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الرؤية:
أن تكون إحدى املجالت العلمية املتميزة وفق معايري قواعد البيانات الدولية.

الرسالة:
مة يف جماالت العلوم اإلنسانية واإلدارية وفق القواعد واألخالقيات األكاديمية  دعم النرش العلمي للبحوث املحكَّ

والبحثية املتعارف عليها.

ا9هداف:
1- تعزيز التنوع والتكامل والرتاكم املعريف بني الباحثني يف جماالت العلوم اإلنسانية واإلدارية عىل مستوى العامل 

العريب.
2- اإلسهام يف نرش املعرفة وتبادهلا حول تطور النظريات العلمية يف العلوم اإلنسانية واإلدارية.

ا لنرش أبحاثهم وفق معايري التحكيم  ا وإقليميًّ 3- تلبية حاجة الباحثني يف ميادين العلوم اإلنسانية واإلدارية حمليًّ
العلمي التي ُيْسَتَند إليها يف الرتقيات األكاديمية.

مجلة العلوم ا(نسانية وا(دارية
أربعة  تصدر  واإلدارية،  اإلنسانية  العلوم  جماالت  يف  بالنرش  ُتْعنَى  مة(  جملة)علمية-دورية-حمكَّ
أعداد يف العام )مارس - يونيو - سبتمرب - ديسمرب( عن مركز النرش والرتمجة بجامعة املجمعة. 

صدر العدد األول منها يف يونيو 2012م - رجب 14٣٣هـ.

التعريف بالمجلة

C 2٠22 م  )1٤٤٤ هـ(   جامعة املجمعة.
مجيع حقوق الطبع حمفوظة. ال يسمح بإعادة طبع أي جزء من املجلة أو نسخة بأي شكل وبأية وسيلة سواء 
آلية بام يف ذلك التصوير والتسجيل أو اإلدخال يف أي نظام حفظ معلومات أو استعادهتا  كانت إلكرتونية أم 

بدون احلصول عىل موافقة كتابية من رئيس حترير املجلة.

للمراسلة واالشتراك
Almajmaah 66 :Kingdom of Saudi Arabia – P.O.Box        اململكة العربية السعودية - جملة العلوم اإلنسانية واإلدارية – ص.ب: 66 املجمعة

E.Mail: jhas@mu.edu.sa            www.mu.edu.sa
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قواعد النشر في المجلة
القواعد العامة: 

1- تنرش املجلة األبحاث والدراسات األكاديمية يف العلوم 
اإلنســانية واإلداريــة باللغتني العربيــة واإلنجليزية، 
وتشــمل  )إدارة األعــامل، املحاســبة ، القانون، علم 
االجتامع، اخلدمة االجتامعيــة، اإلعالم، اللغة العربية، 
اللغة اإلنجليزية، الدراســات اإلســالمية، االقتصاد 

املنزيل، العلوم الرتبوية(. 
2- تنرش املجلة البحوث التي تتوافر فيها األصالة واالبتكار،  
واتباع املنهجية الســليمة،  والتوثيق العلمي،  مع سالمة 
الفكر واللغة واألسلوب،  وأال يكون البحث مستالًّ من 

رسالة أو كتاب.
3- يرســل الباحث بحثــه بصيغة وورد وأخــرى PDF مع 
ملخص باللغة العربيــة ال يزيد عن )2٠٠( كلمة متبوعًا 
بالكلامت املفتاحية )مخس كلامت( وآخر باإلنجليزية عىل 
jhas@mu.edu.sa ، مع مراجعة البحث  إيميل املجلــة 
لغويًا من قبــل متخصص )وارفاق خطــاب من املدقق 

اللغوي إن أمكن ذلك(. 
٤- أن يتضمــن البحث عنــوان البحث مع اســم الباحث، 
ودرجتــه العلمية، وختصصــه الدقيق، ومــكان عمله، 

وايميله باللغتني العربية واإلنجليزية.
5- يتم ارسال الســرية الذاتية املخترصة للباحث/ للباحثني 

عىل أن تتضمن التخصص العام والتخصص الدقيق.
6- يتم ارسال خطاب طلب نرش البحث باملجلة باسم رئيس 
هيئة حترير املجلة مع إيضاح أنه مل يسبق له النرش أو إرساله 
إىل أي جهة نرش أخرى، وأنه غري مستل من املاجستري أو 

الدكتوراه.
7-  ترســل البحوث املقدمة ملحكمني متخصصني ختتارهم 
هيئة التحرير بشــكل رسي،  وللمجلــة أن تطلب إجراء 
تعديالت عىل البحث حســب رأي املحكمني قبل اعتامد 

البحث للنرش.
8- يبلَّغ الباحث بقبول النرش أو رفضه،  وال ُترد أصول املواد 

إىل أصحاهبا سواء ُقبلت أم مل تقبل.
9- ال جيوز إعادة نرش أبحاث املجلة يف أي مطبوعة أخرى إال 

بإذن كتايب من رئيس التحرير.
1٠- يف حالة نرش البحث ُيمنح الباحث ) 5 ( مستالت جمانية 

من بحثه،  باإلضافة إىل العدد الذي ُنرش فيه بحثه.

 القواعد الفنية: 
1- ُيراعــى أال يزيد عدد صفحات البحث عن )٤٠( صفحة 
من القطع)21×28(ســم، للمتن العريب يستخدم اخلط 
)Traditional Arabic( مقاس )16(، والعنوان الرئييس 
للعريب باخلــط العريض، وللمتن اإلنجليزي يســتخدم 
اخلــط )Times New Roman( مقاس )12(، والعنوان 
الرئيــيس لإلنجليزي باخلط العريــض، وكذلك اهلامش 
 ،)12( )Traditional Arabic(مقــاس  خــط  العــريب 
واهلامش االنجليزي خط )Times New Roman(مقاس 

.)1٠(
ينبغي أن تكون اجلداول والرسومات واألشكال مناسبة   -2

للمساحة املتاحة يف صفحات املجلة )12× 18سم(.
تقدم األعــامل املطلــوب نرشها عــىل وســائط رقمية   -3

باستخدام برامج ويندوز.
يشــار إىل املراجع يف املتن بذكر االسم األخري للمؤلف، ثم   -٤
سنة النرش بني قوســني مثل: ) أبو حطب،  1٤12هـ( أو: 
ويرى أبو حطب )1٤12هـ( أن......،  ويف حالة االقتباس 
يذكــر رقم الصفحة بعد ســنة النرش هكــذا: )أبو حطب، 
1٤12هـ: 79 (،  وإذا كان هناك أكثر من مؤلفني للمصدر 

فيشار إليهم هكذا:  ) أبو حطب وآخرون،  1٤12هـ(.
ترتب املراجع يف هناية البحث ترتيًبا هجائيا حسب االسم   -5
األخري، وتكتب كافة املراجع التي اســتند عليها البحث،  

وإذا كان املرجع كتاًبا فُيتبع يف كتابته اآليت: 
اسم العائلة للمؤلف، االسم األول.)سنة النرش(. عنوان   
الكتاب بخط مائل.  الطبعة غري األوىل، مكان النرش،  دار 

النرش.
مثل: القايض،  يوســف. )1٤٠1هـ (. سياســة التعليم   

والتنمية يف اململكة. ط2،  الرياض،  دار املريخ. 
أما إذا كان املرجع بحًثا فُيتبع يف كتابته اآليت:   

اسم العائلة للمؤلف، االســم األول. )سنة النرش(.  عنوان   
البحث.  اسم املجلة بخط مائل. العدد،  صفحات النرش.

مثــل: العبدالقادر، عيل. )1٤13هـــ (." التعليم األهيل   
استثامر وإسهام يف تنمية املوارد البرشية".  جملة االقتصاد.  

العدد 23٤ ، ص ص 7 –2٠
يستحســن اختصار اهلوامش إىل أقــى حدٍّ ممكن،  ويف   -6
بمعلومات  القــارئ  لتزويد  اســتخدامها تكــون  حالة 
توضيحية،  ويشــار إليها بأرقام متسلسلة ضمن البحث،  

ومن ثم تكون مرقمة حسب التسلسل يف هنايته.
7- يتم ترمجة/رومنــة املراجع العربية الواردة يف البحث بعد 

هناية املراجع العربية مبارشة.
8- تكون املالحق يف هناية البحث بعد املراجع.   



افتتاحية العدد

            باسم اهلل املوىل األجلِّ سبحانه، له احلمُد يف األوىل واآلخرة، نستفتُح بالذي هو خري، ربنا عليك توكلنا 
وإليك أنبنا وإليك املصري، وبعد:

فعىل كثرة ما متوج به الساحة العلمية األكاديمية من إصدارات دورية، فإن جملة جامعة املجمعة للعلوم اإلنسانية 
واإلدارية، رسمت لنفسها مكانة متميزة، واستطاعت أن حتقق مكسًبا علمًيا مبعثه ثقة القراء والباحثني واألكاديميني. 
وذلك بفضل السياسة التي اتبعتها هيئة حتريرها من دقة وتفان وحسن عمل وإتقان، وحتمل مسؤولية وأمانة، حتى 

تصل املجلة إىل هذه الصورة التي يشهد هبا إقبال الباحثني عىل النرش هبا، واختاذها أحد أوعية النرش املوثوقة. 
واليوم عزيزي القارئ يرسُّ هيئة التحرير أن تضع بني يديك عدًدا جديًدا متنوًعا، وهو العدد الثالثون من املجلة 
لعام 1٤٤٤ هـ/2٠23م، والذي حرصنا فيه عىل التنوع، وقد تضمن هذا العدد عرشة بحوث، يف ختصصات خمتلفة 

و متنوعة.
وختاًما أشكر هيئة التحرير وفريق العمل امُلميز الذي بذل وقته وجهده حتى تصل هذه املجلة بتلك الصورة التي 
بني أيديكم، وهيئة التحرير تسعد دائاًم باستقبال مقرتحاتكم وهي حمل اعتبار، فام حققته املجلة إنام هو بفضل اهلل، 
ثم بتفاعلكم معنا قراًء وكتاًبا، ونحن يف انتظار مشاركاتكم واقرتاحاتكم عىل بريد املجلة اإللكرتوين واحلمد هلل يف 

بدٍء وخُمَتَتِم.
                                                       

                                                                                              رئيس التحرير
                                                                                           أ.د.طارق بن سليمان البهالل
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مجلة العلوم ا8نسانية و ا8دارية  ،العدد (٣٠)  شعبان  ١٤٤٤ هـ - مارس ٢٠٢٣ م

ِدّي يف كتاب "املكافأة وحسن العقبى" البن الداية. ْ البناء الرسَّ

د.خلود بنت حممد األسمري.
أستاذ األدب والنقد املساعد يف جامعة املجمعة.

K.alasmari@mu.edu.sa : الربيد االلكرتوين

   ملخص البحث  
يف  ِدّي  ْ الرسَّ البناء  عىل  الضوء  إلقاء  الدراسة  هذه  هتدف 
مفّصلًة  الداية،  البن  العقبى(  وحسن  )املكافأة  كتاب 
األعامل،  نظام  حيث  من  احلكاية  جانبي  يف  القول 
األساليب،  يف  املتمّثل  واخلطاب  ْخِصيَّات،والفضاء،  والشَّ
والزمن، والتبئري، كام تستهدف الكشف عن مميزات البناء 
ِدّي يف املدونة، وتبنّي طواعية الكتب الرتاثيَّة للقراءات  ْ الرسَّ
استكناه  عىل  القراءات  هذه  ومقدرة  احلديثة،  ة  النقديَّ
ووظائفها.وقد  مجاليَّاهتا  عىل  والوقوف  األدبيَّة  النصوص 
موضوع  ملناسبتها  الرسدية  املناهج  عىل  الدراسة  اعتمدت 

الدراسة، كام استفادت من املناهج النقدية احلديثة.
املدونة  بني  وطيدة  عالقة  وجود  الدراسة:  نتائج  وأهم 
حكايات  لنا  أنتجت  املدونة  هذه  وأنَّ  التاريخ،  وبني 
املدونة  وأنَّ  واألدب،  التاريخ  عمق  يف  ترضب  ِدّية  رَسْ
بالثراء املعريّف الذي  ِدّي، وتتميَّز كذلك  ْ بالثراء الرسَّ تتميَّز 
تضمنته قصصها التي تعرض كثرًيا من األحداث التارخيية 
ختلو  تكاد  ال  املدونة  أنَّ  تبنيَّ  كام  واالجتامعية،  والسياسية 
ة التي ترسع  ِديَّ ْ قصة من قصصها من وجود احلركات الرسَّ
تشتمل  املدونة  وأنَّ  مه،  وتقدُّ ره  تطوُّ عىل  وتساعد  الرسد 
واخلارجّي،  والداخيّل،  الصفرّي،  الثالثة:  التبئري  أنامط 
قصص  عىل  الداخيل  ثم  الصفرّي،  التبيئر  غلبة  وتبنّي 

املدونة.
الكلامت املفتاحية: 

ِدّي، احلكاية، اخلطاب. ْ البناء الرسَّ

Abstract
The study aims at shedding light on the narrative 

structure in the book titled ( The Reward and The 

good Sequence) Written by Ibn Aldaih, demon-

strating the two sides of the histoire in items of 

the acts' system, the characters, the setting and 

the discourse which is embodied in techniques, 

chronicle and focalization, it also aims at clari-

fying the advantages of the narrative structure in 

the blog and shows that the traditional books are 

flexible to be a topic for the modern criticizing 
readings and that these readings are able to grasp 
the literary texts and understand its beauties and 

functions.

The study depends on the narrative methods as 
it was sutible to the topic of the study and it also 
benefits from the modern criticizing methods. 
The important results of the study: there's a close 
relation between the blog and history. The blog 

produced a narrative stories which have roots in 
the depth of history and literature, this blog is 
distinguished with narrative richness and char-

acterized by a big amount of knowledge which 

is included in the histoires showed frequently 

in the historical, political and social incident s,it 
also shows that the blog's histoires are barely 

devoid of anisochrony which moves the narra-

tion hastily and help to develop and to improve 
it.The blog includes the three patterns of focal-
ization:The zero focalization,the internal and 

the external ones, it represents the dominance of 
the zero model of focalization,then the internal 

model on the histoires of the blog.

Keywords:
The narrative structure,the histoire,the discourse, 

the book titled (The Reward    and The good Se-

quence) ,Ibn Aldaih.
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مقدمة
احلمــد هلل الــذي خلــق اإلنســان، وعلمــه البيــان، 
والصــالة والســالم عــىل نبيــه حممــد وعــىل آلــه أفضــل 

ــليم. ــم التس ــالة وأت الص
ــم يف  ــأن عظي ــا ش ــة هل ــات الرتاثيَّ ــك يف أن املدون ال ش
ــب  ــن جوان ــب م ــراز جان ــة وإب ــة العربيَّ ــة املكتب خدم
ــن  ــا م ــه بعًض ــني دفتي ــم ب ــذي يض ــرتاث األديب ال ال
ــة. والعمــل عــىل  ــة واحليــاة االجتامعيَّ املالمــح التارخييَّ
هــذه املدونــات مــن األعــامل التــي جيــب عــىل الباحثني 
أال يتخلَّــوا عنهــا وأن يشــاركوا فيهــا، مــن هــذا املنطلق 
أردت مناقشــة املوضــوع مناقشــة جــادة، وأديــر النظــر 
نحــو الــرتاث؛ فوقــع االختيــار عــىل إحــدى املدونــات 
ــا،  ــات منعدًم ــن الدراس ــا م ــي كان حظه ــة الت الرتاثيَّ
وهــي "كتــاب املكافــأة وحســن العقبــى" الذي ألفــه أبو 
جعفــر أمحــد بــن يوســف بــن إبراهيــم، املعــروف بابــن 
ــويف  ــد ســنة 2٤٠ هـــ أو نحوهــا، وت ــة، وقــد ول الداي
ســنة 3٤٠هـــ، مــن فضــالء أهــل مــرص، ولــه بــاع يف 
كثــري مــن العلــوم منهــا: األدب، والطــب، والنجامــة، 
واحلســاب. والــده مــن جلــة كتَّــاب مــرص، أخــذ عــن 
أبيــه ولعــه بالكتابــة واحلســاب فقــد كان أحــد وجــوه 
ــن  ــة، حس ــن املجالس ــاء، وكان حس ــاب الفصح الكتَّ
الشــعر. لــه العديــد مــن املؤلفــات منهــا: كتــاب 
ــه  ــرية ابن ــون، وس ــن طول ــد ب ــرية أمح ــأة، وس املكاف
مخارويــه بــن أمحــد بــن طولــون، وســرية هــارون بــن 
ــرص  ــون، وخمت ــي طول ــامن بن ــار غل ــش، وأخب أيب اجلي
ــني،  ــار املنجم ــاب أخب ــرة، وكت ــاب الثم ــق، وكت املنط
وإن كان حمقــق كتــاب املكافــأة يرجــح أن كتــاب 
املنجمــني كان لوالــده. )ياقــوت احلمــوي، 1٤1٤، 

ــب، 1359هـــ، ص12(. ص56٠،559، الكات
وقــد "ســاق أمحــد بــن يوســف كتابــه هــذا عــىل 
مدرجــة مــن القــول يف املكافــأة عــىل احلســن والقبيــح، 
ــزع  ــي اجل ــدد ونف ــرب والتش ــى يف الص ــن العقب وحس

عــن النفــس، وهــو يف أكثــره يــروى اخلــرَب عمــن حدثه 
ــاهده  ــه أو ش ــا لقي ــة م ــه حكاي ــوغ يف عبارت ــه أو يص ب
ــب  ــف، قري ــل التكل ــه قلي ــو يف بيان ــتخرجه وه أو اس
ــه  ــه ذلــك أن ــد عــن الغمــوض. وســهل ل اللفــظ، بعي
ــه يف  ــياقة كالم ــت س ــارع، ...فكان ٌث ب ــدِّ ــه حم بفطرت
كتابتــه َأشــبه منهــا بالكتابــة. وهــو إذا عــرض لغــرض 
ــو يف  ــم ه ــاوٍق، ث ــب وتس ــوح وترتي ــه بوض ــان عن أب
ــب  ــرة، قري ــم الفك ــرأي، حُمْك ــزُل ال ــك ج ــالل ذل خ

ص9،8،7(. 1359هـــ،  ــب،  الَغْور")الكات
ــة،  ــم التارخييَّ ــا القي ــني لن ــبق تتب ــا س ــالل م ــن خ  وم
ــاء  ــي إىل دراســة البن ــة؛ ممــا دفعن ــة هلــذه املدون واألدبيَّ
ِدّي لبعــض حكاياهتــا؛ للكشــف عــن أدبيَّــة تلــك  ْ الــرسَّ
ــد  ــوز. وق ــن كن ــه م ــام حتمل ــف ب ــوص، والتعري النص
ــة  ــيميائيات الرسدي ــرسد والس ــائية ال ــن إنش ــذت م اخت
ــتنطاق  ــني الس ــري مع ــت خ ــة، فكان ــا للدراس منهج
ــرسد  ــة ال ــت مطاوع ــا أثبت ــام أهن ــة، ك ــات املدون مجالي
ــة  ــك نجاع ــج، وكذل ــن املناه ــوع م ــذا الن ــي هل الرتاث
ــا  ــة، مم ــل والدراس ــة يف التحلي ــة احلديث ــج النقدي املناه
ــراءة  ــا يف ق ــتعني هب ــث أن يس ــىل الباح ــتوجب ع يس

ــه. ــص وتفتيق الن
ــني،  ــني رئيس ــة ومبحث ــث إىل مقدم ــم البح ــد قس وق
األول: احلكايــة ومــا ينــدرج حتتهــا مــن نظــام األعامل، 
ــث  ــز احلدي ــاين: ترك ــاء، والث ــخصيات، والفض والش
ــن،  ــاليب، والزم ــل يف األس ــاب املتمث ــن اخلط ــه ع في

ــج. ــرز النتائ ــا أب ــرت فيه ــة ذك ــم خامت ــري. ث والتبئ
املبحث األول: احلكاية

ــي،  ــل قص ــات األوىل ألي عم ــة اللبن ــّكل احلكاي تش
فهــي املرتكــز الــذي يطــوع الكاتــب اخلطــاب خلدمتــه، 
ــاء  ــب يف البن ــذا اجلان ــة ه ــىل أمهيَّ ــدل ع ــا ي ــذا مم وه
ِدّي، والعالقــة الوطيــدة بــني عنــارصه مــن  ْ الــرسَّ
جهــة، وبــني اخلطــاب مــن جهــة أخــرى. وفيــام يــأيت 
ــامل،  ــنظام األع ــة كـ ــارص احلكاي ــم عن ــىل أه ــف ع نق
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ِدّي املتمثــل يف املــكان. ْ ــْخِصيَّات، والفضــاء الــرسَّ والشَّ
نظام األعامل:

ــارص،  ــن العن ــة م ــىل جمموع ِدّي ع ْ ــرسَّ ــص ال ــوم الن يق
ــج  ــك أن املناه ــص، وال ش ــتوجب التمحي ــي تس الت
ــة  ــرًيا يف خدم ــهاًما كب ــهمت إس ــة أس ــة احلديث النقديَّ
اد ســرب أغــوار  ـــقَّ ِدّي، ممــا هّيــأ للنُـّ ْ النــص الــرسَّ

ــا. ــة هل ــراءات ال هناي ــم ق ــوص وتقدي النص
ــدة التــي تســتوجب الوقــوف  ومــن بــني العنــارص املعقَّ
ــو  ــامل، فه ــام األع ــة نظ ِديَّ ْ ــة الرسَّ ــد املعاجل ــا عن عليه
يمثــل "االنتقــال مــن حالــة إىل أخــرى يف قصٍة مــا، وال 
ــة إال بتتابــع األحــداث - واقعــًة كانــت  قــوام للحكاي
أم متخيلــًة - ومــا ينشــأ بينهــا مــن رضوب التسلســل 
ص1٤5(  2٠1٠م،  مؤلفــني،  والتَّْكرار.")جمموعــة 
ــع  ــوع الوقائ ــع، أو جمم ــال ووقائ ــلة أفع ــي "سلس وه
التــي تكــون خــط القصــة عــىل مســتوى الفعــل 
ص1٠1(،  1٤31هـــ،  يــان،  ِدّي")مانفريــد،  ْ الرسَّ
وهــذا يعكــس قيمتهــا وأمهيتهــا؛ ألنَّ احلــدث كــام يرى 
بــول ريكــور " ليــس جمــرد يشء عابــر، إنــه أكثــر مــن 
جمــرد حــدث وكفــى، بــل هــو يســهم يف جمــرى عمليَّــة 
ــور،  ــا وهنايتها")ريك ــهم يف بدايته ــام يس ــرسد، مثل ال

بــول، 1999م، ص٤1(.
ــه  ــا يرتئي ــب م ــامل بحس ــام األع ــة نظ ــف معاجل  وختتل
ــة، ومــن  الناقــد، وكذلــك بحســب مــا تفرضــه املدون
ــك  ــائي، وكذل ــج اإلنش ــأعمد إىل املنه ــإين س ــا ف هن
ــات  ــه )غريــامس( للكشــف عــن مكنون مــا ذهــب إلي
ــو  ــىل النح ــل ع ــة العم ــتكون منهجيَّ ــذا س ــص؛ ل الن

اآليت:
املقاطع.. 1
ة.. 2 ِديَّ ْ الربامج الرسَّ

املقاطع:
مركبــة  ِدّيــة  رَسْ وحــدة   " هــو  ِدّي  ْ الــرسَّ املقطــع 
لتطــور  تتابعهــا  أحــداث ختضــع يف  مــن جممــوع 

ص378(.  2٠1٠م،  مؤلفــني،  خمصوص")جمموعــة 
ــات،  ــة أو املقاطــع تتكــون مــن متتالي ِديَّ ْ واجلمــل الرسَّ
إليــه  ذهــب  مــا  َحَســب  عــىل  التامــة  واملتتاليَّــة 
تــودوروف تتألــف يف الغالــب مــن مخــس مجــل، حيــث 
إن " الفرصــة املثاليَّــة تبــدأ بوضعيَّــة هادئــة جتعلهــا قــوة 
ــراب،  ــة اضط ــك حال ــن ذل ــج م ــة، وينت ــا مضطرب م
ويعــود التــوازن بفضــل قــوة موجهــة وجهــة معاكســة، 
والتــوازن الثــاين شــبيه بالتــوازن األول، ولكنهــام 
ــان  ــة نوع ــد، إذن يف القص ــًدا، يوج ــني أب ــا متامثل ليس
مــن احللقــات: حلقــات تصــف حالــة )تــوازن أو 
اضطــراب( وحلقــات تصــف االنتقــال مــن حالــة إىل 
أخرى")طــودوروف، تزفيطــان، 199٠م، ص 69(.

ة: ِديَّ ْ الربامج السَّ
ــتقراء  ــق اس ــن طري ــون ع ــم يك ــن التنظي ــوع م ــي ن ه
ــة بطريقــة منظمــة تســهم يف تفتيقها،  ِديَّ ْ النصــوص الرسَّ
ــا  ــا هل ــص مؤاتًي ــون الن ــي أن يك ــة ينبغ ــذه الطريق وه

ــي. ــم منطق ــه يف تنظي ــاب أحداث ــى تنس حت
ــد )غريــامس(  ِدّي عن ْ ــارة الربنامــج الــرسَّ و" تطلــق عب
عــىل تتابع احلــاالت والتحــوالت التــي ترتابــط انطالًقا 
مــن عالقة بــني ذات معينــة وموضــوع حمدد، ومــا يطرأ 
عليهــا مــن حتــول، فــكل مرحلــة مــن تلــك املراحــل 
هلــا موقعهــا اخلــاص داخــل اخلطاطــة احلكائيَّــة، 
ــتدعي  ــدة تس ــة، كل واح ــة منطقيَّ ــة بطريق ــي مرتب وه
األخــرى، وال يمكــن االنتقــال مــن مرحلــة إىل أخــرى 
ــة  ــتحقاقات الرضوريَّ ــذات باالس ــوض ال ــد هن إال بع
املنشــود")الداهي،  اهلــدف  إلدراك  تؤهلهــا  التــي 

حممــد، 2٠٠6م، ص12(.
ــل،  ــن الفض ــى ب ــي حيي ــول: "حدثن ــع األول: يق املقط
عــن حييــى بــن نجــه، وكان هــذا الرجــل حســن 
فــرج  بــن  عمــر  إىل  "تــرددت  قــال:  الكتابــة-، 
ــام.  ــن األي ــوم م ــه يف ي ــت علي ــدة، فدخل ــّي م ج خَّ الرُّ
ــوم  ــذا الي ــد اســتتممت يف ه ــاك! ق ــد أنضين ــال: "ق فق
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ــت  ــني. واضطرب ــل َس ــد عم ــع يل بتقلي ــنة"، ووقَّ س
فيــام أحتــاج إىل التجهــز بــه، فلــامَّ مل يبــَق عــيّل إال َنــصُّ 
ْزت ظهــري وثقــيل، ووقفــت عــىل بــاب دار  ركايب، َبــرَّ
أمــري املؤمنــني املنتــرص أنتظــر توديــع عمــر واخلــروج 

ص26(.  1359هـــ،  عميل")الكاتــب،  إىل 
ــن  ــى ب ــذات األول)حيي ــع، ال ــذا املقط ــا يف ه ــر لن يظه
ــذات  ــىل ال ــتمرار ع ــرتدد باس ــت ت ــي كان ــه( الت نج
الثانيــة ) عمــر الرخجــي(، فالــذات األوىل كانــت 
قــد   / عنــه  انفصلــت  ثــم   ، باملوضــوع  متصلــة 
أنضينــاك، قــد اســتتمت يف هــذا اليــوم ســنة، غــري أهنــا 
رسعــان مــا اتصلــت باملوضــوع )وهــو تقلــد عملهــا 
اجلديــد(، وهنــا تبــدو لنــا الــذات األوىل يف حالــة 
تــوازن ثــم اضطــراب وهــو االنقطــاع عــن املوضــوع، 
ــة  ــذات الثاني ــني أن ال ــرى، يف ح ــرة أخ ــوازن م ــم ت ث

ــوازن. ــة ت كان يف حال
ــه "فرأيــت غلــامن عمــر  املقطــع الثــاين: يبــدأ مــن قول
ــخط  ــل يل: "س ــبب، فقي ــن الس ــألت ع ــلَّلون فس يتس
أمــري املؤمنــني عــىل عمــر!" فِحــْرُت، وِخْفــُت أن 
أرجــع إىل منــزيل فأخــرس مجيــع مــا أنفقتــه. فــإين لفــي 
ــه  ــرج، ومع ــن ف ــر ب ــرج عم ــى خ ــرية حت ــك احلَ تل
ــن كل  ــال يل: "أي ــاس، فق ــي العب ــيعة بن ــن ِش ــل م رج
مــن كان معــي؟"، فقلــت "تســلَّلوا للحــادث!"، فقال: 
ل يب هــذا الشــيعي عــىل أن ينفينــي إىل بــالد  " وقــد ُوكِّ
ه يل"، قلــت:"  الــرتك، ومل ُأِعــدَّ شــيًئا وال أجــد مــن ُيعــدُّ
ــا أصحبــك شــكًرا عــىل  ــٌر ُيقلــك، وأن هــذه قبــة وَظْه
ــرض  ــة، وأح ــب القب ــد" فرك ــن التقلي ــلفتني م ــا أس م
الشــيعي قبــة لــه، وركبنــا وأنــا أعادلــه، وانتهــى املســري 
بنــا إىل خرســان. وكنــا ال نفــى مــن بلــدان خراســان 
ــذي  ــد ال ــن البل ــا م ــظ طبًع ــاه أغل ــد إال وجدن إىل بل
ــة  ــا يف هناي ــا قوًم ــارى، فرأين ــا بخ ــى بلغن ــاه، حت فارقن
ــب  ــني رآين أتعج ــال يل - ح ــاع، فق ــظ الطب ــن غل م
منهــم -:"كيــف لــو رأيــت الــرتك وبلداهنــم؟ يقتلــون 

املســتجري هبــم، وُيغــري بعضهــم عــىل بعــض، فيهلــك 
النــازع إليهــم بينهــم"، فــزادين هــذا القــول هتيًبا للســري 
ــكت  ــى، ومتاس ــتغرب من ــا اس ــت م ــم ملك ــه، ث مع
ــرتك، وإين  ــارى إىل أرض ال ــن ُبخ ــري ع ــا الس ــد بن وج
معــه يف القبــة - وهــو حيدثنــي بــيء قــد شــغلني عــن 
تبيُّنــه مــا يقلقنــي مــن ركــوب مــا أقدمــت عليــه مــن 

ص27(.  1359هـــ،  ــب،  اخلطر")الكات
ــراب  ــة االضط ــابق حال ــع الس ــة املقط ــح يف بداي تتض
ــذي  ــر ال ــني، ذات عم ــوازن الذات ــدان ت ــة يف فِْق املتمثل
ــه  ــم علي ــه ُحِك ــلطة؛ ألن ــوع الس ــن موض ــل ع انفص
ــه  ــن نج ــى ب ــيًئا، وذات حيي ــك ش ــد يمل ــي ومل يع بالنف
ــل  ــز للعم ــل التجه ــن أج ــك م ــا يمل ــرس م ــذي خ ال
اجلديــد الــذي أســندته الــذات األوىل إليــه، ومل يتصــل 
بــه للســبب اآلنــف الذكــر. ويالحــظ حماولــة للتغيــري 
تتمثــل يف رد فعــل حييــى عندمــا علــم باألمــر، ومل 
م لــه قبتــه واملســري  يــرتك عمــر يذهــب وحــده، بــل قــدَّ
ــذي كان  ــيس ال ــرصاع النف ــن ال ــم م ــىل الرغ ــه ع مع
ــات  ــن العقب ــوف م ــرار، واخل ــذا الق ــراء ه ــه ج يعيش

ــب. والعواق
ــق  ــمعنا حل ــى س ــه: " حت ــن قول ــث: م ــع الثال املقط
الربيــد، فتشــوفنا هلــا، وواىف هبــا رســول أمــري املؤمنــني 
ــه ورده  ــا عن ــن الرض ــرضة: م ــره باحل ــام أم ــه ب وكتاب
إىل مرتبتــه؛ ويأمــره فيــه بكشــف مــدن خراســان، 
ــه،  ــتقرت علي ــا اس ــوب م ــىل أص ــا ع ــد عقوده وجتري
ــتتم  ــام اس ــا. فل ــادة فيه ــا والزي ــري هب ــتثارة التوف واس
ــارك  ــال: "ب ــاب إيّل؛ وق ــى الكت ــد اهلل وألق ــه؛ مح قراءت
اهلل لــك يف اخلــالص وهنــأك املزيــد". ورد إىل تأمــل مــا 
ــه أمــري املؤمنــني مــن كشــف عقــود النواحــي"  أمــر ب
ــان  ــع ارهت ــار؛ م ــف دين ــة أل ــزيل بامئ ــت إىل من فانرصف
الســلطان")الكاتب،  وإمحــاد  املعاملــني  شــكر 

.)28 ص27،  1359هـــ، 
ة أخــرى لــكل مــن   يف هــذا املقطــع يعــود التــوازن مــرَّ
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الذاتــني، هــذا التــوازن الــذي ُفِقــد يف املقاطــع الســابقة 
ًة أخــرى. وعــادت الــذات لتتصــل باملوضــوع مــرَّ

ِدّي عىل النحو اآليت: ْ ل الربنامج الرسَّ ويتشكَّ
 ذنإ حيىي ذات وتكافئ äلسلطة متصلة عمر ذاتذات عمر متصلة بالسلطة وتكافئ ذات حييى إذن  

 .السرد بداية يف                 م Ç ذ=  احلالة

 .السرد بداية يف               م Ç ذ  

 .السرد منتصف يف               م È ذ

 يف                م È ذ=  املكافأة ختسر حيىي ذات
 .السرد منتصف

 .السرد Œاية يف                م Ç ذ

 .السرد Œاية يف                م Ç ذ

ذات حييى ترّحب هبذه املكافأة، وتستعد للعمل =

ذات عمر تنفصل عن السلطة =

منتصف الرسد.
ذات عمر تعود للسلطة مرة أخرى = 

ذات حييى حتصل عىل املكافأة وزيادة =

ــىل  ــي ع ــرسي فه ــج ال ــارص الربنام ــق بعن ــام يتعل وفي
النحــو اآليت:

اإليعــاز: لــذات عمــر تتمثــل يف مكافــأة املســؤول ملــن 
ــل  ــى فتتمث ــا يف ذات حيي ــالص، أم ــدٍّ وإخ ــل بج يعم
يف حــب املســؤول ومالزمتــه يف الرخــاء والشــدة، 

ــارة. ــن اخلس ــوف م واخل
الكفاءة: منصب عمر وفضله عىل حييى.

ل بعــد  اإلنجــاز: كان يف بدايــة الــرسد ســلبيًّا، ثــم حتــوَّ
ذلــك إىل إنجــاز إجيــايب. 

اجلزاء: اتصال الذات باملوضوع.
وبعــد نظــرة فاحصــة للقصــص الســابقة اتضــح 
ــة التــي حتملهــا يف مضامينهــا،  بجــالء الرســائل اهلادف

ِدّي الــذي يتضــح مــن  ْ وقــد وجــد فيهــا الرتابــط الــرسَّ
ــة،  ــم النهاي ــط، ث ــة، فالوس ــروًرا بالبداي ــل م التسلس
ــي  ــة وه ــت بنتيج ــتهالل وختم ــدأت باس ــا ب ــام أهن ك
ــة مــن الــرسد. وقــد خدمــت املقاطــع والربامــج  الغاي
ــة قصــص املدونــة وأســهمت يف قراءهتــا وســرب  ِديَّ ْ الرسَّ

ــا. أغواره
ْخِصيَّات: الشَّ

ــرسد  ــة يف ال ــارص املهّم ــن العن ــْخِصيَّات م ــد الشَّ تع
ــدون  ِدّي ب ــصٍّ رَسْ ــور ن ــن تص ــي؛ فـــ"ال يمك القص
ص٤5(،  1٤28هـــ،  خالــد،  شــخوص")اجلديع، 
"فهــي العمــود الفقــري للحكاية.")جمموعــة مؤلفــني، 
ِدّي؛  ــل رَسْ ــور كل عم ــي حم 2٠1٠م، ص27٠( و "ه
ألّن اللغــة ال توجــد إال هبــا، واحلــوار ال يقــوم إال 
بواســطتها، واحلــدث ال ينجــز إال بتحركهــا، بــل 
ــا  ــىل هل ــاهنا إذا خت ــىل لس ــم إال ع ــّص ال تت ــة الق وعمليَّ
ــم،  ــح، إبراهي ــن صال ــك") اب ــن دوره يف ذل ــارد ع الس

وابــن صالــح، هنــد، 2٠٠9م، ص5٠(. 
وبعــد نظــرة فاحصــة ملــا ذهــب إليــه )غريــامس( أراين 
ــْخِصيَّات  ــة َش ــخصيَّة لدراس ــول الش ــوره ح ــع تص أتب

احلكايــة حمــل الدراســة مــن خــالل اآليت:
ــْخِصيَّات: وهي َشــْخِصيَّات رئيســة وأخرى  أنــواع الشَّ
ــة، والعوامــل: وهــو مصطلــح اقرتحــه غريــامس  ثانويَّ
ــْخِصيَّات وتشــخيصها ليــس  يقــوم عــىل "وصــف الشَّ
ــه،  ــا تعمل ــر إىل م ــل بالنظ ــه، ب ــي علي ــا ه ــب م بحَس
ــد،  ــي، حمم ــميتها بالعوامل")الداه ــبب تس ــذا س وه

ص36(.  2٠٠9م، 
وتقــوم دعائــم النمــوذج العامــيل عنــد )غريــامس( عىل 
ــة أزواج، كل زوجــني  ســتة عوامــل موزعــة عــىل ثالث
ــراد،2٠٠1م،  ــام )بنك ــط بينه ــة ترب ــدان يف عالق يتح

ــو اآليت: ــىل النح ــي ع ص95( وه
ــوع:  ــذات باملوض ــط ال ــي ترب ــة: الت ــة الرغب 1. عالق

الــذات )الفاعــل(                   املوضــوع .
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ِدّي يف كتاب "املكافأة وحسن العقبى" البن الداية. ْ البناء الرسَّ

ــل  ــل باملرَس ــط املرِس ــي ترب ــل: الت ــة التواص 2. عالق
إليــه: املرِســل )الدافــع(                   املرَســل إليــه 

)املســتفيد(.
املســاعد  بــني  تربــط  التــي  الــراع:  عالقــة   .٣

املعــارض.  = املســاعد  واملعــارض: 
ــْخِصيَّات وعواملهــا  وفيــام يــأيت نقــف عــىل أنــواع الشَّ
يف قصــة: )أيب مصلــح واملحبــوس(: "حدثنــي موســى 
بــن مصلــح املعــروف بــأيب مصلــح - وكان هــذا 
ــد كان  ــون- أن أمح ــن طول ــد ب ــد أمح ــات عن ــن الثق م
يراعــى أمــر املحبــوس حتــى يمــي لــه حــول، فــإذا 
ــن  ــت م ا:" إذا بين ــول يل رسًّ ــره. وكان يق ــازه مل يذك ج
ــإين  ــتأمرين؛ ف ــه واس ــهل علي ــاحة فس ــراءة س ــل ب رج
ــن  ــال موســى ب ــه". ق اســتعمل التشــدد للــرضورة إلي
مصلــح:" وكان يف احلبــس رجــل قــد زاد عــىل ســنتني 
ــره؛  ــن أم ــيًئا م ــألنا ش ــه؛ ال يس ــا إىل اهلل برغبت منقطًع
ــرضع إىل  ــبيح والت ــالة والتس ــىل الص ــبُّ ع ــو ُيِك وه
اهلل، فقلــت لــه يوًمــا: " النــاس يضطربــون يف أمورهــم؛ 
ــت  ــم؛ وأن ــة إىل ذوي عناياهت قع ــالق الرُّ ــألوين إط ويس
ــي  ــرًيا. وَرّق قلب اين خ ــزَّ ــم؟"، فج ــن مجلته ــارج ع خ
عليــه وَكــرُب يف نفــيس حملُّــه، فخلــوت بــه وقلــت 
لــه: "لــو اســتجزُت إطالقــك بغــري إذن لفعلــُت؛ 
ــرف  ــا أع ــال: "واهلل م ــرك". فق ــتعن يب يف أم ــن اس لك
ــذا  ــج - وكان ه ــب اخللي ــرَي أيب طال ــد غ ــذا البل يف ه
ــرص -  ــون بم ــن طول ــد ب ــي أمح ــوىل رشطت ــل يت الرج
ــم؛  ــن يفه ــع م ــالة م ا؛ أو برس ــه رسًّ ــُت إلي ــو وصل ول
ــني يف  ــه: "واهلل آلت ــت ل ــري" فقل ــهيل أم ــوُت تس لرج
ا  ــك رسًّ ــا ُأطلق ــيس. أن ــىل نف ــه ع ــر ب ــا ُأخطِ ــرك م أم
ــي  ــرب عن ــك ال هت ــة أن ج ــامن حُمرَّ ــي بأي ــىل أن توثقن ع
ــْن  ــة َم ــدك بمنزل ــت عن ــال: "إذا كن ــُرين"، فق وال خُتِْف
ــاي". فوافقتــه  ُيشــكُّ فيــه؛ فــال حاجــة يل بإخراجــك إيَّ
- مــن غــري يمــني ارهتنــت هبــا - عــىل أن يقيــم ثالثــة 
ــه عــىل أن يصــرَي  أيــام، فأطلقتــه ليلــة اجلمعــة، وفارقُت

إىّل ليلــَة االثنــني، فلــام كان َســَحُر يــوم الســبت، وافــاين 
كــام فتحــت بــاب الســجن، فلــام دخــل ســجد ومحــد 
اهلل، وقــال يل: بعثــت إىل أيب طالــب اخلليــِج امــرأًة مــن 
ــف يف  ــألته أن يلط ــي، وس ــه إطالق ــت عن ــا وطوي أهلن
ــع  ــى ترج ــرأة حت ــف امل ــك، وخلَّ ــد بذل ــري فوع أم
إيلَّ باجلــواب. وركــب إىل األمــري عشــيَّة اجلمعــة، 
فأقــام إىل قريــب مــن الَعَتَمــة، ثــم انرصفــت إيلَّ املــرأة 
فقالــت: "واىف أبــو طالــب األمــري وهــو مغمــوم، فقــال 
ــاًل  ــي رج ــد أذكرتن ــال: "واهلل لق ــه فق ــه في يل: "كلمت
ــري  ــل أن يص ــدم إىل رج ــم تق ــة!"، ث ــاج إىل ُعُقوب حيت
ــه إيّل أن  بــك إليــه عنــد جلوســه يف يــوم الســبت، ووجَّ
ــم  ــي مل أتكل ــرك، فليتن ــل يف أم ــز وج ــع إىل اهلل ع أرج
فيــك!". فَســِحْرت -مــع مــا تيقنتــه مــن أمــرى- خوًفا 
أن يأتيــك رســوله فــال جيــدين، فيلحقــك مكــروه منــه. 
ورأيــُت ُكلَّ مــا ُيوِعــدين بــه أســهل عــىلَّ مــن أن ُأخفــر 
ــى  ــار حت ــل النه ــام ترجَّ ". ف ــرك يفَّ ــك يب، وتقدي ظنّ
ــد  ــدار -وق ــرضُت ال ــى. وح ــلمه من ــُل فتس واىف الرج
ــاص  ــني اخل ــه ب ــون، وجملس ــن طول ــد ب ــرضه أمح أح
ــر.  ــه يف الثغ ــالب علي ــه باإلج َت ــام رآه بكَّ ــام- فل والع
ــه  ــه، ولقيــه بالرأفــة، بضــدِّ مــا ِخْفُت فاعتــذر ُبعــذر َقبَِل
ــدي إىل  ــواين عن ــِر إخ ــن آَث ــكان م ــه. ف ــه، وأطلق علي
قــت األيــام بينــي وبينــه" )الكاتــب، 1359هـــ،  أن فرَّ

 .)11  ،1٠ ص9، 
ْخِصيَّات الرئيسة "الذات": الشَّ

موسى بن مصلح.. 1
املحبوس.. 2

ة: ْخِصيَّات الثانويَّ الشَّ
أمحد بن طولون.. 1
أبو طالب اخلليج.. 2
املرأة التي بعثها املسجون.. 3

ْخِصيَّات: سامت الشَّ
موســى بــن مصلــح: مــن الثقــات عنــد أمحــد بــن . 1
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ِدّي يف كتاب "املكافأة وحسن العقبى" البن الداية. ْ البناء الرسَّ

طولــون، رحيــم.
املحبوس: الصالح، التقوى، حفظ الوعد.. 2
أمحد بن طولون: أمري، حكيم.. 3
ــن . ٤ ــد ب ــي أمح ــوىل رشطت ــج: يت ــب اخللي ــو طال أب

ــرص. ــون يف م طول
املرأة: من أهل املحبوس. . 5

ــة يف قصــة " أيب مصلــح  أمــا مــا يتعلــق األدوار العامليَّ

 )11  ،1٠ ص9،  1359هـــ،  واملحبوس")الكاتــب، 
ــو اآليت: ــىل النح ــي ع فه

الذات: )موسى بن مصلح(.
املرِسل: الرأفة باملحبوس.

املرَسل إليه: املحبوس.
املساعد: مكانة موسى بن مصلح.

املعارض: خوفه من أمحد بن طولون.

بينام تكون الرتسيمة العامليَّة لذات املحبوس عىل النحو اآليت:
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ِدّي يف كتاب "املكافأة وحسن العقبى" البن الداية. ْ البناء الرسَّ

ــتطاعت  ــابقة اس ــة الس ــن خــالل األدوار العامليَّ وم
خــالص  وهــو  املوضــوع،  إىل  تصــل  أن  الــذات 
املحبــوس مــن الســجن، وبذلــك حصــل اجلــزاء 

املنشــود.
ــأة"،  ــاب املكاف ــص "كت ــر يف قص ــان النظ ــد إمع وبع
تتصــل  القصــص  تلــك  َشــْخِصيَّات  أن  يالحــظ 
ــور  ــو املح ــل ه ــد البط ــا، ويع ــااًل وثيًق ــخ اتص بالتاري
األســاس الــذي تــدور حولــه القصــص، كــام أّن 
ــي  ــال، والت ــد ردود األفع ــىل رص ــب ع ــامم منص االهت
ــن  ــة م ــي الغاي ــاب فه ــوان الكت ــن عن ــا م ــح جليًّ تتض

ــص. ــك القص ــد تل رص
الفضاء:

ينبغــي أوال حتديــد املقصــود بالفضــاء هنــا؛ حتــى 
ال تظهــر إشــكاالت املصطلــح ومــا جيــر خلفــه، 
ــرك  ــذي يتح ــرايف "ال ــاء اجلغ ــو الفض ــا ه ــد هن فالقص
فيــه األبطــال، أو يفــرتض أهنــم يتحركــون فيــه" 

ص62(. محيــد،1991م،  )احلمــداين، 
ــا كتــاب "املكافــأة" والفضــاء اجلغــرايف فإنــه مل يبعــد  أمَّ
ــة القديمــة التــي  ِديَّ ْ كثــرًيا مــن مشــاهبة املدونــات الرسَّ
ال توغــل يف رســمه، وال تبالــغ يف بطولتــه فتذكــره 
لوظائــف مــن أمههــا اإلهيــام بواقعيَّــة األحــداث إال مــا 
كان مــن املدونــات التــي تتخــذ مــن املــكان بطولتهــا.
املــكان  املدونــة  هــذه  أمكنــة  عــىل  غلــب  وقــد 
ــة  ــك قص ــىل ذل ــة ع ــن األمثل ــي(، وم املرجعي)التارخي
ــم يمــِض  ــه" يقــول" ... فل ــد القــرسي وديوانيان "خال
ــا  ــر متولًي ــن عم ــف ب ــراق يوس ــى وَرَد الع ــوٌل حت ح
لعملــه فحبســه يف ُحجــرة مــن ديوانه")الكاتــب، 
1359هـــ، ص3(. ففــي هــذه القصــة ذكــر ملــكان عام 
ــد  ــوان خال ــو دي ــاص وه ــكان خ ــراق، وم ــو الع وه
القــرسي، وكلهــا أماكــن تارخييَّــة، فديــوان خالــد 

ــه. ــروف يف زمان ــرسي مع الق
وقصــة "ابــن أســباط واخلنــاق" يقــول: "حدثنــي عّمى 

ــد اهلل  ــا عب ــرُت أب ــال: " انتظ ــم، ق ــن إبراهي ــحاق ب إس
الواســطي - كاتــب أمحــد بــن طولــون - يف داره، 
ــَل  ــون. فأوص ــن طول ــد ب ــد أمح ــن عن ــع م ــى رج حت
ــاب َثَبــَت مــن وقــف بالبــاب، فــرأى  إليــه بعــُض احلُجَّ
ــه:  ــل ل ــه. فقي ــأل عن ــباط فس ــن أس ــامعيل ب ــه إس في
ــذا  ــال: "إنَّ ه ــرصف". فق ــاًل وان ــاب طوي ــف بالب "وق
الرجــل ممــن َعَمــر هــذه املنزلــة مــدة طويلــة، ولســت 
ــه، ومــن اجلميــل أن أركــب  ــه حلاجــة ل أشــك أن جميئ
ــم  ــه". ث ــا حمبت ــغ فيه ــه، وأبل ــُه حوائج ــه فأْقَتِضَي إلي
ــن  ــامعيل ب ــا دار إس ــى دخلن ــه، حت ــب ورست مع رك
أســباط – وهــي التــي ملكهــا الّشــرُي بعــده – فرأينــا داًرا 
عاريــة مــن الســتوِر والُفــُرش، وتأملنــا مــن فيهــا مــن 
احلََشــم عــىل حــال ســيئة. فاســتقبله إســامعيل بالشــكر 
والدعــاء لــه، فقــال لــه الواســطي: "إنــه ال فــرق بينــك 
الســاعَة عنــدي يف املرتبــة التــي كنــَت فيها")الكاتــب، 

ص12(.  1359هـ، 
لقــد كان لذكــر املــكان يف القصــة الســابقة أمهيَّــة 
بــارزة يف تتــايل األحــداث وانرساهبــا، فمــكان وقــوف 
ــفت  ــال داره كش ــك ح ــباط، وكذل ــن أس ــامعيل اب إس
للواســطي عــن حالــه، بــل املــكان األول هــو الدافــع 
ملــا جــاء بعــده مــن أحــداث، وهنــا ال يمكــن جتاهــل 
ــة.  ــذه القص ــه يف ه ــام ب ــذي ق ــدور ال ــكان، أو ال امل
ــة يف زماهنــا. ــة معروف ــة الســابقة كّلهــا تارخييَّ واألمكن
وقــد ورد املــكان التارخيــي أيًضــا يف قصــة "ابــن 
نصــري والــوراق" يقــول: "وّدعــت إســحاق بــن نصــري 
ــرج إيلَّ  ــداذ، فأخ ــايت إىل بغ ــض َخَرَج ــادّي يف بع الِعَب
ثالثــة آالف دينــار وقــال: "إذا دخلــت بغــداد، فادفــع 
ألــف دينــار إىل ثعلــب، وألــف دينــار إىل املــربد، ورص 
ل ُدّكاٍن للوراقــني، فإنك  إىل قــرص وضــاٍح فانظــر إىل أوَّ
ــاخ،  ــد ش ــا - ق ــا أو ميًت ــا - إن كان حيًّ ــد صاحَبه جت
ــرُأ  ــري يق ــن نص ــحاق ب ــه: "إس ــل ل ــه وق ــس إلي فاجل
ــدك  ــذي كان يقص ــالم ال ــو الغ ــالم: وه ــك الس علي
ــب،  ــن دار الرومّيني...")الكات ــاًل م ــيَّة - راج كل عش
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ِدّي يف كتاب "املكافأة وحسن العقبى" البن الداية. ْ البناء الرسَّ

1359هـــ، ص16،17(. 
كذلــك قصــة "املؤلــف وعــراب مــن القيســيَّة" يقــول: 
"وملــا اســتفحل أمــر بــن اخلليــج، انحــاز عنــه جيــش 
منهــم،  الُفســطاط  وخــال  ة  اإلســكندريَّ إىل  مــرص 
النواحــي،  واضطربــت  أهنــاس،  بمدينــة  وكنــت 
الفســطاط")الكاتب،  ُمشــاهدة  إىل  واحتجــت 

ص16،17(. 1359هـــ، 
فالقصــص الســابقة حــوت جمموعــة األماكــن التارخييَّة 
املعروفــة آنــذاك، ليســت تلــك القصــص فحســب بــل 
أغلــب القصــص اهتــم الســارد فيهــا بذكــر األمكنــة، 
ــا  ــف أبرزه ــن الوظائ ــة م ــة جمموع ــهمت يف تأدي فأس

اإلهيــام بواقعيــة القصــص.
املبحث الثاين: اخلطاب

ِدّي،  ــل رَسْ ــوي يف أي عم ــزء احلي ــاب اجل ــد اخلط يع
فمــن خاللــه يركــز املتلقــي عــىل اللغــة ومــا حتمــل مــن 
ــد  ــَغ هبــا هــذا العمــل، وعالقتهــا بالعدي أســاليب ِصْي
مــن الســياقات التــي حُتمــل هبــا النصــوص، ويف ذلــك 
ــا  ــي يوليه ــرية الت ــة الكب ــىل األمهيَّ ــة ع ــة واضح دالل
ِدّي، الــذي يتمثل يف أســاليب  ْ الكاتــب للخطــاب الــرسَّ
اخلطــاب، والزمــن، والتبئــري، وفيــام يــأيت نفصــل 

ــا. ــول فيه الق
الصيغة: 

تعــد الصيغــة مــن أهــم عنــارص اجلــذب التــي حيــاول 
ــري  ــي والتأث ــتاملة املتلق ــل اس ــن أج ــا م ــرواة جتويده ال
فيــه؛ لذلــك اهتــم الــرواة هبــا وتباينــت طــرق الروايــة 

واألســاليب التــي يســتعملوهنا.
ــة  ِديَّ ْ ــة الرسَّ ــاة الصيغ ــارد مراع ــىل الس ــب ع ــذا جي ل
ــر؛ إذ  ــن آخ ــاًل م ــز عم ــا يمي ــي م ــا، فه ــامم هب واالهت
إن "كل عمــل أديب -حكائيًّــا كان أم غــرَي حكائــّي- 
ــك  ــا، تل ــٍو م ــىل نح ــه ع ــكيله بصياغت ــني يف تش ره
ــه  ــح كينونت ــدال مفاتي ــال ج ــه ب ــي متنح ــة الت الصياغ
ــا ليكــون  ــة، ال بــل هــي التــي تؤّهــل عمــاًل أدبيًّ األدبيَّ

ص132(.  2٠٠5م،  داود،  عشــتار  كذلك")حممــد، 
ــة التــي  ِديَّ ْ وفيــام يــأيت نقــف عــىل األســاليب الرسَّ

املدونــة. وردت يف 
أوال: السد.

ــه أســلوب مــن  ــا ال يضاهي ال شــك يف أنَّ للــرسد حظًّ
األســاليب يف احلكايــات الرتاثيَّــة، فهــو املهيمــن عليها، 
وقــد قــال ذلــك الدكتــور حممــد القــايض: إنَّ أســلوب 
التمثيــل )الــرسد( هــو املدخــل الرئيــس ملعظــم أخبــار 

الرتاث)القــايض، حممــد، 1998م، ص388(. 
ــدث أو  ــرض حل ــرسد "ع ــت أنَّ ال ــريار جين ــرى ج وي
ــرض  ــة، ع ــة أو خياليَّ ــداث، حقيقيَّ ــن األح ــة م ملتوالي
لغــة  بواســطة  خاصــة  وبصفــة  اللغــة،  بواســطة 

ص71(. 1992م،  جــريار،  مكتوبة")جنيــت، 
ــة عــىل قصــص "كتــاب  ِديَّ ْ وتــكاد تســيطر الصيغــة الرسَّ
املكافــأة"، وفيــام يــأيت أدرج بعــض األمثلــة عــىل ذلــك 
ــول:  ــف" يق ــليامن واملؤل ــن س ــد ب ــة "حمم ــا: قص منه
ــب،  ــة املْذه ــوٌز مجيل ــا عج ــاب عجائَزن ــت تنت "وكان
ــأم حممــد، فيجتمعــن عــىل  ضعيفــة احلــال - ُتعــَرف ب
ــل  ــام دخ ــا. فل ــا بكفايته ــت أخصه ــة، وكن كل صاحل
حممــد بــن ســليامن مــرَص، َنــَزَل يف ظاهرها، واســتْدعى 
الطُّولونيَّــة،  أســباب  مــن  الواحــد  بعــد  الواحــد 
ــي  ــة، فراعن ــم اإلخاف ــوِط وعظ ــه بالس ــتصفى مال فاس
ــس يف  ــإين جلال ــُفه، ف ــي َعْس ــُت أن يلحقن ــره، وخْف أم
ــة  ــا خائــف، حتــى دخلــت جاريَّ ــام وأن يــوم مــن األي
واهلل  فظننُتهــا  عــىّل،  فســلمت  العجــوز،  أم حممــد 
دهُتا،...")الكاتــب، 1359هـــ،  ــا عوَّ تقتــى بعــَض م
ص5٠،51(. يالحــظ يف املقطــع الســابق تتــايل الصيــغ 
ــاب،  ــل يف )تنت ــراوي، وتتمث ــان ال ــىل لس ــة ع ِديَّ ْ الرسَّ
جيتمعــن، أخصهــا، دخــل، نزل، اســتدعى، اســتصفى، 
راعنــي، خفــت، دخلــت، ســلمت، ظننتهــا( وغريهــا 
ــو  ــة، وه ــي وردت يف القص ــة الت ِديَّ ْ ــال الرسَّ ــن األفع م
بذلــك حيقــق مجلــة مــن الوظائــف، منهــا: نقــل 
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ِدّي يف كتاب "املكافأة وحسن العقبى" البن الداية. ْ البناء الرسَّ

ــداث  ــك األح ــة تل ــي ملعرف ــارة املتلق ــداث، وإث األح
ــر. ــن مصائ ــا م ــب عليه ــا ترت ــة وم املتعاقب

ــرسد  ــرض ال ــة حي ــذه املدون ــن ه ــر م ــع آخ ويف موض
يف قصــة "ابــن نصــري والــوراق" يقــول: "وّدعــت 
ــى إىل  ــض َخَرَجات ــادّي يف بع ــري الِعَب ــن نص ــحاق ب إس
بغــداد، فأخــرج إيلَّ ثالثــة آالف دينــار وقــال: "إذا 
دخلــت بغــداد، فادفــع ألــف دينــار إىل ثعلــب، وألــف 
ل  دينــار إىل املــربد، ورص إىل قــرص وضــاٍح فانظــر إىل أوَّ
ُدّكاٍن للوراقــني، فإنــك جتــد صاحَبهــا - إن كان حيًّــا أو 
ــا - قــد شــاخ، فاجلــس إليــه وقــل لــه: "إســحاق  ميًت
الغــالم  الســالم: وهــو  يقــرُأ عليــك  بــن نصــري 
الــذي...، قــال يل أمحــد بــن وليــد: فلــام دخلــُت 
بغــداد - ودفعــت األلفــي دينــار إىل ثعلــب واملــربد -، 

ص16،17(.  1359هـــ،  )الكاتــب،  مضيــت..." 
ــا، وقــد  ففــي القصــة الســابقة يبــدو فعــل الــرسد جليًّ
ــة مناوبــة مــن قبــل الــراوي  ِديَّ ْ ُنقلــت لنــا األفعــال الرسَّ
والشــخصيَّة التــي أســند إليهــا الــراوي احلديــث، 
ــة يف اآليت: )وّدعــت، أخــرج،  ِديَّ ْ وتتمثــل األفعــال الرسَّ
ــُت،  ــل، دخل ــس، ق ــر، اجل ــع، رص، انظ ــت، ادف دخل
ــت  ــى، جلس ــُت، أف ــت، رأي ــت، ألفي ــت، مضي دفع
إليــه، وســألته عــن حالــه(. ونجــد الــراوي يف القصــة 
ــداث  ــة األح ــي بواقعي ــاع املتلق ــاول إقن ــابقة حي الس
التــي وردت فيهــا، ويعمــل جاهــدا عــىل إبقــاء ذهــن 

ــداث. ــك األح ــة تل ــدودا ملتابع ــي مش املتلق
ــة نجــد أنَّ الســارد يركــز  وبعــد تتبــع الــرسد يف املدون
ــرسد  ــن ال ــد هيم ــغ، فق ــن الصي ــوع م ــذا الن ــىل ه ع
عــىل معظــم قصــص املدونــة، كــام أن الســارد يضطلــع 
ــة ويغلــب عليهــا، ولكنــه مــع ذلــك  ِديَّ ْ ــة الرسَّ بالعمليَّ
ــْخِصيَّات فيهــا عــن طريــق إســناد احلديــث  يــرشك الشَّ

إليهــا.
ثانًيا: احلوار. 

األحــداث  رسد  عــن  الــراوي  يتخــىل  عندمــا 

ــْخِصيَّات  للشَّ ــة  ِديَّ ْ الرسَّ العمليَّــة  ويــوكل 
احلضــور  عــىل  فـ"يعمــل  احلــوار،  لنــا  يــربز 
ويتيــح  ــْخِصيَّات،  للشَّ والنفــيّس  الذهنــّي 
عــن  التعبــري  ــة  وحريَّ الــكالم،  فرصــة  هلــا 
ص92(. الرحيم،1٤27هـــ،  عبــد  نفســها")كردي، 
واحلــوار يف اصطــالح اإلنشــائيني هــو: أن حيكــي 
بينهــا،  أو وقــع  ــْخِصيَّات،  الشَّ قالتــه  الســارد مــا 
واضًعــا كالمهــا يف موضــوع رسده، فقــد ُيعيــد إنتاجــه 
ــْخِصيَّات يف الواقــع، وهنــا  حرفيًّــا، كــام صــدر مــن الشَّ
اًفا،  ــفَّ ــرسد ش ــح ال ــخصيَّة، ويصب ــام الش ــي أم ينمح
ــه  ــه بخطاب ــام يدجم ــاًم حين ــر تعتي ــارد أكث ــون الس أو يك
1989م،  وآخــرون،  جــريار،  اخلاص)جينيــت، 

.)1٠6 ص
ويقــوم احلــوار بوظائــف متعــددة "كاإلهيــام بالواقــع، 
ــْخِصيَّات،  والوصــف، واإلخبــار، ورســم مالمــح الشَّ
ــة، واإلســهام يف بنــاء احلكايــة  ودفــع احلركــة القصصيَّ
بالتمهيــد ألحداثهــا، أو باالرتــداد إىل مــا مــى منهــا 
ممــا تعمــد الــراوي إســقاطه، أو باإلشــارة ســلًفا إىل مــا 
الــرسد بعد")جمموعــة مؤلفــني، 2٠1٠م،  يبلغــه  مل 

ص159(.
يضــاف إىل الوظائــف الســابقة مــا ذكــره الدكتــور 
ــه  ــه وآليات ــوار خلفيات ــه )احل ــومة يف كتاب ــادق قس الص
وقضايــاه( فكانــت عــىل النحــو اآليت: وظيفــة التطوير، 
ــل،  ــة التأوي ــر، ووظيف ــار، والتصوي ــاز، واإلخب واإليع
واالســتبطان. )قســومة، الصــادق،2٠٠9م، ص65 - 

.)68
ولعــيل أذكــر هنــا بعــض القصــص التــي توضــح لنــا 
ــة،  ــا الدراس ــي تتناوهل ــة الت ــوار يف املدون ــور احل حض
الغــوري  حممــد  قصــة  القصــص:  تلــك  ومــن 
ــذا  ــري ه ــك غ ــا أمل ــه: "واهلل م ــت ل ــص "... فقل ول
ــك  ــن بيت ــال: "وأي ــدك!"، فق ــه يل عن ــس، فارفع الكي
ــد"،  ــن ولي ــاس ب ــُت: "يف دور العب ــطاط؟"، فقل بالفس
ــوري"،  ــد الغ ــت: "حمم ــمك؟"، فقل ــا اس ــال: "م فق
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ِدّي يف كتاب "املكافأة وحسن العقبى" البن الداية. ْ البناء الرسَّ

عــىل  جلالــس  لشــأنك"..."وإين  "امــِض  فقــال: 
ــى  درجــة املســجد بــني املغــرب وعشــاء اآلخــرة، حت
ــزل  ــا من ــال يل: "هاهن ــف يب، فق ــد وق ــاًل ق ــُت رج رأي
ــا  ــو!"، وال واهلل! م ــا ه ــت: "أن ــوري؟"، قل ــد الغ حمم
ــه كان  ــاَل، ألن ــه امل ــذي أعطيت ــل ال ــُت إىل الرج اهتدي
عنــدي أول مــال ذاهــب، فقــال يل: "َعنَّْيَتنــي"، وأخرج 
ــت  م ــَديت، وتطعَّ ــيلَّ ِج ــُردَّت ع ــه إيّل، ف ــس فدفع الكي

.)118 ص117،  1359هـــ،  احلياة...")الكاتــب، 
ــة  ــع العمليَّ ــهم يف تتاب ــابقة أس ــة الس ــوار يف القص احل
ــن  ــب م ــف جوان ــه كش ــام أن ــا، ك ــة وإثرائه ِديَّ ْ الرسَّ
ــح  بــل وضَّ ليــس هــذا فحســب،  ــْخِصيَّات،  الشَّ
ــخص  ــص إىل ش ــول الل ــل يف حت ــة تتمث ــة عجيب مفارق
أهلهــا،  إىل  األمانــات  ويــرد  املــال،  حيفــظ  أمــني 
ــي  ــة الت ــكان واهليئ ــل امل ــن تفاصي ــف ع ــه كش ــام أن ك
يف  فالســارد  ــْخِصيَّات.  الشَّ بعــض  عليهــا  كانــت 
ــرسد  ــلم ال ــو يس ــرًيا، فه ــد كث ــابقة مل يبتع ــة الس القص
ــذا،  ــرى، وهك ــارة أخ ــتلمه ت ــارة ويس ــْخِصيَّات ت للشَّ
ــا.  ــني صيغه ــزاوج ب ــة ت ِديَّ ْ ــة الرسَّ ــل العمليَّ ــا جع مم
فاحلــوار هنــا هنــض بوظيفــة يمكــن أن تتجــىل يف 
ــخصيات.  ــح الش ــم مالم ــار ورس ــف واإلخب الوص

.)159 ص  2٠1٠م،  مؤلفــني،  )جمموعــة 
ومــن القصــص أيًضــا قصــة "رجــل مــن صنائــع 
الرجــل  فــكان   ..." يقــول:  األمويــني واملنصــور" 
ــك  ــظ ذل ــره، فأْحف ــن ذك ــاٍر م ــد كل ج ــم عن يرتحَّ
ــدّو  ــىل ع ــم ع ــم ترتحَّ ــع: "ك ــه الربي ــال ل ــا، فق مجاعتن
أمــري املؤمنــني؟"، فقــال الرجــل للربيــع: "جملــُس 
ــْكر  ــس بُش ــقُّ املجال ــده اهلل - أح ــني - أيَّ ــري املؤمن أم
املحِســن، وجمــازاة الـــُمْجِمل، وهلشــام يف ُعنُقــي ِقــالَدٌة 
ال َينِْزعهــا إال غاســيل"، فقــال لــه املنصــور: "ومــا هــذه 
ــن  ــاين ع ــه، وأغن ــدين يف حيات ــال: "قلَّ ــالدة؟". ق الِق
ــنت  ــور: "أحس ــه املنص ــال ل ــه!"، فق ــَد وفات ــريه بع غ
بــارك اهلل عليــك! وبحســن املكافــأِة ُتْســَتَحث الصنائُع، 
ــَوارف"، ثــم أدخلــه يف خاصته")الكاتــب،  وتزكــو الَع

1359هـــ، ص66(.
ــْخِصيَّات  احلــوار يف القصــة الســابقة حيمــل ســامت الشَّ
وأفكارهــا، ليــس ذلــك فحســب بــل ســار باألحــداث 
ــة متوقفــة عــىل احلــوار الــذي  ورســم هنايتهــا، فالنهاي
ــة  ــلَّم العمليَّ ــارد س ــور، فالس ــل واملنص ــني الرج دار ب

ــْخِصيَّات وســارت هبــا حتــى النهايــة. ــة للشَّ ِديَّ ْ الرسَّ
ومــن خــالل تتبــع قصــص املدونــة يالحــظ أن احلــوار 
مل يكــن صيغــة طارئــة عــىل القصــص، وإنــام كان 
ــة  ِديَّ ْ ــة الرسَّ ــتكامل العمليَّ ــارًكا يف اس ــا مش ــا هل مالزًم
ــه  ــىل أن ــه ع ــر إلي ــكاره أو النظ ــن إن ــتكاماًل ال يمك اس

ــة. فضل
ثالًثا: الوصف.

ــة داخــل اخلطــاب، فيأخــذ كل  ِديَّ ْ تتآلــف الصيــغ الرسَّ
ــف  ــارد والوظائ ــرة الس ــىل نظ ــاًء ع ــاره بن ــرص مس عن
ــكل  ــك يف أن ل ــة، وال ش ــن كل صيغ ــا م ــي يرومه الت
ــرى. ــة األخ ــة الصيغ ــن أمهيَّ ــل م ــة ال تقل ــة أمهيَّ صيغ
والقصــة تتكــون مــن "روايــة أعــامل عــن طريــق 
احلــوار،  طريــق  عــن  أقــوال  ونقــل  الــرسد، 
ومتثيــل أشــياء وأماكــن وَشــْخِصيَّات عــن طريــق 
ص297(. )1٤31هـــ،  يــان،  الوصف")مانفريــد، 
ِدّي بعــدة وظائــف،  ْ وينهــض الوصــف يف النــص الــرسَّ
ــة،  ِديَّ ْ ــة، والرسَّ ــة، والتمثيليَّ ــة، والتعبرييَّ منهــا: التعليميَّ
ــي  ــف ه ــذه الوظائ ــة، ه ــة، واإلبداعيَّ واإليديولوجيَّ
ِدّي)جمموعــة  ْ التــي تتحكــم يف مواطنــه مــن النــص الرسَّ

ــني، 2٠1٠م، ص٤72(. مؤلف
مل يكــن الوصــف يتصــف بقلــة احلضــور يف هــذه 
املدونــة )كتــاب املكافــأة وحســن العقبــى( فقــد شــارك 
ــة وآزرهــا، وهــذا مــا ســيأيت تبيانــه  ِديَّ ْ ــة الرسَّ يف العمليَّ

ــة: ــص اآلتي ــالل القص ــن خ م
ــف،  ــا الوص ــدى فيه ــي وردت تب ــص الت ــن القص م
قصــة "ابــن الزنــق والقاســم بــن شــعبة" يقــول: "كان 
وابِّ - يعرف  ــس يف الــدَّ بنحــو دار العنقــود شــيخ يتنخَّ
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ِدّي يف كتاب "املكافأة وحسن العقبى" البن الداية. ْ البناء الرسَّ

ــه يف  ــا، ورأيت ــرص أكابره ــق بم ــد حل ــق - ق ــن الزن باب
أيــام أمحــد بــن طولــون قــد علــت ســنُّه، وَضعــف عــن 
ــروح،  ــُف ال ــٍت - خفي ــن أخ ــه اب ــرصف. وكان ل الت
ــس يف الــدواب  مقبــوُل الصــورِة، ُحْلــو األلفــاظ، يتنخَّ
- فخــف عــىل قلــب القاســم بــن شــعبة. ... فانــرصف 
ابــن أخــت ابــن الزنــق مــن عنــد القاســم وقــد خلــع 
ــب،  م")الكات ــة ُمَلحَّ ــا ُجّب ــن حتته ــّز م ــة َخ اع ــه ُدرَّ علي

ص18(. 1359هـ، 
ــو  ــىل النح ــابقة ع ــة الس ــواردة يف القص ــاف ال فاألوص

اآليت:
"ابن طولون وابن أخته والقاسم بن شعبة"

اعة: )خز/ حتتها جبة(. الُدرَّ
ابن الزنق: )علت سنُّه/ ضعف عن الترصف( 

القاسم بن شعبة: من أكابر أصحاب ابن طولون.
ــول  ــروح/ مقب ــف ال ــق: )خفي ــن الزن ــت اب ــن أخ اب
ــدواب(. ــس يف ال ــاظ/ يتنخ ــو األلف ــورة/ ُحْل الص

ــة  ــف نمطيَّ ــابقة فكث ــة الس ــف يف القص ــر الوص توات
ــم  ــْخِصيَّات، فريس ــه الشَّ ــم ب ــا تتس ــني م ــهد، وب املش
ــام  ــة ب ــا عالق ــل هل ــني تفاصي ــة، ويب ــورة الوصفيَّ الص
ســيأيت مــن أحــداث، فهــي نــوع مــن التمهيــد ملــا يــأيت 

ــا. بعده
وقــد يــأيت الوصــف يف أول القصــة فيكــون باعًثــا عــىل 
القــص ومشــارًكا يف اســتاملة املتلّقــي، مــن ذلــك قصــة 
"تاجــر وزوجتــه" يقــول " ... رأيــت بــني يديــه ابنــني 
ــام،  ــري إليه ــل بنظ ــام رآين أقب ــة، فل ــة النظاف ــه يف هناي ل
ــه:  ــت ل ــت، وقل ــا"، ففعل ــب أن تعوذمه ــال يل: "أح ق
"اســتجدت األمَّ فحُســَن َنْســُلك!"، فقال: "مــا بالبرصة 
منها")الكاتــب،  إيّل  أحــبُّ  ُأّمهــام، وال  مــن  أقبــُح 
1359هـــ، ص58(. هــذه املفارقــة العجيبــة التــي أدىل 
هبــا الســارد ومحلهــا يف صيغــة الوصــف، كانــت ســبًبا 

ــة وإثرائهــا. ِديَّ ْ ــة الرسَّ يف اســتمرار العمليَّ
لقــد ُأخرجــت املدونــة مــن قبــل ســارد اهتــّم باملزاوجة 

ــه  ــىل الوج ــة ع ــدم القص ــة؛ لتق ِديَّ ْ ــغ الرسَّ ــني الصي ب
ــذي  ــتوى ال ــىل املس ــارد، وع ــا الس ــه هل ــذي يرتضي ال
ــن  ــف يف املواط ــتعمل الوص ــي، فاس ــه املتلق ــح ب يطم
التــي خيدمهــا، كذلــك احلــوار والــرسد، فقــد اســتخدم 
كالًّ منهــام يف املوضــع الــذي يضمــن لــه تأديــة الوظيفــة 

املنوطــة بــه.
الزمن:

عندمــا نتحــدث عــن الزمــن فنحــن نتحــدث عــن يشء 
ــا  ــطني( حريتن ــف )أوغس ــد وص ــوس، وق ــري حمس غ
مــن الزمــن بقوله:"مــا الزمــن إذن؟ يســأل أوغســطني: 
ــرشط أن ال  ــو؟ ب ــا ه ــدة م ــة جي ــرف معرف ــي ألع إنن
يســألني أحــد عنــه، لكــن لــو ســألني أحــد مــا هــو؟ 
بــول،  الرتبكت")ريكــور،  أفــرسه  أن  وحاولــت 

2٠٠6م،6/1(.
د ال حمســوس،  فـ"الزمــن مظهــر نفــيّس ال مــاّدّي، وجمــرَّ
ــه  ــلط علي ــا يتس ــالل م ــن خ ــه م ــي ب ــد الوع ويتجسَّ
بتأثــريه اخلفــّي غــري الظاهــر، ال مــن خــالل مظهــره يف 
د؛  حــّد ذاتــه، فهــو وعــي خفــّي؛ لكنــه متســّلط، وجمــرَّ
ــدة" )مرتــاض، عبــد  لكنــه يتمظهــر يف األشــياء املجسَّ

ــك، 1998م، ص2٠1(. املل
بأنــه:  ــة  ِديَّ ْ الرسَّ املصطلحــات  معجــم  ويعّرفــه 
الرتتيــب  الرسعــة،  الزمنيَّــة:  العالقــات  "جممــوع 
ــداث  ــف، واألح ــني املواق ــة ب ــخ القائم ــي، ...إل الزمن
ــروّي،  ــاب امل ــة، واخلط ــني القص ــا ب ــة، ورسده املرويَّ
ص198(. 2٠٠3م،  جريالــد،  واملرسد")برنــس، 
ــذي  ــوي ال ــدوره احلي ــز ب ــن يتمي ــك يف أنَّ الزم وال ش
ة،  االســتمراريَّ صفــة  ــة  ِديَّ ْ الرسَّ العمليَّــة  ُيكِســب 
ــدرس  ــف ي ــو: كي ــا ه ــا هن ــذي يواجهن ــؤال ال والس

ــن؟ الزم
ــة(  ــاب احلكاي ــه )خط ــت يف كتاب ــدم جــريار جيني ق
ــاب  ــن يف اخلط ــة الزم ــول دراس ــورة ح ــة متط دراس
ــي،  ــن احلك ــة وزم ــن القص ــي زم ــن ناحيَت ِدّي م ْ ــرسَّ ال
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ــة،  ِديَّ ْ ــات الرسَّ ــب، والرسع ــص يف الرتتي ــي تتلخ والت
ــا. ــا هن ــئ عليه ــا نتك ــر. ولعلن والتوات

أواًل: الرتتيب:
ــه  ــف عن ــي خيتل ــن احلك ــداث يف زم ــب األح إن ترتي
ــن  ــى م ــو بمعن ــاب ه ــن اخلط ــة، فـ"زم ــن القص يف زم
ــو  ــة ه ــن القص ــني أن زم ــي، يف ح ــن خط ــاين زم املع
زمــن متعــّدد األبعــاد. ففــي القصــة يمكــن ألحــداث 
ــزم  ــاب مل ــن اخلط ــد، لك ــري يف آن واح ــرية أن جت كث
ــد  ــا بع ــد منه ــأيت الواح ــا لي ــا متتالًي ــا ترتيًب ــأن يرّتبه ب
ــديّس  ــكل هن ــقاط ش ــق بإس ــر يتعل ــر، وكأن األم اآلخ
ــأيت رضورة  ــا ت ــن هن ــتقيم؛ م ــط مس ــىل خ ــد ع معقَّ
إيقــاف التتــايل الطبيعــي لألحــداث، حتــى إن أراد 
ــل يف  ــا حيص ــري أن م ــرب، غ ــن ق ــه ع ــف اتباع املؤل
ــوع  ــاول الرج ــف ال حي ــو أنَّ املؤل ــان ه ــب األحي أغل
إىل هــذا التتــايل "الطبيعــي" لكونــه يســتخدم التحريــف 
تــودوروف،  مجاليَّة")تزفيطــان،  ألغــراض  الزمــاين 

ص55(. د.ت، 
هــذا التحريــف الزمنــي يوّلــد املفارقــات الزمنيَّــة 

واالســتباقات. االســرتجاعات  يف  املتمثلــة 
1.االسرتجاع:

هــو أحــد أطــراف املفارقــة الزمنيَّــة، يتخــىلَّ فيــه 
ــرة  ــود بالذاك ــرسد األول ليع ــتوى ال ــن مس ــراوي ع ال
ــا يف  ــه فريوهي ــض أحداث ــتعيد بع ــاٍض يس ــن م إىل زم

زمــن متأخر)قاســم، ســيزا، 2٠٠٤م، ص58(. 
ــة  ــة القصصيَّ ــراء اللحظ ــرتجاعات "إلث ــأيت االس وت
بــكل مــا قــد يكــون ســابًقا عليها")عــيل، هيثــم 
بــني  "للمقارنــة  أو  ص6٤(،  2٠٠8م،  احلــاج، 
وضعيتــني؛ كأن يقـــارن الســارد بني وضعـــيَّة البطــــل 
احلــــاليَّة، ووضعـيـتـــه يف بدايــة احلكاية")املرزوقــي، 
ســمري، وشــاكر، مجيــل، د.ت، ص83(، "أو تـغـيـــري 
دلـالـــات بعــض األحــداث، أو تفســريها تفســرًيا 
جديًدا")املــوايف، نــارص، 2٠٠3م، ص155(، أو "ملء 

الفجــوات التــي خيلفهــا الــرسد وراءه")بحــراوي، 
ص122(.  2٠٠9م،  حســن، 

وتنقسم االسرتجاعات إىل:
أ. اسرتجاع داخيّل:

بدايــة  أو  الروايــة،  "منطلــق  إىل  العــودة  أي 
ص6٠(. 1997م،  جــريار،  احلكاية")جينيــت، 

ب.  اسرتجاع خارجّي:
هــذا النــوع مــن االســرتجاع يعــود فيــه الــراوي 
إىل األحــداث والوقائــع التــي حدثــت قبــل نقطــة 
2٠٠٤م،  مهــا،  تلك)القــرصاوي،  االنطــالق 

. )1 9 5 ص
ج. اسرتجاع مزجّي:

ــالق،  ــة االنط ــىل نقط ــابقة ع ــة س ــودة إىل نقط أي "الع
ــا حتــى تتجــاوز وصــواًل إىل  ولكنهــا تســتمر تصاعديًّ
النقطــة التــي توقــف عندهــا الــرسد" )املــوايف، نــارص، 

ص155(. 2٠٠3م، 
2. االستباق: 

ــة تقــوم عــىل أن ُيــروى حــدث  ِدّي هــو "كّل حركــة رَسْ
ــريار، 1997م،  ــت، ج ــر مقدًما")جيني ــق أو ُيْذَك الح
"يدفــع  االســتباقات  مــن  النــوع  وهــذا  ص51(. 
ــم  ــاؤل؛ )ث ــب وتس ــار، وترق ــة انتظ ــارئ إىل حال الق
مــاذا(، و)مــاذا حــدث(" )القــرصاوي، مهــا، 2٠٠٤م، 

ص212(.
أنواعه:

ــا الداخليَّــة فتتمثــل  اســتباقات داخليَّــة وخارجيَّــة. فأمَّ
عنهــا  يكشــف  أوليَّــة،  إشــارات  أو  "أحــداث  يف 
الراوي ليـمـّهـــد حلــــدث سيــــأيت الحــــًقا، وبنــاًء 
ــة اســتباق  ــه ُيعــد احلــــدث أو اإلشــــــارة بمنزل علي
متـــــهيـــــدي للــحــــدث اآليت يف الرسد")جينيــت، 

ص213(.  1997م،  جــريار، 
ــلة  ــن "سلس ــة ع ــا رصاح ــن فيه ــة فيعل ــا اخلارجيَّ وأم
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وقــت  يف  الــرسد  سيشــهدها  التــي  األحــداث 
ص137(.  2٠٠9م،  حســن،  الحق")بحــراوي، 
وإذا حاولــت الكشــف عــن االســرتجاع واالســتباق يف 

بعــض قصــص املدونــة جتدهــا عــىل النحــو اآليت:
يقــول:  بــن ملــول وابــن متيــم"  "هــارون  قصــة 
ٍت  ــتِغالَّ ــا وُمس ــااًل مجًّ ــه م ــُت من ــى وِرث ــات أب ــا م "مل
ــي  ــار، ويمنعن ــىل ِزيِّ التجَّ ين ع ــرُصُ ــًة - وكان َيْق نفيس
إىل  فعَمــدُت   - اهليئــة  يف  ف  َ والــرسَّ ق  التَخــرُّ مــن 
أثــواب َويْشٍ َســِعيِدّي كانــت يف املتاجــر التــي خلفهــا 
ــم  ــن متي ــم ب ــن إبراهي ــحق ب ــا إس ــدي... ووافان وال
ــك  ــُد ُيْتَمتِ ــد رسين ُبْع ــال: "لق ــي فق ــًدا، فتأملن ُمْفتق
ــب، 1359هـــ، ص2٠(. ــك ..." )الكات ــُن ِزيِّ وُحْس
ــر  ــي يظه ــتباق ضمن ــة باس ــذه القص ــراوي ه ــدأ ال يب
طبيعــة التغيــري الــذي ســيطرأ عــىل شــخصيَّة هــارون 
ــا. ثــم عــاد  ابــن متيــم بعــد أن ورث مــن أبيــه مــااًل مجًّ
واســرتجع مــا كان عليــه مــن احلــال الســيئة يف اللُّبــس 
املتاجــر  كان يف  ومــا  املعيشــة،  ــع يف  التوسُّ وعــدم 
ــا  ــد مل ــراوي يمّه ــا كأن ال ــة، وهن ــواع األقمش ــن أن م
ســيحدث مــن تغــري يف اللبــاس وغــريه. ويكمــن 
االســرتجاع أيًضــا يف قــول إســحق بــن إبراهيــم: "لقــد 
رسين ُبْعــُد ُيْتَمتِــك" ويف هــذه العبــارة اســرتجاع حلالــة 

ــارون. ــها ه ــي عاش ــم الت اليت
ــوراق"  ــري وال ــن نص ــة "اب ــا قص ــص أيًض ــن القص وم
ُدّكاٍن  ل  أوَّ إىل  فانظــر  وضــاٍح  قــرص  إىل  رص   ...
للوراقــني، فإنــك جتــد صاحَبهــا - إن كان حيًّــا أو 
ــا - قــد شــاخ، فاجلــس إليــه وقــل لــه: "إســحاق  ميًت
بــن نصــري يقــرُأ عليــك الســالم: وهــو الغــالم الــذي 
كان يقصــدك كل عشــيَّة - راجــاًل مــن دار الرومّيــني - 
بدرعــة وعاممــة ونعــل رقيقــة، فيســتعري منــك الكتــاب 
بعــد الكتــاب، فــإذا اقتضيتــه ِكــَراَء مــا نســخ منــه قــال: 
ــي يف  ــتقرت معرفت ــإذا اس ــع". ف ن ــيّل إىل الصُّ ــرب ع "اص
ــه:  ــار وقلــت ل ــه هــذه األلــف الدين نفســه دفعــَت إلي
"هــذه ثمــرة صــربك عــيّل". قــال أمحــد بــن وليــد: فلــام 

ــب  ــار إىل ثعل ــي دين ــت األلف ــداد - ودفع ــُت بغ دخل
واملــربد -، مضيــت إىل قــرص وضــاح، فألفيــت الــدكان 
التــي وصــف يل قفــًرا ليــس فيــه كتــاب، ورأيــُت فيهــا 
ــألة إىل  ــا إىل املس ــم خرجن ــه ... ث ــذي وصف ــيخ ال الش
ــال:  ــري، فق ــن ُنَص ــحاق ب ــرَبُ إس ــا َخ ــياَء كان فيه أش
"قــد كان جييُئنــي مــن داِر الروميــني غــالم - فأســمح 
ــحاق"،  ــه: "إس ــال ل ــخة - يق ــد النُس ــخة بع ــه بالنُّْس ل
ُت  وكان يِعــدين يف كّل يشء يأُخــُذه إىل الصنــع، وُأْخــرِبْ
ــب، 1359هـــ،  ــرْص..." )الكات ــي ِم ــع بنواح ــه وق أن

ص16،17(.
القصــة حتــوي اســرتجاعات وبعــض  أّن  يالحــظ 
االســتباقات، تتمثــل أوىل تلــك االســرتجاعات عندمــا
وصــف دكان أحــد الوراقــني، ويقطعهــا اســتباق 
لوصــف ذلــك الــوراق أنــه قــد شــاخ، ثــم يسرتســل 
ــدر  ــد ص ــوراق، وق ــك ال ــع ذل ــه م ــرتجاع قصت يف اس
ــم  ــري، ث ــن نص ــن اب ــتباق م ــرتجاع واالس ــذا االس ه
ــا  ــرتجع م ــد ليس ــن ولي ــد اب ــك دور أمح ــد ذل ــأيت بع ي
ــذي  ــكان ال ــل إىل امل ــا وص ــري عندم ــن نص ــه اب ــه ل قال
وصــف لــه، فقــد وجــد ذلــك الــدكان قفــًرا ليــس فيــه 
ــن نصــري،  ــوراق لقصــة اب ــاب، وكــذا اســرتجاع ال كت
ــرب  ــا ُأخ ــتباق عندم ــب باالس ــم الرتتي ــم خت ــن ث وم

ــري. ــن نص ــود اب ــكان وج ــن م ــن ع ــذ زم ــوراق من ال
ثانًيا: املدة:

ــرسد،  ــع ال ــة أو ترسي ــا الرسع ــق عليه ــا يطل ــي م وه
ــة  ــن احلكاي ــريف زم ــة ط ــىل "مقارن ــتها ع ــوم دراس وتق
احليــاة، وزمــن  واألحــداث كــام جتــري عــادة يف 
ــالح،  ــل، ص ــتغرقه يف النص")فض ــذي تس ــا ال قّصه

.)18 2٠٠٠م،ص
األربعــة  ويقســم )جينيــت( األشــكال األساســيَّة 
ــت  ــدرج حت ــي تن ــّميها والت ــام يس ــة ك ِديَّ ْ ــة الرسَّ للحرك
املــدة إىل طرفــني متناقضــني، وطرفــني وســيطني، 
فاملتناقضــان مهــا احلــذف والوقفــة الوصفيَّــة، أمــا 
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ــواري  ــهد احل ــالن يف املش ــيطان فيتمث ــان الوس الطرف
1997م،  جــريار،  )جينيــت،  واملجمل)اخلالصــة( 

.)1٠9 -1٠8 ص
1.  احلذف أو اإلضامر: 

"ويشــكل اإلضــامر أرسع حركــة رسديــة عــىل اإلطالق 
ــن  ــة م ــرتة زمني ــىل ف ــرسد ع ــز ال ــل يف قف ــو يتمث إذ ه
ــاب"  ــود يف اخلط ــا وج ــون هل ــث ال يك ــة بحي احلكاي

)جمموعــة مؤلفــني، 2٠1٠م، ص3٠(.
املجمل أو اخلالصة:

ــرت  ــا ج ُض أهن ــرَتَ ــع ُيْف ــداث ووقائ ــي "رسد أح ه
يف  واختزهلــا  ســاعات،  أو  أشــهر  أو  ســنوات  يف 
صفحــات أو أســطر أو كلــامت قليلــة، بــدون التعــرض 
ص76(. 1991م،  محيــد،  للتفاصيل")احلمــداين، 

والســارد يســتطيع مــن خــالل اخلالصــة التخلــص من 
احلشــو الــذي يبطــئ حركــة الــرسد، وتتجــىل وظائفهــا 
ــداث  ــاوز األح ــكك، وجت ــن التف ــرسد م ــة ال يف محاي
ــْخِصيَّات  ــة، وتقديم االســرتجاع، والســامح للشَّ الثانويَّ
ــرصاوي،  ــورة موجزة)الق ــور بص ــر بالظه ــي مل ُتْذَك الت

ــا، 2٠٠٤م، ص225(. مه
2. الوقفة الوصفيَّة، أو االسرتاحة:

ويــراد هبــا "التوقــف احلاصــل مــن جــراء املــرور 
مــن رسد األحــداث إىل الوصــف؛ أي الــذي ينتــج 
ــة  ــه ديموم ــي تطابق ــص القص ــن الن ــع م ــه مقط من
يــان،  احلكاية"")مانفريــد،  نطــاق  عــىل  صفــر 

1٤31هـــ،ص9٠(. (
٣. املشهد:

يقصــد بــه "املقطــع احلــوارّي الــذي يــأيت يف كثــري مــن 
الروايــات يف تضاعيــف الرسد")احلمــداين، محيــد، 
ــتواء  ــهد بـ"اس ــن املش ــرف زم 1991م، ص78(. ويع
زمــن اخلطــاب، وزمــن احلكاية")القــايض، حممــد، 

ص59(. 2٠٠3م، 

ــن  ــت مواط ــي تضمن ــص الت ــودة إىل القص ــد الع وعن
ــة  ِديَّ ْ ــات الرسَّ ــان الرسع ــرتجاع؛ لبي ــتباق واالس االس
التــي حوهتــا تلــك القصــص، والبدايــة بقصــة "هارون 
بــن ملــول وابــن متيــم" يقــول: "ملــا مــات أبــى وِرثــُت 
ين  ــرُصُ ــًة - وكان َيْق ٍت نفيس ــتِغالَّ ــا وُمس ــااًل مجًّ ــه م من
ف يف  َ ق والــرسَّ ــار، ويمنعنــي مــن التَخــرُّ عــىل ِزيِّ التجَّ
ــة - فعَمــدُت إىل أثــواب َويْشٍ َســِعيِدي كانــت يف  اهليئ
املتاجــر التــي خلفهــا والــدي ... ثــم واىف مجاعــة مــن 
ــٌد  ــيّل واح ــر ع ــا أنك ــو اهلل م ــه، ف ــوان أيب وأصفيائ إخ
ــام كان  ــاليف. فل ــن زي أس ــه م ــت إلي ــا خرج ــم م منه
ــن  ــحاق ب ــول إس ــاين رس ــوم، واف ــك الي ــي ذل يف ع
متيــم: "عنــدي مــن ال حتتشــمه، فتؤنــس مجاعتنــا 
ــك!".  ــن زي ــوم حس ــي الي ــد أعجبن ــورك؟ فق بحض
فــزدت يف اخِللعــة وركبــت، فلــام دخلــُت إليــه مل أفقــد 
ــطت  ــام توس ــدي. فل ــوان وال ــن إخ ــًدا م ــده أح عن
إســحاق:  يب  وصــاح  الغلــامن،  ابتــدرين  الصحــن 
ــرتحت! وال  ــَى واس ــاك َم ــل أنَّ أب ــا جاه ــم ي "تتوه
ــم  ــاء بأرسه ــؤالء اآلب ــك ه ــف ل ــاك خلَّ ــُم أّن أب تعل
ــفعون  ــة، وال يش ــم العقوب ــأ بألي ــن اخلط ــك ع يردُّون
ــه  ــِرقُّ عن ــوك َي ــا كان أب ــم م ــن َعظي ــك م يف مصلحت
فيــك؟" ثــم بطحــت يف وســط الــدار، فصحــُت هبــم:" 
وال أَتْيــَت بمثــل هــذا الفعــل!". ورُضبــُت رَضًبــا 
ًحــا، ومل ُترفــع املِْقَرعــة عنــي حتــى َحلفــت هلــم أال  ُمربِّ
أزيــد عــىل َمْعــِرض والــدي واقتصــاده، فأقمــت عــىل 
ــب،  ــه إىل أن تويف")الكات ــا زال عن ــوم" وم ــذا إىل الي ه

ص21-2٠(. 1359هـــ، 
ــو اآليت:  ــىل النح ــة ع ــات الزمنيَّ ــدت الرسع ــد وج وق
احلــذف يف بدايــة القصــة، فلــم يبــني املــدة التــي تلــت 
ــم  ــل فل ــم أمج ــن ث ــم؟ وم ــد ك ــده، وبع ــوت وال م
يوّضــح املســتغالت النفســيَّة التــي ورثهــا، وكذلــك مل 
ــف كان؟  ــش يف أي يشء كان، وكي ــق العي ــل ضي يفّص
ث عــن  ــة عندمــا حتــدَّ وأعقــب ذلــك بالوقفــة الوصفيَّ
ــل  ــم جيم ــر، ث ــا يف املتاج ــي وجده ــاب الت ــواع الثي أن
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مــرة أخــرى عندمــا كان يصــف موقــف أصدقــاء 
والــده حينــام شــاهدوه أول مــرة. ثــم تــأيت بعــد ذلــك 
ــة  ــف لطبيع ــم وص ــواري، ث ــهد احل ــة، فاملش اخلالص
ــاه الغــالم، ثــم خالصــة ينهــي هبــا  الــرضب الــذي تلقَّ

ــث. احلدي
نصــري  "ابــن  قصــة  مــع  احلــال  وهكــذا 
 )18  ،17 ص16،  1359هـــ،  والوراق")الكاتــب، 
التــي ُذِكــرت ســابًقا، فقــد وجــد فيهــا احلــذف، 
ــة، ومل تقــف الرسعــات  ــة الوصفيَّ واخلالصــة، والوقف
ــة عنــد هاتــني القصتــني، فــال تــكاد قصــة مــن  ِديَّ ْ الرسَّ

قصــص املدونــة ختلــو منهــا. 
التبئري: 

ــة  ــت لرؤي ــة خضع ــي وردت يف املدون ــات الت احلكاي
أبــًدا  نكــون  "يف األدب ال  الســارد/الراوي؛ ألننــا 
بــإزاء أحــداث، أو وقائــع خــام، وإنــام بــإزاء أحــداث 
ــان،  ــودوروف، تزفيط ــو معني")ط ــىل نح ــا ع ــدم لن تق
199٠م، ص51(. فالقصــص التــي وصلــت للقــارئ 
مل تصــل إال مــن خــالل وســيط، هــو الراوي)القــايض، 

حممــد، 2٠٠3م، ص6٠(.
"الــذي يضطلــع بالــرسد، وحيــدد  والــراوي هــو 
والكيفيَّــة  الكميَّــة  املقاييــس  ويضبــط  نظامــه، 
ــد،  ــوى أو املغامرة"")مانفري ــراد املحت ــتعملة يف إي املس

ص2٤7(. )1٤31هـــ،  يــان، 
رؤيــة  عــىل  ينطبــق  أن  بــد  "ال  فالــراوي 
ص116(،  199٠م،  اهلل،  عبــد  خاصة")إبراهيــم، 
ــن  ــل، ال يمك ــد متكام ــة كل واح ــراوي والرؤي و"ال
فصــل أحدمهــا عــن اآلخر"")إبراهيــم، عبــد اهلل، 

ص117(. 199٠م، 
ــل )جينيــت( إطــالق مصطلــح التبئــري  ولقــد فضَّ
ِدّي؛ لكونــه األكثــر جتريــًدا وجتاوًبــا  ْ عــىل الرؤيــة الــرسَّ
ــؤرة الرسد)جينيــت، جــريار،  ــري )بروكــس( ب مــع تعب

ص2٠1(. 1997م، 

وحيــدد )جينيــت( التبئــري بأنــه "حــرص املجــال، بمعنــى 
ى يف  ــمَّ ــام ُيَس ــه ب ِدّي يف عالقت ْ ــرسَّ ــار ال ــار اإلخب اختي
ِدّي باملعرفــة املطلقــة الغامضــة، ومصــدر  ْ التقليــد الــرسَّ
ــز  ــّميه املرك ــا يس ــالل م ــن خ ــم م ــار يت ــذا االختي ه
املعــني موقعــه") يقطــني، ســعيد، 2٠٠5م، ص3٠٤(.
و"التبئــري ليــس الرؤيــة ذاهتــا، وإنــام هــو عمليَّــة 
التعديــل أو الرتكيــز؛ أي عمليَّــة انتقــاء العدســة، 
والفتحــة، وتوجيــه الرؤيــة - عــىل ذلــك النحــو 
ــه، أو  ــد رؤيت ــني، قص ــوع مع ــو موض ــار - نح املخت
إدراكــه مــن زاويــة معينــة، وبمقــدار حمدد"")مانفريــد، 

ص279(. )1٤31هـــ،  يــان، 
وقد قسم )جينيت( التبئري إىل أنامط ثالثة:

أواًل: احلكاية غري املبأرة، أو ذات التبئري الصفري.
ثانًيا: التبئري الداخيل.

ثالًثــا: التبئــري اخلارجي)جينيــت، جــريار، 1997م، 
.)2٠1 ص

ومــن هــذا املنطلــق ســيكون املحتــوى التطبيقــي هلــذا 
املبحــث يف نطــاق األنــامط الســابقة، مــع اســتبعاد 
ــه مل  ــي؛ ألن ــتقراء والتق ــد االس ــي بع ــري اخلارج التبئ

ــة. ــص املدون ــرد يف قص ي
أواًل: التبئري الصفري:

ــط  ــا ال ترتب ــري "عندم ــن التبئ ــوع م ــذا الن ــون ه يك
ــْخِصيَّات،  ــة شــخصيَّة مــن الشَّ املــادة الــواردة برؤيــة أيَّ
فيغيــب االنتقــاء إذن، وينعــدم تعديــل الرؤيــة بــام 
يوافــق شــخصيَّة معينــة؛ أي أنَّ املنشــئ ال يعمــد ههنــا 
إىل تضييــق التبئــري عــىل نحــو خمصــوص يتامشــى 
ــة  ــاة معين ــة مصف ــس ثم ــخصيَّة، فلي ــة الش ــع رؤي م
باعتبــار أن الرؤيــة يف هــذه احلالــة رؤيــة الــراوي 
ــريار، 1997م، ص281، 282(. ــت، ج العليم")جيني
تتجــاوز  معلومــات  الــراوي  إيــراد  يف  و"يتجــىلَّ 
طاقــة إدراك شــخصيَّة مشــاركة، أو شــاهد عيــان 
جمهــول، ينقــل أحداًثــا متزامنــة تــدور يف أمكنــة 
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متباعدة")جمموعــة مؤلفــني، 2٠1٠م، ص66،65(. إذ 
"يعــرف الــراوي أكثــر مــن الشــخصيَّة، بــل يقــول أكثر 
ــْخِصيَّات")جينيت،  ــن الشَّ ــخصيَّة م ــه أي ش ــا تعلم مم
جــريار، 1997م، ص2٠1(. وُيعــربَّ عنــه بالــراوي 

ص2٠1(. 1997م،  جــريار،  العليم)جينيــت، 
ثانًيا: التبئري الداخيل:

ــن  ــة م ــه املعلوم ــل ب ــذي تنق ــري ال ــامط التبئ ــد أن "أح
ــة، أو  ــة، أو اإلدراكيَّ ــخصيَّة املفهوميَّ ــر الش ــة ظ وجه

منظورهــا") برنــس، جريالــد، 2٠٠3م، ص96(.
ــم  ــام ورد يف معج ــيل -ك ــري بالداخ ــذا التبئ ــمي ه وس
ِدّيــات - لســببني: "أوهلــام: أن البــؤرة تقــع داخــل  ْ الرسَّ
عــامل احلكايــة، وثانيهــام: أنَّ البــؤرة تقع داخل شــخصيَّة 
ــة تنتهــي مــن خالهلــا  يســّميها جينيــت شــخصيَّة بؤريَّ
ــخصيَّة  ــا بالش ــق منه ــا تعل ــكار، م ــدركات واألف امل
ــْخِصيَّات")جمموعة  الشَّ مــن  بغريهــا  أو  ذاهتــا، 

ص66،65(. 2٠1٠م،  مؤلفــني، 
ويتميــز هــذا النــوع بكونــه "يتيــح للشــخصيَّة أن 
تســفر بوضــوح عــن أفكارهــا، ومواقفهــا، وتوقــد فيــه 
ــة يف  ــرة اجلوهريَّ ــول الفك ــري ح ــجال الفك رشارة الس

ص133(. 199٠م،  اهلل،  عبــد  الرواية")إبراهيــم، 
الشــخصيَّة  تعلمــه  مــا  إال  يقــول  ال  فالســارد 
املبئرة)جينيــت، جــريار، 1997م، ص2٠1(. وفيــام 
ــري  ــامط التبئ ــني أن ــي تب ــأيت أورد بعــض القصــص الت ي
ــَدت يف  ــي ُوِج ــت(، والت ــا )جيني ــص إليه ــي خل الت

قصــص املدونــة.
ــي  ــول: "وحدثن ــوس" يق ــح واملحب ــو مصل ــة "أب قص
ــح - وكان  ــأيب مصل ــروف ب ــح املع ــن مصل ــى ب موس
هــذا مــن الثقــات عنــد أمحــد بــن طولــون - أن أمحــد 
ــول،  ــه ح ــي ل ــى يم ــوس حت ــر املحب ــى أم كان يراع
ــح:  ــن مصل ــى ب ــال موس ــره... ق ــازه مل يذك ــإذا ج ف
ــا  "وكان يف احلبــس رجــل قــد زاد عــىل ســنتني منقطًع
إىل اهلل برغبتــه؛ ال يســألنا شــيًئا مــن أمــره؛ وهــو ُيِكــبُّ 

عــىل الصــالة والتســبيح والتــرضع إىل اهلل، فقلــت 
لــه يوًمــا:" النــاس يضطربــون يف أمورهــم؛ ويســألوين 
قعــة إىل ذوي عناياهتــم؛ وأنــت خــارج عــن  إطــالق الرُّ
اين خــرًيا. وَرّق قلبــي عليــه وَكــرب يف  مجلتهــم؟"، فجــزَّ
ــُه، فخلــوت بــه وقلــت لــه:" لــو اســتجزت  نفــيس حملُّ
إطالقــك بغــري إذن لفعلــُت؛ لكــن اســتعن يب يف 
ــرَي  ــد غ ــذا البل ــرف يف ه ــا أع ــال: "واهلل م ــرك". فق أم
أيب طالــب اخلليــج - وكان هــذا الرجــل يتــوىل رشطتي 
ا؛ أو  أمحــد بــن طولــون بمــرص - ولــو وصلــُت إليــه رسًّ
برســالة مــع مــن يفهــم؛ لرجــوُت تســهيل أمــرى" ... 
فلــام كان َســَحُر يــوم الســبت، وافــاين كــام فتحــت باب 
الســجن، فلــام دخــل ســجد ومحــد اهلل، وقــال يل: بعثت 
إىل أيب طالــب اخلليــِج امــرأًة مــن أهلنــا وطويــت عنــه 
إطالقــي، وســألته أن يلطــف يف أمــري فوعــد بذلــك، 
ــب  ــواب. ورك ــع إيلَّ باجل ــى ترج ــرأة حت ــف امل وخلَّ
إىل األمــري عشــيَّة اجلمعــة، فأقــام إىل قريــب مــن 
ــو  ــت: "واىف أب ــرأة فقال ــت إيلَّ امل ــم انرصف ــة، ث الَعَتَم
ــه  ــه في ــال يل: "كلمت ــوم، فق ــو مغم ــري وه ــب األم طال
فقــال: "واهلل لقــد أذكرتنــي رجــاًل حيتــاج إىل ُعُقوبــة!" 

ــب، 1359هـــ، ص11،9،1٠(. )الكات
عنــد إمعــان النظــر يف أحــداث احلكايــة الســابقة، 
ــْخِصيَّات، بعضهــا شــارك يف  نلحــظ جمموعــة مــن الشَّ
ــر  ــض اآلخ ــا، والبع ــًرا هل ــداث وكان مبئ ــة األح رواي
ــد  ــابق يوج ــع الس ــي املقط ــارد، فف ــة الس ــع لرؤي خض
الــراوي العليــم بوضــوح، فقــد كشــف عــن تفاصيــل 
بعــض األحــداث يف عالقاهتــا مــع بعضهــا، وكذلــك 
ــراوي  ــنيَّ أنَّ ال ــا تب ــن هن ــا، وم ــن دواخله ــف ع كش

ــابق. ــع الس ــخصيَّة يف املقط ــن الش ــرب م أك
بينــام نجــد الــراوي يف هنايــة القصــة يفاجئنــا بمســاواته 
ــه ال  ــل إن ــه، ب ــا تعلم ــم إال م ــال يعل ــخصيَّة، ف للش
يســتطيع التنبــؤ بــام ســيحدث مــع ســبق معرفتــه 
" فاعتــذر  ــْخِصيَّات، وذلــك يف املقطــع اآليت:  بالشَّ
ــه،  ــه علي ــا ِخْفُت ــدِّ م ــة، بض ــه بالرأف ــه، ولقي ــذر َقبَِل بع
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ِدّي يف كتاب "املكافأة وحسن العقبى" البن الداية. ْ البناء الرسَّ

ص11(. 1359هـــ،  وأطلقه")الكاتــب، 
والقصــة الثانيــة قصــة حممــد الغــوري واللــص: 
ــت  ــال: كان ــح الغــوري، ق ــن صال ــد ب ــي حمم "وحدثن
يل بضاعــة أعــود بفضلهــا عــىل شــميل، ... فقلــت لــه: 
"واهلل مــا أملــك غري هــذا الكيــس، فارفعــه يل عندك!"، 
ــُت: "يف دور  ــطاط؟"، فقل ــك بالفس ــن بيت ــال: "وأي فق
العبــاس بــن وليــد"، فقــال: "مــا اســمك؟"، فقلــت: 
ــأنك"..."وإين  ــِض لش ــال: "ام ــوري"، فق ــد الغ "حمم
ــاء  ــرب وعش ــني املغ ــجد ب ــة املس ــىل درج ــس ع جلال
اآلخــرة، حتــى رأيــُت رجــاًل قــد وقــف يب، فقــال يل: 
"هــا هنــا منــزل حممــد الغــوري؟"، قلــت: "أنــا هــو!"، 
وال واهلل! مــا اهتديــُت إىل الرجــل الــذي أعطيتــه 
ــال يل:  ــب، فق ــال ذاه ــدي أول م ــه كان عن ــاَل، ألن امل
ــُردَّت عــيلَّ  ، ف ــِى"، وأخــرج الكيــس فدفعــه إيلَّ "َعنَّْيَتن
ــب، 1359هـــ،  ــاة..." )الكات ــت احلي م ــَديت وتطعَّ ِج

ص118-117(.
يالحــظ يف القصــة الســابقة أّن الــراوي داخــيل، وهــو 
ــْخِصيَّات يف القصــة، وقــد ســلَّم راوي املدونة  أحــد الشَّ
ــة،  ــل يف الرواي ــى تدخ ــدون أدن ــخصيَّة ب ــة للش الرواي
وكان الــراوي الداخــيل يــرسد األحــداث بــدون إظهار 

بالعلــم هبــا.
ــا القصــة الثالثــة فهــي قصــة "ابــن الزنــق والقاســم  أمَّ
ــيخ  ــود ش ــو دار العنق ــول: "كان بنح ــعبة" يق ــن ش ب
وابِّ - يعــرف بابــن الزنــق - قــد حلــق  ــس يف الــدَّ يتنخَّ
بمــرص أكابرهــا، ورأيتــه يف أيــام أمحــد بــن طولــون قــد 
ــن  ــه اب علــت ســنُّه، وَضعــف عــن التــرصف. وكان ل
ــو  ــورِة، ُحْل ــوُل الص ــروح، مقب ــُف ال ــٍت - خفي أخ
ــب  ــىل قل ــف ع ــدواب - فخ ــس يف ال ــاظ، يتنخَّ األلف
ــن  ــت اب ــن أخ ــرصف اب ــعبة. ...فان ــن ش ــم ب القاس
ــة  اع ــه ُدرَّ ــع علي ــد خل ــم وق ــد القاس ــن عن ــق م الزن
ــب، 1359هـــ،  م")الكات ــة ُمَلحَّ ــا ُجّب ــن حتته ــّز م َخ

ص18(.
تبــني يف القصــة الســابقة ســيطرة الــراوي العليــم 

ــة  ــذه القص ــري يف ه ــة فالتبئ ــداث القص ــىل رسد أح ع
تبئــري صفــري؛ ألن الســارد مــن الوهلــة األوىل يؤّطــر 
ــه  ــز ب ــا تتمي ــرف م ــا، ويع ــنّي تفاصيله ــداث فيب األح
َشــْخِصيَّاهتا مــن صفــات ظاهــرة وباطنــة، ممــا يكشــف 
ــة بــام حيصــل فهــو أكــرب مــن الشــخصيَّة. درايتــه التامَّ
إنَّ قــراءة متأنيَّــة لقصــص املدونــة مــن شــأهنا أن 
تكشــف بوضــوح عــن غلبــة حضــور الــراوي العليــم 
يف قصــص هــذه املدونــة، ذلــك احلضــور الســافر 
ــه  ــى بدرايت ــه أن يتباه ــن خالل ــارد م ــد للس ــذي يري ال
الشــاملة ملــا يــروى، فالغلبــة للتبئــري الصفــري، ومــن 

ــيل. ــم الداخ ث
اخلامتة:

ــاب  ــرسدي يف كت ــاء ال ــة البن ــا دراس ــت بن ــد أفض لق
خطاهبــا  يف  للنظــر  العقبــى"،  وحســن  "املكافــأة 
ــوع الكبــري يف مقاطعهــا  ــة التن الــرسدي العــام، ومعرف
النصيــة وســامهتا املضمونيــة، ورأينــا ونحــن نقــرأ 
ــال  ــا باملج ــي تربطه ــة الت ــك الصل ــة تل ــذه املدون ه
األديب، وخصوصــًا الــرسدي منــه، ورأينــا أيضــًا مــدى 
اســتيعاهبا للمنهــج النقــدي احلديــث الــذي يقــرأ 
النصــوص مــن الداخــل. ومــن هنــا قادنــا البحــث إىل 
الوقــوف عــىل مــادة متنوعــة يف أحداثهــا وشــخصياهتا، 
وال غرابــة واحلالــة تلــك أن تزخــر املدونــة بجملــة مــن 
ــذا  ــرسدي، هك ــا ال ــوالت يف خطاهب ــاالت والتح احل
ِدّي  ْ ــرسَّ ــاء ال ــىل البن ــوف ع ــن الوق ــث م ــن البح متك
لكتــاب "املكافــأة وحســن العقبــى"، ودراســة عنــارص 
احلكايــة واخلطــاب يف قصصــه، عــن طريــق االســتعانة 
ــي  ــع الت ــائيَّة يف املواض ــة واإلنش ِديَّ ْ ــيميائيات الرسَّ بالس
ختــدم النــص. وقــد تبــني للباحثــة الثــراء املعــريف الــذي 
ــى"  ــن العقب ــأة وحس ــاب املكاف ــص "كت ــه قص تضمنت
التارخييــة  األحــداث  مــن  العديــد  فيهــا  فوجدنــا 
القيــم  تعكــس  التــي  واالجتامعيــة،  والسياســية 
التارخييــة واألدبيــة لتلــك القصــص. وقــد وقفنــا 
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ــة  ــالل دراس ــن خ ــص م ــامل يف القص ــام األع ــىل نظ ع
ــراء  ــة التــي تكشــف عــن ث ِديَّ ْ املقاطــع والربامــج الرسَّ
ــىل  ــا ع ــأة، وقدرهت ــاب املكاف ــة يف كت ــة القصصيَّ احلرك

ــص. ــة يف الن ــث احلرك ب
ــْخِصيَّات بأنواعهــا وصفاهتا،  ثم تناولــت الدراســة الشَّ
واســتعنَّا بالنمــوذج العامــيل عنــد )غريــامس( للوقــوف 
لنــا  وتبــني  ــْخِصيَّات،  للشَّ العامليَّــة  األدوار  عــىل 
االتصــال الوثيــق بــني شــخصيات القصــص والتاريخ. 
ثــم ُأختتــم احلديــث عــن احلكايــة يف قصــص املدونــة 
بتنــاول عنــرص املــكان، وقــد غلــب عــىل أمكنــة 
القصــص األمكنــة ذات املرجــع التارخيــي، وهــذا يؤكد 

ــخ. ــة والتاري ــص املدون ــني قص ــدة ب ــة الوطي العالق
ــرسد،  ــة "ال ــن الصيغ ــث ع ــا للحدي ــك انتقلن ــد ذل بع
ــاب  ــص كت ــة قص ــني أدبيَّ ــي تب ــف" الت ــوار، الوص احل
ــغ داخــل اخلطــاب  ــد تآلفــت هــذه الصي ــأة، وق املكاف
ــة  ِديَّ ْ الرسَّ العمليَّــة  تتابــع  يف  وأســهمت  ِدّي،  ْ الــرسَّ
ــث  ــن حي ــن م ــول يف الزم ــا الق ــم فصلن ــا. ث ونامئه
وكذلــك  واالســتبقات،  بأنواعهــا  االســرتجاعات 
ــة  ــذف، والوقف ــة يف: "احل ــة املتمثل ِديَّ ْ ــركات الرسَّ احل
ــني  ــة"، وتب ــواري، واخلالص ــهد احل ــة، واملش الوصفيَّ
ــة  ــص املدون ــن قص ــة م ــو قص ــكاد ختل ــا ال ت ــا أهن لن
ــرسع  ــي ت ــة الت ِديَّ ْ ــركات الرسَّ ــذه احل ــود ه ــن وج م
مــه. وختــم البحــث  الــرسد وتســاعد عــىل تطــوره وتقدُّ
ــرّي،  ــة: الصف ــه الثالث ــري وأنامط ــن التبئ ــث ع باحلدي
ى لنــا غلبــة التبيئــر  والداخــيّل، واخلارجــّي، وتبــدَّ

ــة. ــص املدون ــىل قص ــيل ع ــم الداخ ــرّي، ث الصف
قائمة املراجع:

أ/ الكتب: 
إبراهيــم، عبــد اهلل. )199٠م(. املتخيــل الــرسدي. . 1

ط1، بريوت-لبنــان، املركــز الثقــايف العــريب.
ابــن صالــح، إبراهيــم، وابــن صالــح، هنــد. . 2

)2٠٠9م(. احلكايــة املثليــة عــن ابــن املقفــع. ط5، 
ــي. ــيل احلام ــد ع ــس، دار حمم صفاق

الشــكل . 3 بنيــة  )2٠٠9م(.  حســن.  بحــراوي، 
الروائــي. ط2، الــدار البيضــاء - املغــرب، املركــز 

ــريب. ــايف الع الثق
برنــس، جريالــد. )2٠٠3م(. قامــوس الرسديات. . ٤

ــت  ــرة، مريي ــام(، ط1، القاه ــيد إم ــة: الس )ترمج
للنــرش والتوزيــع.

النــص . 5 حتليــل  )2٠1٠م(.  حممــد.  بوعــزة، 
الــرسدي، تقنيــات ومفاهيــم. ط1، الــدار العربيــة 

للعلــوم نــارشون.
يف . 6 مقــوالت  )د.ت(.  تــودوروف.  تزفيطــان، 

الــرسد األديب. )ترمجــة: احلســني ســحبان، وفــؤاد 
ــرسد(. ــل ال ــق يف حتلي ــاب: )طرائ ــن كت ــا(. ضم صف

جنيــت، جــريار. )1992م(. حــدود الــرسد. )ت: . 7
ــورات  ــاط، منش ــة(، ط1، الرب ــو محال ــى ب بنعيس

ــاب املغــرب. احتــاد كت
ــة. . 8 ــاب احلكاي ــريار. )1997م(. خط ــت، ج جيني

ــل األزدي،  ــد اجللي ــد معتصــم، وعب ــة: حمم )ترمج
ــة،  ــىل للثقاف ــس األع ــىل(، ط2، املجل ــر ح وعم

ــة. ــع األمريي ــة للمطاب ــة العام اهليئ
ــة . 9 ــرون. )1989م(. نظري ــريار، وآخ ــت، ج جيني

الــرسد مــن وجهــة النظــر إىل التبئــري. )ت: ناجــي 
منشــورات  البيضــاء،  الــدار  مصطفــى(، ط1، 

ــي. ــي واجلامع ــوار األكاديم احل
احلمــداين، محيــد. )1991م(. بنيــة النــص . 1٠

الــرسدي مــن منظــور النقــد األديب. ط1، بــريوت، 
ــريب. ــايف الع ــز الثق املرك

ســيميائية . 11 )2٠٠6م(.  حممــد.  الداهــي، 
ــة  ــاء، رشك ــدار البيض ــي. ط1، ال ــكالم الروائ ال
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والتوزيــع. للنــرش  املــدارس 
الداهــي، حممــد. )2٠٠9م(. ســيميائية الــرسد . 12

بحــث يف الوجــود الســيميائي املتجانــس. ط1، دار 
رؤيــة مــرص .

ريكــور، بــول. )1999م(. الوجــود والزمــان . 13
والــرسد. )ت: ســعيد الغانمــي(، ط1، بــريوت - 

الــدار البيضــاء، املركــز الثقــايف العــريب.
ريكــور، بــول. )2٠٠6م(. الزمــان والــرسد. . 1٤

ــم(، ط1،  ــالح رحي ــي وف ــعيد الغانم ــة: س )ترمج
ــدة. ــدة املتح ــاب اجلدي دار الكت

طــودوروف، تزفيطان. )199٠م(. الشــعرية. . 15
ــالمة(،  ــن س ــاء ب ــوت ورج ــكري املبخ )ت: ش

ــرش. ــال للن ــاء، دار توبق ــدار البيض ط2، ال
عبــد الســالم، فاتــح. )1999م(. احلــوار . 16

ط1،  الرسديــة.  وعالقاتــه  تقنياتــه  القصــي 
والنــرش. للدراســات  العربيــة  املؤسســة 

الزمــن . 17 )2٠٠8م(.  احلــاج.  هيثــم  عــيل، 
ط1،  الــرسدي.  النــوع  وإشــكالية  النوعــي 
العــريب. االنتشــار  مؤسســة  بريوت-لبنــان، 

العاممــي، حممــد نجيــب. )2٠1٠م(. الوصف . 18
يف النــص الــرسدي بــني النظريــة واإلجــراء. ط1، 

تونــس، دار حممــد عــيل.
الروايــة: . 19 بنــاء  قاســم، ســيزا. )2٠٠٤م(. 

دراســة مقارنــة يف ثالثيــة نجيــب حمفــوظ. )د.ط(، 
ــاب.  ــة للكت ــة املرصي ــة العام ــع اهليئ مطاب

القــايض، حممــد. )1998م(. اخلــرب يف األدب . 2٠
العــريب دراســة يف الرسدّيــة العربيــة. ط1، تونــس، 
دار الغــرب اإلســالمي بــريوت، كليــة اآلداب 

ــة. منوب
ــص . 21 ــل الن ــد. )2٠٠3م(. حتلي ــايض، حمم الق

ــكيلياين. ــس، دار مس ــرسدي. ط2، تون ال
احلــوار . 22 )2٠٠9م(.  الصــادق.  قســومة، 

تونــس،  ط1،  وقضايــاه.  وآلياتــه  خلفياتــه 
للنــرش. مســكيلياين 

الزمــن . 23 )2٠٠٤م(.  مهــا.  القــرصاوي، 
العربيــة  املؤسســة  ط1،  العربيــة.  الروايــة  يف 

والنــرش. للدراســات 
ــف. . 2٤ ــن يوس ــد ب ــة أمح ــن الداي ــب، اب الكات

ــى.  ــن العقب ــأة وحس ــاب املكاف )1359هـــ(. كت
ــرة،  ــاكر(، ط1، القاه ــد ش ــود حمم ــق: حمم )حتقي

مطبعــة االســتقامة.
كــردي، عبــد الرحيــم. )1٤27هـــ(. الــراوي . 25

والنــص القصــي. ط1، القاهــرة، مكتبــة اآلداب.
ــرسد . 26 ــم ال ــان. )1٤31هـــ(. عل ــد، ي مانفري

مدخــل إىل نظريــة الــرسد. )ت: أمــاين أبــو رمحــة(، 
ــوى. ــق، دار نين ط1، دمش

معجــم . 27 )2٠1٠م(.  مؤلفــني.  جمموعــة 
الدوليــة  الرابطــة  تونــس،  ط1،  الرسديــات. 
ــي،  ــيل احلام ــد ع ــتقلني، دار حمم ــن املس للنارشي
ــار  ــة االنتش ــان، مؤسس ــارايب، لبن ــان، دار الف لبن
ــني،  ــرص، دار الع ــة، م ــر، دار تال ــريب، اجلزائ الع

املتلقــي. دار  املغــرب، 
ــة . 28 ــان. )1٤32هـــ(. بني ــدي عدن ــد، ع حمم

احلكايــة يف البخــالء للجاحــظ. ط1، إربــد، عــامل 
ــور. ــراق، دار نيب ــث، الع ــب احلدي الكت

حممــد، عشــتار داود. )2٠٠5م(. اإلشــارة . 29
ــل القــرآين. )د.ط(، دمشــق، احتــاد  ــة يف املث اجلاملي

ــرب. ــاب الع الكت
مرتــاض، عبــد امللــك. )1998م(. يف نظريــة . 3٠

الروايــة. الكويــت، املجلــس الوطنــي للثقافــة 
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والفنــون واآلداب.
ــل. )د.ت(. . 31 ــاكر، مجي ــمري، وش ــي، س املرزوق

مدخــل إىل نظريــة القصــة. اجلزائــر، الــدار العربيــة 
للنــرش، ديــوان املطبوعــات اجلامعيــة.

منــدوال، أ.أ. )1997م(. الزمــن والروايــة. . 32
)ترمجــة: بكــر عبــاس، مراجعــة: إحســان عباس(، 

ط1، بــريوت، دار صــادر.
ــة . 33 ــة العربي ــارص. )2٠٠3م(. القص ــوايف، ن امل

عــرص اإلبــداع. ط3، مــرص - القاهــرة، دار النــرش 
للجامعــات.

ــل . 3٤ ــد. )2٠٠2م(. التحلي ــد املجي ــويس، عب ن
الســيميائي للخطــاب الرائــي. ط1، املــدارس، 

ــع.  ــرش والتوزي ــة الن ــاء، رشك ــدار البيض ال
ــد . 35 ــو عب ــن أب ــهاب الدي ــوي، ش ــوت احلم ياق

اهلل. )1٤1٤هـــ(. معجــم األدبــاء إرشــاد األريــب 
ــاس(،  ــان عب ــق: إحس ــب. )حتقي ــة األدي إىل معرف

ــالمي. ــرب اإلس ــريوت، دار الغ ط1، ب
يقطــني، ســعيد. )2٠٠5م(. حتليــل اخلطــاب . 36

الــدار  ط٤،  الروائي)الزمن-الرسد-التبئــري(. 
ــريب. ــايف الع ــز الثق ــرب، املرك ــاء - املغ البيض

ــريب . 37 ــرسد الع ــعيد. )2٠٠6م(. ال ــني، س يقط
ــع. ــرش والتوزي ــة للن ــات. ط1، رؤي ــم وجتلي مفاهي

ب/ الدوريات:
إبراهيــم، عبــد اهلل. )2٠٠1م(. "الــرسد والتمثيــل . 1

ــث يف  ــارصة بح ــة املع ــة العربي ــرسدي يف الرواي ال
ــة  ــر، جمل ــة قط ــه". جامع ــرسد ووظائف ــات ال تقني

ــدد16. ــات، الع عالم
"املنامــات . 2 )1٤28هـــ(.  خالــد.  اجلديــع، 

األيوبيــة". املجلــة العربيــة األردنيــة يف اللغــة 
.3 العــدد   ،3 املجلــد  وآداهبــا،  العربيــة 

ــيميولوجية . 3 ــد. )د.ت(. "س ــد املجي ــن، عب العابدي
الروايــة العربيــة". جــدة، جملــة عالمــات يف النقــد، 

النــادي األديب الثقــايف، املجلــد 19، ج7٤.
Q āʾimat Almarājiʿe: 

A/ Alkutub:

1. ʿAbdel Salām, Fātiḥ. (1999 AD). Alḥi-
wār Alqaṣaṣī Taqniātih wa ʿAlāqātih 
As-sardia. Ṭa 1, Almuʾasasah Alʿarabi-
ah lid-dirāsāt Wan-nashr.

2. Ad-dahī, Moḥammed. (2006 AD). Sim-

iayiʾat Alkalām Ar-riwaʾī. Ṭa1, Ad-dār 
Albayḍaʾ, Sharikat Almudaris lin-nashr 
wat-tawziʿe.

3. Ad-dahī, Moḥammed. (2009 AD). 
Simiayiʾat As-sard baḥath fī Alwujūd 
As-simiayiʾī Almutajans. Ṭa 1, Dār 
Ruʾyat Miṣr.

4. Al-ʿAmāmī, Moḥammed Najīb. (2010 
AD). Alwaṣf fī An-naṣī As-sardī bayn 
An-naẓariah walʾijrāʾ. Ṭa 1, Tūnis, Dār 
Moḥammed ʿAlī.

5. Al-Ḥamdānī, Ḥamīd. (1991 AD). Bin-

yat An-naṣ As-sardī Min Manẓūr An-
naqd Alʾadbī. Ṭa 1, Beirūt, Almarkaz 
Althaqāfia Alʿarabī.

6. ʿAlī, Ḥaitham Al-Ḥājj. (2008 AD). 
Az-zamān An-nawʿī Wa Ishkāliah An-
nawʿe As-sard. Ṭa 1, Beirūt-Lebnān, 
Muʾasasat Alʾintishār Alʿarabī.

7. Alkātib, Ibn AD-Dāyah Aḥmad Ibn 
Yūsuf. (1359 AH). Kitāb Almukafāʾah 
Wa Ḥusn Al-ʿUqba. (Taḥqīq: Maḥmoūd 
Muḥammad Shāker), Ṭa 1, Alqāhirah, 
Maṭbʿat Al-Istiqāmah.

8. Al-Muwāfī, Nāṣer. (2003 AD). Alqiṣah 
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Alʿarabiah ʿAṣr Alʾibdāʿe. Ṭa3, Miṣr - 
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د.فهد بن عبداهلل احلريب.
أستاذ مناهج وطرق تدريس اللغة العربية املساعد يف جامعة طيبة

Fahad2009ku@gmail.com: الربيد االلكرتوين

   ملخص البحث  
ممارسة  درجة  عىل  التعرف  إىل  احلالية  الدراسة  هدفت 
لألنشطة  السعودية  العربية  اململكة  يف  األمور  أولياء 
أبنائهم؛  مع  املدرسة  قبل  ما  مرحلة  يف  والكتابية  القرائية 
التعليم  مراحل  يف  والكتابية  القرائية  مهاراهتم  لتنمية 
املهارات  الطلبة يف  العام، وأثر تلك األنشطة عىل حتصيل 
االبتدائي،  الرابع  للصف  بلوغهم  عند  والكتابية  القرائية 
املنظمة  نرشهتا  التي  البيانات  عىل  الدراسة  استندت  وقد 
السعودية  العربية  للمملكة  الدرايس  للتحصيل  الدولية 
IEA يف الدراسة الدولية لقياس مدى تقدم القراءة يف العامل 

PIRLS لدورة العام 2٠16م، حيث تضمنت استبانة ويل 
األنشطة  من  عدًدا  حيوي  مقياًسا  الدراسة  يف  الطالب  أمر 
االبتدائي؛ ملعرفة  التعليم  قبل  ما  القرائية والكتابية ملرحلة 
االنحدار  وباستخدام  هلا،  األمور  أولياء  ممارسة  مدى 
بينت   )Multiple linear regression( املتعدد  اخلطي 
ضمن  تأيت  باألشكال  واللعب  املكعبات  بناء  أن  النتائج 
أهم األنشطة التي هلا أثر إجيايبٌّ  يف تنمية املهارات القرائية 
بعدها  تأيت  االبتدائي،  الرابع  الصف  يف  للطلبة  والكتابية 
أهم  بكوهنا  الكلامت  حروف  وكتابة  القصص  قراءة 
دخوهلم  قبل  أبنائهم  مع  الوالدان  هبا  يقوم  التي  األنشطة 
برامج  وضع  برضورة  الدراسة  أوصت  وقد  للمدرسة، 
تنمية  يف  مشاركتهم  أمهية  هلم  تبني  للوالدين  تطويرية 
تقديم  وكذلك  ألبنائهم،  والكتابية  القرائية  املهارات 
تسهم  التي  اإلسرتاتيجيات  بعض  لتعليمهم  الدورات 
تكون  وأن  والكتابية،  القرائية  أطفاهلم  مهارات  تنمية  يف 

Abstract
The current study aimed to investigate the de-

gree to which parents in the Kingdom of Saudi 
Arabia practice reading and writing activities in 
the pre-school stage with their children to devel-
op their reading and writing skills in the general 
education stages. In addition, studying the im-

pact of these activities on students’ achievement 
in reading and writing skills when they reach 

the fourth grade of primary school. The data 
of Saudi Arabia was published by IEA, it was 
based on PIRLS 2016. The questionnaire of the 
student’s guardians in the study included a scale 
containing several reading and writing activities 

for the pre-primary stage to determine the extent 
to which parents practice them. Using multiple 
linear regression analysis, the results showed 

that building cubes and playing with shapes are 
among the most important activities that pos-

itively affect reading and writing skills. In ad-

dition, followed by reading stories and writing 

letters of words as another set of important ac-

tivities, which parents provide to their children 
before they enter school. The study recommend-

ed the necessity of implementing developmen-

tal programs for parents to show the importance 
of their participation in developing children's 
reading and writing skills, as well as providing 
courses to teach them effective strategies that 

contribute to developing children’s reading and 

العالقة بين ا9نشطة القرائية والكتابية التي يقوم بها الوالدان 
في مرحلة ما قبل التعليم االبتدائي وتحصيل أبنائهم لتلك المهارات.
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أطفاهلم  التحاق  قبل  األمور  ألولياء  موجهة  الربامج  هذه 
بــمراحل التعليم العام. 

الكلامت املفتاحية: 
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writing skills.

Keywords:
reading and writing Activities, pre-primary ed-

ucation,.

مقدمة:
ــل  ــا قب ــة م ــة مرحل ــىل أمهي ــني ع ــم الرتبوي ــق معظ يتف
املدرســة يف بنــاء قدرات ومهــارات الطفــل يف التواصل 
والتفاعــل مــع املجتمــع؛ حيــث تتضمــن هــذه املرحلــة 
عمليــات عقليــة وانفعاليــة تســاعد الطفــل عــىل 
يــت يف  التفــوق يف حتصيلــه الــدرايس فيــام لــو ُنمِّ
ــارات  ــة امله ــد تنمي ــر، وتع ــن العم ــرة م ــل مبك مراح
ــال  ــبها األطف ــي يكتس ــارات الت ــن أوىل امله ــة م اللغوي
عنــد نشــأهتم يف أرسهــم، فمنــذ اليــوم األول لوالدتــه 
ينمــي الطفــل مهــارات االتصــال اللغــوي، ويكتســب 
ــف األرس  ــا، وختتل ــة يوميًّ ــردات اللغوي ــامت واملف الكل
اللغويــة  املهــارات  تنميــة  يف  وأثرهــا  اهتاممهــا  يف 
ــة  ــة والثقافي ــتوياهتم التعليمي ــالف مس ــم باخت ألطفاهل
 Anderson et al, 2021;) االقتصاديــة  ومقدرهتــم 
Rowe, 2018)، وملــا ملشــاركة األرسة يف تعليــم أبنائهــا 

ــت  ــد أول ــم فق ــارات أبنائه ــر مه ــة يف تطوي ــن أمهي م
ــذا  ــا يف ه ــني اهتامه ــني الرشيف ــادم احلرم ــة خ حكوم
ــري  ــاركة األرسة يف التحض ــز مش ــكان تعزي ــب، ف اجلان
ــرتاتيجية  ــداف اإلس ــم األه ــد أه ــا أح ــتقبل أبنائه ملس
Human Ca-) القــدرات البرشيــة  لربنامــج تنميــة 
الــذي   (pability Development Program,2021

ــن  ــه م ــدرات متكن ــن ق ــك املواط ــعى إىل أن يمتل يس
ــارك  ــون تش ــم مك ــم أه ــدُّ التعلي ــا، وُيع ــة عامليًّ املنافس
فيــه األرسة بشــكل مبــارش يف التحضــري ملســتقبل 
ــارات  ــم امله ــن تعلي ــا ع ــا حتدثن ــة إذا م ــا، خاص أبنائه
ــدت  ــث أك ــة؛ حي ــراءة والكتاب ــم الق ــية كتعلي األساس
ــدارس  ــال للم ــدوم األطف ــة أن ق ــات العلمي الدراس

وهــم يمتلكــون مهــارات ومعــارف لغويــة كالتعــرف 
ــىل  ــري ع ــر كب ــه أث ــا ل ــا وكتابته ــروف ومتييزه ــىل احل ع
 Silinskas) مســتقبلهم التعليمــي يف املراحــل الالحقــة

.(  et al.,2012; Sénéchal & LeFevre 2013

 وبالرغــم مــن أمهيــة تعليــم القــراءة والكتابــة يف 
ــاركة األرسة  ــزل، ورضورة مش ــرة يف املن ــل مبك مراح
يف ذلــك وأثــره عــىل حتصيــل الطلبــة الــدرايس يف 
اململكــة  مشــاركة  نتائــج  أن  إال  الحقــة،  مراحــل 
العربيــة الســعودية يف الدراســة الدوليــة لقيــاس مــدى 
PIRLS لــدروة العــام 2٠16م   التقــدم يف القــراءة 
كشــفت عــن انخفــاض يف مســتوى أداء  طلبــة اململكــة 
العربيــة الســعودية يف املهــارات القرائيــة والكتابيــة 
عنــد بلوغهــم الصــف الرابــع االبتدائــي؛ حيــث بلــغ 
متوســط طلبــة اململكــة العربيــة الســعودية ٤3٠ درجة، 
وهــي درجــة ضمــن املســتوى املنخفــض، فقــد بينــت 
ــة  ــة العربي ــة اململك ــن طلب ــة 3٤% م ــج أن قراب النتائ
ــارات  ــن امله ــى م ــد األدن ــوا إىل احل ــعودية مل يصل الس
القرائيــة والكتابيــة يف ضــوء املقيــاس الــذي بنــي عليــه 
االختبــار، أي أن هــؤالء الطلبــة ليســت لدهيــم املقــدرة 
عــىل حتديــد التفاصيــل واملعلومــات الــواردة رصاحــة 
ــات  ــون املقوم ــم ال يمتلك ــي أهن ــا يعن ــص، مم يف الن
ــتقلني،  ــني مس ــوا قارئ ــىل أن يكون ــاعدهم ع ــي تس الت
يمتلكــون األدوات التــي تســاعدهم عــىل النجــاح 
والتحصيــل الــدرايس يف باقــي املــواد، يف املقابــل نجــد 
ــذا  ــج يف ه ــج كون ــة هون ــن طلب ــن 1% م ــل م أن أق
ــط  ــه فق ــد أن ــج نج ــك للنتائ ــر كذل ــتوى، وبالنظ املس
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــة اململك ــن طلب ــن 1% م ــل م أق
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)أي ســتة طــالب مــن كل ألــف طالــب( وصلــوا 
للمســتوى املتقــدم يف املهــارات القرائيــة والكتابيــة 
(Martin & Hooper.2017)، هــذه النتائــج املتدنيــة 

ــة املهــارات  تشــري إىل ضعــف مشــاركة األرسة يف تنمي
القرائيــة والكتابيــة ألبنائهــم بــدًءا مــن املراحــل التــي 
ــامم األرس يف  ــايس؛ فاهت ــم األس ــة التعلي ــبق مرحل تس
ــا  ــل م ــة يف مراح ــة والكتابي ــارات القرائي ــة امله تنمي
ــري  ــر الكب ــه األث ــيكون ل ــايس س ــم األس ــل التعلي قب
ــة  ــة العربي ــة اململك ــتويات طلب ــوة يف مس يف ردم الفج
ــة، مــن هــذا  ــة والكتابي الســعودية يف املهــارات القرائي
ــات  ــتخدام بيان ــث، وباس ــذا البح ــريكز ه ــق س املنطل
الدراســة  الســعودية يف  العربيــة  اململكــة  مشــاركة 
  PIRLS الدوليــة لقيــاس مــدى تقــدم القــراءة يف العــامل
يف دورة 2٠16م عــىل أثــر األنشــطة القرائيــة والكتابيــة 
التــي يقــوم هبــا الوالــدان مــع أطفاهلــم قبــل دخوهلــم 
للمدرســة يف تنميــة املهــارات القرائيــة والكتابيــة عنــد 

ــي. ــع االبتدائ ــف الراب ــم الص دخوهل
مشكلة الدراسة:

يف  الســعودية  العربيــة  اململكــة  لنتائــج  بالنظــر 
الدراســة الدوليــة لقيــاس مــدى تقــدم القــراءة يف 
العــامل PIRLS  لــدورة 2٠11م نجدهــا ال ختتلــف 
ــث  ــام 2٠16م؛ حي ــة يف دورة ع ــن أداء الطلب ــرًيا ع كث
ــى  ــد األدن ــة إىل احل ــن الطلب ــة م ــبة عالي ــل نس مل تص
ــورة  ــل املذك ــع التفاصي ــد موق ــارات: كتحدي ــن امله م
رصاحــة واســتذكارها، وحتديــد موقــع املعلومــات 
ــادة  ــص وإع ــة الن ــع يف بداي ــي تق ــة الت ــة رصاح املعلن
ــارات  ــذه امله ــن ه ــة م ــن الطلب ــدم متك ــا، وع صياغته
ــة يف  ــىل أداء الطلب ــر ع ــغ األث ــه بال ــة ل ــذه املرحل يف ه
ــا  ــي أجرهت ــة الت ــت الدراس ــد بين ــة، فق ــل الحق مراح
منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة OECD وجــود 
ــة  ــة الدولي ــة يف الدراس ــني أداء الطلب ــة ب ــة طردي عالق
لقيــاس مــدى التقــدم يف القــراءة PIRLS لــدورة 

2٠11م، والدراســة الدوليــة لتقييــم الطلبــة الدوليــني 
PISA لــدورة 2٠18م يف جمــال القــراءة؛ حيــث إن 

ــدروة  ــار PIRLS  ل ــرى اختب ــذي أج ــه ال ــل نفس اجلي
االبتدائــي  الرابــع  الصــف  كان يف  عندمــا  2٠11م 
ذاتــه اجليــل الــذي شــارك يف الدراســة لتقييــم الطلبــة 
ــن  ــوا س ــا بلغ ــني PISA يف دورة 2٠18م عندم الدولي
اخلامســة عــرشة، حيــث يبــني الرســم البيــاين )1( 
وجــود عالقــة طرديــة بــني الدراســتني ملعظــم الــدول 
ــة  ــة يف الدراس ــل أداء الطلب ــام ق ــام، فكل ــاركة فيه املش
 PIRLS الدوليــة لقيــاس مــدى تقــدم القــراءة يف العــامل
ــة وبشــكل متقــارب  ــل نفســه مــن الطلب قــل أداء اجلي
 PISA ــني ــة الدولي ــم الطلب ــة لتقيي ــة الدولي يف الدراس
عندمــا  أي  صحيــح،   والعكــس  2٠18م  دورة  يف 
بلــغ الطلبــة عمــر 15 عاًمــا أو مــا يعــادل هنايــة 
الصــف األول الثانــوي يف اململكــة العربيــة الســعودية 
ــىل  ــك ع ــح ذل ــة، ويتض ــاركني يف الدراس ــم املش ملعظ
ــد  ــعودية عن ــة الس ــة العربي ــة اململك ــتويات طلب مس
بلوغهــم ســن اخلامســة عــرشة، حيــث مل يتمكــن 
قرابــة 52% مــن طلبــة اململكــة العربيــة الســعودية مــن 
ــاين(  ــتوى الث ــة )املس ــى للكفاي ــد األدن ــول للح الوص
ــال  ــة PISA  يف جم ــم الطلب ــة لتقيي ــة الدولي يف الدراس
القــراءة، ممــا يعنــي تعاظــم األثــر وبشــكل ســلبي بــني 
عامــي 2٠11 و 2٠18م (OECD,2019)، هــذا األمــر 
ــد  ــي حت ــة الت ــب كاف ــر يف اجلوان ــري إىل رضورة النظ يش
ــة  ــارات القرائي ــة يف امله ــتويات الطلب ــدين مس ــن ت م
والكتابيــة، واالســتثامر األمثــل يف املكونــات التــي 
ــة  ــايب يف تنمي ــر اإلجي ــا األث ــون هل ــن أن يك ــن املمك م
مهــارات الطلبــة القرائيــة والكتابيــة، ولعــل مــن أهــم 
هــذه املكونــات تفعيــل دور األرسة يف تنميــة املهــارات 
القرائيــة والكتابيــة بــدًءا مــن مرحلــة مــا قبــل الدراســة 
القصــص  كقــراءة  متعــددة  أنشــطة  خــالل  مــن 
ــة احلــروف، مــن هــذا املنطلــق  ــراءة الكتــب وكتاب وق
ــعودية يف  ــة الس ــة العربي ــات اململك ــتخدام بيان وباس
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الدراســة الدوليــة لقيــاس مــدى تقــدم القــراءة يف 
العــامل PIRLS  لــدورة العــام 2٠16م حتــاول الدراســة 
ــة  ــة والكتابي ــطة القرائي ــىل األنش ــرف ع ــة التع احلالي

التــي يقــوم هبــا الوالــدان يف مرحلــة مــا قبــل الدراســة 
وأثرهــا عــىل تنميــة املهــارات القرائيــة والكتابيــة عنــد 

ــي. ــع االبتدائ ــف الراب ــم الص بلوغه

.(OECD,2019) 2٠11 يف دورة PIRLS يف دورة 2٠18م بدرجة الطلبة دراسة PISA رسم توضيحي )1( ارتباط درجة الطلبة يف دراسة
أسئلة الدراسة:

إىل أي مــدى يقــوم الوالــدان بأنشــطة قرائيــة . 1
وكتابيــة يف مرحلــة مــا قبــل املدرســة لتنميــة مهــارات 
الرابــع  الصــف  يف  والكتابيــة  القرائيــة  أبنائهــم 

االبتدائــي؟
مــا أثــر األنشــطة القرائيــة والكتابيــة التــي يقــوم . 2

ــة  ــة لتنمي ــل املدرس ــا قب ــة م ــدان يف مرحل ــا الوال هب
ــة؟ ــة والكتابي ــم القرائي ــارات أبنائه مه

أي األنشــطة القرائيــة والكتابيــة التــي يقــوم هبــا . 3
ــًرا يف  ــر أث ــة أكث ــل املدرس ــا قب ــة م ــدان يف مرحل الوال

ــة؟ ــة والكتابي ــم القرائي ــارات أبنائه ــة مه تنمي
أهداف الدراسة:

هدفت الدراسة احلالية إىل:
ــور . 1 ــاء األم ــة أولي ــة ممارس ــىل درج ــرف ع التع

القرائيــة  الســعودية لألنشــطة  العربيــة  اململكــة  يف 
ــم  ــع أبنائه ــة م ــل املدرس ــا قب ــة م ــة يف مرحل والكتابي
مراحــل  يف  والكتابيــة  القرائيــة  مهاراهتــم  لتنميــة 

التعليــم العــام.
ــة . 2 ــة والكتابي ــطة القرائي ــر األنش ــىل أث ــرف ع التع

التــي يقــوم هبــا الوالــدان يف مرحلــة مــا قبــل التعليــم 
ــة  ــارات القرائي ــة امله ــم يف تنمي ــع أبنائه ــي م االبتدائ
ــي. ــع االبتدائ ــف الراب ــم الص ــد بلوغه ــة عن والكتابي

التعــرف عــىل أكثــر األنشــطة القرائيــة والكتابيــة . 3
التــي يقــوم هبــا الوالــدان يف مرحلــة مــا قبــل التعليــم 
االبتدائــي مــع أبنائهــم أثــًرا يف تنميــة املهــارات القرائية 

والكتابيــة عنــد بلوغهــم الصــف الرابــع االبتدائــي.
أمهية الدراسة:

يتوقــع مــن الدراســة أن حتــدد أهــم األنشــطة القرائيــة 
والكتابيــة التــي يقــوم هبــا الوالــدان مــع أطفاهلــم قبــل 
دخوهلــم املدرســة وأثرهــا يف تنميــة مهاراهتــم القرائيــة 
والكتابيــة؛ وبذلــك يمكــن لصنــاع القــرار اســتهداف 
هــذه األنشــطة مــن خــالل مبــادرات تســتهدف تنميــة 
ــع  ــطة م ــذه األنش ــتخدام ه ــن يف اس ــارات الوالدي مه

أطفاهلــم قبــل دخوهلــم للمرحلــة االبتدائيــة.
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مصطلحات الدراسة:
مرحلة ما قبل التعليم االبتدائي:

ــرتاوح  ــي ي ــال، الت ــاض األطف ــة ري ــا مرحل ــد هب ُيقص
عمــر الطلبــة فيهــا بــني ٤-6 ســنوات، وهــي املرحلــة 
العمريــة التــي يكــون فيهــا الطفــل قابــاًل للتعلــم 
ــابقة  ــة الس ــن املرحل ــرب م ــكل أك ــه بش ــر مهارت وتطوي

.(Paryente & Kalush, 2020) هلــا 
املهارات القرائية والكتابية:

األنشطة القرائية والكتابية ملرحلة ما قبل التعليم: 
ف بأهنــا جمموعــة مــن األنشــطة القرائيــة والكتابية   ُتعــرَّ
ــط  ــكل خمط ــواء أكان بش ــدان س ــا الوال ــوم هب ــي يق الت
ــوي  ــب اللغ ــة اجلان ــهم يف تنمي ــط وتس ــري خمط أو غ

 .(Puglisi et al.,2017) ألطفاهلــم
اإلطار النظري:

أواًل: األنشــطة القرائيــة والكتابيــة املبكــرة وأثرهــا عــىل 
تنميــة التحصيــل الــدرايس يف القــراءة:

ــكان  ــن أي م ــر م ــا أكث ــزل وقًت ــال يف املن ــي األطف يق
آخــر، ومــن َثــمَّ فهــم يتعرضــون ألنــواع متعــددة مــن 
األنشــطة التــي قــد تنمــي مهاراهتــم القرائيــة والكتابيــة 
ســواء أكان بشــكل مقصــود أم غــري مقصــود، فخــالل 
مكوثهــم يف املنــزل يتعرضــون لســامع أو قــراءة أو 
كتابــة كلــامت جيــدة أو تنميــة لغــة التواصــل وطرقهــا 
ســواء بشــكل خمطــط لــه أو غــري خمطــط لــه مــن قبــل 
ــج  ــال لربام ــرض األطف ــد يتع ــك ق ــن، وكذل الوالدي
ــىل  ــور، ع ــاء األم ــل أولي ــن قب ــودة م ــطة مقص وأنش
ــة  ــة وكتابي ــطة قرائي ــالل أنش ــن خ ــال، م ــبيل املث س
وقــراءة  والكلــامت  احلــروف  ككتابــة  موجهــة 
ــن  ــا يمك ــن هن ــة. م ــم املدرس ــل دخوهل ــص قب القص
إكســاب  يف  ُيســهمون  األمــور  أوليــاء  إن  القــول 
ــالل  ــن خ ــة م ــة والكتابي ــارات القرائي ــم امله أطفاهل
 Manolitsis) بيئــة غنيــة باألنشــطة القرائيــة والكتابيــة
وقــد   .(et al.,2011; Niklas & Scheinder,2013

ــة أن انخــراط  ــد مــن الدراســات الطولي أكــدت العدي
ــة يــؤدي دوًرا مهــاًم  ــة وكتابي األطفــال يف أنشــطة قرائي
ــع  ــة يف مجي ــدى الطلب ــة ل ــارات القرائي ــة امله يف تنمي
 Silinskas et al.,) الالحقــة  الدراســية  الصفــوف 

  .(2012, 2013 ; Sénéchal & LeFevre, 2002

ــة  ــة إجيابي ــود عالق ــىل وج ــات ع ــدت  الدراس ــام أك ك
ــة التــي يقــوم  ــة والكتابي بــني األنشــطة واملهــام القرائي
ــا  ــة م ــزل يف مرحل ــم يف املن ــع أطفاهل ــدان م ــا الوال هب
قبــل التعليــم األســايس، وتأثريهــا يف تنميــة مهاراهتــم 
القرائيــة والكتابيــة خــالل مراحــل التعليــم الالحقــة، 
ــا  ــي أجراه ــة الت ــت الدراس ــال بين ــبيل املث ــىل س فع
(Park, 2008) عــىل قرابــة ثامنيــة وتســعني  بــارك 
ــة أن  ــن دول ــة وعرشي ــن مخس ــة م ــب وطالب ــف طال أل
األنشــطة القرائيــة والكتابيــة التــي يقــوم هبــا الوالــدان 
كانــت أحــد أهــم املتغــريات يف تنميــة املهــارات 
القــراءة والكتابيــة  عنــد بلوغهــم الصــف الرابــع 
ــاركة  ــدول املش ــذه ال ــن ه ــة م ــي يف 23 دول االبتدائ
يف الدراســة، وقــد أشــار اجليفــري و اريبامتانيــل) 
رضورة  إىل   (Al Jefri & Areepattamannil,2019

ــة  ــم أمهي ــني هل ــن تب ــة للوالدي ــج تطويري ــع برام وض
مشــاركتهم يف تنميــة املهــارات القرائيــة والكتابيــة 
لتعليمهــم  الــدورات  تقديــم  وكذلــك  ألبنائهــم، 
بعــض اإلســرتاتيجيات التــي تســهم يف تنميــة مهــارات 
ــطة  ــر األنش ــف أث ــة، وخيتل ــة والكتابي ــم القرائي أطفاهل
القرائيــة والكتابيــة مــن نشــاط إىل آخــر يف تنميــة 
ــبيل  ــىل س ــة، فع ــة للطلب ــة والكتابي ــارات القرائي امله
ــة  ــات أن رواي ــن الدراس ــد م ــدت العدي ــال، وج املث
القصــة وقــراءة الكتــب عــىل األطفــال وتوفــري الكتــب 
املطبوعــة هلــم هلــا أثــر أكــرب يف تنميــة مهــارات الطلبــة 
القرائيــة والكتابيــة مقارنــة بغريهــا مــن األنشــطة 
(Arya et al., 2014)، ويف دراســة أخــرى كشــف 

روبينــز وآخــرون (Robins et al., 2014) أن األطفــال 
يبــدون اهتامًمــا باللعــب يف األلعــاب واملكعبــات التــي 
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تنمــي املهــارات القرائيــة والكتابيــة كرتتيــب األحــرف 
والكلــامت والتعــرف عليهــا؛ لذلــك جيــب التنويــه أن 
ــزل  ــور يف املن ــاء األم ــا أولي ــوم هب ــي يق ــطة الت األنش
قبــل التحــاق أطفاهلــم بمراحــل التعليــم العــام لتنميــة 
ــا  ــم أثره ــة يف حج ــة خمتلف ــة والكتابي ــارات القرائي امله
ــة، ولعــل  ــة والكتابي ــة القرائي ــة مهــارات الطلب يف تنمي
ذلــك يعــود إىل طبيعــة النشــاط واهتــامم الطفــل يف هذا 
Al Jefri & Areepat-)  النشــاط ومــدى تفاعلــه معــه

.(tamannil,2019

باإلضافــة لألنشــطة القرائيــة والكتابيــة التــي يقــوم هبــا 
الوالــدان ألبنائهــم قبــل التحاقهــم بـــمراحل التعليــم 
العــام، أكــدت العديــد مــن الدراســات أن هنــاك عدًدا 
ــارات  ــة امله ــرة يف تنمي ــرى املؤث ــل األخ ــن العوام م
قــراءة  بينهــا  مــن  والتــي  الطلبــة  لــدى  القرائيــة 
ــوم  ــي يق ــطة الت ــه باألنش ــخصية واهتامم ــب الش الطال
Levin et al., 1997; Pomer-) ــزل ــه يف املن ــا والدي  هب
 antz and Eaton, 2001; Martini and Sénéchal,
 2012; Silinskas ) et al., 2012, 2013; Torppa et

al., 2019). كــام أكــدت الدراســات أن قيــام الوالديــن 

باألنشــطة القرائيــة والكتابيــة ألطفاهلــم قبــل التحاقهم 
باملدرســة مرتبــط بإيــامن الوالديــن بأمهيــة أداء أبنائهــم 
يف املهــارات القرائيــة وقناعتهــم بارتبــاط تنميــة مهــارة 
Dear-)  الفهــم القرائــي بالتحصيــل العلمــي ألطفاهلــم
ing et al., 2006; Hindman et al,2010)، وأن إيــامن 

ــك يف  ــر كذل ــه األث ــطة ل ــذه األنش ــة ه ــن بأمهي الوالدي
ــتواهم يف  ــع مس ــم يف رف ــدى أطفاهل ــة ل ــع الدافعي رف
الفهــم القرائــي (Englund et al,2004)، وأشــارت 
ــتوى  ــني مس ــة ب ــة إجيابي ــود عالق ــات إىل وج الدراس
تعليــم الوالديــن وتنميــة املهــارات القرائيــة والكتابيــة 
للطلبــة، فكلــام زادت ســنوات تعليــم الوالديــن ارتفــع 
 Dearing et) .ــة ــارات القرائي ــم يف امله ــل أبنائه حتصي
al., 2006; Hindman et al,2010)، إضافــة إىل ذلــك 

ــا  ــة وتوافره ــراءة والكتاب ــة للق ــد األدوات الداعم تع

ــة  ــىل تنمي ــر ع ــي تؤث ــل الت ــم العوام ــن أه ــزل م يف املن
ــذه األدوات  ــني ه ــن ب ــة، وم ــة القرائي ــارات الطلب مه
ــة  ــة الداعم ــزة التقني ــا، واألجه ــب وتنوعه ــدد الكت ع
Johnson et al., 2008; Strass-)  للقــراءة وغريهــا.
ــىل أن  ــات ع ــد الدراس ــام تؤك er & Lissi,2009)، ك

ــن  ــه م ــا يف منزل ــل عليه ــي حيص ــب الت ــربة الطال خ
ــون  ــزل تك ــا يف املن ــرض هل ــي يتع ــطة الت ــالل األنش خ
ــر  ــوي أكث ــه اللغ ــتنمية خمزون ــة بـ ــب مرتبط يف الغال
ــراءة  ــوات أو ق ــروف واألص ــىل احل ــرف ع ــن التع م
 Evans et al.,2000; Hood et al.,2008;).ــامت الكل

 (Sénéchal,2006; Sénéchal & LeFevre,2014

ثانًيا: الدراسات السابقة
 Al Jefri &) يف دراســة أجراهــا اجليفــري واريبامتانيــل
ــة  ــان العالق ــرب الباحث Areepattamannil,2019) اخت

بــني األنشــطة القرائيــة والكتابيــة التــي يامرســها 
الوالــدان مــع أطفاهلــم قبــل دخوهلــم للمدرســة 
واملشــاركة يف القــراءة وحتصيلهــم يف القــراءة عنــد 
ــت  ــث بلغ ــي، حي ــع االبتدائ ــف الراب ــم الص بلوغه
ــة  ــن دول ــة م ــب وطالب ــة 175٠٠ طال ــة الدراس عين
اإلمــارات العربيــة املتحــدة؛ حيــث اســتخدم الباحثــان 
بيانــات دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة يف الدراســة 
  PIRLS الدوليــة لقيــاس مــدى تقــدم القــراءة يف العــامل
لــدورة العــام 2٠16م، ولإلجابــة عــن أســئلة البحــث 
اســتخدم الباحثــان حتليــل املســار متعــدد املجموعــات 
ــن  ــدد م ــط ع ــع ضب (multigroup path analysis) م

ــث   ــج البح ــت نتائ ــد بين ــة، وق ــل الديموغرافي العوام
وجــود عالقــة إجيابيــة ذات داللــة إحصائيــة بــني 
األنشــطة القرائيــة والكتابيــة التــي يقــوم هبــا الوالــدان 
قبــل دخــول أطفاهلــم للمــدارس، واجتاهــات األطفــال 
نحــو القــراءة ومشــاركتهم يف القــراءة وعــىل حتصيلهــم 
ــة  ــي. ويف دراس ــع االبتدائ ــف الراب ــراءة يف الص يف الق
 Alsadi &) ومنــيس  الســعدي  أجراهــا  أخــرى 
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Mansi, 2011) هدفــت للكشــف عــن  دور األرسة 

يف تنميــة امليــول القرائيــة لــدى أطفــال الروضــة 
والصفــوف الثالثــة األوىل مــن املرحلــة االبتدائيــة 
)٤-9( ســنوات يف ضــوء متغــريات املســتوى التعليمي 
للوالديــن، ومســتوى الدخــل لــألرسة، وعــدد أفــراد 
األرسة، وجنــس الطفــل، واملســتوى الــدرايس للطفل، 
ولإلجابــة عــن أســئلة البحــث بنــى الباحثــان مقياًســا 
ــة مــن  ــة مكون ــة لعين ــول القرائي ــم األرسي واملي للتعلي
ــد  ــة إرب ــة تربي ــدارس ملديري ــة يف م ــاًل وطفل 7٤6 طف
يف األردن، وأظهــرت نتائــج الدراســة أن مســتوى 
ــوف  ــة والصف ــال الروض ــدى أطف ــة ل ــول القرائي املي
ــتوى  ــالف املس ــة، وكان الخت ــت منخفض ــة كان األولي
ــول  ــة املي ــة يف درج ــة إحصائي ــر ذو دالل ــدرايس أث ال
ــود  ــدم وج ــة ع ــرت الدراس ــام أظه ــراءة، ك ــو الق نح
ــني  ــل ب ــزى للتفاع ــة تع ــة إحصائي ــروق ذات دالل ف
لــه، إضافــة  الــدرايس  الطفــل واملســتوى  جنــس 
لذلــك، كشــفت الدراســة عــن وجــود عالقــة إجيابيــة 
ــطة،  ــم األرسة )األدوات، واألنش ــريات تعلي ــني متغ ب
ــت  ــط البي ــراءة، ورب ــن الق ــن ع ــادات الوالدي واعتق
الطفــل،  لوالــد  التعليمــي  واملســتوى  باملدرســة، 
واملســتوى التعليمــي لوالــدة الطفــل، ومســتوى دخــل 
األرسة، واملرحلــة الدراســية( ومتغــري امليــول القرائيــة.
ــة  ــامت (Alolaimat, 2013) دراس ــرى العلي ــام أج ك
ملهــارات  اآلبــاء  ممارســة  درجــة  عــىل  للتعــرف 
لــدى  واالنفعــايل  والكتــايب  القرائــي  االســتعداد 
أطفاهلــم مــا قبــل املدرســة مــن وجهــة نظــر الوالديــن، 
ــن  ــاء الذي ــن اآلب ــن 67 م ــة م ــة الدراس ــت عين تكون
يــدرس أطفاهلــم يف إحــدى الروضــات تــم اختيارهــم 
بطريقــة قصديــة، ولإلجابــة عــن أســئلة الدراســة 
ــة مــن 35 فقــرة موزعــة  ــى الباحــث اســتبانة مكون بن
ــراءة،  ــتعداد للق ــارات االس ــاالت: مه ــة جم ــىل ثالث ع
ــتعداد  ــال االس ــة، وجم ــتعداد للكتاب ــارات االس ومه
ــود  ــدم وج ــة ع ــج الدراس ــت نتائ ــد بين ــايل، وق االنفع

فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف درجــة ممارســة اآلبــاء 
ملهــارات االســتعداد القرائــي والكتــايب تعــزى جلنــس 
األب أو ملؤهلــه الــدرايس؛ فيام أشــارت نتائج الدراســة 
إىل وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة إجيابيــة يف جمال 
ــون  ــن حيمل ــاء الذي ــح اآلب ــايب لصال ــتعداد الكت االس
املؤهــل اجلامعــي، ويف دراســة عــىل املجتمع الســعودي 
 (Alsalem & Alnasar, 2003) والنصــار  للســامل 
للتعــرف عــىل أثــر االختالفــات االجتامعيــة يف أنشــطة 
تعلــم القــراءة يف املنــزل واملدرســة، حــددت الدراســة 
أنشــطة القــراءة يف املنزل بالقــراءة لألطفال، واالســتامع 
إىل قراءهتــم، وتدريســهم احلــروف األبجديــة، وزيــادة 
وعيهــم بمخــارج احلــروف، وقــد اســتخدم الباحثــان 
اســتبياًنا هيكليًّــا ُطبــق عــىل 8٠ مــن أوليــاء األمــور يف 
معهــد العاصمــة النموذجــي يف الريــاض تــم تصنيفهــم 
ــوء  ــة يف ض ــة عامل ــطى وطبق ــة وس ــة اجتامعي إىل طبق
ــة  ــت الدراس ــد توصل ــهري، وق ــل الش ــط الدخ متوس
إىل أن مســتوى القــراءة يتحســن مــع التقــدم يف العمــر، 
وأن متوســط مــا يقضيــه الوالــدان يف القــراءة مــع 
أبنائهــم 31 دقيقــة أســبوعًيا، كــام توصلــت الدراســة 
إىل أن معظــم اآلبــاء مــن الطبقتــني الوســطى والعاملــة 
يشــاركون يف تعليــم أبنائهــم الوعــي بصــوت الكلــامت 
ــاعد يف  ــي تس ــائل الت ــتخدامهم للوس ــة الس باإلضاف
ــة  ــة بالطبق ــراءة مقارن ــم الق ــىل تعل ــم ع ــم أبنائه تعلي

ــة. العامل
Luisa & Pa-) ــيا ــيا وباتريس ــة أجراهــا للوس  يف دراس
ــب يف  ــراءة الكت ــني ق ــة ب ــاس العالق tricia,2015) لقي

املنــزل وحتصيــل الطلبــة يف القــراءة ملجموعــة دول 
االحتــاد األورويب، وذلــك باســتخدام بيانــات 2٠ دولة 
مــن دول االحتــاد األورويب يف الدراســة الدوليــة لقياس 
ــام  ــدروة الع ــامل PIRLS  ل ــراءة يف الع ــدم الق ــدى تق م
ــة  2٠11م، وقــد ضبــط الباحثــان العوامــل االقتصادي
يف دراســتهم، وتوصــل الباحثــان باســتخدام االنحــدار 
اخلطــي املتعــدد أن األطفــال الذين ينتمــون ألرس حيمل 
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ــن  ــن الذي ــل أداء م ــا أق ــالت دني ــا مؤه ــدان فيه الوال
ينتمــون ألرس حيملــون فيهــا الوالــدان مؤهــالت عليــا، 
ــني  ــة ب ــة إجيابي ــود عالق ــن وج ــة ع ــت الدراس ــام بين ك

القــراءة يف املنــزل وحتصيــل الطلبــة يف القــراءة.
 Quach) وآخــرون  قواتــش  أجراهــا  دراســة  ويف 
et al.,2018 )للتعــرف عــىل أثــر قــراءة الوالديــن 

ــر  ــى عم ــنتني وحت ــر س ــن عم ــزل م ــم يف املن ألطفاهل
أربــع ســنوات عــىل معرفتهــم اللغويــة، وبلغــت 
ــار  ــم اختب ــث ت ــالت، حي ــة ٤٠5 عائ ــة الدراس عين
ــة  ــنة الثاني ــد الس ــال عن ــدى األطف ــة ل ــة اللغوي املعرف
مــن العمــر وإعــادة االختبــار عنــد الســنة الرابعــة مــن 
ــد  ــدد، وق ــي املتع ــدار خلط ــتخدام االنح ــر باس العم
خلصــت نتيجــة الدراســة لوجــود أثــر إجيــايب ذي 
داللــة إحصائيــة لصالــح األطفــال الذيــن يقــرأ عليهــم 

ــزل.  ــم يف املن والدهي
  (Arya et al.,2014) وآخــرون  آري  أجــرى  كــام 
ــة  ــة الدولي ــاركة يف الدراس ــة مش ــىل 52 دول ــة ع دراس
ــدورة 2٠11م  ــراءة PIRLS  ل ــدم يف الق ــاس التق لقي
للكشــف عــن العالقــة بــني املامرســات التــي يقــوم هبــا 
الوالــدان يف املنــزل لتنميــة املهــارات القرائيــة والكتابية 
وأثرهــا عــىل تنمية حتصيــل الطلبــة يف القــراءة والكتابة، 
ــة هــذه املامرســات بــني الــدول للكشــف عــن  ومقارن
ــج  ــت نتائ ــد بين ــدول، وق ــني ال ــايف ب ــاوت الثق التف
الدراســة وجــود عالقــة إجيابيــة ذات داللــة إحصائيــة 
ــزل  ــدان يف املن ــا الوال ــوم  هب ــي يق ــطة الت ــني األنش ب
وحتصيــل أبنائهــم يف القــراءة والكتابــة يف مجيــع الــدول 

ــة. ــة يف الدراس املضمن
يتبــني مــن الدراســات الســابقة وجــود ارتبــاط إجيــايب 
ــة  ــة والكتابي ــم القرائي ــة يف مهارهت ــل الطلب ــني حتصي ب
ــاق  ــل التح ــدان قب ــا الوال ــوم هب ــي يق ــطة الت واألنش
أبنائهــم يف مراحــل التعليــم العــام، ومــن خــالل تتبــع 
ــذه  ــج ه ــر نتائ ــث توات ــد الباح ــات وج ــذه الدراس ه
ــا  ــت فيه ــي ُأجري ــنوات الت ــالف الس ــات باخت الدراس

أو طبيعــة الدراســة واختــالف عيناهتــا، وختتلــف 
يف  الســابقة  الدراســات  عــن  احلاليــة  الدراســة 
ــعودية يف  ــة الس ــة العربي ــات اململك ــتخدامها لبيان اس
ــة  ــة يف مرحل ــة والكتابي ــطة القرائي ــر األنش ــة أث معرف
مــا قبــل التعليــم االبتدائــي يف تنميــة مهــارات الفهــم 
القرائــي والكتــايب عنــد بلــوغ الطلبــة للصــف الرابــع 

ــي. االبتدائ
عينة الدراسة:

ــا  ــي نرشهت ــات الت ــة البيان ــة احلالي ــتخدمت الدراس اس
للمملكــة  الــدرايس  للتحصيــل  الدوليــة  املنظمــة 
ــاس  ــة لقي ــة الدولي ــعودية IEA يف الدراس ــة الس العربي
ــام  ــدورة الع ــامل PIRLS ل ــراءة يف الع ــدم الق ــدى تق م
2٠16م، حيــث اشــتملت عينــة اململكــة العربيــة 
كانــت  وطالبــة،  طالًبــا   ٤56٠ عــىل  الســعودية 
ــة  ــز بالطريق ــة بريل ــار عين ــور 5٠%، وختت ــة الذك عين
العنقوديــة املنتظمــة عــرب مرحلتــني، حيــث ختتــار 
املــدارس بشــكل عشــوائي، وفــق متغــري املنطقــة 
ــار  ــم خيت ــم، ث ــوع التعلي ــة ومتغــري اجلنــس ون التعليمي
ــت  ــك كان ــة لذل ــة، إضاف ــل املدرس ــن داخ ــل م الفص
هنــاك اســتبانات أجــاب عنهــا أوليــاء األمــور ومــريو 
املــدارس واملعلمــون، وقــد كانــت نســبة أوليــاء األمور 
الذيــن أفــادوا بأهنــم يعملــون يف مهــن احرتافيــة 
ــة ٤3%،  ــا قراب ــب وغريه ــة والط ــم واهلندس كالتعلي
ــون  ــاء األمــور بأهنــم حاصل ــاد 57% مــن أولي ــام أف في

ــىل.  ــوس أو أع ــة البكالوري ــىل درج ع
منهجية الدراسة:

ــث  ــتخدم الباح ــث اس ــئلة البح ــن أس ــة ع ولإلجاب
املنهــج الســببي املقــارن، وهــو أحــد أســاليب البحوث 
قواعــد  يف  املتوافــرة  باســتخدام  وذلــك  الكميــة؛ 
ــؤال األول  ــن الس ــب ع ــد أجي ــة، وق ــات الدولي البيان
»إىل أي مــدى يقــوم الوالــدان بأنشــطة قرائيــة وكتابيــة 
يف مرحلــة مــا قبــل املدرســة لتنميــة مهــارات أبنائهــم 
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ــي؟«،  ــع االبتدائ ــف الراب ــة يف الص ــة والكتابي القرائي
ــور  ــاء األم ــة أولي ــدى ممارس ــف م ــالل وص ــن خ م
الثــاين  الســؤالني  عــن  وأجيــب  األنشــطة،  هلــذه 
والثالــث: »مــا أثــر األنشــطة القرائيــة والكتابيــة التــي 
يقــوم هبــا الوالــدان يف مرحلــة مــا قبــل املدرســة لتنميــة 
مهاراهتــم القرائيــة والكتابيــة؟« »أي األنشــطة القرائيــة 
والكتابيــة التــي يقــوم هبــا الوالــدان يف مرحلــة مــا قبــل 
املدرســة أكثــر أثــًرا يف تنميــة مهــارات الطلبــة القرائيــة 
والكتابيــة؟« باســتخدام االنحــدار اخلطــي املتعــدد 

ــدد  ــت ع ــث ُبني Multiple Linear Regression، حي

ــن  ــن م ــؤال أمك ــكل س ــة ل ــامذج اإلحصائي ــن الن م
خالهلــا اختبــار املتغــريات املقصــودة يف الدراســة بعــد 
ــن  ــم الوالدي ــس وتعلي ــرى كاجلن ــريات أخ ــط متغ ضب
ومهنتهــم واجتاههــم نحــو القراءة...إلــخ، كذلــك 
ــاك تداخــل بــني املتغــريات  ــار مــا إذا كان هن ــم اختب ت
ــس  ــرى كاجلن ــريات األخ ــة واملتغ ــة يف الدراس الرئيس

ــم.  ــن ومهنته ــم الوالدي وتعلي
متغريات الدراسة:

اجلدول رقم )1(: اإلحصاء الوصفي للمتغري التابع واملتغريات املستقلة
االنحراف املعياري املتوسط  املتغري

٤.11 ٤3٠ حتصيل الطلبة يف القراءة والكتابة 
1.72 9.٤6 األنشطة القرائية والكتابية التي يقوم هبا الوالدان
1.5 9.38 اجتاه الوالدين نحو القراءة

2.٠٤ 9.65 توافر األجهزة اإللكرتونية يف املنزل
متغــري التحصيــل الــدرايس للطلبــة يف القــراءة والكتابــة 

)املتغــري التابــع يف الدراســة(: 
القــراءة  يف  للطلبــة  الــدرايس  التحصيــل  لقيــاس 
والكتابــة يف الصــف الرابــع االبتدائــي ُيعطــى كل 
املقــدرة  طالــب مخــس قصــص خياليــة الختبــار 
القرائيــة، حتــوي هــذه النصــوص شــخصيات وأحداث 
قطــع  مخــس  ُيعطــى  كــام  قصــة،  كل  يف  وأفــكاًرا 
ــة  ــات خمتلف ــة يف موضوع ــراءة للمطالع ــار الق الختب
ــة،  ــوًما بياني ــَط ورس ــا وخرائ ــوًرا وعروًض ــوي ص حت
ــتنتاج  ــتذكار واالس ــات لالس ــار عملي ــس االختب ويقي
ــم  ــات وتقيي ــني املعلوم ــط ب ــري والرب ــارش، التفس املب
النــص، وقــد بلــغ متوســط اململكــة العربيــة الســعودية 
٤3٠، وهــي درجــة ضمــن املســتوى املنخفــض )انظــر 

(Martin & Hooper,2017) رقــم 1(.  جــدول 
املتغريات املستقلة: 

ــا  ــوم هب ــي يق ــة الت ــة والكتابي ــطة القرائي ــري األنش متغ
ــة: ــم للمدرس ــل دخوهل ــم قب ــع أطفاهل ــدان م الوال

يف دراســة PIRLS 2016 ومــن خــالل اســتبانة أجــاب 

عنهــا أوليــاء األمــور؛ حيــث احتــوت االســتبانة عــىل 
مقيــاس ملعرفــة مــدى قيــام الوالديــن بأحــد األنشــطة 
القرائيــة والكتابيــة التســعة اآلتيــة قبــل دخــول أبنائهــم 
ــاد  ــص، إنش ــة القص ــب، رواي ــراءة الكت ــدارس: ق للم
األغــاين، اللعــب باألحــرف اهلجائيــة، التحــدث عــن 
األشــياء التــي تــم االنتهــاء منهــا، التحدث عام قــرؤوا، 
لعــب ألعــاب الكلــامت، كتابــة األحــرف أو الكلــامت، 
القــراءة اجلهوريــة للعالمــات وامللصقــات. مجيــع هــذه 
ــالث  ــالل ث ــن خ ــا م ــة عنه ــون اإلجاب ــرات تك الفق
ــب  ــًدا أو يف الغال ــي أب ــن )1( تعن ــد م ــتجابات متت اس
أبــًدا، )3( وتعنــي غالًبــا، وقــد بلغــت درجــة االتســاق 
 Cronbach’s) ــعودية ــة الس ــة العربي ــيل للمملك الداخ
ــات  ــمت درج ــد قس ــاس ٠.72، وق ــذا املقي α) يف ه
ــث إن  ــات، حي ــالث فئ ــؤرش إىل ث ــذا امل ــع يف ه القط
ــي أن  ــر تعن ــة 1٠.7 أو أكث ــىل درج ــل ع ــن حص م
األرسة متــارس األنشــطة القرائيــة والكتابيــة قبــل 
ــل  ــن حص ــم، و م ــكل دائ ــم بش ــع أطفاهل ــة م املدرس
ــن  ــاوي م ــرب أو يس ــن 1٠.7 وأك ــل م ــة أق ــىل درج ع
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6.2 أن األرسة متــارس هــذا الــدور مــع أطفاهلــا 
بعــض األحيــان، ومــن حصــل عــىل درجــة أقــل مــن 
6.2 تعنــي أن األرسة ال متــارس األنشــطة القرائيــة 
والكتابيــة مــع أطفاهلــا قبــل دخــول املدرســة، أو نــادًرا 
مــا تقــوم بذلــك، وقــد بلــغ متوســط اململكــة العربيــة 
ــم  ــي أن معظ ــة تعن ــذه الدرج ــعودية 9.٤6، وه الس
األرس الســعودية متــارس األنشــطة القرائيــة والكتابيــة 
ــم  ــدول رق ــر ج ــان )انظ ــض األحي ــم بع ــع أطفاهل م

(Martin & Hooper,2017).)1
متغري اجتاه الوالدين نحو القراءة:

لقيــاس اجتــاه الوالديــن نحــو القــراءة أجــاب الوالــدان 
ــط  ــرأ فق ــرات: أق ــامين فق ــن ث ــون م ــاس مك ــن مقي ع
ــدث  ــب التح ــراءة، أح ــىل الق ــرًبا ع ــون جم ــا أك عندم
ــاج إىل  ــا أحت ــط عندم ــرأ فق ــن، أق ــرأت لآلخري ــامَّ ق ع
أن أبحــث عــن معلومــة، القــراءة تعــد نشــاًطا مهــامًّ يف 
ــا  ــراءة، أن ــرب يف الق ــا أك ــي وقًت ــل أن أق ــزيل، أفضِّ من
أســتمتع بالقــراءة، القــراءة إحــدى العــادات املفضلــة 
لــدي، وجييــب الوالــدان مــن خــالل مقيــاس مخــايس 
يتــدرج مــن: أتفــق كثــرًيا إىل ال أتفــق كثــرًيا، وقــد بلــغ 
االتســاق الداخــيل للمملكــة العربيــة الســعودية يف 
هــذا املقيــاس ٠.82، وقــد ُقســمت درجــات القطــع 
ــىل  ــول ع ــات، فاحلص ــالث فئ ــؤرش إىل ث ــذا امل يف ه
ــن  ــا للوالدي ــاًل عالًي ــاك مي ــي أن هن ــة 1٠.5 تعن درج
ــن  ــل م ــة أق ــىل درج ــول ع ــام احلص ــراءة، في ــو الق نح
الوالديــن  أن  أو يســاوي 8.1  1٠.5 وأكــرب مــن 
ــام احلصــول  ــل متوســط نحــول القــراءة، في لدهيــم مي
عــىل درجــة أقــل مــن 8.1 تعنــي أن الوالديــن ال 
يوجــد لدهيــم ميــل نحــو القــراءة، وقــد بلــغ متوســط 
ــؤرش 9.38،  ــذا امل ــعودية يف ه ــة الس ــة العربي اململك
وهــذه الدرجــة تعنــي أن معظــم أوليــاء األمــور لدهيــم 
ميــل متوســط نحــو القــراءة )انظــر جــدول رقــم 

(Martin & Hooper, 2017).)1

متغري توافر األجهزة اإللكرتونية يف املنزل:
لقيــاس إىل أي درجــة تتوافــر األجهــزة التقنيــة يف 
ــىل  ــرات ع ــالث فق ــن ث ــدان ع ــب الول ــزل، جيي املن

اآليت: النحــو 
ــت  ــال باإلنرتن ــي أو اتص ــاز لوح ــزيل/ جه ــاز من جه

ــة(: )للطلب
ال يوجد

كمبيوتر/ جهاز لوحي أو اتصال باإلنرتنت.
كالمها

املنــزل  يف  الرقميــة  املعلوماتيــة  األجهــزة  عــدد 
: ) يــن لد ا للو (

ال يوجد
1-3 أجهزة.
٤-6 أجهزة.

7-1٠ أجهزة.
أكثر من عرشة أجهزة.

األجهزة الرقمية املخصصة للقراءة:
ال يوجد.

جهاز إما للطفل أو للوالدين.
لكالمها.

العربيــة  للمملكــة  الداخــيل  االتســاق  بلــغ  وقــد 
الســعودية يف هــذا املقيــاس ٠.٤3، وقــد ُقســمت 
ــات،  ــالث فئ ــؤرش إىل ث ــذا امل ــع يف ه ــات القط درج
فاحلصــول عــىل درجــة 12.1 تعنــي أن هنــاك وصــواًل 
ــن 12.1  ــل م ــة أق ــىل درج ــول ع ــام احلص ــا، في عالًي
ــواًل  ــاك وص ــي أن هن ــاوي 6 تعن ــن أو يس ــرب م وأك
ــام احلصــول  ــزل، في ــة يف املن متوســًطا لألجهــزة الرقمي
ــواًل  ــاك وص ــي أن هن ــن 6 تعن ــل م ــة أق ــىل درج ع
منخفًضــا لألجهــزة الرقميــة يف املنــزل، وقــد بلــغ 
ــذه  ــعودية 9.65، وه ــة الس ــة العربي ــط اململك متوس
الدرجــة تعنــي أن معظــم األرس الســعودية لدهيــا 
وصــول متوســط لألجهــزة الرقميــة يف منازهلــم )انظــر 

(Martin & Hooper, 2017 رقــم )1(.(  جــدول 
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عرض النتائج:
ــدى  ــي األول »إىل أي م ــؤال البحث ــن الس ــة ع لإلجاب
ــة  ــة يف مرحل ــة وكتابي ــطة قرائي ــدان بأنش ــوم الوال يق
ــة  ــم القرائي ــارات أبنائه ــة مه ــة لتنمي ــل املدرس ــا قب م
يبــني  االبتدائــي؟«  الرابــع  الصــف  يف  والكتابيــة 
اجلــدول رقــم 2 تبايــن أوليــاء أمــور الطلبــة يف مــدى 
ــل  ــا قب ــة م ــة يف مرحل ــطة املختلف ــتخدامهم لألنش اس
ــني  ــطة ب ــت األنش ــث تنوع ــي، حي ــم االبتدائ التعلي
ــر  ــح أن أكث ــة، ويتض ــاب متنوع ــة وألع ــة وكتابي قرائي

مــن 5٠% مــن أوليــاء األمــور يف عينــة الدراســة 
ــام  ــة احلــروف واألرق يقومــون بأنشــطة مرتبطــة بكتاب
بشــكل مســتمر، يف املقابــل أشــار 17% فقــط مــن 
و%32  األغــاين،  بإنشــاد  بالقيــام  األمــور  أوليــاء 
منهــم بقــراءة الكتــب ألطفاهلــم، و38% منهــم بــرسد 
القصــص، و35% بمناقشــة كتــاب مــع أطفاهلــم عــىل 
األغلــب. كــام أفــاد ٤9% مــن أوليــاء األمــور بأهنــم يف 
ــل  ــام حص ــم في ــع أبنائه ــون م ــان يتحدث ــب األحي غال

ــداث.  ــن أح م
جدول رقم 2: اإلحصاء الوصفي لألنشطة القرائية والكتابية 

النسبة التكرار األنشطة القرائية والكتابية النسبة التكرار األنشطة القرائية والكتابية
قراءة الكتب ألعاب الكلامت

%18 821 أبًدا %15 68٤ أبًدا
%٤8 2189 أحياًنا %62 2827 أحياًنا
%3٤ 155٠ غالًبا %23 1٠٤9 غالًبا

 رسد القصص كتابة أحرف الكلامت
%8 365 أبًدا %9 ٤1٠ أبًدا

%٤٠ 182٤ أحياًنا %53 2٤17 أحياًنا
%52 2371 غالًبا %38 1733 غالًبا

 إنشاد األغاين قراءة األناشيد جهًرا
%1٤ 638 أبًدا %5٠ 228٠ أبًدا
%٤1 187٠ أحياًنا %33 15٠5 أحياًنا
%٤5 2٠52 غالًبا %17 775 غالًبا

 لعب األحرف األبجدية عّد األناشيد
%13 593 أبًدا %1٠ ٤56 أبًدا
%٤٤ 2٠٠6 أحياًنا %٤1 187٠ أحياًنا
%٤3 1961 غالًبا %٤9 223٤ غالًبا

التحدث عام حدث ألعاب األرقام
%1٤ 638 أبًدا %6 27٤ أبًدا
%٤5 2٠52 أحياًنا %٤5 2٠52 أحياًنا
%٤2 1915 غالًبا %٤9 223٤ غالًبا

عّد األشياء مناقشة كتاب
%1٠ ٤56 أبًدا %1٤ 638 أبًدا
%٤٤ 2٠٠6 أحياًنا %51 2326 أحياًنا
%٤6 2٠98 غالًبا %35 1596 غالًبا
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جدول رقم 3: نتائج النموذج األول ألثر األنشطة القرائية والكتابية يف التحصيل الدرايس للمهارات القرائية والكتابية

النسبة التكرار األنشطة القرائية والكتابية النسبة التكرار األنشطة القرائية والكتابية
 كتابة األرقام ألعاب األشكال

%1٤ 638 أبًدا %7 319 أبًدا
%٤1 187٠ أحياًنا %38 1733 أحياًنا
%٤6 2٠98 غالًبا %55 25٠8 غالًبا

 لعبة اللوحة أو البطاقات
%15 68٤ أبًدا
%٤7 21٤3 أحياًنا
%37 1687 غالًبا

أثــر  »مــا  الثــاين:  البحــث  لإلجابــة عــن ســؤال 
األنشــطة القرائيــة والكتابيــة التــي يقــوم هبــا الوالــدان 
يف مرحلــة مــا قبــل املدرســة يف تنميــة مهــارات أبنائهــم 
ــة  ــامذج إحصائي ــة ن ــت مخس ــة؟«، بني ــة والكتابي القرائي
لتوضيــح  املتعــدد؛  اخلطــي  االنحــدار  باســتخدام 
ــرق،  ــدة ط ــا بع ــك قراءهت ــامذج وكذل ــات الن ــدى ثب م
ــس  ــري الرئي ــوي املتغ ــذي حي ــوذج األول ال ــي النم فف
للدراســة )األنشــطة القرائيــة والكتابيــة قبــل الدخــول 

للمدرســة( كمــؤرش مجعــي، يبــني اجلــدول رقــم 3 أن 
العالقــة بــني مــؤرش األنشــطة القرائيــة والكتابيــة قبــل 
ــة  ــا بدرج ــا إجيابًي ــط ارتباًط ــة مرتب ــول للمدرس الدخ
الطلبــة يف اختبــار املهــارات القرائيــة والكتابيــة، فكلــام 
ارتفــع املــؤرش بنقطــة واحــدة ارتفعــت درجــة الطلبــة 
يف االختبــار بواقــع 8.98 درجــة عنــد مســتوى داللــة 
٠.٠1، ويــرشح النمــوذج 2% مــن التفــاوت بــني 

ــة. الطلب

قيمة تاخلطأ املعياريمعامل التغيرياملتغريات
1.267.12**8.98األنشطة القرائية والكتابية

346.7013.1126.44التقاطع
*** p<.001

**p<.01
*p<.05

متوسط R-تربيع: ٠.٠2

 وبعــد إدخــال املتغــريات األخــرى كعوامــل ضابطــة 
يف النمــوذج الثــاين: كاملصــادر املتوافــرة يف املنــزل، 
ــاه  ــزل، واجت ــرة يف املن ــة املتواف ــزة اإللكرتوني واألجه
الوالديــن نحــو القــراءة، ودراســة األطفــال يف مرحلــة 
مــا قبــل التعليــم االبتدائــي وتعليــم الوالديــن ومهنــة 
ــم ٤ أن مــؤرش  ــدول رق ــني اجل ــس، يب ــن واجلن الوالدي
األنشــطة القرائيــة والكتابيــة التــي يقــوم هبــا الوالــدان 
ــة  ــة إجيابي ــزال ذا عالق ــة ال ي ــول إىل املدرس ــل الدخ قب
ــؤرش  ــع امل ــام ارتف ــار، فكل ــة يف االختب ــات الطلب بدرج
ــة 3.86  ــار بقراب ــة يف االختب ــة الطلب ــت درج ارتفع

ــة لذلــك نجــد أن  ــة ٠.٠1، إضاف ــد مســتوى دالل عن
هنــاك متغــريات أخــرى أكثــر تأثــرًيا يف حتصيــل الطلبــة 
ــف  ــدان يف وظائ ــام كان الوال ــن، فكل ــة الوالدي كمهن
ــع 17  ــا بواق ــم إجيابًي ــل أبنائه ــة زاد حتصي ــة عالي مهني
ــام  ــل، ك ــف أق ــون يف وظائ ــن يعمل ــة بم ــة مقارن درج
ــر مقــارب للوظائــف  ــه أث نجــد أن تعليــم الوالديــن ل
التــي يعملــون فيهــا، ولعــل ذلــك يعــود لالرتبــاط بني 
ــل  ــن حيم ــال الذي ــدول أن األطف ــني اجل ــن، فيب املتغريي
ــون يف  ــىل يتفوق ــوس أو أع ــة البكالوري ــم درج آباؤه
ــة  ــة والكتابي ــارات القرائي ــدرايس يف امله ــم ال حتصيله
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العالقة بني األنشطة القرائية والكتابية التي يقوم هبا الوالدان يف مرحلة ما قبل التعليم االبتدائي وحتصيل أبنائهم لتلك املهارات.

بقرابــة 16 درجــة مقارنــة بمــن حيمــل والداهــم 
أقــل مــن درجــة الشــهادة اجلامعيــة، كــام يتضــح مــن 
ــا  ــراءة إجيابيًّ ــو الق ــن نح ــاه الوالدي ــر اجت ــدول أث اجل
عــىل حتصيــل أطفاهلــم، فكلــام ارتفــع اجتــاه الوالديــن 
نحــو القــراءة بنقطــة واحــدة ارتفــع حتصيــل أطفاهلــم 

يف املهــارات القرائيــة والكتابيــة بقرابــة 3.٤8 درجــة، 
ونجــد أن النمــوذج الثــاين يــرشح 15% مــن التفــاوت 
ــًدا  ــي مزي ــاين يعط ــوذج الث ــة، أي أن النم ــني الطلب ب
مــن تفســري الفــروق بــني الطلبــة أكثــر مــن النمــوذج 

األول.
جدول ٤: النموذج الثاين ألثر األنشطة القرائية والكتابية يف التحصيل الدرايس للمهارات القرائية والكتابية بعد ضبط عدد من املتغريات

جدول 5: نتائج النموذج الثالث ألثر األنشطة القرائية والكتابية يف التحصيل الدرايس 
للمهارات القرائية والكتابية بعد ضبط عدد من املتغريات والتداخل مع متغري تعليم الوالدين

قيمة تاخلطأ املعياريمعامل التغيرياملتغريات
 1.073.603***3.86األنشطة القرائية والكتابية

0.87-2.432.78-املصادر املنزلية

 1.152.33*2.68األجهزة اإللكرتونية يف املنزل

1.192.90***3.48اجتاه الوالدين نحو لقراءة

4.792.14*10.29الدخول يف رياض األطفال

5.542.95***16.37تعليم الوالدين

5.393.16***17.09مهنة الوالدين

8.59-6.79***58.37-الذكور

373.8328.1313.28التقاطع
*** p<.001

**p<.01
*p<.05

متوسط R-تربيع: 15.٠
ــم  ــداول رق ــر للج ــرى )انظ ــالث األخ ــامذج الث يف الن
ــل  ــاك أي تداخ ــا إذا كان هن ــث م ــرب الباح 5-7( اخت
بــني متغــري الدراســة الرئيــس )األنشــطة القرائيــة 
والكتابيــة التــي يقــوم هبــا الوالــدان قبــل دخــول 
ــراءة  ــدرايس يف الق ــم ال ــة( وحتصيله ــم للمدرس أبنائه
والكتابــة بحســب جنــس الطالــب أو تعليــم والديــه أو 
ــر  ــه، بحيــث يمكــن كشــف مــا إذا كان أث ــة والدي مهن
ــل  ــري العوام ــيتأثر بتغ ــتخدامها س ــطة واس ــذه األنش ه

املتداخلــة معهــا، يتبــني عــدم وجــود دليــل ذي داللــة 
ــري  ــع املتغ ــل م ــذه العوام ــل ه ــىل تداخ ــة ع إحصائي
الرئيــس ودرجــة حتصيــل الطلبــة، أي أن أثــر األنشــطة 
القرائيــة والكتابيــة التــي يقــوم هبــا الوالــدان مــع 
أبنائهــم قبــل دخوهلــم للمدرســة يف حتصيلهــم الدرايس 
ــة  متقــارب بغــض النظــر عــن جنــس الطالــب أو مهن

ــم. ــه أو تعليمه والدي

قيمة تاخلطأ املعياريمعامل التغيرياملتغريات
 2.22 1.58*3.53األنشطة القرائية والكتابية

 0.85- 2.382.78-املصادر املنزلية

 2.33 1.15*2.68األجهزة اإللكرتونية يف املنزل

 2.90 1.19**3.47اجتاه الوالدين نحو القراءة

 2.15 4.79*10.33الدخول يف رياض األطفال

 0.402 8.6821.59تعليم الوالدين

 3.16 5.37**17.03مهنة الوالدين
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العالقة بني األنشطة القرائية والكتابية التي يقوم هبا الوالدان يف مرحلة ما قبل التعليم االبتدائي وحتصيل أبنائهم لتلك املهارات.

جدول 6: نتائج النموذج الرابع ألثر األنشطة القرائية والكتابية يف التحصيل الدرايس 
للمهارات القرائية والكتابية بعد ضبط عدد من املتغريات والتداخل مع متغري مهنة الوالدين

جدول 7: نتائج النموذج اخلامس ألثر األنشطة القرائية والكتابية يف التحصيل الدرايس 
للمهارات القرائية والكتابية بعد ضبط عدد من املتغريات والتداخل مع متغري جنس الطالب

قيمة تاخلطأ املعياريمعامل التغيرياملتغريات
 8.60- 6.78***58.38-الذكور

0.38 0.792.09األنشطة القرائية والكتابية * تعليم الوالدين

 12.83 376.6129.33التقاطع
*** p<.001

**p<.01
*p<.05

متوسط R-تربيع: 15.٠

قيمة تاخلطأ املعياريمعامل التغيرياملتغريات
 2.94 1.69**4.98األنشطة القرائية والكتابية

 0.94- 2.81 2.66-املصادر املنزلية

 2.33 2.671.14األجهزة اإللكرتونية يف املنزل

 2.87 1.19*** 3.45اجتاه الوالدين نحو القراءة

 2.14 4.79* 10.28الدخول يف رياض األطفال

 2.99 5.53*** 16.59تعليم الوالدين

 1.67 24.09* 40.39مهنة الوالدين

  8.58- 6.79*** 58.33-الذكور

 1.00- 2.39 2.40-األنشطة القرائية والكتابية * مهنة الوالدين

 12.39 29.50 365.71التقاطع
*** p<.001

**p<.01
*p<.05

متوسط R-تربيع: 15.٠

قيمة تاخلطأ املعياريمعامل التغيرياملتغريات
0.33-1.093.28-األنشطة القرائية والكتابية

0.88-2.452.77-املصادر املنزلية

2.671.142.35األجهزة اإللكرتونية يف املنزل

3.451.202.86اجتاه الوالدين نحو القراءة

10.464.812.17الدخول يف رياض األطفال

16.335.522.95تعليم الوالدين

17.085.413.15مهنة الوالدين

4.06-89.6122.06-الذكور

3.282.001.63األنشطة القرائية والكتابية * جنس الطالب

390.5931.3612.45التقاطع

*** p<.001
**p<.01
*p<.05

متوسط R-تربيع: 15.٠
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العالقة بني األنشطة القرائية والكتابية التي يقوم هبا الوالدان يف مرحلة ما قبل التعليم االبتدائي وحتصيل أبنائهم لتلك املهارات.

ــة عــن ســؤال البحــث الثالــث: »أي األنشــطة  لإلجاب
القرائيــة والكتابيــة التــي يقــوم هبــا الوالــدان يف مرحلــة 
مــا قبــل املدرســة أكثــر أثــًرا يف تنميــة مهــارات الطلبــة 
القرائيــة والكتابيــة؟« بنــى الباحــث أربعــة نــامذج 
إحصائيــة )8-11(، حيــث ُربــط كل نشــاط مــن 
األنشــطة القرائيــة والكتابيــة بتحصيــل الطلبــة يف 
ــدول  ــن اجل ــني م ــوذج األول، ويتب ــار يف النم االختب
ــأيت  ــكال ت ــب باألش ــات واللع ــاء املكعب ــم 8 أن بن رق
ضمــن أكثــر األنشــطة القرائيــة والكتابيــة أثــًرا يف 
مــن  األمــور  أوليــاء  زاد  فكلــام  الطلبــة،  حتصيــل 
ــدارس زاد  ــم للم ــول أطفاهل ــل دخ ــطة قب ــذه األنش ه
حتصيلهــم الــدرايس يف القــراءة والكتابــة عنــد بلوغهــم 

ــع 13.٤7 و 11.86  ــي بوق ــع االبتدائ ــف الراب الص
التــوايل، عنــد مســتوى داللــة ٠.٠1، كــام  عــىل 
ــل  ــر يف التحصي ــم األث ــث حج ــن حي ــا م ــأيت بعدمه ي
ــروف  ــة ح ــال وكتاب ــب لألطف ــراءة الكت ــدرايس، ق ال
ــن النشــاطني  ــدان مــن هذي ــام زاد الوال الكلــامت، فكل
ــراءة  ــدرايس يف الق ــم ال ــاع حتصيله ــك الرتف أدى ذل
ــد  ــوايل، عن ــىل الت ــع 7.67 و 6.95 ع ــة بواق والكتاب
ــح  ــل يتض ــة ٠.٠5، يف املقاب ــة إحصائي ــتوى دالل مس
مــن اجلــدول عــدم وجــود دليــل إحصائــي عــىل أثــر 
باقــي األنشــطة القرائيــة والكتابيــة يف حتصيــل الطلبة يف 
القــراءة والكتابــة كمناقشــة الكتــب أو التحــدث حــول 
مــا حــدث أو اللعــب باحلــروف أو القــراءة اجلهريــة...

جدول 8: نتائج النموذج األول ألكثر األنشطة القرائية والكتابية أثًرا يف التحصيل الدرايس للمهارات القرائية والكتابية بعد ضبط عدد من املتغريات 
قيمة تاخلطأ املعياريمعامل التغيرياملتغريات

3.552.15*7.67قراءة الكتب

1.483.190.46رسد القصص

0.77-2.332.98-إنشاد األغاين

0.80-2.312.89-لعب األبجدية 

0.60-2.203.64-التحدث عام حدث

1.00-2.832.80-مناقشة كتاب

0.263.470.07ألعاب الكلامت

3.122.22*6.95كتابة أحرف الكلامت

0.52-1.703.23-القراءة جهًرا

0.37-1.263.35-عّد األناشيد

0.34-1.333.82-ألعاب األرقام

0.43-1.713.98-عّد األشياء

3.103.82***11.86ألعاب األشكال

3.144.29***13.47بناء املكعبات

1.03-4.043.90-لعبة اللوحة أو البطاقات

0.80-3.264.02-كتابة األرقام

0.82-2.493.01-املصادر املنزلية

1.172.15*2.51األجهزة اإللكرتونية يف املنزل

1.262.21*2.79اجتاه الوالدين نحو القراءة

5.062.16*10.98دخول مرحلة ما قبل الدراسة 

5.613.37**18.96التعليم اجلامعي

5.722.55*14.61املهنة العملية

8.81-6.63***58.51-النبني
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العالقة بني األنشطة القرائية والكتابية التي يقوم هبا الوالدان يف مرحلة ما قبل التعليم االبتدائي وحتصيل أبنائهم لتلك املهارات.

جدول 9: نتائج النموذج الثاين ألكثر األنشطة القرائية والكتابية أثًرا يف التحصيل الدرايس 
للمهارات القرائية والكتابية بعد ضبط عدد من املتغريات والتداخل مع متغري جنس الطالب

قيمة تاخلطأ املعياريمعامل التغيرياملتغريات
435.7532.2113.52التقاطع

*** p<.001
**p<.01
*p<.05

متوسط R-تربيع: 16.٠
يف النــامذج الثــالث اآلتيــة اختــرب الباحــث مــا إذا 
كانــت العالقــة بــني األنشــطة القرائيــة والكتابيــة 
ــل دخوهلــم  ــدان مــع أبنائهــم قب ــي يقــوم هبــا الوال الت
املدرســة، ودرجــة حتصيلهــم يف القــراءة والكتابــة عنــد 
بلوغهــم الصــف الرابــع االبتدائــي تتأثــر تبًعا جلنســهم 
ــن  ــح م ــن، ويتض ــم الوالدي ــم أو تعلي ــة والدهي أو مهن

اجلــداول رقــم )9-11( عــدم تأثــر هــذه العالقــة مــع 
ــطة  ــر األنش ــا، أي أن أث ــريات معه ــذه املتغ ــل ه تداخ
القرائيــة والكتابيــة يف حتصيــل الطلبــة متقــارب بغــض 
النظــر عــن جنــس الطالــب أو مهنــة والديــه أو درجــة 

ــم.  تعليميه

قيمة تاخلطأ املعياريمعامل التغيرياملتغريات
15.889.851.61قراءة الكتب

0.22-2.3810.77-رسد القصص

0.46-3.988.61-إنشاد األغاين

0.72-6.889.55-لعب األبجدية 

0.79-8.4210.59-التحدث عام حدث

0.28-2.167.69-مناقشة كتاب

0.46-4.6610.09-ألعاب الكلامت

5.829.610.60كتابة أحرف الكلامت

0.98-11.9512.10-القراءة جهًرا

4.7110.770.43عّد األناشيد

0.50-5.8711.64-ألعاب األرقام

5.8210.900.53عّد األشياء

9.692.29*22.26ألعاب األشكال

0.61-6.069.91-بناء املكعبات

0.60-7.4912.46-لعبة اللوحة أو البطاقات

0.33-4.4413.13-كتابة األرقام

0.88-2.642.97-املصادر املنزلية

1.142.19*2.50األجهزة اإللكرتونية يف املنزل

1.242.30*2.87حب الوالدين للقراءة

11.215.122.18دخول مرحلة ما قبل الدراسة

5.583.43*19.19التعليم اجلامعي

5.742.59*14.89املهنة العملية

3.93-26.40***103.82-الذكور
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العالقة بني األنشطة القرائية والكتابية التي يقوم هبا الوالدان يف مرحلة ما قبل التعليم االبتدائي وحتصيل أبنائهم لتلك املهارات.

قيمة تاخلطأ املعياريمعامل التغيرياملتغريات
التداخل بحسب اجلنس

0.88-5.786.50-قراءة الكتب

2.446.910.35رسد القصص

1.135.320.21إنشاد األغاين

3.106.030.51لعب األبجدية 

3.976.770.58التحدث عام حدث

0.07-0.405.11-مناقشة كتاب

3.246.770.47ألعاب الكلامت

0.585.820.10كتابة أحرف الكلامت

7.016.971.00القراءة جهًرا

0.54-3.877.06-عّد األناشيد

2.917.730.37ألعاب األرقام

0.69-4.816.96-عّد األشياء

1.08-6.886.36-ألعاب األشكال

12.906.242.06بناء املكعبات

2.087.430.28لعبة اللوحة أو البطاقات

0.788.310.09كتابة األرقام

506.3451.559.82التقاطع
*** p<.001

**p<.01
*p<.05

متوسط R-تربيع: 17.٠
جدول 1٠: أكثر األنشطة تفاعليًّا حسب التعليم

قيمة تاخلطأ املعياريمعامل التغيرياملتغريات
4.312.17*9.37قراءة الكتب

0.20-0.934.48-رسد القصص

1.93-7.343.78-إنشاد األغاين

1.13-4.704.15-لعب األبجدية 

1.784.920.36حتدث عام حدث

0.76-3.043.95-مناقشة كتاب

4.524.181.08ألعاب الكلامت

5.754.951.16كتابة أحرف الكلامت

1.37-6.084.41-قراءة األناشيد جهًرا

2.154.150.51عّد األناشيد

0.004.720.00ألعاب األرقام

0.21-0.994.69-عّد األشياء

4.482.70**12.13ألعاب األشكال

7.354.501.63بناء املكعبات

1.05-5.465.18-لعبة اللوحة أو البطاقات
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العالقة بني األنشطة القرائية والكتابية التي يقوم هبا الوالدان يف مرحلة ما قبل التعليم االبتدائي وحتصيل أبنائهم لتلك املهارات.

جدول 11: أكثر األنشطة تفاعليًّا حسب املهنة

قيمة تاخلطأ املعياريمعامل التغيرياملتغريات
0.504.740.10كتابة األرقام

0.81-2.442.98-املصادر املنزلية

1.152.23*2.57األجهزة اإللكرتونية يف املنزل

2.391.281.86حب الوالدين للقراءة

5.012.33*11.71دخول مرحلة ما قبل الدراسة

0.00-0.0029.02-التعليم اجلامعي

5.542.54*14.10املهنة العملية

8.77-6.56***57.59-الذكور

التفاعل حسب تعليم الوالدين
0.36-2.566.99-قراءة الكتب

6.527.630.85رسد القصص

10.644.952.14إنشاد األغاين

6.046.820.88لعب األبجدية 

1.06-8.297.82-التحدث عام حدث

0.11-0.786.71-مناقشة كتاب

1.54-8.765.67-ألعاب الكلامت

2.817.510.37كتابة أحرف الكلامت

10.236.901.48القراءة جهًرا

1.07-7.927.34-عّد األناشيد

0.47-3.296.99-ألعاب األرقام

0.19-1.628.44-عّد األشياء

0.16-1.106.67-ألعاب األشكال

13.187.251.81بناء املكعبات

3.836.790.56لعبة اللوحة أو البطاقات

1.45-8.345.73-كتابة األرقام

441.9633.9613.01التقاطع
*** p<.001

**p<.01
*p<.05

متوسط R-تربيع: ٠.71

قيمة تاخلطأ املعياريمعامل التغيرياملتغريات
7.554.691.60قراءة الكتب

0.31-1.534.83-رسد القصص

0.83-2.943.51-إنشاد األغاين

0.25-1.054.12-لعب األبجدية 

1.344.600.292حتدث عام حدث

0.05-0.224.05-مناقشة كتاب

2.305.270.43ألعاب الكلامت

6.933.941.75كتابة أحرف الكلامت
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العالقة بني األنشطة القرائية والكتابية التي يقوم هبا الوالدان يف مرحلة ما قبل التعليم االبتدائي وحتصيل أبنائهم لتلك املهارات.

قيمة تاخلطأ املعياريمعامل التغيرياملتغريات
1.04-4.744.54-قراءة األناشيد جهًرا

0.74-2.923.91-عّد األناشيد

2.974.780.62ألعاب األرقام

0.85-3.554.15-عّد األشياء

3.633.43***12.48ألعاب األشكال

3.942.74***10.82بناء املكعبات

1.06-5.855.49-لعبة اللوحة أو البطاقات

0.18-1.015.44-كتابة األرقام

0.93-2.812.99-املصادر املنزلية

1.182.18*2.58األجهزة اإللكرتونية يف املنزل

1.272.18*2.78حب الوالدين للقراءة

4.942.25*11.11دخول مرحلة ما قبل الدراسة

5.603.43***19.24التعليم اجلامعي

24.7228.880.85املهنة العملية

8.83-58.206.58-الذكور

التفاعل حسب املهنة
1.067.120.14قراءة الكتب

6.706.800.98رسد القصص

1.435.050.28إنشاد األغاين

0.33-2.126.26-لعب األبجدية 

1.24-8.176.55-التحدث عام حدث

0.77-5.026.47-مناقشة كتاب

0.63-4.396.87-ألعاب الكلامت

0.05-0.386.79-كتابة أحرف الكلامت

6.7116.531.02القراءة جهًرا

3.365.890.57عّد األناشيد

1.62-10.066.20-ألعاب األرقام

3.907.510.51عّد األشياء

0.16-1.036.34-ألعاب األشكال

5.115.740.88بناء املكعبات

3.706.530.56لعبة اللوحة أو البطاقات

0.65-4.366.67-كتابة األرقام

432.1432.9413.11التقاطع

*** p<.001
**p<.01
*p<.05

متوسط R-تربيع: ٠.71
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العالقة بني األنشطة القرائية والكتابية التي يقوم هبا الوالدان يف مرحلة ما قبل التعليم االبتدائي وحتصيل أبنائهم لتلك املهارات.

مناقشة النتائج:
بالنظــر إىل لســؤال األول: إىل أي مــدى يقــوم الوالــدان 
ــة  ــل املدرس ــا قب ــة م ــة يف مرحل ــة وكتابي ــطة قرائي بأنش
لتنميــة مهــارات أبنائهــم القرائيــة والكتابيــة يف الصــف 
ــرًيا لــدى  ــا كب ــاك وعًي ــع االبتدائــي؟ نجــد أن هن الراب
قرابــة 5٠% مــن عينــة الدراســة بأمهيــة األنشــطة 
التعليــم  قبــل  مــا  مرحلــة  يف  والكتابيــة  القرائيــة 
االبتدائــي، حيــث يفيــد قرابــة نصــف عينــة الدراســة 
بمامرســة كتابــة احلــروف واألرقــام مــع أطفاهلــم 
قبــل دخوهلــم للمــدارس، فيــام تقــل النســبة يف درجــة 
ــك  ــن ذل ــص ع ــب ورسد القص ــراءة الكت ــة ق ممارس
ــود  ــة تع ــة املامرس ــل درج ــا، ولع ــن أمهيته ــم م بالرغ
ــىل،  ــة أو أع ــة اجلامعي ــىل الدرج ــني ع ــبة احلاصل لنس
ــغ نســبتهم  ــة والبال ــن يعملــون يف مهــن احرتافي والذي
ــة  ــه دراس ــت إلي ــا توصل ــع م ــق م ــذا يتف ٤3%، وه
 ،(Alsalem & Alnasar, 2003) والســامل  النصــار 
حيــث أكــدت الدراســة أن اآلباء مــن الطبقة املتوســطة 
والعاملــني يامرســون األنشــطة القرائيــة والكتابيــة 
مــع أطفاهلــم بدرجــة أكــرب مــن غريهــم، إال أن هــذه 
الدرجــة العاليــة مــن املامرســة يف بعــض األنشــطة 
ــة  ــل الطلب ــط حتصي ــايل يف متوس ــر الع ــا األث ــن هل مل يك
ــف  ــم الص ــد بلوغه ــعودية عن ــة الس ــة العربي يف اململك
الرابــع االبتدائــي، ولعــل ذلــك يعــود لطريقــة تعامــل 
أوليــاء األمــور مــع األنشــطة وآليــة اســتخدامهم هلــا، 
 Al )ــل ــري وأربامتامني ــة اجلف ــه دراس ــا أكدت ــذا م وهـ
أكــدت  حيــث   (Jefri & Areepattamannil,2019

الدراســة عــىل رضورة وضــع برامــج تطويريــة ألوليــاء 
األمــور لتدريبهــم عــىل كيفيــة تفعيــل األنشــطة القرائية 

ــم.  ــل أبنائه ــال يف حتصي ــر ع ــق أث ــة لتحقي والكتابي
يف الســؤال الثــاين: مــا أثــر األنشــطة القرائيــة والكتابيــة 
التــي يقــوم هبــا الوالــدان يف مرحلــة مــا قبــل املدرســة 
يف تنميــة مهــارات أبنائهــم القرائيــة والكتابيــة؟ فكلــام 
ارتفــع مــؤرش األنشــطة القرائيــة والكتابيــة التــي يقــوم 

ــة  ــم بالدراس ــل التحاقه ــم قب ــع أبنائه ــدان م ــا الوال هب
ــة  ــىل العالق ــد ع ــا يؤك ــدرايس، مم ــم ال ــع حتصيله ارتف
اإلجيابيــة بــني املهــام واألنشــطة التــي تقــوم هبــا األرس 
ــع  ــك م ــق ذل ــة، ويتف ــىل املدرس ــا ع ــزل وأثره يف املن
الدراســة التــي أجراهــا بــارك 2٠٠8(( عــىل أكثــر مــن 
98٠٠٠ طالــب مــن  25 دولــة، حيــث وجــد أن هناك 
عالقــة إجيابيــة بــني األنشــطة التــي يقــوم هبــا الوالــدان 
قبــل التحــاق أطفاهلــم يف بـــمرحلة التعليــم االبتدائي، 
االبتدائــي  التعليــم  مرحلــة  األثــر  يتجــاوز  وقــد 
 Silinskas et al.,) التعليميــة األخــرى.  للمراحــل 

 (2012, 2013 ; Sénéchal and LeFevre,2002

إضافــة لذلــك وجــد الباحــث أن هنــاك عالقــة إجيابيــة 
ــم  ــل أبنائه ــراءة وحتصي ــو الق ــن نح ــاه الوالدي ــني اجت ب
يف املهــارات القرائيــة والكتابيــة، فاالجتــاه اإلجيــايب 
نحــو القــراءة يرفــع مــن إيــامن الوالديــن بأمهيــة تنميــة 
املهــارات القرائيــة والكتابيــة قبــل التحاقهــم بمراحــل 
ــامن  ــات أن إي ــدت الدراس ــد أك ــام، وق ــم الع التعلي
الوالديــن بأمهيــة تنميــة القرائيــة والكتابيــة يرفــع 
ــة  ــهم يف تنمي ــي تس ــطة الت ــم باألنش ــة قيامه ــن درج م
 Dearing et al., 2006;) مهاراهتــم القرائيــة والكتابيــة
Hindman et al,2010) ، إضافــة لذلــك توصلــت 

ــن يف  ــم الوالدي ــايب لتعلي ــر إجي ــود أث ــة إىل وج الدراس
حتصيــل أبنائهــم يف املهــارات القرائيــة والكتابيــة، فكلام 
ــا يف حتصيــل  ــر ذلــك إجيابيًّ ــن أث ــم الوالدي ارتفــع تعلي
أبنائهــم، وذلــك يتســق مــع الدراســات الســابقة التــي 
 Dearing et al.,2006;) أثبــت تلــك العالقــة اإلجيابيــة

.(Hindman et al.,2010

القرائيــة  األنشــطة  أي  الثالــث:  الســؤال  ويف 
ــا  ــة م ــدان يف مرحل ــا الوال ــوم هب ــي يق ــة الت والكتابي
ــة  ــارات الطلب ــة مه ــًرا يف تنمي ــر أث ــة أكث ــل املدرس قب
ــة والكتابيــة؟ توصــل الباحــث إىل أن األنشــطة  القرائي
املهــارات  يف  الطلبــة  حتصيــل  يف  أثرهــا  درجــة  يف 
ــر  ــا أث ــا هل ــواء، فبعضه ــت س ــة ليس ــة والكتابي القرائي
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وبعضهــا اآلخــر مل جيــد الباحــث دليــاًل إحصائيًّــا 
ــاط،  ــة النش ــود لطبيع ــك يع ــل ذل ــا، ولع ــىل أثره ع
ومــدى تفاعــل األطفــال مــع النشــاط، وطريقــة 
 ،(Al Jefri & Areepattanni,2019) عمــل النشــاط
حيــث توصلــت الدراســة احلاليــة إىل أن بنــاء املكعبات 
واللعــب باألشــكال تــأيت ضمــن أهــم األنشــطة التــي 
هلــا أثــر إجيــايب يف تنميــة املهــارات القرائيــة والكتابيــة 
ــع  ــف الراب ــعودية يف الص ــة الس ــة العربي ــة اململك لطلب
ــز  ــه روبن ــل ل ــا توص ــع م ــق م ــذا يتف ــي، وه االبتدائ
وآخــرون (Robinset al.,2014 )بــأن األطفــال يبدون 
ــارات  ــي امله ــي تنم ــاب الت ــب واأللع ــا باللع اهتامًم
القرائيــة والكتابيــة. يــأيت بعدهــا قــراءة القصــص 
وكتابــة حــروف الكلــامت كأهــم األنشــطة التــي يقــوم 
ــة،  ــم للمدرس ــل دخوهل ــم قب ــع أبنائه ــدان م ــا الوال هب
ــم  ــد بلوغه ــدرايس عن ــم ال ــا يف حتصيله ــر إجيابيًّ وتؤث
الرابــع االبتدائــي، ولعــل ذلــك بســبب  الصــف 
ــة  ــارش تنمي ــكل مب ــتهدف وبش ــي تس ــطة، الت األنش
ــة  ــدت دراس ــث أك ــة، حي ــة والكتابي ــارات القرائي امله
آري وآخــرون (Arya et al.,2014) أن قــراءة الكتــب 
ــه أثــر إجيــايب يف  وتوفــري الكتــب املطبوعــة يف املنــزل ل

ــم. ــة هل ــة والكتابي ــة القرائي ــارات الطلب ــة مه تنمي
التوصيات واالقرتاحات:

 بناء عىل ما سبق تويص الدراسة باآليت:
بــرضورة وضــع برامــج تطويريــة للوالديــن تبــني . 1

هلــم أمهيــة مشــاركتهم يف تنميــة املهــارات القرائيــة 
ــدورات  ــم ال ــك تقدي ــم، وكذل ــة ألبنائه والكتابي
لتعليمهــم بعــض اإلســرتاتيجيات التــي تســهم يف 
تنميــة مهــارات أطفاهلــم القرائيــة والكتابيــة، وأن 
ــور  ــاء األم ــة ألولي ــج موجه ــذه الربام ــون ه تك

قبــل التحــاق أطفاهلــم بمراحــل التعليــم العــام.
ــألرس . 2 ــم ل ــم الدع ــة وتقدي ــتوى التوعي ــع مس رف

ــىل  ــم ع ــام حيفزه ــدود ب ــل املح ــن ذوي الدخ م

املشــاركة الفاعلــة يف تنميــة املهــارات القرائيــة 
والكتابيــة ألبنائهــم قبــل التحاقهــم بمراحــل 

ــام.   ــم الع التعلي
ــًدا . 3 ــون مزي ــري الباحث ــة أن جي ــرتح الدراس ــام تق ك

ــل  ــريات والعوام ــة املتغ ــات لدراس ــن الدراس م
ــة  ــارات القرائي ــة يف امله ــل الطلب ــرة يف حتصي املؤث
والكتابيــة باســتخدام  بيانات الدراســات  الدولية .  
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د. عائشة عيل حممد البكري
أستاذ أصول الرتبية املشارك بقسم العلوم الرتبوية بكلية الرتبية بجامعة 

املجمعة 144٣هـ/ 2022م
a.albakri@mu.edu.sa: الربيد االلكرتوين

   ملخص البحث  
البينية  الدراسات  واقع  عن  الكشف  إىل  الدراسة  هدفت 
ومن  تواجهها،  التي  والتحديات  الرتبوية،  البحوث  يف 
هذه  ولتحقيق  لتطويرها؛  املقرتحات  بعض  تقديم  ثم 
إعداد  تم  كام  الوصفي،  املنهج  استخدام  تم  األهداف 
هيئة  من  عضًوا   )55( قوامها  عينة  عىل  طبقت  استبانة 
بجامعة  الرتبية  بكليتي  الرتبوية  العلوم  بقسم  التدريس 
العام  من  الثاين  الدرايس  الفصل  خالل  وذلك  املجمعة، 
النتائج  أبرز  من  وكان  )1٤٤2-1٤٤3هـ(.  الدرايس 
البحوث  يف  البينية  الدراسات  مستوى  انخفاض  ييل:  ما 
الرتبوية، بينام كان هناك ارتفاع يف مستوى التحديات التي 
البينية،  الدراسات  إجراء  عند  الرتبوية  البحوث  تواجهها 
عينة  استجابات  يف  إحصائًيا  دالة  فروق  وجود  عدم  مع 
وجود  النتائج  أظهرت  كام  والتحديات،  للواقع  الدراسة 
الدراسات  لتطوير  تقديمها  تم  التي  املقرتحات  من  عدد 
تم  السابقة  النتائج  ويف ضوء  الرتبوية.  البحوث  يف  البينية 
التجارب  من  اإلفادة  أمهية  منها:  التوصيات  بعض  وضع 
الرتبوية،  البحوث  إجراء  عند  التخصصية  غري  واخلربات 
املختلفة  التخصصات  بني  البحثية  الرشاكات  وإجراء 
الفرق  دور  وتفعيل  واملجتمعية،  الرتبوية  املشكالت  حلل 
البحثية لتعزيز مشاركة الباحثني واألكاديميني الرتبويني يف 
إجراء الدراسات البينية، وزيادة ميزانيات متويل اجلامعات 
واقرتحت  الرتبوية.  البحوث  يف  البينية  للدراسات 
إلجراء  البحثية  املهارات  حول  دراسة  إجراء  الدراسة: 
الدراسات البينية وكيفية إكساهبا للباحثني، وأخرى حول 

Abstract
The current study aimed to recognize the real-

ity of interdisciplinary studies in educational 
research and the encountered challenges, and 

to provide developmental recommendations. 
The author implemented a descriptive method-

ology and constructed a questionnaire. From 
the faculty of education at Majmaah University 

(55) teaching member participated in the study 
during the second semester 1442/ 1443 hijri. 
Analyses of data found that the level of inter-

disciplinary studies in educational research was 
low, in addition the challenges level encounter-

ing educational interdisciplinary research was 
high, differences between respondents answers 
on the reality and challenges was insignificant, 
and recommendations offered to develop inter-
disciplinary studies in educational research vol-
ume was high. In light of the results, the author 

recommends to benefit from non-specialized ex-

periences in conducting educational research, to 
seek partnerships between different disciplines 
in solving educational and communal problems 
and developmental issues, to activate the role of 
research teams to enhance researchers, educa-

tionalists and academics participation in interdis-

ciplinary studies, and to increase university fund 
budgets to conduct educational interdisciplin-

ary studies. In addition, the author recommends 

conducting a study involving interdisciplinary 

الدراسات البينية في البحوث التربوية الواقع والتحديات ومقترحات التطويرمن 
وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكليتي التربية بجامعة المجمعة.
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العربية  اململكة  رؤية  بتحقيق  البينية  الدراسات  عالقة 
السعودية 2٠3٠م. 
الكلامت املفتاحية: 

التحديات،  الواقع،  الرتبوية،  البحوث  البينية،  الدراسات 
مقرتحات التطوير

research skills acquaintance, and a study on the 

relation of interdisciplinary studies to achieve 
the kingdom vision of 2030.
Keywords: 
Interdisciplinary Studies; Educational Research; 
Reality; Challenges; Developmental Recom-

mendations.

مقدمة:
ــة  ــم واملعرف ــن العل ــارع يف ميادي ــور املتس ــل التط يف ظ
ــمى  ــا يس ــة إىل م ــرت احلاج ــي ظه ــث العلم والبح
املجتمــع  احتياجــات  ملواكبــة  البينيــة  بالدراســات 
ل هــذه النوعيــة مــن  ومتطلبــات التنميــة، إذ تشــكِّ
ــن  ــه م ــا متثل ــني؛ مل ــا للباحث ــااًل خصًب ــات جم الدراس
ــاه  ــة يف دراســة ظواهــر املجتمــع املختلفــة وقضاي أمهي

ومشــكالته املعقــدة.
وإن املتأمــل يف تأثــري التطــور والتغــري الــذي حلــق 
ــه مــن الــرضوري اخلــروج  املجتمعــات اليــوم جيــد أن
مــن املعرفــة التخصصيــة إىل جمــاالت أكثــر دجمًــا 
ــك  ــدًدا؛ وذل ــمواًل وتع ــر ش ــة أكث ــة، وإىل معرف ومرون
مــن خــالل االنفتــاح بــني التخصصــات وتفعيــل 
االتصــال  لتحقيــق  بينهــا  فيــام  البينيــة  العالقــات 

والتبــادل املعــريف.
وعــىل الرغــم مــن أمهيــة العلــوم املتخصصــة يف تنميــة 
الفكــر اإلنســاين ومســاعدته يف حل املشــكالت، إال أن 
املبالغــة يف رســم حــدود التخصصــات لــه انعكاســاته 
عــىل تركيــز تفكــري اإلنســان يف جمــال حمــدد؛ ممــا جيعلــه 
منغلًقــا يف دائــرة بحثيــة ضيقــة ومنعزلــة، تتســبب 
ــمول  ــة يف الش ــامته املتمثل ــم س ــم أله ــدان العل يف فق
ــة  ــه البحثي ــه وعالقات ــل يف جماالت ــاح والتواص واالنفت
املشــرتكة مع التخصصــات األخرى )حســن، 2٠1٤(.
نحــو  التوجــه  أن  إىل   )2٠15( العــاين  وتشــري 
الدراســات البينيــة سيســهم يف توســيع دائــرة البحــث 

العلمــي كونــه يســمح باالخرتاقــات اآلمنــة للمعرفــة 
واملنهجيــة بــني التخصصــات، يف الوقــت الــذي حيافــظ 
ــة للبنيــة  عــىل احلــدود التخصصيــة والضوابــط العلمي
املعرفيــة التــي تتعامــل معهــا تلــك العلــوم املتخصصــة 
ــي  ــي ال يعن ــص البين ــة، فالتخص ــا البحثي ومقتضياهت
ــد  ــاول أن جي ــل حي ــرد، ب ــص املنف ــة التخص ــو هوي حم
ــل  ــوات يتواص ــاد قن ــىل إجي ــاعده ع ــة تس ــًرا علمي أط
ــرى  ــارف األخ ــات واملع ــع التخصص ــا م ــن خالهل م
التــي تبعــث فيــه احليويــة والنشــاط والنمــو املســتمر.
ــة  ــات البيني ــده )2٠16: 157( أن الدراس ــد عب ويؤك
ــا يف  ــت هدًف ــريف ليس ــل املع ــىل التفاع ــد ع ــي تعتم الت
حــد ذاهتــا، بــل وســيلة لدعــم جهــود بحثيــة ملواجهــة 
ــن  ــية، يمك ــة تنافس ــز بيئ ــة، وتعزي ــكالت جمتمعي مش
مــن خالهلــا احلصــول عــىل املعرفــة مــن خــالل تكامــل 

ــدة. ــة جدي ــاالت بحثي ــة جم وصياغ
أن   (,Klien  393-415  :2012) كلــني  ويذكــر 
ــد  ــريف واح ــل مع ــن حق ــق م ــة تنطل ــات البيني الدراس
مــع ربطــه بحقــول معرفيــة أخــرى بقصــد حــل 
املشــكالت التــي تتســم بالتعقيــد، بحيــث يتعــذر 
التعامــل معهــا بشــكل كاٍف مــن خــالل حقــل واحــد، 
بينــام يميــز حســن )2٠1٤: 2٤1- 25٠( بــني مفاهيــم 
ثالثــة للوصــول ملفهــوم الدراســات البينيــة؛ فاملامرســة 
املتعــددة املياديــن تعــرف بكوهنــا حمــل التقــاء باحثــني 
ــظ  ــرتك حيتف ــوع مش ــول موض ــة ح ــن خمتلف ــن ميادي م
مفاهيمــه  بخصوصيــة  معاجلتــه  لــدى  منهــم  كل 
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ومناهجــه وختصصــه، بينــام يشــري مفهــوم العربميدانيــة 
إىل ذلــك النشــاط املعــريف الــذي خيــرتق خمتلــف 
ــدود،  ــن ح ــا م ــل بينه ــا يفص ــاة م ــوم دون مراع العل
أمــا البينيــة فتفــرتض احلــوار وتبــادل املعلومــات 
ــني  ــني متخصص ــج ب ــة واملناه ــراءات التحليلي واإلج
ــي  ــدة، فه ــكلة واح ــة مش ــدة ملعاجل ــن عدي ــن ميادي م

ــادل. ــراء املتب ــل واإلث ــتدعي التفاع تس
الشــايع )1٤37: 6- 7( ومركــز  وأشــار كل مــن 
أهــداف  إىل   )1٠  -9  :2٠17( الواعــدة  األبحــاث 

الدراســات البينيــة كالتــايل:
ــدارس •  ــل امل ــط وتكام ــي رب ــة: وتعن ــج املعرف دم

الفكريــة واملهنيــة والتقنيــة للوصــول إىل خمرجــات 
ــة عــىل العلــوم األساســية  ــة مبني ذات جــودة عالي

ــة.  والطبيعي
اإلبــداع يف طــرق التفكــري: وتعنــي تطويــر القــدرة • 

ــن  ــات م ــزج املعلوم ــا وم ــرض القضاي ــىل ع ع
وجهــات نظــر متعــددة لتحــدي االفرتاضــات 
ــار  ــق فهمهــا، مــع اعتب ــي بنيــت عليهــا وتعمي الت
مــن  والتحقيــق  البحــث  أســاليب  اســتخدام 
املشــكالت  لتحديــد  املتنوعــة  التخصصــات 
واحللــول    للبحــث خــارج نطــاق النظــام الواحد.

االختالفــات •  إدراك  ويعنــي  التكامــل:  حتقيــق 
بــني التخصصــات املختلفــة للوصــول إىل وحــدة 
ــة  ــن رؤي ــمواًل م ــر ش ــة واألكث ــة املتكامل املعرف

ــد.  ــص واح ختص
ــات •  ــراء الدراس ــة إىل إج ــة: فاحلاج ــاج املعرف إنت

البينيــة أصبحــت اآلن أقــوى مــن أي وقــت مى، 
ويرجــع ذلــك إىل أن العديــد مــن املشــكالت 
ــل  ــن أن حت ــع ال يمك ــم املجتم ــي هت ــدة الت املتزاي
بشــكل كاٍف عــن طريــق ختصــص واحــد معــني، 
وإنــام تتطلــب دراســات بينيــة ذات رؤى واضحــة 
تعتمــد عــىل الطــرق احلديثــة وعــىل باحثــني 

ــدة. ــارف جدي ــاج مع ــني إلنت مؤهل

ــت  ــي تناول ــات الت ــن الدراس ــد م ــرزت العدي ــد ب وق
ــا:  ــة منه ــات البيني الدراس

دراســة أبــو ســمرة )2٠٠7( التــي هدفــت إىل اســتقراء 
ــطينية  ــات الفلس ــا يف اجلامع ــات العلي ــع الدراس واق
واالرتقــاء هبــا إىل مــا يلبــي متطلبــات التنمية الشــاملة، 
ــت  ــي، وتوصل ــج الوصف ــة املنه ــتخدمت الدراس واس
إىل وجــود احتياجــات عاليــة يف كل مــن املجــال املهنــي 
واألكاديمــي واالجتامعــي، وإىل وجــود خلــل وقصــور 
يف البحــوث العلميــة، حيــث ال تقدم معاجلـــة جوهرية 
ــن  ــدء م ــدة الب ــل قاع ــة، وتغف ــكالت العرصي للمش
حيــث انتهــت إليــه البحــوث والدراســات األخــرى، 
وأوصــت بالرتكيــز عــىل الدراســات البينيــة يف خطــط 
الدراســات العليــا، وربــط البحــوث التطبيقيــة بخطــط 

التنميــة االقتصاديــة واالجتامعيــة.
       ودراســة نيويــل(Newell,2010) التــي هدفــت إىل 
ــات  ــه الدراس ــي تواج ــات الت ــن الصعوب ــف ع الكش
ــرت  ــي، وأظه ــج الوصف ــتخدمت املنه ــة، واس البيني
النتائــج عــدم جديــة بعــض الدراســات البينيــة، حيــث 
ــب  ــايل تتطل ــا املث ــات يف بعده ــذه الدراس ــرة ه أن فك
ــىل  ــني ع ــني معرفي ــث بحقل ــة الباح ــة إحاط بالرضوري
ــة إىل حــد مــا، بدرجــة قــد  األقــل، وهــي فكــرة مثالي

ــة.  ــة حقيقي ــات ذات قيم ــا تطبيق ــد هل ــدر أن جت ين
Wilson & Zam-) ــربالن ــون وزام ــة ويلس         دراس
عــن  الكشــف  إىل  هدفــت  berlan, 2010)التــي 

مســؤولية اجلامعــات يف حتقيــق مواءمــة خمرجاهتــا 
ــج  ــتخدمت املنه ــل، واس ــوق العم ــات س ــع متطلب م
ــتخدام  ــىل رضورة اس ــج ع ــدت النتائ ــي، وأك الوصف
ــة  ــة الطلب ــل هتيئ ــن أج ــة م ــات البين ــوث الدراس بح
لســوق العمــل وتلبيــة احتياجــات املجتمــع، وأوصــت 
يف  الرتبويــة  البحــوث  تفعيــل  بــرضورة  الدراســة 

ــات. ــف اجلامع خمتل
هدفــت  التــي   (Moti,2012)مــويت ودراســة 
البينيــة،  الدراســات  إجــراء  صعوبــات  لدراســة 
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ــرت  ــي، وأظه ــج الوصف ــة املنه ــتخدمت الدراس واس
النتائــج مجلــة مــن الصعوبــات عــىل رأســها قلــة 
املنــح التمويليــة، وقلــة املــدارس العلميــة التــي تتبنــى 

الدراســات البينيــة.
ودراســة هولــت  (Holt, 2013) التــي هدفــت إىل 
ــة باملشــاركة  ــة املتعلق ــاءات الفردي الكشــف عــن الكف
الفعالــة يف التفاعــالت البحثيــة البينيــة والتجــارب 
التعليميــة املســتخدمة يف تيســري تطــور الكفــاءات 
ــم اجلامعــي، واســتخدمت الدراســة  ــة يف التعلي الفردي
ــتبانة كأداة  ــىل االس ــدت ع ــي، واعتم ــج الوصف املنه
ــارة  ــة عب ــة الدراس ــت عين ــات، وكان ــع املعلوم جلم
ــدا  ــدا ونيوزيلن ــرتاليا وكن ــن اس ــا م ــن )19( باحًث ع
والواليــات املتحــدة، وأظهــرت النتائــج أن التجــارب 
التعليميــة التــي تعــزز الكفــاءات الفرديــة يف البحــوث 
ــة  ــاركة يف عملي ــج، واملش ــر املناه ــي: تطوي ــة ه البيني
واإلدارة  اجلامعــي  الدمــج  وأســاليب  التدريــب، 
والقيــادة، وأوصــت الدراســة بــرضورة تطويــر برامــج 
ــة. ــة الفعال ــارات البحثي ــىل امله ــني ع ــب الباحث تدري

ودراســة كاراكــوس ( Karakus, 2014) التــي 
هدفــت إىل تقييــم آراء املعلمــني حــول ممارســات 
نمــوذج برنامــج التخصصــات البينيــة يف التعليــم، 
ــع  ــون جمتم ــي، وتك ــج الوصف ــىل املنه ــدت ع واعتم
ــة يف  ــة يف أضن ــة الثانوي ــي املرحل ــن معلم ــة م الدراس
تركيــا، واشــتملت العينــة عــىل )29( معلــاًم ومعلمــة، 
ــت  ــة، وتوصل ــالت كأداة للدراس ــتخدمت املقاب واس
الدراســة إىل أن املعلمــني يفضلــون وجــود ارتباطــات 
بــني املقــررات التعليميــة، ويــرون مــن إجيابيــات 
التعليــم القائــم عــىل التخصصــات البينيــة زيــادة 
ــم  ــز التعل ــة، وتعزي ــل املعرف ــي، ونق ــاح األكاديم النج
اهلــادف، وجــذب االنتبــاه وتطويــر املهــارات البحثيــة، 
الالزمــة  اإلجــراءات  باختــاذ  الدراســة  وأوصــت 
ملســاعدة املعلمــني يف اســتخدام أســلوب التخصصــات 
البينيــة بفاعليــة يف املامرســات التعليميــة واالهتــامم 

ــج. ــب والدم ــات التدري بعملي
ــت  ــي هدف ــريي ( Perry, 2014) الت ــة ب ودراس
إىل الكشــف عــن العوامــل املؤثــرة عــىل التعــاون 
عــىل  واعتمــدت  البينيــة،  للتخصصــات  البحثــي 
املنهــج الوصفــي، وتكــون جمتمــع الدراســة مــن )15( 
مــن أعضــاء هيئــة التدريــس، واســتخدمت املقابــالت 
الشــخصية، وتوصلــت الدراســة إىل أن فريًقــا مــن 
ــل  ــه ح ــددة يمكن ــات املتع ــني ذوي التخصص الباحث
ــا، وأن  ــراد حله ــني األف ــن للباحث ــكالت ال يمك مش
ــة  ــات البيني ــه الدراس ــي تواج ــات الت ــم املعوق ــن أه م
ــة،  ــات اجلامع ــفافية سياس ــدم ش ــم، وع ــص الدع نق
ــات  ــة الكلي ــم إنتاجي ــراءات تقيي ــع إج ــدم وض وع
مــن التخصصــات البينيــة، وأوصــت الدراســة بأمهيــة 
التوســع يف جمــال التخصصــات البينيــة وزيــادة دعمها.
ودراســة أمــني )2٠15( التــي هدفــت إىل وضــع 
ــج  ــتحداث برام ــي باس ــم اجلامع ــر التعلي ــة لتطوي رؤي
ــج  ــة املنه ــتخدمت الدراس ــة، واس ــات البيني للدراس
الوصفــي، واعتمــدت عــىل االســتبانة كأداة جلمــع 
املعلومــات، وأظهــرت النتائــج أن هنــاك برامــج رائــدة 
يف جمــال التخصصــات البينيــة اســتحدثتها بعــض 
ــرضورة  ــة ب ــت الدراس ــعودية، وأوص ــات الس اجلامع
ــى  ــر بن ــة لتظه ــات مزدوج ــام ذات ختصص ــج أقس دم

ــات. ــذه التخصص ــدة هل ــة جدي معرفي
ودراســة إبراهيــم )2٠16( التــي هدفــت إىل 
التعــّرف عــىل مســتوى ثقافــة الدراســات البينيــة 
ــة  ــوم االجتامعي ــس يف العل ــة التدري ــاء هيئ ــدى أعض ل
بجامعــة نجــران، ودورهــا يف حتقيــق التنميــة املســتدامة 
باملجتمــع، والكشــف عــن أهــم املعّوقــات التــي 
ــد  ــات، وق ــك الدراس ــل تل ــام تفعي ــاًل أم ــف حائ تق
أســفرت نتائــج الدراســة عــن ضعــف مســتوى ثقافــة 
ــس،  ــة التدري ــاء هيئ ــدى أعض ــة ل ــات البيني الدراس

ــا. ــات تفعيله ــتوى معّوق ــاع مس وارتف
Razmak & Be-)         ودراســة رازمــاك وبيالنجــر
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langer, 2016) التــي هدفــت إىل التعــرف عــىل مــدى 

إمكانيــة توفــري منصــة للتخصصــات املتكاملــة تدعــم 
الدراســات البينيــة بــام يتامشــى مــع السياســة الداخليــة 
ــيل  ــج التحلي ــتخدمت املنه ــة، واس ــح اخلارجي واللوائ
النظــري الستكشــاف مفاهيــم قواعــد املعرفــة احلاليــة 
واســتخداماهتا  وفوائدهــا  التخصصــات  متعــددة 
بوصفــه منهًجــا مبتكــًرا يربــط بــني هــذه التخصصــات 
ــوارد  ــص م ــة لتخصي ــن املعني ــخاص واألماك واألش

ــال. ــو فع ــىل نح ــات ع اجلامع
إىل  هدفــت  التــي   )2٠17( مظهــر  ودراســة 
ــة  ــني املهــارات العلمي الكشــف عــن مــدى الفجــوة ب
ــارات  ــني امله ــة وب ــة اخلرجي ــا الطالب ــع هب ــي تتمت الت
ــة  ــة احلال ــتخدمت دراس ــص، واس ــة للتخص املخطط
 )1٤( العينــة  عــدد  وبلــغ  املقننــة،  واالختبــارات 
طالبــة، وأظهــرت النتائــج وجــود فجــوة بــني املخطــط 
والواقــع يف جانــب املهــارات العمليــة، وأوصــت 
ــة  ــارات العملي ــني امله ــج ب ــرضورة الدم ــة ب الدراس

ــص. ــارات التخص ــني مه وب
درســت  التــي   )2٠2٠( الفــوزان  ودراســة 
أوجــه الضعــف يف املهــارات الوظيفيــة للخرجيــني 
ــىل  ــا ع ــدود تداعياهت ــة وح ــات الرشعي يف التخصص
ــة  ــول علمي ــاد حل ــعًيا وراء إجي ــل؛ س ــوق العم أداء س
ــات  ــات والدراس ــج التخصص ــالل برام ــن خ ــا، م هل
البينيــة، واســتعرضت الــدور املنــوط بمنشــآت القطــاع 
ــف،  ــذا الضع ــد ه ــىل س ــل ع ــام للعم ــاص والع اخل
ــاءت  ــي، وج ــج الوصف ــة املنه ــتخدمت الدراس واس
ــاء  ــة بن ــة لكيفي ــة الدقيق ــاد الرؤي ــد افتق ــج لتؤك النتائ
ــام  ــات، ب ــذه التخصص ــبة هل ــة املناس ــات البيني الدراس
يســتلزم تطويــر آليــة البحــث العلمــي وزيــادة الرشاكــة 

يف التخطيــط والدراســات.  
ــت  ــي هدف ــس )2٠2٠( الت ــد وأن ــة حمم ودراس
البينــي واختالفــه عــن  املنهــج  التعــرف عــىل  إىل 
مســتقبل  وبيــان  املعتمــدة،  االجتامعيــة  املناهــج 

العلــوم االجتامعيــة يف ظــل البينيــة، واســتخدمت 
املنهــج التارخيــي واملنهــج املقــارن واملنهــج الوصفــي، 
واعتمــدت عــىل الوثائــق واالســتبانات كأدوات جلمــع 

املعلومــات.
ــة  ــت لدراس ــي هدف ــد )2٠21( الت ــة أمح ودراس
ســوق  متطلبــات  عــىل  البينيــة  الدراســات  أثــر 
ــج  ــدت املنه ــامل، واعتم ــص إدارة األع ــل لتخص العم
ــتبانة كأداة  ــتخدمت االس ــي، واس ــي االرتباط الوصف
ــة  ــو هيئ ــن)2٠( عض ــة م ــة مكون ــات عين ــع بيان جلم
تدريــس، وكان مــن أهــم النتائــج وجــود عالقــة 
ــة  ــات البيني ــق الدراس ــني تطبي ــة ب ــة إحصائي ذات دالل
وتوافــق خمرجــات التعليــم يف ختصــص إدارة األعــامل 
ــت إىل  ــتقبلية، ودع ــل املس ــوق العم ــات س ــع متطلب م
ــي  ــة الت ــاث العلمي ــات واألبح ــم الدراس رضورة دع
ــات  ــني خمرج ــوة ب ــد الفج ــة؛ لس ــىل البيني ــد ع تعتم

ــل.  ــوق العم ــات س ــم ومتطلب التعلي
التــي هدفــت إىل  البلــوي )2٠21(  ودراســة 
التعــرف عــىل اخلــربات العامليــة والعربيــة يف البحــوث 
البينيــة، واســتخدمت املنهــج الوصفــي، وأوصــت 
الدراســة بتفعيــل دور الفــرق البحثيــة لتعزيــز مشــاركة 
طــالب الدراســات العليا يف البحــوث البينيــة، والعمل 
عــىل إنشــاء مراكــز بحثيــة هتتــم بتنميــة مهــارات القرن 

ــاركني. ــني املش ــن للباحث ــادي والعرشي احل
هدفــت  التــي   )2٠22( هيضــة  آل  ودراســة 
إىل التعــرف عــىل متطلبــات تطبيــق إدارة الربامــج 
البينيــة يف كليــة الرتبيــة بجامعــة امللــك خالــد يف 
ــي،  ــج الوصف ــتخدمت املنه ــة2٠3٠، واس ــوء رؤي ض
ــت إىل أن  ــة، وتوصل ــتبانة كأداة للدراس ــت االس وطبق
املتطلبــات البرشيــة أعــىل املتوســطات احلســابية، تليهــا 
ــريًا  ــة، وأخ ــات التقني ــم املتطلب ــة، ث ــات املادي املتطلب

املتطلبــات اإلداريــة.
التــي   )2٠22( كايس  وآل  خــريي  ودراســة 
ــة يف  ــات البيني ــىل دور الدراس ــرف ع ــت إىل التع هدف
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ــة  ــاء هيئ ــر أعض ــة نظ ــن وجه ــة 2٠3٠ م ــق رؤي حتقي
ــج  ــدت املنه ــعودية، واعتم ــات الس ــس باجلامع التدري
تعزيــز  أمهيــة  إىل  الدراســة  وتوصلــت  النوعــي، 
دعــم  مــن خــالل  العلمــي  البحــث  االبتــكار يف 
الدراســات البينيــة وتوظيفهــا يف حــل املشــكالت 
لدعــم  والترشيعــات  القوانــني  وســن  البرشيــة، 
الدراســات البينيــة كضوابــط الرتقيــات وبــدل التميــز. 

مشكلة الدراسة:
ــىل رضورة  ــة ع ــد يف املعرف ــاه اجلدي ــد االجت يؤك
ربــط املعلومــات يف نظــام مشــرتك بــني التخصصــات 
ــوي، 2٠21: 596(؛  ــع )البل ــات املجتم ــة حاج ملواكب
لــذا حتظــى الدراســات البينيــة بأمهيــة كبــرية يف املعرفــة 
ــة  ــن املعرف ــري يف ميادي ــارع الكب ــًرا للتس ــانية نظ اإلنس

ــي. ــث العلم ــاالت البح وجم
ــة  ــي ورؤي ــول الوطن ــج التح ــق برنام ــد انطل وق
مــن  الســعودية وكان  العربيــة  اململكــة  2٠3٠م يف 
أهــم أهدافــه دعــم جهــود البحــث العلمــي، وتطويــر 
ــهم  ــة تس ــم بطريق ــاليب التقوي ــم وأس ــج والتعلي املناه
يف دفــع عجلــة التنميــة وإنتــاج املعرفــة وهــذا يتحقــق 

ــارف. ــوم واملع ــل يف العل ــامل ومتكام ــج ش بمنه
كــام ســاعد التطــور يف حيــاة اإلنســان وتضاعــف 
ــل،  ــل، والتواص ــة، والنق ــاج واملعرف ــه يف اإلنت حاجات
االســتفادة  يف  والســكن،  والصحــة،  والتعليــم، 
التطبيقيــة مــن ثــامر املعرفــة العلميــة، وتبــني أن الكثــري 
ــا  ــات إىل حله ــاج املجتمع ــي حتت ــكالت الت ــن املش م
ــددة  ــة متع ــكالت مركب ــي مش ــة ه ــردة أو جمتمع منف
ــة  ــة وتقني األوجــه، ممــا يقتــي اجتــامع خــربات علمي
مــن ختصصــات عديــدة، وهبــذا تكتســب الدراســات 
ــود، 2٠16:  ــتمرار )بنخ ــة باس ــة متضاعف ــة أمهي البيني

.)17
ــراد  ــراء األف ــا دور يف إث ــة هل ــات البيني فالدراس
بمهــارات  الشــاملة، واالرتقــاء  املعرفــة  بجوانــب 

ــد  ــا عن ــف دوره ــي، وال يق ــل املنطق ــري والتحلي التفك
هــذا احلــد؛ بــل يتعــدى إىل التصــدي للتحديــات 
ــق  ــن منطل ــط م ــج واخلط ــث الربام ــتقبلية، وحتدي املس
ــق  ــل حتقي ــن أج ــه م ــع ومتطلبات ــات املجتم احتياج
ــن  ــل م ــوق العم ــم وس ــات التعلي ــني خمرج ــق ب التواف
ناحيــة، وبنــاء أســس جمتمــع املعرفــة مــن ناحيــة 

)العنقــري، 2٠17: 9(. أخــرى 
أن   )25  -2٤  :2٠16( غيثــري  أكــد  وقــد 
االنغــالق العلمــي باســم التخصــص، وعــدم االنفتاح 
ــيخ  ــو إال ترس ــا ه ــا م ــتفادة منه ــوم لالس ــىل العل ع
ألســاليب قديمــة ال تفيــد البحــث العلمــي، بــل تزيــد 
مــن فلســفة التخنــدق املعــريف وعــدم االنفتــاح يف 
ــات  ــا التخصص ــا هب ــي متدن ــة الت ــر املختلف ــا النظ زواي

ــددة. املتع
هنــاك  أن   )127  :2٠15( بيومــي  أكــد  كــام 
ضعًفــا يف تنــاول االجتاهــات البينيــة أو برامــج التعليــم 
البينــي يف الدراســات والبحــوث؛ فلــم جيــد حمــاوالت 
علميــة جــادة لدراســة هــذه النوعيــة مــن الدراســات، 
كــام كثــرت الشــكوى يف العلــوم االجتامعيــة لعــزوف 
باحثيهــا عــن االقــرتاب مــن هــذا امليــدان، نظــًرا لكثرة 

ــة. ــة والتنظيمي ــة واألكاديمي ــات اإلداري املعوق
مــن  الرتبويــة  العلــوم  جمــال  أن  شــك  وال 
البينيــة  التخصصــات  عــىل  القائمــة  املجــاالت 
حيــث يشــمل عــىل العمليــة الرتبويــة والتعليميــة 
ــادئ  ــن املب ــد م ــور العدي ــىل تط ــاعد ع ــا، ويس بأكمله
جمــال  يف  البحــث  عــىل  بالرتكيــز  والنظريــات، 
ــىل  ــم ع ــج القائ ــتعانة باملنه ــم واالس ــة والتعلي الرتبي
.(Barbareev,2012: 4-5) البينيــة  التخصصــات 
وتكمــن القيمــة احلقيقــة للبحــوث الرتبويــة 
اليــوم يف مــدى قدرهتــا عــىل دفــع عجلــة التقــدم 
العلمــي نحــو مزيــد مــن البحــث واالستكشــاف 
ــا،  ــر وضوًح ــدة أكث ــة جدي ــول إىل رؤي ــدف الوص هب
وأكثــر عمًقــا، وتوجيــه هــذه البحــوث إىل موضوعــات 
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وظيفيــة حيتاجهــا التعليــم، وحتقيــق التكامــل والتعاون 
ــال  ــل كل جم ــا جيع ــة مم ــث املختلف ــاالت البح ــني جم ب
يثــري اآلخــر بطريقــة أكثــر فاعليــة )احلبيــب، 1996: 

.)233
وقد أكــد القضــاة والدويــري )2٠18: 393( أن 
البحــث الرتبــوي جمــال مــن جمــاالت البحــث العلمــي 
ــول  ــة للوص ــا تربوي ــكالت وقضاي ــة مش ــم بمعاجل هيت
إىل حلــول ممكنــة ومناســبة، ويمهــد لعمليــات التغيــري 
ــل  ــا حل ــة وتوظيفه ــراء املعرف ــوي وإث ــد الرتب والتجدي

هــذه املشــكالت.
ومــن املعلــوم أنــه يقــع عــىل عاتــق كليــات 
ــه،  ــد خمرجات ــم وجتوي ــر التعلي ــؤولية تطوي ــة مس الرتبي
ــال  ــك إدخ ــىل ذل ــة ع ــل املعين ــم العوام ــن أه وأن م
ــذا  ــة، وه ــدة املعرف ــق وح ــة لتحقي ــات البيني الدراس
ــني  ــة ب ــات املرتابط ــالت والعالق ــم الص ــتلزم فه يس
ــا  ــامد عليه ــة واالعت ــاالت املعرفي ــات واملج التخصص
ــب  ــي يصع ــة الت ــة واملجتمعي ــا العاملي ــل القضاي يف ح
فهمهــا مــن خــالل التخصصــات املنفصلة)الدبــر 

.)956  :2٠13 ومخيــس، 
كــام أشــار الغفــريي )2٠19: 2( إىل أن البحــوث 
الرتبويــة،  السياســات  رســم  إىل  هتــدف  الرتبويــة 
واختــاذ القــرارات الســليمة مــن أجــل حتســني العمــل 
الرتبــوي وتطويــره يف خمتلــف جوانــب احليــاة العلميــة 
والعمليــة، وفهــم الطبيعــة اإلنســانية، وزيــادة املعرفــة 
ــر  ــح، وتطوي ــث الصحي ــىل البح ــة ع ــة القائم العلمي

ــات.  املجتمع
جمــال  إثــراء  إىل  املاســة  للحاجــة  ونظــًرا 
البحــوث الرتبويــة بالدراســات البينــة لرتســيخ ثقافــة 
ــي  ــزاوج العلم ــة الت ــي بأمهي ــريف والوع ــاج املع االندم
بــني الدراســات املختلفــة؛ كان البــد مــن تســليط 
ــات  ــن الدراس ــة م ــذه النوعي ــع ه ــىل واق ــوء ع الض
ــات  ــض املقرتح ــم بع ــم تقدي ــن ث ــا وم ــم حتدياهت وأه
ــة يف  ــكلة الدراس ــت مش ــا متثل ــن هن ــا؛ وم لتطويره

ــايل:  ــس الت ــؤال الرئي الس
مــا واقــع الدراســات البينيــة يف البحــوث الرتبويــة ومــا 
التحديــات التــي تواجههــا ومــا مقرتحــات تطويرهــا؟

وتفــرع مــن الســؤال الرئيــس الســابق أســئلة الدراســة 
التاليــة:

مــا واقــع الدراســات البينيــة يف البحــوث الرتبويــة . 1
ــة التدريــس بقســم  مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئ
بجامعــة  الرتبيــة  بكليتــي  الرتبويــة  العلــوم 

املجمعــة؟ 
ــة . 2 ــوث الرتبوي ــه البح ــي تواج ــات الت ــا التحدي م

عنــد إجــراء الدراســات البينيــة مــن وجهــة نظــر 
ــة  ــوم الرتبوي ــم العل ــس بقس ــة التدري ــاء هيئ أعض

ــة؟   ــة املجمع ــة بجامع ــي الرتبي بكليت
ــني . 3 ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف ــل توج ه

متوســطات درجــات عينــة الدراســة تعــود ملتغــري 
ــص؟ ــة، والتخص ــة العلمي الدرج

يف . ٤ البينيــة  الدراســات  تطويــر  مقرتحــات  مــا 
البحــوث الرتبويــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة 
التدريــس بقســم العلــوم الرتبويــة بكليتــي الرتبيــة 

ــة؟ ــة املجمع بجامع
أهداف الدراسة:

يف . 1 البينيــة  الدراســات  واقــع  عــن  الكشــف 
البحــوث الرتبويــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة 
التدريــس بقســم العلــوم الرتبويــة بكليتــي الرتبيــة 

ــة. ــة املجمع بجامع
ــات التــي تواجــه البحــوث . 2 التعــرف عــىل التحدي

الرتبويــة عنــد إجــراء الدراســات البينيــة مــن 
وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس بقســم العلوم 

ــة. ــة املجمع ــة بجامع ــي الرتبي ــة بكليت الرتبوي
ــة . 3 ــة اإلحصائي ــروق ذات الدالل ــن الف ــف ع الكش

ــن  ــة م ــة الدراس ــات عين ــطات درج ــني متوس ب
ــص. ــة، والتخص ــة العلمي ــث الدرج حي
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ــات . ٤ ــر الدراس ــات لتطوي ــض املقرتح ــم بع تقدي
ــر  ــة نظ ــن وجه ــة م ــوث الرتبوي ــة يف البح البيني
ــة  ــوم الرتبوي ــم العل ــس بقس ــة التدري ــاء هيئ أعض

ــة. ــة املجمع ــة بجامع ــي الرتبي بكليت
أمهية الدراسة:

أ- األمهية النظرية وتتمثل يف اآليت: 
ومتغــريات •  احلديــث  العاملــي  الفكــر  مواكبــة 

البينيــة  الدراســات  العــرص؛ حيــث أضحــت 
اجتاًهــا عاملًيــا يعــول عليــه كثــرًيا يف االرتقــاء 

العلميــة. األبحــاث  بجــودة 
ــاول •  ــة إىل تن ــة الداعي اســتجابة لالجتاهــات احلديث

املعرفــة يف ســياق جديــد، تتكامــل فيــه املعرفــة بني 
التخصصــات، وذلــك مــن خــالل إحــداث املــزج 

والتداخــل بــني تلــك التخصصــات املختلفــة.
ــة •  ــوم الرتبوي ــد للعل ــد يعي ــل جدي ــور مدخ ظه

ــق  ــىل حتقي ــاعدها ع ــام يس ــا ب ــا وترابطه وحدهت
التنميــة الشــاملة للمجتمــع.
ب- األمهية التطبيقية وتفيد كاًل من:

املخططــني وأصحــاب القــرار: من خالل الكشــف • 
عــن واقــع الدراســات البينيــة، ومــا تواجهــه مــن 
حتديــات، ومــن ثــم تقديــم مقرتحــات لتطويرهــا 
وإعــادة رســم السياســات املحفــزة هلــا بــام يســهم 
يف حتســني املنــاخ العلمــي املالئــم للدراســات 

ــة. البيني
الباحثــني يف جمــال املناهــج وطــرق التدريــس: • 

مــن خــالل تشــجيعهم عــىل اخلــروج مــن اآلفــاق 
ختصصاهتــم  طبيعــة  فرضتهــا  التــي  الضيقــة 
ــل  ــة وتفعي ــات البيني ــراء الدراس ــة إلج األكاديمي
التخصصــات  بــني  املعــريف  التكامــل  مبــدأ 

املختلفــة.
ــات •  ــط الدراس ــالل رب ــن خ ــيل: م ــع املح املجتم

البينيــة واألبحــاث العلميــة باحتياجــات املجتمــع 

ــة. ــات التنمي ومتطلب
حدود الدراسة:

ــن . 1 ــف ع ــددت يف الكش ــة: حت ــدود املوضوعي احل
ــة،  ــوث الرتبوي ــة يف البح ــات البين ــع الدراس واق
والتحديــات التــي تواجهها،ومــن ثــم تقديــم 

بعــض املقرتحــات لتطويرهــا. 
احلــدود البرشيــة: تــم تطبيــق الدراســة عــىل . 2

عينــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس بقســم العلــوم 
ــة. ــة املجمع ــة بجامع ــي الرتبي ــة بكليت الرتبوي

احلــدود الزمانيــة: تــم تطبيــق أداة الدراســة يف . 3
ــي  ــام اجلامع ــن الع ــاين م ــدرايس الث ــل ال الفص

1٤٤3هـــ.  /1٤٤2
احلــدود املكانيــة: كليتــي الرتبيــة بجامعــة املجمعة؛ . ٤

الواقعتــني يف حمافطتــي املجمعــة والزلفي. 
مصطلحات الدراسة:

:Interdisciplinary الدراسات البينية
Dall’Alba, Guzzo & Sil-)  عرفهــا كل مــن
va, 2016:1178) بأهنــا: "الدراســات القائمــة عــىل 

ــن  ــر م ــني أو أكث ــني اثن ــل ب ــن التكام ــوع م ــق ن خل
ــكالت  ــل املش ــل ح ــن أج ــة م ــات العلمي التخصص

ــني". ــال مع ــة بمج املتعلق
ــات  ــن الدراس ــوع م ــا: ن ــا بأهن ــرف إجرائًي وتع
الناجتــة عــن دمــج ختصصــني أو أكثــر بحيــث تتداخــل 
وتتفاعــل فيــام بينهــا لتنتــج ختصًصــا آخــر جديــد يلبــي 

ــة.  احتياجــات املجتمــع ومؤسســاته الرتبوي
:Educational research البحوث الرتبوية

ــا  ــرون )1999: ٤9( بأهن ــزي وآخ ــا العني عرفه
"اســتقصاء دقيــق، هيــدف إىل وصــف مشــكلة موجودة 
حتديدهــا،  هبــدف  التعليمــي،  الرتبــوي  بامليــدان 
ــا،  ــا وحتليله ــة هب ــات املرتبط ــات والبيان ــع املعلوم ومج
ــريها،  ــتها وتفس ــث ومناقش ــج البح ــتخالص نتائ الس
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واخلــروج بقواعــد وقوانــني يمكــن اســتخدامها يف 
ــد  ــاهبة عن ــكالت املش ــكلة أو املش ــذه املش ــالج ه ع

ــا". حدوثه
وتعــرف إجرائًيــا بأهنــا: نشــاط منظــم هيــدف إىل 
فهــم الظواهــر الرتبويــة، والتنبــؤ هبــا، وضبطهــا، مــن 
ــد  ــم عوائ ــة، وتعظي ــات الرتبوي ــني املامرس ــل حتس أج
ــكالت  ــل املش ــل إىل ح ــة، والتوص ــة التعليمي العملي
ــتوى  ــىل مس ــواء ع ــاالت س ــف املج ــة يف خمتل الرتبوي

ــع. ــرد أو املجتم الف
منهجية الدراسة وإجراءاهتا: 

اتبعت الدراسة اإلجراءات العلمية التالية:
1- منهج الدراسة.

ــإن  ــاؤالهتا ف ــة وتس ــكلة الدراس ــىل مش ــاًء ع بن
ــي  ــج الوصف ــو املنه ــة ه ــذه الدراس ــم هل ــج املالئ املنه
ــام  ــرة ك ــع أو الظاه ــة الواق ــىل "دراس ــد ع ــذي يعتم ال
توجــد يف الواقــع وهيتــم بوصفهــا وصًفــا دقيًقــا، ويعرب 
عنهــا تعبــرًيا كيفًيــا أو كمًيــا، فالتعبــري الكيفــي يصــف 
لنــا الظاهــرة ويوضــح خصائصهــا، أمــا التعبــري الكمي 
ــا يوضــح مقــدار هــذه الظاهــرة  ــا رقمًي فيعطينــا وصًف

أو حجمهــا ودرجــات ارتباطهــا مــع الظواهــر املختلفة 
ــميد، 1٤23: 95(. ــو الس ــدات وأب ــرى" )عبي األخ

ــرف  ــج للتع ــذا املنه ــة ه ــت الدراس ــد اتبع وق
ــة  ــوث الرتبوي ــة يف البح ــات البيني ــع الدراس ــىل واق ع
والتحديــات التــي تواجههــا، ومــن ثــم تقديــم بعــض 
ــات  ــن الدراس ــة م ــذه النوعي ــر ه ــات لتطوي املقرتح

ــا. ــة معوقاهت ومعاجل
2- جمتمع وعينة الدراسة: 

ــن )55(  ــة م ــيل للدراس ــع األص ــون املجتم تك
ــة  ــي الرتبي ــة بكليت ــوم الرتبوي ــم العل ــن قس ــًوا م عض
املجمعــة والزلفــي  املجمعــة بمحافظتــي  بجامعــة 
بدرجــة أســتاذ مســاعد فأعــىل يف ختصصــات )املناهــج 
الرتبــوي،  والتخطيــط  اإلدارة  التدريــس،  وطــرق 
أصــول الرتبيــة، علــم النفــس، تقنيــات التعليــم( 
خــالل الفصــل الــدرايس الثــاين مــن العــام الــدرايس 
)1٤٤2- 1٤٤3هـــ(، ونظــًرا لصغــر حجــم املجتمــع 
ــع  ــل املجتم ــن كام ــة م ــة الدراس ــت عين ــد تكون فق
وهــو )55( عضــوًا مــن هيئــة التدريــس )موقــع 

.)https://m.mu.edu.sa/ar املجمعــة،  جامعــة 
جدول رقم )1( توزيع عينة أعضاء هيئة التدريس يف قسم العلوم الرتبوية طبًقا للمتغريات الديموغرافية

التخصص
الدرجة العلمية

النسبة%العدد أستاذ مساعدأستاذ مشاركأستاذ
نسبة%العددنسبة%العددنسبة%العدد

36.٤%2٠2٠%12.711%3.67%2املناهج وطرق التدريس
23.6%16.٤13%5.59%1.83%1اإلدارة والتخطيط الرتبوي

1٤.5%1٠.98%3.66%٠٠2أصول الرتبية
16.٤%7.39%9.1٤%٠٠5علم النفس

9.1%5.55%3.63%٠٠2تقنيات التعليم
1٠٠%6٠55%3٤.533%5.519%3اإلمجايل

أدوات الدراسة: 
الدراســة،  طبيعــة  بحســب  األدوات  تتحــدد 
وأهدافهــا، وعينتهــا، وبــام أن الدراســة احلاليــة هتــدف 
إىل الكشــف عــن واقــع الدراســات البينيــة يف البحــوث 

الرتبويــة، والتحديــات التــي تواجههــا، ومــن ثــم 
تقديــم بعــض املقرتحــات لتطويرهــا فقــد تطلــب 
ذلــك بنــاء اســتبانة مكونــة مــن ثالثــة حمــاور كالتــايل:

املحور األول: الواقع وحيتوي عىل )1٤( فقرة.
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جدول ) 2 ( االتساق الداخيل ملفردات استبانة الدراسات البينية يف البحوث الرتبوية

املحور الثاين: التحديات وحيتوي عىل )2٠( فقرة.
املحــور الثالــث: املقرتحــات وحيتــوي عــىل )15( 

ــرة.  فق
4-حساب املعامالت العلمية لالستبانة:

الدراسة االستطالعية: 
يف  البينيــة  الدراســات  اســتبانة  تطبيــق  تــم 
ــا  ــتطالعية عدده ــة اس ــىل عين ــة ع ــوث الرتبوي البح
ــدف  ــك هب ــس، وذل ــة التدري ــن هيئ ــوًا م )3٠( عض
التحقــق مــن ضبــط وتقنــني األداة والتحقــق مــن 
صالحيتهــا للتطبيــق، وتــم التحقــق مــن الصــدق 

بطريقتــني ومهــا:
صورهتــا  يف  األداة  بعــرض  املحكمــني:  صــدق   -
ــا يف  ــل عليه ــني والتعدي ــادة املحكم ــىل الس ــة ع األولي

ــم. ــوء آرائه ض
- صدق االتساق الداخيل:

الداخــيل  االتســاق  صــدق  حســاب  تــم 
لالســتبانة باســتخدام معامــل ارتبــاط بريســون وذلــك 
عــن طريــق حســاب معامــل ارتبــاط درجــة كل فقــرة 
ــدول )2(  ــه، واجل ــي إلي ــذي تنتم ــور ال ــة املح بدرج

ــك.   ــح ذل يوض

التحديات التي تواجه البحوث الرتبوية عند واقع الدراسات البينية يف البحوث الرتبوية
مقرتحات لتطوير الدراسات البينيةإجراء الدراسات البينية

معامل االرتباطممعامل االرتباطممعامل االرتباطم
1**0,7181**0,731**0,736

2**0,6282**0,7232**0,728

3**0,5923**0,533**0,714

٤**0,781٤**0,708٤**0,679

5**0,6515**0,6795**0,711

6**0,6316**0,7366**0,628

7**0,7187**0,7267**0,786

8**0,7258**0,7758**0,801

9**0,7759**0,7189**0,679

1٠**0,8831٠**0,7051٠**0,736

11**0,6711**0,73611**0,674

12**0,5912**0,71612**0,828

13**0,67913**0,72213**0,732

1٤**0,7111٤**0,7361٤**0,643

15**0,749

16**0,722

17**0,614

18**0,679

19**0,637

2٠**0,612
** احصائيا عند مستوى ٠.٠1            * دال عند مستوي ٠.٠5

يتضــح من نتائــج اجلــدول )2( أن مجيــع مفردات 
البحــوث الرتبويــة  البينيــة يف  الدراســات  اســتبانة 

ــة  ــة بدرج ــة احصائي ــة وذات دالل ــة ارتباطي ــا عالق هل
ــتبانة  ــى أن االس ــا يعن ــه، مم ــي إلي ــذي تنتم ــور ال املح
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تتمتــع بدرجــة عاليــة مــن االتســاق الداخــيل، وبالتــايل 
ــة مــن الصــدق. درجــة عالي

ثانًيا: طريقة ألفا كرونباخ للثبات. 
ــاخ،  ــا كرونب ــة ألف ــات بطريق ــاب الثب ــم حس ت

حيــث تــم حســاب ثبــات حمــاور االســتبانة ويوضــح 
جــدول رقــم )3( ثبــات االســتبانة بطريقــة ألفــا 

كرونبــاخ.

جدول )3( معامل ألفا كرونباخ ملحاور االستبانة 

جدول )٤( مقياس داللة املتوسط احلسايب

معامل ألفا كرونباخاملحور
٠.717واقع الدراسات البينية يف البحوث الرتبوية

٠.723التحديات التي تواجه البحوث الرتبوية عند إجراء الدراسات البينية
٠.72٠مقرتحات لتطوير الدراسات البينية

ــع  ــتبانة تتمت ــدول )3( أن االس ــن اجل ــح م يتض
ــات. ــن الثب ــة م ــة عالي بدرج

األساليب اإلحصائية املستخدمة:
التكرارات )ك(.. 1
النسبة املئوية )%(.. 2
املتوسط احلسايب.. 3
االنحراف املعياري.. ٤
معامل )ألفا كرونباخ(.. 5
ــل . 6 ــون". حتلي ــيط " بريس ــاط البس ــل االرتب معام

.(One Way Anova) التبايــن أحــادي االجتــاه
نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسريها: 

التساؤل األول:
مــا واقــع الدراســات البينيــة يف البحــوث الرتبويــة مــن 
ــوم  ــم العل ــس بقس ــة التدري ــاء هيئ ــر أعض ــة نظ وجه

ــة؟ ــة املجمع ــة بجامع ــي الرتبي ــة بكليت الرتبوي

ــىل  ــوف ع ــؤال، وللوق ــذا الس ــن ه ــة ع لإلجاب
ــن  ــة م ــوث الرتبوي ــة يف البح ــات البيني ــع الدراس واق
ــة؛  ــوم الرتبوي ــم العل ــاء قس ــتجابات أعض ــالل اس خ
تــم حســاب التكــرارات والنســب املئويــة الســتجابات 
عينــة الدراســة عــىل الفقــرات الدالــة عــىل واقــع 
ــت  ــة، وتضمن ــوث الرتبوي ــة يف البح ــات البيني الدراس
االســتجابة عــىل كل فقــرة اختيــار أحــد مخســة بدائــل 
تعــرب عــن واقــع الدراســات البينيــة يف البحــوث 
الرتبويــة )عــاٍل جــًدا )5( - عــاٍل )٤( - متوســط 
ــم  ــذا ت ــًدا )1((، ل ــف ج ــف )2( - ضعي )3( - ضعي
ــوث  ــة يف البح ــات البيني ــع الدراس ــىل واق ــم ع احلك
ــة  ــن أداة الدراس ــارة ضم ــكل عب ــك ل ــة، وذل الرتبوي
ــة  ــتجابات عين ــرسة الس ــرت املف ــتبانة ليك ــق اس وف

ــايل: ــو الت ــىل النح ــة ع الدراس

مستوى الواقعاملتوسط احلسايب إىلمن
ضعيف جًدا11.79

ضعيف1.8٠2.59
متوسط2.6٠3.39
عاٍل19.٤٠٤.3
عاٍل جًدا2٠5.٤
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جدول )5( إحصاءات دالة عىل واقع الدراسات البينية يف البحوث الرتبوية.

املئويــة  والنســب  التكــرارات  وتــم حســاب 
ــة  ــات املعياري ــح واالنحراف ــايب املرج ــط احلس واملتوس

يف  البينيــة  الدراســات  واقــع  ملســتوى  والرتتيــب 
البحــوث الرتبويــة، ويوضــح ذلــك اجلــدول )5(.

الفقرة  م  
املتوسط عاٍل جًداعاٍلمتوسطضعيفضعيف جًدا

احلسايب
االنحراف 

املعياري
مستوى 

الرتتيبالواقع
%تكرار%تكرار%تكرار%تكرار%تكرار

1
مواكبة البحوث الرتبوية 

للتغيريات الرسيعة يف 
التخصصات العلمية.

ضعيف 3869.159.159.135.5٤7.31.731.27
1٤جًدا

2
مشاركة التخصصات العلمية 

للبحوث الرتبوية يف إجراء 
الدراسات البينية.

ضعيف 3563.61٠18.223.659.135.51.751.22
12جًدا

3
اإلفادة من التجارب 

واخلربات غري التخصصية 
عند إجراء البحوث الرتبوية.

3ضعيف99.٤2٠.1221.81٤25.525٤5.523.623.62

توظيف الدراسات البينية يف ٤
5ضعيف2٠36.٤112٠112٠112٠23.62.351.27برامج التخصصات الرتبوية.

5
إثراء البحوث الرتبوية 

بموضوعات بحثية قائمة 
عىل تكامل املعرفة غري 

التخصصية.
2ضعيف٤51.3٠.92.961٠.1527.31832.71٠18.261٠

6
مناقشة املوضوعات والقضايا 

الرتبوية يف سياقات غري 
ختصصية.

ضعيف ٠5.٤1٠18.235.511.81.761.3258.2916
11جًدا

7
إجراء الرشاكات البحثية بني 
التخصصات املختلفة حلل 
مشكالت املجتمع وقضايا 

التنمية.
٤ضعيف923.62.361.11.961٠.1527.31527.3173٠

8
تشجيع األفكار غري 

التخصصية واستثامرها 
إلجراء البحوث الرتبوية.

1ضعيف٤71.1٤.535.52.112٠2138.21221.881٤

9
دمج املعرفة البحثية املنفتحة يف 
حتليل وتفسري نتائج البحوث 

الرتبوية.
6ضعيف٠21.31.92.511.861٠.27٤9.11323.681٤

1٠
التدريب عىل منهجية 

الدراسات البينية وتوظيفها يف 
إعداد البحوث الرتبوية.

ضعيف ٠3.٤35.535.523.61.781.27٤9.12٠36
7جًدا

11
املشاركة يف املؤمترات 

وامللتقيات العلمية غري 
التخصصية.

ضعيف ٠٤.923.623.61.761.2952.71629.161٠
9جًدا

12
املشاركة يف جلان وفرق عمل 
لتبادل اخلربات البحثية غري 

التخصصية.
ضعيف 99.911.823.61.75٠.91832.761٠.285٠

13جًدا

13
تطوير األنظمة واللوائح 
املعززة للبحوث الرتبوية 

املنفتحة عىل التخصصات 
األخرى.

ضعيف ٠٠.9712.711.823.61.761.9173٠.285٠
1٠جًدا

دعم البحوث الرتبوية املتميزة 1٤
ضعيف 285٠.91832.7٤7.335.523.61.781.٠5القائمة عىل الدراسات البينية.

8جًدا

ضعيف2.٠1٠.55واقع الدراسات البينية يف البحوث الرتبوية ككل

ــتوى  ــاض مس ــدول )5( انخف ــن اجل ــح م يتض
الرتبويــة،  البحــوث  يف  البينيــة  الدراســات  واقــع 
ــق  ــع ككل وف ــتوى الواق ــح ملس ــط املرج ــث املتوس حي
ــة التدريــس 2.٠1 وهــو مــا  اســتجابات أعضــاء هيئ

يعــرب عــن مســتوى ضعيــف يف ضــوء اســتجابات 
االســتبانة،  الرتبويــة عــىل  العلــوم  أعضــاء قســم 
وبدراســة الفقــرات تفصيــاًل يتضــح أن مســتوى واقــع 
الدراســات البينيــة يف البحــوث الرتبويــة ضعيــف 
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جــًدا لعــدد 8 فقــرات وبدرجــة ضعيــف لعــدد 6 
فقــرات، ومتثــل الفقــرة رقــم 8 )تشــجيع األفــكار غــري 
ــة(  ــة واســتثامرها إلجــراء البحــوث الرتبوي التخصصي
أول الفقــرات مــن حيــث واقــع الدراســات البينيــة يف 
البحــوث الرتبويــة والفقــرة رقــم 1 )مواكبــة البحــوث 
التخصصــات  يف  الرسيعــة  للتغيــريات  الرتبويــة 

ــع  ــتوى واق ــث مس ــن حي ــرات م ــل الفق ــة( أق العلمي
ــة. ــوث الرتبوي ــة يف البح ــات البيني الدراس

ــع الدراســات  ــني واق ــايل يب ــاين الت ــل البي والتمثي
ــة  ــتجابات عين ــق اس ــة وف ــوث الرتبوي ــة يف البح البيني

ــة الدراس

شكل )1( التمثيل البياين باألعمدة لواقع الدراسات البينية يف البحوث الرتبوية
وبذلــك متــت اإلجابــة عــىل الســؤال األول 
البحــوث  يف  البينيــة  الدراســات  بواقــع  املتعلــق 
الرتبويــة، وخلصــت النتيجــة إىل ضعــف هــذا الواقــع، 
وتفــرس الباحثــة هــذا الضعــف بجملــة مــن املعوقــات 
ــاين  ــؤال الث ــا يف الس ــف عنه ــم الكش ــات ت والصعوب
ــة  ــها قل ــىل رأس ــأيت ع ــة، وي ــذه الدراس ــئلة ه ــن أس م
امللتقيــات واملؤمتــرات وورش العمــل التــي تعنــى هبذه 
القضيــة؛ ومــن هنــا دعــت احلاجــة إىل بــذل املزيــد مــن 
اجلهــود لدراســة التحديــات واملعوقــات التــي تســببت 
ــث  ــا، والبح ــىل معاجلته ــل ع ــف والعم ــذا الضع يف ه

ــا. ــبة هل ــول مناس ــن حل ع
وهــو مــا يتفــق مــع دراســة كل مــن: أبــو ســمرة 
ــل وقصــور يف  ــود خل ــارت إىل وج ــي أش )2٠٠7( الت
البحــوث العلميــة، حيــث ال تقــدم معاجلـــة جوهريــة 

ــن  ــدء م ــدة الب ــل قاع ــة، وتغف ــكالت العرصي للمش
حيــث انتهــت إليــه البحــوث والدراســات األخــرى، 
ودراســة Perry )2٠1٤( التــي دعــت إىل إعــادة النظــر 
ــداث  ــىل إح ــل ع ــور، والعم ــذا القص ــببات ه يف مس

ــرص. ــات الع ــة متطلب ــة ملواكب ــريات الالزم التغي
التساؤل الثاين:

ــد  ــة عن ــوث الرتبوي ــه البح ــي تواج ــات الت ــا التحدي م
ــاء  ــر أعض ــة نظ ــن وجه ــة م ــات البيني ــراء الدراس إج
هيئــة التدريــس بقســم العلــوم الرتبويــة بكليتــي الرتبية 

ــة؟ ــة املجمع بجامع
ــىل  ــوف ع ــؤال، وللوق ــذا الس ــن ه ــة ع لإلجاب
التحديــات التــي تواجــه البحــوث الرتبويــة عنــد 
ــتجابات  ــالل اس ــن خ ــة م ــات البيني ــراء الدراس إج
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جدول )6 ( مقياس داللة املتوسط احلسايب

جدول )7( إحصاءات دالة عىل التحديات التي تواجه البحوث الرتبوية عند إجراء الدراسات البينية.

أعضــاء قســم العلــوم الرتبويــة عىل فقــرات االســتبانة؛ 
تــم حســاب التكــرارات والنســب املئويــة الســتجابات 
عينــة الدراســة عــىل الفقــرات الدالــة عــىل التحديــات، 
ــد  ــار أح ــرة اختي ــىل كل فق ــتجابة ع ــت االس وتضمن
ــه  ــي تواج ــات الت ــن التحدي ــرب ع ــل تع ــة بدائ مخس
ــة  ــات البيني ــراء الدراس ــد إج ــة عن ــوث الرتبوي البح

 -  )3( متوســط   -  )٤( عــاٍل   -  )5( جــًدا  )عــاٍل 
ضعيــف )2( - ضعيــف جــًدا )1((، وتــم احلكــم 
عــىل التحديــات التــي تواجــه البحــوث الرتبويــة 
عنــد إجــراء الدراســات البينيــة وفــق اســتبانة ليكــرت 
املفــرسة الســتجابات عينــة الدراســة عــىل النحــو 

ــايل: الت

مستوي الواقعاملتوسط احلسايب إىلمن
ضعيف جًدا11.79

ضعيف1.8٠2.59
متوسط2.6٠3.39
عاٍل19.٤٠٤.3
عاٍل جًدا2٠5.٤

املئويــة  والنســب  التكــرارات  وتــم حســاب 
ــة  ــات املعياري ــح واالنحراف ــايب املرج ــط احلس واملتوس
والرتتيــب ملســتوى التحديــات التــي تواجــه البحــوث 

ــح  ــة، ويوض ــات البيني ــراء الدراس ــد إج ــة عن الرتبوي
ــدول )7(. ــك اجل ذل

الفقرةم
املتوسط عاٍل جًداعاٍلمتوسطضعيفضعيف جًدا

احلسايب
االنحراف 

املعياري
درجة 

الرتتيبالتحديات
%تكرار%تكرار%تكرار%تكرار%تكرار

1
املبالغـة يف رسـم 

احلـدود بني 
التخصصات يف 
العلوم املختلفة.

13عاٍل جًدا221.27.٤3563.6٤.٤7.3٤7.335.5916

1

افتقاد البحوث 
الرتبوية للنظرة 

الشمولية 
والتكاملية يف 

دراسة الظواهر 
والقضايا الرتبوية.

6عاٍل جًدا٠7.291.23.623.6712.7112٠336٠٤

3

عدم وجود 
دراسات بينية 

حقيقة خاصة يف 
العلوم االجتامعية 

واإلنسانية.

19عاٍل٤9.٤٤1.93.9173٠.٤35.5173٠.٤916.916

٤
ندرة وجود 

ريادات بحثية 
إلدارة املشاريع 
غري التخصصية.

3عاٍل جًدا٠7.331.٤3563.6٤.23.623.6712.7916

5

غياب التواصل 
بني أجهزة البحث 
العلمي ورشاكات 

املجتمع ومراكز 
صنع السياسات 

واختاذ القرار.

2٠عاٍل٤21.5٠.٤59.11٤25.51832.73.٤916.916
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الفقرةم
املتوسط عاٍل جًداعاٍلمتوسطضعيفضعيف جًدا

احلسايب
االنحراف 

املعياري
درجة 

الرتتيبالتحديات
%تكرار%تكرار%تكرار%تكرار%تكرار

6

ضعف تسويق 
اجلامعة ومراكز 
البحث العلمي 

لنتائج الدراسات 
البينية.

2عاٍل جًدا٠8.351.53665.5٤.23.623.6712.781٤

7

قلة االتصال 
العلمي حلضور 

املؤمترات 
وامللتقيات العلمية 

املتنوعة.

1عاٍل جًدا٠6.381.53767.3٤.981٤.23.623.661٠

8
عدم كفاءة بيئة 
العمل الالزمة 

إلجراء الدراسات 
البينية.

5عاٍل جًدا٠9.311.53563.6٤.581٤.23.623.681٤

9

اجلهل بمنهجية 
وآليات العمل 
املناسبة لبناء 

وإجراء الدراسات 
البينية.

7عاٍل جًدا٠8.251.5112٠3258.2٤.23.623.681٤

1٠

غياب الضوابط 
واملعايري الالزمة 
لتقييم األدوات 

والتحقق من 
صحة نتائج 

الدراسات البينية.

11عاٍل جًدا٠7.221.5٤.51323.63٠5٤.23.623.681٤

11

التعقيدات 
اإلدارية اخلاصة 
باحلصول عىل 

املوافقات املتعلقة 
بإجراء الدراسات 

البينية.

15عاٍل111.1٠.9٤.23.623.61221.8112٠285٠

12

صعوبة النرش 
العلمي لعدم 
ثقة اجلهات 

التنفيذية يف نتائج 
الدراسات البينية.

16عاٍل111.1٠.9٤.23.623.61221.8112٠285٠

13
صعوبة تشكيل 

جلان وفرق العمل 
البحثية إلجراء 

الدراسات البينية.
18عاٍل23.6٤7.31221.81٠18.227٤9.1٤.٠21.16

1٤

عزوف الباحثني 
واألكاديميني 
عن املشاركة 
يف الدراسات 

البينية والرتكيز 
عىل التخصص 

الدقيق.

9عاٍل جًدا2٤1.1٠.5336٠٤.23.623.61٠18.281٤

15

توجه الباحثني 
واألكاديميني 

لألعامل املنفردة 
بغرض إجراء 
أبحاث الرتقية 

التخصصية.

12عاٍل جًدا221.1٠.٤3258.2٤.23.623.61٠18.2916

16

قلة الربامج 
التدريبية وورش 
العمل والندوات 

الداعمة لثقافة 
الدراسات البينية.

8عاٍل جًدا٠9.251.٤336٠٤.٤916.23.623.6916
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الفقرةم
املتوسط عاٍل جًداعاٍلمتوسطضعيفضعيف جًدا

احلسايب
االنحراف 

املعياري
درجة 

الرتتيبالتحديات
%تكرار%تكرار%تكرار%تكرار%تكرار

17

ضعف قدرات 
ومهارات الباحثني 

واألكاديميني 
للعمل كفريق 

بحثي يف 
الدراسات البينية.

17عاٍل٤112٠2952.7٤.٠91.19.35.535.5916

18
ضعف التمويل 
والدعم املادي 

إلجراء الدراسات 
البينية.

1٠عاٍل جًدا٠7.2٤1.٤٤.51221.83156.23.623.681٤

19
قلة التحفيز 
والتشجيع 

لالشرتاك يف إجراء 
الدراسات البينية.

٤عاٍل جًدا96.31٠.11.811.81٠18.2112٠3258.2٤

2٠
استغراق وقت 

طويل وجهد كبري 
عند بناء وإجراء 
الدراسات البينية.

1٤عاٍل جًدا2٠1.1٠.5٤.23.635.5712.71323.63٠5٤

عاٍل٤.15٠.91التحديات التي تواجه البحوث الرتبوية عند إجراء الدراسات البينية ككل

مســتوى  ارتفــاع   )7( اجلــدول  مــن  يتضــح 
التحديــات التــي تواجــه البحــوث الرتبويــة عنــد 
ــح  ــط املرج ــث املتوس ــة حي ــات البيني ــراء الدراس إج
ــاء  ــتجابات أعض ــق اس ــات ككل وف ــتوى التحدي ملس
ــتوى  ــن مس ــرب ع ــا يع ــو م ــس ٤.15 وه ــة التدري هيئ
ــم  ــاء قس ــتجابات أعض ــوء اس ــاٍل يف ض ــات ع حتدي
العلــوم الرتبويــة عــىل االســتبانة، وبدراســة الفقــرات 
ــي تواجــه  ــات الت ــاًل يتضــح أن مســتوى التحدي تفصي
ــة  ــات البيني ــراء الدراس ــد إج ــة عن ــوث الرتبوي البح
ــدد  ــاٍل لع ــة ع ــرة وبدرج ــدد 1٤ فق ــًدا لع ــاٍل ج ع
6 فقــرات، ومتثــل الفقــرة رقــم 7 )قلــة االتصــال 

العلميــة  وامللتقيــات  املؤمتــرات  حلضــور  العلمــي 
ــي  ــات الت املتنوعــة( أول الفقــرات مــن حيــث التحدي
ــات  ــراء الدراس ــد إج ــة عن ــوث الرتبوي ــه البح تواج
البينيــة والفقــرة رقــم 5 )غيــاب التواصــل بــني أجهــزة 
ــع  ــز صن ــع ومراك ــي ورشاكات املجتم ــث العلم البح
السياســات واختــاذ القــرار( أقــل الفقــرات مــن حيــث 

ــات. ــتوى التحدي مس
ــي  ــات الت ــني التحدي ــايل يب ــاين الت ــل البي والتمثي
ــات  ــراء الدراس ــد إج ــة عن ــوث الرتبوي ــه البح تواج

ــة ــة الدراس ــتجابات عين ــق اس ــة وف البيني

شكل )2( التمثيل البياين باألعمدة للتحديات التي تواجه البحوث الرتبوية عند إجراء الدراسات البينية
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ــق  ــؤال املتعل ــن الس ــة ع ــت اإلجاب ــك مت وبذل
ــد  ــة عن ــوث الرتبوي ــه البح ــي تواج ــات الت بالتحدي
ــة إىل أن  ــت النتيج ــة، وخلص ــات البيني ــراء الدراس إج
مســتوى هــذه التحديــات عــاٍل، وأن هنــاك حاجــة إىل 
بــذل اجلهــد للتغلــب عــىل هــذه التحديــات وتذليلهــا.
New-  وهــو مــا يتفــق مــع دراســة كل مــن:
 ،)2٠15( وبيومــي   ،)2٠12(Moti  ،)2٠1٠(  ell

 )2٠22( كايس  وآل  وخــريي   )2٠2٠( والفــوزان 
التــي أشــارت إىل تــدين اهتــامم األكاديميــني والباحثــني 
ــلوب  ــات لألس ــاد اجلامع ــة، وافتق ــربات التطبيقي باخل
األمثــل يف تعليــم الدراســات البينيــة، وضعــف الرؤيــة 
التخصصــات  بنائهــا، وعزلــة  لكيفيــة  الصحيحــة 
وافتقادهــا للــرشاكات يف معاجلــة القضايا واملشــكالت 
املحليــة، وافتقــار مثــل هــذه الدراســات للدعــم 

ــكايف. ــل ال والتموي
التساؤل الثالث:

بــن  إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  توجــد  هــل 
متوســطات درجــات عينــة الدراســة تعــود ملتغــري 

والتخصــص(؟ العلميــة،  )الدرجــة 
لإلجابــة عــن هــذ الســؤال تــم صياغــة الفرضــني 

ليني:  لتا ا
ال يوجــد فــرق دال إحصائًيــا يف تقديــر عينــة • 

ملتغــري  تعــزى  والتحديــات  للواقــع  الدراســة 
العلميــة. الدرجــة 

ال يوجــد فــرق دال إحصائًيــا يف تقديــر عينــة • 
ملتغــري  تعــزي  والتحديــات  للواقــع  الدراســة 

. لتخصــص ا
1- والختبــار صحــة الفــرض األول تــم وصــف 
)املتوســط  الدراســة بحســاب  بيانــات  وتلخيــص 
لدرجــات  املعيــاري(  االنحــراف  احلســايب، 
املجموعــات وفــق متغــري الدرجــة العلميــة، ويوضــح 

.)8( اجلــدول  ذلــك 
جدول )8( اإلحصاءات الوصفية الستجابات جمموعات الدراسة ) ن=55(

جدول )9( حتليل التباين لدراسة الفروق التي تعزى ملتغري الدرجة العلمية

التحدياتالواقع
االنحراف املعيارياملتوسط احلسايباالنحراف املعيارياملتوسط احلسايبالعدد

331.97٠.57٤.11٠.89أستاذ مساعد
192.٠2٠.5٠٤.27٠.96أستاذ مشارك

32.٤٠٠.823.751.٠٠أستاذ
552.٠1٠.55٤.15٠.91االمجايل

ــطات  ــم املتوس ــارب قي ــدول )8( تق ــن اجل ــح م يتض
احلســابية ملجموعــات الدراســة، وللتحقــق مــن داللــة 
الفــرق بــني املجموعــات تــم اســتخدام حتليــل التبايــن 

ــات  ــني املجموع ــروق ب ــة الف ــاه لدراس ــادي االجت أح
ــدول )9(. ــك اجل ــح ذل ويوض

مستوي الداللةقيمة فمتوسط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتمصدر التبايناملحور

الواقع
٠.5162٠.258٠.839بني املجموعات

غري دال 15.99852٠.3٠8داخل املجموعات
16.51٤5٤الكيل
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جدول )1٠( اإلحصاءات الوصفية الستجابات جمموعات الدراسة )ن=55(

جدول )11( حتليل التباين لدراسة الفروق التي تعزى ملتغري التخصص

مستوي الداللةقيمة فمتوسط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتمصدر التبايناملحور

التحديات
٠.81٤2٠.٤٠7٠.٤79بني املجموعات

غري دال ٤٤.23352٠.851داخل املجموعات
٤5.٠٤75٤الكيل

ــروق  ــود ف ــدم وج ــدول )9( ع ــن ج ــح م يتض
ــع  ــة لواق ــة الدراس ــتجابات عين ــا يف اس ــة إحصائًي دال
ــة  ــوث الرتبوي ــة يف البح ــات البيني ــات الدراس وحتدي
ــي  ــذا يعن ــا، وه ــة إحصائًي ــري دال ــم ف غ ــث قي حي

ــري.  ــرض الصف ــول الف قب

2- والختبــار صحــة الفــرض الثــاين تــم وصــف 
)املتوســط  الدراســة بحســاب  بيانــات  وتلخيــص 
احلســايب، االنحراف املعيــاري( لدرجــات املجموعات 
ــدول  ــك اجل ــح ذل ــص، ويوض ــري التخص ــق متغ وف

.)1٠ (

العددالتخصص
التحدياتالواقع

االنحراف املعيارياملتوسط احلسايباالنحراف املعيارياملتوسط احلسايب
2٠1.95٠.52٤.2٤٠.8٠املناهج وطرق التدريس

131.98٠.65٤.٠٠1.٠٠اإلدارة والتخطيط الرتبوي
82.16٠.653.761.22أصول الرتبية
92.11٠.٤3٤.18٠.93علم النفس

51.89٠.58٤.72٠.23تقنيات التعليم
552.٠1٠.55٤.15٠.91اإلمجايل

ــطات  ــم املتوس ــارب قي ــدول )1٠( تق ــن ج ــح م يتض
احلســابية ملجموعــات الدراســة، وللتحقــق مــن داللــة 
الفــرق بــني املجموعــات تــم اســتخدام حتليــل التبايــن 

ــات  ــني املجموع ــروق ب ــة الف ــاه لدراس ــادي االجت أح
ــدول )11(. ويوضــح ذلــك اجل

مستوي الداللةقيمة فمتوسط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتمصدر التبايناملحور

الواقع
غري دال٠.٤2٤٤٠.1٠6٠.329بني املجموعات 16.٠915٠٠.322داخل املجموعات

16.51٤5٤الكيل

التحديات
غري دال3.299٤٠.825٠.988بني املجموعات ٤1.7٤85٠٠.835داخل املجموعات

٤5.٠٤75٤الكيل
ــروق  ــود ف ــدم وج ــدول )11( ع ــن ج ــني م تب
ــع  ــة لواق ــة الدراس ــتجابات عين ــا يف اس ــة إحصائًي دال

ــة  ــوث الرتبوي ــة يف البح ــات البيني ــات الدراس وحتدي
ــي  ــذا يعن ــا، وه ــة إحصائًي ــري دال ــم ف غ ــث قي حي



66

مجلة العلوم ا8نسانية و ا8دارية  ،العدد (٣٠)  شعبان  ١٤٤٤ هـ - مارس ٢٠٢٣ م

الدراسات البينية يف البحوث الرتبوية الواقع والتحديات ومقرتحات التطوير من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكليتي الرتبية بجامعة املجمعة

ــري. ــرض الصف ــول الف قب
ــة الدراســة يف  ــة ذلــك لكــون عين وتفــرس الباحث
ــدة،  ــل واح ــة عم ــن بيئ ــون ضم ــة يعمل ــي الرتبي كليت
ــة وخــربة شــبه متســاوية،  وحيملــون مؤهــالت متقارب
بأمهيــة  التامــة  الــكايف والدرايــة  الوعــي  ولدهيــم 
ــم  ــر نظ ــالح وتطوي ــة إص ــة يف عملي ــات البيني الدراس

ــة. ــات التنمي ــة متطلب ــم وتلبي التعلي
التساؤل الرابع:

مــا مقرتحــات تطويــر الدراســات البينيــة يف البحــوث 
ــس  ــة التدري ــاء هيئ ــر أعض ــة نظ ــن وجه ــة م الرتبوي
بقســم العلــوم الرتبويــة بكليتــي الرتبيــة بجامعــة 

املجمعــة؟
ــىل  ــوف ع ــؤال، وللوق ــذا الس ــن ه ــة ع لإلجاب
مقرتحــات تطويــر الدراســات البينيــة يف البحــوث 

الرتبويــة مــن خــالل اســتجابات أعضــاء قســم العلــوم 
ــرارات  ــاب التك ــم حس ــتبانة؛ ت ــىل االس ــة ع الرتبوي
ــىل  ــة ع ــة الدراس ــتجابات عين ــة الس ــب املئوي والنس
ــات  ــر الدراس ــات تطوي ــىل مقرتح ــة ع ــرات الدال الفق
ــتجابة  ــت االس ــة، وتضمن ــوث الرتبوي ــة يف البح البيني
ــل تعــرب عــن  ــار أحــد مخســة بدائ عــىل كل فقــرة اختي
مقرتحــات تطويــر الدراســات البينيــة يف البحــوث 
الرتبويــة )عــاٍل جــًدا )5( - عــاٍل )٤( - متوســط 
)3( - ضعيــف )2( - ضعيــف جــًدا )1((، وتــم 
ــة يف  ــر الدراســات البيني احلكــم عــىل مقرتحــات تطوي
ــن أداة  ــارة ضم ــكل عب ــك ل ــة وذل ــوث الرتبوي البح
الدراســة وفــق اســتبانة ليكــرت املفــرسة الســتجابات 

ــايل: ــو الت ــىل النح ــة ع ــة الدراس عين

جدول )12( مقياس داللة املتوسط احلسايب

جدول )12( مقياس داللة املتوسط احلسايب

مستوي الواقعاملتوسط احلسايب إىلمن
ضعيف جًدا11.79

ضعيف1.8٠2.59
متوسط2.6٠3.39
عاٍل19.٤٠٤.3
عاٍل جًدا2٠5.٤

املئويــة  والنســب  التكــرارات  وتــم حســاب 
ــة  ــات املعياري ــح واالنحراف ــايب املرج ــط احلس واملتوس

والرتتيب ملســتوى مقرتحــات تطوير الدراســات البينية 
يف البحــوث الرتبويــة، ويوضــح ذلــك اجلــدول )13(.

الفقرةم
املتوسط عاٍل جًداعاٍلمتوسطضعيفضعيف جًدا

احلسايب
االنحراف 

املعياري
درجة 

الرتتيباملقرتحات
%تكرار%تكرار%تكرار%تكرار%تكرار

1
نرش الوعي بأمهية 

وجدوى الدراسات 
البينية.

1عاٍل جًدا73٠.٤9.5٤.11.81323.6٤17٤

2
تبني مفهوم الشمول 
والتكامل بني العلوم 

والتخصصات 
املختلفة.

2عاٍل جًدا63.55٠.٤336٠٤.11.811.82٠36

3
فتح مسارات 

متعددة التخصصات 
لتحقيق التكامل 

املعريف.
9عاٍل جًدا٠5.291.٤٤.93156.9173٠.11.861٠
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الفقرةم
املتوسط عاٍل جًداعاٍلمتوسطضعيفضعيف جًدا

احلسايب
االنحراف 

املعياري
درجة 

الرتتيباملقرتحات
%تكرار%تكرار%تكرار%تكرار%تكرار

٤

استحداث 
ختصصات نوعية 
قائمة عىل البينية 
وزيادة التفاعل 

بني العلوم 
والتخصصات.

٤عاٍل جًدا79.٤٤.٤2٠.23.6٤7.31832.73156

5

توظيف الدراسات 
البينية لتحقيق 

التحول النوعي يف 
أدوار اجلامعات 

والرشاكات 
املجتمعية.

13عاٍل جًدا٠٠.251.35.5٤7.32138.227٤9.1٤

6

توليد موضوعات 
بحثية متجددة ناجتة 
عن تكامل املعرفة 
بني التخصصات 

الرتبوية 
والتخصصات 

األخرى.

5عاٍل جًدا78.35٠.23.6٤7.322٤٠27٤9.1٤

7
دعم املشاركات يف 

املؤمترات وامللتقيات 
العلمية متعددة 
التخصصات.

7عاٍل جًدا٠6.331.91527.3336٠٤.11.861٠

8

وضع اخلطط 
واإلسرتاتيجيات 
واملعايري الكفيلة 

بتفعيل نظام 
الدراسات البينية.

3عاٍل جًدا7٤.5٤.٤٤٠.23.623.62138.23٠5٤

9

وضع أدلة إرشادية 
خلطوات الكتابة 

البحثية واألدوات 
املستخدمة يف 

الدراسات البينية.

6عاٍل جًدا97.35٠.٤٤.93156.23.611.8٤7.3173٠

1٠
تقديم األولويات 

البحثية للدراسات 
البينية يف نظام 

احلوافز والرتقيات.
1٠عاٍل جًدا271.15.٤٤.٤7.323.61832.73156

11
تفعيل العمل 

املشرتك املبدع بني 
الباحثني بشتى 
أشكاله وصوره.

15عاٍل جًدا221.23.٤٤.93156.59.123.6173٠

12
توفري املوارد 

واإلمكانات املادية 
لدعم الدراسات 

البينية.
8عاٍل جًدا98.31٠.٤2952.7٤.23.623.623.62٠36

13

تدريب الباحثني 
وتنمية مهاراهتم 

يف البحث العلمي 
القائم عىل 

الدراسات البينية.

11عاٍل جًدا99.27٠.9٤.٤285٠.23.623.635.52٠36

1٤
تشجيع املشاركات 

البحثية ضمن 
فرق عمل متعددة 

التخصصات.
1٤عاٍل جًدا9٤.2٤٠.527٤9.1٤.59.1٤7.3193٤

15
تسهيل إجراءات 
العمل والنرش يف 
الدراسات البينية.

12عاٍل جًدا271.11.23.659.111.81527.33258.2٤

عاٍل جًدا٤.35٠.6٤مقرتحات تطوير الدراسات البينية يف البحوث الرتبوية ككل
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يتضــح مــن جــدول )13( ارتفــاع مســتوى 
مقرتحــات تطويــر الدراســات البينيــة يف البحــوث 
الرتبويــة؛ حيــث املتوســط املرجــح ملســتوى املقرتحات 
ككل وفــق اســتجابات أعضــاء هيئــة التدريــس = 
٤.35 وهــو مــا يعــرب عــن مســتوى تقديــم مقرتحــات 
قســم  أعضــاء  اســتجابات  ضــوء  يف  جــًدا  عــاٍل 
العلــوم الرتبويــة عــىل االســتبانة، وبدراســة الفقــرات 
ــر  ــاًل يتضــح أن مســتوى مجيــع مقرتحــات تطوي تفصي
ــًدا،  ــاٍل ج ــة ع ــوث الرتبوي ــة يف البح ــات البيني الدراس

ومتثــل الفقــرة رقــم 1 )نــرش الوعــي بأمهيــة وجــدوى 
الدراســات البينيــة( أول الفقــرات، والفقــرة رقــم 
ــني  ــني الباحث ــدع ب ــرتك املب ــل املش ــل العم 11 )تفعي
ــث  ــن حي ــرات م ــل الفق ــوره( أق ــكاله وص ــتى أش بش

ــات. املقرتح
والتمثيــل البيــاين التــايل يبــني مقرتحــات تطويــر 
وفــق  الرتبويــة  البحــوث  يف  البينيــة  الدراســات 

اســتجابات عينــة الدراســة

شكل )3( التمثيل البياين باألعمدة ملقرتحات تطوير الدراسات البينية يف البحوث الرتبوية
ــق  ــؤال املتعل ــن الس ــة ع ــت اإلجاب ــك مت وبذل
ــوث  ــة يف البح ــات البيني ــر الدراس ــات تطوي بمقرتح
الرتبويــة وخلصــت النتيجــة إىل أن مقرتحــات التطويــر 
ــراد  ــة أف ــني عين ــًدا ب ــرية ج ــة كب ــا بدرج ــق عليه متف

ــة. الدراس
إثــراء  إىل  احلاجــة ماســة  كانــت  ومــن هنــا 
مــن  ومســاراهتا،  براجمهــا  وتطويــر  التخصصــات 
ــامد  ــاج، واعت ــة االندم ــوم ثقاف ــيخ مفه ــالل ترس خ
ــرات  ــد الثغ ــا، وس ــي بينه ــزاوج العلم ــلوب الت أس
ــاء  ــة عــن االنفصاليــة بــني التخصصــات وبن الناجت

وحــدة معرفيــة تكامليــة بــني اإلنســان، واملعرفــة، 
ة. التعليمــي  واملؤسســة 

ــاين  ــن: الع ــة كل م ــع دراس ــق م ــا يتف ــو م وه
والبلــوي)2٠21(،   ،)2٠16( وإبراهيــم   ،)2٠15(
ــا إىل رضورة  ــت مجيعه ــي دع ــة )2٠22( الت وآل هيض
متنوعــة،  ختصصــات  مــن  بحثيــة  فــرق  تشــكيل 
وطــرح مبــادرات يف إنشــاء مراكــز بحثيــة تربويــة 
ــل اليــوم لعــرص  ــة جي ــة  لتهيئ ــم بالدراســات البيني هتت
التخصصــات املتداخلــة، واســتعامل مناهــج وأســاليب 
ــتحداث  ــة اس ــع أمهي ــات، م ــرة للتخصص ــة عاب بحثي
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برامــج أكاديميــة متنــح درجــات علميــة يف ختصصــات 
ــة. بيني

ملخص نتائج الدراسة وتوصياهتا ومقرتحاهتا:
أواًل: نتائـج الدراسة

ــة يف . 1 ــات البيني ــع الدراس ــتوى واق ــاض مس انخف
البحــوث الرتبويــة، وهــو مــا يتطلــب معاجلــة هذا 
ــرة  ــت فق ــث كان ــبابه، حي ــة أس ــف ودراس الضع
ــتثامرها  ــة واس ــري التخصصي ــكار غ ــجيع األف تش
ــام  ــا، بين ــا ضعًف ــة أوهل ــوث الرتبوي ــراء البح إلج
للتغيــريات  الرتبويــة  البحــوث  مواكبــة  فقــرة 
ــا.  ــا ضعًف ــة آخره ــات العلمي ــة يف التخصص الرسيع

تواجــه . 2 التــي  التحديــات  مســتوى  ارتفــاع 
الدراســات  إجــراء  عنــد  الرتبويــة  البحــوث 
ــن  ــاٍل م ــتوى ع ــن مس ــرب ع ــا يع ــو م ــة، وه البيني
التحديــات تســتوجب وضــع بدائــل واقــرتاح 
حلــول مناســبة، حيــث كانــت فقــرة قلــة االتصال 
ــة  ــات العلمي ــرات وامللتقي ــور املؤمت ــي حلض العلم
املتنوعــة أوهلــا حتدًيــا، بينــام فقــرة غيــاب التواصــل 
بــني أجهــزة البحــث العلمــي ورشاكات املجتمــع 
ومراكــز صنــع السياســات واختــاذ القــرار آخرهــا 

ــا. حتدًي
عــدم وجــود فــروق دالــة احصائًيــا يف اســتجابات . 3

عينــة الدراســة للواقــع والتحديــات التــي تواجــه 
الدراســات  إجــراء  عنــد  الرتبويــة  البحــوث 

ــة.  البيني
ــات . ٤ ــر الدراس ــات تطوي ــتوى مقرتح ــاع مس ارتف

البينيــة يف البحــوث الرتبويــة، وهــو مــا يعــرب عــن 
ــة  ــهم يف معاجل ــا أن تس ــة يمكنه ــات عالي مقرتح
ــث  ــات، حي ــن الدراس ــة م ــذه النوعي ــف ه ضع
كانــت فقــرة نــرش الوعــي بأمهيــة وجــدوى 
ــام  ــات، بين ــذه املقرتح ــة أول ه ــات البيني الدراس
كانــت فقــرة تفعيــل العمــل املشــرتك املبــدع 

بــني الباحثــني بشــتى أشــكاله وصــوره آخــر 
املقرتحــات.

ثانًيا: التوصيات
ــري . 1 ــربات غ ــارب واخل ــن التج ــادة م ــة اإلف أمهي

التخصصيــة عنــد إجــراء البحــوث الرتبويــة.
رضورة تفعيــل دور البحــوث الرتبويــة لتعزيــز . 2

ــة. ــات البيني ــة الدراس ثقاف
العمــل عــىل إجــراء الــرشاكات البحثيــة بــني . 3

التخصصــات املختلفــة حلــل املشــكالت الرتبويــة 
واملجتمعيــة.

دمــج املعرفــة البحثيــة غــري التخصصيــة يف حتليــل . ٤
وتفســري نتائــج البحــوث الرتبويــة.

تفعيــل دور الفــرق البحثيــة لتعزيــز مشــاركة . 5
إجــراء  يف  الرتبويــني  واألكاديميــني  الباحثــني 

البينيــة. الدراســات 
اجلامعــات . 6 متويــل  ميزانيــات  وزيــادة  دعــم 

الرتبويــة. البحــوث  يف  البينيــة  للدراســات 
ــني . 7 ــب الباحث ــل لتدري ــج وورش عم ــد برام عق

عــىل منهجيــة إعــداد الدراســات البينيــة وتوظيفها 
ــة.  ــوث الرتبوي ــداد البح يف إع

ثالًثا: املقرتحات:
ــة إلجــراء . 1 إجــراء دراســة حــول املهــارات البحثي

ــني.  ــاهبا للباحث ــة إكس ــة وكيفي ــات البيني الدراس
ــة . 2 ــاء هيئ ــات أعض ــول اجتاه ــة ح ــراء دراس إج

ــات  ــة يف اجلامع ــات البيني ــو الدراس ــس نح التدري
ــعودية. الس

ــة . 3 ــات البيني ــة الدراس ــول عالق ــة ح ــراء دراس إج
الســعودية  العربيــة  اململكــة  رؤيــة  بتحقيــق 

2٠3٠م.
املراجع العربية:

ــات . 1 ــر الدراس ــد. )2٠21(. أث ــة حمم ــد، رقي أمح
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ــوم  ــس يف العل ــة التدري ــاء هيئ ــدى أعض ــة ل البيني
االجتامعيــة ودورهــا يف حتقيــق التنميــة املســتدامة: 
دراســة ميدانيــة، جملــة البحــث العلمــي يف الرتبية، 

ــرص، 3 )17(، 577- 598. ــر، م ــة األزه جامع
أبــو ســمرة، حممــد. )2٠٠7(. اســتقراء واقــع . 2

الفلســطينية  اجلامعــات  يف  العليــا  الدراســات 
واالرتقــاء هبــا إىل مــا يلبــي حاجــات حتقيــق 
ــر  ــة للمؤمت ــل مقدم ــة عم ــاملة: ورق ــة الش التنمي
وموظفــي  أســاتذة  نقابــات  الحتــاد  الثالــث 
اجلامعــات الفلســطينية –اجلــودة والتميــز واالعتامد 
يف مؤسســات التعليــم العــايل–، املجلــد األول، 

جامعــة القــدس. 
ــات . 3 ــم. )2٠15(. الدراس ــد املنع ــامر عب ــني، ع أم

ــة  ــي، كلي ــم اجلامع ــر التعلي ــة لتطوي ــة: رؤي البيني
ــعود. ــك س ــة املل ــوم األرض، جامع عل

ــات . ٤ ــد. )2٠16(. الدراس ــود حمم ــم، حمم إبراهي
ــوم  ــس يف العل ــة التدري ــاء هيئ ــدى أعض ــة ل البيني
االجتامعيــة ودورهــا يف حتقيــق التنميــة املســتدامة: 
دراســة ميدانيــة، جملــة البحــث العلمــي يف الرتبية، 

ــرص، 3 )17(، 598- 577. م
آل هيضــة، حنــان حممــد. )2٠22(. متطلبــات . 5

تطبيــق إدارة الربامــج البينيــة يف كليــة الرتبيــة 
ــة  ــة اململك ــوء رؤي ــد يف ض ــك خال ــة املل بجامع
للعلــوم  خالــد  امللــك  جامعــة  جملــة   ،2٠3٠

.165  -13٤  ،)1(  9 الرتبويــة، 
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   ملخص البحث  
   هدفت الدراسة إىل التعّرف عىل مدى ممارسة القيادات 
أعضاء  نظر  وجهة  من  األخالقّية  للقيادة  األكاديمية 
الوصفي  املنهج  الدراسة  استخدمت  وقد  التدريس  هيئة 
نظرًا  وذلك  البيانات؛  جلمع  أداًة  واالستبانة  املسحي، 
وجمتمعها،  ومنهجها،  الدراسة،  ألهداف  ملناسبتها 
ولإلجابة عىل تساؤالهتا واقترص الباحث يف عينة الدراسة 
 )28٠( من  مكونة  بسيطة  عشوائية  عينة  أخذ  عينة  عىل 
توّصلت  وقد   ،%32.٤ بلغت  استجابة  بنسبة  مشاركًا، 

الدراسة إىل عدد من النتائج، أمهها:  
عىل  )متوسطة(  بدرجة  موافقون  الدراسة  أفراد  1.أّن 
يتعلق  فيام  األخالقّية  للقيادة  األكاديمية  القيادات  مُمارسة 

بُبعد السلوكيات الّشخصية األخالقّية، 
درجة  عىل  )كبرية(  بدرجة  موافقون  الدراسة  أفراد  2.أّن 
يتعلق  فيام  األخالقّية  للقيادة  األكاديمية  القيادات  مُمارسة 

بُبعد السلوكّيات اإلدارية األخالقّية
عىل  )كبرية(  بدرجة  موافقون  الدراسة  عينة  أفراد  3.أن 
فيام  األخالقّية  للقيادة  األكاديمية  القيادات  مُمارسة  درجة 

يتعلق بُبعد سلوكيات العالقات اإلنسانية
عىل  )كبرية(  بدرجة  موافقون  الدراسة  عينة  أفراد  ٤.أن 
القيادات  لدى  األخالقية  للقيادة  التَّنظيميَّة  الّثقة  درجة 

األكاديمية.
حول  الدراسة  عينة  أفراد  اجتاهات  فروق  وجود  5.عدم 
أبعاد القيادة األخالقية )السلوكيات الّشخصية األخالقّية، 
القيادات  مُمارسة  درجة  األخالقّية،  اإلدارية  السلوكّيات 
الدرجة  متغري  باختالف  األخالقّية(  للقيادة  األكاديمية 
الدراسة  عينة  أفراد  اجتاهات  يف  فروق  ووجود  العلميِّة، 

Abstract
Study title: Ethical Leadership For Academic 
leaders and its Relation to Organizational Trust

The study aimed at identifying the extent to 

which academic leaders practice ethical leader-
ship from the point of view of faculty members. 
The study used the descriptive survey method, 
and the questionnaire as a tool for data collec-

tion because it is suitable to the objectives of 

the study, its methodology, and its society. To 

answer its questions, the researcher limited the 

study sample to a simple random sample con-

sisting of (280) participants, with a response rate 
of 32.4%. 

The study reached a number of results, the most 

important of which are:
1.The study sample’s agreement came to a (me-

dium) degree on the academic leaders practice of 
ethical leadership with regard to the dimension 
of ethical personal behaviors.
2.The study sample’s agreement came to a (high) 
degree on the level to which academic leaders 

practice ethical leadership with regard to the di-
mension of ethical administrative behaviors.

3.The study sample’s agreement came to a (high) 
degree on the level to which academic leaders 

practice ethical leadership with regard to the di-
mension of human relations behaviors.

4.The study sample’s agreement came to a (high) 
degree on the level of organizational trust of eth-

ical leadership. 
5.There are no differences in the attitudes of the 
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سنوات  عدد  متغري  باختالف  ولكن  األبعاد  ذات  حول 
اخلربة

حول  الدراسة  عينة  أفراد  اجتاهات  يف  فروق  وجود   .6
)درجة الّثقة التَّنظيميَّة للقيادة األخالقّية( باختالف متغري 
سنوات  عدد  متغري  باختالف  وكذلك  العلميِّة،  الدرجة 

اخلربة
الكلامت املفتاحية:

القيادة األخالقية، الثقة التنظيمية.

study sample members regarding the dimen-

sions of ethical leadership (ethical personal be-

haviors, ethical administrative behaviors, the 

degree to which academic leaders practice ethi-
cal leadership) according to the degree variable, 
and there are differences in the study sample 
members attitudes about the same dimensions, 

but according to the variable number of years 

of service.

6.There are differences in the attitudes of the 
study sample members about (the level of orga-

nizational trust in ethical leadership) according 
to the educational degree variable, as well as the 

number of years of service variable.

Key words: 
Ethical Leadership, Organizational Trust .

امُلقدمة: 
ــع  ــة أليِّ جمتم ــز املهّم ــدى الركائ ــالق إح ــرب األخ ُتعت
ــفة  ــن الفالس ــري م ــامم كث ــغلت اهت ــث ش ، حي ــرشيٍّ ب
ــك  ــة؛ وذل ــور املختلف ــرب العص ــني ع ــن واملربِّ ري واملفكِّ
ــلوك اإلنســاين،  الرتباطهــا بشــكل مبــارٍش بتوجيــه السُّ
ــم  ــة الِقي ــاء منظوم ــالميُّ ببن ــن اإلس ي ــمَّ الدِّ ــد اهت ولق
لــدى املجتمــع املســلم، وحــثَّ عليــه، بــل رتَّــب 
ــه  ــبحأّنه- نبيَّ ــث اهلل- س ــري، وبع ــر الوف ــه األج علي
صــىل اهلل عليــه وســلم إلمتــام مــكارم األخــالق وتعــدُّ 
ــل  ــان مث ــة يف احتض ــز املهم ــدى الركائ ــات إح اجلامع
تلكــم القيــم واالخــالق  وتــزداد أمهيتهــا يف اجلامعــات 
حــني تتعلــق بقياداهتــا ومســؤوليها ألهّنــا هــي املنطلــق 
ــاملة للفــرد واملجتمــع يف خمتلــف  لتحقيــق التَّنميــة الشَّ

ــاالت. املج
ــم  ــة وتعاظ ــات الرتبوّي ــامل املؤسس ــاع أع ــع اتِّس وم
مســؤوليَّاهتا، وكثــرة أعبائهــا، فإهّنــا تتطلَّــب مــن 
ــة،  ت صعب القائمــني عــىل إدارهتــا مســؤوليَّات ومهــامَّ
بحيــث تشــتمل كلُّ مؤسســة عــىل قواعــد وآداب 

األخــرى، ألنَّ كلَّ  أخالقيَّــة عمليَّــة ختتلــف عــن 
ــات يلتــزم هبــا  ــن جمموعــة مــن األخالقيَّ عمــل يتضمَّ
 Trevino, Brown,) وبــراون  تريفينــو  العاملــون. 

(2004, p74

ــهود  ــادة املش ــامط القي ــن أن ــة م ــادة األخالقي إن القي
ــامط  ــىل أن ــة ع ــريات إجيابي ــا تأث ــا، إذ أن هل ــا بفعاليته هل
ســلوك املوظفــني، كــام أن القيــادة األخالقيــة قــد 
حتتــوي عــىل عــدة جمــاالت أو معايــري مثــل الصفــات 
الشــخصية األخالقيــة، الصفــات اإلداريــة األخالقيــة، 
ــات  ــات العالق ــق وصف ــروح الفري ــل ب ــات العم صف
ــة  ــىل اإلنتاجي ــري ع ــكل كب ــر بش ــي تؤث ــانية والت اإلنس
وعــىل اإلنجــاز الوظيفــي. هــذه املعايــري حتــدد إىل 
ــادة  ــط القي ــتخدم نم ــد اإلداري يس ــتوى القائ أي مس
ــدي، 2٠16م،  ــرين والزائ ــة )الق ــة يف املنظم األخالقي

.)12 ص 
يتعامــل  الــذي  القيــادّي  الفلســفة واألســلوب  إن 
ــىل  ــًزا ع ــا ممي ــي طابًع ــني يضف ــع املرؤوس ــد م ــه القائ ب
ــاس  ــه اإلحس ــج عن ــذي ينت ــر ال ــة؛ األم ــة اإلداريَّ البيئ
بالّثقــة، ومــن ثــمَّ ارتفــاع مســتوى األداء، ويشــري 
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)الزهراين،1٤33هـــ( أن جــوَّ الّثقــة إذا ســاد يف املنّظمة 
ــم  ــن أفكاره ــاح ع ــتطيعون اإلفص ــراد يس ــإن األف ف
ــون  ــا، ويتعلم ــم بعًض ــاون بعضه ــاعرهم، ويع ومش
مًعــا، مــن جانــب آخــر، فإّنــه يف املنّظــامت التــي تفتقــر 
ــاالت،  ــار االتص ــذا االفتق ــل ه ــوق مث ــة، يع إىل الّثق
ــزام؛ وهلــذا اعتــرب  وحيبــط التَّعــاون، ويقلــل مــن االلت
ــة  أويش )Ouchi( أن الّثقــة هــي الــدرس األّول يف نظريَّ
الّثقــة  ألن  اليابانيَّــة؛  اإلدارة  بفلســفة  املتعّلقــة   )Z(

ــب. ــا إىل جن ــريان جنًب ــة تس واإلنتاجيَّ
ــة يف  ــوارد االجتامعيَّ ــد امل ــة أح ــة التَّنظيميَّ ــرب الّثق وُتعت
إنجــاز األعــامل واملهــام، فــإذا كانــت املنّظــامت قــادرة 
عــىل اكتســاب ثقــة العاملــني هبــا، فــإن أولئــك األفــراد 
ــج  ــاز النّتائ ــد إلنج ــن اجله ــدًا م ــذل مزي ــيقومون بب س
املرغوبــة، أمــا يف حالــة نقــص الّثقــة فــإن ذلــك ســوف 
يضعــف كل املحــاوالت الراميــة إىل توجيــه انتبــاه 
ــك  ــد ذل ــام أك ــة، ك ــج املرغوب ــاز النّتائ ــراد إلنج األف
 ،(Kalleberg, 2004) وآخــرون  كاليــربق  دراســة 

. (Meyer, Gavin,2005) ودراســة ميــري وجافــني
راَسة: مشكلة الدِّ

ــات  ــاء ومرشف ــة لرؤس ــادة األخالقي ــة القي إن ممارس
ــكل كبــري يف احلــد  ــهم بش ــة تس األقســام األكاديمي
ــس،  ــة التدري ــاء هيئ ــلبية ألعض ــلوكيات الس ــن الس م
وذلــك انطالقــًا مــن أن املبــادئ األخالقيــة التــي 
ــور  ــة، تط ــاليب صحيح ــق أس ــن طري ــا ع ــم إبرازه يت
لدهيــم الســلوكيات األخالقيــة واالجتاهــات املرغوبــة، 
فهنــاك عالقــة ارتباطيــة بــني القيــادة األخالقيــة والثقــة 
ــب  ــزز جان ــة تع ــادة األخالقي ــون القي ــة لك التنظيمي
ــا  ــذا م ــي. وه ــد األكاديم ــاه القائ ــة جت ــة التنظيمي الثق
أكدتــه دراســة ديلوجــا (Deluga,1994)، ودراســة 
ــا  ــن نتائجه ــاء م ــي ج ــوران (Moran, 2003) والت م
ات التــي هلــا  أن الّثقــة التَّنظيميَّــة مــن املفاهيــم واملتغــريِّ
ــان  ــايل ف ــة . و بالت ــل املنظم ــرد داخ ــري يف أداء الف تأث

انعــدام الثقــة التنظيمــة للمرؤســني جتــاه قائدهــم قــد 
ــر يف  ــد تؤث ــام بينهــم ق يكــون ســببًا يف إجيــاد فجــوة في

ــل . ــري العم س
ــني  ــم وب ــراد، أو بينه ــني األف ــة ب ــف الّثق ــام أّن ضع ك
وقّلــة  األداء،  ضعــف  عليــه  يرتتــب  مرؤوســيهم 
االنتــامء، وتفــكك فــرق العمــل داخــل التَّنظيــم، 
ــن  ــا م ــة وغريه ــات التَّنظيميَّ ــدة الرصاع ــادة ح وزي
املظاهــر الســلبيَّة التــي تــؤدي إىل فشــل املنّظمــة. 

ص2٠٤( 1٤32ه،  )املســدي، 
ــة إىل إفســاد  وُيفــي عــدم االلتــزام بالقيــادِة األخالقّي
النّظــام التَّعليمــي، إدارة وتعليــاًم وتعّلــاًم، إذ يتدّنــى 
احــرتاُم العاملــني للقائــد األكاديمــي، وتنخفــض 
ــدوران يف  ــزداد معــّدل ال ــم، وي ــم والتَّعّل جــودة التَّعلي
اجلامعــة، وتــزداد منازعــات العمــل، ويتوّلــد اإلحبــاُط 
لــدى العاملــني، ويزدهــُر االتصــال القائــم عــىل ردوِد 
الفعــل الرسيعــة بــداًل مــن الرؤيــة والتَّخطيــِط الســليم 
ــن  ــداًل م ــّي ب ــب الكم ــىل اجلان ــز ع كي ــون الرتَّ ويك
)الغالبــي  )عابديــن،2٠٠5م(،  النّوعيَّــة.  النّتائــج 

والعامــري،2٠٠5م(
معظــم  أن  إىل   (Akeer,2009) أكــري  أشــار  وقــد 
ــع  ــايب م ــكل إجي ــط بش ــة ترتب ــلوكيَّات األخالقّي السُّ
ــه  ــعر أتباع ــة يش ــد بطريق ــرصف القائ ــام ت ــة، وكل الّثق
ــب زادت  ــي املناس ــادي األخالق ــلوك القي ــا السُّ بأهّن
ــني  ــة ب ــإن العالق ــمَّ ف ــن ث ــد، وم ــك القائ ــة يف ذل الّثق
ــا  ــع جزئيًّ ــة ختض ــد والّثق ــي للقائ ــلوك األخالق السُّ
ملــدى التَّوافــق بــني ســلوك القائــد املطلــوب وســلوكه 
ــزاز  املالحــظ مــن وجهــة نظــر أتباعــه.و يف حــال اهت
ــدى  ــة ل ــي والّثق ــلوك األخالق ــني السُّ ــة ب ــذه العالق ه
القائــد حتــت أي متغــري فــإن ذلــك بــال شــك ســيجعل 
هنــاك ازدواجيــة كبــرية بــني ســلوكه و بــني أدائــه ممــا 

ــيه . ــل مرؤوس ــن قب ــه م ــة في ــد الثق ــد يفق ق
ــتاذا  ــة أس ــث يف اجلامع ــل الباح ــة عم ــم طبيع وبحك
ــات  ــالف ممارس ــه الخت ــا ومالحظت ــًدا أكاديمًي ــم قائ ث
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القيادة األخالقّية لدى القيادات األكاديمية وعالقتها بالّثقة التنظيمّية

القيــادة األخالقّيــة لــدى القــادة األكاديمــني، وتأثريهــا 
راَســات التــي  يف العاملــني، ونتيجــة لنــدرة وجــود الدِّ
تتنــاول القيــادة األخالقّيــة لــدى القــادة األكاديمــني يف 
ــا، وألن  ــريب عموًم ــن الع ــا يف الوط ــات، وقلته اجلامع
أســلوب القائــد األكاديمــي لــه تأثــري مبــارش يف الّثقــة 
التَّنظيميَّــة، فقــد ظهــرت احلاجــة لتســليط الضــوء عــىل 
راَســة، وهــي مــا عالقــة القيــادة األخالقّيــة  مشــكلة الدِّ
ــة لــدى أعضــاء  للقيــادات األكاديميــة بالّثقــة التَّنظيميَّ

هيئــة التدريــس ؟
راَسة:  أسئلة الدِّ

ــئلة  ــن األس ــة ع ــة إىل اإلجاب راَس ــذه الدِّ ــت ه حاول
ــة: التَّالي

ــادة . 1 ــة للقي ــادات األكاديمي مــا درجــة مُمارســة القي
هيئــة  أعضــاء  نظــر  وجهــة  مــن  األخالقّيــة 

التدريــس؟
ــة . 2 ــادة األخالقّي ــة للقي ــة التَّنظيميَّ ــة الّثق ــا درج م

لــدى القيــادات األكاديميــة مــن وجهــة نظــر 
أعضــاء هيئــة التدريــس؟

مــا العالقــة االرتباطيَّــة بــني درجــة مُمارســة . 3
القيــادات األكاديميــة للقيــادة األخالقّيــة ودرجــة 
ــة  ــر أعضاءهيئ ــة نظ ــن وجه ــة م ــة التَّنظيميَّ الّثق

التدريــس؟
ــا عنــد مســتوى . ٤ هــل توجــد فــروق دالــة إحصائيًّ

الّداللــة )٠.٠5( بــني متوســطات اســتجابات 
القيــادات  مُمارســة  لدرجــة  راَســة  الدِّ عّينــة 
ات  ــريِّ ــزى ملتغ ــة ُتع ــادة األخالقّي ــة للقي األكاديمي

اخلــربة(؟ العلميِّة،عددســنوات  )الدرجــة 
ــا عنــد مســتوى . 5 هــل توجــد فــروق دالــة إحصائيًّ

الّداللــة )٠.٠5( بــني متوســطات اســتجابات 
ــزى  ــة ُتع ــة التَّنظيميَّ ــة الّثق ــة لدرج راَس ــة الدِّ عّين
ات ) الدرجــة العلميِّــة، عــدد ســنوات  ملتغــريِّ

ــربة( ؟ اخل

راَسة: أهداف الدِّ
راَسة إىل حتقيق األهداف التَّالية: سعت هذه الدِّ

التَّعــرف عــىل درجــة مُمارســة القيــادات األكاديمية . 1
للقيــادة األخالقّيــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة 

التدريس.
ــة مــن وجهــة . 2 التَّعــرف عــىل درجــة الّثقــة التَّنظيميَّ

نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس
الكشــف عــن العالقــة االرتباطيَّــة- إن وجــدت- . 3

بــني درجــة مُمارســة أعضــاء هيئــة التدريــس 
ــة مــن  ــة ودرجــة الّثقــة التَّنظيميَّ ــادة األخالقّي للقي

ــس. ــة التدري ــاء هيئ ــر أعض ــة نظ وجه
التَّعــرف عــىل الفــروق الداّلــة إحصائيًّــا -إن . ٤

ــني  ــة )٠.٠5( ب ــتوى الّدالل ــد مس ــدت- عن وج
ــة  ــة لدرج راَس ــة الدِّ ــتجابات عّين ــطات اس متوس
ــة  ــادة األخالقّي ــة للقي ــادة األكاديمي ــة القي مُمارس
ــة،  ــة العلميِّ ــة، الدرج ات )الوظيف ــريِّ ــزى ملتغ ُتع

ــربة(. ــنوات اخل ــدد س ع
إن . 5 إحصائيًّــا  الداّلــة  الفــروق  عــىل  التَّعــرف 

ــني  ــة )٠.٠5( ب ــتوى الّدالل ــد مس ــدت عن وج
ــة  ــة لدرج راَس ــة الدِّ ــتجابات عّين ــطات اس متوس
ات )الوظيفــة،  التَّنظيميَّــة ُتعــزى ملتغــريِّ الّثقــة 

الدرجــة العلميِّــة، عــدد ســنوات اخلــربة(.
راَسة: أمهّية الدِّ

يَّتها من النّقاط التَّالية: راَسة أمهِّ تكتسب هذه الدِّ
ة: األمهّية النظريَّ

ــة . 1 ــادة األخالقّي ــوع القي ــدة ملوض ــة املتزاي  األمهّي
ــامت  ــامل املنّظ ــّوة يف ع ــه بق ــز علي كي ــمَّ الرتَّ ــذي ت ال
ــا،  ــا وتوجهاهت ــا وأحجامه ــالف أنواعه ــىل اخت ع
ــتقبيل  ــه املس ــوع التَّوج ــذا املوض ــم ه ــث يدع بحي

ــادة. للقي
ة . 2 راَســة أمهّيــة خاصَّ مــن املؤمــل أن يكــون هلــذه الدِّ

بــام ســتضيفه لإلطــار النظــري واملعــريف عــن 
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القيادة األخالقّية لدى القيادات األكاديمية وعالقتها بالّثقة التنظيمّية

ــة. ــة التَّنظيميَّ ــا بالّثق ــة وعالقته ــادة األخالقّي القي
راَســة . 3 الدِّ هــذه  تســعى  أن  الباحــث  يتوقــع 

ــة  ــات امليدانيَّ راَس ــني الدِّ ــة ب ــوة احلاليَّ ــدِّ الفج لس
ــة  ــة والّثق ــادة األخالقّي ــة بالقي ــوث املتعّلق والبح

التَّنظيميَّــة.
ــىل . ٤ ــة -وع ــادر املعرف ــث يف مص ــالل البح ــن خ م

الباحــث- ال توجــد دراســات أو  حــد علــم 
ــريب  ــيل والع ــتويني املح ــىل املس ــة ع ــوث علميَّ بح
ــات. ــة يف اجلامع ــة احلاليَّ راَس ــوع الدِّ ــاول موض تتن

راَســة اهتــامم . 5  ُيتوّقــع أن ُتثــري نتائــج هــذه الدِّ
الباحثــني لتنــاول املوضــوع مــن جوانــب مهّمــة مل 

ــة. ــة احلاليَّ راَس ــدود الدِّ ــملها ُح تش
األمهّية التَّطبيقيَّة:

راجعــة . 1 تغذيــة  راَســة  الدِّ هــذه  تعطــي  قــد 
ــق  ــام يتعل ــات في ــة يف اجلامع ــادات األكاديمي للقي
بدرجــة ممارســتهم للقيــادة األخالقّيــة، ومســتوى 
ــة لــدى معلِّميهــم بشــكل حيفزهــم  الّثقــة التَّنظيميَّ
عــىل تعديــل إســرتاتيجيَّاهتم وســلوكيَّاهتم والقيــام 

ــل. ــكل أفض ــم بش ــم ومهاّمه بواجباهت
ــر . 2 ــه نظ ــة يف توجي راَس ــذه الدِّ ــج ه ــهم نتائ ــد ُتس ق

القيــادات العليــا إىل رضورة تنميــة  ممارســات 
ــة  ــادات األكاديمب ــدى القي ــة ل ــادة األخالقّي القي

ــة. ــلوكيَّاهتم اإلداريَّ ــر س لتطوي
راَسة: حـدود الدِّ

احلدود املوضوعيَّة: 
ف عــىل درجــة  ــة عــىل التَّعــرُّ راَســة احلاليَّ اقتــرصت الدِّ
ــن  ــة م ــادة األخالقّي ــة للقي ــادة األكاديمي ــة القي مُمارس
ف  وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس، وكذلــك التَّعرُّ
ــي  ــد األكاديم ــني القائ ــة ب ــة التَّنظيميَّ ــة الّثق ــىل درج ع
وبــني عضــو هيئــة التدريــس  مــن وجهــة نظــر 
ــن  ــف ع ــّم الكش ــن ث ــس، وم ــة التدري ــاء هيئ أعض
العالقــة االرتباطيَّــة-إن وجــدت- بــني درجــة مُمارســة 

القــادة األكاديمــني  للقيــادة األخالقّيــة ودرجــة الّثقــة 
ــة. التَّنظيميَّ

ة: احلدود البرشيَّ
راَســة احلاليَّــة مجيــع القــادة األكاديمــني يف       تضــم الدِّ

جامعــة املجمعــة .
احلدود املكانيَّة:

    طبقت هذه الدراسة عىل جامعة املجمعة فقط .
احلدود الزمانيَّة:

ــل  ــالل الفص ــا خ ــا ميدانيًّ ــة تطبيًق راَس ــت الدِّ      ُطبِّق
ــدرايس 1٤٤3هـــ  ــام ال ــن الع ــاين م رايس الث ــدِّ ال

راَسة:  مصطلحات الدِّ
:)Ethical Leadership( :أواًل: القيادة األخالقّية

ــة،  ــادة األخالقّي ــوع القي ــة موض ــن حداث ــم م بالرغ
والباحثــني  املفكريــن  نظــر  وجهــات  واختــالف 
ــوم  ــة مفه ــول ماهيَّ ــال ح ــذا املج ــني يف ه واملتخصص
ــراون  ــا ب ــد عّرفه ــا فق ــة وخصائصه ــادة األخالقّي القي
القيــادات  قــدرة  "بمــدى   (Brown, 2005, P120)

ــة عــىل إبــداء ترصفــات أخالقيَّــة مالئمــة  اإلداريَّ
ــا مــن خــالل األفعــال والعالقــات الّشــخصيَّة،  معياريًّ
وتشــجيع املرؤوســني عــىل هــذه التَّرصفــات عــن 
ــرف  ــاذ القرارات".وُتع ــي واخت ــل الثنائ ــق التَّواص طري
ــلوك القيــادي املناســب الــذي يقــوم  إجرائيًّــا بأهنــا السُّ
ــاءة  ــق الكف ــه لتحقي ــاء عمل ــي أثن ــد األكاديم ــه القائ ب
ــة مــع توافــر الّســامت الّشــخصيَّة األخالقّيــة،  والفاعليَّ
مــع  ــة األخالقّيــة،  اإلداريَّ ــلوكيَّات  بالسُّ والتزامــه 
املحافظــة عــىل العالقــات اإلنســانيَّة، والتــي يتــمُّ 
قياســها مــن خــالل اإلجابــة عــن فقــرات اجلــزء 

راَســة. اخلــاصِّ بالقيــادة األخالقّيــة يف أداة الدِّ
 :)Organizational Trust( ثانًيا: الّثقة التَّنظيميَّة

الّثقة التَّنظيميَّة:
ال يوجــد اتفــاق بــني الباحثــني حــول تعريــف شــامل 
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كيــب املعقــد هلــذا  وموحــد للثَِّقــة، ويعــود ذلــك إىل الرتَّ
املفهــوم، فالباحثــون ينظــرون إىل الّثقــة ضمــن ســياق 
ــذا  ــىل ه ــون ع ــة، ويقدم ــة اخلاصَّ ــم األكاديميَّ جماالهت
األســاس التَّعاريــف املختلفــة، حيــث يــرى راولينــس 
أّن" الّثقــة التَّنظيميَّــة تشــري إىل حتّمــل املخاطــرة الناجتــة 
عــن توقــع طــرف معــني بــأن الّطــرف اآلخــر يتــرصف 

(Rawlins, 2008, P5) ."ــا لواجباتــه بكفــاءة ووفًق
ــزام  ــة وااللت ــاعر اإلجيابّي ــا املش ــا بأهن ــّرف إجرائيًّ وُتع
التَّــام التــي حيملهــا أعضــاء هيئــة التدريــس جتــاه 
واالقتنــاع  ثقتهــم  نتيجــة  األكاديمــني،  قادهتــم 
بكفاءاهتــم وقدراهتــم، وأن كل مــا يصــدر عنهــم 
ــه  ــر باالعتــامد علي خيــدم مصلحــة العمــل، وهــو جدي
واألخــذ بــه، والتــي يتــمُّ قياســها مــن خــالل اإلجابــة 
ــة يف أداة  ــة التَّنظيميَّ ــاصِّ بالّثق ــزء اخل ــرات اجل ــن فق ع

راَســة. الدِّ
: )Academic leader( القائد األكاديمي

املســاندة،ووكالئهم  والعــامدات  عمداءالكليــات 
)نواهبــم(يف اجلامعــات السعودية)الشــمري،2٠15، 

.)112 ص
شــخص  كل  بأنــه:  األكاديمــي  القائــد  ويعــرف 
ــل  ــن قب ــمي م ــف رس ــب إداري بتكلي ــغل منص يش
رئيــس اجلامعــة يتيــح لــه صالحيــة اإلرشاف اإلداري 
ــطة  ــع األنش ــىل مجي ــارش ع ــي واإلداري املب أواألكاديم
ــتوى إداري  ــق بمس ــي تتعل ــة الت ــة واألكاديمي اإلداري
اجلامعــة،وكالء  وعــامدات  حمدد)عمداءالكليــات 
اإلداري  األكاديميــة(أو  الكليات،ورؤساءاألقســام 
فقــط )رؤســاء األقســام اإلداريــة، مديــري اإلدارة 
بالكليــات واجلامعــات( )عيــد، 2٠15، ص391(.
وُيعــّرف إجرائيــًا بأهنــم األشــخاص املنــوط هبــم 
ــا  ــل هن ــعودية واملتمث ــات الس ــة يف اجلامع ــامل إداري أع
ــاء  ــم ورؤس ــات وكالئه ــامدات والكلي ــداء الع يف( عم
االقســام األكاديميــة(  وقــد ســميت باألكاديميــة حتــى 

ال يكــون هنــاك خلــط بــني مــن يقــوم بالعمــل اإلداري 
فقــط كالســكرتارية ومــن هــو إداري أكاديمــي) عضــو 
ــامل  ــام باألع ــه القي ــط ب ــه أني ــس(  ولكن ــة تدري هيئ

ــة . ــة يف اجلامع اإلداري
األدب النظري والدراسات السابقة :

ــادة  ــق بالقي ــري املتعل ــزء االدب النظ ــذا اجل ــي ه يغط
وعالقتــه  األكاديميــة  القيــادات  لــدى  األخالقيــة 
التدريــس  هيئــة  أعضــاء  لــدى  التنظيميــة  بالثقــة 
ــة  ــة ذات الصل ــةو األجنبي ــاات العربي ــي الدراس ويغط

بموضــوع الدراســة.
املبحث األّول : القيادة األخالقّية :

متهيد:
إّن مفهــوم القيــادة األخالقّيــة مــن املفاهيــم احلديثــة يف 
جمــال اإلدارة، وقــد نشــأ نتيجــة تداخــل بــني كتابــات 
ــات  ــهر الكتاب ــن أش ــا، وم ــات مًع ــادة واألخالقيَّ القي
 (Bass,1985) ــاس ــه ب ــال قّدم ــوع مق ــذا املوض يف ه
فيــه  قّســم  اإلدارة"، حيــث  "أخالقيَّــات  بعنــوان: 
ــة  ــة إىل نوعــني مهــا: القيــادة التحويليَّ القيــادة التحويليَّ
ــة الزائفــة-  ــة-، والقيــادة التحويليَّ احلقيقــة -األخالقّي
ــة-، ومــن جانــب آخــر، طــرح ســيوال  غــري األخالقّي
: وهــو مــا القيــادة  (Ciulla,1995, p 5) تســاؤاًل مهــامًّ

اجليــدة؟ وتوصــل إىل اســتنتاج مهــم وهــو أن األخالق 
ــة، وأن أســاس القيــادة  هــي قلــب القيــادة اإلداريَّ
ــد شــخًصا  ــة وجوهرهــا هــو أن يكــون القائ األخالقّي
ــامت  ــه ِس ــي ل ــد األخالق ــى أن القائ ــا ، وبمعن أخالقيًّ
ــلوكيَّات  معّينــة، ويــامرس أنواًعــا معّينــة مــن السُّ
القــرارات يف ضــوء  والترصفــات، ويقــوم بصنــع 

ــة. )خليل،1٤36هـــ( ــري أخالقيَّ معاي
ــامم  ــى باهت ــة حتظ ــادة األخالقّي ــت القي ــوم أصبح والي
بالــغ مــن قبــل اجلميــع، ســواًء عــىل مســتوى املنّظــامت 
ــراد أو  ــتوى األف ــاص أو مس ــاع اخل ــة أو القط احلكوميَّ
اجلامعــات، وهــذا االهتــامم نابــع مــن رضورة االلتــزام 
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ــتوى  ــىل مس ــة ع ــلوكيَّة األخالقّي ــم السُّ ــادئ والقي باملب
إن  بــل  واملهنيَّــة،  واجلامعيَّــة  الّشــخصيَّة  اجلوانــب 
التوجــه احلديــث للمنّظــامت حُيتِّــم وجــود نظــام قيمــي 
ــم  ــه يف تقوي ــم إلي ــذي حُيَتك ــع ال ــة املرج ــون بمثاب يك

ــة.  ــلوكيَّة واملهنيَّ ــني السُّ ــات العامل ممارس
: )Ethical Leadership(:مفهوم القيادة األخالقّية

ــلوب  ــرصف بأس ــه الت ــي بأن ــد األخالق ــد بالبع يقص
ــدل  ــن ع ــانية، م ــادئ اإلنس ــىل املب ــي ع ــل املبن التعام
وعــدم التفرقــة وتقديــم الصــدق والشــفافية مــع 
اآلخريــن عــىل حتقيــق املصالــح الشــخصية أو العامــة، 
إذ أن األخــالق منطلــق رئيــس ومهم حليــاة املجتمعات 
ــة  ــات املهن ــتقي أخالقي ــا، وتس ــاهتا ووظائفه ومؤسس
أمهيتهــا مــن أهنــا توجــه قــرارات األفــراد عــرب خمتلــف 
ــة،  ــي توجدهــا طبيعــة املهن املواقــف، واملشــكالت الت
وتشــكل أســس ومرتكــزات للعمــل يعــرتف هبــا 
ــل  ــة العم ــون يف بيئ ــا، ويتعامل ــق عليه ــع ويواف اجلمي
وفقــًا هلــا، وهلــا اعتبــارات خاصــة، بحيــث يصبــح مــن 
خيالفهــا يف موقــف حمــرج أمــام زمالئــه عــىل أقــل تقدير 
أو يتــم عزلــه، أو يتلقــى العقــاب )الزينــايت، 2،2٠1٤ 
).ويعــرف عثــامن )2٠٠8م( القيــادة األخالقيــة بأهنــا: 
" جمموعــة مــن الســلوكيات واألفعــال التــي يقــوم هبــا 
ــائل  ــك الوس ــتخدمًا يف ذل ــم، مس ــاه املتعل ــد جت القائ
والســبل املالئمــة والتــي يمكــن مــن خالهلــا إكســاب 
ــه إنســانًا  ــة التــي جتعــل من املتعلــم الفضائــل األخالقي

ــه" صاحلــًا نافعــًا ملجتمعــه ووطن
ــات  ــاة املجتمع ــم حلي ــس ومه ــق رئي ــالق منطل واألخ
ــة إىل  ــز كل مهن ــث ترتك ــا، حي ــاهتا ووظائفه ومؤسس
ــاء  ــام ألعض ــلوك الع ــه الس ــم وتوج ــات تنظ أخالقي
املهنــة مــع بعضهــم البعــض ضمــن إطــار تلــك 
جمــاالت  يف  املوظفــني  مــن  غريهــم  ومــع  املهنــة 
املجتمــع  وقيــم  تتفــق  والتــي  األخــرى،  املهــن 
ــرتك  ــم مش ــرب قاس ــالق تعت ــة،2٠13 .) فاألخ )محادن

ــث ال  ــد، حي ــع الواح ــة يف املجتم ــن املختلف ــني امله ب
ــم  ــي حتك ــة الت ــط األخالقي ــن الضواب ــة م ــو مهن ختل
تتأثــر  األخــالق  ألن  وذلــك  أفرادهــا،  ترصفــات 
باإلطــار الفكــري واملســتوى احلضــاري الــذي يقيســه 

املجتمــع. 
 Ponnu,Tennakoon,) وتيناكــون  بونــو  ويعــرف 
P21 ,2009) القيــادة األخالقّيــة بأهّنــا: "التوضيــح 

خــالل  مــن  طبيعيًّــا  املناســب  للســلوك  العمــيل 
التفاعليَّــة،  والعالقــات  الّشــخصيَّة،  الترصفــات 
ــالل  ــن خ ــني م ــدى العامل ــلوك ل ــذا السُّ ــز ه وتعزي

القــرار". االتصــال باجتاهــني، واختــاذ 
مــن  غريهــا  عــن  األخالقّيــة  القيــادة  وختتلــف 
تركــز عــىل  أهّنــا  إذ  اإلدارّيــة األخــرى،  املفاهيــم 
ــداف  ــق األه ــارش لتحقي ــكل مب ــي بش ــد األخالق الُبع
املنشــودة مــن خــالل االهتــامم بالّســامت والّســلوكيات 
األخالقّيــة، وتشــجيعها بــني املرؤوســني لتحســني 
جــودة العمــل، كــام أهنــا تدعــم اختــاذ القــرارات 

)الشــمالن،2٠1٤م( األخالقّيــة. 
ويف ضــوء التعاريــف الســابقة خيُلــص الباحــث إىل أن 
القيــادة األخالقّيــة تضمنــت األفــكار الرئيســة التاليــة:

ــلوكيَّات •  ــن السُّ ــة م ــة جمموع ــادة األخالقي أّن القي
ــة والتــي هلــا ضوابــط ومبادئ  وامُلامرســات املعياريَّ

حمــددة.
حُتّقــق القيــادة األخالقّيــة مســتًوى عالًيــا مــن • 

الّثقــة املتبادلــة بــني مجيــع األطــراف ذات العالقــة 
ــة. باجلامع

ــارات •  ــك مه ــدأن يمتل ــي ال ب ــد األخالق أّن القائ
ــلوكيَّات اإلجيابّية  شــخصيَّة، متّكنــه مــن تعزيــز السُّ

داخــل املنّظمــة.
ــلوك األخالقــي وطبقــه •  أّن القائــد كّلــام التــزم بالسُّ

ــكل  ــني بش ــريه يف املرؤس ــة كان تأث ــل املنّظم داخ
أكــرب.
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أمهّية القيادة األخالقّية:
مــن املعلــوم أنــه ال بــد أن تكــون عالقــات القيــادي مع 
النــاس عالقــة تتمثــل باحليويــة والتفاعل لضــامن نجاح 
املنظمــة يف حتقيــق أهدافهــا، فالقيــادي الــذي ينجــح يف 
توطيــد عالقــات إنســانية ســليمة يملــك القــدرة عــىل 
مســاعدة املجتمــع عــىل إظهــار الشــعور واإلحســاس 
ــىل  ــاعد اإلدارة ع ــام يس ــدف اإلداري وك ــة واهل بالغاي
وضــع سياســات أفضــل ويســتقطب عاملــني أفضــل 
ــة  ــل لسياس ــذًا أفض ــق تنفي ــن أن حيق ــن م ــذا يتمك وهب

املنظمــة )شــهاب، 2٠1٠ (.
و تكمــن أمهيــة القيــادة األخالقيــة يف املنظمــة يف مــدى 
تأثــريه يف الكثــري مــن املجــاالت ممــا جيــرب املنظــامت عىل 
االلتــزام بــه وتوجيهــه كتعزيــز مصداقيــة املنظمــة مــع 
ــاعدة يف  ــح واملس ــامت بالرب ــد املنظ ــني، وتزوي املرؤوس
ــة  ــاد املصداقي ــرارات، وإجي ــع الق ــة صن ــني عملي حتس
ــع  ــىل املجتم ــة ع ــع، واملحافظ ــة واملجتم ــني املنظم ب
والبيئــة بمســتوى أكــرب مــن القوانــني واألنظمــة 

)محايــل، 2٠12، ص82(.
ويشــري (Maninger & Stiab, 2012)إىل أمهيــة القيادة 
ــات  ــني يف املؤسس ــاء واملرشف ــدى الرؤس ــة ل األخالقي
التعليميــة حيــث إهنــا تعمــل عــىل تعزيــز الفهــم 
واإلدراك العمــيل عــن طريــق اللجــوء لعــدد مــن 
ــة  ــق منفع ــي حتق ــة الت ــم العملي ــورات واملفاهي التص
ــخصية.   ــة الش ــق املصلح ــن حتقي ــر م ــة أكث للمؤسس
كــام ويوضــح عابديــن )2٠٠1 م( بــأن هنــاك دســتور 
أخالقــي يف املنظــامت يعمــل عــىل تنظيــم مهنــة القــادة 
ــي  ــة والت ــة والرتبوي ــد اإلداري ــم بالفوائ ــود عليه ويع

تتمثــل فيــام يــيل: 
العمــل عــىل تنســيق العالقــات مــا بــني العاملــني • 

يف املهنــة الــواح.
ــني •  ــدد امللتحق ــاء اجل ــلوكيات األعض ــه س توجي

ــة. باملهن
العمل عىل تنمية روح االلتزام والوالء للعمل • 

لــذا فــال بــد مــن دعــم الســلوك األخالقــي وحتســني 
الســلوك األخالقــي وقواعــد الســلوك األخالقــي عــرب 
وضــع معايــري أخالقيــة تؤثــر عــىل النســيج األخالقــي 
يف املنظمــة وتربهــن الســلوك األخالقــي والرتكيــز 
ــل  ــالل العم ــن خ ــوار م ــاح واحل ــة االنفت ــىل ثقاف ع
وفقــا ألعــىل معايــري الســلوك األخالقــي، وهــذا 
ــة  ــات املهن ــزام ألخالقي ــرضورة االلت ــادة ب ــزم الق يل

(Mcshane and Ann Mary , 2005).
مبادئ القيادة األخالقية: 

إّن مبــادئ القيــادة األخالقّيــة هــي مبــادئ كونيَّــة حُتــدد 
ــلوك اإلنســاين، حيــث يشــري  الصــواب واخلطــأ يف السُّ
ــريب )2٠15م-  ــاة احل ــن حي ــاًل ع ــويف )covey( نق ك
ب( إىل أهّنــا واضحــة بذاهتــا، وحتمــل صدقهــا يف 
ذاهتــا،  وأهّنــا ال تتغــرّي وال تتحــول، بــل تقــّدم الوجهــة 
الصحيحــة حلياتنــا، إهّنــا البوصلــة التــي تشــري دائــاًم إىل 
الوجهــة الصحيحــة، وكلــام ُطّبقــت بصــورة مســتمرة 
تصبــح عــادات ســلوكيَّة تــؤدي إىل إحــداث حتــوالت 
أساســيَّة لألفــراد والعالقــات واملؤسســات. أمــا معهــد 
ــة  ــادة األخالقّي ــادئ القي ــدد مب ــد ح ــون فق جوزيفس
ومكّوناهتــا يف ســت ركائــز أساســيَّة، وهــي كــام 

:(Muliane,2009 ) ــوالن ــا م تذكره
اجلــدارة بالّثقــة، والّصــدق، والنزاهــة، واملوثوقيَّة، • 

والوالء.
ــام •  ــاس ك ــل الن ــة: عام ــدة الذهبيَّ ــتخدام القاع اس

ــول  ــم يف قب ــتامع إليه ــل، وباالس ــب أن تعام ترغ
االختالفــات.

ــعي •  ــس، والس ــط النف ــاءلة، وضب ــؤوليَّة واملس املس
ــز. للتمي

اإلنصاف دون حماباة أو حتّيز.• 
ــل •  ــار، والعم ــة، واإليث ــف والرمح ــة، واللط الرعاي

عــىل تقليــل املشــقة، ومســاعدة اآلخريــن مــا 
ــك. ــن ذل أمك
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فقــد •   (Kalshoven et, 2011) كالشــوفني  أمــا 
ومكّوناهتــا   األخالقّيــة  القيــادة  مبــادئ  حــدد 

بالتــايل:
العدالــة: وتعنــي املســاواة يف املعاملــة وطــرح • 

العادلــة. اخليــارات 
الشــورى •  خــالل  مــن  الســلطة:  يف  املشــاركة 

وتشــجيعها. األفــكار  واحــرتام 
وضــوح الــدور: وتعنــي حتديــد املســؤوليَّات • 

األداء. وتوقعــات  واألهــداف 
ممارســة •  بــه  ويقصــد  األخالقــي:  التوجيــه 

ومنارصهتــا. وتشــجيعها   األخــالق 
االهتامم باألشخاص واحرتامهم.• 
ــوال •  ــني األق ــاق ب ــد واالتس ــة الي ــة: نظاف النزاه

واألفعــال.
ــد مــع •  ــة القائ ــه عالق ــامم املســتمر: يقصــد ب االهت

ــيل. ــع احل املجتم
ــا  ــك أخالق ــذي يمتل ــد ال ــث أن القائ ــرى الباح و ي
كريمــة وســامت ســامية هــو الــذي يســتطيع ان حيــدد 
املبــادئ األساســية التــي مــن خالهلــا يســتطيع ان 

ــيه . ــع مرؤوس ــا م ــل هب يتعام
خصائص القيادة األخالقّية :

ــميَّة  ــامت اجلس ــن الّس ــون م ــل يتك ــام متكام ــي نظ وه
والعقليَّــة واالجتامعيَّــة واالنفعاليَّــة، والتــي متّيــز الفــرد 
ــن،  ــع اآلخري ــه م ــلوب تعامل ــدد أس ــريه، وحت ــن غ ع
ــادة،  ــه )عب ــة  املحيطةب ــة االجتامعيَّ ــع البيئ ــا م وأيًض

ص13(. 2٠٠1م، 
ــص  ــم اخلصائ ــرص أه ــل )1٤36هـــ( بح ــام خلي وق
ــد  ــا يف القائ ــب توفره ــخصيَّة الواج ــامت الّش أو الّس
األخالقــي وفًقــا لنظــام اخلدمــة املدنيَّــة باململكــة 
ة وبلــغ عددهــا 29 خصيصــة أو  العربيَّــة الســعوديَّ
ــاز  ــرتام واإلنج ــة واالح ــا: األمان ــن أبرزه ــمة، م س
واإلخــالص يف العمــل، والتواضــع واحــرتام املشــاعر 

ــن  ــرأي، وحس ــتقالل بال ــرب، واالس ــوح، والص والطم
املظهــر، وجديــر بالّثقــة )موثــوق بــه(، واملســاواة بــني 
املوظفــني، والــوالء للعمــل، واملثابــرة، وأّنــه اجتامعي، 
وإجيــايب يف مواقفــه، وحســن اخللــق مــع الزمــالء 
والرؤســاء، ورشيــف يف عملــه، وُيعتمــد عليــه، وقــوي 

ــازم. وح
ة األخالقّية: لوكيَّات اإلداريَّ السُّ

ــة األخالقّيــة  ــلوكيَّات اإلداريَّ وهتــدف ممارســة السُّ
ــم  ــا، وتقيي ــني وتوضيحه ــام للمرؤوس ــع امله إىل توزي
أدائهــم وفــق معايــري واضحــة وحمــددة، مــع التشــجيع 
ــة األخالقّيــة  ــلوكيَّات اإلداريَّ والتحفيــز، كــام ترّكــز السُّ
ــة، وتطبيــق  ــة بموضوعيَّ عــىل اختــاذ القــرارات اإلداريَّ
ــع بشــفافية ووضــوح.  ــح عــىل اجلمي األنظمــة واللوائ
ــة للقائــد األخالقــي هــي  ــلوكيَّات اإلداريَّ أّن أبــرز السُّ
ــة، وأن  ــالة املدرس ــق رس ــىل حتقي ــد ع ــل القائ أن يعم
ــجع  ــا،وأن يش ــول هب ــة املعم ــني واألنظم ــق القوان يطب
عــىل اإلنجــاز، ويقــدم التســهيالت الالزمــة للمعلمــني 
لتنفيــذ مهاّمهــم، وحيــرص عــىل متابعــة النمــو املهنــي 
لــدى املعّلمني. )رائــدة العرايضــة،2٠12م،ص12٤(. 

العالقات اإلنسانيَّة:
ــانيَّة  ــات اإلنس ــري )2٠1٤م( أّن العالق ــرى العنق وي
هــي جمــاالت التعامــل مــع املرؤوســني، والتــي جيــب 
فيهــا حتــري التقديــر واالحــرتام، واملحافظــة عــىل 
ــي،  ــكل موضوع ــم بش ــباع حاجاهت ــم، وإش أرساره
مــع مراعــاة ظروفهــم، ودعمهــم والوقــوف بجانبهــم 

ــة.  ــباهتم االجتامعيَّ يف مناس
إّن قــدرة القائــد األكاديمــي عــىل إدامــة العالقــة 
ــرتام  ــز باالح ــي تتمي ــه والت ــني مع ــني العامل ــه وب بين
يف  للمرؤوســني  ومشــاركته  والتواضــع،  والتقديــر 
ــد  ــادات والتقالي ــرتام الع ــة، واح ــباهتم االجتامعيَّ مناس
ــرد  ــع ف ــز م ــه للتحّي ــم، واجتناب ــل معه ــاء التعام يف أثن
ــة  ــل مهّم ــي عوام ــه، هل ــني مع ــن العامل ــة م أو جمموع
ــاز بالتوافــق واالنســجام  ــاء عالقــات إنســانيَّة متت يف بن
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ــة. ــل املنّظم داخ
املبحث الّثاين: 

: )Organizational Trust( الّثقة التنظيمّية
مقدمة: 

ــة  قــد تنبــه عــدد مــن الباحثــني واملتخصصــني إىل أمهّي
ــة، وأخــذوا هيتمــون بدراســة العوامــل  الّثقــة التنظيمّي
ــة  واملؤثــرات التــي ترفــع مــن مســتوى الّثقــة التنظيمّي
لــدى العاملــني، وحماولــة تعزيزهــا؛ ملــا هلــا مــن عالقــة 
ــتوى  ــع مس ــم ورف ــة إنجازه ــني درج ــة يف حتس إجيابّي
أدائهــم )الكساســبة والفاعــوري, 2٠1٠، ص57(. 
ــم  ــن أه ــالق م ــيس )2٠1٠م( أّن األخ ــد الكبي ويؤك
ــار  ــال، وأّن ازده ــن رأس امل ــم م ــة أه ــني، والّثق القوان
ــىل  ــد ع ــاء يعتم ــامء والعط ــىل الن ــا ع ــة وقدرهت األّم
ــني أبنائهــا، وكذلــك احلــال  ــة ب مســتوى الّثقــة املتبادل
بالنســبة للمنّظــامت، وغيــاب الّثقــة يف أوســاطها وبــني 

ــدم.  ــرص التق ــن ف ــري م ــا الكث ــا ُيفقده قياداهت
مفهوم الّثقة التنظيمّية: 

اختلــف تعريــف الباحثــني للّثقــة التنظيمّيــة، ممــا 
أعطــاه مزيــًدا مــن الغمــوض؛ وذلــك الختــالف 
وجهــة نظــر علــامء اإلدارة هلــذا املفهــوم، إضافــة 
ــن  ــد م ــط بالعدي ــة ارتب ــة التنظيمّي ــوم الّثق إىل أن مفه
ــس،  ــم النف ــامع، وعل ــم االجت ــة، كعل ــوم املختلف العل
والسياســة، واالقتصــاد، والتســويق، وغــري ذلــك.
 ووفًقــا لقامــوس (Oxford, 2003) فقــد حــدد معنــى 
ــرد  ــه الف ــذي يمتلك ــايب ال ــعور اإلجي ــا الش ــة بأهّن الّثق
جتــاه الطــرف اآلخــر، مــن حيــث ثقتــه بقيامــه باألعامل 

ــا.  ــق عليه ــال املتف واألفع
ــك  ــا " تل ــة، 2٠13م، ص166( بأهّن ــا )النويق ويعرفه
التــي  التوقعــات واملعتقــدات واملشــاعر اإلجيابّيــة 
ــا،  ــون إليه ــي ينتم ــة الت ــاه املنّظم ــراد جت ــا األف حيمله
ــة املطبقــة،  ــلوكيَّات اإلداريَّ واملرتبطــة باملامرســات والسُّ
والتــي روعــي فيهــا االلتــزام بالقيــم األخالقّيــة العامــة 

ــة اخلاصــة، واالبتعــاد عــن كل مــا يــرض  واإلداريَّ
ــرتكة". ــح املش باملصال

ــاعر  ــة بأهّنــا: املش ويعــرف الباحــث الّثقــة التنظيمّي
ــه  ــذي حيمل ــام ال ــزام الت ــة، وااللت ــة الصادق اإلجيابّي
ــني ؛  ــم األكاديم ــاه قادهت ــس جت ــة التدري ــاء هيئ أعض
نتيجــة ثقتهــم واالقتنــاع بكفاءهتــم وقدراهتــم، وأّن كّل 
مــا يصــدر عنهــم خيــدم مصلحــة العمــل، وهــو جديــر 

ــه. ــذ ب ــه، واألخ ــامد علي باالعت
ــة  ــة التنظيمّي وممــا ســبق ُيمكــن أن نخلــص إىل أّن الّثق

ــة: اشــتملت عــىل األفــكار الرئيســة التالي
ال يوجــد مفهــوم متفــق عليــه بــني الباحثــني للّثقــة • 

. لتنظيمّية ا
ُتبنــى الّثقــة التنظيمّيــة عــىل التوقــع، أو االعتقــاد، • 

ــرة،  ــن املخاط ــدًرا م ــن ق ــا تتضم أو اإلدراك، وأهّن
ألّن كالًّ مــن طــريف عمليَّــة الّثقــة ال يعــرف بالتأكيد 
ــة  ــر للّثق ــرف اآلخ ــتغالل الط ــة اس ــدى كيفيَّ م

ــه.  ــة ل املمنوح
التنظيمّيــة عبــارة عــن عالقــة •  الّثقــة  مفهــوم 

ــة بــني الرئيــس واملــرؤوس، وبــني العاملــني  تبادليَّ
ــط. ــني فق ــىل العامل ــوًرا ع ــس حمص ــة، ولي واملنّظم

لــدى •  الّثقــة  بنــاء  يف  كبــري  دور  للمنظمــة 
العاملــني مــن خــالل التزامهــا بوعودهــا، واختــاذ 
ــف، أو  ــح املوظ ــون لصال ــي تك ــراءات الت اإلج

ــه. ــارة ب ــري ض ــون غ ــل تك ــىل األق ع
أمهّية الّثقة التنظيمّية:

ــن  ــد م ــدة فوائ ــاك ع ــيد،2٠٠3م( أّن هن ــر )رش يذك
ــيل: ــا ي ــا م ــة، منه اإلدارة بالّثق

أن الّثقــة التنظيمّيــة جتعــل العمــل يف املنّظمــة أكثــر • 
متاســًكا، وتزيــد مــن اإلنتاجيَّــة.

الــوالء •  مســتوى  يف  إجيابيًّــا  تؤّثــر  الّثقــة  أن 
العمــل. دوران  مــن  واحلــد  التنظيمــي، 

ــن •  ــل م ــة وتقل ــات املفتوح ــىل املناقش ــّجع ع تش
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ــرصاع.  ــدة ال ح
فيــام  املتأمــل  أّن  إىل  )2٠1٠م(  الكبيــيس  وأشــار 
توصلــت لــه بعــض هــذه الدراســات يلحــظ العديــد 
ــنّي الــدور الفاعــل  ــات التــي تب مــن النتائــج والفرضيَّ

ــيل: ــا ي ــا م ــة، منه ــة التنظيمّي للّثق
ــة يف •  ــن الّثق ــة م ــتويات عالي ــم مس ــن لدهي أن الذي

ــاون . ــل للتع ــون أمي ــامت يكون ــاط املنّظ أوس
مــع •  للّثقــة  تبادهلــم  يف  األكثــر  العاملــني  أّن 

زمالئهــم وقياداهتــم هــم األكثــر اســتعداًدا لتبــادل 
املعلومــات، وانســيابيَّة املعرفــة مــن غريهــم األقــل 
ثقــة، وأن توقعاهتــم حــول املســتقبل هــي األكثــر 

ــاؤاًل. تف
ــادرة •  ــر مب ــم األكث ــن ه ــة باآلخري ــىل ثق أّن األع

لتقديــم ألفــكار اإلبداعيَّــة، وتقبــل النقــد واحلــوار 
ــا. حوهل

ــل،  ــات العم ــم بيئ ــيَّة يف معظ ــادة التنافس ــل زي ويف ظ
ــة  وانتشــار التكنولوجيــا، ونظــم املعلومــات، والمركزيَّ
ــود  ــدة تع ــد عدي ــة فوائ ــيكون للّثق ــرار، س ــع الق صن
عــىل العاملــني أفــراًدا ومجاعــاٍت، وكذلك عــىل املنّظمة 
ــات،  ــادل املعلوم ــات، وتب ــا يف العالق ــح دوره فيتض
ــداف،  ــاز األه ــاركة إلنج ــني املش ــىل حتس ــدرة ع والق
فهــي بحــد ذاهتــا اســتثامر ومصــدر للميــزة التنافســيَّة.

)احلــريب، 2٠11م، ص97( 
معوقات بناء الّثقة التنظيمّية واملحافظة عليها:

ــة واســتمرارها واملحافظــة  ــاء الّثقــة التنظيمّي يواجــه بن
ــد  ــات. وق ــات والصعوب ــن املعوق ــد م ــا العدي عليه
ــد،  ــى املرش ــن )من ــاًل ع ــري )Kramer( نق ــدد كرام ح
2٠1٤م( بعًضــا مــن تلــك املعوقــات والتــي مــن 

ــا:  أبرزه
1-هشاشة الّثقة: 

ــث  ــة، حي ــات الّثق ــر معوق ــن أخط ــة م ــد اهلشاش تع
ــا.  ــة ببنائه ــا مقارن ــا وحتطيمه ــهولة هدمه ــظ س يالح

فالّثقــة يبنيهــا تفاعــل عوامــل عديــدة، بينــام قــد 
حيطمهــا عامــل بســيط ّجــًدا، مــع األخــذ يف االعتبــار:

ــدم أ.  ــي هت ــلبيَّة الت ــداث الس ــات واألح أّن املامرس
الّثقــة ُيمكــن رؤيتهــا واكتشــافها واإلحســاس هبا.

ــار أكــرب ب.  أّن املامرســات التــي هتــدم الّثقــة هلــا اعتب
عنــد احلكــم عــىل الّثقــة، مقارنــة باملامرســات التــي 

تبنــي الّثقــة.
2-استخدام التقنيات التي ُتضعف الّثقة: 

ُنظــم  مثــل  تقنيــات  املنّظــامت  بعــض  تســتخدم 
ــني  ــة أداء العامل ــة ملتابع ــة اإللكرتونيَّ اإلرشاف واملراقب
ــد  ــم ق ــذه النظ ــا أن ه ــب عنه ــد يغي ــه ق ــا، إال أّن فيه
ــك  ــة وذل ــف الّثق ــد ُتضع ــيَّة، أو ق ــج عكس ــأيت بنتائ ت

لألســباب التاليــة: 
ــت •  ــلوكهم حت ــأن س ــون ب ــعر العامل ــا يش عندم

مــن  يقلــل  فذلــك  دقيقــة،  خارجيَّــة  مراقبــة 
للعمــل. حتفيزهــم  ومــن  باألمــن،  شــعورهم 

عندمــا يتعــرض العاملــون الختبــارات تعــرب • 
عــن ســوء ســلوكهم فإهّنــم ســيكونون أقــّل 
التزاًمــا بمعايــري اإلخــالص واالســتقامة يف مــكان 
العمــل، وهــذا قــد يــؤدي إىل الُســخرية مــن الّثقــة 

ــة. ــك املنّظم يف تل
٣-اإلخالل بالعقد النفيس: 

ــراد  ــن األف ــات كلٍّ م ــيس: توقع ــد النف ــد بالعق يقص
ــه  ــرف وواجبات ــوق كل ط ــق بحق ــام يتعل ــة في واملنّظم
ــد  ــمي بالعق ــم، وُس ــة بينه ــة املتبادل ــروف العالق وظ
أمــا  مكتوبــة،  صيغــة  يف  يظهــر  ال  ألّنــه  النفــيس 
ــل يف إدراك  ــه فيتمّث ــيس أو نقص ــد النف ــالل بالعق اإلخ
الطــرف الواثــق- املبنــي عــىل جتربــة شــخصيَّة - بــأن 
ــه  ــق التزامات ــل يف حتقي ــد فش ــه ق ــوق ب ــرف املوث الط

ــه. جتاه
4-الشك وعدم الّثقة: 

ــة-  ــه املنّظم ــد تواج ــي ق ــكالت الت ــر املش ــن أخط م
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ــدم  ــكُّ وع ــا- الش ــة عليه ــة واملحافظ ــاء الّثق ــد بن عن
ــو  ــة وه ــدم الّثق ــري )Kramer( ع ــز كرام ــة، ويمّي الّثق
الغيــاب التــام للّثقــة والشــك باعتبــاره أحــد مكونــات 
عــدم الّثقــة، فقــد تكــون هنــاك درجــة مــن الّثقــة رغــم 
ــات  ــض العمليَّ ــرى أن بع ــك، وي ــض الش ــود بع وج
ــن  ــع م ــد ويرف ــي يزي ــف االجتامع ــة كالتصني اإلدراكيَّ
نســبة الشــك وعــدم الّثقــة بــني األفــراد يف املجموعات 
املختلفــة يف املنّظمــة؛ وذلــك ألن أفــراد جمموعــة مــا قد 
يعتقــدون أن أفــراد املجموعــة األخــرى غــري خملصــني 
ــن  ــني، وم ــري منفتح ــم، وغ ــامد عليه ــن االعت وال ُيمك
ــة  ــراد املجموع ــام يف أف ــم ك ــة فيه ــن الّثق ــمَّ ال ُيمِك ث

ذاهتــا.
املبحث الّثالث:

العالقة بن القيادة األخالقّية والّثقة الّتنظيمّية :
ــة التــي متــرُّ هبــا العديــد مــن  أفــرزت األزمــات احلالي
املنّظــامت إىل احلاجــة املاســة إىل قيــادات أخالقيَّــة 
تتمتــع باملهــارة الالزمــة للقيــادة بطــرق فّعالــة للمــي 
باملنّظــامت إىل النجــاح والتفــوق، وُيعــد غيــاب القيــادة 
األخالقّيــة يف أي منّظمــة ســبًبا لفشــلها يف حتقيــق 
أهدافهــا، وقــد يــؤدي هــذا الفشــل إىل أهّنيارهــا متاًمــا؛ 
ــم  ــراد، ويفقده ــات األف ــف معنويَّ ــه ُيضع ــك ألّن وذل
ثقتهــم بالقائــد )العرايضــة،2٠11م، ص32(. وعندما 
ــالق  ــادات ذات أخ ــع قي ــات يف وض ــل املؤسس تفش
ــد  ــي املتزاي ــاط األخالق ــؤدي إىل االنحط ــك ي ــإن ذل ف
ــمَّ سيفشــل القــادة يف كســب ثقــة  يف املنّظمــة، ومــن ث
 Amos, Bright,) األتبــاع باملؤسســة. أمــوس وبرايــت

.(2015

ــرب  ــا ُيعت ــني أفراده ــة وب ــل املنّظم ــة داخ ــاء الّثق إن بن
مطلًبــا يف غايــة األمهّيــة وذلــك لتحقيــق التكامــل 
ــول  ــل الوص ــن أج ــة م ــراد املنطم ــني أف ــاون ب والتع
ألهدافهــا، خاصــة يف ظــل تنــوع الثقافــات الّشــخصيَّة 
الّشــخصيَّة،  والتوجهــات  ــة،  الفرديَّ واالهتاممــات 

ــة  ــن الثقاف ــزء م ــي ج ــة ه ــة التنظيميَّ ــيَّام أن الّثق ال س
ــة. ــة للمنّظم التنظيميَّ

 ،(Akker,2009) وقــد أكــدت دراســة كلٍّ مــن: أكــري
ونســايت وعــيل (Necati, Ali, 2012)، وجيــم وتوكامك 
وتورغــوت (Geem,Tokmak,Turgut,2012)، وآالن 
Agh-) وأغادافودا ،(Alan Marshall, 2012) لمرشــا
وأمــوس  وحممــود)2٠1٤م(،   ،(adavooda, 2013

وبرايــت(Amos, Bright, 2015). أّنــه يوجــد عالقــة 
ارتباطيَّــة إجيابّيــة بــني القيــادة األخالقّيــة والّثقــة 

ــة. التنظيميَّ
ــة عامــل مهــم جــدا يف زرع  ــادة األخالقي ــرب القي و تعت
الثقــة التنظيميــة مــن قبــل أعضــاء هيئــة التدريــس نحو 
قائدهــم فالقيــادة األخالقيــة والثقــة التنظيميــة تربطهم 
عالقــة تبادليــة يتضــح آثرهــا عــىل بيئــة العمــل لــكال 

الطرفــني.
راَسات الّسابَقة : الدِّ

قــام الباحــث باالطــالع عــىل العديــد مــن الدراســات 
ــن  ــة، م ــوع الدراس ــة بموض ــا عالق ــي هل ــابقة الت الس
ــن  ــتفادة م ــه، واالس ــة عن ــة وافي ــم خلفي ــل تقدي أج
املوضوعــات التــي أثارهــا الباحثــون يف دراســاهتم 
لتشــكيل بعــض املنطلقــات التــي يمكــن البنــاء عليهــا. 
هــذا وقــد تــم عرضهــا وفقــًا لتسلســلها الزمنــي مــن 
ــا  ــث بتناوهل ــام الباح ــث ق ــدث حي ــدم إىل األح األق

ــايل: ــو الت ــىل النح ــك ع وذل
املحور األول: الدراسات املتعلقة بالقيادة األخالقية:

راَسات العربية : أواًل: الدِّ
دراســة حيــاة احلــريب )2015م( درجــة ُمارســة أعضاء 
ــة  هيئــة التَّدريــس بجامعــة أّم القــرى للقيــادة األخالقّي
وانعكاســاهتا عــىل الّطلبــة يف ضــوء توجهــات اجلامعــة 
ف  ــرُّ ــة إىل التَّع راَس ــت الدِّ ــد هدف ــرتاتيجيَّة. و ق اإلس
عــىل درجــة مُمارســة أعضــاء هيئــة التَّدريــس بجامعــة 
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نظــر  وجهــة  مــن  األخالقّيــة  للقيــادة  القــرى  أّم 
ــم،  ــة فيه ــذه امُلامرس ــري ه ــة تأث ــة، ودرج ــة اجلامع طلب
والكشــف عــن العالقــة االرتباطيَّــة بــني مُمارســة 
ــة،  ــذه العالق ــة ه ــري ونوعيَّ ــة والتَّأث ــادة األخالقّي القي
والتَّعــرف عــىل الفــروق ذات الّداللــة اإلحصائيَّــة بــني 
ــزى  ــري ُتع ــة والتَّأث ــة امُلامرس ــة لدرج ــرات الّطلب تقدي
ات )اجلنــس، التَّخصــص، املســتوى الــدرايس(،  ملتغــريِّ
وقــد اســتخدمت الباحثــة املنهــج الوصفــيَّ التَّحليــيل، 
وكانــت األداة املســتخدمة يف مجــع البيانــات هــي 
االســتبانة، والعّينــة املســتهدفة )9٠٠( طالــب وطالبــة 
راَســة  لــت إليهــا الدِّ و كان مــن أهــمِّ النّتائــج التــي توصَّ
ــة أّم  ــس بجامع ــة التَّدري ــو هيئ ــة عض ــة مُمارس أن درج
القــرى للقيــادة األخالقّيــة كانــت ُمتوّســطة ،و أّن تأثري 
مُمارســة القيــادة األخالقّيــة لعضــو هيئــة التَّدريــس عىل 
ــة  ــة ارتباطيَّ ــود عالق ــطة و وج ــة ُمتوّس ــة بدرج الّطلب
ــة  ــو هيئ ــة لعض ــادة األخالقّي ــة القي ــني مُمارس ــة ب إجيابّي

ــة . ــري يف الطَّلب ــس والتَّأث التَّدري
دراســة املــري واآلغــا )2015م( بعنــوان: إطــار 
مقــرتح لتنميــة مارســات القيــادة األخالقّيــة للمديريــن 
ــدف  ــد ه ــاد. و ق ــرة الفس ــن ظاه ــد م ــا باحل وعالقته
ممارســات  مســتوى  عــىل  ف  التَّعــرُّ إىل  راَســة  الدِّ
ــن العاملــني يف اجلامعــات  ــة للمديري ــادة األخالقّي القي
الفلســطينيَّة يف قطــاع غــّزة، وعالقتهــا باحلــد مــن 
ظاهــرة الفســاد اإلداري، واســتخدم الباحثــان املنهــج 
، وكانــت االســتبانة هــي األداة  الوصفــيَّ التَّحليــيلَّ
املســتخدمة،طّبقت عــىل عّينــة مكونــة مــن )11٠( 
ــطينيَّة يف  ــات الفلس ــني باجلامع ــني اإلداري ــن العامل م
ــج،  ة نتائ ــدَّ ــث إىل ع ــل البح ــد توصَّ ــّزة، وق ــاع غ قط
هــا:أّن درجــة مُمارســة املديريــن العاملــني  مــن أمهِّ
للقيــادة  الفلســطينيَّة يف قطــاع غــّزة  يف اجلامعــات 
الصفــات  ُبعــد  أن  و  ُمتوّســطة  كانــت  األخالقّيــة 
ــة األخالقّيــة للقائــد يف الدرجــة األّوىل مــن  اإلداريَّ

حيــث املامرســة، يليــه ُبعــد الصفــات الّشــخصيَّة 
ــات  ــد الصف ــاء ُبع ــم ج ــن ث ــد، و م ــة للقائ األخالقّي
وجــود  هنــاك  وأن  للقائــد،  األخالقّيــة  العالئقيَّــة 
ــة بــني ممارســات  ــة ذات داللــة إحصائيَّ عالقــة ارتباطيَّ
ــرة  ــن ظاه ــد م ــن، واحل ــة للمديري ــادة األخالقّي القي

اإلداري. الفســاد 
القــرين والزائــدي ) 2016م( القيــادة األخالقيــة لــدى 
رؤســاء ومرشفــات األقســام األكاديميــة بجامعــة 
ــدى  ــي ل ــت التنظيم ــلوك الصم ــه بس ــوك وعالقت تب
ــة إىل  ــت الدراس ــد هدف ــس . وق ــة التدري ــاء هيئ أعض
الوقــوف عــىل طبيعــة العالقــة بــني القيــادة األخالقيــة 
لــدى رؤســاء ومرشفــات األقســام األكاديميــة بجامعة 
ــدى  ــي ل ــت التنظيم ــلوك الصم ــتوى س ــوك ومس تب
أعضــاء هيئــة التدريــس، واســتخدمت الدراســة املنهج 
الوصفــي االرتباطــي. حيــث تكــون جمتمــع الدراســة 
ــوك،  ــة تب ــس بجامع ــة التدري ــاء هيئ ــع أعض ــن مجي م
وبلــغ حجــم عينــة الدراســة )111 )عضــو هيئــة 
تدريــس مــن جامعــة تبــوك تــم اختيارهــم باســتخدام 
العينــة الطبقيــة العشــوائية مــن جممــل املجتمــع البالــغ 
ــت  ــد توصل ــس، وق ــة تدري ــو هيئ ــه )761( عض قوام
الدراســة إىل عــدد مــن النتائــج مــن أمههــا أن مســتوى 
القيــادة األخالقيــة والصمــت لتنظيمــي لــدى رؤســاء 
ومرشفــات األقســام األكاديميــة يف جامعــة تبــوك 
كانــت مرتفعــة حيــث أظهــرت النتائــج أن هنــاك 
ارتبــاط بــني كل مــن القيــادة األخالقيــة وبــني ســلوك 
الصمــت التنظيمــي وأوصــت الدراســة بــرضورة 
األقســام  ومرشفــات  رؤســاء  بمامرســة  االهتــامم 
ــة عــىل  ــادة األخالقي ــوك للقي ــة يف جامعــة تب األكاديمي

ــا. ــف جماالهت خمتل
دراســة خليــل )14٣6هـــ( بعنــوان: أبعــاد وخصائص 
القيــادة األخالقّيــة يف األجهــزة احلكوميَّــة بمنطقــة 

ــوك. تب
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ــرتح  ــوذج مق ــم نم ــة إىل تقدي راَس ــت الدِّ ــد هدف و ق
أبعادهــا  وحتديــد  األخالقّيــة،  للقيــادة  ومتــوازن 
ــىل  ــق ع ــا بالتَّطبي ــد منه ــة كل ُبع ــة أمهّي ــة درج ومعرف
ة،  األجهــزة احلكوميَّــة باململكــة العربيَّــة الســعوديَّ
ــا  ًف ــا وموظَّ راَســة مــن )63( مرشًف ــة الدِّ نــت عّين وتكوَّ
املنهــج  وكان  حكوميَّــة،  جهــة  يف)12(  ــا  إداريًّ
ــّي، واألداة  ــّي االرتباط ــج الوصف ــو املنه ــتخدم ه املس
املســتخدمة يف مجــع البيانــات هــي االســتبانة ، وكانــت 
ــة  ــة أمهّي راَس ــا الدِّ ــت إليه ل ــي توصَّ ــج الت ــمُّ النّتائ أه
أبعــاد القيــادة األخالقّيــة األربعــة )ُبعــد املعايــري 
األخالقّيــة، يليــه ُبعــد الّســامت الّشــخصيَّة للقائــد، ثــم 
ــارات  ــد امله ــرًيا ُبع ــة، وأخ ــلوكيَّات الوظيفيَّ ــد السُّ ُبع
وجــود  عــدم  و  األخالقــي(  للقائــد  الّشــخصيَّة 
ــة وفــق  ــادة األخالقّي ــة يف أبعــاد القي اختالفــات معنويَّ
ــم. ــتوى التَّعلي ــربة ومس ــنوات اخل ــدد س ي ع ــريِّ متغ

ثانيا : الدراسات األجنبية :
 )Alan Marshall, 2012( مرشــال  آالن  دراســة 
بعنــوان: القيــادة األخالقّيــة والنمطيَّــة والنزاهــة  والّثقــة 
ــة  ــة إىل معرف راَس ــت الدِّ ــد هدف ــد. و ق ــة القائ وفعاليَّ
ــة  ــة والنزاه ــة والنمطيَّ ــادة األخالقّي ــني القي ــة ب العالق
مقــرتح  نمــوذج  وبنــاء  القائــد،  وفعاليَّــة  والّثقــة 
ــج  ــة املنه راَس ــتخدمت الدِّ ــد اس ــة، وق ــك العالق لتل
ــا  ــغ عدده ــوائيَّة بل ــة عش ــار عّين ــمَّ اختي ، وت ــيَّ الوصف
ــة  ــة يف والي ــوات اجلويَّ ــاء الق ــن أعض ــرد م )2٠٠( ف
فريجينيــا يف أمريــكا، وكانــت االســتبانة هــي أداة مجــع 
لــت إليهــا  البيانــات. وكانــت أهــمُّ النّتائــج التــي توصَّ
ــة إجيابّيــة بــني القيــادة  راَســة وجــود عالقــة ارتباطيَّ الدِّ
ــة القائــد، وهــذه العالقــة تتوســطها  األخالقّيــة وفعاليَّ
نمطيَّــة القائــد ونزاهتــه وثقــة التَّابعــني وكذلــك وجود 
عالقــة ارتباطيَّــة إجيابّيــة بــني القيــادة األخالقّيــة 
ــني  ــة التَّابع ــد وثق ــة القائ ــني نمطيَّ ــني وب ــة التَّابع وثق

ــد. ــة القائ ــطها نزاه ــة تتوس ــذه العالق للقائد،وه

  Katranci, 2015( واخــرون  كاترانــيس  دراســة 
(Saglam Mehmet, Sungu Hilmi, & Ih-

ــلوكيات  ــول س ــن ح ــورات املعلم ــوان: تص san( بعن

املــدارس: دراســة  املــدارس األخالقيــة يف  مــدراء 
ــة.  و هدفــت إىل  ــة الرتكي ــة املهني ــدارس الثانوي مــن امل
ــة تصــورات املعلمــني حــول ســلوكيات مــدراء  معرف
اســتخدام  تــم  املــدارس.  يف  األخالقيــة  املــدارس 
الوصفــي  البحــث  باســتخدام  الوصفــي  املنهــج 
ــن  ــاَم م ــا )25٠معل ــة قوامه ــذ عين ــم أخ ــتبانة ت واالس
وزغــات(. وأظهــرت النتائــج أن تصــورات املعلمــني 
ــىل  ــون ع ــن يمنلك ــي أن املديري ــدراء ه ــلوكيات امل لس

األغلــب الســلوكيات االخالقيــة.
 Anıl Kadir ERANIL & Fatih(  دراســة انيــل
Mutlu , 2017( بعنــوان العالقــة بــن ســلوكيات 

ــات  ــادة واملامرس ــة يف القي ــدارس األخالقي ــدراء امل م
ــة  ــة إىل معرف ــت الدراس ــد هدف ــة. وق ــة اإلجيابي املناخي
العالقــة بــني ســلوكيات مــدراء املــدارس األخالقية يف 
ــة. تــم ســتخدام  ــة اإلجيابي ــادة واملامرســات املناخي القي
ــم  ــي. ت ــج العالئق ــتخدام املنه ــي باس ــج الوصف املنه
أخــذ عينــة قوامهــا )383( معلــم، وقــد بينــت النتائــج 
ــني  ــة ب ــة املهم ــة اإلجيابي ــن العالق ــال م ــتوى ع مس
مديــري املــدارس األخالقيــة ومســتويات القيــادة، 
واملامرســات املناخيــة اإلجيابيــة وتعتــرب املامرســات 
لرفــع  أمهيــة  ذات  املدرســة  يف  اإلجيابيــة  املناخيــة 
ملديــري  األخالقــي  القيــادي  الســلوك  مســتويات 
ــاز  ــن واإلنج ــىل كل م ــر ع ــد يؤث ــذا ق ــدارس. وه امل
األكاديمــي واالجتامعــي للطــالب وســلوك املعلمــني. 
 Jennifer Ah-Kion Uma جينفــر)  دراســة 
ــرارات  ــاذ الق ــادة واخت ــوان القي Bhowon,2017  ( بعن

ــت إىل  ــيوس. و هدف ــدراء موريش ــن م ــة ب األخالقي
التعــرف عــىل العالقــة بــني القيــادة واختــاذ القــرارات 
األخالقيــة، تــم اســتخدام املنهــج الوصفــي باســتخدام 



89

مجلة العلوم ا8نسانية و ا8دارية  ،العدد (٣٠)  شعبان  ١٤٤٤ هـ - مارس ٢٠٢٣ م

القيادة األخالقّية لدى القيادات األكاديمية وعالقتها بالّثقة التنظيمّية

ــرَا.  ــا )2٤7( مدي ــة قوامه ــذ عين ــم أخ ــالت، ت املقاب
وبينــت النتائــج أنــه كان للقيــادة أثــر ســلبي مــن 
املرؤوســني فيــام يتعلــق يف القضايــا األخالقيــة بــام فيــه 
ــاة السياســية، ممــا  ــة بســبب املحســوبية، واملحاب الكفاي
يشــري إىل اإلمكانيــة الزائفــة وتأثــري العوامــل الثقافيــة. 

املحور الثاين: الدراسات املتعلقة بالثقة التنظيمية:
راَسات العربية : أواًل: الدِّ

دراســة معايعــة وأنــدراوس )2009م( بعنــوان: درجــة 
ــة  ــات األردنيَّ ــة يف اجلامع ــادات األكاديميَّ ــة القي ُمارس
ــت  ــد هدف ــة . و ق ــة التَّنظيميَّ ــرة يف الّثق ــارص املؤّث للعن
مُمارســة  ف عــىل درجــة  التَّعــرُّ راَســة إىل  الدِّ هــذه 
القيــادات األكاديميَّــة يف اجلامعــات األردنيَّــة للعنــارص 
راَســة عــىل  املؤّثــرة يف الّثقــة التَّنظيميَّــة، و اعتمــدت الدِّ
ــتبانة  ــتخدمت االس ، واس ــيلِّ ــيِّ التَّحلي ــج الوصف املنه
ــادة  ــع الق ــىل مجي ــا ع ــمَّ تطبيقه ــات، وت ــع البيان جلم
ــة الرســميَّة والبالــغ  األكاديميــني يف اجلامعــات األردنيَّ
لــت  عددهــم )٤68( وكانــت أهــمُّ النّتائــج التــي توصَّ
ــة  ــة التَّنظيميَّ ــات الّثق ــيوع ممارس ــة أن ش راَس ــا الدِّ إليه
والتــي تنــدرج يف دقــة املعلومــات وتوافرهــا، وفــرص 
ــادي،  ــلوك القي ــة، والسُّ ــات اإلداريَّ ــداع والّسياس اإلب

ــة.  ــة عالي ــائدة بدرج ــة الس ــم التَّنظيميَّ والقي
وجــود أســس موضوعيَّــة لتقويــم األداء تزيــد مــن • 

ــادي  ــلوك القي ــة والسُّ ــات اإلداريَّ ــة بالّسياس الّثق
للقيــادات األكاديميَّــة، هبــدف احلصــول عــىل والء 
ــن  ــم، وم ــزام بواجباهت ــم وااللت ــني وانتامئه العامل
ثــمَّ حصوهلــم عــىل حقوقهــم بطريقــة تتوافــر فيهــا 

العدالــة واملســاواة. 
اإلدارة  بعنــوان:  )2011م(  احلــريب  نيفــن  دراســة 
ــفافيَّة وعالقاهتــا بالّثقــة التَّنظيميَّــة باجلامعــات  بالشَّ
ــس  ــة التَّدري ــاء هيئ ــر أعض ــة نظ ــن وجه ة م ــعوديَّ الس
ف  راَســة إىل التَّعــرُّ واملوظَّفــن. و قــد هدفــت هــذه الدِّ

ــفافيَّة مــن وجهــة  عــىل درجــة تطبيــق اإلدارة بالشَّ
ــة  ــني يف جامع ــس، واملوظَّف ــة التَّدري ــاء هيئ ــر أعض نظ
أّم القــرى بمكــة املكرمــة، وجامعــة امللــك عبــد 
ــز بجــدة، والكشــف عــن مســتوى ثقــة أعضــاء  العزي
التَّدريــس باملنّظــامت التــي يعملــون هبــا، واســتخدمت 
وكانــت   ، االرتباطــيَّ الوصفــيَّ  املنهــج  الباحثــة 
االســتبانة هــي أداة مجــع البيانــات، وتــمَّ تطبيقهــا 
ــة بلغــت )96٠( فــرًدا مــن  ــة عشــوائيَّة طبقيَّ عــىل عّين
ــة أّم  ــن جامع ــني م ــس، واملوظَّف ــة التَّدري ــاء هيئ أعض
ــدة. ــز بج ــد العزي ــك عب ــة املل ــة، وجامع ــرى بمك الق
راَســة  لــت إليهــا الدِّ وكانــت أهــمُّ النّتائــج التــي توصَّ
أفــراد  لــدى  ــفافيَّة  بالشَّ اإلدارة  تطبيــق  درجــة  أّن 
ــدى  ــة ل ــة التَّنظيميَّ ــتوى الّثق ــطة و مس ــة ُمتوّس راَس الدِّ
ــروق  ــود ف ــة اىل وج ــًطا باالظاف ــة ُمتوّس راَس ــراد الدِّ أف
ــة  ــة بــني متوســط اســتجابات عّين ــة إحصائيَّ ذات دالل
ــفافيَّة  بالشَّ اإلدارة  تطبيــق  درجــة  راَســة حــول  الدِّ
ومســتوى الّثقــة التَّنظيميَّــة ُتعــزى ملتغــريِّ اجلنــس 

ــور. ــح الذك لصال
العدالــة  بعنــوان:  فــرج )201٣م(  دراســة شــذى 
األكاديميَّــة  األقســام  رؤســاء  لــدى  التَّنظيميَّــة 
ــس  ــة التَّدري ــاء هيئ ــة ألعض ــة التَّنظيميَّ ــا بالّثق وعالقته
ــذه  ــت ه ــد هدف ــة املكرمة.وق ــة مك ــات منطق بجامع
ف عــىل درجــة تطبيــق رؤســاء  راَســة إىل التَّعــرُّ الدِّ
ــة  ــن وجه ــة م ــة التَّنظيميَّ ــة للعدال ــام األكاديميَّ األقس
نظــر أعضــاء هيئــة التَّدريــس بجامعــات منطقــة 
مكــة املكرمــة، وكذلــك الكشــف عــن مســتوى الّثقــة 
ــر  ــة نظ ــن وجه ــة م ــات التَّعليميَّ ــة باملؤسس التَّنظيميَّ
أعضــاء هيئــة التَّدريــس، والكشــف عــن العالقــة 
راَســة، اســتخدمت  ات الدِّ االرتباطيَّــة بــني متغــريِّ
وكانــت   ، االرتباطــيَّ الوصفــيَّ  املنهــج  راَســة  الدِّ
ــات،  ــع البيان ــتخدمة يف مج ــي األداة املس ــتبانة ه االس

راَســة )1225( فــرًدا. نــت عّينــة الدِّ وتكوَّ
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راَســة  لــت إليهــا الدِّ وكانــت أهــمُّ النّتائــج التــي توصَّ
أّن درجــة تطبيــق رؤســاء األقســام األكاديميَّــة للعدالــة 
الّثقــة  مســتوى  أن  و   ، مرتفعــة  كانــت  التَّنظيميَّــة 
التَّنظيميَّــة لــدى أعضــاء هيئــة التَّدريــس بشــكل 
ــة  ــة ارتباطيَّ ــود عالق ــك وج ــا، كذل ــام كان مرتفًع ع
ــة  ــة التَّنظيميَّ ــا والّثق ــة بأبعاده ــة التَّنظيميَّ ــني العدال ب

بأبعادهــا.
دراســة الشــتوي )14٣6هـ( بعنــوان القيــادة األخالقّية 

ملديــري املــدارس الّثانوّيــة وعالقتهــا بالّثقــة التنظيمّية.
ــة  ــة مُمارس ــىل درج ف ع ــرُّ ــة إىل التَّع ــت الدراس هدف
ــن  ــة م ــادة األخالقّي ــة للقي ــدارس الثَّانويَّ ــري امل مدي
ف عــىل درجــة  وجهــة نظــر معلِّميهــم وكذلــك التَّعــرُّ
الّثقــة التَّنظيميَّــة مــن وجهــة مــن وجهــة نظــر املعّلمني، 
ــيِّ  ــني الوصف ــىل املنهج ــة ع راَس ــدت الدِّ ــد اعتم وق
راَســة  ، االرتباطــيِّ وذلــك باســتخدام أدايت الدِّ املســحيِّ
ــن  ــة م راَس ــع الدِّ ن جمتم ــوَّ ــة( وتك ــتبانة وامُلقابل )االس
ــة بمنطقــة  ــة احلكوميَّ معلِّمــي مــدارس املرحلــة الثَّانويَّ
ــرشيف اإلدارة  ــم )٤731( و م ــغ عدده ــاض، ويبل ي الرِّ
يــاض،  املدرســيَّة يف اإلدارة العامــة للتعليــم بمنطقــة الرِّ
ــرز  ــت أب ــا، وكان ــا تربويًّ ــم )٤5( مرشًف ــغ عدده ويبل
يــاض  ــة بمنطقــة الرِّ نتائــج أن مديــري املــدارس الثَّانويَّ
ــث  ــرية، حي ــة كب ــة بدرج ــادة األخالقّي ــون القي يامرس
ــة  ــة باملرتب ــخصيَّة األخالقّي ــص الّش ــد اخلصائ ــاء ُبع ج
ــري  ــانيَّة، ويف األخ ــات اإلنس ــد العالق ــه ُبع األّوىل، يلي
ــام أّن  ــة، ك ــة األخالقّي ــلوكيَّات اإلداريَّ ــد السُّ ــأيت ُبع ي
ــي  ــر معلِّم ــة نظ ــن وجه ــة م ــة التَّنظيميَّ ــة الّثق درج

ــطة. ــة متوسِّ ــت بدرج ــة كان ــدارس الثَّانويَّ امل
راَسات األجنبية: ثانيًا: الدِّ

دراســة أكــري وآخريــن )Akker et al,2009( بعنــوان: 
ــر  ــة نظ ــن وجه ــة م ــادة األخالقّي ــلوكيَّات القي ــر س أث
ــد  ــم. و ق ــاع بقائده ــؤالء األتب ــة ه ــى ثق ــاع ع األتب
ــلوكيَّات  ــر س ــىل أث ف ع ــرُّ ــة إىل التَّع راَس ــت الدِّ هدف

ــىل  ــاع ع ــر األتب ــة نظ ــن وجه ــة م ــادة األخالقّي القي
ــذه  ــزت ه ــد ارتك ــم، وق ــاع بقائده ــؤالء األتب ــة ه ثق
ــة القيــادة األخالقّيــة مــن بــراون،  راَســة عــىل نظريَّ الدِّ
ــو  ــتخدم ه ــج املس ــون، وكان املنه ــو، وهاريس تريفيني
، والعّينــة بلــغ عــدده )5٠٠( مشــارك  املنهــج الوصفــيَّ
ــمُّ  ــت أه ــة ، وكان ــة األوروبيَّ كات التَّجاريَّ ــرشَّ ــن ال م
ــلوكيَّات األخالقّيــة  راَســة أن معظــم السُّ نتائــج الدِّ
ــد  ــة القائ ــة ، أن مُمارس ــع الّثق ــايب م ــكل إجي ــط بش ترتب
للســلوك األخالقــي املناســب جيعــل أتباعــه أكثــر 
ــي  ــلوك األخالق ــني السُّ ــة ب ــه ، و أن العالق ــا ب وثوًق
للقائــد والّثقــة ختضــع جزئيًّــا ملــدى التَّوافق بني ســلوك 
القائــد. املطلــوب وســلوكه املالحــظ مــن وجهــة نظــر 

ــه. أتباع
بعنــوان:   )vineburgh, 2010( فينيبــورغ  دراســة 
ات ذات الصلــة بأعضــاء  الّثقــة التَّنظيميَّــة واملتغــريِّ
والكليَّــات  اجلامعــات  داخــل  التَّدريــس  هيئــة 
راَســة  الدِّ هــذه  هدفــت  قــد  األفروأمريكيَّــة.و 
ف عــىل العالقــة بــني الّثقــة التَّنظيميَّــة،  إىل التَّعــرُّ
ات املرتبطــة هبــا، وهــي: التَّمكــني، ومقاومــة  واملتغــريِّ
ــراد،  ــني األف ــرصاع ب ــكار، وال ــم االبت ــري، ودع التَّغي
ــة  ــة كــام يدركهــا أعضــاء هيئ يموغرافيَّ ات الدِّ واملتغــريِّ
والكليَّــات  اجلامعــات،  عمــل  بيئــة  يف  التَّدريــس 
األفروأمريكيَّــة، و تــم اســتخدام املنهــج الوصفــيِّ 
، وتــمَّ تطبيقهــا عــىل عّينــة مــن )19.697(  االرتباطــيِّ
والكليَّــات  اجلامعــة  مــن   )73( مــن  عضــًوا 
ــدة،  ــات املتح ــل الوالي ــة داخ ــة املتعاون األفروأمريكيَّ
ــمُّ  ــت أه ــات، وكان ــع البيان ــتبانة أداة مج ــت االس وكان
ــتوى  ــة أن مس راَس ــا الدِّ ــت إليه ل ــي توصَّ ــج الت النّتائ
ــس كان  ــة التَّدري ــاء هيئ ــدى أعض ــة ل ــة التَّنظيميَّ الّثق
ــا مــن التَّمكــني، ودعــم  ــا وأن املســتويات الُعلي مرتفًع
الــرصاع  مــن  املنخفضــة  واملســتويات  االبتــكار، 
ــة  ــن الّثق ــا م ــتويات الُعلي ــة باملس ــراد مرتبط ــني األف ب
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التَّنظيميَّــة.
 Yilmaz, Altinkurt,) ــورت ــن ك ــامز والتَّ ــة يل دراس
2012) بعنــوان: العالقــة بــن ســلوك القيــادة والعدالــة 

ــة  راَس ــت الدِّ ــد هدف ــة.و ق ــة التَّنظيميَّ ــة والّثق التَّنظيميَّ
إىل دراســة العالقــة بــني ســلوك القيــادة املدرســيَّة 
التَّنظيميَّــة،  وتصــورات املعّلمــني للثَِّقــة والعدالــة 
راَســة مــن )271( معلِّــاًم مــن  نــت عّينــة الدِّ وتكوَّ
ــا،  ــا برتكي ــة كوتاهي ــا بمحافظ ــدارس الُعلي ــي امل معلِّم
واســتخدم   ، الوصفــيَّ املنهــج  الباحثــان  واتبــع 
ــتبانة  ــىل االس ــدا ع ــيَّ واعتم ــج الوصف ــان املنه الباحث
لــت  ــي توصَّ ــج الت ــت أهــمُّ النّتائ كأداة للبحــث. وكان
ــلوك  ــاه س ــني جت ــورات املعّلم ــة أّن تص راَس ــا الدِّ إليه
ــت  ــة كان ــة التَّنظيميَّ ــة والّثق ــة التَّنظيميَّ ــادة والعدال القي
ــادة  ــلوك القي ــني س ــة ب ــة قويَّ ــاك عالق ــة و أن هن إجيابّي
للثَِّقــة  املعّلمــني  رات  وتصــوُّ للمعلِّمــني  الداعــم 
ــة ، و كذلــك وجــود عالقــة إجيابّيــة  والعدالــة التَّنظيميَّ
ــورات  ــني وتص ــم للمعلِّم ــادة الداع ــلوك القي ــني س ب
بالزمــالء  والّثقــة  التَّنظيميَّــة  للعدالــة  املعّلمــني 

ــة.  ــراف املعنيَّ واألط
Geem, Tok-( ــوت ــامك وتورغ ــم وتوك ــة جي  دراس
القيــادة  عالقــة  بعنــوان:   )mak, Turgut, 2012

األخالقّيــة بــن الّثقــة التَّنظيميَّــة وااللتــزام املؤثــر 
ف  راَســة إىل التَّعــرُّ والرضــا الوظيفــي.و قــد هدفــت الدِّ
ــة  ــة التَّنظيميَّ ــني الّثق ــة ب ــادة األخالقّي ــة القي ــىل عالق ع
ــتخدم  ــد اس ــي، وق ــا الوظيف ــر والرض ــزام املؤث وااللت
، وكانــت األداة املســتخدمة  الباحثــون املنهــج الوصفــيَّ
هــي االســتبانة، وقــد طّبقــت عــىل )178( مــن أعضاء 
ــج  ــمُّ النّتائ ــت أه ــني و كان ــس واإلداري ــة التَّدري هيئ
ــة  راَســة وجــود عالقــة إجيابّي لــت إليهــا الدِّ التــي توصَّ
ــزام  ــة وااللت ــة التَّنظيميَّ ــة والّثق ــادة األخالقّي ــني القي ب
ــايب ذو  ــر إجي ــود أث ــي ، و وج ــا الوظيف ــر والرض املؤث
ــي  ــا الوظيف ــىل الرض ــة ع ــادة األخالقّي ــول للقي مدل

ــم  ــه ِقي ــح عن ــر، ينت ــزام املؤث ــة وااللت ــة التَّنظيميَّ والّثق
ــة. ــاه املنّظم ــة جت إجيابّي

التعليق عى الدراسات السابقة :
ــات  ــع الدراس ــن مجي ــتفادة م ــث إىل االس ــعى الباح س
التــي تطرقــت إىل  القيــادة األخالقّيــة لــدى القيــادات 
ــة ســواء كانــت  ــة وعالقتهــا بالّثقــة التنظيمّي األكاديمي
ــات  ــدرة الدراس ــة، إال أن ن ــة أو أجنبي ــة أو عربي حملي
حــول العالقــة بــني القيــادة األخالقيــة والقيــادة 
ــن  ــع إال م ــكل واس ــة وبش ــت واضح ــة  كان األكاديمي
بعــض الدراســات التــي تــدور حــول مفهــوم القيــادة 
األخالقيــة لــدى القيــادات األكاديميــة، ونظــرا لنــدره 
الدراســات الســابقة التــي تناولــت موضــوع الدراســة 
بشــكل مبــارش فقــد اكتفــى الباحث بســتة عرش دراســة  
حمليــة وعربيــة وأجنبيــة توزعــت بــني موضوعــي 
ــت  ــد اتفق ــة وق ــة التنظيمي ــة والثق ــادة األخالقي القي
ــابقة يف  ــات الس ــع الدراس ــع مجي ــة م ــة احلالي الدراس
موضــوع الدراســة يف جمــال التعليــم العــايل واســتخدام 
االســتبانة كأداة للدراســة واســتخدام املنهــج الوصفــي 

ــة اىل: ــحي باإلضاف املس
أهنــا تتنــاول القيــادة األخالقيــة لــدى القــادة • 

األكاديمــني )عمداءالكليــات وعــامدات اجلامعــة، 
) األكاديميــة  الكليات،ورؤساءاألقســام  وكالء 

ــا •  ــة يف أهن ــة احلالي ــع الدراس ــات م ــق الدراس تتف
تناولــت آراء أعضــاء هيئــة التدريــس حــول حتــيل 

ــة . ــادة األخالقي ــة بالقي ــادات األكاديمي القي
وقــد انفــردت هــذه الدراســة عــن الدراســات الســابقة 

يف اآليت:
دراســة عالقــة الثقــة التنظيميــة بالقيــادة األخالقية • 

لــدى القيــادات األكاديمية .
تعتــرب هــذه الدراســة )عــىل حســب علــم الباحث( • 

أول دراســة تناولــت القيــادة األخالقّيــة لــدى 
القيــادات األكاديميــة يف اجلامعــات وعالقتهــا 
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ــة . ــة التنظيمّي بالّثق
ــابقة يف  ــات الّس راَس ــن الدِّ ــتفادة م ــه االس ــا: أوج ثالًث

ــة: ــة احلاليَّ راَس الدِّ
راَســة وأهدافهــا •  تكويــن فهــم أعمــق ملشــكلة الدِّ

ــا. يَّته ــئلتها وأمهِّ وأس
راسة.•  بناء اإلطار النظري للدِّ
راَســة )االســتبانة •  االســتفادة منهــا يف بنــاء أدايت الدِّ

وامُلقابلة(.
راســة •  للدِّ املناســب  العلمــيِّ  املنهــج  اختيــار 

احلاليَّــة.
راســة •  ــة املناســبة للدِّ اختيــار األســاليب اإلحصائيَّ

ــة. احلاليَّ
ــة •  راَس ــا الدِّ ــت إليه ل ــي توصَّ ــج الت ــة النّتائ مقارن

ــث  ــن حي ــابقة، م ــات الّس راَس ــج الدِّ ــة بنتائ احلاليَّ
ــري. ــل والتَّفس ــالف والتَّحلي ــاق واالخت االتف

منهجية الدراسة وإجراءاهتا :
منهج الدراسة:

ــة عــىل تســاؤالهتا  لتحقيــق أهــداف الدراســة واإلجاب
ــو  ــحي وه ــي املس ــج الوصف ــث املنه ــتخدم الباح اس
كــام يعرفــه )العســاف، 2٠16: 211( بأنــه املنهــج 
ــع أفــراد جمتمــع  ــم بواســطة اســتجواب مجي "الــذي يت
البحــث أو عينــة كبــرية منهــم، وذلــك لوصــف 
الظاهــرة املدروســة مــن حيــث طبيعتهــا ودرجــة 
وجودهــا فقــط،دون أن يتجــاوز ذلــك إىل دراســة 
العالقــة أو اســتنتاج األســباب مثــاًل والــذي يعدأكثــر 
املناهــج مالءمــًة للدراســة احلاليــة، العتــامده عــىل 
ــل  ــم حتلي ــن ث ــرة وم ــي للظاه ــع احلقيق ــف الواق وص
النتائــج وبنــاء االســتنتاجات يف ضــوء الواقــع احلــايل.

جمتمع الدراسة:
ــداء  ــع عم ــن مجي ــة م ــة احلالي ــع الدراس ــون جمتم يتك
العــامدات والكليــات وكالئهــم ورؤســاء االقســام 

األكاديميــة يف جامعــة املجمعــة، والبالــغ عددهــم 
)8٤6( عضــوًا خــالل فــرتة إجــراء الدراســة.) التقرير 

ــة ،1٤٤1-1٤٤2هـــ( ــة املجمع ــنوي جامع الس
عينة الدراسة:

تــم اختيــار عينــة البحــث بالطريقــة العشــوائية الطبقيــة 
ــد  ــن )28٠( قائ ــة م ــة مكون ــىل عين ــت ع ــث طبق حي
أكاديميــًا  يف جامعــة املجمعــة ، بنســبة اســتجابة بلغــت 

32.٤% مــن جمتمــع الدراســة .
خصائص أفراد عينة الدراسة:

ــف  ــية لوص ــريات الرئيس ــن املتغ ــدد م ــد ع ــم حتدي ت
ــة  ــة العلمي ــمل: )الدرج ــة، وتش ــة الدراس ــراد عين أف
-ســنوات اخلــربة(، والتــي هلــا مــؤرشات دالليــة عــىل 
ــة  ــس اخللفي ــا تعك ــة إىل أهن ــة، باإلضاف ــج الدراس نتائ
العلميــة ألفــراد عينــة الدراســة، وتفصيــل ذلــك فيــام 

يــيل:
جدول رقم )1( توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغريات الدراسة 

النسبة %التكرارالدرجة العلمية
281٠.٠أستاذ

8٤3٠.٠أستاذ مشارك
1686٠.٠أستاذ مساعد
النسبة %التكرارسنوات اخلربة

٤917.5من سنة إىل مخس سنوات 
9132.5من ست إىل عرش سنوات 

1٤٠5٠.٠أكثر من عرش سنوات 
1٠٠%28٠املجموع

ــراد  يتضــح مــن اجلــدول رقــم )1( أن )168( مــن أف
ــا نســبته 6٠.٠% درجتهــم  ــون م ــة الدراســة يمثل عين
العلميــة أســتاذ مســاعد، بينــام )8٤( منهــم يمثلــون مــا 
ــم  ــة درجته ــة الدراس ــراد عين ــن أف ــبته 3٠.٠% م نس
ــا  ــون م ــم يمثل ــارك، و)28( منه ــتاذ مش ــة أس العلمي
نســبته 1٠.٠% مــن إمجــايل أفــراد عينــة الدراســة 

ــتاذ. ــة أس ــم العلمي درجته
كــام أن )1٤٠( مــن أفــراد عينــة الدراســة يمثلــون مــا 
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اجلدول رقم )2( معامالت ارتباط بريسون لعبارات املحور األول مع الدرجة الكلية للبعد

اجلدول رقم )3( معامالت ارتباط بريسون لعبارات املحور الثاين مع الدرجة الكلية للمحور

ــرش  ــن ع ــر م ــم أكث ــنوات خربهت ــبته 5٠.٠% س نس
ســنوات، بينــام )91( منهــم يمثلــون ما نســبته %32.5 
ــم  ــنوات خربهت ــة س ــة الدراس ــراد عين ــايل أف ــن إمج م
ــون  ــم يمثل ــنوات، و)٤9( منه ــرش س ــت إىل ع ــن س م
ــة الدراســة  ــراد عين ــا نســبته 17.5% مــن إمجــايل أف م

ــنوات. ــس س ــنة إىل مخ ــن س ــم م ــنوات خربهت س

أ( صدق أداة الدراسة:
للتحقــق مــن صــدق االســتبانة، تــم حســاب معامــل 
Pearson's Correlation Coeffi-) ــو ــاط بريس نارتب
ــارة مــن  ــاط كل عب cient)؛ للتعــرف عــىل درجــة ارتب

ــة للمحــور. ــارات االســتبانة بالدرجــة الكلي عب
يتضــح مــن اجلــدول )2( أن قيــم معامــل ارتبــاط 

املحور األول )درجة مُمارسة القيادات األكاديمية للقيادة األخالقّية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس(
معامل االرتباط بالبعدرقم العبارةمعامل االرتباط بالبعدرقم العبارةالبعد

السلوكيات الّشخصية األخالقّية

1**٠.8٠77**٠.833
2**٠.8988**٠.79٤
3**٠.8529**٠.877
٠**٤.8671٠**٠.759
5**٠.66٤11**٠.89٠
6**٠.79212**٠.862

السلوكّيات اإلدارية األخالقّية

13**٠.73321**٠.865
1٠**٤.85522**٠.712
15**٠.58723**٠.892
16**٠.7662٠**٤.838
17**٠.81525**٠.838
18**٠.89226**٠.783
19**٠.82127**٠.776
2٠**٠.8٤٠--

سلوكيات العالقات اإلنسانية

28**٠.7713٠**٤.896
29**٠.87٠35**٠.9٠7
3٠**٠.81٠36**٠.919
31**٠.9٠537**٠.892
32**٠.91738**٠.896
33**٠.89139**٠.9٠1

 ** دال عند مستوى الداللة ٠.٠1 فأقل 

كل عبــارة مــن العبــارات مــع بعدهــا موجبــة، ودالــة 
ــة )٠.٠1( فأقــل؛ ممــا  ــد مســتوى الدالل ــًا عن إحصائي

يشــري إىل صــدق االتســاق الداخــيل بــني عبــارات 
املحــور األول، ومناســبتها لقيــاس مــا ُأعــدت لقياســه.

املحور الثاين )درجة الّثقة التَّنظيميَّة للقيادة األخالقّية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس(
معامل االرتباط باملحوررقم العبارةمعامل االرتباط باملحوررقم العبارة

1**٠.8738**٠.886
2**٠.8129**٠.916
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املحور الثاين )درجة الّثقة التَّنظيميَّة للقيادة األخالقّية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس(
معامل االرتباط باملحوررقم العبارةمعامل االرتباط باملحوررقم العبارة

3**٠.92٠1٠**٠.65٠
٠**٤.8٤211**٠.929
5**٠.9٠212**٠.933
6**٠.88313**٠.917
7**٠.8811٠**٤.9٠6

 ** دال عند مستوى الداللة ٠.٠1 فأقل 
يتضــح مــن اجلــدول )3( أن قيــم معامــل ارتبــاط كل 
ــة  ــة، ودال ــا موجب ــع حموره ــارات م ــن العب ــارة م عب
ــة )٠.٠1( فأقــل؛ ممــا  ــد مســتوى الدالل ــًا عن إحصائي
يشــري إىل صــدق االتســاق الداخــيل بــني عبــارات 
املحــور الثــاين، ومناســبتها لقيــاس مــا ُأعدت لقياســه. 

ب( ثبات أداة الدراسة:  
تــم التأكــد مــن ثبــات أداة الدراســة مــن خــالل 
اســتخدام معامــل الثبــات ألفاكرونبــاخ )معادلــة ألفــا 
ويوضــح   ،(Cronbach’s Alpha (α) كرونبــاخ( 
اجلــدول رقــم )٤( قيــم معامــالت الثبــات ألفاكرونباخ 

ــتبانة. ــاور االس ــن حم ــور م ــكل حم ل
جدول رقم )٤( معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة

ثبات املحورعدد العباراتالبعداالستبانة
درجة مُمارسة القيادات األكاديمية للقيادة األخالقّية 

من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
12٠.955السلوكيات الّشخصية األخالقّية
15٠.959السلوكّيات اإلدارية األخالقّية
12٠.973سلوكيات العالقات اإلنسانية

1٤٠.976درجة الّثقة التَّنظيميَّة للقيادات األكاديمية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
53٠.99٠الثبات العام

ــات  ــل الثب ــم )٤( أن معام ــدول رق ــن اجل ــح م يتض
العــام عــاٍل حيــث بلــغ )٠.99٠(، وهــذا يــدل عــىل 
ــن  ــة يمك ــات مرتفع ــة ثب ــع بدرج ــتبانة تتمت أن االس

ــة.  ــداين للدراس ــق املي ــا يف التطبي ــامد عليه االعت
إجراءات تطبيق الدراسة:

  بعــد التأكــد مــن صــدق الســتبانة وثباهتا،وصالحيتها 
ــوات  ــاع اخلط ــًا باتب ــا ميداني ــث بتطبيقه ــام الباح ، ق

ــة:  التالي
توزيع االستبانة إلكرتونيًا.. 1
مجــع االســتبانات، وقــد بلــغ عددهــا )28٠( . 2

اســتبانة بــام يمثــل نســبة اســتجابة بلغــت ٤.%32 
ــة. ــع الدراس ــايل جمتم ــن إمج م

أساليب املعاجلة اإلحصائية:
لتحقيــق أهــداف الدراســة، وحتليــل البيانــات التــي تم 
جتميعهــا، فقــد تــم اســتخدام العديــد مــن األســاليب 
ــة  ــزم اإلحصائي ــتخدام احل ــبة باس ــة املناس اإلحصائي
Statistical Package for So-  للعلــوم االجتامعيــة
cial Sciences والتــي يرمــز هلــا اختصــارًا بالرمــز 

.)SPSS(
وبعد ذلك تم حساب املقاييس اإلحصائية التالية:

التكــرارات، والنســب املئويــة؛ للتعــرف عــىل . 1
وحتديــد  الدراســة،  عينــة  أفــراد  خصائــص 
اســتجاباهتم جتــاه عبــارات املحــاور الرئيســة التــي 

الدراســة. أداة  تتضمنهــا 
)املرجــح( . 2 املــوزون  احلســايب  املتوســط   

عــىل  للتعــرف  وذلــك  ؛   "Weighted Mean"
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جدول رقم )5( استجابات أفراد عينة الدراسة عىل درجة مُمارسة القيادات األكاديمية للقيادة األخالقّية

ــىل  ــة ع ــة الدراس ــراد عين ــتجابات أف ــط اس متوس
كل عبــارة مــن عبــارات املحــاور، كــام أنــه يفيــد يف 
ترتيــب العبــارات حســب أعــىل متوســط حســايب 

مــوزون. 
املتوســط احلســايب "Mean" ؛ وذلــك ملعرفــة مدى . 3

ارتفــاع، أو انخفــاض اســتجابات أفــراد عينــة 
الدراســة عــن املحــاور الرئيســة، مــع العلــم بأنــه 
ــط  ــىل متوس ــب أع ــاور حس ــب املح ــد يف ترتي يفي

ــايب. حس
٤ . "Standard Deviation" املعيــاري  االنحــراف 

اســتجابات  انحــراف  مــدى  عــىل  للتعــرف  ؛ 
ــارات  ــن عب ــارة م ــكل عب ــة ل ــة الدراس ــراد عين أف
ــاور  ــن املح ــور م ــكل حم ــة، ول ــريات الدراس متغ
احلســايب. ويالحــظ  متوســطها  الرئيســة عــن 
يف  التشــتت  يوضــح  املعيــاري  االنحــراف  أن 
اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة ، إىل جانــب 
املحــاور الرئيســة، فكلــام اقرتبــت قيمتــه مــن 

وانخفــض  االســتجابات،  تركــزت  الصفــر 
تشــتتها.

ــني . 5 ــة ب ــة العالق ــون ملعرف ــاط بريس ــل ارتب معام
متغــريات الدراســة.

6 . One Way) اختبــار حتليــل التبايــن األحــادي 
ــني اجتاهــات  ANOVA) للتحقــق مــن الفــروق ب

عينــة الدراســة باختــالف متغرياهتــم التــي تنقســم 
ــني. ــن فئت ــر م إىل أكث

بــني . 7 الفــروق  اجتــاه  للتحقــق  اختبارشــيفيه 
اجتاهــات عينــة الدراســة التــي بينهــا اختبــار 

االحــادي. التبايــن  حتليــل 
حتليل نتائج الدراسة وتفسريها :

ــادات  ــة القي ــة ُمارس ــا درج ــؤال األول: م ــة الس إجاب
نظــر  للقيــادة األخالقّيــة مــن وجهــة  األكاديميــة 

أعضــاء هيئــة التدريــس؟

الرتبةاالنحراف املعيارياملتوسط احلسايبالبعدم
3.2٠٠.7163السلوكيات الّشخصية األخالقّية1
3.28٠.6662السلوكّيات اإلدارية األخالقّية2
3.32٠.72٠1سلوكيات العالقات اإلنسانية3

-3.27٠.675درجة مُمارسة القيادات األكاديمية للقيادة األخالقّية
يتضــح مــن خــالل النتائــج املوضحــة أعــاله أن أفــراد 
ــة  ــىل درج ــرية ع ــة كب ــون بدرج ــة موافق ــة الدراس عين
مُمارســة القيــادات األكاديميــة للقيــادة األخالقّيــة 
ــج أن  ــن النتائ ــح م ــن ٤(، وأتض ــط )3.27 م بمتوس
ــادة  ــة للقي ــادات األكاديمي ــة القي ــة مُلامرس ــرز درج أب
العالقــات  ُبعــد ســلوكيات  متثلــت يف  األخالقّيــة 

اإلنســانية بمتوســط )3.32 مــن ٤(، يليهــا ُبعــد 
ــط )3.28  ــة بمتوس ــة األخالقّي ــلوكّيات اإلداري الس
ــخصية  ــلوكيات الّش ــد الس ــاء ُبع ــريًا ج ــن ٤(، وأخ م

األخالقّيــة بمتوســط )3.2٠ مــن ٤(.
وفيام ييل النتائج التفصيلية: 

الُبعد األول: السلوكيات الّشخصية األخالقّية:
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جدول رقم )6( استجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة مُمارسة القيادات األكاديمية للقيادة األخالقّية 
فيام يتعلق بُبعد السلوكيات الّشخصية األخالقّية مرتبة تنازليًا حسب متوسطات املوافقة

العباراتم
درجة املوافقةالتكرار

املتوسط 
احلسايب

االنحراف 
الرتبةالفئةاملعياري النسبة

موافق 
بدرجة 

كبرية

موافق 
بدرجة 
متوسطة

موافق 
بدرجة 
ضعيفة

غري موافق 
إطالقًا

1كبرية15٤1٠51٤73.٤5٠.7٠7كحُيافظ عىل أرسار العمل.8 %55.٠37.55.٠2.5
يصدق يف احلديث مع 1

أعضاء هيئة التدريس.
2كبرية3.٤٠٠.7٠1-1٤79835ك %52.535.٠12.5-

ُينجز املهامت املوكلة إليه 7
بإخالص.

3كبرية1٤71٠52173.٤٠٠.736ك %52.537.57.52.5
حيرتم مجيع أطراف العملية 9

الّتعليمية.
٤كبرية15٤77351٤3.33٠.879ك %55.٠27.512.55.٠

يتحىل بالصرب يف إنجاز 5
املهامت.

5كبرية3.32٠.686-12611935ك %٤5.٠٤2.512.5-
حيرص أن يكون قدوة 11

حسنة للمجتمع األكاديمي.
6كبرية1٤791281٤3.32٠.85٠ك %52.532.51٠.٠5.٠

يفي بالوعود التي ُيلزمها 2
عىل نفسه.

7كبرية1٤٠91٤273.3٠٠.81٤ك %5٠.٠32.515.٠2.5
يستشعر املسؤولية الكاملة 12

جتاه اجلامعة
8متوسطة11998٤2213.13٠.929ك %٤2.535.٠15.٠7.5

يتقبل النقد املوجه إليه 6
برحابة صدر.

9متوسطة1٠51٠5٤9213.٠5٠.922ك %37.537.517.57.5
يترصف يف املواقف املختلفة 1٠

بشجاعة.
1٠متوسطة119638٤1٤3.٠3٠.963ك %٤2.522.53٠.٠5.٠

يعتذر عن اخلطأ إذا ما وقع ٤
فيه.

11متوسطة1٠58٤35562.851.132ك %37.53٠.٠12.52٠.٠
يعرتف بخطئه أمام 3

اآلخرين.
12متوسطة918٤63٤22.8٠1.٠55ك %32.53٠.٠22.515.٠

متوسطة3.2٠٠.716املتوسط العام

الدراســة  أفــراد عينــة  يتضــح يف اجلــدول )6( أن 
موافقــون بدرجــة )متوســطة( عــىل مُمارســة القيــادات 
األكاديميــة للقيــادة األخالقّيــة فيــام يتعلــق بُبعــد 
ــة بمتوســط حســايب  الســلوكيات الّشــخصية األخالقّي
بلــغ )3.2٠ مــن ٤.٠٠(، وهــو متوســط يقــع يف 
الفئــة الثالثــة مــن فئــات املقيــاس الرباعــي )مــن 
2.51 إىل 3.25(، وهــي الفئــة التــي تشــري إىل خيــار 

ــة. ــىل أداة الدراس ــطة ع ــة متوس بدرج
أبــرز  أن   )6( اجلــدول  يف  النتائــج  مــن  ويتضــح 

ــة  ــادة األخالقّي ــة للقي ــادات األكاديمي ــات القي ممارس
ــة  ــخصية األخالقّي ــلوكيات الّش ــد الس ــق بُبع ــام يتعل في
ــا  ــم ترتيبه ــي ت ــم )8، 1( الت ــارات رق ــل يف العب تتمث
ــا  ــة عليه ــة الدراس ــراد عين ــة أف ــب موافق ــًا حس تنازلي

ــايل: ــرية(، كالت ــة )كب بدرج
ــىل . 1 ــظ ع ــي:" حُياف ــم )8( وه ــارة رق ــاءت العب ج

حيــث  مــن  األوىل  باملرتبــة  العمــل."  أرسار 
موافقــة أفــراد عينــة الدراســة عليهــا بدرجــة 
ــن ٤(  ــغ )3.٤5 م ــايب بل ــط حس ــرية( بمتوس )كب
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ــة  ــادات األكاديمي ــأن القي وتفــرس هــذه النتيجــة ب
باجلامعــات تــدرك خصوصيــة العمــل األكاديمــي 
ولذلــك نجدهــا حتافــظ عــىل أرسار العمــل وتتفــق 
هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســة القــرين والزائدي 
القيــادة  مســتوى  أن  بينــت  والتــي  )2٠16م( 
األخالقيــة لــدى رؤســاء ومرشفــات األقســام 
ــذا  ــا و ه ــوك كان مرتفع ــة تب ــة يف جامع األكاديمي
ــد أن  ــي تؤك ــة الت ــة النظري ــه الدراس ــت الي ماذهب
مــن خصائــص القيــادة األخالقيــة العالقــات 
ــىل  ــة ع ــا املحافظ ــن ضمنه ــي م ــانية و الت اإلنس

ــل . ــة يف العم ــة و األمان الرسي
جــاءت العبــارة رقــم )1( وهــي:" يصــدق يف . 2

ــة  ــس." باملرتب ــة التدري ــاء هيئ ــع أعض ــث م احلدي
ــة الدراســة  ــراد عين ــة أف ــة مــن حيــث موافق الثاني
ــغ  ــايب بل ــط حس ــرية( بمتوس ــة )كب ــا بدرج عليه
بــأن  النتيجــة  هــذه  وتفــرس   )٤ مــن   3.٤٠(
القيــادات األكاديميــة باجلامعــات تســعى لكســب 
ــك  ــس ولذل ــة التدري ــاء هيئ ــاون أعض ــة وتع ثق
ــة  ــاء هيئ ــع أعض ــث م ــدق يف احلدي ــا تص نجده

التدريــس وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســة 
ــام  ــت اتس ــي بين ــا )2٠15م( والت ــرصي واآلغ امل
القيــادات بالّصــدق واإلخــالص واألمانة،كــام 
اهنــا تؤكــد مــا ذهبــت اليــه الدراســة النظريــة التي  
ــات اإلنســانية  ــادئ العالق ــامم بمب تدعــو اىل االهت

ــة. ــني يف املؤسس ــراد العامل ــد األف عن
ويتضــح مــن النتائــج يف اجلــدول )6( أن أقل ممارســات 
ــق  ــام يتعل ــة في ــادة األخالقّي ــة للقي ــادات األكاديمي القي
ــل يف  ــة تتمث ــخصية األخالقّي ــلوكيات الّش ــد الس بُبع
العبــارة رقــم )3( وهــي:" يعــرتف بخطئــه أمــام 
ــة الثانيــة عــرش مــن حيــث موافقــة  اآلخريــن." باملرتب
أفــراد عينــة الدراســة عليهــا بدرجــة )متوســطة( 
وتفــرس   )٤ مــن   2.8٠( بلــغ  حســايب  بمتوســط 
ــات  ــة باجلامع ــادات األكاديمي ــأن القي ــة ب ــذه النتيج ه
ــع بالشــفافية يف عملهــا ولذلــك نجدهــا تعــرتف  تتمت

ــن. ــام اآلخري ــا أم بأخطائه
الُبعد الثاين: السلوكّيات اإلدارية األخالقّية:

العباراتم
درجة املوافقةالتكرار

املتوسط 
احلسايب

االنحراف 
الرتبةالفئةاملعياري النسبة

موافق 
بدرجة 

كبرية

موافق 
بدرجة 
متوسطة

موافق 
بدرجة 
ضعيفة

غري موافق
 إطالقًا

حُيافظ عىل املمتلكات املوضوعة 2٠
حتت ترصفه.

1كبرية16898773.52٠.672ك %6٠.٠35.٠2.52.5
ُيشّجع أعضاء هيئة التدريس عىل 21

االلتزام بأخالقيات مهنة الّتعليم
2كبرية175772173.5٠٠.7٤3ك %62.527.57.52.5

ُيؤكد عىل أمهّية الِقيم الرتبوّية لدى 27
أعضاء هيئة التدريس.

3كبرية1618٤2873.٤2٠.772ك %57.53٠.٠1٠.٠2.5
ُينمي اإلحساس باملسؤولية لدى 25

أعضاء هيئة التدريس.
٤كبرية1٤798211٤3.35٠.825ك %52.535.٠7.55.٠

يقدم املساعدة واالهتامم املعيدين 2٤
واملحارضين.

5كبرية1٤798211٤3.35٠.825ك %52.535.٠7.55.٠
حيرص عىل تطوير العالقات مع 22

املجتمع املحيل.
6كبرية3.3٠٠.75٠-13398٤9ك %٤7.535.٠17.5-
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العباراتم
درجة املوافقةالتكرار

املتوسط 
احلسايب

االنحراف 
الرتبةالفئةاملعياري النسبة

موافق 
بدرجة 

كبرية

موافق 
بدرجة 
متوسطة

موافق 
بدرجة 
ضعيفة

غري موافق
 إطالقًا

ينسب النجاح الذي حتققه إدارته 23
لكاّفة العاملني فيها.

7كبرية1616335213.3٠٠.956ك %57.522.512.57.5
ضح املهام املوكلة ألعضاء هيئة 17

التدريس.
8كبرية3.28٠.776-1339156ك %٤7.532.52٠.٠-

9كبرية13398٤273.27٠.8٠7كيعمل عىل حتقيق رسالة اجلامعة.13 %٤7.535.٠15.٠2.5
يتخذ القرارات حسب ما هو خمول 15

له من الصالحيات.
1٠متوسطة119112٤273.22٠.792ك %٤2.5٤٠.٠15.٠2.5

تتسم إدارته بأسلوب يتناسب مع 26
املوقف.

11متوسطة126915673.2٠٠.8٤٤ك %٤5.٠32.52٠.٠2.5
يراعي البعد األخالقي عند اختاذ 16

القرارات االدارية.
12متوسطة126915673.2٠٠.8٤٤ك %٤5.٠32.52٠.٠2.5

يتجنب استغالل منصبه لتحقيق 19
مكاسب شخصّية.

13متوسطة1٤٠7٠35353.131.٠55ك %5٠.٠25.٠12.512.5
ُيراعي الفروق الفردية بني أعضاء 18

هيئة التدريس عند توزيع املهام.
1٤متوسطة1121٠5٤91٤3.13٠.873ك %٤٠.٠37.517.55.٠

ُيطبق األنظمة واللوائح بكل شفافية 1٤
ووضوح.

15متوسطة98112٤9213.٠2٠.91٠ك %35.٠٤٠.٠17.57.5
كبرية3.28٠.666املتوسط العام

الدراســة  أفــراد عينــة  يتضــح يف اجلــدول )7( أن 
مُمارســة  درجــة  عــىل  )كبــرية(  بدرجــة  موافقــون 
ــق  ــام يتعل ــة في ــادة األخالقّي ــة للقي ــادات األكاديمي القي
بُبعــد الســلوكّيات اإلداريــة األخالقّيــة بمتوســط 
ــط  ــو متوس ــن ٤.٠٠(، وه ــغ )3.28 م ــايب بل حس
ــي  ــاس الرباع ــات املقي ــن فئ ــة م ــة الرابع ــع يف الفئ يق
ــة التــي تشــري إىل  )مــن 3.26 إىل ٤.٠٠(، وهــي الفئ

ــة. ــىل أداة الدراس ــرية ع ــة كب ــار بدرج خي
أبــرز  أن   )7( اجلــدول  يف  النتائــج  مــن  ويتضــح 
ــة  ــادة األخالقّي ــة للقي ــادات األكاديمي ــات القي ممارس
ــة  ــة األخالقّي ــلوكّيات اإلداري ــد الس ــق بُبع ــام يتعل في
تتمثــل يف العبــارات رقــم )2٠، 21( التــي تــم ترتيبهــا 
ــا  ــة عليه ــة الدراس ــراد عين ــة أف ــب موافق ــًا حس تنازلي

ــايل: ــرية(، كالت ــة )كب بدرج
جــاءت العبــارة رقــم )2٠( وهــي:" حُيافــظ عــىل . 1

ــة  ــه." باملرتب ــت ترصف ــة حت ــكات املوضوع املمتل
ــة  ــة الدراس ــراد عين ــة أف ــث موافق ــن حي األوىل م
حســايب  بمتوســط  )كبــرية(  بدرجــة  عليهــا 
النتيجــة  هــذه  وتفــرس   )٤ مــن   3.52( بلــغ 
بــأن القيــادات األكاديميــة باجلامعــات تــدرك 
ــل  ــا متث ــة وأهن ــكات اجلامع ــاه ممتل ــؤولياهتا جت مس
قــدوة ملنســويب اجلامعــة يف هــذا الســلوك ولذلــك 
نجدهــا حتافــظ عــىل املمتلــكات املوضوعــة حتــت 

ــا. ترصفه
ُيشــّجع . 2 العبــارة رقــم )21( وهــي:"  جــاءت 

أعضــاء هيئــة التدريــس عــىل االلتــزام بأخالقيــات 
حيــث  مــن  الثانيــة  باملرتبــة   " الّتعليــم  مهنــة 
موافقــة أفــراد عينــة الدراســة عليهــا بدرجــة 
ــن ٤(  ــغ )3.5٠ م ــايب بل ــط حس ــرية( بمتوس )كب
ــة  ــادات األكاديمي ــأن القي وتفــرس هــذه النتيجــة ب
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باجلامعــات حتــرص عــىل تطبيــق أخالقيــات مهنــة 
التعليــم ولذلــك  بجــودة  التعليــم الرتباطهــا 
ــىل  ــس ع ــة التدري ــاء هيئ ــجع أعض ــا تش نجده
وتتفــق  الّتعليــم  مهنــة  بأخالقيــات  االلتــزام 
ــريب  ــاة احل ــة حي ــة دراس ــع نتيج ــة م ــذه النتيج ه
)2٠15م( والتــي بينــت مُمارســة عضــو هيئــة 
ــة  ــادة األخالقّي ــرى للقي ــة أّم الق ــس بجامع التَّدري
ــات  ــرب مــن أولوي ــة اىل أن هــذا البعــد يعت باالظاف
القائــد األكاديمــي كــام جــاء يف خصائــص القيــادة 
ــك يف  ــي و ذل ــد االكاديم ــدى القائ ــة ل األخالقي

ــري . ــزء النظ اجل
أقــل  أن   )7( اجلــدول  يف  النتائــج  مــن  ويتضــح 

ــة  ــادة األخالقّي ــة للقي ــادات األكاديمي ــات القي ممارس
ــة  ــة األخالقّي ــلوكّيات اإلداري ــد الس ــق بُبع ــام يتعل في
تتمثــل يف العبــارة رقــم )1٤( وهــي:" ُيطبــق األنظمــة 
واللوائــح بــكل شــفافية ووضــوح." باملرتبــة اخلامســة 
عــرش مــن حيــث موافقــة أفــراد عينــة الدراســة 
ــغ  ــايب بل ــط حس ــطة( بمتوس ــة )متوس ــا بدرج عليه
)3.٠2 مــن ٤( وتفــرس هــذه النتيجــة بــأن القيــادات 
األكاديميــة باجلامعــات تســعى لكســب رضــا منســويب 
ــح  ــة واللوائ ــق األنظم ــا تطب ــك نجده ــة ولذل اجلامع

ــوح. ــفافية ووض ــكل ش ب
الُبعد الثالث: سلوكيات العالقات اإلنسانية:

جدول رقم )8( استجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة مُمارسة القيادات األكاديمية للقيادة األخالقّية 
فيام يتعلق بُبعد سلوكيات العالقات اإلنسانية مرتبة تنازليًا حسب متوسطات املوافقة

العباراتم
درجة املوافقةالتكرار

املتوسط 
احلسايب

االنحراف 
الرتبةالفئةاملعياري النسبة

موافق 
بدرجة 

كبرية

موافق 
بدرجة 
متوسطة

موافق 
بدرجة 
ضعيفة

غري موافق 
إطالقًا

1كبرية3.55٠.632-1758٤21كحُيافظ عىل أرسار العاملني.3٠ %62.53٠.٠7.5-
2كبرية1827771٤3.52٠.776كيتعامل مع اجلميع باحرتام.33 %65.٠27.52.55.٠
ُيقّدر ظروف اعضاء هيئة 31

التدريس بشكل موضوعي.
3كبرية3.٤3٠.7٠٤-15٤9135ك %55.٠32.512.5-

يتواضع يف تعامله مع 35
أعضاء هيئة التدريس.

٤كبرية16877211٤3.٤3٠.835ك %6٠.٠27.57.55.٠
ُينصت إىل مرؤوسيه بكل 29

اهتامم.
5كبرية15٤912873.٤٠٠.769ك %55.٠32.51٠.٠2.5

ُيبادر يف حل اخلالفات التي 38
تقع داخل دائرته

6كبرية1٤٠983573.32٠.788ك %5٠.٠35.٠12.52.5
ُيعّزر العالقة االجيابية بني 39

العاملني حتت ادارته
7كبرية1٤٠8٤٤973.27٠.838ك %5٠.٠3٠.٠17.52.5

ُيشّجع عىل احلوار البنّاء 37
والفّعال داخل اجلامعة.

8متوسطة1338٤5673.23٠.853ك %٤7.53٠.٠2٠.٠2.5

36
يتجنب االنحياز إىل فرد 
أو مجاعة من العاملني يف 

اجلامعة.

1٤77٠٤221ك
9متوسطة963.3.23٠ %52.525.٠15.٠7.5

يمد يد العون واملساعدة 32
ألعضاء هيئة التدريس

1٠متوسطة126915673.2٠٠.8٤٤ك %٤5.٠32.52٠.٠2.5
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العباراتم
درجة املوافقةالتكرار

املتوسط 
احلسايب

االنحراف 
الرتبةالفئةاملعياري النسبة

موافق 
بدرجة 

كبرية

موافق 
بدرجة 
متوسطة

موافق 
بدرجة 
ضعيفة

غري موافق 
إطالقًا

28
ُيشارك أعضاء هيئة 

التدريس يف مناسباهتم 
االجتامعية.

1338٤٤221ك
11متوسطة9٤7.3.17٠ %٤7.53٠.٠15.٠7.5

يراعي احتياجات أعضاء 3٤
هيئة التدريس الّشخصية.

12متوسطة112112٤21٤3.15٠.85٤ك %٤٠.٠٤٠.٠15.٠5.٠
كبرية3.32٠.72٠املتوسط العام

الدراســة  أفــراد عينــة  يتضــح يف اجلــدول )8( أن 
مُمارســة  درجــة  عــىل  )كبــرية(  بدرجــة  موافقــون 
ــق  ــام يتعل ــة في ــادة األخالقّي ــة للقي ــادات األكاديمي القي
بمتوســط  اإلنســانية  العالقــات  ســلوكيات  بُبعــد 
ــط  ــو متوس ــن ٤.٠٠(، وه ــغ )3.32 م ــايب بل حس
ــي  ــاس الرباع ــات املقي ــن فئ ــة م ــة الرابع ــع يف الفئ يق
ــة التــي تشــري إىل  )مــن 3.26 إىل ٤.٠٠(، وهــي الفئ

ــة. ــىل أداة الدراس ــرية ع ــة كب ــار بدرج خي
أبــرز  أن   )8( اجلــدول  يف  النتائــج  مــن  ويتضــح 
ــة  ــادة األخالقّي ــة للقي ــادات األكاديمي ــات القي ممارس
ــانية  ــات اإلنس ــلوكيات العالق ــد س ــق بُبع ــام يتعل في
تتمثــل يف العبــارات رقــم )3٠، 33( التــي تــم ترتيبهــا 
ــا  ــة عليه ــة الدراس ــراد عين ــة أف ــب موافق ــًا حس تنازلي

ــايل: ــرية(، كالت ــة )كب بدرج
جــاءت العبــارة رقــم )3٠( وهــي:" حُيافــظ عــىل . 1

حيــث  مــن  األوىل  باملرتبــة  العاملــني."  أرسار 
موافقــة أفــراد عينــة الدراســة عليهــا بدرجــة 
 )٤ مــن   3.55( حســايب  بمتوســط  )كبــرية( 
ــة  ــادات األكاديمي ــأن القي وتفــرس هــذه النتيجــة ب
العاملــني  ثقــة  لكســب  تســعى  باجلامعــات 
باجلامعــة ولذلــك نجدهــا حتافــظ عــىل أرسار 

العاملــني.
جــاءت العبــارة رقــم )33( وهــي:" يتعامــل مــع . 2

ــث  ــن حي ــة م ــة الثاني ــرتام." باملرتب ــع باح اجلمي
موافقــة أفــراد عينــة الدراســة عليهــا بدرجــة 

ــن ٤(  ــغ )3.52 م ــايب بل ــط حس ــرية( بمتوس )كب
ــة  ــادات األكاديمي ــأن القي وتفــرس هــذه النتيجــة ب
ــىل  ــا ع ــرض احرتامه ــىل ف ــرص ع ــات حت باجلامع
اجلميــع لتنفيــذ توجيهاهتــا يف العمــل ولذلــك 
نجدهــا تعامــل مــع اجلميــع باحــرتام وتتفــق 
هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســة املــرصي واآلغــا 
)2٠15م( والتــي بينــت تعامــل القيــادات باحرتام 

ــيها. ــع مرؤوس م
ويتضــح مــن النتائــج يف اجلــدول )8( أن أقل ممارســات 
ــق  ــام يتعل ــة في ــادة األخالقّي ــة للقي ــادات األكاديمي القي
يف  تتمثــل  اإلنســانية  العالقــات  ســلوكيات  بُبعــد 
احتياجــات  يراعــي  وهــي:"   )3٤( رقــم  العبــارة 
ــة  ــة الثاني ــخصية." باملرتب ــس الّش ــة التدري ــاء هيئ أعض
عــرش مــن حيــث موافقــة أفــراد عينــة الدراســة 
ــغ  ــايب بل ــط حس ــطة( بمتوس ــة )متوس ــا بدرج عليه
)3.15 مــن ٤( وتفــرس هــذه النتيجــة بــأن القيــادات 
األكاديميــة باجلامعــات تســعى لكســب تقديــر أعضــاء 
ــة التدريــس لدعــم رضاهــم وتعزيــز مبادرهتــم يف  هيئ
التدريــس ولذلــك نجدهــا تراعــي احتياجــات أعضــاء 

ــخصية. ــس الّش ــة التدري هيئ
ــة  ــة التَّنظيميَّ ــة الّثق ــا درج ــاين: م ــؤال الث ــة الس إجاب
ــن  ــة م ــادات األكاديمي ــدى القي ــة ل ــادة األخالقّي للقي

ــس؟ ــة التدري ــاء هيئ ــر أعض ــة نظ وجه
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جدول رقم )9( استجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة الّثقة التَّنظيميَّة للقيادة األخالقّية مرتبة تنازليًا حسب متوسطات املوافقة

العباراتم
درجة املوافقةالتكرار

املتوسط 
احلسايب

االنحراف 
الرتبةالفئةاملعياري النسبة

موافق 
بدرجة 

كبرية

موافق 
بدرجة 
متوسطة

موافق 
بدرجة 
ضعيفة

غري 
موافق
إطالقًا

يلتزم بمواعيد العمل كحضور 1٠
االجتامعات وغريها

1كبرية1688٤2173.٤8٠.7٤3ك %6٠.٠3٠.٠7.52.5
يمتلك اخلربة املهنية املطلوبة ألداء ٤

العمل.
2كبرية3.٤7٠.633-15٤1٠521ك %55.٠37.57.5-

3كبرية182563573.٤7٠.8٠7كيتسم باملرونـة بالتعامـل مـع اآلخرين1٤ %65.٠2٠.٠12.52.5
٤كبرية1757٠211٤3.٤5٠.837كيمتلك قيم مهنية عالية.3 %62.525.٠7.55.٠
حيرص عىل تطوير قدراته وامكانياته 5

باستمرار.
5كبرية161773573.٤٠٠.8٠1ك %57.527.512.52.5

6كبرية161773573.٤٠٠.8٠1كيتمتع بالقبول واالحرتام من قبل اجلميع7 %57.527.512.52.5

13
يتمـسـك بــالقيم األخالقيــة مثـل: 

اإلخـالص، والنزاهــة، والعدالة، 
واالحرتام، والتسامح.

175٤9٤21٤ك
7كبرية915.3.38٠ %62.517.515.٠5.٠

يشجع أعضاء هيئة التدريس عىل تطوير 9
قدراهتم العلمية والبحثية

8كبرية15٤7٠٤973.32٠.85٠ك %55.٠25.٠17.52.5
حيرص عىل متّيز أعضاء هيئة التدريس 8

ونجاحهم.
9كبرية15٤77351٤3.32٠.879ك %55.٠27.512.55.٠

حيرص عىل مشاركة أعضاء هيئة 11
التدريس يف صنع القرار.

1٠كبرية16156٤2213.27٠.976ك %57.52٠.٠15.٠7.5
يسعى لتهيئة املناخ األكاديمي املالئم 6

لعضو هيئة التدريس
11متوسطة15٤6335283.221.٠1٤ك %55.٠22.512.51٠.٠

يتبادل املعلومات مع أعضاء هيئة 12
التدريس بصدق ووضوح.

12متوسطة15٤6335283.221.٠1٤ك %55.٠22.512.51٠.٠
13متوسطة1191٠5٤973.2٠٠.81٤كيمتلك قدرات تسهم يف تطوير اجلامعة.1 %٤2.537.517.52.5
هيتم بتطوير قدرات وإمكانيات مجيع 2

مرؤوسيه.
1٤متوسطة112986373.13٠.8٤٤ك %٤٠.٠35.٠22.52.5

كبرية3.3٤٠.7٤9املتوسط العام

الدراســة  أفــراد عينــة  يتضــح يف اجلــدول )9( أن 
الّثقــة  درجــة  عــىل  )كبــرية(  بدرجــة  موافقــون 
ــغ  ــايب بل ــط حس ــة بمتوس ــادة األخالقّي ــة للقي التَّنظيميَّ
ــة  ــع يف الفئ ــط يق ــو متوس ــن ٤.٠٠(، وه )3.3٤ م
الرابعــة مــن فئــات املقيــاس الرباعــي )مــن 3.26 إىل 
ــة  ــار بدرج ــري إىل خي ــي تش ــة الت ــي الفئ ٤.٠٠(، وه

ــة. ــىل أداة الدراس ــرية ع كب
ويتضــح مــن النتائــج يف اجلــدول )9( أن أبــرز مالمــح 
الّثقــة التَّنظيميَّــة للقيــادة األخالقّيــة تتمثــل يف العبارات 
رقــم )1٠، ٤( التــي تــم ترتيبهــا تنازليــًا حســب موافقة 

أفــراد عينــة الدراســة عليهابدرجة)كبــرية(، كالتايل:
يلتــزم . 1 وهــي:"   )1٠( رقــم  العبــارة  جــاءت 
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بمواعيــد العمــل كحضــور االجتامعــات وغريهــا" 
ــة  ــراد عين ــة أف ــث موافق ــن حي ــة األوىل م باملرتب
بمتوســط  )كبــرية(  بدرجــة  عليهــا  الدراســة 
هــذه  وتفــرس   )٤ مــن   3.٤8( بلــغ  حســايب 
ــات  ــة باجلامع ــادات األكاديمي ــأن القي ــة ب النتيج
العمــل  حتــرص عــىل االســتفادة مــن وقــت 
وإنجــازه يف وقتــه املحــدد ولذلــك نجدهــا تلتــزم 
بمواعيــد العمــل وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتيجــة 
(vineburgh, 2010) والتــي  فينيبــورغ  دراســة 
ــة لــدى أعضــاء  بينــت أن مســتوى الّثقــة التَّنظيميَّ

ــا. ــس كان مرتفًع ــة التَّدري هيئ
جــاءت العبــارة رقــم )٤( وهــي:" يمتلــك اخلــربة . 2

املهنيــة املطلوبــة ألداء العمــل." باملرتبــة الثانيــة من 
حيــث موافقــة أفــراد عينــة الدراســة عليهــا بدرجة 
ــن ٤(  ــغ )3.٤7 م ــايب بل ــط حس ــرية( بمتوس )كب
ــة  ــادات األكاديمي ــأن القي وتفــرس هــذه النتيجــة ب
باجلامعــات ترقــت يف العمــل بتــدرج وظيفــي 

ــة  متسلســل ولذلــك نجدهــا متتلــك اخلــربة املهني
ــل. ــة ألداء العم املطلوب

ويتضــح مــن النتائــج يف اجلــدول )9( أن أقــل مالمــح 
ــة تتمثــل يف العبــارة  ــة للقيــادة األخالقّي الّثقــة التَّنظيميَّ
ــر قــدرات وإمكانيــات  رقــم )2( وهــي:" هيتــم بتطوي
مــن  عــرش  الرابعــة  باملرتبــة  مرؤوســيه."  مجيــع 
ــة  ــا بدرج ــة عليه ــة الدراس ــراد عين ــة أف ــث موافق حي
ــن ٤(  ــغ )3.13 م ــايب بل ــط حس ــطة( بمتوس )متوس
وتفــرس هــذه النتيجــة بــأن القيــادات األكاديميــة 
باجلامعــات حتــرص عــىل تطويــر منســوبيها بــام حيســن 
ــر  ــم بتطوي ــا هتت ــك نجده ــل ولذل ــم للعم ــن أدائه م

ــيها. ــع مرؤوس ــات مجي ــدرات وإمكاني ق
االرتباطيَّــة  العالقــة  مــا  الثالــث:  الســؤال  إجابــة 
بــن درجــة ُمارســة القيــادات األكاديميــة للقيــادة 
ــة مــن وجهــة نظــر  ــة التَّنظيميَّ ــة ودرجــة الّثق األخالقّي

أعضــاء هيئــة التدريــس؟
جدول رقم )1٠( نتائج معامل ارتباط بريسون لتحديد العالقة بني درجة مُمارسة القيادات األكاديمية للقيادة األخالقّية ودرجة الّثقة التَّنظيميَّة

درجة الّثقة التَّنظيميَّةالبعد
٠.891معامل االرتباطالسلوكيات الّشخصية األخالقّية

٠.٠٠٠**الداللة اإلحصائية
٠.867معامل االرتباطالسلوكّيات اإلدارية األخالقّية

٠.٠٠٠**الداللة اإلحصائية
٠.882معامل االرتباطسلوكيات العالقات اإلنسانية

٠.٠٠٠**الداللة اإلحصائية
٠.91٠معامل االرتباطدرجة مُمارسة القيادات األكاديمية للقيادة األخالقّية 

٠.٠٠٠**الداللة اإلحصائية
** دالة عند مستوى ٠.٠1 فأقل   

ــود  ــح وج ــاله يتض ــة أع ــج املوضح ــالل النتائ ــن خ م
عالقــة ارتباطيــة طرديــة دالــة إحصائيــًا عنــد مســتوى 
ــة  ــادات األكاديمي ــة القي ــة مُمارس ــني درج )٠.٠1( ب

ــة. ــة التَّنظيميَّ ــة الّثق ــة ودرج ــادة األخالقّي للقي
حيــث يتضــح أنــه كلــام زادت ممارســة القيــادات 
األكاديميــة للقيــادة األخالقّيــة، حتســنت درجــة الّثقــة 

التَّنظيميَّــة وتفــرس هــذه النتيجــة بــأن ممارســة القيادات 
ــات  ــن العالق ــزز م ــة تع ــادة األخالقّي ــة للقي األكاديمي
مــع مرؤوســيها وحتســن مــن تنظيــم العمــل ممــا حيســن 

مــن الثقــة التنظيميــة.
ــدي  ــرين والزائ ــة الق ــع نتيج ــة م ــذه النتيج ــق ه وتتف
)2٠16م( والتــي بينــت هنــاك أثــر للقيــادة األخالقيــة 
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اجلدول رقم )11( نتائج " حتليل التباين األحادي " (One Way ANOVA) للفروق يف
 استجابات أفراد عينة الدراسة طبقًا إىل اختالف متغري الدرجة العلميِّة 

لــدى رؤســاء ومرشفــات األقســام األكاديميــة بجامعة 
تبــوك عــىل ســلوك الصمــت التنظيمــي" لــدى أعضــاء 
هيئــة التدريــس بنســبة 83.%.كــام تتفــق هــذه النتيجــة 
ــي  ــريب )2٠15م( والت ــاة احل ــة حي ــة دراس ــع نتيج م
ــة  ــني مُمارس ــة ب ــة إجيابّي ــة ارتباطيَّ ــود عالق ــت وج بين
القيــادة األخالقّيــة لعضــو هيئــة التَّدريــس والتَّأثــري يف 

ــة. الطَّلب
ــرصي  ــة امل ــة دراس ــع نتيج ــة م ــذه النتيج ــق ه وتتف
عالقــة  وجــود  بينــت  والتــي  )2٠15م(  واآلغــا 
ارتباطيَّــة ذات داللــة إحصائيَّــة بــني ممارســات القيــادة 
ــاد  ــرة الفس ــن ظاه ــد م ــن، واحل ــة للمديري األخالقّي

اإلداري.
Alan Mar-)  كــام تتفــق مــع نتيجــة دراســة آالنمرشــال
ــة  ــة ارتباطيَّ ــود عالق ــت وج ــي بين shall, 2012) والت

إجيابّيــة بــني القيــادة األخالقّيــة وثقــة التَّابعــني ،وتتفــق 
 Akker et al,) مع نتيجة دراســة دراســة أكــري وآخريــن
ــلوكيَّات األخالقّية  2009) والتــي بينــت أن معظــم السُّ

ترتبــط بشــكل إجيــايب مــع الّثقــة ،كــام تتفــق مــع نتيجــة 

 Geem,Tokmak,)ــوت ــم وتوكامكوتورغ ــة جي دراس
ــة  ــة إجيابّي ــود عالق ــت وج ــي بين Turgut, 2012) والت

ــة ، وتتفــق مــع  ــة والّثقةالتَّنظيميَّ بــني القيــادة األخالقّي
Yilmaz, Alt-)  نتيجــة دراســة يلــامز والتَّينكــورت
ةبــني  inkurt, 2012) والتــي بينــت أن هنــاك عالقــة قويَّ

رات املعّلمــني  ســلوك القيــادة الداعــم للمعلِّمينوتصــوُّ
للثَِّقــة والعدالــة التَّنظيميَّــة ، و تتوافــق هــذه النتيجــة مع 
صحــة اجلانــب النظــري هلــذه الدراســة و التــي أكــدت 
عــىل أن القيــادة األخالقيــة والثقــة التنظيميــة تربطهــم 
عالقــة تبادليــة يتضــح آثرهــا عــىل بيئــة العمــل لــكال 

الطرفــني.
إجابــة الســؤال الرابــع: هــل توجــد فــروق دالــة 
بــن   )0.05( الّداللــة  مســتوى  عنــد  إحصائيًّــا 
راَســة لدرجــة ُمارســة  متوســطات اســتجابات عّينــة الدِّ
ُتعــزى  األخالقّيــة  للقيــادة  األكاديميــة  القيــادات 
ــربة(؟ ــنوات اخل ــدد س ــة العلميِّة،ع ات )الدرج ــريِّ ملتغ

1( الفروق باختالف متغري الدرجة العلميِّة: 

درجات جمموع مربعاتمصدر التبايناملحور
احلرية

متوسط 
الداللة قيمة فاملربعات

التعليقاإلحصائية
السلوكيات 
الّشخصية 
األخالقّية

2.31521.158بني املجموعات
غري دالة1٠5.2.276٠ 1٤٠.863277٠.5٠9داخل املجموعات

-1٤3.178279املجموع
السلوكّيات اإلدارية 

األخالقّية
1.9982٠.999بني املجموعات

غري دالة1٠5.2.272٠ 121.836277٠.٤٤٠داخل املجموعات
-123.835279املجموع

سلوكيات العالقات 
اإلنسانية

5.6٤٤22.822بني املجموعات
دالة٠.٠٠٤**5.619 139.1٠1277٠.5٠2داخل املجموعات

-1٤٤.7٤٤279املجموع
درجة مُمارسة 

القيادات األكاديمية 
للقيادة األخالقّية 

2.5٤821.27٤بني املجموعات
غري دالة2.833٠.٠61 12٤.566277٠.٤5٠داخل املجموعات

-127.11٤279املجموع
** دالة عند مستوى ٠.٠1 فأقل
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يتضــح مــن خــالل النتائــج املوضحــة يف اجلــدول 
)11( عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد 
مســتوى )٠.٠5( فأقــل يف اجتاهــات أفــراد عينــة 
ــة،  الدراســة حــول )الســلوكيات الّشــخصية األخالقّي
الســلوكّيات اإلداريــة األخالقّيــة، درجــة مُمارســة 
ــالف  ــة( باخت ــادة األخالقّي ــة للقي ــادات األكاديمي القي

ــة. ــة العلميِّ ــري الدرج متغ
   يتضــح مــن خــالل النتائــج املوضحةاجلــدول )11( 

ــتوى  ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف وج
ــول  ــة ح ــراد الدراس ــات أف ــل يف اجتاه )٠.٠1( فأق
)ســلوكيات العالقــات اإلنســانية(باختالف متغــري 

ــة ــة العلميِّ الدرج
ــم  ــة ت ــات الدرجةالعلميِّ ــني فئ ــروق ب ــد الف   ولتحدي
ــه  ــاءت نتائج ــذي ج ــيفيه، وال ــار ش ــتخدام اختب اس

ــايل: كالت

جدول رقم )12( يوضح نتائج اختبار شيفيه للتحقق من الفروق بني فئات الدرجة العلميِّة 

اجلدول رقم )13( نتائج " حتليل التباين األحادي " )One Way ANOVA( للفروق يف استجابات أفراد عينة الدراسة طبقًا إىل اختالف متغري عدد سنوات اخلربة 

أستاذ مساعدأستاذ مشاركأستاذ املتوسط احلسايبالعددالدرجة العلميِّة املحور

سلوكيات العالقات اإلنسانية
****-283.75أستاذ

-8٤3.26أستاذ مشارك
-1683.28أستاذ مساعد

** دالة عند مستوى ٠.٠1 فأقل                             
يتضــح مــن خــالل النتائج املوضحــة يف اجلــدول )12( 
ــتوى  ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف وج
)٠.٠1( فأقــل بــني أفــراد عينــة الدراســة الذيــن 
درجتهــم العلميــة أســتاذ وأفــراد عينــة الدراســة الذيــن 
ــاعد(  ــتاذ مس ــارك، أس ــتاذ مش ــة )أس ــم العلمي درجته

ــح  ــانية(، لصال ــات اإلنس ــلوكيات العالق ــول )س ح
أفــراد عينــة الدراســة الذيــن درجتهــم العلميــة أســتاذ.

2( الفروق باختالف متغري عدد سنوات اخلربة:

درجات جمموع مربعاتمصدر التبايناملحور
احلرية

متوسط 
الداللة قيمة فاملربعات

التعليقاإلحصائية
السلوكيات 
الّشخصية 
األخالقّية

11.2٠925.6٠٤بني املجموعات
دالة٠.٠٠٠**11.76٤ 131.969277٠.٤76داخل املجموعات

-1٤3.178279املجموع
السلوكّيات 

اإلدارية 
األخالقّية

7.٤٠823.7٠٤بني املجموعات
دالة٠.٠٠٠**8.812 116.٤27277٠.٤2٠داخل املجموعات

-123.835279املجموع
سلوكيات 
العالقات 
اإلنسانية

8.7٤92٤.37٤بني املجموعات
دالة٠.٠٠٠**8.91٠ 135.996277٠.٤91داخل املجموعات

-1٤٤.7٤٤279املجموع
درجة مُمارسة 

القيادات 
األكاديمية 

للقيادة األخالقّية 

8.٤612٤.23٠بني املجموعات
دالة٠.٠٠٠**9.876 118.653277٠.٤28داخل املجموعات

-127.11٤279املجموع
** دالة عند مستوى ٠.٠1 فأقل   
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القيادة األخالقّية لدى القيادات األكاديمية وعالقتها بالّثقة التنظيمّية

جدول رقم )1٤( يوضح نتائج اختبار شيفيه للتحقق من الفروق بني فئات عدد سنوات اخلربة 

يتضــح مــن خــالل النتائــج املوضحــة يف اجلــدول 
عنــد  إحصائيــة  ذات داللــة  فــروق  )13( وجــود 
مســتوى )٠.٠5( فأقــل يف اجتاهــات أفــراد عينــة 
ــة،  الدراســة حــول )الســلوكيات الّشــخصية األخالقّي
الســلوكّيات اإلداريــة األخالقّية، ســلوكيات العالقات 

اإلنســانية، درجة مُمارســة القيــادات األكاديميــة للقيادة 
ــربة. ــنوات اخل ــدد س ــري ع ــالف متغ ــة( باخت األخالقّي
ولتحديــد صالــح الفــروق بــني فئــات عــدد ســنوات 
اخلــربة تــم اســتخدام اختبــار شــيفيه وجــاءت نتائجــه:

املتوسط العددعدد سنوات اخلربة املحور
احلسايب

من سنة 
إىل مخس 
سنوات 

من ست 
إىل عرش 
سنوات 

أكثر من عرش 
سنوات 

السلوكيات الّشخصية 
األخالقّية

**-٤93.٤5من سنة إىل مخس سنوات 
**-913.37من ست إىل عرش سنوات 

-1٤٠3.٠٠أكثر من عرش سنوات 
السلوكّيات اإلدارية 

األخالقّية
-٤93.35من سنة إىل مخس سنوات 
**-913.٤8من ست إىل عرش سنوات 

-1٤٠3.12أكثر من عرش سنوات 
سلوكيات العالقات 

اإلنسانية
**-٤93.58من سنة إىل مخس سنوات 
**-913.٤5من ست إىل عرش سنوات 

-1٤٠3.15أكثر من عرش سنوات 
درجة مُمارسة القيادات 

األكاديمية للقيادة األخالقّية 
**-٤93.٤5من سنة إىل مخس سنوات 
**-913.٤٤من ست إىل عرش سنوات 

-1٤٠3.٠9أكثر من عرش سنوات 
** دالة عند مستوى ٠.٠1 فأقل

يتضــح مــن خــالل النتائــج املوضحــة يف اجلــدول 
عنــد  إحصائيــة  ذات داللــة  فــروق  )1٤( وجــود 
ــة  ــة الدراس ــراد عين ــني أف ــل ب ــتوى )٠.٠1( فأق مس
ــنوات  ــرش س ــن ع ــر م ــم أكث ــنوات خربهت ــن س الذي
وأفــراد عينــة الدراســة الذيــن ســنوات خربهتــم )مــن 
ســنة إىل مخــس ســنوات، مــن ســت إىل عــرش ســنوات( 
حــول )الســلوكيات الّشــخصية األخالقّية، ســلوكيات 
القيــادات  مُمارســة  درجــة  اإلنســانية،  العالقــات 
األكاديميــة للقيــادة األخالقّيــة(، لصالــح أفــراد عينــة 
الدراســة الذيــن ســنوات خربهتــم )مــن ســنة إىل مخــس 

ــنوات(. ــرش س ــت إىل ع ــن س ــنوات، م س
يتضــح مــن خــالل النتائــج املوضحــة يف اجلــدول 
عنــد  إحصائيــة  ذات داللــة  فــروق  )1٤( وجــود 

ــة  ــة الدراس ــراد عين ــني أف ــل ب ــتوى )٠.٠1( فأق مس
ــنوات  ــرش س ــن ع ــر م ــم أكث ــنوات خربهت ــن س الذي
ــن  ــم م ــنوات خربهت ــن س ــة الذي ــة الدراس ــراد عين وأف
ســت إىل عــرش ســنوات حــول )الســلوكّيات اإلداريــة 
ــن  ــة الذي ــة الدراس ــراد عين ــح أف ــة(، لصال األخالقّي

ــنوات. ــرش س ــت إىل ع ــن س ــم م ــنوات خربهت س
ــرصي  ــة امل ــة دراس ــع نتيج ــة م ــذه النتيج ــق ه وتتف
ــروق ذات  ــود ف ــت وج ــي بين ــا )2٠15م( والت واآلغ
ــة  ــادة األخالقّي ــات القي ــول ممارس ــة ح ــة إحصائيَّ دالل
للمديريــن، واحلــد مــن ظاهــرة الفســاد اإلداري ُتعــزى 
ــربة  ــم خ ــن لدهي ــح الذي ــك لصال ــربة، وذل ــريِّ اخل ملتغ

ــنوات. ــن 5 س ــل م أق
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القيادة األخالقّية لدى القيادات األكاديمية وعالقتها بالّثقة التنظيمّية

ــة  ــروق دال ــد ف ــل توج ــس: ه ــؤال اخلام ــة الس إجاب
بــن   )0.05( الّداللــة  مســتوى  عنــد  إحصائيًّــا 
ــة لدرجــة الّثقــة  راَس ــة الدِّ متوســطات اســتجابات عّين

ــدد  ــة، ع ــة العلميِّ ات )الدرج ــريِّ ــزى ملتغ ــة ُتع التَّنظيميَّ
ــربة(؟ ــنوات اخل س

٣( الفروق باختالف متغري الدرجة العلميِّة: 
اجلدول رقم )15( نتائج " حتليل التباين األحادي " )One Way ANOVA( للفروق يف استجابات أفراد عينة الدراسة طبقًا إىل اختالف متغري الدرجة العلميِّة 

جدول رقم )16( يوضح نتائج اختبار شيفيه للتحقق من الفروق بني فئات الدرجة العلميِّة 

اجلدول رقم )17( نتائج " حتليل التباين األحادي " )One Way ANOVA( للفروق يف استجابات أفراد عينة الدراسة طبقًا إىل اختالف متغري عدد سنوات اخلربة 

جمموع مصدر التبايناملحور
مربعات

درجات 
احلرية

متوسط 
الداللة قيمة فاملربعات

التعليقاإلحصائية

درجة الّثقة التَّنظيميَّة للقيادة 
األخالقّية

3.57621.788بني املجموعات
دالة٠.٠٤1*3.239 داخل 

152.9٠6277٠.552املجموعات
-156.٤82279املجموع

* دالة عند مستوى ٠.٠5 فأقل
يتضــح مــن خــالل النتائج املوضحــة يف اجلــدول )15( 
ــتوى  ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف وج
)٠.٠5( فأقــل يف اجتاهــات أفــراد عينــة الدراســة 
ــة(  ــادة األخالقّي ــة للقي ــة التَّنظيميَّ ــة الّثق ــول )درج ح

ــة. ــة العلميِّ ــري الدرج ــالف متغ باخت
ــم  ــة ت ــة العلميِّ ــات الدرج ــني فئ ــروق ب ولتحديدالف
ــه  ــاءت نتائج ــذي ج ــيفيه، وال ــار ش ــتخدام اختب اس

ــايل: كالت

أستاذ مساعدأستاذ مشاركأستاذ املتوسط احلسايبالعددالدرجة العلميِّة املحور
درجة الّثقة التَّنظيميَّة للقيادة 

األخالقّية
*-283.66أستاذ

-8٤3.25أستاذ مشارك
-1683.33أستاذ مساعد

* دالة عند مستوى ٠.٠5 فأقل                             
يتضــح مــن خــالل النتائج املوضحــة يف اجلــدول )16( 
ــتوى  ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف وج
)٠.٠5( فأقــل بــني أفــراد عينــة الدراســة الذيــن 
درجتهــم العلميــة أســتاذ وأفــراد عينــة الدراســة الذيــن 

درجتهــم العلميــة أســتاذ مشــارك حــول )درجــة الّثقــة 
ــة  ــراد عين ــح أف ــة(، لصال ــادة األخالقّي ــة للقي التَّنظيميَّ

ــة أســتاذ. ــن درجتهــم العلمي الدراســة الذي
4( الفروق باختالف متغري عدد سنوات اخلربة: 

درجات جمموع مربعاتمصدر التبايناملحور
احلرية

متوسط 
الداللة قيمة فاملربعات

التعليقاإلحصائية

درجة الّثقة التَّنظيميَّة 
للقيادة األخالقّية

بني 
11.٤9725.7٤8املجموعات

دالة٠.٠٠٠**983.1٠ داخل 
1٤٤.985277٠.523املجموعات

-156.985279املجموع
** دالة عند مستوى ٠.٠1 فأقل  
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القيادة األخالقّية لدى القيادات األكاديمية وعالقتها بالّثقة التنظيمّية

جدول رقم )18( يوضح نتائج اختبار شيفيه للتحقق من الفروق بني فئات عدد سنوات اخلربة 

يتضــح مــن خــالل النتائج املوضحــة يف اجلــدول )17( 
ــتوى  ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف وج
)٠.٠1( فأقــل يف اجتاهــات أفــراد عينــة الدراســة 
ــة(  ــادة األخالقّي ــة للقي ــة التَّنظيميَّ ــة الّثق ــول )درج ح

ــربة. ــنوات اخل ــدد س ــري ع ــالف متغ باخت
ولتحديدلفــروق بــني فئــات عــدد ســنوات اخلــربة تــم 

اســتخدام اختبــار شــيفيه،والتي نتائجــه كالتــايل:

املتوسط العددعدد سنوات اخلربة املحور
احلسايب

من سنة إىل 
مخس سنوات 

من ست إىل 
عرش سنوات 

أكثر من عرش 
سنوات 

درجة الّثقة التَّنظيميَّة للقيادة 
األخالقّية

**-٤93.6٠من سنة إىل مخس سنوات 
**-913.51من ست إىل عرش سنوات 

-1٤٠3.1٤أكثر من عرش سنوات 
** دالة عند مستوى ٠.٠1 فأقل

يتضــح مــن خــالل النتائــج املوضحــة يف اجلــدول 
عنــد  إحصائيــة  ذات داللــة  فــروق  )18( وجــود 
ــة  ــة الدراس ــراد عين ــني أف ــل ب ــتوى )٠.٠1( فأق مس
ــنوات  ــرش س ــن ع ــر م ــم أكث ــنوات خربهت ــن س الذي
وأفــراد عينــة الدراســة الذيــن ســنوات خربهتــم )مــن 
ســنة إىل مخــس ســنوات، مــن ســت إىل عــرش ســنوات( 
ــة(،  ــادة األخالقّي ــة للقي ــة التَّنظيميَّ ــة الّثق ــول )درج ح
لصالــح أفــراد عينــة الدراســة الذيــن ســنوات خربهتــم 
ــرش  ــت إىل ع ــن س ــنوات، م ــس س ــنة إىل مخ ــن س )م

ــنوات(. س
توصيات الدراسة:   

يف ضــوء النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا، فــإن 
الباحــث يــويص بــام يــيل:

حــث القيــادات األكاديميــة باجلامعــات عــىل • 
التــرصف يف املواقــف املختلفــة بشــجاعة.

ــدم •  ــات بع ــة باجلامع ــادات األكاديمي ــه القي توجي
ــخصّية. ــب ش ــق مكاس ــب لتحقي ــتغالل املنص اس

ــة باجلامعــات بمراعــاة •  ــادات األكاديمي حــث القي
ــس  ــة التدري ــاء هيئ ــني أعض ــة ب ــروق الفردي الف

ــام. ــع امله ــد توزي عن
توجيــه القيــادات األكاديميــة باجلامعــات بتطبيــق • 

األنظمــة واللوائــح بــكل شــفافية ووضــوح.

حــث القيــادات األكاديميــة باجلامعــات عــىل مــد • 
يــد العــون واملســاعدة ألعضــاء هيئــة التدريــس.

توجيــه القيــادات األكاديميــة باجلامعــات ملشــاركة • 
أعضــاء هيئــة التدريــس يف مناســباهتم االجتامعيــة.

حــث القيــادات األكاديميــة باجلامعــات عــىل • 
التدريــس  هيئــة  أعضــاء  احتياجــات  مراعــاة 

لّشــخصية. ا
مقرتحات للدراسات املستقبلية:

معوقــات •  حــول  مســتقبلية  دراســات  إجــراء 
مُمارســة القيــادات األكاديميــة للقيــادة األخالقّيــة.

إجــراء دراســات مســتقبلية حــول ســبل احلــد مــن • 
ــادة  ــة للقي ــادات األكاديمي ــة القي ــات مُمارس معوق

ــة. األخالقّي
ــادة •  ــر القي ــول أث ــتقبلية ح ــات مس ــراء دراس إج

لــدى  التَّنظيميَّــة  الّثقــة  تعزيــز  يف  األخالقّيــة 
األكاديميــة. القيــادات 

املراجع العربّية:
درجــة . 1 أ(.  )2٠15م-  حممــد.  حيــاة  احلــريب، 

مُمارســة أعضــاء هيئــة التدريــس بجامعــة أّم القرى 
ــة يف  ــىل الطلب ــاهتا ع ــة وانعكاس ــادة األخالقّي للقي
ــة  ــرتاتيجية. جمل ــة االس ــات اجلامع ــوء توجه ض
معهــد اإلدارة، العــدد )3(. املجلــد )55(.ص ص 
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.612-  555
القيــادة . 2 )2٠15م(  حممــد.  حيــاة  احلــريب، 

ــز  ــا يف تعزي ــي ودوره ــتاذ اجلامع ــة لألس األخالقّي
ِقيــم املواطنــة لــدى طلبتــه. ورقــة عمــل مقدمة إىل 
مؤمتــر الشــباب واملواطنــة ِقيــم وأصــول، جامعــة 
ــرتة 15-1٤36/٤/16ه:  ــالل الف ــرى، خ أّم الق

ــة. ــة املكرم مك
اإلدارة . 3 )2٠11م(.  حامــد.  نيفــني  احلــريب، 

ــات  ــة باجلامع ــة التنظيمّي ــا بالّثق ــفافية وعالقته بش
هيئــة  أعضــاء  نظــر  وجهــة  مــن  الســعودية 
التدريــس واملوظفــني. رســالة دكتــوراه. مكــة 

القــرى. أّم  املكرمــة: جامعــة 
محــادات، حممــد حســن. )2٠٠3م(. ِقيــم العمــل . ٤

ــدارس  ــني يف امل ــن واملعّلم ــدى املديري ــائدة ل الس
ــم  ــا بالتزامه ــة يف األردن وعالقته ــة العام الّثانوّي
الوظيفــي. رســالة دكتــوراه غــري منشــورة. جامعــة 
ــاّمن، األردن. ــا: ع ــات الُعلي ــة للدراس ــاّمن العربّي ع

ــزام . 5 ــة الت ــاب )2٠13م(درج ــب ذي ــة، أدي محادن
معلمــي اللغــة العربيــة بأخالقيــات مهنــة التعليــم 
ــا  ــدارس ومديراهت ــري امل ــر مدي ــة نظ ــن وجه م
ــة  ــرق، املجل ــة املف ــم ملحافظ ــات والتعلي يف مديري
األردنيــة يف العلــوم الرتبوية.لعــدد )1(املجلــد 

ص29-5٠ )9(.ص 
الســنوي . 6 التقريــر  املجمعــة،)1٤٤2ه(  جامعــة 

لوكالــة اجلامعــة للدراســات العليــا و البحــث 
العلمــي .

أبعــاد . 7 )1٤36هـــ(.  حممــد.  نبيــل  خليــل، 
األجهــزة  يف  األخالقّيــة  القيــادة  وخصائــص 
ــة  ــل مقدم ــة عم ــوك، ورق ــة تب ــة بمنطق احلكومي
يف  احلكوميــة  اإلدارّيــة  القيــادات  مؤمتــر  إىل 
ــات،  ــع والتطلع ــعودية الواق ــة الس ــة العربّي اململك

-1٠ الفــرتة  خــالل  العامــة  اإلدارة  معهــد 
يــاض. الرِّ 1٤36/2/12ه: 

ــد. )2٠٠9م(. . 8 ــح، أمح ــا، وصال ــدوري، زكري ال
إدارة التمكــني واقتصاديــات الّثقــة يف منظــامت 
اليــاوري  دار  األردن:  الّثالثــة.  األلفيَّــة  أعــامل 

ــع. ــرش والتوزي ــة للن العلميَّ
رشــيد، مــازن. )2٠٠3م(. الّثقــة التنظيمّيــة يف . 9

ة:  ــة الســعوديَّ ــة باململكــة العربيَّ األجهــزة احلكوميَّ
بعــض املحــددات واآلثــار. جملــة اإلدارة العامــة، 

العــدد )٤3(، املجلــد )3(، ٤37-٤57.
ــر . 1٠ ــدي. )1٤3٤هـــ(. أث ــيل مه ــراين، ع الزه

ــىل  ــز ع ــن احلواف ــا ع ــة والرض ــة التنظيمّي العدال
الّثقــة التنظيمّيــة. رســالة ماجســتري غــري منشــورة. 

ــعود. ــك س ــة املل جامع
الزينــايت، أســامة. )2٠1٤م(. دور أخالقيــات . 11

يف  االجتامعيــة  املســؤولية  تعزيــز  يف  املهنــة 
رســالة  الفلســطينية.  احلكوميــة  املستشــفيات 
اإلدارة  أكاديميــة  منشــورة،  غــري  ماجســتري 
والسياســة للدراســات العليــا باملشــاركة مــع 
فلســطني. األقــى،  جامعــة  األقــى،  جامعــة 

الســعود، راتــب، وبطــاح، أمحــد. )1996م(. . 12
مــدى التــزام مديــري املــدارس يف حمافظــة الكــرك 
ــة  ــم. جمل ــة نظره ــن وجه ــة م ــات ملهني باألخالقي
ــة،  ــة األردني ــة، اجلامع ــوم الرتبوّي ــات العل دراس

ــد )2(: ص ص 162-136. ــدد )3(، املجل الع
القيــادة . 13 )1٤36هـــ(  ســليامن  الشــتوي، 

ــا  ــة وعالقته ــدارس الّثانوّي ــري امل ــة ملدي األخالقّي
بالّثقــة التنظيمّيــة، رســالة دكتــوراه غــري منشــورة. 

ــعود. ــك س ــة املل ــة. جامع ــة الرتبي كلي
مهدي،والتنــح، . 1٤ عبــد  الرشيفي،عبــاس 

ــري  ــة مدي ــة مُمارس ــود.)2٠11م( درج ــال حمم من
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للقيــادة  الشــارقة  الّثانوّيةبإمــارة  املــدارس 
ــني  ــني املعّلم ــة متك ــا بدرج ــة وعالقته األخالقّي
.)3( والنفســية.العدد  الرتبوّيــة  العلــوم  جملــة 

.162-13 ص  ص   ،)12( ملجلــد 
ــز. )2٠1٤م(. . 15 ــد العزي ــد عب ــمالن، خال الش

ــوالء  ــتوى ال ــا بمس ــة وعالقته ــادة األخالقّي القي
مؤمتــر  إىل  مقدمــة  عمــل  ورقــة  التنظيمــي.  
ــة  ــة احلكوميــة يف اململكــة العربّي القيــادات اإلدارّي
الســعودية الواقــع والتطلعــات، معهــد اإلدارة 
2-2٠1٤/12/٤م:  الفــرتة  خــالل  العامــة 

يــاض. الرِّ
ــادة . 16 ــد. )2٠1٠م( القي ــهرزاد حمم ــهاب، ش ش

ــات  ــط العالق ــري رواب ــا يف تأص ــة ودوره اإلداري
العامــة، جملــة دراســات تربويــة، ع)11(. ص 

ص131-99
عابديــن، حمّمــد عبــد القــادر. )2٠٠5م(. . 17

دار  عــاّمن:   .1 ط  احلديثــة.  املدرســّية  اإلدارة 
والتوزيــع. للنــرش  الــرشوق 

مقاييــس . 18 )2٠٠1م(.  أمحــد.  عبــادة، 
ــرة:  ــدين. ج1. القاه ــباب والراش ــخصية للش الّش

للنــرش. الكتــاب  مركــز 
عثــامن، إبراهيم، وســاري، ســامل. )2٠1٠م(. . 19

ــة  ــرة: الرشك ــامع. القاه ــم االجت ــات يف عل نظري
ــدات. ــويق والتوري ــدة للتس ــة املتح العربيَّ

العســاف، صالــح أمحــد. )2٠16م(. املدخــل . 2٠
إىل البحــث يف العلــوم الســلوكية. ط3. الريــاض: 

دار الزهــراء للنــرش والتوزيــع. 
العمــري، عبــد الرمحــن شــاوش. )2٠٠٠م(. . 21

مديــري  لــدى  التنظيمّيــة  الّشــخصية  الِقيــم 
ــة  ــة بمدين ــطة والّثانوّي ــدارس امُلتوّس ــرات امل ومدي
رســالة  نظرهــم.  وجهــة  مــن  املكرمــة  مكــة 

ماجســتري غــري منشــورة. جامعــة أّم القــرى.
صالــح. . 22 والعامــري،  طاهــر،  الغالبــي، 

)2٠٠5م(. املســؤولّية االجتامعّيــة وأخالقّيــات 
األعــامل. الريــاض: دار طويــق للنّــرش والتوزيــع.

ــة . 23 ــم. )2٠13م(. العدال ــذى إبراهي ــرج، ش ف
التنظيمّيــة لــدى رؤســاء األقســام األكاديميــة 
هيئــة  ألعضــاء  التنظيمّيــة  بالّثقــة  وعالقتهــا 
املكرمــة.  مكــة  منطقــة  بجامعــات  التدريــس 
ــرى. ــة أمّ الق ــورة. جامع ــري منش ــوراه غ ــالة دكت رس

أمحــد. . 2٤ والزائــدي،  اهلل،  عبــد  القــرين، 
رؤســاء  لــدى  األخالقيــة  القيــادة  )2٠16م( 
األكاديميــة بجامعــة تبــوك وعالقتــه بســلوك 
هيئــة  أعضــاء  لــدى  التنظيمــي  الصمــت 
ــة جامعــة األزهــر.ع  ــة الرتبي التدريــس. جملــة كلي

.)٤( اجلــزء   ،)17٠( )35(،املجلــد 
إدارة . 25 نحــو  )2٠1٠م(.  عامــر.  الكبيــيس، 

يــاض: مؤسســة الياممــة  عامــة جديــدة لإلنقــاذ. الرِّ
ــة.  الصحفيَّ

)1996م(. . 26 مفــي.  حممــد  الكساســبة، 
العوامــل املؤّثــرة يف الّثقــة التنظيمّيــة. رســالة 
ماجســتري غــري منشــورة، كليَّــة الدراســات الُعليــا، 

األردن. األردنيَّــة:  اجلامعــة 
)2٠1٤م(. . 27 احلــرضي.  الســيد  حممــود، 

ــة  ــز الّثق ــم وتعزي ــة يف دع ــادة األخالقّي ــر القي أث
التَّنظيميَّــة دراســة تطبيقّيــة عــىل املستشــفيات 
ــة  ــوث التجاري ــة البح ــف. جمل ــة بالطائ احلكومّي
التجــارة، جامعــة ســوهاج:  املعــارصة، كليــة 

املجلــد )28(.  )2( العــدد  مــرص، 
املرشــد، منــى عبــد اهلــادي. )2٠1٤م(. الّثقة . 28

ــة  ــداع اإلداري. دراس ــا باإلب ــة وعالقته التنظيمّي
ــورة  ــرية ن ــة األم ــات جامع ــىل موظف ــة ع تطبيقيَّ
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يــاض. جامعــة نايــف  بنــت عبــد الرمحــن بالرِّ
ــاض. ي ــة: الرِّ ــوم األمنيَّ ــة للعل العربيَّ

املســدي، عــادل عبــد املنعــم. )2٠11م(. . 29
العوامــل املؤّثــرة يف الّثقــة التنظيمّيــة املتبادلــة. 
ــة.  ــوم اإلداريَّ ــعود. العل ــك س ــة املل ــة جامع جمل
.238-2٠3 ص  ص   ،)1( املجلــد   ،)22( العــدد 

رامــي. . 3٠ وأنــدرواس،  عــادل،  معايعــة، 
ــة  ــادات األكاديميَّ ــة القي ــة ممارس )2٠٠9م(. درج
ــرة يف الّثقــة  ــة للعنــارص املؤّث يف اجلامعــات األردنيَّ
التنظيمّيــة. جملــة العلــوم الرتبوّيــة والنفســيَّة، 
.116-88 ص  ص   ،)٤( املجلــد   ،)1٠( العــدد 

أثــر . 31  .)2٠13( بشــري.  اهلل  عطــا  النويقــة، 
الّثقــة التنظيمّيــة يف حتقيــق االلتــزام التنظيمــي 
املجلــة  الطائــف.  جامعــة  يف  العاملــني  لــدى 
ــة. العــدد )37(، ص  ــة للدراســات التجاريَّ املرصيَّ

ص155-19٠. 
ثانًيا: املراجع األجنبّية:

1. Aghadavood, S., Dehaghani, M., Deh-

kordi, L., Faradonbeh, M., & Sedeian, 
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االنضباط الوظيفي وأثره عىل الوظيفة العامة يف النظام السعودي

د. عيل بن موسى عيل فقيهي
أستاذ األنظمة املشارك بجامعة امللك خالد- أهبا
Ritaj1425@gmail.com : الربيد االلكرتوين

   ملخص البحث  
   االنضباط الوظيفي يلعب دور هام يف تعزيز بيئة العمل 
احلكومي وضامن أداء املوظف العام ملهام عمله عىل الوجه 
االنضباط  ماهية  بيان  البحث:  سيناقش  لذا  األكمل، 
اجلزاءات  عىل  والتعرف  وقواعده،  ونطاقه  الوظيفي 
لتقديم  بقواعده،  االلتزام  وعدم  خمالفته  عىل  املرتتبة 
دراسة متخصصة للجهات اإلدارية والعاملني فيها تتعلق 
رسالتهم  أداء  يف  هلم  عونًا  لتكون  الوظيفي  باالنضباط 

ونجاح أهدافهم.
ولقد خلص هذا البحث إىل: أن اهلدف من تطبيق قواعد 
االنضباط الوظيفي وااللتزام هبا يتمثل يف رفع كفاءة اجلهاز 
أيدي  عىل  والرضب  اإلداري،  الفساد  وحماربة  اإلداري 
الوظيفي  االنضباط  بقواعد  يلتزمون  ال  الذين  املوظفني 
الوقت  يف  الدولة  تنتهجها  التي  السياسة  وهي  وخمالفتها، 
والرفاهية  اخلدمات  أفضل  حتقيق  يف  منها  رغبة  احلايل 

ملواطنيها من خالل املؤسسات احلكومية بكافة أنواعها.
ولقد أنتهى هذا البحث إىل: مناشدة اجلهات واملؤسسات 
عىل  واملتابعة  الرقابة  تشديد  برضورة  اململكة  يف  اإلدارية 
الفساد  مكافحة  هيئة  مع  التعاون  وبرضورة  املوظفني، 
للعاملني  اإلداري  الفساد  بمكافحة  يتعلق  فيام  وخاصة 
بقواعد  التزامهم  عدم  عند  للدولة  اإلداري  اجلهاز  يف 
مع  يتوافق  ما  وهو  عليها،  واخلروج  الوظيفي  االنضباط 
مكافحة  إىل  الداعية  الرشيدة  اململكة  حكومة  سياسية 
الفساد بكافة صورة، والعمل عىل رفع مستوى اخلدمة التي 
تقدمها اجلهات احلكومية للمواطنني، وذلك بام يتالءم مع 

رؤية اململكة املستقبلية 2٠3٠م.
الكلامت املفتاحية: 

النظام  العام،  املوظف  اجلزاءات،  الوظيفي،  االنضباط 
السعودي، الوظيفة العامة.

Abstract
Job discipline plays an important role in enhanc-

ing the government work environment and en-

suring the public employee’s performance of his 
work tasks to the fullest. Therefore, the research 

will discuss: a statement of the nature, scope and 
rules of job discipline, and identifying the penal-
ties for violating it and not adhering to its rules, 

to present a specialized study for administrative 
bodies and their employees related to discipline. 
To assist them in carrying out their mission and 

the success of their goals.

 This research concluded: that the goal of apply-

ing and adhering to the rules of job discipline is 
to raise the efficiency of the administrative ap-

paratus and fight administrative corruption, and 
beatings at the hands of employees who do not 
adhere to and violate the rules of job discipline, 
which is the policy pursued by the state at the 
present time in its desire to achieve better Ser-
vices and welfare for its citizens through govern-

ment institutions of all kinds.

This research ended with: An appeal to the ad-

ministrative authorities and institutions in the 

Kingdom to tighten control and follow-up on 
employees, and the need to cooperate with the 
Anti-Corruption Commission, especially with 
regard to combating administrative corruption 
for workers in the state’s administrative appa-

ratus when they do not adhere to the rules of 

job discipline and deviate from them, which is 
consistent with the policy of The rational gov-

ernment of the Kingdom calling for combating 

corruption in all its forms, and working to raise 
the level of service provided by government 
agencies to citizens, in line with the Kingdom’s 
future vision 2030.
Keywords:
job discipline, penalties, public employee, the 
Saudi system, public service.
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املقدمة 
ــي تقــوم عليهــا  ــاط هــو الســمة األوىل الت   االنضب
حيــاة اإلنســان العمليــة، وبــدون االنضبــاط ال يمكــن 
ــه مــن نجــاح ويســعى  ــو إلي للمــرء أن حيقــق مــا يصب

ــه. إىل حتقيقــه يف حيات
وبــدون يشء مــن االنضبــاط وااللتــزام بــه ال 
يصلــح اإلنســان ألداء املهــام املوكلــة إليــه. قــال تعــاىل 
ِذيــَن َضــلَّ  يــَن َأْعــاَمالً، الَّ ــْل َهــْل ُننَبُِّئُكــْم بِاألَْخرَسِ ﴿ُق
ـُـْم حُيِْســنُوَن  ْنَيــا َوُهــْم حَيَْســُبوَن َأهنَّ َســْعُيُهْم يِف احْلََيــاِة الدُّ
ــِه  ــْم َولَِقاِئ ِ ــاِت َرهبِّ ــُروا بِآَي ــَن َكَف ِذي ــَك الَّ ــا، ُأوَلِئ ُصنًْع
َفَحبَِطــْت َأْعاَمهُلـُـْم َفــاَل ُنِقيــُم هَلـُـْم َيــْوَم اْلِقَياَمــِة َوْزًنــا﴾. 

)الكهــف، 1٠5-1٠3(.
ــني  ــل املوظف ــن قب ــي م ــاط الوظيف ــد االنضب ويع
والعاملــني يف املؤسســات واجلهــات اإلداريــة عــىل 
خمتلــف أنواعهــا مــن أهــم أســس ومقومــات النجــاح 
ــزام  ــل يف الت ــث يتمث ــات، حي ــك اجله ــور لتل والتط
العاملــني يف هــذه اجلهــات بالقوانــني واألنظمــة، 
وكذلــك التقيــد بمعايــري األخــالق يف املجتمــع، وهــي 
ــرباء اإلدارة  ــن خ ــري م ــا الكث ــادى هب ــي ن ــادئ الت املب
منــذ ســنوات، ملــا هلــا مــن نتائــج إجيابيــة ملموســة عىل 
املؤسســات واجلهــات احلكوميــة واملوظفــني العاملــني 
ــي،2٠٠1،  ــأرسه )املالك ــع ب ــىل املجتم ــل وع ــا ب فيه
الوظيفــي  وااللتــزام  االنضبــاط  وبــدون  ص18(. 
ــاز  ــة إنج ــات احلكومي ــات واجله ــن للمؤسس ال يمك
خططهــا وأهدافهــا ممــا يــؤدي إىل عرقلــة أداء اخلدمات 

ــني. ــا للمواطن ــي تقدمه الت
وممــا ال شــك فيــه أن وجــود االنضبــاط الوظيفــي 
والتــزام العاملــني بــه: بشــتى أنواعــه واملتمثــل يف 
االلتــزام بمواعيــد احلضــور واالنــرصاف بوجــه عــام، 
ويف حتقيــق أهــداف اجلهــة اإلداريــة التــي يعمــل فيهــا 
هــؤالء العاملــني، حيــث أن عــدم االلتــزام بتلــك 
الضوابــط والقواعــد ســوف ينعكــس ســلبًا عــىل 

املجتمــع ككل، وليــس عــىل اجلهــة اإلداريــة واملوظــف 
الــذي يعمــل فيهــا )العثيمــني، 1٤25هـــ، ص63(..
  ونظــرًا ألمهيــة االنضبــاط الوظيفــي والــدور 
ــات  ــات واملؤسس ــه يف أداء اجله ــوم ب ــذي يق ــام ال اهل
ــا:  ــي تبتغيه ــداف الت ــق األه ــا وحتقي ــة ملهامه احلكومي
وهــو أحــد األهــداف التــي تســعى اململكــة لتحقيقهــا 
يف رؤيتهــا املســتقبلية، بــادر املنظــم الســعودي بإصــدار 
ــي  ــر امللك ــي )األم ــاط الوظيف ــاص باالنضب ــام خ نظ
املنظــم  هــدف  حيــث  1٤٤3هـــ(.   ،18/2 رقــم 
ــة  ــة العام ــة الوظيف ــام إىل محاي ــذا النظ ــدار ه ــن إص م
والعمــل عــىل ضــامن رسيــان املرافــق العامــة، وتعزيــز 
حســن أداء املوظــف العــام ملهــام وظيفتــه، وذلــك مــن 
ــد  ــني بقواع ــزام املوظف ــز الت ــىل تعزي ــل ع ــالل العم خ
خمتلــف  يف  العمــل  وأخــالق  الوظيفــي  الســلوك 

ــة. ــة باململك ــات احلكومي اجله
ــن دور  ــي م ــاط الوظيف ــه االنضب ــا يلعب ــرًا مل    ونظ
ــامن أداء  ــي وض ــل احلكوم ــة العم ــز بيئ ــام يف تعزي ه
ــل  ــه األكم ــىل الوج ــه ع ــام عمل ــام مله ــف الع املوظ
" االنضبــاط  اختيــاري ملوضــوع  اململكــة جــاء  يف 
الوظيفــي وأثــره عــىل الوظيفــة العامــة يف النظــام 

الســعودي "ليكــون موضوعــًا هلــذا البحــث.
أمهية البحث: 

   تــأيت أمهيــة البحــث مــن أمهيــة موضوعــه حيــث 
ــات  ــم مقوم ــن أه ــرب م ــي يعت ــاط الوظيف أن االنضب
بضوابطــه  وااللتــزام  العامــة،  الوظيفــة  نجــاح 
وقواعــده يــؤدي إىل نجــاح اجلهــات احلكوميــة يف 
ــة  ــات لكاف ــالتها يف أداء اخلدم ــا ورس ــق أهدافه حتقي
ــة  ــر يف حال ــار تظه ــي آث ــاط الوظيف ــراد، ولالنضب األف
ــىل  ــة وع ــة اإلداري ــف يف اجله ــىل املوظ ــه ع ــزام ب االلت
اخلدمــة التــي تقــدم مــن تلــك اجلهــة، ومتتــد آثــارة إىل 

ــره. ــع بأث املجتم
مــن  الوظيفــي:  االنضبــاط  دراســة  فــإن  لــذا 
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ــرف  ــده، والتع ــة وقواع ــه ونطاق ــان ماهيت ــالل بي خ
عــىل اجلــزاءات املرتتبــة عــىل خمالفتــه وعــدم االلتــزام 
دراســة  لتقديــم  بمــكان،  األمهيــة  مــن  بقواعــده 
فيهــا  والعاملــني  اإلداريــة  للجهــات  متخصصــة 
تتعلــق باالنضبــاط الوظيفــي لتكــون عونــًا هلــم يف أداء 

رســالتهم ونجــاح أهدافهــم.
مشكلة البحث: 

ــزام  ــي وااللت ــاط الوظيف ــد االنضب ــق قواع أن تطبي
يف الواقــع العمــيل يثــري العديــد مــن االشــكاليات 
يعــزف  األحيــان  بعــض  يف  ألنــه  والصعوبــات: 
إىل  اإلداريــة  احلكوميــة  اجلهــات  يف  املوظفــون 
ــؤدي إىل  ــا ي ــا، مم ــزام هب ــد وااللت ــك القواع ــق تل تطبي
اشــكاليات يف جمــال الوظيفــة العامــة وهــو الــذي يؤثــر 
بصــورة مبــارشة يف عــدم حســن ســري العمــل ونجــاح 
ــة  ــات احلكومي ــة يف اجله ــة والوظيفي ــة اإلداري العملي
ــىل  ــلبًا ع ــة س ــر يف النهاي ــا يؤث ــا، مم ــون فيه ــي يعمل الت
ــة  ــا اجله ــي تقدمه ــة الت ــىل اخلدم ــف، وع أداء املوظ
ــىل  ــل ع ــف ب ــذا املوظ ــا ه ــل فيه ــي يعم ــة الت احلكومي

ــره. ــع بأث املجتم
ــذا  ــعى ه ــي يس ــكالية الت ــإن اإلش ــا ف ــن هن  وم
البحــث يف اإلجابــة عنهــا تتمثــل إىل التســاؤل الرئيــس 
التــايل وهــو: مــا هــو االنضبــاط الوظيفــي؟ ومــا 
ــام  ــة يف النظ ــام والوظيف ــف الع ــىل املوظ ــاره ع ــي آث ه

الســعودي؟ 
ــن  ــددا م ــيس ع ــاؤل الرئي ــذا التس ــن ه ــرع ع ويتف

ــة: ــة التالي ــاؤالت الفرعي التس
وأمهيتــه . 1 الوظيفــي  االنضبــاط  مفهــوم  مــا 

العامــة؟ والوظيفــة  للموظــف 
مــا نطــاق االنضبــاط الوظيفــي ومــا هــي العوامــل . 2

املؤثــرة فيــه يف النظــام الســعودي؟
مــا صــور وحــاالت االنضبــاط الوظيفــي يف . 3

الســعودي؟ النظــام 

مــا اجلــزاءات املرتتبــة عــىل عــدم االلتــزام بقواعــد . ٤
االنضبــاط الوظيفــي يف النظــام الســعودي؟

بقواعــد . 5 االلتــزام  عــىل  املرتتبــة  اآلثــار  مــا 
الســعودي؟ النظــام  يف  الوظيفــي  االنضبــاط 

أهداف البحث:
يســعى الباحــث مــن خــالل تناولــه ملوضــوع هــذا 

البحــث لتحقيــق عــددا مــن األهــداف تتمثــل يف:
التعــرف عــىل ماهيــة االنضبــاط الوظيفــي وأمهيتــه . 1

ــة العامة. ــف والوظيف للموظ
والعوامــل . 2 الوظيفــي  االنضبــاط  نطــاق  بيــان 

املؤثــرة فيــه يف النظــام الســعودي.
االنضبــاط . 3 وصــور  حــاالت  عــىل  التعــرف 

الســعودي. النظــام  يف  الوظيفــي 
الوقــوف عــىل اجلــزاءات املرتتبــة عــىل عــدم . ٤

ــام  ــي يف النظ ــاط الوظيف ــد االنضب ــزام بقواع االلت
الســعودي.

التعــرف عــىل اآلثــار املرتتبة عــىل االلتــزام  بقواعد   . 5
االنضبــاط الوظيفي يف النظام الســعودي

منهج البحث:
ــإن  ــث ف ــذا البح ــوع ه ــاول موض ــل تن ــن أج م
الوصفــي  املنهــج   " يســتخدم  ســوف  الباحــث 
التحليــيل" وذلــك بالرجــوع إىل األنظمــة واللوائــح يف 
ــوع  ــة باملوض ــعودية ذات الصل ــة الس ــة العربي اململك
ــىل  ــرف ع ــك التع ــا، وكذل ــق عليه ــا والتعلي وحتليله
ــات  ــق بموضوع ــام يتعل ــام في ــاء ورشاح النظ أراء فقه
البحــث، مؤيــدًا مــا أمكــن ذلــك باألحــكام القضائيــة 
ذات الصلــة باملوضــوع والصــادرة مــن قضــاء ديــوان 

ــة. ــامل باململك املظ
ُخطَّة البحث: 

ــأى  ــث ارت ــذا البح ــوع ه ــاول موض ــل تن ــن أج م
ــة:   ــة التالي ــا للُخطَّ ــه وفًق ــمَّ تناوُل ــث أن يت الباح

املبحــث األول: ماهيــة االنضبــاط الوظيفــي ونطاقــة يف 
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ــعودي. النظام الس
الوظيفــي  باالنضبــاط  التعريــف  األول:  املطلــب 

وأمهيتــه. وأنواعــه 
املطلــب الثــاين: نطــاق االنضبــاط الوظيفــي والعوامــل 

املؤثــرة فيــه.
ــة  ــق وخمالف ــىل تطبي ــة ع ــار املرتتب ــاين: اآلث ــث الث املبح

ــعودي. ــام الس ــاط يف النظ ــد االنضب قواع
ــد  ــق قواع ــىل تطبي ــة ع ــار املرتتب ــب األول: اآلث املطل

ــعودي ــام الس ــاط يف النظ االنضب
ــد  ــة قواع ــىل خمالف ــة ع ــار املرتتب ــاين: اآلث ــب الث املطل

ــعودي  ــام الس ــاط يف النظ االنضب
باالنضبــاط  اخلاصــة  القواعــد  الثالــث:  املبحــث 

الســعودي النظــام  يف  الوظيفــي 
املطلــب األول: االلتزامــات االجيابيــة للموظــف العــام 

يف النظــام الســعودي
املطلــب الثــاين: االلتزامــات الســلبية للموظــف العــام 

يف النظــام الســعودي
اخلامتة  

أهم النتائج.
التوصيات 

فهرس املراجع واملصادر
ــه يف  ــاط الوظيفــي ونطاق ــة االنضب املبحــث األول ماهي

النظــام الســعودي
متهيد وتقسيم:

  االنضبــاط بوجــه عــام ســمة من ســامت الشــعوب 
ــا،  ــل نجاحه ــن عوام ــاُل م ــورة وعام ــة واملتط املتقدم
وازدهــاره،  تقدمــه  دليــل  املجتمــع  يف  ووجــوده 
مــن  رضورة  هــو  الوظيفــة  جمــال  يف  واالنضبــاط 
ــة  ــات احلكومي ــتطيع اجله ــه ال تس ــا وبدون رضورياهت
ــن  ــه يمك ــن خالل ــا، وم ــق غاياهت ــالتها وحتقي أداء رس
للجهــات احلكوميــة إنجــاز خططهــا وأهدافهــا. ومــن 
األمهيــة بمــكان ونحــن يف مســتهل هــذا البحــث 

ــاط الوظيفــي مــن  ــة االنضب ــان ماهي ــأن نتصــدى لبي ب
خــالل تعريفــة وبيــان أنواعــه وأمهيتــه، وكذلــك 
الوقــوف عــىل نطاقــه والعوامــل املؤثــرة فيــه يف النظــام 
ــايل: ــو الت ــىل النح ــني ع ــك يف مطلب ــعودي. وذل الس

املطلــب األول التعريــف باالنضبــاط الوظيفــي وأنواعه 
مهيته أ و

التــي ســاقها الــرشاح  التعريفــات     تعــدد ت 
ــب  ــك بحس ــي وذل ــاط الوظيف ــة االنضب ــان ماهي لبي
رؤيــة كل منهــم ملفهــوم االنضبــاط الوظيفــي والغايــة 
ــي  ــاط الوظيف ــواع االنضب ــددت أن ــك تع ــه، وكذل من
ــاط  ــل واالنضب ــد العم ــاط بقواع ــة يف االنضب واملتمثل
ــا  ــر بأثاره ــي تظه ــه الت ــن أمهيت ــاُل ع ــي فض األخالق
عــىل املوظــف العــام املخاطــب بتلــك القواعــد، وعــىل 
ــوم  ــان مفه ــره. ولبي ــع بأث ــة واملجتم ــة العام الوظيف
ــه ســوف نقســم  ــاط الوظيفــي وأنواعــه وأمهيت االنضب

ــايل: ــو الت ــىل النح ــروع ع ــة ف ــه إىل ثالث ــث في احلدي
الفرع األول التعريف باالنضباط الوظيفي

ــاط الوظيفــي أن  ــان مفهــوم االنضب ــا بي يقتــي من
نتصــدى لبيــان مفهومــه يف اللغــة ويف االصطــالح عــىل 

النحــو التــايل
أوالً: ـ معنى االنضباط الوظيفي يف اللغة: ـ

ــب  ــح مرك ــي مصطل ــاط الوظيف ــح االنضب مصطل
مــن كلمتــني )االنضباطـــ والوظيفي( وســوف نتعرض 

لبيــان معنــى كل منهــام يف اللغــة عــىل النحــو التــايل:
معنــى كلمــة االنضبــاط لغــة: االنضبــاط لغــة 
مشــتقة مــن الضبــط وتعنــي مســك الــيء والســيطرة 

عليــه )الزخمــرشي، 1979م، ص ٤71(.
والضبــط لغــة: لــزوم الــيء وحبســه، ضبــط عليــه 
ــيء  ــط ال ــه، وضب ــًا وضباط ــه ضبط ــه يضبط وضبط
ــل  ــازم، ورج ــط أي ح ــل ضاب ــزم، والرج ــة باحل حفظ
ــط  ــالن ال يضب ــديد، وف ــوي وش ــي، ق ــط وضبط ضاب
ــالن ال  ــال ف ــه، ويق ــوض إلي ــام ف ــوم ب ــة أي ال يق عمل
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ــن  ــه )اب ــة مــا وىل ل ــه إذا عجــز عــن والي ــط عمل يضب
منظــور، 196٤م، ص179(.

ــتقة  ــة مش ــي كلم ــة: ـ الوظيف ــي لغ ــى الوظيف معن
ــة. ــن الوظيف م

والوظيفــة لغــة: أصلهــا مــن الفعــل الثالثــي )و ظ 
ــر  ــىل تقدي ــدل ع ــة ت ــي كلم ــًا، وه ــف موظف ف( يظي
ــه يف كل  ــدر ل ــا يق ــن كل يشء: م ــة م يشء، والوظيف
يــوم مــن رزق أو طعــام أو علــف، ومجعهــا وظائــف، 
ووظــف الــيء عــىل نفســه توظيفــًا ألزمهــا إيــاه )ابــن 
منظــور، 358(. ويمكــن اســتخالص املعنــى اللغــوي 
للوظيفــة بأهنــا:" التقديــر والديمومــة، والتقديــر يكون 
يف منــح بــدل تقديــم الــيء وبشــكل دوري ودائــم"

لبيــان  يتصــدى  أن  للباحــث  يمكــن  وأخــريا 
ــو  ــه ه ــة: ـ "بأن ــي يف اللغ ــاط الوظيف ــى االنضب معن
خضــوع املوظــف العــام لألوامــر والتعليــامت اخلاصــة 
بالوظيفــة العامــة والقيــام باألعــامل التــي تــوكل إليــه 

ــم". بشــكل حــازم ودائ
ثانيًا: ـ مفهوم االنضباط يف الرشيعة اإلسالمية:

يعــد االنضبــاط مــن املطالــب األساســية التــي دعــا 
إليهــا اإلســالم ورغــب فيهــا، بدايــة مــن االنضبــاط يف 
العقيــدة فكلمــة اإلســالم تعنــي:" ضبــط هــذا اجلانــب 
بعــدم رصف أي نــوع مــن العبــادة لغــري اهلل عــز وجــل 
واتبــاع رســوله صــىل اهلل عليــه وســلم "، وأداء فرائــض 
اإلســالم وكذلــك االنضبــاط يف مجيــع املعامــالت 
والســلوكيات يف البيــت ويف العمــل ويف كافــة مناحــي 

ــكارنة، 2٠٠9م، ص٤1(. ــاة )الس احلي
َا  ولعــل ذلــك يتضح جليــًا مــن قوله تعــاىل: ﴿َيـــَأهيُّ
ــه  ــدة، 1( وقول ــوِد( )املائ ــوْا بِاْلُعُق ــوْا َأْوُف ــَن َءاَمنُ ِذي الَّ
ــَد َكاَن  ــِد  إِنَّ اْلَعْه ــوا بِاْلَعْه ــاىل :) َوَأْوُف ــبحانه وتع س
َمْســُئواًل﴾ )اإلرساء، 3٤(.(. وكذلــك قولــه صــىل اهلل 
ــاري،  ــد رشوطهم")البخ ــلمون عن ــلم "املس ــه وس علي

.)92/3

وداللــة اآليــات القرآنيــة وحديــث الرســول صــىل 
اهلل عليــه وســلم: تفيــد بأنــه جيــب عــىل كل مــن التــزم 
ــف  ــه أو كل ــد علي ــام تعاق ــي ب ــل أن يف ــف بعم أو كل
ــف  ــه املوظ ــذي يربم ــد ال ــك العق ــل يف ذل ــه، ويدخ ب
مــع الدولــة يف الوظيفــة العامــة، لــذا فإنــه جيــب عــىل 
املوظــف االلتــزام بضوابــط العمــل املكلــف بــه وأداء 
ــرف  ــا يع ــو م ــل، وه ــه األكم ــىل الوج ــه ع ــام عمل مه
ــة  ــت الرشيع ــي حث ــي والت ــزام الوظيف ــد االلت بقواع

ــا. ــب فيه ــا والرتغي ــزام هب ــىل االلت ــالمية ع اإلس
ثالثًا: مفهوم االنضباط الوظيفي يف االصطالح: 

   تعــددت مفاهيــم االنضبــاط لــدى الــرشاح 
وذلــك بحســب منظــور كل منهــم ملفهــوم االنضبــاط 
ــن  ــض م ــورد البع ــوف ن ــة. وس ــة من ــي والغاي الوظيف

ــايل: ــو الت ــىل النح ــم ع ــات واملفاهي ــذه التعريف ه
ــاط  ــرشاح االنضب ــن ال ــض م ــرف البع ــة ع  بداي
ــة  ــزام والدق ــة وااللت ــو اجلدي ــه: " ه ــام بأن ــه ع بوج
ــن،  ــوق األخري ــرتام حق ــب واح ــن أداء الواج وحس
ــز،  ــز بــني مــا هــو مــرشوع وجائ والقــدرة عــىل التميي
ــو  ــك ه ــاح، وكذل ــري مب ــور وغ ــو حمظ ــا ه ــني م وب
ــدة  ــادات اجلي ــر الع ــددة وتطوي ــة املح ــزام باخلط االلت

ص5(.  ،2٠٠9 للعمل")إبراهيــم، 
ــن  ــض م ــه البع ــاط عرف ــر لالنضب ــف آخ ويف تعري
ــي  ــرصف التلقائ ــلوك أو الت ــو الس ــه:" ه ــرشاح بأن ال
ــي  ــط الت ــع الضواب ــق م ــذي يتف ــة ال ــرد أو اجلامع للف
قواعــد  ومتليهــا  والتعليــامت،  القوانــني  حتددهــا 
الديــن واألخــالق عــىل نحــو يؤكــد الطاعــة الفوريــة 
ــع"  ــائدة يف املجتم ــي الس ــر والنواه ــة لألوام والتلقائي

ص67(.  ،2٠٠1 )حســن، 
فعرفــه  الوظيفــي:  لالنضبــاط  بالنســبة  وأمــا 
البعــض مــن الــرشاح بأنــه" تــرصف العاملــني بشــكل 
ــد  ــه ق ــددة، وأن ــار املح ــري املس ــد ومعاي ــي قواع يراع
يتــم طواعيــة مــن قبــل األفــراد العاملــني )االنضبــاط 
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ــالل  ــع اإلخ ــل اإلدارة ملن ــن قب ــرض م ــذايت( أو يف ال
املنظمــة  يف  واألداء  للســلوك  امللزمــة  بالقواعــد 
التعليــامت  وعدالــة  وضــوح  ورضورة  )العقــاب( 
حتــى  اإلدارة،  قبــل  مــن  والترصفــات  واألوامــر 
تكتمــل عمليــة االنضبــاط بشــقيها املتعلــق بالعاملــني 

ص66(.  ،2٠٠7 ســامل،  بــاإلدارة")  واملتعلــق 
ــىل  ــز ع ــه رك ــف: بأن ــذا التعري ــىل ه ــظ ع ويالح
بيــان أنــواع االنضبــاط والعالقــة بــني االلتــزام بــه مــن 
ــة،  ــات احلكومي ــات واملؤسس ــني يف اجله ــل العامل قب
ــة  ــل جه ــن قب ــه م ــه وأسس ــوح ضوابط ورضورة وض

اإلدارة.
ويف تعريــف آخــر لالنضبــاط الوظيفــي عرفــه 
البعــض مــن الــرشاح بأنــه: " يقصــد بــه اجلديــة 
ــرتام  ــب واح ــة الواج ــن تأدي ــة وحس ــزام والدق وااللت
حقــوق اآلخريــن والقــدرة عــىل التمييــز بــني مــا هــو 
خطــأ أو صــواب، وهــو رضوري لنجــاح العمــل 
االنضبــاط  يكــون  مــا  وعــادة  وانتظامــه  اإلداري 
الفعالــة  الوســيلة  باعتبــاره  بالعقــاب  مصحوبــًا 

ص5(. 2٠16م،  النعيمــي،   ( لتحقيقــه 
بأنــه:"  الــرشاح  البعــض مــن  يعرفــه  وأخــريًا 
ــني  ــف للقوان ــلوك املوظ ــوع وس ــزام وخض ــو الت ه
واللوائــح واألنظمــة والتعليــامت مــن قبــل جهــة 
اإلدارة، واملتعلقــة بالوظيفــة واملهــام املكلــف هبــا، 
وااللتــزام باألخــالق والقيــم املتعــارف عليهــا يف 

ص13(. 2٠15م،  واملجتمع")نوفــل،  املنظمــة 
ــول:  ــص للق ــا نخل ــدم فإنن ــا تق ــىل م ــًا ع وتأسيس
بــأن مفهــوم االنضبــاط الوظيفــي لــدى رشاح النظــام 
اجلهــات  يف  العاملــني  التــزام  بــه  بقصــد  اإلداري 
واملؤسســات احلكوميــة باللوائــح والقوانــني واألنظمــة 
ــة  ــم، واملتعلق ــة عمله ــن جه ــادرة م ــامت الص والتعلي
ــون  ــام املكلف ــغلوهنا وامله ــي يش ــة الت ــام الوظيف بمه
هبــا، ووجــوب االلتــزام األخالقــي واملهنــي واجلديــة 
ــة  ــني يف اجله ــلطة واملرؤوس ــرتام الس ــل، واح يف العم

التــي يعملــون هبــا، مــن أجــل انتظــام العمــل يف اجلهــة 
التابعــني هلــا، وحتقيــق األهــداف والغايــة التــي تســعى 

ــا. ــة لتحقيقه ــذه اجله ه
 وأخــريًا فإنــه يمكــن للباحــث أن يعــرف االنضباط 
الوظيفــي بأنــه: "هــو التــزام املوظــف يف اجلهــات 
واملؤسســات احلكوميــة بالواجبــات واملســؤوليات 
ــزام  ــا وااللت ــىل تنفيذه ــل ع ــه والعم ــىل عاتق ــاة ع امللق
هبــا بــكل دقــة وأمانــة ونزاهــة، وذلــك نفــاذًا لألنظمــة 
والصــادرة  هبــا،  املعمــول  والتعليــامت  واللوائــح 
بموجــب قانــون اخلدمــة املدنيــة املطبــق يف مجيــع دوائــر 

ــة". الدول
الفرع الثاين أنواع االنضباط الوظيفي

ــىل  ــا ع ــواع نوضحه ــدة أن ــي ع ــاط الوظيف لالنضب
ــايل: ـ ــو الت النح

أوالً: االنضباط الذايت: 
يعــرف االنضبــاط الــذايت بأنــه: " هــو قــدرة الفــرد 
لنفســه  وحماســبته  وترصفــه  ســلوكه  يف  بالتحكــم 
ــىل  ــرص ع ــه واحل ــريه، وأداءه لعمل ــبه غ ــل أن حياس قب
القيــام بــدوره بــروح مــن اجلديــة وااللتــزام والتفــاين 

ص12(. واإلخالص")إبراهيــم، 
ويــرى البعــض مــن الــرشاح بــأن االنضبــاط 
نفســه  عــىل  يســيطر  اإلنســان  أن  يعنــي  الــذايت: 
ــامل  ــائر األع ــة يف س ــه عن ــى ل ــيادة ال غن ــودها س ويس
ــس  ــىل النف ــيطرة ع ــذايت والس ــاط ال ــة، فاالنضب اليومي
ــاعات  ــة يف الس ــان إىل عمل ــس األنس ــل يف أن جيل تتمث
ــاز،  ــىل اإلنج ــة وإرصار ع ــب وعزيم ــكل ح ــة ب املعين
ــا،  ــال ألي منه ــه دون إمه ــزم أعامل ــكل ع ــع ب وأن يتاب
وهــذا االنضبــاط جيعــل اإلنســان يتقيــد بنظــام خــاص 
ــه خيلــو مــن الفــوىض والعشــوائية، ويســاعده  يف حيات
عــىل املثابــرة يف العمــل وتنظيــم نفســه وفاعليتــه وســط 

ــدي، ص32(. ــدائد )امله الش
ويــرى البعــض مــن الــرشاح بــأن االنضبــاط الذايت 
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للموظــف العــام: هــو ســلوك أخالقي وحضــاري نابع 
مــن ضمــري الوعــي املهنــي وهلــذا املوظف، وهــو باعث 
داخــيل حيــث هــذا املوظــف عــىل القيــام بمهــام عملــه 
ــزام  ــة وااللت ــوب وباجلدي ــه املطل ــىل الوج ــاق وع باتف
واإلخــالص بعيــدًا عــن املراقبــة اإلداريــة، وهــو 
ــة للموظــف والــروح املعنويــة  مرتبــط بالــروح املعنوي
للموظــف تتجــىل مــن خــالل رضــاء املوظــف نفســيًا 
ــره  ــن أج ــه وع ــود في ــاخ املوج ــن املن ــه، وع ــن عمل ع
وعــن مركــزه الوظيفــي" )الشــيخ، 2٠18م، ص 22(.

ثانيًا:  االنضباط اخلارجي:
ــات  ــراءات والتوجيه ــة اإلج ــه: جمموع ــد ب ويقص
العاملــني  إىل  اإلدارة  جهــة  قبــل  مــن  الصــادرة 
والضوابــط  بالقواعــد  لاللتــزام  ودعوهتــم  فيهــا، 
ــإن  ــك ف ــىل ذل ــم، وع ــة عمله ــا يف جه ــول هب املعم
االنضبــاط اخلارجــي هــو اســتخدام الصالحيــات 
ــة  ــاء يف اجله ــني والرؤس ــن اإلداري ــكل م ــة ل املمنوح
االنضبــاط  لوائــح  تطبيــق  أجــل  مــن  اإلداريــة 
الوظيفــي للمحافظــة عــىل النظــام داخــل اجلهــة 
العامــة  السياســة  حتقيــق  أجــل  ومــن  اإلداريــة، 
ص٤8(. 2٠12م،  )باغــي،  اإلداريــة  للجهــة 
ــه: " جمموعــة القواعــد  وعرفــه البعــض االَخــر بأن
ــار  ــل واإلط ــل، العم ــري العم ــم س ــي حتك ــود الت والبن
العــام لاللتــزام وتضمــن العمــل بمقتضاهــا مــن 
جانــب اإلدارة واألفــراد معــا حيــث يقبلهــا الطرفــان" 

)عبــود، 2٠18م، ص76(.
ويــرى البعــض مــن الــرشاح بــأن االنضبــاط 
املنضبطــني  العاملــني  األفــراد  أن  هــو  اخلارجــي: 
خارجيــًا هــو انضبــاط بنــاء عــىل التعليــامت واألنظمــة 
ــة أو اإلدارة  ــة اإلداري ــا اجله ــي وضعته ــني الت والقوان
العامــة يف اجلهــة احلكوميــة، وهــذا ال يعنــي أن األفــراد 
ــة  ــم اإلداري ــن جهاهت ــدر ع ــام يص ــط ب ــرون فق ال يتأث
ــم  ــا بالقي ــروا أيض ــل يتأث ــامت، ب ــني وتعلي ــن قوان م

والثقافــة التــي يعتقــدوا هبــا، وهــي التــي يكــون 
ــاط  ــة االنضب ــىل ثقاف ــري ع ــري يف التأث ــدور الكب ــا ال هل
ــل، ص15(.  ــني، )نوف ــؤالء املوظف ــد ه ــي عن الوظيف

ثالثًا:  االنضباط السلبي:
  وهــو االنضبــاط الــذي يقــوم عــىل التهديــد 
والتخويــف والعقــاب، لــذا فــإن العاملــون يف اجلهــات 
ــاط وأداء  ــن االنضب ــوع م ــذا الن ــون هل ــة يقوم اإلداري
ــاء  ــل الرؤس ــن قب ــددة م ــة املش ــت الرقاب ــامل حت األع
ويف حالــة غيــاب الرؤســاء لســبب مــا فإهنــم يعمــدون 
ــاب  ــة العق ــن أمثل ــني وم ــد والقوان ــة القواع إىل خمالف
الســلبي )اللــوم، واإلنــذار املكتــوب، كــف اليــد، 

ــن، ص23(. ــة( )حس ــن اخلدم ــل م والفص
الفرع الثالث أمهية االنضباط الوظيفي

  مــن املســتقر عليــه أن االلتــزام بقواعــد االنضبــاط 
الوظيفــي لــه أمهيــة تتجــىل آثارهــا عــىل املوظــف العــام 
ــه  ــذا فإن ــا، ل ــل فيه ــي يعم ــة الت ــة اإلداري ــىل اجله وع
ــا  ــق م ــة أن حتق ــة إداري ــة أو جه ــن ألي مؤسس ال يمك
ــاط  ــه إال مــن خــالل خلــق ســلوك االنضب هتــدف إلي

الوظيفــي لــدى موظفيهــا.
ويمكــن إمجــال أمهيــة االنضبــاط الوظيفــي بالنســبة 

للموظــف والوظيفــة العامــة يف النقــاط التاليــة: 
ــاح . 1 ــاس نج ــو أس ــي ه ــاط الوظيف ــرب االنضب يعت

ــود  ــث أن وج ــة، حي ــة إداري ــة أو جه أي مؤسس
نظــام انضبــاط للعاملــني فيهــا يعمــل عــىل تقليــل 
ــاح املرجــوة، وذلــك مــن  ــق األرب اخلســائر وحتقي
خــالل الوقــوف عــىل نقــاط التقصــري ممــا يســاعد 
ــة  ــة اجله ــل وإمكاني ــة العم ــا يف بيئ ــىل تعديله ع
ــتمرة  ــة مس ــا بصف ــة موظفيه ــن متابع ــة م اإلداري

)إبراهيــم، ص28(.
ــج . 2 ــق برام ــىل حتقي ــي ع ــاط الوظيف ــل االنضب يعم

التنميــة التــي تســعى الدولــة إىل حتقيقهــا مــن 
خــالل اخلطــط التــي تــم وضعهــا مســبقًا، وكذلك 
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العمــل عــىل حتقيــق الكفايــة والفاعليــة، وإجــراء 
ــني  ــة للمواطن ــات املقدم ــني اخلدم ــر وحتس تطوي
ــة كــاًم ونوعــًا )نوفــل،  ــل اجلهــات اإلداري مــن قب

ص16(.
أن يف االلتــزام باالنضبــاط الوظيفــي وتطبيقــه . 3

بصــورة صحيحــة يســاعد عــىل ترســيخ قيــم 
ــم  ــة عمله ــني جله ــدى املوظف ــامء ل ــوالء واالنت ال
وللوظيفــة التــي يعملــون فيهــا، ممــا ينعكــس عــىل 
ــا  ــارة الرض ــؤدي إىل زي ــايب وي ــكل إجي األداء بش
)عبــد  اجلهــات  هــذه  يف  للعاملــني  الوظيفــي 

ص7٤(. 2٠٠9م،  الباقــي، 
ــري . ٤ ــامن س ــام يف ض ــي دورًا ه ــاط الوظيف لالنضب

العمــل وفــق التعليــامت والقوانــني واألنظمــة 
والوظائــف،  باملوظفــني  املتعلقــة  والسياســات 
الرفاهيــة  إىل  الوصــول  أجــل  مــن  وذلــك 
ــالل  ــن خ ــك م ــة وذل ــي الدول ــعادة ملوطن والس

تقديــم خدمــات جيــدة هلــم.
ــان . 5 ــام يف إتق ــال وه ــي دورًا فع ــاط الوظيف لالنضب

املوظفــني يف اجلهــات احلكوميــة لعلمهــم، وذلــك 
مــن خــالل املحافظــة عــىل أوقــات العمــل، ومــن 
خــالل احــرتام القوانــني واللوائــح والتقليــل مــن 
الغيــاب والتأخــري، واملحافظــة عــىل ممتلــكات 
يــؤدي  ممــا  اإلداريــة،  واملؤسســات  اجلهــات 
والعمــل  أعامهلــم،  ألداء  املوظفــني  الندفــاع 
ــة  ــادة املردودي ــة وزي ــاءة االنتاجي ــع الكف ــىل رف ع

ص22(. )حســن، 
ومن مجاع ما تقدم فإن الباحث خيلص للقول:

بــأن لالنضبــاط الوظيفــي دورًا هــام يف خلــق بيئــة 
عمــل نظاميــة مناســبة تســعى جهــة اإلدارة مــن خاللــه 
ــن  ــا م ــي تبتغيه ــات الت ــداف والغاي ــق األه إىل حتقي
ــد  ــزام بقواع ــأن االلت ــني، وب ــات للمواطن أداء اخلدم
االنضبــاط الوظيفــي مــن قبــل العاملــني يف هــذه 
ــات  ــك اخلدم ــني تل ــدورة إىل حتس ــؤدى ب ــات ي اجله

ــة. ــورة املرضي ــا بالص وأدائه
 ويســاعد االنضبــاط الوظيفــي كذلــك: عــىل رفــع 
ــالل  ــن خ ــة م ــاءة املوظفــني يف اجلهــات اإلداري كف
قواعــد  وترســيخ  واللوائــح  للقوانــني  احرتامهــم 
االنتــامء والــوالء لدهيــم إىل جهــات عملهــم، ممــا 
يــؤدي إىل رفــع الكفــاءة االنتاجيــة يف اجلهــة اإلداريــة 
ــدوره إىل  ــؤدي ب ــذي ي ــو ال ــا، وه ــون فيه ــي يعمل الت
ــني  ــل املواطن ــن قب ــاء م ــة والرض ــول إىل الرفاهي الوص
ــا  ــول عليه ــات واحلص ــون يف أداء اخلدم ــن يرغب الذي

ــات. ــذه اجله ــن ه م
ــاين نطــاق االنضبــاط الوظيفــي والعوامــل  املطلــب الث

املؤثــرة فيــه.
لالنضبــاط الوظيفــي نطــاق وأبعــاد جيــب عــىل كل 
ــل  ــه والعم ــزام ب ــة االلت ــي الدول ــن موظف ــف م موظ
بموجبهــا. وكذلــك هنــاك عــددًا مــن العوامــل تؤثــر 
ــت  ــواء كان ــي س ــزام الوظيف ــارشة يف االلت ــورة مب بص
أو  شــخصية  عوامــل  واألســباب  العوامــل  هــذه 

ــة. تنظيمي
الوظيفــي  االنضبــاط  نطــاق  بيــان  ويقتــي    
والعوامــل املؤثــرة فيــه أن نبحثــه يف فرعــني عــىل 

النحــو التــايل:
الفرع األول نطاق وأبعاد االنضباط الوظيفي

ــددًا  ــة ع ــة املدني ــة اخلدم ــني وأنظم ــت قوان وضع
ــي  ــي والت ــي والوظيف ــلوك األخالق ــري الس ــن معاي م
ــي"  ــاط الوظيف ــوان " االنضب ــت عن ــا حت ــم إدراجه ت
ــة واســتوجبت هــذه األنظمــة  أو املســؤوليات الوظيفي
ــزام  ــة االلت ــات اإلداري ــني يف اجله ــة العامل ــىل كاف ع
ــزام  ــاد االلت ــاق وأبع ــل نط ــا ويتمث ــل بموجبه والعم

ــة: ـ ــاط التالي ــي يف النق الوظيف
أوالً: الواجبات الوظيفية:

يعــرف املنظــم الســعودي الوظيفــة العامــة بأهنــا:" 
مهــامت واختصاصــات مدنيــة يؤدهيــا املوظــف العــام 
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خلدمــة عامــة، خيضــع فيهــا للســلطة الرئاســية يف 
التنظيــم اإلداري" )املــادة األوىل مــن نظــام االنضبــاط 

الوظيفــي، 1٤٤3هـــ(.
وعــرف املنظــم الســعودي املوظــف العــام يف نظــام 
االنضبــاط الوظيفــي بأنــه: " مــن يعمــل لــدى الدولــة 
أو لــدى أحــد األجهــزة ذات الشــخصية املعنويــة 
العامــة بوظيفــة مدنيــة، بــأي صفــة كانــت ســواء كان 

ــة". ــة أو مؤقت ــورة دائم ــل بص يعم
وفيــام يتعلــق بالواجبــات الوظيفيــة: فالواجــب 
ــىل  ــب ع ــذي جي ــب ال ــه:" الواج ــد ب ــي يقص الوظيف
املوظــف القيــام بــه واملتمثــل يف احــرتام ســلطة الدولــة 
وظيفتــه  واحــرتام  الرؤســاء  وطاعــة  ومؤسســاهتا 
وضوابطهــا النظاميــة " )جعفــر، 2٠15م، ص 193(.
والواجبــات الوظيفيــة امللقــاة عــىل عاتــق املوظــف 
ــة  العــام متعــددة ومتنوعــة: فمنهــا الواجبــات اإلجيابي
وهــي التــي تتطلــب مــن املوظــف القيــام هبــا كمبــارشة 
مهــام عملــه، والواجبــات الســلبية: وهــي التــي جيــب 
عــىل املوظــف العــام االمتنــاع عــن اتياهنــا مثل ممارســة 
ــن  ــب م ــا يطل ــة م ــات الوظيفي ــن الواجب ــن، وم امله
املوظــف أثنــاء أداء عملــه مثــل احــرتام املوظــف 
لرؤســائه وتنفيــذ أوامرهــم، ومنهــا مــا يطلــب خارجه 
مثــل ترفــع املوظــف عــام مــن شــأنه االخــالل بــرشف 
الوظيفــة وكرامتهــا )الســنيدي، 1٤3٤هـــ، ص3٠2(. 
بــأن  للقــول:  الــرشاح  مــن  البعــض  وذهــب 
مقتضيــات الواجــب الوظيفــي تفــرض عــىل املوظــف 
العــام االلتــزام باملهــام الوظيفيــة املوكلــة إليــه وتأديــة 
ــكان،  ــدر اإلم ــه وبق ــل وج ــىل أكم ــه ع ــام وظيفت مه
وجيــب عــىل املوظــف أن يــؤدي واجباتــه بــكل جهــد 
ــىل  ــق أع ــدا لتحقي ــعى جاه ــة وأن يس ــاد وعناي واجته
ــل، ص2٠(. ــني )نوف ــة للمواطن ــتويات يف اخلدم املس
الوظيفــي  الواجــب  بمقتضيــات  وااللتــزام 
ــة،  ــة املدني ــة اخلدم ــم أنظم ــه معظ ــام: وضعت ــدأ ه مب
بمقتضــاه يلتــزم املوظــف العــام بتأديــة العمــل املنــوط 

بــه بنفســه وبدقــة وبأمانــه، ويعتــرب االلتــزام واحلفــاظ 
عــىل مقتضيــات الواجــب الوظيفــي هــي نقطــة البدايــة 
ــامن  ــه وض ــس نجاح ــم أس ــي وأه ــاط الوظيف لالنضب

ــتمراره. اس
ثانيًا: أخالقيات املهنة: 

هتيمــن  التــي  واملبــادئ  املعايــري  هبــا  ويقصــد 
وهــي  العــام.  للموظــف  اإلداري  الســلوك  عــىل 
ــدراء  ــن امل ــدر م ــي تص ــات الت ــن التوجيه ــارة ع عب
اختيــار  أجــل  مــن  القــرار  وصانعــي  والرؤســاء 
البديــل األخالقــي األمثــل لــكل املوظفــني والعاملــني 
ــام  ــف الع ــزام املوظ ــرب الت ــة، ويعت ــة اإلداري يف اجله
ــزام  ــاق االلت ــاد ونط ــم أبع ــن أه ــة م ــات املهن بأخالقي
ــتمر  ــر املس ــد للتطوي ــبيل الوحي ــو الس ــي وه الوظيف
ــب  ــي جي ــة الت ــات املهني ــة، وأخالقي ــات اإلداري للجه
ــة  ــل يف النزاه ــا تتمث ــزام هب ــام االلت ــف الع ــىل املوظ ع
والتعــاون  واالســتقامة  واملوضوعيــة  والشــفافية 
وطاعــة  الزمــالء  واحــرتام  والصــرب  والتســامح 
ص2٠(. )نوفــل،  العمــل  يف  والرسيــة  الرؤســاء 

ثالثًا: االلتزام والشعور باملسؤولية: 
ويقصــد بــه: " التــزام املوظــف العــام خــالل عملــه 
ــكل  ــائه ب ــامت رؤس ــزام بتعلي ــر وااللت ــذ األوام بتنفي
ــامت،  ــم والتعلي ــدود النظ ــك يف ح ــة وذل ــة وأمان دق
ــه  ــات وظيفت ــف مقتضي ــا أو خيال ــام أن يتجاوزه دون

)جعفــر، ص198(..
االلتــزام  العــام:  املوظــف  عاتــق  عــىل  ويقــع 
بتحمــل املســؤولية للعمــل املكلــف بــه وااللتــزام 
ــا  ــا، مم ــتمرارها وبقائه ــة واس ــىل األنظم ــة ع باملحافظ
ــاط  ــم االنضب ــس ودعائ ــم أس ــن أه ــق م ــرب وبح يعت

ص٤3٤(. 2٠٠9م،  )الــدوري،  الوظيفــي 
ــأن  ــول: ب ــه اإلداري للق ــن الفق ــب م ــب جان وذه
ــامت  ــم والتعلي ــزام بالنظ ــزم بااللت ــام مل ــف الع املوظ
ــاذ أي  ــه اخت ــق ل ــا، وال حي ــا وخمالفته ــدم جتاوزه وع
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قــرار أو تدبــري أو موقــف ال يســتند إىل أســاس رشعــي 
ــًا، أو  ــددة نظام ــه املح ــاوز صالحيت ــي أو يتج أو نظام
ــب  ــام جي ــن، وإن ــات األخري ــىل اختصاص ــدى ع يتع
عليــه االلتــزام باحلــدود والصالحيــات املمنوحــة 
ــدود  ــاوز حل ــن أي جت ــؤوالً ع ــون مس ــًا ويك ــه نظام ل
وظيفتــه، وأن عــدم االلتــزام بــام تفرضــه عليــه اللوائــح 
ــاءلته  ــؤدي إىل مس ــة ي ــات وظيفي ــن واجب ــم م والنظ

ــل، ص19(. ــات )نوف ــذه املخالف ــن ه ــُا ع تأديبي
الفرع الثاين العوامل املؤثرة يف االنضباط الوظيفي

ــاط  ــت االنضب ــي تناول ــات الت ــارت الدراس    أش
العوامــل  مــن  العديــد  هنــاك  أن  إىل  الوظيفــي 
الوظيفــي  االنضبــاط  يف  تؤثــر  التــي  واألســباب 
بالنســبة للموظــف العــام يف اجلهــات اإلداريــة. ولقــد 
ــيني  ــمني رئيس ــل إىل قس ــذه العوام ــرشاح ه ــم ال قس
أحدمهــا يرجــع للموظــف نفســه ويطلــق عليهــا 
ترجــع  أخــرى  وعوامــل  الشــخصية(،  )العوامــل 
ــف  ــا املوظ ــل فيه ــي يعم ــة الت ــل واجله ــة العم إىل بيئ
وتســمى )بالعوامــل التنظيميــة( وســوف نتنــاول هــذه 
العوامــل ومــدى تأثريهــا يف االنضبــاط الوظيفــي عــىل 

ــايل: ــو الت النح
االنضبــاط  يف  وأثرهــا  الشــخصية  العوامــل  أوال:  

الوظيفــي: 
العوامــل  تلــك  الشــخصية  بالعوامــل  بقصــد 
ــن  ــه ويمك ــف نفس ــع إىل املوظ ــي ترج ــات الت والصف

إمجاهلــا يف النقــاط التاليــة: 
الــوازع الديــن واألخالقــي: يعتــرب الــوازع الديني . 1

ــي  ــاط الوظيف ــة االنضب ــىل درج ــر ع ــم األث عظي
للموظــف العــام أو اإلخــالل بــه، ويشــري الــوازع 
الدينــي إىل مــدى إيــامن املوظــف باملعتقــدات 
ــب  ــي جي ــم الت ــة والقي ــي الديني ــر والنواه واألوام
أن يتحــىل هبــا، ومــن ثــم جيــب عليــه تطبيــق تلــك 
املبــادئ والقيــم يف حياتــه ويف عملــه )أبــو عمــرة، 

ص16(.  ،2٠1٠
وعــىل ذلــك فإنــه يف األحــوال التــي يتصــف فيهــا 
ــري  ــر الكب ــه األث ــون ل ــامن: يك ــام باإلي ــف الع املوظ
ــه  ــا ل ــون دافع ــي، ويك ــي واألخالق ــه الدين يف التزام
ــدل  ــة يف الع ــة واملتمثل ــالق الفاضل ــك باألخ للتمس
ــؤدي  ــىل أن ي ــًا ع ــون حريص ــايل يك ــع، وبالت والتواض
ــرط يف أي  ــه، وأال يف ــا يف عمل ــف هب ــي كل ــة الت األمان
ــاىض  ــو يتق ــمي فه ــدوام الرس ــت ال ــن وق ــة م دقيق
عليهــا مرتبــة، فــال يكســب مــا ليــس لــه بحــق 

ص1٤(. 2٠16م،  )القــريش، 
"جمموعــة . 2 هبــا:  ويقصــد  املوظــف:  شــخصية 

اجلســمية  والرتكيبــات  واملميــزات  الصفــات 
والعقليــة واالنفعاليــة واالجتامعيــة التــي يمتلكهــا 
الفــرد ومتيــزه عــن غــريه" )حزيــم، 1997م، 

.)٤8 ص
ــا  ــز هب ــي يتمي ــخصية الت ــات الش ــث أن الصف حي
املوظــف العــام: يكــون هلــا دورا ًكبــريًا يف التأثــري عــىل 
ســلوكه، وال ســيام يف االلتــزام بقواعــد االنضبــاط 
ــد  ــه بموع ــل التزام ــه، مث ــا يف عمل ــي وتطبيقه الوظيف
ــل  ــاء العم ــل أعب ــىل حتم ــه ع ــة وقدرت ــل والدق العم
ودرجــة ذكائــه وإتقانــه لعملــه وثقافتــه وســنوات 
أو  الوظيفــي  انضباطــه  عــىل  األثــر  هلــا  خربتــه، 
الصفــات  اىل  راجــع  كلــه  وذلــك  بــه،  اإلخــالل 

ص18(. )نوفــل،  للموظــف  الشــخصية 
االنضبــاط  يف  وأثرهــا  التنظيميــة  العوامــل  ثانيــًا: 

الوظيفــي:
ــة  ــا يف درج ــة دورًا هام ــل التنظيمي ــب العوام  تلع
أو  الوظيفــي  باالنضبــاط  العــام  املوظــف  التــزام 
اإلخــالل هبــا، وتتمثــل أهــم هــذه العوامــل يف النقــاط 

التالية:ـ
الوضــع واملكانــة الوظيفيــة للموظــف داخــل . 1

ــة املوظــف الرســمية  الوظيفــة: ويقصــد هبــا مكان
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داخــل اجلهــة اإلداريــة التــي يعمــل فيهــا وظروف 
العمــل واملهــارات التــي يقــوم هبــا يف مهــام عمله، 
حيــث أن املوظــف العــام الــذي يتبــوأ مكانــة 
ــىل  ــة ع ــاًم للمحافظ ــعى دائ ــة يس ــة مرموق وظيفي
ــي  ــاط الوظيف ــة االنضب ــالل درج ــن خ ــة م املكان

ــدوري، ص٤52(. ــه )ال ــة عمل ــل جه داخ
ــة . 2 ــة الوظيفي ــه احلال ــد ب ــي: ويقص ــا الوظيف الرض

ــه  ــل عمل ــام داخ ــف الع ــا املوظ ــعر هب ــي يش الت
واملشــاعر اإلجيابيــة التــي تكــون لديــه جتــاه اجلهــة 
ــا  ــة الرض ــت درج ــام كان ــا، فكل ــل فيه ــي يعم الت
ــك  ــام أدى ذل ــة كل ــف عالي ــد املوظ ــي عن الوظيف
ــح  ــادة انضباطــه الوظيفــي والعكــس صحي إىل زي

ــره، ص22(. ــو عم )أب
بيئــة العمــل وظروفهــا: يشــكل املنــاخ التنظيمــي . 3

ــام  ــف الع ــا املوظ ــل فيه ــي يعم ــل الت ــة العم لبيئ
االنضبــاط  بقواعــد  االلتــزام  يف  هامــًا  دورًا 
ــاخ التنظيمــي  ــه كلــام كان املن الوظيفــي، حيــث أن
إجيابيــًا ويســوده التفاهــم والتنســيق وحــب العمل 
ــة  ــادة إداري والبعــد عــن الرصاعــات، ووجــود قي
واعيــة وجيــدة ومتابعــة، كلــام زاد ذلــك مــن 
ــني يف  ــدى العامل ــي ل ــاط الوظيف ــة االنضب درج

تلــك اجلهــات )نوفــل، ص19( 
نظــام األجــور واحلوافــز الوظيفيــة العامــة: يــرى . ٤

البعــض مــن الــرشاح بأنــه يف وجــود نظــام عــادل 
ــة أو  ــز املادي ــامل احلواف ــور وش ــفء يف األج وك
املعنويــة، فلــه األثــر الكبــري عــىل ســلوك املوظــف 
عملــه،  يف  وانضباطــه  انتامئــه  ودرجــة  العــام 
وكذلــك فــإن وجــود أنظمــة للعقــاب والتأديــب 
ــر  ــا األث ــون هل ــة يك ــة واملوضوعي ــاز بالعدال متت
ــد العاملــني  ــاط الوظيفــي عن األكــرب عــىل االنضب

)نوفــل، ص19(.

ثالثًا: مقومات االنضباط الوظيفي: 
ــاه  ــد بمعن ــي أن يوج ــاط الوظيف ــن لالنضب  ال يمك
ــات  ــن املقوم ــددًا م ــه ع ــرت ل ــح إال إذا تواف الصحي
ــم، 2٠16،  ــة )إبراهي ــاط التالي ــا يف النق ــن أمجاهل يمك

.)87 ص 
الطاعــة: ويقصــد هبــا طاعــة املوظــف لرؤســائه، . 1

أركان  مــن  األســايس  الركــن  هــي  وتعتــرب 
ــاع  ــىل اقن ــوم ع ــي تق ــي، والت ــاط الوظيف االنضب
والقــرارات  واللوائــح  بالقوانــني  املوظــف 
ــه  ــؤدي إىل قيام ــي ت ــه والت ــال عمل ــة يف جم اإلداري

بمهــام عملــه بصــورة ســليمة.
ــاء . 2 ــون الرؤس ــأن يك ــك ب ــنة: وذل ــدوة احلس الق

القــدوة لباقــي املوظفــني وأن  يف العمــل هــم 
يتحلــوا باالنضبــاط اإلداري، حيــث أن القائــد 
هــو القــدوة لرجالــه مــن خــالل التزامــه ومتســكه 
ــىل يف  ــل األع ــون املث ــي يك ــالق لك ــم واألخ بالقي

ــل. العم
االستحســان واملــدح مــن الرؤســاء ومكافــأة . 3

ــم  ــأدون أعامهل ــن ي ــني: الذي ــن املوظف ــن م املتميزي
بشــكل جيــد وهــو يؤثــر عــىل اســتمرارية هــؤالء 
املوظفــني، وزيــادة حرصهــم عــىل االنضبــاط 

ــه. ــزاز ب ــي واالعت الوظيف
ــة  ــق وخمالف ــى تطبي ــة ع ــار املرتتب ــاين اآلث ــث الث املبح

ــعودي ــام الس ــي يف النظ ــاط الوظيف ــد االنضب قواع
ــي  ــاط الوظيف ــد االنضب ــق قواع ــزام بتطبي أن االلت
ــام  ــر ه ــا أث ــدم خمالفته ــام وع ــف الع ــل املوظ ــن قب م
ــة  ــىل الوظيف ــه وع ــف نفس ــىل املوظ ــة ع ــس بداي ينعك
ــدم  ــإن يف ع ــك ف ــا. وكذل ــل فيه ــي يعم ــة الت العام
االلتــزام هبــذه الضوابــط يلحــق رضرًا باجلهــة اإلداريــة 
التــي يعمــل فيهــا املوظــف العــام ويمتــد هــذا الــرضر 
إىل املجتمــع بأثــره، وهــو األمــر الــذي أقتــى تقريــر 
املوظــف  خمالفــة  حــال  يف  اجلــزاءات  مــن  عــددًا 
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ــا يف  ــزام هب ــدم االلت ــي وع ــاط الوظيف ــد االنضب لقواع
ــعودي. ــام الس النظ

ــىل  ــة ع ــار املرتتب ــان اآلث ــاول بي ــوف نتن ــة س وعلي
االلتــزام بقواعــد االنضبــاط الوظيفــي يف مطلــب أول، 
ونتنــاول االثــار املرتتبــة عــىل خمالفــة هــذه القواعــد يف 

ــايل. ــو الت ــىل النح ــاين ع ــب ث مطل
املطلــب األول اآلثــار املرتتبــة عــى تطبيــق قواعــد 

الوظيفــي االنضبــاط 
ــة  ــده أمهي ــزام بقواع ــي وااللت ــاط الوظيف   لالنضب
ــة  ــات اإلداري ــات اجله ــداف وغاي ــق أه ــة يف حتقي بالغ
ــىل  ــًا ع ــس إجياب ــذي ينعك ــر ال ــو األم ــة، وه واخلدمي
ــي تقــوم هبــا هــذه اجلهــة  ــم اخلدمــة الت مســتوى تقدي
ــد  ــزام بقواع ــر االلت ــر أث ــك يظه ــني، وكذل للمواطن
ــي  ــه. ويقت ــف نفس ــىل املوظ ــي ع ــاط الوظيف االنضب
منــا بيــان اآلثــار املرتتبــة عــىل االلتــزام بقواعــد 
االنضبــاط الوظيفــي تقســيمها اىل فرعــني عــىل النحــو 

ــايل. الت
الفــرع األول اآلثــار املرتتبــة عــى تطبيــق قواعــد 

العــام. للموظــف  بالنســبة  الوظيفــي  االنضبــاط 
تظهــر آثــار االنضبــاط الوظيفــي ومميزاتــه بصــورة 
ــعوره  ــالل ش ــن خ ــام م ــف الع ــىل املوظ ــة ع واضح
أدائــه  ينعكــس عــىل  بــروح معنويــة عاليــة، ممــا 
الوظيفــي بشــكل إجيــايب، وهــو األمــر الــذي يزيــد مــن 
ــة  ــه للجهــة اإلداري درجــة انتــامء هــذا املوظــف ووالئ
ــىل  ــة ع ــار املرتتب ــم اآلث ــل أه ــا وتتمث ــل فيه ــي يعم الت
املوظــف العــام حــال التزامــه بقواعــد االنضبــاط 

ــة.. ــاط التالي ــي يف النق الوظيف
أوالً: الرضا الوظيفي: 

أن وجــود نظــام انضبــاط يضمــن احــرتام العاملــني 
ــة  ــق وعدال ــالمة التحقي ــن س ــل، ويضم ــد العم لقواع
ــة  ــو بداي ــة، ه ــة خدمي ــة أو مؤسس ــزاء يف أي جه اجل
رضــا العاملــني يف هــذه اجلهــات عــن وظائفهــم، وهــو 

األمــر الــذي يــؤدي بــدوره إىل اندفــاع هــؤالء العاملني 
ــق  ــذي حيق ــكل ال ــم بالش ــع كفاءهت ــل ورف ــو العم نح
طموحهــم الوظيفــي، ويتفــق مــع أهــداف اجلهــة التــي 

ــن، 2٠1٠، ص275(. ــا )حس ــون فيه يعمل
ويــرى البعــض مــن الــرشاح: ـ بأنــه يف حالــة 
عــدم وجــود نظــام وظيفــي متكامــل يــؤدي إىل محايــة 
ــىل  ــظ ع ــة اإلدارة وحياف ــف جه ــن تعس ــني م العامل
حقوقهــم، فــإن ذلك ســيؤدي إىل فقــدان االســتقرار يف 
العمــل وعــدم رضــاء العاملــني يف هــذه اجلهــات عــن 
وظائفهــم، ممــا يــؤدي بــدورة اىل فقــدان االســتقرار يف 
ــق  ــور قل ــني، وظه ــات العامل ــوط معنوي ــل وهب العم
ــم  ــوط انتاجه ــم هب ــن ث ــم وم ــىل مصائره ــم ع ينتاهب

)قاســيمي، 2٠12م، ص13(.
ثانيًا: حتقيق العدالة وزيادة معدالت اإلنجاز:

لالنضبــاط  والفعــال  الصحيــح  التطبيــق  أن   
الوظيفــي يــؤدي إىل حتقيــق العدالــة فيــام بــني العاملــني 
يف اجلهــات احلكوميــة، وذلــك عندمــا يعــرف كل 
ــه  ــؤدي واجبات ــه وي ــات حقوق ــذه اجله ــخص يف ه ش
عــىل أكمــل وجــه ممــا يرتتــب عليــه االحــرتام املتبــادل 
بــني العاملــني وبــني املســؤولني يف تلــك اجلهــات 

ص22(. )الشــيخ، 
ويــرى البعــض مــن الــرشاح: ـ بأنــه يف حالــة عــدم 
االلتــزام والتطبيــق الصحيــح لقواعــد االنضبــاط 
ــات  ــف بأوق ــزام املوظ ــدم الت ــؤدي إىل ع ــي ي الوظيف
العمــل، وعــدم تكريــس نفســه للعمــل الوظيفــي 
ــه  ــه، وذلــك كل ــة إلي والتأخــري يف إنجــاز املهــام املوكل
ــدم  ــه وع ــن وظيفت ــف ع ــا املوظ ــدم رض ــع لع راج
ــو  ــه )أب ــة عمل ــن جه ــة م ــا والعدال ــعوره بالرض ش

ص357(. عــامرة، 
ثالثًا: تعديل سلوك املوظفن من سلبية إىل إجيابية: 

  يف األحــوال التــي يــرى فيهــا املوظــف بــأن جهــة 
اإلدارة تســعى جاهــزة لتطبيــق قواعــد االنضبــاط 
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ــزا  ــعى جاه ــه يس ــاة، فإن ــة أو حماب ــي دون تفرق الوظيف
ــه  ــعيا من ــك س ــه وذل ــل عمل ــلوكه داخ ــل س إىل تعدي
ــه يف  ــق طموح ــائه وحتقي ــن رؤس ــا م ــول الرض حلص
ــة  ــه طاق ــف لدي ــا خيل ــا، مم ــل فيه ــي يعم ــة الت الوظيف
ــه،  ــعى إلي ــا يس ــق م ــل حتقي ــن أج ــل م ــة للعم إجيابي
ــي  ــة الت ــلوكياته اخلاطئ ــل س ــؤدي إىل تعدي ــايل ي وبالت
كان يامرســها ســابقا، ســاعيا إىل االلتــزام بقواعــد 
)عبــودي،  خمالفتهــا  وعــدم  الوظيفــي  االنضبــاط 

.)77 ص
رابعًا: شعور املوظف بااللتزام وحتمله املسؤولية: 

ــام  ــف الع ــزام املوظ ــىل الت ــة ع ــار املرتتب ــن األث م
حتملــه  الوظيفــي،  االنضبــاط  ومبــادئ  بقواعــد 
ــه وذلــك مــن خــالل  املســؤولية يف العمــل املكلــف ب
االلتــزام املفــروض عليــه باحــرتام األنظمــة واللوائــح 
الوظيفيــة وعــدم خمالفتهــا يف اجلهــة التــي يعمــل 
ــل  ــه أن يتحم ــب علي ــذي يرتت ــر ال ــو األم ــا، وه هب
ــا  ــف هب ــة املكل ــؤولياته يف الوظيف ــف مس ــذا املوظ ه
وحرصــه عــىل اجلهــة التــي يعمــل فيهــا والعمــل عــىل 
ــا،  ــة قوهت ــو دعام ــاره ه ــا، باعتب ــتمرارها وبقائه اس
والســبب يف ذلــك كلــه يرجــع إىل االنضبــاط الوظيفــي 
ــتورًا يف  ــًا ودس ــه منهج ــف ل ــذا املوظ ــذه ه ــذي اخت ال

وظيفتــه )عبــودي، ص77(.
الفــرع الثــاين اآلثــار املرتتبــة عــى تطبيــق قواعــد 

العامــة للوظيفــة  بالنســبة  الوظيفــي  االنضبــاط 
ــة  ــات اإلداري ــعى اجله ــي تس ــداف الت ــن األه      م
ــة  ــة العام ــالل الوظيف ــن خ ــة م ــات احلكومي واملؤسس
ضــامن ســري العمــل وحتقيــق أهدافهــا يف تقديــم 
ــدوره إىل رقــي  اخلدمــات إىل املوطنــني ـ ممــا يســاهم ب
الدولــة واملجتمــع، ولــن يتأتــى حتقيــق هــذه األهــداف 
ــي  ــاط الوظيف ــد االنضب ــق قواع ــالل تطبي ــن خ إال م
داخــل اجلهــة اإلداريــة. وســوف نوضــح اآلثــار 
ــي  ــاط الوظيف ــد االنضب ــزام بقواع ــىل االلت ــة ع املرتتب

بالنســبة للوظيفــة العامــة واجلهــة اإلداريــة التــي تطبــق 
ــايل: ـ ــو الت ــىل النح ــد ع ــذه القواع ه

أوالً: حتقيق اجلهة اإلدارية ألهدافها:
 أن نجــاح اجلهــات واملؤسســات احلكوميــة يف 
تطبيــق قواعــد االنضبــاط الوظيفــي وإلــزام العاملــني 
ــؤدي  ــوف ي ــا، س ــدم خمالفته ــىل ع ــم ع ــا وحثه فيه
ــق  ــا وحتقي ــات يف أعامهل ــك اجله ــاح تل ــدوره إىل نج ب
ــذي  ــو ال ــل، وه ــا لألفض ــا وتطويره ــا ونموه أهدافه
ــني  ــني العامل ــىل املوظف ــايب ع ــردود اإلجي ــس بامل ينعك
ــها،  ــة نفس ــات اإلداري ــىل اجله ــات وع ــذه اجله يف ه
وكذلــك عــىل املســتفيدين مــن خدمــات تلــك اجلهات 

ــن، ص28٤(. ــام )حس ــه ع بوج
ثانيًا: ضامن سري العمل داخل اجلهة: 

ــذي  ــيس ال ــدف الرئي ــأن اهل ــه ب ــتقر علي ــن املس م
ــل  ــة يتمث ــة حكومي ــة أو مؤسس ــه أي جه ــعى إلي تس
ــري  ــامن س ــام وض ــه ع ــة بوج ــة العام ــة الوظيف يف محاي
العمــل داخــل هــذه اجلهــة وحســن األداء للخدمــات 
ــة  ــادة الثاني ــور )امل ــة للجمه ــذه اجله ــا ه ــي تقدمه الت
يف  فإنــه  لــذا  الســعودي(.  االنضبــاط  نظــام  مــن 
األحــوال التــي ال تراعــي فيهــا اجلهــة احلكوميــة 
تطبيــق قواعــد االنضبــاط الوظيفــي وإلــزام العاملــني 
ــدم  ــؤدي إىل ع ــا، ي ــدم خمالفته ــا وع ــا باحرتامه فيه
انتظــام العمــل يف هــذه اجلهــة، وكذلــك ســوء اخلدمــة 
ــاة  ــداف املبتغ ــق األه ــدم حتقي ــور وع ــة للجمه املقدم

ــة. ــة اإلداري ــك اجله ــن تل م
ثالثــًا: حتقيــق الكفايــة والفاعليــة وتقديــم أفضــل 

للمواطنــن:  اخلدمــات 
وهــو اهلــدف األســاس الــذي وجــدت مــن أجلــه 
ــة، واملتمثــل يف تقديــم  اجلهــات واملؤسســات احلكومي
اخلدمــات للمواطنــني يف أفضــل صــورة بــدون أي 
ــق  ــة بتطبي ــة احلكومي ــزام اجله ــإن الت ــذا ف ــات، ل معوق
قواعــد االنضبــاط الوظيفــي يــؤدي إىل حتقيــق أهدافهــا 
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ــا  ــي يطلبه ــات الت ــل اخلدم ــم أفض ــعي إىل تقدي والس
املواطنــني، وهــو الــذي ينعكــس عــىل متيــز هــذه اجلهــة 
احلكوميــة داخــل اجلهــاز اإلداري للدولــة بأكملــه 

ــيمي، ص٤3(. )قاس
ــة  ــعى الدول ــي تس ــة الت ــج التنمي ــق برام ــًا: حتقي رابع

لتحقيقهــا:
 تســعى الــدول وختطــط إىل حتقيــق عــددًا مــن 
برامــج التنميــة والنمــو االقتصــادي واالجتامعــي 
ــل يف  ــاز اإلداري املتمث ــن اجله ــذ م ــا، وتتخ ملواطنيه
املؤسســات احلكوميــة ســبياًل لتحقيــق تلــك األهداف، 
ــد  ــة بقواع ــات احلكومي ــزام اجله ــإن يف الت ــايل ف وبالت
ــم  ــا وحثه ــا هب ــزام موظفيه ــي وإل ــاط الوظيف االنضب
ــي  ــرق الت ــم الط ــن أه ــرب م ــا، يعت ــدم خمالفته ــىل ع ع
ــا  ــق براجمه ــة يف حتقي ــات االداري ــك اجله ــاعد تل تس
ــىل  ــة ع ــار اإلجيابي ــود باآلث ــذي يع ــو ال ــة، وه التنموي
ــن، ص286(. ــأرسه )حس ــع ب ــىل املجتم ــن وع املوط
ــث أن  ــن للباح ــه يمك ــدم فإن ــا تق ــة م ــن مجل وم
ــاط  ــد االنضب ــزام بقواع ــأن يف االلت ــول: ب ــص للق خيل
الوظيفــي والســعي إىل تطبيقهــا لــه عظيــم األثــر 
والــذي يظهــر بدايــة عــىل املوظــف العــام، وهــو 
ــب  ــذي جي ــد وال ــذه القواع ــب هب ــخص املخاط الش
ــه يف  ــكل لدي ــا يش ــا، مم ــدم خمالفته ــه وع ــه احرتام علي
حالــة االلتــزام هبــا الرضــا عــن وظيفتــه والتــي يعمــل 
فيهــا، وخيلــق لديــه الــوالء واالنتــامء جلهــة عملــه ممــا 
ــه  ــدالت أدائ ــادة مع ــة يف زي ــورة واضح ــس بص ينعك
ــه  ــان يف وظيفت ــعوره باألم ــه لش ــام عمل ــازه مله وإنج
ــه  ــه وطموحات ــه أهداف ــق ل ــادل حيق ــام ع ــود نظ لوج
الوظيفيــة.. وكذلــك يظهــر األثــر اإلجيــايب عنــد 
االلتــزام بقواعــد االنضبــاط الوظيفــي بالنســبة للجهــة 
ــات  ــذه اجله ــث أن ه ــة، حي ــة العام ــة والوظيف اإلداري
مــا وجــدت إال لتحقيــق غايــات وأهــداف معينــة مــن 
خــالل الوظيفــة العامــة والعاملــني فيهــا، ولــن يتأتــى 

ذلــك األمــر أال مــن خــالل التطبيــق العــادل لقواعــد 
ــم  ــة، لتقدي ــك اجله ــل تل ــي داخ ــاط الوظيف االنضب
عليهــا،  املرتدديــن  للمواطنــني  اخلدمــات  أفضــل 
وســعيًا مــن تلــك اجلهــة لتحقيــق األهــداف والربامــج 
ــة أليهــا، ورغبــة  ــة التــي تســعى الدول اخلاصــة بالتنمي
ــا. ــة ورفعته ــي الدول ــا ورق ــعاد مواطنيه ــا يف إس منه

ــد  ــة قواع ــى خمالف ــة ع ــار املرتتب ــاين االث ــب الث املطل
االنضبــاط يف النظــام الســعودي

    نظــرًا ألمهيــة االنضبــاط الوظيفــي والــدور اهلــام 
ــامن  ــة وض ــة العام ــة الوظيف ــه يف محاي ــوم ب ــذي يق ال
ــام  ــف الع ــن أداء املوظ ــام، وحلس ــق بانتظ ــري املراف س
ــدار  ــعودي بإص ــم الس ــادر املنظ ــي ـ ب ــه الوظيف ألدائ
نظــام خــاص أطلــق عليــه نظــام االنضبــاط الوظيفــي 
ــم  ــي 18/2 1٤٤3هـــ(. وأورد املنظ ــوم امللك )املرس
النــص يف هــذا النظــام: عــىل القواعــد اخلاصــة بإحالــة 
ــاط  ــد االنضب ــه لقواع ــد خمالفت ــق عن ــف للتحقي املوظ
ــة  ــورات الوظيفي ــن املحظ ــه أي م ــي وارتكاب الوظيف
ــرشف  ــس ب ــا يم ــًا أو كل م ــا نظام ــوص عليه املنص
الوظيفــة العامــة واملوظــف، وأورد كذلــك النــص 
ــا  ــف هب ــة املوظ ــوز معاقب ــي جي ــات الت ــىل العقوب ع
جــراء خمالفتــه للقواعــد النظاميــة اخلاصــة باالنضبــاط 

ــي. الوظيف
املرتتبــة عــىل خمالفــة  االثــار  نتنــاول  وســوف 
قواعــد االنضبــاط الوظيفــي واملتمثلــة يف اإلجــراءات 
ــزاءات  ــام واجل ــف الع ــع املوظ ــق م ــة بالتحقي النظامي
ــي  ــاط الوظيف ــام االنضب ــا يف نظ ــص عليه ــوارد الن ال

ــايل. ــو الت ــىل النح ع
الفــرع األول إجــراءات التحقيــق مــع املوظــف يف 
حالــة خمالفتــه لقواعــد االنضبــاط الوظيفــي يف النظــام 

ــعودي. الس
ــة  بدايــة عــرف املنظــم الســعودي املخالفــة التأديبي
التــي تســتوجب إحالــة املوظــف العــام للتحقيــق 
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وتوقيــع اجلــزاء املناســب عليــه بأهنــا: " كل عمــل 
أو امتنــاع عــن عمــل، يصــدر عــن املوظــف يتضمــن 
ــورات  ــًا للمحظ ــات أو ارتكاب ــىل الواجب ــًا ع خروج
الوظيفيــة املنصــوص عليهــا نظامــًا، أو يشــكل مساســًا 
بــرشف وكرامــة الوظيفــة )املــادة 1/فقــرة 7 مــن نظــام 

ــعودي(. ــي الس ــي الوظيف االنضباط
املنظــم  أن  نجــد  الســابق:  النــص  وباســتقراء 
ــن أي  ــام ع ــف الع ــاع املوظ ــرب أن امتن ــعودي أعت الس
ــه، وهــو مــا يعــرف  عمــل يســتوجب النظــام قيامــة ب
)بااللتزامــات اإلجيابيــة(، أو إتيانــه أي مــن املخالفــات 
املحظــورة نظامــًا والــوارد النــص عليهــا ضمــن 
ــكل  ــي تش ــلبية( والت ــات الس ــات والواجب )االلتزام
ــي  ــب الوظيف ــات الواج ــىل مقتضي ــة ع ــًا من خروج
ــتوجب  ــرًا يس ــف، أم ــة املوظ ــرشف وكرام ــًا ب ومساس

ــًا. ــه نظام ــاب علي العق
عــىل  النــص  الســعودي  املنظــم  أورد  ولقــد 
اإلجــراءات املســتوجب اختاذهــا قبــل املوظــف يف 
ــة  ــة اخلاص ــد النظامي ــن القواع ــه ألي م ــال خمالفت ح
ــايل: ـ ــو الت ــىل النح ــك ع ــي وذل ــاط الوظيف باالنضب
املوظــف  إحالــة  فيهــا  يتــم  التــي  احلــاالت  أوالً: 

التحقيــق: وضامنــات  للتحقيــق 
نظــام  مــن  اخلامســة  املــادة  نــص  باســتقراء    
االنضبــاط الوظيفــي نجــد أن املنظــم أورد النــص 
ــة أو  ــة مالي ــه خمالف ــت ارتكاب ــف يثب ــه: " كل موظ بأن
ــن  ــب م ــالالً بواج ــد أخ ــا يع ــلكية مم ــة أو مس إداري
ــوص  ــزاء املنص ــه اجل ــق علي ــة يطب ــه الوظيفي واجبات
عليــه يف النظــام، وذلــك دون اإلخــالل باحلــق يف رفــع 

ــاص".  ــق اخل ــوى احل ــام أو دع ــق الع ــوى احل دع
ووفقــًا للنــص الســابق: ـ نجــد أن احلــاالت التــي 

يتــم فيهــا إحالــة املوظــف وهــي: ـ 
املوظــف . 1 يرتكبهــا  والتــي  املاليــة:  املخالفــات 

والتــي تعــد خرقــًا لألحــكام املتعلقــة بتنفيــذ 

واملحاســبية. املاليــة  التعليــامت 
يرتكبهــا . 2 التــي  وهــي  اإلداريــة:  املخالفــات   

املوظــف أخــالالً بواجبــات الوظيفــة العامــة 
تأديبيــة. مســئولية  وتشــكل 

 املخالفــات املســلكية: والتــي يعــد ارتكاهبــا مــن . 3
قبــل املوظــف خروجــًا عــىل مقتضيــات الواجــب 

الوظيفــي.
ــة يف عــدم وقــوع ظلــم مــن جهــة  ولضــامن العدال
اإلدارة عــىل املوظــف العــام: فلقــد عهــد املنظــم 
الســعودي إىل جلنــة خمتصــة جلنــة النظــر يف املخالفــات 
ــن  ــرار م ــة بق ــة حكومي ــكل يف كل جه ــدة تش (. وحماي
ــي  ــات الت ــر يف املخالف ــوىل النظ ــص، تت ــر املخت الوزي
يرتكبهــا املوظــف والتحقيــق فيهــا عــىل أن تكــون كل 
ــن  ــادة 9 م ــة )امل ــص يف األنظم ــة متخص ــة برئاس جلن
نظــام االنضبــاط الوظيــف(. ويعتــرب تشــكيل اللجنــة 
برئاســة متخصــص يف األنظمــة وحتديــد اختصاصاهتــا 
ــام  ــف الع ــة للموظ ــا، ضامن ــا وإجراءاهت ــة عمله وآلي

ــا. ــق أمامه ــال للتحقي املح
وزيــادة يف العدالــة وضامنــًا للموظــف العــام فلقــد 
ــن  ــة م ــادة الرابع ــص يف امل ــعودي الن ــم الس أورد املنظ
ــه: " 1ـ ال جيــوز إيقــاع  ــاط الوظيفــي بأن نظــام االنضب
أي جــزاء عــىل املوظــف إال بعــد التحقيــق معــه 
ــه  ــامع أقوال ــه وس ــوبة إلي ــة املنس ــه باملخالف ومواجهت
وحتقيــق دفاعــه، وإثبــات ذلــك كتابــة يف حمــرضـ 
ويكــون القــرار الصــادر بإيقــاع اجلــزاء مســببًا. وحتــدد 
الالئحــة كيفيــة التحقيــق وإجراءاتــه...." )املــادة ٤/1 

ــي(. ــاط الوظيف ــام االنضب ــن نظ م
ثانيــًا: إجــراءات اإلحالــة للتحقيــق ونظــر املخالفــات 

املنســوبة للموظــف: 
    يف األحــوال التــي يســتبني فيهــا للجهــة اإلداريــة 
التابــع هلــا املوظــف ارتكابــه ملخالفــة ماليــة أو إداريــة 
ــف إىل  ــذا املوظ ــة ه ــوم بإحال ــا تق ــلكية، فإهن أو مس
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ــة املختصــة بنظــر هــذه املخالفــات واملنصــوص  اللجن
عليهــا نظامــًا، والتــي تقــوم بدورهــا بمبــارشة التحقيق 
ــزاءات  ــد اجل ــاع أح ــر يف إيق ــف والنظ ــذا املوظ ــع ه م
املقــررة عليــة نظامــًا، وكذلــك رفــع توصياهتــا إىل 
الوزيــر، والــذي يقــوم بإحالــة توصيــات جلنــة النظــر 
يف املخالفــات إىل جلنــة أخــرى يشــكلها هلــذا الغــرض 
الفصــل  بجــزاء  التوصيــة  يف  للنظــر  منــه  بقــرار 
ومناســبته، وتعتمــد توصياهتــا بقــرار مــن الوزيــر، وإذا 
ــة  ــة األخــذ بجــزاء الفصــل؛ فلهــا التوصي ــر اللجن مل ت
بإيقــاع أي جــزاء آخــر. )املــادة 1٠/فقــرة1 مــن نظــام 

ــي(. ــاط الوظيف االنضب
ويف األحــوال التــي تــويص فيهــا اللجنــة املختصــة 
بنظــر املخالفــات بتوقيــع جــزاء الفصــل مــن اخلدمــة 
ــات  ــن خمالف ــه م ــت يف حق ــا ثب ــراء م ــف: ج للموظ
ــزاء،  ــذا اجل ــتوجب ه ــلكية تس ــة أو مس ــة أو إداري مالي
ــبته  ــزاء  وبمناس ــذا اجل ــامده هل ــر  واعت ــرار الوزي وإق
ــكل  ــه يش ــف، فإن ــق املوظ ــة يف ح ــة الثابت ــع املخالف م
ــارك يف  ــة يش ــة خمتص ــه جلن ــرار من ــرض بق ــذا الغ هل
ــة  ــة والتنمي ــوارد البرشي ــن وزارة امل ــل م ــا ممث عضويته
ــة  ــة برئاس ــذه اللجن ــون ه ــىل أن تك ــة ، ع االجتامعي
ــزاء  ــة بج ــر يف التوصي ــة، للنظ ــص يف األنظم متخص
الفصــل ومناســبته، ويتــم اعتمــد توصيــة هــذه اللجنــة 
بقــرار مــن الوزيــر، وإذا مل تؤيــد اللجنــة األخــذ 
بجــزاء الفصــل، فلهــا التوصيــة يف هــذا األمــر بإيقــاع 
ــاط  ــام االنضب ــن نظ ــرة2 م ــر )املادة1٠/فق ــزاء آخ ج

ــي(. الوظيف
وتأسيســًا عــىل مــا تقــدم فإنــه يمكــن القــول بــأن: 
ــة  ــة اإلداري ــل اجله ــن قب ــم م ــق تت ــة إىل التحقي اإلحال
ــون  ــات، ويك ــب املخالف ــف مرتك ــا املوظ ــع هل التاب
التحقيــق أمــام جلنــة خمتصــة ورد النــص عليهــا وعــىل 
ــق  ــوم بالتحقي ــي تق ــي الت ــام وه ــا يف النظ اختصاصه
واقــرتاح توقيــع اجلــزاء عــىل املوظــف املخالــف وفقــًا 
للجــزاءات الــوارد النــص عليهــا نظامــًا ويتــم اعتــامد 

ــص. ــر املخت ــن الوزي ــا م قراراهت
أوجــب املنظــم عــىل اجلهــة اإلداريــة التــي أحالــت 
ــزاء  ــع اجل ــه: وتوقي ــق مع ــة للتحقي ــف إىل اللجن املوظ
املقــرر بــأن تــزود كاًل مــن وزارة املــوارد البرشيــة 
ومكافحــة  الرقابــة  وهيئــة  االجتامعيــة،  والتنميــة 
واملوظــف  للمحاســبة،  العــام  والديــوان  الفســاد 
الصــادر  القــرار  مــن  بصــورة  الشــأن،  صاحــب 
ــال  ــف املح ــد املوظ ــزاء ض ــاع اجل ــة بإيق ــن اللجن م
للتحقيــق، وحتــدد الالئحــة اإلجــراءات اخلاصــة هلــذا 
اإلخطــار )املــادة 16 مــن نظــام االنضبــاط الوظيفــي(.
ــًا: كــف يــد املوظــف املحــال للتحقيــق أو توقيفــه  ثالث

ــًا:  احتياطي
أورد املنظــم الســعودي النــص بأنــه:" يف األحــوال 
التــي تقتــي مصلحــة التحقيــق مــع املوظــف العــام، 
وقفــه عــن العمــل أو كــف يــده وذلــك بســبب 
اجلهــة  تصــدر  فإنــه  إليــه،  املنســوبة  املخالفــات 
ــة  ــة الرقاب ــق أو هيئ ــه للتحقي ــي أحالت ــة الت احلكومي
ومكافحــة الفســاد التــي تبــارش التحقيــق معــه أو 
املحكمــة املختصــة بنظــر الدعــوى املقامــة ضــد هــذا 
املوظــف، أمــرًا أو قــرارًا بكــف يــد هــذا املوظــف ملــدة 
أو مــدد حمــددة بــرشط أال تتجــاوز ســنتني")املادة 
17/فقــرة1 مــن نظــام االنضبــاط الوظيفــي(. أمــا يف 
ــم التــي يصــدر فيهــا مــن جهــات  املخالفــات واجلرائ
ــبب  ــًا بس ــف احتياطي ــاف املوظ ــرًا بإيق ــق أم التحقي
ارتكابــه جريمــة تســتوجب هــذا اإلجــراء، فإنــه جيــب 
عــىل جهــة الضبــط إبــالغ اجلهــة اإلداريــة التــي يعمــل 
ــادة  ــط )امل ــة الضب ــل جه ــن قب ــه م ــور إيقاف ــا ف فيه
1/18 مــن نظــام االنضبــاط الوظيفــي(. ويف األحــوال 
التــي يتــم فيهــا األفــراج عــن املوظــف املوقــوف 
ــًا مــن قبــل جهــة الضبــط، جيــب عــىل اجلهــة  احتياطي
احلكوميــة التــي يعمــل فيهــا هــذا املوظــف، أن متكنــه 
ــالء  ــد إخ ــه عن ــودة إىل عمل ــه والع ــارشة عمل ــن مب م
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ســبيله، مــا مل تتطلــب مصلحــة العمــل أو التحقيــق أو 
املحاكمــة كــف يــده وفقــًا للنظــام )املــادة 2/18 مــن 

ــي(. ــاط الوظيف ــام االنضب نظ
الفــرع الثــاين اجلــزاءات املقــررة عــى املوظــف يف حــال 

خمالفتــه لقواعــد االنضبــاط الوظيفــي
  بدايــة عــرف املنظــم الســعودي املقصــود باجلــزاء 
ــا ورد  ــا مل ــام وفق ــف الع ــىل املوظ ــه ع ــرر توقيع املق
النــص عليــه يف نظــام االنضبــاط الوظيفــي بأنــه: " هــو 
ــادة 1 مــن نظــام  أي جــزاء إداري وارد يف النظــام" )امل

ــي(.  ــاط الوظيف االنضب
ــررة  ــزاءات املق ــإن اجل ــابق: ف ــص الس ــًا للن ووفق
مــن  أي  وارتكابــه  خمالفتــه  حــال  يف  للموظــف 
نظــام  هــذا  يف  عليهــا  النــص  الــوارد  املخالفــات 
ــط  ــزاء اإلداري فق ــل يف اجل ــي تتمث ــاط الوظيف االنضب
دون أن متتــد لتشــمل اجلــزاء اجلنائــي ألنــه خيــرج عــن 

ــام. ــذا النظ ــاص ه اختص
وســوف نتنــاول اجلــزاءات اإلداريــة الــوارد النــص 
ــف  ــىل املوظ ــق ع ــي تطب ــام والت ــذا النظ ــا يف ه عليه
يف حــال ارتكابــه أي خمالفــات ماليــة أو إداريــة أو 
اجلــزاء،  هــذا  مــن  اإلعفــاء  وحــاالت  مســلكية، 
ــوى  ــة أو الدع ــا املخالف ــقط فيه ــي تس ــاالت الت واحل
التأديبيــة يف حــق املوظــف، والفــرتة التــي تســقط فيهــا 
العقوبــات التأديبيــة التــي تــم توقيعهــا عــىل املوظــف 
االنضبــاط  نظــام  يف  عليــة  النــص  ورد  ملــا  وفقــًا 

ــايل. ــو الت ــىل النح ــك ع ــي وذل الوظيف
أوالً: اجلزاءات التي جيوز توقيعها عى املوظف: 

أورد املنظــم الســعودي النــص عــىل اجلــزاءات 
ــي:  ــف وه ــىل املوظ ــا ع ــوز توقيعه ــي جي الت

اإلنذار املكتوب     . 1
احلســم مــن الراتــب بــام ال يتجــاوز صــايف راتــب . 2

)ثالثــة( أشــهر عــىل أال يتجــاوز املحســوم شــهريًا 
)ثلــث( صــايف الراتــب الشــهري. 

احلرمان من عالوة سنوية واحدة.   . 3
عــدم النظــر يف ترقيتــه بــام ال يتجــاوز ســنتني مــن . ٤

تاريــخ اســتحقاقه للرتقيــة    
نظــام . 5 مــن   6 )املــادة  اخلدمــة  مــن  الفصــل   

الوظيفــي(". االنضبــاط 
ــادة  ــعودي يف امل ــم الس ــا أورده املنظ ــتقراء م وباس
ــف  ــىل املوظ ــع ع ــة توق ــزاءات إداري ــن ج ــابقة م الس
ــا  ــد أهن ــة : نج ــكاب خمالف ــه ارت ــت يف حق ــذي ثب ال
عقوبــات متدرجــة بــدأت بعقوبــة اإلنــذار الــذي 
ــذه  ــر ه ــة بنظ ــة املختص ــل اللجن ــم توجيهــه مــن قب يت
ــم  ــة، ث ــات اإلداري ــل العقوب ــو أق ــرب ه ــة ويعت املخالف
عقوبــة اخلصــم مــن الراتــب وهــي عقوبــة أعــىل مــن 
ــالوة  ــن الع ــان م ــة احلرم ــم عقوب ــذار، ث ــة اإلن عقوب
ــد، أو  ــام واح ــدة ع ــف مل ــذا املوظ ــررة هل ــنوية املق الس
ــام ال  ــف ب ــذا املوظ ــة ه ــري ترقي ــر يف تأخ ــة النظ عقوب
يتجــاوز ســنتني، وأخــريا ًعقوبــة الفصــل مــن اخلدمــة 
وهــي أشــد العقوبــات التأديبيــة التــي يمكــن توقيعهــا 

ــف.  ــىل املوظ ع
 ومــن املالحــظ بــأن املنظــم عمــد إىل تــدرج 
ــىل  ــا ع ــن توقيعه ــي يمك ــزاءات الت ــات واجل العقوب
ــن أن  ــة يمك ــع كل خمالف ــب م ــي تتناس ــف لك املوظ
تنســب إليــه: ألنــه ليــس مــن العدالــة أن تكــون مجيــع 
ــع  ــم توقي ــف يت ــذا املوظ ــوبة إىل ه ــات املنس املخالف
ــات  ــن املخالف ــاك م ــا، ألن هن ــدة عليه ــة واح عقوب
اإلداريــة مــا هــو بســيط يســتوجب اإلنــذار كعقوبــة، 
ــد  ــع أش ــتوجب توقي ــيمة تس ــات جس ــاك خمالف وهن
درجــات اجلــزاء عليهــا ـ وهــو اجتــاه حســن للمنظــم 
يتناســب مــع مبــدأ تــدرج العقوبــة الــذي أقرتــه 
ــة معظــم األنظمــة والترشيعــات  ــا الغــراء وتبن رشيعتن

ــة. ــة املقارن الوظيفي
ــزاء: أورد  ــع اجل ــن توقي ــاء م ــاالت اإلعف ــًا: ح ثاني
املنظــم النــص بأنــه:" يعفــي املوظــف مــن اجلــزاء املقرر 
ــة  ــه للمخالف ــأن ارتكاب ــت ب ــا ثب ــك إذا م ــًا: وذل نظام
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املحــال بســببها للتحقيــق أمــام اللجنــة املختصــة، كان 
تنفيــذًا ألمــر صــدر مــن رئيســه، وذلــك بالرغــم مــن 
تنبيــه املوظــف لرئيســه بــأن يف األمــر خمالفــة للنظــام، 
عــىل أن يكــون هــذا التنبيــه مــن قبــل املوظــف لرئيســه 
ــًا"  ــربة نظام ــرق املعت ــن الط ــة م ــأي طريق ــة أو ب كتاب

)املــادة 7 مــن نظــام االنضبــاط الوظيفــي(
ــص  ــعودي يف الن ــم الس ــا أورده املنظ ــتقراء م وباس
الســابق: نجــد أنــه تبنــى االجتــاه القائــل بــأن املوظــف 
ــاء  ــا بن ــي يقــوم بارتكاهب ــات الت ــن املخالف ــأل ع ال يس
عــىل أمــر صــادر مــن رئيســه، بــرشط أن يقــوم 
املوظــف بلفــت نظــر رئيســه والتنبيــه عليــه، بــأن هــذا 
ــة،  ــك كتاب ــم ذل ــىل أن يت ــام، ع ــف للنظ ــر خمال األم
ــي  ــه االجتهــاد الفقهــي والقضائ وهــو مــا اســتقر علي

ــدأ. ــذا املب ــا هل يف إقرارمه
ثالثــًا: احلــاالت التــي تســقط فيهــا املخالفــة أو الدعوى 

التأديبيــة يف حــق املوظف: 
بدايــة جتــدر اإلشــارة إىل أن املنظــم الســعودي: 
ــز  ــاة أو العج ــي الوف ــري حالت ــه:" يف غ ــص بأن أورد الن
ــاذ  ــن اخت ــف م ــة املوظ ــاء خدم ــع انته ــكيل، ال يمن ال
ــًا  ــا نظام ــوص عليه ــراءات املنص ــة اإلدارة اإلج جه
بشــأن إحالتــه للتحقيــق أو االســتمرار فيهــا، ويف 
ــف  ــة املوظ ــاء خدم ــم إهن ــا ت ــون فيه ــي يك ــة الت احلال
ــوت  ــة ثب ــف يف حال ــىل املوظ ــرر ع ــزاء املق ــإن اجل ف
ــد  ــة ال تزي ــىل غرام ــط ع ــرص فق ــه يقت ــات بحق املخالف
ــب  ــر رات ــايف أخ ــال ص ــة( أمث ــادل )ثالث ــا يع ــىل م ع
ــاط  شــهري كان يتقاضــاه )املــادة 8 مــن نظــام االنضب

ــي(.  الوظيف
   وباســتقراء النــص ســالف الذكــر: نجــد أن املنظم 
ــراءات  ــف اإلج ــبب لوق ــأي س ــد ب ــعودي مل يعت الس
التأديبيــة املســتوجب اختاذهــا أو االســتمرار فيهــا ضــد 
ــاة أو العجــز  ــة الوف املوظــف إال يف حالتــني ومهــا حال
الــكيل، بينــام أعتــرب املنظــم أن حالــة خــروج املوظــف 

ــة  ــف اإلحال ــباب وق ــن أس ــت م ــه ليس ــاء خدمت وإهن
أو حفــظ التحقيــق معــه عــىل النحــو الــوارد يف املــادة 

ســالفة الذكــر.
أمــا بالنســبة للحــاالت التــي تســقط فيهــا املخالفــة 
ــا ورد  ــًا مل ــف وفق ــق املوظ ــة يف ح ــوى التأديبي أو الدع
النــص عليــه يف النظــام فأهنــا تتمثــل يف احلــاالت 

ــة:  اآلتي
 الوفاة.     . 1
معــه . 2 تتعــذر  الــذي  الــكيل  الصحــي  العجــز 

مســاءلة املوظــف، املثبــت بتقريــر طبــي مــن اهليئــة 
ــة.    ــة العام الطبي

وقــوع . 3 اكتشــاف  تاريــخ  مــن  ســنتني  مــي 
ــق  ــراءات التحقي ــن إج ــاذ أي م ــة دون اخت املخالف
ــاذ  ــخ اخت ــن تاري ــنتني م ــي س ــة، أو م أو املحاكم

ــراء.  ــر إج آخ
وإذا تعــدد املتهمــون فــإن انقطــاع املــدة جتــاه 
أحدهــم يرتتــب عليــه انقطاعهــا جتــاه اآلخريــن " 

)املــادة )2٠ مــن نظــام االنضبــاط الوظيفــي(.
وباســتقراء النــص ســالف الذكــر: نجــد أن املنظــم 
أعتــرب أن حالتــي الوفــاة والعجــز الــكىل مــن األســباب 
ــص  ــُا لن ــق وفق ــف للتحقي ــة املوظ ــع إحال ــي متن الت
النظــام، وأعــاد املنظــم التأكيــد عــىل إهنــام يعتــربا مــن 
ــواز  ــدم ج ــة وع ــا املخالف ــي هب ــي تنق ــباب الت األس
رفــع الدعــوى التأديبيــة يف حــق املوظــف. ولقــد أتــى 
ــل  ــوى قب ــع الدع ــول دون رف ــر حي ــبب أخ ــم بس املنظ
ــة  ــه يف حال ــوبة إلي ــة املنس ــقط املخالف ــف وتس املوظ
ــة،  ــوع املخالف ــاف وق ــخ اكتش ــن تاري ــنني م ــى س م
ومل تتخــذ أي إجــراءات بإحالتــه للتحقيــق أو املحاكمــة 
مــن قبــل اجلهــة اإلداريــة التــي يعمــل فيهــا، وكذلــك 
ــة مــي ســنني مــن تاريــخ اختــاذ آخــر إجــراء  يف حال
ضــده، حيــث أعتــرب املنظــم بــأن مــي هــذه املــدة دون 
ــه  ــف وإحالت ــل املوظ ــة قب ــراءات النظامي ــاذ اإلج اخت

ــه. ــة يف حق ــقوط املخالف ــببًا لس ــق س للتحقي
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ومــن مجلــة مــا تقــدم فإننــا نخلــص للقــول:  بــأن 
املنظــم الســعودي رغبــة منــه يف احلفــاظ عــىل الوظيفــة 
العامــة وضــامن حســن ســري وانتظــام املرافــق العامــة، 
والتــزام العاملــني يف هــذه اجلهــات بقواعــد االنضبــاط 
الوظيفــي وعــدم خروجهــم عــن مقتضيــات الواجــب 
ــاط  ــاص باالنضب ــام خ ــدار نظ ــادر بإص ــي، ب الوظيف
ــة  ــراءات اخلاص ــه اإلج ــت نصوص ــي تضمن الوظيف
يف  واملحاكمــة  للتحقيــق  العــام  املوظــف  بإحالــة 
ــة  ــة أو إداري ــات مالي ــه أي خمالف ــوت ارتكاب ــة ثب حال
ــة،  أو مســلكية تعتــرب خروجــًا عــىل مقتضيــات وظيفي
اخلاصــة  الضامنــات  عــىل  النــص  أورد  وكذلــك 
باإلحالــة للتحقيــق أمــام جلنــة خمتصــة أو أمــام )هيئــة 
الرقابــة ومكافحــة الفســاد "نزاهــة"( ، وكذلــك النــص 
عــىل العقوبــات املقــررة لــكل خمالفــة مــن املخالفــات 
التــي تثبــت يف حــق هــذا املوظــف، وحــاالت اإلعفــاء 
ــا  ــقط فيه ــي تس ــاالت الت ــك احل ــاب وكذل ــن العق م

ــف. ــق املوظ ــة يف ح ــوى التأديبي ــة والدع املخالف
ــىل  ــل ع ــم يف: العم ــن املنظ ــة م ــه رغب ــك كل وذل
رفــع كفــاءة اجلهــاز اإلداري يف الدولــة وحماربة الفســاد 
ــن ال  ــني الذي ــدي املوظف ــىل أي ــرضب ع اإلداري وال
ــا،  ــي وخمالفته ــاط الوظيف ــون بقواعــد االنضب يلتزم
وهــي السياســة التــي تنتهجهــا الدولــة يف الوقــت 
اخلدمــات  أفضــل  حتقيــق  يف  منهــا  رغبــة  احلــايل 
والرفاهيــة ملواطنيهــا مــن خــالل املؤسســات احلكوميــة 

ــا. ــة أنواعه بكاف
باالنضبــاط  اخلاصــة  القواعــد  الثالــث  املبحــث 

الســعودي النظــام  يف  الوظيفــي 
   للموظــف املعــني يف الوظيفــة العامــة عــددًا 
مــن احلقــوق والواجبــات فلكــي يتمتــع املوظــف 
ــي  ــة الت ــات الوظيفي ــزم بالواجب ــد أن يلت ــه، الب بحقوق
حددهتــا األنظمــة واللوائــح والقــرارات، ســواء يف 
ــة  ــة ولوائحــه أو األنظمــة الوظيفي نظــام اخلدمــة املدني

ــة. اخلاص
بقواعــد  العــام  املوظــف  التــزام  فــإن  لــذا    
االنضبــاط الوظيفــي ومــا تفرضــه عليــه الوظيفــة 
العامــة مــن واجبــات وأعبــاء، يكــون لــه دورُا هــام يف 
ــي يعمــل  ــاط داخــل اجلهــة الت إرســاء قواعــد االنضب
فيهــا هــذا املوظــف، ويرتتــب عــىل عــدم التزامــه هبــذه 
القواعــد وخمالفتهــا مســاءلته وفقــًا ملــا أورده املنظــم يف 

ــي. ــاط الوظيف ــام االنضب نظ
  وللوقــوف عــىل القواعــد اخلاصــة لالنضبــاط 
الوظيفــي وواجبــات املوظــف العــام، وفقــًا ملــا أورده 
املنظــم الســعودي يقتــي منــا تناوهلــا يف مطلبــني عــىل 

ــايل: ــو الت النح
ــام  ــف الع ــة للموظ ــات االجيابي ــب األول االلتزام املطل

ــعودي يف النظــام الس
   أن العالقــة التــي تربــط مــا بــني املوظــف وجهــة 
اإلدارة وفقــًا لالجتــاه الغالــب يف معظــم األنظمــة 
والترشيعــات اخلاصــة بالوظيفــة العامــة )هــي عالقــة 
ــة  ــة اإلدارة بداي ــوم جه ــث تق ــة(، حي ــة الئحي تنظيمي
بتحديــد واجبــات وحقــوق املوظــف العــام، بــرصف 
ــة،  ــذه الوظيف ــغل ه ــن سيش ــخص م ــن ش ــر ع النظ
ــة  ــف بجه ــط املوظ ــي ترب ــة الت ــذه العالق ــث أن ه حي
ــم  ــي حتك ــي الت ــة وه ــد قانوني ــع لقواع اإلدارة ختض
الوظيفــة العامــة، وهــي القواعــد املعــدة ســلفًا ومتتــاز 
ــني  ــع املوظف ــىل مجي ــرسي ع ــة ت ــد عام ــا قواع بكوهن
الذيــن ينتمــون للفئــة الواحــدة )خاطــر، 2٠12م، 

ص57(. 
  أن احلقــوق التــي يتمتــع هبــا املوظف العــام توجب 
عليــه أن يقــوم بــأداء مهــام معينــة ضامنــًا حلســن ســري 
ــم  ــت معظ ــد تعرض ــا، ولق ــة وانتظامه ــة العام الوظيف
أنظمــة الوظائــف العامــة للنــص عــىل هــذه االلتزامات 
ــص  ــعودي الن ــم الس ــد أورد املنظ ــات، ولق والواجب
عــىل تلــك الواجبــات يف نظــام اخلدمــة املدنيــة )نظــام 
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اخلدمــة املدنيــة الســعودي، 1397هـــ( ويف )الالئحــة 
املدنيــة(.  اخلدمــة  يف  البرشيــة  للمــوارد  التنفيذيــة 
وســوف نتنــاول الواجبــات اإلجيابيــة التــي جيــب عــىل 

ــايل:  ــزام هبــا عــىل النحــو الت املوظــف االلت
بالعمــل  وااللتــزام  الوظيفــة  مهــام  مبــارشة  أوالً: 

الوظيفــي: 
    يعتــرب واجــب التــزام العــام بمبــارشة مهــام 
الواجبــات  أهــم  هــي  عليهــا  املعــني  الوظيفــة 
ــد إال  ــة مل توج ــة العام ــك ألن الوظيف ــة، وذل الوظيفي
ــف  ــغل باملوظ ــة، ومل تش ــات معين ــدم خدم ــي تق لك
ــات  ــات وخدم ــة واجب ــوم برتمج ــي يق ــام إال لك الع
الوظيفــة املعــني عليهــا إىل خدمــات ملموســة. ويلتــزم 
املوظــف بمجــرد صــدور قــرار تعينــه ومبــارشة القيــام 
بــأداء أعــامل الوظيفــة املعــني عليهــا بالكيفيــة واملــكان 
املوظــف  ينتظــم  أن  يكفــي  فــال  هلــا،  املحدديــن 
بــل جيــب عليــه باإلضافــة إىل ذلــك  العمــل،  يف 
ــارشة عمــل الوظيفــة املعــني عليهــا، عندمــا يمنــح  مب
الصالحيــة بذلــك بعــد صــدور قــرار تعينــه )حســن، 

ص72(.  ب.ت، 
ــأن يقــوم املوظــف  ويرتتــب عــىل هــذا االلتــزام: ب
العــام بــأداء العمــل املكلــف بــه بنفســه وبدقــة وأمانــة 
ــه يف  ــام وظيفت ــريه يف مه ــوض غ ــه أن يف ــوز ل وال جي
ــك  ــؤوليته، وكذل ــت مس ــة وحت ــدود النظامي ــاق ح نط
جيــب عليــه أن خيصــص وقــت العمــل ألداء واجبــات 
ــادرة  ــر الص ــذ األوام ــا، وأن ينف ــف هب ــة املكل الوظيف
إليــه بدقــة وأمانــة ويف حــدود النظــم والتعليــامت 
ــعودي(.  ــة الس ــة املدني ــام اخلدم ــن نظ ــادة 11 م )امل
ــه  ــالل بواجبات ــه اإلخ ــب علي ــة يرتت ــة املخالف ويف حال

ــة. الوظيفي
ثانيًا: مراعاة آداب اللياقة يف التعامل مع اجلمهور: 

الوظيفــة العامــة: هــي أداة للخدمــة، لــذا أصبحــت 
الوظيفــة جــزء ال يتجــزأ مــن حيــاة املواطــن، فمــن ثــم 

ــور  ــة اجلمه ــام معامل ــف الع ــىل املوظ ــني ع ــه يتع فإن
ــانية  ــم بإنس ــاعرهم ومعاملته ــاة مش ــرتام ومراع باح
دون املســاس بالكرامــة، أو تضيــع الوقــت يف املامطلــة 
ــالن، 2٠1٤،  ــزاز )رس ــل أو االبت ــويف والتأجي والتس

ص62(. 
ــىل  ــعودي ع ــم الس ــة املنظ ــزام فرص ــذا االلت وه
ــام  ــن نظ ــرة ب( م ــادة )11/فق ــام يف امل ــف الع املوظ
ــة  ــي آداب اللياق ــه "ب - أن يراع ــة بقول ــة املدني اخلدم
وزمالئــه  ورؤســائه  اجلمهــور  مــع  ترصفاتــه  يف 
ومرؤوســيه". وأكــدت عليــه كذلــك لالئحــة التنفيذية 
ــب  ــول " جي ــة بالق ــة املدني ــة يف اخلدم ــوارد البرشي للم
ــوق  ــرتام حق ــأيت: اح ــام ي ــزام ب ــف االلت ــىل املوظ ع
ــع  ــل م ــتثناء، والتعام ــم دون اس ــن ومصاحله اآلخري
اجلمهــور باحــرتام ولباقــة وموضوعيــة وحياديــة دون 
ــة  ــة التنفيذي ــن الالئح ــرة ح م ــادة 2٠8/فق ــز ")امل متيي

ــة(. ــة املدني ــة يف اخلدم ــوارد البرشي للم
ثالثًا: االلتزام بطاعة الرؤساء:

ــن  ــائه م ــف لرؤس ــة املوظ ــب طاع ــرب واج    يعت
الواجبــات املهمــة التــي تقــع عــىل عاتقــه، وهــو 
األمــر الــذي يســتوجب عــىل كل موظــف عــام طاعــة 
رئيســية وتنفيــذ أوامــره، حيــث أن هــذه الطاعــة تعتــرب 
ــث أن  ــام إداري، حي ــكل نظ ــري ل ــود الفق ــي العم ه
ــني  ــرتام املوظف ــىل اح ــوم ع ــام إداري يق ــاح أي نظ نج
ــم  ــا إليه ــي يصدروهن ــر الت ــذ األوام ــائهم وتنفي لرؤس

ص96(.  ،2٠13 )خليفــة، 
ونظــرًا ألمهيــة هــذا الواجــب: ودوره اهلــام يف 
تيســري حركــة العمــل فلقــد ورد النــص عليــه رصاحــة 
يف نظــام اخلدمــة املدنيــة بالقــول " جيــب عــىل املوظــف 
خاصــة أن ينفــذ األوامــر الصــادرة إليــه بدقــة وأمانــة 
ــن  ــادة 11/ج م ــامت" )امل ــم والتعلي ــدود النظ ويف ح

ــعودي(. ــة الس ــام اخلدم نظ
ولقــد أكــدت عــىل هــذا الواجــب هيئــة التأديــب • 
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الســعودية )الســابقة( يف أحــد أحكامهــا بالقــول: 
"أن طاعــة املوظــف لرؤســائه وامتثالــه ألوامرهــم 
واحتياجاتــه،  للعمــل  إدراكًا  أكثــر  باعتبارهــم 
وبالتــايل أكثــر قــدرة ودرايــة عــىل مواجهتــه وحــل 
مشــكالته، باإلضافــة إىل أن الرئيــس هــو املســؤول 
األول عــن ســري العمــل يف الوحــدة التــي يرأســها، 
فالطاعــة يف هــذا املجــال تعمــل عــىل حتقيــق وحدة 
اجلهــاز اإلداري وتضمــن حســن ســريه بــام حيقــق 
أهــداف املصلحــة العامــة" )الســنيدي، ص316(.

رابعًا: املحافظة عى الكرامة الوظيفية: 
   يســتوجب عــىل املوظــف العــام أن حيــرص عــىل 
ــة إىل  ــا باإلضاف ــظ عليه ــخصية وأن حياف ــه الش كرامت
ــه،  ــل في ــذي يعم ــق ال ــمعة املرف ــة وس ــة الوظيفي كرام
ومــن ثــم فإنــه خيطــر عليــه أي عمــل أو ســلوك 
ــا  ــة أو متعلق ــة اخلاص ــا بالكرام ــون ماس ــن أن يك يمك
ــن  ــن مواط ــاد وع ــك االبتع ــى ذل ــة، ومقت بالوظيف
الشــبهات، ويغــري هــذا االلتــزام امتــدادا لــرشط 
ــة ضمــن  ــه املنظــم بداي ــذي يتطلب حســن الســمعة وال
باقــي الــرشوط الواجــب توافرهــا يف املوظــف لشــغل 
الوظيفــة رشطــا لالســتمرار يف هــذه الوظيفــة )هيــكل، 
1٤21هـــ، ص138(. ولقــد أورد املنظــم الســعودي: 
ــة  ــام اخلدم ــة يف نظ ــزام رصاح ــذا االلت ــىل ه ــص ع الن
ــة: أـ أن  ــف خاص ــىل املوظ ــب ع ــه "جي ــة بقول املدني
ــة  ــة والكرام ــرشف الوظيف ــل ب ــا خي ــن كل م ــع ع يرتف
ــادة  ــه" )امل ــل أو خارج ــل العم ــك يف حم ــواء كان ذل س

ــعودية(. ــة الس ــة املدني ــام اخلدم ــن نظ 11/أ، م
وباســتقراء مــا أورده املنظــم الســعودي: نجــد أنــه 
ــذا  ــرص ه ــه مل يق ــل أن ــب ب ــذا الواج ــف هب ــزم املوظ ال
ــه  ــل أن ــزام عــىل مــكان العمــل وداخــل مقــره، ب االلت
عليــه االلتــزام كذلــك خــارج مقــر عملــه بــل يف داخل 
البــالد وخارجهــا، ويتطلــب هــذا االلتــزام والواجــب 
مــن املوظــف االبتعــاد عــن الترصفــات التــي تــيسء إىل 

ســمعته اجلهــة اإلداريــة التــي يعمــل فيهــا.
خامســًا: الــوالء للوطــن وعــدم توجيــه النقــد للجهــاز 

 . مي حلكو ا
واجــب الــوالء للوطــن يقــع عــىل عاتــق املوطنــني 
بصفــة عامــة ســواء كانــوا موظفــني حكوميــني أو 
موظفــني يف القطــاع اخلــاص أو غــري ذلــك، إال أن 
ــه،  ــرض علي ــب ف ــذا الواج ــام هب ــف الع ــزام املوظ الت
ــه  ــط بين ــي ترب ــة الت ــة الوظيفي ــبب العالق ــك بس وذل
ــك  ــه، ولذل ــل في ــذي يعم ــي ال ــاز احلكوم ــني اجله وب
يســأل املوظــف عــن كل مــا يتعــارض مــع هــذا 

الواجــب )خــرض، بــدون تاريــخ، ص139(. 
مفهــوم  بــأن  الــرشاح:  مــن  البعــض  ويــرى 
يشــمل  حيــث  واســع  مفهــوم  هنــا  )احلكومــة( 
ــة  ــلطة التنفيذي ــا الس ــام فيه ــة ب ــلطات العام ــائر الس س
ــاين، 1٤٠2هـــ، ص3٠3(. ــة )القب ــلطة القضائي والس
املتعلقــة  والتعليــامت  بالقوانــن  اإلملــام  سادســًا: 

العامــة: بالوظيفــة 
يقــع عــىل عاتــق املوظــف العــام التزامــًا بــرضورة 
اإلملــام واملعرفــة بالقوانــني واألنظمــة والتعليــامت 
اهلامــة واملتعلقــة بمهــام وظيفتــه، وجيــب عليــه االلتزام 
ــا  ــدم خمالفته ــة وع ــني واألنظم ــذه القوان ــرتام ه باح
وكذلــك عــدم خمالفــة األوامــر الرئاســية التــي تصــدر 
إليــه بســبب وظيفتــه )الطــاموي، 1999م، ص183(.
ونظــرا ألمهيــة هــذا االلتــزام يف حــق املوظــف 
ــة  ــة التنفيذي ــه يف الالئح ــص علي ــد ورد الن ــام فلق الع
للمــوارد البرشيــة الصــادرة عــن نظــام اخلدمــة املدنيــة 
ــيل: دـ  ــام ي ــزام ب ــف االلت ــىل املوظ ــب ع ــول: "جي بالق
ــح  ــام باألنظمــة واللوائ احلــرص عــىل االطــالع واإلمل
ــا  ــه وتطبيقه ــة بعمل ــدة ذات العالق ــامت الناق والتعلي
ــادة 2٠8/  ــال " )امل ــة أو إمه ــاوز أو خمالف دون أي جت
ــة يف  ــوارد البرشي ــة للم ــة التنفيذي ــن الالئح ــرة د، م فق

ــة(. ــة املدني اخلدم
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وتأسيســًا عــىل مــا تقــدم : فإنــه يمكننــا أن نخلــص 
ــن  ــددًا م ــام ع ــف الع ــىل املوظ ــع ع ــه يق ــول بأن للق
االلتزامــات االجيابيــة التــي تفرضهــا عليــه مهــام 
ــا  ــام ودوره ــذه امله ــة ه ــرًا ألمهي ــه ونظ ــاء وظيفت وأعب
ــه  ــىل ب ــب أن يتح ــذي جي ــي ال ــاط الوظيف يف االنضب
ــه، ورد  ــن خمالفت ــأل ع ــة ويس ــام يف وظيف ــف الع املوظ
ــة أو  ــة املدني ــام اخلدم ــة يف نظ ــا رصاح ــص عليه الن
ــة  ــة التنفيذي ــك يف الالئح ــة وكذل ــه التنفيذي يف لوائح
للمــوارد البرشيــة يف اخلدمــة املدنيــة، وهــذه الواجبــات 
ــاط  ــور االنضب ــر وص ــم مظاه ــن أه ــق م ــرب وبح تعت
الوظيفــي التــي جيــب عــىل املوظــف العــام التحــيل هبــا 
ــام  ــل وقي ــري العم ــن س ــامن حس ــا لض ــدم خمالفته وع
ــا  ــل ووفق ــورة األمث ــه يف الص ــام وظيفت ــف بمه املوظ

ــا. ــم هل ــمه املنظ ــا رس مل
املطلــب الثــاين االلتزامــات الســلبية للموظــف العــام يف 

النظام الســعودي
ــات  ــرشاح الواجب ــن ال ــض م ــرف البع ــة ع     بداي
أو االلتزامــات الســلبية: " هــي املحظــورات التــي 
جيــب عــىل املوظــف العــام االمتنــاع عــن القيــام بــأي 
ــرًا  ــك نظ ــه، وذل ــورة علي ــامل حمظ ــي أع ــا، وه منه
لتعارضهــا مــع مقتضيــات الوظيفــة العامــة أو أهدافهــا 
أو كرامتهــا، وإال كان املوظــف العــام مرتكبــًا جلريمــة 
تأديبيــة تســتوجب املســائلة التأديبيــة" )فــرج اهلل، 

ص13(. 2٠19م، 
 ومل يكتفــي املنظــم الســعودي يف إيــراده لعــددًا مــن 
ــي يســتوجب عــىل املوظــف  ــة الت ــات االجيابي االلتزام
ــام  ــه مله ــاء مبارشت ــا أثن ــا وتنفيذه ــيل هب ــام التح الع
ــن  ــر م ــدد أخ ــىل ع ــص ع ــه أورد الن ــل أن ــه. ب وظيفت
االلتزامــات الســلبية التــي يقتــي عــىل املوظــف العــام 
االمتنــاع عنهــا وعــدم اتياهنــا، وإال تتــم مســاءلته عــن 
خمالفــة هــذا االلتــزام. وتتمثــل أهــم االلتزامــات 
ــام يف اآليت: ــف الع ــق املوظ ــىل عات ــاة ع ــلبية امللق الس

اوالً:  عدم استخدام نفوذ الوظيفة:
بــه  يقصــد  الوظيفــة:  نفــوذ  اســتعامل  إســاءة 
ــة  ــة مادي ــق منفع ــة لتحقي ــلطته الوظيفي ــتعامل س اس
ــد،  ــة )أمح ــة العام ــاب املصلح ــىل حس ــه ع ــه ولذوي ل

.)3 ص
وحيــث أن الوظيفــة العامــة تتمتــع بنــوع مــن 
متنــح  لذلــك  فهــي  والســلطان:  واجلــاه  النفــوذ 
ــا،  ــام هب ــن القي ــن م ــي يتمك ــات لك ــاغلها صالحي ش
ويطلــب مــن املوظــف العــام يف هــذه احلالــة أال 
ــل  ــة، ب ــي اخلاص ــات للنواح ــذه الصالحي ــغل ه يش
ــي  ــة الت ــداف الوظيف ــق أه ــام حيق ــا في ــه توظيفه علي
ــة،  ــة العام ــخي للوظيف ــتغالل الش ــغلها، فاالس يش
يــؤدي إىل تعطيــل الواجبــات احلقيقــة هلــا، ويفقــد ثقــة 
ــؤدي إىل األرضار  ــا ي ــة مم ــي الدول ــني يف موظف املواطن
باألهــداف العامــة لألجهــزة اإلداريــة، ويعتــرب خروجا 
مــن املوظــف العــام عــىل قواعــد االنضبــاط الوظيفــي 
والتي تســتوجب مســاءلته عنها)الســنيدي، ص32٤(.
ويــرى البعــض مــن الــرشاح بــأن اســاءة اســتعامل 
الســلطة الوظيفيــة: وخــروج املوظــف العــام عــن 
مقتضيــات الواجــب الوظيفــي واســتعامل ســلطة 
وظيفيتــه العامــة حتقيقــًا للمصالــح الشــخصية البعيــدة 
عــن املصلحــة العامــة، وهــو مــا يعــرف بالتعســف أو 
االنحــراف يف اســتعامل الســلطة ومــن أمثلتهــا حتايــل 
ــري  ــىل غ ــح ع ــة واللوائ ــذ األنظم ــىل تنفي ــف ع املوظ
ــة  ــق مصلح ــد حتقي ــك بقص ــح، وذل ــه الصحي الوج
غــري عامــة للنفــس أو للغــري أو تلــك الترصفــات التــي 
ــري  ــد األرضار بالغ ــام بقص ــف الع ــن املوظ ــدر م تص

ــد، ص3(. ــخصية )أمح ــاد ش ألحق
ــم  ــد أورد املنظ ــزام فلق ــذا االلت ــة ه ــرًا ألمهي ونظ
ــة  ــام اخلدم ــة يف نظ ــه رصاح ــص علي ــعودي الن الس
املدنيــة بقولــه: "حيظــر عــىل املوظــف خاصــة: أـ إســاءة 
ــن  ــادة 12/أ م ــة....." )امل ــلطة الوظيفي ــتعامل الس اس

ــعودية(. ــة الس ــة املدني ــام اخلدم نظ
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وكذلــك أعــادت الالئحــة التنفيذيــة للمــوارد 
البرشيــة يف اخلدمــة املدنيــة التأكيــد عــىل هــذا الواجــب 
وااللتــزام بقوهلــا: " حيظــر عىل املوظف أســاءه اســتعامل 
الســلطة الوظيفيــة واســتغالل النفــوذ ..." )املــادة 2٠9 
فقــرة أ،2/1 مــن الالئحــة التنفيذيــة للمــوارد البرشيــة 

يف اخلدمــة املدنيــة(. 
ومــن أمثلــة اســتغالل املوظــف لنفــوذ وصالحيات 
ــوة  ــعودي: الرش ــام الس ــا يف النظ ــي عنه ــه املنه وظيفت
واالختــالس واحلصــول عــىل مكاســب ماديــة وقبــول 
اهلدايــا واإلكراميــات، واالنتفــاع باألجــور والرواتــب 
أو تأخــري دفعهــا إليهــم بقصــد االنتفــاع هبــا شــخصيًا، 
ــدة أو  ــىل فائ ــول ع ــوذ للحص ــتغالل النف ــك اس وكذل
ميــزة لنفســه أو لغــريه، مــن أي هيئــة أو رشكــة أو 
مؤسســة أو مصلحــة مــن مصالــح الدولــة )الســنيدي، 

ص32٤(.
ــا  ــدم اختاذه ــة وع ــة العام ــة الوظيف ــرًا ألمهي ونظ
ــني  ــن املوظف ــوس م ــاف النف ــل ضع ــن قب ــًا م مغرم
ــة:  ــلطاهتم الوظيفي ــتغالل س ــالل اس ــن خ ــك م وذل
تبنــت اململكــة عــددًا مــن القواعــد اخلاصــة بمكافحــة 
الفســاد الوظيفــي ومكافحــة اســتغالل النفــوذ يف كافــة 

ــة. ــح الدول مصال
ثانيًا: التزام املوظف بعدم إفشاء أرسار الوظيفة: 

تلــك   " الوظيفيــة:  بــاألرسار  يقصــد  بدايــة 
ــم  ــا بحك ــع عليه ــي يطل ــات الت ــات أو البيان املعلوم
شــغله للوظيفــة والتــي قــد تبقــى خافيــة عــن البعيدين 

عــن جمــال عمــل الوظيفــة" )حســن، ص77(.
ــف  ــىل املوظ ــلبي ع ــب الس ــذا الواج ــرض ه ويف
ــات أو  ــة معلوم ــوح بأي ــاء أو الب ــدم االقص ــام ع الع
بيانــات رســمية عــن املســائل التي يطلــع عليهــا بحكم 
ــل يف  ــا يدخ ــائل مم ــذه املس ــت ه ــا كان ــه أذا م وظيفت
عــدد األرسار التــي صــدر بشــأن رسيتهــا تعليــامت أو 
أوامــر أو قــرارات خاصــة أو تقــررت رسيتهــا بحكــم 

طبيعتهــا )حبيــب، 2٠13م، ص12(.
والرسيــة وفقــًا ملــا يــراه البعــض مــن رشاح النظــام: 
ــك  ــر بذل ــدر أم ــوع ومل يص ــة املوض ــا طبيع ــد متليه ق
ــيايس،  ــع الس ــم بالطاب ــي تتس ــف الت ــامل الوظائ كأع
الرئاســية  أو  القياديــة  الســلطات  تفرضهــا  وقــد 
ــح  ــرر ملصال ــد تق ــا، وق ــتقل بتقديره ــارات تس العتب
عامــة كاألرسار اخلاصــة بالعمليــات العســكرية أو 
العالقــات السياســية أو ملصالــح خاصــة كاألرسار 
التــي يطلــع عليهــا الطبيــب بحكــم مهنتــه )الســنيدي، 

.)327 ص
ــم  ــرص املنظ ــبب يف ح ــه الس ــع الفق ــد أرج ولق
عــىل املحافظــة عــىل ســريته املعلومــات التــي يتحصــل 

ــن: ـ ــه إىل أمري ــالل وظيفت ــن خ ــف م ــا املوظ عليه
1ـ أن تكــون تلــك املعلومــات هــي بطبيعتهــا 
ــد  ــا أح ــع عليه ــن أن يطل ــود املوط ــا ال ي ــة أو مم رسي
ــري  ــي جي ــة والت ــه اخلاص ــة بحيات ــور املتصل ــل األم مث

ــة. ــور اخلاص ــن األم ــا م ــرف باعتباره الع
2ـ أن تكــون قــد صــدرت تعليــامت باعتبــار أمــور 
معينــة مــن قبيــل األرسار التــي ال جيــوز ألحــد االطالع 
عليهــا وإضفــاء صفــة الرسيــة عليهــا )املنــويف، 2٠13، 

ص12٠(.
 ويــرى البعــض مــن الفقــه: بــأن واجــب املوظــف 
العــام والتزامــه باملحافظــة وعــدم إفشــاء األرسار التــي 
ــل  ــه أن يظ ــه ووظيفت ــق عمل ــن طري ــه ع ــت إلي وصل
ــى  ــة وحت ــه الوظيفي ــوال حيات ــام ط ــزام قائ ــذا االلت ه
يعــد تركــه اخلدمــة، وذلــك انطالقــا ممــا جيــب أن يكون 
عليــه املوظــف مــن حــرية، وبــام يمكــن أن يشــكل يف 
ــية أو  ــلطة الرئاس ــا أو للس ــول هب ــم املعم ــه للنظ والئ
احلكوميــة، وبــام يمثــل خروجــا عــىل جوهــر التزاماتــه 
الوظيفيــة بصفــة عامــة وباملحافظــة عــىل أرسار وظيفتــه 

ــاموي، ص172(. ــة )الط ــة خاص بصف
ونظــرًا ألمهيــة هــذا االلتــزام وبــام يمثلــه مــن أهــم 
مظاهــر االنضبــاط الوظيفــي التــي جيــب أن يتحــىل هبــا 
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املوظــف العــام خــالل مبــارشة مهــام وظيفتــه.
عليهــا  النــص  الســعودي  املنظــم  أورد  فلقــد 
رصاحــة بقولــه: " حيظــر عــىل املوظــف خاصــة إفشــاء 
ــد  ــه وبع ــم وظيفت ــا بحك ــع عليه ــي يطل األرسار الت
تركــه اخلدمــة" )املــادة 12/فقــرة هـــ مــن نظــام اخلدمة 

ــعودي(. ــة الس املدني
وأعــاد املنظــم التأكيــد عــىل هــذا االلتــزام يف 
ــن  ــادرة ع ــة الص ــوارد البرشي ــة للم ــة التنفيذي الالئح
ــف  ــىل املوظ ــب ع ــه: " جي ــة بقول ــة املدني ــام اخلدم نظ
ــة  ــبة حلامي ــراءات املناس ــاذ اإلج ــيل: اخت ــام ي ــزام ب االلت
املعلومــات والوثائــق واملســتندات التــي حتمــل طابــع 
األمهيــة أو الرسيــة أو اخلصوصيــة التــي حيصــل عليهــا 
ــاء  ــد انته ــى بع ــه حت ــبب وظيفت ــا بس ــع عليه أو يطل
مــدة خدمتــه مــا مل يكــن الكشــف عنهــا مســموحا بــه 
رصاحــة بموجــب النظــام" )املــادة 2٠8/فقــرة ز مــن 

ــة(. ــوارد البرشي ــة للم ــة التنفيذي الالئح
ــث أن  ــن للباح ــه يمك ــدم: فإن ــا تق ــة م ــن مجل وم
ــىل  ــة ع ــف باملحافظ ــزام املوظ ــأن الت ــول ب ــص للق خيل
ــدة  ــاء م ــواء أثن ــائها س ــدم إفش ــة وع األرسار الوظيفي
خدمتــه أو بعــد انتهائهــا يعتــرب مــن أهــم االلتزامــات 
الســلبية التــي تفرضهــا النظــم الوظيفيــة، والتــي تعــد 
مــن أهــم مظاهــر االنضبــاط الوظيفــي ويف حالــة عــدم 
ــاط،  ــذا االنضب ــىل ه ــًا ع ــد خروج ــا يع ــزام هب االلت
ــذا  ــة هل ــن خرق ــام ع ــف الع ــؤولية املوظ ــري مس ــا يث مم
ــتوجب  ــا يس ــح مم ــة واللوائ ــة األنظم ــزام، وخمالف االلت

ــة. ــك املخالف ــن تل ــًا ع ــائلته تأديبي مس
ثالثًا: عدم إساءة استعامل السلطة الوظيفية.

ملهــام  العــام  املوظــف  تقلــد  عــىل  يرتتــب    
ــم منحــة عــددًا مــن الســلطات املقــررة  ــه أن يت وظيفت
لوظيفتــه، تلــك الصالحيــات والســلطات املقــررة 
ــق  ــداف املرف ــق أه ــه، وحتقي ــام عمل ــهيل مه ــه لتس ل
ــىل  ــب ع ــه جي ــم فإن ــن ث ــه، وم ــل في ــذي يعم ــام ال الع

ــات  ــذه الصالحي ــدود ه ــزام بح ــف االلت ــذا املوظ ه
ــروج  ــا أو اخل ــدم جتاوزه ــه وع ــة ل ــة املمنوح الوظيفي
ــة،  ــق العام ــري املراف ــن س ــًا حلس ــك ضامن ــا، وذل عنه
ــم عــىل املوظــف العــام  ــب وحيت ــذا الواج ــرض ه ويف
عــدم إســاءة اســتعامل الســلطة الوظيفيــة، وذلــك ألن 
ــل  ــن أج ــال إال م ــررت أص ــا تق ــة م ــلطة الوظيفي الس
ــام  ــف الع ــني املوظ ــة، ولتمك ــة العام ــق املصلح حتقي
ــة  ــا الوظيف ــي رتبته ــه الت ــه ومهام ــام بواجبات ــن القي م
العامــة لــه عــىل أكمــل وجــه )بــدران، 1999م، 

.)128 ص
  ونظــرًا ألمهيــة هــذا االلتــزام واعتبــاره مــن أهــم 
ــي  ــق املوظــف العــام والت ــاة عــىل عات ــات امللق الواجب
يكــون هلــا دورًا يف حتقيــق انضباطــه الوظيفــي ـ فلقــد 
أورد املنظــم الســعودي النــص عليهــا رصاحــة يف نظــام 
اخلدمــة املدنيــة بقولــه: " خيطــر عــىل املوظــف خاصــة. 
أ ـ إســاءة اســتعامل الســلطة الوظيفيــة )املــادة 12/أ من 

نظــام اخلدمــة املدنيــة الســعودي(.
ــرك  ــدم ت ــل وع ــت العم ــى وق ــة ع ــًا:  املحافظ رابع

العمــل أو التوقــف عنــه دون إذن مســبق:
  مــن االلتزامــات التــي تقــع عــىل عاتــق املوظــف 
ــا،  ــني فيه ــة املع ــات الوظيف ــه بمتطلب ــوم بنفس أن يق
ــه أال يــرتك  ــه، فيجــب علي ــع وقت وأن يكــرس هلــا مجي
وظيفتــه، ألن ذلــك يــرض باملصلحــة العامــة، وكذلــك 
جيــب عليــه االلتــزام بمواعيــد العمــل الرســمية 
واالنتظــام فيهــا واملحافظــة عليهــا، وأال يتغيــب عنهــا 
ــق  ــة املرف ــل إدام ــن أج ــك م ــول، وذل ــذر مقب إال بع
ــي  ــة الت ــل يف اجله ــري العم ــام س ــن وانتظ ــام وحس الع
يعمــل فيهــا )النفيســة، ب.ت، ص5٤(. ويف حالــة 

ــة. ــاءلة التأديبي ــرض للمس ــك يتع ــة ذل خمالف
ــزام  ــذا االلت ــىل ه ــعودي ع ــم الس ــد املنظ ــد أك ولق
يف نظــام اخلدمــة املدنيــة بقولــه: "جيــب عــىل املوظــف 
ــات  ــل ألداء واجب ــت العم ــص وق ــة أن: ـ خيص خاص
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ــادة 11 فقــرة ج، مــن نظــام اخلدمــة  ــه...." )امل وظيفت
ــة( املدني

وتأسيســًا عــىل مــا تقــدم فأنــه يمكننــا القــول: بــأن 
ــاع  ــة يف امتن ــلبية املتمثل ــات الس ــات والواجب االلتزام
ــي  ــي ورد النه ــورات الت ــام باملحظ ــن القي ــف ع املوظ
ــامت  ــح والتعلي ــة واللوائ ــة املدني ــام اخلدم ــا يف نظ عنه
ومظاهــر  قواعــد  أهــم  مــن  تعتــرب  الصلــة،  ذات 
االنضبــاط الوظيفــي التــي جيــب عــىل املوظــف العــام 
ــد  ــن القواع ــا م ــا، ألهن ــدم خمالفته ــا وع ــيل هب التح
املقــرر للمحافظــة عــىل الوظيفــة العامــة وضــامن 
حســن أداء اخلدمــة للمواطنــني، ومــن  املهــام الوظيفية 
امللقــاة عــىل عاتــق املوظــف العــام، لــذا فإنــه يســأل يف 
حالــة عــدم التزامــه وخمالفتــه هلــذه الضوابــط النظاميــة 
ــي.  ــاط الوظيف ــدأ االنضب ــه ملب ــًا من ــرب خرق ــي تعت والت

اخلامتة
أمحــُد اهلل ســبحانه وتعــاىل  أْن َمــنَّ علينــا بإمتــام هــذا 
ــه  ــاىل أن جيعل ــبحانه وتع ــأله س ــه، وأس ــث وإكامل البح

ــه ويلُّ ذلــك والقــادر عليــه.   ــة لنــا ال علينــا، إنَّ حجَّ
ــا هبــا مــن    أاَل وإنَّ مــن أهــمِّ النتائــج التــي خرجن

هــذا البحــث مــا يــيل:
أن االنضبــاط الوظيفــي هــو: التــزام املوظــف . 1

ــات  ــة بالواجب ــات احلكومي ــات واملؤسس يف اجله
واملســؤوليات امللقــاة عــىل عاتقــه، والعمــل عــىل 
تنفيذهــا وااللتــزام هبــا بــكل دقــة وأمانــة ونزاهــة، 
وذلــك نفــاذًا لألنظمــة واللوائــح والتعليــامت 
املعمــول هبــا، والصــادرة بموجــب قانــون اخلدمــة 

ــة. ــر الدول ــع دوائ ــق يف مجي ــة املطب املدني
أن اهلــدف مــن تطبيــق قواعــد االنضبــاط الوظيفي . 2

ــل يف  ــعودي: يتمث ــام الس ــا يف النظ ــزام هب وااللت
ــة  ــة وحمارب ــاز اإلداري يف الدول ــاءة اجله ــع كف رف
الفســاد اإلداري، والــرضب عــىل أيــدي املوظفــني 
ــاط الوظيفــي  ــد االنضب ــن ال يلتزمــون بقواع الذي

وخمالفتهــا، وهــي السياســة التــي تنتهجهــا الدولــة 
ــل  ــق أفض ــا يف حتقي ــة منه ــايل رغب ــت احل يف الوق
خــالل  مــن  ملواطنيهــا  والرفاهيــة  اخلدمــات 

ــا. ــة أنواعه ــة بكاف ــات احلكومي املؤسس
االنضبــاط . 3 وضوابــط  بقواعــد  االلتــزام  يف  أن 

الوظيفــي مــن قبــل العاملــني يف اجلهــات احلكومية 
يســاعد عــىل رفــع كفاءاهتــم، وذلــك مــن خــالل 
ــد  ــيخ قواع ــح وترس ــني واللوائ ــم للقوان احرتامه
االنتــامء والــوالء لدهيــم إىل جهــات عملهــم، 
ــة  ــة يف اجله ــاءة اإلنتاجي ــع الكف ــؤدي إىل رف ــا ي مم
اإلداريــة التــي يعملــون فيهــا، وهــو الــذي يــؤدي 
ــن  ــاء م ــة والرض ــول إىل الرفاهي ــدوره إىل الوص ب
ــون يف أداء اخلدمــات  ــن يرغب ــني الذي ــل املواطن قب

ــات. ــذه اجله ــن ه ــا م ــول عليه واحلص
أن االلتــزام بمقتضيــات الواجــب الوظيفــي مبــدأ . ٤

هــام وضعتــه معظــم أنظمــة اخلدمــة املدنيــة، 
ــل  ــة العم ــام بتأدي ــف الع ــزم املوظ ــاه يلت بمقتض
ويعتــرب  وبأمانــه،  وبدقــة  بنفســه  بــه  املنــوط 
االلتــزام واحلفــاظ عــىل مقتضيــات الواجــب 
الوظيفــي هــي نقطــة البدايــة لالنضبــاط الوظيفــي 

ــتمراره. ــامن اس ــه وض ــس نجاح ــم أس وأه
تظهــر آثــار االنضبــاط الوظيفــي ومميزاتــه بصــورة . 5

ــة  ــىل الوظيف ــام وع ــف الع ــىل املوظ ــة ع واضح
ــعوره  ــالل ش ــن خ ــك م ــا، وذل ــل فيه ــي يعم الت
ــه  ــىل أدائ ــس ع ــا ينعك ــة، مم ــة عالي ــروح معنوي ب
الوظيفــي بشــكل إجيــايب، وهــو األمــر الــذي يزيــد 
ــه للجهــة  ــامء هــذا املوظــف ووالئ مــن درجــة انت

ــا. ــل فيه ــي يعم ــة الت اإلداري
ــام . 6 ــف الع ــزام املوظ ــىل الت ــة ع ــار املرتتب ــن األث م

ــه  ــي، حتمل ــاط الوظيف ــادئ االنضب ــد ومب بقواع
املســؤولية يف العمــل املكلــف بــه وذلــك مــن 
خــالل االلتــزام املفــروض عليــه باحــرتام األنظمة 
واللوائــح الوظيفيــة وعــدم خمالفتهــا يف اجلهــة 
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ــب  ــذي يرتت ــر ال ــو األم ــا، وه ــل هب ــي يعم الت
ــؤولياته يف  ــف مس ــذا املوظ ــل ه ــه أن يتحم علي
الوظيفــة املكلــف هبــا وحرصــه عــىل اجلهــة التــي 
ــا،  ــتمرارها وبقائه ــىل اس ــل ع ــا والعم ــل فيه يعم
ــك  ــبب يف ذل ــا، والس ــة قوهت ــو دعام ــاره ه باعتب
كلــه يرجــع إىل االنضبــاط الوظيفــي الــذي اختــذه 
ــه. ــتوراً يف وظيفت ــاً ودس ــه منهج ــف ل ــذا املوظ ه

أعتــرب املنظــم الســعودي أن امتنــاع املوظــف العــام . 7
عــن أي عمــل يســتوجب النظــام قيامــة بــه، وهــو 
مــا يعــرف )بااللتزامــات اإلجيابيــة(، أو إتيانــه أي 
مــن املخالفــات املحظــورة نظامــًا والــوارد النــص 
الســلبية( والتــي  عليهــا ضمــن )االلتزامــات 
ــب  ــات الواج ــىل مقتضي ــة ع ــًا من ــكل خروج تش
الوظيفــي ومساســًا بــرشف وكرامــة املوظــف، أمرًا 

ــًا. ــه نظام ــاب علي ــتوجب العق يس
أن اجلــزاءات املســتوجب توقيعهــا عــىل املوظف يف . 8

حــال خمالفتــه وعــدم التزامــه بقواعــد االنضبــاط 
املخالفــات  مــن  أي  ارتكابــه  أو  الوظيفــي، 
ــاط  ــام االنضب ــذا نظ ــا يف ه ــص عليه ــوارد الن ال
ــط دون  ــزاء اإلداري فق ــل يف اجل ــي، تتمث الوظيف
أن متتــد لتشــمل اجلــزاء اجلنائــي ألنــه خيــرج عــن 

ــام. ــذا النظ ــاص ه اختص
التوصيات: 

نــويص املنظــم الســعودي برسعــة املبــادرة بأعــداد . 1
ــدالً  ــة ب ــة يف اململك ــة املدني ــد للخدم ــام جدي نظ
مــن النظــام املطبــق حاليــًا، ليتواكــب مــع التطــور 
والتقــدم الــذى حلــق باجلهــاز اإلداري يف اململكــة 
والتــي تســعى حكومــة اململكــة الرشــيدة جاهــدة 
الوقــت احلــايل، بحيــث يتضمــن  لزيادهتــا يف 
النظــام املقــرتح أصــدراه كافــة اجلوانــب النظاميــة 
املتعلقــة بالوظيفــة العامــة يف اململكــة وطــرق 
املوظــف  وواجبــات  حقــوق  وبيــان  شــغلها 

العــام وآليــات مســاءلته واجلــزاءات املرتتبــة عــىل 
خمالفتــه لقواعــد االنضبــاط الوظيفــي وعــدم 
ــات  ــذه الواجب ــم ه ــث أن معظ ــا، حي ــزام هب االلت
ــىل  ــة ع ــط الحق ــح وضواب ــرة يف لوائ وردت متناث
صــدور النظــام احلــايل، وأصبــح مــن الــرضوري 
تعديلهــا بــام تتناســب مــع التقــدم اإلداري الــذى 

ــال. ــا احل ــة يف وقتن ــهده اململك تش
نــويص اجلهــات واملؤسســات اإلداريــة يف اململكــة . 2

ــي  ــاط الوظيف ــة االنضب ــز ثقاف ــىل تعزي ــل ع بالعم
ــد  ــالل عق ــن خ ــك م ــا، وذل ــني فيه ــدى العامل ل
دورات تدريبيــه وورش عمــل هتــدف إىل توعيتهــم 
ــي،  ــاط الوظيف ــد االنضب ــزام بقواع ــة االلت بأمهي
واآلثــار املرتتبــة عليــة وحثهــم عــىل عــدم خمالفــة 
قواعــده وااللتــزام هبــا، ممــا ينعكــس عــىل أدائهــم 

ــد مــن مســتوى انضباطهــم. الوظيفــي ويزي
نــويص بــرضورة قيــام املؤسســات واجلهــات . 3

اإلداريــة باململكــة بوضــع نظــام لتحفيــز املوظفــني 
والعاملــني فيهــا، وخاصــة امللتزمــني منهــم بقواعد 
وضوابــط االنضبــاط الوظيفــي، عــىل أن يتضمــن 
هــذا النظــام عــددًا مــن احلوافــز املاديــة واملعنويــة 
يف  باالســتمرار  امللتزمــني  املوظفــني  لتشــجيع 
املوظفــني  لبقيــة  دافعــًا  وليكــون  التزامهــم، 
ــم. ــداء بزمالئه ــات لالقت ــذه اجله ــني يف ه األخري

نــويص اجلهــات واملؤسســات اإلداريــة يف اململكــة . ٤
بــرضورة تشــديد الرقابــة واملتابعــة عــىل املوظفــني 
ــيق  ــاون والتنس ــرضورة التع ــا، وب ــني فيه العامل
ــام يتعلــق  ــة مكافحــة الفســاد وخاصــة في مــع هيئ
ــاز  ــني يف اجله ــاد اإلداري للعامل ــة الفس بمكافح
اإلداري للدولــة عنــد عــدم التزامهــم بقواعــد 
ــاط الوظيفــي واخلــروج عليهــا، وهــو مــا  االنضب
ــيدة  ــة الرش ــة اململك ــية حكوم ــع سياس ــق م يتواف
الداعيــة اىل مكافحــة الفســاد بكافــة صــورة، 
والعمــل عــىل رفــع مســتوى اخلدمــة التــي تقدمهــا 
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اجلهــات احلوميــة للمواطنــني، وذلــك بــام يتــالءم 
ــتقبلية 2٠3٠م. ــة املس ــة اململك ــع رؤي م

ــررات . 5 ــس املق ــع يف تدري ــرضورة التوس ــويص ب ن
ــد  ــام وبقواع ــه ع ــة بوج ــة العام ــة بالوظيف اخلاص
ــك يف  ــاص، وذل ــه خ ــي بوج ــاط الوظيف االنضب
باجلامعــات  أقســام احلقــوق واألنظمــة  كافــة 
ــد  ــامم بعق ــة، واالهت ــات العلمي ــعودية واهليئ الس
املتعلقــة هبــذا  العمليــة  النــدوات واملؤمتــرات 
املوضــوع، لكــي يكــون لــدى طــالب اجلامعــات 
املعرفــة الكافيــة بضوابــط االلتــزام الوظيفــي 
ــد،  ــام بع ــاز اإلداري في ــواة اجله ــم ن ــبهم ه بحس
وكذلــك رضورة الربــط مــا بــني اجلانــب النظــري 

ــررات.  ــذه املق ــة ه ــاء دراس ــيل أثن والعم
املراجع واملصادر

إبراهيــم، عمــر، دور إدارة املــوارد البرشيــة يف . 1
تعزيــز ســلوك االنضبــاط الوظيفــي، ]رســالة 
ــوراه غــري منشــورة[ جامعــة خــرض بســكرة،  دكت
كليــة العلــوم اإلنســانية باجلزائــر، عــام 2٠16م.

الضبــط . 2 أثــر  عــوض،  عوضيــه  إبراهيــم، 
العاملــني،  أداء  عــىل  الوظيفــي  واالنضبــاط 
]رســالة ماجســتري غــري منشــورة[، جامعــة النيلني 

2٠٠9م. الســودان،
ابــن منظــور، لســان العــرب، دار صــادر، بريوت، . 3

ط1، 196٤م.
ــالل . ٤ ــل اإلخ ــن، عوام ــن حميس ــرة، حس ــو عم أب

الوظيفــي يف الكليــات التقنيــة يف قطــاع غــزة، 
ــزة،  ــالمية بغ ــة اإلس ــتري[، اجلامع ــالة ماجس ]رس

فلســطني، عــام 2٠1٠.
ــوق . 5 ــات وحق ــم، واجب ــد املنع ــؤاد عب ــد، د. ف أمح

املوظــف العــام يف نظــام اخلدمــة املدنية الســعودية، 
بحــث منشــور عــىل شــبكة األلوكــة.

األخالقيــات يف . 6 الفتــاح،  عبــد  باغــي، حممــد 
ـ  عــامن  والتوزيــع،  للنــرش  وائــل  دار  اإلدارة، 

2٠12م. ط،  األردن، 
بــدران، د. حممــد حممــد، قانــون الوظيفــة العامــة، . 7

ط1،  اإلســكندرية،  اجلامعيــة،  املطبوعــات  دار 
1999م.

دار . 8 العامــة،  الوظيفــة  قاســم،  أنــس  جعفــر، 
2٠15م. ط2،  القاهــرة،  العربيــة،  النهضــة 

حبيــب، د. عــادل حممــد، مــدى املســؤولية املدنيــة . 9
عــن إخــالل املوظــف بااللتــزام بالــرس الوظيفــي، 
دار الفكــر اجلامعــي، اإلســكندرية، ط2، 2٠13م.

التنظيمــي . 1٠ الســلوك  حســني،  د.  حزيــم، 
ــع،  ــرش والتوزي ــران للن ــراد، دار زه ــلوك األف وس

.1997 ط1، 
املــوارد . 11 إدارة  أمحــد،  حمفــوظ  د.  حســن، 

ــة، دار وائــل للنــرش، عــامن ـ األردن، ط1،  البرشي
2٠1٠م.

املنظــامت، . 12 يف  الســلوك  روايــة  حســن، 
ــكندرية،  ــع االس ــرش والتوزي ــة للن ــدار اجلامعي ال

2٠٠1م. ط،
الوظيفــة . 13 يوســف،  رشيــف  د.  خاطــر، 

العامــة )دراســة مقارنــة(، دار اجلامعــة اجلديــدة ـ 
2٠12م. ط2،  اإلســكندرية، 

خــرض، د. عبــد الفتــاح، رشح نظــام املوظفــني . 1٤
ــة الســعودية، مطبوعــات  العــام يف اململكــة العربي
ــخ  ــدون تاري ــاض، ب ــة بالري ــد اإلدارة العام معه

نــرش أو طبعــة.
ــة يف . 15 ــة العام ــز، الوظيف ــد العزي ــة، د. عب خليف

ــة  ــارن، دار النهضــة العربي ــرصي واملق ــون امل القان
ــرة، ط1، 2٠13م. القاه
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واجتاهاهتــا . 16 اإلدارة  حســني،  د.  الــدوري، 
ــامن -األردن، ط1،  ــازوري، ع ــارصة، دار الب املع

2٠٠9م.
رســالن، أنــور ، الوظيفــة العامــة، دار النهضة . 17

ط،2٠1٤م. العربية، 
ــر، . 18 ــن عم ــود ب ــم حمم ــو القاس ــرشي، اب الزخم

ط1،  بــريوت،  صــادر  دار  البالغــة،  أســاس 
1979م.

ــارش دار . 19 ــإلدارة، الن ــل ل ــان، املدخ ــامل، ري س
املســرية، عــامن، األردن، ط1، 2٠٠7م.

الســكارنة، بــالل خلــف، أخالقيــات العمــل، . 2٠
ط1،  عــامن،  والتوزيــع،  للنــرش  املســرية  دار 

2٠٠9م.
ــادئ . 21 ــد، مب ــن راش ــد اهلل ب ــنيدي، د. عب الس

اخلدمــة املدنيــة وتطبيقاهتــا يف اململكــة العربيــة 
الســعودية، مكتبــة القانــون واالقتصــاد بالريــاض، 

ــرش، 1٤3٤ه. ــة ع ــة اخلامس الطبع
الشــيخ، عــال عمــر حســن، أثــر الرقابــة . 22

ــي  ــاط الوظيف ــلوك االنضب ــز س ــة يف تعزي اإلداري
للعاملــني يف وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل بقطــاع 
ــالمية  ــة اإلس ــتري[ ـ اجلامع ــالة ماجس ــزة،[ رس غ

ــام 2٠18م. ــزة( ع )غ
اإلداري، . 23 القضــاء  ســليامن،  د.  الطــاموي، 

ــريب،  ــر الع ــة، دار الفك ــة مقارن ــب( دراس )التأدي
1999م. ط6، 

ــادئ . 2٤ ــد، مب ــن حمم ــالح الدي ــد الباقــي، ص عب
الســلوك التنظيمــي، دار اجلامعــة للطباعــة والنــرش 

ــرة، ط،1 2٠٠9م. بالقاه
األعــامل . 25 نــورة عــيل، أخالقيــات  عبــود، 

ــث  ــي، بح ــاط الوظيف ــىل االنضب ــاهتا ع وانعكاس

منشــور يف جملــة جامعــة تكريــت للعلــوم اإلداريــة 
ــد  ــاد واإلدارة، املجل ــة االقتص ــة ـ كلي واالقتصادي

)3( العــدد )٤3(، 2٠18م
يف . 26 اإلدارة  أخالقيــات  فهــد،  العثيمــني، 

1٤25ه. الريــاض،  العامــة،  الوظيفــة 
فــرج اهلل، د. وليــد خــرض، كايف واجبــات . 27

املوظــف العــام يف القانــون الوضعــي )دراســة 
مقارنــة( ـ بحــث منشــور يف جملــة اجلزيــرة للعلــوم 
ـ  الســودان  ـ  اخلرطــوم  واإلنســانية،  الرتبويــة 

2٠19/1٤٤1م.  )2( العــدد   )16( املجلــد 
قاســيمي، د. نــارص، الــرصاع داخــل املنظمــة . 28

ــث  ــاب احلدي ــري اإلداري، دار الكت ــة التيس وفاعلي
ــرة، ط1، 2٠12م، القاه

ــة . 29 ــة يف اململك ــة املدني ــر، اخلدم ــاين، د. بك القب
العربيــة الســعودية، مطبوعــات معهــد اإلدارة 

بالريــاض، طبعــة 1٤٠2ه.
أثــر . 3٠ حممــد،  بنــت  ســوزان  د.  القــريش، 

إدارة  االنضبــاط الوظيفــي عــىل أداء مســؤويل 
التعليــم بمحافظــة الطائــف، دراســة ميدانيــة، 
لــإلدارة،  العمليــة  املجلــة  يف  منشــور  بحــث 
األعــامل،  أدارة  كليــة  امللــك ســعود،  جامعــه 

2٠16م.  ،9 العــدد 
يف . 31 البرشيــة  للمــوارد  التنفيذيــة  الالئحــة 

ــم  ــوزاري رق ــرار ال ــادرة بالق ــة املدنية-الص اخلدم
1٤٤٠/6/9ه(. بتاريــخ   155٠

العوامــل . 32 املالكــي، هاشــم حامــد أمحــد، 
]رســالة  الوظيفــي،  االنضبــاط  يف  املؤثــرة 
العزيــز  عبــد  امللــك  جامعــة  ماجســتري[، 

. 2م ٠ ٠ 1 ، ية د لســعو با
املنــويف، امحــد، واجــب عــدم إفشــاء األرسار . 33
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الوظيفيــة، دار النهضــة العربيــة القاهــرة، ط1، 
2٠13

املهــدي، تقيــة حممــد، دعائــم االنضبــاط . 3٤
الــذايت، بحــث منشــور يف األكاديميــة للدراســات 
االجتامعيــة واإلنســانية ـ جامعــة الشــلف، العــدد 

)12( عــام 2٠1٤م.
نظــام االنضبــاط الوظيفــي الصــادر باملرســوم . 35

امللكــي )م/ 18( وتاريــخ 2/ 8/ 1٤٤3ه.
نظــام اخلدمــة املدنيــة الســعودي الصــادر . 36

وتاريــخ  الكريــم)م/٤9(  امللكــي  باملرســوم 
.1397 /1٠ /7

تقويــم . 37 محــد،  الديــن  شــهاب  النعيمــي، 
ــاط  ــه بانضب ــي وعالقت ــزام التنظيم ــتوى االلت مس
االطبــاء، بحــث منشــور يف جملــة العلــوم اإلداريــة 
ــة  ــاد واإلدارة، جامع ــة االقتص ــة، كلي واالقتصادي
بغــداد، العــدد )91(، املجلــد )22( عــام 2٠16م.

ــات . 38 ــد اهلل، واجب ــن عب ــب ب ــة، د. مطل النفيس
ــعودي،  ــام الس ــه يف النظ ــام وتأديب ــف الع املوظ
بالريــاض،  العامــة  اإلدارة  معهــد  مطبوعــات 

ــرش. ــخ ن ــدون تاري ب
نوفــل، كــامل راتــب، أثــر االنضبــاط اإلداري . 39

الكليــات  يف  للعاملــني  الوظيفــي  األداء  عــىل 
اجلامعيــة احلكوميــة يف قطــاع غــزة، ]رســالة 
ماجســتريـ[ اجلامعــة اإلســالمية )غــزة(، عــام 

2٠15م.
ــون اإلداري . ٤٠ ــل، القان ــيد خلي ــكل د. الس هي

ــعود،  ــك س ــة املل ــورات جامع ــعودي، منش الس
ط2، 1٤21هـــ.
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بنية التوازي يف ديوان: عمر يزمله القصيد للشاعر شتيوي الغيثي
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دكتوراه يف اللغة العربية وآداهبا
التخصص الدقيق: أدب ونقد

قسم اللغة العربية كلية الرتبية، جامعة املجمعة

   ملخص البحث  
   يتناول هذا البحث احلديث عن بنية التوازي عند الشاعر 
ويسعى  القصيد،  يزمله  عمر  ديوان:  يف  الغيثي  شتيوي 
إلبراز تلك األنامط الرتكيبية التي يأيت عليها هذا التوازي، 
كام هيدف للوصول إىل أهم مظاهر التحول التي تطرأ عىل 
بنية التوازي، والغاية التي ألجلها كرس الشاعر تلك البنية.
دفعت  التي  األسباب  أهم  أن  إىل  البحث  توصل  ولقد     
املواءمة  قصائده  ضمن  التوازي  بنية  لكرس  بالشاعر 
والغاية  اخلارجية،  املوسيقى  عىل  واملحافظة  الرتكيبية، 
الداللية، وكل هذه األسباب مل خترج التوازي عن مظهره 

املوسيقي اإليقاعي.
الكلامت املفتاحية: 

التوازي/ املوسيقى/ اإليقاع/ عمر يزمله القصيد/ الرتكيب/ 
الداللة. 

Abstract
This research deals with the parallel structure 
of the poet Shtiwe Al - Ghaithi in Diwan: Omar 
Yazmlh al-Qasseed, and seeks to highlight the 

synthetic patterns on which this parallel comes, 
and aims to reach the most important mani-
festations of the transformation of the parallel 
structure, the goal for which the poet breaks that 
structure.

The research found that the poet's main reasons 
for breaking the structure of parallelism among 
his poems were synthetic alignment, preserva-

tion of external music, and semantic purpose. 
All of which did not depart from his rhythmic 
musical appearance.
Keywords:
Parallelism/Music/Rhythm/Omar Yazmlh 
al-Qasseed /composition/connotation.

بنية التوازي في ديوان: عمر يزمله القصيد للشاعر شتيوي الغيثي
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Parallel Structure in Diwan: Omar Yazmlh Al-Qasseed By The Poet Shtyui Al-
Ghaithi

املقدمة:
ــيقى  ــىل املوس ــأته األوىل ع ــذ نش ــعر من ــد الش يعتم
بنوعيهــا، فالنشــأة الغنائيــة التــي ترعــرع فيهــا الشــعر 
ــه،  ــيقي ل ــب املوس ــت باجلان ــي حتكم ــي الت ــريب ه الع
واهلــدف اإليقاعــي الــذي نشــأ عــرب بحــور الشــعر هــو 
غايــة الشــعراء، بــل إن بعــض النقــاد القدمــاء حــرصوا 
مفهــوم الشــعر بالــوزن، ومــا الــوزن إال أهــم عنــرص 
ــه  ــى علي ــذي ُتبن ــي ال ــاع اخلارج ــارص اإليق ــن عن م

ــدة. القصي
ــة  ــة نوعــًا مــن الرتاب    وتضفــي املوســيقى اخلارجي
الوزنيــة واللفظيــة عــىل القصيــدة الشــعرية، وهــو 

مظهــر ال ختطئــه األذن املوســيقية املدربــة عــىل الشــعر، 
يف حــني أن املوســيقى الداخليــة أكثــر عمقــًا مــن 
ــي  ــر اخلارج ــن املظه ــا ع ــد يف كياهن ــة، إذ تبتع اخلارجي
الــذي ُتدركــه األســامع، إىل عنــارص داخليــة مــن 
التجانــس والتشــاكل والتقــارب بــني وحــدات الــكالم 
بصــورة يتلــذذ الذهــن عنــد تلقيهــا، وبطريقــة تالمــس 
العقــل والفهــم والــذوق قبــل أن تكــون مظهــرًا 

ــطحيًا. ــًا س خارجي
ــيقى  ــذه املوس ــارص ه ــد عن ــوازي أح ــد الت     ويع
الداخليــة، وهــو عنــرص موســيقي جــذب أذهــان 
فباحــت  إليــه عقوهلــم،  املحدثــني، وشــّد  النقــاد 
أقالمهــم بجامليــات التــوازي، وعنــارصه الفنيــة، 
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وقدرتــه عــىل منــح القصيــدة نمطــًا مــن اإليقــاع 
واملوســيقى يعجــز عنهــا ســواه مــن أشــكال املوســيقى 
الداخليــة، لــذا فقــد جــاء هــذا البحــث ليتنــاول بنيــة 
ــاعر  ــد للش ــه القصي ــر يزمل ــوان: عم ــوازي يف دي الت

ــي. ــتيوي الغيث ش
 وتظهــر مشــكلة هــذا البحــث يف أنــه حيــاول 
ــوازي  ــة الت ــا عالق ــة: م ــئلة اآلتي ــن األس ــة ع اإلجاب
ــوازي يف  ــر الت ــرز مظاه ــا أب ــة؟ م ــيقى الداخلي باملوس
ــد؟ كيــف وظــف الشــاعر  ــه القصي ــوان عمــر يزمل دي
ــباب  ــم األس ــا أه ــوان؟ م ــذا الدي ــن ه ــوازي ضم الت
ــوازي  ــة الت ــة رتاب ــاعر إىل خلخل ــت بالش ــي دفع الت

ــد؟  ــه القصي ــر يزمل ــوان عم ــن دي ضم
ــة الوثيقــة  ــان العالق  وهيــدف هــذا البحــث إىل: بي
ــن  ــة م ــيقى الداخلي ــة، واملوس ــن جه ــوازي م ــني الت ب
جهــة أخــرى، ودور هــذا كلــه يف بنيــة القصيــدة. 
والكشــف عــن أنــامط التــوازي يف ديــوان عمــر يزملــه 
ــاعر  ــا الش ــى هب ــي اعتن ــة الت ــان الكيفي ــد. وبي القصي
ــن  ــف ع ــده. والكش ــوازي يف قصائ ــف الت ــد توظي عن
أهــم األســباب التــي كــرست بنيــة التــوازي يف ديــوان 
ــك. ــدة ذل ــن فائ ــث ع ــد، واحلدي ــه القصي ــر يزمل عم

   مــن هنــا تكمــن أمهيــة هــذا البحــث يف أنــه يســلط 
الضــوء عــىل نتــاج شــعري ، مــأله كاتبــه بأنــامط 
املوســيقى الداخليــة، وأفــاد مــن عنــارص اجلــامل 
ــة.  ــدة احلديث ــاء القصي ــا بن ــض عنه ــي متخ ــن الت والف
   وثمــة أســباب دفعــت هبــذا البحــث لــريى النــور، 
ــر  ــوان عم ــوازي يف دي ــور الت ــا حض ــن أبرزه كان م

ــة. ــة وبّين يزملــه القصيــد بصــورة الفت
   وينتهــج هــذا البحــث املنهــج الوصفــي التحليــيل 
ــث،  ــي يف البح ــج العلم ــوات املنه ــىل خط ــم ع القائ
ــتقرائية  ــة االس ــن الطريق ــد م ــذي يفي ــج ال ــو املنه وه
ــك  ــج، وذل ــول إىل النتائ ــتقرائي للوص ــج االس واملنه
ــا  ــا، وحتليله ــد مالحمه ــرة، ورص ــتقراء الظاه ــرب اس ع

ــج.  ــوالً إىل النتائ ــريها، وص وتفس

   وال شــك أن الدراســات الســابقة ثريــة باحلديــث 
ــر  ــق لتطوي ــت األف ــي فتح ــي الت ــوازي، وه ــن الت ع
ــث  ــاد البح ــد أف ــه، فق ــار مجاليات ــث، وإظه ــذا البح ه

ــا:  ــن أمهه ــابقة، وم ــات الس ــن الدراس ــدد م ــن ع م
ــي يف  ــرصيف الرتكيب ــوازي ال ــوان: الت ــة بعن    دراس
القــرآن الكريــم،2٠16 إلنصــاف احلجايــا، وهــي 
رســالة ماجســتري، وهدفــت الدراســة إىل احلديــث 
ــك  ــم، وذل ــرآن الكري ــي يف الق ــوازي الرتكيب ــن الت ع
ــفت  ــد كش ــة، ولق ــة املختلف ــاليب النحوي ــن األس ضم
ــي  ــامل اإليقاع ــر اجل ــن مظاه ــدد م ــن ع ــة ع الدراس
ــا  ــو م ــوازي، وه ــرب الت ــة ع ــاليب النحوي ــن األس ضم

ــة. ــذه الدراس ــه ه ــادت من ــابقًا أف ــًا س ــد أنموذج يع
ــة  ــام 2٠٠٤، دراس ــف ع ــد اهلل خلي ــب عب     وكت
الكريــم،  القــرآن  يف  الرتكيبــي  التــوازي  بعنــوان: 
هــدف مــن خــالل هــذه الدراســة الكشــف عــن 
مظاهــر التــوازي الرتكيبــي األفقــي يف القــرآن الكريــم، 
والبحــث يف مجاليــات هــذا التــوازي يف كتــاب اهلل 
ــة يف  ــة احلالي ــه الدراس ــادت من ــا أف ــو م ــاىل، وه تع
جانبهــا التنظــريي. كــام كتــب ســامح الرواشــدة عــام 
ــف  ــعر يوس ــوازي يف ش ــوان: الت ــة بعن 1998، دراس
الصائــغ وأثــره يف اإليقــاع والداللــة، ولقــد هــدف هذا 
ــه  ــان قيمت ــوازي وبي ــر الت ــول ملظاه ــث إىل الوص البح
املوســيقية والدالليــة، ولقــد أفــاد البحــث احلــايل 
مــن بحــث الرواشــدة يف جانــب احلديــث عــن األثــر 
ــط  ــث رب ــذا البح ــًا أن ه ــوازي، خصوص ــداليل للت ال
بــني التحــول يف بنيــة التــوازي والغايــة الدالليــة التــي 

ــوازي. ــذا الت ــة ه ــل بني ــاعر لتحوي ــت بالش دفع
الســابقة  الدراســات  مــن  عــدد  تناولــت  كــام 
احلديــث عــن التــوازي بصــورة جزئيــة ضمــن رســائل 
جامعيــة، كرســالة ماهــر هاشــم عــام 2٠1٠، بعنــوان: 
بنــاء القصيــدة يف شــعر بــرشى البســتاين، وغريهــا مــن 

ــة. ــات املختلف الدراس
ــابقة  ــات الس ــن الدراس ــث ع ــذا البح ــز ه    ويتمي
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بــام يــيل: أنــه يبحــث يف حتــوالت بنيــة التــوازي 
ــه  ــذه البنية.أن ــاعر ه ــرس الش ــا ك ــي ألجله ــة الت والغاي
ــة،  ــن جه ــيقي م ــي املوس ــب اإليقاع ــني اجلان ــزج ب يم
واجلانــب الرتكيبــي والــداليل مــن جهــة أخــرى. كــام 
أنــه يتنــاول احلديــث عــن ديــوان مل يســبق لباحــث أن 
حتــدث عــن تقنيــة التــوازي فيــه، وهــو ديــوان: عمــر 

ــد. ــه القصي يزمل
متهيد: 

    تعتمــد القصيــدة عــىل املوســيقى بنوعيهــا، 
ــدة  ــور القصي ــن تص ــة، إذ ال يمك ــة واخلارجي الداخلي
الشــعرية دون أن تكــون املوســيقى عمودهــا الفقــري، 

ــي. ــها اإليقاع وأساس
ــي  ــة الت ــارص الفني ــة العن ــاع يف مقدم ــأيت اإليق    وي
ــا   ــه أول م ــن كون ــًا م ــدة، انطالق ــا القصي ــون منه تتك
يواجــه املتلقــي عنــد تلقيــه للقصيــدة، فاملوســيقى 
هــي التــي حتــّرك الشــعور لــدى املتلقــي بدايــة، وهــي 
ــم  ــد اهت ــاص، ولق ــه اخل ــعر إحساس ــح الش ــي متن الت
ــا  ــة، وجعلومه ــوزن والقافي ــة ال ــاء برتاب ــاد القدم النق
ــاء  ــي ال يمكــن جتاوزهــا يف بن ــة الت مــن األســس املتين
ــة، وإن أي اختــالل يف هــذه العنــارص  ــدة العربي القصي
املوســيقية اخلارجيــة مرفــوض متامــًا؛ ملــا لــه مــن أثــر يف 
خلخلــة إيقــاع القصيــدة، وإرضار بإيقاعهــا. )عبــداهلل، 

)16  :2٠1٠
ــمني، األول:  ــعرية إىل قس ــيقى الش ــم املوس   تنقس
املوســيقى اخلارجيــة، أمــا النــوع الثــاين فهــي املوســيقى 
الداخليــة، وتتكــون مــن عنــارص أكثــر عمقــًا يف 
تشــكيل القصيــدة، وأبعــد تأثــريًا يف اجلانــب اإليقاعــي 
للعمــل الشــعري، وذلــك ألهنــا ختتــص بمظاهــر 
التجانــس اللفظــي والــداليل يف بعــض األحيــان، 
والتــوازي  بأنواعهــا،  التكــرارات  عــىل  وتعتمــد 
والتجانــس والتشــاكل بــني وحــدات الــكالم اللفظيــة 
وهــذا   ،  )9  :1995 احلافــظ،  )عبــد  القصيــدة  يف 

ــل  ــعري، ب ــل الش ــن العم ــًا ضم ــس واقع ــل لي الفص
ــام  ــؤدي كل منه ــان ي ــالن متامزج ــان متداخ ــا نوع مه
وظيفتــه املوســيقية إىل جــوار اآلخــر، وإنــام يقــع 
ــب  ــريي فحس ــدرس التنظ ــات ال ــا لغاي ــل هاهن الفص

 .)18  :2٠16 )الرشــيدي، 
ــذي  ــى أن اإليقــاع هــو العنــرص الرئيــس ال    بمعن
ــاع  ــذ اإليق ــعرية، ويأخ ــيقى الش ــه املوس ــكل من تتش
معنــاه مــن طبيعتــه املتوازنــة املتســاوية، فمعنــاه النقــل 
ــيم  ــو تقس ــدودة، أو ه ــة حم ــن أزمن ــم ضم ــىل النغ ع
نقــاط  تســاوي  أو  الــكالم،  نوتــات  الزمــن عــىل 
ــن  ــكالم م ــال ال ــرى، وانتق ــة ألخ ــن نغم ــال م االنتق
ــرات  ــن فق ــاوية، وضم ــة متس ــن أزمن ــدور ضم دور ل
ــع الســليم  ــة، وهــذا مــا يمكــن لصاحــب الطب متوازن
القصيــدة  إدراكــه واإلحســاس بــه ضمــن إطــار 

 .)1٤٠-1981:139 )األرمــوين،  الشــعرية 
فــكل تآلــف إيقاعــي بــني وحــدات موســيقية 
ــًا  ــاور مع ــذه األدوار تتج ــمى دورًا، وه ــة يس متجانس
لتشــكل البنيــة اإليقاعيــة املوســيقية للعمــل الشــعري، 
ــق  ــام ُيطل ــب، إن ــعر فحس ــص بالش ــا ال خيت ــذا م وه
اإليقــاع عــىل كل تتابــع منتظــم بــني احلركة والســكون، 
أو الشــدة والرخــاوة، أو بــني النــور والظــالم وهكــذا، 
ــًا،  ــه إيقاع ــق علي ــن أن ُيطل ــم يمك ــع منتظ ــكل تتاب ف
وقــد ُأِخــذ مصطلــح اإليقــاع مــن اليونانيــة، إذ يشــري 
ــىل  ــق ع ــه أطل ــاء علي ــق، وبن ــان أو التدف ــى اجلري ملعن
ــا  ــًا؛ مل ــعرية إيقاع ــدة الش ــيقي يف القصي ــوازن املوس الت
ــكالم  ــدات ال ــم لوح ــع منتظ ــن تتاب ــه م ــتمل علي تش
مــن جهــة، وعنــارص الــوزن الشــعري مــن جهــة ثانيــة 

)وهبــة، 71:198٤(. 
ــيل  ــاع الداخ ــي باإليق ــاع اخلارج ــط اإليق    ويرتب
ــر،  ــل اآلخ ــام يكم ــكل منه ــًا، ف ــًا وثيق ــًا عضوي ارتباط
ولــكل منهــام دوره يف بنــاء املوســيقى الشــعرية، وليــس 
ألحدمهــا مزيــة تفوقــه عــىل اآلخــر، بــل يســهامن معــًا 
يف بنــاء اهليــكل املوســيقي للقصيــدة، وبتامســكهام 
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ــة  ــاس بوظيف ــن اإلحس ــي م ــن املتلق ــهام يتمك وجتانس
كل منهــام، وفهــم اآلليــة الفنيــة التــي يســري عليهــا كل 

ــد، 2٠٠1: 16(.  ــني )عبي ــن النوع ــن هذي م
  ويف الوقــت الــذي يعتمــد فيــه اإليقــاع اخلارجــي 
عــىل عنــارص الــوزن والقافيــة، يعتمــد اإليقــاع الداخيل 
عــىل عنــارص داخليــة أكثــر عمقــًا يف مؤّداهــا املوســيقي 
ــدة  ــع القصي ــجم م ــذا ينس ــعري، وه ــص الش يف الن
العربيــة بنوعيهــا العموديــة وقصيــدة التفعيلــة، إذ 
ــوزين  ــار ال ــم املعي ــأِت لتحطي ــة مل ت ــدة التفعيل إن قصي
ــة  ــن القيم ــتفيد م ــاءت لتس ــل ج ــعري، ب ــر الش للبح
ــة،  ــة الصارم ــود القافي ــردة دون قي ــكل مف ــة ل اإليقاعي
ــن  ــطر م ــالت يف كل س ــدد للتفعي ــدد املح ــود الع وقي
ــدة  ــت القصي ــد ُبني ــا فق ــن هن ــعرية، م ــطر الش األس
ــر  ــورة أكث ــيل بص ــاع الداخ ــار اإليق ــىل معي ــة ع احلديث
عمقــًا مــن القصيــدة القديمــة )أدونيــس،1971: 

 .)116
ــة  ــاول جزئي ــو يتن ــث فه ــذا البح ــبة هل ــا بالنس    أم
مــن جزئيــات اإليقــاع الداخــيل، أال وهــو التــوازي، إذ 
إن اإليقــاع الداخــيل واســع يشــمل عــددًا غــري يســري 
مــن املكونــات، فهــو يبحــث يف العالقــات التــي تنظــم 
ــل األديب،  ــار العم ــًا يف إط ــة مجيع ــدات الكالمي الوح
ــق  ــارب، والتواف ــاد، والتق ــس، والتض ــمل التجان فيش
ــارص  ــذه العن ــا، كل ه ــرارات بأنواعه ــويت، والتك الص
ــىل  ــادر ع ــو الق ــيل، فه ــاع الداخ ــن اإليق ــل ضم تدخ
ــيقيًا  ــدارًا موس ــة مق ــدات الكالمي ــك الوح ــح تل من
فنيــًا، وبالتــايل فــإن التــوازي عنــرص مهــم مــن عنــارص 

ــفي، 1985: 1٤2(.  ــاع )اليوس ــذا اإليق ه
   وال يغفــل اإليقــاع الداخــيل احلديــث عــن بعــض 
جوانــب التشــكيل الشــعري املختلفــة، ســواء يف جانب 
املعنــى والداللــة، أم يف جانــب الصــورة، أم يف اجلوانب 
ــة  ــات الداخلي ــم العالق ــو ينظ ــة، فه ــة املختلف الرتكيبي
بــني وحــدات الــكالم، وهــو ليــس جمــرد أداة موســيقية 
فحســب، بــل هــو أعــم وأوســع مــن ذلــك، حتــى إن 

ــاه اإليقــاع اخلارجــي  ــاع الداخــيل يشــمل يف ثناي اإليق
كذلــك، فهــام متداخــالن ومرتابطــان معــًا يف تشــكيل 
ــة املميــزة )املعمــدي،  العمــل األديب بصورتــه اإلبداعي

 .)2٤ :1981
ــة  ــن جزئي ــث ع ــث احلدي ــذا البح ــاول ه     ويتن
ــر  ــوان "عم ــعري يف دي ــاب الش ــن اخلط ــوازي ضم الت
ــوازي  ــذا الت ــة ه ــىل بني ــز ع ــد"، ويرك ــه القصي يزمل
باعتبــاره جــزءًا مــن اإليقــاع الداخــيل للعمــل األديب، 
وباعتبــاره مزيــة موســيقية متنــح القصيــدة تفوقــًا مجاليــًا 
وإبداعــًا موســيقيًا، ممــا يضفــي عــىل املعــاين رونقهــا، 
واأللفــاظ ســحرها، والرتاكيــب بياهنــا، فانكســار 
ــد  ــل ال ب ــًا، ب ــوازي ال يكــون عبث ــة للت ــة اإليقاعي البني
أن يكــون هبــدف، وهــذا البحــث حيــاول الوصــول إىل 
تلــك الــدالالت واألهــداف التــي ترتبــط بتحــوالت 
البنيــة اإليقاعيــة للتــوازي ضمــن القصيــدة الشــعرية. 
مــن اجلديــر هبــذا البحــث أن يضــع بدايــة احلديــث 
ــىل  ــب ع ــا يرتت ــه، وم ــوازي، وعالقات ــوم الت ــن مفه ع
ــل  ــن العم ــيقية ضم ــار موس ــن آث ــات م ــك العالق تل
الشــعري، وذلــك قبــل اخلــوض يف األنــامط التشــكيلية 

للتــوازي ضمــن املــادة الشــعرية التطبيقيــة. 
ــة  ــن الطبيع ــاه م ــوازي معن ــح الت ــذ مصطل     يأخ
ــن  ــارة ع ــو عب ــل األديب، فه ــن العم ــاكلية ضم التش
املتواليــة  أطــراف  مــن  أكثــر  أو  طرفــني  تشــاكل 
ــة  ــىل عالق ــامدًا ع ــك اعت ــام، وذل ــة، أو متاثله الكالمي
ــك  ــت تل ــواء أكان ــًا، س ــني مع ــن الطرف ــط هذي ترب
ــاد  ــس أم التض ــل أم التجان ــىل التامث ــة ع ــة قائم العالق

 .)79  :1999 )كنــوين، 
   وهــذا التامثــل أو التشــاكل بــني طــريف التــوازي ال 
ُيشــرتط فيــه التشــابه الصــويت، بمعنــى أنــه ال يشــرتط 
تشــابه الوحــدات الكالميــة تشــاهبًا تامــًا، مــع أن 
ــام يعــد شــكاًل مــن أشــكال التــوازي، إال  التشــابه الت
ــط  ــعرية يرتب ــه الش ــن فضاءات ــوازي ضم ــال الت أن مج
بعنــارص التجانــس ال بعنــارص التامثــل، فقــد تقــع 
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بعــض التشــاهبات الصوتيــة بــني الوحــدات الكالميــة 
ــوازي مــن شــكله  املختلفــة، إال أن ذلــك ال خيــرج الت
العــام، وإطــاره الذي ُوِضع لــه )احلجايــا، 2٠16: 8(. 
   ويعــرف التــوازي بأنــه "تشــابه البنيــات مــع 
بمعنــى   ، املعاين")مفتــاح، 1997: 259(  اختــالف 
ــا  ــا أو بنيته ــة تركيبه ــن جه ــابه م ــكالم تتش ــة ال أن بني
ــكل  ــاط ب ــى املن ــالف املعن ــع اخت ــن م ــة، ولك الرصفي

ــة.  ــدة كالمي وح
ــرة  ــن فك ــًا "م ــوازي عموم ــوم الت ــق مفه    وينطل
ــام  ــن أو اختالفه ــني أو رسدي ــق نص ــىل تطاب ــة ع الربهن
مــن خــالل العالقــات التسلســلية بــني وحــدات هذين 
ــذا  ــإن ه ــة، ف ــات الصوتي ــابه النهاي ــن، وتش الرسدي
التشــابه أو التقــارب بــني الرسديــن أو النصــني يــؤدي 
إىل الربهنــة عــىل توازهيــام" )احلجايــا، 2٠16: 9( .
الوحــدات  إىل  نظرتــه  يف  التــوازي  ويعتمــد     
الكالميــة عــىل طبيعــة العالقــة التــي تنظــم تلــك 
الوحــدات إىل جــوار بعضهــا، إذ قــد يكــون التــوازي 
ــريف  ــة لط ــة الرتكيبي ــابه البني ــن تش ــئًا م ــًا، ناش تركيبي
الــكالم، وقــد يكــون التــوازي رصفيــًا، معتمــدًا عــىل 
ــي  ــة الت ــة املختلف ــدات الرصفي ــني الوح ــس ب التجان
ــى أن  ــذا، بمعن ــه، وهك ــن أطراف ــرف م ــكل كل ط تش
للتــوازي مظاهــره املختلفــة، ومكوناتــه اإليقاعيــة 
الرابطــة لتلــك املكونــات، واملنظمــة لتلــك العالقــات 

 .)83  :1987 )الينــز، 
   هــذا يعنــي أن كل وحــدة كالميــة ضمــن اجلملــة 
ــى  ــكيل املعن ــارشًا يف تش ــهامًا مب ــهم إس ــة تس اللغوي
ــار  ــني االعتب ــذ بع ــع األخ ــة، م ــك اجلمل ــام لتل الع
معناهــا الــذي تنفــرد بــه، فــكل وحــدة كالميــة حتمــل 
ــن  ــاين ضم ــذه املع ــع ه ــا، وتتجم ــًا هب ــى خاص معن
الســياقات اللغويــة املختلفــة يف اجلمــل لتشــكل معنــى 
موحــدًا لذلــك اخلطــاب، وهــو مــا يمنــح كل وحــدة 
ــة خصوصيتهــا ومتيزهــا )لــوش، 1995: ٤5(.  كالمي
الرتكيــب  عنــد  التــوازي  حــدود  تقــف  وال     

فحســب، بــل تشــمل أيضــًا اجلوانــب البنيويــة يف 
ــة،  ــكيل اجلمل ــة يف تش ــات الرصفي ــكالم، والتوافق ال
فالتــوازي الــرصيف قائــم عــىل تشــابه البنيــات الرصفيــة 
ــد يف  ــة، كأن تعتم ــلة الكالمي ــراف السلس ــن أط ضم
ــاهبة  ــة متش ــة رصفي ــىل بني ــا ع ــن أطرافه ــرف م كل ط
كاســم الفاعــل واســم املفعــول واملشــتقات بأنواعهــا، 
ــراف  ــن أط ــة ضم ــاهبات الرصفي ــذه التش ــامع ه وباجت
املتواليــة  هــذه  إطــار  يف  التــوازي  يتاميــز  الــكالم 

الكالميــة )احلجايــا، 2٠16: 1٤( .
التعريف بالشاعر وبالديوان:

ــود  ــمري املول ــي الش ــزام الغيث ــن ع ــتيوي ب ــو ش ه
ــة  ــاش ودرس يف منطق ــد ع ــام 1398/ 1978، وق ع
حائــل بشــامل اململكــة العربيــة الســعودية، ختصــص يف 
اللغــة العربيــة وآداهبــا، وُعــِرف بشــعريته منــذ ســنوات 
ــتري  ــهادة املاجس ــىل ش ــل ع ــية، حص ــة املدرس الدراس
والدكتــوراة يف األدب احلديــث والبالغة،مــن اجلامعــة 
اإلســالمية باملدينــة املنــورة. ولــه عــدد مــن املؤلفــات 
النقديــة والبحــوث األدبيــة، ولــه ثــالث دواويــن 
شــعرية مطبوعــة، يعــد ديــوان "عمــر يزملــه القصيــد" 
الراهــن، وللشــاعر  البحــث  ثانيهــا، وهــو مــدار 
مشــاركات عــدة يف أمســيات شــعرية ونــدوات أدبيــة، 
ــة  ــة يف صحيف ــة املتنوع ــه الصحفي ــىل كتابات ــالوة ع ع

ــكاظ. ــة ع ــن وصحيف الوط
ــعري  ــوان ش ــد، دي ــه القصي ــر يزمل ــوان: عم    ودي
ــعرية  ــن الش ــاين الدواوي ــد ث ــط يع ــم املتوس ــن احلج م
للشــاعر شــتيوي الغيثــي، وهــو صــادر عــام 2٠17م 
ــد  ــعودية، وق ــع بالس ــرش والتوزي ــدارك للن ــن دار م ع
ــعر  ــة وش ــدة العمودي ــني القصي ــاعر ب ــه الش ــزج في م

ــة.  التفعيل
املبحــث األول: التــوازي وأنامطــه التشــكيلية يف ديــوان: 

"عمــر يزملــه القصيد": 
ــىل  ــل ع ــا ُجِع ــا م ــدة منه ــواع عدي ــوازي أن    للت
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أســاس شــكل السلســلة الكالميــة ضمــن إطــار 
الرتتيــب األفقــي أو العمــودي، وبالتــايل ينقســم فيهــا 
ــه  ــب مكونات ــىل ترتي ــم ع ــي قائ ــواٍز أفق ــوازي إىل ت الت
ــب  ــىل ترتي ــم ع ــودي قائ ــواٍز عم ــي، وت ــكل أفق بش
)احليــاين،  عموديــة  بصــورة  الكالميــة  الوحــدات 

.)25  :2٠٠٤
ــة  ــة الداللي ــب البني ــوازي بحس ــم الت ــام ينقس    ك
ــى املتشــاهبة، وهــو  ــوازي البن ــة إىل قســمني، ت الرتكيبي
ــا  ــى يف معناه ــابه البن ــاس تش ــىل أس ــوم ع ــذي يق ال
وتركيبهــا، كالتشــابه بــني "ال" و"مل"، فكالمهــا للنفــي، 
ــان يف املعنــى الدقيــق بينهــام، وتــوازي  ولكنهــام خمتلفت
ــود  ــىل وج ــم ع ــوازي القائ ــو الت ــة، وه ــى املتخالف البن
بنيتــني متضادتــني يف كل طــرف مــن أطــراف التــوازي، 
ومتغايرتــني يف داللتهــام تغــريًا قــد يصــل إىل حــد 
ــرة  ــة والنك ــني املعرف ــة ب ــاد، كاملقابل ــض أو التض التناق
يف كل طــرف، أو املقابلــة بــني معنيــني متضاديــن، 
ــى يف  ــل حت ــالم، ب ــور والظ ــري، والن ــري والصغ كالكب
ــه  ــول ب ــل واملفع ــة كالفاع ــة الرتكيبي ــب النحوي اجلوان

 .)121-118  :1997 )كنــوين، 
   وهــذه األنــواع التــي مــّرت حــارضة عنــد 
ــن  ــد"، وم ــه القصي ــر يزمل ــه: "عم ــاعر يف ديوان الش
الــرضوري إيــراد بعــض هــذه النــامذج التمثيليــة عــىل 

أنــواع التــوازي األفقيــة والعموديــة كــام وردت.
1 . التوازي األفقي: 

   هنــاك عــدد مــن النــامذج الشــعرية التــي اشــتملت 
عــىل تــواٍز أفقــي، وفيــام يــيل ســنتعرض للحديــث عــن 

بعضهــا، إذ يقــول الشــاعر )الغيثــي، 2٠17: 3٠(: 
تعاَل كام أنَت بعَض حياٍة.. وبعض مماْت 

   يتضمــن الســطر الشــعري الســابق توازيــًا أفقيــًا، 
ــىل  ــدًا ع ــي معتم ــوازي األفق ــون الت ــا يك ــًا م وغالب
يتجــاوران  التــوازي  أن طــريف  بمعنــى  الرتكيــب، 
يتكــون  إذ  الشــعري،  اخلطــاب  يف  أفقيــة  بصــورة 

ــا: ــني مه ــن طرف ــوازي م الت
تعاَل كام أنت بعض حياة 

تعاَل كام أنت بعض ممات.
ــى  ــن البن ــاس م ــىل أس ــوازي ع ــذا الت ــوم ه    ويق
ــات"،  ــد "مم ــاة" ض ــون "حي ــن ك ــًا م ــرة انطالق املتغاي
فهــذه الضديــة احلــارضة ضمــن التــوازي جعلتــه مــن 
قبيــل البنــى املتغايــرة، عــالوة عــىل التــوازي يف البنيــة 
الرتكيبيــة بــني "حيــاة وممــات" فهــام متفقتــان حتــى يف 

ــه.  طبيعــة اللفــظ الصــويت ذات
   ويقول الشاعر كذلك )الغيثي، 2٠17: 31(: 

وأنَت بعُض ابتهااليت وبعض دمي
      وبعــض بعــي وأجزائــي ومرهتني
    يبنــي الشــاعر هــذا التــوازي عــىل النمــط األفقي، 
اعتــامدًا عــىل العالقــات الرتكيبيــة التــي تنظــم وحدات 
املتواليــة  إذ تكونــت  ببعضهــا،  الــكالم، وتربطهــا 

الكالميــة يف هــذا النمــط مــن األطــراف اآلتيــة: 
أنت بعض ابتهااليت 

أنت بعض دمي 
أنت بعض بعي 

أنت بعض أجزائي 
إذ تشكل كل طرف من: 

أنت + بعض + اسم + ياء املتكلم 
    ولقــد حافــظ الشــاعر عــىل هــذا النمــط الرتكيبــي 
الســابق،  الشــعري  البيــت  للتــوازي يف  اإليقاعــي 
بــه عنايــة واضحــة، قاصــدًا مــن هــذا  واعتنــى 
ــده يف  ــي، وتأكي ــدى املتلق ــى ل ــق املعن ــوازي توثي الت
ــة املوســيقية التــي  ــًا مــن القــوة اإليقاعي ــه، انطالق ذهن
يشــتمل عليهــا هــذا التــوازي، واعتــامدًا عــىل الرتابــط 
الذهنــي بــني تراكيــب هــذه السلســلة، أمــا مــن جهــة 
ــوازي  ــذا الت ــي ه ــد ُبن ــة فق ــة واملتخالف ــى املتوافق البن
ــى املتوافقــة، التــي تســري ضمــن إطــار داليل  عــىل البن
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متناســب طرديــًا ضمــن كل وحــدة مــن وحــدات هــذا 
ــعري.  ــوذج الش النم

ــي،  ــه )الغيث ــاء يف قول ــا ج ــك م ــامذج كذل ــن الن وم
 :)31  :2٠17

ماذا أحدث عنك اليوم يا أميل
ويــا نديمــي ويــا خــويف ويــا وثنــي؟   
   يقــوم هــذا التــوازي أيضــًا عــىل أســاس الصــورة 
األفقيــة التــي تتجــاور فيهــا أطرافــه بــام يتناســب مــع 
ــعري  ــت الش ــن البي ــك ضم ــب، وذل ــة الرتكي طبيع
الواحــد، ولقــد بــدت أطــراف هــذا التــوازي كــام يــيل:

يا أميل 
ويا نديمي 
ويا خويف 
ويا وثني؟

ــوازي  ــذا الت ــراف ه ــن أط ــرف م ــكل كل ط     إذ يتش
مــن: 

يا + منادى + ضمري املتكلم )مضاف إليه(. 
ــذا  ــإن ه ــق ف ــف والتواف ــة التخال ــن جه ــا م    أم
ــرة، فاألمــل  التــوازي قائــم عــىل أســاس البنــى املتغاي
ــة  ــدات كالمي ــا وح ــن، كله ــوف والوث ــم واخل والندي
ــض يف  ــدود التناق ــل إىل ح ــل تص ــا، ب ــد دالالهت تتباع
ــيل،  ــبة لـــ "أم ــال بالنس ــان، كــام هــو احل ــض األحي بع
وخــويف"، وهــذا التباعــد بــني دالالت الوحــدات 
ــاعر،  ــد الش ــادى عن ــمولية املن ــي بش ــة يوح الكالمي
ــن  ــد م ــل إىل ح ــد وص ــه، فق ــة يف حيات ــه العالي وقيمت
االضطــراب الداخــيل حتــى أنــه غــري قــادر عــىل حتديد 
قيمــة املنــادى بصــورة دقيقــة، فجعلــه جــزءًا مــن مجيــع 
مظاهــر حياتــه، األمــل، واخلــوف، والنــدم، والوثــن. 
ويقــول الشــاعر يف موضع آخر )الغيثــي، 2٠17: ٤5(: 

ُتباعُدنا األوقاُت فوق رصيفنا
ــّب وُتســكرنا النجــوى حنينــًا إىل احلُ   

   يقيــم الشــاعر هــذا التــوازي عــىل النمــط األفقي، 
وذلــك اعتــامدًا عــىل ترتيــب الوحــدات الكالميــة 
بصــورة أفقيــة ضمــن البيــت الشــعري الواحــد، فقــد 
جــاءت السلســلة الكالميــة مكونــة مــن طرفــني اثنــني 

مهــا: 
تباعدنا األوقات فوق رصيفنا. 

تسكرنا النجوى حنينًا 
فقد تكون كل طرف من:

فعل مضارع + نا املتكلمني )مفعول به( + فاعل.
ــني  ــني الطرف ــق ب ــي املتس ــط الرتكيب ــذا النم    وه
ــد  ــيل، ولق ــه الداخ ــوازي  إيقاع ــح الت ــذي من ــو ال ه
ــي  ــه الرتكيب ــوازي بنمط ــذا الت ــن ه ــاعر م ــاد الش أف
ــة يف املتلقــي، وليمنحــه  األفقــي ليصــل إىل قــوة تأثريي
ــر  ــوي أث ــذي يق ــق ال ــب والتناس ــن التناس ــدارًا م مق
املعنــى يف نفســه، أمــا مــن جهــة التوافــق والتخالــف، 
فقــد جعــل الشــاعر مــن البنيــة املتوافقــة هــي الســبيل 
للوصــول إىل تشــكيل هــذا التــوازي وتنميــة عنــارصه 
ــا  ــه: تباعدن ــة املخصصــة لعبارت ــة، أمــا الدالل اإليقاعي
ــذي  ــت ال ــة للوق ــة املعنوي ــل بالقيم ــات، فتتمث األوق
يمــر بــه الشــاعر، إنــه يمــر ثقيــاًل عــىل نفســه، حتــى إن 
أقــل األوقــات تبــدو مظهــرًا مــن مظاهــر البعــد بينــه 

ــه.  ــني مــن يتحــدث عن وب
ويقــول الشــاعر يف موضع آخر )الغيثــي، 2٠17: 5٤(: 

من آخر احللم آٍت، والسنني مدى
يطــوي احلامقــات ال حيــي هلــا عددا   

حيي املواجع، حيي عمر خيبته
حتــى اســتحال هبــذي البيــد منفــردا   
   يقيــم الشــاعر التــوازي يف هذين البيتني الشــعريني 
ــر ال  ــة التغاي ــىل بني ــم ع ــوازي القائ ــوع الت ــًا لن وفق
ــذا  ــوذج ه ــع يف نم ــه جيم ــى أن ــاكل، بمعن ــة التش بني
التــوازي بــني النفــي واإلثبــات يف قولــه: ال حيــي... 
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وحيــي...، كــام يقيمــه وفقــًا للنمــط األفقــي، إذ 
ــك  ــة، وذل ــورة أفقي ــة بص ــدات الكالمي ــوزع الوح تت
اعتــامدًا عــىل نظامهــا الرتكيبــي املتناســب مــع اإليقــاع 
مــن  الكالميــة  املتواليــة  تكونــت  فقــد  الداخــيل، 

ــة: ــراف اآلتي األط
يطوي احلامقات 

ال حيي هلا عددًا 
حيي املواجع 

حيي عمر خيبته.
فقد تكون كل طرف من هذه األطراف من:

فعــل مضــارع + فاعل مســترت تقديــره هــو + مفعول به.
    وهــذا التناســق يف تشــكيل بنيــة هــذه األطــراف 
منحهــا عنــرصًا إيقاعيــًا متمثــاًل بالتــوازي، وهــو 
العنــرص الــذي أعطــى املعنــى قوتــه التأثرييــة يف 
مــع  واندماجــًا  تفاعــاًل  أكثــر  وجعلــه  املتلقــي، 
مكونــات هــذا املعنــى، كــام بنــى الشــاعر هــذا التوازي 
عــىل أســاس البنــى املتوافقــة، ممــا جعلهــا تقــرتب أكثــر 
فأكثــر ضمــن إطــار البنيــة الرتكيبيــة والداللــة املتقاربــة 

ــعري.  ــوذج الش ــذا النم ــن ه ــقة ضم واملتناس
ــة  ــة واضح ــاعر عناي ــى الش ــد اعتن ــا فق ــن هن    وم
ــوازي األفقــي ضمــن إطــار هــذا الرتكيــب  ــراد الت بإي
ــة  ــوازي يف تقوي ــذا الت ــن ه ــاد م ــد أف ــوي، ولق اللغ
ــب  ــىل اجلان ــامدًا ع ــك اعت ــي، وذل ــدى املتلق ــى ل املعن
اإليقاعــي املوســيقي الــذي يؤثــر يف املتلقــي، ويقــوده 
ملزيــد مــن التفاعــل والتامهــي مــع الســياق الشــعري، 
ليصــل الشــاعر يف هنايــة املطــاف إىل غايتــه الفنيــة 

ــل.  ــوازي اجلمي ــذا الت ــرب ه ــة ع والداللي
2 . التوازي العمودي: 

ــوازي  ــىل الت ــرية ع ــدة وكث ــامذج ع ــام وردت ن    ك
األفقــي عنــد الشــاعر، فهنــاك أيضــًا نــامذج عــدة عــىل 
ــه  ــاء يف قول ــا ج ــك م ــن ذل ــودي، وم ــوازي العم الت

)الغيثــي، 2٠17: 28(: 
فال املغفراُت حتّل عليهم..

وال مطٌر يف يقني النهى
   يبنــي الشــاعر هــذا التــوازي يف القصيدة الشــعرية 
ــًا مــن ترتيــب  عــىل النمــط العمــودي، وذلــك انطالق
الوحــدات الكالميــة بصــورة عموديــة ضمــن ســطرين 
شــعريني، ويتشــكل هــذا التــوازي مــن طرفــني اثنــني، 

مهــا:
ال املغفرة حتل عليهم. 
ال مطر يف يقني النهى.

ويتكون كل طرف من أطراف هذا التوازي من:
ال + اسم مرفوع + بقية اجلملة.

ــي  ــوازي اإليقاع ــذا الت ــاعر هب ــى الش ــد أت     ولق
كــي تتثبــت هــذه املعــاين املرتبطــة بأطرافــه عــرب 
إيقاعهــا املوســيقي، عــالوة عــىل كوهنــا حتمــل معنــى 
ــاين مــن كل  خمصصــًا، ولقــد بنــى الشــاعر املكــون الث
ــاءت األوىل:  ــد ج ــني، فق ــني خمتلفت ــن بنيت ــرف م ط
الرمحــة، يف حــني جــاءت الثانيــة: مطــر، وهــذا ختالــف 
مــن جهــة التعريــف والتنكــري، فالطــرف األول حيمــل 
بنيــة التعريــف، يف حــني أن الطــرف الثــاين حيمــل بنيــة 

ــري.  التنك
ويف موضــع آخــر يقــول الشــاعر أيضــًا )الغيثــي، 

 :)29  :2٠17
أشقُّ لديَك الغاممَة

كيام ُتغيَثك من مطر الروِح
كيام تقّبَل رأسَك

اة( َ مثل )الرسَّ
   يبنــي الشــاعر التــوازي هاهنــا عــىل النمــط 
العمــودي، الــذي يقــوم عىل أســاس ترتيــب الوحدات 
ــًا،  ــًا عمودي الكالميــة ضمــن النمــوذج الشــعري ترتيب
ــوازي يتكــون مــن طرفــني اثنــني، مهــا: وذلــك أن الت
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كيام ُتغيَثك من مطر الروِح
كيام تقّبَل رأسَك

   إذ يتكون كل طرف من هذين الطرفني من: 
كيَم + فعل + مفعول به.

    ويتناســب الطرفــان يف هــذا الرتكيــب وفقــًا 
ــذا  ــاعر يف ه ــد الش ــد اعتم ــاعر، ولق ــه الش ــى ب ــا أت مل
التــوازي عــىل البنــى املتوافقــة، فــإن بنيــة املعنــى 
والرتكيــب ضمــن الطــرف األول مــن التــوازي متوافق 
ــوة  ــن ق ــاعر م ــاد الش ــد أف ــاين، ولق ــرف الث ــع الط م
اإليقــاع املرتبطــة بمكونــات التــوازي يف تأكيــد املعنــى 
ــي  ــر اإليقاع ــذا املظه ــو ه ــه نح ــي، وجذب ــدى املتلق ل
ــة  ــة لصيق ــة إيقاعي ــودة بطريق ــة املقص ــال الدالل إليص

ــل.  ــروح والعق بال
ــي،  ــًا )الغيث ــه أيض ــاء يف قول ــا ج ــامذج م ــن الن    وم

:)32-31  :2٠17
سمعُت منَك متام الليِل أغنيًة 

حَلَــِن أّيــام  صباحــًا  رأيــَت  ومــا    
ظننُت أنك باٍق يف مرابعنا

ومــا وجدُتســوى الرتحــال والّظَعــِن   
سامرُت نارَك أشُدوها عىل وتٍر

اهلــوى..وأين وأحاديــُث  "الغــى"  نــاُر   

النمــط  عــىل  التــوازي  هــذا  الشــاعر  يبنــي     
ــن  ــكالم ضم ــدات ال ــت وح ــد ترتب ــودي، فق العم
كل طــرف مــن أطرافــه بشــكل عمــودي حتــى يتبــني 
ــي، إذ  ــكيله الفن ــاع وتش ــذا اإليق ــر ه ــي مظه للمتلق
ــة أطــراف هــي: ــة مــن ثالث ــة الكالمي تكونــت املتوالي

سمعت منك ... 
ظننت أنك ... 

سامرت نارك .... 
ــلة  ــذه السلس ــراف ه ــن أط ــرف م ــون كل ط     تك

مــن:
فعل ماٍض + تاء املتكلم .

ــام  ــًا ك ــًا عمودي ــب نمط ــذا الرتتي ــذ ه ــد أخ     ولق
الســابق،  الشــعري  النمــوذج  خــالل  مــن  يظهــر 
ــذب  ــن ج ــوازي م ــذا الت ــرب ه ــاعر ع ــتطاع الش واس
ذهــن املتلقــي اعتــامدًا عــىل اجلانــب املوســيقي احلــارض 
فيــه، وتبعــًا للقيمــة املوســيقية اإليقاعيــة التــي يتشــكل 
ــة  ــة اإليقاعي ــت القيم ــد متثل ــوازي، وق ــذا الت ــا ه منه
ــني  ــوازن ب ــن الت ــط م ــق نم ــوازي بتحقي ــذا الت يف ه
الوحــدات الكالميــة املكونــة للنــص الشــعري، وبنــاء 
ــده،  ــى وتأكي ــة املعن ــاعر لتقوي ــل الش ــد توص ــه فق علي
أمــا مــن جهــة البنــى فقــد أقــام الشــاعر هــذا التــوازي 
عــىل البنــى املتوافقــة، إذ تنتمــي كل وحــدة كالميــة إىل 
ــدات  ــن وح ــا م ــام جياوره ــط ب ــداليل املرتب ــا ال حقله

ــرى.  ــة أخ كالمي
ومــن النــامذج أيضــًا مــا جــاء يف قولــه )الغيثــي، 

 :)35  :2٠17
ُل؟ رحلُت وما زاُد الذي َيرَتحَّ

ــوا ســوى وجــِع العشــاِق حــني َتَبّدُل   
رحلُت وما يف ُجْعبَتي غري َأْحرف

وهتّلــُل اهلــوى  بمحــراِب  ُتصــيل    
النمــط  عــىل  التــوازي  هــذا  الشــاعر  يقيــم     
ــة  ــورة عمودي ــه بص ــت أطراف ــد ترتب ــودي، فق العم
ــن  ــوازي م ــذا الت ــّون ه ــوذج، إذ تك ــذا النم ــن ه ضم

ــا:  ــني مه ــني اثن طرف
رحلت وما زاد الذي يرتحل؟

رحلت وما يف جعبتي غري أحرف 
   إذ ابتــدأ الشــاعر كل طــرف مــن هذيــن الطرفــني 
بـــ "رحلــُت"، وهــو مــا منحهــا مظهــرًا تكراريــًا مميــزًا، 

فقــد جــاء كل طــرف عــىل النحــو اآليت:
رحل + تاء الفاعل + ما: االستفهامية/ النافية.
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    واســتطاع الشــاعر عــرب هــذا التــوازي أن يمنــح 
العبــارة الشــعرية قــوة تأثرييــة أكــرب ممــا لــو كانــت عليه 
دون التــوازي، فالقيمــة املوســيقية اإليقاعيــة التــي 
يتشــكل منهــا هــذا التــوازي هــي التــي متنــح العبــارة 
قوهتــا، أمــا مــن جهــة البنــى املتوافقــة واملتخالفــة فقــد 
بنــى الشــاعر نموذجــه الشــعري عــىل البنــى املتوافقــة، 
ــاس  ــىل أس ــة ع ــبة قائم ــة متناس ــع لدالل ــي ختض الت
التشــاكل ال عــىل أســاس التناقــض، عــىل الرغــم مــن 
أن "مــا" يف الطــرف األول كانــت اســتفهامية، ويف 
ــى مل  ــة، ولكــن ســياق املعن ــت نافي ــاين كان الطــرف الث

ــض.  ــن التناق ــيئًا م ــل ش حيم
   ويقول كذلك )الغيثي، 2٠17: 62-61(: 

آخر حلم الطفولة   
آخر وجه احلياة

أنام بحلمي عىل ساعديك
ــًا  ــًا عمودي ــاين توازي ــطران األول والث ــل الس    يمث
ضمــن هــذه القصيــدة الشــعرية، إذ ترتتــب الوحــدات 
ــاب األديب،  ــن اخلط ــة ضم ــورة عمودي ــة بص الكالمي

ــن:  ــرف م ــون كل ط ويتك
آخر + مضاف إليه + مضاف إليه ثاٍن.

   أمــا مــن جهــة البنيــات فــإن هــذا التــوازي قائــم 
عــىل أســاس البنــى املتوافقــة، وهــذا التوافــق آٍت 
ــر"  ــة "آخ ــه لفظ ــري إلي ــذي تش ــى ال ــة املعن ــن طبيع م
التــي كررهــا الشــاعر يف بدايــة كل طــرف مــن طــريف 

ــوازي. الت
ويقول كذلك )الغيثي، 2٠17: 69-68(: 

نستغفُر الشعَر، ما كانت قوافله
إال عذابًا بواديكم ووادينا

نستغفر الليَل ممّا قد جناُه بنا
هذا الّسهاُد وقال احلزُن: آمينا  

نستغفُر احلبَّ حني احلبُّ مّجعنا 
وحني فّرقنا بالُبعد ناعينا

نستغفُر الّدمَع يف عينيك ما َبقيت 
يف العاملني ُدموٌع للمصلينا

ــعرية  ــطر الش ــذه األس ــن ه ــوازي ضم ــوم الت    يق
عــىل النمــط العمــودي، فقــد ترتبــت أطرافــه عموديــًا 
ــراف  ــذه األط ــدت ه ــد ب ــدة، وق ــذه القصي ــن ه ضم

كــام يــيل:
نستغفر الشعَر.

نستغفر الليَل 
نستغفر احلبَّ 

نستغفر الدمَع.
   إذ يتكون كل طرف من أطراف التوازي من:

نســتغفر + فاعــل )ضمــري مســترت تقديــره نحــن( + 
مفعــول بــه منصــوب.

   ولقــد قــام هــذا التــوازي العمــودي عــىل أســاس 
البنــى املتوافقــة واملتشــاهبة، ولقــد ُمنِــح هــذا التشــابه 
والتوافــق انطالقــًا مــن تكــرار لفــظ "نســتغفر" يف 
ــواٍز  ــود ت ــو معه ــام ه ــرار ك ــرف، فالتك ــة كل ط بداي
ــة،  ــدات الكالمي ــني الوح ــكيل ب ــىل التشــابه ال ــم ع قائ
ــم إن  ــواٍز تكــرارًا، ث ــواٍز، وليــس كل ت فــكل تكــرار ت
الوحــدات الكالميــة: الشــعر، الليــل، احلــب، الدمــع، 
ــة قائمــة عــىل أســاس التغايــر، إذ قــد  وحــدات كالمي
ال جيمعهــا معنــى واحــد يضمنهــا، وبالتــايل فــإن هــذا 
ــم  ــاهبة، ث ــى املتش ــىل البن ــه ع ــم يف أساس ــوازي أقي الت
ــى.  ــك البن ــني تل ــر ب ــاين إىل التغاي ــه الث ــول يف جزئ حت

ــوازي  ــذا الت ــص هل ــى املخص ــبة للمعن ــا بالنس    أم
فيتمثــل باعتــامد الشــاعر عليــه للوقــوف عــىل عتبــات 
ــز  ــام رك ــربات، ك ــذه الع ــوط هب ــي املن ــى العاطف املعن
عــىل إيــراد األلفــاظ املعرفــة بـــ "أل" التعريــف: احلب، 
الدمــع، الشــعر، الليــل، بقصــد منــح هــذه الوحــدات 
ــدى  ــودة ل ــا معه ــو أهن ــام ل ــة ك ــة داللي ــة قيم الكالمي
املتلقــي، وقــد مــّرت بــه، وكــام لــو أن الليــل والشــعر 
...، كلهــا منوطــة بشــخصية هــذا الشــاعر ومرتبطة به.
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ــوع  ــف وتتن ــوازي ختتل ــامط الت ــإن أن ــذا ف    وهك
ــه  ــالف بنيت ــاب األديب، وباخت ــكل اخلط ــالف ش باخت
ــة، ولكــن ثمــة بعــض مالمــح التحــول التــي  الرتكيبي
تطــرأ عــىل مظاهــر ذلــك التــوازي، انطالقــًا مــن غايــة 
دالليــة، أو حاجــة موســيقية إيقاعيــة، مما جيعل الشــاعر 
أو األديــب يكــرس بنيــة هــذا التــوازي، وُيدِخــل نمطــًا 
مــن التحــول عــىل بنيتــه، كــي يصــل ملبتغــاه اإليقاعــي 
قيمــة  أو  الفنيــة،  الدالليــة  حاجتــه  أو  املوســيقي، 
ــوازي، وهــذا  ــد منهــا ضمــن تركيــب الت ــة ال ب تركيبي
ــراز  ــل بإب ــث، ويتمث ــن البح ــس م ــدف الرئي ــو اهل ه
أهــم تلــك التحــوالت التــي تطــرأ عــىل بنيــة التــوازي 

ــا.  ــة منه والغاي
   وهــذه األنــواع للتــوازي معهــودة لــدى املتلقــي، 
ــىل  ــرأ ع ــول تط ــر للتح ــة مظاه ــن ثم ــة، ولك ومعروف
ــة  ــا، ولغاي ــدف م ــاعر هل ــا الش ــأيت هب ــوازي، ي ــة الت بني
بعينهــا، وهــو مــا يضفــي عــىل التــوازي رونقــًا إبداعيــًا 
ــد  ــل ق ــًا، ب ــودة دوم ــة مقص ــت الرتاب ــًا، فليس خمتلف
تكــون خلخلــة الرتابــة بحــد ذاهتــا وســيلة للوصــول 

ــع. ــي بدي إىل مظهــر فن
املبحث الثاين: غايات التحول يف بنية التوازي:

   يــأيت التحــول يف بنيــة التــوازي ضمــن أطــر فنيــة 
ــىل  ــق ع ــا ينطب ــو م ــة، وه ــة وتركيبي ــات داللي وغاي
عــدد كبــري مــن نــامذج التــوازي يف ديــوان عمــر يزملــه 
القصيــد، األمــر الــذي جيعلــه بمثابــة ظاهــرة إيقاعيــة 

ــامم.  ــرة باالهت جدي
1 . املواءمة الرتكيبية:

   قــد يلجــأ الشــاعر لكــرس رتابــة اإليقــاع الداخــيل 
مــن أجــل املحافظــة عــىل الرتكيــب، بمعنــى أن الغايــة 
ــة  ــل بني ــاعر لتحوي ــع بالش ــي تدف ــي الت ــة ه الرتكيبي
ــن  ــر ضم ــي تظه ــة الت ــا االعتيادي ــن هيئته ــوازي ع الت
أطرافــه املختلفــة مــن أجــل الوصــول إىل تركيــب 
لغــوي ســليم، فرتاكيــب اللغــة جتــرب الشــاعر يف بعــض 

ــب  ــق الرتكي ــي تواف ــكالم ك ــة ال ــري هيئ ــان لتغي األحي
ــح.  الصحي

   ويقصــد بالرتكيــب هنــا ذلــك املســتوى اللغــوي 
ــة  ــدات الكالمي ــات الوح ــاس عالق ــىل أس ــم ع القائ
ــث  ــناديًا، بحي ــًا إس ــًا ارتباط ــا مع ــا، وارتباطه ببعضه
يشــري كل جــزء مــن هــذا الرتكيــب إىل جــزء مــن معنى 

ــاين، 1983: 21٠(.  ــوص )اجلرج ــكالم املخص ال
   ويــأيت احلديــث عــن الرتاكيــب والبنــاء الرتكيبــي 
ــي يف  ــتوى الرتكيب ــار املس ــن إط ــريب ضم ــكالم الع لل
ــات  ــل مكون ــه حتلي ــم خالل ــتوى يت ــو مس ــة، وه اللغ
ــند  ــند ومس ــن مس ــنادية م ــا اإلس ــة إىل عنارصه اجلمل
إليــه ومكمــالت هلــذه العمليــة اإلســنادية )عبــد 

 .)195  :1998 التــواب، 
   ويــرى متــام حســان أن األوىل بالرتاكيــب اللغويــة 
عــدم االكتفــاء بدراســة عنــارص اإلســناد فحســب، بل 
يتوجــب عــىل دراســة الرتاكيــب أن تتســع لتشــمل كافة 
ــاليب  ــن أس ــوي، م ــوي اللغ ــكيل البني ــر التش مظاه
إفصاحيــة متنوعــة، كاحلديــث عــن االســتفهام والنــداء 
واألمــر والنهــي، وهكــذا، وذلــك للوقــوف عــىل 
ــا  ــة يف نظامه ــة العربي ــزة للغ ــة املمي ــس الرتكيبي األس

ــان، 2٠٠6:18(.  ــي )حس الرتكيب
   ويتخــذ الشــعراء بعــض املظاهــر التحويليــة 
للتــوازي جمــاراة لرتاكيــب اللغــة الســليمة الصحيحــة، 
ــة  ــيل يف بني ــر التحوي ــذا املظه ــىل ه ــامذج ع ــن الن وم
ــي،  ــه )الغيث ــاء يف قول ــا ج ــاعر م ــد الش ــوازي عن الت

 :)29  :2٠17
أهيا الوطُن امُلشتهى

يا نبيَذ احلياة 
أهيا امُلرجتى.. والذرى..واملامت

أهيا املتسكع يف القلِب
ــة  ــن أربع ــابقة م ــة الس ــة الكالمي ــون املتوالي    تتك
بعضــًا،  بعضهــا  فــوق  عموديــًا  تتاميــز  أطــراف، 
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فالتــوازي هاهنــا تــواٍز عمــودي، يبــدأ كل طــرف منهــا 
بـــ "أهيــا"، وهــي أداة نــداء، يليهــا منــادى معــّرف بـــ 
"أل" التعريــف، هــي عــىل التــوايل: الوطــن، املرجتــى، 

ــكع.  املتس
ــن  ــف ضم ــب ختتل ــذا الرتكي ــة ه ــري أن رتاب    غ
ــاة، إذ مل  ــذ احلي ــا نبي ــه: ي ــو قول ــاين ، وه ــرف الث الط
يكــن املنــادى هاهنــا معّرفــًا بـــ "أل"، وهــذا عىل ســبيل 
البنــى املتغايــرة، إذ حتــّول طــرف هــذه السلســلة 
ــه حــال األطــراف األخــرى، وقــد  ــة عــام علي الكالمي
أتــى الشــاعر هبــذا التحــول للمواءمــة الرتكيبيــة، 
وذلــك أن "يــا" التــي للنــداء ال يليهــا املعــّرف بـــ "أل"، 
ففــي قواعــد العربيــة إذا نــودي املعــرف بـــ "أل" فإنــه 
ــو  ــش، 2٠٠1: 3٤2(، وه ــن يعي ــادى بـــ "أهيا")اب ين
مــا كان يف األطــراف األخــرى، ولكــن ملــا كان املنــادى 
أداة  اختلفــت  التعريــف  "أل"  مــن  خيلــو  "نبيــذ" 
النــداء، وتغايــرت بنيــة هــذا الطــرف موافقــة للجانــب 
الرتكيبــي املرتبــط برتكيــب أســلوب النــداء يف العربيــة. 
ويقــول الشــاعر يف موضع آخر )الغيثــي، 2٠17: ٤5(:

فال الّشعُر أبقانا كراَم قبيلٍة 
وال نوقنا ترسي ِخفافًا مع الركِب

وال وطٌن حينو علينا إذا ارمتى 
بأحضانِِه عشٌق تفيض بِه ُسحبي

يتكــون التــوازي الســابق مــن ثالثــة أطــراف، 
يتشــكل كل طــرف منهــا عــرب عنــارص تركيبيــة لغويــة، 

ــيل: هــي كــام ي
ال النافيــة + اســم مرفــوع + فعــل: مــاٍض/ مضــارع + 

اســم منصــوب. 
ــة  ــدات الكالمي ــوي للوح ــب اللغ ــذا الرتكي    وه
ــن  ــاين م ــني األول والث ــن الطرف ــارص ضم ــت العن ثاب
ــرف  ــن الط ــه ضم ــن نمطيت ــّول ع ــم يتح ــوازي، ث الت
ــة األوىل:  ــزاء الثالث ــىل األج ــة ع ــع املحافظ ــث، م الثال
ــم بعــد  ــة + اســم مرفــوع + فعــل مضــارع، ث ال النافي

ــاعر  ــأيت الش ــب، في ــذا الرتكي ــة ه ــرس رتاب ــك تنك ذل
ــة  ــه مجل ــم يلي ــرور، ث ــار واملج ــن اجل ــة م ــبه مجل بش
رشطيــة، وهــو حتــّول يف اهليئــة الرتكيبيــة التــي اعتمدها 
ــذا  ــاء ه ــد ج ــاين، وق ــني األول والث ــاعر يف الطرف الش
ــاراة  ــلة جم ــن السلس ــث م ــرف الثال ــول يف الط التح
ــل  ــى، فالفع ــط باملعن ــي ترتب ــة الت ــة الرتكيبي للمواءم
ــدأ  ــا ب ــن هن ــىل"، م ــر "ع ــرف اجل ــدى بح ــو" يتع " حين
التحــول ضمــن هــذا الطــرف مــن السلســلة، ممــا فتــح 
ــة  ــك الرتاب ــه تل ــدع عن ــي ي ــاعر ك ــام الش ــاب أم الب
التــي ضمنهــا الطرفــني األول والثــاين، واالنتقــال 
ملظهــر تركيبــي جديــد، اعتــامدًا عــىل التحــول الرتكيبــي 

ــث.  ــرف الثال ــرأ يف الط ــذي ط ال
ــي،  ــر )الغيث ــع آخ ــك يف موض ــاعر كذل ــول الش    ويق

 :)61  :2٠17
سأبقى صغريًا 

أحدق فيك كدهشتنا األوليِة 
َأرَسُح بني فضاٍء قديٍم لعينيِك 

ُأخِرُج لعبتنا األزلية
ــعرية  ــطر الش ــذه األس ــن ه ــطر م ــل كل س    يمث
ــودي، إذ  ــوازي العم ــراف الت ــن أط ــًا م ــة طرف األربع
ــوق  ــم ف ــندة إىل املتكل ــة املس ــال املضارع ــب األفع ترتت
بعضهــا ضمــن هــذه السلســلة الكالميــة، انطالقــًا مــن 
ــم  ــىل الرغ ــوازي، وع ــذا الت ــة هل ــاعر األفقي ــة الش رؤي
مــن أن هــذه السلســلة تتكــون مــن أربعــة أطــراف، إال 
أن لــكل طــرف منهــا خصوصيتــه الرتكيبيــة، فالعنارص 
الثابتــة ضمــن كل طــرف منهــا هــي: الفعــل املضــارع 
ــات  ــائر املكون ــف س ــم ختتل ــا"، ث ــترت "أن ــل مس + فاع
األخــرى التــي يتكــون منهــا كل طــرف، ففــي الطــرف 
ــرف  ــال(، ويف الط ــوب )احل ــم املنص ــاء االس األول ج
ــث  ــرف الثال ــرور، ويف الط ــار واملج ــاء اجل ــاين ج الث
جــاء الظــرف واملضــاف إليــه، يف حــني جــاء الطــرف 
ــايل  ــه(، وبالت ــول ب ــوب )املفع ــم املنص ــع باالس الراب
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ــىل  ــامدًا ع ــًا اعت ــرف تركيبي ــات كل ط ــت مكون اختلف
ــني  ــي ح ــكالم، فف ــه ال ــدأ ب ــذي ابت ــل ال ــة الفع طبيع
ــل  ــتدعي الفع ــاالً، يس ــى" ح ــل "أبق ــتدعي الفع يس
"أحــدق" جــارًا وجمــرورًا، ويســتدعي الفعــل "أرسح" 
ظرفــًا، ويســتدعي الفعــل "ُأخــِرُج" مفعــوالً بــه، 
ــىل  ــامدًا ع ــوازي اعت ــذا الت ــل ه ــد ختلخ ــا فق ــن هن م
ــة لــكل طــرف مــن هــذه األطــراف،  الطبيعــة الرتكيبي
وهــو ترتيــب اتبعــه الشــاعر مراعــاة للتــواؤم الرتكيبــي 

ــكل فعــل مــن هــذه األفعــال.  ــط ب املرتب
ويقول الشاعر كذلك )الغيثي، 2٠17: 72(: 

ُنعيُد طفولة األشياِء 
نكُتُبها

ُنسّميها
ُنرّتُبها

   يقيــم الشــاعر التــوازي يف هــذه األســطر الشــعرية 
ــًا  ــه عمودي ــب أطراف ــودي، إذ ترتت ــط العم ــىل النم ع
ــرف  ــون كل ط ــعرية، ويتك ــة الش ــذه القطع ــن ه ضم

ــن: ــرف األول - م ــدا الط ــا - ع منه
فعــل مضــارع + فاعــل مســترت تقديــره )نحــن( + 

ــه.  ــول ب ــب مفع ــع نص ــل يف موض ــري متص ضم
هــذه الرتابــة الرتكيبيــة حــارضة يف األطــراف مجيعــًا 

عــدا الطــرف األول الــذي يتكــون مــن:
فعــل مضــارع + فاعــل ضمــري مســترت تقديــره )نحــن( 

+ اســم )مفعــول بــه( + مضــاف إليــه.
ــة     ويعــود الضمــري املنصــوب يف األطــراف الثالث
فقــد ظهــر  وبالتــايل  املفعــول،  هــذا  إىل  الالحقــة 
ــع، إذ  ــث والراب ــاين والثال ــراف: الث ــول يف األط التح
التقديــر: نكتــب طفولــة األشــياء، نســمي طفولــة 
ــب  ــري أن الرتكي ــياء، غ ــة األش ــب طفول ــياء، نرت األش
ــص  ــن التخل ــد م ــتقيم، وال ب ــو ال يس ــذا النح ــىل ه ع
مــن بعــض مكونــات الرتكيــب كــي يتناســب اإليقــاع 
ــا"  ــري "ه ــن الضم ــاعر م ــل الش ــاًل، فجع ــبًا مجي تناس

ــًا  ــب وفق ــل الرتكي ــذوف وجع ــذا املح ــىل ه ــة ع إحال
لنمــط لغــوي ســليم، بمعنــى أن التحــول الــذي طــرأ 

ــة.  ــة تركيبي ــاء لغاي ــوازي ج ــذا الت ــة ه ــىل بني ع
ويقول الشاعر كذلك )الغيثي، 2٠17: 97(:

ــل(  ــدي ووحــُي )جربي ــَور األشــعار يف َخَل تنِزلــت ُس
يأتينــي مــع املطــِر:

   يشــتمل هــذا البيــت الشــعري عــىل تــواٍز تركيبــي 
أفقــي، إذ تــأيت أطــراف هــذا التــوازي بصــورة أفقيــة، 

وتتكــون هــذه السلســلة مــن طرفــني اثنــني مهــا:
تنزلت سور األشعار يف خلدي 

يأتيني وحُي جربيَل مع املطر 
يتكون كل طرف من األطراف السابقة من:

ــاف  ــوع + مض ــل مرف ــارع + فاع ــاٍض/ مض ــل: م فع
ــرور.  ــار وجم ــرور + ج ــه جم إلي

   ولكــن شــكل الطــرف الثــاين مــن طريف السلســلة 
خمتلــف عــام هــو عليــه يف البيــت الشــعري، فقــد أتــى: 
ــب  ــذا الرتكي ــر، وه ــع املط ــي م ــل يأتين ــي جربي ووح
طــرأ عليــه بعــض التحويــل يف بنيتــه، القصــد مــن هــذا 
التحويــل جمــيء الــكالم بصــورة تركيبيــة متناســبة مــع 
املعنــى، فالتــوازي العميــق مرتبــط بالشــكل اخلارجــي 
الــذي يتمثــل بـــ: يأتينــي وحــُي جربيــل مــع املطــر، إال 
أن التحــول يف بنيتــه الرتكيبيــة جــاءت ملواءمــة املعنــى 

والرتكيــب.
   مــن هنــا فقــد اســتطاع الشــاعر أن يوجــد بعــض 
التحــوالت الرتكيبيــة يف بنيــة التــوازي بدافــع رصامــة 
الرتكيــب، وقــوة هــذه الرتاكيــب التــي تشــكل أطــراف 
هــذا التــوازي، فتمكــن بذلــك مــن الوصــول إىل 
ــن  ــه متك ــت نفس ــة، ويف الوق ــة اإليقاعي ــة الفني الغاي
مــن املحافظــة عــىل نظــام الرتكيــب اللغــوي بــام خيــدم 
ــوي.  ــب اللغ ــة الرتكي ــاس برتاب ــيقى، دون املس املوس

2 . املحافظة عى املوسيقى اخلارجية:
   يشــكل التــوازي عنــرصًا مــن عنــارص املوســيقى 
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الداخليــة، ومــن مظاهــر مجالــه وقيمتــه اإليقاعيــة أنــه 
قــد ينكــرس للحفــاظ عــىل املوســيقى اخلارجيــة، وهــو 
مــا يؤيــد متاســك نوعــي املوســيقى والتحامهــام ضمــن 
ــك  ــث إىل ذل ــار البح ــد أش القصيــدة الشــعرية، وق

ســابقًا. 
    إن مظاهــر التحــول اإليقاعيــة التــي تدخــل عــىل 
ــري  ــة خ ــيقى اخلارجي ــع املوس ــق م ــي يتواف ــوازي ك الت
ــام  ــيقى، وامتزاجه ــي املوس ــام نوع ــىل التح ــل ع دلي
ــة  ــوزن والقافي ــعرية، فال ــدة الش ــار القصي ــن إط ضم
والــروي مــن مظاهــر املوســيقى اخلارجيــة التــي 
ــًا  ــا رشط ــاء، واختذوه ــرب القدم ــعراء الع ــا الش عرفه
ــعرية،  ــدة الش ــيقية للقصي ــة املوس ــكيل البني ــاًم لتش مه
ووضعــوا هلــا أسســها وقوانينهــا، ويضطلــع علــم 
ــة تفصيــالت هــذا اجلانــب املوســيقي  العــروض بكاف
مــن الشــعر العــريب، ويبــني الزحافــات والعلــل التــي 
ــر  ــة البح ــيقية يف بني ــوالت املوس ــض التح ــت بع مّثل

.)21  :2٠11 العرويض)شــوقي، 
    ومــن املواضــع التــي انكــرست فيهــا بنيــة 
التــوازي للحفــاظ عــىل املوســيقى اخلارجيــة مــا جــاء 

يف قــول الشــاعر )الغيثــي، 2٠17: 35(: 
تفارقني )سلمى( ..يفارقني )أجا(

ُل ــوِّ ــوى املتَح ــاُه اهلَ ــرزاُن( َأْضن و )ب   
ــي  ــي أفق ــواٍز تركيب ــىل ت ــت ع ــذا البي ــتمل ه    يش

ــي: ــراف ه ــالث أط ــن ث ــون م يتك
تفارقني سلمى.

يفارقني أجا 
....... وبرزان.

ــإن  ــراف ف ــذه األط ــالل ه ــن خ ــر م ــام يظه     فك
ــذف  ــل باحل ــن التحوي ــًا م ــل نمط ــد أدخ ــاعر ق الش
عــىل الطــرف الثالــث، وذلــك أنــه مل يذكــر الفعــل مــع 
ــىل  ــف ع ــى بالعط ــل اكتف ــي"، ب ــه: "يفارقن ــول ب املفع
ــي  ــرص الكالم ــذا العن ــرر ه ــه ك ــاًم بأن ــبقه، عل ــا س م

ــاين.  ــني األول والث ــن الطرف ضم
   لــو أتــى الشــاعر بالفعــل "يفارقنــي" ضمــن 
الســابق  األفقــي  التــوازي  مــن  الثالــث  الطــرف 
النكــرس البحــر الشــعري، وانكــرس الــوزن، ممــا دفــع 
بالشــاعر للتغيــري يف بنية التــوازي للوصول إىل مســتوى 
موســيقي متناســب مــع املوســيقى اخلارجيــة للــكالم، 
فقــام بتطويــع البنيــة اإليقاعيــة الداخليــة ملناســبة البنيــة 
اإليقاعيــة اخلارجيــة، وذلــك عــرب حــذف بعــض 

ــة.  ــلة الكالمي ــات السلس مكون
ويف موضــع آخر يقول الشــاعر )الغيثــي، 2٠17: 5٤(:

من أول العمر كان احلرف لعبته
يبني وهيدم أبراج البيان ُسدى

   يظهــر التــوازي األفقــي ضمــن الســطر الثــاين من 
الشــعر، يف قولــه: يبنــي وهيــدم أبــراج البيــان ُســدى، 

واألصــل يف طــريف هــذه السلســلة أهنــام: 
يبني أبراج البيان ُسدى. 
هيدم أبراج البيان ُسدى.

وهــو مــا يوحــي بــه العطــف احلــارض بــني الفعلــني 
ــف  ــعري، إذ العط ــطر الش ــن الس ــدم" ضم ــي وهي "يبن
يفيــد اشــرتاك املتعاطفــني يف املعنــى الواحــد، وإســناد 
ــل  ــدم" دلي ــل "هي ــدى" للفع ــان س ــراج البي ــارة "أب عب
ــف،  ــار العط ــي" باعتب ــل "يبن ــن الفع ــا م ــىل حذفه ع
ولكــن لــو أن الشــاعر قــال: يبنــي أبــراج البيــان 
ــان ُســدى، النكــرس الــوزن  ــراج البي ســدى وهيــدم أب
الشــعري، فالشــاعر يبنــي هــذه القصيــدة عــىل البحــر 
البســيط، وال بــد مــن احلفــاظ عــىل وزنــه املكــون مــن 
التفعيــالت األربــع: مســتفعلن/ فاعلــن/ مســتفعلن/ 
ــذا  ــزاء ه ــض أج ــذف بع ــه حل ــا دفع ــذا م ــن، ه فاعل
التــوازي، للوصــول إىل املوســيقى اخلارجيــة، وبالتــايل 
ــة  ــيقى الداخلي ــة باملوس ــيقى اخلارجي ــت املوس امتزج
ــا  ــي أظهره ــة الت ــة الفني ــة الرتكيبي ــذه اجلمل ــن ه ضم
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املوســيقى  ومكونــات  األلفــاظ  وطــّوع  الشــاعر، 
ــال  ــر ف ــيقى البح ــع موس ــب م ــي تتناس ــة ك الداخلي
ــواٍز  ــق ت ــبيل حتقي ــر يف س ــاع البح ــرس إيق ــل إىل ك يص
متســاوي الطرفــني، وهــو مــا دفعــه هلــذا التحويــل يف 

ــوازي.  ــذا الت ــة ه بني
ويقــول الشــاعر يف موضع آخر )الغيثــي، 2٠17: 65(: 

لِك من جمازايت نبيُذ حقيقتي
ــجاين ــن أش ــئِت م ــا ش ــتنبذي م فاس   

لِك شاطىٌء يف القلِب يرضب موجُه
الُرّبــاِن نبــوءة  احتــامل  فــوق    

لِك نخلتان.. وواحتاِن.. وأهنٌر
ويَل الــحــرائق: ُمقــلــــٌة ويـــداِن   
   يقيــم الشــاعر هــذه األبيــات الشــعرية عــىل 
التــوازي العمــودي املعتمــد عــىل املوســيقى الداخليــة 
املتمثلــة بتكــرار هــذا التناســب الصــويت بــني كل 
طــرف مــن أطــراف التــوازي، إذ يتكــون هذاالتــوازي 
ــم  ــِك"، ث ــرف بـــ "ل ــدأ كل ط ــراف، يب ــة أط ــن ثالث م
ــه  ــى علي ــا بن ــذا م ــى، وه ــامل املعن ــم إك ــم، ث ــه اس يلي

ــات. ــذه األبي ــن ه ــه ضم ــاعر توازي الش
   غــري أن هنــاك مظهــرًا مــن مظاهــر التحــول 
املوســيقي ضمــن الطــرف الثالــث مــن هــذه السلســلة 

ــه:  ــك يف قول وذل
لِك نخلتان.. وواحتاِن.. وأهنٌر  

   إذ نجــد أن الشــاعر قــد جعــل مــن هــذا الطــرف 
أنموذجــًا لتناســخ فكــرة التــوازي ذاهتــا، فتقديــر 
ــٌر،  ــك أهن ــان، ول ــك واحت ــان، ول ــك نخلت ــكالم: ل ال
ــة  ــع عالم ــاعر وض ــر أن الش ــذا التقدي ــد ه ــا يؤي ومم

ــذف.  ــذا احل ــىل ه ــاًل ع )..( دلي
ــاعر  ــت الش ــي دفع ــة الت ــر يف الغاي ــد النظ    وعن
ــة  ــوازي نجــد أهنــا غاي حلــذف جــزء مــن أطــراف الت
إيقاعيــة خارجيــة بحتــة، بقصــد املحافظــة عــىل الــوزن 

ــعري،  ــر الش ــات البح ــىل ثب ــة ع ــعري، واملحافظ الش
ــل،  ــر الكام ــىل البح ــدة ع ــذه القصي ــى ه ــاعر بن فالش
ــذا  ــن ه ــزء م ــع كل ج ــك" م ــى بـــ "ل ــه أت ــو أن ول
ــة  ــري بني ــاعر بتغي ــام الش ــوزن، فق ــرس ال ــرف النك الط
هــذا الطــرف الرتكيبيــة كــي تتوافــق مــع وزن البحــر، 
وكــي تســتقيم املوســيقى اخلارجيــة عــىل وجههــا التام. 
ــي،  ــر )الغيث ــع آخ ــك يف موض ــاعر كذل ــول الش ويق

 :)68  :2٠17
ُسْهُد  الَقصيِد وأشجاُن امُلغنّينا

وحادينــا؟ حلاديُكــم  َتَبــّق  مــاذا    
ــد أن  ــت نج ــذا البي ــز ه ــر يف عج ــد النظ          عن
الشــاعر قــد بنــاه عــىل التــوازي األفقــي املرتبــط 
ــاب  ــة يف اخلط ــورة أفقي ــة بص ــلة كالمي ــرار سلس بتك

الشــعري، وذلــك يف قولــه: 
ماذا تبقى حلاديكم وحادينا 

   فالتقدير:
ماذا تبقى حلاديكم 

وماذا تبقى حلادينا. 
ــه اكتفــى بذكــر "مــاذا تبقــى" يف الطــرف     غــري أن
األول فحســب، وأبقــى عــىل الطــرف الثــاين دون هــذه 
ــّول  ــرد حت ــن جم ــذف مل يك ــذا احل ــة، وه ــة الكالمي البني
لفظــي فحســب ضمــن إطــار هــذا التــوازي األفقــي، 
ــع  ــدف يتطل ــاعر، وه ــا الش ــة يقصده ــام كان لغاي إن
ــام  ــه، فهــو خاضــع لســلطة اإليقــاع اخلارجــي حين إلي
ــاذا  ــظ "م ــرر اللف ــه ك ــو أن ــوازي، فل ــذا الت ــى هب أت
ــالل  ــك إىل اخت ــى ذل ــاين ألف ــرف الث ــى" يف الط تبق
ــر  ــىل البح ــه ع ــي قصيدت ــو يبن ــث، فه ــذا البح وزن ه
البســيط، وال ســبيل للخــروج عــىل إيقاعــه اخلارجــي، 
ــة  ــة الرتكيبي ــات البني ــن آلي ــاعر م ــّول الش ــا ح ــن هن م
ــة  ــه اإليقاعي ــول إىل غايت ــدًا الوص ــوازي قاص ــذا الت هل
ــة عــرب املحافظــة عــىل وزن البحــر الشــعري.  اخلارجي
   ومــن خــالل مــا ســبق يمكــن أن نلحــظ أن 
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ــع  ــواءم م ــة لتت ــيقى الداخلي ــّوع املوس ــد ط ــاعر ق الش
ــة  ــه املحافظ ــن أولويات ــة، وكان م ــيقى اخلارجي املوس
ــه ال ســبيل الختالهلــا،  ــة؛ ألن عــىل املوســيقى اخلارجي
والتغــايض عــن انكســارها، وال بــد مــن تطويــع 
املوســيقى الداخليــة لتوافقهــا، فالتــوازي أكثــر مرونــة 
مــن وزن البحــر الشــعري، ممــا جعــل الشــاعر يســتفيد 
ــة  ــه باملحافظ ــك هدف ــق بذل ــة، فيحق ــذه املرون ــن ه م
بعــض  إدخــال  عــرب  اخلارجيــة،  املوســيقى  عــىل 
ــول إىل  ــل الوص ــن أج ــوازي م ــاء الت ــوالت يف بن التح
ــالل  ــن خ ــه م ــتطاع حتقيق ــا اس ــو م ــة، وه ــذه الغاي ه

ــابقة.  ــامذج الس الن
٣ . الغاية الداللية:

ــار  ــن إط ــي ضم ــق التلق ــاعر أف ــرس الش ــد يك    ق
التــوازي لغايــة دالليــة يقصدهــا، وهــدف يــود إيصاله 
ــار  ــوازي، وانكس ــكل الت ــول يف ش ــرب حت ــي ع للمتلق

ــداليل.  ــدف ال ــذا اهل ــه إىل ه ــوالً ب ــه، وص بنيت
ــول  ــاء يف ق ــا ج ــط م ــذا النم ــىل ه ــامذج ع ــن الن وم

:)25  :2٠17 )الغيثــي،  الشــاعر 
لريكَض يف َعَرَصات احلياِة

ويسكَن فوق جبنِي أبيِه
ويرحل..

يرحل خلف سدوم املدائن واحدًة..واحدْة
يف البيتــني األول والثــاين تظهــر بنيــة التــوازي عــىل 

أهنــا مكونــة مــن: 
ــل  ــوب + فاع ــارع منص ــل مض ــل + فع الم التعلي
ــاف  ــاف ومض ــر + مض ــرف ج ــرف/ ح ــترت + ظ مس

ــه. إلي
   هــذا الشــكل الرتكيبــي املوســيقي الــذي أتــى بــه 
الشــاعر ضمــن طــريف التــوازي األولــني، يف حــني أن 
الشــاعر كــرس هــذا الرتكيــب اإليقاعــي ضمــن الطرف 
قــال: ويرحــل...  السلســلة، حينــام  الثالــث مــن 
يرحــل خلــف ســدوم املدائــن واحدًة..واحــدْة، إذ 

هنــاك روابــط وثيقــة تثبــت أن هــذه اجلملــة الكالميــة 
إذ  جديــدًا،  كالمــًا  وليســت  السلســلة  يف  طــرف 
يربطهــا بالطرفــني األولــني حــرف العطــف، وشــكل 
ــذا  ــن"، فه ــدوم املدائ ــف س ــل خل ــب: "يرح الرتكي
الطــرف يتكــون مــن: فعــل مضــارع + فاعــل مســترت 
+ مضــاف ومضــاف إليــه، وهــو تركيــب شــبيه بــام مــر 

ــة.  ــلة الكالمي ــن السلس ــني م ــني األول يف الطرف
   وهــذا كــرس إليقــاع هــذا التــوازي لغايــة دالليــة 
يريدهــا الشــاعر، أال وهــي الرتكيــز عىل فكــرة الرحيل، 
ــن  ــواها م ــرة دون س ــذه الفك ــي هل ــاه املتلق ــت انتب ولف
األفــكار األخــرى، اعتــامدًا عــىل تكــراره للفعــل 
ــني  ــدة" مرت ــة "واح ــراره لكلم ــني، وتك ــل" مرت "يرح
ــوازي  ــذا الت ــب ه ــة يف تركي ــة مهم ــي نقط ــك، ه كذل
كــي يســتوعب املتلقــي قيمــة املعنــى الــذي يشــري إليــه 
الشــاعر، والتكــرار تــواٍز كيل بــني الوحــدات الكالميــة 

كــام ســبقت اإلشــارة إىل ذلــك. 
ويقــول الشــاعر يف موضع آخر )الغيثــي، 2٠17: 6٤(: 

ُمّدي احلديث إىل حديٍث ثاين
واستفتحي بالفجر فجرًا ثاين

   يــأيت هــذا التــوازي ضمــن سلســلة كالميــة 
مكونــة مــن طرفــني اثنــني، يمثــل كل ســطر مــن 
الســطرين الســابقني طرفــًا مــن طــريف هــذا التــوازي، 
ــد أن  ــة نج ــلة الكالمي ــذه السلس ــر يف ه ــد النظ وعن
متســاوية  الرتكيــب،  متزنــة  جعلهــا  قــد  الشــاعر 
اإليقــاع، ولكــن حينــام ندقــق النظــر يف الطــرف الثــاين 
ــبيهة  ــر" ش ــة "بالفج ــدة الكالمي ــد أن الوح ــا، نج منه
ــتفتحي  ــاعر: واس ــال الش ــو ق ــوًا، فل ــون حش ــأن تك ب
فجــرًا ثــاين، الكتمــل املعنــى، ولكنــه لــو فعــل ذلــك 
ــه، واختلفــت عنــارص هــذا  خلــرج اإليقــاع عــن رتابت
التــوازي، وابتعــد عــن إيقاعــه، مــن هنــا أدخــل 
ــي  ــوازن اإليقاع ــًا للت ــر" طلب ــظ "بالفج ــاعر لف الش
ــادة  ــّول بزي ــو حت ــي ، وه ــب الكالم ــريف الرتكي ــني ط ب
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وحــدة كالميــة، القصــد منهــا جمــاراة املعنــى، ومتابعــة 
اإليقــاع حتــى يتضــح املعنــى بــكل مــا يشــتمل عليــه 
مــن داللــة، وبالتــايل فقــد وظــف الشــاعر هــذا 
ــول إىل  ــوازي للوص ــة الت ــىل بني ــارئ ع ــول الط التح

ــه.  ــود من ــى املقص املعن
ويقــول الشــاعر يف موضع آخر )الغيثــي، 2٠17: 69(:

 يا أقرَب الناِس من روحي، وأبَعَدُهم
يواســينا ِذكــرًا  وأعطَرُهــم  عينــًا،    
الشــعري عــىل  البيــت  هــذا  الشــاعر  يقيــم     
ــكل  ــب، إذ يتش ــىل الرتكي ــد ع ــي املعتم ــوازي األفق الت

ــي: ــة ه ــراف ثالث ــن أط م
أقرب الناس من روحي. 

أبعدهم عينًا.
أعطرهم ذكرًا. 

    فالطرف الثاين والثالث متشاهبان متامًا: 
اسم تفضيل + ضمري متصل + متييز منصوب. 

مــن هــذا  األول  الطــرف  يكــن  مل      يف حــني 
ــذا  ــث، وه ــاين والثال ــني الث ــبيهًا بالطرف ــوازي ش الت
ــون  ــزه أن تك ــاعر، إذ ال يعج ــن الش ــود م ــّول مقص حت
األطــراف الثالثــة متشــاهبة الرتكيــب، غــري أن اجلانــب 
الــداليل هــو الــذي جعلــه حيــّول بنيــة هــذا الرتكيــب، 
ــرب  ــاًل: أق ــل مث ــه، ومل يق ــة من ــرب املحبوب ــار ق فاخت
النــاس مكانــًا، إنــام جعــل التمييــز جمــرورًا ملزيــد مــن 
ختصيــص الداللــة، ومنحــه هــو املــكان القريــب، فهــي 
- أي املحبوبــة - أقــرب النــاس مــن روحــه، ثــم أتــى 
ــب،  ــر فحس ــن النظ ــدة ع ــا بعي ــد، فجعله ــرة البع بفك
ــذي  ــول ال ــذا التح ــروح، ه ــن ال ــة م ــي قريب ــام ه وإن
أفاضــه الشــاعر عــىل بنيــة التــوازي األفقــي جــاء إلمتام 
هــذه الغايــة الدالليــة، ومواءمــة أطــراف التــوازي ملــا 
جيــول يف خاطــر الشــاعر، وهــو مــا اســتطاع أن يصــل 

ــي املوســيقي املتقــن.  ــه هبــذا املظهــر الفن إلي

ويقــول أيضــًا يف موضــع آخر)الغيثــي، 2٠17: 76(: 
أُتراك نسيَت املراعي التي أنجبتَك..

نسيَت الرياح التي أتعبتك..
نسيَت احتامءاتنا يف َصَفحاِت الُكُتب ..

ــواٍز  ــىل ت ــابقة ع ــعرية الس ــطر الش ــتمل األس    تش
ــر  ــًا ملظه ــارصه وفق ــاعر عن ــه الش ــم في ــودي، يقي عم
عمــودي بحــت، وذلــك أن املتواليــة الكالميــة تتكــون 

مــن: 
نسيت + مجع + التي + فعل ماٍض + كاف اخلطاب 

العامــة  بداللتــه  اللغــوي  الرتكيــب  وهــذا     
ــه  ــري أن ــاين، غ ــني األول والث ــتقياًم يف الطرف ــاء مس ج
انكــرس يف الطــرف الثالــث، فبعــد "نســيت" جــاء 
ــا"،  ــري "ن ــاف إىل ضم ــه مض ــوب، ولكن ــع املنص اجلم
ثــم تكملــة اجلملــة، ومل يــأِت االســم املوصــول، 
ــد  ــد التمهي ــوازي بقص ــذا الت ــة ه ــول يف بني ــذا حت وه
ــة  ــن جه ــة، وم ــن جه ــه، م ــرب انتهائ ــي بق للمتلق
ثانيــة فقــد جــاء هــذا التحــول تبعــًا للداللــة اجلديــدة 
التــي أدخلهــا الشــاعر عــىل هــذا الطــرف، إنــه أدخــل 
ــذا  ــه هل ــني خطاب ــزج ب ــني، وأراد أن يم ــا" املتكلم "ن
الــذي يعاتبــه، وحديثــه بلســان املتكلمــني، وهــذا فيــه 
مراعــاة لطبيعــة اخلطــاب، فــإن خطــاب أي شــخصية 
يســتدعي أن يكــون هنــاك متكلــم خياطبهــا، وهــو مــا 
ــث،  ــرف الثال ــن الط ــه ضم ــري إلي ــاعر أن يش أراد الش
ــب،  ــًا فحس ــلة خطاب ــذه السلس ــى ه ــأ أن تبق ومل يش
إلدخــال عنــرص التكلــم فيهــا، وبالتــايل فقــد كان 
اهلــدف الــداليل هــو املقصــود مــن هــذا التحــول 
ضمــن الطــرف الثالــث مــن أطــراف التــوازي، وأظــن 
أن الشــاعر أجــاد توظيــف هــذا التحــول توظيفــًا فنيــًا 

ــاًل.  ــًا مجي إيقاعي
ويقــول الشــاعر كذلــك )الغيثــي، 2٠17: 93-92(: 

ما ثّم من قول سُيتىل آُيُه
إال ســيقــطـــع هنـــَرُه جِمـــــدايف   
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ما ثّم من روٍح تريد خالَصها
إال وقــــربــــــاٌن هلــا بُســــاليف   

النمــط  عــىل  التــوازي  هــذا  الشــاعر  يقيــم     
عموديــة  بصــورة  طرفــاه  يرتتــب  إذ  العمــودي، 
ضمــن هذيــن البيتــني، ويتكــون كل طــرف مــن هــذه 

السلســلة مــن:
ما + ثّم + من + اسم جمرور + فعل. 

   غــري أن الشــاعر مل حيافــظ متامــًا عــىل رتابــة هــذا 
ــول  ــن التح ــًا م ــد نمط ــل أوج ــيل، ب ــاع الداخ اإليق
ــُيتىل"  ــل "س ــى، فالفع ــة واملعن ــارص الدالل ــط بعن املرتب
ــوم،  ــي للمعل ــد" مبن ــل "تري ــول، والفع ــي للمجه مبن
كــام أن ســائر مكونــات الرتكيــب الــذي يتــم بــه 
طــرف هــذه السلســلة خيتلــف يف معنــاه وســياقه عــن 
الطــرف اآلخــر، وهــذا التحــول الــذي طــرأ عــىل بنيــة 
ــه  ــن مكونات ــرزت ضم ــي ب ــة الت ــوازي، واخللخل الت
ــده،  ــه الشــاعر لتشــكيل املعنــى الــذي يري ــام جــاء ب إن
وألجــل الوصــول إىل الداللــة التــي يقصدهــا ويعنيهــا 
ــاعر  ــز الش ــس تركي ــوازي، فلي ــذا الت ــالل ه ــن خ م
ــي  ــة الت ــيقى الداخلي ــىل املوس ــني ع ــه منصب واهتامم
ــه يقــدم املعنــى  تظهــر عــرب التــوازي فحســب، بــل إن
والداللــة عــىل املوســيقى، وجيعــل مــن املوســيقى تبعــًا 
للداللــة واملعنــى، مــن هنــا أدخــل بعــض التحــوالت 
ــه  ــول إىل غايت ــوازي للوص ــذا الت ــة ه ــة يف بني اإليقاعي

ــة.  الداللي
   ومــن خــالل النــامذج الســابقة يتبــني أن الشــاعر 
ــه  ــاط اهتامم ــة من ــيقى الداخلي ــل املوس ــن ليجع مل يك
ــة  ــب الداللي ــًا باجلوان ــاًم أيض ــل كان مهت ــب، ب فحس
التــي تشــتمل عليهــا ســياقات األســطر الشــعرية 
التــي يظهــر فيهــا التــوازي، ممــا دفعــه إلدخــال بعــض 
التحــوالت الرتكيبيــة يف البنيــة اإليقاعيــة هلــذا التوازي 
يف كثــري مــن األحيــان خدمــة للمعنــى والداللــة، 
ــن  ــيقي م ــي املوس ــه الفن ــل إىل هدف ــتطاع أن يص فاس

ــة.  ــة ثاني ــن جه ــة م ــة الداللي ــق الغاي ــة، وحيق جه
اخلامتة

ــة  ــه الفني ــن قدرت ــتفيد م ــاعر أن يس ــن للش     يمك
اإلبداعيــة للوصــول إىل أعــىل مســتوى مــن الفــن 
ــام  ــعرية، ك ــدة الش ــن القصي ــداع ضم ــامل واإلب واجل
ومكوناهتــا  اللغــة،  بألفــاظ  يتالعــب  أن  يمكنــه 
الرتكيبيــة، ويطــّوع العالقــات الناظمــة بــني مفــردات 
عنــد  والوقــوف  الفنيــة،  غايتــه  لتحقيــق  الــكالم 
ــل  ــار العم ــن إط ــا ضم ــح إليه ــي يطم ــدالالت الت ال
ــوالت  ــال التح ــر إدخ ــك املظاه ــن تل ــعري، وم الش
الفنيــة عــىل بنيــة التــوازي بأنامطــه املختلفــة للوصــول 

ــة.  ــك الغاي ــدف وتل ــذا اهل إىل ه
ــد •  ــًا واضحــًا، وق ــوازي اهتامم ــم الشــاعر بالت  اهت

ــن  ــوازي ضم ــذا الت ــور ه ــرب حض ــك ع ــىل ذل جت
ــد،  ــه القصي ــر يزمل ــوان: عم ــرية يف دي ــامذج كث ن
ــر  ــام ظه ــي، ك ــودي واألفق ــوازي العم ــر الت فظه
التــوازي ضمــن البنــى املتشــاهبة، وضمــن البنــى 
ــود  ــن وج ــيقي م ــدف املوس ــرة، وكان اهل املتغاي
التــوازي يســري جنبــًا إىل جنــب مــع اهلــدف الداليل 
والفنــي، بــل أشــار البحــث لعــدد مــن التحوالت 
ــىل  ــًا ع ــوازي حفاظ ــة الت ــىل بني ــرأت ع ــي ط الت
جوانــب املعنــى، أو مظاهــر املوســيقى اخلارجيــة، 

ــة.  ــب اللغوي ــة الرتاكي أو مواءم
ــوالت •  ــض التح ــد بع ــاعر أن يوج ــتطاع الش  اس

رصامــة  بدافــع  التــوازي  بنيــة  يف  الرتكيبيــة 
ــكل  ــي تش ــب الت ــذه الرتاكي ــوة ه ــب، وق الرتكي
أطرافــه التــي يتكــون منهــا هــذا التــوازي، فتمكن 
بذلــك مــن الوصــول إىل الغايــة الفنيــة اإليقاعيــة، 
ويف الوقــت نفســه متكــن مــن املحافظــة عــىل نظــام 
الرتكيــب اللغــوي بــام خيــدم املوســيقى، دون 

ــوي.  ــب اللغ ــة الرتكي ــاس برتاب املس
- طــّوع الشــاعر املوســيقى الداخليــة لتتــواءم • 
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مــع املوســيقى اخلارجيــة، وكان مــن أولوياتــه 
املحافظــة عــىل املوســيقى اخلارجيــة؛ ألهنــا ال 
ســبيل الختالهلــا، والتغــايض عــن انكســارها، وال 
ــا،  ــة لتوافقه ــيقى الداخلي ــع املوس ــن تطوي ــد م ب
فالتــوازي أكثــر مرونــة مــن وزن البحــر الشــعري، 
ــة،  ــذه املرون ــن ه ــتفيد م ــاعر يس ــل الش ــا جع مم
ــيقى  ــىل املوس ــة ع ــه باملحافظ ــك هدف ــق بذل فيحق
اخلارجيــة، عــرب إدخــال بعــض التحــوالت يف بناء 
ــة.  ــذه الغاي ــول إىل ه ــل الوص ــن أج ــوازي م الت

منــاط •  الداخليــة  املوســيقى  الشــاعر  جيعــل  مل 
اهتاممــه فحســب، بــل كان مهتــاًم أيضــًا باجلوانــب 
ــي تشــتمل عليهــا ســياقات األســطر  ــة الت الداللي
ــه  ــا دفع ــوازي، مم ــا الت ــر فيه ــي يظه ــعرية الت الش
ــة  ــة يف البني ــوالت الرتكيبي ــض التح ــال بع إلدخ
ــان  ــن األحي ــري م ــوازي يف كث ــذا الت ــة هل اإليقاعي
خدمــة للمعنــى والداللــة، فاســتطاع أن يصــل إىل 
هدفــه الفنــي املوســيقي مــن جهــة، وحيقــق الغايــة 

ــة.  ــة ثاني ــن جه ــة م الداللي
قائمة املصادر واملراجع

ــة . 1 ــعيد)1971(. مقدم ــد س ــيل أمح ــس، ع أدوني
ــان،  ــريوت - لبن ــودة، ب ــريب، دار الع ــعر الع للش

الطبعــة األوىل.
ــد املؤمــن )1981(. . 2 األرمــوين، صفــي الديــن عب

حممــد  هاشــم  ورشح:  حتقيــق  األدوار،  كتــاب 
الرجــب، دار الرشــيد، بغــداد - العــراق، الطبعــة 

األوىل.
اجلرجــاين، عــيل بــن حممــد )1983(. التعريفــات، . 3

حتقيــق: جمموعــة مــن املحققــني، دار الكتــب 
ــة األوىل. ــان، الطبع ــريوت/ لبن ــة، ب العلمي

ــرصيف . ٤ ــوازي ال ــاف )2٠16(. الت ــا، إنص احلجاي
يف  )دراســة  الكريــم  القــرآن  يف  الرتكيبــي 

ــة(، رســالة ماجســتري، جامعــة  األســاليب النحوي
مؤتــة، الكــرك.

احليــاين، عبــد اهلل خليــف )2٠٠٤(. التــوازي . 5
ــتري،  ــالة ماجس ــم، رس ــرآن الكري ــي يف الق الرتكيب
جامعــة املوصــل، كليــة الرتبيــة، قســم اللغــة 

العربيــة، املوصــل - العــراق.
ــني . 6 ــن عن ــعر اب ــواف )2٠16(. ش ــيدي، ن الرش

اجلامعــة  دكتــوراة،  رســالة  أســلوبية،  دراســة 
األردنيــة، عــامن.

ــاء . 7 ــا البن ــل )2٠11(.  قضاي ــد اجللي ــوقي، عب ش
الفنــي يف النقــد األديب خــالل القــرن اهلجــري 
الثامــن، أشــكال التلقــي ومظاهــر التجديــد، 

القاهــرة/ مــرص.
عبــد التــواب، رمضــان )1998(. املدخــل إىل . 8

ــة  ــوي، مكتب ــث اللغ ــج البح ــة ومناه ــم اللغ عل
ــة. ــة الثالث ــرص، الطبع ــرة/ م ــي، القاه اخلانج

املوســيقا . 9  .)1995( صــالح  احلافــظ،  عبــد 
مــرص.  - القاهــرة  ط2،  املعــارف،  دار  الشــعرية، 

بنــاء . 1٠  .)2٠21( هاشــم  ماهــر  اهلل،  عبــد 
القصيــدة يف شــعر بــرشى البســتاين دراســة نقديــة، 

ــرص. ــورة، م ــة املنص ــوراة، جامع ــالة دكت رس
القصيــدة . 11 صابــر)2٠٠1(.  حممــد  عبيــد، 

العربيــة احلديثــة بــني البنيــة الدالليــة والبنيــة 
األوىل  الشــعرية  االنبثاقــة  اإليقاعية،حساســية 
جيــل الــرواد والســتينات، احتــاد الكتــاب العــريب، 

دمشــق - ســوريا، الطبعــة األوىل.
الغيثــي، شــتيوي )2٠17(. ديــوان عمــر . 12

ــع،  ــرش والتوزي ــدارك للن ــد، دار م ــه القصي يزمل
األوىل. الطبعــة  الســعودية، 

ولغــة . 13 التــوازي   .)1999( حممــد  كنــوين، 
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الثانيــة،  الســنة  ونقــد،  فكــر  جملــة  الشــعر، 
.18 العــدد:

كنــوين، حممــد )1997(. اللغــة الشــعرية: . 1٤
الشــؤون  دار  ســعيد،  محيــد  شــعر  يف  دراســة 
ــة األوىل. ــراق، الطبع ــدا د- الع ــة، بغ ــة العام الثقافي
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دراســة وتطبيــق، منشــورات جامعــة قــار يونــس، 
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ــراءات . 17 ــالم)1981(. ق ــد الس ــدي، عب املعم
ــدون،  ــن خل ــظ واب ــي واجلاح ــايب واملتنب ــع الش م
الرشكــة التونســية للتوزيــع، تونــس، الطبعــة 

األوىل.
ــراءة . 18 ــل إىل ق ــد )1997(.  مدخ ــاح، حمم مفت

ــد: 16،  ــول، املجل ــة فص ــعري، جمل ــص الش الن
ــدد: 1. الع

وهبــة، جمــدي)198٤(. معجــم املصطلحات . 19
العربيــة يف اللغــة واألدب، مكتبــة لبنــان، بــريوت 

- لبنــان، الطبعــة الثانيــة.
ــيل . 2٠ ــن ع ــش ب ــاء يعي ــو البق ــش، أب ــن يعي اب

ــع  ــل بدي ــه: إمي ــدم ل ــل، ق )2٠٠1(. رشح املفص
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الطبعــة األوىل.
ــة . 21 ــي)1985(. يف بني ــد لطيف ــفي، حمم اليوس

للنــرش  رساس  دار  املعــارص،  العــريب  الشــعر 
األوىل. الطبعــة  تونــس،  والتوزيــع، 
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املشكالت التي يعاين منها أولياء أمور الطالب ذوي اضطراب طيف التوحد وعالقتها بأساليب املواجهة يف منطقة الرياض

د. خالد بن غازي الدلبحي 
أستاذ الرتبية اخلاصة املشارك - كلية الرتبية بالدوادمي  - جامعة شقراء 

aldalbahi@su.edu.sa: الربيد االلكرتوين

   ملخص البحث  
العالقة  طبيعة  عىل  التعرف  إىل  احلايل  البحث  هدف     
الطالب ذوي  أمور  أولياء  منها  يعاين  التي  املشكالت  بني 
منطقة  يف  املواجهة  وأساليب  التوحد  طيف  اضطراب 
آباء  من   )11٠( البحث:   عينة  واشتملت  الرياض، 
بمدينة  التوحد  طيف  اضطراب  ذوي  الطالب  وأمهات 
أنثى(  أم  الرياض، تم تقسيمهم إىل: )55 أب ذكر،و 55 
واحتوت   .)5٠  -  3٠( بني  ما  ترتاوح  زمنية  أعامر  ذوي 
منها  يعاين  التي  املشكالت  مقياس  عىل:  الدراسة  أدوات 
أولياء أمور الطالب ذوي اضطراب طيف التوحد )إعداد 
الباحث(، ومقياس أساليب املواجهة ألولياء أمور الطالب 
ذوي اضطراب طيف التوحد )إعداد الباحث(. وأسفرت 
املشكالت  بني  إرتباطية  عالقة  وجود  عن:  البحث  نتائج 
التي يعاين منها أولياء أمور الطالب ذوي اضطراب طيف 
داللة  ذات  فروق  وجدت  و  املواجهة،  وأساليب  التوحد 
الطالب  أمور  أولياء  من  واإلناث  الذكور  بني  إحصائية 
ذوي اضطراب طيف التوحد يف درجة املشكالت يف اجتاه 
الذكور  اإلناث. كام وجد فروق ذات داللة إحصائية بني 
طيف  اضطراب  ذوي  الطالب  أمور  أولياء  من  واإلناث 
التوحد يف درجة أساليب املواجهة يف اجتاه الذكور. وأمكن 
أمور  أولياء  منها  يعاين  التي  املشكالت  بمستوى  التنُبؤ 
الطالب ذوي اضطراب طيف التوحد من خالل مستوى 

أساليب املواجهة.
الكلامت املفتاحية: 

املشكالت. أولياء أمور الطالب ذوي اضطراب طيف التوحد. 
أساليب املواجهة.

Abstract
The current study aimed at identifying the rela-

tionship between the problems suffered by par-
ents of students with autism spectrum disorder 
in Riyadh in relation to their coping styles. The 
sample comprised (110) parents of students with 
autism spectrum disorder in Riyadh (55 fathers 
& 55 mothers). Tools of this study concluded:  
Scale of the problems suffered by parents of stu-

dents with autism spectrum disorder (prepared 
by the researcher) and coping styles scale for 
parents of students with autism spectrum dis-

order (prepared by the researcher). Results in-

dicated that there was a significant relationship 
between the problems suffered by parents of 
students with autism spectrum disorder and their 
coping styles. There were statistically significant 
differences between mothers and fathers of stu-

dents with autism spectrum disorder in level of 
the problems, in favor of the mothers. There were 
also statistically significant differences between 
mother and fathers of students with autism spec-

trum disorder in coping styles, in favor of the 
fathers. Level of the problems faced by parents 
of students with autism spectrum disorder could 
be predicted through level of their coping styles.
Keywords:
problems. parents of students with autism spec-

trum disorder. coping styles.
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مقدمة:
ــد  ــف التوح ــراب طي ــن ذوي اضط ــري م ــاين الكث يع
ــل،  ــا: التواص ــاالت منه ــدة جم ــكالت يف ع ــن املش م
ــو  ــر يف نم ــؤدي إىل تأخ ــا ي ــي؛ مم ــل االجتامع والتفاع
ــا  ــي بظالهل ــي تلق ــة والت ــارات احلياتي ــن امله ــري م الكث
ــف  ــراب طي ــالب ذوي اضط ــور الط ــاء أم ــىل أولي ع
ــاء األمــور  التوحــد، حيــث ينشــأ عنهــا؛ تعــرض أولي
إىل ضغــوط نفســية تــؤدي إىل نشــوء الكثــري مــن 
ــض  ــم بع ــري لدهي ــا يث ــم مم ــية لدهي ــات النفس الرصاع
املشــكالت النفســية التــي تؤثــر يف قدرهتــم عــىل 
مواجهــة الكثــري مــن املشــكالت املرتبطــة برتبيــة 
أبنائهــم العاديــني عــىل وجــه العمــوم، وأبنائهــم ذوي 
ــوص،  ــه اخلص ــىل وج ــد ع ــف التوح ــراب طي اضط
والتــي ربــام تتطــور إىل اضطرابــات نفســية أو ســلوكية، 
وظهــور  النفســية  حالتهــم  تفاقــم  إىل  يــؤدي  ممــا 
ــر  ــم، وتؤث ــلوكية لدهي ــكالت الس ــن املش ــد م العدي
االضطرابــات الســلوكية أو النفســية يف حياهتــم بشــكل 
كبــري، حيــث تؤثــر يف عالقتهــم مــع اآلخريــن يف جمــال 

ــاء.  ــزل واألصدق ــل واملن العم
التوحــد  طيــف  اضطــراب  ذوي  الطــالب  ويعــد 
أحــد فئــات ذوي اإلعاقــة، وهــو أكثــر االضطرابــات 
للقــدرات  الرئيســية  املجــاالت  يف  تأثــرًيا  النامئيــة 
ــني،  ــامء والباحث ــامم العل ــذب اهت ــث ج ــة، حي الوظيفي
فيــام  يــزال هــذا االضطــراب مثــرًيا للجــدل  وال 
يتعلــق بتشــخيصه، وأســبابه، وأســاليب عالجــه، 
ــارت  ــد أش ــه، وق ــؤ ب ــب التنب ــراب يصع ــو اضط فه
ــة  ــكالت الناجت ــات إىل أن املش ــض الدراس ــج بع نتائ
عــن وجــود هــذا االضطــراب تؤثــر ســلبًا يف األرسة، 
كــام أهنــا تــؤدي إىل تعــرض الوالديــن للضغــط النفــيس 
املتمثــل يف صعوبــة وعــدم قدرهتــم عــىل إشــباع وتلبيــة 
التوحديني)الزريقــات، 2٠1٠،  حاجــات األطفــال 
1٤(.  وأشــارت دراســة )Gomes et al. 2015( إىل 

ــالب ذوي  ــي تعانيهــا أرس الط ــكالت الت ــرز املش أن أب
اضطــراب طيــف التوحــد وخصوًصــا األمهــات هــي 
التعامــل  تأخــر تشــخيص االضطــراب وصعوبــة 
خمتلــف  عــىل  احلصــول  وقصــور  أعراضــه،  مــع 
 Gona et al. ــار ــام أش ــي، ك ــم االجتامع ــادر الدع مص
dvn,(2016)  إىل أن أبــرز املشــكالت هــي الشــعور 

بالوصمــة، وقصــور التدخــالت املناســبة، وأعبــاء 
 Rayan & (الرعايــة، واملشــكالت املاديــة،  ويــرى
Ahmad 2017) أن أبــرز املشــكالت لــدى أوليــاء 

ــي  ــد ه ــف التوح ــراب طي ــال ذوي اضط ــور األطف أم
اإلهنــاك النفيس)القلــق- االكتئــاب - الضغــوط(، 
ــات  ــاة أمه ــار)Willis et al. 2016) إىل معان ــام أش ك
ــن  ــة م ــتويات مرتفع ــن مس ــني م ــال التوحدي األطف
 Bozkurt et al. وأشــار)  االكتئابيــة.  األعــراض 
ــدى  ــة ل ــاء الوالدي ــتوى األعب ــاع مس 2019) إىل ارتف

طيــف  اضطــراب  ذوي  األطفــال  أمــور  أوليــاء 
ــل  ــن طف ــر م ــوا أكث ــن يعول ــا م ــد، وخصوًص التوح
ــون  ــة ك ــد، يف حال ــف التوح ــراب طي ــاب باضط مص
 .Suen et al ويــرى  طفلــة،  باالضطــراب  املصابــة 
)2٠22( ارتفــاع مســتوى الضغــوط لــدى أوليــاء 

ــد.  ــف التوح ــراب طي ــال ذوي اضط ــور األطف أم
ــالب ذوي  ــور الط ــاء أم ــىل أولي ــب ع ــا جي ــن هن وم
القــدرة عــىل  امتــالك  التوحــد  اضطــراب طيــف 
مواجهــة املشــكالت التــي يعانــون منهــا ســواء تتعلــق 
باحليــاة العامــة أو الناجتــة عــن وجــود طفــل توحــدي 
يف األرسة، بــل جيــب أن يمتلــك أوليــاء األمــور القــدرة 
عــىل وضــع أهــداف معقولــة والعمــل عــىل حتقيقهــا؛ 
ــر اســرتاتيجية التعامــل مــع  وذلــك مــن خــالل تطوي
الضغــوط وأســاليب املواجهــة حلــل املشــكالت التــي 
تواجههــم، مــن أجــل احــداث تــوازن نفــيس ويكــون 

ــاة. ــريات احلي لدهيــم القــدرة عــىل التكيــف مــع متغ
فأســاليب املواجهــة تعنــي قــدرة الفــرد عــىل التغلــب 
يف حــل مواقــف احليــاة الصعبــة واألزمــات التــي 
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تواجــه الفــرد يف مجيــع مراحــل حياتــه، وبالتــايل 
يســمى هــؤالء الذيــن يســتطيعون التغلــب عــىل هــذه  
املواقــف باألشــخاص الناجحــني أو غــري املقهوريــن أو 
ــة، وتتحــدد أســاليب  ذوي أســاليب املواجهــة اإلجيابي
ــرد  ــن الف ــي متك ــخصية الت ــات الش ــة يف الصف املواجه
مــن مواجهــة املحــن، وقــد ظهــر مــن خــالل العرشيــن 
ســنة املاضيــة أن أســاليب املواجهــة هــي خاصيــة 
متعــددة األبعــاد ختتلــف باختــالف الســياق، والوقــت 
والعمــر والنــوع والبعــد الثقــايف، وأيضــا داخــل الفــرد 
اخلاضــع لظــروف احليــاة املختلفة)أبو غزالــة،2٠٠9(.
وتــزداد القــدرة عــىل اســتخدام أســاليب املواجهــة مــن 
خــالل زيــادة قــدرة الفــرد عــىل التعبــري عــن مشــاعره 
ــة  ــري املعقول ــب غ ــه املطال ــة ورفض ــلبية واإلجيابي الس
واجلســارة االجتامعيــة، فــكل هــذه املكونــات تســاعد 
ــه  ــج يف بيئت ــزًة وأن ينت ــاًة متمي ــا حي ــىل أن حيي ــرد ع الف

بشــكل أفضــل.
ويذكــر ســليجامن أن املــرء يصبــح أكثــر ســعادة عندمــا 
ــا،  ــلبية، وحيلله ــكار الس ــدى األف ــه، ويتح ــاور نفس حي
ويقارهنــا بــام لديــه مــن نعــم ومزايــا ولكوهنــا تســاعد 
األفــراد عــىل مواجهــة املشــكالت والقــدرة عــىل 
Conner&Davi(ــات ــن واألزم ــم املح ــار رغ االزده
dson,2003:27(. وتشــمل أســاليب املواجهــة القــدرة 

ــا  ــن األحــداث الســلبية ، وحتمله ــىل االرتــداد م ع
 Tugarde,) ــة ــاعر اإلجيابي ــف واملش ــتعامل العواط باس

 .(2004

واســتخدمت أســاليب املواجهــة للتعبــري عــن مقــدرة 
الفــرد عــىل دوام التوافــق بعــد التعــرض لسلســة 
مــن األحــداث املؤملــة، وعرفــت بأهنــا خصائــص 
الشــخصية التــي تســاعد الفــرد عــىل أن يرفــع درجــة 
التكيــف اإلجيــايب حتــت ضغــط أو أحــداث مؤملــة 
(Wagnild:2003). واألشــخاص الذيــن يتمكنــون 

ــوارث  ــة الك ــم يف مواجه ــىل هدوئه ــاظ ع ــن احلف م
يمتلكــون مــا يســميه علــامء النفــس القــدرة عــىل 

اســتخدام أســاليب املواجهــة أو القــدرة عــىل التغلــب 
يف حــل املشــكالت واهلزائم)أمحــد،2٠1٤: 1٠(.

أن  إىل   (Gomes et al. 2015 دراســة)  وأشــارت 
أبــرز أســاليب املواجهــة متثلــت يف التبــادل املعلومــايت 
ــف التوحــد  ــني أرس الطــالب ذوي اضطــراب طي ب
واالشــرتاك يف شــبكات الرعايــة الصحيــة لــذوي 
 Gona et al.(وأشــار التوحــد،  طيــف  اضطــراب 
2016( إىل أن أبــرز أســاليب املواجهــة لــدى املشــاركني 

متمركــزة حــول املشــكلة املمثلــة يف املواجهــة اإلقدامية 
ــوى  ــاد يف الق ــال كاالعتق ــول االنفع ــزة ح أو متمرك
Boz-  اخلارقــة، والصلــوات أو الروحانيــة، كــام أشــار)
kurt et al. 2019) وإىل أن األمهــات كانــت أكثــر 

ــل  ــىل التقب ــة ع ــة القائم ــاليب املواجه ــا ألس توظيًفـ
ــر اســتخداًما ألســاليب املواجهــة  ــاء أكث بينــام كان اآلب
القائمــة عــىل التــامس العــون، وكانــت الثقــة بالنفــس، 
العــون  والتــامس  والتفــاؤل،  باليــأس،  والشــعور 
 Miranda et (منبئــات باألعبــاء الوالديــة، ويــرى
al. 2019) وجــود عالقــة موجبــة دالــة إحصائيـًــا بــني 

الضغــوط الوالديــة وشــدة أعــراض اضطــراب طيــف 
التوحــد، كــام ُيشــري) Alvarez 2021( إىل معاناة أولياء 
ــن  ــد م ــف التوح ــراب طي ــال ذوي اضط ــور األطف أم
ــم  ــادر الدع ــور مص ــا قص ــكالت أبرزه ــد املش العدي
ذوي  يف  ممثلــة  باالضطــراب  اخلاصــة  واألعــراض 
ــة  ــة وحمدودي ــارات االجتامعي ــل وامله ــور التواص قص
االهتاممــات واملشــكالت الســلوكية كالعــدوان وإيــذاء 

ــال.  ــدم االمتث ــذات وع ال
وأوضحــت األبحــاث أن أســاليب املواجهــة هــي 
ــاة؛  ــايب للحي ــى إجي ــىل معن ــوي ع ــاءة تنط ــة بن عملي
ــاة  ــف احلي ــة يف مواق ــك اإلجيابي ــرون تل ــاس يظه فالن
ــون عــىل  ــة، ووصــف األشــخاص بأهنــم إجيابي الصعب
نحــو مــرن ال يعنــي أهنــم حمصنــون وال جييــزون 
الصعــاب أو الضغــوط؛ فــاألمل االنفعــايل واحلــزن هــي 
ــن  ــون م ــن يعان ــراد الذي ــدى األف ــائعة ل ــراض ش أع
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ــع إن  ــم، ويف الواق ــة يف حياهت ــدائد قوي ــات وش صدم
ــا  ــون حمفوّف ــا يك ــة غالّب ــاليب املواجه ــق إىل أس الطري
وتعتــرب   .)28 االنفعايل)عثــامن،2٠1٠:  بالضغــط 
أســاليب املواجهــة مــن املحــددات األساســية لعوامــل 
ــص  ــخصية وباألخ ــه الش ــرد وخصائص ــخصية الف ش
عــىل  قــادًرا  الفــرد  جتعــل  التــي  الــذات  تقديــر 
ــك  ــس ذل ــايل ينعك ــات، وبالت ــىل الصدم ــب ع التغل
عــىل اســتخدام األســاليب القناعيــة أثنــاء االعــرتاض 
عــىل بعــض األمــور واالهتــامم بأســلوب معاجلــة 
املشــكالت واألخطــاء الشــخصية الصــادرة مــن الفــرد 

.)٤7 )حســان،2٠1٤: 
والتــي  الفــرد  شــخصية  يف  األساســية  واخلاصيــة 
ــاليب      ــي أس ــد ه ــف اجلي ــن التكي ــه م ــاعده ومتكن تس
املواجهــة، وتعنــي التكيــف الناجــح مــع التغلــب 
ــة  ــة يف مواجه ــر املنافس ــن وتطوي ــر واملح ــىل املخاط ع
الضغــوط، وتتضمــن: القــدرة عــىل مواجهــة ضغــوط 
ــم  ــذي يتس ــخص ال ــة، والش ــا الصعب ــاة وحتدياهت احلي
إدخــال  يتقبــل  ال  املواجهــة  أســاليب  بانخفــاض 
ــل  ــف وختت ــه التكي ــب علي ــه ويصع ــريات يف نفس تغي
ــًدا أو  ــرأ جدي ــام ط ــن، وكل ــه وباآلخري ــه بنفس عالقت
تغــريت معطيــات الواقــع، بعكــس الشــخص ذو 
القــدرة عــىل اســتخدام أســاليب املواجهــة )أمحــد 
تناولــت  التــي  الدراســات  ومــن   .)2  :2٠12,
ــالب  ــور الط ــاء أم ــا أولي ــاين منه ــي يع ــكالت الت املش
ذوي اضطــراب طيــف التوحــد وأســاليب املواجهــة: 
 Gomes et al. (2015)، Gona et al. (2016)،(دراسة
 Willis et al. (2016)، Rayan & Ahmad (2017)،
Shepherd et al. (2018)، Karnas (2018)، Boz-

.  (kurt et al. (2019)، Ayinla (2019

ــكالت  ــن املش ــد م ــاك العدي ــبق أن هن ــا س ــح مم ويتض
ذوي  الطــالب  أمــور  أوليــاء  منهــا  يعــاين  التــي 
عــىل:  تشــتمل  التــي  التوحــد  طيــف  اضطــراب 
التشــخيص  مشــكلة  مثــل:  الصحيــة  املشــكالت 

والعــالج حيــث تفتقــد األرسة القــدرة عــىل الذهــاب 
اإلعاقــات  لتشــخيص  متخصصــة  مراكــز  إىل 
وتشــمل:  االجتامعيــة  واملشــكالت  وعالجهــا، 
العائلــة واألقــارب واجلــريان واألصدقــاء،  نظــرة 
ــة  ــة وتشــمل: الربامــج التعليميـ واملشــكالت التعليمي
ــد  ــف التوح ــراب طي ــال ذوي اضط ــة لألطف املقدمـ
كاملحتــوى والوســائل وطرائــق التدريــس املناســبة 
ــي  ــكالت والت ــذه املش ــة، وه ــكالت االقتصادي واملش
ــة  ــاءة املواجه ــاض كف ــارش بانخف ــكل مب ــط بش ترتب
ــف  ــراب طي ــالب ذوي اضط ــور الط ــاء أم ــدى أولي ل
االســتبصار  انخفــاض  مظاهرهــا:  ومــن  التوحــد 
ــام  ــن، ك ــم اآلخري ــه واليفه ــم نفس ــم اليفه ــن ث وم
جيــد صعوبــة يف إقامــة عالقــات جيــدة مــع اآلخريــن، 
وانخفــاض كفــاءة الــذات، وتقديــر الــذات، وصعوبــة 
يف امتــالك مهــارات تواصليــة، وصعوبة يف املســامهة يف 
احليــاة االجتامعيــة، وصعوبــة القــدرة عــىل التكيــف مع 
الغــري. وهــذا يتطلــب بحــث العالقــة بــني املشــكالت 
ذوي  الطــالب  أمــور  أوليــاء  منهــا  يعــاين  التــي 
اضطــراب طيــف التوحــد وأســاليب املواجهــة، ومــن 

ــث. ــذا البح ــة إىل ه ــة املاس ــاءت احلاج ــا ج هن
مشكلة البحث:

بــدأ إحســاس الباحــث بمشــكلة البحــث احلــايل 
ــالب ذوي  ــع أرس الط ــث م ــل الباح ــالل عم ــن خ م
اضطــراب طيــف التوحــد ورصــده للمشــكالت التــي 
ــط وذلــك  ــع املحي ــون منهــا؛ للتعــرف عــىل الواق يعان
ــة  ــة العملي ــالب الرتبي ــىل ط ــه ع ــالل إرشاف ــن خ م
والتدريــب امليــداين مــن الطــالب ذوي اضطــراب 
طيــف التوحــد، حيــث يــرى العديــد مــن الباحثــني أن 
هــذا االضطــراب قد أصبــح يف الوقــت احلايل مــن أكثر 
اضطرابــات النمــو انتشــارا ســواء يف املجــال البحثي أو 
املجــال اإلكلينيكــي، وخاصــة أن معــدل انتشــاره ُيعــد 
ثالــث االضطرابــات النامئيــة انتشــارا، وهــذا مــا أكدتــه 
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ــد، 2٠11:  ــة للتوحد)حمم ــة األمريكي ــر اجلمعي تقاري
3٠(، وقــد أشــارت بعــض الدراســات مثــل دراســة: 
)Segeren & Fernandes (2016التــي تناولــت دمــج 
الطــالب ذوي اضطــراب طيــف التوحــد، إىل أن معظم 
اآلبــاء واألمهــات أظهــروا توتــر وضغــوط متوســطة، 
واالجتامعيــة  الصحيــة  املشــكالت  إىل  باإلضافــة 
التــي تــؤدي إىل زيــادة  والتعليميـــة واالقتصاديــة 
مســتوى الضغــوط النفســية؛ ممــا يــؤدي إىل انخفــاض 
مســتوى التوافــق النفــيس لــدى أوليــاء األمــور والتــي 
ترجــع يف أصوهلــا إىل: انخفــاض القــدرة عىل اســتخدام 
ــاء أمــور الطــالب ذوي  أســاليب املواجهــة لــدى أولي
ــاض  ــؤدي إىل انخف ــا ي ــد؛ مم ــف التوح ــراب طي اضط
ــر الــذات، والتفاعــل والتواصــل مــع اآلخريــن،  تقدي
ومــن الدراســات التــي أشــارت إىل وجــود عالقــة بــني 
ــالب  ــور الط ــاء أم ــا أولي ــاين منه ــي يع ــكالت الت املش
ــة  ــاليب املواجه ــد وأس ــف التوح ــراب طي ذوي اضط

ــات: دراس
 ، Miranda et al. )2019(، Alvarez )2021(

(Corbett et al. )2021(، Suen et al. )2022. وتتمثل 

مشــكلة البحــث احلــايل يف التعــرف عــىل العالقــة بــني 
ــالب  ــور الط ــاء أم ــا أولي ــاين منه ــي يع ــكالت الت املش
ذوي اضطــراب طيــف التوحــد وأســاليب املواجهــة. 
ومــن ثــم االجابــة عــىل أســئلة البحــث احلــايل والتــي 
يتمثــل الســؤال الرئيــيس فيهــا يف: مــا املشــكالت التــي 
ــراب  ــالب ذوي اضط ــور الط ــاء أم ــا أولي ــاين منه يع

طيــف التوحــد ومــا عالقتهــا بأســاليب املواجهــة؟ 
ويتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية: 

ــا . 1 ــاين منه ــي يع ــكالت الت ــني املش ــة ب ــا العالق م
ــف  ــور الطــالب ذوي اضطــراب طي ــاء أم أولي

التوحــد وأســاليب املواجهــة؟
ــاء . 2 ــن أولي ــاث م ــور واإلن ــني الذك ــرق ب ــا الف م

أمــور الطــالب ذوي اضطــراب طيــف التوحــد يف 
ــكالت؟ ــة املش درج

ــن . 3 ــاث م ــور واإلن ــني الذك ــرق ب ــد ف ــل يوج ه
ــف  ــور الطــالب ذوي اضطــراب طي ــاء أم أولي

التوحــد يف درجــة أســاليب املواجهــة؟
املشــكالت . ٤ بمســتوى  التنُبــؤ  يمكــن  هــل 

ــالب ذوي  ــور الط ــاء أم ــا أولي ــاين منه ــي يع الت
ــتوى  ــالل مس ــن خ ــد م ــف التوح ــراب طي اضط

املواجهــة؟ أســاليب 
أهداف البحث: 

هيدف البحث احلايل إىل ما ييل: 
ــكالت . 1 ــني املش ــة ب ــة العالق ــن طبيع ــق م التحق

ــالب ذوي  ــور الط ــاء أم ــا أولي ــاين منه ــي يع الت
اضطــراب طيــف التوحــد وأســاليب املواجهــة.  

وأمهــات . 2 آبــاء  بــني  الفــروق  عــىل  التعــرف 
يف  التوحــد  طيــف  اضطــراب  ذوي  الطــالب 
يعــاين منهــا كل منهــام. التــي  املشــكالت  درجــة 

معرفــة مــا إذا كان درجــة أســاليب املواجهــة لــدى . 3
ــد  ــف التوح ــراب طي ــالب ذوي اضط ــاء الط آب

ــم.  ــن أمهاهت ــف ع ختتل
ــا . ٤ ــاين منه ــي يع ــكالت الت ــتوى املش ــؤ بُمس التنُب

ــف  ــور الطــالب ذوي اضطــراب طي ــاء أم أولي
أســاليب  يف  درجاهتــم  خــالل  مــن  التوحــد 

املواجهــة.
أمهية البحث: 

تشتمل أمهية البحث عىل مايأيت :-
أوالً: األمهية النظرية: 

ــور . 1 ــاء أم ــف أولي ــث يف تعري ــذا البح ــاعد ه يس
الطــالب ذوي اضطــراب طيــف التوحــد بالعالقة 
ــاليب  ــا وأس ــون منه ــي يعان ــكالت الت ــني املش ب

ــكالت. ــذه املش ــم هل مواجهته
يســهم هــذا البحــث يف تعريــف العاملــني يف . 2

ــة أســاليب مواجهــة  ــة اخلاصــة بعالق جمــال الرتبي
ــف  ــور الطــالب ذوي اضطــراب طي ــاء أم أولي
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التوحــد بخفــض املشــكالت التــي يعانــون منهــا 
ــطة  ــن األنش ــري م ــم للكث ــهم يف اتقاهن ــي تس والت

االجتامعيــة. 
ــراء . 3 ــال إلج ــح املج ــي بفت ــث العلم ــراء البح إث

خلفــض  املســتقبلية  الدراســات  مــن  العديــد 
املشــكالت التــي يعــاين منها أوليــاء أمــور الطالب 
ذوي اضطــراب طيــف التوحــد مــن خــالل زيــادة 
قدرهتــم يف اســتخدام أســاليب املواجهــة؛ ممــا 
ــي. ــيس واالجتامع ــق النف ــادة التواف ــهم يف زي يس

ثانيًا: األمهية التطبيقية:
تفتــح هــذه الدراســة املجــال إلجــراء مزيــد . 1

ــاين  ــي يع ــكالت الت ــول املش ــات ح ــن الدراس م
منهــا أوليــاء أمــور الطــالب ذوي اضطــراب 
طيــف التوحــد وأســاليب املواجهــة وخاصــة 
ــم  ــة قدرهت ــم بتنمي ــي هتت ــة الت ــات الرباجمي الدراس
ــن  ــد م ــة للح ــاليب املواجه ــتخدام أس ــىل اس ع

املشــكالت التــي تواجههــم.
ــي . 2 ــاء ومقدم ــري اآلب ــة بتبص ــذه الدراس ــم ه  هتت

الرعايــة بأمهيــة تنميــة قــدرة أوليــاء أمــور الطالب 
ــتخدام  ــىل اس ــد ع ــف التوح ــراب طي ذوي اضط
أســاليب املواجهــة ممــا يســاعد يف خفــض مســتوى 
الضغــوط النفســية وزيــادة توافقهــم وتوافــق 

ــني. ــم التوحدي أبنائه
تبصــري العاملــني يف جمــال الرتبيــة اخلاصــة بطبيعــة . 3

العالقــة بــني املشــكالت التــي يعــاين منهــا أوليــاء 
ــد  ــف التوح ــراب طي ــالب ذوي اضط ــور الط أم

وأســاليب املواجهــة.
ــادة . ٤ ــة يف زي ــذه الدراس ــج ه ــن نتائ ــتفادة م االس

ــالب  ــور الط ــاء أم ــدم ألولي ــيس املق ــم النف الدع
خــالل  مــن  التوحــد  طيــف  اضطــراب  ذوي 

والنفســيني.  االجتامعيــني  األخصائيــني 

املفاهيم اإلجرائية للبحث: 
و حيدد البحث احلايل باملصطلحات اآلتية:

املشــكالت: هــي املشــكالت التــي تنتــاب أوليــاء . 1
ــد  ــف التوح ــراب طي ــالب ذوي اضط ــور الط أم
ــد  ــم بالتوح ــة طفله ــاء بإصاب ــة اآلب ــان معرف إب
واملشــكالت  النفســية،  املشــكالت  ومنهــا: 
ويعرفهــا  املاديــة.  واملشــكالت  االجتامعيــة، 
ــل  ــي حيص ــة الت ــا: الدرج ــا بأهن ــث إجرائًي الباح
عليهــا أوليــاء أمــور وأمهــات الطــالب ذوي 
مقيــاس  عــىل  التوحــد  طيــف  اضطــراب 

املشــكالت الــذي أعــده الباحــث.
 أســاليب املواجهــة: هــو أســلوب يســتخدمه . 2

الفــرد يف حــل املشــكالت التــي تواجهــه ويشــتمل 
عــىل: األســلوب املعــريف، واألســلوب االنفعــايل، 
اآلخريــن،  ومســاندة  الرتفيهــي،  واألســلوب 
ــث  ــا الباح ــي. ويعرفه ــم الروح ــلوب الدع وأس
إجرائًيــا بأهنــا: الدرجــة التــي حيصــل عليهــا 
ــف   ــور الطــالب ذوي اضطــراب طي ــاء أم أولي
ــذي  ــة ال ــاليب املواجه ــاس أس ــىل مقي ــد ع التوح

ــث. ــده الباح أع
أوليــاء أمــور الطــالب ذوي اضطــراب طيــف . 3

التوحــد: هــم آبــاء أو أمهــات أو مــن يتــوىل 
ــد  ــف التوح ــراب طي ــالب ذوي اضط ــة الط رعاي
مــن األقــارب أو اإلخــوان أو غريهــم ممــن يتــوىل 
ــد  ــف التوح ــراب طي ــالب ذوي اضط ــة الط رعاي

ــة. ــة دائم ــم إقام ــون معه ويقيم
حمددات البحث: 

املحــددات املوضوعيــة: اقتــرص البحــث عــىل • 
أمــور  أوليــاء  منهــا  يعــاين  التــي  املشــكالت 
التوحــد  طيــف  اضطــراب  ذوي  الطــالب 

. املواجهــة  بأســاليب  وعالقتهــا 
ــق البحــث عــىل •  ــة: جــرى تطبي املحــددات املكاني
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عينــة مــن أوليــاء أمــور الطــالب ذوي اضطــراب 
طيــف التوحــد بمنطقــة الريــاض.

 املحــددات الزمانيــة: جــرى تطبيــق البحــث • 
العــام  مــن  الثــاين  الــدرايس  الفصــل  يف 

. ) 1هـــ ٤ ٤ 3 ( يس ا ر لد ا
اإلطار النظري والدراسات السابقة:

 Autism Spectrum أوال: اضطــراب طيــف التوحــد
 :Disorder

Autism Spec- دأ- مفهــوم اضطــراب طيــف التوحــ
 :trum Disorder

التوحــد  أن  إىل   ,Novaes et al(2008,213) أشــار 
اضطــراب شــديد يف التواصــل والتفاعــل االجتامعــي، 
ــة  ــغال يف ممارس ــع االنش ــو، م ــاد يف النم ــور ح وقص
أنشــطة تكراريــة وحــركات نمطيــة، وتظهــر هــذه 
ــن  ــهر م ــى 18 ش ــوالدة وحت ــني ال ــا ب ــص م اخلصائ
العمــر. وُيعــرف) Haiduc 211 ,2009) التوحــد بأنــه:  
اضطــراب نامئــي عصبــي يبــدأ يف الســنوات األوىل مــن 
العمــر، ويــؤدي إىل قصــور يف ســلوكيات االنتبــاه 
ــزي،  ــب الرم ــرصي، واللع ــل الب ــرتك، والتواص املش
وحيــدث ذلــك مــا بــني 2-5 أعــوام. ويعــرف املعهــد 
 National Institute النفســية  للصحــة  القومــي 
بأهنــم:  التوحديــني  الطــالب   of Mental Health

الذيــن يظهــرون قصــورا يف التفاعــل االجتامعــي، 
ــلوكيات أو  ــي، وس ــري لفظ ــي والغ ــل اللفظ والتواص
ــري  ــتجابات غ ــة إىل اس ــررة، باإلضاف ــات متك اهتامم
ــة للمثــريات احلســية كاألصــوات، أو األضــواء،  عادي
وختتلــف شــدة ودرجــة اإلصابــة باضطرابــات التوحــد 
مــن طفــل آلخــر وتــرتاوح مــا بــني املســتوى املتوســط 
 .(Smith&Tyler,2010, 208) إىل املســتوى الشــديد
ــد  ــواد)2٠11، 87( التوح ــاوي وع ــرف الرسط ويع
بأنــه: اضطــراب نامئــي تظهــر أعراضه خالل الســنوات 
الثــالث األوىل مــن العمــر متمثلــة يف إعاقــة يف التفاعل 

االجتامعــي وإعاقــة يف التواصــل، والســلوك املحــدود 
للمثــريات  اعتياديــة  غــري  واســتجابة  والنمطــي، 
احلســية، ومل حيــدد ســببه املبــارش بشــكل قطعــي حتــى 

اآلن. 
ب- خصائص ذوي اضطراب طيف التوحد: 

تتعــدد املظاهــر وختتلــف األعــراض واملشــكالت التــي 
تؤثــر عــىل الطفــل ذوي اضطــراب التوحــد مــن حيــث 
ــه؛  ــب نفس ــل الطال ــر وداخ ــل إىل آخ ــن طف ــدة م الش
فاضطــراب طيــف التوحــد يعــرف بأنــه إعاقــة طيفيــة 
ــالل  ــن خ ــر م ــره تظه ــه ومظاه ــي أن أعراض ــا يعن مم
ــة،  ــة املختلف ــي النامئي ــمل: النواح ــع يش ــدى واس م
االجتامعيــة، واملعرفيــة، واللغويــة، واحلركيــة ويمكــن 
ــث  ــن حي ــراض م ــذه األع ــن ه ــرض م ــل كل َع متثي
الشــدة فإهنــا تــرتاوح مــا بــني الدرجــة البســيطة 

ــديدة. ــة الش والدرج
األعــراض  إىل   )288 موســى)2٠٠8،  وأشــار 
التوحــد كــام يــيل: املصاحبــة الضطــراب طيــف 

ــار . 1 ــة دون اعتب ــارات املعرفي ــو امله ــذوذ يف نم  ش
ملســتوى الــذكاء العــام، ويف معظــم احلــاالت 
التخلــف  مــن  مصاحــب  تشــخيص  يوجــد 
معــدل  أي  الدرجــة  متوســط  وغالًبــا  العقــيل 

الــذكاء)٤9-35(.
ــة، . 2 ــة احلركي ــل: اآللي شــذوذ الوضــع واحلركــة مث

رفرفــة الذراعــني، القفــز، وحــركات الوجــه: 
أصابــع  أطــراف  عــىل  واملــي  التكشــرية، 
القدمــني، واألوضــاع الغريبــة لليــد واجلســم، 

التحكــم احلركــي(. وضعــف 
ــل: . 3 ــية مث ــارات احلس ــة لإلث ــتجابات الغريب االس

جتاهــل بعــض اإلحساســات مثــل األمل أو احلــرارة 
التوحــدي  الطالــب  يظهــر  بينــام  الــربودة،  أو 
حساســية مفرطــة إلحساســات معينــة مثــل: 
)غلــق األذنــني جتنًبــا لســامع صــوت معــني وجتنًبــا 
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ــًا يظهــر انبهــار ببعــض  أن يلمســه أحــد(، وأحيان
اإلحساســات مثــل: التفاعــل املبالــغ فيــه للضــوء 

ــح. والروائ
الــرأس . ٤ خبــط  مثــل:  النفــس  إيــذاء  ســلوك 

بعنــف أو شــد الشــعر أو عــض األصابــع أو اليــد 
وإيذائهــا دون أن يتــأمل. وتتضــح ســامت وأعــراض 

ــيل: ــام ي ــد في ــف التوح ــراب طي اضط
ــدى  ــي ل ــل االجتامع ــارات التفاع ــور يف مه 1( القص

ــد: ــف التوح ــراب طي ذوي اضط
ــص  ــن اخلصائ ــي م ــل االجتامع ــور التفاع ــرب قص  يعت
طيــف  اضطــراب  ذوي  الطــالب  لــدى  املشــرتكة 
التوحــد، مثــل: الصعوبــة يف تقديــم نفســه، واحلــدة يف 
التفاعــل مــع األقــران، والقصــور يف االندمــاج معهــم 
خاصــة مــع الصغــار(Frith, 2008 ,7). ويالحــظ 
ــدًءا  ــة، ب ــة الرضاع ــذ مرحل ــم من ــور لدهي ــذا القص ه
مــن ضعــف مهــارات اللعــب، وتبــادل النظــر بالعــني، 
االجتامعيــة،  والدوافــع  االنفعاليــة،  واملشــكالت 
 Soorya & Halpern,) النوايــا، والتواصــل  وفهــم 
2009,45).ويظهــر القصــور بوضــوح يف العــام الثــاين 

ــات،  ــاركة يف االهتامم ــدم املش ــث ع ــر؛ حي ــن العم م
ــاه  ــور يف االنتب ــد القص ــم، ويع ــاه لالس ــدم االنتب وع
ــر  ــت مبك ــور يف وق ــىل القص ــؤرشا داال ع ــرتك م املش

ــهرا (، ــني 1٤: 2٤ ش ــا ب ــر )م ــن العم م
 Soorya) وتــرى .(Rodman 2009; Frith, 2008, 7) 
ــراد  ــتثناء األف ــن اس ــه ال يمك Halpern, 2009 &) أن

ذوي اضطــراب طيف التوحــد مرتفعــي األداء أو ذوي 
ــي؛  ــل االجتامع ــور التفاع ــن قص ــربجر م ــة اس متالزم
للتفاعــالت  الدقيــق  التمييــز  يف  قصــور  فلدهيــم 
االجتامعيــة املعقــدة، فهــم قــد يســتطيعون حتديــد 
العواطــف األساســية ولكنهم ال يســتطيعون اســتخدام 
ــر  ــة أكث اســرتاتيجيات بديلــة مناســبة ملواقــف اجتامعي

ــًدا. تعقي

ذوي  الطــالب  لــدى  االجتامعيــة  الصعوبــات   )2
التوحــد: طيــف  اضطــراب 

لــدى  االجتامعيــة  الصعوبــات  تلخيــص  يمكــن 
التاليــة:  النقــاط  يف  التوحــدي  الطالــب 

 افتقــاد القــدرة عــى التواصــل البري لــدى ذوي • 
اضطــراب طيــف التوحــد: غالبــا ال يســتجيب ذو 
اضطــراب طيــف التوحــد عندمــا يدعــى باســمه، 
ــد  ــه، ويفتق ــدث إلي ــي تتح ــه وه ــر إىل أم وال ينظ
ــة.  ــري االجتامعي ــق املعاي ــة وف ــلوكيات املقبول الس
ــأكل  ــاء أو ي ــرشب امل ــد ي ــال: ق ــبيل املث ــىل س فع
ــف  ــون يف موق ــا يك ــات عندم ــن النبات ــزاء م أج
تعليمــي للعنايــة بالنباتــات الداخليــة، وهيتــم 
ــه  ــه، ولكن ــن حول ــة مل ــري االجتامعي ــب غ باجلوان
ــة أو  ــات االجتامعي ــن العالق ــوع م ــم أي ن ال يقي

ــم. ــة معه الصداق
واالســتجابة •  اآلخريــن  فهــم  يف  اإلخفــاق 

ملشــاعرهم لــدى ذوي اضطــراب طيــف التوحــد: 
ــب  ــني الطال ــود ب ــي تس ــة الت ــة االجتامعي فالعالق
ــدو  ــن تب ــد واآلخري ــف التوح ــراب طي ذو اضط
بــاردة ال يشــوهبا اإلحســاس، وإذا حــدث وتعلــم 
ــن أو أي  ــة اآلخري ــة لتحي ــب رضورة احلاج الطال
مظاهــر أخــرى للتعبــري عــن املشــاعر فإنــه يفعــل 
ــري  ــه التعب ــدا، وال يمكن ــمية ج ــة رس ــك بطريق ذل
أو  الســعادة  مشــاعر  عــن  صحيحــة  بطريقــة 
احلــزن، وكذلــك ال يمكنــه التعــرف عــىل مشــاعر 

ــزن. ــعادة أو احل ــة بالس ــن اخلاص اآلخري
 العزلــة: الطــالب ذوي اضطــراب طيــف التوحــد • 

معزولــون حتــى لــو كانــوا يف حجــرة مليئــة 
ــه  ــب إىل غرف ــب الطال ــا تصطح ــاس فعندم بالن
جتــده يتجاهــل متامــا األشــخاص املوجوديــن فيهــا 
ــياء"  ــة "األش ــب املادي ــه إىل اجلوان ــه بانتباه ويتوج
ــاًل  ــًا قلي ــون وقت ــم يقض ــة، وه ــودة يف الغرف املوج
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مــع آبائهــم مقارنــة بالطــالب العاديــني، وتالحــظ 
ــع  ــاص م ــكل خ ــة بش ــة االجتامعي ــم العزل عليه
رفــاق الســن، ولكنهــم يميلــون ألن يكونــوا أقــل 
ــة  ــدًا خاص ــني ج ــخاص املألوف ــع األش ــة م عزل

.)2٠٠6 الوالدين)النجــار، 
العالقــة التــي يكوهنــا الطالــب ذو اضطــراب طيف • 

التوحــد مــع اآلخريــن تكــون وســيلة: بمعنــى أنــه 
ــده؛  ــا يري ــذ م ــيلة لتنفي ــن وس ــن اآلخري ــذ م يتخ
ــد األب ويضعهــا  فمثــال إذا أراد شــيئا مــا أخــذ ي
ــيلة  ــون الوس ــيء أي أن األب يك ــذا ال ــاه ه جت
ــي حتقــق هــذا الــيء، ويتعامــل مــع  أو األداة الت
ــة؛  ــزاء منفصل ــت أج ــو كان ــام ل ــم ك ــزاء اجلس أج
ــده  ــارشة جت ــا مب ــيء م ــدك ب ــه ي ــد ل ــا مت فعندم
ــل  ــد متث ــت الي ــو كان ــام ل ــا ك ــا ويقبله ــب هب يلع

ــه.  ــود بجانب ــرد املوج ــل بالف ــري متص ــزًءا غ ج
ــدى •  ــن ل ــاط باآلخري ــي واالرتب ــاوب العاطف التج

ــة  ــف طريق ــد: ختتل ــف التوح ــراب طي ذوي اضط
ــف  ــد للعواط ــف التوح ــراب طي ــم ذوي اضط فه
الطبيعيــني؛  األفــراد  عــن  عنهــا  وتعبريهــم 
ال  التوحــد  طيــف  اضطــراب  ذوي  فالطالــب 
يتجــاوب مــع أَيــة حماولــة إلبــداء العطــف أو 
ــدم  ــن ع ــواه م ــكو أب ــا يش ــريا م ــه وكث ــب ل احل
اكرتاثــه أو اســتجابته ملحاوالهتــام تدليلــه أو ضمــه 
أو تقبيلــه أو مداعبتــه، وقــد ال جيــدان منــه اهتاممــا 
بحضورمهــا أو غياهبــام عنه)فــراج، 2٠٠5، 79(. 

ــدى ذوي •  ــران ل ــه باألق ــادأة يف عالقات ــص املب نق
ــب  ــعى الطال ــد: ال يس ــف التوح ــراب طي اضط
ذو اضطــراب طيــف التوحــد إىل طلــب املشــاركة 
ــع  ــة م ــات اجتامعي ــة عالق ــب أو إىل إقام يف اللع
أقرانــه، وعــادة مــا يفشــل يف إقامــة عالقة تناســب 
مســتواه النامئــي، ويفضــل اللعــب الفــردي الــذي 
اللعــب  عــن  اآلخريــن  مشــاركة  يتطلــب  ال 

التفاعــيل، وإذا شــارك يف اللعــب يتعامــل مــع 
ــل،  ــال أو تواص ــال انفع ــم آالت ب ــن كأهن اآلخري
ويميــل لعبــه إىل أن يكــون ماديــا حمــددا بــدال مــن 
ــعود، 2٠٠7  ــو الس ــزي وخيايل)أب ــون رم أن يك

.)86، 2٠٠8 ، ، حممــد   91-9٠،
ــن •  ــاكاة اآلخري ــد وحم ــى التقلي ــدرة ع ــدم الق ع

لــدى ذوي اضطــراب طيــف التوحــد: إن أهــم مــا 
ــد  ــف التوح ــراب طي ــالب ذوي اضط ــز الط يمي
عــن الطــالب العاديــني الذيــن يكتســبوا املهــارات 
ــىل  ــدرة ع ــدم الق ــو ع ــاكاة، ه ــالل املح ــن خ م
ــد  ــد يقل ــياء، فق ــمية األش ــاكاة وتس ــم واملح الفه
اآلخريــن بشــكل آيل دون عالقــة باملوقــف وبــدون 
ــعود،2٠٠7، 86(.  ــو الس ــي للمعاين)أب ــم حقيق فه

عــدم القــدرة عــى فهــم وجهــة نظــر اآلخــر لــدى • 
ذوي اضطــراب طيــف التوحــد: معظــم الطــالب 
العاديــني يف عمــر املدرســة يفهمــون أن الفــرد 
ــعور،  ــات، والش ــم يف املعلوم ــف عنه ــر خيتل اآلخ
واألهــداف، يف حــني أن الطــالب ذوي اضطــراب 
ــا  ــك مم ــم ذل ــن فه ــزون ع ــد يعج ــف التوح طي
جيعلهــم غــري قادريــن عــىل فهــم ردود فعــل 
 National Institute of) ــا ــؤ هب ــن أو التنب اآلخري

.(Mental Health, 2011

ذوي  لــدى  التواصــل  مهــارات  يف  القصــور   )٣
التوحــد: طيــف  اضطــراب 

األفــكار  تبــادل  تتضمــن  عمليــة  هــو  التواصــل 
ــاليب  ــائل واألس ــتى الوس ــراد بش ــني األف ــاعر ب واملش
ــه،  ــريات الوج ــامءات، وتعب ــارات واإلي ــل: اإلش مث
ــة  ــة. واللغ ــريات االنفعالي ــن، والتعب ــركات اليدي وح
ــرد  ــح للف ــي تتي ــل الت ــكال التواص ــد أش ــرب أح تعت
ــة  ــة، وعملي ــه ومفصل ــورة دقيق ــات بص ــل املعلوم نق
ــري  ــاًل غ ــا وتواص ــاًل لفظي ــن تواص ــل تتضم التواص
ضعــف  ويالحــظ   .)18  ،2٠٠6 لفظًيا)الشــخص، 
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لــدى  اللفظــي  وغــري  اللفظــي  بشــقيه  التواصــل 
ــي  ــد مرتفع ــف التوح ــراب طي ــالب ذوي اضط الط
ومنخفــي األداء، ولدهيــم صعوبة يف تفســري الرســائل 
احلرفيــة، ويف الفهــم اللغــوي املجــرد، وقــد أو ضحــت 
ــردات  ــة املف ــن تنمي ــن املمك ــه م ــات أن ــج الدراس نتائ
ــدى  ــة ل ــدالالت اجلامعي ــكار ال ــم وابت ــة والفه اللغوي
الطــالب ذوي اضطــراب طيــف التوحــد، ولكــن 
يصعــب تنميــة بعــض القواعــد اللغويــة لــدى الطالب 
 Frith, 2008,)ذوي اضطــراب طيــف التوحــد البســيط

.(23

ــاء أمــور الطــالب ذوي  ــي تواجــه أولي املشــكالت الت
اضطــراب طيــف التوحــد: 

تتعــدد املشــكالت التــي تواجــه أوليــاء الطــالب ذوي 
اضطــراب طيــف التوحــد ومنهــا: مــا هــو تعليمــي، أو 
بيئــي أو اجتامعــي أو صحــي أو اقتصــادي أو حقوقــي 
ــه  ــي تواج ــات الت ــن الصعوب ــا م ــي و غريه أو إحصائ
أرس ذوي اضطــراب طيــف التوحــد يف تعليــم أبنائهــم؛ 
ــات  ــك العقب ــي تل ــاهم يف تق ــك سيس ــث أن ذل حي
واملشــكالت التــي تعرتضهــم وحتــول دون مشــاركتهم 
ــاك  ــات. وهن ــذه الصعوب ــل ه ــة يف ح ــاركة الفعال املش
العديــد مــن املشــكالت التــي تواجــه أوليــاء الطــالب 

ذوي اضطــراب طيــف التوحــد، منهــا:
1- املشــكالت الصحيــة لــدى ذوي اضطــراب طيــف 

التوحــد: 
أهــم  مــن  تعــد  والعــالج  التشــخيص  مشــكلة 
الصعوبــات التــي تواجــه األرسة حيــث تفتقــد األرسة 
املراكــز املتخصصــة يف تشــخيص اإلعاقات ومقاييســها 
وعالجهــا وباألخــص اإلعاقــات الغامضــة مثــل: 
ــة  ــار)حممد، 2٠11(. إىل أن صعوب ــد أش ــد؛ فق التوح
تشــخيص التوحــد هــي أن "التشــخيص احلقيقــي 
جيــب أن يتــم بواســطة خــرباء ولدهيــم اخلــربة الكافيــة 
بالتعــرف والتمييــز بــني الطالــب العــادي وغــري 

العــادي". كــام أن التشــخيص حيتــاج إىل "فريــق كامــل 
مــن خمتلــف التخصصــات للقيــام بتقييــم شــامل 
للجوانــب املختلفــة لــدى الطالــب مثــل: القــدرة 
العقليــة، واملالحظــة، واملتابعــة الطويلــة للطفــل، 
" كــام  وتقييــم التاريــخ الطبــي للطفــل وغريهــا، 
ــرب مشــكالت التشــخيص مــن مصــادر الضغــوط  تعت
األساســية عــىل أوليــاء األمــور. وإن عمليــة تشــخيص 
اضطــراب طيــف التوحــد ليــس باألمــر الســهل، كــام 
ــاول األم  ــخيص؛ فتح ــأ يف التش ــدث خط ــد حي ــه ق أن
تلبيــة احتياجــات ابنهــا عــىل أســاس هــذا التشــخيص 
األم  معرفــة  وعــدم  فائــدة.  بــال  لكــن  اخلاطــئ 
ــد  ــف التوح ــراب طي ــب ذي اضط ــص الطال خلصائ
وكيفيــة التعامــل معــه؛ فقــد يثــور فجــأة دون أن تــدرك 
األم الســبب وراء ذلــك؛ فقــد يكــون بســبب حتريكهــا 
ــدم  ــة، أو ع ــرتة طويل ــا لف ــكان م ــت يف م ــة كان للعب
معرفتهــا لكيفيــة التعامــل معــه يف نوبــات الغضــب، أو 
أن األم تعــرب عــن حبهــا لطفلهــا باالحتضــان والتقبيــل 
بينــام ُتقابــل مــن الطالــب بالتشــنج والتصلــب أو 
ــزن  ــعرها باحل ــب األم ويش ــم قل ــا حيط ــرصاخ؛ مم ال
الشــديد ويزيــد الشــعور بالذنــب معتقــدة بعــدم 
ــور  ــا، والقص ــه فيه ــدم رغبت ــا وع ــب هل ــب الطال ح
ــر  ــلوكيات واألوام ــاع الس ــىل اتب ــب ع ــدرة الطال يف ق
ــه  ــب لدي ــات الغض ــن نوب ــد م ــه يزي ــب من ــي تطل الت
ومــن احبــاط والديــه؛ فــال يســتطيع الطالــب أن يفهــم 
ــري  ــب غ ــات الطال ــل ترصف ــه، وال تتحم ــا يقولون م
املســؤولة؛ ممــا يزيد مــن املشــكالت األرسيــة. وهنالك 
ثــالث عوامــل رئيســة تســهم يف رفــع الضغــوط لــدى 
والــدي الطــالب ذوي اضطــراب طيــف التوحــد هي: 
خصائــص الطــالب، وخاصــة الســلوكية املرتبطــة 
بإعاقــة التوحــد، واملشــاكل الســلوكية لــدى الطــالب، 
ــري  ــات غ ــكايف، والعالق ــص ال ــم املتخص ــص الدع نق
ــن  ــة م ــني، بداي ــن واملتخصص ــني الوالدي ــة ب املرضي
مرحلــة التشــخيص إىل مرحلــة التعــاون املحــدود 
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ــل،  ــة للطف ــة، والرتبوي ــات الطبي ــم اخلدم ــد تقدي عن
واالجتاهــات االجتامعيــة جتــاه األفــراد ذوي اضطــراب 
طيــف التوحــد، ونقــص تفهــم املشــاكل التــي يعانــون 

منهــا هــم وأرسهم)حممــد، 2٠11: 35(.
وأشــار) Watson & Hayes (2013,54 إىل أن التدخل 
ــري اإلجيــايب لســلوكيات  املبكــر الــذي هيــدف إىل التغي
ــا  ــه أيض ــة، ويمكن ــاكل الوالدي ــل املش ــالب يقل الط
التدخــل  مــن  كنــوع  الوالديــة  الضغــوط  تقليــل 
املبكــر  الــذي يمكنــه مــن حتســني األداء األرسي مــن 
خــالل إعــادة التــوازن األرسي، ومــن ثــم تقليــل أثــر 
املشــاكل الســلوكية. وأشــار إىل أنــه بتقليــل املشــكالت 
الســلوكية لــدى الطــالب ســوف يقلــل اخلــربات 
الوالديــن  تزويــد  للضغــط مــن خــالل  الوالديــة 
باملهــارات الالزمــة لتغلــب عــىل املشــكالت الســلوكية 
ــه مــن مســؤولياتنا كباحثــني  ــة، وأن املســتقبلية املحتمل
حتديــد العوامــل التــي تســهم يف حتســني األداء األرسي 

ــتقبل. ــل يف املس ــز األم وتعزي
اضطــراب  ذوي  لــدى  االجتامعيــة  املشــكالت   -2

طيــف التوحــد: 
األرسة التــي يوجــد فيهــا شــخص مــن ذوي اإلعاقــة 
تواجــه عــدًدا مــن املشــكالت االجتامعيــة، مــن أمههــا: 
واألصدقــاء  واجلــريان  واألقــارب  العائلــة  نظــرة 
والكــوادر البرشيــة العاملــة معهــا، وكذلــك املجتمــع" 
ــار  ــث أش ــة" حي ــع ذوي اإلعاق ــش م ــب التعاي فيصع
نشــاطات  أن  إىل   )٤7 وآخــرون)2٠12،  القريــويت 
ــر، كــام أهنــا تــرتدد يف التخطيــط والتفكــري  األرسة تتأث
ــارات أو حضــور  ــام بالزي يف قضــاء اإلجــازات أو القي
ــر  ــادة النظ ــا إىل إع ــاج األرسة هن ــاالت، وحتت االحتف
ــوق. وإن  ــرد مع ــود ف ــل وج ــطة األرسة يف ظ يف أنش
ــب  ــي تنس ــة الت ــري إىل العملي ــة تش ــة االجتامعي الوصم
األخطــاء واآلثــام الدالة عىل االنحطاط اخللقـــي إلـــى 
ــة أو  ــات بغيض ــم بصف ــع فنصفه ــخاص يف املجتم أش

ســامت جتلــب هلــم العــار وتثــري حوهلــم الشــائعات ، 
كــام يســهم شــيوع اســتعامل هــذه املســميات الســلبية 
يف نمو مشــاعر الرفض واملقاومـــة واالبتكـــار، وربمـــا 
ــؤدي إىل  ــة وي ــن أرس ذوي اإلعاق ــل م ــعور باخلج الش
تصميــم املــدركات واالجتاهــات الســلبية عىل املســتوى 
ــه  ــا حتمل ــك مل ــراد، وذل ــؤالء األف ــو ه ــي نح االجتامع
هــذه املســميات مــن دالالت عــىل العجــز وعــدم 
الكفــاءة يف القيـــام بـــاألدوار االجتامعيــة املتوقعــة مــن 
ــًا:  ــوم اجتامعي ــد، 2٠1٠، ٤٠(. واملوص كل منهم)عبي
هــو الشــخص املرفــوض واملنبــوذ اجتامعيــًا وحتيــط بــه 

ــار. ــرات االزدراء واالحتق نظ
٣- املشــكالت التعليميــة لــدى ذوي اضطــراب طيــف 

التوحــد: 
ــا  ــب: بعضه ــدة جوان ــكالت يف ع ــذه املش ــل ه وتتمث
يتعلــق بالربامج التعليميـــة املقدمـــة لـــذوي اإلعاقـــة، 
والبعــض االخــر يتعلــق بالبيئــة التعليميــة، وعــىل 
الســائدة  االجتامعيــة  االجتاهــات  التحديــد  وجــه 
ســـواًء مـــن أقـــران وزمــالء الطــالب ذوي اإلعاقــة، 
مســتوياهتم  عــىل  اإلداريــني  أو  املعلمــني،  مــن  أو 
كافـــة ســـواًء داخـــل جــدران الفصــول باملدرســة أو 
ــة يف  ــة التعليمي ــكالت العملي ــدأ مش ــك. وتب ــري ذل غ
ــة  ــر البيئ ــدم تواف ــالل ع ــن خ ــة م ــة التعليمي املؤسس
ــد  ــال يوج ــة؛ ف ــة ذوي اإلعاق ــبة للطلب ــة املناس العلمي
ــا  ــتالءم طردًي ــا يـ ــة بمـ ــة التعليمي ــث للمؤسس حتدي
مــع ازديــاد الطــالب ذوي اإلعاقــة ممــا يشــكل عائًقــا 
وحتدًيــا  كبــرًيا هلــذه الرشحيــة املهمـــة بعـــدم اإلفـــادة 
مـــن املســتلزمات واالمكانــات التــي يفــرتض توافرها 
العلميــة  قدراهتــم  لتطويــر  التعليميــة  املؤسســة  يف 
والعمليــة، بــام يف ذلــك غيــاب التخطيــط الســليم مــن 
خمططــي املناهــج والربامــج التعليميــة يف املــدارس 
بوضـــع أســـس ومعـــايري اختيــار املحتوى والوســائل 
ــدم  ــة، وع ــذوي اإلعاق ــبة ل ــس املناس ــق التدري وطرائ
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ــدرات ذوي  ــع ق ــب م ــة تتناسـ ــاهج مرنـ ــوافر منـ تـ
.)92  ،2٠٠7 اإلعاقة)كاشــف، 

إىل   Trajkovski & Nolcheva (2015,96(أشــار  
أمهيــة تقديــم الدعــم للوالديــن مــن املجتمــع املحيــط 
ــوط  ــتوى الضغ ــض مس ــأنه خيف ــن ش ــث م ــام، حي هب
ــة إىل  ــني باإلضاف ــىل املتخصص ــب ع ــام جي ــام، ك لدهي
تقديــم اخلدمــات املبــارشة املوجهــة إىل الطــالب ذوي 
ــوا  ــا أن يكون ــي أيض ــد، ينبغ ــف التوح ــراب طي اضط
مصــادر دعــم لــألرسة ؛ ليــس فقــط ألمهيــة مشــاركة 
الوالديــن يف عمليــة التدخــل نفســها اخلاصــة باألبنــاء، 
بــل ألمهيــة تواجدهــم يف حالــة وجــود أي استفســار، 
وتشــجيع الوالديــن عــىل البحــث عــن بدائــل ملصــادر 
ــراد  ــن أف ــاء، وم ــن األصدق ــم م ــل: الدع ــم، مث الدع
األرسة اآلخريــن، ومــن دوائرهــم االجتامعيــة عمومــا 
مــع تشــجيع الوالديــن عــىل اســتخدام الدعم الرســمي 

ــام. ــورة هل ــم املش ــمي، وتقدي ــري الرس وغ
ــف  ــراب طي ــدى ذوي اضط ــية ل ــكالت النفس 4- املش

التوحــد: 
ــة لضغــوط نفســية  تتعــرض أرسة الطفــل ذوي اإلعاق
تبــدأ منــذ إعالمهــم بــأن لــدى ابنهــم إعاقــة، إذ 
ــد  ــض وق ــكار والرف ــاعر اإلن ــة ومش ــدث الصدم حت
يمتــد األمــر إىل الشــعور بالذنــب، واالكتئــاب، ولــوم 
الــذات، وإســقاط املشــاعر عــىل اآلخريــن مــن أطبــاء 
وخمتصــني وأقــارب، وقــد يشــمل األمــر قــدرة الفــرد 
عــىل القيــام بالســلوك املقبــول اجتامعًيــا واالســتجابات 
الرسيعــة ورسعــة االســتثارة والغضــب.و أن آثــار 
ال  األرسة  يف  خــاص  احتيــاج  ذو  طفــل  وجــود 
تقتــرص عــىل الوالديــن وإنــام متتــد لتشــمل بقيــة أفــراد 
ــم  ــوياء، إذ إن تكليفه ــوة األس ــم األخ ــام فيه األرسة ب
ــعرهم  ــد تش ــاق ق ــم املع ــة أخيه ــؤوليات رعاي بمس
بالضغــط النفــيس، وقــد تنتاهبــم مشــاعر الشــعور 
حســد  و  االســتثارة  ورسعــة  والغضــب  بالذنــب 

أخيهــم املعــاق عــىل الرعايــة واالهتــامم الــذي حيظــى 
بــه مــن الوالديــن، ويف الوقــت نفســه قــد تكــون هنــاك 
آثــار نفســية واجتامعيــة إجيابيــة عــىل األخــوة، تتمثل يف 
القــدرة عــىل التحمــل والصــرب واملثابــرة عــىل العمــل، 
واإلنســانية واحلنــان يف التعامــل مــع اآلخريــن، وعــدم 
ــاًل  ــكالت، فض ــل املش ــدواين يف ظ ــلوك الع ــاع الس إتب
ــو  ــم نح ــراد األرسة وتضامنه ــف أف ــادة تكات ــن زي ع

ــة.  ــم ذي اإلعاق أخيه
كــام أشــارت دراســة كاشــف)2٠13( إىل نوعــني 
ــال  ــات أطف ــام أمه ــرض هل ــي تتع ــكالت الت ــن املش م
التوحــد مهــا: ضغــوط نفســية مثــل االكتئــاب، التوتــر، 
احلــزن الشــديد، وقلــق اإلنجــاب، والشــعور بالذنــب، 
االحتياجــات  اشــباع  عــدم  مــن  نابعــة  ضغــوط 
ــة،  ــة، واملعرفي املرتبطــة باإلعاقــة مثــل الضغــوط املادي
والرتبويــة، ردود فعــل األخريــن نحــو الطفــل، وعــدم 

ــل. ــع الطف ــل م ــىل التواص ــدرة ع الق
النفســية  الضغــوط  اهلل)2٠1٠(  جــاد  وحــدد 
ــالب ذوي  ــا أرس الط ــرض هل ــي تتع ــة الت واالجتامعي

إىل:  التوحــد  طيــف  اضطــراب 
1- الضغوط النفسية: 

وتنقسم إىل: 
ــاط أ.  ــعور باإلحب ــمل الش ــية: وتش ــوط النفس الضغ

والعجــز لعــدم القــدرة عــىل حتمــل رعايــة الطفــل 
داخــل األرسة. 

االبــن، ب.  مســتقبل  عــىل  بالقلــق:  اإلحســاس   
ــاة باقــي األرسة مــن  ــه وحي واملحافظــة عــىل حيات

املخاطــر. 
2. الضغــوط االجتامعيــة لــدى ذوي اضطــراب طيــف 

التوحــد: 
وتنقسم إىل: 

ــة لــدى ذوي اضطــراب طيــف أ.  الضغــوط األرسي
التوحــد: وتشــمل تأثــر العالقــات بــني الزوجــني، 



176

مجلة العلوم ا8نسانية و ا8دارية  ،العدد (٣٠)  شعبان  ١٤٤٤ هـ - مارس ٢٠٢٣ م

املشكالت التي يعاين منها أولياء أمور الطالب ذوي اضطراب طيف التوحد وعالقتها بأساليب املواجهة يف منطقة الرياض

ــود  ــة وج ــاء نتيج ــي األبن ــني وباق ــني الزوج وب
ــد. ــف التوح ــراب طي ــل ذي اضط الطف

ذوي ب.  لــدى  االجتامعيــة  العالقــات  ضغــوط   
العزلــة  وتشــمل  التوحــد:  طيــف  اضطــراب 
اضطــراب  ذي  طفــل  وجــود  يفرضهــا  التــي 
طيــف التوحــد عــىل عالقــات األرسة االجتامعيــة 
ــت  ــام أرجع ــاء. ك ــارب واألصدق ــريان واألق باجل
ــىل  ــة ع ــوط االجتامعي ــات الضغ ــض الدراس بع
األمهــات ألهنــا املســئولة األوىل عــن االهتــامم 
داخــل  ذلــك  كان  ســواء  ورعايتــه  بالطفــل 
ــا  ــام أهن ــرص، 2٠٠8، 68( .ك ــزل أو خارجه)ن املن
ــي  ــه، وه ــة احتياجات ــس يف تلبي ــدور رئي ــوم ب تق
املــالذ اآلمــن للطفل)اخلفــش، 2٠1٤ ،12٤(، 
وهنــاك الكثــري مــن املشــكالت التــي تواجــه 
ــد  ــف التوح ــراب طي ــذ اضط ــور تالمي ــاء أم أولي
وأوليــاء أمــور الطــالب العاديــني التــي غالًبــا مــا 
تصاحــب عمليــة الدمــج. ومــن املهــم إدراك هــذه 
ــن  ــف م ــي تق ــباب الت ــم األس ــكالت، وتفه املش
ورائهــا، وذلــك للعمــل عــىل جتــاوز كل مشــكلة، 
وحلهــا بالطريقــة التــي تناســبها وبــام يتامشــى مــع 

 .)56  ،2٠٠٤ الطفل)الوقفــي،  مصالــح 
 : Coping Styles ثانيًا: أساليب املواجهة

)Coping(مصطلًحــا  املواجهــة  مفهــوم  أصبــح 
ــم النفــس وباألخــص  ــًدا يف جمــال عل ــداواًل ومتزاي مت
بالدراســات اخلاصــة بالضغــط النفــيس؛ حيــث ال 
يمكــن أن نتطــرق للضغــوط النفســية دون أن نتحــدث 
عــن أســاليب مواجهتهــا، ألن فهــم طبيعــة وآثــار 
ــا؛  ــب عليه ــاليب التغل ــم أس ــط بفه ــوط ترتب الضغ
ــف  ــن املواق ــد م ــه العدي ــرد يف حيات ــه الف ــث يواج حي
ــف  ــا، وختتل ــف معه ــه التكي ــم علي ــة ويتحت الضاغط
تبًعــا  النفســية  الضغــوط  مواجهــة  اســرتاتيجيات 
ــف  ــة املوق ــص الشــخصية وطبيع الختــالف خصائ

نفســه، وتبًعــا ملصــادر املواقــف الضاغطــة ســواًء 
أكانــت داخليــة أو خارجيــة وهــو بذلــك يوجــه قدراته 
ــق  ــة لتحقي ــلوكية واملعرفي ــه الس ــخصية ومقومات الش
غايــة التوافــق، وهلــذا فــإن قيمــة وتأثــري العامــل 
الضاغــط يتحــددان بالتقديــر الــذي يعطيــه الفــرد لــه.

 Coping styles : أ- مفهوم أساليب املواجهة
يعــرف قامــوس رابطــة علــم النفــس األمريكيــة 
 American  Psychological Association , 2015 ,)

252) أســاليب املواجهــة بأهنــا سلســلة مــن اإلجراءات 

أو عمليــة التفكــري املســتخدمة يف مواجهــة الوضــع أو 
ــل  ــل رد فع ــار أو تعدي ــري الس ــط أو غ ــف الضاغ املوق
ــاليب  ــذه األس ــون ه ــف وتك ــذة املواق ــاه ه ــرد جت الف
ــىل  ــك ع ــاكل، وذل ــارش للمش ــي ومب ذات إدراك واع
التــي تكــون  الدفــاع  ميكانيزمــات  العكــس مــن 
ــرد  ــدرة الف ــل ق ــي متث ــعور، فه ــتوى الالش ــىل مس ع
ــن  ــدًءا م ــف ب ــن املواق ــة م ــة متنوع ــىل إدارة جمموع ع
ــو  ــديدة، وه ــات الش ــة إىل االضطراب ــاكل العادي املش
آليــة واعيــة هتــدف إىل التكيــف مــع املوقــف الضاغــط 

ــق.  ــر والقل ــل التوت وتقلي
     وتشــري املواجهــة إىل عمليــة إدارة املطالــب )اخلارجية 
أو الداخليــة( التــي تقيــم مــن قبــل الفــرد بأهنا شــاقة أو 
تفــوق امكانياتــه، ويشــمل هــذا التعريــف عــدة مظاهر 
مهمــة: أوهلــا أن العالقــة بــني التعامــل واحلــدث 
املســبب للضغــط تتســم بالديناميكيــة؛ فاملواجهــة 
تشــمل عــىل سلســلة مــن التفاعــالت مــا بــني الفــرد 
ــم،  ــات، والقي ــن اإلمكان ــة م ــك جمموع ــذي يمتل ال
ــا،  ــددة بمصادره ــة املح ــني البيئ ــا ب ــات، وم واإللتزام

ــا. ــا، وقيوده ومطالبه
أمــا املظهــر الثــاين يف تعريــف املواجهــة هــو: اتســاعه 
ــل، وردود  ــن الفع ــًدا م ــرًيا ج ــدًدا كب ــع ع ــث جيم حي
 Taylor)ــة ــروف الضاغط ــة الظ ــد مواجه ــال عن األفع

            .(, 2012, 167
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    كــام يعــرف الزاروس وفولكــامن )198٤( املواجهــة 
ــلوكية  ــة والس ــود املعرفي ــتمر يف اجله ــري مس ــا: تغي بأهن
املحــددة  الداخليــة  أو  اخلارجيــة  املطالــب  إلدارة 
التــي يتــم تقييمهــا وفقــا لقــدرات الشــخص، بغــض 
ــة أو  ــود إجيابي ــذه اجله ــج ه ــت نتائ ــام إذا كان ــر ع النظ
In Suldo, S., Shaunessy, E., & Hard-  ) ةســلبي
ــة التصــدي  esty, .2008,274). واملواجهــة هــي عملي

للمتطلبــات الداخليــة واخلارجيــة التــي يقدرهــا الفــرد 
ــادره  ــتنزف مص ــة، أو تس ــة أو مكلف ــا مرهق ــىل أهن ع
ومــوارده، وتتكــون عمليــة املواجهــة من اجلهود ســواًء 
ــات  ــاول إدارة املتطلب ــي حت ــلوكية الت ــية أو الس النفس
البيئيــة والداخليــة والرصاعــات التــي تنشــأ بــني هــذه 
ــف،٤3،2٠٠7(. ــة واخلارجية)يوس املتطلبات الداخلي
هــي  بأهنــا:  املواجهــة  أســاليب  تعــرف  كــام      
ــي  ــلوكية الت ــة والس ــرتاتيجيات املعرفي ــرق واإلس الط
يســتخدمها الفــرد يف التعامــل مــع املواقــف الضاغطــة 
والصعوبــات التــي تواجهــه يف حياتــه التــي متثــل 
ــك يف  ــرد؛ وذل ــخصية الف ــا لش ــًدا ورضًرا وحتدَي هتدي
ــات  ــدوث اضطراب ــة ح ــب إمكاني ــه لتجن ــة من حماول
واجلســمية  واالنفعاليــة  االجتامعيــة  الوظائــف  يف 
)حســني،  الضاغطــة  للمواقــف  التعــرض  عقــب 
وحســني،2٠٠6،8٤(. وعــرف عبــد املعطــي)2٠٠6، 
98( أســاليب املواجهــة بأهنــا: جمموعــة من النشــاطات 
ــعي  ــي يس ــة الت ــلوكية واملعرفي ــرتاتيجيات الس أو االس
ــل  ــط حل ــف الضاغ ــع املوق ــا لتطوي ــن خالهل ــرد م الف
املشــكلة أو ختفيــف التوتــر االنفعــايل املرتتــب عليهــا. 
ــكل  ــف بش ــة التكي ــا: عملي ــا)Carolyn( بأهن وعرفه
واألحــداث  والتهديــدات  الصدمــات  مــع  جيــد 
الضاغطــة األخــرى بطــرق خمتلفــة وبأهنــا بنــاء معقــد 
ينظــر إليــه كاســرتاتيجية مــع متغــريات كامنــة واضحة؛ 
فهــي اســرتاتيجية تتألــف مــن وحــدات للتحليــل 
تصــف كيــف يســعي األشــخاص نحــو األهــداف أو 
 )Laurie( ويعــرف .(Carolyn :2005)املهام يف احليــاة

ــداد  ــىل االرت ــدرة ع ــا: الق ــىل أهن ــة ع ــاليب املواجه أس
Lau- ) ةبعــد املحنــة أو القــدرة عــىل ختطــي املحنــ

 .(rie:2001

ب- تصنيف أساليب املواجهة: 
ــق  ــة، لتتف ــاليب املواجه ــف أس ــرق تصني ــددت ط تع
مــع افــرتاض أن املواجهــة تســعى إىل تعديــل أو تغيــري 
ــايل.  ــرضر االنفع ــف ال ــة لتخفي ــرد والبيئ ــة الف عالق
ويعــرض )أمحــد،2٠٠٤: 8٤(  تصنيفــات خمتلفــة 
ــاليب  ــيم أس ــن تقس ــث يمك ــة حي ــاليب املواجه ألس

ــا: ــني، مه ــة إىل نوع املواجه
الضغــوط:  مواجهــة  يف  إقداميــة  إجيابيــة  أســاليب 

إىل: املواجهــة  أســاليب  فيهــا  تصنــف 
العمــل مــن خــالل احلــدث: ويشــري إىل اســتفادة . 1

الفــرد مــن احلــدث يف حياتــه احلــارضة، وتصحيح 
ــالل  ــن خ ــتقبل م ــات املس ــبة لتوقع ــاره بالنس مس
التفكــري املتــأين املنطقــي فيــام تتضمنــه طبيعــة 

ــدث. احل
ــرد . 2 ــاوالت الف ــن حم ــة: وتتضم ــاندة االجتامعي املس

للبحــث عمــن يســانده يف حمنتــه ويمــده بالتوجيــه 
للتعامــل مــع احلــدث.

العالقــات االجتامعيــة: وهــي تشــري إىل إجيــاد . 3
ــا يف  ــر هب ــي م ــداث الت ــن األح ــس ع ــرد متنف الف

ــم. ــد معه ــن بالتواج ــع اآلخري ــات م عالق
تنميــة الكفــاءة الذاتيــة: ويتضمــن تكريــس الفــرد . ٤

ــط  ــات وخط ــاز ملرشوع ــل واإلنج ــده للعم جه
ــه. ــرىض طموحات ــدة ت جدي

ــام الفــرد بأفعــال ملواجهــة . 5 ــل يف قي ــادأة: وتتمث املب
ــدث. احل

األساليب السلبية اإلحجامية يف مواجهة الضغوط: 
وفيها تصنف أساليب املواجهة إىل:

يف . 1 الفــرد  جهــد  نقــص  يف  وتتمثــل  الســلبية: 
التعامــل مــع املوقــف الضاغــط مثــل النــوم 
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التليفزيون...إلــخ. ومشــاهدة 
ــي . 2 ــرى: وه ــطة أخ ــات وأنش ــات إىل اجتاه اإللتف

ــه  ــم حيات ــادة تنظي ــىل إع ــرد ع ــدرة الف ــن ق تتضم
ــياء  ــري يف األش ــة، والتفك ــف الضاغط ــد املواق بع

ــه.  ــدة يف حيات اجلدي
إنــكار . 3 إىل  تشــري  وهــي  واإلنــكار:  التجنــب 

ــد  ــدث، وتبل ــىل احل ــة ع ــج املرتتب ــاين والنتائ املع
ــاالة إزاء األحــداث  اإلحســاس، والشــعور باالمب

ــا. ــر هب ــي م ــة الت الصادم
ــلوب . ٤ ــذا األس ــري: وه ــام القه ــاح واإلقتح اإلحل

تدخــل  مــدى  إىل  يشــري  للمواجهــة  الســلبي 
ــورة  األفــكار والتلقائيــة املرتبطــة باحلــدث بص
قهريــة، وتكــرار املوجــات املؤملــة مــن األحاســيس 
والســلوكيات املتكــررة املتعلقــة باحلــدث بحيــث 

ــد ،2٠٠٤: 8٤(. ــا) أمح ــراًرا منه ــد ف الجي
ــي  ــكالت الت ــت املش ــي تناول ــات الت ــن الدراس  وم
ــراب  ــالب ذوي اضط ــور الط ــاء أم ــا أولي ــاين منه يع
ــا  ــة، م ــاليب املواجه ــا بأس ــد وعالقته ــف التوح طي

ــيل: ي
دراســة )Gomes et al. )2015 التــي هدفت إىل إجراء 
حتليــل بعــدي من أجــل الكشــف عــن التحديــات التي 
تواجههــا أرس الطــالب ذوي اضطــراب طيــف التوحد 
بالربازيــل وأســاليب املواجهــة املســتخدمة يف هــذا 
الصــدد، وأجريــت املراجعــة املنهجية للدراســات ذات 
ــرت  ــبتمرب 2٠13م. وأظه ــرشت يف س ــي ُن ــة الت الصل
ــدة  ــل واح ــة متث ــاء االنفعالي ــادة األعب ــج أن زي النتائ
مــن أبــرز التحديــات التــي تعانيهــا أرس الطــالب ذوي 
اضطــراب طيــف التوحــد وخصوًصــا األمهــات، 
وكانــت أبــرز الضغــوط تأخــر تشــخيص االضطــراب 
ــول  ــور احلص ــه، وقص ــع أعراض ــل م ــة التعام وصعوب
ــت  ــي. ومتثل ــم االجتامع ــادر الدع ــف مص ــىل خمتل ع
أبــرز أســاليب املواجهــة يف التبــادل املعلومــايت بــني أرس 

الطــالب ذوي اضطــراب طيــف التوحــد واالشــرتاك 
يف شــبكات الرعايــة الصحيــة لــذوي اضطــراب طيــف 

التوحــد.
الكشــف   Gona et al. (2016( وتناولــت دراســة
عــن التحديــات التــي يعانيهــا أوليــاء أمــور األطفــال 
ــاليب  ــا بأس ــد وعالقته ــف التوح ــراب طي ذوي اضط
املواجهــة. واعتمــدت الدراســة عــىل املدخــل الكيفــي. 
ــال  ــور األطف ــاء أم ــن أولي ــة)37( م ــارك بالدراس وش
ــات  ــم مجــع البيان ذوي اضطــراب طيــف التوحــد، وت
باســتخدام املقابــالت الشــخصية واملناقشــات اجلامعيــة 
ــور  ــاء أم ــة أولي ــج معايش ــت النتائ ــزة، وأوضح املرك
مــن  للعديــد  التوحــد  اضطــراب  ذوي  األطفــال 
بالوصمــة، وقصــور  الشــعور  أبرزهــا  املشــكالت 
ــكالت  ــة، واملش ــاء الرعاي ــبة، وأعب ــالت املناس التدخ
لــدى  املواجهــة  أســاليب  أبــرز  وكانــت  املاديــة، 
املشــاركني متمركــزة حــول املشــكلة املمثلــة يف املواجهة 
ــة أو متمركــزة حــول االنفعــال كاالعتقــاد يف  اإلقدامي

ــة. ــوات أو الروحاني ــة، والصل ــوى اخلارق الق
ــف  ــة )Willis et al. (2016 إىل الكش ــت دراس وهدف
أمــور  أوليــاء  مــن  اجلنســني  بــني  الفــروق  عــن 
األطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد يف التفــاؤل، 
واملواجهــة، واألعــراض االكتئابية، وشــارك بالدراســة 
)٤6( مــن األمهــات و )٤3( مــن اآلبــاء ألطفــال 
ــج  ــفت النتائ ــد، وكش ــف التوح ــراب طي ذوي اضط
ــن  ــة م ــتويات مرتفع ــن مس ــات م ــاة األمه ــن معان ع
ــة وتوظيفهــن ألســاليب مواجهــة  األعــراض االكتئابي
إجيابيــة وســعيهن للحصــول عــىل الدعــم مقارنــًة 
باآلبــاء، ومل تكــن هنــاك فــروق بــني األمهــات واآلبــاء 

ــة. ــة التجنبي ــتخدام املواجه ــاؤل أو اس يف التف
 Rayan & Ahmad (2017( كــام هدفــت دراســة
عــىل  القائمــة  املواجهــة  بــني  العالقــة  حتديــد  إىل 
ــق  ــيس )القل ــاك النف ــة واإلهن ــة املعرفي ــادة اهليكل إع
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أمــور  أوليــاء  لــدى  الضغــوط(   - االكتئــاب   -
ــارك  ــد. وش ــف التوح ــراب طي ــال ذوي اضط األطف
ــال ذوي  ــور األطف ــاء أم ــن أولي ــة )1٠٤( م بالدراس
اضطــراب طيــف التوحــد، والذيــن قامــوا باســتكامل 
ــىل  ــة ع ــة القائم ــيس واملواجه ــاك النف ــاس اإلهن مقي
ــاط  ــج ارتب ــة. وأوضحــت النتائ ــة املعرفي إعــادة اهليكل
املعرفيــة  اهليكلــة  إعــادة  عــىل  القائمــة  املواجهــة 
ــوط(  ــاب - الضغ ــق- االكتئ ــيس )القل ــاك النف باإلهن
ــف  ــراب طي ــال ذوي اضط ــور األطف ــاء أم ــدى أولي ل
التوحــد عــىل نحــو ســالب؛ وذلــك بغــض النظــر عــن 

ــن. ــوع والس ــيل الن عام
ــد  ــة )Shepherd et al. (2018  حتدي ــت دراس وتناول
العالقــة بــني تقديــرات الوالديــن ألعــراض اضطــراب 
والكشــف  الوالديــة،  والضغــوط  التوحــد  طيــف 
ــة  ــة يف العالق ــاليب املواجه ــيط ألس ــدور الوس ــن ال ع
الوالديــة،  بــني أعــراض االضطــراب والضغــوط 
ــور  ــاء أم ــن أولي ــة )178( م ــة الدراس ــوام عين وكان ق
األطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوحد، وتــم القياس 
باســتخدام مقيــاس أســاليب املواجهــة، ومقيــاس 
ــراب  ــراض اضط ــاس أع ــة، ومقي ــوط الوالدي للضغ
النتائــج أن الضغــوط  التوحــد؛ وأظهــرت  طيــف 
الوالديــة تــزداد تبعـًــا لشــدة أعــراض اضطــراب 
طيــف التوحــد، وتوســطت بعــض أســاليب املواجهــة 
العالقــة بــني الضغــوط الوالديــة وشــدة أعــراض 

ــد. ــف التوح ــراب طي اضط
كــام تناولــت دراســة )Karnas )2018  الكشــف عــن 
ــة وأســاليب املواجهــة  العالقــة بــني الضغــوط الوالدي
ــف  ــراب طي ــال ذوي اضط ــور األطف ــاء أم ــدى أولي ل
ــاء  ــة الدراســة )1٤٤( مــن أولي التوحــد. ومتثلــت عين
أمــور األطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد. وتــم 
ــوط  ــؤرش الضغ ــاس م ــتخدام مقي ــات باس ــع البيان مج
الوالديــة - اإلصــدار الرابــع املختــرص، ومقيــاس 

ــرت  ــرصة. وأظه ــخة املخت ــة - النس Cope للمواجه

النتائــج وجــود عالقــة دالــة إحصائًيــــا بــني الضغــوط 
ــكار -  ــة )اإلن ــاليب املواجه ــن أس ــتة م ــة وس الوالدي
املســاندة األدائيــة - االنســحاب الســلوكي - التنفيــس 
االنفعــايل - املــرح - لــوم الــذات( لــدى أوليــاء أمــور 

ــد. ــف التوح ــراب طي ــال ذوي اضط األطف
ــف  ــة )Bozkurt et al. (2019 الكش ــت دراس وتناول
ــدى  ــا ل ــاليب مواجهته ــة وأس ــاء الوالدي ــن األعب ع
أوليــاء األطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد، 
ــاء  وبلــغ عــدد املشــاركني بالدراســة )131( مــن أولي
أمــور األطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد برتكيا. 
وجلمــع البيانــات تــم تطبيــق مقيــاس مــؤرش اإلهنــاك 
ــاس  ــة( ومقي ــد بالدراس ــة )املع ــدم الرعاي ــيس ملق النف
النتائــج  وأظهــرت  الضغــوط.  مواجهــة  أســاليب 
ارتفــاع مســتوى األعبــاء الوالديــة لــدى أوليــاء أمــور 
األطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد، وخصوًصــا 
ــراب  ــاب باضط ــل مص ــن طف ــر م ــوا أكث ــن يعول م
طيــف التوحــد، ويف حالــة كــون املصابــة باالضطــراب 
ــاليب  ــا ألس ــر توظيًفـ ــات أكث ــت األمه ــة. وكان طفل
ــر  ــاء أكث ــام كان اآلب ــل بين ــىل التقب ــة ع ــة القائم املواجه
ــامس  ــىل الت ــة ع ــة القائم ــاليب املواجه ــتخداًما ألس اس
ــأس،  ــعور بالي ــس، والش ــة بالنف ــت الثق ــون، وكان الع
باألعبــاء  منبئــات  العــون  والتــامس  والتفــاؤل، 

ــة. الوالدي
وكشــفت دراســة )Ayinla (2019 عــن مــدركات 
طيــف  اضطــراب  عــن  األفارقــة  األمــور  أوليــاء 
التوحــد وعالقتــه بالضغــوط الوالديــة وأســاليب 
املواجهــة، وشــارك بالدراســة )1٠7( مــن أوليــاء أمور 
ــا.  ــد بنيجريي ــف التوح ــراب طي ــال ذوي اضط األطف
وتــم مجــع البيانــات عــن طريــق املقابــالت الشــخصية. 
وأظهــرت النتائــج أن غالبيــة أوليــاء األمــور املشــاركني 
ــراب  ــة اضط ــم طبيع ــور يف فه ــم قص ــة لدهي بالدراس
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طيــف التوحــد، ويعانــون مــن مســتويات متوســطة إىل 
حــادة مــن الضغــوط والتحديــات النامجــة عــن رعايــة 
ــاليب  ــروا أس ــراب، ويظه ــن االضط ــاين م ــل يع طف
مواجهــة ســالبة يف التعامــل مــع مــا جيلبــه االضطــراب 
ــات  ــرت األمه ــد أظه ــكالت، وق ــط ومش ــن ضواغ م
ــاء،  ــة باآلب ــوط مقارن ــن الضغ ــة م ــتويات مرتفع مس
وكان للنــوع وترتيــب ميــالد الطفــل تأثــري املــدركات 
الوالديــة حــول االضطــراب، حيــث كانــت االجتاهات 
أكثــر ســلبية نحــو الطفــل حــال كونــه أنثــى، بينــام كان 
الرتتيــب امليــالدي األول منبــئ باالجتــاه الوالــدي 

ــة. ــتباقي يف املواجه االس
وتناولــت دراســة )Miranda et al. (2019 اســتقصاء 
الضغــوط الوالديــة لــدى أمهــات األطفــال ذوي 
اضطــراب طيــف التوحــد وعالقتهــا باملشــكالت 
ــة  ــاندة االجتامعي ــة واملس ــاليب املواجه ــلوكية وأس الس
الوظيفيــة. وشــارك بالدراســة )52( مــن أمهــات 
وتــم  التوحــد.  طيــف  اضطــراب  ذوي  األطفــال 
القيــاس باســتخدام اســتبيان الضغــوط الوالديــة، 
ومقيــاس مواجهــة املشــكالت، ومقيــاس القــوى 
للمســاندة   Duke-UNC واســتبيان  والصعوبــات، 
االجتامعيــة، كــام تــم تقديــر األعــراض الشــديدة 
ــن  ــج ع ــفت النتائ ــد. وكش ــف التوح ــراب طي الضط
ــا بــني الضغــوط  وجــود عالقــة موجبــة دالــة إحصائيـً
ــد  ــف التوح ــراب طي ــراض اضط ــدة أع ــة وش الوالدي
ذوو  األبنــاء  يظهرهــا  التــي  املشــكالت  وكذلــك 
ــىل  ــة ع ــوط الوالدي ــت الضغ ــام ارتبط ــراب، ك االضط
نحــو ســالب دال إحصائيـــًــا بأســلوب املواجهــة 
اإلقداميــة واملســاندة االجتامعيــة الوظيفيــة، وتوســطت 
املواجهــة اإلقداميــة لألمهــات واملشــكالت الســلوكية 
لألبنــاء العالقــة بــني شــدة أعــراض اضطــراب طيــف 

التوحــد والضغــوط الوالديــة.
كــام تناولــت دراســة )Alvarez (2021 اســتقصاء 

ــاء  ــدى أولي ــا ل ــبل مواجهته ــة وس ــوط الوالدي الضغ
التوحــد.  أمــور األطفــال ذوي اضطــراب طيــف 
ــي.  ــي الفينومينولوج ــل الكيف ــة املدخ ــت الدراس وتبن
ــور  ــاء أم ــن أولي ــة يف )1٠( م ــة الدراس ــت عين ومتثل
األطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد، وتــم مجــع 
ــي  ــخصية والت ــالت الش ــق املقاب ــن طري ــات ع البيان
ــكال  ــا أش ــايل: م ــا كالت ــؤالني مه ــول س ــزت ح مترك
الضغــوط التــي يواجههــا أوليــاء أمــور األطفــال ذوي 
ــات  ــي ميكانزم ــا ه ــد؟ وم ــف التوح ــراب طي اضط
ــال ذوي  ــور األطف ــاء أم ــوم أولي ــي يق ــة الت املواجه
اضطــراب طيــف التوحــد بتوظيفهــا؟، وكشــفت 
النتائــج عــن معانــاة أوليــاء أمــور األطفــال ذوي 
ــكالت  ــد املش ــن العدي ــد م ــف التوح ــراب طي اضط
أبرزهــا قصــور مصــادر الدعــم واألعــراض اخلاصــة 
التواصــل واملهــارات  باالضطــراب ممثلــة قصــور 
واملشــكالت  االهتاممــات  وحمدوديــة  االجتامعيــة 
وعــدم  الــذات  وإيــذاء  كالعــدوان  الســلوكية 
االمتثــال، وكانــت أبــرز أســاليب املواجهــة التــي 
ــا  ــة بتوظيفه ــاركني بالدراس ــور املش ــاء األم ــوم أولي يق
ــل،  ــة، والتأم ــة الديني ــون، واملواجه ــامس الع ــي الت ه
وممارســة الرياضــة، واإلنــكار واالنســحاب الســلوكي 

والتجنــب.
 Corbett et al. (2021( دراســة  تناولــت  كــام 
اســتقصاء الضغــوط والقلــق وأســاليب املواجهــة 
ــف  ــراب طي ــالب ذوي اضط ــن الط ــدى )122( م ل
ــاء أمورهــم خــالل  التوحــد وأقراهنــم العاديــني وأولي
فــرتة جائحــة كورونــا. وتــم القيــاس باســتخدام 
ــا  ــة كورون ــط بجائح ــق املرتب ــوط والقل ــاس الضغ مقي
- نســختي الطفــل وويل األمــر- ،  وأظهــرت النتائــج 
ــاة الطــالب ذوي اضطــراب طيــف التوحــد مــن  معان
مســتويات مرتفعــة مــن قلــق الســمة والضغــوط 
ــا،  ــي جلبتهــا جائحــة كورون ــات الت اســتجابة للتحدي
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ــدى  كذلــك ارتفعــت مســتويات القلــق والضغــوط ل
أوليــاء أمــور الطــالب ذوي اضطــراب طيــف التوحــد 
ــا  ــريوس كورن ــار ف ــاهبا إىل انتش ــن انتس ــي أمك والت
ــة  ــات الرعاي ــول إىل خدم ــور الوص ــتجد، وقص املس
أبنائهــم.  ألبنائهــم، والقلــق بخصــوص مســتقبل 
ذوي  للطــالب  املواجهــة  أســاليب  أبــرز  وكانــت 
ــة يف  ــم ممثل ــاء أموره ــد وأولي ــف التوح ــراب طي اضط

ــحابية. ــة االنس املواجه
ــة  ــن طبيع ــة )Suen et al. (2022 ع ــفت دراس وكش
ــة وأســلوب املواجهــة  العالقــة بــني الضغــوط الوالدي
القائــم عــىل إعــادة اهليكلــة املعرفيــة اإلجيابيــة، وجــودة 
ــراب  ــال ذوي اضط ــور األطف ــاء أم ــدى أولي ــاة ل احلي
طيــف التوحــد. وأجــري املســح عــن الدراســات ذات 
Scopus, PubMed, Wi- تالصلــة عــىل قواعــد بيانــا
ley, ScienceDirect Online, and EBSCO، وتــم 

ــكات  ــا حم ــت عليه ــي انطبق ــات الت ــني الدراس تضم
الوالديــة،  للضغــوط  تناوهلــا  يف  ممثلــة  التضمــني 
واملواجهــة القائمــة عــىل إعــادة اهليكلــة املعرفيــة 
ــور ذوي  ــاء أم ــدى أولي ــاة ل ــودة احلي ــة، وج اإلجيابي
اضطــراب طيــف التوحــد؛ وأظهــرت النتائــج ارتفــاع 
مســتوى الضغــوط لــدى أوليــاء أمــور األطفــال ذوي 
اضطــراب طيــف التوحــد، وهــو مــا أمكــن عــزوه إىل 
توظيفهــم ألســاليب مواجهــة غــري فاعلــة وانخفــاض 
أســاليب  ارتبطــت  كــام  لدهيــم.  احليــاة  جــودة 
ــودة  ــن ج ــة م ــتويات املرتفع ــة باملس ــة التوافقي املواجه
ــة  ــاة، بينــام ارتبطــت أســاليب املواجهــة الالتوافقي احلي
ــت  ــاة. وكان ــودة احلي ــن ج ــة م ــتويات املنخفض باملس
هنــاك عالقــة ســالبة دالــة إحصائيــًـا بــني معنــى احليــاة 
وأســاليب املواجهــة القائمــة عــىل إعــادة اهليكلــة 
املعرفيــة، والتــي قــام أوليــاء أمــور األطفــال ذوي 
اضطــراب طيــف التوحــد بتوظيفهــا لتحفيــز أنفســهم 
نحــو حتديــد أهــداف حياتيــة جديــدة مــن أجــل كــرس 

ــالبة  ــة س ــدت عالق ــم. ووج ــة يف حياهت ــدة النمطي ح
ــة  ــة واملواجه ــوط الوالدي ــني الضغ ــة ب ــة إحصائي دال
ــاة  ــودة احلي ــة وج ــة املعرفي ــادة اهليكل ــىل إع ــة ع القائم
ــف  ــراب طي ــال ذوي اضط ــور األطف ــاء أم ــدى أولي ل
ــادة  ــىل إع ــة ع ــة القائم ــهمت املواجه ــد. وأس التوح
التوافــق مــع  اهليكلــة املعرفيــة أوليــاء األمــور يف 
الضغــوط والتحديــات التــي تفرضهــا إعاقــة ذوهيــم.

فروض البحث: 
صــاغ الباحــث الفــروض التاليــة لتكــون بمثابــة 
ــكلة  ــا يف مش ــي أثاره ــئلة الت ــة لألس ــات حمتمل إجاب

البحــث.
ــي . 1 ــكالت الت ــني املش ــة ب ــة إرتباطي ــد عالق توج

يعــاين منهــا أوليــاء أمــور الطــالب ذوي اضطراب 
ــة. ــاليب املواجه ــد وأس ــف التوح طي

توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــني الذكــور . 2
ذوي  الطــالب  أمــور  أوليــاء  مــن  واإلنــاث 
اضطــراب طيــف التوحــد يف درجــة املشــكالت يف 

ــاث. ــاه اإلن اجت
توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــني الذكــور . 3

ذوي  الطــالب  أمــور  أوليــاء  مــن  واإلنــاث 
اضطــراب طيــف التوحــد يف درجــة أســاليب 

املواجهــة يف اجتــاه الذكــور.
ــاين . ٤ ــي يع ــكالت الت ــتوى املش ــؤ بمس ــن التنب يمك

منهــا أوليــاء أمــور الطــالب ذوي اضطــراب 
ــاليب  ــتوى أس ــالل مس ــن خ ــد م ــف التوح طي

املواجهــة.
إجراءات البحث: 

ــىل  ــة ع ــذه الدراس ــدت ه ــث: اعتم ــج البح أواًل: منه
ــرف  ــدف للتع ــا هت ــي، ألهن ــي اإلرتباط ــج الوصف املنه
عــىل طبيعــة العالقــة بــني املشــكالت التــي يعــاين منهــا 
أوليــاء أمــور الطــالب ذوي اضطــراب طيــف التوحــد 
ــا كان التصميــم هلــذه  وأســاليب مواجهتهــا، ومــن هن
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ــراب  ــالب ذوي اضط ــاء الط ــان: آب ــة جمموعت الدراس
ذوي  الطــالب  وأمهــات   ، التوحد)ذكــور(  طيــف 

ــاث(. ــف التوحد)إن ــراب طي اضط
ثانيــًا: عينــة البحــث: اشــتملت عــىل )11٠( مــن آبــاء 
ــد  ــف التوح ــراب طي ــالب ذوي اضط ــات الط وأمه
بمدينــة الريــاض، وأشــتملت الدراســة عــىل)32( 
ــة  ــد يف مدين ــراب التوح ــالب ذوي أضط ــج للط برنام
ــات  ــور وأمه ــاء ذك ــيمهم إىل آب ــم تقس ــاض وت الري
ــى(  ــر، 55 أم أنث ــام)55 أب ذك ــوام كل منه ــاث ق إن
ذوي أعــامر زمنيــة تــرتاوح مــا بــني )3٠ - 5٠( عاًمــا 
ــاري  ــراف معي ــنة وانح ــدره )٤٤.٠٠( س ــط ق بمتوس

قــدره )٠6.8(.
ثالثــًا: أدوات البحــث: يســتخدم الباحــث يف هــذا 

التاليــة:  األدوات  البحــث 
1- مقيــاس املشــكالت التــي يعــاين منهــا أوليــاء أمــور 

الطــالب ذوي اضطــراب طيــف التوحــد:
ــدة  ــاس بع ــذا املقي ــداد ه ــر إع ــث(، وم ــداد الباح )إع
خطــوات هــي: االطــالع عــىل البحــوث والدراســات 
الســابقة التــي تناولــت املشــكالت التــي تواجــه أوليــاء 
التوحــد؛  الطــالب ذوي اضطــراب طيــف  أمــور 
لتحديــد األبعــاد األساســية للمقيــاس ومنهــا: بطاريــة 
الضغــوط النفســية وأســاليب املواجهــة واالحتياجــات 
الرسطــاوي  املعوقني)إعــداد  أمــور  ألوليــاء 
ــية  ــكالت النفس ــاس املش ــخص،1998(، ومقي والش
ــد  ــني بالتوح ــال املصاب ــة لألطف ــة والعقلي واالجتامعي
شــبيب،2٠٠8(،  اآلباء)إعــداد  نظــر  وجهــة  مــن 
وحاجــات أوليــاء أمــور الطــالب ذوي اضطــراب 
طيــف التوحد)إعــداد يونــس، 2٠15(، ومقيــاس 
ــراب  ــال ذوي اضط ــور األطف ــاء أم ــات أولي احتياج

طيــف التوحد)إعــداد اخلفــش، 2٠1٤(.

2- وصف املقياس:
 تكــون املقيــاس يف صورتــه النهائيــة مــن)51( مفــردة 

مقســمة إىل ثالثــة أبعــاد وهــي:
وهــي •  النفســية:  املشــكالت  األول:  البعــد 

الصعوبــات التــي يتعــرض هلــا أوليــاء أمــور 
الطفــل ذوي اإلعاقــة واملتمثلــة يف مشــاعر القلــق 
واحلــزن واليــأس واخلــوف عــىل مســتقبل الطفــل 

املعــاق وتشــتمل عــىل )18 مفــردة(.
البعــد الثــاين: املشــكالت االجتامعيــة: وهــي • 

ســواء  األرسة  تواجــه  قــد  التــي  الصعوبــات 
أكانــت عــىل صعيــد العالقــات داخــل األرسة أي 
ــاق، أو  ــل املع ــني األم والطف ــني، أو ب ــني الزوج ب
ــوة  ــني األخ ــن، أو ب ــالب اآلخري ــني األم والط ب
العالقــات  صعيــد  عــىل  أو  املعــاق،  والطفــل 
اخلارجيــة، أي بــني األرسة واجلــريان واألصدقــاء 

واألقــارب وتشــتمل عــىل)16 مفــردة(.
وهــي •  املاديــة:  املشــكالت  الثالــث:  البعــد 

ــة  ــة النامج ــوط املادي ــة بالضغ ــات املتصل الصعوب
عــن إعاقــة الطفــل نتيجــة إلحلاقــه بمراكــز الرتبيــة 
اخلاصــة وعرضــه عــىل األطبــاء واحتياجــات 
الطفــل، وتــدين الدخــل الشــهري وتشــتمل عــىل) 

17 مفــردة(. 
وتــم تقديــر الدرجــة ككل عــىل املقيــاس وفًقــا ملقيــاس 
ــا)3  ــات(، أحياًنـ ــرًيا ) ٤درج ــيل: كث ــام ي ــرت ك ليك
درجــات(، نــادًرا )درجتــان(، أبــًدا )درجــة واحــدة(.
أوالً: اخلصائــص الســيكومرتية ملقيــاس املشــكالت 
ذوي  الطــالب  أمــور  أوليــاء  منهــا  يعــاين  التــي 

التوحــد:  اضطــراب طيــف 
1- صــدق التحليــل العامــيل ملقيــاس املشــكالت التــي 
ــراب  ــالب ذوي اضط ــور الط ــاء أم ــا أولي ــاين منه يع

ــد: ــف التوح طي
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معادلــة  باســتخدام  البنــاء  صــدق  حســاب  تــم 
ــه  ــي تواج ــكالت الت ــاس املش ــيل ملقي ــل العام التحلي
أوليــاء أمــور الطــالب ذوي اضطــراب طيــف التوحــد 
ــداد  ــن إع ــية م ــات األساس ــة املكون ــتخدام طريق باس
ــادة  ــيل ع ــل العام ــدأ التحلي ــج Hottelin، ويب هوتلن

ــع  ــم ختض ــة)3 × 3( ث ــة االرتباطي ــاب املصفوف بحس
هــذه املصفوفــة للتدويــر املائــل؛ ويوضــح جــدول)1( 
العوامــل املســتخرجة للمصفوفــة االرتباطيــة )ملقيــاس 
ــاء أمــور الطــالب ذوي  ــي تواجــه أولي املشــكالت الت

ــد(: ــف التوح ــراب طي اضط
جدول )1( العامل املستخرج من املصفوفة االرتباطية )3 × 3( ملقياس املشكالت التي تواجه أولياء أمور الطالب ذوي اضطراب طيف التوحد

جدول )2( معامالت ثبات مقياس املشكالت التي تواجه أولياء أمور 
الطالب ذوي اضطراب طيف التوحد باستخدام معامل ألفا - كرونباخ

نسب الشيوعقيم التشبع بالعاملاألبعاد
٠.77٠٠.593املشكالت النفسية

٠.822٠.676املشكالت االجتامعية
٠.853٠.728املشكالت املادية

1.997اجلذر الكامن
66.567نسبة التباين

كشــفت النتائــج يف جــدول )1( عــن أن التحليــل 
ــفر  ــد أس ــة )3 × 3( ق ــة االرتباطي ــيل للمصفوف العام
عــن وجــود عامــل واحــد مــن الدرجــة األوىل [اجلــذر 
الكامــن = 1.997، نســبة التبايــن= 66.567] وقــد 

ــة: ــاد التالي ــىل األبع ــبع ع تش
التشبعاتاألبعاد

٠.77٠املشكالت النفسية
٠.822املشكالت االجتامعية

٠.853املشكالت املادية
وقــد أطلــق عــىل هــذا العامــل بعــد فحــص مكوناتــه: 
ــاء أمــور الطــالب ذوي  ــي تواجــه أولي املشــكالت الت

اضطــراب طيــف التوحــد.
ــا  ــاين منه ــي يع ــكالت الت ــاس املش ــات مقي ــا: ثب ثانًي
أوليــاء أمــور الطــالب ذوي اضطــراب طيــف التوحد:

1- طريقة معامل ألفا ـ كرونباخ: 
تــمَّ حســاب معامــل الثبــات ملقيــاس املشــكالت التــي 
تواجــه أوليــاء أمــور الطــالب ذوي اضطــراب طيــف 
ــاد  ــاخ ألبع ــا – كرونب ــل ألف ــتخدام معام ــد باس التوح
املقيــاس وكانــت كل القيــم مرتفعــة، ويتمتــع بدرجــة 

عاليــة مــن الثبــات، وبيــان ذلــك يف اجلــدول )2(:

معامل ألفا – كرونباخأبعاد املقياسم
٠.653املشكالت النفسية1
٠.675املشكالت االجتامعية2
٠.691املشكالت املادية3

٠.7٠7الدرجة الكلية
يتضــح مــن خــالل جــدول)2( أنَّ معامــالت الثبــات 
ــاس،  ــات املقي ــًدا لثب ا جي ــؤرشًّ ــى م ــا يعط ــة، مم مرتفع

ــه يمكــن العمــل بــه. ــاًء علي وبن
ــي  ــكالت الت ــاس املش ــيل ملقي ــاق الداخ ــا: االتس ثالًث
ــراب  ــالب ذوي اضط ــور الط ــاء أم ــا أولي ــاين منه يع

ــد: ــف التوح طي
أ- االتســاق الداخــيل للمفــردات مــع الدرجــة للبعــد 

التابــع لــه: 
أوليــاء  منهــا  يعــاين  التــي  املشــكالت  ملقيــاس 
التوحــد  طيــف  اضطــراب  ذوي  الطــالب  أمــور 
وذلــك مــن خــالل درجــات عينــة التحقــق مــن 
ارتبــاط  معامــل  بإجيــاد  الســيكومرتية  الكفــاءة 
مفــردة  كل  درجــات  بــني   )Pearson(بريســون
ــح  ــدول )3( يوض ــاس واجل ــة للمقي ــة الكلي والدرج

ذلــك.



18٤

مجلة العلوم ا8نسانية و ا8دارية  ،العدد (٣٠)  شعبان  ١٤٤٤ هـ - مارس ٢٠٢٣ م

املشكالت التي يعاين منها أولياء أمور الطالب ذوي اضطراب طيف التوحد وعالقتها بأساليب املواجهة يف منطقة الرياض

جدول )3( معامالت االرتباط بني درجات كل مفردة والدرجة الكلية ملقياس املشكالت التي تواجه أولياء أمور الطالب ذوي اضطراب طيف التوحد

جدول )٤( مصفوفة ارتباطات مقياس املشكالت التي تواجه أولياء أمور الطالب ذوي اضطراب طيف التوحد

املشكالت املاديةاملشكالت االجتامعيةاملشكالت النفسية
معامل االرتباطممعامل االرتباطممعامل االرتباطم
1**٠.6711**٠.٤221**٠.351
2**٠.٤7٠2*٠.2982**٠.٤91
3**٠.٤٠٠3**٠.6313**٠.٤٤3
٠**٤.335٠.٤٤**٤2٠.٤**٤95
5**٠.٤9٠5**٠.٤5٤5*٠.27٤
6**٠.٤216**٠.٤136**٠.377
7*٠.2737*٠.31٠7**٠.396
8**٠.3578**٠.٤٠68*٠.328
9**٠.٤٤٤9*٠.2999**٠.٤٠3

1٠.٤**٠1٠1٠**٠.3521٠**٠.351
11**٠.٤٠811**٠.33111*٠.3٠2
12*٠.3٠912**٠.55112*٠.286
13**٠.39313**٠.٤5613**٠.٤76
1٠*٤.2751٠**٤.3٤61٠**٤.383
15*٠.25915**٠.3٤815**٠.558
16*٠.33116**٠.٤9816*٠.291
17**٠.6٠217**٠.٤69
18**٠.39٠

* دالة عند مستوى داللة ٠.٠5       ** دالة عند مستوى داللة ٠.٠1
يتضــح مــن جــدول)3( أنَّ كل مفــردات مقيــاس 
ــاء أمــور الطــالب ذوي  ــي تواجــه أولي املشــكالت الت
اضطــراب طيــف التوحــد معامــالت ارتباطهــا موجبــة 
ــا عنــد مســتويني)٠.٠1، ٠.٠5(، أي  ودالــة إحصائيًّ

ــيل. ــاق الداخ ــع باالتس ــا تتمت أهنَّ
ب- االتســاق الداخــيل لألبعــاد مــع الدرجــة الكليــة: 

ــل  ــتخدام ُمعام ــاط باس ــالت االرتب ــاب معام ــم حس ت
بريســون )Pearson( بــني أبعــاد املشــكالت التــي 
تواجــه أوليــاء أمــور الطــالب ذوي اضطــراب طيــف 
ــم  ــة، وارتباطه ــن ناحي ــض م ــا البع ــد ببعضه التوح
بالدرجــة الكليــة للمقيــاس مــن ناحيــة أخــرى، 

ــك: ــح ذل ــدول )٤( يوض واجل

الكلية123األبعاد م
-املشكالت النفسية1
-٠.٤26**املشكالت االجتامعية2
-٠.576**٠.٤9٠**املشكالت املادية3

-٠.856**٠.8٠9**٠.78٠**الدرجة الكلية
** دال عند مستوى داللة )٠.٠1(

يتضــح مــن جــدول )٤( أنَّ مجيــع معامــالت االرتبــاط 
ــىل  ــدل ع ــا ي ــة )٠.٠1( مم ــتوى دالل ــد مس ــة عن دال

ــيل. ــاق الداخ ــاس باالتس ــع املقي متت

2- مقيــاس أســاليب املواجهــة ألوليــاء أمــور الطــالب 
ذوي اضطــراب طيــف التوحد)إعــداد الباحث(: 

أعــد الباحــث هــذا املقيــاس بعــد االطــالع عــىل 
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جدول )5( العامل املستخرج من املصفوفة االرتباطية )5 × 5( ملقياس أساليب املواجهة ألولياء أمور الطالب ذوي اضطراب طيف التوحد

تناولــت  التــي  الســابقة  والدراســات  البحــوث 
الطــالب  أمــور  املواجهــة لــدى أوليــاء  أســاليب 
ذوي اضطــراب طيــف التوحــد، لتحديــد األبعــاد 
ــه  ــاس يف صورت ــون املقي ــاس. وتك ــية للمقي األساس
ــاد  ــة أبع ــىل مخس ــة ع ــردة موزع ــن)٤٠( مف ــة م النهائي
هــي: األســلوب املعــريف)11 مفــردة(، األســلوب 
الرتفيهــي)6  األســلوب  مفــردات(،  االنفعــايل)7 
مفــردات(، مســاندة اآلخريــن)6 مفــردات(، أســلوب 
الدعــم الروحــي)1٠ مفــردات(، وتــم تقديــر الدرجــة 
ــيل:  ــام ي ــرت ك ــاس ليك ــا ملقي ــاس وفًق ــىل املقي ككل ع
دائــاًم )5 درجــات( ، غالًبــا )٤ درجــات( ، أحياًنــا 
ــدة(. ــة واح ــاًدا )درجتان(،أبًدا)درج ــات(، ن )3درج
أســاليب  ملقيــاس  الســيكومرتية  اخلصائــص  أوالً: 
املواجهــة ألوليــاء أمــور الطــالب ذوي اضطــراب 

طيــف التوحــد:

أســاليب  ملقيــاس  العامــيل  التحليــل  صــدق   -1
املواجهــة ألوليــاء أمــور الطــالب ذوي اضطــراب 

التوحــد: طيــف 
معادلــة  باســتخدام  البنــاء  صــدق  حســاب  تــم 
التحليــل العامــيل ملقيــاس أســاليب املواجهــة ألوليــاء 
التوحــد  طيــف  اضطــراب  ذوي  الطــالب  أمــور 
ــداد  ــن إع ــية م ــات األساس ــة املكون ــتخدام طريق باس
هوتلنــج Hottelin، وبــدأ التحليــل العامــيل عــادة 
ــع  ــم ختض ــة )5 × 5( ث ــة االرتباطي ــاب املصفوف بحس
هــذه املصفوفــة للتدويــر املائــل؛ ويوضــح جــدول )5( 
العوامــل املســتخرجة للمصفوفــة االرتباطيــة )ملقيــاس 
ذوي  الطــالب  أمــور  ألوليــاء  املواجهــة  أســاليب 

ــد(: ــف التوح ــراب طي اضط
كشــفت النتائــج يف جــدول)5( عــن أن التحليــل 
ــفر  ــد أس ــة )5 × 5( ق ــة االرتباطي ــيل للمصفوف العام

نسب الشيوعقيم التشبع بالعاملاألبعاد
٠.825٠.68٠األسلوب املعريف

٠.818٠.669األسلوب االنفعايل
٠.765٠.585األسلوب الرتفيهي

٠.578٠.33٤مساندة اآلخرين
٠.582٠.339أسلوب الدعم الروحي

2.6٠6اجلذر الكامن
52.127نسبة التباين

عــن وجــود عامــل واحــد مــن الدرجــة األوىل [اجلــذر 
الكامــن = 2.6٠6، نســبة التبايــن= 52.127] وقــد 

ــة: ــاد التالي ــىل األبع ــبع ع تش
التشبعاتاألبعاد

٠.825األسلوب املعريف
٠.818األسلوب االنفعايل
٠.765األسلوب الرتفيهي

٠.578مساندة اآلخرين
٠.582أسلوب الدعم الروحي

وقــد أطلــق عــىل هــذا العامــل بعــد فحــص مكوناتــه: 
ذوي  الطــالب  أمــور  ألوليــاء  املواجهــة  أســاليب 

ــد. ــف التوح ــراب طي اضط
ثالثــًا: ثبــات مقيــاس أســاليب املواجهــة ألوليــاء أمــور 

الطــالب ذوي اضطــراب طيــف التوحــد:
2- طريقة معامل ألفا ـ كرونباخ: 

تــمَّ حســاب معامــل الثبــات ملقيــاس أســاليب املواجهة 
ألوليــاء أمــور الطــالب ذوي اضطــراب طيــف التوحد 
ــاس  ــاد املقي ــاخ ألبع ــا - كرونب ــل ألف ــتخدام معام باس



186

مجلة العلوم ا8نسانية و ا8دارية  ،العدد (٣٠)  شعبان  ١٤٤٤ هـ - مارس ٢٠٢٣ م

املشكالت التي يعاين منها أولياء أمور الطالب ذوي اضطراب طيف التوحد وعالقتها بأساليب املواجهة يف منطقة الرياض

ــة  ــة عالي ــع بدرج ــة، ويتمت ــم مرتفع ــت كل القي وكان
ــان ذلــك يف اجلــدول )6(: مــن الثبــات، وبي

جدول )6( معامالت ثبات مقياس أساليب املواجهة ألولياء أمور الطالب 
ذوي اضطراب طيف التوحد

جدول )7( ُمعامالت ثبات مقياس أساليب املواجهة ألولياء أمور الطالب ذوي اضطراب طيف التوحد

معامل ألفا – كرونباخأبعاد املقياسم
٠.6٤6األسلوب املعريف1
٠.667األسلوب االنفعايل2
٠.6٤5األسلوب الرتفيهي3
٠.716مساندة اآلخرين٤
٠.69٤أسلوب الدعم الروحي5

٠.727الدرجة الكلية
يتضــح مــن خــالل جــدول )6( أنَّ معامــالت الثبــات 
ــاس،  ــات املقي ــًدا لثب ا جي ــؤرشًّ ــي م ــا يعط ــة، مم مرتفع

وبنــاء عليــه يمكــن العمــل بــه.

٣- طريقة التجزئة النصفية:
قــام الباحــث بتطبيــق مقيــاس أســاليب املواجهــة 
ألوليــاء أمــور الطــالب ذوي اضطــراب طيــف التوحد 
ــي  ــيكومرتية الت ــاءة الس ــن الكف ــق م ــة التحق ــىل عين ع
ــم  ــاس، ث ــح املقي ــم تصحي ــردا، وت ــتملت )6٠( ف اش
جتزئته إىل قســمني، القســم األول اشــتمل عىل املفردات 
الفرديــة، والقســم الثــاين اشــتمل عــىل املفــردات 
ــم  ــدة، وت ــىل ح ــب ع ــكل طال ــك ل ــة، وذل الزوجي
Pear- ــون  ــة بريس ــاط بطريق ــل االرتب ــاب معام )حس
son( بــني درجــات املفحوصــني يف املفــردات الفرديــة، 

واملفــردات الزوجيــة، فكانــت قيمــة ُمعامــل ســبريمان 
ــة  ــة النصفي ــراون، ومعامــل جتــامن العامــة للتجزئ - ب
مرتفعــة، حيــث تــدل عــىل أنَّ املقيــاس يتمتــع بدرجــة 
ــدول )7(: ــك يف اجل ــان ذل ــات، وبي ــن الثب ــة م عالي

جتامنسبريمان ـ براونأبعاد املقياسم
٠.763٠.65٠األسلوب املعريف1
٠.795٠.678األسلوب االنفعايل2
٠.791٠.726األسلوب الرتفيهي3
٠.9٠9٠.8٤1مساندة اآلخرين٤
٠.818٠.683أسلوب الدعم الروحي5

٠.912٠.739الدرجة الكلية
يتضــح مــن جــدول )7( أنَّ معامــالت ثبــات املقيــاس 
اخلاصــة بــكل بعــد مــن أبعــاده بطريقــة التجزئــة 
النصفيــة ســبريمان - بــراون متقاربــة مــع مثيلتهــا 
ــع  ــاس يتمت ــىل أن املقي ــدل ع ــا ي ــامن، مم ــة جت طريق
الثبــات يف قياســه ألســاليب  بدرجــة عاليــة مــن 
املواجهــة ألوليــاء أمــور الطــالب ذوي اضطــراب 

طيــف التوحــد.
رابعًا: خطوات البحث: 

املواجهــة ومقيــاس •  أســاليب  مقيــاس  إعــداد 
أمــور  أوليــاء  منهــا  يعــاين  التــي  املشــكالت 

التوحــد. طيــف  اضطــراب  ذوي  الطــالب 

اختيار أفراد العينة.                                             • 
تطبيــق مقيــاس املشــكالت التــي يعــاين منهــا • 

ــف  ــور الطــالب ذوي اضطــراب طي ــاء أم أولي
التوحــد ومقيــاس أســاليب املواجهــة ألوليــاء 
ــد  ــف التوح ــراب طي ــالب ذوي اضط ــور الط أم

ــة. ــراد العين ــىل أف ع
تصحيــح االســتجابات وجدولــة الدرجــات التــي • 

حصــل عليهــا أفــراد عينــة البحــث عــىل املقياســني 
.Excel وتســجيلها عــىل برنامــج اكســل

ــة •  ــتخدام حزم ــا باس ــات إحصائًي ــة الدرج ُمعاجل
االجتامعيــة  للعلــوم  اإلحصائيــة  الربامــج 
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جدول )8( العالقة بني املشكالت التي يعاين منها أولياء أمور الطالب ذوي اضطراب طيف التوحد وأساليب املواجهة

جدول)9( الفروق يف درجة املشكالت يف ضوء النوع )ذكور - اناث( )ن = 11٠(

.SPSS V. 20 بـــربنامج  اختصــارا  واملعروفــة 
استخالص النتائج وتفسريها.                           • 
صياغة التوصيات.• 

خامسا: األساليب اإلحصائية املستخدمة: 
اســتخدم الباحــث حزمــة الربامــج اإلحصائيــة للعلــوم 

االجتامعيــة واملعروفــة اختصــاًرا بـ
ــار)ت(  ــمل: اختب )مSPSS. version 20)2013 وتش
 ،Pearson بريســون  ارتبــاط  معامــل   ،(T-test)

املتوســط احلســايب، االنحــراف املعيــاري.
نتائج البحث:

املشكالت التي يعاين 
منها أولياء أمور الطالب 

ذوي اضطراب طيف 
التوحد

أساليب املواجهة

األسلوب األسلوب املعريف
االنفعايل

األسلوب 
الرتفيهي

مساندة 
اآلخرين

أسلوب الدعم 
الدرجة الكليةالروحي

-٠.89٤**-٠.793**-٠.769**-٠.877**-٠.82٤**-٠.7٠2**املشكالت النفسية
-٠.852**-٠.76٠**-٠.738**-٠.813**-٠.753**-٠.696**املشكالت االجتامعية

-٠.81٠**-٠.692**-٠.671**-٠.788**-٠.762**-٠.662**املشكالت املادية
-٠.91٤**-٠.8٠2**-٠.778**-٠.887**-٠.838**٠.736**الدرجة الكلية

** دالة عند ٠.٠1

نتائج الفرض األول:
الختبــار الفــرض األول الــذى ينــص عــىل أنــه " 
توجــد عالقــة بــني املشــكالت التــي يعــاين منهــا 
أوليــاء أمــور الطــالب ذوي اضطــراب طيــف التوحــد 

وأســاليب املواجهــة".
ــاب  ــم حس ــرض ت ــذا الف ــة ه ــن صح ــق م وللتحق
قيــم معامــالت ارتبــاط بريســون  )Pearson(بــني 
ــالب  ــور الط ــاء أم ــا أولي ــاين منه ــي يع ــكالت الت املش
ــة  ــاليب املواجه ــد وأس ــف التوح ــراب طي ذوي اضط

ــدول )8(: ــالل اجل ــن خ م

   يتضــح مــن جــدول )8( وجــود عالقــة عكســية ذات 
ــا  ــاين منه ــي يع ــكالت الت ــني املش ــة ب ــة إحصائي دالل
أوليــاء أمــور الطــالب ذوي اضطــراب طيــف التوحــد 
وأســاليب املواجهــة عــىل مجيــع األبعــاد عنــد مســتوى 
ــة  ــرض األول للدراس ــون الف ــك يك )٠.٠1(، وبذل

قــد حتقــق.

2- نتائج الفرض الثاين:
ــة  ــروق ذات دالل ــد ف ــه "توج ــىل أنَّ ــرض ع ــص الف ين
ــور  ــاء أم ــن أولي ــاث م ــور واإلن ــني الذك ــة ب احصائي
ــة  ــد يف درج ــف التوح ــراب طي ــالب ذوي اضط الط

ــاث". ــاب اإلن ــكالت حلس املش
ــتخدام  ــم اس ــرض، ت ــذا الف ــة ه ــن صح ــق م وللتحق
املســتقلتني كــام  للمجموعتــني   T-test اختبــار)ت( 

باجلــدول )9(:

درجة املشكالت
اإلناث )ن = 55(الذكور )ن = 55(

مستوى الداللةقيمة ت املتوسط 
احلسايب

االنحراف 
املعياري

املتوسط 
احلسايب

االنحراف 
املعياري

٤5.856.1263.8٤2.7919.813٠.٠1املشكالت النفسية
٤٠.٤5٤.8855.76٤.6٠16.933٠.٠1املشكالت االجتامعية
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درجة املشكالت
اإلناث )ن = 55(الذكور )ن = 55(

مستوى الداللةقيمة ت املتوسط 
احلسايب

االنحراف 
املعياري

املتوسط 
احلسايب

االنحراف 
املعياري

٤٠.678.٠657.253.391٤.٠71٠.٠1املشكالت املادية
126.981٤.٤3176.857.6522.6٤7٠.٠1الدرجة الكلية

ــة  ــروق ذات دالل ــود ف ــدول )9( وج ــن ج ــح م يتض
إحصائيــة يف متوســطات درجــات مقيــاس املشــكالت 
ذوي  الطــالب  أمــور  أوليــاء  منهــا  يعــاين  التــي 
ــور  ــوع )ذك ــوء الن ــد يف ض ــف التوح ــراب طي اضط
ــة )ت(  ــت قيم ــث كان ــاث، حي ــاه اإلن ــاث( يف اجت – إن
عــىل التــوايل = )19.813، 16.933، 1٤.٠71، 
ــتوى  ــد مس ــا عن ــة إحصائًي ــم دال ــي قي 22.6٤7( وه

.)٠.٠1(

٣- نتائج الفرض الثالث:
ــة  ــروق ذات دالل ــد ف ــه "توج ــىل أنَّ ــرض ع ــص الف ين
ــور  ــاء أم ــن أولي ــاث م ــور واإلن ــني الذك ــة ب احصائي
ــة  ــد يف درج ــف التوح ــراب طي ــالب ذوي اضط الط

ــور". ــاه الذك ــة يف اجت ــاليب املواجه أس
ــتخدام  ــم اس ــرض، ت ــذا الف ــة ه ــن صح ــق م وللتحق
T-test للمجموعتــني املســتقلتني مــن  اختبــار)ت( 

خــالل اجلــدول )1٠(:
جدول )1٠( الفروق يف درجة أساليب املواجهة يف ضوء النوع )ذكور - إناث( )ن = 11٠(

أساليب املواجهة
اإلناث )ن = 55(الذكور )ن = 55(

مستوى الداللةقيمة ت املتوسط 
احلسايب

االنحراف 
املعياري

املتوسط 
احلسايب

االنحراف 
املعياري

37.337.1319.623.1316.86٤٠.٠1األسلوب املعريف
2٤.183.781٤.٠٠3.2٤15.157٠.٠1األسلوب االنفعايل
2٠.٤٠٤.٠511.292.111٤.777٠.٠1األسلوب الرتفيهي

2٠.٠53.7٤11.561.931٤.9٤7٠.٠1مساندة اآلخرين
36.953.5٠23.82٤.1717.868٠.٠1أسلوب الدعم الروحي

138.911٠.378٠.296.2535.9٠1٠.٠1الدرجة الكلية
ــة  يتضــح مــن جــدول )1٠( وجــود فــروق ذات دالل
ــاليب  ــاس أس ــات مقي ــطات درج ــة يف متوس إحصائي
ــالب  ــور الط ــاء أم ــا أولي ــاين منه ــي يع ــة الت املواجه
النــوع  ضــوء  يف  التوحــد  طيــف  اضطــراب  ذوي 
)ذكــور -إنــاث( يف اجتــاه الذكــور، حيــث كانــت 
قيمــة )ت( عــىل التــوايل = )16.86٤، 15.157، 
ــي  1٤.777، 1٤.9٤7، 17.868، 35.9٠1( وه

ــتوى )٠.٠1(.  ــد مس ــا عن ــة إحصائًي ــم دال قي
4- نتائج الفرض الرابع:

ــتوى  ــؤ بمس ــن التنب ــه " يمك ــىل أن ــرض ع ــص الف ين
ــالب  ــور الط ــاء أم ــا أولي ــاين منه ــي يع ــكالت الت املش

ــالل مســتوى  ــد مــن خ ــراب طيــف التوح ذوي اضط
ــة" ــاليب املواجه أس

ــتخدم  ــم اس ــرض ت ــذا الف ــة ه ــن صح ــق م وللتحق
ــة  ــيط وطريق ــي البس ــدار اخلط ــل االنح ــلوب حتلي أس
االنحــدار املســتخدمة هــي طريقــة Enter، وذلــك 
ــة يف  ــاليب املواجه ــهام أس ــدى إس ــد م ــدف حتدي هب
التنبــؤ بمســتوى املشــكالت التــي يعــاين منهــا أوليــاء 
التوحــد،  الطــالب ذوي اضطــراب طيــف  أمــور 

ــدول )11(:  ــا اجل ــام يوضحه ــج ك ــاءت النتائ وج
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جدول )11( التنبؤ بمستوى املشكالت التي يعاين منها أولياء أمور الطالب ذوي اضطراب طيف التوحد من مستوى أساليب املواجهة
املتغريات املستقلةاملتغري التابع

أساليب املواجهةB احلد الثابت غري املعيارياملشكالت التي يعاين منها أولياء أمور الطالب ذوي اضطراب طيف التوحد
-263.99٤1.٠16قيمة املعامل

)T( 39.35523.388قيمة اختبار-
)T( ٠.٠1٠.٠1مستوى الداللة

)F( 5٤7.٠2٠قيمة اختبار
)F( ٠.٠1مستوى الداللة

91٤.٠)R( االرتباط
835.٠)R2( التحديد

)R2( ٠.83٤التحديد املصحح

بلغــت   )F( قيمــة  أن   )11( جــدول  مــن  يتضــح 
عنــد  احصائًيــا  دالــة  قيمــة  وهــي   )263.99٤(
تأثــري  عــىل  يؤكــد  ممــا   )٠.٠1( داللــة  مســتوى 
التــي يعــاين  أســاليب املواجهــة عــىل املشــكالت 
ــف  ــراب طي ــالب ذوي اضط ــور الط ــاء أم ــا أولي منه
التوحــد، كــام يتضــح أن قيمــة )ت( يف املتغــري املســتقل 
)املشــكالت التــي يعــاين منهــا أوليــاء أمــور الطــالب 
ــتوى  ــد مس ــة عن ــد( دال ــف التوح ــراب طي ذوي اضط
)٠.٠1( حيــث يوجــد تأثــري معنــوي يف نمــوذج 
معامــل  قيــم  وأن   ،)t( اختبــار  االنحــدار حســب 
ــيط  ــاط البس ــل االرتب ــي معام ــة: وه ــاط الثالث االرتب
ــد  ــل التحدي ــغ معام ــام بل ــغ )٠.91٤(، بين ــد بل R ق
املصحــح  التحديــد  معامــل  كان  و   ،)٠.835( R2

R2 - )٠.83٤(؛ ممــا يعنــي بــأن املتغــري املســتقل 

)املشــكالت التــي يعــاين منهــا أوليــاء أمــور الطــالب 
ــرس  ــتطاع أن يف ــد( اس ــف التوح ــراب طي ذوي اضط
)أســاليب  يف  احلاصلــة  التغــريات  مــن   )٠.83٤(
ــام  ــب أي كل ــاط موج ــو ارتب ــة، وه ــة( املطلوب املواجه
التــي  املواجهــة زادت املشــكالت  قلــت أســاليب 
ــراب  ــالب ذوي اضط ــور الط ــاء أم ــا أولي ــاين منه يع
ــدار  ــط انح ــة خ ــح إن معادل ــام يتض ــد ك ــف التوح طي
ــاين  ــي يع ــكالت الت ــىل )املش ــة( ع ــاليب املواجه )أس
ــف  ــراب طي ــالب ذوي اضط ــور الط ــاء أم ــا أولي منه
ــة = 263.99٤ +  ــاليب املواجه ــي: أس ــد( ه التوح

ــالب  ــور الط ــاء أم ــا أولي ــاين منه ــي يع ــكالت الت املش
التوحــد )-٠16.1(.  ذوي اضطــراب طيــف 

مناقشة النتائج وتفسريها:
ُتشــري نتائــج البحــث احلــايل إىل وجــود عالقــة ارتباطيه 
دالــة بــني درجــات املشــكالت )النفســية، االجتامعيــة، 
املاديــة( التــي يعــاين منهــا أوليــاء أمــور الطــالب 
ــة  ــاليب املواجه ــد وأس ــف التوح ــراب طي ذوي اضط
ــن،  ــاندة اآلخري ــي، مس ــايل، الرتفيه ــريف، االنفع )املع
ــىل أن  ــك ع ــري ذل ــن تفس ــي(. ويمك ــم الروح الدع
أوليــاء أمــور الطــالب ذوي اضطــراب طيــف التوحــد 
ــكالت  ــا: املش ــكالت منه ــن املش ــري م ــون الكث يعان
ــة  ــور نتيج ــاء األم ــا أولي ــاين منه ــي يع ــية والت النفس
ــعور  ــا الش ــن مظاهره ــد وم ــم بالتوح ــة طفله إصاب
بالقلــق واحلــزن واليــأس واخلــوف عــىل مســتقبل 
ــة  ــكالت اجتامعي ــور مش ــؤدي إىل ظه ــا ي ــل، مم الطف
ــات التواصــل والتفاعــل االجتامعــي  تتمثــل يف صعوب
التوحــدي،  والطفــل  األم  وبــني  الزوجــني،  بــني 
ــامم  ــدوا إهت ــن فق ــني الذي ــوة العادي ــني األم واألخ وب
ــذي  ــدي ال ــل التوح ــدوم الطف ــبب ق األم واألب بس
اســتحوذ عــىل اهتــامم األبويــن، وبــني األخــوة والطفل 
التوحــدي والــذي يفــرض عليهــم رضورة مســامهتهم 
مــع األبويــن يف اإلهتــامم بــه، أو بــني األرسة واجلــريان 
ــعورهم  ــع إىل ش ــذي يرج ــارب وال ــاء واألق واألصدق
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ــام  ــدي، ك ــل التوح ــذا الطف ــدوم ه ــن ق ــة م بالوصم
يعــاين أوليــاء أمــور الطفــل التوحــدي مــن الضغــوط 
املاديــة املرتبطــة بإعاقــة الطفــل إلحلاقــه بمراكــز 
متخصصــة لتنميــة مهارتــه وتدريبــه وتعليمــه وعالجه 
والــذي يرتافــق مــع تــدين الدخــل الشــهري وإرتفــاع 
تكاليــف املعيشــة. ولكــي يواجــه أوليــاء األمــور هــذه 
املشــكالت يلجــأون إىل عــدة أســاليب منهــا: التعــرف 
عــىل أســباب املشــكلة، بجمــع معلومــات عنهــا، 
والتفكــري اإلجيــايب يف حلهــا، والتخطيــط حللهــا، 
ــا،  ــف ورائه ــي تق ــباب الت ــي لألس ــل املنطق والتحلي
واالنعــزال،  واإلنــكار،  االنفعــايل،  بالتنفيــس  أو 
ولــوم الــذات، أو بالرتفيــه مــن خــالل الدخــول عــىل 
مواقــع التواصــل االجتامعــي، أو مشــاهدة التلفــاز، أو 
ممارســة الرياضــة، أو متاريــن االســرتخاء العضــيل، أو 
ــات  ــطة واهلواي ــة األنش ــق، أو ممارس ــزه يف احلدائ التن
مثــل: القــراءة، أو بطلــب املســاندة مــن اآلخريــن 
مثــل: األهــل، واألصدقــاء، وأخصائــي اإلرشــاد 
النفــيس؛ بغــرض احلصــول عــىل معلومــات أو نصائــح 
ــم  ــالل الدع ــن خ ــكلة، أو م ــل املش ــادات حل وإرش
ــرب إىل اهلل  ــي تق ــياء الت ــن األش ــار م ــي باإلكث الروح
تعــاىل مثــل: الصــالة، والدعــاء، وتــالوة القــرآن. 
بــني  العالقــة  التــي أوضحــت  الدراســات  ومــن 
ــالب  ــور الط ــاء أم ــا أولي ــاين منه ــي يع ــكالت الت املش
ــة  ــاليب املواجه ــد وأس ــف التوح ــراب طي ذوي اضط
ــا  ــدف كل منه ــا هل ــا تبًع ــام بينه ــت في ــي اختلف والت
أن  أظهــرت  والتــي   Gomes et al. (2015(:مثــل
أبــرز املشــكالت التــي تواجــه أوليــاء أمــور الطــالب 
ذوي اضطــراب طيــف التوحــد هــي: تأخــر تشــخيص 
أعراضــه،  مــع  التعامــل  وصعوبــة  االضطــراب 
وقصــور احلصــول عــىل خمتلــف مصــادر الدعــم 
االجتامعــي. وقــد متثلــت أبــرز أســاليب املواجهــة يف: 
التبــادل املعلومــايت بــني أرس الطــالب ذوي اضطــراب 
طيــف التوحــد، واالشــرتاك يف شــبكات الرعايــة 

 Gona ،ــد ــف التوح ــراب طي ــذوي اضط ــة ل الصحي
ــراب  ــال ذوي اضط ــور األطف ــاء أم et al. 2016( أولي

التوحــد يعانــون العديــد مــن املشــكالت أبرزهــا 
ــبة،  ــالت املناس ــور التدخ ــة، وقص ــعور بالوصم الش
ــرز  ــت أب ــة. وكان ــكالت املادي ــة، واملش ــاء الرعاي وأعب
ــول  ــزة ح ــاركني متمرك ــدى املش ــة ل ــاليب املواجه أس
املشــكلة ممثلــة يف املواجهــة اإلقداميــة أو متمركزة حول 
االنفعــال كاالعتقــاد يف القــوى اخلارقــة، والصلــوات 
أو الروحانيــة، )Rayan & Ahmad (2017 أوضحــت 
ارتبــاط املواجهــة القائمــة عــىل إعــادة اهليكلــة املعرفيــة 
ــوط(  ــاب - الضغ ــق- االكتئ ــيس )القل ــاك النف باإلهن
ــف  ــراب طي ــال ذوي اضط ــور األطف ــاء أم ــدى أولي ل
التوحــد عــىل نحــو ســالب، وذلــك بغــض النظــر عــن 
عامــيل النــوع والســن،)Shepherd et al. (2018 التــي 
ــدة  ــا لش ــزداد تبعــً ــة ت ــوط الوالدي ــرت أن الضغ أظه
أعــراض اضطــراب طيــف التوحــد. وتوســطت بعض 
ــة  ــوط الوالدي ــني الضغ ــة ب ــة العالق ــاليب املواجه أس
Kar- وشــدة أعــراض اضطــراب طيــف التوحــد،
nas (2018  أظهــرت وجــود عالقــة دالة إحصائيـــــًـا 

بــني الضغــوط الوالديــة وســتة مــن أســاليب املواجهــة 
)اإلنــكار- املســاندة األدائيــة - االنســحاب الســلوكي 
ــدى  ــذات( ل ــوم ال ــرح - ل ــايل - امل ــس االنفع - التنفي
أوليــاء أمــور األطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوحد، 
ــة  ــود عالق ــح)Miranda et al. (2019 وج ــام أوض ك
ــة  ــوط الوالدي ــني الضغ ــا ب ــة إحصائيـــــً ــة دال موجب
ــك  ــد وكذل ــف التوح ــراب طي ــراض اضط ــدة أع وش
ــراب.  ــاء ذوو االضط ــا األبن ــي يظهره ــكالت الت املش
كــام ارتبطــت الضغــوط الوالديــة عــىل نحو ســالب دال 
ــة واملســاندة  ــا بأســلوب املواجهــة اإلقدامي إحصائيـــً
أظهــرت   Alvarez (2021 الوظيفيــة،)  االجتامعيــة 
معانــاة أوليــاء أمــور األطفــال ذوي اضطــراب طيــف 
التوحــد مــن العديــد املشــكالت أبرزهــا قصــور 
ــراب  ــة باالضط ــراض اخلاص ــم واألع ــادر الدع مص
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االجتامعيــة  واملهــارات  التواصــل  قصــور  ممثلــة 
الســلوكية  واملشــكالت  االهتاممــات  وحمدوديــة 
ــت  ــال. وكان ــدم االمتث ــذات وع ــذاء ال ــدوان وإي كالع
ــور  ــاء األم ــوم أولي ــي يق ــة الت ــاليب املواجه ــرز أس أب
ــامس العــون،  املشــاركني بالدراســة بتوظيفهــا هــي الت
واملواجهــة الدينيــة، والتأمــل، وممارســة الرياضــة، 
واإلنــكار واالنســحاب الســلوكي والتجنــب. كــام 
ــتويات  ــاع مس ــرت Corbett et al. (2021) ارتف أظه
ــاء أمــور الطــالب ذوي  ــدى أولي القلــق والضغــوط ل
ــا إىل  ــن عزوه ــي أمك ــد والت ــف التوح ــراب طي اضط
ــا املســتجد، وقصــور الوصــول  انتشــار فــريوس كورن
ــوص  ــق بخص ــم، والقل ــة ألبنائه ــات الرعاي إىل خدم
ــة  ــاليب املواجه ــرز أس ــت أب ــم. وكان ــتقبل أبنائه مس
للطــالب ذوي اضطــراب طيــف التوحــد وأوليــاء 
 Suen et al. (،أمورهــم ممثلــة يف املواجهــة االنســحابية
2022( ارتفــاع مســتوى الضغــوط لــدى أوليــاء أمــور 

ــا  ــو م ــد، وه ــف التوح ــراب طي ــالب ذوي اضط الط
ــري  ــة غ ــاليب مواجه ــم ألس ــزوه إىل توظيفه ــن ع أمك
ــدت  ــم. ووج ــاة لدهي ــودة احلي ــاض ج ــة وانخف فاعل
عالقــة ســالبة دالــة إحصائيــة بــني الضغــوط الوالديــة 
واملواجهــة القائمــة عــىل إعــادة اهليكلــة املعرفيــة 
وجــودة احليــاة لــدى أوليــاء أمــور الطــالب ذوي 
املواجهــة  وأســهمت  التوحــد.  طيــف  اضطــراب 
ــور  ــاء األم ــة أولي ــة املعرفي ــادة اهليكل ــىل إع ــة ع القائم
يف التوافــق مــع الضغــوط والتحديــات التــي تفرضهــا 

ــم . ــة ذوهي إعاق
ــن  ــاث م ــور واإلن ــني الذك ــة ب ــروق دال ــدت ف وُوج
أوليــاء أمــور الطــالب ذوي اضطــراب طيــف التوحــد 
يف درجــة املشــكالت يف اجتــاه اإلنــاث، ويمكــن تفســري 
ذلــك عــىل أن أمهــات الطــالب ذوي اضطــراب طيــف 
التوحــد أكثــر عرضــة بشــكل كبــري مــن اآلبــاء للقلــق 
ــري  ــاب ممــا جيعلهــن يعانــني مــن الكث ــر واالكتئ والتوت
مــن املشــكالت منهــا املشــكالت النفســية نتيجــة 

ــعور  ــا الش ــن مظاهره ــد وم ــم بالتوح ــة طفله إصاب
بالقلــق واحلــزن واليــأس واخلــوف عــىل مســتقبل 
الطفــل، والتــي ترجــع إىل صعوبــة التواصــل والتفاعل 
ــىل  ــه ع ــه وتدريب ــة يف تعليم ــدن صعوب ــام جي ــه ك مع
التفاعــل والتواصــل مــع اآلخريــن وجيعلهــن يشــعرن 
ــزداد  ــيسء، وي ــزاج ال ــر وامل ــيس والتوت ــط النف بالضغ
ــع  ــة م ــذه النتيج ــق ه ــتقبل. وتتف ــق املس ــن قل لدهي
ــن  ــفت ع ــي كش ــة:) Willis et al. 2016) والت دراس
الفــروق بــني اجلنســني مــن أولياء أمــور األطفــال ذوي 
ــة،  ــاؤل، واملواجه ــد يف التف ــف التوح ــراب طي اضط
ــاة  ــن معان ــفت ع ــث كش ــة حي ــراض االكتئابي واألع
ــراض  ــن األع ــة م ــتويات مرتفع ــن مس ــات م األمه
االكتئابيــة وتوظيفهــن ألســاليب مواجهــة إجيابيــة 
وســعيهن للحصــول عــىل الدعــم مقارنــًة باآلبــاء. ومل 
تكــن هنــاك فــروق بــني األمهــات واآلبــاء يف التفــاؤل 
أو اســتخدام املواجهــة التجنبيــة، كــام أشــارت دراســة 
ــتويات  ــرن مس ــات أظه )Ayinla (2019 إىل أن األمه
ــوع  ــاء. وكان للن ــة باآلب ــوط مقارن ــن الضغ ــة م مرتفع
وترتيــب ميــالد الطفــل تأثــري عــىل املــدركات الوالديــة 
ــر  ــات أكث ــت االجتاه ــث كان ــراب، حي ــول االضط ح
ســلبية نحــو الطفــل حــال كونــه أنثــى، بينــام كان 
الرتتيــب امليــالدي األول منبــئ باالجتــاه الوالــدي 

ــة. ــتباقي يف املواجه االس
كــام توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــني الذكــور 
واإلنــاث مــن أوليــاء أمــور الطــالب ذوي اضطــراب 
ــاه  ــة يف اجت ــاليب املواجه ــة أس ــد يف درج ــف التوح طي
ــاء ذوي  ــىل أن اآلب ــك ع ــري ذل ــن تفس ــور، ويمك الذك
الكفــاءة العاليــة لدهيــم عــدة خصائص شــخصية مثل: 
تقديــر الــذات والشــجاعة والتفــاؤل والثقــة يف الــذات 
وضبــط النفــس فتقديــر الــذات املرتفــع جتعــل الفــرد 
قــادًرا عــىل التغلــب عــىل الصدمــات، ممــا يســاعده عىل 
التكيــف الناجــح مــع التغلــب عــىل املخاطــر واملحــن 
وتطويــر املنافســة يف مواجهــة الضغــوط، والقــدرة 
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عــىل التفاعــل اجتامعًيــا مــع اآلخريــن؛ بينــام األمهــات 
يتســمن بانخفــاض أســاليب املواجهــة حيــث يصعــب 
عليهــن التكيــف وختتــل عالقاهتــن بنفســهن، ويف هــذه 
ــالل  ــىل اعت ــاًل ع ــيئ  دلي ــف الس ــون التكي ــة يك احلال
ــق  ــخصية، وتتف ــراب الش ــية أو اضط ــة النفس الصح
 (Bozkurt et al. 2019(هــذه النتيجــة مــع دراســة
التــي أظهــرت ارتفــاع مســتوى األعبــاء الوالديــة 
ــف  ــراب طي ــال ذوي اضط ــور األطف ــاء أم ــدى أولي ل
ــل  ــن طف ــر م ــوا أكث ــن يعول ــا م ــد، وخصوًص التوح
مصــاب باضطــراب طيــف التوحــد، ويف حالــة كــون 
األمهــات  وكانــت  طفلــة.  باالضطــراب  املصابــة 
ــىل  ــة ع ــة القائم ــاليب املواجه ــا ألس ــر توظيفـــــً أكث
التقبــل بينــام كان اآلبــاء أكثــر استخدامـــــًـا ألســاليب 
املواجهــة القائمــة عــىل التــامس العــون. وكانــت الثقــة 
بالنفــس، والشــعور باليــأس، والتفــاؤل، والتــامس 

ــة. ــاء الوالدي ــات باألعب ــون منبئ الع
ــاين  ــي يع ــكالت الت ــتوى املش ــؤ بمس ــن التنب ــام يمك ك
ــف  ــراب طي ــالب ذوي اضط ــور الط ــاء أم ــا أولي منه
التوحــد مــن خــالل مســتوى أســاليب املواجهــة 
ــع إىل أن  ــا ترج ــة بأهن ــذه النتيج ــث ه ــرس الباح ويف
ــا  ــا وإتقاهن ــن تعلمه ــارة يمك ــة مه ــاليب املواجه أس
مــن خــالل املواقــف احلياتيــة يف املنــزل والعمــل، ممــا 
يســاعد يف حــل كثــري مــن املشــكالت وجتنــب الكثــري 
ــرية،  ــور كث ــم يف أم ــيطرة والتحك ــر والس ــن املخاط م
ــة  ــة والكآب ــن العزل ــص م ــىل التخل ــاعدهن ع ــام يس ك
ــخصية  ــاء ش ــىل بن ــاعد ع ــا يس ــص، مم ــعور بالنق والش
إجيابيــة طموحــة تــزود الفــرد بالطاقــة وجتعلــه يشــعر 
ــا  ــه أقــوى وأكثــر ثقــة. فكلــام كان الشــخص إجيابًي بأن
ــل  ــىل ح ــه ع ــزداد قدرت ــعادته، وت ــد س ــاًل تتزاي ومتفائ

ــه.  ــي تواجه ــكالت الت املش
التوصيات الرتبوية: 

ــه  ــم عرض ــا ت ــايل، وم ــث احل ــج البح ــوء نتائ يف ض

ــث  ــاغ الباح ــابقة ص ــات س ــري ودراس ــار نظ ــن إط م
ــة: ــات اآلتي التوصي

خفــض املشــكالت التــي يعــاين منهــا أوليــاء أمور . 1
الطــالب ذوي اضطــراب طيــف التوحــد مــن 

ــم. ــة هل ــادية وعالجي ــج إرش ــم برام ــالل تقدي خ
تفعيــل األنشــطة التــي تنمــي قــدرة الطــالب ذوي . 2

ــي  ــل االجتامع ــد التفاع ــف التوح ــراب طي اضط
ممــا يزيــد مــن توافقهــم األكاديمــي والنفــيس 

ــاء. ــا اآلب ــي يواجهه ــكالت الت ــل املش لتقلي
تنميــة أســاليب املواجهــة لــدى أوليــاء أمــور . 3

الطــالب ذوي اضطــراب طيــف التوحــد مــن 
ــدارس،  ــاء يف امل خــالل االشــرتاك يف جمالــس اآلب
املدرســة،  وأنشــطة  رحــالت  يف  واالشــرتاك 
ــي  ــالت الت ــرتاك يف احلف ــن لالش ــوة الوالدي ودع
ــع  ــن يف وض ــاركة الوالدي ــة، ومش ــا املدرس تقيمه
ــد مــن  خطــط غــرف املصــادر باملدرســة، ممــا يزي

ــي. ــيس واالجتامع ــم النف توافقه
أمــور . ٤ ألوليــاء  االجتامعيــة  املســاندة  تقديــم 

الطــالب ذوي اضطــراب طيــف التوحــد خلفــض 
الضغــوط العائليــة واالجتامعيــة مــن خــالل: 
ــدار  ــىل م ــارية ع ــوط استش ــوات وخط ــح قن فت
ــم  ــن لتوعيته ــارش للوالدي ــوم )online( أو مب الي
ــات  ــل كتيب ــم، وعم ــع أطفاهل ــل م ــة التعام بكيفي
أو مطويــات أو ورش عمــل أو نــدوات لتوعيتهــم 

ــم. ــع أطفاهل ــل م ــة التعام بكيفي
املراجع:

أوال: املراجع العربية:
أبوالســعود، ناديــة إبراهيــم )2٠٠7(. الطفــل . 1

مؤسســة  اإلســكندرية.  األرسة.  يف  التوحــدي 
حــورس الدوليــة للنــرش.

أبوغزالــة، ســمرية عــيل )2٠٠9(. مقيــاس كفــاءة . 2
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ــربى  ــة الك ــل اخلمس ــه بالعوام ــة وعالقت املواجه
جامعــة  الرتبويــة،  العلــوم  جملــة  للشــخصية. 

 .26٠-2٠5  ،2 القاهــرة، 
ــة املدرســية . 3 أمحــد، أمحــد حممــد )2٠12(. الدافعي

ــي  ــدى مرتفع ــدرايس ل ــل ال ــة الفص وإدراك بيئ
ومنخفــي كفــاءة املواجهــة مــن طــالب املرحلــة 
ــرة. ــة القاه ــتري(. جامع ــالة ماجس ــة )رس اإلعدادي

ضغــوط . ٤  .)2٠٠٤( اســامعيل  بــرشى  أمحــد، 
ــو  ــة األنجل ــية. مكتب ــات النفس ــاة واالضطراب احلي

املرصيــة.
فاعليــة . 5  .)2٠1٤( املنعــم  عبــد  رينــاد  أمحــد، 

برنامــج إرشــادي لتنميــة كفــاءة املواجهــة يف 
ــل  ــن الرتم ــة ع ــية الناجت ــوط النفس ــض الضغ خف
ــايل  ــلوك االنفع ــىل الس ــره ع ــيدات وأث ــد الس عن
واالجتامعــي )رســالة دكتوراه(.جامعــة   القاهــرة.

العالقــة . 6  .)2٠1٠( حســن  الســيد  اهلل،  جــاد 
ــة  ــة العام ــج للمامرس ــي بربنام ــل املهن ــني التدخ ب
ــية  ــوط النفس ــم الضغ ــة وحج ــة االجتامعي للخدم
واالجتامعيــة التــي تتعــرض هلــا أرس األطفــال 
التوحديــني. جملــة دراســات يف اخلدمــة االجتامعية 
والعلــوم االنســانية -القاهــرة، 3، 1٠٤1-1٠11.

ــاة . 7 ــة احلي ــد )2٠1٤(. نوعي ــاء أمح ــان، صف حس
وعالقتهــا بــكل مــن كفــاءة املواجهــة والتوكيديــة 
لــدي طلبــة اجلامعــة )رســالة ماجســتري(. جامعــة 

ــرة. القاه
ــالمة . 8 ــني، س ــم؛ وحس ــد العظي ــه عب ــني، ط حس

إدارة  اســرتاتيجيات   .)2٠٠6( العظيــم  عبــد 
ــرش  ــر للن ــية. دار الفك ــة والنفس ــوط الرتبوي الضغ

والتوزيــع.
اخلفــش، ســهام ريــاض )2٠1٤(. احتياجــات . 9

أوليــاء أمــور األطفــال ذوي اضطــراب التوحــد يف 

أقاليــم جنــوب األردن يف ضــوء بعــض املتغــريات. 
جملــة العلــوم النفســية والرتبويــة، 3، 159-19٤.

1٠ . .)2٠1٠( عبــداهلل  إبراهيــم  الزريقــات، 
التدخــل املبكــر النــامذج واإلجــراءات )ط(2. دار 

ــع. ــرش والتوزي ــرية للن املس
ــد . 11 ــخص، عب ــد، الش ــدان أمح ــاوي، زي الرسط

النفســية  الضغــوط  بطاريــة   .)1998( العزيــز 
وأســاليب املواجهــة واالحتياجــات ألوليــاء أمــور 

ــي. ــاب اجلامع ــني. دار الكت املعوق
ــد . 12 ــواد، أمح ــد؛  وع ــدان أمح ــاوي، زي الرسط

اخلاصــة:  الرتبيــة  يف  مقدمــة   .)2٠11( أمحــد 
النــارش  ســيكولوجية ذوي اإلعاقــة واملوهبــة. 

الــدويل للنــرش والتوزيــع.
مــا . 13  .)2٠٠8( جاســب  عــادل  شــبيب، 

والعقليــة  واالجتامعيــة  النفســية  اخلصائــص 
وجهــة  مــن  بالتوحــد  املصابــني  لألطفــال 
نظــر اآلبــاء )رســالة ماجســتري(. االكاديميــة 

بريطانيــا. املفتــوح.  للتعلــم  االفرتاضيــة 
الشــخص، عبــد العزيــز الســيد )2٠٠6(. . 1٤

لــذوي  والتأهيــل  اخلاصــة  الرتبيــة  قامــوس 
االحتياجــات اخلاصــة )ط2(. مكتبــة األنجلــو 

املرصيــة.
15 . .)2٠٠6( مصطفــي  حســن  عبداملعطــي، 

ــا )ط2(. دار  ــاليب مواجهته ــاة وأس ــوط احلي ضغ
ــرشق. ــراء ال زه

برامــج . 16  .)2٠1٠( الســيد  ماجــدة  عبيــد، 
ــا.  ــاليب تدريبه ــا وأس ــة ومناهجه ــة اخلاص الرتبي

دار صفــاء للنــرش والتوزيــع.
فاعليــة . 17  .)2٠1٠( ســعد  حممــد  عثــامن، 

برنامــج إرشــادي لتنميــة املرونــة اإلجيابيــة يف 
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ــة  ــدي عين ــة ل ــاة الضاغط ــداث احلي ــة أح مواجه
ــني  ــة ع ــوراه(. جامع ــالة دكت ــباب )رس ــن الش م

شــمس.
العوامــل . 18  )2٠٠5( لبيــب  عثــامن  فــراج، 

املســببة إلعاقــة التوحــد. النــرشة الدوريــة الحتــاد 
الســنة  واملعوقــني،  اخلاصــة  الفئــات  هيئــات 

 .73-21  ،2 العــرشون. 
عبــد . 19 والرسطــاوي،  يوســف؛  القريــويت، 

العزيــز؛ والصــامدي، مجيــل )2٠12(. املدخــل إىل 
الرتبيــة اخلاصــة )ط3(. دار القلــم.

كاشــف، إيــامن فــؤاد )2٠٠7(. حــق أرس . 2٠
األطفــال ذوي االحتياجــات اخلاصــة يف احلصــول 
إىل  مقدمــة  دراســة  إرشــادية.  خدمــات  عــىل 
ــية،  ــة النفس ــم الصح ــي األول، قس ــر العلم املؤمت

كليــة الرتبيــة، 19- 29.
ــرتاتيجية . 21 ــؤاد )2٠13(. اس ــامن ف ــف، إي كاش

مقرتحــة لدعــم أمهــات األطفــال ذوي اضطــراب 
واالحتياجــات  الضغــط  ملواجهــة  التوحــد 
األرسيــة. جملــة الرتبيــة اخلاصــة مركــز املعلومــات 
الرتبويــة والنفســية والبيئيــة بكليــة الرتبيــة جامعــة 

الزقازيــق، 2 ،13-2.
حممــد، عــادل عبــد اهلل )2٠٠8( ســيكولوجية . 22

ــر  ــم. دار الفك ــني وتعليمه ــري العادي ــال غ االطف
العــريب.

حممــد، عــادل عبــد اهلل )2٠11(. مدخــل . 23
ــات الســلوكية  إىل اضطــراب التوحــد واالضطراب
اجلــزء  العاديــني.  غــري  سلســلة  واالنفعاليــة. 

الســادس. دار الرشــاد للنــرش والتوزيــع.
ــراب . 2٤ ــيد )2٠٠8(. اضط ــد س ــى، حمم موس

ــة. ــو املرصي ــة االنجل ــد. مكتب التوح

التوحــد . 25  .)2٠٠6( ســليم  أمحــد  النجــار، 
الثقــايف. املــرشق  دار  الســلوك.  واضطــراب 

نــرص، ســهى أمحــد )2٠٠8(. فعاليــة برنامــج . 26
ــال  ــرتك لألطف ــاه املش ــة االنتب ــر لتنمي ــل مبك تدخ
التوحديــني وأثــره يف حتســني مســتوى التفاعــالت 
الرتبويــة.  العلــوم  جملــة  لدهيــم.  االجتامعيــة 

جامعــة القاهــرة، 3، 1٤8-93.
ــيات . 27 ــد )2٠٠٤(. أساس ــي، رايض أمح الوقف

ــع.  ــرش والتوزي ــة للن ــة. جهين ــة اخلاص الرتبي
إدارة . 28  .)2٠٠7( ســيد  مجعــة  يوســف، 

العليــا  الدراســات  تطويــر  مركــز  الضغــوط. 
اهلندســية.  العلــوم  يف  والبحــوث 

يونــس، نجــايت أمحــد )2٠15(. حاجــات . 29
ــد  ــراب التوح ــال ذوي اضط ــور األطف ــاء أم أولي
ــض  ــا ببع ــعودية وعالقته ــة الس ــة العربي يف اململك
ــة، 2،  ــوم الرتبوي ــات العل ــة دراس ــريات. جمل املتغ

.٤98-٤8٤
ثانيـــًا: رومنة املراجع:

1. Abdul-Mo'ati, H. M. (2006). Life stress 
and style of coping (2nd edition). Zah-

raa El Sharq House for Publishing.

2. Abu Al-Saud, N. I. (2007). The autistic 
child within the family. Horus Interna-

tional Publishing Corporation.

3. Abu-Ghazaleh, S. A. (2009). Coping 
efficiency scale in relation to the big 
five factors of personality. Journal of 
Educational Sciences, Cairo Universi-

ty, 2, 205-260.

4. Ahmed, A. M. (2012). School motiva-

tion and perceptions of the classroom 
environment among students with high 



195

مجلة العلوم ا8نسانية و ا8دارية  ،العدد (٣٠)  شعبان  ١٤٤٤ هـ - مارس ٢٠٢٣ م

املشكالت التي يعاين منها أولياء أمور الطالب ذوي اضطراب طيف التوحد وعالقتها بأساليب املواجهة يف منطقة الرياض

and low coping efficiency at prepara-

tory stage (Master dissertation). Cairo 

University.

5. Ahmed, B. I. (2004). Life stress and 
mental disorders. Anglo-Egyptian 
Bookshop.

6. Ahmed, R. A. (2014). The effectiveness 
of a counseling program to develop 
coping efficiency in reducing psycho-

logical stresses resulting from widow-

hood among women and its impact on 
emotional and social behavior (doctor-

al dissertation). Cairo University.

7. Al-Najjar, A. S. (2006). Autism and 
conduct disorder. Al-Mashriq House 
for Publishing.

8. Al-Saratawi, Z. A., & Al-Shakhs, A. 
(1998). Psychological stress battery, 
coping styles and needs of parents of 
children with disabilities. Al-Ketab Al-

Jamie House for Publishing.

9. Al-Saratawi, Z. A., & Awad, A. A. 
(2011). Introduction to Special Educa-

tion: The Psychology of people with Dis-

abilities and Talents. International Pub-

lisher for Publishing and Distribution.

10. Al-Shakhs, A. E. (2006). Dictionary of 
Special Education and Rehabilitation 
for People with Special Needs (2nd 
Edition). Anglo-Egyptian Bookshop.

11. Al-Waqfi, R. A. (2004). Fundamentals 
of special education. Juhayna House 
for Publishing and Distribution.

12. Al-Zuraiqat, I. A. (2010). Early inter-
vention: models and procedures (2nd 
edition). Al Masirah House for Pub-

lishing and Distribution.

13. Ebeid, M. E. (2010). Special education 
programs, curricula and training meth-

ods. Safaa House for Publishing and 
Distribution.

14. El-Qaryouti, Y., Al-Saratawi, A., & 
Al-Samadi, J. (2012). Introduction to 
special education (3rd edition). Al-Qa-

lam House for Publishing.

15. Farraj, O. L. (2005). Factors caus-

ing autism. The periodic bulletin of 
the Federation of Special Groups and 
people with Disabilities, the twentieth 
year, 2, 21–73.

16. Hassan, S. A. (2014). Quality of life 
in relation to coping efficiency and as-

sertiveness among university students 

(Master dissertation). Cairo University.

17. Hussein, T. A., & Hussein, S. A. (2006). 
Strategies of managing educational and 

psychological stress. Al-Fik House for 
Publishing and Distribution.

18. Jadallah, E. H. (2010). The relationship 
between professional intervention in a 
program for general practice of social 
work and level of psychological and 
social stress faced by families of autis-

tic children. Journal of Studies in So-

cial Work and Human Sciences - Cairo, 
3, 1011-1041.

19. Kashif, E. F. (2007). The right of fam-

ilies of children with special needs to 
access counseling services. A study 

presented to the first scientific confer-
ence, Department of Mental Health, 
Faculty of Education, 19-29.



196

مجلة العلوم ا8نسانية و ا8دارية  ،العدد (٣٠)  شعبان  ١٤٤٤ هـ - مارس ٢٠٢٣ م

املشكالت التي يعاين منها أولياء أمور الطالب ذوي اضطراب طيف التوحد وعالقتها بأساليب املواجهة يف منطقة الرياض

20. Kashif, E. F. (2013). A proposed strate-

gy to support mothers of children with 
autism to cope with stress and family 
needs. Journal of Special Education, Ed-

ucational, Psychological and Environ-

mental Information Center, Faculty of 
Education, Zagazig University, 2-2-13.

21. Khufsh, S. R. (2014). Needs of parents 
of children with autism disorder within 

regions of southern Jordan in light of 

some variables. Journal of Psycholog-

ical and Educational Sciences, 3, 159-
194.

22. Mohammed, A. (2008) Psychology and 
education of abnormal children. Al-

Fikr Arabi House for Publishing.

23. Mohammed, A. (2011). Introduction 
to autism disorder and behavioral and 

emotional disorders. Al-Rashad House 
for Publishing and Distribution.

24. Mousa, M. S. (2008). Autism. The An-

glo-Egyptian Bookshop.

25. Nasr, S. A. (2008). The effectiveness of 
an early intervention program in devel-
oping joint attention of autistic children 
and its effect on improving their social 
interactions. Journal of Educational 

Sciences, Cairo University, 3, 93-148.

26. Othman, M. S. (2010). The effective-

ness of a counseling program in de-

veloping positive resilience for coping 
with stressful life events for a sample 
of young people (Doctoral disserta-

tion). Ain-Shams University.

27. Shabib, A. G. (2008). What are psycho-

logical, social and mental characteris-

tics of children with autism from their 

parents' viewpoints (Master disserta-

tion). The virtual academy for open 
learning in Britain.

28. Youssef, J. S. (2007). Stress manage-

ment. Center for the development of 
graduate studies and research in engi-

neering sciences.

29. Yunus, N. A. (2015). The needs of par-
ents of children with autism disorder in 

the Kingdom of Saudi Arabia in rela-

tion to some variables. Journal of Edu-

cational Sciences Studies, 2, 484-498.

ثالثا: املراجع األجنبية:
1. Alvarez, E. (2021). Stress and Coping 

among Parents or Caregivers Raising a 

Child with an Autism Spectrum Disor-
der (ASD) (Doctoral dissertation). Cal-

ifornia State University. 

2. American Psychological Association 

(APA). (2015). Dictionary of Psychology 
(Second Edition). Gary R. VandenBos.

3. Ayinla, J. I. (2019). African Parents' 
Perceptions of Autism and Their Re-

lations to Parental Stress and Coping 
Strategy (Doctoral dissertation). La Si-
erra University. 

4. Bozkurt, G., Uysal, G., & Düzkaya, D. 
S. (2019). Examination of care burden 
and stress coping styles of parents of 
children with Autism Spectrum Dis-

order. Journal of pediatric nursing, 47, 
142-147. 

5. Connor, K. M. & Davidson, J. R. T. 
(2003). Development of a new resil-



197

مجلة العلوم ا8نسانية و ا8دارية  ،العدد (٣٠)  شعبان  ١٤٤٤ هـ - مارس ٢٠٢٣ م

املشكالت التي يعاين منها أولياء أمور الطالب ذوي اضطراب طيف التوحد وعالقتها بأساليب املواجهة يف منطقة الرياض

ience scale: The Connor-Davidson Re-

silience Scale (CD- RISC). Depression 
and Anxiety, 18, 76 - 82. 

6. Corbett, B. A., Muscatello, R. A., Kle-

mencic, M. E., & Schwartzman, J. M. 
(2021). The impact of COVID-19 on 
stress, anxiety, and coping in youth 
with and without autism and their par-
ents. Autism Research, 14(7), 1496-
1511. 

7. Frith, U. (2008). Autism: A Very Short In-

troduction. Oxford University Press Inc. 

8. Gomes, P., Lima, L. H., Bueno, M. K., 
Araújo, L. A., & Souza, N. M. (2015). 
Autism in Brazil: a systematic review 

of family challenges and coping strat-
egies. Jornal de pediatria, 91, 111-121. 

9. Gona, J. K., Newton, C. R., Rimba, K. 
K., Mapenzi, R., Kihara, M., Vijver, F. 
V., & Abubakar, A. (2016). Challenges 
and coping strategies of parents of chil-
dren with autism on the Kenyan coast. 

Rural and remote health, 16(2), 3517. 

10. Haiduc, L. (2009). School Integration 
of Children with Autism. Acta Didacti-

ca Napocensia, 2(1), 27-34. 

11. Hayes, S. & Watson, S. L. (2013). The 
Impact of Parenting Stress: A Me-

ta-analysis of Studies Comparing the 
Experience of Parenting Stress in Par-
ents of Children with and Without Au-

tism Spectrum Disorder. J Autism Dev 
Disord, 43, 629–642. 

12. Karnas, M. (2018). Association Be-

tween Parental Stress and Coping Strat-
egies Used by Parents of Children with 

Autism Spectrum Disorder (Doctoral 
dissertation). Saint Louis University. 

13. McGubbin, L. (2001). Challenges to 
the definition of resilience. Paper Pre-

sented at the Annual Meeting of the 

American Psychological Association. 

SanFrancisco, CA.

14. Miranda, A., Mira, A., Berenguer, C., 

Rosello, B., & Baixauli, I. (2019). 
Parenting stress in mothers of chil-

dren with autism without intellectu-

al disability. Mediation of behavio-

ral problems and coping strategies. 
Frontiers in psychology, 10, 464. 

15. National Institute of Mental Health 
(2011). A Parent’s Guide to Autism 
Spectrum Disorder. U.S. Department 
of Health and Human services.

16. Nolcheva, M., & Trajkovski, V. (2015). 
Exploratory Study: Stress, Coping and 
Support among Parents of Children 
with Autism Spectrum Disorders. The 
Journal of Special Education and Re-

habilitation, 16(3), 84-100. 

17. Novaes, C., Ponde, M., & Freire, A. 
(2008). Control of Psychomotor agita-

tion and aggressive behavior in patients 
with autism. Arqneuro Psiquiatr, 66(3), 
616-651. 

18. Rayan, A., & Ahmad, M. (2017). 
Psychological distress in Jordani-

an parents of children with autism 
spectrum disorder: The role of posi-
tive reappraisal coping. Archives of 
Psychiatric Nursing, 31(1), 38-42. 

19. Rodman, J. (2009). Efficacy of brief 



198

مجلة العلوم ا8نسانية و ا8دارية  ،العدد (٣٠)  شعبان  ١٤٤٤ هـ - مارس ٢٠٢٣ م

املشكالت التي يعاين منها أولياء أمور الطالب ذوي اضطراب طيف التوحد وعالقتها بأساليب املواجهة يف منطقة الرياض

quantitative measures of play for 
screening for Autism Spectrum Dis-

orders (Doctoral dissertation). Hofstra 
University.

20. Segeren, L., Fernandes, F. D. (2016). 
Correlation between verbal commu-

nication of children with autism spec-

trum disorders and the level stress of 

their parents. Audiology Communica-

tion Research, 21, 1- 8.

21. Shepherd, D., Landon, J., Taylor, S., 
& Goedeke, S. (2018). Coping and 
care-related stress in parents of a child 
with autism spectrum disorder. Anxie-

ty, Stress, & Coping, 31(3), 277-290. 

22. Smith, D., Taylor, D., Nomi, C. (2010). 
Introduction to Special Education: 
Making a Difference (7th Edition). 

Pearson education, Inc.

23. Soorya, L. & Halpern, D. (2009). Psy-

chosocial interventions for motor coor-

dination, executive functions, and so-

cialization deficits in ADHD and ASD. 
Primary Psychiatry, 16, 48-54.

24. Suen, M. W., Ningrum, V., Yuniardi, M. 
S., Hasanati, N., & Wang, J. H. (2022, 
January). The Association between 

Parenting Stress, Positive Reapprais-

al Coping, and Quality of Life in Par-
ents with Autism Spectrum Disorder 
(ASD) Children: A Systematic Review. 

Healthcare, 10(1), 52. 

25. Suldo, S., Shaunessy, E., & Hardesty, R. 
(2008). Relationships among stress, cop-

ing, and mental health in high-achiev-

ing high school students. Psychol-

ogy in the Schools, 45(4), 273-290.

26. Taylor, C. (2012). Health psychology 
(8th edition). McGraw-Hill.

27. Tugarde, M. M., & Fredrickson, B. 
L. & Feldman B. (2004). Resilient 
individuals use positive emotions to 
bounce back from negative emotional 

experiences. Journal of Personality and 
Social Psychology, 14(1), 320.

28. Tull, M. T., Jakupcak, M., Paulson, A., 
& Gratz, K. L. (2007). The role of emo-

tional inexpressivity and experiential 
avoidance in the relationship between 
posttraumatic stress disorder symp-

tom severity and aggressive behavior 

among men exposed to interpersonal 
violence. Anxiety, stress, and coping, 
20(4), 337-351. 

29. Wagnild, g. (2003) Resilience and 
successful aging: comparison among 
low- and high-income older adults. 

Journal of Gerontologyical Nursing, 
29(12),42-49.

30. Wicks, C. R. (2005). Resilience: An in-

tegrative framework for measurement. 

Loma Linda University.  

31. Willis, K., Timmons, L., Pruitt, M., 
Schneider, H. L., Alessandri, M., & 
Ekas, N. V. (2016). The relationship 
between optimism, coping, and de-

pressive symptoms in Hispanic moth-

ers and fathers of children with autism 

spectrum disorder. Journal of autism 
and developmental disorders, 46(7), 
2427-2440. 



199

مجلة العلوم ا8نسانية و ا8دارية  ،العدد (٣٠)  شعبان  ١٤٤٤ هـ - مارس ٢٠٢٣ م

واقع التقنيات التعليمية ودورها يف تعزيز اهلوية العربية واإلسالمية لدى متعلمي اللغة العربية الناطقني بلغات أخرى

د. إبراهيم بن صالح العبود 
األستاذ املساعد بمعهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقن هبا
اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة - اململكة العربية السعودية

E-Mail: vois@hotmail.com: الربيد االلكرتوين

   ملخص البحث  
توظيف  واقع  وحتليل  معرفة  إىل  الدراسة  هدفت     
والتوصل  تفعيلها،  معوقات  وحتديد  التعليمية،  التقنيات 
اللغة  تعليم  يف  فاعليتها  لزيادة  واملقرتحات  السبل  إىل 
مستوى  حتديد  وكذلك  أخرى،  بلغات  للناطقني  العربية 
تم  وقد  لدهيم،  واإلسالمية  العربية  باهلوية  االعتزاز 
استخدام  خالل  من  التحلييل،  الوصفي  املنهج  استخدام 
 )29( من  تكونت  وقد  للدراسة،  رئيسية  كأداة  االستبانة 
البالغ  البحث  عينة  أفراد  استجابات  للحصول عىل  فقرة، 
اللغة العربية  عددهم )97( طالًبا من طالب معهد تعليم 
نتائج  عدة  إىل  الدراسة  وتوصلت  اإلسالمية.  اجلامعة  يف 
يف  التعليمية  التقنيات  توظيف  واقع  أن  أبرزها:  من  كان 
تعزيز اهلوية العربية واإلسالمية جاء بدرجة مرتفعة، وأن 
مرتفعا  كان  واإلسالمية  العربية  باهلوية  االعتزاز  مستوى 
أخرى، ومن  بلغات  الناطقني  العربية  اللغة  متعلمي  لدى 
أهم املعوقات يف توظيف التقنيات التعليمية يف تعزيز اهلوية 
الرقمية،  للتقنيات  العالية  الكلفة  واإلسالمية:  العربية 
وقد  توفريها،  عىل  التعليمية  املؤسسات  مقدرة  وعدم 
تعليمية  بيئة  بعدة مقرتحات منها: توفري  الدراسة  أوصت 

مناسبة ومالئمة لتوظيف التقنيات التعليمية. 
الكلامت املفتاحية: 

التقنيات التعليمية، تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، 
اهلوية العربية واإلسالمية.

Abstract
The study attempts to know and analyze the re-

ality of employing educational technologies, de-

termine obstacles to its activation, and find the 
ways and suggestions to increase its effective-

ness in teaching Arabic for speakers of other lan-

guages.  The study also determines the level of 

pride in its Arab and Islamic identity. A descrip-

tive analytical method is employed using a ques-

tionnaire as a main tool for the study.  It includes 

(29) Items to get the responses of the adults of 
the research sample. The number of students 
who responded is (97) of the Arabic Teaching 
Institute for Non-Native Speakers at the Islamic 
University. The study concludes: the reality of 

employing educational technologies comes at 
a high degree in teaching Arabic for speakers 
of other languages and the level of pride in the 
Arab and Islamic identity is high among learners 

of Arabic language who speak other languages. 
The most important obstacles in employing ed-

ucational technologies in teaching Arabic Lan-

guage are the high cost of digital technologies 

and the inability of educational institutions to 

provide them. The study suggests that an appro-

priate and adequate educational environment for 
employing educational technologies should be 
provided.
Keywords:
Educational Technologies, Teaching Arabic Lan-

guage for Speakers of Other Language, Arab and 
Islamic Identity.
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مقدمة:
بلغــات  للناطقــني  العربيــة  اللغــة  تعلــم  يعــد 
ــرش  ــا ن ــن خالهل ــن م ــي يمك ــبل الت ــد الس ــرى أح أخ
ــة  ــة القوي ــرا للعالق ــالمية؛ نظ ــة واإلس ــة العربي الثقاف
ــة  ــن األمهي ــه م ــم فإن ــن ث ــة، وم ــة والثقاف ــني اللغ ب
بمــكان أن تظهــر الدوائــر الثقافيــة املختلفــة: املحليــة، 
والعربيــة، واإلســالمية، والعامليــة يف املناهــج التــي 

ــًا. ــة مجيع ــتويات اللغوي ــني يف املس ــدم للمتعلم تق
القــرآن  لغــة  هــي  العربيــة  اللغــة  ألن  ونظــرا 
اهلويــة  تعزيــز  يف  يســهم  وتعلمهــا  واملســلمني 
اإلســالمية، فاللغــة العربيــة تعــد مــن مقومــات اهلويــة 
اإلســالمية، فهــي تكســب مــن يتعلمهــا الســامت 
والســلوكيات واملقومــات التــي يتميــز هبــا املســلمون، 
وجتعــل مــن يتعلمهــا يعتــز باالنتــامء لعقيــدة املســلمني 
وحيــرتم قيمهــا الثقافيــة واحلضاريــة والشــعور بالتميــز 

)إســامعيل، 2٠19(.  الفرديــة  واالســتقاللية 
ــوان  فاللغــة مــرآة شــعوهبا ومســتودع تراثهــا، ودي
أدهبــا وســجل مطاحمهــا وأحالمهــا، ومفتــاح أفكارهــا 
كياهنــا  ركيــزة  ذلــك  فــوق  وهــي  وعواطفهــا، 
الروحــي وعنــوان وحدهتــا وتقدمهــا وخزانــة عاداهتــا 
وتقاليدهــا، كــام أهنــا وســيلة اتصــال وتفاهــم وتعبــري 
للفــرد  تكيــف  وأداة  وتعليــم،  وتعلــم  وتســجيل 
واملجتمــع، والوعــاء الفكــري القــوي األمــني اجلامــع 
بــني املــايض واحلــارض واملســتقبل الــدال عــىل حضــارة 
تفكــريه  أنــامط  عــن  بوضــوح  واملعــرب  املجتمــع، 
وطرائــق حياتــه، وهــي أســاس كل األنشــطة احلضارية 
املؤديــة إىل وظائــف دينيــة وقوميــة ونفســية واجتامعيــة 
ــة  ــة العربي ــه فاللغ ــة، وعلي ــة ومجالي ــة وثقافي وعلمي
ــرا، 2٠17(. ــم )الف ــم ومتعل ــا كل معل ــب أن يتقنه جي
وتتــواىل جهــود الباحثــني والدارســني ملجــال تعليم 
ــم  ــرى يف تقدي ــات أخ ــني بلغ ــة للناطق ــة العربي اللغ
ــك  ــة، وذل ــاث التطبيقي ــة واألبح ــات النظري الدراس

ــع  ــي ترتب ــة، فه ــة ومكان ــن قيم ــة م ــه العربي ــا متلك مل
ــال  ــزداد اإلقب ــة متقدمــة بــني لغــات العــامل وي يف مكان
عــىل تعلمهــا مــن خمتلــف اجلنســيات واألعــراق، 
ــن  ــم والتباي ــي لبعضه ــامء الدين ــالف االنت ــم اخت ورغ
الثقــايف إال أن اجلميــع لديــه الشــغف للولــوج إىل 
ــه مــن خصائــص  عاملهــا الســحري نظــرا ملــا متلك
ومميــزات جتعــل منــه حمــور اهتــامم عــىل املســتوى 

العاملــي )رمضــان، 2٠17(.
ويف ظــل التطــور والتقــدم الرسيع واملتالحــق الذي 
يشــهده العــرص احلايل الــذي أحــدث تغــريات جوهرية 
التكنولوجيــا  التعليميــة ومــا فرضتــه  املنظومــة  يف 
ــهيل  ــىل تس ــت ع ــدة عمل ــات جدي ــن أدوات وتقني م
العلميــة التعليميــة وزيــادة فاعليتهــا، واســتطاعت 
التغلــب عــىل احلــدود اجلغرافيــة يف حجــرة الدراســة، 
ــدى  ــة ل ــات املرغوب ــن االجتاه ــهمت يف تكوي ــام أس ك
املتعلــم وتشــجيعه عــىل التفاعــل واملشــاركة مــع 
ــربات  ــن اخل ــت م ــة، وجعل ــف الصفي ــالف املواق اخت

ــد اهلل، 2٠16(. ــوخًا )عب ــة ورس ــر فاعلي أكث
ــة  ــم اللغ ــة يف تعلي ــف التقني ــد توظي ــم فعن ــن ث وم
ــى  ــد أن يراع ــرى الب ــات أخ ــني بلغ ــة للناطق العربي
عــدد مــن األمــور منهــا: تعزيــز اهلويــة الثقافيــة، 
ــة واإلســالمية، مــن  ــة العربي خاصــة مــا يرتبــط باهلوي
ــع  ــرف واق ــايل؛ لتع ــث احل ــرة البح ــاءت فك ــا ج هن
التقنيــات التعليميــة ودورهــا يف تعزيــز اهلويــة العربيــة 
ــني  ــة الناطق ــة العربي ــي اللغ ــدى متعلم ــالمية ل واإلس

ــرى. ــات أخ بلغ
مشكلة الدراسة:

نظــرا لطبيعــة عمــل الباحــث يف جمــال تعليــم 
يف  ومشــاركته  أخــرى  بلغــات  للناطقــني  العربيــة 
ــج  ــم مناه ــة وحتكي ــة ملراجع ــان العلمي ــض اللج بع
تعليــم اللغــة العربيــة التــي تقــدم عــن بعــد، اتضــح أن 
التقنيــة يمكــن توظيفهــا واإلفــادة منهــا يف تعزيــز اهلوية 



2٠1

مجلة العلوم ا8نسانية و ا8دارية  ،العدد (٣٠)  شعبان  ١٤٤٤ هـ - مارس ٢٠٢٣ م

واقع التقنيات التعليمية ودورها يف تعزيز اهلوية العربية واإلسالمية لدى متعلمي اللغة العربية الناطقني بلغات أخرى

ــة  ــة العربي ــي اللغ ــدى متعلم ــالمية ل ــة واإلس العربي
الناطقــني بلغــات أخــرى، ممــا يتطلــب القيــام بدراســة 
ــذي مل  ــال ال ــذا املج ــة يف ه ــد دور التقني ــة لرص علمي
يعثــر الباحــث -يف حــدود علمــه- عــىل دراســة ســابقة 

ــه. حول
ــرى  ــات أخ ــني بلغ ــة للناطق ــم العربي ــد تعلي ويع
حمــور اهتــامم الكثــري مــن الباحثــني نظــرا ألمهيــة 
وخطــورة املوضــوع حيــث إن تعليمهــا باعتبارهــا لغــة 
ــالمية  ــة اإلس ــرش الثقاف ــم أدوات ن ــكل أه ــة يش ثاني
وترســيخ صــورة عــام حيملــه أصحاهبــا مــن قيــم 

.)2٠17 )رمضــان،  وأخــالق 
ــا  ــن غريه ــة ع ــة العربي ــه اللغ ــز ب ــا تتمي ــرًا مل ونظ
مــن اللغــات مــن حيــث األصــوات واألشــكال 
ــض  ــد بع ــات عن ــكل صعوب ــد تش ــي ق ــة والت اإلعرابي
املتعلمــني الناطقــني بلغــات أخــرى، فــإن دور املعلــم 
يف تســيري وتبســيط تعلمهــا لــه أمهيــة كــربى مــن 
ــة  ــات تعليمي ــائل وتقني ــن وس ــه م ــا يوظف ــالل م خ
تعمــل عــىل تذليــل وتســهيل فهــم واســتيعاب وتعلــم 
العربيــة، فقــد اثبتــت التقنيــات التعليميــة فاعليتهــا يف 
ــة )الفــرا،2٠18(،  نقــل اخلــربات واملعــارف إىل الطلب
ــة  ــىل أمهي ــد اهلل )2٠16( ع ــة عب ــدت دراس ــث أك حي
العربيــة  تعليــم  وفاعليتهــا يف  التعليميــة  الوســائل 
ــة  ــات إجيابي ــن اجتاه ــرى وتكوي ــات أخ ــني بلغ للناطق
التــي   )2٠2٠( زنــايت  دراســة  وكذلــك  عنهــا، 
ــة  ــات التكنولوجي ــف التقني ــرضورة توظي ــت ب أوص
تعليــم  عمليــة  يف  اإللكــرتوين  والتعليــم  احلديثــة 
ــة  ــة واجلاف ــروج مــن األســاليب التقليدي ــة واخل العربي
جتــذب  حديثــة  بأســاليب  واســتبداهلا  تعليمهــا  يف 
ــري  ــم وتث ــم لدهي ــاليب التعل ــي أس ــني وتنم املتعلم

ــة. ــة التعليمي العملي
ومــن خــالل اطــالع الباحــث عــىل بعــض التقنيات 
ــني  ــة للناطق ــة العربي ــم اللغ ــتخدم يف تعلي ــي تس الت
بلغــات أخــرى ومشــاركته يف بعــض اللجــان العلميــة 

ــي  ــة الت ــم اللغــة العربي ــم مناهــج تعلي ملراجعــة وحتكي
ــة  ــة الدائم ــارك يف اللجن ــث ش ــد، حي ــن بع ــدم ع تق
ــالمية  ــة اإلس ــه اجلامع ــذي أعدت ــج ال ــة املنه ملراجع
ــد ويف  ــن بع ــة ع ــة العربي ــم اللغ ــورة لتعلي ــة املن باملدين
ــتويات  ــة مس ــررات ثامني ــت مق ــة روجع ــذه اللجن ه
لغويــة واتضــح مــن خــالل هــذه املراجعــة أن التقنيــة 
يمكــن توظيفهــا واإلفــادة منهــا يف تعزيــز اهلويــة 
ــة  ــة العربي ــي اللغ ــدى متعلم ــالمية ل ــة واإلس العربي
الناطقــني بلغــات أخــرى، ممــا يتطلــب القيــام بدراســة 
ــذي مل  ــال ال ــذا املج ــة يف ه ــد دور التقني ــة لرص علمي
ــة  ــة دراس ــىل أي ــه- ع ــدود علم ــث -يف ح ــر الباح يعث

ــه. ــابقة حول س
بنــاء عليــه يمكــن حتديــد مشــكلة البحــث يف 
نــدرة وجــود دراســات ســابقة تناولــت دور التقنيــات 
التعليميــة يف تعزيــز اهلويــة العربيــة واإلســالمية لــدى 
ــة الناطقــني بلغــات أخــرى ممــا  متعلمــي اللغــة العربي
يتطلــب إعــداد دراســة علميــة حــول هــذا املوضــوع.

أسئلة الدراسة:
حاولــت الدراســة اإلجابــة عــن الســؤال الرئيــس 

اآليت:
"مــا واقــع التقنيــات التعليميــة ودورهــا يف تعزيــز 
اهلويــة العربيــة واإلســالمية لــدى متعلمــي اللغــة 

العربيــة الناطقــن بلغــات أخــرى؟"
وتفرع عن السؤال السابق األسئلة اآلتية:

"مــا واقــع توظيــف التقنيــات التعليميــة يف تعزيــز . 1
ــة  ــة العربي ــم اللغ ــج تعلي ــة يف برام ــة العربي اهلوي

ــرى"؟ ــات أخ ــني بلغ للناطق
"مــا مســتوى اعتــزاز متعلمــي اللغــة العربيــة . 2

العربيــة  باهلويــة  أخــرى  بلغــات  الناطقــني 
؟ واإلســالمية"

ــة يف . 3 ــات التعليمي ــل دور التقني "مــا معوقــات تفعي
تعزيــز اهلويــة العربيــة واإلســالمية لــدى متعلمــي 
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اللغــة العربيــة الناطقــني بلغــات أخــرى؟
مــا الســبل واملقرتحــات لزيــادة فاعليــة التقنيــات . ٤

ــالمية  ــة واإلس ــة العربي ــز اهلوي ــة يف تعزي التعليمي
ــات  ــني بلغ ــة الناطق ــة العربي ــي اللغ ــدى متعلم ل

ــرى"؟ أخ
أهداف الدراسة:

متثلت أهداف الدراسة فيام يأيت:
التقنيــات . 1 توظيــف  واقــع  وحتليــل  دراســة 

التعليميــة يف تعزيــز اهلويــة العربيــة يف برامــج 
تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــني بلغــات أخــرى.  

ــة . 2 ــة العربي ــي اللغ ــزاز متعلم ــتوى اعت ــد مس حتدي
العربيــة  باهلويــة  أخــرى  بلغــات  الناطقــني 

واإلســالمية.
ــات . 3 ــل دور التقني ــات تفعي ــل معوق ــة وحتلي دراس

ــالمية  ــة واإلس ــة العربي ــز اهلوي ــة يف تعزي التعليمي
ــات  ــني بلغ ــة الناطق ــة العربي ــي اللغ ــدى متعلم ل

ــرى. أخ
فاعليــة . ٤ لزيــادة  الالزمــة  املقرتحــات  تقديــم 

التقنيــات التعليميــة يف تعزيــز اهلويــة العربيــة 
العربيــة  اللغــة  متعلمــي  لــدى  واإلســالمية 

أخــرى". بلغــات  الناطقــني 
أمهية الدراسة:

تتمثل أمهية الدراسة احلالية فيام يأيت:
ــكيل •  ــا يف تش ــة، ودوره ــة العربي ــة اللغ ــراز أمهي إب

اهلويــة العربيــة واإلســالمية لــدى متعلمــي اللغــة 
ــة الناطقــني بلغــات أخــرى. العربي

التقنيــة •  بتوظيــف  واملعنيــني  املختصــني  إفــادة 
بلغــات  للناطقــني  العربيــة  اللغــة  تعليــم  يف 
ــة  ــة العربي ــز اهلوي ــة يف تعزي ــدور التقني ــرى ب أخ

واإلســالمية.
ــة •  ــة العربي ــم اللغ ــني بتعلي ــني املعني ــادة الباحث إف

ــة  ــز اهلوي ــبل تعزي ــرى بس ــات أخ ــني بلغ للناطق

العربيــة واإلســالمية.
حدود الدراسة:

احلد املوضوعي: 
حتددت الدراسة امليدانية يف أربعة حماور:

واقــع توظيــف التقنيــات التعليميــة يف تعزيــز . 1
ــة  ــة العربي ــم اللغ ــج تعلي ــة يف برام ــة العربي اهلوي

للناطقــني بلغــات أخــرى.
مســتوى اعتــزاز متعلمــي اللغــة العربيــة الناطقــني . 2

بلغــات أخــرى باهلويــة العربيــة واإلســالمية.
يف . 3 التعليميــة  التقنيــات  دور  تفعيــل  معوقــات 

تعزيــز اهلويــة العربيــة واإلســالمية لــدى متعلمــي 
ــرى. ــات أخ ــني بلغ ــة الناطق ــة العربي اللغ

 تقديــم عــدد مــن املقرتحــات لزيــادة فاعليــة . ٤
التقنيــات التعليميــة يف تعزيــز اهلويــة العربيــة 
العربيــة  اللغــة  متعلمــي  لــدى  واإلســالمية 

أخــرى. بلغــات  الناطقــني 
احلد املكاين: 

ــة  ــورة يف اململك ــة املن ــالمية باملدين ــة اإلس "اجلامع
ــعودية. ــة الس العربي

احلد الزماين: 
العــام اجلامعــي  الــدرايس األول مــن  الفصــل 

امليدانيــة. الدراســة  لتطبيــق  )1٤٤3هـــ( 
مصطلحات الدراسة:

تقنيات التعليم:
تعريف التقنيات التعليمية:

ــج  ــلوب واملنه ــة: األس ــات التعليمي ــد بالتقني يقص
التعليميــة،  العمليــة  املســاعد يف نجــاح  التعليمــي 
والــذي يشــتمل عــىل مكونــات وعنــارص منظمــة 
ــام  ــة وب ــات التعليمي ــدث النظري ــق أح ــة وف ومدروس
تقتضيــه متطلبــات التعليم املعــارصة )زنــايت، 2٠2٠(.
وكذلــك تعــرف تكنولوجيــا التعليــم احلديثــة بأهّنا: 
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ــة  ــة التعليمي ــم العملي ــىل تصمي ــاعد ع ــدد يس ــاه حم اجت
وتنفيذهــا، وفــق أهــداف معينــة ناجتــة عــن أبحــاث يف 
جمــال التعليــم، مــن خــالل اســتخدام املــوارد البرشيــة 
Barakhsano-)  واملاديــة للحصــول عــىل تعليــم فعــال

.(va, et. al, 2016

اهلوية العربية:
إلدراك  الذاتيــة  أو  املوضوعيــة  احلالــة  "هــي 
ــي  ــا، وه ــه عربي ــة إىل كون ــريب والعالق ــخص الع الش
تقليــدي،  ونســب  مشــرتكة،  ثقافــة  عــىل  تعتمــد 
اخلــربات  وتبــادل  التاريــخ،  يف  املشــرتكة  واألرض 
بــام يف ذلــك الرصاعــات واملواجهــات األساســية" 

.)2٠19 )العــواد، 
ــم  ــي متعل ــا "وع ــا بأهن ــث إجرائي ــا الباح ويعرفه
ــه  ــات أخــرى وإحساس ــق بلغ ــة الناط ــة العربي اللغ
بانتامئــه إىل املجتمــع العــريب بــام فيــه مــن ثقافــة وقيــم 

ــد". ــادات وتقالي ــكار وع ــالق وأف وأخ
اهلوية االسالمية:

هــي "الســامت والســلوكات واملقومــات التــي 
ــز املســلمني عــن غريهــم، وتكــون ذاهتــم وترتبــط  متي
ــالم"  ــن اإلس ــة م ــة املنبثق ــًا بالوطني ــًا واضح ارتباط

.)2٠19 )اســامعيل، 
ــي  ــلوكات الت ــا: " الس ــىل أهن ــث ع ــا الباح ويعرفه
ــدة  ــط بعقي ــة وترتب ــة العربي ــم اللغ ــا متعل ــىل هب يتح
إليهــا،  باالنتــامء  اعتــزازه  مــع  اإلســالمية  األمــة 
وإظهــار  والثقافيــة،  احلضاريــة  قيمهــا  واحــرتام 
شــعائرها، والتمســك هبــا، إضافــة إىل الشــعور بالتميــز 

الفردّيــة واجلامعّيــة". واالســتقاللية 
متعلمو اللغة العربية الناطقون بلغات أخرى:

الطــالب  ص13(   ،2٠12( احلديبــي  عــرف 
الناطقــني بلغــات أخــرى بأهنــم: "األفــراد الذيــن 
ــون  ــة، ويلتحق ــم األصلي ــة لغته ــة العربي ــت اللغ ليس
بأحــد الربامــج املقدمــة لتعلمهــا ســواء داخــل بلداهنــم 

أو خارجهــا، لفهــم النظــام اللغــوي، واملعــاين الثقافيــة 
ــا". ــا وختزينه ــاهبا وتنظيمه ــة، واكتس ــة العربي للغ

ويعرفهــم الباحــث إجرائيــا بأهنــم: الطــالب الذين 
يلتحقــون بربنامــج اإلعــداد اللغــوي يف معهــد تعليــم 
ــن  ــرض التمك ــالمية لغ ــة اإلس ــة باجلامع ــة العربي اللغ

مــن املهــارات اللغويــة والثقافــة العربيــة اإلســالمية.
يتضمن اإلطار النظري للبحث احلايل:

املحور األول: تقنيات التعليم:
ومــن خــالل مــا ســبق يتضــح أن مفهــوم التقنيــات 

التعليميــة يشــمل:
وسائل وأدوات مادية لنقل وعرض املعلومات.• 
ــم •  ــذ والتقوي ــط والتنفي ــة يف التخطي ــة منظم طريق

للتعلــم والتعليــم يف ضــوء أهــداف معينــة ترتكــز 
عــىل البحــوث يف تواصــل اإلنســان وتعلمــه.

تستخدم كافة املصادر املتوفرة.• 
هتدف إىل إحداث تعليم فّعال.     • 

أهداف تقنيات التعليم:  
ــر  ــا عم ــري إليه ــام يش ــم ك ــات التعلي ــدف تقني هت

إىل:    )2٠19( وصليبــي 
التغلــب عــىل صعوبــات ومشــكالت انتقــال • 

التعليميــة. واخلــربات  التعليــم 
يف •  الكبــرية  األعــداد  مشــكلة  عــىل  التغلــب 

. ف لصفــو ا
جتاوز عائق الزمان واملكان.• 
التفاعــل اإلجيــايب للمتعلمــني، وعــدم تشــتت • 

تفكريهــم.
تقليل العبء التدرييس عىل املعلمني.• 
القضــاء عــىل مشــكلة تضخم املقــررات الدراســية • 

. ومناهجها
تنميــة القــدرات اإلبداعيــة للتوصــل إىل حــل • 

املشــكالت وتنظيــم األفــكار وترتيبهــا. 
أمهية التقنيات التعليمية:  –
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ــا  ــامم هب ــم واالهت ــات التعلي ــو تقني ــه نح إن التوج
ــل  ــا يف ظ ــيل عنه ــن التخ ــة ال يمك ــد رضورة حتمي يع
التغــريات والتحــوالت امللموســة والتــي شــكلت 
دواعــي ومــربرات ذلــك االهتــامم ومــن أبرزهــا 

:(Barakhsanova, et al, 2016)

حتســني نوعيــة التعليــم وزيــادة فاعليتــه مــن • 
خــالل:

وقاعــات •  الفصــول  ازدحــام  مشــكلة  حــل 
الدراســة.

مراعاة الفروق الفردية.• 
ــر •  ــام تطوي ــا أم ــف عائق ــي تق ــة الت ــة األمي معاجل

ــة. ــا املختلف ــة يف جماالهت التنمي
ــة، •  ــج التعليمي ــة النوات ــني يف صياغ ــب املعلم تدري

ــار  ــواد واختي ــاج امل ــا، وإنت ــط لتحقيقه والتخطي
ــبة. ــم املناس ــس والتقوي ــرتاتيجيات التدري اس

ــة •  ــربات املحسوس ــرص للخ ــري ف ــاعد يف توف تس
ــة. ــربات الواقعي ــرب إىل اخل ــون أق لتك

ــائل يف •  ــن الوس ــة م ــتخدام جمموع ــف واس توظي
التعليــم والتعلــم، وبشــكل متكامــل يعمــل عــىل 

ــول. ــا أط ــى زمن ــق، يبق ــم أعم ــري تعل توف
ــل •  ــني وصق ــامم املتعلم ــتثارة اهت ــىل اس ــل ع العم

وإشــباع  لدهيــم  النشــاط  وجتديــد  هواياهتــم 
للتعلــم. حاجاهتــم 

ــام •  ــة ك ــات التعليمي ــتوى املؤسس ــن مس ــع م الرف
ــًا. ونوع

إثارة نشاط املتعلمني الذايت.• 
ــم وتشــكل التوجهــات •  تســاعد عــىل نمــو املفاهي

ــدة. ــة واجلدي ــة املرغوب العلمي
تطــور العلــوم الرتبويــة والدراســات النفســية • 

ــة  ــات احلديث ــدت يف التقني ــي وج ــا الت ونظرياهت
ــا. ــق أهدافه ــىل حتقي ــاعدا ع ــا ومس ــا خصب مناخ

مكونات تقنيات التعليم:
تتكــون تقنيــات التعليــم مــن العنــارص التاليــة 

:)2٠19 احلميــد،  )عبــد 
النظرية واملامرسة: 

واخلــربات  واملفاهيــم  الفرضيــات  وتشــمل 
املــادة  يعتمــد عليهــا يف توصيــل  التــي  املرتاكمــة 

املتعلمــني. إىل  املطلوبــة  واملهــارة  العلميــة 
التصميم والتطوير واالستخدام واإلدارة والتقويم:

حيــث تقــوم عــىل تصميــم عمليــة التعلــم بطريقــة 
ــر  ــم تطوي ــة، ث ــادة العلمي ــم إىل امل ــاه املتعل ــد انتب تش
الوســائل واألدوات بــام يتوافــق مــع عمليــة التصميــم 
ــة  ــم إدارة هــذه الوســائل بطريقــة فعال واالســتخدام ث
وتقويمهــا لالســتفادة املثــىل خــالل العمليــة التعليميــة.

العمليات واملصادر:
تشــري العمليــات إىل سلســلة اإلجــراءات املوجهــة 
نحــو إنجــاز هــدف مــا )عمليــة التصميــم مثــال(، أمــا 
املصــادر فتشــري إىل األفــراد واالمكانــات املاديــة واملواد 
واألجهــزة وغــري ذلــك ممــا يدعــم العمليــة التعليميــة.

التعلم:
ــم  ــاب املتعل ــدف إىل إكس ــذي هي ــل ال ــو الفع وه

ــددة. ــة حم ــا أو معرف ــارة م مه
التعليم: 

وهــو األســلوب املنظــم والتصميــم الــذي يســاعد 
املتعلــم عــىل اكتســاب املعرفــة أو املهــارة املطلوبــة.

معوقات استخدام تقنيات التعليم:
ــن  ــة م ــي )2٠19( إىل جمموع ــر وصليب ــري عم يش
املعوقــات التــي تعيــق اســتخدام تقنيــات التعليــم 

ــايل: ــي كالت وه
ــة •  ــة الالزم ــات التعليمي ــم التقني ــر أه ــدم تواف ع

ــية. ــامدة الدراس لل
ــات •  ــتخدام تقني ــني يف اس ــارات املعلم ــف مه ضع
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ــم. التعلي
ــض •  ــاج بع ــاء أو انت ــف اقتن ــن تكالي ــاع ثم ارتف

التقنيــات التعليميــة.
عــدم وجــود مــكان مناســب يف بعض املؤسســات • 

التعليميــة يصلــح لعرض التقنيــة أو اســتخدامها.
ــني الوســائل •  ــف وتضم عــدم املوائمــة يف توظي

التدريــس،  يف  احلديثــة  التعليميــة  والتقنيــات 
وربطهــا باملنهــج.

عــدم وجــود احلوافــز املعنويــة واملاديــة التــي • 
الوســائل  اســتخدام  عــىل  املعلمــني  تشــجع 

التعليميــة. والتقنيــات 
اســتخدام •  مقاومــة  إىل  املعلمــني  بعــض  ميــل 

التقنيــات اجلديــدة واملغايــرة ملــا اعتــاد عليــه.
ــر •  ــم والنظ ــات التعلي ــوم تقني ــي بمفه ــة الوع قل

واآلالت  األجهــزة  جمموعــة  أهنــا  عــىل  إليهــا 
املســتخدمة يف التعليــم والتــي مــن شــأهنا أن تفقده 
ــًا. ــاً ميكانيكي ــه آلي ــاين وجتعل ــع اإلنس ــك الطاب ذل

عــدم كفايــة الســاعات املخصصــة لتدريــس مــادة • 
تقنيــات التعليــم يف كليــات الرتبيــة.

التقنيــات التعليميــة يف تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن 
بلغــات أخــرى: 

ــم  ــني بتعلي ــم املهتم ــات التعلي ــاعدت تقني ــد س لق
العربيــة مــن خــالل اســتعانة املعلــم بتقنيــات التعليــم 
ــن  ــج ع ــد نت ــدة، وق ــامت اجلدي ــل والكل ــرشح اجلم ل
ذلــك زيــادة التشــويق واحليويــة يف الــدرس اللغــوي، 
ــد  ــة مــن الرمــوز والقواع ــة جمموع ــد اللغ ــذا مل تع وهب
الغامضــة، بــل أصبحــت عنــرصا حيــا يدخــل يف 
ــن  ــج ع ــا، نت ــة كله ــة والفكري ــاة العلمي ــاالت احلي جم
جمــال  يف  التعليــم  تقنيــات  اســتخدام  كلــه  ذلــك 
ــة  ــمع برصي ــمعية، والس ــة والس ــواد البرصي ــم امل تعلي

:)2٠21 )الصبحــي، 

التقنيات البرية:
املختلفــة  والرســوم  الصــور  مجيــع  وتضــم 
ــس،  ــة املغناطي ــة الوبري ــة كاللوح ــات التعليمي واللوح
واخلرائــط والرشائــح، والســبورة الضوئيــة، التــي 

الكتابــة. املتعلمــني مهــارة  تســتخدم يف إكســاب 
التقنيات السمعية: 

وتعنــي التســجيالت الصوتيــة مثــل خمتــربات اللغة 
واســطوانات التســجيل، وتســتخدم هــذه التقنيــات يف 

متكــني املتعلمــني مــن مهــاريت االســتامع والتحــدث. 
التقنيات السمع برية:

عــىل  تعتمــد  التــي  التقنيــات  جمموعــة  وهــي 
ــة،  ــبورة الذكي ــل الس ــرص، مث ــمع والب ــتي الس حاس
الربامــج  الفيديــو،  مقاطــع  التلفزيونيــة،  الربامــج 
ــاب  ــتخدم يف إكس ــي تس ــة، والت ــوبية التفاعلي احلاس

املتعلمــني مجيــع مهــارات اللغــة.
ثانيًا: اهلوية العربية واإلسالمية:

مفهوم اهلوية العربية واإلسالمية:
ــات  ــلوكات ومقوم ــامت والس ــا` الس ــرف بأهن تع
ــز املســلمني عــن غريهــم، وتكــون ذاهتــم وترتبــط  متي
ارتباطــًا واضحــًا بالوطنيــة املنبثقــة مــن اإلســالم 
كــام تعــرف أيضــًا باإليــامن بعقيــدة األمــة، واالعتــزاز 
باالنتــامء إليهــا، واحــرتام قيمهــا الثقافيــة واحلضاريــة، 
وإبــراز الشــعائر اإلســالمية واالعتــزاز والتمســك هبا، 
والشــعور بالتميــز واالســتقاللية الفرديــة والقيــام 
بواجــب البــالغ وحــق الرســالة والشــهادة عــىل الناس 
وهــي كذلــك نتــاج وحمصلــة التجربــة التارخييــة لألمة، 
ــا يف  ــات نجاحه ــا إثب ــن خالهل ــتطاعت م ــي اس والت

ــامعيل، 2٠18(. ــاة )إس ــذه احلي ه
ــي  ــة الت ــة العربي ــالمية باللغ ــة اإلس ــط اهلوي وترتب
يتعبــد هبــا املســلمون يف كافــة أرجــاء املعمــورة، والتــي 
ــع  ــاس يف مجي ــع االجن ــني مجي ــوي ب ــأهنا أن تس ــن ش م
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ــر إال  ــىل اآلخ ــاس ع ــد الن ــل أح ــن، وال تفض األماك
اإلســالمية  واهلويــة  الصالــح،  والعمــل  بالتقــوى 
والســلوكيات  والصفــات  الســامت  هــي  العربيــة 
ــريه  ــن غ ــالمي ع ــريب اإلس ــع الع ــز املجتم ــي متي الت
مــن املجتمعــات غــري اإلســالمية فاهلويــة العربيــة 
ــة  ــا خصوصي ــل هل ــلمني وجتع ــز املس ــالمية متي اإلس
ــا يف  ــع ذوباهن ــا ومتن ــن غريه ــا ع ــا ومتيزه ــز هب تتمي

األمــم األخــرى )املحاســني، 2٠19(.
 مقومات اهلوية العربية اإلسالمية:

مل تنشــأ هويــة املســلمني مــن فــراغ إذ ال بــد هلــا مــن 
ــرب  ــى تع ــا حت ــا يف بنائه ــتند عليه ــة تس ــات قوي مقوم
ــذه  ــل ه ــا وتتمث ــع عنه ــا ويداف ــن يتبناه ــة عم حقيق

ــني، 2٠16(: ــيل )حس ــام ي ــات في املقوم
العقيدة اإلسالمية: 

تعتــرب العقيــدة اإلســالمية مرتكــز أســايس للهويــة 
اإلســالمية وعامــل مهــم لبنائهــا فهــي املصــدر األول 
واملرجــع األســايس للحضــارة اإلســالمية، وينضــوي 
حتــت مظلــة اإلســالم كل مســلم أيــًا كان لونــه أو لغتــه 

أو وطنــه.
اللغة العربية:

اهلويــة  مقومــات  مــن  العربيــة  اللغــة  تعــد 
اإلســالمية، حيــث إهنــا لغــة الوحــي املنــزل مــن 
ــن  ــالمية، م ــعائر اإلس ــة الش ــل ولغ ــز وج ــد اهلل ع عن
تــالوة القــرآن والصــالة والذكــر، فــكل مســلم ينتمــي 

للعربيــة وإن مل يكــن عــريب النســب.
التاريخ:

منهــم  العــريب  كافــة،  للنــاس  اإلســالم  جــاء 
ــالة  ــأ الرس ــرب منش ــرة الع ــدأ يف جزي ــي، ب واألعجم
اإلســالمية  البــالد  وبتوســع  حــي،  الــو  ومهبــط 
ســائر  يف  وتنقلهــم  وجتارهتــم،  املســلمني  وحركــة 
ــل  ــات ودخ ــني املجتمع ــالم ب ــرش اإلس ــدان، انت البل

غــري العــرب فيــه بأعــداد كبــرية، وقــد ســاهم هــؤالء 
بدورهــم يف بنــاء احلضــارة اإلســالمية.

الرتاث: 
ــالل  ــن خ ــم م ــن األم ــة م ــاري ألم ــاج احلض النت
تفاعلهــا مــع البيئــة التــي تكونــت ونشــأت فيهــا بــكل 
ــة  ــا بصبغ ــداث ميزهت ــارب وأح ــن جت ــه م ــا حتمل م
ــة ومميزاهتــا  خاصــة، واســبغت عليهــا مالحمهــا الثقافي
احلضاريــة التــي متيزهــا عــن األمــم األخــرى يف أنــامط 

ــا. ــا وتقاليده ــا وأعرافه حياهت
الوحدة الثقافية املشرتكة:

ــذه  ــاء ه ــني أبن ــرتكة ب ــدة املش ــك الوح ــي تل وه
الســابقة  األربــع  املقومــات  مــن  النابعــة  األمــة، 
واملســتندة عليهــا فاألمــة التــي يربطهــا وجيمعهــا 
ــخ  ــدة وتاري ــة واح ــد ولغ ــن واح ــا دي ــد بينه ويوح
ــد أن  ــه، ال ب ــع يف صنع ــاهم اجلمي ــراث س ــرتك وت مش

تكــون هلــا ثقافتهــا اخلاصــة وفلســفتها املتميــزة.
دور اللغة العربية يف احلفاظ عى اهلوية اإلسالمية:

ــة يف  ــة العربي ــي )2٠21( دور اللغ ــح احلازم وض
ــالل: ــن خ ــالمية م ــة اإلس ــىل اهلوي ــاظ ع احلف

ــرتاث اإلســالمي والعــريب واملســامهة يف •  حفــظ ال
إثــراء هــذا الــرتاث يف جمــاالت احليــاة املختلفــة، يف 
ــاء والفلــك، وكذلــك  ــة والكيمي الطــب والصيدل

يف اللغــة والنحــو.
وحــدت اللغــة العربيــة كيــان العــرب واملســلمني • 

ــل،  ــعوب والقبائ ــن الش ــم م ــن غريه ــم ع وميزهت
األرض  مشــارق  يف  املســلمني  بــني  وربطــت 

ــا. ومغارهب
اهلويــة •  باحلفــاظ عــىل  العربيــة  اللغــة  قامــت 

اإلســالمية إبــان عصــور االســتعامر الــذي حــاول 
ــد  ــه عــىل لغــة الشــعوب املســتعمرة بي فــرض لغت

ــل. ــاءت بالفش ــه ب أن حماوالت
ــه ألداء •  ــالم ولغت ــاء اإلس ــي وع ــة ه ــة العربي اللغ
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ــرآن،  ــراءة الق ــالة، وق ــة الص ــادات، وبخاص العب
ــر. والذك

ــا •  ــل هب ــي يتواص ــيلة الت ــي الوس ــة ه ــة العربي اللغ
ــا. ــارق األرض إىل مغارهب ــن مش ــلمون م املس

 الدراسات السابقة:
دراســة احلازمــي )2021(، بعنــوان "دور اللغــة 
ــت  ــالمية". هدف ــة اإلس ــى اهلوي ــاظ ع ــة يف احلف العربي
الدراســة إىل بيــان دور اللغــة العربيــة يف احلفــاظ عــىل 
اهلويــة اإلســالمية والتحديــات التــي تواجههــا وســبل 
معاجلتهــا، ولتحقيــق أهــداف الدراســة تــم اســتخدام 
املنهــج الوصفــي التحليــيل، ومــن أهــم النتائــج التــي 
ــاء  ــة وع ــة العربي ــة: أن اللغ ــا الدراس ــت إليه توصل
اإلســالم ومســتودع ثقافتــه وهــي التــي حافظــت عــىل 
ــني  ــت ب ــور وربط ــع العص ــالمية يف مجي ــة اإلس اهلوي
املســلمني يف مشــارق األرض، ومــن أبــرز التحديــات 
التــي تواجــه اللغــة العربيــة العوملــة والدعــوة إىل 
العاميــة، ومــن ســبل معاجلتهــا االهتــامم بتطويــر 
مهــارات  الطــالب  إلكســاب  التعليميــة  املناهــج 
ــزاز  ــا واالعت ــامء إليه ــز االنت ــا وتعزي ــة وإتقاهن العربي

هبــا. 
بعنــوان  دراســة   ،)2020( زينــايت  وأجــرى 
"توظيــف التقنيــات احلديثــة يف تعليــم اللغــة العربيــة". 
ــات  ــف التقني ــة توظي ــىل أمهي ــد ع ــت إىل التأكي هدف
ــداف  ــق أه ــة. ولتحقي ــة العربي ــم اللغ ــة يف تعلي احلديث
الدراســة تــم اســتخدام املنهــج الوصفــي، ومــن أهــم 
النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة: أمهيــة تطويــر 
بالربجميــات  التدريــس  واســرتاتيجيات  أســاليب 
ــوى  ــتفادة القص ــرتوين واالس ــم اإللك ــة والتعل احلديث
ــة ومجيلــة  ــة جلعــل اللغــة حي ــا احلديث مــن التكنولوجي

ــا. ــوب متعلميه يف قل
ــامعيل )2018(، "دور  ــة إس ــت دراس ــام تناول  بين
املعلــم يف تعزيــز اهلويــة اإلســالمية يف ضــوء متطلبــات 

بمفهــوم  التعريــف  إىل  العوملــة". وهدفــت  عــر 
ــم يف  ــان دور املعل ــا، وبي ــالمية وعنارصه ــة اإلس اهلوي
ــة الــوالء للهويــة اإلســالمية. ولتحقيــق  غــرس وتنمي
ــي،  ــج الوصف ــتخدام املنه ــم اس ــة ت ــداف الدراس أه
واســتخدمت االســتبانة كأداة رئيســية جلمــع البيانــات، 
املرحلــة  معلمــي  مــن  الدراســة  جمتمــع  وتكــون 
ــت )1٠٠(  ــة بلغ ــل، بعين ــة رشق الني ــة بمحلي الثانوي
ــت  ــي توصل ــج الت ــم النتائ ــن أه ــة. وم ــم ومعلم معل
ــدوره  ــة ب ــة الثانوي ــام معلــم املرحل إليهــا الدراســة: قي
ــن  ــه م ــوس طالب ــالمية يف نف ــة اإلس ــز اهلوي يف تعزي
خــالل تعريفهــم بمصــادر اهلويــة اإلســالمية، وتعزيــز 
االقتــداء لدهيــم بالشــخصيات اإلســالمية البــارزة 
وربطهــم بقضايــا األمــة اإلســالمية، كــام أكــدت 
ــرى  ــة وأخ ــة إجيابي ــار للعومل ــود آث ــىل وج ــة ع الدراس
ســلبية عــىل اهلويــة اإلســالمية، ومــن آثارهــا اإلجيابيــة 
ــز التفاعــل بــني املســلمني وغريهــم مــن األمــم،  تعزي
ــة  ــة الفرص ــم، وإتاح ــام بينه ــلمني في ــل املس وتواص

ــة. ــات احلديث ــرب التقني ــالمية ع ــة اإلس ــرش الثقاف لن
كــام قــام كل مــن فرحيــة وآخــرون )2018( بإجــراء 
ــة  ــة العربي ــي اللغ ــوي ملتعلم ــن "األداء اللغ ــة ع دراس
غــري الناطقــن هبــا" وهدفــت الدراســة إىل التعرف عىل 
األداء اللغــوي هلــؤالء املتعلمــني، اســتخدم فيهــا املنهج 
ــت  ــي توصل ــج الت ــم النتائ ــيل، وأه ــي التحلي الوصف
إليهــا: حتديــد مهــارات األداء اللغــوي ملتعلمــي اللغــة 
العربيــة غــري الناطقــني هبــا يف ثــالث ومخســني مهــارة 
اندرجــت حتــت أربــع مهــارات رئيســية وهــي مهــارة 

االســتامع، والــكالم، والقــراءة، والكتابــة.
بعنــوان:   ،)2017( توفيــق  دراســة  وجــاءت 
ــن  ــري الناطق ــة غ ــة الطلب ــز دافعي ــرتاتيجيات تعزي "اس
باللغــة العربيــة لتعليــم اللغــة العربيــة" للتعــرف 
عــىل مســتوى اهتــامم وممارســة معلمــي اللغــة العربيــة 
الســرتاتيجيات تعزيــز الدافعيــة، ومعرفــة مــا يفضلــه 
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الطلبــة مــن تلــك االســرتاتيجيات، والبحــث يف فروق 
الداللــة اإلحصائيــة بــني ممارســة املعلمني، ومــا يفضله 
الطلبــة مــن اســرتاتيجيات لتعزيــز دافعيتهــم. وقامــت 
ــالل  ــن خ ــي، م ــج الوصف ــتخدام املنه ــة باس الدراس
ــات،  ــع البيان ــية جلم ــتبانة كأداة رئيس ــتخدام االس اس
وتكــون جمتمــع الدراســة مــن املعلمــني وطــالب 
املرحلــة اخلامســة مــن املــدارس الثانويــة الدينيــة 
بواليــة هبانــج يف ماليزيــا، وبعينــة بلغــت )31( معلــم 
و)1٤5( طالــب. وأهــم النتائــج التــي توصلــت إليهــا 
الدراســة: ممارســة املعلمــني لالســرتاتيجيات التقليديــة 
أكثــر مــن االســرتاتيجيات احلديثــة مــع اهتاممهــم 
ــل  ــظ تفضي ــدا، ويالح ــال ج ــتوى ع ــام بمس بكلتيه
ــع  ــاوية، م ــورة متس ــرتاتيجيتني بص ــا االس ــة كلت الطلب
ــني  ــة املعلم ــني ممارس ــا ب ــة إحصائي ــروق دال ــود ف وج
هلــا ومــا يفضلــه الطلبــة مــن االســرتاتيجيات والفــرق 
أكثــر يف االســرتاتيجيات احلديثــة مــن االســرتاتيجيات 

ــة. القديم
يف حــني أجــرى عبــد اهلل )2016(، دراســة بعنوان: 
"الوســائل التعليميــة يف تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن 
بغريهــا" هدفــت إىل بيــان دور الوســائل التعليميــة 
ــن  ــا. م ــني هب ــري الناطق ــة لغ ــة العربي ــم اللغ يف تعلي
ــن  ــيل، وم ــي التحلي ــج الوصف ــتخدام املنه ــالل اس خ
أهــم النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة: التأكيــد 
ــن  ــزأ م ــزء ال يتج ــة ج ــائل التعليمي ــون الوس ــىل ك ع
عمليــة التعليــم باعتبارهــا تضيــف إىل حمتويــات املــواد 
ــة  ــة فعال ــة علمي ــا ذات قيم ــة وجتعله ــية حيوي الدراس
ــم  ــاعدة املتعل ــالل مس ــن خ ــق، م ــرب إىل التطبي وأق
املحسوســات  إىل   املجــردات  مــن  االنتقــال  عــىل 
وجتعــل مــن تعلمــه أكثــر تشــويقًا و جاذبيــة، ممــا يعينــه 
عــىل فهــم املــادة وحتليلهــا، كــام تســاعد املتعلــم عــىل 
ترســيخ املعلومــات يف ذاكرتــه وربطهــا يف خميلتــه، كــام 
تســهل الوســائل التعليميــة حتكــم املعلمــني يف العمليــة 

ــة. التعليمي

 وأجرت أســعد )2015( دراســة بعنــون: "تدريس 
ــا لغــري الناطقــن هبــا" وهدفــت  ــة وظيفي اللغــة العربي
ــس  ــة يف تدري ــىل دور الوظيفي ــرف ع ــة إىل التع الدراس
ــة  ــا، مقارن ــني هب ــري الناطق ــة لغ ــة العربي ــارات اللغ مه
ــا  ــا حالي ــم اتباعه ــي يت ــاليب الت ــق واألس ــع الطرائ م
ــتخدمت  ــا. اس ــني هب ــري الناطق ــة لغ ــس العربي يف تدري
ــي مــن  ــيل والتجريب الدراســة املنهــج الوصفــي التحلي
خــالل تطبيــق برنامــج مقــرتح لتعليــم مهــارات اللغــة 
والبعديــة  القبليــة  االختبــارات  وتطبيــق  العربيــة، 
ــة  ــع الدراس ــون جمتم ــج. تك ــق الربنام ــة لتطبي الالزم
مــن مجيــع طــالب اللغــة العربيــة لغــري الناطقــني هبــا يف 
مدينــة دمشــق، وبلغــت عينــة الدراســة )2٤( طالــب. 
ــة:  ــا الدراس ــت إليه ــي توصل ــج الت ــم النتائ ــن أه وم
فاعليــة اســتخدام الوظيفيــة يف تدريــس العربيــة لــدى 
ــىل  ــح ع ــكل واض ــا بش ــة، وتفوقه ــة التجريبي املجموع
الطرائــق التقليديــة التــي درســت هبــا املجموعــة 

ــة. الضابط
كــام أجــرى )Mei, et. al.  (2017 دراســة بعنــوان 
"اســرتاتيجية التعلــم التعــاوين يف تدريــس اللغــة العربية 
ــرتاتيجية  ــرض اس ــت إىل ع ــا" هدف ــن هب ــري الناطق لغ
التعلــم التعــاوين يف تدريــس اللغــة العربيــة لغــري 
الناطقــني هبــا، وعــرض جتــارب حمــارضي اللغــة 
العربيــة أثنــاء تطبيقهــم هلــذه الطريقــة يف تدريــس 
اللغــة العربيــة يف جامعــة الســلطان إدريــس التعليميــة 
بامليزيــا. ولتحقيــق أهــداف الدراســة تــم تطبيــق 
ــتبانة  ــتخدمت االس ــيل، واس ــي التحلي ــج الوصف املنه
يف مجــع البيانــات، وتكــون جمتمــع الدراســة مــن 
املحارضيــن الذيــن يقومــون بتدريــس العربيــة يف 
ــن.  ــة )1٠( حمارضي ــة الدراس ــت عين ــة، وبلغ اجلامع
ــة: أن  ــا الدراس ــت إليه ــي توصل ــج الت ــم النتائ وأه
ــم  ــق التعل ــوة تطبي ــون بق ــن يدعم ــة املحارضي غالبي
التعــاوين أثنــاء الفصــول الدراســية وخارجها ملســاعدة 
ــارات  ــة ومه ــم اللغوي ــني مهاراهت ــىل حتس ــالب ع الط
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ــي. ــل االجتامع ــال والتفاع االتص
 وكذلــك قــام) Al-Omari (2016 بإجــراء دراســة 
ــن هبــا يف  ــري الناطق ــة لغ ــة العربي ــم اللغ ــوان "تعلي بعن
ــرف  ــت إىل التع ــث" "هدف ــة احلدي ــم اللغ ــوء عل ض
عــىل مفهــوم تعليــم اللغــة العربيــة لغــري الناطقــني هبــا 
ــىل دور  ــرف ع ــث، والتع ــة احلدي ــم اللغ ــوء عل يف ض
مــدرس اللغــة العربيــة لغــري الناطقــني هبــا. ولتحقيــق 
الوصفــي  املنهــج  تطبيــق  تــم  الدراســة  أهــداف 
ــا: أن  ــت إليه ــي توصل ــج الت ــم النتائ ــيل، وأه التحلي
تعليــم اللغــات حيتــاج إىل الكثــري مــن الصــرب والقــوة، 
ــق  ــىل حتقي ــوم ع ــتمرة وأن يق ــة مس ــاج إىل دراس وحيت
ــا اللغــة العامــة  أهــداف علــوم اللغــات، وفهــم قضاي
باإلضافــة إىل الثقافــات األخــرى والقــدرة عــىل قبــول 

ــن". اآلخري
ما يميز الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة":

الســابقة  الدراســات  مــن  االســتفادة  "رغــم 
احلاليــة،  للدراســة  النظــري  اإلطــار  خــالل  مــن 
قــام  التــي  واملراجــع  الكتــب  عــىل  واالســتدالل 
ــابقة، إال  ــاهتم الس ــا يف دراس ــتعانة هب ــون باالس الباحث
أن هــذه الدراســة متيــزت عــن الدراســات الســابقة، بام 

ييل":
عملــت هــذه الدراســة عــىل حتليــل دور التقنيــات . 1

التعليميــة يف تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــني 
العربيــة  اهلويــة  تعزيــز  يف  أخــرى  بلغــات 

التــي  الدراســات  نــدرة  واإلســالمية يف ظــل 
ــة  ــز اهلوي ــة وتعزي ــات التعلمي ــني التقني ــت ب ربط

واإلســالمية. العربيــة 
تناولــت الدراســات الســابقة تعليــم اللغــة العربيــة . 2

ــني  ــام يف ح ــكل ع ــرى بش ــات أخ ــني بلغ للناطق
ــب  ــن جان ــوع م ــة املوض ــة احلالي ــت الدراس تناول

ــة. ــات التعليمي مهــم وهــو دور التقني

منهج الدراسة:
تــم مجــع البيانــات مــن خــالل تطبيــق املنهــج 
ــرة  ــف الظاه ــاول وص ــذي حي ــيل ال ــي التحلي الوصف
ــني  ــة ب ــا، والعالق ــل بياناهت ــة، وحتلي ــوع الدراس موض
مكوناهتــا واآلراء، باســتخدام االســتبانة كأداة رئيســية 

ــة. للدراس
جمتمع وعينة الدراسة:

العربيــة  متعلمــي  يف  الدراســة  جمتمــع  متثــل 
اإلســالمية  اجلامعــة  يف  أخــرى  بلغــات  الناطقــني 
ــة الســعودية والبالــغ عددهــم )312(  باململكــة العربي
متعلــم. وقــد تــم اســتخدام طريقــة العينــة العشــوائية، 
حيــث تــم توزيــع 11٠ اســتبانات عــىل أفــراد جمتمــع 
ــة  ــتبانة صاحل ــىل 97 اس ــول ع ــم احلص ــة وت الدراس
للتحليــل بنســبة اســرتداد 88.2%، ويتضــح فيــام 
ــات  ــب البيان ــة حس ــة الدارس ــراد عين ــع أف ــيل توزي ي

الديموغرافيــة لألفــراد:
جدول )1(: توزيع أفراد عينة الدارسة حسب البيانات الديموغرافية )ن= 97(

النسبة املئوية %العددالبيانات الديموغرافية

العمر
535٤.6من 15 اىل 25 عام
٤٠٤1.2من 26 اىل 35 عام

٤٤.1أكرب من 35 عام

املؤهل العلمي
2828.9ثانوي فام دون

6162.9جامعي )بكالوريوس(
88.2دراسات عليا
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أداة الدراسة
أعد الباحث االستبانة وفقا للخطوات اآلتية:

ــة  ــتبانة إىل معرف ــت االس ــتبانة: هدف ــدف االس ه
ــة  ــز اهلوي ــة يف تعزي ــات التعليمي ــف التقني ــع توظي واق
ــة  ــة العربي ــي اللغ ــدى متعلم ــالمية ل ــة واإلس العربي

ــرى. ــات أخ ــني بلغ الناطق
مصــادر إعــداد االســتبانة: أعــدت هــذه االســتبانة 
بنــاء عــىل الدراســات الســابقة مثــل دراســة )احلازمــي 

ــايت 2٠2٠، إســامعيل 2٠18(. 2٠21، زين
تكونــت  األوليــة:  بصورهتــا  االســتبانة  بنــاء 
ثــالث  فقــرة موزعــة عــىل  االســتبانة مــن )29( 
جمــاالت هــي: )واقــع توظيــف التقنيــات التعليميــة يف 
تعزيــز اهلويــة العربيــة يف برامــج تعليــم اللغــة العربيــة 
ــي  ــزاز متعلم ــتوى اعت ــرى، مس ــات أخ ــني بلغ للناطق
اللغــة العربيــة الناطقــني بلغــات أخــرى باهلويــة 
العربيــة واإلســالمية، معوقــات تفعيــل دور التقنيــات 
التعليميــة يف تعزيــز اهلويــة العربيــة واإلســالمية لــدى 
ــرى(،  ــات أخ ــني بلغ ــة الناطق ــة العربي ــي اللغ متعلم
وقــد تــم اســتخدام مقيــاس ليكــرت اخلــاميس لقيــاس 

ــة. ــة الدراس ــتجابات عين اس
ضبــط االســتبانة: للتأكــد مــن دقــة االســتبانة 
ــتبانة  ــدق االس ــالت ص ــاب معام ــث بحس ــام الباح ق

ــأيت. ــا ي ــًا مل ــا وفق وثباهت
صدق االستبانة:

للمجتمــع  متثيلهــا  االســتبانة  صــدق  يعنــي 
التــي  اإلجابــات  أن  أي  بشــكل جيــد،  املــدروس 
تعطينــا  االســتبانة  أســئلة  مــن  عليهــا  نحصــل 
ــر  ــئلة )البح ــا األس ــت ألجله ــي وضع ــات الت املعلوم
والتنجــي،2٠1٤(، ويوجــد العديــد مــن االختبــارات 

التــي تقيــس صــدق االســتبانة أمههــا:

1- الصدق الظاهري "صدق املحكمن":
ــىل  ــة ع ــا األولي ــتبانة يف صورهت ــرض االس ــم ع ت
ــني  ــن )8( حمكم ــت م ــني تألف ــن املحكم ــة م جمموع
ــة  ــس اللغ ــرق تدري ــج وط ــني يف مناه ــن املتخصص م
ــتجابة آلراء  ــت االس ــد مت ــات، وق ــة، واللغوي العربي
ــوء  ــل يف ض ــذف والتعدي ــث احل ــن حي ــني م املحكم
ــتبانة يف  ــت االس ــك خرج ــة، وبذل ــات املقدم املقرتح

ــة. ــا النهائي صورهت
:Internal Validity 2- صدق االتساق الداخيل

تــم التأكــد مــن صــدق االتســاق الداخــيل لفقــرات 
االســتبانة وذلــك مــن خــالل حســاب معامــالت 
فقــرات االســتبانة  فقــرة مــن  بــني كل  االرتبــاط 
ــام يف  ــرة، ك ــه الفق ــي إلي ــذي تنتم ــال ال ــة للمج ودرج

اجلــدول )2(.
جدول )2( معامل االرتباط بني درجة كل فقرة من فقرات االستبانة مع الدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه 

املجالم
معامل 

بريسون 
لالرتباط

القيمة 
االحتاملية 

)sig(
واقع توظيف التقنيات التعليمية يف تعزيز اهلوية العربية يف برامج تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى.

796.٠.٠٠٠*تستخدم التقنيات التعليمية يف التدريب عىل النطق السليم للمفردات.1
798.٠.٠٠٠*تستخدم التقنيات التعليمية يف توضيح مدلول املفردات والرتاكيب.2
853.٠.٠٠٠*يتم توظيف التقنيات التعليمية يف توضيح املعنى العام للجمل والفقرات.3
686.٠.٠٠٠*توظف التقنيات التعليمية يف تقريب املجرد يف صورة حمسوسة.٤
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املجالم
معامل 

بريسون 
لالرتباط

القيمة 
االحتاملية 

)sig(
توظف التقنيات الرقمية ملساعدة املتعلم عىل قراءة وكتابة الكلامت أو التعبريات أو 5

772.٠.٠٠٠*اجلمل دون جتريدها إىل املقاطع واحلروف.
868.٠.٠٠٠*تستخدم التقنيات التعليمية يف إنامء ثروة املفردات.6
871.٠.٠٠٠*تستخدم التقنيات التعليمية يف ممارسة القواعد النحوية.7
تستخدم التقنيات التعليمية يف مساعدة املتعلم عىل تطوير مهاراته يف اللغة 8

851.٠.٠٠٠*واالنتقال من مرحلة إىل أخرى.
836.٠.٠٠٠*تستخدم التقنيات التعليمية يف تدرب املتعلمني عىل تطبيق وممارسة ما تعلموه.9

تستخدم التقنيات التعليمية يف مساعدة املتعلمني عىل التفريق بني أصوات اللغة 1٠
836.٠.٠٠٠*وحل رموزها.

مستوى اعتزاز متعلمي اللغة العربية الناطقني بلغات أخرى باهلوية العربية واإلسالمية
8٤9.٠.٠٠٠*أشعر بالفخر والعزة باالنتامء إىل اهلوية العربية واالسالمية.11
672.٠.٠٠٠*أعرف مواقع املكتبات واملنصات التعليمية.12
87٤.٠.٠٠٠*أقتدي بالسلوكات والقيم العربية واالسالمية.13
8٤9.٠.٠٠٠*أقدر مدى إسهامات الثقافة العربية واإلسالمية يف بناء احلضارة اإلنسانية.1٤
882.٠.٠٠٠*أقوم بمامرسة الشعائر االسالمية.15
867.٠.٠٠٠*أعتز بتاريخ األمة العربية واإلسالمية.16
859.٠.٠٠٠*أعتز باللغة العربية كرمز للمسلمني.17
777.٠.٠٠٠*أشعر بالغرية عىل اهلوية العربية واإلسالمية عند حماولة املساس هبا.18
882.٠.٠٠٠*أدافع عن القيم العربية واإلسالمية أمام كل من يقلل من شأهنا.19

معوقات تفعيل دور التقنيات التعليمية يف تعزيز اهلوية العربية واإلسالمية لدى متعلمي اللغة العربية الناطقني بلغات أخرى
772.٠.٠٠٠*الكلفة العالية للتقنيات الرقمية وعدم مقدرة املؤسسات التعليمية عىل توفريها2٠
عدم توفر الكوادر التعليمية والتدريبية القادرة عىل استيعاب واستخدام أدوات 21

726.٠.٠٠٠*التقنيات الرقمية.
793.٠.٠٠٠*مقاومة املعلمني للتغيري والتطوير وإرصارهم عىل االستمرار باألنظمة التقليدية..22
8٠1.٠.٠٠٠*عدم وجود خمتربات خاصة للتقنيات التعليمية.23
816.٠.٠٠٠*عدم توافر الفنيني املؤهلني واختصايص تقنيات التعليم.2٤
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املجالم
معامل 

بريسون 
لالرتباط

القيمة 
االحتاملية 

)sig(
السبل واملقرتحات لزيادة فاعلية التقنيات التعليمية يف تعزيز اهلوية العربية واإلسالمية لدى متعلمي اللغة العربية الناطقني بلغات 

أخرى
873.٠.٠٠٠*إعداد ميزانية خاصة لتوفري التقنيات التعليمية25
9٠٤.٠.٠٠٠*إعداد دورات تدريبية تساعد املعلمني عىل توظيف التقنيات التعليمية بشكل فعال26
إعداد ورش عمل لتنمية اجتاهات املعلمني نحو أمهية التطوير وتوظيف التقنيات 27

883.٠.٠٠٠*التعليمية
916.٠.٠٠٠*توفري فنيني متخصصني يف التقنيات التعليمية باملؤسسة التعليمية28
87٤.٠.٠٠٠*توفري بيئة تعليمية مناسبة ومالئمة لتوظيف التقنيات التعليمية.29

.α ≥ 0.05 االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة*
أن مجيــع معامــالت  مــن جــدول )2(  يتضــح 
ــة وبدرجــة عاليــة عنــد  االرتبــاط ذات داللــة إحصائي
ــتبانة  ــرات االس ــرب فق ــك تعت ــتوى α ≥ 0.05 وبذل مس

ــه. ــت لقياس ــا وضع ــة مل صادق

:Structure Validity ٣- الصدق البنائي
حســاب  تــم  البنائــي  الصــدق  مــن  للتأكــد   
مــن  جمــال  كل  درجــة  بــني  االرتبــاط  معامــالت 
جمــاالت االســتبانة والدرجــة الكليــة لالســتبانة كــام يف 

.)3( جــدول 
جدول )3( معامل االرتباط بني درجة كل جمال من جماالت االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة

معامل بريسون املجالم
لالرتباط

القيمة االحتاملية 
)sig(

واقع توظيف التقنيات التعليمية يف تعزيز اهلوية العربية يف برامج تعليم 1
892.٠.٠٠٠*اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى.

مستوى اعتزاز متعلمي اللغة العربية الناطقني بلغات أخرى باهلوية 2
895.٠.٠٠٠*العربية واإلسالمية

معوقات تفعيل دور التقنيات التعليمية يف تعزيز اهلوية العربية واإلسالمية 3
752.٠.٠٠٠*لدى متعلمي اللغة العربية الناطقني بلغات أخرى

السبل واملقرتحات لزيادة فاعلية التقنيات التعليمية يف تعزيز اهلوية العربية ٤
757.٠.٠٠٠*واإلسالمية لدى متعلمي اللغة العربية الناطقني بلغات أخرى

.α ≥ 0.05 االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة*
يتضــح مــن جــدول )3( أن معامــالت االرتبــاط يف 
جمــاالت االســتبانة كافــة دالــة إحصائيــًا عنــد مســتوى 
α ≥ 0.05 وبذلــك تعــد مجيــع جمــاالت االســتبانة 

ــه. ــت لقياس ــا وضع ــه مل صادق
:Reliability ثبات اإلستبانة

ــه،  ــدم تناقض ــاس وع ــتقرار املقي ــات اس ــي الثب يعن

ــد  ــج إذا أعي ــس النتائ ــاء نف ــالل إعط ــن خ ــك م وذل
تطبيقــه عــىل نفــس العينــة )البحــراوي، 2٠18(، وقــد 
تــم التحقــق مــن ثبــات اســتبانة الدراســة مــن خــالل 
Cronbach's Alpha Coeffi- ــاخ ــا كرونب ــل ألف  معام
Split Half Meth- ــة ــة النصفي ــة التجزئ cient وطريق

ــايل يوضــح ذلــك: od واجلــدول الت
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جدول )٤(: معامل ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية لقياس ثبات اإلستبانة

جدول )٤(: معامل ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية لقياس ثبات اإلستبانة

عدد املجالم
الفقرات

معامل ألفا 
كرونباخ

التجزئة النصفية
معامل 
االرتباط

معامل 
االرتباط 

املعدل

1
واقع توظيف التقنيات التعليمية يف تعزيز اهلوية 

العربية يف برامج تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات 
أخرى.

1٠٠.9٤٤٠.923٠.96٠

مستوى اعتزاز متعلمي اللغة العربية الناطقني بلغات 2
9٠.9٤5٠.878٠.935أخرى باهلوية العربية واإلسالمية

3
معوقات تفعيل دور التقنيات التعليمية يف تعزيز 

اهلوية العربية واإلسالمية لدى متعلمي اللغة العربية 
الناطقني بلغات أخرى

5٠.8٤1٠.8٠7٠.893

٤
السبل واملقرتحات لزيادة فاعلية التقنيات التعليمية 

يف تعزيز اهلوية العربية واإلسالمية لدى متعلمي اللغة 
العربية الناطقني بلغات أخرى

5٠.93٤٠.852٠.92٠

29٠.963٠.956٠.977مجيع جماالت االستبانة
ــة  ــات مقبول ــم الثب ــدول )٤( أن قي ــن ج ــح م يتض
مــن الناحيــة االحصائيــة، حيــث بلغــت قيمــة الثبــات 
جلميــع فقــرات االســتبانة بطريقــة ألفــا كرونبــاخ 
٠.963، بينــام بلغــت قيمــة معامــل االرتبــاط املعــدل 
٠.977، وهــذا يعنــى أن معامــل الثبــات مرتفــع، 
ــا  ــاس م ــة يف قي ــتبانة( صادق ــاس )االس وأن أداة القي
وضعــت لقياســه، كــام أهنــا ثابتــة بدرجــة كبــرية جــدًا، 
ممــا يؤهلهــا لتكــون أداة قيــاس مناســبة وفاعلــة هلــذه 

ــا. ــن تطبيقه ــة ويمك الدراس
صياغــة االســتبانة يف صــورة التطبيــق: بعــد التأكــد 
مــن صــدق االســتبانة وثباهتــا أصبحــت االســتبانة يف 
صورهتــا النهائيــة وقابلــة للتطبيــق عــىل عينــة البحــث 
ــة  ــة باجلامع ــة العربي ــم اللغ ــد تعلي ــالب معه ــن ط م
ــود  ــىل بن ــالب ع ــتجيب الط ــث يس ــالمية، بحي اإلس
ــدول  ــح يف اجل ــايس موض ــدرج مخ ــًا لت ــتبانة وفق االس

ــتجابة: ــكل اس ــدرة ل ــة املق ــع الدرج اآليت م

غري موافق بشدةغري موافقحمايدموافقموافق بشدة
5٤321

األساليب اإلحصائية املستخدمة: 
ــات مــن خــالل برنامــج  ــل البيان ــغ وحتلي ــم تفري ت

ــي  ــل اإلحصائ التحلي
 Statistical Package for the Social Sciences

SPSS 26)، باســتخدام االختبــارات اإلحصائية التالية:

1 . Frequencies &) النســب املئويــة والتكــرارات
.(Percentages

2 .Pearson Correla-) ــون ــاط بريس ــل االرتب  معام

.(tion Coefficient

3 . (Cronbach's Alpha) كرونبــاخ  ألفــا  اختبــار 
وكذلــك طريقــة التجزئــة النصفيــة.

ــراف . ٤ ــبي واالنح ــوزن النس ــايب وال ــط احلس املتوس
ــاري. املعي

5 . One Way(األحــادي التبايــن  حتليــل  اختبــار 
.(Analysis of Variance - ANOVA
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 نتائج الدراسة وتفسريها
ــذي  ــؤال األول ال ــة بالس ــث املرتبط ــج البح أوالً: نتائ

ــه: نص
ــز  ــة يف تعزي ــات التعليمي ــف التقني ــع توظي ــا واق م
العربيــة  اللغــة  تعليــم  برامــج  يف  العربيــة  اهلويــة 

للناطقــني بلغــات أخــرى؟
لإلجابــة عــن هــذا الســؤال تــم اســتخدام املتوســط 
النســبي  والــوزن  املعيــاري  واالنحــراف  احلســايب 

ــك. ــح ذل ــايل يوض ــدول الت ــب، واجل والرتتي

جدول رقم )5( املتوسط احلسايب واالنحراف املعياري والوزن النسبي والرتتيب لفقرات جمال " واقع توظيف 
التقنيات التعليمية يف تعزيز اهلوية العربية يف برامج تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى."

املتوسط الفقرةم
احلسايب

االنحراف 
املعياري

الوزن 
الرتتيبالنسبي

3.821.٠276.٤92تستخدم التقنيات التعليمية يف التدريب عىل النطق السليم للمفردات.1
3.87٠.9777.321تستخدم التقنيات التعليمية يف توضيح مدلول املفردات والرتاكيب.2
3.76٠.9٤75.265يتم توظيف التقنيات التعليمية يف توضيح املعنى العام للجمل والفقرات.3
3.8٠1.٠٠76.٠8٤توظف التقنيات التعليمية يف تقريب املجرد يف صورة حمسوسة.٤
توظف التقنيات الرقمية ملساعدة املتعلم عىل قراءة وكتابة الكلامت أو 5

3.661.٠٠73.2٠8التعبريات أو اجلمل دون جتريدها إىل املقاطع واحلروف.
3.691.٠٠73.817تستخدم التقنيات التعليمية يف إنامء ثروة املفردات.6
3.81٠.9876.293تستخدم التقنيات التعليمية يف مماسة القواعد النحوية.7
تستخدم التقنيات التعليمية يف مساعدة املتعلم عىل تطوير مهاراته يف اللغة 8

3.731.117٤.6٤6واالنتقال من مرحلة إىل أخرى.

تستخدم التقنيات التعليمية يف تدرب املتعلمني عىل تطبيق وممارسة ما 9
3.6٤1.٠372.781٠تعلموه.

تستخدم التقنيات التعليمية يف مساعدة الطالب عىل التفريق بني أصوات 1٠
3.661.٠٤73.2٠9اللغة وحل رموزها.

3.75٠.837٤.91مجيع فقرات املجال معا
ــع  ــايب جلمي ــط احلس ــدول )5( أن املتوس ــني اجل يب
ــوزن  ــإن ال فقــرات املجــال يســاوي 3.75 وبذلــك ف
ــة  ــاك موافق ــي أن هن ــذا يعن ــبي 7٤.91%، وه النس
ــبة 91.%7٤،  ــام بنس ــكل ع ــال بش ــرات املج ــىل فق ع
وقــد تبــني حصــول الفقــرة " تســتخدم التقنيــات 
ــب  ــردات والرتاكي ــول املف ــح مدل ــة يف توضي التعليمي
ــام  ــبة 77.32%، بين ــة بنس ــة موافق ــىل درج ــىل أع "ع
ــة يف  ــات التعليمي ــتخدم التقني ــرة "تس ــت الفق حصل
تــدرب املتعلمــني عــىل تطبيــق وممارســة مــا تعلمــوه" 

ــبة %72.78.  ــة بنس ــة موافق ــل درج ــىل أق ع
ــة وفاعليــة  وتعــزو الدراســة هــذه النتيجــة إىل أمهي

ــة  ــة العربي ــم اللغ ــيط تعل ــة يف تبس ــات التعليمي التقني
حيــث تعمــل عــىل تذليــل وتســهيل فهــم واســتيعاب 
ــات  ــني، فالتقني ــارف إىل املتعلم ــربات واملع ــل اخل ونق
للخــربات  فرصــة  إتاحــة  عــىل  تعمــل  التعليميــة 
ــربات  ــون إىل اخل ــا تك ــرب م ــكل أق ــة بش املحسوس
الواقعيــة، ممــا يــؤدي إىل اســتثارة النشــاط الــذايت لــدى 
املتعلمــني ممــا يســاهم يف توفــري تعلــم أعمــق، وأعظــم 
أثــرا وأكثــر بقــاًء، كــام أهنــا تســاعد عــىل نمــو املفاهيــم 
ــدة،  ــة واجلدي ــة املرغوب ــات العلمي ــن االجتاه وتكوي
ولذلــك جــاءت عبــارة "تســتخدم التقنيــات التعليميــة 
يف تــدرب املتعلمــني عــىل تطبيــق وممارســة مــا تعلموه" 
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جدول رقم )6( املتوسط احلسايب واالنحراف املعياري والوزن النسبي والرتتيب لفقرات جمال " مستوى اعتزاز متعلمي اللغة العربية الناطقني بلغات أخرى 
باهلوية العربية واإلسالمية "

ــات  ــة التقني ــىل فاعلي ــدل ع ــذا ي ــة األوىل وه يف املرتب
ــم. ــداف التعل ــق أه ــة يف حتقي التعليمي

ــد اهلل  ــة عب ــج دراس ــع نتائ ــة م ــذه النتيج ــق ه وتتف
)2٠16( التــي توصلــت إىل أن الوســائل التعليميــة 
جــزء ال يتجــزأ مــن عمليــة التعليــم باعتبارهــا تضيــف 
حيويــة إىل حمتويــات املــواد الدراســية وتزيــد مــن 
ــرب  ــة وأق ــا فعال ــة وجتعله ــا العلمي ــا وفاعليته قيمته
ــن  ــال م ــىل االنتق ــم ع ــاعد املتعل ــام تس ــق، ك إىل التطبي
املجــردات إىل املحسوســات وجتعــل مــن تعلمــه أكثــر 
تشــويقا وجاذبيــة، ممــا يعينــه عــىل فهــم وحتليــل املــادة، 

كــام تســاعده عــىل ترســيخ املعلومــات يف ذاكرتــه 
وربطهــا يف خميلتــه، وجتعــل املعلمــني يتحكمــون أكثــر 

ــة. ــة التعليمي يف العملي
ــذي  ــاين ال ــج البحــث املرتبطــة بالســؤال الث ــًا: نتائ ثاني

نصــه:
مــا مســتوى اعتــزاز متعلمــي اللغــة العربيــة الناطقــن 

بلغــات أخــرى باهلويــة العربيــة واإلســالمية"؟ 
لإلجابــة عــن هــذا الســؤال تــم اســتخدام املتوســط 
النســبي  والــوزن  املعيــاري  واالنحــراف  احلســايب 

ــك: ــح ذل ــايل يوض ــدول الت ــب، واجل والرتتي

املتوسط الفقرةم
احلسايب

االنحراف 
املعياري

الوزن 
الرتتيبالنسبي

٤.٠31.٠78٠.62٤أشعر بالفخر والعزة باالنتامء إىل اهلوية العربية واالسالمية.
3.72٠.977٤.٤39أعرف مواقع املكتبات واملنصات التعليمية.

٤.1٠٠.9382.٠61أقتدي بالسلوكات والقيم العربية واالسالمية.
أقدر مدى إسهامات الثقافة العربية واإلسالمية يف بناء احلضارة 

3.861.٠677.118اإلنسانية.
٤.٠٤1.٠28٠.823أقوم بمامرسة الشعائر االسالمية.

3.931.1278.566أعتز بتاريخ األمة العربية واإلسالمية.
٤.1٠1.٠882.٠62أعتز باللغة العربية كرمز للمسلمني.

3.871.1٤77.327أشعر بالغرية عىل اهلوية العربية واإلسالمية عند حماولة املساس هبا.
3.991.٠779.795أدافع عن القيم العربية واإلسالمية أمام كل من يقلل من شأهنا.

3.96٠.8879.2٠مجيع فقرات املجال معا
ــع  ــايب جلمي ــط احلس ــدول )6( أن املتوس ــني ج يب
ــوزن  ــإن ال فقــرات املجــال يســاوي 3.96 وبذلــك ف
ــة  ــاك موافق ــي أن هن ــذا يعن ــبي 79.2٠%، وه النس
ــبة %79.2٠،  ــام بنس ــكل ع ــال بش ــرات املج ــىل فق ع
وقــد تبــني حصــول الفقــرة "أقتــدي بالســلوكات 
والقيــم العربيــة واالســالمية" عــىل أعــىل درجــة 
موافقــة بنســبة 82.٠6%، بينــام حصلــت الفقــرة 
"أعــرف مواقــع املكتبــات واملنصــات التعليميــة" عــىل 

ــبة %7٤.٤3.  ــة بنس ــة موافق ــل درج أق

اللغــة  أن  إىل  النتيجــة  هــذه  الدراســة  وتعــزو 
ــزاز هبــا وأن  ــة واالعت تعتــرب مــن أهــم مقومــات اهلوي
اللغــة العربيــة متتلــك خصائــص ومميــزات جتعــل 
ــة  ــي لغ ــي فه ــتوى العامل ــىل املس ــامم ع ــور اهت ــا حم منه
ــق  ــه تنبث ــم ومــن خــالل حفظــه وتالوت القــرآن الكري
ــة تعــد مــن مقومــات  القيــم اإلنســانية، فاللغــة العربي
اهلويــة اإلســالمية فهــي تكســب مــن يتعلمهــا الســامت 
ــز هبــا املســلمون،  والســلوكات واملقومــات التــي يتمي
وجتعــل مــن يتعلمهــا يعتــز باالنتــامء لعقيــدة املســلمني 
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وحيــرتم قيمهــا الثقافيــة واحلضاريــة والشــعور بالتميــز 
"أقتــدي  عبــارة  جــاءت  لذلــك  واالســتقاللية، 
ــة  ــالمية" يف املرتب ــة واإلس ــم العربي ــلوكات والقي بالس
األوىل وهــذا يــدل عــىل أن تعليــم اللغــة العربيــة 
باعتبارهــا لغــة ثانيــة يشــكل أهــم أدوات نــرش الثقافــة 
اإلســالمية وترســيخ صــورة عــن القيــم واألخالقيــات 

ــة. ــة العربي ــاب اللغ ألصح
وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتائــج دراســة احلازمــي 
ــاء  ــة وع ــة العربي ــت إىل أن اللغ ــي توصل )2٠21( الت
اإلســالم ومســتودع ثقافتــه وهــي التــي حافظــت 
ــت  ــور وربط ــع العص ــالمية يف مجي ــة اإلس ــىل اهلوي ع
ــرز  ــن أب ــاع األرض، وم ــتى بق ــلمني يف ش ــني املس ب
العوملــة  العربيــة  اللغــة  تواجــه  التــي  التحديــات 
والدعــوة إىل العاميــة، ومــن ســبل معاجلتهــا االهتــامم 
الطــالب  إلكســاب  التعليميــة  املناهــج  بتطويــر 

مهــارات اللغــة العربيــة وإتقاهنــا وتعزيــز االنتــامء 
ــا. ــزاز هب ــا واالعت إليه

 كــام تتفــق مــع نتائــج دراســة محــادة )2٠19( 
التــي أكــدت عــىل انتــامء متعلمــي اللغــة العربيــة 
ــة  ــة العربي ــع هبــا اهلوي ــي تتمت ــم والســلوكيات الت للقي

واإلســالمية.
ثالثــًا: نتائــج البحــث املرتبطــة بالســؤال الثالــث الــذي 

نصــه:
مــا معوقــات تفعيــل دور التقنيــات التعليميــة يف تعزيــز 
اهلويــة العربيــة واإلســالمية لــدى متعلمــي اللغــة 

ــرى؟ ــات أخ ــن بلغ ــة الناطق العربي
لإلجابــة عــن هــذا الســؤال تــم اســتخدام املتوســط 
النســبي  والــوزن  املعيــاري  واالنحــراف  احلســايب 

ــك: ــح ذل ــايل يوض ــدول الت ــب، واجل والرتتي

جدول رقم )7( املتوسط احلسايب واالنحراف املعياري والوزن النسبي والرتتيب لفقرات جمال " معوقات تفعيل دور التقنيات التعليمية يف تعزيز اهلوية العربية 
واإلسالمية لدى متعلمي اللغة العربية الناطقني بلغات أخرى "

املتوسط الفقرةم
احلسايب

االنحراف 
املعياري

الوزن 
الرتتيبالنسبي

الكلفة العالية للتقنيات الرقمية وعدم مقدرة املؤسسات 1
3.63٠.9672.581التعليمية عىل توفريها

عدم توفر الكوادر التعليمية والتدريبية القادرة عىل 2
3.58٠.9671.552استيعاب واستخدام أدوات التقنيات الرقمية.

مقاومة املعلمني للتغيري والتطوير وإرصارهم عىل 3
3.511.٠97٠.1٠5االستمرار باألنظمة التقليدية.

3.531.٠٤7٠.523عدم وجود خمتربات خاصة للتقنيات التعليمية.٤
3.511.٠27٠.1٠٤عدم توافر الفنيني املؤهلني واختصايص تقنيات التعليم.5

3.55٠.797٠.97مجيع فقرات املجال معا
ــع  ــايب جلمي ــط احلس ــدول )7( أن املتوس ــني ج يب
ــوزن  ــإن ال فقــرات املجــال يســاوي 3.55 وبذلــك ف
ــة  ــاك موافق ــي أن هن ــذا يعن ــبي 7٠.97%، وه النس
ــبة 97.%7٠،  ــام بنس ــكل ع ــال بش ــرات املج ــىل فق ع
وقــد تبــني حصــول الفقــرة "الكلفــة العاليــة للتقنيــات 

ــىل  ــة ع ــات التعليمي ــدرة املؤسس ــدم مق ــة وع الرقمي
توفريهــا" عــىل أعــىل درجــة موافقــة بنســبة %72.58، 
ــري  ــني للتغي ــة املعلم ــرة " مقاوم ــت الفق ــام حصل بين
والتطويــر وإرصارهــم عــىل االســتمرار باألنظمــة 
التقليديــة " عــىل أقــل درجة موافقــة بنســبة 1٠.%7٠.
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ــود  ــدم وج ــة إىل ع ــذه النتيج ــة ه ــزو الدراس وتع
خطــة حمــددة لتوظيــف الوســائل والتقنيــات التعليميــة 
احلديثــة يف التدريــس، وربطهــا باملنهــج، وعــدم وجــود 
خطــة لتنظيــم امليزانيــة اخلاصــة بمعاهــد تعليــم اللغــة 

لضــامن توفــري التقنيــات التعليميــة.
ــة عبــد  ــج دراس ــع نتائ ــة م ــق هــذه النتيج وتتف
ــد  ــود العدي ــت إىل وج ــي توصل ــد )2٠19( الت احلمي
ــالك  ــة رشاء وامت ــة كصعوب ــات االقتصادي ــن املعوق م
التقنيــات التعليميــة، ومعوقــات برشيــة تتمثــل يف 
عــدم توفــر الكــوادر القــادرة عــىل توظيفهــا ومعوقات 
ــع  ــري، وم ــني للتغي ــة املعلم ــن يف مقاوم ــة تكم فكري
ــىل رضورة  ــدت ع ــي أك ــايت )2٠2٠( الت ــة زين دراس
العمــل عــىل توفــري بنيــة قــادرة عــىل تأهيــل برجميــات 
تعليميــة وإدخاهلــا للمنشــآت التعليميــة، ومــع دراســة 

ــرضورة  ــت ب ــي أوص ــي )2٠19( الت ــرو وصليب العم
توفــري التقنيــات التعلميــة يف املــدارس نظــرا ألمهيتهــا 
وفاعليتهــا يف التعليــم، ومــع دراســة العليــان )2٠19( 
التــي أكــدت عــىل وجــود معوقــات ماديــة وبرشيــة يف 

ــم. ــة يف التعلي ــات التعليمي ــف التقني توظي
رابعــًا: نتائــج البحــث املرتبطــة بالســؤال الرابــع الــذي 

نصــه:
مــا الســبل واملقرتحــات لزيــادة فاعليــة التقنيــات 
ــدى  ــة واإلســالمية ل ــة العربي ــز اهلوي ــة يف تعزي التعليمي
ــرى"؟   ــات أخ ــن بلغ ــة الناطق ــة العربي ــي اللغ متعلم
لإلجابــة عــن هــذا الســؤال تــم اســتخدام املتوســط 
النســبي  والــوزن  املعيــاري  واالنحــراف  احلســايب 

ــك. ــح ذل ــايل يوض ــدول الت ــب، واجل والرتتي
جدول رقم )8( املتوسط احلسايب واالنحراف املعياري والوزن النسبي والرتتيب لفقرات جمال "السبل واملقرتحات لزيادة فاعلية 

التقنيات التعليمية يف تعزيز اهلوية العربية واإلسالمية لدى متعلمي اللغة العربية الناطقني بلغات أخرى"

املتوسط الفقرةم
احلسايب

االنحراف 
املعياري

الوزن 
الرتتيبالنسبي

3.97٠.9279.385إعداد ميزانية خاصة لتوفري التقنيات التعليمية1
إعداد دورات تدريبية تساعد املعلمني عىل توظيف التقنيات 2

٤.٠51.٠٠81.٠32التعليمية بشكل فعال

إعداد ورش عمل لتنمية اجتاهات املعلمني نحو أمهية التطوير 3
٤.٠3٠.968٠.62٤وتوظيف التقنيات التعليمية

٤.٠3٠.988٠.623توفري فنيني واختصايص التقنيات التعليمية باملؤسسة التعليمية٤
٤.٠7٠.9581.٤61توفري بيئة تعليمية مناسبة ومالئمة لتوظيف التقنيات التعليمية.5

٤.٠3٠.868٠.58مجيع فقرات املجال معا
ــع  ــايب جلمي ــط احلس ــدول )8( أن املتوس ــني ج يب
ــوزن  ــإن ال فقــرات املجــال يســاوي ٤.٠3 وبذلــك ف
ــة  ــاك موافق ــي أن هن ــذا يعن ــبي 8٠.58%، وه النس
ــبة 58.%8٠،  ــام بنس ــكل ع ــال بش ــرات املج ــىل فق ع
ــة  ــة تعليمي ــري بيئ ــرة "توف ــول الفق ــني حص ــد تب وق
مناســبة ومالئمــة لتوظيــف التقنيــات التعليميــة" عــىل 
أعــىل درجــة موافقــة بنســبة 81.٤6%، بينــام حصلــت 
الفقــرة "إعــداد ميزانيــة خاصــة لتوفــري التقنيــات 

التعليميــة" عــىل أقــل درجــة موافقــة بنســبة %79.38.
النتيجــة إىل إدراك عينــة  الدراســة هــذه  تعــزو 
ــىل  ــرص ع ــة واحل ــات التعليمي ــة التقني ــة بأمهي الدراس
توفريهــا وتوظيفهــا يف العلميــة التعليميــة، كــام أن 
ــل  ــن قب ــارات م ــض امله ــب بع ــة يتطل ــف التقني توظي

ــة. ــتخدامها بفاعلي ــة اس ــم يف كيفي املعل
وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة العليــان )2٠19( 
جيــدا  تدريبــا  املعلمــني  بتدريــب  أوصــت  التــي 
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ــات  ــرص املعلوم ــل ع ــة يف ظ ــم اجلدي ــام بأدواره للقي
العمــر  دراســة  ومــع  التكنولوجيــة،  والتطــورات 
تزويــد  رضورة  تقــرتح  التــي   )2٠19( والصليبــي 

ــج  ــع املناه ــة م ــة املتوافق ــات التعليمي ــدارس بالتقني امل
ــورة. ــية املط الدراس

جدول )9( معامل االرتباط بني التقنيات التعليمية يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى وتعزيز اهلوية العربية واإلسالمية

جدول )1٠( نتائج اختبار " حتليل التباين األحادي " - العمر

معامل بريسون الفرضية
لالرتباط

القيمةاالحتاملية 
).Sig(

يوجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة (α≥ 0.05 ) بني التقنيات التعليمية يف 
٠.67٠٠.٠٠٠تعليم اللغة العربية لغري الناطقني وتعزيز اهلوية العربية واإلسالمية.

ــاوي  ــاط يس ــل االرتب ــدول )9( أن معام ــني ج يب
تســاوي   (.Sig) االحتامليــة  القيمــة  وأن   ،٠.67٠
٠.٠٠٠ وهــي أقــل مــن مســتوى الداللــة ٠.٠5 
وهــذا يــدل عــىل وجــود عالقــة ذات داللــة إحصائيــة 
بــني التقنيــات التعليميــة يف تعليــم اللغــة العربيــة 
للناطقــني بلغــات أخــرى وتعزيــز اهلويــة العربيــة 

واإلســالمية. 
ــات  ــة إىل أن التقني ــذه النتيج ــة ه ــزو الدراس وتع
التعليمــة هلــا أثر فعــال يف اكتســاب املعــارف واخلربات 
واملهــارات اخلاصــة باللغــة العربيــة وبالتــايل فــإن هــذه 

املعــارف واخلــربات اجلديــدة تقودهــم إىل ممارســة 
ــا  ــة مم ــة العربي ــة باللغ ــم مرتبط ــي قي ــلوكات وتبن س
ــة  ــام أن اللغ ــم ك ــة لدهي ــة العربي ــز اهلوي ــهم يف تعزي يس
ــم وتعليمهــا يوظــف  ــة هــي لغــة القــران الكري العربي
ــم والســلوكيات اإلســالمية  ــة والقي النصــوص القرآني
ممــا يعــزز اهلويــة اإلســالمية لدهيــم، وهــذا مــا أكدتــه 
ــة  ــة العربي ــم اللغ ــأن تعل ــي )2٠21( ب ــة احلازم دراس
مــن أهــم العوامــل التــي تســاهم يف االعتــزاز باهلويــة 

ــالمية. ــة واإلس العربي

جمموع مصدر التباين
املربعات

درجات 
احلرية

متوسط 
مستوى قيمة "F"املربعات

الداللة

واقع توظيف التقنيات التعليمية يف 
تعزيز اهلوية العربية يف برامج تعليم 
اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى

1.6882٠.8٤٤بني املجموعات
1.2٤٤٠.293 داخل 

63.7539٤٠.678املجموعات
65.٤٤٠96املجموع

مستوى اعتزاز متعلمي اللغة العربية 
الناطقني بلغات أخرى باهلوية العربية 

واإلسالمية

1.9782٠.989بني املجموعات
1.295٠.279 داخل 

71.78٠9٤٠.76٤املجموعات
 73.75896املجموع

ــني أن  ــدول )1٠( تب ــة يف ج ــج املوضح ــن النتائ م
ــل  ــار " حتلي ــة الختب ــة (Sig.) املقابل ــة االحتاملي القيم
التبايــن األحــادي " أكــرب مــن مســتوى الداللــة ٠.٠5 
ــروق ذات  ــد ف ــه ال توج ــتنتاج أن ــن اس ــك يمك وبذل
ــراد  ــرات أف ــطات تقدي ــني متوس ــة ب ــة إحصائي دالل

ــر. ــزى إىل العم ــة ُتع العين
وتعــزو الدراســة هــذه النتيجــة إىل أن تعلــم اللغــة 
العربيــة لغــري الناطقــني هبــا ال يرتبــط بمرحلــة معينــة 
أو بعمــر معــني فاالعتــزاز باهلويــة العربيــة واإلســالمية 
يتكــون وينمــو مــع زيــادة االنخــراط يف اللغــة العربيــة 
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والتعمــق يف فهــم معانيهــا ومهاراهتــا.
جدول )11( نتائج اختبار " حتليل التباين األحادي " - املؤهل العلمي

جمموع مصدر التباين
املربعات

درجات 
احلرية

متوسط 
مستوى قيمة »F“املربعات

الداللة

واقع توظيف التقنيات التعليمية يف 
تعزيز اهلوية العربية يف برامج تعليم اللغة 

العربية للناطقني بلغات أخرى

بني 
2.9٠221.٤51املجموعات

2.181٠.119 داخل 
62.5399٤٠.665املجموعات

65.٤٤٠96املجموع

مستوى اعتزاز متعلمي اللغة العربية 
الناطقني بلغات أخرى باهلوية العربية 

واإلسالمية

بني 
٠.6392٠.319املجموعات

٠.٤11٠.66٤ داخل 
73.1199٤٠.778املجموعات

 73.75896املجموع
مــن خــالل النتائــج الظاهــرة يف جــدول )11( تبــني 
أن القيمــة االحتامليــة (Sig.) املقابلــة الختبــار " حتليــل 
التبايــن األحــادي " أكــرب مــن مســتوى الداللــة ٠.٠5 
ــة  ــروق ذات دالل ــود ف ــدم وج ــىل ع ــذل ع ــذا ي وه
ــة  ــراد العين ــرات أف ــطات تقدي ــني متوس ــة ب إحصائي

ــي.  ــل العلم ــزى إىل املؤه ُتع
وتعــزو الدراســة هــذه النتيجــة إىل أن تعلــم اللغــة 
ــرى  ــات أخ ــني بلغ ــراد الناطق ــل األف ــن قب ــة م العربي
ــىل  ــد ع ــا يعتم ــدر م ــي بق ــل العلم ــق باملؤه ال يتعل

ــا. ــو تعلمه ــم نح ــم واجتاهاهت ــم ورغبته دافعيته
ويف هــذه الدراســة تــم التعــرف عــىل دور التقنيــات 
التعليميــة يف تعزيــز اهلويــة العربيــة واإلســالمية لــدى 
ــرى،  ــات أخ ــني بلغ ــة الناطق ــة العربي ــي اللغ متعلم

ــة: ــج التالي ــة إىل النتائ ــت الدراس ــد توصل وق
واقــع توظيــف التقنيــات التعليميــة يف تعليــم • 

ــاء  ــرى ج ــات أخ ــني بلغ ــة للناطق ــة العربي اللغ
بدرجــة مرتفعــة.

ــالمية •  ــة واإلس ــة العربي ــزاز باهلوي ــتوى االعت مس
ملتعلمــي اللغــة العربيــة الناطقــني بلغــات أخــرى 

ــة. ــة مرتفع ــاء بدرج ج
وجــود معوقــات يف توظيــف التقنيــات التعليميــة • 

يف تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــني بلغــات أخــرى 
ــة  ــات الرقمي ــة للتقني ــة العالي ــا: الكلف ــن أمهه م
عــىل  التعليميــة  املؤسســات  مقــدرة  وعــدم 

ــا. توفريه
التوصيات:

ــج  ــن نتائ ــة م ــه الدراس ــت إلي ــا توصل ــوء م يف ض
ــة: ــات التالي ــدم التوصي ــا تق فإهن

رضورة إعــداد خطــة واضحــة للتحســني املســتمر • 
لتوظيــف التقنيــات التعليميــة يف تعليــم اللغــة 
ــال  ــة يف جم ــورات املتالحق ــة التط ــة ومواكب العربي

ــم. ــة يف التعلي ــف التقني توظي
ــا •  ــة وتطويره ــة العربي ــج اللغ ــداد مناه ــة إع أمهي

بشــكل مســتمر بــام يســهم يف تعزيــز اهلويــة 
ــني  ــا الناطق ــدى متعلميه ــالمية ل ــة واإلس العربي
بلغــات أخــرى، والتأكــد مــن تضمينهــا ملضامــني 
اهلويــة العربيــة واإلســالمية بشــكل مناســب لــكل 

ــا. ــتويات تعلمه ــن مس ــتوى م مس
عــىل •  للتغلــب  حلــول  وضــع  عــىل  العمــل 

املعوقــات التــي تواجــه توظيــف التقنيــة يف تعليــم 
اللغــة العربيــة للناطقــني بلغــات أخــرى، خاصــة 
ــات،  ــض التقان ــة لبع ــة العالي ــق بالتكلف ــام يتعل في
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وعــدم جاهزيــة بعــض املؤسســات لتوفريهــا 
واســتخدامها.

التعــاون مــع اجلهــات املختصــة واجلمعيــات • 
الداعمــة لتعليــم اللغــة العربيــة واالعتــزاز باهلويــة 
ــات  ــري األدوات والتقني ــالمية لتوف ــة واإلس العربي
احلديثــة الالزمــة لتعليــم اللغــة العربيــة للناطقــني 

ــرى ــات أخ بلغ
أعــداد دورات تدريبيــة للمعلمــني لتنميــة مهارات • 

اســتخدام التقنيــات احلديثــة يف التعليم.
املقرتحات:

الســتكامل النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة 
احلاليــة، يقــرتح الباحــث القيــام باحلــوث اآلتيــة:

مــدى تضمــني أبعــاد اهلويــة العربيــة واإلســالمية . 1
يف مناهــج معهــد تعليــم اللغــة العربيــة يف اجلامعــة 

اإلســالمية.
برنامــج تدريبــي مقــرتح لتنميــة مهــارات توظيــف . 2

التقنيــة يف التدريــس لــدى معلمــي اللغــة العربيــة 
الناطقــني بلغــات أخــرى.

ــة أبعــاد اهلويــة . 3 وحــدة دراســية مقرتحــة لتنمي
العربيــة واإلســالمية لــدى متعلمــي اللغــة العربيــة 

ــرى. ــات أخ ــني بلغ الناطق
فهرس املصادر واملراجع

أوالً: املراجع العربية:
ــة . 1 ــس اللغــة العربي ــا. )2٠15(. تدري ــعد، دالي أس

ــتري  ــالة ماجس ــا )رس ــني هب ــري الناطق ــًا لغ وظيفي
ــس.  ــرق تدري ــج وط ــم مناه ــورة(. قس ــري منش غ

ــق. ــة دمش ــة. جامع ــة الرتبي كلي
ــز . 2 ــاء. )2٠19(. دور املعلــم يف تعزي إســامعيل، هن

اهلويــة اإلســالمية يف ضــوء متطلبــات عــرص 
العوملــة )رســالة ماجســتري غــري منشــورة(. قســم 
ــودان  ــة الس ــة. جامع ــة الرتبي ــة. كلي ــول الرتبي أص

ــا. ــوم والتكنولوجي للعل
3 . .)2٠1٤( معــن  والتنجــي،  غيــث  البحــر، 

التحليــل اإلحصائــي لالســتبيانات باســتخدام 
ســرب  مركــز   ،IBM SPSS Statisticsبرنامــج
للدراســات اإلحصائيــة والسياســات، الطبعــة 

األوىل.
الباحثــني . ٤ دليــل   .)2٠18( ســيد  البحــراوي، 

اإلحصائــي  التحليــل  نتائــج  قــراءة  كيفيــة  يف 
ــىل  ــق ع ــة التعلي ــج SPSS وكيفي ــتخدام برنام باس

النتائــج، الطبعــة األوىل، مــرص.
ــرتاتيجيات . 5 ــنى. )2٠17(. اس ــور احلس ــق، ن توفي

تعزيــز دافعيــة الطلبــة غــري الناطقــني باللغــة 
العربيــة لتعليــم اللغــة العربيــة )رســالة ماجســتري 
ــا.  ــة وآداهب ــة العربي ــم اللغ ــورة(. قس ــري منش غ
اإلنســانية.  والعلــوم  الوحــي  معــارف  كليــة 

اجلامعــة اإلســالمية العامليــة. ماليزيــا.
ــة . 6 ــة العربي ــد. )2٠21(. دور اللغ ــي، حمم احلازم

ــة  ــة علمي ــالمية. جمل ــة اإلس ــىل اهلوي ــاظ ع يف احلف
ــة، 9)1(، 93-77. ــة حمكم دولي

ــم . 7 ــج قائ ــة برنام ــيل. )2٠12(. فاعلي ــي، ع احلديب
ــة  ــارات الكتاب ــة مه ــط يف تنمي ــم النش ــىل التعل ع
ــات  ــني بلغ ــة الناطق ــة العربي ــي اللغ ــدى متعلم ل
ــيوط،  ــة أس ــة بجامع ــة الرتبي ــة كلي ــرى. جمل أخ

.25-1  ،)2(3
اإلســالمية . 8 اهلويــة   .)2٠16( أمحــد.  حســني، 

لألقليــات املســلمة يف املجتمعــات غــري اإلســالمية 
القــدس  التحديــات واحللــول. جملــة جامعــة 
ــات، )٤٠(، 183- ــاث والدراس ــة لألبح املفتوح

.21٤
ــة . 9 ــم اللغــة العربي رمضــان، هــاين. )2٠17(. تعلي

لغــري الناطقــني هبــا رؤيــة اســترشافية. ط1. تركيا. 
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جريســون: منشــورات املنتــدى العــريب الرتكــي.
زينــايت، حممــد. )2٠2٠(. توظيــف التقنيــات . 1٠

ــوم  ــة العل ــة. جمل ــة العربي ــم اللغ ــة يف تعلي احلديث
اإلنســانية والطبيعيــة، 2)٤(، 6٤3-635.

تقنيــات . 11  .)2٠19( عمــر.  احلميــد،  عبــد 
.5-1 العلمــي،  العــريب  األرشــيف  التعليــم. 

الوســائل . 12  .)2٠16( رايــس.  اهلل،  عبــد 
التعليميــة يف تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــني 
بغريهــا. جملــة ديناميــكا إيلمــو، 16)1(، 93-

.1 ٠ 6
ــد. )2٠19(. . 13 ــي، حمم ــان والصليب ــر، ري العم

درجــة توافــق تقنيــات التعليــم مــع املناهــج 
ــايس  ــم األس ــن التعلي ــة األوىل م ــورة يف احللق املط
مــن وجهــة نظــر املعلمــني واملوجهــني الرتبويــني. 

ــاة، 2)1٠(، 39-2٠. ــة مح ــة جامع جمل
ــم . 1٤ ــاج مفاهي ــد. )2٠19(. إدم ــواد، خال الع

العروبــة والبعــد العــريب يف مناهــج التعليــم العــام. 
بحــث مقــدم للمؤمتــر احلــادي عــرش لــوزراء 

ــرب. ــم الع ــة والتعلي الرتبي
ــب، . 15 ــدى واخلطي ــومة، م ــا وكس ــة، إرم فرحي

ــة  ــي اللغ ــوي ملتعلم ــد. )2٠18(. األداء اللغ أمح
العربيــة غــري الناطقــني هبــا. النــدوة العامليــة 
.11٠7  -  1٠98  ،)1(1 اإلســالمية،  للدراســات 

ــة . 16 ــع ممارس ــامعيل. ))2٠17. واق ــرا، إس الف
املتجــددة  ألدوارهــم  العربيــة  اللغــة  معلمــي 
وأثنائــه.  التدريــس  قبــل  املعرفــة  جمتمــع  يف 
ــة  ــات الرتبوي ــالمية للدراس ــة اإلس ــة اجلامع جمل

.356  ،)1( والنفســية، 
املحاســني، حلــرش. )2٠19(. اللغــة العربيــة . 17

واهلويــة اإلســالمية. جملــة جامعــة الــرشق األدنــى 

لكليــة الالهــوت، 5)2(، 256-239.
ثانيًا: املراجع األجنبية:

1. Mei, S. Y., Ju, S. Y., & Mohd, A. B. 
(2017). Cooperative Learning Strate-

gy in Teaching Arabic for Non Native 
Speakers. European Journal of Social 
Science Education and Research, 4(6), 
261-266. 

2. Barakhsanova, E.A., Savvinov, V.M., 

Prokopyev, M.S., Vlasova, E.Z., Gosu-

darev, I.B. (2016). Adaptive education 
Technologies to Train Russian Teach-

ers to Use E-learning. IEJME— Math-

ematics Education, 11(10), 3447-3456 

3. Al-Omari, F. (2016). Teaching Arabic 
language for non-native speakers in 
the light of modern linguistics. Diras-

at, Human and Social Sciences, 43(3), 
2529-2536. 

Thirdly: Romanization of Arabic 
References: 

1. Abd al-Ḥamid, Umar. (2019). Tiqni-
yāt Al-Talim. (in Arabic) Al-Arshif 
al-ʻArabi al-Ilmi, 1-5.

2. Abd Allāh, Rāyis. (2016). Al-wasāil 
Al-talīmīyah Fī Talīm al-lughah al-
Arabīyah lilnāṭiqin bi ghayrihā. (in 
Arabic) Majallat Dynāmykā Iylmw, 16 
(1), 93-106.

3. Al-Awwād, Khālid. (2019m). Idmāj 
Mafāhim al-Urūbah Wa al-bud al-Ara-

bi Fi Manāhij al-Talim al-āmm. (in 
Arabic) baḥth muqaddam lilMutamar 
al-ḥādi Ashar liwuzarā al-Tarbiyah wa 
Al-talim al-Arab.
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4. Al-Baḥr, Ghayth wa Altnjy, Maan 
(2014). Al-Taḥlil Al-Iḥṣāi Lilāstbyānāt 
Bistikhdām brnāmj IBM SPSS Sta-

tistics. (in Arabic). Markaz sabr lil-

Dirāsāt al-iḥṣāʼīyah wa-al-siyāsāt, al-
Ṭabʻah alola.

5. Al-Baḥrāwi, Sayyid (2018). Dalil 
Al-Bāḥithin Fi kayfiyat Qirāt Natāij 
Al-Taḥlīl Aleḥṣāi Bistikhdām Barnā-

maj SPSS Wa Kayfiyat Al Taliq Alá Al 
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Miṣr.

6. Al-Ḥāzimi, Muḥammad. (2021). Dawr 
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al-lughah al-ʻArabīyah al-nāṭiqīn bi-
lughāt ukhrá. (in Arabic) Majallat 
Kullīyat al-Tarbiyah bi-Jāmiʻat Asyūṭ, 
3 (2), 1-25.

8. Al-Maḥāsini, Laḥrash. (2019). Al-
lughah al-Arabiyah Wa Al-huwiyah 

Al-Islāmiyah. (in Arabic) Majallat 
Jāmiat Al-Sharq Al-Adná liKulliyat 
Al-lāhūt, 5 (2), 239-256.

9. Al-Umr, Rayyān wālṣlyby, Muḥam-

mad. (2019). Darajat Tawāfuq Tiqniyāt 
al-Talim maa al-Manāhij al-muṭawwa-

rah Fi Al-ḥalaqah alūlá min al-Talim 
al-asāsi min Wijhat Naẓar al-Muallim-

in Wālmwjhyn Al-Tarbawiyin. (in Ar-
abic) Majallat Jāmiʻat Ḥamāh, 2 (10), 
20-39.

10. Asaad, Dāliyā. (2015). Tadrīs Al-
Lughah Al-ʻArabīyah Wẓyfyan Li-
Ghayr Al-Nāṭiqīn Bi-hā (Risālat mā-

jistīr ghayr manshūrah). Qism Manāhij 
wa-ṭuruq tadrīs. Kullīyat al-Tarbiyah. 
Jāmiʻat Dimashq. (in Arabic).

11. Furayḥah, Irmā Wkswmh, Madá wa 
Al-khaṭib, Aḥmad. (2018). Al-Adāʼ 
al-lughawi lmtalmy al-lughah al-Arabi-

yah ghayr al-nāṭiqīn bihā. (in Arabic) 
Al-Nadwah al-Ālamīyah lildirāsāt 
al-Islāmīyah, 1 (1), 1098 – 1107.

12. Ḥusayn, Aḥmad. (2016). al-huwīyah 
al-Islāmīyah lil-Aqallīyāt al-Muslimah 
fī al-mujtamaāt ghayr al-Islāmīyah 
al-taḥaddiyāt wa al-ḥulūl. (in Arabic) 
Majallat Jāmiʻat al-Quds al-Maftūḥah 
lil-Abḥāth wa-al-Dirāsāt, (40), 183-
214.

13. Ismāīl, Hanāʼ. (2019). Dawr al-Muaal-
lim Fī Taziz Al-Huwiyah Al-Islāmiyah 
Fī Dawʼ Mutaṭallabāt Aṣr Al-Awlamah 
(Risālat mājistīr ghayr manshūrah). 
Qism Uṣūl Al-Tarbiyah. Kulliyat 
Al-Tarbiyah. Jāmiat Al-Sūdān LilUlūm 
Wa Al-Tiknūlūjiyā. (in Arabic).

14. Ramaḍān, Hāni. (2017). Talim al-
lughah al-Arabiyah li-Ghayr al-nāṭiqin 
bihā ruyah istishrāfiyah. (in Arabic) Ṭ1. 
Turkiyā. jyrswn : Manshūrāt al-Mun-

tadá al-ʻArabī al-Turkī.

15. Tawfiq, Nūr al-ḥusná. (2017). Istirātīji-
yāt taziz dāfyh al-ṭalabah ghayr al-nāṭi-
qin bi Allughah al-ʻArabiyah Litalīm al 
lughah al Arabiyah (in Arabic) (Risālat 
mājistir ghayr manshūrah). Qism al-
lughah al-Arabiyah wa-ādābihā. Kulli-
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yat Maārif al-waḥy wa al Ulūm al 
Insānīyah. al-Jāmiah al-Islāmīyah al-
ʻĀlamīyah. Mālīziyā.

16. Zināti, Muḥammad. (2020). Tawẓīf 
Al-Tiqnīyāt Al-ḥadithah fī Talim Al-
lughah Al Arabiyah. (in Arabic) Ma-

jallat al-Ulūm al-Insāniyah wa al-ṭabii-
yah, 2 (4), 635-6
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might require that these courses should be 

taught as discipline-specific subjects to 
serve their relevant needs for EAP skills.
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it is the students who learn, and should, 

therefore, take responsibility for their 
learning with their teachers to function as 

facilitators (Boyadzhieva, 2016; Weim-

er, 2002). Thus, college students could at 
least collaborate with other stakeholders to 

determine what is good for them. Second, 

the integration of technology in education 

has had far-reaching consequences for the 

active role of the students in the classroom. 

In other words, educational resources have 

become available to students in ways that 

have taken learning beyond teachers’ con-

trol. Third, approaching the students as an 
important source of information for EAP 
needs analysis – and thus, well-informed 

courses – gains legitimacy from the theory 

of rights analysis, which allows students to 

evaluate their options and to give priori-
ty to what they need for themselves. Also, 

rights analysis supports the students in tak-

ing active responsibility for their learning 
(Hyland, 2006). Indeed, the qualitative 
data showed that the students were highly 

aware of the challenges in present and tar-
get situations of language use. This find-

ing is consistent with Almudibry’s (2022) 
finding, who reported that his participants 
faced some challenges when studying in a 

college where English is used as a medium 

of instruction. 

 Conclusion
This study has been an attempt to ex-

plore the EAP needs among Majmaah 
University students who were originally 

admitted into the Colleges of Medicine, 

Applied Medical Sciences and Engineer-
ing, but were required to enroll in the 

Deanship of the Common First Year for a 
whole academic year to complete the uni-
versity’s required courses, including gen-

eral English and EAP courses. Needless 
to say, the EAP component was perceived 
to serve the academic purposes of the stu-

dents. Technically speaking, the program 
administration assumed that the current 

syllabus, along with the selected instruc-

tional materials, could handle the language 

challenges in the target situation. Thus, 

they did not follow the standard procedure 
of needs analysis to discover, among oth-

er things, what the students thought about 

the present and target situations. The data 
collection instrument revealed a plethora 
of EAP needs that might not be covered by 

the course materials selected by the Eng-

lish program at the Deanship of Common 
First Year. This fact confirms the legitima-

cy of approaching the participants as the 
most important stakeholders in the efforts 
made to conduct a needs analysis. 

What is more, the results showed that 

there were significant differences in the 
participants’ EAP needs. These differenc-

es should persuade the program admin-

istration to use different course materials 

to meet the participants’ needs, unlike the 
present situation that allows for the one-
size-fits-all principle; i.e., students of dif-
ferent disciplinary backgrounds study the 
same course material. It is plausible to 
point out that evidence from general obser-
vation suggests that EAP courses should 

not be confined to the Deanship of Com-

mon First Year. In other words, the par-
ticipants proceed to advanced levels, they 
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guistic theory that approaches language as 
discourse, i.e., a level of linguistic analy-

sis beyond the sentence, which people use 
for communication through the four skills. 

All the general and EAP courses offered 

by the Deanship of Common First Years 
are a case in point. That is, these cours-

es introduce the English language as sets 

of discourses that students use to achieve 

communicative purposes in an academic 
context.

Third, bilingual instruction is not only 

restricted to the classroom, but also pre-

vails in practical training sites in colleg-

es and professional contexts. It was gen-

erally observed that participants from the 
Colleges of Medicine and Applied Med-

ical Sciences are required to use English 

in clinics, particularly in the presence of 
patients, so that communicative medical 
content would not be shared with them. 

The multiple academic roles of English 
in these colleges require the inclusion of 

more EAP courses in the syllabus so that 

students could communicate with peers 
across the globe, write quality term papers 
and participate in the national students’ 
conference organized by the Ministry of 

Higher Education annually. These facts are 
also responsible for differences in the EAP 
needs in favor of participants from these 
colleges in contrast to their counterparts 
from the College of Engineering. 

The results of this study are partially 
consistent with the results of several stud-

ies conducted in the Saudi context. Con-

sistency is described because the other 

studies focused on the needs of students 

doing a single major. For instance, Javid 
(2011) investigated the need for an EAP 
syllabus among medicine students at Taif 

University. The findings of the study re-

vealed that the participants needed reading 
and speaking more than the other skills. 
Reading was also reported to be the most 
needed skill among Saudi undergradu-

ate students in Canada and Saudi Arabia 

(Alkutbi, 2018; Alsamadani, 2017). Oth-

er studies focused on the need for terms 

among college students. For instance, ex-

ploring the need for English among med-

icine students, Ghobian (2014) showed 
that the study participants needed medical 
terms. Similar evidence comes from Fadel 
and Elyas (2015), who concluded that their 
study participants needed technical termi-
nology for current academic purposes and 
future professional purposes. 

It might be argued that college students 

are not qualified to determine their EAP 
needs, since they lack know-how in what 

constitutes an EAP syllabus; thus, instead 
of wasting time, effort and resources on 

needs analysis, it would always be more 

convenient to rely on instructors and pro-

gram administration to decide what is best 

for the students. Such reasoning receives 

strong support from the general instruc-

tional practice of selecting published or 
tailor-made materials to teach EAP skills 

in Saudi tertiary institutions. This argu-

ment can be refuted on two grounds. 

First, researchers have for over half a 
century focused on learner autonomy, stu-

dent-centered teaching and learner-cen-

tered learning in recognition of the fact that 
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section.

Discussion
As mentioned in (1) above, the main 

purposes of this study were to explore 
objectively the students’ need for English 
for specific purposes and to persuade Ma-

jmaah University authorities that a system-

atic needs analysis was the only objective 

procedure to determine the students’ EAP 
needs, and thus to write sustainable EAP 

courses.  

As reported in the previous section, the 
statistical analysis of the data revealed 

that there were significant differences in 
the participants’ needs for English for ac-

ademic purposes in favor of the medical 
students in the first place, followed by the 
participants from the College of Medical 
Sciences, as indicated by their respective 
mean ranks in the four language skills. In 

an attempt to interpret the study results, 
there is a central question to answer: 

Why should there be significant differ-
ences in the participants’ EAP needs de-

spite the fact that all of them, regardless 
of disciplinary track, were required to 
successfully complete an English sylla-

bus comprising general English and EAP 
courses at the Deanship of Common First 
Year prior to their enrolment in their re-

spective colleges?  
In an attempt to answer this question, it 

should be pointed out that the Colleges of 
Medicine, Applied Medical Sciences, and 
Engineering do not prescribe Arabic as the 
only medium of instruction for all their 

courses. However, there are at least four 
reasons that require a working knowledge 

of English for the students to function sat-

isfactorily in these colleges. First, the three 
colleges hired both Arabic-speaking and 
non-Arabic-speaking faculty, thus creating 
an educational environment that accom-

modates bilingual delivery of classes. This 

situation led the University authorities to 

establish the Deanship of Common First 
Year to arm the students with English lan-

guage skills to facilitate their subsequent 

academic (bilingual) enculturation in their 

respective academic programs. Also, ow-

ing to the feeling that EAP courses deliv-

ered by the Deanship of Common First 
Year were insufficient to qualify the stu-

dents for bilingual instruction, the College 

of Applied Medical Sciences introduced a 
system of peer instruction, so that the lin-

guistically proficient students could op-

tionally help struggling colleagues. What 
is more, the College of Medicine requires 

its new enrollees to achieve at least 6 out 
10 points on an IELTS after completing the 
English program at the Deanship of Com-

mon First Year to qualify for registration 
as regular medical students. Needless to 
say, these measures are primarily responsi-
ble for the differences in the students’ EAP 
needs, as shown by the statistical analysis 

in tables 3, 4, 5 and 6.  
Second, even when Arabic was the only 

medium of instruction for some courses, it 

was generally believed that students should 

know and use lists of technical terms in 

English to be able to deal with operation 
manuals in laboratories. It is unfortunate 

that this requirement does not match the 

pedagogical practices that draw on the lin-
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Table 3: Need for Listening Skill

 Table 4:  Need for Speaking Skill

 Table 5: Need for Reading

  Table 6: Need for Writing

Ranks

Test Statistics
College N Mean Rank

Listening

 Medicine 60 117.22 Chi-Square 40.101
 Engineering 60 61.34 df 2

 Applied Medical Science 60 92.94 Asymp.Sig. .000
Total 180

α ;0.05 ≤ df=difference ;Asymp Sig=.Asymptotic significance.

As can be seen in tables 3, 4, 5 and 6 
above, the measurement of the partici-
pants’ responses rejects the null hypoth-

esis that there would be no statistically 

significant differences in the participants’ 
need for English for academic purposes; 
thus, confirming the alternative hypothe-

ses that there would be statistically signifi-

Ranks
Test Statistics

College N Mean Rank

Speaking

 Medicine 60 114.62 Chi-Square 34.224

 Engineering 60 63.43 df 2

 Applied Medical Science 60 93.46 Asymp. Sig. .000

Total 180

α ;0.05 ≤ df=difference ;Asymp .Sig= .Asymptotic significance.

Ranks
Test Statistics 

College N Mean Rank

Reading

 Medicine 60 113.22 Chi-Square 25.312

 Engineering 60 68.65 df 2

 Applied Medical Science 60 89.63 Asymp. Sig. .000
Total 180

   α ;0.05 ≤ df=difference ;Asymp Sig=.Asymptotic significance.

Ranks
Test Statistics

College N Mean Rank

Writing

 Medicine 60 110.40 Chi-Square 22.228
 Engineering 60 69.26 df 2

 Applied Medical Science 60 91.84 Asymp. Sig. .000
Total 180

   α ;0.05 ≤ df=difference ;Asymp Sig=.Asymptotic significance.

cant differences in the need for English for 

academic purposes among the participants 
based on their disciplinary track. In other 
words, test statistics for the four skills in 

these tables show that the p-value (asymp-

totic significance) is less than the alpha (α 
≥ 0.05). A detailed interpretation of these 
findings will be given in the discussion 
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Table 2: Reliability statistics 

dents in the college. They were organized 

into four sections so that each language 

skill had its statements. For instance, state-

ments such as listening to lectures, confer-

ence presentations, and discussions on sci-
entific TV channels and forums could only 
be subsumed under listening. Likewise, 
reading subsumed such activities as read-

ing discipline-specific periodicals, reading 
reference books, reading operation manu-

als, and understanding the writer’s stance. 
Statements about speaking centered upon 
contributing to classroom discussions, do-

ing oral exams, contributing to educational 

programs on radio and TV, giving class-

room presentations, etc. Finally, writing 
statements included writing lab reports, 
writing exam answers, writing emails, 

contributing to specialized online forums, 
and writing assignments. The relevance of 

the statement to skills defines the validity 
of the instrument. In other words, the face 

validity of the instrument was established 

by seven experts from four Majmaah Uni-
versity campuses. 

After careful examination of the ques-

tionnaire, the TESOL experts approved 
most of the statements and recommend-

ed the addition/deletion of others. On the 
other hand, Cronbach’s alpha was used to 
calculate the data reliability. Table 2 sum-

marizes the results. 

Reliability Statistics

Cronbach’s Alpha N of Items
.638 7

The alpha coefficient for the seven items 
is .639, suggesting that the items have rela-

tively high internal consistency. 

Procedure
An official application letter was sub-

mitted to the university for permission to 
conduct the study among their students. It 

took about one week to receive their pos-

itive feedback. An initial visit was paid to 
meet all the stakeholders in the three col-

leges to explain the rationale of the study. 
An arrangement was made to meet the 

students in the classrooms to distribute 

the questionnaire, which was translated 

into Arabic for a better understanding of 

its items. The statements turned out to be 

clear. Most participants returned the ques-

tionnaire on the same day, while others 

promised to return it within days.  

Results
Kruskal-Wallis Test (a rank-based non-

parametric test) was used to analyze the 
study data. It was suitable for this pur-
pose because, unlike ANOVA, it is used 
for comparing two or more independent 
samples of equal or different sample sizes. 
More specifically, the Kruskal-Wallis Test 
was conducted to decide if there were sta-

tistically significant differences in the need 
for English for academic purposes among 
students enrolled in three Majmaah Uni-

versity colleges. Tables 3, 4, 5, and 6 be-

low summarize the results. 
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course designers and policymakers – it can 
still provide valid data that might be used 
effectively to design a course in English 

for specific/academic purposes. 
In addition, Cunningsworth (1983) 

points out that students are usually taught 
in classes, which are not always homoge-

neous. Therefore, the needs of the learners 

in a class may not be the same. A reply to 
this criticism could be that individual learn-

er differences have been a widely accepted 
fact in language acquisition research. The 

available literature abounds with a myriad 

of antonyms to describe learners, includ-

ing “good and bad”, “intelligent and dull”, 
“motivated and unmotivated”, “anxious 
and comfortable” and “field independent 
and field sensitive” (Ellis, 2008, p. 643), 
to mention but a few. These antonyms at-

test to the fact that individual differences 

are natural human characteristics that can 

enrich EAP needs analysis and subsequent 

syllabus design.

Method

Participants
The study participants were 180 

first-level students. They were enrolled in 
the Deanship of the Common First Year 
to study both general and discipline-spe-

cific English courses. This Deanship was 
founded to contribute to achieving the uni-

versity’s vision, and bridging the gap be-

tween high schools and higher education. 

Where English courses are concerned, the 

students were taught two general English 

courses and two EAP courses. The lat-

ter introduces the students to English for 

health sciences (Medicine and the medical 

sciences) and engineering. 

All the courses focus on the four skills. 

The students should successfully compete 
in these courses before their enrolment in 

their respective colleges. Except for the 
College of Medicine, the other colleg-

es – i.e., the College of Engineering and 

the College of Medical Sciences – offer 

courses in English and Arabic. The Col-

lege of Medicine is an English-only zone. 

In addition to successful completion of the 
four English courses at the Deanship of the 
Common First Year, students are required 
to pass the IELTS exam to qualify for en-

rolment in the College. Table (1) presents 
the study participants as per college.

Table 1: Study participants

College No of participants
College of Medicine 60

College of Medical Sciences 60
College of Engineering 60

About 100 male students were admit-
ted into these colleges in the academic 

2019/2020. It was planned to include all of 
them in the study, but 40 participants did 
not return the questionnaire. 

Instrument
A five-point Likert-type-scale ques-

tionnaire was used to collect data for this 

study. The five points are: very important, 
important, important to an extent, less im-

portant, and not important. The question-

naire consisted of 37 statements distribut-

ed as follows: 8 statements for listening, 
10 statements for speaking, 10 statements 
for reading, and 9 statements for writing. 
The statements centered upon several ac-

ademic activities experienced by the stu-
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termine which of the necessities they lack. 

Finally, “wants” define learners’ awareness 
of their own needs. However, Hutchinson 
and Waters (1987, p. 56) maintain that “it 
is quite possible that the learners’ view 
may conflict with the perceptions of other 
interested parties: course designers, spon-

sors, and teachers.” 

Although the types of “needs” reported 
above are perceived to result from the in-

fluence of the different ideological percep-

tions of the analysts (Hyland, 2006, p.79), 
different researchers still define “needs” 
and thus “needs analysis” in terms of the 
purpose it serves in the academic context. 
That is, a rigorous needs analysis can en-

sure that EAP students learn precisely 
what they need (Serafini et al., 2015; Day 
& Krazanowski, 2011; Hyland, 2006). Hy-

land (2006, p. 74) proposes three methods 
for analyzing learners’ EAP needs: present 
situation analysis, target situation analysis, 

and rights analysis. The target situation anal-

ysis focuses on the learners’ future roles, 
and the linguistic skills and knowledge 

they need to perform competently in their 
discipline. This type of analysis provides 
answers to the six needs questions raised 

by Hutchison and Waters (1987, p. 59):            

Why is the language needed?

How will the language be used? 
What will the content area be? 

Who will the learner use the language 

with? 

Where will the language be used? 

When will the language be used? Fre-

quently? Seldom?      

Second, the present situation needs anal-
ysis concerns the starting point of where 
the students are, and refers to information 

about learners’ current proficiencies and 
ambitions; what they can do, and what 
they want at the beginning of the course; 
their skills and perceptions; their famil-
iarity with a specialist subject; what they 
know of its demands and genres. 

Finally, rights analysis involves evaluat-
ing the findings of the needs analysis, rec-

ognizing the challenges that students face, 

and integrating the results to create more 

democratic and participatory involvement 
by students in decision-making. The no-

tion of rights, therefore, encourages stu-

dents to assess their options and prioritize 
what they need for themselves. It supports 
them in taking active responsibility for 
their learning and so resonates with the lit-

erature on autonomy in language learning.

Despite the central role played by needs 
analysis in course design, it is believed to 

suffer from some challenges. For instance, 
Hutchinson and Waters (1987, p. 60) as-

sume that there is a tendency among in-

structors to exaggerate the need for Eng-

lish. That is, the instructors may have an 

investment in giving the impression that 
the level of English needed is high and 

that more funding and resources should be 

provided to meet such a critical need. By 
contrast, the students may give a lower in-

dication of the need for English “because 
they know or would prefer to believe that 
is not necessary.” However, since the data 
for needs analysis comes from other stake-

holders – such as administration, sponsors, 
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ESP syllabus. In other, words, the syllabus 

is selected in violation of the world prac-

tice of needs assessment. Therefore, this 

study is intended to persuade stakeholders 
at Majmaah University of the significance 
of needs assessment as the only objective 

system that can produce a reliable ESP/
EAP syllabus that best serves the students' 

academic needs. 

In this connection, the study sets out to 

answer four research questions that pertain 
to the students’ EAP needs. These ques-

tions relate particularly to the four English 
language skills:

1. Is there a statistically significant differ-
ence in the participants’ needs for lis-

tening for academic purposes?
2. Is there a statistically significant dif-

ference in the participants’ needs for 
speaking for academic purposes?

3. Is there a statistically significant differ-
ence in the participants’ needs for read-

ing for academic purposes?
4. Is there a statistically significant differ-

ence in the participants’ needs for writ-
ing for academic purposes?

Conceptual background
      The term “needs” may both be de-

fined negatively, as a concept fraught with 
considerable controversy, and positively as 
an umbrella term. The negative definition 
emanates from the multiplicity of terms 
that have to date been introduced to inves-

tigate the needs of EAP stakeholders, to the 

extent that it is conceived to be conceptu-

ally ambiguous (West, 1994). The relevant 
literature abounds in terms such as learner 

needs, learning needs, target needs, task-

based needs, perceived needs, felt needs, 
objective needs, subjective needs, prod-

uct-oriented needs, and process-oriented 
needs, which are held to represent different 
philosophies and educational values (Dud-

ley-Evans & John, 1998). By contrast, 
these very terms are maintained to be noth-

ing more than different realizations of the 

same umbrella term that embodies the EAP 

needs of different stakeholders: adminis-

tration, students, subject-specific faculty, 
and EAP faculty. Such an understanding of 

the term “needs” resolves the debate aris-

ing from its multiple perspectives. How-

ever, a closer examination would show 

that it does not accommodate stakehold-

ers other than the learner. In other words, 

Hyland (2006, p. 73) maintains the term 
“needs” incorporates “learners’ goals and 
backgrounds, their language proficiencies, 
their reasons for taking the course, their 

teaching and learning preferences, and the 
situation they will need to communicate”.  

As such, it involves what a learner knows, 

does not know, or wants to know. This ex-

planation emanates from the classical view 
of “needs” as proposed by Hutchinson and 
Waters (1987). They maintained that, as 
an umbrella term, “needs” subsumes three 
distinctions: necessities, lacks, and wants. 

These will be discussed in turn below. 

To begin with, “necessities” are need 
types determined by the demands of the 
target situation. In other words, it is what 

the learners have to know to be able to 

function properly in the target situation. 
On the other hand, “lacks” inform us about 
what learners know already, in order to de-
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Introduction

English is not just the world’s lingua 
franca; it is also widely acknowledged as 
the language of science, technology, and in-

ternational business. Technically speaking, 
the language variety needed for this kind 

of training is known as English for Specif-
ic Purposes (ESP). The relevant literature 
argues that the necessity for ESP emanates 

from foreign learners’ need to study Eng-

lish in order to overcome academic prob-

lems caused by the use of English as a me-

dium of instruction (Hutchinson & Waters, 
1987; Strevens, 1988; Dudley-Evan et al., 
1998). It also suggests that the ESP sylla-

bus not only equips students with the lan-

guage skills needed for academic success, 

but also socializes them into the discourse 

of the relevant academic community, i.e. 

they will be introduced to the academic 

discourse used by doctors, engineers and 

programmers so that they become success-

ful future professionals (Duff, 2007, p. 3).    
Ezza and Al-Jarallah (2015) conducted 

an exploratory study on the significance of 
English for academic purposes (EAP) from 
the perspective of several stakeholders in 
medical studies at Majmaah University 

(MU), i.e. academic administration, sub-

ject-specific faculty, EAP faculty, and stu-

dents. Stakeholders were interviewed, the 

EAP classes were observed, and the EAP 

syllabus and materials were examined. It 

was concluded that EAP was a matter of 

heightened significance, as evidenced by 
the attempts made to improve literacy at 
advanced academic levels. For instance, 
because many courses were taught through 

the medium of English, the College of Ap-

plied Medical Studies has introduced a 
peer-teaching program to encourage stu-

dents with advanced EAP skills to teach 

their underachieving counterparts on a vol-
untarily basis. In addition, the College of 

Medicine stipulated that its entrants should 
pass IELTS to be enrolled as second-year 
medicine students even if they had passed 
the EAP syllabus-based exams taken at the 

stage of Preparatory Year Deanship.  
This study is an attempt to assess the 

need for English among Majmaah Uni-

versity students doing medicine, medical 

sciences, and engineering. Most of the 

courses attended by these students were 

taught through the medium of English. 

Even when some courses are taught bi-

lingually (i.e., in Arabic and English), the 

students are expected to consult references 
written in English. The motivation for the 

study is twofold. First, the fact that there 
are no ESP units in the Saudi tertiary in-

stitutions is indicative of a lack of recog-

nition of the vital role of ESP as a means 

of academic success and an enculturation 

strategy to integrate graduates of hard and 

applied sciences into the relevant profes-

sional communities. Unfortunately, this 

negligence of ESP has a negative bearing 

on research to inform decision makers of 

its importance. The second motivation for 
this study is a corollary of the first one: the 
lack of recognition of ESP in Saudi tertiary 

institutions has resulted in a simplistic ap-

proach to the way it is taught, in that the 
relevant decisions are determined by the 

teachers' impression of what constitutes an 
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   ملخص البحث  
   يتناول هذا البحث احلاجة إىل اللغة اإلنجليزية لألغراض 
األكاديمية بني طالب جامعة املجمعة واملقبولني يف كليات 
هدفت  حيث  واهلندسة.  التطبيقية  الطبية  والعلوم  الطب 
بأن  املجمعة  جامعة  يف  املستفيدين  إقناع  إىل  الدراسة  هذه 
الوحيدة  املوضوعية  الطريقة  هي  االحتياج  حتليل  دراسة 
لتوجيه عملية تصميم املنهج. ولتحقيق ذلك تم استخدام 
استبان جلمع البيانات من18٠ طالبًا لإلجابة عىل تساؤالت 
من  الدراسة  هذه  يف  املشاركون  الطالب  وكان  الدراسة. 
وقد  واهلندسة.  التطبيقية  الطبية  والعلوم  الطب  كليات 
أظهرت نتائج حتليل البيانات عن وجود فروق ذات داللة 
لألغراض  اإلنجليزية  اللغة  مناهج  مهارات  يف  إحصائية 
هذه  بأن  النتائج  تفسري  وأكد  للطالب.  األكاديمية 
لألغراض  اإلنجليزية  اللغة  دور  إىل  تعزى  االختالفات 
الثالث.  الكليات  يف  األكاديمية  األنشطة  يف  األكاديمية 
وبناًء عىل نتائج الدراسة، متت التوصية بعدم حرص مناهج 
السنة  عامدة  يف  األكاديمية  لألغراض  اإلنجليزية  اللغة 
األوىل املشرتكة، بل جيب عىل الكليات بحث إضافة املزيد 
من دورات اللغة اإلنجليزية املتقدمة لألغراض األكاديمية 
بإجراء  التوصية  متت  كام  املتقدمة.  املستويات  يف  للطالب 
لتحديث  االحتياجات  حتليل  دراسات  من  سلسلة 
انطباعات املستفيدين جتاه ما يشكل منهج اللغة اإلنجليزية 

لألغراض األكاديمية املرتبط يف املستويات املتقدمة.
 

Abstract
This research explores the need for English for 
Academic Purposes (EAP) among Majmaah 
University students admitted into the Colleges 

of Medicine, Applied Medical Sciences, and 
Engineering. The purpose of this study was to 
persuade Majmaah University stakeholders that 
a needs analysis was the only objective method 

to inform the course design process. Data were 
collected from 180 participants using a question-

naire. The participants came from the Colleges 
of Medicine, Applied Medical Sciences, and 
Engineering. Data analysis revealed that there 

were significant differences in the students’ EAP 
skills. An interpretation of the results showed 
that these differences were attributable to the 

role of EAP in the academic activities in the 

three colleges. Based on the study findings, it 
was recommended that EAP courses should not 

be confined to the Deanship of Common First 
year. That is, colleges should consider adding 

more advanced courses to serve the students’ 
academic purposes at advanced levels. It was 
also recommended that a series of needs analy-

ses should be conducted to update stakeholders’ 
perceptions of what constitutes a relevant EAP 
syllabus at advanced levels.
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and students) and only a small number of 

studies that actually investigated the effect 

or impact of using the social media. Sev-

eral implications can be drawn from these 
outcomes:

• First, the trend of looking into percep-

tions, attitudes and views has reached 

its consensus where all studies have 

documented a positive attitude, percep-

tion and view. This is not only applica-

ble to studies that were included in this 

systematic review, but also studies that 

are conducted during the pre-pandemic 
period as well as the ones outside Saudi 
Arabia. Hence, it is recommended for 
future studies to focus more on inves-

tigating the effect of social media on 

general or specific language skills in 
order to validate the usefulness of so-

cial media in language learning. Stud-

ies that focus on how social media can 

be used are also highly recommended. 

• Second, since most studies included 

participants at tertiary level, it is advis-

able for studies to bring teaching and 

learning of EFL at secondary schools 
or even primary schools into attention 
as well. This can bring information on 

how the utilization of technology to 

support language learning can be done 
at the early years of language learning. 

• Finally, following the first implication, 
it is important to understand how so-

cial media can be incorporated into the 
teaching and learning of EFL. Hence, 
experts in curriculum or teaching prac-

tices can delve into this and develop a 
module that can guide teachers on how 

to use social media as one teaching and 

learning tool efficiently. This is also in 
line with the development or advance-

ment in technology that the world is 

currently experiencing. 
While this systematic review has highlight-

ed information on the research landscape 
and provided necessary implications, sev-

eral limitations need to be properly ad-

dressed for future improvements. First, the 
database that is used to search the articles 

can be expanded; in other words, it should 
not be limited to one particular database 
only as evident in this systematic review. 

Other database such as Scopus can be used 
to search the necessary articles. Next, the 
articles were published in the period of 
two years only. Expanding the search cri-
teria may provide more concrete findings.
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classes in Namibia. A survey was conduct-
ed with 99 university students pursuing 
their bachelor’s degree. The findings indi-
cated that WhatsApp can have a negative 
impact on tertiary students’ performance, 
in particular on those who do not have ac-

cess to any smart devices. 

Additionally, the findings indicated that 
WhatsApp as a teaching and learning tool 
in English classes can cause a delay in stu-

dents’ submission of assignment. Social 
media was viewed positively by Saudi Stu-

dents as a tool for English learning. This 

could help English teachers to provide a 
better English language environment in 

Saudi Arabia. For instance, students dis-

like writing classes because they are bor-

ing and are taught in a traditional way (Fat-
tah, 2015). Therefore, using for example 
WhatsApp in writing classes can make the 
process social and practical (Fattah, 2015). 
In addition, students could not practice 
acquired grammatical rules outside their 

classrooms.  It was found that using Twit-

ter by EFL teachers could provide the stu-

dents with an opportunity to put grammar 
rules in practice (Ahmed, 2015).
      Again, the positive attitudes that these 
learners and teachers have towards social 

media in language learning can be associ-

ated with their general attitudes towards 

social media as a platform to socialize.

Conclusion
 This systematic review is conducted 

to obtain information on the current land-

scape of research activities on social media 
in relation to EFL teaching and learning in 
the context of Saudi Arabia. Specifically, it 

tackles the post-pandemic period between 
2020 and 2022. The focus is to identify 
the characteristics of selected studies and 

generate themes of focus as well as their 

generic outcomes. 

 A total of 11 articles that have been 

published between the year 2020 and 2022 
were selected to be included in the review. 

The articles were searched through online 

database (primarily is Google Scholar) and 
several keywords such as “social media in 
EFL” and “social media in learning Eng-

lish + Saudi Arabia” have been employed 
to gather the articles. After two rounds of 

filtering based on the developed inclusion 
and exclusion criteria, the 11 articles were 

considered suitable in the context of inves-

tigation. 

 Results have generally shown that 

most of the studies were designed as quan-

titative research with the utilization of 

survey as a data collection tool being the 

preferred method. One study however has 
conducted an experiment to test the effi-

ciency of social media in EFL language 
learning. On the other hand, a number of 

studies were conducted as qualitative re-

search whereby the participants were in-

terviewed in order to collect the intended 

data. Next, many studies are conducted in 
the context of EFL at tertiary institution in 
Saudi Arabia with only one study includ-

ed secondary school students. In terms of 

the research landscape and the outcomes 
of these studies, this systematic review can 

confirm that most studies are concerned 
with the attitudes, perceptions and views 
of the selected participants (i.e., teachers 
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media in Saudi Arabia’s EFL classroom. As 
social media continues to increase in terms 

of its users and functions as well as the im-

pact of pandemic Covid-19 that opened up 
the possibility of learning through digital 
platform, it should have sparked the inter-
est of researchers and language educators 

(Barrot, 2021). Nonetheless, it is not fair 
to claim that there is no interest among the 

EFL community in Saudi Arabia by mere-

ly looking at the number of publications. 
 In terms of method of investigation, 

many studies have employed quantitative 
research design with survey and question-

naire being utilised as a data collection 

tool. The number of qualitative research 

design, despite available, is smaller than 
the quantitative. One implication of the 
quantitative research design being used the 

most is seen in the aspect of information 
being simply descriptive (Barrot, 2021); 
for example, describing the attitudes that 
the teachers and learners have towards the 

use of social media in an EFL classroom. 
With the qualitative study being adopted 
more, it can supplement the current re-

search landscape with information that 
dives into the user’s experience deeper. In 
addition, more experiments that test the ef-
ficiency or impact of social media can be 
developed more since the number of stud-

ies are relatively small. The results from 

the experiments can be used to generate a 
concrete claim on the use of social media 

that can be immensely beneficial to lan-

guage learners.

 The positive attitudes, perceptions 
as well as views shown by the samples 

in the selected studies are something that 

should not be a surprise. Many previous 
studies whether in the Arab countries or 

other parts of the world also echoed simi-
lar outcomes. This is evident in the studies 

made by Alharthi (2016) and Alshabeb and 
Almaqrn (2018) that showed the positive 
attitudes among Arab EFL learners while 
studies such as Orachorn (2016), Inaya-

ti (2014) and Namaziandost et al. (2019) 
have shown similar outcomes in different 

sociocultural contexts of EFL classrooms. 
Furthermore, using social media as an in-

formal learning tool attracted the research-

ers to investigate such phenomenon. Mah-

di and El Naim (2012) conducted a study 
to find out the effects of using Facebook on 
Saudi students’ informal EFL learning in-

teractions. The study utilised Facebook as 
a research tool. Questionnaires and inter-

views were employed to find out if the stu-

dents interact actively through Facebook 
as well as what   their attitude are toward 

such interaction. The findings indicated 
that several variables can affect students’ 
interaction via Facebook, including their 
willingness to participate, their schedule, 
and the teachers’ interferences. The stu-

dents, however, showed a positive attitude 
toward using Facebook to improve their 
language.

On the other hand, some educators believe 

that social media technologies can be a sort 

of distraction and would impact negatively 
on students’ performance. Mbukusa (2018) 
has conducted a study to find out students’ 
perception toward using WhatsApp as 
a teaching and a learning tool in English 
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beyond the physical classroom. 
 Next, the studies documented a 
number of social media apps including In-

stagram, Telegram, Twitter and WhatsApp. 
These have been the subject of investiga-

tion for studies especially those that in-

clude students as their samples. Abu-Ay-

fah (2020) through the survey showed that 
Telegram is believed to have an impact 
on vocabulary learning while Alshaibani 

(2020) highlighted the perception of stu-

dents that Twitter can be used to improve 
their communicative competence skills 
including linguistic, discourse and so-

cio-cultural awareness. On the other hand, 

Almansour (2022) who, had interviewed 
EFL learners on the use of Telegram, 
showed that the students believed on the 

pedagogical value of it and they also be-

lieved that the platform can improve their 
writing skills. Other studies such as Alub-

thane and Alyoussef (2021) and Elmahdi 
and Khan (2020) similarly presented the 
results of positive attitudes of learners to-

wards the use of social media. However, it 
is interesting to note the that findings from 
Bano and Zaman (2020) who, claimed that 
students are still failing to grasp the bene-

fits presented to them by the social media 
to improve their language skills despite 
having the necessary technological skills. 

According to them, this might be due to the 

fact that the use of social media predomi-
nantly uses the native language which is 

Arabic language.

 Finally, studies have been able to 
show the positive impact when social me-

dia is used in teaching and learning of EFL. 

This is evident in the experiment conduct-
ed by Tilwani et al. (2022) that have com-

pared students who experience learning 
with social media and students who un-

dergo conventional teaching and learning 

method. The outcomes of the experiment 
have clearly indicated that the students 

that learnt with the support of social media 
have improved their speaking skills. 
In general, studies discussing social media 

usage on EFL have reached a consensus 
that the stakeholders which are the teach-

ers and students have positive attitudes, 
perceptions and views towards the use. In 
addition, there is a notable improvement 
once social media is incorporated into the 
learning process. 

Discussion
 The present systematic review has 
been conducted to generally identify the 

research landscape of social media in the 
teaching and learning of EFL in Saudi 
Arabia in the post-pandemic period (2020-
2022). Specifically, it has attempted to 
know the current state of research activities 

which consequently can help to maneuver 
future research scopes. 
 Given the popularity of social me-

dia especially among the younger gener-
ations or the millennials (those who are 

born between 1980 and 1994 as well as the 
Z learners who are born between 1995 and 
2015) (OECD, 2019), it is expected that 
the number of studies to be large. However, 
data from this study showed only 11 arti-

cles were published between the year 2020 
and 2022; these articles documented stud-

ies that directly addressed the use of social 
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to studies that first differentiated between 
the view of teachers and the view of learn-

ers themselves. Despite that both groups 
generally produce similar outcomes, there 
is a concern from students that the interac-

tional rules in social media are not clear in 

the sense that questions are being ignored 

by the teachers (see Alubthane and Aly-

oussef, 2021). Nonetheless, it can be said 
that the teachers and learners of EFL have 
generally positive attitudes, perceptions 
and views towards social media in lan-

guage classroom regardless of the social 

media applications (WhatsApp, Telegram 
etc.). These positive attitudes have led to 
their use or intention to use (e.g., Alqa-

rni & Alqarni, 2020 and Aromaih, 2021). 
 The second theme that can be ac-

quired from the identified studies is the 
“impact” of using social media in lan-

guage teaching and learning. Studies per-
formed by Alshaibani (2020) and Tilwani 
et al. (2022) show that, after receiving 
training through social media, students 

demonstrate higher levels of language pro-

ficiency. There is a consensus in the results 
where students have shown a positive im-

provement; Alshaibani (2020) showed that 
Twitter can be used to improve students’ 
communicative competence which is the 
idea of foreign language learning. Like-

wise,Tilwani et al. (2022)’s experiment 
indicates that TED Talks can improves 
students’ speaking skill. In general, the 
post-pandemic research on the use of social 
media in EFL teaching and learning has 
continued to show positive attitudes and 
perceptions among the stakeholders (i.e., 

the teachers and students). Students’ com-

municative competence and other specific 
language skills can be enhanced by incor-

porating social media in teaching-learning 
processes
Generic outcomes of the studies

From the reported general outcomes and 
the identified themes, the present system-

atic review can report the following com-

mon outcomes.

 First, many studies have reported 
the positive attitude or preference towards 
the use of social media in EFL teaching 
and learning among the samples. This in-

cludes both teachers and students who, as 

evident in the results of the studies, showed 

their recognition of social media to be 

used in the teaching and learning of EFL. 
Aromaih (2021) documented the view of 
EFL teachers that see the significant role 
of social media in the teaching and learn-

ing as well as the teachers’ attitudes that 
seem to be keen on incorporating social 
media into the process. This is consistent 
with the results as reported by Alqarni and 
Alqarni (2020) that highlighted the posi-
tive attitudes of EFL teachers to use social 
media; in fact, some have been document-
ed to use it despite not having training on 
the use of social media or technology use 

in language classrooms. In a more specific 
context, Albiladi and Abdeen (2021) re-

ported that the use of social media accord-

ing to the teachers can benefit the learning 
of culture of the target language. The use 

can also increase motivation among learn-

ers, improve teaching practices as well as 
build learning community among learners 
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No. Author and 

year

Focus of the 
study

Design of the 

study

Data collection 

method
Sample size General outcomes

8. Aromaih 

(2021)

Teachers’ 
perceptions 
towards the use 

of social media 

in EFL virtual 
classrooms

Quantitative Survey EFL professors

The respondents agreed that it is 
significant to incorporate social media 
in EFL virtual classes; teachers were 
also found to be keen to use social 

media as a teaching tool

9.
Bano & 
Zaman 
(2020)

Social media as 

an accelerating 

tool to 

motivate 

students to 

learn English

Quantitative Questionnaire
Undergraduate 

students

The students are found to be coherent 

with modern technology but the use is 

in Arabic language; the students seem 
to fail to acquire the benefit of social 
media in English to improve their 
language skills

10. Elmahdi & 
Khan (2020)

Understanding 

the role of 

social media 

in motivatin

g students

Quantitative Survey 36 students

The students claimed that social media 

can provide source of language facts 
for learning purposefully. In other 
words, it can be used to provide them 
with the authentic data.

11.

Tilwani, 

Alghazali & 
Patra (2022)

The effects 

of TED Talks 

on learners’ 
speaking 
accuracy and 

fluency

Quantitative 
Speaking pre-test 

and post-test

75 students 

divided into 

three groups 
(accuracy, 

fluency and 
control)

Students in the experimental groups 
outflanked the control students on the 
post-test speaking after they received 
instruction by applying TED Talks.

From the studies presented in Table 1, it 
can be seen that six (6) studies were pub-

lished in the year 2020, three (3) were 
published in 2021 and the remaining bal-
ance of two (2) studies were published in 
2022. Three studies employed qualitative 
research design and one is designed within 

the mixed-method research design. Hence, 
the majority of studies utilized quantitative 

research design in conducting the study. 

Survey is the preferred choice of data col-
lection technique and this is followed by 

interview. Interestingly, only one study 

employed experiment to obtain the intend-

ed data. Finally, all studies include instruc-

tors and students at tertiary level as their 

samples except for one study (i.e., Alman-

sour, 2022) that includes secondary school 
students. 

Post-pandemic research landscape on the 
use of social media in EFL learning

From Table 1, the general outcomes of the 
published studies have revealed two pri-
mary themes that can be utilized to inform 

the research landscape on the usage of so-

cial media especially during the post-pan-

demic period. 
 The first theme that can be derived is 
perception and attitude. This specific theme 
refers to studies investigating the views, 

attitudes or preferences that the selected 
samples have towards the use of social me-

dia in the learning of EFL. In fact, studies 
that fall under this theme are constitute the 

majority because from Table 1, it can be 

seen that a total of 10 studies (except Til-
wani et al., 2022) have addressed more or 
less a similar idea. Specifically, the studies 
on perception and attitude looked into the 
students and teachers’ thought of using so-

cial media in the teaching and learning of 

EFL. This can be further narrowed down 
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These articles are within the scope of using 
social media for learning EFL purposes

Results
This systematic review attempts to know 
the current theme of investigation as evi-

dent in the published studies on the use of 

social media in the teaching and learning 

of EFL. The generic outcomes of the pub-

lished studies are also within the scope of 
this work. Table 1 first present the details 
of studies included in the review. 

Table 1: Details of the included studies

No. Author and 

year

Focus of the 
study

Design of the 

study

Data collection 

method
Sample size General outcomes

1.

Abu-Ayfah 

(2020) Students’ 
perception Quantitative Survey 300 students

Students perceived Telegram as a useful 
tool especially in vocabulary learning.

2.

Albiladi 

& Abdeen 
(2021)

Language 
teachers’ 
experiences in 
using social 

media in the 

teaching of 

EFL

Mixed-method

Survey

In-depth 
interview

50 language 
teachers

Social media is useful to teach English 

culture. In addition, it can be used to 

increase motivation and engagement, 

enhance teaching practices and build 
learning community among learners.

3.
Almansour 

(2022)

Students’ 
perception and 
attitudes

Qualitative Interview 15 students

The students perceived that the 
Telegram is a useful tool to support 
their learning of EFL. This is especially 
in the writing skill. 

4.

Alqarni & 
Alqarni 

(2020)

Gender and 

teaching 

experiences in 
using social 

media to teach

Qualitative Interview
18 university 

instructors

Majority of instructors had a positive 
attitude towards using social media; 
female was found to be higher. In 

addition, instructors with few years of 

experience and no previous technology 
training use social media as a 

supportive tool

5.
Alshaibani 

(2020)

Students’ view 
on improving 
communicative 

competence 
by using social 

media

Quantitative Survey 378 students

Twitter is found to have a positive 
impact on communicative competence 
skills (linguistic, discourse, 

sociolinguistic)

6.

Alubthane 

& Alyoussef 
(2021)

Pre-service 

teachers’ views Qualitative Interview
8 pre-service 

teachers

The pre-service teachers viewed 
WhatsApp as convenience and 
practical, ease the communication 
process and material as well as course 
information sharing. But they viewed 

instructors to ignore students’ questions 
in the platform 
as a challenge

 

7.

Alzamil 

(2020) EFL learners’ 
attitudes

Quantitative Survey 120 students

The students showed positive attitudes 
towards the use of Instagram as a 

language learning tool. There is no 

significant difference between genders. 
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in the quantitative, qualitative, or 

mixed-method approach.
• Be conducted to teach English as a For-

eign Language (EFL) at high school or 
tertiary level in Saudi Arabia. 

• Be published within the year 2020 – 
2022. 

Exclusion criteria
Articles were excluded if they are:

• Written in languages other than Eng-

lish language.

• Editorials, news articles, book chap-

ters, theses, or dissertations as well as 

articles designed as library research (as 

the aforementioned). 

• Focused on social media usage aside 
from learning.

Searching procedure
First, the articles were searched and col-
lected through the search engines using 

key terms. Next, the articles were filtered 
through the titles and types of articles. 
This is further followed by another round 

of filtering where the articles were scanned 
through their abstracts. Figure 1 shows the 
summary of step-by-step to reach the to-

tal number of studies to be included in this 

systematic review. 

 

 

 

 

 

Articles identified through 

database using the key words 

(N = 2210) 

Articles were filtered based on 

title  

(N = 31) 

Excluded 

(N = 2179) 

Articles were filtered after 

scanning the abstract  

(N = 11) 

Excluded 

(N =20) 

Figure 1: Step-by-step of searching strategy

From Figure 1, the total articles that are 
included in the systematic review are 11. 

These articles are selected due to their 

scope and context that meet the study’s 
requirements. On the other hand, the first 
exclusion that has seen the initial number 

of 2,210 articles to significantly drop to 31 
was due to the titles that suggested the ar-

ticles to be conducted not in Saudi Arabia, 

and not relating to social media but to other 

technological aspects and review articles. 
Afterwards, the abstracts were screened by 

reviewing and 20 articles were excluded 
based on the results of that screening. The 

exclusion was made due to the fact that ar-

ticles were using library research method. 
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ities which consequently can improve the 
learners’ communication skills. 
 In general, the database to date has 

included a large number of studies that 

offer discussions on social media and lan-

guage teaching and learning in the context 

of Saudi Arabia. However, the discussions 
seem to be limited to information on the 

perceptions and attitudes of learners as 
well as teachers towards the use of social 

media in language classroom and the im-

pact that social media has on the learning 
process. It is important to know the land-

scape of research activities within this area 
in order to obtain scientific information 
on what has been done to date that con-

sequently, can provide practical implica-

tions and navigate the future directions. 

Especially during the pandemic Covid-19 
that has drastically changed the way teach-

ing and delivering is conducted (i.e., from 

face-to-face to online learning), the social 

media can generally be perceived as one 
sustainable learning tool. 

Taking this into consideration, the present 
systematic review attempts to address the 
following research questions:

A. What are the current landscape and the 
generic outcomes of published articles 
in terms of the use of social media in 

teaching and learning English in the 

context of Saudi Arabia between 2020 
to 2022?  

B. What are the themes of the current da-

tabase in terms of the use of social me-

dia in the      context of Saudi Arabia 

between 2020 to 2022?
C. 

Methods
To conduct this systematic review, the Pre-

ferred Reporting Items for Systematic Re-

view and Meta Analyses (PRISMA; Libe-

rati et al. 2009) is used. PRISMA provides 
an updated checklist of 27 items consid-

ered essential for transparent systematic 
review reporting. The guide has specifi-

cally helped in collecting, organizing, and 
analysing the articles.  

Searching strategy
The searching of the relevant articles is 

conducted digitally. Several key terms are 

employed to retrieve the desired articles 
from the search engines, primarily Google 
and Google Scholar. Limiters in the search 
engines were set to include research arti-

cles published between 2020 to 2022.
The key terms that were used to search for 

the articles are “social media”, “English as 
a Foreign Language”, “Saudi Arabia”, “so-

cial media in language learning” and “so-

cial media in language learning in Saudi 

Arabia”. Boolean operators such as “and”, 
“or” and “not” were employed when the 
key terms are used in combination during 

the search process. 

Inclusion criteria
For the articles to be included in the pres-

ent systematic review, they must:

• Be a research article with a primary 
data source. Articles from secondary 

sources, such as systematic reviews, 

meta-analyses or any other forms of 

library research are excluded as they 

cannot be used to extract data in sys-

tematic reviews.

• Be articles that are designed with-
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Google Scholar web has yielded thousands 

of articles being published since 2020 
(however, this number is not limited to re-

search articles and articles that are within 

the scope of language teaching and learn-

ing). Similarly, these articles can generally 

be grouped into specific themes of focus 
such as attitudes of learners towards the 

use of social media, issues and challenges 

and the role of social media in assessment. 

 An example of a study is Alshehri 
(2022), which investigates the attitude of 
postgraduate students towards the use of 
social media in support of their learning 
process. Through the analysed survey, the 
results showed that the students have a sig-

nificant positive attitude towards the use of 
social media in classroom. According to 

them, social media can increase the quality 

and efficiency of communication between 
teachers and students, provide greater ac-

cess to information and ease collaborative 

works among the classmates. 

 The result is consistent with Al-

harthi (2016) that has shown the positive 
attitude among the adult learners of Eng-

lish towards the use of Twitter as one form 

of social media in their language learning 

process. Alshabeb and Almaqrn (2018) 
surveyed a number of EFL learners in Sau-

di universities and from the results, it is 

shown that the students actively use social 

media for learning whether the use is out-

side or inside the classroom, revealing their 

positive attitudes towards the use of social 
media. Similarly, Allam and Elyas (2016) 
highlighted the preference of EFL teachers 
in Saudi tertiary institutions towards inte-

grating social media in the teaching prac-

tices. However, the teachers believe that 
the use of social media must be limited to 

a certain extent only in order to be an effi-

cient pedagogical tool.
 In addition to looking into the at-

titudes that the learners have towards the 

use of social media, there are also a small 

number of studies that have offered a side 

discussion on which social media applica-

tions will yield a better impact on learning 
activity. Al Fadda (2020) is a prime exam-

ple of such studies, which highlighted that 
Instagram is found to be more effective 

than other social media applications in en-

gaging learners to learn English. However, 
the study also showed that learners with 

social media accounts are less enthusias-

tic to learning (i.e. reading) compared to 
learners without social media accounts. 

 Another common area of studies 

found in the digital database is within the 

discussion of the social media impact on 
the language learning. For example, Srin-

ivas Rao (2019) has highlighted the effect 
of social media on the vocabulary devel-

opment of EFL learners in Saudi Arabia. 
These include the students to be exposed 
to the vocabularies that are commonly 

found in the digital space such as troll, 
catfish and tablet. Slim and Hafedh (2019) 
showed that there is no significant differ-
ence in terms of vocabulary improvement 
after the students are taught with the help 
of Facebook when they are asked to write 
business letters. Finally, Almubarak (2016) 
has shown that the use of social media can 

improvise the collaborative learning activ-
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media into the learning process. 
Keywords:
Social media; English as a Foreign Language; 
systematic review.

الكلامت املفتاحية: 
اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية؛  ؛  التواصل االجتامعي  وسائل 

مراجعة منهجية.

Introduction

 Social media such as Facebook, 
Instagram and Twitter have become an in-

tegral part of many individuals nowadays 
(Yadav, 2021). According to global statis-

tics on social media users, almost 59% of 
the world’s population uses social media 
(Chaffey, 2022). In the context of Saudi 
Arabia which has been the context of the 

present study, the number of users is per-
ceived to be considerably high; according 
to Alhamad and Alamri (2021), close to 
80% of its total population is an active so-

cial media user. With almost 96% of the 
total population having access to the inter-
net, this figure is not surprising.
 With the general purpose of social 
media is to connect people all over the 
world, the use of language is highly evi-

dent for the communication to take place 
albeit digitally. As such, it provides an in-

teresting opportunity for language teachers 
to employ it as one educational resource 
(Van Den Beemt et al., 2020). Evidence is 
found in many studies that have been con-

ducted globally over the years to investi-

gate the various aspects of social media 
in language teaching and learning such 

as examining the learners’ attitudes (e.g., 
Jamal &Wajdi, 2019), teacher’s percep-

tions (Lambton-Howard et al., 2021) and 
the impact on overall language develop-

ment (Muftah, 2022). The studies are not 
only limited to first language classroom 
but have also been extended to the context 

of second language classroom and foreign 

language classroom. 

 All in all, the implication of social 
media on language learning is undeniable 

despite the two not having a direct rela-

tionship especially in the context of sec-

ond language learning (Hamadeh et al., 
2020). Social media as suggested in many 
studies has been acknowledged to provide 
language learners with new learning expe-

rience; this includes the ability of social 
media to accommodate to various learn-

ing styles and needs (Barrot, 2020; Manca, 
2020) as well as increase learners’ motiva-

tion to self-study and become more engag-

ing (Al-Jarrah et al., 2019). Further, social 
media has also been documented to be able 

to address the challenging sub-skills in the 

context of English language (Hamadeh et 
al., 2020). Hence, it is safe to perceive so-

cial media as one pedagogical tool in lan-

guage learning. 

 In the context of Saudi Arabia, there 

is quite an extensive database dedicated 

to the study of social media in relation to 

education which one includes English as 

a Foreign Language (EFL) classroom. A 
google search through key words such as 

social media, Saudi Arabia and EFL on its 
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د .مجيله مفلح احلريب
أستاذ مساعد، جامعة املجمعة

   ملخص البحث  
دور  لعب  يف  اإلجتامعي  التواصل  وسائل  تستمر     
التعليم  بام يف ذلك  احلياة  العديد من جوانب  جوهري يف 
منصات  تتيحها  التي  الكبرية  التواصل  إمكانية  فمع 
الوقت احلايل، وتوافر فرص أكرب  التواصل اإلجتامعي يف 
اللغة األجنبية  بيئة  واملتعلمني يف  اإلنجليزية  اللغة  ملعلمي 
ذلك  ومع  والتعلم.  التدريس  ألغراض  منها  لالستفادة 
وسائل  إستخدام  كيفية  حول  حمددة  معلومات  التوجد   ،
يف   . والتعلم  التدريس  عملية  لدعم  اإلجتامعي  التواصل 
الواقع ، يركز البحث احلايل عىل إستخدام وسائل التواصل 
يف  األخذ  مع  املتعلمني،  وتصورات  ومواقف  االجتامعي 
العربية السعودية  االعتبار أن اإلطار املرجعي هو اململكة 
املشهد  توثيق  احلالية  املنهجية  املراجعة  خالل  من  ،حتاول 
اإلجتامعي  التواصل  وسائل  الستخدام  احلايل  البحثي 
نرشها  تم  دراسة   11 مجع  تم  األجنبية،  اللغة  فصول  يف 
تم  وقد  موضوعيًا.  وحتليلها   2٠22 و   2٠2٠ عامي  بني 
املعايرياملوضوعة  من  جمموعة  عىل  بناًء  الدراسات  إختيار 
أن  عام  بشكل  النتائج  أظهرت  التحليل.  يف  لتضمينها  هلا 
معظم املقاالت التي بحثت يف إستخدام وسائل التواصل 
خالل  من  كمًيا  بحثًيا  نموذًجا  استخدمت  اإلجتامعي 
معظم  أيضا  املستهدفة.  العينات  عىل  املوزع  املسح  تقنية 
التعليمية  املؤسسات  يف  املصلحة  أصحاب  من  العينات 
أيًضا  النتائج  أكدت   ، ذلك  إىل  باإلضافة  اململكة.  يف 
أو  باملواقف  فقط  معنية  اآلن  حتى  الدراسات  معظم  أن 
التصورات اخلاصة باستخدام وسائل التواصل االجتامعي 
يف التدريس والتعلم وهذا يؤدي بالتايل إىل فجوة كبرية يف 
نتائج دمج وسائل  أو  الرتبوية  التقنية  جوانب أخرى مثل 

التواصل االجتامعي يف العملية التعليمي  . 

Abstract
Social media continues to play a crucial role in 
many aspects of life, including education. In 
addition to providing platforms for communi-
cation, social media has also given English lan-

guage teachers and learners a greater opportunity 
to leverage it for teaching and learning purposes 
in foreign language settings. Yet, there is little 

concrete information is available on how social 

media can support teaching and learning. In fact, 
the research on social media use tends to focus on 

learners' attitudes and perceptions, as opposed to 
how it is used. Hence, taking the context of the 
Kingdom of Saudi Arabia, the present systematic 
review attempts to document the current research 
landscape on the use of social media in foreign 
language classrooms. A total of 11 studies that 

have been published in between 2020 and 2022 
are collected and thematically analysed. The 

studies were selected based on a set of criteria 

that are set for them to be included for analysis. 

Findings have generally shown that most of the 
articles that investigated the use of social media 

utilized quantitative research paradigm through 
the technique of survey distributed to targeted 

samples. Most of the samples are stakeholders 
at the education institutions in the Kingdom. In 

addition, the findings also confirmed that most 
studies to date are only concerned with the at-

titudes or perceptions of using social media in 
teaching and learning. This therefore leads to a 

huge gap on other aspects such as pedagogical 
technique or the outcomes of integrating social 

استخدام وسائل التواصل االجتماعي في تعليم وتعلم اللغة ا(نجليزية: مراجعة منهجية 
للمشهد البحثي في المملكة العربية السعودية بين عامي ٢٠٢٠ و ٢٠٢٢
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Editorial

   In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful. Praise is to Allah, the Cherisher and 

Sustainer of the worlds. Peace upon prophet Mohammad and to all of his successful followers.

Today dear readers, the editorial board of the journal of Human and Administrative Sciences are 
pleased to present Vol.30 in 1444 H/2023. In this issue, the journal editorial board continue to 
apply the journal policy in terms of the and originality of different topics. All the papers were 
subject to scrutiny review and they will contribute effectively to research ethics in terms of re-

search originality. We thank all researchers for their contribution to the journal of Human and 
Administrative Sciences in Majmaah University and their trust of the journal

This issue consists of 10 researches in different disciplines. 

Finally, I would like to thank the members of editorial board for their successful efforts to bring 
this work to exist between your hands. The editorial members are always happy to receive your 
suggestions and will be taken under consideration. All what we have achieved is due to Allah 

blessings and then to your cooperation as researchers and writers. We are always waiting for 
your contribution on the journal’s email.
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