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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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احملتوياتاحملتويات
 األحباث  باللغة  العربيةاألحباث  باللغة  العربية

 

ممارسة قادة المدارس الحكومية للكفايات الفنية في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 2030م
إبراهيم بن أحمد عواد أبوجامع

أبو تمام ناقًدا
محمد حسين السماعنة 

وصف الناقد للراوي بأنه )يثبج الحديث( وداللته على الجرح أو التعديل
هدى بنت عبدهللا بن سليمان الحبيب

المجاز واللغة : دراسة تطبيقية في الجزء األول من معجم )متن اللغة( للعاملي  
ياسر سالمة إبراهيم محمد

العاملين  من  عينة  على  وصفية  دراسة  الجامعي:  واألمن  بالسالمة  العاملين  تواجه  التي  والصعوبات  المشكالت  أهم 
بالسالمة واألمن في جامعة المجمعة

صالح بن عبد هللا العقيل

الخصائص السيكومترية لمقياس بك لالكتئاب )الصورة الثانية( باستخدام نموذج االستجابة المتدرجة
عزالدين عبدهللا النعيمي

أثر استخدام طريقة الفصل المقلوب في تنمية التفكير الرياضي ودافعية التعلم للرياضيات
 سامي بن مصبح الشهري

الق عيِِّة: ِدَراَسٌة َتْطِبيِِّقيٌَّة من ِكَتاِب الطَّ رِّ الدَّالالُت اللَّفظيَُّة وأَثُرها في اْسِتْنَباِط األْحَكاِم الشَّ
سعاد بنت محمد الشايقي

الممارسات التدريسية في ضوء نظرية الذكاءات المتعددة وعالقتها بأنماط الذكاءات المتعددة لدى أعضاء هيئة تدريس 
الرياضيات والطلبة

متعب بن زعزوع العنزي

فاعلية استراتيجية التساؤل الذاتي في تنميه فهم النص النبوي لدى طالبات الصف الثالث المتوسط في منطقه الحدود الشمالية
العنود صبيح دايش الشراري

قات واتجاهات المستقبل الوظيفي للسعوديات العامالت في محالت المستلزمات النسائية  العوامل المؤثرة على دوافع ومعوِّ
بالمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية.  

شيخة عبدالعزيز التميمي، رشود محمد الخريف، محمد اليوسف

المجسمات اإلعالنية ثالثية األبعاد في مدينة الرياض: دراسة حالة
منال بنت مرشد عطية الحربي 

فاعلية إستراتيجية مقترحة قائمة على تنشيط عمليات الذاكرة في تنمية مهارات حفظ القرآن الكريم وخفض قلق التسميع 
لدى طالب المرحلة الثانوية

نايف بن عضيب بن فالح العصيمي العتيبي

واقع برنامج الدبلوم العالي في التعلم اإللكتروني بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن من وجهة نظر الخريجات )دراسة حالة(
هيفاء ابراهيم عبدالرحمن العودان 
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 الدَّالالُت اللَّفظيَُّة وأثـَُرها في اْسِتْنَباِط األْحَكاِم الشَّرِّعيِِّة: 
ِدرَاَسٌة َتْطِبيِِّقيٌَّة من ِكَتاِب الطَّالق

سعاد بنت محمد الشايقي
جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

)قدم للنشر يف 1440/09/09 هـ، وقبل للنشر يف 1441/04/20 هـ(
ـــر  ـــًرا ألّن اأُلرسة أصغ ـــام؛ نظ ـــرة يف اإلس ـــة كب ـــبت أمهي ـــد اكتس ـــة ق ي ـــات اأُلرسَّ ـــُد أّن العاق ـــات، ونج ـــن املجتمع ـــع م ـــية ألي جمتم ـــة األساس ـــُر األرسة الدعام ـــث: تعت ـــص البح ملخ
ـــان  ـــل وبي ـــا بالّتحلي ـــارصة، وتناولوه ـــا اأُلرسة املع ـــام لقضاي ـــاء اإلس ـــّدى عل ـــذا تص ـــال؛ ل ـــة األجي ـــة وتربي ـــاء ورعاي ـــؤولية إنش ـــع مس ـــا تق ـــى كاهله ـــع، وع ـــاء املجتم ـــدة يف بن وح
ـــذا  ـــأيت ه ـــذا ي ـــة؛ ول ـــول الرشيع ـــة ُأص ـــاءم وعراق ـــا يت ـــا ب ـــا ومفهومه ـــاظ منطوقه ـــدالالت األلف ـــم ل ـــال فهمه ـــن خ ـــك م ـــتجد، وذل ـــكل مس ـــع ل ـــدواء الناج ـــل وال ـــم الفص احلك
ـــكام  ـــى األح ـــة ع فظي ـــة اللَّ الل ـــر الدَّ ـــاِن: أث ـــِل الثَّ ـــي، ويف الَفْص ـــم الرشع ـــتنباط احلك ـــا يف اس ـــامها، وأثره ـــة وأقس الل ـــوم الدَّ ـــِل اأَلّوِل مفه ـــرت يف الَفْص ـــد ذك ـــياق، فق ـــذا الس ـــث يف ه البح
ـــموا  ـــاء قس ـــور الفقه ـــا أن مجه ـــن بينه ـــات، م ـــض التوصي ـــه وبع ـــتخلصة من ـــج املس ـــم النتائ ـــر أه ـــث بذك ـــت البح ـــق، وختم ـــي، وامُلعلَّ ـــني، والبدع ـــاق الس ـــائل الطَّ ـــة بمس ـــة املتعلق الفقهي
ـــن  ـــل احلس ـــا يقاب ـــو م ـــه، وه ـــس في ـــر مل ُتَ ـــدة بطه ـــة واح ـــة طلق ـــاق الزوج ـــو ط ـــني ه ـــًدا، فالس ـــًا واح ـــوه قس ـــل جعل ـــيًا ب ـــني تقس ـــروا للس ـــي، ومل يذك ـــني وبدع ـــاق إىل س الطَّ
ـــن  ـــاق ب ـــق الطَّ ـــة لتعلي فظي ـــة اللَّ الل ـــاء يف الدَّ ـــض الفقه ـــّرق بع ـــور. ف ـــه يف أم ـــه خيالف ـــة إال أن ـــد احلنفي ـــي عن ـــل البدع ـــا يقاب ـــو م ـــور ه ـــدى اجلمه ـــي ل ـــة، والبدع ـــد احلنفي ـــن عن واألحس

ـــن. ـــرى اليم ـــري جم ـــاره جي ـــه، واألوىل اعتب ـــق علي ـــا عل ـــوع م ـــد وق ـــع عن ـــان يق ـــه والث ـــق علي ـــا عل ـــع م ـــع وإن وق ـــاألول ال يق ـــراه، ف ـــِر جم ـــا مل جي ـــن وم ـــرى اليم ـــرى جم ـــا ج م

كلامت مفتاحية: داللة، لفظ، أثر، استنباط حكم، طاق. 
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Connotations and its Impact on Deducing Injunctions of Ahkam of Islam: 

An Empirical Study on the Book of Divorce
Soad M. Alshaigi

 Imam Abdulrahman Bin Faisal University

(Received 14/05/2019, accepted 18/12/2019)

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

Keywords: connotation، term، impact، deducing injunction، divorce
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مقدمة:
ــه،  ــوب إلي ــتغفره ونت ــده ونس ــد هلل نحم إنَّ احلم
ســيئات  ومــن  أنفســنا  رشور  مــن  بــاهلل  ونعــوذ 
أعالنــا، مــن هيــده اهلل فــا مضــّل لــه، ومــن يضلــل 
فــا هــادي لــه، وأشــهد أن ال إلــه إال اهلل وحــده 
ــوله،  ــده ورس ــًدا عب ــهد أن حمّم ــه، وأش ــك ل ال رشي

ــد. وبع
اســية ألي جمتمــع   تعتــُر اأُلرسة الدعامــة األسَّ
ــد  ــة ق مــن املجتمعــات، فنجــُد أّن العاقــات اأُلرسي
اكتســبت أمهيــة كبــرة يف اإلســام؛ نظــًرا ألّن اأُلرسة 
أصغــر وحــدة يف بنــاء املجتمــع، وعــى كاهلهــا تقــع 
ــال  ــال، رج ــة األجي ــة وتربي ــاء ورعاي ــؤولية إنش مس
الغــد وبنــاة املســتقبل، وقــد كان للترشيــع اإلســامي 
قصــب الســبق يف جمــال تنظيــم األرسة، ووضــع 

ــكاهتا. ــول ملش احلل
ــا  ــن فيه ــة الزوج ــى عاق ــم ع ــا خيي ــاأُلرسة ب ف
ــول  ــة اأُلص ــم عاق ــا حيك ــم، وب ــكن وتفاه ــن س م
مــه للحيــاة  والفــروع مــن وٍد وتراحــٍم، وبــا تقدِّ
ــن  ــؤولة ع ــي املس ــّرة، ه ــة خ ــرات صاحل ــن ثم م
ــة  ــالتها احلّق ــل رس ــى مح ــا ع ــة، وقدرهت ــاح اأُلّم ص

إىل اإلنســانّية.
ــاُم األرسَة  ــا أوىل اإلس ــارات وغره ــذه االعتب هل
ــر  ــب الواف ــك النَّصي ــى ذل ــدل ع ــه، ي ــلَّ اهتام ج
ــن  ــا، م ــكام األرسة وتعاليمه ــه أح ــت ب ــذي حظي ال
بــي الكريــم )صــى اهلل عليــه  الُقــرآن الكريــم وُســّنة النَّ

ــلم(. وس

وقــد َتَصــّدى علــاء اإلســام لقضايــا اأُلرسة 
املعــارصة، وتناولوهــا بالّتحليــل، وبيــان احلكــم 
ــك  ــتجد، وذل ــكل مس ــع ل ــدواء الناج ــل وال الفص
ــا  ــاظ منطوقه الالت األلف ــدَّ ــم ل ــال فهمه ــن خ م
ــة،  يع ــول الرشِّ ــة ُأص ــاءم وعراق ــا يت ــا ب ومفهومه
وســمو تعاليمهــا، ونبــل مقاصدهــا، والواقــع املعاش 

ــه. ــش في ــذي نعي ال
ــياق، والــذي  ولــذا يــأيت هــذا البحــث يف هــذا السِّ
فظيــة عــى  الالت اللَّ ســأتطرق فيــه إىل ذكــر أثــر الــدَّ
األحــكام الفقهيــة املتعلقــة بــاأُلرسة مــن خــال 

ــاق. ــائل الطَّ ــض مس بع
راســات الســابقة: هنالــك العديــد الدراســات  الدِّ
الالت  فظيــة كبحــث الدَّ الالت اللَّ التــي اهتمــت بالــدَّ
ــرآن  ــن الق ــكام م ــتنباط األح ــا يف اس ــة وأثره فظي اللَّ
الكريــم للدكتــور عــي حســن الطويــل، وبحــث 
دالالت النَّصــوص وطــرق اســتنباط األحــكام يف 
ــى  ــور مصطف ــامي للدكت ــه اإلس ــول الفق ــوء أص ض
ــي-  ــب علم ــد –حس ــن مل أج ــي، لك ــم الزمل إبراهي
الالت تطبيقــًا عــى أحــكام  َمــْن بحــث موضــوع الــدَّ

ــاق.  الطَّ

َمْنَهُج اْلَبْحِث: 
االســتقرائي  املنهــج  البحــث  هــذا  يف  ســأتبُع 
ــتقراء  ــى اس ــوم ع ــذي يق ــتنباطي، ال ــي االس الّتحلي
املعلومــات التــي تــتُّ إىل املوضــوع بصلــٍة، ومــن ثــّم 

ــائل.  ــن مس ــا م ــق هب ــا يتعل ــتنباط م ــا واس حتليله
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َهَدُف اْلَبْحِث:
ــياق وأمهيته يف  هيــدف البحــث إىل توضيــح دور السِّ
ــاق،  َفْهــم النَّصــوص الفقهيــة الــواردة يف كتــاب الطَّ
ــن  ــي م ــر الفقه ــَرف باأَلث ــا ُيع ــك، أو م ــرة ذل وثم
ــاق وعــدم إيقاعــه، فالبحــث يقــدم جواًبــا  إيقــاع الطَّ
فظيــة عــى  اللــة اللَّ إلشــكالية مرتبطــة بإيضــاح أثــر الدَّ
ــاق الســني والبدعــي  األحــكام الفقهيــة املتعلقــة بالطَّ
ــى  ــور املعن ــب ظه ــم بحس ــاء احلك ــق، أي بن وامُلعلَّ

الكاشــف عــن قصــد املكلــف مــن لفظــه. 

مشكلة البحث: 
عــن  اإلجابــة  يف  البحــث  مشــكلة  تكمــن   
اللــة يف  التســاؤلن اآلتيــن:  مــا مــدى تأثــر الدَّ
اللــة  اســتنباط األحــكام الرشعيــة ؟ ومــا أثــر الدَّ
ــائل  ــة بمس ــة املتعلق ــكام الفقهي ــى األح ــة ع فظي اللَّ

ــق. وامُلعلَّ والبدعــي  الســني  ــاق  الطَّ

أمهية البحث:
 البحــث حيمــل أمهيــة يف كونــه كاشــفًا عــن أحكام 
فظيــة بغيــة الوصــول إىل بنــاء  داللــة املكلــف اللَّ
صحيــح للفتــاوى، ويرشــد القضــاء إىل الفصــل بــن 

ــا. ــاق ونحوه ــكام الطَّ ــن يف أح املتنازع

ُة الَبْحِث: ُخطَّ
قمــُت بتقســيم هــذا البحــث إىل مقدمــة، وفصلن، 

وخاتة عــى الّنحــو اآليت:

ــره،  ــث وأث ــج البح ــا منه ــرت فيه ــة: ذك - املقدم
إضافــة إىل هيــكل البحــث.

اللــة وأقســامها وأثرها  - الفصــل األول: مفهــوم الدَّ
يف اســتنباط احلكــم الرشعــي، وفيــه مبحثان:

ُلغــة  اللــة  الدَّ مفهــوم  األول:  املبحــث   -
. ًحــا صطا ا و

ــن  ــد اأُلصولي ــة عن الل ــاين: الدَّ ــث الث - املبح
ــي.  ــم الرشع ــتنباط احلك ــا يف اس وأثره

عــى  فظيــة  اللَّ اللــة  الدَّ أثــر  الثــاين:  الفصــل   -
ــاق  ــائل الطَّ ــة بمس ــة املتعلق ــكام الفقهي األح
ــق، وفيــه مبحثــان: الســني والبدعــي وامُلعلَّ
ــا  ــة وأثره فظي ــة اللَّ الل ــث األول: الدَّ - املبح
عــى األحــكام تطبيًقــا عــى املســائل 
والبدعــي  الســني  ــاق  بالطَّ املتعلقــة 

ويشــتمل عــى مطلبــن: 
ــم  ــل العل ــوال أه ــب األول: أق - املطل

ــني. ــي والس ــاق البِدع يف الطَّ
ــة  ــر بمراجع ــاين: األم ــب الث -    املطل

ــة.  املطلق
ــا  ــة وَأَثره فظي ــة اللَّ الل ــاين: الدَّ ــث الث - املبح
عــى األحــكام تطبيًقــا عــى املســائل 

ــق. ــاق امُلعلَّ املتعلقــة بالطَّ

- خامتــة: ذكــرت فيهــا أهــم النتائــج املســتخلصة 
مــن البحــث وبعــض التوصيــات. 
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الَفْصُل اأَلّوُل
اللة َوأْقَساُمَها َوَأَثُرَها   َمْفُهوُم الدَّ

ِعّي ْ ِف اِْستِْنَباِط احُلْكِم الشَّ
وفيه مبحثان:

اللة لغة واصطاًحا. املبحث األول: مفهوم الدَّ
اللــة عنــد اأُلصوليــن وأثرهــا  املبحــث الثــاين: الدَّ

يف اســتنباط احلكــم الرشعــي.

اْلـَمْبَحُث اأَلّوُل
اللة ُلَغًة َواْصِطَلًحا َمْفُهوُم الدَّ

ال أحــد يمــري يف أن الوصــول إىل أي علــم ال 
ــي  ــه«)1(، فه ــات أهل ــة اصطاح ــن »معرف ــه م ــد في ب
بِنــة األوىل مــن كل علــم بــا هــو مــدار كل علــم،  )اللَّ
ــة  ــيكون بداي ــك س ــي()2( ، ولذل ــه ينته ــدأ وإلي ــه يب ب
اللــة يف اللغــة واالصطــاح. حديثنــا عــن تعريــف الدَّ
اللــة: ِمــْن دلَّ يــدلُّ إذا هدى  َغــِة َتْعنـِـي الدَّ  َفَفــي اللُّ

وأرشد)3(. 
ِح: ورد يف رشح الكوكــب املنــر  َويِف االْصِطــاَ
ــم  ــم يشء فه ــن فه ــزم م ــا يل ــي: )م ــة ه الل ــأن الدَّ ب
ء  ــيَّ ــّدال، وال ــو ال ء األول: ه ــيَّ ــر()4(. فال يشء آخ
الثــان: هــو املدلــول، وهــذا أقــرب إىل تعريــف 

)1( املوافقات، ج:1، ص:147.
)2(  املصطلح األصويل عند الشاطبي، ص:11.

ــول  ــل( ج5:، ص:291، أص ــادة )دل ــرب، م ــان الع )3( لس
ص:132. ج:1،  العــدة  ص:18،  ج:1، 

)4(  رشح الكوكب املنر، ص:38.

أهــل املنطــق)5(، وورد كذلــك يف البحــر املحيــط بــأن 
ــم  ــق فه ــث إذا أطل ــظ بحي ف ــون اللَّ ــي )ك ــة ه الل الدَّ
منــه املعنــى مــن كان عالـــًا بوضعــه لــه()6( يعنــي كون 
ء  ــيَّ ــر. فال ــم يشء آخ ــه فه ــن فهم ــزم م ــيء يل ال

ــول. ــو املدل ــان: ه ء الث ــيَّ ــدال، وال ــو ال األول: ه
ــّي:  ــويِّ َواالْصِطَلِح غ ــَمْعَنى اللُّ ــِن الـ ــُة َب الَعَلَق
ــوي  ــِن اللغ ــن املدلول ــُة ب ــر العاق ــا تتواف ــا م غالًب
واالصطاحــيِّ حيــث ترتكــز الثانيــُة عــى األوىل 
وتســتمدُّ منهــا مقّوماهتــا؛ ألنَّ مــا تعــارف عليــه أهــل 
ــي  ــى العلم ــم املعن ــي، ث ــى العلم ــي باملعن ــة يلتق اللغ
يتشــّكل مــع االهتــام بأبــواب العلــم، فالعاقــة 
ــول  ــدال واملدل ــن ال ــة ب بينهــا إذن تقــوُم عــى العاق
ــي مــن جهــة  مــن جهــة، وبينهــا وبــن الشــخص املتلقِّ
أخــرى، فِعلمــه بالدال يســتدعي انتقــاَل ذهنــه إلدراك 
ــى  ــاء ع ــه، فبن ــوع ل ــى املوض ــم املعن ــول، وفه املدل
اللــة يف اللغــة بمعنــى اإلرشــاد واإلبانــة،  تعريــف الدَّ
ويف االصطــاح بمعنــى َفْهــم أمــر مــن أمــر؛ يصبــح 
ــان متفقــن، فاملخاطــب إذا فهــم معنــى الدليــل  املعني

ــده. ــه وأرش ــح ل اّتض
فــظ يف اللغــة يــأيت بمعنــى  فــظ ُلَغــًة: اللَّ َتْعِريــُف اللَّ
الرمــي، كأن ترمــي بــيء كان يف فيــك، والفعــل 
ــه  ــي ألفظ ــن فم ــيء م ــت ال ــال: لفظ ــظ“، يق »لف

ــة)7(.  ــيء لفاظ ــك ال ــه، وذل ــا رميت لفًظ

)5( املصدر نفسه، ص:38.
)6( البحر املحيط، ج:2، ص:268.

)7( لسان العرب، مادة )لفظ(، ج13:، ص:216.
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فظ اْصِطَلًحا: َتْعِريُف اللَّ
هــو  فــظ  اللَّ إن  املنــر:  الكوكــب  رشح  يف  ورد 
ــروف()8(،  ــارج احل ــض خم ــى بع ــد ع ــوت معتم )ص
ــف: ”ألنَّ  ــذا التعري ــًا هل ــك تعلي ــد ذل ــم أورد بع ث
الصــوت خلروجــه مــن الفــم صــار كاجلوهــر املرمــي 
ــاب  ــن ب ــه م ــظ علي ف ــق اللَّ ــوظ، فأطل ــو ملف ــه فه من
تســمية املفعــول باســم املصدر)9(ثــم ُذكــر: »إذا تقــرر 
ــه  ــوت؛ ألن ــوع للص ــي ن ــظ االصطاح ف ــذا، فاللَّ ه
ــد  ــوت يف ح ــذ الصَّ ــذا أخ ــوص، وهل ــوت خمص ص
ــول  ــول؛ ألنَّ الق ــن الق ــم م ــظ أع ف ــظ«)10(. فاللَّ ف اللَّ
»لفــظ مركــب يف القضيــة امللفوظــة فــا يشــمل 

ــتعمل«)11(.  ــاص باملس ــو خ ــل ه ــل، ب املهم
ــارع  ــاظ الشَّ ــث ألف ــذا البح ــظ يف ه ف ــراد باللَّ وامل
ــة. ممــا  ــه مــن أحــكام رشعي احلكيــم، ومــا بنيــت علي
ــى  ــا ع ــه لقًب ــظ بوصف ف ــة اللَّ ــح أن دالل ــبق يتض س
ــارع احلكيــم إذا  مصطلــح علمــي هو:كــون ألفــاظ الشَّ

ــوب.  ــى املطل ــا املعن ــم منه ــلت، ُفِه أرس

اْلـَمْبَحُث الثَّايِن
اللــة ِعْنــَد اأُلُصولِيــَن وَأَثُرَهــا ِف اِْســتِْنَباِط  الدَّ

ــيِّ ِع ِ ــُحْكِم الشَّ الـ
لعلــاء األصــول طريقتــان يف بحــث موضــوع 

)8( رشح الكوكب املنر، ص:31.
)9( املصدر نفسه، ص:31.  

)10(  املصدر نفسه، ص:31.
)11(  انظر: التعريفات للجرجان، ص:161.

غويــة: طريقــة احلنفيــة، وطريقــة املتكلمــن  اللــة اللُّ الدَّ
ــافعية  ــة والش ــن املالكي ــن م ــور األصولي ــم مجه وه

ــن: ــن الطريقت ــاف ب ــبب اخل ــة. وس واحلنابل
األصــول  اســتنباط  إىل  يعمــدون  احلنفيــة  إنَّ   
يقــررون  فــا  الفــروع،  وفــق  اخلاصــة  املذهبيــة 
ــرر  ــا َتقَّ ــا وإنِّ ــى حتققه ــاء ع ــة بن ــد األصولي القواع
بعــد اســتقرار أقــوال أئمتهــم يف فــروع الفقــه، ومــن 
ثــم توضــع القواعــد األصوليــة، بمعنــى آخــر )ختريــج 
ــن  ــة املتكلم ــا مدرس ــروع(، بين ــى الف ــول ع األص
ــر  ــة دون التأث ــد األصولي ــق القواع ــى حتقي ــوم ع تق
ــتنباط  ــدة يف اس ــتعملون القاع ــة، فيس ــروع الفقهي بالف
األحــكام الرشعيــة. وهــو مــا يســمى )ختريــج الفــروع 
ــة  ــون يف اجلمل ــق األصولي ــد اتف ــول(، وق ــى األص ع
ــاف  ــع االخت ــا م ــى معانيه ــاظ ع ــة األلف ــى دالل ع
يف تســمية املصطلحــات، وال مشــاحة يف اختــاف 
التســمية طاملــا املعنــى املــؤدى منــه واحــد، فــا 
ــص يســميه اجلمهــور  يســميه مثــًا احلنفيــة داللــة النَّ
ــيم  ــي تقس ــا ي ــد، وفي ــى واح ــة واملعن ــوم املوافق مفه

ــى: ــى املعن ــاظ ع ــة األلف ــن لدالل األصولي
ِة َأواًل: َمنَهُج احَلَنِفيَّ

فــظ بِاْعتَِبــاِر َداَلَلتـِـِه َعَى الـــَمْعَنى  ــُة اللَّ ــَم احَلَنِفيَّ  َقسَّ
إىَِل َأْرَبَعــِة َأْقَســاٍم:

عبــارة النَّــص، إشــارة النَّــص، داللــة النَّــص، 
الالت هبــذه  ــدَّ ــة االقتضــاء)12(. وجــه احلــر لل دالل

ــف  ــح ج:1، ص:29، كش ــى التوضي ــح ع )12( رشح التلوي
اإلسللامي،  الفقلله  األسللرار، ج:1، ص:171، أصللول 

ص:202. ج:1،  الزحيلللي، 
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ــدل  ــا أن ي ــي إم ــص الرشع ــع إىل أن النَّ ــرق يرج الط
فــظ أو ال يــدل، وداللتــه بنفــس  عــى معنــاه بنفــس اللَّ
ــياق  ــن س ــا م ــودة لذاهت ــون مقص ــا أن تك ــظ إم ف اللَّ
ــودة. ورد يف رشح  ــر مقص ــا أو غ ــو تبًع ــكام ول ال
ــن  ــتفاد م ــم املس ــح: »إنَّ احلك ــى التوضي ــح ع التلوي
ظــم  فــظ( إمــا أن يكــون ثابًتــا مــن نفــس النُّ ظــم )اللَّ النُّ
أو ال، واألول أن كان النظــم مســوًقا لــه فهــو العبــارة، 
ــا  ــم مفهوًم ــان إن كان احلك ــارة، والث ــو اإلش وإال فه
اللــة أو رشعــًا فهــو االقتضــاء«)13(. منــه لغــة فهــي الدَّ
ــه  ــكام ألجل ــيق ال ــا س ــو م ــص: ه ــاَرُة النَّ َفِعَب
ــرون بأنــه: داللــة  َفــه املتأخِّ وأريــد بــه قصــًدا )14(، وعرَّ
ــة أو  ــا أصال ــه إم ــود من ــى املقص ــى املعن ــكام ع ال
تبًعــا)15(، مثالــه قوله تعــاىل: ﴿َوإِْن ِخْفُتــْم َأالَّ ُتْقِســُطوا 
ــَن النَِّســاِء َمْثَنــٰى  ِف اْلَيَتاَمــٰى َفانِكُحــوا َمــا َطــاَب َلُكــم مِّ
ــن:  ــى معني ــه ع ــه دل بلفظ ــاَع﴾)16(، فإن ــَلَث َوُرَب َوُث
العــدد أي: قــر عــدد الزوجــات عــى أربــع، والثــان 
إباحــة النــكاح، فــاألول مقصــود أصــًا والثــان تبًعــا؛ 
ــت  ــة نزل ــدد، فاآلي ــيقت مــن أجــل التع ــة س ألنًّ اآلي
ــة  ــن يتحرجــون عــن الوصاي ــاء الذي يف شــأن األوصي
ــوع يف أكل  ــم والوق ــن ظلمه ــا م ــى؛ خوًف ــى اليتام ع
أمواهلــم، رغــم أهنــم ال يتحّرجــون يف مــن تــرك 

)13(  رشح التلويح عى التوضيح، ج:1، ص:30.
)14(  أصــول الشــايس، ص:99، وانظــر أيًضــا: أصــول 

ص:236. ج:1،  الرسخــي، 
)15( أصول الفقه، الزحيي، ج:1، ص:350.

)16( سورة النساء، آية:3.

ــات)17(.  ــن الزوج ــدل ب الع
ــكام  ــق ال ــي مل ُيَس ــي الت ــص: فه ــاَرُة النَّ ــا إَِش َأمَّ

ــص. ــياق النَّ ــن س ــم م ــا تفه ــا لكنه ألجله
ــه »الثابــت  ورد يف أصــول الرسخــي: مــا نصُّ
ــم  ــه ُيعَل ــه، لكن ــياق ألجل ــن الس ــا مل يك ــارة م باإلش
فــظ مــن غــر زيــادة وال نقصــان،  ــل يف معنــى اللَّ بالتأمُّ
ــه  ف ــاز«)18(، وعرَّ ــر اإلعج ــة ويظه ــم الباغ ــه تت وب
ــرون كأمثــال العــامل اجلليــل وهبــة الزحيــي  املتأخِّ
بأنــه: »داللــة الــكام عــى معنــى غــر مقصــود 
ــيق  ــذي س ــى ال ــه الزم للمعن ــا، ولكن ــة وال تبًع أصال
ــَة  ــاىل: ﴿ُأِحلَّ َلُكْم َلْيَل ــه تع ــه قول ــه«)19(، مثال إلفادت
ــة  ــى إباح ــص ع ــارة النَّ ــُث﴾)20( دلَّ بعب َف ــاِم الرَّ َي الصِّ
ــم  ــر، وُيفَه ــوع الفج ــل إىل طل ــزاء اللي ــاع يف أج الوق
منــه بطريــق اإلشــارة إباحــة اإلصبــاح جنًبــا يف حالــة 

ــوم)21(.  الص
ــص فهــي: مــا ثبــت بمعنــى النظــم  ــُة النَّ ــا َداَلَل َأمَّ
لغــة ال اســتنباًطا بالــرأي)22(، أو هــو مــا ثبــت بمعنــى 
فــه  النَّــص لغــة ال اجتهــاًدا وال اســتنباًطا)23(، وعرَّ

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

)18( املصــدر نفســه، ج:1، ص:236، وانظــر أيًضــا: أصــول 
ــايش، ص:101-99. الش

)19( أصول الفقه، الزحيي ج:1، ص:350.
)20( سورة البقرة، آية:187.

)21( أصول الفقه، الزحيي، ج:1، ص:353
)22( أصول الرسخي، ج:1، ص:241.

)23( كشف األرسار، ج:1، ص:184. 
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ــم  ــوت حك ــى ثب ــظ ع ف ــة اللَّ ــه: دالل ــرون بأن املتأخ
ــة  ــراكها يف ِعَل ــه؛ الش ــكوت عن ــه للمس ــوق ب املنط
ــن  ــة م ــق اللغ ــن طري ــا ع ــن فهمه ــي يمك ــم الت احلك
ــه  ــه قول ــي)24(، مثال ــاد الرشع ــة إىل االجته ــر حاج غ
ــا َوُقــل هلــام  َتْنَهْرمُهَ ﴿فَل َتُقل هلــام ُأفٍّ َواَل  تعــاىل: 
ــف؛  ــم التأفُّ ــى حتري ــه ع ــاًم﴾)25(  دلَّ بعبارت ــْواًل َكِري َق
ملــا فيــه مــن األذى، ويــدل بطريــق داللــة النَّــص عــى 
حتريــم الــرب والشــتم للوالديــن، فيكــون احلكــم يف 
املســكوت عنــه أوىل مــن ثبوتــه للمنصــوص عليــه)26(. 
ــص ال  ــى النَّ ــادة ع ــو زي ــاء فه ــة االقتض ــا دالل أم
ــح  ــاه ليص ــص اقتض ــه، كأن النَّ ــص إال ب ــق النَّ يتحق
يف نفســه)27(، أو هــو داللــة املنطــوق عــى مــا يتوقــف 
 صحتــه عليــه عقــًا أو رشًعــا)28(، مثــل قولــه تعــاىل: 
ــإن  ــة، ف ــل القري ــأل أه ــَأِل اْلَقْرَيَة﴾)29( أي: اس ﴿َواْس

األهــل غــر مقتــى)30( .
ــة:  ــر احلنفي ــن غ ــور األصولي ــج مجه ــا: منه ثانًي

أصــول  ص:353،  ج:1،  الزحيــي،  الفقــه،  أصــول   )24(
الفقــه، شــلبي، ص:495، أصــول الفقــه، اخلــري، 

ص:141، أصــول الفقــه، أبــو زهــرة، ص:141.
)25( سورة اإلرساء، آية:26.

ــف األرسار،  ــي، ج:1، ص:248، كش ــول الرسخ )26( أص
ص:185. ج:1، 

)27( أصــول الشــايش، ص109:، وانظــر أيًضــا: أصــول 
ص248. ج:1،  الرسخــي، 

)28( التلويــح عــى التوضيــح، ج:1، ص:137، أصــول الفقه، 
الزحيــي، ج:1، ص:355، أصــول الفقــه، اخلــري، 

ــو زهــرة، ص:141. ص:121، أصــول الفقــه، أب
)29( سورة يوسف، آية:82 .

)30( كشف األرسار، ج:1، ص:193.

إىل  معانيهــا  عــى  األلفــاظ  داللــة  ــموا  قسَّ وقــد 
:)31 قســمن)

ــظ يف  ف ــه اللَّ ــا دلَّ علي ــي م ــوق: وه ــة املنط دالل
حمــل النطــق، وهــي تشــمل داللــة العبــارة واإلشــارة 
واالقتضــاء عنــد احلنفيــة)32(، وداللــة املفهــوم: وهــي 

ــق)33( . ــل النط ــظ ال يف حم ف ــه اللَّ ــا دلَّ علي م
ثــم قّســموا املنطــوق إىل قســمن: منطــوق رصيــح 
ومنطــوق غــر رصيــح، وقســموا املفهــوم إىل مفهــوم 

موافقــة ومفهــوم خمالفــة. 
فــظ عــى املعنى  فاملنطــوق الريــح: هــو داللــة اللَّ
ــارب  ــي تق ــن، وه ــة أو التضم ــه باملطابق ــوع ل املوض

ــص.  عبــارة النَّ
داللــة  فهــو  الريــح:  غــر  املنطــوق  أمــا 
فــظ عــى حكــم بطريــق االلتــزام، وكان غــر   اللَّ
فــظ مل يوضــح لــه كقولــه تعــاىل:  رصيــح؛ ألنَّ اللَّ
بِامْلَْعــُروِف﴾)34(،  نَّ  َوِكْســَوُتُ ِرْزُقُهــنَّ  ﴿َوَعَل امْلَْوُلوِد َلــهُ 
فيــدل عــى أن النســب يكون لــأب ال لــأم، وعى أنَّ 
نفقــة الولد عــى األب بدون األم؛ لداللــة االختصاص 
ــموا املنطــوق إىل ثاثــة  يف قولــه )املولــود لــه(، ثــم قسَّ
أقســام: داللــة االقتضــاء، داللــة اإليــاء، داللــة 

)31( اإلحــكام اآلمــدي ج:2، ص:141، رشح اإلســنوي 
ــاج  ــي )منه ــول(، ص:153، ورشح البدخ ــة الس )هناي
العقــول( ص:151-153، خمتــر احلاجــب ص:151 - 

ــا. ــا بعده ــول، ص:156 وم ــاد الفح 153، إرش
)32( أصول الفقه، الزحيي، ج:1، ص:360.

)33( املصدر نفسه، ص:365.
)34( سورة البقرة، آية:233.
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اإلشــارة. فاملدلــول عليــه عــن طريــق االلتــزام إمــا أن 
يكــون مقصــوًدا للمتكلــم أو ال يكــون مقصــوًدا، فــإن 
كان مقصــوًدا للمتكلــم فهــو قســان: أن يتوقــف عــى 
ــًا،  ــا أو عق ــه رشًع ــكام أو صحت ــدق ال ــول ص املدل
ــى  ــف ع ــاء، أال يتوق ــة االقتض ــمى دالل ــذ يس فحينئ
ــة  ــًا، فدالل ــا أو عق ــه رشًع ــكام أو صحت ــدق ال ص
ــه  ــل علي ــا املدل ــاء، أم ــة إي ــمى دالل ــه تس ــظ علي ف اللَّ
ــم،  ــوًدا للمتكل ــن مقص ــزام إن مل يك ــق االلت ــن طري ع

ــة اإلشــارة.  ــه دالل فــظ علي ــة اللَّ فتســمى دالل

َعــَل  فظّيــِة  اللَّ اللــة  الدَّ َأَثــُر  الثَّــايِن:  الَفْصــُل 
ــنِّّي،  لق السُّ َقِة بــِـَمَسائِِل الطَّ ِة الـــُمَتَعلِّ ْحــَكاِم الِفْقِهيَّ اأْلَ

ــق َوالبدِعــّي، َوامُلعلَّ
الرابطــة الزوجيــة ربــاط وثيــق كا وصفهــا اهلل -عز 
وجــل- بقولــه: ﴿َوَأَخْذَنا ِمْنُهم ميثاقًا َغِليًظــا﴾)35(؛ 
ــون  ن ــراٍد ُيَكوِّ ــاة أف ــا يرتــب عليهــا مــن حي وذلــك مل
ــواة املجتمــع، لكــن قــد تتعــرض تلــك  باجتاعهــم ن
الزوجيــة  العاقــة  وتعــري  لانحــال،  الرابطــة 
بعــض منغصــات احليــاة؛ مصداًقــا لقولــه تعــاىل: 
يفقــد  فقــد  َخَلْقَنا اْلِنَســاَن ِف َكَبٍد﴾)36(،  ﴿َلَقــْد 
ــاق  ــظ بألفــاظ وعبــارات الطَّ وج صوابــه، ويتلفَّ الــزَّ
ــاق  هتديــًدا، أو منًعــا، أو تأديًبــا، مســتعمًا ألفــاظ الطَّ
تنجيــًزا أو تعليًقــا، ومــا هيمنــا يف هــذا املوضــع ألفــاظ 

)35( سورة النساء، آية:21.
)36( سورة البلد، آية:4.

ــا،  ــدل عليه ــي ت ــظ الت ف ــة اللَّ ــة، ودالل ق ــاق امُلعلَّ الطَّ
ــم.  ــد أهــل العل وحكمهــا عن

ــتقة  ــة مش ــاق كلم : الطَّ ــةِ َغ ــاق يِف اللُّ َأّواًل: َفالطَّ
غــة:  ــاه يف اللُّ ــَق، ومعن ــي َطًل مــن أصــل الفعــل الثاث
ــق  ــي طال ــًا فه ــق طاق ــرأة تطل ــبيل، وامل ــاء السَّ )إخ
وطالقــة، والطالــق مــن اإلبــل: ناقــة ُترَســل يف احلــي 
ــون  ــرأة يك ــاق امل ــاءت وط ــث ش ــن حي ــى م ترع
ملعنيــن: أحدمهــا حــل عقــدة النــكاح، واآلخــر 
طلقــت  قوهلــم  مــن  واإلرســال،  الــرك  بمعنــى 
ــف  ــرى أن التعري ــك ن ــن ذل ــم. وم ــوم: إذا تركته الق
اللغــوي للطــاق هــو إخــاء الســبيل، أو الــرك، أو 

اإلطــاق()37(.
ــد  ــّل قي ــو ح ــَاِح: ه ــاق يِف االْصِط ــا: الطَّ َثانًِي
النــكاح بلفــظ خمصــوص، وهــو موافــق لبعــض أفــراد 

ــوي)38(. ــه اللغ مدلول
ــن:  ــام احلرم ــن إم ــًا ع ــار نق ــل األوط ورد يف ني
ــت  ــره«، وَطُلق ــرّشع بتقري ــي ورد ال ــظ جاه ــو لف »ه
ــًا  ــا أيض م وبفتحه ــاَّ ــم ال ــاء وض ــِح الطَّ ــرأة: بَفْت امل
ــرس  ــه وك ــم أول ــًا بض ــت أيض ــح، وُطِلق ــو أفص وه
َفــت فهــي خاصــة بالــوالدة،  الــام الثقيلــة، فــإن ُخفِّ
واملضــارع فيهــا بضــمِّ الــام، واملصــدر يف الــوالدة: 

ــق(، ج:9، ص:  ــادة )طل ــرب، م ــان العــــ ــر: لس )37( انظ
)طلــق(،  مــادة  املحيــط،  القامــوس   ،136  -  135

.834-833 ص:
ــل،  ــب اجللي ــر ج:3، ص:463، مواه ــح القدي ــر: فت )38( انظ
ج:4، ص:18، حتفــة املحتــاج، ج:2 ، ص:8، املغنــي، 

ص:277. ج:7، 
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ــا)39(. ــق فيه ــي طال ــام فه ــاكنة ال ــًا، س طْلق
ــف  ــارب للتَّعري ــي إذن مق ــف االصطاح فالتعري
احلــل  بمعنــى  يــأيت  منهــا  كاًّ  ألنَّ  غــوي؛  اللُّ
غــة أعــم؛ إذ يشــمل  واإلرســال، إال أن التَّعريــف يف اللُّ
ــاص  ــو خ ــاح فه ــا يف االصط ــاق، أم ــع اإلط مجي

ــده. ــكاح وح ــد النِّ ــاق قي بإط
اْلـَمْبَحُث األّوُل

ــا  ــَكاِم َتْطبِيًق ــَل اأَلْح ــا َع ــةُ َوَأَثُرَه فظيَّ ــة اللَّ الل الدَّ

ــنِّّي َوالَبْدِعــيِّ ــلق السُّ َقِة بِالطَّ َعــَل الـــَمَسائِِل الـــُمَتَعلِّ
حيــرص اإلســام عــى اســتقرار اأُلرسة امُلســلمة، 
ــم  ــن ث ي إىل ُأرَس، وم ــؤدِّ ــزواج امل ــى ال ــثُّ ع ــا حي ك
ــاق  جمتمعــات قائمــة عــى منهــج اهلل، ولــذا حظــر الطَّ
ــر  ــح آخ ــث يصب ــط بحي ــه ضواب ــع ل ــده، ووض وقيَّ
ــا حيــول دون  ــات م ــه مــن الضان ــول، ووضــع ل احلل
ــاق  ــد مــن صــدور الطَّ ــاق إال بعــد التأكُّ وقــوع الطَّ
عــن إرادة واعيــة وحــرة، بعيــًدا عــن الظــروف 
ألجــل  وذلــك  مطــردة؛  كانــت  وإن  االســتثنائية 
ــاء  ــد الفقه ــذا نج ــلمة؛ ل ــى األرسة املس ــاظ ع احلف
ــاق مــن حيــث وصفــه الرشعــي إىل  قســموا الطَّ

ــي.  ــاق بدع ــني وط ــاق س ط
ــاق الــذي َأِذنــت  ــنِّّي: هــو الطَّ ــلق السُّ َفالطَّ

ــنة يف طريقــه. ــنة يف فعلــه. أو مــا وافــق السُّ السُّ
ــاق املخالــف  : هــو الطَّ ــلق الَبْدِعــيُّ أمــا الطَّ
ــنة أمــرت  للســنة)40(، وليــس املــراد بأنــه ســنُّي أن السُّ

)39( نيل األوطار، الشوكان، ج:6، ص:262.
أيًضــا:  وانظــر  ص:361،  ج:2،  الدســوقي،  )40(حاشــية 

ص:279. ج:7،  املغنــي، 

ــاق، وإنــا أرادوا  بــه؛ ألن أبغــض احلــال إىل اهلل الطَّ
ــي)41(.  ــاق البدع ــو الطَّ ــل وه املقاب

ــني  السُّ ــلق  الطَّ الــوارد ف مســألة  النَّصــوص 
والبدعــي:

قــُت  روي عــن ابــن عمــر )ريض اهلل عنــه( قال: َطلَّ
ــه( ــر )ريض اهلل عن ــى عم ــض، فأت ــي حائ ــرأيت وه ام
ــره  ــال: م ــره فق ــلم( فأخ ــه وس ــى اهلل علي ــي )ص النَّب
ــن  ــت الب ــا، قل ــرت فليطلقه ــم إذا َطُه ــا، ث فلراجعه
عمــر: أفاحتســبت بتلــك التطليقــة؟ قــال: فمــه()42(. 
ــض،  ــه يف احلي ــق امرأت ــه طل ــر: أن ــن عم ــن اب ع
فســأل عمــر النَّبــي )صــى اهلل عليــه وســلم(، فقــال: 
ــم ليطلقهــا طاهــًرا أو حامــًا)43(. مــره فلراجعهــا، ث

هذان النَّصان يدالن عل عدٍد من األحكام:
لق ف احليض.. 	 حتريم الطَّ
ــإن . 	 ــر، ف ــى تطه ــه حت ــزوج لزوجت ــة ال مراجع

ــك. ــاء أمس ــك وإن ش ــد ذل ــق بع ــاء طل ش
لق ف احليض.. 	 وقوع الطَّ

ــان  ــذان النَّص ــا ه ــاٍن دلَّ عليه ــكام مع ــذه األح هل
ــن  ــتفادة م ــي مس ــرة، وه ه ــة امُلطَّ ــنة النَّبوي ــن السُّ م
واضــح،  بشــكل  والعبــارات  نفســها  األلفــاظ 
ــول  ــر الرس ــة أم ــي؛ ملخالف ــض بدع ــاق يف احلي فالطَّ
ــه  ــى اهلل علي ــه )ص ــلم(، وقول ــه وس ــى اهلل علي )ص

)41( املصدر نفسه، ج:2، ص:361.
)42( صحيح مسلم، ج:2، ص:1097، رقم احلديث 147.

)43( ســنن الرمــذي، ج:3، ص479، رقــم احلديــث 1179، 
بــن  حديث يونــس  279هـــ(:  عيســى،  )أبــو  قــال 

صحيــح.  حســن  عمر حديــث  جبر عن ابــن 
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وســلم(: )مــره فلراجعهــا(، يــدل عــى وجــوب 
ــدلُّ كذلــك عــى  ــر، وي ــى تطُه ــه حت املراجعــة لزوجت
ــه  ــى اهلل علي ــه: )ص ــض لقول ــاق يف احلي ــوع الطَّ وق
وســلم(: )مــره فلراجعهــا(، واملراجعــة تكــون بعــد 
ــاق. غــر أن هــذه األحــكام ليســت  وقــوع الطَّ
ــوق أصالــة، فاألمــر باملراجعــة  كلهــا مقصــودة يف السَّ
ــض  ــاق يف احلي ــم الطَّ ــن حتري ــة، لك ــود أصال مقص
ــي  ــاق البدع ــن الطَّ ــه م ــه، وأن ــاق في ــوع الطَّ ووق
ــص، واحلديثــان يــدالن بداللــة  مقصــود تبعــًا مــن النَّ
ــاق يف طهــر مل جيامعهــا فهــو  االقتضــاء إىل جــواز الطَّ
طــاق ســني؛ ملوافقتــه أمــر املصطفــى )عليــه الصــاة 
ــا  ــاىل: ﴿َي ــه تع ــك قول ــى ذل ــل ع ــام(، والدلي والس
﴾ ــنَّ ِتِ ــنَّ لِِعدَّ ُقوُه ــاَء َفَطلِّ ــُم النَِّس ْقُت ــي إَِذا َطلَّ ب ــا النَّ َ َأيُّ
ِلــق يف حــال احليــض  )44(. ورد يف نيــل األوطــار: )فامُلطَّ

ــدة  ــك الع ــق لتل ــه مل ُيَطلِّ ــئ في ــذي وط ــر ال أو الطه
اللــة هنــا  التــي أمــر اهلل بتطليــق النســاء هلــا()45( ، فالدَّ
ــة  ــاء بدالل ــا اقتض ــكام وإنِّ ــابق ال ــن س ــت م مل تثب
ع، فاملقتــى مــا ُيضمــر يف الــكام رضورة  الــرشَّ
تصحيحــه صيانــة عــن اخُللــف)46(، وقــد وردت 
ع؛ ملوافقتــه أمــر النَّبــي  داللــة االقتضــاء بداللــة الــرشَّ
ــل  ــث حص ــذا احلدي ــلم(، وهل ــه وس ــى اهلل علي )ص
ــاق يف احليــض ممنــوع، ويف  اإلمجــاع عــى أن الطَّ

)44( سورة الطاق، آية:1.
)45( نيل األوطار، ج:6، ص:266.

الزنجــان،  الفــروع عــى األصــول،  انظــر: ختريــج   )46(
ص:279. واخللــف يعنــي التخلــف أو االبتعــاد عــن 

املعنــى املطلــوب. 

ــه)47(. ــا في ــه إذا مل جيامعه ــأذون في ــر م الطه
ــلق  املطلــب األول: َأْقــواُل َأْهــِل الِعْلــِم ِف الطَّ

: ــنِّيِّ الَبْدِعــيِّ َوالسُّ
ــنة هــو أن يطلــق   اتفــق الفقهــاء عــى أن طــاق السُّ
ــم  يدعهــا  ــه طاهــًرا مــن غــر مجــاع، ث ــزوج زوجت ال

حتــى تنقــي عدهتــا)48(. والدليــل عــى ذلــك:
ــه  ــه اهلل( أنَّ ــي )رمح ــم النخع ــن إبراهي ــا روي ع م
قــال: كان أصحــاب رســول اهلل )صــى اهلل عليــه 
ــدة،  ــنة إال واح ــوا للسُّ ق ــنون أال ُيَطلِّ ــلم( يستحس وس
ــدة، ويف  ــي الع ــى تنق ــك حت ــر ذل ــوا غ ــم ال يطلق ث
ــك  ــم: وكان ذل ــة عنه ــال يف احلكاي ــرى ق ــة أخ رواي
جــل ثاثــة يف  لــق الرَّ عندهــم أحســن مــن أن ُيطِّ
ــه  ــيق ألجل ــذي س ــياق ال ــون السِّ ــة أطهار)49(،ك ثاث
ــص متنــاول  ــص، ويعلــم قبــل التأمــل وظاهــر النَّ النَّ
ــق التعريــض  ــه)50( .أمــا الــذي يثبــت بالتأمــل بطري ل
ــة  ــو كراه ــاق ه ــذا الطَّ ــن ه ــة م ــة أن احلكم والكناي
ــاق يف طهــر ال مجــاع فيــه دليــل  احتــال النــدم، والطَّ
عــى عــدم النــدم، والطهــر الــذي ال مجــاع فيــه كذلــك 
ــه  ــق امرأت ــل ال يطل ج ــة، والرَّ ــال الرغب ــان ك ــو زم ه
ــاق،  يف زمــان كــال الرغبــة إال لشــدة حاجتــه إىل الطَّ
ــا حلاجــة  فالظاهــر أنــه ال يلحقــه النــدم، فــكان طاًق

)47( اإلمجاع، ابن املنذر، ص:112.
)48(بدائــع الصنائــع، ج:3، ص:88، املبســوط، ج:6، ص:4، 
مواهــب اجلليــل، ج:4، ص:38، حاشــية الدســوقي، 

ج:2، ص361.:املغنــي، ج:7، ص:279.
)49( املصنف، ج:4، ص:5، بدائع الصنائع، ج:3، ص:88.

)50( انظر: أصول الرسخي، ج:1، ص:236.
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فــكان مســنوًنا)51(.
ُلَهــا، فاألحســن  ــا الـــَمْرَأُة الـــَحاِمُل إَِذا اْســَتَباَن مَحْ َوَأمَّ
أن يطلقهــا واحــدة رجعيــة وإن كان قــد جامعهــا وطلقهــا 
ــال  ــرء الحت ــة يف ذوات الُق ــاع؛ ألنَّ الكراه ــب اجل عقي
ــه  ــع علم ــا م ــى طلقه ــل، فمت ــال احَلَب ــة، ال الحت النَّدام
ــهر  باحَلَبــل، فالظاهر أنــه ال ينــدم، وكذلــك يف ذوات الشَّ
ــدة  ــا واح ــن أن يطلقه ــرة، األحس ــة والصغ ــن اآليس م

ــه)52(. ــا في ــر جامعه ــب طه ــة، وإن كان عقي رجعي
ــاق البدعــي فنوعــان أيًضــا: نــوع يرجــع  أمــا الطَّ

إىل الوقــت، ونــوع يرجــع إىل العــدد)53(.
ــا الــِذي َيِرِجــُع إىَِل الوْقــِت َفَنوَعــاِن َأيًضــا:  َأمَّ
أحدمهــا الطلقــة الواحــدة الرجعيــة يف حالــة احليــض 

ــَك: ــَى َذلِ ــُل َع لي ــا. الدَّ ــواًل هب ــت مدخ إذا كان
 مــا روي عــن رســول اهلل )صــى اهلل عليــه . 1

ــر)ريض اهلل  ــن عم ــداهلل ب ــه قال لعب ــلم( أن وس
عنها( حــن طلــق امرأتــه يف حالــة احليــض: 

ــنة«)54(. السُّ »أخطــأت 
إنَّ فيــه تطويــل العــدة عليهــا؛ ألن احليضــة التــي . 2

ــاق فيــه غــر حمســوبة مــن العــدة،  صادفهــا الطَّ
فتطــول العــدة عليهــا، وذلــك إرضار هبــا.

ــاق يف زمــان . 3 ــاق للحاجــة هــو الطَّ إنَّ الطَّ

)51( بدائع الصنائع، ج:1، ص:236.
)52( بدائــع الصنائــع، ج:3، ص:88، املبســوط، ج:6، ص:4، 

ص:161. ج:3،  االختيار، 
)53( بدائع الصنائع، ج:3، ص:94.

احلديــث  رقــم  ص:334،  ج:7،  الكــرى،  الســنن   )54(
 .1 4 4 8 2

ــرة،  ــان النف ــض زم ــان احلي ــة، وزم ــال الرغب ك
ــة  ــل احلاج ــه دلي ــه في ــدام علي ــون اإلق ــا يك ف
ــه ســنة بــل  ــاق في ــاق، فــا يكــون الطَّ إىل الطَّ

ــفًها)55(. ــون س يك
ــاث  ــاع الث ــو إيق ــَدِد: فه ــُع إىَِل الَع ــِذي َيِرِج ــا ال َأمَّ
ــى  ــواء كان ع ــه س ــاع في ــد ال مج ــر واح ــن يف طه أو الثنت
اجلمــع بــأن أوقــع الثــاث، مجلــة واحــدة، أو عــى 
ــك  ــل يف ذل ــٍد)56(. والتعلي ــد واح ــًدا بع ــق واح التفاري
ــاق يف احليــض منهــيٌّ  كــا ورد يف كشــف األرسار: )الطَّ
ــل العــدة  ــه إرضارًا باملــرأة مــن حيــث تطوي ــه؛ ألنَّ في عن
ــاق ليســت  ــي أوقــع فيهــا الطَّ ــإنَّ احليضــة الت عليهــا؛ ف
ــاق يف طهــر اجلــاع هــو  بمحســوبة يف العــدة ... ويف الطَّ
ــوطء  ــدري أن ال ــا ال ت ــا؛ ألهن ــدة عليه ــر الع ــس أم تلبي
معلــق فيعتــد باحلبــل أو غــر معلــق فيعتــد باألقــراء()57(. 
مســألة: تفريــق الطلقــات عــل األقــراء هــل يعتــر 

ــني أم البدعــي؟:  ــلق السُّ مــن الطَّ
اختلــف الفقهــاء يف مســألة تفريــق الطلقــات عــى 
ــني، أم البدعــي؟ ــاق السُّ األقــراء هــل يعتــر مــن الطَّ
ــافعية  ــة والش ــن املالكي ــاء م ــور الفقه ــرى مجه  ف
ــني يصــدق كذلــك  ــاق السُّ واحلنابلــة )58( إنَّ الطَّ
ــى  ــه بطــاٍق آخــر حت ــع طــاق زوجت عــى أن  ال ُيتبِ
تنقــي عدهتــا، بمعنــى أنــه ال يفرقهــا عــى األقــراء، 

)55( بدائع الصنائع، ج:3، ص:89. 
)56( املصدر نفسه، ص:89. 

)57( كشف األرسار، ج:1، ص:263. 
)58(مواهــب اجلليــل، ج:4، ص:38، حاشــية الدســوقي، 

ص:368.  ج:7،  ص361.:املغنــي،  ج:2، 
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قهــا ثاًثــا يف ثاثــِة أطهــار، كان حكــم ذلــك  فلــو َطلَّ
يف حكــم مجــع الثــاث يف طهــر واحــد)59( . قــال 
ــنة واحــدة، ثــم  اإلمــام أمحــد )رمحــه اهلل( )طــاق السُّ
يركهــا حتــى حتيــض ثــاث حيــض()60(، وكــذا قــال 
ــك،  ــل ذل ــا اهلل(. بمث ــافعي)61( )رمحه ــك ، والش مال
بينــا يــرى احلنفيــة)62( أنــه حينــا يفــرق الطلقــات عى 
األقــراء، فيطلقهــا ثاًثــا يف ثاثــة أطهــار ،)63(  فيعتــر 

ــني.  ــاق السَّ ذلــك مــن الطَّ
ســبب اخلــلف: هــو االختــاف يف تفســر داللــة 
ــلم(:  ــه وس ــى اهلل علي ــه )ص ــواردة يف قول ــر ال األم
ــم  ــر، ث ــى تطه ــكها حت ــم ُيمس ــا، ث ــره فلراجعه )م
ــه  ــة: بأن ــرسه احلنفي ــث ف ــر(، حي ــم تطه ــض، ث حتي
ــل  ــه مل يفص ــر؛ ألن ــذا الطه ــاكها يف ه ــر بإمس األم
ــاق طهــر كامــل، فــإذا مــى  بينــه وبــن الطَّ
ــا  ــا، أم ــره بطاقه ــده، أم ــي بع ــة الت ــت احليض ومض
ــه  مجهــور الفقهــاء، فــرون أن داللــة األمــر تعنــي: أنَّ
ــل  ــر قب ــا آخ ــا طاًق ــكها، وال يتبعه ــا ُفُيمِس يراجعه
ــِة  ــا يف ثاث ــا ثاًث ــو طلقه ــة، فل ــا كامل ــاء عدهت قض
ــاث يف  ــع الث ــم مج ــك حك ــم ذل ــار، كان حك أطه

ــد.  ــر واح طه
)59(بدائــع الصنائــع، ج:3، ص:88، املبســوط، ج:6، ص:4، 
مواهــب اجلليــل، ج:4، ص:38، حاشــية الدســوقي، 

ج:2، ص:361.املغنــي، ج:7، ص: 368. 
)60( املغني، ج:7، ص: 368. 

)61( تفسر األلويس، ج:28، ص:129. 
)62(بدائع الصنائع، ج:3، ص:88، املبسوط، ج:6، ص:4.

ج:3،  االختيـــار،  ص:89-88،  نفســـه،  املصـــدر   )63(
.1 6 1 : ص

األدلة: 
أواًل: أدلة احلنفية

استدل احلنفية باآليت: 
ــى . 1 ــي )ص ــه النَّب ــال ل ــن ق ــر: ح ــن عم ــث اب حدي

ــى  ــكها حت ــم أمس ــا، ث ــلم(: )راجعه ــه وس اهلل علي
ــر()64(. ــم تطه ــض، ث ــم حتي ــر، ث تطه

وبــا روى النســائي بإســناده عــن ابــن مســعود . 2
ــنة تطليقــة  )ريض اهلل عنــه(، قــال: )طــاق السُّ
وهــي طاهــر يف غــر مجــاع، فــإذا حاضــت وطهرت 
ــا  ــرت طلقه ــت، وطه ــإذا حاض ــرى، ف ــا أخ طلقه

ــة )65(. ــك بحيض ــد ذل ــد بع ــم تعت ــرى، ث أخ
ــر) ريض اهلل . 3 ــن عم ــث اب ــض حدي ــا روي يف بع م

ــكل  ــق ل ــر، فيطل ــتقبل الطه ــنة أن يس عنها(:)السُّ
ــرء(. ق

ــاء  ــة االقتض ــه بدالل ــر في ــث األول دلَّ األم فاحلدي
ــى اهلل  ــي )ص ــر النَّب ــث أم ــني، حي ــاق السُّ ــى الطَّ ع
ــاك  ــا( بإمس ــر) ريض اهلل عنه ــن عم ــلم( اب ــه وس علي
ــل  ــه مل يفص ــض؛ ألنَّ ــب للحي ــر املتعق ــه يف الطه زوجت
ــل  ــنة أن يفص ــل، والسُّ ــر كام ــاق طه ــن الطَّ ــه وب بين
ــم  ــرت، ث ــإذا َطُه ــل، ف ــرء كام ــة ق ــة والطلق ــن الطلق ب
ــول  ــة؛ حلص ــة بائن ــا طلق ــرت طلقه ــم َطُه ــت، ث حاض
الفصلــن بــن الطلقتــن بطهــر كامــل)66( ، أمــا 
اللَّفظيــة  األول:)الداللــة  املبحــث  م خترجيــه يف  تقــدَّ  )64(
ــة  ــائل املتعلق ــى املس ــًا ع ــكام تطبيق ــى األح ــا ع وأثره

بالطــاق الســني والبدعــي(. 
)65( ســنن النســائي، ج:6، ص:146، رقــم احلديــث  3394، 
ســنن ابــن ماجــه، ج:1، ص:650، رقــم احلديــث 2020.

)66( خمتر سنن أيب داود، ج:2، ص:209.
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ــاق  احلديــث الثــان والثالــث فيــدالن عــى الطَّ
ــر،  ــتقبل الطه ــنة أن يس ــص، فالسُّ ــة النَّ ــني بدالل الس

ــرء. ــكل ق ــق ل فيطل
أجيــب عــن ذلــك بــاآليت: إنَّ حديــث ابــن عمــر 
ــاث،  ــع الث ــه مج ــس في ــه لي ــه؛ ألنَّ ــة في األول ال ُحجَّ
وأمــا احلديــث اآلخــر، فاالســتدالل فيــه ضعــف؛ ألنَّ 
ــاكها  ــره بإمس ــلم( مل يأم ــه وس ــى اهلل علي ــي )ص النَّب
يف الطهــر الثــان ليفــرق الطلقــات الثــاث عــى 
ــا  اإلقــراء، وال يف احلديــث مــا يــدل عــى ذلــك، وإن
أمــره بطاقهــا طاهــًرا قبــل أن يمســها، وأمــا احلديــث 
ــى  ــروه ع ــه وأنك ــاء عن ــم العل ــد تكل ــث، فق الثال
عطــاء اخلراســان، فإنــه انفــرد بــه دون ســائر الــرواه. 
ــن  ــن اب ــان ع ــاء اخلراس ــث عط ــي: )حدي ــال البيهق ق

ــه()67(. ــرد ب ــا ينف ــل م ــف ال يقب ــر ضعي عم
ــنون  ــد مس ــكاح عق ــإن الن ــول: ف ــا املعق 4. وأم
ــاق قطًعا  وقــد َيصــل إىل درجــة الواجــب، فــكان الطَّ
ــه هــو احلظــر  ــا للواجــب، فاألصــل في ــنة وتفويًت للسُّ
ــص،  ــب أو للتخلي ــص للتأدي ــه رخ ــة إال أن والكراه
الرجعيــة؛  الواحــدة  بالطلقــة  حيصــل  والتأديــب 
ــإذا  ــار، ف ــة أطه ــاث يف ثاث والتخليــص حيصــل بالث
ــدم،  ــه الن ــا يلحق ــد فرب ــر واح ــا يف طه ــا ثاًث طلقه

ــار)68(.  ــة أطه ــا يف ثاث ــق ثاًث ــاف التطلي بخ
ثانًيا: أدلة اجلمهور

استدل اجلمهور باآليت:
ــي،  ــنن أيب داود، ج:2، ص: 210، املغن ــر س ــر خمت )67( انظ

ص:279.  ج:7، 
)68( بدائع الصنائع، ج:3، ص:94.

قولــه )صــى اهلل عليــه وســلم(: ) مــره فلراجعهــا . 1
..( فداللــة األمــر مــن منطــوق حديــث ابــن 
ــة،  ــاق حلاج ــو الطَّ ــنون ه ــاق املس ــر أّن الطَّ عم
لقــة الواحــدة، فكانــت الثانيــة  واحلاجــة تندفــع بالطَّ
والثالثــة يف الطهــر الثــان والثالثــة تطليًقــا مــن غــر 
حاجــة، فيكــره، هلــذا كــره اجلمــع، كــذا التفريــق؛ 

ــة)69(. ــر حاج ــن غ ــاق م ــك ط إذ كل ذل
ــى . 2 ــا حت ــلم(: )ليركه ــه وس ــى اهلل علي ــه )ص قول

تطهــر، ثــم حتيض، ثــم تطهــر، ثم إن شــاء أمســك، 
وإن شــاء طلــق قبــل أن يمــس، فتلــك العــدة التــي 
ــص  ــة النَّ أمــر اهلل أن يطلــق هلــا النســاء()70(، فدالل
بطريــق العبــارة : إنَّ الــزوج ال يتبعهــا طاًقــا آخــر 
قبــل قضــاء عدهتــا، أمــا لــو طلقهــا يف ثاثــة أطهــار 
كان ذلــك حكــم مجــع الثــاث يف طهــر واحــد)71(. 
      الراجــح :هــو قــول اجلمهــور؛ لقــوة أدلتهــم، 
ــق  ــا طل ــال: م ــه ق ــه( أن ــٌي )ريض اهلل عن ــول ع ولق
ــا حيصــل يف  ــنة فنــدم )72(. وهــذا إنِّ رجــل طــاق السُّ
ــه(:  ــه )ريض اهلل عن ــا. ولقول ــق ثاًث ــن مل يطل ــق م ح
ــاق مــا نــدم رجــل  )لــو أن النــاس أصابــوا حــد الطَّ
عــى امــرأة يطلقهــا واحــدة ثــم يركهــا حتــى حتيــض 

)69( مواهب اجلليل، ج:4، ص:40.
)70( تقــدم خترجيــه، يف املبحــث األول الداللــة اللَّفظيــة وأثرها 
ــاق  ــة بالط ــائل املتعلق ــى املس ــا ع ــكام تطبيًق ــى األح ع

الســني والبدعــي.
)71( انظر: املغني، ج:7، ص:279. 

رقـــم  ص:4،  ج:4،  شـــيبة،  أيب  ابـــن  )72(مصنـــف 
.13 احلديـــث  رقـــم  املســـألة:1817، 
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ــاق؛  ثــاث حيضــات()73(. ولتضييــق نطــاق الطَّ
ــاق – واهلل تعــاىل  ــدم بتقــارب زمــن الطَّ ــه قــد ين ألن

ــم-. أعل

املطلب الثاين: األمر بمراجعة املطلقة 
ــد  ــة بع ــر بالرجع ــة األم ــامء ف دالل ــف العل اختل

ــن: ــل قول ــض، ع ــلق ف احلي الطَّ
ــول  ــو ق ــوب، وه ــر للوج ــول األول: إنَّ األم الق
ــد  ــة عن ــة)75(، ورواي ــد احلنفي ــوٌل عن ــة)74(، وق املالكي

ــة)76(. احلنابل
القــول الثــاين: إنَّ األمــر لاســتحباب، وهــو قــول 
ــافعية)79(،  ــة)78(، والش ــن احلنفي ــاء)77(، م ــور العل مجه

واحلنابلة يف مشهور املذهب)80(.
ســبب اخلــاف: يف توجيــه داللــة األمــر هــل هــي 
رقـــم  ص:3،  ج:4،  شـــيبة،  أيب  ابـــن  مصنـــف   )73(

.4 احلديـــث  رقـــم  املســـألة:1817، 
ــة، ج: 2، ص6 :، مواهــب اجلليــل، ج: 5،  )74( انظــر، املدون

ص:  302.
)75(انظــر، فتــح القديــر، ج: 3، ص: 462-463،حاشــية 
ــن  ــر اب ــد ذك ــن، ج: 4،ص: 435-436، وق ــن عابدي اب

ــح. ــو األص ــوب ه ــول بالوج ــره إنَّ الق ــن وغ عابدي
ــاف ج: 8،ص:   ــي، ج: 7،ص: 328، اإلنص ــر، املغن )76( انظ

.449
ــاري،  ــاد الس ــاري، ج8،ص: 278، إرش ــح الب ــر فت )77( انظ
ج:  املوطــأ،  عــى  الزرقــان  ،رشح  ج:8،ص:126 

.58 3،ص:
)78( انظر، حاشية ابن عابدين، ج: 4،ص: 435-436. 

ــن،  ــة الطالب ــاوي، ج:10، ص: 123 ، روض ــر، احل )79(انظ
.4 8،ص:  ج: 

)80( انظر: املغني، ج:10، ص:328.

للوجــوب أم مروفــة عنــه لاســتحباب؟ فأصحــاب 
للوجــوب،  األمــر  داللــة  إنَّ  يــرون  األول  الــرأي 
واســتدلوا بمجمــوع الروايــات عــى وجــوب املراجعــة 
-كــا ســأبن بعــد قليــل- أمــا أصحــاب الــرأي الثــان، 
َف عــن الوجــوب، والصارف  فــرون أنَّ األمــر قــد رُصِ

لأمــر عــن الوجــوب لدهيــم أمــران: 
عليــه  اهلل  النَّبي)صــى  قــول  األول:  ــاِرف  الصَّ
وســلم( يف إحــدى طــرق حديــث املســألة: )مــره 

 .)81 فلراجعهــا()
ــه  ــى اهلل علي ــي )ص ــا: إنَّ النَّب ــه صارًف ــه كون وج
عنهــا(  اهلل  )ريض  عمــر  ابــن  يأمــر  مل  وســلم( 
ــه( أن  ــر )ريض اهلل عن ــاه عم ــر أب ــا َأَم ــة، وإنَّ باملراجع
ء)82( ليس  يأمــر ابنــه باملراجعــة، واألمــُر باألمــِر بالــيَّ

أمًرا بذلك اليء)83(.

ــث5251 ،  ــم احلدي ــاري، ص:938، رق ــح البخ )81(صحي
ــث1471. ــم احلدي ــح، ص:627 رق ــلم يف الصحي ومس
)82( هــل األمــر باألمــر بالــيء أمــٌر بــه؟ هــذه مســألة 
ــاس أن  ــن الن ــا م ــر فاًن ــر اآلم ــا: إذا َأَم ــة معناه أصولي
يأمــر رجــًا ثالًثــا بفعــل يشٍء، فهــل ُيَعــدُّ هــذا أمــًرا مــن 
جــل األول للثالــث؟ أم ال ُيعــدُّ أمــًرا حقيقيًّــا لــه؟ مثال  الرَّ
املســألة قــول القائــل: ُمــر ُفاًنــا بكــذا، ومثــل قــول النَّبــي 
)صــى اهلل عليــه وســلم(: )ُمــروا أوالدكــم بالصــاة...( 
ــى  ــاب مت ــاة، ب ــاب الص ــننه، كت ــو داود يف س ــه أب أخرج
يؤمــر الغــام بالصــاة، ص:82، رقــم احلديــث: 495 ، 
حيــث اختلــف األصوليــون يف هــذه املســألة عــى قولــن: 
ــه،  القــول األول: إنَّ األمــر باألمــر بالــيء ليــس أمــًرا ب

وهــو قــول مجهــور األصوليــن.
ــه، وهــو            القــول الثــان: إنَّ األمــر باألمــر بالــيء أمــٌر ب
ــر، ج:2،  ــة الناظ ــر روض ــن. انظ ــض األصولي ــول بع ق

ص: 634، اإلحــكام لآلمــدي، ج: 3، ص: 987.
)83( انظر، هناية املحتاج، ج: 7،ص:6. 
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ــدة  ــى قاع ج ع ــرَّ ــث ال يتخ ــأنَّ احلدي ــش: ب نوق
ــه(  ــر )ريض اهلل عن ء؛ ألنَّ ُعم ــيَّ ــر بال ــر باألم األم
ــي  ــر النَّب ــه أم ــٌغ ل ــو ُمَبلِّ ــا ه ــه، وإن ــًرا البن ــس آم لي
)صــى اهلل عليــه وســلم(، بداللــة لفــظ حديــث 
فــظ اآلخــر الــذي أورده  املســألة: )لُِراِجعهــا( ، ويف اللَّ
احلافــظ املقــديس )رمحــه اهلل(: )وراجعهــا عبــد اهلل بــن 
عمــر كــا أمــره رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وســلم(، 
ــه  ــا( أن ــر )ريض اهلل عنه ــن عم ــن اب ــلم ع ــد مس وعن
ــلم-  ــه وس ــى اهلل علي ــول اهلل –ص ــإنَّ رس ــال: )ف ق
َأَمــَرن هبــذا()84(، فــدلَّ احلديــث بمجمــوع رواياتــه أن 
ابــن عمــر )ريض اهلل عنهــا( مأمــوٌر بأمــر النَّبــي )صى 

اهلل عليــه وســلم(، وليــس ألبيــه إال التبليغ)85(.
جعــة بعــد  ــارف الثَّــاين: القيــاس عــى الرَّ الصَّ
ــإنَّ  ــه، ف ــها في ــٍر مسَّ ــه يف طه ــل لزوجت ج ــاق الرَّ ط
ــة ال  ــذه احلال ــة يف ه جع ــى أن الرَّ ــوا ع ــاء أمجع العل
جتــب، ورد يف رشح ابــن بطــال: )وأمجعــوا أنَّــه طلقهــا 
ــه ال جُيــر عــى رجعتهــا وال  ــها فيــه أنَّ يف طهــر قــد مسَّ
ــاق عــى غــر  يؤمــر بذلــك، وإن كان قــد أوقــع الطَّ
ــا،  ــي عنه ــن منه اق ــع أن كا الطَّ ــنته()86(، بجام س
وبالتــايل يكــون القيــاس صارًفــا لأمــر عــن الوجوب 

إىل االســتحباب)87(.
ــى  ــاع ع ــوى اإلمج ــليم بدع ــدم التس ــش: بع نوق

)84( صحيح مسلم، ص: 627، رقم احلديث1471.
)85( انظر، رشح التلقن،ج:2، ص:  820.  

)86(رشح ابن بطال، ج: 7، ص: 381. 
)87( انظر، املغني، ج: 10،ص:329.

ــها  ــاق يف طهــٍر مسَّ جعــِة بعــد الطَّ عــدم وجــوب الرَّ
فيــه؛ لثبــوت القائلــن بوجوبــه، »فــإن أحــد الوجهــن 
ــاق... يف مذهــب أمحــد وجــوب الرجعــة يف هــذا الطَّ
وهــو القيــاس؛ ألنــه طــاٌق حمــرٌم فتجــب الرجعــة فيه 
ــاق يف زمــن احليــض«)88(، فــإذا َبَطل  كــا جتــب يف الطَّ
ــاس، وإذا  ــل القي ــاع، بط ــو اإلمج ــاس وه ــل القي دلي

ــا عــن الوجــوب. بطــل القيــاس، بطــل كونــه صارًف
ــاء  ــور العل ــه مجه ــب إلي ــا ذه ــو م ــح: ه الراج
إنَّ األمــر مروًفــا عــن الوجــوب  لاســتحباب؛ 
لوجــود روايــات عديــدة تعضــد هــذا األمــر كروايــة 
)فــإن شــاء أمســك بعــد وإن شــاء طلــق( –واهلل تعــاىل 

ــم-. أعل
ــه  ثمــرة اخلــلف: تظهــر ثمــرة اخلــاف، يف توجي
وجــة حتــى حتيــض حيضــة  داللــة األمــر بإمســاك الزَّ
ــر  ــتحباب، ذك ــوب أم لاس ــو للوج ــل ه ــرى، ه أخ
أصحــاب الــرأي األول القائلــون بوجــوب الرجعــة:  
إنــه جيــب عــى الــزوج إمســاك زوجتــه حتــى حتيــض 
حيضــة أخــرى، ثــم تطهــر، عــى مــا جــاء يف احلديــث 
باألمــر باملراجعــة واالمســاك وهــو قولــه )صــى 
ــم  ــا، ث ــد اهلل، فلراجعه ــْر عب ــلم(:) ُم ــه وس اهلل علي
ليمســكها حتــى تطهــر مــن حيضتهــا هــذه، ثــم حتيض 
حيضــة أخرى....احلديــث()89(. أمــا  أصحــاب الرأي 
الثــان القائلــون  إنَّ داللــة األمــر بالرجعــة حتــى 
ــتحباب. ــة إىل االس ــرى مرف ــة األخ ــض احليض حتي

)88( فتح الباري البن حجر، ج: 9، ص: 276.
)89( مسند عمر بن اخلطاب، ص:49.
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وقــد أجابــوا عــن دليــل الــرأي األول : إنَّ رســول 
ابــن عمــر   أمــر   – اهلل - صــى اهلل عليــه وســلم 
ــق  ــاء طل ــم إن ش ــر، ث ــى تطه ــه حت ــة زوجت بمراجع
ــاد« .  ــك الزي ــروا تل ــك. ومل يذك ــد، وإن شــاء أمس بع
ــر مل  ــه طه ــه. وألن ــق علي ــح متف ــث صحي ــو حدي وه
ــان، وحديثهــم حممــول عــى  ــه، فأشــبه الث يمســها في

االســتحباب)90(.

اْلـَمْبَحُث الثَّايِن
ــةُ َوَأَثُرَهــا َعــَل اأَلْحــَكاِم َتْطبِيًقــا َعــَل  فظيَّ اللــة اللَّ الدَّ

ق لق امُلعلَّ َقِة بِالطَّ الـــَمَسائِِل الـــُمَتَعلِّ
ــاة  ــه يف حي ــه أمهيت ــق ل ــاق امُلعلَّ ــوع »الطَّ إنَّ موض
ــاس وواقعهــم، ال ســيا وأن جهــل النــاس بأحــكام  النَّ
هــذا املوضــوع جيعلهــم يف حــرة واضطــراب، فبعــد أن 
ــور  ــن األم ــر م ــى أم ــه ع ــاق زوجت ــل ط ج ــق الرَّ ُيعّل
ــاق،  ينــدم، أو يقــع األمــر الــذي ُعلــق عليــه الطَّ
ــه؟  ــه زوجت ــت من ــل بان ــأهلم: ه ــاء يس ــرع إىل العل َفُيه
ــذا  ــر؟ ويف ه ــدارك األم ــل ليت ــاه أن يفع ــاذا عس أو م
ــن  ــوع م ــذا الن ــكام ه ــر أح ــأتطرق إىل ذك ــث س املبح
ــن  ــوع م ــذا الن ــاظ هل ــة األلف ــال دالل ــن خ ــاق م الطَّ

ــو اآليت:  ــى النح ــاق ع الطَّ
مفهوم التَّعليق:

ء ومنه  ء بالــيَّ َمْعَنــى التَّعليــق يِف اللَغــِة: علــق الــيَّ
ء: لزمــه)91(. ــق اليَّ وعليــه تعليقــًا، أي: ناطــه، وتعلَّ

)90( انظــر : املدونــة، ج: 2، ص6 :، مواهــب اجلليــل، ج: 5، 
ص: 30. املغنــي، ج:7، ص:368.

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

مجلــة  مضمــون  حصــول  ربــط  اْصِطَلَحــًا: 
أخــرى)92(.  مجلــة  مضمــون  بحصــول 

رشوط التَّعليــق: ورد يف األشــباه والنظائــر )ورشط 
ــر  ــى خط ــا ع ط معدوًم ــرشَّ ــون ال ــق؛ ك ــة التَّعلي صح
الوجــود فالتَّعليــق بكائــن تنجيــز، وباملســتحيل باطل، 
ووجــود رابــط حيــث كان اجلــزاء مؤخــًرا وإال يتنجز، 

ط واجلــزاء( )93(.  وعــدم فاصــل أجنبــي بــن الــرشَّ
ط  الــرشَّ فــأدوات  ط،  الــرشَّ أدوات  عــن  أمــا 
ط )إْن(  عديــدة، وســأقتر عــى ذكــر أداة الــرشَّ
ــا  ــن ذكرمه ــة، لوجه ط اجلازم ــرشَّ ــا أم أدوات ال كوهن

العكــري فقــال: 
أحدمهــا: أهنــا حــرف وغرهــا مــن أدواتــه اســم، 

واألصــل يف إفــادة املعــان احلــروف.
ط  ــرشَّ ــور ال ــع ص ــتعمل يف مجي ــا تس ــاين: أهن والث

ــع)94(. ــض املواض ــص بع ــا خي وغره
فظيــة  اللَّ اللــة  الدَّ يف  أثــر  )إن(  ط  الــرشَّ وألداة 
ــاق ، كوهنــا أداة جازمــة جتــزم  املتعلقــة يف إيقــاع الطَّ
ــة  ق ــة امُلعلَّ ــا الصيغ ــا، أم ــل فيه ط وتعم ــرشَّ ــا ال فع
ــن  ــرَشٍط م ــت ب ــارة اقرن ــي: كل عب ــى رشط فه ع
ــأداة  ــه ب ــاق ب ــوع الطَّ ــط وق ــى رب ــدل ع وِط ي ــرشُّ ال
ــن  ــيتضح م ــا س ــذا م ط )95( ، وه ــرشَّ ــن أدوات ال م

ــن: ــن اآلتي ــال التطبيق خ

ج:3،  املحتــار،  رد  ص:2،  ج:4،  الرائــق،  البحــر   )92(
ـص، ص:15. النَـّ النقــص مــن  أيًضــا:  ص:341، وانظــر 

)93( األشباه والنظائر، ابن نجيم، ص:318.
)94( اللباب، ج:2، ص:50. 

)95( مدى حرية الزوجن، ص: 299.
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)إن  المرأتــه:  جــل  الرَّ قــول  األول:  التطبيــق 
طالــق(. فأنــِت  الــدار  دخلــِت 

ــق بــرشط  ــاق امُلعلَّ  اختلــف الفقهــاء يف وقــوع الطَّ
ــث  ــن حي ــة م عي ــاق الرشَّ ــط الطَّ ــق رشائ ــد حتق عن
ــاق إذا حتقــق مــا  فــظ عليــه، هــل يقــع الطَّ داللــة اللَّ

ــة أقــوال: ــه، أو ال يقــع عــى ثاث علــق علي
ــاق يقــع إذا حتّقــق مــا علــق  الَقــوُل اأَلّوُل: إنِّ الطَّ
ــاق  ــق الطَّ ــور، فتعلي ــول اجلمه ــو ق ــه )96(، وه علي
عندهــم صحيــح، وجائــز عنــد وجــود عقــدة الّنــكاح 
أو العــدة، ويقــع مــا علــق عليــه عنــد حتقــق رشطــه، 
ط بتحقق  فــظ عــى احلكــم هــو حتقــق الــرشَّ فداللــة اللَّ

ــاق)97(. املــرشوط وهــو إيقــاع الطَّ
ــق  ــا عل ــد م ــع إذا وج ــه ال يق ــايِن: إنَّ ــوُل الثَّ  الَق
ــيعة  ــض الش ــزم)98(. وبع ــن ح ــول اب ــو ق ــه. وه علي

اجلعفرية وأخذ به بعض الفقهاء املعارصين)99(.
ــرى  ــرى جم ــا ج ــن م ــة ب ــُث: التفرق الِ ــوُل الثَّ  الَق
اليمــن ومــا مل جيــِر جمــراه، فــاألول ال يقــع وإن وقــع 

)96( أن جيــري احللــف جمــرى اليمــن، أي: أن يقصــد بــه مــا 
يقصــد مــن اليمــن مــن احلــث نحــو:إن مل تدخــي الــدار 
فأنــت طالــق، أو حتقيــق اخلــر نحــو:إن مل يكــن األمــر كــا 

قلــت ففانــة طالــق.
)97( انظــر يف هــذا القــول: بدائــع الصنائــع، ج:3، ص، البحــر 
ص:342،  ج:3،  املحتــار،  رد  ص:4،  ج:4،  الرائــق، 
الصغــر،  الــرشح  ص:576،  ج:1،  املجتهــد،  بدايــة 
ج:1، ص:452-454، بلغــة الســالك، ج:1، ص:254، 
املهــذب، ج:3، ص:21، ، 21-25، ، حاشــية البيجرمي، 

املغنــي، ج:7، ص:333. ج:3، ص:437-436، 
)98( املحى، ج:10، ص:476. )9/479(.

)99( مدى حرية الطاق، ص:296.

ــق  ــا عل ــوع م ــد وق ــع عن ــان يق ــه، والث ــق علي ــا عل م
ــن القيــم - رمحهــم اهلل-  ــة واب ــه وهــو البــن تيمي علي

  .  )100(

ســبب اخلــلف: يرجــع ســبب اختــاف العلــاء يف 
املســألة إىل أمريــن:

 األمــر األول: عــدم ورود نــص رصيــح مــن 
ــذا  ــوص ه ــرة بخص ــة املُّطه ــنة النَّبوي ــاب أو السُّ الكت

ــا.  ــدوا فيه ــة اجته ــألة خافي ــي مس ــر، فه األم
ــق  ــن التَّعلي ــتفادة م ــظ املس ف ــاين:  إنَّ اللَّ ــر الث  األم
بالــرشط كــون الطــاق يقــع عنــد حتقــق رشطــه وهــو 
مــا ذهــب إليــه اجلمهــور، بينــا يــرى ابــن حــزم ومــن 
ــًوا  ــر لغ ــرشط يعت ــق بال ــول إنَّ التَّعلي ــذا الق ــه هب تبع
ــاق املعتــرة البــد أن تكــون منجــزة  كــون صيــغ الطَّ
غــر معلقــة قياًســا عــى صيــغ النــكاح؛ لــذا مل يعتــدوا 
ط واعتــروه لغــوًا ال يؤبــه لــه وال يلتفــت  بالــرشَّ
ــق  ــن رشط التَّعلي ــوري؛ ألن م ــق ص ــو تعلي ــه، فه إلي
ــر  ــى أم ــود ال ع ــر الوج ــى خط ط ع ــرشَّ ــون ال أن يك
موجــود؛ لــذا ال يصــح التَّعليــق لدهيــم وال يقــع 
الطــاق بــه. أمــا أصحــاب الــرأي الثالــث فــإن داللــة 
الــرشط املســتفادة مــن التَّعليــق تكــون حســب َقْصــد 
املتكلــم ونيتــه، فــإّن نــوى التَّعليــق وقــع الطــاق عنــد 
عــدم حتقــق الــرشط، أمــا عندمــا اليقصــده املتكلــم، 
ــث  ــذي حن ــف ال ــو كاحلال ــاق، فه ــع الط ــا يق ف

ــن. ــارة يم ــه كف ــه، فعلي بيمين

)100( جممــوع فتــاوى ابــن تيميــة، ج:35، ص:265، إعــام 
ــن، ج:3، ص:49-48.  املوقع
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األدلة:
ــدة،  ــة عدي     اســتدّل أصحــاب القــول األّول بأدّل

ومــن أقــوى أدّلتهــم وأظهرهــا: 
1. مــا رواه البخــاري يف صحيحــه عــن نافــع قــال: 
ــن  ــال اب ــْت، فق ــَة إن َخرج ــه البّت ــٌل امرأَت ــق رج )َطلَّ
ــت منــه،  عمــر)ريض اهلل عنهــا(: إن خرجــت فقــد ُبتَّ

ــيء( )101(. ــس ب ــرج فلي وإن مل خت
هــذا احلديــث علقــه البخــاري، وقــد اُســتدل 
ط؛  ــاق عنــد حتقــق الــرشَّ بــه عــى حصــول الطَّ
ــود  ــد وج ــز إال عن ــا يتنج ط، ف ــرشَّ ــق بال ــه تعلي )ألن

ط)102(.  الــرشَّ
أِجيــَب َعــْن َذلـِـَك: إنَّــه اجتهــاد صحــايب ومل يرفــع 
للنبــي )صــى اهلل عليــه وســلم(، وقــد وجــدت أقــوال 
أخــرى للصحابــة خمالفــة هلــذا القــول، فقــد صــحَّ عن 
الصحابــة الوقــوع يف صــور وعــدم الوقــوع يف صــور، 
ــن أن  ــن)103(. ويمك ــوا يف الصورت ــا أفت ــح م والصحي
يناقــش أيًضــا: بأّنــه حممــول عــى مــا إذا قصــد الــزوج 

ــاق ال احللــف. الطَّ
2. مــا رواه البيهقــي  مــن طريــق ســفيان الثــوري 
بــر بــن عــدي عــن إبراهيــم النخعــي عــن ابن  عــن الزُّ
ــه: إن  ــال المرأت ــل ق ــه( يف رج ــعود )ريض اهلل عن مس
فعلــت كــذا وكــذا، فهــي طالــق، فتفعلــه، قــال: هــي 

رقــم  ص:293،  البخــاري، ج:9،  )101(صحيــح 
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)102( عمدة القاري، ج:20، ص:359.
)103( إعام املوقعن، ج:3، ص:48.

واحــدة، وهــو أحــق هبــا)104(.
فإبراهيــم  بأنــه منقطــع،  نوقــش هــذا األثــر: 
النخعــي الــذي روى عــن ابــن مســعود، مل يلتــِق بابــن 
ــرض  ــى ف ــن الصحابة)105(. وع ــد م ــعود وال بأح مس
ــل  ج ــد الرَّ ــى قص ــه ع ــن محل ــه: يمك ــليم بقبول التس

ــف. ــه دون احلل ــاق بتعليق الطَّ
ــال  ــاس يف رجــل ق ــن عب 3. مــا رواه البيهقــي واب
المرأتــه: هــي طالــق إىل ســنة، قــال: يســتمتع هبــا إىل 

ســنة)106(. 
نوقــش هــذا األثــر: بأنــه ال يصــح؛ ألن بــه كــّذاب 
ــن  ــراح ب ــوف اجل ــو العط ــو أب ــع وه ــهور بالوض مش

ــزري)107(.  ــال اجل املنه
بــر  4. مــا روي عــن هشــام ابــن عــروة: رضب الزُّ
بــر، فلــا رآه  أســاء بنــت أيب بكــر، فصاحــت بابــن الزُّ
ــد اهلل:  ــه عب ــال ل ــت، فق ــق إن دخل ــك طال ــال: أم ق
هــا،  أجتعــل أمــي عرضــة ليمينــك، فاقتحــم عليــه فخلَّ
فــظ الظاهــرة مــن األثــر  فبانــت منــه)108(. فداللــة اللَّ

ــاق عنــد وقــوع مــا علــق بــه. ــح بوقــوع الطَّ توضِّ
ُيمكــُن َأْن ُيَناَقــَش َهــذا اأَلَثــُر: بأنــه ضعيــف، 

)104(السنن الكرى، ج:7، ص:356، رقم احلديث14617، 
واحلديث منقطع بن إبراهيم النخعي وابن مسعود. 

)105( املراسيل، ص:8-10، البيان والتحصيل، ص:141
ــال  ــالة، ق ــن الرس ــرى، ج:7، ص:356 م ــنن الك )106( الس
ابــن حــزم:ال يصــح ســنًدا؛ ألن بــه كذاًبــا مشــهوًرا )أثــر 

الســياق(.
)107( املحى، ج:1، ص:478.

رقــم  ص:121،  ج:1،  للطــران،  الكبــر  املعجــم   )108(
النبــاء، ج:2، ص:290 . 234، ســر أعــام  احلديــث 
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بــن  اهلل  عبــد  عــى  ومــداره  الطــران  أخرجــه 
حممــد بــن حييــى بــن عــروة بــن الزبــر املــدن، 
عــن  املوضوعــات  يــروي  حبان ممــن  قال ابــن 
عروة نســخة  بــن  هشــام  عــن  حــدث  الثقــات: 
زرعة وأبــو  وضعفه البخــــــاري وأبو  موضوعــة، 

 .)1 0 9 ( هم غر و ئي  لنســا ا و تم  حا
ــة  ــا بأدل ــرأي أيًض ــذا ال ــاب ه ــتدل أصح 5. اس
عامــة أذكــر منهــا االســتدالل بقولــه )صــى اهلل عليــه 
وســلم(: )املســلمون عنــد رشوطهــم()110(. فالرســول 
ــاًرا  ــرشوط اعتب ــل لل ــام( جع ــاة والس ــه الص )علي
وبداللــة  عندهــا،  يكونــوا  بــأن  املســلمن  وَأَمــَر 
ــاق  املنطــوق غــر الريــح يدخــل ضمنــه الطَّ

ــق. امُلعلَّ
 ويمكــن مناقشــة هــذا الدليــل وغرهــا مــن 
ــذا  ــاب ه ــا أصح ــهد هب ــي استش ــة الت ــة العام األدل
ــأن تلــك األدلــة عامــة مل تفــرق بــن طــاق  القــول ب
ــاج إىل  ــص نحت ــد إرادة التخصي ــره، وعن ــق وغ معل

دليــل)111(.

)109( انظــر: املعجــم الكبــر الطــران، ج:1، ص:121، 
حاشــية الســندي، ص:628.

ـــم  ـــاري، ج:2، ص:794 ، رق ـــح البخـــــــــــ )110(صحي
احلديـــث2153. 

ــى  ــدل ع ــي ت ــث الت ــات واألحادي ــتدالل باآلي )111( االس
العمــوم مســألة خافيــة ذكرهــا علــاء األصــول )حيــث 
ــا  ــره وغرمه ــب يف خمت ــن احلاج ــوران واب ــى الك حك
ــث  ــل البح ــام قب ــل بالع ــوز العم ــه ال جي ــى أن ــاع ع اإلمج
ــوم  ــاد العم ــاف يف اعتق ــوا اخل ــص، وجعل ــن املخص ع
ــه(، ج:6،  ــل ب ــت العم ــل وق ــورود وقب ــد ال ــام بع يف الع
العلــاء  بــن  فــرق  والبعــض  ص:2940-2939، 

ــاق، كــا  6. إّنــه قــد تدعــو احلاجــة إىل تعليــق الطَّ
تدعــو إىل تنجيــزه زجــًرا للمــرأة، فــإن خالفــت كانــت 

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

اَرُة َأْياَمنُِكـــْم إَِذا  لَِك َكفَّ ﴿َذٰ تعــــــاىل:  1.قولـــه 
َحَلْفُتـــْم﴾)113(.

ــاق ال يلــزم ســواء  اللــة :أن اليمــن بالطَّ وجــه الدَّ
ــر  ــا أم ــاق إال ك ــه، وال ط ــع ب ــا يق ــث ف ــر أو حن ب
اهلل عــز وجــل، وال يمــن إال كــا أمــر اهلل عــى لســان 
ــن  ــون ع ــارة تك ــى أنَّ الكف ــدل ع ــة ت ــوله، فاآلي رس
ــن  ــمل اليم ــط وال يش ــاهلل فق ــي ب ــي ه ــن الت اليم
ــن،  ــاء باليم ــا إال الوف ــارة فيه ــه ال كف ــاق؛ ألن بالطَّ
ــا إال مــا ســاه اهلل  ــا أنــه ليــس يميًن فصــح بذلــك يقيًن

ــًا)114(.  ــاىل يمين تع
2.قولــه )صــى اهلل عليــه وســلم(: )مــن كان حالًفــا 

ــاد  ــل االجته ــوز أله ــن، فيج ــر املجتهدي ــن وغ املجتهدي
األخــذ بالنَّصــوص العامــة واالستشــهاد هبــا لكنهــم 
يــرون أنــه يؤخــذ بالعمــوم مــا مل يــرد نــص بتخصيصــه، 
ولــذا تــم االستشــهاد باآليــات واألحاديــث العامــة 
ــلمون  ــث )املس ــق كحدي ــاق امُلعلَّ ــوع الط ــول بوق بالق

ــم(. ــى رشوطه ع
          واجلــواب عــن ذلــك: إن للمســلمن رشوطهــم، وجيــب 
األخــذ هبــا رشيطــة أن تكــون فيهــا قربــة، أمــا إذا مل تكــن 
جــل إذا حلــف  ــة فــا يلزمــه ذلــك، كــا أن الرَّ فيهــا قرب

بالطــاق ليقتلــن أو ليقطعــن رمحــه.

)112( الفقه اإلسامي، ج:7، ص:449.
)113( سورة املائدة، آية:89.

)114( املحــى،ج:10، ص:476-477، إعــام املوقعــن، 
ص:75. ج:4، 



22

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

فــا حيلــف إال بــاهلل()115(. 
3.قولــه )صــى اهلل عليــه وســلم(: )إن واهلل إن شــاء 
اهلل ال أحلــف عــى يمــن، فــأرى غرهــا خــًرا منهــا إال 

كّفــرت عــن يمينــي وأتيــت الــذي هــو خــر()116(. 
يَفــِن: إنَّ  ِ ــَن الـــَحِديَثِن الرشَّ َفوْجــُه االْســتِْداَلِل ِم
احللــف ال يكــون إال بــه ســبحانه، وكل حلــف بغــره 
ــاق  يعتــر معصيــة وليــس يميًنــا، ومنهــا احللــف بالطَّ
ــاق، وال  ــق بالطَّ ــا، وال يصــح التَّعلي ــه ليــس يميًن فإن
ــاه اهلل  ــا س ــس مم ــاق لي ــن بالطَّ ــه، واليم ــر ب يعت

ــا)117(. يميًن
ــن  ــاب اب ــلَّ أصح ــاووس أن أج ــن ط ــحَّ ع 4. ص
عبــاس )ريض اهلل عنــه( وأفقههــم عــى اإلطــاق كان 
ــل:  ــيئَا()118( قي ــس ش ــاق لي ــف بالطَّ ــول: )احلل يق
ــق  ــد واف ــدري، وق ــل: ال ن ــا؟ قي ــراه يميًن ــل كان ي ه
ــى فقهــه عــى  ــة عــامل ممــن بن ــر مــن أربعائ ذلــك أكث
ــنة والقيــاس. قــال ابــن حــزم  نصــوص الكتــاب والسُّ
ــب  ــن أيب طال ــي ب ــوال: إنَّ ع ــذه األق ــى ه ــا ع تعليًق
ــم اهلل( ال  ــاووس )رمحه ــح وط ــه( ورشي )ريض اهلل عن
ــث، وال  ــه حن ــف ب ــن حل ــى م ــاق ع ــون بالطَّ يقض
ــن  ــف م ــه( خمال ــي )ريض اهلل عن ــك لع ــرف يف ذل يع

ــث  ــم احلدي ــاري، ج:2، ص:591، رق ــح البخ )115( صحي
.2533

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

)117( املحى، ج:10، ص:477. 
رقــم  ص:407،  ج:6،  عبدالــرزاق،  )118(مصنــف 
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ــة)119(.  الصحاب
ــن  ــحَّ ع ــه ص ــوِل: بأن ــَذا الُق ــُة َه ــُن ُمَناَقَش ُيْمِك
ــدم  ــح ع ــور، وص ــوع يف ص ــاء بالوق ــة اإلفت الصحاب

ــوا بالصورتــن. الوقــوع، والصحيــح مــا أفت
5. ذكــر الدكتــور حممــد مصطفــى شــلبي إنَّ العلــة 
ــاق كالــزواج، وكا ال  يف هــذا احلكــم عندهــم  أن )الطَّ
ــاق،  ــق، فكذلــك الطَّ يصــح الــزواج املضــاف أو امُلعلَّ
والحتــال أن جيــيء ذلــك الوقــت وهــي ليســت 

ــوًا )120(. ــون لغ ــه فيك ــا قبل ــا أو بطاقه ــة بموهت بزوج
أجيب عن ذلك بأمرين:

ــكاح . 1 ــى الن ــاق ع ــاس الطَّ ــح قي ــه ال يص إّن
خلطورهتــا حيــث ال يصــح فيهــا تعليــق ألهنــا 

ــاق. ــاف الطَّ ــع بخ ــتباحة للبض اس
إّن تعليــق النــكاح منــاٍف للمقصــود، أمــا . 2

ــاق فهــذا التَّعليــق ال ينافيــه)121(. الطَّ
 دليل القول الثالث:

ــول  ــذا الق ــث ه ــول الثال ــاب الق ــتدل أصح  اس
ــل اآليت: ــا الدلي ــر منه ــدة أذك ــة عدي بأدل

 ُ ــلَّ اهللَّ ــا َأَح ُم َم ــرِّ ــي مِلَ حُتَ ب ا النَّ َ ــاىل: ﴿َيا َأهيُّ ــه تع قول
ــٌم  ِحي ــوٌر رَّ ُ َغُف ــَك َواهللَّ ــاَت َأْزَواِج ــي َمْرَض ــَك َتْبَتِغ َل

ــم﴾)122(. ــَة َأْيَانُِك ــْم حَتِلَّ ُ َلُك ــَرَض اهللَّ َقْد َف
استدلوا هبذه اآلية من وجهن:

)119( املحى، ج:10، ص:478.
)120( أحكام األرسة ، ملصطفى شلبي، ص :496
)121( الفقه اإلسامي وأدلته ج: 9، ص:6975. 

)122( سورة التحريم، آية:1.
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ــةَ  حَتِلَّ َلُكــمْ   ُ َض اهللَّ ﴿َقْد َفــرَ اهلل  إنَّ  األول: 
َأْيَانُِكــْم﴾، وهــذا نــص عــام يف كل يمــن حيلــف 
ــبحانه  ــره س ــه وذك ــرض حتلت ــلمون، أنَّ اهلل ف ــا املس هب
بصيغــة اخلطــاب لأمــة بعــد تقــدم اخلطــاب بصيغــة 
اإلفــراد للنَّبــي مــع علمــه ســبحانه بــأن األمــة حيلفــون 
ــا  ــس هل ــدة لي ــن واح ــرض يم ــو ف ــتى، فل ــان ش بأي
حتلتــه؛ لــكان خمالًفــا لآليــة، وهــذا عــام مل ختــص منــه 
ــل هــو عــام،  صــورة واحــدة ال بنــص وال بإمجــاع، ب
فظــي، وهــذا موجــود  عمومــه معنــوي مــع عمومــه اللَّ

ــاق)123(. ــن بالطَّ باليم
ُم َمــا َأَحــلَّ  ــرِّ الثــاين: إنَّ اهلل تعــاىل قــال: ﴿ِلَ حُتَ
ــوٌر  ُ َغُفــــــ ــَك َواللَّ ــي َمْرَضــاَت َأْزَواِج ــكَ َتْبَتِغ ُ َل اللَّ
ِحيــٌم ﴾)124(، وذلــك يقتــي أنــه مــا مــن حتريــم ملــا  رَّ
ــه ال  ــه، وأن ــم ب ــه رحي ــور لفاعل ــل اهلل إال واهلل غف أح
علــة تقتــي ثبــوت حتريــم ذلــك؛ ألن قولــه )مَل( ألي 
ــر  ــكار والتقدي ــي واإلن ــى النف ــتفهام يف معن يشء، اس
ــور  ــك واهلل غف ــل اهلل ل ــا أح ــك )م ــبب لتحريم ال س
ــاق عــى أن ال يفعــل  رحيــم(، فلــو كان احلالــف بالطَّ
ــم  ــي حتري ــبب يقت ــا س ــكان هن ــة، ل ــيًئا ال رخص ش
احلــال وال يبقــى موجــب املغفــرة والرمحــة عــى 

ــل)125(. الفاع
ِجيُح: ْ  التَّ

      بعــد اســتعراض اآلراء واألدلــة ومــا ورد عليهــا 

)123( جمموع الفتاوى، ج:35، ص:268.
)124( سورة التحريم، آية:1.

)125( جمموع الفتاوى، ج:35، ص:269.

ــن  ــه اب ــب ل ــا ذه ــة م ــا صّح ــّن لن ــات يتب ــن مناقش م
تيميــة وابــن القيــم؛ لاعتبــارات اآلتيــة: 

ــب؛ . 1 ــد مناس ــذا العق ــة هل ــة التحل ــح مرشوعي الراج
ــن  ــرًا م ــعة، وألن كث ــف والتوس ــن التخفي ــه م ــا في مل
ــد  ــق لتهدي ــاق امُلعلَّ ــتعملون الطَّ ــوم يس ــاس الي الن
ــا  ــان م ــم رسع ــاق، ث ــد الطَّ ــس بقص ــة، ولي الزوج
يندمــون، فــرأي ابــن تيميــة ومــن معــه جيعــل يف األمــر 
ســعة ويوّســع عــى النــاس أمــرًا حمرجــًا، وخاصــة أن 

ــع. ــل قاط ــا دلي ــس فيه ــألة لي املس
ــن . 2 ــرى اليم ــر جم ــاق إذا مل جي ــوع الطَّ ــول بوق إنَّ الق

ــن  ــن قول ــط ب ــراه وس ــرى جم ــه إذا ج ــدم وقوع وع
ــن. ــع الفريق ــذي م ــق ال ــون للح ــم جامع ــن، فه متباين

رمحــه . 3 ليقطعــن  ــاق  بالطَّ حلــف  إذا  جــل  الرَّ إنَّ 
ــاج  ــان اللج ــمى أي ــا يس ــو م ــا وه ــن فاًن أو ليقتل
ــه أن  ــة ليمين ــاق عرض ــل الطَّ ــد جع ــب، فق والغض
ــه  يــر ويتقــي ويصلــح بــن النــاس، ثــم إن وّف بيمين
ــع  ــد أمج ــا ق ــن م ــا والدي ــن رضر الدني ــه م كان علي
املســلمون عــى حتريــم الدخــول فيــه وإن طلــق امرأتــه 

ــن.  ــا والدي ــن رضر الدني ــا م ــاق أيًض يف الطَّ
أمــا الديــن: فإنــه مكــروه باتفــاق األمــة مــع 
اســتقامة حــال الزوجــن: إمــا كراهــة تنزيــه أو كراهــة 
حتريــم، فكيــف إذا كانــا يف غايــة االتصــال وبينهــا من 
األوالد والعــرشة مــا جيعــل يف طاقهــا يف أمــر الديــن 
، وأمــا الدنيــا ملــا يلحقهــا مــن رضر كــا  رضًرا عظيــاً
يشــهد بــه الواقــع، بحيــث لــو خــر أحدمهــا بــن أن 
ــار  ــاق، الخت ــن الطَّ ــه وب ــه ووطن ــن مال ــرج م خي
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ــاق()126(.  ــى الطَّ ــه ع ــه ووطن ــراق مال ف
ثمرة اخللف:

ــى  ــب ع ــث ترت ــوي؛ حي ــا معن ــاف هن         اخل
ــي  ــة والت ــروع الفقهي ــض الف ــم يف بع ــك اختافه ذل
تظهــر فيــا لــو علــّق الــزوج طــاق زوجتــه، ثــم أراد 
ــا  ــق طاقه ــور إذا عل ــى رأي اجلمه ــل)127(, فع التعجي
عــى رشط يف املســتقبل، ثــم قــال: عجلــت لــك تلــك 
ــتقبل،  ــن مس ــة بزم ــا معلق ــل؛ ألهن ــة. مل تتعج الطلق
ــل  ــبيل. وإن أراد تعجي ــا س ــه إىل تغيره ــن ل ــم يك فل
ــة،  ــا َطلق ــت هب ــة، وقع لق ــك الطَّ ــوى تل ــاق س ط
ــي  ــه، وه ــاق ب ــق الط ــذي علَّ ــن ال م ــاء الزَّ ــإذا ج ف
ــى  ــا ع ــق )128(. أم ــاق املعل ــا الط ــع هب ــه، وق يف حبال
ــة  ــا أن الصيغ ــل الٍغ طامل ــإن التعجي ــان، ف ــرأي الث ال
ــا  ــت)129(.  أم ــق مل يثب ــاق املعل ــو الط ــل وه يف األص
ــإن  ــده، ف ــر إىل قص ــه ينظ ــة فإن ــن تيمي ــى رأي اب ع
كان مقصــوده التخويــف والزجــر ال إيقــاع الطــاق، 
ــٍذ  ــع حينئ ــاع فيق ــد اإليق ــا إذا قص ــاق أم ــع الط مل يق

.)130(

التطبيق الثاين:
جــل المرأتــه: أنــت طالــق ثاثــًا إْن  قــول الرَّ

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

ط وإيقــاع الطــاق  )127( معنــى التعجيــل: إلغــاء الــرشَّ
ــاالً.  ح

)128( انظر: املغني، ج: 10،ص: 427.
)129( انظر: املحى، ج:9 ،ص: 482.

)130( انظر: جمموع فتاوى ابن تيمية، ج: 33، ص: 239.

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

ــول؟. ــى رشط الدخ ــق ع امُلعلَّ
 اختلف الفقهاء ف ذلك عل قولن:

القــول األول: وهــو قــول اجلمهــور مــن احلنفيــة، 
ــدم  ــو ع ــة )131(، وه ــافعية، واحلنابل ــة، والش واملالكي
ــن  ــال اب ــورة ق ــذه الص ــق يف ه ــاق امُلعلَّ ــوع الطَّ وق
جــل إذا طلــق ثاثــًا، أهنــا  املنذر: »أمجعــوا عــى أن الرَّ
ــث  ــه حدي ــاء ب ــا ج ــى م ــد زوج, ع ــه إال بع ــل ل ال حت

ــلم)»)132(  ــه وس ــى اهلل علي ــي (ص النَّب
ــا  القــول الثــاين: لزفــر مــن احلنفيــة )رمحــه اهلل( إهنَّ

تطلــق ثاًثــا.  
ســبب اخلــاف: إنَّ أصحــاب القــول األول يــرون 
ط كون  أن داللــة الَّلفــظ املســتفادة مــن التَّعليــق بالــرشَّ
ــق  ــا تطل ــزوج األول، ف ــع ال ــت م ــات ذهب التطليق
ــق مــن طاقهــا يف امللــك األول، بينــا  وجــة بــا علَّ الزَّ
ــق  ــن التَّعلي ــتفادة م ــظ املس ف ــة اللَّ ــر أن دالل ــرى زف ي
ــك األول  ــا يف املل ــع صحيًح ــد وق ــورة ق ــذا الص يف ه
ــق  ط حتقــق يف امللــك الثــان، فيقــع اجلــزاء امُلعلَّ والــرشَّ

ــاق.  وهــو الطَّ
أدلة القول األول:

ــول  ــى الدخ ــا ع وج طاقه ــزَّ ــق ال ــه إذا َعلَّ 1. إّن
ــا ممــا يــدل  ــق، فطلقــت ثاًث قــق امُلعلَّ فلــا دخلــت حتَّ

ــوقي،  ــية الدس ــوط، ج:6،ص:93، حاش ــر: املبس )131(انظ
ج:6،ص:186.  الطالبــن،  روضــة  ج:6،ص:371، 

ص.361 ج:7،  املغنــي، 
)132(اإلمجاع، ابن املنذر، ص:115، املغني،ج:7،ص:361. 
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عــى أن تطليقــات امللــك الســابق ذهبــت مجيعهــا مــع 
الــزوج األول؛ ألنَّ يمــن التَّعليــق تنعقــد باعتبــار 
الطلقــات التــي يملكهــا الــزوج هــي ثــاث طلقــات، 
ــا أن  ــه يشء. ك ــَق من ــم يب ــا فل ــا مجيعه ــد أوقعه وق
إطــاق امللــك يقتــي ذلــك فــإن أباهنــا دون الثــاث 
ــه يف  ــت يمين ــا، انحل وجه ــم تزَّ ــة، ث ــدت الصف فوج
قوهلــم، وإن مل توجــد الصفــة يف البينونــة، ثــم نكحهــا، 

ــل )133(. مل تنح
ــاق ال ينعقــد إال يف امللــك،  2. إنَّ اليَّمــن بالطَّ
ــا إىل املِلــك ومل توجــد اإلضافــة هنــا، فــكان  أو مضاًف
وهــي  اململوكــة،  التطليقــات  باعتبــار  انعقادهــا 
ــكل  ــه؛ وال ــك كل ــع ذل ــد أوق ــاث، وق ــورة بالث حمص
ــق  ــه مل يب ــا أن ــدده، فعرفن ــور تع ــن كل يشء ال يتص م

ــق)134(. ــزاء امُلعلَّ ــن اجل يشء م
فــة  د عليهــم: إنَّ التَّعليــق بالصِّ ويمكــن أن ُيــرَّ
ووقوعهــا، وجــدا يف النــكاح، فيقــع، كــا لــو مل 

يتخللــه بينونــة.
ــت  ــرى أهن ــة الك ــاب: إنَّ البينون ــن أن جُي ويمك
املِلــك األول، فــإذا عــادت لزوجهــا األول، وكان 

ــه. ــار ل ــابق ال اعتب ــق الس التَّعلي
دليل القول الثاين عل ذلك:

ط وجــد يف  ، والــرشَّ  إنَّ التَّعليــق يف امللــك قــد َصحَّ
َنــزل اجلــزاء كــا لــو قــال لعبــده: إن دخلــَت  امللــك، فيُّ
الــدار، فأنــَت حــر، ثــم باعــه، ثــم اشــراه، ثــم دخــل 
)133( انظـــر: املبســـــــــــوط، ج:6: ص:93، املغنـــي، 

 .361 7،ص: ج:
)134( املصدر نفسه، ج:6: ص:93. 

ــاق،  ــس بط ط لي ــرشَّ ــق بال ــذا؛ ألنَّ امُلعلَّ ــدار، وه ال
ط،  ــق بالــرشَّ والــذي أوقعــه طــاق، فــكان غــر امُلعلَّ
ط غــر واصــل إىل املحــل، فــا يعتــر؛  ــق بالــرشَّ وامُلعلَّ

لبقائــه متعلًقــا)135(.
ــك  ــار املل ــق باعتب ــذا: إنَّ التَّعلي ــم ه ــش قوهل نوق
املوجــود،ومل يبــَق، فيبطــل التَّعليــق بخاف املستشــهد 
ــار مــا ســيحدث مــن املالــك،  ــه؛ ألن انعقــاده باعتب ب
ونظــره مــا لــو قــال ألمتــه: إْن دخلــِت الــدار 
ــو  ــى ل ــق حت ــل التَّعلي ــا بط ــم أعتقه ــرة، ث ــِت ح فأن
ارتــدت وحلقــت بــدار احلــرب ثــم اســرقت ال تعتــق 
بدخوهلــا الــدار، بخــاف مــا إذا باعهــا حيــث ال 
يبطــل التَّعليــق حتــى لــو ملكهــا بعــد ذلــك ودخلــت 

ــق)136(.  ــدار تعت ال
الراجــح -واهلل تعــاىل أعلــم- هــو مــا ذهــب 
ــق  ــاق امُلعلَّ إليــه اجلمهــور مــن عــدم وقــوع الطَّ
بعــد رجوعهــا للــزوج األول كــون هــذه املســألة 
ــاب أو  ــن كت ــح م ــص رصي ــا ن ــرد فيه ــة، مل ي اجتهادي
ــق عــى رشط عند  ــاق امُلعلَّ مــن ســنة يفيــد وقــوع الطَّ
ــق عليــه، وحيــث إهنــا كذلــك،  ط امُلعلَّ حصــول الــرشَّ
فــإنَّ اختيــار أيــرس األقــوال فيهــا وأرفقهــا هــو اختيــار 
عــى وفــق هــدي رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وســلم( 
ــا مل  ــن أخــذ أيرسمهــا م ــن أمري ــذي كان إذا خــر ب ال
ــاق ال ينعقــد  يوصــل إىل إثم،كذلــك إن اليمــن بالطَّ
إال يف امللــك، أو مضاًفــا إىل املِلــك ومل توجــد اإلضافــة 

)135(املصدر نفسه،6: ص:93. 
)136( تبين احلقائق،ج:2 ، ص:235. 



26

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

الثــاث  التطليقــات  بعــد  انعقــدت  ألهنــا  هنــا، 
ــابقًا. ــر س ــا ُذك ــه ك ــة ل اململوك

ـَِمٌة: َخات
ــَن الَبْحــِث،  ــُمْسَتْخَلَصِة ِم ــِج الـ ــمُّ الَنَتائِ ــا َأَه َوِفيَه

ــِو اآلِت: ْح ــَل النَّ ــَي َع َوِه
*     لعلــاء األصــول طريقتــان يف بحــث موضــوع 
ــة  ــة، وطريق ــة احلنفي ــة: طريق ــة اللغوي الل الدَّ
ــتنباط  ــدون إىل اس ــة يعم ــن، فاحلنفي املتكلم
ــروع،  ــق الف ــة وف ــة اخلاص ــول املذهبي األص
ــق  ــى حتقي ــوم ع ــن تق ــة املتكلم ــا مدرس بين
بالفــروع  التأثــر  دون  األصوليــة  القواعــد 

ــة. الفقهي
املناســب  الوقــت  املــوىل -ســبحانه-  بــنَّ    *
تعــاىل:  قولــه  داللــة  بمقتــى   للطــاق 
ــول  ــنَّ الرس ﴾)137(، وب ــنَّ هِتِ ُقوُهنَّ لِِعدَّ ﴿َفَطلِّ
)صــى اهلل عليــه وســلم( هــذا الوقــت، وهــو 
ــها فيــه حتــى ال  أن يكــون يف طهــر مل َيَمسَّ
ــي  ــة ه ــة امللح ــون احلاج ــدم، وتك ــه الن يلحق
ــل. ــود مح ــدم وج ــن ع ــاق ونأم ــع للط الداف
ــد هبــا، ومعرفــة  ــاق والتقيُّ *     معرفــة أحــكام الطَّ
ــاق؛ حتــى ال يقــع  األلفــاظ التــي يقــع بــه الطَّ

ــاق هــزًوا وعبًثــا للعابثن. الطَّ
فظيــة  اللــة اللَّ ق بعــض الفقهــاء يف الدَّ *    فــرَّ
ــاق بــن مــا جــرى جمــرى اليمــن  لتعليــق الطَّ

)137( الطاق، آية:1.

ومــا مل جيــِر جمــراه، فــاألول ال يقــع وإن وقــع 
ــد وقــوع مــا  ــان يقــع عن ــه والث مــا علــق علي
ــرى  ــري جم ــاره جي ــه، واألوىل اعتب ــق علي عل

ــن. اليم
ــاق،  *     جيــدر بالــزوج أن يرّيــث قبــل إيقــاع الطَّ
فــإذا ســاءه مــن زوجتــه جانــب أعجبــه منهــا 
َأن  ﴿َفإِن َكِرْهُتُموُهنَّ َفَعَســٰى  آخــر  جانــب 
ــًرا﴾ ا َكثِ ــِه َخــْرً ُ ِفي ــَل اهللَّ َع َتْكَرُهــوا َشــْيًئا َوجَيْ

.)138(

التَّوِصياُت: 
-    اســتكال البحــث يف دالالت األلفــاظ وأثرهــا 
ــكاح  ــكام الن ــة؛ كأح ــواب الفقهي ــة األب يف بقي
واالهتــام  وغرهــا،  املاليــة  واملعامــات 
األصــول   عــى  التطبيقيــة  بالدراســات 

الفقهيــة.
ــارع عند تســاهل  -    النظــر العميــق يف مقصــد الشَّ
ــه  ــل يتج ــة؛ وه ــكام الرشعي ــاس يف األح الن

حكــم الــرشع إىل التشــديد أم التيســر؟.
وآخر دعوانا أن احلمد لل رب العاملن

املصادر واملراجع
أواًل/ املصادر واملراجع العربية: 

اآللــويس، شــهاب الديــن حممــود بــن عبــداهلل احلســيني. 
)د.ت(. تفســر األلــويس »روح املعــان يف تفســر القرآن 

)138( النساء، آية:19.
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ــريب. ــراث الع ــاء ال ــان. دار إحي ــبع املث ــم والس العظي
ــن  ــي ب ــن أيب ع ــي ب ــن ع ــيد الدي ــن س ــو احلس ــدي، أب اآلم
حممــد الثعلبــي. )د.ت(.  اإلحــكام يف أصــول األحــكام. 
املكتــب  بــروت:  عفيفــي.  عبدالــرزاق  حتقيــق: 

اإلســامي.
ــد.  ــن حمم ــارك ب ــعادات املب ــن أيب الس ــد الدي ــر، جم ــن األث اب
ــق:  ــر. حتقي ــث واألث ــب احلدي ــة يف غري )د.ت(.  النهاي

ــة. ــة العلمي ــرون. املكتب ــزاوي وآخ ــر ال طاه
األنصــاري، فريــد. )2004م(. املصطلــح األصــويل عنــد 
املصطلحيــة  الدراســات  معهــد  )ط.1(،  الشــاطبي. 

واملعهــد العلمــي للفكــر اإلســامي.
ــة  ــن عــي. )د.ت(. هناي ــن ب ــن احلس ــم ب ــنوي، عبدالرحي اإلس
ــة  ــول. مطبع ــول إىل األص ــاج الوص ــول رشح منه الس

ــح. صبي
ــد. )1991م(.  ــن أمح ــز ب ــن عبدالعزي ــاء الدي ــاري، ع البخ
كشــف األرسار عــن أصــول فخــر اإلســام البــزدوي. 

ــريب. ــاب الع ــروت: دار الكت ب
البدخــي  البدخــي، حممــد بــن احلســن. )د.ت(.  رشح 

)منهــاج العقــول(. مطبعــة صبيــح.
ابــن بطــال، عــي بــن خلــف بــن عبــد امللــك)2003م(. رشح 
صحيــح البخــاري. حتقيــق: أيب تيــم يــارس بــن إبراهيــم.

)ط.2(، الريــاض: مكتبــة الرشــد.
ــية  ــر. )د.ت(.  حاش ــن عم ــد ب ــن حمم ــليان ب ــي، س البيجرم
ــى  ــب ع ــة احلبي ــاة بتحف ــب املس ــى اخلطي ــي ع البيجرم
اإلقنــاع يف حــل ألفــاظ أيب الشــجاع. بــروت: دار 

ــة. املعرف
البيهقــي، أمحــد بــن احلســن بــن عــي. )د.ت(.  كتــاب الســنن 

الكــرى. دار املعرفــة.
الرمــذي، حممــد بــن عيســى بــن ســورة. )د.ت(.  ســنن 

الرمــذي. بــروت: دار الكتــب العلميــة.
التفتــازان، ســعد الديــن مســعود بــن عمــر. )1996م(. رشح 
التلويــح عــى التوضيــح. بــروت: دار الكتــب العلميــة.
ــة  ــد النوراني ــم. )1422ه(. القواع ــد عبداحللي ــة، أمح ــن تيمي اب

ــن اجلــوزي.  ــة. دار اب الفقهي
ــاوى  ــوع فت ــم. )1966م(. جمم ــد احللي ــد عب ــة، أمح ــن تيمي اب
شــيخ اإلســام ابــن تيميــة. مجــع عبدالرمحــن بــن حممــد 

ــة.  ــة احلكوم ــه.)ط.1(، مطبع ــدي وابن ــم النج ــن قاس ب
ــن الســيد الرشيــف. )2013م(.  ــن حممــد ب اجلرجــان، عــي ب
ــاوي.  ــق املنش ــد صدي ــق: حمم ــات. حتقي ــم التعريف معج

ــة. ــرة: دار الفضيل ــر- القاه م
ابــن أيب حاتــم، عبدالرمحــن بــن حممــد بــن إدريــس بــن املنــذر 
املراســيل.  )1976م(.  الــرازي.  احلنظــي  التميمــي 
حتقيــق: نعمــة اهلل شــكر اهلل قوجــان. )ط.1(، بــروت: 

ــالة. ــة الرس مؤسس
ــى  ــر منته ــر. )د.ت(.  خمت ــن أيب بك ــر ب ــب، عم ــن احلاج اب
ــة  ــدل. مطبع ــول واجل ــي األص ــل يف علم ــؤل واألم الس

ــول. ــام ب ــامل يف إس الع
ابــن حجــر العســقان، )1905م(. شــهاب الديــن أمحــد بــن 
حممــد، إرشــاد الســاري لــرشح صحيــح البخــاري.

ــرى. ــة الك ــة األمري ــر: املطبع )ط.1(، م
ابــن حجــر اهليتمــي، أمحــد بــن حممــد بــن عــي. )د.ت(.  حتفــة 

املحتــاج يف رشح املنهــاج. دار إحيــاء الــراث العــريب.
ــعيد. )د.ت(.   ــن س ــد ب ــن أمح ــي ب ــد ع ــو حمم ــزم، أب ــن ح اب
ــار. حتقيــق: عبدالغفــار ســليان البنــداري.  املحــى باآلث

ــة. ــب العلمي ــروت: دار الكت ب
احلطــاب، حممــد بــن حممــد بــن عبدالرمحــن. )1992م(. 
ــل. )ط.3(، دار  ــر خلي ــل يف رشح خمت ــب اجللي مواه

ــر. الفك
اخلــري بــك، حممــد. )1969م(. أصــول الفقــه. دار الفكــر 

العــريب.
أبــو داود، ســليان بــن األشــعث السجســتان األزدي. )د.ت(.  

ســنن أيب داود. املكتبــة العريــة.
الدرديــر، أمحــد بــن حممــد. )1978م(. الــرشح الصغــر. 

بــروت: دار املعرفــة.
الدســوقي، حممــد بــن أمحــد بــن عرفــة. )د.ت(.  حاشــية 
الدســوقي عــى الــرشح الكبــر. دار إحيــاء الكتــب 

العربيــة.
الذهبــي، حممــد بــن أمحــد بــن عثــان. )2001م(. ســر أعــام 

النبــاء. مؤسســة الرســالة.
ابــن رشــد القرطبــي، أبــو الوليــد حممــد بــن أمحــد. )1988م(. 
بدايــة املجتهــد وهنايــة املقتصــد. حتقيــق: حممــد حجــي. 

)ط.1(، لبنــان- بــروت: دار الغــر األســمى.
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هدى بنت عبداهلل بن سليمان الحبيب )*(
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

)قدم للنشر يف 1439/09/05 هـ، وقبل للنشر يف 1440/07/04 هـ(

ـــى  ـــه ع ـــدى داللت ـــث ( ،وم ـــج احلدي ـــن راٍو ) يثب ـــم ع ـــو قوهل ـــاد وه ـــن النق ـــه ب ـــدر تداول ـــل  ، ن ـــرح والتعدي ـــاظ اجل ـــن ألف ـــادر م ـــظ ن ـــق بلف ـــث يتعل ـــذا البح ـــث: ه ـــص البح ملخ
ـــر يف  ـــل ، والنظ ـــرح أو التعدي ـــى اجل ـــح ع ـــذا املصطل ـــم هب ـــة وصفه ـــر يف دالل ـــم ، والنظ ـــة أحواهل ـــك ودراس ـــوا  بذل ـــن وصف ـــرواة الذي ـــع ال ـــدف إىل مج ـــل ، وهي ـــرح أو التعدي اجل

ـــح . ـــذا املصطل ـــى ه ـــة ملعن ـــروج بخالص ـــم اخل ـــن ث ـــراوي ، وم ـــن يف ال ـــاد اآلخري ـــوال النق ـــه ، وأق ـــد ، وعبارات ـــص الناق ـــياق ن س
ـــذب،  ـــع والك ـــى الوض ـــه ع ـــاء محل ـــض العل ـــر ، وأن بع ـــأ اليس ـــم واخلط ـــي الوه ـــل يعن ـــق ، ب ـــرح املطل ـــي اجل ـــث ( ال يعن ـــج احلدي ـــم ) يثب ـــف بقوهل ـــج : أن الوص ـــم النتائ ـــن أه وم
ـــاد ،  ـــن النق ـــداول ب ـــة الت ـــادرة ، والقليل ـــاد الن ـــات النق ـــة مصطلح ـــام بدراس ـــر ، وأويص باالهت ـــن الب ـــك ع ـــذي الينف ـــر ال ـــم اليس ـــدى الوه ـــك إذ ال يتع ـــس كذل ـــو لي وه

ـــم . ـــا ، واهلل أعل ـــم معناه ـــن يف فه ـــن الباحث ـــر م ـــى كث ـــكل ع ـــث تش حي

كلامت مفتاحية : اجلرح . التعديل . يثبج . الناقد .
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 Abstract: This research is related to a rare term of challenge and modification,which is rarely Discussed by critics, namely ,their description of the Narrator of 
(scribbling a saying  Of  the prophet) and the extent of its impact on challenge and modification.The Research aims to find out narrators who were described so, 
study their conditions, Consider the impact of their description by the term on challenge and modification Consider the context of the critic’s text and  its statements 
,and the description of  Other critics to the narrator, then coming up with a summery of the meaning of the 
Term.
One of the most important results is that their description of scribbling a saying of The prophet does not mean the absolute  challenge ,but it means illusion and 
minor Error. Some scholars consider it a fabrication and lying. However ,it is not so. It is not More than a minor illusion that is a feature of human beings. The 
researcher Recommends that attention be paid to the study of rare terms of critics, which are Scarcely discussed by critics. Many researchers have encountered a 
problem in  Understanding the meaning these terms, God knows best.
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مقدمة:
إنَّ احلمــد هلل نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ، ونعوذ 
بــاهلل مــن رشور أنفســنا ، ومــن ســيئات أعالنــا ، مــن 
هيــده اهلل فــال مضــل لــه ومــن يضلــل فــال هــادي لــه 
، وأشــهد أن ال إلــه إال اهلل وحــده ال رشيــك لــه ، وأن 

حممــدًا عبــده ورســوله ..
أما بعد :

ــوم  ــم عل ــن أه ــل م ــرح والتعدي ــم اجل ــإن عل ف
الســنة النبويــة ، وعليــه يتوقــف احلكــم عــى احلديــث 
قبــواًل وردًا ، ومــن أدق مســائل هــذا العلــم وأشــدها 
ــرح  ــاد يف اجل ــارات النق ــاظ وعب ــر ألف ــًا حتري غموض
والتعديــل ، ومــن هــذه األلفــاظ والعبــارات مــا هــو 
ــدوق ،  ــة ، وص ــظ : ثق ــهور  كلف ــر مش ــح ظاه واض
ــض  ــادر غام ــو ن ــا ه ــا م ــا ،ومنه ــف ، ونحوه ضعي
حيتــاج دراســة لبيــان املــراد منــه ، ومــن تلــك األلفــاظ 
والعبــارات عبــارة ) يثبــج احلديــث ( ، وقــد اســتعمل 
هــذا الوصــف النــادر عــدد مــن األئمــة النقــاد ، ودار 
ــن  ــد م ــذا كان الب ــاه ، ل ــم معن ــالف يف فه ــه خ حول
ــا أراد  ــه ك ــق ل ــى دقي ــروج بمعن ــه ، واخل ــث في البح
ــة  ــأل اإلعان ــكان ، واهلل أس ــدر اإلم ــة ق ــؤالء األئم ه

ــم.  ــه الكري ــًا لوجه ــه خالص ــق ، وأن جيعل والتوفي
أمهية البحث:

البحــث يتعلــق بعلــم مهــم مــن علــوم الســنة . 	
النبويــة وهــو اجلــرح والتعديــل .

اســتخدمها . 	 عبــارة  معنــى  عــى  الداللــة   
بعــض النقــاد ، غــر مشــهورة وحــدث حوهلــا 

ــث  ــن حي ــه م ــه وبيان ــن حل ــد م ــكال الب إش
ــل . ــرح أو التعدي ــى اجل ــا ع داللته

مجــع ومتييــز الــرواة الذيــن وصفــوا هبــذا . 	
الوصــف، أو أطلــق عليهــم باملقارنــة مــع 
غرهــم ، أو ذكــر الوصــف يف ســياق احلديــث 

ــم   . عنه
 دراســة حــال الــرواة بالرتمجــة هلــم ، واحلكــم . 	

عليهــم وفــق القواعــد املقــررة يف اجلــرح 
ــل . والتعدي

معرفــة داللــة هــذا الوصــف ، ومعرفــة النقــاد . 	
الذيــن اســتعملوه ، بدراســة أقواهلــم ، ومــدى 
ــا  ــل ، ومقارنته ــرح والتعدي ــى اجل ــا ع داللته
النقــاد ، ومــن ثــم  بأقــوال غرهــم مــن 
ــا  ــول ب ــذا الق ــن ه ــد م ــراد الناق ــروج بم اخل
ــن  ــه والقرائ ــة قول ــد دراس ــدي بع ــح ل يرتج

ــه . ــة ب املقرتن

الدراسات السابقة :
أكاديميــة هلــذا  دراســة علميــة  أقــف عــى  مل 
الوصــف عــدا بعــض كتــب ألفــاظ اجلــرح والتعديــل 
، والرتاجــم التــي  أشــارت إليــه دون دراســة وافيــة ، 
ــى  ــه ع ــع يف تعليق ــد اهلل اجلدي ــه  عب ــار إلي ــن أش ومم
كتــاب األســاء والكنــى ، وكــذا حممــد عوامــة يف 
مقدمــة الكاشــف حــن تكلــم عــن الــراوي إســاعيل 
بــن رشوس ، أمــا دراســة علميــة متكاملــة حولــه فلــم 

ــم .  ــك ، واهلل أعل ــل ذل ــى مث ــف ع أق
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خطة البحث : 
قسمت البحث إىل مقدمة وثالثة مباحث  :

املقدمــة: ذكــرت فيهــا أمهيــة املوضوع والدراســات 
 . السابقة 

املبحث األول : وفيه مطلبان :
األول: املعنى اللغوي للفظ ) يثبج ( .

الثـــاين: عالقـــة املعنـــى اللغـــوي باســـتعال 
املحدثـــن.

املبحــث الثــاين: النقــاد الذيــن وقفــت عليهــم 
ــرواة  ــث (، وال ــج احلدي ــظ )يثب ــتخدموا لف ــد اس وق

ــم : ــاد ه ــؤالء النق ــه . وه ــون ب املوصوف
أوال: معمر بن راشد .

ثانيًا: عبد الرمحن بن مهدي .
ثالثًا : اإلمام أمحد .

املبحــث الثالــث : خالصــة القــول يف لفــظ ) يثبــج 
احلديــث (، والراجــح فيــه بعــد دراســة أقــوال النقــاد.

اخلامتة : وذكرت فيها أهم النتائج والتوصيات.

منهج البحث :
الذيــن . 	 النقــاد  األئمــة  أقــوال  مجعــت 

اســتخدموا هــذا الوصــف بنقدهــم ، والــرواة 
الذيــن أطلــق عليهــم الوصــف .

ــف . 	 ــذا الوص ــن هب ــرواة املوصوف ــت لل  ترمج
ــة  ــه، وثالث ــراوي ونســبه وكنيت بذكــر اســم ال
ــنة  ــذه ، وس ــن تالمي ــة م ــيوخه وثالث ــن ش م
وفاتــه ومــن أخــرج لــه مــن األئمــة إن توفــر 

أو  توثيقــه  عــى  متفقــًا  كان  فــإن   . ذلــك 
ــن  ــه ع ــت ب ــك واكتفي ــه أرشت إىل ذل تضعيف
رسد األقــوال إال مــا تلــزم احلاجــة لــه ، وأمــا 
إن كان خمتلفــًا فيــه فــإين أرسد األقــوال يف 
ــدي  ــص النق ــة الن ــوم بدراس ــم أق ــه ، ث حال
الــذي وصــف بــه الــراوي ودراســته مــع مــا 
ــد  ــق قواع ــح وف ــم أرج ــن ، ث ــن قرائ ــه م في

ــة . ــل املتبع ــرح والتعدي اجل
	 . ، البحــث  يف  الــواردة  األحاديــث  أخــرج 

ــن  ــت يف الصحيح ــإن كان ــا، ف ــن درجته وأب
أو أحدمهــا فــإين أقتــر يف خترجيــه عــى كتــب 

ــهورة . ــنة املش الس
 وإن كان يف غرمهــا فــإين أتوســع بتخرجيــه . 	

ــكان . ــدر اإلم ــادره ق ــن مص م
ــراوي . 	 ــإن كان ال ــناد ،ف ــرواة اإلس ــم ل أترج

متفقــًا عــى توثيقــه أو تضعيفــه فأكتفــي بذكــر 
ــن  ــظ اب ــب للحاف ــن التقري ــه م ــة حال خالص
ــي ،  ــف للذهب ــاب الكاش ــن كت ــر، أو م حج
ــه فــإين أذكــر  ــًا في ــراوي خمتلف وأمــا إذا كان ال
ــن  ــن يل م ــا يتب ــق م ــه ، وف ــن حال ــح م الراج

ــه . ــاء في ــوال العل أق
أحكــم عــى إســناد احلديــث ، وأعضــد قــويل . 	

بحكــم العلــاء عــى احلديــث وآرائهــم مثبتــة 
التوفيــق  ، واهلل أســأل  ذلــك مــن كتبهــم 

ــداد . والس
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املبحث األول : وفيه مطلبان :
املطلب األول: املعنى اللغوي للفظ ) يثبج ( .

قال ابن فارس : 
» الثــاء والبــاء واجليــم كلمــة واحــدة تتفــرع منهــا 
كلــم، وهــي معظــم الــيء ووســطه. قــال ابــن دريد: 
َثَبــُج كل يشء وســطه ، ورجــل َأْثَبــُج وامــرأة َثْبَجــاُء، 
ــكالم  ــَج ال ــم َثبَّ ــا قوهل ــوف ...فأم ــم اجل إذا كان عظي
َتْثبِيًجــا فهــو أن ال يــأيت بــه عــى وجهــه ، وأصلــه مــن 
البــاب، ألنــه كأنــه جيمعــه مجعــا فيــأيت بــه جمتمعــا غــر 

ملخــص وال مفصــل.«	
وُثُبــوٌج،  َأْثبــاٌج  واجلمــع   «  : الزبيــدي  وقــال 
ــه( ، ويف نســخة:  ــكالم وتْفنِيُن ــُج: )اضطــراُب ال والَثَب

ُنــه«	 . َتَفنُّ
ــكالم  ــاب وال ــَج الكت ــور : » وَثبَّ ــن منظ ــال اب وق
ــه.  ــى وجه ــه ع ــأت ب ــل: مل ي ــه؛ وقي ــًا: مل يبين َتْثبيج
ــة  ــُج: تعمي َب ــه. والثَّ ُن ــُج: اضطــراب الــكالم وَتَفنُّ َب والثَّ

ــه« 	  ــرك بيان ــط وت اخل
ــول  ــدور ح ــوي ي ــى اللغ ــإن املعن ــذا ف ــى ه فع
اضطــراب الــكالم ، وتفننــه ،وال يــأيت بــه عــى وجهــه 
وأصلــه ، حيــث جيمعــه مجعــًا غــر ملخــص وال 
ــا  ــه ، فكله ــرك بيان ــط وت ــة اخل ــه تعمي ــل ، ومن مفص

	. مقاييس اللغة، 1399 هـ، ج:	،ص: 00	.
	.  تاج العروس ، ج:	، ص: 			 .

املحكــم   : وانظــر  ص:9		،  ،ج:	،  العــرب  لســان   .	
واملحيــط األعظــم ، ج:7،ص: 	7	 ، واملعجــم الوســيط، 

.9	 	،ص: ج

تــدور حــول االضطــراب ، والتقديــم والتأخــر، 
ــه ، واهلل  ــدم تفصيل ــكالم وع ــار ال ــر باختص والتغي

ــم .  أعل

املطلــب الثــاين: عالقــة املعنــى اللغــوي باســتعامل 
ــن. املحدث

ــيأيت يف  ــا س ــف- ك ــذا الوص ــاد ه ــتخدم النق اس
املبحثــن التاليــن- ، واســتخدامهم يــدور حــول 
معنــى اضطــراب الــكالم وتفنينــه وأنــه ال يــأيت 
ــل  بالــكالم عــى وجهــه فيجمعــه مجعــا وال يفصِّ
ــج (  ــة ) ثب ــاين لفظ ــن مع ــى م ــو معن ــى ، وه املعن
ــظ  ــذا اللف ــاد ه ــالق النق ــبق ، فإط ــا س ــة ك يف اللغ
إطالقــًا لغويــًا كــا هــو ظاهــر ، فعالقــة املعنــى 
ــق  ــة تطاب ــي عالق ــن ه ــتعال املحدث ــوي باس اللغ
ــدم  ــول : ع ــدور ح ــة ي ــاء اللغ ــول عل ــل ، إذ ق ومتاث
ــكالم  ــج ال ــط ، وتثبي ــراب ، واخلل ــان ، واالضط البي
أي مل يــأت بــه عــى وجهــه، وكل هــذه املعــاين تطابــق 
ــه ،  ــكالم وتفنين ــراب ال ــو: اضط ــن وه ــراد املحدث م
وأنــه ال يــأيت بالــكالم عــى وجهــه فيجمعــه مجعــا وال 

ــم . ــى ، واهلل أعل ــل املعن يفصِّ

املبحــث الثــاين: النقــاد الذيــن وقفــت عليهــم 
وقــد اســتخدموا لفــظ )يثبــج احلديــث ( والــرواة 

املوصوفــون بــه :
أواًل  : معمر بن راشد :

وقد أطلقه عى :
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ســعيد  أيب  بــن  رُشَوس  بــن  إســامعيل   .1
: املقــدام  أيب  الصنعــاين، 

روى عــن : عكرمــة ويعــى بــن أميــة ووهــب بــن 
منبــه . 

وعنه : معمر  ، وبر بن رافع .
ذكــره ابــن شــاهن يف ثقاتــه وقــال : » وقــال عــي 
ــل  ــن أه ــة م ــن رشوس ثق ــاعيل ب ــي :« إس ــن املدين ب

ــن«.	  اليم
وذكره ابن حبان يف الثقات .	

قــال البخــاري : » قــال عبــد الــرزاق، عــن معمــر: 
كان يثبــج احلديــث «.	 

ــول:  ــاد يق ــن مح ــمعت اب ــدي : » س ــن ع ــال اب وق
ــدام  ــو املق ــن رشوس أب ــاعيل ب ــاري: إس ــال البخ ق
ــد  ــال عب ــة، ق ــن أمي ــى ب ــن يع ــروي ع ــاين ي الصنع
ــال :  ــث » وق ــع احلدي ــر: كان يض ــال معم ــرزاق: ق ال
»حدثنــا إســحاق بــن إبراهيــم بــن يونــس، حدثنــا أبــو 
ــد  ــا عب ــل، حدثن ــن حنب ــد ب ــا أمح ــرم، حدثن ــر األث بك
ــن  ــر ع ــك مل تكث ــا ل ــر: م ــت ملعم ــال: قل ــرزاق، ق ال

ــث« 7 ــج احلدي ــال: كان ينت ــن رشوس؟ ق اب
ــي  ــج( فه ــن )يثب ــدًا م ــة ج ــج ( قريب ــة ) ينت وكلم
خطــأ مطبعــي ، وأمــا لفــظ ) يضــع احلديــث ( فليــس 
مطبعيــًا بــل تصحفــت اللفظــة عــى ابــن عــدي رمحــه 

	.  تاريخ أساء الثقات ،ص: 7	 .
	.  ج:	،ص: 		 .

	.  التاريخ الكبر للبخاري ،ج:	،ص: 9		.
7.  الكامل، ج: 	 ، ص:0		 ، املطبوع طبعة دار الفكر .

ــذا  ــي  ه ــبط العجم ــر س ــك  ذك ــل ذل ــن أج اهلل ، وم
ــف  ــه كش ــن رشوس -  يف كتاب ــاعيل ب ــراوي – إس ال
احلثيــث فقــال : »روى عبــد الــرزاق عــن معمــر قــال: 
) كان يثبــج احلديــث ( ، وقــال ابــن عــدي قــال خ قــال 
ــرزاق  ــد ال ــال عب ــث ( وق ــع احلدي ــر:) كان يض معم
ــال :  ــن رشوس ؟ ق ــن اب ــب ع ــر :مَل مل تكت ــت ملعم قل

ــث ( «.  8  ــج احلدي )  كان يثب
ميــزان  يف  الذهبــي  عــدي  ابــن  عــن  ونقلهــا 
ــر،  ــن معم ــرزاق، ع ــد ال ــال: » روى عب ــدال فق االعت
قــال: )كان يثبــج  احلديــث( ، وقــال ابــن عــدي: قــال 
البخــاري: قــال معمــر: ) كان يضــع احلديــث (، وقــال 
عبــد الــرزاق: قلــت ملعمــر: مالــك مل تكتــب عــن ابــن 

ــث«9  ــج احلدي ــال: كان يثب رشوس؟ ق
فنقــل الروايتــن ) يضــع احلديــث ( و  ) يثبــج 
احلديــث (  فحمــل معنــى يثبــج عــى الوضــع !!

اب  بــل وتــرف هبــا كــا يف املغنــي فقــال :« كــذَّ
ــه معمــر«.0	  قال

ــظ  ــات بلف ــل كل الرواي ــر فجع ــن حج ــا اب ونقله
الوضــع فقــال: » إســاعيل بــن رشوس الصنعــاين أبــو 
املقــدام روى عبــد الــرزاق عن معمــر قــال:)كان يضع 
احلديــث ( ...وقــال ابــن عــدي: قــال البخــاري: قــال 
ــرزاق  ــد ال ــال عب ــث( ، وق ــع احلدي ــر: ) كان يض معم
ــن رشوس ؟   ــن اب ــب ع ــك مل تكت ــر : مال ــت ملعم قل

8. الكشف احلثيث ،ص: 70.
9.  ميزان االعتدال ،ج: 	،ص:			.

0	.  املغني يف الضعفاء ،ج:	،ص: 	8.
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قــال : ) كان يضــع احلديــث ( «. 		 
رشوس  بــن  إســاعيل   «  : عــراق  ابــن  وقــال 
ــع  ــر : »كان يض ــال معم ــة، ق ــن عكرم ــاين ع الصنع

 		 احلديــث«. 
التثبيــج بالوضــع !!!!  فتــواردوا عــى تفســر 
اعتــادًا عــى روايــة ابــن عــدي ، وليــس األمــر كذلــك 
ــدي  ــن ع ــة اب ــى أن رواي ــدة ع ــل ع ــد وردت دالئ فق
هــذه وقــع فيهــا التحريــف ، فقــد نقلهــا عــن البخاري 
ــر ، واللفظــة كــا أوردهــا البخــاري  ــخ الكب يف التاري
يف تارخيــه ) يثبــج احلديــث ( ، حيــث قــال » قــال عبــد 

ــرزاق، عــن معمــر: كان يثبــج احلديــث«.		  ال
ونقلهــا عنــه العقيــي : فقال : » قــال البخــاري , قال 

عبــد الــرازق , عن معمــر: كان يثبــج احلديث«		 
وقــد حترفــت كــا ســبق عــى ابــن عــدي ونقلهــا 
ــر   ــن حج ــي ، واب ــبط العجم ــي ، ، وس ــه  الذهب عن
وكــذا ابــن عــراق  فحمــل معناهــا عــى الكــذب !!!
وقــد ســبق أن معنــى التثبيــج يف اللغــة ليــس 
ــأيت  ــاه : أن ال ي ــل معن ــع ب ــذب والوض ــى الك بمعن
ــن  ــن اب ــد روى ع ــر ق ــه ، ومعم ــى وجه ــث ع باحلدي
رشوس لكــن مل يكثــر عنــه للســبب املذكــور وهــو أنــه 
يثبِّــج احلديــث ، وال يمكــن أن يــروي معمــر عــن راٍو 
وصفــه بالكــذب ! كــا أن ابــن حبــان ذكــره يف الثقات 

		.  لسان امليزان ،ج: 	،ص: 			.
		.  تنزيه الريعة ،ج:	،ص:9	  .

		.  التاريخ الكبر للبخاري ،ج:	،ص:9		 .
		.  الضعفاء الكبر، ج: 	،ص:	8.

كــا ســبق ، وذكــره ابــن شــاهن يف ثقاتــه ، ونقــل عــن 
ــه : » ثقــة »		 ــي قول ــن املدين اب

فــدل ذلــك كلــه عــى توثيقــه إال أنــه يثبــج 
احلديــث أي ال يــأيت بــه عــى وجهــه ، كــا وصــف بــه 
وكيــع وأيب عاصــم كــا ســبق ، وهــو الوهــم اليســر 
ــة  ــت الكلم ــر ، وتصحف ــن الب ــك ع ــذي ال ينف ال
عــى ابــن عــدي وكتبــت ) يضــع ( ونقلهــا عنــه 
ــوا  ــاء ومحل ــن العل ــدد م ــه ع ــا عن ــي ، وتناقله الذهب
ــبب  ــذب !!! بس ــع والك ــى الوض ــج ( ع ــظ ) يثب لف
وجدهتــا  وقــد   ، املســتعان  واهلل  يســر  تصحيــف 
كذلــك مصحفــة يف عــدد مــن الطبعــات التــي وقفــت 
عليهــا ، وهــي طبعــة دار الفكــر ، وطبعــة دار الكتــب 
العلميــة ، وطبعــة دار الرســالة ، وطبعــة مكتبة الرشــد 
، ووجــدت النســخة املدخلــة يف الشــاملة قــد عدلــت ، 
بالرغــم أهنــم اعتمــدوا نســخة دار الكتــب العلميــة ، 
وقــد اطلعــت عــى النســخة املطبوعــة منهــا فوجدهتــا 

ــم 7	.  ــبق ، واهلل أعل ــا س ــة		 ك مصحف

ــد  ــة ق ــن أن الكلم ــألة وب ــذه املس ــن ه ــم ع ــد تكل 		.  وق
حرفــت الشــيخ عبــد اهلل بــن يوســف اجلديــع يف تعليقــه عــى 
كتــاب األســاء والكنــى ،ج: 	،ص:	9( ، وكــذا الشــيخ حممــد 
عوامــة يف مقدمــة الكاشــف ،ج:	،ص: 			، وكــذا يف موقــع 
https://al-maktaba.org/ ، احلديــث  أهــل  ملتقــى 

.  		8	/book/31615
		.  الكامل البن عدي ،ج:	، ص:0		، دار الكتب العلمية .

17.  ) اجلـــرح والتعديـــل البـــن أيب حاتـــم،ج:	،ص: 77	، 
ـــوعة  ـــلم ،ج:	،ص: 	79، موس ـــام مس ـــاء لإلم ـــى واألس الكن
ـــام  ـــوم اإلم ـــع لعل ـــد،ج:	،ص: 07	،اجلام ـــام أمح ـــوال اإلم أق
ص:			،  داود  أيب  ســـؤاالت   ،			 		،ص:  أمحـــد،ج: 
الثقـــات ،ج:  للعقيـــي،ج:	،ص:	8،  الكبـــر  الضعفـــاء 
	،ص: 		، الكامـــل ج:	،ص: 0		 ،تاريـــخ أســـاء الثقـــات، 
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ــرض  ــاء يف مع ــل صنع ــى أه ــر ع ــه معم 2. أطلق
ــن:  ــن عبدالرمح ــالد ب ــن خ ــه ع كالم

وهو خالد بن عبد الرمحن األبناوي الصنعاين.
روى  عــن ابــن املســيب ، وســعيد بــن جبــر 

. ، وغرهــم  وجماهــد 
 وعنــه : معمــر ، و ابــن أخيــه القاســم بــن فيــاض، 

ومهــام والــد عبــد الــرزاق ، وغرهــم .
ــوداود  ــه أب ــرج ل ــة ، أخ ــن السادس ــظ م ــة حاف ثق

والنســائي8	  . 
ــت  ــر : » لقي ــن معم ــف ع ــن يوس ــام ب ــال هش وق
ــث إال  ــظ احلدي ــدا كاد أن حيف ــم أر أح ــيختكم فل مش

ــن «9	 .  ــد الرمح ــن عب ــالد ب خ
وقــال البخــاري: قــال أمحــد: عــن عبــد الــرزاق، 
عــن معمــر: » مــا رأيــت أحــًدا بصنعــاء إال هــو يثبــج 

إال خــالد بــن عبــد الرمحــن «0	.
ــل،  ــن حنب ــد ب ــا أمح ــة: حدثن ــن أيب خيثم ــال اب وق
ــت  ــا رأي ــر » م ــال معم ــال: ق ــرزاق ق ــد ال ــن عب ع
أحــًدا بصنعــاء إال وهــو يثبــج احلديــث إال خــالد بــن 

ــن «		. ــد الرمح عب

ص:7	،الكشــــــف احلثيـــث،ص:70 ،الكاشـــف،ج:	، 
ص: 			، ميـــزان االعتـــدال ،ج:	،ص: 			، املغنـــي يف 
الضعفـــاء،ج:	،ص: 	8 ، لســـان امليـــزان ،ج:	،ص: 			 .

8	.  التقريب،ص:	9	  .
9	.  التهذيب،ج: 	،ص: 	7	 .

0	.  التاريخ الكبر ،ج: 	،ص: 88	 .
		.  تاريخ ابن أيب خيثمة ،ج:	:ص:			،وانظر: املعرفة 

والتاريخ ،ج: 	، ص: 9	  .

ــن  ــد ب ــا أمح ــًا : حدثن ــة أيض ــن أيب خيثم ــال اب وق
ــد  ــد الــرزاق قــال: خــالد بــن عب ــا عب حنبــل قــال: ن

ــاء )	(.		 ــن األبن ــن م الرمح
ــارس،  ــم أوالد ف ــاء ه ــر: » األبن ــن األث ــال اب ق
ــن ذي  ــيف ب ــع س ــرى م ــلهم ك ــن أرس ــم الذي وه
يــزن ملــا جــاء يســتنجده عــى احلبشــة فنــروه، 
فقيــل  العــرب،  يف  وتزوجــوا  اليمــن،  وملكــوا 

ألوالدهــم األبنــاء، وغلــب عليهــم هــذا »		 .
ــن  ــاعيل ب ــى إس ــه ع ــد أطلق ــن راش ــر ب ومعم
رشوس وهــو مــن أهــل صنعــاء ، فهــل كان يقصــد أن 
كل الــرواة مــن أهــل صنعــاء يثبجــون احلديــث عــدا 

ــالد ؟؟  ــق خ ــة يف توثي ــالد ، أو أراد املبالغ خ
ولعــل الثانيــة أقــرب إذ أن هنــاك عــددًا مــن 
الــرواة الثقــات األثبــات مــن صنعــاء ، اتفــق األئمــة 
عــى توثيقهــم ، وأطلــق توثيقهــم ابــن حجــر يف 
التقريــب ،كهــام بــن منبــه		، وقــد روى عنــه معمر، 
ــن  ــان ب ــاين		 ، والنع ــون الصنع ــن ميم ــم ب وإبراهي
أيب شــيبة الصنعــاين		 ،  وعبــداهلل بــن طــاووس بــن 

ــر  . ــم كث ــان7	 ، ، وغره كيس
ــه  ــن راٍو بعين ــد ع ــن راش ــر ب ــول ملعم ــل ق ومل ينق
إال إســاعيل بــن رشوس كــا ســبق ، وهــذا وإن كان 

		.  السابق  ص:			 .
		.  النهاية ، ج: 	، ص : 7	 .

		.  التقريب ،  ص:	7	 .
		.   السابق ، ص:89.
		.  السابق، ص:			

7	.  السابق، ص: 08	.
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مــن أهــل صنعــاء إال أن ذلــك ال يعنــي التعميــم ، بــل 
ــم8	 . ــه ،  واهلل أعل ــة يف توثيق ــه أراد املبالغ لعل

ثانيًا  : عبدالرمحن بن مهدي :
أطلقه عند حديثه عن :

سفيان الثوري:. 1
ــوري ،  ــروق الث ــن م ــعيد ب ــن س ــفيان ب ــو س وه

ــويف. ــد اهلل الك ــو عب أب
وأيب  الشــيباين  إســحاق  وأيب  أبيــه  عــن  روى 

الســبيعي إســحاق 
 وعنــه : مالــك وعبــد الرمحــن بــن مهــدي وحييــى 

بــن ســعيد القطــان ، و غرهــم.
 ثقــة حافــظ فقيــه عابــد إمــام حجــة ، مــن رؤوس 
الطبقــة الســابعة ، وكان ربــا دلــس ، مــات ســنة 
إحــدى وســتن ولــه أربــع وســتون ، أخــرج لــه 

اجلاعــة. 9	
قــال عبدالرمحــن بــن مهــدي يف ســفيان الثــوري: 
»لــو رأى إنســان ســفيان الثــوري حيــدث لقــال : ليــس 
هــذا مــن أهــل العلــم يقــدم ويؤخــر و يثبــج ولكــن لو 
جهــدت جهــدك أن تزيلــه عــن املعنــى مل يفعــل«.0	 
ــى ، و إن كان  ــو رواه باملعن ــه كــا هــو ول ــه يروي أي أن
ــال،  ــب الك ــات،ج: 	،ص: 7		، هتذي ــه يف :الثق 8	.  ترمجت
ج: 8،ص: 			،التهذيــب،ج: 	،ص: 	7	، التقريــب ص: 

	9	، الكاشــف ،ج: 	،ص:  	7	 .

9	.  التقريب ، ص: 			.
0	.  اجلامــع ألخــالق الــراوي وآداب الســامع للخطيــب 

.		 ص:  ج:	،   ، البغــدادي 

ظاهــره أنــه يقــدم ويؤخــر وال يــأيت بــه عــى وجهــه، 
وهــو رصيــح يف بيــان معنــى كلمــة ) يثبــج( كــا ذكرنا 
يف املعنــى اللغــوي ، وهــو اضطــراب الــكالم وتفننــه 

فــال يــأيت بــه عــى وجهــه ، واهلل أعلــم. 		

ثالثًا : اإلمام أمحد :
ــا:  ــيوخه ومه ــن ش ــيخن م ــى ش ــه ع ــد أطلق وق

ــم : ــو عاص ــع وأب وكي
ــو . 1 وكيــع بــن اجلــراح بــن مليــح الــرؤايس، أب

ــويف.  ــفيان الك س
ــن أيب  ــا ب ــعبة ، وزكري ــوري ، وش ــن : الث روى ع

ــم.  ــدة ، وغره زائ
وعنــه :اإلمــام أمحــد ، و أبنــاؤه : ســفيان ، ومليــح، 

وعبيــد ، وغرهــم .
لــه  أخــرج  	9	هـــ.  ســنة  تــويف  ثقــة  إمــام 

	 	 . عــة جلا ا
ــد  ــي ألمح ــت، يعن ــروذي: قل ــر امل ــو بك ــال أب ق
ــى،  ــال: حيي ــوري؟ ق ــاب الث ــن أصح ــل: م ــن حنب ب
ووكيــع، وعبــد الرمحــن، وأبــو نعيــم. قلــت: قدمــت 
ــيخ.		 ــع ش ــال: وكي ــن؟ ق ــد الرمح ــى عب ــًا ع وكيع
ــه:  ــن أمحــد بــن حنبــل ، عــن أبي ــد اهلل ب وقــال عب
ــظ  ــع، وال أحف ــن وكي ــم م ــى للعل ــت أوع ــا رأي م
ــث إال  ــك يف حدي ــا ش ــت وكيع ــا رأي ــع، م ــن وكي م

		.  علل احلديث البن أيب حاتم،ج:	،ص: 			.
		.  التقريب ،ص:	8	 .

 ، املــروذي  روايــة  الرجــال ألمحــد  العلــل ومعرفــة    .		
.		 	،ص: ج:
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يومــًا واحــدًا، وال رأيــت مــع وكيــع كتابــًا وال رقعــة 
ــط.		 ق

ــول: كان  ــمعت أيب يق ــر: س ــع آخ ــال يف موض وق
ــًا،  ــًا حافظ ــع حافظ ــظ، كان وكي ــوع احلف ــع مطب وكي
ــدي  ــن مه ــن ب ــد الرمح ــن عب ــظ م ــع أحف وكان وكي

ــرًا.		 ــرًا كث كث
وقــال يف موضــع آخــر: ســمعت أيب يقــول  : ابــن 
مهــدي أكثــر تصحيفــًا مــن وكيــع، ووكيــع أكثــر خطًأ 

مــن ابــن مهــدي، ووكيــع قليــل التصحيــف.		
ــًا  ــه طبع ــه : كان حفظ ــن راهوي ــحاق ب ــال إس وق

ــف .7	 ــا بتكل وحفظن
وقــال حييــى بــن حييــى: مل أَر مــن الرجــال أحفــظ 

ــه .8	 من
ــو  ــن ول ــع يلح ــي كان وكي ــن املدين ــي ب ــال ع  وق

ــا .9	 ــكان عجب ــه ل ــدث بألفاظ ح
ــدث  ــروزي : » كان حي ــر امل ــن ن ــد ب ــال حمم  وق
ــه كان  بآخــره مــن حفظــه فيغــر ألفــاظ احلديــث كأن

ــان.0	 ــل اللس ــن أه ــن م ــى ومل يك ــدث باملعن حي
ــان  ــة يف زم ــا كان بالكوف ــار:  م ــن ع ــال اب وق
وكيــع أفقــه منــه ، وال أعلــم باحلديــث ، كان جهبــذًا  

		.  العلل ومعرفة الرجال ، ج: 	،ص:			.
		.  السابق ، ج: 	، ص: 	0	.
		. السابق ، ج: 	، ص: 	9	.

7	.  هتذيب التهذيب ، ج: 		، ص: 0		 .
8	.  السابق .
9	.  السابق .
0	.  السابق .

ــث  ــة أحادي ــرة أربع ــك بالب ــدوا علي ــه: ع ــت ل قل
غلطــت فيهــا؟ فقــال: حدثتهــم بعبــادان بنحــو 
مــن ألــف ومخســائة وأربعــة: ليــس بكثــر يف ألــف 

ــائة.		 ومخس
قلــت : وهــذا ثنــاء اإلمــام أمحــد عليــه جليــًا 
واضحــًا ، وهــو أعلــم النــاس بــه فهــو شــيخه ، 
وحــن يقــول عنــه وهــو العــامل بحالــه املتفحــص هلــا  
ــظ  ــع، وال أحف ــن وكي ــم م ــى للعل ــت أوع ــا رأي : »م
مــن وكيــع«  ، ويقــول : » كان وكيــع مطبــوع احلفــظ، 
ــا ،  ــد معناه ــه يقص ــًا »   فإن ــًا حافظ ــع حافظ كان وكي
ــق ،  ــب التوثي ــى مرات ــن أع ــو م ــه ه ــول من ــذا الق وه
ــول  ــدي ويق ــن مه ــن ب ــن ؟ بعبدالرمح ــه بم ــم يقارن ث
ــة  ــدل دالل ــرًا  ، لي ــرًا كث ــه كث ــظ من ــع أحف ــأن وكي ب
واضحــة عــى منزلــة ومكانــة وكيــع عنــد اإلمــام أمحد 
رمحــه اهلل ، ومــع ذلــك فقــد وصفــه اإلمــام أمحــد بأنــه 
يثبــج احلديــث؛ حيــث روى وكيــع حديــث التطبيــق 
ــه(  ــع يدي ــه )ورف ــد قول ــزاد بع ــعود ف ــن مس ــن اب ع
ــود(  ــم ال يع ــة )ث ــة، ولفظ ــرة( يف رواي ــَة )إال م لفظ
ــع  ــار يف رف ــك االقتص ــى ذل ــرى؛ ومعن ــة أخ يف رواي
اليديــن يف الصــالة عــى الرفــع األول املقــارن لتكبــرة 

ــرام.		 اإلح

		.   هتذيب التهذيب ، ج:		، ص: 8		.
،ج:  مصنفــه  يف  شــيبة  أيب  ابــن  أخــرج    .		
	،ص:			،ح:				( ، قــال : حدثنــا وكيــع، عــن ســفيان، 
عــن عاصــم بــن كليــب، عــن عبــد الرمحــن بــن األســود، عــن 
ــول اهلل  ــالة رس ــم ص ــال: أال أريك ــد اهلل، ق ــن عب ــة، ع علقم

صــى اهلل عليــه وســلم؟ »فلــم يرفــع يديــه إال مــرة«. 
 ومــن طريقــه  أبــو داود يف كتــاب الصــالة ، بــاب مــن مل يذكــر 
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فنقــل عبــد اهلل بــن أمحــد عــن أبيــه توهيمــه لوكيــع 
الرفع عند الركوع ، ج:	،ص: 99	 ،ح:8	7. 

ــن  ــع اليدي ــاب رف ــالة ، ب ــاب الص ــذي يف كت ــه الرتم وأخرج
ــن  ــث اب ــال : »حدي ــوع ، ج: 	،ص:0	، ح:7		، وق يف الرك

ــن«. ــعود حس مس
ــة يف  ــاب الرخص ــالة ، ب ــاب الص ــرى  ، كت ــائي يف الك والنس

ــوع ،ج: 	،ص: 			، ح: 9		.  ــن للرك ــع اليدي ــرك رف ت
ــنده،  ــى يف مس ــو يع ــد ، ج	، ص:	0	، ح:	8		 ،و أب وأمح
معــاين  »رشح  يف  والطحــاوي   ، 8،ص:			،ح:0	0	  ج: 
اآلثــار« ،ج:	،ص:			 ،ح:9			،كلهــم مــن طريــق وكيــع 
بــه بألفــاظ متقاربــة ، وعنــد الطحــاوي بلفــظ ) ثــم ال يعــود ( .

وإسناد ابن أيب شيبة كالتايل :
وكيع بن اجلراح الرؤايس :إمام ثقة كا سبق .

ــتأيت  ــظ ،  س ــة حاف ــوري ،  ثق ــعيد الث ــن س ــو اب ــفيان : ه  وس
ترمجتــه يف ص:		. 

ــون  ــن املجن ــهاب ب ــن ش ــب ب ــن كلي ــم ب ــو عاص ــم ه وعاص
ــو  ــب،ج: 	،ص:		 ( ، وه ــة ، ) التهذي ــويف : ثق ــي الك اجلرم
مــن اخلامســة مــات ســنة بضــع وثالثــن ، أخــرج لــه البخــاري 

ــب  ص: 	8	( . ــة ، )التقري ــلم واألربع ــًا ومس تعليق
 وعبــد الرمحــن بــن األســود بــن يزيــد بــن قيــس النخعــي، ثقة، 
مــن الثالثــة مــات دون املائــة ســنة تســع وتســعن ، أخــرج لــه 
اجلاعــة ( التقريــب) ص: 			 ( ، و) علقمــة ابــن قيــس ابــن 
عبــد اهلل النخعــي الكــويف ، ثقــة ثبــت فقيــه عابــد مــن الثانيــة 
مــات بعــد الســتن وقيــل بعــد الســبعن ، أخــرج لــه اجلاعــة. 

املرجــع الســابق ، ص: 97	.
ــث  ــة ، حي ــه عل ــه في ــات  إال أن متن ــه ثق ــناد رجال ــذا اإلس وه
أخرجــه أبــو داود ، ج:	،ص:00	، ح:		7، مــن طريــق 
معاويــة بــن هشــام ، وخالــد بــن عمــرو، وأيب حذيفــة، ثالثتهم 

عــن ســفيان، هبــذا اإلســناد.
ــع  ــرك رف ــاب يف ت ــالة ، ب ــاب الص ــائي يف كت ــه النس وأخرج
اليديــن يف الركــوع ،ج:  	،ص: 	8	 ،ح:		0	( مــن طريــق 
ــم مل  ــادة: »ث ــه زي ــه. وفي ــفيان، ب ــن س ــارك، ع ــن املب ــد اهلل ب عب

ــد«. يع
ــن  ــع، ع ــن وكي ــيبة،ج: 	،ص:			 ، ع ــن أيب ش ــه اب وأخرج
مســعر، عــن أيب معــر، عــن إبراهيــم، عــن ابــن مســعود مــن 

فعلــه.
ــن  ــر م ــث خمت ــذا حدي ــث: » ه ــب احلدي ــو داود عق ــال أب ق

ــظ ». ــذا اللف ــى ه ــح ع ــو بصحي ــس ه ــل، ولي ــث طوي حدي
وذكــر ابــن أيب حاتــم أنــه ســأل أبــاه عــن هــذا احلديــث، فقــال: 

يف هاتــن الزيادتــن؛ فقــال عبــد اهلل: قــال أيب:
ــس  ــن إدري ــب رواه ب ــن كلي ــم ب ــث عاص )حدي

ــد اهلل: ــال عب ــم ق ــود(؛ ث ــم ال يع ــل )ث ــم يق فل
ــال:  ــن آدم		 ق ــى ب ــا حيي ــال حدثن ــي أيب ق )حدثن
أمــاله عــيَّ عبــد اهلل بــن إدريــس 		مــن كتابــه عــن 
» هــذا خطــأ، يقــال: وهــم فيــه الثــوري، وروى هــذا احلديــث 
ــه  ــي صــى اهلل علي ــوا كلهــم: إن النب عــن عاصــم مجاعــة، فقال
ــن  ــا ب ــق وجعله ــع فطب ــم رك ــه، ث ــع يدي ــح فرف ــلم افتت وس

ــوري« . ــا رواه الث ــد م ــل أح ــه، ومل يق ركبتي
وقــال ابــن القيــم: » قــال أبــو حاتــم البســتي يف كتــاب الصــالة 
لــه:  هــذا احلديــث لــه علــة توهنــه، ألن وكيعــا اختــره مــن 
حديــث طويــل، ولفظــة: »ثــم مل يعــد« إنــا كان وكيــع يقوهلــا 
ــقطت  ــا أس ــي«، فرب ــا: »يعن ــه ، وقبله ــن قبل ــر م ــر اخل يف آخ
»يعنــي«، وحكــى البخــاري تضعيفــه عــن حييــى بــن آدم وأمحــد 
ــي  ــي ، والدارقطن ــه الدارم ــه، وضعف ــا علي ــل وتابعه ــن حنب ب
ــون  ــية ع ــق بحاش ــنن أيب داود ملح ــب س ــي« هتذي ، والبيهق

ــود ،ج: 	،ص: 8		 . املعب
ــرة،  ــه يف أول تكب ــع يدي ــظ: )فرف ــي بلف ــل للدارقطن ويف العل
ــه  ــح، وفي ــناده صحي ــي: » وإس ــال الدارقطن ــد (، ق ــم مل يع ث
ــن  ــه ع ــة يف حديث ــو حذيف ــا أب ــة ذكره ــت بمحفوظ ــة ليس لفظ
الثــوري، وهــي قولــه:) ثــم مل يعــد (. وكذلــك قــال احلــاين عن 
وكيــع. وأمــا أمحــد بــن حنبــل، وأبــو بكــر بــن أيب شــيبة، وابــن 
ــم مل يعــد ( ...  ــه:) ث ــوا في ــع، ومل يقول ــرووه عــن وكي نمــر، ف
وليــس قــول مــن قــال: )ثــم مل يعــد( حمفوظــا » . العلــل ج:	، 

. ص:	7	 
ــرة(  ــه إال م ــع يدي ــم يرف ــه )فل ــدا قول ــح ع ــث صحي فاحلدي
ــد ،  ــام أمح ــال اإلم ــا ق ــح ، ك ــال تص ــد ( ف ــم مل يع ــه) ث وقول
والدارقطنــي ، وابــن حبــان ، وغرهــم ، ويــدل لذلــك روايــة 

ــيأيت  . ــا س ــس ك ــن إدري اب

ــوىل  ــا م ــو زكري ــويف ، أب ــليان الك ــن س ــن آدم ب ــى ب 		.  حيي
بنــي أميــة ، ثقــة حافــظ فاضــل مــن كبــار التاســعة ، مــات ســنة 
ثــالث ومائتــن ، أخــرج لــه اجلاعــة .) التقريــب ص: 87	(.
		.  عبــد اهلل بــن إدريــس بــن يزيــد ابن عبــد الرمحــن األودي، 
أبــو حممــد الكــويف ،  ثقــة فقيــه عابــد ، مــن الثامنــة مــات ســنة 
ــه  ــرج ل ــنة ، أخ ــبعون س ــع وس ــه بض ــعن ،  ول ــن وتس اثنت
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عاصم بن كليب		
ــا  ــال: حدثن ــود		 ق ــن األس ــن ب ــد الرمح ــن عب ع
ــول اهلل  ــا رس ــال: علمن ــد اهلل ق ــن عب ــة7	 ع علقم
ــه،  ــع يدي ــه وســلم الصــالة، فكــر ورف صــى اهلل علي
ــه.8	 ــن ركبتي ــا ب ــه، وجعله ــق يدي ــع وطب ــم رك ث

فبلــغ ســعدًا فقــال: صــدق أخــي؛ قــد كنــا نفعــل 
ذلــك؛ ثــم ُأِمرنــا هبــذا؛ وأخــذ بركبتيــه.

حدثني عاصم بن كليب هكذا.
ــع  ــع؛ وكي ــظ وكي ــر لف ــظ غ ــذا لف ــال أيب:« ه ق
يثبــج احلديث]يعنــي: ال يــأيت بــه عــى وجهــه[  ألنــه 

اجلاعة  . .) التقريب ص: 	9	(.
		.  وعاصــم هــو عاصــم بــن كليــب بــن شــهاب بــن املجنون 

اجلرمــي الكــويف : ثقة . تقــدم يف ص:8.
		.  عبــد الرمحــن بــن األســود بــن يزيــد بــن قيــس النخعــي، 

ثقــة ، تقــدم يف ص:8.
7	.  علقمــة ابــن قيــس ابــن عبــد اهلل النخعــي الكــويف ، ثقــة 

ــه .  تقــدم يف ص:9. ثبــت فقي
8	.  رواه اإلمــام أمحــد، ج: 7، ص: 	8،ح: 	97	، وأبــو 
ــه إذا  ــع يدي ــه يرف ــر أن ــن ذك ــاب م ــالة ، ب ــاب الص داود، كت
99	،ح:7	7(، والنســائي،  الثنتــن ، ج:	،ص:  قــام مــن 
كتــاب الصــالة، بــاب تشــبيك األصابــع يف املســجد ،ج: 
يف  اليديــن  رفــع  يف  والبخــاري   ،  7	9 9	،ح:  	،ص: 
كتــاب   ، خزيمــة  وابــن  الصــالة،ج:	،ص:8	،ح:		، 
ــوع،ج: 	، ص:  ــق يف الرك ــخ التطبي ــر نس ــاب ذك ــالة، ب الص
بــاب   ، الصــالة  كتــاب   ، والدارقطنــي  ح:	9	(،   ،			
ــب، ج: 	،ص:  ــذ بالرك ــر باألخ ــق واألم ــخ التطبي ــر نس ذك
7		،ح:	8		، واحلاكــم ،ج:	،ص:			 ، ح: 		8 ، مــن 

ــه. ــم، ب ــن عاص ــس، ع ــن إدري ــد اهلل اب ــق عب طري
ورجــال إســناده ثقــات كــا ســبق ، وقــال الدارقطنــي: » هــذا 
ــاين  ــال األلب ــم، وق ــه احلاك ــح » ، وصحح ــت صحي ــناد ثاب إس
ــلم،ج:  ــى رشط مس ــح ع ــناده صحي ــح أيب داود: إس يف صحي

. ) 7		 7		،ح:  	،ص: 

ــث «.9	 ــظ احلدي ــه يف حف ــل نفس كان حيم
واملقصــود أن وكيعــًا كان يتكلــف احلفــظ ويكثــر، 
فيحــدث مــن حفظــه وال يرجــع لكتابــه فيقــع يف 
ــًا ،وهــو نــوع مــن اخلطــأ قــلَّ أن يســلم  الوهــم أحيان
منــه أحــد مــن احلفــاظ املتقنــن ، كــا قــال العلــاء0	 
، وهــذا ماقصــده ابــن املدينــي حــن قــال :« كان 
ــا«،  ــكان عجب ــه ل ــدث بألفاظ ــو ح ــن ول ــع يلح وكي
وكــذا حممــد املــروزي حــن قــال : كان حيــدث بآخــره 
مــن حفظــه فيغــر ألفــاظ احلديــث كأنــه كان حيــدث 
ــه  ــك ألن ــان«  ، ذل ــل اللس ــن أه ــن م ــى ومل يك باملعن
كان حيــدث مــن حفظــه فيحــدث باملعنــى ، وقــد يقــع 

ــم.		   ــأ  .  واهلل أعل باخلط

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

ــواب  ــازم ، وث ــن ح ــر ب ــه ، وجري ــن: أبي روى ع
ــم . ــة ، وغره ــن عتب اب

وعنــه: اإلمــام أمحــد ، والبخــاري ، وابنــه عمــرو، 
وغرهــم .

ــد اهلل،  ــه عب ــة ابن ــد رواي ــال ألمح ــة الرج ــل ومعرف 9	.  العل
ــد ،ج:9	،ص:  ــام أمح ــوم اإلم ــع لعل ج:	،ص:	7	 ، و اجلام

.  )			

0	. ضوابــط اجلــرح والتعديــل لعبدالعزيــز العبداللطيف،ص:  
. 		7

		. انظـــر: الثقـــات ،ج: 7،ص:			، هتذيـــب الكـــال،ج: 
 ، يـــب لتقر ا ،	 0 9 : ص ،	 	 : ج ، يب لتهذ ا ،	 	 	 : ص ،	 0

.	8	 ص:
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وقــال ابــن قانــع ، وابــن معــن ، والعجــي وحممــد 
بــن ســعد : ثقــة . زاد ابــن قانــع : مأمــون ، وزاد 
ــًا . ــعد : فقيه ــن س ــث . وزاد اب ــر احلدي ــي : كث العج
ــم : صــدوق وهــو أحــب إيلَّ مــن  ــو حات وقــال أب

ــادة . 		 ــن عب روح ب
ــو  ــال يل أب ــاج : ق ــى الزج ــن عيس ــد ب ــال حمم وق
عاصــم : كل يشء حدثتــك حدثــوين بــه ومــا دلســت 

قــط. 
وقال ابن خراش :  مل ير يف يده كتاب قط .

ــدر  ــظ ق ــن أيب داود : كان حيف ــري ع ــال اآلج  وق
ــه .		 ــد حديث ــن جي ــث م ــف حدي أل

ــم  ــول أيب حات ــة ، وق ــه اجلاع ــة روى ل ــو ثق وه
ــم. ــاب ، واهلل أعل ــذا الب ــدده يف ه ــى تش ــول ع حمم
 وقــال ابــن حجــر يف التقريــب : »روح بــن عبــادة 
ابــن العــالء بــن حســان القيــي أبــو حممــد البــري، 
ثقــة فاضــل لــه تصانيــف ، مــن التاســعة مــات ســنة 

مخــس أو ســبع ومائتــن » 		 
ــث،  ــج احلدي ــه يثب ــد بأن ــام أمح ــه اإلم ــد وصف وق
قــال أبــو داود : » وســمعت أمحــد قيــل لــه روح 
أحــب إليــك أو أبــو عاصــم ؟ قــال: » كان روح خيــرج 

ــث «.		  ــج احلدي ــم يثب ــو عاص ــاب وأب الكت
ــول:» أول  ــواين يق ــمعت احلل ــو داود : س ــال أب وق

		. اجلرح والتعديل ،ج: 	، ص: 			 .
		.  التهذيب ، ج:	،ص:70	.

		. ص:			 .
		. سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد ،ص: 7		.

مــن أظهــر كتابــه روح بــن عبــادة، وأبــو أســامة. قــال 
احلافــظ أبــو بكــر) اخلطيــب (: « يعنــي: أهنــا رويــا مــا 
خولفــا فيــه، فأظهــرا كتبهــا حجــة هلــا عــى خمالفيهــا 

إذ روايتهــا عــن حفظهــا موافقــة ملــا يف كتبهــا« 		.
واملقصــود أن أبــا عاصــم النبيــل عــى ثقتــه إال أنــه 
ــأيت  ــه : أي ال ي ــى حفظ ــد ع ــث ؛ إذ يعتم ــج احلدي يثب
ــع يف  ــه فيق ــى حفظ ــد ع ــو يعتم ــه ، فه ــى وجه ــه ع ب
ــن  ــروح اب ــه ب ــد قارن ــام أمح ــث أن اإلم ــم ، حي الوه
عبــاده الــذي يعتمــد عــى كتابــه ، وكالمهــا مــن 
ــر  ــن خــراش : » مل ي الثقــات، وهــذا مايفــر قــول اب

ــم.  7	 ــط » . واهلل أعل ــاب ق ــده كت يف ي

املبحــث الثالــث : خالصــة القــول يف لفــظ ) يثبــج 
احلديــث ( ، والراجــح فيــه بعــد دراســة أقــوال النقــاد.
ــن  ــر ب ــاد : معم ــوال النق ــة أق ــالل دراس ــن خ م
راشــد  ، وعبــد الرمحــن بــن مهــدي ،  اإلمــام أمحــد، 
ــد  ــن راش ــر ب ــن يل أن معم ــرواة تب ــن ال ــدد م يف ع
أطلقــه عــى شــيخه إســاعيل بــن رشوس ، وتناقــل 
ــه ، وذلــك ألهنــم  ــول بتكذيب بعــض العلــاء الق
نقلــوا عــن ابــن عــدي قولــه عــن البخــاري - كــا 
ــدل  ــث ب ــع احلدي ــة ) يض ــًا بكلم ــبق – مصّحف س

		.  سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد ، ص 7		.
7	. اجلرح والتعديل،ج:	، ص:			، الثقات،ج:	،ص:	8	، 
السر،ج: 9،ص:80	،ميزان االعتدال ، ج:	،ص:			،هتذيب 
الكال ،ج: 		،ص:	8	،التهذيب،ج:	،ص-570 التقريب ، 

ص80	( .
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ــأ  ــة خط ــد الدراس ــن يل بع ــث ( ، وتب ــج احلدي )يثب
ــخ  ــاري يف التاري ــا البخ ــة ذكره ــك إذ أن الرواي ذل
الكبــر بلفــظ ) يثبــج احلديــث ( ، فصــار قــول 
العلــاء عــن إســاعيل أنــه وضــاع وكــذاب ! خطــأ 
ــكالم ،  ــراب ال ــد اضط ــر يقص ــر ، إذ كان معم ظاه
وأنــه ال يــأيت بــه عــى وجهــه ، ال الكــذب والوضــع 

كــا ذكــر .
ــن  ــم ع ــن تكل ــاء ح ــل صنع ــى أه ــه ع وأطلق
ــة يف  ــه اهلل املبالغ ــن ، وأراد رمح ــن عبدالرمح ــالد ب خ
ــس  ــون (  لي ــه ) يثبج ــالد ، وإن كان قول ــق خ توثي

ــرت . ــا ذك ــًا ك ــًا مطلق جرح
وأطلقــه عبــد الرمحــن بــن مهــدي عــى ســفيان 
ــو  ــال:« ل ــراده إذ ق ــًا مل ــه مبين ــوري ، وكان إطالق الث
ــس  ــال : لي ــدث لق ــوري حي ــفيان الث ــان س رأى إنس
ــج ،  ــر و يثب ــدم ويؤخ ــم يق ــل العل ــن أه ــذا م ه
ولكــن لــو جهــدت جهــدك أن تزيلــه عــن املعنــى مل 
يفعــل« ، فبــن أن مــراده بيثبــج أي يقــدم ويؤخــر ، 

ــاه . ــا قررن ــوي ك ــى اللغ ــو املعن وه
مــن  شــيخن  عــى  أمحــد  اإلمــام  وأطلقــه 
ــت  ــم ، وخلص ــع ، وأيب عاص ــا وكي ــيوخه ومه ش
ــو أن  ــف ه ــذا الوص ــن ه ــه اهلل م ــراده رمح إىل أن م
الــراوي ال يــأيت باحلديــث عــى وجهــه ، وذلــك يف 
كال الشــيخن، فاملعنــى كلــه يــدور حــول اضطــراب 
الــكالم ، وتقديــم وتأخــر ، وأنــه ال يــأيت بالــكالم 
عــى وجهــه، وهــو ال يتعــدى الوهــم اليســر الــذي 

ــم. ــر ، واهلل أعل ــن الب ــك ع ال ينف

خامتة:
ــن  ــره م ــا ي ــى م ــًا ع ــرًا طيب ــدًا كث ــدهلل مح احلم
إمتــام هــذا البحــث ، وقــد خرجــت منــه بفوائــد مجــة 

ــا : منه
ــاظ . 	 ــن األلف ــث (م ــج احلدي ــف ) يثب  أن وص

ــهورة . ــر مش ــادرة والغ الن
ــو . 	 ــوي وه ــى اللغ ــق املعن ــه يطاب ــراد من  أن امل

ــه  اضطــراب الــكالم وتفننــه ، وأنــه ال يــأيت ب
عــى وجهــه .

أن هــذا اللفــظ اليــراد منــه التعديــل وال . 	
ــأ  ــى اخلط ــل ع ــا حيم ــق ، وإن ــح املطل التجري

اليســر ، والوهــم البســيط .
يؤثــر . 	 النقــول  التصحيــف احلــادث يف  أن   

تأثــرًا بالغــًا يف فهــم املعــاين ، حيــث تصحفت 
ــن  ــاعيل ب ــدي يف إس ــن ع ــى اب ــارة ع العب
رشوس مــن ) يثبــج احلديــث ( إىل ) يضــع 
بالكــذب  الــراوي  فوصــف   !  ) احلديــث 

ــى . ــذا املعن ــاء هب ــا العل ــع وتناقله والوض
ل عليــه يف التمييــز الدقيــق للفــظ . 	 إن املعــوَّ

اجلــرح  عــى  داللتــه  ومــدى  املــدروس 
ــكالم ،  ــياق ال ــن ، كس ــي القرائ ــل ه والتعدي

ومعرفــة أقــوال النقــاد اآلخريــن .
ــف . 	 ــن وص ــم مم ــت عليه ــن وقف ــرواة الذي  ال

ــف  ــاد الوص ــق النق ــف ، أو أطل ــذا الوص هب
اثنــان  هــم    : عنهــم  حديثهــم  ســياق  يف 
ــن ،   ــاء اليم ــن صنع ــان م ــة ، واثن ــن الكوف م
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وواحــد بــري .
ــن . 7 ــوع م ــذا الن ــه هل ــن التوج ــى الباحث  أن ع

اجلــرح  ألفــاظ  يف  البحــث  وهــو   ، الفــن 
هبــا  وقــع  والتــي   ، النــادرة  والتعديــل 
اختــالف، وحتريــر الــكالم فيهــا ، وبيــان مــراد 

النقــاد منهــا وفــق منهجيــة علميــة .

وختامــًا أمحــد اهلل عــى تيســره ومنــه وكرمــه ، ومــا 
ــده  ــن اهلل وح ــث فم ــذا البح ــواب يف ه ــن ص كان م
ــيطان،  ــي والش ــن نف ــأ فم ــن خط ــه م ــاكان في ، وم
وأســتغفر اهلل عــى ذلــك ، وصــى اهلل عــى نبينــا حممــد 

ــلم . ــه وس ــه وصحب ــى آل وع

املصادر واملراجــع:
أواًل: املراجع العربية:

ــة ،  ــب اللغ ــد .) 	00	م(  . هتذي ــن أمح ــد ب ــري ، حمم األزه
حتقيــق : حممــد عــوض مرعــب .  )ط.	( ، بــروت : دار 

ــاء الــرتاث العــريب.  إحي
ــنن أيب  ــح س ــارص . ) 				هـــ( . صحي ــد ن ــاين  ، حمم األلب
داود، د. م . )ط.	( ، الكويــت : مؤسســة غــراس للنــر 

ــع. والتوزي
ــند  ــع املس ــاعيل.) 				هـ(.اجلام ــن إس ــد ب ــاري، حمم البخ
الصحيــح املختــر مــن أمــور رســول اهلل صــى اهلل 
عليــه وســلم ، وســننه وأيامــه ، حتقيــق: حممــد زهــر بــن 

ــاة .  ــوق النج ــارص  . )ط.	(.) د. م( دار ط ــارص الن ن
ــر،  ــخ الكب ــاعيل ،)د. ت(.  التاري ــن إس ــد ب ــاري ، حمم البخ
حتقيــق : حممــد عبــد املعيــد خــان. )د. ط( ،حيــدر 

آباد:دائــرة املعــارف العثانيــة .

البســتي ، حممــد بــن حبــان .) 	9		هـــ( .الثقــات ، حتقيــق : 
ــرة  ــاد : دائ ــدر آب ــد خــان . )ط.	( ،حي ــد املعي حممــد عب

ــة.  ــارف العثاني املع
ــان . ) 	9		هـــ( .املجروحــن مــن  ــن حب البســتي ،  حممــد ب
ــد. ــم زاي ــود إبراهي ــق: حمم ــن، حتقي ــن واملرتوك املحدث

ــي. ــب: دار الوع )ط.	(، حل
ــم  ــع .) 8			هـــ( . معج ــن قان ــي ب ــد الباق ــدادي ،عب البغ
الصحابــة ، حتقيــق : صــالح بــن ســامل املــرايت ( . 

)ط.	( ، املدينــة املنــورة : مكتبــة الغربــاء األثريــة.
البيهقــي ،  أمحــد بــن احلســن .) 0			هـــ( .الســنن الصغــر،  
حتقيــق: عبــد املعطــي أمــن قلعجــي. )ط.	(، كراتــي:  

جامعــة الدراســات اإلســالمية .
البيهقــي ،  أمحــد بــن احلســن .) 				 هـــ( . الســنن الكــرى، 
حتقيــق : حممــد عبــد القــادر عطــا. ) ط.	( ، بــروت: دار 

الكتــب العلمية. 
ــق:  ــنن ، حتقي ــى.)				هـ (.الس ــن عيس ــد ب ــذي ، حمم الرتم

ــة .   ــة العري ــر.) ط.	( ،  د. م .املكتب ــد برب حمم
ــل يف  ــدي . )09		هـــ(، الكام ــن ع ــد ب ــو أمح ــاين ، أب اجلرج
ضعفــاء الرجــال ،  حتقيــق: د. ســهيل زكار .)ط.	( ، 

ــر . ــروت :دار الفك ب
ــل  ــدي .) 8			هـــ( ، الكام ــن ع ــد ب ــو أمح ــاين ، أب اجلرج
عبــد  أمحــد  عــادل  حتقيــق:   ، الرجــال  ضعفــاء  يف 
بــروت:   ، ط.	(   (  . معــوض  حممــد  املوجود،عــي 

. العلميــة  الكتــب 
اجلــزري ، املبــارك بــن حممــد .  د.ت ، النهايــة يف غريــب 
احلديــث واألثــر، حتقيــق : طاهــر أمحــد الــزاوي ، 
وجممــود حممــد الطناحــي . )د. ط( ، القاهــرة : دار إحيــاء 

ــة.  ــب العربي الكت
اجلوزجــاين ، ســعيد بــن منصــور.)  	0		هـــ (. الســنن، 
ــد :  ــي . )ط.	(، اهلن ــن األعظم ــب الرمح ــق: حبي حتقي

ــلفية.   ــدار الس ال
ــى  ــتدرك ع ــداهلل. ) 08		هـــ( . املس ــن عب ــد ب ــم ، أمح احلاك
ــادر .) د. ط( ،  ــى عبدالق ــق : مصطف ــن، حتقي الصحيح

ــة. ــب العلمي ــروت: دار الكت ب
احللبــي ، إبراهيــم بــن حممــد .) 07		هـــ(. الكشــف احلثيــث 
صبحــي   : حتقيــق   ، احلديــث  بوضــع  رمــي  عمــن 
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ــة  ــب ، مكتب ــامل الكت ــروت: ع ــامرائي . ) ط.	( . ب الس
ــة . ــة العربي النهض

احلميــدي ، عبــد اهلل بــن الزبــر .)  	99	 م( .املســند ، حتقيــق: 
ــق : دار  اَرايّن  .  )ط.	( ، دمش ــدَّ ــد ال ــليم أس ــن س حس

الســقا. 
اخلطيــب البغــدادي ، أمحــد بــن عــي .) د. ط (.  اجلامــع 
ــود  ــق : د. حمم ــامع ، حتقي ــراوي وآداب الس ــالق ال ألخ

ــارف . ــة املع ــاض : مكتب ــان ، الري الطح
ابــن أيب خيثمــة ، أبــو بكــر أمحــد.) 7			هـــ (. التاريــخ الكبر 
املعــروف بتاريــخ ابــن أيب خيثمــة ،حتقيــق : صــالح بــن 

فتحــي هــالل. ) ط.	( . القاهــرة : الفــاروق احلديثــة .
الدارقطنــي ، عــي بــن عمــر.)  				 هـــ ( . الســنن ، حتقيــق : 
شــعيب األرنــؤوط، وحســن عبــد املنعــم شــلبي،و عبــد 
ــروت:   ــوم. )ط.	(.  ب ــد بره ــرز اهلل، وأمح ــف ح اللطي

مؤسســة الرســالة، .
الدارقطنــي ، عــي بــن عمــر .) 	0		هـــ( . العلــل الــواردة يف 
ــن اهلل  ــن زي ــوظ الرمح ــق: حمف ــة، حتقي ــث النبوي األحادي

ــة . ــاض: دار طيب ــلفي.)ط.	( . الري الس
الدارمــي ، عبــد اهلل بــن عبــد الرمحــن .) 				 هـــ (. الســنن ، 
حتقيــق: حســن ســليم أســد الــداراين. ) ط. 	( . اململكــة 

العربيــة الســعودية : دار املغنــي للنــر والتوزيــع.
الذهبــي ، حممــد بــن أمحــد.)  	0		هـــ (.  ســر أعــالم النبالء، 
حتقيــق جمموعــة مــن األســاتذة . )ط.	( . بــروت:  

ــالة  ــة الرس مؤسس
ــق :  ــف، حتقي ــد  .) د.ت (. الكاش ــن أمح ــد ب ــي ،  حمم الذهب
ــكار  ــت األف ــان . ) ط.	( .) د. م( .  بي ــد املن ــان عب حس

ــة. الدولي
الذهبــي ،  حممــد بــن أمحــد.)	8		 هـــ( .ميــزان االعتــدال يف 
نقــد الرجــال، حتقيــق : عــي حممــد البجــاوي  . ) ط.	(. 

بــروت: دار املعرفــة . 
ــاء ،  ــي يف الضعف ــد . ) د. ت(.  املغن ــن أمح ــد ب ــي ، حمم الذهب

ــرت. )د. ط (. )د. م(.  ــن ع ــور الدي ــق : ن حتقي
ــل  ــد . )7			 هـــ ( . عل ــن حمم ــن ب ــد الرمح ــرازي  ، عب ال
بــإرشاف  الباحثــن  مــن  :فريــق  . حتقيــق  احلديــث 
ــن  ــد ب ــد و د. خال ــد اهلل احلمي ــن عب ــعد ب ــة د. س وعناي
ــع  ــاض :مطاب ــي  . ) ط.	( . الري ــن اجلري ــد الرمح عب

احلميــي  . 
الــرازي ، عبدالرمحــن بــن حممد)	7		هـــ( .اجلــرح والتعديل، 
ــروت: دار  ــي .) ط.	( . ب ــن املعلم ــق : عبدالرمح حتقي

إحيــاء الــرتاث العــريب.
ــم.)				 هـــ (.  املســند،  ــن إبراهي ــه ، إســحاق ب ــن راهوي اب
ــويش  .  ــق البل ــد احل ــن عب ــور ب ــد الغف ــق : د. عب حتقي

ــان . ــة اإلي ــورة : مكتب ــة املن )ط.	( . املدين
الربــاط، خالــد الربــاط ، وســيد عــزت .) 0			 هـــ ( . اجلامع 
لعلــوم اإلمــام أمحــد ، ) ط.	( . مــر : دار الفــالح 

ــي.  ــث العلم للبح
ــاج  ــرّزاق . د. ت.  ت ــد ال ــن عب ــد ب ــن حمّم ــد ب ــدي ، حمّم بي الزَّ
ــة  ــق : جمموع ــوس ، حتقي ــر القام ــن جواه ــروس م الع

ــة . ــن  . د. ط . دار اهلداي ــن املحقق م
ــادر  ــد الق ــد عب ــى ، وحام ــم مصطف ــد و إبراهي ــات ، أمح الزي
ــيط  . )د.ط(.  ــم الوس ــار.)د. ت(. املعج ــد النج ، حمم

ــوة . ــرة :  دار الدع القاه
ــنن،  ــعث.) 	9		هـــ (. الس ــن األش ــليان ب ــتاين ، س السجس
حتقيــق : عــزت عبيــد الدعــاس وعــادل الســيد  . 

احلديــث.  .دار  )د.م(  )ط.	(. 
ــاء  ــخ أس ــد . 	0		هـــ .  تاري ــن أمح ــر ب ــاهن ، عم ــن ش اب
الثقــات . ) حتقيــق : صبحــي الســامرائي ( . ) ط	( . 

ــلفية . ــدار الس ــت . ال الكوي
الشــيباين ، أمحــد بــن حممــد .  )				هـــ ( . املســند ، حتقيــق: 
شــعيب األرنــؤوط ،و عادل مرشــد ،وآخــرون ،إرشاف: 
د عبــداهلل بــن عبداملحســن الرتكــي . ) ط.	( .  بــروت:  

مؤسســة الرســالة . 
 الشــيباين ، أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل . )				 هـــ ( . العلــل 
ومعرفــة الرجــال ، حتقيــق : ويص اهلل بــن حممــد عبــاس . 

)ط.	(.الريــاض : دار اخلــاين.
الشــيباين ، أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل.) 				 هـ( . ســؤاالت 
أيب داود لإلمــام أمحــد بــن حنبــل يف جــرح الــرواة 
وتعديلهــم ، حتقيــق  : د. زيــاد حممــد منصــور  .)ط.	( . 

ــم . ــوم واحلك ــة العل ــورة : مكتب ــة املن املدين
ابــن ايب شــيبة ، عبــد اهلل بــن حممــد . ) 09		 هـــ (.املصنــف يف 
ــوت .  ــف احل ــال يوس ــق : ك ــار ،حتقي ــث واآلث األحادي

ــة الرشــد .  )ط. 	(. الريــاض : مكتب



48

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

َســاِمي والكنــى،  الشــيباين ، أمحــد بــن حممــد .)	0		هـــ( .اأْلَ
 .)	 حتقيــق : عبــد اهلل بــن يوســف اجلديــع  . )ط. 

الكويــت :مكتبــة دار األقــى.
ــف ،  ــام . ) 	0		هـــ (.املصن ــن مه ــرزاق ب ــاين ، عبدال الصنع
ــي  . ) ط. 	(.  ــن األعظم ــب الرمح ــيخ حبي ــق: الش حتقي

ــالمي. ــب اإلس ــروت: املكت ب
الطــراين ، ســليان بــن أمحــد . د. ن .  املعجــم األوســط ، حتقيق 
: طــارق بــن عــوض اهلل بــن حممــد , وعبــد املحســن بــن 
إبراهيــم احلســيني ( .) د. ط( . القاهــرة :  دار احلرمــن . 
الطحــاوي ، أمحــد بــن حممــد.) 				 هـــ (. رشح معــاين 
ــيد  ــد س ــار ، حمم ــري النج ــد زه ــق : حمم ــار ، حتقي اآلث

جــاد احلــق . ) ط. 	(. )د. م( .عــامل الكتــب .
 الطيالــي ، ســليان بــن داود.) 9			هـــ ( . املســند  ، حتقيــق: 
ــر :  ــي. )ط. 	(. م ــن الرتك ــد املحس ــن عب ــد ب د. حمم

دار هجــر .
العبداللطيــف ، عبدالعزيــز بــن حممــد . د. ن. ضوابــط اجلــرح 
ــة العبيــكان. ــل ، د. ت .)ط. 	( . الريــاض : مكتب والتعدي
ــارات اجلــرح  ــاب ألفــاظ وعب ــد . كت ــم ، أمحــد معب العبدالكري
والتعديــل بــن األفــراد والتكريــر والرتكيــب . )د.ت( . 

)ط. 	 (. مــر : أضــواء الســلف .
 العســقالين، أمحــد بــن عــي . )د.ن( . تقريــب التهذيــب ، 
حتقيــق : حســان عبــد املنــان. )د. ط(.)د . م(.  بيــت 

ــة. ــكار الدولي األف
العســقالين، أمحــد بــن عــي .) 				 ه(. هتذيب التهذيــب .) د 
. ت( . ) ط. 	( . حيــدر آبــاد:  دائــرة املعــارف العثانيــة.

العســقالين، أمحــد بــن عــي . د. ن . فتــح البــاري رشح صحيــح 
البخــاري ، )د. ت(. )د. ط( . مــر : املطبعــة الســلفية .

ــزان  ــان املي ــي . )90		هـــ (. لس ــن ع ــد ب ــقالين، أمح العس
،حتقيــق : دائــرة املعــرف النظاميــة  . ) ط. 	( . بــروت : 

ــات . ــي للمطبوع ــة األعلم مؤسس
ــر،  ــاء الكب ــرو)	0		 هـــ (. الضعف ــن عم ــد ب ــي ، حمم العقي
حتقيــق : عبــد املعطــي أمــن قلعجــي. ) ط. 	( . بروت: 

دار املكتبــة العلميــة .
املعرفــة   .) 	0		هـــ   (. بــن ســفيان  يعقــوب   ، الفســوي 
ــاء العمــري  . ) ط. 	( .  ــق : أكــرم ضي ــخ ، حتقي والتاري

ــالة . ــة الرس ــروت :مؤسس ب

القزوينــي ، أمحــد بــن فــارس . )99		هـــ( . معجــم مقاييــس 
اللغــة ، حتقيــق : عبــد الســالم حممــد هــارون . )د. ط( . 

ــر . )د. م( . دار الفك
ابــن القيــم ، حممــد بــن أيب بكــر .) 				 هـــ(  . هتذيــب ســنن 
أيب داود وإيضــاح عللــه ومشــكالته .د. ت .)ط. 	( . 

ــة . بــروت: دار الكتــب العلمي
ــة  ــه الريع ــد . )99		هـــ( . تنزي ــن حمم ــي ب ــاين ، ع الكن
ــق :  ــة ، حتقي ــنيعة املوضوع ــار الش ــن األخب ــة ع املرفوع
عبــد الوهــاب عبــد اللطيــف ، عبــد اهلل حممــد الصديــق 

ــة . ــب العلمي ــروت :دار الكت ــاري.) ط. 	( . ب الغ
ــق:  ــنن ، حتقي ــد . الس ــن يزي ــد ب ــي ، حمم ــه القزوين ــن ماج اب
حممــد فــؤاد عبــد الباقــي . )د.ط( ،)د. م( ، )د. ت( .  دار 

ــة .  ــاء الكتــب العربي إحي
املــأريب، مصطفــى بــن إســاعيل . د.ن . شــفاء العليــل بألفــاظ 
وقواعــد اجلــرح والتعديــل .د. م. ) ط. 	( . )د. م( . 

ــة . ــن تيمي ــة اب ــرة: مكتب القاه
املــريس ، عــي بــن إســاعيل)  				هـــ (. املحكــم واملحيــط 
ــداوي  .) ط. 	(.  ــد هن ــد احلمي ــق : عب ــم ، حتقي األعظ

ــة .  ــب العلمي ــروت : دار الكت ب
ــب  ــن.) 00		هـــ (.هتذي ــد الرمح ــن عب ــف ب ــزي ، يوس امل
الكــال يف أســاء الرجــال ، حتقيــق: د. بشــار عــواد 

	( . بــروت: مؤسســة الرســالة . معــروف . ) ط. 
ــرب. ــان الع ــرم. ) د. ن(. لس ــن مك ــد ب ــور ، حمم ــن منظ اب

صــادر. :دار  بــروت   . ط(  .)د.  )د.ت( 
ــى ،  ــند أيب يع ــي .) 	0		هـــ( . مس ــن ع ــد ب ــي ، أمح املوص
ــق : دار  ــد . )ط. 	( . دمش ــليم أس ــن س ــق : حس حتقي

ــرتاث . ــون لل املأم
ــام  ــوم اإلم ــع لعل ــم .) 0			 هـــ (.  اجلام ــاس ، إبراهي النح
أمحــد ، علــل احلديــث .د.ت . ) ط.	(  .مــر : دار 

ــي . ــث العلم ــالح للبح الف
النســائي ،  أمحــد بــن شــعيب .)				 هـــ (.  الســنن الكــرى، 
حتقيــق : حســن عبــد املنعــم شــلبي  . ) ط.	 (  . بــروت: 

مؤسســة الرســالة . 
النســائي ،  أمحــد بــن شــعيب .)	0		 هـــ (. املجتبــى ، حتقيــق: 
ــب  ــب :  مكت ــدة  . ) ط. 	( . حل ــو غ ــاح أب ــد الفت عب

ــالمية .  ــات اإلس املطبوع
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ــع  ــاج.) 0			هـــ(. اجلام ــن احلج ــلم ب ــابوري ،  مس النيس
ــي.) ط. 	( .  ــؤاد عبدالباق ــد ف ــق حمم ــح  ، حتقي الصحي

ــريب . ــرتاث الع ــاء ال ــروت:  دار إحي ب
ألفــاظ  اهلاشــمي .)				هـــ(. رشح  ، ســعدي  اهلاشــمي 
التعديــل والتوثيــق النــادرة . )د. ت( . )ط. 	( . املدينــة 

ــم . ــوم واحلك ــة العل ــورة : مكتب املن
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ـــره  ـــد يف ع ـــث النق ـــت حدي ـــا كان ـــي قضاي ـــعره، وه ـــي يف ش ـــن أوس الطائ ـــب ب ـــام حبي ـــو مت ـــا أب ـــي تناوهل ـــة الت ـــا النقدي ـــن القضاي ـــة ع ـــذه الدراس ـــف ه ـــث: تكش ـــص البح ملخ
ـــك  ـــّى ذل ـــا، ويتج ـــن القضاي ـــا م ـــى، وغريه ـــظ واملعن ـــة، واللف ـــع والصنع ـــة الطب ـــذب، وقضي ـــدق والك ـــة الص ـــداع، وقضي ـــز اإلب ـــه، وحواف ـــعر وطبيعت ـــريورة الش ـــل: س ـــن مث م
ـــد  ـــه يف النق ـــو كعب ـــة، وعل ـــه النقدي ـــه وقدرت ـــعة اطالع ـــى س ـــدل ع ـــا ي ـــه، مم ـــة يف ديوان ـــة املتفرق ـــه النقدي ـــه، ويف أبيات ـــن مدائح ـــري م ـــاءت يف كث ـــي ج ـــة الت ـــه النقدي ـــه يف لوحات ُكّل

ـــعر. والش

كلامت مفتاحية: عمود الشعر، السريورة، التهذيب، النقد، الصنعة.

*****

Abu Tammam is a Critic
Muhammad Huseen Assamaenah

Jordan University

Ahlam Amer  Al-Zaben (*)
Northern Border University

(Received 19 /3 / 2019, accepted 3/09/2019)

Abstract: This study reveals the critical issues tackled by Abu Tammam Habib bin Awas Al-Tai in his poetry. These issues were the talking of criticism of his time, 
such as: the process of poetry and its nature, incentives for creativity, the issue of honesty and lies, the issue of nature and creation, rhetoric and meaning, and other 
issues. And they all appeared in his critical paintings that came in many of his praises, and in his critical poems scattered in his collection of poems, which shows 
the capacity of his knowledge and his criticism ability, and his high status in criticism and poetry.

Keywords: Poetry column, The refinement, Criticism, Balancing, Spread.

(*) Corresponding Author:
Assistant Professor, Dept. of General Education, College 
of Science and Arts, Northern Border University, P.O. 
Box: 1321, Postal Code: 91431, Triff, Kingdom of Saudi 
Arabia.

)*( للمراسلة:

ــوم واآلداب  ــة العلـ ــة، كليـ ــواد العامـ ــم  المـ ــاعد، قسـ ــتاذ مسـ أسـ
بطريـــف، جامعـــة الحـــدود الشـــمالية، ص ب:  1321، رمـــز 
بريـــدي: 91431، المدينـــة  طريـــف، المملكـــة العربيـــة الســـعودية.

e-mail:   ahlam_alzaben@yahoo.com
DOI: 10.12816/0058369



54

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

مقدمة:
احلمــد هلل الــذي بنعمتــه تتــّم الّصاحلــات، والّصالة 
والّســالم عــى خــري اخللــق وأرشف املرســلني، وســّيد 
ــه  ــّى اهلل علي ــد- ص ــّيدنا حمّم ــن، س ــني واآلخري األّول
ــذي برســالته ُختمــِت الّشائــع، فكانــت  وســّلم-، اّل

رســالته كفيلــة بتلبيــة احلاجــات البشّيــة. أمــا بعــد:
األحــكام  دراســة  إىل  البحــث  هــذا  فيذهــب 
ــام  ــو مت ــام، وأب ــعر أيب مت ــة يف ش ــارات النقدي واإلش
ــر  ــايس، الع ــر العب ــعراء الع ــم ش ــن أه ــد م واح
ــارهبم  ــّددت مش ــعراء، وتع ــه الش ــرت في ــذي كث ال
ــعره  ــام وش ــخصّية أيب مت ــت ش ــد نال ــاليبهم. وق وأس
حًظــا ال بــأس بــه مــن الّدراســة قديــًا وحديًثــا، فهــو 
ــا،  ــًا وحديًث ــريّب قدي ــّراث الع ــعرّية يف ال ــرة ش ظاه
ــه  ــه ومميزات ــه خصائص ــعرّي ل ــٍب ش ــب مذه وصاح
وأدواتــه اإلجرائيــة، كــا أّن اخلصومــة حــول أيب 
متــام وشــعره ومذهبــه الفنــي نالــت حًظــا عظيــًا مــن 
ــر إىل  ــدة للنظ ــة جدي ــدت قيم ــد، ووّل ــدل والنق اجل

ــعره.  ــة يف ش ــه النقدي آرائ
نقدّيــة  الباحثــنْي إشــارات  لفتــت نظــر  وقــد 
ــتحق أن  ــام تس ــوان أيب مت ــرية يف دي ــة كث ــعرّية ونثرّي ش
ُتــدرس وُتبحــث، وال ســيا أّن عــددًا مــن الّدراســات 
قــد بّينــت كيــف أن مــن الشــعراء والكتــاب يف عصور 
األدب   بــني  مجعــوا  قــد  املختلفــة  العــريب  األدب 
والنقــد األديب، وكانــت كتاباهتــم النقديــة فيهــا إبــداع 
ــاًدا،  ــعراء ُنق ــا: الش ــة، منه ــم األدبي ــي كتاباهت ــا ه ك
دراسـات فـــي األدب اإلســـالمي واألموي، للدكتور 

ــاًدا،  ــيون نقـ ــعراء العباس ــي. والش ــار املطلب عبداجلب
للـــدكتور ُمنعــم ســلان املوســوي. والشيــف الريض 
ناقــًدا، للدكتــور أمحد مطلـــوب. وأبـــو العــالء املعري 

ــص. ــود خال ــد حمم ــور ولي ــًدا، للدكت ناق
ولقــد جــاء هــذا البحــث املوســوم بـــ: »أبــو    
متــام ناقــدا« مــن أجــل إلقــاء الضــوء عــى شــخصية 
التــي أشــار  النقديــة  الناقــد، والقضايــا  أيب متــام 
إليهــا، وكان الفيــاليل قــد نّبــه أن أبــا متــام ناقــد مبــدع 
ــا  ــام مثقًف ــو مت ــاعر أب ــومة بـ:«الش ــته املوس يف دراس
ومبدًعــا« لنيــل درجــة املاجســتري، ومل ُيعــِط املوضــوع 
حّقــه مــن البحــث والــدرس، واكتفــى بحديــث 

ــك. ــن ذل ــب ع مقتض
وبعــد قــراءة ديــوان أيب متــام وجــد الباحثــان 
عّمقــت  مهمــة،  كبــرية  شــعرية  نقديــة  حصيلــة 
طمأنينتهــا يف أهنــا يكتبان عن موضوع جـــدير ببـــذل 
اجلهــد والبحــث والتقــي، وذلــك لألســباب اآلتيــة: 
أن أبــا متــام مــن الشــعراء الذيــن هلــم مكانــة عاليــة بني 
شــعراء العــر العبــايس، ولــه بــاع يف وضــع أصــول 
نظريــة للشــعر، وهــو ُيعــّد مــن امُلجّدديــن يف الشــعر، 
ــا  ــم قضاي ــم يف قصائده ــبب هنجه ــاروا بس ــن أث الذي
نقدّيــة لعــل مــن أمههــا عمــود الشــعر، فقــد كان أبــو 
متــام صاحــب نظــر نقــدي دقيــق، وكان لشــعره أمهيــة 
يف احلركــة النقديــة يف عــره، فكثــر شــارحو ديوانــه، 
وناقــدو شــعره. ونحســب أنــه ســيكون هلــذا البحــث 
أمهيــة لدراســة النقــد يف العــر العبــايس، والوقــوف 
عــى صــوره التطبيقيــة، وألنــه ُيعطــي صــورة للناقــد 
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التزامــه  حــني يكــون شــاعًرا، ويشــري إىل مــدى 
ــعره. ــة يف ش ــه الّنقدّي بمواقف

ــن  ــًدا م ــام ناق ــتنا أليب مت ــق يف دراس ــوف ننطل وس
ــي: ــاور، ه ــة حم أربع

مقايسات نقدية يف شعر أيب متام.. 	
قضايا نقدية.. 	
لوحات نقدية يف قصائد أيب متام.. 	
 مصطلحات نقدية يف شعر أيب متام.. 	

الوصفــي  االســتقرائي  املنهــج  اعتمدنــا  وقــد 
ــداف  ــق أه ــرب لتحقي ــج األق ــه املنه ــي بوصف التحلي

الدراســة.
ويتكــون البحــث مــن مقدمــة ومتهيــد وأربعــة حمــاور 
وخامتــة. تناولنــا يف التمهيــد اإلشــارت النقديــة النثريــة 
أليب متــام وبخاصــة وصيتــه، واختياراتــه يف احلاســة 
التــي تشــري إىل عمــل نقــدي جــاد لــه أصولــه ومعايــريه، 
وتطرقنــا إىل مقوالتــه النقديــة املشــهورة يف حماوراتــه مــع 

خصومــه.
أمــا يف املحــاور، فقــد تناولنــا يف املحــور األول 
جمموعــة مــن املقايســات النقديــة التــي انتــشت يف 
شــعر أيب متــام، وتناولنــا يف املحــور الثــاين جمموعــة مــن 
ــوان أيب  ــت يف دي ــور الف ــا حض ــي كان هل ــا الت القضاي
متــام، وهــي: أمهيــة الشــعر وفائدتــه، واللفــظ واملعنــى، 

ــريورة. ــة، والس ــذب، والرسق ــدق والك والص
متــام  أيب  قصائــد  اســتقرأنا  الثالــث  املحــور  ويف 
الســتخراج مــا فيهــا مــن مصطلحــات نقديــة وثبتناهــا 
ــع  ــور الراب ــا يف املح ــا، وأم ــي محلته ــات الت ــع األبي م

ــر  ــا أكث ــي هب ــي تنته ــة الت ــات النقدي ــا إىل اللوح فأرشن
قصائــد أيب متــام، ووضحنــا مــا يف تلــك اللوحــات مــن 
آراء نقديــة وموازنــة نقديــة يف لوحــة اخرناهــا نموذجــا، 
وقضيــة اللوحــات هــي قضيــة أســلوبية حتتــاج إىل بحث 
مســتقل ألمهيتهــا وطرافتهــا. ويف اخلامتــة قدمنــا النتائــج 

ــات. والتوصي
متهيد:

ُتظهــر الروايــات التــي حتدثــت عــن أيب متــام أنــه كان 
ناقــًدا شــعرًيا ُمقــّدًرا، ُيعتــّد برأيــه الّنقــدّي وُيؤخــذ بــه، 
وأن لــه باًعــا يف النقــد األديب معروًفــا، ويــدّل عــى ذلــك 
مــا تناقلتــه الروايــات عــن وضعــه ملصطلح االســتطراد، 
وهــو أســلوٌب شــعرّي ُوجــد يف الشــعر اجلاهــي، يقــول 
ــن  ــموأل، وأّول م ــره الّس ــن ابتك ــز: » وأّول م ــن املعت اب
ســّاه اســتطراًدا أبــو مّتــام«)	(. وأخــذ النّقــاد هــذه 
الّتســمية عــن أيب متــام حتــى أن صاحــب العمــدة فــّرق 

بينــه وبــني مــن أخلطــه بـــ )حســن اخلــروج( )	(.
قال البحري: أنشدين أبو متام بيته:

أيَقنـــُت إْن لـــم تَثبَّـــت أّن حـاِفـــَرُه *** ِمــْن َصْخِر 
ــذا  ــا ه ــال يل: م ــّم ق ــامن)3(، ث ــِه ُعث ــن وج ــَر أو م تْدُم
امُلســتطرد  هــذا  قــال:  أدري؟  ال  فقلــت:  الّشــعر؟ 
ــو  ــرس وه ــف الَف ــد وص ــه ُيري ــرى أّن ــتطراد. ي واالس
ُيريــد هجــاء عثــان«)	(. وأكملــُت األبيــات مــن 

)	( البديع يف البديع، ص: 6	- 7	.
)	( انظر: العمدة يف نقد الشعر ومتحيصه، ج: 	، ص: 9	.

)	( رشح ديوان أيب متام، ج:	، ص:	7	.
)	( البديع يف البديع، ص: 7	.
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ــو أن  ــال: »وه ــتطراد، ق ــه رشح لالس ــدة)5(، وفي العم
ــد  ــا ُيري ــو إّن ــف يشٍء وه ــه يف وص ــاعر أّن ــرى الش ُي
ــك  ــه فذل ــا كان في ــع إىل م ــع أو رج ــإن قط ــرَيه، ف غ

اســتطراًدا«)6(.
ــذ تأليفــه  ــوان احلاســة أليب متــام كان من ولعــل دي
مدّونــة منهجّيــة ملــن يســعى ملعرفــة الشــعر وإجادتــه، 
وموضوًعــا دائــًا للــشح والّنظــر النقــدّي، فقــد راج 
هــذا الديــوان واشــُتهر اشــتهاًرا داالًّ عــى رفعة الشــعر 
الــذي تضّمنــه. ويــرى الباحثــان أّنــه كان الختيــارات 
ــعر« أول  ــح أركان »عمــود الش ــر يف توضي احلاســة أث
نظريــة شــعرية عربّيــة، وحتديــد عنــارص هــذه الّنظرّيــة 
الشــعرّية، ولعــل الفضــل األول يف بيــان أركان عمــود 
ــذي  ــي ال ــود للمرزوق ــارصه، يع ــد عن ــعر وحتدي الش

أشــار إىل ذلــك يف مقّدمــة رشحــه محاســة أيب متــام.
ــعر  ــته أش ــام يف محاس ــا مت ــزي: »إّن أب ــال التربي ق
منــه يف شــعره«)7(. وتــدل كثــرة رشوح احلاســة عــى 
ــخ  ــًرا يف التاري ــاًّ ُمؤّث ا ُمه ــعريًّ ــاًرا ش ــّد اختي ــا ُتع أهّن
األديب العــريب، إذ حفظــْت كثــريًا مــن شــعر الشــعراء 
ــن  ــي م ــخ األديب. وه ــني يف التاري ــني واملجهول امُلقّل
األعــال النقديــة التــي هلــا مكانتهــا وأمهيتهــا يف 
ــريب،  ــام األدب الع ــو مت ــا أب ــة، زّود هب ــة العربي املكتب
والنقــد األديب بــادة أدبيــة أصيلــة ُمنتقــاة وُمرتبــة عــى 
ــن  ــع م ــدا مقاط ــا قاص ــف فيه ــدي، اقتط ــاس نق أس

)5( العمدة، ج: 	، ص: 9	.
)6( املصدر نفسه، ج:	، ص: 0	.

)7( انظــر: مقدمــة رشح ديــوان احلاســة للتربيــزي، رشح 
ديــوان احلاســة، ص: 0	.

قصائــد أو مقّطعــات شــعرية جتمــع إىل ُحســن املعنــى، 
ــام  ــو مت ــى أب ــبيه، وانتق ــال التش ــظ، ومج ــة اللف جزال
فيهــا الّشــعَر عــى أســاس األمهيــة األدبيــة، ووضعــه 
يف كتــاب رّتبــه حســب األغــراض. وبحــث أبــو متــام  
يف اختياراتــه التــي تعــرب عــن ذوق غنــي، عــن املعنــى 
ال عــن العــر؛ فهــو مل يفصــل بــني عصــور الّشــعراء.
وطــرق أبــو متــام بــاب الغمــوض يف الّشــعر 
العــريّب، وبــاب االرتفــاع بالقــارئ إىل منّصــة األديب، 
وقــد رّد بعبارتــه املشــهورة: »مِلَ ال تفهــم مــا ُيقــال؟«)8( 
عــى ابــن العميثــل بــا يوحي بأنــه يطلــب مــن القارئ 
االرتقــاء إىل مســتوى القصيــدة، وتعــددت الروايــات 
ــيق أن  ــن رش ــريوي اب ــارة؛ ف ــذه العب ــت ه ــي نقل الت
ــه  ــل، وأراد تبكيت ــس حف ــي يف جمل ــال للطائ ــاًل ق رج
ــا  ــعر م ــن الش ــول م ــام، مل ال تق ــا مت ــا أب ــد: ي ــا أنش ملّ
ــه: وأنــت مل ال تفهــم مــن الشــعر مــا  ُيفهــم؟ فقــال ل
ــع أيب  ــت م ــة كان ــذه احلكاي ــروى أن ه ــال؟)9(. وُي ُيق
العميثــل وصاحبــني لــه خاطبــاه فأجاهبــا)0	(. ومع أن 
األقــوال اختلفــت يف تفاصيــل الروايــة، ويف القصيــدة 
التــي كانــت ســبًبا يف تعــارف البحــري بــأيب متــام، إال 
أهنــا تتفــق عــى أّن أبــا متــام احتفــى بطائيــة البحــري، 
ــري.  ــل الُبح ــاعًرا مث ــة ش ــد كل طائّي ــى أن تل ومتّن
)8(  العمــدة، ج 	، ص 0	، )يــا أبــا متــام مل ال تقــول مــا يفهــم( 
وردَّ أبــو متــام بقولــه »وأنــت يــا أبــا ســعيد مل ال ُتفهــم مــن 
ــة  ــابقة وردت يف مقدم ــارة الس ــال(، والعب ــا ُيق ــعر م الش
الكاتــب لكتــاب )رشح الصــويل لديــوان أيب متــام(، ج:	، 

ص: 		.
)9( انظر: املصدر نفسه، ج:	، ص: 0	.

)0	( انظر: املصدر السابق، ج:	، ص: 0	.
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ــا«)		(. حيــث قــال: »أبــى اهلل إال أن يكــون الشــعر يمنيًّ
لقــد رأى أنصــار القديــم أن جــودة الشــعر مقرنــة 
ــعر  ــودة الش ــا ج ــني، أم ــني املتلق ــريورته ب ــدار س بمق
ــب  ــي بحس ــه فه ــام ويف مذهب ــاب أيب مت ــد أصح عن
ــه  ــي إلي ــي أن يرتق ــن املتلق ــب م ــه يطل ــص، ألّن اّلّن
ــد رّوجــوا  إىل غمــوض املعــاين ودّقتهــا  ويفهمــه، وق
واســتخراج)		(،  ورشح  اســتنباط  إىل  حيتــاج  مّمــا 
ــن أعــرض عــن شــعره بعــدم الفهــم  ــوا عــى َم وعاب
وقصــور العلــم، وقــد »فهمتــه العلــاء وأهــل الّنفــاذ 
ــم  ــى دعواه ــهدون ع ــعر«)		(، ويستش ــم الش يف عل
بابــن األعــرايب، الــذي »كان يــرّد عــى )أيب متــام( مــن 
ــئل  ــكان إذا ُس ــه، ف ــه، وال يعلم ــا ال يفهم ــه م معاني
عــن يشء منهــا، يأنــف أن يقــول: ال أدري، فيعــدل إىل 

ــه«)		(. ــن علي الطع
وقــد ُأثــريت هاتــان الفكرتــان يف النقــد احلديــث، 
ــه  ــن ب ــور، أو حيُس ــاعر وراء اجلمه ــري الش ــل يس فه
ــفة  ــن الفلس ــا م ــه العلي ــور إىل آفاق ــد باجلمه أن يصع

ــة)5	(.   ــق والّدق ــة والعم والّثقاف
ــي وردت  ــرّي اّلت ــة للبح ــام الّنقدّي ــة أيب مت ووصّي
يف كثــري مــن كتــب األدب القديــم وبروايــات خمتلفــة، 
هلــا أمهّيــة ُتذكــر يف الدراســات الّنقدّيــة القديمــة 

)		( املوازنة بني شعر أيب متام والبحري، ج: 	، ص: 	.
)		( املصدر نفسه ،ج: 	، ص: 	.

)		( املصدر نفسه، ج: 	، ص: 9	.
)		(  املصدر نفسه، ج: 	، ص: 		.

)5	(  الفن ومذاهبه، ص:0		.

ــون  ــابقون والاّلحق ــا الّس ــاد منه ــد أف ــة، وق واحلديث
ــة يف  ــد وردت الوصّي ــف، فق ــد والّتألي ــال الّنق يف جم
زهــر اآلداب وثمــر األلبــاب، أليب عــي احلــرّي)6	(، 
والعمــدة البــن رشــيق القــريواين)7	(، ورشح مقامــات 
ــن أيب  ــري الب ــر التحب ــي)8	(، وحتري ــري للشي احلري
ــة األرب  ــة األدب وغاي ــري)9	(، وخزان ــع امل األصب
البــن حجــة احلمــوي)0	(، وُتشــري هــذه الوصيــة إىل أن 
ــّص الّشــعرّي اجلّيــد،  ــه إىل إعــداد الّن أبــا متــام قــد تنّب
ووصــف الّطريــق التــي ُتوصــل إليــه، واملبــادئ التــي 
ــّي  ــّص اإلبداع ــول إىل الّن ــا للوص ــزم هب ــب أن ُيلت جي
ــد  ــن ُعبي ــد ب ــادة الولي ــو عب ــال أب ــايل. »ق ــد الع اخلال
ــُت  ــعَر، وكن ــي أروُم الش ــُت يف حداثت ــري: »كن البح
ــُف عــى تســهيِل  ــن أق ــع، ومل أكـ ــه إىل الّطب أرجــُع في
مأخــذه، ووجــوه اقتضائــه، حّتــى قصــدُت أبـــا متــام، 
فانقطعــُت فيــه إليــه، واتّكلــُت يف تعريفــه عليــه، 
فــكان أول مــا قــال يل: يــا أبــا عبــادة، ختــرّي األوقــاَت 
ــم  ــوم، واعل ــن الغم ــٌر م ــوم، صف ــُل اهلم ــَت قلي وأن
ــف  ــاُن لتألي ــَد اإلنس ــاِت أْن يقص ــادَة يف األوق أّن الع
ــس  ــك أّن الّنف ــحر، وذل ــت الّس ــه يف وق يشٍء أو حفظ
قــد أخــذت حّظهــا مــن الّراحــة وقســطها مــن 
ــا،  ــظ رقيًق ــِل اللف ــيَب فاجع ــإْن أردت الّنس ــوم، ف الّن

)6	(  زهر اآلداب وثمر  األلباب، ج: 	، ص:0		.
)7	( العمدة، ص:96	.

)8	(  رشح مقامات احلريري، ج:	، ص:97.
)9	(  حتريــر التحبــري يف صناعــة الشــعر والنثــر وبيــان إعجــاز  

القــرآن، ص:0		.
)0	(  خزانة األدب وغاية األرب، ص: 6		.
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ــة،  ــان الّصباب ــن بي ــه م ــر في ــيًقا، وأكث ــى رش واملعن
ــراق،  ــة الف ــواق، ولوع ــق األش ــة، وقل ــع الكآب وتوّج
ــه،  ــاٍد فأشــِهْر مناِقَب وإذا أخــذت يف مــدح ســّيٍد ذي أي
مقامــه،  ورَشَف  معاملــه،  وابــِن  مناســبه،  وأظهــْر 
ــاك أْن  ــا، وإّي ــول منه ــذر املجه ــاين واح ــاَض املع وتق
تشــنَي شــعرك باأللفــاظ الّرزيــة، وكــن كأّنــك خّيــاٌط 
ُيقّطــُع الّثيــاَب عــى مقاديــر األجســام، وإذا عارضــك 
ــارغ  ــَت ف ــْل إاّل وأن ــك، وال تعم ــأرْح نفَس ــُر ف الّضج
القلــِب، واجعــْل شــهوتك لقــول الّشــعر الّذريعــة إىل 
ُحســن نظمــه، فــإّن الّشــهوَة نِعــَم امُلعــني، ومُجلــة احلال 
أْن تعتــرِبَ شــعرك بــا ســلف مــْن شــعر املاضــني، فــا 
ــه،  ــوه فاجتنب ــا ترك ــده، وم ــاء فاقص ــنته العل استحس

ــاء اهلّل«)		(.  ــد إْن ش ترش
ويدعــم ذلــك كلــه أن أبــا متــام ُيوصــف يف كتــب 
ــة  ــب ثقاف ــه كان صاح ــم بأن ــد والراج األدب والنق
ــه، ويف  ــاره، والشــعر وروايت واســعة يف التاريــخ وأخب
الفلســفة، وأنــه كان يتوقــد ذكاء، صاحــب  نظــم 

ــع)		(.  البدي
أبــا متــام كان«  إن  ويقــول صاحــب األغــاين: 
ــعر«)		(،  ــب يف الش ــنة، ومذه ــفة حس ــب فلس صاح
»وإن لــه مذهًبــا يف املطابــق، وهــو كالســابق إليــه مجيــع 
الشــعراء، وإن كانــوا قــد فتحــوه قبلــه، وقالــوا القليــل 
منــه؛ فــإن لــه فضــل اإلكثــار فيــه، والســلوك يف مجيــع 

)		(  العمدة، ج: 	، ص:			-5		.
)		(  سري أعالم النبالء، ج: 		، ص: 	6.

)		( األغاين، ج:		، ص: 	5.

ــى يف  ــام أت ــا مت ــدي: »إن أب ــول اآلم ــه«)		(، ويق طرق
ــة«)5	(. ــاظ عربي ــفية وألف ــاٍن فلس ــعره بمع ش

مقايسات نقدية يف شعر أيب متام:    
ــن  ــعراء الذي ــن الش ــة م ــام جمموع ــو مت ــر أب يذك
شــهدت هلــم الــّرواة والّنّقــاد والّشــعراء بعلــّو كعبهــم 
ــّل  ــس أق ــه لي ــد أّن ــم ليؤّك ــو يذكره ــعر، وه يف الّش
ــاء  ــّي يف بن ــم اإلبداع ــى هنجه ــري ع ــه يس ــم، وأّن منه
ــل  ــرزدق واألخط ــر الف ــد ذك ــش، فق ــع وُيده ــا ُيمت م
يف خامتــة قصيدتــه التــي يمــدح فيهــا أبــا الوليــد أمحــد 

بــن أيب داود )6	(:

ِعندُكـــم َأّن  اأَلقـــوام  يعجـــِب  إِن 
ِمـــن دوِن ذي رِحـــٍم ِبـــا مَتوصـــِل

ِصنوهـــم الَفـــرزدُق  ُأميـــٍة  َفبنـــو 
اأَلْخَطـــل يف  ِودادهـــم  وكان   َنســـبًا 

ــه,  ــه عــارف بالشــعر خبــري ب ــو متــام إىل أن يشــري أب
وأن شــعره يســري عــى هنــٍج خــاص خمتلــف عــا يمــأل 
الســاحة مــن شــعر نــال اإلعجــاب كــا نــال األخطــل 

إعجــاب املمــدوح مــع وجــود الفــرزدق.
ويتغنــى أبــو متــام بقصائــده فهــي كقصائــد جريــر 
ــه أليب  ــة ل ــي مدح ــه فـ ــك قول ــن ذل ــث، وم والبعي

ــول)7	(:  ــي، يق ــم الرافق ــن إبراهي ــى ب ــث موس امُلغي

)		( املصدر نفسه، ج:6	، ص: 	8	.
)5	( املوازنة، ج: 	، ص:7	.

)6	( ديوان أيب متام، ج:	، ص: 8		.
)7	( املصدر نفسه، ج:	، ص: 67.
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بَِنْقـــٍص ناَلـــا  َفـــام  ُخْذهـــا 
البعيـــِث وال  جريـــٍر  مـــوُت 

َكريـــاًم َتِـــد  َكريـــاًم  وُكـــن 
املغيـــِث  َأبـــا  يـــا  يف مدِحـــِه 
ــن  ــوذة م ــات املأخ ــذه األبي ــام يف ه ــو مت ــري أب ُيط
لوحــة مــن لوحــات نقديــة شــعرية كثــرية اعتــاد أبــو 
ــه،  ــيد ب ــعره ويش ــى ش ــده ع ــا قصائ ــي هب ــام أن ينه مت
ــه  ــنيِّ ملمدوح ــث لُيب ــًرا والبعي ــتحرض جري ــو يس وه
ــّشاعرين  ــن الـ ــة هذي ــن منزل ــّل ع ــه ال تق أن منزلت

ــعر.  ــن يف الّش الكبريي
ــه يف  ــاء، يف قول ــال اهلج ــًرا يف جم ــتحرض جري ويس

ــول)8	(: ــه، يق ــد موت ــة بع ــن هليع ــاش ب عي

ــٍئ ــي يف َطيـ ــوال َأنَّنـ ــُت َلـ وبقيـ

ـــر ـــت جري ـــاس َأن ـــاَل الّن ـــم َلق عَل
ــة،  ــن جه ــاء م ــال اهلج ــت يف جم ــذا البي ــى ه أت
ويف جمــال الفخــر، فهــو يفخــر بشــعره، و يشــّبه 
ــن  ــرف م ــه كان يغ ــه أن ــل عن ــذي قي ــر اّل ــه بجري نفس

البحــر)9	(.
ــروة  ــه ع ــر يف هجائ ــش وذك ــن األعم ــا اب وهج
الســامع،  ليعلــم  األكــرب،  واملرّقــش  حــزام،  بــن 
ــل  ــه، حتم ــة ب ــعر عارف ــة للش ــا ذواق ــل أذًن ــو حيم وه
ــعر  ــارف بش ــه ع ــة، أن ــس متوارث ــد ومقايي ــه قواع ل

)8	( ديوان أيب متام، ج: 	، ص: 96	. 
أيًضــا:  وانظــر  ص:	7	.  والتبيــني،  البيــان  انظــر:   )	9(
األغــاين، ج: 		، ص: 	6. وانظــر: طبقــات فحــول 

.	5	: ص  الشــعراء،  

هــؤالء، يقــول)0	(:

ـــٍس بَِتوحـــِش بَدلـــت بعـــد  َتَأنُّ

ـــي ـــُغ َأو ي ـــن يبلِّ ـــمعك م ـــَرت س وَأع

ـــذي ـــٌل َفمـــِن الَّ وزعمـــَت َأّن ذاِه

ـــِش ومرقِّ عـــروٍة  َخليَفـــَة  يدعـــى 
ومــن ذلــك، تشــبيهه ممدوحــه احلســن بــن وهــب 

بمجموعـــة مـن رجـال الـــّشعر واألدب، فيقول)		(:

وإِذا الرجـــاُل َتســـاجلوا يف مشـــهد

معـــرب َأو  ِمنهـــم  رأٍي  َفمريـــُح 

ـــٌئ وإذا رَأيــــُتك  والـكــــام  آللِـ

ــب ــاِم وَثيــ ــي النِّظــ ــر فــ ــؤم  َفبِْكـ ُتـ

وممــدوح أيب متــام فصيــح بليــغ حكيــم زاهــد, 
ــه  ــم ظننت ــب، فــإذا تكّل ــب رأي ســديد صائ صاح
ــى  ــجي لي ــا تش ــجي ك ــو يش ــاعدة, وه ــن س ــس ب ق
األخيليــة فـــي مراثيهــا، وهــو يف النســيب ككثــري عــزة, 
وهــو كابــن املقّفــع يف كتابــه اليتيمــة املنقطــع الّنظــري، 

ــول)		(: يق

ـــٌئ وإذا رَأيــــُتك  والـكــــام  آللِـ

ــب ــاِم وَثيــ ــي النِّظــ ــر فــ ــؤم  َفبِْكـ ُتـ

)0	( ديوان أيب متام، ج: 	، ص: 97	. 
)3)) املصدر نفسه، ج: 	، ص: 9	. 

)		( املصدر نفسه، ج: 	، ص: 9	 - 0	.
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ُطـــُب َفـــَكَأنَّ ُقّســـًا يف ُعـــكاٍظ َيْ

َتْنـــُدُب  َ اأَلْخَيِليَّـــة  َلْيـــَى  وكَأنَّ 

ـــُب ـــْنٍ َيْنُس ـــوَم َب ة ي ـــزَّ ـــَر َع وكث

ُيْســـِهُب الَيتِيمـــة  ـــِع يف  امُلَقفَّ واْبـــَن 
ــا  ــه ب ــابقة معرفت ــات الس ــام يف األبي ــو مت ــد أب يؤك
ــو  ــداع، فه ــة وإب ــن موهب ــى م ــؤالء القدام ــه ه يملك

ــا.  ــد منه ــه كل واح ــرع في ــا ب ــك م ــر لذل يذك
ــن  ويســتعني بكثــري يف مدحــه أليب ســعيد حممــد ب

يوســف الّثغــري, فيقــول)		(:

ـــًرا ـــح َكث ـــر املدي ـــي ذك ـــو يفاج َل

َنســـيبا خاَلـــن  بِمعانيـــِه 
ويســتعني بقــس بــن ســاعدة يف قصيــدة مــدح فيها 
أبــا الوليــد أمحــد بــن أيب داود لتوضيــح مــا للممــدوح 

مــن قــدرة أدبيــة نثريــة، فيقــول)		(:

ـــَتْنَطْقَته ـــس إِذا اِس ـــن ُق ـــلَّ ِم وَأج

رْأيـــًا وَأْلَطـــَف يف اأُلمـــوِر وَأجـــزِل
ــيد  ــوان ليش ــن صف ــد ب ــام خال ــو مت ــتحرض أب ويس

ــول)5	(: ــم، يق ــن اجله ــي ب ــاعرية ع بش

ـــه ـــت بَِأنَّ ـــن خل ـــك الِس َأو َقدمت

ت باَغـــُة خالِـــِد ِمـــن َلفِظـــك  اِشـــُتقَّ

)		( املصدر نفسه، ج: 	، ص: 6	.
)		( املصدر نفسه، ج: 	، ص: 7		. 

ــد  ــد: خال ــي بخال ــه، ج: 	، ص: 86. يعن ــدر نفس )5	(  املص
ــن صفــوان التميمــي، املشــهور بالبالغــة. اب

ويســتعني باخلليــل بــن أمحــد الفراهيــدي, ليعــرض 
بغبــاء مهجــّوه عيــاش بــن هليعــة، فيقــول)6	(:

ـــْت َفَلـــو ُنـــِر اخَلليـــُل لـــه لعفَّ

اخَلليـــِل ِفَطـــِن  عـــى   رزايـــاه 

قضايا نقدية:
جــاء يف وصيــة أيب متــام كثــري مــن القضايــا النقديــة 
التــي يبــدو أهنــا كانــت معروفــة ومتداولــة بــني النقاد؛ 
ــا  ــات وأوقاًت ــعر مرافق ــول الش ــا أّن لق ــنّي فيه ــو ُيب فه
ــادة، ختــرّي  ــا عب ــا أب حيســن فيهــا النظــم، إذ يقــول: »ي
األوقــاَت وأنــَت قليــُل اهلمــوم، صفــٌر مــن الغمــوم، 
ــاُن  ــَد اإلنس ــاِت أْن يقص ــادَة يف األوق ــم أّن الع واعل
لتأليــف يشٍء أو حفظــه يف وقــت الّســحر، وذلــك أّن 
الّنفــس قــد أخــذت حّظهــا مــن الّراحــة وقســطها مــن 

ــوم«)7	(. الّن
وُيبــنّي أبــو متــام يف وصّيتــه قاعدة أساســية للشــاعر 
ــده  ــعر عن ــوًقا؛ فالش ــعره س ــد لش ــا مل جي ــاد عنه إن ح
ــاظ  ــراض، فألف ــن أغ ــل م ــا حيم ــكل ب ــاء يتّش وع
ــح  ــاظ املدي ــن ألف ــة ع ــوره خمتلف ــه وص ــزل ومجل الغ
ــإْن  ــول: »ف ــبكه، يق ــه وس ــة عرض ــوره وطريق وص
واملعنــى  رقيًقــا،  الّلفــظ  فاجعــِل  الّنســيَب  أردت 
ــع  ــة، وتوّج ــان الّصباب ــن بي ــه م ــر في ــيًقا، وأكث رش

الكآبــة، وقلــق األشــواق، ولوعــة الفــراق«)8	(.
)6	(  املصدر نفسه، ج: 	، ص: 	6	.

)7	( العمدة، ج:	، ص:			 - 5		.
)8	(  املصدر نفسه، ج: 	، ص: 5		.
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ــو  ــاظ فه ــاين واأللف ــة املع ــوه يف قضي ــديل دل وُي
يــرى أّن عــى الشــاعر أن حيــذر املجهــول مــن املعــاين، 
وحيــذر الشــاعر مــن أن يشــنَي شــعره باأللفــاظ 
الّرزيــة، ويطلــب منــه أن يكــون كاخلّيــاٌط الــذي 

ــام. ــر األجس ــى مقادي ــاَب ع ــُع الّثي ُيقّط
ــه إذا  ــح نفس ــاعر أن يري ــام الش ــو مت ــح أب وينص
عارضــه الّضجــُر، وأال يعمــل إال وهــو فــارغ القلــِب، 
وأن جيعــل شــهوته لقــول الّشــعر الّذريعــة إىل ُحســن 
ــني،  ــَم امُلع ــي نِع ــهوَة ه ــرى أّن الّش ــه ي ــه، ألّن نظم
ــه:  ــبقوه بقول ــن س ــعر م ــن ش ــه م ــح موقف ــم ُيّوض ث
»ومُجلــة احلــال أْن تعتــرِبَ شــعرك بــا ســلف مــْن 
شــعر املاضــني، فــا استحســنته العلــاء فاقصــده، ومــا 

ــاىل«)9	(. ــاء اهلل تع ــد إْن ش ــه، ترش ــوه فاجتنب ترك
عــرض أبــو متــام يف شــعره  ملجموعــة مــن القضايــا 

النقديــة منهــا :
أمهية الشعر وفائدته:

إن الســؤال عــن وظيفــة الشــعر مــن القضايــا 
قديــًا  والشــعراء  النقــاد  شــغلت  التــي  النقديــة 
وحديًثــا؛ وذهــب بعــض النقــاد إىل القــول إن الفـــــّن 
ــا واألدب والـــشعر فـــرع منـــه، وظيفتـــه  ـً عموم
الفـــّن  أّن  بعضهــم  والتهذيــب، ورأى  التعلـــــيم 
للمتعـــة واإلطـراب، وأّنه جمـرد عـــن الغايـة الّنفعّيـة، 
املواقــف  ُبنَِيــت  وماهيتــه  الشــعر  تعريــف  فعــى 
ــه اخلاصــة للّشــعر اّلتــي  النقديــة)0	(، وأليب متــام رؤيت

)9	( العمدة، ج: 	، ص: 5		.
)0	( انظر: وظيفة الشعر يف النقد العريب، ص:7-		.

هبــا اختــار قصائــد احلاســة وكتــب قصائــده، ويتّضــح 
هــذا املوقــف الّنقــدي يف شــعره، فهــو يذكــر مــا يفعلــه 
الشــعر باملتلّقــي وتأثــريه فيــه، فهــو يــرى أنــه يؤّثــر يف 
الذّواقــة اّلــذي يعــرف الشــعر وال يؤّثــر يف غــريه، ولــه 

ــول)		(: ــس، يق ــق يف الّنف ــري عمي تأث

وُيْزَهـــى لـــه َقـــْوٌم وَلْ ُيْمَدحـــوا بـــِه

مَتثَّـــا أْو  بـــِه  اوي  الـــرَّ َمَثـــَل  إَذا 
ويــرى أبــو متــام أن الشــعر اجليــد يفــرض احرامــه 
ونفســه فرًضــا، فاملمــدوح يزهــو بالشــعر اجلّيــد، 
وهــو هنــا شــعر أيب متــام، وينتصــب الــّراوي يف 
جملســه منشــًدا لــه، ويصــف أبــو متــام أثــر الشــعر يف 
مهجــوه عتبــة بــن أيب عاصــم، فهــو كاألحــالم اهلائلــة 
التــي ُتفــزع املهجــو يف نومــه، وُتقيمــه ثــم ُتقعــده، ثــم 
ــة  ــاز بالرق ــعر ين ــه ش ــه إن ــول عن ــعره فيق ــف ش يص
البلــدان  والســهولة واالســتقامة بعــد أن جربــت 

ــول)		(:  ــه، يق ــاعر فأكملت الش

كأهنـــا إليـــك  تـــري  وقصائـــًدا 

ــرُق ــوٍب تطـ ــٍب أو خطـ ــاُم رعـ أحـ

ــًا ــك خائفـ ــك مقعداتـ ــن منهضاتـ مـ

ُتطِلـــُق كأنـــك  حتـــى  مســـتوها 
ويقول)		(:

)		( ديوان أيب متام، ج: 	، ص: 5		.
)		( املصدر نفسه، ج: 	، ص: 00	.
)		(املصدر نفسه، ج: 	، ص: 	0	.
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ـــه ـــكام بباب مـــن شـــاعر وقـــف ال

املنطـــُق ذراه  كنفـــى  يف  واكتـــن 
ويقول)		(:

لت قـــد ثقفـــت مـــن الشـــآم وســـهَّ

املـــرُق ورققتـــه  احلجـــاز  منـــه 

واضحــة خــواّص شــعر أيب متــام يف األبيــات 
ــب  ــو ُيرع ــوي، فه ــر ق ــه أث ــعر ل ــو ش ــابقة، فه الس
ــه  ــّوب إلي ــن ص ــواب م ــد ص ــؤمل، وُيفق ــف وُي وُيي

ســهامه.
بالنــدى،  يأمــر  الشــعر  أن  متــام  أبــو  ويــرى 

:)	5 ( يقــول

ـــا درى ـــعُر م ـــنها الش ـــاٌل س ـــوال خ ول

ـــكارُم ـــى امل ـــن تؤت ـــن أي ـــدى م ـــاةُ الن بغ

األلبــاب  ذوي  يعجــب  ممــا  الشــعر  وجيــاد 
واإلفهــام، إذ تزيــد بــه أبصارهــم فســحة، يقــول)6	(:

إن اجليـــاَد إذا علتهـــا صنعـــة

ـــاِم ـــاب واإلفه ـــْت َذوي اأَلْلَب َراَق

لتزيـــُد األبصـــاُر فيهـــا فســـحة

وتأمـــًا بعنايـــة ِ القــــــــواِم

)		( ديوان أيب متام، ج: 	، ص: 	0	.
)5	( املصدر نفسه، ج: 	، ص: 	8	.
)4)) املصدر نفسه، ج: 	، ص: 56	.

ويــرى أن القصائــد اجليــدة تؤنــس، وأهنــا إذا 
حّلــت يف قــوم ال ترحتــل إذ تظــل عــى ألســنة النــاس، 

ــول)7	(: يق

ـــَتها ـــُس اآلَداُب َوْحَش ـــةٌ  ُتْؤنِ َغريب

فرتحِتـــُل قـــوٍم،  عـــى  ـــلُّ  حَتُ فـــام 
ــو  ــل ه ــذ ب ــام اللذي ــر الطع ــه أث ــده ل ــعر عن والش
ألــذ، وأثــر العطــر بــل هــو عنــده أطيــب مــن رائحــة 
املســك، وهــو خفيــف عــى القلــب، ثقيــل يف قيمتــه، 

يقول)8	(: 

ــة ــَب نفحـ ــلوى وأطيـ ــَن السـ ــذَّ مـ ألـ

مـــن املســـِك مفتوًقـــا وأيـــَر حممـــا
ويقول)9	(:

أخـــفَّ عـــى قلـــٍب وأثقـــَل قيمـــة

ــَوال ــِس وأْطـ ــْمع اجَلليـ ــَرَ يف َسـ وأْقـ
والقلــوب تأنــس هبــا وتــود أن تروهيــا وهــي مــن 
إنشــاء اإلنــس إذ يؤنــس النــاس هبــا بعضهــم بعًضــا، 
ــز  ــوش يعج ــرود الوح ــا ت ــالد ك ــرود يف الب ــي ت وه

ــان بمثلهــا، يقــول)50(: غــريه عــن اإلتي

منحتكهـــا تشـــفي اجلـــوى، وهـــو العـــٌج

ـــُل ـــَو َذاِه ـــى، وْه ـــجان الَفَت ـــُث أش وتْبَع

)4)) املصدر نفسه، ج: 	، ص: 0		.

)4)) املصدر نفسه، ج 	، ص: 09	.

)4)) املصدر نفسه، ج: 	، ص: 06	.

)5)) املصدر نفسه، ج: 	، ص: 			.
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ُأرســـَلت ِهـــَي  إَذا  َقَوافيهـــا  َتـــُردُّ 
ــُل ــَي َهَواِمـ ــْوِم وْهـ ــِد الَقـ ـ ــَل َمْ هواِمـ

بُحليِهـــا ْيَتهـــا  َحلَّ إذا  فَكْيـــَف 
تُكـــوُن وهـــذا ُحْســـُنها وْهـــَي َعاِطـــُل

يــرى أبــو متــام أن الشــعر احلســن يصــري كالغــرر يف 
وجــوه املمدوحــني، أي حيســنهم ويزينهم، يقــول)	5(: 

ـــدي ـــري فتغت ـــوُل ي ـــو إال الق ـــا ه وم
وَمَواِســـُم َأْوُجـــٍه  يف  ُغـــَرٌر  َلـــُه 

ــة ــَو ُفَكاَهـ ــِه وْهـ ــةً  مافيـ ــرى ِحْكَمـ ُيـ

وُيْقـــِي بـــام َيْقـــِي بـــِه، وْهـــَو َظـــاِل
 والشــعر يعلــو بالشــخص أو هيــوي بــه، فالكلمــة 
ــة  ــد يف احلقيق ــا، فتوج ــا مزًح ــون ظاهره ــد يك ــه ق في
حكمــة، ويقــي النــاس بــا يقــي بــه الشــعر، وهــو 
ــه، فيضــع مــن  ظــامل ألن الشــاعر ربــا هجــا ظلــًا من

املهجــو ويقــي بــه النــاس.
والشــعر يــروي النفــس الذواقــة كــا يــروي املــاء 

اجلســد مــن العطــش، يقــول)	5(:
ـــأٍ ـــى ظم ـــاًء ع ـــوى م ـــَد ال ـــَق بع ل تس

َفِهـــُم َيْســـِقيَكها   ٍ فاِفيـــة  َكـــامِء 

ــم ــُت يفهـ ــكاُد امليـ ــٍت يـ ــْن كل بيـ مـ
ــُم ــاُس والَقَلـ ــُده الِقرَطـ ــنًا وَيُسـ ُحْسـ

ــُده ــَن أنشـ ــبٌه حـ ــَك شـ ــايل ومالـ مـ
إال زهـــٌر وقـــْد أصغـــى لـــه هـــرُم

)	5( ديوان أيب متام، ج: 	، ص: 79	.
)	5( املصدر نفسه، ج: 	، ص: 90	.

مالكـــة للفكـــِر   ٍ ســـالكة  بـــكلِّ 
ملـــُم بـــِه  أْو  مســـتهاٌم  كأنَّـــُه 

ــي  ــر املتلق ــك فك ــدة متل ــام أن القصي ــو مت ــرى أب  ي
ــم . ــه مل ــن ب ــتهام، أو كم ــا كامُلس ــح هب فُيصب

 وأن القصيــدة تؤثــر يف املتلقــي فتســعده أو تشــقيه، 
:)5	 يقول)

وَجِديـــَدة املَْعَنـــى إذا َمْعَنـــى التَّـــي

َلبِيَســـا كان  األْســـامُع  بـــا  َتْشـــَقى 

وتعدهـــا حســـنها  بعاجـــِل  تلهـــو 

َنِفيَســـا مـــاِن  الزَّ ألعجـــاِز  ِعْلقـــًا 
ــدة، فهــو  ــري وفائ ــه تأث ــو متــام أن الشــعر ل  رأى أب
ــف،  ــب وُيي ــقي، وُيرع ــعد وُيش ــر فُيس ــك الفك يمل
ــس  ــمو بالنف ــو يس ــه، وه ــوي ب ــي أو هي ــع املتلق ويرف

ــى. إىل أع
2 - اللفظ واملعنى:

ــول  ــني ح ــاء واملحدث ــني القدم ــاش ب ــال النق ط
قضيــة اللفــظ واملعنــى، بــل لعــل هــذه القضيــة هــي 
ــد  ــا. فق ــّرع منه ــواها ُمتف ــا س ــة، وم ــة الرئيس القضي
ــا ظاهًرا)	5(بعــد أن اختــذوه  اختلفــوا يف اللفــظ اختالًف
ــودة  ــك ج ــم يف ذل ــعر، ومعياره ــودة الش ــا جل مقياًس
املعنــى والتعمــق فيــه)55(. وانقســموا يف ذلــك إىل 
ثالثــة: َمــن يميــل للمعنــى كأيب متــام، ومــن هــو مّيــال 

)))) املصدر نفسه، ج: 	، ص: 78	.

)	5( انظر: حديث األربعاء ،ص:			.
)55( انظر املصدر السابق، ص: 			.
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للفــظ كالبحــرّي، وثالــث عــى مذهــب الوســط)56(. 
ــى  ــظ واملعن ــول اللف ــالف ح ــذا اخل ــن ه ــأت ع ونش
مدرســة مســلم بــن الوليــد، التــي أخرجــت أبــا متــام 
واملتنبــي وأمثاهلــا مــن أصحــاب البديع،  ومدرســة أيب 
نــواس التــي أخرجــت البحــري وغــريه مــن الشــعراء 

ــد)57(. ــى اجلدي ــم واملعن ــظ القدي ــروا اللف ــن آث الذي
ــا متــام كان يســتنكر األلفــاظ  ورأى اآلمــدي أن أب
واملعــاين، ويتعّمــد أن يــدّل يف شــعره عــى علمــه 
ــاظ  ــال ألف ــد إدخ ــرب، ويتعّم ــكالم الع ــة وب باللغ
غريبــة يف مواضــع كثــرية يف شــعره)58(، وأنــه ال تــكاد 
ختلــو لــه قصيــدة واحــدة مــن أبيــات عديــدة، يكــون 
ــاداًل، أو  ــرض ع ــن الغ ــاًل، أو ع ــا، أو حُمي ــا خُمطًئ فيه
ُمســتعرًيا اســتعارة قبيحــة، أو ُمفســًدا للمعنــى الــذي 
ــه  ــًا ل ــس، أو ُمبه ــاق والتجني ــب الطب ــده بطل يقص
ــد  ــم، وال يوج ــى ال ُيفه ــد حت ــارة والتعقي ــوء العب بس
ــة  ــد اللغ ــف قواع ــم ُيال ــو برأهي ــرج)59(، وه ــه خم ل
ألنــه يتعّمــق يف املعــاين، فيضطــره هــذا التعمــق إىل أن 

ــق)60(.  ــا تطي ــر مم ــة أكث ــل اللغ حيّم
وحــرص أبــو متــام يف شــعره عــى توضيــح موقفــه 
ــري إىل  ــرية يش ــات كث ــو يف أبي ــة فه ــذه القضي ــن ه م

ــول)	6(: ــى، يق ــه باملعن عنايت
)56( انظر: يف النقد األديب القديم عند العرب، ص:96	.

)57(انظر: حديث األربعاء، ص: 			.
)58( انظر: املوازنة، ج: 	، ص:		 - 5	.

)59(انظر: املصدر  نفسه، ج: 	، ص: 6	، 7	.
)60(انظر: املصدر نفسه، ج: 	، ص: 97	.

)	6(ديوان أيب متام، ج: 	، ص:			.

َتْنَشـــقُّ يف ُظَلـــِم املَعـــان إِْن َدَجـــْت

املـــرِق الـــكاِم  تباشـــُر  منـــه 
 ويقول)	6(:

إذا أبـــكاٌر  فهـــي  املعـــان  أمـــا 

عـــون القـــوايف  ولكـــنَّ  ـــْت  نصَّ
 وعنــي أبــو متــام باملعــاين وحــرص عــى أن تكــون 

مبتكــرة جديــدة عــذراء، ،يقــول)	6(:

َعـــَذاَرى َقـــَواٍف كنـــُت َغـــْرَ ُمَداِفـــٍع

أّبـــا ُعذرهـــا ال ُظلـــَم ذاك وال غصـــُب
ــط  ــى النم ــّرد ع ــب، ومت ــام الغري ــو مت ــب أب وطل
املــوروث يف بنــاء الصــورة يف عــّدة مواضــع يف شــعره، 

ــول)	6(: يق

َغَرائِـــُب الَقـــت يف ِفنائِـــك ُأْنَســـها

ِمـــن املَْجـــِد فْهـــَي اآلَن َغـــْرُ َغرائـــِب
ويقول)65(:

وحشـــتها اآلَداُب  ُتْؤنِـــُس   ٌ َغريبـــة 

فرتحتـــُل قـــوم،  عـــى  حتـــّل  فـــام 
وهــو يف ذلــك كلــه يســعى ألن تكــون أبياتــه 
ســائرة مشــهورة عــى ألســنة النــاس، يقــول)66(:

)	6( املصدر نفسه، ج: 	، ص:	0	.

)	6( املصدر نفسه، ج: 	، ص:96	.
)	6( املصدر نفسه، ج: 	، ص: 			.

)65( املصدر نفسه، ج: 	، ص: 0	.
)66( املصدر نفسه، ج:	 ، ص: 96	.



حممد حسني السماعنة، أحالم عامر الزبن: أبو تـمــــــام ناقــــــدًا 79-53

65

بنـــازٍح ليـــَس  األرِض  يف   ٍ ســـيَّارة 

عـــى وخدهـــا حـــزٌن ســـحيٌق وال ســـهُب

بلـــدة كلِّ  يف  ـــمِس  الشَّ ذروَر  تـــذرُّ 

ــْرُب ــا َغـ ــَردُّ لـ ــًا ماُيـ وَحـ ــي َجُ َومَتْـ
وأليب متــام موقــف واضــح مــن اللفــظ فهــو 
يمتــدح اللفــظ الفصيــح املليــح البعيــد عــن اللحــن، 

يقــول)67(:

بِـــَأيِب َلْفُظـــَك املَِليـــُح الـــذي َقـــْد

ــكا ــْوُع َيَدْيـ ــَو َطـ ــمَع وْهـ ـ ــَرَك السَّ َتـ
 ويقول)68(:

اســـَتحثَّه مـــا  إذا  منـــه  َوَتـــٌر  لنـــا 

ْحـــِن ـــٌن يف َأمـــاٍن ِمـــَن اللَّ َفصيـــٌح وحَلْ
وبــنّي اآلمــدي يف املوازنــة كيــف أن أبــا متــام أحــّل 
ألفاًظــا حمــّل ألفــاظ يف وجــه ُمتبــع، واســتخدم ألفاًظــا 
لتــدل عــى غــري مــا وضعــت لــه، وعــاب عليــه ذلك، 
وعــّده خروًجــا عــى املعــروف املتعــارف عليــه، فقــد 
عــاب عليــه اســتخدامه للفــظ )رســوم( يف بيــت 
ــون  ــع »ال يك ــكون فالرب ــكان مس ــن م ــه ع ــّدث في حت
ــر  ــو األث ــم ه ــاكنوه، ألن الرس ــه س ــًا إال إذا فارق رس

ــول)70(: ــّكانه«)69(، يق ــد س ــي بع الباق

)67( ديوان أيب متام، ج: 	، ص: 7		.
)68( املصدر نفسه، ج: 	، ص: 		5.

)69( املوازنة، ص:	9	.
)70(  ديوان أيب متام، ج: 	، ص: 		5.

ـــوِم ـــن مُه ـــى اب ـــوا ع ـــو ربع ـــُع ل ـــا رب ي

ُمستســـلم جلـــوى الفـــراِق ســـقيم

قـــد كنـــت معهـــوًدا بأحســـن ســـاكٍن

وُرســـوم دمنـــٍة  وأحســـن  مّنـــا 
ــا(  ــظ )الّصب ــتخدام لف ــه اس ــدي علي ــاب اآلم وع

ــه)	7(: ــد، يف قول ــع واح ــا( يف موض و)قبوهل

ــا بـ ــا بـــن الصَّ ــاُن ُربوعهـ ــَم الزمـ قسـ

أثاثـــا ودبورهـــــــا  وقبوِلــــــــا 
ــة  ــل الّلغ ــني أه ــس ب ــول، ولي ــي القب ــا »ه فالّصب

ــالف”)	7(. ــك خ ــم يف ذل وغريه
وأنكر عليه استخدام لفظ )األّيم( يف قوله)	7(:

أهديتهـــا ثّيـــب  لـــك  وصنيعـــٍة 

وهـــي الكعـــاُب لعائـــٍذ بـــك مـــرِم

ــد ــى وقـ ــر ُمعًطـ ــّل البكـ ــت حمـ حّلـ

ــم ــاف األّيـ ــي زفـ ــن امُلعطـ ــت مـ ُزّفـ

متــام  أيب  أغاليــط  مــن  هــذا  أن  اآلمــدي  رأى 
ــت أو  ــًرا كان ــا، بك ــي ال زوج هل ــي الت ــم ه ألن األي
ثيًبــا. وأبــو متــام يريــد باأليــم الثيــب)	7(. ورأى 
ــاب  ــس والكع ــني العن ــط ب ــام خل ــا مت ــدي أن أب اآلم

)	7( املصدر نفسه، ج: 	، ص: 		5.
)	7( املصدر السابق، ص: 			.

)	7( ديوان أيب متام، ج: 	، ص: 	5	
)	7( كتاب األضداد، ص:			. 
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والثّيــب واألّيــم، ففــي قولــه)75(:

وليســـت بالعـــواِن العنـــِس عنـــدي

وال هـــي منـــك بالبكـــر الكعـــاِب
وأراد بالعنــس العانــس، رغــم اختــالف املعنيــنْي، 
ــرأة  ــس امل ــديدة، والعان ــة الش ــة القوي ــس الناق فالعن

ــزوج. ــي مل تت الت
3 - الصدق والكذب 

ومــن القضايــا التــي عــرض هلــا أبــو متــام يف شــعره 
قضيــة الصــدق والكــذب، وهــي قضيــة لقيــت اهتــام 
النقــاد يف وقــت ُمتأّخــر- وإن كنــا نجــد إشــارات إليها 
ُتدّلــل عــى وعــي العــرب هبــا- ومــن ذلــك مــا قالــه 
اخلليــل بــن أمحــد والشــعراء أمــراء الــكالم يصدقونــه 
ــن  ــم م ــوز لغريه ــا ال جي ــم م ــوز هل ــاءوا، وجي ــى ش أّن
إطــالق املعنــى وتقييــده ومــن تعريــف اللفــظ... 
فُيقرّبــون البعيــد وُيبعــدون القريــب، وحُيتــّج هبــم وال 
ــق  ــورة احل ــل يف ص ــّورون الباط ــم، وُيص ــّج عليه حُيت

واحلــق يف صــورة الباطــل)76(.
ونحــن نجــد إشــارات إىل هــذه القضيــة يف أشــعار 
أيب متــام شــغلت ُنقــاد ذلك العــر والنقــاد يف العصور 
التــي تلتــه، فهــو يكــره الكــذب يف املــدح، وممدوحــه 
ــه  ــك فإن ــه، ولذل ــض كذب ــعر ويرف ــرف الش ــن يع مم

يمدحــه بصــدق وعــن حــب ورغبــة، يقــول)77(:

)75( ديوان أيب متام، ج: 	، ص: 	5	.
)76(  انظــر: منهــاج البلغاء ورساج األدبــاء، ج:	، ص:			-

.			
)77( ديوان أيب متام، ج: 	، ص:			

فجازيتنـــي كذبـــًا  مدحتكـــم 

لـــِب يامطًّ انصفـــت  لقـــد  بخـــًا  
 ويقول)78(: 

ـــْق ـــى َيِض ـــُت َمَت ـــواَك كْن ـــُت ِس ـــى امَتَدْح ومت

َعّنـــي َلـــُه ِصـــْدُق املَقاَلـــة َأْكـــِذِب

بَِمْنِطـــٍق ِفيـــَك  نَطْقـــُت  َكُرْمـــَت  ــا  ملَـّ

ِب أحتـــوَّ ول  آثـــْم  فلـــم  حـــقًّ 
 4 - الرقة 

ــاين  ــاعر املع ــظ للش ــد أن حف ــدي، بع ــرى اآلم ي
التــي ابتدعهــا وســبق إليهــا، أن التشــابه احلاصــل بــني 
شــاعرْين يف تنــاول املعــاين قــد يكــون نتيجــة اإلطــار 
الثقــايف الــذي يشــمل الطبيعــة االجتاعيــة واللغويــة، 
وليــس هــو مــن قبيــل الرسقــة، وإنــا مــن بــاب تــوارد 
اخلواطــر، وكذلــك فعــل أبــو هــالل العســكري 
ــني  ــّرق ب ــد ف ــام ق ــو مت ــاين، وكان أب ــايض اجلرج والق
الرسقــة وتنــاول املعنــى الواحــد، وهــو يقــف بقــوة إىل 
جانــب مــن قــال إن املعنــى الواحــد قــد يتناولــه أكثــر 
ــة)79(،  ــاب الرسق ــن ب ــك م ــس ذل ــاعر، ولي ــن ش م

يقول)80(: 

املـــورى الـــرق  عـــن  منزهـــًة 

امُلعـــاد املَْعنـــى  عـــن  َمـــًة  ُمَكرَّ

)78( املصدر نفسه، ج: 	 ، ص: 07	.
)79( دالئل اإلعجاز، ص: 85	.

)80( ديوان أيب متام، ج: 	، ص: 05	.
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فهــو يفتخــر أن قصائــده منزهــة عــن الرسقــة 
ــادة. ــان مع ــا مع ــس فيه ولي

ونجــده ُيلــحُّ عــى عذريــة شــعره، فهــو ُيؤكدهــا يف 
أكثــر مــن قصيــدة، يقــول:

ـــْن بعــــ ـــنَّ م ـــكاِم رصُت ـــذارى ال ـــا ع ي

ــــدي ســـبايا تبعـــَن يف األعـــراِب!

 ويقول)	8(:

َعـــَذاَرى َقـــَواٍف كنـــُت َغـــْرَ ُمَداِفـــٍع

أّبـــا ُعذرهـــا ال ُظلـــَم ذاك وال غصـــُب

ويقول)	8(: 

ْنـــَت ُعْذرهتـــا أمـــا الَقـــوايف فَقـــْد َحصَّ

َدٌم ِمنهـــا وال َســـَلُب فـــام ُيَصـــاُب 

ويقول)	8(:  

وتنثنـــي احليـــاة  يف  ُث  ُتـــورِّ بِكـــرًا 

ـــَاِب ــَرةُ اأَلْس ـــَي َكثِـ ــْلِم وِه يف السـ

ويقول)	8(: 

إذا أبـــكاٌر  فهـــي  املعـــان  أمـــا 

عـــوُن القـــوايف  ولكـــنَّ  ـــْت  نصَّ

)	8( ديوان أيب متام، ج: 	، ص: 96	.

)	8(  املصدر نفسه، ج: 	، ص: 	5	.
)	8( املصدر نفسه، ج: 	، ص: 	9.

)	8( املصدر نفسه، ج: 	، ص: 0		.

ويقول: )85(

ــاِزٍب ــًى َعـ ــُكل َمْعنـ ــَراُح لِـ ــَو امُلـ َفُهـ

ــارِد ــكّل بيـــٍت شـ  وهـــَو العقـــاُل لـ

5 - السرورة
اعتنــى أبــو متــام بقصائــده وحــرص عــى أن تكون 
القصيــدة كلهــا يف مســتوى واحــد جتــري أبياهتــا 
جمــرى املثــل الســائر عــى ألســنة النــاس، وقــد نــّص 
عــى ذلــك يف قصائــده، والســريورة هــي مــن القضايــا 
ــام ويف  ــر أيب مت ــاد يف ع ــغلت النّق ــي ش ــة الت النقدي
ــا يف  ــه، ممــا يؤكــد أن أليب متــام باًع ــي تلت العصــور الت

النقــد واســًعا.
وكان أليب متــام مواقــف نقديــة شــغلت مــن جــاء 
بعــده أو عــارصه مــن النقــاد، وبخاصــة قضيتــي 
ــن  ــا م ــن قضاي ــا م ــط هب ــا يرتب ــى وم ــظ واملعن اللف
ــف  ــة، وموق ــكار والفصاح ــوض واالبت ــل: الغم مث
املتلقــي مــن الشــعر واللفــظ واملعنــى. بــل لعــّل نظرّية 
عمــود الشــعر التــي وضــع مصطلحهــا اآلمــدي هــي 
مــن أثــر أيب متــام يف الشــعر والصدمــة التــي أحدثهــا يف 

املتلقــي العــريب يف ذلــك الوقــت. 
يقــول اآلمــدي: »وليــس الشــعر عنــد أهــل 
العلــم بــه إال حســن التــأيت، وقــرب املأخــذ، واختيــار 
ــورد  ــا، وأن ي ــاظ يف موضعه ــع األلف ــكالم، ووض ال
مثلــه،  املســتعمل يف  فيــه  املعتــاد  بالّلفــظ  املعــاين 
وأن تكــون االســتعارات والتمثيــالت الئقــة بــا 

)85( املصدر نفسه، ج: 	، ص: 8.
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ــكالم ال  ــإّن ال ــاه، ف ــرة ملعن ــري مناف ــه وغ ــتعريت ل اس
ــف،  ــذا الوص ــق إال إذا كان هب ــاء والرون ــي البه يكت

وتلــك طريقــة البحــري«)86(.
وعمــود الشــعر مصطلــح نقــدي وضعــه اآلمــدي 
يف موازنتــه بــني الطائّيــني، وهــو يعنــي التقاليــد 
الشــعرية املتوارثــة عنــد شــعراء العربيــة التــي ســاروا 
ــم  ــم، وه ــون قصائده ــم يكتب ــا وه ــا وراعوه عليه
يروهنــا دعامــة وركيــزة أساســية ال يقــوم نظــم الشــعر 
ــا  ــدي أن أب ــرى اآلم ــا وي ــح إال عليه ــد الصحي اجلي
متــام خــرج عــى عمــود الشــعر، ومل يقــم بــه كــا قــال 
ــري: »كان  ــان البح ــى لس ــال ع ــد ق ــري، فق البح
أغــوص عــى املعــاين مّنــي، وأنــا أقــوم بعمــود الشــعر 

ــه«)87(. من
ــارق  ــا ف ــه م ــري أن ــل للبح ــول: »وحص     ويق
عمــود الشــعر وطريقتــه املعروفــة، مــع مــا نجــده كثرًيا 
ــة)88(” ــس واملطابق ــتعارة والتجني ــن االس ــعره م يف ش

ــا  ــي القضاي ــعر ه ــود الش ــارص عم ــت عن    وكان
النقديــة امُلهّمــة التــي شــغلت النقــاد العــرب القدامــى  
ــوا  ــعرهم »كان ــرب يف ش ــه إن الع ــا يف قول ــد مجعه وق
حياولــون رشف املعنــى وصحتــه، وجزالــة اللفــظ 
ــاع  ــن اجت ــف، وم ــة يف الوص ــتقامته، واإلصاب واس
هــذه األســباب الثالثــة كثــرت ســوائر األمثــال، 
ــام  ــبيه، والتح ــة يف الّتش ــات، واملقارب ــوارد األبي وش

)86( املوازنة بني الطائيني، ج: 	، ص: 			.
)87( املصدر نفسه، ج: 	، ص: 		.
)88( املصدر نفسه، ج: 	، ص: 8	 

أجــزاء النظــم والتئامهــا عــى ختــري مــن لذيــذ الــوزن، 
ومناســبة املســتعار منــه واملســتعار لــه، ومشــاكلة 
ــى  ــة حت ــا للقافي ــدة اقتضائه ــى، وش ــظ للمعن اللف
ــود  ــي عم ــواب ه ــبعة أب ــذه س ــا، فه ــرة بينه ال مناف

ــار«)89( ــا معي ــاب منه ــكل ب ــعر، ول الش
والســريورة بــاب مــن تلــك القضايــا التــي ُتشــّكل 
ــي،  ــد املرزوق ــبعة عن ــواب الس ــعر ذا األب ــود الش عم
ــة  ــى جمموع ــرى- ع ــا ن ــدّل- ك ــح ي ــو مصطل وه
يف  تتوافــر  أن  جيــب  التــي  واخلصائــص  الســات 
قصائــد الشــعراء، والتــي ينبغــي أن تتوافــر يف الشــعر 

ــي . ــًرا يف املتلق ــواًل مؤث ــًدا مقب ــون جي ليك
ــات  ــن أبي ــه م ــا ل ــرًيا ب ــام كث ــو مت ــى أب ــد تباه وق
شــوارد ســائرة، ومــع أنــه مل يســتخدم املصطلــح عينــه 
ــظ  ــن بلف ــواه ولك ــن حمت ــّدث ع ــعره حت ــه يف ش إال أن
ــتهار  ــبب اش ــان س ــى تبي ــا ع ــب، وكان حريًص قري
ــول يف  ــائر، يق ــل الس ــاق كاملث ــريه يف اآلف ــعره وس ش

ــم)90( : ــن أيب عاص ــة ب ــاء عتب هج

يـــاٍت بُِمقفَّ ُعْتَبـــًة  َســـُأعتُِب 

اجلديـــُح والصـــاُب  هـــنَّ  ســـواٌء 

ــى ــلُّ ُتْتـ ــوائِرًا وَتَظـ ــُت َسـ َتبِيـ

الُفُتـــوُح ُتتـــَى  كـــام  َقصائُدهـــا 
تظــّل قصائــد أيب متــام ســائرة يف البــالد ال تتوقــف 

)89( املصدر نفسه، ج: 	، ص: 9.
)90(  املصدر نفسه، ج: 	، ص: 			.
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وُتتــى كــا ُتتــى الفتــوح، قــال)	9(:

ــه ــعُر غارتـ ــن الشـ ــن يشـ فيمـ

الســــــــائره؟ أمثالـــه  أو  بعـــدَك 
ويقول)	9(:

يل عـــرة يف اخلـــدِّ ســـا

ســـائٌر وبيـــٌت  ئـــرة 
يذكــر الشــاعر يف البيتــنْي الســابقنْي ُركًنا مــن أركان 
عمــود الشــعر وهــو كثــرة األبيــات يف القصيــدة التــي 

جتــري عــى ألســنة النــاس كــا يرسي املثــل الســائر.
ويقول)	9(:

ـــا َرَفاهُت ـــْمِس ُمطَّ ـــَر الشَّ ـــُر َمِس َتِس

ـــُق وال الَوْخـــُد ـــْرُ ِمنهـــا ال الَعني ومـــا السَّ
ــه  ــل ب ــعر ومتّث ــن الش ــّرف م ــن تط ــات: م واملطرف
فهــي يف كل بلــدة توجــد، وهــي ال تســري وإنــا ُيســار 

هبــا.
ويقول)	9(:

تـــروُح وتغـــدو، بـــل يـــراُح ويغتـــدي

ـــُدو ـــُروُح وال َتغ ى ال َت ـــْرَ ـــَي َح ـــا وْه ِب

ســـوابقًا البـــاِد  آفـــاَق  تقطـــُع 

)	9( املوازنة، ج: 	، ص: 	6	.
)	9( املصدر نفسه، ج: 	، ص: 	0	.

)	9(  املصدر نفسه، ج: 	، ص: 0	9.
)	9(  املصدر نفسه، ج: 	، ص: 	9.

ــدُّ ــذاٌر وال َخـ ــا ال ِعـ ــلَّ ِمنهـ ــا ابَتـ ومـ
فهــي ســائرة مشــهورة يف كل البــالد، ُيســار هبــا وال 
تســري؛ ألهنــا احلقيقــة، وُيغــدا هبــا وُيــراح هبــا، وهــي 

ــروح وال تغدو.  ال ت
ويقول)95(:

ـــة وحَمِلَّ َمْنـــِزاًل  الْســـِمَك  ـــْدُت  َمهَّ

وَشـــواِهِد َنـــواِدٍر  َبـــْنَ  الشـــْعر  يف 

ــاِزٍب ــىً َعـ ــُكل َمْعنـ ــَراُح لِـ ــَو امُلـ َفُهـ

ــارِد ــكّل بيـــٍت شـ وهـــَو العقـــاُل لـ

ـــِد ـــم باملََعاِه ـــْن َعْهِدك ـــدُدوا ِم ـــوا َج ِقُف

 وإِْن هـــَي َلْ َتســـَمْع لِنْشـــَداِن ناِشـــِد

فهــي أبيــات شــاردة تنتقــل عــى ألســنة النــاس وال 
تتوقــف عنــد قــوم، أو متكــث يف بلد. 

ويقول)96(:

ســـرُت فيـــَك مدائحـــي فرتكتهـــا

دررًا تـــروُح بـــا الـــرواة وتغتـــدي
ــم  ــب باس ــهورة تذه ــات مش ــب أبي ــو صاح فه
ــه  ــكان تصل ــاح إىل كل م ــي ويف الصب ــدوح بالع املم

الرواة. 
ويقول)97(:

)95(  املصدر نفسه، ج: 	، ص: 76.
)96(  املصدر نفسه، ج: 	، ص: 6		.
)97(  املصدر نفسه، ج: 	، ص: 9		.
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بـــا كثـــرت  وحشـــية  إنســـية 

ـــكوُن ـــي س ـــل األرض وه ـــركات أه ح

ــة أرهفـــت ــذاء احلرضميـ حذيـــت حـ

والتلســـن التخصـــر  وأجادهـــا 
فهي خمــرة  بعًضــا  بعضهــا  يشــبه  وأبياتــه 
ــجها  ــا ونس ــاعر بإخراجه ــى الش ــد اعتن ــنة، فق وملس
يف إشــارة إىل صناعــة الشــعر وعــدم إخفــاء عملــه يف 

ــده . ــة قصائ ــي بحكحك ــو يباه ــد فه القصائ
ــذه  ــدة يف ه ــة جدي ــة نقدي ــام قضي ــو مت ــرح أب ويط
األبيــات، وهــي قضيــة تســاوي أبيــات قصيدتــه 
يف القــوة، فــكل أبياهتا تأنــس هبــا القلــوب وتــود 
ــم  ــا بعضه ــاس هب ــس الن ــا يؤن ــا، أو هي مم أن تروهي
ــرود  ــا ت ــالد ك ــرود يف الب ــية ت ــي وحش ــا، فه بعًض
الوحــوش، فــإذا ســمعها املتلقــي طــرب وقلــق 

حســًدا، يقــول)98(:

ـــه ـــمعوا ب ـــد س ـــك ق ـــعري في ـــذاك ش  ول

أشـــعاُر لـــم  وأشـــعاري  ســـحٌر 
ويقول)99(:

لَقـــد َلبِْســـَت َأِمـــَر املؤمنـــَن بـــا

ــل ــاَر َأومَثـ ــٌت َسـ ــاُه َبْيـ ــًا نَِظامـ َحْليـ
ويقول)00	(:

)98(  املوازنة، ج: 	، ص: 	8	.
)99( املصدر نفسه، ج: 	، ص: 	8	.

)00	( املصدر نفسه، ج: 	، ص: 	7	.

ُمَواِكبـــا َســـافْرَت كان  إْن  كالنَّْجـــِم 

وإذا حططـــْت الرحـــَل كاَن جليســـا
فهــي قصائــد تأنــس القلــوب هبــا، وتــود أن 
تروهيــا، وهــي مــن إنشــاء اإلنــس؛ ُيؤنــس النــاس هبــا 
بعضهــم، وهــي تــرود يف البــالد كــا تــرود الوحــوش.
ــّح  ــد أل ــود، فق ــرة اخلل ــريورة بفك ــت الس وارتبط
ــان  ــا الركب ــي حتمله ــده الت ــى أن قصائ ــام ع ــو مت أب
ــزداد  ــدة ت ــنة خال ــا األلس ــالد وتتناقله وتطــوف يف الب

ــود)	0	(: ــرة خلل ــول يف فك ــام، يق ــع األي ــااًل م مج

ة جـــدَّ َيـــايِل  اللَّ َمـــرُّ  َويِزيُدَهـــا 

شـــباِب ُحْســـَن  األيَّـــاِم  وتقـــاُدُم 
ويقول)	0	(:

َأْمــــ ـــْيُتها فيـــَك قـــد  َمَعـــاٍن وشَّ كـــْم 

ـــاِض ـــرًا للري ـــْت َضائ ـــسْت وَأصَبَح ـ

الدهــــ ــى  عـ ــي  البواقـ ــَي  هـ ــواف  بقـ

َمـــَواِض ـــنَّ  أْثامهُنُ وَلكـــْن  ــــِر 

لوحات نقدية يف قصائد أيب متام:
ــده  ــب قصائ ــة أغل ــه يف هناي ــام أن ــادة أيب مت ــن ع م
ــف  ــا وص ــده فيه ــة لقصائ ــة نقدي ــة فني ــأيت بلوح ي
ــة  ــه، وتكــون اللوحــة مبني وإطــراء لشــعره وإشــادة ب
يف أبيــات متتابعــة متعاضــدة مرابطــة، ينهــي هبــا 

)	0	( املصدر نفسه، ج: 	، ص: 90.
)	0	( املصدر نفسه، ج: 	، ص: 5		.
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ــه  ــه، وعادت ــذي درج علي ــلوبه ال ــذا أس ــه، وه قصيدت
ــك  ــن ذل ــده، وم ــن قصائ ــري م ــا يف كث ــي اعتاده الت

ــه)	0	(: قول

ـــأ ـــى ظم ـــاًء ع ـــوى م ـــد ال ـــَق بع ل تس

فهـــُم يســـقيكها  قافيـــــــٍة  كـــامء 

مـــن كل بيـــت يـــكاد امليـــت يفهمـــه

ــُم ــاُس والقلـ ــده القرطـ ــنًا ويسـ حسـ

ــده ــن أنشـ ــبٌه حـ ــك ِشـ ــايل ومالـ مـ

إال زهـــٌر وقـــد أصغـــى لـــه هـــرُم

مالكـــة للفكـــر  ســـالكة  بـــكل 

ملـــُم بـــه  أو  مستهــــــــاٌم  كأنـــه 

يعــرض أبــو متــام يف اللوحــة الســابقة إىل جمموعــة 
مــن القضايــا النقديــة التــي ترتبــط بالشــاعر واملتلقــي 
والقصيــدة، منهــا: أثــر الشــعر يف النفــس، فهــو يــراه 
رواء املتلقــي الذواقــة، يملــك عليــه فكــره حتــى 
يصبــح بعــد ســاعه كاملســتهام أو كمــن بــه ملــم، عــى 
أن يقولــه فاهــم بالشــعر عــارف بــه، ثــم يشــبه نفســه 
بزهــري ويشــبه ممدوحــه هبــرم بــن ســنان، وهــو يقصــد 
تشــبيه حالــه مــع املمــدوح الــذي يقــدر شــعر أيب متــام 

ويعــرف قيمتــه كحــال زهــري وهــرم بــن ســنان.
 يصــف أبــو متــام يف هــذه اللوحــة صفــات الشــعر 
ــق  ــي تتواف ــره الت ــة نظ ــن وجه ــدوح م ــود املم املحم

)	0	( املوازنة، ج: 	، ص: 90	.

ــر  ــا إىل أث ــرق فيه ــره، ويتط ــعر يف ع ــود الش وعم
الشــعر يف املتلقــي، بــل إن احلديــث يف هــذه األبيــات 
ــة  ــرّي يف نظري عــا يعجــب املتلقــي حديــث جــدّي ث

ــول)	0	(: ــي، يق التلّق

شـــواردًا أهـــدي  أنفـــكُّ  ال  وواهلل 

املنخـــــا الثنـــاَء  يملـــَن  إليـــَك 

ا ـــرَّ حُمَ عليـــَك  ُبـــْردًا  بـــِه  ـــاُل  َتَ

ـــا ُمَفصَّ عليـــَك  ِعْقـــدًا  َســـُبُه  وحَتْ

ــة ــَب نفحـ ــلوى وأطيـ ــَن السـ ــذَّ مـ ألـ

مـــن املســـِك مفتوقـــًا وأيـــَر حممـــا

أخـــفَّ عـــى قلـــٍب وأثقـــَل قيمـــة

ــَوال ــِس وأْطـ ــْمع اجَلليـ ــَرَ يف َسـ  وأْقـ

ــاء الشــعري مــا يعجــب املتلقــي  يصــف هــذا الثن
بلغــة نقديــة واضحــة، فهــو أخــّف عــى الــروح مــن 
ــه  ــل، ولفظ ــن كل ثقي ــة م ــل قيم ــف، وأثق كل خفي
ــى  ــى ع ــان وأبق ــول مع ــري، وأط ــن كل قص ــر م أق
ــذه  ــرح يف ه ــو يط ــاؤه. وه ــل بق ــن كّل طوي ــر م الده
األبيــات جمموعــة مــن القضايــا النقديــة منهــا ســريورة 
ــعر  ــريورة الش ــوارد، وس ــات ش ــذه األبي ــعر، فه الش

ــعر. ــود الش ــن أركان عم ــن م رك
ــي  ــب، وه ــل والتهذي ــص والتنخي ــا التمحي  ومنه
ــغلت  ــة أش ــة نقدي ــي قضي ــة، وه ــاب الصنع ــن ب م

)	0	( املصدر نفسه، ج: 	، ص: 06	.
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ــى  ــاء ع ــو الثن ــل ه ــى املنخ ــاء ع ــاد)05	(، فالثن النق
ــا  ــن كل م ــي م ــة، وُصف ــه بعناي ــريت كلات ــن اخت م
يمكــن أن يعيبــه، ويف ذلــك إشــارة إىل صناعــة الشــعر 
وبنائــه وحكحكتــه، وإشــارة إىل موقــف أيب متــام مــن 
بنــاء القصيــدة وصناعتهــا، ومــن املتلقــي، حيــث 

ــول)06	(: يق

ـــأ ـــى ظم ـــاًء ع ـــوى م ـــد ال ـــَق بع ل تس

فهـــُم يســـقيكها  قافيـــــــٍة  كـــامء 

مـــن كل بيـــت يـــكاد امليـــت يفهمـــه

ــُم ــاُس والقلـ ــده القرطـ ــنًا ويسـ حسـ

ــده ــن أنشـ ــبٌه حـ ــك ِشـ ــايل ومالـ مـ

إال زهـــٌر وقـــد أصغـــى لـــه هـــرُم

مالكـــة للفكـــر  ســـالكة  بـــكل 

ملـــُم بـــه  أو  مستهــــــــاٌم  كأنـــه 

ولعــل أبــرز مــا دار حولــه النقــد العــريب يف بداياتــه 
هــو املوازنــة مــن خــالل املعــاين واألغــراض، وهــي مل 
تكــن ُتعنــى بتحليل نصــوص شــعرية، وال تــوازن فني 

)05	(  انظــر: تاريــخ النقــد األديب عنــد العــرب نقــد الشــعر 
مــن القــرن الثــاين حتــى القــرن الثامــن اهلجــري، ص: 
 .6	7  ،		0  ،		8  ،	7	  ،		8  ،		0  ،	09  ،98
ــن  ــاد م ــن النق ــة م ــف جمموع ــن موق ــه ع ــدث في وحت
الصنعــة، منهم:اجلاحــظ ، وابــن قتيبــة، والقــايض 
اجلرجاين،وابــن طباطبا،واملرزوقــي، واآلمــدي، وابــن 

ــدون. خل
)06	( ديوان أيب متام، ج:	، ص: 90	

ــة  أو كشــف خصائــص الشــعرية، وإنــا كانــت موازن
ــود  ــن أركان عم ــتقاة م ــري مس ــتند إىل معاي ــة تس ذوقي
الشــعر، ونحــن نجــد هــذه املوازنــة النقديــة عنــد أيب 

متــام يف بعــض لوحاتــه النقديــة، كــا يف قولــه)07	(:   

ــُه ــاميَك أنَّـ ــْرُن امُلَسـ ــَم الِقـ ــد َعِلـ وقـ

َســـَيْغَرُق يف الَبْحـــر الـــذي أنـــَت خائِـــُض

بأهنـــْم املستشـــعروَن  علـــَم  كـــام 

ـــارُض ـــا ق ـــذي أن ـــْعر اّل ـــن الش ـــاٌء ع بَط

فتــــــــى أال  ينـــادي  دينـــاٌر  كأن 

ُيَبـــارُز إْذ ناَدْيـــُت َمـــْن َذا ُيعـــاِرُض

ــْد رأى ــوايف فقـ ــروا ذلَّ القـ ــا تنكـ فـ

رائـــُض الدهـــَر  لـــا  أن   حمرمهـــا 

ــن  ــه م ــم النقالب ــاحر نظ ــه س ــه بأن ــف نفس ويص
ــن  ــا م ــيب وغريمه ــدح والنس ــه يف امل ــه إىل وج وج

ــول)08	(: ــعر، يق ــوه الش وج

لَِفاِرِســـه إال  القـــــــــَوايف  َصْعـــِب 

ممتنعـــْه العـــــــروِض  نســـِج  أيبَّ 

ـــَن الــــ ـــاض ِم ـــْحَر الَبي ـــٍم ِس ـــاِحِر َنْظ َس

خدعـــْه خبـــِه  ســـــــائبِه  ألـــواِن 

)07	( املصدر نفسه، ج: 	، ص: 00	.
)08	( املصدر نفسه، ج: 	، ص: 9		 - 50	
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الـــورى دوَن  أصبحـــَت  ودَّ  كســـوُة 
ُنَجِعـــْه ِمـــْن  َنُقــــــوُل  ال  ُنْجعَتـــُه 

َقْبَلُهـــُم اقتطعـــَت  حتَّـــى  َســـبْقَت 
ــْه ــْن قطعـ ــِه ومـ ــْن متـ ــئَت مـ ــا شـ مـ

والّشـــُعُر َفـــْرُج َلْيَســـْت َخِصيَصُتـــُه
ملفرتعـــْه إال  الليـــايل  طـــوَل 
ــكار  ــن األف ــري م ــات الكث ــذه اللوح ــت ه ومحل
النقديــة واألحــكام النقديــة التــي تشــري إىل أن أبــا متــام 
ــه، ومــن تلــك األحــكام  ــد برأي ــا يعت ــًدا بارًع كان ناق

ــه)09	(: قول

فرعـــُت عقـــاَب األرِض والشـــعِر مادحـــًا
لـــُه فاْرَتَقـــى يب يف ِعَقـــاِب املحاِمـــد

تـــاده أمهـــاِت  مـــن  فألبســـني 
قائـــدي أمهـــاِت  مـــن  وألبســـتُه 
فهــو يصــف الشــعر اجليــد املحكــم بأمهــات 

القصائــد.
الشــاعر  باجلديــد هــو  يــأيت  الــذي  والشــاعر 

يقــول)0		(: املفلــق، 

ــاعٌر ــُق َشـ ــِه وُيْفِلـ ــوَن بـ ــَرى الُعيـ ُتغـ

بمفلـــِق وليـــس  عفـــوًا  نعتـــِه  يف 
يــروق  الــذي  هــو  املــرع  الشــعر  وبيــت 

 :)	 	 	 ( ئ ر لقــا ا
)09	( ديوان أيب متام، ج: 	، ص: 00	.
)0		( املصدر نفسه، ج: 	، ص: 			.
)			( املصدر نفسه، ج: 	، ص: 			.

ــام ــْدَوى وإنَّـ ــْدَوى بَجـ ــو إىل اجَلـ َتْقُفـ

ُع يروقـــَك بيـــُت الشـــعِر حـــَن يـــرَّ
أن  يؤكــد  حــني  مجعًيــا  نقدًيــا  حكــًا  ويؤكــد 

نجــد)			(: يف  الفصاحــة 

ـــم ـــأَس فيه ـــوَد والب ـــكَّ أنَّ اجل ـــْن ش وم

ـــِد ـــةَ  يف نج ـــكَّ يف أَن الفصاح ـــْن ش كم

ــِه ــْن حبائِـ ــَده ِمـ ــا ِعنـ ــي مـ ــا فاَتنـ َمـ

ـــدي ـــا عن ـــْن فاخـــِر الشـــعِر م ـــُه م وال فات
وأوىل املديح الشعر املهذب، يقول)			(:

بـــًا ُمهذَّ يكـــوَن  بـــأْن  املديـــح  أوىل 

ِب ُمَهـــذَّ َأغـــرَّ  يف  ِمْنـــُه  كاَن  مـــا 
ويطرق باب مرافقات اإلبداع يف قوله)			(:

ـــى َج ِب يف الدُّ ـــذَّ ـــِر امُلَه ـــةَ الِفْك ـــا اْبَن ُخْذَه

ِاجللبـــاب ُرْقعـــة  أســـوُد  يـــُل  واللَّ

ِوتنثنـــي احليـــاة  يف  ُث  ُتـــورِّ بِكـــرًا 

ـــَاِب ــَرةُ اأَلْس ـــَي َكثِـ ــْلِم وِه يف السـ

خــص أبــو متــام هتذيــب الفكــر بالدجــى، ليطــرق 
بــاب مرافقــات اإلبــداع الشــعري؛ ففــي الليــل هتــدأ 
اخلاطــر  ويلــو  احلــركات،  وتســكن  األصــوات 

)			( املصدر نفسه، ج: 	، ص: 5		.

)			( املصدر نفسه، ج: 	، ص: 06	.
)			( املصدر نفسه، ج: 	، ص: 	9.
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ــون  ــل، وتك ــط اللي ــيا وس ــة، ال س ــو القرحي وتصف
ــه النفــس قــد أخــذت حظهــا مــن الراحــة وصــّح  في
ــا  ــط قلبه ــف وانبس ــا بالتألي ــشح صدره ــا، وان ذهنه
بــه، ومــا قدمــوا وســط الليــل يف التأليــف عــى 
الســحر مــع مــا فيــه مــن رقــة اهلــواء وخفــة الغــذاء، 
وأخــذ النفــس ســهمها مــن الراحــة، فخــص أبــو متــام 

ــى)5		(. ــر بالدج ــب الفك هتذي
ــالته  ــدي يف رس ــه النق ــع موقف ــق م ــذا يتواف وه
للبحــري حــني قــال لــه: »يا أبــا عبــادة ختــري األوقات 
وأنــت قليــل اهلمــوم صفــر مــن الغمــوم، واعلــم أن 
ــف يشء  ــان تألي ــد اإلنس ــات إذا قص ــادة يف األوق الع
أو حفظــه أن يتــار وقــت الســحر، وذلــك أن النفــس 
تكــون قــد أخــذت حظهــا مــن الراحــة وقســطها مــن 
ــر  ــن أكث ــا م ــذاء وصف ــل الغ ــا ثق ــف عنه ــوم وخ الن
األبخــرة واألدخنــة جســم اهلــواء وســكنت الغاغــم 

ــم«)6		(. ــت احلائ ــائم وتغن ــت النس ورق

 مصطلحات نقدية يف شعر أيب متام
ــدًدا  ــرى ع ــام أن ي ــوان أيب مت ــارئ دي ــتطيع ق يس
كبــرًيا مــن املصطلحــات النقديــة التــي منهــا مــا 
ــام  ــوان أيب مت ــل يف دي ــا ظ ــا م ــتهر، ومنه ــار واش س
ــتخدام  ــام الس ــرار أيب مت ــاد، وتك ــتخدمه النق ومل يس
ــه  ــى أن ــل ع ــر، ودلي ــت للنظ ــات الف ــذه املصطلح ه
يســتخدمها بوعــي وعــن قصــد ومعرفــة، ومــن هــذه 

)5		( انظر: خزانة األدب وغاية األرب، ص:		.
)6		( املصدر نفسه، ج: 	، ص: 		.

ــام،  ــعر أيب مت ــا يف ش ــّرر ذكره ــي تك ــات الت املصطلح
ــت  ــت حت ــي محل ــات الت ــك املصطلح ــة إىل تل إضاف
جناحهــا قضايــا نقديــة شــغلت النقــاد كالرسقــة 
والصــدق والكــذب والعذريــة والســريورة. ومــن 

ــات:   ــذه املصطلح ه
1 - الَنْقص:

يقول)7		(:

بَِنْقـــٍص ناَلــــــــا  َفـــام  ُخْذهـــا 

البعيـــِث وال  جريـــــــــٍر   مـــوُت 

2 - اإلسهاب والنسيب:
يقول)8		(:

َيْنُســـُب َبـــْنٍ  َيـــوَم  ة  َعـــزَّ وكثـــَر 

ُيْســـِهُب الَيتِيمـــة  ـــِع يف  امُلَقفَّ  واْبـــَن 

3 -اجلزالة:
يقول: 

اِســـَتْنَطْقَته إِذا  ُقـــس  ِمـــن  وَأجـــلَّ 

 رْأيـــًا وَأْلَطـــَف يف اأُلمـــوِر وَأجـــزِل

4 -الباغة:
يقول)9		(: 

)7		( املصدر نفسه، ج: 	، ص: 77	.
)8		( املصدر نفسه، ج: 	، ص: 	8.

)9		( املصــدر الســابق، ج:	، ص: 86. يعنــي بخالــد: خالــد 
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بَِأنَّـــه ِخلـــُت  الِســـن  َقدمتـــك  َأو 

ت باَغـــُة خالِـــد ِمـــن َلفِظـــك  اِشـــُتقَّ
ويقول)0		(

ــر ــَو َحائـ ــْن ُهـ ــة ال َكَمـ ــُف الَباغـ ُأُنـ

املتعـــرِق املوتـــِع  يف  متلـــدٌد 

5 -ماء القافية:
يقول)			(:

ـــأ ـــى ظم ـــاًء ع ـــوى م ـــد ال ـــَق بع ل تس

فهـــُم يســـقيكها  قافيـــٍة  كـــامء 
ويقول)			(: 

مـــاٌء للشـــعر  يـــزل  ول  وكيـــف 

الطبيـــب؟! بقـــراط  عليـــه  يـــرفُّ 

6 -السرورة:
يقول)			(:

لقـــد لبســـت أمـــر املؤمنـــن بـــا

ــاَر أو مثلـــج ــاه بيـــٌت سـ ــا نظامـ حلًيـ

ابن صفوان التميمي، املشهور بالبالغة.
)0		( خزانة األدب، ج: 	، ص: 0		.
)			( املصدر نفسه، ج: 	، ص: 	0	.
)			( املصدر نفسه، ج: 	، ص: 5		.
)			( املصدر نفسه، ج: 	، ص: 90	.

وحشـــتها اآلَداُب  ُتْؤنِـــُس  َغريبـــة 

فــــــــــــــام حتـــــــــــــّل عى قوم، فرتحتُل(124) 

7 -الصنعة:
يقول)5		(:

صنعـــــــة  علتهـــا  إذا  اجليـــاَد  إن 

َراَقـــْت َذوي اأَلْلَبــــــاب واإلفهـــاِم

8 -املنطق:
يقول)6		(:

مـــن شـــاعر وقـــف الـــكام ببابـــه

 واكتـــن يف كنفــــــــى ذراه املنطـــُق

9 -التثقيف: 
يقول)7		(:

ــتقاِلا ــى اسـ ــْت عـ ــام َزاَلـ ــا فـ ُخْذهـ

ِم ومقـــوِّ بمثقـــٍف   ً  مشغولــــــــــة 

10 -التسهيل والرتقيق:
يقول)8		(:

)			( املصدر نفسه، ج: 	، ص: 7		.

))31) املصدر نفسه، ج: 	، ص: 56	.

)6		( املصدر نفسه، ج: 	، ص: 	0	.

)7		( املصدر نفسه، ج: 	، ص: 56	.

)8		( املصدر نفسه، ج: 	، ص: 	0	.
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وســـهلت الشـــآم  يف  ثّقفـــت  قـــد 

املـــرُق ورققتـــه  احلجـــاز   منـــه 

11 - الّرقابة:
يقول)9		(:

بـــأن الرقيـــب  يوشـــك  واكبـــدي 

واكبـــدي أقـــــــــــول   يمنعنـــي 

12 - الغريب:
يقول:

ُلَباَنـــة ِفيَهـــا  َتنَفـــكُّ  َغَرائِـــُب مـــا 
ـــــــُدو وُمْرَتِــــــِل َيشُدو)0		( مِلُـــــرَتٍِز َيْ

ــْت ــوِك تقبلـ ــاَح امللـ ــرضْت سـ إذا حـ

ــُد ــة ٍملـ ــُر ملموسـ ــا غـ ــُل منهـ عقائـ

ُأهـــَن َلـــا مـــا يف الُبـــُدوِر وُأْكِرَمـــْت

وُأْكِرَمــْت(131) الُبــُدوِر  يف  مــا  َلــا   ُأهــَن 

ــى  ــام ع ــو مت ــه أب ــة األدب، ج: 	، ص: 88	، نّب )9		( خزان
ــعر. ــة يف الّش ــر الّرقاب أث

)0		( الشادي الذي يغني من غري آلة غناء.
)			( ديــوان أيب متــام، ج: 	، ص: 95. وقــد فخــر أبــو متــام 
بالغريــب يف شــعره يف أكثــر مــن موضــع- كــا أرشنــا 
إىل ذلــك يف البحــث ســابًقا- ومــن أبياتــه األخــرى يف 

الغريــب:
               يقــول: ومــا لــك بالغريــب يــٌد ولكــن          تعاطيــَك 

ــُب )ج:	، ص:9		( ــو الغري ــب ه الغري
ــُه َعــن                ويقــول: َفَضْضــُت ِخَتاَمــُه َفَتبلََّجــْت يل      َغَرائُِب

13 - خامل الشعر:
يقول)			(:

َأصَبْحـــُت َيْرمـــي َنَباَهـــاِت بَِخاِمِلـــه

هـــا َغـــَرُض ـــه لِنِبـــايل كلَّ  َمـــْن ُكلُّ

14 - القصائد الشاردة أو السائرة: 
يقول)			(:

َبْعدهـــا ُتغـــاِدُر   ٍ َشـــاِرَدة  ُكل  ِمـــْن 

ـــا ـــِد خسيس ـــَن القصي ـــاِل م ـــظَّ الرج  ح

15 - الصدق والكذب:
يقول)			(:

أبـــا ســـعيد ومـــا وصفـــي بمتهـــٍم

عـــى الثنـــاء وال شـــكري بُِمْخـــرَتِم

ــُه ــول ِ أصدُقـ ــُر القـ ــايل وخـ ــا أبـ ومـ

دمــي حقنــت  أو  وجهــي  مــاِء  يل   حقنــَت 

َرِ اجَليل )ج:	، ص:	8	( اخْلَ
              ويقــول : فَكائـِـْن فيــه ِمــْن َمْغنًــى َخطـِـٍر      وكائــْن فيــِه 

مــن لفــٍظ بــيِّ  )ج:	، ص:	8	(
ــلُّ  ــام حَتُ ــَتها     ف ــُس اآلَداُب َوْحَش ــة ٌ ُتْؤنِ ــول: َغريب               ويق

ــُل  )ج:	، ص:0	( ــوٍم، فرتحِت ــى ق ع
               ويقــول:َ غُرَبــْت َخائُِقــُه وأغــَرب شــاعٌر     فيــه فَأْحَســَن      

ُمْغِرٌب يف ُمْغِرِب) ج:	، ص:07	(
)			( ديوان أيب متام، ج: 	، ص: 66	.
)			( املصدر نفسه، ج: 	، ص: 	7	.
)			( املصدر نفسه، ج: 	، ص: 8		.
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16 - اللحن:
يقول)5		(:

اســـَتحثَّه مـــا  إذا  منـــه  َوَتـــٌر  لنـــا 

ْحـــِن ـــٌن يف َأمـــاٍن ِمـــَن اللَّ  َفصيـــٌح وحَلْ

17 - التنخيل:
يقول)6		(:

بدائـــٍع نْظـــَم  متنّخـــٌل حـــــــاَك 

شـــنوفا امللـــــوِك  آلذاِن   صـــارت 

18 - التهذيب:
يقول)7		(:

َجـــى ِب يف الدُّ ـــذَّ ـــِر امُلَه ـــةَ  الِفْك ـــا اْبَن ُخْذَه

اجللبـــاِب  ِ ُرْقعـــة  أســـوُد  يـــُل  واللَّ

ِوتنثنـــي احليـــاة  يف  ُث  ُتـــورِّ بِكـــرًا 

ـــَاِب ــَرةُ اأَلْس ـــَي َكثِـ ــْلِم وِه  يف السـ

خامتة:
ــره  ــام ونث ــعر أيب مت ــان أن يف ش ــد الباحث ــا وج مل
ــا بالشــعر ناقــًدا لــه  إشــارات كثــرية إىل أنــه كان عارًف

)5		( ديوان أيب متام، ج:	، ص: 		5.
)6		( املصدر نفسه، ج:	، ص: 85	.

)7		( املصدر نفسه، ج: 	، ص: 	9

ــذه مل  ــة ه ــاراته النقدي ــدي، وأن إش ــه النق ــد برأي يعت
يدرســها أحــد مــن قبــل، تتبــع الباحثــان أســلوب أيب 
ــا  ــبًبا رئيًس ــعره كان س ــدا أن ش ــعره، فوج ــام يف ش مت
ــرب؛  ــد الع ــي عن ــد املنهج ــور النق ــباب ظه ــن أس م
ألن شــعره كان حمــور اخلــالف واملوازنــة يف خالفــات 
ــل:  ــه، مث ــّشاح لديوان ــاد، وال ــني أشــهر النّق ــة ب نقدّي

ــريواين. ــي، والق ــدي، والشي ــويل، واآلم الص
ــن  ــة م ــعره إىل جمموع ــام يف ش ــو مت ــار أب ــد أش وق
ــة  ــت معروف ــا كان ــدو أهن ــي يب ــة الت ــا النقدّي القضاي
ومتداولــة بــني النقــاد، مثــل: أمهيــة الشــعر وفائدتــه، 
واللغــة واملعنــى، والصــدق والكــذب، والرسقــة، 

والســريورة.
وقــد عــرض أبــو متــام جمموعــة مــن مواقفــه 
ــات  ــن اللوح ــة م ــة يف جمموع ــه النقدي ــة وآرائ النقدي
ــده، وفيهــا  ــم هبــا قصائ ــاد أن يت ــي اعت الشــعرية، الت
وصــف وإطــراء لشــعره وإشــادة بــه، وهــي تســتحّق 
ــعر أن  ــف للش ــن وص ــا م ــا فيه ــرة م ــا ولكث لكثرهت

ــل. ــث كام ــا بح ــرد هل ُيف
كــا أن شــعر أيب متــام كان زاخــًرا بمجموعــة 
ــا بعضهــا وظهــر  ــة، وإن خب مــن املصطلحــات النقدي

ــش. ــتخدم وانت ــر واس اآلخ
ــا جيــب  ــه لكــي يكــون النقــد منهجًي ومعــروف أن

ــه عنــران: ــر في أن يتواف
ِدث تغيًرا. شاعر قوّي ُيْ  -

بيئة أو ديوان مناسب.  -
وهــذا ُوجــد عنــد أيب متــام، فهــو يف موازنتــه مّهــد 
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ملوازنــات أخــرى، مثــل: املوازنــة بــني الطائيــنْي.
ــة  ــاب املوازن ــب كت ــدي صاح ــظ اآلم ــد الح وق
تلــك املوازنــات عنــد أيب متــام فأجــرى موازناتــه وبّث 

ــة فيهــا آراء نقديــة ناضجــة. فيهــا موازنــات نقدّي
هبــذا اســتحق أبــو متــام الطائــّي كــا ارتأينــا 
ــة  ــذه الرؤي ــا هل ــا انعكاًس ــد(، وكان بحثن ــف )ناق وص

ــا.  ــا هل وبياًن
واهلل من وراء القصد،،،
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)قدم للنشر يف 1440/09/14 هـ، وقبل للنشر يف 1441/01/04 هـ(

ـــاظ،  ـــات واأللف ـــاة الكل ـــة حلي ـــورة نابض ـــاز ص ـــن، واملج ـــن املحدث ـــن اللغوي ـــو م ـــي وه ـــة للعام ـــن اللغ ـــم مت ـــاز يف معج ـــرة املج ـــن ظاه ـــث ع ـــذا البح ـــدث ه ـــث: يتح ـــص البح ملخ
ـــاز  ـــى املج ـــة ع ـــه، وبخاص ـــه يف معجم ـــه علي ـــاز ينب ـــيُّ باملج ـــي العام ـــد عن ـــن، وق ـــر الزم ـــرات ع ـــن تغ ـــة م ـــّس اللغ ـــا م ـــد م ـــه يتجس ـــا، في ـــا وتطوره ـــة وناؤه ـــى روح اللغ ـــه تتج و في
ـــتعااًل  ـــاز اس ـــرق املج ـــر ط ـــم ، وأكث ـــال املعج ـــن خ ـــة م ـــة العربي ـــاز يف اللغ ـــر املج ـــث أث ـــف البح ـــا. وسيكش ـــاز أحيان ـــرق املج ـــى ط ـــات، وع ـــض الكل ـــى بع ـــاوب ع ـــذي يتن ال
ـــرة  ـــاح فك ـــع إيض ـــي، م ـــم التارخي ـــي باملعج ـــة “ للعام ـــن اللغ ـــم “ مت ـــة  معج ـــى، وصل ـــول يف املعن ـــذا التح ـــدالالت وأرسار ه ـــور ال ـــاز بتط ـــة املج ـــى عاق ـــًزا ع ـــه، مرك ـــا في ـ ـً وشيوعـ
ـــن  ـــك م ـــا،  وذل ـــة وتطوره ـــاء اللغ ـــن دوره يف ن ـــف ع ـــاز والكش ـــة باملج ـــن يف العناي ـــر والزم ـــاف الع ـــرزًا دور اخت ـــن، م ـــاء واملحدث ـــن القدم ـــريب ب ـــم الع ـــاز يف املعج ـــام باملج االهت
ـــرى  ـــائل األخ ـــن الوس ـــاز ب ـــة املج ـــن قيم ـــث ع ـــف البح ـــا سيكش ـــة، ك ـــاز يف اللغ ـــى دور املج ـــا ع ـــا فيه ـــه أصحاهب ـــي نب ـــة الت ـــم القديم ـــي باملعاج ـــة العام ـــن عاق ـــف ع ـــال الكش خ

ـــا. ـــة وثرائه ـــور اللغ يف تط

كلامت مفتاحية: املجاز / اللغة / التطور الداليل / النمّو اللغوي .
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مقدمة:
 احلمــد هلل رب العاملــن، والصــاة والســام عــى 
ــه  ــى آل ــد وع ــيدنا حمم ــلن س ــاء واملرس ــم األنبي خات

ــد. ــان، وبع ــن بإحس ــه والتابع وصحب
ــة  ــن اللغ ــم مت ــاز يف معج ــث املج ــاول البح يتن
ــي  ــازات الت ــادر املج ــث مص ــن حي ــّي )))، م للعام

)))  العامي هــو: »أمحــد رضا)289)-372)هــــ/872)-
953)م( أمحــد رضــا بــن إبراهيــم بــن حســن بــن 
ــاء  ــاء، هب ــو الع ــي، أب ــا العام ــد رض ــن حمم ــف ب يوس
مــن طائــع  باللغــة واألدب، شــاعر،  الديــن: عــامل 
ــام  ــة يف بــاد الش ــا القوميــة والوطني العاملــن للقضاي
ــأ يف  ــد ونش ــريب. ول ــي الع ــع العلم ــاء املجم ــن أعض وم
ــتها  ــم يف مدرس ــل( وتعل ــل عام ــاد جب ــن ب ــة )م النبطي
االبتدائيــة، وانتقــل إىل مدرســة أنشــئت يف قريــة »أنصــار« 
فأقــام عامــا واحــدا، كان هــو عمــر تلــك املدرســة، وعــاد 
ــة  ــن املطالع ــر م ــرى. وأكث ــة أخ ــل مدرس ــده، فدخ إىل بل
ــة األوىل.  ــة األزهري ــى الطريق ــيوخ. ع ــن الش ــذ ع واألخ
ــد،  ــاالت وقصائ ــر مق ــارة، ون ــارس التج ودّرس، وم
واشــتهر... وعهــد إليــه املجمــع العلمــي بتصنيــف 
»معجــم« جيمــع بــن مفــردات اللغــة قديمهــا وحمدثهــا، 
ــتعاله،  ــّر اس ــر، وُأق ــق وم ــا دمش ــه جممع ــا وضع وم
مــن كلــات ومصطلحــات، فألــف يف خــال اثنــي عــر 
ــة ـــــــــ ط« يف  ــة العربي ــن اللغ ــاه »مت ــا س ــا، كتاب عام
ــزركي،  ــه مــن الكتــب أيضــا... »)ال مخســة جملــدات. ول
ــت  ــد تناول ــام2002، ط 5)، ج:)،ص:25)، و ق األع
دراســة حممــد ســاحة ترمجــة العامــي بإفاضــة ، فلينظرهــا 
مــن يطلبهــا هنــاك، ص)-9)(. وقــد جــاء عــى صفحــة 
ــة  ــن اللغ ــم مت ــي » معج ــا ي ــه ك ــم عنوان ــاف املعج غ
ــة للعامــة اللغــوي الشــيخ أمحــد  موســوعة لغويــة حديث
ــه  ــق »نرت ــريب بدمش ــي الع ــع العلم ــو املجم ــا عض رض
ــاة ــــــ بــروت 380) هــــــ 960) م .  ــة احلي دار مكتب
ــاة  ــة، بمراع ــروف األلفبائي ــب احل ــب بحس ــم مرت واملعج
ــد؛  ــد التجري ــخ، بع ــث إل ــاين فالثال ــرف األول فالث احل
 2  ....  « الرتتيــب:  يف  منهجــه  عــن  العامــي  يقــول 
ــادات  ــن الزي ــّردة م ــادة املج ــل امل ــى أص ــه ع ــــــــ رتبت
ــة  ــم اللغ ــائر معاج ــال يف س ــو احل ــا ه ــروف، ك يف احل

ــرًة  ــم كث ــوادِّ املعج ــا يف م ــه، وعدده ــا يف معجم ذكره
ــة  ــازات يف لغ ــازات، واملج ــواع املج ــان أن ــًة، وبي وقل
ــخ. ــة... إل ــتعاالت املجازي ــواهد االس ــة، وش العام
وجــاء البحــث يف مقدمــة تبــنِّ أمهيــة موضوعــه، 
وهدفــه، وأســبابه، ومشــكلته، وفرضياتــه، ومنهجــه، 
وعاقتــه بالدراســات الســابقة، وتصــوره اإلجرائــي، 
ثــم متهيــد تعقــــــبه دراســة تطبيقيــة، يتلوهــا خامتــة 
بأهــم نتائــج البحــث، ثــم مصــادر البحــث ومراجعه.

أمهية املوضوع: 
ـــر  ـــن الظواه ـــة م ـــاز يف اللغ ـــرة املج ـــعّد ظاه ـ ـُ تـ
ــة  ــة اللغـ ــى حيويـ ــه تتجـ ــة، فيـ ــارزة يف العربيـ البـ
ومرونتهـــا، وبـــه يتضـــح وجـــه مـــرق مـــن ثـــراء 
الكلـــات  تتنقـــل  وبواســـطته  ونائهـــا،  اللغـــة 
ـــباب  ـــن أس ـــو م ـــددة، وه ـــاين املتع ـــن املع ـــاظ ب واأللف

ــاظ.  ــور دالالت األلفـ ــى وتطـ ــر املعنـ تغـ
ــاز الـــواردة يف معجـــم  وإن بحـــث صـــور املجـ
مـــن املعاجـــم احلديثـــة ليوضـــح أثـــر املجـــاز فيهـــا 
نمـــوًا وخصبـــًـــــا؛ فهـــو - بصـــوره املختلفـــة - دليـــل 
خصوبـــة اللغـــة وطواعيتهـــا، وصاحيتهـــا للتعبـــر 
عـــن املعـــاين املختلفـــة، ومســـايرهتا للزمـــن؛ ومـــن 
ـــة  ـــن اللغ ـــم :»مت ـــاص معج ـــة اختص ـــأيت أمهي ـــم ت ث

للعامـــّي«.
ــب  ــدأت بالرتتي ــا...3 ــــــــ ب ــا وحديثه ــة قديمه العربي
عــى نســق: فاأللــف قبــل البــاء، واأللــف مــع البــاء قبــل 
األلــف مــع التــاء، وهكــذا يف ثالــث احلــروف منهــا ... » 
ــة ..... ج:)،ص:72 ـ  ــن اللغ ــم مت ــد، معج ــا، أمح )رض

ــف(. ــة املؤل 73. مقدم
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أسباب اختيار املوضوع:
ــن  ــاز يف مت ــي باملج ــام العام ــرة اهت ــت كث الحظ
إليــه كثــرًا، وينبــه عليــه يف  اللغــة؛ فهــو يشــر 
ــى  ــه ع ــة ال ينب ــادة لغوي ــد م ــلَّ أن توج ــه، وق معجم
ــزء  ــه باجل ــت علي ــه ووقف ــا قرأت ــا - في ــاز فيه املج
األول مــن املعجــم - بــل إنــه كثــرًا مــا يذكــر املجــاز 
يف الكلمــة الواحــدة عــدة مــرات، وقــد هــداين ذلــك 
إىل اختصــاص املجــاز يف املعجــم بالبحــث والدراســة.

هدف البحث:
الكشــف عــن دور املجــاز يف كلــات العربيــة، 

وتطــور دالالهتــا، ونــاء مفرداهتــا.
مصادر البحث:

ــن  ــث م ــدر حدي ــى مص ــث ع ــذا البح ــل ه يعم
مصــادر العربيــة، وهــو معجــم »متــن اللغــة« للعامي.

مشكلة البحث: 
 يعالــج البحــث مشــكلة » املجــاز » يف اللغــة 
العربيــة، مــن حيــث وجــوده فيهــا أو عــدم وجــوده، 
فضــًا عــن كثرتــه أو قلتــه عنــد القائلــن بوجــوده يف 
ــن  ــة، وســوف جيعــل البحــث مــن معجــم »مت العربي
ــن -  ــن املحدث ــن اللغوي ــو م ــّي – وه ــة« للعام اللغ
ــة  ــه بصــورة تطبيقي ــا للدراســة يرصــد في ــ ـً ميدانــــ
ــره يف  ــدى تأث ــريب، وم ــم الع ــاز يف املعج ــور املج ص

ــا. ــور معانيه ــا وتط ــة ونموه ــاء اللغ بن
أسئلة البحث:

حيــاول البحــث طــرح عــدة تســاؤالت،   
: ومنهــا  عنهــا،  لإلجابــة  ويســعى 

مــا مــدى اهتــام اللغويــن  - قديــا وحديثــا- . )
ــه عــى  باملجــاز يف املعاجــم، مــن حيــث التنبي

صــوره، أو بيــان كثرتــه يف العربيــة؟
ــة . 2 ــردات العربي ــاز يف مف ــر املج ــ َـّ ــف أثـــ كي

ــا؟ ــا وثراؤه ــث نموه ــن حي م
 ما أكثر صور املجاز تأثرًا يف العربية؟. 3
 هــل كان التأســيس للمعجــم التارخيــي للغــة . 	

ــة وراء اهتــام العامــّي ببيــان املجــاز يف  العربي
معجمــه » متــن اللغــة »؟

مــن أيــن اســتقى العامــي مادتــه اللغويــة . 5
يف التنبيــه عــى املجــاز يف معجمــه :«متــن 
املعجميــن  مــن  أخذهــا  وهــل  اللغــة«؟ 
الســابقن - دون زيــادة أو نقــص ودون تبديل 
أو تغيــر -  أو أنــه توصــل إيل بعضهــا بتعمقــه 

ــتها؟  ــة ودراس ــم اللغ يف فه
فرضيات البحث:

املحدثــون مــن اللغويــن أكثــر عنايــة باملجــاز . )
مــن اللغويــن القدمــاء.

 املجــاز أكثــر طــرق التطــور الــداليل يف داللــة . 2
األلفــاظ واملفــردات.

 االســتعارة أكثــر طــرق املجــاز تأثــرًا يف تغير . 3
معــاين الكلــات وتطــور دالالهتا.

ــه : . 	 ــاز يف معجم ــّي باملج ــام العام ــدُّ اهت  يع
»متــن اللغــة« دليــًا عــى أن عنايــة اللغويــن 
ــر  ــة أكث ــي للعربي ــدرس التارخي ــن بال املحدث

ــاء. ــن القدم م
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ــى . 5 ــاز ع ــور املج ــان ص ــي يف بي ــد العام  اعتم
ــم  ــاب املعاج ــن أصح ــابقن م ــن الس اللغوي
دون   ، إلــخ   .... والزبيــدي  كالزخمــري 

إضافــة أو حــذف أو تبديــل. 
منهج البحث :

الــذي  التارخيــي  املنهــج  البحــث  يعتمــد   
يرصــد تغــر دالالت الكلــات وتطورهــا بطريــق  

املجاز يف معجم : »متن اللغة« للعامي. 

الدراسات السابقة : 
أ(  دراسات عن املجاز يف املعجم العريب:

ــن  ــم م ــاز يف معج ــت املج ــة تناوَل ــد دراس  توج
)أســاس  يف  »املجــاز   : بعنــوان  اللغويــة  املعاجــم 
الباغــة( للزخمــري« وهــي رســالة تقــدم هبــا معيــد 
زكــري توفيــق اهلاشــمي إىل جملــس كليــة الرتبيــة 
ــة  ــات درج ــن متطلب ــزء م ــي ج ــداد وه ــة بغ بجامع
ــان  ــع ث ــة / لغــة )ربي املاجســتر آداب يف اللغــة العربي

2005 م(. 26	)هـــ/مــارس 
ودراســة اهلاشــمي دراســة مهمــة، وهلــا الســبق يف 
ــة  ــك الدراس ــن تل ــي ع ــف بحث ــال، وخيتل ــذا املج ه
بأنــه خيتــص  معجــا حديثــا، هــو معجــم متــن 
ــل  ــه بنق ــّي في ــِف العام ــذي مل يكت ــي، ال ــة للعام اللغ
ــاس  ــرّي يف أس ــا الزخم ــّص عليه ــي ن ــازات الت املج
الباغــة، أو التــي ذكرهــا الزبيــدّي يف تــاج العــروس، 
ــة  ــوال األئم ــن أق ــه م ــف علي ــا وق ــا م ــّم إليه ــل ض ب
مــن اللغويــن، وزاد مــا ســمعه بنفســه مــن املجــازات 

ــّص  ــه يف الن ــك طريقت ــره، وكذل ــة يف ع ــد العاّم عن
عــى املجــاز يف املــادة اللغويــة، مــع اســتعانته بالرمــوز 
ــيتضح مــن منهجــه. ــك ممــا س يف معجمــه، وغــر ذل
ــد  ــة ألمح ــود اللغوي ــت اجله ــات تناول ب ( دراس

ــي: ــا العام رض
ــا . ) ــد رض ــيخ أمح ــوان : »الش ــة بعن ــة دراس ثم

العامــي لغويـــًــــا » للباحــث/ حممد ســاحة 
حممــد رزق عــوض، وأصــل الدراســة رســالة 
ماجســتر حمفوظــة يف كليــة اللغــة العربيــة 
ــت  ــر حت ــر ــــ م ــة األزه ــورة جامع باملنص
رقــم ) 6)3) ، 28	) هـــــ / 2007 م (، 
وقــد طبعــت يف كتــاب عــام 2009 م عــن دار 

ــة. ــارايب يف 	)6 صفح الف
 مقــال بعنــوان : » مــن معــامل الــدرس اللغــوي . 2

يف معجــم متــن اللغــة، للدكتور/عبــد املنعــم 
ــة  ــن جمل ــتل م ــث مس ــن) بح ــد اهلل حس عب
ــورة، 2008م،ع:  ــة باملنص ــة العربي ــة اللغ كلي

.)9 27، ج 
ويعــّد البحــث عــن املجــاز يف معجم«متــن اللغــة« 
حلقــًة يف سلســلة الدراســات التــي تـــُـْعنـــَــى 
باملجــاز يف معاجــم اللغــة، وقــد وقــف الباحــث عــى 
مــا قدمــه الباحثــون مــن نتائــج يف الدراســات الســابقة 
ســوه،  وســيبدأ مــن حيــث انتهــوا؛ ليبنــي عــى مــا أسَّ

ــل. ــدرس والتحلي ــوه بال ــا مل يتناول ــتكمل م وليس
متهيد:

ــورة  ــة بص ــاز يف اللغ ــف املج ــا تعري ــاول هن أتن
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ــرَّ  ــا أقــِــ ــة : م ــي :» احلقيق ــن جن ــول اب ــزة، يق موج
اللغــة.  يف  وضعــه  أصــل  عــى  االســتعال  يف 
ــاز  ــع املج ــا يق ــك. وإن ــّد ذل ــا كان بضــ ــاز: م واملج
ــي:  ــة، وه ــان ثاث ــة ملع ــن احلقيق ــه ع ــعَدل إلي ــ ـُ ويـ
ــــساع، والتوكيــد، والتشــبيه. فــإن عــدم هــذه  ـّ االتــ
ـــة.« )ابــن جنــي،  َـّ األوصــاف كانــت احلقيقــة البتـــ

 .)		2 ص:  ج:2،  اخلصائــص،2006م، 
يف  املجـــاز  فوائـــد  أهـــّم  يوضـّــــح  وهـــذا 
ــوي،  ــتعال. )ينظر:العلـ ــه يف االسـ ــة، وقيمتـ العربيـ

.)82 –79 )،ص: 2009م،ج: الطـــراز
ويــرى الدكتــور أنيــس أن » احلقيقــة التعــدو 
أن تكــون اســتعاال شائعــًــــا مألوفــًــــا للفــظ مــن 
ــك  ــن ذل ــا ع ــاز إال انحرافــًــ ــس املج ــاظ، ولي األلف
ــامع  ــن الس ــر يف ذه ــه أن يث ــائع، ورشط ــوف الش املأل
ــة  ــة ... »)دالل ــة أو طراف ــة أو غراب ــارئ دهش أو الق

. األلفــاظ،976)م،ص:29)( 
وهــذا الــرط يبيــّـــن فارقـًـــا بــن احلقيقــة 
واملجــاز، كــا أنــه مقيــاس لبقــاء املجــاز جمــازًا وعــدم 
ــت  ــاز املي ــمى » املج ــا يس ــة، أو م ــه إىل حقيق صرورت
... وهــو النــوع الــذي يفقــد جمازيتــه ويكتســب 
ــم  ــر، عل ــرتدد«. )عم ــرة ال ــة وكث ــن األلف ــة م احلقيقي
الداللــة993)، ص:2	2(، وشــيوع االســتعال وراء 
حتــول املجــاز إىل حقيقــة؛ فـــــ » قــد يشــيع االســتعال 
ــة  ــه حقيق ــه فنظن ــن إلي ــكاد نفط ــى ال ن ــازي حت املج
ــت  ــه كان ــاء- حتيت ــرى امل ــار – ج ــرى القط ــا يف ج ك
ــارد( ...« .  ــراب ب ــك: ال ــذا بقول ــارن ه ــاردة ) ق ب

َي  ــمِّ ــا ُس ــو م ــة، ص: 27)(، وه ــم الدالل )عمر،عل
ــب  ــد يغل ــح«؛ فـــــ » ق ــاز الراج ــك بــــ« املج كذل
اســتعال اللفــظ يف معنــى عــى ســبيل املجــاز، حتــى 
يصــر املعنــى املجــازي هــو الــذي ينســاق إليــه الذهن 
عنــد اإلطــاق، وذلــك مــا يســمى يف عــرف البيانين« 
ــتعاله  ــة اس ــظ لغلب ــار اللف ــح« وإذا ص ــاز الراج املج
ــن  ــرد م ــد التج ــه عن ــم من ــازي ال يفه ــى املج يف املعن
القرينــة إال هــذا املعنــى، ســمي منقــوال، وكان النقــل 
اســا لغلبــة هــذا االســتعال. وعــى هــذا الوجــه مــن 
ــامية،  ــاظ اإلس ــاء األلف ــن العل ــر م ــل كث ــل مح النق
كالصــاة والــزكاة والصيــام واحلج«)جملــة جممــع 
935)،ج:)،ص:	)3(،  امللكــي،  العربيــة  اللغــة 
ــاب  ــوان« ب ــا بعن ــك باب ــي لذل ــن جن ــد اب ــد عق وق
ــص،  ــة« )اخلصائ ــق باحلقيق ــر حِل ــاز إذا كث يف أن املج
ويقــول  ومابعدهــا(،   		7 ص:   ،2 ج:  2006م، 
ــد  ــاُز ق ــاًزا، واملج ــون جم ــد تك ــُة ق ــوي:» احلقيق العل
ــًة  ــاز حقيق ــرورُة املج ــا ص ــًة، ... وأّم ــر حقيق يص
ـــر استعالــُـه صــار حقيقــًة عرفيًة.  ـُ فــأن املجاز إِذا كث
ــاء  ــاًزا يف قض ــُه كان جم ــط، فإِن ــا الغائ ــه قوُلن ـ ـُ ومثالـ
احلاجــة، وحقيقتــُـــه املــكاُن املطمئــن مــن األرض ثم 
ـــعورف هــذا املجــاز وكــَـثــُـــر حتى صــار حقيقًة  ـُ تـ
ســابقة إىِل الفهــم«. )الطــراز،2009م، ج:)،ص: 99 

.)(00  -
ومــا قالــه العلــوّي أثــر مــن آثــار العــرف يف 
اللغــة، وبخاصــة إذا صــارت الكلمــة مصطلًحــا 
مــن املصطلحــات؛ »وممــا جتــدر اإلشــارة إليــه أن 
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ــه  ــب يف ظل ــا تكتس ــح مصطلًح ــا تصب ــة حين اللفظ
ــى  ــتهر، تطغ ــا وتش ــرف هب ــة، تع ــة خاص ــة لغوي دالل
هــذ الداللــة العرفيــة املكتســبة عــى الداللــة اللغويــة 
ــاق«.  ــد اإلط ــا عن ــن إليه ــرف الذه ــة، فين األصلي
)حســن، اللغة والعــرف، 	)	)هــــ/ 	99)م، ص: 

 .)67
ــباب  ــم األس ــن أه ــبٌب م ــازي س ــال املج واالنتق
علــم  املعنى)ينظر:عمــر،  تغــر  إىل  تــؤدي  التــي 

.)2	( ص:  الداللــة، 
وســيعرض البحــث نــاذج للمجــاز يف اجلــزء 
ــيبن  ــي، وس ــة« للعام ــن اللغ ــم » مت ــن معج األول م
ــض  ــا يف بع ــتعارة، وغرمه ــل، واس ــن مرس ــه م أنواع

ــاذج. ــك الن تل
ــن  ــاز يف »مت ــي باملج ــة العام ــر عناي ــا مظاه  وأم

ــي:- ــا ي ــل في ــة« فتتمثــّـ اللغ
أواًل - التنبيه عىل مصادره:

ــح العامــيُّ مصــادره التــي اســتقى منهــا   وضَّ
ــة « ؛  ــن اللغ ــاز يف » مت ــات باملج ــى الكل ــم ع احلك
حيــث يقــول: » ))ـ أرشت إىل املجــاز معتمــدًا يف 
احلكــم بمجازيتــه عــى أقــوال األئمــة، والســيا 
ــى  ــاج، وع ــب الت ــاس، وصاح ــري يف األس الزخم
مــا جــاء يف تضاعيــف كتــب األئمــة ممــا وصــل إليــه 
بحثــي ووقــع يف يــدي، وعــى مــا كانــت العاقــة فيــه 

ظاهــرة » )ج:)، ص: 	7 – مقدمــة املؤلــف(.
ــه يف  ــابق منهج ــّص الس ــيُّ يف الن ــح العام ِـّ ويوض
ح  املجــازات التــي ســيذكرها يف معجمــه، ويــرِّ

بأهــم مصدريــن معروفــن يف هــذا البــاب، ومهــا 
العــروس  وتــاج  للزخمــري،  الباغــة  أســاس 
للزبيــدي، ويشــر إىل غرمهــا مــن مصــادره، والعامــّي 
يف ذلــك حريــص عــى بيــان مرجعيتــه، وهــي أقــوال 

ــة. ــة اللغ أئم
ــزء األول  ــن اجل ــه م ــت علي ــا وقف ــّي – في والعام
مــن معجمــه- ال ينــّص غالبــا عــى مصــادره يف املجاز 
ــة  ــن األمثل ــْن م ــم، لك ــواد املعج ــره يف م ــن يذك ح
ــَر  ــه:« َأَب ــادره قوُل ــى مص ــا ع ــصَّ فيه ــي ن ــة الت القليل
..... الـــِمْئَرُ : موضــع اإِلبــرة : النميمة َأو فســاد ذات 
البــن )ز( ... و ــــ : مــا يؤّبــر بــه النخــل : مــا رقَّ مــن 
ــُر« )ج:)،ص:	3)(؛  ــان » ج مآبــِـ ــل )ز( اللس الرم
ــه يف  ــي مل أقــف علي ــا- اللســان. ولكن فمصــدره –هن

اللســان )أبــر(؛ فليــس فيــه النــص عــى املجــاز .
ـُـَويئط  اه بحــ ــوَّ ــط : ق َر احلائ ــه:» َأزَّ ــك قول وكذل
ـ  و  )ز(.  بــه  يلتــزق  اإلزاَر  و  دَء  الــرِّ ــــى  َـّ يسمـ
وـ  بعضــًــــا)ز(.  بعضــه  ى  وقــوَّ التــّف  الــزرُع: 
َّــر  ـــى اأَلرض )ز( ... اإِلزار » يــُــذكــ َـّ النبــُت: غطــ
ــا  ــة : كل م ــال اإِلزارة«: امللحف ــث و يق ــ َـّ ــؤنـ ـُ و يـ
يســرتك ... و يف اأَلســاس: و يســمي َأهــل الديــوان مــا 
يكتــب آخــر الكتــاب مــن نســخة عمــٍل َأو فصــل يف 
ــد ذكــره  مهــّم : اإِلزار )ز(«. )ج: )، ص : 69)(. وق

الزخمــري يف األســاس )ج:)، ص: 26، أزر(.
ـــاُب الضعيــف  َـّ وقولــه:« اجلــَـبــَــــاُن: اهلــَـيــ
ــجاع..... ويــُــــــكنى بجبــان  القلــب: ضــد الش
الكلــب عــن الكــرم)ز(. وهــو جــَــبــَــــاُن الوجــه 
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ـِـــُن » مذكــر«  ــبــ ـَ ــا)ز(.اجلـ ًـّ ـِــيــ ــيـ ـَ إِذا كان حـ
ــْزعة إىِل الصــدغ،....  َـّ : ناحيــة اجلبهــة مــن حمــاذاة النــ
و ـ : اجلبهــة. بعاقــة املجــاورة )ز( » شــف « )6 
.)ج:)،ص: 70	(. ويقصــد شــفاء الغليــل، كــا جــاء 
يف رمــوز معجمــه )متــن اللغــة( )ج:)، ص:)8(. 
وقــد جــاء النــص عليــه يف شــفاء الغليــل )ينظــر ص: 

.)72
وقــد نبــه العامــيُّ عــى مصــادره يف مواضــع 
أخــرى) ينظــر ج:)، ص:55)، أدم، ص:	29 بخــع، 
ص:)29 بــر، ص: 367،بــار، ص:8	5، جلــب(.
كان  وإن  بمصــادره-  العامــّي  فيــه  ح  رصَّ ومــا 
ــم  ــه بأه ــدم اكتفائ ــن ع ــف ع ــه يكش ــًا- إال أن قلي
املعاجــم الســابقة لــه، املعنيــة باملجــاز وهــي األســاس 
ح  والتــاج؛ بــل مجــع مــن غرمهــا كــا ذكــر، وكــا رصَّ
بــه يف األمثلــة هنــا) اللســان، وشــفاء الغليــل(، ومــن 
يراجــع ماكتبــه عــن الرمــوز التــي اســتعملها يف 
ــم  ــوز معج ــر رم ــك؛ )ينظ ــداق ذل ــد مص ــه جي معجم

متــن اللغــة،ج:)،ص: 80-)8(.
أتوقــف يف موافقــة األســتاذ/  وهــذا جيعلنــي 
ــاز يف  ــن »املج ــته ع ــول يف دراس ــث يق ــمي حي اهلاش
ــدُّ  ــري«: » يـــــُــــعــَــ ــة( للزخم ــاس الباغ )أس
ــد  ــاِز، .... وق ــَث يف املج ــن بح ــر م ــرُي أكث الزخم
ــاِت  ــاب املعج ــك أصح ــُه يف ذل ــ ـَ ــعـ ـَ ـــبـ َـّ اتـــــ
عــِــنايــَــــتهم  تكــْن  فلــم  املصنفــِة،  اللغويــِة 
باملجــاز تتعــدى نقــل مــا جــاء يف األســاس مــن 
فالعامــّي  )2)(؛  ص:  املجاز«)اهلاشــمي،2005م، 

نقــل عــن الزخمــرّي لكنــه مل يكتــِف بذلــك؛ بــل زاد 
عليــه مــا مجعــه مــن أقــوال أئمــة اللغــة، عــى مــا تبــّن 
مــن نــّص العامــي عــى مصــادره، وإن كان الزخمــري 
ــه  ــاز والتنبي ــث املج ــبق يف بح ــادة والس ــب الري صاح

ــة. ــاس الباغ ــه أس ــه يف معجم علي
ثانًيا– االستعانة بالرموز:

اســتعان العامــيُّ بالرمــوز يف معجمــه وال ســيا يف 
ــوان:  ــت عن ــول - حت ــث يق ــاز؛ حي ــارة إىل املج اإلش
الرمــوز الــواردة يف الكتــاب -:» ز إشــارة إىل املجــاز. 
ز ز إشــارة إىل املجــاز يف املجــاز«)ج:)، ص:)8، مــع 

توضيــح يســر للعبــارة(.
ــاٌل  ــة مث ــن اللغ ــن مت ــزء األول م ــرد يف اجل ومل ي
للمجــاز يف املجــاز إال قــول العامــي: »اجَلَبــُل: كل وتد 
ــدى)ز(:  لــَأرض عظــم وطــال، ... ابنــة اجلبــل: الصَّ
ـــَعة- املتابــع ال  رأي  َـّ الداهيــة)ز(....: الرجــل اإِلمــ
ــدى )زز(.)ج:) ص:  لــه –« وهــو جمــاز عــن الصَّ

.)	69
ــا ) ز، زز(،  ــًزا للمجــاز هن ومــع ذكــر العامــّي رم
فقد رصح بكلمة املجاز؛ فـــــنجد أحيانــا أن »العامي 
يــرح بالتعبــر عــن املجــاز رغــم اعتــاده عــى الرمــز 
)ز(«. )حســن، مــن معــامل الــدرس اللغــوي يف معجــم 

متــن اللغــة،2008م، ص: 57(.
ولكْن ماذا يقصد العاميُّ بــ : املجاز يف املجاز؟

 إن املــراد – هنــا – كــون الصــدى تابعــًـــا لغــره، 
وهــو الصــوت، وكذلــك اإلمعــة تابــع لغــره يف رأيــه؛ 
ــم،  ــاز، واهلل أعل ــاًزا يف املج ــة جم ــم كان اإلمع ــن ث وم
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ومل أقــف يف اجلــزء األول مــن متــن اللغــة عــى مثــال 
ــر، إال  ــاز أكث ــاز يف املج ــرة املج ــح يل فك ــر؛ لتتض آخ
أنــه يمكــن القــول: إن إطــاق » الصــدى« عــى ابنــة 
ــه،  ــَة ل ــل ال ابن ــث اجلب ــاز؛ حي ــاب املج ــن ب ــل م اجلب
وال ابــَن؛ إذ هــو جامــد ليــس مــن خصائصــه التوالــد، 
وعــى ذلــك فنســبة االبنــة إليــه ادعــاء ال حقيقــة حتتــه 
- جمــاًزا، ومبالغــة- وهــذا شــبيه الصــدى الــذي هــو 
ــا  رجــع الصــوت؛ فهــو ليــس الصــوت حقيقــة، وإن
هــو منــه بســبٍب؛ ومــن ثــمَّ أطلــق عــى ابنــة اجلبــل » 
الصــدى«، ثــم انتقلــت داللــة كلمــة » الصــدى«- بعد 
ــاًزا-  ــل، ال جم ــة اجلب ــى ابن ــة يف معن ــارت حقيق أن ص
إىل الداللــة عــى َمــْن ال رأَي لــه »اإلمعــة«؛ فهــو 
صــًدى لغــره يف رأيــه ومنزعــه، وليــس لــه رأٌي عــى 
التحقيــق؛ ومــن ثــمَّ يشــبه ابنــة اجلبــل التــي ال حقيقــة 

هلــا؛ فكأنــه ال وجــود لــه.
اســتعمله  قديــٌم  املجــاز«  »جمــاز  ومصطلــح 
الزخمــري؛ يقــول اهلاشــمي:» يــرد يف أســاس الباغة 
مصطلــح جمــاز املجــاز دون أن يبّينــه الزخمــري، وربا 
ــذ  ــروف حينئ ــح مع ــذا املصطل ــى أنَّ ه ــك ع دل ذل
ــة واالســتعارة. وجمــاز املجــاز  فهــو كالتشــبيِه والكناي
ممــا وقــف عليــه العلــاء قديــا وقــد عرفــه العــز بــن 
عبــد الســام)ت660هـ( عــى هــذا النحــو:» وهــو أن 
ــة  ــة احلقيق ــة بمثاب ــن احلقيق ــوذ ع ــاز املأخ ــل املج جيع
ــن  ــاز األول ع ز باملج ـُـجوِّ ــر فتـ ــاز آخ ــبة إىل جم بالنس
ــه العــز  ــه وبــن الثــاين،.... فــا أثبت الثــاين لعاقــة بين
هنــا دال عــى مــا ذكرنــاه مــن أنَّ االســتعال املجــازي 

ــارة إىل  ــبقه يف اإلش ــد س ــر وق ــاز آخ ــتعمل يف جم يس
ــا  ــد قلي ــه، إذ ع ــري يف أساس ــح الزخم ــذا املصطل ه
ــت  ــد أحصي ــاز، وق ــاز املج ــن جم ــات م ــن الصياغ م
ــأيت يف )ثــاث  ــه ي مــا عــده مــن جمــاز املجــاز فوجدت
ــاز(،  ــاز املج ــة عرضه)جم ــا طريق ــادة، أم ــرة( م ع
ــم  ــظ، ث ــر اللف ــه يف ــأيت: )( إن ــا ي ــازت ب ــد ان فق
ــر  ــن غ ــاهدا م ــر ش ــاز ويذك ــاز املج ــن جم ــول وم يق
ــه«  ــادة ب ــم امل ــاز، إذ خيت ــاز املج ــو جم ــاذا ه ــن مل أن يب

 .)58 ص:  )اهلاشــمي،2005م، 
الباغــة  املذكــور يف أســاس  العــدد  ويوضــح 
ــذا  ــة ه ــط( قل ــادة فق ــرة م ــاث ع ــاز املجاز)ث ملج
ــن  ــاس م ــر يف األس ــا ذك ــا ب ــاز قياًس ــن املج ــوع م الن
ــاز  ــاز يف )جم ــّي؛ ألن املج ــر طبع ــذا أم ــازات؛ وه جم
املجــاز( يمــر بمراحــل، وهــي حتــوُل حقيقــٍة إىل جمــاٍز، 
ثــم شــهرة هــذا املجــاز يف معنــاه فيصــر حقيقــة فيــه 
ــذه  ــول ه ــم حت ــت(، ث ــاز املي ــح/ املج ــاز الراج )املج
ــوع  ــذا الن ــود ه ــرى، ووج ــرًة أخ ــاٍز م ــة إىل جم احلقيق
ــن  ــس م ــتعاهلم لي ــاس واس ــنة الن ــاز يف ألس ــن املج م
ــف  ــه والكش ــوف علي ــا أّن الوق ــكاٍن، ك ــهولة بم الس

ــك.  ــًرا كذل ــس يس ــه لي عن
وكأنــا ســار العامــّي عــى طريقــة الزخمــرّي 
ــه  ــا أن ــره، ك ــره ومل يف ــث ذك ــاز؛ حي ــاز املج يف جم
– بحســب مــا وقفــت عليــه يف اجلــزء األول مــن 
ــن  ــم م ــدد الضخ ــاس إىل الع ــٌل بالقي ــه- قلي معجم

املجــازات املذكــورة عنــده. 
ــة  ــواد اللغوي ــن امل ــىل تباي ــّي ع ــه العام ــا – تنبي ثالًث
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ــازات: ــدد املج ــة يف ع ــرة وقل كث
املجــازات  عــدد  يف  اللغويــة  املــوادُّ  تباينــت 
املذكــورة هبــا؛ حيــث أشــر للمجــاز يف اجلــزء األول 
ــا  ــواّد م ــة مــرًة، ولكــْن مــن امل ــي عــرة وأربعائ اثنت
ــر  ــا يذك ــا م ــط، ومنه ــد فق ــاٌز واح ــه جم ــذكر في ـ ـُ يـ
فيــه جمــازان، ومنهــا مــا يذكــر فيــه ثاثــة، ومنهــا مــا 

ــر. ــك بكث ــاوز ذل جي
ومــن أمثلــة املــواد التــي نــصَّ العامــي فيهــا عــى 
املجــاز مــرة واحــدة مــا يــي:» التـــَــــْوَأُم مــن مجيــع 
احليــوان : املولــود مــع غــره واحــًدا َأو َأكثــر يف 
ــع  ــتعار يف مجي ــل«. و يس ــو اأَلص ــد . »وه ــٍن واح بط
ــا  ــرة هل ــبة صغ ــْوأمان : عش ـ َـّ ــات .... التــ املزدوج
ـــْوَأم : مــن  َـّ ثمــرة مثــل الكمــون كثــرة الــورق . التـــ
منــازل اجلــوزاء : الســهم الثــاين مــن ســهام الـــَمْيِر 
األصــل  يبــن  هنــا  والعامــّي   ،)383 )ج:)ص: 
ــق  ــُره بطري ــه غ ــور عن ــذي تط ــك ال ــى، ذل يف املعن
ــا  ــى هن ــاُل املعن ــة. وانتق ــاِل الدالل ــتعارِة وانتق االس
ــه  ــورة(. وفي ــة املذك ــّي )يف األمثل ــّي إىل ح ــن ح م
ــاز  ــأن املج ــٌح ب ــيع، وتري ــى وتوس ــم للمعن تعمي
لعلــاء  أن  وذلــك«  املعنــى؛  يف  األصــِل  خــاُف 
ــيمهم  ــو تقس ــة... وه ــر للدالل ــيًا آخ ــة تقس الباغ
إياهــا العتبــار األصالــة وعدمهــا ... إنــا هــم يف 
ــي  ــى حقيق ــى إىل معن ــمون املعن ــر يقس ــة األم حقيق
وهــو املعنــى األصــي الــذي وضــع لــه اللفــظ، 
ــى  ــذا املعن ــن ه ــرج ع ــا خ ــو م ــازي وه ــى جم ومعن
الداللة26	)هــــ/  ــم  ــة يف عل األصي«)البيي،مقدم

ــى فــــ»ال  ــع يف املعن ــا التوس 2005م، ص: 33(، وأم
يســتطيع أحــد أن ينكــر مــا للمجــاز مــن أثــٍر يف 

التوســع اللغــوي«. ) البيــي، ص: )5(.
ومــن األمثلــة قولــه:» اجِلــران: باطــن العــُـنــُـــق 
ــره، ....  ــر إىِل منح ــح البع ــن مذب ــق م ــّدم العن َأو مق
وقالــوا: رضب اإلســاُم واحَلــّق بــِــجــِــرانـــِــــه 
ــر  ــرك البع ــا إِذا ب ــراره ك ــّر يف ق ــتقام وق )ز( َأي اس
اأَلرض« )ج:)، ص:  ِجرانــه عــى  مــّد  واســرتاح 
7)5(. واملجــاز هنــا بطريــق االســتعارة، وإن مل يبينهــا 
العامــّي؛ فقــد انتقلــت داللــة الكلمــة مــن احلســّية يف 
ــتقرار  ــع االس ــام، بجام ــوّي يف اإلس ــر إىل املعن البع
ــن-  ــات والتمك ــن الثب ــان ع ــا منبئ ــداد- ومه واالمت

ــاز. ــر املج ــّي يف تفس ــا العام ــن ذكرمه اللذي
والتطــور االجتاعــي والثقــايف ســبٌب يف االنتقــال 
املجــال  مــن  الداللــة  »وانتقــال  هنــا  املجــازي 
ــورة  ــادة يف ص ــم ع ــرد يت ــال املج ــوس إىل املج املحس
ــة املحسوســة، وقــد  ــَزوي الدالل ــم قــد َتْن ــة، ث تدرجيي
ــع  ــب م ــا إىل جن ــتعملة جنًب ــل مس ــد تظ ــر، وق تندث
ــر،  ــر«) عم ــول أو تق ــرتة تط ــة لف ــة التجريدي الدالل

.)238 993)م، ص:  علــم الداللــة، 
وقــد بلــغ عــدد املــواد التــي ذكــر العامــيُّ املجــاز 
فيهــا مــرًة واحــدة مائــة وتســعة وثاثــن مــادة 
ــى/ ــال: ) أب ــبيل املث ــى س ــا ع ــة)39)(، ومنه لغوي
أتم/أســب/أون/بدأ/ تبل/ثأر/مجــل/ جهن/....(. 
وقــد ينــصُّ العامــيُّ عــى املجــاز يف املــادة مرتــن 
ِ َأْيمــًــــا ... : فقــدت زوجها  ومنهــا قوله:» آمــْت ــــ
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ــه )ز( ...  ــد زوجت ــُل: فق ــة. وـــــــ الرج ــا بقّي و فيه
ــت  ــًرا كان ــا بك ــن ال زوج هل ــاء: م ــن النس ــمُ م اأَليِّ
ــوىف  ــت َأو مت ــقًة كان ــ ــا مـــُـــطــَــلَّ ــ ـً ــبــ ِـّ َأو ثيــ
)ج:)،ص:226(،  للرجــال«  ويســتعار  عنهــا... 
مــن  وانتقالــه  )آمــت(  الفعــل  يف  األول  فاملجــاز 
يف  والثــاين  الرجــال،  إىل  النســاء  مــع  االســتعال 
ــُم( وانتقالــه مــن النســاء للرجــال بطريــق  االســم )اأَليِّ
االســتعارة، وقــد وّضــح العامــّي طريــق املجــاز 
ــاز يف  ــز املج ــر رم ــاين دون األول، وذك ــه يف الث ونوع
ــر  ــاين دون ذك ــاز الث ــوع املج ــان ن ــا ببي األول مكتفًي
رمــز املجــاز)ز( معــه؛ فاالســتعال يف األصــل للنســاء 
ــك،  ــال كذل ــع الرج ــتعال م ــه باالس ــع في ــم توس ث

ــتقاته.  ــل ومش ــاز يف الفع ــود املج ــظ وج وياح
ــى  ــيُّ ع ــصَّ العام ــي ن ــواد الت ــدد امل ــغ ع ــد بل وق
املجــاز فيهــا مرتــن تســًعا وســتن مــادة لغويــة)69(، 

ــون/....(. ــث/ ج ــره /ثل ــا : ) أبض/بجس/ت منه
وقــد يذكــر العامــيُّ املجــاز يف املــادة ثــاث مرات، 
ومنهــا قوله: » البـــَـَدُن : الرجل املــُــــِسنُّ : ... نســب 
ــــه)ز( ... بــَـــَدُن القميص:  ـُ ــبـ ـَ ــسـ ـَ الرجل و حــ
ــن  ــن دون الكم ــر و البط ــى الظه ــه ع ــع من ــا يق م
والدخاريــص ج أبــدان )ز( ويــُــــستعار للجبـــّــــة 
الصغــرة «)ج:)، ص:256(. انتقــل معنــى البــدن من 
الرجــل املســن )علــّو الســّن وطــول العمــر يف الغالــب 
مرتبطــان بالقــدم واألصالــة( عــن طريــق  االســتعارة 
إىل النســب واحلســب، ثــم اســتعملت لبــدن القميــص 
عــى طريــق املجــاز املرســل وعاقتــه املجــاورة؛ 

ملجاورتــه بــدن اإلنســان، ثــم نقــل )بــدن القميــص( 
ــر  ــح تغ ــذا يوض ــرة، وه ــة الصغ ــتعارة للجب باالس
ــه  ــاز وأنواع ــطة املج ــا بواس ــة وتطوره ــاين الكلم مع

ــددة. املتع
ــى  ــيُّ ع ــصَّ العام ــي ن ــواد الت ــدد امل ــغ ع ــد بل وق
ــادة  ــن م ــا وأربع ــرات ثاًث ــاث م ــا ث ــاز فيه املج
ــم/  ــل/ مت ــق/ بتت/بت ــا: )  أثر/أل ــة )3	( منه لغوي

ثعــب/ جــرز/.....(.
ومــن املــواد التــي ذكــر العامــيُّ املجــاز فيهــا 
أربــع مرات قولــه :» بـــَـــقـــَــــَل ــُـ بــَــقـــْــــًا 
ــــقواًل النبــُت : طــَــلــَــــع. و- وجــه الغــام  ـُ وبــ
ـــَل وجــه الغــام : نبــت  َـّ نبــت عــذاره )ز(. بــَــقـــ
ـــَل  َـّ عــذاره )ز( و يف َأدب الكاتــب ال تقــل بـــَــقـــ
ــــَل املكاُن : أنبت البــَــقـــْــــَل ... و-  ـَ ــقـ ـْ ... َأبــ
هــــ اهلُل : أخرجــه و أظهــره )ز( ... و- وجــه الغــام 
ص:325(.  )ج:)،  )ز(«  شــَــعـــَــــره  خــرج   :
ــدّو الشــعر  ــم اســتعر لب فأصــل االســتعال للنبــت ث
يف وجــه الغــام مــع الفعــل الثاثــي: املجــرد، واملزيــد 
بالتضعيــف، أو باهلمــزة، ولســت أدري وجــه املجــاز 
ــَل...  ــت البــَــقـــْــ ــكاُن : أنب ــَل امل ــ ـَ ــقـ ـْ يف» َأبــ
ــا  ــراد – في ــره )ز(«.وامل ــه و أظه و- هــــ اهلُل: أخرج
فهمــت- إخــراج اهلل البقــَل وإنباتــه؛ وهــو احلقيقــة ال 

ــا أرى.    ــاًزا في ــس جم ــا، ولي ــدَل عنه مع
ومـــن األمثلـــة قولـــه:» اســـتجازه: طلـــب منـــه 
اإِلجـــازة: استســـقى املـــاَء للاشـــيِة ولـــَأرض 
يف  اإِلذن  منـــه  طلـــب  هــــ:  و-  وغرمهـــا)ز(. 
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التحفـــة  العطّيـــة)ز(:  مروّياته)ز(...اجلائـــزة: 
ـــاوز  ـــا جت ـــة: م ـــّد احلقيق ـــجاز: ض ــ ـَ والّلطف)ز(.املــ
معنـــاه اأَلصـــي إىِل غـــره بقرينـــة تـــدّل عـــى 
ذلـــك.«)ج:)، ص:)60 - 602(. وقـــد انتقـــل 
املعنـــى باالســـتعارة إىل اســـتقاء املـــاء، ثـــم طلـــب 
ـــاز  ـــأة املج ـــن نش ـــا زم ـــظ هن ـــة، وياح اإلذن بالرواي
يف )طلـــب منـــه اإِلذن يف مروّياتـــه(؛ حيـــث وجـــد 
ـــتعال  ـــام، فاالس ـــد اإلس ـــازّي بع ـــى املج ـــذا املعن ه
ـــب اإلذن  ـــاء، وطل ـــن العل ـــة ع ـــأة الرواي ـــع نش ـــأ م نش
ـــة  ـــزة إىل العطي ـــى اجلائ ـــل معن ـــك، وانتق ـــم يف ذل منه
ــتعارة، وياحـــظ أن العامـــيَّ يف  ــا باالسـ وإىل غرهـ
تعريـــف املجـــاز يشـــر إىل كـــون املعنـــى املجـــازّي 

فرًعـــا عـــى املعنـــى األصـــّي )احلقيقـــّي(.
والتطــور االجتاعــي والثقــايف ســبٌب يف االنتقــال 
ــب  ــتجازه: .... و- هـــ: طل ــه:» اس ــازي يف قول املج

ــه«. ــه اإِلذن يف مروّيات من
ــاز  ــيُّ املج ــر العام ــي ذك ــواد الت ــدد امل ــغ ع وبل
فيهــا أربــع مــرات أربعــا وثاثــن مــادة لغويــة )	3(، 
منهــا:) أرج/ بعــل/ تــب/ ثــج/ جزأ/جــزم/.....(.
ومــن املــواد التــي ذكــر العامــيُّ املجــاز فيهــا 
ــو  ــره ، فه ــره رآه بب ــه: » أبــْــ ــرات قول ــس م مخ
ــفر إىل  ــن الكـــُــ ــَرَج م ــٌر ...: خ ـِــ ــصـ ـْ ــبــ ـُ مــ
خــاف  ــــِر:  ـْ ــبـ ـُ املـ ...البصــر:  اإليــان)ز( 
ــر... و- األعمــى)ز(. عــى التفــاؤل كالســليم  الرضي
القلــب  قــوة  البــَــصــِــــيــْــــَرُة:   ... للديــغ 
الرقيــب  يعتــر  )ز(...:  ملــن  ...:العــرة  املدِركــة 

مـــُــبـــْــصـــِــــَرة:  آيــة  الشــاهد)ز(...  و 
وياحــظ  ص:299-)30(.  واضحــة)ز(«.)ج:)، 
ــى  ــاًزا -ع ــظ – جم ــاق اللف ــى رسِّ إط ــه ع ــا التنبي هن
التفــاؤل  عــى  األصل)األعمــى؛  يف  معنــاه  ضــّد 

كالسليم للديغ(.  
ــاز  ــيُّ املج ــر العام ــي ذك ــواد الت ــدد امل ــغ ع وبل
فيهــا مخــس مــرات تســعا وعريــن مــادة)29(، منهــا  

ــأ/....(. ــم/ جش ــأد/ جس ــزل/ ث ــم/ ب ):أك
ــا  ــاز فيه ــيُّ املج ــر العام ــي ذك ــواد الت ــت امل وبلغ
ــة )23)  ــن مــادة لغوي ــا وعري ســت مــرات ثاثـــًـ
منها)أبد/أنس/هبر/ثجج/ثغر/جار/جــوع/....(، 
وبلغــت املــواد التــي ذكــر العامــيُّ املجــاز فيهــا 
ــا: )أول/ ــة )9( منه ــواد لغوي ــع م ــرات تس ــبع م س
وبلغــت  تبب/جحر/جلــح/....(،  بقع/بــول/ 
ــر  ــرات ع ــاين م ــاز ث ــا املج ــر فيه ــي ذك ــواد الت امل
منها:)بذخ/تأق/ثرر/ثــور/  ،)(0( لغويــة  مــواد 
جــال/....(، وبلغــت املــواد التــي ذكــر فيهــا املجــاز 
تســع مــرات إحــدى عــرة مــادة لغويــة )))(،منهــا: 
ــرب/....(،  ــع/ ترب/ثفر/ج ــق/ تب )أذن/أنث/بع
وبلغــت املــواد التــي ذكــر فيهــا املجــاز عــر مــرات 
)بحر/برق/جــرح/ منهــا  لغويــة،  مــواد  ثــاين 
جــزر/....(، وبلغــت املــواد التــي ذكــر فيهــا املجــاز 
ــا:  ــة )5(، منه ــواد لغوي ــس م ــرة مخ ــرة م ــدى ع إح
)أثف/ثــرا/ جــاب/....(، وبلغــت املــواد التــي ذكــر 
ــة،  املجــاز فيهــا اثنتــي عــرة مــرة أربعــة مــواد لغوي
منهــا: )بوع/ثخن/جفــل/...(، وبلغــت املــواد التــي 
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ــواد  ــبع م ــرة س ــرة م ــاث ع ــا ث ــاز فيه ــر املج ذك
لغويــة )7(، منهــا: )أبــر/أدم/ برت/بــرك/....(، وقــد 
ذكــر العامــيُّ املجــاز أربــع عــرة مــرة يف مــادة لغويــة 
ــر  ــي ذك ــواد الت ــت امل ــت(، وبلغ ــي :)ثب ــدة، ه واح
ــة،  املجــاز فيهــا مخــس عــرة مــرة مخــس مــواد لغوي
ــواد  ــت امل ــدل/...(، وبلغ ــل/ ج ــا : )بلل/جب منه
ــاث  ــرة ث ــرة م ــت ع ــا س ــاز فيه ــر املج ــي ذك الت
مــواد لغويــة، هــي: )أنف/ثاب/جهــد(، وذكــر 
ــدة  ــة واح ــادة لغوي ــاًزا يف م ــرة جم ــبع ع ــيُّ س العام
هي)أمــم(، وذكــر العامــيُّ املجــاز ثــاين عــرة مرة يف 
مــادة لغويــة واحــدة هي)ثقــل(، وذكــر العامــيُّ املجاز 
تســع عــرة مــرة، يف مادتــن لغويتــن مهــا: ) بكــر/
ثمــر(، وذكرالعامــيُّ املجــاز عريــن مــرة، يف مادتــن 
لغويتــن مهــا: ) برد/بضــع(، و ذكــر العامــيُّ املجــاز 
ــي  ــدة ه ــة واح ــادة لغوي ــرة يف م ــن م ــدى وعري إح
ــن  ــن وعري ــاز اثنت ــيُّ املج ــر العام ــط(، وذك )بس
مــرة يف مادتــن لغويتــن مهــا: )بيض/ثقــب(، وذكــر 
ــادة  ــرة يف م ــن م ــا وعري ــ ـً ــاز ثاثــ ــيُّ املج العام
ــاز  ــيُّ املج ــر العام ــي)أكل(، وذك ــدة ه ــة واح لغوي
ــــا وعريــن مــرة يف مــادة لغويــة واحــدة هــي  ـً مخسـ

ــرو(.  )ج
ُذكــر فيهــا املجــاُز كثــًرا  التــي  املــواد  ومــن 
ــا  ــاز فيه ــيُّ املج ــر العام ــث ذك ــن(؛ حي ــادة ) بط م
ــَن ـــُــ  ــول:» بــــَـطـــَــ ــرة يق ــن م ــبعا وعري س
ــَي )ز(، ...  ــيُء : خــَــفــِــ ــا ال ــ ـً ــنــ ـْ ــطــ ـَ بــ
ــرفه )ز(. و-  ــه و عــَــ ـَـر باطن ــيَء : خـــَــبــ و- ال

ــرفه)ز(.  ــه و عــَــ ــر باطن ــوادي : خـــَــــبــــَــ ال
بـــَـــطـــــْــــــنه  َدخــــَـــــل   : الــوادي  و- 
 : الــداُء  بــــُـــطونــــًـــــا  هــــ  و–  )ز(... 
ــــى:  َـّ احلــــُــمـــ تــه  و-  ــــه)ز(...  ـَ دخلـــ
ـن...  َـّ ـِــــه)ز(... بــَــطـــ ـــــــرت يف باطنـــ َـّ َأثـــ
و- الــوادي: َدخـــَــلــَــــه)ز(. و- حليتـــَــــه: َأخــذ 
ــك)ز(...  ــن و احلــَــنـــَــ ــت الذق ــن حت ــعر م الش
ــه و  ــطانًة ل ــخذه بــِــ ـ َـّ ــُه: اتــــ ــ ـَ ــنــ ـَ ــطــ ـْ َأبــ
الــوادي:  ـــَن  َـّ تــَــبـــَـــطــ خاصتــه)ز(...  مــن 
ــها)ز(. و-  ــا والمس ــَة: بارشه ــه)ز(. و- اجلاري دخل
ل فيــه)ز(... تباطــن املــكاُن:  الــكَأ: توســطه: جــَــــوَّ
الــيَء:...  ــــَن  ـَ ــطــ ـْ ــبــ ـَ ــتـ ـْ تباعد)ز(.اسـ
ــوادي:  ــلته)ز(. و- ال ــى ِدخـــْــ ــف ع ــَره: وق و- َأم
خــاف  البـــَــطـــْــــُن:  فيــه)ز(...  ل  ــــوَّ ـَ جــ
ــــر... و- دون الفخذ و فوق العــَـــارة َأو  ـْ ــهـ ـَ الظــ
ــن اأَلرض)ز( ...  ــض م ــة)ز(... و- الغام دون القبيل
ــل  ــب الطوي ــه)ز(  و-: اجلان ــن كل يشٍء: جوف و- م
ــذي  ــب ال ــُن: الرغي ــش)ز(... البـــَــطــِــ ــن الري م
ــُر  ــر البــَــطــِــ ــن اأَلكل:...: األشــِــ ــي م ال ينته
البـــِــطـــْــنـــَــــُة:  املــال)ز(.  كثــرة  مــن 
ــا-. و-:  ــن طعامــًــ ــاء البط ــُة - امت ــ َـّ ـِــظــ الكــ
ــــر مــن كثــرة املــال)ز(. يقــال نــزت بــه  ـَ ــطــ ـَ البــ
ـِــنى)ز(.  ــره الغــ ـَ ــطــ ـْ ــُة إذا َأبــ ـَ ــنــ ـْ ـِــطــ البـ
ـِــــطان: حــزام القتــب ونحــوه ... ويقــال: التقــت  البـ
حلقتــا البطـــِـــــان: كنايــة عن اشــتداد اأَلمــر )ز(... 
ـــريرة. و- للرجــل: ... : أصحابــه  َـّ ـِــــطانة: الســ البـ
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ــاروه »س«)ز(. و-  ــره  ومستش ــتبطنون َأم ــن يس الذي
ــدن  ــي الب ــه، وهــو مــا ي مــن الثــوب: خــاف ظهارت
ــاٍن َأي  ــانٍة لف ــو ذو بـــِــطـــَــ ــال ه ــه، ... ويق من
ــُن:  ــره)ز(. البــَــطــيــ ــة َأم ــم بِدخل ــ ـْ ـِــلــ ذو عـ
هــو  ويقــال:  خـــِــلـــْــــقًة...  البطــن  العظيــم 
ـِــــُن الكـــُــــْرز: خيبــَــــُأ زاَده يف الســفر  ــطـ ـَ بـ
ويــأكل مــن زاد صاحبــه)ز(... املــــُــبــــَـــــطـ
ــل:  ــن اخلي ــن،... و- م ــص البط ــُن : اخلمي ــــــ َـّ ــ
اأَلبيــض الظهــر والبطــن  ســائره مــا كان)ز(«.) ج:)، 

 .)3(0  –  308 ص: 
وكذلــك مــادة )جــرد( التــي ذكــر العامــيُّ املجــاز 
فيهــا ســتا وثاثــن مــرة، يقــول:» َجــَرَدُه ـــُــــ 
ــيَف:  د الس ــرَّ ــه... و- وَج ــن ثياب اه م ــرَّ ــْرًدا: عــَــ َج
ــــْعره)ز(...  ـَ ــــه)ز(... و- اجللد: نزع شـ َـّ ــلــ ـَ ســ
و- القــوَم: ســَأهلم فمنعــوه، َأو َأعطــوه كارهــن)ز(... 
ــا  ــا)ز(. و- هــ ــا عليه ــراُد اأَلرَض: َأكل م و- ت اجل
ــْردا  ــِرَدت َج ــرداء)ز(. َج ــا ج ــُط: تركه ــ ـْ ــحـ ـَ القــ
اأَلرض: َأكلهــا اجلــراد... و- الرُجُل: شــكا بطنـــَــــه 
ــَرًدا  ــِرَد ـــَـــــ جــَــ ــراد)ز(. َج ــل اجل ــن َأكـــْــ م
ــه)ز(...  ــات في املــكاُن : قـــُــــِحَط فهــو فضــاٌء ال نب
ده  ــرَّ )ز(... َج ــْعره وَرقَّ ــر ش ــرُس: قــَــصــُــ و- الف
اه. و- الكتــاَب: عــّراه مــن  ــــه ومــن ثيابــه: عــرَّ ـَ ثوبـ
ــه  ــيَف: سلــّــ ــام)ز(... و- الس ــادات َأو اإِلعج الزي
ى...  ــرَّ ــه: تع ــن ثياب د م ــرَّ ــده)ز(. تــَــجــَــ ــن غم م
ــّدم  ــرُس: تق ــه)ز(. و- الف ــَكن غليان ــُر: َس و- العص
ــاّج وإن  ــه باحل ــا)ز(...: تشبــّـ ــرج منه ــة فخ يف احللب

ـــا)ز(. و- ت وانجــردت الســنبلُة  ًـّ مل يكــن حاجـــــ
خرجــت من لفائـــِــــفها)ز(... انــْــــَجَرَد مــن ثيابه: 
ــى يشء)ز(.  ــر يلٍّ ع ــن غ ــال م ــّد وط ى...: امت ــرَّ تع
ورق)ز(.  شـــَــعــْــــره  قصــُــــر  الفــرُس:  و- 
: تقــدم يف احللبــة فخــرج منهــا)ز(. ويقــال: مــا 
لســت  َأي  الســلك  بــِــمــُــنــْــجــَــــِرد  َأنــت 
بمشــهوٍر)ز(. اجلــَــــْرد مــن الثيــاب: اخلــَــلــَــــق، 
َأو الــذي ســقط زئــره)ز( َأو الــذي بــن اجلديــد 
َأْرض  ــــْردُة:  ـُ اجلـ »س«...  ــــق)ز(  ـَ ــلـ ـَ واخلــ
ــِريَدُة:...  دة)ز( ... اجلــَــ ــرِّ ــتوية مــُــتــَــجــَــ مس
َأو  لوجــه)ز(،  ســائرها  مــن  تنتــدب  خيــٌل  و- 
اإِلبــل:  : مــن  خيــل ال رجــّــالة فيهــا)ز(... و- 
ـِــــيار الشــداد)ز(... اجلــَــــريد: مجــع جريــدة.  اخلــ
ــارود:  ــاّم)ز(. اجل ـ َـّ ــوام: التـــ ــام واأَلع ــن اأَلي و- م
املقحطــة)ز(،...  املحــل  الشــديدة  ــــُة  ـَ ــنـ َـّ السـ
ــذي ال  ــاس: ال ــن الن ــَرُد م ــؤوم)ز(... اأَلْج و-: املش
ــعره  ــذي رّق ش ــده)ز(. و- ال ــى جس ــر ع ـْ ــعـ ـَ شـ
الــرتاب:  مــن  و-  اخليــل)ز(...  مــن  ـــر  ـُ وقصـ
ــه  ــلَّ في ــذي ال غ ــوب: ال ــن القل ــايف)ز(... و- م الص
وال غــّش)ز(... اجلــرداء: مؤنــث اأَلجــرد: الصخــرة 
امللســاء)ز(: الناقــة اأَلكــول)ز(. اأَلرض الواســعة 
ـنــــَــــُة التاّمة)ز(.  َـّ َّــة نبــت)ز(: الســ مــع قـــِــلـــ
: اخلمــُر الصافيــة املتجــردة عــن خثارهتــا)ز(«.) ج:)، 

.)50	  –  502 ص: 
ــة ومــن هاتــن  ويظهــر ممــا ســبق مــن مــواّد لغوي
املادتن)بطن/جــرد( كثــرة اهتــام العامــّي ببيــان 
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املجــاز يف املــواّد اللغويــة، مــا بــن ذكــره جمــاًزا واحــًدا 
ــادة  ــا وثاثــن جمــاًزا يف امل ـ ًـّ ــادة، وذكــره ستــــ يف امل
الواحــدة، وبعــض املــواّد األخــرى يــأيت فيهــا املجــاز 
مرتــن، وبعضهــا ثاثــًــــا، أو أربعـــًـــــا .... إلــخ.
ــة( يف مــادة  ــوع املجــاز )كناي كــا ياحــظ ذكــره ن
بطــن، والنــص عــى بعــض مصــادره فيهــا)س( 
ــظ  ــك ياح ــري، وكذل ــاس الزخم ــه أس ــد ب ويقص
ــى  ــة واملعن ــغ املختلف ــض الصي ــاز يف بع ــرار املج تك
ــة( يف  ــرد) صف ــال« و أج ــرد» أفع ــرد، انج ــد) ج واح

ــعر(. ــر الش ــرس القص ــى الف معن
وكّل هــذا يكشــف العنايــة البالغــة باملجــاز وبيانــه 
ــدد  ــم الع ــن ذلك ــذا م ــى ه ــل أدّل ع ــة، وه يف اللغ
اهلائــل مــن املجــازات املذكــورة يف اجلــزء األول وهــو 

ــا؟! ــاط البحــث هن من
وكأنــا العامــيُّ بصنيعــه هــذا وبذكــر ذلــك العــدد 
ابــن جني:»أكثــُر  بقــول  يذكرنــا  املجــازات  مــن 
حقيقة«)اخلصائــص،  ال  جمــاٌز  تأّملــه  مــع  اللغــة 
التنبيــه  »غرضــه  الــكام  وهــذا  ج:2،ص:7		(، 
الكام«)العلــوي،  يف  وســعتِه  املجــاز  كثــرة  عــى 
عــى  التنبــه  وينبغــي   ،)		 ص:  ج:)،  2009م، 
ــازات  ــواع املج ــع كل أن ــم جيم ــد معج ــه »ال يوج أن
ــاء  ــتعملها األدب ــن أن يس ــي يمك ــتعارات والت واالس
ــة  ــرات يف دالل ــكن، نظ ــو س ــون باللغة«)أب والناطق
وهــذا  ص:6)(،  	98)م،  األلفــــاظ	)	)هــ/ 
يكشــف عــن قيمــة معجــم متــن اللغــة ومكانــة 
العامــّي الــذي أكثــر مــن ذكــر املجــازات فيــه، ويؤكــد 

ذلــك أن الداللــة املعجميــة تـــُعنــَـى – يف األصــل– 
بذكــر املعــاين األصلية؛«هــذه الداللــة تؤدهيــا املعاجــم 
وتعــرض هلــا يف رشح املفــردات رشًحــا عاًمــا يوضــح 
ــا  ــة ورب ــه الكلم ــت ل ــذي وضع ــي ال ــا األص معناه
عرضــت لبعــض املعــاين املجازيــة مبينــًة املعــاين 
ــكن، ص:  ــو س ــا«) أب ــت منه ــي انتقل ــة الت احلقيقي

.)60
ــان  ــا بي ــابق ذكره ــواد الس ــذه امل ــظ يف ه وياح
العامــّي للمجــاز يف مشــتقات املــادة الواحــدة؛ فمثــًا 
مــادة )بطــن( نجــد اســتعاالت املجــاز يف تصاريــف 
ــن-  ــه- تبطَّ ــن- أْبطن ــن- بطَّ ــادة:» بط ــتقات امل ومش
البِْطنــة-  الَبِطــن-  الَبْطــن-  اســتبطن-  تباطــن- 
ن«، و كذلــك  ــطان- البطانــة- الَبطــن- املــُـــَبطَّ ـِ البـ
ــِرد-  د- َج ــرَّ ــَرَده- ج ــا »ج ــد فيه ــرد( نج ــادة )ج م
اجَلــْرد-  اْنجــَرد-  اْنجــَرَدت-  د-  جتــرَّ ده-  جــرَّ
ــَرد-  ــارود- األْج ــد- اجل ــدة- اجَلري ــْرَدة- اجلري اجَل
اجَلــْرداء«، وذكــر مشــتقات املــادة والنــّص عــى 
املجــاز فيهــا مــن ســات املجــاز عنــد العامــّي يف متــن 
ــوي يف  ــدرس اللغ ــامل ال ــن،من مع ــر حس ــة) ينظ اللغ
ــظ أن  ــا ياح ــة، ص:53-	5(، ك ــن اللغ ــم مت معج
بعــض هــذه املشــتقات تكــرر املجــاُز فيهــا؛ فذكــرت 
اســتعاالت جمازيــة متعــددة للكلمــة الواحــدة، وهــذا 
ــان املجــاز يف  يوضــح مــدى حــرص العامــيِّ عــى بي
املــواّد اللغويــة؛ فاملجــاز مل يذكــر فيهــا مــرة وحســب، 
بــل يتكــرر كذلــك يف مشــتقاهتا املتعــددة، وهــذا أظهر 
مــا يكــون يف املــواّد التــي تعــّدد فيهــا ذكــر املجــاز، بــل 
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إنَّ الكلمــة الواحــدة قــد يتعاقــب عليهــا املجــاُز – وإن 
مل ختتلــف صيغتهــا- بتعــدد معانيهــا، وكأنَّ تلــك 
ــد  ــتعال عن ــرة االس ــة كث ــارت مطروق ــة ص الكلم
ــّم  ــن ث ــنة؛ فم ــن األلس ــب ع ــكاد تذه ــرب ال ت الع
ــاة  ــل حي ــذا دلي ــب، وه ــاز ويتعاق ــا املج ــرر  فيه يتك

ــات. ــك الكل ــٍب يف تل ــة خص ــٍو، وآي ونم
ـا – االهتامم ببيان نوع املجاز:  ـً رابعـ

ــد ورد يف  ــه فق ــاز وبيان ــوع املج ــد ن ــن حتدي ــا ع أم
مواضــع مــن متــن اللغــة مــا يفيــد ذلــك، وإن مل يلــزم  
ــن  ــره م ــا ذك ــر يف كل م ــك األم ــه بذل ــيُّ نفس العام

ــازات. املج
ــدول  ــواع وراء الع ــذه األن ــان أّن ه ــم بي ــن امله وم
عــن احلقيقــة إىل املجــاز، يقــول ابــن جنــي : » احلقيقــة 
ــه يف  ــل وضع ــى أص ــتعال ع ــرَّ يف االس ــا أقــِــ : م
ــع  ــا يق ــك. وإن ــّد ذل ــا كان بضــ ــاز: م ــة. واملج اللغ
ــة،  ــان ثاث ــة ملع ــن احلقيق ــه ع ــعَدل إلي ــاز ويــُــ املج
وهــي : االتـــّــــساع، والتوكيــد، والتشــبيه. فــإن عدم 
ــن  ــة. فم ـ َـّ ــة البتـــ ــت احلقيق ــاف كان ــذه األوص ه
ذلك ...«.) اخلصائــص، 2006م، ج:2، ص: 2		(.

وأنواع املجاز التي نبه العاميُّ عليها كا يأيت:
أ( االســـتعارة: » .... وهكـــذا اســـُم املجـــاز، 
فإِنـــُه شـــامل ألنواعـــِه مـــن االســـتعارة، والكنايـــة، 
الطـــراز2009م،ج:1،  والتمثيل،....«.)العلـــوي، 
ـــنه  ـ َـّ ـــا بيـــ ـــرة م ـــا لكث ـــدأت هب ـــد ابت ص:197(، وق
العامـــيُّ مـــن االســـتعارة يف املجـــاز؛ حيـــث نـــصَّ 

عليهـــا يف تســـعة عـــر موضعــًـــــا، ومنهـــا:

( . ... ماَلــه  اهلُل  ـَل  َـّ :«َأثــ العامــيُّ  يقــول   
ـــــَلُة : املِــَرة ... و - مــن كل يشء:  ـْ اأَلثــ
للِعــرض)ز(،  وتســتعار  إِثــال.  ج  َأصلــه 
ــن  ــه وطع ـَـُه َأي ذمَّ ــت َأثــْـــَلتــ ــال نح فيق
ــّرح  ــو ي ــبه«.)ج:)،ص:5	)(. وه يف حَس
يكشــف  وذلــك  هنــا،  االســتعارة  بلفــظ 
ــى  ــن املعن ــور ع ــتعار تط ــى املس ــن أن املعن ع

للكلمــة.    األصــي 
ــدة . 2 ــروق املنعق ــُر: الع ــ ـَ ــجـــ ـُ  ويقول:«البــ

ــت  ــم نقل ــَرة. ث ــع بـــُــجـــْــ ــن، مج يف البط
لــه  ذكــر  قوهلــم:  وجــاء  املعايــب)ز(  إىل 
ــــره و بـــُــجــَــره. ونقلــت إىل  ـَ ــجـ ـُ عــ
ــكو إىل اهلل  ــل: َأش ــزان)ز( فقي ــوم واأَلح اهلم
َرُة:  ـْ ــجـ ـُ ـَري...البــ ــجـ ـُ ـَري وبــ ــجـ ـُ عــ
العقــدة يف البطــن خاصــة َأو تشــمل مــا كان يف 
ــــــــــٌر)ز(... ـَ ــجـــ ـُ الوجه و العنق، ج بــ
وبــه  الســفينة،  حبــل  ـــــُر:  ـَ اأَلبجــــ
والنقــل  ص)	2(.   )ج:)،  ســمي)ز(«. 
ــن  ــة م ــال الكلم ــح انتق ــو يوض ــتعارة، وه اس
عــى  املعنــوّي،  املعنــى  إىل  احلــّي  املعنــى 
مرتــن، ولعــلَّ املجــاز األول وهــو نقلهــا 
ى إىل املجــاز الثــاين اهلمــوم  إىل املعايــب أدَّ
ــب أو اإلزراء  ــود املعاي ــإن وج ــزان؛ ف واألح
ــدوث  ــبٌب-غالبا- يف ح ــاٍن س ــى إنس ــا ع هب
ــف  ــال يكش ــك االنتق ــه، وذل ــزن ل ــم واحل اهل
ـــا مــن طــرق تغــر الداللــة وتطورهــا،  ـً طريقـ
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ــدة. ــة الواح ــى الكلم ــاز ع ــع املج ــذا يتتاب وهك
ــا: . 3 ـً ـــعـــ ـْ ــخــ ـَ ـَ بـ ــَع  ـَ ــخــ ـَ ويقول:»بــ

بالـغ يف ذبحهـا حتـى  بلـغ البخـــَـــاع ــــــ 
اأَلصـل  وهـو  الزخمـري:  قـال  ـــــ  القفـا 
بالزراعـة:  األرض  وـ   ... مبالغـة:  كل  يف 
ـــها  ـْ ــِرحــ ـُ يــ ومل  ـــا،  ـَ ــهــ ـَ ــهكــ ـَ نـ
ــا )ز(«. )ج:)، ص:9	2(. واملبالغة  ـً عامــــ
إنا تكون باالسـتعارة، مـع أن العامّي مل يّرح 
هبا هنـا، ولكـن القـول املنسـوب للزخمري مل 
أقـف عليه يف أسـاس الباغـة)ج:)،ص:8	، 
بخـع(، وإنـا وقفـت عليـه يف تـاج العـروس 
جـاء  حيـث  ص:306(  للزبيـدّي)ج:20، 
ثـم  أصلـه،  )هـذا  الزخمـري:  فيه:»قـال 
اسـتعمل يف كل مبالغـة(... «، ولعلـه كان يف 

نسـخة الزبيـدي مـن أسـاس الباغـة.
»ويكــر« . 	  ُ ـــــ بــــَــشــَــــَر   «: ويقــول 

 ... قــره  اأَلديــَم:  ــــرًا  ـْ ــشــ ـَ بـ
ــدة  ــى جل ــان:  َأع ــن اإلنس ــَرُة م ــ ـَ ــشــ ـَ البـ
عليهــا  التــي  واجلســد  والوجــه  الــرْأس 
اللحــم.  تــي  التــي  َأو  ــــر،  ـَ ــعـ ـَ الشــ
الشــجر)ز(«. )ج:)،  لقشـــْــــر  وتســتعار 
ــح  ــى واض ــال املعن ص:296 - 297(. وانتق
باالســتعارة، مــن معنــى حــّي إىل معنــى 

آخــر. حــيٍّ 
  ويقــول:» استــَــبــْــــهَم األمُر: اشــتبه. و- . 5

ــْدر  ــم يـــُــ ــق فل ــم: اســـْــتغــلـــَــ عليه

اســتعجم)ز(...  الــكاُم:  و-  مأتــاه)ز(. 
الضــأن  صغــار  ــــُة:  ـَ ــمــ ـْ ــهــ ـَ البـ
واملعــز،... ج بــَــهـــْــــٌم  وبــَــهـــــَــــٌم 
ــــستعار البــَــهــْــــُم لــِــَأعراب  ـُ ... ويـ
ــم  ــتقر هب ــن ال تس ــوادي الذي ــاب الب َأصح
ــث)ز(«.  ــع الغي ــون مواق ــل ينتجع ــدار ب ال
)ج:)، ص:359(. وانتقــال املعنــى هنــا مــن 
حــّي إىل حــّي، واألعــراب مــن أصحــاب 
البــوادي لكثــرة انتجاعهــم مواقــع الغيــث ال 
ــص  ــا ن ــذا م ــه، وه ــكان بعين ــم م ــرف هل ُيع
ــتقر  ــه: » ال تس ــم بقول ــب املعج ــه صاح علي

ــم. ــم البه ــق عليه ــذا أطل ــدار«؛ ل ــم ال هب
بــَــْوكـــًـــــا . 6 ـــُــ  بـــاك  ويقـــول:» 

و-  ســـمن.  البعـــُر:  ـــــا  ـً ــؤوكــ ـُ وبـ
ـــها -  ـــاَن: كامـــَــ ـــاُر األت ـــا احل ــ ـً ــْوكـ ـَ بـ
ــن 2 ] 2  ــتعار لآلدميـ ــا - و يسـ ــزا عليهـ نـ
ـــُك  ـــك الدي ـــّك يــَــبــُــ ـــة : ب ـــول العام تق
ــــها يف  ُـّ الدجاجـــة إِذا ســـفدها، وختصــ
ــر[ .. «.) ج:)، ص:375(.  ــب بالطـ الغالـ
ــّي،  ــّي إىل حـ ــن حـ ــى مـ ــال املعنـ وانتقـ
وقـــد أشـــار العامـــيُّ إىل اســـتعال كلٍّ مـــن 
ـــة، فالفصحـــاء اســـتعاروها  الفصحـــاء والعام
ــر،  ــتعاروها للطـ ــة اسـ ــن، والعامـ لآلدميـ
ومظهـــر الداللـــة هنـــا هـــو انتقـــال جمـــال 

ــتعارة. ــق االسـ ــة بطريـ الداللـ
ــُة . 7 ـَ ــْرضــ ـُ ــُة:... الفــ ـَ ــْرعـ ـُ ويقول:»التــ
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ــن  ــر م ــدوِل ينفج ــُم اجل ــاء...: فـــَــ ــى امل ع
بــن  يـــــــُــــشقُّ  ملــا  النهــر، و اســتعر 
ـــــــصل ماؤمها«.  َـّ النهريــن والبحريــن ليتـــ
 – هنــا   – والعامــيُّ  ص:393(.  )ج:)، 
ــز  ــن رم ــتعر( ع ــظ االستعارة)اس ــى بلف اكتف
ــّي  ــن ح ــا م ــى هن ــال املعن ــاز)ز(، وانتق املج

 . ــيّ إىل ح
هات: . 8 ــــرُّ ُـّ والتــ هات  ــــرَّ ُـّ ويقول:»التـــ

اأُلمــور)ز(  مــن  والبواطــل  اأَلباطيــل، 
ة، وهي  ـــرَّ ُـّ ــــة و التـــ ـَ هــ ـرَّ ُـّ واحدمهــا التـــ
ـــبة مــن  ِـّ يف اأَلصــل الطــُرق الصغــار املتشعـــ
ــس   ـِ هات البسابــ ــــرَّ ُـّ الطريق اأَلعظم...التــ
هات الصحاصــح: القفــار احلالية  ــــرَّ ُـّ والتــــ
واســتعرت  املعنــى«  يف  اأَلصــل  »وهــو 
ــن  ــا يشء م ــي فيه ــب الت ــا لَأكاذي ــ ـً َأيضـــ
الزخرفــة)ز(«. )ج:)، ص:395(.   وياحــظ 
تنبيــه العامــّي عــى املعنــى األصــي، وانتقــاُل 
ــا مــن حــّي إىل حــّي. وال خيفــى  املعنــى هن
مــا جيمــع بــن املعنيــن القديــم واجلديــد مــن 
إضــال كّل مــن يســلك ســبيلها؛ بــا يــؤدي 

ــــا إىل هاكــه. ـً غالبـ
ويقــول:» ثاب ــُــــ ثــَــْوبــًــــا... و- حلُمه . 9

ــــه: رجــع... وَأصــل الثــواب  ـُ ــلـ ـْ ــقـ ـَ وعـ
ـــُب: ضد  ِـّ ــيـــــــ َـّ مــع الرجــوع ... الثـــــ
ــــر: املــرأة البالغــة كانــت ذات  ـْ ـِــكــ البـ
ــى  ــرًا)ز( »ع ــت بك ــا وإِن كان ــم فارقه زوج ث

  .)	56  – ص:55	  التوســع«...«.)ج:)، 
وياحــظ تنبيــه العامــّي عــى املعنــى األصــي، 
ــّي.  ــّي إىل ح ــن ح ــا م ــى هن ــاُل املعن وانتق
وفيــه تعميــم للمعنــى وتوســيع، ولكنــه مل 
يــّرح بلفــظ االســتعارة، واكتفــى بلفــظ 
ــا،  ــتعارة ومعناه ــوى االس ــو فح ــع وه التوس
ــٌد  ــي- مقص ــن جن ــّص اب ــا ن ــُع - ك والتوس
ــاز.  ــة إىل املج ــن احلقيق ــدول ع ــد الع ــن مقاص م

َأبــدان . 0) يعلــو  بثــر  اجلــَــَرُب:  ويقــول:»   
ــُد ...:  ــه اجلل ــل من ــل يتَأكــــّــ ــاس واإِلبِ الن
ــــَدأ يف الســيف: كالصــدإِ يعلــو باطــن  ـَ الصـ
اجلفــن)ز( اجِلــراب »وقد يفتــح«: املــِــــْزود، 
وهــو وعــاء مــن إِهــاب الشــاء ال ُيوعــى 
لقــراب  ويســتعار   ،... اليابــس،  إاِلَّ  فيــه 
ــث  ــْرباُء: مؤنــــــّــ ــيف)ز(:... اجلـــَــ الس
املليحــة)ز( وذلــك  اأَلْجــَرب...: اجلاريــة 
ــن  ــاَّ يفضحه ــا لئ ــرن منه ــواري ينف ألن اجل
.)	99  – ص:98	  ج:)،  ــــها«.)  ـُ حسنـ
ــن  ــى م ــاُل املعن ــال انتق ــذا املث ــظ يف ه وياح
ــة  ــة يف كلم ــر الدالل ــّي. ومظه ــّي إىل ح ح
)اجلربــاء( هــو انتقــال جمــال الداللــة، وســببه 
العامــل النفــي، وغرضــه التهكم والســخرية 

ــة. ــك اجلاري ــن تل ــى حس ــا ع ــن هب ليتفوق
»وتثّلــث« . )) واجُلَعالــة  »اجُلْعــُل  ويقــول: 

واجِلعــال واجَلعيَلــة: مــا جعلتــه للعامــل عــى 
عمــٍل خــاص، َأو خــاصٌّ بالغــزو »يف توســع 
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وياحــظ   .)538 ص:  )ج:)،  فيــه«...«. 
يف هــذا املثــال انتقــاُل املعنــى مــن حــّي 
ــظ  ــّرح بلف ــّي مل ي ــن العام . ولك ــيّ إىل ح
ــو  ــع وه ــظ التوس ــى بلف ــتعارة، واكتف االس
ــّص  ــا ن ــُع - ك ــتعارة، والتوس ــوى االس فح
ــدول  ــد الع ــن مقاص ــٌد م ــي- مقص ــن جن اب

ــاز. ــة إىل املج ــن احلقيق ع
ــوع  ــا ن ــيُّ فيه ــر العام ــرى ذك ــة أخ ــاك أمثل وهن
ــه اســتعارة، وهــي: )ج:)، ص:226  املجــاز وبــنَّ أن
ص:	25،  بعــج،  ص:2)3،  بــدن،  ص:256،  آم، 
هبــدل، ص:375، بــوك، ص: 383، تــأم، ص:38	، 
مجــم(.  ص:	57،  جحــش،  ص:76	،  ثفــر، 
ــا – إن مل  ــتعارات أن معظمه ــذه االس ــظ يف ه واملاح

ــية. ــتعاراٌت حس ــا- اس ــن كله تك
ب( التشبيه: 

وهــو يتصــل باالســتعارة؛ إذ هــو أساســها، وهــي 
ــض  ت يف رأي بع ــدَّ ــل ع ــل؛ ب ــه يف األص ــة علي مبني
علــاء الباغــة مــن املجــاز؛ حتــى قــال العلــوي:»...، 
ــدوًدا  ــون مع ــبيِه أن يك ــكار التش ــه إِلن ــإَِذْن ال وج ف
الطــراز2009،ج:)،   ( املجــاز،...«.  أوديــة  مــن 

ص:)26(.
وقد نبه العامّي عىل التشبيه يف تسعة مواضع.

َأكــْــًا و . )  ُ َأكــَـــَل ــــــ العامــّي :»  يقــول 
 ... املــــَــطـــْعـــَــم  تنــاول   : مــْأَكًا 
ــه)ز(.  وـــــ  أفنت ــَب:  ــاُر احلط الن وــــــ ت 
اآلِكَلــُة:   ... أفناهــم)ز(  القــوَم:  الدهــُر 

الراعيــة)ز(.  واللحــم: العصــا املحــددة »عــى 
الســكن)ز(«. اللحــِم:  و-  التشــبيه«)ز(.  
هنــا  واملجــاز   .)(92  -  (9( ج:)،ص:   (
ــا  ــارة – في ــن العب ــبيه، ولك ــى التش ــٌم ع قائ
ــاء يف  ــا ج ــو م ــاح؛ وه ــاج إىل إيض أراه – حتت
ــجاِز:  ــن املــَــ ــدّي:» ... )و( ِم ــاج للزبي الت
ــَرت  ـُـقال: َكثــُـ ــُة( يـ ـ ـَ ـِـي اع ــُة: الرَّ ـَ ـِـل ) اآلك
ــُة يف بِــاِد َبنـِـــي فــُـــاٍن. )و( ِمــن  ـَ ـِـل اآلكـ
ــُن(  ِـّ كــ حـْـــِم: السِّ ــــجاِز: ) آكـِـلــَـُة اللَّ ـَ املـ
ــال:  ــاه، ُيق َـّ ــْطُعها إِيــ ــَم: قـَـ ْح ــُلها اللَّ ـ ـْ وَأك
حـْـــِم. )و( كذلــك )  َجَرَحــه بآكـِـلـَــِة اللَّ
ـِـــيه.«) ـبـ ـْ ـشـ َـّ َدُة( عــى التــ ـــَحدَّ ـُ الَعَصا املـ

.)(2 28،ص: ج:
َركــــِــــَب . 2 ــــــَر:  ـَ ــحـ ـْ ويقول:»َأبـ

تـــَــــبـــَـــــحـ ــــر...  ـْ ــحـــ ـَ البــ
مالـــُــــه.  كثــر  املــال:  يف  ـــــــــَر  َـّ ــــ
ــــق  َـّ تـــَــعـــَــمـــ العلــم:  يف  وـــــــ 
اخلــَر:  وـــــــــ  ــــع)ز(...  ـّ وتوســ
ــكاُن:  ــَر امل ــه)ز(. استــــَــبحـــَـــــــ تطلب
ـــــسع)ز(.  َـّ واتـــــ ـــــط  ـَ ـــســ ـَ انبـــــ
لــه  ــــسع  َـّ اتــــ الشــاعُر:  وـــــــــ 
ــُة من  ــ َـّ ــول)ز(... البـــَـــحـــْـــِريـــــ الق
النســاء: العظيمــة البطــن مــن الطحــل كَأهنــا 
ــــهت بَأهــل البحريــن املطاحيــل)ز(«. ِـّ شبــ
الشــبه  ووجــه   .)2	5 ص:-		2  )ج:)، 
ــي  ــّي؛ فف ــّي بح ــبيه ح ــو تش ــٌح وه واض
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ــٌة: عظيمــُة البطــن،  َـّ األســاس:»وامرأٌة َبْحِريــ
ـــَهْت بأهــل البــَـحـْــَرين. وهــم  ِـّ ـبـ ـُ شــ
)ج:)،  الُبطــوِن«،  ِعظــاُم  ـِــيُل  ـاح ـَ طـ ـَ مـ
ــو  ــاٌل وه ــه ُطح ــل: ب ــه:« طح ص:7	(، وفي
ــه،  ــُت ِطحال ــه أصب ــال، وطحلتــُـ ح داء الطِّ
وقــد ُطِحــل وَطِحــل فهــو مطحــول«. )ج:)، 
اللغــة:» طــُـحـِــَل،  ص:596(، ويف متــن 
ـَـِحل  ــه. طـ ــكا طحال ــُحول: ش ــو مــَـطـْـ فه
َ طـــَـْحًا: عــَـُظم ِطَحالــه، فهــو َطِحــٌل« )  ــــ
ج:3، ص:588(، واالشــتقاق هنــا مــن اســم 

حــال(. العن)الطِّ
مــن . 3 الرجــُــــَل  ــــــل  َـّ ــصـ ـَ ويقول:«بـ

ـــل...  َـّ فــَــتــَــبصـــ َده)ز(  جــرَّ ثيابــه: 
ــــل: نبــات معــروف، ... و- بيُض  ـَ ــصـ ـَ البـ
الــرأس مــن احلديــد)ز(، وهــي املحــّددة 
الواحــدة  بالبصــل،  تشبيهـــًــــا  الوســط 
ووجــه  ص:302(.  )ج:)،  بصلــة)ز(«. 
الشــبه واضــح يف ذلــك الشــكل احلــّي الــذي 

يوجــد يف طــريف التشــبيه.
الصوفــة . 	 ــــــــــُة:  ـَ ــامـ ـَ ــقـ ـُ ويقول:»البـ

وهبــا  ســائرها؛  ويبقــى  ــها  ُـّ لبــ يغــزل 
ــــه الرجــل الضعيف القليل  َـّ ــبــــ ـَ ــشــ ـُ يـ
ــوس  ــن ق ــر م ــا تطاي ــل)ز(. وـــــــ م العق
ــه و  ــقط من ــا س ــوف، َأو م ــن الص اف م ــدَّ الن
ــرأي  ــف ال ــْزله: الضعي ــى غـــَــ ــدر ع مل يق
ووجــه   .)326 ص:  )ج:)،  واجلســم)ز(«. 

الشــبه واضــح يف طــريف التشــبيه احلســين.
صــار . 5 الــرأس:  ــــَم  ـَ ــغـ ـْ ويقول:»َأثــــ

ــاُم  ــض كالثـــُــغــَــامة)ز(...الثــَــغــَــ َأبي
َأخــرض  نبــت  ثـــَـــــغامة«:  »واحدتــه 
يــَـــبـــْــيـــَــــضُّ  َأخــرض  ســاقن  ذو 
يبــس،  إِذا  شــديدًا  ــــا  ـً ابيضاضــ
الشــيب«.))ج:)،  بــه  ــــه  ـّ ــبـ ـَ ــشــ ـُ يـ
التشــبيه  يف  اللــون  ومراعــاة  ص:37	(. 
احلــيّ ظاهــٌر يف ذلــك االســتعال، ســواء يف 

الشــبه. وجــه  أو  التشــبيه  طــريف 
ــز . 6 ــ ـْ ــعـ ـَ ويقول:»اجَلْدُي: الذكر من َأوالد املـ

مــا كان دون ســتة َأشــْــهــُــــر،... وـــــ من 
ــات  ــع بن ــر م ــا الدائ ــان َأحدمه ــوم: اثن النج
نعــش ويعــرف باجُلــَدّي َأيضـــًــــا، ويقــال له 
َجــْدُي الفـــَــْرقـــَــــد. واآلخر يــَــلــــِزق 
ــاء)ز(  ــراج الس ــن َأب ــْرج م ــو ُب ــو، وه بالّدل
الزعفــران،   : العرب...اجَلــاِديُّ تعرفــه  ال 
ــبيه يف  ــر«عى التش ... وـــــــ اخلــــَــمـــْــ
رّصح  وقــد  ص:92	(.  اللــون«.)ج:)، 
ــا. ه ــّية كلُّ ــي حس ــبيه، وه ــم أركان التش بمعظ

ــن اأَلرض: اإلكام،... . 7 ــْرداح... م ويقول:»اجِل
مــُــجــَــــرَدح  غــام  قوهلــم:  ومنــه 
ــة«.)ج:)،  ــبيه باأَلكم ــى التش ــرأس)ز( ع ال
ص:505(. ووجــه الشــبه يف ذلك االســتعال 
حــيٌّ كطــريف التشــبيه اللذيــن رّصح هبــا 

ــّي. العام
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ــَر ـــُــــِــــ ُجفـــُــــوًرا الفحُل:  . 8 ويقول:»َجَف
ــر...  ــراب فهــو جاف ـ ِـّ انقطــع عــن الضــــــ
طــوي  َأو  تطــو)ز(  مل  الواســعة  البئــر  و- 
ــــها،... اجُلفـــْــــَرُة: احلفــرة العظيمة  ـُ بعضــ
»وهــي اأَلصــل« ... اجلــِــفـــَــــاُر مــن 
باآلبــار  تشبيهـــًــــا  الغــزار)ز(  اإِلبــل: 
الواســعة«. )ج:)، ص:-0	5 )	5(. ووجــه 
الشــبه واضــح يف الســعة، وأركان التشــبيه 

ــّية. ــا حس كله
ــع َأو ِغشــاؤه إِذا . 9 ـْ ــلــــ َـّ : وعاء الطـــ  اجُلــفُّ

ــــنُّ البــايل يقطــع مــن نصفــه  ِـّ َجــّف...: الشـ
ــى  ــر)ز(  ع ــيخ الكب ــو: الش ــل كالدل فيجع
التشــبيه. )جفــف،)/2	5(. وال خيفــى وجــه 
ــف  ــو الضع ــتعال وه ــك االس ــبه يف ذل الش
أن  واملاحــظ  التشــبيه،  طــريف  يف  البالــغ 
ــياق  ــي يف س ــا العام ــي أورده ــبيهات الت التش

ــّية. ــا حس ــاز كله املج
ج( الكناية: 

ــن  ــٌن م ــة، ورك ــة الباغ ــن أودي ــي«... َواٍد م وه
أركان املجاز«.)العلــوي، الطــراز،ج:)، ص:	36(.
 وقــد نــّص عليهــا العامــّي وبيَّنهــا يف عــرة  

مواضــع.
ُ َأْدمــًــــا: صــار مقّدَمهم . ) ـــ  يقــول:»  َأَدَمهــمـ 

ــُة:  ــم)ز(... اأَلَدَم ــَح َأمره ــيدهم ومصل وس
ــدة  ــن اجلل ُ بباط ـَـرَّ ــرة، وتــُفــ ــل الب مقاب
ــْن  ـَـر: َم ــؤَدم امُلبشــ ــم... امُل ــي اللح ــي ت الت

مجــَع لــن اأَلَدَمــِة وخشــونة الَبشـــَـرة؛ وُيْكنى 
بــه عــن احلــاذق املجــّرب)ز(. وهــي َمْأُدوَمــة 
مبــرة: َحُســَن منظرهــا وصــحَّ خَمــْــرها 
ــك  )ز(«.)ج:)، ص: -	5) 55)(. وكأن ذل
ـــكته التجــارب، وهــو  َـّ ال يكــون إال ملــن حنــ
ــد  ــر وجَل ــك إال بص ــال ذل ــب ال ين يف الغال

ــنة.  وخماش
ـــــُروزًا . 2 ـُ ـُ بـ َزـــــ ـــــــرَ ـَ :»بــ ويقول العاميُّ

ــُل:  ــاء. وـــــــ الرج ــد خف ــر بع ــيُء: ظه ال
للحاجــة)ز(...  البـــَــــراز  إىِل  خــرج 
َز الرجــُــــُل : فــاق َأصحابــه فضــًا  ــــرَّ ـَ بـــ
َأو شــجاعة ... و- الرجـــُــــُل: تغــّوط)ز(... 
ـــَراز  ـَ ز: خرج إىِل البــ ــــــرَّ ـَ ـــبــــــ ـَ تـــــ
للحاجــة)ز(... البـــَــــَراُز: الفضاء الواســع: 
املــكان ليــس فيــه خـــَـــمــــَــــر من شــجر 
َأو غــره. ويــــُـــــكنى بــه عــن اخلــاء)ز(«. 
)ج:)، ص:)27(. وياحــظ يف هــذه الكنايــة 
التلطــف يف التعبــر عــا يســتقذر، أو يســتقبح 
ذكــره، بلفــظ ليــس فيــه ذلــك املحظــور؛ 
ــد  ــر، وق ــف يف التعب ــيلُة التلط ــة وس فالكناي
ت إىل تغــر املعنــى) ينظــر عمــر، علــم  أدَّ
كــا   .)2	0-239 ص:  الداللــة،993)م، 
ــادة،  ــن امل ــتقة م ــال املش ــدد األفع ــظ تع ياح

ــة. ــغ متنوع بصي
َ بـــَـضـــْــعـــًــا . 3 ــَع ـــ ــ ـَ ــضـ ـَ ويقول:» بـ

اللحــَم وغــره: قطعــه: شقــّــــه... و- املــرَأَة 
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ــــاها)ز(:  َـّ تغشـــــ ـــــا:  ـً ــعـ ـْ ــضــ ـَ بـ
تزّوجهــا)ز(... َأبضعــه الــكاَم:... و- املــرَأَة: 
منــه:  ابــْـــتــــَــضـــَــــَع  زّوجهــا)ز(. 
ــيُء:  ــزوج)ز(. و- ال ــة... و- ت ــذ بضاع َأخ
بـــَــاضـــَــــَع  ــــن)ز(...  َـّ ــيـ ـَ ــبــ ـَ تــ
تزّوجهــا)ز(...  ـــاها:  َـّ تغشـــ املــرَأَة: 
ــــخذه  َـّ ــَع  الــيَء: اتـــ ـــ ـَ ــضــ ـْ ــبـ ـَ استـ
بضاعــة... و- ت : طلبــت الِوقــاع )ز(... 
التــزوج  الــزوج:...:   : ـــــُع  ـْ ــضـــ ـَ البـ
ــم  ــُع: اس ــة)ز(. البـــُـــضـــْــ )ز(: املجامع
ــضوع. و-  ــضع، ج بـــُــ ــن بــَــ ــدر م املص
ــلك الــويل العقــد للمــرَأة . واختلــف فيــه  ـِ مـ
ــد  ــل: عق ــكاح)ز(.  وقي ــم: الن ــال بعضه فق
الطــاق)ز( »ضــد«.  وقيــل:  النــكاح)ز(. 
و- الفــرج نفســه. ويكنــى بــه َأيضـــًــــا 
عــن املهــر)ز(«. )ج:)، ص:303 – 	30(. 
وياحــظ أن اســتعاالت املــادة – يف كثــر 
مــن مشــتقاهتا، وصيغهــا وترفاهتــا– تتعلــق 
بالــزواج والنــكاح ومــا إليهــا؛ فــا يبعــد أن 
ــى عــن املهــر باســم )البضــع(؛ حيث إن  َـّ يكنـ
املهــر مــن حــّق املــرأة التــي يتزوجها اإلنســان، 
ــلِّ  ــباب ح ــن أس ــزواج وم ــة لل ــر مقدم وامله
ــكاح-  ــل عقدالن ــا، والزواج-ب ــرأة لزوجه امل

ــاه. ــرأة إي ــتحقاق امل ــبٌب يف اس س
الشـــــــــيُء: . 	 »بـــَــطـــْــــن  ويقـــول 

ـِـــــَي)ز(،... األشــِـــــر البــَــطــِــُر  ــفـ ـَ خـ

ـــُة:  ـــال)ز(. البـــِــطـــْــنـــَــ ـــرة امل ـــن كث م
البطـــن  امتـــاء  ــــــــ  ـــــُة  َـّ ـِــظــ الكــ
البـــَــطـــَـــــر  وـــــــــ:  ـــــاـــــ.  ـً طعامـ
مـــن كثـــرة املـــال)ز(. يقـــال نـــزت بـــه 
َأبـــْــطـــَـــــره  إذا  ـــــُة  ـَ ــنــ ـْ ـِــطــ البـ
ـــب  ـــزام القت ـــطان: ح ـــنى)ز(. البــِــ ـِــ الغــ
حلقتـــا  التقـــت  ويقـــال:   ... ونحـــوه 
اشـــتداد  عـــن  كنايـــة   : ـِــــــان  البطــ
 .)3(0  -  308 ص:  )ج:)،  اأَلمـــر)ز(«. 
ـــة  ـــن األزم ـــة ع ـــات اللطيف ـــن الكناي ـــي م وه

واشـــتداد احلـــال.
اأَلرض . 5 ــــــــــــــَدُة:  ـْ ــعـ ـُ ويقول:»البــ

البعيــدة... اأَلبـــْــعـــَــــُد »للمذكـــّــــر« 
ــــكنى  ـُ ــَدى  »للمؤنث«: ويـ ـْ ــعــ ـُ والبــ
)ز(.  ــذمِّ ــد ال ــب عن ــم الصاح ــن اس ــه ع ب
ــد  ــد اهلل اأَلبــــْــعــَــ ــال: َأبـــْــعــَــ ويق
ــه  ــال إِنـــّــ ــب. ويق ــن صاح ــة ع يف الكناي
َأبـــْــعـــَـــــَد،  ــــُر  ـْ ـــــــيــ ـَ ــغـــ ـَ لـ
ــه،  َـّ ــٍد، إِذا ذمـــــ ـْ ــعــ ـُ ــُر بــ ـْ ــيــ ـَ وغــ

َأي ال خــر فيــه«. )ج:)، ص:3)3(.
ـــــُم: . 6 ـَ ــغــــ ـْ ــلــ ـَ ويقـــــــــول:»البــ

ـــــط مـــن َأخـــاط البـــَـــــَدن هو  ـْ ـِــلــ خــ
ـــــُد الطبائـــع اأَلربـــع، ويكنـــى بـــه عـــن  ـَ َأحـ

الثقيـــل املهـــذار )ز(«. )ج:)، ص:0	3(.
القــِــــــــــْدَر . 7 ــــى  َـّ ـــفــــ ـَ ويقول:»ثـ

ــفاها:  ــها وَأثـــْــ ـفــَــ َـّ ــها وَأثــ ــ ـَ ــفـ ـَ وآثـ
ـــُة  َـّ وضعهــا عــى اأَلثــايف ... اأُلثـــْــفــِــيــ



102

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

»وتكــر«: َأحــد ثاثــة َأحجــار توضــع القدُر 
ــة  ــى بثالث ــاٍف. ويكن ــايّف وَأث ــا، ج أثــَـ عليه
ــل  ــه للجب ــة)ز(. وَأصل ــن الداهي ــايف ع اأَلث
أَلنــه جيعــل صخرتــان إىِل جانبــه وتــُــــنصب 
ــاه رمــاه  ــل معن ــْدُر وقي ــه وعليهــا القــِــ علي
ـــه«. )ج:)، ص:39	(.  وتلــك  ِـّ بالــّر كلــ
ــي  ــي الت ــايف ه ــة األث ــة أن ثالث ــة الرائع الكناي
تكمــل هبــا، وال تصــّح وظيفتهــا دوهنــا؛ 
فهــي بذلــك أمههــا، وال خيفــى أن األثــايّف 
تتعلــق بالنــار واإلحــراق، إلــخ، ... والداهيــة 
ــّر.  ــر وال ــب إال املك ــه يف الغال ــج عن ال ينت
ــة  ــل دالل ــى اجلب ــايف ع ــة األث ــاق ثالث فإط
حســية، عنهــا جــاءت االســتعاالت األخــرى 
ــزح،  ــت ال يتزح ــل ثاب ــايف، واجلب ــة األث لثالث
ــم كان  ــن ث ــة؛ وم ــايف الثاث ــم األث ــو أه فه
أصــًا يف املعنــى، ومــن ثــّم كــُـنــِـــي بــه عن 

ــك. ــة كذل الداهي
ــا . 8 ـً ــيــ ـْ ــنــ ـَ ـى ِـــــ ثــ ـَ ــنــ ـَ ويقول:» ثـــ

ــض  ــى بعـ ــه عـ ــه ورّد بعضـ ــيَء: عطفـ الـ
»وهـــو اأَلصـــل يف املعنـــى«... يقـــال: هـــو 
ـــر  ـ ُـّ ـــن التكبــ ـــًة ع ـــه، كناي ـــاين عطفــِــ ــ ـَ ثـ
ــــا يقـــال)ز(«.)ج:)،  َـّ واإِلعـــراض عمــ

.)	53 ص:
ــــَعر:... . 9 َـّ الشــ مـــن  ويقول:»اجَلْعـــــــُد 

وـــــــــــ مـــن الرجـــال:  املجتمـــع بعضـــه 
ــديد  ــوارح الشـ ــوب اجلـ ــض: املعصـ إىِل بعـ

ــرتٍخ وال  ــر مسـ ــق غـ ـــ ـْ ــلــ ـَ اأَلرس واخلــ
البخيـــل  اخلفيـــف)ز(:  مضطـــرب)ز(: 
اللئيـــم ال َيبِـــضُّ َحَجـــُره)ز(  ويكـــون هـــذا 
ـــل.  ـــن واأَلنام ـــه إىِل اليدي ـــر بإِضافت ـــى اأَلكث ع
مـــن  وـــــــ  »ضـــد«.  الكريـــم)ز(  وــــــــ: 
ــن  مـ وــــــــ  )ز(.  ــِديُّ ــ َـّ النــــ  : ــرتاب  الـ
ـــل:  ـــن اإِلب ـــظ)ز(. وـــــــــ م ـــس: الغلي احِلْي
الوجـــوه:  الَوَبـــر)ز(. وـــــــــ مـــن  الكثـــر 
القليـــل  َأو  اللحـــم  القليـــل  املســـتدير 
َبـــد: املرتاكـــب  الزَّ املَاحـــة)ز(. وـــــــ مـــن 
ــٌر  ــض)ز(. بعـ ــوق بعـ ــه فـ ــع بعضـ املجتمـ
َبـــد)ز(. وفـــان  ـــــغام: كثـــر الزَّ َجْعـــُد اللُّ
ــم احلســـب)ز(. وفـــان  ــا: لئيـ ــد القفـ َجْعـ
َجْعـــد اأَلصابـــع والقـــدم: قصرمهـــا)ز(  
ــا)ز(. ــؤم َأيضـــًــــ ــن اللـ ــه عـ ــى بـ ويكنـ

ص:	53(. )ج:)، 
ــــاُب . 0) َـّ اهلــَـيــ ـــــاُن:  ـَ ـبـ ـَ ويقول:»اجلـ

الشـــجاع...  ضـــد  القلـــب:  الضعيـــف 
عـــن  الكلـــب  بجبـــان  ـــــــكنى  ـُ ويـ
الكـــرم)ز(. وهـــو جــَــبــَـــــاُن الوجـــه إِذا 
ـــــا)ز(. اجلــَــبــــِـــــُن  ًـّ ـِــيــ ــيـ ـَ كان حـ
»مذكـــر« : ناحيـــة اجلبهـــة مـــن حمـــاذاة 
وـــــــــ:  الصـــدغ،....  إىِل  ــــــْزعة  َـّ النـ
اجلبهـــة، بعاقـــة املجـــاورة)ز( »شـــف« )6 
ـــا:  ـــُه ــــَـــــ جــَــبــْــهــًــ ــ ـَ ــهـ ـَ ـبـ ـَ » جـ
رّده  ــا:  فانــًـــ وــــــــ  ــه...  جبهتـ ــك  صـ
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عـــن حاجتـــه)ز(: اســـتقبله بـــا يكـــره)ز(: 
ـــْلظة)ز(. وـــــــ  ـــه غــِــ ـــكام في ـــتقبله ب اس
الشـــتاُء القـــوَم: جاءهـــم ومل يتهيــّـــــأوا 
اخليـــل  اجلــَــبــْــهــَـــــُة:  لـــه)ز(... 
القـــوم:  مـــن  وـــــــ  هلـــا«.  واحـــد  »ال 
ــاعون يف  ــم)ز(: السـ ــيدهم )ز(. رسواهتـ سـ
ـــم  ـــكاد يرده ـــرم ال ي ـــالة َأو مغ ــــ ـَ ــمـ ـَ حـ
ــو  ــر وهـ ــازل القمـ ــن منـ ــد)ز(. و-: مـ َأحـ
ـــة واأَلذى )ز(.  َأربعـــة َأنجـــم: القمـــر: املذلَّ
معظـــم  يف  واملاحـــظ  ص:70	(.  )ج:)، 
ـــة  ـــيلة رائع ـــا وس ـــورة أهن ـــة املذك ـــة الكناي أمثل
يف التلطـــف يف التعبـــر عـــا ال يســـتحب 
التريـــح بـــه، ) ينظـــر عبـــد التـــواب، 
  .)20( ص:  995)م،  اللغـــوي...،  التطـــور 

د( املجاز املرسل:
:»اجلــَـبــَــــاُن:  العامــيُّ  يقــول   .(
ضــد  القلــب:  الضعيــف  ــــاُب  َـّ ـيـ ـَ اهلـ
ــب  ــان الكل ــكنى بجب ــجاع..... ويــُــــ الش
عــن الكــرم)ز( . وهــو جــَــبــَــــاُن الوجــه 
ـِـــُن  ــبـ ـَ ــــا)ز( .اجلـ ًـّ ـِــيــ ــيـ ـَ إِذا كان حـ
حمــاذاة  مــن  اجلبهــة  ناحيــة   : »مذكــر« 
ـــــْزعة إىِل الصــدغ،... وــــــــ: اجلبهــة،  َـّ النـ
 ...»6( »شــف«  )ز(  املجــاورة  بعاقــة 
جــَــبــْــهــًــــا:  ــــَــــ  ــــُه  ـَ ــهـ ـَ ـبـ ـَ جـ
ــا: رّده عــن  ــه... وـــــــ فانــًــ صــك جبهت
ــا يكــره)ز(: اســتقبله  ــه)ز(: اســتقبله ب حاجت

الشــتاُء  فيــه غــِــــْلظة)ز(. وــــــ  بــكام 
القــوَم: جاءهــم ومل يتهيــّــــأوا لــه)ز(... 
ــا«.  ــد هل ــل »ال واح ــُة: اخلي ــ ـَ ــهـ ـْ ــبـ ـَ اجلـ
وــــــ مــن القــوم: ســيدهم)ز(. رسواهتم)ز(: 
الســاعون يف حــَــمــَــــــالة َأو مغرم ال يكاد 
ــر  ــازل القم ــن من ــد)ز(. و- : م ــم َأح يرده
ــة واأَلذى  ــر: املذلَّ ــم: القم ــة َأنج ــو َأربع وه
ــزء  ــف يف اجل )ز(«. )ج:)، ص:70	(. ومل أق
ــال  ــذا املث ــى ه ــة إال ع ــن اللغ ــن مت األول م
ــاز  ــة للمج ــّي بعاق ــه العام ــذي رّصح في ال
املرســل، وياحــظ أن املــادة جــاء فيهــا جمــاٌز 

بالكنايــة أيضــًا عــى ماســبق يف الكنايــة.                       

خامسا- االهتامم بذكر أصول املعاين: 
واملــراد بــه كــون ترفــات املــادة ومــا يشــتق منهــا 
يعــود يف املعنــى إىل هــذا األصــل، وهــو مــا ســبق أن 

ســاه ابــن فــارس بـــــ » املقاييــس «.
ــة يف  ــاين إالَّ رغب ــول املع ــى أص ــصُّ ع ــل الن وه
ــاز  ــان أن املج ــم بي ــن ث ــة، وم ــاين احلقيقي ــراز املع إب
خــارج عــن األصــل، بمعنــى أنــه طــارئ جديــد؟ إن 
هــذا يوضــح مــا مــسَّ الكلمــة مــن تغــر يف داللتهــا 
ومعناهــا، وكيــف حتولــت مــن الداللــة األصليــة 
ــداليل،  ــور ال ــق التط ــدة بطري ــرى جدي ــة أخ إىل دالل
ظهــرت يف صــورة املجــاز، عــى أوضــح مــا يكــون.

َّــهمه . ) يقــول العامــّي:» أَبنــَـُه: َأْبنــًـا: عابــه: اتـ
ــُه : عابــُه وعــّرُه: مدحــه بعــد  ـَ ــــن َـّ )ز(...َأب
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موتــه وبــكاه »وهــذا الغالــب« يف معنــاه. 
و– هـــ: َأثنــى عليــه)ز(... اأُلبـْــنــَـُة: العقــدة 
وتعــاب  تفســدها  القــي  ويف  العــود  يف 
ــداوة)ز(«.)ج:)،  ــد والع ــب: احلق ــا: العي هب
ص:38)(. وغلبــة اســتعال الكلمــة يف معنى 
دليــٌل عــى أنــه ليــس املعنــى األصــّي للكلمة؛ 
حيــث إن غلبــة االســتعال للكلمــة يف داللــة 
مــا تكــون وتنشــأ بســبب االســتعال وتــؤدي 
ــور  ــن تط ــوع م ــو ن ــى، وه ــص املعن إىل ختصي
الداللــة وتغرهــا، ولعــّل املعنــى األصــّي هلــا 
هــو داللتها عــى )اأُلبـْــنــَـُة: العقــدة يف العود 
ــة  ــا؛ وبخاص ــاب هب ــدها وتع ــي تفس ويف الق
أهنــا داللــة حســية مشــاهدة(؛ فــإن هــذا 
املعنــى احلــّي يمكــن أن يؤخــذ منــه  ويتطــور 
ــة.  ــورة للكلم ــاين املذك ــن املع ــُره م ــه غ عن
ــاء  ــزة والب ــن( اهلم ــارس:» )أب ــن ف ــول اب يق
ـَـد،  ــى الُعقـــ ــِر، وع ْك ــى الذِّ ــدّل ع ــون ي والن
ــِو الــّيء.« ) مقاييــس اللغــة، 399)  ـْ فـ ـَ وقـ

979)م، ج:)، ص:		(.  هــــ/ 
ــو . 2 ــّدد، »وه ــَث: الَن ومل يتش ـ َـّ ــول: »َأنــ  ويق

ــُه: الَن:  ــث ل ـ َـّ ــى«... تَأنـــ ــل يف املعن اأَلص
اللــن »وهــو  اأَلنيــث :  ــــث)ز(...  َـّ ختنــ
َأصــل املعنــى؛ عــن ابــن اأَلعــرايب«. و-: 
ــــه باملــرَأة)ز(.  و-  َـّ ــــث يتشبـــ َـّ املخنـــ
ــر  ــرًا غ ــده ذك ــا كان حدي ــيوف: م ــن الس م
قاطــع)ز(، وهــو نحــو مــن الكهــام. و- 

ــبات)ز(:  ــهُل املـــِــنـــْــ ــن اأَلرض: الس م
ـــث:  َـّ ــــن الســهل)ز(... املَؤنــــ ِـّ الليـــــ
املوصــوف باأُلنوثــة. و- مــن الطيــب: مــا لــه 
ــران وكل  ـُـوق والزعف ــل اخلـــَــلـــ ــوٌن مث ل
ن الثيــاب مــن الطيــب)ز(.   مــا يـــُــلـــَـــــوِّ
َأمــا ذكــوره فــا ال لــون لــه كاملســك و الغاليــة 
ــــــث)ز(.  َـّ ـــنـــ ـَ و العنــر)ز(. و- املخــ
َأن  عادهتــا  التــي  ــــناُث:  ـْ ـِــئــ املـــــ
اأَلرض:  مــن  و-  اإِلنــاَث...  ـِــَد  ــلـ ـَ تـــ
الســهلة الليـــّــــنة)ز(«.)ج:)، ص:0)2-
))2(.  ومعــاين هــذه االســتعاالت تــدّل عى 
الســهولة والليونــة وعــدم الصعوبة أو الشــدة. 
ولعــل املعنــى احلــّي يف وصــف األرض )مــن 
ــــبات)ز(... مــن  ـْ ـِــنــ اأَلرض: الســهُل املــ
ــو  ــه ه ــنة )ز(» لعل ــهلة الليـــّــ اأَلرض: الس
ــادة،  ــتعملت لل ــي اس ــاين الت ــذه املع ــل ه أص
ــزة  ــا اهلم ــث( وأم ــارس:« ) أن ــن ف ــول اب ويق
والنــون والثــاء فقــال اخلليــل وغــره: اأُلنثــى 
خــاف الذكــر. وســيف ] أنِيــُث[ احلديــِد، إذا 
كانــت حديدتــه ُأنثى.«)مقاييــس اللغــة، ج:)، 

ص:		)(.  
ــا . 3 ـً ـــعـــ ـْ ــخــ ـَ ـَ بـ ــَعـ  ـَ ــخــ ـَ ويقول:»بــ

ـــاع -  ـــغ البخـــَــ ـــى  بل ـــا حت ـــغ يف ذبحه : بال
القفـــا - قـــال الزخمـــري: وهـــو اأَلصـــل 
بالزراعـــة:  يف كل مبالغـــة: ... و- األرض 
ـــــا، ومل يـــُــِرحـــْـــــها  ـَ ــهــ ـَ ــهكــ ـَ نـ
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ـــــا)ز(. و- فانـــًـــــا: َأخـــره:  ـً عامــــ
ـــــه)ز(. و- البئـــَر: حفرهـــا  ـَ ــَدقــ ـْ َأصــ
حتـــى ظهـــر ماؤهـــا)ز(. بـــَــخـــَـــــَع 
ـــا وبــُــخــــُــوعــــًــا  ــ ـً ــعــ ـْ ــخـــ ـَ بــ
ــــــا و غيظـــًـــــا )ز(.  ًـّ نفَســـه : قتلهـــا غمــــ
و - لـــه نـــُــصــــْـــحـــَـــــه : بالـــغ لـــه 
ــا  ــه )ز(. و - بــــُـــخـــــُــوعـــــًــــ فيـ
: َأقـــرَّ بـــه إِقـــرار مذعـــٍن و خضـــع  باحلـــقِّ
ــا  ــاين هنـ ــه)ز(«. )ج:)، ص:9	2(. واملعـ لـ
مأخـــوذة عـــن هـــذا املعنـــى احلـــّي الـــذي 
يمثـــل املبالغـــة يف الذبـــح، وتلـــك املعـــاين 
تشـــبهه يف تلـــك املبالغـــة يف تنفيـــذ الفعـــل. 
البـــاء  ابـــن فـــارس:» ) بخـــع(  يقـــول 
ـــل  ـــو القت ـــد، وه ـــٌل واح ـــن أص ـــاء والع واخل
ومـــا دانـــاه مـــن إذالٍل وقهـــر.«) مقاييـــس 

اللغـــة،ج:)،ص:206(.
 ويقــول:» البــَـــْدُر: القـــَــمـــَــــُر املمتلئ، . 	

وهــو البــادر، ج بــُــــدوٌر. وكلُّ يشٍء تــمَّ 
ــل  ــو َأص ــب: وه ــال الراغ ــْدٌر. وق ــو بــَــ فه
قومــه)ز(...  يف  السيـــّــــد   : و-  املعنــى. 
ــْدَرُة : جلــد السخـــْــــلة إذا فطمــت،  ــ ـَ البـ
وهــي البــُــــْدرة البــَــــَدُر، ج بدور وبـــِـَدر. 
و- : كيــس فيــه ألــٌف َأو ســبعة آالٍف  َأو 
ــــيت بجلــد  ِـّ ــار ســـُــمـــ عــرة آالف دين
الســخلة،  ج بــِــــَدٌر و بـــِـَدرات و َبــدَرات«. 
احلــي  املعنــى  وهــذا  ص:253(.  )ج:)، 

 – القمــر ومتامــه( هــو األصــل  اكتــال   (
ــاين  ــه املع ــدرت عن ــذي ص ــت- ال ــا فهم في
ــُل  ــام يف باهبــا. ونق األخــرى؛ فأشــبهته يف الت
ــٌل  ــب دلي ــن الراغ ــى ع ــَل املعن ــيِّ أص العام
ــا  ــو م ــل ه ــّي باألص ــود العام ــى أن مقص ع
يقصــده ابــن فــارس باملقاييــس، ويقــول ابــن 
ــاء والــدال والــراء،  فــارس فيهــا:») بــدر( الب
ــاؤه،  ــيء وامت ــال ال ــا ك ــان: أحدمه أص
مقاييــس  ء.«)  الــيَّ إىل  اإلرساع  واآلخــر 

ص:208(. ج:)،  اللغــة، 
 ويقـــول:» بـــاَر ــــُــ بــَـــــْورًا و بــَـــــوارا: . 5

ــدت)ز(...«و  ــوُق: كسـ ــك،... و- السـ هلـ
َأصـــل البـــاب مـــن بــَـــــاَرت الســـلعة إِذا 
كســـدت فـــا تــُــشــــْـــــرتى بقيـــت 
وفســـدت. بيـــان:63):7»... البــَـــــْور: 
َأو  تـــزرع)ز(،   مل  التـــي  اأَلرض  اهلـــاك: 
ـــن  ـــزرع م ـــنًة لت ـــمُّ ســـَــ ـــي تــُــجــــَــ الت
قابـــل)ز(«. )ج:)، ص:367(. يقـــول ابـــن 
ــراء  ــواو والـ ــاء والـ ــور( البـ ــارس:» ) بـ فـ
ء ومـــا  أصـــان: أحدمهـــا َهـــَاك الـــيَّ
ه، واآلخـــر  ِلـــِه وُخُلـــوِّ يشـــبُِهه ِمـــن تعطُّ
وامتحانـُـــه.«)مقاييس  ِء  الـــيَّ ابتـــاُء 

.)3(6 )،ص: اللغـــة،ج:
ــا . 6 ـً ــفـ ـْ ــقــ ـَ ــ  ثـ ـُ ــُهـ  ـَ ـِــفـ ــقـ ـَ ويقول:»ثـ

ــافــــــًة وثــُــقـــُـــــوفًة : صادفـــه:  ـَ ــقـ ـَ وثـ
ـــا)ز(.  ـــمه رسيعــًــ ـــه وتعلــّــ ـــه: حذق َأدرك
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ـــه،  ـــام معوجــّــ ـــُه : قّومـــه وَأق ــ ـَ ــفـ َـّ ــقـ ـَ ثـ
ـــه  ـــــا كان أو عـــودًا. و- فانـــًـــــا : ّأّدب ـً رحمـ
وهّذبـــه)ز(. وشـــاع التثقيـــف والثقافـــة 
بمعنـــى التهذيب شيوعــًـــــا مستفيضــًـــــا ... 
ـــة.  ـــذق والفطن ـــا احل ـــل، معناه ـــة: َأص الثقاف
العـــر  َأهـــل  عنـــد  ـــــت  ـّ ــصـ ـُ وخـ
بالرتبيـــة التـــي تنمـــو هبـــا َأســـاليب الفكـــر 
ــكان«.  ــان واملـ ــم الزمـ ــا يائـ ــل بـ والعمـ
وياحـــظ  )ثقـــف،ج:)ص:0		-)		(. 
كيـــف تغـــر معنـــى الثقافـــة وتطـــورت 
داللتهـــا يف العـــر احلديـــث. يقـــول ابـــن 
فـــارس:» ) ثقـــف( الثـــاء والقـــاف والفـــاء 
ـــو  ـــروع، وه ـــع الف ـــا يرج ـــدة إليه ـــة واح كلم
ــُت  ـفــْـ َـّ إقامـــة َدْرِء الـــيء. ويقـــال ثــَقــ
ــس  ــا.«) مقاييـ ــْمَت ِعَوَجهـ ــاَة إذا أقــَـ القنـ

ص:382(. اللغـــة،ج:)، 
 ويقـــول:» جــَـــــَزَره ـــــِــ َجـــْزًرا : قطعـــه . 7

املعنـــى«. )جـــزر، ج:)،  َأصـــل  »وهـــو 
ـــَزل  ـــادة أخرى:»ج ـــول يف م ص:520(،  ويق
ـ َجـــْزاًل الـــيَء: قطعـــه قطعتـــن »وَأصـــل 
املعنـــى القطـــع« )جـــزل، ج:)، ص:523(، 
ويقـــول يف مـــادة أخـــرى:» َجـــَزم ــِـ َجْزمــًـــــا 
ـــع«. و  ـــى القط ـــل املعن ـــه »وَأص ـــيَء : قطع ال
- اليمـــَن: َأمضاهـــا)ز(. و- اأَلمـــَر: قطعـــه 
ـــــْوَدة فيه)ز(. و- احلــَــْرَف:  ـَ ــا ال عـ ـً قطعـ
ــر:  ــى اأَلمـ ــه)ز(. و- عـ ــن إِعرابـ ـــ ـَ َأْسكــ

ص:	52(.  عـــزم)ز(«.)ج:)،   : ســـكت 
ـــزل/  ـــزر/ ج ـــة )ج ـــواد الثاث ـــظ أن امل وياح
ــذا  ــابه، وهـ ــل متشـ ــع إىل أصـ ــزم( ترجـ جـ
ــرى،  ــاين األخـ ــه املعـ ــع إليـ ــل ترجـ األصـ
ـــم  ـــع ) املي ـــع م ـــع (، إال أن القط ـــو ) القط وه
( أقـــوى منـــه مـــع الـــراء والـــام؛ فالقطـــع 
فيـــه مـــع انبتـــات ال رجـــوع عنـــه. يقـــول 
ابـــن فـــارس:» )جـــزر( اجليـــم والـــزاء 
والـــراء أصـــٌل واحـــد، وهـــو القــَــــْطع.«) 
مقاييـــس اللغـــة،ج:)، ص: 56	(، ويقـــول 
ـــزاء  ـــم وال ـــزل( اجلي ـــا:» )ج ـــارس أيض ـــن ف اب
ء  ــيَّ ــم الـ ــا ِعَظـ ــان: أحدمهـ والـــام أصـ
مـــن األشـــياء، والثـــاين القــَـــْطع.«)مقاييس 
ابـــن  ويقـــول  ص:53	(،  ج:)،  اللغـــة، 
ــزاء  ــم والـ ــزم( اجليـ ــا:» )جـ ــارس أيضـ فـ
وامليـــم أصـــٌل واحـــد، وهـــو القطـــع.« 

)مقاييـــس اللغـــة، ج:)، ص:	5	(. 
ــي  ــن جن ــا اب ــد هل ــة عق ــرة اللغوي ــذه الظاه وه
باًبــا يف اخلصائــص عنونــه بـــــ » بــاب يف تصاقـُــــب 
املعاين«)اخلصائــص،ج:2،  لتصاقــُــــب  األلفــاظ 
2005م،  ص:5	) ومــا بعدهــا، وينظــر: البيــي، 

ص:)9) ومــا بعدهــا(.
ــواّد  ــى يف م ــل املعن ــى أص ــيُّ ع ــصَّ العام ــد ن وق
أري،  ص:67)،  منهــا:»ج:)،  أخــرى،  لغويــة 
ص:236 – 237، بتــل، ص:263 – 	26، بــرج، 
ــد،  ــر، ص:	33، بل ــزغ، ص:)32، بق ص: 288، ب
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ص:383، تــأم، ص:	38، تــب، ص:395، تــره، 
ص:27	-28	، ثخــن، ص:29	، ثــرد، ص:)3	-
ص:39	-0		،  ثفــا،   ،	39 ص:  ثــري،   ،	32
ثــاب،  ص:55	-56	،  ثنــى،  ص:53	،  ثقــب، 
ص:57	، ثــور، ص:0	5-)	5، جفــر، ص:592، 

ــن. جه
ــل  ــا أص ــى أهن ــيُّ ع ــص العام ــي ن ــاين الت  واملع
املعنــى يف هــذه املــواد معــاٍن حســية، وثمــة أمــٌر 
مهــٌم، هــو أّن »الوقــوف عــى أصــل الداللــة احلــي 
ــتقاهتا،  ــتعاالت الكلمــة ومش ــة اس ــون بمراجع يك
وســنجد مــن بينهــا اســتعااًل يمكــن أن يكــون أصــًا 
ترجــع إليــه دالالت االســتعال، فالتأصيــل هنــا 
ــي  ــى ح ــردة إىل معن ــدالالت املج ــاع ال ــي إرج يعن
انبثقــت عنــه، وهنــاك فــرق  يف الوســيلة والغايــة 
ــى  ــل بمعن ــابق، والتأصي ــى الس ــل باملعن ــن التأصي ب
حّســيها   – الرتكيــب  اســتعاالت  مجيــع  إرجــاع 
ــه؛  ــدور حول ــزي ت ــام مرك ــى ع ــا- إىل معن وجمرده
ألن التأصيــل باملعنــى األول قائــم عــى البحــث عــن 
ــدت  ــف استــُـمــِــ ــة وكي ــي للدالل ــل احل األص
ــاين  ــى الث ــل باملعن ــردة، والتأصي ــدالالت املج ــه ال من
قائــم عــى مجــع أطــراف االســتعاالت، والنظــر فيهــا 
ــام  ــى ع ــوي، أو معن ــط معن ــتخراج راب ــا، واس مجيًع
يتحقــق يف كل االســتعاالت،...«.) البيــي، 2005م، 

 .)66  -  65 ص: 
ــل  ــى األص ــه ع ــابقة ينب ــة الس ــي يف األمثل والعام
باملعنــى الثــاين، وإن كانــت االســتعاالت – فيــا 

ـــه- تعــود إىل أصــوٍل ودالالٍت حســية أيضــا.  ـُ بينتــ
سادسا - التنبيه عىل املجاز يف لغة العامة: 

وهــذا ممــا زاده العامــّي يف دراســته للمجــاز؛ حيث 
أشــار إىل لغــة العامــة- أو بعضهــم- يف عــره، ومــا 
حتملــه تلــك اللغــة مــن بعــض املجــازات، وهــذا أثــر 
ــا  ــه مسبوقــًـ ــاج كون ــه، ونت ــاش في ــذي ع ــر ال الع
بكثــر مــن العلــاء يف ذكــر املجــاز يف اللغــة الفصيحــة 
ــازات  ــرت املج ــم كث ــن ث ــا؛ وم ــه فيه ــّص علي والن
ــن  ــب َم ــن كـُـتـــُــ ــر ِم ــع الكث ــث مج ــده؛ حي عن
ســبقه، بــل وذكــر العامــيُّ مــن لغــة عــره مــا مجعــه 
ــره  ــا مل يذك ــذا مم ــة، وه ــن العام ــه م ــمعه بنفس وس

ــم. ــا لعره ــه تالًي ــاء؛ لكون ــن العل ــابقوه م س
ُ أّدا البعــُر: َهــَدر ...« . ) :» أدَّ ـــــ  يقــول العامــيُّ

علــق يف احلاشــية بقولــه: العامــة تقول:»جــاء 
ــو  ــد وه ــّدد و يتوّع ــد إذا كان يته ــُؤّد ويرع َي
)ز(«.)أدد،ج:)،  هــدر  إِذا  البعــُر  َأّد  مــن 
ص:53) (. والعامــّي يبــن مصــدر اســتعال 
العامــة، ومأخــذه االشــتقاقي، وأن لــه أصــًا 
يف الفصيــح) يف كليهــا مصــدر خطــورة؛ ملا يف 
صــوت كلٍّ مــن أمــارات االنزعــاج والــّر(، 
ــتعال  ــه اس ــذ عن ــّي أخـِـ ــى ح ــو معن وه
العامــة، وكأنــا احلــّس العــريب ال يــزال ســارًيا 

ــة. ــوس العام يف نف
ــا . 2 ـً ــجــ ـْ ــعــ ـَ ـ بــ ـَ ـ ــَجـ  ـَ ــعـــ ـَ ويقول:»بـ

 : ـــــه ... و- هـ  احلـــــُـــــبُّ َـّ البطَن: شقـــــ
الوجـــد)ز(...  و  احلــــُـــــزن  يف  َأوقعـــه 
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ـــــــــجت الســـاء َأو الســـحاب  َـّ ـــعــــ ـَ تبــ
باملطـــر: انفـــرج عـــن الـــودق والوبـــل 
ـــة  ـــش بــــــ: ) والعام ـــق يف اهلام ـــديد ]عل الش
ـــة أو  ـــن كظ ـــو ع ـــأ وه ـــج إذا جتش ـــول: تبع تق
ـــاع يف  ـــتعار لاندف ـــذا ويس ـــن ه ـــو م ـــة وه بطن
ــّي  ــكام.[«. )ج:)، ص:2)3(.   والعامـ الـ
يبـــن مصـــدر اســـتعال العامـــة، ومأخـــذه 
ــح،  ــًا يف الفصيـ ــه أصـ ــتقاقي، وأن لـ االشـ
ـــن  ـــوذ م ـــة مأخ ـــد العام ـــي عن ـــى احل واملعن
املعنـــى احلـــي الفصيح)كامهـــا امتـــاء 
ــح  ــّي يوضـ ــروج يشء(، والعامـ ــه خـ يعقبـ
االســـتعارة يف اســـتعال العامـــة، وهـــو انتقـــال 

مـــن معنـــى حـــّي إىل آخـــر معنـــوي.  
ــا، . 3 ـً ــتـ ـْ ــهــ ـَ ـ بـ ـَ ـِــَت ــ ــهــ ـَ  ويقول:» بـ

ــا،  بــُــهـــــْــتــــًــ ــُــــ  ــَت  ــ ـُ ــهــ ـَ وبـ
ــذه  ــا« وه ــَت بــَــهـــْــتــًــ ـِــ ــهــــ ـُ وبــ
عليــه  اســتولت   :« وَأفصحهــا  َأشــهرها 
ــَر)،  ــ َـّ ــَش و حتيـــــــ ــجة: ُدهــــِــ ــ ـُ احلـ
فهــو مبهــوٌت ] علــق يف اهلامــش بــــــــ : ) 
ــّد  ــوُن إذا اكم ــهت الل ــول: بــَــ ــة تق والعام
ــن  ــوت م ــوُن املبه ــد ل ــا يكم ــر ك ــ َـّ و تغيـ
ج:)،  .)هبــت،  جمــاز...[«  وهــو  دهشــته، 
عنــد   – املجــاز  أن  وياحــظ  ص:353(. 
العامــة – يف الكلمــة تغــرت داللته واســتعاله 
مــن جمــال الدهــش إىل األثــر الــذي ينتــج عنــه 
ـــا وهــو تغــر لــون اإلنســان املبهــوت  ـً أحيانـ

ــجيته. ــه وس ــن طبيعت ع
جــِــــرو . 	 ــــَدُل:...:  ـْ ــهــ ـَ ويقول:«البــ

التنقــص  البهدلــة:  التــاج  الضبــع).]) يف 
واملعــروف  التحــرش.  و  األعــراض  مــن 
ــتقذر  ــدل املس ــام أن املبه ــة يف الش ــد العام عن
لعــدم انتظــام لبســه، أو مشــيه أو عملــه.  
لعلــه مــن البهــدل، وهــو جــرو الضبــع 
بجامــع االســتقذار ونبــو النفــس عنــه. أو 
ــدل، ج:)،ص:	25(.  ــة.[ «. )هب ــي دخيل ه
والعامــّي يبــن مأخــذ االســتعال العامــّي 
مــن معنــى حــّي قديــم، ويبــن نــوع املجــاز 
ــع  ــن، واجلام ــن املعني ــع ب ــره اجلام ــه بذك في
مــن ألفــاظ االســتعارة ومصطلحاهتــا؛ فــكأن 
العامــة اســتعارت ملــن هــذه صفتــه – يف لباس 
ــتقذر  ــوان املس ــذا احلي ــورة ه ــة – ص أو هيئ
ـــا، واالســتعال املجــازّي عنــد العامــة  ـً عرفـ
يف الشــام موجــوٌد يف ألســنة العامــة يف مــر، 
وقــد ســمعته مــن بعضهــم، لكنهــم يقولــون: 
فان ِمَبْهــــِدْل، أو اِتـــْــبـَـــْهِدْل، ويف السياق 
ــه  ــتعملون من ــاْن) يس ــدْل ف ــاْن هب ــه ف نفس
ه إىل تلــك احلــال  فعــًا ماضيــا( بمعنــى صــرَّ
ــه إمــا بشــتم أو  ــة؛ وذلــك باإلســاءة إلي واهليئ
ــتقون  ــخ، فيش ــٍص إل ــتهزاء وتنق رضٍب أو اس
مــن اســم العــن) البهــدل(، وذلــك يف معنــى 
ــيُّ وإن  ــره. والعام ــه أو منظ ــاءت حال ــن س م
ح بلفــظ االســتعارة هنــا، إال أنــه  مل يــرِّ
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ذكــر اجلامــع بــن املعنيــن القديــم واجلديــد،  
ــّي. ــّي إىل ح ــن ح ــا م ــى هن ــال املعن وانتق

ــُــ بــَــــْوزا: زال من مكان إىِل . 5  ويقــول:» باَزـ 
ــــا ... وــــــ بــَــيــــْــــزًا:  ـً ـِــنــ آخر آمــ
عاش. وـــــــــ بــَــيـــَــزانــــًــــــا: هلك 
ــدت:  ــوق إِذا كس ــول للس ــة تق ). ] ) والعام
بــازت« بــزاي مفخمــة«  فهــي إمــا مــن 
ــك  ــا إِذا هل ــاز بيزان ــن ب ــراء، أو م ــارت بال ب
ــة.  ــة معرب ــا دخيل ــاز، أو أهن ــبيل املج ــى س ع
ــوزان وهــذا يرجــح  ــد العامــة ب و املصــدر عن
ص:368(.  )ج:)،  اهلــاك[«.  مــن  أهنــا 
ــد العامــة – نقــل  واالســتعال املجــازّي – عن
داللــة الكلمــة مــن املــوت إىل كســاد الســوق، 
ــا،  ــوق هب ــل الس ــاع أه ــدم انتف ــود ع واملقص
وخســارهتم غالبــًــــا بســبب كســادها، عــى 
ــر  ــة بم ــان العام ــتعال يف لس ــذا االس أن ه
ـِـي  ــاد اخلــُـلــُـــقـ ــه إىل الفس ــت داللت انتقل
ثاثيــا،  فعــًا  منــه  ويشــتقون  غــره،  أو 
ــبيل  ــى س ــل(؛ فيقولون-ع ــم فاع ووصفا)اس
بــزاي  باز)تنطق:بــاظ،  فــان  املثــال-: 
مفخمــة( أو بايز)بايــظ، بــزاي مفخمــة(؛ فهــو 
ــا. ــن هن ــام املذكوري ــة الش ــد عام ــا عن ــّم مم أع

ــا . 6 ــُه ــــُـــــ ثــَــقـــْــفــًــ ــ ـَ ـِــفـ ــقـ ـَ » ثـ
ــه:  ــًة وثــُــقـــُــــوفًة: صادف ــافـــ ـَ ــقـ ـَ وثـ
ــا)ز(.  ــمه رسيعــًــ ــه وتعلــّــ ــه: حذق َأدرك
ــه،  ــام معوجــّــ ــه وَأق ــُه: قّوم ــ ـَ ــفـ َـّ ــقـ ـَ ثـ

ــه  ــا: ّأّدب ــودًا. و- فانـــًــ ــا كان أو ع ــ ـً رحمـ
والثقافــة  التثقيــف  وشــاع  وهّذبــه)ز(. 
بمعنــى التهذيب شيوعــًــــا مستفيضــًــــا... 
ــة.  ــذق والفطن ــا احل ــل، معناه ــة: َأص الثقاف
ــــت عنــد َأهــل العــر بالرتبيــة  ـّ ــصـ ـُ وخـ
التــي تنمــو هبــا َأســاليب الفكــر والعمــل بــا 
ــكان«.)ج:)، ص:0		- ــان وامل ــم الزم يائ
يف  حســية  الفصيحــة  والداللــة    .)		(
تثقيــف العــود ونحــوه، وعنهــا أخــذ التثقيــف 
املعنــوي الفصيــح، ثــم تغــر معنــى هــذا 
التثقيــف- عنــد أهــل العــر- وشــاع يف 
معنــى اصطاحــي جديــد، وهــو جمــاز كذلــك 
ــم  ــه القدي ــه؛ فأصل ــّي علي ــّص العام وإن مل ين
ــــا : ّأّدبــه وهّذبــه)ز(« منصــوٌص  ـً »و- فانــ
ــاب  ــذي أص ــر ال ــن التغ ــه، ولك ــى جمازيت ع

ــف. ــة التثقي ــا يف طريق ــى هن املعن
 ويقــول:» اجَلْعفيــل »عنــد العامــة« نبــت . 7

ــــهلك مــا حولــه مــن زروع القطــاين  ـُ يـ
ــن  ــو م ــل َأو ه ــا دخي ـ َـّ ــو إِمــ ــا. وه وغره
ــــَله إِذا رصعــه جتــوًزا إىِل اهلــاك،  ـَ َجْعفــ
واحلامــول«.  اهلالــوك  الفصيــح  يف  وهــو 
)ج:)، ص:537(. واالســتعاالن الفصيحــان 
ــر، ومل  ــن يف م ــة الفاح ــموعان يف لغ مس
أســمع منهــم االســتعال املجــازّي الذي أشــار 
ــة  ــتعال العام ــن اس ــه م ــّي، ولعل ــه العام إلي
ــة  ــال الدالل ــام. وانتق ــمعهم بالش ــن س الذي
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مــن املعنــى الفصيــح إىل املعنــى املجــازي 
ــلحقه  ــا يــُــــ ــدة م ــى ش ــدّل ع ــّي ي العام
هــذا العشــب الضــاّر بالنبــات، واملعنــى فيهــا 
ــات،  ــل النب ــب يقت ــك العش ــّي، وكأن ذل ح
ــو  ــا؛ فه ــر حقــًـ ــه األم ــر إلي ــا يص ــو م وه
ــة  ــوره وقل ــات وضم ــف النب ــؤدي إىل ضع ي
ــال  ــن اكت ــه م ــه ومنع ــه حول ــه، بالتفاف فائدت
ــخ،  ــمس عنه...إل ــوء الش ــب ض النمو؛بحج
ــة يف  ــن املبالغ ــة م ــه العام ــرَّ عن ــا ع ــو م وه
اســتعاهلم املجازّي.وقــد ذكــر العامــيُّ املجــاز 
يف لغــة العامــة يف مــوادَّ أخــرى، هــي: »ج:)، 
ص:)	)، أتــم، ص:5)3، بعــع، ص:336، 
بــوك،  ص:375،  بــوع،   ،372 ص:  بلــز، 

ثلــط«.   ص:5		،  تفــر،  ص:399، 
وياحــظ أن العامــّي ال يرمــز للمجــاز عنــد   
ــظ  ــّرح بلف ــل ي ــب، ب ــة بـــــ )ز( يف الغال العام
ــري  ــارة إىل ج ــك إش ــوز، وكأن ذل ــاز أو التج املج
ــة،  ــة الفصيح ــنن اللغ ــى س ــاز ع ــة يف املج العام

ــم. ــريب عنده ــّس الع ــك احل ــد لذل وتأكي

سابعا- الشواهد:
ــة  ــاٍم بقضي ــُر اهت ــة كب ــن اللغ ــس يف مت لي  
ــى  ــزء األول ع ــف يف اجل ــّم مل أق ــن ث ــواهد؛ وم الش
شــواهد شــعرية، أو قرآنيــة كريمــة أو حديثيــة، وإنــا 
كان مــا وقفــت عليــه بعــض األمثــال، أو أقــوال 
ــن  ــه ع ــا حديث ــّي يف ثناي ــا العام ــي أورده ــرب الت الع

املجــاز، وإيــراد العامــّي هــذه األمثــال واألقــوال 
ــا  ــا، ووروده ــازات وأصالته ــذه املج ــدم ه ــة ق دالل

ــك: ــن ذل ــاء، وم ــرب الفصح ــن الع ع
ِ أثـــْفـــًــــا: تـــَـبَِعه... . ) قولــه:» أثــَفـــَـه ـــــ

ــُه النــاُس: احتوشــوه فصــاروا حواليه  ـَ فـ َـّ تَأثــ
ـــــِفيَّة )ز(. و- القــوُم  باملــكان:  ـْ كاأُلثــــ
ــايف:  ــة اأَلث ــوا.)ز(... ثالث ــم يرح ــوا فل َأقام
القطعــة مــن اجلَبــل إىل جنبهــا اثنتــان)ز(. 
ويقــال: رمــاه بثالثة اأَلثــايف أي بالــّر كله )ز( 
ــةُ مــن النســاء: التــي لزوجهــا  ـَ فــ َـّ ... و املؤثـ
ص:		)(. ســواها)ز(«)ج:)،  امرَأتــان 
العبــارة  والعامــيُّ مل يــرح بكــون هــذه 
مثــًا، لكــن جــاء يف تــاج العــروس:» قوهُلــم 
ـــِة  ـَ ـِــثـ ـــال ـَ ـِـثـ : ) َرَمــاُه( اهلل بـ ـــــلِ ـَ يف املَثـ

ـــايِف...«) ج: 23، ص: 6(. ـَ اأَلثـ
ـــَــــ . 2 بــَــــِرح  و  ـــُــــ  بــَــِرَح  ــول:»  ويق  

ــــا: ظهــر بعــد خفــاء... البــوارح:  ـً ــْرحــ ـَ بـ
ِة  شــدَّ يف  الــرتاب  حتمــل  التــي  الريــاح 
اهلبــوب. ويقــال يف املثــل: إنــا هــو كبــَـــارح 
ــــاِدِر مــن الــيء)ز(«.)ج:)،  َـّ اأَلْرَوى، للنــ
ــل  ــرح باملث ــيُّ ي ص:-	26 265(. والعام

ــا. هن
: مل خيالطــه مأثم... . 3 ــــّره احلــَــــجُّ ـَ  ويقول:»بـ

ــدق والطاعة... و- ...: الفأرة  ـِ : الصـ ـِــرُّ البـ
َأو شــبيه هبــا: اجلـــُــــَرذ... ومــن اأَلمثــال: ال 
ا مــن بــِــــرٍّ َأي القــط مــن الفــأر  يعــرُف هــرًّ



ياسر سالمة إبراهيم حممد: اجملاز واللغة: دراسة تطبيقية يف اجلزء األول من معجم )منت اللغة( للعاملي   118-81

111

)ج:)،  يكرهــه)ز(«.   ممــن  حيبــه  مــن  َأو 
ص:269-270(. والعامــي يــرح باملثــل 

هنا. 
ــا . 	 َ تــَــلــْــعــًــ ــَع ـــــ ــول:» تــَـلـــَــ  ويق

ــــا النهار: طلــع وارتفع)ز(.  ـً ــوعــ ـُ ــلـ ـُ وتـ
 ... )ز(  انبســطت  ــــحى:  ُـّ الضــ ت  و- 
ــــُة: مــا ارتفــع مــن اأَلرض  ـَ ــعـ ـْ ــلـ َـّ التـ
وَأرشف. وزاد يف الكامــل،  يف مســتقر املســيل 
إذا جتــاىف الســيل عــن متنــه... و- جمــرى املــاء 
ــر  ــون األرض حيف ــوادي إىل بط ــى ال ــن َأع م
فيهــا كهيئــة اخلــَــنــْــــدق ... ومــن َأمثاهلم: 
تــَــلــْــعــَــتـــِــــَك،  بســيل  أثــق  ال 
مــن  إاِلَّ  َأخــاف  وال  بــه.  يوثــق  ال  ملــن 
عمــي  بنــي  َأي  تــَــلــْــعــَــــتي  ســيل 
وَأقــاريب)ز(«. )ج:)، ص:03	(. وقــد رصح 

ــا. ــل هن ــيُّ باملث العام
كثــر . 5 ثـــَــــراًء:  ــُــــ  ثــَـــرا  ويقــول:» 

ــه:  ــًرى ب ــِري ــــَــ ثــَــ ــه)ز(. ثــَــ ــ ـُ مالــ
ـــَرى : النــدى  َـّ غنــي بــه عــن غــره،... الثـــ
ــريان:  ـ َـّ ــى الثـــ ــدّي ... والتق ــرتاب الن : ال
ــه  ــة التواّد)ز(.وَأصل ــٌل يف رسع ـــ ـَ ــثـــ ـَ مــ
يف  فرســخ  اجلــَــــْوُد  الغيــُث  يســقط  أن 
اأَلرض حتــى يلتقــي هــو ونــدى اأَلرض. 
ــــَرى  َـّ وجــاء يف كامهــم : فــاٌن قريــب الثــ
ــُد وال  ــط َأي يــَــعـــِــ ــبـــَــ َـّ ــد النـــ بعي
ــب يف  ــَرى الغض ــه. وإيِن أَلرى ثــَــ ــاء ل وف

وجهــه َأي َأثـــَــــَره)ز(. وابــن ثــَــــراها َأي 
العــامل هبــا)ز(«. )ج:)،ص:  بجدهتــا  ابــن 
باملثــل  العامــيُّ  -)3	 32	(. وقــد رصح 

ــا. هن
 ويقول:»ثــاب ــُــــ ثــَــْوبــًــــا... و- حلُمه . 6

ــــه: رجــع ... وقالــوا : يف ثويب  ـُ ــلـ ـْ ــقـ ـَ وعـ
ــة َأيب)ز(... ــي وذم ــيه َأي يف ذمت ـِــ َأيب َأن َأفـ
القلــب)ز(.  ثــوب:  ــيــــاب: مجــع  ِـّ الثـــ
ــي  ــك تنســَــ ــن ثياب ــايب ع ــِي ثي ــه  فس ومن
وقالــوا:  وفارقينــي)ز(.  اعتزلينــي  َأي 
تعلــق فــان بثــِــيــَــــاب اهلل َأي بَأســتار 
الكعبــة)ز(.  وَأصــل الثــواب مــع الرجــوع«.

)ج:)،ص:55	(.  
ــنُدعُة: . 7 ــُدُع واجلــُــ ــول:» اجلـــُــنـــْــ  ويق

دواّب َأصغــر مــن القــردان تكــون يف جحــور 
الرابيــع، ختــرج إِذا دنــا احلافــر مــن قعــر 
اجلحــر،ج َجنــادع، فيقــال: َبــدت جنــادع 
ه  الضــّب. وُيــرضب مثــًا للــذي يــأيت رشُّ
قبــل َأن ُيــرى)ز(.وكان مــن ذلك اجُلنـــْــــُدع 
َأيضــًــــا  وكان  الــر)ز(،  َأول  َدّب  ملــا 
القــول،  مــن  يســوءك  وملــا  للبايــا)ز(، 
وللداهيــة، وهــي ذات اجلنــادع)ز(«. )جنــدع، 
ج:)، ص:)58(. وقــد رصح العامــيُّ باملثــل 

ــا.  هن
ــرب. . 8 ــن الع ــة م ــُة: قبيل ــول:» ُجَهْينـــَــ  ويق

ويقــال: هــو جهينــُة َأخـــْــــباٍر َأي عنــده 
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ــهور:  ــل املش ــن املث ــو م ــن)ز( وه ــر اليق اخل
ــن،ج:)،  ــر اليقن«.)جه ــة اخل ــد ُجهين وعن
ص:592(. وقــد رصح العامــيُّ باملثــل هنــا. 
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أنف / ص:)	2،  ص:69)،أزر/ ص:3)2-	)2، 
 ،3(0-308 ص:  برد/   ،267 ص:  بجر/  
بعد/ص:	)3،  بعثط/ص:3)3،  بطن/ص:2)3، 
بعض/ ص:329، بكع /ص:362، بوأ /ص:370، 
بون/  بوع/ص:378،  بيض/ص:373-372، 
 ،	(	 ص:  تلل/  ترب/ص:	0	،  ص:389، 
تر/ص:)2	، ثأد/ص:)2	، ثأر/ص: 26	-27	، 
ثغو/ص:			،  ثغر/ص:37	،   ،	36 /ص:  ثجل 
ثلث/ ، ص:7		، ثمد/ ص:8		، ثمر/ ص:)5	، 
جحش/ جأي/ص:76	-77	،  ثمم/ص:63	، 
جدل/ص:95	،  ص:	8	-85	،جدد/ص:90	، 
جذل/ص: 502، جرد/ص:506، جرر/ص:508، 
جرز /ص:6)5، جرمز/ص:7)5، جرن/ص:8)5، 
جلس/  جشم/ص:553،  جرو/ص:532، 
ص:567، جنب/ص:579-580، جنح/ص:580، 
جندب/ص:592، جهم/ص:593، جاء/ص:	59، 

جوب /ص:598-599، جور/ص: 606، جال.
 

خامتة:
ــى  ــام ع ــاة والس ــن، والص ــد هلل رب العامل احلم
ــه  ــى آل ــد، وع ــيدنا حمم ــلن س ــاء واملرس ــم األنبي خات

ــد، ــه أمجعن.وبع وصحب
ــزء األول  ــاز يف اجل ــث املج ــذا البح ــت يف ه تناول
ووضحــت  للعامــي،  اللغــة  متــن  معجــم  مــن 
ــًدا، وقــد  عاقــة املجــاز باللغــة نمــًوا وتطــوًرا وجتدي

ــأيت: ــا ي ــج في ــم النتائ ــلت أه ـــ َـّ متثـــ
كثـــرة تنبيـــه العامـــي عـــى املجـــاز؛ حيـــث . )

ـــت  ـــازاٍت بلغ ـــزء األول جم ـــواّد اجل أورد يف م
اثنـــي عـــر وأربعائـــة جمـــاٍز، وهـــو دليـــل 
ــيوعه؛  ــة وشـ ــاز يف العربيـ ــرة املجـ ــى كثـ عـ
وبخاصـــة أن اجلـــزء األول أحـــد مخســـة 

أجـــزاء متثـــل معجـــم »متـــن اللغـــة«.
 تتفـــاوت املجـــازات املذكـــورة يف مـــواّد . 2

املعجـــم؛ فقـــد يــُــــــــذكر يف املـــادة جمـــاٌز 
واحـــٌد أو اثنـــان أو ثاثة....إلـــخ، وقـــد بلغـــت 
املجـــازات يف إحـــدى املـــواّد ســـتا وثاثـــن 
ـــع  ـــاوت يرج ـــذا التف ـــى أن ه ـــاًزا؛ وال خيف جم
إىل اســـتعال أصحـــاب اللغـــة مـــن جهـــة، 
 - ـــيِّ ـــال العام ـــن أمث ـــن – م ـــدرة اللغوي وإىل ق
ـــن  ـــة م ـــتعاالت املجازي ـــاف االس ـــى اكتش ع
ــدى  ــى مـ ــل عـ ــو دليـ ــرى، وهـ ــة أخـ جهـ
حيويـــة تلـــك املـــواد املذكـــور هبـــا املجـــاز 

وبخاصـــة مـــا كثـــر املجـــاز فيهـــا.
 نـــصَّ العامـــي عـــى مصـــادره يف ذكـــر . 3

ـــا  ح هب ـــه، ورصَّ ـــودة بمعجم ـــازات املوج املج
ــم  ــِف باملعاجـ ــم، ومل يكتـ ــة املعجـ يف مقدمـ
ـــًرا  ـــع كث ـــل تتب ـــاب؛ ب ـــذا الب ـــهورة يف ه املش
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مـــن معاجـــم اللغـــة وكتبها)كتـــب األئمـــة( 
بغيـــة مجـــع هـــذه املجـــازات الكثـــرة، 
ــزم  ــواّد ال يلتـ ــل املـ ــي داخـ ــن العامـ ولكـ
ـــا  ـــّص عليه ـــل ين ـــاز ب ـــادره يف املج ـــراد مص إي
ــب  ــا يف الغالـ ــّص عليهـ ــل، وال ينـ يف القليـ

األعـــّم.
 حتـــّرج العامـــي فيـــا مجعـــه مـــن جمـــازات؛ . 	

ـــاز؛  ـــه جم ـــه أن ـــأن إلي ـــا اطم ـــورد إال م ـــم ي فل
ــه  فيـ ــة  العاقـ ــت  كانـ ــا  مـ بـــــــ)  ــك  وذلـ
ظاهـــرة( بنـــصِّ عبارتـــه، وهـــذا منهـــج 
ســـديد ودقـــة علميـــة؛ حيـــث مل جيمـــع كل 
مـــا ُيظـــَـّن أنـــه مـــن املجـــاز، وهـــو دليـــل آخـــر 
عـــى صعوبـــة البحـــث يف تاريـــخ الكلـــات 
واالســـتعاالت العربيـــة، وأن األمـــر حيتـــاج 

إىل جهـــوٍد متضافـــرة، وإىل ســـنن عـــدًدا. 
 اســـتعان العامـــي يف معجمـــه بالرمـــوز، . 5

ــث  ــغ؛ حيـ ــاز البليـ ــة يف اإلجيـ ــي طريقـ وهـ
ــرف  ــاًرا باحلـ ــاز – اختصـ ــن املجـ ــر عـ يعـ
ــره،  ــاٍز يذكـ ــد كّل جمـ ــن بعـ ــن قوسـ )ز( بـ
وذلـــك يف معظـــم مـــا أورده مـــن جمـــازات، 
ــوع  ــر نـ ــز بذكـ ــن الرمـ ــي عـ ــد يكتفـ وقـ
املجـــاز) اســـتعارة، كنايـــة، جمـــاز مرســـل، 
ـــز  ـــن الرم ـــن األمري ـــع ب ـــد جيم ـــبيه(، وق تش
ــاز،  ــوع املجـ ــز ونـ ــاز( أو الرمـ وكلمة)املجـ
وكأن هـــذا األمـــر مـــن بـــاب التأكيـــد، وإن 

كان األْوىَل االقتصـــاَر عـــى أحدمهـــا.

ـــه . 6 ـــد ب ـــز ) زز( ويقص ـــي الرم ـــتعمل العام  اس
ـــد  ـــه، وق ـــراد ب ـــّر امل ـــاز، ومل يف ـــاز يف املج املج
ــوم يف  ــذا املفهـ ــر هـ ــث تفسـ ــاول البحـ حـ
ـــزء  ـــه يف اجل ـــف علي ـــذي وق ـــرد ال ـــال املف املث
ـــث  ـــن البح َـّ ـــا بيــ ـــة، ك ـــن اللغ ـــن مت األول م

ـــازات. ـــن املج ـــوع م ـــذا الن ـــة ه رسِّ قل
ـــادة . 7 ـــتقات امل ـــازات يف مش ـــي املج ـــر العام  ذك

ــل إن  ــا؛ بـ ــات كلاهتـ ــدة ويف ترفـ الواحـ
الكلمـــة الواحـــدة قـــد تتعاورهـــا جمـــازات 
عديـــدة  وتتعاقـــب عليهـــا؛ فيتكـــرر ذكـــر 
ــذا  ــة، وهـ ــدالالت خمتلفـ ــا بـ ــاز فيهـ املجـ
ـــاز يف  ـــى املج ـــه ع ـــرة التنبي ـــار كث ـــن آث ـــر م أث
ـــب  ـــة خص ـــو آي ـــدة، وه ـــة الواح ـــادة اللغوي امل
العربيـــة ومرونتهـــا وطواعيتهـــا، ومثـــال 

لطريـــق مـــن طـــرق نائهـــا وحيويتهـــا.
املجـــاز يف العربيـــة دليـــل قوهتـــا ومرونتهـــا . 8

ـــا  ـــى قدراهت ـــيٌّ ع ـــال ح ـــو مث ـــا، وه وطواعيته
ــف  ــة خمتلـ ــا ملواكبـ ــة، وصاحيتهـ التعبريـ
املســـتجدات والتعبـــر عنهـــا، وهـــو جيـــي 
وجهـــا مـــن حماســـنها، واالنتقـــال املجـــازّي 
ســـبٌب مـــن أهـــم أســـباب تطـــور دالالت 

ألفاظهـــا وتغـــر معانيهـــا.
 أورد العامـــي معظـــم املجـــازات دون بيـــان . 9

نوعهـــا؛ وهـــذا راجـــع إىل صعوبـــة حتقيـــق 
ـــازات  ـــض املج ـــه يف بع ـــى أن ـــر، ع ـــك األم ذل
املذكـــورة باملـــادة اللغويـــة قـــد بـــنَّ نـــوع 
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ــعة  ــتعارة يف تسـ ــى االسـ ــصَّ عـ ــاز؛ فنـ املجـ
ــعة  ــبيه يف تسـ ــى التشـ ــا، وعـ ــر موضًعـ عـ
ـــع،  ـــرة مواض ـــة يف ع ـــى الكناي ـــع، وع مواض
ــد،  ــع واحـ ــل يف موضـ ــاز املرسـ ــى املجـ وعـ
ـــًا  ـــه- وإن كان قلي ـــك التنبي ـــون يف ذل ـــد يك وق
بالقيـــاس إىل عـــدد املجـــازات التـــي ذكرهـــا؛ 
ــر  ــي عـ ــل اثنـ ــن أصـ ــون مـ ــع وثاثـ تسـ
وأربعائـــة جمـــاز، بنســـبة مئويـــة بلغـــت 9,5 
تقريًبـــا- أقـــول: قـــد يكـــون يف ذلـــك تنبيـــه 
ـــة  ـــًرا يف العربي ـــاز تأث ـــواع املج ـــر أن ـــى أّن أكث ع
هـــو االســـتعارة وأصلهـــا كذلـــك )التشـــبيه(.

ـــن . 0) ـــي م ـــه العام ـــصَّ علي ـــا ن ـــظ أن م ـــن املاح  م
أنـــواع املجـــاز مـــن اســـتعارات وتشـــبيهاٍت 
ـــر  ـــه يذك ـــه إن ـــد قول ـــذا يؤك ـــّية، وه ـــا حس كله
ــه  ــة فيـ ــت العاقـ ــا كانـ ــازات )مـ ــن املجـ مـ
ظاهـــرة(، وإن مل يبـــن نـــوع املجـــاز يف نحـــو 

تســـعن باملائـــة ممـــا أورده مـــن جمـــازات.
ـــازي . )) ـــال املج ـــي وراء االنتق ـــل النف  كان العام

)اجلربـــاء(،  يف  كـــا  الكلـــات  بعـــض  يف 
ــايف  ــي والثقـ ــور االجتاعـ ــك كان التطـ وكذلـ
بعـــض  يف  املجـــازي  االنتقـــال  يف  عامـــًا 
ــاُم  ــم:)رضب اإلسـ ــا يف قوهلـ ــازات كـ املجـ
واحَلـــّق بــِــجــِــرانـــِـــــه(، و)اســـتجازه: ... 

و- هــــ: طلـــب منـــه اإِلذن يف مروّياتـــه(. 
 تطـــورت داللـــة بعـــض الكلـــات بعـــدة . 2)

ـــل(  ـــاز مرس ـــتعارة، جم ـــاز) اس ـــن املج ـــواع م أن

ــدن(. ــا يف مادة)بـ كـ
ـــواد . 3) ـــض امل ـــاين يف بع ـــول املع ـــي أص ـــن العام  ب

اللغويـــة؛ بلغـــت مخســـة وعريـــن موضًعـــا؛ 
ــن  ــا بـ ــل  مـ ــك إىل فْصـ ــر بذلـ ــه يشـ وكأنـ

املعـــاين احلقيقيـــة واملجازيـــة.
ــراد . 	) ــة يف إيـ ــة واضحـ ــيُّ خطـ ــزم العامـ  مل يلتـ

ــري  ــة الزخمـ ــع طريقـ ــم يتبـ ــازات؛ فلـ املجـ
مثـــًا يف ختـــم املـــادة اللغويـــة باملجـــاز؛ بـــل 
ـــادة،  ـــا امل ـــازات يف ثناي ـــورد املج ـــيُّ ي كان العام
ــون  ــد يكـ ــاز، وقـ ــادة باملجـ ــدأ املـ ــد يبـ وقـ
ت عـــى القـــارئ إدراك  يف ذلـــك مـــا يفـــوِّ
تطـــور الـــدالالت بـــن احلقيقـــة واملجـــاز يف 
مثـــل هـــذه املواضـــع، وإن كان الغالـــب عـــى 
منهـــج العامـــي إيـــراد املعـــاين احلقيقيـــة أواًل 
ـــو  ـــة، ول ـــواّد اللغوي ـــا امل ـــازات يف ثناي ـــم املج ث
ـــاين  ـــراد املع ـــو إي ـــك وه ـــزم بذل ـــي الت أن العام
ـــة إىل  ـــة جليل ـــة ألّدى خدم ـــم املجازي ـــة ث احلقيقي
ـــدالالت  ـــور ال ـــان تط ـــهم يف بي ـــة وألس العربي
ـــكان  ـــل ول ـــة، ب ـــن احلقيقي ـــة ع ـــاين املجازي واملع
ـــي  ـــم التارخي ـــًرا- للمعج ـــا – وإْن مصغ نموذًج
املنشـــود للغـــة العربيـــة، واحلـــق أن العامـــي 
يف أكثـــر مـــا أورده التـــزم ذلـــك، ولكـــن 
مثـــل هـــذا العمـــل يفـــوق جهـــد الفـــرد بـــل 
ـــي، وإىل  ـــل مؤس ـــاج إىل عم ـــو حيت ـــة؛ فه اجلاع
رشوط أخرى-ليـــس هنـــا موضـــع ذكرهـــا- 
جيـــب توفرهـــا أواًل.ومـــن هـــذا يتبـــن يل 
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ــن  ــم »متـ ــن معجـ ــه مـ ــت عليـ ــا وقفـ – فيـ
ــّي  ــم التارخيـ ــيس للمعجـ ــة«- أن التأسـ اللغـ
ــى  ــّص عـ ــّي بالنـ ــام العامـ ــن وراء اهتـ مل يكـ
ــة«. ــن اللغـ ــرة يف معجمه«متـ ــازات الكثـ املجـ

ـــة . 5) ـــازات يف اللغ ـــان املج ـــي ببي ـــِف العام  مل يكت
ـــاز  ـــن املج ـــه م ـــنَّ ل ـــا تب ـــل أورد م ـــة؛ ب الفصيح
ـــم  ـــن عارصه ـــة مم ـــتعاالت العام ـــض اس يف بع
مـــن أهـــل الشـــام، وذلـــك يف أربعـــة عـــر 
موضًعـــا، وبخاصـــة تلـــك املجـــازات التـــي 
تـــؤول إىل أصـــول عربيـــة فصيحـــة؛ وكأن 
ـــة يف  ـــليقة اللغوي ـــن الس ـــى م ـــا تبق ـــر مم ـــك أث ذل

ألســـنة العامـــة.
ــاء . 6) ــنة الفصحـ ــاز يف ألسـ ــي املجـ ــنَّ العامـ  بـ

ويف ألســـنة العامـــة يف بعـــض املواد)بـــاك(، 
ـــك  ـــاز يف تل ـــة جم ـــاء والعام ـــن الفصح ـــكلٍّ م ول

الكلمـــة نفســـها خيتلـــف عـــن اآلخـــر.
ـــي تؤصـــل . 7)  مل ُيعـــَن العامـــيُّ بذكـــر الشـــواهد الت

االســـتعاالت احلقيقيـــة واملجازيـــة يف معظـــم 
املـــواّد، وإن أورد أمثـــااًل وأقـــوااًل للعـــرب يف 
ســـتة ومخســـن موضًعـــا، ومل أقـــف يف اجلـــزء 
األول- منـــاط البحـــث-  مـــن املعجـــم عـــى 
شـــاهٍد واحـــٍد مـــن القـــرآن الكريـــم أو 
ـــذا وإن كان  ـــعر، وه ـــف، أو الش ـــث الري احلدي
ـــى  ـــاعد ع ـــه ال يس ـــار إال أن ـــاز واختص ـــه إجي في
ــتعال،   ــه يف االسـ ــاز وبيانـ ــه املجـ ــة وجـ جتليـ
ــل  ــاهد يف مثـ ــد الشـ ــم فوائـ ــن أهـ ــو مـ وهـ

هـــذا املقـــام، والعامـــيُّ هبـــذا مل يّتبـــع طريقـــة 
الزخمـــري الـــذي اعتمـــد عـــى الشـــواهد يف 
بيـــان االســـتعاالت املجازيـــة، ومثـــل هـــذه 
ى ذكرهـــا- فيـــا ُيَظـــن- إىل  الشـــواهد وإن أدَّ
ــة  ــا رضورة يف جتليـ ــم إال أهنـ ــم املعجـ تضخـ
ـــواهد يف  ـــوي؛ فالش ـــتعال اللغ ـــاز يف االس املج

املعجـــم هـــي النـــاذج احليـــة للمجـــازات.
كان التفـــاؤل ســـبًبا وراء بعـــض املجـــازات يف . 8)

ـــف يف  ـــاب التلط ـــن ب ـــو م ـــات؛ فه ـــض الكل بع
ـــر(. ـــة )البص ـــا يف كلم ـــر، ك التعب

الكنايـــات . 9) وراء  التعبـــر  يف  التلطـــف  كان 
املنصـــوص عليهـــا عنـــد العامـــي.

ــاز يف . 20 ــث دور املجـ ــال البحـ ــن خـ ــن مـ  تبـ
ـــة  ـــررة علمي ـــي مق ـــي، وه ـــرتك اللفظ ـــأة املش نش

يؤكـــد البحـــث عليهـــا.
ـِـــيت طائفـــة قليلـــة مـــن  اللغويـــن  - . )2  ُعنــ

ــاز يف  ــى املجـ ــّص عـ ــا – بالنـ ــا وحديثـ قديـ
ـــن،  ـــؤالء اللغوي ـــد ه ـــّي أح ـــم، والعام معجاهت
ـــازات  ـــن املج ـــر م ـــان كث ـــي ببي ـــث ُعنـــِـ حي
يف معجمـــه » متـــن اللغـــة«، وقـــد ســـبقه إىل 
ـــدّي  ـــم الزبي ـــاس، ث ـــري يف األس ـــك الزخم ذل
ـــا  ـــن – في ـــر اللغوي ـــا أكث ـــروس، أم ـــاج الع يف ت
اطلعـــت عليـــه مـــن معجاهتـــم- فلـــم يكـــن 
ـــه  ـــان كثرت ـــاز أو بي ـــر املج ـــٍة بذك ـــُر عناي ـــم كب هل

يف العربيـــة.
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فاعلية إستراتيجية مقترحة قائمة على تنشيط عمليات الذاكرة في تنمية مهارات حفظ 
القرآن الكريم وخفض قلق التسميع لدى طالب المرحلة الثانوية

نايف بن عضيب بن فالح العصيمي العتيبي
جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل 

)قدم للنشر يف 1441/06/03 هـ، وقبل للنشر يف 1441/09/16 هـ(:

ـــق  ـــض قل ـــم وخف ـــرآن الكري ـــظ الق ـــارات حف ـــة مه ـــرة يف تنمي ـــات الذاك ـــيط عملي ـــى تنش ـــة ع ـــة قائم ـــرتاتيجية مقرتح ـــة إس ـــرف فاعلي ـــث تع ـــذا البح ـــتهدف ه ـــث: اس ـــص البح ملخ
ـــاب  ـــميع لط ـــق التس ـــاس قل ـــم، ومقي ـــرآن الكري ـــظ الق ـــارات حف ـــة مله ـــة ماحظ ـــث بطاق ـــى الباح ـــابق بن ـــدف الس ـــق اهل ـــوي؛ ولتحقي ـــف األول الثان ـــاب الص ـــدى ط ـــميع ل التس
ـــرتاتيجية  ـــتخدام اإلس ـــد( باس ـــورة احلدي ـــم )س ـــرآن الكري ـــظ الق ـــذ دروس حف ـــامية لتنفي ـــة اإلس ـــي الرتبي ـــٌل ملعلم ـــدَّ دلي ـــا، وُأِع ـــا علميًّ ـــت األدوات ضبًط ـــوي. وُضبط ـــف األول الثان الص
ـــة  ـــن: جتريبي ـــى جمموعت ـــمت ع ـــوي، ُقس ـــف األول الثان ـــاب الص ـــن ط ـــا م ـــبعون طالًب ـــا س ـــغ عدده ـــة بل ـــى عين ـــث ع ـــق البح ـــرة. وُطب ـــات الذاك ـــيط عملي ـــى تنش ـــة ع ـــة القائم املقرتح
ـــفرت  ـــم ككل، وأس ـــرآن الكري ـــظ الق ـــارات حف ـــة مه ـــرة يف تنمي ـــات الذاك ـــيط عملي ـــى تنش ـــة ع ـــة القائم ـــرتاتيجية املقرتح ـــة اإلس ـــن فاعلي ـــث ع ـــج البح ـــفرت نتائ ـــة. وأس وضابط
ـــد  ـــي، البع ـــد النف ـــة )البع ـــاد الرئيس ـــميع ككل، واألبع ـــق التس ـــض قل ـــدل خف ـــرة يف مع ـــات الذاك ـــيط عملي ـــى تنش ـــة ع ـــة القائم ـــرتاتيجية املقرتح ـــة اإلس ـــن فاعلي ـــك ع ـــج كذل النتائ
ـــة  ـــاب املجموع ـــدى ط ـــميع ل ـــق التس ـــم وقل ـــرآن الكري ـــظ الق ـــارات حف ـــن مه ـــا ب ـــة إحصائًي ـــالبة دال ـــة س ـــود عاق ـــن وج ـــث ع ـــف البح ـــًرا كش ـــريف(. وأخ ـــد املع ـــيولوجي، البع الفس

ـــة.  ـــة الضابط ـــاب املجموع ـــدى ط ـــرات ل ـــذه املتغ ـــن ه ـــا ب ـــة إحصائًي ـــر دال ـــة غ ـــالبة ضعيف ـــة س ـــود عاق ـــك وج ـــة، وكذل التجريبي

كلامت مفتاحية:  إسرتاتيجية مقرتحة ، تنشيط عمليات الذاكرة، مهارات حفظ القرآن الكريم، خفض قلق التسميع ، املرحلة الثانوية.
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Abstract: The research aimed to know the effectiveness of a proposed strategy based on activating memory processes in developing the skills of memorizing the Holy 
Qur’an and reducing recitation anxiety among first-year high school students. The study tools consisted of observation card for the skills of memorizing the Holy 
Quran, and the recitation anxiety scale for first year secondary school students and The research sample consisted of (70) first-grade students, divided into two groups: 
experimental and control. The results reached the effectiveness of the proposed strategy based on activating memory processes in developing the skills of memorizing the 
Holy Quran and reducing recitation anxiety and There was a statistically significant negative relationship between the skills of memorizing the Holy Quran and the anxiety 
of recitation among the students of the experimental group. 
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مقدمة: 
ــة،  ــة البرشيـ ــه هلدايـ ــاىل- كتابـ ــزل اهلل –تعـ أنـ
ـــق  ـــه احل ـــور، ففي ـــات إىل الن ـــن الظل ـــم م وإخراجه
ــل  ــرر اهلل جـ ــا قـ ــاء كـ ــور والضيـ ــدى، والنـ واهلـ
ــِدي  ـ ــْرآَن َيْ ــَذا اْلُقـ ـ ــه: }إِنَّ َهٰ ــك بقولـ ــا ذلـ وعـ
ـــوَن  ـــَن َيْعَمُل ِذي ـــَن الَّ ُ امْلُْؤِمنِ ـــرشِّ ـــَوُم َوُيَب ـــَي َأْق ـــي ِه تِ لِلَّ
ــًرا{ ]اإلرساء:9[؛  ــًرا َكبِـ ــْم َأْجـ ـ ــاِت َأنَّ هَلُ ـ احِلَ الصَّ
فالقـــرآن الكريـــم هـــو كام اهلل تعـــاىل املنـــزل 
ـــون  ـــلم، ليك ـــه وس ـــى اهلل علي ـــد ص ـــه حمم ـــى نبي ع
ــة  ــلمن، طريقـ ــزة للمسـ ــاس، ومعجـ ــة للنـ هدايـ
ــه  ــبحانه بقراءتـ ــا سـ ــذا أمرنـ ــة. ولـ ــاة للبرشيـ حيـ
وفهمـــه وتدبـــره، وذلـــك للوقـــوف عـــى أهدافـــه 
ومقاصـــده، وحتقيـــق الغايـــة التـــي ألجلهـــا أنـــزل 
ـــْرآَن َأْم  ـــُروَن اْلُق ـــَا َيَتَدبَّ ـــاىل: }َأَف ـــال تع ـــه، فق اهلل كتاب

ــد: 24[.  ــا{َّ ]حممـ ــوٍب َأْقَفاهُلَـ ــَىٰ ُقُلـ َعـ
ـــوب  ـــل قل ـــأن جع ـــة ب ـــذه األم ـــرم اهلل ه ـــد أك وق
ــم  ــل صدورهـ ــه، وجعـ ــة لكامـ ــا أوعيـ صاحليهـ
ــَو  ــْل ُهـ ــال تعاىل:}َبـ ــه، قـ ــظ آياتـ ــف حلفـ مصاحـ
ـــا  ـــَم  َوَم ـــوا اْلِعْل ـــَن ُأوُت ِذي ـــُدوِر الَّ ـــاٌت يِف ُص َن ـــاٌت َبيِّ آَي
ــوت: 49[،  ــون{َّ ]العنكبـ امِلُـ ــا إِلَّ الظَّ ــُد بِآَياتَِنـ َحـ َيْ
ـــرآن  ـــظ الق ـــة حف ـــذه األم ـــر هل ـــبحانه ي ـــه س ـــا أن ك
ـــر  ـــه والتأث ـــن لتاوت ـــدور املؤمن ـــم، ورشح ص الكري
ْكـــِر  َنـــا اْلُقـــْرآَن لِلذِّ ْ بـــه، قـــال تعـــاىل: ُّ}َوَلَقـــْد َيرَّ
ـــر  ـــه يذك ـــى إن ـــر: 17[، حت ـــٍر{ ]القم ِك دَّ ـــن مُّ ـــْل ِم َفَه
ـــدي  ـــلمة األس ـــن س ـــقيق ب ـــل ش ـــا وائ ـــام أب أن اإلم
ـــم  ـــه تعل ـــنة )82هــــ( ريض اهلل عن ـــويف س ـــويف املت الك

ص:  1411هــــ،  )الذهبـــي،  شـــهرين  يف  القـــرآن 
.)357

ـــل  ـــوى قب ـــة قص ـــم أولوي ـــرآن الكري ـــظ الق فحف
ــو  ــامية، فهـ ــة اإلسـ ــية يف الرتبيـ ــادة دراسـ أي مـ
مـــن أســـمى اإلنجـــازات التـــي يمكـــن أن حيققهـــا 
ـــدر  ـــو املص ـــرآن ه ـــك ألن الق ـــلم؛ وذل ـــم املس املتعل
األول للترشيـــع يف اإلســـام، عـــاوة عـــى ذلـــك 
ــذي  ــري الـ ــود الفقـ ــم العمـ ــرآن الكريـ ــد القـ يعـ
يرتكـــز عليـــه املصـــدر الثـــاين للترشيـــع »الســـنة«، 
ويعطـــي لـــه الصاحيـــة. وتعلـــم حفـــظ القـــرآن 
الكريـــم وكيفيـــة تاوتـــه بالصغـــر منهـــج موفـــق 
ـــن  ـــد ب ـــال الولي ـــة، ق ـــذه األم ـــاف ه ـــه أس ـــار علي س
مســـلم: »كنـــا إذا جالســـنا األوزاعـــي فـــرأى فينـــا 
ـــال:  ـــإن ق ـــرآن؟ ف ـــرأت الق ـــام ق ـــا غ ـــال: ي ـــا ق حدًث
ــْم{ ُ يِف َأْوَلِدُكـ ــُم اهللَّ ــرأ  }ُيوِصيُكـ ــال: اقـ ــم، قـ نعـ
]النســـاء:11[، وإن قـــال: ل، قـــال: اذهـــب تعلـــم 
القـــرآن قبـــل أن تطلـــب العلـــم« )البغـــدادي، 

1401هــــ، ج1: 42(.
ـــك  ـــاوي )1983م، ج:2، ص: 44( ذل ـــل املن وعل
ــا،  ــا وأمههـ ــوم وأمهـ ــل العلـ ــه أفضـ ــه: »ألنـ بقولـ
ـــه،  ـــدأ أوًل بحفظ ـــان يب ـــأن اإلنس ـــوا ب ـــذا رصح وهل
ــن  ــن كل فـ ــظ مـ ــم حيفـ ــره، ثـ ــان تفسـ ــم بإتقـ ثـ
خمتـــًرا، ول يشـــتغل بذلـــك عـــن تعهـــد دراســـة 
ـــراءة  ـــتغال بالق ـــل األذكار، فالش ـــه أفض ـــرآن فإن الق
أفضـــل مـــن الشـــتغال بســـائر األذكار إل مـــا ورد 
ـــوص«.  ـــن خمص ـــت أو زم ـــوص يف وق ـــه يشء خمص في
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ــن  ــا مـ ــم(Ibraheem, 2009( بعًضـ ــدد إبراهيـ وحيـ
ــه  ــة يف أنـ ــم، املتمثلـ ــرآن الكريـ ــظ القـ ــد حفـ فوائـ
يرشـــد إىل الطريـــق الصحيـــح، ويتيـــح الســـتفادة 
ــج  ــم يعالـ ــرآن الكريـ ــاة. فالقـ ــات احليـ ــن حلظـ مـ
غلظـــة القلـــب، ويزيـــد اإليـــان، ويبـــدد القلـــق، 
ـــات،  ـــاس درج ـــع الن ـــم، ويرف ـــار جهن ـــن ن ـــي م وحيم

وهـــو اخلطـــوة األوىل للحصـــول عـــى املعرفـــة.
ــة  ــد أمهي ــات لتؤك ــض الدراس ــاءت بع ــد ج ولق
حفــظ القــرآن الكريــم، وتأثــره عــى اإلنســان، 
ــر إىل أن  ــي تش ــة(Slamet, 2019( الت ــا: دراس ومنه
حفــظ القــرآن الكريــم لــه تأثــر عــى الــذكاء املعــريف 
 )Ma’ruf, Suminah,ودراســة الطــاب.  لــدى 
حفــظ  أن  أظهــرت  التــي   & Sulaeman, 2019)

ــر  ــة 25-28« يؤث ــه اآلي ــورة ط ــم »س ــرآن الكري الق
عــى مهــارات التصــال الوظيفيــة، والســتقالية 
وجــودة احليــاة لــدى مــرىض الســكتة الدماغيــة 
الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات احلبســة احلركيــة؛ أي 
أن حفــظ القــرآن الكريــم لــه تأثــر جيــد عــى شــفاء 
 )Bechir, Wajdi, Abir, Hamdi,املــرض. ودراســة
 Chodijah ودراســة  )Salem & Zohra, 2017؛ 
 )Mahjoob, Nejati, Hosseiniودراســة ؛(2017) 

(Bakhshani, 2016 & التــي أشــارت إىل أن ذكــر 

ِذيــَن آَمُنــوا  وحفــظ اآليــة )28( مــن ســورة الرعــد }الَّ
ِ َتْطَمئِــنُّ  ِ َأَل بِِذْكــِر اهللَّ ــْم بِِذْكــِر اهللَّ َوَتْطَمئِــنُّ ُقُلوُبُ
اْلُقُلــوُب{ ]الرعــد: 28[ تشــكل القلــب اهلــادئ، 
ــزول  ــون الكورتي ــاض هرم ــى انخف ــر ع ــذي يؤث وال

)هرمــون اإلجهــاد(، ويزيــد مــن إنتــاج هرمــون 
ــادة  ــم زي ــن ث ــة(، وم ــات املناعي ــن )اهلرمون اإلندروف
املناعــة. وبشــكل عــام فاحلفــظ والســتاع العــام 
للقــرآن الكريــم يمكــن أن حيســن مــن الصحــة 
 )Nawaz & Jahangir, دراســة  وتؤكــد  العقليــة. 
عــى  يؤثــر  الكريــم  القــرآن  حفــظ  أن   2015)

التحصيــل األكاديمــي واحليــاة الجتاعيــة – الثقافيــة 
ــم  ــن التناغ ــا م ــدًرا عالًي ــه ق ــق ل ــم، وحيق ــدى املتعل ل
ــا، ويفــرق بــن  ــا وعاطفيًّ املجتمعــي، ويتحســن فكريًّ
ــه  ــد إيان ــاة، ويزي الصــواب واخلطــأ، والرضــا يف احلي
ــام  ــم اإلس ــة تعالي ــا بدق ــح متبًع ــاىل، ويصب ــاهلل تع ب
 (Ibrahim, Jani, Alias, Yasin &ــرى ــه. وي يف حيات
ــم  ــع التعل ــرآن م ــل الق (Zakariyah, 2015 أن تفاع

ــا يمثــل متنبًئــا لإلنجــاز األكاديمــي،  املنظــم ذاتيًّ
ــي  ــد واإلبداع ــر الناق ــارات التفك ــن مه ــور م ويط
لــدى طــاب املرحلــة اجلامعيــة، إضافــة إىل أنــه 
ــى قــراءة  ــب ع يطــور املفــردات اللغويــة. فالتدري
القــرآن بانتظــام يمكــن أن يســاعد يف حتســن مهــارات 
ــه  ــد ذات ــرآن يف ح ــة أن الق ــي، وبخاص ــم القرائ الفه
ــاءت  ــث ج ــة؛ حي ــة التأملي ــراءة النقدي ــو إىل الق يدع
ــاعد  ــم، ويس ــر والفه ــر والتدب ــو إىل التفك ــه تدع آيات
عــى حتســن مهــارات الســتقبال والتلقــي؛ ويرجــع 
ــعة  ــة واس ــن جمموع ــون م ــرآن يتك ــك إىل أن الق ذل
ــا باملفــردات،  مــن املفــردات )أي: يمثــل مصــدًرا غنيًّ
ــن  ــة(، وم ــرة منتظم ــا بوت ــا، وحفظه ــن بنائه ومتاري
التفكــر  مهــارات  لتحســن  رضوري  فهــو  ثــم 
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ــدال  ــارات اجل ــة مه ــاعر، وتنمي ــن املش ــر ع والتعب
واملناقشــة التــي تــؤدي يف النهايــة إىل اإلبــداع. وتؤكــد 
 )Babamohamadi, Sotodehasl, Koenig,دراســة
تــاوة  ســاع  أن   Jahani & Ghorbani, 2015)

ــر فعــال يف خفــض  ــه تأث ــم  وحفظــه ل القــرآن الكري
القلــق لــدى مــرىض الغســيل الكلــوي، وتؤكــد 
 )Alhouseini, Al-Shaikhli,دراســة -أيًضــا- 
 Abdul Rahman, Alarabi  & Dzulkifli, 2014)

ــاج  ــرة يف ع ــاعدة كب ــدم مس ــم يق ــرآن الكري أن الق
التوتــر؛ حيــث تتولــد العديــد مــن املشــاعر اإلنســانية 
ــي  ــم، والت ــاء الســتاع إىل تــاوة القــرآن الكري يف أثن
ــل،  ــدوء إىل العق ــب اهل ــر، وجتل ــي كب ــر نف ــا تأث هل
وحتــدث تأثــًرا لــدى املتلقــي يف جعلــه أكثــر ارتياًحــا 
القرآنيــة.  اآليــات  إىل  الســتاع  عنــد  واســرتخاء 
فالســتاع إىل تــاوة القــرآن الكريــم يعــزز مــن 
ــة، ويمثــل إحــدى الطــرق لكتســاب  الصحــة العقلي

ــي.  ــي والروح ــرتخاء العق الس
ــظ  ــة حف ــة إىل أمهي ــات العلمي ــارت الدراس وأش
القــرآن الكريــم؛ ألنــه حيســن مــن جــودة احليــاة لــدى 
ــك إىل أن  ــت ذل ــة، وأرجع ــكتة الدماغي ــرىض الس م
ــل  ــرة يف العق ــجلة يف الذاك ــون مس ــظ تك ــة احلف عملي
ــي،  ــل الواع ــارات إىل العق ــل إش ــذي يرس ــن ال الباط
ــن أن  ــي يمك ــخ الت ــة امل ــن مرون ــد م ــمَّ يزي ــن َث وم
حتســن مــن عملــه )اللدونــة العصبيــة( بعــد التعــرض 
لاضطــراب. فحفــظ القــرآن الكريــم بانتظــام يــؤدي 
ــادة  ــى إع ــخ ع ــدرة امل ــي ق ــة، وه ــة العصبي إىل املرون

ــخ، وإذا  ــاب امل ــن أعص ــط ب ــكل رواب ــم يف ش التنظي
ــز  ــر بالتحفي ــخ تتأث ــم امل ــادة تنظي ــة إع ــت عملي كان
 (Ma’ruf et al., 2019; Murphy & واخلــرة والبيئــة
(Corbett, 2009؛ فــإن حفــظ القــرآن يمثــل التحفيــز 

ــة  ــت دراس ــد أوضح ــة. ولق ــرة والبيئ ــكل اخل ويش
أن   Zulkurnaini, Kadir, Murat & Isa (2012)

قــراءة األذكار واآليــات القرآنيــة تزيــد مــن موجــات 
دلتــا Delta Waves يف املــخ، ويف منطقــة متتــد إىل 
منطقــة بــروكا Broca’s Area املســؤولة عــن معاجلــة 
اجلوانــب الدلليــة للغــة والطاقــة اللفظيــة. ووفًقــا لـ 
ــا يســهم  Knyazev (2011)؛ فــإن تنشــيط موجــة دلت

 Production of يف إنتــاج هرمــون النمــو البــرشي
نتيجــة   ،Human Growth Hormone (HGH)

ــات  ــيط موج ــاء تنش ــة يف أثن ــدة النخامي ــز الغ لتحفي
دلتــا. باإلضافــة إىل ذلــك؛ فــإن حتفيــز موجــات دلتــا 
ــيخوخة  ــادة للش ــات مض ــاق هرمون ــن إط ــز م حيف
ــن  ــترون واملياتون ــون دييدروبياندروس ــل: هرم مث

.(Ma’ruf, 2019)

ومــن اآلثــار املرتتبــة -أيًضــا- عــى حفــظ القــرآن 
الكريــم البحــث عــن املعرفــة؛ ألن مــا يميــز الشــخص 
ــة.  ــش للمعرف ــو التعط ــم ه ــرآن الكري ــظ للق احلاف
واملســلم احلــق واحلافــظ لكتــاب اهلل ل يشــبع أبــًدا من 
املعرفــة، ويكــون دائــًا مســتعًدا للبحــث عــن املعرفــة؛ 
حيــث ياهــد ويبــذل جهــوًدا متضافــرة للبحــث عنهــا 
ــات وثقــة ومــن دون إضاعــة وقــت، فضــًا عــن  بثب
الكفــاح والســعي والتســامح مــن أجــل الوصــول إىل 
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ــع أي  ــاحًما م ــون متس ــب أن يك ــم ي ــاح. فاملتعل النج
ــة.  ــول إىل املعرف ــعيه للوص ــه يف س ــات تواجه صعوب
ويــرى اإلمــام مالــك -رمحــه اهلل- أنــه ل يمكــن 
احلصــول عــى املعرفــة مــن دون تــذوق حــاوة 
التعــب يف ســعيه، والتغلــب عــى املخاطــر والعقبــات، 
وتبنــي اجتــاه عقــي جيــد، والوصــول إىل حالــة عقليــة 
يقظــة، وأن يكــون العقــل واضًحــا وجاهــًزا للرتكيــز 

.(Ibraheem, 2009) ــه ــم تعلم ــا يت في
ــاة  ــم يف حي ــرآن الكري ــظ الق ــة حف ــًرا ألمهي ونظ
ــم يف  ــة التعلي ــة سياس ــدت وثيق ــد أك ــاب، فق الط
اململكــة العربيــة الســعودية )1416هـــ، ص: 10( 
»النصيحــة لكتــاب اهلل وســنة رســوله -صــى اهلل 
ــد  ــا، وتعه ــة حفظه ــا ورعاي ــلم- بصيانته ــه وس علي
ــة إىل  ــا«، باإلضاف ــاء فيه ــا ج ــل ب ــا، والعم علومه
أن وزارة التعليــم خصصــت لــه حصًصــا دراســية 
ضمــن مــادة تــاوة القــرآن الكريــم وجتويــده، مؤكــدة 
ــم  ــرآن الكري ــن دروس الق ــط ب ــة الرب ــك أمهي يف ذل
تــاوة وحفًظــا وبــن دروس التجويــد مــن أجــل مزيد 
ــايس  ــدف األس ــإذا كان اهل ــودة. ف ــان واجل ــن اإلتق م
مــن حفــظ القــرآن الكريــم هــو املحافظــة عــى تواتــره 
ــواه  ــن أف ــا م ــذ تلقيًن ــأن يؤخ ــارض ب ــا احل يف عرن
ــب،  ــف والكت ــن املصاح ــذ م ــل أن يؤخ ــال، قب الرج
يضــاف إىل ذلــك أهــداف التــاوة الدينيــة واللغويــة، 
وخاصــة إنــاء الثــروة اللغويــة، التــي تســاعد التــاوة 
يف تكوينهــا، ويعمــل احلفــظ عــى إثرائهــا وترســيخها 

)عبــد اهلل، 1429هـــ(.

ــداف  ــل األه ــاد )1432هـــ( تكام ــد اجل ويؤك
ــررة  ــة املق ــور الكريم ــات والس ــظ اآلي ــة بحف املتعلق
مــع أهــداف تدريــس التــاوة والتفســر، حيــث يأخذ 
هــذا التكامــل صورتــن مهــا: التكامــل األفقــي مــن 
حيــث تداخــل األهــداف مــع بعضهــا، حيــث تراعــي 
حســن تــاوة اآليــات وفهمهــا فهــًا صحيًحــا. 
والتكامــل األفقــي إذ يمثــل حفــظ اآليــات قمــة تلــك 
ــاوة  ــن الت ــداء م ــة ابت ــة اهلرمي ــن الناحي ــداف م األه
ــام  الصحيحــة، فالفهــم العميــق، وانتهــاء باحلفــظ الت

ــات.  ــن لآلي املتمك
ويعنــي حفــظ القــرآن الكريــم اســتظهار آياتــه مــن 
ــرشوط  ــن ال ــدد م ــق ع ــم بتحقي ــه، ويت ــر في دون النظ
أمههــا: اســتعداد النفــس للحفــظ مــع القــدرة عليــه، 
وضبــط اآليــات بعــد فهمهــا وإتقــان تاوهتــا، وتعهــد 
ــدي،  ــياهنا )هن ــدم نس ــظ وع ــا باحلف ــات ورعايته اآلي
ــظ  ــار أن احلف ــذ يف العتب ــب األخ 1430هـــ(. وي
يمثــل وســيلة لفهــم حمتــوى القــرآن، واحلفــظ والفهــم 
ــرة، وأن  ــى الذاك ــودة ع ــة اجل ــج عالي ــان إىل نتائ يؤدي
ــرة  ــى الذاك ــزة ع ــم املرتك ــكات التعل ــزام بتكني اللت
املعرفــة  إنتــاج  يف  يســهم  للتفاصيــل  والتكــرار 

.(Entwistle & Entwistle, 2003)والتفســرات
ــه  ــم وتثبيت ــرآن الكري ــظ الق ــب حف ــك يتطل ولذل
جهــًدا كبــًرا، ولقــد كان النبــي – صــىَّ اهلل عليــه 
ــه  ــي علي ــزول الوح ــد ن ــه عن ــد نفس ــلم – يه وس
ــوىل –  ــه امل ــيانه؛ فخاطب ــة نس ــده خماف ــه، وتأكي حلفظ
ــِه  ْك بِ ــرِّ ــز:  }َل حُتَ ــه العزي ــاىل – يف كتاب ــبحانه وتع س
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ــُه  ــُه َوُقْرآَن َع ــا َجْ ــِه )16( إِنَّ َعَلْيَن ــَل بِ ــاَنَك لَِتْعَج لَِس
ــا  ــمَّ إِنَّ َعَلْيَن ــُه )18( ُث ــْع ُقْرآَن بِ ــاُه َفاتَّ ــإَِذا َقَرْأَن )17( َف
َبَياَنــُه { َّ ]القيامــة: 16-18[. وحلفــظ القــرآن الكريــم 
ــص،  ــظ الن ــمل حف ــي تش ــارات الت ــن امله ــة م جمموع
ــُن  ــا َنْح ــاىل:  }إِنَّ ــال تع ــاوة، ق ــظ األداء والت وحف
اِفُظــوَن{َّ ]احلجــر: 9[؛ ولــذا  ــا َلــُه حَلَ ْكــَر َوإِنَّ ْلَنــا الذِّ َنزَّ
ــد  ــذ بي ــم األخ ــرآن الكري ــظ الق ــام حف ــن أوىل مه م
الطــاب إىل إتقــان مهاراتــه بالعوامــل املؤثــرة يف 

ــه.   حفظ
ــة  ــم أمهي ــرآن الكري ــظ الق ــارات حف ــل مه وحتت
كبــرة لــدى طــاب املرحلــة الثانويــة؛ إذ إهنــا الطريــق 
ــر  ــن ظه ــة ع ــات القرآني ــظ اآلي ــان حف ــليم إلتق الس
قلــب مــن دون أخطــاء، وتقويــم نطــق الطــاب 
هلــا، وتطبيــق األحــكام التجويديــة مــع حســن األداء 
والرتتيــل والنطــاق، والوســيلة لتوقــر كام اهلل عــزَّ 
، واخلشــوع عنــد تــاوة مــا حيفــظ مــن اآليات،  وجــلَّ
ــًرا  ــة، وأخ ــروة اللفظي ــة والث ــدرة اللغوي ــة الق وتنمي

ــه.  ــم وحفظ ــرآن الكري ــاوة الق ــواب ت ــعار ث استش
ــم  ــرآن الكري ــظ الق ــارات حف ــة مه ــًرا ألمهي ونظ
فقــد نالــت اهتــام العديــد مــن الرتبويــن، مــن حيــث 
ــا:  ــظ، منه ــة يف احلف ــرق املتبع ــا والط ــد واقعه حتدي
ف  دراســة العقيــدي )2001م( التــي اســتهدفت تعــرُّ
ــة  ــاب املرحل ــدى ط ــم ل ــرآن الكري ــظ الق ــع حف واق
ف  ــم، وتعــرُّ ــظ القــرآن الكري ــة بمــدارس حتفي الثانوي
ــه  ــدم بقائ ــم أو ع ــرآن الكري ــظ الق ــاء حف ــباب بق أس
لــدى طــاب املرحلــة الثانويــة بمــدارس حتفيــظ 

 Ariffin, Abdullah, ودراســة  الكريــم.  القــرآن 
 Suliaman, Ahmad, Deraman, et al., (2013)

التــي أشــارت إىل أنــه -حتــى اآلن- مــا زال التحفيــظ 
ــرآن  ــظ الق ــتخدمة يف حف ــاليب املس ــد األس ــو أح ه
الكريــم، ولقــد توصلــت الدراســة إىل وجــود بعــض 
الطــرق التقليديــة األساســية املســتخدمة يف حفــظ 
ــة.  ــات القرآني ــة احللق ــا: طريق ــم منه ــرآن الكري الق
أيًضــا أشــارت دراســة Mustafa & Basri (2014) إىل 
أنــه مــا زالــت تســتخدم التكنيــكات التقليديــة حلفــظ 
ــف(،  ــاب )املصح ــتخدام الكت ــم باس ــرآن الكري الق
ــى  ــل ع ــم تعم ــرآن الكري ــظ الق ــة لتحفي ــر خط ع
ــلوب  ــل: أس ــرآن مث ــة للق ــب الروحي ــم اجلوان تعلي
التعلــم املبــارش وجًهــا لوجــه، واملعــروف باســم 
ــتخدم  ــي يس ــرآن، والت ــح الق ــي وتصف ــة التلق طريق
ــفاه.  ــراءة الش ــتخدام ق ــح أو اس ــق الصحي ــا النط فيه
 Muhammad & Qayyum, (2012) ويتفــق معــه 
يف أن التعلــم يدوًيــا، والــذي يتعــن فيــه عــى املتعلــم 
اجللــوس وجًهــا لوجــه أمــام املعلــم ليتعلــم القــرآن، 
ويوضــح لــه املعلــم )اخلبــر( األخطــاء ويصححهــا، 
ويؤكــد Taiwo (2014) أنــه مــا زالــت طريقــة التلقــي 
ــم  ــرق لتعل ــل الط ــن أفض ــد م ــرآن تع ــح الق وتصف
ــا  ــذ وجًه ــي تنف ــة الت ــك الطريق ــه، تل ــرآن وحفظ الق
لوجــه أو بالتعامــل مــع املعلمــن، وفيهــا يراقــب 
املتعلــم نطــق املعلــم للكلمــة، ويراقــب حركــة الشــفاه 
ــة  ــد ومعرف ــح للتجوي للحصــول عــى النطــق الصحي
خمــارج الكلمــة، أو حتفيــظ القــرآن باملصحــف يف 
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ثــاث مراحــل، وهــي: تعلــم القــرآن عــن ظهــر قلب 
)تــاوة(، واحلفــظ، وإتقــان القــدرة عــى كتابــة القرآن 
ــة  ــوح )قطع ــى ل ــواء ع ــأ س ــن دون أي خط ــه م كل

ــة. ــبية( أم يف ورق خش
ــاول  ــي تتن ــات الت ــن الدراس ــد م ــت العدي وأجري
ــة يف  ــل صعوب ــم، ومتث ــرتض التعل ــي تع ــات الت العقب
رحلــة حفــظ القــرآن الكريــم؛ ومنهــا مــا يــي: دراســة 
العنــزي )2008م( التــي توصلــت إىل تــدين مســتوى 
احلفــظ لــدى طــاب الصــف الثالــث املتوســط، 
ــرآن  ــظ الق ــاء حف ــدم بق ــباب ع ــم أس ــن أه وأن م
ــدم  ــن ع ــاب واملعلم ــر الط ــة نظ ــن وجه ــم م الكري
ــتخدام  ــدم اس ــظ، وع ــررة للحف ــات املق ــر اآلي تفس
ــر  ــات. ويش ــذه اآلي ــظ ه ــة حلف ــس فعال ــرق تدري ط
-أيًضــا- Zaiton & Hishamuddin (2012) إىل أن 
أحــد احلواجــز التــي تعــوق اهتــام الطــاب بحفــظ 
ــم.  ــاء التعل ــف يف أثن ــز الضعي ــم الرتكي ــرآن الكري الق
 )Abdullah, Sabbri & Isa (2018 وكشــفت دراســة
ــظ  ــاب يف حتفي ــا الط ــي يواجهه ــات الت ــن التحدي ع
القــرآن الكريــم، وأشــارت نتائــج الدراســة إىل أن 
ضيــق الوقــت، ونقــص الدافــع، وعــدم القــدرة عــى 
التذكــر، والتحديــات العاطفيــة، ومثــرات الضوضــاء 
ــم  ــاب يف رحلته ــكات الط ــن مش ــن ب ــة م اخلارجي
حلفــظ القــرآن الكريــم. فضــًا عــن أن الطــاب أقــل 
ــم  ــب عليه ــن الصع ــل م ــا يع ــرآن مم ــا بالق ارتباًط
حفظــه، وعــدم قــدرة املتعلــم عــى العــرتاف بأنــه ل 
يعــرف، وادعائــه املعرفــة )يتظاهــر بامتــاك املعرفــة(، 

ــدم  ــه أي يشء، وع ــن بتعليم ــاح لآلخري ــدم الس وع
ــاين،  ــدللت واملع ــق يف ال ــوص بعم ــتعداد للغ الس
ــاول  ــه حي ــه بأن ــى نفس ــم ع ــة، واحلك ــة املفرط واجلدي
ــن  ــا- Adam (2016) أن م ــد -أيًض ــم، ويؤك أن يتعل
أهــم أســباب عــدم بقــاء حفــظ القــرآن الكريــم عــدم 
ــن  ــًا ع ــه، فض ــة حلفظ ــرتاتيجية واضح ــود إس وج
وجــود عــدد مــن التحديــات التــي يواجههــا املتعلــم 
يف أثنــاء احلفــظ، وهــي: الفتقــار إىل الدافــع، والتعلــق 
العاطفــي، وضغــط األقــران الســيئن، وقلــة مشــاركة 
ــارت  ــا أش ــه. أيًض ــذي ُيدرس ــوع ال ــم يف املوض املعل
 Zakaria, Tamuri, Salleh & Awang دراســة 
ــم  ــو تعل ــاب نح ــاه الط ــف اجت (2014) إىل أن ضع

تــاوة القــرآن وعاقتــه بإتقــان القــراءة يــدل عــى أن 
لديــه دوافــع منخفضــة، وأن عنــر الوعــي والدافــع 
ــن  ــًا ع ــاب، فض ــن الط ــا ع ــد غائًب ــجيع يع والتش
وجــود ضعــف يف مشــاركة املعلــم وحتفيــزه للمتعلــم 

ــة. ــراءة صحيح ــرآن ق ــرأ الق ــى أن يق ع
ــارات  ــة مه ــات إىل تنمي ــت الدراس ــك اجته ولذل
ــتخدام  ــاب باس ــدى الط ــم ل ــرآن الكري ــظ الق حف
إســرتاتيجيات تدريســية وأســاليب التعلــم املختلفــة، 
ودراســة  )2008م(؛  العنــزي  دراســة  ومنهــا 
ــريش )2012م(؛  ــة الق ــدي )2012م(؛ ودراس الغام
 Yusof, Roziati Zainuddin & Yusoff ودراســة 
ــة  ــة Ariffin et al., (2013)؛ ودراس (2012)؛ ودراس

 Mustafa & Basri الزهــراين )2014م(؛ ودراســة 
)2017م(؛  الصباحــي  منــال  ودراســة  (2014)؛ 
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 Senan, Aziz, Othman & Suparjoh ودراســة 
 Aziz, Abdullah, Ahmad, ودراســة  (2017)؛ 

ــذه  ــت ه Mushim & Shahrudin (2019)، وتوصل

اإلجــايل  التفســر  معرفــة  فعاليــة  إىل  الدراســات 
ــز إتقــان املهــارات الرئيســة: )إتقــان  ــات يف تعزي لآلي
ــاق يف  ــد، والنط ــكام التجوي ــق أح ــظ، وتطبي احلف
القــراءة، والرتتيــل وحســن األداء( حلفــظ القــرآن 
ــتندة  ــبع املس ــاءات الس ــرتاتيجية الت ــم. وأن إس الكري
إىل روابــط اإلرســاء تــؤدي دوًرا يف تنميــة مهــارة 
ــق  ــارة تطبي ــي، ومه ــن اجل ــن اللح ــظ م ــامة احلف س
أحــكام التجويــد، ومهــارة النطــاق وعــدم الــرتدد. 
وفاعليــة إســرتاتيجية تدريــس األقــران يف تنميــة 
ــارة  ــة يف مه ــم املتمثل ــرآن الكري ــظ الق ــارات حف مه
ــزام آداب  ــل، ومهــارة الت الســتيعاب، ومهــارة الرتتي
ــا  ــا. وأيًض ــاء أثره ــد، وبق ــارة التجوي ــرآن، ومه الق
ــل  ــى العق ــة ع ــس القائم ــرتاتيجية التدري ــة إس فاعلي
ــارة  ــاوة، ومه ــة الت ــارة صح ــة مه ــي يف تنمي الاواع
تطبيــق األحــكام التجويديــة، ومهــارة إتقــان احلفــظ، 
ــارات  ــرتدد كمه ــدم ال ــاق وع ــارة النط ــًرا مه وأخ
رئيســة حلفــظ القــرآن الكريــم. وأن فهــم اللغــة 
ــادة مســتوى الطاقــة، وفهــم الكلــات  ــة، وزي العربي
القرآنيــة، وتذكــر قواعــد التجويــد، وأســاليب التعلــم 
لــدى املتعلــم تؤثــر يف عمليــة احلفــظ. وأن اســتخدام 
طريقــة التقليــد واملحــاكاة تــؤدي دوًرا يف عمليــة 
احلفــظ، وفيهــا كان الطــاب أكثــر محاًســا لتعلــم 
القــرآن الكريــم؛ ألهنــم ل يركــزون فقــط عــى عمليــة 

ــتاع  ــوا بالس ــا - تعلم ــم – أيًض ــل إهن ــظ، ب التحفي
لآليــات  التحفيــظ  املعلــم. وأن طريقــة  نطــق  إىل 
)يف حالــة التحفيــظ اجلديــد(، وطريقــة الفقــرات 
أو اآليــات )وتعــرف مــا بعــد احلفــظ(، وطريقــة 
ــن  ــات م ــاء آي ــرف بانتق ــا يع ــات )أو م ــاء لآلي النتق
ــة  ــة املراجع ــة(، وطريق ــة خمتلف ــور قرآني ــزاء أو س أج
ــه(  ــه )تاوت ــرآن كل ــاج الق ــادة إنت ــم إع ــح للمتعل تتي
عــن ظهــر قلــب خــال )15( ســاعة مــن دون 
ــرتاتيجيات  ــتخدام إس ــف. وأن اس ــر إىل املصح النظ
ــة  ــر الصفح ــن آخ ــظ م ــى احلف ــة ع ــس القائم التدري
والصعــود إىل أعاهــا، والتقويــم البنائــي، وعمليــات 
العلــم، وكتابــة مــا حيفــظ، وخرائــط املفاهيــم، ولعــب 
ــظ  ــارات حف ــض مه ــة بع ــى تنمي ــل ع األدوار، تعم
القــرآن الكريــم. فضــًا عــن فاعليــة إســرتاتيجية 
أو متثيلهــا باحلــركات يف  بالصــور  ربــط األلفــاظ 
تنميــة مهــارات حفــظ القــرآن الكريــم املناســبة لطلبــة 
احللقــة األوىل مــن التعليــم األســايس )جــودة احلفــظ، 
وســامة النطــق، وضبــط احلــركات، والطاقــة(. وأن 
اســتخدام تكنولوجيــا اهلواتــف الذكيــة، وتوفــر تقنيــة 
الشــبكات، واســتخدام املنصــات املدعمــة، وتصميــم 
نظــام تعليمــي تفاعــي، والعديــد مــن التطبيقــات عــى 
القــرآن الكريــم لألجهــزة املحمولــة، واملعروفــة باســم 
 Mobile Quranic نظــام حتفيــظ القــرآن املحمــول
ــة  ــة التعليمي ــل العملي Memorization system، يع

أرسع وأســهل، ويســهم يف الوصــول باملتعلــم إىل 
التعلــم وحفــظ القــرآن الكريــم بكفــاءة ومهــارة 
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عاليــة. وأن اســتخدام مؤمتــرات الفيديــو يســاعد 
املتعلــم عــى اكتشــاف األخطــاء، وتقديــم تقريــر عــن 
ــة مــن القــرآن الكريــم، والتأكــد  أداء احلفــظ لــكل آي

ــاًل. ــا فع ــظ تدفًق ــق احلف ــن تدف م
ــوة  ــن ق ــن م ــح أن التمك ــبق يتض ــا س ــوء م يف ض
احلفــظ ومتانتــه، وتاوتــه كــا أنــزل مــن أبــرز أهداف 
تدريــس حفــظ القــرآن الكريــم لطــاب املرحلــة 
الثانويــة، وأنــه بــدون عمليــة التســميع يســتحيل 
الكشــف عــن حتقــق هــذا اهلــدف؛ إذ ل يمكــن 
ــط  ــا يرتب ــواء في ــب س ــام الطال ــى اهت ــاد ع العت
بحفــظ النــص القــرآين أم حفــظ األداء والتــاوة، 
ــم يتوجــب عــى الطالــب عــرض مــا حفظــه  ومــن َث
عــى املعلــم يف احلصــة الدراســية حتــى خيــرج الطالــب 
ــد  ــم. وق ــرآن الكري ــن للق ــٌظ متق ــدٌّ وحاف ــو ُمِع وه
أشــار طليــات )1997م( إىل أن للتســميع أمهيــة كبرة 
يعرفهــا املعلــم اخلبــر؛ فهــو يــؤدي إىل توثيــق احلفــظ؛ 
بعرضــه عــى املعلــم املتقــن، وترســيخ هــذا احلفــظ يف 
ذاكــرة الطالــب، فــإن النــص الــذي حُيفــظ ثــم ُيعرض 
عــى املعلــم يكــون أرســخ مــن الــذي ل يعــرض، وأن 
ــيان،  ــع النس ــتدراك مواض ــاء، واس ــح األخط تصحي
يســهل عــى الطالــب عمليــة املراجعــة، أو إعــادة 
التســميع مــن جديــد. وأشــار Slamet (2019) إىل 
ا مــن عمليــة  أنــه يــب عــى املعلــم أن يتحقــق شــفويًّ
ــن  ــد م ــظ جدي ــميع( يف كل حتفي ــظ )أو التس التحفي
أجــل تعزيــز عمليــة احلفــظ لــدى الطــاب، ويؤكــد 
ــميع  ــظ أو التس ــة احلف Aziz et al., (2019) أن طريق

هــي ضــان لبقــاء القــرآن عــى حالــه يف قلــوب 
أتباعــه، وأن عمليــة حتفيــظ القــرآن وتســميعه تتطلــب 
أن يكــون لــدى املتعلــم بعــض املهــارات مســبًقا مثــل: 
ــة؛  ــة وسلس ــراءة جتويدي ــع ق ــًدا، م ــرآن جي ــراءة الق ق
ــي  ــوي، ولك ــد وق ــظ جي ــول إىل حف ــك للوص وذل
ــاع  ــم اتب ــى املتعل ــب ع ــهولة ي ــره بس ــن تذك يمك
القواعــد املحــددة املرتبطــة باحلفــظ والتســميع لضــان 

ــه.  ــًدا يف عقل ــه جي حفظ
ومــن العوامــل التــي تؤثــر عــى تســميع الطــاب 
ــرآن  ــظ الق ــك ألن حف ــق؛ وذل ــة القل ــات القرآني لآلي
ــا ونفســًيا  ــا عقلًي الكريــم يفــرض عــى الطالــب توازًن
ــه  ــظ وعرض ــان احلف ــن إتق ــن م ــي يتمك ــمًيا ك وجس
ــية  ــة نفس ــق حال ــا، والقل ــا متقًن ــم عرًض ــى املعل ع
ــى أداء  ــر ع ــا يؤث ــوازان؛ مم ــذا الت ــي ه ــوده ينتف بوج
ــه،  ــة ويف أثنائ ــات القرآني ــميع اآلي ــل تس ــاب قب الط
ــعري - ريض اهللَّ  ــى األش ــن أيب موس ــت ع ــد ثب وق
م:  عنــه - قــال: قــال رســول اهللَّ صــىَّ اهلل عليــه وســلَّ
ــد  ــة، لق ــك البارح ــمع قراءت ــا أس ــي وأن ــو رأيتن )ل
أوتيــت مزمــاًرا مــن مزامــر آل داود، فقــال: لــو 
ــي، 1432هـــ:  ــًرا( ]البيهق ــك حتب ــه ل ــت حلرت علم
4770[، ويف هــذا احلديــث إشــارة إىل ثقــة أيب موســى 
واتزانــه،  بنفســه،   - عنــه  اهلل  ريض   - األشــعري 
وعــدم تــردده وارتباكــه وخوفــه، واعتقــاده بأنــه 
ــه  ــاء تاوت ــوت يف أثن ــن األداء والص ــى حتس ــادر ع ق
ــاع النبــي -صــىَّ اهللَّ  ــال س للقــرآن الكريــم يف ح
م- لقراءتــه. ويشــر البحــث إىل أن األداء  عليــه وســلَّ
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املعــريف )مثــل: تســميع القــرآن الكريــم( يتأثــر بعــدد 
ــة،  ــة العاطفي ــل: احلال ــة مث ــر املعرفي ــل غ ــن العوام م
ومنهــا: القلــق، واألعــراض األكثــر وضوًحــا تتمثــل 
 (Luck & Vogel, 2013; يف ضعــف األداء املعــريف
 Owens, Stevenson, Hadwin, & Norgate,

 .2012)

فالقلــق خــرة انفعاليــة كامنــة ومتأصلــة يف وجــود 
اإلنســان، وأن درجــة الشــعور بالقلــق ومســتواه 
ــل  ــه، والعوام ــة ل ــروف املهيئ ــاف الظ ــف باخت ختتل
ــة  ــوئه، باإلضاف ــى نش ــاعد ع ــي تس ــباب الت واألس
ــأهنا  ــن ش ــي م ــراد، والت ــية لألف ــات النفس إىل املكون
ــتوى  ــعرون بمس ــراد يش ــن األف ــض م ــل البع أن جتع

ــم، 2009م(.  ــق )إبراهي ــن القل ــع م مرتف
ويعــد القلــق – يف مفهومــه العــام – شــعوًرا عاًمــا 
ــز  ــوف والتحف ــس واخل ــار بالتوج ــر س ــا غ غامًض
والتوتــر، مصحــوب عــادة ببعــض اإلحساســات 
اجلســمية خاصــة زيــادة نشــاط اجلهــاز العصبــي 
الــاإرادي، ويــأيت يف نوبــات متكــررة، مثــل: الشــعور 
بالفــراغ يف فــم املعــدة، أو الســحبة يف الصــدر، أو ضيق 
يف التنفــس، أو الشــعور بنبضــات القلــب، أو الصــداع 
2018م(،  أو كثــرة احلركــة )عكاشــة، وعكاشــة، 
 - Merriam-Webster (2012) ويتفــق يف ذلــك موقــع
حيــث يــرى القلــق بأنــه: عــدم راحــة أو أمل أو ختــوف 
ــف  ــار، ووص ــر س ــع غ ــبب توق ــادة بس ــل ع للعق
 Yamani, Almala, Elbedour, Woodson & Reed

ــل  ــي تتداخ ــر الت ــاعر التوت ــه: مش ــق بأن (2018) القل

ــم يف  ــام التعل ــة مه ــر، ومعاجل ــات التفك ــع عملي م
جمموعــة واســعة مــن تطبيقــات احليــاة اليوميــة، 
ــة،  ــة والعاطفي ــات املعرفي ــن العملي ــى يف كل م ويتج
ــه  ــة، ول ــاح املختلف ــؤرشات النج ــلبًيا بم ــط س ويرتب
الوظيفــي  النمــو  مــن  كل  عــى  ضــارة  تأثــرات 
واملهنــي يف املســتقبل. فالقلــق هــو حالــة نفســية 
ــة  ــدية وعاطفي ــات جس ــز بمكون ــيولوجية تتمي وفس
ــر،  ــاج وتوت ــى إزع ــق يعن ــلوكية. والقل ــة وس ومعرفي
ــق  ــن أن خيل ــية، يمك ــوط نفس ــود ضغ ــة وج ويف حال
شــعوًرا باخلــوف وعــدم الراحــة والرتبــاك، إنــه يعــد 
 (Afolayan, Donald, اســتجابة طبيعيــة لإلجهــاد

 .Onasoga;   Babafemi & Juan 2013)

بــن مفهومــن   Richard, (2002( ميــز ولقــد 
ــه  ــق بوصف ــر إىل القل ــذي يش ــة ال ــق احلال ــق، قل للقل
ــن  ــف م ــان، ختتل ــدى اإلنس ــة ل ــة مؤقت ــة انفعالي حال
حيــث الشــدة مــن وقــت آلخــر تبًعــا للظــروف التــي 
ــوم  ــه، ومفه ــددة ل ــا مه ــى أهن ــرد ع ــا الف ــر إليه ينظ
ــمة  ــه س ــق بوصف ــر إىل القل ــذي يش ــمة ال ــق الس قل
ثابتــة نســبًيا للشــخصية، ويتفــاوت األفــراد يف درجــة 
امتاكهــم هلــا؛ ممــا يعكــس فروًقــا فرديــة للمواقــف.
وقلــق التســميع حالــة خاصــة مــن القلــق العــام، 
لرتباطــه  الختبــار؛  بقلــق  الصلــة  وثيــق  وهــو 
ــتعداد  ــروف الس ــم، وظ ــر والتقوي ــف التقدي بمواق
  Aydin,ف لعــرض حفــظ القــرآن الكريــم، وُيعــرِّ
ــر  ــة يم ــه: »حال ــار بأن ــق الختب  (p. 130 ,2009)قل

بــا الطالــب نتيجــة الزيــادة يف درجــة اخلــوف والتوتــر 
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ــا  يف أثنــاء املــرور بموقــف الختبــار، ويمثــل اضطراًب
ــرى  ــة والنفســية«. وي ــة والنفعالي يف النواحــي املعرفي
الختبــار  »قلــق  أن  ص:96(  )2017م،  زهــران 
والفســيولوجية  النفســية  الســتجابات  يتضمــن 
ــار،  ــرات الختب ــرد بخ ــا الف ــي يربطه ــرات الت للمث
حيــث يشــعر الطالــب بالتوتــر، والضيــق، واخلــوف، 
ــوع  ــه موض ــون قدرات ــث تك ــم، حي ــف التقيي يف مواق
أن   Huberty (2009) وتقييــم«، وأوضــح  فحــص 
قلــق الختبــار يؤثــر عــى الطــاب ســلوكًيا ومعرفًيــا 

وفســيولوجًيا.
ــة  ــه حال ــميع بوصف ــق التس ــر إىل قل ــن النظ ويمك
ــة  ــة مؤقت ــيولوجية أو معرفي ــية أو فس ــاد نفس ذات أبع
غــر ســارة، تظهــر عــى شــكل شــعور بالتوتــر، 
والــرتدد،  والرهبــة،  والرتبــاك،  والنزعــاج، 
تصاحــب طــاب املرحلــة الثانويــة قبــل تســميع 
ــدين  ــؤدي إىل ت ــا ي ــه؛ مم ــة أو يف أثنائ ــات القرآني اآلي
ــره إىل  ــر إىل تأث ــق بالنظ ــف القل ــك ُيصن األداء. ولذل
ــي  ــق الطبيع ــو القل ــد، وه ــق املفي ــا: القل ــمن مه قس
ــو  ــاح، وه ــاز والنج ــع إىل اإلنج ــتوى يدف ــد مس عن
قلــق منتــج ومرغــوب بــه، ول يســتغنى عنــه يف 
العمليــة التعلميــة. والقلــق املــر، وهــو القلــق 
املبالــغ فيــه ليصــل إىل تأثــر ســلبي يف عمليــة التعلــم 

 .(Brown, 2007)

ــميع  ــق التس ــف قل ــن تصني ــك يمك ــوء ذل ويف ض
إىل نوعــن مهــا: قلــق التســميع اإليــايب، وهــو القلــق 
الــذي يوجــه ســلوك الطــاب نحو اختــاذ اإلجــراءات 

املعينــة عــى إتقــان حفــظ القــرآن الكريــم ومراجعتــه، 
وينشــطهم وحيفزهــم عــى الســتعداد للتســميع، 
وحســن األداء. وقلــق التســميع الســلبي، وهــو القلــق 
الــذي يــؤدي إىل إحســاس املتعلــم بالتوتــر والرتبــاك 
والنزعــاج والرهبــة؛ ممــا يعــوق قدرتــه عــى النتبــاه 
لآليــات القرآنيــة والرتكيــز عليهــا واســتظهارها، 

ــن.  ــول دون األداء املتق وحي
القلــق الســلبي  ويمكــن إرجــاع ذلــك إىل أن 
ــر  ــي ت ــلبية الت ــف الس ــاعر والعواط ــط باملش يرتب
بالدافــع واألداء والتعلــم يف العديــد مــن املواقــف 
ثــم  ومــن  الكريــم(،  القــرآن  تســميع  )ومنهــا: 
حيــدث تقويــض للدوافــع والتفكــر، وعــدم اســتثار 
للجهــد والعمليــات املعرفيــة مثــل: النتبــاه والذاكــرة 
ــد  ــة عن ــة الذاتي ــذايت والفعالي ــم ال ــز والتنظي والتحفي
 (Rowe & Fitness, )التعلــم )حفــظ القــرآن الكريــم

.2018)

ــاب  ــدى الط ــميع ل ــق التس ــورة قل ــن خط وتكم
ــز  ــرة، والعج ــة الذاك ــف فاعلي ــؤدي إىل ضع ــه ي يف أن
ــة  ــة، وصعوب ــم املختلف ــف التقوي ــة مواق ــن مواجه ع
ــع  ــاب بالدواف ــغال الط ــبب انش ــام؛ بس ــاز امله إنج
ــد  ــاألداء اجلي ــغاهلم ب ــن انش ــر م ــق أكث ــة للقل العالي
قبــل التســميع أو يف أثنائــه. وقــد كشــفت نتائــج 
ــى  ــق ع ــر القل ــن تأث ــيدي )2012م( ع ــة الرش دراس
كفــاءة العمليــات العقليــة؛ املتمثلــة يف الســتقبال 
ــتوى  ــع مس ــا يرتف ــرتجاع، فعندم ــن والس والتخزي
والحتفــاظ  الرتكيــز  عــى  القــدرة  تقــل  القلــق 
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املختزنــة.  املعلومــات  واســتعادة  باملعلومــات، 
 Cassady & Johnson, (2002) وتوصلــت دراســة
ــدرة  ــون الق ــق ل يمتلك ــي القل ــاب مرتفع إىل أن الط
ــتعداد  ــرتجاعها، والس ــات واس ــر املعلوم ــى تذك ع
إىل  يــؤدي  ممــا  وإنجازهــا؛  األكاديميــة  للمهــام 
إخفاقهــم يف حتقيــق األهــداف املرجــوة، ويؤكــد 
أن   Kizilbash, Vanderploeg & Curtiss (2002)

ــة.  ــروف معين ــل ظ ــرة يف ظ ــوق أداء الذاك ــق يع القل
ــا  ــا ضعيًف ــل واهتاًم ــدرة أق ــك ق ــق يمتل ــرد القل فالف
يف أداء املهــام )مثــل: تســميع القــرآن الكريــم(، ومــن 
ــق يف  ــر القل ــرد غ ــن أداء الف ــل م ــون أداؤه أق ــم يك ث
املهــام التــي تتطلــب معاجلــات كبــرة يف الذاكــرة 
ــرتجاع  ــة الس ــه عملي ــر لدي ــم تتأث ــن ث ــة، وم العامل
ــم  ــتبقاء والتحك ــر والس ــل والتذك ــوري واملؤج الف
يف الذاكــرة. ويشــر Owens et al., (2012) إىل أن 
هنــاك ارتباًطــا ســلبًيا بــن القلــق والذاكــرة العاملــة، 
ــؤدي  ــن أن ت ــق يمك ــن القل ــا م ــتويات العلي وأن املس
إىل انخفــاض األداء األكاديمــي، وضعــف وظيفــة 
الذاكــرة العاملــة. وأشــار البحــث إىل أن املهــام التــي 
ــل:  ــة )مث ــرة العامل ــن الذاك ــد م ــى مزي ــوي ع تنط
تســميع القــرآن الكريــم( تتأثــر بالقلــق، وأن خفــض 
ــذه  ــة ه ــاء تأدي ــم يف أثن ــدى املتعل ــق ل ــتويات القل مس
ــد  ــة واألداء. ويؤك ــرة العامل ــن الذاك ــم م ــام يدع امله
ــى أداء  ــر ع ــق يؤث ــتوى القل ــادة مس ــون أن زي الباحث
املهــام األكاديميــة، ويفقــد الرغبــة يف مواصلــة أدائهــا 
)مثــل: حفــظ القــرآن الكريــم وتســميعه( فضــًا عــن 

ــاء معاجلــة  افتقــار القــدرة عــى التنظيــم الــذايت يف أثن
املعلومــات يف الذاكــرة وختزينهــا واســرتجاعها يف 
 (Ader & Erktin, 2010; Huberty, 2009; ــرة الذاك

Nelson & Harwood, 2011).

ــاب يف  ــف أداء الط ــاع ضع ــن إرج ــك يمك ولذل
التســميع إىل الســات املميــزة للقلــق؛ ومنهــا: التحكم 
ــة؛  ــزات النتباهي املحــدود يف األفــكار املقلقــة والتحي
ــلبي،  ــه الس ــى املنب ــز ع ــادة الرتكي ــهم يف زي ــا يس مم
وتعطيــل األداء املعريف (التســميع)، والذاكــرة العاملة. 
 (Lukasik, Waris, Anna Soveri, Lehtonen &

 Laine, 2019; Moran, 2016; Petkus, Reynolds

تفســر  يمكــن  أنــه  إىل  إضافــة   .& Gatz 2017)

القلــق يف ضــوء النظريــات التــي تتنــاول تفســر 
ــرى  ــي، إذ ي ــم النتباه ــة التحك ــا: نظري ــق؛ ومنه القل
 Eysenck et al., 2007 (In: Lukasik eta l., 2019)

أن قلــق احلالــة مثــل:) قلــق التســميع( يضعــف األداء 
املعــريف ويؤثــر عــى نظــام النتبــاه، وكلــا زاد القلــق 
النتباهــي  التحكــم  نظريــة  ويف  الضطــراب،  زاد 
يؤثــر القلــق عــى املكــون التنفيــذي للذاكــرة العاملــة، 
ــدى  ــة ل ــرة العامل ــة الذاك ــض أداء مهم ــث ينخف حي
املتعلــم املصــاب بالقلــق الشــديد؛ وبخاصــة إذا كانت 
املهمــة تتطلــب مراقبــة تنفيذيــة. والنقطــة األكثــر 
أمهيــة هلــذه لنظريــة هــي يف فكــرة أن القلــق يقلــل مــن 
تأثــر النظــام النتباهــي املوجــه مبــارشة نحــو اهلــدف 
(حفــظ القــرآن الكريــم)؛ ألن النظــام النتباهــي 
املوجــه نحــو اهلــدف هــو النظــام املخصــص للتحكــم 
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ــميع  ــد )تس ــا بع ــذ في ــط وُتنف ــي ُتضب ــة الت يف املهم
ــة  ــا يف نظري ــم( .(Ibrahim, 2018) بين ــرآن الكري الق
كفــاءة املعاجلــة، والتــي تنــص عــى أن اإلجهــاد 
والتوتــر املرتبــط بالقلــق يتداخــل مــع األداء بالتحميل 
الزائــد للمصــادر املعرفيــة وخاصــة الذاكــرة العاملــة. 
فالذاكــرة العاملــة هــي مســاحة عمــل عقلية تســتخدم 
 (Eysenck & Calvo, ــا ــات وختزينه ــة املعلوم ملعاجل
(1992. غــر أهنــا مســاحة عمــل حمــدودة ل يمكنهــا 

ــت  ــات يف وق ــن املعلوم ــل م ــدد قلي ــوى إدارة ع س
 (Sweller, Merrienboer, van, & Paas, واحــد 
(1998. ووفًقــا لنظريــة كفــاءة املعاجلــة يــؤدي القلــق 

ــادر  ــق مص ــتهلك القل ــث يس ــر، حي ــد التوت إىل تزاي
الذاكــرة العاملــة ذات القيمــة؛ ممــا يــؤدي باملتعلــم إىل 
ــة،  ــة إضافي ــرة عامل ــادر ذاك ــل مص ــتعانة بتحمي الس
ــرة  ــادر الذاك ــن مص ــًدا م ــل ج ــرتك القلي ــم ي ــن َث وم
املخــاوف  بقيــت  طاملــا  املهمــة،  إلنجــاز  متاًحــا 
والتوتــر حمتلــة املســاحة املتبقيــة مــن مســاحة الذاكــرة 

.  (Ibrahim, 2018) العاملــة
وُينظــر إىل القلــق عــى أنــه تكويــن معقــد متعــدد 
األبعــاد، جمســد لسلســلة مرتابطــة مــن ردود األفعــال 
ــر  ــلوكية )زيدن ــدية والس ــة واجلس ــة والنفعالي املعرفي
ــن  ــد م ــت العدي ــذا طرح ــوس، 2016م(؛ ول وماثي
ــن  ــة م ــابقة جل ــات الس ــة والدراس ــات الرتبوي األدبي
األبعــاد املرتبطــة بقلــق الختبــار بشــكل عــام، التــي 
ــميع  ــق التس ــاد قل ــد أبع ــه يف حتدي ــادة من ــن اإلف يمك
لــدى طــاب املرحلــة الثانويــة، بوصفــه أحد أشــكاله 

وصــوره، ونلخــص مــا أورده كل مــن باديســكي 
)2017م(؛  وزهــران  )2001م(؛  وغرينبرغــر 
)2003م(؛  والقريطــي  ))2018م؛  وعابديــن 

ومكنــزي )2013م( يف األبعــاد اآلتيــة:
ــزع  ــاعر الف ــل يف مش ــي: ويتمث ــد النف أواًل: البع
ــاك،  ــاج والرتب ــذايت والنزع ــع ال ــس واهلل والتوج
ــار  ــة الختب ــار نتيج ــار، وانتظ ــن الختب ــق م والضي
الــذات،  مــن  بالتقليــل  والشــعور  بتخــوف، 
واإلحســاس الدائــم بالعجــز، وفقــدان الثقــة بالنفــس 
ــف  ــالت، وضع ــى النفع ــم ع ــيطرة يف التحك والس

ــاز. ــاج واإلنج ــل واإلنت ــى العم ــدرة ع الق
ثانًيــا: البعــد اجلســمي الفســيولوجي: ويتمثــل 
ــتثارة  ــن اس ــوف م ــة اخل ــن حال ــه م ــب علي ــا يرتت في
ــاإرادي؛  ــتقل أو ال ــي املس ــاز العصب ــيط للجه وتنش
ــا:  ــيولوجية، منه ــمية فس ــرات جس ــؤدي إىل تغ ــا ي مم
زيــادة رسعــة دقــات القلــب، وارتفــاع ضغــط الــدم، 
وتصبــب العــرق، وانقبــاض الرشايــن الدمويــة، 
والشــعور بالغثيــان والصــداع، وفقــدان الشــهية، 
ورسعــة التنفــس، وارجتــاف اليديــن، وجفــاف الفــم، 
ــي  ــة الت ــق يف الليل ــوم العمي ــى الن ــدرة ع ــدم الق وع
واألزمــات  العضــات  وتوتــر  الختبــار،  تســبق 
العصبيــة احلركيــة، ومنهــا: فتــل الشــعر أو الشــارب، 
ــن، وعــض الشــفاه،  وتقطــب اجلبهــة، ورمــش العين

ــاؤب. ــدم، والتث ــز الق وه
التأثــرات  يف  ويتمثــل  املعــريف:  البعــد  ثالًثــا: 
الســلبية هلــذه املشــاعر عــى قــدرة الفــرد عــى اإلدراك 
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ــز  ــي، والرتكي ــر املوضوع ــف، والتفك ــليم للموق الس
والنتبــاه وحضــور الذهــن، والتذكــر وحــل املشــكلة؛ 
فيســتغرقه النشــغال بالــذات واألفــكار الســلبية، 
ــر يف  ــد، والتفك ــى األداء اجلي ــه ع ــك يف قدرت والش

ــل. ــب الفش عواق
 Afolayan et al.,  (2013) ويف ضــوء مــا افرتضــه
ــن أن  ــي يمك ــل الت ــن العوام ــة م ــود جمموع يف وج
ــمل  ــم، وتش ــدى املتعل ــق ل ــتوى القل ــهم يف مس تس
اخلــرة الســابقة، والتجــارب واخلــرات الســلبية، 
والتحميــل املعــريف الزائــد، وعــدم القــدرة عــى إدارة 
ــة  ــة، إضاف ــة املهم ــن صعوب ــدات ع ــت، واملعتق الوق
إىل أن اآلثــار الســلبية للقلــق يمكــن تفســرها يف 
ــز  ــوذج عج ــل، ونم ــوذج التدخ ــا: نم ــن، مه نموذج
ــاه  ــرف انتب ــل ين ــوذج التدخ ــا لنم ــم، ووفًق التعل
ــر  ــة غ ــبب املعرف ــة؛ بس ــن املهم ــق ع ــم القل املتعل
ــاء األداء،  ــلبية يف أثن ــكار الس ــة واألف ــة باملهم املرتبط
ــادات  ــم أن ع ــز التعل ــوذج عج ــرتح نم ــن يق يف ح
الدراســة وتكنيــكات التدخــل ومهــارات التعلــم 
التــي يســتخدمها املتعلــم يف أثنــاء التعلــم والســتعداد 

ــة. ــر فعال ــق غ ــه القل ــبب ل ــذي يس ــان ال لامتح
ــة  ــاب املرحل ــدى ط ــميع ل ــق التس ــع قل  ويرج
الثانويــة إىل عــدة أســباب، منهــا: تــدين مســتوى 
ــم،  ــم يف حياهت ــرآن الكري ــظ الق ــة حف ــم ألمهي إدراكه
واألجــور املرتتبــة عــى ذلــك، وصعوبــة اآليــات 
القرآنيــة املقــررة معنــى ولفًظــا، وعــدم ارتباطهــا 
بواقــع حياهتــم، وعــدم ختصيــص املعلــم حصــة 

ــي  ــية الت ــرتاتيجيات التدريس ــرق واإلس ــق الط لتطبي
ــه، وســلوكيات  تعينهــم عــى إتقــان احلفــظ ومراجعت
املعلــم، وســلوك الطــاب نفســه املتمثــل يف هروبــم 
ــس  ــة بالنف ــف الثق ــة إىل ضع ــظ، باإلضاف ــن احلف م
ــف  ــم، وضع ــرآن الكري ــظ الق ــو حف ــة نح والدافعي
قــدرات الطالــب، وعــدم الســتعداد والتهيــؤ للحفظ 

واملراجعــة والتســميع. 
ــظ  ــارات حف ــان مه ــى إتق ــاعد ع ــا يس ــل مم ولع
القــرآن الكريــم وخفــض قلــق التســميع لــدى طاب 
ــن  ــة ع ــتجدات املنبثق ــة املس ــة متابع ــة الثانوي املرحل
البحــوث يف جمــال الذاكــرة، والتــي اهتمــت بدراســة 
ــظ  ــم واحلف ــة التعل ــه بعملي ــرشي وعاقت ــاغ الب الدم
والتذكــر. ولقــد أظهــرت الدراســات العلميــة العاقة 
ــع  ــة م ــرة واآللي ــرة املاه ــخ/ الذاك ــات امل ــن ممارس ب
 Campbell,( واحلفــظ  الرســمي  التعليــم  مهــام 
 Ramay, Pungello, Sparling & Miller- Johnson,

 2002; Miedel & Reynolds, 1999; Nawaz &

.Jahangir 2015; Storch & Whitehurst, 2002)

الكريــم  القــرآن  تعلــم  يف  األهــم  كان  وإذا 
التأكــد مــن أن املعرفــة ذات قيمــة للتقــدم نحــو 
ــرة  ــو الذاك ــس ه ــر الرئي ــإن العن ــة؛ ف ــاة حقيقي حي
ــا  ــتبقاء، ووفًق ــظ والس ــة احلف ــن عملي ــؤولة ع املس
 Atefeh, Rahimi, Farehani, Sobhi-لـــذلك وجــد
 Gharamaleki; & Alian (2014) و ؛ Mustafa and

ــا  ــة وتعلمه ــات القرآني ــظ اآلي Basri  (2014) أن حف

واســتبقاءها يــزداد يف الذاكــرة نتيجــة زيــادة الدافعيــة 
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والفهــم لــدى املتعلــم، واإليــان العميــق والرتبــاط 
ــم  ــظ الدائ ــودة احلف ــاىل-، وأن ج ــاهلل -تع ــق ب والتعل
ــتيعاب  ــم والس ــى الفه ــد ع ــة يعتم ــات القرآني لآلي

ــة.  ــاة اليومي ــا يف احلي ــات وتطبيقه ــذه اآلي هل
ــازن  ــث إىل أن خم ــس احلدي ــم النف ــار عل ــد أش ولق
الذاكــرة املتمثلــة يف الذاكــرة احلســية والذاكــرة قصــرة 
املــدى والذاكــرة طويلــة املــدى تــؤدي دوًرا يف عمليــة 
ــات  ــي للمدخ ــاه النتقائ ــن. فالنتب ــظ والتخزي احلف
ــايف  ــر اإلض ــية، وأن التأث ــرة احلس ــى الذاك ــر ع يؤث
ــال،  ــن اخلي ــًا ع ــظ فض ــة احلف ــرار عملي ــزى لتك يع
ــة  ــل املعرف ــة نق ــى عملي ــر ع ــف يؤث ــر العواط وتأث
ــدى  ــل امل ــم طوي ــن ث ــدى، وم ــر امل ــزن قص إىل املخ
ــا-  ــث -أيًض ــس احلدي ــم النف ــش عل ــرة. وناق للذاك
النســيان بصفتــه ســبًبا لعاملــن مهــا: النحــال 
للمعلومــات، والتدخــل أو التشــويش، وتتأثــر عمليــة 
احلفــظ للقــرآن الكريــم بثاثــة أشــكال مــن النســيان، 
ومهــا: النســان الطبيعــي )مثــل: نســيان معلومــات أو 
آيــات حمفوظــة ســابًقا(، والنســيان املســترت أو الكامــن 
)مثــل: النســيان املرتبــط باجلهــل، وعــدم الوعــي 
ــز أو  ــر املرك ــيان غ ــة(، والنس ــل لآلي ــم الكام والفه
ــة أو  ــز يف أداء آي ــد الرتكي ــط بفق ــو املرتب ــتت، وه املش
  (Abdullahm, Sabbri &بعــض أجــزاء مــن اآليــات
ــه كلــا زاد  ــار أن (Isa 2018. ويــب األخــذ يف العتب

عــدد اآليــات القرآنيــة التــي يمكــن اســرتجاعها مــن 
الذاكــرة كان املتعلــم بإمكانــه فهم األدوات األساســية 
ــام  ــن اإلس ــم دي ــه فه ــامية، وأمكن ــة اإلس للمعرف

 (Abdullahm; ــره ــه وغ ــاد نفس ــل، وإرش ــًا أفض فه
.Sabbri & Isa 2018)

إىل   Entwistle & Entwistle (2003) ويشــر 
أن اســتخدام تكنيــكات احلفــظ والفهــم ســيؤدي 
ــزام  ــة اجلــودة عــى الذاكــرة، وأن اللت ــج عالي إىل نتائ
ــرار  ــرة والتك ــى الذاك ــزة ع ــم املرتك ــكات التعل بتكني
ــن  ــم م ــن ث ــة. وم ــاج املعرف ــهم يف إنت ــل يس للتفاصي
ــة  ــة قائم ــية مقرتح ــراءات تدريس ــم إج ــة تقدي األمهي
معلــم  لتمكــن  الذاكــرة  عمليــات  تنشــيط  عــى 
الرتبيــة اإلســامية مــن تأديــة أدواره التدريســية عــى 
ــرداش )2008م(  ــح الدم ــث أوض ــه، حي ــل وج أكم
ــل  ــم يتمث ــه املعل ــذي يواج ــي ال ــدي احلقيق أن التح
اإلنســانية  الذاكــرة  تنشــيط  إمكانيــة  مــدى  يف 
ــتيعابا  ــعة اس ــا وس ــث فاعليته ــن حي ــا م ومضاعفته
ــا  ــة كوهن ــا وراء املعرفي ــة وم ــرتاتيجيات املعرفي باإلس
ــايل. ــي احل ــار العلم ــة النفج ــة ملواجه رضورة حتمي
فالذاكــرة اإلنســانية ترتبــط بمعظــم األنشــطة 
)يوســف،  األفــراد  بــا  يقــوم  التــي  النفســية 
الــذي  الفقــري  العمــود  1432هـــ(، فهــي متثــل 
ــة  ــرى يف بني ــة األخ ــات املعرفي ــه العملي ــدور حول ت
العقــل، وتــؤدي دوًرا فعــاًل يف تكيــف اإلنســان 
وحــل مشــكاته )الســيد، 2008م(، وتؤثــر عــى 
عمليــات التعلــم واإلدراك والتفاعــل مــع البيئــة 
املاديــة والجتاعيــة؛ إذ إن اخللــل فيهــا يســبب ضعًفــا 
يف مثــل هــذه العمليــات (Baddeley, 1999)، ولــول 
الذاكــرة ملــا تكونــت الشــخصية، ول حتســن اإلدراك، 
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ول اكتســبت العــادات، ول أمكــن التخيــل واحلكــم 
الذاكــرة أقــوى كان  والســتدلل، وكلــا كانــت 

ــى. ــع وأغن ــل أوس العق
وترتبــط الذاكــرة بالتعلــم ارتباًطــا وثيًقــا، بــل هــي 
ــا،  ــم وارتقائه ــة التعل ــتمرار عملي ــايس لس رشط أس
وبــدون تراكــم اخلــرة ومعاجلتهــا والحتفــاظ بــا ل 
يمكــن أن يكــون هنــاك تعلــم، وبــدون التعلــم يتوقف 
ــة،  ــال املختلف ــوات التص ــر قن ــات ع ــق املعلوم تدف
وتتحــول الذاكــرة عندئــذ إىل ذاكــرة اجرتاريــة وتلــك 
ــر إىل  ــم يش ــرة، وإذا كان التعل ــة خط ــة مرضي عام
ــراء  ــن ج ــلوك م ــى الس ــرأ ع ــات تط ــدوث تعدي ح
ــة  ــي عملي ــرة ه ــإن الذاك ــابقة، ف ــرة الس ــر اخل تأث
ــزة  ــا جاه ــا وإبقائه ــات وحفظه ــذه التعدي ــت ه تثبي

لاســتخدام )الزعبــي، 1435هـــ(.
فالذاكــرة تصــف العمليــات املعرفيــة املعقــدة 
والتخزيــن  واإلدراك  النتبــاه  بعمليــات  وترتبــط 
ــل  ــا متث ــات )1998م( بأهن ــرى الزي ــتجابة. وي والس
ــي  ــا الت ــة وحموره ــة املعرفي ــات العقلي ــز العملي مرك
ــطتنا  ــع أنش ــى جي ــريف وع ــو مع ــا ه ــى كل م ــر ع تؤث
ــة، فمنهــا ُتســتقَبل املعلومــات وُترمــز  ــة املعرفي العقلي
ــتخدام  ــز لاس ــج وجُته ــا وُتعال ــظ ب ــزن وحُيتف وخُت
ــة  ــل املــدى، وهــي بمنزل الاحــق ولاحتفــاظ الطوي
ــة  ــرة املاضي ــجل اخل ــا ُتس ــي ب ــة الت ــة العقلي »العملي
ــول  ــكار ومي ــدركات وأف ــن م ــرتجع م ــظ وُتس وحُتف
ــزة  ــزة األساســية املمي وســلوك، وتعــد الذاكــرة الركي
للســلوك بأبعــاده املعرفيــة والوجدانيــة واحلركيــة، 

ــى  ــد ع ــاس يعتم ــه الن ــا يفعل ــي أن كل م ــذا يعن وه
بأهنــا:  وتعــرف  2005م(،  )الرحــو،  الذاكــرة« 
»القــدرة عــى الحتفــاظ باملعلومــات الســابق تعلمهــا 
لســرتجاعها عنــد احلاجــة« )أبــو عــام، 1433هـــ، 
الذاكــرة  أن  يتضــح  ذلــك  ضــوء  ويف   .)38 ص: 
عمليــة عقليــة تشــمل جيــع العمليــات املعرفيــة 
ــى  ــداء مــن اســتقبال املعلومــات )املدخــات( حت ابت
الســتجابة املعرفيــة )املخرجــات(، وتؤثــر عــى جيــع 
ــات  ــع عملي ــر بأرب ــة، ومت ــة املعرفي ــطة العقلي األنش
ــن أو  ــفر، والتخزي ــز أو التش ــاه، والرتمي ــي: النتب ه
ــك  ــم ذل ــر، ول يت ــرتجاع أو التذك ــاظ، والس الحتف
ــذه  ــم. وه ــاب والتعل ــة الكتس ــام عملي ــد إمت إل بع
العمليــات هلــا دور أســايس يف عمليــات حفــظ القــرآن 
الكريــم وإتقانــه، واكتســاب معــاين اآليــات القرآنيــة 
ــل  ــتظهارها، وتتمث ــم اس ــض، ث ــا ببع ــط بعضه ورب

ــي: ــا ي ــات في ــذه العملي ه
أواًل: عملية االنتباه لآليات القرآنية.

تعــد عمليــة النتبــاه أوىل العمليــات املهمــة يف 
ــار  ــد أش ــه، وق ــم وتثبيت ــرآن الكري ــظ الق ــان حف إتق
ــاء  ــاه يف أثن ــة تركيــز النتب ــم إىل أمهي ــرآن الكري الق
ــاده  ــل عب ــز وج ــر اهلل ع ــم، فأم ــرآن الكري ــراءة الق ق
لآليــات  والنصــات  الســتاع  بحســن  املؤمنــن 
القرآنيــة، وجعــل ذلــك ســبًبا حلصــول رمحتــه، فقــال 
ــوا  ــُه َوَأنِصُت ــَتِمُعوا َل ــْرآُن َفاْس ــِرَئ اْلُق ــاىل:   }َوإَِذا ُق تع
وَن{]األعــراف: 204[، وتتطلــب عمليــة  ُكــْم ُتْرمَحُ َلَعلَّ
ــه،  ــر قلب ــمعه، وحي ــتمع س ــي املس ــتاع أن يلق الس
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ويتفاعــل مــع اآليــات القرآنيــة ويفهمهــا، ويتدبرهــا، 
ــة إل  ــة والوجداني ــات الذهني ــذه العملي ــأ ه ول تنش
بالنتبــاه املقصــود لآليــات القرآنيــة، وتتطلــب –
أيًضــا- عمليــة اإلنصــات تــرك التحــدث والشــتغال 
ــادة  ــة مــع زي ــات القرآني ــا يشــغل عــن اســتاع اآلي ب
ــا  ــا، ب ــاه هل ــا، والنتب ــز عليه ــا، والرتكي ــام ب الهت
ــم  ــرآن الكري ــاوة الق ــن ت ــمى م ــدف األس ــق اهل حيق

ــاب.  ــدى الط ــه ل وحفظ
يف  وتركيــزه  الشــعور  »توجيــه  هــو  والنتبــاه 
موضــوع معــن اســتعداًدا ملاحظتــه أو التفكــر فيــه« 
وتــرز   ،)276 ص:  2012م،  وعثــان،  )فرغــي، 
ــه  ــدم ل ــا يق ــب في ــواس الطال ــز ح ــه يف تركي أمهيت
مــن آيــات قرآنيــة، ويعلــه يعمــل ذهنــه يف دللهتــا 
ومعانيهــا والروابــط املنطقيــة بينهــا، ومــن ثــم حفظهــا 
ــل  ــو املدخ ــم فه ــن ث ــا، وم ــام ب ــتيعابا واإلمل واس
ــه  ــا تقدم ــم وم ــن رشح املعل ــتفادة م ــايس لاس األس
الوســيلة التعليميــة املصاحبــة، فضــًا عــن التعليــات 
التــي تقــدم للطالــب داخــل الفصــل وخارجــه، 
املهــام  أداء  يف  املهــم  النتبــاه  دور  إىل  باإلضافــة 
الدراســية )الفقــي والســكري ومحــاد والشــمري، 
ــون  ــه املرب ــار إلي ــا أش ــع م ــذا م ــق ه 2015م(. ويتف
مــن أمهيــة توظيــف عمليــة النتبــاه يف املواقــف 
 (Woolfolk, 1990( التدريســية املختلفــة، فاقرتحــت
ــب:  ــاه الطال ــز انتب ــادة تركي ــة لزي ــراءات اآلتي اإلج
ــع رضورة  ــاب، م ــى الط ــدرس ع ــدف ال ــرض ه ع
للطالــب،  وفائدتــه  الــدرس  أمهيــة  إىل  اإلشــارة 

بالنســبة  املتعلمــة  املــادة  أمهيــة  عــن  الستفســار 
ــف  ــاد مواق ــاب، إي ــئلة للط ــه أس ــاب، توجي للط
غــر متوقعــة يف بدايــة الــدرس، تغيــر البيئــة الصفيــة 
ــة يســتخدم  ــة تعليمي ــة، اســتخدام أنشــطة تعلمي املادي
الطالــب بــا خمتلــف احلــواس، تغيــر نمــط حــركات 
املعلــم وإياءاتــه ونــرات صوتــه؛ بقصــد إثــارة انتبــاه 
ــدرس. ــدف ال ــى ه ــويش ع ــب التش ــاب، جتن الط

ويؤكــد Nawaz & Jahangir (2015) أن النتبــاه 
واملاحظــة والذاكــرة تتيــح للمتعلــم تنفيــذ الوظائــف 
العقليــة املعقــدة بســهولة ورسعــة تصــل إىل حــد 
اآلليــة، ويســتطيع تعــرف الكلــات، وفهــم أبنيــة 
اللغــة برعــة وتلقائيــة، ومــن ثــم الرتكيــز عــى معنى 
مــا يقــرأه. وبالرجــوع إىل الوظيفــة التنفيذيــة للذاكــرة 
العاملــة نجــد أنــه يتحكــم فيهــا النتبــاه، الــذي يبــدو 
ــي  ــز الوع ــا تركي ــر فيه ــة« يظه ــة بحثي ــه »ومض وكأن
ــج  ــار نوات ــرتجاع، وإظه ــم الس ــح للمتعل ــذي يتي ال

.)Brown, 2007( التفكــر
القــرآن  حفــظ  أن   Ibrahim (2009)  ويــرى  
ــه ل  ــة، وأن هــو اخلطــوة األوىل للحصــول عــى املعرف
يمكــن للمســلم أن حيصــل عــى أي معرفــة مــن علــوم 
الرشيعــة بــدون القــرآن الكريــم؛ ألن القــرآن الكريــم 
يفتــح أبــواب املعرفــة. وحــدد مراحــل اكتســاب 
املعرفــة يف مرحلــة الســتاع بانتبــاه، فعندمــا كان 
م -  ينــزل الوحــي عــى النبــي - صــىَّ اهلل عليــه وســلَّ
ــات  ــاك آي ــز كي. وهن ــام وتركي ــاه ت ــتمع بانتب كان يس
مــن القــرآن تطالــب اإلنســان بالســتاع وإيــاء 
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الهتــام بالقــرآن الكريــم عنــد تاوتــه، وإعطــاء 
أقــى قــدر مــن التفــاين والرتكيــز، ومرحلــة التأمــل 
واللتــزام  والتأمــل  النتبــاه  وتعنــي  صمــت،  يف 
ــة ألن  ــة الفرص ــن دون إتاح ــر، وم ــتاع بتفك والس
ينفلــت التفكــر، ويتجــول بعيــًدا عــن اآليــة والتأمــل 

ــود. ــى املقص ــد املعن ــم يفق ــن ث ــا، وم فيه
ثانًيا: عملية ترميز اآليات القرآنية.

احلســية  للمثــرات  املعــاين  إعطــاء  وتعنــي 
ل  اجلديــدة التــي ُتســتقَبل مــن احلــواس، إذ حُتــوَّ
ــة إىل  ــا الطبيعي ــن حالته ــية م ــات احلس ــا النطباع ب
جمموعــة صــور أو رمــوز أو معــاين هلــا مدلــول معــن 
ــات، 2011م(.  ــد والنعي ــد احلمي ــدى الطالــب )عب ل
وتؤثــر عمليــة الرتميــز عــى احلفــظ والتذكــر، حيــث 
إهنــا تــزود الطالــب بإمــارات اســرتجاع متميــزة 
ينبغــي ترميزهــا مــع املــادة التــي تتعلــم، وجتــره عــى 
أن يكــون مشــارًكا نشــًطا يف عمليــة التعلــم، ومفكــًرا 

ــر، 1994م(.  ــا )جاب ــادة ومعناه ــة امل يف طبيع
ــز تعنــي إعطــاء املعــاين للمثــرات  ــة الرتمي وعملي
احلســية اجلديــدة التــي ُتســتقَبل مــن احلــواس )الرتميز 
ــي  ــدليل(، ولك ــي، وال ــمعي واللم ــري والس الب
ُترمــز املثــرات بســهولة يب اســتخدام إســرتاتيجيات 
ــور  ــذايت، التص ــميع ال ــا: )التس ــفر منه ــة للتش معرفي
العقــي، اخلرائــط املعرفيــة، التنظيــم، التلخيــص، 
كتابــة املاحظــات( حتــى تصبــح تلــك املثــرات 
ذات معنــى ممــا يســهل ترميزهــا وختزينهــا، ومــن ثــم 
ــة  ــم يف مرحل ــا يت ــح أن م ــك يتض ــتدعاؤها، وبذل اس

الرتميــز حيــدد كميــة املــادة املخزونــة وطبيعتهــا، وهــو 
ــول،  ــرتجاع )الزغ ــن والس ــاءة التخزي ــدد كف ــا حي م
 Green ــاح، 2005م؛ ــد الفت ــول، 2011م؛ عب والزغ

 .)& Hicks, 1984

ــة  ــرى) Nawaz & Jahangir, 2015( أن عملي وي
ــن  ــد م ــى العدي ــوي ع ــم تنط ــرآن الكري ــظ الق حتفي
ــة  ــظ كل كلم ــرة، وأن حلف ــنة للذاك ــات املحس املارس
ــن  ــد م ــارس العدي ــب أن مت ــرآن ي ــات الق ــن كل م
ــور  ــن، والص ــل والتحس ــل: التفصي ــات مث التمرين
للنــص  ــا  ذاتيًّ املنفــذ  وترميــز  للكلــات،  املرئيــة 
   Mumford,القــرآين، والتسلســل والتجميــع. ويؤكــد
 Baughman, Supinski & Maher (1996)أن 

ــد  ــى حتدي ــدرة ع ــى الق ــف ع ــز تتوق ــة الرتمي عملي
ــي  ــة، وه ــر املرتبط ــات غ ــذف املعلوم ــق، وح احلقائ
ــادة  ــكاري، وأن زي ــد ابت ــة يف أي جه ــة رضوري عملي
ــن املتعلمــن مــن  القــدرة عــى التحديــد هــو مــا يمكِّ
ــم  ــح هل ــة تتي ــتقرة ومتباين ــرتاتيجيات مس ــم إس تقدي

ــة. ــكلة البتكاري ــل املش ــام ح ــى مه ــًزا ع أداًء متمي
ثالًثا: عملية ختزين اآليات القرآنية.

ــة  ــات العقلي ــة التخزيــن حمــور العملي وتعــد عملي
وجوهرهــا؛ وتقــف خلــف جيــع عمليــات الحتفــاظ 
املعرفيــة  واإلســرتاتيجيات  والتفكــر  والتذكــر 
والبتــكار وحــل املشــكات )حممــود وآل غالــب 
2015م(. وتشــر عمليــة التخزيــن إىل  والديــب، 
احتفــاظ الذاكــرة باملعلومــات التــي تتحــول إليهــا مــن 
ــة الســابقة، وتبقــى هــذه املعلومــات بالذاكــرة  املرحل
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حلــن حاجــة الفــرد إليهــا، ويســتدل عليهــا با يارســه 
الفــرد مــن اســتدعاء خــال عمليــة الســرتجاع 
)الرشقــاوي، 2003م(. وقــد أشــار وفرغــي وعثــان 
أن  إىل  )2015م(  وآخــرون  والفقــي  )2012م(؛ 
هنــاك بعــض األســاليب التــي يمكــن أن تــؤدي 
إىل تنشــيط عمليــة ختزيــن املعلومــات، ومــن ثــم 
ــة  ــدى – طويل ــرة امل ــية – قص ــرة )احلس ــة الذاك تقوي
ــات  ــن املعلوم ــاليب ختزي ــم أس ــدد أه ــدى( وتتح امل
يف التســميع والتكــرار، والتجميــع، والتنظيــم )أي 
جعــل مــادة التعلــم منظمــة ومرتابطــة وذات معنــى(، 
ــادة  ــز م ــد )أي جتهي ــذل اجله ــة وب ــاركة الفعال واملش
التعلــم، وحتويــل مــادة التعلــم عــى شــكل تســاؤلت 
وإجابــات/ القــراءة املتأنيــة/ احلفــظ والتســميع، 

ــة(.  ــم/ املراجع ــد التعل تأكي
 Vandervert, Schimpf & Liu (2007) ويــرى 
ــا يف التخزيــن،  أن الذاكــرة العاملــة تــؤدي دوًرا حيوًي
وتشــر إىل العمليــات املعرفيــة التي حتتفــظ باملعلومات 
يف حالــة الوصــول إليهــا، وبقدرهتــا عــى كبــح الردود 
أو الســتجابات غــر الصحيحــة التــي قــد تؤثــر عــى 
ــن  ــا، وم ــًرا صحيًح ــات تأث ــن املعلوم ــة ختزي عملي
ثــم القــدرة عــى املعاجلــة النشــطة للمعلومــات التــي 
تــؤدي إىل التخزيــن والحتفــاظ الفعــال والنشــط 
للمعلومــات (Schwartz & Reznick, 1999). وعى 
الرغــم مــن أهنــا نظــام ختزيــن مؤقــت حمــدود الســعة 
 .)Baddeley, 2003( ث باســتمرار إل أهنــا حُتــدَّ
ــة لألنشــطة املســتمرة التــي  ــة منصــة عقلي فهــي بمثاب

 (Lukasik et al,. ترســخ مــن عمليــة الحتفــاظ
2019)

ويؤكد ) Nawaz & Jahangir, 2015( أن التحفيظ 
ينطــوي عــى تعزيــز ســعة الذاكــرة والتخزيــن، ومــن 
ــة  ــة ديني ــا ممارس ــظ بصفته ــة التحفي ــد عملي ــم تع ث
مبتكــرة تعــزز مــن ســعة الذاكــرة العاملــة، مــن أجــل 
املزيــد مــن حفــظ املعلومــات التــي اكتســبتها احلــواس 
ــن  ــة متاري ــول إن ممارس ــن الق ــذا يمك ــاغ، ول إىل الدم
ــًيا يف  ــؤدي دوًرا أساس ــظ ت ــة يف التحفي ــخ املختلف امل
احلصــول عــى حتصيــل أكاديمــي عــاٍل للمتعلــم 

ــم. ــذي حيفــظ القــرآن الكري ال
رابًعا: عملية اسرتجاع اآليات القرآنية.

وهــي القــدرة عــى تذكــر املعلومــات عنــد احلاجــة 
ــل يف  ــي تتمث ــة الت إليهــا مــن الذاكــرة، أو هــي العملي
ــرة  ــن الذاك ــا م ــات وحتصيله ــن املعلوم ــث ع البح
ــى  ــة ع ــذه العملي ــة ه ــف فاعلي ــتعادهتا، وتتوق واس
طريقــة عــرض املــادة موضــوع الســتعادة وترميزهــا، 
ــادة  ــذه امل ــده ه ــج عن ــذي تعال ــة ال ــتوى املعاجل ومس
نــت بصــورة  )الزيــات، 1995م(. فاخلــرات التــي ُخزِّ
ــا،  ــا وتعديله ــد يف تنظيمه ــذل جه ــن دون ب ــام م خ
ــا،  ــم إدماجه ــن ث ــب، وم ــرات الطال ــا خل وتكييفه
تظهــر يف صــورة خــرات مفتتــة وناقصــة ول يمكــن 
ــا منظــًا  نــت ختزيًن ــي ُخزِّ ــادة الت ــا امل اســتدعاؤها، بين
ومتكامــًا يمكــن اســرتجاعها اســرتجاًعا دقيًقــا 
ومقاومــة للتفتــت والتحلــل ومــن ثــم للنســيان 

)عــدس، وقطامــي، 2008م(.
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الذاكــرة  مــن  املعلومــات  اســرتجاع  ويعــد 
املفاهيميــة طويلــة املــدى جــزًءا مهــًا يف عمليــة 
البتكاريــة.  األفــكار  إلنتــاج  الذهنــي  العصــف 
املخزنــة يف  املفاهيــم  التفكــر يف  يمكنــه  فاملتعلــم 
الذاكــرة طويلــة املــدى؛ بســبب ارتباطهــا بشــبكة مــن 
املفاهيــم الدلليــة بطريقــة تكــون فيهــا املفاهيــم ذات 
الصلــة مرتبطــة بدرجــة كبــرة جــًدا عــن املفاهيــم غر 
ذات الصلــة، ولــذا فهــي تكــون أكثــر عرضــة لتنشــيط 
 (Brown & بعضهــا بعًضــا، ويســهل اســرتجاعها
ــتطيع  ــم ل يس ــك فاملتعل ــا لذل .(Paulus, 2002 ووفًق

طــرح األفــكار حــول اآليــات القرآنيــة طرًحــا فعــاًل 
ــات، وإذا  إذا افتقــر القــدرة عــى اســرتجاع هــذه اآلي
مل تكــن خمزنــة يف الذاكــرة طويلــة املــدى بشــكل دليل 

ــرتجع.  ــط وُتس ــى ُتنشَّ حت
ويشــر Ibrahim (2009) إىل أن ممارســة عمليــة 
احلفــظ تعــزز مــن عمليــة الســرتجاع. فاملتعلــم 
يــب عليــه ممارســة مــادة التعلــم اللفظيــة واملســموعة 
املعرفــة  عــى  يتــدرب  مل  وإذا  وتذكــر،  باهتــام 
املكتســبة؛ فإنــه مــن الواضــح أن تكــون املعرفــة خاليــة 
مــن أي فائــدة، ومــن ثــم يصعــب اســرتجاعها. ومــن 
ل مــن اســرتجاع اآليــات  العمليــات التــي ُتَســهِّ
القرآنيــة، عمليــة الربــط حيــث بدايتــه تكمــن يف ربــط 
ــع  ــة، م ــا الثاني ــة األوىل تليه ــرأ اآلي ــا، فُتق ــن مًع اآليت
تكــرار هــذه العمليــة عــدة مــرات، يتوصــل املتعلم إىل 
إتقــان عمليــة ربــط اآليــات بحيــث تتدفــق بســهولة، 
ويصبــح قــادًرا عــى قــراءة اآليــات مــن دون احلاجــة 

وعندمــا  املصحــف.  إىل  الذهــاب  أو  التفكــر  إىل 
ــون  ــم يك ــإن املتعل ــان؛ ف ــًدا وبإتق ــات جي ــط اآلي ترتب
قــادًرا عــى قراءهتــا بطاقــة، ومــع املواصلــة والتكــرار 
ز الذاكــرة، وتكــون قــادرة عــى عملية  والتنقيــح ســُتعزَّ
الســرتجاع. وأيًضــا عمليــة ربــط اآليــات بتجمعــات 
ذات صلــة، وتعــرف هــذه العمليــة بمعينــات التذكــر 
ــف  ــرة، وتتوق ــات الذاك ــى معين ــم ع ــم القائ أو التعل
ــات  ــن اآلي ــات ب ــود ارتباط ــى وج ــة ع ــذه العملي ه
عــر أبنيــة ســهلة التذكــر تتيــح للمتعلــم عمليــة 
الســرتجاع، وتذكــر تسلســل اآليــات، والوصــول إىل 
اآليــات بســهولة. كذلــك أن عمليــة الكتابــة لآليــات 
واســرتجاعها،  تذكرهــا  ســهولة  للمتعلــم  تتيــح 
وعمليــة التجميــع تتيــح لــه التغلــب عــى قيود الســعة 
العقليــة، وتســمح للذاكــرة العاملــة بتشــغيل اآليــات 
تشــغيًا مثمــًرا، ولذلــك يــب تقطيــع عمليــة احلفــظ 
يف صــورة أجــزاء أو وحــدات أو جتمعــات تتفــق مــع 

ــم.   ــرة للمتعل ــعة الذاك الس
 ) Nawaz & Jahangir, وبصــورة عامــة، يشــر
)2015 إىل أن حفــظ القــرآن عــن ظهــر قلــب يمكــن 
القــول بأنــه عمليــة ترميزيــة للنــص القــرآين وختزينــه 
واســرتجاعه بمارســته وتاوتــه مــراًرا وتكــراًرا 
ــة  ــإن عملي ــم ف ــة تعــرف باحلفــظ. ومــن ث عــر عملي
احلفــظ تتضمــن أوًل ترميــز اآليــات القرآنيــة بإعطائها 
ــات  ــاظ باآلي ــق الحتف ــن طري ــا ع ــام، وختزينه الهت

ــرة. ــازن الذاك ــن خم ــرتجاعها م ــم اس ــزة، ث املرم
وإذا كان العمــل التدريــي معنــي بتقديــم اخلرات 
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املناســبة، التــي تســاعد التاميــذ عــى الحتفــاظ 
ــم  ــداف التعل ــق أه ــة؛ لتحقي ــدة طويل ــن مل والتخزي
ــدٌف  ــا ه ــرة وتقويته ــيط الذاك ــإن تنش ــل، ف والتحصي
للمعلــم ذي التوجــه املعــريف )قطامــي، 1990م(، 
ــظ  ــم حف ــة يف تعلي ــارات املهم ــدى امله ــل إح ويمث
التاميــذ للقــرآن الكريــم وإتقانــه، وتوظيــف جمموعــة 
مــن األنشــطة العقليــة املعرفيــة املناســبة يف أثنــاء حفــظ 
ــة تنشــيط  ــون أمهي ــم، وقــد أكــد الباحث القــرآن الكري
عمليــات الذاكــرة يف العمليــة التعليميــة؛ فهــي تســاعد 
ــات  ــة املعلوم ــاه، ومعاجل ــز النتب ــى تركي ــم ع املتعل
يف  معرفيــة  روابــط  وخلــق  وخزهنــا،  وتنظيمهــا 
واملعلومــات  اجلديــدة  املعلومــات  بــن  الذاكــرة 
الســابقة املخزونــة، ودجمهــا دجًمــا ذا معنــى، ومســاعدة 
املتعلــم عــى اســرتجاع املعلومــات املتعلمة اســرتجاًعا 
ــم إســرتاتيجيات حــل  أفضــل وأرسع، وتعلــم املفاهي
املشــكات، وحــل املشــكات فضــًا عــن أن تنشــيط 
ــف  ــة ضع ــاء عملي ــد يف إبط ــن أن يفي ــرة يمك الذاك
وجليــل،  العفــون  2005م؛  )بــركات،  الذاكــرة 
 Cromley, 2000؛ Gama, 2002؛ Nuissl, 1434هـ؛
& Wright ؛White & Frederiksen, 2004 ؛2001 

.Jacobs, 2003)

إجــراءات  تتحــدد  ســبق  مــا  ضــوء  ويف 
اإلســرتاتيجية املقرتحــة القائمــة عــى تنشــيط عمليات 

الذاكــرة فيــا يــي: 
 Interest and :أواًل: االهتــامم وزيــادة االنتبــاه
اإلجــراء  هــذا  وينشــط   :Increase Attention

عمليــة النتبــاه لــدى الطــاب، ويتضمن اإلجــراءات 
الفرعيــة اآلتيــة: هتيئــة املوقــف القــرآين، وتزويــد 
الطــاب بأهــداف درس حفــظ القــرآن الكريــم، 
والرتكيــز عــى حتقيقهــا يف أثنــاء املوقــف القــرآين 
بتمهيــد  القرآنيــة  لآليــات  والتمهيــد  التعليمــي، 
ــى  ــة ع ــات القرآني ــرض اآلي ــم ع ــن ث ــب، وم مناس
ــن  ــع رضورة تلوي ــة، م ــائل البري ــاب بالوس الط
الكلــات القرآنيــة التــي يتوقــع اضطــراب حفــظ 
الطــاب فيهــا، وتــاوة املعلــم لآليــات القرآنيــة أو أن 
تتــى باســتخدام التقنيــات احلديثــة )أجهــزة العــرض، 
أرشطــة التســجيل الصــويت، الســبورة الذكيــة، القلــم 
ــه  اإللكــرتوين القــارئ، الرامــج احلاســوبية(، وتوجي
ــام  ــاء الهت ــاه، وإي ــتاع بانتب ــو الس ــاب نح الط
ــى  ــاء أق ــه وإعط ــد تاوت ــم عن ــرآن الكري ــام بالق الت
قــدر مــن التفــاين والرتكيــز، وتوجيــه الطــاب نحــو 
ــل يف  ــر، والتأم ــتاع بتفك ــت، والس ــل يف صم التأم
ــاد  ــم، وإرش ــول إىل الفه ــل الوص ــن أج ــات م اآلي
التــي  امللحوظــات  بعــض  تدويــن  إىل  الطــاب 
تســاعدهم عــى إتقــان احلفــظ وتثبيتــه، وتوجيــه 
بعــض األســئلة للطــاب عــن اآليــات القرآنيــة املــراد 

ــا. حفظه
واســتخدام  التمثيليــة  الصــور  بنــاء  ثانًيــا: 
 Representational Imagery and Use الصــور 
ــز  ــة الرتمي ــراء عملي ــذا اإلج ــط ه Pictures: وينش
البــري واللفظــي واحلركــي والــدليل، وعمليــة 
التمثيــل النتقائــي، ويتــم وفــق اإلجــراءات الفرعيــة 
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اآلتيــة: قــراءة املعلــم لآليــات القرآنيــة قــراءة جمــودة، 
مــع ترديــد الطــاب خلفــه باســتخدام الطريقــة 
لآليــات  املعلــم  ورشح  )املجموعــات(،  الزمريــة 
القرآنيــة املــراد حفظهــا رشًحــا إجالًيــا، وبنــاء الصــور 

ــة. ــات القرآني ــاين اآلي ــة ملع الذهني
 Elaborative التوســعي  االســتجواب  ثالًثــا: 
:Interrogation: وينشــط هــذا اإلجــراء عمليــة 

التخزيــن، ويشــتمل عــى اإلجــراءات الفرعيــة اآلتية: 
توجيــه الطــاب لقــراءة اآليــات القرآنية، وإرشــادهم 
إىل رضورة تكــرار اآليــة القرآنيــة، مــع تفعيــل احلواس 
ــة  ــات القرآني ــظ اآلي ــاب بحف ــام الط ــة، وقي املختلف
ــة  ــارات املعياري ــتخدام اإلش ــم لس ــاة املعل ــع مراع م
)املنبهــات اللفظيــة( يف أثنــاء عمليــة احلفــظ، وطــرح 
جمموعــة مــن األســئلة املرتبطــة باآليــات القرآنيــة عــى 

ــم الســتاع إىل إجاباهتــم. الطــاب، ومــن ث
رابًعــا: تعزيــز املعاجلــة النشــطة وبنــاء املعنــى
 Promote Active Manipulation and Make

 Meaningfulness: وينشــط هــذا اإلجــراء عمليتــي 

اإلجــراءات  ويتضمــن  والســرتجاع،  التخزيــن 
الطــاب  مــن  املعلــم  طلــب  اآلتيــة:  الفرعيــة 
ــم،  ــة الفه ــع حماول ــة، م ــات القرآني ــر يف اآلي التفك
وربطهــا باملعلومــات الســابقة، وتقديــم جمموعــة مــن 
اإلرشــادات التــي تســاعد الطــاب عى تعزيــز املعاجلة 
ــا إىل  ــؤدي بدوره ــي ت ــى، والت ــاء املعن ــطة وبن النش
إتقــان احلفــظ وتثبيتــه، ومناقشــة الطــاب يف مضمون 
ــا،  ــزام ب ــى اللت ــاعدهتم ع ــادات، ومس ــذه اإلرش ه

ــات  ــم اآلي ــا، وتقدي ــن منه ــا، والتمك ــة عنه واإلجاب
القرآنيــة منفصلــة وعشــوائية الرتتيــب، ومطالبــة 
ــرآين. ــص الق ــق الن ــا ليتس ــادة تنظيمه ــاب بإع الط

خامًســا: التســميع Recite: وينشــط هــذا اإلجــراء 
النتقائــي،  التمثيــل  وعمليــة  التخزيــن،  عمليــة 
ــية  ــة دراس ــه حص ــص ل ــرتجاع، وخيص ــة الس وعملي
املراحــل  يف  الفرعيــة  إجراءاتــه  وتتحــدد  كاملــة، 

ــة: اآلتي
ــذ هــذه . 	 مرحلــة مــا قبــل التســميع: وُتنفَّ

املرحلــة يف املنــزل، مــع التأكيــد عــى الطــاب 
بــرورة التهيــؤ العقــي لآليــات القرآنيــة 
املــراد حفظهــا، وتقســيم النــص إىل وحــدات، 
والســتاع ألحــد امُلْقِرئــن امُلِجيِديــن، واجلهــر 
باآليــات القرآنيــة وترديدهــا بصــوت مرتفــع، 
ــة  ــام بمعرف ــرات، والهت ــدة م ــا ع وكتابته
املعنــى اإلجــايل لآليــات القرآنيــة، والتســميع 
الــذايت املســتمر، وأخــًرا توجيههــم نحــو 

ــات. ــى أوق ــوزع ع ــظ امل احلف
ــف، . 	 ــل الص ــذ داخ ــميع: وُتنفَّ ــة التس مرحل

ــة  ــات القرآني ــة اآلي ــاب بمراجع ــوم الط ويق
قبــل التســميع، ثــم يطلــب املعلــم منهــم 
بالتســميع  ويبــدأ  املصاحــف،  إغــاق 
ــن  ــم م ــن، ث ــاب املجيدي ــدًءا بالط ــردي ب الف
ــاب  ــك الط ــن ذل ــتفيد م ــى يس ــم حت دوهن
ــة  ــع رضورة متابع ــاف، م ــطون والضع املتوس
جيــع الطــاب لتــاوة زمائهــم، وإرشاكهــم 
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يف تصحيــح األخطــاء، ويف هنايــة احلصــة 
ــات  ــة كل اآلي ــاب بكتاب ــم الط ــف املعل يكل
أو جــزء منهــا، أو إكــال اجلــزء الناقــص منهــا 

ــر.  ــة أو أكث ــة أو جل بكلم
مرحلــة مــا بعــد التســميع: ويف هــذه املرحلــة . 	

يكلــف املعلــم الطــاب بتلخيــص معــاين 
ــايل  ــى اإلج ــار املعن ــة، وإظه ــات القرآني اآلي
الرئيســة، وأخــًرا  األفــكار  هلــا، وحتديــد 
مراجعــة اآليــات القرآنيــة، وربطهــا باآليــات 

ــة. الاحق
مشكلة البحث وأسئلته:

عــى الرغــم مــن أمهيــة حفــظ القــرآن الكريــم يف 
حيــاة التاميــذ، واهتــام وزارة التعليــم بــه يف املراحــل 
ــتوى  ــا يف مس ــاك ضعًف ــة إل أن هن ــة املختلف التعليمي
ــل  ــاب يف مراح ــدى الط ــم ل ــرآن الكري ــظ الق حف
ــدي  ــة العقي ــت دراس ــد أوضح ــام، فق ــم الع التعلي
الطــاب  مســتوى  يف  تدنًيــا  هنــاك  أن  )2001م( 
يف حفــظ القــرآن الكريــم لــدى طــاب املرحلــة 
الثانويــة؛ حيــث حصــل عــى مســتوى )90%( فأكثــر 
يف الختبــار الشــفهي يف مقــرر حفــظ القــرآن الكريــم 
ــن  ــادل )4.7%( م ــا يع ــط؛ أي م ــاب فق ــة ط أربع

ــة. ــراد العين ــوع أف جمم
صعوبــات  وجــود  إىل  الدراســات  وأشــارت 
ــتواه،  ــدين مس ــم، وت ــرآن الكري ــظ الق ــرتض حف تع
ومنهــا: عــدم اجلديــة يف حتفيــظ األجــزاء املقــررة 
املقــررة  اآليــات  تفســر  وعــدم  الطــاب،  عــى 

ــار إىل الدافــع، وعــدم القــدرة عــى  للحفــظ، والفتق
التذكــر، والرتكيــز الضعيــف يف أثنــاء التعلــم، وعــدم 
ــاين،  ــدللت واملع ــق يف ال ــوص بعم ــتعداد للغ الس
وعــدم وجــود إســرتاتيجية واضحــة حلفظــه، وعــدم 
اســتخدام طــرق تدريــس فعالــة حلفــظ هــذه اآليــات 
 Abdullahm et al., 2018; 2008م  )العنــزي، 

.;(Zakaria et al., 2014; Adam, 2016
وقــد لحــظ الباحــث يف زيارتــه لبعــض حصــص 
تدريــس احلفــظ لطــاب املرحلــة الثانويــة، ومقابلتــه 
ملــرشيف الرتبيــة اإلســامية ضعــف الطــاب يف حفــظ 
القــرآن الكريــم، وشــكوى بعــض أوليــاء األمــور مــن 
ــاب  ــم للط ــرآن الكري ــظ الق ــام بتحفي ــدم الهت ع
ــاب  ــف الط ــاء بتكلي ــية، والكتف ــة الدراس يف احلص
باحلفــظ يف املنــزل، ومــن ثــم تســميع اآليــات القرآنيــة 
Ibrahim, (2018) إىل  يف احلصــة القادمــة. وأشــار 
ــات  ــميع اآلي ــاب يف تس ــف يف أداء الط ــود ضع وج
القرآنيــة؛ وأرجــع ذلــك إىل القلــق، والتحديــات 
ــي  ــام النتباه ــر النظ ــن تأث ــل م ــي تقل ــة الت العاطفي
القــرآن  )حفــظ  اهلــدف  نحــو  مبــارشة  املوجــه 
الكريــم(. والــذي قــد يؤثــر عــى ضعــف اجتــاه 
ــدم  ــة، وع ــرآن بدق ــاوة الق ــم ت ــو تعل ــاب نح الط
 Abdullahm et al., 2018;( القــدرة عــى التذكــر

 .Adam, 2016; Zakaria et al., 2014)

ولعــل ذلــك يرجــع إىل قلــة اهتــام معلمــي القرآن 
الكريــم بالطــرق التدريســية احلديثــة، وعــدم إجادهتــم 
هلــا، مــع افتقــار الطــرق املســتخدمة يف تدريــس حفــظ 
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ــا  ــويق؛ مم ــارة والتش ــري اإلث ــم لعن ــرآن الكري الق
ــارات  ــان مه ــاب يف إتق ــف الط ــى ضع ــس ع انعك
حفــظ القــرآن الكريــم، وهــذا مــا أشــارت إليــه 
دراســة حــرشوف )1426هـــ(؛ ودراســة الراشــد 
)1422هـ(؛ ودراســة الشــمري )1426هـ(؛ ودراســة 
العاصــم )1421هـ(؛ ودراســة اهلمــزاين )1423هـ(، 
ــد أوصــت دراســة الغامــدي )2012م( بــرورة  وق
عنايــة املعلمــن لســتخدام طــرق التدريــس احلديثــة 
واإلســرتاتيجيات الفعالــة حلفــظ القــرآن الكريــم 

ــام. ــم الع ــدارس التعلي بم
ــدى  ــم ل ــرآن الكري ــظ الق ــة حف ــهيل عملي ولتس
طــاب املرحلــة الثانويــة، فإنــه يــب توظيــف املعرفــة 
املتعلقــة بالذاكــرة وعملياهتــا يف درس احلفــظ )اجلاد، 
1432هـــ(، وبخاصــة أن مــن أهــم أســباب ضعــف 
ــرة  ــف الذاك ــم ضع ــرآن الكري ــظ الق ــاب يف حف الط
ــاه –  ــا )النتب ــيط عملياهت ــب تنش ــا يتطل ــم؛ مم لدي
ــم  ــف معل ــرتجاع( بتوظي ــز – الس ــن – الرتمي التخزي
ــبة  ــراءات املناس ــن اإلج ــة م ــم ملجموع ــرآن الكري الق
لتنشــيط هــذه العمليــات يف درس حفــظ القــرآن 
الكريــم )الشــهري، 1428هـــ(، ولذلــك يصبــح مــن 
األمهيــة البحــث عــن أفضــل األســاليب والطــرق التي 
ــات،  ــم املعلوم ــاب املتعل ــتخدم لكتس ــن أن تس يمك
ــر،  ــهولة وي ــا بس ــى ختزينه ــادًرا ع ــه ق ــورة جتعل بص
ومــن ثــم اســرتجاعها اســرتجاًعا أفضــل )اهلــواري، 

1433هـ(.
ويف ضــوء ذلــك تتحــدد مشــكلة البحــث احلــايل يف 

ــظ  ــارات حف ــة يف مه ــة الثانوي ــاب املرحل ضعــف ط
ــميع.  ــق التس ــض قل ــتوى خف ــم، ومس ــرآن الكري الق
وللتصــدي هلــذه املشــكلة حيــاول البحــث احلــايل 

ــس اآليت: ــؤال الرئي ــن الس ــة ع اإلجاب
مــا فاعليــة إســرتاتيجية مقرتحــة قائمــة عــى 
ــظ  ــارات حف ــة مه ــرة يف تنمي ــات الذاك ــيط عملي تنش
القــرآن الكريــم وخفــض قلــق التســميع لــدى طــاب 

ــة؟ ــة الثانوي املرحل
ويتفــرع عــن هــذا الســؤال األســئلة الفرعيــة 

اآلتيــة:
ــم الازمــة . 1 مــا مهــارات حفــظ القــرآن الكري

ــة؟ ــة الثانوي ــاب املرحل لط
ــا . 2 ــب خفضه ــميع الواج ــق التس ــاد قل ــا أبع م

ــة؟ ــة الثانوي ــاب املرحل ــدى ط ل
مــا اإلســرتاتيجية املقرتحــة القائمــة عــى . 3

ــة مهــارات  تنشــيط عمليــات الذاكــرة يف تنمي
قلــق  وخفــض  الكريــم  القــرآن  حفــظ 
التســميع لــدى طــاب املرحلــة الثانويــة؟

ــة . 4 ــة القائم ــرتاتيجية املقرتح ــة اإلس ــا فاعلي م
عــى تنشــيط عمليــات الذاكــرة يف تنميــة 
مهــارات حفــظ القــرآن الكريــم لــدى طــاب 

ــة؟ ــة الثانوي املرحل
ــة . 5 ــة القائم ــرتاتيجية املقرتح ــة اإلس ــا فاعلي م

ــزال  ــرة يف اخت ــات الذاك ــيط عملي ــى تنش ع
املرحلــة  طــاب  لــدى  التســميع  قلــق 

الثانويــة؟
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ــة . 6 ــن تنمي ــة ب ــة الرتباطي ــة العاق ــا طبيع م
مهــارات حفــظ القــرآن الكريــم وخفــض 
املرحلــة  طــاب  لــدى  التســميع  قلــق 

الثانويــة؟
فروض البحث:

ــار صحــة الفــروض  ســعى البحــث احلــايل لختب
اآلتيــة:

ــتوى . 1 ــد مس ــا عن ــرق دال إحصائًي ــد ف ل يوج
ــاب  ــات ط ــطي درج ــن متوس )α≥0.05( ب
درســت  )التــي  التجريبيــة  املجموعــة 
ــة  ــة القائم ــرتاتيجية املقرتح ــتخدام اإلس باس
ــات  ــرة(، ودرج ــات الذاك ــيط عملي ــى تنش ع
ــت  ــي درس ــة )الت ــة الضابط ــاب املجموع ط
تنميــة  يف  املعتــادة(  الطريقــة  باســتخدام 
مهــارات حفــظ القــرآن الكريــم )ككل، وكل 

ــدة(. ــى ح ــارة ع مه
ــتوى . 2 ــد مس ــا عن ــرق دال إحصائًي ــد ف ل يوج

ــاب  ــات ط ــطي درج ــن متوس )α≥0.05( ب
درســت  )التــي  التجريبيــة  املجموعــة 
ــة  ــة القائم ــرتاتيجية املقرتح ــتخدام اإلس باس
ــات  ــرة(، ودرج ــات الذاك ــيط عملي ــى تنش ع
ــت  ــي درس ــة )الت ــة الضابط ــاب املجموع ط
معــدل  يف  املعتــادة(  الطريقــة  باســتخدام 
خفــض قلــق التســميع )ككل، وكل بعــد عــى 

ــدة(. ح
 ل توجــد عاقــة ارتباطيــة دالــة إحصائًيــا عند . 3

مســتوى )α≥0.05( بــن تنميــة مهــارات حفظ 
القــرآن الكريــم، وخفــض قلــق التســميع 
لــدى طــاب الصــف األول الثانــوي ختتلــف 
باختــاف العمليــة التدريســية املســتخدمة 
)اإلســرتاتيجية املقرتحــة القائمــة عــى تنشــيط 

ــادة(.  ــات الذاكــرة – الطريقــة املعت عملي
أهداف البحث:

سعى البحث احلايل إىل حتقيق األهداف اآلتية:
الكريــم . 1 القــرآن  حفــظ  مهــارات  حتديــد 

الثانويــة. املرحلــة  لطــاب  الازمــة 
الواجــب . 2 التســميع  قلــق  أبعــاد  حتديــد 

الثانويــة. املرحلــة  طــاب  لــدى  خفضهــا 
بنــاء اإلســرتاتيجية املقرتحــة القائمــة عــى . 3

ــة مهــارات  تنشــيط عمليــات الذاكــرة يف تنمي
قلــق  وخفــض  الكريــم  القــرآن  حفــظ 
التســميع لــدى طــاب املرحلــة الثانويــة. 

املقرتحــة . 4 اإلســرتاتيجية  فاعليــة  تعــرف 
ــرة يف  ــات الذاك ــيط عملي ــى تنش ــة ع القائم
تنميــة مهــارات حفــظ القــرآن الكريــم لــدى 

طــاب املرحلــة الثانويــة.
املقرتحــة . 5 اإلســرتاتيجية  فاعليــة  تعــرف 

ــرة يف  ــات الذاك ــيط عملي ــى تنش ــة ع القائم
اختــزال قلــق التســميع لــدى طــاب املرحلــة 

الثانويــة.
تعــرف طبيعــة العاقــة الرتباطيــة بــن تنميــة . 6

مهــارات حفــظ القــرآن الكريــم وخفــض 
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ــة. ــة الثانوي ــاب املرحل ــدى ط ــميع ل ــق التس قل
أمهية البحث:

تــرز أمهيــة البحــث احلــايل يف كوهنــا ترتبــط 
بحفــظ القــرآن الكريــم الــذي أثنــى اهلل عليــه يف قولــه 
ِذيــَن ُأوُتوا  َنــاٌت يِف ُصــُدوِر الَّ تعــاىل:  }َبــْل ُهــَو آَيــاٌت َبيِّ
امِلُــوَن {]العنكبــوت:  َحــُد بِآَياتَِنــا إِلَّ الظَّ اْلِعْلــَم. َوَمــا َيْ
ــة يف  ــة والتطبيقي ــة النظري ــل األمهي ــا تتمث 49[. أيًض

اآليت:
الســتجابة للتوصيــات الرتبويــة والجتاهــات . 1

ــة توظيــف أبحــاث  ــة التــي تؤكــد أمهي احلديث
عمليــات  عــى  وانعكاســاهتا  الدمــاغ، 
الذاكــرة )النتبــاه – التخزيــن – الرتميــز – 
يف  إجرائًيــا  منهــا  واإلفــادة  الســرتجاع(، 
تنميــة مهــارات حفــظ القــرآن وخفــض قلــق 

التســميع.
التأصيــل النظــري لإلســرتاتيجية املقرتحــة . 2

القائمــة عــى تنشــيط عمليــات الذاكــرة، 
وحتديــد عاقتهــا بتنميــة مهــارات حفــظ 
القــرآن الكريــم وخفــض قلــق التســميع. 

ــرآن . 3 ــم الق ــى تعلي ــن ع ــار القائم ــه أنظ توجي
ــا إىل  ــج ومطوري ــي املناه ــن خمطط ــم م الكري
املقرتحــة  اإلســرتاتيجية  اســتخدام  رضورة 
ــرة يف  ــات الذاك ــيط عملي ــى تنش ــة ع القائم
ــاء  ــم يف أثن ــن، وتدريبه ــداد املعلم ــج إع برام
ــة  ــم بقائم ــك تزويده ــا، وكذل ــة عليه اخلدم
مهــارات حفــظ القــرآن الكريــم، وبطاقــة 

ــميع  ــق التس ــزال قل ــاس اخت ــة، ومقي املاحظ
الثانويــة ملراعاهتــا عنــد  لطــاب املرحلــة 
ختطيــط وتطويــر مناهــج القــرآن الكريــم؛ 

ــج. ــه النتائ ــفر عن ــا تس ــوء م ــك يف ض وذل
يف . 4 اإلســامية  الرتبيــة  معلمــي  مســاعدة 

التغلــب عــى أوجــه القصــور يف الطــرق 
ــرتاتيجية  ــم بإس ــك يف إمداده ــة؛ وذل التقليدي
عمليــات  تنشــيط  عــى  قائمــة  تدريســية 
ــظ  ــارات حف ــة مه ــم تنمي ــن ث ــرة، وم الذاك
القــرآن الكريــم وخفــض قلــق التســميع لــدى 

طــاب املرحلــة الثانويــة.
مســاعدة طــاب املرحلــة الثانويــة عــى تنميــة . 5

ــض  ــم، وخف ــرآن الكري ــظ الق ــارات حف مه
املقرتحــة  باإلســرتاتيجية  التســميع  قلــق 
القائمــة عــى تنشــيط عمليــات الذاكــرة، ومــا 
ــؤلء  ــن ه ــراءات متك ــن إج ــا م ــق عنه ينبث
ــة  ــطة يف عملي ــاركة النش ــن املش ــاب م الط
التعلــم، والتفاعــل مــع النــص القــرآين املــراد 

ــه. حفظ
لســتخدام . 6 للباحثــن  املجــال  فتــح 

اإلســرتاتيجية املقرتحــة القائمــة عــى تنشــيط 
ــة  ــرات بحثي ــة متغ ــات الذاكــرة يف تنمي عملي
يف  اإلســامية  الرتبيــة  فــروع  يف  أخــرى 

املختلفــة. التعليميــة  املراحــل 

حدود البحث:
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يتحدد البحث احلايل باحلدود اآلتية:
احلـــدود املوضوعيـــة: اقتـــر تطبيـــق البحـــث 
ـــد،  ـــورة احلدي ـــة: س ـــة اآلتي ـــدود املوضوعي ـــى احل ع
ـــودة  ـــم )ج ـــرآن الكري ـــظ الق ـــارات حف ـــاس مه وقي
ـــكام  ـــق أح ـــح، وتطبي ـــق الصحي ـــتظهار، والنط الس
التجويـــد، والنطـــاق يف التســـميع، والرتتيـــل 
ـــا  ـــميع بأبعاده ـــق التس ـــاس قل ـــن األداء(، وقي وحس

الثاثـــة )النفســـية، والفســـيولوجية، واملعرفيـــة(.
ـــة  ـــى عين ـــث ع ـــر البح ـــة: اقت ـــدود البرشي احل
مـــن طـــاب الصـــف األول الثانـــوي )نظـــام 
ــون  ــم يمثلـ ــرتك(؛ ألهنـ ــار املشـ ــررات – املسـ املقـ
بدايـــة املرحلـــة الثانويـــة، التـــي تعـــد قاعـــدة 
ــرآن  ــظ القـ ــارات حفـ ــان مهـ ــاق يف إتقـ لانطـ
الكريـــم يف ضـــوء مـــا درســـوه يف مقـــرر تـــاوة 
ـــة  ـــن البتدائي ـــده يف املرحلت ـــم وجتوي ـــرآن الكري الق

ــطة. واملتوسـ
احلـــدود الزمانيـــة: طبـــق البحـــث يف الفصـــل 
ــام الـــدرايس 1439- ــن العـ ــاين مـ الـــدرايس الثـ

1440هـ.

مصطلحات البحث:
يتضمن البحث احلايل املصطلحات اآلتية:

اإلســـرتاتيجية املقرتحـــة القائمـــة عـــى . 	
تنشـــيط عمليـــات الذاكـــرة: 

القائمـــة  املقرتحـــة  اإلســـرتاتيجية  تعـــرف 
عـــى تنشـــيط عمليـــات الذاكـــرة إجرائًيـــا بأهنـــا: 

»جمموعـــة مـــن اإلجـــراءات التدريســـية القائمـــة 
والرتميـــز  النتبـــاه  عمليـــات  اســـتثارة  عـــى 
والتخزيـــن والســـرتجاع، التـــي يوظفهـــا معلمـــو 
ـــرآن  ـــظ الق ـــارات حف ـــة مه ـــامية لتنمي ـــة اإلس الرتبي
ـــس  ـــاء تدري ـــميع يف أثن ـــق التس ـــض قل ـــم وخف الكري
ـــوي،  ـــف األول الثان ـــاب الص ـــد لط ـــورة احلدي س
وتتمثـــل هـــذه اإلجـــراءات يف مرحلـــة الهتـــام 
ـــة  ـــور التمثيلي ـــاء الص ـــة بن ـــاه، ومرحل ـــادة النتب وزي
الصـــور، ومرحلـــة الســـتجواب  واســـتخدام 
ــطة  ــة النشـ ــز املعاجلـ ــة تعزيـ ــعي، ومرحلـ التوسـ

وبنـــاء املعنـــى، ومرحلـــة التســـميع«.
	. مهارات حفظ القرآن الكريم: 

ــم يف  ــرآن الكريـ ــظ القـ ــارات حفـ ــرف مهـ تعـ
البحـــث احلـــايل إجرائيًّـــا بأهنـــا: »أداء طـــاب 
ـــورة  ـــة )س ـــات القرآني ـــوي لآلي ـــف األول الثان الص
ــتظهار،  ــودة السـ ــه جـ ــى فيـ ــد( أداء يراعـ احلديـ
والنطـــق الصحيـــح، وتطبيـــق أحـــكام التجويـــد، 
ـــن األداء،  ـــل وحس ـــميع، والرتتي ـــاق يف التس والنط
ويقـــاس هـــذا األداء بمهاراتـــه اخلمـــس )جـــودة 
ـــكام  ـــق أح ـــح، وتطبي ـــق الصحي ـــتظهار، والنط الس
التجويـــد، والنطـــاق يف التســـميع، والرتتيـــل 
املعـــدة  املاحظـــة  بطاقـــة  يف  األداء(  وحســـن 

ــك«. لذلـ
	. قلق التسميع:

يعـــرف قلـــق التســـميع يف البحـــث احلـــايل 
إجرائيَّـــا بأنـــه: »حالـــة ذات أبعـــاد نفســـية أو 
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فســـيولوجية أو معرفيـــة مؤقتـــة غـــر ســـارة، 
ـــاج،  ـــر، والنزع ـــعور بالتوت ـــكل ش ـــى ش ـــر ع تظه
ـــاب  ـــب ط ـــرتدد، تصاح ـــة، وال ـــاك، والرهب والرتب
ــات  ــميع اآليـ ــل تسـ ــوي قبـ ــف األول الثانـ الصـ
القرآنيـــة أو يف أثنائـــه، وتقـــاس هـــذه احلالـــة 
بأبعادهـــا الثاثـــة )النفســـية، والفســـيولوجية، 
املعـــد  التســـميع  قلـــق  بمقيـــاس  واملعرفيـــة( 

ــك«. لذلـ
منهجية البحث وإجراءاته:

يســـتهدف البحـــث احلـــايل الكشـــف عـــن 
ـــيط  ـــى تنش ـــة ع ـــة قائم ـــرتاتيجية مقرتح ـــة إس فاعلي
عمليـــات الذاكـــرة يف تنميـــة مهـــارات حفـــظ 
القـــرآن الكريـــم وخفـــض قلـــق التســـميع لـــدى 
طـــاب املرحلـــة الثانويـــة؛ ولتحقيـــق اهلـــدف 
ـــة:  ـــراءات اآلتي ـــث اإلج ـــتعرض الباح ـــابق يس الس

أواًل: منهج البحث: 
التجريبـــي ذي  الباحـــث باملنهـــج  اســـتعان 
ـــن  ـــق م ـــك للتحق ـــي؛ وذل ـــبه التجريب ـــم ش التصمي
ــى  ــة عـ ــة القائمـ ــرتاتيجية املقرتحـ ــة اإلسـ فاعليـ
ــارات  ــة مهـ ــرة يف تنميـ ــات الذاكـ ــيط عمليـ تنشـ
حفـــظ القـــرآن الكريـــم وخفـــض قلـــق التســـميع 

ــوي. ــف األول الثانـ ــاب الصـ ــدى طـ لـ
ثانيًّا: التصميم التجريبي للبحث:

املعاجلـــات  تصميـــم  إىل  الباحـــث  اســـتند 
ـــة  ـــن املجموع ـــكل م ـــة ل ـــة والبعدي ـــة القبلي التجريبي
التجريبيـــة التـــي تضـــم جمموعـــة مـــن الطـــاب 

ـــرآن  ـــج الق ـــد يف منه ـــورة احلدي ـــون س ـــن حيفظ الذي
ــة  ــة القائمـ ــرتاتيجية املقرتحـ ــق اإلسـ ــم وفـ الكريـ
ــة  ــرة. واملجموعـ ــات الذاكـ ــيط عمليـ ــى تنشـ عـ
الضابطـــة، والتـــي تضـــم جمموعـــة مـــن الطـــاب 
الذيـــن حيفظـــون الســـورة نفســـها وفـــق الطريقـــة 

املعتـــادة.
عـــى  البحثـــي  التصميـــم  اشـــتمل  وقـــد 
ـــرتاتيجية  ـــل يف اإلس ـــي تتمث ـــتقلة الت ـــرات املس املتغ
ـــرة،  ـــات الذاك ـــيط عملي ـــى تنش ـــة ع ـــة القائم املقرتح
ــي  ــة التـ ــرات التابعـ ــادة، واملتغـ ــة املعتـ والطريقـ
تتمثـــل يف مهـــارات حفـــظ القـــرآن الكريـــم، 

ــميع. ــق التسـ ــض قلـ وخفـ

ثالًثا: جمتمع البحث وعينته: 
ـــاب  ـــع ط ـــن جي ـــايل م ـــث احل ـــع البح ن جمتم ـــوَّ تك
ــم  ــب التعليـ ــن ملكتـ ــوي التابعـ ــف األول الثانـ الصـ
بالظهـــران، وقـــد بلـــغ عددهـــم )1680( طالًبـــا. 
أمـــا العينـــة فقـــد اختـــرت بالطريقـــة العشـــوائية 
البســـيطة، وبلـــغ عددهـــا )70( طالًبـــا مـــن طـــاب 
ــار  ــررات – املسـ ــام املقـ ــوي )نظـ ــف األول الثانـ الصـ
ـــة،  ـــر الثانوي ـــعود الكب ـــام س ـــتي اإلم ـــرتك( بمدرس املش
التعليـــم  التابعتـــن ملكتـــب  الثانويـــة  والشـــوكاين 
ـــة؛  ـــة الرشقي ـــم باملنطق ـــة للتعلي ـــران - اإلدارة العام بالظه
وذلـــك يف الفصـــل الـــدرايس الثـــاين مـــن العـــام 
ـــدول اآليت  ـــح اجل ـــدرايس 1440/1439هــــ. ويوض ال
ـــا: ـــون إليه ـــي ينتم ـــدارس الت ـــث وامل ـــة البح ـــداد عين أع
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املعاجلــة  ومــادة  البحــث  أدوات  بنــاء  رابًعــا: 
وضبطهــا: التجريبيــة 

يف ضــوء أهــداف البحــث؛ ُبنيــت أدواُتــه، ومــادة 
املعاجلــة التجريبيــة كــا يــي: 

ــاب  ــم لط ــرآن الكري ــظ الق ــارات حف ــة مه قائم
ــوي:  ــف األول الثان الص

1. اســتهدفت هــذه القائمــة حتديــد مهــارات 
حفــظ القــرآن الكريــم لــدى طــاب الصــف األول 
ــي:  ــا ي ــع م ب ــابق اتُّ ــدف الس ــق اهل ــوي، ولتحقي الثان
ــرآن  ــظ الق ــارات حف ــة مه ــاء قائم ــادر بن أ/ مص

ــوي:   ــف األول الثان ــاب الص ــم لط الكري
املصــادر  مــن  بمجموعــة  الباحــث  اســتعان 
ــرآن  ــظ الق ــارات حف ــى مه ــا- انتق ــي -يف ضوئه الت
ــوي،  ــف األول الثان ــاب الص ــة لط ــم الازم الكري
وهــي: الدراســات والبحــوث العلميــة املرتبطــة 
بمهــارات حفــظ القــرآن الكريــم تشــخيًصا وتنميــة، 
حفــظ  بمهــارات  املتصلــة  الرتبويــة  واألدبيــات 
القــرآن الكريــم، وطبيعــة طــاب املرحلــة الثانويــة، 
وأهــداف تدريــس القــرآن الكريــم وحفظــه باملرحلــة 

ــة. الثانوي
ب/وصف القائمة: 

د الباحــث مخــس  بنــاء عــى املصــادر الســابقة حــدَّ
ــتظهار،  ــودة الس ــارة ج ــي: مه ــة ه ــارات رئيس مه
وتضــم هــذه املهــارة أربــع مهــارات فرعيــة، ومهــارة 
النطــق الصحيــح؛ وشــملت ثــاث مهــارات فرعيــة، 
ــع  ــت أرب ــد، وضم ــكام التجوي ــق أح ــارة تطبي ومه
ــميع؛  ــاق يف التس ــارة النط ــة، ومه ــارات فرعي مه
ــًرا  ــة، وأخ ــارات فرعي ــس مه ــى مخ ــوت ع واحت
مهــارة الرتتيــل وحســن األداء؛ وشــملت مخــس 
ــة  ــارات الفرعي ــل امله ــون جمم ــة، ليك ــارات فرعي مه

ــارة. ــرشون مه ــدى وع ــة إح للقائم
ج/ حتكيــم قائمــة مهــارات حفــظ القــرآن الكريم 

لطــاب الصــف األول الثانوي: 
ُعرضــت القائمــة يف صورهتــا املبدئية عــى جمموعة 
مــن اخلــراء واملتخصصــن؛ وذلــك لاسرتشــاد 
ــارات  ــة مله ــة النهائي ــل إىل القائم ــم يف التوص بآرائه
ــف  ــاب الص ــة لط ــم الازم ــرآن الكري ــظ الق حف
ــول  ــرأي ح ــداء ال ــم إب ــَب منه ــوي، وُطِل األول الثان

عدد الطالبنوع المجموعةالصفاسم المدرسة
35الضابطة2/1الشوكاني الثانوية

35التجريبية1/1اإلمام سعود الكبير الثانوية
70المجموع

جدول )1)

 توزيع عينة البحث
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انتــاء املهــارات الفرعيــة للمهــارة الرئيســة التــي 
ــف  ــاب الص ــارة لط ــبة كل مه ــا، ومناس ــي إليه تنتم
األول الثانــوي، وأمهيــة املهــارات املوضوعــة لطــاب 
الصــف األول الثانــوي، وإضافــة أو تعديــل أو حــذف 
مــا يرونــه مناســًبا لتجويــد القائمــة وهتذيبهــا، وبعــد 
ــم  ــن، ت ــن املحكم ــت م ــي ُجع ــات الت ــغ البيان تفري
حســاب الــوزن النســبي ملهــارات حفــظ القــرآن 
النســب يف  إىل هــذه  الكريــم؛ وذلــك لاحتــكام 
الرتتيــب التصاعــدي ملهــارات حفــظ القــرآن الكريم، 
وقــد حــدد الباحــث معيــاًرا لختيــار هــذه املهــارات، 
وهــي التــي حظيــت بنســبة اتفاق تــرتاوح مــن )%80( 
التعديــات  بعــض  ُعدلــت  أيًضــا   .)%  100( إىل 
ــم.  ــن وآرائه ــات املحكم ــوء ملحوظ ــة يف ض الازم
ــس  ــى مخ ــة ع ــا النهائي ــة يف صورهت ــوت القائم واحت
مهــارات رئيســة، وهــي: مهــارة جــودة الســتظهار، 
ــي:  ــة، ه ــارات فرعي ــاث مه ــارة ث ــذه امله ــم ه وتض
ع اآليــات القرآنيــة دون خطــأ يف ترتيــب ألفــاظ  )ُيســمِّ
ع اآليــات القرآنيــة دون خطــأ يف ترتيــب  اآليــة، ُيســمِّ
ع اآليــات القرآنيــة دون نقص أو  آيــات الســورة، ُيســمِّ
زيــادة أو نســيان. ومهــارة النظــق الصحيــح، وتشــمل 
–أيًضــا- ثــاث مهــارات فرعيــة، هــي: )ينطــق 
ــق  ــا، ينط ــا صحيًح ــة نطًق ــروف القرآني ــوات احل أص
ــر  ــط أواخ ــا، يضب ــا صحيًح ــة نطًق ــات القرآني الكل
الكلــات القرآنيــة ضبًطــا صحيًحــا(. ومهــارة تطبيــق 
ــة،  ــارات فرعي ــع مه ــم أرب ــد، وتض ــكام التجوي أح
هــي: )يطبــق أحــكام النــون وامليــم املشــددتن، يطبــق 

أحــكام النــون الســاكنة والتنويــن، يطبــق أحــكام امليم 
الســاكنة، يطبــق أحــكام املــدود(. ومهــارة النطــاق 
ــي:  ــة، ه ــارات فرعي ــع مه ــوي أرب ــميع، وحت يف التس
)يقــرأ اآليــات القرآنيــة برعــة مناســبة، يقــرأ اآليــات 
ــة  ــات القرآني ع اآلي ــمِّ ــموع، ُيس ــوت مس ــة بص القرآني
ــة  ــات القرآني ع اآلي ــمِّ ــم، ُيس ــردد أو تلعث ــر ت ــن غ م
دون توقــف(. وأخــًرا مهــارة الرتتيــل وحســن األدا، 
وتشــمل مخــس مهــارات فرعيــة، هــي: )يقــرأ اآليــات 
ــل  ــف والوص ــي الوق ــة، يراع ــأٍن وطمأنين ــة بت القرآني
ــات  ــوع يف طبق ــة، ين ــات القرآني ــميع اآلي ــاء تس أثن
ــن  صوتــه علــًوا وارتفاًعــا وفــق املعنــى القــرآين، حيسِّ
صوتــه أثنــاء تســميع اآليــات القرآنيــة، ينهــي قراءتــه 

ــة(.  ــر مفاجئ ــة غ ــة تدريي ــة هناي ــات القرآني لآلي
القــرآن  حفــظ  مهــارات  ماحظــة  بطاقــة   .	
الثانــوي:  األول  الصــف  طــاب  لــدى  الكريــم 
ــظ  ــارات حف ــاس مه ــة إىل قي ــذه البطاق ــدف ه هت
القــرآن الكريــم لــدى طــاب الصــف األول الثانوي؛ 

بــع مــا يــي: ولتحقيــق الباحــث هلــذا اهلــدف اتُّ
ــتند  ــة: اسـ ــة املاحظـ ــاء بطاقـ ــادر بنـ أ/   مصـ
املاحظـــة  لبطاقـــة  بنائـــه  يف  الباحـــث 
وهـــي:  املصـــادر،  مـــن  العديـــد  عـــى 
ــم  ــرآن الكريـ ــظ القـ ــارات حفـ ــة مهـ قائمـ
الازمـــة لطـــاب الصـــف األول الثانـــوي، 
والدراســـات العلميـــة واألدبيـــات الرتبويـــة 
ـــم  ـــرآن الكري ـــظ الق ـــارات حف ـــة بمه املرتبط
ـــة،  ـــة الثانوي ـــاب املرحل ـــة ط ـــه، وطبيع وقياس
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ـــه  ـــم وحفظ ـــرآن الكري ـــس الق ـــداف تدري وأه
ــة.  ــة الثانويـ باملرحلـ

لـــت قائمـــة  ب/وصـــف بطاقـــة املاحظـــة: حوِّ
مهـــارات احلفـــظ إىل بطاقـــة ماحظـــة، 
وتضمنـــت هـــذه البطاقـــة مهـــارات حفـــظ 
القـــرآن الكريـــم الازمـــة لطـــاب الصـــف 
ــة،  ــارات رئيسـ ــس مهـ ــوي )مخـ األول الثانـ
والنطـــق  الســـتظهار،  جـــودة  وهـــي: 
الصحيـــح، وتطبيـــق أحـــكام التجويـــد، 
ـــن  ـــل وحس ـــميع، والرتتي ـــاق يف التس والنط
مـــؤرًشا   19( األداء  ومـــؤرشات  األداء(، 
ــات،  ــاب الدرجـ ــة احتسـ ــا(، وطريقـ ـ فرعيًّ
والدرجـــة  األخطـــاء،  رصـــد  وكيفيـــة 
ــارات  ــن مهـ ــارة مـ ــكل مهـ ــة لـ املوضوعـ

ــظ.  احلفـ
ــظ  ــارات حفـ ــة مهـ ــة ماحظـ ــدق بطاقـ ج /صـ
ـــف األول  ـــاب الص ـــدى ط ـــم ل ـــرآن الكري الق
ـــة  ـــة املاحظ ـــث بطاق ـــرض الباح ـــوي: ع الثان
عـــى جمموعـــة مـــن اخلـــراء واملحكمـــن، 
ـــن  ـــن املختص ـــًا م ـــم )15( حمكَّ بلـــغ عدده
يف مناهـــج الرتبيـــة اإلســـامية وطرائـــق 
ــة  ــامية، واللغـ ــة اإلسـ ــها، والرتبيـ تدريسـ
العربيـــة، والقيـــاس والتقويـــم؛ وذلـــك 

ـــة  ـــة املاحظ ـــبة بطاق ـــرأي يف مناس ـــداء ال إلب
لقيـــاس مهـــارات حفـــظ القـــرآن الكريـــم 
لـــدى طـــاب الصـــف األول الثانـــوي، 
وســـامة الصياغـــة العلميـــة الصحيحـــة 
ـــورة  ـــررة )س ـــورة املق ـــاء الس ـــارة، ووف للمه
ـــاس،  ـــع القي ـــارة موض ـــاس امله ـــد( لقي احلدي
املوضـــوع  التقديـــر  مســـتوى  ومناســـبة 
لقيـــاس املهـــارات، وإضافـــة أو حـــذف مـــا 
ـــد  ـــة، وق ـــذه البطاق ـــد ه ـــًبا لتجوي ـــه مناس يرون
ـــا  ـــة وفًق ـــات الازم ـــث التعدي ـــرى الباح أج

ملـــا أوىص بـــه املحكمـــون.
ــات  ــاب الثبـ ــة: حلسـ ــة املاحظـ ــات بطاقـ د/  ثبـ
ا  ـــتطاعيًّ ـــا اس ـــة تطبيًق ـــة املاحظ ـــت بطاق ُطبِق
ـــن  ـــا م ـــا )36( طالًب ـــغ عدده ـــة بل ـــى جمموع ع
طـــاب الصـــف الثـــاين الثانـــوي بمدرســـة 
العروبـــة الثانويـــة التابعـــة ملكتـــب التعليـــم 
ـــة  ـــم باملنطق ـــة للتعلي ـــران - اإلدارة العام بالظه
ـــظ  ـــث بماح ـــتعان الباح ـــد اس ـــة، وق الرشقي
آخـــر لقيـــاس أداء الطـــاب يف مهـــارات حفـــظ 
ـــل  ـــتخراج معام ـــك باس ـــم، وذل ـــرآن الكري الق
 Interrater ثبـــات الرصـــد بـــن املقدريـــن
اآلتيـــة  املعادلـــة  بحســـب   ،Reliability

)اخلليـــي،2012م، ص: 203(: 

معامل الثبات
عدد مرات االتفاق (575)

100   X
عدد مرات االتفاق (575) + عدد مرات االختالف (109)
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وقــد بلــغ ثبــات بطاقــة املاحظــة )0.84(، وهــو 
معامــل ثبــات مرتفــع، ومــن ثــم يطمئــن الباحــث إىل 

هــذه األداة وقياســها مــا وضعــت لــه.
	. قائمــة أبعــاد قلــق التســميع لــدى طــاب 

الثانــوي:  األول  الصــف 
تســتهدف هــذه األداة حتديــد األبعــاد الرئيســة 
والفرعيــة لقلــق التســميع لطــاب الصــف األول 
الثانــوي باململكــة العربيــة الســعودية؛ ولتحقيــق 

ــي: ــا ي ــع م ب ــابق اتُّ ــدف الس اهل
ـــد  ـــميع: اعتم ـــق التس ـــة قل ـــاء قائم ـــادر بن أ/   مص
ـــاء  ـــادر لبن ـــن املص ـــة م ـــى جمموع ـــث ع الباح
هـــذه القائمـــة وهـــي: األدبيـــات الرتبويـــة، 
ــة  ــة املرتبطـ ــة واألجنبيـ والدراســـات العربيـ
بقلـــق الختبـــار خاصـــة، وطبيعـــة طـــاب 
ـــس  ـــداف تدري ـــوي، وأه ـــف األول الثان الص
ـــة. ـــة الثانوي ـــه باملرحل ـــم وحفظ ـــرآن الكري الق
ب/ وصـــف القائمـــة: بنـــاء عـــى املصـــادر 
القائمـــة يف صورهتـــا  الســـابقة تكونـــت 
ــاد رئيســـة هـــي:  ــة أبعـ ــة مـــن ثاثـ األوليـ
البعـــد النفـــي، والبعـــد الفســـيولوجي، 
ــت  ــد ضمـ ــريف، ولقـ ــد املعـ ــًرا البعـ وأخـ
ــن  ــة وثاثـ ــة مخسـ ــاد الرئيسـ ــذه األبعـ هـ

ــا. ــًدا فرعًيـ بعـ
ج/ حتكيـــم القائمـــة: للتحقـــق مـــن صـــدق 
القائمـــة ُعرضـــت عـــى جمموعـــة مـــن 
املناهـــج  اخلـــراء واملختصـــن يف جمـــايل 

ـــوي،  ـــم النفـــس الرتب ـــق التدريـــس وعل وطرائ
ــداء  ــن إبـ ــن املحكمـ ــث مـ ــب الباحـ وطلـ
الـــرأي يف مـــدى اتســـاق األبعـــاد الفرعيـــة 
مـــع البعـــد الرئيـــس، ومـــدى مناســـبة كل 
بعـــد مـــن هـــذه األبعـــاد لطـــاب الصـــف 
األول الثانـــوي، ومـــدى أمهيـــة كل بعـــد 
ـــة  ـــامة الصياغ ـــدى س ـــاب، وم ـــؤلء الط هل
ـــل  ـــذف أو تعدي ـــاد، وح ـــذه األبع ـــة هل اللغوي
أو إضافـــة مـــا يرونـــه مناســـًبا ملزيـــد مـــن 
ــوزن  ــب الـ ــة، وُحسـ ــذه القائمـ ــط هـ ضبـ
النســـبي لقائمـــة أبعـــاد قلـــق التســـميع 
لطـــاب الصـــف األول الثانـــوي؛ وقـــد 
ــت  ــي حظيـ ــاد التـ ــث األبعـ ــار الباحـ اختـ
مـــن  املحكمـــن  بـــن  اتفـــاق  بنســـب 
)80%( إىل )100%(، فاســـتجاب الباحـــث 
واقرتاحاهتـــم،  املحكمـــن،  مللحوظـــات 
ـــى  ـــة ع ـــا النهائي ـــة يف صورهت ـــوت القائم واحت

ــا. ــًدا فرعًيـ ــن بعـ ــعة وثاثـ تسـ
4. مقيــاس قلــق التســميع لطــاب الصــف األول 

الثانــوي: 
ــميع  ــق التس ــاس قل ــاس قي ــتهدف املقي اس  
لــدى طــاب الصــف األول الثانــوي، ولتحقيــق هــذا 

ــي:  ــا ي ــع م ب ــدف اتُّ اهل
ــميع:  ــق التسـ ــاس قلـ ــاء مقيـ ــادر بنـ أ/    مصـ
ـــي  ـــادر الت ـــن املص ـــة م ـــى جمموع ـــاد ع بالعت
أســـهمت يف بنـــاء مقيـــاس قلـــق التســـميع 
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لطـــاب الصـــف األول الثانـــوي، وهـــي: 
قائمـــة أبعـــاد قلـــق التســـميع لطـــاب 
واألدبيـــات  الثانـــوي،  األول  الصـــف 
ــة  ــة العربيـ ــات العلميـ ــة، والدراسـ الرتبويـ
ـــة،  ـــق عام ـــاس القل ـــة بقي ـــة املرتبط واألجنبي
ـــاب  ـــة ط ـــة، وطبيع ـــار خاص ـــق الختب وقل

الصـــف األول الثانـــوي.
ــق  ــة قلـ ــت قائمـ لـ ــاس: ُحوِّ ــف املقيـ ب/ وصـ
إىل مقيـــاس؛ واشـــتمل هـــذا  التســـميع 
املقيـــاس عـــى ثاثـــة أبعـــاد، هـــي: البعـــد 
النفـــي بواقـــع )13( عبـــارة، والبعـــد 
ـــد  ـــارة، والبع ـــع )12( عب ـــيولوجي بواق الفس
ـــع  ـــت جي ـــد صيغ ـــارة، وق ـــريف )14( عب املع
البدائـــل مـــن نـــوع ليكـــرت Likert ذات 
ـــدة،  ـــق بش ـــي: )مواف ـــايس، وه ـــدرج اخل الت
وموافـــق، وحمايـــد، وغـــر موافـــق، وغـــر 
ـــوص  ـــة املفح ـــرتاوح درج ـــدة( وت ـــق بش مواف
ــن  ــر عـ ــدرج املعـ ــا للتـ ــارات وفقـ يف العبـ
شـــدة القلـــق عنـــد التصحيـــح الدرجـــات 

مـــن )5( إىل )1(.
)الصـــدق  املقيـــاس  حمتـــوى  صـــدق  ج/ 
ــداد  ــن إعـ ــاء مـ ــد النتهـ ــري(: بعـ الظاهـ
املقيـــاس ُعـــرض عـــى جمموعـــة مـــن 
ـــًا  املحكمـــن، بلـــغ عددهـــم )15( حمكًّ
ـــق  ـــج وطرائ ـــال املناه ـــن يف جم ـــن املختص م
واللغـــة  الرشعيـــة،  العلـــوم  تدريـــس 
العربيـــة، والقيـــاس والتقويـــم، وطلـــب 
الباحـــث منهـــم إبـــداء الـــرأي حـــول 
املقيـــاس يف اجلوانـــب اآلتيـــة: مناســـبة 
ـــة  ـــامة الصياغ ـــدى س ـــر، وم ـــتوى التقدي مس
ـــل  ـــذف أو تعدي ـــاد، وح ـــذه األبع ـــة هل اللغوي
أو إضافـــة مـــا يرونـــه مناســـبًا ملزيـــد مـــن 
ضبـــط املقيـــاس، ولقـــد أبـــدى املحكمـــون 
ــاس،  ــة باملقيـ ــات املرتبطـ ــض امللحوظـ بعـ
وُعدلـــت التعديـــات الازمـــة، واحتـــوى 
ــى )38(  ــة عـ ــه النهائيـ ــاس يف صورتـ املقيـ
عبـــارة، يمكـــن توضيحهـــا يف جـــدول )2( 

اآليت:

عدد العباراتأرقام العباراتأبعاد مقياس قلق التسميع
112-12البعد النفسي

1312-24البعد الفسيولوجي
2514-38البعد المعرفي

38المجموع

جدول )2) 

الصورة النهائية ألبعاد مقياس قلق التسميع وأرقام العبارات وعددها
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التجربــة االســتطاعية ملقيــاس قلــق التســميع: 
البالــغ  الســتطاعية  العينــة  عــى  املقيــاس  ُطبــق 
عددهــا )36( طالًبــا مــن طــاب الصــف الثــاين 
ــب  ــة ملكت ــة التابع ــة الثانوي ــة العروب ــوي بمدرس الثان
ــة  ــم باملنطق ــة للتعلي ــران - اإلدارة العام ــم بالظه التعلي

ــا:  ــور منه ــدة أم ــن ع ــق م ــة؛ للتحق الرشقي
ــاب  ــن حس ــد زم ــاس: لتحدي ــن املقي ــاب زم حس
ــن  ــاء م ــاب انته ــث أول الط ــجل الباح ــاس س املقي
وآخــر  وعباراتــه،  املقيــاس  أبعــاد  عــن  اإلجابــة 
ــث  ــاس، حي ــن املقي ــة ع ــن اإلجاب ــاء م ــاب انته الط

بلــغ املتوســط الزمنــي للمجموعتــن حــوايل )35( 
ــة. دقيق

حســاب ثبــات املقيــاس: تم حســاب ثبــات املقياس 
Cronbach – ألفــا كرونبــاخ  باســتخدام معادلــة 
ــو  ــاس ككل، وه ــغ )0.81( للمقي ــث بل Alpha؛ حي

ثبــات مقبــول يمكــن الوثــوق بــه.
حســاب صــدق االتســاق الداخــي للمقيــاس: 
ــات  ــن درج ــاط ب ــل الرتب ــاب معام ــق حس ــن طري ع
الطــاب عــى كل عبــارة مــن عبــارات املقيــاس، 
ودرجاهتــم عــى البعــد الــذي تنتمــي إليــه العبــارات. 

المفردة

معامل 
االرتباط 
للبعد 
النفسي

معامل االرتباط للبعد المفردة
معامل االرتباط المعرفيالمفردةالفسيولوجي

1**0.5013**0.5925**0.70
2* 0.4614**0.6026* 0.40
3**0.5515**0.6527**0.53
4**0.6716**0.5128* 0.42
5**0.5517**0.5929**0.62
6**0.6918**0.5030* 0.42
7* 0.4719**0.5631*0.59 
8* 0.4620* 0.4032**0.55
9**0.6821* 0.4333**0.59
10**0.5422**0.6334  * 0.68
11**0.6623* 0.4435* 0.46
12* 0.4524**0.5236* 0.60

37**0.53
38**0.71

جدول )3) 

معامالت ارتباط كل مفردة من مفردات مقياس قلق التسميع بالبعد الذي تنتمي إليه
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ــردات  ــع مف ــابق أن جي ــدول الس ــن اجل ــح م يتض
املقيــاس ترتبــط بأبعــاد مقيــاس قلــق التســميع الــذي 
تنتمــي إليــه ارتباًطــا دالًّ إحصائيًّــا عنــد مســتوى 
معامــات  وُحســبْت   ،)0.01  ،0.05( دللــة 

قلق  مقياس  أبعاد  جيع  أن  السابق  اجلدول  من  يتضح 
التسميع يرتبط بعضها ببعض، وبالدرجة الكلية للمقياس 
ا عند مستوى )0.05، 0.01(، وهذا  ارتباًطا دالًّ إحصائيًّ

مؤرش عى أن املقياس يتمتع باتساق داخي جيد.
املقرتحة  اإلسرتاتيجية  ضوء  يف  املعلم  دليل  5.بناء 

القائمة عى تنشيط عمليات الذاكرة:
مـن  جمموعـة  تقديـم  الدليـل  هـذا  واسـتهدف   
والتوجيهـات؛  واإلرشـادات  التدريسـية  اإلجـراءات 
ليسـتعن بـا معلمـو الرتبية اإلسـامية يف تنميـة مهارات 
حفظ القـرآن الكريم وخفـض قلق التسـميع لدى طاب 
الصـف األول الثانوي باسـتخدام اإلسـرتاتيجية املقرتحة 
ن الدليـل  القائمـة عـى تنشـيط عمليـات الذاكـرة. وتكـوَّ
مـن جانبـن رئيسـن، ومهـا: اجلانـب النظري، ويشـمل: 
مقدمـة الدليـل، وأهدافه، وأمهيته، ومفهوم اإلسـرتاتيجية 
املقرتحة القائمة عى تنشـيط عمليات الذاكرة، واألسـاس 
العلمـي هلـا، وإجراءاهتـا العامـة، ودور املعلـم واملتعلـم 

ــاس  ــاد مقي ــن أبع ــد م ــة كل بع ــن درج ــاط ب الرتب
قلــق التســميع واألبعــاد األخــرى، وكذلــك كل بعــد 
مــن األبعــاد بالدرجــة الكليــة ملقيــاس قلــق التســميع. 

ــج. ــك النتائ ــدول )4( تل ــح ج ويوض

الصفيـة،  البيئـة  وتنظيـم  التعليميـة،  والوسـائل  فيهـا، 
لتدريـس  املقرتحـة  الزمنيـة  واخلطـة  للمعلـم،  عامـة  وإرشـادات 
سـورة احلديـد حفًظـا. واجلانـب التطبيقـي، ويشـمل: حفظ سـورة 
احلديـد لطاب الصـف األول الثانوي وفق خطوات اإلسـرتاتيجية 
املقرتحـة القائمة عى تنشـيط عمليـات الذاكرة. وللتيقـن من صدق 
بنـاء الدليـل وسـامته ُعـرض عـى جمموعـة مـن املحكمـن، ثـم 

ُعدلـت –بنـاًء عـى ملحوظاهتـم- التعديـات الازمـة. 
6. تنفيذ جتربة البحث:

املعاجلة  ومادة  البحث  أدوات  بناء  من  النتهاء  بعد 
التجريبية، ُنفذت جتربة البحث وفق اخلطوات اآلتية:

أ/ التطبيق القبي ملقياس قلق التسميع:
جمموعتي  عى  التسميع  قلق  مقياس  الباحث  طبق 
للتحقق  وذلك  قبلًيا؛  تطبيًقا  والضابطة  التجريبية  البحث 
بالبحث، وُحسبت قيمة  البدء  من تكافؤ املجموعتن قبل 
املجموعتن  درجات  متوسطي  بن  الفروق  لدللة  »ت« 
التجريبية والضابطة، واجلدول )5( يوضح نتائج التطبيق.

الدرجة الكليةالبعد المعرفيالبعد الفسيولوجيالبعد النفسيأبعاد المقياس
0.70**0.65*0.49*-البعد النفسي  

0.78**0.45*--البعد الفسيولوجي
0.82**---البعد المعرفي

جدول )4) 

مصفوفة معامالت االرتباط بين كل بعد من أبعاد مقياس قلق التسميع واألبعاد األخرى مع الدرجة الكلية للمقياس
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يتضــح مــن اجلــدول )5( عــدم وجــود فــرق 
طــاب  درجــات  متوســطي  بــن  ــا  إحصائيًّ دال 
املجموعتــن التجريبيــة والضابطــة يف التطبيــق القبــي 
ــم،  ــرآن الكري ــظ الق ــارات حف ــة مه ــة ماحظ لبطاق
ومقيــاس قلــق التســميع؛ األمــر الــذي يشــر إىل 
تكافــؤ املجموعتــن يف متغــري مهــارات حفــظ 

القــرآن الكريــم، وقلــق التســميع. 
ب/ التدريس ملجموعتي البحث:

التقــى الباحــث بمعلــم املجموعــة التجريبيــة قبــل 
ــداف  ــح أه ــدف توضي ــك ب ــس؛ وذل ــدء بالتدري الب
البحــث، وأمهيتــه، والفلســفة القائــم عليهــا، وتزويــده 
بدليــل املعلــم، وتدريبــه عــى كيفيــة اســتخدامه 
ــيط  ــى تنش ــة ع ــة القائم ــرتاتيجية املقرتح ــا لإلس وفًق
ــوم  ــة البحــث ي ــدأت جترب ــد ب ــات الذاكــرة، وق عملي
األحــد 1440/6/19هـــ، وانتهــت يف يــوم اخلميــس 
ــة  ــة الضابط ــم املجموع ــا معل 1440/8/6هـــ، أم
ــاة  ــع مراع ــادة، م ــة املعت ــه بالطريق ــد كان تدريس فق

ــة  ــة والضابط ــن التجريبي ــي املجموعت ــؤ معلم تكاف
ــك  ــس، وكذل ــرة يف التدري ــل واخل ــث املؤه ــن حي م
ــة للتدريــس، وعــدد احلصــص.  تســاوي املــدة الزمني
وحــرص الباحــث عــى متابعــة املجموعتــن؛ للتيقــن 

ــدد. ــرض املح ــا للغ ــس وفًق ــر التدري ــن س م
ج/ التطبيق البعدي ألدايت البحث:

بعــد النتهــاء مــن تدريــس ســورة احلديــد لطاب 
ــة  ــت بطاق ــة، ُطبِّق ــة والضابط ــن التجريبي املجموعت
ماحظــة مهــارات حفــظ القــرآن الكريــم، ومقيــاس 
ــا، ومــن ثــم بــدأت مرحلــة تنظيــم  قلــق التســميع بعديًّ

ــا. البيانــات، ومعاجلتهــا إحصائيًّ
نتائج البحث وتفسريها ومناقشتها:

وتفســرها  البحــث  نتائــج  عــرُض  يــي  فيــا 
ومناقشــتها يف ضــوء مشــكلة البحــث وفروضــه، 

وهــي عــى النحــو اآليت:
أواًل: نتيجة اختبار الفرض األول:

ــد  ــه: »ل يوج ــى أن ــرض األول ع ــص الف ين  

االنحراف المتوسطالعددالتطبيقالمتغير
المعياري

درجات 
مستوى قيمة )ت(الحرية

الداللة

مهارات حفظ 
القرآن الكريم

357.491.09التجريبية
غير دالة681.24

357.091.56الضابطة

قلق التسميع
35173.944.311التجريبية

غير دالة680.15
35174.093.69الضابطة

جدول )5)

 قيمة »ت« لداللة الفرق بين متوسطي درجات طالب المجموعتين التجريبية، والضابطة في التطبيق 

القبلي لبطاقة مالحظة مهارات حفظ القرآن الكريم، ومقياس قلق التسميع
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ــن  ــتوى )α≥0.05( ب ــد مس ــا عن ــرق دال إحصائًي ف
متوســطي درجــات طــاب املجموعــة التجريبيــة 
ــة  ــرتاتيجية املقرتح ــتخدام اإلس ــت باس ــي درس )الت
القائمــة عــى تنشــيط عمليــات الذاكــرة(، ودرجــات 
طــاب املجموعــة الضابطــة )التي درســت باســتخدام 
ــرآن  ــظ الق ــارات حف ــة مه ــادة( يف تنمي ــة املعت الطريق
الكريــم )ككل، وكل مهــارة عــى حــدة(«. ولختبــار 

صحــة هــذا الفــرض، ُحســب متوســط درجــات 
طــاب املجموعتــن التجريبيــة والضابطــة يف التطبيــق 
ــرآن  ــظ الق ــارات حف ــة مه ــة ماحظ ــدي لبطاق البع
ــطن  ــن املتوس ــرق ب ــة الف ــاب دلل ــم، وحس الكري
باســتخدام اختبــار »ت« )T-test( للمجموعتــن 
ــدول  ــح ج ــر »d«، ويوض ــم التأث ــتقلتن، وحج املس

ــج.  ــذه النتائ )6( ه

جدول )6)

 قيمة )ت( وداللتها اإلحصائية للفرق بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي 

لبطاقة مالحظة مهارات حفظ القرآن الكريم )ككل، وكل مهارة على حدة(، وحجم التأثير

مهارات 
االنحراف المتوسطالعددالمجموعةالحفظ

المعياري
درجات 
مستوى قيم “ت”الحرية

الداللة

مربع 
إيتا
η2

قيم 
”d«

حجم 
التأثير

جودة 
3517.110.68التجريبية

كبير6816.230.050.753.46
3513.940.94الضابطة

النطق 
الصحيح

356.000.00التجريبية
كبير6814.200.050.743.37

354.430.65الضابطة
تطبيق 
أحكام 
التجويد

357.970.17التجريبية
كبير6813.830.050.743.37

356.400.65الضابطة

االنطالق 
في 

التسميع

354.000.00التجريبية
كبير6811.660.050,672.8

353.200.41الضابطة

الترتيل 
وحسن 
األداء

354.940.24التجريبية
كبير688.680.050.532.11

354.230.43الضابطة

الدرجة 
الكلية 

لمهارات 
الحفظ

3540.030.66التجريبية

كبير23.820.050.895.45 68
3532.201.83الضابطة
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نتائــج جــدول )6( أن قيــم »ت« دالــة  تشــر 
ــى  ــدل ع ــذا ي ــتوى )0.05(، وه ــد مس ــا عن إحصائًي
ــطي  ــن متوس ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دلل ــود ف وج
ــة  ــة والضابط ــن التجريبي ــاب املجموعت ــات ط درج
يف مهــارات حفــظ القــرآن الكريــم ككل، واملهــارات 
الرئيســة )جــودة الســتظهار، النطــق الصحيــح، 
تطبيــق أحــكام التجويــد، النطــاق يف التســميع، 
ــة  ــاب املجموع ــح ط ــن األداء( لصال ــل وحس الرتتي
التجريبيــة؛ ومــن ثــم يمكــن رفــض الفــرض الصفري 
األول مــن فــروض البحــث، وقبــول الفــرض البديــل 
املوجــه، وهــو: »يوجــد فــرق دال إحصائًيــا عنــد 
مســتوى دللــة إحصائيــة )0.05( بــن متوســطي 
درجــات طــاب  املجموعــة التجريبيــة التــي درســت 
ــيط  ــى تنش ــة ع ــة قائم ــرتاتيجية مقرتح ــتخدام إس باس
عمليــات الذاكــرة، ودرجــات طــاب املجموعــة 
ــادة  الضابطــة التــي درســت باســتخدام الطريقــة املعت
ــارة  ــم )مه ــرآن الكري ــظ الق ــارات حف ــة مه يف تنمي
جــودة الســتظهار، والنطــق الصحيــح، وتطبيــق 
أحــكام التجويــد، والنطــاق يف التســميع، والرتتيــل 
وحســن األداء( لصالــح طــاب املجموعــة التجريبيــة 
التــي درســت باســتخدام إســرتاتيجية مقرتحــة قائمــة 
ــن  ــح م ــا يتض ــرة«. ك ــات الذاك ــيط عملي ــى تنش ع
اجلــدول الســابق أن تأثــر اإلســرتاتيجية املقرتحــة 
القائمــة عــى تنشــيط عمليــات الذاكــرة كبــر يف تنميــة 
مهــارات حفــظ القــرآن الكريــم لــدى طــاب الصف 

ــوي.  األول الثان

وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا أشــارت إليــه بعــض 
الدراســات يف أنــه يمكــن تنميــة مهــارات حفــظ 
ــل: جــودة الســتظهار، والنطــق  ــم )مث القــرآن الكري
ــاق  ــد، والنط ــكام التجوي ــق أح ــح، وتطبي الصحي
األداء(، ويمكــن  والرتتيــل وحســن  التســميع،  يف 
الوصــول باملتعلــم إىل تعلــم القــرآن الكريــم وحفظــه 
بكفــاءة ومهــارة عاليــة باســتخدام إســرتاتيجيات 
تدريســية تنشــط عمليــات الذاكــرة )أمــن ،2011م؛ 
 Aziz et al., ــريش، 2012م ؛ ــزي، 2008م؛ الق العن
 2019; Mustafa and Basri, 2014 Senan et al.,

.2017;)

ويمكن تفســر ذلــك إىل أن اإلســرتاتيجية املقرتحة 
ــة  ــرة يف مرحل ــات الذاك ــيط عملي ــى تنش ــة ع القائم
الهتــام وزيــادة النتبــاه حيــدث تنشــيًطا لعمليــة 
النتبــاه لــدى الطــاب بتهيئــة املوقــف القــرآين، 
وتزويــد الطــاب بأهــداف درس حفــظ القــرآن 
ــة وعرضهــا عــى  ــد لآليــات القرآني الكريــم، والتمهي
ــجيل  ــة التس ــة كأرشط ــات احلديث ــاب، والتقني الط
الصــويت، والرامــج احلاســوبية، وإتاحــة الفرصــة 
ــن  ــات م ــل يف اآلي ــر وتأم ــتاع بتفك ــم لاس للمتعل
أجــل الوصــول إىل الفهــم؛ ممــا يســاعدهم عــى تنميــة 
مهــارات النطــق الصحيــح، وتطبيــق أحــكام التجويد، 
ــن األداء.  ــل وحس ــميع، والرتتي ــاق يف التس والنط
 Nawaz ــة ــه دراس ــارت إلي ــا أش ــع م ــق م ــذا يتف وه
Jahangir (2015) & مــن أن النتبــاه واملاحظــة تتيح 

ــة  ــهولة ورسع ــة بس ــف العقلي ــذ الوظائ ــرد تنفي للف
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ــات،  ــرف الكل ــتطيع تع ــة، ويس ــد اآللي ــل إىل ح تص
وفهــم أبنيــة اللغــة، ومــن ثــم الرتكيــز عــى معنــى مــا 

ــرأه.  يق
أن  إىل  ذلــك  تفســر  -أيًضــا-  ويمكــن 
تنشــيط  عــى  القائمــة  املقرتحــة  اإلســرتاتيجية 
عمليــات الذاكــرة يف مرحلــة بنــاء الصــور التمثيليــة؛ 
ــري  ــز الب ــة الرتمي ــط عملي ــور لتنش ــتخدم الص تس
واللفظــي واحلركــي والــدليل، وعمليــة التمثيــل 
ــاء  ــة، وبن ــات القرآني ــم لآلي ــي، يف رشح املعل النتقائ
الصــور الذهنيــة ملعــاين اآليــات القرآنيــة. ويــرى 
 Green & و  )2011م(؛  والزغــول  الزغــول، 
إســرتاتيجيات  اســتخدام  أن   )Hicks )1984
معرفيــة للتشــفر )مثــل: التســميع الــذايت، والتصــور 
ــص،  ــجع، والقص ــة، والس ــط املعرفي ــي، واخلرائ العق
ــة املاحظــات( يدعــم  ــم، والتلخيــص، وكتاب والتنظي
ــح  ــي تتض ــرتجاع، والت ــن والس ــاءة التخزي ــن كف م
ــن  ــل وحس ــميع، والرتتي ــاق يف التس ــارة النط يف مه

األداء.  
 ويمكــن عــزو تفــوق طــاب املجموعــة التجريبية 
يف مهــارات حفــظ القــرآن الكريم إىل أن اإلســرتاتيجية 
ــرة يف  ــات الذاك ــيط عملي ــى تنش ــة ع ــة القائم املقرتح
ــيط  ــى تنش ــل ع ــعي تعم ــتجواب التوس ــة الس مرحل
عمليــة التخزيــن بطــرح املعلــم جمموعــة مــن األســئلة 
التســاؤلت  فطــرح  القرآنيــة.  باآليــات  املرتبطــة 
التــي  العاملــة  الذاكــرة  حيفــز  بالقــرآن  املرتبطــة 
ــال  ــاظ الفع ــن والحتف ــا يف التخزي ــؤدي دوًرا حيوًي ت

 Schwartz & Reznick,( واملعاجلــة النشــطة لآليــات
(Vandervert et al. 2007 ;1999 ،فمهــارات النطــق 

ــاق  ــد، والنط ــكام التجوي ــق أح ــح، وتطبي الصحي
يف التســميع، والرتتيــل وحســن األداء، حيتــاج إىل 
ــتخدامه  ــن اس ــتمرار، ويمك ث باس ــدَّ ــرة حُي ــام ذاك نظ
كمنصــة عقليــة لألنشــطة املســتمرة التــي ترســخ مــن 
وجــود هــذه املهــارات، ومــن ثــم الحتفــاظ باآليــات 

 .(Lukasik et al., 2019) القرآنيــة
وكذلــك يمكــن إرجــاع تفــوق طــاب املجموعــة 
التجريبيــة يف مهــارات حفــظ القــرآن الكريــم إىل 
تنشــيط  القائمــة عــى  املقرتحــة  أن اإلســرتاتيجية 
عمليــات الذاكــرة يف مرحلــة تعزيــز املعاجلــة النشــطة 
ــاء املعنــى تعمــل عــى تنشــيط عمليتــي التخزيــن  وبن
ــة  ــات القرآني ــر يف اآلي ــك بالتفك ــرتجاع؛ وذل والس
ــة  ــابقة، ومناقش ــات الس ــا باملعلوم ــا، وربطه وفهمه
ــة  ــات القرآني ــم اآلي ــات، وتقدي ــذه اآلي ــون ه مضم
منفصلــة وعشــوائية الرتتيــب، ويقــوم املتعلــم بإعــادة 
تنظيمهــا ليتســق النــص القــرآين. ويمكن إرجــاع ذلك 
ــيط  ــى تنش ــة ع ــة القائم ــرتاتيجية املقرتح إىل أن اإلس
عمليــات الذاكــرة يف مرحلــة التســميع تنشــط عمليات 
التخزيــن، والتمثيــل النتقائــي، والســرتجاع، والتــي 
ــح،  ــق الصحي ــارات النط ــة مه ــى تنمي ــا ع ــا تأثره هل
ــد، والنطــاق يف التســميع،  ــق أحــكام التجوي وتطبي
ــميع  ــة التس ــه يف عملي ــن األداء؛ ألن ــل وحس والرتتي
ــا  ــث عنه ــات والبح ــر اآلي ــى تذك ــدرة ع ــط الق تنش
واســتدعائها مــن الذاكــرة، ويــزداد مســتوى املعاجلــة 
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ــات، 1995م(.  ــات )الزي لآلي
 Ibraheem ويتفــق ذلــك مــع مــا أشــار إليــه
(2009) مــن أنــه يف مرحلــة التســميع تفّعــل عمليتــي 

املارســة والتذكــر، ومــن ثــم ترتســخ عمليــة احلفــظ، 
وتعــزز عمليــة الســرتجاع. فاملتعلــم عندمــا يــارس 
ــا وســمعًيا باهتــام  تعلــم آيــات القــرآن الكريــم لفظًي
ــح،  ــق الصحي ــارات النط ــى مه ــدرب ع ــر، ويت وتذك
ــد، والنطــاق يف التســميع،  ــق أحــكام التجوي وتطبي
والرتتيــل وحســن األداء؛ فإنــه يمكنــه اســرتجاع 
التســميع  مرحلــة  ففــي  بســهولة،  اآليــات  هــذه 
تتدفــق  بحيــث  لآليــات  الربــط  عمليــة  يــارس 
بســهولة، ويصبــح قــادًرا عــى قراءهتــا مــن دون 
ــه  ــف؛ ألن ــاب إىل املصح ــر أو الذه ــة إىل التفك احلاج
ــإن املتعلــم  ــًدا وبإتقــان؛ ف ــات جي ــط اآلي عندمــا ترتب
ــة  ــع املواصل ــة، وم ــا بطاق ــى قراءهت ــادًرا ع ــون ق يك
ز الذاكــرة، وتكــون قــادرة  والتكــرار والتنقيــح ســُتعزَّ
عــى عمليــة الســرتجاع. وهــذا يدعــم مــا أشــار إليــه 
Aziz et al., )2019( مــن أن طريقــة التســميع هــي 
ضــان لبقــاء القــرآن عى حالــه يف قلــوب أتباعــه، وأن 
ــون  ــب أن يك ــميعه تتطل ــرآن وتس ــظ الق ــة حتفي عملي
ــراءة  ــل: ق ــبًقا مث ــارات مس ــض امله ــم بع ــدى املتعل ل
ــًدا، مــع قــراءة جتويديــة وسلســة؛ وذلــك  القــرآن جي
ــره  ــن تذك ــوي، ويمك ــد وق ــظ جي ــول إىل حف للوص

ــهولة. بس
ــرتاتيجية  ــر اإلس ــن تأث ــج م ــذه النتائ ــم ه وتدع
ــرة يف  ــات الذاك ــيط عملي ــى تنش ــة ع ــة القائم املقرتح

جعــل املتعلــم يطــرح األفــكار عــن اآليــات القرآنيــة 
ــدى  ــة امل ــرة طويل ــا يف الذاك ــاًل، وخيزهن ــا فع طرًح
ــرتجع.  ــط وُتس ــى ُتنشَّ ــا حت ــا ومرتابًط ــا دللًي ختزيًن
 Brown & متفًقــا يف ذلــك مــع مــا أشــار إليــه
Paulus )2002( مــن أن املتعلــم يمكنــه التفكــر يف 
ــبب  ــدى؛ بس ــة امل ــرة طويل ــة يف الذاك ــم املخزن املفاهي
ارتباطهــا ارتباًطــا دللًيــا بطريقــة تكــون فيهــا املفاهيم 
ذات الصلــة مرتبطــة بدرجــة كبــرة جــًدا عــن املفاهيم 
غــر ذات الصلــة؛ ممــا يعلهــا أكثــر عرضــة لتنشــيط 

ــرتجاعها.  ــهل اس ــا، ويس ــا بعًض بعضه
وهــذا عــى العكــس مــن طــاب املجموعــة 
ــة  ــات القرآني ــظ اآلي ــون حف ــن يارس ــة الذي الضابط
ــرح  ــم ط ــاح للمتعل ــث ل يت ــادة؛ حي ــة املعت بالطريق
فعــاًل،  طرًحــا  القرآنيــة  اآليــات  عــن  األفــكار 
ــا  ــدى ختزيًن ــة امل ــرة طويل ــا يف الذاك ــم ختزينه ول يت
ــا، ومــن ثــم يصعــب اســرتجاعها. فضــًا عــن  دللًي
ــادة ل تعمــل عــى تنشــيط عمليــات  أن الطريقــة املعت
الذاكــرة يف العمليــة التعليميــة )مثــل: تركيــز النتبــاه، 
ــق  ــا، وخل ــا وختزينه ــات وتنظيمه ــة املعلوم ومعاجل
ــدة  ــة يف الذاكــرة بــن املعلومــات اجلدي روابــط معرفي
واملعلومــات الســابقة املخزنــة، ودجمهــا دجًمــا ذات 
معنــى(، ومــن ثــم ل تســاعد املتعلــم عــى اســرتجاع 
وأرسع  أفضــل  اســرتجاًعا  املتعلمــة  املعلومــات 
 (Cromley, 2000; Gama, 2002; Nuissl, 2001;

 White & Frederiksen, 2004; Wright & Jacobs,

   .2003)
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فالطريقــة التقليديــة ل تتيــح للمتعلــم تفســر 
ــع،  ــارة الداف ــر إىل إث ــظ، وتفتق ــررة للحف ــات املق اآلي
يف  الضعيــف  والرتكيــز  التذكــر،  عــى  والقــدرة 
ــق  ــوص بعم ــتعداد للغ ــدم الس ــم، وع ــاء التعل أثن
ــرتاتيجية  ــود إس ــدم وج ــاين، وع ــدللت واملع يف ال
 (Abdullahm, Sabbri and ــرآن ــظ الق ــة حلف واضح

2008م(.    العنــزي،   Isa 2018; Adam, 2016;

ثانًيا: نتيجة اختبار الفرض الثاين:
ــد  ــه: »ل يوج ــى أن ــاين ع ــرض الث ــص الف ين  
فــرق دال إحصائًيــا عنــد مســتوى )α≥0.05( بــن 
متوســطي درجــات طــاب املجموعــة التجريبيــة 
ــة  ــرتاتيجية املقرتح ــتخدام اإلس ــت باس ــي درس )الت

القائمــة عــى تنشــيط عمليــات الذاكــرة(، ودرجــات 
درســت  )التــي  الضابطــة  املجموعــة  طــاب 
باســتخدام الطريقــة املعتــادة( يف معــدل خفــض قلــق 
ــار  ــدة(«. ولختب ــى ح ــد ع ــميع )ككل، وكل بع التس
صحــة هــذا الفــرض، ُحســب متوســط درجــات 
معــدل خفــض القلــق »الفــرق بــن درجــات الطــاب 
يف التطبيــق القبــي والبعدي«)1(لــكل مــن املجموعتن 
التجريبيــة والضابطــة يف مقيــاس قلــق التســميع، 
ــتخدام  ــطن باس ــن املتوس ــرق ب ــة الف ــاب دلل وحس
اختبــار »ت« )t-test( للمجموعتــن املســتقلتن، 
وحجــم التأثــر »d«، ويوضــح جــدول )7( هــذه 

ــج.  النتائ

أبعاد مقياس 
االنحراف المتوسطالعددالمجموعةقلق التسميع

المعياري
درجات 
مستوى قيم “ت”الحرية

الداللة

مربع 
إيتا
η2

قيم 
”d«

حجم 
التأثير

البعد النفسي
3518.204.26التجريبية

كبير688.490.050.512.05
3511.172.42الضابطة

البعد 
الفسيولوجي

3515.403.13التجريبية
كبير685.100.050.281.25

3511.403.42الضابطة

البعد المعرفي
3520.203.50التجريبية

كبير684.630.050.241.13
3516.343.48الضابطة

الدرجة الكلية 
ألبعاد قلق 

التسميع

3553.805.12التجريبية
كبير6813.860.050.743.37

3538.913.76الضابطة

جدول )7)

 قيمة )ت( وداللتها اإلحصائية للفرق بين متوسطي درجات معدل خفض القلق للمجموعتين التجريبية والضابطة 

في قلق التسميع )ككل، وكل بعد على حدة(، وحجم التأثير

 درجة معدل خفض القلق لدى المتعلم في القلق = درجة الطالب قبليًّا في مقياس القلق – درجة الطالب بعديًّا في مقياس القلق.	. 
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تشـر نتائج جـدول )7( أن قيم »ت« دالـة إحصائًيا 
عنـد مسـتوى )0.05(، وهـذا يـدل عى وجـود فروق 
ذات دللـة إحصائيـة بـن متوسـطي درجـات طـاب 
املجموعتـن التجريبيـة والضابطة يف معـدل خفض قلق 
التسـميع لصالح طـاب املجموعة التجريبيـة؛ ومن ثم 
يمكـن رفـض الفـرض الصفـري الثـاين مـن فـروض 
البحـث، وقبـول الفـرض البديـل املوجه وهـو: »يوجد 
إحصائيـة  دللـة  مسـتوى  عنـد  إحصائًيـا  دال  فـرق 
املجموعـة  طـاب  درجـات  متوسـطي  بـن   )0.05(
التجريبية التي درسـت باسـتخدام إسـرتاتيجية مقرتحة 
قائمة عـى تنشـيط عمليـات الذاكرة ودرجـات طاب 
املجموعـة الضابطـة التـي درسـت باسـتخدام الطريقة 
لصالـح  التسـميع  قلـق  خفـض  معـدل  يف  التقليديـة 
طـاب املجموعـة التجريبيـة التـي درسـت باسـتخدام 
عمليـات  تنشـيط  عـى  قائمـة  مقرتحـة  إسـرتاتيجية 
الذاكـرة«. كـا يتضـح مـن اجلـدول السـابق أن تأثـر 
اإلسـرتاتيجية املقرتحـة القائمـة عـى تنشـيط عمليـات 
الذاكـرة كبـر يف خفـض قلـق تسـميع القـرآن الكريـم 

لـدى طـاب الصـف األول الثانـوي.
ويمكـن تفسـر ذلـك إىل أن اإلسـرتاتيجية املقرتحة 
القائمـة عـى تنشـيط عمليـات الذاكـرة توجـه سـلوك 
املتعلـم نحـو اختـاذ إجـراءات معينـة تعمـل عـى إتقان 
وحتفـزه  وتنشـطه  ومراجعتـه،  الكريـم  القـرآن  حفـظ 
نحـو السـتعداد للتسـميع، ومن ثـم ل يشـعر بالتوتر، 
تـاوة  مواقـف  يف  والنزعـاج،  واخلـوف،  والضيـق، 
القـرآن الكريـم. إضافـة إىل أهنـا تفعل مـن فوائد حفظ 

القـرآن املتمثلة يف السـتفادة من حلظـات احلياة، وزيادة 
 . (Ibraheem, 2009)اإليـان، والسـيطرة عـى القلـق
التجريبيـة  املجموعـة  طـاب  تفـوق  إرجـاع  ويمكـن 
يف معـدل خفـض قلـق التسـميع إىل أن اإلسـرتاتيجية 
يف  الذاكـرة  عمليـات  تنشـيط  عـى  القائمـة  املقرتحـة 
مرحلـة التسـميع، تعمـل عى تنشـيط عمليـة التخزين، 
والتمثيـل النتقائـي، وعمليـة السـرتجاع، فضـًا عن 
تقسـيم هـذه املرحلـة إىل ثـاث مراحـل فرعيـة، وهي: 
مرحلـة ما قبل التسـميع: التـي تعمل عى إحـداث هتيؤ 
عقـي لآليـات القرآنيـة املـراد حفظهـا، وتقسـيم النص 
إىل وحـدات، والهتـام بمعرفة املعنـى اإلجايل لآليات 
القرآنية، والتسـميع الذايت املسـتمر. ومرحلة التسـميع: 
وفيهـا يراجـع املتعلـم اآليـات القرآنيـة قبل التسـميع، 
ع فردًيا. ومرحلـة ما بعد التسـميع: وفيها  وبعدهـا يسـمِّ
يلخـص املتعلـم معـاين اآليـات القرآنية، وُيظِهـر املعنى 
اإلجـايل هلـا، وحيـدد األفـكار الرئيسـة، وأخـًرا يراجع 
الاحقـة. فـكل  باآليـات  القرآنيـة، ويربطهـا  اآليـات 

هـذه اإلجـراءات تعمـل عـى خفـض قلق التسـميع.
وكذلـك يمكـن إرجـاع ذلـك إىل أن اإلسـرتاتيجية 
املقرتحـة القائمـة عى تنشـيط عمليـات الذاكـرة تعمل 
اجلـدال  ومهـارات  التفكـر  مهـارات  حتسـن  عـى 
واملناقشـة التـي تـؤدي يف النهايـة إىل اإلبـداع، والتعبر 
عـى  تعمـل  بدورهـا  وهـذه  اإليابيـة،  املشـاعر  عـن 
خفض قلق التسـميع لـدى املتعلم، وتتفق هـذه النتيجة 
مـع دراسـة  Babamohamadi  et al., (2015)التـي 
تـرى أن سـاع تـاوة القـرآن الكريـم وحفظه لـه تأثر 
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 Alhouseiniet فعـال يف خفـض القلـق، ومـع دراسـة
الكريـم  القـرآن  تعلـم  أن  تـرى  التـي   )et al., (2014

وتنميـة مهـارات حفظه والتسـميع يقدم مسـاعدة كبرة 
يف عـاج التوتـر، ويولـد العديد من املشـاعر اإلنسـانية 
يف أثنـاء السـتاع، ويلـب اهلـدوء إىل العقـل، وحيدث 
تأثـًرا لـدى املتلقـي يف جعلـه أكثـر ارتياًحا واسـرتخاء 
فالسـتاع  القرآنيـة.  اآليـات  هـذه  إىل  السـتاع  عنـد 
إىل تـاوة القـرآن الكريـم يعـزز مـن الصحـة العقليـة، 
ويمثـل إحـدى الطـرق لكتسـاب السـرتخاء العقـي 
النتيجـة مـن أن إجـراءات  والروحـي.  وتدعـم هـذه 
اإلسـرتاتيجية املقرتحـة القائمـة عـى تنشـيط عمليـات 
الذاكـرة، واملتمثلـة يف الهتـام وزيـادة النتبـاه، وبنـاء 
الصـور التمثيليـة واسـتخدام الصـور، والسـتجواب 
التوسـعي، وتعزيـز املعاجلة النشـطة وبنـاء املعنى تعمل 
عـى تنشـيط اخلـرات السـابقة والتجـارب اإليابيـة، 
وتقلـل مـن التحميـل املعـريف، وبنـاء معتقـدات إيابية 
عـن عمليـة احلفـظ، ومـن ثـم خفـض قلـق التسـميع، 
متثـل  أهنـا   (Afolayan et al., 2013) يـرى  والتـي 

عوامـل تسـهم يف مسـتوى القلـق لـدى املتعلـم.
وهـذا عى العكس من املجموعـة الضابطة التي فيها 
الطريقـة املعتـادة حلفـظ القـرآن الكريـم تعـوق الدافع، 
وتقـوض عمليـات التفكر يف اآليـات القرآنيـة، وتر 
بـاألداء، فضـًا عـن عـدم اسـتثار اجلهـد والعمليـات 
املعرفيـة مثـل: النتباه، والذاكـرة، والتحفيـز، والتنظيم 
والفعاليـة الذاتيـة عند التعلـم »حفظ القـرآن الكريم«، 
 (Rowe & Fitness, ومن ثـم يزداد القلق لدى املتعلـم

(2018. ويمكـن تفسـر ضعف أداء الطـاب يف احلفظ 

والتسـميع للقـرآن الكريـم إىل السـات املميـزة للقلق، 
والتـي تنشـأ يف التحكـم املحـدود يف األفـكار والنتبـاه 
لعمليـات التفكـر املتطلبـة حلفـظ اآليـات؛ ممـا يسـهم 
يف تعطيـل األداء املعـريف )التسـميع(، والذاكـرة العاملة 
 (Lukasik et al., 2019; Moran, 2016; Petkus

الطريقـة  أن  النتيجـة  هـذه  وتؤكـد   .et al., 2017)

املعتـادة تفتقـر إىل تشـغيل عمليـات الذاكـرة بكفـاءة، 
ومعهـا يصعـب تـاوة القـرآن الكريـم وحفظـه، ومن 
ثـم يف مواقـف التسـميع يـزداد القلـق الذي يعـوق أداء 
الذاكـرة، ومـن ثم يمتلك قـدرة أقل واهتاًمـا ضعيًفا يف 
 (Kizilbash )أداء املهـام )مثل: تسـميع القرآن الكريـم

.et al., 2002)

ثالًثا: نتيجة الفرض الثالث:
ينـص الفـرض الثالـث عـى أنـه: »ل توجـد   
 )α≥0.05( عاقـة ارتباطية دالـة إحصائًيا عند مسـتوى
بـن تنميـة مهـارات حفـظ القـرآن الكريـم، وخفـض 
الثانـوي  األول  الصـف  طـاب  لـدى  التسـميع  قلـق 
املسـتخدمة  التدريسـية  العمليـة  باختـاف  ختتلـف 
)اإلسـرتاتيجية املقرتحـة القائمـة عـى تنشـيط عمليات 
الذاكـرة – الطريقـة املعتـادة(«. ولختبـار صحـة هـذا 
الفرض، ُحسـبت معامـات الرتباط بـن درجات كل 
مـن طـاب املجموعتـن التجريبية والضابطـة يف بطاقة 
ماحظـة مهـارات حفـظ القـرآن الكريـم، ودرجاهتـم 
يف مقيـاس قلـق التسـميع، ويوضـح جـدول )8( هـذه 

النتائـج.
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ــالبة  ــة س ــود عاق ــدول )8( وج ــن ج ــح م يتض
ــم  ــن مهــارات حفــظ القــرآن الكري ــا ب ــة إحصائًي دال
ــة  ــة التجريبي ــاب املجموع ــدى ط ــميع ل ــق التس وقل
التــي درســت باســتخدام اإلســرتاتيجية املقرتحــة 
ــة إىل  ــرة. إضاف ــات الذاك ــيط عملي ــى تنش ــة ع القائم
وجــود عاقــة ســالبة ضعيفــة غــر دالــة إحصائًيــا بن 
ــة؛  ــة الضابط ــاب املجموع ــدى ط ــرات ل ــذه املتغ ه
ــث  ــث، حي ــرض الثال ــض الف ــن رف ــم يمك ــن ث وم
»توجــد عاقــة ارتباطيــة دالــة إحصائًيــا عنــد مســتوى 
)α≥0.05( بــن تنميــة مهــارات حفــظ القــرآن الكريم، 
وخفــض قلــق التســميع لــدى طــاب الصــف األول 
التدريســية  العمليــة  باختــاف  ختتلــف  الثانــوي 
ــى  ــة ع ــة القائم ــتخدمة )اإلســرتاتيجية املقرتح املس

ــادة(«. ــة املعت ــرة – الطريق ــات الذاك ــيط عملي تنش
ارتباًطــا  هنــاك  أن  إىل  النتائــج  هــذه  وتشــر 
ــرآن  ــظ الق ــارات حف ــميع ومه ــق التس ــن قل ــلبًيا ب س
ــن  ــق يمك ــن القل ــا م ــتويات العلي ــم، وأن املس الكري
أن تــؤدي إىل انخفــاض هــذه املهــارات لــدى املتعلــم، 
ــي  ــام الت ــة، وأن امله ــرة العامل ــة الذاك ــف وظيف وضع
ــل:  ــة )مث ــرة العامل ــن الذاك ــد م ــى مزي ــوي ع تنط

تســميع القــرآن الكريــم( تتأثــر بالقلــق، وأن خفــض 
ــع إىل  ــم يرج ــدى املتعل ــميع ل ــق التس ــتويات قل مس
اســتخدام اإلســرتاتيجية املقرتحــة، والتــي تعــزز مــن 
عمليــات النتبــاه والرتميــز، والتخزين، والســرتجاع 
تنشــيط  حــدوث  يؤكــد  ممــا  القرآنيــة؛  لآليــات 
ــن  ــة (Owens et al., 2012). ويمك ــرة العامل للذاك
ــا بــن قلــق  تفســر الرتبــاط الســلبي الــدال إحصائًي
ــدى  ــم ل ــرآن الكري ــظ الق ــارات حف ــميع ومه التس
طــاب املجموعــة التجريبيــة يف ضــوء النظريــات 
ــة التحكــم  ــق؛ ومنهــا نظري ــاول تفســر القل ــي تتن الت
النتباهــي. فاإلســرتاتيجية املقرتحــة القائمــة عــى 
تنشــيط عمليــات الذاكــرة تفعــل مــن نظــام النتبــاه، 
ومــن أداء املكــون التنفيــذي للذاكــرة العاملــة، والذي 
لــه تأثــره عــى إتقــان مهــارات حفــظ القــرآن الكريم، 
 ((Lukasik ومــن ثــم خفــض مســتوى قلــق التســميع
eta l., 2019. ويمكــن تفســرها يف ضــوء نظرية كفاءة 

ــل  ــرة يقل ــات الذاك ــيط عملي ــث إن تنش ــة، حي املعاجل
مــن اإلجهــاد والتوتــر املرتبــط بقلــق التســميع، ومــن 
التحميــل الزائــد للمصــادر املعرفيــة وخاصــة الذاكــرة 
العاملــة. وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا أشــارت إليــه 

مستوى الداللةمعامل االرتباطالعددالمجموعةالمتغيرات
مهارات حفظ القرآن الكريم 

وأبعاد قلق التسميع
دالة عند 0.05- 350.39التجريبية
غير دالة- 350.13الضابطة

جدول )8) 

معامالت االرتباط بين درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في بطاقة مالحظة مهارات حفظ القرآن 

الكريم ومقياس قلق التسميع 
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ــظ  ــارات حف ــان مه ــن أن إتق ــابقة م ــات الس الدراس
القــرآن الكريــم وخفــض قلــق التســميع يتوقــف 
عــى وجــود تكنيــكات وإســرتاتيجيات تدريــس 
تعــزز مــن ممارســات املــخ النشــطة والذاكــرة املاهــرة 
 (Campbell et al., 2002; Nawaz & Jahangir,.

 2015)

بــن  إحصائًيــا  دالــة  ســالبة  عاقــة  فوجــود 
ــرآن  ــظ الق ــارات حف ــة )مه ــث التابع ــرات البح متغ
الكريــم - وقلــق التســميع( لــدى طــاب املجموعــة 
املســتقل  املتغــر  قــوة  وراءه  يكمــن  التجريبيــة 
تنشــيط  عــى  القائمــة  املقرتحــة  )اإلســرتاتيجية 
عمليــات الذاكــرة(، والــذي يزيــد مــن تأثــر النظــام 
النتباهــي املوجــه مبــارشة نحــو اهلــدف »حفــظ 
ــم  ــا للتحك ــد خمصًص ــذي يع ــم«، وال ــرآن الكري الق
ــميع  ــد »تس ــا بع ــذ في ــط وُتنف ــي ُتضب ــة الت يف املهم
القــرآن الكريــم« ،(Ibrahim, 2018) ويعــل مــن 
الذاكــرة العاملــة مســاحة عمــل عقليــة تســتخدم 
ملعاجلــة املعلومــات وختزينهــا واســرتجاعها بســهولة، 
ــتهاك  ــتطيع اس ــق ول يس ــض القل ــم ينخف ــن ث وم
 Eysenck &( ــة ــة ذات القيم ــرة العامل ــادر الذاك مص
ــاط  (Calvo, 1992; Ibrahim, 2018. ويدعــم الرتب

الســلبي الــدال إحصائًيــا بــن مهــارات حفــظ القــرآن 
 Brown ــه ــل إلي ــا توص ــميع م ــق التس ــم وقل الكري
ــة  ــرة العامل ــة للذاك ــة التنفيذي ــن أن الوظيف (2007) م

يتحكــم فيهــا النتبــاه »والــذي يمثــل أحــد إجــراءات 
وكأنــه  يبــدو  والــذي  املقرتحــة«،  اإلســرتاتيجية 

ــح  ــز الوعــي، وتتي ــة« يظهــر فيهــا تركي »ومضــة بحثي
حفــظ  مهــارات  »ممارســة  الســرتجاع  للمتعلــم 

ــر. ــج التفك ــار نوات ــاءة«، وإظه ــرآن بكف الق
الدالــة  الســلبية  العاقــة  وتشــر -أيًضــا- إىل 
ــارات  ــة )مه ــث التابع ــرات البح ــن متغ ــا ب إحصائًي
حفــظ القــرآن الكريــم - وقلــق التســميع( لــدى 
ــارات  ــان مه ــة إىل أن إتق ــة التجريبي ــاب املجموع ط
حفــظ القــرآن الكريــم حيســن مــن جــودة احليــاة؛ ألن 
ــل  ــرة يف العق ــجلة يف الذاك ــون مس ــظ تك ــة احلف عملي
ــي،  ــل الواع ــارات إىل العق ــل إش ــذي يرس ــن ال الباط
ــرآن  ــظ الق ــخ. فحف ــة امل ــن مرون ــد م ــم يزي ــن ث وم
ــة  ــؤدي إىل املرون ــه ي ــم بانتظــام، وإتقــان مهارات الكري
ــم يف  ــادة التنظي ــى إع ــخ ع ــدرة امل ــي ق ــة؛ وه العصبي
شــكل روابــط بــن أعصــاب املــخ، ومــن ثــم يمكنــه 
 (Ma’ruf. ــر ــق أو توت ــراب أو قل ــه أي اضط أن يواج
 (et al., 2019; Murphy & Corbett, 2009فعمليــة 

مــن  يزيــد  املهــارات  بإتقــان  املصاحبــة  احلفــظ 
موجــات ألفــا املرتبطــة بحالــة اهلــدوء وتنبيــه الوعــي، 
ــر،  ــاألداء والتفك ــة ب ــخ املرتبط ــا يف امل ــات دلت وموج

.(Alhouseiniet al., 2014) وخفــض القلــق
عــى العكــس مــن املجموعــة الضابطــة التــي 
أكــد فيهــا معامــل الرتبــاط )- 0.13( وجــود عاقــة 
ــن  ــا ب ــة إحصائًي ــر دال ــة غ ــالبة ضعيف ــة س ارتباطي
ــميع،  ــق التس ــم وقل ــرآن الكري ــظ الق ــارات حف مه
ــة  ــتخدام الطريق ــاض اس ــذا النخف ــن وراء ه ويكم
ــض  ــى خف ــل ع ــي مل تعم ــس الت ــادة يف التدري املعت
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ــتوى  ــادة مس ــدة أن زي ــميع، مؤك ــق التس ــتوى قل مس
ــارات  ــة »مه ــام األكاديمي ــى أداء امله ــر ع ــق يؤث القل
ــة يف  ــم الرغب ــد املتعل ــم«، ويفق ــرآن الكري ــظ الق حف
ــة  ــارات املرتبط ــل: امله ــام )مث ــذه امله ــة أداء ه مواصل
بحفــظ القــرآن الكريــم وتســميعه(؛ فضــًا عــن 
ــاء معاجلــة  افتقــار القــدرة عــى التنظيــم الــذايت يف أثن
 Ader( املعلومــات وختزينهــا واســرتجاعها يف الذاكــرة
 & Erktin, 2010; Huberty, 2012; Nelson &

حفــظ  يف  املعتــادة  فالطريقــة   .Harwood, 2011)

ــد  ــتثار اجله ــم اس ــح للمتعل ــم ل تتي ــرآن الكري الق
والذاكــرة،  النتبــاه،  مثــل:  املعرفيــة  والعمليــات 
والتحفيــز، والتنظيــم الــذايت، والفعاليــة الذاتيــة عنــد 
ــه«،  ــان مهارات ــم وإتق ــرآن الكري ــظ الق ــم »حف التعل
والتــي تنعكــس بدورهــا عــى عمليــة التســميع، ومــن 
ــة  ــر بالدافعي ــذي ي ــميع ال ــق التس ــاع قل ــم ارتف ث
واألداء والتعلــم (Rowe & Fitness, 2018). إضافــة 
ــل  ــراءات تفع ــك إج ــة ل متتل ــة التقليدي إىل أن الطريق
ــا،  ــات داخله ــط العملي ــرة، وتنش ــل الذاك ــن عم م
ــظ  ــارات حف ــان مه ــن إتق ــم م ــن املتعل ــي متك والت
ــق  ــتوى قل ــاع مس ــم ارتف ــن ث ــم؛ وم ــرآن الكري الق
ــا  ــذا م ــرة، وه ــل الذاك ــوق عم ــذي يع ــميع ال التس
ــق  ــن أن القل ــده Kizilbash et al., )2002( م يؤك
ــدرة  ــك ق ــق يمتل ــرد القل ــرة. فالف ــوق أداء الذاك يع
ــميع  ــل تس ــام »مث ــا يف أداء امله ــا ضعيًف ــل واهتاًم أق
القــرآن الكريــم«، ويكــون أداؤه أقــل مــن أداء الفــرد 
غــر القلــق يف املهــام ومهــارات حفــظ القــرآن الكريم 

ــة،  ــرة العامل ــرة يف الذاك ــات كب ــب معاجل ــي تتطل الت
ــوري  ــرتجاع الف ــة الس ــه عملي ــر لدي ــم تتأث ــن ث وم
واملؤجــل والتذكــر والســتبقاء والتحكــم يف الذاكــرة. 

توصيات البحث:
ــا  ــث ب ــويص الباح ــابقة ي ــج الس ــوء النتائ يف ض

ــي:  ي
رضورة اهتــام معلمــي الرتبيــة اإلســامية . 1

الكريــم  القــرآن  حفــظ  مهــارات  بتنميــة 
ــاب يف  ــدى الط ــميع ل ــق التس ــض قل وخف

مراحــل التعلــم العــام.
ــد . 2 ــم املع ــل املعل ــن دلي ــتفادة م رضورة الس

ــة  ــة القائم ــرتاتيجية املقرتح ــتخدام اإلس باس
ــه  ــا يقدم ــرة؛ مل ــات الذاك ــيط عملي ــى تنش ع
مــن فــرص إيابيــة إلتقــان املهــارات الرئيســة 
احلفــظ،  )إتقــان  الكريــم  القــرآن  حلفــظ 
وتطبيــق أحــكام التجويــد، والنطــاق يف 

القــراءة، والرتتيــل وحســن األداء(.
رضورة اهتــام معلمــي الرتبيــة اإلســامية . 3

ــم  ــرآن الكري ــظ الق ــرتاتيجيات حلف ــي إس بتبن
ــن  ــل م ــرة، وتقل ــات الذاك ــن عملي ــزز م تع

ــميع.  ــق التس قل
الرتبيــة . 4 ملعلمــي  تدريبيــة  دورات  عقــد 

ــى  ــم ع ــة؛ لتدريبه ــاء اخلدم ــامية يف أثن اإلس
القــرآن  حلفــظ  إســرتاتيجيات  اســتخدام 
الكريــم تعــزز مــن عمليــات الذاكــرة املتمثلــة 
ــن،  ــز، والتخزي ــاه، والرتمي ــات النتب يف عملي
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والســرتجاع لآليــات القرآنيــة. 
الســتفادة من األدوات املســتخدمة يف البحث . 5

احلــايل، وهــي: بطاقــة ماحظة مهــارات حفظ 
القــرآن الكريــم، ومقيــاس قلــق التســميع عند 
ــرآن  ــظ للق ــاب يف حف ــدرات الط ــرف ق تع

الكريــم وخفــض قلــق التســميع.
مقرتحات البحث:

يــويص  ومقرتحاتــه  البحــث  نتائــج  ضــوء  يف 
الباحــث بإجــراء مــا يــي: 

ــية . 1 ــرتاتيجيات التدريس ــة اإلس ــة فاعلي دراس
ــرة يف  ــات الذاك ــيط عملي ــى تنش ــة ع القائم
ــم وأداء  ــرآن الكري ــظ الق ــارات حف ــة مه تنمي
لــدى  املعــريف  والــذكاء  العاملــة  الذاكــرة 

ــة. ــة الثانوي ــاب املرحل ط
ــية . 2 ــرتاتيجيات التدريس ــة اإلس ــة فاعلي دراس

القائمــة عــى تفســر اآليــات القرآنيــة يف 
خفــض قلــق التســميع لــدى طــاب املرحلــة 

ــة. الثانوي
دراســة العاقــة بــن مهــارات تفســر النــص . 3

القــرآين وخفــض قلــق التســميع لــدى طاب 
املرحلــة الثانويــة.

 دراســة لتقييــم اإلجهــاد وعمليــات الذاكــرة . 4
يف أثنــاء الســتاع لتــاوة القــرآن الكريــم. 

ــى . 5 ــم ع ــرآن الكري ــاوة الق ــر ت ــة تأث دراس
رضبــات  ومعــدل  الــدم  وضغــط  القلــق 

القلــب لــدى طــاب املرحلــة الثانويــة.

دراســة أثــر حفــظ القــرآن الكريــم عــى . 6
التصــال  مهــارات  وتنميــة  التحصيــل 
ــاب  ــدى ط ــاة ل ــودة احلي ــتقالية وج والس

الثانويــة. املرحلــة 

املصادر واملراجــع:
أواًل: املراجع العربية:

ــم  ــات ومفاهي ــم مصطلح ــدي. )2009(. معج ــم، جم إبراهي
ــب. ــامل الكت ــرة: ع ــم. القاه ــم والتعل التعلي

أبــو جابــر، ماجــد، والزغــول، رافــع. )1990م( دراســة 
ــرة:  ــة الذاك ــة لتقوي ــرتاتيجيات الصناعي ــة لإلس حتليلي
املفاهيــم والتطبيقــات والدراســات امليدانيــة. مؤتــة 

.101-83   ،)2(  5 والدراســات،  للبحــوث 
الذاكــرة  ســيكولوجية  )1433هـــ(  رجــاء.  عــام،  أبــو 
ن/األردن: دار املســرة للنــرش  وأســاليب معاجلتهــا. عــاَّ

والتوزيــع والطباعــة.
ــبع  ــاءات الس ــرتاتيجية الت ــة إس ــام. )2011(. فعالي ــن، هي أم
مهــارات  تنميــة  يف  اإلرســاء  روابــط  إىل  املســتندة 
ــة  ــات املرحل ــدى طالب ــه ل ــم وتثبيت ــرآن الكري ــظ الق حف
املتوســطة. رســالة ماجســتر غــر منشــورة، قســم 
ــة  ــة، جامع ــة الرتبي ــم، كلي ــا التعلي ــج وتكنولوجي املناه

الطائــف: الطائــف.
باديســكي، كريســتن، وغرينبرغــر، دينيــس. )2001(. العقــل 
ن، األردن:  فــوق العاطفــة. ترجــة: مأمــون مبيــض، عــاَّ

املكتــب اإلســامي.
البــدر، بــدر. )1424هـــ(. منهــج الســلف يف العنايــة بالقــرآن 

ــة. ــاض: دار الفضيل ــم. الري الكري
ــرة  ــذايت للذاك ــيط ال ــر التنش ــاد. )2005م(. تأث ــركات، زي ب
ــي:  ــب اجلامع ــدى الطال ــي ل ــل األكاديم ــى التحصي ع
دراســة جتريبيــة باســتخدام طريقتــي مســاعدات التذكــر 
وقادحــات الذاكــرة. املجلــة اإللكرتونيــة لشــبكة العلــوم 
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ــس، 1)5(، 57-35. ــة، تون ــية العربي النفس
ــراوي  ــاق ال ــع ألخ ــد. )1401هـــ(. اجلام ــدادي، أمح البغ
وآداب الســامع. حتقيــق حممــد رأفــت ســعيد، الكويــت: 

ــاح. ــة الف مكتب
البيهقــي، أمحــد. )1432هـــ(. الســنن الكبــر. اجلــزء اخلامس، 
هجــر  مركــز  القاهــرة:  الرتكــي،  اهلل  عبــد  حتقيــق 

للبحــوث.
التعلــم  ســيكولوجية  )1994م(.  احلميــد.  عبــد  جابــر، 
العربيــة.  النهضــة  دار  القاهــرة:  التعلــم.  ونظريــات 
القــرآن  تدريــس  مهــارات  )1432هـــ(.  ماجــد.  اجلــاد، 
الكريــم: رؤيــة معــارصة يف مناهــج إعــداد معلمــي 
ــة  ــة. الطبع ــس الفعال ــق التدري ــم وطرائ ــرآن الكري الق
ــع  ــرش والتوزي ــرة للن ن، األردن: دار املس ــاَّ ــة، ع الثاني

والطباعــة.
ــائعة  ــاء الش ــن. )1426هـــ(. األخط ــد الرمح ــرشوف، عب ح
يف تــاوة القــرآن الكريــم لــدى تاميــذ الصفــوف 
ــرآن  ــظ الق ــدارس حتفي ــة يف م ــا البتدائي ــة العلي الثاث
الكريــم ومــدارس التعليــم العــام باملدينــة املنــورة. 
رســالة ماجســتر غــر منشــورة، قســم املناهــج وطــرق 
التدريــس، كليــة الرتبيــة، مكــة املكرمــة: جامعــة أم 

ــرى.  الق
الدمــرداش، فضلــون. )2008م(. أثــر تدريبــات مــا وراء 
ــذ  ــدى التامي ــرة ل ــات الذاك ــض عملي ــرة يف بع الذاك
املتخلفــن عقلًيــا )القابلــن للتعلــم(. جملــة كليــة الرتبيــة 

– جامعــة طنطــا، مــر، 1)38(،  70-42.
ــر  ــب س ــاء هتذي ــة الفض ــد. )1411هـــ(. نزه ــي، حمم الذهب
أعــام النبــاء. اختصــار حممــد حســن عقيــل موســى، 

ــرش. ــس للن ــدة: دار األندل ج
الراشــد، شــامخ. )1422هـــ(. مســتوى التــاوة لــدى طــاب 
ــم.  ــرآن الكري ــظ الق ــدارس حتفي ــطة بم ــة املتوس املرحل
رســالة ماجســتر غــر منشــورة، قســم املناهــج وطــرق 
التدريــس، كليــة الرتبيــة، الريــاض: جامعــة امللــك 

ــعود. س
النفــس.  أساســيات يف علــم  )2005م(.  الرحــو، جنــان. 

بــروت: الــدار العربيــة للعلــوم.
الرشــيدي، حممــد. )2012(. فاعليــة برنامــج إرشــادي خلفض 

قلــق المتحــان وعاقتــه بالتوافــق النفــي لــدى عينــة 
مــن ذوي صعوبــات التعلــم مــن تاميــذ املرحلــة 
ــورة،  ــر منش ــوراه غ ــالة دكت ــت.. رس ــطة بالكوي املتوس
ــرة.  ــة القاه ــرة:  جامع ــة، القاه ــات الرتبوي ــد الدراس معه
ــاض:  ــم. الري ــات التعل ــد. )1435هـــ(. نظري ــي، أمح الزعب

ــد. ــة الرش مكتب
ــس  ــم النف ــاد. )2011م( عل ــول، ع ــع، والزغ ــول، راف الزغ
ــع. ــرش والتوزي ــرشوق للن ن/األردن: دار ال ــاَّ ــريف. ع املع
زهــران، حممــد. )2017(. اإلرشــاد النفــي املصغــر للتعامــل 

مــع املشــكات املدرســية. القاهــرة: عــامل الكتــب.
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أثر استخدام طريقة الفصل المقلوب في تنمية التفكير الرياضي
 ودافعية التعلم للرياضيات

 سامي بن مصبح الشهري
جامعة الملك خالد

)قدم للنشر يف 1440/08/09 هـ، وقبل للنشر يف 1441/02/17 هـ(

ملخص البحث: هدفت هذه الدراسة إىل قياس أثر طريقة الفصل املقلوب يف تنمية التفكري الريايض ودافعية التعلم نحو الرياضيات لدى طالب الصف الثاين متوسط بمدينة أهبا. استخدمت 
الدراسة املنهج التجريبي لتحقيق أهدافها واإلجابة عن أسئلتها، وتكونت عينة الدراسة من 68 طالبًا )35 طالبًا للمجموعة التجريبية ، و33 طالبًا للمجموعة الضابطة(، والذين تم اختيارهم 
مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  الدراسة  نتائج  أظهرت  وقد  الرياضيات.  لتعلم  الدافعية  ومقياس  الريايض  التفكري  مقياس  ومها:  أداتني  بإعداد  الباحث  قام  قصدية.  بطريقة 
)α=0.05( يف تنمية التفكري الريايض لطالب املجموعة التجريبية. كام أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )α=0.05( يف التطبيق البعدي ملقياس الدافعية نحو تعلم 

الرياضيات.

كلامت مفتاحية:الفصل املقلوب، التفكري الريايض، دافعية التعلم.
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Abstract: This study was aimed at investigating the effects of using the flipped classroom method in the development of mathematical thinking and learning motivation 
for mathematics. It was conducted among the students of the second grade of middle school in Abha, Saudi Arabia. The study undertook an experimental design to achieve 
its objectives and utilized a sample of 68 students (35 students for the experimental group and 33 students for the control group) selected according to the intentional 
approach. Correspondingly, the researcher constructed two frameworks of tools: “The Mathematical Thinking Test” and the “Motivational Measure for Mathematics 
Learning.” The results obtained reflected statistically significant differences at 5% (α = 0.05) in the development of mathematical thinking in the experimental group. 
The results also concluded statistically significant differences at the 0.05 level of significance in the post-test results regarding the motivation measure toward learning 
mathematics.
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مقدمة:
ــن  ــم م ــم والتعل ــروف التعلي ــري يف ظ ــر التغ يعت
أبــرز ســامت هــذا العــر، وذلــك يف ظــل التغــريات 
ــث  ــا، بحي ــا وتطبيقاهت ــامل التكنولوجي ــارعة يف ع املتس
أعــادت التكنولوجيــا تشــكيل الطريقــة التــي يتواصــل 
هبــا العــامل، وذلــك مــن خــالل تفاعــل الصغــار 
والكبــار معهــا واعتامدهــم عليهــا بشــكل كبــري، 
ــث  ــث يف البح ــعي احلثي ــني إىل الس ــا أدى بالرتبوي مم
ــل  ــدة، أو تعدي ــة جدي ــاليب تعليمي ــة وأس ــن أنظم ع
تتوافــق مــع  وتطويــر األســاليب احلاليــة، لكــي 
املتطلبــات املختلفــة لبيئــة التعلــم يف الزمــن احلديــث. 
 (Phanuwat & Ubol,ــول ــوات وأوب ــار فان ــد أش لق
 (2015 إىل رضورة مراجعــة اإليديولوجيــات والنظــم 

واملامرســات التــي تــم تنفيذهــا يف املــايض، مــن أجــل 
تقييــم جــودة النتائــج ومــدى مالءمتهــا مــع متطلبــات 
أهــم  مــن  أن  )2010م(  قــرواين  ويؤكــد  اليــوم. 
ــاء  ــر وإنش ــو التطوي ــة ه ــات التعليمي ــداف املؤسس أه
ــة التعلــم، واملســارعة يف  ــدة لتحســني بيئ أنظمــة جدي
ــى ال  ــم، حت ــة يف التعلي ــا احلديث ــال التكنولوجي إدخ
ــى  ــادرة ع ــري ق ــها غ ــة نفس ــات الرتبوي ــد املؤسس جت
مواكبــة املجتمــع عمومــًا ومســايرة التفاعــل مــع 

ــوص. ــه اخلص ــى وج ــالب ع الط
لقــد أشــار ريســك  (Rycik, 2012)إىل أمهيــة 
ــام، يف  ــي الع ــام التعليم ــاملة للنظ ــة ش ــراء مراجع إج
حــني أكــد آندرســون  (Anderson, 2007)وســوندرز 
املعلمــني  قيــام  أمهيــة  إىل   (Saunders, 2014)

باستكشــاف بدائــل للفصــول الدراســية التقليديــة من 
خــالل برامــج التعليــم املدعــوم بالوســائط املتعــددة، 
مــن أجــل زيــادة رغبــة ودافعيــة املتعلــم نحــو التعلــم. 
وقــد ذكــر جيمــس (James, 2014) إىل أنــه بالبحــث 
يف حمــرك Google هنايــة 2013م، وجــد أن هنــاك مــا 
ــوب، يف  ــل املقل ــن الفص ــة ع ــون مدون ــارب 8 ملي يق
ــوم يف  ــن ذات املفه ــة ع ــاك 2740 مدون ــني أن هن ح
ــن  ــل م ــهر أبري ــا يف ش ــرك Google Scholar. أم حم
ــاك حــوايل  عــام 2019م، فقــد وجــد الباحــث أن هن
وحــوايل   ،Google حمــرك  يف  مدونــة  مليــون   25
71900 مدونــة يف حمــرك Google Scholar، أي أن 
الرقــم قــد تضاعــف 26 مــرة تقريبــًا خــالل الســنوات 
ــة، ممــا ُيثبــت رسعــة التوجــه العاملــي  اخلمــس املاضي

ــوب. ــل املقل ــوم الفص ــو مفه نح
طريقــة  عــن  عبــارة  هــو  املقلــوب  والفصــل 
تدريســية يتــم فيهــا تعريــف الطــالب باملفاهيــم 
املســجلة مســبقًا ســواًء عــن طريــق االنرتنــت أو 
مقاطــع الفيديــو أو أي أداة تكنولوجيــة خــارج البيئــة 
التعليميــة التقليديــة. بعــد االنتهــاء مــن مشــاهدة 
إىل  التــايل  اليــوم  يف  الطــالب  حيــر  املحتــوى، 
ــا  ــول م ــم ح ــع املعل ــاش م ــامع والنق ــل لالجت الفص
تعلمــوه، ويف هــذه األثنــاء يتــم تصحيــح أي مفاهيــم 
ــاهدوه  ــذي ش ــوى ال ــن املحت ــة ع ــورات خاطئ وتص
(Fulton, 2012). كــام يتوقــع مــن الطــالب أن يكملوا 

الواجبــات املنزليــة واملناقشــة للمحتــوى خــالل وقت 
 (Bergmann & Sams, ــدي ــدرايس التقلي ــل ال الفص
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(2012. لــذا يمكــن القــول إن الطبيعــة التقليديــة 

ــت،  ــد انقلب ــة ق ــات املنزلي ــدريس والواجب ــل امل للعم
حيــث أصبــح الطــالب يعملــون يف املنــزل مــا كانــوا 
يقومــون بــه تقليديــُا يف الفصــل؛ والعكــس صحيــح.
إن طريقــة الفصــل املقلــوب مــن الطــرق احلديثــة 
ــل  ــل للفص ــدى البدائ ــل إح ــي متث ــس، والت يف التدري
ــتامهلا  ــالل اش ــن خ ــك م ــدي، وذل ــدرايس التقلي ال
الــدروس  إعــداد  يف  الرقميــة  التكنولوجيــا  عــى 
ــد  ــالب. وق ــز للط ــم املتمي ــري التعلي ــة، وتوف التعليمي
ــد  ــة التجدي ــز (Alvarez, 2012) إىل أمهي ــار ألفاري أش
ــاء  ــل إبق ــن أج ــم، م ــة للتعلي ــاليب التقليدي يف األس
بشــكل  للتعلــم  ومتحفزيــن  مشــاركني  التالميــذ 
ــل  ــوم الفص ــار مفه ــخ انتش ــر إىل تاري ــر. وبالنظ أك
ــامز  ــان وس ــع إىل بريمج ــل يرج ــإن الفض ــوب، ف املقل
ــادة  ــعيهام إىل ري (Bergmann & Sams, 2012) يف س

ــداًل  ــس ب ــد يف التدري ــلوب اجلدي ــذا األس ــار ه وانتش
مــن األســلوب التقليــدي املتكــرر، حيــث عزمــا 
ــالب  ــم الط ــة تعل ــري يف طريق ــط للتغي ــى التخطي ع
ــامز  ــامن وس ــد كان برجي ــي. لق ــم األكاديم وإنجازه
ــة يف  ــًا طويل ــون أوقات ــم يقض ــالب وه ــاهدان الط يش
أداء الواجبــات املنزليــة ملختلــف املــواد الدراســية، ممــا 
أثــار حفيظتهــم للبحــث عــن طريقــة تعليميــة جتعــل 
ــرروا  ــذا ق ــة. ل ــًا وفعالي ــر إبداع ــالب أكث ــم الط تعل
ــا  ــوب، مم ــل املقل ــس إىل الفص ــلوب التدري ــري أس تغي
ــني  ــم كمتعلم ــذوا أدوراه ــأن يأخ ــالب ب ــمح للط س
ــني  ــمح للمعلم ــتمعني، وس ــن مس ــداًل م ــطني ب نش

بــأن يصبحــوا مرشــدين وموجهــني بــداًل مــن اإللقــاء 
ــط. فق

(Alvarez, 2012) إىل انعــكاس  أشــار ألفاريــز 
ــث  ــوب، بحي ــل املقل ــل الفص ــة داخ ــام التعليمي امله
ومشــاهدة  الفصــل،  داخــل  الواجبــات  أداء  يتــم 
ــم  ــزل. ويت ــي يف املن ــوى التعليم ــارضات واملحت املح
الفصــل  املتنوعــة يف  التعليميــة  العــروض  تقديــم 
املقلــوب مــن خــالل األجهــزة التكنولوجيــة املتعــددة 
ســواء كانــت أجهــزة الكمبيوتــر املحمولــة أو أجهــزة 
الكمبيوتــر املكتبيــة أو اآليبــاد أو غــري ذلــك، ممــا 
ــبقًا،  ــجلة مس ــواد املس ــاهدة امل ــالب بمش ــمح للط يس
ــي إىل  ــوى التعليم ــول املحت ــئلة ح ــب األس ــم جل ث
ــل  ــك يف الفص ــم كذل ــايل. ويت ــوم الت ــل يف الي الفص
املقلــوب الســامح بتعــاون املتعلمــني مــن خــالل 
ــادل وجهــات النظــر ومناقشــة  مشــاركة األفــكار وتب
ــم  ــم لدهي ــرات التعل ــني خ ــة وحتس ــم اخلاطئ املفاهي
وســامز  بريمجــان  أشــار  كــام   .(Fulton, 2012)

الفصــل  أن  إىل   (Bergmann & Sams, 2012)

للمشــاركة  فرصــًا  للمتعلمــني  يوفــر  املقلــوب 
األقــران،  مــع  األكاديمــي  والتعــاون  االجتامعيــة 
ــتويات  ــدة مس ــني يف ع ــع املعلم ــك م ــاون كذل والتع
ــة  ــات الرقمي ــع التقني ــل م ــة، والتفاع ــة خمتلف معرفي

ــتمر. ــكل مس بش
ــة  ــالب مناقش ــوب للط ــل املقل ــمح الفص ــام يس ك
الواجــب املنــزيل وإكاملــه يف وقــت الفصــل الــدرايس، 
التنقيــب عــن  املتبقــي يف  الوقــت  ثــم اســتخدام 
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املكتســبة  املفاهيــم  تطبيــق  أو  معلومــات جديــدة 
حديثــًا عــى مشــكالت وقضايــا مــن احليــاة الواقعيــة 
(Springen, 2013). أمــا إذا كان هنــاك حاجــة إىل 

مزيــٍد مــن اإليضــاح؛ فبإمــكان املتعلــم البحــث عــن 
معلومــات إضافيــة مــن خــالل العمــل مــع املعلــم أو 
  (Fulton, 2012;أحــد األقــران من أجــل فهــٍم أفضــل
(Goodwin & Miller, 2013، أو العــودة إىل مراجعــة 

املحتــوى التعليمــي أو أجــزاء منــه عــدة مــرات حتــى 
 . (Alvarez, 2012)ــد ــكل جي ــه بش ــن إتقان ــد م يتأك
إن الفصــل املقلــوب يســاعد الطــالب عــى االنتقــال 
اخلاصــة  قدراهتــم  وفــق  التعليمــي  املحتــوى  يف 
واحتياجاهتــم الفرديــة. أمــا فيــام يتعلــق باملعلــم؛ فقــد 
أشــار ســتيد(Steed, 2012)  إىل اختــالف دور املعلــم 
ــث  ــدي، حي ــل التقلي ــن الفص ــوب ع ــل املقل يف الفص
ــع رضورة  ــل، م ــل الفص ــااًل داخ ــدًا فع ــح مرش أصب
ــاعده  ــي تس ــة الت ــارات الرتبوي ــم للمه ــالك املعل امت
عــى حتقيــق األهــداف املرجــوة منــه. وقــد أكــد 
ألفاريــز (Alvarez, 2012) إىل أن الفصــل املقلــوب 
ــاون  ــالل التع ــن خ ــم م ــة للمعل ــًا إضافي ــر فرص يوف
نفــس  يقدمــون  الذيــن  اآلخريــن  املعلمــني  مــع 
ــة  ــرات، ومناقش ــدروس واخل ــادل ال ــوى، وتب املحت
ــر  ــا ع ــم تقديمه ــي يت ــة الت ــرتاتيجيات الفعال االس
املحتــوى الرقمــي، وزيــادة التطــور املهنــي للمعلمني.
ختتلــف  والطالــب  املعلــم  مــن  كاًل  أدوار  إن 
باختــالف األســلوب املســتخدم يف عمليــة التدريــس. 
ففــي الفصــل التقليــدي؛ يكــون التعليــم متمركــزًا عى 

املعلــم بشــكل كامــل، مــن خــالل تزويــده للطــالب 
باملعلومــات واخلــرات املتنوعــة، ويظــل الطالــب 
مســتقباًل وســلبيًا فقــط طيلــة الوقــت. أمــا يف الفصــل 
املقلــوب؛ فــإن األدوار تصبــح خمتلفــة متامــًا، بحيــث 
ــم  ــول املتعل ــزة ح ــة متمرك ــة التعليمي ــح العملي تصب
وكفاءتــه وتفاعلــه مــع املحتــوى التعليمــي، بينــام 
ــة،  ــة التعليمي ــح املعلــم موجهــًا ومرشــدًا للعملي يصب
ومبتكــرًا لألنشــطة املمتعــة والتامرين املناســبة ملســتوى 
املتعلمــني. إن طريقــة الفصــل املقلــوب تعطــي حريــًة 
أكــر للمتعلمــني يف قضــاء الوقــت املناســب مــع املادة 
التعليميــة ألهنــا تتــم خــارج املدرســة، ممــا يســاهم يف 
إتقــان التعلــم وزيــادة الدافعيــة وبنــاء الثقــة بالنفــس 
ــادات  ــات واالنتق ــه املالحظ ــة لتوجي ــاء الفرص وإعط
  (Phanuwat &ــة ــادة العلمي ــول امل ــالب ح ــني الط ب

.Ubol, 2015)

ــل  ــعي إىل التواص ــني الس ــى املعلم ــح ع ــد أصب لق
ــالل  ــن خ ــرة م ــم دروس مبتك ــالب، وتقدي ــع الط م
دمــج التقنيــات الرقميــة يف التعليــم. وقــد أشــار 
إىل    (Geer & Sweeney, 2012)وســويني جــري 
مناســبة اســتخدام التكنولوجيــا الرقميــة للجيــل 
ــني  ــعي املعلم ــى رضورة س ــد ع ــع التأكي ــد، م اجلدي
التــي يعلمــون هبــا متعلمــي  إىل حتســني الطــرق 
القــرن احلــادي والعرشيــن، مــن أجــل ضــامن نجــاح 
العمــل التعليمــي وحتقيــق أهدافــه. كــام أكــد فولتــون   
 (Fulton, 2012) إىل أنــه مــع تطــور التكنولوجيــا عر 

االنرتنــت، أصبــح بمقــدور املعلمــني املبتدئــني وغــري 



 سامي بن مصبح الشهري: أثر استخدام طريقة الفصل املقلوب يف تنمية التفكري الرياضي ودافعية التعلم للرياضيات 202-173

177

ــن  ــك م ــدي، وذل ــل التقلي ــب الفص ــني إىل قل املبتدئ
خــالل إنشــاء الوســائط الرقميــة التعليميــة لطالهبــم، 
وتبــادل مقاطــع الفيديــو مــع زمــالء املهنــة. باإلضافــة 
ــع  ــام بتقطي ــني القي ــدور املعلم ــح بمق ــك؛ أصب إىل ذل
الفيديــو إىل أجــزاء، وتقديــم املحــارضات يف سلســلة 
ــة  ــول التقليدي ــن الفص ــداًل م ــة، ب ــع املرئي ــن املقاط م
ــي  ــوى التعليم ــن املحت ــرية م ــة كب ــدم كمي ــي تق الت
 (Phanuwat & واحــد  وقــت  ويف  واحــدة  دفعــة 

.Ubol, 2015)

ــد ال  ــوب ق ــل املقل ــن أن الفص ــم م ــى الرغ وع
يوفــر حلــواًل لــكل مشــاكل الفصــل التقليــدي، 
ــكالته  ــض مش ــة بع ــدأ يف معاجل ــن أن يب ــه يمك إال أن
والتخفيــف منهــا، مــن خــالل مشــاركة وتعــاون 
ــد  ــا ق ــب، مم ــت املناس ــالب يف الوق ــالت الط ومداخ
ــة  ــم الرياضي ــالب باملفاهي ــاظ الط ــه احتف ــج عن ينت
ملــدة أطــول، باإلضافــة إىل ســهولة تطبيقهــا يف احليــاة 
الواقعيــة (Bergmann & Sams, 2012). أمــا مــا 
يتعلــق باملشــكالت التقنيــة الناجتــة عــن مقاطــع 
الفيديــو التــي يصممهــا املعلمــون؛ فقــد قامــت 
مصــادر  تطويــر  يف  الشــهرية  الرجميــات  رشكات 
وأدوات التعليــم املعكــوس، لكــي يســمح للمعلمــني 
باالتصــال بالطــالب خــارج الفصــل الــدرايس بــكل 
 (Bull & Kjell, ــل ــول وجي ــار ب ــد أش ــهولة. وق س
التعليــم  يف  الرجميــات  أشــهر  مــن  أن  إىل   2012)

ــي: ــوس ه املعك
تعليميــة . 1 منصــة  SOPHIA وهــو  برنامــج 

ــن  ــر م ــدم أكث ــت، ويق ــر االنرتن ــة ع اجتامعي
25 ألــف برنامــج تعليمي/أكاديمــي جمانــًا 
ــل  ــن أج ــاعة، م ــدار الس ــى م ــني ع للمعلم
املقلــوب  الفصــل  طريقــة  يف  مســاعدهتم 
ــدرايس  ــل ال ــارج الفص ــم خ ــز التعل ولتعزي

التقليــدي.
تطبيــق . 2 وهــو   Knowmia Teach برنامــج 

إلنشــاء  اللوحيــة  األجهــزة  عــى  جمــاين 
الدراســية  الفصــول  يف  ودجمهــا  الوســائط 
املعكوســة، ويقــدم مــا يقــارب 8000 فيديــو 
ــي  ــاالت ملعلم ــات واملج ــع التخصص يف مجي

املراحــل املتوســطة والثانويــة.
ــم . 3 ــام بتعمي ــذي ق ــع Khan Academy ال موق

الفصــول املعكوســة مــن خــالل موقعــه عــى 
اإلنرتنــت، وحيتــوي عــى مــا يزيــد عــن 

ــري. ــي قص ــو تعليم 4000 فيدي
مــن جانــب آخــر؛ يلعــب منهــج الرياضيــات دورًا 
ــث  ــر احلدي ــريات الع ــع متغ ــل م ــًا يف التفاع هام
ــريف  ــداد املع ــالل اإلع ــن خ ــارعة، م ــه املتس وتطورات
عــى  ومســاعدته  للفــرد  واملهــاري  والوجــداين 
التعامــل الصحيــح مــع قضايــا احليــاة املختلفــة. وقــد 
أشــار لوتفيــا (Lutfiyya, 1998) إىل أن االجتاهــات 
أمهيــة  عــى  تؤكــد  الرياضيــات  ملناهــج  احلديثــة 
ــاليب  ــى أس ــامد ع ــق، واالعت ــم واملنط ــري والفه التفك
االكتشــاف واملناقشــة للوصــول إىل احلــل. وذكــر 
الرياضيــات يف  مناهــج  أن  إىل  2014م(  )جربــوع، 
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مراحــل التعليــم العــام املختلفــة مل يعــد اهتاممهــا 
مقتــرًا عــى املجــال املعــريف فقــط، بــل  أكــدت عــى 
ــة  ــالب وتنمي ــية للط ــب النفس ــاة اجلوان ــة مراع أمهي
قدراهتــم عــى التفكــري، ومســاعدهتم عــى بنــاء 
املعلومــة بأنفســهم، مــن أجــل متكــني كل طالــب مــن 
ــه  ــا يف بنيت ــه ومواءمته ــة بنفس ــة الرياضي ــاء املعلوم بن
ــج  ــداف املنه ــة أه ــح. إن ترمج ــكل صحي ــة بش املعرفي
ــق  ــار طرائ ــة باختي ــب العناي ــة يتطل ــة واقعي إىل حقيق
ــني  ــل ب ــة الوص ــل حلق ــا متث ــبة، ألهن ــس املناس التدري
ــن  ــم م ــني املتعل ــة وب ــن جه ــوى م ــداف واملحت األه
جهــة أخــرى، وألجــل مســاعدة املتعلــم عــى القيــام 
بــدور إجيــايب يف العمليــة التعليميــة وحتقيــق األهــداف 

املنشــودة )اخلوالــدة، 2012م(.
األهــداف  أهــم  مــن  الريــايض  التفكــري  إن 
األساســية لتدريــس الرياضيــات، ألنــه يســاعد املتعلم 
ــة،  ــاة اليومي ــات يف مواقــف احلي ــق الرياضي عــى تطبي
وذلــك مــن خــالل قيامــه بتوظيــف خراتــه وجتاربــه 
ــول  ــل الوص ــن أج ــدة، م ــف اجلدي ــابقة يف املواق الس
إىل قــرارات ونتائــج صائبــة. وقــد عــرف عفانــه 
109( التفكــري الريــايض  ونبهــان )2003م ، ص: 
بأنــه »جمموعــة مــن العمليــات العقليــة املنظمــة التــي 
يقــوم هبــا املتعلــم عندمــا يواجــه موقفــًا أو مشــكلة أو 
مســألة تتحــدى قدراتــه وال توجــد إجابــة جاهــزة هلا، 
ــه  ــب خرات ــا وترتي ــب إىل مراجعته ــع الطال ــا يدف مم
الرياضيــة الســابقة مــن أجــل البحــث والتنقيــب 
ــوع )2014م(  ــار جرب ــام أش ــي«. ك ــل النهائ ــن احل ع

 (Stacey, 2005) وســتاييس (Devlin, 2012) وديفلن
إىل أن التفكــري الريــايض يســعى إىل إكســاب املتعلمــني 
القــدرة عــى حــل املشــكالت الرياضيــة، واســتخدام 
ــزي  ــري الرم ــتنباط والتعب ــتقراء واالس ــارات االس مه
والتصــور  العالقــات  وإدراك  املنطقــي  والتفكــري 
البــري والتعميــم والرهــان الريــايض واإلدراك 

ــات. ــة الرياضي ــد دراس ــكاين عن امل
ــواع  ــن أن ــف ع ــايض ختتل ــري الري ــة التفك إن طبيع
التفكــري األخــرى وذلــك لرتكيــزه عــى مصطلحــات 
والرمــوز  واملفاهيــم  باألعــداد  تتعلــق  رياضيــة 
ــأن  ــن (Cotton, 2010) ب ــد قط ــد أك ــكال. وق واألش
اجلميــع يمكنهــم التفكــري رياضيــًا، وبإمكاهنــم تعلمــه 
ــة.  ــن املختلف ــة والتامري ــالل األمثل ــن خ ــينه م وحتس
ــلوب  ــي  (Gibney, 2014)إىل أن أس ــار جيبن ــام أش ك
التفكــري الريــايض يعتمــد عــى الطريقــة التــي يفضــل 
ــة  ــات الرياضي ــق واالرتباط ــم احلقائ ــرد تقدي ــا الف هب
ــالت  ــي أو التمثي ــال الداخ ــالل اخلي ــن خ ــا م وفهمه
اخلارجيــة. باإلضافــة إىل ذلــك؛ يتكــون التفكــري 
الريــايض مــن جمموعــة مــن املهــارات، والتــي تســاعد 
املتعلــم عــى رشح وفهــم ممارســة العمليــات العقليــة 
ــد  ــب، 1996م(. وق ــان )حبي ــهولة وإتق ــة بس املطلوب
 (Onal, Inan, وبوزكــورت  وإينــان  أونــال  ذكــر 
ــايض  ــري الري ــارات التفك  (Bozkurt, 2017إىل أن مه

لتعلــم  جتعــل  ألهنــا  واكتســاهبا  تعلمهــا  يمكــن 
الرياضيــات معنــى وتســاهم يف تطويرهــا. كــام أشــار 
جربــوع )2014م( إىل أن مهــارات التفكــري الريــايض 
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ــرار  ــاذ الق ــكلة واخت ــل املش ــى ح ــم ع ــاعد املتعل تس
ــارص:  ــة عن ــن مخس ــون م ــا تتك ــة، وأهن ــة ودق برسع
ــري  ــري، التعب ــري الب ــتقراء، التفك ــتنتاج، االس االس
بالرمــوز، احلــدس أو التخمــني، وهــذه املهــارات هــي 
التــي اســتخدمها الباحــث يف هــذه الدراســة ملناســبتها 
للمرحلــة العمريــة لطــالب الصــف الثــاين متوســط.
إن تعليــم الطــالب آليــة التفكــري يف حــل املشــكلة 
عالقاهتــا  وإدراك  معطياهتــا  وحتليــل  الرياضيــة 
ــل  ــار مج ــد أش ــا. وق ــكلة ذاهت ــل املش ــن ح ــم م أه
ــن  ــم م ــايض تت ــري الري ــة التفك )2005م( إىل أن تنمي
التفكــري وحمتــوى  بــني مهــارات  الدمــج  خــالل 
الرياضيــات، بحيــث يتــم تعليــم املحتــوى ومهــارات 
التفكــري يف آٍن واحــد. وهــذا مــا يؤكــد عليــه جربــوع 
)2014م( والــرسور )2000م( يف أن تعليــم التفكــري 
ــى  ــني ع ــاعدة املتعلم ــه يف مس ــن أمهيت ــايض تكم الري
ــع،  ــح وأوس ــكل أوض ــة بش ــكلة الرياضي ــة املش رؤي
ــة  ــة إىل مرحل ــاب املعرف ــة اكتس ــن مرحل ــال م واالنتق
ــل  ــع، وحتوي ــامل الواق ــة يف ع ــة إبداعي ــا بطريق توظيفه
الطــالب إىل مفكريــن منطقيــني، وحتســني احلالــة 
النفســية للمتعلمــني. كــام أشــار أونــال وآخــرون 
(Onal et. al., 2017) إىل أن جمتمــع اليــوم القائــم 

ــتمر  ــني املس ــا التحس ــرض علين ــات يف ــى املعلوم ع
للتفكــري الريــايض يف تعليــم الرياضيــات مــن خــالل 
ــد املتعلمــني بالكفــاءة والطــرق املبتكــرة إلجيــاد  تزوي
احللــول للعمليــات الرياضيــة املختلفــة، وفهــم حمتوى 

ــة. ــاة الواقعي ــات يف احلي ــق الرياضي ــاالت تطبي وجم

وللبيئــة الصفيــة دور كبــري يف تعزيــز التفكــري 
جربــوع  أكــد  فقــد  مهاراتــه.  وتنميــة  الريــايض 
)2014م( أن تنميــة التفكــري الريــايض يمكــن أن 
ــة  ــب وصياغ ــاخ املناس ــري املن ــالل توف ــن خ ــم م تت
ــري  ــات التفك ــم عملي ــي تدع ــة الت ــداف التعليمي األه
ــات. كــام أشــار  وطــرح األســئلة العميقــة يف الرياضي
ــري  ــجيع التفك ــادة )2009م ، ص:312( إىل أن تش مح
الريــايض يتطلــب بعــض الــرشوط الواجــب توفرهــا 
ــى  ــني ع ــجيع املتعلم ــي: تش ــة، وه ــة الصفي يف البيئ
احلــوار والنقــاش، وارتبــاط املحتــوى بحاجــات 
وميــول وقــدرات املتعلمــني، وممارســة املتعلمــني 
ــران  ــع األق ــل م ــة، والعم ــة واهلادف ــطة املختلف لألنش
داخــل جمموعــات مــع متابعــة عمــل كل تلميــذ عــى 
ــارصة  ــية املع ــاليب التدريس ــتخدام األس ــدة. إن اس ح
ــني،  ــايض للمتعلم ــري الري ــاء بالتفك ــاهم يف االرتق تس
وتنظيــم أفكارهــم بصــورة عمليــة للمحتــوى، وزيادة 
.(Devlin, 2012) ــات ــم الرياضي ــو تعل ــة نح الدافعي

مشكلة الدراسة:
احلاجــة  يف  احلاليــة  الدراســة  مشــكلة  تتمثــل 
ــو  ــم نح ــة التعل ــايض ودافعي ــري الري ــة التفك إىل تنمي
ــط  ــاين متوس ــف الث ــالب الص ــدى ط ــات ل الرياضي
ــر  ــي تعت ــوب، والت ــل املقل ــة الفص ــالل طريق ــن خ م
املســتخدمة  التدريســية  األســاليب  أحــدث  مــن 
ــن  ــث م ــظ الباح ــد الح ــرية. لق ــنوات األخ يف الس
ــع  ــالت م ــررة واملقاب ــة املتك ــارات امليداني ــالل الزي خ
ــكاليتني  ــود إش ــا وج ــة أهب ــدارس مدين ــني يف م املعلم
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يف تدريــس الرياضيــات. اإلشــكالية األوىل تتمثــل 
ــرق  ــى الط ــات ع ــي الرياضي ــب معلم ــامد أغل يف اعت
التقليديــة يف التدريــس واالكتفــاء باســتخدام الســبورة 
ــة  ــى دافعي ــلبًا ع ــر س ــا أث ــة، مم ــال املعلوم ــد إيص عن
ــة  ــن الدراس ــم ع ــالب، وانرافه ــدى الط ــم ل التعل
وأداء األنشــطة وإنجــاز الواجبــات. بينــام تتمثــل 
اإلشــكالية الثانيــة يف طريقــة التفكــري لــدى الطــالب 
ــم  ــة، واكتفائه ــن الرياضي ــائل والتامري ــل املس ــد ح عن
بالبحــث عــن احللــول اجلاهــزة دون إعــامل للعقــل أو 
ــذا  ــل. ويف ه ــدة للح ــرق جدي ــاف ط ــة استكش حماول
الســياق؛ أشــارت الروســاء )2017م( إىل أن الطريقــة 
التقليديــة مازالــت شــائعة لــدى أغلبيــة املعلمــني أثناء 
التدريــس، والتــي ترتكــز فقــط عــى حفــظ املعلومات 
واســتظهارها دون فهــم، وهــذا األمــر ال يتناســب مــع 
طبيعــة اجليــل احلــايل الــذي تشــغل التقنيــة حيــزًا كبريًا 
 (Rock مــن حياهتــم. كــام أشــارت دراســات أخــرى
(et al., 2008; Hull & Seeley, 2010 إىل وجــود 

بعــض اإلشــكاليات يف تعليــم الرياضيــات مثــل: 
ــم  ــان املفاهي ــدم إتق ــم وع ــة للتعل ــاض الدافعي انخف
الرياضيــة وانخفــاض مســتوى التحصيــل، ممــا يعنــي 
رضورة البحــث عــن اســرتاتيجيات تدريســية حديثــة 

ــات. ــم الرياضي ــز تعل ــة وتعزي ــاهم يف معاجل تس
ــتوى  ــدين مس ــى ت ــرة ع ــؤرشات الظاه ــن امل وم
التفكــري الريــايض مــا أوضحتــه نتائــج مشــاركة 
ــاين  ــن )الث ــف الثام ــن الص ــعوديني م ــالب الس الط
ــوم  ــات والعل ــدويل للرياضي ــار ال ــط( يف االختب متوس
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األعــوام  يف  وذلــك   ،  Science Study (TIMSS)

ــات  ــط الدرج ــي كان متوس 2011م و 2015 م، والت
العامــة فيهــا 500 نقطــة. فقــد أظهــرت النتائــج 
أن  م   2011 عــام  الدوليــة  لالختبــارات  النهائيــة 
متوســط درجــات اختبــار الرياضيــات للصــف الثــاين 
متوســط بلــغ 394 نقطــة ودون املتوســط الــدويل 
ــى  ــعودية ع ــت الس ــام حصل ــاط، ك ــدار 106 نق بمق
ــام  ــة مشــاركة، بين ــني 42 دول ــًا مــن ب املركــز 37 عاملي
إىل  م   2015 الدرجــات يف عــام  متوســط  تراجــع 
368 نقطــة ودون املتوســط الــدويل بمقــدار 132 
ــري  ــز األخ ــى املرك ــعودية ع ــت الس ــة، وحصل نقط
ضمــن 39 دولــة مشــاركة. لقــد أبــرزت هــذه النتائــج 
ــط يف  ــاين متوس ــف الث ــالب الص ــتوى ط ــدين مس ت
يف  وذلــك  2011م،  بعــام  مقارنــة  2015م  عــام 
ــر  ــداد واجل ــة: األع ــار األربع ــاالت االختب ــع جم مجي
واهلندســة واإلحصــاء. كــام أظهــرت النتائــج ارتفاعــًا 
ــي  ــات لعام ــار الرياضي ــاث يف اختب ــتوى اإلن يف مس
بــأداء  مقارنــة  التــوايل  عــى  2015م  و  2011م 
ــات  ــات الطالب ــط درج ــغ متوس ــث بل ــور، حي الذك
401 و 375 نقطــة يف عامــي 2011م و 2015م، بينــام 
ــة  ــالب 387 و 360 نقط ــات الط ــط درج ــغ متوس بل
  (Mullis et al., 2012 ;يف ذات األعــوام املذكــورة

.Mullis et al., 2016)

ــرى الباحــث ـ مــن خــالل  ويف ضــوء مــا ســبق؛ ي
ــاث  ــص يف األبح ــاك نق ــتقصاء ـ أن هن ــث واالس البح
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والدراســات التــي تناولــت اســرتاتيجية الفصــل 
واملجتمــع  عمومــًا  العــريب  املجتمــع  يف  املقلــوب 
ــري  ــة التفك ــى تنمي ــا ع ــًا، وأثره ــعودي خصوص الس
ــاص،  ــكل خ ــايض بش ــري الري ــام والتفك ــكل ع بش
نحــو  التعلــم  دافعيــة  عــى  كذلــك  وتأثريهــا 
ــراء  ــة إلج ــة ماس ــاك حاج ــازال هن ــات، وم الرياضي
ــل  ــرتاتيجية الفص ــول اس ــات ح ــن الدراس ــد م املزي
املقلــوب، والتــي تعــد وســيلة مناســبة لتطويــر تعليــم 

الرياضيــات.
أسئلة الدراسة:

ــؤال  ــن الس ــة ع ــة لإلجاب ــة احلالي ــعت الدراس س
ــايل: ــيس الت الرئي

ــوب يف  ــل املقل ــة الفص ــتخدام طريق ــر اس ــا أث م
تنميــة التفكــر الريــايض ودافعيــة التعلــم للرياضيــات 
لــدى طــاب الصــف الثــاين متوســط يف مدينــة أهبــا؟
ولإلجابــة عــن الســؤال الرئيــيس تــم حتديــد 

التاليــة: الفرعيــة  األســئلة 
هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد . 1

ــات  ــط درج ــني متوس ــتوى )α=0.05( ب مس
وطــالب  التجريبيــة  املجموعــة  طــالب 
التفكــري  اختبــار  يف  الضابطــة  املجموعــة 

الريــايض؟
هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد . 2

ــات  ــط درج ــني متوس ــتوى )α=0.05( ب مس
وطــالب  التجريبيــة  املجموعــة  طــالب 
دافعيــة  مقيــاس  يف  الضابطــة  املجموعــة 

التعلــم نحــو الرياضيــات؟
أهداف الدراسة: 

هدفت هذه الدراسة إىل حتقيق ما يي:
الفصــل . 1 طريقــة  فاعليــة  عــن  الكشــف 

ــدى  ــايض ل ــري الري ــة التفك ــوب يف تنمي املقل
طــالب الصــف الثــاين متوســط، وحتديــد مــا 
ــة  ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــاك ف إذا كان هن
متوســط  بــني   )α=0.05( مســتوى  عنــد 
التجريبيــة  املجموعــة  طــالب  درجــات 
اختبــار  يف  الضابطــة  املجموعــة  وطــالب 

الريــايض. التفكــري 
الفصــل . 2 طريقــة  فاعليــة  عــن  الكشــف 

ــات  ــم للرياضي ــة التعل ــى دافعي ــوب ع املقل
متوســط،  الثــاين  الصــف  طــالب  لــدى 
ذات  فــروق  هنــاك  كان  إذا  مــا  وحتديــد 
 )α=0.05( ــتوى ــد مس ــة عن ــة إحصائي دالل
ــة  ــالب املجموع ــات ط ــط درج ــني متوس ب
ــة يف  ــة الضابط ــالب املجموع ــة وط التجريبي

مقيــاس دافعيــة التعلــم.
أمهية الدراسة:

تكمن أمهية هذه الدراسة يف اآليت:
ــل . 1 ــة الفص ــة طريق ــى أمهي ــوء ع ــاء الض إلق

تعليــم  يف  حديــث  كأســلوب  املقلــوب 
التفكــري  تنميــة  يف  ودورهــا  الرياضيــات، 
الريــايض ودافعيــة التعلــم، حيــث تعــد هــذه 
ــب  ــا ـ حس ــن نوعه ــي األوىل م ــة ه الدراس
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اطــالع الباحــث ويف حــدود علمــه ـ مــن 
ــدى  ــريات ل ــذه املتغ ــى ه ــا ع ــث تركيزه حي
ــي  ــا يعن ــط، مم ــاين متوس ــف الث ــالب الص ط
هــذا  وأســبقيتها يف  الدراســة  هــذه  أصالــة 
املجــال، والتــي يأمــل الباحــث مــن خالهلــا أن 
ــدان  ــودة يف املي ــوة املوج ــد الفج ــاهم يف س تس

ــوع. ــذا املوض ــول ه ــوي ح الرتب
يأمــل الباحــث مــن هــذه الدراســة أن تســاهم . 2

ــق  ــى تطبي ــات ع ــي الرياضي ــجيع معلم يف تش
اســرتاتيجية الفصــل املقلــوب أثنــاء تعليــم 
الرياضيــات، وذلــك مــن أجــل اســتخدام 
ــج  ــى دم ــد ع ــة تعتم ــية حديث ــل تدريس بدائ

التكنولوجيــا داخــل العمليــة التعليميــة.
قــد تــزود هــذه الدراســة معلمــي الرياضيــات . 3

اســتخدامها  يمكــن  موضوعيــة  بــأدوات 
لقيــاس التفكــري الريــايض ودافعيــة التعلــم 
ــة يف  ــم الفرص ــح هل ــا يتي ــات، مم ــو الرياضي نح
توجيــه املتعلمــني وقيــاس اجلوانــب االنفعاليــة 

ــم. لدهي
تعزيــز التعلــم الــذايت للرياضيــات لــدى املتعلم . 4

مــن خــالل اســتخدام التقنيــات احلديثة.
ــة يف . 5 ــذه الدراس ــامهة ه ــث إىل مس ــع الباح يتطل

ــل  ــات يف عم ــني والباحث ــال للباحث ــح املج فت
باســتخدام  وذلــك  املتنوعــة،  الدراســات 
والكيفيــة  الكميــة  البحثيــة  األســاليب 
ــم  ــوب وتعلي ــل املقل ــول الفص ــة ح واملختلط

الرياضيــات.
مصطلحات الدراسة:

ــن  ــوب Flipped Classroom: م ــل املقل الفص
خــالل النظــر يف الكتــب والدراســات الرتبويــة، 
ــاك تعريفــات متعــددة ملفهــوم  وجــد الباحــث أن هن
ــك إىل  ــث ذل ــع الباح ــد أرج ــوب، وق ــل املقل الفص
ــدم  ــوي، وع ــدان الرتب ــوم يف املي ــذا املفه ــة ه حداث
وجــود قامــوس تعريفــي للمصطلحــات املســتحدثة 
يف جمــال الرتبيــة. وُيعــرف الباحــث الفصــل املقلــوب 
ــم  ــة التعل ــة لبيئ ــة معاكس ــرتاتيجية تعليمي ــه: اس بأن
ــج يف  ــم املدم ــى التعل ــد ع ــي تعتم ــة، والت التقليدي
تقديــم املحتــوى التعليمــي عــن طريــق التســجيالت 
ــو  ــع الفيدي ــت أو مقاط ــالل اإلنرتن ــن خ ــبقة )م املس
التــي يصممهــا املعلــم(، والتــي يشــاهدها الطــالب 
اإللكرتونيــة  األجهــزة  عــر  املدرســة  خــارج 
بــأداء  ويقومــون  حوهلــا،  ويتناقشــون  املختلفــة، 
املطلــوب منهــم، ثــم يأتــون يف اليــوم التــايل إىل غرفــة 
الصــف ملشــاركة وتطبيــق مــا تعلمــوه حتــت إرشاف 
وتوجيــه املعلــم. أي يمكــن القــول بــأن مــا كان يقوم 
ــه يف  ــا يفعل ــو م ــزل ه ــًا يف املن ــب تقليدي ــه الطال ب

ــح. ــس صحي ــل، والعك الفص
 Motivational للرياضيــات  التعلــم  دافعيــة 
ــك  ــا تل ــد هب Learning of Mathematics: ُيقص

ــو  ــه نح ــب وتدفع ــلوك الطال ــري س ــي تث ــوة الت الق
التعلــم واكتســاب املعرفــة، ويتــم حتديدهــا مــن 
خــالل درجــة مقيــاس دافعيــة التعلــم للرياضيــات، 
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ــة. ــذه الدراس ــراض ه ــاؤه ألغ ــم بن ــذي ت وال
 :Mathematical Thinking التفكر الريايض
الرياضية يف  املعرفة  املتعلم عى توظيف  به قدرة  ُيقصد 
املقدمات،  من  النتائج  واستنتاج  املختلفة،  املواقف 
املتعلم يف االختبار  التي حيصل عليها  بالدرجة  وُيقاس 
ويتضمن  الغرض،  هلذا  بتصميمه  الباحث  قام  الذي 

االسرتاتيجيات التالية:
النتيجــة . 	 إىل  الوصــول  هــو  االســتنتاج: 

أو  قاعــدة عامــة  أو  مبــدأ  باالعتــامد عــى 
ريــايض. قانــون 

النتيجــة . 	 إىل  الوصــول  هــو  االســتقراء: 
خاصــة. حــاالت  عــى  باالعتــامد 

ــة . 	 ــطة البري ــي األنش ــري: ه ــر الب التفك
ــألة  ــول للمس ــل احلل ــى ختي ــاعد ع ــي تس الت

الرياضيــة.
التعبــر بالرمــوز: هــي اســتخدام الرمــوز . 	

للتعبــري عــن األفــكار الرياضيــة أو املعطيــات 
ــة. اللفظي

احلــدس )التخمــن(: هــو حماولــة إجيــاد احلــل . 	
دون معرفــة الســبب.

الدراسات السابقة:
التــي  الدراســات  باســتعراض  الباحــث  قــام 
ناقشــت أثــر طريقــة الفصــل املقلــوب عــى كل 
ــات فقــط أو أثرهــا  ــامدة الرياضي املتغــريات املتعلقــة ب
ــك  ــية، وذل ــادة دراس ــم يف أي م ــة التعل ــى دافعي ع
مــن خــالل اســتخدام حمــركات البحــث العامليــة، ثــم 

ــالث  ــرايف إىل ث ــع اجلغ ــب املوق ــى حس ــا ع تصنيفه
فئــات: الدراســات املحليــة التــي أجريــت يف اململكــة 
العربيــة الســعودية، الدراســات العربيــة التــي أجريــت 
يف العــامل العــريب، الدراســات األجنبيــة التــي أجريــت 
ــا  ــة وترتيبه ــة كل دراس ــامل، ومناقش ــة دول الع يف بقي
حســب التسلســل الزمنــي مــن احلديــث إىل القديــم، 
ثــم اختتــم الباحــث هــذا القســم بالتعليــق عــى 
الدراســات الســابقة، وإيضــاح أوجــه االختــالف 

ــة. ــة احلالي ــني الدراس ــا وب بينه
أواًل ـ الدراسات املحلية:

هدفــت دراســة احلــريب )2017م( إىل التعــرف 
ــة  ــوب يف تنمي ــل املقل ــرتاتيجية الفص ــة اس ــى فاعلي ع
مهــارات التعلــم الــذايت وتنظيــم البيئــة اإلثرائيــة 
ــف  ــات يف الص ــات املوهوب ــر الطالب ــة نظ ــن وجه م
اســتخدمت  األحســاء.  بمدينــة  الثانــوي  األول 
الباحثــة املنهــج الوصفــي، وقامــت بتصميــم اســتبانة 
فاعليــة  أن  إىل  النتائــج  توصلــت  للدراســة.  كأداة 
ــذايت  ــم ال ــارات التعل ــة مه ــوب يف تنمي ــم املقل التعل
ــري  ــة، توف ــم واملعرف ــة يف التعل ــادة الرغب ــل يف: زي يتمث
ــات  ــدرايس للطالب ــل ال ــد يف التحصي ــت واجله الوق
ــكل  ــة ل ــة الراجعــة الفوري ــم التغذي ــات، تقدي املوهوب
ــى  ــدرة ع ــس والق ــة بالنف ــدار الثق ــادة مق ــة، زي طالب
ــم  ــة التعل ــج أن فاعلي ــت النتائ ــام أوضح ــاز. ك اإلنج
ــري  ــل يف توف ــة يتمث ــة اإلثرائي ــم البيئ ــوب يف تنظي املقل

ــة. ــة أو املعلم ــواء للطالب ــة س ــة التفاعلي البيئ
ــر  ــكان واحلناكــي )2016م( بدراســة أث ــام العبي ق
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ــم  ــة التعل ــى دافعي ــة ع ــول املقلوب ــرتاتيجية الفص اس
يف املرحلــة املتوســطة وذلــك يف مــادة املعلوماتيــة. 
اســتخدمت الدراســة املنهــج شــبه التجريبــي وتكونت 
العينــة مــن 25 طالبــة مــن الصــف األول املتوســط يف 
ــج  ــت نتائ ــاض. توصل ــة الري ــرواد بمدين ــدارس ال م
ــات  ــطي درج ــني متوس ــروق ب ــود ف ــة إىل وج الدراس
التطبيــق البعــدي ملقيــاس الدافعيــة نحــو التعلــم لــدى 
طالبــات املجموعــة التجريبيــة، ممــا يعني أن اســتخدام 
ــة  ــة الدافعي ــايب يف تنمي ــر إجي ــا أث ــة هل ــول املقلوب الفص

نحــو التعلــم لــدى طالبــات املرحلــة املتوســطة.
هدفــت دراســة خليــل )2015م( إىل التعــرف عى 
ــى  ــوب ع ــل املقل ــرتاتيجية الفص ــتخدام اس ــر اس أث
بعــض مكونــات التعلــم املنظــم ذاتيــًا واالجتــاه نحــو 
ــن 18  ــث م ــة البح ــت عين ــات. تكون ــادة الرياضي م
طالبــًا مــن طــالب الصــف الســادس االبتدائــي، وتــم 
تقســيم العينــة إىل جمموعتــني: املجموعــة التجريبية )9 
طــالب(، واملجموعــة الضابطــة )9 طــالب(. كشــفت 
نتائــج الدراســة عــن وجــود فــروق ذات داللــة 
ــة  ــة يف الدافعي ــة التجريبي ــح املجموع ــة لصال إحصائي
األكاديميــة ومراقبــة الــذات وتكييــف االســرتاتيجية. 
ــو  ــاه نح ــايب لالجت ــر اإلجي ــج األث ــرت النتائ ــام أظه ك
مــادة الرياضيــات لــدى طــالب املجموعــة التجريبية.
معرفــة  إىل  )2014م(  املعــدي  دراســة  ســعت 
الفصــول  يف  املدمــج  التعلــم  اســتخدام  فاعليــة 
ــدى  ــايض ل ــري الري ــارات التفك ــة مه ــة يف تنمي املقلوب
ــة  ــت عين ــي. تكون ــس االبتدائ ــف اخلام ــالب الص ط

ــج  ــث املنه ــتخدم الباح ــًا، واس ــن 55 طالب ــث م البح
ــار  ــم اختب ــام الباحــث بتصمي ــي. كــام ق شــبه التجريب
حتصيــي ألجــل مجــع البيانــات والتحقــق مــن صحــة 
الفــروض. كشــفت نتائــج الدراســة إىل وجــود فــروق 
ــار  ــات اختب ــط درج ــة يف متوس ــة إحصائي ذات دالل
ــم  ــارات التعمي ــايض، ويف مه ــري الري ــارات التفك مه
ــوز وإدراك  ــري بالرم ــتقراء والتعب ــتنتاج واالس واالس

ــة. ــة التجريبي ــح املجموع ــات لصال العالق
ثانيًا ـ الدراسات العربية:

ــعد )2019م(  ــمري وآل مس ــة الش ــت دراس هدف
إىل التعــرف عــى أثــر اســتخدام اســرتاتيجية الفصــول 
املقلوبــة يف التحصيــل الــدرايس والدافعيــة نحــو 
الصــف  لــدى طــالب  املعلوماتيــة  ملــادة  التعلــم 
ــت  ــت. تكون ــة الكوي ــوي يف دول ــرش الثان ــادي ع احل
عينــة الدراســة مــن 62 طالبــًا مــن منطقــة األمحــدي، 
ــام  ــي. ق ــبه التجريب ــج ش ــان املنه ــتخدم الباحث واس
يف  واملتمثلــة  الدراســة  أدوات  بتصميــم  الباحثــان 
االختبــار التحصيــي ومقيــاس الدافعيــة. كشــفت 
تطبيــق  وإجيابيــة  فاعليــة  عــن  الدراســة  نتائــج 
مســتوى  رفــع  يف  املقلوبــة  الفصــول  اســرتاتيجية 
التحصيــل للمتعلــم وحتســني الدافعيــة نحــو التعلــم.
ــراء  ــنية )2018م( بإج ــعيدي واحلوس ــام أمبوس ق
ــر طريقــة الفصــل  ــة هتــدف إىل تقــي أث دراســة كمي
ــة  ــة الدافعي ــى تنمي ــوم ع ــس العل ــوب يف تدري املقل
ــات  ــدى طالب ــدرايس ل ــل ال ــوم والتحصي ــم العل لتعل
ــة  ــة الدراس ــت عين ــايس. تكون ــع األس ــف التاس الص
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مــن 53 طالبــة مــن حمافظــة جنــوب الباطنة يف ســلطنة 
ــل  ــار التحصي ــم اختب ــان بتصمي ــام الباحث ــامن. ق ع
الــدرايس يف وحــدة الكهربــاء وتطبيقاهتــا التقنيــة 
ــداف  ــق أه ــل حتقي ــن أج ــم م ــة التعل ــاس دافعي ومقي
الدراســة. أظهــرت النتائــج وجــود فــروق ذات داللــة 
ــة يف  ــة والتجريبي ــني الضابط ــني املجموعت ــة ب إحصائي
كٍل مــن التحصيــل الــدرايس ودافعيــة التعلــم لصالــح 
املجموعــة التجريبيــة. وأوصــت الدراســة باســتخدام 
الفصــل املقلــوب وإقامــة الــورش للمعلمــني يف هــذا 

ــوع. املوض
ســعت دراســة بشــارات )2017م( إىل معرفــة أثــر 
اســتخدام اســرتاتيجية التعلــم املقلــوب عــى حتصيــل 
طــالب الصــف العــارش يف مــادة الرياضيــات، وعــى 
ــا.  ــة أرحي ــم يف حمافظ ــايض لدهي ــذات الري ــوم ال مفه
اســتخدمت الدراســة التصميــم شــبه التجريبــي، 
وتكونــت العينــة مــن 43 طالبــًا وطالبــة والذيــن 
ــة  ــة التجريبي ــني: املجموع ــيمهم إىل جمموعت ــم تقس ت
ــة( والذيــن تــم تدريســهم وحــدة  )19 طالــب وطالب
املقلــوب،  التعلــم  باســتخدام  الفراغيــة  اهلندســة 
واملجموعــة الضابطــة )24 طالــب وطالبــة( ممــن 
درســوا بالطريقــة االعتياديــة. قامــت الباحثــة بإعــداد 
ــار حتصيــي ومقيــاس ملفهــوم الــذات الريــايض.  اختب
ــرتاتيجية  ــايب الس ــر إجي ــود أث ــج وج ــرت النتائ أظه
ــذات  ــوم ال ــل ومفه ــى التحصي ــوب ع ــم املقل التعل

ــة. ــة التجريبي ــح املجموع ــايض لصال الري
شــبه  األســلوب  )2016م(  ديــاب  اســتخدم 

التجريبــي يف دراســته التــي ســعت إىل الكشــف عــن 
تأثــري الفصــل املقلــوب عــى إنجــازات الطــالب 
SAT اجلديــدة للصــف  الرياضيــات  يف مهــارات 
ــة  ــارات العربي ــني، اإلم ــة الع ــرش يف مدين ــادي ع احل
املتحــدة. تكونــت عينــة البحــث مــن 79 طالبــة 
ــة  وتــم تقســيمهن إىل جمموعتــني: املجموعــة التجريبي
واملجموعــة الضابطــة. اســتخدم الباحــث االختبارات 
ــج  ــرت نتائ ــات. أظه ــع البيان ــة جلم ــة والبعدي القبلي
الدراســة وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة لصالــح 
ــة  ــارات الرياضي ــع امله ــة يف مجي ــة التجريبي املجموع
باســتثناء مهــارات حــل املشــكالت وحتليــل البيانــات. 
كــام أشــارت النتائــج إىل أن اســتخدام املدرســني 
للفصــل املقلــوب يعــود لعــدة أســباب، منهــا: زيــادة 
اســتعداد الطــالب وحتســني مهــارات التفكــري ملحاكاة 

ــن. ــادي والعرشي ــرن احل ــارات الق مه
ثالثًا ـ الدراسات األجنبية:

هدفـــت دراســـة فانـــق (Vang, 2017) للبحـــث 
عـــن تأثـــري الفصـــل املقلـــوب عـــى اإلنجـــاز 
ـــات  ـــادة الرياضي ـــة يف م ـــاءة الذاتي ـــي والكف األكاديم
ـــة.  ـــات املتحـــدة األمريكي ـــا بالوالي ـــة كاليفورني يف والي
ـــالب  ـــن ط ـــًا م ـــن 60 طالب ـــث م ـــة البح ـــت عين تكون
الصـــف احلـــادي عـــرش والثـــاين عـــرش، وتـــم 
تقســـيمهم إىل جمموعتـــني: املجموعـــة التجريبيـــة 
ـــن  ـــون م ـــوب وتتك ـــل املقل ـــتخدمت الفص ـــي اس الت
ـــتخدمت  ـــي اس ـــة الت ـــة الضابط ـــًا، واملجموع 34 طالب
ـــط.  ـــًا فق ـــن 26 طالب ـــون م ـــة وتتك ـــة التقليدي الطريق
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قـــام الباحـــث بتصميـــم اختبـــار لقيـــاس اإلنجـــاز 
لقيـــاس  اســـتبيان  إىل  باإلضافـــة  األكاديمـــي، 
ـــت  ـــث. توصل ـــة البح ـــة لعين ـــاءة الذاتي ـــتوى الكف مس
ـــة  ـــروق ذات دالل ـــود ف ـــدم وج ـــة إىل ع ـــج الدراس نتائ
ــني  ــات املجموعتـ ــطي درجـ ــني متوسـ ــة بـ إحصائيـ

التجريبيـــة والضابطـــة.
 (Ramakrishnan أمـا دراسـة راماكريشـنان وبريـا
اسـتخدمت  والتـي  التجريبيـة،   & Priya, 2016)

مـن  التحقـق  إىل  هدفـت  فقـد  الكمـي،  األسـلوب 
فعاليـة الفصل املقلـوب يف تعليم الرياضيـات »وحديت 
املتوسـطة.  املرحلـة  طـالب  عـى  واملحيـط«  املسـاحة 
قـام الباحثان باسـتخدام االختبـارات القبليـة والبعدية 
وتصميـم الفيديوهـات التعليمية ألجـل حتقيق أهداف 
الدراسـة، وقـد اشـتملت عينـة البحـث عـى 40 طالبًا 
 20 20 مـن الذكـور،  وموزعـني عـى النحـو التـايل: 
مـن اإلنـاث. توصلـت نتائج الدراسـة إىل وجـود تأثري 
إجيـايب ملجموعـة الفصل املقلوب عـى حتصيل الطالب 

الرياضيـات. يف 
هدفـــت دراســـة كالرك )Clark, 2015( إىل 
فحـــص تأثـــري الفصـــل املقلـــوب عـــى طـــالب 
مـــادة الرياضيـــات يف املرحلـــة الثانويـــة، حيـــث 
أجريـــت الدراســـة عـــى مـــدى ســـبعة أســـابيع 
ــر.  ــادة اجلـ ــن مـ ــوي مـ ــف األول الثانـ يف الصـ
تكونـــت عينـــة البحـــث مـــن 42 طالبـــًا وطالبـــة 
ــات  ــع البيانـ ــم مجـ ــاث(. تـ ــور و 24 إنـ )18 ذكـ
القبليـــة  االختبـــارات  مـــن خـــالل  الكميـــة 

ـــالل  ـــن خ ـــة م ـــات النوعي ـــع البيان ـــة، ومج والبعدي
املقابـــالت واملالحظـــة التـــي قـــام هبـــا الباحـــث 
ـــالب.  ـــرات الط ـــل خل ـــم أفض ـــى فه ـــول ع للحص
ـــالف  ـــود اخت ـــدم وج ـــة ع ـــج الدراس ـــرت نتائ أظه
كبـــري يف األداء األكاديمـــي بـــني الطـــالب يف 
املجموعتـــني. كـــام أظهـــرت النتائـــج أن طـــالب 
املجموعـــة التجريبيـــة كانـــوا أكثـــر انخراطـــًا 
ــة.  ــة الضابطـ ــن املجموعـ ــم مـ ــة التعليـ يف عمليـ
ـــالب  ـــة أن ط ـــات النوعي ـــج البيان ـــت نتائ وأوضح
ـــتوى  ـــًا ملس ـــر ارتياح ـــوا أكث ـــوب كان ـــل املقل الفص
املشـــاركة والنشـــاط والتعـــاون يف ســـياق التعلـــم 

داخـــل الفصـــل املقلـــوب.
 (Phanuwat & Ubol, دراســـة فانـــوات وأوبـــول
ـــس  ـــة تدري ـــة فعالي ـــت إىل دراس ـــي هدف (2015 والت

الرياضيـــات مـــن خـــالل اســـتخدام الفصـــول 
املقلوبـــة. تألفـــت عينـــة الدراســـة مـــن 42 طالبـــًا 
ــادة  ــرش يف مـ ــادي عـ ــف احلـ ــالب الصـ ــن طـ مـ
ــوك،  ــة بانكـ ــة التايالنديـ ــات يف العاصمـ الرياضيـ
وكانـــت يف الفصـــل الـــدرايس الثـــاين مـــن عـــام 
ــذه  ــتخدمة يف هـ ــتملت األدوات املسـ 2014م. اشـ
ـــل  ـــو وأوراق العم ـــارضات الفيدي ـــى حم ـــة ع الدراس
والواجبـــات داخـــل الصـــف واختبـــار التحصيـــل 
وجـــد  االســـتبانة.  إىل  باإلضافـــة  األكاديمـــي 
ـــة  ـــول املقلوب ـــة أن الفص ـــج الدراس ـــان يف نتائ الباحث
ـــى  ـــن ع ـــوا قادري ـــى أن يكون ـــالب ع ـــجعت الط ش
إدارة الوقـــت يف الفصـــل الـــدرايس بشـــكل أكثـــر 
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كفـــاءة، وحتســـن إنجازهـــم يف تعلـــم الرياضيـــات 
ـــارت  ـــام أش ـــبة 70 ٪. ك ـــة بنس ـــري املتوقع ـــق املعاي وف
النتائـــج إىل أن الفيديـــو ســـاعد الطـــالب للوصـــول 
ـــني  ـــًا متك ـــوح، وأيض ـــكل وض ـــه ب ـــوى وفهم للمحت
الطـــالب مـــن متابعـــة الـــدروس يف أي وقـــت وأي 
ـــالب  ـــاركة للط ـــرص املش ـــادة ف ـــي زي ـــا يعن ـــكان، مم م
باملـــادة.  اخلاصـــة  التعلـــم  أهـــداف  حتقيـــق  يف 
ــات  ــة إىل أن الواجبـ ــج الدراسـ ــارت نتائـ ــام أشـ كـ
ـــادة  ـــى زي ـــاعدت ع ـــل س ـــل الفص ـــات داخ والتكليف
التفاعـــل والتواصـــل مـــع املعلـــم بشـــكل أفضـــل.
 (McCallum et وآخـــرون  مكالـــوم  قـــام 
(al., 2015 بإجـــراء دراســـة استكشـــافية حـــول 

تأثـــري الفصـــل املقلـــوب عـــى مشـــاركة الطـــالب 
ـــة  ـــت عين ـــم. تكون ـــام بينه ـــاون في ـــني والتع واألكاديمي
ـــور  ـــن الذك ـــًا )28 م ـــًا جامعي ـــن 60 طالب ـــة م الدراس
ـــن  ـــة م ـــواد خمتلف ـــالث م ـــات( يف ث ـــن الطالب و 32 م
ـــون  ـــام الباحث ـــامل. ق ـــات واألع ـــات الرياضي ختصص
ـــات  ـــع تعليق ـــزة جلم ـــة مرك ـــالت مجاعي ـــراء مقاب بإج
وآراء الطـــالب فيـــام يتعلـــق بســـلوكياهتم ومشـــاركتهم 
ـــك  ـــون كذل ـــام الباحث ـــام ق ـــية. ك ـــول الدراس يف الفص
ـــات  ـــة والبيان ـــات الديموغرافي ـــز للبيان ـــح موج بمس
ــورات الطـــالب. أظهـــرت  ــة بتصـ ــة املتعلقـ الكميـ
ــه إجيـــايب لـــدى  ــة إىل وجـــود توجـ نتائـــج الدراسـ
الطـــالب واألكاديميـــني يف املشـــاركة مـــع الفصـــل 
املقلـــوب، وزيـــادة التعـــاون وبنـــاء العالقـــات 

والتعلـــم مـــن األقـــران كذلـــك.

 (Love et al., 2014) قـــام لـــوف وآخـــرون 
بدراســـة تعلـــم الطـــالب وتصورهـــم للفصـــل 
ـــالب  ـــاص بط ـــي اخل ـــر اخلط ـــادة اجل ـــوب يف م املقل
ــة  ــة الدراسـ ــة. تكونـــت عينـ الرياضيـــات واهلندسـ
ــني:  ــيمهم إىل جمموعتـ ــم تقسـ ــًا وتـ ــن 55 طالبـ مـ
املجموعـــة التجريبيـــة )27 طالبـــًا( واملجموعـــة 
ــراء  ــون بإجـ ــام الباحثـ ــًا(. قـ ــة )28 طالبـ الضابطـ
ثالثـــة اختبـــارات نصفيـــة واختبـــار هنائـــي أثنـــاء 
مجـــع البيانـــات. أظهـــرت نتائـــج الدراســـة وجـــود 
فـــروق ذات داللـــة إحصائيـــة لصالـــح املجموعـــة 
ـــف  ـــود مواق ـــج وج ـــت النتائ ـــام أوضح ـــة، ك التجريبي
ـــل  ـــن الفص ـــى م ـــوب أع ـــل املقل ـــاه الفص ـــة جت إجيابي

ــدي. التقليـ
دراســـة ســـوندرز (Saunders, 2014) والتـــي 
اجتهـــت إىل دراســـة تأثـــري الفصـــل املقلـــوب عـــى 
التحصيـــل الـــدرايس ومهـــارات التفكـــري الناقـــد يف 
مـــادة الرياضيـــات لطـــالب املرحلـــة الثانويـــة. كان 
اهلـــدف املبـــارش مـــن الدراســـة هـــو حتديـــد مـــا إذا 
ـــدرايس  ـــل ال ـــة يف التحصي ـــروق إحصائي ـــاك ف كان هن
ــق  ــرد تطبيـ ــيني بمجـ ــني دراسـ ــالب يف فصلـ للطـ
مفهـــوم الفصـــل املقلـــوب. كـــام هدفـــت الدراســـة 
إىل حتديـــد تأثـــري الفصـــل املقلـــوب عـــى مهـــارات 
ــتخدمت  ــالب. اسـ ــدى الطـ ــدي لـ ــري النقـ التفكـ
الدراســـة املقارنـــة بـــني املجموعـــات الضابطـــة 
والتجريبيـــة يف االختبـــارات القبليـــة والبعديـــة مـــن 
ـــج  ـــت نتائ ـــة. توصل ـــات الدراس ـــار فرضي ـــل اختب أج
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ــاًل  ــس عامـ ــوب ليـ ــل املقلـ ــة إىل أن الفصـ الدراسـ
ــالب أو  ــدرايس للطـ ــل الـ ــادة التحصيـ ــاًم يف زيـ مهـ

ــارات تفكريهـــم النقـــدي. ــادة مهـ زيـ
ــات  ــتقراء للدراس ــالع واالس ــالل االط ــن خ وم

ــح اآليت: ــا ، يتض ــم عرضه ــي ت ــابقة الت الس
أصبحت طريقة الفصل املقلوب تستحوذ  أواًل:   -
املستويني  عى  الباحثني  من  العديد  اهتامم  عى 
)أ(  التالية:  لألسباب  وذلك  والدويل،  املحي 
الرغبة يف تطوير العملية التعليمية. )ب( التخلص 
من األساليب التقليدية التي يتم ممارستها داخل 
مستوى  عى  اإلجيايب  التأثري  )ج(  الصفية.  البيئة 

التحصيل األكاديمي للطالب.
ثانيــًا: ركــزت معظــم الدراســات الســابقة عــى   -
قيــاس فاعليــة الفصــل املقلــوب عــى مســتوى 
ــل، وال  ــف املراح ــدرايس يف خمتل ــل ال التحصي
ــايض  ــري الري ــاس التفك ــة لقي ــد أي دراس توج
ــاين متوســط، ممــا  ــة التعلــم للصــف الث ودافعي
ــل  ــن أج ــة م ــذه الدراس ــة إىل ه ــزز احلاج يع
قيــاس التفكــري الريــايض ودافعيــة التعلــم 
ــس  ــوب يف تدري ــل املقل ــتخدام الفص ــو اس نح

ــطة. ــة املتوس ــات للمرحل الرياضي
ــة  ــابقة )املحلي ــات الس ــزت الدراس ــًا: رك ثالث  -
املقلــوب  الفصــل  والعربيــة( عــى فاعليــة 
مــع مــادة الرياضيــات يف خمتلــف املراحــل 
ــطة، وذات  ــة املتوس ــتثناء املرحل ــية باس الدراس
الدراســات األجنبيــة  ينطبــق عــى  الــيء 

باســتثناء دراســة واحــدة، ممــا يعــزز احلاجــة إىل 
إجــراء هــذه الدراســة، والتــي تعتــر األوىل يف 
هــذا املجــال يف املجتمــع املحــي )عــى حســب 

ــث(. ــالع الباح إط
منهجية الدراسة:

اســـتخدم الباحـــث املنهـــج التجريبـــي لإلجابـــة 
ـــك  ـــا، وذل ـــار فرضياهت ـــة واختب ـــئلة الدراس ـــن أس ع
باعتبـــاره املنهـــج املناســـب لقيـــاس أثـــر الظاهـــرة 
ــج  ــد نتائـ ــم رصـ ــريات، ثـ ــن املتغـ ــدد مـ ــى عـ عـ
التغـــري يف هـــذه الظاهـــرة وحتليلهـــا وتفســـريها 

ــرى. ــر األخـ ــا بالظواهـ وربطهـ
جمتمع وعينة الدراسة:

ــالب  ــع طـ ــن مجيـ ــة مـ ــع الدراسـ ــون جمتمـ تكـ
ــة  ــدارس احلكوميـ ــط يف املـ ــاين متوسـ ــف الثـ الصـ
التعليـــم يف مدينـــة أهبـــا للعـــام  التابعـــة إلدارة 
ـــد  ـــة فق ـــة الدراس ـــا عين ـــدرايس 2019/2018م. أم ال
تكونـــت مـــن )68( طالبـــًا، حيـــث قـــام الباحـــث 
ــة  ــار املدرسـ ــة يف اختيـ ــة القصديـ ــتخدام العينـ باسـ
ــف  ــن الصـ ــوف مـ ــة صفـ ــا مخسـ ــد هبـ ــي يوجـ التـ
الثـــاين متوســـط، ثـــم اختـــار الباحـــث اثنـــني مـــن 
ـــا  ـــني أحدمه ـــوائية، وتعي ـــة عش ـــوف بطريق ـــذه الصف ه
عشـــوائيًا كمجموعـــة جتريبيـــة تـــدرس وحـــدة 
اإلحصـــاء مـــن خـــالل طريقـــة الفصـــل املقلـــوب، 
واملجموعـــة األخـــرى ضابطـــة تـــدرس باســـتخدام 
الطريقـــة التقليديـــة. واجلـــدول رقـــم )1( يبـــني 

ــة. ــات العينـ معلومـ
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جمموعتـــي  تكافـــؤ  مـــن  وللتحقـــق 
ــايض،  ــري الريـ ــل والتفكـ ــة يف التحصيـ الدراسـ
املتوســـطات  باســـتخراج  الباحـــث  قـــام 
ــات  ــة لدرجـ ــات املعياريـ ــابية واالنحرافـ احلسـ
طـــالب املجموعتـــني يف االختبـــار النهائـــي 
للفصـــل الـــدرايس األول للعـــام الـــدرايس 

ـــود  ـــدم وج ـــدول )2( ع ـــن اجل ـــظ م يالح
ـــتوى  ـــد مس ـــة عن ـــة إحصائي ـــروق ذات دالل ف
جمموعتـــي  بـــني   )α=0.05( الداللـــة 

2019/2018م، واملقارنـــة بينهـــام باســـتخدام 
الكشـــف عـــن  اختبـــار )ت( مـــن أجـــل 
ــار  ــطات، واعتبـ ــني املتوسـ ــروق بـ ــة الفـ داللـ
هـــذا االختبـــار بمثابـــة القيـــاس القبـــي لعينـــة 
ــذه  ــداول )2( و )3( هـ ــني اجلـ ــة. وتبـ الدراسـ

النتائـــج.

ـــار  ـــة يف االختب ـــة والضابط ـــة التجريبي الدراس
ــان يف  ــني متكافئتـ ــي ، أي أن املجموعتـ القبـ

ــل. التحصيـ

النسبة المئويةعدد الطالبنوع المجموعة

51.47 %35التجريبية

48.53 %33الضابطة

100 %68المجموع

الجدول )1):

 توزيع عينة الدراسة على المجموعتين التجريبية والضابطة

االنحراف المتوسط الحسابيالعددالمجموعة
المعياري

قيمة الداللةقيمة “ت”

3562.8315.190.8450.371التجريبية
3360.5716.43الضابطة

الجدول )2):

 نتائج اختبار »ت« لمعرفة الفروق في التحصيل بين المجموعات في االختبار القبلي

قيمة »ت« الجدولية عند درجة حرية )66( ومستوى داللة )0.05) = 1.99
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يتبـني مـن اجلـدول )3( عـدم وجـود فـروق ذات 
داللـة إحصائية عند مسـتوى الداللـة )α=0.05( بني 
طـالب املجموعـة التجريبيـة واملجموعـة الضابطـة يف 
أبعـاد االختبار والدرجـة الكلية لالختبـار، وهذا يعني 
أن املجموعتـني متكافئتـان يف االختبـار القبـي للتفكري 

الريايض.

حدود الدراسة:
يف  الدراسـة  هـذه  تطبيـق  تـم  الزمانيـة:  احلـدود 
منتصـف الفصـل الـدرايس الثـاين وذلك يف هناية شـهر 

فرايـر 2019م واسـتمر تطبيقهـا ملـدة أسـبوعني، وتم 
االنتهـاء مـن مجـع البيانـات يف األسـبوع األخـري مـن 

2019م. مـارس  شـهر 
احلـدود املكانيـة: أجريـت هـذه الدراسـة يف مدينـة 

أهبـا يف جنـوب اململكـة العربيـة السـعودية.
احلدود املوضوعية: 

أواًل ـ اقتـرت هـذه الدراسـة عى طـالب الصف 
الثاين متوسـط.

الثـاين  الصـف  ـ وحـدة االحصـاء يف مقـرر  ثانيـًا 
الثـاين( الـدرايس  )الفصـل  متوسـط 

المتوسط العددالمجموعةالبُعد
الحسابي

االنحراف 
المعياري

قيمة الداللةقيمة “ت”

350.9830.7470.4620.651التجريبيةاالستنتاج
331.0520.915الضابطة

351.3411.0530.5740.533التجريبيةاالستقراء
331.0200.832الضابطة

350.8270.9421.0260.582التجريبيةالتفكير البصري
330.9340.870الضابطة

351.1341.0210.5830.454التجريبيةالتعبير بالرموز
330.6680.743الضابطة

الحدس أو 
التخمين

350.7360.8490.6260.185التجريبية
331.0110.755الضابطة

355.0211.4360.9310.362التجريبيةالدرجة الكلية
334.6851.402الضابطة

الجدول )3):

 نتائج اختبار »ت« لمعرفة الفروق في التفكير بين المجموعات في االختبار القبلي

قيمة »ت« الجدولية عند درجة حرية )66( ومستوى داللة )0.05) = 1.99
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ثالثـًا ـ مهـارات التفكـري الريـايض املـراد تنميتهـا، 
البـري،  التفكـري  االسـتقراء،  االسـتنتاج،  وهـي: 

التخمـني. أو  احلـدس  بالرمـوز،  التعبـري 
رابعًا ـ دافعية التعلم للرياضيات.

أدوات الدراسة:
لتحقيـق أهـداف الدراسـة، قـام الباحـث بإعـداد 

التاليـة: األدوات 
أواًل ـ دليل املعلم:

         قـام الباحـث بإعـداد دليـل املعلـم لتدريـس 
وحـدة اإلحصـاء من كتـاب الرياضيات للصـف الثاين 
متوسـط بطريقـة الفصل املقلـوب، وذلك لالسرتشـاد 
بـه يف تدريسـه للمواضيـع املخصصة يف هـذه الوحدة. 
وقد اسـتخدم الباحث كتـاب املعلـم يف البداية لتحديد 
األهـداف العامـة لتدريـس وحـدة اإلحصـاء ثـم قـام 
تضمـن  كـام  املسـتهدفة.  الوحـدة  حمتـوى  بتحليـل 
الدليـل عـى اآليت: مقدمـة خمتـرة عـن أمهيـة الدليل 
وأهدافـه، ونبـذة عـن طريقة الفصـل املقلـوب وكيفية 
اسـتخدامها، وقائمـة بالـدروس املتضمنـة يف الوحـدة 
واملـدة الزمنيـة لتدريسـها، واألهـداف السـلوكية لكل 
مـن  كٍل  الـدرس، ودور  السـري يف  درس، وخطـوات 
املعلم واملتعلم يف الدرس، واألسـاليب واألنشـطة التي 
تسـاهم يف حتقيق األهـداف، وطرق ووسـائل التقويم. 
وبعـد االنتهـاء مـن كتابة الدليـل، قام الباحـث بعرض 
الدليـل عـى جمموعـة مـن املحكمـني املتخصصـني يف 
جمـال تدريـس الرياضيات، وتم االسـتفادة مـن آرائهم 

ومقرتحاهتـم يف إخـراج الدليـل بصورتـه النهائية.

ثانيًا ـ اختبار التفكر الريايض:
عـى  القـدرة  قيـاس  إىل  االختبـار  هـذا  هيـدف 
التفكـري الريـايض يف وحـدة االحصـاء لـدى طـالب 
الصـف الثـاين متوسـط. لقـد قـام الباحـث يف البدايـة 
بتحليـل حمتـوى وحـدة االحصـاء يف إطـار التعريـف 
اإلجرائـي ملهـارات التفكـري الريـايض املشـار إليهـا يف 
احلـدود املوضوعيـة للدراسـة، وحتديـد هـذه املهارات 
وللتأكـد  اسـتخدامها.  املـراد  الوحـدة  يف  املتضمنـة 
مـن صـدق التحليـل؛ فقـد اعتمـد الباحـث عـى آراء 
صورتـه  يف  التحليـل  عـرض  تـم  حيـث  املحكمـني، 
األوليـة عـى جمموعـة مـن املختصـني، ثم قـام الباحث 
عليهـا  اتفـق  التـي  املقرتحـات  ضـوء  يف  بالتعديـل 
املحكمـون. ولتحديـد مسـتوى ثبـات التحليـل، قـام 
الباحـث بإعـادة حتليـل املحتـوى بعـد ثالثـة أسـابيع 
مـن عمليـة التحليـل األول، وحسـاب معامـل الثبات 
باسـتخدام معادلـة هولسـتي، وقـد بلغ معامـل الثبات 
)0.947( والـذي يـدل عـى ثبـات عـال للتحليل. كام 
قـام الباحـث باسـتخدام طريقة أخـرى للتأكـد من دقة 
الثبـات، وذلـك باختيـار أحـد معلمـي الرياضيـات يف 
الصـف الثـاين متوسـط للقيـام بعمليـة حتليـل حمتـوى 
وحـدة االحصـاء مـن أجـل معرفـة مـدى االتفـاق/
االختـالف بـني نتائـج التحليلـني. وقـد تـم اسـتخدام 
معادلـة هولسـتي حلسـاب معامـل الثبات والـذي بلغ 
)0.913( ممـا يـدل عـى ثبـات عـال، ووجـود اتفـاق 

كبـري يف عمليـات التحليـل.
قام الباحث ببناء االختبار وذلك استنادًا إىل األدب 



192

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

التفكري  جمال  يف  السابقة  الدراسات  وبعض  الرتبوي 
الريايض )جربوع، 2014م( و(Gibney, 2014) ، ونامذج 
الرياضيات  يف  العاملية  للتوجهات  الدولية  االختبارات 
م،  و2015  2011م  لألعوام   )TIMSS( والعلوم 
للعام  متوسط  الثاين  للصف  الرياضيات  كتاب  وحمتوى 
الدرايس 2019/2018م. وقد تكون االختبار يف صورته 
األولية من 20 سؤااًل )اختيار من متعدد(، حيث وزعت 
األسئلة عى دروس الوحدة، وبواقع 4 أسئلة لكل مهارة 
من مهارات التفكري، ونصيب كل سؤال درجة واحدة يف 
حالة اإلجابة الصحيحة أو صفر يف حالة اإلجابة اخلاطئة. 
لألداة  الظاهري  الصدق  من  بالتحقق  الباحث  قام  وقد 
وارتباطها  ووضوحها  اللغوية  الصياغة  دقة  حيث  من 
الثاين  الصف  لطالب  ومناسبتها  الدراسة  بموضوع 
األولية عى  االختبار يف صورته  بعرض  متوسط، وذلك 

مجيـــع  أن  الســـابق  اجلـــدول  مـــن  يتضـــح 
الفقـــرات دالـــة إحصائيـــًا عنـــد مســـتوى الداللـــة 
ـــاالت  ـــي ملج ـــق الداخ ـــن التناس ـــد م )0.05(، وللتأك

التدريس  هيئة  أعضاء  من  واملحكمني  اخلراء  من  عدد 
من  وعدد  السعودية،  اجلامعات  يف  الرياضيات  قسم  يف 
املعلمني ممن حيملوا درجة املاجستري فأعى، وقد تم إلغاء 
ضوء  يف  اآلخر  البعض  وتعديل  االختبار  أسئلة  بعض 
عليها  الباحث  حصل  التي  واملقرتحات  الراجعة  التغذية 
عى  النهائية  صورته  يف  االختبار  واستقر  املحكمني،  من 

15 سؤااًل.
كام قام الباحث بتجريب االختبار عى عينة استطالعية 
عشوائية )20 طالبًا( من نفس جمتمع الدراسة الذين سبق 
هلم دراسة هذه الوحدة، وكان اهلدف من ذلك حساب: 
الصعوبة  ومعامالت  لالختبار،  الداخي  االتساق  صدق 
مدى   )4( رقم  اجلدول  يبني  االختبار.  وثبات  والتمييز، 
بالدرجة  االختبار  أسئلة  من  سؤال  كل  درجة  ارتباط 
الكلية لالختبار وذلك عن طريق حساب معامل بريسون.

ـــكل  ـــاط ل ـــالت االرتب ـــاب معام ـــم حس ـــار ت االختب
مهـــارة مـــن مهـــارات التفكـــري والدرجـــة الكليـــة 

ــار. لالختبـ

معامل االرتباطرقم السؤالمعامل االرتباطرقم السؤالمعامل االرتباطرقم السؤال
10.74260.859110.572
2056270.693120.869
30.84880.485130.727
40.63190.579140.741
50.783100.642150.835

الجدول )4):

 معامل ارتباط كل سؤال مع الدرجة الكلية لالختبار

قيمة »ر« الجدولية عند درجة حرية )18( ومستوى داللة )0.05) = 0.444
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ارتباط  معامالت  أن   )5( رقم  اجلدول  من  يتضح 
كل مهارة من مهارات التفكري الريايض بالدرجة الكلية 
لالختبار دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )0.05(، مما 

يدل عى االتساق الداخي لالختبار.
وثبات  والتمييز  الصعوبة  معامالت  وحلساب 
ألسئلة  الصعوبة  معامالت  تراوحت  فقد  االختبار، 
وجود  عدم  يعني  مما   )0.74 ـ   0.29( بني  االختبار 
أقل من )0.20(،  أو  أكثر من )0.80(  معامل صعوبة 
قيم  أما   .)0.65( الكي  الصعوبة  متوسط  أن  كام 
بني  تراوحت  فقد  االختبار  ألسئلة  التمييز  معامالت 
)0.22 ـ 0.71( مما يعني عدم وجود أسئلة ذات متييز 
الكي )0.61(.  التمييز  أقل من )0.20(، وبلغ معامل 
وتعتر هذه القيم مقبولة تربويًا الستخدام هذا املقياس 
من  سؤال  أي  حيذف  مل  عليه  وبناًء  احلالية،  الدراسة  يف 
أسئلة االختبار يف ضوء معامالت الصعوبة والتمييز. كام 
استخدم الباحث طريقة التجزئة النصفية حلساب ثبات 
 )Jetman( جتامن  معادلة  باستخدام  وذلك  االختبار 
الثبات  معامل  بلغ  وقد  متساويني،  غري  النصفني  ألن 
االتساق  بطريقة  الثبات  ُحِسَب  كام   .)0.895( الكي 
معامل  بلغ  وقد  كرونباخ،  ألفا  معادلة  وفق  الداخي 
الثبات هبذه الطريقة )0.866(، وتعتر هذه القيم مقبولة 
تربويًا الستخدام هذا املقياس يف الدراسة احلالية. وهبذا 
يكون االختبار بصورته النهائية مكونًا من )15( سؤااًل.

ثالثًا ـ مقياس دافعية التعلم:
دافعية  بقياس  اخلاصة  األداة  بتصميم  الباحث  قام 
وذلك  فقراهتا،  مجيع  وكتابة  الرياضيات،  نحو  التعلم 
السابقة  والدراسات  الرتبوية  األدبيات  إىل  بالرجوع 
واحلوسنية  أمبوسعيدي  دراسة  مثل:  بالدافعية  املتعلقة 
)2014م(  واملقدادي  زيتون  ودراسة  )2018م( 
يف  االستبيان  تكون  وقد  )2007م(.  العوهيان  ودراسة 
مقياس  عى  واعتمد  فقرة،   )26( من  األولية  صورته 
ليكرت اخلاميس يف اإلجابة، والتي تشمل: موافق جدًا، 
وللتأكد  جدًا.  موافق  غري  موافق،  غري  حمايد،  موافق، 
بعرض  الباحث  قام  لألداة؛  الظاهري  الصدق  من 
ذوي  من  حمكمني  تسعة  عى  األولية  صورهتا  يف  األداة 
الرتبوي،  النفس  علم  ويف  الرياضيات  يف  االختصاص 
وذلك إلبداء آرائهم ومالحظاهتم حول مناسبة فقرات 
النسخ  استعادة  وبعد  صياغتها.  ووضوح  االستبيان، 
التعديالت الرورية  األولية من املحكمني، تم إجراء 
بناًء عى آرائهم، واستقر املقياس يف صورته النهائية عى 
21 فقرة. وللتحقق من صدق االتساق الداخي لألداة؛ 
العشوائية  االستطالعية  العينة  عى  املقياس  تطبيق  تم 
واملكونة من 20 طالبًا، ثم حساب معامل االرتباط بني 
درجة كل فقرة من فقرات املقياس وبني الدرجة الكلية، 

وظهرت النتائج كام يف اجلدول التايل.

الحدس أو التخمينالتعبير بالرموزالتفكير البصرياالستقراءاالستنتاجالمهارة
0.8930.9460.9120.8840.823معامل االرتباط

الجدول )5): 

معامل ارتباط درجات مهارات التفكير بالدرجة الكلية لالختبار

قيمة »ر« الجدولية عند درجة حرية )18( ومستوى داللة )0.05) = 0.444
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يظهر من اجلدول أعاله أن مجيع فقرات االستبيان قد 
عند  للمقياس  الكلية  الدرجة  مع  دالة  ارتباطات  حققت 
االجتاه  مقياس  أن  يعني  مما   ،)α=0.05( داللة  مستوى 

يتسم بالصدق الداخي.
أما ما يتعلق بثبات األداة؛ فقد قام الباحث باستخدام 

طريقتني لقياس ثبات االستبيان:
بعد  كرونباخ  ألفا  معادلة  استخدام  األوىل:  الطريقة 
معامل  حساب  أجل  من  العينة  عى  الدراسة  أداة  تطبيق 
الثبات  معامل  قيمة  بلغت  وقد  الكي،  الداخي  االتساق 
ومقبولة  مرتفعة  القيمة  وهذه   ،)0.81( لألداة  الكي 
اطمئنانًا  وتعطي  الرتبوي،  البحث  جمال  يف  إحصائيًا 
تطبيقه  عند  الثبات  من  عالية  بدرجة  يتمتع  املقياس  بأن 

ألغراض هذه الدراسة.
خالل  من  النصفية  التجزئة  استخدام  الثانية:  الطريقة 
تقسيم فقرات االستبيان إىل جزئني: األسئلة ذات األرقام 
الفردية، واألسئلة ذات األرقام الزوجية، ثم حساب معامل 

االرتباط بني درجات األسئلة الفردية واألسئلة الزوجية. 
من  االرتباط  معامل  بتصحيح  ذلك  بعد  الباحث  قام  وقد 
 Spearman( املعدل  االرتباط  معامل  استخدام  خالل 
 R= 2R / 1+R Brown(، وذلك يف ضوء املعادلة اآلتية: 

األسئلة  درجات  بني  االرتباط  معامل  هي   R أن  حيث 
الفردية ودرجات األسئلة الزوجية، واتضح أن قيمة معامل 
االرتباط تساوي )0.853(، وقيمة معامل االرتباط املعدل 
تساوي )0.906(، وظهرت قيمة جتامن )Jetman( للثبات 
بثبات  تامة  ثقة  عى  الباحث  جيعل  مما   ،)0.862( تساوي 

األداة وصالحيتها يف اإلجابة عن أسئلة الدراسة.
مقياس  يف  الدراسة  جمموعتي  تكافؤ  من  وللتحقق 
باستخراج  الباحث  قام  الرياضيات،  تعلم  نحو  الدافعية 
بني  للمقارنة  املعيارية  واالنحرافات  احلسابية  املتوسطات 
وذلك  الدافعية،  ملقياس  القبي  االختبار  يف  املجموعتني 
باستخدام اختبار )ت( من أجل الكشف عن داللة الفروق 

بني املتوسطات، كام هو مالحظ يف اجلدول التايل.

معامل االرتباط#معامل االرتباط#معامل االرتباط#
10.84280.773150.856
20.90590.744160.786
30.737100.698170.861
40.792110.821180.724
50.861120.681190.789
60.832130.813200.853
70.914140.725210.882

الجدول )6):

 معامالت االرتباط لكل فقرة من الفقرات مع الدرجة الكلية للمقياس*

* r=0.433, df=19, α=0.05
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يالحــظ مــن اجلــدول )7( عــدم وجــود فــروق ذات 
 )α=0.05( ــة ــتوى الدالل ــد مس ــة عن ــة إحصائي دالل
يف  والضابطــة  التجريبيــة  الدراســة  جمموعتــي  بــني 
املجموعتــني متكافئتــان يف  أن  الكليــة، أي  الدرجــة 

ــات. ــم الرياضي ــو تعل ــة نح ــاس الدافعي مقي

املعاجلات اإلحصائية:
الدراسـة جمموعـة مـن  الباحـث يف هـذه  اسـتخدم 
األسـاليب اإلحصائيـة لإلجابـة عـن أسـئلتها، حيـث 
واالنحرافـات  احلسـابية  املتوسـطات  اسـُتخِرجت 
النهائـي  االختبـار  مـن  العينـة  أفـراد  جلميـع  املعياريـة 
للفصـل الـدرايس األول، واعتبار ذلك بمثابـة االختبار 
القبـي مـن أجـل التحقـق مـن تكافـؤ املجموعتـني، ثم 
اسـتخراج نتائج اختبار »ت« للعينات املسـتقلة للكشف 
عـن داللة الفروق بني املتوسـطات. كذلك اسـُتخِرجت 
املتوسـطات احلسـابية واالنحرافات املعياريـة لدرجات 
املجموعتـني الضابطـة والتجريبيـة عى مقيـاس التفكري 
الريـايض يف االختبـار البعـدي فقـط، واسـُتخِدم اختبار 
»ت« للعينـات املسـتقلة للكشـف عن داللـة الفروق يف 

متوسـطات درجـات طـالب املجموعتـني.

الباحــث  قــام  الثــاين:  الســؤال  ولإلجابــة عــن 
واالنحرافــات  احلســابية  املتوســطات  باســتخراج 
املجموعتــني  يف  العينــة  أفــراد  لدرجــات  املعياريــة 
الضابطــة والتجريبيــة عــى مقيــاس دافعيــة التعلــم 
ــار  ــتخدام اختب ــدي، واس ــي والبع ــن القب يف االختباري
لضبــط   )ANCOVA( املشــرتك  التبايــن  حتليــل 
ــار  ــني يف االختب ــطات للمجموعت ــني املتوس ــروق ب الف
القبــي لالســتبيان، والكشــف عــن داللــة الفــروق 
يف متوســطات درجــات طــالب املجموعتــني عــى 

للمقيــاس. البعــدي  االختبــار 
حتليل النتائج وتفسرها:

داللــة  ذات  فــروق  توجــد  هــل  األول:  الســؤال 
متوســط  بــن   )α=0.0	( مســتوى  عنــد  إحصائيــة 
ــة يف  ــة والضابط ــن التجريبي ــاب املجموعت ــات ط درج

اختبــار التفكــر الريــايض؟
لإلجابــة عــن هــذا الســؤال: قــام الباحــث باســتخراج 
املتوســطات احلســابية واالنحرافــات املعياريــة لدرجــات 
الطــالب يف املجموعتــني عــى مقيــاس التفكــري الريــايض، 
 independent واســتخدام اختبــار »ت« للعينات املســتقلة
samples t-test، وكانــت النتائــج كــام يف اجلــدول التــايل.

الجدول )7):

 نتائج اختبار »ت« للمقارنة بين المجموعتين في االختبار القبلي لمقياس الدافعية

االنحراف المتوسط الحسابيالعددالمجموعة
المعياري

قيمة الداللةقيمة ”ت“

3568.2714.6251.2730.148التجريبية
3366.4574.136الضابطة

قيمة »ت« الجدولية عند درجة حرية )66( ومستوى داللة )0.05) = 1.99
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»ت«  قيمــة  أن  الســابق  اجلــدول  مــن  يتضــح 
ــع  ــة يف مجي ــة »ت« اجلدولي ــن قيم ــر م ــوبة أك املحس
مهــارات التفكــري ويف الدرجــة الكليــة لالختبــار عنــد 
مســتوى داللــة )α=0.05(، وهــذا يــدل عــى وجــود 
فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــني متوســطي درجــات 
املجموعتــني التجريبيــة والضابطــة يف اختبــار التفكــري 
الريــايض ُيعــزى لطريقــة الفصــل املقلــوب، وبذلــك 
نرفــض الفرضيــة الصفريــة ونقبــل الفرضيــة البديلــة، 
ــد  ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف ــه توج أي أن

مســتوى )α=0.05( بــني متوســط درجــات طــالب 
املجموعــة التجريبيــة ومتوســط درجــات طــالب 
املجموعــة الضابطــة يف اختبــار التفكــري يف الرياضيات 

ــة. ــة التجريبي ــح املجموع لصال
وتتفـــق هـــذه النتيجـــة مـــع مـــا أشـــارت إليـــه 
ــة )املعـــدي، 2014م( والتـــي أكـــدت عـــى  دراسـ
ــى  ــوب عـ ــل املقلـ ــة الفصـ ــايب لطريقـ ــر اإلجيـ األثـ
ـــك إىل  ـــري ذل ـــن تفس ـــايض. ويمك ـــري الري ـــة التفك تنمي
ـــة  ـــاء بالبيئ ـــوب يف االرتق ـــل املقل ـــة الفص ـــهام طريق إس

المتوسط العددالمجموعةالبُعد
الحسابي

االنحراف 
المعياري

قيمة الداللةقيمة ”ت“

353.7841.2419.3710.000التجريبيةاالستنتاج
332.1460.953الضابطة

354.8280.8586.2150.000التجريبيةاالستقراء
331.7790.744الضابطة

353.2651.0614.8740.000التجريبيةالتفكير البصري
331.8520.697الضابطة

353.4310.7868.2610.000التجريبيةالتعبير بالرموز
332.1520.595الضابطة

الحدس أو 
التخمين

352.6331.0435.6930.000التجريبية
331.4110.662الضابطة

3517.9412.83311.4750.000التجريبيةالدرجة الكلية
339.3402.014الضابطة

الجدول )8):

 نتائج اختبار »ت« لمعرفة الفروق بين متوسطات درجات الطالب في المجموعتين الضابطة والتجريبية في 

مقياس التفكير الرياضي في االختبار البعدي

قيمة »ت« الجدولية عند درجة حرية )66( ومستوى داللة )0.05) = 1.99
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ــة  ــرق بديلـ ــتخدام طـ ــالل اسـ ــن خـ ــة مـ التعليميـ
ــم  ــة تعلـ ــق ديمومـ ــس، وحتقيـ ــة يف التدريـ وحديثـ
ــدم  ــا وعـ ــة وخارجهـ ــل املدرسـ ــات داخـ الرياضيـ
ـــم  ـــل تعلي ـــدريس، وجع ـــدوام امل ـــاء ال ـــاع بانته االنقط
ــة إىل جـــذب  ــة، إضافـ ــة تعاونيـ الرياضيـــات عمليـ
ــة  ــطة املختلفـ ــالل األنشـ ــن خـ ــالب مـ ــاه الطـ انتبـ
ـــايض  ـــري الري ـــارات التفك ـــة مله ـــب ممارس ـــي تتطل الت
ـــاعد  ـــوب تس ـــل املقل ـــة الفص ـــام أن طريق ـــددة. ك املتع
ــزأة  ــة جمـ ــايض بطريقـ ــوى الريـ ــم املحتـ ــى تقديـ عـ
ـــة للطـــالب، وتســـاهم  تتناســـب مـــع القـــدرات العقلي
ـــا  ـــالل ربطه ـــن خ ـــدة م ـــات اجلدي ـــم املعلوم يف تنظي
ــة  ــاء الفرصـ ــًة إىل إعطـ ــابقة، إضافـ ــرات السـ باخلـ

يتضــح مــن اجلــدول )9( وجــود فــرق بــني 
متوســطات الدرجــات اخلــام للمجموعتــني التجريبية 
والضابطــة يف القيــاس القبــي والبعــدي عــى مقيــاس 
الدافعيــة للتعلــم، حيــث تشــري النتائج إىل أن املتوســط 
احلســايب لدرجــات طــالب املجموعــة التجريبيــة 
)71.436( واالنحــراف املعيــاري )4.291(، أمــا 

ــاراهتم  ــرض استفسـ ــن عـ ــم مـ ــالب ومتكينهـ للطـ
وأســـئلتهم ومناقشـــتها بشـــكل مجاعـــي لتنميـــة 

مهـــارات التفكـــري الريـــايض بشـــكل أكـــر.
ـــة  ـــروق ذات دالل ـــد ف ـــل توج ـــاين: ه ـــؤال الث الس
ـــط  ـــن متوس ـــتوى )	α=0.0( ب ـــد مس ـــة عن إحصائي
ـــة  ـــة والضابط ـــن التجريبي ـــاب املجموعت ـــات ط درج

ـــات؟ ـــو الرياضي ـــم نح ـــة التعل ـــاس دافعي يف مقي
اســـتخرج  الســـؤال:  هـــذا  عـــن  لإلجابـــة 
الباحـــث املتوســـطات احلســـابية واالنحرافـــات 
ـــة  ـــني التجريبي ـــالب املجموعت ـــات ط ـــة لدرج املعياري
والضابطـــة عـــى مقيـــاس دافعيـــة التعلـــم الـــكي، 

ــايل. ــدول التـ ــام يف اجلـ ــج كـ ــت النتائـ وكانـ

املجموعــة  طــالب  لدرجــات  احلســايب  املتوســط 
الضابطــة فقــد بلــغ )68.162( واالنحــراف املعياري 
)3.825(. وملعرفــة داللــة الفــروق بــني املتوســطات 
احلســابية البعديــة؛ اســتخدم الباحــث اختبــار حتليــل 
التبايــن املشــرتك )ANCOVA( وكانــت النتائــج كــام 

ــايل. ــدول الت يف اجل

الجدول )9):

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس دافعية التعلم 

الكلي )القبلي والبعدي(

المقياس البعديالمقياس القبليالعددالمجموعة
االنحراف المتوسط الحسابي

المعياري
االنحراف المتوسط الحسابي

المعياري
3568.2714.62571.4364.291التجريبية
3366.4574.13668.1623.825الضابطة
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تبـــني النتائـــج يف اجلـــدول )10( وجـــود فـــرق 
دال إحصائيـــًا عنـــد مســـتوى )α=0.05( بـــني 
جمموعتـــي  لدرجـــات  احلســـابية  املتوســـطات 
الدراســـة التجريبيـــة والضابطـــة عـــى مقيـــاس 
دافعيـــة التعلـــم الـــكي، حيـــث بلغـــت قيمـــة )ف( 
ـــض  ـــا نرف ـــي أنن ـــا يعن ـــا )42.643(، مم ـــوبة هل املحس
ــدم  ــى »عـ ــص عـ ــذي ينـ ــري والـ ــرض الصفـ الفـ
ـــتوى  ـــد مس ـــة عن ـــة إحصائي ـــروق ذات دالل ـــود ف وج
)α=0.05( بـــني متوســـطات درجـــات طـــالب 
ـــة  ـــة الضابط ـــالب املجموع ـــة وط ـــة التجريبي املجموع
ـــو  ـــم نح ـــة التعل ـــاس دافعي ـــدي ملقي ـــق البع يف التطبي
ـــة  ـــأن طريق ـــك ب ـــري ذل ـــن تفس ـــات«. ويمك الرياضي
ــات  ــة متطلبـ ــعى إىل مواكبـ ــوب تسـ ــل املقلـ الفصـ
احلـــارض واملســـتقبل، والتناغـــم مـــع تطلعـــات 
ـــوق  ـــع ومش ـــم ممت ـــى تعلي ـــول ع ـــني يف احلص املتعلم
ــة  ــروق الفرديـ ــي الفـ ــذي يراعـ ــات، والـ للرياضيـ
ـــة  ـــراد، باإلضاف ـــني األف ـــم ب ـــة التعل ـــالف رسع واخت
إىل مواصلـــة التعلـــم داخـــل املدرســـة وخارجهـــا، 
ـــف  ـــل الص ـــة داخ ـــة تعاوني ـــة التعليمي ـــل العملي وجع

وخارجـــه. كـــام أن الفصـــل املقلـــوب يركـــز عـــى 
إثـــارة محـــاس ودافعيـــة املتعلـــم داخـــل غرفـــة 
ــرة  ــل حجـ ــر داخـ ــت أكـ ــاء وقـ ــف، وإعطـ الصـ
ــة  ــارات الرياضيـ ــم واملهـ ــق املفاهيـ ــف لتطبيـ الصـ
ـــة،  ـــكل أرحيي ـــن ب ـــذ التامري ـــطة وتنفي ـــة األنش وممارس
وتوفـــري بيئـــة خصبـــة للمتعلمـــني للمناقشـــة مـــع 
ــة،  ــة املختلفـ ــات الطالبيـ ــع املجموعـ ــم أو مـ املعلـ
ــدة  ــزل عـ ــدرس يف املنـ ــاهدة الـ ــد مشـ ــك بعـ وذلـ
مـــرات ـ حســـب احلاجـــة ـ مـــن خـــالل الفيديـــو 
ـــوع  ـــعر بن ـــب يش ـــل الطال ـــه جيع ـــذا كل ـــي. وه التعليم
مـــن الثقـــة واحلـــامس واالســـتعداد عنـــد حضـــوره 
ـــه  ـــا تعلم ـــي مل ـــق العم ـــل التطبي ـــن أج ـــة م إىل املدرس
ـــج  ـــع نتائ ـــة م ـــذه النتيج ـــت ه ـــد اتفق ـــزل. وق يف املن
ــر  ــارت إىل أثـ ــي أشـ ــات التـ ــن الدراسـ ــدد مـ عـ
ـــم  ـــة التعل ـــادة دافعي ـــوب يف زي ـــل املقل ـــة الفص طريق
ــعد، 2019م(  ــمري وآل مسـ ــة )الشـ ــل: دراسـ مثـ
2018م(  واحلوســـنية،  )أمبوســـعيدي  ودراســـة 
ــكان  ــة )العبيـ ــريب، 2017م( ودراسـ ــة )احلـ ودراسـ
واحلناكـــي، 2016م( ودراســـة )خليـــل، 2015م(.

الداللة االحصائيةقيمة “ف”متوسط المربعاتدرجة الحريةمجموع المربعاتمصدر التباين
89.146189.1461.6180.201التطبيق القبلي

1864.25711864.25742.6430.001المجموعة
275.2836536.174الخطأ
428.37767الكلي

الجدول )10):

 نتائج تحليل التباين المشترك )ANCOVA( على المقياس البعدي لدافعية التعلم
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التوصيات واملقرتحات:
يف ضــوء مــا توصلــت إليــه نتائــج الدراســة، فــإن 

الباحــث يــويص بــام يــي:
ــائل . 1 ــتخدام الوس ــى اس ــني ع ــجيع املعلم تش

تنميــة  أجــل  مــن  فعــال  بشــكل  التقنيــة 
ــاعدهتم  ــا، ومس ــو التكنولوجي ــم نح اجتاهاهت
ــل  ــة الفص ــق طريق ــتخدامها يف تطبي ــى اس ع

ــهولة. ــكل س ــوب ب املقل
يف . 2 اإللكرتونيــة  األجهــزة  توفــري  أمهيــة 

ومتكــني  مســاعدة  أجــل  مــن  املــدارس 
يف  اســتخدامها  عــى  والطــالب  املعلمــني 

املقلــوب. الفصــل  طريقــة 
االهتــامم بالدافعيــة نحــو التعلــم، وإقامــة . 3

ألجــل  للمعلمــني  التدريبيــة  الــدورات 
املتعلمــني. لــدى  تنميتهــا 

ــة . 4 ــول فعالي ــات ح ــن الدراس ــد م ــراء املزي إج
متغــريات  مــع  املقلــوب  الفصــل  طريقــة 
التفكــري  الناقــد،  التفكــري  مثــل:  أخــرى 
اإلبداعــي، عــادات العقــل، مفهــوم الــذات، 

وغريهــا.
ــة . 5 ــول فعالي ــات ح ــن الدراس ــد م ــراء املزي إج

الفصــل املقلــوب يف تنميــة التفكــري الريــايض 
يف  والطالبــات  للطــالب  التعلــم  ودافعيــة 
خمتلــف املراحــل الدراســية ومــع خمتلــف 

ــية. ــواد الدراس امل
إجــراء الدراســات للتعــرف عــى الصعوبــات . 6

عنــد  واملتعلمــني  املعلمــني  تواجــه  التــي 
اســتخدام اســرتاتيجية الفصــل املقلــوب.

تصميــم دليــل إجرائــي يســاعد املعلمــني . 7
ــل  ــة الفص ــتخدام طريق ــى اس ــالب ع والط

املقلــوب بــكل مهــارة واحرتافيــة.

املصادر واملراجع
أوال/ املصادر و املراجع العربية:

)2018م(.  هــدى.  واحلوســنية،  عبــداهلل.  أمبوســعيدي، 
  )Flippedأثــر التدريــس بمنحــى الصــف املقلــوب
العلــوم  لتعلــم  الدافعيــة  تنميــة  يف   Classroom(
ــع  ــف التاس ــات الص ــدى طالب ــدرايس ل ــل ال والتحصي
ــوم  ــاث )العل ــاح لألبح ــة النج ــة جامع ــايس. جمل األس

.1604-1579  ،  )8(32  ، اإلنســانية( 
بشــارات، لينــا. )2017م(. أثــر اســرتاتيجية التعلــم املقلــوب 
ــة  ــدى طلب ــايض ل ــذات الري ــوم ال ــل ومفه يف التحصي
ــالة  ــا. رس ــة أرحي ــايس يف حمافظ ــارش األس ــف الع الص

ــاح. ــة النج ــطني: جامع ــتري ، فلس ماجس
ــرتاتيجية  ــف اس ــة توظي ــى. )2014م(. فاعلي ــوع، عيس جرب
التدريــس التبــاديل يف تنميــة التفكــري يف الرياضيــات 
واالجتــاه نحوهــا لــدى طــالب الصــف الثامن األســايس 
ــة  ــزة: اجلامع ــورة. غ ــتري غريمنش ــالة ماجس ــزة. رس بغ
https://library. مــن:  ُاســرتجعت  اإلســالمية. 

iugaza.edu.ps/thesis/113471.pdf
مجــل، حممــد. )2005م(. تنميــة مهــارات التفكــري اإلبداعــي. 
اإلمــارات العربيــة املتحــدة ، ديب: دار الكتــاب اجلامعــي.
النظريــة  األســس  التفكــري:  )1996م(.  جمــدي.  حبيــب، 
املريــة. النهضــة  مكتبــة   ، القاهــرة  واالســرتاتيجيات. 
ــرتاتيجية  ــتخدام اس ــة اس ــة. )2017م(. فاعلي ــريب، فوزي احل
التعلــم املقلــوب يف تنميــة مهــارات التعلــم الــذايت 
ــات  ــر الطالب ــة نظ ــن وجه ــة م ــة اإلثرائي ــم البيئ وتنظي
ــل ، 4)16(،  ــة اخلاصــة والتأهي ــة الرتبي ــات. جمل املوهوب
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.152 -115
ـ  )فكــر  اســرتاتيجيتي  فعاليــة  )2009م(.  حممــد.  محــادة، 
ــلوب  ــى أس ــني ع ــتقصاء القائمت ــارك( واالس زاوج ـ ش
التعلــم النشــط يف نــوادي الرياضيــات املدرســية يف 
تنميــة مهــارات التفكــري الريــايض لــدى تالميــذ املرحلــة 
ــة ،  ــة واالجتامعي ــات الرتبوي ــة الدراس ــة. جمل اإلعدادي

.162-133  ،)6(22
اســرتاتيجية  اســتخدام  أثــر  )2015م(.  إبراهيــم.  خليــل، 
ــم  ــات التعل ــض مكون ــة بع ــوب يف تنمي ــف املقل الص
املنظــم ذاتيــًا واالجتــاه نحــو املــادة لــدى طــالب الصــف 
ــور ،  ــري منش ــي غ ــث إجرائ ــي. بح ــادس االبتدائ الس

ــا. ــم صبي إدارة تعلي
ــم  ــي قائ ــج تعليم ــة برنام ــح. )2012م(. فاعلي ــدة، ناج اخلوال
ــارات  ــة مه ــاديل لتنمي ــس التب ــرتاتيجية التدري ــى اس ع
الفهــم القرائــي لــذوي صعوبــات التعلــم باملرحلــة 
الرتبويــة  الدوليــة  املجلــة  األردن.  يف  األساســية 

.145-127  ،  )4(1  ، املتخصصــة 
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الممارسات التدريسية في ضوء نظرية الذكاءات المتعددة وعالقتها بأنماط الذكاءات 
المتعددة لدى أعضاء هيئة تدريس الرياضيات والطلبة
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جامعة الحدود الشمالية 

)قدم للنشر يف 1441/01/02 هـ، وقبل للنشر يف 1441/04/20 هـ(

ـــاء  ـــدى أعض ـــذكاءات ل ـــاط ال ـــددة وأن ـــذكاءات املتع ـــتندة إىل ال ـــية املس ـــات التدريس ـــن املارس ـــة ب ـــة االرتباطي ـــن العالق ـــف ع ـــايل إىل الكش ـــث احل ـــدف البح ـــث: ه ـــص البح ملخ
ـــددة  ـــذكاءات املتع ـــتندة إىل ال ـــية املس ـــات التدريس ـــي يف املارس ـــوع االجتاع ـــر الن ـــن أث ـــف ع ـــالية، والكش ـــدود الش ـــة احل ـــوم جامع ـــة العل ـــات كلي ـــم الرياضي ـــة بقس ـــس والطلب التدري
ـــث  ـــت أدوات البح ـــة، تكون ـــًا وطالب ـــس، )185( طالب ـــو تدري ـــن )24( عض ـــث م ـــة البح ـــت عين ـــة . تكون ـــس والطلب ـــاء التدري ـــن أعض ـــذكاءات ب ـــاط ال ـــس وأن ـــاء التدري ـــن أعض ب
ـــددة  ـــذكاءات املتع ـــاس ال ـــس، مقي ـــة التدري ـــاء هيئ ـــددة ألعض ـــذكاءات املتع ـــة ال ـــددة، قائم ـــذكاءات املتع ـــتندة إىل ال ـــية املس ـــات التدريس ـــاس املارس ـــملت مقي ـــالث أدوات ش ـــن ث م
ـــك  ـــس، وكذل ـــة التدري ـــاء هيئ ـــددة ألعض ـــذكاءات املتع ـــاط ال ـــية وأن ـــات التدريس ـــن املارس ـــة ب ـــوع، والدالل ـــة الن ـــة متباين ـــات ارتباطي ـــود عالق ـــج إىل وج ـــارت النتائ ـــة، وأش للطلب

ـــة.  ـــددة للطلب ـــذكاءات املتع ـــاط ال ـــية وأن ـــات التدريس ـــن املارس ـــة ب ـــوع، والدالل ـــة الن ـــة متباين ـــات ارتباطي ـــود عالق وج

كلامت مفتاحية: الذكاءات املتعددة ؛ املارسات التدريسية؛ أعضاء هيئة التدريس؛ جامعة احلدود الشالية؛ النوع االجتاعي.
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Abstract: The current research aimed to identify the relationship between teaching practices based on multiple intelligences and intelligences profiles among faculty 
members and students in mathematics department, faculty of science, Northern Border University. It aimed also, to identify the effects of gender in teaching practices 
based on multiple intelligences of faculty members and intelligences profiles of faculty members and students. The research sample consisted of (24) faculty members and 
(185) students. Teaching practices based on multiple intelligences scale, multiple intelligences lists for faculty members, and multiple intelligences scale of students were 
used as instruments. The results indicated that a correlation relationship of different types and significance between teaching practices based on multiple intelligences and 
intelligences profiles among faculty members and students.
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مقدمة:
تعــد اجلامعــة رافــدًا مــن أهــم الروافــد التــي تقدم 
أفــرادًا مؤهلــن علميــًا ومهنيــًا واجتاعيــًا ينــاط هبــم 
ــًا  ــح لزام ــذا أصب ــع، ول ــي باملجتم ــوض والرق النه
االهتــام بمخرجــات هــذه املؤسســات التعليميــة 
واالرتقــاء هبــم لتحقيــق مــا تصبــو إليــه الدولــة مــن 
ــة  أهــداف، ويف ســبيل ذلــك جيــب عــى أعضــاء هيئ
ــن  ــم م ــدرات طلبته ــة ق ــات تنمي ــس باجلامع التدري
خــالل اســتخدام إســراتيجيات تدريســية تتبايــن 
ــع أنــاط تعلمهــم. فيهــا األنشــطة التــي تناســب مجي
بعــض  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  ويطبــق 
اإلســراتيجيات خــالل عمليــة التدريــس هبــدف 
يف  الواحــدة  فالطريقــة  التعلــم،  عمليــة  تســهيل 
التدريــس ال تناســب مجيــع الطلبــة يف حــن أنــه عنــد 
ــن  ــار وتضم ــد اختي ــارات عن ــض االعتب ــذ ببع األخ
إســراتيجيات التدريــس مثــل حمتــوى املقــررات 
  (Serin, Serin,ــة ــر فاعلي ــذ أكث ــم حينئ ــح التعل يصب

.  Yavuz & Muhammedzade, 2009)

ومــن أجــل توفــر عمليــة تعلــم تتســم بالكفــاءة 
التدريــس  هيئــة  أعضــاء  عــى  جيــب  والفاعليــة 
اســتخدام الطــرق األكثــر مالءمــة وموثوقيــة، والتــي 
تســتند بشــكل رئيــس إىل التعــرف عــى اســتعدادات 
واهتامــات ودوافــع طلبتهــم، ورسعــة تعلمهــم، 
ــد  ــبيل حتدي ــم، ويف س ــة يف التعل ــاليبهم املفضل وأس
أســاليب التعلــم املفضلــة لــدى الطلبــة ظهــرت 
ــن  ــة، وم ــل املتنوع ــات واملداخ ــن النظري ــد م العدي

ــة الــذكاءات املتعــددة  هــذه النظريــات ظهــرت نظري
ــر  ــي توف ــة الت ــل الغني ــن املداخ ــدة م ــر كواح جلاردن
ــة،  ــس متنوع ــق تدري ــم طرائ ــعة لتقدي ــدة واس قاع

ــة. ــم مفضل ــاليب تعل وأس
كل  أن  إىل  املتعــددة  الــذكاءات  نظريــة  تشــر 
الــذكاءات  مــن  متنوعــًا  مــدى  لدهيــم  األفــراد 
تشــمل الــذكاء اللغــوي، والــذكاء اللفظــي، والــذكاء 
املــكاين،  البــري  والــذكاء  الريــايض،  املنطقــي 
والــذكاء املوســيقي، والــذكاء اجلســمي احلركــي، 
ــذكاء  ــي، وال ــذكاء االجتاع ــخيص، وال ــذكاء الش وال
الطبيعــي، وعــالوة عــى تبايــن هــذه الــذكاءات بــن 
األفــراد وبعضهــم البعــض فإهنــا تتبايــن أيضــًا داخــل 
الفــرد نفســه، حيــث تظهــر الــذكاءات القويــة كنمــط 
تعلــم مفضــل ومهيمــن، وتظهــر الــذكاءات الضعيفــة 

ــة. ــر مفضل ــم غ ــاط تعل كأن
بــن  الــذكاءات  التبايــن يف مســتويات  وهــذا 
ــا  ــم في ــات يف التعل ــود االختالف ــر وج ــراد يف األف
ــة  ــن الطلب ــات ب ــذه االختالف ــة ه ــم، وملواجه بينه
ــات  ــس يف اجلامع ــة التدري ــاء هيئ ــى أعض ــم ع يتحت
اإلســراتيجيات  مــن  متنــوع  مــدى  اســتخدام 
ــذكاءات  ــن يف ال ــذا التباي ــتندة إىل ه ــية املس التدريس
ــب  ــة تتناس ــة بطريق ــات الدراس ــل قاع ــددة داخ املتع
مــع أنــاط ذكاءات الطلبــة. )العــزب، 2015م( .
ويشــر(Bas & Beyhan, 2010)  إىل أن نظريــة 
ــية  ــرق تدريس ــاين ط ــت ث ــددة قدم ــذكاءات املتع ال
ارتباطــًا وثيقــًا  ترتبــط  ثانيــة ذكاءات  إىل  تســتند 
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ــة.  ــب الدماغي ــن الراكي ــددة ضم ــزاء حم بأج
ــة داخــل قاعــات الدراســة  ــد الطلب ــم تزوي وإذا ت
مــع  تتناســب  تعليميــة  وإســراتيجيات  بأنشــطة 
ــذ  ــة حينئ ــج التعليمي ــإن النوات ــة ف ــم املهيمن ذكاءاهت

.  (Gangi, 2011)تتحســن وتتطــور
وهكــذا يتضــح للقــارئ أن هــذه النظريــة أحدثت 
التدريســية حيــث  املارســات  تغــرًا جوهريــًا يف 
ــم  ــة التعل ــطًا يف عملي ــاركًا نش ــم مش ــى املتعل أضح
بــداًل مــن كونــه متلقيــًا ســلبيًا، كــا أصبحــت قــدرة 
القائــم بالتدريــس عــى تفريــد عمليــة التعلــم أفضــل، 
وأضحــى يمتلــك كلمــة الــر واملعــرف الــذي يدلف 
 (Al-Sulim, ــهولة ــر وس ــب بي ــاغ الطال ــه إىل دم من
(2012. بــداًل مــن تركيــز اإلســراتيجيات التدريســية 

التقليديــة عــى نوعــن فقــط مــن الــذكاءات اللغــوي 
. (Jarwan, 2006) اللفظــي، واملنطقــي –الريــايض–

مشكلة البحث:
توفــر الرياضيــات للمتعلــم تكنيــكات نظريــة 
وحســابية تعــزز مــن فهمــه للعــامل احلديــث، وفهمــه 
يف  مفيــدة  فالرياضيــات  املجتمعيــة،  للمشــكالت 
احليــاة الشــخصية لألفــراد، واحليــاة املهنيــة، وحيتــاج 
اجلميــع مــن أفــراد املجتمع إىل مدى واســع مــن الفهم 
الريــايض املناســب يف ســبيل زيــادة قدراهتم عــى اختاذ 
القــرارات يف جمــال مهنهــم، وتواصلهــم ومعايشــهم، 
 (National Association for the .ــة ــم املدني وحياهت

. Education of young children, 2002)

وقــد هدفــت العديــد مــن الدراســات واألبحــاث 

إىل حتقيــق التميــز يف التدريــس مــن خــالل اســتخدام 
ــتند  ــدان، وتس ــا يف املي ــت فاعليته ــراتيجيات ثب إس
ــراتيجيات:  ــذه اإلس ــن ه ــن، وم ــة والرباه إىل األدل
الــذكاءات  إىل  املســتندة  التدريــس  إســراتيجيات 
بعــض  توصيــات  أشــارت  وقــد  املتعــددة، 
التدريســية  اإلســراتيجيات  حــول  الدراســات 
ــذ  ــددة إىل رضورة األخ ــذكاءات املتع ــتندة إىل ال املس
ــذه  ــن ه ــم ب ــة يف التناغ ــارات املتمثل ــض االعتب ببع
ــدى  ــة ل ــذكاءات املهيمن ــن ال ــراتيجيات، وب اإلس
الطــالب، ورضورة مناســبة هــذه اإلســراتيجيات 
 (Serin et al, 2009; ــية ــررات التدريس ــوى املق ملحت

Warren Powell, 2017; Burkett, 2013).

وقــد أســهمت الكثــر مــن البحــوث والدراســات 
اإلســراتيجيات  هــذه  فاعليــة  عــن  الكشــف  يف 
التدريســية إال أنــه يف حــدود علــم الباحــث مل توجــد 
ــن  ــة ب ــن العالق ــف ع ــمل الكش ــدة تش ــة واح دراس
ــذكاءات  ــتندة إىل ال ــية املس ــراتيجيات التدريس اإلس
ــاء  ــة وأعض ــدى الطلب ــذكاءات ل ــاط ال ــددة وأن املتع
هيئــة التدريــس مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة 
التدريــس والطلبــة معــًا، هــذا فضــاًل عــن أن معظــم 
الدراســات التــي تناولــت بعضــًا مــن هــذه العالقــات 
ــة  ــن الصعوب ــايل م ــة وبالت ــات غربي ــت يف بيئ أجري
 (Jones, 2017; Warren-Powell, .ــا ــم نتائجه تعمي

.2017; Serin et al, 2009; Haung, 2005)

كــا أن الدراســات التــي أجريــت يف بيئــات عربيــة 
مل تتنــاول دراســة هــذه العالقــات يف التعليــم اجلامعي 
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حيــث إنــه يف حــدود علــم الباحــث دراســة واحــدة 
ــن  ــف ع ــت إىل الكش ــرا، 2018م( هدف ــط )الف فق
ــددة  ــذكاءات املتع ــاط ال ــن أن ــة ب ــة االرتباطي العالق
الشــائعة لــدى معلمــي اللغــة العربيــة وعالقتهــا 
التعليــم  مرحلــة  يف  التدريســية  بإســراتيجياهتم 

ــطن. ــة فلس ــوي بدول الثان
ويمكــن التعبــر عــن مشــكلة البحــث احلــايل مــن 

خــالل األســئلة التاليــة: 
ــة  ــة متباين ــة ارتباطي ــود عالق ــدى وج ــا م •     م
ــة بــن املارســات التدريســية  النــوع، والدالل
املســتندة إىل الــذكاءات املتعــددة، وأنــاط 
الــذكاءات املتعــددة ألعضــاء هيئــة التدريــس 
ــة  ــوم بجامع ــة العل ــات بكلي ــم الرياضي بقس

ــالية؟ ــدود الش احل
ــة  ــة متباين ــة ارتباطي ــود عالق ــدى وج ــا م م  •
ــة بــن املارســات التدريســية  النــوع، والدالل
املســتندة إىل الــذكاءات املتعــددة، وأنــاط 
بقســم  للطلبــة  املتعــددة  الــذكاءات 
ــة العلــوم بجامعــة احلــدود  ــات بكلي الرياضي

الشــالية؟
أهداف البحث:

هدف البحث إىل:
الكشــف عــن طبيعــة العالقــة االرتباطيــة بن   •
املارســات التدريســية املســتندة إىل الــذكاءات 
املتعــددة وأنــاط الــذكاءات املتعــددة ألعضاء 

هيئــة التدريــس.

الكشــف عــن طبيعــة العالقــة االرتباطيــة بن   •
املارســات التدريســية املســتندة إىل الــذكاءات 

املتعــددة وأنــاط الــذكاءات للطلبــة.
أمهية البحث: 

برزت أمهية البحث من خالل النقاط التالية:
ــس إىل  ــة التدري ــاء هيئ ــار أعض ــه أنظ توجي  •
تدريســية  إســراتيجيات  تضمــن  رضورة 
ــب  ــددة، وتتناس ــذكاءات املتع ــتندة إىل ال مس
وحمتــوى  الطلبــة  ذكاءات  أنــاط  مــع 

املقــررات.
اجلامعــي  التطويــر  انتبــاه عــادات  لفــت   •
عقــد  رضورة  إىل  الســعودية  باجلامعــات 
هيئــة  أعضــاء  لتدريــب  تدريبيــة  دورات 
التدريــس عــى تبنــي إســراتيجيات تدريســية 

املتعــددة. الــذكاءات  إىل  مســتندة 
ــات  ــاس املارس ــايل أداة لقي ــث احل ــدم البح ق  •
ــددة  ــذكاءات املتع ــتندة إىل ال ــية املس التدريس
ــا -  ــا وتقنينه ــد ترمجته ــة -بع ــة العربي يف البيئ
ــة. ــات مقبول ــدق وثب ــالت ص ــم بمعام تتس

يســاعد هــذا البحــث يف ســد فجــوة يف جمــال   •
املناهــج وطــرق التدريــس تتمثل يف اســتخدام 
إلســراتيجيات  التدريــس  عــى  القائمــن 
ــم وال  ــاط تعلمه ــع أن ــب م ــية تتناس تدريس

ــة. ــم الطلب ــاط تعل ــع أن ــب م تتناس
 مصطلحات البحث:

التعليــم  املتعــددة: هــي نظريــة يف  الــذكاءات 
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والتعلم أشــار فيهــا Howard Gardner إىل أن األفراد 
يمتلكــون مــدى واســعًا مــن القــدرات تشــمل القدرة 
اللغويــة اللفظيــة، القــدرة املنطقيــة الرياضيــة، القــدرة 
البريــة املكانيــة، القــدرة اجلســمية احلركيــة، القــدرة 
املوســيقية، القــدرة الشــخصية، القــدرة االجتاعيــة، و 

.(Gardner , 1993( .القــدرة الطبيعيــة
ــم  ــاليب تعل ــي أس ــددة: ه ــذكاءات املتع ــامط ال أن
ــاوت  ــوء تف ــم يف ض ــدى املتعل ــة ل ــة ومهيمن مفضل

 .(Gardner , 1993).قدراتــه املتعــددة
وإجرائيــًا يعرفهــا الباحــث بأهنــا الدرجــة الكليــة 
التــي حيصــل عليهــا املفحوص )عضــو هيئــة تدريس، 
ــددة  ــذكاءات املتع ــن ال ــى كل ذكاء م ــب( ع أو طال

ــرض. ــذا الغ ــد هل ــذي أع ــاس ال ــة يف املقي املتضمن
الســلوكيات  هــي  التدريســية:  املامرســات 
ــة  ــو هيئ ــتخدمها عض ــي يس ــق الت ــال والطرائ واألفع
ــادة  ــم امل ــية لتقدي ــة التدريس ــل القاع ــس داخ التدري
ــدى الطــالب.  ــم ل ــة بغــرض إحــداث التعل التعليمي

2002م(. والنصــار،  )الصغــر، 
وإجرائيــًا يعرفهــا الباحــث بأهنــا الدرجــة الكليــة 
التــي حيصــل عليهــا عضــو هيئــة التدريــس عــى كل 
ــوء  ــاؤه يف ض ــم بن ــذي ت ــاس ال ــاد املقي ــن أبع ــد م بع

ــددة. ــذكاءات املتع ال
حدود البحث:

اقتر البحث احلايل عى احلدود التالية:
ــة . 	 ــات – كلي ــم الرياضي ــة: قس ــدود املكاني احل

ــة  ــالية بمدين ــدود الش ــة احل ــوم بجامع العل

ــر . عرع
ــس . 	 ــة التدري ــاء هيئ ــة: أعض ــدود البرشي احل

ــة  ــوم بجامع ــة العل ــات – كلي ــم الرياضي بقس
احلــدود الشــالية بمدينــة عرعــر مــن الذكــور 
الرياضيــات  واإلنــاث، والطلبــة يف قســم 
ــالية  ــدود الش ــة احل ــوم بجامع ــة العل – كلي

ــاث. ــور واإلن ــن الذك ــر م ــة عرع بمدين
احلــدود الزمانيــة: تــم تطبيــق البحــث خــالل . 	

للعــام اجلامعــي  الــدرايس األول  الفصــل 
. 1440/1439هـــ 

اإلطار النظري والدراسات السابقة:
ــذكاء  ــة لل ــرة التقليدي ــر إىل أن النظ ــار جاردن أش
واملســتندة إىل نســبة ذكاء الفــرد ) IQ( نظــرة حمــدودة 
واقــرح بديــاًل عنهــا يتمثــل يف ذكاءات متنوعــة مــن 
ــدى  ــة ل ــدرة البرشي ــع للق ــوم أوس ــم مفه ــل تقدي أج
 (Armstrong, والبالغــن  واملراهقــن  األطفــال 

.  2009)

املنطقــي  الــذكاء  الــذكاءات  هــذه  شــملت 
املــكاين،  والــذكاء  اللغــوي،  والــذكاء  الريــايض، 
والــذكاء املوســيقي، والــذكاء اجلســمي احلركــي، 
ــذكاء  ــي، وال ــذكاء االجتاع ــخيص، وال ــذكاء الش وال
ــودي،  ــذكاء الوج ــة ال ــم إضاف ــًا ت ــي، وحديث الطبيع
ــى  ــدرة ع ــه الق ــان لدي ــر أن كل إنس ــد جاردن ويعتق
التعلــم بطــرق خمتلفــة، وهــذه الطــرق متثل األســاليب 

ــة. ــاركات التعلمي ــا يف املش ــي يفضله الت
هيئــة  أعضــاء  اللفظــي:  اللغــوي  الــذكاء   
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ــاه  ــع جت ــم ول ــوي لدهي ــذكاء اللغ ــس ذوو ال التدري
الكلــات املكتوبــة، واملنطوقــة فهــم يســتخدمون 
ــل  ــر عــن احتياجاهتــم ويتوقعــون باملقاب اللغــة للتعب
نفــس الــي مــن املعلمــن اآلخريــن، ويســتخدمون 
واملصطلحــات  املفاهيــم  لفهــم  واألدب  الشــعر 
 . (Sheparid,2004).املهمــة املعلومــات  ولتذكــر 
أعضــاء هيئــة التدريــس أصحــاب هــذا الــذكاء 
يفضلــون اســتخدام البطاقــات امللونــة، وخرائــط 
ــم  ــة يف تقدي ــات املتقدم ــرة واملنظ ــم املخت املفاهي
ــم  ــب طالهب ــون إىل تدري ــم يميل ــا أهن ــهم ك دروس
عــى تدويــن مالحظــات جديــدة، وهــذه املالحظــات 
ــي  ــوان ك ــة األل ــة وصارخ ــة ومنظم ــون تفصيلي تك
تســاعد الطلبــة عــى حتقيــق أهدافهــم الصفيــة.

.)Smith,2002)

 الــذكاء املنطقي الريــايض: األعضــاء ذوو الذكاء 
املنطقــي الريــايض القــوي يقومــون بحســاب وحــل 
ــتخدمون  ــة، ويس ــاءة عالي ــة بكف ــكالت الرياضي املش
أســاليب العــد واجلدولــة، والرســومات البيانيــة، 
لتوضيــح قدراهتــم عــى تصــور حــل العمليــات 
هــؤالء   .(Shepard,2004).املعقــدة الرياضيــة 
الرمــزي،  املجــرد  التفكــر  يفهمــون  األعضــاء 
البيانيــة،  الرســوم  اســتخدام مهــام  إىل  ويميلــون 
وإنشــاء اجلــداول، وحــل املشــكالت الرياضيــة، 
ــات  ــدة يف الواجب ــابية املعق ــات احلس ــراء العملي وإج
املنزليــة لطالهبــم، والكثــر منهــم يتفنــن يف اســتخدام 
ــة.  ــكال التقني ــن أش ــره م ــوب، وغ ــزة احلاس أجه

.(Armstrong,2009)

هيئــة  أعضــاء  احلركــي:  اجلســمي  الــذكاء   
التدريــس ذوو الــذكاء اجلســمي احلركــي القــوي 
يميلــون يف تدريســهم للطلبــة إىل القيــام ببعــض 
األنشــطة البدنيــة احلركيــة، ويعــرف هــؤالء األعضــاء 
ــهم  ــعون يف تدريس ــم يس ــين، وه ــن اللمس باملعلم
إىل العمــل بــداًل مــن اجللــوس يف املحــارضات، 
يف  احلركــة  اســتخدام  كيفيــة  طالهبــم  ويعلمــون 
 (Warrem-Powell,2017).حتقيــق أهدافهــم الصفيــة
. وهــؤالء األعضــاء يتحركــون يف كثــر مــن األحيــان 
يف مجيــع أنحــاء قاعــة الدراســة، وينتقلــون مــن 

ــر. ــب إىل آخ طال
هيئــة  أعضــاء  املــكاين:  البــري  الــذكاء   
التدريــس ذوو الــذكاء البــري املــكاين القــوي 
ــراغ  ــدث يف ف ــاء يشء أو ح ــادة بن ــن إع ــون م يتمكن
ثالثــي األبعــاد يف ضــوء موضــع أجســامهم يف الفــراغ 
ومعاجلتــه بدرجــة مــن التأكــد بطريقــة اليمكــن ألي 
ــذكاء  ــذا ال ــاب ه ــا، وأصح ــام هب ــر القي ــخص آخ ش
مولعــون بالصــور والرســومات لتصــور املفاهيــم 
ــون  املجــردة واملعلومــات، وينظــر املتعلمــون البري
صــورة  ويكونــون  بدقــة،  العــامل  إىل  املكانيــون 
 . (Shepard,2004).ووضــوح بتفاصيــل  ذهنيــة 
ــى  ــس ع ــة التدري ــو هيئ ــدرة عض ــذه الق ــاعد ه وتس
ــة،  ــل البياني ــدة وذات التفاصي ــكالت املعق ــل املش ح
ويف القاعــات التدريســية يميــل هــؤالء األعضــاء 
والرســوم  الرســومية،  املخططــات  الســتخدام 
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التوضيحيــة، وخرائــط املفاهيــم، واســتخدام مقاطــع 
ــاء  ــبورات البيض ــرض والس ــزة الع ــو، وأجه الفيدي
كأدوات تدريســية مفضلــة داخــل قاعــات الدراســة. 

.(Nolan,2003)

 الــذكاء املوســيقي: أعضــاء هيئــة التدريــس 
ــتمرار  ــون باس ــوي يميل ــيقي الق ــذكاء املوس ذوو ال
ــربات  ــتخدام ن ــاوالت أو اس ــى الط ــرب ع إىل ال
الصــوت بطريقــة خمتلفــة تتناغــم مــع أســلوهبم 
ــس  ــة يف تدري ــم اخلاص ــم طرقه ــا أن هل ــي ك التدري
املفاهيــم ويف بعــض األحيــان يغنــون املفهــوم أو 
تقديــم كلــات املفهــوم بطريقــة تتســم براكيــب 
ــل  ــدة. والعوام ــة الواح ــجع والقافي ــيقية كالس موس
الرئيســية املســامهة يف نجــاح هــؤالء األعضــاء تتمثــل 
يف شــدة وجــودة الصــوت وموضــع اســتخدامه 

.(Nolan,2003 ; Shepard,2004) 

ــس  ــة التدري ــاء هيئ ــي: أعض ــذكاء االجتامع  ال
ذوو الــذكاء االجتاعــي القــوي مولعــون بمشــاعرهم 
الطلبــة  ومشــاعر اآلخريــن، ويميلــون إىل رؤيــة 
ــا  ــًا م ــات، وغالب ــد يف جمموع ــكل جي ــون بش يعمل
جمموعــات  قائــدي  ليكونــوا  الطــالب  يعينــون 
ــة  ــة للحال ــية طبيعي ــم حساس ــة، ولدهي ــم تعاوني تعل
لالحتياجــات  متفهمــن  جيعلهــم  ممــا  اإلنســانية 
الفرديــة لآلخريــن، ويتواصــل عضــو هيئــة التدريــس 
ــة  ــن لفظي ــه بطريقت ــع طالب ــذكاء م ــذا ال ــب ه صاح
ــم  ــتمرًا لتقدي ــتعدادًا مس ــم اس ــة، ولدهي ــر لفظي وغ
 (Giles , Pitre .ــت ــب يف أي وق ــاعدة ألي طال املس

.  & Womack , 2003)

 الــذكاء الشــخيص: عــادة تعمــل الــذكاءات 
ــاء  ــب، وأعض ــًا إىل جن ــخصية جنب ــة، والش االجتاعي
هيئــة التدريــس ذوو الــذكاء الشــخيص يفهمــون 
وثيقــة  صلــة  هلــم  ويكــون  اإلنســانية،  احلالــة 
ــا  ــخصية، ك ــم الش ــن وحياهت ــخاص اآلخري باألش
أن لدهيــم خطــة واجتاهــًا حلياهتــم اخلاصــة وهلــم 
ــن.  ــاركة اآلخري ــد مش ــق إال عن ــر اليتحق ــدف كب ه
ــم  ــب طالهب ــذكاء بتدري ــذا ال ــاء ذوو ه ــوم األعض يق
عــى مهــارات التفكــر النقــدي، ويدفعــون طالهبــم 
للبحــث بعمــق داخــل ذواهتــم للعثــور عــى إجابــات 
ــع أي  ــل م ــى التعام ــم ع ــة يف قدرهت ــم الثق ومنحه
ــى  ــدرة ع ــم املق ــه، ولدهي ــارئ يواجهون ــف ط موق
اســتيعاب املعلومــات، وختزينهــا حتــى يمكنهــم 
 (Giles et al. ,2003 ; Shepard, .الوصــول إليهــا

.2004)

ــذكاء  ــذا ال ــراد ذوو ه ــي: األف ــذكاء الطبيع  ال
هــم معلمــو األحيــاء الطبيعيــة ويســتمتعون بالتفاعــل 
مــع الطبيعــة ويســتمتعون بتكويــن ورعايــة احلدائــق، 
والعــامل  واحليوانــات  النباتــات  عــى  والتعــرف 
ــا  ــادن ويصنفوهن ــى املع ــون ع ــم، ويتعرف ــن حوهل م
ــة  ــن الطبيع ــياء م ــتخدام أش ــون الس ــهولة، ويميل بس
داخــل الصــف، ومــن دعــاة محايــة البيئــة ويعكســون 
دائــا األنشــطة البيئيــة كاالحتبــاس احلــراري، أو 
ــراض يف  ــددة باالنق ــات امله ــان أو احليوان ــاذ احليت إنق

. (Shepard,2004).مقرراهتــم التدريســية
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ــددة  ــذكاءات املتع ــة ال ــر إىل أن نظري ــر جاردن يش
تغطــي مــدى متنوعــًا مــن اإلســراتيجيات التدريســية 
ــل  ــات داخ ــكل ممارس ــا بش ــن وصفه ــي يمك والت
قاعــات الدراســة، وهــو يفــرض عــدم وجــود 
جمموعــة واحــدة مــن اإلســراتيجيات التدريســية 
ــية  ــة الدراس ــل القاع ــل داخ ــن أن تعم ــي يمك والت
.)Gardner,2003) بطريقــة تناســب كل الطــالب

زيــادة  إىل  التدريســية  اإلســراتيجيات  هتــدف 
دافعيــة الطلبــة نحــو التعلــم ومســاعدهتم يف الركيــز 
ــى  ــة مث ــد طريق ــي، وال توج ــوى التعليم ــى املحت ع
تعمــل  التــي  فتلــك  التدريســية  لإلســراتيجية 
التــي  هــي  للمعلمــن  بالنســبة  أفضــل  بشــكل 
ــاه الطلبــة وتســمح هلــم  حتافــظ عــى اهتامــات وانتب
 (Warren – .بالتفاعــل مــع املــدرس بطــرق متنوعــة

.Powell,2017)

ــات  ــل مداخــل تدريــس الرياضي ــر وتعدي إن تغي
ــالب يف  ــز أداء الط ــل تعزي ــن أج ــب م ــو يف الغال ه
ــل  ــام يف التحصي ــط الع ــن املتوس ــات لتحس الرياضي
ــو  ــاليب ه ــد األس ــإن أح ــا ف ــن هن ــام. وم ــكل ع بش
تغيــر الركيــز عــى التدريــس املوجــه مــن قبــل املعلم 
والــذي يعــرف أيًضــا باســم املداخــل املتمركــزة 
حــول املعلــم واملتمثلــة يف إلقــاء املحــارضات إىل 
املداخــل األكثــر توجهــًا نحــو الطــالب )تركــز عــى 
الطالــب( والتــي حتتــوي عــى درجــة أعــى مــن 
املشــاركة النشــطة للطــالب يف التعليــم وعمليــة 

.)Qualter & Abu-Hola,2000) التعلــم 

ــه  لذلــك، اســتناًدا إىل األدب الربــوي، يتضــح أن
باســتخدام األســاليب غــر التقليديــة يف تدريــس 
الرياضيــات يصبــح املعلمــون قادريــن عــى الوصــول 
الصعــب  مــن  كان  الطــالب  مــن  إىل جمموعــات 
ــة يف  ــل التقليدي ــالل املداخ ــن خ ــم م ــول إليه الوص

.(Sellars,2008( التدريــس. 
ــرق  ــاليب وط ــى أس ــي ع ــز التدرجي ــع الركي وم
التدريــس اإلبداعيــة يف الفصــول الدراســية املعارصة، 
بــدأ العديــد مــن املربــن واملدرســن يف تبنــي مدخــل 
الــذكاءات املتعــددة يف أســاليب التدريــس حيــث 
االختالفــات  فكــرة  عــى  الضــوء  تســليط  يتــم 
 (Sulaiman ــالب ــن والط ــن املعلم ــكل م ــة ل الفردي

,Abdurahmanb& Abdul-Rahim, 2010)

ــات إىل  ــن الدراسـ ــد مـ ــارت العديـ ــد أشـ وقـ
ـــذكاءات  ـــتندة إىل ال ـــية املس ـــراتيجيات التدريس اإلس
 (Armstrong, 2009; جلاردنـــر  املتعـــــــــــددة 
 Morgan, 1996; Walters, 1992; Shearer, 2004;

.Zainudin,2012; Sheahan,2013) 

ــوي  ــذكاء اللغ ــتندة إىل ال ــراتيجيات املس  اإلس
ــي:  اللفظ

ــذا  ــتندة إىل ه ــية املس ــطة التدريس ــمل األنش تش
يف  والنــرش  والقصــص،  املحــارضات،  الــذكاء 
التدريســية  املــواد  بعــض  وتشــمل  الصحــف، 
كالكتــب، والدفاتــر الدراســية، وأجهــزة احلاســب، 
مــن  التدريســية  اإلســراتيجية  هــذه  وتتطلــب 
ــتمع  ــدث، ويس ــب، ويتح ــرأ ويكت ــب أن يق الطال
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للمحــارضة، وهــذا النــوع مــن اإلســراتيجيات 
ــدور  ــم وي ــى املعل ــز ع ــا يرتك ــًا م ــية غالب التدريس

ــدرس.  ــاء ال ــه أثن ــول توجيهات ح
ــي  ــذكاء املنطق ــتندة إىل ال ــراتيجيات املس  اإلس
الريــايض: تشــمل األنشــطة التدريســية املناســبة 
املشــكالت،  أنشــطة  الــذكاء  مــن  النــوع  هلــذا 
املنطقيــة،  واحلســابات  العلميــة،  والتجــارب 
ــة  ــن الطلب ــب م ــد، ويطل ــر الناق ــارات التفك ومه
ــر  ــات، والتفك ــاب كمي ــات، وحس ــع افراض وض
النقــدي واملنطقــي، ويف كثــر مــن األحيــان يطــرح 
عضــو هيئــة التدريــس ســؤااًل حيتــوي حتديــات عــى 
ــل  ــاد ح ــون يف إجي ــم ينهمك ــة ث ــن الطلب ــة م جمموع
ــة  ــاء الطلب ــد األعض ــروح، ويم ــؤال املط ــذا الس هل
بوســائل مســاعدة مثــل األجهــزة العلميــة واآلالت 
والواجبــات  التكليفــات  وتشــمل  احلاســبة، 
واأللغــاز الرياضيــة، واملســائل الرياضيــة التــي 
تتضمــن اســتخدام بعــض األلعــاب اليدويــة يف 

ــة.  ــائل رياضي ــل مس ح
 اإلســراتيجيات املســتندة إىل الــذكاء البــري 
املــكاين: تشــمل األنشــطة التدريســية اســتخدام 
الشــكل V، واخلرائــط الذهنيــة، والرســوم البيانيــة، 
يف  األلــوان  واســتخدام  التقديميــة،  والعــروض 

ــورة.  ــات املص ــل، والبطاق ــة، والتظلي الكتاب
 اإلســراتيجيات املســتندة إىل الــذكاء احلركــي 
ــع  ــل رف ــة، مث ــتخدام احلرك ــمل اس ــمي: تش اجلس
ــد  ــع واح ــر بإصب ــة، والتأش ــد اإلجاب ــدي عن األي

ــع  ــي للمفهــوم، واألصاب ــل عــى الفهــم اجلزئ كدلي
ــوم،  ــل للمفه ــم الكام ــى الفه ــل ع ــة كدلي اخلمس
املكعبــات  بواســطة  والبنــاء  التشــييد  وأنشــطة 

والصلصــال .
الـــذكاء  إىل  املســـتندة  اإلســـراتيجيات   
التعلـــم  إســـراتيجيات  تشـــمل  االجتامعـــي: 
ـــل  ـــن التفاع ـــاخ م ـــارة من ـــي، وإث ـــاوين والثنائ التع
ــى  ــث عـ ــة حتـ ــر أدوات دافعيـ ــاون وتوفـ والتعـ

ــس.  ــن التنافـ ــداًل مـ ــاون بـ ــة التعـ تنميـ
 اإلســراتيجيات املســتندة إىل الذكاء الشخيص: 
تشــمل املداخــل التدريســية التدريــس الفــردي 
املســتند إىل االهتامــات والقــدرات الفرديــة، هبــدف 
تنميــة العوامــل النفســية الكامنــة وراء التعلــم مثــل 
ــطة  ــر أنش ــس، وتوف ــة بالنف ــذات والثق ــر ال تقدي
ــتخدام  ــة، واس ــة فوري ــة راجع ــدم تغذي ــة تق تقييمي
طريقــة املرشوعــات متعــددة األبعــاد، حيــث يعمــل 

كل متعلــم عــى أحــد األبعــاد . 
 اإلســراتيجيات املســتندة إىل الــذكاء الطبيعــي: 
املســائل  الرياضيــة وحــل  احلقائــق  يتــم دمــج 
ــوي  ــطة حتت ــة يف أنش ــابية واللفظي ــة احلس الرياضي
عــى قضايــا بيئيــة مثــل االحتبــاس احلــراري، 
ــات،  ــات والنبات ــراض احليوان ــي، وانق ــوز املائ والع
والــزالزل  الرباكــن  مثــل  الطبيعيــة  والظواهــر 

والســيول. والفيضانــات 
الدراسات السابقة:

ــت  ــدار، 	00	م(: هدف ــة، واخلازن ــة )عفان دراس
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التعلــم  إســراتيجيات  عــى  التعــرف  الدراســة 
املســتندة للــذكاءات املتعــددة لــدى الطلبــة املعلمــن 
ختصــص الرياضيــات بمدينــة غــزة يف فلســطن، 
ــة  ــوع، واملؤسس ــرات الن ــر متغ ــن أث ــف ع والكش
ــن  ــف ع ــراتيجيات، والكش ــذه اإلس ــة يف ه التعليمي
التعلــم  إســراتيجيات  بــن  االرتباطيــة  العالقــة 
التدريــي  واألداء  املتعــددة  للــذكاءات  املســتندة 
لــدى عينــة الدراســة، وتكونــت عينــة الدراســة مــن 
)59( طالبــًا معلــًا وطالبــة معلمــة تــم تقســيمهم إىل 
ــان  ــتخدم الباحث ــاث .، واس ــور و )42( إن )17( ذك
بطاقــة مقابلــة شــخصية، وبطاقــة مالحظــة املــرشف 
ــة  ــر املدرس ــة مدي ــة مالحظ ــم، وبطاق ــب املعل للطال
للطالــب املعلــم، توصلــت النتائــج إىل اختــالف 
درجــة اســتخدام إســراتيجيات التعلــم املســتندة 
للــذكاءات املتعــددة لــدى الطلبــة املعلمــن ختصــص 
ــم  ــراتيجيات التعل ــاءت إس ــث ج ــات حي الرياضي
األوىل  املرتبــة  يف  الريــايض  الــذكاء  إىل  املســتندة 
تالهــا إســراتيجيات التعلــم املســتندة إىل الــذكاء 
االجتاعــي ثــم املســتندة إىل الــذكاء البــري املــكاين، 
ــتندة إىل  ــم املس ــي، ث ــذكاء احلرك ــتندة إىل ال ــم املس ث
الــذكاء اللغــوي، ثــم املســتندة إىل الــذكاء الشــخيص، 
ــتندة إىل  ــم املس ــي، ث ــذكاء الطبيع ــتندة إىل ال ــم املس ث
ــدم  ــج إىل ع ــارت النتائ ــا أش ــيقي. ك ــذكاء املوس ال
ــتندة إىل  ــم املس ــراتيجيات التعل ــروق يف إس ــود ف وج
ــي  ــوع االجتاع ــر الن ــزى ألث ــددة تع ــذكاءات املتع ال
وألثــر املؤسســة التعليميــة، وأشــارت النتائــج كذلــك 

إىل وجــود عالقــة ارتباطيــة دالــة بــن كل مــن الــذكاء 
والــذكاء  الريــايض،  املنطقــي  الــذكاء  و  اللغــوي 
البــري املــكاين مــع األداء التدريــي املالحــظ 
مــن قبــل املــرشف. بينــا أشــارت النتائــج إىل وجــود 
ــم  ــراتيجيات التعل ــن إس ــة ب ــة دال ــة ارتباطي عالق
ــذكاء  ــايض وال ــي الري ــذكاء املنطق ــتندة إىل كل ال املس
ــل  ــن قب ــظ م ــي املالح ــع األداء التدري ــي م الطبيع
ــود  ــدم وج ــج إىل ع ــارت النتائ ــة. وأش ــر املدرس مدي
عالقــة ارتباطيــة بــن إســراتيجيات التعلــم املســتندة 
إىل مجيــع أنــواع الــذكاءات واملعــدل الراكمــي لعينــة 

ــة. الدراس
دراســة )Huang , 2005) (: هدفــت الدراســة 
ــة  ــددة املفضل ــذكاءات املتع ــاط ال ــن أن ــف ع الكش
لــدى معلمــي اللغــة اإلنجليزيــة يف املــدارس الثانويــة 
بواليــة نرباســكا بالواليــات املتحــدة األمريكيــة، 
ــذكاءات  ــتندة إىل ال ــية املس ــراتيجياهتم التدريس وإس
املتعــددة املفضلــة، والكشــف عــن العالقــة بــن 
أنــاط ذكاءاهتــم املفضلــة وإســراتيجياهتم وأنشــطتهم 
ــاط.  ــذا األن ــس ه ــم أو تعاك ــي تتناغ ــية الت التدريس
تكونــت عينة الدراســة مــن )112( معلًا، واســتخدم 
ــؤرش  ــاس م ــدد ومقي ــذكاء املتع ــتبانة ال ــث اس الباح
الــذكاءات  إىل  املســتندة  التدريســية  اإلســراتيجية 
ــي  ــة إىل أن معلم ــج الدراس ــارت نتائ ــددة، وأش املتع
ــة يف  ــاط ذكاءات مفضل ــم أن ــة لدهي ــة اإلنجليزي اللغ
ــا  ــخيص بين ــذكاء الش ــي، وال ــذكاء الطبيع ــن ال كل م
جــاءت كل مــن أنــاط الــذكاء البــري املــكاين 
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والــذكاء اللغــوي، والــذكاء احلركــي يف املراتــب 
ــاط ذكاءات  ــاءت أن ــة، وج ــة ضعيف ــرة بدرج األخ
واملوســيقي  واالجتاعــي،  الريــايض،  املنطقــي 
ــة إىل  ــج الدراس ــارت نتائ ــا أش ــطة. ك ــة متوس بدرج
أن إســراتيجيات التدريــس املســتندة إىل كل مــن 
والــذكاء  الشــخيص،  والــذكاء  اللغــوي،  الــذكاء 
ــر اإلســراتيجيات اســتخدامًا  االجتاعــي مثلــت أكث
داخــل حجــرات الدراســة، وجــاءت إســراتيجيات 
ــذكاء  ــيقي، وال ــذكاء املوس ــتندة إىل ال ــس املس التدري
والــذكاء  املــكاين،  والــذكاء  الريــايض،  املنطقــي 
احلركــي يف املرتبــة التاليــة يف االســتخدام داخــل 
ــراتيجيات  ــت إس ــن احتل ــة، يف ح ــات الدراس قاع
املرتبــة  الطبيعــي  الــذكاء  إىل  املســتندة  التدريــس 
األخــرة لنــدرة اســتخدامها. وأشــارت النتائــج أيضًا 
ــذكاءات  ــاط ال ــن أن ــة ب ــة ارتباطي ــود عالق إىل وج
املتعــددة املفضلــة لــدى املعلمــن وإســراتيجيات 
الــذكاءات  يف  ضعيفــة  بدرجــة  دالــة  التدريــس 
واالجتاعــي،  املــكاين،  والبــري  )اللغــوي، 
والطبيعــي، واملوســيقي(، ومل توجــد عالقــة ارتباطيــة 
بــن إســراتيجيات التدريــس املســتندة إىل الــذكاءات 
املتعــددة وأنــاط الــذكاءات املفضلــة لــدى املعلمــن 
يف كل مــن الــذكاءات احلركــي، واملنطقــي الريــايض، 

والشــخيص.
دراســة )وحشــة، 		0	م(: هدفــت الدراســة 
ــدارس  ــي م ــتخدام معلم ــة اس ــى درج ــرف ع التع
ــن يف األردن  ــز للموهوب ــاين للتمي ــداهلل الث ــك عب املل

املتعــددة،  الــذكاءات  نظريــة  إلســراتيجيات 
ــتخدام  ــي يف اس ــوع االجتاع ــر الن ــن أث ــف ع والكش
ــة  ــت عين ــة، وتكون ــراتيجيات النظري ــن إلس املعلم
ــم تقســيمهم  ــًا ومعلمــة ث الدراســة مــن )174( معل
ــث  ــتخدم الباح ــة. اس ــًا و )96( معلم إىل )78( معل
للــذكاءات  التدريســية  اإلســراتيجيات  اســتبانة 
ــن  ــتخدام املعلم ــج إىل اس ــارت النتائ ــددة، وأش املتع
ــة األوىل  ــخيص يف املرتب ــذكاء الش ــراتيجيات ال إلس
ــم  ــايض، ث ــي الري ــذكاء املنطق ــراتيجيات ال ــم إس ث
إســراتيجيات الــذكاء االجتاعــي ثــم إســراتيجيات 
ــارت  ــا أش ــرة، ك ــة األخ ــوي يف املرتب ــذكاء اللغ ال
يف  إحصائيــًا  دالــة  فــروق  وجــود  إىل  النتائــج 
الــذكاء  إىل  املســتندة  التدريــس  إســراتيجيات 
االجتاعــي والشــخيص لصالــح اإلنــاث، وعــدم 
وجــود فــروق دالــة إحصائيــًا يف بقية اإلســراتيجيات 

املســتندة للــذكاءات األخــرى .
هــذه  هدفــت  5	0	م(:  )العــزب،  دراســة 
ــددة  ــذكاءات املتع ــاط ال ــى أن ــرف ع ــة التع الدراس
ــن  ــر، وع ــي األزه ــالب جامعت ــدى ط ــائعة ل الش
ــة  ــى درج ــرف ع ــات والتع ــف الكلي ــمس يف خمتل ش
تطبيــق أعضــاء هيئــة التدريــس ألســاليب التدريــس 
القائمــة عــى نظريــة الــذكاءات املتعــددة مــن وجهــة 
ــن )228(  ــة م ــة الدراس ــت عين ــة. تكون ــر الطلب نظ
طالبــًا وطالبــة. اســتخدمت الباحثــة قائمة الــذكاءات 
التدريــس  أســاليب  ملاكنــزي واســتبيان  املتعــددة 
مــن  املتعــددة  الــذكاءات  نظريــة  عــى  القائمــة 
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إعدادهــا، وتوصلــت النتائــج إىل أن ترتيــب الذكاءات 
املتعــددة للطلبــة جــاءت عــى النحــو التــايل: الــذكاء 
الشــخيص ثــم الــذكاء املنطقــي الريــايض، ثــم الــذكاء 
الوجــودي، ثــم الــذكاء االجتاعــي، ثــم الــذكاء 
الطبيعــي، ثــم الــذكاء احلركــي، ثــم الــذكاء اللغــوي، 
ثــم الــذكاء املــكاين، وأخــرًا الــذكاء املوســيقي. كــا 
ــًا  ــة إحصائي ــروق دال ــود ف ــج إىل وج ــارت النتائ أش
يف كل مــن الــذكاء املوســيقي، والــذكاء احلركــي، 
والــذكاء البــري املــكاين تعــزى ملتغــر النــوع 
ــروق  ــدت ف ــا وج ــاث، بين ــح اإلن ــي لصال االجتاع
دالــة يف الــذكاء االجتاعــي لصالح الذكور، وأشــارت 
النتائــج أيضــًا إىل أن أســاليب التدريــس القائمــة عــى 
الــذكاءات املتعــددة جــاءت عــى النحــو التــايل: 
ــايض  ــي الري ــذكاء املنطق ــتندة إىل ال ــاليب املس األس
ثــم املســتندة إىل الــذكاء اللغــوي، ثــم املســتندة 
إىل الــذكاء االجتاعــي، ثــم املســتندة إىل الــذكاء 
البــري املــكاين، ثــم املســتندة إىل الــذكاء احلركــي، 
ــم املســتندة إىل  ــذكاء الشــخيص، ث ــم املســتندة إىل ال ث
الــذكاء املوســيقي، ثــم املســتندة إىل الــذكاء الطبيعــي. 
ــة  ــق أعضــاء هيئ كــا وجــدت فــروق يف درجــة تطبي
ــة  ــى نظري ــة ع ــس القائم ــاليب التدري ــس ألس التدري
ــة تعــزى  الــذكاءات املتعــددة مــن وجهــة نظــر الطلب
ــروق  ــاءت الف ــث ج ــي حي ــوع االجتاع ــر الن ملتغ
لصالــح الذكــور يف أســاليب التدريــس املســتندة 
ــي  ــذكاء املنطق ــتندة إىل ال ــوي، واملس ــذكاء اللغ إىل ال
الريــايض، واملســتندة إىل الــذكاء احلركــي، و املســتندة 

الــذكاء  إىل  املســتندة  و  االجتاعــي،  الــذكاء  إىل 
ــروق  ــدت ف ــا وج ــة. ك ــة الكلي ــخيص، والدرج الش
ــذكاء  ــتندة إىل ال ــس املس ــاليب التدري ــن أس يف كل م
و  الشــخيص،  الــذكاء  إىل  واملســتندة  االجتاعــي، 
الدرجــة الكليــة لصالــح التخصصــات األدبيــة، 
ــذكاء  ــتندة إىل ال ــس املس ــاليب التدري ــروق يف أس وف

ــة. ــات العلمي ــح التخصص ــي لصال الطبيع
دراســة) Jones, 2017(: هدفــت هــذه الدراســة 
ــتخدام  ــر اس ــن أث ــف ع ــة إىل الكش ــة النوعي الوصفي
الــذكاءات  إىل  املســتندة  التدريــس  إســراتيجيات 
املتعــددة املفضلــة يف حتســن أداء طالــب يف مقــررات 
ــدة  ــات املتح ــزوري بالوالي ــة مي ــات بوالي الرياضي
األمريكيــة، وهــي تعتــرب نوعــًا مــن دراســات احلالــة، 
مســتندة  تدريــس  إســراتيجيات  تضمــن  وتــم 
إىل الــذكاء املنطقــي الريــايض، والــذكاء البــري 
اســتخدم  احلركــي.  اجلســمي  والــذكاء  املــكاين، 
ــداد  ــن إع ــددة م ــذكاءات املتع ــتبانة ال ــث اس الباح
ــج  ــارت النتائ ــب، وأش ــة أداء الطال ــة مالحظ وبطاق
إىل حــدوث حتســن واضــح يف درجــات الطالــب 
ــه )3  ــأداء زمالئ ــة ب ــة مقارن ــارات البعدي يف االختب
ــة. ــراتيجيات تقليدي ــوا بإس ــن درس ــالب( والذي ط
ــت  ــة ( Warren – Powell , 2017): هدف دراس
الكشــف عــن أثــر الــذكاءات املتعــددة الســائدة 
ــة  ــدارس الثانوي ــاء يف امل ــادة األحي ــي م ــدى معلم ل
يف واليــة أوهايــو بالواليــات املتحــدة األمريكيــة 
واســتخدامهم  التدريســية،  إســراتيجياهتم  عــى 
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لإلســراتيجيات الفارقــة )املتايــزة( يف التدريــس. 
تكونــت عينــة الدراســة مــن مخســة معلمــن، حيــث 
والربوتوكــوالت  املقابــالت  الباحثــة  اســتخدمت 
ــتبانة  ــن، واس ــتجابات املعلم ــل اس ــة لتحلي املكتوب
ــس  ــة للتدري ــة مالحظ ــددة، وبطاق ــذكاءات املتع ال
ــروا  ــاركن أظه ــأن املش ــة ب ــج الدراس ــاءت نتائ . ج
ذكاءات متعــددة متنوعــة كــا أن قــدرة املعلمــن 
ــزة(  ــة )املتاي ــراتيجيات الفارق ــتخدام اإلس ــى اس ع
ــار  ــة، وأش ــة واحلي ــربات املتعلم ــى اخل ــتندت ع اس
أن  املعلمــن جيــب  أن خــربات  املعلمــن  معظــم 
تســتند إىل نــوع الــذكاء الــذي يناســب موضــوع 
الــدرس كــا أن مصــدر اإلســراتيجيات الفارقــة 
جــاء مــن اخلــربات التعليميــة الســابقة. كــا أشــاروا 
إىل أن نظريــة الــذكاءات املتعــددة ســاعدت املعلمــن 
ــب،  ــار مناس ــل إط ــوى أي درس داخ ــع حمت يف وض
ــدى  ــائد ل ــذكاء الس ــط ال ــر نم ــي أن تأث ــذا يعن وه
ــًا،  املعلمــن عــى إســراتيجيات التدريــس كان متدني
ولكــن حمتــوى الــدرس هــو الــذي حيــدد ذلــك، كــا 
أشــار غالبيــة املشــاركن إىل عــدم وعيهــم بنمــط 

ــم. ــائد لدهي ــذكاء الس ال
الدراســة  هدفــت  8	0	م(:  )الفــرا،  دراســة 
الكشــف عــن أكثــر أنــواع الــذكاءات املتعددة شــيوعًا 
ــة يف  ــة الثانوي ــة يف املرحل ــة العربي ــي اللغ ــدى معلم ل
ــطة  ــة أنش ــة ممارس ــطن، ودرج ــس بفلس ــان يون خ
تدريســية مرتبطــة هبــا، وتكونــت عينــة الدراســة مــن 
ــًا، و )28(  ــملت )40( معل ــة ش ــًا ومعلم )68( معل

معلمــة، واســتخدم الباحــث مقيــاس الــذكاءات 
املتعــددة مــن إعــداده، ومقيــاس األنشــطة التدريســية 
املقرحــة وفــق الــذكاءات املتعــددة. أظهــرت نتائــج 
الدراســة أن درجــة شــيوع الــذكاءات لــدى معلمــي 
متوســطة  بدرجــة  ككل  جــاءت  العربيــة  اللغــة 
ومرتبــة تنازليــًا كــا يــي: الــذكاء األخالقــي، الــذكاء 
الشــخيص، الــذكاء االجتاعــي، الــذكاء املنطقــي 
الريــايض، الــذكاء البــري املــكاين، الــذكاء احلركي، 
الــذكاء املوســيقي، الــذكاء اللغــوي، الــذكاء الطبيعي. 
وجــاءت ممارســة األنشــطة التدريســية بدرجــة كبــرة 
ــوع  ــرات الن ــر ملتغ ــود أث ــدم وج ــارت إىل ع ــا أش ك
االجتاعــي واملؤهــل العلمــي وســنوات اخلدمــة 
واجلامعــة املتخــرج منها، وأشــارت النتائــج إىل وجود 
ــًا بــن درجــة  ــة إحصائي ــة كبــرة ودال ــة ارتباطي عالق
ــة  ــة ممارس ــددة ودرج ــذكاءات املتع ــاط ال ــيوع أن ش
ــا  ــتندة إليه ــة مس ــة – تعلمي ــة تعليمي ــطة تربوي أنش

ــة. ــة الثانوي ــة يف املرحل ــة العربي ــي اللغ ــدى معلم ل
فروض البحث: 

ــه والدراســات  يف ضــوء أهــداف البحــث وأدبيات
ــروض  ــن الف ــق م ــث التحق ــاول الباح ــابقة ح الس

ــة: التالي
ــوع،  ــة الن ــة متباين ــات ارتباطي ــد عالق توج  •
والداللــة بــن املارســات التدريســية املســتندة 
ــذكاءات  ــاط ال ــددة، وأن ــذكاءات املتع إىل ال
املتعــددة ألعضــاء هيئــة التدريــس بقســم 

الرياضيــات.
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ــوع،  ــة الن ــة متباين ــات ارتباطي ــد عالق توج  •
والداللــة بــن املارســات التدريســية املســتندة 
ــذكاءات  ــاط ال ــددة، وأن ــذكاءات املتع إىل ال

ــات. ــم الرياضي ــة بقس ــددة للطلب املتع

إجراءات البحث:
أواًل: منهج البحث: 

ــي  ــي االرتباط ــج الوصف ــث املنه ــتخدم الباح اس
املقــارن، ملناســبته ألهــداف البحــث وطبيعتــه وذلــك 
مــن خــالل مجــع البيانــات الالزمــة باســتخدام أدوات 

ــي أعــدت هلــذا الغــرض. البحــث الت
ثانيًا جمتمع البحث: 

هيئــة  أعضــاء  مــن  البحــث  جمتمــع  تكــون 
ــغ  ــوم والبال ــة العل ــات كلي ــم الرياضي ــس بقس التدري
ــة قســم  عددهــم )25( عضــوًا، كــا تكــون مــن طلب
الرياضيــات بكليــة العلــوم والبالــغ عددهــم )212( 
ــًا، و )91(  ــمن إىل )121( طالب ــة، مقس ــًا وطالب طالب

ــة. طالب

ثالثًا عينة البحث:
تكونت عينة البحث من:

ـــات  ـــم الرياضي ـــس بقس ـــة التدري ـــاء هيئ أعض  
كليـــة العلـــوم بجامعـــة احلـــدود الشـــالية 
ـــن  ـــية - الذي ـــة األساس ـــت العين ـــث تكون حي
اســـتجابوا ألدوات البحـــث- مـــن )24( 
عضـــو هيئـــة تدريـــس، تـــم تقســـيمهم إىل 

ـــور،  ـــن الذك ـــس م ـــة تدري ـــو هيئ )13( عض
ـــاث،  ـــن اإلن ـــس م ـــة تدري ـــو هيئ و )11( عض

بنســـبة )96%( مـــن جمتمـــع البحـــث.
ــوم  ــة العلـ ــات بكليـ ــم الرياضيـ ــة قسـ طلبـ  
ـــت  ـــث تكون ـــالية، حي ـــدود الش ـــة احل بجامع
اســـتجابوا  -الذيـــن  األساســـية  العينـــة 
ــة  ــًا وطالبـ ــث- )185( طالبـ ألدوات البحـ

كـــا يـــي:
ـــًا و )64( طالبـــة بمجمـــوع )156(        )92( طالب
ـــتبعاد )18(  ـــد اس ـــك بع ـــة وذل ـــًا وطالب طالب
طالبـــًا و )11( طالبـــة لنقـــص بيانـــات 
التطبيـــق وعـــدم اجلديـــة يف  اســـتبانات 
ـــع  ـــن جمتم ـــبة 73.6% م ـــا، بنس ـــتجابة هل االس
البحـــث. ويشـــر الباحـــث إىل أن عينـــة 

البحـــث متثـــل كامـــل جمتمـــع البحـــث.

رابعًا: أدوات البحث:
ـــتندة إىل . 	 ـــية املس ـــات التدريس ـــاس املامرس مقي

ـــددة. ـــذكاءات املتع ال
 (Zainudin , 2012) واملقيـــاس مـــن  إعـــداد
ـــث .  ـــن الباح ـــب وتقن ـــا. تعري ـــاؤه يف تركي ـــم بن وت
ــة  ــه األوليـ ــاس يف صورتـ ــون املقيـ ــث تكـ حيـ
ـــذكاءات  ـــاط ال ـــى أن ـــة ع ـــردة موزع ـــن )39( مف م
املتعـــددة الثانيـــة، حيـــث كانـــت املفـــردات )1، 2 
ـــردات  ـــوي، واملف ـــذكاء اللغ ـــي إىل ال ،3، 4، 5( تنتم
ــخيص،  ــذكاء الشـ ــي إىل الـ )6، 7، 8، 9، 10( تنتمـ
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إىل  تنتمـــي   )15  ،14  ،12،13  ،11( واملفـــردات 
الـــذكاء االجتاعـــي، واملفـــردات )16 ،17، 18، 
ـــردات  ـــايض، واملف ـــذكاء الري ـــي إىل ال 19، 20( تنتم
الـــذكاء  إىل  تنتمـــي   )25  ،24  ،23،  21،22(
البـــري املـــكاين، واملفـــردات )26،27،28، 29( 
ـــردات )30 ،31،  ـــيقي، واملف ـــذكاء املوس ـــي إىل ال تنتم
ــي،  ــمي احلركـ ــذكاء اجلسـ ــي إىل الـ 32، 33( تنتمـ
واملفـــردات )34،35، 36، 37، 38، 39( تنتمـــي 
إىل الـــذكاء الطبيعـــي، ويتـــم اإلجابـــة عليهـــا مـــن 
ـــات  ـــل الدرج ـــر حيم ـــايس التقدي ـــاس مخ ـــالل مقي خ
ـــد  ـــاس بع ـــرض املقي ـــم ع ـــد ت )5، 4، 3، 2، 1(، وق
ـــرق  ـــج وط ـــاتذة املناه ـــن أس ـــة م ـــى جمموع ـــه ع ترمجت
التدريـــس، وعلـــم النفـــس الربـــوي للتحقـــق 
مـــن دقـــة وصياغـــة العبـــارات، والتـــزم الباحـــث 

بالتعديـــالت التـــي أشـــار إليهـــا املحكمـــون.
ـــاب  ـــاس بحس ـــد املقي ـــام مع ـــاس: ق ـــدق املقي ص
ـــايف  ـــي االستكش ـــل العام ـــتخدام التحلي ـــدق باس الص
ـــفر  ـــوي، وأس ـــم الثان ـــي التعلي ـــن معلم ـــة م ـــى عين ع
ـــات  ـــل: املارس ـــة عوام ـــود ثاني ـــن وج ـــل ع التحلي
اللغـــوي،  الـــذكاء  إىل  املســـتندة  التدريســـية 
الـــذكاء  إىل  املســـتندة  التدريســـية  واملارســـات 
املســـتندة  التدريســـية  واملارســـات  الشـــخيص، 
ــية  ــات التدريسـ ــي، واملارسـ ــذكاء االجتاعـ إىل الـ
ـــذكاء املنطقـــي الريـــايض، واملارســـات  املســـتندة إىل ال
التدريســـية املســـتندة إىل الـــذكاء البـــري املـــكاين، 
الـــذكاء  إىل  املســـتندة  التدريســـية  واملارســـات 

ــتندة إىل  ــية املسـ ــات التدريسـ ــيقي، واملارسـ املوسـ
ـــية  ـــات التدريس ـــي، واملارس ـــمي احلرك ـــذكاء اجلس ال

ــي . ــذكاء الطبيعـ ــتندة إىل الـ املسـ
ويف البحـــث احلـــايل تـــم حســـاب صـــدق 
ـــاء  ـــن أعض ـــوًا م ـــات )24( عض ـــى درج ـــاس ع املقي
ـــة التدريـــس باجلامعـــة باســـتخدام طريقـــة صـــدق  هيئ
ــاط  ــل االرتبـ ــاب معامـ ــك بحسـ ــردات وذلـ املفـ
بـــن درجـــة كل مفـــردة والدرجـــة الكليـــة للبعـــد 
الـــذي تنتمـــي إليـــه بعـــد حـــذف درجـــة املفـــردة 
ـــم  ـــت قي ـــد تراوح ـــد وق ـــة للبع ـــة الكلي ـــن الدرج م
ــا  ــل إليهـ ــم التوصـ ــي تـ ــاط التـ ــالت االرتبـ معامـ
ــة  ــردات موجبـ ــا مفـ ــن 0.279 و0.595 وكلهـ بـ
ـــي  ـــام 2، 5 ، 7 والت ـــردات أرق ـــدا املف ـــة ماع ومرتفع

تـــم اســـتبعادها.
ثبـــات املقيـــاس: قـــام معـــد املقيـــاس بحســـاب 
الثبـــات باســـتخدام طريقـــة ألفا-كرونبـــاخ ألبعـــاد 
ــًا  ــية وفقـ ــات التدريسـ ــة )املارسـ ــاس الثانيـ املقيـ
ــًا  للـــذكاء اللغـــوي، واملارســـات التدريســـية وفقـ
للـــذكاء الشـــخيص، واملارســـات التدريســـية وفقـــًا 
ـــًا  ـــية وفق ـــات التدريس ـــي، واملارس ـــذكاء االجتاع لل
ـــية  ـــات التدريس ـــايض، واملارس ـــي الري ـــذكاء املنطق لل
وفقـــًا للـــذكاء البـــري املـــكاين، واملارســـات 
التدريســـية وفقـــًا للـــذكاء املوســـيقي، واملارســـات 
التدريســـية وفقـــًا للـــذكاء اجلســـمي احلركـــي، 
ـــي(  ـــذكاء الطبيع ـــًا لل ـــية وفق ـــات التدريس واملارس
ــا  ــت قيمتهـ ــات بلغـ ــالت ثبـ ــل إىل معامـ وتوصـ



218

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

 ،0.79  ،0.82،  0.80  ،0.89  ،0.90  ،0.80(
0.74، 0.91( لألبعـــاد عـــى الرتيـــب، وبلغـــت 
ــم  ــي قيـ ــاس وهـ ــة للمقيـ ــة الكليـ 0.92 للدرجـ

مرتفعـــة وموجبـــة وتشـــر إىل ثبـــات املقيـــاس .
ويف البحـــث احلـــايل تـــم حســـاب ثبـــات 
املقيـــاس عـــى درجـــات )24( عضـــوًا مـــن 
ــتخدام  ــة باسـ ــس باجلامعـ ــة التدريـ ــاء هيئـ أعضـ
طريقـــة ألفا-كرونبـــاخ فبلغـــت قيـــم معامـــالت 
 ،0.70  ،0.72  ،0.69  ،0.73  ،0.75( الثبـــات 
ــت  ــب، وبلغـ ــى الرتيـ 0.73، 0.69، 0.68( عـ
ــم  ــي قيـ ــاس وهـ ــة للمقيـ ــة الكليـ 0.86 للدرجـ
ــاس . ــات املقيـ ــر إىل ثبـ ــة وتشـ ــة وموجبـ مرتفعـ
ــن  ــد مـ ــاس: للتأكـ ــي للمقيـ ــاق الداخـ االتسـ
ـــية  ـــات التدريس ـــاس املارس ـــي ملقي ـــاق الداخ االتس
املســـتندة إىل الـــذكاءات املتعـــددة قـــام الباحـــث 
بإجيـــاد معامـــالت االرتبـــاط بـــن املفـــردات 
واألبعـــاد التـــي تنتمـــي إليهـــا، ومعامـــالت 
الكليـــة  والدرجـــة  األبعـــاد  بـــن  االرتبـــاط 
للمقيـــاس، وذلـــك عـــى درجـــات )24( عضـــوًا 
مـــن أعضـــاء هيئـــة التدريـــس باجلامعـــة، وقـــد 
ـــاط  ـــالت االرتب ـــم معام ـــن أن قي ـــل ع ـــفر التحلي أس
ـــد  ـــة عن ـــًا دال ـــت قي ـــاد كان ـــردات واألبع ـــن املف ب
مســـتوى )0.01( و )0.05(، وقـــد تراوحـــت هـــذه 
ـــردات  ـــدا املف ـــن: 0.436 و 0.922 ماع ـــم ماب القي

ــتبعادها. ــا أدى إىل اسـ ــام )2، 5، 7( ممـ أرقـ
قيـــم  أن  عـــن  التحليـــل  أســـفر  كـــا 

ــاس  ــاد املقيـ ــن أبعـ ــاط بـ ــالت االرتبـ معامـ
ــة  ــة ومرتفعـ ــًا موجبـ ــة قيـ ــة الكليـ والدرجـ
ـــا  ـــت م ـــتوى )0.01( وتراوح ـــن مس ـــة ع ودال
ـــاق  ـــر إىل االتس ـــا يش ـــن 0.494 و 0.749 مم ب
الداخـــي للمقيـــاس، وبالتـــايل أصبحـــت 
ــن  ــة مـ ــاس مكونـ ــة للمقيـ ــورة النهائيـ الصـ
)36( مفـــردة موزعـــة عـــى أبعـــاد املقيـــاس 

ــة. الثانيـ
قائمـــة الـــذكاءات املتعـــددة ألعضـــاء   .	
 (Zainudin,2012) هيئـــة التدريـــس: إعـــداد

تعريـــب وتقنـــن الباحـــث:
ـــن  ـــة م ـــا األولي ـــة يف صورهت ـــون القائم تتك
35 مفـــردة موزعـــة عـــى أنـــاط الـــذكاءات 
ــردات  ــت املفـ ــث كانـ ــبعة حيـ ــددة السـ املتعـ
ـــوي،  ـــذكاء اللغ ـــي إىل ال )1، 2، 3، 4، 5( تنتم
إىل  تنتمـــي   )10  ،9  ،8،  7،  6( واملفـــردات 
واملفـــردات  الريـــايض،  املنطقـــي  الـــذكاء 
)11، 12 ،13، 14، 15( تنتمـــي إىل الـــذكاء 
 17  ،16( واملفـــردات  املـــكاين،  البـــري 
ـــي،  ـــمي احلرك ـــي إىل اجلس ،18، 19، 20( تنتم
واملفـــردات )21، 22،23، 24، 25( تنتمـــي 
ـــردات )26، 27 ،  ـــيقي، واملف ـــذكاء املوس إىل ال
28، 29، 30( تنتمـــي إىل الـــذكاء الشـــخيص، 
واملفـــردات )31 ، 32، 33، 34، 35( تنتمـــي 

ــي . ــذكاء االجتاعـ إىل الـ
ــالل  ــن خـ ــة مـ ــى القائمـ ــة عـ ــم اإلجابـ يتـ
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ـــات )5، 4،  ـــل الدرج ـــر حيم ـــايس التقدي ـــاس مخ مقي
ـــا  ـــد ترمجته ـــة بع ـــرض القائم ـــم ع ـــد ت 3، 2، 1(، وق
ــرق  ــج وطـ ــاتذة املناهـ ــن أسـ ــة مـ ــى جمموعـ عـ
ــة  ــوي، والربيـ ــس الربـ ــم النفـ ــس، وعلـ التدريـ
ـــارات،  ـــة العب ـــة وصياغ ـــن دق ـــق م ـــة للتحق اخلاص
ـــا  ـــار إليه ـــي أش ـــالت الت ـــث بالتعدي ـــزم الباح والت

ــون. املحكمـ
القائمـــة  معـــد  قـــام  القائمـــة:  صـــدق 
بحســـاب الصـــدق باســـتخدام التحليـــل العامـــي 
االستكشـــايف عـــى عينـــة مـــن معلمـــي التعليـــم 
ـــود  ـــن وج ـــل ع ـــج التحلي ـــفرت نتائ ـــوي وأس الثان
ســـبعة عوامـــل شـــملت: الـــذكاء اللغـــوي، 
والـــذكاء املنطقـــي الريـــايض، والـــذكاء البـــري 
املـــكاين، والـــذكاء اجلســـمي احلركـــي، والـــذكاء 
والـــذكاء  الشـــخيص،  والـــذكاء  املوســـيقي، 

االجتاعـــي.
ــدق  ــاب صـ ــم حسـ ــايل تـ ــث احلـ ويف البحـ
القائمـــة عـــى درجـــات )24( عضـــوًا مـــن 
أعضـــاء هيئـــة التدريـــس باجلامعـــة باســـتخدام 
طريقـــة صـــدق املفـــردات، وذلـــك بحســـاب 
ــردة،  ــة كل مفـ ــن درجـ ــاط بـ ــل االرتبـ معامـ
والدرجـــة الكليـــة للبعـــد الـــذي تنتمـــي إليـــه 
ــة  ــن الدرجـ ــردة مـ ــة املفـ ــذف درجـ ــد حـ بعـ
ــالت  ــت معامـ ــد تراوحـ ــد، وقـ ــة للبعـ الكليـ
ــن:  ــا بـ ــل إليهـ ــم التوصـ ــي تـ ــاط التـ االرتبـ
موجبـــة،  قيـــم  وكلهـــا   0.802 و   0.237

ــة . ــة، ودالـ ومرتفعـ
ـــاب  ـــة بحس ـــد القائم ـــام مع ـــة: ق ـــات القائم ثب
الثبـــات باســـتخدام طريقـــة ألفا-كرونبـــاخ 
ــوي،  ــذكاء اللغـ ــبعة: الـ ــة السـ ــاد القائمـ ألبعـ
ـــري  ـــذكاء الب ـــايض، وال ـــي الري ـــذكاء املنطق وال
ـــذكاء  ـــي، وال ـــمي احلرك ـــذكاء اجلس ـــكاين، وال امل
املوســـيقي، والـــذكاء الشـــخيص، والـــذكاء 
االجتاعـــي، وتوصـــل إىل معامـــالت ثبـــات 
ــا: 0.87، 0.84، 0.91، 0.89،  ــت قيمتهـ بلغـ
ـــت  ـــة بلغ ـــة الكلي 0.79، 0.86، 0.90، وللدرج
ـــتوى  ـــد مس ـــًا عن ـــة إحصائي ـــم دال ـــي قي 0.85 وه

)0.01( وتـــدل عـــى ثبـــات القائمـــة .
ويف البحـــث احلـــايل اســـتخدم الباحـــث 
ــات )24(  ــى درجـ ــاخ عـ ــة ألفا-كرونبـ طريقـ
ـــة  ـــس باجلامع ـــة التدري ـــاء هيئ ـــن أعض ـــوًا م عض
ــاد:  ــات لألبعـ ــالت الثبـ ــم معامـ ــت قيـ فبلغـ
 ،0.796 ،0.76. ،0.79 ،0.77 ،0.77 ،0.76
ـــم  ـــي قي ـــة 0.947، وه ـــة الكلي 0.77، وللدرج
ـــة . ـــات القائم ـــى ثب ـــدل ع ـــة وت ـــة ومرتفع موجب
االتســـاق الداخـــي للقائمـــة: للتأكـــد مـــن 
ـــددة  ـــذكاءات املتع ـــة ال ـــي لقائم ـــاق الداخ االتس
ــاط  ــالت االرتبـ ــاد معامـ ــث بإجيـ ــام الباحـ قـ
ـــة  ـــة، والدرج ـــة للقائم ـــاد الفرعي ـــة لألبع الداخلي
الكليـــة عـــى درجـــات )24( عضـــوًا مـــن 
ــايل  ــدول التـ ــس، واجلـ ــة التدريـ ــاء هيئـ أعضـ
يوضـــح قيـــم معامـــالت االرتبـــاط الداخليـــة:
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قيــم  مجيــع  أن   )1( رقــم  اجلــدول  مــن  يتضــح 
ــة  ــاد الفرعي ــن األبع ــة ب ــاط الداخلي ــالت االرتب معام
ــم  ــي قي ــة وه ــة ودال ــة موجب ــة للقائم ــة الكلي والدرج
مرتفعــة وتشــر إىل االتســاق الداخــي لقائمــة الــذكاءات 

املتعــددة .
ــداد  ــة: إع ــددة للطلب ــذكاءات املتع ــاس ال مقي  .	
Demirel ,Basbay&Erdem (2006) ، ترمجــة وتقنــن 

ــث. الباح
يتكــون املقيــاس مــن )81( مفــردة موزعــة عــى 
ــوع،  ــكل ن ــردات ل ــذكاء )10مف ــن ال ــواع م ــة أن ثاني
ماعــدا الــذكاء الطبيعــي 11 مفــردة( تتــم اإلجابــة وفقــًا 
ملقيــاس ليكــرت اخلــايس )كثــرًا جــدًا /كثــرًا / أحيانــًا 

ــن )5 – 1( . ــات م ــراوح الدرج ــدًا( ت ــادرًا / أب / ن
قــام الباحــث بالتأكــد مــن ترمجــه املقيــاس مــن خالل 

عرضــه عــى جمموعــة مــن أعضــاء هيئــة التدريس بقســم 
علــم النفــس الربــوي واملناهــج وتقنيــات التعليــم 
واللغــات والرمجــة، والتــزم الباحــث بالتعديــالت التــي 

أشــار إليهــا املحكمــون.
ــتخدام  ــاس باس ــدو املقي ــام مع ــاس: ق ــدق املقي ص
التحليــل العامــي االستكشــايف الســتخراج العوامــل 
األساســية، وأســفرت نتائــج التحليــل عــن ثانيــة عوامل 
ــوي  ــذكاء اللغ ــي، وال ــمي احلرك ــذكاء اجلس ــملت )ال ش
اللفظــي، والــذكاء االجتاعــي، والــذكاء الشــخيص، 
والــذكاء املوســيقي، والــذكاء البــري املــكاين، والــذكاء 

ــي.(  ــذكاء الطبيع ــايض، وال ــي الري املنطق
يف البحــث احلــايل تــم حســاب صــدق املقيــاس عــى 
درجــات )66( مــن طلبــة قســم الرياضيــات بكليــة 
العلــوم باســتخدام طريقــة املفــردات، وذلــك بحســاب 

1234567األبعادم

-------الذكاء اللغوي1

------**0.66الذكاء المنطقي الرياضي2

-----**0.71**0.76الذكاء البصري المكاني3

----**0.69**0.67**0.77الذكاء الجسمي الحركي4

---*0.41*0.41*0.45**0.57الذكاء الموسيقي5

--**0.53**0.69**0.75**0.71**0.80الذكاء الشخصي6

-**0.82**0.42**0.72**0.71**0.48**0.78الذكاء االجتماعي 7

**0.83**0.92**0.63**0.84**0.86**0.80**0.92الدرجة الكلية8

جدول )1)

قيم معامالت االرتباط الداخلية لألبعاد الفرعية لقائمة الذكاءات المتعددة

** دالة عند مستوى )0.01(، * دالة عند مستوى )0.05) 
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ــة  ــردة، والدرج ــة كل مف ــن درج ــاط ب ــل االرتب معام
ــه بعــد حــذف درجــة  ــة للبعــد الــذي تنتمــي إلي الكلي
ــت  ــد تراوح ــد، وق ــة للبع ــة الكلي ــن الدرج ــردة م املف
ــا  ــل إليه ــم التوص ــي ت ــاط الت ــالت االرتب ــم معام قي
بــن: 0.129، 0.585 وهــي قيمــة موجبــة ودالــة عنــد 
ــردات  ــتبعاد املف ــم اس ــد ت ــتوى 0.01، 0.05، وق مس
قيمتهــا  لصغــر   )40  ،36  ،32  ،25  ،9  ،8( أرقــام 
ــة  ــورة النهائي ــت الص ــايل أصبح ــا، وبالت ــدم داللته وع

ــردة . ــن 75 مف ــة م ــاس مكون للمقي
ثبــات املقيــاس: قــام معــدو املقيــاس بحســاب 
الكليــة  للدرجــة  ألفا-كرونبــاخ  بطريقــة  الثبــات 
موجبــة  قيمــة  وهــي   0.95 وبلغــت  للمقيــاس، 
ــات  ــل ثب ــاس بمعام ــع املقي ــى متت ــدل ع ــة وت ومرتفع

مرتفــع.
ويف البحــث احلــايل اســتخدم الباحــث معامــل 

اجلســمي  الــذكاء  املقيــاس  ألبعــاد  ألفا-كرونبــاخ 
والــذكاء  اللفظــي،  اللغــوي  والــذكاء  احلركــي، 
االجتاعــي، والــذكاء الشــخيص، والــذكاء املوســيقي، 
والــذكاء البــري املــكاين، والــذكاء املنطقــي الريايض، 
ــم  ــت قي ــة، وبلغ ــة الكلي ــي، والدرج ــذكاء الطبيع وال
 ،0.73  ،0.74 الرتيــب:  عــى  الثبــات  معامــالت 
0.73، 0.73، 0.73، 0.73، 0.70، 0.91، وهــي 
قيــم موجبــة ودالــة عنــد مســتوى 0.01 ممــا يشــر إىل 
ــة . ــة ومقبول ــات مرتفع ــالت ثب ــاس بمعام ــع املقي متت
االتســاق الداخــي للمقيــاس: للتأكــد مــن االتســاق 
الداخــي ملقيــاس الــذكاءات املتعــددة للطلبــة قــام 
الباحــث بإجيــاد معامــالت االرتبــاط الداخليــة لألبعــاد 
ــات  ــى درج ــة ع ــة الكلي ــاس، والدرج ــة للمقي الفرعي
ــم  ــح قي ــايل يوض ــدول الت ــًا، واجل ــًا جامعي )65( طالب

ــة . ــاط الداخلي ــالت االرتب معام

12345678األبعادم

--------الذكاء الجسمي الحركي1

-------**0.359الذكاء اللغوي2

------**0.320*0.255الذكاء االجتماعي3

-----*0.256**0.514**0.376الذكاء الشخصي4

----**0.332*0.328**0.443*0.274الذكاء الموسيقي5

---*0.275**0.453*0.267**0.465*0.316الذكاء البصري المكاني6

--**0.383**0.337**0.378*0.257**0.395**0.546الذكاء المنطقي الرياضي7

-*0.281**0.519**0.431**0.341*0.316**0.400*0.282الذكاء الطبيعي8

**0.747**0.605**0.697**0.583*0.655**0.458**0.737**0.601الدرجة الكلية9

جدول )2)

قيم معامالت االرتباط الداخلية لألبعاد الفرعية لقائمة الذكاءات المتعددة

** دالة عند مستوى )0.01(، * دالة عند مستوى )0.05) 
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يتضــح مــن اجلــدول رقــم )2( أن مجيــع قيــم 
معامــالت االرتبــاط الداخليــة بــن األبعــاد الفرعيــة 
ــة  ــة وموجب ــم مرتفع ــاس قي ــة للمقي ــة الكلي والدرج

ــاس . ــي للمقي ــاق الداخ ــر إىل االتس ــة وتش ودال
خامسا« املعاجلة اإلحصائية: 

اإلحصائيــة  األســاليب  الباحــث  اســتخدم 
التاليــة: معامــل ارتبــاط برســون، اختبــار »ت« 
ــة  ــوم االجتاعي ــة يف العل ــة اإلحصائي ــطة احلزم بواس

.  SPSS(V.21)

نتائج البحث:
الفـــرض األول: توجـــد عالقـــات ارتباطيـــة 
املارســـات  بـــن  والداللـــة  النـــوع،  متباينـــة 
املتعـــددة،  الـــذكاءات  إىل  املســـتندة  التدريســـية 
وأنـــاط الـــذكاءات املتعـــددة ألعضـــاء هيئـــة 

الرياضيـــات. بقســـم  التدريـــس 
ــم  ــرض تـ ــذا الفـ ــة هـ ــن صحـ ــق مـ وللتحقـ
ــدول  ــون، واجلـ ــاط برسـ ــل ارتبـ ــتخدام معامـ اسـ

ــج: ــح النتائـ ــايل يوضـ التـ

                          الذكاءات 
الممارسات

الذكاء 
اللغوي

الذكاء 
الرياضي

الذكاء 
المكاني

الذكاء 
الحركي

الذكاء 
الموسيقي

الذكاء 
الشخصي

الذكاء 
االجتماعي

الدرجة 
الكلية 

*325.207.232.461.*317.395.503.*0.460الممارسات المستندة إلى الذكاء اللغوي 

الممارسات المستندة إلى الذكاء 
الشخصي 

.210.353.282.108.101-.279.364.242

الممارسات المستندة إلى الذكاء 
االجتماعي

.298.421*.165.190.123-.278.295.319

الممارسات المستندة إلى الذكاء 
الرياضي

.223.439*.260.315.009.373.222.359

.-221-112.-026.-193.-352.-160.008.102.-الممارسات المستندة إلى الذكاء االمكاني

الممارسات المستندة إلى الذكاء 
الموسيقي 

.464-*.530-**.377-.266-.119.371-.508-*359-.

*423.**594.**074.157.562.**287.281.550.الممارسات المستندة إلى الذكاء الحركي

09.238.209.109.-285.167.-047.155.الممارسات المستندة إلى الذكاء الطبيعي

353.323.*196.287.384.033.029.419.الدرجة الكلية 

جدول )3)

 معامالت االرتباط بين الممارسات التدريسية المستندة إلى الذكاءات المتعددة وأنماط الذكاءات المتعددة

 ألعضاء هيئة التدريس )ن=24)

*مستوى داللة 0.05   **مستوى داللة 0.01
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من اجلدول السابق يتضح ما يي:
بـــن  دالـــة  ارتباطيـــة  عالقـــة  وجـــود   
املارســـات التدريســـية املســـتندة إىل الـــذكاء 
ـــذكاء  ـــوي، ال ـــذكاء اللغ ـــن ال ـــوي وكل م اللغ
احلركـــي، والدرجـــة الكليـــة للـــذكاءات، يف 
حـــن مل توجـــد عالقـــة ارتباطيـــة دالـــة مـــع 
ــاء. ــدى األعضـ ــذكاءات لـ ــاط الـ ــي أنـ باقـ
بـــن  دالـــة  ارتباطيـــة  عالقـــة  توجـــد  مل   
املارســـات التدريســـية املســـتندة إىل الـــذكاء 
ـــذكاءات  ـــاط ال ـــن أن ـــط م ـــخيص وأي نم الش
ـــة  ـــك الدرج ـــاء، وكذل ـــدى األعض ـــددة ل املتع

ــذكاءات. ــة للـ الكليـ
ـــة بـــن املارســـات  ـــة دال ـــة ارتباطي وجـــود عالق  
التدريســـية املســـتندة إىل الـــذكاء االجتاعـــي 
ـــن  ـــط، يف ح ـــايض فق ـــي الري ـــذكاء املنطق وال
مل توجـــد عالقـــة ارتباطيـــة دالـــة مـــع باقـــي 

أنـــاط الـــذكاءات.
ـــات  ـــن املارس ـــة ب ـــة دال ـــة ارتباطي ـــد عالق توج  
التدريســـية املســـتندة إىل الـــذكاء املنطقـــي 
ـــايض،  ـــي الري ـــذكاء املنطق ـــط ال ـــايض ونم الري
ـــع  ـــة م ـــة دال ـــة ارتباطي ـــد عالق ـــن مل توج يف ح

باقـــي أنـــاط الـــذكاءات.
بـــن  دالـــة  ارتباطيـــة  عالقـــة  توجـــد  مل   
املارســـات التدريســـية املســـتندة إىل الـــذكاء 
الـــذكاءات  وأنـــاط  املـــكاين  البـــري 

. الكليـــة  والدرجـــة  املتعـــددة، 

ـــة بـــن املارســـات  ـــة دال ـــة ارتباطي وجـــود عالق  
ــيقي  ــذكاء املوسـ ــتندة إىل الـ ــية املسـ التدريسـ
ـــي  ـــذكاء املنطق ـــوي، ال ـــذكاء اللغ ـــن ال وكل م
ــن  ــي، يف حـ ــذكاء االجتاعـ ــايض، والـ الريـ
مل توجـــد عالقـــة ارتباطيـــة مـــع الـــذكاء 
اجلســـمي  والـــذكاء  املـــكاين،  البـــري 
احلركـــي، والـــذكاء املوســـيقي، والـــذكاء 

الشـــخيص، والدرجـــة الكليـــة.
ـــة بـــن املارســـات  ـــة دال ـــة ارتباطي وجـــود عالق  
ــمي  ــذكاء اجلسـ ــتندة إىل الـ ــية املسـ التدريسـ
ـــكاين،  ـــري امل ـــذكاء الب ـــن ال ـــي وكل م احلرك
والـــذكاء الشـــخيص، والـــذكاء االجتاعـــي، 
ـــة  ـــد عالق ـــن مل توج ـــة، يف ح ـــة الكلي والدرج
اللغـــوي،  الـــذكاء  ارتباطيـــة دالـــة مـــع 
والـــذكاء  الريـــايض،  املنطقـــي  والـــذكاء 

ــيقي. ــذكاء املوسـ ــي، والـ ــمي احلركـ اجلسـ
بـــن  دالـــة  ارتباطيـــة  عالقـــة  توجـــد  مل   
ـــي وأي  ـــذكاء الطبيع ـــتندة إىل ال ـــات املس املارس
مـــن أنـــاط الـــذكاءات املتعـــددة، والدرجـــة 

ــة. الكليـ
ـــة  ـــن الدرج ـــة ب ـــة دال ـــة ارتباطي ـــد عالق توج  
الكليـــة للمارســـات والـــذكاء الشـــخيص 
فقـــط، يف حـــن مل توجـــد هـــذه العالقـــة 
أنـــاط  باقـــي  مـــع  الدالـــة  االرتباطيـــة 
ألنـــاط  الكليـــة  والدرجـــة  الـــذكاءات 

الـــذكاءات.
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وممــا ســبق يتضــح قبــول الفــرض األول يف بعــض 
ــرض  ــول الف ــرى وقب ــزاء أخ ــه يف أج ــه ورفض أجزائ

البديــل.
الفــرض الثــاين: توجــد عالقــات ارتباطيــة متباينــة 
النــوع، والداللــة بــن املارســات التدريســية املســتندة 

ــذكاءات املتعــددة  ــاط ال ــذكاءات املتعــددة، وأن إىل ال
للطلبــة بقســم الرياضيــات.

وللتحقــق مــن صحــة هــذا الفــرض تم اســتخدام 
ــح  ــايل يوض ــدول الت ــون، واجل ــاط برس ــل ارتب معام

النتائــج:

                  الذكاءات 
الممارسات

الذكاء 
اللغوي

الذكاء 
الرياضي

الذكاء 
المكاني

الذكاء 
الحركي

الذكاء 
الموسيقي

الذكاء 
الشخصي

الذكاء 
االجتماعي

الذكاء 
الطبيعي

الدرجة 
الكلية 

المســتندة  الممارســات 
ــوي  ــذكاء اللغ ــى ال إل

.154-.187-.145-.183-.439-*.228-.523**.383-.390-

المســتندة  الممارســات 
ــذكاء الشــخصي  إلــى ال

.064.079-.123-.106-.274-.421-*.419*.016-.134-

المســتندة  الممارســات 
إلــى الــذكاء االجتماعي

.211.094.082-.114.137-.277-.492*.072.159

المســتندة  الممارســات 
ــذكاء الرياضــي ــى ال إل

.088.182.137-.292-.192-.039-.315.199-.100-

المســتندة  الممارســات 
ــي ــذكاء االمكان ــى ال إل

-.364.086-.124-.115.09-.374-.012.273.099-

المســتندة  الممارســات 
ــذكاء الموســيقي  ــى ال إل

.138-.124-.107.268.264.101.252-.346.221

المســتندة  الممارســات 
ــي ــذكاء الحرك ــى ال إل

.124.144-.013-.236.063-.101-.078.044.012-

المســتندة  الممارســات 
ــي ــذكاء الطبيع ــى ال إل

.221-.105-.068-.369.082-.354-.153.166.005

-383.117.089.*-471.-160.271.-150.-101.-137.الدرجة الكلية 

جدول )4) 

معامالت االرتباط بين الممارسات التدريسية المستندة إلى الذكاءات المتعددة

 وأنماط الذكاءات المتعددة للطلبة )ن=156)

*مستوى داللة 0.05  **مستوى داللة 0.01
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من اجلدول السابق يتضح ما يي:
بـــن  دالـــة  ارتباطيـــة  عالقـــة  توجـــد   
ـــوي وكل  ـــذكاء اللغ ـــتندة إىل ال ـــات املس املارس
ـــي  ـــذكاء االجتاع ـــيقي، وال ـــذكاء املوس ـــن ال م
ــة  ــد عالقـ ــن مل توجـ ــة، يف حـ ــدى الطلبـ لـ
ـــتة  ـــذكاءات الس ـــاط ال ـــع أن ـــة م ـــة دال ارتباطي

ــة. ــة الكليـ ــرى، والدرجـ األخـ
ـــات  ـــن املارس ـــة ب ـــة دال ـــة ارتباطي ـــد عالق توج  
املســـتندة إىل الـــذكاء الشـــخيص وكل مـــن 
الـــذكاء الشـــخيص، والـــذكاء االجتاعـــي 
ــة  ــد عالقـ ــن مل توجـ ــة، يف حـ ــدى الطلبـ لـ
ـــتة  ـــذكاءات الس ـــاط ال ـــع أن ـــة م ـــة دال ارتباطي

ــة. ــة الكليـ ــرى، والدرجـ األخـ
ـــات  ـــن املارس ـــة ب ـــة دال ـــة ارتباطي ـــد عالق توج  
ــذكاء  ــي والـ ــذكاء االجتاعـ ــتندة إىل الـ املسـ
االجتاعـــي للطلبـــة، يف حـــن مل توجـــد 
ـــذكاءات  ـــاط ال ـــع أن ـــة م ـــة دال ـــة ارتباطي عالق

ــة. ــة الكليـ ــبعة األخـــرى، والدرجـ السـ
بـــن  دالـــة  ارتباطيـــة  عالقـــة  توجـــد  مل   
املارســـات املســـتندة إىل الـــذكاء املنطقـــي 
الريـــايض وكل أنـــاط الـــذكاءات الثانيـــة 

. الكليـــة  والدرجـــة 
بـــن  دالـــة  ارتباطيـــة  عالقـــة  توجـــد  مل   
ــري  ــذكاء البـ ــتندة إىل الـ ــات املسـ املارسـ
الثانيـــة  الـــذكاءات  أنـــاط  املـــكاين وكل 

. الكليـــة  والدرجـــة 

بـــن  دالـــة  ارتباطيـــة  عالقـــة  توجـــد  مل   
ــيقي  ــذكاء املوسـ ــتندة إىل الـ ــات املسـ املارسـ
ــة  ــة والدرجـ ــذكاءات الثانيـ ــاط الـ وكل أنـ

الكليـــة .
بـــن  دالـــة  ارتباطيـــة  عالقـــة  توجـــد  مل   
املارســـات املســـتندة إىل الـــذكاء اجلســـمي-
احلركـــي وكل أنـــاط الـــذكاءات الثانيـــة 

. الكليـــة  والدرجـــة 
بـــن  دالـــة  ارتباطيـــة  عالقـــة  توجـــد  مل   
ــي  ــذكاء الطبيعـ ــتندة إىل الـ ــات املسـ املارسـ
ــة  ــة والدرجـ ــذكاءات الثانيـ ــاط الـ وكل أنـ

الكليـــة . 
ـــة  ـــن الدرج ـــة ب ـــة دال ـــة ارتباطي ـــد عالق مل توج  
الكليـــة للمارســـات وكل أنـــاط الـــذكاءات 
ـــذكاء  ـــدا ال ـــا ع ـــة، م ـــة الكلي ـــة والدرج الثاني
الشـــخيص، حيـــث أشـــارت النتائـــج إىل 
ـــتوى  ـــد مس ـــة عن ـــة دال ـــة ارتباطي ـــود عالق وج

.0.01
وممــا ســبق يتضــح قبــول الفــرض األول يف بعــض 
ــرض  ــول الف ــرى وقب ــزاء أخ ــه يف أج ــه ورفض أجزائ

البديــل
مناقشة النتائج: 

أشــارت نتائــج البحــث يف فرضــه األول إىل وجود 
ــية  ــات التدريس ــن املارس ــة ب ــة دال ــة ارتباطي عالق
املســتندة للــذكاء اللغــوي والــذكاء اللغــوي ألعضــاء 
ــوء  ــك يف ض ــث ذل ــر الباح ــس، ويف ــة التدري هيئ
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ــة  ــو هيئ ــل عض ــث يفض ــية حي ــالت التدريس التفضي
التدريــس اســتخدام األســاليب واإلســراتيجيات 
التــي تتناغــم مــع ذكائــه هــو وليــس ذكاءات الطلبــة، 
ــة  ــب املعرفي ــج اجلوان ــك دم ــالل ذل ــم خ ــث يت حي

ــة. ــخصية يف املارس الش
ــوي  ــذكاء لغ ــس ل ــة التدري ــو هيئ ــالك عض فامت
لفظــي مناســب يســاعده عــى التواصــل الفعــال 
مــع  يتفــق  وهــذا  املقــرر،  رشح  يف  طالبــه  مــع 
 (Warren-ودراســة 2010م(  )النجــار،  دراســة 
(B-Owell,2017 يف حــن أنــه يف الفــرض الثــاين 

تناســبت املارســات التدريســية املســتندة للــذكاء 
اللغــوي ألعضــاء هيئــة التدريــس مــع كل مــن الذكاء 
املوســيقي والــذكاء االجتاعــي للطلبــة، ويفــر هــذا 
يف أن كال مــن الــذكاء املوســيقي والــذكاء االجتاعــي 
ــردات  ــتحدام مف ــى اس ــة ع ــورة رئيس ــدان بص يعتم
ــذكاء املوســيقي تتســم  ــة ال اللغــة مــن ألفــاظ يف حال
بجاليــات اللغــة واملحســنات البديعيــة املختلفــة، ويف 
الــذكاء االجتاعــي تتســم بالدقــة والوضــوح بحيــث 

ــل . ــن تأوي ــر م ــل أكث ال حتتم
كــا أشــارت نتائــج البحــث إىل عــدم وجــود 
عالقــة ارتباطيــة بــن املارســات التدريســية املســتندة 
ــددة  ــذكاءات املتع ــن ال ــخيص وأي م ــذكاء الش إىل ال
ــك  ــزو ذل ــن ع ــس ويمك ــة التدري ــاء هيئ ــدى أعض ل
إىل أن الــذكاء الشــخيص، والــذي يمثــل الســات 
ــداث  ــرًا باألح ــرًا كب ــر تأث ــخصية يتأث ــدة للش الفري
ــي  ــه النف ــى تكوين ــر ع ــا يؤث ــا ب ــة وجمرياهت اليومي

ــره  ــذكاءات لتغ ــن ال ــوع م ــأي ن ــط ب ــايل مل يرتب وبالت
ــل . ــتمر واملتواص املس

الــذكاء  إىل  املســتندة  املارســات  أن  حــن  يف 
ارتبطــت  التدريــس  هيئــة  ألعضــاء  الشــخيص 
ــذكاء  ــخيص وال ــذكاء الش ــن ال ــكل م ــًا دااًل ب ارتباط
ــربة  ــوء خ ــذا يف ض ــر ه ــة، ويف ــي للطلب االجتاع
ــى  ــدرة ع ــبته الق ــي أكس ــس والت ــة التدري ــو هيئ عض
ــذكاء  ــن ال ــددات كل م ــى حم ــرب ع ــن ق ــرف ع التع
ــل  ــن أج ــة م ــي للطلب ــذكاء االجتاع ــخيص وال الش

حتقيــق أهــداف التميــز األدائــي يف التحصيــل .
املارســات  أن  إىل  البحــث  نتائــج  وأشــارت 
التدريســية املســتندة إىل الــذكاء االجتاعــي ارتبطــت 
ــة  ــاء هيئ ــايض ألعض ــذكاء الري ــع ال ــًا دااًل م ارتباط
الــذكاء  أن  ضــوء  يف  ذلــك  ويفــر  التدريــس، 
الريــايض لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس يمثــل أفضــل 
ــص  ــع التخص ــيًا م ــك متاش ــذكاءات، وذل ــواع ال أن
ــذا  ــإن ه ــايل ف ــي، وبالت ــاك التدري ــربة واالهن واخل
ــًا مــع أســاليب  الــذكاء ارتفــع بحيــث تناســب طردي

التدريــس املســتندة إىل الــذكاء االجتاعــي.
يف حــن أن املارســات التدريســية املســتندة إىل 
الــذكاء االجتاعــي ارتبطــت ارتباطــًا دااًل مــع الــذكاء 
ــرب  ــذ يعت ــث أن ه ــرى الباح ــة، وي ــي للطلب االجتاع
منطقيــًا يف ضــوء طريقــة التعامــل والعالقــات املتبادلة 
بــن األعضــاء والطلبــة داخــل القاعــات التدريســية، 

والتــي تتخطــى حــدود العالقــات الرســمية.
وأشــارت نتائــج البحــث أيضــًا إىل أن املارســات 
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ــت  ــايض ارتبط ــذكاء الري ــتندة إىل ال ــية املس التدريس
هيئــة  ألعضــاء  الريــايض  بالــذكاء  دااًل  ارتباطــًا 
الــذكاء  الباحــث ذلــك إىل أن  التدريــس ويعــزو 
ــددة  ــذكاءات املتع ــواع ال ــوى أن ــل أق ــايض يمث الري
ــم  ــوء ختصصه ــس يف ض ــة التدري ــاء هيئ ــدى أعض ل

وخرباهتــم واهناكهــم التدريــي.
املســتندة  التدريســية  املارســات  أن  حــن  يف 
إىل الــذكاء الريــايض مل ترتبــط ارتباطــًا دااًل بــأي 
مــن الــذكاءات املتعــددة لــدى الطلبــة، ويعــزو 
ــًا  ــة التدريــس غالب الباحــث ذلــك إىل أن أعضــاء هيئ
ــع  ــب م ــية تتناس ــراتيجيات تدريس ــتخدمون إس يس

تفضيالهتــم يف الــذكاء )الــذكاء الريــايض( .
كــا أشــارت نتائــج البحــث إىل أن املارســات 
التدريســية املســتندة إىل الــذكاء املــكاين مل ترتبــط 
ــأي مــن الــذكاءات املتعــددة ألعضــاء  ارتباطــًا دااًل ب
ــص  ــوء اخلصائ ــك يف ض ــر ذل ــس ويف ــة التدري هيئ
التــي يتســم هبــا الــذكاء املــكاين والتــي تشــمل 
التصــور املــكاين ثنائــي األبعــاد وثالثــي األبعــاد 
ــث  ــة حي ــات املكاني والتحــول بينهــا، وأيضــًا العالق
إن املناهــج الدراســية يف البيئــات العربيــة ليســت 
مــن اهتاماهتــا وال أهدافهــا املعلنــة تنميــة مثــل 
ــايل فــإن اســتخدامات  ــذكاء وبالت ــوع مــن ال هــذا الن
أعضــاء هيئــة التدريــس ألســاليب تدريســية تتناســب 
مــع هــذا الــذكاء يــكاد يكــون نــادرًا بســبب ضعــف 

ــم . ــذكاء لدهي ــذا ال ه
كــا أشــارت النتائــج إىل أن املارســات التدريســية 

ــًا دااًل  ــط ارتباط ــكاين مل ترتب ــذكاء امل ــتندة إىل ال املس
مــع أي مــن الــذكاءات املتعــددة لــدى الطلبــة، وهــذا 
يؤكــد أن اســتخدام إســراتيجيات تدريســية مــع 
الــذكاء املــكاين يــكاد يكــون نــادرًا هــذا فضــاًل عــن 
ــن  ــد م ــر العدي ــذكاءات تش ــن ال ــوع م ــذا الن أن ه
الدراســات إىل انخفاضــه لــدى طــالب اجلامعــات يف 
  (Prokýšeka & Štípeka,2016;خمتلف ختصصاهتــم
 Gold, Pendergast, Ormand, Budd, Stempien,

.Mueller, et al.,2018)

التدريســية  املارســات  أن  إىل  النتائــج  وتشــر 
املســتندة إىل الــذكاء املوســيقي ارتبطــت ارتباطــًا 
دااًل مــع كل مــن الــذكاء اللغــوي والــذكاء الريــايض 
ألعضــاء هيئــة التدريــس، ويفــر الباحــث االرتبــاط 
بــن املارســات التدريســية والــذكاء اللغــوي يف 
ــية  ــورة أساس ــد بص ــوي يعتم ــذكاء اللغ ــوء أن ال ض
عــى اســتخدام مجاليــات اللغــة وحمســناهتا البديعيــة، 
وهــذا يعطــي درجــة مــن الثقــة يف األداء والتواصــل 
داخــل املجتمــع اجلامعــي حيــث إن اللغــة هي وســيلة 
ــن  ــس م ــة التدري ــاء هيئ ــع أعض ــال م ــل الفع التواص
ــة، كــا يمكــن تفســر  ــادات األكاديمي الزمــالء والقي
هيئــة  ألعضــاء  الثقــايف  التنــوع  ضــوء  يف  ذلــك 
التدريــس العاملــن بقســم الرياضيــات يف كليــة 

ــوم. العل
كــا يفــر الباحــث ارتبــاط املارســات التدريســية 
املســتندة إىل الــذكاء املوســيقي مــع الــذكاء الريــايض 
الســابقة  الدراســات  بعــض  إليــه  أشــارت  بــا 
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 (Lanzo&Scarfò,2015; Bhat, Wani,Nusrat &

(Anees,2015; Willis,2016 مــن وجــود ارتبــاط 

ــيقى . ــات واملوس ــن الرياضي ب
يف حــن أشــارت نتائــج البحــث إىل عــدم وجــود 
ارتبــاط دال بــن املارســات التدريســية املســتندة 
ــددة  ــذكاءات املتع ــن ال ــيقي وأي م ــذكاء املوس إىل ال
ــادات  ــوء الع ــك يف ض ــث ذل ــر الباح ــة ويف للطلب
ــد  ــا العدي ــي تتبناه ــر الت ــات النظ ــد ووجه والتقالي

ــيقى. ــول املوس ــن األرس ح م
ــية  ــات التدريس ــج إىل أن املارس ــارت النتائ وأش
ــًا دااًل  ــت ارتباط ــي ارتبط ــذكاء احلرك ــتندة إىل ال املس
ــخيص،  ــذكاء الش ــكاين، وال ــذكاء امل ــن ال ــع كل م م
التدريــس،  هيئــة  ألعضــاء  االجتاعــي  والــذكاء 
وبالنســبة للــذكاء املــكاين فيفــر الباحــث ذلــك 
يف ضــوء العالقــة القويــة بــن احلركــة والــذكاء 
ــات  ــدوران والعالق ــى ال ــد ع ــذي يعتم ــكاين ال امل
ــة.  ــا خمتلف ــة وبزواي ــة ثابت ــبة لنقط ــاد بالنس ــن األبع ب
ويعــزو الباحــث االرتبــاط مــع الــذكاء الشــخيص إىل 
لغــة اجلســد والتــي تشــمل اســتخدام تعابــر باليديــن 
والوجــه يف اإلدراك للمواقــف التدريســية داخــل 
ــتخدام  ــاط باس ــديد االرتب ــذا ش ــة، وه ــة الدراس قاع

ــية. ــة التدريس ــل القاع ــة داخ احلرك
أمــا الــذكاء االجتاعــي فيعــزو الباحــث االرتبــاط 
إىل كــون الــذكاء االجتاعــي يعتمــد بصــورة أساســية 
عــى الــذكاء الشــخيص، وحيــث إن الذكاء الشــخيص 
ارتبــط فمــن الطبيعــي أن يرتبــط الــذكاء االجتاعــي 

أيضــًا.
وجــود  عــدم  إىل  أيضــًا  النتائــج  وأشــارت 
ــية  ــات التدريس ــن املارس ــة ب ــة دال ــة ارتباطي عالق
ــذكاءات  ــن ال ــي وأٍي م ــذكاء احلرك ــتندة إىل ال املس
ــوء  ــك يف ض ــث ذل ــر الباح ــة، ويف ــددة للطلب املتع
معتقــدات العديــد مــن أعضــاء هيئــة التدريــس مــن 
أن متطلبــات تعليــم الرياضيــات داخــل قاعــات 
ــل - ذكاء  ــبة للتواص ــة مناس ــتخدام لغ ــة باس الدراس
لغــوي – وباســتخدام وفهــم الرمــوز – ذكاء منطقــي 
ريــايض – واســتخدام احلركــة يف بعديــن وثالثــة 
ــك  ــايل أدى ذل ــكاين – وبالت ــري م ــاد – ذكاء ب أبع
إىل قلــة املفــردات احلركيــة التــي يســتخدمها أعضــاء 
هيئــة التدريــس داخــل قاعــات الدراســة ممــا أدى إىل 
ــاط دال  ــود ارتب ــدم وج ــايل ع ــيوعها، وبالت ــدم ش ع
ــن  ــه م ــا أن ــة ك ــذكاءات للطلب ــن ال ــع أٍي م ــا م هل
متطلبــات االنضبــاط داخــل قاعــة الدراســة اجللــوس 
واالســتاع واملناقشــة يف ضــوء قواعــد ثابتــة وبالتــايل 

ــرورة . ــات ال ــة إال يف أوق ــمح باحلرك ال يس
املارســات  أن  إىل  البحــث  نتائــج  وأشــارت 
ــط  ــي مل ترتب ــذكاء الطبيع ــتندة إىل ال ــية املس التدريس
ــأي مــن الــذكاءات املتعــددة ألعضــاء  ارتباطــًا دااًل ب
ــى  ــدل ع ــذا ي ــة، وه ــس وذكاءات الطلب ــة التدري هيئ
ــات  ــس للمارس ــة التدري ــاء هيئ ــتخدام أعض أن اس
التدريســية املســتندة للــذكاء الطبيعــي )البيئــي( غــر 
كافيــة حلــدوث ارتبــاط كــا يعــزو ذلــك إىل مــا 
أشــر إليــه مــن عــدم وجــود ارتبــاط بــن املارســات 
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ــن  ــي وأٍي م ــذكاء احلرك ــتندة إىل ال ــية املس التدريس
ــردات  ــة املف ــة إىل قل ــذا باإلضاف ــة، ه ذكاءات الطلب
ــم  ــة يف تعلي ــات بالطبيع ــة واالهتام ــا البيئي يف القضاي

الرياضيــات .
ــة  ــة الكلي ــث إىل أن الدرج ــج البح ــارت نتائ وأش
للــذكاءات املتعــددة ألعضاء هيئــة التدريــس ارتبطت 
ارتباطــًا دااًل بــكل من املارســات التدريســية املســتندة 
إىل الــذكاء اللغــوي، وهــذا يمكــن عــزوه إىل أن اللغــة 
ــل  ــية داخ ــل الرئيس ــيلة التواص ــي وس ــاظ ه واأللف

القاعــات التدريســية عنــد تعليــم الرياضيــات.
املارســات  مــع  دااًل  ارتباطــًا  ارتبطــت  كــا 
التدريســية املســتندة إىل الــذكاء احلركــي، وهــذا يفــر 
يف ضــوء مــا يتطلبــه تعليــم الرياضيــات من اســتخدام 
يف  للــدوران  الرئيســية  األبعــاد  فهــم  يف  احلركــة 
املجــال اهلنــديس باعتبــار أن اهلندســة إحــدى الفــروع 

الرئيســية يف الرياضيــات.
عــدم  إىل  البحــث  نتائــج  أشــارت  حــن  يف 
ــة  ــة الكلي ــن الدرج ــة ب ــة دال ــة ارتباطي ــود عالق وج
ــة مــع أٍي مــن املارســات  للــذكاءات املتعــددة للطلب
التدريســية مــع الــذكاءات املتعــددة ويفــر الباحــث 
ذلــك يف ضــوء أن املارســات التدريســية املســتخدمة 
ــة  ــاء هيئ ــل أعض ــن قب ــة م ــات الدراس ــل قاع داخ
ــددة  ــذكاءات املتع ــاط ال ــع أن ــب م ــس تتناس التدري

ــة . ــددة للطلب ــذكاءات املتع ــع ال ــس م ــم ولي لدهي
التوصيــات:  يف ضــوء نتائــج البحــث يــويص 

ــي: ــام ي ــث ب الباح

تدريبيــة  وبرامــج  عمــل  ورش  إقامــة   •
ــة   ــدى الطلب ــددة ل ــذكاءات املتع ــة ال لتنمي

العلميــة. ختصصاهتــم  وفــق 
اســتخدام إســراتيجيات تدريســية تراعــي   •
أنــاط الــذكاءات املتعــددة بــن الطلبــة 

ــة. ــات الدراس ــل قاع داخ
يف  مناســبة  مســحية  أدوات  اســتخدام   •
ــاط  ــى أن ــرف ع ــددة للتع ــذكاءات املتع ال
ــل  ــة قب ــا الطلب ــع هب ــي يتمت ــذكاءات الت ال

البــدء يف عمليــة التدريــس.
ــي دورات  ــر اجلامع ــادات التطوي ــة ع إقام  •
هيئــة  ألعضــاء  عمــل  وورش  تدريبيــة 
حــول  اجلامعــة  بكليــات  التدريــس 
املتعــددة.  الــذكاءات  إىل  املســتند  التدريــس 
املقرحــات:   يقــرح الباحــث إجــراء الدراســات 

املســتقبلية التاليــة: 
دراســة العوامــل املنبئــة بمارســات أعضاء   •
هيئــة التدريــس املســتندة إىل الــذكاءات 

ــة. ــات الدراس ــل قاع ــددة داخ املتع
دراســة معوقــات تطبيــق أعضــاء هيئــة   •
التدريــس  إلســراتيجيات  التدريــس 
يف  املتعــددة  الــذكاءات  إىل  املســتندة 
مقارنــة. دراســة  الســعودية  اجلامعــات 
دراســة أثــر بعــض املتغــرات الديموغرافية   •
طلبــة  لــدى  املتعــددة  الــذكاءات  يف 

اجلامعــة. 
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لدى طالبات الصف الثالث المتوسط في منطقه الحدود الشمالية
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)قدم للنشر يف 1441/01/20 هـ، وقبل للنشر يف 1441/04/20 هـ(
 

ـــتخدمت  ـــف، واس ـــث الرشي ـــررات احلدي ـــوي يف مق ـــص النب ـــم الن ـــه فه ـــذايت يف تنمي ـــاؤل ال ـــراتيجية التس ـــتخدام اس ـــة اس ـــي فاعلي ـــة إىل تق ـــت الدراس ـــث: هدف ـــص البح ملخ
ـــعة  ـــة التاس ـــط باملدرس ـــث املتوس ـــف الثال ـــات الص ـــن طالب ـــة م ـــن )60( طالب ـــة م ـــة مكون ـــى عين ـــدي ع ـــي والبع ـــق القب ـــال التطبي ـــن خ ـــي م ـــبه التجريب ـــم ش ـــة التصمي الباحث
ـــل  ـــث، للفص ـــاب احلدي ـــن كت ـــي« م ـــل املهن ـــام للعم ـــة اإلس ـــدة »رعاي ـــت وح ـــة درس ـــن، ضابط ـــيمهن إىل جمموعت ـــم تقس ـــالية. وت ـــدود الش ـــه احل ـــر يف منطق ـــة عرع يف مدين
ـــرت  ـــوي. وأظه ـــص النب ـــم الن ـــار فه ـــت األداة يف اختب ـــذايت، ومتثل ـــاؤل ال ـــراتيجية التس ـــتخدام اس ـــدة باس ـــس الوح ـــت نف ـــة درس ـــة، وجتريبي ـــة االعتيادي ـــاين بالطريق ـــدرايس الث ال
ـــق  ـــة يف التطبي ـــة والتجريبي ـــن الضابط ـــات املجموعت ـــات طالب ـــطي درج ـــن متوس ـــة )α ≤ 0.05( ب ـــتوى الدالل ـــد مس ـــة عن ـــة إحصائي ـــروق ذات دالل ـــود ف ـــة وج ـــج الدراس نتائ
ـــح  ـــدي لصال ـــي والبع ـــن القب ـــة يف التطبيق ـــة التجريبي ـــات املجموع ـــات طالب ـــطي درج ـــن متوس ـــروق ب ـــود ف ـــك وج ـــة، وكذل ـــة التجريبي ـــات املجموع ـــح طالب ـــدي لصال البع

ـــدي.  ـــق البع التطبي
الكلات املفتاحية: التساؤل الذايت، فهم النص النبوي، احلديث الرشيف، الصف الثالث املتوسط، احلدود الشالية.
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Abstract: This study aimed to investigate the effectiveness of the use of self-questioning strategy in developing the understanding of the prophetic text in the 
courses of Hadith. The researcher used A Quasi-experimental pre/ post-test design on a sample of (60) third-grade intermediate female students in the ninth school 
in the city of Arar at the Northern Border region. The sample was divided into a control group, which studied a unit from the second semester’s book of Hadith 
entitled “Islam Care for Professional Work” using the traditional method, and an experimental group, which studied the same unit using the strategy of self-
questioning. The tool used was the understanding of Prophetic Text understanding Test. The findings revealed that there were statistically significant differences at 
the significance level of (α ≤ 0.05) between the mean scores of the control and experimental groups at the post-test in favor of the experimental group. Moreover, 
there were differences between the average scores of the experimental group students in the pre and post-tests in favor of the post-test. 

Keywords: Self-questioning, Understanding the Prophetic Text,  Prophetic Hadith, Third Intermediate Grade, Northern Border. 
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مقدمة:
تركــز االجتاهــات الربويــة احلديثــة عى تنشــيط دور 
املتعلــم يف العمليــة التعليميــة والتمحــور حولــه، وجعله 
ــدر  ــى ق ــاه ع ــذا االجت ــد ه ــه، وُيع ــن تعلم ــؤواًل ع مس
ــة  ــة التعليمي ــاب العملي ــا أص ــة بعدم ــن األمهي ــر م كب
مــن مجــود، وتركيــز عــى التلقــن واحلفــظ، ومــا يرتبــط 
ــر  ــًا، األم ــًا حموري ــح هدف ــريف أصب ــب مع ــن جان ــه م ب
ــارات  ــة امله ــة يف تنمي ــه دور املدرس ــف مع ــذي ضع ال
املعتمــدة عــى الفهــم واالســتقصاء والقــدرة عــى 
التحليــل يف ضــوء الفهــم النشــط. وقــد صاحــب هــذا 
التحــول توظيــف اســراتيجيات جديــدة ومتنوعــة 
ــدى  ــم ل ــة الفه ــا تنمي ــن خاهل ــن م ــس، يمك يف التدري
ــان  ــامة )2011م( و رمض ــد أبوش ــث أك ــة؛ حي الطلب
وأمحــد والعجيــل )2017م( عــى أن أحــد أســباب 
قصــور تعليــم املهــارات والفهــم لــدى الطــاب يرجــع 
ــم،  ــة املســتخدمة يف تدريــس املفاهي إىل الطــرق التقليدي
وعــدم اســتخدام اســراتيجيات تدريســية مناســبة 
ــم  ــل الفه ــن أج ــس م ــم؛ فالتدري ــق الفه ــط بتحقي ترتب
يتطلــب مــن املعلــم تبنــي اســراتيجيات تدريــس 
مــن شــأهنا دمــج املتعلــم يف البحــث واالســتقصاء 
ــه  ــا ل ــن تقديمه ــداًل م ــكار، ب ــاين األف ــل إىل مع للتوص
يف شــكل جاهــز، ومــن االســراتيجيات املهمــة يف هــذا 
ــدى  ــي إح ــذايت، وه ــاؤل ال ــراتيجية التس ــار اس اإلط
اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة التــي تعــزز الفهــم 
ــط  ــى رب ــدرة ع ــن الق ــم، وحتس ــوى التعل ــق ملحت العمي

ــوص.  ــة يف النص ــكار املتضمن ــابقة باألف ــة الس املعرف

وتنطلــق أمهيــة هــذه االســراتيجية مــن أمهيــة 
ــة  ــا يف عملي ــة، ودوره ــورة عام ــئلة بص ــه األس توجي
ــه  التعلــم؛ حيــث أشــار كوســتا )1998م( إىل أن توجي
التســاؤالت يســاعد املتعلــم عــى مجــع البيانــات، 
ــا بينهــا  ــن م ــى، ويتب ــث ُيكســبها معن ومعاجلتهــا؛ بحي
مــن عاقــات؛ ثــم يســتخدم هــذه العاقــات يف مواقف 

ــة.   ــدة وخمتلف جدي
وتســعى إســراتيجية التســاؤل الــذايت كــا أوضــح 
عطيــة )2010م، ص:188( إىل »زيــادة الوعــي الــذايت 
ــم،  ــل الفه ــن أج ــري م ــي جت ــة الت ــات العقلي بالعملي
وتســاعد املتعلمــن عــى فحــص فهمهــم بحيــث 
يصبحــون عــى وعــي بــا يتعلمــون وكيــف يتعلمــون«، 
لذلــك يمكــن القــول إهنــا اســراتيجية مــا وراء معرفيــة 
ــال  ــن خ ــه، م ــا يتعلمون ــة مل ــم الطلب ــى فه ــز ع ترك
خصائصهــا القائمــة عــى البحــث واالســتقصاء وطــرح 
ــرورًا  ــا، م ــن إجاباهت ــث ع ــة والبح ــاؤالت الذاتي التس
املعلومــات وتثبيــت  تــؤدي إىل ترســيخ  بخطــوات 

ــم.  ــا لدهي فهمه
ــا  ويؤكــد محادنــة وســاجت )2017م( عــى أهنَّ
ــه، إذ  ــق أهداف ــس وحتقي ــة يف التدري ــراتيجية فاعل اس
تتيــح الفرصــة للطالــب ليعتمــد عــى نفســه يف التعلــم 
ــات،  ــع املعلوم ــه يف مج ــادة فرص ــوى، وزي ــم املحت وفه
ــا  ــي يطرحه ــة الت ــاؤالته الذاتي ــة بتس ــاف املعرف واكتش
ــي  ــف التعليم ــه يف املوق ــذي يتناول ــوع ال ــن املوض ع
الصفــي، مّمــا ُيســاعد يف فهمــه للموضــوع وزيــادة 

ــية. راس ــادة الدِّ ــو امل ــه نح ــة اجتاهات ــه وتنمي حتصيل
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 (Rouse,et.al,2014,وأكــد روس وآخــــــرون
(p:117 عــى أن التســاؤل الــذايت مــن االســراتيجيات 

ــروءة.  ــوص املق ــة للنص ــم الطلب ــة فه ــة يف تنمي الفعال
مورغــان  والبــر  جوزيــف  دراســة  وخلصــت 
 (Joseph; Alber-Morgan; وروس  و كولــن 
حللــت  التــي   Cullen&Rouse,2016, p:152)

)35( دراســة جتريبيــة اســتقصت فاعليــة اســراتيجية 
ــاب  ــدى ط ــي ل ــم القرائ ــذايت يف الفه ــاؤل ال التس
ــة يف  ــراتيجية فعال ــذه االس ــام، إىل أن ه ــم الع التعلي
حتســن فهــم الطــاب بمختلــف مســتوياهتم وبيئاهتــم 
ــف  ــد جوزي ــا أك ــروءة، ك ــوص املق ــة للنص التعليمي
وروز (Joseph&Ross, 2018, p:276( إىل أن اسراتيجية 
التســاؤل الــذايت ُتعــد اســراتيجية فعالــة يف فهــم 

ــطة. ــة املتوس ــة املرحل ــة لطلب ــوص التعليمي النص
ــول  ــم، والتحـ ــيط دور املتعلـ ــك أن تنشـ وال شـ
مـــن تلقـــن املعلومـــات إىل املشـــاركة يف احلصـــول 
ـــوة  ـــج املرج ـــر يف النتائ ـــول كب ـــؤدي إىل حت ـــا، ي عليه
ـــة  ـــة ككل، ومـــن تدريـــس الربي ـــة التعليمي مـــن العملي
ــا  ــم نصوصهـ ــة، وفهـ ــورة خاصـ ــامية بصـ اإلسـ
وحمتواهـــا وتطبيقاهتـــا العمليـــة يف احليـــاة، بـــا 
حيفـــظ عـــى الطلبـــة أمنهـــم العقائـــدي، وهويتهـــم 
ـــه  ـــم ونصوص ـــم دينه ـــن فه ـــم م ـــامية، ويمكنه اإلس
ــدرة  ــي وقـ ــارصة بوعـ ــات املعـ ــة التحديـ ومواجهـ
عـــى تفنيـــد الطعـــون ورد اهلجـــات التـــي تســـعى 
للنيـــل مـــن هويتهـــم ووطنيتهـــم ووســـطية دينهـــم 

العظيـــم.

كل  تشــمل  أن  جيــب  اجلانــب  هبــذا  والعنايــة 
مقــررات الربيــة اإلســامية، خاصــة احلديــث النبوي 
)2018م(  العثــان  أوضــح  كــا  ألنــه  الرشيــف، 
ــة  ــو بمثاب ــامي، وه ــع اإلس ــاين للترشي ــدر الث املص
التفســر واإليضــاح ملــا ُأمجــل، أو ُأشــكل عــى املســلم 
ــه  ــا أن ــه، ك ــرآن وتوجيهات ــد الق ــن مقاص ــه م فهم
ُيعــد مرشــدًا وموجهــًا للقيــم اإلســامية التــي حتكــم 
ــث  ــررات احلدي ــول أن مق ــن الق ــك يمك ــاة، لذل احلي
ــة معارفهــن  تســهم يف توســيع آفــاق الطالبــات وتنمي
ــة،  ــامية النبيل ــن اإلس ــة عواطفه ــامية، وتنمي اإلس
وغــرس القيــم األخاقيــة املحمــودة، وتأكيــد ثقتهــن 
ــكان،  ــان وم ــكل زم ــن ل ــة دينه ــهن وبصاحي بأنفس
وبــث الــروح اإلســامية الصحيحــة وحتقيــق االنتــاء 

ــامية.    ــة اإلس ــي لألم احل
واســتيعاب  النبــوي،  احلديــث  فهــم  وُيعــد 
ــى  ــي ص ــد النب ــًا يف إدراك مقاص ــًا مه ــه، عام معاني
ــه  ــه وتوجيهات ــه وتعاليم ــن أقوال ــلم م ــه وس اهلل علي
ــاس  ــو أس ــة، وه ــث الرشيف ــا األحادي ــي تضمنته الت
ــرق  ــي، وط ــم والوع ــى العل ــي ع ــق املبن ــاع احل لاتب
لاستكشــاف واالســتقصاء الــذي يــؤدي بالطلبــة إىل 
الفهــم املتكامــل، وربــط نصــوص األحاديــث النبويــة 
الرشيفــة بواقــع حياهتــم، واالســتفادة منهــا يف توجيــه 
ــة  ــة، ومواجه ــامية الصحي ــة اإلس ــلوكهم الوجه س
التحديــات املختلفــة املرتبطــة باالنفتــاح واهلجــوم 
ــض  ــة إىل تقوي ــه، واهلادف ــن وأسس ــت الدي ــى ثواب ع

ــلمة. ــال املس ــوس األجي ــاء يف نف االنت
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إىل توظيــف  املاســة  مــن هنــا تظهــر احلاجــة 
اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة، وحتديــدًا اســراتيجية 
الربيــة  مقــررات  تدريــس  يف  الــذايت،  التســاؤل 
اإلســامية، خاصــة احلديــث النبــوي الرشيــف، مــن 
أجــل فهــم نصوصــه، وإســقاط تطبيقاتــه عــى حيــاة 
الطلبــة بطريقــة تواكــب الواقــع املعــارص وحتفــظ 
ــه  ــى اهلل علي ــى ص ــي املصطف ــداء بالنب ــا روح االقت لن
حتقيــق  مــن  التعليمــي  النظــام  ومتكــن  وســلم، 
أهدافــه، وتنتــج للمجتمــع خمرجــات تعليميــة مميــزة، 
ــه  ــة حتديات ــن مواجه ــه م ــه، ومتكن ــه هويت ــظ ل وحتف

ــاد.   ــي ورش بوع
خلفية مشكلة الدراسة:

ُتعــد مقــررات الربيــة اإلســامية عــى قــدٍر كبــر 
مــن األمهيــة وســمو الرســالة؛ فهــي القاعــدة الرئيســة 
ــاء  ــه، وبن ــه وتعاليم ــام ومبادئ ــم اإلس ــيخ قي لرس
ــة الناشــئة وعقيدهتــم الوســطية الســليمة، وهــي  هوي
دعامــة النمــو والتقــدم وترســيخ األمــن يف املجتمعات 
ــت  ــد حرص ــة؛ فق ــذه األمهي ــرًا هل ــامية، ونظ اإلس
اإلســامية  الربيــة  مقــررات  تطويــر  إىل  اململكــة 
لتــؤدي رســالتها وحتقــق أهدافهــا وتواكــب تطــورات 
ــة  ــه؛ وعــى الرغــم مــن هــذه األمهي املجتمــع وتغرات
الربيــة اإلســامية وذاك  املتفــق عليهــا ملقــررات 
ــها ال زال  ــه، إاّل أن تدريس ــى ب ــذي حتظ ــام ال االهت
يعــاين مــن التقليديــة بطريقــة أفضــت إىل اعتقــاد 
ــظ ال  ــى احلف ــد ع ــا يعتم ــل فيه ــة أن التحصي الطلب
ــا،  ــالتها وأهدافه ــن رس ــا م ــا يفرغه ــو م ــم، وه الفه

ويزيــد مــن معوقــات تدريســها وحتقيــق أهــداف 
تعليمهــا، وعــى الرغــم مــن أن ذلــك يمكــن أن يكون 
ــر  ــه أكث ــامية، إاّل أن ــة اإلس ــررات الربي ــًا يف مق عام
ــف،  ــوي الرشي ــث النب ــررات احلدي ــًا يف مق وضوح
ــرآن؛  ــد الق ــع بع ــاين للترشي ــدر الث ــد املص ــذي ُيع وال
ــده  ــه ومقاص ــتيعاب معاني ــه، واس ــد فهم ــث ُيع حي
ــام  ــم اإلس ــل رضورة لفه ــرآن، ب ــم الق رضورة لفه
ــه  ــة. إاّل أن ــاة الطلب ــة يف حي ــة صحيح ــه بطريق وتطبيق
عــى الرغــم مــن األمهيــة للحديــث النبــوي الرشيــف 
ــه،  ــة بتعليم ــام الدول ــتيعابه، واهت ــه واس ــة فهم وأمهي
ــن  ــد م ــودًا أدى إىل العدي ــه مج ــه يواج إاّل أن تدريس
النتائــج الســلبية يف فهــم الطلبــة لــه، وهــذا مــا 
أوضحــه أبانمــي )2010م( عندمــا أشــار إىل دراســة 
ــة  ــي الربي ــرشيف ومعلم ــى م ــا ع ــتطاعية أجراه اس
اإلســامية خلــص منهــا إىل وجــود ضعــف وقصــور 
النبــوي  احلديــث  وفهــم  اســتيعاب  مهــارات  يف 
الرشيــف ومعانيــه ومقاصــده لــدى الطلبــة، وأن هــذا 
الضعــف يرجــع - يف بعــض أســبابه- إىل الطــرق 
ــس  ــون يف تدري ــتخدمها املعلم ــي يس ــاليب الت واألس
احلديــث. كــا أكــدت نتائــج دراســة باحويــرث 
ــة  ــات الربي ــتخدام معل ــف اس ــى ضع )2017م( ع
االســامية باملرحلــة املتوســطة ملهــارات فهــم النــص 
ــت  ــث، وأرجع ــررات احلدي ــس مق ــوي يف تدري النب
ذلــك يف بعــض أســبابه إىل اســتخدام طــرق تدريــس 
تقليديــة. وأشــارت دراســة مصطفــى والقحطــاين 
)2017م( إىل أنــه عــى الرغــم مــن اهتــام وزارة 
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التعليــم يف اململكــة باحلديــث الرشيــف والعنايــة 
ــم  ــول دون فه ــات حت ــاك معوق ــه، إاّل أن هن بتدريس
ــراتيجيات  ــف االس ــا ضع ــة، منه ــه الرشيف نصوص
ــدي يف  ــع التقلي ــد بالطاب ــه، والتقي ــة يف تدريس املطبق
ــذا  ــه، وه ــم نصوص ــث وفه ــررات احلدي ــس مق تدري
مــا اتضــح مــن خــال دراســة اســتطاعية عــى عينــة 
مــن معلــات الربيــة اإلســامية يف املرحلــة املتوســطة 
أظهــرت أن )10%( فقــط مــن املعلــات هــن اللــوايت 
يســتخدمن االســراتيجيات احلديثــة يف التدريــس. 
األمــر الــذي تظهــر معــه احلاجــة إىل توظيــف 
اســراتيجيات تدريســية فعالــة ومناســبة لتنميــة فهــم 
واســتيعاب الطلبــة للحديــث النبــوي الرشيــف، 
خاصــة يف ظــل مــا أظهرتــه نتائــج بعــض الدراســات 
حــول فاعليــة اســتخدام بعــض االســراتيجيات 
ــة يف  ــا وراء املعرف ــراتيجيات م ــا اس ــة، وأمهه احلديث
ــوي،  ــث النب ــتيعاب احلدي ــم واس ــارات فه ــة مه تنمي
والصاعــدي  )2010م(  أبانمــي  دراســات  مثــل 
أظهــرت  التــي  )2017م(  والقحطــاين  )2013م( 
ــة  فاعليــة اســراتيجيات K.W.L وK.W.L.H  يف تنمي
ــة.  ــدى الطلب ــوي ل ــث النب ــتيعاب احلدي ــارات اس مه
إىل  التــي توصلــت  )2017م(  الغامــدي  ودراســة 
فاعليــة توظيــف اســراتيجية التفكــر بصــوت مرتفــع 
يف تنميــة مهــارات فهــم النــص النبــوي لــدى الطلبــة، 
ــة  ــرت فاعلي ــي أظه ــان )2018م( الت ــة العث ودراس
اســتخدام اســراتيجية sq3r يف تنميــة مهــارات فهــم 
ــف  ــات الص ــدى طالب ــف ل ــث الرشي ــوص احلدي نص

ــط. ــث متوس الثال
وُتعــد اســراتيجية التســاؤل إحــدى اســراتيجيات 
مــا وراء املعرفــة التــي أثبتــت فاعليتهــا يف تنميــة فهــم 
النصــوص املقــروءة واســتيعاب مضامينهــا ومعانيهــا 
ومقاصدهــا يف املقــررات الدراســية املختلفــة؛ حيــث 
ــن  ــامة )2011م( وعبدالرمح ــات أبوش ــدت دراس أك
)2013م( وياســن والســامرائي )2013م( واملســري 
عــى  )2017م(  وآخريــن  ورمضــان  )2016م( 
ــة  ــم املختلف ــب الفه ــة جوان ــا يف تنمي ــة توظيفه فاعلي
يف العديــد مــن املقــررات الدراســية كاللغــة العربيــة، 
االجتاعيــة،  والدراســات  اإلنجليزيــة،  واللغــة 
ــا  ــو م ــزيل، وه ــاد املن ــا، واالقتص ــخ واجلغرافي والتاري
استشــعرت معــه الباحثــة إمكانيــة توظيفهــا يف تنميــة 
فهــم النــص النبــوي لــدى الطالبــات، خاصــة يف ظــل 
عــدم احلصــول عــى دراســات ســابقة وظفــت هــذه 
االســراتيجية يف تنميــة مهــارات الفهــم واالســتيعاب 
ومقــرر  عامــة،  اإلســامية  الربيــة  مقــررات  يف 

ــام. ــم الع ــل التعلي ــف يف مراح ــث الرشي احلدي
ضعــف  مــن  توضيحــه،  ســبق  مــا  ظــل  يف 
الطلبــة،  لــدى  النبــوي  النــص  فهــم  مهــارات 
وضعــف اســتخدامها مــن قبــل املعلــات يف تدريــس 
ــه  ــى وج ــطة ع ــة املتوس ــث يف املرحل ــررات احلدي مق
الفهــم  يف  املهــارات  هــذه  وأمهيــة  اخلصــوص، 
الشــمويل والواعــي للحديــث النبــوي، إضافــة إىل 
ــا  ــارة هل ــبق اإلش ــي س ــات الت ــه الدراس ــا أظهرت م
مــن إمكانيــة تنميــة هــذه املهــارات لــدى الطلبــة مــن 
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خــال بعــض االســراتيجيات التعليميــة احلديثــة بــا 
يف ذلــك اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة؛ فــإن احلاجــة 
ــة اإلســامية  تفــرض نفســها أمــام الباحثــن يف الربي
ــا  ــدة وتوظيفه ــة جدي ــراجتيات تعليمي ــب اس لتجري
يف تنميــة مهــارات فهــم النــص النبــوي، خاصــة 
وقتــًا  ختطيطهــا  تطلــب  ال  التــي  االســراتيجيات 
ــن  ــن املعلم ــرًا م ــدًا كب ــة أو جه ــًا، وال تكلف طوي
ــم  ــة الفه ــا يف تنمي ــت فاعليته ــي ثبت ــا، والت يف تطبيقه
واالســتيعاب يف املقــررات الدراســية األخــرى، مثــل 

اســراتيجية التســاؤل الــذايت. 
مشكلة الدراسة:

التســاؤل  الدراســة يف  يمكــن حتديــد مشــكلة 
ــاؤل  ــراتيجية التس ــة اس ــا فاعلي ــايل: م ــس الت الرئي
ــات  ــه فهــم النــص النبــوي لــدى طالب الــذايت يف تنمي
الصــف الثالــث املتوســط يف منطقــه احلدود الشــالية؟

فرضيات الدراسة:
توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى 
درجــات  متوســطي  بــن   )0.05  ≤  α( الداللــة 
يف  والتجريبيــة  الضابطــة  املجموعتــن  طالبــات 
التطبيــق البعــدي الختبــار فهــم النــص النبــوي 

التجريبيــة. لصالــح طالبــات املجموعــة 
توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى 
ــات  ــات طالب ــطي درج ــن متوس ــة )0.05( ب الدالل
ــدي  ــي والبع ــن القب ــة يف التطبيق ــة التجريبي املجموع
التطبيــق  النبــوي لصالــح  النــص  الختبــار فهــم 

ــدي. البع

أهداف الدراسة:
هتدف الدراسة إىل: 

الكشــف عــن مــدى وجــود فــروق ذات داللة . 1
ــات  ــات طالب ــطي درج ــن متوس ــة ب إحصائي
املجموعتــن الضابطــة والتجريبيــة يف التطبيــق 
البعــدي الختبــار فهــم النــص النبــوي تعــزى 
ــذايت يف  ــاؤل ال ــراتيجية التس ــتخدام اس الس

التدريــس.
الكشــف عــن مــدى وجــود فــروق ذات . 2

داللــة إحصائيــة بــن متوســطي درجــات 
ــن  ــة يف التطبيق ــة التجريبي ــات املجموع طالب
النــص  فهــم  الختبــار  والبعــدي  القبــي 
اســراتيجية  الســتخدام  تعــزى  النبــوي 

التدريــس. يف  الــذايت  التســاؤل 
أمهية الدراسة:

يؤمــل أن تســتفيد العديــد مــن اجلهــات واألفــراد 
مــن نتائــج الدراســة، ومــن أمههــا:

النبــوي . 1 إعــداد مقــررات احلديــث  جلــان 
ــداد  ــان إع ــتفيد جل ــل أن تس ــف: يؤم الرشي
املقــررات مــن نتائــج الدراســة يف تعــرف 
ــص  ــم الن ــة فه ــراتيجية يف تنمي ــة االس فاعلي
ــس  ــم التدري ــررات لتدع ــة املق ــوي، وهتيئ النب
تنمــي  التــي  االســراتيجيات  باســتخدام 
ــداد  ــز يف إع ــات، والركي ــدى الطالب ــم ل الفه
ــوص  ــات للنص ــم الطالب ــى فه ــررات ع املق

النبويــة. 
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ــث . 2 ــف الثال ــوي للص ــث النب ــات احلدي معل
ــدة  ــن الوح ــتفادة م ــن االس ــط: يمكنه املتوس
ــراتيجية  ــتخدام اس ــا باس ــم إعداده ــي ت الت
ــا  ــات، ك ــها للطالب ــذايت لتدريس ــاؤل ال التس
يمكنهــن االســتفادة مــن االســراتيجية يف 
تنفيــذ دروس ووحــدات أخــرى مــن احلديث 
اإلســامية  الربيــة  ومقــررات  النبــوي، 

ــا. ــات هل ــم الطالب ــة فه ــتخدامها لتنمي باس
ومرشفــات . 3 الربــوي،  التدريــب  مراكــز 

معلــات  تدريــب  اإلســامية:  الربيــة 
ــى  ــوي ع ــث النب ــامية واحلدي ــة اإلس الربي
توظيــف االســراتيجيات التعليميــة احلديثــة، 
خاصــة التســاؤل الــذايت، يف تدريــس املقــرر، 
ــذه  ــا هل ــة وتوجيهه ــف املعلم ــة توظي وكيفي
ــوي  ــص النب ــم الن ــة فه ــراتيجية لتنمي االس

لــدى الطالبــات. 
حدود الدراسة: 

- احلــد املوضوعــي: فاعليــة اســراتيجية التســاؤل 
ــدى  ــوي ل ــص النب ــم الن ــه فه ــذايت يف تنمي ال
طالبــات الصــف الثالــث املتوســط يف منطقــه 

ــالية. ــدود الش احل
الثالــث  الصــف  طالبــات  البــري:  احلــد   -

. ســط متو
للبنــات  التاســعة  املتوســطة  املــكاين:  احلــد   -
احلــدود  بمنطقــة  التعليــم  إدارة  بعرعــر- 

الشــالية.

ــن  ــاين م ــدرايس الث ــل ال ــي: الفص ــد الزمن - احل
1439-1440هـــ. الــدرايس  ــام  الع

مصطلحات الدراسة: 
اسرتاتيجية التساؤل الذايت: 

 )Coyne el all, 2007, p:85( كويــن  عــرف 
ــن  ــة م ــا: جمموع ــذايت بأهن ــاؤل ال ــراتيجية التس اس
األســئلة يطرحهــا الطلبــة عــى أنفســهم قبــل القــراءة، 
أو أثنائهــا، أو بعدهــا، وهــذه األســئلة تســتدعي 
تكامــل املعلومــات، وتفكــر الطلبــة يف املحتــوى 
املقــروء، وتتطلــب وصوهلــم إىل إجابــات عنهــا. 

ــًا بأهنــا: أســئلة توجههــا  ــة إجرائي وتعرفهــا الباحث
ــول  ــهن ح ــط ألنفس ــاين املتوس ــف الث ــات الص طالب
حمتــوى األحاديــث النبويــة التــي يدرســنها يف وحــدة 
»رعايــة اإلســام للعمــل املهنــي«، بغــرض الوصــول 
وتوجيهــات  احلديــث  ملضمــون  متكامــل  لفهــم 
والقــدرة عــى اســتنباط األحــكام واملبــادئ التــي 

ــا.   يتضمنه
فهم النص النبوي: 

عــرف شــحاتة والنجــار )2003م، ص: 232( 
ــه  ــاج مــا يتضمن ــه »القــدرة عــى إعــادة إنت الفهــم بأن

ــه«. ــص ذات ــع الن ــق م ــروء دون تطاب ــص املق الن
ــدي )2010م، ص:184(  ــويف واجلمي ــه الع وعرف
ــن  ــم م ــث يت ــروءة، بحي ــواد املق ــتيعاب امل ــه »اس بأن
خالــه إدراك املعنــى وتصــوره، وهــو كذلــك التفكــر 
املكتوبــة واســتنتاج  الرمــوز  الــذي حيــاول حــل 

ــروءة«. ــواد املق ــة يف امل ــة والفرعي ــكار الرئيس األف
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أمــا النــص النبــوي؛ فهــو احلديــث الرشيــف 
ــه وســلم، وقــد عرفــه  املنســوب للنبــي صــى اهلل علي
الريــس وآخــرون )2017م، ص:664( بأنــه »مــا 
أضيــف إىل النبــي حممــد صــى اهلل عليــه وســلم 
ــة، أو  ــة ُخلقي ــر، أو صف ــل، أو تقري ــول، أو فع ــن ق م

ــة«. ِخلقي
ــوي  ــص النب ــم الن ــة فه ــرف الباحث ــًا، ُتع  وإجرائي
ــة  ــا الطالب ــن خاهل ــدرك م ــة، ت ــة عقلي ــه: عملي بأن
ــه  ــا يتضمن ــتوعب م ــوي، وتس ــث النب ــى احلدي معن
مــن أفــكار ومبــادئ وأحــكام وترشيعــات، وتربطهــا 

ــة. ــا الواقعي بحياهت
أدبيات الدراسة: 

املتعلقــة  األدبيــات  اجلــزء  هــذا  يســتعرض 
بإســراتيجية التســاؤل الــذايت، واحلديــث النبــوي 

الرشيفــة: نصوصــه  فهــم  وأمهيــة 
أواًل: اسرتاتيجية التساؤل الذايت: 

 (Self-Questioning اســراتيجية التســاؤل الــذايت
ــدة،  ــر معق ــة غ ــراتيجية تعليمي ــي اس ) Strategy ه
يطبقهــا الطلبــة بأنفســهم حتــت رعايــة املعلمــن أثنــاء 
احلصــة، وقــد أشــار عــدس )2000م، ص:144( إىل 
ــئلة  ــة األس ــل يف جمموع ــراتيجية تتمث ــذه االس أن ه
التــي يضعهــا الطلبــة، والتــي تتنــاول املحتــوى الــذي 
يدرســونه، وتشــمل هــذه األســئلة مراحــل القــراءة: 

قبــل القــراءة، وأثنائهــا، وبعدهــا.
وعـــرف ســـفربور وجينبـــــــادي ونيفـــايش 
 )Safarpoor; Ghaniabadi & Nafchi ,2015,p:68(

ـــئلة  ـــرح أس ـــا: ط اســـراتيجية التســـاؤل الـــذايت بأهن
ــول النـــص  ــهم حـ ــة عـــى أنفسـ ــل الطلبـ ــن قبـ مـ
والســـعي  فيـــه،  املتضمنـــة  املؤلـــف  ومقاصـــد 
ــيع  ــح وتوسـ ــات لتوضيـ ــى معلومـ ــول عـ للحصـ

ــراءة. ــد القـ ــاء وبعـ ــل وأثنـ ــم قبـ ــاق تفكرهـ نطـ
أن  إىل  ص:4(  )2009م،  عجــوة  أبــو  وأشــار 
إســراتيجية التســـاؤل الــذايت ُتعــد مــن اســراتيجيات 
ــم  ــه املتعل ــى توجي ــوم ع ــي تق ــة، وه ــا وراء املعرف م
جمموعــة مــن األســئلة لنفســه أثنــاء معاجلــة املعلومات، 
ممــا جيعلــه اكثــر اندماجــًا مــع املعلومــات التــي يتعلمها، 

ــر. ــات التفك ــي بعملي ــه الوع ــد لدي وتول
 وتستند اســراتيجية التســاؤل الذايت إىل جمموعــة 
مــن األســس، حددهــا أبوزيــد )2015م، ص:246( 

فيــا يــي: 
ــن . 1 ــم م ــا لدهي ــة م ــة ملعرف ــاه الطلب ــارة انتب إث

ــن  ــم م ــادة التعل ــق ب ــابقة تتعل ــارف س مع
ــة  ــل عملي ــم قب ــاؤالت تت ــرح تس ــال ط خ

التدريــس.
ــدم . 2 ــة، وع ــات كل الطلب ــن إمكان ــادة م اإلف

للجميــع،  النظــر  وجهــات  مــن  التقليــل 
ــن  ــئلة ع ــرح األس ــة يف ط ــم احلري وإعطاؤه

املوضــوع.
دعم املعلم القراحات الطلبة باستمرار.. 3
التفكر بصوت مرتفع أثناء عملية التعلم.. 4
التــي . 5 احللــول  يف  للطلبــة  املعلــم  مناقشــة 

الذاتيــة. للتســاؤالت  يقرحوهنــا 
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ــة  ــذايت يف تنمي ــاؤل ال ــراتيجية التس ــهم اس وتس
ــدى  ــة ل ــة واالتصالي ــارات العقلي ــن امله ــد م العدي
الطليــة، حيــث أشــار العذيقــي )2015م، ص:283( 
ــر  ــى التفك ــة ع ــاعد الطلب ــذايت يس ــاؤل ال إىل أن التس
ــم  ــم، وتقيي ــوات عمله ــة خط ــوه، ومراجع ــا أنتج في
مــا أنجــزوه، وإتقــان مهــارة االســتاع لآلخريــن أثنــاء 

ــال. ــوت ع ــر بص ــم، أو التفك ــل أفكاره ــة نق حماول
كــا ُينشــط التســاؤل الــذايت دور الطلبــة يف التعلم، 
إذ يتمحــور التعلــم يف هــذه االســراتيجية حوهلــم 
ويدجمهــم فيــه، ويكــون دور املعلــم هنــا خمططــًا 
ــارشة،  ــر مب ــة غ ــم بطريق ــًا للتعل ــًا وضابط وموجه
ــاجت )2017م،  ــة وس ــرى محادن ــدد ي ــذا الص ويف ه
ــراتيجية  ــذه االس ــة هل ــتخدام الطلب ص: 321( أن اس
يســاعدهم عــى الوعــي بعمليــات التفكــر مّمــا جيعلهم 
أكثــر اندماجــًا مع املعلومــات التــي يتعلموهنــا، فتوليد 
ــية،  راس ــادة الدِّ ــتيعاهبم لل ــهل اس ــًا يس ــئلة ذاتي األس
ــروءة،  ــادة املق ــق امل ــص وتدقي ــى فح ــجعهم ع ويش
التعّلــم،  يف  وحيويتهــم  نشــاطهم  عــى  وُيبقــي 
قابلــة  قــرارات مؤقتــة مرنــة،  ويســهل اختاذهــم 
ــام  ــل والتبديــل، وجيعلهــم عــى اســتعداد للقي للتعدي
ــوع  ــة بموض ــة املرتبط ــطة املختلف ــن األنش ــد م بمزي
ــب  ــن اجلان ــع ب ــى اجلم ــاعدهم ع ــا تس ــم. ك التعل
النظــري للمعرفــة واجلانــب التطبيقــي، باإلضافــة 
ــدى  ــل إح ــذي يمث ــذايت ال ــم ال ــم التعل ــا تدع إىل أهن
الــرورات العلميــة املطلوبــة يف عــر يتســارع فيــه 

ــا. ــا وتنظيمه ــاليب بنائه ــة، وأس ــو املعرف نم

مــن  الــذايت  التســاؤل  اســراتيجية  ُتعــد  كــا 
لــدى  الفهــم  تنميــة  يف  الفعالــة  االســراتيجيات 
ــتا )1998م، ص:69(  ــار كوس ــث أش ــن؛ حي املتعلم
وتشــجع  الفهــم،  تيــر  الذاتيــة  األســئلة  أن  إىل 
املحتــوى  يف  والتفكــر  التوقــف  عــى  املتعلمــن 
ــة  ــة، والعاق ــكاره الرئيس ــخصياته وأف ــي بش التعليم
بينــه وبــن خرباهتــم الســابقة، واســتقصاء مــا إذا كان 
ــرأون، وإذا كان  ــا يق ــون م ــى مضم ــة ع ــم أمثل لدهي
ــدة،  ــؤ بأشــياء جدي ــه يســاعدهم عــى التنب ــا يقرأون م
ــتيعاهبم،  ــة اس ــي بدرج ــى الوع ــاعدهم ع ــذا يس وه

ــل.  ــكل أفض ــم بش ــة التعل ــم يف عملي والتحك
 (Safarpoor et al., وأكــد ســفربور وآخــرون 
(p:68 ,2015 عــى أن هــذه االســراتيجية مهمــة 

ــل.  ــكل أفض ــره بش ــروء وتذك ــم املق لفه
إن قــدرة الطالــب عــى طــرح أســئلة عــى نفســه، 
ُيعــد حمفــزًا مهــًا للتعلــم، ومشــجعًا قويــًا للبحــث عن 
ــب،  ــة الطال ــق إجيابي ــا حيق ــئلة ب ــذه األس ــات هل إجاب
ــد  ــات، ويزي ــن املعلوم ــث ع ــارات البح ــي مه وينم
ــدار  ــة واخلزن ــد عفان ــدد يؤك ــذا الص ــه، ويف ه دافعيت
ــة تولــد  )2009م، ص:140( عــى أن األســئلة الذاتي
ــة  ــد إجيابي ــا تزي ــًا، وأهن ــًا معرفي ــًا ودافع ــاًء انفعالي بن
ــات  ــة املعلوم ــة إىل أن معاجل ــم، إضاف ــة يف التعل الطلب
بطريقــة االســئلة تســتثر دوافــع الطلبــة للنظــر يف إطار 
ــا  ــة، ب ــم اليومي ــف حياهت ــابقة، ومواق ــم الس خرباهت
ــدة  ــرة بعي ــات يف الذاك ــن املعلوم ــال ختزي ــد احت يزي
ــف  ــتقبل ويف املواق ــتعاهلا يف املس ــل اس ــدى وجيع امل
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ــرًا. ــرًا يس ــة أم املتنوع
أن  إىل  ص:247(  )2011م،  الكبيــي  وأشــار 
التســاؤل الــذايت ُيعــد أســلوبًا فعــااًل إلعــال العقــل، 
ــة  ــة، كــا أن األســئلة الذاتي ــد األفــكار اإلبداعي وتولي
ــارص  ــر يف العن ــى التفك ــجع ع ــم، وتش ــر الفه تي
ــث  ــن حي ــواء م ــا، س ــي يتعلموهن ــادة الت ــة يف امل املهم
املصطلحــات، واألفــكار الرئيســة، والعاقــة بــن 
مــا يقرؤونــه وخرباهتــم الســابقة، ممــا يســاعدهم عــى 
الوعــي بدرجــة فهمهــم، وعــى التفكــر فيــا أنتجــوه، 
ــزوه. ــا أنج ــم م ــم، وتقيي ــوات عمله ــة خط ومراجع

ــذايت  ــاؤل ال ــراتيجية التس ــق اس ــز تطبي ــا يمي ومم
أهنــا تتــوزع عــى مراحــل الــدرس، ويف هــذا الصــدد 
أشــار أبوزيــد )2015م، ص:246( إىل أهنــا تتــم عــى 
ــة  ــي مرحل ــم، فف ــة التعل ــاء عملي ــل أثن ــاث مراح ث
ــوي،  ــص النب ــراءة الن ــل ق ــا قب ــم، أو م ــل التعل ــا قب م
يعــرض املعلــم موضوعــًا معينــًا متصــًا بالنــص 
عــى الطلبــة إلثــارة بعــض التســاؤالت التــي تنشــط 
الذاكــرة، بينــا يشــجعهم يف مرحلــة التعلــم، أو مرحلة 
قــراءة النــص النبــوي، عــى إثــارة بعــض التســاؤالت 
ــة  ــدة، وحماول ــكار جدي ــد أف ــهم يف تولي ــد تس ــي ق الت
تعديــل مســار تفكرهــم واكتســاب خــربات جديــدة 
ذات معنــى. ويف مرحلــة مــا بعــد القــراءة، يقــوم 
الطلبــة بتحليــل أفكارهــم واســتجابات زمائهــم 
ــوا  ــا توصل ــاؤالت وم ــن تس ــه م ــم طرح ــا ت ــول م ح
لــه مــن حلــول؛ لاســتفادة منهــا يف املواقــف احلياتيــة.
اســراتيجية  يميــز  ممــا  أنــه  الباحثــة،  وتــرى 

ــررات  ــس مق ــب تدري ــا تناس ــذايت، أهن ــاؤل ال التس
ــرح  ــا ط ــن خاهل ــن م ــه يمك ــامية، وأن ــة اإلس الربي
ــة  ــن الطلب ــدور يف ذه ــي ت ــاؤالت الت ــر والتس اخلواط
اإلســامية،  الربيــة  دروس  موضوعــات  حــول 
ومســاعدهتم يف الوصــول بأنفســهم إلجابــات مقنعــة 
واألســس  املبــادئ  ترســيخ  يف  تســهم  ومنطقيــة 
واملفاهيــم اإلســامية يف نفوســهم، وهبــذا فإنــه يمكــن 
ــي  ــة الت ــات الفكري ــاف التحدي ــا استكش ــن خاهل م
ــال  ــن خ ــا م ــى تفكيكه ــل ع ــة والعم ــه الطلب تواج
ــوص  ــات النص ــن وتوجيه ــي بمضام ــم والوع الفه
اإلســامية. أضــف ملــا ســبق أن هــذه االســراتيجية ال 
تتطلــب وقتــًا كبــرًا، وال جهــدًا إضافيــًا مــن معلمــي 
ــربة  ــب خ ــا تتطل ــامية، وإن ــة اإلس ــات الربي ومعل
ودقــة يف توجيــه الطلبــة لكيفيــة توليــد األســئلة، 
األســئلة،  طــرح  مراحــل  إدارة  عــى  والقــدرة 
والوصــول إلجابــات هنائيــة مناســبة ومقنعــة وتؤكــد 
أهــداف الــدروس. كــا تتناســب هــذه االســراتيجية 
ــط دور  ــي تنش ــة الت ــة احلديث ــات الربوي ــع التوجه م
املتعلــم وتتمحــور حولــه، ويمكــن دجمهــا مــع العديــد 
ــرى، فضــًا  ــط األخ ــم النش ــراتيجيات التعل مــن اس
ــة  ــى تنمي ــا ع ــاوين، وقدرهت ــم التع ــا للتعل ــن دعمه ع

ــة.   ــدى الطلب ــا ل ــر العلي ــارات التفك مه
ثانيًا: النص النبوي )احلديث النبوي الريف(: 

ــذي  ــوي ال ــراث النب ــو ال ــف ه ــث الرشي احلدي
هتتــدي بــه األمــة اإلســامية يف مســرة حياهتــا، وهــو 
ــرآن  ــال يف الق ــو احل ــا ه ــاع ك ــة االتب ــوص ملزم نص



بدون اسم: فاعلية استراتيجية التساؤل الذايت يف تنميه فهم النص النبوي لدى طالبات الصف الثالث ....... 265-233

243

ــا  الكريــم، ويتضــح هــذا اإللــزام يف قولــه تعــاىل [وَم
ــوا  ــُه َفانَتُه ــْم َعْن اُك ــا هَنَ ــُذوُه َوَم ــوُل َفُخ ُس ــُم الرَّ آَتاُك
 ،]7 اْلِعَقــاِب) ]احلــرش:  يُد  َشــدِ  َ اهللَّ إِنَّ   َ اهللَّ ُقــوا  َواتَّ
ــر  ــول اهلل r يف أكث ــة رس ــه بطاع ــبحانه طاعت ــرن س وق
ــوا  ــَن آَمُن ِذي ــا الَّ َ ــا َأهيُّ ــبحانه [َي ــال س ــع، فق ــن موض م
ــْم( ــوا َأْعَاَلُك ــوَل وال ُتْبِطُل ُس ــوا الرَّ َ َوَأِطيُع ــوا اهللَّ َأِطيُع
ُســوَل  ــِع الرَّ ــْن ُيِط ]حممــد: 33[؛ وقــال عــز شــأنه (مَّ
َفَقــْد َأَطــاَع اهلّلَ َوَمــن َتــَوىلَّ َفــَا َأْرَســْلَناَك َعَلْيِهــْم 
َحِفيظــًا) ]النســاء: 80[ فرســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ال ينطــق 
ــن رب  ــي م ــه وح ــه وأفعال ــكل كام ــوى، ف ــن اهل ع
ــلَّ  ــا َض ــَوٰى. َم ــِم إَِذا َه ْج ــاىل [َوالنَّ ــال تع ــن، ق العامل
ــَوٰى. إِْن  ــِن اهْلَ ــُق َع ــا َينِط ــَوٰى. َوَم ــا َغ ــْم َوَم َصاِحُبُك

ــم:4-1[. ــٰى) ]النج ــٌي ُيوَح ــَو إاّل َوْح ُه
عرفــه  كــا  الرشيــف  النبــوي  واحلديــث 
طعيمــة )2000م، ص:179( هــو »مــا ُأثــر عــن 
ــا  ــرار، وك ــل، أو إق ــول، أو فع ــن ق ــي ملسو هيلع هللا ىلص م النب
ــة  ــن ناحي ــرآن م ــد الق ــة بع ــة الثاني ــو يف املرتب ه
ــم  ــرآن الكري ــث بالق ــة احلدي ــع... وعاق الترشي
ــل  ــا: تفصي ــر، منه ــن املظاه ــة م ــدو يف جمموع تب
جمملــه، أو تقييــد مطلقــه، أو ختصيــص عامــه، أو 

ــه«.  ــح مبهم توضي
وللحديــث النبــوي الرشيــف أمهيــة كبــرة بالنســبة 
لفــروع الربيــة اإلســامية األخــرى، وقــد أشــار 
ــن  ــة م ــذه األمهي ــي )2010م، ص:141( إىل ه أبانم

خــال مــا يــي: 
ــة كبــرة للقــرآن الكريــم؛  �  يمثــل احلديــث أمهي

ــذي ورد  ــل ال ــى املجم ــح املعن ــث يوض حي
ــه،  ــض مفردات ــر بع ــات، وُيف ــض اآلي يف بع
ــه  ــاء في ــا ج ــص م ــه، وخيص ــل جممل ويفص

ــه. ــح مبهم ــق، ويوض ــد املطل ــًا، ويقي عام
�  بالنســبة للعبــادات؛ فاحلديث يبــن كيفيتهــا 
ومــا يتعلــق هبــا مــن أركان ورشوط وعزيمــة 
ــا.  ــا، وحمرمه ــا، ومكروهه ــة، وواجبه ورخص
�  بالنســبة للمعامــات؛ فاحلديــث الرشيــف يبــن 
ــدث  ــروه، ويتح ــال واملك ــا واحل ــرام منه احل
عــن اجلزئيــات والفرعيــات بحكــم كونــه 
ــن  ــدث ع ــد حت ــرآن، فق ــل الق ــًا ملجم مفص
كآداب  الســليم  والتعامــل  العامــة  اآلداب 
الطريــق واختيــار الصحبــة وآداب الزيــارة 
ــا. ــلم، وغره ــه املس ــى أخي ــلم ع ــق املس وح
فللحديــث  اإلســامية؛  للعقيــدة  بالنســبة    �
أثــر كبــر يف تأكيدهــا وتأصيلهــا؛ حيــث 
ــح  ــور الصحي ــا التص ــل لن ــا، ونق ــن أركاهن ب
ــان  ــاة واإلنس ــون واحلي ــن الك ــن اهلل، وع ع
والرســل  واملائكــة  والســاوات  واألرض 
ــا  ــدر، وغره ــاء والق ــر والقض ــوم اآلخ والي

ــدة. ــور العقي ــن أم م
ــول  ــي ملسو هيلع هللا ىلص بالقب ــث النب ــة أحادي ــت األم ــد تلق وق
والتصديــق، والتقديــر والتســليم، والتعلــم واالقتــداء 
بــا تضمنتــه مــن أفعــال ومواقــف وتوجيهــات نبويــة 
كريمــة، حبــًا واتباعــًا واهتــداًء. ويرجــع اهتــام األمــة 
اإلســامية بأحاديــث النبــي ملسو هيلع هللا ىلص واحلرص عــى تعلمها 
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واالهتــداء هبــا وتعليمهــا لألجيــال إىل عــدٍد مــن 
ــه  ــذي غرس ــب ال ــه ملسو هيلع هللا ىلص، واحل ــا مكانت ــل، أوهل العوام
اهلل يف نفــوس أمتــه لــه ملسو هيلع هللا ىلص، وكيــف أن اهلل أخــرج بــه 
ــديد  ــه الش ــور، وحرص ــات إىل الن ــن الظل ــاس م الن
ملسو هيلع هللا ىلص عــى نجــاة أمتــه وســامتها، وخوفــه عليهــا، ومــا 
ــيدة  ــات رش ــن توجيه ــة م ــه الرشيف ــه أحاديث تضمنت
لألمــة، ونصائــح قويمــة، وأخــاق محيــدة، ومبــادئ 
ــرة،  ــا واآلخ ــعادة الدني ــم إىل س ــذ بأيدهي ــة، تأخ راقي
وتســهم يف بنــاء املجتمــع الصالــح الــذي تطمــح إليــه 
األمــم؛ فرســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص هيــذب مــن خــال توجيهاتــه 
ــم  ــزز القي ــم، ويع ــريب أرواحه ــلمن، وي ــوس املس نف
ــوا  ــم، لرتق ــمو بأخاقه ــلوكهم، ويس ــة يف س اإلجيابي
ــز  ــة وتع ــم األم ــض هب ــع، وتنه ــم املجتم ــي هب ويرتق

ــع. وترتف
النبــوي  للحديــث  الكبــرة  لألمهيــة  ونظــرًا 
ــد  ــادها، فق ــة وإرش ــه األم ــف، ودوره يف توجي الرشي
حرصــت اململكــة العربيــة الســعودية منــذ نشــأة 
ــف  ــث الرشي ــس احلدي ــى تدري ــي ع ــا التعليم نظامه
للطلبــة يف مجيــع مراحــل التعليــم العــام، حيــث يبــدأ 
مــن الصفــوف األوليــة باملرحلــة االبتدائيــة متضمنًا يف 
ــاص  ــرر خ ــتقل بمق ــم يس ــلوك، ث ــه والس ــرر الفق مق
ــة  ــة املرحل ــى هناي ــا، وحت ــوف العلي ــن الصف ــدءًا م ب
ــف  ــوي الرشي ــث النب ــم احلدي ــر تعلي ــة، ويس الثانوي
بطريقــة متدرجــة وموضوعــات مناســبة لــكل مرحلــة 

ــة.  تعليمي
ــة  ــوي يف املرحل ــث النب ــررات احلدي ــبة ملق وبالنس

ــة؛  ــة احلالي ــوع الدراس ــي موض ــي ه ــطة، الت املتوس
ــًا  ــن حديث ــة وثاث ــف ثاني ــن يف كل ص ــا تتضم فإهن
متنوعــة املوضوعــات والتوجيهــات، حيــث تبــدأ مــع 
ــول اهلل  ــة رس ــح عناي ــط بتوضي ــف األول املتوس الص
ــول  ــه ملسو هيلع هللا ىلص ح ــض توجيهات ــاول بع ــم تتن ــه، ث ملسو هيلع هللا ىلص بأمت
ــن  ــر م ــدة، والتحذي ــاق احلمي ــق واألخ ــن اخلل ُحس
ــوة  ــة، واألخ ــة الصاحل ــة الصحب ــق، وأمهي ــوء اخُلل س
اإلســامية، وصلــة األرحــام. وتنتقــل يف الصــف 
ــض  ــاول بع ــع تن ــم، م ــان بالعل ــط اإلي ــاين لرب الث
أعــال القلــوب، ومكانــة الصــاة وفضــل قــراءة 
القــرآن، والتوجيــه إىل بعــض األخــاق والســلوكيات 
االجتاعيــة املرغوبــة، والتحذيــر مــن بعــض األخاق 
االجتاعيــة والســلوكيات التــي هنــى عنهــا اإلســام، 
وتوضيــح مكانــة العمــل يف اإلســام. أمــا يف الصــف 
الثالــث؛ فيتنــاول مقــرر احلديــث بعــض املوضوعــات 
اســتعراض  ثــم  واإلصــاح،  بالدعــوة  املتعلقــة 
يف  للمســؤولية  انتقــااًل  القلــوب،  أعــال  بعــض 
اإلســام، وتنــاول بعــض األخاقيــات والســلوكيات 
ــة  ــة وأخــرى منهــي عنهــا، ومكان ــة املرغوب االجتاعي
املــرأة يف اإلســام، وعنايــة اإلســام بالعمــل املهنــي، 

ــة. ــه بالصح وعنايت
ووفقــًا لــوزارة التعليــم )2007م، ص:131( فــإن 
ــطة  ــة املتوس ــف يف املرحل ــث الرشي ــررات احلدي مق

ــدف إىل: هت
النبــوي  احلديــث  بأمهيــة  الطلبــة  تعريــف   
ــاع  ــه واتب ــه عــى تقــوى اهلل وحمبت وخصائصــه، وتربيت
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أوامــره، وحمبــة النبــي ملسو هيلع هللا ىلص وتوقــره والتــأيس بــه.
 نمــو اإلحســاس بعظمــة الديــن وشــموله وكالــه، 
والدعــوة إىل اهلل واألمــر باملعــروف والنهــي عــن 
املنكــر بالرفــق واللــن، والتحــي باألخــاق الفاضلــة، 
ــال  ــس يف األع ــة، والتناف ــاآلداب الرشعي ــأدب ب والت
والتزاماتــه،  مســؤولياته  واستشــعار  الصاحلــة، 
واملوازنــة بــن عمــل الدنيــا واآلخــرة، واحلــرص عــى 

ــه.  ــه وتقويت ــه وبدن ــظ روح حف
وال شــك أن هــذه األهــداف التــي تطمــح هلــا 
ــطة،  ــة املتوس ــف يف املرحل ــث الرشي ــررات احلدي مق
ــة  ــاة الطلب ــس حي ــات مت ــن موضوع ــه م ــا تتضمن وم
ــدي  ــي واجلس ــم النف ــم، وبناءه ــم، وأخاقه وواقعه
هلــم  تقديمهــا  يتــم  أن  تتطلــب  واالجتاعــي، 
بطريقــة تناســب خصائــص نموهــم الشــاملة، وأن 
يتــم إرشاكهــم يف ختطيــط تعلمهــا، واســتخاص 
ــتخدام  ــب اس ــا يتطل ــو م ــا، وه ــا وتوجيهاهت فوائده
اســراتيجيات وأســاليب وطــرق تدريــس تقــوم عــى 
االستكشــاف واالســتقصاء وصــواًل للفهــم والوعــي 
بــا تتضمنــه، وربطــه بحياهتــم وواقعهــم، ومــن أمثلــة 
ــا  ــة، ويف مقدمته ــا وراء املعرف ــراتيجيات م ــك اس ذل
ــا يف  ــم تطبيقه ــي ت ــذايت الت ــاؤل ال ــراتيجية التس اس
ــرر  ــدات مق ــن وح ــدة م ــى وح ــة ع ــة احلالي الدراس

ــط.     ــث املتوس ــف الثال ــوي يف الص ــث النب احلدي
الدراسات السابقة:

ــتخدام  ــن يف اس ــع الباحث ــن توس ــم م ــى الرغ ع
ــا  ــى أمهيته ــد ع ــذايت والتأكي ــاؤل ال ــراتيجية التس اس

يف تنميــة الفهــم القرائــي واملهــارات املتعلقــة بــه لــدى 
ــة مل تتمكــن مــن احلصــول عــى  ــة، إاّل أن الباحث الطلب
دراســات وظفــت هــذه االســراتيجية يف فهــم النــص 
النبــوي أو مقــررات احلديــث النبــوي الرشيــف، مــع 
وجــود بعــض الدراســات التي وظفــت اســراتيجيات 
ــم  ــة يف فه ــا وراء املعرف ــراتيجيات م ــن اس ــرى م أخ

النــص النبــوي، ومنهــا: 
دراســة أبانمــي )2010م( التــي اســتقصت فاعليــة 
اســراتيجية K-W-L يف تنميــة مهــارات اســتيعاب 
احلديــث النبــوي لــدى تاميــذ الصــف الســادس 
االبتدائــي بمدينــة الريــاض، واتبعــت الدراســة املنهــج 
ــارات  ــار مه ــت األداة يف اختب ــي، ومتثل ــبه التجريب ش
الدراســة  وطبقــت  النبــوي،  احلديــث  اســتيعاب 
ــم تقســيمهم  ــذًا، ت ــة مــن )82( تلمي ــة مكون عــى عين
للمجموعــة  تلميــذًا   )40( بواقــع  جمموعتــن،  إىل 
التجريبيــة، و)42( تلميــذًا للمجموعــة الضابطــة، 
وتوصلــت نتائــج الدراســة إىل جــود فــروق ذات داللة 
إحصائيــة بــن متوســطي أداء تاميــذ املجموعتــن 
ــتيعاب  ــارات اس ــار مه ــة يف اختب ــة والضابط التجريبي

ــة.  ــة التجريبي ــح املجموع ــدي لصال ــث البع احلدي
)2013م(  الصاعــدي  دراســة  واســتقصت 
تنميــة  يف   K-W-L اســراتيجية  توظيــف  فاعليــة 
مهــارات اســتيعاب احلديــث الرشيــف لــدى طالبــات 
ــت  ــة، واتبع ــة املكرم ــط يف مك ــف األول املتوس الص
ــت األداة يف  ــي، ومتثل ــبه التجريب ــج ش ــة املنه الدراس
ــق  ــذي طب ــوي، وال ــث النب ــتيعاب احلدي ــار اس اختب
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تقســيمهن  تــم  قبليــًا وبعديــًا عــى )60( طالبــة 
بالتســاوي إىل جمموعتــن إحدامهــا جتريبيــة واألخــرى 
ــح  ــروق لصال ــود ف ــج وج ــرت النتائ ــة، وأظه ضابط
املجموعــة التجريبيــة، ويف القيــاس البعــدي ملهــارات 
اســتيعاب احلديــث املبــارش، واالســتنتاجي، والناقــد، 

واإلبداعــي.
وســعت دراســة مصطفــى )2017م( للتعــرف 
عــى فاعليــة اســتخدام إســراتيجية K.W.L.H يف 
اســتيعاب نصــوص احلديــث الرشيــف لــدى طالبــات 
الصــف الثالــث املتوســط بمدينــة الريــاض، واتبعــت 
الدراســة املنهــج شــبه التجريبــي، وكانــت األداة عبارة 
ــة  ــة قصدي ــار عين ــم اختي ــي، وت ــار حتصي ــن اختب ع
ــاوي  ــيمهن بالتس ــم تقس ــة ت ــن )50( طالب ــة م مكون
جتريبيــة  إحدامهــا  متكافئتــن،  جمموعتــن  عــى 
ــن  ــث ع ــج البح ــفرت نتائ ــة، وأس ــرى ضابط واألخ
تفــوق املجموعــة التجريبيــة عــى املجموعــة الضابطة، 
يف  املقرحــة  االســراتيجية  فاعليــة  إىل  يشــر  ممــا 
حتســن اســتيعاب نصــوص احلديــث الرشيــف لــدى 

ــات. الطالب
ــرف  ــان )2018م( إىل التع ــة العث ــت دراس وهدف
ــا وراء  ــراتيجية sq3r م ــتخدام اس ــة اس ــى فاعلي ع
ــث  ــوص احلدي ــم نص ــارات فه ــة مه ــة يف تنمي املعرفي
ــط  ــث متوس ــف الثال ــات الص ــدى طالب ــف ل الرشي
ــبه  ــج ش ــة املنه ــت الدراس ــاض، واتبع ــة الري بمدين
اختبــار فهــم نصــوص  التجريبــي، واســتخدمت 
احلديــث الرشيــف الــذي تــم تطبيقــه عــى )60( 

طالبــة تــم تقســيمهم بالتســاوي ملجموعتــن ضابطــة 
وجتريبيــة، وتوصلــت الدراســة إىل فاعليــة اســراتيجية 
sq3r يف تنميــة مهــارات الفهــم احلــريف واالســتنتاجي 
حيــث  ككل،  االختبــار  ويف  واإلبداعــي،  والناقــد 

ــة. ــة التجريبي ــح املجموع ــروق لصال ــت الف كان
وأمــا عــى مســتوى مقــررات الربيــة اإلســامية، 
ــاؤل  ــراتيجية التس ــدة اس ــة واح ــت دراس ــد وظف فق
ــة  ــي دراس ــد، وه ــرر التوحي ــى مق ــًا ع ــذايت تطبيق ال
ــى  ــرف ع ــت إىل التع ــي هدف ــزى )2012م( الت العن
ــة مهــارات  أثــر اســراتيجية التســاؤل الذاتــى ىف تنمي
ــف  ــاب الص ــدى ط ــل ل ــة والتحصي ــا وراء املعرف م
الثانــى املتوســط ووضــع تصــور مقــرح لتطبيــق 
اســراتيجية التســاؤل الــذايت يف تدريــس املقــرر، 
ــت  ــي، ومتثل ــبه التجريب ــج ش ــة املنه ــت الدراس واتبع
ــا  ــارات م ــار مه ــي، واختب ــار حتصي األدوات يف اختب
ــة  ــة مكون ــى عين ــة ع ــت الدراس ــة، وُطبق وراء املعرف
ــطة  ــدارس املتوس ــدى امل ــن إح ــًا م ــن )26( طالب م
ــًا  ــع )12( طالب ــيمهم بواق ــم تقس ــر، ت ــة عرع بمدين
للمجموعــة  طالبــًا  و)14(  لتجريبيــة  للمجموعــة 
الضابطــة، وتوصلــت الدراســة إىل وجــود فــروق 
ــة بــن متوســطي درجــات املجموعتــن الضابطــة  دال
والتجريبيــة يف التطبيــق البعــدي ملقيــاس مهــارات 
ــا  ــة، بين ــح املجموعــة التجريبي ــة لصال مــا وراء املعرف
ــدي  ــق البع ــًا يف التطبي ــة إحصائي ــًا دال ــد فروق مل توج

ــي.   ــار التحصي لاختب
ــذايت يف  ــاؤل ال ــراتيجية التس ــف اس ــا توظي وأم
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املقــررات الدراســية األخــرى، فقــد اهتمــت بــه 
العديــد مــن الدراســات، ومنهــا: 

ــتقصت  ــي اس ــظ )2007م( الت ــة عبداحلاف دراس
الــذايت  التســاؤل  اســراتيجية  اســتخدام  فاعليــة 
الفهــم  تنميــة  عــى  القــراءة  تدريــس  يف  املوجــه 
القرائــي والتفكــر الناقــد لــدى طــاب املرحلــة 
ــي،  ــبه التجريب ــج ش ــة املنه ــت الدراس الثانوية، واتبع
القرائــي  الفهــم  اختبــاري  يف  األدوات  ومتثلــت 
ــة  ــة مكون ــى عين ــة ع ــق الدراس ــم تطبي ــر، وت والتفك
الثــاين  الصــف  مــن  مــن )138( طالبــًا وطالبــة 
ــيمهم  ــم تقس ــر، ت ــوم بم ــة الفي ــة بمحافظ الثانوي
ــة،  ــة التجريبي ــة للمجموع ــًا وطالب ــع )70( طالب بواق
و)68( طالبــًا وطالبــة للمجموعــة الضابطــة. وأثبتــت 
ــذايت  ــاؤل ال ــراتيجية التس ــاءة اس ــة كف ــج الدراس نتائ
ــد  ــر الناق ــي والتفك ــم القرائ ــارات الفه ــة مه يف تنمي

ــاب.  ــدى الط ل
وســعت دراســة أبوشــامة )2011م( إىل الكشــف 
ــذايت  ــن اســراتيجية التســاؤل ال ــر التفاعــل ب عــن أث
ــتويات  ــة مس ــات يف تنمي ــز املعلوم ــتويات جتهي ومس
ــة واالجتــاه نحــو  الفهــم القرائــي للنصــوص الفيزيائي
دراســتها لــدى طــاب الصــف األول الثانــوي يف 
ــي،  ــبه التجريب ــج ش ــة املنه ــت الدراس ــا، واتبع ليبي
ــز  ــتويات جتهي ــد مس ــة حتدي ــت األدوات يف مهم ومتثل
املعلومــات، واختبــار الفهــم القرائــي للنصــوص 
الفيزيائيــة، ومقيــاس االجتــاه نحــو دراســة النصــوص 
ــة  ــة مكون ــق الدراســة عــى عين ــم تطبي ــة. وت الفيزيائي

مــن )108( طالبــًا، تــم تقســيمهم إىل جمموعتــن 
ــود  ــة إىل وج ــت الدراس ــة. وتوصل ــة وضابط جتريبي
ــن  ــطات املجموعت ــن متوس ــًا ب ــة إحصائي ــروق دال ف
التجريبيــة والضابطــة يف التطبيــق البعــدي ملهمــة 
حتديــد مســتويات جتهيــز املعلومــات، واختبــار الفهــم 
القرائــي للنصــوص الفيزيائيــة، ومقيــاس االجتــاه نحو 
دراســة النصــوص الفيزيائيــة، لصالــح املجموعــة 
ــل  ــًا للتفاع ــر دال إحصائي ــد أث ــا وج ــة، ك التجريبي
بــن اســراتيجية التســاؤل الــذايت ومســتويات جتهيــز 
القرائــي  الفهــم  مســتويات  تنميــة  يف  املعلومــات 

ــتها. ــو دراس ــاه نح ــة واالجت ــوص الفيزيائي للنص
ومارشـــاك  بـــركي  دراســـة  واســـتقصت 
  (Berkeley; Marshak;ـــكرغس ـــروبري وس وماس
 (Mastropieri&Scruggs,2011 فاعليـــة اســـراتيجية 

ـــة  ـــاب املرحل ـــم ط ـــن فه ـــذايت يف حتس ـــاؤل ال التس
االجتاعيـــة،  الدراســـات  لنصـــوص  املتوســـطة 
التجريبـــي،  شـــبه  املنهـــج  الدراســـة  واتبعـــت 
باســـتخدام اختبـــار فهـــم النـــص، وتـــم تطبيقهـــا 
ــًا مـــن طـــاب الصـــف الســـابع  عـــى )57( طالبـ
تـــم  األمريكيـــة،  تكســـاس  واليـــة  بمـــدارس 
ـــرى  ـــة واألخ ـــا جتريبي ـــن إحدامه ـــيمهم ملجموعت تقس
ضابطـــة، وقـــد أظهـــرت النتائـــج تفـــوق طـــاب 
ـــار  ـــدي الختب ـــق البع ـــة يف التطبي ـــة التجريبي املجموع

ــة.  ــات االجتاعيـ ــوص الدراسـ ــم نصـ فهـ
إىل  )2013م(  عبدالرمحــن  دراســة  وهدفــت 
ــاؤل  ــراتيجية التس ــة اس ــدى فاعلي ــن م ــف ع الكش
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ــارات  ــة مه ــى تنمي ــا ع ــس اجلغرافي ــذايت يف تدري ال
ــدى  ــة ل ــا وراء املعرف ــي ب ــي والوع ــر التأم التفك
تاميــذ الصــف الثــاين اإلعــدادي، اتبعــت الدراســة 
املنهــج شــبه التجريبــي، ومتثلــت األدوات يف اختبــار 
مهــارات التفكــر التأمــي، ومقيــاس الوعــي بــا وراء 
التفكــر، وتــم تطبيــق الدراســة عــى عينــة عشــوائية 
ــذ  ــن تامي ــذة م ــذًا وتلمي ــن )64( تلمي ــة م مكون
ــرايب  ــد ع ــة أمح ــدادي بمدرس ــاين اإلع ــف الث الص
بالتســاوي  تقســيمهم  تــم  بالقاهــرة،  اإلعداديــة 
إىل جمموعتــن ضابطــة وجتريبيــة، وقــد أظهــرت 
دالــة إحصائيــًا  فــروق  الدراســة وجــود  نتائــج 
بــن متوســطي درجــات املجموعتــن التجريبيــة 
ــارات  ــار مه ــدي الختب ــق البع ــة يف التطبي والضابط
التفكــر التأمــي، ومقيــاس الوعــي بــا وراء التفكــر 

ــة. ــة التجريبي ــح املجموع لصال
وحاولــت دراســة ياســن والســامرائي )2013م( 
ــاؤل  ــراتيجية التس ــتخدام اس ــر اس ــى أث ــرف ع التع
ــاظ  ــة واالحتف ــم التارخيي ــاب املفاهي ــى ىف اكتس الذات
هبــا لــدى طــاب الصــف الثانــى املتوســط، واتبعــت 
ــت األداة يف  ــي، ومتثل ــبه التجريب ــج ش ــة املنه الدراس
ــة  ــق الدراس ــم تطبي ــة، وت ــم التارخيي ــار املفاهي اختب
طالبــًا   )56( مــن  مكونــة  عشــوائية  عينــة  عــى 
الثــاين املتوســط بمديريــة  مــن طــاب الصــف 
ــم  ــراق، ت ــن يف الع ــاح الدي ــة ص ــة بمحافظ الربي
إحدامهــا  جمموعتــن،  إىل  بالتســاوي  تقســيمهم 
ــج  ــرت نتائ ــد أظه ــة، وق ــرى ضابط ــة واألخ جتريبي

الدراســة تفــوق املجموعــة التجريبيــة التــي درســت 
باســتخدام اســراتيجية التســاؤل الــذايت يف اكتســاب 

ــا. ــاظ هب ــة واالحتف ــم التارخيي املفاهي
ــل  ــد والعجيـ ــان وأمحـ ــة رمضـ ــعت دراسـ وسـ
ــراتيجية  ــتخدام اسـ ــر اسـ ــي أثـ )2017م( إىل تقـ
ـــة مســـتويات الفهـــم القرائـــي  التســـاؤل الـــذايت يف تنمي
التذوقـــي،  النقـــدي،  االســـتنتاجي،  )املبـــارش، 
اإلبداعـــي( للنصـــوص األدبيـــة لـــدى طـــاب 
الصـــف األول الثانـــوي بمدينـــة مراتـــة الليبيـــة، 
ـــت  ـــي، ومتثل ـــبه التجريب ـــج ش ـــة املنه ـــت الدراس واتبع
ـــم  ـــي املعل ـــي، ودلي ـــم القرائ ـــار الفه األدوات يف اختب
ــذايت،  ــاؤل الـ ــراتيجية التسـ ــًا السـ ــب وفقـ والطالـ
وطبقـــت الدراســـة عـــى عينـــة عشـــوائية مكونـــة 
مـــن )83( طالبـــًا وطالبـــة، توزعـــوا بواقـــع )41( 
ـــًا  ـــة، و)42( طالب ـــة للمجموعـــة التجريبي ـــًا وطالب طالب
ــرت  ــد أظهـ ــة، وقـ ــة الضابطـ ــة للمجموعـ وطالبـ
ـــن  ـــة ب ـــة إحصائي ـــروق دال ـــود ف ـــة وج ـــج الدراس نتائ
ــة يف  ــة والضابطـ ــن التجريبيـ ــطي املجموعتـ متوسـ
ـــع  ـــي يف مجي ـــم القرائ ـــار الفه ـــدي الختب ـــق البع التطبي

املســـتويات لصالـــح املجموعـــة التجريبيـــة.
ـــة  ـــي )2015م( فاعلي ـــة العذيق ـــتقصت دراس واس
اســـراتيجية التســـاؤل الـــذايت يف تنميـــة بعـــض 
مهـــارات الفهـــم القرائـــي لـــدى طـــاب الصـــف 
ـــة  ـــت الدراس ـــذة، واتبع ـــة القنف ـــوي بمدين األول الثان
اختبـــار  باســـتخدام  التجريبـــي،  شـــبه  املنهـــج 
حتصيـــي يف الفهـــم القرائـــي ووحـــدة دراســـية تـــم 
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ـــذايت،  ـــاؤل ال ـــراتيجية التس ـــتخدام اس ـــا باس إعداده
ــًا تـــم  ــة مـــن )50( طالبـ ــة الدراسـ وتكونـــت عينـ
تقســـيمهم بالتســـاوي إىل جمموعتـــن، إحدامهـــا 
ـــج  ـــرت النتائ ـــد أظه ـــة، وق ـــرى ضابط ـــة واألخ جتريبي
ـــل  ـــة يف التحصي ـــة إحصائي ـــروق ذات دالل ـــود ف وج
ـــتنتاجي،  ـــريف، االس ـــم )احل ـــارات الفه ـــدي يف مه البع
ـــة  ـــاب املجموع ـــح ط ـــي( لصال ـــي، و اإلبداع التذوق
التجريبيـــة التـــي درســـت باســـتخدام اســـراتيجية 

التســـاؤل الـــذايت.
كـــا اســـتقصت دراســـة املســـري )2016م( 
فاعليـــة اســـراتيجية التســـاؤل الـــذايت يف تدريـــس 
بعـــض  تنميـــة  عـــى  االجتاعيـــة  الدراســـات 
ــدى  ــي لـ ــر التأمـ ــتقصائية والتفكـ ــارات االسـ املهـ
تاميـــذ املرحلـــة اإلعداديـــة )املتوســـطة(، واتبعـــت 
الدراســـة املنهـــج شـــبه التجريبـــي، ومتثلـــت األدوات يف 
ـــر التأمـــي،  ـــتقصائية والتفك ـــارات االس ـــاري امله اختب
ـــة  ـــوائية مكون ـــة عش ـــى عين ـــة ع ـــق الدراس ـــم تطبي وت
ـــة  ـــدارس اإلعدادي ـــذ امل ـــن تامي ـــذًا م ـــن )70( تلمي م
بمحافظـــة كفـــر الشـــيخ املريـــة، تـــم تقســـيمهم 
بالتســـاوي إىل جمموعتـــن جتريبيـــة وضابطـــة، وقـــد 
ــذ  ــوق تاميـ ــن تفـ ــة عـ ــج الدراسـ ــفرت نتائـ أسـ
املجموعـــة التجريبيـــة عـــى طـــاب املجموعـــة 
ـــارات  ـــاري امله ـــدي الختب ـــق البع ـــة يف التطبي الضابط

ــتقصائية والتفكـــر التأمـــي.  االسـ
وخلصـــت دراســــــــة جوزيـــف وآخريـــن 
)Joseph,et.al,2016( التـــي حللـــت )35( دراســـة 

جتريبيـــة اســـتقصت فاعليـــة اســـراتيجية التســـاؤل 
ــاب  ــدى طـ ــي لـ ــم القرائـ ــة الفهـ ــذايت يف تنميـ الـ
ـــة يف  ـــراتيجية فعال ـــذه االس ـــام، إىل أن ه ـــم الع التعلي
حتســـن الفهـــم القرائـــي ملجموعـــات متنوعـــة مـــن 
ـــات،  ـــاب ذوي اإلعاق ـــدى الط ـــى ل ـــن، حت املتعلم

ــة. ــات التعليميـ ــف البيئـ ويف خمتلـ
ــا  ــم عرضهـ ــي تـ ــات التـ ــن الدراسـ ــن مـ ويتبـ
ــتيعاب  ــم واسـ ــارات فهـ ــة مهـ ــن تنميـ ــه يمكـ أنـ
النـــص النبـــوي الرشيـــف مـــن خـــال اســـتخدام 
االســـراتيجيات التعليميـــة احلديثـــة، وهـــو مـــا 
اســـتخدمت  التـــي  الدراســـات  نتائـــج  أكدتـــه 
اســـراتيجيات مـــا وراء املعرفـــة يف تنميـــة مهـــارات 
ـــة.  ـــدى الطلب ـــوي ل ـــث النب ـــم واســـتيعاب احلدي فه
ـــة  ـــى فاعلي ـــابقة ع ـــات الس ـــج الدراس ـــدت نتائ ـــا أك ك
اســـراتيجية التســـاؤل الـــذايت يف تنميـــة الفهـــم 
لـــدى الطلبـــة يف املراحـــل التعليميـــة املختلفـــة، ويف 
ـــي  ـــا ُيعط ـــو م ـــية، وه ـــررات الدراس ـــن املق ـــد م العدي
ـــراتيجية،  ـــذه االس ـــف ه ـــة توظي ـــى إمكاني ـــؤرشًا ع م
ـــة،  ـــا وراء املعرف ـــراتيجيات م ـــدى اس ـــا إح باعتباره
ـــة  ـــررات الربي ـــف مق ـــة يف خمتل ـــم الطلب ـــة فه يف تنمي
ـــد  ـــذي ُتع ـــوي، ال ـــث النب ـــة احلدي ـــامية، خاص اإلس
ــرآن  ــب القـ ــًا إىل جانـ ــدرًا ترشيعيـ ــه مصـ نصوصـ
الكريـــم، حيتـــاج الطلبـــة إىل فهمـــه واســـتيعاب 
ــات  ــادئ والترشيعـ ــم املبـ ــل لفهـ ــده كمدخـ مقاصـ
التحديـــات  ومواجهـــة  اإلســـامية،  واألســـس 

املعـــارصة املتعلقـــة هبـــذا اجلانـــب. 
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إجراءات الدراسة: 
فيـــا يـــي تعريـــف باملنهـــج العلمـــي، وعينـــة 
ــيكومرية.  ــا السـ ــا وخصائصهـ ــة، وأداهتـ الدراسـ

أواًل: منهج الدراسة: 
ـــم  ـــي بالتصمي ـــج التجريب ـــة املنه ـــت الدراس اتبع
ـــى  ـــدي ع ـــي والبع ـــن القب ـــي بالتطبيق ـــبه التجريب ش
ـــة  ـــرى ضابط ـــة واألخ ـــا جتريبي ـــن إحدامه جمموعت
ــراتيجية  ــتقل )اسـ ــر املسـ ــة املتغـ ــاس فاعليـ لقيـ
ــم  ــع )فهـ ــر  التابـ ــى املتغـ ــذايت( عـ ــاؤل الـ التسـ
ـــث  ـــف الثال ـــات الص ـــدى طالب ـــوي( ل ـــص النب الن

املتوســـط يف منطقـــه احلـــدود الشـــالية.

ثانيًا: عينة الدراسة: 
 طبقـــت الدراســـة عـــى عينـــة قصديـــة مـــن 
ــر،  ــة عرعـ ــعة بمدينـ ــطة التاسـ ــة املتوسـ املدرسـ
وقـــد تـــم اختيـــار هـــذه املدرســـة حتديـــدًا 
لســـهولة وصـــول الباحثـــة إليهـــا، وتعـــاون إدارة 
املدرســـة واملعلـــات يف تســـهيل تطبيـــق التجربـــة 
عليهـــا، وقـــد تكونـــت العينـــة مـــن )60( طالبـــة 
ــم  ــط، تـ ــث املتوسـ ــف الثالـ ــات الصـ ــن طالبـ مـ
ــا  ــن، إحدامهـ ــاوي إىل جمموعتـ ــيمهن بالتسـ تقسـ
ـــس  ـــم تدري ـــث ت ـــة؛ حي ـــرى جتريبي ـــة واألخ ضابط
املجموعـــة التجريبيـــة وحـــدة »رعايـــة اإلســـام 
للعمـــل املهنـــي« مـــن كتـــاب احلديـــث للفصـــل 
اســـراتيجية  باســـتخدام  الثـــاين  الـــدرايس 

ــدة  ــم تدريـــس الوحـ ــا تـ ــاؤل الـــذايت، بينـ التسـ
ذاهتـــا لطالبـــات املجموعـــة الضابطـــة بالطريقـــة 

االعتياديـــة.

ثالثًا: أداة الدراسة: 
أعـــدت الباحثـــة اختبـــارًا حتصيليـــًا لفهـــم 
النـــص النبـــوي يف وحـــدة »رعايـــة اإلســـام 
للعمـــل املهنـــي« مـــن كتـــاب احلديـــث للفصـــل 
الـــدرايس الثـــاين للصـــف الثالـــث متوســـط، 
ــة  ــتنادًا إىل قائمـ ــار اسـ ــداد االختبـ ــم إعـ ــد تـ وقـ
ـــا  ـــف أعدهت ـــوي الرشي ـــص النب ـــم الن ـــارات فه بمه
الباحثـــة بعـــد مراجعـــة األدبيـــات والدراســـات 
ــي )2010م(  ــات أبانمـ ــة دراسـ ــابقة، خاصـ السـ
)2015م(  ورشفـــو  )2013م(  والصاعـــدي 
)2017م(  ومصطفـــى  )2017م(  والغامـــدي 
ــة  ــذه القائمـ ــوء هـ ــان )2018م(، ويف ضـ والعثـ
ـــذي  ـــوي ال ـــص النب ـــم الن ـــار فه ـــداد اختب ـــم إع ت
ــؤااًل  ــن )30( سـ ــة مـ ــه األوليـ ــون يف صورتـ تكـ
بطريقـــة االختيـــار مـــن متعـــدد؛ حيـــث يوجـــد 
خيـــار واحـــد صحيـــح ضمـــن أربعـــة خيـــارات 
ـــة  ـــن ثاث ـــئلة ع ـــذه األس ـــرع ه ـــؤال، وتتف ـــكل س ل
أحاديـــث نبويـــة رشيفـــة، وتســـتهدف أربعـــة 
ـــة  ـــا جمموع ـــدرج حتته ـــم، ين ـــة للفه ـــتويات رئيس مس
ـــع  ـــايل توزي ـــدول الت ـــح اجل ـــارات، ويوض ـــن امله م
ـــم  ـــارات فه ـــتويات ومه ـــًا ملس ـــار تبع ـــئلة االختب أس
النـــص النبـــوي املســـتهدفة يف الدراســـة احلاليـــة:  
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األوليــة،  صورتــه  يف  االختبــار  إعــداد  وبعــد 
وخصائصــه  الظاهــري  صدقــه  مــن  التأكــد  تــم 

التــايل: النحــو  عــى  الســيكومرية 
أ( الصدق الظاهري لالختبار: 

تــم عــرض االختبــار مــع دليــل تدريــس الوحــدة 
ــذايت  ــاؤل ال ــراتيجية التس ــتخدام اس ــتهدفة باس املس
عــى جمموعــة مــن املحكمــن املتخصصــن يف املناهــج 
وطــرق التدريــس باجلامعــات الســعودية، إلبــداء 
رأهيــم يف حمتــوى االختبــار ومناســبته للمحتــوى 

التعليمــي املتضمــن يف الدليــل، وصحــة صياغــة 
التــي  املهــارات  قيــاس  عــى  وقدرهتــا  أســئلته، 
ُأعــدت لقياســها، وتعديــل مــا يرونــه مناســبًا، وبعــد 
اســرداد االختبــارات املحكمــة، تبــن وجــود بعــض 
ــب  ــر ترتي ــراح بتغي ــات، واق ــات يف الصياغ التعدي
بعــض االســتجابات، مــع االتفــاق عــى أن األســئلة 
تقيــس املهــارات املســتهدفة، وتــم إجــراء التعديــات 
املقرحــة، وبذلــك أصبــح االختبــار يتمتــع بالصــدق 

ــري.  الظاه

النسبةأرقام األسئلةعدد األسئلةالمهارات الفرعيةالمستوى

الفهم المباشر 
(الحرفي)

تحديد الفكرة العامة التي يدور حولها النص النبوي 
7

 -3 - 2 -1
 -20 -19 -11

21
%23.3 توضيح معاني بعض الكلمات الواردة في النص النبوي

تحديد الشواهد النبوية الدالة على نص معين

الفهم 
االستنباطي

استنتاج األحكام من النص النبوي 

8
 -14 – 13 -6
 -27 -26 -15

30 -29
%26.7

استنتاج القيم المتضمنة في النص النبوي
استخالص ما يرشد إليه النص النبوي

اســتنتاج الصفــات المتميــزة للشــخصيات الــواردة فــي النــص 
النبــوي

استنباط النتائج بناًء على المقدمات الواردة في النص النبوي

الفهم 
االستداللي

االستدالل بالنص النبوي على حكم فقهي أو عقدي

7
 -10 -5 -4

 -22 -16 -12
28

%23.3 االستدالل من النص على أهمية سلوك معين أو صفة أو قيمة
االستدالل بالنص النبوي على ظاهره أو قضيه معينه

ذكر أمثله من الواقع ترتبط بمعنى من معاني النص النبوي

الفهم الناقد

ــة فــي  ــم المتضمن ــز أوجــه الشــبه واالختــالف لبعــض المفاهي تميي
النــص النبــوي

8
 -9 -8 -7

 -23 -18 -17
25 -24

%26.7 تلخيص النص النبوي في كلمات محددة
تقييم السلوكيات في ضوء ما يرشد اليه النص النبوي 

المحــرم،  (الواجــب،  الشــرعية  بيــن دالالت االحــكام  التفريــق 
المكــروه)

جدول )1) 
توزيع أسئلة االختبار تبعاً لمهارات فهم النص النبوي



252

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

ب( صدق االتساق الداخيل لالختبار: 
تــم تطبيــق االختبــار عــى عينــة اســتطاعية 
مكونــة مــن )32( طالبــة مــن طالبــات الصــف 
الثالــث املتوســط مــن غــر عينــة الدراســة األساســية، 

 يتبــن مــن اجلــدول أن معامــات ارتبــاط فقــرات 
االختبــار تراوحــت بــن )0.368 - 0.668(، ومجيعها 
قيــم دالــة إحصائيــًا عنــد مســتوى الداللــة )0.05(،مما 

يشــر إىل صــدق االتســاق الداخــي لاختبــار.
ج( ثبات االختبار: 

تــم التأكــد مــن ثبــات االختبــار باســتخدام معادلــة 
ألفــا كرونبــاخ Cronbach Alpha؛ حيــث كان معامــل 
الثبــات )0.771(، كــا تــم حســاب الثبات باســتخدام 
 Kuder-Richardson  معادلــة كودر - ريتشاردســون
21؛ حيــث بلغــت قيمــة الثبــات )0.673(، وهــي 

قيــم مقبولــة وتطمئــن إىل ثبــات االختبــار عنــد إعــادة 

ــن  ــاط ب ــات االرتب ــاب معام ــم حس ــك ت ــد ذل بع
ــك  ــار وذل ــة لاختب ــة الكلي ــار للدرج ــرات االختب فق
ــح  ــي، ويوض ــاق الداخ ــدق االتس ــن ص ــد م للتأك

ــاط: ــات االرتب ــايل معام ــدول الت اجل

تطبيقــه عــى العينــة املســتهدفة.
د( حتديد زمن االختبار:

لتحديــد الزمــن املناســب لاختبــار تــم مجــع 
الوقــت الــذي قضتــه أول طالبــة انتهــت مــن االختبــار 
ــة  ــر طالب ــه آخ ــذي قضت ــت ال ــع الوق ــة( م )40 دقيق
ــن  ــى اثن ــج ع ــمت النات ــة(، وقس ــت )28 دقيق انته
أن  اتضــح  وبذلــك   ،)34  =2÷  68=  28+40(
ــًا(،  ــة تقريب ــو )34 دقيق ــار ه ــب لاختب ــت املناس الوق
ــات  ــات إىل تعلي ــه الطالب ــع وتوجي ومــع وقــت التوزي
اإلجابــة عــى االختبــار، ومجعــه، فــإن تطبيــق االختبــار 

ــة. ــية كامل ــة دراس ــاج إىل حص حيت

االرتباطماالرتباطماالرتباطماالرتباطم
1*0.4259*0.39917*0.39525*0.415
2*0.59610*0.43418*0.40326*0.412
3*0.38811*0.37019*0.44827*0.377
4*0.43012*0.39420*0.41228*0.479
5*0.66813*0.43021*0.52129*0.442
6*0.38314*0.60422*0.36830*0.388
7*0.40215*0.38023*0.391
8*0.44216*0.60024*0.540

دالة عند مستوى الداللة )0.05(                  قيمة )ر( عند مستوى الداللة )0.05) = 0.349

جدول )2)
 معامالت ارتباط بيرسون بين الفقرات والدرجة الكلية لالختبار )ن= 32)
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هـ( معامالت سهولة وصعوبة االختبار:
يشــر معامــل الســهولة إىل نســبة الطالبــات اللوايت 
ــر  ــا يش ــة، بين ــة صحيح ــؤال إجاب ــن الس ــن ع أجب

يتضـــح مـــن اجلـــدول أن معامـــات الســـهولة 
ــن )37 - %60(،  ــت بـ ــار تراوحـ ــئلة االختبـ ألسـ
بينـــا تراوحـــت معامـــات الصعوبـــة بـــن )40 - 
63%(، وتقـــع مجيعهـــا يف املـــدى املقبـــول للســـهولة 
والصعوبـــة لفقـــرات االختبـــار اجليـــد والتـــي 

تـــراوح بـــن )30 - 70 %(.

معامــل الصعوبــة إىل نســبة الطالبــات اللــوايت كانــت 
ــة، ويوضــح اجلــدول )3( معامــات  إجابتهــن خاطئ

ــار: ــئلة االختب ــة ألس الســهولة والصعوب

و( معامالت التمييز ألسئلة االختبار:
ــى  ــرف عـ ــز يف التعـ ــات التمييـ ــد معامـ تفيـ
ــاة  ــى مراعـ ــار عـ ــئلة االختبـ ــدرة اسـ ــدى قـ مـ
الفـــروق الفرديـــة بـــن الطالبـــات، ويوضـــح 
اجلـــدول )4( معامـــات متييـــز أســـئلة االختبـــار 

التحصيـــي: 

الصعوبةالسهولةمالصعوبةالسهولةمالصعوبةالسهولةم

1% 43% 5711% 57% 4321% 50% 50

2% 43% 5712% 43% 5722% 43% 57

3% 40% 6013% 43% 5723% 50% 50

4% 50% 5014% 50% 5024% 40% 60

5% 47% 5315% 53% 4725% 37% 63

6% 47% 5316% 57% 4326% 50% 50

7% 50% 5017% 50% 5027% 47% 53

8% 50% 5018% 47% 5328% 43% 57

9% 53% 4719% 50% 5029% 53% 47

10% 57% 4320% 43% 5730% 60% 40

جدول )3)
 معامالت السهولة والصعوبة ألسئلة االختبار
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تشـــر نتائـــج اجلـــدول )4( إىل أن معامـــات 
ـــن )-0.40  ـــت ب ـــار تراوح ـــئلة االختب ـــز ألس التميي
ــد  ــة إذ ُتعـ ــز مقبولـ ــات متييـ ــي معامـ 0.76(، وهـ
ـــن  ـــا ع ـــل متييزه ـــد إذا زاد معام ـــز جي ـــرة ذات متيي الفق

.)0.40(

ــد  ــة )ت( ق ــدول )5( إىل أن قيم ــج اجل ــر نتائ تش
 ،)0.07( إحصائيــة  بداللــة   ،)1.59  -( بلغــت 
ــن  ــًا ب ــة إحصائي ــروق دال ــود ف ــدم وج ــي ع ــا يعن مم
متوســطات أداء املجموعتــن الضابطــة والتجريبيــة يف 
التطبيــق القبــي لاختبــار فهــم النــص النبــوي، وهــو 

ــن.  ــؤ املجموعت ــر إىل تكاف ــا يش م

ز( ضبط التحصيل القبيل )التكافؤ(:
تم  والتجريبية،  الضابطة  املجموعتن  تكافؤ  من  للتأكد 
حساب املتوسطات احلسابية لدرجات التطبيق القبي، واملقارنة 
 Independent( لعينتن مستقلتن »T« بينها باستخدام اختبار

sample T test(، ويوضح اجلدول التايل هذه النتائج.

ــرتاتيجية  ــتخدام اس ــس باس ــل التدري ــًا: دلي رابع
ــذايت:  ــاؤل ال التس

احلديــث  مقــرر  موضوعــات  اســتعراض  تــم 
الرشيــف للصــف الثالــث، وقــد وقــع االختيــار عــى 
وحــدة »رعايــة اإلســام للعمــل املهنــي« املوضحــة يف 

ــايل: ــم )6(، الت ــدول رق اجل

معامل التمييزممعامل التمييزممعامل التمييزممعامل التمييزم
10.7390.67170.67250.43
20.67100.43180.40260.43
30.43110.67190.43270.47
40.43120.40200.76280.40
50.67130.40210.40290.60
60.43140.73220.47300.43
70.43150.40230.67
80.60160.67240.43

جدول )4) 
معامالت التمييز ألسئلة االختبار

جدول رقم )5)
نتائج اختبار  )Independent sample T test( للفروق بين متوسطي درجات المجموعتين 

الضابطة والتجريبية في التطبيق القبلي الختبار فهم النص النبوي 

المجموعةاألداة
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

درجة 
الحرية

قيمة ت
)T-Test)

الداللة 
اإلحصائية

اختبار فهم النص 
النبوي

6.732.50الضابطة
581.59 -0.07 7.163.15التجريبية
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االختيار  أن  نلحظ  السابق؛   )6( رقم  اجلدول  من 
معارف,  تتناول  كوهنا  بعينها؛  املوضوعات  تلك  عى  وقع 
من  يتبن  كا  عمليًا.  تطبيقها  يتم  نظرية،  ومعلومات 
اجلدول؛ الزمن الازم لتدريس تلك املوضوعات املختارة 
حيث استلزم التطبيق االسراتيجية املختارة للدراسة )3( 

أسابيع, بواقع ساعتن أسبوعيًا لكل جمموعة.
»رعاية  وحدة  لتدريس  دليًا  الباحثة  أعدت  ولقد 
اإلسام للعمل املهني« من كتاب احلديث للفصل الدرايس 
اسراتيجية  باستخدام  املتوسط  الثالث  للصف  الثاين 
وتعريف  مقدمة  من  الدليل  تكون  وقد  الذايت،  التساؤل 
فهم  ومستويات  الذايت،  التساؤل  اسراتيجية  حول 
وتوزيع  الوحدة،  لتدريس  الزمنية  واخلطة  النبوي،  النص 
با  لاسراتيجية،  وفقا  التدريسية  واخلطوات  الدروس، 
كا  خطوة،  بكل  متضمنة  تدريسية  حتركات  من  حتمله 
حديث،  لكل  السلوكية  األهداف  عى  الدليل  احتوى 
تدريس  يف  املناسبة  التعليمية  والوسائل   ، واألنشطة 

األحاديث التي تتضمنها وحدة التدريب.
خامسًا: األساليب اإلحصائية :

تم حتليل البيانات باستخدام حزمة الربامج اإلحصائية 

من  عدٍد  من  باالستفادة   )SPSS( االجتاعية  للعلوم 
األساليب اإلحصائية، وأمهها: 

 Pearson correlation برسون  ارتباط  معامل   -
coefficient، للتأكد من صدق االتساق الداخي 

لاختبار التحصيي.
-   معادلة ألفا كرونباخ Cronbach Alpha؛ ومعادلة 
 Kuder-Richardson كودر - ريتشاردسون  

21؛ للتأكد من ثبات االختبار التحصيي.

  (Independentمستقلتن لعينتن   »T« اختبار     -
(sample T test للكشف عن الفروق بن نتائج 

املجموعتن الضابطة والتجريبية.
 (Paired sample T لعينتن مرتبطتن »T« اختبار  -
املجموعة  نتائج  بن  الفروق  عن  للكشف   test)

التجريبية يف التطبيقن القبي والبعدي لاختبار.
الستخدام  األثر  حجم  لبيان   )ƞ2( إيتا  مربع    -
اسراتيجية التساؤل الذايت عى فهم النص النبوي.
فاعلية  عن  للكشف  لباك  املعدل  الكسب  معدل     -
النص  فهم  تنمية  يف  الذايت  التساؤل  اسراتيجية 

النبوي.

جدول )6):
األحاديث الشريفة المتضمنة لوحدة »رعاية اإلسالم للعمل المهني«

ساعات التدريسعدد األسابيعقائمة الموضوعاتالموضوعات

12” ما من مسلم يغرس غرسا“الحديث األول

12”كان زكريا نجارا“الحديث الثاني

12”البيعان بالخيار مالم يتفرقا“الحديث الثالث
6  3 المجموع



256

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

عرض ومناقشة نتائج الدراسة: 
الدراسة، من خال  نتائج  فيا يي عرض ومناقشة 

اختبار فرضيتيها الرئيسيتن: 
عرض ومناقشة نتائج الفرضية األوىل: 

ذات  فروق  توجد  عى:  األوىل  الفرضية  نصت 
 )0.05  ≤  α  ( الداللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة 
الضابطة  املجموعتن  طالبات  درجات  متوسطي  بن 
النص  فهم  الختبار  البعدي  التطبيق  يف  والتجريبية 

داللة  ذات  فروق  وجود   )7( اجلدول  من  يتضح 
الضابطة  املجموعتن  درجات  متوسطي  بن  احصائية 
والتجريبية يف التطبيق البعدي الختبار فهم النص النبوي؛ 
 ،-8.11  ،-9.20( املحسوبة   )T( قيم  بلغت  حيث 
الفرعية  للمهارات   )-16.53  ،-8.23  ،-7.58
)الفهم املبارش، والفهم االستداليل، والفهم االستنباطي، 
بمستويات  لاختبار،  الكلية  والدرجة  الناقد(  والفهم 
داللة )0.00( جلميع املهارات الفرعية والدرجة الكلية، 

النبوي لصالح طالبات املجموعة التجريبية. 
حساب  تم  الفرضية  هذه  صحة  من  للتأكد 
الضابطة  املجموعتن  ألداء  احلسابية  املتوسطات 
التحصيي  لاختبار  البعدي  التطبيق  يف  والتجريبية 
بن  املقارنة  ومتت  النبوي(،  النص  فهم  )اختبار 
مستقلتن  لعينتن   »T« اختبار  باستخدام  املتوسطات 
اجلدول  ويوضح   ،)Independent sample T test(

)7( هذه النتائج: 

0.05( مما   ≤ α  ( الداللة  قيم أصغر من مستوى  وهي 
يشر إىل أن الفروق دالة إحصائيًا، وبمراجعة املتوسطات 
احلسابية اتضح أن الفروق لصالح املجموعة التجريبية، 
وبذلك تم قبول الفرضية احلالية والتي نصت عى وجود 
 α   ( الداللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق 
املجموعتن  طالبات  درجات  متوسطي  بن   )0.05  ≤
فهم  الختبار  البعدي  التطبيق  يف  والتجريبية  الضابطة 

النص النبوي لصالح طالبات املجموعة التجريبية.

مهارات فهم 
المتوسط المجموعةالنص النبوي

الحسابي
االنحراف 
المعياري

درجة 
الحرية

قيمة ت
(T-Test)

الداللة 
اإلحصائية

0.00*- 3.201.32589.20الضابطةالفهم المباشر 5.930.944التجريبية

0.00*- 4.031.21588.11الضابطةالفهم االستداللي 6.401.13التجريبية

0.00*- 3.401.47587.58الضابطةالفهم االستنباطي 6.401.03التجريبية

0.00*- 3.771.30588.23الضابطةالفهم الناقد  6.671.42التجريبية

0.00*- 14.402.645816.53الضابطةاالختبار ككل 24.932.27التجريبية
.(a  = 0.05 ( دالة عند مستوى *  

جدول رقم )7)
نتائج اختبار »ت« )Independent sample T test( للفروق بين متوسطي درجات المجموعتين 

الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي الختبار فهم النص النبوي
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حجم  لبيان  كمؤرش   )ƞ2( إيتا  مربع  حساب  تم  وقد 
األثر الستخدام اسراتيجية التساؤل الذايت عى فهم النص 

الستخدام  األثر  حجم  أن   )8( اجلدول  من  يتضح 
اسراتيجية التساؤل الذايت عى فهم النص النبوي من خال 
الضابطة والتجريبية  بعديًا عى املجموعتن  تطبيق االختبار 
باستخدام مربع إيتا )ƞ2( قد بلغ )0.82( وُيعد هذا األثر 
كبرًا وفقًا للتقديرات التي أشار هلا عفانة )2017م(، وتعني 
أن استخدام اسراجتية التساؤل الذايت تؤثر يف فهم الطالبات 
وتعزو   .)%  82( مقدارها  بنسبة  الرشيف  النبوي  للنص 
تأثر  إىل  التجريبية،  املجموعة  لصالح  الفروق  اجتاه  الباحثة 
تعلمهم  تربط  والتي  الذايت،  التساؤل  اسراتيجية  استخدام 
بخرباهتم السابقة، وتولد لدهيم اجتاهات إجيابية نحو التعرف 
عى مقاصد احلديث الرشيف، وربطه بواقعهم، مرورًا ببعض 
العمليات التي ترتب عى ما يطرحونه من تساؤالت، تبدأ 
من  يتخلله  وما  االستقصاء،  ثم  االستكشاف،  بمحاوالت 
تنظيم وتنشيط معريف ومعلومايت، وربط املعارف واخلربات، 
ثم التفكر املنتج فيا توصلوا له من معلومات حول احلديث 
الرشيف، وتبادل املعرفة مع بعضهم بطريقة تعاونية، وهذا 
كله ال شك يرسخ املعلومات، ويسهل تذكرها واسرجاعها 
عند احلاجة، فضًا عن يشء مهم، وهو أن مرور الطلبة هبذه 
اخلطوات يؤدي لفهم احلديث النبوي الرشيف، ومقاصده، 
سلوكهم  يف  عمليًا  تطبيقه  عليهم  يسهل  ما  وهو  وأهدافه، 

احليايت اليومي. 

املجموعتن  بعديًا عى  االختبار  تطبيق  النبوي من خال 
الضابطة والتجريبية، ويوضح اجلدول )8( هذه النتائج:

وتتفق هذه النتائج ضمنيًا من مع نتائج دراسات أبانمي 
)2017م(  والغامدي  )2013م(  والصاعدي  )2010م( 
التي  ومصطفى والقحطاين )2017م( والعثان )2018م( 
وراء  ما  اسراتيجيات  بعض  توظيف  فاعلية  عى  أكدت 
مرتفع(  بصوت  التفكر   ،K.W.L،  K.W.L.H( املعرفة 
يف تنمية مهارات فهم واستيعاب النص النبوي لدى الطلبة 
وجود  مجيعها  أظهرت  حيث  العام؛  التعليم  مراحل  يف 
أو  الفهم  الختبار  البعدي  التطبيق  يف  إحصائيًا  دالة  فروق 

االستيعاب لصالح املجموعة التجريبية.
عرض ومناقشة نتائج الفرضية الثانية: 

داللة  ذات  فروق  توجد  عى:  الثانية  الفرضية  نصت 
إحصائية عند مستوى الداللة ) α ≥ 0.05( بن متوسطي 
القبي  التطبيقن  يف  التجريبية  املجموعة  طالبات  درجات 
والبعدي الختبار فهم النص النبوي لصالح التطبيق البعدي.
املتوسطات  حساب  تم  الفرضية  هذه  صحة  من  للتأكد 
القبي  التطبيقن  يف  التجريبية  املجموعة  ألداء  احلسابية 
النبوي(،  النص  فهم  )اختبار  التحصيي  لاختبار  والبعدي 
ومتت املقارنة بن املتوسطات باستخدام اختبار »T« لعينتن 
مرتبطتن )Paired sample T test( ، ويوضح اجلدول )9( 

هذه النتائج: 

جدول رقم )8)
مربع إيتا )ƞ2( لبيان حجم األثر الستخدام استراتيجية التساؤل الذاتي على فهم النص النبوي من 

خالل تطبيق االختبار بعدياً على المجموعتين الضابطة والتجريبية

المتغير التابعاألداةالمتغير المستقل
قيمة ت

(T-Test)
درجة 
الحرية

مربع إيتا 
(h2)

حجم 
األثر

استراتيجية 
التساؤل الذاتي

االختبار 
التحصيلي

فهم النص 
النبوي

كبير580.82- 16.53
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ــروق ذات  ــود ف ــدول )9( إىل وج ــج اجل ــر نتائ تش
ــة  ــات املجموع ــطي درج ــن متوس ــة ب ــة احصائي دالل
ــار فهــم  ــة يف التطبيقــن القبــي والبعــدي الختب التجريبي
النــص النبــوي؛ حيــث بلغــت قيــم )T( املحســوبة 
 )-27.67  ،-12.92  ،-15.52  ،-9.60  ،-14.41(
والفهــم  املبــارش،  )الفهــم  الفرعيــة  للمهــارات 
االســتداليل، والفهــم االســتنباطي، والفهــم الناقــد( 
والدرجــة الكليــة لاختبــار، بمســتويات داللــة )0.00( 
جلميــع املهــارات الفرعيــة والدرجــة الكليــة، وهــي قيــم 
ــر  ــا يش ــة )α ≥ 0.05( مم ــتوى الدالل ــن مس ــر م أصغ
ــطات  ــة املتوس ــًا، وبمراجع ــة إحصائي ــروق دال إىل أن الف

احلســابية اتضــح أن الفــروق لصالــح التطبيــق البعــدي، 
وبذلــك تــم قبــول الفرضيــة احلاليــة والتــي نصــت عــى 
وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى 
الداللــة ) α ≥ 0.05( بــن متوســطي درجــات طالبــات 
املجموعــة التجريبيــة يف التطبيقــن القبــي والبعــدي 
الختبــار فهــم النــص النبــوي لصالــح التطبيــق البعــدي.
ــان  ــؤرش لبي ــا )ƞ2( كم ــع إيت ــاب مرب ــم حس ــد ت وق
ــذايت  ــاؤل ال ــراتيجية التس ــتخدام اس ــر الس ــم األث حج
عــى فهــم النــص النبــوي مــن خــال تطبيــق االختبــار 
قبليــًا وبعديــًا عــى طالبــات املجموعــة التجريبيــة، 

ــج: ــذه النتائ ــدول )10( ه ــح اجل ويوض

مهارات فهم 
النص النبوي

التطبيق
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

درجة 
الحرية

قيمة ت
)T-Test)

الداللة 
اإلحصائية

الفهم المباشر
2.161.23القبلي

2914.41 -*0.00
5.930.944البعدي

الفهم االستداللي
2.461.94القبلي

299.60 -*0.00
6.401.03البعدي

الفهم االستنباطي
1.360.129القبلي

2915.52 -*0.00
5.931.08البعدي

الفهم الناقد 
2.160.146القبلي

2912.92 -*0.00
6.661.42البعدي

االختبار ككل
8.163.15القبلي

29 27.67-*0.00
24.932.27البعدي

جدول )9) 
نتائج اختبار »ت« )Paired sample T test( للفروق بين متوسطي درجات المجموعة 

التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي الختبار فهم النص النبوي

.(a  = 0.05 ( دالة عند مستوى *  
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ــر  ــم األثـ ــدول )10( أن حجـ ــن اجلـ ــح مـ يتضـ
ـــم  ـــى فه ـــذايت ع ـــاؤل ال ـــراتيجية التس ـــتخدام اس الس
النـــص النبـــوي مـــن خـــال مقارنـــة متوســـطات 
تطبيـــق االختبـــار قبليـــًا وبعديـــًا عـــى املجموعـــة 
التجريبيـــة باســـتخدام مربـــع إيتـــا )ƞ2( قـــد بلـــغ 

تبـــن مـــن مقارنـــة نتائـــج التطبيقـــن القبـــي 
ـــود  ـــوي وج ـــص النب ـــم الن ـــار فه ـــدي الختب والبع
فـــرق بـــن متوســـطي التطبيقـــن؛ حيـــث بلـــغ 
ــغ  ــا بلـ ــي )8.16( بينـ ــق القبـ ــط التطبيـ متوسـ
متوســـط التطبيـــق البعـــدي )24.93(، وملعرفـــة 
ـــة  ـــى فعالي ـــؤرش ع ـــي م ـــرق ُيعط ـــذا الف إذا كان ه

)0.96(، وتـــدل هـــذه القيمـــة كـــا أشـــار عفانـــة 
أن  وتعنـــي  كبـــر،  تأثـــر  إىل حجـــم  )2017م( 
ـــاؤل  ـــراجتية التس ـــتخدام اس ـــة باس ـــة التجريبي املعاجل
الـــذايت تؤثـــر يف فهـــم الطالبـــات للنـــص النبـــوي 

ــا )96 %(.  ــبة مقدارهـ ــف بنسـ الرشيـ

النـــص  فهـــم  يف  املســـتخدمة  االســـراتيجية 
ــد تـــم حســـاب معـــدل الكســـب  النبـــوي؛ فقـ
ــه  ــت قيمتـ ــذي بلغـ ــاك، والـ ــة بـ ــا ملعادلـ وفقـ
ــد  ــة باحلـ ــرة مقارنـ ــة كبـ ــي قيمـ )1.33(، وهـ
ــى  ــم عـ ــاك للحكـ ــدده بـ ــذي حـ ــى الـ األدنـ

ــو )1.20(. ــة وهـ الفاعليـ

جدول رقم )10)
مربع إيتا )ƞ2( لبيان حجم األثر الستخدام استراتيجية التساؤل الذاتي على فهم النص النبوي

 من خالل تطبيق االختبار قبلياً وبعدياً على المجموعة التجريبية

جدول )11)
 معدل الكسب المعدل لبالك للكشف عن فاعلية استراتيجية التساؤل الذاتي في تنمية فهم النص 

النبوي لدى الطالبات

األداةالمتغير المستقل
المتغير 

التابع
قيمة ت

)T-Test)
درجة 
الحرية

مربع إيتا 
(h2)

حجم 
األثر

استراتيجية 
التساؤل الذاتي

االختبار 
التحصيلي

فهم النص 
النبوي

كبير27.67-290.96

المتغير التابعالمتغير المستقل
الدرجة 
العظمى

معدل المتوسط الحسابي
الكسب

الفاعلية
بعديقبلي

كبيرة308.1624.931.33فهم النص النبوياستراتيجية التساؤل الذاتي
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وتعــزو الباحثــة فاعليــة اســراتيجية التســاؤل 
ــوي إىل  ــص النب ــم الن ــارات فه ــة مه ــذايت يف تنمي ال
ــة  ــاد الطالب ــن اعت ــراتيجية م ــذه االس ــه ه ــا تتيح م
عــى نفســها يف اســتيعاب وفهــم احلديــث، مــن 
ــؤدي إىل  ــي ت ــة، الت ــة الفاحص ــراءة املتأني ــال الق خ
حتفيــز التفكــر الناقــد واإلبداعــي يف النــص النبــوي، 
ــا  ــاف م ــطور واستكش ــن الس ــا ب ــراءة م ــة ق وحماول
يتضمنــه مــن معــارف وخــربات، وهــو مــا يــؤدي إىل 
اســتدعاء اخلــربات الســابقة ذات الصلــة مــن الذاكــرة 
لتتفاعــل مــع اخلــربات اجلديــدة التــي يتضمنهــا 
احلديــث، األمــر الــذي يســهم يف تنشــيط املعرفــة 
ــد مــن  املرتبطــة بمضمــون احلديــث ومقاصــده، فيزي
ــر  ــل أث ــك أفض ــق بذل ــا، ويتحق ــاظ هب ــرة االحتف ف
للتعلــم، كــا يتحقــق الربــط بــن مضمــون التعلــم يف 
احلديــث النبــوي وتطبيقاتــه احلياتيــة، فيتحقــق التعلــم 

ــال. الفّع
دراســات  مــع  ضمنيــًا  النتائــج  هــذه  وتتفــق 
عبداحلافــظ )2007م( وأبوشــامة )2011م( وبــركي 
ورمضــان   )Berkeley;et.al,2011( وآخــــــرين 
وأمحــد والعجيــل )2017م( والعذيقــي )2015م( 
وجوزيــف وآخريــن )Joseph,et.al, 2016( التــي 
أظهــرت فاعليــة اســراتيجية التســاؤل الــذايت يف 
ــة  ــية، خاص ــررات الدراس ــة يف املق ــم الطلب ــة فه تنمي

ــي. ــم القرائ الفه
خامتة:

اســتنتاجات  أهــم  تلخيــص  يمكــن  وبذلــك، 

الدراســة فيــا يــي: 
توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد . 1

مســتوى الداللــة ) α ≥ 0.05( بــن متوســطي 
الضابطــة  املجموعتــن  طالبــات  درجــات 
والتجريبيــة يف التطبيــق البعــدي الختبــار فهــم 
ــة  ــات املجموع ــح طالب ــوي لصال ــص النب الن

التجريبيــة. 
توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد . 2

مســتوى الداللــة ) α ≥ 0.05( بــن متوســطي 
درجــات طالبــات املجموعــة التجريبيــة يف 
التطبيقــن القبــي والبعــدي الختبــار فهــم 

ــدي. ــق البع ــح التطبي ــوي لصال ــص النب الن
أظهــرت نتائــج حجــم األثــر باســتخدام مربــع . 3

ــة  ــتخدام معادل ــدل باس ــب املع ــا، والكس إيت
ــذايت  ــاؤل ال ــراتيجية التس ــة اس ــاك، فاعلي ب
ــدى  ــوي ل ــة مهــارات فهــم النــص النب يف تنمي

ــط. ــث املتوس ــف الثال ــات الص طالب

توصيات الدراسة: 
يمكــن تقديــم التوصيــات التاليــة يف ضــوء النتائــج 

التــي أظهرهتــا الدراســة:
تدريــب معلــات الربيــة اإلســامية يف املرحلة . 1

ــا  ــراتيجيات م ــف اس ــى توظي ــطة، ع املتوس
وراء املعرفــة، خاصــة اســراتيجية التســاؤل 
الــذايت يف تدريــس مقــررات احلديــث، وتنميــة 
ــات. ــدى الطالب ــوي ل ــص النب ــم الن ــارات فه مه
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ــدى . 2 ــوي ل ــص النب ــم الن ــارات فه ــة مه تنمي
املرحلــة  يف  اإلســامية  الربيــة  معلــات 
ــدى  ــا ل ــن تنميته ــث يمكنه ــطة، بحي املتوس
الطالبــات أثنــاء تدريــس مقــررات احلديــث، 
وذلــك مــن خــال األســاليب اإلرشافيــة 
ودورات  تشــغيلية،  ورش  مــن  املتنوعــة، 
ودروس  موجهــة،  وقــراءات  تدريبيــة، 
وخــال  نموذجيــة،  ودروس  تبادليــة، 
ــاليب  ــن األس ــا م ــة، وغره ــارات الصفي الزي
اإلســامية  الربيــة  ملرشفــة  يمكــن  التــي 

توظيفهــا يف هــذا املجــال. 
تضمــن دليــل املعلــم ملقــرر احلديــث النبــوي . 3

الرشيــف، مهــارات فهــم النــص النبــوي 
تنميتهــا  وكيفيــة  حديــث،  كل  يف  املمكنــة 
التــي  واالســراتيجيات  الطالبــات،  لــدى 
ــع  ــات، م ــاهبا للطالب ــا إلكس ــن توظيفه يمك
االســتفادة مــن اســراتيجية التســاؤل الــذايت، 
ــا وراء  ــراتيجيات م ــتخدام اس ــع باس والتنوي

ــرى. ــة األخ املعرف
إىل . 4 اإلســامية  الربيــة  معلــات  توجيــه 

االســتفادة مــن دليــل التعلــم الــذي تــم 
الســتخدام  احلاليــة  الدراســة  يف  إعــداده 
تدريــس  يف  الــذايت  التســاؤل  اســراتيجية 
املهنــي،  للعمــل  اإلســام  رعايــة  وحــدة 
ــدى  ــوي ل ــص النب ــم الن ــارات فه ــة مه لتنمي

متوســط. الثالــث  الصــف  طالبــات 

املقرتحات: 
وطالبــات  الباحثــات  عــى  الدراســة  تقــرح 
ــي  ــات الت ــض الدراس ــراء بع ــا إج ــات العلي الدراس

تثــري موضــوع الدراســة، مثــل:  
متكــن معلــات الربيــة اإلســامية يف مــدارس . 1

ــص  ــم الن ــارات فه ــن مه ــام م ــم الع التعلي
ــوي.  النب

تنميــة . 2 يف  أثــره  وقيــاس  تدريبــي  برنامــج 
مهــارات فهــم النــص النبــوي لــدى معلــات 

املرحلــة املتوســطة.
ــة . 3 ــاؤالت الذاتي ــج التس ــرح لدم ــور مق تص

يف أنشــطة دروس مقــرر احلديــث للصــف 
ــط.   ــث املتوس الثال

شكر وعرفان:
تتقــدم الباحثــة بالشــكر والعرفــان لعــادة البحــث 
–عرعــر-  الشــالية  احلــدود  جامعــة  يف  العلمــي 
لتفضلهــا باعتــاد متويــل هــذا املــرشوع البحثــي 

.(EAR-2018-3-9F-7891) رقــم  بالعقــد 

املصادر واملراجــع:
أواًل: املراجع العربية:

أبانمــي، فهــد عبدالعزيــز. )2010(. فعاليــة اســراتيجية )مــاذا 
ــت؟(  ــاذا تعلم ــرف؟ - م ــد أن أع ــاذا أري ــرف؟ - م أع
ــذ  ــدى تامي ــث ل ــتيعاب احلدي ــارات اس ــة مه يف تنمي
ــة  ــاض. جمل ــة الري ــي بمدين ــادس االبتدائ ــف الس الص
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واقع برنامج الدبلوم العالي في التعلم اإللكتروني بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 
من وجهة نظر الخريجات )دراسة حالة(

هيفاء ابراهيم عبدالرحمن العودان 
جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

)قدم للنشر يف 1441/09/24 هـ، وقبل للنشر يف 1442/04/17 هـ(

ـــو  ـــه، وه ـــر خرجيات ـــة نظ ـــن وجه ـــن م ـــت عبدالرمح ـــورة بن ـــرة ن ـــة األم ـــة يف جامع ـــة الرتبي ـــا بكلي ـــات العلي ـــج الدراس ـــد برام ـــع أح ـــى واق ـــرف ع ـــة التع ـــت الدراس ـــص البحث:هدف ملخ
ـــة  ـــت الدراس ـــات(. وتوصل ـــرص والتحدي ـــف والف ـــاط الضع ـــوة ونق ـــاط الق ـــوات SWOT )نق ـــي س ـــل البيئ ـــلوب التحلي ـــتخدام أس ـــرتوين باس ـــم اإللك ـــايل يف التعل ـــوم الع ـــج الدبل برنام
ـــذت  ـــد اخت ـــات فق ـــرص والتحدي ـــق بالف ـــا يتعل ـــا في ـــا. أم ـــاد جتاهه ـــب احلي ـــذن جان ـــد اخت ـــف فق ـــاط الضع ـــا نق ـــا، أم ـــج مجيعه ـــوة الربنام ـــاط ق ـــى نق ـــن ع ـــد وافق ـــات ق إىل أن اخلرجي
ـــات  ـــن التوصي ـــدد م ـــم ع ـــم تقدي ـــة ت ـــج الدراس ـــى نتائ ـــاًء ع ـــج. وبن ـــه الربنام ـــي تواج ـــات الت ـــب التحدي ـــى أغل ـــن ع ـــن وافق ـــة، إال أهن ـــرص املتاح ـــاه الف ـــاد جت ـــب احلي ـــات جان اخلرجي
ـــة  ـــة. ودراس ـــات الرتبوي ـــدث التوجه ـــوء أح ـــا يف ض ـــة لتقويمه ـــج األكاديمي ـــع الربام ـــن واق ـــف ع ـــي للكش ـــل البيئ ـــودة وأدوات التحلي ـــر اجل ـــتنارة بمعاي ـــا: االس ـــن أمهه ـــات م واملقرتح
ـــة  ـــن وجه ـــه م ـــس، وتقويم ـــة التدري ـــاء هيئ ـــر أعض ـــة نظ ـــن وجه ـــن م ـــت عبدالرمح ـــورة بن ـــرة ن ـــة األم ـــة بجامع ـــة الرتبي ـــرتوين يف كلّي ـــم اإللك ـــايل يف التعل ـــوم الع ـــج الدبل ـــع برنام واق

ـــل. ـــوق العم ـــر س نظ

كلامت مفتاحية:برامج الدراسات العليا، التعلم اإللكرتوين، حتليل سوات.
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:
Abstract: The study aimed to get acquainted with the reality of one of the graduate studies programs at College of Education in Princess Nourah Bint Abdulrahman 
University from the graduates’ point of view, which is the Postgraduate Diploma Program in E-Learning using the SWOT analysis (strengths, weaknesses, opportunities 
and threats). The study found that graduates have agreed to all the program’s strengths, while they have taken neutrality side towards weaknesses. As for opportunities 
and challenges, graduates have taken the side of neutrality towards available opportunities, but they have agreed to most of the threats facing the program. Based on the 
results of the study, a number of recommendations and proposals were presented, the most important of which are: Enriching the knowledge of quality standards and 
environmental analysis tools (SWOT), in order to reveal the reality of academic programs to evaluate them in light of the latest educational trends. Moreover, studying 
the reality of the higher diploma program in e-learning at the Faculty of Education at Princess Nourah Bint Abdulrahman University from the point of view of faculty 
members, as well as evaluating it from the point of view of the labor market.
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مقدمة:
ــة  ــة التعليمي ــي يف العملي ــّول الرقم ــاهم التح يس
ــم  ــرص التعل ــز ف ــم وتعزي ــودة التعلي ــن ج يف حتس
مــدى احليــاة وتوســيعها وحتقيــق املســاواة والشــمولية 
يف التعليــم بــا حيقــق تنــّوع مهــارات احليــاة، ممــا 
يســتوجب إحــداث تغيــر يف مؤسســات التعليــم 
ــى اســترشاف  ــح قــادرة ع وأنظمتهــا بحيــث تصب
تلــك املهــارات يف املســتقبل وجعلهــا جــزًءا مــن 

الربامــج التعليميــة.
عــى  الرقمــي  الرتبــوي  النمــوذج  ويعتمــد 
عــى  والقائمــة  املعرفــة،  يف  واملســامهة  املشــاركة 
ــراد  ــن أف ــي متّك ــة، الت ــا الرقمي ــارات التكنولوجي مه
ــة  ــم االبتكاري ــز قدراهت ــر وتعزي ــن تطوي ــع م املجتم
ــر  ــر وتطوي ــات الع ــة حتدي ــة، يف مواجه واإلبداعي
ــوادر  ــل الك ــى تأهي ــز ع ــة بالرتكي ــة التعليمي األنظم
يف جمــال التعلــم والتعليــم اإللكــرتوين، ومالحقــة 
العمليــة  جوانــب  بجميــع  وتطبيقهــا  تطوراتــه 
ــورة  ــرة ن ــة األم ــتحدثت جامع ــد اس ــة، وق التعليمي
بنــت عبــد الرمحــن برنامــج الدبلــوم العــايل يف التعلــم 
اإللكــرتوين منــذ عامــن هبــدف الوصــول للتوظيــف 
املحــرتف للتكنولوجيــات الرقميــة، كمســامهة فاعلــة 

يف التغيــر والتطويــر والتنميــة الشــاملة.
تنميــة  يف  كبــرًا  دورًا  تلعــب  فاجلامعــات 
املســتقبل  باســترشاف  وتطورهــا  املجتمعــات 
للتخطيــط االســرتاتيجي يف تلبيــة حاجــات وحتديــات 
للجامعــة  الــدور  هــذا  مــن  وانطالقــا  املجتمــع، 

الرتبيــة بوصفهــا إحــدى مؤسســات  فــإن كليــة 
ــي  ــالل تبن ــن خ ــك م ــق ذل ــة بتحقي ــة مطالب اجلامع
اســرتاتيجيات وخطــط متنوعــة تســاعدها يف اكتشــاف 
والفــرص  والتحديــات  والضعــف  القــوة  نقــاط 
املســتدامة  التنميــة  التعليميــة لتحقيــق  براجمهــا  يف 
للمجتمــع، فالتخطيــط الســليم لتنفيــذ الربامــج يؤدي 
ــة  ــمية احلالي ــات الرس ــن املؤسس ــل ب ــل العم لتكام
للتعليــم والتعلــم والتقييــم واإلدارة الرتبويــة واإلدارة 
 (Ali, Buruga, Habibu, 2019).ــايل ــم الع يف التعلي
وأســلوب حتليــل ســوات SWOT مــن األســاليب 
ــات  ــم مؤسس ــا يف تقيي ــاد عليه ــن االعت ــي يمك الت
ــرورًا  ــة وم ــاذج النظري ــن الن ــدءًا م ــايل ب ــم الع التعلي
ــد  ــة، فق ــربة العملي ــواًل إىل اخل ــة وص ــات احلال بدراس
 Leiber, Stensaker, Harvey, دراســة  كشــفت 
(2018) أنــه يعتــرب أداة فعالــة لتقييم تأثــر إدارة اجلودة 

يف مؤسســات التعليــم العــايل، كــا أنــه أداة لســد 
الفجــوة بــن التحديــات املنهجيــة وتنفيــذ قيــاس 

ــودة. ــر يف إدارة اجل األث
وقـــد جـــاءت الدراســـة احلاليـــة لتتوافـــق 
ــوف  ــتهدف الوقـ ــات، وتسـ ــذه التوجهـ ــع هـ مـ
عـــى واقـــع برنامـــج الدبلـــوم العـــايل يف التعلـــم 
اإللكـــرتوين بكليـــة الرتبيـــة يف جامعـــة األمـــرة 
نـــورة بنـــت عبـــد الرمحـــن، فالتعـــرف عـــى 
ــق  ــرة حيقـ ــة املؤثـ ــة واخلارجيـ ــل الداخليـ العوامـ
جـــودة عمليتـــي التعليـــم والتعلـــم وجـــودة 

تطبيـــق التعلـــم اإللكـــرتوين.
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مشكلة الدراسة:
ــا  ــايل باعتباره ــم الع ــات التعلي ــر إىل مؤسس ينظ
حمــورًا رئيســيًا يف تلبيــة احتياجــات املجتمــع والوفــاء 
التغــرات  املســتدامة يف ظــل  التنميــة  بمتطلبــات 
ــول  ــال والتح ــادة األع ــد ري ــة، وتع ــة املتالحق العاملي
ــة 2030م  ــية لرؤي ــارص األساس ــد العن ــي أح الرقم
للتحــول نحــو اقتصــاد املعرفــة، الــذي يســتثمر 
بــن  الفجــوة  ســد  أجــل  مــن  البــرشي  العقــل 
ــإن  ــم ف ــن ث ــل، وم ــوق العم ــم وس ــات التعلي خمرج
اجلامعــات الســعودية تواجــه العديــد مــن التحديــات 
والتغــرات التــي حتــد مــن قدرهتــا التنافســية العامليــة، 
ــع  ــه الواق ــي يفرض ــات خارج ــذه التحدي ــض ه وبع
االنفجــار  مثــل  العامليــة،  والتحــوالت  الــدويل 
املعــريف، والثــورة العلميــة والتكنولوجيــة، والتغــرات 
االقتصاديــة، والتحــول مــن اقتصــاد الصناعــة إىل 
ــة  ــات املحلي ــع اجلامع ــة م ــة واملنافس ــاد املعرف اقتص
واإلقليميــة )الشــتوي، 2017م(. وقــد أكدت دراســة 
ــول  ــى أن الوص ــري )2019م( ع ــزان واخلض اخلني
ــة يف اجلامعــات الســعودية يكــون مــن  ــادة العاملي للري
ــعي  ــة، والس ــية العاملي ــدرة التنافس ــن الق ــالل حتس خ
واملشــاركة  متميــزة،  تعليميــة  خدمــات  لتقديــم 
ــات  ــن القطاع ــة م ــاب املصلح ــع أصح ــة م احلقيقي
ــزة  ــت املي ــد أصبح ــن، فق ــة واخلرجي ــة واخلاص العام
ــة  ــة التعليمي ــاء املؤسس ــًا لوف ــًا حتمي ــية مطلب التنافس
املســتدامة )توفيــق ومرســى،  التنميــة  بمتطلبــات 
العــايل  التعليــم  مؤسســات  وتواجــه  2017م(. 

عوامــل ومتغــرات جديــدة وحديثــة، تقــف يف وجــه 
حتقيــق امليــزة التنافســية واالســتمرارية فيهــا، وجامعــة 
ــارك  ــا تش ــن بدوره ــد الرمح ــت عب ــورة بن ــرة ن األم
ــا  ــن هن ــرأة، وم ــارة للم ــا كمن ــتمرارية رؤيته يف اس
ــة  ــور احلاج ــة، بظه ــة احلالي ــكلة الدارس ــورت مش تبل
إىل وجــود دارســة تســهم يف معرفــة نقــاط القــوة 
ونقــاط الضعــف والتحديــات والفــرص التــي تواجــه 
برامــج الدراســات العليــا املســتحدثة يف جمــال التعليــم 
ــتفيدين  ــر املس ــة نظ ــن وجه ــرتوين م ــم اإللك والتعل
ــزة  ــق مي ــة يف حتقي ــادة املحلي ــول للري ــهم للوص أنفس
حتــاول  احلاليــة  الدراســة  فــإن  وعليــه  تنافســية. 
التعــرف عــى واقــع برامــج الدراســات العليــا يف 
جمــال التعليــم والتعلــم اإللكــرتوين مــن وجهــة نظــر 
ــات  ــع توصي ــيًا م ــا، متاش ــات العلي ــات الدراس طالب
ــة  ــم والتنمي ــال التعلي ــات يف جم ــرات والدراس املؤمت
املســتدامة، حيــث أوىص املؤمتــر الــدويل الثامــن لكليــة 
الدراســات العليــا للرتبيــة بجامعة القاهــرة )2019م( 
بأمهيــة معــاودة التفكــر بشــأن التعليــم النظامــي 
واملفتــوح والدمــج بينهــا واســتغالل أدوات التواصــل 
ــاة، مــع  االجتاعــي يف نــرش ثقافــه التعلــم مــدى احلي
ــق  ــص لتحقي ــن التخص ــب م ــد واملناس ــار اجلدي اختي
ــة التغــرات يف  أو إتاحــة الفــرص للمواطــن يف مواكب

ــتمرار. ــه باس ــددة مطالب ــل املتج ــوق العم س
ــة Ali et al. (2019)  أن  ــت دراس ــد أثبت ــا وق ك
أســلوب التحليــل البيئــي ســوات يمكنه أن يكــون أداة 
فعالــة للتعــرف عــى واقــع برامــج التعلــم اإللكــرتوين 
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مــن حيــث نقــاط القــوة ونقــاط الضعــف والفــرص 
والتحديــات، حيــث أوصــت بتحليــل ســوات لتوفــر 
ــب يف  ــي ترغ ــات الت ــاعدة اجلامع ــة ملس ــة حال دراس

تنفيــذ أو دمــج التعلــم اإللكــرتوين حديثــًا.
الدراســة يف اإلجابــة عــن  وحتــددت مشــكلة 
التســاؤل الرئيــي التــايل: مــا واقــع برنامــج الدبلــوم 
العــايل يف التعلــم اإللكــرتوين يف كليــة الرتبيــة بجامعــة 
ــر  ــة نظ ــن وجه ــن م ــد الرمح ــت عب ــورة بن ــرة ن األم
ــن  ــرع ع ــوات؟ ويتف ــل س ــوء حتلي ــات يف ض اخلرجي

ــة: ــئلة التالي ــي األس ــاؤل الرئي ــذا التس ه
*    مــا نقــاط قــوة برنامــج الدبلــوم العــايل 
نظــر  وجهــة  مــن  اإللكــرتوين  التعلــم  يف 

اخلرجيــات؟
ــايل  ــوم الع ــج الدبل ــف برنام ــاط ضع ــا نق *    م
نظــر  وجهــة  مــن  اإللكــرتوين  التعلــم  يف 

اخلرجيــات؟
*    مــا الفــرص املتاحــة لربنامــج الدبلــوم العــايل 
نظــر  وجهــة  مــن  اإللكــرتوين  التعلــم  يف 

اخلرجيــات؟
*    مــا التحديــات التــي تواجــه برنامــج الدبلــوم 
العــايل يف التعلــم اإللكــرتوين مــن وجهــة نظــر 

اخلرجيــات؟
أهداف الدراسة:

ــج  ــع برنام ــى واق ــرف ع ــة للتع ــت الدراس هدف
الدبلــوم العــايل يف التعلــم اإللكــرتوين يف كليــة الرتبيــة 
بجامعــة األمــرة نــورة بنــت عبــد الرمحــن مــن وجهــة 

نظــر اخلرجيــات يف ضــوء حتليــل ســوات، وذلــك مــن 
خــالل التعــرف عــى:

*   نقــاط قــوة برنامــج الدبلــوم العــايل يف التعلــم 
اإللكــرتوين مــن وجهــة نظــر اخلرجيــات.

*   نقــاط ضعــف برنامــج الدبلوم العــايل يف التعلم 
اإللكــرتوين من وجهــة نظــر اخلرجيات.

*   الفــرص املتاحــة لربنامــج الدبلــوم العــايل 
نظــر  وجهــة  مــن  اإللكــرتوين  التعلــم  يف 

اخلرجيــات.
*   التحديــات التــي تواجــه برنامــج الدبلــوم 
العــايل يف التعلــم اإللكــرتوين مــن وجهــة نظــر 

ــات. اخلرجي
أمهية الدراسة:

تتمثل أمهية الدراسة فيا ييل:
تتاشــى مــع دور مؤسســات التعليــم العــايل يف . 1

تلبيــة احتياجــات املجتمعــات مــن الكفــاءات 
العاملــة لتحقيــق األهــداف التنمويــة.

قــد تفيــد املســئولن وأصحــاب القــرار يف . 2
ــى  ــرف ع ــا يف التع ــات العلي ــج الدراس برام
ــج  ــى أداء الربنام ــرة ع ــف املؤث ــاط الضع نق

ــا. ــى تالفيه ــل ع والعم
قــد تفيــد املســئولن وأصحــاب القــرار يف . 3

ــع  ــة واق ــالل دراس ــن خ ــايل م ــم الع التعلي
برامــج الدراســات العليــا يف تقنيــات التعليــم 
ــج  ــي برام ــى باق ــق ع ــن أن تنطب ــة يمك كحال

ــات. ــف اجلامع ــة بمختل ــات الرتبي كلي
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حدود الدراسة:
احلــدود املكانيــة: جامعــة األمــرة نــورة بنــت عبــد 

. محن لر ا
احلــدود البرشيــة: خرجيــات برنامــج الدبلــوم 

التعلــم اإللكــرتوين. العــايل يف 
ــايل يف  ــوم الع ــج الدبل ــة: برنام ــدود املوضوعي احل
التعلــم اإللكــرتوين كأحــد برامــج الدراســات العليــا 

ــة. ــة الرتبي يف كلي
مصطلحات الدراسة:

* برامــج الدراســات العليــا: هــي مرحلــة متقدمــة 
ــتر  ــايل، املاجس ــوم الع ــمل الدبل ــة، وتش ــن الدراس م
والدكتــوراه، وتشــرتط حصــول الطالــب عــى درجــة 

.(ar.wikipedia.org) .ــوس بكالوري
* التعريــف اإلجرائــي: هــي مرحلــة الدبلــوم 
ــة  ــة الرتبي ــم بكلي ــات التعلي ــع لقســم تقني العــايل التاب

ــن. ــت عبدالرمح ــورة بن ــرة ن ــة األم يف جامع
ــي(:  ــل البيئ ــوات )SWOT( )التحلي ــل س * حتلي
ــل نقــاط القــوة ونقــاط الضعــف والفــرص  هــو حتلي
والعصــف  للتخطيــط  أداة  وهــو  والتحديــات، 
ــرشوع أو  ــرة أو م ــم فك ــى تقيي ــاعد ع ــي تس الذهن
ــوذ  ــح SWOT مأخ ــل. ومصطل ــة عم ــة خط صياغ
والضعــف  القــوة  لكلــات  األوىل  األحــرف  مــن 
 (strengths, weaknesses,والتحديــات والفــرص 
ــة  ــذه الطريق ــتخدم ه (opportunities, threats. وتس

ــة  ــة للمؤسس ــف الداخلي ــوة والضع ــاط الق ــم نق لفه
هــذا  ويقــدم  اخلارجيــة.  والتحديــات  والفــرص 

األســلوب مــن التحليــل أفــكارًا حــول كيفيــة حتســن 
أداء األعــال  العمــل، ويســاعد يف حتديــد كيفيــة 

.(Harmon, 2020) اجلديــدة. 
ــع  ــى واق ــوف ع ــو الوق ــي: ه ــف اإلجرائ التعري
اإللكــرتوين  التعلــم  يف  العــايل  الدبلــوم  برنامــج 
ــرص  ــف( و)الف ــوة والضع ــاط )الق ــث نق ــن حي م
ــج. ــات الربنام ــر خرجي ــة نظ ــن وجه ــات( م والتحدي

اإلطار النظري والدراسات السابقة:
املتعلقــة  املتاحــة  األدبيــات  هنــا  نســتعرض 
ــث  ــن حي ــم، م ــا التعلي ــايل يف تكنولوجي ــم الع بالتعلي
الطــالب والعوامــل التــي تؤثــر يف التحاقهــم بربامــج 
التعليــم  جمــال  يف  خصوصــًا  العليــا  الدراســات 
والتعلــم اإللكــرتوين، وحتليــل ســوات SWOT لتلــك 

ــج. الربام
العــايل بشــكل عــام  التعليــم  برامــج  لنجــاح 
ــوص  ــه اخلص ــى وج ــرتوين ع ــم اإللك ــج التعل وبرام
ــذي  ــط وال ــم املختل ــح للتعل ــذ الناج ــن التنفي ــد م الب
ــزة  ــة )األجه ــة تكنولوجي ــة حتتي ــود بني ــب وج يتطل
والربامــج( ومــوارد برشيــة )أكاديميــة ذات مؤهــالت 
  Chen &Yao, وإنجــازات وخــربة(. وقــد شــدد
ــذا  ــك Chang &Kintu, (2015) يف ه (2016) وكذل

ــزج  ــي متت ــا الت ــة إىل التكنولوجي ــى احلاج ــدد ع الص
ــم  ــل حاس ــرب عام ــذي يعت ــدي وال ــم التقلي ــع التعل م
يف التنفيــذ، إضافــًة إىل أن دعــم اخلــرباء للطــالب 
العمليــة  يلعــب دورًا حاســًا يف هــذه  واملعلمــن 
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 Ali et al. يــرى  (Raphael, Mtebe, 2016)، كــا 

(2019) أن توفــر املعرفــة واملهــارة اجليــدة التــي تكــون 

املوقــف اإلجيــايب تعتــرب مــن املحفــزات الرئيســية 
ــة إىل  ــت الدراس ــث توصل ــرتوين، حي ــم اإللك للتعل
ــاءة جعلــت مــن الســهل إدارة  أن األنظمــة ذات الكف
ــع  ــط التوس ــع خط ــى م ــا يتاش ــردي ب ــدم الف التق
عــن  النظــر  بغــض  التعلــم  وســهلت  اجلامعــي، 
ــي  ــم اخلارج ــع والدع ــل املوق ــرى مث ــل األخ العوام

ــاح. املت
 Mozelius & Hettiarachchi, دراســة  وتشــر 
(2017) إىل أن أحــد األســباب األكثــر شــيوعًا لتنفيــذ 

ــن  ــد م ــة املزي ــو إتاح ــرتوين ه ــم اإللك ــج التعل برام
املارســات الرتبويــة الفعالــة، وقــد أوصــت بــأن 
ــم يف  ــى التعلي ــم ع ــرتوين للتعل ــون اإللك ــز املك يرك
مزيــج مــن األفــكار ذات النــاذج االجتاعيــة البنائيــة 
ــالب  ــدى الط ــة ل ــاء الثق ــلوكية لبن ــة والس واملعرفي
والتوجيــه،  التقييــم  نتائــج  مــن  حــول خماوفهــم 
 King &Arnold, (2012) وهــذا مــا يؤكــد عليــه
برامــج  اجليــد يف  التواصــل  مــن أمهيــة وحيويــة 
التعلــم اإللكــرتوين، فمــن املهــم أن يكــون التواصــل 
املناســب، كــا أن الطريقــة  ديناميكــي يف الوقــت 
ــالب  ــع الط ــم م ــون تواصله ــا املعلم ــم هب ــي ينظ الت
ــرب  ــواء ع ــم س ــات تعل ــاء جمتمع ــى بن ــاعدهم ع تس
اإلنرتنــت أو يف الفصــل الــدرايس، وهــذا يوضــح 
مــدى أمهيــة إعــداد نظــام جيــد للتواصــل عــرب 

الطــرق اإللكرتونيــة.

إال أن بنــاء وتصميــم الربنامــج التعليمــي مــع 
الرتكيــز عــى نوعيــة نواتــج التعلــم البــد أن يتضمــن 
وســائط متنوعــة لدعــم نقــل املعرفــة واكتســاب 
التعــاون  املهــارات العمليــة مــع دعــم مهــارات 
 (Heinerichs, Pazzaglia, النشــط  والتعلــم 
 Garner &Rouse, أوىص  وقــد   ،Gilboy, 2016)

التــي  التقليديــة   (2016)بالتــوازن بــن األنشــطة 

ــة  ــطة التطبيقي ــن األنش ــرشي وب ــل الب ــري التفاع تث
ــاًل  ــرب عام ــذي يعت ــر ال ــت، األم ــى اإلنرتن ــززة ع املع
ــاوين  ــم التع ــن للتعل ــم املتعلم ــة يف فه ــغ األمهي بال
والرضــا. وبالتــايل فــإن تصميــم املقــررات يؤثــر 
ــالل  ــن خ ــدرك م ــم امل ــالب والتعل ــا الط ــى رض ع
الربامــج نفســها، لــذا جيــب أن تتــم عمليــات تطويــر 
لدعمهــا  التعليميــة  الربامــج  هيكلــة  ومراجعــة 
بالوســائط واالســرتاتيجيات املتنوعــة وفــق حاجــات 
 Ying &Yang, وخصائــص الطــالب. كــا يــرى 
(2017) أن الدافــع هــو عنــر حيوي يف نجــاح التعلم 

 Garner &Rouse, (2016) اإللكــرتوين، وقــد اقــرتح
والوجــود  والتعــاون  النشــطة  املشــاركة  تشــجيع 
ــج  ــاح نتائ ــن لنج ــالب واملعلم ــن الط ــي ب االجتاع
التعلــم، كــا أن خــربة املعلــم والنتائــج املتوقعــة مــن 
ــر  ــارص األكث ــي العن ــاز ه ــداف اإلنج ــالب وأه الط
أمهيــة لتحقيــق رضاهــم. إال أن التعليــم العــايل يف 
برامــج التعلــم اإللكــرتوين يتطلــب معلمــن شــغوفن 
لتطبيــق تكنولوجيــا التعلــم اإللكــرتوين يف مســتويات 
خمتلفــة بنــاًء عــى قيــم التعلــم، حيــث يعتمــد نجــاح 

opportunities,
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ــالب  ــن الط ــف كل م ــى موق ــرتوين ع ــم اإللك التعل
ــا. ــاه التكنولوجي ــن جت واملعلم

وتلعــب العوامــل املؤسســية مثــل قــدرة وموثوقيــة 
البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت، 
وكفايــة التمويــل املدركــة )مثــل التقنيــة واملوظفــن(، 
وتوافــر املعلومــات واملــوارد، والتغــرات يف اهليــكل، 
والسياســات والثقافــة التنظيميــة، ونظــام املكافــأة 
 Ali et al. ــة ــارت دراس ــا أش ــا ك ــجيع، كله والتش
ــن  ــالب واملعلم ــة للط ــل حتفيزي ــرب عوام (2019) تعت

عــى حــد ســواء. وسياســة املؤسســة يف االســتفادة من 
إمكاناهتــا وبراجمهــا بالتخطيــط لالســتثار التعليمــي يف 
التعليــم والتعلــم اإللكــرتوين وتوجيــه التغيــرات 
ــة. األساســية يف املؤسســة وكذلــك املارســات الفردي
برامــج  يف   SWOT البيئــي  التحليــل  أســلوب 

اإللكــروين: التعلــم 
يســتخدم حتليــل ســوات مــن أجــل التخطيــط عى 
األمــد القصــرو املتوســط والطويــل. كــا يقــوم عــى 
البحــث عــن فــرص العمــل واملناخ الــذي يتواجــد فيه 
يف عــدة جمــاالت كإدارة األعــال والتســويق والتنميــة 
البرشيــة وغرهــا. وينقســم هــذا التحليــل كــا كتبــت 

:S-W-O-T حروفــه األربعــة باإلنجليزيــة إىل
-    القــوة: عنــارص متيــز املــرشوع عــن غــره مــن 

.Strengths املشــاريع وهــي ترمجــة لكلمــة
ــي  ــرشوع وه ــف يف امل ــاط الضع ــف: نق -    الضع

.Weaknesses ــة ــة لكلم ترمج
- الفــرص: وهــي التــي تــأيت مــن خــارج املــرشوع 

وقــد تــؤدي عــى ســبيل املثــال إىل زيــادة 
املبيعــات أو زيــادة األربــاح وهــي ترمجــة 

.Opportunities لكلمــة 
-    التحديــات: وتــأيت مــن خــارج املــرشوع 
وتســبب اضطرابــات لــه وهــي ترمجــة لكلمــة 

Threats.(ar.wikipedia.org)

ويفيــد حتليــل ســوات يف إدارة نقــاط القــوة، ونقاط 
الضعــف، والتحديــات والفــرص املحتملــة يف العمــل. 
ــث  ــرار حي ــاذ الق ــة اخت ــم عملي ــى فه ــاعد ع أي يس
ــا  ــم، ك ــيل القائ ــع الداخ ــعة للوض ــرة واس ــدم نظ يق
يســاعد عــى اكتشــاف مــا يمكــن تعزيــزه، والعوامــل 
ــر  ــي ال تؤث ــا ك ــم فيه ــا والتحك ــب مراقبته ــي جي الت
ســلبًا عــى العمــل، وهــذا يمكــن أن يســاهم يف تقديــم 

ــآت. ــتباق املفاج ــن اس ــن م ــة للتمك ــة مفصل معرف
ــدف،  ــرًا لله ــب كث ــل صائ ــذا التحلي ــا أن ه وب
فضــاًل عــن ســهولة تطبيقــه، فهــو األمثل الســتخدامه 
لإلجابــة عــن التســاؤل حــول الطريــق األفضــل 
ــن  ــتخدامه م ــن اس ــن املمك ــه م ــا أن ــه. ك ــر في للس
ــذا  ــد مــن القطاعــات واالختصاصــات. ل ــل العدي قب
فيمكــن اعتبــار ســوات أداة مهمــة لفحــص تصــورات 
الربامــج  واقــع  عــن  صــورة  وتكويــن  الطــالب 
التعليميــة مــن وجهــة نظرهــم، والتــي يمكــن أن 
أهدافهــا  حتقيــق  عــى  املؤسســة  نتائجــه  تســاعد 
ــق التــي جيــب التقليــل منهــا لتحقيــق  ــد العوائ وحتدي

ــم. ــن التعل ــوة م ــج املرج النتائ
ومــع اندمــاج تكنولوجيــا االتصــاالت املعلوماتيــة 
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ــات  ــورت ممارس ــايل، تط ــم الع ــات التعلي يف مؤسس
ــرة  ــج كث ــرت برام ــدة وظه ــم اجلدي ــم والتعل التعلي
للتعلــم اإللكــرتوين تســمح للطــالب واملعلمــن 
ــض  ــم البع ــع بعضه ــات وم ــع املعلوم ــل م بالتفاع
البلــدان  يف  وخصوصــًا  اســتقاللية  أكثــر  بشــكل 
للتعلــم  حالــة  دراســة  قامــت  فقــد  الناميــة، 
  Ali et al.اإللكــرتوين بجامعــة مــوين يف أوغنــدا
ــرص  ــف والف ــوة والضع ــاط الق ــل نق (2019) بتحلي

ــج  ــرتوين املدم ــم اإللك ــات )SWOT( للتعل والتحدي
وفــق منهــج املســح الوصفــي وتطبيــق االســتبانة 
عــى عينــة مــن 25 حمــارضًا و189 طالبــًا، وتضمنــت 
ــف كان  ــوة والضع ــاط الق ــن نق ــة م ــج جمموع النتائ
مــن أبرزهــا تقديــم خدمــة لعــدد كبــر مــن الطــالب 
ــب  ــا جان ــوة أم ــب ق داخــل وخــارج اجلامعــة، كجان
ــزة  ــن أجه ــة م ــداد الكافي ــر األع ــو توف ــف فه الضع
ــت  ــت، وأوص ــد باإلنرتن ــال اجلي ــب واالتص احلاس
بتبنــي أســلوب ســوات يف تقويــم برامــج التعلــم 
ــاعدة  ــًا ملس ــلوبًا منهجي ــر أس ــث يوف ــرتوين حي اإللك
ــم  ــج التعل ــذ أو دم ــب يف تنفي ــي ترغ ــات الت اجلامع
ــد نقــاط القــوة والضعــف  ــًا لتحدي اإللكــرتوين حديث
والفــرص والتحديــات املرتبطــة بأســلوب التعلــم 
ــب  ــن التدري ــة بتحس ــت الدراس ــا أوص ــط، ك املختل
عــى التعلــم اإللكــرتوين بشــكل عــام، وحتديــد 
وجتديــد السياســات والقواعــد واملعايــر املتعلقــة 

ــط. ــم املختل بالتعل
ــي يف  ــل البيئ ــه التحلي ــذي يلعب ــدور ال ــرًا لل ونظ

ــاد  ــودة واالعت ــول للج ــوات الوص ــراءات وخط إج
ــد  ــي، فق ــم اجلامع ــتوى التعلي ــى مس ــي ع األكاديم
اعتمــدت كثــر مــن الدراســات عــى نمــوذج ســوات 
يف حتليــل واقعهــا واســترشاف مســتقبلها، ومــن ذلــك 
اســتخدمت  التــي   Leiber et al. (2018) دراســة 
يف  اجلــودة  إدارة  تأثــر  لتقييــم  ســوات  حتليــل 
مؤسســات التعليــم العــايل يف مــرشوع بحــث أورويب، 
ــض  ــى بع ــب ع ــة التغل ــن إمكاني ــف ع ــذي كش وال
نقــاط الضعــف مثــل )قيــود امليزانيــة والوقــت( 
ــل  ــر مث ــا اآلخ ــى بعضه ــب ع ــة التغل ــدم إمكاني وع
يمكــن  وباملثــل  للمقــررات(،  املنهجيــة  )القيــود 
ــليم  ــذ الس ــل )التنفي ــات مث ــض التحدي ــة بع معاجل
للمقــررات( بينــا ال يمكــن حــل التحديــات األخــرى 
ــل )مشــكلة اإلســناد(، كــا خلصــت الدراســة إىل  مث
أن حتليــل ســوات قــد يكــون أداة لســد الفجــوة بــن 
ــر يف إدارة  ــاس األث ــذ قي ــة وتنفي ــات املنهجي التحدي

ــة. ــودة املنهجي اجل
ــك أن  ــى ذل ــالوة ع ــوات ع ــل س ــن لتحلي ويمك
يكــون أداة فعالــة لتحقيــق ميــزة تنافســية يف إدارة 
ــت  ــث أوص ــي، حي ــتوى التنظيم ــى املس ــودة ع اجل
دراســة احلمــداين واخلــوالين )2018م(، بــرورة 
اعتــاد حتليــل ســوات بصيغــة منهجيــة متكاملــة مــن 
والوســيلة  األداة  باعتبارهــا  العليــا  اإلدارات  قبــل 
ــاءات  ــق كف ــية وخل ــزة التنافس ــق املي ــة لتحقي الدافع
متميــزة مــن منظــور تعظيــم االســتفادة مــن الفــرص 
ــة  ــدت الدراس ــث وج ــات، حي ــا اجله ــي تتيحه الت



هيفاء العودان: واقع برنامج الدبلوم العايل يف التعلم اإللكتروين جبامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن من وجهة نظر اخلرجيات ..... 290-267

275

ــوات  ــل س ــة حتلي ــام بعملي ــن القي ــة ب ــة إجيابي عالق
وامليــزة التنافســية يف اجلهــات ملواجهــة الظــروف 

ــة. ــية املقبل التنافس
ــي يف  ــل البيئ ــه التحلي ــذي يلعب ــدور ال ــرًا لل ونظ
إجــراءات وخطــوات احلصــول عــى اجلــودة واالعتاد 
ــد  ــي، فق ــم اجلامع ــتوى التعلي ــى مس ــي ع األكاديم
اعتمــدت كثــر مــن الدراســات عــى نمــوذج ســوات 
ومــن  مســتقبلها،  واســترشاف  واقعهــا  حتليــل  يف 
ذلــك دراســة الشــنقيطي والعتيبــي )2014م( حيــث 
اســتخدمت املنهــج الوصفــي املســحي لبنــاء اســتبانة 
وفــق حتليــل ســوات البيئــي عــى عينــة قوامهــا )44( 
طالبــة مــن خرجيــات برنامــج معّلمــة الصفــوف 
األولّيــة يف كلّيــة الرتبيــة بجامعــة األمــرة نــورة بنــت 
عبدالرمحــن، ملعرفــة نقــاط القــوة والضعــف والفرص 
ــن  ــج م ــم الربنام ــدف تقوي ــج هب ــات للربنام والتحدي
وجهــة نظــر اخلرجيــات، وكشــفت النتائــج عــن 
ــواردة  ــاط ال ــم النق ــى معظ ــة ع ــة العين ــة غالبي موافق
ــج  ــن النتائ ــتفادة م ــت باالس ــا أوص ــتبانة، ك يف االس
ــترشاف  ــايل، واس ــت احل ــج يف الوق ــر الربنام يف تطوي
مســتقبله، وأوصــت كذلــك باســتحداث برامــج 
أكاديميــة جديــدة يف إطــار احتياجــات ســوق العمــل، 
تعمــل عــى إعــداد معلمــن ذوي كفــاءة إنتاجيــة 
وإبداعيــة، واقرتحــت إجــراء دراســة تقويميــة لربنامج 

ــل. ــوق العم ــر س ــة نظ ــن وجه م
ســوات  حتليــل  شــيوع  مــن  الرغــم  وعــى   
ــات يف  ــرص والتحدي ــف والف ــوة والضع ــاط الق لنق

ــكال  ــد أش ــه أح ــرتاتيجي، إال أن كون ــط االس التخطي
العصــف الذهنــي التقليــدي والــذي قــد تدخــل 
ــاركون يف  ــن يش ــراد الذي ــخصية لألف ــه اآلراء الش في
جلســة العصــف الذهنــي وأن عوامــل ســوات ال يتــم 
حتديدهــا حســب أمهيتهــا وبالتــايل قــد يــؤدي إىل عمل 
 Phadermrod, اســرتاتيجي غر مالئــم، إال أن دراســة
Crowder, Wills, (2019) ركــزت عــى حــل وتــاليف 

ذلــك العيــب أو القصــور بشــكل خــاص حيــث 
ــور  ــك القص ــى ذل ــب ع ــن التغل ــه يمك ــت أن وضح
ــع  ــة أو األداء املتوق ــق املهم ــي وف ــل البيئ ــاء التحلي ببن
مــن املوظــف، وعليــه يمكــن حتديــد عوامــل ســوات 
التــي ينبغــي احلفــاظ عليهــا أو حتســينها بشــكل 
ــى  ــالء، وع ــر العم ــات نظ ــتنادًا إىل وجه ــح اس واض
ذلــك األســاس تســتطيع املؤسســة صياغــة التخطيــط 
ــًا  ــة هنج ــت الدراس ــا قدم ــاءة، ك ــرتاتيجي بكف االس
ــز واآلراء  ــن التحي ــة ع ــور النامج ــه القص ــل أوج لتقلي
ــة األداء  ــل أمهي ــق حتلي ــالل تطبي ــن خ ــخصية م الش
ــا  ــتطالعات رض ــاس اس ــى أس ــوات ع ــد س لتحدي
العمــالء مــن خــالل دراســة حالــة ملؤسســات التعليــم 
العــايل يف تايالنــد، وأظهــرت نتائــج التقييــم أن حتليــل 
ســوات لدراســة احلالــة يعكــس بدقــة أوضــاع املنظمة 

ــة. ــذه الدراس ــة ه ــح صح ــايل يوض وبالت
ــة  ــى أمهي ــًا ع ــاك اتفاق ــح أن هن ــبق يتض ــا س ومم
ــى  ــات وع ــج واجله ــامل للربام ــي الش ــل البيئ التحلي
وجــه اخلصــوص التعليمــي منهــا، وذلــك ألغــراض 
التقويــم املختلفــة يف كافــة التخصصــات واملســتويات 
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وبأســاليب متنوعــة ويف ضــوء وجهــات نظــر خمتلفــة 
ــة  ــاء هيئ ــن وأعض ــن وخرجي ــن ومعلم ــن مرشف م
ــات  ــدرة الدراس ــة ن ــت الباحث ــد الحظ ــس، وق تدري
ــات  ــج الدراس ــع برام ــل واق ــى حتلي ــزت ع ــي رك الت
العليــا يف كليــات الرتبيــة مــن وجهــة نظــر اخلرجيــات 

ــل هــذه الدراســة. ممــا يؤكــد احلاجــة ملث

منهج الدراسة:
ــيل  ــي التحلي ــج الوصف ــة املنه ــتخدمت الدراس اس
للوقــوف عــى واقــع برنامــج الدبلــوم العــايل يف 

أدوات الدراسة:
ـــع  ـــى واق ـــوف ع ـــتبانة للوق ـــتخدام االس ـــم اس ت
ــرتوين  ــم اإللكـ ــايل يف التعلـ ــوم العـ ــج الدبلـ برنامـ
ـــف  ـــاط الضع ـــوة ونق ـــاط الق ـــد نق ـــالل حتدي ـــن خ م
ـــات  ـــه والتحدي ـــة أمام ـــرص املتاح ـــج والف يف الربنام
ـــد  ـــات. وق ـــر اخلرجي ـــة نظ ـــن وجه ـــه م ـــي تواجه الت
تـــم بنـــاء االســـتبانة يف ضـــوء األطـــر النظرّيـــة 
ـــابقة  ـــات الس ـــرتوين والدراس ـــم اإللك ـــم والتعل للتعلي

ــات. ــر اخلرجي ــة نظ ــن وجه ــرتوين م ــم اإللك التعل
جمتمع وعينة الدراسة:

تكــون جمتمــع وعينــة الدراســة مــن مجيــع خرجيات 
اإللكــرتوين،  التعلــم  يف  العــايل  الدبلــوم  برنامــج 
والبالــغ عددهــم )29( خرجيــة، بواقــع )22( خرجيــة 
الثانيــة،  للدفعــة  خرجيــات  و)7(  األوىل،  للدفعــة 
ويوضــح اجلــدول )1( وصــف أفــراد عينــة الدراســة، 
ــام )39/  ــات ع ــة األوىل خرجي ــكل الدفع ــث تش حي
ــة، و)24.14 %(  ــن العين 1440هـــ( )75.86 %( م
هــن الدفعــة الثانيــة خرجيــات عــام )40/ 1441هـ(.

ــا،  ــة بتقييـــم برامـــج الدراســـات العليـ ذات العالقـ
ــتبانة  ــاء االسـ ــة يف بنـ ــة املتبعـ ــتخدام املنهجيـ وباسـ
ـــي  ـــا الت ـــاء عباراهت ـــم بن ـــوات ت ـــل س ـــلوب حتلي ألس
ــارة  ــن )56( عبـ ــة مـ ــا املبدئيـ ــت يف صورهتـ تكونـ
ـــاط  ـــوة ونق ـــاط الق ـــي: نق ـــاور ه ـــة حم ـــمة ألربع مقس
ــة عـــى  ــات، مدرجـ ــرص والتحديـ الضعـــف والفـ
مقيـــاس »ليكـــرت« الثالثـــي )موافـــق( و)حمايـــد( 

و)غـــر موافـــق(.

النسبة المئويةالعددالدفعة
75,86٪22طالبات الدفعة األولى خريجات عام )39/ 1440هـ(
24,14٪7طالبات الدفعة الثانية خريجات عام )40/ 1441هـ(

100٪29المجموع

جدول )1)

 توزيع أفراد عينة الدراسة )ن=29)
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صدق وثبات األداة:
أ/الصدق الظاهري:

تــم عــرض الصــورة األوليــة لالســتبانة عــى 
جمموعــة مــن الســادة املحكمــن املتخصصــن يف جمــال 
تكنولوجيــا التعليــم واملناهــج وطــرق التدريــس، 
ــارات وحــذف بعضهــا  ــل بعــض العب ــم تعدي ــد ت وق
ــة  ــل إىل الصيغ ــم التوص ــم ت ــوء آرائه ــر، ويف ض اآلخ
ــارة  ــن )48( عب ــت م ــي تكون ــتبانة الت ــة لالس النهائي

ـــارات  ـــع عب ـــدول )2( أن مجي ـــن اجل ـــن م يتب
ـــة ارتباطـــًا  حمـــور )نقـــاط القـــوة( مرتبطـــــــــ
ـــة  ـــة الكليــــــ ـــًا بالدرج ـــًا ودااًل إحصائي موجب

مقســمة إىل أربعــة حمــاور كالتــايل: )15( عبــارة لنقــاط 
ــارة  ــف، )11( عب ــاط الضع ــارة لنق ــوة، )13( عب الق

ــات. ــارات للتحدي ــرص، و)9( عب للف
ب/صدق االتساق الداخيل:

 بعــد التحقــق مــن الصــدق الظاهــري لالســتبانة، 
ــاط برســون  ــة بحســاب معامــل االرتب قامــت الباحث
ــذي  ــور ال ــة للمح ــة الكلي ــارة والدرج ــن كل عب ب

ــة: ــداول التالي ــن اجل ــك م ــح ذل ــه ويتض ــي إلي تنتم

للمحـــور عنـــد مســـتوى معنويـــــــــــة 
)0,01( ممـــا يشـــر إىل اتســـاقها الداخـــيل 

ــا. وصدقهـ

معامل االرتباطرقم العبارةمعامل االرتباطرقم العبارة

1**0,5369**0,775

2**0,57110**0,562

3**0,75511**0,774

4**0,71512**0,629

5**0,62113**0,678

6**0,67214**0,596

7**0,61415**0,618

8**0,699

جدول )2) 

(Strength( صدق االتساق الداخلي لمحور نقاط القوة

** دال عند مستوى 0,01
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يتبــن مــن اجلــدول )3( أن مجيــع عبــارات حمــور 
)نقــاط الضعــف( مرتبطــة ارتباطــًا موجبــًا ودااًل إحصائيــًا 

ــور  ــارات حم ــع عب ــدول )4( أن مجي ــن اجل ــن م تب
ــًا  ــا ودااًل إحصائي ــًا موجب ــة ارتباط ــرص( مرتبط )الف

بالدرجــة الكليــة للمحــور عنــد مســتوى معنويــة )0,01( 
ــا. ــيل وصدقه ــاقها الداخ ــر إىل اتس ــا يش مم

ــة  ــتوى معنوي ــد مس ــور عن ــة للمح ــة الكلي بالدرج
ــا. ــيل وصدقه ــاقها الداخ ــر إىل اتس ــا يش )0,01( مم

معامل االرتباطرقم العبارةمعامل االرتباطرقم العبارة
1**0,6788**0,513
2*0,4349**0,630
3*0,41010**0,638
4**0,60711**0,535
5**0,58412**0,742
6**0,74013**0,604
7**0,691

جدول )3) 

(Weakness( صدق االتساق الداخلي لمحور نقاط الضعف

جدول )4)

(Opportunities( صدق االتساق الداخلي لمحور الفرص 

** دال عند مستوى 0,01

** دال عند مستوى 0,01

معامل االرتباطرقم العبارةمعامل االرتباطرقم العبارة
1**0,7337**0,863
2**0,6728**0,851
3**0,7879**0,773
4**0,56010**0,684
5**0,69911**0,670
6**0,740
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ــور  ــارات حم ــع عب ــدول )5( أن مجي ــن اجل ــن م يتب
)التحديــات( مرتبطــة ارتباطــًا موجبــا ودااًل إحصائيــًا 
ــة  ــتوى معنوي ــد مس ــور عن ــة للمح ــة الكلي بالدرج

ــا. ــيل وصدقه ــاقها الداخ ــر إىل اتس ــا يش )0,01( مم

يبـــن اجلـــدول )6( أن معامـــل ألفـــا أعطـــى 
ــل  ــاور حتليـ ــع حمـ ــات مجيـ ــدًا لثبـ ــرًا جيـ تقديـ
ســـوات )نقـــاط القـــوة ونقـــاط الضعـــف/ 

ثبات االستبانة:
 )α( ــاخ ــا كرونب ــل ألف ــة معام ــتخدمت الباحث اس
للتأكــد مــن ثبــات االســتبانة أداة الدراســة، وجــاءت 

النتائــج كــا يوضحهــا اجلــدول التــايل:

الفـــرص والتحديـــات( وكذلـــك للمحـــاور 
جمتمعـــة حيـــث جـــاءت مجيعهـــا بمعـــال ثبـــات 

ــن )0,7(. ــرب مـ أكـ

جدول )5)

(Challenges( صدق االتساق الداخلي لمحور التحديات 

جدول )6) 

SWOT معامالت ألفا كرونباخ لمحاور تحليل

** دال عند مستوى 0,01

معامل االرتباطرقم العبارةمعامل االرتباطرقم العبارة
1**0,7246**0,934
2**0,6477**0,920
3**0,6478**0,909
4**0,9349**0,501
5**0,934

معامل ألفا كرونباخعدد العباراتالمحور 
150,902نقاط القوة

130,849نقاط الضعف
110,912الفرص
90,912التحديات

480,906الثبات الكلي
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نتائج الدراسة:
لتحقيـــق أهـــداف الدراســـة واإلجابـــة عـــن 
ـــاليب  ـــتخدام األس ـــات باس ـــل البيان ـــم حتلي ـــئلتها ت أس

التاليـــة:
*   املتوســـط احلســـايب املـــوزون ملعرفـــة مـــدى 
ارتفـــاع أو انخفـــاض اســـتجابات أفـــراد 
العينـــة عـــى كل عبـــارة ولرتتيبهـــا حســـب 

أعـــى متوســـط حســـايب مـــوزون.
*   االنحـــراف املعيـــاري للتعـــرف عـــى مـــدى 
انحـــراف اســـتجابات أفـــراد العينـــة لـــكل 
عبـــارة عـــن متوســـطها احلســـايب، وترتيـــب 
املتوســـطات عنـــد تســـاوهيا حيـــث تكـــون 

األولويـــة للمتوســـط األقـــل انحرافـــًا.
*   التكرارات والنسب املئوية.

وفيا ييل تفصيل اإلجابة عن أسئلة الدراسة:
األول:  الدراســة  ســؤال  عــن  لإلجابــة  أواًل: 
ــم  ــايل يف التعل ــوم الع ــج الدبل ــوة برنام ــاط ق ــا نق »م
ــت  ــات؟« اتبع ــر اخلرجي ــة نظ ــن وجه ــروين م اإللك
ــل الوضــع  ــل الرباعــي ســوات لتحلي ــة التحلي الباحث
وللقيــام  للربنامــج،  الداخليــة  للبيئــة  الراهــن 
بتحليــل عبــارات حمــور نقــاط القــوة، تــم اســتخراج 
املعياريــة  واالنحرافــات  احلســابية  املتوســطات 
ــراد  ــة أف ــة موافق ــب درج ــا حس ــارات وترتيبه للعب

ــيل: ــا ي ــج ك ــاءت النتائ ــة وج العين

الفقراتم
درجة الموافقة

 المتوسط
الحسابي

 االنحراف
 درجةالترتيبالمعياري

الموافقة غير موافقمحايدموافق
٪ك٪ك٪ك

1
 توافــق البرنامــج مــع احتيــاج ســوق
 العمــل لتوجــه وظائــف المســتقبل

ــة نحــو التقني
موافق2172,4724,113,42,690,542

ــي2 ــم إلكترون ــام إدارة تعل ــر نظ  توف
موافق1862,1724,1413,82,480,747لتســهيل التواصــل واالتصــال

3
ــداف ــة مرتبطــة بأه ــاريع نوعي  مش
تطويــر فــي  وتســاهم   المقــررات 

البرنامــج
محايد1655,2620,7724,12,310,8510

موافق2069,0620,7310,32,590,685تنوع أساليب التقويم4

5
ــي البرنامــج بمــا ــرات ف ــوع الخب  تن
ويحفــز الفرديــة  الفــروق   يــاءم 

علــى االبتــكار
موافق2275,9310,3413,82,620,734

المهارات الشخصية والتعلم6  تطوير 
موافق2379,3310,3310,32,690,663الذاتي

موافق1758,6620,7620,72,380,829تبعية البرنامج لكلية عريقة7

 مناسبة البيئة التعليمية والتجهيزات8
موافق1862,1620,7517,22,450,788المتوفرة في مباني الكلية

جدول )7)

 وجهة نظر الخريجات حول نقاط القوة
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ــطات  ــدول )7( أن املتوس ــالل اجل ــن خ ــح م يتض
احلســابية لعبــارات حمــور نقــاط القــوة قــد تراوحــت 
ــة  ــراد العين ــدل عــى أن أف ــن )2,81 و1,87(، ممــا ي ب
ــة  ــاريع نوعي ــر مش ــاه توف ــاد جت ــب احلي ــذن جان اخت
تطويــر  يف  وتســاهم  املقــررات  بأهــداف  مرتبطــة 
الربنامــج كنقطــة قــوة وكذلــك توفــر دورات تدريبيــة 
البحثــي  املجــال  يف  واملهــارات  اخلــربات  لصقــل 
ووجــود نظــام ملراجعــة اللوائــح واإلجــراءات وتوفــر 
ــا وافقــن  ــة لضــان جــودة العمــل، بين برامــج تدريبي

ــرى. ــوة األخ ــاط الق ــى نق ع
ــو  ــتجابات نح ــكيل لالس ــط ال ــغ املتوس ــد بل وق
معيــاري  بانحــراف   )3 مــن   2,43( القــوة  نقــاط 
ــح  ــد الصحي ــن الواح ــل م ــو أق ــداره )0,50( وه مق
ــاًء  ــتتها. وبن ــدم تش ــن وع ــز إجاباهت ــر إىل ترك ــا يش مم
ــى  ــن ع ــد وافق ــات ق ــتنتج أن اخلرجي ــك نس ــى ذل ع

التعلــم  يف  العــايل  الدبلــوم  برنامــج  قــوة  نقــاط 
اإللكــرتوين، وكانــت أعــى نقــاط القــوة حســب 
وجهــة نظرهــن هــي توفــر كفــاءات وطنيــة مــن 
أعضــاء هيئــة التدريــس ذات خــربات علميــة عاليــة، 
وتوافــق الربنامــج مــع احتيــاج ســوق العمــل لتوجــه 

ــة. ــو التقني ــتقبل نح ــف املس وظائ
وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا توصلــت لــه دراســة 
ــن  ــم املعلم   Raphael &Mtebe, (2016) يف أن دع

ــات  ــًا يف عملي ــب دورًا حاس ــالب يلع ــرباء للط اخل
ــم  ــا وتدع ــا، ك ــرتوين ونجاحه ــم اإللك ــج التعل برام
 Ali et al. (2019) هــذه النتيجــة مع مــا أثبتتــه دراســة
يف أن األنظمــة ذات الكفــاءة جعلــت من الســهل إدارة 
ــط  ــع خط ــى م ــا يتاش ــالب ب ــردي للط ــدم الف التق
ــة  ــو هيئ ــة أن عض ــرى الباحث ــي، وت ــع اجلامع التوس
ــم  ــام التعل ــات نظ ــرز مكون ــم وأب ــن أه ــس م التدري

9
 توفــر كفــاءات وطنيــة مــن أعضــاء
 هيئــة التدريــس ذات خبــرات علميــة

لية عا
موافق2586,226,926,92,790,561

10

للطالبــات الفرصــة   إتاحــة 
للمشــاركة بالبرنامــج   الملتحقــات 
علــى المختلفــة  األنشــطة   فــي 

الجامعــة مســتوى 

موافق2275,9310,3413,82,620,734

الخريجــات11 لربــط  آليــة   توفــر 
التخــرج بعــد  محايد1448,3517,21034,52,140,9212بالبرنامــج 

12
لصقــل تدريبيــة  دورات   توفــر 
ــي المجــال ــارات ف ــرات والمه  الخب

البحثــي
محايد1034,5724,11241,41,930,8814

 يدعــم البرنامــج مفهــوم المجموعات13
لبحثية موافق2069,0517,2413,82,550,746ا

اللوائــح14 لمراجعــة  نظــام   وجــود 
محايد1241,4931,0827,62,140,8311واإلجــراءات

لضمــان15 تدريبيــة  برامــج   توفــر 
العمــل محايد1137,9724,11137,92,000,8913جــودة 

موافق2,430,50المتوسط الحسابي العام
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ــه  ــف معارف ــن توظي ــه م ــث إن متكن ــرتوين، حي اإللك
ــًا  ــون موقف ــرن، يك ــي م ــياق تعليم ــه يف س ومهارات
ــذايت،  ــم ال ــم للتعل ــد حيفزه ــالب ق ــدى الط ــًا ل إجيابي
ويبنــي قيــم التعلــم اإللكــرتوين حيــث تتطلــب 
برامــج التعليــم العــايل يف التعلــم اإللكــرتوين معلمــن 
شــغوفن لتطبيــق مســتويات خمتلفــة لتكنولوجيــا 
  Garner &Rouse,ــرى ــا ي ــرتوين، ك ــم اإللك التعل
(2016) أن نجــاح التعلــم اإللكــرتوين ال يعتمــد فقــط 

ــج املتوقعــة مــن الطــالب،  ــم والنتائ عــى خــربة املعل
يتأثــر بمواقــف واجتاهــات كل منهــم نحــو  بــل 
التكنولوجيــا، ويقــرتح تشــجيع املشــاركة النشــطة 
والتعــاون والوجــود االجتاعــي بينهــم لنجــاح نتائــج 

ــم. التعل
ــع  ــج م ــق الربنام ــة بتواف ــة املتعلق ــى النتيج وتتاش
ــتقبل  ــف املس ــه وظائ ــل لتوج ــوق العم ــاج س احتي
 Mozelius نحــو التقنيــة، مــع مــا توصلــت لــه دراســة
 Garner ودراســــــة   &Hettiarachchi, (2017)

  Rouse, (2016)& إىل أن أحــد األســباب األكثــر 

شــيوعًا لتنفيــذ برامــج التعلــم اإللكــرتوين هــو إتاحــة 
املزيــد مــن املارســات الرتبويــة الفعالــة القائمــة عــى 
احلاجــات املجتمعيــة املعرفيــة لبنــاء الثقــة لــدى 
ــم.  ــول لرضاه ــم والوص ــق أهدافه ــالب يف حتقي الط
كــا تتفــق هــذه النتيجــة أيضــًا مــع توصيــات دراســة 
ــج  ــتحداث برام ــي )2014م( باس ــنقيطي والعتيب الش
ســوق  احتياجــات  إطــار  يف  جديــدة  أكاديميــة 
ــتقبيل يف  ــاج املس ــة أن االحتي ــرى الباحث ــل. وت العم

ســوق العمــل مــن الدوافــع احليويــة املحفــزة إلقبــال 
ــث  ــرتوين، حي ــم اإللك ــج التعل ــى برام ــالب ع الط
يعتــرب Ying &Yang, (2017) الدافــع عنــر حيــوي 

ــرتوين. ــم اإللك ــاح التعل يف نج
ــودة  ــان ج ــة لض ــج تدريبي ــر برام ــا كان توف بين
العمــل، ودورات تدريبيــة لصقــل اخلــربات واملهارات 
يف املجــال البحثــي مهــا أقــل جوانــب القــوة للربنامــج 
مــن وجهــة نظــر اخلرجيــات، وتــرى الباحثــة أن 
ــن  ــب م ــول التدري ــوران ح ــن تتمح ــن العبارت هات
ــر  ــة فتوف ــتهدف النوعي ــا يس ــن وكالمه ــن خمتلف جانب
ــج  ــاق الربنام ــل يف نط ــودة العم ــان ج ــب لض التدري
ككل وداخــل كل مقــرر عــى حــدة بــا يضمــن 
ــة بــن كل  ــة لــكل مقــرر وتكاملي ــة فردي جــودة نوعي
ــب  ــا جان ــج، أم ــداف الربنام ــق أه ــا حيق ــررات ب املق
ــاءة  ــتمرارية كف ــن اس ــاري يضم ــب امله ــر التدري توف
العنــر البــرشي املشــغل للربامــج، ومــا توصلــت لــه 
ــب  ــر التدري ــات يف تواف ــة الطالب ــن حيادي ــة م الدراس
قــد يعــود إىل عــدة أســباب منهــا حمدوديــة مســئوليتهم 
ــر، وهــذه النتيجــة تتاشــى مــع  يف التخطيــط والتطوي
ــن  ــت بتحس ــث أوص ــة Ali et al. (2019) حي دراس
التدريــب عــى التعلــم اإللكــرتوين بشــكل عــام، 
وحتديــد السياســات والقواعــد واملعايــر املتعلقــة بــه.
ثانيـــًا: لإلجابـــة عـــى ســـؤال الدراســـة الثـــاين: 
ــايل يف  ــوم العـ ــج الدبلـ ــف برنامـ ــاط ضعـ ــا نقـ »مـ
ـــات؟«  ـــر اخلرجي ـــة نظ ـــن وجه ـــروين م ـــم اإللك التعل
ســـوات  الرباعـــي  التحليـــل  الباحثـــة  اتبعـــت 

phael &Mt
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ـــم  ـــايل يف التعل ـــوم الع ـــج الدبل ـــع برنام ـــل واق لتحلي
ــور  ــارات حمـ ــل عبـ ــام بتحليـ ـــرتوين، وللقيـ اإللك
نقـــاط الضعـــف، تـــم اســـتخراج املتوســـطات 

للعبـــارات  املعياريـــة  واالنحرافـــات  احلســـابية 
ــة  ــراد العينـ ــة أفـ ــة موافقـ ــب درجـ ــا حسـ وترتيبهـ

ــيل: ــا يـ ــج كـ ــاءت النتائـ وجـ

الفقراتم
درجة الموافقة

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
درجة الترتيبالمعياري

الموافقة غير موافقمحايدموافق
٪ك٪ك٪ك

بعــض 1 محتــوى  تشــابه 
ت ا ر لمقــر موافق19310,3724,12,410,873ا

2
الجانــب  علــى  التركيــز 
بعــض  فــي  النظــري 

ت ا ر لمقــر ا
محايد1726,91034,52,240,955

3
تدريــس  أســاليب  اعتمــاد 
بعــض  فــي  تقليديــة 

ت ا ر لمقــر ا
محايد11827,61034,52,030,877

قلــة المصــادر والمراجــع 4
موافق151034,5413,82,380,734باللغــة العربيــة

5
عــدم وجــود أدلــة شــاملة 
بمتطلبــات  للتعريــف 

ت ا ر لمقــر ا
محايد12413,81344,81,970,948

مشــاريع 6 فــي  التشــابه 
المقــررات محايد15517,2931,02,210,906بعــض 

ال 7 عامــة  القبــول  شــروط 
البرنامــج نوعيــة  محايد15517,2931,02,210,906تخــدم 

البرنامــج 8 تصنيــف  عــدم 
المدنيــة الخدمــة  موافق2713,413,42,900,411لــدى 

ــتويات أعضــاء 9 ــاوت مس تف
ــس ــة التدري محايد12413,81344,81,970,948هيئ

10
بعــض  محتــوى  عمــق 
ــب  ــا ال يتناس ــررات بم المق
ــي ــوم العال ــع درجــة الدبل م

محايد9724,11344,81,860,8810

11

القطــاع  مشــاركة  عــدم 
المشــاريع  فــي  الخــاص 
التعــاون  تتيــح  التــي 

ي د قتصــا ال ا

موافق20724,126,92,620,622

محايد11517,21344,81,930,929المشاكل التقنية12

محايد6827,61551,71,690,8111المشاكل اإلدارية13

2,190,05المتوسط الحسابي العام

جدول )8)

 وجهة نظر الخريجات حول نقاط الضعف
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ــطات  ــدول )8( أن املتوس ــالل اجل ــن خ ــح م يتض
قــد  الضعــف  نقــاط  حمــور  لعبــارات  احلســابية 
تراوحــت بــن )1,69 و 2,90( وهــذه املتوســطات 
تشــر إىل اخلياريــن »حمايــد« و«موافــق« عــى التــوايل. 
وقــد بلــغ املتوســط الــكيل لالســتجابات نحــو نقــاط 
الضعــف )2,19 مــن 3( بانحــراف معيــاري مقــداره 
)0,50( وهــو أقــل مــن الواحــد الصحيــح ممــا يشــر 
إىل تركــز إجاباهتــن وعــدم تشــتتها. وبنــاًء عــى ذلــك 
نســتنتج أن اخلرجيــات قــد اختــذن جانــب احليــاد 
ــف  ــدم تصني ــد كان ع ــور. وق ــذا املح ــق هب ــا يتعل في
الربنامــج لــدى اخلدمــة املدنيــة، وعــدم مشــاركة 
ــاون  ــح التع ــي تتي ــاريع الت ــاص يف املش ــاع اخل القط
ــة  ــن وجه ــف م ــي ضع ــى جانب ــا أع ــادي مه االقتص

ــات. ــر اخلرجي نظ
الربنامــج  تصنيــف  عــدم  أن  الباحثــة  وتــرى 
التعليمــي لــدى وزارة اخلدمــة املدنيــة وكذلــك انعدام 
الفرصــة ملشــاركة وتعــاون القطــاع اخلــاص مــن 
العوامــل املؤسســية التــي ختضــع للسياســات والثقافــة 
التنظيميــة للمؤسســة التعليميــة، والتــي جيــب أخذهــا 
ــج  ــتحداث برام ــط الس ــد التخطي ــار عن ــن االعتب بع
التعلــم اإللكــرتوين شــأهنا يف ذلــك شــأن قــدرة 
وموثوقيــة البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا املعلومــات 
واالتصــاالت، وكفايــة التمويــل، وكفايــة القــوى 
ــد  ــا ق ــل وغره ــذه العوام ــة، كل ه ــة واملادي البرشي
ــة  ــل حتفيزي ــة Ali et al. (2019) عوام ــا دراس اعتربهت
للطــالب واملعلمــن عــى حــد ســواء، وبذلــك تتفــق 

 Ali et ــه ــة مــع مــا أوصــت ب نتيجــة الدراســة احلالي
al. مــن توجيــه التغيــرات األساســية يف الربامــج 
ــط  ــة يف التخطي ــات الفردي ــك املارس ــة وكذل التعليمي
إمكانــات  مــن  لالســتفادة  التعليمــي  لالســتثار 
ــم  ــة يف التعلي ــا التعليمي ــًا براجمه ــات وخصوص اجلامع

ــرتوين. ــم اإللك والتعل
كــا تتفــق نتائــج الدراســة احلاليــة يف حياديــة 
الطالبــات يف تقديرهــم لعوامــل ضعــف برنامــج 
ــج  ــع نتائ ــوات م ــل س ــق حتلي ــرتوين وف ــم اإللك التعل
دراســة Leiber et al. (2018) التي اســتخدمت حتليل 
ــى  ــب ع ــة التغل ــن إمكاني ــف ع ــذي كش ــوات وال س
بعــض نقــاط الضعــف مثــل )قيــود امليزانيــة والوقت( 
ــل  ــر مث ــا اآلخ ــى بعضه ــب ع ــة التغل ــدم إمكاني وع
ــل  ــف(، وباملث ــررات والتصني ــة للمق ــود املنهجي )القي
يمكــن معاجلــة بعــض التحديــات مثــل )التنفيــذ 
الســليم للمقــررات( بينــا ال يمكــن حــل التحديــات 
واالعتــاد  التصنيــف  )مشــكلة  مثــل  األخــرى 
ــت  ــا وخلص ــتثارية(، ك ــة االس ــناد والرشاك واإلس
ــد  ــون أداة لس ــد يك ــوات ق ــل س ــة إىل أن حتلي الدراس
الفجــوة بــن التحديــات املنهجيــة التــي تواجــه واقــع 
تنفيــذ برامــج التعليــم والتعلــم اإللكــرتوين يف التعليــم 

ــايل. الع
ـــث:  ـــة الثال ـــؤال الدراس ـــن س ـــة ع ـــًا: لإلجاب ثالث
»مـــا الفـــرص املتاحـــة لربنامـــج الدبلـــوم العـــايل يف 
ـــات؟«  ـــر اخلرجي ـــة نظ ـــن وجه ـــروين م ـــم اإللك التعل
ســـوات  الرباعـــي  التحليـــل  الباحثـــة  اتبعـــت 
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العـــايل يف  الدبلـــوم  برنامـــج  لتحليـــل واقـــع 
ــارات حمـــور  التعلـــم اإللكـــرتوين، ولتحليـــل عبـ
الفـــرص، تـــم اســـتخراج املتوســـطات احلســـابية 

واالنحرافـــات املعياريـــة للعبـــارات وترتيبهـــا 
حســـب درجـــة موافقـــة أفـــراد العينـــة وجـــاءت 

النتائـــج كـــا يـــيل:

الفقراتم
درجة الموافقة

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
درجة الترتيبالمعياري غير موافقمحايدموافق

٪ك٪ك٪ك

1

التطــورات  طبيعــة 
ــي قطاعــات  ــة ف التكنولوجي
ســوق العمــل تتيــح مجــاالت 
وظيفيــة متعــددة للخريجــات

محايد517,21344,813,41,790,7311

ــح 2 ــم لفت ــه وزارة التعلي توج
ــة ــج مهني محايد1137,91241,4620,72,170,765برام

3

شــراكات  عقــد  إمكانيــة 
التعليميــة  القطاعــات  مــع 
والتدريبيــة المســتفيدة مــن 

البرنامــج مخرجــات 

محايد931,01034,534,51,970,829

البرنامــج المحلــي الوحيــد 4
محايد1034,51034,5931,02,030,827بهــذا المحتــوى والنوعيــة

إكمــال 5 فرصــة  يعطــي 
للخريجــات محايد1344,8827,6827,62,170,856الماجســتير 

6
إكســاب الخريجــات خبرات 
لتوظيــف التكنولوجيــا فــي 

حــل المشــكات
موافق2379,3310,3310,32,690,661

7

ــع  ــل شــراكة م ــة عم إمكاني
تخصصــات أخــرى تحتــاج 
فــي  التكنولوجيــا  لدمــج 

برامجهــا

محايد1758,6310,3931,02,280,924

8
بأهميــة  المجتمــع  وعــي 
مســاهمة التكنولوجيــا فــي 
المعرفــي االقتصــاد  بنــاء 

موافق2172,413,4724,12,480,872

9
ــرة  ــر ميس ــبل نش ــر س توفي
علميــة  دوريــات  فــي 

مصنفــة
محايد1034,5931,034,52,000,858

10
استضافة األساتذة والخبراء 
من جامعات ومراكز علمية 

متميزة في البرامج البحثية
محايد827,61241,4931,01,970,7810

للمســاهمة 11 المجــال  إتاحــة 
موافق1965,5413,8620,72,450,833فــي الخدمــة المجتمعيــة

محايد2,180,59المتوسط الحسابي العام

جدول )9)

 وجهة نظر الخريجات حول الفرص المتاحة للبرنامج
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يتضــح مــن خــالل اجلــدول )9( أن املتوســطات 
احلســابية لعبــارات حمــور الفــرص املتاحــة قــد 
تراوحــت بــن )1,79 و2,69( وهــذه املتوســطات 
عــى  و«موافــق«  »حمايــد«  اخلياريــن  إىل  تشــر 
ــتجابات  ــكيل لالس ــط ال ــغ املتوس ــد بل ــوايل. وق الت
ــاري  ــراف معي ــن 3( بانح ــرص )2,18 م ــو الف نح
مقــداره )0,59( وهــو أقــل مــن الواحــد الصحيــح 
ممــا يشــر إىل تركــز إجاباهتــن وعــدم تشــتتها. وبنــاًء 
عــى ذلــك نســتنتج أن اخلرجيــات قــد اختــذن جانــب 
احليــاد جتــاه الفــرص املتاحــة لربنامــج الدبلــوم 
العــايل يف التعلــم اإللكــرتوين أي مل يدلــن بــرأي 
قاطــع جتــاه ذلــك. وكانــت أقــوى الفــرص املتاحــة 
مــن وجهــة نظــر اخلرجيــات هــي إكســاب اخلرجيــات 
خــربات لتوظيــف التكنولوجيــا يف حــل املشــكالت، 
ثــم وعــي املجتمــع بأمهيــة مســامهة التكنولوجيــا يف 

ــريف. ــاد املع ــاء االقتص بن
وتعـــزو الباحثـــة حياديـــة الطالبـــات جتـــاه 
ــايل يف  ــوم العـ ــج الدبلـ ــة لربنامـ ــرص املتاحـ الفـ
ـــع  ـــرأي قاط ـــن ب ـــث مل يدل ـــرتوين حي ـــم اإللك التعل
ـــد  ـــوات يف س ـــل س ـــه حتلي ـــز ب ـــا يتمي ـــك، مل ـــاه ذل جت
فجـــوة مـــا يواجـــه مـــن قصـــور يتعلـــق بالتحيـــز 
هـــن  اخلرجيـــات  فكـــون  الشـــخصية،  واآلراء 
ــن  ــتطالع رأهيـ ــج فاسـ ــن الربنامـ ــتفيدات مـ املسـ
عـــى أســـاس رضاهـــن عـــن الفـــرص التـــي 
ـــة  ـــالل دراس ـــن خ ـــايل م ـــم الع ـــن التعلي ـــا هل يتيحه
ـــل  ـــاء التحلي ـــرتوين ببن ـــم اإللك ـــوم التعل ـــة دبل حال

البيئـــي وفـــق املهمـــة أو اهلـــدف املتوقـــع حتققـــه 
ـــوات  ـــل س ـــد عوام ـــن حتدي ـــه يمك ـــتفيد، وعلي للمس
التـــي ينبغـــي احلفـــاظ عليهـــا أو حتســـينها بشـــكل 
واضـــح اســـتنادًا إىل وجهـــات نظـــر املســـتفيدات 
ـــة  ـــة صياغ ـــتطيع املؤسس ـــاس تس ـــك األس ـــى ذل وع
ـــة  ـــق الباحث ـــاءة. وتتف ـــرتاتيجي بكف ـــط االس التخطي
ـــد  ـــي ق ـــور الت ـــه القص ـــل أوج ـــج لتقلي ـــذا النه يف ه
ـــز أو اآلراء الشـــخصية مـــن خـــالل  تنشـــأ عـــن التحي
تطبيـــق حتليـــل ســـوات مـــع مـــا هنجتـــه دراســـة 
دراســـة حالـــة   Phadermrod et al. (2019)يف 

ـــدة يف  ـــات الرائ ـــايل باجلامع ـــم الع ـــات التعلي مؤسس
ـــم  ـــج تقيي ـــالل نتائ ـــن خ ـــرت م ـــي أظه ـــد والت تايلن
ـــس  ـــة يعك ـــة احلال ـــوات لدراس ـــل س ـــع أن حتلي الواق
ـــة  ـــتطيع املؤسس ـــايل تس ـــة وبالت ـــاع املنظم ـــة أوض بدق

صياغـــة التخطيـــط االســـرتاتيجي بكفـــاءة.
ـــع  ـــة الراب ـــؤال الدراس ـــن س ـــة ع ـــًا: لإلجاب رابع
»مـــا التحديـــات التـــي تواجـــه برنامـــج الدبلـــوم 
العـــايل يف التعلـــم اإللكـــروين مـــن وجهـــة نظـــر 
اخلرجيـــات؟« اتبعـــت الباحثـــة التحليـــل الرباعـــي 
ســـوات لتحليـــل واقـــع برنامـــج الدبلـــوم العـــايل 
ـــور  ـــارات حم ـــل عب ـــرتوين، ولتحلي ـــم اإللك يف التعل
ـــابية  ـــطات احلس ـــتخراج املتوس ـــم اس ـــات، ت التحدي
واالنحرافـــات املعياريـــة للعبـــارات وترتيبهـــا 
حســـب درجـــة موافقـــة أفـــراد العينـــة وجـــاءت 

النتائـــج كـــا يـــيل:
يتضــح مــن خــالل اجلــدول )10( أن املتوســطات 
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ــه  ــي تواج ــات الت ــور التحدي ــارات حم ــابية لعب احلس
ــي  ــن )2,00 و2,93( والت ــت ب ــد تراوح ــج ق الربنام
ــغ  ــد بل ــق«. وق ــد« و«مواف ــن »حماي ــر إىل اخلياري تش
 )3 مــن   2,72( لالســتجابات  الــكيل  املتوســط 
ــن  ــل م ــداره )0,46( وهــو أق ــاري مق ــراف معي بانح
ــات  ــز اإلجاب ــر إىل ترك ــا يش ــح مم ــد الصحي الواح

أن  نســتنتج  ذلــك  عــى  وبنــاًء  تشــتتها.  وعــدم 
ــه  ــات تواج ــود حتدي ــى وج ــن ع ــد وافق ــات ق اخلرجي
اإللكــرتوين،  التعلــم  يف  العــايل  الدبلــوم  برنامــج 
ــج  ــه الربنام ــي تواج ــات الت ــوى التحدي ــت أق وكان
ــد  ــي رضورة التجدي ــات ه ــر اخلرجي ــة نظ ــن وجه م
ــج  ــول الربنام ــررات، وحص ــوى املق ــتمر يف حمت املس

الفقراتم
درجة الموافقة

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
درجة الترتيبالمعياري

الموافقة غير موافقمحايدموافق
٪ك٪ك٪ك

ضــرورة التجديــد المســتمر 1
موافق2896,60,013,42,930,371فــي محتــوى المقــررات

علـــى 2 البرنامـــج  حصـــول 
األكاديمـــي موافق2689,726,913,42,860,442االعتمـــاد 

مناســبة 3 وظائــف  توفــر 
ت يجــا موافق2689,726,913,42,860,442للخر

4

اســتراتيجيات  وضــع 
أربــاب  لتعريــف  واضحــة 
ــج  ــات البرنام ــل بمخرج العم
المســتجدات  مــع  المتوافقــة 

جيــة لو لتكنو ا

موافق2482,826,9310,32,720,656

5

التغذيــة  مــن  االســتفادة 
ــي  ــل ف ــوق العم ــة لس الراجع
ــات  ــين مخرج ــر وتحس تطوي

البرنامــج

موافق2482,826,9310,32,720,656

6

االســتفادة مــن آراء أربــاب 
مخرجــات  حــول  العمــل 
رأي  تكويــن  فــي  البرنامــج 

إيجابــي عــام 

موافق2482,8413,813,42,790,493

لتميــز 7 للوصــول  التخطيــط 
البرنامــج موافق2586,213,4310,32,760,645خريجــات 

التنــوع الكبيــر فــي الخلفيــات 8
ــات ــة للطالب موافق2689,70,0310,32,790,624األكاديمي

وجــود برامــج منافســة بتكلفــة 9
محايد1137,9724,11137,92,000,897أقــل ومــدة زمنيــة أقصــر

موافق2,720,46المتوسط الحسابي العام

جدول )10)

 وجهة نظر الخريجات حول التحديات التي تواجه البرنامج

1,69



288

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

ــر وظائــف مناســبة  ــاد األكاديمــي/ وتوف عــى االعت
ــاب العمــل  ــتفادة مــن آراء أرب ــم االس ــات، ث للخرجي
حــول خمرجــات الربنامــج يف تكويــن رأي عــام إجيايب.
وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا توصلــت لــه دراســة 
 Leiber احلمــداين واخلــوالين )2018م(، ودراســة
ــو  ــع ه ــوات للواق ــل س ــون حتلي et al. (2018) يف ك

القــوة  نقــاط  مــن  لالســتفادة  متكاملــة  منهجيــة 
ــد  ــات وس ــج واجله ــا الربام ــي تتيحه ــرص الت والف
ــب  ــي تصاح ــات الت ــف والتحدي ــاط الضع ــوة نق فج
الربامــج وتعــرتض اجلهــات واإلدارات، مــن منظــور 
تعظيــم االســتفادة مــن الفــرص التــي تتيحهــا األنظمة 

ــزة. ــاءات متمي ــق كف ــات وخل واجله
ــا  ــع م ــج م ــذه النتائ ــق ه ــر تتف ــب آخ ــن جان وم
ــن  ــن حتس ــة Ali et al. (2019) م ــه دراس ــت ب أوص
التدريــب عــى التعلــم اإللكــرتوين بشــكل عــام، 
وحتديــد وجتديــد السياســات والقواعــد واملعايــر 
املتعلقــة بالتعليــم والتعلــم اإللكــرتوين بكافــة أناطــه.

ملخص النتائج والتوصيات واملقرحات:
لإلجابــة عــن ســؤال الدراســة الرئيــي: مــا واقــع 
برنامــج الدبلــوم العــايل يف التعلــم اإللكــروين يف كلّيــة 
ــة بجامعــة األمــرة نــورة بنــت عبدالرمحــن مــن  الربّي

وجهــة نظــر اخلرجيــات يف ضــوء حتليــل ســوات؟
اتبعــت الباحثــة التحليــل الرباعــي ســوات لتحليل 
نقــاط القــوة ونقــاط الضعــف والفــرص والتحديــات 
ــن  ــرتوين م ــم اإللك ــايل يف التعل ــوم الع ــج الدبل لربنام
وجهــة نظــر اخلرجيــات، وتوصلــت الدراســة إىل 

ــج  ــوة الربنام ــاط ق ــى نق ــن ع ــد وافق ــات ق أن اخلرجي
ــن  ــة م ــاءات وطني ــر كف ــا توف ــن أبرزه ــي كان م والت
أعضــاء هيئــة التدريــس ذات خــربات علميــة عاليــة، 
وتوافــق الربنامــج مــع احتيــاج ســوق العمــل لتوجــه 
ــارات  ــر امله ــة، وتطوي ــو التقني ــتقبل نح ــف املس وظائ
الــذايت، باإلضافــة إىل تنــوع  الشــخصية والتعلــم 
ــة  ــروق الفردي ــم الف ــا يالئ ــج ب ــربات يف الربنام اخل
ــات  ــة للطالب ــة الفرص ــكار، وإتاح ــى االبت ــز ع وحيف
األنشــطة  يف  للمشــاركة  بالربنامــج  امللتحقــات 
ــاليب  ــوع أس ــة، وتن ــتوى اجلامع ــى مس ــة ع املختلف
ــج،  ــف الربنام ــاط ضع ــق بنق ــا يتعل ــا في ــم. أم التقوي
فقــد بينــت النتائــج أن اخلرجيــات قــد اختــذن جانــب 
ــاط  ــرزت نق ــد ب ــة، وق ــة عام ــا بصف ــاد جتاهه احلي
الضعــف التاليــة: عــدم تصنيــف الربنامــج لــدى 
ــاص  ــاع اخل ــاركة القط ــدم مش ــة، وع ــة املدني اخلدم
ــا  ــادي. أم ــاون االقتص ــح التع ــي تتي ــاريع الت يف املش
ــا يتعلــق بالفــرص والتحديــات لربنامــج الدبلــوم  في
العــايل يف التعلــم اإللكــرتوين، فقــد بينــت النتائــج أن 
ــرص  ــاه الف ــاد جت ــب احلي ــذن جان ــد اخت ــات ق اخلرجي
املتاحــة للربنامــج ومل يدلــن بــرأي قاطــع جتــاه ذلــك. 
وقــد بــرز إكســاب اخلرجيــات خــربات لتوظيــف 
ــع  ــي املجتم ــكالت، ووع ــل املش ــا يف ح التكنولوجي
االقتصــاد  بنــاء  يف  التكنولوجيــا  مســامهة  بأمهيــة 
اخلدمــة  يف  للمســامهة  املجــال  وإتاحــة  املعــريف، 
ــات  ــت اخلرجي ــا وافق ــرص. ك ــم الف ــة، كأه املجتمعي
ــا  ــج، بين ــه الربنام ــي تواج ــات الت ــع التحدي ــى مجي ع
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مل يدلــن بــرأي قاطــع جتــاه وجــود الربامــج املنافســة 
ــد  ــر، كأح ــة أق ــدة زمني ــل، وم ــة األق ذات التكلف

ــج. ــه الربنام ــي تواج ــات الت التحدي
توصيات الدراسة:

ــة  ــويص الباحثـ ــة تـ ــج الدراسـ ــى نتائـ ــاء عـ بنـ
بالتوصيـــات التاليـــة:

ــل  ــودة وأدوات التحلي ــر اجل ــتنارة بمعاي *   االس
الربامــج  واقــع  عــن  للكشــف  البيئــي 
أحــدث  ضــوء  يف  لتقويمهــا  األكاديميــة 

الرتبويــة. التوجهــات 
*   االســتفادة مــن نتائــج الدراســة احلاليــة يف 
ــرتوين  ــم اإللك ــوم التعل ــج دبل ــر برنام تطوي
ــن يف  ــت عبدالرمح ــورة بن ــرة ن ــة األم بجامع

ــتقبله. ــترشاف مس ــايل، واس ــت احل الوق
 *   تبنــي وتنفيــذ الكليــة لنظــام التقويــم املؤســي 
ــينها،  ــودة وحتس ــط اجل ــج لضب ــم الربام وتقوي
بــا هــو متوافــر مــن التســهيالت والتجهيزات 

واملعــدات.
ــة  ــاركة يف خدم ــى املش ــات ع ــجيع اخلرجي  *   تش
املجتمــع واألنشــطة التطوعيــة ممــا يســهم 
بتعريــف أربــاب العمــل بخرجيــات الربنامــج 
ويعــزز فــرص حصوهلــن عــى الوظائــف 

ــبة. املناس
مقرحات الدراسة:

بنــاء عــى نتائــج الدراســة وتوصياهتــا تقــرتح 
ــيل: ــا ي ــة م الباحث

*    دراســة واقــع برنامــج الدبلــوم العــايل يف 
ــة  ــة بجامع ــة الرتبي ــرتوين يف كلّي ــم اإللك التعل
ــة  ــن وجه ــن م ــت عبدالرمح ــورة بن ــرة ن األم

ــس. ــة التدري ــاء هيئ ــر أعض نظ
*    تقويــم برنامــج الدبلــوم العــايل يف التعلــم 
ــة الرتبيــة بجامعــة األمــرة  اإللكــرتوين يف كلّي
نــورة بنــت عبدالرمحــن مــن وجهــة نظــر 

ــل. ــوق العم س
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ممارسة قادة المدارس الحكومية للكفايات الفنية
في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 2030م

إبراهيم بن أحمد عواد أبوجامع
جامعة طيبة

)قدم للنشر يف  28 /6 / 1440 هـ، وقبل للنشر يف 1/4 /1441 هـ(

ـــج  ـــث املنه ـــتخدام البح ـــعودية 2030، باس ـــة الس ـــة العربي ـــة اململك ـــوء رؤي ـــة يف ض ـــات الفني ـــدارس للكفاي ـــادة امل ـــة ق ـــع ممارس ـــى واق ـــرف ع ـــث التع ـــدف البح ـــث: ه ـــص البح ملخ
ـــم  ـــة، وت ـــًا، و)206( معلًم ـــم)228( معل ـــث، منه ـــع البح ـــن جمتم ـــبة )10.79%( م ـــل نس ـــة، ومتث ـــدارس الثانوي ـــات امل ـــي ومعل ـــن معلم ـــت)434( م ـــد بلغ ـــة فق ـــا العين ـــي، أم الوصف
ـــم  ـــن أه ـــث، وم ـــرات البح ـــزى إىل متغ ـــي تع ـــروق الت ـــن الف ـــف ع ـــرة، والكش ـــنوات اخل ـــر س ـــب متغ ـــس، و حس ـــر اجلن ـــب متغ ـــوائية، حس ـــة العش ـــة الطبقي ـــم بالطريق اختياره
ـــاالت  ـــب جم ـــطة. وأن ترتي ـــة متوس ـــااًل بدرج ـــاء إمج ـــة 2030م ج ـــة اململك ـــوء رؤي ـــة يف ض ـــات الفني ـــدارس للكفاي ـــادة امل ـــة ق ـــع ممارس ـــث أن واق ـــا البح ـــل إليه ـــي توص ـــج الت النتائ
البحـــث جـــاءت عـــى النحـــو التـــايل: يف املرتبـــة األوىل: قيـــادة عمليـــات التعليـــم والتعلـــم بدرجـــة كبـــرة، وحصلـــت يف املرتبـــة الثانيـــة عـــى درجـــة متوســـطة، قيـــادة الرشاكـــة 
ـــات  ـــة للكفاي ـــدارس احلكومي ـــادة امل ـــد مســـتوى )a ≤0.05( حـــول ممارســـة ق ـــة عن ـــة إحصائي ـــروق ذات دالل ـــة. وتوجـــد ف ـــم املهني ـــادة جمتمعـــات التعل ـــة األخـــرة: قي ـــة، ويف املرتب املجتمعي
ـــات  ـــن التوصي ـــدد م ـــم ع ـــم تقدي ـــث ت ـــج البح ـــى نتائ ـــاًء ع ـــاالت. وبن ـــع املج ـــر( يف مجي ـــنوات فأكث ـــرة )10س ـــنوات اخل ـــح ذوي س ـــة 2030م لصال ـــة اململك ـــوء رؤي ـــة يف ض الفني

ـــات. واملقرتح

كلامت مفتاحية: قادة املدارس، الكفايات الفنية، رؤية اململكة 2030م.
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Abstract: The objective of the research is to identify the reality of the practice of school leaders in the light of the Kingdom Saudi Arabia vision 2030,the sample consisted 
of (434) teachers and secondary school teachers, representing (10.79%) of the research community, including (228) teachers and (206) teachers, and were chosen by 
random stratified method, According to years of experience, and to uncover the differences that are attributed to the variables of research. The main findings of the 
research are as follows: The ranking of the research areas was as follows: First: Leadership of the processes of teaching and learning to a large extent, and ranked second 
in the middle ranking, leadership of the community partnership, and in the last rank: leadership of professional learning communities. There are statistically significant 
differences at the level of (00.05) on the practice of thepublic school leaders for technical competencies in the light of the Saudi Kingdom vision 2030 
for those in all fields.of(10and more)years of experienceBased on the results of the research, a number of recommendations and proposals were presented.
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مقدمة:
يمنــح التعليــم العــام يف اململكــة العربيــة الســعودية 
ــى  ــة ع ــام والرعاي ــم واالهت ــن الدع ــرًا م ــًا واف نصيب
حيــث  واحلكوميــة،  السياســية  القيــادة  مســتوى 
وتطويــره  لتمويلــه  الضخمــة  امليزانيــات  ُتَصــص 
ــرات  ــوالت والتغ ــب التح ــه ليواك ــن خمرجات وحتس
املتســارعة يف ظــل التعــاون العاملــي بكافــة املجــاالت، 
ــة  ــراء مراجع ــود إلج ــت اجله ــق ُبذل ــذا املنطل ــن ه وم
ــي  ــام التعليم ــارص النظ ــع عن ــاملن جلمي ــم ش وتقوي
باململكــة يف ضــوء رؤيــة اململكــة 2030م، واســترشاف 
صــورة املســتقبل، والتــي اســتهدفت التطويــر الشــامل 
وإحــداث  بنوعيتــه،  واالرتقــاء  التعليمــي  للنظــام 
تغــرات جذريــة يف املفاهيــم والعمليــات واألســاليب، 
بمهنــة  لالرتقــاء  الرتبويــة  القيــادات  وإعــداد 
التعليم)احلــريب،2011م(، ونتيجــة لذلــك ظهــرت 
ــتهدفت  ــي اس ــاريع الت ــادرات واملش ــن املب ــد م العدي
ــة 2030م  ــة اململك ــأيت رؤي ــام، وت ــم الع ــر التعلي تطوي
كأبــرز  الرشيفــن  احلرمــن  خــادم  حكومــة  مــن 
املشــاريع التطويريــة منــذ انطــالق التعليــم يف اململكــة، 
ــهام  ــة، واإلس ــع املعرف ــاء جمتم ــدف إىل بن ــذي هي وال
ــة  ــية للمملك ــدرة التنافس ــن املق ــع م ــال يف الرف الفّع
بكافــة املجــاالت، وتعتــر القيــادة املدرســية مــن أهــم 
ــعى  ــذي تس ــر ال ــداث التطوي ــة إلح ــارص الفّعال العن
إليــه أنظمــة التعليــم، حيــث أظهــرت الدراســات 
واملارســات الرتبويــة يف خمتلــف دول العــامل أن القيــادة 
ــع  ــط مجي ــذي يرب ــر ال ــي اجل ــة ه ــة يف املدرس الرتبوي

نموذًجــا  لتصنــع  التطويريــة  وجهودهــا  عملياهتــا 
ــط  ــة التخطي ــاًل للنجاح)وكال ــااًل وموص ــًيا فّع مدرس
والتطوير،1431هـ(.وقــد حظــي موضــوع ممارســة 
ــام  ــة باهت ــات الفني ــة للكفاي ــدارس احلكومي ــادة امل ق
ــر  ــه مــن دور يف حتســن وتطوي الباحثــن، وذلــك ملــا ل
ــات  ــاث والدراس ــة لألبح ــة، ونتيج ــة التعليمي العملي
املتعلقــة يف هــذا املجــال ظهــرت العديد مــن االجتاهات 
احلديثــة لتطويــر القيــادات املدرســية، فمنهــا مــا يتعلــق 
ــار القــادة، ومنهــا مــا  بوضــع ضوابــط ومعايــر الختي
يــويص بقيــاس األداء كمدخــل لتطويــر القيــادات، 
ــة  ــى أمهي ــد ع ــا يؤك ــات م ــرز االجتاه ــن أب ــل م ولع
ــة  ــات الفني ــة للكفاي ــدارس احلكومي ــادة امل ــة ق ممارس
ــتأمن؛  ــن؛ ومس ــة ياس ــت دراس ــا توصل ــية. ك املدرس
)Yasin, Mustamin  and Tahir, 2013) وطاهــر 
ــية  ــادة املدرس ــدارس يف القي ــري امل ــات مدي إىل أن كفاي
ــن  ــًرا يف حتس ــا تأث ــم كان هل ــم والتعل ــادة التعلي وقي
ــاء  ــل وبن ــداد وتأهي ــى أن إع ــدارس، ع ــر املـ وتطويــ
ــباب  ــم أس ــن أه ــر م ــدريس يعت ــد امل ــات القائ كفاي
تطويــر املدرســة. ويف ظــل املســتجدات التــي يشــهدها 
املجــال التعليمــي، فــإن نتائــج هــذه الدراســات تؤكــد 
ــة لقــادة املــدارس  ــات الفني ــة ممارســة الكفاي عــى أمهي
ــد  ــدرة القائ ــادة مق ــا يف زي ــك لدوره ــتمرار، وذل باس
املــدريس عــى أداء املهــام واملســؤوليات بالطريقــة 
الصحيحــة لقيــادة عمليــات النظــام يف املدرســة. وقــد 
ــدارس  ــادة امل ــة لق ــات الفني ــة الكفاي ــاهم يف ممارس يس

ــة 2030م. ــة اململك ــات رؤي ــًا الحتياج وفق
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مشكلة البحث:
 نتيجــة للتغــرات املتالحقــة يف املجــال التعليمــي 
ومــا يواكبهــا من حتــوالت يف جمــال القيــادة املدرســية، 
فقــد انعكــس ذلــك عــى واقــع ممارســة القائــد 
املــدريس، وذلــك باعتبــاره املحــرك األســاس للعمليــة 
التعليميــة يف املدرســة مــن خــالل ممارســة األدوار 
القياديــة التــي يقــوم هبــا يف قيــادة األفــراد واجلاعات، 
وحتــى حُتقــق رؤيــة اململكــة 2030م أهدافهــا، فإهنــا 
ــث  ــن حي ــدارس م ــادة امل ــى ق ــز ع ــة إىل الرتكي بحاج
ــة  ممارســة كفاياهتــم للتعامــل مــع املتغــرات، ومواكب
إىل  التقليديــة  األدوار  مــن  واالنتقــال  التطــورات، 
إىل اجلــودة  للوصــول  القيــادة  األدوار اجلديــدة يف 
والتميــز يف األداء. ووفقــًا إلحصــاءات وزارة التعليــم 
للعــام الدرايس1437/1436هـــ، فــإن عــدد معلمي 
ــم  ــة للتعلي ــة العام ــة للمديري ــة التابع ــدارس الثانوي امل
بمنطقــة املدينــة املنــورة بلــغ )4019( معلــًا ومعلمــة 
للمــدارس الثانويــة احلكوميــة، وبــا أن رؤيــة اململكــة 
2030م ســُتطّبق عــى املــدارس بشــكل تدرجيــي، 
ووفقــًا ملراحــل زمنيــة حمــددة حســب خطــة التوســع يف 
تطويــر املــدارس، فقــد نصــت )رؤيــة اململكــة2030م، 
التطبيــق عــى  ص:65( عــى: »فســتكون عمليــة 
ــاندة يف  ــات املس ــع اخلدم ــة وض ــد دراس ــل بع مراح
ــم  ــإن وزارة التعلي ــك ف ــة« لذل ــات احلكومي القطاع
تبــذل جهــودًا متعــددة يف تأهيــل القيــادات املدرســية 
ــز  ــج يف مراك ــن برام ــه م ــا تقدم ــالل م ــن خ ــًا م مهني
التدريــب الرتبــوي، وإحلــاق بعضهــم برامــج الدبلوم 

املتخصصــة يف بعــض كليــات الرتبيــة باجلامعــات 
الســعودية، ورغــم هــذه العنايــة التــي توليهــا الــوزارة 
إاّل أن بعــض الدراســات توصلــت نتائجهــا إىل وجــود 
قصــور يف تأهيــل القيــادات املدرســية، كــا تتفــق نتائج 
)2015م(،  اجلهني)2018م(،والرشيــف  دراســة 
ــنينة)2013م( يف أن  ــو أس ــان)2014م(، وأب والطعج
ــة  ــات الفني ــية للكفاي ــادات املدرس ــة القي ــع ممارس واق
ــتنادًا إىل  ــطة، واس ــة متوس ــاء بدرج ــام ج ــكل ع بش
ــة  ــة اململك ــا ورد يف رؤي ــات، وم ــذه الدراس ــج ه نتائ
ــا  ــية، وم ــادة املدرس ــدة للقي ــن أدوار جدي 2030م م
ــدريس،  ــد امل ــة للقائ ــر مهني ــن معاي ــا م ــق عنه ينبث
ــى:  ــة2030، ص:40( ع ــة املمكل ــت )رؤي ــد نص فق
ــدم أو  ــن »مق ــة م ــل دور احلكوم ــعى إىل حتوي »وسنس
ــات«،  ــب للقطاع ــم ومراق ــة« إىل »منظ ــزود للخدم م
ــتوى  ــى مس ــة ع ــة للرقاب ــدرات الالزم ــنهيئ الق وس
مشــكلة  فــإن  املعنّيــة«،  أجهزتنــا  يف  اخلدمــات 
ــل،  ــن العوام ــد م ــالل العدي ــن خ ــرز م ــة ت الدراس
ومنهــا: التفــاوت بــن قــادة املــدارس يف درجــة 
ممارســتهم للكفايــات الفنيــة نتيجــة الختــالف اخلــرة 
ــا يتوافــق مــع التغــرات  ــة ب وممارســة األدوار القيادي
والتطــورات يف جمــال القيــادة املدرســية، باإلضافــة إىل 
ضعــف الكفايــات الفنيــة لــدى بعــض قادة املــدارس، 
وتعيــن قــادة غــر مؤهلــن تأهيــاًل مهنيــًا يتوافــق مــع 
أدوارهــم ومســؤولياهتم، وتلــك العوامــل ربــا تــؤدي 
إىل وجــود فجــوة يف مســتوى ممارســة قــادة املــدارس 
ــة 2030م.   ــة اململك ــوء رؤي ــة يف ض ــات الفني للكفاي
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ويف ضــوء مــا ســبق، يمكــن حتديــد مشــكلة البحث يف 
التعــرف عــى واقــع ممارســة قــادة املــدارس للكفايات 
الفنيــة، بنــاًء عــى مــا تــم عرضــه يف مشــكلة البحــث، 
وللوصــول إىل واقــع ممارســة الكفايــات الفنيــة لقــادة 
ــو  ــى النح ــاءت ع ــث ج ــئلة البح ــإن أس ــدارس، ف امل

ــايل: الت
ــات . 1 ــدارس للكفاي ــادة امل ــة ق ــع ممارس ــا واق م

الفنيــة يف ضــوء رؤيــة اململكــة 2030م يف 
ــم،  ــم والتعل ــات التعلي ــادة: عملي ــاالت قي جم
والرشاكــة  املهنيــة،  التعلــم  وجمتمعــات 

املجتمعيــة؟
هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد . 2

معلمــي  اســتجابات  يف   )a≤0.05(مســتوى
ومعلــات املــدارس الثانويــة نحــو واقــع 
ممارســة قــادة املــدارس للكفايــات الفنيــة 
يف ضــوء رؤيــة اململكــة 2030م تعــزى إىل 
يف  اخلــرة  وســنوات  اجلنــس،  متغــرات: 

التعليــم يف املــدارس الثانويــة؟
أهداف البحث: 

هيدف البحث إىل ما ييل:
ــدارس . 1 ــادة امل ــة ق ــع ممارس ــى واق ــرف ع التع

للكفايــات الفنيــة يف ضــوء رؤيــة اململكــة 
2030م يف جمــاالت قيــادة: عمليــات التعليــم 
املهنيــة،  التعلــم  وجمتمعــات  والتعلــم، 

املجتمعيــة. والرشاكــة 
الكشــف عــن الفــروق يف اســتجابات معلمــي . 2

ــة  ــو ممارس ــة نح ــدارس الثانوي ــات امل ومعل
ــوء  ــة، يف ض ــات الفني ــدارس للكفاي ــادة امل ق
رؤيــة اململكــة 2030 م تعــزى إىل متغــرات: 

ــرة. ــنوات اخل ــس، وس اجلن
أمهية البحث: 

يمكن حتديد أمهية البحث بأمرين، ومها:
-    أواًل: األمهيــة العلميــة: نظــرًا لقلــة الدراســات 
التي اســتندت إىل رؤية اململكة 2030 حســب 
اطــالع الباحــث يف مصــادر املعلومــات، فــإن 
البحــث احلــايل ربــا يشــكل إضافــة إىل األدب 
ــث  ــية، حي ــادة املدرس ــال القي ــوي يف جم الرتب
البحثيــة  الدراســات  مــن  البحــث  يعتــر 
ــة  ــق املواءم ــه حتقي ــك ملحاولت ــة، وذل احلديث
بــن ممارســة قــادة املــدارس وبــن احتياجــات 
رؤيــة اململكــة 2030م مــن حيــث الكفايــات 
الفنيــة الالزمــة لتطبيــق سياســات وإجــراءات 

ــة. الرؤي
ــث يتزامــن  ــة: أن البح ــة التطبيقي ــًا: األمهي -    ثاني
مــع التوجيهــات الرســمية، ومطالــب املجتمع 
ــع  ــق م ــم، وتتواف ــة التعلي ــن نوعي ــو حتس نح
متطلبــات رؤيــة اململكــة 2030م، وذلــك 
مــن خــالل موضوعــه الــذي يتنــاول ممارســة 
ــة لقــادة املــدارس باعتبارهــم  الكفايــات الفني
الرؤيــة.  إلجــراءات  الفعليــن  املنفذيــن 
ــات  ــن الكفاي ــوة ب ــد الفج ــة يف س واملحاول
ــن  ــدارس وب ــادة امل ــها ق ــي يارس ــة الت الفني
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احتيــاج تطبيــق الرؤيــة مــن هــذه الكفايــات، 
وذلــك مــن خــالل التعــرف عــى واقــع 
ممارســة قــادة املــدارس للكفايــات الفنيــة 
تفيــد  أن  املمكــن  ومــن  الرؤيــة.  لتطبيــق 
توصيــات البحــث ومقرتحاتــه عــددًا مــن 
ــره،  ــم وتطوي ــن التعلي ــؤولة ع ــات املس اجله
ومنهــا: وزارة التعليــم، وكليــات الرتبيــة، 
التعليميــة،  للخدمــات  تطويــر  ورشكــة 
إدارات  يف  املــدارس  تطويــر  ووحــدات 

التعليــم، والباحثــن الرتبويــن.

حدود البحث:
 حتدد باحلدود التالية:

عــى  البحــث  اقتــر  املوضوعيــة:  احلــدود 
ــادة  ــم، وقي ــم والتعل ــات التعلي ــادة عملي ــاالت: قي جم
جمتمعــات التعلــم املهنيــة، وقيــادة الرشاكــة املجتمعية.
ــى  ــث ع ــق أداة البح ــم تطبي ــة: ت ــدود البرشي احل
عينــة مــن معلمــي ومعلــات املــدارس الثانويــة، 
التابعــة لــإدارة العامــة للتعليــم بمنطقــة املدينــة 

املنــورة.
البحــث  -  احلــدود املكانيــة: تــم تطبيــق أداة 
عــى معلمــي ومعلــات املــدارس الثانويــة يف 
مجيــع إدارات التعليــم التبعــة لــإدارة العامــة 

ــورة. ــة املن ــة املدين ــم بمنطق للتعلي
الدراســة  أدوات  ُطبقــت  الزمنيــة:  احلــدود    -
1440/1439هـــ. الــدرايس  العــام  خــالل 

مصطلحات البحث:
ــة، أو  ــب الرئاس ــغل منص ــذي يش ــرد ال ــد: »الف القائ
ــخص  ــو الش ــة أو ه ــاء اجلاع ــلوك أعض ــؤرة لس ــه ب بأن
ــن«  ــر يف اآلخري ــذي يؤث ــخص ال ــو الش ــزي، أو ه املرك
املدرســة:  قائــد  ص:179(.  )زيــدان،1984م، 
ورضــوان2009م،  والشــالش؛  )دهيــش؛  ف  ُيعــرِّ
الــذي  الشــخص  هــو  املــدريس  ص:101(:»القائــد 
يتمتــع بســلطات أكثــر مــن اآلخريــن، مــع متتعــه بســات 
وصفــات جتعــل اآلخريــن يتأثــرون بــه، وهــو الشــخص 
ــة  ــق مجل ــن لتحقي ــز اآلخري ــد وحيف ــه ويرش ــذي يوج ال
ف إجرائيــًا بأنــه:  مــن األهــداف بكفــاءة وفاعليــة«، وُيعــرَّ
الشــخص املكلــف بقيــادة إحــدى مــدارس التعليــم العــام 
ــن  ــواًء م ــم، س ــوزارة التعلي ــة ل ــة التابع ــة الثانوي يف املرحل
ــعودية. ــة الس ــة العربي ــات باململك ــن أو البن ــدارس البن م
ــارات  ــن امله ــى م ــد األدن ــة: »احل ــات: الكفاي الكفاي
ــج  ــروره برنام ــة م ــم نتيج ــبها املعل ــب أن يكتس ــي جي الت
معــن والتــي تنعكــس عــى أدائــه داخــل الصــف« 
فهــا  وُتعرِّ ص:135(  العديــيل،2008م،  )ســارة؛ 
املعــارف  »جممــوع  بأهنــا:  ص:17(  )الفــار2011م، 
واملهــارات واالجتاهــات التــي يمتلكهــا الفــرد، وتســاعده 
ف إجرائيــًا  عــى القيــام بمهامــه بفاعليــة وكفــاءة«، وُتعــرَّ
بأهنــا: مجيــع املعــارف واملقــدرات والقيــم األساســية 
ــراءات  ــذ إج ــن تنفي ــه م ن ــي مُتكِّ ــدريس، والت ــد امل للقائ
عمليــات  قيــادة:  جمــاالت  يف  اململكــة2030م  رؤيــة 
التعليــم والتعلــم، وجمتمعــات التعلــم املهنيــة، والرشاكــة 

املجتمعيــة.
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)2007م،  زّيــان  فهــا  ُيعرِّ الفنيــة:  الكفايــات   
ــات  ــام بالواجب ــى القي ــدرة ع ــا: »املق ص:183( بأهن
ــة املرتبطــة بالعمــل املــدريس  املتعلقــة بالنواحــي الفني
ــة  ــا: جمموع ــًا بأهن ف إجرائي ــرَّ ــان«، وُتع ــه بإتق وأدائ
املعــارف واملقــدرات واالجتاهــات التــي يارســها قادة 
املــدارس للقيــام باملهــام واملســؤوليات املطلوبــة منهــم 
وفــق احتيــاج رؤيــة اململكــة 2030م بشــكل صحيح، 
وذلــك يف جمــاالت: قيــادة عمليــات التعليــم والتعلــم، 
ــة،  ــة املجتمعي ــة، والرشاك ــم املهني ــات التعل وجمتمع

ــة. ــالل أداة الدراس ــن خ ــاس م ــي تق والت
العمــيل  »التطبيــق  وهــي  املزاولــة،  املامرســة: 
ــة وهــي طريقــة امتحــان حصــة  لالفرتاضــات النظري
)محــدان،2007م،  االفرتاضــات«  تلــك  خطــأ  أو 
ص:107( وهــي جمموعــة األنــاط الســلوكية اإلدارية 
ــم  ــم بمهامه ــاء قيامه ــادة أثن ــى آراء الق ــرز ع ــي ت الت
ــو ســمرة والطيطــي وقاســم،2010م(،  ــة )أب الوظيفي
وتعــرف إجرائًيــا بأهنــا مزاولــة مديــر املدرســة ملهامــه، 
ومســؤولياته الوظيفيــة ضمــن مبــدأ الشــفافية أّي 
أّي  املارســة  بدرجــة  ويقصــد  الضبابيــة؛  عكــس 
ــد املدرســة ملارســة  ــي حيصــل عليهــا قائ الدرجــة الت
ألداة  املعلمــن  اســتجابة  خــالل  مــن  الشــفافية 

ــث. البح
األدب الرتبــوي: يتنــاول ممارســة الكفايــات الفنيــة 
لقــادة املــدارس الثانويــة، باإلضافــة إىل األبحــاث 
ــق  ــث، والتعلي ــوع البح ــة بموض ــابقة ذات الصل الس

ــا. عليه

مفهــوم القائــد املــدريس: خيلــط البعــض بــن 
ــن  ــدريس م ــد امل ــة والقائ ــن ناحي ــية م ــادة املدرس القي
ناحيــة أخــرى، فالقيــادة ال ُتعــّر عــن وصــف القائــد، 
وإنــا هــي عمليــة اجتاعيــة تكامليــة للوصــول 
ــرد  ــو الف ــد فه ــا القائ ــة، أّم ــداف معين ــق أه إىل حتقي
املســؤول عــن عمليــة القيادة، لذلــك عّرف الباحثـــون 
مفهـــوم القـــائد املـــدريس بناًء عى شــخصيته وأدواره 
املدرســة،  يف  بالعاملــن  وعالقاتــه  ومسـؤوليـــاته 
ــد  ــون وي ــرتمان؛ وجرس ــر؛ وتوش ــر كون ــث يذك حي
 (Cooner, Tochterman and Garrison-Wade

الرتبــوي  املدريس:«هــو  القائــد  أن   2004, p: 3)

الــذي يعــزز نجــاح مجيــع الطــالب مــن خــالل 
ــم، واإلرشاف  ــة التعل ــر رؤي ــذ وتطوي ــة وتنفي صياغ
ــدريس«،  ــع امل ــم املجتم ــاركة ودع ــا بمش ــى تنفيذه ع
ص:68(  وعمــر)2006م،  مصطفــى؛  فــه  وُيعرِّ
ــتمر  ــر املس ــر والتطوي ــي بالتغي ــخص املعن ــه: »الش أن
املــدريس«،  التنظيــم  وجوهــر  الســلوك  أنــاط  يف 
ويشــر املعايطــة)2007م، ص:330( إىل أن القائــد 
ــذي يتحمــل مــع املعلمــن  ــد ال املــدريس هــو: »القائ
مســؤولية حتقيــق النظــام املــدريس ألهدافــه«، وحيــدد 
ــه:  ــدريس بأن ــد امل ــلمه)2008م، ص:131( القائ س
ــة  ــات املدرس ــف إمكان ــذي يوظ ــؤول األول ال »املس
الطــالب  احتياجــات  تلبيــة  يف  واملاديــة  البرشيــة 
ــة  ــوء رؤي ــع يف ض ــع املجتم ــل م ــن، ويتفاع واملعلم
املرغوبــة  احلالــة  عــن  تعــر  مرســومة  مســتقبلية 
وآخــرون)2009م،  دهيــش  ويــرى  للمدرســة«، 
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»الشــخص  هــو:  املــدريس  القائــد  أن  ص:101( 
الــذي يوجــه ويرشــد وحيفــز اآلخريــن، ويتمتــع 
ــم  ــه، وجيعله ــن إلي ــذب اآلخري ــات جت ــات وصف بس
فــه الدعيلــج )2009م، ص:87(  يتأثــرون بــه«، وُيعرِّ
بأنــه: »الشــخص الــذي يســعى دائــًا إىل حتقيــق 
ــد والتحديــث  ــة، وإحــداث التجدي األهــداف الرتبوي
جلميــع مدخــالت املدرســة«، يف حــن يضــع مــرشوع 
اهلل–  يرمحــه  العزيــز–  عبــد  بــن  اهلل  عبــد  امللــك 
لتطويــر التعليــم )1433هـــ، ص:84( تعريفــًا للقائــد 
ــم  ــرشف املقّي ــوي وامل ــد الرتب ــه: »القائ ــدريس بأن امل
ــًا  ــة تعليمي ــؤون املدرس ــع ش ــى مجي ــرشف ع ــذي ي ال
ــؤوليات  ــة ومس ــًا«. وظيف ــًا واجتاعي ــًا وإداري وتربوي
القائــد املــدريس: حســب مــا ورد يف الدليــل التنظيمــي 
ــم العــام)وزارة التعليــم، 1437هـــ(،  ملــدارس التعلي
فــإن القائــد املــدريس يعتــر مســؤواًل عــن مجيــع 
ــه  ــن وظيفت ــام م ــدف الع ــة، وأن اهل ــويب املدرس منس
لتحقيــق  وتعليميــًا  تربويــًا  املدرســة  قيــادة  هــو 
األهــداف املنشــودة، وعليــه فــإن قيــادة املدرســة 
والتنســيق،  التخطيــط،  يف  اجلهــد  بــذل  تتطلــب 
ــاج إىل  ــا حتت ــا أهن ــه، ك ــة، والتوجي ــم، واملتابع والتنظي
تقويــم ومراجعــة مســتمرة للمدخــالت، وجــودة 
العمليــات، وانعكاســها عــى نوعيــة املخرجــات. 
ثالثــة  وجــود  إىل  اإلبراهيــم)2011م(  ويشــر 
جوانــب متثــل اإلطــار العــام لوظيفــة القائــد املدريس، 
فاجلانــب األول يتعلــق بأعــال ونشــاطات القائــد 
التــي يقــوم هبــا لتحقيــق أهــداف املدرســة، واجلانــب 

الثــاين يتعلــق بالواجبــات التــي ينبغــي أن يؤدهيــا قائــد 
ــي  ــة الت ــق بالطريق ــث يتعل ــب الثال ــة، واجلان املدرس
ــذ هبــا تلــك الواجبــات واملســؤوليات، وأن كفــاءة  ُتَنفَّ
قائــد املدرســة تتوقــف عــى مــدى قدرتــه يف تفويــض 
ــرى  ــن. وي ــؤوليات لآلخري ــات واملس ــض الواجب بع
ــدريس  ــد امل ــة القائ ــام لوظيف ــار الع ــث أن اإلط الباح
ولكــن  الســابقة،  الثالثــة  اجلوانــب  يشــمل  قــد 
ــها  ــم وانعكاس ــال التعلي ــدة يف جم ــوالت اجلدي التح
عــى القيــادة املدرســية أدى إىل التوســع يف وظيفــة 
ــادة  ــا: قي ــب منه ــن اجلوان ــد م ــمل العدي ــد لتش القائ
الرشاكــة املجتمعيــة، والتقويــم لعمليــات التعليــم 
ــإن  ــك ف ــن، لذل ــة للمعلم ــة املهني ــم، والتنمي والتعل
ــي أن  ــدريس ينبغ ــد امل ــة القائ ــام لوظيف ــار الع اإلط
يكــون متالئــًا مــع التحــوالت اجلديــدة للقيــادة 
املدرســية، ومتوافقــًا مــع األهــداف التــي تســعى 
ــة 2030م.  ــة اململك ــًا لرؤي ــا وفق ــة إىل حتقيقه املدرس
ــدريس  ــد امل ــة القائ ــام لوظيف ــار الع ــإن اإلط ــه ف وعلي
اجلانــب  جوانــب؛  خلمســة  شــاماًل  يكــون  ربــا 
األول: يتعلــق بالرؤيــة املدرســية التــي يســعى القائــد 
إىل حتقيقهــا وفقــًا ألهــداف سياســة التعليــم؛ أمــا 
اجلانــب الثــاين: يتعلــق بسياســات وإجــراءات تنفيــذ 
ــطة  ــات واألنش ــالل العملي ــن خ ــية م ــة املدرس الرؤي
التــي تتــم داخــل املدرســة؛ واجلانــب الثالــث: يتعلــق 
ــق  ــم وحتقي ــم والتعل ــة التعلي ــتمر لعملي ــم املس بالتقوي
ــدريس  ــر امل ــى التطوي ــل ع ــة، والعم ــداف املدرس أه
وفقــًا لنتائــج التقويــم؛ واجلانــب الرابــع: يتعلــق 
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بالتطويــر املهنــي للعاملــن وفقــًا لنتائــج تقويــم 
ــوا  ــك ليتمكن ــم، وذل ــن أدائه ــم لتحس ــة التعلي عملي
مــن ممارســة األنشــطة التــي تضمــن تنفيــذ السياســات 
واجلانــب  حمــددة؛  معايــر  وفــق  واإلجــراءات 
اخلامــس: يتعلــق بتقويــم املخرجــات مــن حيــث 
جودهتــا، ونوعيتهــا، ومطابقتهــا ملــا تســعى األهــداف 
ــادة  إىل حتقيقــه. ويتفــق بعــض الباحثــن يف جمــال القي
ــوي)2014م(  ــعود)2012م(، وعط ــة كالس التعليمي
ــن  ــؤول األول ع ــو املس ــدريس ه ــد امل ــى أن القائ ع
وتنفيذهــا  وتطيطهــا  التعليميــة  العمليــة  تنظيــم 
وتوجيههــا لتحقيــق األهــداف، وهــو حلقــة االتصــال 
ــات  ــك العالق ــانية، وكذل ــات اإلنس ــة يف العالق الثابت
ــع  ــه تق ــك فعلي ــة، لذل ــة املحيط ــع والبيئ ــع املجتم م
واجبــات ومســؤوليات وظيفيــة يمكــن حرهــا 
اإلداريــة،  واملســؤوليات  الفنيــة،  املســؤوليات  يف: 
املحيــط،  باملجتمــع  عالقــة  ذات  ومســؤوليات 
ويرجيولــكان  (Gulcan,2012)أن مســؤوليات القائــد 
املــدريس تنطــوي حتــت مخســة بنــود هــي: حتديــد رؤية 
ورســالة املدرســة والســعي لتنفيذهــا، وإدارة التعليــم 
والرامــج، وتنميــة قــدرات املوظفــن، وتقييــم عمليــة 
التدريــس، وتكويــن منــاخ مــدريس إجيــايب يســاهم يف 

ــر. ــة التغي عملي
ــم العــام: ظهــرت  ــادة مــدارس التعلي ــات ق كفاي
القــرن  يف  للتطــورات  نتيًجــة  الكفايــات  حركــة 
إىل حتديــد  املــايض ومــا صاحبهــا مــن احلاجــة 
الوصــف الوظيفــي ملكونــات املنظمــة، حيــث يذكــر 

 (Houston and Howsan, وهــاوزن  هيوســتن؛ 
ــرات  ــة للتغ ــاءت نتيج ــة ج ــذه احلرك (1972 أن ه

اجلديــدة يف األعــال، وظهــور متطلبــات وحاجــات 
ــادرة عــى التعامــل  ــة ق ــر طاقــات برشي تتطلــب توف
مــع املتغــرات اجلديــدة، ويعتــر مدخــل الكفايــات 
القياديــة مــن أهــم املداخــل املعــارصة إلعــداد 
حســان؛  يشــر  إذ  املعــارص،  املــدريس  القائــد 
والعجمــي)2013م( إىل أن هـــذا املدخـــل يركــز 
عــى االهتــام بالقيــادات املدرســية وتدريبهــم يف 
ــة  ــوارد برشي ــة كم ــل املطلوب ــات العم ــوء كفاي ض
ــتوى  ــى املس ــر ع ــداث التغي ــس يف إح ــا دور رئي هل
توافــر  يتطلــب  هــذا  فــإن  ولذلــك  املــدريس، 
ــي تتناســب مــع طبيعــة  ــات الت جمموعــة مــن الكفاي
ــه،  ــأداء بمهام ــوم ب ــد ليق ــدريس يف القائ ــل امل العم
ويوضــح زّيــان )2007م، ص:181( بأنــه: »مــن 
أمهيــة العمــل عــى قيــاس تلــك الكفايــات، وحتديــد 
مســتويات توافرهــا مــن أجــل دعـــم وتطويــر 
القيــادات املدرســية، واالطمئنــان عــى مســتواها 
ــًا  ــدًا رئيس ــل راف ــة، إذ متث ــا النوعي ــيل ومقدراهت الفعـ
ــية«،  ــادات املدرس ــة القي ــر وتنمي ــد تطوي ــن رواف م
ــية  ــادة املدرس ــال القي ــون يف جم ــام الباحث ــك ق لذل
الكفايــات  موضــوع  حــول  الدراســات  بإجــراء 
باعتبارهــا ترتبــط ارتباطــًا وثيقــًا بالقيــادة املدرســية، 
ففــي ضوئهــا تتــم العديــد مــن اإلجــراءات يف عمــل 
القيــادة املدرســية، ومنهــا: اختيــار وتعيــن القيــادات 
املدرســية، ودراســة جوانــب الضعــف والقــوة يف أداء 
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القائــد املــدريس، وبنــاء الرامــج التدريبيــة والتأهيلية 
ــة. ــات القيادي ــن الكفاي ــم م ــًا الحتياجاهت وفق

الباحثــون  تناولــه  فقــد  الكفايــات:  مفهــوم 
فهــا  ُيعرِّ حيــث  متعــددة،  زوايــا  مــن  بالتعريــف 
هــي:  الكفايــة  أن  ص:31(  جريــل)2011م، 
»امتــالك املعلومــات، واملهــارات والقــدرات، الالزمة 
فهــا  لتحقيــق مســتوى مقبــول مــن األداء«، وُتعرِّ
ــارف،  ــوع املع ــا: »جمم ــار )2011م، ص:17(بأهن الف
واملهــارات، واالجتاهــات، التــي يمتلكهــا الفــرد، 
ــاءة«،  ــة وكف ــه بفعالي ــام بمهام ــى القي ــاعده ع وتس
ص:64(  )2011م،  الوّنــاس  حيددهــا  حــن  يف 
بأهنــا: »املقــدرة املكتســبة إلنجــاز بعــض املهــام 
ــاطات  ــال والنش ــض األع ــام ببع ــف، والقي والوظائ
 (The ــة واالس ــر مؤسس ــة«، وتذك ــة للمالحظ القابل
جديــد  يف   Wallace Foundation, 2013, p: 14)

معايــر القائــد أن الكفايــة هــي: »مزيــج مــن املعرفــة 
واملهــارات التــي يارســها الفــرد بفعاليــة عنــد تنفيــذ 
 (Kin et. Al., األعــال«، بينــا يعرفهــا كــن وآخــرون
(p: 5 ,2014 بأهنــا: »املعــارف واملهــارات والقــدرات 

والصفــات التــي جيــب أن يمتلكهــا القــادة مــن أجــل 
ــن  ــظ م ــاءة«، وُيالح ــم بكف ــم ووظائفه أداء أدواره
ــق  ــا تتف ــات أهن ــوم الكفاي ــابقة ملفه ــات الس التعريف
ــا يف العنــارص املكونــة للمفهــوم، والتــي يمكــن  تقريًب
ــارات،  ــارف، ومه ــن مع ــون م ــا: تتك ــا بأهن حتديده
واجتاهــات، وترتبــط بــاألداء لتحقيــق األهــداف 
تنفيــذ  عــى  القائــد  بمقــدرة  وتتعلــق  املنشــودة، 

الواجبــات واملســؤوليات، وأنــه يمكــن اكتســاهبا مــن 
اخلــرة واملارســة والتدريــب، كــا يمكــن االســتدالل 
ــدريس، ويف  ــد امل ــالل أداء القائ ــن خ ــا م ــى توافره ع
ضــوء ذلــك يمكــن تعريــف الكفايــات بأهنــا: جمموعة 
مركبــة مــن املعــارف، واملهــارات، واالجتاهــات التــي 
ــام  ــاء القي ــها أثن ــدريس، ويارس ــد امل ــا القائ يمتلكه
ــول إىل  ــة للوص ــؤولياته القيادي ــه ومس ــأداء واجبات ب
حتقيــق األهــداف، وتنعكــس إجيابــًا عــى أدائــه، 
ــب. ــرة والتدري ــق اخل ــن طري ــاهبا ع ــن اكتس ويمك

ــات يف  ــام بالكفاي ــر االهت ــات: ظه ــواع الكفاي أن
القــرن املــايض، حيــث بــدأت بعــض الــدول املتقدمــة 
ــدى  ــا ل ــب توافره ــات الواج ــة بالكفاي ــع قائم بوض
ــق  ــؤولياهتم، وتتف ــم ومس ــى مهامه ــاًء ع ــن بن العامل
بعــض الدراســات يف القيــادة التعليميــة كدراســة 
ــد  ــات القائ ــف كفاي ــى تصني ــناين )2013م( ع الس
املــدريس إىل ثالثــة أنــواع، وُيعتــر هــذا التصنيــف مــن 
أكثــر التصنيفــات شــيوعًا لكفايــات القائــد املــدريس، 

ــيل: ويتضمــن مــا ي
ــم  ــة التنظي ــق برؤي ــة: وتتعل ــات الفكري  -  الكفاي
ــارصه  ــه، وعن ــة ويف جزئيات ــه الكلي يف صورت
ــدريس،  ــد امل ــفة القائ ــه، وفلس ــه ببيئت وعالقات
العمــل  لتطويــر  املســتقبيل  والتصــور 
املــدريس، ومقــدرات ومهــارات القائــد يف 
اإلبــداع الفكــري، واإلحســاس باملشــكالت، 
وترتيــب  األزمــات،  مــن  واخلــروج 

األولويــات.
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بمقــدرة  وتتعلــق  اإلنســانية:  الكفايــات    -
ــة  ــاد بيئ ــل وإجي ــى التواص ــدريس ع ــد امل القائ
ــالب  ــن والط ــع املعلم ــال م ــة لالتص مالئم
ــادات يف  ــور، والقي ــاء األم ــن، وأولي واإلداري
ــع  ــن، ومجي ــن الرتبوي ــم واملرشف إدارة التعلي
وتنميــة  املدرســة،  مــع  عالقــة  هلــم  مــن 
العالقــات اإلنســانية، ورفــع الــروح املعنويــة، 
األلفــة  وبــث  النفــي،  الرضــا  وحتقيــق 
فــرص  وتوفــر  العاملــن،  بــن  واملحبــة 

املشــاركة والتعــاون.
-    الكفايــات الفنيــة: وترتبــط باإلعــداد والتأهيــل 
املهنــي للقيــام بالواجبــات واملســؤوليات، 
ــًا  ــط أيض ــان، وترتب ــز وإتق ــل بتمي وأداء العم
املدرســية،  القيــادة  جمــال  يف  بالتخصــص 
ــات  ــن س ــدريس م ــد امل ــه القائ ــا يمتلك وم
بطبيعــة  شــخصية، ومعــارف ومعلومــات 

ــدريس. ــل امل العم
القائــد  يف  توافرهــا  الــازم  الفنيــة  الكفايــات 
ــواع  ــم أن ــن أه ــة م ــات الفني ــر الكفاي ــدريس: تعت امل
الكفايــات التــي جيــب عــى القائــد املــدريس أن 
ــل  ــة عم ــك لطبيع ــا، وذل ــا وتنميته ــعى لتطويره يس
ــم  ــن التنظي ــذي م ــتوى التنفي ــاره يف املس ــد باعتب القائ
يف  األخــذ  مــع  التعليــم،  وزارة  لنظــام  اهلرمــي 
االعتبــار أن الكفايــات الفنيــة الــالزم توافرهــا يف 
القائــد املــدريس ربــا تتلــف بعضهــا مــن نظــام 
تعليمــي إىل نظــام تعليمــي آخــر نتيجــة اختــالف 

ــد  ــؤوليات القائ ــات ومس ــع، وواجب ــفات املجتم فلس
املــدريس، واألهــداف املنشــود حتقيقهــا مــن املدرســة، 
ــادر  ــات ومص ــد الكفاي ــس حتدي ــط بأس ــي ترتب والت
ــة  ــت دراس ــدة توصل ــة املتح ــي اململك ــتقاقها، فف اش
 (Matthews and Lewis, 2009)ماثيــوز؛ ولويــس
ــدريس  ــد امل ــة للقائ ــات الفني ــم الكفاي ــن أه إىل أن م
الفّعــال هــي: اإلبــداع يف البحــث عــن أفــكار جديــدة 
ــة  ــزام، والطاق ــع االلت ــاس م ــل، واحل ــم العم لتنظي
املتجــددة، والعمــل اجلــاد، وحتفيــز اآلخريــن، واحلــزم 
يف العمــل، مــع التأكيــد عــى أمهيــة املشــاركة، وتوزيــع 
وامتــالك  عاليــة،  أداء  معايــر  ووضــع  القيــادة، 
مهــارات االتصــال الفّعــال مــع مجيــع العاملــن، 
ــكا  ــم والتعلــم، ويف أمري ــز عــى جــودة التعلي والرتكي
ــة  ــرت(Schechter, 2011) جمموع ــالية أورد شيش الش
ــات  ــع الكفاي ــجم م ــي تنس ــة الت ــات الفني ــن الكفاي م
التــي حددهتــا منظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة 
(OECD)، ومنهــا: تزويــد املعلمــن بنــاذج مــن 

ــن  ــادة م ــة القي ــون ممارس ــدة، وأن تك ــات اجلي املارس
النــوع الــذي ُيمّكــن املعلمــن مــن تعزيــز تعلــم 
الطــالب، وأن يطــور اســرتاتيجية وأهــداف مشــرتكة 
للمدرســة، ويشــجع التواصــل الفّعــال بــن األفــراد، 
الواليــات  بينــا يف  التعاونيــة،  العمليــات  ويعــزز 
 (Theواالس مؤسســة  تضــع  األمريكيــة  املتحــدة 
معايــر  جديــد  يف   Wallace Foundation, 2013)

القائــد عــددًا مــن الكفايــات الفنيــة للقائــد املــدريس، 
ــك  ــن، ويمتل ــتمعًا لآلخري ــون مس ــل يف أن يك وتتمث
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وإدارة  والتفســر،  والتحليــل  التنظيــم  مهــارات 
الــراع، والتفكــر اإلبداعــي، وأن يعمــل عــى إجيــاد 
بيئــة خاليــة مــن املخاطــر، ويمتلــك قــدرات الــذكاء 
العاطفــي، وأن يكــون مطلعــًا عــى التطــورات احلديثة 
ــًا  ــتها، ومتمكن ــاليب ممارس ــا وأس ــبًا ملفاهيمه ومكتس
مــن تنظيــم العمــل وتطيطــه، ومستشــعرًا مســؤولياته 
يف األداء، ومستكشــفًا الحتياجاتــه وســاعيًا لتنميتهــا، 
ــؤ  ــور والتنب ــت، والتص ــارات إدارة الوق ــك مه ويمتل
املســتقبيل، ويف كنــدا حــددت مجعيــة أونتاريــو للقيــادة 
 (The Ontario Institute for Educationالتعليميــة
ــية  ــة أساس ــات فني ــس كفاي (Leadership, 2013 مخ

املقــدرة عــى حتديــد  املــدريس تتضمــن:  للقائــد 
األهــداف االســرتاتيجية بالرشاكــة مــع أصحــاب 
ــى  ــل ع ــع العم ــا م ــة وخارجه ــح يف املدرس املصال
متابعــة تنفيذهــا وإنجازها، واملقــدرة عــى إدارة املوارد 
املاليــة والبرشيــة واملناهــج وطــرق التدريــس واملــوارد 
التعليميــة وحتديــد األولويــات، وتعزيــز ثقافــات 
التعلــم التعــاوين لتحســن نوعيــة التعليــم والتحصيــل 
العلمــي للطــالب، واملقــدرة عــى اســتخدام البيانــات 
ــات  ــد االجتاه ــات لتحدي ــل املعلوم ــارة يف حتلي وامله
إجــراءات  لتحســن  والضعــف  القــوة  ونقــاط 
وتشــجيع  أفضــل،  وتعلــم  تعليــم  إىل  الوصــول 
ــل  ــارشة، والعم ــات املب ــالل املحادث ــن خ ــكار م االبت
عــى ردود الفعــل وتوفــر التغذيــة الراجعــة التــي مــن 
شــأهنا أن تــؤدي إىل حتســن حتصيــل الطــالب. أّمــا يف 
 (Kin et.ــرون ــن وآخ ــة ك ــت دراس ــا فتوصل ماليزي

(Al., 2014 إىل أن مــن أهــم الكفايــات الفنيــة للقائــد 

نــه مــن وضــع رؤيــة واضحــة للمدرســة  املــدريس: مَتكُّ
النتائــج  معايــر  مــع حتديــد  املعلمــن  بمشــاركة 
املرجــوة، وامتالكــه ملهــارة التخطيــط لقيــادة عمليــات 
ــر  ــات التغي ــق متطلب ــى حتقي ــه ع ــر، ومقدرت التغي
ــاكل  ــم اهلي ــارة يف تصمي ــة، وامله ــل املقاوم ــزع فتي ون
ــن  ــى التمك ــه ع ــوارد، وقدرت ــة امل ــة وتعبئ التنظيمي
األهــداف،  حتقيــق  لضــان  والرصــد  والتنســيق 
ــة  ــر، ويف اململك ــات التطوي ــتمر لعملي ــم املس والتقيي
العربيــة الســعودية حــددت وزارة التعليم)1437هـــ( 

ــي: ــد ه ــة للقائ ــات الفني الكفاي
ــات  ــي كفاي ــة: وه ــة املعرفي ــات الفني أواًل: الكفاي
املــدريس،  القائــد  ومســؤوليات  بمهــام  اإلملــام 
والتعليــات  باألدلــة  التامــة  املعرفــة  وتتضمــن: 
واإلجــراءات املتعلقــة بطبيعــة عملــه، واملعرفــة التامــة 
بأهــداف املرحلــة التعليميــة التــي يعمــل هبــا، واإلملــام 
ــة  ــج، واملعرف ــذ املناه ــداف وتنفي ــق األه ــة حتقي بكيفي
باالجتاهــات احلديثــة بنظريــات التعليــم والتعلــم، 
واملعرفــة باالجتاهــات احلديثــة لــإدارة املدرســية، 
واإلملــام برؤيــة واســرتاتيجية التعليــم العــام، واملعرفــة 
التامــة بأســاليب وطــرق الرشاكــة املجتمعيــة، واإلملــام 
بمفاهيــم  واملعرفــة  واإلداريــة،  املاليــة  بالنواحــي 
بتقويــم  واملعرفــة  التعلــم،  وجمتمعــات  شــبكات 
التدريــس وتطويــره، واملعرفــة بالقيــادة التعليميــة 
ــادة  ــة يف القي ــة باالجتاهــات احلديث ــة، واملعرف والتعلمي

ــية.  املدرس
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ثانيــًا: الكفايــات الفنيــة املهاريــة: وهــي املقــدرات 
واملهــارات التــي متكــن القائــد املــدريس مــن أداء 
ــارة  ــمل: مه ــة، وتش ــورة صحيح ــه وأدواره بص مهام
ــات،  ــد األولوي ــارة حتدي ــم، ومه ــط والتنظي التخطي
ــة  ــرارات، واملتابع ــاذ الق ــتنتاج وات ــل واالس والتحلي
الفّعــال  االتصــال  ومهــارة  والتقويــم،  والتنســيق 
والتعامــل مع اآلخريــن، وإعــداد التقاريــر واخلطابات 
الرســمية، والتفــاوض واإلقنــاع، وبنــاء فــرق العمــل، 
ــل،  ــال العم ــه يف جم ــوب وتطبيقات ــتخدام احلاس واس
ــالزم  ــة ال ــات الفني ــد الكفاي ــن حتدي ــبق يمك ــا س ومم
توافرهــا يف القائــد وفقــًا جلوانــب اإلطــار العــام 
لوظيفــة القائــد املــدريس يف ضــوء رؤيــة اململكــة 
2030م إىل كفايــات فنيــة تتعلــق برؤيــة املدرســة 
ــطتها،  ــا وأنش ــد براجمه ــا، وحتدي ــث صياغته ــن حي م
ــذ  ــة تتعلــق بسياســات وإجــراءات تنفي ــات فني وكفاي
رؤيــة املدرســة، وكفايــات فنيــة تتعلــق بتقويــم عمليــة 
ــر  ــق بالتطوي ــة تتعل ــات فني ــم، وكفاي ــم والتعل التعلي
املهنــي للعاملــن، وكفايــات فنيــة تتعلــق بتقويــم 

ــات.  ــودة املخرج ج
ثالًثــا: الكفايــات الفنيــة القيميــة: ولربــا وزارة 
التعليــم يف هــذا اجلانــب الثالــث املتعلــق باالجتاهــات 
والقيــم؛ أدرجتــه مــع اجلانــب األول ضمــن الكفايات 

الفنيــة املعرفيــة.
ــة الــالزم  ــات الفني ــام الباحــث بتصنيــف الكفاي ق
ــة  ــة اململك ــذ رؤي ــدريس لتنفي ــد امل ــا يف القائ توافره

ــايل: ــو الت ــى النح ــاالت ع ــة جم 2030م يف ثالث

ــات  ــادة عملي ــة بقي ــة املتعلق ــات الفني أواًل: الكفاي
ــي  ــم ه ــم والتعل ــات التعلي ــم: عملي ــم والتعل التعلي
إجــراءات  وفــق  تتــم  التــي  واألنشــطة  الرامــج 
ــاماًل  ــدادًا ش ــب إع ــداد الطال ــدف إىل إع ــددة، وهت حم
ومتكامــاًل، وتتضمــن هــذه الكفايــات مــا ييل: حتســن 
ــة املدرســية، وتفعيــل املنهــج املــدريس، ومتابعــة  البيئ
والرامــج  األنشــطة  وإدارة  التدريــس،  عمليــات 
ورعايــة  املــدريس  اإلرشــاد  وتوجيــه  اإلضافيــة، 
الطــالب، وضــان جــودة عمليــات التعليــم والتعلــم، 
وتوظيــف التقنيــة يف عمليــات التعليــم والتعلــم، 
وتقويــم عمليــات التعليــم والتعلــم، وحتليــل البيانات 

ــم. ــم والتعل ــات التعلي ــا يف عملي وقراءهت
ثانًيــا: الكفايــات الفنيــة املتعلقــة بقيــادة جمتمعــات 
ــيس  ــات: تأس ــذه الكفاي ــن ه ــة: وتتضم ــم املهني التعل
جمتمعــات التعلــم املهنيــة، وتقويــم أداء املعلمــن، 
ــة،  ــن، وإدارة املعرف ــة للمعلم ــة املهني ــم التنمي ودع
هــذه  جــودة  وضــان  النتائــج،  عــى  والرتكيــز 
املجتمعــات، وتوظيــف التقنيــة فيهــا، وتقويمهــا، 

ــا. ــا وقراءهت ــل بياناهت وحتلي
ــة  ــادة الرشاك ــة بقي ــة املتعلق ــات الفني ــًا: الكفاي ثالث
املجتمعيــة: وتتضمــن أهــم الكفايــات الفنيــة تأســيس 
ــة،  ــة األرسي ــل الرشاك ــل، وتفعي ــرشاكات والتواص ال
إدارة  مــع  والتواصــل  املحليــة،  البيئــة  واســتثار 
ــع،  ــات املجتم ــن وقطاع ــتثار الداعم ــم، واس التعلي
وضــان جــودة الرشاكــة املجتمعيــة، وتوظيــف التقنية 

ــا. ــا وقراءهت ــل بياناهت ــا، وحتلي ــا، وتقويمه فيه
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الدراسات السابقة:
الصلـة  ذات  الدراسـات  اجلـزء  هـذا  يتنـاول   
بموضـوع البحـث، والتي ُطبقـت يف البيئة السـعودية، 
والعربيـة، واألجنبيـة، وتـم ترتيبهـا مـن األحـدث إىل 
األقـدم، وخُيتتـم اجلـزء بتعليـق عـام عـى الدراسـات 
السـابقة، وأمهيتهـا للبحـث احلـايل، ومـن أهـم هـذه 
أهـم  ومـن  اجلهنـي)2018م(،  دراسـة  الدراسـات 
إليهـا أن واقـع ممارسـة قـادة  التـي توصلـت  النتائـج 
املـدارس للكفايـات جـاءت إمجـااًل بدرجة متوسـطة، 
وأن ترتيـب املجـاالت يف املرتبة األوىل: قيـادة عمليات 
التعليـم والتعلـم بدرجـة كبـرة، وحصلـت املجاالت 
األخـرى عـى درجـة متوسـطة، وهـي عـى الرتتيـب: 
قيـادة الرشاكـة املجتمعية، ثم قيـادة عمليـات التطوير، 
ويف املرتبـة األخـرة: قيـادة جمتمعـات التعلـم املهنيـة، 
واقـع  حـول  إحصائيـة  داللـة  ذات  فـروق  وتوجـد 
ممارسـة قـادة املـدارس للكفايـات الفنيـة تعـزى ملتغر 
اجلنـس لصالـح املرشفـات، وملتغـر سـنوات اخلرة يف 
اإلرشاف لصالـح ذوي سـنوات اخلرة )أكثـر من أربع 
سـنوات( يف مجيع املجـاالت، وملتغر مؤهـل الدكتوراه 
دراسـة  أمـا  الفنيـة،  الكفايـات  تطويـر  متطلبـات  يف 
الرشيـف)2015م(، فتوصلـت إىل أن ممارسـة مديري 
عـام  بشـكل  والفنيـة  اإلداريـة  للكفايـات  املـدارس 
جـاءت بدرجـة متوسـطة، كا أظهـرت نتائج الدراسـة 
عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصائية تعـزى ملتغر 
ملتغـر  تعـزى  فـروق  بينـا وجـدت  اخلـرة،  سـنوات 
اجلنـس يف جمـال التنظيـم لصالـح الذكـور،  أما دراسـة 

املجـايل؛ واخلوالـدة )2015م(، فتوصلت إىل أن درجة 
امتـالك مـدراء املـدارس احلكوميـة للكفايـات التقنيـة 
واإلداريـة جــاءت بدرجــة متــوسطة، كا أظــهرت 
نتائــج الدراســة وجــود فــروق ذات داللة إحصائية 
واإلداريـة  التقنـــية  الكــفايات  امتــالك  درجــة  يف 
تعـــزى ملتــغر اخلـرة لصالـح )10 سـنوات فأكثر(، 
تعـزى  إحصائيـة  داللـة  ذات  فـروق  توجـد  ال  بينـا 
ملتغـر اجلنس، واملؤهـل العلمي، وقد توصلت دراسـة 
الطعجـان )2014م( إىل أن مديري ومديرات املدارس 
الثانويـة يطبقـون الكفايـات املهنيـة بدرجـة متوسـطة، 
وجـاء يف املرتبـة األوىل كفايـة إدارة الوقـت واملـوارد 
املاليـة واملاديـة ثـم كفايـة تقنيـة املعلومـات ثـم كفايـة 
االهتـام بالطلبـة ويف املرتبـة األخـرة كفايـة العالقات 
اإلنسـانية وخدمـة املجتمع املحـيل، كا أظهـرت نتائج 
الدراسـة وجود فـروق ذات داللـة إحصائيـة يف درجة 
تطبيـق مديـري ومديرات املـدارس الثانويـة للكفايات 
بينـا  اإلنـاث،  لصالـح  اجلنـس  ملتغـر  تعـزى  املهنيـة 
ملتغـر  تعـزى  إحصائيـة  داللـة  ذات  فـروق  جتـود  ال 
اخلـرة واملؤهـل العلمـي، وتوصلـت دراسـة السـناين 
حـول  الدراسـة  عينـة  آراء  اتفـاق  إىل  )2013م( 
بالتخطيـط  املتعلقـة  الكفايـات  توافـر  درجـة  ضعـف 
والتنظيـم، واملتابعـة والتقويم، وتنمية املـوارد البرشية، 
واالتصـال، والعمـل اجلاعـي، وحـل املشـكالت، أما 
  (Yasin et. Al., 2013)وآخريـن ياسـن  دراسـة 
فتوصلـت إىل أن مسـتوى الكفايـات األساسـية بـن 
مديـري املـدارس جـاء بدرجـة كبـرة، وأن كفايـات 
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مديـري املـدارس يف القيادة املدرسـية وقيـادة التعليم 
وتطويـر  حتسـن  يف  كبـًرا  تأثـًرا  هلـا  كان  والتعلـم 
املـدارس، وأظهـرت النتائـج عـدم وجود فـروق بن 
املعلمـن يف اسـتجاباهتم لتحديـد مسـتوى الكفايات 
ملتغـري  ترجـع  املـدارس  مديـري  بـن  األساسـية 
سـنوات اخلـرة واجلنـس، وأمـا دراسـة كافـازوس؛ 
 (Cavazos and Ovando, 2012) وأوفانـدو 
فتوصلـت أن مـن الكفايـات القياديـة الختيـار مدير 
املدرسـة الفّعال هـي: الثقافة، واالنضبـاط، واملرونة، 
واملشـاركة،  واالتصـال،  والتحفيـز،  والرتكيـز، 
والرصـد والتقييـم، والعالقـات اإلنسـانية، والرؤيـة 
جـودة  عـى  املدرسـة  مديـر  ومقـدرة  املسـتقبلية، 
قـراءة وتفسـر البيانـات واملعلومـات، وأمـا دراسـة 
وجـود  إىل  فتوصلـت   ،(Gulcan, 2012)جولـكان
تـدين يف مسـتوى كفايـات القيـادات التعليميـة فيـا 
يتعلـق بمهـارات االسـتفادة مـن خـرات املعلمـن، 
أنشـطة  وتطويـر  اإلداري،  العمـل  يف  وإرشاكهـم 
واسـتخدام  املعلمـن،  أداء  وحتسـن  التعليـم، 
عـى  قـادرة  املدرسـية  القيـادات  وأن  التكنولوجيـا، 
ترسـيخ ودعـم االنضبـاط يف املدرسـة، وتتعـاون مع 
املعلمـن والطـالب وأوليـاء األمـور إىل حـد كبـر، 
كـا تسـاهم القيـادة املدرسـية يف تفاعـل املدرسـة مع 

 . بيئتها
خـالل  مـن  السـابقة:  الدراسـات  عـى  التعليـق 
بموضـوع  املتعلقـة  السـابقة  الدراسـات  اسـتعراض 
البحـث احلـايل، ومقارنتـه توصل الباحـث إىل ما ييل: 

يتشـابه البحـث احلـايل مع دراسـة اجلهنـي)2018م(
ملوضـوع  تناوهلـا  حيـث  مـن  والرشيـف)2015م( 
يف  الفنيـة  الكفايـات  وتطويـر  املدرسـية،  القيـادة 
جماالت: قيـادة عمليات التعليـم والتعلم، وجمتمعات 
التعلـم املهنيـة، والرشاكـة املجتمعيـة، يف حن ركزت 
الفنيـة  الكفايـات  حتديـد  عـى  الدراسـات  بعـض 
واملهنيـة والقياديـة والتعـرف عليها كدراسـة املجايل، 
)2014م(،  والطعـجــان  واخلوالـدة)2015م(، 
)2013م(،  والسـناين  والشـريــف)2015م(، 
حيـث   ،(Yasin et. Al., 2013)وآخريـن وياسـن 
اهتمـت بالتعـرف عـى أهـم املهـارات القياديـة التي 
يتمتـع هبـا قادة املـدارس، وأخـرى هدفـت إىل حتديد 
الكفايـات القيادية الختيار مديري املدارس كدراسـة 
 (Cavazos and Ovando,وأوفانـدو كافـازوس، 
(2012، وجولـكان (Gulcan, 2012)، فيـا خيتلـف 

هـذا البحث عن بعض الدراسـات السـابقة من حيث 
العينـة التـي ُطبقـت عى مـرشيف ومرشفـات وحدات 
تطويـر املدارس، كدراسـة اجلهنـي)2018م( يف حن 
أن بعض الدراسـات تم تطبيقها عـى عينة من مديري 
املـدارس كالرشيـف )2015م(، ويتفـق مـع البعض 
اآلخـر حيـث تـم تطبيقهـا عـى عينـة مـن املعلمـن 
املجـايل، واخلوالـدة)2015م(،  واملعلـات كدراسـة 
 (Yasin et. وياسـن وآخريـن ،)والطعجان)2014م
(Al., 2013، بينا تم تطبيق دراسـة السناين)2013م( 

عى خـراء وقيادين مـن وزارة التعليـم واجلامعات، 
ويتفـق البحـث احلـايل مـع مجيع الدراسـات السـابقة 
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يف اعتـاده عـى تصميـم املنهـج باألسـلوب الوصفي 
املسـحي، ويتفق مع الدراسـات السـابقة يف استخدام 
اجلانـب  يف  البيانـات  مجـع  أدوات  كأحـد  االسـتبانة 
الدراسـات  مـن  احلـايل  البحـث  واسـتفاد  الكمـي، 
السـابقة مـن حيـث طريقـة اختيـار منهـج البحـث، 
وحتديـد العينـة وفئاهتا، وبنـاء أداة البحـث من خالل 
اإلجابـات،  تـدرج  ومقيـاس  وجماالتـه،  عباراتـه، 
وكذلـك يف حتديـد األسـاليب اإلحصائيـة املناسـبة، 
نتائـج  حتليـل  ويف  اإلحصائيـة،  املعاجلـة  وكيفيـة 
البحـث وتفسـرها، واالسـتدالل هبـا. ويتميـز هـذا 
مـن  املدرسـية  القيـادة  ملوضـوع  تناولـه  يف  البحـث 
مـع  يتـالءم  بـا  املـدارس  قـادة  أداء  معرفـة  حيـث 
التحـوالت واملسـتجدات يف املجـال التعليمـي بصفة 
عامـة وجمـال القيـادة املدرسـية بصفة خاصـة، وذلك 
مـن خـالل ممارسـة الكفايـات الفنيـة لقـادة املدارس 

وفقـًا الحتياجـات رؤيـة اململكـة 2030م.
منهـج البحـث وإجراءاتـه: يتنـاول مراحـل البحث 
وجمتمـع  املسـتخدم،  والتصميـم  املنهـج،  حيـث  مـن 
أدوات  ووصـف  وخصائصهـا،  وعينتـه،  البحـث، 
وثباهتـا،  صدقهـا،  مـن  التحقـق  وخطـوات  البحـث، 
األسـاليب  وحتديـد  البحـث،  أداة  تطبيـق  وإجـراءات 
البيانـات.  اإلحصائيـة املسـتخدمة يف معاجلـة وحتليـل 
منهـج البحث: اسـتخدم البحـث املنهـج الوصفي، 
حيـث يشـر العّسـاف)2012م( إىل أن املنهج الوصفي 
هـو كل منهـج يرتبـط بظاهرة معـارصة بقصـد وصفها 
وتفسـرها، وهـو أشـبه مـا يكـون بإطـار عام تقـع حتته 

كل البحـوث التـي تصـف الظاهرة، أو توضـح العالقة 
ومقدارهـا، أو هتدف الكتشـاف األسـباب الكامنة وراء 
سـلوك معـن مـن معطيـات سـابقة، واعتمـد البحـث 
اسـتخدام  فرصـة  يتيـح  والـذي  املنهـج  عـى تصميـم 
األسـاليب الكميـة جلمـع وحتليـل البيانـات، ويف ضوء 
ذلـك اسـتخدم البحـث أداة جلمـع املعلومـات، وهـي 
ومعلـات  معلمـي  مـن  عينـة  إىل  موجهـة  االسـتبانة 
املـدارس الثانويـة، وحتتوي عـى جمموعة مـن العبارات 
التـي تقيـس وجهـة نظـر العينة نحـو واقع ممارسـة قادة 

الفنية. للكفايـات  املـدارس 
جمتمـع وعينـة البحـث: تكـون مـن مجيـع معلمـي 
العامـة  لـإدارة  التابعـة  الثانويـة  املـدارس  ومعلـات 
للتعليم بمنطقـة املدينة املنورة، والبالغ عددهم)4019( 
و)2271(  معلـًا،  منهـم)1748(  ومعلًمـة،  معلـًا 
معلًمـة، وذلك يف مجيـع إدارات التعليـم التابعة لإدارة 
العامـة للتعليـم يف منطقة املدينـة املنورة للعـام الدرايس 
1439/1438هــ، أمـا العينـة التـي ُطبقـت عليها أداة 
االسـتبانة، فقـد بلغـت)434( مـن معلمـي ومعلـات 
املـدارس الثانويـة، ومتثـل نسـبة )10.79%( من جمتمع 
البحـث، منهـم)228( معلـًا، و)206( معلًمـة، وتـم 
اختيارهـم بالطريقـة العشـوائية الطبقيـة، وُحـدد عـدد 
أفـراد العينـة بنـاًء عى نسـبة متثيلهـم للمجتمع حسـب 
متغـر اجلنـس، ُثـم تـم حسـاب التكـرارات والنسـب 
املئويـة ألفـراد عينـة الدراسـة وفقًا ملتغـرات: اجلنس 
وسـنوات اخلـرة يف التعليم يف املـدارس، واجلدول 1 

يوضـح جمتمـع وعينـة البحـث وفقـًا ملتغراهتا:
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يكشـــف اجلـــدول 1 عـــن خصائـــص عينـــة 
ــًا  ــة وفقـ ــدارس الثانويـ ــات املـ ــي ومعلـ معلمـ
ــبة  ــح أن نسـ ــث يوضـ ــث، حيـ ــرات البحـ ملتغـ
ــت  ــور بلغـ ــة الذكـ ــدارس الثانويـ ــي املـ معلمـ
)53 %( مـــن العينـــة حســـب متغـــر اجلنـــس، 
ـــة  ـــدارس الثانوي ـــات امل ـــبة معل ـــت نس ـــا بلغ بين
ـــات  ـــن واملعل ـــدول أن املعلم ـــن اجل )47%(، ويب
ـــم 10  ـــن خرهت ـــل فيم ـــث تتمث ـــة البح ـــن عين م
ســـنوات فأكثـــر يف تعليـــم املـــدارس الثانويـــة، 
إذ بلـــغ عددهم)212(معلـــًا ومعلًمـــة، وبنســـبة 
مئويـــة )49 %(، ويالحـــظ أن أقـــل مســـتوى يف 

ـــن  ـــل م ـــم أق ـــغ خرهت ـــن تبل ـــرة، م ـــنوات اخل س
5ســـنوات يف تعليـــم املـــدارس الثانويـــة حيـــث 
بلـــغ عددهـــم)70( معلـــًا ومعلًمـــة، وبنســـبة 
بلغـــت)16%(، بينـــا املعلمـــون واملعلـــات 
ــن  ــل مـ ــن 5إىل أقـ ــم مـ ــرتاوح خرهتـ ــي تـ التـ
معلـــًا  عددهـــم)152(  بلـــغ  10ســـنوات 
ـــوع  ـــن جمم ـــت)35 %( م ـــبة بلغ ـــة، وبنس ومعلًم

أفـــراد عينـــة الدراســـة.
ـــم  ـــث ت ـــم البح ـــوء تصمي ـــث: يف ض أداة البح
ــات  ــات واملعلومـ ــع البيانـ ــتخدام أداة جلمـ اسـ
اســـتخدمت  حيـــث  االســـتبانة،  الالزمـــة؛ 

النسبة المئوية للعينةالتكرارنسبة التمثيل في المجتمععدد أفراد المجتمعالمستوياتالمتغيرات

الجنس
52.5 %12.78228 %1748ذكور

47.5 %9.07206 %2271إناث

100 %21.85434 %4019المجموع

سنوات 
الخبرة في 

التعليم

16 %70ــــــــأقل من5 سنوات

35 %152ــــــــمن5– أقل من 10 سنوات

49 %212ــــــــ10سنوات فأكثر 

100 %21.85434 %4019المجموع

جدول 1

خصائص مجتمع وعينة البحث من معلمي ومعلمات المدارس الثانوية وفقاً لمتغيرات البحث
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ــن  ــة مـ ــى عينـ ــت عـ ــي ُطبقـ ــلوب كمـ كأسـ
ــة. ــدارس الثانويـ ــات املـ ــي ومعلـ معلمـ

األدب  عـــى  االطـــالع  بعـــد  االســـتبانة: 
املتصلـــة  الســـابقة  والدراســـات  النظـــري 
ببنـــاء  الباحـــث  البحـــث، قـــام  بموضـــوع 
ـــة  ـــات الفني ـــن الكفاي ـــددًا م ـــت ع ـــتبانة تضمن اس
ـــاالت،  ـــة جم ـــا يف ثالث ـــم تبويبه ـــدارس؛ ت ـــادة امل لق
الكفايـــات  اشـــتقاق  يف  الباحـــث  واعتمـــد 
وإجـــراءات  األهـــداف،  حتقيـــق  سياســـات 
ــدارس،  ــادة املـ ــة بقـ ــات املتعلقـ ــذ السياسـ تنفيـ
ومهـــام القائـــد املـــدريس، واملعايـــر املهنيـــة 
لقـــادة املـــدارس، وواجبـــات ومســـؤوليات 
التخطيـــط  )وكالـــة  املـــدريس.  القائـــد 
إىل  ــتبانة  االسـ ــت  وهدفـ والتطوير،1431هــــ(. 
ـــات  ـــي ومعل ـــر معلم ـــة نظ ـــى وجه ـــرف ع التع
املـــدارس الثانويـــة نحـــو واقـــع ممارســـة قـــادة 
ــة  ــوء رؤيـ ــة يف ضـ ــات الفنيـ ــدارس للكفايـ املـ
يف  االســـتبانة  وتكونـــت  2030م،  اململكـــة 
ـــن  ـــمن، األول: تضم ـــن قس ـــة م ـــا األولي صورهت
ـــذه  ـــل ه ـــتجيب، ومُتث ـــن املس ـــة ع ـــات عام معلوم
ــاين:  ــا الثـ ــث، أمـ ــرات البحـ ــات متغـ املعلومـ
فاشـــتمل عـــى جمموعـــة مـــن العبـــارات بلـــغ 
ـــث  ـــة البح ـــس آراء عين ـــارة تقي ـــا)27( عب عدده
ـــات  ـــدارس للكفاي ـــادة امل ـــة ق ـــع ممارس ـــو واق نح
ـــل  ـــة 2030م ومتث ـــة اململك ـــوء رؤي ـــة يف ض الفني
ــاالت.  ــة جمـ ــى ثالثـ ــة عـ ــور األداة، موزًعـ حمـ

ـــاب  ـــتبانة، وحلس ـــارات االس ـــن عب ـــة ع ولإجاب
درجـــة اســـتجابات أفـــراد العينـــة نحـــو واقـــع 
ممارســـة قـــادة املـــدارس للكفايـــات الفنيـــة تـــم 
اســـتخدام التـــدرج اخلـــايس حســـب مقيـــاس 

ليكـــرت )Likert(اخلـــايس. 

أداة االســـتبانة: ذكـــر عبيـــدات؛  صـــدق 
وعـــدس؛ وعبـــد احلـــق)2015م( أن االختبـــار 
ــا  ــس مـ ــذي يقيـ ــار الـ ــو االختبـ ــادق هـ الصـ
ـــن  ـــق م ـــم التحق ـــه، وت ـــل قياس ـــن أج ـــع م وض

ــالل: ــن خـ ــتبانة مـ ــدق أداة االسـ صـ

ـــتبانة  ـــرض االس ـــم ع ـــوى: ت ـــدق املحت 1 -ص
يف صورهتـــا األوليـــة عـــى تســـع حمكمـــن مـــن 
ــا يف  ــة منهـ ــات خمتلفـ ــة بتخصصـ ــة الرتبيـ كليـ
اإلدارة والقيـــادة  ومنهـــا بالرتبيـــة اخلاصـــة 
ــرة  ــل اخلـ ــن أهـ ــم مـ ــات التعليـ ــا بتقنيـ ومنهـ
ـــة،  ـــة طيب ـــس يف جامع ـــة التدري ـــاء هيئ ـــن أعض م
ــول  ــم حـ ــن مالحظاهتـ ــتفادة مـ ــك لالسـ وذلـ
ـــا،  ـــدى وضوحه ـــتبانة، وم ـــارات االس ـــة عب صياغ
ـــه، وبعـــد  ـــارة للمجـــال التابعـــة ل ومالءمـــة كل عب
اســـتعادة االســـتبانات مـــن املحكمـــن، وبنـــاًء 
عـــى آرائهـــم، ُأعيـــدت صياغـــة عبـــارات مـــن 
األصـــل وحذفـــت عبـــارات أخـــرى، وبذلـــك 
ــة  ــا النهائيـ ــتبانة يف صورهتـ ــت أداة االسـ تكونـ
واجلـــدول2 يبـــن توزيـــع عبـــارات االســـتبانة 

عـــى جمـــاالت الدراســـة بصورهتـــا النهائيـــة:
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2 -صـــدق االتســـاق الداخـــي: اســـتخدم الباحـــث 
ـــن  ـــتبانة م ـــدق االس ـــد ص ـــي لتأكي ـــل اإلحصائ التحلي
خـــالل عالقـــة العبـــارات بمحـــاور االســـتبانة، 

يوضــح اجلــدول 3 أن مجيــع معامــالت االرتبــاط 
يف مجيــع املجــاالت دالــة إحصائيــًا عنــد مســتوى 
ــدل  ــا ي ــة مم ــة عالي ــي عالق ــة )a ≤0.01(، وه الدالل
ــه،  ــع املجــاالت املرتبطــة ب عــى صــدق املحــور ومجي
وهــي: جمــال قيــادة عمليــات التعليــم والتعلــم، 
وجمــال قيــادة جمتمعــات التعلــم املهنيــة، وجمــال قيــادة 
ــًا  ــة، وبذلــك يكــون املحــور صادق الرشاكــة املجتمعي

ــه. ــع لقياس ــا وض مل
عبيـــدات  يشـــر  االســـتبانة:  أداة  ثبـــات 

ككل  االســـتبانة  بمجمـــوع  االســـتبانة  وحمـــاور 
 ،)Pearson(باســـتخدام معامـــل ارتبـــاط برســـون

جـــدول3

ــو  ــت هـ ــار الثابـ ــرون)2015م( إىل أن االختبـ وآخـ
ـــج  ـــة أو النتائ ـــج متقارب ـــي نتائ ـــذي يعط ـــار ال االختب
ـــة،  ـــروف متاثل ـــرة يف ظ ـــن م ـــر م ـــق أكث ـــها إذا ُطّب نفس
ـــالل  ـــن خ ـــة م ـــات أداة الدراس ـــن ثب ـــق م ـــم التحق وت
 )Alpha( ـــاخ ـــا كرونب ـــاط ألف ـــل ارتب ـــتخدام معام اس
ــاالت  ــن جمـ ــال مـ ــات كل جمـ ــة ثبـ ــاب درجـ حلسـ
ـــارات  ـــع عب ـــكيل جلمي ـــات ال ـــاس الثب ـــتبانة، وقي االس
ــث،  ــة البحـ ــس عينـ ــى نفـ ــك عـ ــتبانة، وذلـ االسـ

واجلـــدول 4 يوضـــح ذلـــك:

عدد عبارات المجالمجاالت اإلستبانة

9المجـــال األول: قيادة عمليات التعليم والتعلم.

9المجـال الثاني: قيادة مجتمعات التعلم المهنية.

9المجال الثالث: قيادة الشراكة المجتمعية.

27المجموع

جدول 2 

توزيع عبارات االستبانة على مجاالتها

الداللةمعامل االرتباطاالنحراف المعياريالمتوسط الحسابيمجاالت الدراسة

0.000**3.4550.8810.898المجــال األول: قيادة عمليات التعليم والتعلم.

0.000**3.0861.0860.969المجال الثاني: قيادة مجتمعات التعلم المهنية.

0.000**3.3190.8990.933المجـال الثالث: قيادة الشراكة المجتمعية.

جدول 3

صدق االتساق الداخلي بين المجاالت الثالث

(a≤0.01( دالة إحصائياً عند مستوى الداللة **



إبراهيم بن أمحد أبوجامع: ممارسة قادة املدارس احلكومية للكفايات الفنية يف ضوء رؤية اململكة العربية السعودية 2030 332-291

309

ــاخ  ــا كرونب ــل ألف ــم معام ــدول 4 أن قي ــن اجل يب
االســتبانة،  جمــاالت  مجيــع  يف  مرتفعــة  كانــت 
ــن)0.933  ــاخ ب ــا كرونب ــل ألف ــراوح معام ــث ت حي
ــاالت  ــات للمج ــل الثب ــم معام ــا أن قي و0.958(، ك
كانــت عاليــة، أمــا إمجــايل املجــاالت ككل فقــد 
الثبــات  معامــل  أن  يعنــي  وهــذا  بلــغ)0.979(، 
مرتفــع. وبعــد أن تأكــد الباحــث مــن صــدق وثبــات 
ــه  ــذا جيعل ــإن ه ــا، ف ــا، وعباراهت ــتبانة بمجاالهت االس
ــتبانة،  ــة االس ــج بصح ــب النتائ ــة حس ــة تام ــى ثق ع

ــث. ــئلة البح ــى أس ــة ع ــا لإجاب وصالحيته
إجــراءات البحــث: تــم حتديــد خصائــص جمتمــع 
ــة املناســبة،  ــة بالطــرق العلمي ــار العين البحــث، واختي
ثــم بنــاء أداة البحــث، والتأكــد مــن صدقهــا، وثباهتــا. 
واحلصــول عــى خطابــات تســهيل مهمــة تطبيــق 
أدوات الدراســة مــن وكيــل اجلامعــة للدراســات 
العليــا والبحــث العلمــي موجهــة إىل مديــر عــام 

ــم،  ــوزارة التعلي ــة ب ــوث الرتبوي ــة للبح اإلدارة العام
املدينــة  بمنطقــة  للتعليــم  العامــة  اإلدارة  ومديــر 
ــز  ــر مرك ــاب مدي ــى خط ــول ع ــم احلص ــورة، ث املن
التعليــم إىل قــادة  بــوزارة  البحــوث والدراســات 
املــدارس بمكاتــب التعليــم باملدينــة املنــورة باملوافقــة 
عــى تطبيــق أداة االســتبانة ميدانيــًا، تــم توزيــع 
االســتبانة ورقًيــا إىل معلمــي ومعلــات املــدارس 
الثانويــة بــإدارات مكاتــب التعليــم، ثــم متابعــة عملية 
اســتعادة االســتبانات عــن طريــق التواصــل مــع قــادة 
املــدارس، ثــم ترميــز البيانــات وإدخاهلــا يف احلاســب 
اآليل، ومعاجلتهــا إحصائيــًا باســتخدام برنامــج الــرزم 

 .)SPSS اإلحصائيــة للعلــوم االجتاعيــة
أهـــداف  ضـــوء  يف  اإلحصائيـــة:  األســـاليب 
البحـــث وأســـئلته، تـــم اســـتخدام األســـاليب 
ــة  ــب املئويـ ــرار، والنسـ ــة: التكـ ــة التاليـ اإلحصائيـ
لوصـــف خصائـــص عينـــة البحـــث، ومعامـــل 

جدول 4

معامل ارتباط ألفا كرونباخ )Alpha( لحساب ثبات مجاالت االستبانة

مجاالت
االستبانة

معامل ألفا كرونباخالمجاالت 

0.933المجـــال األول: قيادة عمليات التعليم والتعلم.

0.934المجـال الثاني: قيادة مجتمعات التعلم المهنية.

0.958المجال الثالث: قيادة الشراكة المجتمعية.

0.979إجمالي ثبات األداة
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برســـون)Pearson( حلســـاب صـــدق االتســـاق 
ألفـــا  ومعامـــل  االســـتبانة،  ألداة  الداخـــيل 
كرونبـــاخ)Alpha( حلســـاب ثبـــات أداة االســـتبانة، 
ــة  ــات املعياريـ ــابية، واالنحرافـ ــطات احلسـ واملتوسـ
 ،)T-Test()إلجابـــة الســـؤال األول، واختبـــار)ت
 )One Way ANOVA( وحتليـــل التبايـــن األحـــادي
 )Scheffe(ـــيفيه ـــار ش ـــاين، واختب ـــؤال الث ـــة الس إلجاب
للمقارنـــات البعديـــة يف حالـــة وجـــود داللـــة 

إحصائيـــة ألي جمموعـــة مـــن املجموعـــات.
ـــات  ـــتبانة ودرج ـــات االس ـــلم إجاب ـــون س     ويك
ــة  ــل درجـ ــن )1إىل 1.79( مُتثـ ــة مـ ــم أن الفئـ احلكـ
)منخفـــض جـــًدا(، ومـــن )1.8إىل2.59( مُتثـــل 
ــل  ــن )2.6إىل 3.39( مُتثـ ــض(، ومـ ــة )منخفـ درجـ
درجـــة )متوســـط(، ومـــن )3.40إىل 4.19( مُتثـــل 
ـــايل  ـــة )ع ـــل درج ـــايل(، و)4.20إىل 5( مُتث ـــة )ع درج

جـــًدا(.  

ــث  ــدف البحـ ــتها: هـ ــث ومناقشـ ــج البحـ نتائـ
التعـــرف عـــى واقـــع ممارســـة قـــادة املـــدارس 
ـــة 2030م  ـــة اململك ـــوء رؤي ـــة يف ض ـــات الفني للكفاي

ــه. ــاًل لنتائجـ ــث وحتليـ ــداف البحـ ــًا ألهـ وحتقيقـ
ـــا  ـــى:« م ـــص ع ـــؤال األول: ين ـــة الس ـــج إجاب نتائ
واقـــع ممارســـة قـــادة املـــدارس للكفايـــات الفنيـــة 
ـــادة:  ـــاالت قي ـــة 2030م يف جم ـــة اململك ـــوء رؤي يف ض
ــم  ــات التعلـ ــم، وجمتمعـ ــم والتعلـ ــات التعليـ عمليـ
ــن  ــة عـ ــة«؟. لإجابـ ــة املجتمعيـ ــة، والرشاكـ املهنيـ
ـــابية،  ـــطات احلس ـــتخراج املتوس ـــم اس ـــؤال ت ـــذا الس ه
ــطات،  ــة للمتوسـ ــة، والرتبـ ــات املعياريـ واالنحرافـ
ـــة  ـــراد عين ـــتجابات أف ـــايل اس ـــة إلمج ـــة املوافق ودرج
ـــة  ـــات الفني ـــارات الكفاي ـــاالت وعب ـــى جم ـــث ع البح
ــة  ــوء رؤيـ ــدارس يف ضـ ــادة املـ ــها قـ ــي يارسـ التـ
2030م الوطنيـــة لتطويـــر التعليـــم العـــام، وذلـــك 

كـــا يف اجلـــدول 5:

درجة الموافقةالرتبةاالنحراف المعياريالمتوسط الحسابيمجاالت البحث

كبيرة3.4910.7171المجال األول: قيادة عمليات التعليم والتعلم.

متوسطة3.0180.8913المجال الثاني: قيادة مجتمعات التعلم المهنية.

متوسطة3.2690.8082المجـال الثالث: قيادة الشراكة المجتمعية.

متوسطة-3.2410.743المجموع الكلي للمجاالت.

جدول 5

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة البحث من المعلمين والمعلمات في المدارس 

الثانوية لواقع ممارسة قادة المدارس للكفايات الفنية حسب مجاالت أداة البحث
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ومعلـات  معلمـي  آراء  أن  اجلـدول5  مـن  يتضـح 
املـدارس الثانويـة لواقـع ممارسـة قـادة املـدارس للكفايات 
الفنيـة يف ضـوء رؤيـة اململكـة2030  جاءت إمجـااًل بدرجة 
للمجـاالت  احلسـايب  املتوسـط  جممـوع  وجـاء  متوسـطة، 
وربـا  معيـاري)0.743(،  وانحـراف  بقيمـة)3.241(، 
يف  املـدارس  قـادة  بـن  التفـاوت  إىل  ذلـك  سـبب  يعـود 
مسـتوى ممارسـتهم للكفايـات الفنيـة يف جمـاالت البحـث، 
قـادة  وتأهيـل  وتدريـب  إعـداد  ضعـف  إىل  يرجـع  وربـا 
املـدارس للقيـام بأدوارهـم وواجباهتـم املهنيـة يف ضـوء مـا 
جـاءت بـه رؤيـة اململكـة، وفيـا يتعلـق برتبـة املتوسـطات 
احلسـابية ملجـاالت البحث، فقد جـاء جمال »قيـادة عمليات 
موافقـة  وبدرجـة  األوىل،  املرتبـة  يف  والتعلـم«  التعليـم 
وانحـراف  بلـغ)3.491(،  حسـايب  وبمتوسـط  كبـرة، 
بـأن  النتيجـة  هـذه  تفسـر  ويمكـن  معيـاري)0.717(، 
بعـض الكفايـات الفنيـة التـي يتضمنهـا هـذا املجـال تعتر 
قبـل  املـدريس  القائـد  الكفايـات األساسـية يف عمـل  مـن 
مسـتمرة  متابعـة  وتنـال   ،2030 اململكـة  رؤيـة  اعتـاد 
املـدريس يف ضـوء  القائـد  أداء  وُيقيَّـم  التعليـم،  إدارة  مـن 
نتائجهـا، لذلـك يركـز قـادة املدارس عى ممارسـتها بشـكل 
درجـة  عـى  األخـرى  املجـاالت  حصلـت  بينـا  مسـتمر. 
موافقـة متوسـطة، حيث حــّل يف املرتبـة الثانية جمـال« قيادة 
الرشاكة املجتمعية« بمتوسـط حسـايب)3.269(، وانحراف 
معيـاري)0.808( يليـه يف املرتبـة الثالثـة واألخـرة جمال » 
قيادة جمتمعات التعلم املهنية » بمتوسـط حسـايب)3.018(، 
أن  إىل  ذلـك  يعـزى  معيـاري)0.891(، وربـا  وانحـراف 
تنفيـذ إجـراءات رؤية اململكـة تتطلب كفايات فنية تنسـجم 

التقليديـة يف إدارة املـدارس إىل  مـع االنتقـال مـن األدوار 
األدوار احلديثـة يف قيـادة املدارس، وسـيتم عرض وتفسـر 
نتائـج كل جمال مـن املجـاالت يف موضعه من هـذا البحث. 
وتتفـق هـذه الدراسـة مع مـا توصلت إليـه نتائج دراسـات 
واخلوالـدة)2015م(،  واملجـــــايل؛  الرشيـف)2015م(، 
والطعجـان )2014م(، يف أن واقـع ممارسـة وامتـالك قـادة 
بدرجـة  عـام  بشـكل  جـاءت  الفنيـة  للكفايـات  املـدارس 
متوسـطة، كـا خيتلف هـذا البحث مع نتائج دراسـة ياسـن 
أن  إىل  توصلـت  التـي   (Yasin et. Al., 2013) وآخريـن 
مسـتوى ممارسـة قـادة املـدارس للكفايـات الفنيـة جـاءت 
بدرجـة كبـرة، وربـا يعـزى ذلـك إىل اختـالف الكفايـات 
يف  والتحـوالت  للتطـورات  وفقـًا  الدراسـات  بـن  الفنيـة 
جمـال القيـادة املدرسـية، وكذلك الختالف حمـاور وجماالت 
الدراسـات، وتركيـز بعـض الدراسـات عـى كفايـات فنية 
رؤيـة  احتياجـات  عـى  احلـايل  البحـث  واعتـاد  حمـددة، 
اململكـة 2030 مـن الكفايـات الفنية يف املجـاالت املحددة 

البحـث. أداة  يف 
املجـال األول: قيـادة عمليـات التعليم والتعلم: اشـتمل 
هـذا املجـال عـى تسـع عبـارات متثـل الكفايـات الفنيـة يف 
واقـع  عـى  وللتعـرف  والتعلـم،  التعليـم  عمليـات  قيـادة 
رؤيـة  ضـوء  يف  الكفايـات  هلـذه  املـدارس  قـادة  ممارسـة 
احلسـابية،  املتوسـطات  اسـتخراج  تـم  2030م  اململكـة 
املئويـة،  والنسـب  والتكـرارات،  املعياريـة،  واالنحرافـات 
ورتـب املتوسـطات، ودرجـة املوافقـة عـى كل عبـارة وفقًا 
ألداة االسـتبانة، وجـاءت النتائـج كا ييل، والتـي يوضحها 

 :6 اجلـدول 
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الكفايــات  أن  إىل  اجلــدول6  يف  النتائــج  تشــر 
الفنيــة يف جمــال قيــادة عمليــات التعليــم والتعلــم مــن 
وجهــة نظــر املعلمــن واملعلــات يف املــدارس الثانويــة 
ــط  ــرة، وبمتوس ــة كب ــة موافق ــااًل بدرج ــاءت إمج ج
معيــاري)0.717(،  وانحــراف  حســايب)3.491(، 
ــقة  ــة موافـ ــى درجـ ــارات ع ــع عب ــت سبـ وحصل
ــن)3.700  ــابية ب ــطاهتا احلس ــت متوس ــرة تراوح كب

ــات  ــع عملي ــارة »يتاب ــاءت عب ــث ج و 3.437(،حي
األوىل  املرتبــة  يف  الفصــول«  داخــل  التدريــس 
وانحــراف  قــدره)3.700(،  حســايب  بمتوســط 
ــابعة  ــة الس ــاءت يف املرتب ــا ج ــاري)0.891(، في معي
ــوافقة  ــة مـ ــى درجـ ــة ع ــارات احلاصل ــن العب ضم
كبيـــرة عبــارة »حيث عى جتـــويد عمـــليات التعـلـــيم 
بلـــغ)3.437(،  حســايب  بمتـــوسط  والتعـلـــم« 

درجة الموافقةالرتبةاالنحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعباراتم

داخـــل 3 التدريـــس  عمليـــات  يتابـــع 
كبيرة3.7000.8911الفصـــول.

والبرامـــج 4 األنشـــطة  تنفيـــذ  يتابـــع 
كبيرة3.6910.8452اإلضافيـــة.

كبيرة3.6220.8413يجعل البيئة المدرسية جاذبة للجميع.1

يحفــز المعلميــن علــى اســتخدام التقنيــة 7
كبيرة3.6170.8854فــي التعليــم.

لرعايــة 5 المدرســي  اإلرشــاد  يوجــه 
كبيرة3.6030.8605الطــاب.

يســـاعد المعلميـــن لتفعيـــل المناهـــج 2
كبيرة3.5020.8936المدرســـية.

ــم 6 ــات التعلي ــد عملي ــى تجوي ــث عل يح
كبيرة3.4370.8807والتعلــم.

ــي 9 ــاب ف ــم الط ــات تقوي ــتثمر بيان يس
متوسطة3.1291.0938تطويــر عمليــات التعليــم.

يقــّوم جميــع عناصــر عمليــات التعليــم 8
متوسطة3.1150.9529والتعلــم.

كبيرة-3.4910.717المجموع الكلي للمجال األول.

جدول 6 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة من 

المعلمين والمعلمات في المدارس الثانوية للمجال األول: قيادة عمليات التعليم والتعلم
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تفســر  ويمكــن  معيــاري)0.880(،  وانحــراف 
ــم  ــات التعلي ــادة عملي ــات قي ــأن كفاي هــذه النتيجــة ب
والتعلــم تعتــر مــن الكفايــات األساســية يف أداء 
القائــد املــدريس، ويتــم الرتكيــز عــى متابعــة تنفيذهــا 
مــن قبــل املرشفــن الرتبويــن يف إدارات التعليــم أثنــاء 
ــم أداء العمــل املــدريس يف  زياراهتــم للمــدارس، وُيقيَّ
ــا  ــدارس يولوهن ــادة امل ــإن ق ــك ف ــا، لذل ــوء حتقيقه ض
ــات  ــذه الكفاي ــتهم هل ــر ممارس ــم، فتظه ــل اهتامه ج
بشــكل متكــرر يوميــًا أثنــاء أدائهــم للعمــل القيــادي، 
ممــا يــؤدي إىل اكتســاب قــادة املــدارس ملهاراهتــا. 
ــادة  ــال قي ــارات جم ــن عب ــان م ــت عبارت ــا حصل بين
ــة  ــة موافق ــى درج ــم ع ــم والتعل ــات التعلي عملي
ــات  ــتثمر بيان ــارة »يس ــاءت عب ــث ج ــطة، حي متوس
تقويــم الطــالب يف تطويــر عمليــات التعليــم« يف 
املجــال  عبــارات  إمجــايل  ضمــن  الثامنــة  املرتبــة 
وانحــراف  قــدره)3.129(،  حســايب  بمتوســط 
معيــاري)1.093(، ثــم يف املرتبــة التاســعة واألخــرة 
ــم  ــات التعليـ ــر عملي ــع عناصـ ــّوم مجيـ ــارة » يقـ عب
والتعلـــم » بمتوســـط حســايب قـــدره)3.115(، 
ــاري بلــغ)0.952(، ويمكــن تفســر  وانحــراف معي
ذلــك بــأن هاتــن الكفايتــن تعتــران مــن الكفايــات 
ــة 2030م،  ــة اململك ــراءات رؤي ــذ إج ــة لتنفي الالزم
ــن  ــة هات ــراءات ممارس ــك إىل أن إج ــود ذل ــا يع ورب
الكفايتــن قــد يســتغرق وقتــًا طويــاًل ممــا يزيــد 
ــزى  ــا يع ــًا رب ــادي، وأيض ــل القي ــاء العم ــن أعب م
ــام  ــدارس يف اإلمل ــادة امل ــض ق ــور بع ــك إىل قص ذل

ــات  ــر عملي ــتثارها يف تطوي ــات، واس ــة البيان بأمهي
التعليــم والتعلــم. وتتفــق مــع دراســات ياســن 
،وكافــازوس؛   )Yasin et. Al., 2013 وآخريــن 
وأوفانــدو(Cavazos and Ovando, 2012(، التــي 
توصلــت نتائجهــا إىل أن كفايــات قــادة املــدارس 
ــن  ــًرا يف حتس ــا تأث ــم كان هل ــم والتعل ــادة التعلي يف قي
ــد  ــات القائ ــم كفاي ــن أه ــدارس، وأن م ــر امل وتطوي
املــدريس كفايــة الرصــد، والتقييــم، ومراقبــة ومتابعــة 
ــج  ــع نتائ ــف م ــه خيتل ــن أن ــال، يف ح ــذ األع تنفي
دراســة الســناين )2013م( التــي أســفرت عن ضعف 
درجــة توافــر الكفايــات املتعلقــة باملتابعــة والتقويــم، 
ــدارس،  ــادة امل ــاء ق ــرة أعب ــك إىل كث ــزى ذل ــا يع ورب
وربــا عــدم متكــن بعضهــم مــن مهــارات التخطيــط 
ــذه، واســتخدام نتائجــه يف التحســن  ــم، وتنفي للتقوي

والتطويــر.
ــة:  ــم املهني ــات التعل ــادة جمتمع ــاين: قي ــال الث املج
اشــتمل هــذا املجــال عــى تســع عبــارات متثــل 
الكفايــات الفنيــة يف قيــادة جمتمعــات التعلــم املهنيــة، 
ــذه  ــدارس هل ــادة امل ــة ق ــع ممارس ــى واق ــرف ع وللتع
الكفايــات يف ضــوء الرؤيــة اململكــة 2030، تــم 
واالنحرافــات  احلســابية،  املتوســطات  اســتخراج 
ــب  ــة، ورت ــب املئوي ــرارات، والنس ــة، والتك املعياري
املتوســطات احلســابية، ودرجــة املوافقــة عــى كل 
ــتبانة  ــًا ألداة االس ــال وفق ــارات املج ــن عب ــارة م عب
وأداة املقابلــة، وجــاءت النتائــج كــا يــيل والتــي 

يوضحهــا اجلــدول 7:
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املــدارس  قــادة  ممارســة  أن  اجلــدول7  يبــن 
ــم  ــات التعل ــادة جمتمع ــال قي ــة يف جم ــات الفني للكفاي
ومعلــات  معلمــي  نظــر  وجهــة  مــن  املهنيــة 
ــة  ــة موافق ــااًل بدرج ــاءت إمج ــة ج ــدارس الثانوي امل
بلــغ)0.891(،  معيــاري  وبانحــراف  متوســطة، 
حيــث تراوحــت املتوســطات احلســابية لكفايــات 
املجــال بن)3.364و2.686(.ومــن حيــث عبــارات 
عــى  العبــارات  مجيــع  حصلــت  فقــد  املجــال، 
ــم  ــارة »يدع ــاءت عب ــطة، وج ــة متوس ــة موافق درج

املرتبــة  يف  للمعلمــن«  املهنيــة  التنميــة  عمليــات 
األوىل بمتوســط حســايب قــدره)3.364(، وانحــراف 
معيــاري)0.962(، وربــا يعــزى ذلــك إىل أن معلمــي 
ــادة  ــة ق ــرون أن موافق ــة ي ــدارس الثانوي ــات امل ومعل
ــة  املــدارس عــى التحــاق املعلمــن بالرامــج التدريبي
ــكال  ــن أش ــر م ــر تعت ــدات التطوي ــا وح ــي تقيمه الت
ــاءت  ــن، وج ــة للمعلم ــة املهني ــات التنمي ــم عملي دع
املعلمــن  أداء  »يقــّوم  عبــارة  الثانيــة  املرتبــة  يف 
بموضوعيــة« بمتوســط حســايب)3.253(، وانحــراف 

درجة الموافقةالرتبةاالنحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعباراتم

متوسطة3.3640.9621يدعم عمليات التنمية المهنية للمعلمين.3

متوسطة3.2530.9352يؤكد على جودة الممارسات المهنية.6

متوسطة3.2480.9823يقّوم أداء المعلمين بموضوعية.2

متوسطة3.1241.0574يركز على نتائج عمليات التدريس.5

متوسطة2.9671.0295يوظف التقنية لتفعيل مجتمعات التعلم.7

4
إدارة  فــي  األساســية  المبــادئ  يطبــق 

المعرفــة.
متوسطة2.8980.9806

متوسطة2.8751.1817يجيد تأسيس مجتمعات التعلم المهنية.1

ــب 8 ــة حس ــم المهني ــات التعل ــّوم مجتمع يق
متوسطة2.7511.1318المعاييــر المعتمــدة.

المعلميــن 9 أداء  تقويــم  بيانــات  يســتخدم 
المهنيــة. التعلــم  مجتمعــات  متوسطة2.6861.1399لتطويــر 

متوسطة-3.0180.891المجموع الكلي للمجال الثاني:

جدول 7

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة من 

المعلمين والمعلمات في المدارس الثانوية للمجال الثاني: قيادة مجتمعات التعلم المهنية
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عبــارة  الثالثــة  املرتبــة  )0.935(،ويف  معيــاري 
ــط  ــة« بمتوس ــات املهني ــودة املارس ــى ج ــد ع »يؤك
معيــاري)0.982(،  وانحــراف  حســايب)3.248(، 
وربــا يعــود ذلــك إىل عــدم إملــام بعــض قــادة املدارس 
ــم أداء املعلمــن، وعــدم  ــة تقوي ــة ممارســة عملي بكيفي
ــض  ــاد بع ــة إىل اعت ــم، باإلضاف ــة يف التقوي املوضوعي
قــادة املــدارس عــى التقويــم يف هنايــة العــام الــدرايس 
ــاهلا إىل إدارات  ــن وإرس ــم املعلم ــاذج تقوي ــال ن إلك
التعليــم، وفيــا يتعلــق بتأكيــد جــودة املارســات 
ــى  ــدارس ع ــادة امل ــول ق ــزى حص ــا يع ــة فرب املهني
ــم  ــالك بعضه ــدم امت ــطة إىل ع ــة متوس ــة موافق درج
ــع  ــا يرج ــا، ورب ــودة وتوكيده ــان اجل ــارات ض مله
إىل ضعــف ممارســتها أثنــاء أدائهــم ملهامهــم، وحلـــت 
ــس« يف  ــات التدري ــج عملي ــى نتائ ــز ع ــبارة »يركـ عـ
ــدره)3.124(،  ــايب ق ــط حسـ ــة بمتوس ــة الرابع املرتب
ــك  ــزى ذل ــا يع ــاري)1.057(، ورب ــراف معي وانح
ــج  ــن نتائ ــون ب ــدارس ال يفرق ــادة امل ــض ق إىل أن بع
ــي  ــل العلم ــتوى التحصي ــس ومس ــات التدري عملي
للطــالب فركــزون عــى نتائــج الطــالب دون النظــر 
إىل األســاليب التــي أوصلتهــم إىل هــذه النتائــج، 
ــدارس ال  ــادة امل ــض ق ــزى إىل أن بع ــا يع ــًا رب وأيض
ــات التدريــس النشــغاهلم  ــج عملي يركــزون عــى نتائ
ــة املدرســية،  ــة تتعلــق باألعــال اإلداري بمهــام روتيني
ــة  ــارة »يوظــف التقني ــة اخلامســة عب وجــاءت يف املرتب
حســايب  بمتوســط  التعلــم«  جمتمعــات  لتفعيــل 
معيــاري)1.029(،  وانحــراف  قــدره)2.967(، 

ــكايف  ــام ال ــدم اإلمل ــك إىل ع ــبب ذل ــع س ــا يرج ورب
مــن بعــض قــادة املــدارس بــدور التقنيــة يف إكســاب 
نهــم مــن أداء  املعلمــن املعــارف واملهــارات التــي مُتكِّ
أدوارهــم، باإلضافــة إىل دورهــا يف التعلــم الــذايت 
ــق  ــارة »يطب ــة عب ــة السادس ــم يف املرتب ــن، ث للمعلم
بمتوســط   « املعرفــة  إدارة  يف  األساســية  املبــادئ 
حســايب )2.898(، وانحــراف معيــاري)0.980(، 
وربــا يعــزى ذلــك إىل ضعــف بعــض قــادة املــدارس 
يف اإلملــام بمبــادئ إدارة املعرفــة وتطبيقاهتــا املدرســية، 
والقصــور يف توجيــه املعلمــن لنقــل خراهتــم إىل 
الكتســاب  اآلخريــن  مــع  واملشــاركة  زمالئهــم، 
ــد تأســيس  ــارة »جيي ــدة، فيــا حلــت عب خــرات جدي
جمتمعــات التعلــم املهنيــة« يف املرتبة الســابعة بمتوســط 
معيــاري)1.181(،  وانحــراف  حســايب)2.875(، 
مفهــوم  تطبيــق  حداثــة  إىل  ذلــك  يعــزى  وربــا 
ــود  ــا يع ــدارس، ورب ــة يف امل ــم املهني ــات التعل جمتمع
لضعــف املعرفــة عنــد بعــض قــادة املــدارس بمبــادئ 
جمتمعــات التعلــم املهنيــة، وكيفيــة تطبيقهــا، وحتديــد 
ــًا  ــة وفق ــم املهني ــات التعل ــب ملجتمع ــف املناس التصني
ــارة  ــت عب ــة حل ــة الثامن ــة. ويف املرتب ــروف املدرس لظ
»يقــّوم جمتمعــات التعلــم املهنيــة حســب املعايــر 
املعتمــدة« بمتوســط حســايب)2.751(، وانحــراف 
معيــاري)1.131(، ثــم يف املرتبــة التاســعة واألخــرة 
حلــت عبــارة »يســتخدم بيانــات تقويــم أداء املعلمــن 
لتطويــر جمتمعــات التعلــم املهنيــة« بمتوســط حســايب 
قــدره)2.686(، وانحــراف معيــاري بلــغ)1.139(، 
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وربــا يعــزى ذلــك إىل قصــور بعــض قــادة املــدارس 
يف تطبيــق عمليــات التقويــم، وعــدم توافــر املهــارات 
الكافيــة يف قــراءة وحتليــل البيانــات واملعلومــات 
ــتخدامها يف  ــم، واس ــة التقوي ــن عملي ــتخرجة م املس
ــث  ــق البح ــة، ويتف ــم املهني ــات التعل ــر جمتمع تطوي
 )Gulcan, 2012(احلــايل مــع دراســة جولكـــان
التــي توصلــت إىل وجــود تــدين يف مســتوى القيــادات 
املدرســية فيــا يتعلــق بمهــارات االســتفادة مــن 
ــل اإلداري،  ــم يف العم ــن، وإرشاكه ــرات املعلم خ

ــم. ــن أدائه وحتس

املجتمعيــة:  الرشاكــة  قيــادة  الثالــث:  املجــال 
اشــتمل هــذا املجــال عــى تســع عبــارات متثــل 
املجتمعيــة،  الرشاكــة  قيــادة  يف  الفنيــة  الكفايــات 
ــذه  ــدارس هل ــادة امل ــة ق ــع ممارس ــى واق ــرف ع وللتع
الكفايــات يف ضــوء رؤيــة اململكــة 2030م، تــم 
واالنحرافــات  احلســابية،  املتوســطات  اســتخراج 
املعياريــة، والتكــرارات، والنســب املئويــة، ورتبــة 
املتوســطات، ودرجــة املوافقــة عــى كل عبــارة، وفقــًا 
ــيل  ــا ي ــج ك ــاءت النتائ ــة، وج ــتبانة واملقابل ألداة االس

يوضحهــا اجلــدول 8:

العباراتم
المتوسط 
الحسابي

الرتبةاالنحراف المعياري
درجة 
الموافقة

كبيرة3.9860.8351يتواصل مع إدارة التعليم لتأمين احتياجات المدرسة.4

كبيرة3.5990.8822يجيد التواصل مع المجتمع المحيط بالمدرسة.1

متوسطة3.3450.9793يفّعل الشراكة األسرية بشكل جيد.2

يســتفيد مــن الداعميــن وقطاعــات المجتمــع لخدمــة 5
متوسطة3.2711.0064المدرســة.

ورؤيــة 3 أهــداف  لتحقيــق  المحليــة  البيئــة  يســتثمر 
متوسطة3.2670.9035المدرســة.

متوسطة3.2251.0096يوظف التقنية للتواصل مع الشركاء.7

ــات 6 ــن خدم ــركاء م ــا الش ــى رض ــن عل ــث العاملي يح
متوسطة3.1560.9497المدرســة.

يستثمر نتائــــج الشراكــــات لتحســين خطــة الشـراكــة 9
متوسطة2.9171.1238المجتمعيــة.

متوسطة2.6591.1919يشرك األسرة والمجتمع في تقويم العمل المدرسي.8

متوسطة-3.2690.808المجموع الكلي للمجال الثالث:

جدول 8

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة البحث من المعلمين والمعلمات في

 المدارس الثانوية للمجال الثالث: قيادة الشراكة المجتمعية
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يبــن اجلــدول8 أن آراء أفــراد عينــة البحــث مــن 
معلمــي ومعلــات املــدارس الثانويــة حــول ممارســة 
قــادة املــدارس للكفايــات الفنيــة يف جمــال قيــادة الرشاكــة 
املجتمعيــة جــاءت إمجــااًل بدرجــة موافقــة متوســطة، 
ــراف  ــايب)3.269(، واالنح ــط احلس ــغ املتوس ــث بل حي
معيــاري)0.808(، وفيــا يتعلــق بالعبــارات فقــد حصلت 
عبارتــان عــى درجــة موافقــة كبــرة، وســبع عبــارات عــى 
درجــة موافقــة متوســطة، وجــاءت يف املرتبــة األوىل عبــارة 
»يتواصــل مــع إدارة التعليــم لتأمــن احتياجــات املدرســة« 
ــايب)3.986(،  ــط حس ــرة، وبمتوس ــة كب ــة موافق بدرج
ــة  ــة الثاني ــا يف املرتب ــاري)0.835(، وتليه ــراف معي وانح
بنفــس درجــة املوافقــة عبــارة »جييــد التواصــل مــع 
املجتمــع املحيــط باملدرســة« بمتوســط حســايب)3.599(، 
وانحــراف معيــاري)0.882(، وربــا يعــزى ذلــك إىل أن 
ــي  ــدريس الت ــد امل ــام القائ ــن مه ــر م ــات تعت ــذه الكفاي ه
يغلــب عليهــا الطابــع اإلداري، خاصــة وأهنــا تعتمــد عــى 
ــل  ــائل التواص ــتخدام وس ــات واس ــات واملكاتب املخاطب
ــط وإدارات  ــع املحي ــع املجتم ــل م ــة يف التعام اإللكرتوني
ــة  ــام بمارس ــهولة القي ــك إىل س ــود ذل ــا يع ــم، ورب التعلي
هاتــن الكفايتــن مقارنــة مــع غرمهــا مــن كفايــات جمــال 
ــي حصلــت عــى  ــارات الت ــا العب ــة، أّم الرشاكــة املجتمعي
ــة  ــل الرشاك ــارة »يفّع ــي: عب ــطة فه ــة متوس ــة موافق درج
األرسيــة بشــكل جيــد« باملرتبــة الثالثــة، وبمتوســط 
ــا  ــاري)0.979(، ورب حســايب)3.345(، وانحــراف معي
ــة  ــدارس الثانوي ــات امل ــي ومعل ــك إىل أن معلم ــود ذل يع
ــتوى  ــزل دون املس ــة واملن ــن املدرس ــاون ب ــرون أن التع ي

ــدارس ال  ــادة امل ــض ق ــزى إىل أن بع ــا يع ــول، ورب املأم
ــات  ــن أولوي ــه م ــى أن ــل دور األرسة ع ــرون إىل تفعي ينظ
ــود  ــدم وج ــًا بع ــك أيض ــر ذل ــن تفس ــة، ويمك املدرس
ــل  ــدم تفعي ــة واألرسة، وع ــن املدرس ــال ب ــل فّع تواص
ــازال  ــة م ــور، وأن دور املدرس ــاء األم ــع أولي ــة م الرشاك
حمصــورًا يف تعليــم الطــالب وال يتعــدى هــذا الــدور 
ــن األرسة،  ــا وب ــل بينه ــاد تكام ــع وإجي ــة املجتم إىل خدم
ــن  ــن الداعم ــتفيد م ــارة »يس ــة عب ــة الرابع ــم يف املرتب ث
بمتوســط  املدرســة«  خلدمــة  املجتمــع  وقطاعــات 
ــم يف  ــاري)1.006(، ث ــراف معي ــايب)3.271( وانح حس
ــة لتحقيــق  ــة املحلي ــارة »يســتثمر البيئ ــة اخلامســة عب املرتب
ــايب)3.267(،  ــط حس ــة« بمتوس ــة املدرس ــداف ورؤي أه
ــك إىل  ــزى ذل ــا يع ــاري)0.903(، ورب ــراف معي وانح
ــب  ــي تتطل ــات الت ــن الكفاي ــر م ــات تعت ــذه الكفاي أن ه
ــا  ــاب مهاراهت ــبًا الكتس ــاًل مناس ــدادًا وتأهي ــتها إع ممارس
ومقدراهتــا، وأيضــًا ربــا ألهنــا تعتــر مــن الكفايــات التــي 
ــارج  ــد خ ــه القائ ــوم ب ــا يق ــًدا إضافًي ــا وجه ــب وقًت تتطل
ــبارة  ــادسة عـ ــة السـ ــا يف املرتب ــة، وتليه ــوار املدرس أس
»يوظـــف التقنـــية للتواصـــل مــع الشـــركاء« بمتوســـط 
ــا  ــاري)1.009(، ورب ــايب)3.225( وانحــراف معي حسـ
ــل  ــدارس يفّض ــادة امل ــض ق ــك إىل أن بع ــبب ذل ــود س يع
التواصــل املبــارش مــع الــرشكاء، أو ربــا أن توظيــف 
التقنيــة للتواصــل مــع الــرشكاء قــد يتطلــب ميزانيــة 
ــن  ــث العامل ــارة »حي ــابعة عب ــة الس ــم يف املرتب ــة، ث إضافي
ــط  ــة« بمتوس ــات املدرس ــن خدم ــرشكاء م ــا ال ــى رض ع
ــا  ــاري)0.949(، ورب ــراف معي ــايب)3.156( وانح حس
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ــون  ــدارس ال يارس ــادة امل ــض ق ــك إىل أن بع ــع ذل يرج
مهــارات اجلــودة وأساســياهتا بشــكل فّعــال ممــا ينعكــس 
عــى توجيههــم للعاملــن بشــكل عــام، ثــم تــأيت يف 
املرتبــة الثامنــة عبــارة »يســتثمر نتائـــج الشـراكـــات 
لتحســن خطـــة الشـراكـــة املجتمعـــية« بمتوســط حسايب 
قــدره)2.917( وانحــراف معيــاري)1.123(، ويف املرتبة 
التاســعة واألخــرة عبارة»يــرشك األرسة واملجتمــع يف 
تقويــم العمــل املــدريس« بمتوســط حســايب)2.659( 
وانحــراف معيــاري بلــــغ)1.191(، وربــا يعــزى ذلــك 
إىل عــدم إملــام بعــض قــادة املــدارس بأمهيــة تقويــم 
األعــال، واملراحــل التــي متــر هبــا عمليــة التقويــم، ودوره 
يف تطويــر وحتســن األداء، باإلضافــة إىل ضعــف مهــارات 
ــط  ــن اخلط ــتثارها يف حتس ــات واس ــل البيان ــراءة وحتلي ق
ــع  ــث م ــذا البح ــق ه ــدارس. ويتف ــادة امل ــض ق ــد بع عن
التــي   (Gulcan, 2012)جولــكان دراســات  نتائــج 
ــات  ــن عالق ــى تكوي ــدرة ع ــة املق ــت إىل أن تنمي توصل
ــادة  ــامهة القي ــالب، ومس ــور الط ــاء أم ــع أولي ــة م فّعال
املدرســية يف تفاعــل املدرســة مــع بيئتهــا تعتــر مــن أبــرز 
ــع  ــق م ــا يتف ــدارس، ك ــادة امل ــة لق ــات التدريبي االحتياج
ــا  ــت نتائجه ــي توصل ــان)2014م( الت ــات الطعج دراس
ــة  ــطة كفاي ــة متوس ــون بدرج ــدارس يّطبق ــادة امل إىل أن ق
خدمــة املجتمــع املحــيل، واســتفادة املجتمــع املحــيل مــن 
إمكانــات املدرســة، واالســتفادة مــن اإلمكانــات املتاحــة 
يف املجتمــع املحــيل إلثــراء العمليــة التعليميــة، واالهتــام 
ــق  ــع، ويتف ــع املجتم ــل م ــانية يف التعام ــات اإلنس بالعالق
وأوفانــدو  كافــازوس؛  دراســات  نتائــج  مــع  أيضــًا 

ــت إىل أن  ــي توصل (Cavazos and Ovando, 2012) الت

مــن أهــم الكفايــات القياديــة األساســية لنجــاح املدرســة 
الفّعالــة مــع املجتمــع  اســتخدام أســاليب االتصــال 
ــور،  ــاء األم ــن أم أولي ــالب أم املعلم ــواء الط ــدريس س امل
وأن مــن الكفايــات القياديــة الختيــار قائــد املدرســة 
الفّعال هي املشــاركة واالتصال والعـالقـــات اإلنسـانـــية، 
وأن كـفاية االتصـــال جــاءت كــأهم كـفاية من كـفايات 
ــج دراســة  ــة املفضــل، وخيتلــف مــع نتائ قـائـــد املـدرسـ
الســناين )2013م( التــي توصلــت إىل ضعــف توافــر 
ــا  ــدارس، ورب ــادة امل ــد ق ــتها عن ــال وممارس ــة االتص كفاي
يعــزى ذلــك إىل أن العينــة كانــت توقعاهتــم مرتفعــة فيــا 

ــدارس. ــادة امل ــد ق ــال عن ــة االتص ــص كفاي خي
نتائــج إجابــة الســؤال الثــاين: ينــص عــى: »هــل توجد 
 )a≤0.05(فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى
الثانويــة  املــدارس  ومعلــات  معلمــي  اســتجابات  يف 
ــة،  ــات الفني ــدارس للكفاي ــادة امل ــة ق ــع ممارس ــو واق نح
ومتطلبــات تطويرهــا يف ضــوء رؤيــة اململكــة 2030 
تعــزى إىل متغــرات: اجلنــس وســنوات اخلــرة يف التعليــم 
ــؤال  ــذا الس ــن ه ــة ع ــت اإلجاب ــة؟« مت ــدارس الثانوي بامل

ــايل: ــو الت ــى النح ع
1 -متغــر اجلنــس: تــم حســاب املتوســطات احلســابية 
واالنحرافــات املعياريــة لدرجــة ممارســة الكفايــات الفنيــة 
ــة  ــوء رؤي ــا يف ض ــات تطويره ــدارس، ومتطلب ــادة امل لق
 )T-Test( »اململكــة 2030، كا تــم اســتخدام اختبــار »ت
لفحــص الفــروق تبعــًا ملتغــر اجلنــس، واجلــدول 9 

يوضــح ذلــك: 
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تشــر النتائــج يف اجلــدول9 إىل وجــود فــروق ذات 
ــة  ــراد عين ــابية ألف ــطات احلس ــن املتوس ــة ب ــة إحصائي دالل
ــات  ــدارس للكفاي ــادة امل ــة ق ــع ممارس ــول واق ــة ح الدراس
ــات  ــح املعل ــة 2030 لصال ــة اململك ــوء رؤي ــة يف ض الفني
عنــد مســتوى الداللــة)a ≤0.05( يف جمــال قيــادة عمليــات 
التطويــر اســتنادًا إىل قيــم »ت« املحســوبة إذ بلغــت)-
2.363(، وبمســتوى داللــة)0.019(، وعنــد مســتوى 
داللــة)a ≤0.01( يف جمــال قيــادة عمليــات التعليــم والتعلــم 
جمتمـــعات  قيــادة  وجمــال  داللــة)0.000(،  بمســتوى 
ــجال  ــة)0.002(، ومـ ــتوى دالل ــية بمسـ ــم املهنـ التعـلـ
ــة)0.001(،  ــتوى دالل ــة بمس ــة املجتمعي ــيادة الشـراكـ قـ
وربــا يعــزى ذلــك إىل أن قائــدات مــدارس الثانويــة لدهيــن 
دافعيــة نحــو مهنــة التعليــم باعتبــار أهنــن جيــدن أنفســهن يف 
هــذه املهنــة أكثــر مــن املهــن األخــرى، وإلثبــات كفاءهتــن 
ــك  ــس ذل ــا انعك ــية، مم ــادة املدرس ــال القي ــن يف جم وقدرهت

ــع  ــة لواق ــدارس الثانوي ــات امل ــة معل ــر ورؤي ــى تقدي ع
رؤيــة  ضــوء  يف  الفنيــة  للكفايــات  القائــدات  ممارســة 
ــود  ــدم وج ــدول9 ع ــن اجل ــح م ــا يتض ــة2030، ك اململك
ــابية  ــطات احلس ــن املتوس ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دالل ف
ــات  ــر الكفاي ــات تطوي ــول متطلب ــث ح ــة البح ــراد عين ألف
الفنيــة لقــادة املــدارس يف ضــوء رؤيــة اململكــة2030 
إذ بلغــت)1.342(،  اســتنادًا إىل قيمــة »ت« املحســوبة 
ــى  ــم ع ــى اتفاقه ــدل ع ــا ي ــتوى داللة)0.181(،مم وبمس
تلــك النتائــج، وربــا يعــزى ذلــك إىل حاجــة قــادة املدارس 
الثانويــة إىل برامــج تدريبيــة وتأهيليــة تتناســب مــع تطويــر 
ــة  ــة اململك ــذ رؤي ــات تنفي ــًا الحتياج ــة وفق ــم الفني كفاياهت
ــة إىل أن  ــس، باإلضاف ــوع اجلن ــن ن ــر ع ــض النظ 2030 بغ
مجيــع برامــج تأهيــل وتدريــب قائــدي وقائــدات املــدارس 
تضــع جلهــة إرشافيــه واحــدة، وربــا يعــود الســبب إىل أن 
مجيــع السياســات واإلجــراءات يف مــدارس البنــن والبنات 

المجاالتم
معلمات )ن = 206)معلمين )ن = 228)

مستوىقيمة “ت”
الداللة

اتجاه 
الداللة انحرافمتوسطانحرافمتوسط

1
قيادة عمليات التعليم 

والتعلم.
3.320.703.680.683.838-**0.000

معلمات

2
قيادة مجتمعات التعلم 

المهنية.
2.840.833.220.913.172-**0.002

معلمات

معلمات0.001**-3.100.673.460.893.318قيادة الشراكة المجتمعية:3

جدول 9 
نتائج اختبار »ت«)T-Test( للفروق بين إجابات أفراد عينة البحث من المعلمين 

والمعلمات في المدارس الثانوية تبعاً لمتغير الجنس

(a≤0.01( دالة إحصائياً عند مستوى الداللة **
(a≤0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة*
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موحــدة، وبالتــايل فــإن متطلبــات تطويــر الكفايــات الفنيــة 
ال تتلــف تبعــًا ملتغــر اجلنــس، وربــا ألن قائــدي وقائــدات 
ــؤوليات،  ــام واملس ــس امله ــون بنف ــة يقوم ــدارس الثانوي امل
وأن الكفايــات الفنيــة متثــل احتياجــات مهنيــة بحتــة ليــس 
هلــا عالقــة باجلنــس، ويتفــق مــع نتائــج دراســة الطعجــان 
ــة  ــروق ذات دالل ــود ف ــت إىل وج ــي توصل )2014م( الت
إحصائيــة عنــد مســتوى)a≤0.05( يف درجــة تطبيــق قائــدي 
وقائــدات املــدارس الثانويــة للكفايــات املهنيــة تعــزى ملتغر 
اجلنــس لصالــح اإلنــاث، بينــا تتلــف نتائــج البحــث مــع 
ــود  ــرت وج ــي أظه ــف)2015م( الت ــة الرشي ــج دراس نتائ
 )a≤0.05(فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى
ــع  ــف م ــك تتل ــور، وكذل ــح الذك ــم لصال ــال التنظي يف جم

نتائــج دراســات املجــايل؛ واخلوالــدة)2015م(، التــي 
توصلــت إىل عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف 
درجــة ممارســة قــادة املــدارس للكفايــات الفنيــة تبعــًا ملتغــر 
اجلنــس، وربــا يعــود ســبب االختــالف إىل أن الدراســات 
الســابقة تكونــت عيناهتــا مــن قائــدي وقائــدات املــدارس، 
ومعلمــن ومعلــات، بينــا البحــث احلــايل تكونــت عينتــه 

ــة. ــدارس الثانوي ــات امل ــي ومعل ــن معلم م
2 -متغــر ســنوات اخلــرة يف التعليــم يف املــدارس 
 One( »الثانويــة: تــم اســتخدام » حتليــل التبايــن األحــادي
Way ANOVA( لتوضيــح داللــة الفــروق تبعــًا الختــالف 

متغــر ســنوات اخلــرة يف اســتجابات أفــراد عينــة البحــث، 
ويتضــح ذلــك مــن اجلــدول 10:

المصدرالمجاالتم
درجات 
الحرية

مجموع 
المربعات

متوسط 
المربعات

قيمة 
“ ف “

مستوى
الداللة

الداللة 
اإلحصائية 

1
قيادة

عمليات التعليم 
والتعلم.

2323.858161.929بين المجموعات

توجد0.020*3.989 2148686.98140.593داخل المجموعات

2169010.839المجموع

2
قيادة

مجتمعات التعلم 
المهنية.

2385.706192.853بين المجموعات

توجد0.049*3.052 21463.182داخل المجموعات

216المجموع

قيادة3
الشراكة المجتمعية.

2439.191219.595بين المجموعات

توجد0.015*4.278 21451.336داخل المجموعات

216المجموع

جدول 10
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي )One Way ANOVA( للفروق بين إجابات أفراد عينة البحث من 

المعلمين والمعلمات في المدارس الثانوية تبعاً لمتغير سنوات الخبرة في التعليم

     (a≤0.01( دالة إحصائياً عند مستوى الداللة **
(a≤0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة*  
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يبـــن اجلـــدول10 عـــدم وجـــود فـــروق 
ذات داللـــة إحصائيـــة بـــن اســـتجابات أفـــراد 
عينـــة البحـــث تبعـــًا ملتغـــر ســـنوات اخلـــرة 
يف التعليـــم باملـــدارس الثانويـــة حـــول ممارســـة 
ــوء  ــدارس يف ضـ ــادة املـ ــة لقـ ــات الفنيـ الكفايـ
اســـتنادًا  وذلـــك  2030م،  اململكـــة  رؤيـــة 
إىل قيمـــة »ف« املحســـوبة بقيمـــة)1.069(، 
ــى  ــدل عـ ــا يـ ــة)0.345(، ممـ ــتوى داللـ ومسـ
ــك إىل  ــزى ذلـ ــد يعـ ــج، وقـ ــم يف النتائـ اتفاقهـ
أن مجيـــع املعلمـــن واملعلـــات ربـــا حصلـــوا 
ـــدد  ـــن ع ـــر ع ـــض النظ ـــب بغ ـــس التدري ـــى نف ع
ـــك  ـــوي، وذل ـــم الثان ـــم يف التعلي ـــنوات خرهت س
مـــن خـــالل الرامـــج التدريبيـــة لتأهيـــل 
املعلمـــن واملعلـــات يف العمـــل باملـــدارس، 

وأيضـــًا ربـــا يرجـــع الســـبب إىل أن مجيـــع 
ـــات  ـــي ومعل ـــة ملعلم ـــة املقدم ـــج التدريبي الرام
املـــدارس الثانويـــة تنبثـــق مـــن جهـــة تدريبيـــة 
واحـــدة تتمثـــل يف رشكـــة تطويـــر للخدمـــات 
التعليميـــة، كـــا يوضـــح اجلـــدول 10 وجـــود 
ـــة  ـــراد عين ـــن أف ـــة ب ـــة إحصائي ـــروق ذات دالل ف
ـــة  ـــات الفني ـــة الكفاي ـــع ممارس ـــو واق ـــة نح الدراس
ـــة 2030  ـــة اململك ـــوء رؤي ـــدارس يف ض ـــادة امل لق
تبعـــًا لســـنوات اخلـــرة يف التعليـــم الثانـــوي يف 
املـــدارس الثانويـــة متمثلـــة يف مجيـــع جمـــاالت 
ـــم  ـــروق ت ـــك الف ـــاه تل ـــد اجت ـــث، ولتحدي البح
ـــات  ـــيفيه )Scheffe( للمقارن ـــار ش ـــق اختب تطبي
ـــة،  ـــات الفني ـــاالت الكفاي ـــع جم ـــى مجي ـــة ع البعدي

ــداول11: ــج يف اجلـ ــر النتائـ وتظهـ

جدول 11
نتائج اختبار شيفيه )Scheffe( لتحديد اتجاه الفروق بين المجموعات تبعاً لمتغير سنوات الخبرة في التعليم 

بالمدارس الثانوية في مجال: قيادة عمليات التعليم والتعلم 

(a≤0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة*

العددالمجموعات
المتوسط 
الحسابي

أقل من 5 سنوات
من 5 – أقل من 10 

سنوات
10 سنوات فأكثر

0.2140.963-353.562أقل من 5 سنوات

من 5 – أقل من 10 
سنوات

763.307-*0.024

-101063.599 سنوات فأكثر
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ــة  ــروق ذات دالل ــود ف ــدول11 وج ــن اجل ــر م يظه
ــو  ــث نح ــة البح ــراد عين ــتجابات أف ــة يف اس إحصائي
واقــع ممارســة قــادة املــدارس للكفايــات الفنيــة يف 
جمــال قيــادة عمليــات التعليــم والتعلــم بــن ذوي اخلرة 
ــر«  ــنوات فأكث ــنوات« و »10س ــل من10س »من-5أق
بقيمــة دالــة عنــد مســتوى)a≤0.05( بلغــت )0.024(، 
ولصالــح ســنوات اخلــرة »10ســنوات فأكثــر«، بينــا ال 

ــروق  ــود فـ ــدول12 وجـ ــن اجلـ ــتنتج مـ ُيسـ
ـــة  ـــراد عين ـــتجابات أف ـــة يف اس ـــة إحصائي ذات دالل
ــادة املـــدارس  ــة قـ البحـــث نحـــو واقـــع ممارسـ
ــات  ــادة جمتمعـ ــال قيـ ــة يف جمـ ــات الفنيـ للكفايـ
ـــل  ـــن 5 –أق ـــرة »م ـــن ذوي اخل ـــة ب ـــم املهني التعل
ـــة  ـــر« بقيم ـــنوات فأكث ـــنوات« و »10س ـــن 10 س م
دالـــة عنـــد مســـتوى )a ≤0.05( بلغـــت)0.017(، 
ـــر«،  ـــنوات فأكث ـــرة »10س ـــنوات اخل ـــح س ولصال

ــاء  ــات، وج ــي املجموع ــة يف باق ــة إحصائي ــد دالل توج
ترتيــب متغــر ســنوات اخلــرة يف التعليــم الثانــوي 
ــال  ــة يف جم ــات الفني ــة الكفاي ــة ملارس ــدارس الثانوي بامل
قيــادة عمليــات التعليــم والتعلــم لصالــح ذوي ســنوات 
اخلــرة »10ســنوات فأكثــر«، ثــم لســنوات اخلــرة »أقل 
من5ســنوات«، ويف الرتتيــب األخــر لســنوات اخلــرة 

ــنوات«. ــن 10س ــل م ــن5 – أق »م

بينـــا ال توجـــد داللـــة إحصائيـــة يف باقـــي 
ــنوات  ــر سـ ــب متغـ ــاء ترتيـ ــات، وجـ املجموعـ
خـــرة التعليـــم باملـــدارس الثانويـــة نحـــو واقـــع 
ممارســـة قـــادة املـــدارس للكفايـــات الفنيـــة يف جمـــال 
قيـــادة جمتمعـــات التعلـــم املهنيـــة لصالـــح ذوي 
ـــنوات«،  ـــل من10س ـــن5 – أق ـــرة »م ـــنوات اخل س
ـــم  ـــنوات«، ث ـــل من5س ـــرة »أق ـــنوات اخل ـــم لس ث
ـــنوات«. ـــل من10س ـــرة »من5–أق ـــنوات اخل لس

المتوسط العددالمجموعات
10سنوات فأكثرمن5 – أقل من10سنواتأقل من5سنواتالحسابي

0.2110.998-353.137أقل من5سنوات

0.017*-762.817من 5 – أقل من10سنوات

-101063.124سنوات فأكثر

جدول 12
نتائج اختبار شيفيه )Scheffe( لتحديد اتجاه الفروق بين المجموعات تبعاً لمتغير سنوات الخبرة في التعليم 

بالمدارس الثانوية في مجال: قيادة مجتمعات التعلم المهنية 

(a≤0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة*
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يكشــف اجلــدول13 عــن وجــود فــروق ذات داللة 
ــو  ــث نح ــة البح ــراد عين ــتجابات أف ــة يف اس إحصائي
واقــع ممارســة قــادة املــدارس للكفايــات الفنيــة يف جمال 
ــرة  ــن ذوي اخل ــك ب ــة، وذل ــة املجتمعي ــادة الرشاك قي
»مــن5– أقــل من10ســنوات« و »10ســنوات فأكثــر« 
ــت)0.015(،  ــة )a ≤0.05( بلغ ــتوى دالل ــد مس عن
ولصالــح ســنوات اخلــرة »10ســنوات فأكثــر«، بينــا 
ال توجــد داللــة إحصائيــة يف باقــي املجموعــات، 
وجــاء ترتيــب متغــر ســنوات اخلــرة يف التعليــم 
ــح  ــة لصال ــة املجتمعي ــادة الرشاك ــال قي ــوي يف جم الثان
ذوي ســنوات اخلــرة »10ســنوات فأكثــر«، ثــم لذوي 
ســنوات اخلــرة« أقــل من5ســنوات«، وأخــرًا لــذوي 
ســنوات اخلــرة »مــن5– أقــل من10ســنوات«.
ويتضــح مــن اجلــداول الســابقة أرقــام)12(، و)13(، 
الداللــة  ذات  الفــروق  مجيــع  و)15(أن  و)14(، 
اإلحصائيــة يف اســتجابات أفــراد عينــة البحــث نحــو 

ــة يف  ــات الفني ــدارس للكفاي ــادة امل ــة ق ــع ممارس واق
جمــاالت قيــادة عمليــات التعليــم والتعلــم، وجمتمعات 
التعلــم املهنيــة، والرشاكــة املجتمعيــة جــاءت مجيعهــا 
ــر«،  ــنوات فأكث ــرة »10س ــنوات اخل ــح ذوي س لصال
ــن  ــة)a ≤0.05(، ويمك ــتوى دالل ــد مس ــك عن وذل
ــة  ــرة العالي ــاب اخل ــأن أصح ــة ب ــذه النتيج ــر ه تفس
يف التعليــم باملــدارس الثانويــة ربــا يمتلكــون املقــدرة 
ــدارس  ــادة امل ــة ق ــع ممارس ــد واق ــز وحتدي ــى متيي ع
ــة  ــذا نتيج ــاالت، وه ــع املج ــة يف مجي ــات الفني للكفاي
ــع  ــل م ــداين، والتعام ــوي املي ــل الرتب ــتهم العم ملارس
ــاب  ــن أصح ــم م ــن غره ــر م ــدارس أكث ــادة امل ق
ــم  ــك إىل حصوهل ــزى ذل ــا يع ــل، ورب ــرات األق اخل
عــى دورات تدريبيــة يف جمــاالت تطويــر التعليــم 
ــبقيتهم  ــن ألس ــن املعلم ــم م ــن غره ــر م ــام أكث الع
يف العمــل الرتبــوي، ويتفــق هــذا البحــث مــع نتائــج 
دراســة املجــايل؛ واخلوالــدة)2015م( التــي أظهــرت 

أقل من5 المتوسط الحسابيالعددالمجموعات
سنوات

من5 – أقل من10 
10سنوات فأكثرسنوات

0.4840.613-353.264أقل من5سنوات

0.015*-763.067من5 – أقل من10سنوات

-101063.417سنوات فأكثر

جدول 13
نتائج اختبار شيفيه )Scheffe( لتحديد اتجاه الفروق بين المجموعات تبعاً لمتغير 

سنوات الخبرة في التعليم بالمدارس الثانوية في مجال: قيادة الشراكة المجتمعية 

(a≤0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة*
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نتائجهــا وجود فــروق ذات داللـــــــة إحصائيـــــــة 
عنــد مســــــتوى (a ≤0.05) يف درجــة امتــالك قــادة 
املــدارس احلكوميــة للكفايــات التقنيــة واإلداريــة 
ــر(،  ــنوات فأكث ــح )10س ــرة لصال ــر اخل ــزى ملتغ تع
بينــا تتلــف نتائــج هــذا البحــث مــع نتائــج دراســات 
الرشيــف)2015م(، والطعجــان)2014م(، وياســن 
وآخريــن( (Yasin et. Al., 2013، التــي توصلــت 
إىل عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف 
ممارســة قــادة املــدارس للكفايــات الفنيــة تعــزى 
إىل  ذلــك  يعــود  وربــا  اخلــرة،  ســنوات  ملتغــر 
اختــالف عينــات الدراســات الســابقة عــن هــذا 
البحــث، فبينــا شــملت عينــات الدراســات الســابقة 
ــات،  ــن ومعل ــدارس، ومعلم ــدات م ــدي وقائ قائ
ــي  ــن معلم ــا م ــت عينته ــة تكون ــذه الدراس ــإن ه ف
ومعلــات املــدارس الثانويــة، وبالتــايل فــإن اخلــرة يف 
ــن  ــح املعلم ــتكون لصال ــوي س ــل الرتب ــة العم ممارس
ــى  ــرة األع ــاب اخل ــام، وأصح ــكل ع ــات بش واملعل
ــاين  ــؤال الث ــة الس ــوء إجاب ــاص، ويف ض ــكل خ بش
ــول  ــة ح ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف ــح وج يتض
واقــع ممارســة قــادة املــدارس للكفايــات الفنيــة تعــزى 
ملتغــر اجلنــس لصالــح املعلــات يف مجيــع املجــاالت، 
ووجــود فــروق تعــزى ملتغــر ســنوات اخلــرة يف 
ــنوات  ــح ذوي س ــة لصال ــدارس الثانوي ــم بامل التعلي
اخلــرة )10ســنوات فأكثــر(، وال توجــد فــروق حــول 
متطلبــات تطويــر الكفايــات الفنيــة تعــزى ملتغــرات: 
اجلنــس، وســنوات اخلــرة يف التعليــم باملــدارس 

ــة. الثانوي
ــاول  ــم تن ــات: يت ــات واملقرتح ــج والتوصي النتائ
خالصــة النتائــج والتوصيــات واملقرتحــات، والــذي 
ــدارس  ــادة امل ــة ق ــع ممارس ــى واق ــرف ع ــدف التع ه
للكفايــات الفنيــة يف ضــوء رؤيــة اململكــة2030م 
والتعلــم،  التعليــم  عمليــات  قيــادة:  جمــاالت  يف 
ــة، يف  ــة، والرشاكــة املجتمعي وجمتمعــات التعلــم املهني
ممارســة الكفايــات الفنيــة لقــادة املــدارس، والكشــف 
ومعلــات  معلمــي  اســتجابات  يف  الفــروق  عــن 
املــدارس الثانويــة نحــو واقــع ممارســة قــادة املــدارس 
للكفايــات الفنيــة التــي تعــزى إىل متغــرات: اجلنــس، 
ــة، يف  ــدارس الثانوي ــم بامل ــرة يف التعلي ــنوات اخل وس
ــث  ــتخدم الباح ــة 2030م، واس ــة اململك ــوء رؤي ض
املنهــج الوصفــي، واعتمــد عــى تصميــم منهــج 
ــاليب  ــتخدام األس ــة اس ــح فرص ــذي يتي ــث ال البح
ــك  ــوء ذل ــات، ويف ض ــل البيان ــع وحتلي ــة جلم الكمي
ولتحقيــق أهــداف البحــث تــم بنــاء أداة جلمــع 
ــة  ــتبانة موجه ــتبانة، فاالس ــي االس ــات، وه املعلوم
ــة  ــدارس الثانوي ــات امل ــي ومعل ــن معلم ــة م إىل عين
ــع  ــن مجي ــث م ــع البح ن جمتم ــوَّ ــورة، وتك ــة املن باملدين
معلمــي ومعلــات املــدارس الثانويــة باملدينــة املنــورة، 
ــع  ــة يف مجي ــًا ومعلم ــم )4019( معل ــغ عدده والبال
ــق أداة  ــورة لتطبي ــة املن ــة املدين ــم بمنطق إدارات التعلي
االســتبانة، وتــم اختيــار عينــة البحــث بالطريقــة 
ــا)217(  ــغ عدده ــبية، وبل ــة النس ــوائية الطبقي العش
معلــًا ومعلمــة، ويف ضــوء أهــداف البحــث وأســئلته 
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ــج  ــتخدام برنام ــًا باس ــات إحصائي ــة البيان ــم معاجل ت
احلــزم اإلحصائيــة للعلــوم االجتاعيــة)SPSS(، وتــم 

ــج. ــة النتائ ــا ومناقش ــا وحتليله عرضه
نتائج البحث: 

ــة أســئلة البحــث، فقــد  ــاًء عــى مــا تــم يف إجاب بن
ــة: ــج التالي ــل إىل النتائ ــم التوص ت

ــة الســؤال األول: أظهــر عــرض  أواًل: نتائــج إجاب
بإجابــة  املتعلقــة  واملعلومــات  البيانــات  وحتليــل 

الســؤال األول النتائــج التاليــة:
ــة . 1 ــدارس الثانوي ــات امل ــي ومعل أن آراء معلم

ــادة  ــة ق ــع ممارس ــو واق ــورة نح ــة املن باملدين
ــة  ــوء رؤي ــة يف ض ــات الفني ــدارس للكفاي امل
بدرجــة  إمجــااًل  جــاءت   2030 اململكــة 
ــاالت  ــب جم ــاء ترتي ــطة، وج ــة متوس موافق
ــة األوىل  ــايل: يف املرتب ــو الت ــى النح ــث ع البح
جمــال »قيــادة عمليــات التعليــم والتعلــم« 
بدرجــة موافقــة كبــرة، بينــا حصــل باملرتبــة 
الثانيــة جمـــال »قيـــادة الشـراكـــة املجتمعيــة« 
عــى درجــة موافقــة متوســطة، ثــم يف املـــرتبة 
ــات  ــادة جمتمع ــال »قي ــرة جم ــالثة واألخ الثـ

ــة«. ــم املهني التعل
ــادة . 2 ــة ق ــع ممارس ــة لواق ــج التفصيلي أن النتائ

جمــال  كل  يف  الفنيــة  للكفايــات  املــدارس 
ــو  ــى النح ــاءت ع ــة ج ــاالت الدراس ــن جم م
عمليــات  قيــادة  األول:  املجــال  التــايل: 
التعليــم والتعلــم: حصلــت ممارســة ســبع 

ــرة،  ــة كب ــة موافق ــى درج ــة ع ــات فني كفاي
ــة  ــى درج ــان ع ــة كفايت ــت ممارس ــا حصل بين
ــي  ــر معلم ــة نظ ــن وجه ــطة م ــة متوس موافق
ومعلــات املــدارس الثانويــة باملدينــة املنــورة، 
ــا  ــًا مل ــة وفق ــات الفني ــب الكفاي ــاء ترتي وج
يــيل: الكفايــات احلاصلــة ممارســتها عــى 
األوىل  املرتبــة  يف  كبــرة:  موافقــة  درجــة 
كفايــة »متابعــة عمليــات التدريــس«، ثــم 
ــة«، تليهــا  »إدارة األنشــطة والرامــج اإلضافي
»حتســن البيئــة املدرســية«، ثــم »توظيــف 
ــم«، ويف  ــم والتعل ــات التعلي ــة يف عملي التقني
املرتبــة اخلامســة كفايــة »توجيــه اإلرشــاد 
املــدريس ورعايــة الطــالب«، ثــم »تفعيــل 
املنهــج املــدريس«، تليهــا كفايــة »ضــان جودة 
التعليــم والتعلــم«. والكفايــات  عمليــات 
موافقــة  درجــة  عــى  ممارســتها  احلاصلــة 
البيانــات  »حتليــل  كفايــة  هــي:  متوســطة 
وقراءهتــا يف عمليــات التعليــم والتعلــم«، ثــم 
ــم«،  ــم والتعل ــات التعلي ــم عملي ــة »تقوي كفاي
ــم  ــات التعل ــادة جمتمع ــاين: قي ــال الث ــا املج أم
ــات  ــع الكفاي ــة مجي ــاءت ممارس ــة، فج املهني
الفنيــة يف جمــال قيــادة جمتمعــات التعلــم املهنية 
ــر  ــة نظ ــن وجه ــطة م ــة متوس ــة موافق بدرج
معلمــي ومعلــات املــدارس الثانويــة باملدينــة 
املنــورة، وكان ترتيبهــا يف املرتبــة األوىل كفايــة 
»دعــم التنميــة املهنيــة للمعلمــن«، ويف املرتبــة 
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الثانيــة كفايــة »ضــان جــودة جمتمعــات التعلم 
ــم  ــة »تقوي ــة كفاي ــة الثالث ــة«، ويف املرتب املهني
أداء املعلمــن«، ويف املرتبــة الرابعــة كفايــة 
»الرتكيــز عــى النتائــج«، ويف املرتبــة اخلامســة 
كفايــة »توظيــف التقنيــة يف جمتمعــات التعلــم 
ــة »إدارة  ــة كفاي ــة السادس ــة«، ويف املرتب املهني
املعرفــة«، ويف املرتبــة الســابعة كفايــة »تأســيس 
جمتمعــات التعلــم املهنيــة«، ويف املرتبــة الثامنــة 
ــة«،  ــم املهني ــات التعل ــم جمتمع ــة »تقوي كفاي
ــات  ــل البيان ــة »حتلي ــعة كفاي ــة التاس ويف املرتب
ــا  ــة«، أم ــم املهني ــات التعل ــا يف جمتمع وقراءهت
ــة،  ــة املجتمعي ــادة الرشاك ــث: قي ــال الثال املج
ــى  ــن ع ــن فنيت ــة كفايت ــت ممارس ــد حصل فق
درجــة موافقــة كبــرة، بينــا حصلــت ممارســة 
ســبع كفايــات فنيــة عــى درجــة موافقــة 
متوســطة مــن وجهــة نظــر معلمــي ومعلــات 
املــدارس الثانويــة باملدينــة املنــورة، وجــاء 
ــة  ــات احلاصل ــيل: الكفاي ــا ي ــًا مل ــا وفق ترتيبه
ممارســتها عــى درجــة موافقــة كبــرة: يف 
املرتبــة األوىل كفايــة »التواصــل مــع إدارة 
التعليــم«، ثــم كفايــة »التواصــل مــع املجتمــع 
املحيــط باملدرســة«، والكفايــات احلاصلــة 
ممارســتها عــى درجــة موافقــة متوســطة هــي: 
يف املرتبــة الثالثــة كفايــة »تفعيــل الرشاكــة 
كفايــة  الرابعــة  املرتبــة  يف  ثــم  األرسيــة«، 
»اســتثار الداعمــن وقطاعــات املجتمــع«، 

ــة«، ويف  ــة املحلي ــتثار البيئ ــة »اس ــا كفاي تليه
املرتبــة السادســة كفايــة »توظيــف التقنيــة 
ــان  ــة »ض ــم كفاي ــة«، ث ــة املجتمعي يف الرشاك
جــودة الرشاكــة املجتمعيــة«، تليهــا كفايــة 
الرشاكــة  يف  وقراءهتــا  البيانــات  »حتليــل 
ــرة  ــعة واألخ ــة التاس ــة«، ويف املرتب املجتمعي
كفايــة »تقويــم الرشاكــة املجتمعيــة«، وجاءت 
درجــة تركيــز الكفايــات الفنيــة يف جمــال قيــادة 
ــا  ــتوى حتقيقه ــًا ملس ــة وفق ــة املجتمعي الرشاك
مــن وجهــة نظــر قائــدي وقائــدات املــدارس 
ــات  ــع كفاي ــت أرب ــايل: حصل ــو الت ــى النح ع
ــات  ــي: كفاي ــة، وه ــز عالي ــة تركي ــى درج ع
»التواصــل مــع املجتمــع املحيــط باملدرســة«، 
و»اســتثار  األرسيــة«،  الرشاكــة  و»تفعيــل 
إدارة  مــع  و»التواصــل  املحليــة«،  البيئــة 
التعليــم«، وحصلــت أربــع كفايــات عــى 
درجــة تركيــز متوســطة، وهــي: كفايــات 
»اســتثار الداعمــن وقطاعــات املجتمــع«، 
املجتمعيــة«،  الرشاكــة  جــودة  و»ضــان 
ــة«،  ــة املجتمعي ــة يف الرشاك ــف التقني و»توظي
الرشاكــة  يف  وقراءهتــا  البيانــات  و»حتليــل 
ــط  ــدة فق ــة واح ــت كفاي ــة«، وحصل املجتمعي
ــة  ــز منخفضــة، وهــي: كفاي عــى درجــة تركي

ــة«. ــة املجتمعي ــم الرشاك »تقوي
ثانًيــا: نتائــج إجابــة الســؤال الثــاين: كشــف عرض 
وحتليــل البيانــات املتعلقــة بإجابــة الســؤال الثــاين عــن 
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النتائــج اآلتيــة وفقــًا ملــا يــي: النتائــج املتعلقــة بواقــع 
ممارســة قــادة املــدارس للكفايــات الفنيــة:

توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن . 1
ــة الدراســة  ــراد عين املتوســطات احلســابية ألف
حــول واقــع ممارســة قــادة املــدارس للكفايات 
الفنيــة يف ضــوء رؤيــة اململكــة 2030م تعــزى 
ملتغــر اجلنــس لصالــح معلــات املــدارس 
 )a ≤0.05( الثانويــة عنــد مســتوى داللــة
ــم،  ــم والتعل ــات التعلي ــادة عملي ــال قي يف جم
املهنيــة،  التعلــم  جمتمعــات  قيــادة  وجمــال 

ــة. ــة املجتمعي ــادة الرشاك ــال قي وجم
توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن . 2

ــة  ــع ممارس ــو واق ــة نح ــة الدراس ــراد عين أف
ــوء  ــة يف ض ــات الفني ــدارس للكفاي ــادة امل ق
رؤيــة اململكــة 2030م تعــزى ملتغــر ســنوات 
اخلــرة يف التعليــم بوحــدات تطويــر املــدارس 
ــنوات  ــرة )10س ــنوات اخل ــح ذوي س لصال
ــة )a ≤0.05( يف  ــتوى دالل ــد مس ــر( عن فأكث

ــاالت. ــع املج مجي

التوصيــات: يف ضــوء النتائــج التــي توصــل إليهــا 
ــة  ــات املتعلق ــض التوصي ــم بع ــن تقدي ــث يمك البح
ــوء  ــدارس يف ض ــادة امل ــة لق ــات الفني ــر الكفاي بتطوي
ــايل: ــو الت ــى النح ــك ع ــة 2030م، وذل ــة اململك رؤي

أن جُتــري وزارة التعليــم تقييــًا لرامــج تدريب . 1
قــادة املــدارس القائمــة حاليــًا، والعمــل عــى 

ــن  ــر وحتس ــا لتطوي ــا وكفاءهت ــادة فاعليته زي
الكفايــات الفنيــة بــا يتــالءم مــع احتياجــات 

ــة اململكــة 2030م. رؤي
والتدريــب . 2 التأهيــل  برامــج  تركــز  أن 

إدارات  يف  املــدارس  لقيــادة  تقــدم  التــي 
ــدارس يف  ــادة امل ــن أداء ق ــى حتس ــم ع التعلي
جمــاالت:  يف  الفنيــة  للكفايــات  ممارســتهم 
ــة  ــة، والرشاك ــم املهني ــات التعل ــادة جمتمع قي
ــة، وعمليــات التعليــم والتعلــم مــن  املجتمعي
ــة  ــع ممارس ــدوري لواق ــخيص ال ــالل التش خ
ــد  ــة، وحتدي ــات الفني ــدارس للكفاي ــادة امل ق
ــدريس  ــد م ــكل قائ ــة ل ــات الفعلي االحتياج
األســاليب  واســتخدام  الكفايــات،  مــن 

العلميــة املناســبة هلــذا الغــرض.
أن جُتــري وزارة التعليــم تشــخيصًا ســنويًا . 3

عــى  للتعــرف  املدرســية  القيــادات  ألداء 
الصعوبــات التــي تواجــه قــادة املــدارس وحتد 
مــن ممارســتهم للكفايــات الفنيــة أثنــاء القيــام 
بأدوارهــم القياديــة يف خمتلــف املجــاالت، 
ــات. ــذه الصعوب ــة هل ــول املالئم ــاد احلل وإجي

ــدارس يف . 4 ــادة امل ــم ق ــرشك إدارات التعلي أن ُت
ــل والتدريــب،  ــاء برامــج التأهي ــط لبن التخطي
مــع مراعــاة احتياجاهتــم التدريبيــة وفقــًا 
واســتثار  وخراهتــم،  مقدراهتــم  ملســتوى 
قــادة املــدارس املتميزيــن يف الكفايــات الفنيــة، 
لتكويــن قاعــدة مــن بيــوت اخلــرة التــي 
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يمكــن االســتفادة منهــا يف عمليــات التدريــب 
ــل. والتأهي

أن تعقــد وزارة التعليــم رشاكات مــع كليــات . 5
ــاون يف  ــعودية للتع ــات الس ــة يف اجلامع الرتبي
ــن  ــدارس، م ــادة امل ــل ق ــر وتأهي ــال تطوي جم
خــالل إجــراء دراســات حــول واقــع ممارســة 
ــم  ــة، وتقدي ــات الفني ــدارس للكفاي ــادة امل ق
برامــج نوعيــة للفئــات املســتهدفة بالتطويــر يف 

ــات. ــك الدراس ــج تل ــوء نتائ ض
رشوط . 6 يف  النظــر  التعليــم  وزارة  تعيــد  أن 

ومعايــر اختيــار قــادة املــدارس الثانويــة، 
مواكبــة  الفنيــة  كفاياهتــم  تكــون  بحيــث 
ــم  ــال التعلي ــوالت يف جم ــتجدات والتح للمس
بصفــة عامــة وجمــال القيــادة املدرســية بصفــة 
خاصــة، ويمكــن ذلــك مــن خــالل التحــاق 
الثانويــة  املــدارس  قيــادة  يف  يرغــب  مــن 
ــة  ــح رخص ــة ملن ــل خاص ــج تأهي ــن برام ضم
قيــادة مــدارس الثانويــة أو احلصــول عــى 
مؤهــالت عليــا يف جمــال القيــادة املدرســية.

ــة . 7 ــا معنوي ــة مزاي ــدارس الثانوي ــادة امل ــح ق من
وفقــًا ملســتوى أدائهــم، وحتفيــزًا لغرهــم 
يف الســعي للحصــول عــى رخصــة قيــادة 

املــدارس.
يف ضــوء وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة . 8

حــول واقــع ممارســة قــادة املــدارس للكفايات 
الفنيــة تعــزى ملتغــر اجلنــس، وكانــت الفروق 

لصالــح اإلنــاث، فعليه ينبغــي أن ترّكــز وزارة 
التعليــم عــى برامــج تنميــة الكفايــات الفنيــة 
ــم  ــور، ومنحه ــدارس الذك ــادة امل ــة بق اخلاص
لتطويــر  اإلضافيــة  الرامــج  مــن  املزيــد 

ــة. كفاياهتــم الفني
املقرتحــات: نظــرًا ألمهيــة الكفايــات الفنيــة للقائد 
املــدريس، ويف ظــل التحــوالت التــي يشــهدها املجــال 
ــات  ــن الدراس ــددًا م ــث ع ــرتح الباح ــي، يق التعليم

املســتقبلية يف هــذا املجــال، ومنهــا:
األســاليب املالئمــة لتطويــر الكفايــات الفنيــة . 1

لقــادة املــدارس يف ضــوء التحــوالت العامليــة 
يف جمــال التعليــم.

ــن . 2 ــدارس م ــادة امل ــة لق ــات التدريبي االحتياج
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ـــذا  ـــق ه ـــة، ولتحقي ـــتجابة املتدرج ـــوذج االس ـــتخدام نم ـــة( باس ـــورة الثاني ـــاب )الص ـــك لالكتئ ـــاس ب ـــيكومرتية ملقي ـــص الس ـــن اخلصائ ـــف ع ـــث إىل الكش ـــدف البح ـــث: ه ـــص البح ملخ
ـــعود  ـــن س ـــد ب ـــام حمم ـــة اإلم ـــس بجامع ـــم النف ـــم عل ـــالب قس ـــن ط ـــًة م ـــا وطالب ـــن )599( طالًب ـــة م ـــة مكون ـــى عين ـــارة ع ـــن )21( عب ـــون م ـــذي يتك ـــاس ال ـــق املقي ـــم تطبي ـــدف ت اهل
ـــج  ـــى برنام ـــاد ع ـــرة باالعت ـــتجابة الفق ـــة اس ـــن نظري ـــق ع ـــة املنبث ـــتجابة املتدرج ـــوذج االس ـــتخدام نم ـــات باس ـــل البيان ـــم حتلي ـــًة ، وت ـــا و)293( طالب ـــم )306( طالًب ـــالمية، منه اإلس
ـــق  ـــة ُيطاب ـــتجابة املتدرج ـــوذج االس ـــة(، وأنَّ نم ـــورة الثاني ـــاب )الص ـــك لالكتئ ـــاس ب ـــة ملقي ـــتجابة املتدرج ـــوذج االس ـــات نم ـــق افرتاض ـــج إىل حتق ـــارت النتائ ـــد أش IRTPro v4.2. وق
ـــج إىل أن  ـــارت النتائ ـــة، وأش ـــًا وطالب ـــغ)503( طالب ـــوذج بل ـــن للنم ـــراد املطابق ـــدد األف ـــم )5(، وأن ع ـــرة رق ـــتثناء الفق ـــة( باس ـــورة الثاني ـــاب )الص ـــك لالكتئ ـــاس ب ـــرات مقي ـــع فق مجي
ـــة ذوي  ـــة، خاص ـــا بدق ـــم تقديره ـــراد ت ـــدرات األف ـــي أن ق ـــا يعن ـــدرة، مم ـــة للق ـــتويات املختلف ـــد املس ـــة عن ـــت عالي ـــات كان ـــة املعلوم ـــغ )0.86(، وأن كمي ـــاس بل ـــي للمقي ـــات اهلام الثب

ـــاس. ـــارات املقي ـــض عب ـــد بع ـــات عن ـــه الطالب ـــاين من ـــا تع ـــر مم ـــاب أكث ـــن االكتئ ـــون م ـــالب يعان ـــج إىل أن الط ـــارت النتائ ـــا أش ـــة، ك ـــدرات املرتفع الق

كلامت مفتاحية:نظرية استجابة الفقرة، نموذج االستجابة املتدرجة، مقياس بك لالكتئاب)الصورة الثانية(. 
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Abstract: This study investigates The psychometric properties of the Beck Depression Inventory (BDI-II) using the Graded Response Model(GRM). To achieve 
this purpose, the (BDI-II), consisting of (21) items, was administered to (599) selected students from Psychology Department of Imam Muhammad bin Saud Islamic 
University, They are divided into (306) males and(293) females. Responses were analyzed using GRM based on IRTPro v4.2 program . The results indicated that GRM 
assumptions  of (BDI-II) were achieved, Results show that responses to (21) items match the assumptions of the GRM except item (5), Results show also that (503) 
individuals were fit to the model Assumptions. The results indicated that the marginal Reliability of the scale was (0.86), And that the amount of information was high at 
different levels of continuum of the ability, which means that the abilities of individuals were accurately estimated, especially those with high abilities on the continuum 
of the ability. The results also indicate that males suffer from depression more than females in some terms of the scale.

Keywords: Item Response Theory, Graded Response Model, Beck Depression Inventory (BDI-II). 
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مقدمة:
أكثــر  مــن  االكتئــاب  اضطرابــات  تعتــر 
العــامل، حيــث  انتشــارا يف  العقليــة  االضطرابــات 
تــرتاوح نســبة انتشــاره بشــكل عــام يف املجتمعــات مــا 
بــن )3% إىل %11( (Kessler et al., 2003)، ويقــدر 
DSM- ــي ــخييص األمريك ــي والتش ــل اإلحصائ الدلي
 IVنســبة خطــر اإلصابــة باالكتئــاب األســايس خــالل 

ــن  ــاء، وب ــدى النس ــن 10 و25% ل ــاة ب ــرى احلي جم
ويف  للرجال)رضــوان،2003م(،  بالنســبة  و12%   5
ــخييص  ــي والتش ــل اإلحصائ ــر للدلي ــدار األخ اإلص
األمريكــي اخلامــس DSM-5 يقــدر نســبة خطــر 
ــاة  ــرى احلي ــالل جم ــايس خ ــاب األس ــة باالكتئ اإلصاب
لــدى األفراد بـــ3.4%،  و4.3% لدى النســاء، و%2.4 
لــدى اللرجــال(Uher,2014) وقــد بذلــت العديــد من 
اجلهــود العلميــة يف إعــداد أدوات موضوعيــة ملســاعدة 
األطبــاء النفســين واألخصائين واملرشــدين النفســين 
ــاب،  ــات االكتئ ــخيص اضطراب ــواء لتش ــد س ــى ح ع
وكان مقيــاس بــك لالكتئــاب  (BDI)مــن أهــم هــذه 
األدوات، حيــث أصبــح مــن األدوات الرئيســية يف 
تشــخيص االكتئــاب منــذ ظهــوره عــام 1961م عــى 
يــد الطبيــب النفــي األمريكــي أرون بـــك وزمالئـــه 
 (Beck, Ward, Mendelson, Mock, & Erbaugh,

ــس  ــر املقايي ــن أكث ــًدا م ــر واح ــايل يعت (1961، وبالت

اســتخداًما لقيــاس األعــراض االكتئابيــة عنــد األفــراد 
ويتــم   ،(Carvalho, Primi & Baptista, 2015)

ــل  ــن قب ــع م ــاق واس ــى نط ــاس ع ــذا املقي ــق ه تطبي

املعاجلــن واملتخصصــن النفســين، حيــث تــم تقنينــه 
ليكــون مالئــًا للتطبيــق يف خمتلــف الــدول والثقافات.
يف  والدقــة  املوضوعيــة  إىل  الوصــول  ويعتــر 
ــر الســلوك اخلطــوة األساســية يف فهــم الظاهــرة  تقدي
ــاء  ــإن بن ــذا ف ــا، ل ــم فيه ــا والتحك ــلوكية وضبطه الس
ــلوك  ــي للس ــر املوضوع ــل إىل التقدي ــي تص األداة الت
العلــوم  جمــال  يف  العاملــن  أهــداف  أهــم  مــن 

الســلوكية.
ولقــد خدمــت النظريــة التقليديــة يف القيــاس ومــا 
يرتبــط هبــا مــن أســاليب يف بنــاء االختبــارات وتفســر 
نتائجهــا للمهتمــن بالقيــاس لفــرتة طويلــة؛ فالنظريــة 
ــا  ــن تطبيقه ــدة ويمك ــم ومفي ــهلة الفه ــا س ــد ذاهت بح
مــع كافــة أنــواع االختبــارات )القدرات–ســات 
الشــخصية(، وتــم اشــتقاق الكثــر مــن القوانــن 
واملعــادالت املرتبطــة هبــذه النظريــة  كقانون ســبرمان 
ومعادلــة  للقيــاس،  املعيــاري  واخلطــأ  بــراون، 
كرونبــاخ ألفــا وقوانــن التصحيــح لالنخفــاض، 
ونظريــة التعميــم املرتبطــة هبــا )أبــو جــراد، 2014م(.
ومــع كل هــذه اإلجيابيــات للنظريــة التقليديــة 
ــض  ــة بع ــن معاجل ــن م ــا مل تتمك ــاس؛ إال أهن يف القي
القضايــا يف القيــاس والتقويــم الرتبــوي، وقــد وجهت 
ــذه  ــن ه ــادات، وم ــن االنتق ــر م ــة كث ــذه النظري هل
ــز  ــة والتميي ــرات كالصعوب ــامل الفق ــادات أن مع االنتق
ــق  ــي طب ــراد الت ــة األف ــى عين ــد ع ــن تعتم والتخم
عليهــا االختبــار وعــى خصائــص فقــرات االختبــار، 
ــل  ــة كان معام ــراد مرتفع ــدرات األف ــت ق ــإذا كان ف
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الصعوبــة متــدٍن والعكــس صحيــح. وكذلــك إذا 
ــز الفقــرات  ــة كان متيي ــراد متقارب كانــت قــدرات األف
ــة  ــا بعين ــون حمكوم ــار يك ــإن االختب ــك ف ــدٍن، لذل مت
ــار  ــردات االختب ــا بمف ــون حمكوم ــا يك ــراد، ك األف

.(Wright & Masters, 1982.)

كذلــك ُتعــد النظريــة التقليديــة يف القيــاس حمدودة 
يف معاجلتهــا ملفهومــي الصــدق والثبــات، نظــًرا ألهنــا 
ال متيــز بــن أخطــاء القيــاس املتعــددة املتعلقــة بإحدى 
صيــغ االختبــار املســتخدمة، أي أن األفــراد متســاوون 
ــراد  ــض األف ــن أن أداء بع ــاس؛ يف ح ــاء القي يف أخط
قــد يكــون أكثــر اتســاًقا مــن أداء غرهــم مــن األفراد، 
وأن درجــة هــذا االتســاق ختتلــف باختــالف مســتوى 
ــون  ــرى هامبلت ــار، وي ــها االختب ــي يقيس ــدرة الت الق
 (Hambleton & Swaminathan,وســوامينيثن
الصعــب  االختبــار  يف  القيــاس  أخطــاء  1985(أن 

تكــون أكــر لألفــراد ذوي القــدرة املنخفضــة مقارنــة 
ــدرة. ــي الق ــطي أو مرتفع ــراد متوس باألف

ويف املقابــل، تفــرتض نظريــة اســتجابة الفقــرة، أن 
ــة للفــرد، وأن  الســمة املــراد قياســها هــي قــدرة معين
ــرد،  ــدرة الف ــتويات ق ــن مس ــة ب ــة منتظم ــاك عالق هن
ــة.  ــردات خمتلف ــة ملف ــتجابته الصحيح ــاالت اس واحت
كــا تفــرتض أيًضــا أن هنــاك دالــة مميــزة خاصــة بــكل 
ــة  ــة الصحيح ــال اإلجاب ــاس، وأن احت ــردة للمقي مف
للفــرد عــى املفــردة املعنيــة يكــون مســتقاًل عــن ناتــج 
ــة  ــا للنظري ــرى. وخالًف ــردة أخ ــن أي مف ــه ع إجابت
ــردات  ــص مف ــون خصائ ــاس، تك ــة يف القي التقليدي

املقيــاس، كمــؤرش الصعوبــة والتمييــز، مســتقلة عــن 
ــم  ــا، ويت ــُتخدمت يف تقديره ــي اس ــراد الت ــة األف عين
تفســر درجــات املقيــاس اســتناًدا للمفــردات، وليــس 

ــي، 2009م(. ــة )التق ــة املرجعي إىل اجلاع
قيمــة  القيــاس  يف  التقليديــة  النظريــة  وتقــدم 
واحــدة ملعامــل ثبــات املقيــاس، يف حــن توفــر نظريــة 
اســتجابة الفقــرة عــدًدا كبــًرا مــن قيــم الثبــات، 
وذلــك عــن طريــق الدالــة املعلوماتيــة لالختبــار 
(Test Information Function)، والدالــة املعلوماتيــة 

فقيمــة   ، (Item Information Function)للفقــرة
هاتــن الدالتــن تتوقــف عــى مســتوى القــدرة، 
ــات  ــن معلوم ــرة م ــه الفق ــا تقدم ــدار م ــإن مق ــذا ف ل
فالفقــرة  األفــراد،  مســتويات  باختــالف  خيتلــف 
ــراد ذوي  ــبة لألف ــة بالنس ــات هام ــر معلوم ــد توف ق
ــأًنا  ــة أو ش ــل أمهي ــات أق ــطة، ومعلوم ــدرة املتوس الق
ــة  ــة أو املنخفض ــدرة العالي ــراد ذوي الق ــبة لألف بالنس

.(Samejima, 2010)

وعــى عكــس النظريــة التقليديــة يف القيــاس، 
ــتطاعت  ــاس، اس ــًدا للقي ــا واح ــت نموذًج ــي قدم الت
ــف  ــاذج ختتل ــدة ن ــم ع ــرة تقدي ــتجابة الفق ــة اس نظري
مــن حيــث عــدد األبعــاد وعــدد املعــامل وفئــات 
االســتجابة، فقــد انبثقــت عــن هــذه النظريــة جمموعــة 
مــن نــاذج االســتجابة للفقــرة لتناســب الســات 
املختلفــة املــراد قياســها وأنــواع وخصائــص الفقــرات 
ــاذج  ــذه الن ــم ه ــاس، فتنقس ــذا القي ــتخدمة يف ه املس
ــة  ــاذج أحادي ــه إىل ن ــراد قياس ــر امل ــاس املتغ ــى أس ع
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ــاد  ــددة األبع ــاذج متع ــد Unidimentional أو ن البع
ــات  ــدد الس ــا لع ــك تبًع Multidimensional ، وذل

الكامنــة التــي يقيســها هــذا املتغــر، فــإذا كان املتغــر 
ــط  ــدة فق ــمة واح ــدرة أو س ــس ق ــه يقي ــراد قياس امل
اســتخدمت النــاذج أحاديــة البعــد، أمــا إذا كان هــذا 
املتغــر يتكــون مــن تركيبــة مــن الســات أو القــدرات 
فإنــه يســتخدم النــاذج متعــددة األبعــاد، وهــذه 
ــرات  ــوع الفق ــالف ن ــف باخت ــك ختتل ــاذج أو تل الن
  Dichotomous االســتجابة  ثنائيــة  كانــت  ســواء 
ــددة  ــر، 1(، أو متع ــن: صف ــى الدرجت ــل ع )أي حتص
Polychotomous )أي حتصــل عــى  االســتجابات 
4، ...)، كــا ختتلــف هــذه   ،3  ،2  ،1 الدرجــات: 
خصائــص  باختــالف  أيًضــا  بينهــا  فيــا  النــاذج 
أو  بارامــرتات  عــدد  يف  تتمثــل  والتــي  الفقــرات 
معلــات الفقــرات التــي ســيتم التدريــج يف ضوئهــا إىل 
نــاذج أحاديــة البارامــرت One-Parameter، أو ثنائيــة 
البارامــرت ثالثيــة  أو   ،Two-Parameter  البارامــرت 
Three-Parameter، أو أكثــر مــن ذلــك يف بعــض 

ــم  ــاذج تالئ ــرت ن ــان(Harvey, 2003). وظه األحي
املقاييــس أحاديــة البعــد ومتعــددة االســتجابة، حيــث 
ــيوًعا  ــا ش ــة أكثره ــتجابة املتدرج ــوذج االس ــر نم يعت
ــي  ــر اجلزئ ــوذج التقدي ــة إىل نم ــتخداًما، باإلضاف واس

ــر. ــلم التقدي ــوذج س ونم
ــة اســتجابة  وممــا تقــدم يتضــح أن اســتخدام نظري
الفقــرة يف بنــاء وتقنــن املقاييــس وحتديــد خصائصهــا 
ــة  الســيكومرتية يعطــي صــورة أكثــر دقــة مــن النظري

التــي  لالنتقــادات  نظــًرا  القيــاس،  يف  التقليديــة 
تعــرتض اســتخدام هــذه النظريــة، إضافــة إىل أن 
ــف  ــة يف الكش ــتجابة املتدرج ــوذج االس ــتخدام نم اس
ــددة  ــس متع ــيكومرتية للمقايي ــص الس ــن اخلصائ ع
االســتجابة يعطــي صــورة أكثــر عموميــة مــن النــاذج 
ــج  ــة اســتجابة الفقــرة متعــددة التدري األخــرى لنظري
ــاوي  ــرتض تس ــه يف ــي، كون ــر اجلزئ ــوذج التقدي كنم
يعــد  حيــث  الفقــرات،  بــن  التمييــز  معامــالت 
ــة  ــتجابة املتدرج ــاجميا  Samejima لالس ــوذج س نم
أكثــر النــاذج اســتخداًما يف حتليــل الفقــرات متعــددة 
 (Zopluoglu, األجنبيــة  الدراســات  االســتجابة يف 
(2012، ممــا دفــع الباحــث إىل حتديــد مشــكلة البحــث 

ــئلته. ــة أس وصياغ
مشكلة البحث:

ــتجابة  ــة اس ــا نظري ــح ملزاي ــد الواض ــل التزاي يف ظ
الفقــرة وتعــدد عيــوب النظريــة التقليديــة يف القيــاس 
اجتــه أغلــب العلــاء إىل اســتخدام مبــادئ نظريــة 
ــد  ــدة أو التأك ــس جدي ــاء مقايي ــرة يف بن ــتجابة الفق اس
مــن مطابقــة مقاييــس معــدة مســبًقا الفرتاضــات 
هــذه النــاذج، أو تطويــر هــذه املقاييــس لتتطابــق 
مــع تلــك النــاذج؛ وذلــك مــن أجــل حتقيــق رشوط 
القيــاس املوضوعــي للســمة أو القــدرة املــراد قياســها، 
تلــك الــروط املتمثلــة يف اســتقالل تقديــر خصائــص 
الفقــرات عــن عينــة األفــراد املطبــق عليهــم املقيــاس، 
واســتقالل تقديــرات األفــراد عــن جمموعــة الفقــرات 

ــاس. ــة للمقي املكون



عزالدين عبداهلل النعيمي: اخلصائص السيكومترية ملقياس بك لالكتئاب )الصورة الثانية( باستخدام منوذج االستجابة املتدرجة 369-333

337

ــذ أن  ــي من ــاس النف ــاء القي ــام عل ــًرا الهت ونظ
ــدق  ــق ص ــي بتحقي ــاس النف ــة القي ــدت حرك وج
النفســية؛ ســعًيا  واملقاييــس  االختبــارات  وثبــات 
منهــم لتحقيــق أعــى درجــة مــن املوضوعيــة يف هــذه 
األدوات عنــد اســتخدامها يف عمليــة القيــاس، وحيث 
إن عــدًدا كبــًرا مــن االختبــارات واملقاييــس النفســية 
التــي تــم تطويرهــا يف احلقبــة املاضيــة اعتمــدت عــى 
نظريــة القيــاس التقليديــة؛ لــذا فقــد أشــار الطريــري 
النفــي  القيــاس  علــاء  جهــود  أن  إىل  )1996م( 
ــاء  ــة يف بن ــاس احلديث ــاذج القي ــتثار ن ــاءت الس ج
وتقنــن االختبــارات واملقاييــس النفســية، والســيا يف 
ــة  ــة العربي ــة، أمــا يف البيئ ــات املتحــدة األمريكي الوالي
فقــد كانــت جهــود اســتخدام نظريــة الســات الكامنــة 

ــبًيا. ــة نس ــة قليل ــا املختلف وناذجه
ونظــًرا حلاجــة الباحثــن واملتخصصــن النفســين 
ــص  ــخيص اخلصائ ــاس وتش ــة إىل قي ــة العربي يف البيئ
دقيــق  علمــي  أســاس  عــى  النفســية  والســات 
لالســتفادة منهــا يف التشــخيص والعــالج، ونظــًرا ملــا 
ينتــاب النظريــة التقليديــة مــن عيــوب وقصــور، ومــا 
متتــاز بــه النظريــة احلديثــة يف القيــاس؛ فــإن الباحــث 
ــص  ــن اخلصائ ــق م ــث إىل التحق ــذا البح ــعى يف ه يس
الســيكومرتية ملقيــاس بــك لالكتئــاب باســتخدام أحد 
ــج،  ــددة التدري ــرة متع ــتجابة الفق ــة اس ــاذج نظري ن

ــة. ــتجابة املتدرج ــوذج االس ــو نم وه
ــاول  ــي تتن ــات الت ــة الدراس ــالل مراجع ــن خ وم
ــك  ــاس ب ــيكومرتية ملقي ــص الس ــن اخلصائ ــق م التحق

-خاصــة  الدراســات  نــدرة  يالحــظ  لالكتئــاب، 
العربيــة- التــي تطرقــت إىل التعــرف عــى خصائــص 
ــث  ــرة، حي ــتجابة الفق ــة اس ــق نظري ــاس وف ــذا املقي ه
نــدرة  إىل   (Lo et al.,2017) لــو وزمــالؤه  أشــار 
اســتجابة  نظريــة  اســتخدمت  التــي  الدراســات 
الفقــرة يف تقنــن مقاييــس االكتئــاب. ويف املقابــل 
يف  القيــاس  يف  التقليديــة  النظريــة  ســيطرة  نجــد 
ــى  ــاس، ع ــذا املقي ــن ه ــة يف تقن ــات العربي الدراس
ــة، والتــي  الرغــم مــن جوانــب القصــور هلــذه النظري
تــم اإلشــارة اليهــا ســابًقا، وخاصــة فيــا يتعلــق 
املشــكالت  مــن  كثــرًا  يولــد  ممــا  بافرتاضاهتــا، 
عنــد االعتــاد عليهــا يف تقنــن املقاييــس النفســية 
الرتبويــة (Embretson, 2006). وأشــار هامبلتــون 
عمليــة  أن  إىل   (Hamblton&Jones,1993)وجونــز
ــة(  ــورة الثاني ــك )الص ــاب لب ــاس االكتئ ــج مقي تدري
ــي  ــة الت ــص العين ــى خصائ ــر ع ــكل كب ــد بش تعتم
املقيــاس، وتفســر مســتوى شــدة  يطبــق عليهــا 
االكتئــاب باالعتــاد عــى مبــادىء النظريــة التقليديــة 
ــن  ــة، م ــج مضلل ــي نتائ ــن أن تعط ــاس يمك يف القي
خــالل افــرتاض أن مســامهة مجيــع العبــارات يف قيــاس 
أعــراض االكتئــاب هــي بنفــس الــوزن وبنفــس 

ــدة. الش
ــم الباحــث،  ــر هــذه الدراســة يف حــدود عل وتعت
األوىل مــن نوعهــا يف البيئــة العربيــة، التــي اســتخدمت 
ــص  ــد اخلصائ ــة يف حتدي ــتجابة املتدرج ــوذج االس نم
)الصــورة  لالكتئــاب  بــك  ملقيــاس  الســيكومرتية 
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الثانيــة(، يف ظــل اقتصــار أغلــب الدراســات الســابقة 
ــوذج  ــى نم ــاس وع ــة يف القي ــة التقليدي ــى النظري ع

راش.
أسئلة البحث:

حيــاول البحــث احلــايل اإلجابــة عــن األســئلة 
التاليــة:

ــاس . 1 ــن مقي ــتمدة م ــات املس ــق البيان ــل حتق ه
بــك لالكتئــاب )الصــورة الثانيــة( افرتاضــات 
نمــوذج االســتجابة املتدرجــة لــدى طلبــة 
قســم علــم النفــس بجامعــة اإلمــام حممــد بــن 

ــالمية ؟ ــعود اإلس س
ــات املســتمدة مــن مقيــاس . 2 ــق البيان هــل تطاب

ــوذج  ــة( نم ــورة الثاني ــاب )الص ــك لالكتئ ب
االســتجابة املتدرجــة لــدى طلبــة قســم علــم 
ــعود  ــن س ــد ب ــام حمم ــة اإلم ــس بجامع النف

ــالمية ؟ اإلس
ــبة  . 3 ــيكومرتية مناس ــص س ــر خصائ ــل تتوف ه

بــك  مقيــاس  مــن  املســتمدة  للبيانــات 
ــوذج  ــا لنم ــة( وفًق ــورة الثاني ــاب )الص لالكتئ
االســتجابة املتدرجــة لــدى طلبــة قســم علــم 
ــعود  ــن س ــد ب ــام حمم ــة اإلم ــس بجامع النف

اإلســالمية ؟
اإلطار النظري والدراسات السابقة:

 Beck )ــة مقيــاس بــك لالكتئــاب )الصــورة الثاني
Depression Inventory (BDI-II)

ــة(  ــاب )الصــورة الثاني ــاس بــك لالكتئ يعتــر مقي

)BDI-II( نســــخة مطــورة ثانيــة للمقيــاس األصــي 
)BDI(، الــذي نـشـــر ألول مــرة عــام 1961م ،  
ــخة األوىل  ــرت النس ــم ظه (Beck,  et al., 1961) ث

املعدلــة التــي يرمــز هلــا بالرمــز (BDI-IA) يف عـــــام 
 ،(Beck, Rush, Shaw & Emery, 1979)  1979
ــي  ــث الت ــوع البح ــة موض ــخة احلالي ــرًا النس ــم أخ ث
يرمــز هلــا بالرمــز (BDI-II) ونرت عــــــام 1996م 

.(Beck, Steer, & Brown, 1996-A)

)الصــورة  لالكتئــاب  بــك  مقيــاس  ويتكــون 
أســلوب  مســتخدًما  عبــارة،   )21( مــن  الثانيــة( 
ــاب  ــاس شــدة االكتئ ــذايت self-report لقي ــر ال التقري
 13 مــن عمــر  بــدًءا  والبالغــن  املراهقــن  لــدى 
عاًمــا، وتــم تنظيــم هــذه العبــارات تبًعــا لشــدة 
ــب  ــم ترتي ــارة ، وت ــكل عب ــع ل ــل األرب ــوى البدائ حمت
ــع نقــاط  ــارة عــى مقيــاس مــن أرب البدائــل يف كل عب
مــن )صفــر( إىل )3(، وذلــك حســب شــدة العــرض 
الــذي متثلــه. وتتميــز الصــورة احلاليــة للمقيــاس 
ــرض  ــا بغ ــا وتصميمه ــم بنائه ــد ت ــه ق  (BDI-II)بأن

تشــخيص  حمــك  يف  املتضمنــة  األعــراض  تقييــم 
التشــخييص  الدليــل  يف  االكتئابيــة  االضطرابــات 
العقليــة  لالضطرابــات  الرابــع  واإلحصائــي 
ــي ــب النف ــريكية للط ــة األمـ ــن اجلمعي ــادر ع  والص
 American Psychiatric Association’s Diagnostic

and Statistical Manual of Mental Disorders-

Fourth Edition )DSM-IV(، وتــرتاوح الدرجات 
ــي  ــث تعن ــر( إىل )63(، حي ــن )صف ــاس م ــذا املقي هل
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ــد  ــاب عن ــتوى االكتئ ــاع مس ــة ارتف ــة العالي الدرج
الفــرد.

BDI- )ومقيــاس بــك لالكتئــاب )الصــورة الثانيــة
ــاؤم ،  ــزن ، التش ــي: احل ــًا، ه ــس )21( عرض II يقي
الفشــل الســابق )4( ، فقــدان املتعــة ، مشاعـــر الذنب، 
مشــاعر العقــاب ، عــدم حــب الـــذات ، نقـــد الــذات 
ولومهــا ، األفــكار أو الرغبـــات االنتحاريـــة ، البكاء ، 
التهيــج ، فقــدان االهتــام ، الــرتدد يف اختاذ القــرارات، 
ــط  ــرات يف نم ــة ، التغ ــدان الطاق ــة ، فق ــدام القيم انع
النــوم ، القابليــة للغضــب واالســتثارة ، التغــرات يف 
ــاق ،  ــب أو اإلره ــيز ، التع ــة الرتكــ ــهية ، صعوب الش

ــية)اجلبور،2015م(. ــة اجلنس ــدان الرغب فق
عــدد  يف  عربيــة  دراســات  عــدة  وأجريــت 
اخلصائــص  مــن  للتحقــق  العربيــة  الــدول  مــن 
باالتســاق  يتعلــق  فيــا  وخاصــة  الســيكومرتية، 
الداخــي هلــذا املقيــاس، ومــن خــالل اســتطالع نتائــج 
ــر  ــن م ــت يف كل م ــي أجري ــات الت ــض الدراس بع
والســعودية والكويــت ولبنــان حــول ثبــات االتســاق 
الداخــي هلــذا املقيــاس، حيــث بلغــت القيــم )0.77، 
 (Al-Turkait التــوايل  عــى   )0.67  ،0.89  ،0.82
(Ohaeri, 2012 &. وتراوحــت قيــم الثبــات هلــذا 

املقيــاس لدراســة أجريــت يف )18( دولــة عربيــة 
وقــام   .(Alansari, 2006)  )0.93-0.82( بــن 
ــدق  ــن دالالت ص ــق م ــد)2016م( بالتحق عبداحلمي
وثبــات مقيــاس بــك لالتئــاب عــى عينــة مــن طلبــة 
ــق  ــاس حق ــج أن املقي ــرت النتائ ــث أظه ــة، حي الثانوي

االتســاق  ثبــات  وأن  جيــدة،  صــدق  مــؤرشات 
الداخــي بلــغ )0.85( .

لالكتئــاب  بــــــــك  ملقيــاس  ويتوفــــــــــر 
ــاس  ــة، وأن املقي ــات مقبول ــدق وثبــــــ دالالت ص
يمكــن تطبيقــه عــى عينــــــــــات مــن بيئــات 
 (Gallagher,Breckenridge, Steinmetz,خمتلفــة
ــتن  ــغ وجورنس ــار وان (Thompson, 1983 &، وأش

مقيــاس  أن  إىل   (Wang & Gorenstein,2013)

بــك لالكتئاب)الصــورة الثانيــة( يمتــاز بــدالالت 
صــدق وثبــات يف مجيــع الصــور املرتمجــة إىل اللغــات 
املختلفــة،  وأشــارت دراســة كيــم وبكونيــس وفرانــك 
(Kim,Pilkonis,Frank,Thase&ورينولــد وثيــس 
بمعامــل  املقيــاس  ثبــات  أن  إىل   Reynolds,2002)

كرونبــاخ ألفــا بلغــت )0.88(، وأن املقيــاس أحــادي 
ــن املفــر للعامــل  البعــد ، حيــث بلغــت نســبة التباي

األول هلــذا املقيــاس )%37(.
ــق  ــمور )2015م( بالتحق ــور وس ــام اجلب ــد ق وق
)الصــورة  لالكتئــاب  بــك  مقيــاس  صــدق  مــن 
الثانيــة(، حيــث تــم عــرض املقيــاس عــى املحكمــن؛ 
وتــم األخــذ بآرائهم لالطمئنــان إىل صــدق املحكمن؛ 
حيــث اعتــرت نســبة اتفــاق املحكمــن عــى فقــرات 
ــرات  ــِرت فق ــك اْعُت ــه، وبذل ــاًرا لصدق ــاس معي املقي
هــذا املقيــاس تقيــس مــا وضعــت ألجلــه وأنَّ مقيــاس 
ــًا. ــادق ظاهري ــة( ص ــورة الثاني ــاب )الص ــك لالكتئ ب

لفقــرات  التمييــزي  وقامــا بحســاب الصــدق 
التوافــق  ارتبــاط  معامــل  باســتخدام  املقيــاس 
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بــن   Consistency Coefficient of Correlation

ــاس  ــة للمقي درجــة الفقــرة الواحــدة والدرجــة الكلي
ــة  ــة اســتطالعية مكون ــاس عــى عين ــق املقي بعــد تطبي
مــن )30( الجًئا ســورًيا يف خميــم الزعــرتي يف األردن؛ 
حيــث تراوحــت قيــم معامــالت ارتباطهــا امُلصحــح 
مــع قائمتهــا مــن )0.31( وحتــى )0.60(؛ بــا ُيعنــي 
أنَّ مجيــع فقــرات املقيــاس قــد كانــت متاســكة؛ علــًا 
ــا قــد كانــت مجيعهــا دالــًة إحصائًيــا عنــد مســتوى  أهنَّ

.)α=0.01( الداللــة
كــا قامــا بالتحقــق مــن ثبــات االتســاق الداخــي 
بيانــات  ألفــا عــى  باســتخدام معادلــة كرونبــاخ 
ــت  ــث بلغ ــتطالعية؛ حي ــة االس ل للعين ــق األوَّ التطبي
ــن  ــق م ــا بالتحق ــا قام ــاس )0.84(. ك ــه للمقي قيمت
ــون  ــاط برس ــل ارتب ــتخدام معام ــادة باس ــات اإلع ثب
للعينــة  والثــاين  ل  األوَّ التطبيقــن  بيانــات  عــى 
للمقيــاس  قيمتــه  بلغــت  حيــث  االســتطالعية؛ 

.)0.81 (
 (GRM) Graded ــة ــتجابة املتدرج ــوذج االس نم

Response Theory

ــتون  ــة ثرس ــداًدا لطريق ــوذج امت ــذا النم ــد ه يع
ــة يف  ــتجابات املتدرج ــرات ذات االس ــل الفق يف حتلي
االختبــارات الرتبويــة (Tang & Eignor, 1997)، كــا 
ــًا للنمــوذج ثنائــي  ــا لنمــوذج راش وتعمي يعــد تطبيًق
 (Samejima, 1969) املعلــم، وقد اقرتحــت ســاجميا
هــذا النمــوذج وقدمــت مــن خاللــه تطبيقــات مهمــة 
للقيــاس مثــل: قيــاس االجتــاه والشــخصية والنواحــي 

املعرفيــة، حيــث يتــم منــح درجــة جزئيــة عــى 
 (Rauch,احللــول الصحيحــة للمشــكالت املقدمــة

.Schweizer & Moosbrugger, 2008)

وهــذا النمــوذج يمثــل العالقــة املنحنيــة بــن 
ــتجابتهم يف  ــال اس ــراد واحت ــدرات األف ــتوى ق مس
ــذا  ــرتط يف ه ــة، وال يش ــام اإلجاب ــن أقس ــم م كل قس
النمــوذج أن تكــون مجيــع مفرداتــه تشــتمل عــى 
نفــس العــدد مــن األرقــام، ولكــن يكــون لــكل 
مفــرده بارامــرت متييــز واحــد )αi( وجمموعــة مــن 
 (B1, B2, B3, B4, …. بارامــرتات العتبــات الفارقــة
(Bk، وعــدد هــذه البارامــرتات أقــل مــن عــدد أقســام 

ــح. ــد صحي ــتجابة بواح االس
ـــوذج  ـــذا النم ـــاجميا(Samejima)  ه ـــورت س وط
ـــتجابة  ـــات االس ـــرتض أن فئ ـــو يف ـــام 1969م، وه ع
تتـــوزع عـــر متصـــل الســـمة، وأن هنـــاك )n( مـــن 
ــا  ــا تبعـ ــن ترتيبهـ ــي يمكـ ــتجابة، التـ ــات االسـ فئـ
ـــف  ـــوذج توص ـــذا النم ـــمة، ويف ه ـــها للس ـــوة قياس لق
 ،(αi) ـــز ـــم التميي ـــن معل ـــتخدام كل م ـــرة )i( باس الفق
  j=1, 2,ــث ــة (bij)، حيـ ــامل العتبـ ــن معـ و (k-1)مـ
ــرة  ــتجابة للفقـ ــات االسـ ــدد فئـ k-1 ,.…، و)ki: عـ

(i)(. ويتوافـــق ترتيـــب فئـــات االســـتجابة يف هـــذا 

ـــرت،  ـــاس ليك ـــرات يف مقي ـــاء الفق ـــع بن ـــوذج م النم
حيـــث فئـــات االســـتجابة مرتبـــة مـــن األدنـــى إىل 
ـــمة  ـــو الس ـــاه نح ـــوة االجت ـــها لق ـــا لقياس ـــى، تبًع األع
ــر  ــتجابة غـ ــدة لالسـ ــة واحـ ــى نقطـ ــاًل: تعطـ )مثـ
ـــق،  ـــر مواف ـــتجابة غ ـــان لالس ـــدة، ونقطت ـــق بش مواف
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ـــتجابة  ـــاط لالس ـــق، و4 نق ـــتجابة مواف ـــاط لالس و3 نق
موافـــق بشـــدة(، ومـــن ثـــم فالفـــرد الـــذي خيتـــار 
ـــو  ـــر نح ـــا أك ـــا إجيابًي ـــك اجتاًه ـــى، يمتل ـــة األع الفئ

.(Samejima, 1997) ــة ــمة املقيسـ السـ
ولقــد تعــددت الدراســات التــي تناولت اســتخدام 
نــاذج النظريــة احلديثــة يف القيــاس يف تقنــن املقاييــس 
ــق  ــتجابة والتحق ــددة االس ــخصية متع ــية والش النفس
مــن خصائصهــا الســيكومرتية، ولكــن يالحــظ نــدرة 
الدراســات األجنبيــة وعــدم وجــود دراســات عربيــة 
تناولــت تدريــج مقيــاس بــك لالكتئــاب وفــق النظرية 
احلديثــة يف القيــاس. فقــد أجــرى ســانتور ورمــزي وز
دراســة   (Santor,Ramsay&Zuroff,1994)وروف
ــيكومرتية  ــص الس ــن اخلصائ ــف ع ــت إىل الكش هدف
ملقيــاس بــك لالكتئــاب عــى جمموعتــن، جمموعــة من 
ــت  ــة بلغ ــراض خمتلف ــن أم ــون م ــة يعان ــة اجلامع طلب
)648( طالبــًا وطالبــة، وجمموعــة أخــرى مــن الطلبــة 
ال يعانــون مــن األمــراض بلغــت )1182( طالبــًا 
ــارات  ــز عب ــة حتي ــى دراس ــزت ع ــث رك ــة، حي وطالب
مقيــاس بــك لالكتئــاب بــن الذكــور واإلنــاث، 
أشــارت النتائــج إىل أن معظــم العبــارات كانــت مميــزة 
ــراض  ــدة األع ــق بش ــا يتعل ــة في ــة الدراس ــدى عين ل
االكتئابيــة، وأظهــرت النتائــج أن حتيــز العبــارات 
بــن الذكــور واإلنــاث كانــت قليلــة، حيــث أظهــرت 
ــاًل ،  ــزًا قلي ــام)6، 10، 14( حتي ــارات ذات األرق العب
ــن  ــا ب ــدم حتيزه ــارات ع ــة العب ــرت بقي ــن أظه يف ح

ــاث.  ــور واإلن الذك

وأجــرى كيــم وبكونيــس وفرانــك وثيــس ورينولد
 (Kim,Pilkonis,Frank,Thase&Reynolds,2002)

ــي  ــن األداء التفاض ــف ع ــت إىل الكش ــة هدف دراس
ــن  ــن م ــاب ملجموعت ــك لالكتئ ــاس ب ــارات مقي لعب
ــذ  ــرض من ــن امل ــاين م ــة األوىل تع ــرىض، املجموع امل
فــرتة طويلــة  بلغــت )218( مريضــًا، وجمموعــة 
أخــرى تعــاين مــن املــرض منــذ فــرتة قصــرة بلغــت 
ــم اســتخدام نمــوذج االســتجابة  )613( مريضــًا، وت
املتدرجــة هلــذا الغــرض، وأشــارت النتائــج إىل أن 
املــرىض الذيــن يعانــون منــذ فــرتة طويلــة أقــل اكتئابــًا 
مــن نظرائهــم الذيــن يعانــون مــن املــرض منــذ فــرتة 
ــدية  ــراض اجلس ــاة يف األع ــر معان ــم أكث ــة، وأهن قليل

ــديد. ــاب ش ــن اكتئ ــون م ــن يعان ــة الذي وخاص
 (Castro, وأجــرى كاســرتو وترينتينــي وريبولــدي
إىل  هدفــت  دراســة   Trentini & Riboldi, 2010)

ــك  ــاس ب ــيكومرتية ملقي ــص الس ــن اخلصائ ــق م التحق
ــاس،  ــة يف القي ــة احلديث ــتخدام النظري ــاب باس لالكتئ
نمــوذج  اســتخدام  تــم  اهلــدف  هــذا  ولتحقيــق 
ــى  ــاس ع ــق املقي ــم تطبي ــة، وت ــتجابة املتدرج االس
ــتخدم  ــم اس ــردًا، وت ــن )4025( ف ــة م ــة مكون عين
البيانــات،  لتحليــل   (PARSCALE) برنامــج 
وأشــارت النتائــج إىل عــدم مالئمــة )13( عبــارة 
لنمــوذج االســتجابة املتدرجــة، وأن )7( عبــارات 
ــة، وأن )202(  ــا مرتفع ــز هل ــالت التميي ــت معام كان
ــديدة. ــة ش ــراض اكتئابي ــن أع ــون م ــوا يعان ــردًا كان ف
 (Olino et al.,2012)ــالؤه ــو وزم ــرى أولين وأج
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دراســة هدفــت إىل اســتخدام نظريــة اســتجابة الفقــرة 
يف تدريــج مقيــاس بــك لالكتئــاب، حيــث تــم تطبيــق 
مــن   )1709( مــن  مكونــة  عينــة  عــى  املقيــاس 
ــوذج  ــتخدام نم ــم اس ــة،  وت ــدارس الثانوي ــة امل طلب
ــة إىل  ــج الدراس ــارت  نتائ ــة،  أش ــتجابة املتدرج االس
حتقــق افرتاضــات نمــوذج االســتجابة املتدرجــة، وأن 
ــارات كانــت مطابقــة لنمــوذج االســتجابة  ــع العب مجي
التمييــز  معامــالت  أن  أظهــرت  كــا  املتدرجــة،  
تراوحــت بــن )0.53( إىل )2.29(، وتراوحــت عتبــة 
الصعوبــة األوىل والثانيــة والثالثــة بــن )0.19 إىل 
3.27 ( و)1.84 إىل 5.44( و)2.38 إىل 7.37( عــى 
الرتتيــب، وأظهــرت النتائــج الكفــاءة العاليــة ملقيــاس 
بــك لالكتئــاب يف قيــاس شــدة االكتئــاب عــى معظــم 
ــن  ــا ب ــارات م ــت العب ــث توزع ــمة، حي ــل الس متص
)1- إىل 3(، وأن املقيــاس أظهــر معلومــات عاليــة 

ــة. ــدرات املرتفع ــراد ذوي الق ــن األف ع
وأجــرى أبــو جــراد )2014م( دراســة هدفــت إىل 
 Rating Scale ــر ــلم التقدي ــوذج س ــن نم ــة ب املقارن
Model املنبثــق عــن نمــوذج راش والنظريــة التقليديــة 

ــب  ــة الغض ــؤ بحال ــة التنب ــث دق ــن حي ــاس م يف القي
مــن ســمة الغضــب لــدى طلبــة اجلامعــة مــن خــالل 
ــب،  ــة الغض ــمة، وحال ــايس س ــى مقي ــم ع تقديراهت
ولتحقيــق هــدف الدراســة تــم معايــرة مفــردات 
ــة الغضــب تبعــا لنمــوذج ســلم  مقيــايس ســمة وحال
ــى  ــن ع ــق املقياس ــالل تطبي ــن خ ــك م ــر، وذل التقدي
ــة  ــن طلب ــة م ــا وطالب ــن )125( طالب ــة م ــة مكون عين

ــد  ــة فق ــرض املقارن ــة، و لغ ــدس املفتوح ــة الق جامع
ــد  ــب بع ــة الغض ــمة وحال ــايس س ــق مقي ــم تطبي ت
معايــرة مفرداهتــا عــى عينــة مكونــة مــن )80( طالبــا 
ــم  ــة منه ــدس املفتوح ــة الق ــة جامع ــن طلب ــة م وطالب
)45( طالبــا و)35( طالبــة تــم اختيارهــم مــن خــارج 
عينــة التدريــج، وبينــت نتائــج الدراســة وجــود عالقة 
ــة الغضــب  ــا بــن ســمة وحال ــة إحصائًي ــة دال ارتباطي
يف كال األســلوبن وأن دقــة التنبــؤ باســتخدام نمــوذج 
التقديــر اجلزئــي كأحــد نــاذج النظريــة احلديثــة أعــى 

ــة. ــة التقليدي ــا يف النظري منه
 (Tusiime, وأجــرى توســيم وبانجســبرغ ومــارك
(Bangsberg & Mark, 2015 دراســة هدفــت إىل 

الســيكومرتية ملقيــاس  الكشــف عــن اخلصائــص 
بــك لالكتئــاب )الصــورة الثانيــة( لألفــراد منخفــي 
اســتجابة  نظريــة  باســتخدام  اوغنــدا  يف  الدخــل 
ــاس  ــق املقي ــم تطبي ــدف ت ــذا اهل ــق ه ــرة، ولتحقي الفق
عــى عينــة مكونــة مــن )123( فــردًا، وتــم اســتخدام 
ــلم  ــوذج س ــي ونم ــر اجلزئ ــوذج التقدي ــن نم كل م
وأشــارت  راش،  نمــوذج  مــن  املنبثقــان  التقديــر 
ــت )0.79(،  ــا بلغ ــاخ ألف ــة كرونب ــج إىل أن قيم النتائ
وان عبــارات املقيــاس توزعــت بشــكل مناســب عــى 
متصــل ســمة االكتئــاب، وأشــارت كذلــك حتيــز 
ــج أن  ــرت النتائ ــا أظه ــاس، ك ــارات املقي ــض عب بع
مقيــاس بــك لالكتئــاب لديــه خصائــص ســيكومرتية 

ــه. ــوق بنتائج ــن الوث ــدة، ويمك جي
 (Carvalho, وأجــرى كارفاهلــو وبريمــي وباتيســتا
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Primi & Baptista, 2015( دراســة هدفــت إىل تقييــم 

األداء عــى الصــورة الرازيليــة ملقيــاس بــك لالكتئاب 
باســتخدام نمــوذج راش، ولتحقيــق هــذا اهلــدف 
ــن )271(  ــة م ــة مكون ــى عين ــاس ع ــق املقي ــم تطبي ت
ــت  ــث توزع ــنة، حي ــر )18 إىل 51( س ــن عم ــا ب م
ــات  ــة الكلي ــن طلب ــر م ــى و)84( ذك إىل )187( أنث
ــك  ــاس ب ــع مقي ــج إىل متت ــارت النتائ ــة، أش الرازيلي
ــوذج  ــة لنم ــيكومرتية مالئم ــص س ــاب بخصائ لالكتئ
راش اجلزئــي، وإىل مناســبة نمــوذج راش اجلزئــي 

ــخيصية. ــة التش ــألدوات األكلينيكي ل
وأجــرت فريــال احلــاج حممــود )2016م( دراســة 
ــث  ــو البح ــاه نح ــاس لالجت ــم مقي ــت إىل تصمي هدف
ولتحقيــق  املتدرجــة،  االســتجابة  نمــوذج  وفــق 
ــن )31(  ــون م ــاس مك ــداد مقي ــم إع ــدف ت ــذا اهل ه
 (SPSS, برناجمــي  مــن  كل  واســتخدم  عبــارة، 
MULTILOG7( يف حتليــل بيانــات هــذا املقيــاس 

الــذي طبــق عــى عينــة مكونــة مــن )422( مــن طلبــة 
الدبلــوم العــايل يف الرتبيــة يف جامعــة أم القــرى. وتــم 
ــاري  ــأ املعي ــرات، واخلط ــامل الفق ــن مع ــر كل م تقدي
ــرة  ــة كل فق ــي مطابق ــامل، وإحصائ ــذه املع ــر ه يف تقدي
ــة  ــوء املطابق ــة، ويف ض ــتجابة املتدرج ــوذج االس لنم
لنمــوذج االســتجابة املتدرجــة، فقــد تكــون املقيــاس 
صورتــه النهائيــة مــن )17( عبــارة، موزعــة عــى 
أربعــة أبعــاد، هــي: )االهتــام بالبحــث، وصعوبــات 
البحــث، وأمهيــة البحــث، واملشــاعر نحــو البحــث(.
وأجــرى دبــوس )2016م( دراســة هدفــت إىل 

ــع  ــاء جتم ــرة يف بن ــتجابة للفق ــة االس ــتخدام نظري اس
ــق  ــات وف ــع يف الرياضي ــي املرج ــار حمك ــرات اختب فق
ولتحقيــق  املعلــم.  ثنائــي  اللوجســتي  النمــوذج 
ــة  ــرات ثنائي ــن الفق ــع م ــداد جتم ــم إع ــدف ت ــذا اهل ه
التدريــج مكــون مــن )50( فقــرة، وجتمــع مــن 
 )10( مــن  مكــون  التدريــج  متعــددة  الفقــرات 
ــس  ــرات أن تقي ــذه الفق ــاء ه ــي يف بن ــرات، وروع فق
حتصيــل الطالــب يف الرياضيــات يف املعرفــة املفاهيميــة 
واملعرفــة اإلجرائيــة وحــل املشــكالت. وقــد تكونــت 
عينــة الدراســة مــن )502( طالبــا وطالبــة، وتــم 
ــة  ــرات ثنائي ــم للفق ــي املعل ــوذج ثنائ ــتخدام النم اس
ــرات  ــة للفق ــتجابة املتدرج ــوذج االس ــج، ونم التدري
متعــددة التدريــج. وقــد أظهــرت النتائــج حتقــق 
ــت  ــا بين ــرة، ك ــتجابة للفق ــة االس ــات نظري افرتاض
الفقــرات  بمطابقــة  يتعلــق  فيــا  التحليــل  نتائــج 
ــع  ــم أن مجي ــي املعل ــوذج الثنائ ــج للنم ــة التدري الثنائي
ــم،  ــي املعل ــوذج الثنائ ــة للنم ــت مطابق ــرات كان الفق
مطابقــة  كانــت  التدريــج  املتعــددة  الفقــرات  وأن 

لنمــوذج االســتجابة املتدرجــة.
الشــهري )2017م( دراســة هدفــت  وأجــرى 
ــتجابة  ــج االس ــدار تدري ــة مق ــى عالق ــرف ع إىل التع
ــز(  ــة، التميي ــة، أربعــة( بمعــامل الفقــرة (الصعوب )ثالث
وفــق نمــوذج االســتجابة املتدرجــة، وقــد اســتخدم يف 
الدراســة اختبــار أعــده الباحــث يتكــون مــن عريــن 
ــي،  ــادس االبتدائ ــف الس ــوم للص ــادة العل ــره يف م فق
عــر فقــرات منهــا ثالثيــة التدريــج، وعــر فقــرات 
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ــتجابة  ــوذج االس ــق نم ــج، وف ــة التدري ــرى رباعي أخ
املتدرجــة، وقــد تــم تطبيــق االختبــار عــى عينــة 
ــادس  ــف الس ــالب الص ــن ط ــب م ــغ )400( طال تبل
االبتدائــي يف مدينــة الريــاض، وقــد تــم اختيــار هــذه 
العينــة بطريقــة عشــوائية، وقــد أظهــرت النتائــج 
مطابقــة األفــراد والفقــرات لنمــوذج االســتجابة 
ــج  ــرت النتائ ــا أظه ــج (GRM)، ك ــة التدري املتدرج
أن متييــز الفقــرة يكــون أكــر يف حالــة الرباعــي 
لالســتجابة منــه يف حالــة التدريــج الثالثي لالســتجابة 
ــرات ذات  ــج للفق ــة كل تدري ــدار صعوب ــا أن مق ، ك
التدريــج الثالثــي لالســتجابة تكــون أكــر مــن مقــدار 
صعوبــة كل تدريــج للفقــرات ذات التدريــج الرباعــي 
لالســتجابة، وأظهــرت النتائــج أن هنــاك فــروق ذات 
داللــة إحصائيــة يف األوســاط احلســابية للصعوبــة 
ــار  ــح االختب ــتجابة لصال ــج االس ــدار تدري ــزي ملق تع
ذي التدريــج الرباعــي، كــا أن األخطــاء املعياريــة 
التدريــج  ذات  للفقــرات  أعــى  كانــت  املالحظــة 
ــي، أي  ــج الرباع ــرات ذات التدري ــا للفق ــي منه الثالث
ــة  ــر دق ــي كان األكث ــج الرباع ــار ذي التدري أن االختب

ــة. ــامل الصعوب ــرات مع يف تقدي
وأجــرى لــو وزمــالؤه (Lo et al., 2017) دراســة 
الســيكومرتية  اخلصائــص  مــن  التحقــق  هدفــت 
للمقيــاس اآلســيوي لالكتئــاب لــدى املراهقــن، 
ــق  ــم تطبي ــاس، وت ــذا املقي ــر هل ــاس خمت ــاء مقي وبن
ــارة مــن نــوع مخــايس  املقيــاس املكــون مــن )20( عب
التدريــج عــى )1084( مراهقــًا مــن املــدارس الثانوية 

ــتجابة  ــوذج االس ــق نم ــم تطبي ــغ، وت ــغ كون يف هون
بعــض  أن  النتائــج  أشــارت  لســاجميا.  املتدرجــة 
العبــارات للصــورة الكليــة للمقيــاس أظهــرت قــدرة 
متييزيــة عاليــة، وأن هــذا املقيــاس كان فعــااًل يف قيــاس 
شــدة االكتئــاب لــدى فئــة املراهقــن، وأشــارت 
النتائــج فيــا يتعلــق بتحيــز املقيــاس، أظهــرت بعــض 
ــور،  ــة بالذك ــاث مقارن ــح اإلن ــًزا لصال ــارات حتي العب
ــن  ــى م ــاث أع ــد اإلن ــاب عن ــدة االكتئ ــث كان ش حي
الذكــور. وأشــارت النتائــج أن املقيــاس املصغــر الذي 
ــر يف  تــم اشــتقاقه مــن املقيــاس الــكي كان فعــااًل أكث
ــًزا  ــر متيي ــه أكث ــت عبارات ــاب، وكان ــخيص االكتئ تش

ــن. ــر املكتئب ــن وغ ــن املكتئب ب
 (Junior et al.,2018)وأجــرى جونيــور وزمــالءه
اخلصائــص  عــن  الكشــف  إىل  هدفــت  دراســة 
الســكومرتية ملقياس بــك لالكتئاب باســتخدام كل من 
ــاس،  ــة يف القي ــة احلديث ــيكية والنظري ــة الكالس النظري
ــورة  ــك لالكتئاب)الص ــاس ب ــق مقي ــم تطبي ــث ت حي
ــن  ــة م ــة مكون ــة اجلامع ــن طلب ــة م ــى عين ــة( ع الثاني
ــج إىل أن  ــارت النتائ ــة، وأش ــًا وطالب )12711( طالب
ــدة،  ــات جي ــم ثب ــع بقي ــاب يتمت ــك لالكتئ ــاس ب مقي
وأن العبــارات تتــوزع عــى متصــل الســمة لالكتئــاب،  
وأن معامــل الثبــات هلــذا املقيــاس تســاوي )0.90(، 
وأن قيــم معامــالت الصعوبــة تراوحــت بــن )0.03 
إىل 1.98(، حيــث أظهــرت العبــارات رقــم )16، 8، 
ــث  ــا، حي ــتجابة عليه ــهولة يف االس 20، 15، 18( س
ــن )0.5(،  ــل م ــا أق ــة هل ــالت الصعوب ــت معام كان
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وأظهــرت  العبــارات رقــم )1، 2، 10، 8، 14، 3، 6، 
ــالت  ــاوزت معام ــث جت ــة، حي ــة عالي 21، 9( صعوب
الصعوبــة هلــا عــن )1.00(، وأظهــرت  بقيــة العبارات 
صعوبــة متوســطة. كــا أظهــرت الدراســة أن كال 
النظريتــن اتفقــت عــى أن العبــارة  رقــم )16( التــي 
تنــص» التغــرات يف نمــط النــوم « من الســهل اإلجابة 
عليهــا، وأن العبــارة رقــم )12( التــي تنــص» فقــدان 
ــم  ــارة رق ــن أن العب ــة، يف ح ــت معتدل ــام« كان االهت
)9( التــي تنــص »األفــكار أو الرغبـــات االنتحاريـــة« 
وتراوحــت  عليهــا.  اإلجابــة  الصعــب  مــن  كان 
معامــالت التمييــز للعبــارات بــن )1.26 إىل 3.44(، 
حيــث أظهــرت العبــارات رقــم )14، 7، 12، 1، 4( 

ــة. ــز مرتفع ــالت متيي معام
أمهية البحث:

األمهية النظرية:
إن اهلــدف مــن وراء اســتخدام املقاييــس النفســية، 
ــاس،  ــي تق ــمة الت ــى للس ــق وذو معن ــم دقي ــو تقيي ه
ــال  ــًدا يف جم ــًا ج ــاب مه ــمة االكتئ ــاس س ــد قي ويع
التشــخيص االكلينيكــي، فنتائجــه هتــم كل مــن املعالج 
النفــي والعميــل وصاحــب القــرار عــى حــد ســواء، 
وهــذه النتائــج تعتمــد بدرجــة كبــرة عــى اخلصائــص 
الســيكومرتية لــألداة املســتخدمة يف قيــاس مثــل هــذه 
ــذا  ــة ه ــر أمهي ــا تظه ــن هن ــة. وم ــراض االكتئابي األع
البحــث، فهــي – حســب علــم الباحــث-أول دراســة 
ــم بالتحقــق مــن اخلصائــص الســيكومرتية  ــة هتت عربي
ملقيــاس بــك لالكتئــاب )الصــورة الثانيــة( وفــق 

ــا  ــه نموذًج ــا جيعل ــة، مم ــتجابة املتدرج ــوذج االس نم
يمكــن للباحثــن اتباعــه يف التحقــق مــن اخلصائــص 

ــة.  ــس مماثل ــيكومرتية ملقايي الس
األمهية التطبيقية:

 وتتمثــل األمهيــة التطبيقيــة للبحــث يف أنــه يتنــاول 
تقنــن أداة قيــاس تعتــر مــن أشــهر األدوات لقيــاس 
ــيكومرتية  ــا الس ــن خصائصه ــق م ــاب، والتحق االكتئ
متعــدد  الفقــرة  اســتجابة  نــاذج  أحــد  وفــق 
الدراســة  فهــذه  ذلــك  إىل  إضافــة  االســتجابات، 
ــة  ــح إمكاني ــا يوض ــة، مم ــات حقيقي ــع بيان ــل م تتعام
توظيــف نمــوذج االســتجابة املتدرجــة يف حتليــل 

ــة. ــات حقيقي بيان
أهداف البحث:

هيــدف البحــث احلــايل إىل التحقــق مــن اخلصائص 
)الصــورة  لالكتئــاب  بــك  ملقيــاس  الســيكومرتية 
ــة،  ــتجابة املتدرج ــوذج االس ــتخدام نم ــة( باس الثاني
ــددة  ــرة متع ــتجابة الفق ــة اس ــاذج نظري ــد ن ــو أح وه
ــث،  ــدف البح ــق ه ــب لتحقي ــه األنس ــج، كون التدري
الــذي يعتــر مــن النــاذج قليلــة االســتخدام يف 
ــددة  ــس متع ــاول املقايي ــي تتن ــة الت ــات العربي الدراس
االســتجابات. وبشــكل أكثــر حتديــدًا هيــدف البحــث 

إىل:
التحقــق مــن افرتاضــات نمــوذج االســتجابة . 1

ــاس  ــن مقي ــتمدة م ــات املس ــة للبيان املتدرج
بــك لالكتئــاب )الصــورة الثانيــة(  لــدى طلبة 
قســم علــم النفــس بجامعــة اإلمــام حممــد بــن 
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ســعود اإلســالمية .
ــن . 2 ــتمدة م ــات املس ــق البيان ــن تطاب ــق م التحق

مقيــاس بــك لالكتئــاب )الصــورة الثانيــة( 
لنمــوذج االســتجابة املتدرجــة لــدى طلبــة 
قســم علــم النفــس بجامعــة اإلمــام حممــد بــن 

ــالمية . ــعود اإلس س
التحقــق مــن توفــر خصائــص ســيكومرتية . 3

مناســبة  للبيانــات املســتمدة مــن مقيــاس بــك 
ــوذج  ــا لنم ــة( وفًق ــورة الثاني ــاب )الص لالكتئ
ــم  ــم عل ــة قس ــدى طلب ــة ل ــتجابة املتدرج االس
النفــس بجامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود 

اإلســالمية .
حمددات البحث:
املحدد البرشي:

ــات  ــالب وطالب ــى ط ــايل ع ــث احل ــر البح اقت
ــام  ــة اإلم ــس بجامع ــم النف ــم عل ــوس يف قس البكالوري

ــالمية. ــعود اإلس ــن س ــد ب حمم
املحدد الزمني

تــم تطبيــق البحــث يف الفصــل الــدرايس الثــاين مــن 
ــي 2018/2017م. العام اجلامع

املحدد املكاين:
تــم تطبيــق البحــث عــى طــالب وطالبــات قســم 
علــم النفــس بجامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود 
ــعودية. ــة الس ــة العربي ــاض يف اململك ــالمية بالري اإلس

املحدد املوضوعي:
مــن  التحقــق  عــى  احلــايل  البحــث  اقتــر 

اخلصائــص الســيكومرتية ملقيــاس بــك لالكتئــاب 
باســتخدام نمــوذج االســتجابة املتدرجــة، وهــو أحــد 
ــة  ــج أحادي ــددة التدري ــرة متع ــتجابة الفق ــاذج اس ن

ــد. البع
مصطلحات البحث:

ــالت  ــا معام ــد هب ــيكومرتية: يقص ــص الس اخلصائ
وكذلــك  املقيــاس،  لعبــارات  والتمييــز  الصعوبــة 
معامــالت الصــدق والثبــات املحســوبة وفــق النظريــة 
احلديثــة يف القيــاس. وتعــرف إجرائيــًا يف هــذا البحــث 
مــن خــالل الكشــف عــن مــؤرش التمييــز لــكل 
ــن  ــم م ــكل قس ــة(βi)  ل ــؤرش الصعوب ــرة )αi(، وم فق
أقســام االســتجابة، وإنشــاء رســم بيــاين ملنحنــى دالــة 
اهلامــي  الثبــات  وحســاب  املقيــاس،  معلومــات 
ألنــاط اســتجابة الطلبــة عــى فقــرات املقيــاس، 
والتحقــق مــن خاصيــة الالتغايــر ملعلمــة التمييــز 
الثالثــة(  الثانيــة،  الصعوبــة )األوىل،  ومعــامل عتبــة 

ــاس. ــرات املقي لفق
ــاذج  ــد ن ــو أح ــة: ه ــتجابة املتدرج ــوذج االس نم
نظريــة االســتجابة للمفــردة متعــددة التدريــج، ويعــد 
املعلــم،  ثنائــي  للنمــوذج  تعميــًا  النمــوذج  هــذا 
ويمكــن باســتخدام هــذا النمــوذج اســتخالص أكــر 
قــدر مــن املعلومــات فيــا يتعلــق بمســتوى القــدرة أو 
ــن  ــة م ــة ثابت ــتخدام جمموع ــها باس ــراد قياس ــمة امل الس
ــردة  ــكل مف ــون ل ــوذج يك ــذا النم ــرات، ويف ه الفق
ــة (βi) لــكل قســم  ــز (αi)، ومــؤرش صعوب مــؤرش متيي

ــتجابة. ــام االس ــن أقس م
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منهج وإجراءات البحث:
منهج البحث:

ــن  ــف ع ــي للكش ــج الوصف ــتخدام املنه ــم اس ت
ــاب  ــك لالكتئ ــاس ب ــيكومرتية ملقي ــص الس اخلصائ
ــس  ــم النف ــم عل ــة قس ــدى طلب ــة( ل ــورة الثاني )الص
ــا  ــالمية وفًق ــعود اإلس ــن س ــد ب ــام حمم ــة اإلم بجامع
 (Graded Response لنمــوذج االســتجابة املتدرجــة
املنهــج  هــذا  ملناســبة  وذلــك   .Model (GRM))

ــه. ــث وأهداف ــذا البح ــة ه وطبيع
جمتمع البحث:

ــم  ــة قس ــع طلب ــن مجي ــث م ــع البح ــون جمتم تك
علــم النفــس بجامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود 
طالًبــا   )4167( عددهــم  البالــغ  اإلســالمية 
وطالبــًة منهــم )1513( طالًبــا و)2654( طالبــًة، 
ــام  ــن الع ــاين م ــدرايس الث ــل ال ــالل الفص ــك خ وذل
2018/2017م، بحســب إحصــاءات عــادة القبــول 
والتســجيل يف جامعــة األمــام حممــد بــن ســعود 

اإلســالمية يف اململكــة العربيــة الســعودية.
عينة البحث:

ــة؛  ــة القصدي ــث بالطريق ــة البح ــار عين ــم اختي ت
ــورة  ــاب )الص ــك لالكتئ ــاس ب ــع مقي ــك بتوزي وذل
ــة  ــس بجامع ــم النف ــم عل ــة قس ــى طلب ــة( ع الثاني
ــغ  ــث بل ــالمية، حي ــعود اإلس ــن س ــد ب ــام حمم اإلم
عــدد أفــراد العينــة )599( طالًبــا وطالبــًة منهــم 
)306( طالًبــا و)293( طالبــًة بنســبة )14%( مــن 

ــث. ــع البح جمتم

أداة البحث:
هبــدف حتقيــق أهــداف البحــث؛ فقــد تم اســتخدام 
ــون  ــة( واملك ــورة الثاني ــاب )الص ــك لالكتئ ــاس ب مقي
ــاؤم،  ــزن، التش ــن: احل ــس كاًل م ــرة تقي ــن )21( فق م
الفشــل الســابق، فقــد املتعــة، مشــاعر الذنب، مشــاعر 
العقــاب، عــدم حــب الــذات، نقــد الــذات ولومهــا، 
ــج،  ــكاء، التهيُّ ــة، الب ــات االنتحاري ــكار أو الرغب األف
ــاد القــرارات، انعــدام  فقــدان االهتــام، الــرتدد يف اختِّ
ــوم،  ــط الن ات يف نم ــرُّ ــة، التغ ــدان الطاق ــة، فق القيم
ات يف الشــهيَّة،  القابليــة للغضــب واالســتثارة، التغــرُّ
صعوبــة الرتكيــز، التعــب أو اإلرهــاق، فقــدان الرغبــة 

اجلنســية. 
الطالــب/ د  حُيــدِّ أن  عنهــا  اإلجابــة  وتتطلــب 
الطالبــة درجــة انطبــاق أحــد اخليــارات األربعــة املرتبة 
تصاعدًيــا حســب شــدة العــرض لديه/لدهيــا عــى مــا 
جــاء يف كل فقــرٍة مــن فقــرات مقيــاس بــك لالكتئــاب 
)الصــورة الثانيــة(، وذلــك عــى النحــو االيت: الدرجــة 
ــي  ــي غــر مكتئــب، الدرجــة )1( وتعن )صفــر( وتعن
اكتئابــًا خفيفــًا، الدرجــة )2( وتعنــي اكتئابــًا متوســطًا، 
ــًا شــديدًا؛ حيــث خيتلــف  ــي اكتئاب الدرجــة )3( وتعن
نــص البديــل يف كل فقــرة عــن البديــل املناظــر لــه يف 

بقيــة الفقــرات.
إجراءات البحث:

اتبــاع  تــم  فقــد  البحــث؛  أهــداف  لتحقيــق 
التاليــة: واإلجــراءات  اخلطــوات 

- تبنــي مقيــاس بــك لالكتئــاب )الصــورة الثانيــة( 
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يف البحــث احلــايل .
-  احلصــول عــى كتــاب تســهيل مهمــة مــن عــادة 
الدراســات العليــا يف جامعــة اإلمــام حممــد بن 
ــه إىل مــن هيمــه األمــر  ســعود اإلســالمية ُموجَّ
يف قســم علــم النفــس، وذلــك هبــدف تســهيل 

مهمــة الباحــث.
-   توزيــع مقيــاس بــك لالكتئــاب )الصــورة 
ــة البحــث بعــد رشح  الثانيــة( عــى أفــراد عين

ــم. ــث هل ــدف البح ه
-   الطلــب مــن أفــراد عينــة البحــث اإلجابــة عــن 
ــورة  ــاب )الص ــك لالكتئ ــاس ب ــرات مقي فق
الثانيــة( كــا يروهنــا معــرًة عــن وجهــة 
ــك  ــة. وذل ــدق وموضوعي ــكل ص ــم ب نظره
بعــد أْن متــت إحاطتهــم علــًا أنَّ إجابتهــم 
لــن تســتخدم إال ألغــراض البحــث العلمــي 

ــط. فق
-   مجــع البيانــات ُثــمَّ إدخاهلا إىل ذاكرة احلاســوب؛ 

وذلــك هبــدف املعاجلــة اإلحصائية هلا.
األساليب اإلحصائية:

ل؛ فقــد . 	 لإلجابــة عــن ســؤال البحــث األوَّ
ُأحاديــة  افرتاضــات  مــن  التحقــق  تــم 
البعــد واالســتقالل املوضعــي واالطراديــة 
ــك  ــاس ب ــرة( ملقي ــص الفق ــى خصائ )منحن
ــة؛  ــدى الطلب ــة( ل ــورة الثاني ــاب )الص لالكتئ
ــل العامــي االستكشــايف يف  باســتخدام التحلي
 χ2 ــة ــاب قيم ــج SPSS v25.0، وحس برنام

لالســتقالل املوضعــي باســتخدام برنامــج 
ــى  ــاين ملنحن ــم بي ــاء رس IRTPro v4.2، وإنش
خصائــص مقيــاس بــك لالكتئــاب )الصــورة 
ــة  ــة( والفقــرات التابعــة هلــا لــدى الطلب الثاني

ــديد«. ــاب ش ــج »اكتئ ــد تدري عن
ــد . 	 ــاين؛ فق ــث الث ــؤال البح ــن س ــة ع لإلجاب

IRTPro v4.2؛  برنامــج  اســتخدام  تــم 
قســم  طلبــة  اســتجابات  عــن  للكشــف 
ــاب  ــك لالكتئ ــاس ب ــى مقي ــس ع ــم النف عل
وفًقــا  املطابقــن  غــر  الثانيــة(  )الصــورة 
ــد مســتوى  لنمــوذج االســتجابة املتدرجــة عن
داللــة )α=0.001(، وتــم بعــد ذلك إســقاط 
الطلبــة غــر املطابقــن، ثــم تــم تقديــر قــدرة 
الطلبــة عــى فقــرات مقيــاس بــك لالكتئــاب 
ــمَّ  )الصــورة الثانيــة( واخلطــأ املعيــاري هلــا، ُث
ــرى  ــن الصغ ــاءات القيمت ــاب إحص ــم حس ت
والعظمــى والوســط احلســايب واالنحــراف 
رة  ــدَّ ــة امُلق ــدرة الطلب ــرات ق ــاري لتقدي املعي
فقــرات  عــى  اســتجابتهم  معــرض  يف 
ــة(  ــورة الثاني ــاب )الص ــك لالكتئ ــاس ب مقي
ــتخدام  ــم اس ــم ت ــا، ث ــة هل ــاء املعياري واألخط
  s-χ2 (Orlando & Thissen;اإلحصائــي
ــك  ــاس ب ــرات مقي ــن فق ــف ع ؛(2003 للكش

ــة  ــدى الطلب ــة( ل ــورة الثاني ــاب )الص لالكتئ
ــن. ــر امُلطابق غ

لإلجابــة عــن ســؤال البحــث الثالــث؛ فقــد تــم . 	
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 s-χ2 )Orlando & اســتخدام اإلحصائــي
Thissen; 2003(؛ للكشــف عــن فقــرات 
مقيــاس بــك لالكتئــاب )الصــورة الثانيــة( 
لــدى الطلبــة امُلطابقــن بعــد حــذف الفقــرة غر 
ــة  ــتجابة املتدرج ــوذج االس ــا لنم ــة وفًق املطابق
عنــد   IRTPro v4.2 برنامــج  باســتخدام 
مســتوى داللــة )α=0.001(، ثــم تــم حســاب 
ات  ــكَّ ــى )2ll-( وحم ــة العظم ــبة األرجحي نس
املعلومــات )AIC( و)BIC( لفقــرات املقيــاس 
ــر  ــرة غ ــذف الفق ــد ح ــل وبع ــة قب ــدى الطلب ل
ــى  ــاين ملنحن ــم بي ــاء رس ــم إنش ــم ت ــة، ث املطابق
ــد  ــة بع ــدى الطلب ــاس ل ــات املقي ــة معلوم دال
حــذف الفقــرة غــر املطابقــة، ثــم تــم حســاب 
الثبــات اهلامــي ألنــاط اســتجابة الطلبــة عــى 
ــرة  ــذف الفق ــد ح ــل وبع ــاس قب ــرات املقي فق
ــة  ــن خاصي ــق م ــم التحق ــم ت ــة، ث ــر املطابق غ

الالتغايــر ملعلمــة التمييــز ومعــامل عتبــة الصعوبة 
ــاس. ــرات املقي ــة( لفق ــة، الثالث )األوىل، الثاني

عرض النتائج:
النتائــج املتعلقــة بالســؤال األول والــذي ينــص: 
» هــل حتقــق البيانــات املســتمدة مــن مقيــاس بــك 
نمــوذج  افرتاضــات  الثانيــة(  )الصــورة  لالكتئــاب 
ــس  ــم النف ــم عل ــة قس ــدى طلب ــة  ل ــتجابة املتدرج االس

بجامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســالمية ؟«
لإلجابــة عــن هــذا الســؤال؛ فقــد تــم التحقــق 
ــك  ــاس ب ــرات مقي ــد لفق ــة البع ــرتاض ُأحادي ــن اف م
ــات  ــى بيان ــاد ع ــة( باالعت ــورة الثاني ــاب )الص لالكتئ
ــن  ــد ب ــام حمم ــة اإلم ــس بجامع ــم النف ــم عل ــة قس طلب
العامــي  التحليــل  باســتخدام  اإلســالمية؛  ســعود 
االستكشــايف يف برنامــج SPSS v25.0، وجــدول 1 يبن 
نتائــج التحليــل العامــي االستكشــايف لفقــرات مقيــاس 

ــم. ــة( لدهي ــورة الثاني ــاب )الص ــك لالكتئ ب

المكون
لية المؤشر الثاني: الجدور الكامنة األوَّ

نسبة التباين المفسر التراكميةنسبة التباين الُمفسَّرقيمته

ل(15.35 25.4725.473.75 )المؤشر األوَّ
21.436.7932.26
31.175.5937.85
41.105.2343.08
51.014.8347.91
60.934.4452.35

الجذر الكامن األول

الجذر الكامن الثاني

جدول 1:

نتائج التحليل العاملي االستكشافي لفقرات مقياس بك لالكتئاب )الصورة الثانية( لدى طلبة قسم علم النفس 

بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.
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بــك  مقيــاس  فقــرات  أنَّ   1 جــدول  مــن  يالحــظ 
لالكتئــاب )الصــورة الثانيــة( لــدى طلبــة قســم علــم 
ــق  النفــس بجامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســالمية حُتقِّ
ــون  ــو اآليت: أنَّ يك ــى النح ــن؛ ع ــد بمؤرشي ــة البع ُأحادي
ناتــج قســمة اجلــذر الكامــن األول عــى الثــاين أكــر مــن 2؛ 
ــمَّ أنَّ يكــون  حيــث بلغــت قيمــة ناتــج القســمة )3.75(، ُث
ل أكــر مــن )20.0%(؛ حيــث  ن األوَّ التبايــن املفــر للُمكــوِّ
ل )%25.47(.  ن األوَّ ــوِّ ــرِّ للُمك ــن امُلف ــة التباي ــت قيم بلغ

(Hattie, 1985)

املوضعــي  افــرتاض االســتقالل  التحقــق مــن  وتــم 
ــدى  ــة( ل ــورة الثاني ــاب )الص ــك لالكتئ ــاس ب ــرات مقي لفق
طلبــة قســم علــم النفــس بجامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود 
اإلســالمية؛ عــن طريــق حســاب قيمــة χ2 لالســتقالل 
 (Standardized LD املوضعــي ثــم حتويلهــا إىل قيــم معياريــة

ق لفقرات  يالحظ من جدول 2 أنَّ االستقالل املوضعي ُمتحقِّ
مقياس بك لالكتئاب )الصورة الثانية( لدى طلبة قسم علم النفس 
بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية؛ حيث بلغت قيمة النسبة 
أل  )80.0%(؛ ذلك  نسبة  قد جتاوزت  املئوية )96.19%(؛ حيث 
أنَّه يف حال انخفاض قيمها دون أل  )80.0%( توجد احتالية كبرة 
لوجود عناقيد من أزواج للفقرات يزيد عددها عن ثالث أزواج 

(χ2 حتــت التوزيــع الطبيعــي املعيــاري ذي الذيــل الطــــــويل 

 (Long Tailed  Normal Distribution)  باستخــــــدام 

      )                                              ( املعادلـــــــــــة    
ــن  ل م ــكِّ ــكل زوج ُمَتش (Thelwall&Fairclough,2017)؛ ل

ــورة  ــاب )الص ــك لالكتئ ــاس ب ــرات مقي ــن فق ــن م أّي فقرت
الثانيــة( لدهيــم؛ باســتخدام برنامــج IRTPro v4.2، فــإذا 
ــن  ــل م ــة أق ــي املعياري ــتقالل املوضع ــة χ2 لالس ــت قيم كان
ــق االســتقالل  الفقرتــن حُيقِّ )5( فمعنــى ذلــك أنَّ زوج 
املوضعــي وفًقــا لتعليــات دليــل الرنامــج، وإذا كانــت قيمتــه 
أكــر مــن أو تســاوي )5( فمعنــى ذلــك أنَّ زوج الفقرتــن ال 
ــق االســتقالل املوضعــي وفًقــا لتعليــات دليــل الرنامــج؛  حُيقِّ
ُثــمَّ تــم رصــد التكــرارات والنســب املئويــة حلالــة االســتقالل 
  (Cai, Thissen &املوضعــي لــكل زوج مــن أزواج الفقــرات

ــدول 2. ــنَّ يف ج ــو ُمب ــا ه ــك ك (Du Toit; 2017، وذل

 .(McDONALD, 1999) ِ للفقرات وفًقا ل
وتم التحقق من افرتاض منحنى خصائص فقرات مقياس بك 
بجامعة  النفس  علم  قسم  طلبة  لدى  الثانية(  )الصورة  لالكتئاب 
بياين  رسم  إنشاء  طريق  عن  اإلسالمية؛  سعود  بن  حممد  اإلمام 
لدهيم  الثانية(  )الصورة  لالكتئاب  بك  مقياس  خصائص  ملنحنى 

عند تدريج »اكتئاب شديد«، وذلك كا هو ُمبنَّ يف شكل 1.

النسبة المئويةالتكرارحالة الموضعية
96.19%202مستقلة
3.81%8معتمدة
210100.00الكلي

جدول 2:
التكرارات والنسب المئوية لحالة االستقالل الموضعي لفقرات مقياس بك لالكتئاب )الصورة الثانية(

 لدى طلبة قسم علم النفس بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.
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ـق افـرتاض منحنـى خصائص  يتضـح مـن شـكل 1 حتقُّ
مقيـاس بـك لالكتئـاب )الصـورة الثانيـة( لدى أفـراد العينة 
عنـد تدريـج »اكتئـاب شـديد« )االطراديـة(؛ إذ مل يالحـظ 
وجـود تراجع يزيد عـن مقدار )0.03( ضمن أي مسـتوين 
خصائـص  منحنـى  يف  القـدرة  مسـتويات  مـن  متالحقـن 
مـن  لدهيـم  الثانيـة(  )الصـورة  لالكتئـاب  بـك  مقيـاس 
 (Mokken, فصاعًدا وفًقا ملعيـار )-مسـتوى القـدرة )3.00
(1971 لتحقـق افـرتاض االطراديـة يف النـاذج البارامرتيـة 

والالبارامرتيـة.
النتائـج املتعلقـة بالسـؤال الثـاين والـذي ينـص: » هـل 
لالكتئـاب  بـك  مقيـاس   مـن  املسـتمدة  البيانـات  تطابـق 
لـدى  املتدرجـة  االسـتجابة  نمـوذج  الثانيـة(  )الصـورة 
طلبـة قسـم علـم النفـس بجامعـة اإلمـام حممـد بـن سـعود 

اإلسـالمية؟«
لإلجابـة عـن هـذا السـؤال؛ فقـد تـم اسـتخدام برنامج 
IRTPro v4.2؛ للكشـف عـن اسـتجابات طلبـة قسـم علم 

النفـس بجامعـة اإلمـام حممـد بـن سـعود اإلسـالمية عـى 
املطابقـن  الثانيـة( غـر  )الصـورة  بـك لالكتئـاب  مقيـاس 
داللـة  مسـتوى  عنـد  املتدرجـة  االسـتجابة  لنمـوذج  وفًقـا 
وطالبـًة  طالًبـا   )96( عددهـم  بلـغ  حيـث  )α=0.001(؛ 

طالبـٍة. و)44(  طالبٍـًا   )52( إىل  موزعـن 
النفـس  علـم  قسـم  طلبـة  اسـتجابات  حـذف  وبعـد 
بجامعـة اإلمـام حممد بن سـعود اإلسـالمية عـى مقياس بك 
لالكتئـاب )الصـورة الثانيـة( غـر املطابقـن وفًقـا لنمـوذج 
)α=0.001(؛  داللـة  مسـتوى  عنـد  املتدرجـة  االسـتجابة 
IRTPro v4.2؛ لتقديـر قـدرة  فقـد تـم اسـتخدام برنامـج 
الطلبـة عى فقـرات مقياس بـك لالكتئاب )الصـورة الثانية( 
واخلطـأ املعيـاري هلـا، ُثـمَّ تـم حسـاب إحصـاءات القيمتن 
الصغرى والعظمى والوسـط احلسـايب واالنحـراف املعياري 
رة يف معرض اسـتجابتهم عى  لتقديـرات قـدرة الطلبـة امُلقـدَّ
فقـرات مقياس بـك لالكتئاب )الصـورة الثانيـة( واألخطاء 

املعياريـة هلـا، وذلـك كـا هو ُمبـنَّ يف جـدول 3.

شكل 1: رسم بياني الفتراض منحنى خصائص مقياس بك لالكتئاب )الصورة الثانية( عند تدريج »اكتئاب شديد«.
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احلســايب  الوســط  أنَّ   3 جــدول  مــن  يالحــظ 
مقيــاس  فقــرات  عــى  الطلبــة  قــدرة  لتقديــرات 
بــك لالكتئــاب )الصــورة الثانيــة( عندمــا يكــون 
بلغــت  قــد  )منخفــض(  الطلبــة  قــدرة  مســتوى 
مقــداره  معيــاري  بانحــراف   )-1.4246( قيمتــه 
ــه  ــة في ــدرة الطلب ــم ق ــت قي ــث تراوح )0.6121( حي
مــن )1.9960-( وحتــى )1.012-(، وتراوحــت 

أخطاؤهــا املعياريــة مــن )0.558( وحتــى )0.676(؛ 
حيــث بلــغ عددهــم ضمــن هــذا املســتوى )76( طالًبا 
ــرات  ــايب لتقدي ــط احلس ــظ أنَّ الوس ــًة. ويالح وطالب
ــون  ــا يك ــاس عندم ــرات املقي ــى فق ــة ع ــدرة الطلب ق
ــه  ــت قيمت ــد بلغ ــط( ق ــة )متوس ــدرة الطلب ــتوى ق مس
ــداره )0.4888(  ــاري مق ــراف معي )0.0949( بانح
مــن  فيــه  الطلبــة  قــدرة  قيــم  تراوحــت  حيــث 

الخطأ المعياري للقدرةالقدرةاإلحصائيمستوى القدرة
 منخفض

(76 فرداً(
1.99600.5580-القيمة الصغرى
1.42460.6121-الوسط الحسابي

0.26740.0303االنحراف المعياري
1.01200.6760-القيمة العظمى

 متوسط
(373 فرداً(

0.99700.4240-القيمة الصغرى
0.09490.4888الوسط الحسابي

0.54720.0332االنحراف المعياري
1.08600.5770القيمة العظمى

 مرتفع
(54 فرداً(

1.11400.4190القيمة الصغرى
1.34740.4520الوسط الحسابي

0.16480.0168االنحراف المعياري
1.90100.5160القيمة العظمى

 الكلي
(503 فرداً(

1.99600.4190-القيمة الصغرى
0.00020.5035-الوسط الحسابي

0.86290.0567االنحراف المعياري
1.90100.6760القيمة العظمى

جدول 3
إحصاءات القيمتين الصغرى والعظمى والوسط الحسابي واالنحراف المعياري لتقديرات قدرة الطلبة 
رة في معرض استجابتهم على فقرات مقياس بك لالكتئاب )الصورة الثانية( واألخطاء المعيارية  الُمقدَّ

لها وفًقا لمستوى القدرة )منخفض، متوسط، مرتفع(.
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)0.997-( وحتــى )1.086(، وتراوحــت أخطاؤهــا 
املعياريــة مــن )0.424( وحتــى )0.577(؛ حيــث 
ــا  ــتوى )373( طالًب ــذا املس ــن ه ــم ضم ــغ عدده بل
ــرات  ــايب لتقدي ــط احلس ــظ أنَّ الوس ــًة. ويالح وطالب
ــون  ــا يك ــاس عندم ــرات املقي ــى فق ــة ع ــدرة الطلب ق
ــه  ــت قيمت ــد بلغ ــع( ق ــة )مرتف ــدرة الطلب ــتوى ق مس
ــداره )0.4520(  ــاري مق ــراف معي )1.3474( بانح
مــن  فيــه  الطلبــة  قــدرة  قيــم  تراوحــت  حيــث 
ــا  ــت أخطاؤه ــى )1.901(، وتراوح )1.114( وحت
ــث  ــى )0.516(؛ حي ــن )0.419( وحت ــة م املعياري
بلــغ عددهــم ضمــن هــذا املســتوى )54( طالًبــا 

ــًة. وطالب
  s-χ2 (Orlando &وتــم اســتخدام اإلحصائــي
(Thissen; 2003؛ للكشــف عــن فقــرات مقيــاس بك 

لالكتئــاب )الصــورة الثانيــة( لــدى طلبــة قســم علــم 
النفــس بجامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســالمية 
ــة  ــتجابة املتدرج ــوذج االس ــا لنم ــة وفًق ــر امُلطابق غ
باســتخدام برنامــج IRTPro v4.2 عنــد مســتوى داللة 
)α=0.001(، وجــدول 4 ُيبــنِّ إحصــاءات القيمتــن 
ــراف  ــايب واالنح ــط احلس ــى والوس ــرى والعظم الصغ
 s-χ2 الفقــرات  ُمطابقــة  إلحصائــي  املعيــاري 

ــا. ــأ مُلطابقته ــة اخلط ــة والحتالي ــات احلري ولدرج

رقم 
حالة المطابقةاحتمالية الخطأدرجة الحريةs-χ2مضمون الفقرةالفقرة

مطابقة59.2440.0629الحزن1
مطابقة50.7400.1185التشاؤم2
مطابقة33.4340.4980الفشل السابق3
مطابقة38.8460.7674فقدان المتعة4
غير مطابقة77.1420.0008مشاعر الذنب5
مطابقة71.3510.0319مشاعر العقاب6
مطابقة26.7290.5904عدم حب الذات7
مطابقة54.5420.0940نقد الذات ولومها8
مطابقة20.7160.1908األفكار أو الرغبات االنتحاريّة9
مطابقة52.8550.5617البكاء10

جدول 4
إحصاءات القيمتين الصغرى والعظمى والوسط الحسابي واالنحراف المعياري إلحصائي الُمطابقة s-χ2 لفقرات 
مقياس بك لالكتئاب )الصورة الثانية( لدى طلبة قسم علم النفس بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ولدرجات 

الحرية والحتمالية الخطأ لُمطابقتها.
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إلحصائـي  قيمـة  أصغـر  أنَّ   4 جـدول  مـن  يالحـظ 
املُطابقـة s-χ2 لفقـرات مقيـاس بـك لالكتئـاب )الصورة 
اإلمـام  بجامعـة  النفـس  لـدى طلبـة قسـم علـم  الثانيـة( 
حممـد بـن سـعود اإلسـالمية تكـون عنـد الفقرة رقـم )9( 
االنتحاريـة«؛  الرغبـات  أو  »األفـكار  عـى  ـت  نصَّ التـي 
حيـث بلغـت قيمتـه )20.7( وهـي فقـرٌة مطابقـة لنموذج 
 ،)α=0.001( االسـتجابة املتدرجـة عند مسـتوى الداللـة
وأنَّ أكـر قيمة إلحصائـي امُلطابقة s-χ2 لفقـرات املقياس 
ـت عـى »مشـاعر  تكـون عنـد الفقـرة رقـم )5( التـي نصَّ
الذنـب«؛ حيـث بلغـت قيمتـه )77.1( وهـي فقـرٌة غـر 
مطابقـة لنمـوذج االسـتجابة املتدرجة عند مسـتوى الداللة 
)α=0.001(. ممـا ُيعنـي أنَّ نمـوذج االسـتجابة املتدرجـة 

GRM ُيطابـق مجيـع فقرات مقياس بـك لالكتئاب )الصورة 

الثانيـة( لـدى طلبة قسـم علم النفـس بجامعة اإلمـام حممد 
ابـن سـعود اإلسـالمية باسـتثناء الفقـرة رقـم )5(.

النتائـج املتعلقـة بالسـؤال الثالـث والـذي ينـص عى: 
للبيانـات  مناسـبة   سـيكومرتية  خصائـص  تتوفـر  هـل   «
املسـتمدة مـن مقياس بك لالكتئـاب )الصـورة الثانية( وفًقا 
لنمـوذج االسـتجابة املتدرجة لدى طلبة قسـم علـم النفس 

بجامعـة اإلمـام حممـد بن سـعود اإلسـالمية ؟«
اسـتخدام  تـم  فقـد  السـؤال؛  هـذا  عـن  لإلجابـة 
s-χ2 (Orlando & Thissen; 2003(؛  اإلحصائـي 
للكشـف عـن فقـرات مقيـاس بـك لالكتئـاب )الصـورة 
الثانيـة( لـدى طلبة قسـم علم النفـس بجامعـة اإلمام حممد 

مطابقة33.4420.8267التهيّج11
مطابقة42.6460.6156فقدان االهتمام12
مطابقة40.3290.0784التردد في اتّخاذ القرارات13
مطابقة35300.2417انعدام القيمة14
مطابقة30.7400.8549فقدان الطاقة15
مطابقة56.4530.3480التغيّرات في نمط النوم16
مطابقة53410.0989القابليّة للغضب واالستثارة17
مطابقة57.8430.0645التغيّرات في الشهيّة18
مطابقة45.3440.4186صعوبة التركيز19
مطابقة49.1360.0714التعب أو اإلرهاق20
مطابقة36230.0416فقدان الرغبة الجنسيّة21

20.700160.0008القيمة الصغرى
45.94339.330.3132الوسط الحسابي

14.3359.720.2899االنحراف المعياري
77.100550.8549القيمة العظمى
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ابـن سـعود اإلسـالمية امُلطابقـة بعـد حـذف الفقـرة رقـم 
)5( يف ضـوء نتائـج سـؤال البحـث الثـاين وفًقـا لنمـوذج 
 IRTPro v4.2 االسـتجابة املتدرجـة باسـتخدام برنامـج 
ُيبـنِّ   5 وجـدول   ،)α=0.001( داللـة  مسـتوى  عنـد 
اإلحصـاءات الوصفيـة لتقديـر معلمـة التمييز ومعـامل عتبة 

 s-χ2 الصعوبـة وأخطائهـا املعياريـة وإحصائـي امُلطابقـة
لفقـرات مقيـاس بـك لالكتئـاب )الصـورة الثانيـة( لـدى 
طلبـة قسـم علـم النفـس بجامعـة اإلمـام حممـد بن سـعود 
اإلسـالمية واحتاليـة اخلطـأ مُلطابقتهـا، وذلك كا هـو ُمبنَّ 

.5 يف جـدول 

مضمون الفقرةالرقم
معلمة التمييز

عتبات الصعوبة

العتبة الثالثةالعتبة الثانيةالعتبة األولى

aالخطأ 
b1التصنيفالمعياري

 الخطأ
b2التصنيفالمعياري

 الخطأ
b3التصنيفالمعياري

 الخطأ
التصنيفالمعياري

صعبة جًدا6.651.27صعبة جًدا3.770.67سهلة1.630.31-منخفض0.630.12الحزن1

صعبة جًدا10.162.70صعبة جًدا3.570.81صعبة جًدا2.010.46منخفض0.560.13التشاؤم2

صعبة جًدا11.874.23صعبة جًدا6.172.04صعبة جًدا3.841.24منخفض0.470.16الفشل السابق3

صعبة جًدا9.112.12صعبة جًدا3.810.82متوسطة0.310.19منخفض0.500.11فقدان المتعة4

صعبة جًدا5.841.29صعبة جًدا4.420.97صعبة0.730.23منخفض0.510.11مشاعر العقاب6

صعبة جًدا4.510.96صعبة جًدا3.060.57صعبة جًدا2.500.44متوسط1.140.26عدم حب الذات7

صعبة جًدا7.131.34صعبة1.180.22متوسطة0.200.13متوسط0.710.12نقد الذات ولومها8

األفكار أو الرغبات 9
صعبة جًدا6.962.46صعبة جًدا6.292.17صعبة جًدا4.071.32متوسط0.770.29االنتحاريّة

صعبة جًدا3.290.55صعبة1.830.30صعبة1.100.20متوسط0.750.13البكاء10

صعبة جًدا3.040.36صعبة جًدا2.410.26صعبة0.590.09متوسط1.330.18التهيّج11

صعبة جًدا6.201.13صعبة جًدا3.290.56متوسطة0.060.14متوسط0.660.12فقدان االهتمام12

التردد في اتّخاذ 13
صعبة جًدا4.650.69صعبة جًدا3.460.44متوسطة0.460.10متوسط1.160.16القرارات

صعبة جًدا4.790.92صعبة جًدا2.930.46صعبة1.910.27متوسط1.190.23انعدام القيمة14

صعبة جًدا4.190.57صعبة جًدا2.270.25متوسطة0.310.09متوسط1.260.17فقدان الطاقة15

التغيّرات في نمط 16
صعبة جًدا3.770.58صعبة جًدا2.330.35سهلة1.200.22-متوسط0.730.12النوم

القابليّة للغضب 17
صعبة جًدا5.230.82صعبة جًدا2.790.37متوسطة0.310.11متوسط0.950.14واالستثارة

صعبة جًدا6.441.17صعبة جًدا3.540.59متوسطة0.420.16-متوسط0.670.12التغيّرات في الشهيّة18

صعبة جًدا5.360.84صعبة1.880.24متوسطة0.210.10متوسط0.970.14صعوبة التركيز19

صعبة جًدا3.580.43صعبة جًدا2.310.23متوسطة0.090.08-مرتفع1.480.18التعب أو اإلرهاق20

صعبة جًدا5.181.31صعبة جًدا4.691.16صعبة جًدا3.150.72متوسط0.860.23فقدان الرغبة الجنسيّة21

1.630.081.180.223.040.36-0.470.11القيمة الصغرى

0.870.160.920.333.300.675.901.29الوسط الحسابي

0.300.051.540.361.340.562.310.94االنحراف المعياري

1.480.294.071.326.292.1711.874.23القيمة العظمى

جدول 5
 s-χ2 اإلحصاءات الوصفية لتقدير معلمة التمييز ومعالم عتبة الصعوبة وأخطائها المعيارية وإحصائي الُمطابقة

لفقرات مقياس بك لالكتئاب )الصورة الثانية( لدى الطلبة واحتمالية الخطأ لُمطابقتها.
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ــايب  ــط احلسـ ــدول 5 أنَّ الوسـ ــن جـ ــظ مـ يالحـ
ـــاب  ـــك لالكتئ ـــاس ب ـــرات مقي ـــز فق ـــة متيي ـــم معلم لقي
قـــد بلغـــت قيمتـــه )0.87( بانحـــراف معيـــاري 
ــة  ــم معلمـ ــت قيـ ــث تراوحـ ــداره )0.30(؛ حيـ مقـ
متييـــز فقـــرات املقيـــاس مـــن )0.47( للفقـــرة رقـــم 
ـــت عـــى »الفشـــل الســـابق« وحتـــى  )3( التـــي نصَّ
ـــت عـــى  )1.48( للفقـــرة رقـــم )20( التـــي نصَّ
ـــايب  ـــط احلس ـــظ أنَّ الوس ـــاق«. ويالح ـــب واإلره »التع
ـــاس  ـــرات مقي ـــز فق ـــة متيي ـــاري ملعلم ـــأ املعي ـــم اخلط لقي
ـــراف  ـــه )0.16( بانح ـــت قيمت ـــد بلغ ـــاب ق ـــك لالكتئ ب
معيـــاري مقـــداره )0.05(؛ حيـــث تراوحـــت قيـــم 
ــاس  ــرات املقيـ ــز فقـ ــة متييـ ــاري ملعلمـ ــأ املعيـ اخلطـ
تـــا عـــى  مـــن )0.11( للفقرتـــن )4، 6( اللتـــن نصَّ
)»فقـــدان املتعـــة« و»مشـــاعر العقـــاب«( وحتـــى 
ـــت عـــى  )0.29( للفقـــرة رقـــم )9( التـــي نصَّ
ـــرات  ـــًا أنَّ فق ـــة«. عل ـــات االنتحاري ـــكار أو الرغب »األف
ـــب  ـــا حس ـــة متييزه ـــا ملعلم ـــت وفًق ـــد ُصنِّف ـــاس ق املقي
معيـــار(Baker, 2001)  إىل أربـــع فقـــرات منخفضـــة 
ــِع  ــام )1، 2، 3، 4، 6( وإىل أربـ ــز ذوات األرقـ التمييـ
ـــام )7، 8،  ـــز ذوات األرق ـــطة التميي ـــرة متوس ـــَر فق ع
 ،19  ،18 ،17  ،16  ،15  ،14  ،13  ،12  ،11  ،10  ،9
ـــم  ـــز ذات الرق ـــة التميي ـــدة مرتفع ـــرة واح 21( وإىل فق

ـــت عـــى »التعـــب واإلرهـــاق«. )20( التـــي نصَّ
ـــايب  ـــط احلس ـــدول 5 أنَّ الوس ـــن ج ـــظ م ـــا يالح ك
ـــاس  ـــة األوىل لفقـــرات مقي ـــة الصعوب ـــم معلمـــة عتب لقي
ـــراف  ـــه )0.92( بانح ـــت قيمت ـــد بلغ ـــاب ق ـــك لالكتئ ب

معيـــاري مقـــداره )1.54(؛ حيـــث تراوحـــت قيـــم 
ــاس  ــرات املقيـ ــة األوىل لفقـ ــة الصعوبـ ــة عتبـ معلمـ
ـــى  ـــت ع ـــي نصَّ ـــم )1( الت ـــرة رق ـــن )1.63-( للفق م
»احلـــزن« وحتـــى )4.07( للفقـــرة رقـــم )9( التـــي 
ـــت عـــى »األفـــكار أو الرغبـــات االنتحاريـــة«.  نصَّ
ـــاري  ـــأ املعي ـــم اخلط ـــايب لقي ـــط احلس ـــظ أنَّ الوس ويالح
ـــك  ـــاس ب ـــرات مقي ـــة األوىل لفق ـــة الصعوب ـــة عتب ملعلم
ــراف  ــه )0.33( بانحـ ــت قيمتـ ــد بلغـ ــاب قـ لالكتئـ
معيـــاري مقـــداره )0.36(؛ حيـــث تراوحـــت قيـــم 
اخلطـــأ املعيـــاري ملعلمـــة عتبـــة الصعوبـــة األوىل 
ـــم )20(  ـــرة رق ـــن )0.08( للفق ـــاس م ـــرات املقي لفق
ـــت عـــى »التعـــب أو اإلرهـــاق« وحتـــى  التـــي نصَّ
ـــت عـــى  )1.32( للفقـــرة رقـــم )9( التـــي نصَّ
ـــرات  ـــًا أنَّ فق ـــة«. عل ـــات االنتحاري ـــكار أو الرغب »األف
ـــة  ـــة الصعوب ـــة عتب ـــا ملعلم ـــت وفًق ـــد ُصنِّف ـــاس ق املقي
األوىل حســـب معيـــار (Baker, 2001) إىل فقرتـــن 
ـــع  ـــن )1، 16( وإىل تس ـــة ذايت الرقم ـــهلتي الصعوب س
فقـــرات متوســـطة الصعوبـــة ذوات األرقـــام )4، 8، 
ـــرات  ـــِع فق 12، 13، 15، 17، 18، 19، 20( وإىل أرب
ـــِس  ـــام )6، 10، 11، 14( وإىل مخ ـــة ذوات األرق صعب
فقـــراٍت صعبـــٍة جـــًدا ذوات األرقـــام )2، 3، 7، 9، 

.)21
ـــايب  ـــط احلس ـــدول 5 أنَّ الوس ـــن ج ـــظ م ـــا يالح في
لقيـــم معلمـــة عتبـــة الصعوبـــة الثانيـــة لفقـــرات مقيـــاس 
ـــراف  ـــه )3.30( بانح ـــت قيمت ـــد بلغ ـــاب ق ـــك لالكتئ ب
معيـــاري مقـــداره )1.34(؛ حيـــث تراوحـــت قيـــم 
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معلمـــة عتبـــة الصعوبـــة الثانيـــة لفقـــرات املقيـــاس 
ـــت عـــى  مـــن )1.18( للفقـــرة رقـــم )8( التـــي نصَّ
ــرة  ــى )6.29( للفقـ ــا« وحتـ ــذات ولومهـ ــد الـ »نقـ
ـــات  ـــكار أو الرغب ـــى »األف ـــت ع ـــي نصَّ ـــم )9( الت رق
االنتحاريـــة«. ويالحـــظ أنَّ الوســـط احلســـايب لقيـــم 
ــة  ــة الثانيـ ــة الصعوبـ ــة عتبـ ــاري ملعلمـ ــأ املعيـ اخلطـ
ـــه  ـــت قيمت ـــد بلغ ـــاب ق ـــك لالكتئ ـــاس ب ـــرات مقي لفق
)0.56(؛  مقـــداره  معيـــاري  بانحـــراف   )0.67(
ـــة  ـــة عتب ـــاري ملعلم ـــأ املعي ـــم اخلط ـــت قي ـــث تراوح حي
ــن )0.22(  ــاس مـ ــرات املقيـ ــة لفقـ ــة الثانيـ الصعوبـ
ـــذات  ـــد ال ـــى »نق ـــت ع ـــي نصَّ ـــم )8( الت ـــرة رق للفق
ولومهـــا« وحتـــى )2.17( للفقـــرة رقـــم )9( التـــي 
ـــت عـــى »األفـــكار أو الرغبـــات االنتحاريـــة«. علـــًا  نصَّ
ـــة  ـــة عتب ـــا ملعلم ـــت وفًق ـــد ُصنِّف ـــاس ق ـــرات املقي أنَّ فق
ـــار (Baker, 2001) إىل  ـــب معي ـــة حس ـــة الثاني الصعوب
ـــام )8، 10، 19(  ـــة ذوات األرق ـــرات صعب ـــالث فق ث
ـــام  ـــًدا ذوات األرق ـــٍة ج ـــرٍة صعب ـــَر فق ـــبِع ع وإىل س
 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،9 ،7 ،6 ،4 ،3 ،2 ،1(

.)21  ،20  ،18 ،17
ــط  ــدول 5 أنَّ الوسـ ــن جـ ــظ مـ ــن يالحـ يف حـ
ــة  ــة الثالثـ ــة الصعوبـ ــة عتبـ ــم معلمـ ــايب لقيـ احلسـ
ـــه  ـــت قيمت ـــد بلغ ـــاب ق ـــك لالكتئ ـــاس ب ـــرات مقي لفق
)2.31(؛  مقـــداره  معيـــاري  بانحـــراف   )5.90(
ــة  ــة الصعوبـ ــة عتبـ ــم معلمـ ــت قيـ ــث تراوحـ حيـ
ــرة  ــن )3.04( للفقـ ــاس مـ ــرات املقيـ ــة لفقـ الثالثـ
ـــج« وحتـــى  ـــت عـــى »التهيُّ رقـــم )11( التـــي نصَّ

ــى  ــت عـ ـ ــي نصَّ ــم )3( التـ ــرة رقـ )11.87( للفقـ
»الفشـــل الســـابق«. ويالحـــظ أنَّ الوســـط احلســـايب 
ــة  ــة الصعوبـ ــة عتبـ ــاري ملعلمـ ــأ املعيـ ــم اخلطـ لقيـ
الثالثـــة لفقـــرات مقيـــاس بـــك لالكتئـــاب قـــد 
ـــداره  ـــاري مق ـــراف معي ـــه )1.29( بانح ـــت قيمت بلغ
ــأ املعيـــاري  )0.94(؛ حيـــث تراوحـــت قيـــم اخلطـ
ملعلمـــة عتبـــة الصعوبـــة الثالثـــة لفقـــرات املقيـــاس 
ـــى  ـــت ع ـــي نصَّ ـــم )11( الت ـــرة رق ـــن )0.36( للفق م
ـــج« وحتـــى )4.23( للفقـــرة رقـــم )3( التـــي  »التهيُّ
ــع  ــًا أنَّ مجيـ ــابق«. علـ ــل السـ ــى »الفشـ ــت عـ نصَّـ
ــًدا  ــٍة جـ ــت إىل صعبـ ــد ُصنِّفـ ــاس قـ ــرات املقيـ فقـ
ـــار  ـــب معي ـــة حس ـــة الثالث ـــة الصعوب ـــة عتب ـــا ملعلم وفًق

.(Baker, 2001)

 (-2ll) ـــى ـــة العظم ـــبة األرجحي ـــاب نس ـــم حس وت
 (Akaike Information املعلومـــات  ات  وحمـــكَّ
  (Akaike,ــل ــن قبـ ــوع مـ (Criterion (AIC) املوضـ

 (Bayesian Information Criterionو  1974)

 (Schwarz, 1978) املوضـــوع مـــن قبـــل (BIC))

ـــة(  ـــورة الثاني ـــاب )الص ـــك لالكتئ ـــاس ب ـــرات مقي لفق
لـــدى طلبـــة قســـم علـــم النفـــس بجامعـــة اإلمـــام 
حممـــد بـــن ســـعود اإلســـالمية قبـــل وبعـــد حـــذف 
ات  الفقـــرة رقـــم )5( غـــر املطابقـــة؛ علـــًا أنَّ حمـــكَّ
ـــن  ـــة نموذج ـــبية ملقارن ـــؤرشات نس ـــي م ـــات ه املعلوم
ـــحن أو أكثـــر. وكلـــا صغـــرت قيمهـــا كلـــا  ُمرشَّ
كانـــت ُمطابقـــة النمـــوذج للبيانـــات أكثـــر كفـــاءة، 

وذلـــك كـــا هـــو ُمبـــنَّ يف جـــدول 6.



358

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

يالحــظ مــن جــدول 6 أنَّ أدنــى قيمــة ملــؤرشات 
)2loglikelihood-( و)AIC( و)BIC( لفقــرات 
مقيــاس بــك لالكتئــاب )الصــورة الثانيــة( لــدى 
طلبــة قســم علــم النفــس بجامعــة اإلمــام حممــد بــن 
ــم  ــرة رق ــذف الفق ــد ح ــون بع ــالمية تك ــعود اإلس س
)5( غــر املطابقــة، وعــى العكــس مــن ذلــك أنَّ أكــر 
قيمــة لنفــس املــؤرشات لفقــرات املقيــاس تكــون قبــل 
ــد  ــا يفي ــة؛ ب ــر املطابق ــم )5( غ ــرة رق ــذف الفق ح

أنَّ فقــرات مقيــاس بــك لالكتئــاب لــدى الطلبــة 
ــدم  ــة تق ــر املطابق ــم )5( غ ــرة رق ــذف الفق ــد ح بع

ــل. ــن ذي قب ــة م ــد امُلطابق ــر، بع ــات أكث معلوم
ــة معلومــات  وتــم إنشــاء رســم بيــاين ملنحنــى دال
مقيــاس بــك لالكتئــاب )الصــورة الثانيــة( لــدى 
طلبــة قســم علــم النفــس بجامعــة اإلمــام حممــد بــن 
ســعود اإلســالمية بعــد حــذف الفقــرة رقــم )5( غــر 

ــكل 2. ــنَّ يف ش ــو ُمب ــا ه ــة ك املطابق

محكَّات المعلومات
القيمة

بعد المطابقةقبل المطابقة
-2loglikelihood:20977.9115816.48

 Akaike Information Criterion
(AIC):21145.9115976.48

 Bayesian Information Criterion
(BIC):21515.1116314.13

جدول 6
ات كمية المعلومات لفقرات مقياس بك لالكتئاب )الصورة الثانية( لدى  قيم محكَّ

الطلبة قبل وبعد حذف الفقرة رقم )5( غير المطابقة.

شكل 2: رسم بياني لمنحنى دالة معلومات مقياس بك لالكتئاب )الصورة الثانية( لدى الطلبة بعد حذف الفقرة رقم )5( غير المطابقة.
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ــه كلــا ازدادت تقديــرات  يتضــح مــن شــكل 2 أنَّ
القــدرة )3.00-(  الطلبــة مــن مســتوى  قــدرة 
فصاعــًدا كلــا ازدادت كميــة املعلومــات التــي 
يقدمهــا مقيــاس بــك لالكتئــاب )الصــورة الثانيــة( 
لــدى الطلبــةـ والعكــس مــن ذلــك صحيــح فكلــا 
الطلبــة مــن مســتوى  قــدرة  تقديــرات  ازدادت 
القــدرة )3.00-( فصاعــًدا كلــا تراجــع اخلطــأ 
املعيــاري لكميــة املعلومــات التــي يقدمهــا مقيــاس 

ــة. ــدى الطلب ــاب ل ــك لالكتئ ب

معلومــات  دالــة  منحنيــات  إىل  وبالرجــوع 
فقــرات مقيــاس بــك لالكتئــاب )الصــورة الثانيــة( 
ــام  ــة اإلم ــس بجامع ــم النف ــم عل ــة قس ــدى طلب ل
ــرة  ــذف الفق ــد ح ــالمية بع ــعود اإلس ــن س ــد ب حمم
حتديــد  يمكــن  فإنَّــه  املطابقــة؛  غــر   )5( رقــم 
ــك  ــاس ب ــرات مقي ــى لفق ــات العظم ــة املعلوم دال
لالكتئــاب )الصــورة الثانيــة( لــدى الطلبة ومســتوى 
قــدرة الطلبــة املناظــر هلــا، وذلــك كــا هــو مبــن يف 

جــدول 7.

القدرة المقابلة لدالة المعلومات العظمىدالة المعلومات العظمىرقم الفقرةالرتبة
1200.6352.85
2110.5242.55
3150.4482.3
4140.4282.65
570.3953
6130.3513
7190.2811.15
8170.2592.85
9210.2033
10100.1742.2
11160.1592.8
1280.1430.75
1390.133
14120.1283
15180.1263
1610.1053
1720.0912.8
1860.0783
1940.0732.3
2030.0583

جدول 7
دالة المعلومات العظمى لفقرات مقياس بك لالكتئاب )الصورة الثانية( ومستوى قدرة الطلبة المناظر لها.
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ــة معلومــات  يالحــظ مــن جــدول 7 أنَّ أعــى دال
عظمــى قــد كانــت لصالــح الفقــرة ذات الرقــم 
)20( عنــد مســتوى القــدرة )2.85(، وأنَّ أقــل دالــة 
ــرة ذات  ــح الفق ــت لصال ــد كان ــى ق ــات عظم معلوم
ــظ أنَّ  ــدرة )3(. ويالح ــتوى الق ــد مس ــم )3( عن الرق
كافــة قيــم دالــة املعلومــات العظمــى لفقــرات مقيــاس 
عنــد  تكــون  الثانيــة(  )الصــورة  لالكتئــاب  بــك 
ــظ  ــا ويالح ــع )0.5-3(. ك ــدرة املرتف ــتوى الق مس
ــورة  ــاب )الص ــك لالكتئ ــاس ب ــرات مقي ــر فق أن أكث
ــي  ــاس ه ــات املقي ــة معلوم ــامهة يف دال ــة( مس الثاني
الفقــرات ذوات األرقــام )20، 11، 15، 14، 7، 13، 
19، 17( التــي ُتعنــى بــكلٍّ مــن )التعــب أو اإلرهاق، 
ــج، فقــدان الطاقــة، انعــدام القيمــة، عــدم حــب  التهيُّ
ــاذ القــرارات، صعوبــة الرتكيــز،  الــذات، الــرتدد يف اختِّ
القابليــة للغضــب واالســتثارة( عــى الرتتيــب؛ وذلــك 
ــز اخلاصــة بــكلِّ فقــرٍة منهــا  لعالقتهــا بمعلمــة التميي
ــن  ــتثناء الفقرت ــدول -5 باس ــت يف ج ــو مثب ــا ه -ك
)7، و13(؛ وذلــك لكــر اخلطــأ املعيــاري ملعلمــة 
متييــز الفقــرة رقــم )7( مقارنــًة بــا هــو عليــه يف الفقرة 
رقــم )13(؛ بمعنــى كلــا زادت قيمــة معلمــة التمييــز 
ــع  ــات م ــن املعلوم ــر م ــًا أك ــت ك ــا قدم ــرة كل للفق
ــز  ــاري ملعلمــة التميي مراعــاة صغــر قيمــة اخلطــأ املعي

اخلاصــة هبــا.
 (Marginal اهلامــي  الثبــات  حســاب  وتــم 
(Reliability ألنــاط اســتجابة طلبــة قســم علــم 

النفــس بجامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســالمية 

عــى فقــرات مقيــاس بــك لالكتئــاب )الصــورة 
ــر  ــم )5( غ ــرة رق ــذف الفق ــد ح ــل وبع ــة( قب الثاني
ــا  املطابقــة يف ضــوء نتائــج ســؤال البحــث الثــاين وفًق
ــج  ــتخدام برنام ــة باس ــتجابة املتدرج ــوذج االس لنم
IRTPro v4.2 عنــد مســتوى داللــة )α=0.001(؛ 

ــرة  ــذف الفق ــل ح ــه )0.74( قب ــت قيمت ــث بلغ حي
رقــم )5( غــر املطابقــة يف حن بلغــت قيمتــه )0.86( 

ــة. ــر املطابق ــم )5( غ ــرة رق ــذف الفق ــد ح بع
ــة  ــر ملعلم ــة الالتغاي ــن خاصي ــق م ــدف التحق وهب
ــك  ــاس ب ــرات مقي ــة لفق ــة الصعوب ــامل عتب ــز وملع التميي
اســتخدام  تــم  فقــد  الثانيــة(؛  )الصــورة  لالكتئــاب 
اســتجابات  عــن  للكشــف  IRTPro v4.2؛  برنامــج 
ــام  ــة اإلم ــس بجامع ــم النف ــم عل ــات قس ــالب وطالب ط
حممــد بــن ســعود اإلســالمية كلٍّ عــى حــدٍة عــى مقياس 
ــا  ــة( غــر املطابقــن وفًق بــك لالكتئــاب )الصــورة الثاني
لنمــوذج االســتجابة املتدرجــة عنــد مســتوى داللــة 
طالًبــا   )218( عددهــم  بلــغ  حيــث  )α=0.001(؛ 
ــم  ــة، ث ــًا و)177( طالب ــن إىل )41( طالبٍ ــًة موزع وطالب
ــم  ــم عل ــات قس ــالب وطالب ــتجابات ط ــذف اس ــمَّ ح ت
النفــس عــى مقيــاس بــك لالكتئــاب )الصــورة الثانيــة( 
غــر املطابقــن وفًقــا لنمــوذج االســتجابة املتدرجــة 
عنــد مســتوى داللــة )α=0.001(. ثــم تــمَّ تقديــر 
قــدرات الطــالب والطالبــات عــى فقــرات مقيــاس بــك 
لالكتئــاب )الصــورة الثانيــة( واخلطــأ املعيــاري هلــا. ثــم 
  s-χ2 (Orlando & Thissen;تــم اســتخدام اإلحصائــي
(2003؛ للكشــف عــن فقــرات مقيــاس بــك لالكتئــاب 
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ــم  ــات قســم عل ــدى طــالب وطالب ــة( ل )الصــورة الثاني
النفــس غــر امُلطابقــة وفًقــا لنمــوذج االســتجابة املتدرجة 
عنــد مســتوى داللــة )α=0.001(؛ حيــث مل يتبــن 
ــة فقــرة غــر مطابقــة ســواًء لــدى الطــالب أو  وجــود أيَّ
لــدى الطالبــات، ثــم تــم حســاب فــرتات الثقــة ملعلمــة 
الثانيــة،  )األوىل،  الصعوبــة  عتبــات  وملعــامل  التمييــز 
الثالثــة( لفقــرات مقيــاس بــك لالكتئــاب )الصــورة 
الثانيــة( لــدى الطــالب والطالبــات كلٍّ عــى حــدٍة 
ــة  ــا مرضوب ــة هل ــاء املعياري ــم األخط ــى قي ــاد ع باالعت

 (t حتــت التوزيــع االحتــايل التائــي )بالقيمــة )1.96
 (Distributionعند مســتوى الداللــة )α=0,05(، وذلك 

عــن طريــق طــرح الناتــج وإضافتــه لقيــم معلمــة التمييــز 
 (Cai,املقيــاس لفقــرات  الصعوبــة  عتبــات  ومعــامل 
إىل  العمــد  تــم  ثــم   ،Thissen & Du Toit; 2017)

الكشــف عــن تقاطــع فــرتات الثقــة مــن عدمهــا ملعلمــة 
التمييــز وملعــامل عتبــات الصعوبــة لفقــرات املقيــاس 
العائــدة عــى الطالبــات مــع التــي تعــود عــى الطــالب، 

ــداول 8، 9، 10، 11. ــن يف ج ــو مب ــا ه ــك ك وذل

 حالةمضمون الفقرة رقم
الالتغاير

فترة الثقة لمعلمة التمييز لدى:
التحيز الطالباتالطالب

الحد األعلىالحد األدنىالحد األعلىالحد األدنى
ال يوجد0.491.110.663.57نعمالحزن1
ال يوجد0.321.020.092.24نعمالتشاؤم2
ال يوجد0.351.84-0.211.09نعمالفشل السابق3
ال يوجد0.431.060.102.10نعمفقدان المتعة4
ال يوجد0.930.99-0.791.52نعممشاعر الذنب5
ال يوجد0.331.36-0.371.02نعممشاعر العقاب6
ال يوجد0.011.310.072.19نعمعدم حب الذات7
ال يوجد0.980.62-0.481.19نعمنقد الذات ولومها8
ال يوجد0.211.260.913.62-نعماألفكار أو الرغبات االنتحاريّة9
ال يوجد0.101.68-0.331.36نعمالبكاء10
ال يوجد0.291.53-0.801.78نعمالتهيّج11
ال يوجد0.641.350.863.25نعمفقدان االهتمام12
ال يوجد0.411.61-0.901.94نعمالتردد في اتّخاذ القرارات13
ال يوجد0.461.720.042.09نعمانعدام القيمة14
ال يوجد0.811.740.193.32نعمفقدان الطاقة15
ال يوجد0.721.420.462.67نعمالتغيّرات في نمط النوم16
ال يوجد0.621.400.022.11نعمالقابليّة للغضب واالستثارة17
ال يوجد0.821.651.023.85نعمالتغيّرات في الشهيّة18
ال يوجد0.202.00-1.142.26نعمصعوبة التركيز19
ال يوجد1.222.471.354.34نعمالتعب أو اإلرهاق20
ال يوجد0.382.370.022.26نعمفقدان الرغبة الجنسيّة21

جدول 8
خاصية الالتغاير لمعلمة تمييز فقرات مقياس بك لالكتئاب )الصورة الثانية( وفًقا لجنس الطلبة )طالب، طالبات(.
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يالحـظ مـن جـدول 8 أنَّ مجيـع فقـرات مقياس بك 
لالكتئـاب )الصـورة الثانيـة( حُتقـق خاصيـة الالتغايـر 
وفًقـا ملعلمـة التمييـز هلـا عـى اختـالف جنـس الطلبـة 
)طـالب، طالبات( يف قسـم علم النفـس بجامعة اإلمام 
حممـد بن سـعود اإلسـالمية بنسـبة )100.0%(؛ وبا أنَّه 

ال يوجـد انتهـاك خلاصيـة الالتغايـر وفًقا ملعلمـة التمييز 
يف مجيـع فقرات مقيـاس بك لالكتئاب )الصـورة الثانية( 
ز يف  ُيعـزى جلنـس الطلبـة؛ فمعنى ذلـك عدم وجـود حتيُّ
فقـرات املقيـاس أليٍّ مـن جنـي الطلبـة؛ وبمعنـى أنَّ 

فقـرات املقيـاس متحـررة مـن تأثر جنـس الطلبة.

 رقم
 حالةمضمون الفقرةالفقرة

الالتغاير

فترة الثقة لمعلمة عتبة الصعوبة األولى لدى:
 شدة

االكتئاب الطالباتالطالب
الحد األعلىالحد األدنىالحد األعلىالحد األدنى

متكافئين1.01-2.94-0.23-1.05-نعمالحزن1
الطالب0.690.02-0.601.97الالتشاؤم2
متكافئين1.032.57-1.004.20نعمالفشل السابق3
الطالب0.55-2.26-0.290.40-الفقدان المتعة4
متكافئين1942.991822.26-0.51-1.19-نعممشاعر الذنب5
متكافئين4.020.41-0.221.08نعممشاعر العقاب6
متكافئين0.401.10-0.437.85نعمعدم حب الذات7
متكافئين21.2732.39-0.291.05نعمنقد الذات ولومها8
متكافئين0.250.35-1.8413.52-نعماألفكار أو الرغبات االنتحاريّة9
الطالب0.28-3.42-1.103.46الالبكاء10
الطالب4.760.34-0.581.16الالتهيّج11
الطالب0.74-1.61-0.240.31-الفقدان االهتمام12
متكافئين4.870.62-0.430.91نعمالتردد في اتّخاذ القرارات13
الطالب0.620.26-1.173.02الانعدام القيمة14
الطالب0.65-2.34-0.360.86الفقدان الطاقة15
الطالب1.02-3.26-0.11-0.71-الالتغيّرات في نمط النوم16
الطالب0.59-3.62-0.360.99الالقابليّة للغضب واالستثارة17
الطالب0.79-1.64-0.020.46-الالتغيّرات في الشهيّة18
الطالب0.31-2.98-0.140.53الصعوبة التركيز19
الطالب1.04-1.91-0.110.49الالتعب أو اإلرهاق20
متكافئين0.461.24-1.213.62نعمفقدان الرغبة الجنسيّة21

جدول 9
خاصية الالتغاير لمعلمة عتبة الصعوبة األولى لفقرات مقياس بك لالكتئاب )الصورة الثانية( وفًقا لجنس الطلبة 

)طالب، طالبات(.
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9 وجود تسع فقرات ذوات األرقام  يالحظ من جدول 
)1، 3، 5، 6، 7، 8، 9، 13، 21( يف مقياس بك لالكتئاب 
عتبة  ملعلمة  وفًقا  الالتغاير  خاصية  حُتقق  الثانية(  )الصورة 
)طالب،  الطلبة  جنس  اختالف  عى  هلا  األوىل  الصعوبة 
الالتغاير  خاصية  لتوافر  املئوية  النسبة  أنَّ  يفيد  با  طالبات(؛ 
وفًقا ملعلمة عتبة الصعوبة األوىل هلا عى اختالف جنس الطلبة 

هي )42.86%(؛ وبا أنَّه يوجد انتهاك خلاصية الالتغاير وفًقا 
ملعلمة عتبة الصعوبة األوىل يف اثنتي عرة فقرة ذوات األرقام 
)2، 4، 10، 11، 12، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20( يف 
مقياس بك لالكتئاب )الصورة الثانية( ُيعزى جلنس الطلبة؛ 
فمعنى ذلك أن الطالب يعانون من االكتئاب أكثر مما تعاين 

منه الطالبات بخصوص تلك الفقرات.

 حالةمضمون الفقرة رقم
الالتغاير

فترة الثقة لمعلمة عتبة الصعوبة الثانية لدى:
 شدة

االكتئاب الطالباتالطالب

الحد األعلىالحد األدنىالحد األعلىالحد األدنى

الطالب0.230.48-1.904.13الالحزن1

الطالب0.401.19-1.384.09الالتشاؤم2

متكافئين1.636.09-1.506.71نعمالفشل السابق3

الطالب0.431.06-1.493.48الفقدان المتعة4

متكافئين1499.251596.76-1.582.83نعممشاعر الذنب5

متكافئين1.764.72-1.834.80نعممشاعر العقاب6

متكافئين0.272.28-0.429.36نعمعدم حب الذات7

متكافئين3.924.68-0.811.96نعمنقد الذات ولومها8

متكافئين2.9019.220.341.98-نعماألفكار أو الرغبات االنتحاريّة9

الطالب0.950.01-1.173.70الالبكاء10

متكافئين1.585.50-1.562.97نعمالتهيّج11

الطالب0.300.28-1.402.74الفقدان االهتمام12

متكافئين2.828.83-2.003.86نعمالتردد في اتّخاذ القرارات13

متكافئين0.332.85-1.644.75نعمانعدام القيمة14

الطالب0.460.25-1.582.95الفقدان الطاقة15

الطالب0.280.66-1.122.07الالتغيّرات في نمط النوم16

الطالب0.530.93-1.904.00الالقابليّة للغضب واالستثارة17

الطالب0.050.71-1.512.72الالتغيّرات في الشهيّة18

متكافئين0.771.76-1.001.62نعمصعوبة التركيز19

الطالب0.420.05-1.482.41الالتعب أو اإلرهاق20

متكافئين0.333.31-1.425.07نعمفقدان الرغبة الجنسيّة21

جدول 10
خاصية الالتغاير لمعلمة عتبة الصعوبة الثانية لفقرات مقياس بك لالكتئاب )الصورة الثانية( وفًقا لجنس الطلبة 

)طالب، طالبات(.
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ــرة  ــدى ع ــود إح ــدول 10 وج ــن ج ــظ م يالح
ــام )1، 3، 5، 6، 7، 8، 9، 13، 21(  فقــرة ذوات األرق
ــق  ــة( حُتق ــورة الثاني ــاب )الص ــك لالكتئ ــاس ب يف مقي
خاصيــة الالتغايــر وفًقــا ملعلمــة عتبــة الصعوبــة الثانيــة 
هلــا عــى اختــالف جنــس الطلبــة )طــالب، طالبــات(؛ 
ــر  ــة الالتغاي ــر خاصي ــة لتواف ــبة املئوي ــد أنَّ النس ــا يفي ب
وفًقــا ملعلمــة عتبــة الصعوبــة الثانيــة هلــا عــى اختــالف 

جنــس الطلبــة هــي )52.38%(؛ وبــا أنَّــه يوجــد 
انتهــاك خلاصيــة الالتغايــر وفًقــا ملعلمــة عتبــة الصعوبــة 
الثانيــة يف عــرة فقــراٍت ذوات األرقــام )1، 2، 4، 10، 
12، 15، 16، 17، 18، 20( يف مقيــاس بــك لالكتئاب 
)الصــورة الثانيــة( ُيعــزى جلنــس الطلبــة؛ فمعنــى ذلــك 
أن الطــالب يعانــون مــن االكتئــاب أكثــر ممــا تعــاين منــه 

ــات بخصــوص تلــك الفقــرات. الطالب

 حالةمضمون الفقرة رقم
الالتغاير

فترة الثقة لمعلمة عتبة الصعوبة الثالثة لدى:
 شدة

االكتئاب الطالباتالطالب

الحد األعلىالحد األدنىالحد األعلىالحد األدنى

الطالب3.117.420.292.44الالحزن1

متكافئين0.155.70-3.3311.88نعمالتشاؤم2

متكافئين3.5915.54-2.3613.23نعمالفشل السابق3

متكافئين0.126.00-3.047.71نعمفقدان المتعة4

متكافئين3620.573857.45-2.705.43نعممشاعر الذنب5

متكافئين2.417.59-2.346.28نعممشاعر العقاب6

متكافئين0.165.39-0.1715.20نعمعدم حب الذات7

ال يمكن البت بها101.2063.26-النقد الذات ولومها8

متكافئين3.1820.610.452.73-نعماألفكار أو الرغبات االنتحاريّة9

متكافئين0.703.96-1.344.35نعمالبكاء10

متكافئين2.208.91-1.903.76نعمالتهيّج11

الطالب2.585.440.221.58الفقدان االهتمام12

متكافئين4.6715.96-2.445.45نعمالتردد في اتّخاذ القرارات13

متكافئين0.296.39-2.147.67نعمانعدام القيمة14

الطالب0.082.30-2.626.02الفقدان الطاقة15

الطالب0.041.56-1.803.37الالتغيّرات في نمط النوم16

متكافئين0.325.87-2.826.80نعمالقابليّة للغضب واالستثارة17

الطالب2.515.150.241.55الالتغيّرات في الشهيّة18

متكافئين1.649.93-2.365.38نعمصعوبة التركيز19

الطالب2.113.990.140.96الالتعب أو اإلرهاق20

متكافئين0.294.37-1.475.62نعمفقدان الرغبة الجنسيّة21

جدول 11
خاصية الالتغاير لمعلمة عتبة الصعوبة الثالثة لفقرات مقياس بك لالكتئاب )الصورة الثانية( وفًقا لجنس الطلبة 

)طالب، طالبات(.
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يالحــظ مــن جــدول 11 وجــود أربــع عــَر فقــرة 
 ،11  ،10  ،9  ،7  ،6  ،5  ،4  ،3  ،2( األرقــام  ذوات 
ــاب  ــك لالكتئ ــاس ب 13، 14، 17، 19، 21( يف مقي
ــا  ــر وفًق ــة الالتغاي ــق خاصي ــة( حُتق ــورة الثاني )الص
ــالف  ــى اخت ــا ع ــة هل ــة الثالث ــة الصعوب ــة عتب ملعلم
جنــس الطلبــة )طــالب، طالبــات(؛ بــا يفيــد أنَّ 
النســبة املئويــة لتوافــر خاصيــة الالتغايــر وفًقــا ملعلمــة 
ــس  ــالف جن ــى اخت ــا ع ــة هل ــة الثالث ــة الصعوب عتب
ــاك  ــد انته ــه يوج ــا أنَّ ــي )66.67%(؛ وب ــة ه الطلب
خلاصيــة الالتغايــر وفًقــا ملعلمــة عتبــة الصعوبــة 
الثالثــة يف ســِت فقــراٍت ذوات األرقــام )1، 12، 15، 
ــورة  ــاب )الص ــك لالكتئ ــاس ب 16، 18،20( يف مقي
الثانيــة( ُيعــزى جلنــس الطلبــة؛ فمعنــى ذلــك أن 
الطــالب يعانــون مــن االكتئــاب أكثــر ممــا تعــاين منــه 

ــرات. ــك الفق ــوص تل ــات بخص الطالب
ــاك  ــج انته ــن نتائ ــات ب ــاة التقاطع ــد مراع وبع
ــة )األوىل،  ــة الصعوب ــامل عتب ــر يف مع ــة الالتغاي خاصي
ــاة  ــرت معان ــي أظه ــرات الت ــة( للفق ــة، والثالث والثاني
ــا  ــالب مم ــدى الط ــر ل ــاب أكث ــراض االكتئ ــن أع م
هــي عليــه لــدى الطالبــات؛ فــإن األعــراض )فقــدان 
ــوم،  ات يف نمــط الن ــام، فقــدان الطاقــة، التغــرُّ االهت
ــون  ــاق( تك ــب أو اإلره ــهية، التع ات يف الش ــرُّ التغ
ــارق  ــر وبف ــالب أكث ــان الط ــى أذه ــيطرة ع ــي املس ه
جوهــري عنــد مســتوى الداللــة )α=0.05( ممــا هــي 
ــل الفقــرات ذوات  ــي تقاب ــات؛ الت ــدى الطالب ــه ل علي

ــب. ــى الرتتي ــام )12، 15، 16، 18، 20( ع األرق

مناقشة النتائج:
افرتاضــات  حتقــق  البحــث؛  نتائــج  أظهــرت 
ــة.  ــي واالطرادي ــتقالل املوضع ــد واالس ــة البع أحادي
ومطابقــة مجيــع فقــرات مقيــاس بــك لالكتئــاب 
)الصــورة الثانيــة( لنمــوذج االســتجابة املتدرجــة 
ــت عــى »مشــاعر  باســتثناء الفقــرة رقــم )5( التــي نصَّ
ــج  ــع نتائ ــة م ــذه الدراس ــج ه ــت نتائ ــب«، واتفق الذن
ــي  ــه)Olino et al.,2012( الت ــو وزمالئ ــة أولين دراس
ــتجابة  ــوذج االس ــات نم ــق افرتاض ــارت إىل حتق أش
مطابقــة  كانــت  العبــارات  مجيــع  وأن  املتدرجــة، 
لنمــوذج االســتجابة املتدرجــة، واختلفــت مع  دراســة 
  (Castro, Trentiniــدي ــي وريبول ــرتو وترينتين كاس
(Riboldi, 2010 & التــي توصلــت إىل عــدم مالءمــة 

ــة. ــتجابة املتدرج ــوذج االس ــارة لنم )13( عب
 وأشــارت النتائــج إىل توفــر مــدى مقبــول ملعلمــة 
التمييــز لفقــرات املقيــاس  يتناســب مــع املــدى 
ــز  ــالت التميي ــت معام ــث تراوح ــه، حي ــري ل النظ
ــأ  ــم اخلط ــت قي ــن )0.47( إىل )1.48( ، وتراوح ب
املعيــاري ملعلمــة متييــز فقــرات املقيــاس مــن )0.11( 
ــول  ــر مقب ــج إىل توف ــرت النتائ ــا أظه إىل )0.29(، ك
ملعــامل عتبــات الصعوبــة )األوىل، الثانيــة، الثالثــة( 
ــه،  ــري ل ــدى النظ ــع امل ــب م ــاس يتناس ــرات املقي لفق
إىل  و)1.18  إىل 4.07(   -1.63( تراوحــت  حيــث 
6.29( و)3.04 إىل 11.87( عــى الرتتيــب للعتبــات 

ــة. ــة والثالث األوىل والثاني
دراســة  نتائــج  مــع  النتائــج  هــذه  واتفقــت 
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(Santor,Ramsay&Zوزوروف ورمــزي  ســانتور 
 (Olino et ودراســة أولينــو وزمالئــه uroff,1994)

 (Junior et ودراســة جونيــور وزمالئــهal.,2012) 

(al.,2018 ودراســة توســيم وبانجســبرغ ومــارك 

 (Tusiime, Bangsberg & Mark, 2015)التــي 

مميــزة  كانــت  العبــارات  معظــم  أن  إىل  أشــارت 
ــراض  ــدة األع ــق بش ــا يتعل ــة في ــة الدراس ــدى عين ل
ــكل  ــت بش ــاس توزع ــارات املقي ــة، وأن عب االكتئابي
مناســب عــى متصــل ســمة االكتئــاب، ومتتــع مقيــاس 
جيــدة،  ســيكومرتية  بخصائــص  لالكتئــاب  بــك 

ــه. ــوق بنتائج ــن الوث يمك
ــًا  ــدم ك ــاس يق ــة أنَّ املقي ــج الدراس ــت نتائ وبين
ــدرات  ــة ذوي الق ــدى الطلب ــات ل ــن املعلوم ــرًا م كب
ــن  ــا يمك ــد م ــون أش ــاب يك ــأنَّ االكتئ ــة، وب املرتفع
لــدى )54( طالًبــا وطالبــًة مــن أصــل )503( طالــٍب 
هامــي  بثبــات  يتســم  املقيــاس  وبــأنَّ  وطالبــٍة، 
ــو  ــة أولين ــج دراس ــع نتائ ــك م ــت بذل ــول. واتفق مقب
ــارت إىل أن  ــي أش ــه(Olino et al.,2012) الت وزمالئ
ــراد ذوي  ــن األف ــة ع ــات عالي ــر معلوم ــاس أظه املقي
ــرتو  ــة كاس ــج دراس ــع نتائ ــة، وم ــدرات املرتفع الق
 (Castro, Trentini & وريبولــدي  وترينتينــي 
ــاس  ــدرة املقي ــن ق ــفت ع ــي كش Riboldi, 2010( الت

ــدرات  ــدى ذوي الق ــاب ل ــدة االكتئ ــاس ش ــن قي ع
ــة. العالي

 وكذلــك أظهــرت نتائــج البحــث حتقــق خاصيــة 
الالتغايــر يف معلمــة متييــز فقــرات املقيــاس وفًقــا 

ــر يف  ــة الالتغاي ــق خاصي ــدم حتق ــة؛ وع ــس الطلب جلن
معــامل عتبــات الصعوبــة )األوىل، الثانيــة، الثالثــة( 
لفقــرات املقيــاس ُتعــزى جلنــس الطلبــة بنســب 
متفاوتــة؛ حيــث ُيعــاين الطــالب مــن االكتئــاب أكثــر 
ممــا ُتعــاين منــه الطالبــات؛ بــا يعكــس فاعليــة فقــرات 
ــي  ــاب الت ــراض االكتئ ــن أع ــف ع ــاس يف الكش املقي
ــه لــدى  ــا هــي علي ــًة ب تســود أذهــان الطــالب مقارن
الطالبــات، واتفقــت نتائــج هــذه الدراســة مــع نتائــج 
  (Tusiime,دراســة توســيم وبانجســبرغ ومــارك
إىل  أشــارت  التــي   )Bangsberg & Mark, 2015

حتيــز بعــض عبــارات املقيــاس، واختلفــت مــع نتائــج 
دراســة لــو وزمالئــه )Lo et al., 2017( التــي أظهرت 
ــة  ــاث مقارن ــح اإلن ــارات لصال ــض العب ــًزا  يف بع حتي
ــاث  ــد اإلن ــاب عن ــدة االكتئ ــث كان ش ــور، حي بالذك
أعــى مــن الذكــور. واختلفــت هــذه النتائــج كذلــك 
مــع مــا توصلــت إليــه دراســة ســانتور ورمــزي 
التــي   (Santor,Ramsay&Zuroff,1994) وزوروف 
أشــارت إىل أن معظــم عبــارات املقيــاس)18 عبــارة( 

ــاث.  ــور واإلن ــن الذك ــا ب ــدم حتيزه ــرت ع أظه

التوصيات
ــن  ــايل م ــث احل ــه البح ــفر عن ــا أس ــى م ــاًء ع  وبن

ــة: ــات اآلتي ــروج بالتوصي ــن اخل ــج أمك نتائ
ــورة . 1 ــاب )الص ــك لالكتئ ــاس ب ــج مقي تدري

الثانيــة( باســتخدام نــاذج نظريــة االســتجابة 
بنائهــا  حتســن  يف  يســاعد  ممــا  للمفــردة، 
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وتطويرهــا.
ــك . 2 ــاس ب ــي ملقي ــن األداء التفاض ــف ع الكش

باســتخدام  الثانيــة(  )الصــورة  لالكتئــاب 
بــن  وخاصــة  الفقــرة،  اســتجابة  نــاذج 

واإلنــاث. الذكــور 
االســتجابة . 3 بنمــوذج  االســتعانة  أمهيــة 

وحتليــل  وتصميــم  إعــداد  يف  املتدرجــة 
ــك  ــخصية، وذل ــس الش ــارات واملقايي االختب
ــه هــذا النمــوذج مــن خصائــص  ــع ب ــا يتمت مل
يمكــن االســتفادة منهــا يف رفــع كفــاءة أدوات 

القيــاس وحتســن جودهتــا.

البحوث املقرتحة:
يف ضــوء النتائــج التــي توصــل اليهــا البحــث 
ــة: ــوث اآلتي ــراء البح ــث بإج ــرتح الباح ــايل يق احل

بــك . 1 ملقيــاس  الســيكومرتية  اخلصائــص 
باســتخدام  الثانيــة(  لالكتئاب)الصــورة 
والنظريــة  املتدرجــة  االســتجابة  نمــوذج 

القيــاس. يف  التقليديــة 
النفســية . 2 االختبــارات  وثبــات  صــدق 

ــتجابة  ــوذج االس ــتخدام نم ــخصية باس والش
القيــاس. يف  التقليديــة  والنظريــة  املتدرجــة 

بــك . 3 ملقيــاس  الســيكومرتية  اخلصائــص 
لالكتئاب)الصــورة الثانيــة( باســتخدام نــاذج 
نظريــة االســتجابة للمفــردة الثنائيــة التدريــج 

ــج. ــددة التدري واملتع

املصادر و املراجع:
أوال: املصادر واملراجع العربية:

ــب  ــة الغض ــؤ بحال ــة التنب ــدي. )2014(. دق ــراد، مح ــو ج أب
ــن  ــة ب ــيكومرتية مقارن ــة س ــب: دراس ــمة الغض ــن س م
ــة يف القيــاس. جملــة اجلامعــة  ــة واحلديث ــة التقليدي النظري
اإلســالمية للدراســات الرتبويــة والنفســية، 22)2(، 

.120-101
التقــي، أمحــد. )2009(. النظريــة احلديثــة يف القيــاس. عــان: 

دار املســرة.
الالجئــن  لــدى  االكتئــاب   .)2015( فــراس.  اجلبــور، 
الســورين يف خميــم الزعــرتي يف ضــوء بعــض املتغــرات 
ــالة  ــتواه. رس ــض مس ــاد يف خف ــي إرش ــة برناجم وفاعلي
ــوك. ــة الرم ــد، األردن:جامع ــورة، إرب ــر منش ــوراه غ دكت
ــاه  ــاس لالجت ــم مقي ــال. )2016(. تصمي ــود، فري ــاج حمم احل
نحــو البحــث وفــق نمــوذج االســتجابة املتدرجــة 
ــة  ــوم الرتبوي ــة العل )Graded Response Model(. جمل

.359-337  ،)3(17 والنفســية، 
دبــوس، حممــد. )2016(. اســتخدام نظريــة االســتجابة للفقرة 
ــات  ــع يف الرياضي ــي املرج ــار حمك ــرات اختب ــاء فق يف بن
بفقــرات ثنائيــة التدريــج ومتعــددة التدريــج وفــق 
النمــوذج اللوجســتي ثنائــي املعلــم. جملــة النجــاح 
-1453  ،)7(30 اإلنســانية(،  )العلــوم  لألبحــاث 

.1480
ــك  ــاس بي ــورية ملقي ــورة الس ــامر. )2003(. الص ــوان، س رض
ــالب  ــن ط ــة م ــى عين ــة ع ــة ميداني ــاب: دراس لالكتئ
ــوم  ــعود للعل ــك س ــة املل ــة جامع ــق. جمل ــة دمش جامع
.486-453،)1(  16 اإلســالمية،  والدراســات  الرتبويــة 
الشــهري، عبــد اهلل. )2017(. مقــدار تدريــج االســتجابة 
وعالقتــه بمعــامل الفقــرة وفــق نمــوذج االســتجابة 
املتدرجــة. رســالة ماجســتر غــر منشــورة، تبــوك، 

اململكــة العربيــة الســعودية: جامعــة تبــوك.
الطريــري، عبــد الرمحــن. )1996م(. اخلصائــص الســيكومرتية 
ــوذج راش.  ــتخدام نم ــدادي باس ــذكاء االع ــار ال الختب

ــية، 6 )4(، 473-457. ــات نفس دراس
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ــاب:  ــك لالكتئ ــاس بي ــوش. )2016(. مقي ــد، مع ــد احلمي عب
دراســة ســيكومرتية عــى عينــة مــن طلبــة الثالثــة 
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دراسة وصفية على عينة من العاملين بالسالمة واألمن في جامعة المجمعة

صالح بن عبد اهلل العقيل
جامعة المجمعة

)قدم للنشر يف 1440/06/28 هـ، وقبل للنشر يف 1441/02/17 هـ(
ـــة  ـــروق إحصائي ـــاك ف ـــا إذا كان هن ـــة، وم ـــة املجمع ـــي يف جامع ـــن اجلامع ـــامة واألم ـــن بالس ـــه العامل ـــي تواج ـــات الت ـــكات والصعوب ـــة املش ـــة إىل معرف ـــت الدراس ـــث: هدف ـــص البح ملخ
ـــادات وإدارات  ـــات وع ـــي يف كلي ـــن اجلامع ـــامة واألم ـــن بالس ـــة يف العامل ـــة الدراس ـــت عين ـــة. ومتثل ـــم االجتاعي ـــزى خلصائصه ـــات تع ـــكات وصعوب ـــن مش ـــم م ـــد يواجهه ـــا ق ـــم، في بينه
ـــج  ـــتبانة ومنه ـــتخدمت أداة االس ـــا )95(، واس ـــغ عدده ـــدير( بل ـــة س ـــز )حوط ـــاح( ومرك ـــاط، الرم ـــي، الغ ـــة، الزلف ـــات )املجمع ـــرة يف حمافظ ـــة واملنت ـــة املجمع ـــة بمحافظ ـــة املجمع جامع

ـــا: ـــن نتائجه ـــة. وم ـــق العين ـــن طري ـــي ع ـــح االجتاع املس
ـــي، . 	 ـــب الطب ـــواردة باجلان ـــكات ال ـــع املش ـــى مجي ـــة ع ـــادية«، وموافق ـــات اإلرش ـــكلة اللوح ـــي: »مش ـــية وه ـــكات األساس ـــن املش ـــدة م ـــى واح ـــبة )52.6%( ع ـــة بنس ـــاك موافق هن

ـــة  ـــة واألدوات الطبي ـــبة )60%(، واألدوي ـــة بنس ـــاالت الطارئ ـــع احل ـــل م ـــص يف التعام ـــي خمت ـــق طب ـــاد فري ـــبة )67.4%(، افتق ـــأة بنس ـــى باملنش ـــب يف كل مبن ـــود »طبي ـــدم وج ـــي ع وه
ـــة. ـــكات النظامي ـــى املش ـــة ع ـــدم املوافق ـــك ع ـــح كذل ـــبة )53.7%(، واتض ـــة« بنس ـــعاف األولي ـــات اإلس ـــة لعملي الازم

ـــدى . 	 ـــة ل ـــاالت الطارئ ـــات للح ـــر »حاف ـــدم توف ـــبة )60%(، ع ـــأة بنس ـــي باملنش ـــن اجلامع ـــامة واألم ـــن بالس ـــدد العامل ـــة ع ـــي: )قل ـــات وه ـــن الصعوب ـــة م ـــى مخس ـــة ع ـــاك موافق هن
ـــة  ـــاء خاص ـــق إخ ـــود مناط ـــدم وج ـــبة )53.7%(، ع ـــأة بنس ـــل املنش ـــدة داخ ـــة اجلي ـــاد التهوي ـــبة )55.8%(، افتق ـــات بنس ـــام البواب ـــة أم ـــر كافي ـــف غ ـــبة )60%(، مواق ـــأة بنس امُلنش

ـــبة )%51.6((. ـــى« بنس ـــكل مبن ب
ـــد . 	 ـــا توج ـــور«، ك ـــح »الذك ـــس« لصال ـــمية«، و«اجلن ـــم »رس ـــن وظائفه ـــح الذي ـــة« لصال ـــوع الوظيف ـــر »ن ـــزى ملتغ ـــات( ُتع ـــور )الصعوب ـــول حم ـــًا ح ـــة إحصائي ـــروق دال ـــد ف توج

ـــال«. ـــن 9000 ري ـــل م ـــن 6000 إىل أق ـــة »م ـــح الفئ ـــهري« لصال ـــب الش ـــر »الرات ـــزى ملتغ ـــات( تع ـــية، والصعوب ـــكات األساس ـــة :)املش ـــاور التالي ـــول املح ـــاً ح ـــة إحصائي ـــروق دال ف
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Abstract: The study aims at identifying the problems and difficulties experiencing by safety and security staff at Majmaah University, along with measuring the statistical 
differences between the problems relating to the work nature depending on social characteristics.
The population consisted of the colleges, deanships and departments of Al-Majmaah University in the governorates of Al-Majmaah, Al-Zulfi, Al-Ghat, Al-Ramah and 
Hawat Sudair; precisely of (95) male and female of the university’s safety and security staff. The questionnaire was applied to collect data according to the social survey 
method. The significance outcomes are as follows:
1. Medical health problems are the most common problems faced by the sample, where the average number of students are (1.60) of (2.00), while basic and systemic 
problems are not faced. 
2. There are statistically significant differences at the level of significance (0.05) and less in:
a. The sample responses were in favor of those who are “official” in comparison of those who are contractors. 
b. The sample responses variable was in favor of males.
c. The sample responses variable was for the benefit of sample members whose salary is from 6.000 and less than 9.000 Riyals.

Keywords: Problems, Difficulties, Personnel, Safety, Security, Safety & Security.
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مقدمة:
مفهــوم األمــن هــو شــعور الفــرد واجلاعــة 
ــات  ــامة املؤسس ــن وس ــة، وأم ــة والطمأنين بالراح
واملنشــآت حيظــى بأولويــة مــن قبــل اإلدارات املعنيــة 
ــآت  ــن منش ــا م ــا تتبعه ــات وم ــاج اجلامع ــه، وحتت ب
وتنفيــذ  بتطبيــق  معنيــة  خاصــة  إدارة  ختصيــص 
متطلبــات األمــن والســامة ومراقبــة وضــان اتباعها 
مــن قبــل اجلميــع، ووضــع اإلرشــادات والتعليــات، 
ــى  ــا حت ــال وقوعه ــات يف ح ــب إدارة األزم إىل جان
ــزام  ــن االلت ــتوى م ــى مس ــول إىل أع ــن الوص يمك
ــات.  ــراد واملقتني ــامة لألف ــن والس ــان لألم والض

املصانــع  أهــم  مــن  اجلامعيــة  البيئــة  وتعتــر 
املعرفيــة التــي تدعــم وتنمــي عقــول الطلبــة ليكونــوا 
ــًا عــى تطــور  مســلحن باملعرفــة التــي تنعكــس إجياب
املجتمــع وتقدمــه، مرتكــزة يف منظومتهــا عــى عــدد 
مــن اإلدارات والوحــدات املســاندة والتــي لــكل منها 
ــات  ــال عملي ــن خ ــا م ــح إىل حتقيقه ــداف تطم أه
اجلــودة  معايــر  وتطبيــق  والتدريــب  التطويــر 
والســامة واألمــن يف اجلامعــة مــن كل اجلوانــب 
ــزات  ــآت والتجهي ــا يف املنش ــق منه ــا يتعل ــواء م س
وتأهيــل  بتدريــب  أو  باإلجــراءات  أو  واملعامــل، 
ــى أن  ــل ع ــن العم ــد م ــا، الب ــه أو غره ــن في العامل

ــي. ــم اجلامع ــن التنظي ــزأ م ــزءًا ال يتج ــون ج يك

مشكلة الدراسة:
تعتــر إدارة الســامة واألمــن يف اجلامعــة مــن 

أهدافهــا،  حتقــق  أن  جيــب  التــي  اإلدارات  أهــم 
ــداف  ــق األه ــل يف حتق ــي الفش ــلها يعن ــك ألن فش ذل
ــأة  ــة للمنش ــا واجه ــع كوهن ــا م ــا أهن ــرى، ك األخ
ــم  ــأة بالتنظي ــام املنش ــا اهت ــس عليه ــة، ينعك اجلامعي
ــل  ــات، وحيت ــتى اخلدم ــمولية بش ــاط والش واالنضب
ــراتيجية  ــا أي اس ــي تتضمنه ــط الت ــن أوىل اخلط األم
ألي مؤسســة أو منشــأة ألمهيتــه البالغــة يف دفــع عجلة 
التطويــر لألمــام، حتــى يســتطيع كافــة عنارصهــا أداء 
أعاهلــم ومهامهــم عــى أكمــل وجــه، ويف بيئــة آمنــة 

ــودة. ــر اجل ــق معاي ــة وف مرحي
وألن املوضــوع يف غايــة األمهيــة وذلــك الرتباطــه 
ــتمرار  ــن االس ــن م ــة، لتتمك ــن اجلامع ــامة وأم بس
ــم  ــواء يف التعلي ــا س ــق أهدافه ــالتها وحتقي يف أداء رس
األكاديمــي، أو املشــاركة املجتمعيــة يف بنــاء املجتمــع 
ــة  ــة احلالي ــأيت الدراس ــق ت ــذا املنطل ــن ه ــوره. م وتط
ــي  ــات الت ــكات والصعوب ــرز املش ــى أب ــوف ع للوق
تواجــه العاملــن بالســامة واألمــن اجلامعــي يف 
ــة  ــة املجمع ــي جامع ــة، وه ــات املحلي ــدى اجلامع إح
ملــا هلــا مــن أمهيــة يف تقــي أي عائــق أمنــي إنتاجــي، 
وبالتــايل حتقيــق البيئــة اآلمنــة ملنســويب اجلامعــة 
عامــة.  واملمتلــكات  مرافقهــا  عــى  واملحافظــة 
ــن  ــة ع ــة يف اإلجاب ــكلة الدراس ــد مش ــن حتدي ويمك
الســؤال الرئيــس: )مــا املشــكات والصعوبــات 
ــي  ــن اجلامع ــامة واألم ــن بالس ــه العامل ــي تواج الت
يف جامعــة املجمعــة(؟ وينــدرج حتــت ذلــك األســئلة 

ــة: ــة اآلتي الفرعي
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مــا املشــكات التــي تواجــه العاملني بالســامة . 	
واألمــن اجلامعــي يف جامعــة املجمعة؟

مــا الصعوبــات التــي تواجــه العاملني بالســامة . 	
واألمــن اجلامعــي يف جامعــة املجمعة؟

ــني . 	 ــني العامل ــة ب ــروق إحصائي ــد ف ــل توج ه
بالســامة واألمــن اجلامعــي يف جامعــة املجمعــة 
قــد  فيــام  االجتامعيــة  خلصائصهــم  تعــزى 
ــق  ــات تتعل ــكات وصعوب ــن مش ــم م يواجهه

بطبيعــة العمــل؟
أهداف الدراسة:

هتــدف الدراســة احلاليــة إىل حتقيــق اهلــدف الرئيــس 
التــايل: )معرفــة املشــكات والصعوبــات التــي تواجــه 
جامعــة  يف  اجلامعــي  واألمــن  بالســامة  العاملــن 
ــة  ــداف الفرعي ــك األه ــت ذل ــدرج حت ــة(. وين املجمع

ــة: اآلتي
العاملــن . 	 التــي تواجــه  املشــكات  معرفــة 

جامعــة  يف  اجلامعــي  واألمــن  بالســامة 
. ملجمعــة ا

معرفــة الصعوبــات التــي تواجــه العاملــن . 	
جامعــة  يف  اجلامعــي  واألمــن  بالســامة 

. ملجمعــة ا
معرفــة مــا إذا كان هنــاك فــروق إحصائيــة بــن . 	

العاملــن بالســامة واألمــن اجلامعــي يف جامعة 
ــا  ــة في ــم االجتاعي ــزى خلصائصه ــة تع املجمع
قــد يواجههــم مــن مشــكات وصعوبــات 

ــل. ــة العم ــق بطبيع تتعل

أمهية الدراسة:
ــة  األمهيــة النظريــة: تتضــح أمهيــة الدراســة احلالي
يف أمهيــة موضوعهــا وجماهلــا، فكلــا توفــرت ظــروف 
ــعور  ــك إىل ش ــل، أدى ذل ــو العم ــبة جل ــة مناس مهنّي
ــد  ــا يزي ــه، مّم ــان يف وظيفت ــة، واألم ــل بالراح العام
ــكل  ــاج بش ــدل اإلنت ــادة مع ــايل زي ــه، وبالت إنتاجيت
ــؤولية  ــن مس ــامة واألم ــام بالس ــا أن االهت ــام. ك ع
املؤسســات  مجيــع  عاتــق  عــى  تقــع  اجتاعيــة 
ــيا أن  ــة األوىل والس ــة بالدرج ــة واألكاديمي املجتمعي

ــا. ــق هب ــر يتعل األم
حيــث تركــز الدراســة احلاليــة عى أهم املشــكات 
بالســامة  العاملــن  تواجــه  التــي  والصعوبــات 
ــعودية،  ــات الس ــدى اجلامع ــي يف إح ــن اجلامع واألم
وهــي بذلــك تعتــر بحســب علــم الباحــث أول 
ــة يتــم تطبيقهــا عــى جمتمــع أكاديمــي،  دراســة علمي
ــة  ــادة علمي ــة م ــدم الدراس ــث أن تق ــل الباح ــا يأم ك
املوضــوع  هلــذا  الباحثــن  نظــر  لفــت  تســهم يف 
ــات  ــا اجله ــتفيد منه ــه لتس ــات حول ــراء دراس وإج

ذات العاقــة.
األمهيــة التطبيقيــة: يمكــن أن تســهم الدراســة 
يف  واملختصــن  املســؤولن  مســاعدة  يف  احلاليــة 
وجامعــة  عــام  بشــكل  الســعودية  اجلامعــات 
ــكات  ــى املش ــرف ع ــاص بالتع ــكل خ ــة بش املجمع
بالســامة  العاملــن  تواجــه  التــي  والصعوبــات 
ــا  ــل توصياهت ــى تفعي ــل ع ــي، والعم ــن اجلامع واألم

قــدر اإلمــكان.
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مصطلحات الدراسة:
أواًل: املشكات:

)1982م،  بــدوي  عرفهــا  االصطــاح:  يف 
ص:327( بأهنــا »ظاهــرة تتكــون مــن عــدة أحــداث 
أو وقائــع متشــابكة وممتزجــة ببعضهــا البعــض لفــرة 
ــه  ــس، تواج ــوض واللب ــا الغم ــت ويكتنفه ــن الوق م
الفــرد أو اجلاعــة ويصعــب حلهــا قبــل معرفــة 
ــول إىل  ــا للوص ــة وحتليله ــروف املحيط ــباهبا والظ أس

ــأهنا«. ــرار بش ــاذ ق اخت
الباحــث  هبــا  يقصــد  اإلجرائــي:  التعريــف 
يف هــذه الدراســة: تلــك املواقــف التــي تواجــه 
العاملــن بالســامة واألمــن اجلامعــي يف جامعــة 
املجمعــة وتعيــق حتقيــق األهــداف الوقائيــة واألمنيــة 
ــق  ــف تتعل ــك املواق ــت تل ــواء كان ــل، س ــكان العم مل
بالعاملــن أنفســهم )املؤهــل العلمــي، التدريــب، 
اخلــرة العمليــة( أو تتعلــق ببيئــة العمــل )توافــر 
ــر  ــن، تواف ــامة واألم ــح الس ــة ولوائ ــائل وأنظم وس
ــاء،  ــق اإلخ ــر مناط ــن، تواف ــات للعامل الصاحي
توافــر وســائل التدابــر واالحــرازات األمنيــة، توافــر 

ــة(. ــعافات األولي ــر اإلس ــوارئ، تواف ــارج الط خم
ثانيًا: الصعوبات:

)1977م،  إبراهيــم  عرفهــا  االصطــاح:  يف 
ص:20( بأهنــا :»كل مــا يعيــق أو يعرقــل حتقيــق 
هــدف معــن ويتطلــب اجتيــازه مزيــدًا مــن اجلهــود 

العقليــة أو اجلســمية«.
التعريــف اإلجرائــي: يقصــد هبــا الباحــث يف 

هــذه الدراســة: جمموعــة مــن املعوقــات التــي تواجــه 
العاملــن بالســامة واألمــن اجلامعــي يف جامعــة 
ــم  ــل جهوده ــم وتعرق ــة عمله ــاء تأدي ــة أثن املجمع
وحتــول بــن تطبيقهــم لعملهــم بالصــورة التــي حتقــق 
األهــداف املرجــوة مــن العاملــن، منهــا )عــدم توفــر 
ــة  ــر هتوي ــات، عــدم توف مواقــف واســعة أمــام البواب
جيــدة داخــل املنشــأة، عــدم وجــود آليــة حمــددة لرفــع 

ــك. ــر ذل ــة( وغ ــكاوي األمني الش
ثالثًا: العاملني:

التعريــف اإلجرائــي: يقصــد هبــم الباحــث يف 
بالســامة  العاملــن  الســعودين  الدراســة:  هــذه 
واألمــن اجلامعــي مــن )إداريــن، وفنيــن، ومراقبــن، 
وحــراس أمــن( بكليــات وعــادات وإدارات جامعــة 

ــة. ــة املجمع ــرة بمحافظ ــة املنت املجمع
رابعًا: السامة:

مــن  »جمموعــة  بأهنــا  تعــرف  االصطــاح:  يف 
ــدف إىل  ــي هت ــار تريع ــد يف إط ــراءات والقواع اإلج
احلفــاظ عــى اإلنســان مــن خطــر اإلصابــة، واحلفــاظ 
التلــف والضيــاع«  املمتلــكات مــن خطــر  عــى 

ص:9(. 2008م،  )موســى، 
التعريــف اإلجرائــي: يقصــد هبــا الباحــث يف 
ــزات  ــراءات والتجهي ــة االج ــة: جمموع ــذه الدراس ه
الوقائيــة التــي جيــب عــى العاملــن باألمــن اجلامعــي 
يف جامعــة املجمعــة اإلملــام هبــا وتطبيقهــا عــى الوجــه 
املطلــوب بــا يتوفــر مــن وســائل، وذلــك للمحافظــة 
ــوارث،  ــوادث والك ــن احل ــة م ــة املجمع ــى جامع ع
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إضافــة  املســتطاع،  قــدر  تقليلهــا  عــى  والعمــل 
إىل املحافظــة عــى األفــراد العاملــن باجلامعــة أو 

ــوبيها. منس
خامسًا: األمن:

الفــرد  »شــعور  بأنــه  يعــرف  االصطــاح:  يف 
واجلاعــة بحالــة مــن االطمئنــان واالســتقرار متكنهــم 
ومنظمــة،  مســتمرة  بطريقــة  واجباهتــم  أداء  مــن 
ــل،  ــة« )كام ــة واملعنوي ــة املادي ــر احلاي ــمل توف ويش

.)	9 -28 1985م،ص:
التعريــف اإلجرائــي: يقصــد بــه الباحــث يف هــذه 
ــي جيــب  ــة الت الدراســة: جمموعــة اإلجــراءات األمني
ــي  ــن اجلامع ــامة واألم ــون بالس ــا العامل ــم هب أن يل
يف جامعــة املجمعــة لتوفــر احلايــة املطلوبــة لألفــراد 
واملمتلــكات، واحلــد مــن احلــوادث التــي هتــدد 

ــامتهم. ــم وس أمنه
سادسًا: السامة واألمن اجلامعي:

يف االصطاح:
ــى  ــة ع ــا املحافظ ــرف بأهن ــة: تع ــامة اجلامعي الس
ــاين التابعــة للجامعــة وســامة منســوبيها  ســامة املب
ــائر  ــع اخلس ــق، ومن ــاالت احلرائ ــن ح ــا م ومرتادهي
واالحتجــاز داخــل املصاعــد، واملحافظــة عى ســامة 
ــامة  ــروع الس ــال م ــم أع ــة وتنظي ــة، ومتابع البيئ

ــة -أ، 2018م(. ــعودية اإللكروني ــة الس )اجلامع
األمــن اجلامعــي: يعــرف بأنــه املحافظــة عــى 
مــن  وممتلكاهتــا  واملبــاين  املنشــأة  أمــن  اســتقرار 
حــاالت العبــث والتخريــب، وتوفــر األمــن واألمان 

واملتابعــة  ومرتادهيــا  اجلامعــة  موظفــي  جلميــع 
الدوريــة لذلــك، والعمــل عــى منــع وقــوع احلــوادث 
)اجلامعــة الســعودية اإللكرونيــة -ب، 2018م(.
التعريــف اإلجرائــي: يقصــد بــه الباحــث يف هــذه 
الدراســة: جمموعــة اإلجــراءات والقواعــد واألنظمــة 
ــن  ــامة واألم ــون بالس ــا العامل ــوم بتطبيقه ــي يق الت
اجلامعــي يف جامعــة املجمعــة، لتوفــر بيئــة أكاديميــة 
ــوع  ــباب وق ــر وأس ــادر اخلط ــن مص ــة م ــة خالي آمن
اإلصابــة أو احلــوادث قــدر اإلمــكان حلايــة منســويب 
اجلامعــة ومنشــآهتا، مثــل أنظمــة الدخــول واخلــروج 
يف مواقــف الســيارات وأنظمــة التعامــل مــع احلريــق 

ــذار وغرهــا.    وأجــراس اإلن

اإلطار النظري:
أواًل: النظرية العلمية املفرسة للدراسة:

 Functional Structural :النظريــة البنائيــة الوظيفيــة
Theory

ــة  ــع أو املؤسس ــأن املجتم ــة ب ــذه النظري ــرى ه ت
تتكــون مــن أجــزاء أو عنــارص لــكل منهــا وظائفهــا 
األساســية، وهــذه األجــزاء إنــا هــي أجــزاء متكاملة، 
ــة  ــف بنيوي ــه وظائ ــزء ل ــن أن كل ج ــم م ــى الرغ فع
ــر،  ــل اآلخ ــزء يكم ــه إال أن كل ج ــن طبيعت ــة م نابع
ــد  ــزاء الب ــذه األج ــد ه ــى أح ــرأ ع ــر يط وأي تغ
ــدث  ــايل حي ــزاء، وبالت ــة األج ــى بقي ــس ع أن ينعك
مــا يســمى )باخللــل البنائــي( )احلســن، 2010م، 

ص:56(.
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ــة  ــار املؤسس ــن اعتب ــدم، يمك ــا تق ــى م ــاء ع وبن
ــون  ــًا يتك ــة جمتمع ــة املجمع ــا جامع ــة ومنه التعليمي
مــن أجــزاء خمتلفــة بعضهــا عــن بعــض، حيــث نجــد 
ــن )إدارات،  ــون م ــدة تتك ــة الواح ــة التعليمي املؤسس
ــد إدارة  ــة(، وتع ــدات خمتلف ــات، وح ــادات، كلي ع
ــزاء  ــك األج ــدى تل ــي إح ــن اجلامع ــامة واألم الس
ــة واإلطــار العــام الــذي  ــة للمؤسســة التعليمي املكون
ــة  ــؤوليات املتعلق ــع املس ــه إدارة مجي ــن خال ــم م يت
بالســامة واألمــن جلميــع العاملــن واملتعاملــن 
مــع املؤسســة ولبيئــة املؤسســة لذاهتــا، ولذلــك 
ــه  ــة تواج ــكلة أو صعوب ــار أي مش ــن اعتب ــه يمك فإن
العاملــن يف الســامة واألمــن هبــا ســوف يؤثــر عــى 
أدائهــم، ومــن ثــم ينعكــس ســلبًا عــى أهــداف إدارة 
ــع  ــا م ــى تكامله ــر ع ــد يؤث ــا ق ــن مم ــامة واألم الس
باقــي أجــزاء اجلامعــة، وبالتــايل يؤثــر عــى األهــداف 
التــي أنشــئت مــن أجلهــا، وحيــدث مــا يســمى 

ــي(. ــي الوظيف ــل البنائ )باخلل
ثانيًا: الدراسات السابقة:

ــور  ــده - يف العث ــب جه ــث – حس ــظ الباح مل حي
ومــا  والســامة  األمــن  حــول  دراســات  عــى 
يصاحبهــا مــن مشــكات وصعوبــات يف املنشــأة 
اجلامعيــة أو حتــى املؤسســات التعليميــة ، بــل يف 
قطاعــات أخــرى، ويمكــن اســتعراض الدراســات يف 

هــده القطاعــات، كاآليت:
»تقييــم  بعنــوان  )6	0	م(  إمــام  دراســة   •
ــدف  ــة هب ــة املهني ــامة والصح ــات الس عملي

حتســني أداء العاملــني«، والتــي هدفــت إىل 
ــة  ــامة والصح ــات الس ــع عملي ــة واق معرف
املهنيــة يف رشكات القطــاع العــام، ومــدى 
ــى أداء  ــة ع ــة املهني ــامة والصح ــر الس تأث
العاملــن، والعوامــل التــي تؤثــر ســلبًا وإجيابًا 
ــن  ــدد م ــا يف ع ــت عينته ــم. ومتثل ــى أدائه ع
العاملــن )مهندســن، فنيــن، عاملــن( يف 
أداة  العــام، واســتخدمت  القطــاع  رشكات 
االســتبانة جلمــع البيانــات، وذلــك وفــق 
ــا:  ــرز نتائجه ــن أب ــي. وكان م ــج الوصف املنه
ــن  ــب م ــراء تدري ــتعن بخ ــأة ال تس أن املنش
ــج  ــط والرام ــداد اخلط ــأة يف إع ــارج املنش خ
والصحــة  بالســامة  اخلاصــة  التدريبيــة 
ــات  ــام معلوم ــى نظ ــا ال تتبن ــا أهن ــة، ك املهني
وال  املهنيــة  والصحــة  بالســامة  خــاص 
توجــد خطــط وسياســات واضحــة للتدريــب 
أن  العاملــون  أكــد  كــا  املجــال،  يف هــذا 
ــة )اإلرهــاق والتعــب  لظــروف العمــل التالي
الناتــج عــن ضغــط العمــل، والقيــام بأعــال 
ــكان  ــرارة يف م ــة احل ــاع درج ــرة، وارتف خط
العمــل، والتعامــل مــع األدوات واآلالت 
ــك  ــم، كذل ــى أدائه ــلبي ع ــر س ــادة( تأث احل
أكــدوا أن لبعــض العوامــل تأثــر إجيــايب عــى 
ــب  ــة، ترتي ــائل الوقاي ــر وس ــم )كتواف أدائه
األدوات واآلالت يف مــكان العمــل، احلصول 
ــآراء  ــام ب ــة، واالهت ــة كافي ــرة راح ــى ف ع
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واملقرحــات وحــل  احللــول  العاملــن يف 
ــب  ــم، التدري ــد تواجهه ــي ق ــكات الت املش
عــى اســتخدام اآلالت واألدوات اخلاصــة 

ــز(. ــد للحواف ــام جي ــود نظ ــل، وج بالعم
»أثــر  بعنــوان  )		0	م(  أمحــد  دراســة   •
أداء  عــى  املهنيــة  والصحــة  الســامة 
واســتقرار العاملــني: دراســة حالــة اهليئــة 
والتــي  الســودان،  يف  للكهربــاء«  القوميــة 
ــة الســامة والصحــة  هدفــت إىل معرفــة أمهي
املهنيــة، وأهدافهــا، واملخاطــر املحتملــة يف 
ــرض  ــباب التع ــة، وأس ــل الدراس ــأة حم املنش
الصحــة  قســم  ودور  املخاطــر،  لتلــك 
والســامة يف درئهــا. ومتثلــت عينتهــا يف عــدد 
مــن العاملــن باهليئــة القوميــة للكهربــاء، 
واســتخدمت أداة االســتبانة جلمــع البيانــات، 
وذلــك وفــق منهــج دراســة احلالــة. وكان من 
أبــرز نتائجهــا: معظــم املشــاكل والصعوبــات 
إســعاف  عربــة  توفــر  عــدم  يف  تتمثــل 

الطــوارئ. يف  الســتخدامها 
ــوان  ــش )		0	م( بعن ــل، وعاي ــة اهلابي دراس  •
»تقييــم مــدى فعاليــة إجــراءات الســامة 
ــن  ــة م ــرات العلمي ــة يف املخت ــة املهني والصح
وجهــة نظــر العاملــني” يف قطــاع غــزة، والتــي 
ــراءات  ــة إج ــدى فعالي ــم م ــت إىل تقيي هدف
ــرات  ــة فـــي املخت الـــسامة والصحــة املهني
ــت  ــطينية. ومتثل ــات الفلس ــة يف اجلامع العلمي

ــات  ــن باجلامع ــن العامل ــدد م ــا يف ع عينته
االســتبانة  أداة  واســتخدمت  الفلســطينية، 
البيانــات، وذلــك وفــق  واملقابلــة جلمــع 
ــرز  ــن أب ــي. وكان م ــي التحلي ــج الوصف املنه
نتائجهــا: أن التــزام اإلدارة العليــا يؤثر بدرجة 
ــامة  ــراءات الس ــة إجـ ــى فعاليـ ــطة ع متوس
والصحــة املهنيــة يف املختــرات العلميــة، كــا 
أن توفــر قواعــد ووســائل الســامة والوقايــة 
ــى  ــطة ع ــة متوس ــر بدرج ــل يؤث ــة العم يف بيئ
فعاليــة إجــراءات الســامة والصحــة املهنيــة، 
كمـــا اتـــضح أن العاملــن مل يتلقــوا تدريبات 
وســائل  اســتخدام  كيفيــة  حــول  كافيــة 

ــسامة املهنيـة.  وأدوات الـ
ــات  ــوان »آلي ــم )		0	م( بعن ــة القاس دراس  •
ــع  ــة توزي ــات خدم ــامة يف حمط ــن والس األم
الوقــود يف املــدن الســودانية« يف الســودان، 
والتــي هدفــت إىل معرفــة العاقــة بــن آليات 
ــة  ــات خدم ــة يف حمط ــامة املتبع ــن والس األم
ــة  ــات البيئ ــط ومتطلب ــود وضواب ــع الوق توزي
ــا  ــي حتدده ــة الت ــة املهني ــامة والصح والس
ــة  ــوزارة الطاق ــامة ب ــة والس ــارية البيئ مستش
عينتهــا  ومتثلــت  الســودان.  يف  والتعديــن 
ــرة يف  ــود املنت ــات الوق ــن بمحط يف العامل
حميلــة أم درمــان، واســتخدمت أداة املاحظــة 
واملقابلــة واالســتبانة جلمــع البيانــات، وذلــك 
وفــق املنهــج الوصفــي التحليــي. ومــن أبــرز 
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نتائجهــا: أن 95% مــن العاملــن تلقوا دورات 
تدريبيــة عــن وســائل األمــن والســامة، وأن 
معــدل االلتــزام بوجــود اللوحات اإلرشــادية 
والتحذيريــة بلــغ 72%، فضــًا عــن االلتــزام 
ــذي  ــامة ال ــدات الس ــر مع ــح بتوف الواض
ــب  ــام بتدري ــة إىل االهت ــغ 85.7%، إضاف بل

ــات.  ــذه املحط ــن يف ه العامل
بعنــوان  )006	م(  الــروس  أبــو  دراســة   •
ــة  ــامة املهني ــن والس ــراءات األم ــع إج »واق
املســتخدمة يف منشــآت قطــاع الصناعــات 
ــت  ــي هدف ــزة«، والت ــاع غ ــة يف قط التحويلي
إىل معرفــة الواقــع الــذي تعيشــه منشــآت 
ــزة  ــاع غ ــة يف قط ــات التحويلي ــاع الصناع قط
مــن حيــث التزامهــا بتطبيــق وتطويــر وتوفــر 
اخلاصــة  والقوانــن  واللوائــح  األنظمــة 
ــذي  ــدور ال ــة، وال ــة املهني ــامة والصح بالس
يف  واخلارجيــة  الداخليــة  اجلهــات  تلعبــه 
ــاع  ــة يف قط ــآت الصناعي ــى املنش ــة ع الرقاب
آراء  يف  فــروق  هنــاك  كان  إذا  ومــا  غــزة، 
أصحــاب العمــل يف جمــال الســامة والصحــة 
ــت  ــخصية. ومتثل ــاهتم الش ــزى لس ــة تع املهني
عينتهــا يف عــدد مــن أصحــاب املنشــآت 
االســتبانة  أداة  واســتخدمت  الصناعيــة، 
املنهــج  وفــق  وذلــك  البيانــات،  جلمــع 
الوصفــي التحليــي. وكان مــن أبــرز نتائجهــا: 
ــن  ــًا ب ــة إحصائي ــة دال ــة ارتباطي ــاك عاق هن

والصحــة  الســامة  إجــراءات  )فعاليــة 
املهنيــة، ومســتوى التأهيــل عــى مســتوى 
ــزام  ــة، وااللت ــة والصناعي ــات الرقابي املؤسس
بتطبيــق وتوفــر وتطويــر األنظمــة واللوائــح 
والصحــة  بالســامة  اخلاصــة  والقوانــن 
املهنيــة عــى صعيــد املؤسســات الرقابيــة 

والصناعيــة(.
بعــد اســتعراض الدراســات الســابقة ذات الصلــة 
نوعــًا مــا بموضــوع الدراســة احلاليــة، يمكــن القــول 
إن هنــاك جوانــب اختــاف واتفــاق فيــا بينهــا 
تركــزت يف عــدة جوانــب، مــن أمههــا اختــاف 
املنشــأة، )بيئــة العمــل( واســتخدام مجيــع الدراســات 
ألداة االســتبانة، وأغلــب الدراســات الســابقة اتبعت 
املنهــج الوصفــي، عــدا دراســة واحــدة هــي دراســة 
أمحــد )2013م(، والتــي اســتخدمت منهــج دراســة 

احلالــة.
ــام  ــة االهت ــة زاوي ــة احلالي ــزت الدراس ــد رك وق
يف موضوعهــا عــى الســامة واألمــن اجلامعــي، 
وهــذا اجلانــب مل حيــظ مــن قبــل الباحثــن الســابقن 
مجيــع  ركــزت  حيــث  والدراســة،  باالهتــام 
الدراســات الســابقة عــى جانــب الســامة والصحــة 
واملختــرات  الصناعيــة  املؤسســات  يف  املهنيــة 
العلميــة، وليــس يف املؤسســات التعليميــة التــي 
ــة، كــا  ــام الباحــث يف الدراســة احلالي حظيــت باهت
ــع  ــة، يف املجتم ــة اجلامع ــت بيئ ــا تناول ــزت بأهن متي

ــي. املح
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ثالثًا: أدبيات الدراسة:
السامة واألمن:

املختلفــة  األعــال  فيهــا  متــارس  منشــأة  أي  إن 
ــا  ــن فيه ــن للعامل ــامة واألم ــر الس ــعى إىل توف تس
ــًا مــن أصحــاب القــرار  وللمــكان بذاتــه، وذلــك إيان
ــتوى األداء  ــى مس ــًا ع ــس إجيابي ــذا ينعك ــأن ه ــا ب فيه
ــار أن الســامة واألمــن ال  ــق اجلــودة، عــى اعتب وحتقي
ــا  ــم وجوده ــة حتت ــل رضورة أولوي ــًا ب ــًا فكري ــد ترف يع
حاجــة العاملــن للشــعور باالطمئنــان يف بيئــة العمــل، 
واملحافظــة عــى مكونــات املنشــأة وممتلكاهتــا مــن 

ــر.  ــوادث واملخاط احل
أمهية السامة واألمن اجلامعي:

تســـعى اجلامعـــات إىل تأســـيس إدارات تعنـــى 
ــو  ــن اجلـ ــرض تأمـ ــا بغـ ــن فيهـ ــامة واألمـ بالسـ
األكاديمـــي املفعـــم بالســـامة واألمـــن الـــذي 
ينعكـــس بشـــكل إجيـــايب عـــى حتقيـــق اجلامعـــات 
لرســـالتها وأهدافهـــا التـــي ُأنشـــأت مـــن أجلهـــا 
ـــن  ـــه م ـــذا فإن ـــا. وهل ـــودة خمرجاهت ـــان ج ـــك لض وذل
ـــة  ـــع جمموع ـــات إىل وض ـــاج اجلامع ـــي أن حتت الطبيع
ــي  ــار تريعـ ــراءات يف إطـ ــر واإلجـ ــن التدابـ مـ
تتـــم ممارســـته يف أروقتهـــا، بغـــرض احلفـــاظ عـــى 
ــق  ــاين واملرافـ ــث املبـ ــن حيـ ــة مـ ــة اجلامعيـ البيئـ
ـــوبيها  ـــامة منس ـــان س ـــة إىل ض ـــات باإلضاف واملكون
ـــوف  ـــن والضي ـــن واملراجع ـــاب والعامل ـــن الط م
ــم  ــق حتقيقهـ ــر تعيـ ــن خماطـ ــدث مـ ــد حيـ ــا قـ ممـ

ــم. ألهدافهـ

جامعة املجمعة:
ــن  ــادم احلرم ــة خ ــى موافق ــاًء ع ــاؤها بن ــاء إنش ج
ــعود  ــز آل س ــن عبدالعزي ــداهلل ب ــك عب ــن املل الريف
رئيــس جملــس الــوزراء رئيــس جملــس التعليــم العــايل 
-رمحــه اهلل- يف الثالــث مــن شــهر رمضــان لعــام 
ــاث  ــع ث ــطس 2009م م ــق 24 أغس 1430هـــ املواف
ــة  ــام وحمافظ ــة الدم ــن مدين ــرى يف كل م ــات أخ جامع
2013م(.  )الســويلم،  شــقراء  وحمافظــة  اخلــرج 
ــات  ــع كلي ــم تس ــم ض ــد ت ــرار فق ــذا الق ــب ه وبموج
قائمــة مع ثــاث كليــات تــم إنشــاؤها لتنتــر خدمات 
هــي:  واملراكــز  من املحافظــات  عــدٍد  يف  اجلامعــة 
)املجمعــة، الزلفــي، الغــاط، رمــاح، حوطــة ســدير(، 
ــن  ــدة م ــداد املتزاي ــتيعاب األع ــاعدت يف اس ــث س حي
خرجيــي الثانويــة العامــة، وأحدثــت االســتقرار ألبنــاء 
ــم  ــبب انتقاهل ــًا بس ــذي كان غائب ــة وال ــات املنطق وبن
اجلامعيــة،  الدراســة  ملواصلــة  الكبــرة  املــدن  إىل 
والتخفيــف عــى اجلامعــات يف تلــك املــدن مــن خــال 
خدماهتــا االجتاعيــة والتوعويــة والتثقيفيــة والتدريبيــة 
والدراســات واالستشــارات التخصصيــة، ومســامهتها 
ــات  ــدى اجله ــي ل ــي والتنظيم ــر األداء الوظيف يف تطوي
واملنشــآت احلكوميــة يف املحافظــات واملراكــز املنتــرة 

ــة، 2017م(. ــة املجمع ــرايف )جامع ــا اجلغ يف نطاقه
إدارة السامة واألمن يف جامعة املجمعة:

نشــأت اإلدارة العامــة لألمــن اجلامعــي يف بداياهتــا 
كوحــدة لألمــن والســامة، حيــث ترتبــط بــإدارة 
اخلدمــات التــي أنشــئت مــع تأســيس اجلامعــة، ثــم تــم 
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فصلهــا يف عــام 1432هـــ عــن إدارة اخلدمــات وربطها 
مبــارشة بــاإلدارة العامــة للشــؤون اإلداريــة واملالية، ويف 
عــام 1435هـــ تــم فصلهــا عــن اإلدارة العامة للشــؤون 
ــمى  ــة بمس ــة اجلامع ــا بوكال ــة وربطه ــة واملالي اإلداري
ــام  ــي، ويف ع ــن اجلامع ــامة واألم ــة للس اإلدارة العام
1437هـــ تــم الفصــل بينهــا لتصبــح كل واحــدة منهــا 
يف إدارة مســتقلة كــا يــي )جامعــة املجمعــة، 2017م(:
ــى  ــل ع ــي: وتعم ــن اجلامع ــة لألم اإلدارة العام  •
ــراطات  ــات واش ــة ومقوم ــة اآلمن ــر البيئ توف
ومســتلزمات األمــن داخــل مبــاين ومرافــق 

اجلامعــة.
اإلدارة العامــة للصحــة املهنيــة والبيئيــة: وتعمــل   •
ــل  ــرات واملعام ــامة يف املخت ــق الس ــى حتقي ع

ــة. ــة باجلامع ــق اخلاص ــاين واملراف واملب
منهجية الدراسة وإجراءاهتا:

منهج الدراسة:
ــي  ــح االجتاع ــج املس ــة منه ــة احلالي ــت الدراس اتبع
ــة  ــة الدراس ــبته لطبيع ــك ملناس ــة، وذل ــق العين ــن طري ع
ــكلة  ــف املش ــى وص ــل ع ــه يعم ــث إن ــا، حي وأهدافه
املدروســة، وحيــاول الكشــف عــن العاقــة بينهــا وبــن 

ــا. ــر فيه ــي تؤث ــرات الت املتغ
جمتمع الدراسة:

-مــن  العاملــن  مــن  الدراســة  جمتمــع  تكــون 
اجلامعــي يف جامعــة  بالســامة واألمــن  اجلنســن- 
املجمعــة بمحافظــة املجمعــة، والتــي تتكــون مــن 
)		( كليــة، وعــدد )		( عــادة، وكذلــك )20( إدارة، 

الغــاط،  الزلفــي،  )املجمعــة،  وتنتــر يف حمافظــات 
الرمــاح( ومركــز )حوطــة ســدير(.

عينة الدراسة:
تــم تطبيــق هــذه الدراســة عــى عينــة عشــوائية مــن 
الســعودين العاملــن والعامــات يف الســامة واألمــن 
اجلامعــي بكليــات وعــادات وإدارات جامعــة املجمعــة 
بمحافظــة املجمعــة، واملنتــرة يف حمافظــات )املجمعــة، 
ــدير(،  ــة س ــز )حوط ــاح( ومرك ــاط، الرم ــي، الغ الزلف
وذلــك خــال الفصــل الــدرايس األول مــن العــام 
ــق 2019/2018م،  ــي 1440/1439هـــ املواف اجلامع

ــة. ــًا وعامل ــم )95( عام ــغ عدده ــث بل حي
أداة الدراسة:

تــم اعتــاد أداة االســتبانة باعتبارهــا األكثــر ماءمــة 
ــة،  ــة احلالي ــن الدراس ــا م ــراد مجعه ــات امل ــة البيان لطبيع

ــة: ــاع اخلطــوات التالي ــم اتب وبعــد تصميمهــا ت
أواًل: صدق أداة الدراسة:

الصــدق الظاهــري: للتعــرف عــى مــدى صــدق . 	
ــن  ــة م ــى جمموع ــا ع ــم عرضه ــة ت أداة الدراس
والتوجيهــات  اآلراء  ضــوء  ويف  املحكمــن، 
التــي اتفقــوا فيــا بينهــم عليهــا، تــم إعــداد أداة 

ــة. ــا النهائي ــة بصورهت ــذه الدراس ه
صــدق . 	 ملعرفــة  الداخــي:  االتســاق  صــدق 

معامــل  حســاب  تــم  الداخــي  االتســاق 
عبــارة  كل  درجــة  بــن  برســون  االرتبــاط 
ــه  ــي إلي ــذي تنتم ــور ال ــة للمح ــة الكلي بالدرج
العبــارة كــا هــو موضــح يف اجلــدول التــايل:
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معامـل  قيـم  أن   )	( رقـم  اجلـدول  مـن  يتضـح 
ارتبـاط كل عبـارة مـن العبـارات مـع حمورهـا موجبـة 
ودالـة إحصائيـًا عنـد مسـتوى الداللـة )0.01( فأقل، 

ممـا يـدل عـى صـدق اتسـاقها مـع حماورهـا.

ثبـات  مـن  للتأكـد  الدراسـة:  أداة  ثبـات  ثانيـًا: 
كرونبـاخ ألفـا  معامـل  اسـتخدام  تـم  الدراسـة  أداة 
Cronbach’s Alpha (α)، واجلـدول التايل يوضح 

الدراسـة: أداة  ثبـات  معامـل 

معامل ارتباط بيرسون لعبارات المحور األول بالدرجة الكلية للمحور
معامل االرتباط بالمحوررقم العبارةمعامل االرتباط بالمحوررقم العبارة

1**0.6847**0.673
2**0.6178**0.656
3**0.7039**0.524
4**0.69210**0.551
5**0.55111**0.545
6**0.646--

معامل ارتباط بيرسون لعبارات المحور الثاني بالدرجة الكلية للمحور
معامل االرتباط بالمحوررقم العبارةمعامل االرتباط بالمحوررقم العبارة

12**0.82614**0.768
13**0.821--

معامل ارتباط بيرسون لعبارات المحور الثالث بالدرجة الكلية للمحور
معامل االرتباط بالمحوررقم العبارةمعامل االرتباط بالمحوررقم العبارة

15**0.73118**0.747
16**0.63819**0.565
17**0.73920**0.552

معامل ارتباط بيرسون لعبارات المحور الرابع بالدرجة الكلية للمحور
معامل االرتباط بالمحوررقم العبارةمعامل االرتباط بالمحوررقم العبارة

1**0.58910**0.542
2**0.54011**0.585
3**0.52012**0.690
4**0.59313**0.629
5**0.55414**0.570
6**0.56815**0.546
7**0.57616**0.799
8**0.58017**0.506
9**0.57618**0.505

جدول رقم (1(
 يوضح معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحاور بالدرجة الكلية للمحاور

** دال عند مستوى الداللة 0.01 فأقل
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ــل  ــة معام ــم )	( أن قيم ــدول رق ــن اجل ــح م يتض
الثبــات العــام عاليــة حيــث بلغــت )0.9138(، 
وهــذا يــدل عــى أن االســتبانة تتمتــع بدرجــة ثبــات 
ــداين  ــق املي ــا يف التطبي ــاد عليه ــن االعت ــة يمك مرتفع

ــم )	( أن الفئـــة العمريـــة  يبـــن اجلـــدول رقـ
ــن  ــل مـ ــن 		 إىل أقـ ــة )مـ ــة الدراسـ ــراد عينـ ألفـ
30 ســـنة( مثلـــت النســـبة األعـــى حيـــث بلغـــت 

ــة. للدراس
عرض نتائج الدراسة وتفسريها:

أواًل: النتائــج املتعلقــة باخلصائــص االجتامعيــة 
ــة: ــة الدراس ــراد عين ألف

ـــن 44  ـــة )م ـــة العمري ـــت الفئ ـــن مثل )85.9%(، يف ح
ـــن  ـــت )4.2 %( م ـــل إذ بلغ ـــبة األق ـــر( النس ـــنة فأكث س

إمجـــايل أفـــراد عينـــة الدراســـة.

ثبات المحورعدد محاور االستبانة

110.8190المشكالت االساسية التي تواجه العاملين بالسالمة واألمن الجامعي.

30.7269المشكالت الطبية الصحية التي تواجه العاملين بالسالمة واآلمن الجامعي.

60.7413المشكالت النظامية التي تواجه العاملين بالسالمة واآلمن الجامعي.

180.8625الصعوبات التي تواجه العاملين بالسالمة واألمن الجامعي.

380.9138الثبات العام.

جدول رقم (2( 
يوضح معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة

النسبةالتكرارالعمر
88.4أقل من 23 سنة.

5658.9من 23 إلى أقل من 30 سنة.

2021.1من 30 إلى أقل من 37 سنة.

77.4من 37 إلى أقل من 44 سنة.
44.2من 44 سنة فأكثر.

جدول رقم (3( 
يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير »العمر«



صاحل بن عبد اهلل العقيل: أهم املشكالت والصعوبات اليت تواجه العاملني بالسالمة واألمن اجلامعي:دراسة وصفية... 407-371

383

يبـن اجلـدول رقـم )4( أن النسـبة األعـى ألفـراد 
عينـة الدراسـة هـم فئـة الذكور حيـث بلغت نسـبتهم 

يوضـــح اجلـــدول رقـــم )5( أن النســـبة األعـــى 
ـــتواهم  ـــن مس ـــة الذي ـــم فئ ـــة ه ـــة الدراس ـــراد عين ألف
ـــت )%44.2(،  ـــث بلغ ـــام( حي ـــم ع ـــي )تعلي التعليم

ــى  ــبة األعـ ــم )6( أن النسـ ــدول رقـ ــن اجلـ يبـ
ـــم  ـــن وظائفه ـــة الذي ـــم فئ ـــة ه ـــة الدراس ـــراد عين ألف
ــت  ــا مثلـ ــت )77.9%(، بينـ ــث بلغـ ــد( حيـ )بعقـ

)51.6%(، بينـا مثلـت فئـة اإلنـاث النسـبة األقـل إذ 
بلغـت )48.4%( مـن إمجـايل أفـراد عينـة الدراسـة.

يف حـــن مثلـــت فئـــة الذيـــن مســـتواهم التعليمـــي 
ــن  ــت )11.6%( مـ ــل إذ بلغـ ــبة األقـ ــي( النسـ )أمـ

ـــة. ـــة الدراس ـــراد عين ـــايل أف إمج

فئـــة الذيـــن وظائفهـــم )رســـمية( النســـبة األقـــل 
إذ بلغـــت )22.1%( مـــن إمجـــايل أفـــراد عينـــة 

ــة. الدراسـ

جدول رقم (4(
 يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير »النوع«

جدول رقم (5( 
يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير »المستوى التعليمي«

جدول رقم (6(
 يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير »نوع الوظيفة«

النسبةالتكرارالنوع
4951.6ذكر
4648.4أنثى

النسبةالتكرارالمستوى التعليمي
1111.6أمي

4244.2تعليم عام
1515.8دبلوم بعد الثانوي

2728.4جامعي

النسبةالتكرارنوع الوظيفة
2122.1وظيفة رسمية
7477.9وظيفة بعقد
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ــى  ــبة األعـ ــم )7( أن النسـ ــدول رقـ ــن اجلـ يبـ
ــم الذيـــن ينتمـــون إىل  ــة هـ ــة الدراسـ ــراد عينـ ألفـ
جهـــة )اجلامعـــة( حيـــث بلغـــت )65.3%(، بينـــا 

ــراد  ــى ألف ــبة األع ــم )8( أن النس ــدول رق ــن اجل يب
العينــة هــم فئــة الذيــن طبيعــة عملهــم )حــارس أمــن( إذ 

يبــن اجلــدول رقــم )9( أن النســبة األعــى ألفــراد 
ــل  ــم يف العم ــن خرهت ــة الذي ــم فئ ــة ه ــة الدراس عين
ــت )58.9%(، يف  ــث بلغ ــنوات( حي ــن 	 س ــل م )أق

ـــغيل(  ـــة التش ـــة )مؤسس ـــون إىل جه ـــن ينتم ـــل الذي مث
ــايل  ــن إمجـ ــت )34.7%( مـ ــل إذ بلغـ ــبة األقـ النسـ

أفـــراد عينـــة الدراســـة.

بلغــت )48.4%(، بينــا مثــل الذيــن عملهــم )مديــر إدارة 
ســامة وأمــن( النســبة األقــل حيــث بلغــت )%2.1(.

ــة الذيــن خرهتــم يف العمــل )مــن 6  حــن مثلــت فئ
ــت )%7.4(  ــل إذ بلغ ــبة األق ــر( النس ــنوات فأكث س

ــة الدراســة. ــراد عين مــن إمجــايل أف

النسبةالتكرارالجهة
6265.3الجامعة

3334.7مؤسسة التشغيل

جدول رقم (7(
 يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير »الجهة التابعة/االنتماء الوظيفي«

جدول رقم (8( 
يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير »طبيعة العمل«

جدول رقم (9(
 يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير »الخبرة في العمل«

النسبةالتكرارطبيعة العمل
22.1مدير إدارة سالمة وأمن.
1212.6رئيس قسم سالمة وأمن.
1313.7مشرف سالمة وأمن.
2223.2مراقب سالمة وأمن.

4648.4حارس أمن.

النسبةالتكرارالخبرة في العمل
5658.9أقل من 3 سنوات.

3233.7من 3 سنوات إلى أقل من 6 سنوات.
77.4من 6 سنوات فأكثر.
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ــى  ــبة األع ــم )10( أن النس ــدول رق ــح اجل يوض
ألفــراد عينــة الدراســة هــم فئــة الذيــن راتبهــم 
بلغــت  إذ  ريــال(   3000 مــن  )أقــل  الشــهري 

يبـن اجلدول رقـم )		( أن النسـبة األعـى ألفراد 
عينـة الدراسـة هـم الذيـن مل يقومـوا بحضـور دورات 
بلغـت  حيـث  واألمـن  السـامة  جمـال  يف  تدريبيـة 

يبــن اجلــدول رقــم )		( أن النســبة األعــى 
ألفــراد عينــة الدراســة هــم فئــة الذيــن عــدد دوراهتــم 
ــت  ــن مثل ــت )62.9%(، يف ح ــث بلغ ــدة( حي )واح

راتبهــم  الذيــن  فئــة  مثلــت  حــن  يف   ،)%62.1(
ــل  ــبة األق ــر( النس ــال فأكث ــن 9000 ري ــهري )م الش
إذ بلغــت )2.1%( مــن إمجــايل أفــراد عينــة الدراســة.

)63.2%(، يف حـن مثلـت فئـة الذيـن قامـوا بحضور 
دورات تدريبية يف جمال السـامة واألمن النسـبة األقل 
إذ بلغـت )36.8%( مـن إمجـايل أفـراد عينة الدراسـة.

ــر(  ــة دورات فأكث ــم )ثاث ــدد دوراهت ــن ع ــة الذي فئ
النســبة األقــل إذ بلغــت )17.1%( مــن إمجــايل أفــراد 

ــة. ــة الدراس عين

جدول رقم (10(
 يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير »الراتب الشهري«

جدول رقم (11(
 توزيع أفراد العينة وفق متغير »حضور دورات تدريبية في مجال السالمة واالمن«

جدول رقم (12(
 يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير »عدد الدورات«

النسبةالتكرارالراتب الشهري
5962.1أقل من 3000 لاير.

2930.5من 3000 إلى أقل من 6000 لاير.

55.3من 6000 إلى أقل من 9000 لاير.
22.1من 9000 لاير فأكثر.

النسبةالتكرارالحضور
3536.8نعم
6063.2ال

النسبةالتكرارعدد الدورات
2262.9واحدة
720.0اثنتان

617.1ثالثة دورات فأكثر
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يبن اجلدول رقم )		( أن النسبة األعى ألفراد عينة 
الدراسة هم الذين عددهم )من 10 إىل أقل من 50 فرد( 
)من  عددهم  الذين  مثل  بينا   ،)%36.8( بلغت  حيث 
50 فرد فأكثر( النسبة األقل حيث بلغت )10.5%( من 

إمجايل أفراد عينة الدراسة.

ثانيًا: النتائج املتعلقة بتساؤالت الدراسة:
تواجه  التي  املشكات  ما  األول:  التساؤل  إجابة 

العاملني بالسامة واألمن اجلامعي يف جامعة املجمعة؟
العاملني  تواجه  التي  األساسية  املشكات    .	

بالسامة واألمن اجلامعي يف جامعة املجمعة:

النسبةالتكرارعدد العاملين
1313.7أقل من 10 أفراد

3536.8من 10 إلى أقل من 50 فرد
1010.5من 50 فرد فأكثر

3738.9لم يبين

جدول رقم (13( 
يوضح توزيع العينة وفق متغير »عدد العاملين بالسالمة واألمن في (اإلدارة/الكلية)«

العباراتم
المتوسط درجة الموافقةالتكرار

الحسابي
االنحراف 
الرتبةالمعياري

النعمالنسبة

مشكلة اللوحات 10
اإلرشادية.

5045ك
1.530.5021

%52.647.4

مشكلة األسقف متصدعة.4
4352ك

1.450.5002
%45.354.7

3
مشكلة عدم فحص 

القواطع الكهربائية بشكل 
دوري.

3560ك
1.370.4853

%36.863.2

مشكلة تصريف السيول.2
3164ك

1.330.4714
%32.667.4

مشكلة مخارج سالمة 8
غير مهيأة.

3164ك
1.330.4715

%32.667.4

جدول رقم (14( 
يوضح استجابات أفراد العينة على عبارات محور »المشكالت األساسية التي تواجه العاملين بالسالمة 

واألمن الجامعي في جامعة المجمعة« مرتبة تنازلياً حسب درجة الموافقة عليها
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هنــاك  أن   )14( رقــم  اجلــدول  مــن  يتضــح 
ــة الدراســة عــى حمــور  ــراد عين ــن أف عــدم موافقــة ب
العاملــن  تواجــه  التــي  األساســية  )املشــكات 
ــة(.  ــة املجمع ــي يف جامع ــن اجلامع ــامة واألم بالس
مــن  واحــدة  موافقــون عــى  أهنــم  اتضــح  كــا 
ــم )10(  ــارة رق ــية متثلــت يف العب ــكات األساس املش
وهــي »مشــكلة اللوحــات اإلرشــادية« بمتوســط 
حســايب بلــغ )1.53(، يف حــن تبــن عــدم موافقتهــم 
عــى عــرة منهــا وأبرزهــا متثلــت يف العبــارات رقــم 
ــًا حســب  )4، 	، 	، 8، 9( والتــي تــم ترتيبهــا تنازلي

ــي: ــا ي ــا ك ــة عليه ــة املوافق درج
ــة  ــراد عين ــدى أف ــة )ال( ل ــتجابة بدرج االس  •
ــكلة  ــي »مش ــم )4( وه ــارة رق ــى العب ــة ع الدراس
األوىل  املرتبــة  متصدعــة«، وجــاءت يف  األســقف 

بلــغ )1.45(. حســايب  بمتوســط 
ــة  ــراد عين ــدى أف ــة )ال( ل ــتجابة بدرج االس  •
الدراســة عــى العبــارة رقــم )	( وهــي »مشــكلة عدم 
فحــص القواطــع الكهربائية بشــكل دوري«، وجاءت 

ــغ )1.37(. ــايب بل ــط حس ــة بمتوس ــة الثاني يف املرتب
ــة  ــراد عين ــدى أف ــة )ال( ل ــتجابة بدرج االس  •
ــكلة  ــي »مش ــم )	( وه ــارة رق ــى العب ــة ع الدراس
الثالثــة  املرتبــة  يف  وجــاءت  الســيول«،  ترصيــف 

.)1.33( بلــغ  حســايب  بمتوســط 
ــة  ــراد عين ــدى أف ــة )ال( ل ــتجابة بدرج االس  •
ــكلة  ــي »مش ــم )8( وه ــارة رق ــى العب ــة ع الدراس
خمــارج ســامة غــر مهيــأة«، وجــاءت يف املرتبــة 

الرابعــة بمتوســط حســايب بلــغ )1.33(.
ـــة  ـــراد عين ـــدى أف ـــة )ال( ل ـــتجابة بدرج االس  •

9
مشكلة عدم وجود 

صفارات إنذار/كشاف 
حريق.

3065ك
1.320.4676

%31.668.4

مشكلة الساللم والمصاعد 6
القليلة.

2372ك
1.240.4317

%24.275.8

مشكلة المداخل غير 7
مؤمنة.

2174ك
1.220.4178

%22.177.9

مشكلة الشبابيك غير 5
اآلمنة.

2174ك
1.220.4179

%22.177.9

مشكلة التصريف 1
الصحي.

2075ك
1.210.41010

%21.178.9

مشكلة عدم وجود 11
طفايات الحريق.

1085ك
1.110.30911

%10.589.5
1.300.267المتوسط العام
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ـــكلة  ـــي »مش ـــم )9( وه ـــارة رق ـــى العب ـــة ع الدراس
عـــدم وجـــود صفـــارات إنذار/كشـــاف حريـــق«، 
ــة بمتوســـط حســـايب  ــة اخلامسـ وجـــاءت يف املرتبـ

ــغ )1.32(. بلـ
ــام  ــط العـ ــبق أن املتوسـ ــا سـ ــتخلص ممـ ويسـ
ـــغ  ـــد بل ـــور ق ـــذا املح ـــى ه ـــة ع ـــتجابات العين الس
ــة  ــع بالفئـ ــو يقـ ــن 2.00(، وهـ ــة مـ )1.30 درجـ
ـــي تشـــر  األوىل مـــن فئـــات املقيـــاس الثنائـــي والت
ــح  ــا اتضـ ــة، كـ ــى أداة الدراسـ ــار »ال« عـ إىل خيـ
أن هنـــاك موافقـــة بـــن العينـــة عـــى واحـــدة مـــن 
ـــات  ـــكلة اللوح ـــي »مش ـــية وه ـــكات األساس املش

ــادية«. اإلرشـ

وهـــذا يعنـــي بـــأن جامعـــة املجمعـــة بيئـــة 
ـــث  مناســـبة للعمـــل يف قطـــاع الســـامة واألمـــن، حي
ـــية وال  ـــكات األساس ـــا املش ـــل فيه ـــه العام ال يواج
يعانيهـــا وال تعيقـــه عـــن أداء عملـــه، باســـتثناء 
ـــك  ـــود ذل ـــد يع ـــادية، وق ـــات االرش ـــكلة اللوح مش
ـــن  ـــتفيد م ـــيس وتس ـــة التأس ـــة حديث ـــون اجلامع إىل ك
جتـــارب اجلامعـــات التـــي ســـبقتها، وتتـــدارك مـــا 
ـــات  ـــك اجلامع ـــه تل ـــت في ـــد وقع ـــون ق ـــن أن تك يمك

مـــن مشـــكات يف هـــذا اخلصـــوص.  
املشـــكات الطبيـــة الصحيـــة التـــي تواجـــه 
العاملـــني بالســـامة واألمـــن اجلامعـــي يف جامعـــة 

ــة: املجمعـ

العباراتم
المتوسط درجة الموافقةالتكرار

الحسابي
االنحراف 
الرتبةالمعياري

النعمالنسبة

مشكلة عدم وجود طبيب في 12
كل مبنى بالمنشأة.

6431ك
1.670.4711

%67.432.6

13

مشكلة عدم وجود فريق 
طبي مختص في التعامل مع 
الحاالت الطارئة مثل الوالدة 

واإلصابات والكسور.

5738ك

1.600.4922
%60.040.0

14
مشكلة عدم وجود األدوية 
واألدوات الطبية الالزمة 
لعمليات اإلسعاف األولية.

5144ك
1.600.4923

%53.746.3

1.600.393المتوسط العام

جدول رقم (15(
 يوضح استجابات العينة على عبارات محور »المشكالت الطبية الصحية التي تواجه العاملين 

بالسالمة واألمن الجامعي في جامعة المجمعة« مرتبة تنازلياً حسب درجة الموافقة عليها
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ـــاك  ـــم )5	( أن هن ـــدول رق ـــن اجل ـــح م يتض
ـــور  ـــى حم ـــة ع ـــة الدراس ـــراد عين ـــن أف ـــة ب موافق
ــه  ــة التـــي تواجـ ــة الصحيـ )املشـــكات الطبيـ
العاملـــن بالســـامة واألمـــن اجلامعـــي يف 
جامعـــة املجمعـــة(، ويمكـــن ترتيبهـــا تنازليـــًا 
ـــة  ـــة الدراس ـــراد عين ـــة أف ـــة موافق ـــب درج حس

ـــي: ـــا ي ـــا ك عليه
ـــراد  ـــدى أف ـــم« ل ـــة »نع ـــتجابة بدرج االس  •
ـــم )		(  ـــارة رق ـــى العب ـــة ع ـــة الدراس عين
ـــب يف  ـــود طبي ـــدم وج ـــكلة ع ـــي »مش وه
ـــة  ـــاءت يف املرتب ـــأة«، وج ـــى باملنش كل مبن
ـــغ )1.67(. ـــايب بل ـــط حس األوىل بمتوس

ـــراد  ـــدى أف ـــم« ل ـــة »نع ـــتجابة بدرج االس  •
ـــم )		(  ـــارة رق ـــى العب ـــة ع ـــة الدراس عين
وهـــي »مشـــكلة عـــدم وجـــود فريـــق 
ـــاالت  ـــع احل ـــل م ـــص يف التعام ـــي خمت طب
ــات  ــوالدة واإلصابـ ــل الـ ــة مثـ الطارئـ
ـــة  ـــة الثاني ـــاءت يف املرتب ـــور«، وج والكس

بمتوســـط حســـايب بلـــغ )1.60(.
لـــدى  »نعـــم«  بدرجـــة  االســـتجابة   •
ـــم )14(  ـــارة رق ـــى العب ـــة ع ـــراد العين أف
ـــة  ـــود األدوي ـــدم وج ـــكلة ع ـــي »مش وه
ــات  ــة لعمليـ ــة الازمـ واألدوات الطبيـ
يف  وجـــاءت  األوليـــة«،  اإلســـعاف 
املرتبـــة الثالثـــة بمتوســـط حســـايب بلـــغ 

.)1.60 (

ـــام  ـــط الع ـــبق أن املتوس ـــا س ـــتخلص مم ويس
ـــذا  ـــى ه ـــة ع ـــة الدراس ـــراد عين ـــتجابات أف الس
ـــن 2.00(،  ـــة م ـــغ )1.60 درج ـــد بل ـــور ق املح
ـــاس  ـــات املقي ـــن فئ ـــة م ـــة الثاني ـــع بالفئ ـــو يق وه
الثنائـــي والتـــي تشـــر إىل خيـــار »نعـــم« عـــى 
ـــة  ـــة الصحي ـــكات الطبي ـــة، وأن املش أداة الدراس
ـــراد  ـــة أف ـــة موافق ـــب درج ـــة حس ـــاءت مرتب ج
ـــدم  ـــكلة ع ـــايل )مش ـــا كالت ـــة عليه ـــة الدراس عين
وجـــود طبيـــب يف كل مبنـــى باملنشـــأة، يليهـــا 
ـــص يف  ـــي خمت ـــق طب ـــود فري ـــدم وج ـــكلة ع مش
ـــوالدة  ـــل ال ـــة مث ـــاالت الطارئ ـــع احل ـــل م التعام
ـــدم  ـــكلة ع ـــا مش ـــور، يليه ـــات والكس واإلصاب
ــة  ــة الازمـ ــة واألدوات الطبيـ ــود األدويـ وجـ

ـــة(. ـــعاف األولي ـــات اإلس لعملي
ويمكـــن تفســـر ذلـــك بـــأن اجلامعـــة 
ناشـــئة ومل يمـــي عـــى تأسيســـها أكثـــر مـــن 
ـــذه  ـــداد ه ـــى إع ـــزال _حت ـــنوات وال ت ـــر س ع
ـــر  ـــب توف ـــتأجرة، يصع ـــاٍن مس ـــة_ يف مب الدراس
ـــكل  ـــا بالش ـــع مرافقه ـــة يف مجي ـــات الطبي اخلدم
ــٍع  ــات أي جمتمـ ــع إمكانـ ــب مـ ــذي يتناسـ الـ
ــل  ــا جيعـ ــة. ممـ ــة تعليميـ ــي أو مؤسسـ أكاديمـ
ـــة  ـــن يف جامع ـــامة واألم ـــن بالس ـــاة العامل معان

املجمعـــة أمـــٌر طبيعـــي إىل حـــٍد مـــا. 
	.  املشـــكات النظاميـــة التـــي تواجـــه 
اجلامعـــي يف  بالســـامة واألمـــن  العاملـــني 

املجمعـــة: جامعـــة 
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هنــاك  أن   )16( رقــم  اجلــدول  مــن  يتضــح 
ــور  ــى حم ــة ع ــة الدراس ــراد عين ــن أف ــة ب ــدم موافق ع
)املشــكات النظاميــة التــي تواجــه العاملــن بالســامة 
املجمعــة(، ويمكــن  اجلامعــي يف جامعــة  واألمــن 
ــراد  ــة أف ــدم موافق ــة ع ــب درج ــًا حس ــا تنازلي ترتيبه

ــي: ــا ي ــا ك ــة عليه ــة الدراس عين
االســـتجابة بدرجـــة »ال« لـــدى أفـــراد عينـــة   •
ــي  ــم )20( وهـ ــارة رقـ ــى العبـ ــة عـ الدراسـ
ـــن  ـــن يف األم ـــرام العامل ـــدم اح ـــكلة ع »مش

األوىل  املرتبـــة  يف  وجـــاءت  والســـامة«، 
بمتوســـط حســـايب بلـــغ )1.48(.

االســـتجابة بدرجـــة »ال« لـــدى أفـــراد عينـــة   •
ــي  ــم )17( وهـ ــارة رقـ ــى العبـ ــة عـ الدراسـ
»مشـــكلة عـــدم وضـــوح سياســـة الســـامة 
ـــة  ـــاءت يف املرتب ـــا«، وج ـــن فيه ـــن للعامل واألم

الثانيـــة بمتوســـط حســـايب بلـــغ )1.37(.
االســـتجابة بدرجـــة »ال« لـــدى أفـــراد عينـــة   •
ــي  ــم )9	( وهـ ــارة رقـ ــى العبـ ــة عـ الدراسـ

العباراتم
المتوسط درجة الموافقةالتكرار

الحسابي
االنحراف 
الرتبةالمعياري

النعمالنسبة

مشكلة عدم احترام العاملين في 20
األمن والسالمة.

4649ك
1.480.5021

%48.4

مشكلة عدم وضوح سياسة 17
السالمة واألمن للعاملين فيها.

3560ك
1.370.4852

%36.8

مشكلة اقتناء الطالب للممنوعات.19
3560ك

1.370.4853
%36.8

مشكلة تخريب المرافق.15
3164ك

1.330.4714
%32.6

مشكلة عدم وضوح سياسة 18
السالمة واألمن للعاملين بها.

2966ك
1.310.4635

%30.5

مشكلة تأخر العاملين بالحضور 16
واالنصراف.

2669ك
1.270.4486

%27.4
1.350.314المتوسط العام

جدول رقم (16(
 يوضح استجابات أفراد العينة على عبارات محور »المشكالت النظامية التي تواجه العاملين بالسالمة 

واألمن الجامعي في جامعة المجمعة« مرتبة تنازلياً حسب متوسطات الموافقة عليها
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ــات«،  ــاب للممنوعـ ــاء الطـ ــكلة اقتنـ »مشـ
ـــايب  ـــط حس ـــة بمتوس ـــة الثالث ـــاءت يف املرتب وج

ــغ )1.37(. بلـ
االســـتجابة بدرجـــة »ال« لـــدى أفـــراد عينـــة   •
ــي  ــم )5	( وهـ ــارة رقـ ــى العبـ ــة عـ الدراسـ
»مشـــكلة ختريـــب املرافـــق«، وجـــاءت يف 
املرتبـــة الرابعـــة بمتوســـط حســـايب بلـــغ 

.)1.33 (
العــام  املتوســط  أن  ســبق  ممــا  ويســتخلص 
ــغ )1.35  ــد بل ــة ق ــة الدراس ــراد عين ــتجابات أف الس
درجــة مــن 2.00(، وهــو يقــع بالفئــة األوىل مــن فئات 
املقيــاس الثنائــي والتــي تشــر إىل خيــار »ال« عــى أداة 
الدراســة، وهــذا يــدل عــى أن أفــراد عينــة الدراســة ال 

يعانــون مــن أي مشــكات تتعلــق باجلوانــب النظاميــة.
ــم  ــدول رق ــج اجل ــرنا لنتائ ــد تفس ــا يؤك ــذا م وه
أهنــا  إال  ناشــئة،  أهنــا  اجلامعــة رغــم  أن  إذ   ،)	5(
ــي  ــات الت ــارب اجلامع ــن جت ــتفادت م ــون اس ــد تك ق
املشــكات  وجتنــب  جتــاوز  يف  وذلــك  ســبقتها، 
األساســية واإلداريــة، لضــان حتقيــق اجلــودة يف العمــل 
األكاديمــي، ممــا يعنــي بــأن العاملــن يف الســامة 
واألمــن بجامعــة املجمعــة قــد ال يواجهــون املشــكات 
النظاميــة اخلاصــة بتنظيــم العمــل وضــان اســتقرارهم 

ــة. ــي باجلامع الوظيف
إجابــة التســاؤل الثــاين: مــا الصعوبــات التــي 
تواجــه العاملــني بالســامة واألمــن اجلامعــي يف جامعــة 

ــة؟ املجمع

جدول رقم (17(
 يوضح استجابات أفراد الدراسة على عبارات محور »الصعوبات التي تواجه العاملين بالسالمة واألمن 

الجامعي في جامعة المجمعة« مرتبة تنازلياً حسب درجة الموافقة عليها

العباراتم
المتوسط درجة الموافقةالتكرار

الحسابي
االنحراف 
الرتبةالمعياري

النعمالنسبة

عدد العاملين في السالمة في المنشأة 16
غير كاف.

5738ك
1.600.4921

%60.040.0

عدم توفر باصات للحاالت الطارئة لدى 4
المنشأة.

5738ك
1.600.4922

%60.040.0

عدم توفر مواقف واسعة أمام البوابات.7
5342ك

1.560.4993
%55.844.2

عدم توفر التهوية الجيدة داخل المنشأة.8
5144ك

1.540.5014
%53.746.3

عدم تحديد مناطق إخالء خاصة بكل 2
مبنى.

4946ك
1.520.5025

%51.648.4



392

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

هنــاك  أن   )17( رقــم  اجلــدول  مــن  يتضــح   
ــة الدراســة عــى حمــور  ــراد عين ــن أف عــدم موافقــة ب

بالســامة  العاملــن  تواجــه  التــي  )الصعوبــات 
واألمــن اجلامعــي يف جامعــة املجمعــة(، كــا اتضــح 

عدم وجود وسائل اتصال في متناول 17
اليد.

4748ك
1.490.5036

%49.550.5

عدم توفر األجهزة الكافية والمناسبة 1
ألداء العمل المطلوب مني.

3956ك
1.410.4957

%41.158.9

3
عدم توفر أجهزة المكافحة األولية 

لجميع أنواع الحرائق صالحة لالستخدام 
الفوري.

3560ك
1.370.4858

%36.863.2

عدم وجود جهات خاصة مؤهلة للتعامل 13
مع حاالت الهلع

3362ك
1.350.4799

%34.765.3

عدم وجود آلية محددة لرفع الشكاوى 9
األمنية.

3263ك
1.340.47510

%33.766.3

عدم توفر جداول خاصة بالجهات 18
المختصة للتواصل معها حال االحتياج

3065ك
1.320.46711

%31.668.4

عدم وجود مختص للتخلص من بواقي 6
المحاليل وأدوات العمل

2966ك
1.310.46312

%30.569.5

عدم وجود استجابة من الجهات المساندة 10
في حال االتصال والطلب.

2570ك
1.260.44313

%26.373.7

عدم وجود مسئولين سالمة وأمن ينتمون 12
للجامعة داخل الكلية.

2570ك
1.260.44314

%26.373.7

مخارج السالمة في المباني مستغلة في 5
التخزين وال يمكن االستفادة منها.

2471ك
1.250.43715

%25.374.7

ال يمكن الوصول إلى صاحب القرار 15
بشكل مباشر.

2273ك
1.230.42416

%23.276.8

عدم وجود صاحب قرار يمكن الرجوع 11
أليه فيما يتعلق بالسالمة واألمن.

2075ك
1.210.41017

%21.178.9

عدم وجود مختص أمن وسالمة.14
1580ك

1.160.36718
%15.884.2

1.380.256المتوسط العام
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ــات  ــن الصعوب ــط م ــة فق ــى مخس ــون ع ــم موافق أهن
ــي  ــم )16، 4، 7، 8، 	( والت ــارات رق ــل يف العب تتمث
ــراد  ــة أف ــة موافق ــب درج ــًا حس ــا تنازلي ــم ترتيبه ت

ــي: ــا ي ــا ك ــة عليه ــة الدراس عين
ــراد  ــدى أفـ ــم« لـ ــة »نعـ ــتجابة بدرجـ االسـ  •
عينـــة الدراســـة عـــى العبـــارة رقـــم )16( 
وهـــي »عـــدد العاملـــن يف الســـامة يف 
املنشـــأة غـــر كاف«، وجـــاءت يف املرتبـــة 
بلـــغ )1.60(. بمتوســـط حســـايب  األوىل 
ــراد  ــدى أفـ ــم« لـ ــة »نعـ ــتجابة بدرجـ االسـ  •
ــم )4(  ــارة رقـ ــى العبـ ــة عـ ــة الدراسـ عينـ
ــاالت  ــات للحـ ــر باصـ ــدم توفـ ــي »عـ وهـ
ـــة  ـــاءت يف املرتب ـــأة«، وج ـــدى املنش ـــة ل الطارئ
ــغ )1.60(. ــايب بلـ ــط حسـ ــة بمتوسـ الثانيـ
ــراد  ــدى أفـ ــم« لـ ــة »نعـ ــتجابة بدرجـ االسـ  •
ــم )7(  ــارة رقـ ــى العبـ ــة عـ ــة الدراسـ عينـ
ـــام  ـــعة أم ـــف واس ـــر مواق ـــدم توف ـــي »ع وه
البوابـــات«، وجـــاءت يف املرتبـــة الثالثـــة 

بمتوســـط حســـايب بلـــغ )1.56(.
ــراد  ــدى أفـ ــم« لـ ــة »نعـ ــتجابة بدرجـ االسـ  •
ــم )8(  ــارة رقـ ــى العبـ ــة عـ ــة الدراسـ عينـ
ـــل  ـــدة داخ ـــة اجلي ـــر التهوي ـــدم توف ـــي »ع وه
الرابعـــة  املرتبـــة  يف  وجـــاءت  املنشـــأة«، 

بمتوســـط حســـايب بلـــغ )1.54(. 
ــراد  ــدى أفـ ــم« لـ ــة »نعـ ــتجابة بدرجـ االسـ  •
ــم )	(  ــارة رقـ ــى العبـ ــة عـ ــة الدراسـ عينـ

ـــة  ـــاء خاص ـــق إخ ـــد مناط ـــدم حتدي ـــي »ع وه
ـــة  ـــة اخلامس ـــاءت يف املرتب ـــى«، وج ـــكل مبن ب

ــغ )1.52(. ــايب بلـ ــط حسـ بمتوسـ
العــام  املتوســط  أن  ســبق  ممــا  ويســتخلص 
الســتجابات أفــراد عينــة الدراســة عــى هــذا املحــور 
قــد بلــغ )1.38 درجــة مــن 2.00(، وهــو يقــع 
ــي  ــي والت ــاس الثنائ ــات املقي ــن فئ ــة األوىل م بالفئ
ــاك  ــة، وأن هن ــى أداة الدراس ــار »ال« ع ــر إىل خي تش
موافقــة بــن أفــراد عينــة الدراســة عــى مخســة فقــط 
ــايل  ــو الت ــى النح ــة ع ــاءت مرتب ــات ج ــن الصعوب م
ــر كاف،  ــأة غ ــامة يف املنش ــن يف الس ــدد العامل )ع
الطارئــة  للحــاالت  باصــات  توفــر  يليهــا عــدم 
لــدى املنشــأة، ثــم عــدم توفــر مواقــف واســعة أمــام 
البوابــات، يليهــا عــدم توفــر التهويــة اجليــدة داخــل 
ــة  ــاء اخلاص ــق إخ ــد مناط ــدم حتدي ــم ع ــأة، ث املنش

ــى(. ــكل مبن ب
 ويمكـــن تفســـر ذلـــك بـــأن جامعـــة املجمعـــة 
حديثـــة التأســـيس )ناشـــئة(، ومتـــارس دورهـــا 
األكاديمـــي والوظيفـــي _حتـــى إعـــداد هـــذه 
ـــة  ـــل إىل املدين ـــتأجرة، ومل تنتق ـــاٍن مس ـــة_ يف مب الدراس
اجلامعيـــة بعـــد، األمـــر الـــذي جيعـــل مشـــكات 
ـــر كاف،  ـــأة غ ـــامة يف املنش ـــن يف الس ـــدد العامل )ع
عـــدم توفـــر باصـــات للحـــاالت الطارئـــة لـــدى 
املنشـــأة، عـــدم توفـــر مواقـــف واســـعة أمـــام 
ــل  ــدة داخـ ــة اجليـ ــر التهويـ ــدم توفـ ــات، عـ البوابـ
ـــكل  ـــة ب ـــاء خاص ـــق إخ ـــد مناط ـــدم حتدي ـــأة، ع املنش
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ـــروف  ـــك الظ ـــل تل ـــة يف مث ـــكات طبيعي ـــى( مش مبن
ــة  ــق يف حداثـ ــي تتعلـ ــة والتـ ــها اجلامعـ ــي تعيشـ التـ
التأســـيس وعـــدم انتقاهلـــا للمدينـــة اجلامعيـــة التـــي 
مل جتهـــز بعـــد،  ممـــا يعنـــي بـــأن مواجهـــة العاملـــن 
يف الســـامة واألمـــن بجامعـــة املجمعـــة ملثـــل تلـــك 
املشـــكات أمـــر طبيعـــي يف مثـــل تلـــك الظـــروف. 

يتضـح من اجلـدول رقم )18( عدم وجـود فروق دالة 
إحصائيـًا عنـد مسـتوى الداللة )0.05( فأقـل يف إجابات 
األساسـية،  )املشـكات  الدراسـة  حمـاور  حـول  العينـة 

إجابـــة التســـاؤل الثالـــث: هـــل توجـــد 
فـــروق إحصائيـــة بـــني العاملـــني بالســـامة 
واألمـــن اجلامعـــي يف جامعـــة املجمعـــة تعـــزى 
ــم  ــد يواجههـ ــام قـ ــة فيـ ــم االجتامعيـ خلصائصهـ
ــة  ــق بطبيعـ ــات تتعلـ ــكات وصعوبـ ــن مشـ مـ

ــل؟ العمـ

النظاميـة،  املشـكات  الصحيـة،  الطبيـة  املشـكات 
والصعوبـات( التـي تواجـه العاملـن بالسـامة واألمـن 

اجلامعـي يف جامعـة املجمعـة تعـزى ملتغـر »العمـر«.   

مجموع مصدر التباينالمحور
مربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
الداللة قيمة فالمربعات

اإلحصائية

ــي  المشــكالت األساســية الت
ــالمة  ــن بالس ــه العاملي تواج
ــي  ــي ف ــن الجامعــــــ واألم

ــة. ــة المجمع جامع

0.43340.108بين المجموعات

1.5600.192 6.249900.069داخل المجموعات

-6.68294المجموع

المشــكالت الطبيــة الصحيــة 
العامليــن  التــي تواجـــــــه 
بالســالمة واألمــن الجامعــي 

ــة. ــة المجمع ــي جامع ف

1.18740.297بين المجموعات

2.0040.101 13.323900.148داخل المجموعات

-14.51094المجموع

ــي  ــة الت ــكالت النظامي المش
ــالمة  ــن بالس ــه العاملي تواج
ــي  ــي ف ــن الجامعــــــ واألم

جامعــة المجمعــة

0.40340.101بين المجموعات

1.0200.401 8.888900.099داخل المجموعات

-9.29194المجموع

تواجــه  التــي  الصعوبــات 
العامليــن بالســالمة واألمــن 
الجامعــــــــي فــي جامعــة 

المجمعــة.

0.45640.114بين المجموعات

1.8040.135 5.683900.063داخل المجموعات

-6.13994المجموع

جدول رقم (18(
 يوضح نتائج تحليل التباين األحادي للفروق في إجابات العينة تعزى لمتغير »العمر«
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ــود  ــدم وج ــم )9	( ع ــدول رق ــن اجل ــح م يتض
ــة  ــد مســتوى الدالل ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دالل ف
حــول  العينــة  أفــراد  إجابــات  يف  فأقــل   )0.05(
حمــاور الدراســة )املشــكات األساســية، املشــكات 
الطبيــة الصحيــة، املشــكات النظاميــة( التــي تواجــه 
العاملــن بالســامة واألمــن اجلامعــي يف جامعــة 

ــوع«. ــر »الن ــزى ملتغ ــة تع املجمع
ــد  ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف ــا توج بين
مســتوى الداللــة )0.05( فأقــل يف إجابــات الذكــور 
واإلنــاث حــول )الصعوبــات التــي تواجــه العاملــن 
ــة(  ــة املجمع ــي يف جامع ــن اجلامع ــامة واألم بالس

ــور. ــح الذك لصال

الداللة قيمة تاالنحرافالمتوسطالعددالجنسالمحور
تواجـــه  التـــي  األساســـية  المشـــكالت 
العامليـــن بالســـالمة واألمـــن الجامعـــي 

فـــي جامعـــة المجمعـــة.

491.330.316ذكر
1.0310.306 461.270.200أنثى

المشــكالت الطبيــة الصحيــة التــي تواجــه 
العامليــن بالســالمة واألمــن الجامعــي فــي 

جامعــة المجمعــة.

491.550.417ذكر
1.3560.178 461.660.362أنثى

المشــكالت النظاميــة التــي تواجــه العاملين 
ــة  ــي جامع ــي ف ــن الجامع ــالمة واألم بالس

المجمعــة.

491.410.333ذكر
1.7390.085 461.300.285أنثى

العامليــن  تواجــه  التــي  الصعوبــات 
ــة  ــي جامع ــي ف ــن الجامع ــالمة واألم بالس

. لمجمعــة ا

491.430.274ذكر
2.346*0.021 461.310.221أنثى

جدول رقم (19(
 يوضح نتائج اختبار »ت: T-test« للفروق بين إجابات العينة تعزى لمتغير »النوع«

جدول رقم (20( 
يوضح نتائج تحليل التباين األحادي للفروق بين إجابات العينة تعزى لمتغير »الخبرة في العمل«

مجموع مصدر التباينالمحور
مربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
الداللة قيمة فالمربعات

اإلحصائية
المشــكالت األساســية 
التــي تواجــه العامليــن 
واألمــن  بالســالمة 
ــة  ــي جامع ــي ف الجامع

المجمعــة.

بين 
المجموعات

0.05320.026

0.3670.694 داخل 
المجموعات

6.629920.072

-6.68294المجموع
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يتضـــح مـــن اجلـــدول رقـــم )20( عـــدم 
ــد  ــة عنـ ــة إحصائيـ ــروق ذات داللـ ــود فـ وجـ
ــات  ــل يف إجابـ ــة )0.05( فأقـ ــتوى الداللـ مسـ
الدراســـة  حمـــاور  حـــول  العينـــة  أفـــراد 
)املشـــكات األساســـية، املشـــكات الطبيـــة 
ـــات(  ـــة، والصعوب ـــكات النظامي ـــة، املش الصحي
التـــي تواجـــه العاملـــن بالســـامة واألمـــن 
ــر  ــزى ملتغـ ــة تعـ ــة املجمعـ ــي يف جامعـ اجلامعـ

»اخلـــرة يف العمـــل«.
وهـــذا يعنـــي بأنـــه ال توجـــد فـــروق يف 
إجابـــات أفـــراد عينـــة الدراســـة مـــن العاملـــن 
بالســـامة واألمـــن يف جامعـــة املجمعـــة تعـــزى 
ـــل(،  ـــرة يف العم ـــوع واخل ـــر والن ـــرات )العم ملتغ

أي أن مجيـــع آراء العاملـــن بالســـــــامة واألمـــن 
ــك  ــول تلـ ــة حـ ــة متناغمـ ــة املجمعـ يف جامعـ
املشـــكات والصعوبـــات وعـــى اختـــاف 
فئاهتـــم العمــــــــرية ونوعهـــم ســـواًء كانـــوا 
ذكـــورًا أو اناثـــًا وخراهتـــم العمليـــة. بينـــا 
يواجـــه الذكـــــــــــــور مـــن العاملـــن يف 
ــض  ــة بعـ ــة املجمعـ ــن بجامعـ ــامة واألمـ السـ
الصعوبـــات، وقـــد يكـــون ذلـــك مـــرده إىل 
كـــون العاملـــن مـــن الذكــــــــور يعملـــون يف 
ـــة  ـــؤولن يف اجلامع ـــل املس ـــٍة جتع ـــن مفتوح أماك
ــرة يف  ــع كثـ ــم يف مواقـــــــ ــدون عليهـ يعتمـ
اجلامعـــة كمواقـــف الســـيارات والبوابـــات 

ــا. وغرهـ

الطبيــة  المشــكالت 
ــة التــي تواجــه  الصحي
العامليـــــــن بالســالمة 
واألمــن الجامعــي فــي 

جامعــة المجمعــة.

بين 
المجموعات

0.14620.073

0.4690.627 داخل 
المجموعات

14.364920.156

-14.51094المجموع
النظاميــة  المشــكالت 
التــي تواجــه العامليــن 
بالسالمـــــــة واألمــن 
ــة  ــي جامع ــي ف الجامع

المجمعــة.

بين 
المجموعات

0.07320.037

0.3670.694 داخل 
المجموعات

9.218920.100

-9.29194المجموع
التــي  الصعوبـــــــات 
ــن  ــه العاملي تواجــــــــ
ــة واألمــن  بالسالمــــــ
ــة  ــي جامع ــي ف الجامع

المجمعــة.

بين 
المجموعات

0.01020.005

0.0710.931 داخل 
المجموعات

6.129920.067

-6.13994المجموع
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ــود  ــدم وج ــم )		( ع ــدول رق ــن اجل ــح م يتض
ــة  ــد مســتوى الدالل ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دالل ف
)0.05( فأقــل يف إجابــات أفــراد العينــة حــول حمــاور 
الدراســة )املشــكات األساســية، املشــكات الطبيــة 
الصحيــة، املشــكات النظاميــة التــي تواجــه العاملن 
ــة(  ــة املجمع ــي يف جامع ــن اجلامع ــامة واألم بالس

ــوع الوظيفــة«. تعــزى ملتغــر »ن
ــد  ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف ــا توج بين
ــراد  ــات أف ــل يف إجاب ــة )0.01( فأق ــتوى الدالل مس
العينــة الذيــن وظائفهــم »بعقــد«، وأفــراد العينــة 
ــة  ــور الدراس ــول حم ــمية« ح ــم »رس ــن وظائفه الذي
بالســامة  العاملــن  تواجــه  التــي  )الصعوبــات 
واألمــن اجلامعــي يف جامعــة املجمعــة( لصالــح 

الذيــن وظائفهــم »رســمية«.
ــات  ــروق يف إجاب ــد ف ــه ال توج ــي بأن ــذا يعن وه
بالســامة  العاملــن  مــن  الدراســة  عينــة  أفــراد 
ــوع  واألمــن يف جامعــة املجمعــة تعــزى ملتغــرات )ن
ــد(، أي  ــمية أو بعق ــا رس ــث كوهن ــن حي ــة م الوظيف
أن مجيــع آراء العاملــن بالســامة واألمــن يف جامعــة 
ــى  ــكات وع ــك املش ــول تل ــة ح ــة متناغم املجمع
اختــاف نــوع وظائفهــم إن كانــت رســمية أو بعقــد. 
ــن  ــامة واألم ــود يف الس ــون بعق ــه العامل ــا يواج بين
ــون  ــد يك ــات، وق ــض الصعوب ــة بع ــة املجمع بجامع
ذلــك مــرده إىل كــون العاملــن بعقــود غــر مطمئنــن 
إلغــاء  مــن  ومتخوفــن  العمــل  يف  الســتمرارهم 

ــل.  ــة العم ــم لفرص ــم وفقداهن عقوده

الداللة قيمة تاالنحرافالمتوسطالعددنوع العملالمحور
اإلحصائية

المشكالت األساسية التي تواجه 
العاملين بالسالمة واألمن 

الجامعي في جامعة المجمعة.

211.380.309وظيفة رسمية
1.4730.144

741.280.252وظيفة بعقد

المشكالت الطبية الصحية التي 
تواجه العاملين بالسالمة واألمن 

الجامعي في جامعة المجمعة.

211.560.399وظيفة رسمية
0.6320.529

741.620.393وظيفة بعقد

المشكالت النظامية التي تواجه 
العاملين بالسالمة واألمن 

الجامعي في جامعة المجمعة.

211.430.356وظيفة رسمية
1.2280.222

741.330.301وظيفة بعقد

الصعوبات التي تواجه العاملين 
بالسالمة واألمن الجامعي في 

جامعة المجمعة.

211.520.265وظيفة رسمية
3.017**0.003 741.340.239وظيفة بعقد

جدول رقم (21(
 يوضح نتائج اختبار »ت: T-test« للفروق بين إجابات العينة تعزى لمتغير »نوع الوظيفة«
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ــود  ــدم وج ــم )		( ع ــدول رق ــن اجل ــح م يتض
ــة  ــد مســتوى الدالل ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دالل ف
)0.05( فأقــل يف إجابــات أفــراد العينــة حــول حمــاور 
ــكات  ــة، املش ــة الصحي ــكات الطبي ــة )املش الدراس
النظاميــة( التــي تواجــه العاملــن بالســامة واألمــن 

اجلامعــي يف جامعــة املجمعــة تعــزى ملتغــر »الراتــب 
ــهري«. الش

ـــات  ـــروق يف إجاب ـــد ف ـــه ال توج ـــي بأن ـــذا يعن وه
ــامة  ــن بالسـ ــن العاملـ ــة مـ ــة الدراسـ ــراد عينـ أفـ
ــرات  ــزى ملتغـ ــة تعـ ــة املجمعـ ــن يف جامعـ واألمـ

مجموع مصدر التباينالمحور
مربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
الداللة قيمة فالمربعات

اإلحصائية
المشكالت األساسية 
التي تواجه العاملين 

بالسالمة واألمن 
الجامعي في جامعة 

المجمعة.

بين 
المجموعات

0.64630.215

3.245*0.026 داخل 
المجموعات

6.036910.066

-6.68294المجموع
المشكالت الطبية 

الصحية التي تواجه 
العاملين بالسالمة 

واألمن الجامعي في 
جامعة المجمعة.

بين 
المجموعات

0.26430.088

0.5620.641 داخل 
المجموعات

14.246910.157

-14.51094المجموع
النظاميــة  المشــكالت 
التــي تواجــه العامليــن 
واألمــن  بالســالمة 
ــة  ــي جامع ــي ف الجامع

المجمعــة.

بين 
المجموعات

0.18030.060

0.5990.617 داخل 
المجموعات

9.111910.100

-9.29194المجموع
التــي  الصعوبـــــــات 
العامليــن  تواجــــــــه 
ــة واألمــن  بالسالمــــــ
ــة  ــي جامع ــي ف الجامع

المجمعــة.

بين 
المجموعات

0.76030.253

4.285**0.007 داخل 
المجموعات

5.379910.059

-6.13994المجموع

جدول رقم (22(
 يوضح نتائج تحليل التباين األحادي للفروق في إجابات أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغير 

»الراتب الشهري«
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ـــن  ـــع آراء العامل ـــهري(، أي أن مجي ـــب الش )الرات
بالســـامة واألمـــن يف جامعـــة املجمعـــة متناغمـــة 
حـــول تلـــك املشـــكات الطبيـــة الصحيـــة 
ـــة وعـــى اختـــاف رواتبهـــم  واملشـــكات النظامي
ـــى  ـــي ع ـــٌر طبيع ـــك أم ـــون ذل ـــد يك ـــهرية. وق الش
ـــس  ـــًا ال يعك ـــهري غالب ـــب الش ـــار أن الرات اعتب
والنظاميـــة  والصحيـــة  الطبيـــة  املشـــكات 
ــذي  ــر الـ ــة، األمـ ــع الوظيفيـ ــض املواقـ يف بعـ
ـــة  ـــن يف جامع ـــامة واألم ـــن بالس ـــل العامل جيع
ـــهرية ال  ـــم الش ـــاف رواتبه ـــى اخت ـــة وع املجمع
ـــكات. ـــن املش ـــوع م ـــذا الن ـــل ه ـــون مث يواجه

ــد  ــه توجـ ــدول )		( بأنـ ــح اجلـ ــا وضـ كـ
فـــروق ذات داللـــة إحصائيـــة عنـــد مســـتوى 
الداللـــة )0.05( فأقـــل يف إجابـــات أفـــراد 
ــكات  ــة )املشـ ــاور الدراسـ ــول حمـ ــة حـ العينـ
تواجـــه  التـــي  والصعوبـــات(  األساســـية، 
العاملـــن بالســـامة واألمـــن اجلامعـــي يف 
جامعـــة املجمعـــة تعـــزى ملتغـــر »الراتـــب 
الشـــهري«. ولتحديـــد صالـــح الفـــروق بـــن 
ـــار  ـــتخدام اختب ـــم اس ـــهري ت ـــب الش ـــات الرات فئ
ـــو  ـــى النح ـــه ع ـــاءت نتائج ـــذي ج ـــيفيه، وال ش

التـــايل:

المتوسط العددالراتب الشهريالمحور
الحسابي

أقل من 
3000 لاير

من 3000 
إلى أقل من 
6000 لاير

من 6000 
إلى أقل من 
9000 لاير

من 
 9000

لاير فأكثر

المشكالت 
األساسية التي 
تواجه العاملين 
بالسالمة واألمن 

الجامعي في 
جامعة المجمعة.

-591.29أقل من 3000 لاير
من 3000 إلى أقل 

*-291.26من 6000 لاير

من 6000 إلى أقل 
-51.62من 9000 لاير

-21.50من 9000 لاير فأكثر
الصعوبات التي 
تواجه العاملين 
بالسالمة واألمن 

الجامعي في 
جامعة المجمعة.

**-591.35أقل من 3000 لاير
من 3000 إلى أقل 

من 6000 لاير
291.36-*

من 6000 إلى أقل 
من 9000 لاير

51.74-

-21.50من 9000 لاير فأكثر

جدول رقم (23(
 يوضح نتائج اختبار شيفيه للتحقق من الفروق بين فئات »الراتب الشهري«



400

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

يكشــف اجلــدول رقــم )		( عــن وجــود فــروق 
ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )0.05( 
ــهري  ــم الش ــن راتبه ــة الذي ــراد العين ــن أف ــل ب فأق
ــراد  ــال(، وأف ــن 6000 ري ــل م ــن 3000 إىل أق )م
العينــة الذيــن راتبهــم الشــهري )مــن 6000 إىل أقــل 
مــن 9000 ريــال( حــول حمور الدراســة )املشــكات 
األساســية التــي تواجــه العاملــن بالســامة واألمــن 
اجلامعــي يف جامعــة املجمعــة( لصالــح الذيــن راتبهــم 
ــال(،  ــن 9000 ري ــل م ــن 6000 إىل أق ــهري )م الش
ــن  ــهرية )م ــم الش ــن رواتبه ــأن الذي ــي ب ــذا يعن وه
ــن  ــر م ــم أكث ــال( ه ــن 9000ري ــل م 6000إىل أق
يواجهــون املشــكات األساســية، بينــا توجــد فــروق 
ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )0.05( 
ــهري  ــم الش ــن راتبه ــة الذي ــراد العين ــن أف ــل ب فأق
ــراد  ــال(، وأف ــن 6000 ري ــل م ــن 3000 إىل أق )م
العينــة الذيــن راتبهــم الشــهري )مــن 6000 إىل أقــل 
مــن 9000 ريــال( حــول حمــور الدراســة )الصعوبات 
التــي تواجــه العاملــن بالســامة واألمــن اجلامعــي يف 
ــهري  ــم الش ــن راتبه ــح الذي ــة( لصال ــة املجمع جامع
)مــن 6000 إىل أقــل مــن 9000 ريــال(، وهــذا 
يعنــي بــأن الذيــن رواتبهــم الشــهرية )مــن 6000إىل 
ــون  ــن يواجه ــر م ــم أكث ــال( ه ــن 9000ري ــل م أق
الصعوبــات، كــا توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة 
ــراد  ــن أف ــل ب ــة )0.01( فأق ــتوى الدالل ــد مس عن
ــن 3000  ــل م ــهري )أق ــم الش ــن راتبه ــة الذي العين
ريــال(، وأفــراد العينــة الذيــن راتبهــم الشــهري 

)مــن 6000 إىل أقــل مــن 9000 ريــال( حــول 
ــي تواجــه العاملــن  ــات الت حمــور الدراســة )الصعوب
ــة(  ــة املجمع ــي يف جامع ــن اجلامع ــامة واألم بالس
لصالــح الذيــن راتبهــم الشــهري )مــن 6000 إىل أقل 
مــن 9000 ريــال(، وهــذا يعنــي بــأن الذيــن رواتبهم 
الشــهرية )مــن 6000إىل أقــل مــن 9000ريــال( هــم 
أكثــر مــن يواجهــون الصعوبــات مــن بــن زمائهــم 
يف الفئــات األخــرى للرواتــب الشــهرية. ويمكــن أن 
يكــون مــرد ذلــك لكــون العاملــن الذيــن رواتبهــم 
الشــهرية )مــن 6000 إىل أقــل مــن 9000 ريــال( هم 
مــن العاملــن الذيــن يشــعرون باالســتقرار الوظيفــي 
ــول  ــم ح ــن آرائه ــر ع ــن التعب ــًا م ــدون حرج وال جي
املشــكات والصعوبــات التــي يواجهوهنــا، بينــا 
العاملــون الذيــن رواتبهــم الشــهرية أعــى مــن ذلــك 
ــامة  ــاع الس ــة يف قط ــب قيادي ــوا يف مناص ــد يكون ق
تلــك  مثــل  يواجهــون  فــا  اجلامعــي  واألمــن 
ــن  ــن الذي ــا أن العامل ــات، ك ــكات والصعوب املش
رواتبهــم الشــهرية أقــل مــن ذلــك قــد خيافــون مــن 
ــات  ــكات وصعوب ــن مش ــه م ــاَّ يواجهون ــر ع التعب
ــدم  ــة بع ــؤولن يف اجلامع ــل املس ــن قب ــر م ــد ُتف ق

ــا.  الرض
مناقشة النتائج والتوصيات واملقرتحات:

أواًل: مناقشة نتائج الدراسة: 
ــكات  ــا املش ــاؤل األول: م ــج التس ــة نتائ مناقش
التــي تواجــه العاملــني بالســامة واألمــن اجلامعــي يف 

ــة؟ ــة املجمع جامع
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	.  املشكات األساسية:
كشفت النتائج عا يي:

ــى  ــة ع ــة الدراس ــراد عين ــن أف ــة ب ــاك موافق هن
واحــدة فقــط مــن املشــكات األساســية وهــي 
»مشــكلة اللوحــات اإلرشــادية«. وقــد يعــود ذلــك 
إىل كــون معظــم مرافــق اجلامعــة يف مبــاين مســتأجرة 
ــا  ــدة مم ــة الواح ــل املحافظ ــة داخ ــاء متفرق ويف أحي
يصعــب عــى إدارة الســامة واألمــن فيهــا اســتيعاب 
باللوحــات  وتغطيتهــا  املتفرقــة  اجلهــات  كل 
اإلرشــادية، وهلــذا كانــت أبرز املشــكات األساســية 

ــكلة. ــذه املش ــل يف ه ــم تتمث ــي تواجهه الت
وعايــش  اهلابيــل،  نتائــج  أكدتــه  مــا  وهــذا 
ــائل  ــد ووس ــر قواع ــت أن توف ــي بين )2012م( الت
الســامة والوقايــة يف بيئــة العمــل يؤثــر بدرجــة 
متوســطة عــى فعاليــة إجــراءات الســامة والصحــة 
املهنيــة، بينــا اختلفــت مــع نتائــج القاســم )2011م( 
بوجــود  االلتــزام  معــدل  أن  أوضحــت  التــي 
اللوحــات اإلرشــادية والتحذيريــة يف حمطــات خدمــة 
توزيــع الوقــود مرتفــع إىل حــد مــا، وقــد يعــود ذلــك 
االختــاف إىل كوهنــا ركــزت عــى األمــن والســامة 
غيــاب  يشــكل  قــد  والتــي  الوقــود  حمطــات  يف 
فيهــا خطــرًا  اللوحــات اإلرشــادية والتحذيريــة 
كبــرًا هيــدد نظــام األمــن والســامة والعاملــن 
ــامة  ــى الس ــة ع ــة احلالي ــزت الدراس ــا رك ــا، بين هب
واألمــن اجلامعــي، فعــى الرغــم مــن رضورة وجــود 
البيئــة اجلامعيــة، إال أن  اللوحــات اإلرشــادية يف 

ــورة  ــدر اخلط ــرًا بق ــرًا كب ــل خط ــد ال يمث ــا ق غياهب
التــي يشــكلها غياهبــا يف حمطــات خدمــة توزيــع 

ــود. الوق
	.  املشكات الطبية الصحية:

كشفت النتائج عا يي:
هنــاك موافقــة بــن أفــراد العينــة عــى املشــكات 
الطبيــة الصحيــة وهــي عــدم وجــود »طبيــب يف 
ــل  ــص يف التعام ــي خمت ــق طب ــأة، فري ــى باملنش كل مبن
ــات  ــوالدة واإلصاب ــل ال ــة مث ــاالت الطارئ ــع احل م
الازمــة  الطبيــة  واألدوات  األدويــة  والكســور، 
ــك  ــود ذل ــد يع ــة«. وق ــعاف األولي ــات اإلس لعملي
ــزال  ــئة وال ي ــة ناش ــة جامع ــة املجمع ــون جامع إىل ك
ــة  ــاء، ونتيج ــت اإلنش ــا حت ــي هب ــفى اجلامع املستش
ــن  ــل العامل ــكات تعرق ــاك مش ــح هن ــك أصب ذل
بالســامة واألمــن اجلامعــي يف جامعــة املجمعــة 
عنــد القيــام باملهــام املوكلــة إليهــم يف حالــة حــدوث 
طــارئ صحــي، وتعيقهــم مــن حتقيــق وضــان 
أعــى درجــات الســامة واألمــن اجلامعــي ملنســويب 

ــا. ــن هب ــة والعامل اجلامع
ــي  ــام )2016م( الت ــج إم ــه نتائ ــا أكدت ــذا م وه
بينــت أن هنــاك تأثــرًا إجيابيــًا لبعــض العوامــل عــى 
ــة  ــائل الوقاي ــر وس ــا »تواف ــي منه ــن والت أداء العامل
ــائل  ــذه الوس ــر ه ــث أن تواف ــل«، حي ــكان العم يف م
يمكــن العاملــن بالســامة واألمــن اجلامعــي يف 
جامعــة املجمعــة مــن القيــام بمهامهــم يف حالــة 

ــي. ــارئ صح ــدوث ط ح
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املشكات النظامية:  .	
كشفت النتائج عا يي:

هنــاك عــدم موافقــة بــن أفــراد عينــة الدراســة عى 
املشــكات النظاميــة التــي تواجــه العاملــن بالســامة 
واألمــن اجلامعــي يف جامعــة املجمعــة. وهــذا يعنــي 
أن إدارة الســامة واألمــن املنظمــة ألعــال العاملــن 
بالســامة واألمــن بجامعــة املجمعــة إدارة فاعلــة 
ــل  ــر العم ــة لس ــم منظم ــح ونظ ــى لوائ ــة ع قائم
وتتصــف باملرونــة، إىل جانــب مراعــاة العاملــن 
اللوائــح واألنظمــة  لتلــك  باجلامعــة ومنســوبيها 
والتزامهــم هبــا وعــدم خمالفتهــا، األمــر الــذي جعــل 
العاملــن بالســامة واألمــن اجلامعــي ال يعانــون مــن 

ــب. ــذا اجلان ــق هب ــكات تتعل مش
وهــذه النتيجــة تؤكــد مــا افرضتــه النظريــة 
ــة، حيــث إن إدارة الســامة واألمــن  ــة الوظيفي البنائي
اجلامعــي تعــد إحــدى األجــزاء املكونــة جلامعــة 
املجمعــة واإلطــار العــام الــذي يتــم مــن خالــه إدارة 
مجيــع املســؤوليات املتعلقــة بالســامة واألمــن جلميــع 
ــذا  ــا، ول ــة وبيئته ــع اجلامع ــن م ــن واملتعامل العامل
فــإن التــزام العاملــن باجلامعــة ومنســوبيها باللوائــح 
واألنظمــة والقوانــن املتبعــة ســوف يؤثــر إجيابــًا عــى 
ــة،  ــة املجمع ــن بجامع ــامة واألم ــن بالس أداء العامل
وبالتــايل ينعكــس إجيابــًا عــى أهــداف إدارة الســامة 
واألمــن ممــا يزيــد مــن تكاملهــا وترابطهــا مــع باقــي 

ــح. ــس صحي ــة، والعك ــزاء اجلامع أج
كــا تؤكــد مــا توصلــت إليــه نتائــج أبــو الــروس 

ــن  ــة ب ــود عاق ــن وج ــفت ع ــي كش )2006م( الت
املهنيــة،  والصحــة  الســامة  إجــراءات  )فعاليــة 
األنظمــة  وتطويــر  وتوفــر  بتطبيــق  وااللتــزام 
ــة  ــامة والصح ــة بالس ــن اخلاص ــح والقوان واللوائ
املهنيــة يف املؤسســات الرقابيــة والصناعيــة(، فــا 
شــك أن االلتــزام باللوائــح واألنظمــة مــن قبــل 
ــد مــن  العاملــن يف جامعــة املجمعــة ومنســوبيها يزي
ــا. ــي هب ــن اجلامع ــامة واألم ــراءات الس ــة إج فعالي
ــات  ــا الصعوب ــاين: م ــاؤل الث ــج التس ــة نتائ مناقش
التــي تواجــه العاملــني بالســامة واألمــن اجلامعــي يف 

جامعــة املجمعــة؟
كشفت النتائج عا يي:

ــى  ــة ع ــة الدراس ــراد عين ــن أف ــة ب ــاك موافق هن
مخســة فقــط مــن الصعوبــات التــي تواجــه العاملــن 
بالســامة واألمــن اجلامعــي يف جامعــة املجمعــة 
ــر  ــأة غ ــامة يف املنش ــن يف الس ــدد العامل ــي )ع وه
كايف، عــدم توفــر: »باصــات للحــاالت الطارئــة لــدى 
املنشــأة، مواقــف واســعة أمــام البوابــات، هتويــة 
ــدة داخــل املنشــأة، مناطــق إخــاء خاصــة بــكل  جي
ــة  ــأن جامع ــة ب ــذه النتيج ــر ه ــن تفس ــى(. ويمك مبن
ــا  ــن هب ــامة واألم ــئة، وأن الس ــة ناش ــة جامع املجمع
ــا،  ــا وجتهيزاهت ــور إمكاناهت ــدة مل تتط ــن وح ــارة ع عب
ــتأجرة ويف  ــاٍن مس ــا يف مب ــم مرافقه ــيا وأن معظ الس
أحيــاء متفرقــة داخــل املحافظــة الواحــدة، أي أن 
مرافقهــا ليســت يف مــكان أو مبنــى واحــد، ممــا يرتب 
عليــه بعــض الصعوبــات التــي ال يمكــن جتاوزهــا يف 
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ــروف. ــذه الظ ــل ه مث
ــه  ــت إلي ــا توصل ــع م ــج م ــذه النتائ ــت ه واتفق
ــد )2013م(،  ــام )2016م( وأمح ــن إم ــج كًا م نتائ
هنــاك  أن  )2016م(  إمــام  نتائــج  بينــت  حيــث 
ــى  ــلبًا ع ــا س ــى تأثره ــون ع ــد العامل ــات أك صعوب
أدائهــم والتــي منهــا »ارتفــاع درجــة احلــرارة يف مكان 
ــد )2013م(  ــج أمح ــفت نتائ ــن كش ــل«، يف ح العم
ــة  ــة القومي ــات يف اهليئ ــاكل والصعوب ــم املش أن معظ
للكهربــاء تتمثــل يف »عــدم توفــر عربــة إســعاف 

الســتخدامها يف الطــوارئ«.
وهــذا يــدل عــى أن الصعوبــات املذكــورة ال 
تشــكل عائقــًا فقــط للعاملــن يف البيئــة اجلامعيــة 
ــن  ــى العامل ــا ع ــي، وإن ــن اجلامع ــامة واألم والس

بشــكل عــام ويف أي منشــأة أيضــًا.
مناقشــة نتائــج التســاؤل الثالــث: هل توجــد فروق 
إحصائيــة بــني العاملــني بالســامة واألمــن اجلامعي يف 
جامعــة املجمعــة تعــزى خلصائصهــم االجتامعيــة فيــام 
ــق  ــات تتعل ــكات وصعوب ــن مش ــم م ــد يواجهه ق

بطبيعــة العمــل؟
كشفت النتائج عا يي:

ــة . 	 ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف ــدم وج ع
فأقــل   )0.05( الداللــة  مســتوى  عنــد 
حمــاور  حــول  العينــة  أفــراد  إجابــات  يف 
الدراســة )املشــكات األساســية، املشــكات 
النظاميــة،  املشــكات  الصحيــة،  الطبيــة 
العاملــن  تواجــه  التــي  والصعوبــات( 

جامعــة  يف  اجلامعــي  واألمــن  بالســامة 
املجمعــة تعــزى للمتغــرات التاليــة )العمــر، 

النــوع، اخلــرة يف العمــل(.
وهــذا يــدل عــى أن العاملــن بالســامة واألمــن 
اجلامعــي يف جامعــة املجمعــة رغــم اختــاف 
قــد  العمــل  وخرهتــم يف  ونوعهــم  أعارهــم 
والصعوبــات  املختلفــة  املشــكات  يواجهــون 
ــم دون  ــر عمله ــم وتعرقــل س ــق أداءه ــي تعي الت
أن يكــون خلصائصهــم أي دور يف ذلــك، ويمكــن 
ــامة  ــن يف الس ــأن العامل ــة ب ــذه النتيج ــر ه تفس
واألمــن اجلامعــي بجامعــة املجمعــة يســعون 
ــى  ــم ع ــة إليه ــام املوكل ــام بامله ــدون إىل القي جاه
ــكات  ــن مش ــه م ــا يواجهون ــه، وم ــل وج أكم
ــل  ــم وتعرق ــن أداء مهامه ــم ع ــات تعيقه وصعوب
البيئــة  عــن ظــروف يف  ناجتــة  ســر عملهــم 
ــة  ــس راجع ــم ولي ــن إرادهت ــة ع ــة خارج اجلامعي

خلصائصهــم االجتاعيــة املذكــورة.
ــة . 	 ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف ــدم وج ع

فأقــل يف  الداللــة )0.05(  عنــد مســتوى 
إجابــات أفــراد العينــة حــول حمــاور الدراســة 
ــة  ــكات الطبي ــية، املش ــكات األساس )املش
الصحيــة، املشــكات النظاميــة( التــي تواجــه 
اجلامعــي يف  بالســامة واألمــن  العاملــن 
ــة  ــرات التالي ــزى للمتغ ــة تع ــة املجمع جامع

ــهري(. ــب الش ــل، الرات ــوع العم )ن
وهــذه النتيجــة تدعــم مــا توصلــت إليــه النتيجــة 
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الســابقة، فــا يواجــه العاملــون بالســامة واألمــن 
يف جامعــة املجمعــة مــن مشــكات تعرقــل ســر 
ــم أو  ــوع عمله ــًا لن ــون راجع ــد ال يك ــم ق عمله
راتبهــم الشــهري وإنــا أيضــًا لظــروف ناجتــة عــن 

البيئــة اجلامعيــة خارجــة عــن إرادهتــم.
إحصائيــة . 	 داللــة  ذات  فــروق  توجــد 

فأقــل يف  الداللــة )0.05(  عنــد مســتوى 
إجابــات أفــراد العينــة حــول حمــور الدراســة 
)الصعوبــات التــي تواجــه العاملن بالســامة 
واألمــن اجلامعــي يف جامعــة املجمعــة( تعزى 

ــر: ملتغ
الذيــن  لصالــح  الوظيفــة«  »نــوع   •
وظائفهــم »رســمية«، وقــد يعــود ذلــك 
إىل كثــرة املهــام امللقــاة عــى عاتــق 
ــن  ــر م ــمية أكث ــم رس ــن وظائفه الذي

غرهــم.
وقــد  »الذكــور«،  لصالــح  »النــوع«   •
يكــون ذلــك راجعــًا إىل كــون الذكــور 
قــدرة مــن  أكثــر  بحكــم طبيعتهــم 
النســاء يف القيــام ببعــض املهــام املرتبطة 
بالســامة واألمــن خاصــة فيــا يتعلــق 
ــك  ــة ذل ــات، ونتيج ــوادث واألزم باحل
ــي  ــات الت ــن الصعوب ــون م ــد يواجه ق
ــال  ــذا املج ــم يف ه ــر عمله ــل س تعرق

ــاء. ــن النس ــن م ــن العامل ــر م أكث
توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد . 4

ــات  ــل يف إجاب ــة )0.05( فأق ــتوى الدالل مس
الدراســة  حمــاور  حــول  العينــة  أفــراد 
)املشــكات األساســية، والصعوبــات( التــي 
تواجــه العاملــن بالســامة واألمــن اجلامعــي 
ــب  ــر »الرات ــزى ملتغ ــة تع ــة املجمع يف جامع
راتبهــم  الذيــن  فئــة  لصالــح  الشــهري« 
ــن 9000  ــل م ــن 6000 إىل أق ــهري »م الش

ــال«. ري
وقــد يعــود ذلــك إىل أن تلــك الفئــة غالبــًا مــا متثل 
فئــة العاملــن الرســمين، وبالتــايل فــإن هــذه النتيجــة 
تتناغــم مــع النتيجــة الســابقة املتعلقــة بمتغــر »نــوع 
الوظيفــة«، حيــث حيــرص الســعوديون مــن العاملــن 
الرســمين عــى التعبــر عــاَّ يواجههــم من مشــكات 
ــات قــد تعيــق أداءهــم لعملهــم يف الســامة  وصعوب
واألمــن اجلامعــي، بغــرض املحافظــة عــى اســتقرار 
البنــاء الوظيفــي للجامعــة، والــذي قــد يتأثــر يف حــال 
ــاء الوظيفــي للجامعــة  عــدم قــدرة أحــد أنســاق البن

مــن حتقيقــه ألهدافــه أو جــزءًا منهــا. 

ثانيًا: توصيات الدراسة:
ــن  ــا م ــل إليه ــم التوص ــي ت ــج الت ــوء النتائ يف ض
خــال الدراســة احلاليــة، خــرج الباحــث بعــدد 
مــن التوصيــات التــي يمكــن أن تســهم يف احلــد 
مــن املشــكات والصعوبــات التــي تواجــه العاملــن 
بالســامة واألمــن اجلامعــي يف جامعــة املجمعــة، 

ــي: ــا ي ــات ك ــذه التوصي وه
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واألمــن . 	 الســامة  إدارة  الباحــث  يــويص 
بــرورة  املجمعــة  جامعــة  يف  اجلامعــي 
توفــر  عــى  والعمــل  املســتمرة  املتابعــة 
واملتطلبــات  واألمــن  الســامة  وســائل 
منهــا  والتــي  هبــا  للعاملــن  الروريــة 
ــى  ــب يف كل مبن ــادية، طبي ــات اإلرش )اللوح
باملنشــأة، فريــق طبــي خمتــص يف التعامــل مــع 
ــم  ــى متكنه ــا، حت ــة( وغره ــاالت الطارئ احل
ــة إليهــم  ــزام باملهــام املوكل ــام وااللت مــن القي
عنــد وقــوع احلــوادث واألزمــات واحلــاالت 
للعاملــن  وتضمــن  جهــة،  مــن  الطارئــة 
ــة  ــة أكاديمي بجامعــة املجمعــة ومنســوبيها بيئ

ــرى. ــة أخ ــن جه ــة م آمن
ــف . 	 ــث إدارات التوظي ــويص الباح ــك ي وكذل

ــى  ــل ع ــرورة العم ــة ب ــة املجمع يف جامع
زيــادة عــدد العاملــن بالســامة واألمــن 
اجلامعــي هبــا، وذلــك لتخفيــف العــبء 
أدائهــم،  مســتوى  مــن  والرفــع  عليهــم 
ــات  ــر متطلب ــى توف ــل ع ــة إىل العم باإلضاف
الســامة واألمــن مثــل )توفــر باصــات 
ــعة  ــف واس ــر مواق ــة، توف ــاالت الطارئ للح
أمــام البوابــات، توفــر التهويــة اجليــدة داخل 
املنشــأة، حتديــد مناطــق إخــاء خاصــة بــكل 
ــي  ــات الت ــادي الصعوب ــك لتف ــى(، وذل مبن
تواجههــم عنــد وقــوع احلــوادث واألزمــات، 
وحلايــة منســويب جامعــة املجمعــة وعامليهــا 

ــه. ــت ذات ــا يف الوق وممتلكاهت
كــا يــويص الباحــث إدارات التوظيــف يف . 	

عــى  العمــل  بــرورة  املجمعــة  جامعــة 
ــن وظائفهــم  ــادة عــدد العاملــن مــن الذي زي
ــة  ــام املوكل ــم يف امله ــة بينه ــمية« واملوازن »رس
العــبء عليهــم مــن  يقــل  إليهــم حتــى 
ــية  ــكات األساس ــبة املش ــل نس ــة، وتق ناحي
ــة  ــن ناحي ــم م ــي تواجهه ــات الت والصعوب
أخــرى، كــا ينبغــي العمــل عــى توفــر كافــة 
ــن  ــة للعامل ــائل الروري ــات والوس املتطلب
مــن »الذكــور« والتــي تســهم يف تيســر الكثر 
مــن األعــال املرتبطــة هبــم أكثــر مــن اإلناث، 
خاصــة ما يتعلــق منهــا بالكــوارث واألزمات 
حتــى ال يواجهــون الصعوبــات التــي تعرقــل 

ــال. ــذا املج ــم يف ه ــر عمله س

املصادر واملراجع:
أواًل: املصادر واملراجع العربية:

إبراهيــم، يوســف بــن حنــا. )1977م(. صعوبــات الدارســن 
واملعلمــن واملرفــن يف مــروع األميــة اإللزامــي 
ــالة  ــا. رس ــة هل ــم املقرح ــة وحلوهل ــاء احلمداني يف قض
ماجســتر غــر منشــورة، كليــة الربيــة، بغــداد: جامعــة 

ــداد. بغ
ــو الــروس، ســامي بــن عــي. )2006م(. واقــع إجــراءات  أب
منشــآت  يف  املســتخدمة  املهنيــة  والســامة  األمــن 
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ماجســتر غــر  للكهربــاء. رســالة  القوميــة  اهليئــة 
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العوامل المؤثرة على دوافع ومعوِّقات واتجاهات المستقبل الوظيفي للسعوديات العامالت 
في محالت المستلزمات النسائية بالمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية.  

)قدم للنشر يف 1441/01/17 هـ، وقبل للنشر يف 1441/07/16 هـ(
     

ـــَيمَنح  ـــاَد س ـــى أن االقتص ـــعودية 2030م؛ ع ـــة الس ـــة العربي ـــُة اململك ـــد رؤي ـــعودية، إذ توك ـــرأة الس ـــرًا بامل ـــًا كب ـــعودية، اهتامم ـــة الس ـــة العربي ـــة يف اململك ـــُط التنمي ـــْت ُخط ـــص: َأول   ملخ
ـــاركة  ـــب مش ـــَع نَِس ـــتهدفًة رْف ـــا، مس ـــة مواهبه ـــتمرار يف تنمي ـــم رضورَة االس ـــا حيتِّ ـــة، مم ـــوة الدول ـــارص ق ـــن عن ـــمٌّ م ـــٌر مه ـــعودية عن ـــرأة الس ـــاًء، وأن امل ـــااًل ونس ـــع، رج ـــرَص للجمي الُف
ـــاث  ـــدد اإلن ـــى ع ـــًا ع ـــًا، قياس ـــزال متواضع ـــا ال ي ـــعودية إال أن حجمه ـــائية الس ـــة النس ـــوى العامل ـــم الق ـــار دع ـــرة يف إط ـــود الكب ـــم اجله ـــى الرغ ـــل إىل )30%(.  وع ـــوق العم ـــرأة يف س امل
ـــعوديات  ـــاث الس ـــل اإلن ـــع عم ـــى دواف ـــرة ع ـــل املؤث ـــم العوام ـــى أه ـــرف ع ـــة إىل التع ـــذه الدراس ـــدف ه ـــام 2017م.وهت ـــبُتهن )21% ( لع ـــاوز نس ـــل؛ إذ ال تتج ـــن العم ـــعوديات يف س الس
ـــم  ـــه أه ـــح أن ـــري، إذ يتض ـــب العم ـــرِّ الرتكي ـــر متغ ـــن تأث ـــة ع ـــج الدراس ـــفت نتائ ـــتقبلية. وكش ـــن املس ـــن، واجتاهاهت ـــي تواجهه ـــات الت ق ـــى املعوِّ ـــائية، وع ـــتلزمات النس ـــات املس يف حم
ـــدة  ـــل م ـــة عام ـــة الثاني ـــه يف املرتب ـــائية، يلي ـــتلزمات النس ـــات املس ـــات يف حم ـــعوديات العام ـــي للس ـــتقبل الوظيف ـــات املس ـــات، واجتاه ق ـــع، واملعوِّ ـــى الدواف ـــرًا ع ـــتقلة تأث ـــل املس العوام
ـــل  ـــي، وتعام ـــا الوظيف ـــل، والرض ـــرتة العم ـــة، وف ـــهري ألرسة العامل ـــل الش ـــط الدخ ـــابقة، ومتوس ـــة الس ـــة العملي ـــة: احلال ـــل التالي ـــة العوام ـــة الثالث ـــم يف املرتب ـــل، ث ـــا عم ـــاء ب البق
ـــاعات  ـــدد س ـــل، وع ـــع املح ـــل، وموق ـــوع املح ـــة، ون ـــمى الوظيف ـــي، ومس ـــب الزواج ـــة: الرتكي ـــل التالي ـــة العوام ـــة الرابع ـــأيت يف املرتب ـــر، وي ـــاض األج ـــوق انخف ـــل، ومع ـــب العم صاح

ـــب. ـــص التدري ـــوق نق ـــل، ومع ـــوق التعام ـــال، ومع ـــة األطف ـــوق رعاي ـــل، ومع ـــاعات العم ـــول س ـــوق ط ـــات، ومع ـــوق املواص ـــل، ومع العم

كلامت مفتاحية: اململكة العربية السعودية، قوة العمل النسائية، متكني املرأة، سوق العمل، حمات املستلزمات النسائية.
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Abstract:  Factors affecting the motivations, obstacles and directions of Saudi women’s career path working in women’s stores in the Eastern Province of Saudi Arabia
The development plans in the KSA have given great attention to the Saudi woman. The KSA’s vision of 2030 ascertains that the economy will give opportunities to all, 
men and women, and targeting increasing the woman’s participation level in the labor market to (30%).
 Despite the great efforts exerted to support Saudi women workforce, it is still inconsiderable compared to the number of Saudi females of working age, for they don’t 
exceed (21%) in 2017. This study aims at recognizing factors influencing Saudi woman work experience in women-related products shops in the eastern province of 
KSA, encountered obstacles and future directions in that field.The study results revealed the effect of the age variable, which considered most independent factor affecting 
the drives, obstacles and directions of the career path. Secondly, the unemployment period, and thirdly comes the following factors: previous work condition, average 
monthly income of employee’s family, working shifts, job satisfaction, and employer treatment and low-wage obstacle. Finally comes the followings: marital condition, 
job title, shop kind and location, working hours, transportation challenges, long working hours challenge, childcare challenge, treatment challenge, and inadequate training 
challenge.

Keywords: Saudi Arabia, Women’s labor force, women’s empowerment, labor market, women-related products shops.
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مقدمة:
العربيــة  اململكــة  يف  التنميــة  ُخطــُط  َأولــْت 
الســعودية، اهتاممــًا كبــرًا باملــرأة الســعودية، وحتقيــِق 
ــَد  طموحاهتــا، وحتســنِي مســتوى معيشــتِها، إذ َأكَّ
اهلــدُف الثالــث عــر للخطــة اخلمســية العــارشة 
)2015-2019م(، عــى متكــني املــرأة الســعودية، 
املختلفــة،  التنميــة  جمــاالت  يف  إســهامها  وزيــادِة 

ــال: ــن خ ــك م وذل
»توســيِع مشــاركة املــرأة يف النشــاط االقتصــادي، 
املجــاالت  يف  أمامهــا  العمــل  فــرص  وزيــادِة 
املختلفــة؛ المتصــاص العــرض الكبــر مــن اليــد 
العاملــة النســائية، وتوفــِر العيــش الكريــم هلــن، 
ــاث يف  ــة لإلن ــة، واملائم ــارات املتاح ــيِع اخلي وتوس
ــادِة  ــة، وإع ــة، واملهني ــة، والتقني ــات العلمي التخصص
ــن  صاهُت ــق ختصُّ ــايت ال تتواف ــات ال ــل للخرجي التأهي
ومراجعــِة   ... العمــل،  ســوق  متطلبــات  مــع 
ــة،  ــاألمِّ العامل ــة ب ــح املتعلق ــة واللوائ ــة األنظم كاف
ــط، 2016م:  ــاد والتخطي ــا« )وزارة االقتص وتطويره

 .)14،13
كــام توكــد رؤيــُة اململكــة العربيــة الســعودية 
2030م عــى أن االقتصــاَد ســَيمَنح الُفــرَص للجميع، 
رجــااًل ونســاًء، وأن املــرأة الســعودية عنــٌر مهــمٌّ من 
عنــارص قــوة الدولــة، ممــا حيتِّــم رضورَة االســتمرار يف 
ــَع  ــتهدفًة رْف ــا، مس ــتثامِر طاقاهت ــا، واس ــة مواهبه تنمي
ــل إىل )%30(  ــوق العم ــرأة يف س ــاركة امل ــب مش نَِس

ــة،2016م(. ــؤون االقتصادي ــس الش )جمل

   وقــد َركــزت خطــُط التنميــة اخلمســية - ابتــداًء 
ــة )1990-1995م(،  ــية اخلامس ــة اخلمس ــن اخلط م
ومــا تاهــا مــن خطــط-؛ عــى َمْنــِح املــرأة الســعودية 
والتدريــب،  التعليــم،  يف  االهتــامم  مــن  مزيــدًا 
ــاملة،  ــة الش ــاِت التنمي ــي متطلب ــام يلب ــف، ب والتوظي
ــًا  ــَب تدخُّ ــًا، َتَطلَّ ــًا وطني ي ــُه حتدِّ ــذا التوجُّ َل ه ــكَّ وَش
التــي  اإلجــراءات  مــن  عــدٍد  يف  مَتثَّــَل  تنظيمّيــًا، 
هَتــِدف إىل زيــادة مشــاركة املــرأة الســعودية يف املجــال 
ــُع يف تنميــة القــوى  االقتصــادي؛ ومــن أمههــا: التوسُّ
البريــة النســائية، والتأكيــُد املســتمر عــى زيــادة 
عرضهــا، ورفــع كفاءهتــا، لتلبيــة متطلبــات االقتصــاد 
ــاُف  ــعودية، وإيق ــر الس ــل غ ــا حم ــي، وإحاهل الوطن
ــى  ــا ع ه ــم َقْرُ ــي ت ــن الت ــل يف امله ــِص العم رخ
ــة  ــتقدام بموافق ــرات االس ــُط تأش ــعوديات، ورب الس

ــخصيًا. ــل ش ــر العم وزي
ــم  ــود؛ إال أن حج ــذه اجله ــن ه ــم م ــى الرغ وع
يــزال  ال  الســعودية  النســائية  العاملــة  القــوى 
ــعوديات  ــاث الس ــدد اإلن ــى ع ــًا ع ــًا، قياس متواضع
 ،)%21( نســبُتهن  تتجــاوز  إذ ال  العمــل؛  يف ســن 
وتنخفــض هــذه النســبة إىل )8%(، وذلــك مــن إمجــايل 
ــَل )%70(، )%15(،  ــام، ُمقابِ ــس الع ــل لنف ــوة العم ق
)7%(، لــكلٍّ مــن الذكــور غــِر الســعوديني، والذكــوِر 
عــى  الســعوديات،  غــِر  واإلنــاِث  الســعوديني، 
التــوايل، وذلــك َوفقــًا لبيانــات َمســح القــوى العاملــة 
لعــام 2017م. هــذا، باإلضافــة إىل انخفــاض معــدل 
ــغ  ــذي بل ــة، ال ــعودية االقتصادي ــرأة الس ــاركة امل مش
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ــة  ــدل البطال ــاِع مع ــام 2017م، وارتف )17.8%(، ع
بشــكل كبــر، مقاَرنــة مــع الذكــور؛ إذ َيِصــُل إىل نحــو 
ــام. ــس الع ــور لنف ــل )7.4%( للذك )32.7%(، مقاب
ومــن جهــة أخرى؛ فــإن مشــاركة املــرأة الســعودية 
انحــرت يف جمــاالت معينــة؛ مثــل: التعليــم، واملجال 
ــا  ــوك، مم ــا البن ــدٍّ َم ــي، وإىل ح ــي، واالجتامع الصح
يــرر مســامهَتها الضعيفــة يف ســوق العمــل، وخاصــة 
ِع القطــاع احلكومــي، وعــدِم قدرتــه عــى  يف ظــلِّ تشــبُّ

التوســع يف التوظيــف.  
ويف هــذا اإلطــار؛ أّكــدت ُخطــُط التنميــة اخَلمســية 
ــاث  ــدة لإلن ــل جدي ــاالت عم ــح جم ــى رضورة فت ع
ــم  ــى الِقَي ــة ع ــدود املحافظ ــن ح ــعوديات، ضم الس
ــغيل  ــاُت التش ــت سياس ــة، واجته ــة واالجتامعي الديني
يف اململكــة نحــو تعزيــز دور القطــاع اخلــاص يف 
ــاء  ــه؛ ج ــذا التوجُّ ــن ه ــل، وِضم ــرص العم ــق ف خل
قــرار جملــس الــوزراء رقــم )120(، عــام )2004م(، 
القــايض بزيــادة جمــاالت وفــرص عمــل املــرأة يف 
ــل يف  ــر العم ــرار ق ــل ق ــمَّ تفعي ــن ث ــة، وم اململك
املــرأة  عــى  النســائية   املســتلزمات  بيــع  حمــات 
الســعودية؛ الــذي ســمح للســعوديات - وألول مرة- 
بخــوِض هــذه التجربــة منــذ مطلــع عــام )2012م(، 
ــة  ــَح آفاقــًا جديــدًة لعمــل املــرأة يف قطــاع التجزئ ليفت

ــة. يف اململك
ــا،  ــات وتأنيثِه ــذه املح ــعودِة ه ــْرِض س ــع ف وم
وَبــْدِء التطبيــق الفعــي، ومــروِر حــوايل مخِس ســنوات 
عليهــا؛ فــا يــزال اإلقبــال عــى هــذا املجــال ضعيفــًا، 

ــن  ــات يف مه ــعوديات العام ــدد الس ــاوز ع إذ ال يتج
ــة، عــام  ــًا يف اململكــة )104.031( عامل ــع عموم البي
 )407.077( وجــود  مــن  الرغــم  عــى  2017م، 
العامــة لإلحصــاء،  )اهليئــة  العمــل  عاطلــة عــن 

2017م(.
وعليــه؛ تســعى هــذه  الدراســة إىل حتديــد العوامــل 
ــعوديات يف  ــات الس ــل العام ــع عم ــرة يف دواف املؤث
ــي  ــات الت ق ــائية، ويف املعوِّ ــتلزمات النس ــات املس حم
تواِجُهُهــّن يف العمــل، ويف اجتاهاهتــن نحــو مســتقبلهن 

ــي. الوظيف
ــي  ــابقة، الت ــات الس ــأن الدراس ــول ب ــن الق ويمك
ــة  ــائية العامل ــة النس ــوى العامل ــوع الق ــت موض تناول
يف قطــاع التجزئــة قليلــة، وخاصــة يف الدراســات 
العربيــة، ففــي الغالــب تتنــاول هــذه الدراســاُت قــوَة 
ــن  ــاع، ضم ــذا القط ــة يف ه ــائية العامل ــل النس العم
إطــار اهتاممهــا بالرتكيــب املهنــي لإلنــاث العامــات. 
وبوجــه عــام؛ أكــدت هــذه الدراســات عــى 
جانبــني؛ األول: هــو الــدور الكبــر الــذي َلِعَبــُه 
قطــاُع التجزئــة يف اســتيعاب الداخلــني اجُلــدد لســوق 
ــة،  ــرة أو املدرب ــَر املاه ــَة غ ــة العامل ــل، وخاص العم
وِضمــَن هــذه الفئــة اإلنــاث. أمــا الثــاين؛ فهــو 
وصــول اإلنــاث املتأخــر، هلــذا القطــاع، فعــى ســبيل 
املثــال مل تكــن املَتاِجــُر األمريكيــة حتــى عــام 1926م، 
ت التجربــة  ــر ُفَرصــًا لإلنــاث بالعمــل فيهــا، وُعــدَّ توفِّ
ــون  ــَدى املحافظ ــدل«؛ إذ أب ــرًة للج ــا »ُمث يف بدايته
ــد وجــود  وأربــاب العمــل والعــامل، قلَقهــم إزاَء تزاُي
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ــدًة،  ــًة معق ــرت جترب ــال، واعُت ــذا املج ــاء يف ه النس
 (Mallno,1982). .وُمْكِلفــًة، وغــَر جُمِديــٍة

وهاكيــت  روبرتســون  دراســـــــة  وناقشــت 
التوقعــاِت   ،(Robertson & Hackett, 1977)

املتعلقــَة بعمــل املــرأة يف الواليــات املتحــدة، يف قطــاع 
التجزئــة، والكيفيــَة التــي َينظــر هبــا مديــرو املبيعــات 
والباعــُة، لعمــل اإلنــاث يف هــذا القطــاع. ورأى 
ــن  ــاء ال يمتلك ــتطَلِعني أن النس ــور امُلس ــُة الذك غالبي
ــل،  ــة أق ــات مهني ــن توجه ــة، ولدهي ــارات املطلوب امله
ــي:  ــة؛ ه اٍت متييزي ــرِّ ــَة متغ ــُة ثاث ــدت الدراس وَرص

ــر. ــرة، والعم ــة، واخل ــارة والتقني ــتوى امله مس
ــَة  ــو ، (Mallno,1982) جترب ــُة مالين ــع دراس بِ وتتَّ
عمــل النســاء يف متاجــر البيــع بالتجزئــة يف الواليــات 
»مثــرًة  التجربــَة  ت  َعــدَّ إذ  األمريكيــة،  املتحــدة 
املحافظــون،  أبــدى  بدايتهــا، حيــث  للجــدل« يف 
ــون،  ــاد االجتامعي ــاّمل، والّنّق ــل، والُع ــاُب العم وأرب
ــاء يف  ــود النس ــد وج ــم إزاء تزاُي ــون قلَقه واإلصاحي

ــل.  ــوق العم س
وآخــرون  دوبنســكي  دراســة  ركــزت  وقــد 
ــني  ــراز الفــروق ب (Dubinsky et al.,1993)، عــى إب

ــاع  ــل يف قط ــم للعم ــني، ودواِفِعه ــص اجلنس خصائ
التجزئــة، يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة، وقــد 
ــور  ــة الذك ــر الباع ــط   ُعم ــة أن متوس ــفت الدراس كش
جــون بواقــع  ُتهــم متزوِّ بلــغ )39.5( ســنة، أغلبيَّ
البكالوريــوس  درجــة  عــى  وحاصلــون   ،)%78(
ــم )7.6(  ــدة عمله ــط   م ــغ متوس ــع )73%(، وبل بواق

ســنوات، يف حــني بلغ متوســط  عمــر اإلنــاث )32.9( 
ســنة، وبلغــت نســبة املتزوجــات منهــن )%53(، 
معظمهــن حاصــاٌت عــى درجــة البكالوريــوس 
بواقــع )82%(، وانخفــض متوســط     مــدة عملهــن إىل 

)2.9( ســنة.
عــن   ،  (Lan,2003) الن  دراســـــة  وَكشــفت 
مســتحرضات  مبيعــاِت  يف  العامــات  خصائــص 
التجميــل يف تايــوان، ودراســة دور النــوع واملظهــر، يف 
جمــال بيــع مســتحرضات التجميــل، وأظهــرت نتائــُج 
ــال؛ إذ  ــذا املج ــات يف ه ــر العام ــَر ُعم ــِة ِصَغ الدراس
ــن  ــنة(، معظمه ــني )22 و36 س ــن ب ــرتاَوُح أعامُره ت
ــس  ــة لي ــة املتزوج ــبة القليل ــات، والنس ــُر متزوج غ
لدهيــن أطفــال، كــام أن أغلبهــن مــن الوافــدات اجلــدد 
لســوق العمــل، وبــا تأهيــل جامعــي، و )%32( 
ــص يف  ــٍب متخص ــى تدري ــاٌت ع ــط حاص ــن فق منه
التجميــل، مــن خــال معاهــد التجميــل، فيــام النســبُة 
ــنُي  ــو تلق ــام ه ــص، وإن ــم متخص ــا تعلي ــة ب الباقي

ــل.   ــال العم ــب خ التدري
 (Giannikis  وأشــارت دراســة جينيكيز وميخائيل
(Mihail, 2010 &، إىل أن هنــاك اجتاهــًا كبــرًا يف 

االقتصــاد اليونــاين، َعَمــد إىل حتويــل القــوى النســائية 
الكبــرة الراغبــة يف العمــل إىل قطــاع التجزئــة، بــدوام 
ــاِت يف  ــاَث العام ــج أّن اإلن ــفت النتائ ــي. وكش جزئ
ــٍة،  ــتوياِت رًض منخفض ــْزَن بمس ــاع يتميَّ ــذا القط ه
ــى  ــور ع ــن العث ــن م ــد ال يتمك ــن ق ــك لكوهن وذل
ــدوام كامــل، يف حــني أن أغلــب املوظفــات  وظيفــة ب
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يعتــرن هــذه الوظيفــة مرحلــة موقتــة، ووســيلًة 
ــة  ــى وظيف ــول ع ــدًا للحص ــارات، متهي ــر امله لتطوي
أفضــل، خاصــًة يف ضــوء ارتفــاع معــدل البطالــة بــني 
ــام  ــوريف ع ــل)5.6%(  للذك ــاث )13.6%(، مقاب اإلن

2006م.
وغامبــل،  هوانــغ  دراســة  اهتمــت  حــني؛  يف 
 (Huang& Gamble, 2015( بمقارنــة خصائــص 

ــع  ــة م ــع بالتجزئ ــاع البي ــات يف قط ــات الصيني املوظف
ــي  ــات الت ــل البيان ــك بتحلي ــور، وذل ــن الذك نظرائه
تــمَّ مجُعهــا مــن أكثــر مــن )1800( موظــف، يف 
ــدن  ــاميِن ُم ــة يف ث ــر التجزئ ــن متاج ــرًا م )22( متج
ــي  ــا الوظيف ــج إىل أن الرض ــارت النتائ ــة. وأش صيني
ــدى  ــه ل ــر عن ــى بكث ــات أدن ــات الصيني ــدى املوظف ل
د )ســاعات العمــل(،  الذكــور، وبشــكل خــاص ملحــدِّ
لــت إليــه الدراســات يف عــدد  وذلــك خافــًا ملــا توصَّ

ــة.  ــدان الغربي ــن البل م
ــى  ــعودية؛ فع ــة الس ــة العربي ــا يف اململك      أم
ــي  ــات الت ــن الدراس ــدد م ــود ع ــن وج ــم م الرغ
تناولــْت القــوى العاملــة النســائية الســعودية؛ 
ــة النســائية  ــم بالقــوى العامل ــًا منهــا اهت ــإن قلي ف
ــة بوجــه عــام، وذلــك  الســعودية يف قطــاع التجزئ
نتيجــَة حداثــِة هــذه التجربــة؛ فمــن املعــروف أنــه 
مل يكــن مســموحًا لإلنــاث العمــُل يف هــذا القطــاع؛ 
حتــى صــَدر القــرار الــذي ســمح للمــرأة بخــوض 
ــة ألول مــرة، وإطــاق وزارة العمــل  هــذه التجرب
والتنميــة االجتامعيــة املرحلــة األوىل مــن قــرار 

إلــزام تأنيــث حمــات املســتلزمات النســائية يف أول 
ــام 2012م.  ــن ع ــر م يناي

واهتمــت دراســٌة مركــز الســيدة خدجيــة بنــت 
املجتمــع  رأي  باســتطاع  )2013م(؛  خويلــد 
ــنَّ  ــني ِس ــاث البالغ ــور واإلن ــن الذك ــعودي م الس
18 عامــًا، ومــا فــوق؛ حــول مشــاركة املــرأة 
الســعودية يف التنميــة، وحتديــد أهــم العوامــل 
ــال  ــن خ ــل، م ــرأة يف العم ــاركة امل ــرة يف مش املؤث
إحــدى  شــِملت  عشــوائية،  مقابلــة   )3004(
عــرة مدينــة يف اململكــة. وُتشــر نتائــج الدراســة 
ــن أن  ــاث يري ــة اإلن ــايل عين ــن إمج إىل أن )82%( م
ــرارات  ــص الق ــام خي ــن في ــر عليه ــَر ويّل األم تأث
واالهتاممــات الوظيفيــة؛ هــو دعــٌم إجيــايب، مقابــل 
ــره كان  ــَن أن تأث ــي َيَرْي ــاث، الائ ــن اإلن )6%( م

ــلبيًا. س
وَركــزت دراســة أخــرى، ملركــز الســيدة خدجية 
بنــت خويلــد )2015م(، عــى جتربــة عمــل املــرأة 
الســعودية يف قطــاع التجزئــة بوجــه عــام، وأظهرت 
الســعودية  األرسة  تأييــد  مســتوى  أن  الدراســة 
لعمــل املــرأة كبائعــة؛ ارتَفــع إجيابيــًا بعــد احلصــول 
عــى الوظيفــة، والبــدء يف العمــل، حيــث وصلــت 
ــة.  ــق اململك ــد إىل )83%(، يف كل مناط ــبة التأيي نس
كــام بينــت النتائــج أن )64%( مــن إمجــايل البائعــات 
ــا  ــل، م ــة العم ــس طبيع ــتمرار يف نف ــن االس يتوقع
بــني ســنة وأربــع ســنوات كحــد أقــى، يف حــني 

أن )30%( يبحثــن عــن عمــل آخــر.
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  العرض:
اإلجراءات املنهجية للدراسة:

   1.مصادر البيانات: 
   نظــرًا لعــدم وجــود بيانــاٍت ختــدم موضــوع 
الدراســة؛ فقــد َتــمَّ إعــداُد اســتبياِن يتضمــِن جمموعــَة 
أســئلٍة حــول اخلصائــص الشــخصية واألرسيــة، 
الســعوديات  للعامــات  بيئــة عمــل  وخصائــص 
يف حمــات املســتلزمات النســائية، إضافــة ألســئلٍة 
قــات التــي تواجههــن،  حــوَل دوافــع عملهــن، واملعوِّ

ــي.  ــتقبلهن الوظيف ــو مس ــن نح واجتاهاهت

ــة  ــار املنطق ــم اختي ــه ت ــر أن ــر بالذك ــن اجلدي      وم
ــق  ــن أوىل املناط ــي م ــة، وه ــُة للدراس ــة منطق الرقي
التــي طبقــت جتربــة عمــل اإلنــاث الســعوديات 
إىل  باإلضافــة  النســائية،  املســتلزمات  حمــات  يف 
ــاٍط  ــِز نش ــرَضّي، وتركُّ ــتقطاٍب ح ــة اس ــا منطق كوهن
ــاء  ــًا لإلحص ــكاهنا - وفق ــدد س ــغ ع ــادّي. ويبل اقتص
ــام2010م -  ــاكن ع ــكان واملس ــداد الس ــمي لتع الرس
ــادل  ــام يع ــم 2( ب ــدول رق ــمة( )ج )4105780 نس
والبالــغ  اململكــة،  ســكان  مجلــة  مــن   )%15.1(

)27236156نســمة(. عددهــم 

     الشكل رقم )1(: منطقة الدراسة

المصدر: اِعَتمد إعداد الخريطة على الهيئة العامة للمساحة )2018م( خارطة محافظات المنطقة الشرقية: مقياس    رسم 2000000:1
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2.عينة الدراسة: 
ــوايل )384(  ــة بح ــم العين ــر حج ــن تقدي      يمك
عاملــة، )جــدول رقــم 1(، وهــو حجــٌم مقبــوٌل 
ــب  ــك حس ــر. وذل ــع كب ــاس يف جمتم ــًا للقي إحصائي

(Barber, 1989: 267) التاليــة:   املعادلــة 

واجلديـــِر بالِذكـــر أنـــه تـــم اســـتخدام 
ــن  ــكل أويل مـ ــات بشـ ــع البيانـ ــلوب مجـ أسـ
ـــي  ـــات الت ـــع املح ـــُر مجي ـــمَّ ح ـــدان، إذ َت املي
تعمـــل فيهـــا الســـعوديات يف املـــدن الثـــاث؛ 
ــي  ــار إحصائـ ــود أي إطـ ــدم وجـ ــك لعـ وذلـ
واضـــح باألعـــداد، وأماكـــن العمـــل، ومّثـــل 
ــم  ــة حيـــث تـ ــارًا للمعاينـ ذلـــك احلـــر إطـ
ســـحب أفـــراد عينـــة الدراســـة وفقـــه، إذ تـــم 

حيث إن:     
ن= حجم العينة. 

ز= ِقيمــة مســتوى الثقــة، وهــو هنــا )%95(، 
           .)0.05( الداللــة  ملســتوى  واملقابــل 

ب= نسبة وجود الظاهرة. 
)أ – ب( = نسبة عدم وجود الظاهرة. 
ي = نسبة اخلطأ املسموح به.               

ـــداين  ـــر املي ـــًا للح ـــات، وفق ـــُم كلِّ املح ترقي
جـــداول  باســـتخدام  الثـــاث،  املـــدن  يف 
األرقـــام العشـــوائية، ثـــم تـــم ســـحب العينـــة 
وفقـــًا للطريقـــة العشـــوائية الطبقيـــة، يف كلٍّ 
مـــن املـــدن الثـــاث. ومـــن ثـــم َتـــمَّ توزيـــُع 
االســـتبانة عـــى هـــذه العينـــة العشـــوائية مـــن 
العامـــات الســـعوديات، بأســـلوب االســـتبانة 

ــة.   باملقابلـ

حجم العينة العامالت السعوديات في محالت المستلزمات النسائية. المدينة

311 2309 الدمام

43 316 الهفوف

30 222 حفر الباطن

384 2847 المجموع

جدول )1):

 حجم عينة الدراسة.

المصدر: من إعداد الباحثة.

0,500,50-1

0,50

1.96384

2 2
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ات الدراسة:   3.متغرِّ
الدراســة وتســاؤالهُتا، عــى  تشــتمل أهــداُف 
ــة  ــص العامل ــة بخصائ ات املتعلق ــرِّ ــن املتغ ــدد م ع
الوظيفــة،  وخصائــص  واألرسيــة،  الشــخصية، 
وطبيعــة التعامــل مــع العاملــة، ودوافــع العمــل، 
ــي،  ــتقبل الوظيف ــات املس ــل، واجتاه ــات العم ق ومعوِّ
ويوضــح جــدول رقــم )2( التعريــَف اإلجرائــيَّ هلــذه 

ات. املتغــرِّ
4.األساليب اإلحصائية: 

ــة،  ــاليب الوصفي ــن األس ــدد م ــتخدام ع ــم اس    ت

ات الدراســة،  والتحليليــة، تَبعــًا ملســتوى قيــاس متغــرِّ
وطبيعــة العاقــة بينهــا، هــذا باإلضافــة إىل عــدد مــن 
ــات  ــة البيان ــة بمعاجل ــة اخلاص ــاليب اإلحصائي األس
ات  متغــرِّ معظــم  قيــاس  ألن  ونظــرًا  الســكانية، 
ــمَّ  ــد َت ــّي؛ فق َتبِ ــي والرُّ ــتوى النوع ــن املس ــة م الدراس
ــة  ــى دالل ــًا ع ــم إحصائي ــع كاي للحك ــتخدام مرب اس
ات املســتقلة  العاقــة الثنائيــة، ولقيــاس عاقــة املتغــرِّ
ــات  ــات واجتاه ــع واملعوق ــن: الدواف ــرة يف كل م املؤّث
يف  الســعوديات  للعامــات  الوظيفــي  املســتقبل 
ــة(. ات التابع ــرِّ ــائية )املتغ ــتلزمات النس ــات املس حم

التعريَف اإلجرائيَّ المتغيِّر

أوالً- الخصائص الشخصية للعاملة:

(1) أقل من 25 سنة    (2) 25-34 سنة  (3) 35سنة فأكثر    العمر . 1

(1)  أقل من الثانوي   (2) الثانوية أو ما يعادلها   (3) الجامعي فما فوق التركيب التعليمي. 2

(١) متزوجة            (٢) غير متزوجة   التركيب الزواجي. 3

(1) سبق لك العمل     (2) لم يسبق لك العملالحالة العملية السابقة . 4

(1) أقل من  5 سنوات   (2) 5 سنوات فأكثر   مدة البقاء بال عمل. 5

ثانياً- الخصائص األسرية للعاملة:

أقل من 29 سنة    (2) 30-44 سنة       (3) 45 سنة  فأكثر  التركيب العمري لرئيس األسرة . 1
(5) 35-39 سنة   (6) 40-44 سنة   (7) 45-49 سنة

(1)  أقل من الثانوي   (2) الثانوية أو ما يعادلها   (3) الجامعي فما فوقالتركيب التعليمي لرئيس األسرة. 2

(1)  يعمل      (2) ال يعمل   (3) متقاعدالحالة العملية لرئيس األسرة. 3

(1) أقل من 3 أفراد  (2) 3-5 أفراد   (3) 6-8 أفراد   (4) 9 أفراد فأكثرحجم األسرة . 4

أقل من 7000 لاير  (2)  من 7000 - إلى أقل 11000 لاير  (3) أعلى من 11000 لاير متوسط الدخل الشهري لألسرة. 5

جدول )2):

 التعريف اإلجرائي لمتغيِّرات الدراسة.
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التعريَف اإلجرائيَّ المتغيِّر

ثالثاً -خصائص الوظيفة:

بائعة (تقوم بمهمة البيع والمحاسبة معاً)   (2) مديرة محل  ) 1(مسمى الوظيفة . 1
(3) مشرفة محل   (4) محاِسبة   (5) خبيرة تجميل

(1) محل بيع المالبس النسائية  (2) محل متعدد األقسام   (3) كشك داخل المول  نوع المحل . 2

(1) محل في مجمع تجاري (مول)    (2) محل قائم بذاتهموقع المحل . 3

(1) أقل من سنة   (2) من سنة - إلى أقل من 3 سنوات مدة العمل في المحل. 4
 (3) من 3 سنوات -إلى أقل من 5 سنوات (4) 5 سنوات فأكثر  

(1) أقل من 8 ساعات    (2) 8 ساعات فأكثرعدد ساعات العمل . 5

(1) نعم    (2) ال   التدريب في العمل . 6

(1) أقل من 3000 لاير   (2) من 3000 لاير - إلى أقل من 5000 لاير   األجر الشهري . 7
(3) من 5000 لاير - إلى أقل من 7000 لاير   (4) أعلى من 7000 لاير     

(1) راضية    (2) غير راضية    (3) غير متأكدة      الرضا الوظيفي للعاملة . 8

    رابعاً – طبيعة التعامل مع العاملة في المحل:

(1) ممتاز   (2) جيد    (3) سيء      1.  تعامل صاحب العمل 

(1) ممتاز   (2) جيد    (3) سيء      2.  تعامل المتسوقين من الرجال 

(1) ممتاز   (2) جيد    (3) سيء      3.  تعامل المتسوقات من النساء

(1) ممتاز   (2) جيد    (3) سيء      4.  تعامل مفتش وزارة العمل 

5.  تعامــل أعضــاء هيئــة األمــر بالمعــروف والنهــي عــن 
(1) ممتاز   (2) جيد    (3) سيء      المنكــر

خامساً –  دوافع العمل في المحالت النسائية:   

(1) موافقة   (2) غير موافقة   (3) غير متأكدة   1.  موافقة ولي األمر للعمل 

(1) موافقة   (2) غير موافقة   (3) غير متأكدة   2.  تشجيع األهل واألقارب للعمل 

(1) موافقة   (2) غير موافقة   (3) غير متأكدة   3.  نظرة المجتمع اإليجابية للعمل 

(1) موافقة   (2) غير موافقة   (3) غير متأكدة   4.  الحاجة لألجر كدافع للعمل 

(1) موافقة   (2) غير موافقة   (3) غير متأكدة   5.  صعوبة التوظيف الحكومي 
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النتائج واملناقشة:
ات)  املتغــرِّ )أو  العوامــل       يمكــن تصنيــف 
املجموعــة  متثــل  رئيســية:  جمموعــات  ثــاث  يف 
 (Independent ات املســتقلة الرئيســة األوىل املتغــرِّ
الشخصيــــــة،  اخلصائــص  (Variablesوهــي: 

وخصائــص  للعامــات،  األرسيــة  واخلصائــص 
يف  العامــات  مــع  التعامــل  وطريقــة  الوظيفــة، 
ات  املحــات؛ وتشــكل املجموعــة الثانيــة املتغــرِّ

مــن  املكونــة   ،(Dependent Variables) التابعــة 
قــات، واجتاهــات  ات كل مــن: الدوافــع، واملعوِّ متغــرِّ
املســتقبل الوظيفــي، أمــا املجموعــة الثالثــة فهــي 
املتغــرات الوســيطة(Intervening Variables (التــي 
ــرات  ــت متغ ــي يف ذات الوق ــات، وه ق ــمل املعوِّ تش
تابعــة، ومســتقلة تؤثــر يف املســتقبل الوظيفــي. ويمثــل 
كل مــن الشــكل التخطيطــي رقــم )2( تصــور نظــري 

ــة. ات الدراس ــرِّ ــني متغ ــة ب للعاق

التعريَف اإلجرائيَّ المتغيِّر

(1) موافقة   (2) غير موافقة   (3) غير متأكدة   6.  الرغبة في الخروج من المنزل 

(1) موافقة   (2) غير موافقة   (3) غير متأكدة   7.  الرغبة الذاتية في العمل في المحالت  

قات العمل في المحالت النسائية:    سادساً– معوِّ

(1) نعم    (2) ال   1. انخفاض األجر     

(1) نعم    (2) ال   2. المواصالت للعمل 

(1) نعم    (2) ال   3. طول ساعات العمل 

(1) نعم    (2) ال   4. رعاية األطفال 

(1) نعم    (2) ال   5. طبيعة التعامل في المحل 

(1) نعم    (2) ال   6. نقص التدريب

(1) نعم    (2) ال   7. الجهل بأنظمة وقوانين وزارة العمل 

سابعاً – اتجاهات المستقبل الوظيفي:   

ً (1) نعم    (2) ال   1. اعتبار العمل في المحالت النسائية عمالً مؤقتا

(1) نعم    (2) ال   2. البحث عن فرصة عمل أخرى

المصدر: من إعداد الباحثة
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وفيام ييل حتليًا للعاقة بني هذه املتغريات:
العمــل  دوافــع  يف  املؤثــرة  العوامــل  أواُل- 
للعامــات الســعوديات يف حمــات املســتلزمات 

النســائية:
ات  للمتغــرِّ يكــون  أن  نظريــًا  املتوقــع  مــن 
الشــخصية،  اخلصائــص  يف  املتمثلــة  املســتقلة 
ات  واألرسيــة  للعامــات، عاقــة إحصائيــة باملتغرِّ
ــبيل  ــى س ــل، فع ــع العم ــة يف دواف ــة املثمثل التابع
ــة  ــص العامل ــون خلصائ ــع أن يك ــن املتوق ــال م املث
ــا  )كعمرهــا، ومســتوى تعليمهــا، ومــدة بقائهــا ب
ــل  ــط الدخ ــا )كمتوس ــص أرسهت ــل(، وخصائ عم
الشــهري، وحجــم األرسة(، عاقــة إجيابيــة بدوافع 
العمــل يف حمــات املســتلزمات النســائية، وبمعنــى 
آخــر كلــام زاد عمــر العاملــة، وبقاؤهــا بــا عمــل 
ــا  ــت دوافعه ــس الوق ــة، ازدادت يف نف ــدة طويل مل

األمــر،  ويل  كموافقــة  املجــال  هــذا  يف  للعمــل 
وتشــجيع األرسة، واحلاجــة لألجــر؛ وللدوافــع 
ذاهتــا عاقــة إجيابيــة باالســتقرار الوظيفــي ، فكلــام 
زادت الدوافــع زاد معهــا االســتقرار الوظيفــي 

ــح.    ــس صحي ــة، والعك للعامل
ويمكــن تصنيــف دوافــع )أو حمفــزات( العمل إىل 
جمموعتــني: األوىل تتعلــق بدوافــع األرسة واملجتمــع، 
وترتبــط بمــدى موافقــة ويل األمــر عــى عمــل املــرأة 
يف حمــات املســتلزمات النســائية، وتشــجيع املحيــط 
ــام  ــل؛ في ــن العم ــوع م ــذا الن ــع هل األرسي، واملجتم
تتعلــق املجموعــة الثانيــة بالعاملــة نفســها، وترتبــط 
باحلاجــة لألجــر، وصعوبــة احلصــول عــى وظيفة يف 
القطــاع احلكومــي، والرغبــة يف اخلــروج مــن املنــزل، 
والرغبــة الذاتيــة يف العمــل يف هــذا النــوع مــن 

املحات. وسيتم تتبعها عى النحو التايل:    

 
 

    لمعلا تاقوعم

   ةلماعلل ةیصخشلا صئاصخلا

    ةیفیظولا صئاصخلا

  ةلماعلا عم لماعتلا ةعیبط

  لمعلا عفاود

 يفیظولا لبقتسملا تاھاجتا
تالماعلل  

   ةلماعلل ةیرسألا صئاصخلا

شكل )2(: تصور نظري للعالقة بين متغيِّرات الدراسة.
المصدر: من إعداد الباحثة
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العوامل املؤثرة يف دوافع األرسة واملجتمع: أ- 
األرسة  بدوافــع  العاملــة  خصائــص  1.عاقــة 

واملجتمــع:
يتضــح مــن بيانــات اجلــدول رقــم )3( أن لبعــض 
ات خصائــص العاملــة تأثــرًا عــى دوافــع  متغــرِّ
األرسة واملجتمــع؛ إذ يظهــر أن هنــاك عاقــة ذات 
داللــة إحصائيــة بــني كل مــن: متغــرِّ الرتكيــب 
ــرِّ  ــابقة، ومتغ ــة الس ــة العملي ــرِّ احلال ــري، ومتغ العم
ــر  ــة ويل أم ــع موافق ــع داف ــل، م ــا عم ــاء ب ــدة البق م
ــة يف  ــع كاي التفصيلي ــج مرب ــفت نتائ ــة، وكش العامل
ملحــق رقــم )1( أن لعمــر العاملــة عاقــة إحصائيــة 
عكســية بمــدى موافقــة ويل األمــر عــى العمــل يف هذا 
املجــال؛ إذ يتضــح أنــه -خافــًا ملــا هــو متوقــع- كلــام 

قــل عمــر العاملــة كلــام أزادت موافقــة ويل األمــر عــى 
العمــل، وترتبــط الفئــة العمريــة )أقــل مــن 25ســنة( 
بأعــى نســب املوافقــة، ومــن املعــروف أن هــذه 
ــث  ــة البح ــة، وبداي ــام الدراس ــن إمت ــي س ــة ه املرحل
ــال  ــذا املج ــتقطاب ه ــر إىل اس ــا ُيش ــل، مم ــن العم ع
ــع  ــرًا برتاج ــل متأث ــوق العم ــدد يف س ــات اجل للداخ
مســتويات التوظــف احلكومــي الرسيــع بعــد التخــرج 
يف قطــاع التعليــم حتديــدًا مــن جهــة، وبقلــة الفــرص 
املتاحــة للحاصــات عــى الشــهادة الثانويــة الــايت مل 
يكملــن تعلميهــن اجلامعــي مــن جهــة أخــرى. ومــن 
جانــب آخــر يتضــح أن ملتغــرِّ احلالــة العمليــة الســابقة 
للعاملــة عاقــة إحصائيــة إجيابيــة بمــدى موافقــة ويل 
ــه  ــر أن ــال؛ إذ يظه ــذا املج ــل يف ه ــى العم ــر ع األم

دوافع األسرة والمجتمعالمتغيِّرات المستقلة
نظرة المجتمع اإليجابية تشجيع األسرة على العملموافقة ولي األمر على العمل

للعمل
قيمة مربع كايدرجة الحرية

خصائص العاملة:

10.96.43.8*4التركيب العمري

43.46.47.1التركيب التعليمي

25.25.43.5التركيب الزواجي

11.21.24.2*2الحالة العملية السابقة

5.82.83.6*2مدة البقاء بال عمل

جدول )3):

 عالقة خصائص العاملة بدوافع األسرة والمجتمع.

المصدر: البيانات الميدانية 
* تعني أن هناك عالقة إحصائية عند مستوى داللة )0.05( فأقل.
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كلــام ازدادت خــرة العاملــة يف العمــل )أي ســبق 
ــر،  ــة ويل األم ــب موافق ــام زادت نس ــل( كل ــا العم هل
ويمكــن تفســر ذلــك بالنظــرة اإلجيابيــة لــدى أوليــاء 
ــن  ــى جتارهب ــاء ع ــم بن ــل قريباهت ــاه عم ــور جت األم
ــة  ــاء العامل ــدة بق ــح أن مل ــام يتض ــابقة، ك ــة الس العملي
ــة عكســية بمــدى موافقــة  بــا عمــل عاقــة إحصائي
ــام  ــه كل ــال؛ أن ــذا املج ــل يف ه ــى العم ــر ع ويل األم
ــة ويل  ــب موافق ــام ازدادت نس ــة كل ــدة قليل ــت امل كان

األرسة  بدوافـع  األرسيـة  اخلصائـص  -عاقـة   2
واملجتمـع:  

يتضـح من بيانـات اجلـدول )4( أن ملتغرِّ متوسـط 
الدخل الشـهري لـألرسة عاقـة ذات داللـة إحصائية 
مـع دافـع تشـجيع األرسة عـى العمـل يف هـذا املجال؛ 
وكشـفت نتائـج مربـع كاي التفصيليـة يف ملحـق رقـم 

األمــر، -خافــًا ملــا هــو متوقــع- وربــام يرتبــط هــذا 
األمــر بعمــر العاملــة كــام ســبق واتضــح، ويؤكــد عــى 
اســتقطاب هــذا املجــال للداخــات اجلــدد يف ســوق 
العمــل، إضافــة لعــدم حتفــظ الفئــات العمريــة الشــابة 
ــِر  ــن اجلدي ــد. وم ــال اجلدي ــذا املج ــل يف ه ــى العم ع
ــب التعليمــي، والرتكيــب  ــه مل يكــن للرتكي بالِذكــر أن
األرسة،  بدوافــع  عاقــة  أي  للعاملــة  الزواجــي 

ــال. ــذا املج ــا يف ه ــو عمله ــع نح واملجتم

)2( أنـه كلـام كان متوسـط دخـل األرسة قليـل، كلـام 
ازدادت نسـب تشـجيع األرسة للعاملـة عـى العمل يف 
هـذا املجـال. ومـن اجلديِر بالِذكـر أنه مل يكـن للرتكيب 
العمليـة  واحلالـة  التعليمـي،  والرتكيـب  العمـري، 
لرئيـس األرسة، وال حلجـم األرسة أي عاقـة بدوافـع 
األرسة واملجتمـع نحـو عمـل العاملـة يف هـذا املجال.

دوافع األسرة والمجتمعالمتغيِّرات المستقلة

تشجيع األسرة موافقة ولي األمر على العمل
على العمل

نظرة المجتمع اإليجابية 
للعمل

قيمة مربع كايدرجة الحرية
خصائص األسرة:

42.61.95.4التركيب العمري لرئيس األسرة

42.31.02.8التركيب التعليمي لرئيس األسرة

47.54.44.9الحالة العملية لرئيس األسرة

62.02.17.2حجم األسرة

11.210.3*46.7متوسط الدخل الشهري لألسرة

جدول )4):

 عالقة خصائص األسرة بدوافع األسرة والمجتمع.

المصدر: البيانات الميدانية.  
* تعني أن هناك عالقة إحصائية عند مستوى داللة )0.05( فأقل.
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 ب-العوامل املؤثرة يف الدوافع الشخصية:
يتضــح مــن بيانــات اجلــدول رقــم )5( أن لبعــض 
ــع  ــى الدواف ــرًا ع ــة تأث ــص العامل ات خصائ ــرِّ متغ
ــة ذات  ــاك عاق ــر أن هن ــة؛ إذ يظه ــخصية للعامل الش
داللــة إحصائيــة بــني متغــرِّ الرتكيــب العمــري 
ــف  ــة التوظي ــب، وصعوب ــة للرات ــي احلاج ــع دافع م
احلكومــي، مــن جهــة، وبــني متغــرِّ مــدة البقــاء بــا 
ــزل،  ــن املن ــروج م ــة يف اخل ــي الرغب ــع دافع ــل م عم
والرغبــة يف هــذا العمــل بالــذات مــن جهــة أخــرى. 
ــم  ــق رق ــة ملح ــع كاي التفصيلي ــج مرب ــفت نتائ وكش
ــة  ــة إحصائي ــري عاق ــب العم ــرِّ الرتكي )3( أن ملتغ
إجيابيــة بدافعــي احلاجــة لألجــر، وصعوبــة التوظيــف 
ــة  ــه كلــام ارتفــع عمــر العامل احلكومــي؛ إذ يتضــح أن

اقتناعهــا  وزيــادة  املاديــة،  دوافعهــا  كانــت  كلــام 
ــرًا يف  ــر تأث ــي األكث ــي ه ــف احلكوم ــة التوظي بصعوب
ــح -  ــر يتض ــب آخ ــن جان ــل، وم ــذا العم ــا هل اجتاهه
ــة  ــل عاق ــا عم ــاء ب ــرِّ البق ــع- أن ملتغ ــو متوق كامه
ــن  ــروج م ــة يف اخل ــي الرغب ــة بدافع ــة اجيابي إحصائي
ــة يف هــذا العمــل بالــذات؛ إذ  ــة الذاتي ــزل، والرغب املن
يظهــر أنــه  كلــام زادت ســنوات البقــاء بــا عمــل، كلام 
ــة يف  ــو الرغب ــات ه ــني العام ــل ب ــع للعم كان الداف
اخلــروج مــن املنــزل، والرغبــة الذاتيــة يف هــذا العمــل 
بالــذات. ومــن اجلديــِر بالِذكــر أنــه مل يكــن للرتكيــب 
ــة  ــة العملي ــي، واحلال ــب الزواج ــي، والرتكي التعليم
الســابقة، أي عاقــة بدوافــع العاملــة الشــخصية نحــو 

ــال. ــذا املج ــل يف ه العم

الدوافع الشخصية للعاملةالمتغيِّرات المستقلة
صعوبة التوظيف الحاجة للراتب

الحكومي
الخروج من 

المنزل
الرغبة الذاتية في هذا 

العمل
قيمة مربع كايدرجة الحرية

خصائص العاملة: 

14.11.33.2*10.4*4التركيب العمري

43.14.53.15.7التركيب التعليمي

21.10.11.31.2التركيب الزواجي

21.60.11.41.2الحالة العملية السابقة

7.1*6.9*23.74.3مدة البقاء بال عمل

جدول )5):

 عالقة خصائص العاملة بالدوافع الشخصية.  

المصدر: البيانات الميدانية.
* تعني أن هناك عالقة إحصائية عند مستوى داللة )0.05( فأقل.
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عمــل  قــات  معوِّ يف  املؤثــرة  العوامــل  ثانيــًا- 
املســتلزمات  حمــات  يف  العامــات  الســعوديات 

 : ئية لنســا ا
ــن  ــه م ــم )1(، فإن ــي رق ــكل التوضيح ــًا للش وفق
ات املســتقلة املتمثلــة  ــًا أن يكــون للمتغــرِّ املتوقــع نظري
يف خصائــص العاملــة، وخصائــص الوظيفــة، وطبيعــة 

قات العمل: عاقة خصائص العاملة بمعوِّ أ- 
ات  متغرِّ لبعض  أن   )6( رقم  اجلدول  بيانات  من  يتضح 
قات العمل؛ إذ يظهر أن  خصائص العاملة تأثرًا عى بعض معوِّ
ي الرتكيب  هناك عاقة ذات داللة إحصائية بني كل من: متغرِّ
الزواجي، مع معوق رعاية األطفال من  العمري، والرتكيب 
انخفاض  السابقة مع معوق  العملية  جهة، وبني متغرِّ احلالة 
األجر من جهة أخرى، وكشفت نتائج  مربع كاي التفصيلية 
يف ملحق رقم )4( أن لعمر العاملة، وتركيبها الزواجي عاقة 
إذ  األطفال؛  رعاية  ملعوق  تعرضها  بمدى  إجيابية  إحصائية 

التعامــل مــع العاملــة أثنــاء العمــل عاقــة ســلبية 
قــات العمــل، فعــى  ات التابعــة املثمثلــة يف معوِّ باملتغــرِّ
ســبيل املثــال؛ كلــام حتســنت خصائــص الوظيفــة، 
وكانــت طبيعــة التعامــل مــع العاملــة جيــدة، كلــام قــل 
قــات يف عملهــا، وزاد - بالتايل- االســتقرار  وجــود املعوِّ

ــي.     الوظيف

والفئة  املتزوجات،  لدى  معوقًا  األطفال  رعاية  اعتبار  يرتبط 
احلال  بطبيعة  وهذا  خاص؛  بشكل  )25-34سنة(  العمرية 
يعود لكون هذا السن هو سن بداية تكوين األرسة، وإنجاب 
فأكر(.  سنة  و35  25سنة،  من  )أقل  بفئتي  مقارنة  األطفال 
ومن جانب آخر يتضح أن ملتغرِّ احلالة العملية السابقة للعاملة 
يظهر  إذ  األجر؛  انخفاض  بمعوق  إجيابية  إحصائية  عاقة 
أكر -  انخفاض األجر معوقًا - بشكل  اعتبار  ارتباط نسب 
لدى من سبق هلن العمل، وقد يعود ذلك الرتفاع توقعاهتن 

فيام خيص األجر، مقابل مستوى خراهتن الوظيفية.

قاتالمتغيِّرات المستقلة المعوِّ
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قيمة مربع كايدرجة الحرية

 خصائص العاملة:
1.30.50.3*21.90.21.15.7التركيب العمري
22.20.21.22.13.60.41.0التركيب التعليمي

0.70.20.1*11.90.51.24.8التركيب الزواجي

0.40.51.91.01.50.1*14.1الحالة العملية السابقة
10.20.30.61.50.21.82.6مدة البقاء بال عمل

جدول )6): 

قات العمل. عالقة خصائص العاملة بمعوِّ

املصدر: البيانات امليدانية.
* تعني أن هناك عالقة إحصائية عند مستوى داللة )0.05( فأقل.
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قــات  بمعوِّ الوظيفــة  خصائــص  عاقــة  ب- 
: لعمــل ا

يتضــح مــن بيانــات اجلــدول رقــم )7( أن لبعــض 
ات خصائــص الوظيفــة تأثــرًا عــى بعــض  متغــرِّ
قــات العمــل؛ إذ يظهــر أن هنــاك عاقــة ذات داللة  معوِّ
إحصائيــة بــني كل مــن: متغــرِّ نــوع املحــل مــع معــوق 
ي عــدد ســاعات  نقــص التدريــب مــن جهــة، ومتغــرِّ
ــاعات  ــول س ــوق ط ــع مع ــل م ــرتة العم ــل، وف العم
العمــل مــن جهــة أخــرى، وكشــفت نتائــج مربــع كاي 
التفصيليــة يف ملحــق رقــم )5( أن لنــوع املحــل عاقــة 
ــب  ــط نس ــب، إذ ترتب ــص التدري ــوق نق ــة بمع إحصائي

ــات  ــح بعام ــكل واض ــب بش ــص التدري ــوق نق مع
ــة  ــائية، مقارن ــس النس ــع املاب ــة لبي ــات املخصص املح
بعامــات املحــات متعددة األقســام، واألكشــاك، ومن 
ي عــدد ســاعات العمل،  جهــة أخــرى يتضــح أن ملتغــرِّ
وفــرتة العمــل عاقــة إحصائيــة إجيابيــة بمعــوق طــول 
ســاعات العمــل؛ أي أنــه كلــام زادت ســاعات العمــل، 
وكانــت فرتتــه مســائية كلــام أصبــح ذلــك معوقــًا 
ات  للعاملــة، ومــن املاحــظ أنــه مل تكــن لباقــي متغــرِّ
خصائــص الوظيفــة )مســمى الوظيفــة، موقــع املحــل، 
مــدة العمــل، األجــر الشــهري( أي عاقــة ذات داللــة 

ــل. ــات العم ق ــة بمعوِّ إحصائي

قاتالمتغيِّرات المستقلة المعوِّ

المواصالت للعملانخفاض األجر
طول 

ساعات 
العمل

رعاية 
األطفال

الجهل 
بأنظمة 
وزارة 
العمل

التعامل 
في 
المحل

نقص 
التدريب

قيمة مربع كايدرجة الحرية

خصائص الوظيفة:

43.51.64.60.51.41.85.2مسمى الوظيفة

5.6*22.50.54.22.24.60.9نوع المحل

10.90.00.50.62.60.91.1موقع المحل

33.53.65.50.32.90.21.2مدة العمل في المحل

7.82.42.16.10.2*12.90.4عدد ساعات العمل

7.45.00.60.20.0*23.53.9فترة العمل 

25.20.57.11.11.31.13.7األجر الشهري

جدول )7)

قات العمل.  عالقة خصائص الوظيفة بمعوِّ

المصدر: البيانات الميدانية.
* تعني أن هناك عالقة إحصائية عند مستوى داللة )0.05( فأقل.
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العمــل  أثنــاء  التعامــل  طبيعــة  عاقــة  ج- 
العمــل: قــات  بمعوِّ

ــرِّ  ــم )8( أن ملتغ ــدول رق ــات اجل ــن بيان ــح م يتض
ــى  ــرًا ع ــة تأث ــع العامل ــل م ــب العم ــل صاح تعام
معــوق التعامــل؛ إذ يظهــر أن هنــاك عاقــة ذات 
ــع كاي  ــج مرب ــفت نتائ ــام، وكش ــة بينه ــة إحصائي دالل
التفصيليــة يف ملحــق رقــم )6( أن ملتغــرِّ تعامــل 
صاحــب العمــل مــع العاملــة عاقــة إحصائيــة 
ــام  ــه كل ــل، أي أن ــل يف العم ــوق التعام ــية بمع عكس
كان تعامــل صاحــب العمــل ســيئًا، كلــام أصبــح 
ــل  ات تعام ــرِّ ــن  متغ ــًا ع ــة، دون ــًا للعامل ــك معوق ذل

ــال أو  ــن الرج ــوا م ــواء كان ــوقني )س ــن املتس كل م
النســاء( ومفتــي وزارة العمــل وأعضــاء هيئــة األمــر 
باملعــروف والنهــي عــن املنكــر، والتــي مل يكــن هلــا أي 

ــل. ــات العم ق ــة بمعوِّ ــة إحصائي ــة ذات دالل عاق
ــات  ــات العام ــرة يف اجتاه ــل املؤث ــًا- العوام ثالث
ــو  ــائية نح ــتلزمات النس ــات املس ــعوديات يف حم الس

ــي: ــتقبلهن الوظيف مس
فإنــه   ،)1( رقــم  التوضيحــي  للشــكل  وفقــًا 
ــتقلة  ات املس ــرِّ ــون للمتغ ــًا أن يك ــع نظري ــن املتوق م
املتمثلــة يف خصائــص العاملــة، وأرسهتــا، وخصائــص 
الوظيفــة، وطبيعــة التعامــل أثنــاء العمــل، ومعوقــات 

جدول )8):

قات العمل.  عالقة طبيعة التعامل أثناء العمل بمعوِّ

قاتالمتغيِّرات المستقلة المعوِّ

المواصالت انخفاض األجر
للعمل

طول 
ساعات 

العمل

رعاية 
األطفال

الجهل 
بأنظمة 

وزارة العمل

التعامل 
في المحل

نقص 
التدريب

قيمة مربع كايدرجة الحرية

د-طبيعة التعامل أثناء العمل:
7.72.1*22.41.74.02.24.2صاحب العمل

21.70.30.40.81.94.11.5المتسوقون من الرجال
20.90.50.90.40.40.52.5المتسوقات من النساء

22.14.81.02.53.92.40.1مفتشو وزارة العمل

األمــر  هيئــة  أعضــاء 
ــن  ــي ع ــروف والنه بالمع

لمنكــر ا
22.23.70.60.92.11.81.6

المصدر: البيانات الميدانية.
* تعني أن هناك عالقة إحصائية عند مستوى داللة )0.05( فأقل.
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ات التابعــة املثمثلــة يف  العمــل، عاقــة ســلبية باملتغــرِّ
ــتقبلهن  ــو مس ــعوديات نح ــات الس ــات العام اجتاه
املثــال؛  املجــال، فعــى ســبيل  الوظيفــي يف هــذا 
يتوقــع أن يكــون ملتغــرِّ الرضــا الوظيفــي عاقــة 

ــث  ــًا، ويف البح ــل موقت ــار العم ــدى اعتب ــية بم عكس
ــام  انخفضــت  ــه كل عــن فرصــة عمــل أخــرى؛ أي أن
ــة يف  ــام زادت الرغب ــي، كل ــا الوظيف ــتويات الرض مس
ــرى.  ــل أخ ــة عم ــن فرص ــث ع ــل، والبح ــرك العم ت

المتغيِّرات المستقلة
اعتبار العمل في المحالت المستلزمات النسائية عمل مؤقت

قيمة مربع كايدرجة الحرية
أ – خصائص العاملة: 

43التركيب العمري

40.8التركيب التعليمي

6.8*2التركيب الزواجي

24.8الحالة العملية السابقة

27.3مدة البقاء بال عمل

ب -خصائص األسرة:

44.4التركيب العمري لرئيس األسرة

41.6التركيب التعليمي لرئيس األسرة

41.7الحالة العملية لرئيس األسرة

66.6حجم األسرة

412.1متوسط الدخل الشهري لألسرة

جـ -خصائص الوظيفة:

84.6مسمى الوظيفة

44.1نوع المحل

25.1موقع المحل

65.7مدة العمل في المحل

جدول )9):

ــي المحــالت  ــل ف ــار العم ــدى اعتب ــل بم ــات العم ق ــل ومعوِّ ــة التعام ــة وطريق ــة والوظيف ــص العامل ــة خصائ  عالق

ــاً. ــاًل موقت المســتلزمات النســائية عم
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مــدى اعتبــار العمــل يف حمــات املســتلزمات  أ- 
ــًا: ــًا موقت ــائية عم النس

هنـاك  أن   )9( رقـم  اجلـدول  بيانـات  مـن  يتضـح 
ات املؤثرة يف مـدى اعتبـار العامات  عـددًا من املتغـرِّ
السـعوديات يف حمـات املسـتلزمات النسـائية عملهـن 
مؤقتـًا؛ إذ يظهـر أن هنـاك عاقـة ذات داللـة إحصائية 

العاملـة لعملهـا موقتـًا، وكل مـن  بـني مـدى اعتبـار 
ات التاليـة: الرتكيب الزواجـي، الرضا الوظيفي  املتغـرِّ
انخفـاض  املحـل، معـوق  تعامـل صاحـب  للعاملـة، 
طـول  معـوق  للعمـل،  املواصـات  معـوق  األجـر، 
معـوق  األطفـال،  رعايـة  معـوق  العمـل،  سـاعات 
طريقـة التعامـل يف املحـل، معـوق نقـص التدريـب يف 

210.6عدد ساعات العمل

45.8فترة العمل اليومي 

68.9األجر الشهري 

38.9*4الرضا الوظيفي للعاملة

د-طبيعة التعامل أثناء العمل

12.4*4تعامل صاحب المحل

46.9تعامل المتسوقين من الرجال

41.4تعامل المتسوقات من النساء

43.9تعامل مفتش وزارة العمل

41.6تعامل أعضاء هيئة األمر بالمعروف 

قات العمل: هـ -معوِّ

17.3*2انخفاض األجر 

10.5*2المواصالت للعمل 

11.1*2طول ساعات العمل 

13.4*2رعاية األطفال 

25.4الجهل بأنظمة وقوانين وزارة العمل 

8.3*2طريقة التعامل في المحل 

8.7*2نقص التدريب في العمل 
   المصدر: البيانات الميدانية.

* تعني أن هناك عالقة إحصائية عند مستوى داللة )0.05( فأقل.
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العمـل. وكشـفت نتائـج مربـع كاي التفصيليـة يف ملحق 
الزواجـي عاقـة  الرتكيـب  ملتغـرِّ جـدول  أن  رقـم )7( 
إحصائيـة إجيابيـة بمـدى اعتبـار العمـل مؤقتـًا، إذ ترتبـط 
نسـب اعتبـاره موقتـًا باملتزوجـات - بشـكل أكـر- مـن 
غـر املتزوجـات، ويمكـن تفسـر ذلـك بتأثـر أدوارهـن 
التقليديـة يف املنـزل التـي تعيق االسـتمرار يف العمل، ومن 
ات خصائـص العاملة  املاحـظ أنـه مل تكـن لباقـي متغـرِّ
)الرتكيـب العمـري، الرتكيـب التعليمـي، احلالـة العملية 
السـابقة، مـدة البقـاء بـا عمـل( أي عاقـة ذات داللـة 
إحصائيـة بمـدى اعتبار العمـل مؤقتًا، واألمـر ذاته ينطبق 
عـى مجيـع خصائـص أرسة العاملـة.  ومـن جهـة أخـرى 
يتضـح أن ملتغرِّ الرضـا الوظيفي عاقة إحصائية عكسـية 
انخفضـت  كلـام  أنـه  أي  موقتـًا،  العمـل  اعتبـار  بمـدى 
الرغبـة  عـدم  زادت  كلـام  الوظيفـي،  الرضـا  مسـتويات 

يف االسـتمرار يف العمـل، واعتبـاره موقتـًا، كـام أن ملتغـرِّ 
إحصائيـة  عاقـة  العاملـة  مـع  العمـل  صاحـب  تعامـل 
عكسـية بمـدى اعتبـار العمـل موقتـًا، أي أنـه كلـام كان 
تعامـل صاحـب العمل سـيئًا مـع العاملـة، كلام أثـر ذلك 
بشـكل سـلبي عى رغبتهـا باالسـتمرار يف العمل، يف حني 
ات تعامـل كل مـن املتسـوقني )سـواء  أنـه مل يكـن ملتغـرِّ
العمـل  وزارة  ومفتـي  النسـاء(  أو  الرجـال  مـن  كانـوا 
وأعضـاء هيئـة األمـر باملعـروف والنهـي عـن املنكـر أي 
عاقـة ذات داللـة إحصائيـة بذلـك. ومـن جانـب آخـر 
كشـفت البيانـات أنـه كلام ازدادت نسـب تعـرض العاملة 
قـات التاليـة: انخفـاض األجر، املواصـات، طول  للمعوِّ
يف  التعامـل  طريقـة  األطفـال،  رعايـة  العمـل،  سـاعات 
املحـل، نقـص التدريـب يف العمل كلام أثر ذلك، وبشـكل 

إجيـايب عـى اعتبارهـا هلـذا العمـل مؤقتًا.

المتغيِّرات المستقلة
البحث عن عمل آخر حالياً 

درجة 
قيمة مربع كايالحرية

أ – خصائص العاملة: 

6.7*2التركيب العمري

21.4التركيب التعليمي

10.3التركيب الزواجي

10.7الحالة العملية السابقة

13.9مدة البقاء بال عمل

جدول )10):

قات العمل بمد  عالقة خصائص العاملة والوظيفة وطبيعة التعامل أثناء العمل ومعوِّ

ى البحث عن فرصة عمل أخرى.
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ب -خصائص األسرة:

21.6التركيب العمري لرئيس األسرة

22.8التركيب التعليمي لرئيس األسرة

24.8الحالة العملية لرئيس األسرة

30.6حجم األسرة

11.5*2متوسط الدخل الشهري لألسرة

جـ -خصائص الوظيفة:

45.4مسمى الوظيفة

6.1*2نوع المحل

8.8*1موقع المحل

31.2مدة العمل في المحل

10.6عدد ساعات العمل

9.8*2فترة العمل 

31.4األجر الشهري 

9.9*2الرضا الوظيفي للعاملة

د-طبيعة التعامل أثناء العمل

24.8تعامل صاحب العمل

23.1تعامل المتسوقين من الرجال

21.7تعامل المتسوقات من النساء

20.6تعامل مفتش وزارة العمل

25.1تعامل أعضاء هيئة األمر بالمعروف 

قات العمل: هـ -معوِّ

4.2*1انخفاض األجر 

10.7المواصالت للعمل 

10.8طول ساعات العمل 
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ب-مدى البحث عن فرصة عمل أخرى:
أن   )10( رقــم  اجلــدول  بيانــات  مــن  يتضــح 
ــث  ــدى بح ــرة يف م ات املؤث ــرِّ ــن املتغ ــددًا م ــاك ع هن
املســتلزمات  حمــات  يف  الســعوديات  العامــات 
النســائية عــن فرصــة عمــل أخــرى، وهــن عــى 
ــة  ــة ذات دالل ــاك عاق ــر أن هن ــل؛ إذ يظه رأس العم
ــرى،  ــل أخ ــة عم ــن فرص ــث ع ــني البح ــة ب إحصائي
ات التاليــة: الرتكيــب العمــري،  وكل مــن املتغــرِّ
متوســط الدخــل الشــهري ألرسة العاملــة، نــوع 
املحــل، موقــع املحل، فــرتة العمــل، الرضــا الوظيفي، 
معــوق انخفــاض األجــر، وكشــفت نتائــج مربــع كاي 
ــب  ــرِّ الرتكي ــم )8( أن ملتغ ــق رق ــة يف ملح التفصيلي
العمــري عاقــة إحصائيــة إجيابيــة بمــدى البحــث عن 
فرصــة عمــل أخــرى، إذ أنــه كلــام ارتفــع العمــر كلــام 
زادت نســب البحــث عــن فرصــة عمــل أخــرى. ومن 
ــص  ات خصائ ــرِّ ــي متغ ــن لباق ــه مل تك ــظ أن املاح
العــــاملة )الرتكيــب التعليمــي، الرتكيــب الزواجــي، 
ــل(  ــا عم ــاء ب ــدة البق ــابقة، م ــة الس ــة العملي احلال
أي عاقــة ذات داللــة إحصائيــة بمــدى البحــث 

عــن فرصــة عمــل أخــرى، واألمــر ذاتــه ينطبــق 
ــرِّ  ــتثناء متغ ــة باس ــص أرسة العامل ــع خصائ ــى مجي ع
متوســط الدخــل الشــهري الــذي يرتبــط بعاقــة ذات 
داللــة إحصائيــة عكســية مــع مــدى بحــث العامــات 
ــض  ــام انخف ــه كل ــرى، إذ أن ــل أخ ــة عم ــن فرص ع
دخــل األرسة، كــام زادت نســب البحــث عــن فرصــة 
ــرى  ــة أخ ــن جه ــات. وم ــني العام ــرى ب ــل أخ عم
ــل  ــرص العم ــن ف ــث ع ــب البح ــاط نس ــح ارتب يتض
ــب  ــاص، وبنس ــكل خ ــاك بش ــات يف األكش بالعام
ترتفــع إىل )84%( مقارنــة بعامــات حمــات املابــس 
النســائية، واملحــات متعــددة األقســام. كــام يتضح أنه 
كلــام كان موقــع املحــل يف جممــع جتــاري، كلــام ازدادت 
نســب البحــث عــن فرصــة عمــل أخــرى، وقــد يكون 
ــات  ــة يف املجمع ــرب العامل ــو ق ــذا ه ــبب يف ه الس
التجاريــة مــن حمــات أخــرى يمكنهــا البحــث، 
واالســتعام فيهــا عــن فــرص العمــل، كــام كشــفت 
ــرص  ــن ف ــث ع ــب البح ــاط نس ــن ارتب ــات ع البيان
ــرتات  ــات لف ــر- بالعام ــكل أك ــرى - بش ــل أخ عم
ــب  ــض النس ــام تنخف ــائي(، في ــي مس ــدة  )صباح ممت

10.9رعاية األطفال 

12.4الجهل بأنظمة وقوانين وزارة العمل 

10.1طريقة التعامل في المحل 

12.3نقص التدريب في العمل 

المصدر: البيانات الميدانية.
* تعني أن هناك عالقة إحصائية عند مستوى داللة )0.05( فأقل.
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ــة،  ــرتة الصباحي ــات يف الف ــا للعام ــل إىل أدناه لتص
ــام  ــي -ك ــا الوظيف ــرِّ الرض ــًا أن ملتغ ــح أيض ــام يتض ك
هــو متوقع-عاقــة إحصائيــة عكســية بمــدى البحــث 
ــت  ــام انخفض ــه كل ــرى، أي أن ــل أخ ــة عم ــن فرص ع
ــام  نســب الرضــا الوظيفــي، ونســب عــدم التأكــد كل
زادت نســب البحــث عــن فرصــة عمــل أخــرى. كــام 
ــرض  ــب تع ــام ازدادت نس ــه كل ــات أن ــارت البيان أش
ــاص،  ــكل خ ــر بش ــاض األج ــوق انخف ــة ملع العامل
ــن  ــا ع ــى بحثه ــايب ع ــكل إجي ــك، وبش ــر ذل ــام أث كل

ــرى. ــل أخ ــرص عم ف
خامتة:

ــرة يف  ــل املؤث ــة العوام ــن دراس ــح م ــذا يتض وهك
ــيِّ  ــتقبل الوظيف ــات املس ــات، واجتاه ق ــع، ومعوِّ دواف

ــة:  ــج التالي ــعوديات النتائ ــات الس للعام
يؤثــر متغــرا الرتكيــب العمــري، واحلالــة . 1

العمليــة الســابقة عــى دافــع موافقــة ويل 
ــع-  ــس املتوق ــه - وبعك ــر أن ــر، إذ يظه األم
ــة  ــام أزادت موافق ــة كل ــر العامل ــل عم ــام ق كل
ويل األمــر عــى العمــل يف جمــال املســتلزمات 
النســائية، ممــا ُيشــر إىل اســتقطابه للداخــات 
اجلــدد يف ســوق العمــل، يف حــني  يظهــر أنــه 
ــام ازدادت خــرة العاملــة يف العمــل، كلــام  كل
ــل  ــى العم ــر ع ــة ويل األم ــب موافق زادت نس
ذلــك  تفســر  ويمكــن  املجــال،  هــذا  يف 
ــاء األمــور جتــاه  ــدى أولي ــة ل بالنظــرة اإلجيابي
ــة  ــن العملي ــى جتارهب ــاء ع ــم بن ــل قريباهت عم

ــرِّ  ــر متغ ــر يؤث ــب آخ ــن جان ــابقة. وم الس
احلاجــة  دافعــي  عــى  العمــري  الرتكيــب 
ــي؛ أي  ــف احلكوم ــة التوظي ــر، وصعوب لألج
ــت  ــام كان ــة كل ــر العامل ــع عم ــام ارتف ــه كل أن
ــة  ــا بصعوب ــادة اقتناعه ــة، وزي ــا املادي دوافعه
ــني  ــرز، يف ح ــي األب ــي ه ــف احلكوم التوظي
ــو  ــام ه ــل - ك ــا عم ــاء ب ــرِّ البق ــر متغ يؤث
متوقــع –  بصــورة إجيابيــة عــى دافعــي الرغبــة 
ــة يف  ــة الذاتي ــزل، والرغب ــن املن ــروج م يف اخل

ــذات. ــل بال ــذا العم ه
وتركيبهــا . 2 العاملــة،  عمــر  متغــرا  يؤثــر 

ــال؛ إذ  ــة األطف ــوق رعاي ــى مع ــي ع الزواج
ــدى  ــًا ل ــة األطفــال معوق ــار رعاي ــط اعتب يرتب
املتزوجــات، والفئــة العمريــة )25-34ســنة( 
بشــكل خــاص، كــام يؤثــر متغــرِّ احلالــة 
انخفــاض  الســابقة عــى معــوق  العمليــة 
األجــر؛ إذ ترتبــط نســب اعتبــاره معوقــًا بمــن 
ي  ــرِّ ــر متغ ــني يؤث ــل، يف ح ــن العم ــبق هل س
ــى  ــل ع ــرتة العم ــل، وف ــاعات العم ــدد س ع
معــوق طــول ســاعات العمــل؛ فكلــام زادت 
ســاعات العمــل، وكانــت فرتتــه مســائية كلــام 

ــة.  ــًا للعامل ــك معوق ــح ذل أصب
ات الرتكيــب الزواجــي، وتعامــل . 3 تؤثــر متغــرِّ

صاحــب العمــل والرضــا الوظيفــي، ومــدى 
املعوقــات  مــن  لعــدد  العاملــة  تعــرض 
املواصــات، طــول  األجــر،  )كانخفــاض 
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ــة  ــال، طريق ــة األطف ــل، رعاي ــاعات العم س
ــلبي  ــكل س ــب(، بش ــص التدري ــل، نق التعام
يف  االســتمرار  يف  العامــات  رغبــة  عــى 

ــل.  العم
ــل . 4 ــط الدخ ــر، ومتوس ات العم ــرِّ ــر متغ تؤث

خصائــص  وبعــض  لــألرسة،  الشــهري 
فــرتة  وموقعــه،  املحــل  )كنــوع  الوظيفــة 
ــرض  ــدى تع ــي(، وم ــا الوظيف ــل، الرض العم
العاملــة ملعــوق انخفــاض األجــر بشــكل 
خــاص عــى مــدى البحــث عــن فرصــة عمــل 

ــرى. أخ
ــج عــدد  ــج هــذه الدراســة مــع نتائ ــة نتائ وبمقارن
مــن الدراســات الســابقة التــي تناولــت جتــارب عمــل 
ــظ أن  ــامل ناح ــول الع ــة ح ــاع التجزئ ــاث يف قط اإلن
جتربــة دخول اإلنــاث الســعوديات ملجال املســتلزمات 
النســائية تتشــابه معهــا يف الكثــر مــن ظروفهــا، 
قــات  ودوافعهــا، وخصائــص العامــات فيهــا، واملعوِّ
ــي،  ــن الوظيف ــتويات رضاه ــن، ومس ــي تواجهه الت
ــذا  ــن يف ه ــو عمله ــتقبلية نح ــن املس ــى اجتاهاهت وحت
املجــال، إذ اشــتملت هــذه التجــارب عــى عــدد مــن 

ــايل: ــا يف الت ــن تلخيصه ــي يمك ــة الت ــامت العام الس
وصــول اإلنــاث املتأخــر هلــذا القطــاع، فعــى   
ســبيل املثــال مل تكــن املَتاِجــُر األمريكيــة حتــى 
ــر ُفَرصــًا لإلنــاث بالعمــل  عــام 1926م، توفِّ
فيهــا، واعُتــرت التجربــة يف بدايتهــا معقــدًة، 

ــٍة.  وُمْكِلفــًة، وغــَر جُمِدي

ــُه قطــاُع التجزئــة يف  الــدور الكبــر الــذي َلِعَب  
ــل،  ــوق العم ــدد لس ــني اجُل ــتيعاب الداخل اس
وِضمــَن  املاهــرة،  غــر  العاملــَة  وخاصــة 
ــن  ــن ع ــاث اآليت انقطع ــأيت اإلن ــة ت ــذه الفئ ه
التعليــم أو مــن مل يســتطعن إجيــاد فرصــة 
عمــل بالرغــم مــن تعلميهــن اجلامعــي نتيجــة 

ــة. ــدالت البطال ــاع مع ارتف
انخفــاض مســتوياِت الرضــا بــني العامــاٍت،   
قــات أبرزهــا انخفــاض  نتيجــة لعــدد مــن املعوِّ

األجــور، وطــول ســاعات العمــل.
تعتــر أغلــب العامــات يف هــذا القطــاع هــذه   
ــدًا  ــارات، متهي ــر امله ــيلًة لتطوي ــة وس الوظيف
ــة  ــل، أو مرحل ــرى أفض ــى أخ ــول ع للحص
مؤقتــة قبــل اخلــروج مــن ســوق العمــل للقيام 
ــه  ــايل فأن ــزل، وبالت ــة يف املن ــن النمطي بأدواره
ــدوران  ــة ال ــًا رسع ــه عاملي ــارف علي ــع املتع م

ــام. ــه ع ــة بوج ــاع التجزئ ــي يف قط الوظيف
وكل هــذه الظــروف والســامت تنطبــق بشــكل 
كبــر عــى التجربــة الســعودية احلديثــة؛ التــي مل 
ــول؛  ــن الق ــه يمك ــنوات، وعلي ــِس س ــاوز اخلم تتج
ــن  ــدد م ــود ع ــم وج ــر؛ رغ ــكل مب ــر بش ــا تس أهن
خــاص  بوجــه  املرتبطــة  واملحــددات  قــات  املعوِّ
باملجتمــع الســعودي كاســتمرار حتفــظ بعــض أفــراده 
ــل  ــة تنق ــاع، وصعوب ــذا القط ــرأة يف ه ــل امل ــى عم ع
املــرأة الســعودية مــن وإىل العمــل، وانخفــاض األجــر 
اململكــة،  املرتفعــة يف  املعيشــة  قياســًا بمســتويات 
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ــن  ــر م ــدد أك ــول ع ــا إىل دخ ــيؤدي تذليله ــي س والت
الســعوديات إىل هــذا القطــاع؛ ممــا يســاهم يف خفــض 
ــع  ــي ترتف ــرة، والت ــائية الكب ــة النس ــدالت البطال مع
إىل نحــو )32.7%(، عــام 2017م مقابــل )%7.4( 

ــام. ــس الع ــور لنف للذك
وبناء عىل هذه النتائج تويص الدراسة بام ييل: 

الدراســة الســتقطاب . 1 نتائــج هــذه  ُتشــر 
هــذا املجــال لغــر املتخصصــات يف التســويق 
واملبيعــات ســواء كــن مــن احلاصــات عــى 
الشــهادة الثانويــة، أو احلاصات عى الشــهادة 
اجلامعيــة مــن جهــة، وتواضــع التدريــب 
املقــدم هلــن بعــد احلصــول عــى العمــل 
ــاح  ــد مــن افتت ــه الب مــن جهــة أخــرى؛ وعلي
البيــع،  مهــارات  عــى  للتدريــب  معاهــد 
والتســويق، والتعامــل مــع العمــاء لرفــع أداء 
العامــات وحتســني أداء املبيعــات، وذلــك يف 
إطــار مــا يعــرف بالتدريــب التحويــي الــذي 
يســتهدف إعــادة تأهيــل اخلرجيــات الــايت ال 
ــوق  ــات س ــع متطلب ــن م صاهُت ــق ختصُّ تتواف

ــل. العم
العاقــات . 2 دور  إىل  الدراســة  نتائــج  ُتشــر 

ــل، إذ أن  ــى العم ــول ع ــخصية يف احلص الش
أكثــر مــن نصــف العامــات الســعوديات 
حصلــن عــى وظائفهن عــن طريــق معارفهن؛ 
ــع  ــة بوض ــويص الدراس ــار ت ــذا اإلط ويف ه
الشــواغر،  عــن  لإلعــان  واضحــة  آليــة 

والوظائــف اجلديــدة يف هــذا املجــال.
ــاض . 3 ــوق انخف ــة إىل مع ــج الدراس ــر نتائ ُتش

ــل يف  ــات العم ق ــم معوِّ ــهري كأه ــر الش األج
هــذا املجــال، وعليــه تــويص الدراســة بوضــع 
حــٍد أدنــى لألجــر الشــهري، مــع وضــع آليــة 
واضحــة للمكافــآت واحلوافــز املاديــة، لدعــم 
وتعزيــز االســتقرار الوظيفــي يف هــذا املجــال. 

ُتشــر نتائــج الدراســة إىل أن ثاثــة أربــاع . 4
حمــات  يف  السعــــــــوديات  العامــات 
ن عملهــن يف  املســتلزمات النســائية، يعَتــِرْ
ــي  ــدة الت ــرتاوح امل ــًا، وت ــال مؤقت ــذا املج ه
ســيعملن هبــا قبــل التوقــف بــني )ســنة، وأقل 
ــب  ــك؛ جي ــى ذل ــاء ع ــنوات(، وبن ــن 3 س م
عــى هــذا القطــاع أخــذ هــذه التوقعــات بعــني 
ــار، وإعــداد برامــج تدريبــة الســتمرار  االعتب

ــة. ــل بديل ــوة عم ــتقطاب ق اس
ُتشــر نتائــج الدراســة إىل الــدور الكبــر ملتغــرِّ . 5

تعامــل صاحــب العمــل كعامــل مؤثــر - 
قــات العمل،  بشــكل ســلبي- يف كل مــن: معوِّ
ومــدى اعتبــار العمــل مؤقتــًا، مــدى البحــث 
عــن فرصــة عمــل أخــرى، األمــر الــذي 
يتطلــب بحــث مواطــن اخللــل، ووضــع نظــام 

ــك. ــر ذل ــتدعى األم ــايب إن اس رق
نظـــرًا لكـــون هـــذه الدراســـة مـــن أوىل . 6

الدراســـات التـــي اهتمـــت بتجربـــة عمـــل 
ــتلزمات  ــات املسـ ــعودية يف حمـ ــرأة السـ املـ
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النســـائية يف املنطقـــة الرقيـــة، باململكـــة 
ــة  ــذه الدراسـ ــإن هـ ــعودية، فـ ــة السـ العربيـ
ـــن  ـــدد م ـــة لع ـــات مماثل ـــراء دراس ـــويص بإج ت
ـــي  ـــج الت ـــن النتائ ـــت م ـــة للتثب ـــق اململك مناط
ـــد  ـــة، ولرص ـــة احلالي ـــا الدراس ـــت إليه توصل
والدوافـــع،  اخلصائـــص،  يف  التغـــرات 
ــل  ــرة يف عمـ ــل املؤثـ ــات، والعوامـ قـ واملعوِّ

ــال. ــذا املجـ ــعوديات يف هـ السـ
أشـــارت الدراســـة إىل اســـتمرار تواضـــع عـــدد . 7

ــال  ــذا املجـ ــات يف هـ ــعوديات الداخـ السـ
ـــرة،  ـــل كب ـــرص عم ـــره لف ـــن توف ـــم م بالرغ
ـــة  ـــتويات البطال ـــاع مس ـــل ارتف ـــدة يف ظ وجي

النســـائية، ولذلـــك تـــويص هـــذه الدراســـة 
بإجـــراء املزيـــد مـــن الدراســـات التـــي 
ـــذا  ـــعوديات هل ـــول الس ـــات دخ ق ـــق بمعوِّ تتعل
ـــة  ـــُة اململك ـــل رؤي ـــًا يف ظ ـــال، وخصوص املج
ـــى  ـــد ع ـــي تؤك ـــعودية 2030م الت ـــة الس العربي
ــع،  ــرَص للجميـ ــَيمَنح الُفـ ــاَد سـ أن االقتصـ
الســـعودية  املـــرأة  وأن  ونســـاًء،  رجـــااًل 
ـــا  ـــة، مم ـــوة الدول ـــارص ق ـــن عن ـــمٌّ م ـــٌر مه عن
ـــا،  ـــة مواهبه ـــتمرار يف تنمي ـــم رضورَة االس حيتِّ
واســـتثامِر طاقاهتـــا، مســـتهدفًة رْفـــَع نَِســـب 
ـــل إىل )%30(  ـــوق العم ـــرأة يف س ـــاركة امل مش

ــة،2016م(. ــؤون االقتصاديـ ــس الشـ )جملـ

المتغيِّرات المستقلة
 

مدى الموافقة
مربع كاي درجة الحرية

ومستوى الداللة  غيرموافقة
موافقة

 غير
متأكدة

موافقة ولي األمر

التركيب العمري

96.31.91.9أقل من 25 سنة

4
10.9

(0.02) 91.78.30 – 34 سنة25

86.212.11.7 سنة فأكثر35

الحالة العملية السابقة
94.93.83.0سبق لها العمل

211.2
(0.00) 87.912.10لم يسبق لها العمل

مدة البقاء بال عمل
70.351.933.3أقل من 5سنوات

25.8
(0.04) 29.748.166.7خمس سنوات فأكثر

ملحق)1):

 تأثير بعض خصائص العاملة على دوافع األسرة والمجتمع.

مالحق الدراسة
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درجة مدى الموافقةالمتغيِّرات المستقلة
الحرية

مربع كاي 
ومستوى 

الداللة غير متأكدةغير موافقةموافقة

 تشجيع األسرة على العمل

 متوسط
 الدخل

 الشهري
لألسرة

80.49.89.8أقل من 7000 لاير

411.2
(0.02)

 من 7000 إلى أقل
1100075.016.78.3 لاير

69.223.17.7أعلى من 11000 لاير

ملحق )2):

 تأثير متوسط الدخل الشهري ألسرة العاملة على دوافع األسرة والمجتمع.

ملحق )3):
 تأثير بعض خصائص العاملة على الدوافع الشخصية.

مربع كاي ومستوى الداللةدرجة الحريةمدى الموافقةالمتغيِّرات المستقلة

 غيرموافقة
موافقة

 غير
متأكدة

الحاجة للراتب

 التركيب
العمري

87.97.54.7أقل من 25 سنة

410.4
(0.03) 94.85.05.0 – 34 سنة25

94.85.20 سنة فأكثر35

صعوبة التوظيف الحكومي

 التركيب
العمري

83.29.37.5أقل من 25 سنة

414.1
(0.00) 94.04.11.8 – 34 سنة25

96.11.72.2 سنة فأكثر35

الرغبة في الخروج من المنزل 

 مدة البقاء
بال عمل

33.227.463.6أقل من 5سنوات
26.9

(0.03)  خمس سنوات
66.872.636.4فأكثر

الرغبة الذاتية في هذا العمل

 مدة البقاء
بال عمل

34.225.448.1أقل من 5سنوات
27.1

(0.02)  خمس سنوات
65.874.651.9فأكثر
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 المتغيِّرات
المستقلة

مدى الموافقة
مربع كاي ومستوى الداللةدرجة الحرية

النعم
معوق رعاية األطفال

 التركيب
العمري

53.146.9

25.7
(0.05) 73.726.3

55.244.8

التركيب 
الزواجي

71.928.1
14.8

(0.02) 53.146.9

معوق انخفاض األجر

 الحالة العملية
السابقة

83.017.0
14.1

(0.03) 74.525.5

ملحق )4):

قي رعاية األطفال، وانخفاض األجر.  تأثير بعض خصائص العاملة على معوِّ

ملحق )5):

قات.  تأثير بعض خصائص الوظيفة على المعوِّ

المتغيِّرات المستقلة
مدى الموافقة

مربع كاي ومستوى الداللةدرجة الحرية
النعم

معوق نقص التدريب

نوع المحل

56.1

25.6
(0.04) 65.8

79.2

معوق طول ساعات العمل

 عدد ساعات العمل
51.4

114.1
(0.04) 31.7

فترة العمل

56.0

27.4
(0.02)

28.8

34.5
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ملحق )6):

قات.  تأثير طبيعة التعامل أثناء العمل على المعوِّ

ملحق )7): 

قات على مدى اعتبار العمل في محالت  تأثير بعض متغيِّرات خصائص العاملة والعمل وطبيعة التعامل والمعوِّ

المستلزمات النسائية عماًل موقتاً.

مدى الموافقةالمتغيِّرات المستقلة
مربع كاي ومستوى الداللةدرجة الحرية

النعم

معوق طريقة التعامل

 تعامل
 صاحب
العمل

65.3ممتاز

27.4
(0.02)

53.4جيد

42.9سيء

المتغيِّرات المستقلة
مدى الموافقة

درجة الحرية
 مربع كاي
 ومستوى
الداللة  غيرالنعم

متأكدة

83.64.511.9متزوجةالتركيب الزواجي
28.6

(0.03) 73.612.014.4غير متزوجة

الرضا الوظيفي
63.817.219.0راضية

438.9
(0.00) 88.33.97.8غير راضية

66.60.133.3غير متأكدة

تعامل صاحب العمل
71.4028.6412.4ممتاز

(0.01)
72.812.914.4جيد

83.26.210.6سيئ

81.46.911.8نعممعوق انخفاض األجر
217.3

(0.00) 60.319.220.5ال
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81.08.410.6نعممعوق المواصالت
210.5

(0.01) 67.611.720.7ال

 معوق طول ساعات
العمل

81.96.711.4نعم
211.1

(0.00) 26.014.818.0ال

88.96.74.4نعممعوق رعاية األطفال
213.4

(0.00) 64.612.522.9ال

84.15.110.8نعممعوق طريقة التعامل
28.3

(0.01) 72.212.315.4ال

83.93.912.3نعممعوق نقص التدريب
28.7

(0.00) 72.213.214.5ال

درجة مدى الموافقةالمتغيِّرات المستقلة
الحرية

مربع كاي 
ومستوى الداللة النعم

التركيب العمري

59.041.0أقل من 25 سنة

26.7
(0.03) 2570.429.6 – 34 سنة

3577.222.8 سنة فأكثر

متوسط دخل األسرة
الشهري

73.726.3أقل من 7000

211.5
(0.00)

57.742.3من 7000إلى أقل من 11000
52.247.8أعلى من 11000

ملحق )8): 

قات على مدى البحث عن فرصة عمل أخرى. تأثير بعض متغيِّرات خصائص العاملة والوظيفة والمعوِّ



شيخة التميمي، رشود اخلريف، حممد اليوسف: العوامل املؤثرة على دوافع ومعوِّقات واجتاهات املستقبل الوظيفي للسعوديات.... 440-409

439

املصادر واملـــراجع:
أواًل- املصادر واملراجع العربية:

جملــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة. )2016م(. رؤيــة 
2030م. العربيــة الســعودية  اململكــة 

ــتطاع  ــة اس ــد. )2013م(. دراس ــت خويل ــيدة بن ــز الس مرك
حــول  الســعودية  العربيــة  باململكــة  العــام  الــرأي 
مشــاركة املــرأة يف التنميــة 2012-2013م. الغرفــة 

التجاريــة الصناعيــة بجــدة. 
ــات  ــة البائع ــد. )2015م(. جترب ــت خويل ــيدة بن ــز الس مرك

ــعودية يف  ــرأة الس ــة امل ــن جترب ــة ع ــعوديات، دراس الس
ــدة.  ــة بج ــة الصناعي ــة التجاري ــة. الغرف ــاع التجزئ قط
اهليئــة العاملــة اإلحصــاء. )2010م(. التعــداد العــام للســكان 

واملســاكن. 
اهليئة العاملة اإلحصاء. )2017م(. املسح الديموغرايف.

اهليئــة العاملــة اإلحصــاء. )2017م(. مســح القــوى العاملــة، 
الربــع الثالــث. 

وزارة االقتصــاد والتخطيــط. )2016(. خطــة التنميــة العــارشة 
)2015-2020م(.

القطــاع  املــرأة يف  العمــل. )2014م(. دليــل عمــل  وزارة 
اخلــاص. 
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64.835.2محل بيع المالبس النسائية
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(0.04)

75.324.7محل متعدد االقسام
84.016.0كشك داخل مجمع تجاري

 موقع المحل
69.630.4محل داخل مجمع تجاري

117.3
(0.00) 35.364.7محل قائم بذاته

 فترة العمل

48.052.0صباحي

29.8
(0.00) 63.636.4مسائي

74.525.5صباحي مسائي (ممتد)

الرضا الوظيفي

59.740.3راضية
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(0.00) 73.226.8غير راضية

86.713.3غير متأكدة 

معوق انخفاض األجر

70.529.5نعم
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(0.03) 58.441.6ال

المالحق من حساب الباحثة بناء على الدراسة الميدانية
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المجسمات اإلعالنية ثالثية األبعاد في مدينة الرياض: دراسة حالة

منال بنت مرشد عطية الحربي 
 جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن

ربا حسن أبو حسنة )*( 
 كلية جدة العالمية

                   )قدم للنشر يف 1440/12/24 هـ، وقبل للنشر يف 1441/09/16 هـ(
ـــذب  ـــن دور يف ج ـــه م ـــا ل ـــة مل ـــنوات املاضي ـــتخدامه يف الس ـــر اس ـــذي انت ـــاد وال ـــي األبع ـــالن ثالث ـــتحدثة لإلع ـــاليب املس ـــن األس ـــم م ـــالن املجس ـــر اإلع ـــث: يعت ـــص البح ملخ
ـــي  ـــر النحت ـــن والفك ـــاد يف التكوي ـــة األبع ـــات ثالثي ـــن منحوت ـــًا م ـــة عاملي ـــاذج ناجح ـــل ن ـــف وحتلي ـــايل وص ـــث احل ـــاول البح ـــتهلك، يتن ـــى املس ـــوي ع ـــر الق ـــاه والتأث االنتب
ـــالل  ـــن خ ـــة م ـــة حال ـــاض كدراس ـــة الري ـــة يف مدين ـــة حملي ـــات إعالني ـــاذج جمس ـــًا ن ـــث أيض ـــاول البح ـــا يتن ـــويقية . ك ـــة تس ـــداف إعالني ـــق أه ـــي حتق ـــكل والت ـــي للش اإلبداع

ـــم.  ـــكل التصمي ـــي وش ـــلوب الفن ـــل األس حتلي
ـــات  ـــروج بتوصي ـــم اخل ـــن ث ـــم وم ـــر التصمي ـــاع معاي ـــا اتب ـــي حيققه ـــج الت ـــم النتائ ـــا وأه ـــر تصميمه ـــة ومعاي ـــات اإلعالني ـــم املنحوت ـــاليب تصمي ـــث أس ـــك البح ـــتعرض كذل ويس

ـــتهلك. ـــذب املس ـــويقية جل ـــداف التس ـــق األه ـــك حتقي ـــرض وكذل ـــع الع ـــة يف موق ـــة مجالي ـــة برصي ـــة قيم ـــي إلضاف ـــالن النحت ـــودة اإلع ـــتوى وج ـــع مس ـــدف رف هب

كلامت مفتاحية : نحت إعالين، اإلعالن ثالثي األبعاد، الفن يف اإلعالن، املنحوتات الوظيفية، اإلعالنات اخلارجية.
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Abstract:: 3D sculpture advertising is one of the new ways of 3D model advertising that has been used in the past years because of its role in attracting attention and 
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مقدمة :
ــة  ــطة اإلعالمي ــم األنش ــن أه ــالن م ــر اإلع يعت
التــي متارســها املؤسســات  أو الــركات أو املنشــآت  
ــن  ــج ع ــة للرتوي ــر ربحي ــة أو الغ ــات الربحي واجله
منتجاهتــا وأنشــطتها و أفكارهــا ورســائلها للمجتمــع 
ــوع  ــد تتن ــا، وق ــق أهدافه ــتهدفة لتحقي ــة املس أو الفئ
ــموعة أو  ــائط املس ــن الوس ــا ب ــا في ــائط إيصاهل وس

ــة. ــة أو املكتوب املرئي
وال خيفــى علينــا التأثــر املهــم  لإلعــالن يف العــرص 
ــات أو  ــى منتج ــب ع ــادة الطل ــث زي ــن حي ــايل م احل
ــة  ــق هوي ــج معــن،  أو توثي ــاه نحــو منت جــذب االنتب
املؤسســات. وقــد امتــد أثــر اإلعــالن إىل خلــق الوعي 
جتــاه الظواهــر املختلفــة والتوعيــة نحــو القضايــا 
ــى  ــالن ع ــهم اإلع ــد يس ــة. فق ــة أو الثقافي االجتاعي
ســبيل املثــال إىل زيــادة وعــي األفــراد جتــاه قضايــا أو 
توعيــة جتــاه منتــج، ومــن هنــا يتســع  مفهــوم اإلعــالن 
ــج أو  ــن املنت ــهار ع ــار واإلش ــالم يف األخب ــن اإلع ع

ــوه.   ــن نح ــاه املتلق ــر اجت ــة تغي ــاط وحماول النش
ــاليب  ــن األس ــدد م ــر ع ــور ظه ــر العص ــى م وع
ــكار  ــز باألف ــالن  كالتمي ــارصة يف اإلع ــة واملع احلديث
املبتكــرة واعتــاد البســاطة والوضــوح والتصميــم 
واإلخــراج بــا يتناســب مــع موضــوع اإلعــالن 
ومكانــه. فاجتــه املعلنــون إىل تبنــي األفــكار اإلبداعيــة 
التــي تضمــن هلــم حتقــق اهلــدف مــن اإلعــالن بــأرسع 

ــة.  ــرق املمكن الط
ــرًا  ــًا كب ــك رواج ــات بذل ــت اإلعالن ــد الق وق

وجذبــت االنتبــاه بغرابة الفكــرة والتصميــم ومل يقترص 
أثرهــا عــى املتلقــن يف حــدود موقعهــا اجلغــرايف الذي 
ــدة كل  ــرى بعي ــع أخ ــدت ملواق ــل امت ــه، ب ــذت في نف
البعــد وحققــت هدفهــا ووصلــت إىل الفئــة املســتهدفة 
وفئــات أخــرى وصــل إليهــم اإلعــالن بقــوة الفكــرة 
ــتخدام  ــالل اس ــن خ ــا م ــلوب تنفيذه ــة وأس اإلبداعي
ــة يف اإلعــالن عنهــا  اجلمهــور املتلقــي وســائل إضافي
وقامــوا بتصويرهــا وتوثيقهــا وتداوهلــا وانتــرت 
فيــا بينهــم مــن خــالل وســائل التواصــل االجتاعيــة 

ــا.  ــا ومتيزه لغرابته
املجســات  أو  املجســمة  اإلعالنــات  وتعتــر 
ــة،  ــر اعتيادي ــات الغ ــكال اإلعالن ــن أش ــة م اإلعالني
التــي  اإلعالنــات  أشــكال  أكثــر  مــن  وهــي  
ــن  ــة م ــر فعالي ــكل أكث ــاه واإلدراك بش ــذب االنتب جت
تــم  إذا  خاصــة  املرئيــة  أو  املســموعة  اإلعالنــات 
تصميمهــا بشــكل إبداعــي ومــدروس، ونــرى عــددًا 
مــن النــاذج اإلعالنيــة  املجســمة عــى مســتوى العــامل 
يف الفراغــات املعاريــة ، الســاحات، الطــرق، املياديــن 
أو احلدائــق . و بانتشــار املجســات اإلعالنيــة الناجحة 
يف املــدن تتحقــق أهــداف اقتصاديــة ومجاليــة وتتحــول 
بذلــك اإلعالنــات إىل أشــكال نحتيــة يتذوقهــا أفــراد 
الســاحات  يتــم جتميــل  املجتمــع مجاليــًا بحيــث 
واملياديــن بمجســات إبداعيــة حتمــل طابعــًا )وظيفيــًا( 
ــاور  ــد حم ــق أح ــهم يف حتقي ــا يس ــالن، مم ــو اإلع وه
ــة عامــرة وحتســن  ــق بيئ ــة اململكــة 2030 يف خل رؤي

ــاة.  ــودة احلي ج
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ومــع  انتشــار املجســات اإلعالنيــة يف الطــرق 
ــن  ــدد م ــوظ يف ع ــكل ملح ــا بش ــاحات وزيادهت والس
ــات  ــم املجس ــار معظ ــظ اقتص ــة. نالح ــدول العاملي ال
اإلعالنيــة يف مدينــة الريــاض عــى تضخيــم املنتجات، 
ــالين  ــت اإلع ــكال النح ــود أش ــدرة وج ــا أدى إىل ن مم
اإلبداعــي. وقــد يرجــع ذلــك إىل عــدد مــن األســباب 
ــت  ــة بالنح ــابقة املرتبط ــات الس ــة الدراس ــا:  قل أمهه
اإلعــالين، باإلضافــة إىل عــدم وجــود أســس وآليــات 
حمــددة وواضحــة لبنــاء أشــكال النحــت اإلعــالين أو 

ــا.  ــم تنظيمه ــر حتك معاي

مشكلة البحث: 
ــة  ــث  يف اإلجاب ــكلة البح ــددت مش ــا حت ــن هن م

ــايل:  ــؤال الت ــن الس ع
كيــف يمكــن حتديــد أهــم املعايــر التــي   -
ينبغــي اتباعهــا عنــد تصميــم جمســات نحتيــة إعالنيــة 

ــة ؟  ــارب العاملي ــع التج ــى م ــا تتاش ــة ب ناجح

أمهية البحث :
تكمن أمهية البحث يف اجلوانب التالية : 

أهــم املعايــر واآلليــات التــي ينبغــي اتباعهــا . 	
إعالنيــة  نحتيــة  جمســات  تصميــم  عنــد 

ناحجــة . 
الطــرق . 2 يف  املجســمة  اإلعالنــات  أمهيــة 

)اإلعالنــات اخلارجيــة(  بوصفهــا شــكاًل 
ــاص  ــكل خ ــات، وبش ــكال اإلعالن ــن أش م

ــج  ــعى لرتوي ــي تس ــة الت ــات التجاري اإلعالن
الســلع واخلدمــات.

األســاليب . 3 تطويــر  يف   البحــث  يســهم 
اإلعالنيــة للــركات والتــي هلــا أثــر مجــايل يف 

املــدن.
يســهم البحــث يف تســليط الضــوء عــى الــدور . 	

ــن  ــالين م ــت اإلع ــايل للنح ــي واجل الوظيف
ــاذج  ــن الن ــدد م ــل ع ــف وحتلي ــالل وص خ
النحتيــة الوظيفيــة العامليــة وعــدد مــن نــاذج 

ــاض. ــة الري ــة بمنطق ــات اإلعالني املجس
اإلعالنيــة . 	 املنحوتــات  مصممــي  تزويــد 

ــم  ــر التصمي ــات ومعاي ــم آلي ــة أله بمرجعي
والبنــاء.

أهداف البحث:
دراســة  بعــض التجــارب العامليــة الناجحــة يف . 	

النحــت اإلعــالين.
اإلعــالن . 2 نــاذج  بعــض  وصــف وحتليــل 

الريــاض. بمدينــة  املجســم 
حتديــد أهــم املعايــر التــي ينبغــي اتباعهــا عند . 3

تصميــم جمســات نحتيــة إعالنيــة ناجحة.

أسئلة البحث :
ــة الناجحــة يف . 	 مــا هــي أهــم التجــارب العاملي

النحــت اإلعــالين؟
هــل يســهم  التصميــم اإلعــالين النحتــي . 2
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عاليــة  نتائــج  حتقيــق  يف  األبعــاد  ثالثــي 
بوصولــه إىل املتلقــن بشــكل أقــوى مــن كونــه 

إعالنــًا ثنائــي األبعــاد؟
ــد . 3 ــا عن ــي اتباعه ــي ينبغ ــر الت ــم املعاي ــا أه م

ــة؟ ــة ناجح ــة إعالني ــات نحتي ــم جمس تصمي

حدود البحث :  
حــدود مكانيــة : املجســات اإلعالنيــة ثالثيــة . 	

األبعــاد بمدينــة الريــاض.
حــدود موضوعيــة : أشــكال النحــت اإلعالين . 	

ذو الثالثــة أبعــاد والقائمــة يف الفــراغ بذاته .
يف . 	 اإلعالنيــة  املجســات   : زمانيــة  حــدود 

ــى  ــام 2003م وحت ــن ع ــاض م ــة الري مدين
2020م. عــام 

منهجية البحث:  
ــف  ــالل وص ــن خ ــي م ــتقرائي وصف ــج اس منه
وحتليــل عــدد مــن أشــكال النحــت اإلعــالين بمدينــة 

ــاض.  الري

أدوات البحث : 
يف  أساســية  كأداة  املالحظــة  اســتخدام  تــم 
ــن  ــرة م ــد الظاه ــم رص ــد ت ــه ق ــث إن ــث حي البح
ــن  ــدد م ــة يف ع ــخصية للباحث ــة الش ــالل املالحظ خ
ــادر  ــالل املص ــن خ ــث م ــة إىل البح ــدن، باإلضاف امل
اإللكرتونيــة وإدراك أمهيــة أشــكال النحــت اإلعالنيــة 

ــاري  ــردود التج ــادة امل ــايل وزي ــس اجل ــة احل يف تنمي
ــا. ــن عنه ــات املعل ــى املنتج ع

عينة البحث: 
جمموعــة مــن اإلعالنــات املجســمة ثالثيــة األبعــاد 

)النحــت اإلعــالين( يف مدينــة الريــاض. 

مصطلحات البحث:
اإلعــان Advertising :  هــو عمليــة اتصــال   •
بائــع إىل مشــرتي  التأثــر مــن  هتــدف إىل 
ــح  ــث يفص ــخيص حي ــر ش ــاس غ ــى أس ع
ــن  ــال م ــم االتص ــخصيته ويت ــن ش ــن ع املعل
)الفــار,  العامــة  خــالل وســائل االتصــال 
 (Black عرفهــا  وقــد  ص:	2(.  0	20م، 
(and Bryant,1992 بأهنــا ســيطرة معلومــات 

ــة.  ــال إعالمي ــائط اتص ــاع بوس ــة وإقن تعريفي
ــا  ــى عنه ــي ال غن ــاالت الت ــد املج ــو أح وه
بالنســبة للمؤسســات  التجاريــة  لألنشــطة 
مــن  . وكذلــك هــو  الربحيــة  واملنظــات 
طــرق اإلعــالن التــي تســتخدم يف التأثــر عــى 
املتلقــن مــن خــالل اســتخدام عــدد مــن 
أســاليب اجلــذب التــي تتنــوع بتنــوع اهلــدف 
منهــا. فقــد تكــون إعالنــات عــن نشــاط معن 
ملؤسســات أو هيئــات أو أفــراد، أو قــد تكــون 
إعالنــات هبــدف التوجيــة واإلرشــاد لســلوك 

ــويقي. ــاري وتس ــدف جت ــاط ، أو هب أو نش
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 Commercial التجـــــــاري  اإلعــالن   •
 Advertising :مــن أنــواع عمليات االتصال 

والتــي غالبــًا يكــون هدفهــا جتــاري تســويقي. 
ــات  ــادة املبيع ــائل زي ــن وس ــيلة م ــي وس فه
واإلعــالن عــن الســلعة نفســها حيــث يتوجــه 
للغرائــز واالنفعــاالت ونــادرًا مايتوجــه لفكــر 
اإلنســان وعقلــه )العــاديل ,7	20, ص 228(.
 Outdoor اخلارجيــة  الطــرق  إعالنــات   •
التــي  اإلعالنــات  هــي   :  Advertising

الطــرق  يف  املســتهلك  يراهــا  أن  يمكــن 
ــول إىل  ــا الوص ــن , وهدفه ــوارع وامليادي والش
ــن  ــرق ع ــذه الط ــر يف ه ــذي يم ــور ال اجلمه
طريــق عــرض رســالة إعالنيــة يف مواقــع 
معينــة عــى تركيبــات خاصــة تقــام خصيصــًا 
هلــذا الغــرض، أو تنفيذهــا مبــارشة عــى 
جــدران املبــاين، كــا قــد تصمــم بعــض 
ــا  ــمح بإضاءهت ــة تس ــات بطريق ــذه الرتكيب ه
وذلــك لغــرض املســاعدة عــى ترويــج الســلع 
.)228 ص:  العــاديل،7	20،   ( واخلدمــات 
 3D أبعــاد   الثالثــة  ذو  املجســم  اإلعــالن   •
ــة  ــة ملخاطب ــة اتصالي ــي لغ Advertising : ه

مجاهــر املشــرتين وجــذب انتباههــم وحماولــة 
وخماطبــة  وترغيبهــم  عواطفهــم،  اســتالة 
عقوهلــم، وإقناعهــم باقتنــاء ورشاء املنتجــات، 
املنتجــات  أمهيــة  عــى  بالرتكيــز  وذلــك 
طريقــة  وتوضيــح  ومميزاهتــا،  وفوائدهــا 

وأســلوب االســتخدام مــن خــالل العالقــات 
األســس  واســتخدام  والفنيــة،  التشــكيلية 
والوحــدة  كالرتابــط  الفنيــة  والقواعــد 
ــجام  ــاع واالنس ــب واإليق ــن والتناس والتباي
واحلركــة . واســتحداث وحــدات اجلــذب 
املؤثــرة واملشــوقة للفــت النظــر وجــذب 
املطلوبــة.   األهــداف  لتحقيــق  االنتبــاه 
واإلعــالن املجســم يتكــون مــن أبعــاد ثالثــة 
ــون  ــث يك ــاع بحي ــرض واالرتف ــول والع الط
ثنائــي  اإلعــالن  وبــن  بينــه  االختــالف 
ــث يف  ــد الثال ــة البع ــط إضاف ــو فق ــاد ه األبع
ــة دون  ــى الوظيف ــز ع ــذي يرك ــن وال التكوي

اعتبــار القيمــة اجلاليــة الفنيــة. 
    Advertising Sculpture النحــت اإلعــالين  •
ــق  ــي حتق ــارصة الت ــت املع ــكال النح ــن أش م
هدفــًا إعالنيــًا ومجاليــًا يف البيئــة التــي توضــع 
ــات  ــن مجالي ــتفادة م ــم االس ــث يت ــا, بحي فيه

ــاه .  ــذب االنتب ــم يف ج ــكل املجس الش

الدراسات املرتبطة :
معايــر التنســيق احلضــاري إلعالنــات الطرق . 	

التجاريــة وعالقتهــا بتذكــر الرســالة اإلعالنية 
)7	20م(  للعــاديل  تطبيقيــة«  »دراســة 
ــة  ــل جمموع ــة إىل حتلي ــذه الدراس ــت ه هدف
مــن إعالنــات الطــرق يف مدينــة ســوهاج 
للتعــرف عــى مــدى االلتــزام بمقاســات 
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اللوحــة اإلعالنيــة وموقــع اإلعــالن واملســافة 
االلتــزام  بــن اإلعــالن واآلخــر، ومــدى 
حيــث  مــن  اإلعالنــات  بــن  بالتجانــس 
االرتفــاع والتوزيــع واأللــوان. وتلخصــت 
نتائــج الدراســة فيــا يــي: ارتفــاع نســبة 
مشــاهدة اإلعالنــات منخفضــة االرتفــاع , مــع 
ــك  ــا. وكذل ــن ال يقرأوهن ــبة م ــاض نس انخف
ــراءة  ــبة ق ــاض نس ــة إىل انخف ــارت الدراس أش
ــيلة  ــا وس ــى أهن ــدل ع ــك ي ــات وذل اإلعالن
ثانويــة يف احلصــول عــى املعلومــات، وأن أكثر 
ــوان  ــة وتذكرًا:األل ــة فاعلي ــارص اإلعالني العن
ــة،  ــة املعلن ــم الرك ــة، ث ــة املنتج ــم الرك ث
والصــورة واســم املنتــج والعنــوان واإلضــاءة، 

ــة. ــة املنتج ــعار الرك ــم وش ــم احلج ث
اجتاهــات طــالب الســعودية نحــو إعــالن . 2

ــة  ــة وصفي ــري )		20م(  دراس ــرق املط الط
هتــدف إىل حتديــد االجتاهــات العامــة لطــالب 
ــرق.  ــات الط ــو إعالن ــعودية نح ــة الس اجلامع
وتوصلــت الدراســة إىل أن غالبيــة العينــة لدهيا 
ــى  ــات ع ــة اإلعالن ــى مالحظ ــة ع ــدرة عالي ق
الطــرق ويف الشــوارع واملياديــن، وأن الوظيفــة 
املعرفيــة تــأيت يف مقدمــة الوظائــف. كــا أوىص 
البحــث بدراســة إعالنــات الطــرق مــن خالل 
الرتكيــز عــى تأثراهتــا الرائيــة عــى اجلمهــور 
نحوهــا،  املعلنيــن  واجتاهــات  املســتهلك، 

ــة. ــا االقتصادي ــة إىل أمهيته باإلضاف

التصنيــف القيمــي اجلــايل إلعالنــات الطــرق . 3
 Holbrook (2015( املســتهلك  قبــل  مــن 
اجلاليــة  القيمــة  تقييــم  الدراســة  هدفــت 
إلعالنــات الطــرق والتأثــرات املتعلقــة بالقيم 
اجلاليــة التــي تتضمنهــا اإلعالنــات يف الطــرق 
الدراســة  وخلصــت  أمريــكا.  يف  الرسيعــة 
ــى  ــز ع ــالن ترك ــية لإلع ــة الرئيس إىل أن القيم
العمليــة التســويقية اجلاليــة للمنتــج عــى 
ــبية  ــة نس ــة تفضيلي ــة تفاعلي ــا جترب ــار أهن اعتب
القيــم  أن  الدراســة  وأكــدت  للمســتهلك. 
اجلاليــة يف إعالنــات الطــرق تعــد إطــارًا يعــزز 
ــرد. ــدى الف ــة ل ــور املتخيل ــاين الص ــر مع تفس

أثــر الفكــرة التصميميــة يف حتديــد شــكل . 	
العبيــدي)0	20م(  التجــاري،  اإلعــالن 
بــن  العالقــة  دراســة  إىل  البحــث  هيــدف 
اإلعــالن  وشــكل  التصميميــة  الفكــرة 
التجــاري ودورهــا يف نقــل املعنــى أو الرســالة 
الفكــرة  مفهــوم  يف  البحــث  خــالل  مــن 
يف  وتأثرهــا  بنائهــا  ووســائل  التصميميــة 
شــكل اإلعــالن وعوامــل نجــاح الرســالة 
ــى  ــاعد ع ــي تس ــات الت ــة واالجتاه اإلعالني
نــر  وطــرق  اإلعالنيــة  الرســالة  نجــاح 
الدراســة  اســتعرضت  وكذلــك  اإلعــالن 
لإلعــالن  األساســية  التصميــم  مبــادئ 

التجــاري.
لإلعالنــات . 	 والتشــكيلية  اجلاليــة  القيــم 
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 , البيئــة واملجتمــع  املجســمة وأثرهــا عــى 
7	20م(. اجلنــدي)

يســتعرض هــذا البحــث إشــكالية القيــم البرصيــة 
و اجلاليــة والتشــكيلية لإلعالنــات املجســمة وتأثرهــا 
ــة  ــة وتربوي ــم أخالقي ــن قي ــع م ــة واملجتم ــى البيئ ع
ــات  ــويق املنتج ــاح تس ــتعراض نج ــلوكية يف اس وس
لنــاذج مبتكــرة نتيجــة لتحليــل الفــراغ امليدانــى 
ودراســة املتطلبــات البيئيــة املتغــرة )ريــف، ســاحل، 
صحــراوي( وكذلــك ابتــكار أفــكار لنــاذج مــن 
ــة ختــص كل  ــة، وخامــات حملي خامــات صديقــة للبيئ

ــدة. ــى ح ــة ع ــة جغرافي منظف
ــض  ــتعراض بع ــن اس ــبق م ــا س ــالل م ــن خ و م
ــي تناولــت عالقــة اإلعــالن بالشــكل  الدراســات الت
املجســم، نســتطيع اســتنتاج جمموعــة مــن املالحظــات 

وهــي:
إعالنــات  أن  الدراســات  غالبيــة  اتفقــت   -
ــة  ــا اجلالي ــق أهدافه ــت يف حتقي ــرق أخفق الط
وتركيزهــا عــى اهلــدف التســويقي يفــوق 

اإلعــالن. بتصميــم  االهتــام 
ــرة  ــكار مبتك ــة ألف ــرق يف حاج ــات الط إعالن  -
لتفعيــل دورهــا احلضــاري واجلــايل البــرصي.
ــرق  ــات الط ــى إعالن ــات ع ــزت الدراس رك  -
إعالنــات  أو  ملصقــات  ســواءًا  بأنواعهــا 
الدراســات  ونــدرة  ونحوهــا  مضيئــة 
التــي تناولــت املجســات ثالثيــة األبعــاد 

بنائهــا. وآليــة  وتصميمهــا 

ــاليب أو  ــتعراض أس ــات الس ــار الدراس افتق  -
معايــر بنــاء املجســات اإلعالنيــة أو النحــت 

ــا. ــاد هب ــن االسرتش ــي يمك ــالين والت اإلع

اإلطار النظري : 
 	000 ظهــرت اإلعالنــات منــذ أكثــر مــن 
املرصيــن  اســتخدام  عنــد  امليــالد  قبــل  ســنة 
القدامــى ألوراق الــردي كأول وســيلة لإلعــالن 
ــع  ــكل رسي ــالن بش ــور اإلع ــع، وتط ــن البضائ ع
اإلعالنــات  مــن  فبدايــة  وأســاليبه.  أشــكاله  يف 
املطبوعــة )جمــالت ومطويــات(، إىل اإلعالنــات 
أو  والتلفزيــون  )باإلذاعــة  واملرئيــة  املســموعة 
إىل  وصــواًل  االجتاعــي(،  التواصــل  وســائل 
ــات املجســمة يف اهلــواء الطلــق مــن خــالل  اإلعالن
بــل  املتنقلــة  املركبــات  أو  اإلعالنيــة  البالونــات 
التقنيــات  باســتخدام  الشــاهقة  املبــاين  وحتــى 
ــا  ــورة. وك ــة املط ــاليب التكنولوجي ــة واألس احلديث
ذكــر العــاديل )7	20م( فــإن إعالنــات الطــرق تعــد 
ــا  ــدت أمهيته ــات وتزاي ــكال اإلعالن ــدم أش ــن أق م
ــوع  ــكان، وتن ــدد الس ــرة يف ع ــادة الكب ــة الزي نتيج
ــا  ــة، ويمكنن ــة املروري ــادة الكثاف ــل وزي ــائل النق وس
ــالن  ــراف اإلع ــالن أو أط ــاور اإلع ــم حم ــد أه حتدي

)شــكل 	( يف التــايل : 
املعلــن أو املرســل : اجلهــة املعلنــة واملســتفيدة   •

ــالن.  ــن اإلع م
املصمــم هــو صاحــب الرســالة املطلــوب   •



448

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

ــة  ــة االتصالي ــر يف اللغ ــو اخلب ــا وه توصيله
جلمهــور  والفعالــة  واملؤثــرة  الرسيعــة 

املشــرتين. 
الرسالة : املحتوى اإلعالين  •

اإلعان والفن :
ــة  ــة يف صناع ــون اجلميل ــة الفن ــي ألمهي ــاك وع كان هن
اإلعــالن كــا نــرى يف مدينــة تورنتــو يف كنــدا حيــث تــم 
ــب  ــات تذه ــى اإلعالن ــام 0	20م  ع ــة ع ــرض رضيب ف
لدعــم برامــج الفنــون اجلميلــة )منــر ،2013م. ص:	3(. 
 Outdoor اخلارجيــة  الطــرق   إعالنــات  وألمهيــة 
املنظــات  مــن  عــدد  نشــأة  نــرى    Advertising
واجلمعيــات التــي متنــح اجلوائــز وتنظــم الفعاليــات 
وتوثــق اإلنجــازات يف جمــال اإلعالنــات يف األماكــن 
 (Outdoor Advertising Association of املفتوحــة مثــل
ــا  ــز هل ــة  ويرم ــدة االمريكي ــات املتح ) America بالوالي

ــة تأسســت عــام 	89	م. ــة جتاري ) OAAA) وهــي مجعي

 ومنــذ بدايــة الســتينيات مــن القــرن العريــن بــدأت 
ــر  ــدأ النظ ــدًا وب ــى جدي ــو منح ــالن تنح ــة اإلع صناع
يتجــه إىل األفــكار اإلبداعيــة والوســائل اجلديــدة يف 

الوســيلة / رشكــة اإلعــالن : الوســيط الــذي   •
ــتهدفة  ــة املس ــالن إىل الفئ ــال اإلع ــوىل  إيص يت

ــة. ــائل إعالني ــالل وس ــن خ م
املتلقي/اجلمهور : الفئة املستهدفة لإلعالن.   •

ــكل  ــل إىل ش ــور ليص ــالن وتط ــول اإلع ــالن. فتح اإلع
ثالثــي األبعــاد قائــم بذاتــه عــى أي ســطح )منــر 

ص:	3(. ،2013م. 

مــن خــالل االطــالع عــى عــدد كبــر مــن األســاليب 
اإلعالنيــة يف العــرص احلديــث نالحــظ اعتــاد مصممــي 
واســتخدام  االبتكاريــة  قدراهتــم  عــى  اإلعالنــات 
أســاليب جديــدة جلــذب االنتبــاه واملزاوجــة بــن اهلــدف 
ــات  ــت اإلعالن ــث بات ــالن. حي ــايل لإلع ــي واجل الوظيف
أقــرب مــا تكــون إىل عنــارص مجاليــة تضيــف قيمــة 
ــه.  ــت في ــي وضع ــكان الت ــارص امل ــة لعن ــة ووظيفي نفعي
يوضــح الشــكل )2(: حمــاور اإلعــالن اإلبداعــي مقارنــة 
ــو  ــا وه ــم أمهه ــر املصم ــي يعت ــدي والت ــالن التقلي باإلع
ــر يف  ــو اخلب ــا وه ــوب توصيله ــالة املطل ــب الرس صاح
ــور  ــة جلمه ــرة والفعال ــة واملؤث ــة الرسيع ــة االتصالي اللغ

ــرتين.  املش

الشكل )	( : حماور اإلعان.



منال بنت مرشد احلريب ، ربا أبوحسنة: اجملسمات اإلعالنية ثالثية األبعاد يف مدينة الرياض: دراسة حالة 468-441

449

ــاد  ــه إجي ــداع بأن ــدي )7	20م( اإلب ــت اجلن عرف
حلــول جديــدة لألفــكار واملشــكالت إذا مــا تــم 
التوصــل إليهــا بطريقــة مســتقلة حتــى لــو كانــت غــر 
ــدي  ــار العبي ــا أش ــع. ك ــم واملجتم ــى العل ــدة ع جدي
)0	20م( إىل أن نجــاح اإلعــالن يعتمــد بشــكل كبــر 
ــب  ــض اجلوان ــاة بع ــع مراع ــكله م ــواه وش ــى حمت ع
االجتاعيــة والنفســية والفنيــة لكــي يقــوم بمهمتــه عى 
أكمــل وجــه وحيقــق وظائفــه بــدءًا بجــذب االنتبــاه . 
ــًا  ــاًل مهمه ــالن عام ــي لإلع ــن الفن ــكل التكوي ويش
يف حتقيــق فاعليــة اإلعــالن ونجاحــه، وكلــا متيــز 
بالبســاطة امتلــك القــدرة عــى لفــت االنتبــاه وحتقيــق 
عنــرص اجلــذب. وأكــد العبيــدي عــى وجــود مبدأيــن 

أساســين البــد مــن وجودمهــا يف التصميــم اإلعــالين:
التبايــن الســيادي املتنــوع :  املبــدأ األول :   - 	
ــار  ــل اإلظه ــال يف عام ــدور الفع ــه ال ــدأ ل ــذا املب وه
ــة  أو  ــرى يف البيئ ــات األخ ــة املرئي ــوح ومنافس والوض
املجــال املرئــي،  وهــو مدخــل للفاعليــة اجلاليــة مــن 
ــة  ــايل تأدي ــد وبالت ــن كل واح ــزاء لتكوي ــل األج تكام
احلركــة،  إىل  يــؤدي  فالتبايــن  الوظيفــي.  الغــرض 
حركــة انتقــال عــن املشــاهد داخــل العمــل الواحــد. 
ــب  ــة : إذ جي ــدة العضوي ــاين :الوح ــدأ الث املب  - 	
إظهــار مجيــع أجــزاء العمــل التصميمــي كأهنــا وحــدة 
ــو  ــا ه ــرة. ) ك ــزاء املتناث ــن األج ــة م ــت جمموع وليس

ــطلت (. ــة اجلش ــال يف نظري احل

الشكل )	( : حماور اإلعان اإلبداعي مقارنة باإلعان التقليدي.
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ــات نوعــًا مــن  ويف العــرص احلديــث باتــت اإلعالن
وســائل االتصــال البــرصي كــا هــو احلــال يف الفنــون 
البرصيــة ) النحــت والرســم ( التــي تشــد املتلقــي 
ــات  ــالف االجتاه ــا باخت ــع هب ــا والتمت ــا وتذوقه لتأمله
أو املــدارس الفنيــة التــي تتبعهــا. وهنــا  جتــدر اإلشــارة 
ــا  ــي يمكنن ــالن الت ــن واإلع ــن الف ــة ب ــة العالق إىل بداي
ــدأ  ــي ب ــة الت ــور القديم ــذ العص ــدأت من ــا ب ــول إهن الق
ــالل  ــن خ ــات م ــد واالجتاه ــن العقائ ــا ع ــالن فيه اإلع

ــث.  ــرص احلدي ــى الع ــد حت ــت لتمت ــم أو النح الرس
أشــار )Zurstiege (2011 إىل أنــه منــذ بدايــة القــرن 
ــع  ــح الفــن أداة لإلعــالن مــن أجــل رف ــن أصب العري
ــن  ــن الباحث ــد م ــاهم العدي ــد س ــة. وق ــودة الثقاف ج
الفــن  بــن  الوثيــق«  يف حتليــالت هلــذا »االرتبــاط 

ــئلة  ــة وأس ــر خمتلف ــات نظ ــوا وجه ــالن، وطرح واإلع
ــوع. ــس املوض ــول نف ــة ح بحثي

ــة  ــوب آرت كنتيج ــن الب ــات يف ف ــرت اإلعالن ظه
للنواحــي االقتصاديــة . حيــث إنــه يف عــام 962	م أنتج 
ــل  ــاء كامب ــة حس ــن علب ــة م ــول 32 لوح ــدي واره آن
والتــي دار اجلــدل حينهــا كثــرًا حــول اهلــدف والغرض 
مــن العــرض هــل هــو جتــاري أو إعــالين أو هــو الفــن 
ــى  ــال حت ــن األع ــدد م ــر لع ــد األث ــد امت ــن. وق لف
 Brillo box ــم ــكل )3( جمس ــح الش ــات. يوض املنحوت
  Andy Warhol sculpture ــة الصنــدوق للنحــات علب
ــون يف  ــات يف الفن ــاول اإلعالن ــة تن ــل بداي ــو يمث وه
https://www. ــرتوين ــع االلك ــث. )املوق ــرص احلدي الع

.pmg.com/blog/art-in-advertising/(

الشكل )	( :   جمسم الصندوق، أندي وارهول، 964	م.
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اإلعان والنحت :
النحـــت هـــو فـــن التعامـــل مـــع الكتلـــة 
والفـــراغ و يعتـــر هـــو أحـــد أهـــم وأقـــدم  
وســـائل التعبـــر اإلنســـاين عـــى مـــر العصـــور. 
ــا  ــت لنـ ــت و حفظـ ــي وثقـ ــادر التـ ــم املصـ وأهـ
ـــى  ـــت ع ـــب النح ـــك  اكتس ـــة. وبذل ـــخ البري تاري
ـــا  ـــث لن ـــة؛ فثب ـــة هام ـــة وظيف ـــرون املاضي ـــدى الق م
ـــم  ـــا تارخيه ـــظ لن ـــم، وحف ـــم وثقافاهت ـــد األم عقائ
وســـجل األحـــداث السياســـية التـــي مـــرت هبـــا 
ــة  ــة واالقتصاديـ ــوالت العقائديـ ــدول، والتحـ الـ
واالجتاعيـــة والثقافيـــة. وباختصـــار يمكننـــا 
القـــول إن األدوار الوظيفيـــة لفـــن النحـــت عـــر 
العصـــور القديمـــة واحلديثـــة / توثيقية/دينيـــة/
اجتاعية/مجالية/تعليميـــة/ )عـــي ،2007م، ص: 

.)9	
ــوالت  ــاالت وحتـ ــت حـ ــس النحـ ــد عكـ فقـ
ـــر  ـــتمر بالتأث ـــة، واس ـــور القديم ـــع يف العص املجتم
والتأثـــر مـــع املجتمـــع  حتـــى العـــرص احلديـــث 
الـــذي نـــرى فيـــه عـــددًا مـــن األعـــال النحتيـــة 
ــة  ــات احلديثـ ــرت باملجتمعـ ــي تأثـ ــة التـ الوظيفيـ
ــكاهلا  ــددت أشـ ــد تعـ ــم. وقـ ــت ثقافاهتـ وعكسـ
يف ضـــوء املتطلبـــات الوظيفيـــة التـــي صمـــم 
ـــت  ـــكال النح ـــن أش ـــرى م ـــا. فن ـــكل يف ضوئه وش
ــت  ــال ، نحـ ــق االطفـ ــت حدائـ ــي، نحـ الوظيفـ
النوافـــر ، النحـــت اإلرشـــادي.   ولعـــل أبرزهـــا 
العـــارة النحتيـــة والتـــي كانـــت نتيجـــة اجلمـــع 

بـــن الوظيفيـــة يف العـــارة واجلاليـــة يف النحـــت 
فظهـــرت لنـــا العـــارة النحتيـــة كاجتـــاه جديـــد 
يف العـــارة حتـــى أصبحـــت األقـــرب لكتـــل 
ـــًا  ـــكنية أو أبراج ـــاين س ـــون مب ـــم لتك ـــة تصم نحتي
ـــا  ـــاجد. وك ـــآذن واملس ـــراه يف امل ـــد لن ـــة، وامت مكتبي
ــكيل  ــت والتشـ ــا بالنحـ ــارة بتأثرهـ ــدتنا العـ شـ
ـــالن  ـــر اإلع ـــرى تأث ـــا ن ـــارة ، أصبحن ـــايل للع اجل
ـــن  ـــاه املتلق ـــد انتب ـــايل لش ـــكيل اجل ـــت والتش بالنح
وحتقيـــق اهلـــدف مـــن اإلعـــالن. ولعـــل أقـــرب 
ـــالين أو  ـــت اإلع ـــاذج النح ـــي ن ـــك ه ـــوذج لذل نم

اإلعـــالن املجســـم ذو الثالثـــة أبعـــاد.
ــالين  ــت اإلعـ ــول إن النحـ ــا القـ ــا يمكننـ كـ
قـــد يكـــون إحـــدى صـــور االجتاهـــات احلديثـــة 
ـــت  ـــي ، النح ـــت املفاهيم ـــل ) النح ـــت مث يف النح

البيئـــي، النحـــت املوجـــود) أو اجلاهـــز(. 
جتارب عاملية ناجحة يف النحت اإلعاين: 

تنوعـــت أشـــكال النحـــت اإلعـــالين يف عـــدد 
ـــة  ـــكار إبداعي ـــا باف ـــدد منه ـــز ع ـــدول ومتي ـــن ال م
ــة ســـامهت يف وصـــول اإلعـــالن إىل أكـــر  وفنيـ
ــاول  ــي تنـ ــا يـ ــنحاول فيـ ــة، وسـ ــة ممكنـ رشحيـ

بعـــض هـــذه التجـــارب.
ـــح  ـــي يتض ـــة الت ـــاريع اإلعالني ـــم املش ـــن أه م
فيهـــا أمهيـــة تفعيـــل دور النحـــت والتصميـــم يف 
اإلعالنـــات هـــو تصميـــم الفنانـــة زهـــاء حديـــد 
ـــي  ـــم نحت ـــو جمس ـــكل 	 (.  ه ـــر الش ـــدن )انظ يف لن

إعـــالين لركـــة أوميجـــا للســـاعات.
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ــة  ــة لرك ــة إعالني ــكل )	( منحوت ــح الش يوض
رميــل  Rimmel -”Sculpture Ambient” يف عــام 
2009 م موجــودة يف أحــد شــوارع مدينــة لنــدن 
ــالء  ــة ط ــكل علب ــم الش ــة. وجيس ــة الريطاني العاصم

ــطح األرض  ــى س ــكب ع ــا تنس ــر وكأهن ــر تظه أظاف
مــن إرتفــاع مــع جفــاف الســائل عــى األرض يف 
ــوء  ــلط الض ــا يس ــايل ، مم ــهد رسي ــاء مش ــواٍن إلنش ث

ــج. ــع للمنت ــف الرسي ــدة التجفي ــى فائ ع

الشكل )4( :  نحت إعاين  لرشكة أوميجا للمصممة زها حديد.

الشكل )5( :   جمسم نحتي ملنتج طاء أظافر،  لرشكة رميل الربيطانية، 009	م.
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وباتــت بعــض الــوكاالت اإلعالنيــة تســتوحي 
أفكارهــا اإلعالنيــة مــن النحاتــن كــا نــرى يف الشــكل 
)6(  والــذي جيمــع بــن صــورة إعــالن نحتــي و صــورة 
ــون   ــان جونس ــان ري ــي pedestrian للفن ــكل النحت للش
Ryan Johnson 2007 ، الــذي  استنســخت  منه  الركة 

اإلعالنيــة   لركــةUPS     للتوصيــل حــول العــامل فكرة 

الشــكل )7( جمســًا إعالنيــًا لركــة  يوضــح 
ــل(  ــزو نوب ــس )أك ــة ليفي ــالء البلجيكي ــة الط صناع
والتــي صنعــت بعًضــا مــن لعبــة حــرب العصابــات 
احلرضيــة للمســاعدة يف اإلعــالن عــن منتجاهتــا. 
 ، XXL levis ــالء ــاء ط ــن وع ــم م ــون املجس يتك

اإلعــالن الدعائــي للركــة لنفــس الشــكل النحتــي مــع 
إضافــة املنتــج اخلــاص بالركــة )وهــو الطــرد املحمــول 
http://www.designboom. : املوقــع االلكــرتوين( .)
com/art/resemblances-between-ryan-johnsons-

pedestrian-and-new-ups-campaign،تاريــخ آخــر 

زيــارة 	 مايــو 9	20م(.

ــاع  ــى ارتف ــود ع ــاءة موج ــود إض ــى عم ــب ع مرك
ثانيــة أمتــار فــوق ســطح األرض حتــى يظهــر.
https://www.pinterest. املوقــع االلكــرتوين(
com/pin/194077065176184477/?lp=

)true

UPS و احلملة اإلعانية لرشكة ’Ryan Johnson’s ’pedestrian الشكل )6( :التشابة  بني عمل الفنان النحات
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ــة  ــة لرك ــة اإلعالني ــكل )8( املنحوت ــح الش يوض
ــاس  ــر يف مقي ــيارة الندروف ــل س ــي متث ــدروف والت ان
ــول  ــرة حت ــًا لفك ــااًل ناجح ــذا مث ــد ه ــي 1:1 ويع قيق
اإلعــالن إىل فــن أو حتــول الفــن. حيــث متــت دعــوة 
ــه  ــب من ــايل )Nino Mustica( وطل ــان االيط الفن
العمــل عــى نــوع جديــد مــن اإلعــالن. وهــو شــكل 

نحتــي نفــذ يف تورينــو بإيطاليــا، عــى ارتفــاع 8.2 مرتًا 
وباتســاع 0	 أمتــار  وقــام باالســتعانة بفريــق مــن 0	 
شــخصًا و10.000 ســاعة عمــل. )املوقــع االلكرتوين 
http://www.italiangoodnews.com/
land-rover-and-nino-mustica-ads-

)/become-arts

. Guerrilla Paint Sculpture الشكل )7( :جمسم إعاين لرشكة لفييس 
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ــي  ــكيل النحت ــتخدام التش ــى اس ــة ع ــن األمثل وم
ــة  ــه رشك ــت ب ــا قام ــات م ــن املنتج ــالن ع يف اإلع
هونــدا أمــام معــرض الفــن فانكوفــر يف 		20م  
ــار  ــوب اإلفط ــن حب ــم م ــدوق ضخ ــا لصن بعرضه
ــز  ــك اجلوائ ــا بتل ــة تذكرن ــيارة حقيقي ــه س ــرج من وخي

التــي نحصــل عليهــا يف طفولتنــا مــن داخــل العلــب  
http:// : ــرتوين ــع االلك ــكل 9(.)املوق ــا يف الش )ك
www.creativeguerrillamarketing.com/
guerrilla-marketing/hondas-cereal-

)/box-prize-campaign

الشكل )8(:املنحوتة اإلعانية لسيارة الندروف.

الشكل )9(: رشكة هوندا أمام معرض الفن فانكوفر يف 		0	م.
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يوضــح الشــكل )0	( شــكاًل مــن أشــكال 
BMW- واملســمى)  اإلعــالين  النحــت 
sculpture( يف عــام 6	20م  للنحــات جــري 
االحتفــال  ذكــرى  يف     Gerry Judah جــودة 

ــإدراك  ــت ب ــدز قام ــة ماكدونال ــة التجاري والعالم
مــدى نجــاح اإلعــالن النحتــي وخلــق اتصــال 
ــا  ــالين ونراه ــج اإلع ــي واملنت ــن املتلق ــا ب ــارش في مب
ــذي  ــكل )		( ال ــة يف الش ــة موضح ــالث أمثل يف ث
ــض  ــج بع ــة لرتوي ــداء ضحم ــة غ ــاء علب ــح إنش يوض

مهرجــان  يف  دبليــو  ام  يب  الســيارات  بركــة 
goodwood يف بريطانيــا. )املوقــع االلكــرتوين 
http://www.judah.co.uk/works/

)index.php

منتجــات الركــة يف ســيدين بأســرتاليا يف ســاحة 
ــالن  ــح إع ــكل )2	( يوض ــا الش ــاد، أم ــدان االحت مي
ــدا   ــر بكن ــم يف فانكوف ــارة املله ــود اإلن ــوة وعم القه
2009م . بينــا الشــكل )3	( يوضــح كــوب القهــوة 
العمــالق عــى جانــب الطريــق بشــكل مثــر للرؤيــة .

،)Gerry  Judah ( للنحات )BMW-scuplture( نحت إعاين : )2016م.الشكل )10
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الشكل )		( :  علبة غداء ماكورنالدز، سيدين، أسرتاليا.

الشكل )		( : قهوة ماكدونالدز، فانكوفر، 009	م.

الشكل )		( :  كوب قهوة ماكدونالدز عىل جانب الطريق.
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جتارب مدينة الرياض :
عنــد جتولنــا يف مدينــة الريــاض نــرى تأثرهــا 
ــة  ــرج اململك ــاين ك ــم املب ــث يف تصمي ــاه احلدي باالجت
ــد  ــك عب ــز املل ــة يف مرك ــراج املكتبي ــة واألب والفيصلي
ــة  ــامل العاصم ــم مع ــن أه ــيكون م ــذي س ــايل ال اهلل امل
ــي  ــم النحت ــاين ذات التصمي ــن املب ــدد م ــا بع ومجالياهت
وكــا شــدتنا  املــرتو.  وحمطــة  املكتبيــة  كاألبــراج 
العــارة بتأثرهــا بالنحــت والتشــكيل اجلــايل للعــارة 
ــر اإلعــالن بالنحــت  ــرى تأث ــا ن ــه، أصبحن مــن خالل
والتشــكيل اجلــايل لشــد انتبــاه املتلقــن وحتقيــق أكــر 

ــالن. ــن اإلع ــدف م ــق اهل ــبة لتحقي نس
تنظيــم  قواعــد  عــى  االطــالع  خــالل  ومــن 
العربيــة  باململكــة  واإلعــالن  الدعايــة  لوحــات 
ــالن ) أي  ــات اإلع ــوم لوح ــمل مفه ــعودية تش الس
لوحــة أو تركيبة أو ســياج أو مــكان ، أو وســيلة إعالن 
ملبــارشة اإلعــالن عليهــا ســواء بالكتابــة أو بالنقــش أو 
باألحــرف، أو بالرســم متــى كانــت قائمــة بذاهتــا، أو 
ــة  ــه أو منقوش ــة ب ــأة أو متصل ــن منش ــزءًا م ــون ج تك
ــرض  ــور الع ــن ص ــرى م ــورة أخ ــه ، أو يف أي ص علي
عــى املبــاين واملنشــآت وقصــد هبــا اإلعــالن أو لفــت 
االنتبــاه( . وتتضمــن أنــواع اللوحــات اإلعالنيــة عــى 
اللوحــات أعــى املبنــى، اللوحــات اإلعالنيــة القائمــة 
بذاهتــا، وعــى واجهــات املبــاين، البالونــات الدعائيــة 
ــات عــى الســيارات، املظــالت،  ــة، اإلعالن واإلعالني
ــد  ــم قواع ــر إىل أه ــا نش ــة. ك ــرق الرسيع ــى الط ع

ــة : ــاط التالي ــم يف النق التنظي

ــة . 	 ــة أو املؤسس ــزم الرك ــة : تلت ــادة الثامن امل
ــة  ــبة معين ــذ نس ــالن بتنفي ــا باإلع ــص هل املرخ
ــري دون  ــدف اخل ــات ذات اهل ــن اإلعالن م
اإلعــالم  وزارة  حتــدده  ملــا  وفقــًا  مقابــل 

باالتفــاق مــع اجلهــة ذات العالقــة .
املــادة اخلامســة عــرش:  جيب أن يكــون اإلعالن . 	

ــالد، وأن  ــد الب ــادات وتقالي ــع ع ــجًا م منس
ــليم،  ــذوق الس ــع ال ــالن م ــادة االع ــالءم م تت
مــع مراعــاة أن تكــون الصــور والكتابــات يف 
ــد  ــى قواع ــالمية وأن تراع ــار اآلداب اإلس إط
اللغــة العربيــة الفصحــى يف نــص اإلعــالن .

كل . 	 عــى  جيــب  عــرش:  السادســة  املــادة 
ــن  ــات األم ــي مقتضي ــه أن يراع ــص ل مرخ
ــة  ــر الطبيعي ــويه املناظ ــدم تش ــالمة وع والس

عنــد وضــع االعــالن.
اإلعالنــات . 	 يف  االشــرتطات  نصــت  كــا 

أو  التارخييــة  املبــاين  عــى  وضعهــا  عــدم 
األثريــة واملســاجد والنصــب التذكاريــة/ وأن 
يتناســب شــكل وحجــم لوحــة اإلعــالن مــع 

ــه. ــط ب ــراغ املحي ــي والف املبن

اإلطار التطبيقي : 
يتنــاول البحــث فيــا يــي بالتحليــل عــددًا مــن أهم 
أشــكال املجســات ثالثيــة األبعــاد يف مدينــة الريــاض 
باململكــة العربيــة الســعودية  التــي تــم االعتــاد عليهــا 
ــت أو  ــى النح ــا ع ــة فيه ــرة اإلعالني ــم الفك يف تصمي
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ــي  ــة، والت ــات جتاري ــاد ملؤسس ــي األبع ــكيل ثالث التش
أســهمت وســاعدت بدورهــا يف حتقيــق نتائــج عاليــة 

والشـكل   )		( الشـكل   : كيـف  د.  رشكـة   - 	
.)		 (

الفكـرة / تتمثـل الفكـرة يف املنتج األسـايس لركة 
د. كيـف وهـو كـوب القهـوة وقـد حـاز التصميم عى 

بـراءة اخـرتاع للتصميم.
التوصيـف /  تكبـر لشـكل كـوب القهـوة بشـعار 
بالكـوب  الشـكل  هـذا  ويسـمى  كيـف.  د.  رشكـة 

العمـالق.
التحليـل / يعتـر الشـكل اإلعـالين مـن أشـكال 
النحـت الوظيفـي الذي يـؤدي عددًا مـن األدوار. فهو 
باإلضافـة إىل كونـه تصميـًا إعالنيًا لعالمـة جتارية  فهو 
شـكل نحتـي يف الفـراغ مـن أشـكال العـارة النحتية ، 
بحيـث تتـم االسـتفادة مـن الشـكل اإلعالين ليتـم بيع 

بوصــول اإلعــالن للمتلقــن بشــكل أكــر مــن كونــه 
إعالنــًا ثنائــي األبعــاد، وهــي كالتــايل :

نفـس املنتج مـن داخـل احليـز املعاري. 
ويتميـز تصميـم الشـكل اإلعـالين بسـهولة إدراكه 
مـن مسـافات بعيدة حيـث متت دراسـة موقـع تنفيذه. 
وبالرغـم من وجـود الفتـات إعالنية عن املنتـج إال أن 
شـكل الكـوب هو ما يتـم إدراكه بشـكل أرسع وأقوى 
نظرا لتحقـق الرصحية، وأصبح رمـز الكوب العمالق 
هو عامل اجلذب األسـايس للمتلقي، و أصبح الشـكل 
النحتـي يف احليـز عامـل جـذب وإعالنـًا للمنتـج مـن 
خـالل الفكـرة اإلبداعيـة يف اإلعـالن املجسـم. ونظرًا 
لنجـاح الفكـرة االعالنيـة والدعائيـة عن املنتـج قامت 
رشكـة د. كيـف بتكـرار التجربـة يف عـدد مـن املواقـع 
يف مدينـة الريـاض مـع بعـض االختـالف يف التصميم 

اخلارجـي ) لغـالف ( الكوب شـكل 		.

الشكل )4	( :   الكوب العماق من رشكة د. كيف ، مدينة الرياض.
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الشكل )5	( : جمسم الكوب العماق لد. كيف، مدينة الرياض.

الشكل )6	( : جمسم احلقيبة اإلعاين، طريق املطار، الرياض.
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الصنـــات  ملؤسســـة  الســـفر  حقيبـــة   - 	
ئـــب للحقا

الفكـــرة / شـــكل حقيبـــة ســـفر تـــم تكبرهـــا 
بشـــكل الفـــت .  

التوصيـــف / يتمثـــل اإلعـــالن املجســـم يف 
ـــم،  ـــكل ضخ ـــا بش ـــم تكبره ـــون ت ـــراء الل ـــة مح حقيب
مـــع قاعـــدة كتـــب عليهـــا اســـم الركـــة املـــوردة 

للعالمـــة التجاريـــة للحقيبـــة.
التحليـــل/ يقـــوم اإلعـــالن عـــى تضخيـــم 
وتكبـــر املنتـــج ) احلقيبـــة( بشـــكل الفـــت للنظـــر 
ــالل  ــن خـ ــاه مـ ــت االنتبـ ــى لفـ ــد عـ ــع التأكيـ مـ

ـــذب  ـــوة ج ـــاز بق ـــذي يمت ـــر ال ـــون األمح ـــار الل اختي
كبـــرة. 

كـــا تـــرز أمهيـــة املوقـــع أو املـــكان الـــذي تـــم 
اختيـــاره لوضـــع اإلعـــالن ، وهـــو طريـــق املطـــار 
ــة األمـــرة نـــورة بنـــت  ــاذاة  خمـــرج جامعـ ، بمحـ
ـــى  ـــالن ع ـــار اإلع ـــق انتش ـــا حيق ـــن	 ، مم ـــد الرمح عب

رشحية كبرة من املتلقن. 

ــافرين . 	 ــدد املس ــايل ع ــى إمج ــات ختط ــب اإلحصائي حس
ــدويل 26  ــد ال ــك خال ــار املل ــن يف مط ــن والقادم املغادري
ــافرًا  ــغ 72932 مس ــي بل ــدل يوم ــافر، وبمع ــون مس ملي
ــد فيهــا  ــورة فتزي يف عــام 8	20م. أمــا جامعــة االمــرة ن
ــة  ــاد اجلامع ــة ترت ــن 50.000 طالب ــات ع ــداد الطالب أع

ــا. ــي تقريب ــكل يوم بش

الشكل )7	( : جمسم حليب لونا، طريق املطار، الرياض.
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إعان علبة حليب لونا .  - 	
ــب مركــز مــن  ــة حلي الفكــرة / إعــالن ضخــم لعلب

ــا رشكــة لون
أســطواين  حليــب  علبــة  شــكل   / التوصيــف   
ــود  ــع وج ــم، م ــكل ضخ ــا بش ــم تكبره ــكل،  ت الش
ــع  ــج ، م ــية للمنت ــة األساس ــى العلب ــق ع ــس امللص نف
ــة ) بنفــس مســاحة مســقط  وجــود قاعــدة لشــكل العلب
العلبــة تقريبــا( كتــب عليهــا عبــارة ترحيبــة للقادمــن إىل 

ــاض. ــة الري مدين
ــكل  ــزات الش ــم ممي ــة أه ــر الرصحي ــل / تعت  التحلي
النحتــي الــذي تــم تكبــرة بشــكل الفــت ليتــم إدراكــه 

مــن مســافات كبــرة ، وتــم اختيــار موقــع متميز للشــكل 
يف حيــز مــكاين يــكاد خيلــو مــن املبــاين أو أشــكال العــارة 
ــث  ــار بحي ــق املط ــى طري ــالين ع ــكل اإلع ــذ الش ، ونف
يتــم إدراكــه مــن قبــل املســافرين مــن مدينــة الريــاض ، 
باإلضافــة إىل مرتــادي جامعــة األمــرة نــورة بنــت عبــد 
الرمحــن ، ويقــع الشــكل بمحــاذة الشــكل اإلعــالين رقــم 
ــرة  ــيخه يف ذاك ــكل إىل ترس ــع الش ــهم موق ) 6	(. ويس
املتلقــن ويصبــح مــن األشــكال التــي ترســخ بالذاكــرة 
بشــكل أكــر مــن خــالل رؤيتــه بشــكل شــبه يومــي مــن 
قبــل املتلقــن . كــا ســاهم حجــم ولــون املنتــج اإلعــالين 

) األمحــر( إىل إدراكــة بشــكل أكــر . 

الشكل )8	( : جمسم إطارت رشكة بردجستون، الرياض.
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جمسم إطارات بردجستون .  - 4 
ــد  ــة عن ــات الرك ــد منتج ــع أح ــرة / وض الفك

ــاض . ــة الري ــي يف مدين ــر الرئي ــل املق مدخ
التوصيــف/ تكبــر شــكل إطــار شــاحنة تــم 
ــه ،  ــوى عــى جــزء من ــه عــى قاعــدة بحيــث حتت تثبيت

ــدة . ــى القاع ــة ع ــم الرك ــة اس ــم كتاب وت
ــات  ــد منتج ــن أح ــتفادة م ــم االس ــل/ ت التحلي
ــد  ــه عن ــة ل ــج والدعاي ــن املنت ــالن ع ــة لإلع الرك
مدخــل املقــر الرئيــي الــذي يقــع عــى طريــق رئيــي 
) طريــق مكــة( وهــو طريــق حيــوي يربــط بــن رشق 
وغــرب مدينــة الريــاض. وتــم تكبــر الشــكل بنســبة 
بســيطة ليتمكــن املتلقــون مــن رؤيــة املجســم بســهولة 
ــكل  ــن ش ــا ب ــع في ــوين الواق ــن الل ــة يف التباي خاص
ــكل  ــه الش ــن توجي ــم م ــدة. وبالرغ ــار والقاع اإلط
ــف إال  ــام واخلل ــيتن يف األم ــن رئيس ــم جلهت املجس
ــه  ــه في ــم وضع ــذي ت ــع ال ــع املوق ــالءم م ــك يت أن ذل
حيــث إنــه مــن الصعوبــة االلتفــاف وتــذوق أو تأمــل 
ــى  ــوده ع ــرًا لوج ــات نظ ــع اجله ــن مجي ــكل م الش
طريــق ذي اجتــاه واحــد فقــط . ومــن خــالل  تثبيــت 
اإلطــار وســط القاعــدة يتحقــق االتــزان يف الشــكل .

املناقشة :
مــن خــالل مــا تــم اســتعراضه ســابقًا مــن جتــارب 
ــكال  ــض أش ــا لبع ــة وتناولن ــم العاملي ــالن املجس اإلع
ــا  ــح لن ــاض ،  يتض ــة الري ــم يف مدين ــالن املجس اإلع
ــن  ــاد م ــة األبع ــم ثالثي ــالن املجس ــكال اإلع أن أش

ــة : ــكال التالي ــد األش ــون يف أح ــن أن تك املمك
اإلعانــات املجســمة: وهــي تلــك اإلعالنات . 	

ثالثيــة األبعــاد التــي يتــم تصميمهــا مــن 
اجلهــة  أو  الركــة  شــعار  تكبــر  خــالل 
اإلعالنيــة أو املنتــج املــراد اإلعــالن عنــه . 

األشــكال . 	 وهــي  النحتيــة:  اإلعانــات 
اإلعالنيــة ثالثيــة األبعــاد التــي يتــم تصميمها 
وتشــكيلها مــن خــالل دراســة عنــارص وقيــم 
ــا  ــن خالهل ــرى م ــي ن ــي ، والت ــكل النحت الش
وجــود إبــداع فنــي مــن املصمــم أو النحــات، 
كــا يتــم خالهلــا دراســة مجيــع األبعــاد املاديــة 
ــيتم   ــذي س ــكاين ال ــز امل ــة للحي ــر مادي والغ

ــه.  ــي علي ــالن النحت ــع اإلع وض
ــة يف  ــات اإلعالني ــف املجس ــا تصني ــه يمكنن وعلي
مدينــة الريــاض عــى أهنــا إعالنــات جمســمة تركــز 
عــى تضخيــم املنتــج يف أغلبهــا وتفتقــر بحــد 
ــة  ــة اجلالي ــة الفني ــة والقيم ــرة اإلبداعي ــر للفك كب

ــي . ــكل النحت للش
ــة  ــارب العاملي ــض التج ــل بع ــالل حتلي ــن خ وم
للنحــت اإلعــالين واالطــالع عــى عــدد كبــر منهــا 
ــة  ــرة اإلعالني ــول إن الفك ــا الق ــامل يمكنن ــول الع ح
اإلبداعيــة تقــوم عــى التميــز يف الطــرح واختــاذ 
الشــكل النحتــي اإلعــالين أوضاعــًا وهيئــات مل 
ــد  ــا حتدي ــع. ويمكنن ــراه يف موض ــا كأن ن ــد عليه نعت
أهــم أســاليب تصميــم النحــت اإلعــالين يف النقــاط 

ــة :  التالي
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	. الرتميز :
ــاين  ــول إىل دالالت ومع ــز للوص ــتخدام الرم اس
معينــة، فلــكل شــكل داللتــه اجلاليــة والنفســية 
املختلفــة، ومــن هنــا نــرى اعتــاد عــدد مــن املصممن 
ــون  ــي يرغب ــرة الت ــد الفك ــكال تؤك ــوز وأش ــى رم ع
ــتقيم  ــط املس ــيط ، فاخل ــهل وبس ــكل س ــا بش بإيصاهل
عــى ســبيل املثــال يعطــي شــعورًا بالثبــات والتحديــد 
ــعور  ــي ش ــذي يعط ــي ال ــط املنحن ــس اخل ــى عك ع
باملــرح واحلركــة والليونــة.  كــا نــرى يف تصميــم 
 BMW-sculpture النحتــي   اإلعــالن  شــكل 
للفنــان Gerry Judah  - )الشــكل 0	( وإعطــاء 
ــط  ــالل اخل ــن خ ــالق م ــة واالنط ــاس بالرسع اإلحس

ــى.    ــاه األع ــراغ باجت ــق يف الف ــتقيم املنطل املس
	. جذب االنتباه يف النحت االعاين :

ــرة  ــالل الفك ــن خ ــاه م ــارة االنتب ــد وإث ــق ش حتقي
اإلبداعيــة هــو مــن أهــم األهــداف الوظيفيــة يف 
اإلعــالن النحتــي،  ويتحقــق مــن خــالل حتقــق الفنيــة 
واجلاليــة يف الشــكل النحتــي ومراعــاة كيفيــة إدراكــه 
مــن املتلقــن ودراســة كافــة املؤثــرات مــن حولــه بــا 
ــة يف  ــة والصناعي ــارص الطبيعي ــر العن ــى أث ــتمل ع يش
احليــز املــكاين مــن حولــه، و إدراكــه بالليــل والنهــار، 

ــكل . ــكي للش ــة يف اإلدراك ال ــة الرؤي ــر زاوي وتأث
	.التضخيم ) املبالغة يف احلجم ( :

تقــوم عــى التكبــر والتضخيــم املبالــغ بــه يف 
أشــكال املنتجــات بحيــث حتقــق اجلــذب لضخامتهــا 
ــذ  ــم والتنفي ــة يف التصمي ــع الواقعي ــم م ــر احلج وك

) كــا هــو احلــال يف كــوب ماكدونالــدز الشــكل 
11،12،13، وكذلــك يف مجيــع املجســات اإلعالنيــة 
ــوب د.  ــل ك ــاض مث ــة الري ــاد يف مدين ــة األبع ثالثي
ــة يف  ــم احلقيب ــك جمس ــكل 		و		 وكذل ــف الش كي
ــكل 7	،  ــا يف الش ــب لون ــم حلي ــكل 6	، وجمس الش

وجمســم كفــرات بردجســتون يف الشــكل 8	(. 
4. البساطة  لتحقيق سهولة االدراك:

ــات  ــم الس ــارص يف أه ــزال العن ــه اخت ــد ب ويقص
عــن  والبعــد  ووضوحهــا  الشــكل  يف  األساســية 
ــارص  ــابك العن ــرة أو تش ــد وكث ــوض أو التعقي الغم
ــت  ــا قل ــة اإلدراك . فكل ــى عملي ــلبًا ع ــر س ــا يوث مم

العنــارص زاد تأثــر املحتــوى.
5.الرتكيب:  

ويقصــد بــه الرتكيــب و اجلمــع بــن الكتــل النحتية 
األســايس  املنتــج  مــع  املختلفــة  اإليقاعــات  ذات 
لإلعــالن إليصــال معنــى حمــدد،  ) كــا هــو احلــال يف 

ــكل 8(.  ــر- الش ــة روف ــالين لرك ــت االع النح
6.التوازن :

ــكل  ــالين بش ــكل اإلع ــارص الش ــع عن ــو توزي وه
تذوقــه،  أو  الشــكل  إدراك  جمــال  مــع  متناســب 
ــن  ــاد ع ــة األبع ــال ثالثي ــوازن يف األع ــف الت وخيتل

ثنائيــة األبعــاد يف النقــاط التاليــة:
ــوازن  ــون للت ــاد يك ــة األبع ــال ثنائي يف األع أ/ 
ــمرتيًا«  ــون »س ــا يك ــدًا إم ــزًا واح ــًا ممي طابع
وإمــا يكــون »غــر ســمرتي«، أمــا يف الفنــون 
ــن  ــي م ــل الفن ــرى العم ــث ي ــمة –حي املجس
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جوانــت متعــددة – فــإن التــوازن يكــون 
ســيمرتيًا حيــث النظــر إليــه مــن جانــب وغــر 
ــر. ــب آخ ــن جان ــه م ــا إلي ــو نظرن ــيمرتي ل س
ــا  ــوري Axial Balance  إم ــوازن املح أن الت ب/ 
أن يكــون أفقيــًا وإمــا أن يكــون رأســيًا يف 
األعــال ثنائيــة األبعــاد، غــر أنــه يف األعــال 
ثالثيــة األبعــاد يكــون هنــاك حمــورًا يف كل مــن 

ــة. ــاد الثالث األبع
ــط  ــي والضغ ــل الفع ــاس بالثق ــد اإلحس يزي ج/ 
املرتبطــن بالعنــارص املجســمة عــن ذلــك 
البرصيــة  بالعنــارص  املرتبــط  اإلحســاس 
األخــرى يف الفنــون ثنائيــة األبعــاد، ذلــك ألن 
ــون  ــي  تك ــم ثالث ــل يف املجس ــيس الثق أحاس

ــة. ــت إدراكي ــة وليس حقيقي
ويف النحــت اإلعــالين ينبغــي عــى املصمم دراســة 
التصميــم والفكــرة مــن مجيــع اجلهــات لتحقيــق 
ــا بــن عنــارص التصميــم اإلعــالين وبــن  ــزان في االت
كتــل أو مســطحات الشــكل النحتــي الــذي يمثــل يف 

ــج . ــالين للمنت ــت اإلع ــه النح جممل
معايري تصميم اإلعان النحتي :

تعتمــد القواعــد اجلاليــة التــي يقــوم عليهــا العمل 
ــا  ــل ب ــو مايتص ــي وه ــى امليتافيزيق ــاد ع ــي األبع ثالث
ــن  ــى التكوي ــوم ع ــذي يق ــي ال ــادة والفيزيق وراء امل
ــن  ــد م ــة، وللتأك ــورة القائم ــل بالص ــكي املتص الش
حتقيــق نتائــج عاليــة يف وصــول اإلعــالن بشــكل 
ــة  ــر التالي ــذ املعاي ــك يتعــن أخ أقــوى للمتلقــن لذل

يف تصميــم املجســات اإلعالنيــة الناجحــة وهــي 
ــايل: كالت

ــا . 	 ــد هب ــكاين ويقص ــز امل ــة للحي ــاد املادي األبع
دراســة املحيــط املــكاين لإلعــالن والتــي 
ــة  ــة والبيئ ــكان والطبيع ــارص امل ــل يف عن تتمث

املحيطــة باملجســم.
ــتمل . 2 ــكاين وتش ــز امل ــة للحي ــاد الغرمادي األبع

عــى العوامــل املناخيــة لضــان حتمــل الشــكل 
وعــدم تغــره وكذلــك الظــروف الثقافيــة 

ــة.  واالجتاعي
خصائــص الفئــة املســتهدفة مــن املجســم . 3

واملعرفيــة  العمريــة  اخلصائــص  ســواء 
الدينيــة. أو  واالجتاعيــة  والثقافيــة 

ــة للشــكل النحتــي وتأثــره يف . 	 األبعــاد اجلالي
ــداع يف الفكــرة  ــز عــى اإلب املــكان مــع الرتكي

ــالن.  ــيخ اإلع ــذب وترس ــق اجل لتحقي
حتقيق اهلدف التسويقي من اإلعالن. . 	
مــدى مالءمــة اخلامــات للمجســم حيــث . 6

يتعــن حتديــد اخلامــات واملــواد التــي تناســب 
ــة  ــم دراس ــى املصم ــمة وع ــارص املجس العن
خصائــص اخلامــات واملــواد ومعرفــة وظيفــة 
ــد  ــك الب ــًا لذل ــن وتبع ــرص يف التكوي كل عن
أن تكــون اخلصائــص مناســبة للوظيفــة التــي 
ــون  ــد أن يك ــا الب ــرص. ك ــن العن ــا م نتطلبه
املصمــم عــى درايــة بكيفيــة جتميــع هــذه 

ــا. ــط بينه ــارص والرب العن
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خامتة : 
مــن  لعــدد  وتناولنــا  دراســتنا  خــالل  مــن 
اإلعالنــات املجســمة تبــن لنــا  أن التأكيــد عــى 
ــر  ــق معاي ــالين وحتقي ــت اإلع ــكال النح ــق أش حتقي
تصميمــه يف املــكان  حيقــق عــددًا مــن النتائــج والتــي 

ــا :  ــن أمهه م
ــق . 	 ــي حيق ــالن النحت ــرة اإلع ــداع  يف فك اإلب

ــة،  ــر فعالي ــكل أكث ــالن بش ــن اإلع ــدف م اهل
ــاحة  ــالن املس ــدى اإلع ــن أن يتع ــن املمك وم
اجلغرافيــة التــي تــم تنفيــذه فيهــا حيــث ينــر 
مــن خــالل املواقــع اإللكرتونيــة ومواقــع 
التواصــل االجتاعــي برسعــة وقــوة ليتجــاوز 
املمكــن  )مــن  وصولــه  املتوقــع  العــدد 
اإلعالنيــة  األشــكال  بأحــد  االستشــهاد 
اإلبداعيــة يف موقــع بانــرت )عــدد املشــاهدات ( 
. وحتــى بعــد إزالــة اإلعــالن وانتهــاء الفــرتة 

ــوده .  ــة لوج الزمني
أشــكال . 2 تــؤدي  حيــث   / املــكان  جتميــل 

النحــت اإلعالنيــة تأثــرًا مجاليــًا يف البيئــة 
املوجــود فيــه أو يف ضــوء دراســة النحــات هلــا 
ومــدى تــالؤم الشــكل اإلعــالين فيهــا ومــن 
ــاص يف  ــاع اخل ــل دور القط ــن تفعي ــا يمك هن

ــة.  ــل البيئ جتمي
وصــول اإلعــالن النحتــى بســهوله للمتلقــن . 3

) مــن خــالل مجاليــات التشــكيل النحتــي 
ــن  ــالين م ــكل اإلع ــاه للش ــد االنتب ــي تش الت

ــات(. ــع اجله مجي
ومــن خــالل مــا ســبق و دراســة عــدد مــن 
ــا  ــاض يمكنن ــة الري ــة يف مدين ــات اإلعالني املجس
ــر يف  ــي توث ــة بعــض النقــاط الت ــد عــى أمهي التأكي
ــات  ــق مجالي ــن أن حتق ــات ويمك ــكل اإلعالن ش
ــة املحيطــة  الشــكل النحتــي ودوره يف جتميــل البيئ
 2030 اململكــة  رؤيــة  حمــاور  أحــد  لتحقيــق 
ــاة مــن  ــة عامــرة وحتســن جــودة احلي يف خلــق بيئ
ــايل :  ــق الت ــات وف ــات واملقرتح ــالل التوصي خ

التوصيات  واملقرتحات  :
تفعيــل دور النحــات يف التعــاون مــع املصمــم . 	

اإلعــالين كــا تــم تفعيــل دوره مــع املعــاري 
مــع  النحتيــة  العــارة  أشــكال  ابتــكار  يف 
رضورة توثيــق اســم الفنــان النحــات مــع 
ــة .  ــوق الفكري ــظ احلق ــة حلف ــة اإلعالني اجله

ــع . 2 ــاون م ــن للتع ــن والنحات ــجيع الفنان تش
ــة  ــة نحتي ــكال إعالني ــاج أش ــن إلنت املصمم
النحتــي  التشــكيل  مجاليــات  فيهــا  حتقــق 

ــة. ــم اجلالي ــن القي ــدد م ــى ع ــوي ع وحتت
ــل . 3 ــن قب ــددة م ــة وحم ــر واضح ــع معاي وض

ــى  ــي تعن ــة الت ــدن ) أو اجله ــات يف امل األمان
للــركات  اإلعالنيــة  الرتاخيــص  بمنــح 
واملؤسســات واهليئــات( لــرضورة التأكيــد 
مجاليــات  وحتقيــق  اجلاليــة  املعايــر  عــى 
املجســم  اإلعــالن  يف  النحتــي  التشــكيل 
ــة نواحــي  لتســهم مــن خــالل ذلــك يف إضاف
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مجاليــة إجيابيــة يف املــكان. 
مــن . 	 املزيــد  وإجــراء  العلمــي  البحــث 

ــت  ــوم النح ــول مفه ــة ح ــات امليداني الدراس
اإلعــالين.

ــالن . 	 ــكال اإلع ــض أش ــح لبع ــراء تصحي إج
ــر عــى  ــي تتواجــد يف املــدن وتؤث املجســم الت
ــط  ــا أبس ــق فيه ــرصي وال تتحق ــوث الب التل

ــم.  ــكيل املجس ــات التش مجالي
دراســة اجتاهــات املتلقــن يف اململكــة العربيــة . 6

ــة  ــرق النحتي ــات الط ــو إعالن ــعودية نح الس
وتأثراهتــا الرائيــة عــى اجلمهــور املســتهلك 
واجتاهــات املعلنــن نحوهــا باإلضافــة إىل 

ــة. ــا االقتصادي أمهيته
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intermediate  schools in Saudi Arabia (in 
Arabic). Journal of King Saud University 
Educational Sciences, 3(1), 143-170.

17. Numerals should be the original Arabic 
numbers (0,1, 2, 3) in the manuscript.

18. All accepted manuscripts devolve their 
property to the Journal of the North for 
Humanities and even during review 
processes.
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1) An electronic copy of their submissions 
in two formats: Microsoft Word document 
and PDF, all the required documents 

must be sent to the following email:

h.journal@nbu.edu.sa

2) The author’s CV, including his/her full 
name in Arabic and English, current work 
address, and academic rank.

3) The author must fill out and submit the 
application for publishing in the Journal 
of the North, and the Pledge Statement 
that his/her manuscript has not been 
published before or is not submitted for 
publication elsewhere.

NB

1) The submissions received by the journal 
will not be returned whether published or 
not.

2) The published papers reflect only the 
authors’ points of view.
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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 
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1. The manuscript must not exceed 45 
pages of plain paper (A4).

2. The manuscript must have a title and a 
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one page; each summary should not be 
more than 200 words. The manuscript 
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keywords that indicate the field of 
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3. The author(s)’ name(s), affiliation(s) and 
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4. Arabic manuscripts should be typed in 
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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, 
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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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