده  	•
نصــف  إن  حيــث  الــدول،  بــن  الرقميــة 
مســتخدمي اإلنرتنــت يف العــامل  هــم مــن 

فقــط. دول  عــرش 
املفروضــة  القيــود  بــن  املوازنــة  رضورة  	•
ــن  ــم م ــى الرغ ــه ع ــث إن ــري حي ــة التعب وحري
اجلهــود املبذولــة مــن جانــب املواقــع الشــهرية 
ــا  ــبوك إال أهن ــل فيس ــي مث ــل االجتاع للتواص
تواجــه صعوبــة كبــرية يف مراقبــة املحتــوى 

ــتخدمن. ــن املس ــري م ــدد الكب ــرا  للع نظ
ــم  ــق يف جرائ ــدات للتحقي ــاء وح رضورة إنش 	•
اإلنرتنــت  والعمــل عــى نــرش الوعــي والثقافــة 
ــرشكات  ــات وال ــاس واهليئ ــن الن ــة ب واملعرف
ــداد  ــن اإلع ــال ع ــة - فض ــة اخلصوصي -بأمهي
ــار  ــن )اجل ــة واملحقق ــال الرشط ــي لرج العلم

ص:	22(. 2016م،  اهلل، 
دراســة وقــراءة  السياســات اخلاصــة بوســائل   •
التوصــل االجتاعــي بصــورة  متأنيــة وفاحصــة 
ملعرفــة مــا هــي املتطلبــات اخلاصة باســتخدامها 

مثــل بيانــات ) اســم املســتخدم ورقــم التلفــون 
واملوقــع وبيانــات عــن اجلهــاز الــذي تــم 
   ip اســتخدامه يف الدخــول إىل اإلنرتنــت  و 
ــتخدم (  ــا املس ــام هب ــي ق ــطة الت ــجل األنش وس
.(DeNardis & Hackl, 2015, p: 761:770)

فرياعــى  أفريقيــا  شــال  دول  خيــص  فيــا   •
ــى  ــة ع ــات اإلفريقي ــتخدام اللغ ــجيع اس تش
اإلنرتنــت،  وهــو أمــر يعــود بالنفــع عــى 
 )OECD ,2017)القــاره األفريقيــة بالكامــل
واملبتكــرة  الديناميكيــة  اإلنرتنــت  بيئــة  ويف 
القــرارات  واملتطــورة برسعــة، فــإن اختــاذ 
املركزيــة، والتدخــل غــري املــرر، والقيــود 
ــل  ــرية األج ــات القص ــى السياس ــة ع املفروض
جتلــب معهــا خماطــر كبــرية ، حيــث إن وضــع 
ــي  ــارات  أو مت ــل اخلي ــؤدي إىل تقلي ــدود  ت ح
جتربــة بعينهــا عــى  املســتخدم فإهنــا غالبــا مــا 
.(Doria & Wolfgang, 2008, p: 28) تفشــل 
ــة   ــوات إجيايب ــاذ خط ــة إىل اخت ــة ملح ــاك حاج  هن
لزيــادة دفاعــات املتصفحــات ضــد تنفيــذ 
 . (Doria & Wolfgang,الســيئة الرامــج 
ــغيل  ــة التش ــاج أنظم ــد حتت (p: 55 ,2008 وق

ــن  ــذي يمك ــرر ال ــن ال ــد م ــادة للح إىل زي
ألي برنامــج القيــام بــه لرامــج أخــرى أو 
نظــام التشــغيل نفســه. وهنــاك فرصــة واضحــة 
ــن  ــد م ــى العدي ــاد ع ــر اجل ــث والتطوي للبح
املخاطــر  هــذه  مــع  للتعامــل  املســتويات 
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ــتجابة  ــدم االس ــة ع ــاب حال ــرية. ويف غي اخلط
ــت،   ــدة اإلنرتن ــى فائ ــد تتالش ــه ق ــة فإن الكافي
ــن  ــس م ــه لي ــتخدمون أن ــعر املس ــث سيش حي
ــذا  ــم – ويف ه ــتخدامه ألي يشء مه ــن اس اآلم
ــة  ــات العامل ــث أن املنتدي ــرى الباح ــدد ي الص
عــى حوكمــة اإلنرتنــت  ينبغــي أن تســعى نحو 
ــدر  ــد مص ــا حتدي ــن خالهل ــم م ــة يت ــاد آلي إجي
املحتــوي الــذي يتــم عرضــه مــن خــالل هــذا 
ــن  ــريه م ــروم وغ ــل ك ــل جوج ــتعرض مث املس
ــة  ــوة أولي ــر خط ــذي يعت ــر ال ــج، األم الرام
ــة يف  ــة القضائي ــايل املالحق ــاءلة وبالت ــو املس نح

ــات . ــة خمالف ــود أي ــة وج حال
النظــر يف حلــول مبتكــرة ملســائل األمــن.   •
ــوم  ــى مفه ــًا ع ــا أساس ــز فيه ــون الرتكي ويك
ــدف إىل  ــة هت ــي عملي ــة، وه ــبة املوثوق احلوس

زيــادة األمــن.
الرتيــث وعــدم حماولــة مواكبــة أو اســتباق   •
التكنولوجيــا، وتبنــي منهجيــة واضحــة يف 
اســتصدار الترشيعــات، ســواء أكانــت قوانــن 
أم لوائــح تنظيميــة تصدرهــا اهليئــات وتعتمــد 
أصحــاب  مــع  واســعة  استشــارات  عــى 
املصلحــة املختلفــن وذلــك قبــل إصــدار تلــك 

الترشيعــات )األمــم املتحــده، ص:3(.
ــة تكــون  ــادئ توجيهي مــن األفضــل وضــع مب  •
ــتقبل.ألنه  ــع املس ــف م ــى التكي ــدرة ع ــر ق أكث
لــن نســتطيع التنبــؤ بــا ســيتم اخرتاعــه العــام 

املقبــل، ألن اإلنرتنــت يتغــري برسعــة. ونتيجــة 
ــى  ــتؤثر ع ــدة س ــا جدي ــأ قضاي ــك، ستنش لذل
ووكاالت  التأمــن  رشكات  مثــال  احلوكمــة 
ــاة  ــى مقاض ــتعمل ع ــي س ــون والت ــاذ القان إنف
ومالحقــة مــن يقومــون بجمــع بيانــات ليــس 
ــتخدامها  ــا أو اس ــول عليه ــق يف احلص ــم احل هل
 (Internet .بشــكل ير املســخدمن اآلخريــن
 Governance Forum Lighthouse Case

 Study Global Solution Networks,

p:10 ,2014(. وتشــجيع التحــول نحــو تنفيــذ 

بروتوكــول IPv6 والــذي يف احلقيقــة ال تنفــذه 
ــاك  ــن هن ــا ولك ــة عموم ــة كافي ــا برسع أفريقي
دول تســري بخطــوات أرسع مثــل مــرص، وهــو 
ــل   ــدى الطوي ــى امل ــت ع ــيع اإلنرتن الزم لتوس
وخاصــة يف ظــل مفهــوم إنرتنــت األشــياء 
يقــوم  والــذي   Internet of Things (IoT)

ــى  ــزل ع ــودة باملن ــزة املوج ــط األجه ــى رب ع
ــد  ــد. ولق ــن بع ــا ع ــم هب ــت  والتحك اإلنرتن
ــا ومــرص 97 % مــن اإلصــدار  ســجلت أفريقي
 )IPv6( ــت ــول اإلنرتن ــن بروتوك ــادس م الس
أفريقيــا  قــارة  يف  الــدول  باقــي  وتســعى 
 IPV6. )Internet بروتوكــول  تطبيــق  إىل 
 Governance Forum Lighthouse Case

.)Study Global Solution Networks, p:3)

ــي ال  ــوة الت ــل الفج ــو تقلي ــاد نح ــعي اجل الس  •
ــرية  ــواء صغ ــدول س ــن ال ــودة ب ــزال موج ت
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أو كبــرية، وهــذا ليــس التحــدي ولكــن 

ــل يف  ــدول يتمث ــذه ال ــي هل ــدي احلقيق التح
ــي  ــع الرقم ــول إىل املجتم ــى التح ــدرة ع الق
التكنولوجيــا هبــدف  تبنــي  القــادر عــى 

حتقيــق االزدهــار اقتصاديــا واجتاعيــا. 
ــول  ــة بالتح ــدول النامي ــوم ال ــب أن تق •  جي
ــلوب  ــتخدام األس ــط باس ــع اخلط ــو وض نح
الــرأيس والتحــول إىل األســلوب األفقــي 
تكنولوجيــا  تبنــي  مــن  يزيــد  والــذي 
ــة  ــات يف الدول ــع القطاع ــات يف مجي املعلوم

	.(Drake, 2016, p: 211)

•				التأكيــد عــى أن املشاركــــــة هي املفتـــــــاح 
الــدول  بــن  التعــاون  لتعزيــز  احلقيقــي 

.(Drake, 2016, p: 250)

تشــجيع وتعزيــز مــا يســمى بالتنظيــم الــذايت   •
ــك  ــون يف ذل ــوم املعني ــه يق ــا وفي ــاع م يف قط
وهــو  بذاهتــم،  القطــاع  بتنظيــم  القطــاع 
تقليــد تــم اتباعــه يف العديــد مــن املجــاالت، 
كغــرف الصناعــة والتجــارة والنقابــات، 
التــي تضــع قواعــَد لتنظيــم املهنــة، وتكــون 
يف كثــري مــن  األحيــان مفوضــة مــن الدولــة 
ــلطة  ــاء الس ــع بق ــل، م ــك العم ــام بذل بالقي
العليــا يف يــد احلكومــة، التــي حتتفــظ لنفســها 
بصالحيــات فــرض العقوبــات. وحيتــاج 
التنظيــم الــذايت إىل قطــاع خــاص نشــط 
ومتحمــس لذلــك، وهــو مــا ينطبــق بوضوح 

ــة واإلعــالن  عــى قطــاع مثــل قطــاع الدعاي
)األمــم املتحــده، ص:31(.

القانونية  والترشيعات  األطر  وحتديث  تطوير   •
سواء املحلية أو القانون الدويل.

االســتمرار بتحســن البنيــة التحتيــة خاصــة   •
ــا. ــارة أفريقي يف ق

تطويــر التعليــم وزيــادة الوعــي والتثقيــف بــن   •
ــب أن  ــي جي ــر الت ــم واملحاذي ــاس بحقوقه الن
ــت.  ــامل اإلنرتن ــل يف ع ــد التعام ــا عن ــم جتنبه يت
يف  تراعــى-  بــأن  دراســتنا  تــويص  كــا   •
الدراســات واألبحــاث املســتقبلية- أمهيــة 
اإلنرتنــت  حلوكمــة  مــؤرش  بنــاء  حماولــة 
ــة. ــاد احلوكم ــم أبع ــه تقيي ــن خالل ــن م يمك
ويتكــون هــذا املــؤرش مــن عــدد مــن الفقــرات 
والعبــارات ويتــم تصنيــف العبــارات إىل عــدد 
مــن املــؤرشات األساســية والتــي متثــل مبــادئ 
ــواء  ــا، س ــارف عليه ــت املتع ــة اإلنرتن حوكم
ــث  ــذا البح ــرتح يف ه ــوذج املق ــة بالنم املدرج
أو مــن دراســات أخــرى،  عــى أن  يضــم كل 
ــرش  ــال- ع ــبيل املث ــى س ــي  -ع ــؤرش رئي م
مــؤرشات فرعيــة تعــر عــن املــؤرش الرئيــي، 
بحيــث يمكــن تقييــم وقيــاس مــدى حوكمــة 
ــايل  ــع احل ــم للوض ــراض التقيي ــت ألغ اإلنرتن
أو إجــراء عمليــات حتســن مســتمرة حلوكمــة 
اإلنرتنــت ســواء يف MENA  أو عــى مســتوى 

ــدول. ال
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األبعاد الجغرافية لرحلة الدراسة اليومية لطالبات
 جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام: دراسة حالة

مسفرة بنت صالح محمد الغامدي
جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل

)قدم للنشر يف1440/6/15هـ، وقبل للنشر يف 1441/1/4هـ(

ـــة  ـــروف أن رحل ـــن املع ـــام, وم ـــل بالدم ـــن فيص ـــن ب ـــد الرمح ـــام عب ـــة االم ـــان, جامع ـــع الري ـــات جمم ـــة لطالب ـــة اليومي ـــة الدراس ـــة رحل ـــذه الدراس ـــاول ه ـــث:  تتن ـــص البح ملخ
ـــاوت يف  ـــع التف ـــع، م ـــا أي جمتم ـــو منه ـــار ال خيل ـــن آث ـــا م ـــج عنه ـــا ينت ـــكالت وم ـــن مش ـــا م ـــط هب ـــا يرتب ـــة( وم ـــة أم جامع ـــة )مدرس ـــع اخلدم ـــكن وموق ـــر الس ـــن مق ـــم ب التعلي
ـــة  ـــة التعليمي ـــن البيئ ـــع حتس ـــارض م ـــي تتع ـــة الت ـــددات احلقيقي ـــن امله ـــدًا م ـــح واح ـــة أصب ـــة الدراس ـــودة رحل ـــاض ج ـــا أن انخف ـــرى. ك ـــة إىل أخ ـــن منطق ـــا م ـــا وطبيعته حجمه
ـــزة  ـــة املحف ـــة التعليمي ـــول للبيئ ـــول دون الوص ـــي حت ـــات الت ـــة املعوق ـــى حقيق ـــوف ع ـــة للوق ـــذه الدراس ـــراء ه ـــة إلج ـــاءت احلاج ـــا ج ـــن هن ـــكار. م ـــداع واالبت ـــزة لإلب املحف
ـــان  ـــع الري ـــات جمم ـــر طالب ـــة نظ ـــن وجه ـــم م ـــة التعلي ـــن رحل ـــة ع ـــكالت الناجت ـــم املش ـــا أه ـــس اآليت: م ـــؤال الرئي ـــة بالس ـــكلة الدراس ـــت مش ـــذا متثل ـــكار ، ل ـــداع واالبت لإلب
ـــات,  ـــة للطالب ـــة اليومي ـــة الدراس ـــة رحل ـــة منظوم ـــص وطبيع ـــم خصائ ـــا: فه ـــداف أبرزه ـــدة أه ـــق ع ـــدف إىل حتقي ـــام(؟. وهت ـــل بالدم ـــن فيص ـــن ب ـــد الرمح ـــام عب ـــة األم )جامع

ـــة.  ـــة الدراس ـــة برحل ـــة املرتبط ـــة التعليمي ـــن البيئ ـــات حتس ـــد أولوي ـــة, وحتدي ـــة الدراس ـــاء رحل ـــات أثن ـــه الطالب ـــي تواج ـــكالت الت ـــد املش حتدي

كلامت مفتاحية: منظومة رحلة الدراسة, التوزيع اجلغرايف, التحليل املكاين , النموذج االحتايل.
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Abstract: This study deals with the daily study trip of Al-Rayyan Colleges complex’s female students at Imam Abdulrahman bin Faisal University in Dammam. In such 
educational trips, it is common for every society to have its own problems varying in size and nature. The decrease in the quality of the study trip has become one of the real 
threats that conflicts with improving the educational environment that motivates creativity and innovation leading to sustainability of education. Therefore, this study is an 
attempt to investigate the most common problems resulting from female students’ trips. It aims to achieve several objectives; firstly, understanding the characteristics and nature 
of the daily study trip of female students, secondly, identifying the problems faced by female students during the study trip, and thirdly, setting the priorities for improving 
educational environment associated with such a study trip. The study follows the methodological flexibility in dealing with the subject of the study. 

Keywords: Daily study trip, Geographic distribution, Spatial analysis, Probability Model.
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مــقــدمــة:
ــة  ــراء التنمي ــر خ ــة نظ ــن وجه ــم م ــد التعلي ُيع
إحــدى ركائــز العمليــة التنمويــة التــي حتقــق يف 
ــة  ــتوى التنمي ــى مس ــد ع ــن الفوائ ــة م ــا مجل جوهره

الذاتيــة والتنميــة الوطنيــة يف الوقــت نفســه.
ــه  ــا بوصف ــايل دوًرا مزدوًج ــم الع ــؤدي التعلي وي
مكوًنــا رئيًســا لنظــام الرتبيــة والتدريــب, ونظــام 
البحــث والتطويــر؛ وذلــك عــن طريــق إســهامه 
يف تطويــر املــوارد البرشيــة وبنــاء جمتمــع املعرفــة 
 (Knowledge وجمتمــع املعرفة .(Guruz, 2011,p15)

(Society هــو املجتمــع الــذي ُتعــد فيــه املعرفــة 

مصــدر اإلنتــاج األول بــدالً مــن رأس املــال، والقــوى 
العاملــة, وهــو يشــر إىل املكانــة التــي يوليهــا جمتمــع ما 
ــا؛  ــا ونرشه ــد إجياده ــتخدمها, بع ــات؛ إذ يس للمعلوم
لتحقيــق رفاهيــة مواطنيــه وازدهارهــم. ويتســم هــذا 
ــا رئيًســا  النــوع مــن املجتمعــات بكــون املعرفــة مكوًن
يف أي نشــاط إنســاين فيــه )وزارة التعليــم العــايل, 
ــة  ــاس للجامع ــدف األس ــا أن اهل 2010م، ص2(. ك
ــوم  ــر العل ــم لتطوي ــاخ املالئ ــق املن ــة خل ــو عملي ه
ــر؛  ــخص آلخ ــن ش ــا م ــتنباطها ونقله ــة واس الرفيع

ــع.   ــة املجتم ــدف خدم هب
وشــهد قطــاع التعليــم العــايل تطــوًرا مرموًقــا 
ملواكبــة خمرجــات  الســعودية  العربيــة  اململكــة  يف 
يف  اخلرجيــن  رغبــات  وتلبيــة  الثانــوي  التعليــم 
ــات  ــن التخصص ــي ضم ــم اجلامع ــة تعليمه مواصل
التــي حيتاجهــا ســوق العمــل، إذ شــمل التطــور 

افتتــاح الكثــر مــن اجلامعــات يف مجيــع املناطــق 
اإلداريــة يف اململكــة )وزارة االقتصــاد والتخطيــط, 
ــاق  ــة باإلنف ــت اململك ــا اهتم 2010م، ص378(, ك
عــى التعليــم العــايل؛ إذ بلــغ اإلنفــاق احلكومــي عــى 
هــذا القطــاع )24001.9( مليــون ريـــال. ويــرتاوح 
 45  :  31 اإلنفــاق احلكومــي عــى الطالــب بــن 
ألــف ريـــال وذلــك عــام 1435ه )2013م(. ومثلت 
نســبة اإلنفــاق عــى التعليــم العــايل )9 %( مــن إمجــايل 
اإلنفــاق احلكومــي ) 857.78( مليــار ريـــال, )وزارة 
ــة  ــر جمل ــع تقري ــد وض ــايل, 2013م(. وق ــم الع التعلي
اإلكونومســت (The Economist Report) الريطانية 
ــام  ــابعة ع ــة الس ــعودية يف املرتب ــة الس ــة العربي اململك
ــايل  ــم الع ــال التعلي ــك يف جم ــة بذل )2007م( متقدم
عــى دول كثــرة, منهــا: فرنســا, وروســيا, وإســبانيا, 
التــي ســاعدت  العوامــل  أهــم  ومــن  وماليزيــا. 
ــة؛  ــوء هــذه املكان ــة الســعودية عــى تب اململكــة العربي
املبالــغ التــي تنفــق عــى كل طالــب يف التعليــم العــايل, 
ونســبة مــا خُيصــص للتعليــم العــايل يف امليزانيــة العامــة 

للدولــة )وزارة التعليــم العــايل, 2013م, ص 4(. 
وكان إلدراك اململكــة أمهيــة االقتصــاد القائــم عــى 
املعرفــة، ومــا تبذلــه مــن جهــود حثيثــة يف هــذا الشــأن 
قــد انعكــس عــى حتســن ترتيبهــا َوْفــق مــؤرش اقتصــاد 
ــة 78  ــن املرتب ــدويل م ــك ال ــده البن ــذي يُع ــة ال املعرف
ــا  ــام 2012م. ك ــة 50 يف ع ــام 1995م، إىل املرتب ع
أصبــح االهتــام باجلانــب املعــريف أحــد أهــداف 
ــة اململكــة  2030م, التــي تضمنــت ثالثــة حمــاور  رؤي



مسفرة بنت صاحل حممد الغامدي: األبعاد اجلغرافية لرحلة الدراسة اليومية لطالبات جامعة اإلمام عبد الرمحن بن فيصل بالدمام: دراسة حالة  393-353

355

أساســية وهــي؛ اقتصــاد مزدهــر, جمتمــع حيــوي, وطــن 
ــاء  ــة تطمــح إىل بن ــة أن الدول طمــوح. وأكــدت الرؤي
وطــن أكثــر ازدهــاًرا جيــد فيــه كل مواطــن مــا يتمنــاه، 
ــون يف  ــي تك ــة لك ــتوى الدول ــع مس ــدف إىل رف وهت
مقدمــة دول العــامل، وذلــك عــن طريــق إتاحــة فــرص 
ــر  ــع، وتوف ــراد املجتم ــع أف ــل جلمي ــم والتأهي التعلي
ــكن  ــة والس ــة الصحّي ــورة، والرعاي ــات املتط اخلدم
ــة. ويف  ــة التحتي ــات البني ــن خدم ــره م ــه، وغ والرتفي
ــداف رئيســة؛  ــة عــى أه ــم ركــزت الرؤي جمــال التعلي
منهــا: ترســيخ القيــم اإلجيابيــة؛ وبنــاء شــخصية 
ــد املواطنــن باملعــارف  ــاء الوطــن, وتزوي مســتقلة ألبن
واملهــارات الالزمــة ملوائمــة احتياجــات ســوق العمــل 
املســتقبلية, وتنميــة مهــارات الشــباب وحســن اإلفــادة 
منهــا. ولتحقيــق اســتدامة التعليــم حــددت وزارة 
ــم أهدافهــا االســرتاتيجية يف برناجمهــا للتحــول  التعلي

ــة:  ــاط اآلتي ــي)2020( يف النق الوطن
رشائــح . 1 لــكل  التعليــم  خدمــات  إتاحــة   

الطــالب.
حتســن البيئــة التعليميــة املحفــزة لإلبــداع . 2

واالبتــكار.
 تعزيز القيم واملهارات األساسية للطلبة.. 3
تعزيــز قــدرة نظــام التعليــم؛ لتلبيــة متطلبــات . 4

التنميــة واحتياجــات ســوق العمــل.
كــا حظــي التعليــم واجلانــب التطبيقــي جلغرافيــة 
اخلدمــات التعليميــة باهتــام الباحثــة والســيا حتليــل 
ــددة,  ــة حم ــر ختطيطي ــى ضــوء معاي ــا ع ــاءة توزيعه كف

ومنظومتها)املســافة,  اليوميــة  الدراســة  رحلــة  وأن 
الوســيلة( تدخــل يف  والزمــن، والتكلفــة، ونــوع 
ــالب  ــال الط ــهولة انتق ــم، وإن س ــة التعلي ــدود بيئ ح
ــاح  ــارش يف نج ــر مب ــا تأث ــة هل ــذه الرحل ــة ه ومرون

ــة.   ــة التعليمي العملي
مشكلة الدراسة:

ــة  ــة اليومي ــة الدراس ــة رحل ــذه الدراس ــاول ه تتن
لطالبــات جممــع الريــان, جامعــة اإلمــام عبــد الرمحــن 
بــن فيصــل بالدمــام. ومــن املعــروف أن رحلــة 
التعليــم بــن مقــر الســكن وموقــع اخلدمة )مدرســة أم 
جامعــة(، ومــا يرتبــط هبــا مــن مشــكالت، ومــا ينتــج 
عنهــا مــن آثــار ال خيلــو منهــا أي جمتمــع، مــع التفاوت 
يف حجمهــا وطبيعتهــا مــن منطقــة إىل أخــرى. كــا أن 
انخفــاض جــودة رحلــة الدراســة أصبــح واحــًدا مــن 
املهــددات احلقيقيــة التــي تتعــارض مــع حتســن البيئــة 
التعليميــة املحفــزة لإلبــداع واالبتــكار الســتدامة 
ــذه  ــراء ه ــة إىل إج ــاءت احلاج ــم ج ــن ث ــم؛ وم التعلي
الدراســة، للوقــوف عــى حقيقــة املعوقــات التــي 
حتــول دون حتقيــق البيئــة التعليميــة املحفــزة لإلبــداع ، 
لــذا متثلــت مشــكلة الدراســة بالســؤال الرئيــس اآليت: 
مــا أهــم املشــكالت الناجتــة عــن رحلــة التعليــم مــن 
ــان )جامعــة اإلمــام  وجهــة نظــر طالبــات جممــع الري

عبــد الرمحــن بــن فيصــل بالدمــام(؟.  
أهداف الدراسة:

تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف اآلتية:
ــة . 1 ــة الدراس ــة رحل ــص منظوم ــم خصائ  فه



356

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية )ISSN: 1658- 7006(، اجمللد )6(،  العدد )1(، جامعة احلدود الشمالية )1442هـ / 2021م(      

اليوميــة للطالبــات وطبيعتهــا.
ــات . 2 ــه الطالب ــي تواج ــكالت الت ــد املش حتدي

ــة.             ــة الدراس ــاء رحل أثن
ــة . 3 ــة اليومي ــن الرحل ــة ع ــار الناجت ــل اآلث حتلي

للطالبــات.
ــة . 4 ــة اليومي ــم مســتوى الرضــا عــن الرحل تقيي

ــة. للدراس
ــة . 5 ــة التعليمي ــن البيئ ــات حتس ــد أولوي  حتدي

املرتبطــة برحلــة الدراســة.
تساؤالت الدراسة:

ــن  ــر م ــن الكث ــة ع ــة إىل اإلجاب ــعى الدراس تس
ــأيت: ــا ي ــا م ــاؤالت، أبرزه التس

الدراســة . 1 رحلــة  منظومــة  خصائــص  مــا 
وطبيعتهــا؟. للطالبــات  اليوميــة 

مــا املشــكالت التــي تواجــه الطالبــات يف . 2
أثنــاء رحلــة الدراســة؟.

مــا األثــار الناجتــة عــن الرحلــة اليوميــة . 3
. ؟ ت لبــا للطا

ــة . 4 ــة اليومي ــن الرحل ــا ع ــتوى الرض ــا مس م
للدراســة؟.

مــا أولويــات حتســن البيئــة التعليميــة املرتبطة . 5
ــة؟. برحلة الدراس

حدود الدراسة:
احلــدود املكانيــة: تتمثــل يف جممــع كليــات جامعــة 
اإلمــام عبــد الرمحــن بــن فيصــل بحــي الريــان بمدينــة 
الدمــام، ويضــم ثــالث كليــات هــي: اآلداب, والرتبيــة, 

والعلــوم )شــكل رقم1(.

شكل)1(: موقع مجمع كليات جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل بحي الريان بمدينة الدمام.
المصــدر : مــن عمــل الباحثــة اعتمــادا علــى: أمانــة مدينــه الدمــام، وكالــة التعميــر والمشــاريع، اإلدارة العامــة للتخطيــط العمرانــي, تقريــر 

.ARC GIS 10.2 النطــاق العمرانــي لحاضــرة الدمــام، بيانــات غير منشــورة 2017م, باســتخدام برنامــج
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احلــدود الزمنيــة: بــدأت عمليــة إجــراءات املســح 
رحلــة  عــن  الالزمــة  البيانــات  جلمــع  امليــداين؛ 
الدراســة اليوميــة يف بدايــة شــهر صفــر وحتــى هنايــة 

ــام 1438هـــ. ــر لع ــع اآلخ ــهر ربي ش
الدراسات السابقة:

شــهدت مــدن  اململكــة يف مخســينيات القــرن 
العرشيــن امليــالدي تطــورات جذريــة يف خمتلــف 
وحتســن  الســيايس  االســتقرار  نتيجــة  املجــاالت, 
ــت  ــة, وأصبح ــة اإلداري ــة والتنمي ــروف االقتصادي الظ
مــن أكثــر الــدول العربيــة اهتاًمــا بالتخطيــط احلرضي 
ــو  ــط النم ــدف ضب ــتدامة؛ هب ــة املس ــة العمراني والتنمي
عــام2030م,  اململكــة  رؤيــة  إطــار  يف  العمــراين 
وبرنامــج التحــول الوطنــي 2020م )وطــن طمــوح: 
حكومــة فاعلــة, ومواطنــة مســئول(. ونتــج عــن 
ــات  ــداد املركب ــت أع ــكان أن ارتفع ــداد الس ــد أع تزاي
اخلاصــة والعامــة, وزاد التلــوث البيئــي, وارتفــع معــدل 
ــة, مــع انخفــاض أداء كفــاءة شــبكة  احلــوادث املروري
ــال  ــة يف جم ــه الباحث ــر يف توج ــه أث ــا كان ل ــرق. مم الط
ــة  ــو دراس ــراين, نح ــط العم ــل والتخطي ــة النق جغرافي
ــى  ــكالته, وع ــالج مش ــرضي وع ــل احل ــوع النق موض
ضــوء مــا ُحــر مــن دراســات حمليــة يمكــن تصنيفها 

ــي: ــة، وه ــات رئيس ــة اجتاه إىل ثالث
ــا  ــي تقدمه ــة الت ــتويات اخلدم ــم مس  أوالً_ تقيي
وســيلة النقــل، ويمثــل هــذا االجتــاه دراســات: 
ــم )2002م(،  ــة؛ واألص ــزي( 1998م(، والرقيب العن
و زعــزوع )2008م( وفيــا يــي عــرض موجــز لتلــك 

ــات: الدراس
درس العنــزي )1998م( النقــل العــام باحلافــالت 
يف مدينــة الريــاض؛ هبــدف تقييــم مســتويات اخلدمــة 
ــا  ــة وتكاليفه ــة احلرك ــث كثاف ــن حي ــا م ــي تقدمه الت
لــأرسة.  االقتصــادي  بالوضــع  ذلــك  وعالقــة 
ــاح  ــي أدت إىل نج ــباب الت ــة األس ــددت الدراس وح

ــة. ــة الدراس ــالت يف منطق ــل باحلاف ــة النق خدم
     وتنــاول الرقيبــة، واألصــم )2002م( واقــع 
ــاض.  ــة الري ــكالهتا بمدين ــة ومش ــالت األهلي احلاف
هــذه  عمــر  مــن   % أن90  الدراســة  مــن  وتبــن 
ــن )15  ــر م ــا إىل أكث ــخ صنعه ــع تاري ــالت يرج احلاف
عاًمــا( تعمــل بطريقــة عشــوائية غــر منتظمــة, كــا أهنــا 
ال تلتــزم بخطــوط ســر معينــة, غــر أهنــا تبــدأ وتنتهــي 

ــاض. ــة الري ــاء بمدين بالبطح
وركــزت زعــزوع )2008م( عــى تقييــم مســتوى 
خدمــة النقــل اجلاعي عــن طريــق االهتــام بمتطلبات 
املــرأة العربيــة, وســعت إىل حتقيــق عــدد مــن األهــداف 
أبرزهــا: تقديــم اخليــارات األفضــل لالنتقــال داخــل 

املجتمــع وتقديــم اخلدمــات األفضــل.
اليوميـة وخصائـص  العمـل  ثانيـًا_ حتليـل رحلـة 
احلركة‘ وعالج هذا االجتاه كل من: زعزوع)1998م(، 
والقبـاين)1998م(، والقرعـاوي)2004م(، والسـيف 
عـرض  يـي  وفيـام  م(،   )2002 والفـوزان  )2009م(, 

موجز هلـذه الدراسـات:
ــة  ــزوع )1998م(، الرحل ــة زع ــت دراس      تناول
جــدة.  يف  التعليــم  قطــاع  يف  للعامــالت  اليوميــة 
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وهدفــت الدراســة إىل حتليــل التفاعــل املــكاين لرحلــة 
ــن  ــة ب ــة العالق ــن طبيع ــف ع ــل, والكش ــرأة للعم امل

ــل. ــرات النق متغ
ــة  ــته لرحل ــن دراس ــاين )1998م(، م ــدف القب وه
ــل نمــط رحــالت  ــاض, إىل حتلي ــة الري العمــل يف مدين
ــائل,  ــع والوس ــول والتوزي ــث: الط ــن حي ــل م العم
ــر يف  ــك بالتغي ــة ذل ــا, وعالق ــرة فيه ــل املؤث والعوام

ــاض.  ــة الري ــة مدين مورفولوجي
وناقشــت القرعــاوي )2004م( أهــم العوامــل 
املؤثــرة يف اختيــار وســيلة نقــل املــرأة العاملــة يف 
ــة إىل  ــت الدراس ــعودية، وهدف ــة الس ــة العربي اململك
ــرأة  ــل امل ــائل نق ــايل لوس ــع احل ــى الوض ــوف ع الوق
الســعودية. العربيــة  اململكــة  يف  املتاحــة  العاملــة 
ــل  ــة العم ــيف)2009م( رحل ــة الس ــت دراس وتناول
اليوميــة للعامــالت يف قطــاع التعليــم يف حمافظــة رياض 
ــة  ــل طبيع ــت إىل حتلي ــم, وهدف ــة القصي ــراء بمنطق اخل

ــالت.  ــكن العام ــل وس ــارص النق ــن عن ــة ب العالق
ــالت  ــص رح ــوزان )2010م( خصائ ــج الف وعال
العمــل بمدينــة الريــاض؛ هبــدف معرفــة مصــدر 
رحــالت املوظفــن الذكــور ومقصدهــم يف القطاعــن: 
العــام واخلــاص, وحتليــل خصائــص الرحلــة مــن 
ــرة  ــل املؤث ــيلة والعوام ــن والوس ــافة والزم ــث املس حي

ــا. فيه
لطــاب  التعليــم  رحلــة  خصائــص  ثالثــًا_ 
ــوع:  ــذا املوض ــاول ه ــا وتن ــة وطالباهت ــة اجلامعي املرحل
وعالــج  )2007م(.  والغيــداين  زعــزوع)1998م(، 

الفــوزان)2006م( رحلتــي العمــل والتعليــم ملنســويب 
جامعــة امللــك ســعود بمدينــة الريــاض يف إطــار واحــد 
ــو اآليت: ــى النح ــات ع ــذه الدراس ــاز ه ــن إجي ويمك

عاجلــت دراســة زعــزوع )1998م(، موضــوع 
نقــل طالبــات جامعــة امللــك عبــد العزيــز باحلافــالت؛ 
هبــدف دراســة املتغــرات ذات الصلــة بوســيلة النقــل، 
ــع  ــة، والتوزي ــتغرق، والتكلف ــن املس ــث الزم ــن حي م

ــدة.  ــة ج ــاء مدين ــرايف ألحي اجلغ
وتناولــت دراســة الغيــداين )2007م(، خصائــص 
النقــل اخلاص باحلافــالت األهليــة يف مدينــة جــدة 
التــي تســتخدمها طالبــات جامعــة امللــك عبــد العزيز؛ 
االجتاعيــة،  اخلصائــص:  عــى  التعــرف  هبــدف 

ــة. ــذه اخلدم ــتخدمات ه ــة ملس واالقتصادي
أمــا دراســة الفــوزان )2006م( فعاجلــت رحلتــي: 
العمــل، والتعليــم ملنســويب جامعــة امللــك ســعود 
بمدينــة الريــاض؛ هبــدف حتليــل أهــم خصائــص 
ــويب  ــة ملنس ــة اجلامعي ــة الدراس ــل ورحل ــة العم رحل

ــاض  ــة الري ــعود بمدين ــك س ــة املل جامع
ــابقة  ــات الس ــم الدراس ــر أن معظ ــر بالذك واجلدي
عــن مدينتــي الريــاض وجــدة )ســبع دراســات, وأربــع 
دراســات عــى الرتتيــب نفســه( يف حــن مل حتــظ مدينــة 
ــة  ــص رحل ــن خصائ ــدة ع ــة واح ــام إال بدراس الدم
أن  يتضــح  وهكــذا  2004م(.  العمل)القرعــاوي، 
رحلــة التعليــم لطالبــات جامعــة اإلمــام عبــد الرمحــن 
بــن فيصــل مل حتــظ بــأي دراســة جغرافيــة متخصصــة 
– حســب علــم الباحثــة - ، وقــد اســتفادت الدراســة 
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مــن الدراســات الســابقة يف اســتخدام بعــض أســاليب 
ــص  ــاس خصائ ــل وقي ــتخدمة يف التحلي ــاس املس القي
اليوميــة, فضــاًل عــن األســاليب  الدراســة  رحلــة 
احلديثــة, والطــرق املنهجيــة, وإجــراءات الدراســة؛ لــذا 
فــإن هــذه الدراســة ســوف تلقــي الضــوء عــى رحلــة 
الدراســة اليوميــة لطالبــات جممــع الريــان بمدينــة 
الدمــام, وتقييــم مســتوى الرضــا عــن الرحلــة, وإبــراز 
ــات  ــد أولوي ــا, وحتدي ــلبية هل ــة والس ــب االجيابي اجلوان

ــة. ــة الدراس ــة برحل ــة املرتبط ــة التعليمي ــن البيئ حتس
وتأمــل الباحثــة أن تعــود النتائــج والتوصيــات 
ــع,  ــى املجتم ــدة ع ــا بالفائ ــل إليه ــوف تتوص ــي س الت
ــل  ــن قب ــبة م ــراءات املناس ــق اإلج ــق تطبي ــن طري ع
اجلهــات املختصــة – جامعــة اإلمــام عبــد الرمحــن بــن 
فيصــل, أمانــة املنطقــة الرشقيــة, وزارة التعليــم- وذلــك 

ــات. ــا الطالب ــاين منه ــي تع ــكالت الت ــة املش ملعاجل
اإلجراءات  املنهجية:

عــى ضــوء مــا ســبق عرضــه مــن دراســات تــرز 
احلاجــة الرضوريــة للبحــوث والدراســات التــي تضــع 
رحلــة الدراســة اليوميــة يف حمــور عمليــة حتســن بيئــة 
التعليــم, فعــن طريقهــا يمكــن الكشــف عــن خصائص 
منظومــة رحلــة الدراســة اليوميــة للطالبــات وطبيعتهــا, 
ــا يف  ــات منه ــه الطالب ــي تواج ــكالت الت ــد املش وحتدي
أثنــاء رحلــة الدراســة واآلثــار الناجتــة عنهــا. وال شــك 
ــة  ــة رحل ــة ملنظوم ــاد اجلغرافي ــرف إىل األبع يف أن التع
الدراســة مــن الدراســات اجلغرافيــة ذات القيمــة 
ــض  ــر بع ــعى إىل أن توف ــة-، إذ تس ــة – التطبيقي النفعي

ــى  ــرار ع ــي الق ــاعد صانع ــد تس ــي ق ــؤرشات الت امل
ــم.  ــة التعلي ــق األهــداف األساســية لتحســن بيئ حتقي

منهج الدراسة:
ــن  ــي م ــي التحلي ــج الوصف ــة املنه ــتتبع الدراس س
ــرة يف ســلوك  أجــل إلقــاء الضــوء عــى العوامــل املؤث
يف  وأثرهــا  اليوميــة  رحلتهــم  أثنــاء  يف  الطالبــات 
حتصيــل الطالبــات, وتتبــع خصائــص رحلــة الدراســة 
اليوميــة يف أقاليــم كل مــن مدينــة الدمــام واملــدن 
املجــاورة هلــا, ولتحليــل جمــال النفــوذ اجلغــرايف جلامعــة 
اإلمــام عبــد الرمحــن بــن فيصــل )جممــع كليــات حــي 

ــه.  ــزة ل ــص املمي ــراز اخلصائ ــام(, وإب ــان بالدم الري
مصادر البيانات:

ســوف تعتمــد الدراســة عــى مصدريــن أساســين، 
ومهــا: املصــادر املكتبيــة، واملصــادر امليدانيــة عــى 

ــو اآليت: النح
املصادر املكتبية وتشمل ما يأيت: 

العلميـة،  والدوريـات  والبحـوث،  الكتـب، 
والنـدوات، واملؤمتـرات، وأوراق العمل، والدراسـات 
السـابقة التـي تناولـت موضوعـات رحلـة العمـل أو 
رحلـة الدراسـة، والتعليـم اجلامعي والتعليم املسـتدام. 
باإلضافة إىل التقارير والبيانـات الصادرة عن الوزارات 
واهليئـات احلكوميـة باململكة العربية السـعودية, وقواعد 
البيانـات التي تشـمل قواعـد البيانات العامليـة املختصة 
اخلرائـط،  وهنـاك  اإلنرتنـت.  شـبكة  عـى  باملوضـوع 
  (Shapeوالبيانـات الرقميـة املتمثلة يف ملف األشـكال

 File).
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املصادر امليدانية وتشمل ما يي: 
بسـبب عـدم توافـر بعـض املعلومـات والبيانـات مـن 
املصـادر الثانويـة، ولتحقيـق أهداف الدراسـة وتسـاؤالهتا، 
فسـوف يتـم ذلـك عـن طريـق الدراسـة امليدانيـة بتصميـم 
االسـتبانة وتوزيعهـا عى جمموعـة من الطالبـات )10097 
 (Stratified( الطبقيـة  العشـوائية  العينـة  بطريقـة  طالبـة( 
random sampling بوصفهـا أداة جلمـع البيانـات ملعرفـة 

اليوميـة  الدراسـة  رحلـة  منظومـة  وطبيعـة  خصائـص 
للطالبـات, وحتديـد املشـكالت التي تواجـه الطالبـات أثناء 
رحلـة الدراسـة واآلثـار الناجتـة عنها, ومـدى تباينهـا مكانًيا 
عـى مسـتوى طالبـات كليـات )اآلداب والرتبيـة والعلوم( 
جامعـة اإلمـام عبـد الرمحن بـن فيصل بحـي الريـان بمدينة 
الدمـام, وحتديـد أولويـات حتسـن البيئـة التعليميـة املرتبطة 

برحلـة الدراسـة.
جمتمع وعينة الدراسة : 

ف أمحـد )2007م، ص: 23(   أ. جمتمـع الدراسـة: عـرَّ

جمتمـع الدراسـة بأنـه: جمموعـة العنـارص أو األفـراد التـي 
ينصـب عليهـم االهتـام يف دراسـة معينـة وبمعنـى آخر هو 
مجيـع العنـارص التي تتعلـق هبا مشـكلة البحث التي سـوف 
ـم عليهـا نتائـج الدراسـة. وبنـاء عـى أهداف الدراسـة  ُتعمَّ
وتسـاؤالهتا تم حتديـد جمتمع الدراسـة عى طالبـات كليات 
أو  املعاينـة  وحـدة  وتتمثـل  والعلـوم(  والرتبيـة  )اآلداب 

الفحـص يف »طالبـة اجلامعـة«. 
ب. عينـة الدراسـة: هـي جـزء مـن املجتمـع األصـي 
دراسـة  بقصـد  وذلـك  املجتمـع،  لتمثيـل  خُيتـار  للدراسـة 
م نتائج الدراسـة  خصائـص املجتمـع األصي؛ ومن ثـم ُتعمَّ
عليـه. وقـد اعتمـدت الدراسـة عـى بيانـات مكتب شـئون 
عـدد  إمجـايل  يبلـغ  إذ  الريـان،  جممـع  بكليـات  الطالبـات 
الطالبـات باملجمـع 10097 طالبـة بالكليـات الثـالث يف 
العينـة  ولتحديـد حجـم   H  ،1438/37 العـام اجلامعـي 
املناسـبة، طبقت معادلة سـتيفن ثامبسـون) أمحـد، 2007م، 

25( وهـي كاآليت: املرجـع السـابق، ص: 

12 

 

 وأ رــصانعلا ةــعومجم :هــنأب ةــساردلا عــمتجم )23 :ص ,م2007( دــمحأ فَّرــع ::ةةــــسسااررددللاا  ععــــممتتججمم  ..أأ 

 قــلعتت يــتلا رــصانعلا عــیمج وــه رــخآ ىــنعمبو ةــنیعم ةــسارد يــف ماــمتهالا مهیــلع بــصنی يــتلا دارــفألا

ــمعُت فوــس يــتلا ثــحبلا ةلكــشم اــهب  مــت اهتالؤاــستو ةــساردلا فادــهأ ىــلع ءاــنبو .ةــساردلا جئاــتن اــهیلع مَّ

 وأ ةــــنیاعملا ةدــــحو لــــثمتتو )موــــلعلاو ةــــیبرتلاو بادآلا( تاــــیلك تاــــبلاط ىــــلع ةــــساردلا عــــمتجم دــــیدحت

  ."ةعماجلا ةبلاط" يف صحفلا

 دصقب كلذو  ،،عمتجملا لیثمتل راتخُی ةساردلل يلصألا عمتجملا نم ءزج يه  ::ةةسسااررددللاا  ةةننییعع  ..بب

 ىلع ةساردلا تدمتعا دقو .هیلع ةساردلا جئاتن مَّمعُت مث نمو ؛يلصألا عمتجملا صئاصخ ةسارد

 عمجملاب تابلاطلا ددع يلامجإ غلبی ذإ ,نایرلا عمجم تایلكب تابلاطلا نوئش بتكم تانایب

 ،ةبسانملا ةنیعلا مجح دیدحتلوH ,  37/1438 يعماجلا ماعلا يف ثالثلا تایلكلاب ةبلاط 10097

 :يتآلاك يهو 25) :ص ،قباسلا عجرملا ,م 2007 ،دمحأ (نوسبماث نفیتس ةلداعم تقبط

 
 

 

  N = 10097   ،عمتجملا مجح نإ ثیح

 

 

 

       
  P =  0.5 ،ةدیاحملاو ةیصاخلا رفوت ةبسن و d =  0.05 ،أطخلا و  ةنیعلا مجح يه  n ثیح

  1,96 يواستو 0.95 ةلالدلا ىوتسمل ةلباقملا ةیرایعملا ةجردلا و   = Z ،ةیرایعملا ةجردلا و

= 371 

( )
( )[ ] ( )[ ]ppzdN

ppNn
-+÷´-

-´
=

11
1
22

( )
( )[ ] ( )[ ]5.015.096.105.0110097

5.015.010097
22 -+÷´-
-´

=n



مسفرة بنت صاحل حممد الغامدي: األبعاد اجلغرافية لرحلة الدراسة اليومية لطالبات جامعة اإلمام عبد الرمحن بن فيصل بالدمام: دراسة حالة  393-353

361

ــة  ــق معادل ــق تطبي ــن طري ــة ع ــم العين ــغ حج بل
ســتيفن ثامبســون، )371( مفــردة. وألمهيــة الدراســة 
رأت الباحثــة زيــادة حجــم العينــة إىل)425( مفــردة؛ 
ــاع بعــض األوراق  لتقليــل نســبة اخلطــأ وتفــادي ضي
ــاء  ــة يف أثن ــات الكلي ــال اإلجاب ــدم اكت ــا أو ع أو تلفه

ــع. التوزي
 املعاينــة: هــي عمليــة اختيــار جــزء مــن املجتمــع 
ــواص  ــى خ ــتدالل ع ــه لالس ــه ل ــي وممثل اإلحصائ

وللتأكـــد مـــن ثبـــات أداة البحـــث، ُحســـَب 
 )Cronbach Alpha( ـــا ـــاخ ألف ـــل كرونب معام
ملحـــاور االســـتبانة, وتكـــون أصغـــر قيمـــة 
قيمـــة  ــا هـــي)0.6( وأفضـــل  ألفـ لــــ  ــة  مقبولـ
ـــا  ـــا تكـــون بـــن)0.7-0.8(، وكل ـــة لــــ ألف مقبول
زادت كانـــت أفضـــل. وكانـــت هنـــاك ثقـــة 

ــى  ــة ع ــج العين ــم نتائ ــم تعمي ــن ث ــه، وم ــع كل املجتم
جمتمــع الدراســة. وتتنــوع طــرق اختيــار العينــة وفــق 
خصائــص املجتمــع املــدروس و لــكل طريقــة مزاياهــا 
وعيوهبــا. ووزعــت االســتبانات عــى عينــة مــن 
ــع أفــراد املجتمــع  ــة مجي الطالبــات بحيــث متثــل العين
املــدروس، وبنســبة وجودهــا نفســها يف املجتمــع 
ــدد  ــغ ع ــد بل ــي. وق ــا احلقيق ــب حجمه ــا يناس أي ب
ــدول1(. ــتبانة )ج ــة 402 اس ــتبانات الصحيح االس

ــى  ــاًء عـ ــة، وبنـ ــا صحيحـ ــن أهنـ ــة عـ باإلجابـ
ـــة  ـــت قيم ـــل إليها)بلغ ـــم التوص ـــي ت ـــج الت النتائ
ــتبانة  ــرات االسـ ــع فقـ ــات جلميـ ــل الثبـ معامـ
ــتبانة  ــول: أن االسـ ــن القـ ــه يمكـ )0.878 (فإنـ
ـــراض  ـــب أغ ـــة تناس ـــات عالي ـــة ثب ـــع بدرج تتمت

ــة.  الدراسـ

عدد الكلية
الطالبات

النسبة 
المئوية

عدد االستبانات 
)عينة الدراسة(

عدد االستبانات 
الصحيحة

النسبة المئوية 
من إجمالي عدد 

الطالبات 

538653.342272194.07اآلداب

351134.771481343.82العلوم

120011.8851494.08التربية

100971004254023.98اإلجمالي

المصدر: نتائج الدراسة الميدانية وأعداد الطالبات: إدارة شئون الطالبات بمجمع الريان، بيانات غير منشورة )1438هـ(.

جدول)1):

 توزيع مجتمع وعينة الدراسة عام 1438هـ.
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أساليب التحليل:

ـــن  ـــة ع ـــة واإلجاب ـــداف الدراس ـــق أه       لتحقي
ـــلوب  ـــى األس ـــة ع ـــدت الدراس ـــاؤالهتا، اعتم تس
ونتائـــج  البيانـــات  لتمثيـــل  الكارتوجـــرايف؛ 
التحليـــل اإلحصائـــي عـــى شـــكل خرائـــط 
ورســـوم بيانيـــة, وتطبيـــق بعـــض األســـاليب 
املســـتخدمة عـــن طريـــق الرامـــج اإلحصائيـــة؛ 
ـــم  ـــج نظ ـــب برام ـــج )SPSS(، إىل جان ـــل: برنام مث
 ARC( ــج ــل: برنامـ ــة، مثـ ــات اجلغرافيـ املعلومـ

.)GIS

     ومـــن نتيجـــة اختبـــار )كا² بمســـتوى داللـــة 
ــق يف  ــاك توافـ ــا أن هنـ ــن لنـ ــن 0.05( تبـ ــل مـ أقـ

 النتائج واملناقشة:
1 –   خصائص عينة الدراسة: 

اخلصائص التعليمية:
املسـتويات  مجيـع  أن   )2( اجلـدول  حتليـل  مـن  يتضـح 
الدراسـية ممثلـة داخـل إطـار العينـة بالكليـات قيـد الدراسـة 
العينـة  إمجـايل  مـن   27.4% اآليت؛  النحـو  عـى  وتوزعـت 
للمسـتوى   %  19.2 و  طالبـة(,   110( اخلامـس  للمسـتوى 
الثالـث، ونحـو %17.7 لطالبات السـنة التحضريـة. ومثلت 
الرابـع  السـابع نسـبة %14.2, واملسـتوى  املسـتوى  طالبـات 
%10.2، والسـادس %7.5، واملسـتوى الثامـن نسـبة 3.9% 

مـن إمجـايل حجـم العينـة. 

توزيـــع العينـــة بـــن املســـتوى الـــدرايس والكليـــة 
عنـــد مســـتوى ثقـــة 95 %. 

المستوى الدراسي
الكلية

اإلجمالي
التربيةالعلوماآلداب

41181271السنة التحضيرية
43191577المستوى الثالث
2018341المستوى الرابع

563321110المستوى الخامس
1712130المستوى السادس

2524857المستوى السابع
77216المستوى الثامن

20913162402اإلجمالي
    المصدر: نتائج الدراسة الميدانية) بداية شهر صفر وحتى نهاية شهر ربيع اآلخر لعام 1438هـ(.

  جدول رقم)2):

 الخصائص التعليمية لعينة الدراسة.
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اخلصائص االجتامعية:
     تعكـس أرقـام اجلـدول )3( أن الطالبـات غـر 
املتزوجـات مثلـن نسـبة 82.6 % مـن إمجـايل العينـة، 

ــيلة  ــوع وسـ ــة ونـ ــص االقتصاديـ ج. اخلصائـ
النقـــل: 

     تتـــوزع عينـــة الدراســـة تبًعـــا لفئـــات 
ـــح  ـــو موض ـــا ه ـــل ك ـــيلة النق ـــوع وس ـــل ون الدخ
ــل  ــن 5: أقـ ــة مـ ــت الفئـ ــدول )4(، إذ مثلـ باجلـ
ـــايل  ـــن إمج ـــبة 33.8 % م ـــال نس ـــف ريـ ـــن 10 أل م
ــف  ــن 15 ألـ ــر مـ ــة أكثـ ــكلت الفئـ ــة, وشـ العينـ
ـــة مـــن  ريــــال نحـــو 32.6 %، يف حـــن كونـــت الفئ
10: 15 ألـــف ريــــال نســـبة 22.6 %، والفئـــة أقـــل 
مـــن مخســـة اآللـــف نســـبة 10.9 % مـــن حجـــم 

يف حـن مثلـت املتزوجـات 16.7 % مـن العينـة. أمـا 
املطلقـات )طالبـة(, واألرامـل )طالبتـان( فمثلن نسـبة 

0.75 % فقـط  مـن اإلمجـايل. 

العينـــة. وبتحليـــل العالقـــة االرتباطيـــة بـــن 
مســـتوى الدخـــل ونـــوع وســـيلة النقـــل تبـــن 
لنـــا أهنـــا عالقـــة طرديـــة, وتـــزداد قـــوة العالقـــة 
ـــا  ـــة؛ فكل ـــيارة اخلاص ـــل والس ـــن الدخ ـــة ب الطردي
ارتفـــع الدخـــل زاد اســـتخدام الطالبـــة للســـيارة 
اخلاصـــة بوصفهـــا وســـيلة انتقـــال أثنـــاء رحلـــة 
ـــدول)4  ـــن اجل ـــح م ـــا يتض ـــة. ك ـــة اليومي الدراس
ــان(  ــع الريـ ــي الطالبات)بمجمـ ــو ثلثـ أ( أن نحـ
ـــالل  ـــرة خ ـــة واألج ـــيارات اخلاص ـــتخدمن الس يس

تلـــك الرحلـــة. 

الحالة 
االجتماعية

الكلية
اإلجمالي

التربيةالعلوماآلداب

3128867متزوجة

17510354332غير متزوجة

1001مطلقة

2002أرملة

20913162402اإلجمالي 

جدول)3):

 الخصائص االجتماعية لعينة الدراسة.

المصدر: نتائج الدراسة الميدانية) بداية شهر صفر وحتى نهاية شهر ربيع اآلخر لعام 1438هـ(.
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ــن  ــن).016( بـ ــل التبايـ ــة حتليـ ــن نتيجـ - ومـ
املجموعـــات)ANOVA( يتضـــح أن هنـــاك توافًقـــا 
داالً إحصائيًا)أقـــل مـــن0.05( بـــن دخـــل األرسة 

د. اخلصائص املكانية ونوع وسيلة النقل: 
والشـكل)2(  اجلـدول)5(  تتبـع  مـن  يتضـح 
األحيـاء  يف  الطالبـات  أعـداد  انخفـاض  وحتليلهـا- 
املالصقـة ملجمـع الكليـات, وتتزايـد تدرجًيـا فيـا بعـد 
املسـافة مخسـة كيلومرتات حتى تصل نسـبتهن إىل 29.9 
% يف النطـاق مـن 15-20كم وهـي يف معظمها األحياء 

ونـــوع وســـيلة النقـــل املســـتخدمة عـــى مســـتوى 
ـــة 95  ـــتوى ثق ـــد مس ـــالث عن ـــات الث ـــات الكلي طالب

. ب(   4(،%

السـكنية احلديثة بغـريب الدمام ورشقها, ثم تتزايد النسـبة 
مـرة أخـرى  يف النطاق أكثـر من 25 كيلومـرًتا لتصل إىل 
20. 9 % مـن إمجـايل العينـة, ومعظمهن مـن قاطني املدن 
القريبـة مـن الدمـام. كا يتضـح من اجلدول أن متوسـط 
املسـافة بـن مقـر اإلقامـة وجممـع الكليات يـرتاوح بن 

15 إىل 20 كـم.

دخل األسرة باأللف لاير 
سعودي

نوع وسيلة النقل
اإلجمالي

سيارة أجرةسيارة خاصةحافلة جامعية
22101244أقل من 5 آالف

5524044136 : أقل من 10 آالف
1034381991: أقل من 15 آالف

435533131أكثر من 15  آالف
151143108402اإلجمالي 

جدول)4 أ(

 توزيع العينة تبًعا لنوع وسيلة النقل ودخل األسرة.

المصدر: نتائج الدراسة الميدانية) بداية شهر صفر وحتى نهاية شهر ربيع اآلخر لعام 1438هـ(.

Sum of SquaresDf Mean
SquareFSig.

Between Groups8.60524.3034.1580.016

Within Groups412.883991.035

Total421.485401

جدول)4 أ(
نتيجة تحليل التباين بين دخل األسرة ونوع وسيلة النقل 

ANOVA دخل األسرة باأللف لاير سعودي

من حساب الباحثة
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 جدول)5):

 توزيع العينة تبًعا لنوع وسيلة والبُعد عن محل اإلقامة.

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

كم  5اقل  من  

كم 10 - 5من  

كم 15 - 10من  

كم 20 - 15من  

كم 25 - 20من  

كم   25أكثر من  

حافلة جامعیة سیارة خاصة سیارة أجرة

المسافة بين مكان اإلقامة 
والمجمع بالكيلومتر

اإلجمالينوع وسيلة النقل
%العددسيارة أجرةسيارة خاصةحافلة جامعية

5151215.2أقل  من  5  كم
2731106816.9من  5 - 10 كم

2528177017.4من  10 - 15 كم
47413212029.9من  15 – 20  كم
191010399.7من  20 –  25 كم
2818388420.9أكثر من  25   كم

151143108402100اإلجمالي 
المصدر: نتائج الدراسة الميدانية) بداية شهر صفر وحتى نهاية شهر ربيع اآلخر لعام 1438).

شكل)2) :

 توزيع عينة الدراسة تبًعا لنوع وسيلة النقل والبُعد عن محل اإلقامة.

المصدر: تنفيذ الباحثة اعتمادا على الجدول رقم)5).
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اجلغـرايف  النطـاق  اتسـاع   )6( جـدول  مـن  يتضـح   -
للكليـات قيـد الدراسـة ليشـمل حمافظات القطيـف واجلبيل 
مـن  واخلـر  والظهـران  شـاالً،  واألحسـاء  تنـورة  ورأس 
جهـة اجلنـوب, وأن أكثـر مـن نصـف طالبـات جممـع الريان 
مـن هـذه املحافظـات, يف حـن مل يشـكل طالبـات حمافظـة 
الدمـام إال %47.3مـن اإلمجـايل. كـا يتبن أن أكثـر من ثلثي 
قاطنـات الدمـام يسـتخدمن السـيارة اخلاصـة واألجـرة يف 

رحلة الدراسـة. وترتفع نسـبة اسـتخدام احلافـالت اجلامعية 
لطالبـات حمافظتـي الظهـران, والقطيـف.

بـن  التبايـن).000(  حتليـل  -يوضـح 
دااًل  توافًقـا  هنـاك  أن   )ANOVA(املجموعـات
إحصائًيا)أقـل مـن 0.05( بن املسـافة املقطوعـة بالكيلومرت 
طالبـات  مسـتوى  عـى  املسـتخدمة  النقـل  وسـيلة  ونـوع 
)جـدول7(.  95% ثقـة  مسـتوى  عنـد  الثـالث  الكليـات 

مقر اإلقامة أو السكن
نوع وسيلة النقل

اإلجمالي
سيارة أجرةسيارة خاصةحافلة جامعية

609238190الدمام
47242495الخبر

911525الظهران
30132770القطيف
431219الجبيل

0011األحساء
1012رأس تنوره

151143108402اإلجمالي 

جدول)6):
 توزيع العينة تبعاً لنوع وسيلة النقل ومقر اإلقامة أو السكن.

المصدر: نتائج الدراسة الميدانية) بداية شهر صفر وحتى نهاية شهر ربيع اآلخر لعام 1438ـ(.

ANOVASum of SquaresDfMean SquareFSig.

Between Groups67.813233.90616.3270.000

Within Groups828.6253992.077

Total896.438401

جدول)7):
.ANOVA تحليل التباين 

المصدر: تنفيذ الباحثة.
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هــ. اخلصائص املكانية وتكلفة رحلة الدراسة: 
ــة  ــة الدراس ــع عين ــدول )8( توزي ــح اجل      يوض
الدراســة يف  وفــق مقــر الســكن وتكلفــة رحلــة 
الشــهر, ومنــه يلحــظ أن حــوايل 73.13 % مــن إمجــايل 
الطالبــات ال تكلفهــن رحلــة الدراســة شــيًئا، بســبب 
أو  طالبــة(   143( اخلاصــة  الســيارة  اســتخدامهن 
ــة  ــة(. أمــا النســبة الباقي ــة )151 طالب ــة اجلامعي احلافل

مــن الطالبــات فيســتخدمن الســيارة األجرة بمتوســط 
ــدول  ــس اجل ــهرًيا. ويعك ــاالً ش ــة 148.9 ريـ تكلف
ــن  ــهرية ب ــة الش ــح للتكلف ــن واض ــود تباي )8( وج
ــرد  ــغ )184 %(، وم ــالف بل ــل اخت ــات بمعام الطالب
ــات  ــكن الطالب ــق س ــالف مناط ــع إىل اخت ــك يرج ذل
واملســافة الفاصلــة بــن مقــر الســكن وجممــع الكليات 

ــام. ــان بالدم ــي الري بح

التكلفة الشهرية 
لسيارة األجرة 

بالريال

مقر اإلقامة أو السكن
اإلجمالي

رأس تنورةاألحساءالجبيلالقطيفالظهرانالخبرالدمام

 

0152722042701294
30080000019
35040000004
4001331100018
45012100004
50061232200043
55010001002
60023030109
65000010001
70001002003
75001000001
1000200170010
120001001002
135010000001
150000001001
1909525701912402اإلجمالي

جدول)8):
 التكلفة الشهرية لسيارة األجرة بالريـال  * مقر اإلقامة أو السكن.

    المصدر: نتائج الدراسة الميدانية) بداية شهر صفر وحتى نهاية شهر ربيع اآلخر لعام 1438).
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و. اخلصائص الزمنية لرحلتي الذهاب والعودة:
تظهـر أرقـام اجلـدول )9( والشـكل )3( أن متوسـط 
زمـن رحلة الذهاب يـرتاوح بـن 20 إىل 40 دقيقة, ويمثل 
هـذه الفئـة نسـبة 48.8 % من إمجـايل الطالبـات, وأظهرت 
نتائـج الدراسـة امليدانيـة أن أكثـر مـن 13 % مـن اإلمجـايل 
تزيـد رحلـة ذهاهبـن إىل جممـع الكليـات عـى 60 دقيقة، 
وهـو مـا يؤثـر بالسـلب يف العمليـة التعليميـة )سـيتضح 
ذلـك فيـا بعـد(. ويـزداد األمـر تعقيـًدا يف رحلـة العودة, 
 ،)10 )جـدول  امليدانيـة  الدراسـة  نتائـج  أظهـرت  فقـد 
زمـن  بـن  التوافـق  عـدم   )ANOVA(التبايـن واختبـار 

رحلتـي: الذهـاب, والعـودة, والتباين بينهـا دال إحصائًيا، 
إىل  الطالبـات  إمجـايل  مـن   %  39.6 نحـو  أشـارت  فقـد 
إذ  الرحلتـن،  بـن  الزمـن  يف  جوهريـة  فـروق  وجـود 
وخـروج  الـدرايس  اليـوم  انتهـاء  عقـب  الفـارق  يـزداد 
الطالبـات للعـودة وهـي تشـكل فـرتة الـذروة املروريـة 
)الواحـدة واألربعـن دقيقـة ظهـًرا(. وقـد جتـاوز زمـن 
العودة السـاعتن للطالبـات املقيات خـارج مدينة الدمام 
والسـيا رأس تنـوره واألحسـاء, واجلبيـل, وبعض جهات 
حمافظـة القطيـف, وهـو ما يؤثـر سـلًبا يف اسـتدامة العملية 

التعليمـة لنسـبة كبـرة مـن الطالبـات بمجمـع الريـان. 

المجموع التراكميالنسبة %التكرارفئات الزمن
11628.8628.9أقل من 20 دقيقة
2120150.0078.9 : 40 دقيقة
41317.7186.6 : 60 دقيقة

5413.43100أكثر من 60 دقيقة
402100.00اإلجمالي

جدول) 9):
 توزيع العينة تبعاً لفئات الزمن المستغرقة في رحلة الذهاب.

    المصدر: نتائج الدراسة الميدانية) بداية شهر صفر وحتى نهاية شهر ربيع اآلخر لعام 1438).

شكل)3(:  التوزيع التكراري للفترة الزمنية المستغرقة في رحلة الذهاب
المصدر: تنفيذ الباحثة اعتمادا على الجدول)11).
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2 –   نتائــج التحليــل املــكاين للموقــع ورحلــة 
ــة: ــة اليومي الدراس

املوقع وزمن رحلة الدراسة:
      يعكــس التحليل الكارتوجرايف للشــكل)4( متيز 
موقــع جممــع الكليــات بحــي الريــان بجودتــه بالنســبة 
ألحيــاء مدينــة الدمــام، إذ ال يبتعــد عــن الوســط 
املــكاين لتلــك األحيــاء إال  بمســافة ال تتجــاوز2.27 
ــا جهــة اجلنــوب. وعــى الرغــم مــن اجتــاه  كــم تقريًب
ــإن  ــرب ف ــرشق إىل الغ ــن ال ــة م ــاء املدين ــع أحي توزي
ــن  ــة م ــة الدراس ــن رحل ــوط زم ــام خلط ــاه الع االجت

ــج  ــا نت ــو م ــي, وه ــوب الرشق ــريب إىل اجلن ــال الغ الش
ــع  ــرايف ملجم ــوذ اجلغ ــرة النف ــاق دائ ــاع نط ــه اتس عن
ــا, وإىل  ــر جنوًب ــران واخل ــم الظه ــان ليض ــات الري كلي
ــة القطيــف شــاالً. ويمثــل نصــف  الشــال مــن مدين
قطــر هــذه الدائــرة 16.8كــم )17 كــم تقريًبــا(. وممــا 
ــذه  ــات ه ــكن الطالب ــر س ــاوز مق ــه أن جت ــك في ال ش
املســافة ســيكون لــه تأثــر ســلبي يف اســتدامة العمليــة 
ــة )ســيتضح ذلــك الحقــًا(، وهــو مــا يعنــي  التعليمي
أن النفــوذ اجلغــرايف املثــايل ملجمــع الكليــات بالريــان 

يغطــي مســاحة تقــدر بنحــو 886.23 كــم².

الزمن
هل رحلة العودة تستغرق الوقت نفسه ؟

اإلجمالي
النعم

7145116أقل من 20 دقيقة
2111487201 : 40 دقيقة
4123831 : 60 دقيقة

351954أكثر من 60 دقيقة
243159402اإلجمالي

جدول )10):
 الفترة الزمنية المستغرقة في رحلة الذهاب للكلية بالدقيقة * هل رحلة العودة تستغرق الوقت نفسه؟.

المصدر: نتائج الدراسة الميدانية) بداية شهر صفر وحتى نهاية شهر ربيع اآلخر لعام 1438).

ANOVASum of SquaresDfMean SquareFSig.

Between Groups0.68210.6820.7560.385

Within Groups361.0024000.903

Total361.684401

جدول)11)
:تحليل الفترة الزمنية المستغرقة في رحلة الذهاب للكلية بالدقيقة.

المصدر: تنفيذ الباحثة.
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 ويالحـــظ مـــن الشـــكل )4(عـــدم انتظـــام 
خطـــوط تســـاوي زمـــن رحلـــة الدراســـة اليوميـــة 
ــود  ــان, ويعـ ــات بالريـ ــع الكليـ ــع جممـ ــول موقـ حـ
ذلـــك إىل تبايـــن مـــا يتمتـــع بـــه مقـــر ســـكن 
ــارشة  ــه مبـ ــة تربطـ ــرق رئيسـ ــن طـ ــات مـ الطالبـ

ــن  ــوط زمـ ــارب خطـ ــظ تقـ ــا يلحـ ــع. كـ باملجمـ
ـــة  ـــايل مدين ـــاء ش ـــات بأحي ـــات القاطن ـــة للطالب الرحل
الدمـــام )اجلوهـــرة, والزهـــور, والســـالم(, واملرتبطـــة 
ـــا  ـــة؛ ملروره ـــة احلرك ـــة وكثيف ـــة املرون ـــاور قليل بمح
بقلـــب املدينـــة ونواهتـــا القديمـــة ومركـــز نشـــاطها 

شكل )4(: تحليل الموقع وخطوط الزمن المتساوي لرحلة الدراسة
.ARC GIS 10.2 المصدر : من عمل الباحثة اعتمادا على: شكل )1( ونتائج الدراسة الميدانية باستخدام  برنامج
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الرئيـــس؛ ممـــا انعكـــس عـــى زيـــادة زمـــن الرحلـــة 
ـــاء  ـــك األحي ـــن تل ـــافة ب ـــر املس ـــن ق ـــم م ـــى الرغ ع

ومقـــر جممـــع الكليـــات.
ــوط  ــد خطـ ــك تتباعـ ــن ذلـ ــس مـ ــى العكـ وعـ
ـــويب  ـــاء جن ـــات بأحي ـــات القاطن ـــة للطالب ـــن الرحل زم
مدينـــة الدمـــام وغرهبـــا, واملرتبطـــة بمحـــاور عاليـــة 
ـــا؛  ـــة عليه ـــادة الرسع ـــاعها وزي ـــبب اتس ـــة؛ بس املرون
ـــم  ـــة رغ ـــن الرحل ـــاض زم ـــى انخف ـــس ع ـــا انعك مم
طـــول املســـافة بـــن تلـــك األحيـــاء ومقـــر جممـــع 
الكليات)شـــكل 4(. وكان لتبايـــن زمـــن رحلـــة 
الدراســـة ببعـــض أحيـــاء غـــريب املدينـــة ســـبب يف 
ـــك  ـــرد ذل ـــة, وم ـــة الدراس ـــن رحل ـــات زم ـــور َنَوَي ظه
ـــه  ـــع ب ـــا يتمت ـــات وم ـــكن الطالب ـــع س ـــن موق إىل تباي
املوقـــع مـــن شـــبكة الطـــرق الرئيســـة, وانخفـــاض 
مرونـــة الطـــرق الرابطـــة بينهـــا وبـــن جممـــع 
ـــة  ـــاء حديث ـــذه األحي ـــم ه ـــيا أن معظ ـــات, والس الكلي

النشـــأة.
ب- املوقع واملسافة االحتاملية:

     ســـبقت اإلشـــارة إىل أن متوســـط طـــول 
ــر  ــن مقـ ــة بـ ــافة املقطوعـ ــة )املسـ ــة الدراسـ رحلـ
ســـكن الطالبـــة وجممـــع الكليـــات بحـــي الريـــان( 
ــن  ــدول5 (. ومـ ــم )جـ ــن 15: 20 كـ ــرتاوح بـ يـ
 Probability Model- نتيجـــة النمـــوذج االحتـــايل
– )شـــكل 5( يتضـــح  أن احلـــد األقـــى ملتوســـط 
ــة  ــن للطالبـ ــذي يمكـ ــة الـ ــة الدراسـ ــول رحلـ طـ
حتمـــل أعبائـــه مـــن حيـــث املســـافة املقطوعـــة هـــو 

ـــول  ـــده ط ـــا يؤك ـــو م ـــا, وه ـــم تقريًب 16.73 أي 17 ك
ـــع  ـــة ملجم ـــرايف املثالي ـــوذ اجلغ ـــرة النف ـــر دائ ـــف قط نص

ــكل 4(.  ــات )شـ الكليـ
ــدول  ــة واجلـ ــة امليدانيـ ــج الدراسـ ــن نتائـ - ومـ
ـــات  ـــوع الطالب ـــن جمم ـــا أن %45.52 م ـــن لن )5( يتب
يقطـــن يف مســـاكن خـــارج حـــدود الدائـــرة املثاليـــة, 
أي خـــارج حـــدود احلـــد األقـــى الـــذي يمكـــن 
ـــلب يف  ـــر بالس ـــم يؤث ـــن ث ـــه؛ وم ـــل أعبائ ـــة حتم للطالب

العمليـــة التعليميـــة.

ج. املوقع والزمن االحتاميل:
ـــن  ـــط زم ـــة أن متوس ـــة امليداني ـــرت الدراس       أظه
ـــكن  ـــر س ـــن مق ـــوع ب ـــن املقط ـــة )الزم ـــة الدراس رحل
ـــرتاوح  ـــان( ي ـــي الري ـــات بح ـــع الكلي ـــة وجمم الطالب
ــة  ــن نتيجـ ــدول8(. ومـ ــة )اجلـ ــن 20: 40 دقيقـ بـ
 –  Probability Model- النمـــوذج االحتـــايل
يتضـــح أن احلـــد األقـــى ملتوســـط زمـــن رحلـــة 
ـــن  ـــه م ـــل أعبائ ـــة حتم ـــن للطالب ـــذي يمك ـــة ال الدراس
حيـــث الزمـــن هـــو 34 دقيقـــة )شـــكل 6(. ومـــن 
ـــا  ـــن لن ـــدول )10( يتب ـــة واجل ـــة امليداني ـــج الدراس نتائ
ـــاوز  ـــات يتج ـــدد الطالب ـــس ع ـــن مخ ـــد ع ـــا يزي أن م
ـــن  ـــر م ـــل إىل أكث ـــل يص ـــد ب ـــذا احل ـــن ه ـــن رحلته زم
ــة للقادمـــات مـــن رأس تنـــورة واجلبيـــل,  90 دقيقـ
أي خـــارج حـــدود احلـــد األقـــى الـــذي يمكـــن 
ـــلب يف  ـــر بالس ـــا يؤث ـــو م ـــه, وه ـــل أعبائ ـــة حتم للطالب

اســـتدامة العمليـــة التعليميـــة.
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شكل)5(: الحد األقصى لطول لرحلة الدراسة )النموذج االحتمالي(.
المسافة االحتمالية km 17 ≈ 16.73 = 402/E(X) = 6725 المصدر: تنفيذ الباحثة اعتمادا على الجدول )5).

شكل)6(: الحد األقصى لزمن رحلة الدراسة )النموذج االحتمالي(.
الزمن االحتمالي    E(X) = 13640/402 = 33.93 ≈ 34 دقيقة المصدر: تنفيذ الباحثة اعتمادا على جدول )6).
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ــة  ــة يف العملي ــة الدراس ــة رحل ــر منظوم 3 – تأث
التعليميــة:

ــة  ــة رحل ــة أن منظوم ــة امليداني ــن الدراس ــن م    تب
ــد  ــة عب ــات جامع ــات كلي ــة )لطالب ــة اليومي الدراس
ــر  ــر بالكث ــان( تتأث ــع الري ــل بمجم ــن فيص ــن ب الرمح
ــر  ــارشة وغ ــورة مب ــر بص ــي تؤث ــرات الت ــن املتغ م
مبــارشة، وقــد تتعــارض مــع األهــداف االســرتاتيجية 
لــوزارة التعليــم لتحقيــق أهدافهــا االســرتاتيجية التــي 
منهــا: حتســن البيئــة التعليميــة املحفــزة لإلبــداع 

ــدول  ــن)ANOVA ( ج ــل التباي ــن حتلي ــن م يتب
ــة بــن املتوســطات ذات  )13( وجــود فــروق جوهري
داللــة معنويــة؛ ومــن ثــم فــإن نــوع وســيلة النقــل لــه 
ــم  ــتدامة التعلي ــق اس ــة؛ لتحقي ــم الطالب ــر يف تقيي تأث

ــرات: ــك املتغ ــل لتل ــي حتلي ــا ي ــكار. وفي واالبت
ــدول  ــل اجل ــن حتلي ــح م ــل: يتض ــيلة النق أ. وس
)12( أن 26.12 % مــن إمجــايل طالبــات كليــات 
جممــع الريــان, عــرن عــن عــدم رضاهــن عــن وســيلة 
ــبة  ــع نس ــة, وترتف ــة الدراس ــتخدمة يف رحل ــل املس النق
ــوايل  ــيارة األجرة)ح ــتخدمات الس ــا ملس ــدم الرض ع
43.52 %(، تليهــا احلافلــة اجلامعية)بنســبة 32.45 
%(يف حــن مل تتجــاوز نســبة عــدم الرضــا 6.3 % مــن 

ــة. ــيارة اخلاص ــتخدمات الس ــايل مس إمج

لإلبــداع  املحفــزة  التعليميــة  بالبيئــة  يتعلــق  فيــا 
ــي  ــة الت ــول الفرضي ــؤدي إىل قب ــذا ي ــكار. وه واالبت
ــا لعامــل  نــوع  تشــر إىل وجــود فــروق دالــة إحصائًي

ــم. ــة التعلي ــة لبيئ ــم الطالب ــل يف تقيي ــيلة النق وس

هل أنت راضية عن وسيلة النقل ؟
نوع وسيلة النقل

 اإلجمالي
سيارة أجرةسيارة خاصةحافلة جامعية

10213461297نعم
49947105ال

151143108402 اإلجمالي

جدول)12)
 مدى رضا الطالبات.

المصدر: نتائج الدراسة الميدانية) بداية شهر صفر وحتى نهاية شهر ربيع اآلخر لعام 1438).

ANOVASum of SquaresDfMean SquareFSig.
Between Groups9.49524.74827.8250.000
Within Groups68.0793990.171

Total77.575401

جدول)13)
 تحليل ANOVA لمستوى رضى الطالبات عن وسيلة النقل.

المصدر: من تنفيذ الباحثة.
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ب-  املسافة من البوابة إىل قاعة املحارضة:
ــات  ــات بكليـ ــة الطالبـ ــة دراسـ ــي رحلـ ال تنتهـ
جممـــع الريـــان عنـــد بوابـــة الدخـــول للحـــرم 
اجلامعـــي, بـــل تبـــدأ رحلـــة أخـــرى مـــن مواقـــف 
ــدة  ــول الوحيـ ــة الدخـ ــات إىل بوابـ ــار املركبـ انتظـ

ويوضــح اجلــدول )14( توزيــع العينــة تبًعــا للزمن 

ـــات  ـــة فقاع ـــى الكلي ـــم إىل مبن ـــن ث ـــورة 1(؛ وم )ص
املحـــارضات. وتســـتغرق هـــذه املســـافة بعـــض 
الوقـــت الـــذي يتبايـــن باختـــالف موقـــع الكليـــة 
بالنســـبة لبوابـــة الدخـــول والقســـم الـــذي تتبعـــه 

ــم 2(. ــورة رقـ ــة )صـ الطالبـ

املســتغرق بــن بوابــة الدخــول وقاعــة املحارضة.      

26 

 

  ::ةةررضضااححممللاا  ةةععااقق  ىىللإإ  ةةببااووببللاا  ننمم  ةةففااسسممللاا    --بب

 لب ,يعماجلا مرحلل لوخدلا ةباوب دنع نایرلا عمجم تایلكب تابلاطلا ةسارد ةلحر يهتنت ال       

 ىلإ مث نمو ؛)1 ةروص( ةدیحولا لوخدلا ةباوب ىلإ تابكرملا راظتنا فقاوم نم ىرخأ ةلحر أدبت

 عقوم فالتخاب نیابتی يذلا تقولا ضعب ةفاسملا هذه قرغتستو .تارضاحملا تاعاقف ةیلكلا ىنبم

 .)2 مقر ةروص( ةبلاطلا هعبتت يذلا مسقلاو لوخدلا ةباوبل ةبسنلاب ةیلكلا

 
 تابكرملا راظتنا فقاومو تابلاطلا لوخد ةباوب :)1( مقر ةروص

 .ةثحابلا ریوصت نم :ردصملا

 
 .تایلكلا نیبو اهنیب ةفاسملاو تابلاطلا لوخد ةباوب : )2( ةروص

   Google Maps :ىلع ادامتعا ةثحابلا لمع نم  :ردصملا                                

 
26 

 

  ::ةةررضضااححممللاا  ةةععااقق  ىىللإإ  ةةببااووببللاا  ننمم  ةةففااسسممللاا    --بب

 لب ,يعماجلا مرحلل لوخدلا ةباوب دنع نایرلا عمجم تایلكب تابلاطلا ةسارد ةلحر يهتنت ال       

 ىلإ مث نمو ؛)1 ةروص( ةدیحولا لوخدلا ةباوب ىلإ تابكرملا راظتنا فقاوم نم ىرخأ ةلحر أدبت

 عقوم فالتخاب نیابتی يذلا تقولا ضعب ةفاسملا هذه قرغتستو .تارضاحملا تاعاقف ةیلكلا ىنبم

 .)2 مقر ةروص( ةبلاطلا هعبتت يذلا مسقلاو لوخدلا ةباوبل ةبسنلاب ةیلكلا

 
 تابكرملا راظتنا فقاومو تابلاطلا لوخد ةباوب :)1( مقر ةروص

 .ةثحابلا ریوصت نم :ردصملا

 
 .تایلكلا نیبو اهنیب ةفاسملاو تابلاطلا لوخد ةباوب : )2( ةروص

   Google Maps :ىلع ادامتعا ةثحابلا لمع نم  :ردصملا                                

 

صورة )2( : بوابة دخول الطالبات والمسافة بينها وبين الكليات.
  Google Maps :المصدر:  من عمل الباحثة اعتمادا على

صورة رقم )1(: بوابة دخول الطالبات ومواقف انتظار المركبات
المصدر: من تصوير الباحثة.
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عــدد  ربــع  أن   )14( اجلــدول  مــن  يتضــح   -
الطالبــات يســتغرقن أكثــر مــن 20 دقيقــة؛ للوصــول 
ــة  ــبة الباقي ــد أن النس ــن نج ــارضة, يف ح ــة املح إىل قاع
يســتغرقن أقــل مــن 20 دقيقــة. وتعكــس نتيجــة 
ــة  ــروق جوهري ــود ف ــار )Chi-Square( وج اختب
ــن  ــن 0.05( ب ــتوى)أقل م ــد مس ــا عن ــة إحصائًي دال

ــة  ــى قاع ــول حت ــة الدخ ــن بواب ــتغرق م ــن املس الزم
ــات الثــالث  ــات الكلي املحــارضة عــى مســتوى طالب
ــا  ــو م ــدول15(. وه ــة 95 % )ج ــتوى ثق ــد مس عن
يؤكــد مــن جهــة أخــرى تأثــر هــذا العامــل يف حتقيــق 
اســتدامة التعليــم؛ فيــا يتعلــق بالبيئــة التعليميــة 

ــداع. ــزة لإلب املحف

الكلية
الزمن المستغرق من بوابة الدخول حتى قاعة المحاضرة

اإلجمالي
أكثر من 20 دقيقةأقل من 20 دقيقة

13485219طالبات كلية اآلداب
12212134طالبات كلية العلوم
44549طالبات كلية التربية

300102402اإلجمالي

    المصدر: نتائج الدراسة الميدانية) بداية شهر صفر وحتى نهاية شهر ربيع اآلخر لعام 1438).

جدول)14): 
 الزمن المستغرق من بوابة الدخول حتى قاعة المحاضرة.

الفترة الزمنية المستغرقة من بوابة الدخول حتى قاعة المحاضرة

Chi-Square97.522a

Df1

Asymp. Sig.0

a. 0 cells (0.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum 
expected cell frequency is 201.0

. من حساب الباحثة

جدول)15):
.(Chi-Square)  Test Statistics نتيجة اختبار 
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ج _ مســتوى الرضــا عــن املســافة بــن بوابــة 
املحــارضة: وقاعــة  الدخــول 

     يتضـــح مـــن حتليـــل اجلـــدول )16( أن نحـــو 
ــع  ــات جممـ ــات كليـ ــايل طالبـ ــن إمجـ 47.51 % مـ
ـــافة  ـــن املس ـــن ع ـــدم رضاه ـــن ع ـــرن ع ـــان,، ع الري
بـــن بوابـــة الدخـــول وقاعـــة املحـــارضة، وترتفـــع 
نســـبة عـــدم الرضـــا لطالبـــات كليـــة الرتبية)بنســـبة 
ــوم  ــة العلـ ــات كليـ ــبة طالبـ ــا نسـ 63.27 %(، تليهـ
ـــدم  ـــبة ع ـــاوز نس ـــن مل تتج ـــوايل59.7 %(. يف ح )ح

 )ANOVA(تعكـــس نتيجـــة حتليـــل التبايـــن  -   
عـــدم توافـــق مســـتوى الرضـــا بـــن الطالبـــات 
ــة  ــن بوابـ ــتغرقة مـ ــة املسـ ــرتة الزمنيـ ــن الفـ عـ

ـــة اآلداب,  ـــات كلي ـــايل طالب ـــن إمج ـــا 36.5 % م الرض
ـــن  ـــق ب ـــدم التواف ـــن ع ـــة م ـــس حال ـــا يعك ـــو م وه
ــافة.  ــك املسـ ــن تلـ ــات عـ ــا الطالبـ ــتوى رضـ مسـ
ـــبًيا(  ـــة اآلداب )نس ـــى كلي ـــرب مبن ـــك بق ـــرس ذل ويف
مـــن بوابـــة الدخـــول، وعـــى العكـــس مـــن ذلـــك 
مبنـــى كليـــة العلـــوم )الـــذي يمثـــل أيًضـــا مبنـــى 
ــد  ــافة أبعـ ــى مسـ ــع عـ ــذي يقـ ــة( الـ ــة الرتبيـ كليـ
ــورة  ــدة صـ ــول الوحيـ ــة الدخـ ــن بوابـ ــبًيا( مـ )نسـ

رقـــم 2(.

ـــة  ـــق البيئ ـــدرس؛ لتحقي ـــة ال ـــى قاع ـــول حت الدخ
ـــدول  ـــكار )ج ـــداع واالبت ـــزة لإلب ـــة املحف التعليمي

 .)17

الكلية
هل أنت راضية عن ذلك؟

اإلجمالي
النعم

13980219طالبات كلية اآلداب
5480134طالبات كلية العلوم
183149طالبات كلية التربية

211191402اإلجمالي
المصدر: نتائج الدراسة الميدانية) بداية شهر صفر وحتى نهاية شهر ربيع اآلخر لعام 1438هـ(.

جدول )16):
 توزيع العينة تبًعا لمدى الرضا عن المسافة بين بوابة الدخول وقاعة المحاضرة.

ANOVASum of SquaresDfMean SquareFSig.

Between Groups0.39210.3921.570.211

Within Groups99.8594000.25

Total100.251401

جدول)17) :
.Test Statistics :مدى رضا الطالبات

من حساب الباحثة
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د- تقييم رحلة الدراسة اليومية )الذهاب(:
ــبة  ــاع نس ــدول )18( ارتف ــام اجل ــس أرق       تعك
ــن  ــايل( ع ــن اإلمج ــوايل 70.15 % م ــدم الرضا)ح ع
الزمــن  بســبب طــول  اليوميــة؛  الدراســة  رحلــة 
املســتغرق يف أثنــاء الرحلــة مــن مقــر ســكن الطلبــة إىل 
ــان, وتصــل نســبة عــدم الرضــا  ــات بالري جممــع الكلي

 )Chi-Square(اختبـــار نتيجـــة  تعكـــس 
الطالبـــات  بـــن  الرضـــا  مســـتوى  توافـــق 
رحلـــة  أثنـــاء  يف  املســـتغرق  الزمـــن  عـــن 
الدراســـة اليوميـــة عـــى مســـتوى طالبـــات 

إىل أعــى قيمــة هلــا 77.61 % بــن طالبــات كليــة 
ــو  ــة, ونح ــة الرتبي ــوايل 75.51 % بكلي ــوم، وح العل
64.4 % مــن إمجــايل طالبــات كليــة اآلداب عــرن عــن 
ــة,  ــة اليومي ــة الدراس ــن رحل ــن زم ــن ع ــدم رضاه ع
ــة يف  ــن الرحل ــر زم ــة تأث ــس يف النهاي ــا يعك ــو م وه
حتقيــق البيئــة التعليميــة املحفــزة لإلبــداع واالبتــكار.   

ثقـــة  مســـتوى  عنـــد  الثـــالث  الكليـــات 
%95)جدول19(،وهـــذا مـــا يؤكـــد مـــن جهـــة 
ـــة  ـــة التعليمي ـــل يف البيئ ـــذا العام ـــر ه ـــرى تأث أخ

املحفـــزة لإلبـــداع واالبتـــكار.

اسم الكلية
هل أنت راضية عن ذلك؟

 اإلجمالي
النعم

78141219طالبات كلية اآلداب
30104134طالبات كلية العلوم
123749طالبات كلية التربية

120282402 اإلجمالي
    المصدر: نتائج الدراسة الميدانية) بداية شهر صفر وحتى نهاية شهر ربيع اآلخر لعام 1438).

جدول )18):
 توزيع العينة تبًعا لمدى الرضا عن الزمن المستغرق في أثناء رحلة الدراسة. 

هل أنت راضية عن ذلك؟ 

Chi-Square65.284a

Df1

Asymp. Sig.0

a. 0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 201.0.
من حساب الباحثة

جدول) 19):
Test Statistics :الرضا عن زمن الرحلة 
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-  وجتــدر اإلشــارة إىل أن عــدم الرضــا عــن الفــرتة 
الزمنيــة املســتغرقة يف أثنــاء رحلــة الدراســة نتــج 
عــن عوامــل عــدة أبرزهــا شــعور الطالبــة باإلرهــاق, 
ــس  ــدول )20(. وتعك ــن اجل ــك م ــع ذل ــن تتب ويمك
ــعور  ــن الش ــة ب ــة طردي ــود عالق ــدول وج ــام اجل أرق
ــك  ــح ذل ــة, ولتوضي ــة الدراس ــن رحل ــاق وزم باإلره
نذكــر أن نســبة الشــعور باإلرهــاق بلغــت 60.34 % 
للفئــة الزمنيــة أقــل مــن 20 دقيقــة، يف حــن جتــاوزت 

ــة. ــن 60 دقيق ــر م ــتغرق أكث ــي تس ــة الت 77 % للرحل
تعكــس نتيجــة اختبــار)Chi-Square( توافــق 
ــن  ــبب الزم ــات؛ بس ــن الطالب ــاق ب ــعور باإلره الش
املســتغرق يف أثنــاء رحلــة الدراســة اليوميــة عــى 
ــد  ــان عن ــع الري ــات بمجم ــات الكلي ــتوى طالب مس
مســتوى ثقــة 95 % )جدول21(.وهــذا مــا يؤكــد 
مــن جهــة أخــرى تأثــر هــذا العامــل يف حتقيــق البيئــة 

التعليميــة املناســبة.        

الفترة الزمنية المستغرقة في رحلة 
الذهاب للكلية بالدقيقة

هل تشعرين باإلرهاق بسبب هذه الرحلة؟
اإلجمالي

النعم
7046116أقل من 20 دقيقة
2115150201 : 40 دقيقة
4123831 : 60 دقيقة

421254أكثر من 60 دقيقة
286116402اإلجمالي

    المصدر: نتائج الدراسة الميدانية) بداية شهر صفر وحتى نهاية شهر ربيع اآلخر لعام 1438هـ(.

هل تشعرين باإلرهاق بسبب هذه الرحلة؟ 
Chi-Square71.891a

Df1
Asymp. Sig.0

a. 0 cells (0.0%) have expected frequencies less than 5. The 
minimum expected cell frequency is 201.0.                

من حساب الباحثة

جدول)21):
 الشعور باإلرهاق بسبب الرحلة.

جدول)20):
 توزيع العينة تبًعا لمدى الشعور باإلرهاق بسبب الزمن المستغرق في رحلة الدراسة.
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هـ-  تقييم رحلة الدراسة اليومية )العودة(:
     تعكـــس نتائـــج الدراســـة امليدانيـــة جـــدول 
)22( أن نحـــو 60.45 % مـــن إمجـــايل الطالبـــات 
ــن  ــة هلـ ــة اليوميـ ــة الدراسـ ــن رحلـ ــاوى زمـ يتسـ
ويشـــعر  طالبـــة،   243 والعـــودة(  )الذهـــاب 

   ومــن حتليــل التبايــن)ANOVA ( يتبــن لنــا 
وجــود فــروق جوهريــة بــن املتوســطات ذات داللــة 
ــة  ــتغرق يف رحل ــن املس ــإن الزم ــم ف ــن ث ــة؛ وم معنوي
العــودة لــه تأثــر يف تقييــم الطالبــة لتحقيــق اســتدامة 

بالراحـــة يف رحلـــة العـــودة منهـــن نحـــو %45.7 
فقـــط )111 طالبـــة(. كـــا توضـــح األرقـــام 
ـــعور  ـــدم الش ـــبة ع ـــاع نس ـــدول ارتف ـــورة باجل املذك
بالراحـــة لتبلـــغ 58.95 % عـــى مســـتوى كل 

الطالبـــات )237 طالبـــة(.

ــا  ــذا م ــة. وه ــة التعليمي ــق بالبيئ ــا يتعل ــم في التعلي
يؤكــد مــن جهــة أخــرى أن عامــل الزمــن املســتغرق 
ــة  ــعور بالراح ــم الش ــر يف تقيي ــه تأث ــودة ل ــة الع لرحل

ــدول 23(. ــة 95 %) ج ــتوى ثق ــد مس عن

هل رحلة العودة تستغرق الوقت نفسه؟
هل الرحلة اليومية للعودة مريحة ؟

اإلجمالي
النعم

111132243نعم
54105159ال

165237402اإلجمالي
    المصدر: نتائج الدراسة الميدانية) بداية شهر صفر وحتى نهاية شهر ربيع اآلخر لعام 1438).

جدول )22):
 الوقت المستغرق لرحلة العودة. 

ANOVA Sum of
SquaresDf Mean

SquareFSig.

Between Groups1.31911.3195.50.02
Within Groups95.9574000.24

Total97.276401

جدول)23):
 تحليل التباين هل الرحلة اليومية للعودة مريحة.

المصدر: من حساب الباحثة
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4 –  حتليل اآلثار غر املبارشة لرحلة الدراسة:
ــج اســتطالع  ــة ونتائ       أظهــرت الدراســة امليداني
يف  الدراســة  رحلــة  تأثــر  حــول  الطالبــات  آراء 
ــة,  ــدروس العلمي ــة ال ــداع, ومراجع ــل, واإلب التحصي
واآلثــار الناجتــة عــن عــدم انتظــام حضــور املحــارضة 
األوىل يف موعدهــا املحــدد, فكانــت النتائــج عــى 

النحــو اآليت:
تأثر رحلة الدراسة يف التحصيل الدرايس:

التحصيـــل الـــدرايس: مقـــدار مـــا تســـتوعبه 
الطالبـــة مـــن املقـــررات الدراســـية ومـــدى قدرهتـــا 
عـــى تطبيقـــه عـــن طريـــق وســـائل القيـــاس 
ــة أو  ــة اليوميـ ــفهية أو التحريريـ ــارات الشـ )االختبـ
ـــة  ـــة امليداني ـــج الدراس ـــرت نتائ ـــد أظه ـــة(. وق الفصلي

جـــدول )24( أن العالقـــة بـــن زمـــن رحلـــة الدراســـة 
وقـــدرة الطالبـــة عـــى التحصيـــل عالقـــة عكســـية 
ـــة  ـــدرة الطالب ـــت ق ـــة انخفض ـــن الرحل ـــا زاد زم فكل
عـــى التحصيـــل؛ لتوضيـــح ذلـــك نذكـــر أن أكثـــر 
ـــايل  ـــن إمج ـــات )%54.73 م ـــدد الطالب ـــف ع ـــن نص م
ـــلبي  ـــة الس ـــة الدراس ـــر رحل ـــن تأث ـــرن ع ـــة( ع العين
ــزداد  ــدرايس وتـ ــل الـ ــى التحصيـ ــن عـ يف مقدرهتـ
هـــذه النســـبة لتصـــل إىل %74.07 للرحلـــة التـــي 
ـــن  ـــات م ـــالث طالب ـــاعة, أي ث ـــن س ـــر م ـــتغرق أكث تس
ـــة يف  ـــة اليومي ـــة الدراس ـــر رحل ـــات تؤث ـــع طالب كل أرب
ـــر  ـــرى ال يؤث ـــارة أخ ـــل, أو بعب ـــى التحصي ـــن ع قدرهت
ــالت  ــل للرحـ ــة يف التحصيـ ــة الدراسـ ــن رحلـ زمـ

قصـــرة الزمـــن- الزمـــن االحتـــايل )شـــكل 6(.  

الفترة الزمنية المستغرقة في رحلة 
الذهاب للكلية بالدقيقة

هل تؤثر رحلة الدراسة اليومية في 
 اإلجماليقدرتك على التحصيل ؟

النعم

5660116أقل من 20 دقيقة

2111190201 : 40 دقيقة

41131831 : 60 دقيقة

401454أكثر من 60 دقيقة

220182402اإلجمالي

    المصدر: نتائج الدراسة الميدانية) بداية شهر صفر وحتى نهاية شهر ربيع اآلخر لعام 1438).

جدول)24):
 توزيع عينة الدراسة تبًعا لزمن الرحلة والقدرة على التحصيل الدراسي.
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- يتضــح مــن نتيجــة اختبــار)ANOVA ( وجــود 
فــروق جوهريــة بــن املتوســطات ذات داللــة معنوية؛ 
ــر يف  ــه تأث ــة ل ــة الدراس ــن رحل ــإن زم ــم ف ــن ث وم
ــزة  ــة املحف ــة التعليمي ــق البيئ ــة؛ لتحقي ــم الطالب تقيي

ب_ تأثر رحلة الدراسة يف اإلبداع: 
ـــد يف  ـــر جدي ـــان بأم ـــى اإلتي ـــدرة ع ـــداع ق       اإلب
ـــف  ـــن وص ـــا يمك ـــوم, ك ـــاالت العل ـــن جم ـــال م أي جم
طـــرق التعامـــل مـــع األمـــور املألوفـــة بطـــرق 
ــرت  ــد أظهـ ــداع. وقـ ــا إبـ ــى أهنـ ــة عـ ــر مألوفـ غـ
ــة امليدانيـــة جـــدول )26( أن نحـــو  نتائـــج الدراسـ

ــد  ــا يؤك ــو م ــدول 25(؛ وه ــكار )ج ــداع واالبت لإلب
مــن جهــة أخــرى أن عامــل الزمــن لرحلــة الدراســة 
ــه تأثــر يف تقييــم القــدرة عــى التحصيــل الــدرايس  ل

ــة 95 %. ــتوى ثق ــد مس عن

)%44.53 مـــن إمجـــايل العينـــة( عـــرن عـــن تأثـــر 
ـــداع,  ـــى اإلب ـــن ع ـــلبي يف مقدرهت ـــة الس ـــة الدراس رحل
ـــة  ـــل إىل %59.26 للرحل ـــبة لتص ـــذه النس ـــزداد ه وت
ـــرى  ـــارة أخ ـــاعة, أو بعب ـــن س ـــر م ـــتغرق أكث ـــي تس الت
ـــداع  ـــلًبا يف اإلب ـــة س ـــة الدراس ـــن رحل ـــر زم ـــل تأث يق

للرحـــالت قصـــرة الزمـــن. 

ANOVA
ANOVASum of SquaresDfMean SquareFSig.

Between Groups3.01631.0054.1430.007
Within Groups96.5863980.243

Total99.602401

جدول)25): 
تحليل Anova لتأثير رحلة الدراسة اليومية في التأثير على قدرة التحصيل.

المصدر: من حساب الباحثة

الفترة الزمنية المستغرقة في 
رحلة الذهاب للكلية بالدقيقة

هل تؤثر رحلة الدراسة اليومية في قدرتك اإلبداعية ؟
اإلجمالي

النعم
4571116أقل من 20 دقيقة
2191110201 : 40 دقيقة
41112031 : 60 دقيقة

322254أكثر من 60 دقيقة
179223402اإلجمالي

    المصدر: نتائج الدراسة الميدانية) بداية شهر صفر وحتى نهاية شهر ربيع اآلخر لعام 1438هـ(.

جدول)27): 
توزيع عينة الدراسة تبًعا لزمن الرحلة والقدرة على اإلبداع.
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 )  ANOVA( التبايــن  حتليــل  نتيجــة  ومــن   -
يتضــح وجــود فــروق جوهريــة بــن املتوســطات ذات 
داللــة معنويــة؛ ومــن ثــم فــإن زمــن رحلــة الدراســة 
لــه تأثــر يف تقييــم الطالبــة لتحقيــق اســتدامة التعليــم 

ومـن حتليـل العالقـة االرتباطيـة بـن مقـدرة الطالبة عى 
التحصيـل الـدرايس ومقدرهتـا عـى اإلبـداع تبـن لنـا أهنـا 
طرديـة متوسـطة؛ إذ بلغـت )0.57( أي ذات داللـة معنويـة 
عنـد مسـتوى ثقة 95 %. ومن اجلـدول )29( يتضح أن رحلة 
الدراسـة اليوميـة أثرت سـلًبا عى نحـو38.56 %مـن إمجايل 
عـدد الطالبـات مـن حيـث القـدرة عـى التحصيـل الدرايس 

ــو  ــدول28 (. وه ــة )ج ــة التعليمي ــق بالبيئ ــا يتعل في
مــا يؤكــد مــن جهــة أخــرى أن عامــل الزمــن لرحلــة 
ــداع  ــى اإلب ــدرة ع ــم الق ــر يف تقيي ــه تأث ــة ل الدراس

ــة )0.05(. ــتوى معنوي ــد مس عن

والقـدرة عـى اإلبـداع معـًا بسـبب زمن رحلـة الدراسـة؛ إذ 
عـرت 155 طالبـة عـى تأثـر رحلـة الدراسـة السـلبي يف 
انخفـاض قدراهتن عـى التحصيـل الدرايس واإلبـداع. وهو 
مـا يعكـس بصـورة أخرى صعوبـة توافـر بيئة تعليميـة حمفزة 
لإلبـداع يف ظـل رحلـة دراسـة طويلـة الزمـن تتجـاوز 34 

دقيقـة أو مـا يعـادل 17كم ) شـكل6، وشـكل 5(.   

ANOVASum of 
SquaresDfMean SquareFSig.

Between 
Groups1.81830.6062.4740.041

Within Groups97.4783980.245
Total99.296401

جدول )28):
 تأثير رحلة الدراسة اليومية في القدرة اإلبداعية للطالبات.

مصدر: من حساب الباحثة.

هل تؤثر رحلة الدراسة اليومية على 
قدرتك في التحصيل ؟

هل تؤثر رحلة الدراسة اليومية  في  قدرتك اإلبداعية ؟
اإلجمالي

النعم
15565220نعم
24158182ال

179223402اإلجمالي
    المصدر: نتائج الدراسة الميدانية) بداية شهر صفر وحتى نهاية شهر ربيع اآلخر لعام 1438).

جدول)29): 
توزيع عينة الدراسة تبًعا لتأثير زمن الرحلة في القدرة على كل من التحصيل الدراسي واإلبداع.
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ــدرة  ــر ق ــدم تأث ــدول)29( ع ــن ج ــح م ــا يتض ك
الــدرايس  التحصيــل  يف  فقــط  طالبــة   158 نحــو 
واإلبــداع بســبب زمــن رحلــة الدراســة اليوميــة 

)بنســبة %39.3 مــن إمجــايل العينــة(.
ج- تأثــر رحلــة الدراســة يف املذاكــرة أو مراجعــة 

الــدروس:
      أظهــرت نتائــج الدراســة امليدانيــة جــدول 
ــايل  ــن إمج ــة )46.01 % م ــو 126 طالب )30( أن نح
ــلبي  ــة الس ــة الدراس ــر رحل ــن تأث ــرن ع ــة( ع العين

ــك  ــب تل ــهن عق ــة دروس ــى مراجع ــن ع يف مقدرهت
الرحلــة )الذهــاب والعــودة(. كــا يتضــح مــن حتليــل 
اجلــدول تبايــن نســبة التأثــر مــن فئــة إىل أخــرى بــن 
20.37 % للرحلــة التــي تتجــاوز الســاعة, ونســبة 
37. 1 % مــن عــدد الطالبــات للرحلــة أقــل مــن 20 
دقيقــة, وهــو مــا يعكــس انخفــاض تأثــر عامــل زمــن 
ــرى ال  ــارة أخ ــدروس, أو بعب ــة ال ــة يف مراجع الرحل
يؤثــر زمــن رحلــة الدراســة يف مراجعــة الــدروس, وأن 
ــتها. ــبق دراس ــًرا س ــر تأث ــرى أكث ــل أخ ــاك عوام هن

الفترة الزمنية المستغرقة في 
رحلة الذهاب للكلية بالدقيقة

هل مواظبة على مراجعة دروسك اليومية عقب رحلة الدراسة؟
اإلجمالي

النعم
4373116أقل من 20 دقيقة
2162139201 : 40 دقيقة
41102131 : 60 دقيقة

114354أكثر من 60 دقيقة
126276402اإلجمالي

   المصدر: نتائج الدراسة الميدانية) بداية شهر صفر وحتى نهاية شهر ربيع اآلخر لعام 1438).

- تعكــس نتيجــة تحليــل التبايــن) ANOVA( عــدم وجــود فــروق جوهريــة بيــن المتوســطات ذات داللــة معنويــة )جــدول 31(؛ ومــن ثــم فــإن 
زمــن رحلــة الدراســة ليــس لــه تأثيــر فــي تقييــم الطالبــة؛ لتحقيــق اســتدامة التعليــم فيمــا يتعلــق بمراجعــة الــدروس عنــد مســتوى ثقــة %95.

ANOVASum of SquaresDfMean SquareFSig.
Between 
Groups1.03830.3461.6110.186

Within Groups85.4693980.215
Total86.507401

جدول )31):
 مدى مواظبة الطالبات على مراجعة الدروس اليومية عقب رحلة الدراسة.

جدول )30):
 توزيع عينة الدراسة تبًعا لتأثير زمن الرحلة على مراجعة الدروس.

المصدر: من حساب الباحثة.
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د- أثــر مرونــة حركــة وســائل النقــل وكثافتهــا يف 
العمليــة التعليميــة: 

      ال شــك يف أن مرونــة حركــة الســيارات خــارج 
احلــرم اجلامعــي وداخلــه هلــا تأثــر يف انتظــام العمليــة 
التدريــس  هيئــة  وأعضــاء  للطالبــات  التعليميــة 
ــة  ــة الدراس ــام رحل ــدم انتظ ــواء،  وع ــٍد س ــى ح ع
ــة )الذهــاب( ُيعــد مــن أهــم املشــكالت التــي  اليومي
ــا  ــان،  ك ــات الري ــع كلي ــات جمم ــم طالب ــه معظ تواج

يتضـح مـن حتليـل اجلـدول )32( والشـكل)7( ارتفاع 
نسـبة الطالبـات الـاليت يتأخـرن أو الـاليت يتأخـرن أحياًنـا 
عـن بدايـة املحـارضة األوىل )%23.63، و 61.7 % )95، 
248 طالبـة( عـى الرتتيـب نفسـه(، وهـو ما يعكـس أمهية 
هـذه املشـكلة التـي يعـاين منهـا معظـم الطالبات)أكثـر من 

ــة.  ــة التعليمي ــتدامة العملي ــة اس ــؤدي إىل إعاق ــا ت أهن
وأظهــرت الدراســة امليدانيــة وجــود الكثــر مــن 
األســباب التــي تــؤدي إىل عــدم انتظــام الطالبــات يف 
ــارضات  ــات املح ــود يف قاع ــًرا، والوج ــور مبك احلض
قبــل الســاعة الثامنــة صباًحا)موعــد بدايــة املحــارضة 
ــة  ــباب الرئيس ــح األس ــدول )32( يوض األوىل(, واجل
التــي تــؤدي إىل تأخــر الطالبــات عــن املحــارضة 

األوىل. 

80 % مـن اإلمجـايل(. ويـأيت االزدحـام املـروري؛ وكثافـة 
احلركـة بالطـرق املؤديـة إىل جممـع الريـان )صـور 3، 4( يف 
مقدمـة األسـباب التـي تعـوق وصـول الطالبـات يف موعد 
املحـارضة؛ إذ أكـد نحـو 209 طالبـة )بنسـبة 52 % تقريبـًا 

مـن إمجـايل العينـة( عـى هذا السـبب.  

ما سبب التأخير ؟
هل تتأخرين عن موعد المحاضرة األولى؟

اإلجمالي
أحيانًاالنعم

5415140209االزدحام المروري حول مجمع الكليات
1555474االزدحام  داخل الحرم الجامعي

1223044االزدحام عند تقاطع الطرق
30912حوادث الطرق

2158عطل وسيلة النقل
2136عذر مرضي

1023رعاية أحد أفراد العائلة
5049رعاية طفل

135137غير مبين
9559248402اإلجمالي

    المصدر: نتائج الدراسة الميدانية) بداية شهر صفر وحتى نهاية شهر ربيع اآلخر لعام 1438).

جدول )32):
 األسباب الرئيسة لتأخر الطالبات عن المحاضرة األولى.
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شكل )7( : توزيع أسباب التأخر الرئيسة للطالبات عن المحاضرة األولى
المصدر:من تنفيذ الباحثة اعتمادا على الجدول )32).

صورة )3(: االزدحام المروري بالطرق المؤدية إلى مجمع الريان.

صورة )4(: االزدحام المروري بالطرق المؤدية إلى مجمع الريان
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احلركــة  مرونــة  وضعــف  االزدحــام  وجــاء 
ــر  ــباب تأخ ــاين أس ــان ث ــي بالري ــرم اجلامع ــل احل داخ
بنســبة  األوىل  املحــارضة  موعــد  عــن  الطالبــات 
ــن  ــم 5(, يف ح ــورة رق ــايل ) ص ــن اإلمج %19.15 م
جــاء االزدحــام عنــد تقاطــع الطــرق املؤديــة ملجمــع 
الكليــات بوصفــه ســبب ثالــث بنســبة 10.95% 
ــابقة  ــباب س ــي أن األس ــذا يعن ــم 6(, وه ــورة رق )ص

الذكــر تشــكل جمتمعــة نســبة %82.1 مــن إمجــايل 
آراء الطالبــات حــول األســباب الرئيســة التــي تــؤدي 
ــة  ــارضة األوىل )الثامن ــد املح ــن موع ــن ع إىل تأخره
ــل  ــرى أق ــباب األخ ــكلت األس ــن ش ــا( يف ح صباًح
ــذه  ــورة ه ــس خط ــا يعك ــو م ــة, وه ــن %18 جمتمع م
ــة  ــة التعليمي ــر البيئ ــا؛ لتوف ــكلة ورضورة عالجه املش

ــات. ــكل الطالب ــة ل املالئم

صورة )5(: انخفاض مرونة الحركة داخل مجمع الريان.

صورة )6(: االزدحام المروري عند تقاطع الطرق المؤدية لمجمع الكليات.
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- ومـــن حتليـــل التبايـــن)ANOVA ( يتبـــن لنـــا  
ــطات ذات  ــن املتوسـ ــة بـ ــروق جوهريـ ــود فـ وجـ
داللـــة معنويـــة؛ ومـــن ثـــم فـــإن الكثافـــة املروريـــة 
ـــة  ـــة احلرك ـــف مرون ـــة وضع ـــذروة الصباحي ـــت ال وق
)جـــدول33(, والســـيا بالطـــرق املؤديـــة إىل جممـــع 
ـــي,  ـــرم اجلامع ـــل احل ـــات أو داخ ـــات أو التقاطع الكلي

وال يتوقـــف األمـــر عنـــد انخفـــاض مرونـــة 
موعـــد  عـــن  الطالبـــات  وتأخـــر  احلركـــة 
ـــذ  ـــد تتخ ـــن ق ـــد, ولك ـــذا احل ـــد ه ـــارضة عن املح
بعـــض اإلجـــراءات مـــن قبـــل أعضـــاء هيئـــة 

ـــة؛ لتحقيـــق جـــودة التعليـــم  هلـــا تأثـــر يف تقييـــم الطالب
ــة املحفـــزة لإلبـــداع  ــة التعليميـ فيـــا يتعلـــق بالبيئـ
ـــي  ـــة الت ـــول الفرضي ـــؤدي إىل قب ـــذا ي ـــكار. وه واالبت
تشـــر إىل وجـــود فـــروق دالـــة إحصائًيـــا ألســـباب 
ــم  ــارضة األوىل  يف تقييـ ــد املحـ ــن موعـ ــر عـ التأخـ

الطالبـــة لبيئـــة التعليـــم.

ــول  ــن دخـ ــة مـ ــع الطالبـ ــل: منـ ــس مثـ التدريـ
القاعـــة أو حرماهنـــا مـــن دخـــول االختبـــار 
الفصـــي أو النهائـــي عنـــد تكـــرار التأخـــر 

.)34 )اجلـــدول 

ANOVASum of SquaresDfMean SquareFSig.
Between Groups178.264359.42117.1430.000
Within Groups1379.5773983.466

Total1557.841401

جدول )33):
 تحليل ANOVA لسبب تأخير الطالبات

المصدر: من حساب الباحثة.

هل تعرضت للعقاب بسبب اإلجابة
التأخير عن موعد المحاضرة

هل مدرس المقرر يمنعك من 
دخول المحاضرة عند تأخرك ؟

هل تسبب تأخيرك في 
حرمانك من االختبارات ؟

14119357نعم
261209345ال

402402402 اإلجمالي
    المصدر: نتائج الدراسة الميدانية) بداية شهر صفر وحتى نهاية شهر ربيع اآلخر لعام 1438).

جدول)34): 
توزيع  عينة الدراسة تبًعا لإلجراءات التي يتخذها أعضاء هيئة التدريس؛ بسبب التأخر

 عن موعد المحاضرة.
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- يتضــح مــن اجلــدول )34( أن نحــو %35.1 من 
ــر  ــبب التأخ ــاب بس ــن للعق ــات تعرض ــايل الطالب إمج
عــن موعــد املحــارضة, ومــن نتائــج الدراســة امليدانيــة 
ــول  ــن دخ ــن م ــة منع ــوايل 193 طالب ــح أن ح اتض
املحــارضة؛ بســبب التأخــر )%48(, كــا حرمــت 57 
ــارات  ــن االختب ــايل( م ــن اإلمج ــة )%14.18 م طالب
للســبب نفســه. وهــو مــا يتضــح معــه التأثــر الســلبي 
ــارج  ــا خ ــيارات وكثافته ــة الس ــة حرك ــدم مرون لع
ــات  ــول الطالب ــت دخ ــه وق ــي وداخل ــرم اجلامع احل
ــات  ــع الكلي ــة بمجم ــة التعليمي ــام العملي ــى انتظ ع
ــذه  ــالج ه ــر رضورة ع ــب األم ــان, ويتطل ــي الري بح

ــكلة. املش
اخلامتة:-

مــن التحليــل الســابق يمكــن اجيــاز أهــم مــا 
توصلــت اليــه الدراســة مــن نتائــج يف النقــاط التاليــة:

  وجــود تبايــن واضــح للتكلفــة الشــهرية بــن . 1
ــغ )184%(,  ــالف بل ــل اخت ــات بمعام الطالب
ومــرد ذلــك يرجــع إىل اختــالف مناطــق 
ســكن الطالبــات واملســافة الفاصلــة بــن مقــر 

ــات. ــع الكلي ــكن وجمم الس
ــرتاوح . 2 ــاب ي ــة الذه ــن رحل ــط زم  أن متوس

بــن 20 إىل 40 دقيقــة, ويمثــل هــذه الفئــة 
الطالبــات,  إمجــايل  مــن   48.8% نســبة 
ــر  ــة أن أكث ــة امليداني ــج الدراس ــرت نتائ وأظه
مــن %13 مــن اإلمجــايل تزيــد رحلــة ذهاهبــن 
إىل جممــع الكليــات عــى 60 دقيقــة, وهــو مــا 

يؤثــر بالســلب يف العمليــة التعليميــة.
ــان . 3 ــي الري ــات بح ــع الكلي ــع جمم ــز موق  متي

ــام، إذ  ــة الدم ــاء مدين ــبة ألحي ــه بالنس بجودت
ال يبتعــد عــن الوســط املــكاين لتلــك األحيــاء 
إال  بمســافة ال تتجــاوز2.27 كــم تقريًبــا جهة 
ــاق  ــاع نط ــه اتس ــج عن ــا نت ــو م ــوب, وه اجلن
دائــرة النفــوذ اجلغــرايف ملجمــع كليــات الريان 
ــال  ــا, وإىل الش ــر جنوًب ــران واخل ــم الظه ليض

ــاالً. ــف ش ــة القطي ــن مدين م
4 . Probability- من نتيجــة النمــوذج االحتــايل 

ــط  ــى ملتوس ــد األق ــح أن احل Model – اتض

طــول رحلــة الدراســة الــذي يمكــن للطالبــة 
ــة  ــافة املقطوع ــث املس ــن حي ــه م ــل أعبائ حتم
ــن  ــا. وم ــم تقريًب ــم أي 17 ك ــو  16.73ك ه
ــن أن 45.52%  ــة يتب ــة امليداني ــج الدراس نتائ
مــن جممــوع الطالبــات يقطــن يف مســاكن 
خــارج حــدود الدائــرة املثاليــة, أي خــارج 
حــدود احلــد األقــى الــذي يمكــن للطالبــة 
ــلب يف  ــر بالس ــم يؤث ــن ث ــه؛ وم ــل أعبائ حتم

ــة. ــة التعليمي العملي
امليدانيــة أن منظومــة . 5 الدراســة  تبــن مــن 

ــن  ــر م ــر بالكث ــة تتأث ــة اليومي ــة الدراس رحل
املتغــرات التــي تؤثــر بصــورة مبــارشة وغــر 
األهــداف  مــع  تتعــارض  وقــد  مبــارشة، 
لتحقيــق  التعليــم  لــوزارة  االســرتاتيجية 

االســرتاتيجية. أهدافهــا 
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عــدم . 6 نســبة  ارتفــاع  الدراســة  أظهــرت 
ــن  ــايل( ع ــن اإلمج ــوايل %70.15 م الرضا)ح
طــول  بســبب  اليوميــة؛  الدراســة  رحلــة 
ــر  ــن مق ــة م ــاء الرحل ــتغرق يف أثن ــن املس الزم
ــان.  ــات بالري ــع الكلي ــة إىل جمم ــكن الطلب س
الدراســة  رحلــة  زمــن  بــن  العالقــة  وأن 
عالقــة  التحصيــل  عــى  الطالبــة  وقــدرة 
ــت  ــة انخفض ــن الرحل ــا زاد زم ــية فكل عكس

قــدرة الطالبــة عــى التحصيــل.
تأثــر . 7 امليدانيــة  الدراســة  نتائــج  أظهــرت 

ــى  ــن ع ــلبي يف مقدرهت ــة الس ــة الدراس رحل
النســبة لتصــل إىل  اإلبــداع, وتــزداد هــذه 
ــن  ــر م ــتغرق أكث ــي تس ــة الت %59.67 للرحل
ــن  ــر زم ــل تأث ــرى يق ــارة أخ ــاعة, أو بعب س
ــداع للرحــالت  ــة الدراســة ســلًبا يف اإلب رحل

ــن.  ــرة الزم قص
ــكل  ــرايف ل ــي والكارتوج ــل اإلحصائ ــد التحلي بع
مــن: خصائــص عينــة الدراســة, وتأثــر منظومــة 
رحلــة الدراســة واآلثــار غــر املبــارشة هلــا يف التأثــر 
عــى التحصيــل الــدرايس, توصلــت الدراســة )اســتناًدا 
التوصيــات  مــن  جمموعــة  إىل  الطالبــات(  آراء  إىل 
هدفهــا تقديــم املقرتحــات لصنــاع القــرار للمســاعدة 
عــى حتســن ورفــع جــودة البيئــة التعليميــة  لطالبــات 
ــع  ــل )جمم ــن فيص ــن ب ــد الرمح ــام عب ــة اإلم جامع
ــا  ــا م ــن أمهه ــام( كان م ــان, بالدم ــي الري ــات ح كلي

ــأيت: ي

ــرور -  ــة للم ــع اإلدارة العام ــيق م رضورة التنس
وأمانــة الرشقيــة بتنفيــذ مدخــل منفصــل 
ــات )إن  ــم الطالب ــرى معظ ــة؛ إذ ي ــكل كلي ل
مل يكــن كلهــن( رضورة ختصيــص مدخــل 
كل  لطالبــات  خاصــة  وبوابــة  ســيارات 
كليــة؛ ذلــك لتقليــل الزمــن املســتغرق داخــل 
ــة  ــة احلرك ــن كثاف ــد م ــي, وللح ــرم اجلامع احل
ــي  ــرم اجلامع ــل احل ــا داخ ــاض مرونته وانخف

ــايل. ــه احل يف وضع
ــل آيل -  ــام نق ــذ نظ ــة تنفي ــدى إمكاني ــث م بح

)مــرتو( عــى غــرار املعمــول بــه بجامعــة 
األمــرة نــورة بالريــاض للطالبــات وأعضــاء 
هيئــة التدريــس؛ لتخفيــف الشــعور باإلرهــاق 
الناتــج عــن طــول مســافة وزمــن رحلــة 
ــان.  ــع الري ــات جمم ــة لطالب ــة اليومي الدراس

رضورة التنســيق مــع أعضــاء هيئــة التدريــس؛ - 
ــن  ــرات ع ــات املتأخ ــذر للطالب ــاس الع اللت
الــاليت  والســيا  األوىل  املحــارضة  موعــد 
تتجــاوز رحلتهــن الدراســية 60 دقيقــة أو مــن 

ــام. ــة الدم ــارج مدين ــكنهن خ ــر س ــع مق يق
بحــث مــدى إمكانيــة تنفيــذ ســكن للطالبــات - 

ــة  ــرة النفــوذ املثالي املقيــات خــارج نطــاق دائ
البالــغ نصــف قطرهــا 17 كــم تقريبا,والســيا 
واألحســاء  تنــوره  رأس  يف  املقيــات 
ــف  ــة القطي ــات حمافظ ــض جه ــل وبع واجلبي
ــل  ــه متث ــت نفس ــي يف الوق ــكل)4(، وه )ش
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ــكل5(,  ــوى ) ش ــة القص ــافة االحتالي املس
ــم  ــن رحلته ــاوز زم ــا يتج ــات مم أو الراغب
األقــى  احلــد  )شــكل6(  دقيقــة   34

للزمــن االحتــايل(. 
زيــادة االهتــام بالتحقــق مــن معايــر - 

ــة؛ إذ  ــالت اجلامعي ــائقي احلاف ــودة لس اجل
ــات  أكــد نحــو %64.5 مــن إمجــايل الطالب
عــدم  عــى  للحافــالت,  املســتخدمات 
التــزام الســائقن بالرسعــة املقــررة, والتأخر 

ــات. ــد الطالب ــن موع ع
رضورة التنســيق مــع اجلهــات املعنيــة؛ - 

بحافــالت ال  اجلامعــي  النقــل  لتزويــد 
ــل  ــك لتقلي ــة, ذل ــعتها 25 طالب ــاوز س تتج
زمــن الرحلــة, إذ أكــد معظــم أفــراد العينــة 
ــة  ــات باحلافل ــدد الطالب ــرة ع ــى أن كث ع
الرحلــة؛  زمــن  إطالــة  عــى  يســاعد 
ــة  ــاء رحل ــف يف أثن ــرار التوق ــبب تك بس
الدراســة)الذهاب والعــودة( ممــا ينتــج 
عنــه زيــادة الشــعور باإلرهــاق وعــدم 

ــيلة. ــن الوس ــا ع الرض
ــل, أو -  ــى األق ــة ع ــص حافل ــل ختصي يفض

ــات  ــداد الطالب ــع أع ــق م ــا يتواف ــر ب أكث
ــام.  ــة الدم ــاء مدين ــن أحي ــي م ــكل ح ب

ــزام -  ــات لاللت ــة للطالب ــج توعي ــم برام  دع
ــو 31.5%  ــد نح ــالت,إذ أك ــد احلاف بموع
ــض  ــزام بع ــدم الت ــى أن ع ــة ع ــن العين م

ــى  ــاعد ع ــة يس ــد احلافل ــات بموع الطالب
إطالــة زمــن الرحلــة فضــال عــن تأخرهــن 
ــج  ــا ينت ــارضة األوىل؛ مم ــد املح ــن موع ع
ــارضة يف  ــول املح ــن دخ ــان م ــه احلرم عن

ــان.  ــض األحي بع
 بحــث مــدى إمكانيــة تعديــل موعــد - 

املحــارضة األوىل؛ لتكــون مــن الســاعة 
صباًحــا,  الثامنــة  مــن  بــدالً  التاســعة 
وذلــك لتفــادي ســاعة الــذروة الصباحيــة 
وتســهيل دخــول وســائل نقــل الطالبــات 
الكثافــة  لتفــادي  اجلامعــي؛  احلــرم  إىل 
احلركــة  مرونــة  وانخفــاض  املروريــة 
اجلامعــي. باحلــرم  املحيطــة  بالتقاطعــات 

ــى -  ــاعد ع ــي تس ــات الت ــجيع السياس تش
ــن  ــة ع ــيا الدراس ــم والس ــتدامة التعلي اس
ُبعــد يف بعــض األوقــات عــن طريــق 
 Blackboard( ــرتوين ــم اإللك ــة التعلي بيئ

  .)Learn

ــات -  ــع كلي ــاهبة ملواق ــات مش ــراء دراس إج
ــل,  ــن فيص ــن ب ــد الرمح ــام عب ــة اإلم جامع
رحلــة  تأثــر  طبيعيــة  عــى  للوقــوف 
ــة  ــة التعليمي ــتدامة العملي ــة يف اس الدراس
الطالبــات  ملشــكالت  حلــول  ووضــع 
ــى  ــاعدة ع ــة, واملس ــات اجلامع ــكل كلي ب
اختــاذ القــرار املناســب؛ لعــالج تلــك 

املشــكالت. 
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Citing an article in a periodical

   Al-Madani, M. F. (2014). The concept of 
debate in reaching a compromise. The 
British Journal of Educational Technology, 
11(6), 225-260. Digital Object Identifier 
(DOI:10.xxxx/xxxx-xxxxxxxx-x), or the 
Hypertext Transfer Protocol (http:// 
onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111), 
or the International Standard Serial 
Number of the journal (ISSN: 1467-8535) 
must be mentioned.

16. It is the researcher’s responsibility 
to translate into English the Arabic 
bibliographical references. For example:

الجبر، سليمان. (1991 م). تقويم طرق تدريس الجغرافيا ومدى 
المدرسين وجنسياتهم وتخصصاتهم   اختالفها باختالف خبرات 
في المرحلة المتوسطة  بالمملكة العربية السعودية.  مجلة جامعة 

الملك سعود- العلوم التربوية، 3(1)،   170-143.   

  Al-Gabr, S. (1991). The evaluation of 
geography  instruction and the  variety of 
its  teaching  concerning the  experience,  
nationality, and the  field of study in  
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numbered and given titles, and 
explanatory notes beneath them.

9.  Tables should be also included in 
the main text, and consecutively 
numbered, and given titles and 
explanatory notes beneath them.

10. Samples of scanned manuscripts must 
be included in the proper place of the 
manuscript.

11. The Journal of the North does not 
publish research and measurement 
tools (instruments). However, they 
must be included in the submissions 
for review by reviewers.

12. Documentation must follow the 6th 

edition of the American Psychological 
Association (APA) reference style in 
which both the author’s name and 
year of publishing are mentioned 
in the main text, i.e. (name, year). 
Numbering the references inside the 
main text and adding footnotes is not 
allowed.

- Researchers’ documentation must 
be as follows: the author’s family 
name followed by a comma and the 
publishing year like (Khayri, 1985).

- Page numbers are mentioned in the 
main text in case of quotations, like 
(Khayri, 1985, p. 33). 

 - If a work has two authors, they must 
be cited as shown previously, for 

example (Al-Qahtani & Al-Adnani, 
1426H).

- If there are multiple (more than two) 
authors, their family names must 
be mentioned for the first time only, 
like (Zahran, Al-Shihri, & Al-Dusari, 
1995); if the researcher is quoting the 
same work several times, the family 
name of the first author followed by 
“et al.”  [for papers in Engish], and by 
 must [for papers in Arabic] ”وآخــرون“
be used, like (Zahran et al., 1995) / 
زهران 1995)  Full publishing .(وآخرون، 
data must be mentioned in the 
bibliography.

13. Regarding Islamic studies and Arabic 
language studies it is permitted to 
number references and sources 
within the main text and add footnotes 
indicated by number or asterisk in 12-
font size for Arabic and 9-font size for 
English.

 14. Hadith documentation must follow the 
following example: (Sahih Al-Bukhari, 
vol.1, p.5, hadith number 511).

15. The bibliography, list of all the sources 
used in the process of researching, 
must be added in alphabetical order 
using the author’s last name according 
to the APA reference style, in 12-font 
size for Arabic and 9-font size for 
English.
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Formatting your manuscript

1. The manuscript must not exceed 45 
pages of plain paper (A4).

2. The manuscript must have a title and a 
summary in both Arabic and English in 
one page; each summary should not be 
more than 200 words. The manuscript 
should include, in both languages, 
keywords that indicate the field of 
specialization. The keywords are written 
below each summary and should not be 
more than six.

3. The author(s)’ name(s), affiliation(s) and 
address must be written immediately 
below the title of the article, in both 
Arabic and English.

4. Arabic manuscripts should be typed in 
Simplified Arabic, in 14-font size for the 
main text, and 12-font size for notes.

5. English manuscripts should be typed in 
Times New Roman, in 12- font size for 
the main text, and 9-font size for notes.

6. The manuscript is to be typed on only 
one side of the sheet, and line spacing 
should be 1.5 cm. Margins should be 
2.54 cm (or 1.00 inch) on all four sides 
of the page.

7. The manuscript must have the following 
organization:

Introduction

The introduction shows the topic and 
aims of the research paper. It should 
be consistent with the research ideas, 
information and the established facts. 
The research problem and its importance 
should be stated. In addition, a review of 
related literature should be introduced.

Body

The manuscript body includes all 
necessary and basic details of the 
research approach, tools and methods. 
All stated information should be arranged 
according to priority.

Findings and discussion

Research findings should be clear and 
brief, and the significance of these findings 
should be elucidated without repetition.

Conclusion

It is a brief summary of the research 
topic, findings, recommendations and 
suggestions.

8. Figures, diagrams and illustrations 
should be included in the main text, 
in black and white, and consecutively 
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