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بسم هللا والصالة والسالم على نبي الهدى الحبيب المصطفى

 محمد بن عبد هللا وعلى آله وصحبه وسلم تسليًما كثيًرا، وبعد: 
 فيطيب لهيئة تحرير مجلة جامعة تبوك للعلوم اإلنسانية واالجتماعية أن تتقدم بإصدار العدد الحالي وفقاً للرقم 
الدولي التسلسلي الموحد للدوريات ردمد، )ISSN: 1658-8797( المعتمد من مكتبة الملك فهد الوطنية، والذي 

جاء غنيًا بمحتواه، وثريًا بما تضمنه من موضوعات متنوعة في  شتى ميادين العلم والمعرفة المتخصصة. 
إن ما مرت به المجلة من مراحل منظمة منذ بداية فكرة النشأة والتأسيس إلى أن غدت واقًعا ملموًسا كان بمساهمة 
وأدوار  مختلفة  بمهام  يقومون  الذين  العاملة،  اللجان  في  الكرام  الزمالء  من  عالية  وقدرة  سامية  وهمة  فاعلة 
متكاملة سعياً نحو تحقيق األهداف المأمولة، حيث لم يدخروا وسعاً ولم يألوا جهذا في إنجاز هذا المشروع المجيد 

الذي يضيف للمكتبة علماً نافعاً يسهم في تقدم وتطوير المسيرة العلمية.
 ونحن في هيئة التحرير حرصنا جميعاً على أن تكون المجلة رائدة في مجالها، متنوعة في موضوعاتها، مميزة 

في طرحها، ومواكبة للمستجدات البحثية، وفق أدق المعايير العلمية والتصنيفات العالمية. 
وفي الختام ال يسعني إال أن أسجل شكري وتقديري لجميع الباحثين واألساتذة المحكمين، الذين أثروا بطرحهم 
العلمي المتنوع االرتقاء بمستوى أبحاث المجلة، كما أشكر زمالئي في هيئة التحرير الذين لهم عظيم الفائدة وكبير 
األثر في إنجاز العدد الحالي للمجلة، وأيضاً جميع الموظفين والعاملين في المجلة، وكذلك إدارة الجامعة ووكالة 
الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي على ما لمسناه من دعم مادي و معنوي، وصلى هللا وسلم على سيدنا 

محمد، والحمد هلل رب العالمين.

رئيس التحرير
أ.د. حممد عبدهللا عسريي
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النموذج البنائي للعالقات بني الرفاهية الذاتية األكادميية والكمالية األكادميية والتجول العقلي
لدى طلبة جامعة اجلوف

د. عبدهللا بن عبداهلادي سليم العنزي
أستاذ علم النفس الرتبوي املشارك- كلية العلوم واآلداب ابلقرايت- جامعة اجلوف

The structural model of the relationships between academic subjective well-
being and academic perfection and mental wandering.

Dr. Abdullah Abdul Hadi Salim Al-Anzi
Associate Professor of Educational Psychology - College of Science and Arts in Al-

Qurayyat - Al-Jouf University

الكمالية  األكادميية،  الذاتية  الرفاهية  املفتاحية:   الكلمات 
األكادميية، التجول العقلي.

بنائي   منوذج  وضع  إىل  احلالية  الدراسة  هدفت  امللخص:   
للعالقات بني الرفاهية الذاتية األكادميية وكل من الكمالية األكادميية 
العقلي لدى طلبة اجلامعة والتحقق منه إمربيقيًّا، والكشف  والتجول 
عن الفروق بني الطلبة يف النوع يف متغريات الدراسة، وتكوَّنت عينة 
و)171(  طالًبا   )113( منهم  وطالبة،  طالًبا   )284( من  الدراسة 
طالبة ، وطُبقت عليهم مقاييس الرفاهية الذاتية األكادميية )من إعداد 
القصيب(  شليب،  إعداد  )من  األكادميية  الكمالية  ومقياس  الباحث( 
إىل  النتائج  وتوصلت  الفيل(،  إعداد  العقلي)من  التجول  ومقياس 
وجود مستوى مرتفع من الرفاهية الذاتية األكادميية  وإىل عدم وجود 
األكادميية  الذاتية  الرفاهية  يف  والطالبات  الطالب  بني  دالة  فروٍق 
العقلي  التجول  دالة إحصائًيا يف  والكمالية األكادميية، ووجود فروق 
وفًقا للنوع لصاحل اإلانث،ودعمت البياانت اإلمبرييقية صحة النموذج 
البنائي املقرتح للعالقات والتأثريات املباشرة وغري املباشرة بني الرفاهية 
العقلي لدى طلبة  الكمالية األكادميية والتجول  األكادميية وكلٍّ من: 

اجلامعة؛ حيث حقق النموذج املفرتض مؤشرات ُحسن املطابقة.

Key words: academic self-well-being, academic perfectionism, 

mental wandering.

Abstract:   The current research aims to develop a constructive 
model of the relationships between academic self-well-being and 
both academic perfectionism, mental touring among university 
students and verification of it, and to reveal the differences 
between students in the type in the study variables, and the 
sample of the study consisted of (284) students (113) students, 
and (171) students, and applied to them measures of academic 
self-well-being (prepared by the researcher)، The academic 
perfectionist scale (prepared by Shelby, Kuseabi) and the mental 
touring measure (by the elephant)، the results found a high level of 
academic self-well-being and no significant differences between 
students in academic self-well-being.  Academic perfectionism 
and mental wandering among university students, where the 
supposed model achieved indicators of good conformity
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 املقدمة واإلطار النظري:
 Academic Self- األكادميية  الذاتية  الرفاهية  تُعدُّ 
Academic Per- األكادميية  والكمالية   Wellbeing

 Mind العقلي  والتجول   fectionism Wellbeing

تؤثر  اليت  والنفسية  الرتبوية  املتغريات  من   Wandering

التعلم. وهي من املتغريات اإلجيابية اليت  على عمليات 
حظيت ابهتمام الباحثني يف علم النفس اإلجيايب.

 وتُعدُّ الرفاهية الذاتية األكادميية أحد روافد الرفاهية 
اإلنسانية عامة، وقد أصبحت مطلًبا ضروريًّ لكي يتمتع 
الطالب حبياته الدراسية ومتكنه من مواجهة الضغوط اليت 
 .(Amholt, Dammeyer & Carter. 2020) تقابله 
وأخذت دراسة رفاهية الطلبة األكادميية جانًبا مهًما يف 
األكادميية  الكفاءة  تُعّزِز  اليت  األكادميية  الربامج  تطوير 
والقدرات االجتماعية والشخصية، فقد أشارت دراسة 
)Kiuru, Ming & Ahonen,2020)  أنَّ الطلبة ذوي 
الرفاهية  من  مرتفع  مستوى  لديهم  الداخلية  اإلقامة 
ابلصحة  وارتبطت  بغريهم،  مقارنة  األكادميي  والرضا 

النفسية وابإلجناز األكادميي واحلدِّ من التسرب.
الذاتية  التقييمات  جمموعة  ا  أبنَّ الرفاهية  وتُعرَّف   
املعرفية، وتشمل: الرضا الذايت عن احلياة، واإلحساس 
وهي   ،(Kashdan, 2004)االنفعايل والتوازن  ابملتعة 
نظرة الفرد اإلجيابية لألشياء وإقباله على احلياة واعتقاده 
واملستقبل،  احلاضر  يف  ورغباته  أهدافه  حتقيق  إبمكانية 
على  والقدرة    (Tree, 2009) إبجيابية  لألمور  والنظرة 
ختيل األمور اجليدة اليت سوف حتدث للفرد من خالل 
 , (Michael, 2009) سلوكيات حمددة ومعروفة يقوم هبا
وهي تقييم الفرد حلياته )سلًبا أو إجيااًب(  ويشمل مشاعره 
وأحكامه حول مدى رضاه عن احلياة واالهتمامات وردود 
األفعال جتاه أحداث احلياة ومظاهرها، وعن والعالقات 
االجتماعية والصحية واملعىن واهلدف )يونس، 2011(.

 ويتصــف الطــالب ذوو الرفاهيــة الذاتيــة األكادمييــة 
ابلقدرة على املثابرة، -وهي من مكوانت الدافعية املسامهة 

يف مساعدة الطالب أكادميًيا يف أداء الواجبات الصعبة- 
ولديهــم اســتجابة بنــاءة متكنهــم مــن التكيــف أكادمييًــا

 ،(Rassaby., Robbins. & Zavala,. 2021)

وإمكانية تغيري التفكري انعكاًسا للمعرفة وفاعلية الذات، 
اآلخرين  مع  العالقات  يف  والثقة  والرضا  والدفء 
واالهتمام بسعادهتم واالجتاه اإلجيايب حنو الذات، وتقبل 
نقاط القوة والضعف لآلخرين، واملشاعر اإلجيابية حنو 
ُيسهم يف  قد  مما   ،)Ryff & Singer, 2008) املاضي 
مواجهة الضغوط األكادميية اليت قد تعرتيهم، ويف قدرهتم 

على حتقيق أهدافهم والوصول إىل الكمال يف غايهتم.
 ومن أبرز أبعادها:التوافق مع الذات، واالستقاللية، 
والتطــور الشــخصي، والعالقــات اإلجيابيــة مــع اآلخريــن 
)Viejo,et,al.,2018) واحليــاة ذات األهــداف احملــددة، 
 )Ryff &( والتطــور والنمــو الشــخصي، والتمكــن البيئــي
وعبــد اجمليــد)2015(   احلولــة،  وتشــري   Singer, 2008

أنَّ الرفاهيــة الذاتيــة األكادمييــة تتكــون مــن:
أ- الرضــا عــن املناهــج الدراســية: وميكــن النظــر إىل الرضــا 
شــعور داخلــي لــدى الطالــب يظهــر يف ســلوكه،  أبنَـّـه 
هبــا ويعــرب عــن مــدى ســعادته  والطريقــة الــيت يتعامــل 

الدراســية. ابملقــررات 
 ب- عــادات الدراســة: هــي جمموعــة الطــرق املكتســبة 
الــيت ميارســها الطالــب الكتســاب املعلومــات واخلــربات، 
مبــا يــؤدِّي إىل التفــوق وفًقــا لقدراتــه، وال تتطلــب الرفاهيــة 
مــن األفــراد الشــعور ابلرضــا طــوال الزمــن، فمــن الطبيعــي 
مــرور الفــرد خبــربات ومشــاعر غــري ســارة مثــل: الفشــل 
واإلحبــاط والقلــق والتوتــر، فالقــدرة علــى إدارة املشــاعر 
السلبية أو املؤملة أمٌر مهم للرفاهية النفسية طويلة األمد، 
وتتكــون الرفاهيــة ابســتمرار املشــاعر اإلجيابيــة لفــرتة زمنيــة 
طويلــة وتعمــل علــى تســهيل قــدرة الفــرد علــى أداء عملــه 
 (Susheela, Kumar, & بفاعليــة يف اجملــاالت املختلفــة

Khajuria, 2017).

مســتوى  تناولــت  الــيت  الدراســات  نتائــج  وتباينــت   
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الرفاهية الذاتية، فقد توصلت دراسات )شليب، وحسن، 
إىل   ،)2017 وتالمحــة،  اجلنــدي   ،2020 والقصــى، 
وجــود مســتوى متوســط مــن الرفاهيــة الذاتيــة لــدى طلبــة 
اجلامعة، يف حني خلصت دراسات )السويلم، 2019، 
خطاطبة، 2019(  إىل مســتوى مرتفع، وبينما أشــارت 
نتائــج دراســة بــي مصطفــى ومقــدادي )2019(  إىل أنَّ 
مســتوى الســعادة لــدى الطلبــة املتميزيــن كان متوســطًا 
التبايــن يف  العاديــني كان مرتفًعــا، وهــذا  الطلبــة  ولــدى 
نتائــج الدراســات الســابقة شــجَّع الباحــث علــى تنــاول 

هــذا املتغــري يف هــذه الدراســة.
تناولت  اليت  ابلدراسات  يتعلق  فيما  وأمَّا 
نتائج  توصلت  فقد  ابلنوع  وعالقتها  الذاتية  الرفاهية 
دراسات:)شليب، وحسن، والقصى، 2020، خطاطبة، 
وجود  عدم  إىل    (Elias, 2006,Pal,2017,  2019

فروٍق يف الرفاهية تُعزى إىل متغري النوع. وخلصت نتائج 
دراسات)حممد، وشوكت ومصطفى، 2020، العديي، 
2018، اجلندي وتالمحة، 2017، الطراونة، 2014(، 
إىل وجود فروق دالة إحصائًيا يف الرفاهية لصاحل اإلانث، 
نتائج دراسات )بي مصطفى ومقدادي،  انتهت  بينما 
2019، احلسيي، 2017، ملحم، 2015(  إىل وجود 

فروق دالة إحصائًيا يف الرفاهية لصاحل الذكور.
الدراســة   ويعــدُّ مفهــوم الكمالية-إحــدى متغــريات 
احلاليــة - بنــاًء معقــًدا، فمــن الناحيــة التارخييــة يُنظــر إليهــا 
كســمة ســلبية، وقــد ميــز الباحثــون بــني األمنــاط الصحيــة 
بــني الكماليــة  إجيابيــة  ووجــدوا عالقــة  واملرضيــة منهــا، 
التكيفيــة والرفاهيــة الشــخصية. وارتبطــت الكماليــة غــري 
الكماليــة ابلثقافــة،  النفســي. وتتقيــد  التكيفيــة ابلضيــق 
ــا تتأثــر ابلقيــم  وختتلــف مــن ثقافــة إىل أخرى.وعليــه فإنَّ
والنظــام الرتبــوي .(Malik, Ghayas, 2016( وختتلــف 
النظــرة إىل الســعي حنــو الكمــال األكادميــي، فهنــاك مــن 
الطمــوح لإلجنــاز ودافًعــا  إليهــا كمكــون ملســتوى  ينظــر 
لــألداء، بوصفهــا عامــاًل إجيابيًــا يف التوافــق، يف حــني ينظــر 

فريــق آخــر إليهــا بوصفهــا منوذًجــا عصابيًّــا؛ حيــث ترتبــط 
فيــه الكماليــة ابخلصائــص الســلبية مثــل: الشــعور ابلفشــل 
وحســن،  )شــليب،  والــرتدد واخنفــاض تقديــر الــذات 
والقصــى، 2020(. وتتشــكل الكماليــة يف وقــت مبكــر 
  Chanمــن حيــاة الفــرد وتتعلــق ابملعايــري الشــخصية العاليــة
 )Ghadiri, 2014 ,2007(، وهي طاقة ميكن أن توجه 
إمَّــا إجيــااًب أو ســلًبا، وتكــون إجيابيــة إذا كانــت انبعــة مــن 
داخــل الفــرد وتركــز علــى الســعي الواقعــي لتحقيــق التميــز؛ 
حبيــث تقــود إىل مســتويت عاليــة مــن اإلجنــاز والتفــوق، 
وســلبية إذا كانــت مدفوعــة ابلشــك ونقــص اليقــني وعلــى 
االلتزام الصارم ابملتطلبات الشخصية العالية، واالنشغال 
بتجنب األخطاء عندئذ قد تكون مدمرة، ووجد ارتباط 
دال وقــوي بــني الكماليــة الســوية واخلصائــص اإلجيابيــة 
للشــخصية كالتوافــق والثقــة ابلنفــس والرضــا عــن احليــاة 

(Stoeber, Otto,2006). ودافعيــة إلجنــاز
الكماليــة  إىل  مييلــون  الــذي  الطــالب  يشــعر  وقــد 
األكادمييــة مبزيــٍد مــن الضغــوط األكادمييــة املرتبطــة ابلتوتــر 
واألرق وابلدافعيــة بدرجــة كبــرية قــد يؤثــر علــى مساهتــم 
الشــخصية، فمثــاًل يضــع طــالب كليــات الطــب معايــري 
ألنــم  حتقيقهــا؛  جاهديــن  وحياولــون  عاليــة  أكادمييــة 
مطالبــون بدراســة التخصــص علــى أكمــل وجــه؛ ولذلــك 
فإنَّ هناك عالقة ارتباطية بني التوتر والكمالية األكادميية 
 (Kim, Seockhoon, Suyeon. & Boram, 2019).

ويذكــر )Seong, Lee. & Chang. (2021أنَّ الفــرد كــي 
يكــون مضبوطًــا بصــورة شــديدة يف ســلوكه، فالكماليــون 
األعلــى،  األداء  حتقيــق  علــى  ذواهتــم  قيمــة  يؤسســون 
وعندمــا يفشــلون يف حتقيــق األداء يســتصغرون أنفســهم 
قاســية )Mann ,2004(  وهــي مســة شــخصية  بصــورة 
اآلخريــن،  وســلوك  ســلوكه  تقييــم  إىل  الفــرد  فيهــا  مييــل 
وفــق معايــري مرتفعــة يف األداء يضعهــا هــو ويؤمــن هبــا 
وال تتغــري وتوجــه ســلوكه،(Hill, et,al.,2004)  ويذكــر

مــن  يتكــون  الكماليــة  مفهــوم    )Gaston,(2010أنَّ 
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الزائــد حنــو  أو  القــوي  الســعي  متناقضــني مهــا:  جانبــني 
الكمــال، وامليــل إىل تصويــر أي شــيء يفتقــد إىل الكمــال 

علــى أنَـّـه غــري مقبــول.
ــا مســة شــخصية   أمَّــا الكماليــة األكادمييــة فتعــرف أبنَّ
الوقــوع يف  عــدم  حنــو  مــن خالهلــا  الطلبــة  يســعى  مميــزة 
إىل  وامليــل  لــألداء  عاليــة  معايــري  وضــع  مــع  األخطــاء، 
 (Stoeber,et,al للســلوك  الشــديد  النقــدي  التقــومي 
.(2008, ويلخــصAntony & Swinson, (2012) أنَّ 

ــا تضــع معايــري  معظــم تعريفــات الكماليــة تشــرتك يف أنَّ
وأهــداف وتوقعــات عاليــة جــًدا مــن الصعــب حتقيقهــا، 

واالكتئــاب. القلــق  ترتبــط مبشــكالت  وغالبًــا 
األول:  ثالثــة أبعــاد:  وتتمثــل أبعــاد الكماليــة يف   
وفيهــا يضــع الفــرد لنفســه  التوجــه،  الكماليــة ذاتيــة 
الكماليــة  مســتويت عاليــة وحيــاول حتقيقها.الثــاين: 
خارجيــة التوجــه، وفيهــا يضــع اآلخــرون للفــرد مســتويت 
وحيــاول حتقيقهــا بدافــع منهم.الثالث:الكماليــة املكتســبة 
يكتســبها الفــرد مــن املواقــف االجتماعيــة  اجتماعيًّــا، 

 Malik & Ghayas, 2016). احمليطــة بــه 
دالــة  الدراســات عــن وجــود عالقــة   وقــد توصلــت 
بــني الكماليــة والســعادة لــدى طلبــة اجلامعــة )احلســيي، 
2017(، يف حني بيَّنت دراسة بي مصطفى ومقدادي 
الســعادة  بــني  عالقــة  وجــود  عــدم  عــن    )2019(
والكماليــة لــدى الطلبــة العاديــني، ووجودهــا لــدى الطلبــة 

املتميزيــن ويف عينــة الدراســة بوجــٍه عــام.
 وأمَّــا الدراســات الــيت تناولــت الكماليــة األكادمييــة 
نتائــج دراسات)شــليب، وحســن،  فقــد توصلــت  والنــوع 
العتيــيب،   ,Bojanic, et.al.,2018 2020؛  والقصــى، 
دالــة  فــروق  وجــود  إىل    )2015 البــالح،   ،2018
النــوع  ملتغــري  وفًقــا  األكادمييــة  الكماليــة  يف  إحصائيًــا 
لصــاحل الذكــور. بينمــا أشــارت دراســات )عبدالعبيــدي، 
 ،2015 مــرزوق،   ،2019 عبدالفــادي،   ،2020
عيســى،   ،2013 جنــايت،   ،Khodarahimi,2010

2007، الزغاليــل، 2007(  إىل عــدم وجــود فــروق يف 
الكماليــة تُعــزى ملتغــري النــوع، يف حــني توصلــت دراســات 
 )Chan,et,al., 2010; الصــادق و عبــادي، 2018، 
درادكــة، 2018، احلســيي، 2017، اجلمعــان وعلــي، 
ملتغــري  وفًقــا  الكماليــة  فــروق يف  وجــود  عــن    )2017

اإلانث. لصــاحل  النــوع 
التعلــم  اضطــراابت  أحــد  العقلــي  التجــول  ويُعــدُّ   
ويســتمر  املدرســة،  ســن  قبــل  ويظهــر  شــيوًعا  األكثــر 
الرشــد، وعــادة  إىل  املراهقــة ويصــل  متكــرر يف  بشــكل 
املنخفــض  والتحصيــل  الســيئة  ابملــدارس  ربطــه  يتــم  مــا 
.(Desideri, Ottaviani & Cecchetto, 2019) وهــو 

ظاهــرة تصيــب الطــالب يف أي مرحلــة دراســية؛ حيــث 
تــؤدِّي إىل قصــور يف أداء املهــام التعليميــة للمكلفــني هبــا، 
ــا حُتــدث خــالل أنشــطة التعلــم املختلفــة وبنســب  كمــا أنَّ
متفاوتــة؛ إذ حيــدث التجــول العقلــي أثنــاء القــراءة بنســبة 
ترتاوح ما بني )20- 40٪(، وخالل احلصص الدراسية 
بنســبة )40٪(، ممــا يســبب عواقــب دراســية ســلبية علــى 
نواتــج التعلــم، كمــا أنَـّـه يقلــل مــن قــدرة التالميــذ علــى 
الطــالب  لــدى  املشــكالت  وحــل  األكادميــي،  األداء 
.(Rummel & Boywitt., 2014) وتتمثــل خطورتــه يف 

أنَّــه يقلــل مــن قــدرة الطلبــة علــى حــل املشــكالت الــيت قــد 
تواجههــم أثنــاء الدراســة، وبيَّنــت الدراســات وجــود عالقــة 
ســالبة بــني التجــول العقلــي وكل مــن األداء األكادميــي 
للطلبــة ومهــارات الفهــم القرائــي، والتحصيــل الدراســي 
 (Szunar ,Moulton االختبــارات  يف  العــام  واألداء 
 & Schacter,2013; Mills, Dmello, Bosch &

 olney, 2011)

 ويُعــرَّف التجــول العقلــي أبنَّــه الفشــل يف قــدرة الفــرد 
علــى االحتفــاظ برتكيــزه وعلــى أفــكاره وأنشــطته اخلاصــة 
ذات العالقــة ابملهمــة احلاليــة، ويكــون بســبب قســم مــن 
املثــريات اخلارجيــة والداخليــة الــيت تتداخــل جلــذب االنتبــاه 
بعيــًدا عــن املهمــة )Randall,2015( وهــو شــكل آخــر 



7 جملة جامعة تبوك للعلوم اإلنسانية واالجتماعية،مج2، ع1، ص ص 3-30،  جامعة تبوك )1443هـ/2022م(

مــن أشــكال اإلهلــاء، والــذي ميكــن أن يتأثــر ابلســمات 
املعرفية للفرد  )Burdett et al, 2016( وهو حتوٌل تلقائي 
يف االنتباه من املهمة األساسية إىل أفكار أخرى داخلية 
أو خارجيــة وهــذه األفــكار قــد تكــون مرتبطــة ابملهمــة 
وهــو  هبا)الفيــل، 2018(،  مرتبطــة  غــري  أو  األساســية 
حالــة مؤقتــة مــن فقــدان الرتكيــز، ممــا يــؤدي إىل االبتعــاد 
 (Mowlem, األساســية  املهمــة  عــن  مؤقــت  بشــكل 
.(Skirrow. & Asherson, 2019 وينقســم إلــى نوعــني:

أـ التجول العقلي املرتبط ابملهمة: وهو حتوٌل- خارج 
عــن إرادة الطالــب يف االنتبــاه- مــن الفكــرة الرئيســة الــيت 
يفكــر هبــا إىل فكــرة أو أفــكار أخــرى مرتبطــة ابملهمــة الــيت 
يقــوم هبــا حاليًــا، أو قــد تكــون مبهــام أخــرى مرتبطــة مبــواد 

دراســية أخرى ال يقوم بدراســتها اآلن.
ب التجــول العقلــي غــري املرتبــط ابملهمــة: وهــو حتــوٌل 
خارٌج عن إرادة الطالب يف االنتباه من الفكرة الرئيسة إىل 
فكرة غري مرتبطة ابملهمة اليت يقوم هبا )املراغي، 2020(.

 وقــد وجــدت الدراســات عالقــة ســلبية بــني التفــوق 
األكادميــي والتجــول العقلــي، فقــد أشــارت نتائــج دراســة 
 )Carciofo, 2019( إىل وجــود عالقــة ســلبية لإلجنــاز 
األكادميــي والتجــول العقلــي، وعالقــة ســلبية بــني التجــول 
العقلــي والعــبء املعــريف، فاملهــام الســهلة جــًدا والــيت ال 
تســبب عبئًــا معرفيًّــا تزيــد التجــول العقلــي لــدى الطــالب، 
  )Luo,Zhu,Gu ,You,2016( دراســة  بينــت  كذلــك 
التجــول العقلــي والرضــا  بــني  عــن وجــود عالقــة ســلبية 
مــن انحيــة   )Reichle,Halpern ,2004(، احليــاة عــن 
التجــول  بــني  موجبــة  عالقــة  دراســات  وحــدت  أخــرى 
للمســتقبل  والتخطيــط  اإلبداعــي  والتفكــري  العقلــي 
احلالــة  وتــدين   Gilbert ,2010(  (Killingsworth,

املزاجية)الفيل، 2018(، أمَّا فيما يتعلق ابلعالقة ابلنوع 
فقــد أشــارت نتائــج دراســة شــليب وآل معيــض )2021(  
إىل وجــود مســتوى مرتفــع مــن التجــول العقلــي لــدى أفــراد 
ــا يف التجــول العقلــي  العينــة، ووجــود فــروق دالــة إحصائًي

)وداعــة،  دراســات  نتائــج  وتوصلــت  اإلانث.  لصــاحل 
2020؛ العتيــيب، 2020( إىل عــدم وجــود فــروق بــني 
الطــالب والطالبــات تُعــزى ملتغــريي التخصــص والنــوع يف 

التجــول العقلــي. 
الطــالب،  لــدى  األكادميــي  اجلانــب  ألمهيــة  ونظــرًا 
وأمهيــة الرفاهيــة األكادمييــة كمجموعــة التقييمــات الذاتيــة 
والتوقعــات  احليــاة  عــن  الــذايت  ابلرضــا  املعرفيــة املرتبطــة 
اإلجيابيــة أو الســلبية الــيت ينتــج عنهــا حالــة مــن االتــزان 
عــن  الكشــف  حملاولــة  الدراســة  هــذه  أتيت  الداخلــي، 
منــوذج بنائــي للعالقــات بــني الرفاهيــة الذاتيــة األكادمييــة 
طــالب  لــدى  العقلــي  والتجــول  األكادمييــة  والكماليــة 
اجلامعــة كجانــٍب أكادميــي مهــم، يســهم يف زيدة قــدرة 
أثنــاء  والتحــديت  املشــكالت  مواجهــة  علــى  الطــالب 

األكادمييــة.  مســريهتم 
مرحلــة  إىل  االنتقــال  عمليــة  إنَّ  الدراســة:  مشــكلة 
البلــوغ والشــباب والرشــد يواكبــه ضغــوط جديــدة تتعلــق 
ابملستقبل وإعادة تشكيل وتنظيم األهداف اليت هلا آاثر 
بعيــدة املــدى علــى النجــاح والرفاهيــة، وقــد يــؤدِّي ذلــك 
إىل ارتفــاع مســتوى القلــق، ومــن مثَّ صعوبــة التوافــق مــع 
البيئــة اجلامعيــة يف ظــل احلــرص علــى التفــوق واإلجنــاز، ممــا 
يزيــد مــن التوتــر والضغــوط بســبب عــدم التحكــم يف البيئــة 
 (Guilmette, Mulvihill, Villemaire, & اجلديــدة 

Barker., 2019).

مــن مصــدٍر  متثلــه الدراســة اجلامعيــة  ملــا  ونظــرًا   
للضغــوط ممــا يرتتــب عليهــا شــعور الطــالب ابإلجهــاد، 
فأشــارت دراســة  Seong, et al., (2021) إىل ارتبــاط 
املخــاوف مــن الوقــوع ابألخطــاء ابلكماليــة األكادمييــة، 
وتنبــأت بــزيدة اإلرهــاق العاطفــي والســخرية واإلرهــاق 
توجهــت العديــد مــن  فقــد  ذلــك  وعلــى  األكادميــي، 
يف  املفهــوم  إىل توظيــف  جمــال الكماليــة  الدراســات يف 
اجملــال األكادميــي، وضــرورة التعــرف علــى اآلاثر اإلجيابيــة 
والســلبية هلــا، ومــا يرتبــط هبــا مــن جوانــب نفســية وســلوكية 
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قــد تؤثــر علــى التوافــق واإلجنــاز األكادميــي.
اجملــال  يف  أمهيــة  مــن  الدراســة  متغــريات  متثلــه  ومــا   
 Gao, Liu. & Luo, (2020)، يذكــر  األكادميــي، 
تتعلــق  الــيت  األكادمييــة  املوضوعــات  دراســة  جيــب  أنَـّـه 
والفاعليــة  األكادمييــة،  والرفاهيــة  األكادميــي،  ابإلحبــاط 
املشــاركة  يف  الطــالب  علــى  تنعكــس  ــا  ألنَّ الذاتيــة؛ 

وأســتاذه.  الطالــب  بــني  العالقــة  ويف  األكادمييــة 
إليــه  )Cheng, et al., (2020أنَّ  أشــار  ومــا   
إســرتاتيجيات املواجهــة والكماليــة ترتبــط ابلكفــاءة الذاتيــة 
والكماليــة  الرفاهيــة  دراســة  وأنَّ  األكادميــي،  واإلرهــاق 
األداء  ضعــف  ملواجهــة  فعــٍل  جــاءت كــرد  األكادمييــة 
وضعــف  الدافعيــة،  يف  والقصــور  للطــالب،  األكادميــي 
مــع  التعامــل  يف  قدرهتــم  وضعــف  الطــالب،  مشــاركة 

األكادمييــة. ابجلوانــب  الصلــة  ذات  الضغــوط 
املتعلــق  الرتبــوي  األدب  مراجعــة  خــالل  ومــن   
ــا يف نتائــج العديــد  مبوضــوع الدراســة وجــد الباحــث تبايًن
مــن الدراســات الســابقة الــيت تناولــت متغــريات الدراســة 
تناولــت  الــيت  الدراســات  لنــدرة  وأيًضــا  والنــوع،  احلاليــة 
علــى  الباحــث  يعثــر  مل  حيــث  مًعــا؛  الدراســة  متغــريات 
مبتغــريات الدراســة احلاليــة ومرتابطــة  أيِّ دراســة متعلقــة 
مًعــا - يف حــدود مــا توافــر للباحــث مــن دراســات- ممــا 

البحثيــة. أمهيتهــا  يــربز 
 لذا سعت الدراسة احلالية إىل اختبار العالقات بني 
متغــريات الدراســة)الرفاهية الذاتيــة األكادمييــة، والكماليــة 
األكادميية، والتجول العقلي(، من خالل اقرتاح منوذج بنائي 
للعالقــات الســببية بــني هــذه املتغــريات واختبــاره إمبرييقيًــا.
وميكن حتديد مشكلة الدراسة احلالية يف األسئلة اآلتية:

1.مــا مســتوى الرفاهيــة الذاتيــة األكادمييــة لــدى طلبــة 
اجلامعــة؟

2. هــل يوجــد اختــالف بــني طــالب وطالبــات اجلامعــة 
األكادمييــة،  والكماليــة  األكادمييــة،  الذاتيــة  الرفاهيــة  يف 

والتجــول العقلــي؟

بــني  للعالقــة  املقــرتح  للنمــوذج  مطابقــة  توجــد  هــل   .3
التجــول العقلــي )متغــري مســتقل(  والكماليــة األكادمييــة 
)متغــري وســيط(، والرفاهيــة الذاتيــة األكادمييــة )كمتغــري 

اتبــع(  لــدى طــالب اجلامعــة؟
أهداف الدراسة: هتدف الدراسة احلالية إىل:

األكادمييــة  الذاتيــة  الرفاهيــة  مســتوى  علــى  التعــرف   .1
لــدى طلبــة اجلامعــة.

2.الكشــف عــن الفــروق بــني طــالب وطالبــات اجلامعــة 
والكماليــة  األكادمييــة،  الذاتيــة  الرفاهيــة  متغــريات  يف 

العقلــي. والتجــول  األكادمييــة، 
3. وضــع منــوذج بنائــي يوضــح التأثــريات الســببية بــني 
الرفاهيــة الذاتيــة األكادمييــة وكل مــن: الكماليــة األكادمييــة 
مهنــا  والتحقــق  اجلامعــة  طلبــة  لــدى  العقلــي  والتجــول 

امبرييقيًــا.
أمهية الدراسة: 

األمهية النظرية: 
تكمن أمهية الدراسة احلالية يف أمهية املوضوع الذي 	 

يتصــدى لدراســته، وتناولــه ملتغــريات مهمــة مرتبطــة 
ابلعمليــة التعليميــة لطلبــة املرحلــة اجلامعية)الرفاهيــة 
الذاتيــة األكادمييــة، والكماليــة األكادمييــة، والتجــول 
التعلــم  عمليــة  حمــددات  أحــد  كونــا  العقلــي(، 
والنفســي  الرتبــوي  ابالهتمــام  حديثًــا  حظيــت  الــيت 
(Marasca. Hoffmann & Bandeira, 2021).

يف 	  وخصوًصــا  العربيــة،  البيئــة  يف  الدراســات  نــدرة 
البيئــة الســعودية– حســب مــا توافــر للباحــث مــن 
موضــوع  تناولــت  الــيت  ســابقة-  وحبــوث  دراســات 
ابلكماليــة  وعالقتهــا  األكادمييــة  الذاتيــة  الرفاهيــة 

العقلــي. والتجــول 
 األمهية التطبيقية:

مــا قــد يتــم التوصــل إليــه مــن منــوذٍج بنائــي لــكلٍّ مــن: 	 
الرفاهيــة  يف  العقلــي  والتجــول  األكادمييــة  الكماليــة 
ميهــد  قــد  والــذي  اجلامعــة،  طلبــة  لــدى  األكادمييــة 



9 جملة جامعة تبوك للعلوم اإلنسانية واالجتماعية،مج2، ع1، ص ص 3-30،  جامعة تبوك )1443هـ/2022م(

like

ابلرفاهيــة  الطــالب  شــعور  مســتوى  لرفــع  الطريــق 
األكادميية وما يرتتب علية ارتفاع نواجتهم األكادميي.

 مــا قــد تتوصــل إليــه الدراســة مــن نتائــج وتوصيــات 	 
علــى  والقائمــني  الرتبويــني  نظــر  توجيــه  يف  تســهم 
العمليــة التعليميــة، إىل الــدور األساســي الــذي تؤدِّيــه 

متغــريات الدراســة احلاليــة يف نواتــج التعلــم.
 ميكــن االســتفادة مــن نتائــج هــذه الدراســة يف إعــداد 	 

برامــج إرشــادية هتــدف إىل حتســني الرفاهيــة الذاتيــة 
األكادمييــة وخفــض التجــوال العقلــي وتنمية الكمالية 

األكادمييــة الســوية لــدى طــالب اجلامعــة.
الذاتيــة 	  الرفاهيــة  مقيــاس  بنــاء  الباحــث  حماولــة 

األكادمييــة ميكــن االســتفادة منــه يف الدراســات الــيت 
احملليــة. البيئــة  يف  األكادمييــة  الذاتيــة  الرفاهيــة  تتنــاول 

مصطلحات الدراسة:
التقييمــات الــيت يكونــا  الرفاهيــة الذاتيــة األكادمييــة:  ـ 
األكادمييــة  عــن حياتــه  إجيــااًب(   أو  الشخص)ســلًبا 
مــن خــالل تقييــم مــدى رضــاه عــن املقــررات الدراســية 
وعالقاته مع زمالئه ومنوه الشــخصي، وإجرائًيا: متوســط 
الدرجــة الــيت حيصــل عليهــا الطــالب يف مقيــاس الدراســة 

احلاليــة.
ـ التجــول العقلــي: حتــوٌل تلقائــي يف االنتبــاه عــن املهمــة 
األساســية الــيت كان يقــوم هبــا الطالــب إىل أفــكار أخــرى 
داخليــة أو خارجيــة، وهــذه األفــكار قــد تكــون مرتبطــة 
ابملهمــة األساســية أو غــري مرتبطــة هبا)الفيــل، 2018(، 
وإجرائيًــا: متوســط الدرجــة الــيت حيصــل عليهــا الطــالب يف 

مقيــاس الدراســة احلاليــة.
ـ الكماليــة األكادمييــة: ظاهــرة متعــددة األبعــاد تُعــرب عــن 
تركيــز الطالــب الزائــد علــى الوقــوع يف األخطــاء والتوقعــات 
املرتفعــة عــن ذاتــه، وتوقعــات الوالديــن لإلجناز األكادميي، 
ومواجهــة نقــد الوالديــن والشــك يف القــدرة علــى التصــرف 
 (Malik&Ghayas,2016)، املواقــف األكادمييــة  إزاء 
وإجرائيًــا: متوســط الدرجــة الــيت حيصــل عليهــا الطــالب 

يف مقيــاس الدراســة احلاليــة.
حدود الدراسة:

-احلــدود البشــرية: تقتصــر علــى طــالب وطالبــات جامعة 
اجلوف. 

-1442 الثــاين  الدراســي  الزمنية:الفصــل  -احلــدود   
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غــرب  مشــال  يف  اجلــوف  جامعــة  املكانيــة:  احلــدود   -
الســعودية. العربيــة  اململكــة 

 -أدوات الدراســة: مقاييــس الرفاهيــة الذاتيــة األكادمييــة، 
والكماليــة األكادمييــة، والتجــول العقلــي.

فروض الدراسة:
 يف ضوء اســتقراء الدراســات الســابقة، واإلطار النظري، 

ميكــن صياغــة فــروض الدراســة علــى النحــو اآليت:
ال" توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى . 1

درجــات  متوســطات  بــني    )0.05≤&) داللــة 
الرفاهيــة الذاتيــة األكادمييــة لــدى الطلبــة واملتوســط 

الفرضــي )٪50( ".
ال توجــد فــروق دالــة إحصائيًــا عنــد مســتوى داللــة . 2

(&≥50.0)  بــني متوســطات درجــات مقيــاس 
الرفاهيــة الذاتيــة األكادمييــة وفًقــا ملتغــري النــوع )ذكــور 

- إانث( ".
"ال توجــد فــروق دالــة إحصائًيــا عنــد مســتوى داللــة . 3

أبعــاد  درجــات  متوســطات  بــني    )50.0≤&)
مقيــاس التجــول العقلــي وفًقــا ملتغــري النــوع )ذكــور 

- إانث( ".
ال توجــد فــروق دالــة إحصائيًــا عنــد مســتوى داللــة . 4

(&≥50.0(  بــني متوســطات درجــات الكماليــة 
ــا ملتغــري النــوع )ذكــور - إانث(  ". األكادمييــة وفًق

بــني . 5 للعالقــة  املقــرتح  للنمــوذج  مطابقــة  توجــد   "
والكماليــة  مســتقل(   )متغــري  العقلــي  التجــول 
الذاتيــة  والرفاهيــة  وســيط(،  )متغــري  األكادمييــة 
اجلامعــة". طــالب  لــدى  اتبــع(   )كمتغــري  األكادمييــة 
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إجراءات الدراسة: 
أـ املنهــج املســتخدم: تســتخدم الدراســة احلاليــة املنهــج 
الوصفــي االرتباطــي واملقــارن الــذي يُعــدُّ مــن أكثــر املناهــج 

مالئمــة مــع أهــداف الدراســة. 
ب جمتمــع وعينــة الدراســة: تكــوَّن جمتمــع الدراســة مــن 
مجيــع طــالب وطالبــات كليــة العلــوم واآلداب ابلقــريت، 
وبلــغ عددهــم )4470(  طالبًــا وطالبــة، منهــم )856(  

طالبًــا و )3614(  طالبــة للعــام الدراســي 1442هـــ.
 وتكوَّنــت عينــة الدراســة مــن )284(  طالبًــا وطالبــة، 
عبــارة عــن)113(  طالبًــا، و)171(  طالبــة مــن طلبــة 
قــدره  العلــوم واآلداب ابلقــريت مبتوســط عمــري  كليــة 
)27، 21(  ســنة، واحنــراف معيــاري قــدره )51، 0(  

وقــد مت اختيارهــم ابلطريقــة العشــوائية املنتظمــة.
ج أدوات الدراسة:

)إعــداد:  األكادمييــة  الذاتيــة  الرفاهيــة  مقيــاس  أواًل: 
الباحــث( : مــرَّ إعــداد مقيــاس الرفاهيــة الذاتيــة الذاتيــة 

اآلتيــة: ابملراحــل 
ابلرفاهية  اخلاصة  النظرية  األطر  على  أ.االطالع 

السابقة. والدراسات  األكادميية  الذاتية 
اسُتخدمت  اليت  األدوات  ببعض  ب.االسرتشاد 
لقياس الرفاهية الذاتية األكادميية اليت ُصمِّمت من خالل 
املفاهيم النظرية والبحوث السابقة، وذلك لالستفادة يف 

تصميم أداة الدراسة وبناء فقراهتا.
لعينة  ومناسبًة  تكرارًا  األكثر  األبعاد  حتديد  ج. 
والدراسات  التعريفات  تضمنتها  واليت  احلالية  الدراسة 
الذاتية  الرفاهية  بقياس  اخلاصة  واألدوات  السابقة 
األكادميية؛ حيث أمكن حتديد ثالثة أبعاد هي: الرضا 

عن املقررات الدراسية، العالقات اإلجيابية مع الزمالء، 
الشخصي. النمو 

الذاتية  الرفاهية  تعريفات  على  االطالع  د.بعد 
األكادميية يف البحوث واملقاييس السابقة وخصائصها، 
حرص الباحث على مجع أكرب عدٍد ممكن من العبارات 
األكادميية،  الذاتية  الرفاهية  مبتغري  املباشرة  الصلة  ذات 
النهائية من)28(  عبارة.  املقياس يف صورته  وتكوَّن 

اخلصائص السيكومرتية للمقياس:
صدق  حبساب  الباحث  املقياس:قام  أوًل:صدق 

اآلتيتني: ابلطريقتني  احلالية  الدراسة  يف  املقياس 
1.صــدق احملكمــني: عــرض املقيــاس علــى عــدد )10(  
حمكمــني مــن املتخصصــني يف الرتبيــة وعلــم النفــس، وأخــذ 
وذلــك  احملكمــني  آراء  مــن    )٪80( نســبته  مــا  اتفاقًــا 
ألغــراض  مالءمتــه  ومــدى  اللغــة،  ســالمة  مــن  للتأكــد 
علــى  أمجعــوا  قــد  إليــه  تنتمــي  الــذي  واجملــال  الدراســة 
علــى  املقيــاس  وبقــى  الدراســة  ألغــراض  األداة  مالءمــة 

عبــارة. األصليــة)28(   فقراتــه 
الباحــث حبســاب  قــام  للمقيــاس:  العاملــي  2.الصــدق 
مؤشــرات صــدق البنيــة ملقيــاس الرفاهيــة الذاتيــة األكادمييــة 
علــى عينــة مكونــة مــن )122(  طالًبــا وطالبــة مــن طلبــة 
اجلامعة غري عينة الدراسة األساسية، ابستخدام التحليل 
 .AMOS20 برانمــج  طريــق  عــن  التوكيــدي  العاملــي 
يوضــح جــدول )1(  معامــالت االحنــدار املعياريــة وغــري 
ومســتوى  احلرجــة  والنســبة  القيــاس  وأخطــاء  املعياريــة 
الداللــة لتشــبع كل مفــردة علــى أبعــاد مقيــاس الرفاهيــة 

الذاتيــة األكادمييــة. 
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جدول )1(  تشبعات مفردات أبعاد مقياس الرفاهية الذاتية األكادميية ابستخدام التحليل العاملي التوكيدي.
 الوزن االحندارياملفردةالبعد

املعياري
الوزن

االحنداري
خطأ
القياس

 النسبة
احلرجة

مستوى الداللة

الرضا عن املقررات 
الدراسية.

280.511.160.225.370.01
120.651.410.245.940.01
110.480.940.185.250.01
100.671.730.295.990.01
90.471.20.235.180.01
80.370.820.184.550.01
50.621.510.265.820.01
40.531.40.265.50.01
30.631.630.285.870.01
20.661.470.255.960.01
10.391---

 العالقات اإلجيابية مع
اآلخرين.

240.720.940.0713.370.01
230.740.970.0713.860.01
210.430.550.087.210.01
200.560.760.089.810.01
190.831.050.0715.950.01
180.560.620.069.880.01
170.680.850.0712.370.01
160.790.970.0615.070.01
150.640.840.0711.370.01
140.741.060.0813.820.01
130.811---

270.440.280.047.650.01النمو الشخصي.
260.40.240.046.850.01
250.370.440.076.150.01
220.320.20.045.280.01
70.910.970.0518.180.01
60.911---

 يتضــح مــن جــدول )1(  أنَّ مجيــع مفــردات مقيــاس 
مســتوى  عنــد  دالــة  األكادمييــة كانــت  الذاتيــة  الرفاهيــة 
)0.01(، وقــام الباحــث حبســاب مؤشــرات صــدق البنيــة 

ويوضــح  األكادمييــة.  الذاتيــة  الرفاهيــة  مقيــاس  ألبعــاد 
الرفاهيــة  البنيــة ملقيــاس  جــدول )2(  مؤشــرات صــدق 

األكادمييــة. الذاتيــة 
جدول )2(  مؤشرات صدق البنية ملقياس الرفاهية الذاتية األكادميية. 

املدى املثايلالقيمةاملؤشر

Chi-square (CMIN) 617.48

دالة إحصائًيا عند 0.01مستوى الداللة

DF347

CMIN/DF1.785 أقل من

GFI0.94من )صفر(  إىل )1( : القيمة املرتفعة )أي اليت تقرتب أو تساوي 
1 صحيح(  تشري إىل مطابقة أفضل للنموذج.

NFI0.98من )صفر(  إىل )1( : القيمة املرتفعة )أي اليت تقرتب أو تساوي 
1 صحيح(  تشري إىل مطابقة أفضل للنموذج.
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 يتضــح مــن جــدول )2(  أنَّ مؤشــرات النمــوذج جيــدة؛ 
حيــث كانــت قيمــة χ2 للنمــوذج = 617.48 بدرجــات 
حرية = 347 وهي دالة إحصائًيا عند مستوى)0.01(، 
وكانت النسبة بني قيمة χ2 إىل درجات احلرية = 1.78، 
 ،NFI= 0.98 ،GFI= 0.94( ومؤشــرات حســن املطابقة

ممــا   ،)RMSEA= 0.05  ،CFI= 0.96  ،IFI= 0.98

يــدل علــى جــودة مطابقــة جيــدة لنمــوذج التحليــل العاملــي 
وميكــن  األكادمييــة.  الذاتيــة  الرفاهيــة  ملقيــاس  التوكيــدي 
أبعــاد  لبنيــة  التوكيــدي  العاملــي  التحليــل  نتائــج  توضيــح 

الرفاهيــة الذاتيــة األكادمييــة مــن خــالل الشــكل اآليت:

املدى املثايلالقيمةاملؤشر

IFI0.98من )صفر(  إىل )1( : القيمة املرتفعة )أي اليت تقرتب أو تساوي 
1 صحيح(  تشري إىل مطابقة أفضل للنموذج.

CFI0.96من )صفر(  إىل )1( : القيمة املرتفعة )أي اليت تقرتب أو تساوي 
1 صحيح(  تشري إىل مطابقة أفضل للنموذج.

RMSEA
 من )صفر(  إىل )0.1( : القيمة القريبة من الصفر تشري إىل0.08

مطابقة جيدة للنموذج.

اثنًيا: التســاق الداخلي: قام الباحث حبســاب االتســاق 
الــذي  ابلبعــد  مفــردة  ارتبــاط كل  مــن خــالل  الداخلــي 
تنتمــي إليــه علــى عينــة مكونــة مــن )122(  طالبًــا وطالبــة 

مــن طلبــة اجلامعــة غــري العينــة األساســية، وكانــت النتائــج 
كمــا ابجلــدول اآليت: 

شكل )1(  البناء العاملي ألبعاد مقياس الرفاهية الذاتية األكادميية.
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جدول )3( التساق الداخلي ألبعاد مقياس الرفاهية الذاتية األكادميية ن =)110(.
النمو الشخصياملفردةالعالقات اإلجيابية مع اآلخريناملفردةالرضا عن املقررات الدراسيةاملفردة

1**0.5013**0.456**0.40
2**0.4814**0.547**0.46
3**0.7115**0.4822**0.48
4**0.7816**0.5125**0.67
5**0.7017**0.6926**0.64
8**0.6918**0.6127**0.71
9**0.6619**0.78  
10**0.6120**0.63
11**0.4221**0.69
12**0.5123**0.48
28**0.7424**0.57

 ** دالة عند 0.01.

يتبــني مــن اجلــدول الســابق أنَّ مجيــع ارتباطــات املفــردات 
عنــد  ودالــة  مرتفعــة  إليهــا كانــت  تنتمــي  الــيت  ابلعوامــل 
مســتوى)0.01(، ممــا يؤكــد االتســاق الداخلــي لعوامــل 
والدرجــة  عامــل  ارتبــاط كل  حســاب  مت  املقياس.كمــا 
الكلية للمقياس، ويتضح ذلك من خالل اجلدول اآليت:

 جدول )4(  ارتباط العوامل ابلدرجة الكلية للمقياس.
معامل الرتباطالعامل

0.79**الرضا عن املقررات الدراسية.

0.82**العالقات اإلجيابية مع اآلخرين.

0.81**النمو الشخصي.

 ** دالة عند 0.01. 

االرتبــاط  معامــالت  أنَّ    )4( جــدول  مــن  يتضــح 
يؤكــد  والــذي    )0.01( مســتوى  عنــد  ودالــة  مرتفعــة 

للمقيــاس ككل. الداخلــي  االتســاق 
ــا: ثبــات املقيــاس: مت حســاب قيمــة الثبــات للعوامــل  اثلًث
الفرعيــة ابســتخدام معامــل ألفــا كرونبــاخ وطريقــة التجزئــة 

النصفيــة، كمــا يف اجلــدول اآليت: 

جدول )5(  معامالت الثبات ألبعاد املقياس و املقياس ككل ن= )122(.
 التجزئة النصفية )سريمان يراون(معامل ألفا كرونباخالعامل

 الرضا عن املقررات
الدراسية.

0.820.81

 العالقات اإلجيابية مع
اآلخرين.

0.770.74

0.710.70النمو الشخصي.
0.880.86املقياس ككل

وصــف املقيــاس: تكــوَّن املقيــاس يف صورتــه النهائيــة 
مــن ثالثــة أبعــاد: األول: الرضــا عــن املقــررات الدراســية، 
وتكوَّن من)11(  عبارة على النحو اآليت: )1، 2، 3، 
4، 5، 8، 9، 10، 11، 12، 28(، والثاين:العالقات 
اإلجيابيــة مــع الزمــالء ويشــمل)11(  عبــارة علــى النحــو 
اآليت: )13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 
21، 23، 24(، بينمــا البعــد الثالــث: التوافــق الــذايت، 
هــي:)6، 7، 22، 25،  عبــارات  علــى)6(   وحيتــوي 
26، 27(، وتــرتاوح الدرجــة بــني)28: 140(  وهــو 
مــن نــوع التقريــر الــذايت، وجييــب عليــه الطلبــة يف ضــوء 
مقيــاس مخاســي التدريــج )1.موافــق بشــدة، 2. موافــق، 

3. مــرتدد، 4.غــري موافــق، 5. غــري موافــق بشــدة(.



  د. عبدهللا بن عبداهلادي سليم العنزي: النموذج البنائي للعالقات بني الرفاهية الذاتية األكادميية والكمالية األكادميية ...14

إبعطــاء  املقيــاس  يصحــح  املقيــاس:  تصحيــح  رابًعــا: 
العبــارة  علــى  الطالــب  اســتجابة  علــى  درجــات    )5(
مبوافــق بشــدة، و)4(  درجــات الســتجابة مبوافــق، و)3(  
درجــات الســتجابة مبــرتدد، و)2(  درجتــني الســتجابة 
مبوافــق، و)1(  درجــة الســتجابة الطالــب بغــري موافــق 
بشــدة، وتــدل الدرجــة املرتفعــة علــى متتــع الطالــب بدرجــة 

عاليــة مــن الرفاهيــة الذاتيــة األكادمييــة. 
شــليب  )إعــداد:  األكادمييــة  الكماليــة  مقيــاس  اثنيًــا: 
والقصــيب، 2018(، يتكــون املقيــاس مــن)34(  عبــارة 
موزعــة علــى ســتة إبعــاد: الرتكيــز علــى األخطــاء وتقــاس 
مــن خــالل)9(  عبــارات، التشــكك يف النفعــال وتقــاس 
الوالديــة وتقــاس  التوقعــات  عبــارات،  خــالل)4(   مــن 
مــن خــالل )5(  عبــارات، النقــد الوالــدي وتقــاس مــن 
خــالل )3(  عبــارات، املعايــري الشــخصية وتقــاس مــن 
خــالل)7(  عبــارات، التنظيــم وتقــاس مــن خــالل)6(  
عبــارات، وتصحــح العبــارات يف ضــوء مقيــاس مخاســي 
)تنطبــق بدرجــة كبــرية جــًدا، تنطبــق بدرجــة كبــرية، تنطبــق 
بدرجة متوسطة، تنطبق بدرجة ضعيفة، ال تنطبق أبًدا(، 
وتقدر الدرجات ب )5، 4، 3، 2، 1(  على الرتتيب. 
مــن  التحقــق  مت  للمقيــاس:  الســيكومرتية  اخلصائــص 
صــدق التكويــن الفرضــي )مــن قبــل ُمعــدي املقيــاس(  وقــد 
تراوحــت قيــم معامــالت االرتبــاط بــني درجــة كل عبــارة 
والدرجــة الكليــة )0.23-0.63(، ومت حســاب الصــدق 
املرتبــط ابحملــك وقــد بلغــت قيمــة معامــل االرتبــاط العينــة 
ودرجاهتــم علــى مقيــاس الصمــود األكادميــي للمنشــاوي 

)2016(  كمحــك )0.67(. 
اخلصائص السيكومرتية للمقياس يف الدراسة احلالية: 

للمقيــاس  الداخلــي  االتســاق  حبســاب  الباحــث  قــام   
طلبــة  مــن  طالبًــا    )122( مــن  مكونــة  عينــة  علــى 
إبجيــاد  وذلــك  األساســية،  الدراســة  عينــة  غــري  اجلامعــة 
معامــل االرتبــاط بــني درجــة كل عبــارة والدرجــة الكليــة 

للبعــد الفرعــي الــذي تنتمــي إليــه، وتراوحــت معامــالت 
االرتبــاط بــني درجــة كل عبــارة والدرجــة الكليــة للبعــد 
الــذي تنتمــي إليــه العبــارة يف بُعــد الرتكيــز علــى األخطــاء 
األفعــال  التشــكك يف  بُعــد  ويف   ،)0.74-0.44(
)0.59-0.75(، ويف بُعــد التوقعــات الوالديــة )0.57-

 ،)0.66-0.58( الوالــدي  النقــد  بُعــد  ويف   ،)0.60
ويف بُعــد املعايــري الشــخصية)0.43-0.78(، ويف بُعــد 
االرتبــاط  معامــالت  وهــي   ،)0.77-0.66( التنظيــم 
االتســاق  يوضــح  وهــذا  مســتوى)0.01(   عنــد  دالــة 
االرتبــاط  معامــالت  حســاب  ومت  للمقيــاس،  الداخلــي 
بــني األبعــاد الفرعيــة للمقيــاس والدرجــة الكليــة للمقيــاس، 
وكانــت معامــالت االرتبــاط بــني أبعــاد مقيــاس الكماليــة 
األكادمييــة والدرجــة الكليــة علــى النحــو اآليت: يف بعــد 
التشــكك يف  وبُعــد   ،)0.72( األخطــاء  علــى  الرتكيــز 
األفعــال )0.71(، ويف بُعــد التوقعــات الوالديــة )0.75(، 
املعايــري  بُعــد  ويف   ،)0.76( الوالــدي  النقــد  بعــد  ويف 
الشــخصية )0.81(، ويف بُعد التنظيم )0.85(، األبعاد 
معامــالت  تــرتاوح  حيــث  املقيــاس ككل؛  مــع  تتســق 
االرتبــاط بــني: )0.71 - 0.85(  ومجيعهــا دالــة عنــد 
مســتوى )0.01(، ممــا يشــري إىل أنَّ هنــاك اتســاقًا بــني 
مجيــع أبعــاد املقيــاس، وأنَّــه بوجــٍه عــام صــادق يف قيــاس مــا 

لقياســه. وضــع 
ثبــات مقيــاس الكماليــة األكادمييــة: قــام الباحــث حبســاب 
ألفــا  معامــل  ابســتخدام  الفرعيــة  لألبعــاد  الثبــات  قيمــة 
كرونبــاخ والتجزئــة النصفيــة واملقيــاس ككل، علــى عينــة 
مكونــة مــن )122(  طالبًــا مــن طلبــة اجلامعــة غــري العينــة 
مقيــاس  ألبعــاد  الثبــات  معامــالت  وكانــت  األساســية، 
معامــل  بطريقــة  ككل  واملقيــاس  األكادمييــة  الكماليــة 
ألفاكرونباخ على النحو اآليت: بُعد الرتكيز على األخطاء 
)0.79(  وبُعد التشكك يف األفعال )0.71(  ويف بُعد 
الوالــدي  النقــد  بُعــد  ويف    )0.81( الوالديــة  التوقعــات 
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)0.70(  ويف بُعد املعايري الشخصية )0.75(  ويف بُعد 
التنظيــم )0.71(  ويف املقيــاس ككل )0.88(. وبطريقــة 
التجزئــة النصفيــة جــاءت: يف بُعــد الرتكيــز علــى األخطــاء 
)0.78(  وبُعد التشكك يف األفعال )0.70(  ويف بُعد 
الوالــدي  النقــد  بُعــد  ويف    )0.75( الوالديــة  التوقعــات 
)0.68(  ويف بُعد املعايري الشخصية )0.72(  ويف بُعد 
التنظيم )0.70(، ويف املقياس ككل )0.80(  يتضح أنَّ 
مجيع معامالت الثبات مرتفعة والذي يؤكد ثبات مقياس 
املســتخدمة  األداة  فــإنَّ  وبذلــك  األكادمييــة،  الكماليــة 
علميًّــا. اســتخدامها  وميكــن  والثبــات  ابلصــدق  تتميــز 
اثلثًا: مقياس التجول العقلي )إعداد: الفيل، 2018(:

عبــارة    )26( مــن  مقيــاس  يتكــون  املقيــاس:  وصــف 
العقلــي  التجــول  األول:  البعــد  بُعديــن،  علــى  موزعــة 
املرتبــط ابملوضــوع وحيتــوي علــى )12(  عبــارة، بينمــا 
البعــد الثــاين: التجــول العقلــي غــري مرتبــط ابملوضــوع 
مــن  عليهــا  اإلجابــة  ويتــم  عبــارة  مــن)14(   مكــون 
علــي  تنطبــق  دائًمــا،  علــي  البدائل)تنطبــق  خــالل 
علــي(،  تنطبــق  ال  قليــاًل،  علــي  تنطبــق  مــا،  حــدِّ  إىل 
 وتُعطــى الدرجــات)1، 2، 3، 4، 5(  علــى التــوايل.

اخلصائص السيكومرتية ملقياس التجول العقلي:
وبينــت  العاملــي،  الصــدق  حبســاب  املقيــاس  معــدُّ  قــام 
نتائــج التحليــل العاملــي وجــود عامــل واحــد مشــرتك جيمــع 
مجيــع مفــردات املقيــاس، ممــا يعــي أنَّ املفــردات متجانســة 
العامــل  علــى  األبعــاد  تشــبعات  وجــاءت  بينهــا،  فيمــا 
الوحيــد علــى النحــو اآليت: بُعــد التجــول العقلــي املرتبــط 
ابملوضــوع )0.58(، وبُعــد التجــول العقلــي غــري املرتبــط 

ابملوضــوع )59، 0(  وهــي تشــبعات دالــة إحصائيًــا.
االتســاق  حبســاب  الباحــث  قــام  احلاليــة:  الدراســة  ويف 
الداخلــي للمقيــاس علــى عينــة مكونــة مــن )122(  طالبًــا 
مــن طلبــة اجلامعــة غــري عينــة الدراســة األساســية، وذلــك 
والدرجــة  العبــارات  بــني  االرتبــاط  معامــالت  حبســاب 

الكليــة للبعــد الــذي ينتمــي إليــه، وتراوحــت معامــالت 
املرتبــط  لُبعــد  الكليــة  والدرجــة  الفقــرات  بــني  االرتبــاط 
بُعــد  ويف   ،)0.74-  0.47( أثناء احملاضــرة  ابملوضــوع 
غــري املرتبــط ابملوضــوع أثناء احملاضــرة تراوحــت )0.44-

0.75(، ويتضــح أنَّ مجيــع مفــردات أبعــاد املقيــاس كانــت 
االتســاق  يؤكــد  والــذي   ،)0.01( مســتوى  عنــد  دالــة 

للمقيــاس. الداخلــي 
ثبــات مقيــاس التجــول العقلــي: قــام الباحــث حبســاب 
ثبــات املقيــاس علــى عينــة مكونــة مــن )122(  طالبًــا 
مــن طلبــة اجلامعــة غــري عينــة الدراســة احلاليــة بطريقتــني 
مهــا: طريقــة ألفــا كرونبــاخ وطريقــة التجزئــة النصفيــة ألبعــاد 

املقيــاس كمــا هــو موضــٌح يف اجلــدول رقــم)6(. 
 جــدول)6(  يوضــح ثبــات أبعــاد مقيــاس التجــول العقلــي بطريقــة ألفــا 

كرونبــاخ وطريقــة التجزئــة النصفيــة.

 التجزئة النصفية )سبريمانمعامل ألفا كرونباخالبعد
 براون(

0.880.85املرتبط ابملوضوع أثناء احملاضرة.

 غري املرتبط ابملوضوع
أثناء احملاضرة.

0.830.81

 ويَتضــح مــن اجلــدول أنَّ املقيــاس يَتمتــع مبعامــالت جيــدة 
مُيكــن االعتمــاد عليــه يف الدراســة احلاليــة.

نتائج الدراسة ومناقشتها:
الفــرض األول: ينــصُّ علــى أنَـّـه "ال" توجــد فــروق ذات 
  (0.05≤&) داللــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــة  داللــة 
األكادمييــة  الذاتيــة  الرفاهيــة  درجــات  متوســطات  بــني 
لــدى الطلبــة واملتوســط الفرضــي )50٪( "، وللتحقــق 
من صحة هذا الفرض، مت استخدام اختبار "ت" للعينة 
الواحــدة للكشــف عــن داللــة الفــروق بــني متوســطات 
درجــات أبعــاد مقيــاس الرفاهيــة الذاتيــة األكادمييــة لــدى 
اجلــدول  ويوضــح   ،)٪50( الفرضــي  واملتوســط  الطلبــة 

اآليت مــا مت التوصــل إليــه مــن نتائــج يف هــذا الصــدد:
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جدول )7(  يوضح دللة الفروق بني متوسطات درجات أبعاد الرفاهية الذاتية األكادميية واملقياس ككل لدى الطلبة واملتوسط الفرضي )%50(. 

 الحنرافاملتوسط احلسايبناجملموعةالبعد
مستوى الدللةقيمة "ت"املعياري

الرضا عن املقررات الدراسية.
28449.086.25العينة

دالة عند مستوى 51.460.01
-30-  املتوسط الفرضي )٪50(

 العالقات اإلجيابية مع
اآلخرين.

28448.146.01العينة
دالة عند مستوى 57.910.01

-27.5-  املتوسط الفرضي )٪50(

النمو الشخصي.
28427.573.46العينة

دالة عند مستوى 49.070.01
-17.5-  املتوسط الفرضي )٪50(

الدرجة الكلية
284124.8013.27العينة

دالة عند مستوى 63.260.01
-75-  املتوسط الفرضي )٪50(

 يتضــح مــن اجلــدول الســابق وجــود فــروق ذات داللــة 
واملتوســط  العينــة  درجــات  متوســطي  بــني  إحصائيــة 
الفرضــي )50 ٪(  يف بُعــد الرضــا عــن املقــررات الدراســية 
العينــة  متوســط  حيــث كان  العينــة؛  متوســط  لصــاحل 
)49.08(  أعلــى مــن املتوســط الفرضــي)50 ٪(  = 
30؛ حيــث كانــت قيمــة "ت"= 51.46 وهــي قيمــة 
وجــود  ويتضــح  مســتوى)0.01(،  عنــد  إحصائيًــا  دالــة 
فروق ذات داللة إحصائية بني متوســطي درجات العينة 
واملتوســط الفرضــي)50 ٪(  يف بُعــد العالقــات اإلجيابيــة 
مــع اآلخريــن لصــاحل متوســط العينــة؛ حيــث كان متوســط 
العينــة)48.14(  أعلــى مــن املتوســط الفرضــي )٪50(  
= 27.5؛ حيــث كانــت قيمــة "ت" = 57.91 وهــي 
ويتضــح   ،)0.01( مســتوى  عنــد  إحصائيًــا  دالــة  قيمــة 
مــن اجلــدول الســابق وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة 
بــني متوســطي درجــات العينــة واملتوســط الفرضــي )50 
٪(  يف بُعــد النمــو الشــخصي لصــاحل متوســط العينــة؛ 
حيــث كان متوســط العينــة 27.57 أعلــى مــن املتوســط 
الفرضــي )50٪(  = 17.5؛ حيــث كانــت قيمــة "ت" 
مســتوى  عنــد  إحصائيًــا  دالــة  قيمــة  وهــي   49.07  =
)0.01(، ويتضح من اجلدول السابق وجود فروق ذات 
داللــة إحصائيــة بــني متوســطي درجــات العينــة واملتوســط 
الفرضــي )50 ٪(  يف الدرجــة الكليــة للمقيــاس لصــاحل 
متوســط العينــة؛ حيــث كان متوســط العينــة 124.80 

الفرضــي )50٪(  = 75 فكانــت  املتوســط  مــن  أقــل 
قيمــة "ت" = 63.26 وهــي قيمــة دالــة إحصائيًــا عنــد 
مســتوى )0.01(، وهــذا يــدل علــى أنَّ عينــة الدراســة 
مــن الطــالب كانــت ذات مســتوى مرتفــع يف مجيــع أبعــاد 

مقيــاس الرفاهيــة النفســية األكادمييــة.
)الســويلم،  دراســيت  نتيجــة  مــع  النتيجــة  هــذه  وتتفــق   
2019؛ خطاطبة، 2019(  اليت أشارت نتائجهما إىل 
مســتوى مرتفع من الرفاهية لدى عينة الدراســة وتتناقض 
والقصــى،  وحســن،  )شــليب،  دراســات:  نتائــج  مــع 
2020؛ اجلنــدي وتالمحــة، 2017(، الــيت توصلــت إىل 
وجــود مســتوى متوســط مــن الرفاهيــة الذاتيــة لــدى طلبــة 
اجلامعــة، وختتلــف جزئيًــا مــع نتائــج دراســيت بــي مصطفــى 
أنَّ  إىل  نتائجهمــا  خلصــت  الــيت   )2019( ومقــدادي 
مســتوى الســعادة لــدى الطلبــة املتميزيــن كان متوســطًا 

ولــدى املميزيــن كان مرتفًعــا.
ــا قــد تكــون عائــدة إىل   ويعــزو الباحــث هــذه النتيجــة أنَّ
مــا يتمتــع بــه جمتمــع الدراســة مــن توافــر وســائل الرفاهيــة 
تعليميــة جاذبــة، وجمانيــة  بيئــة  الــيت تشــمل:  األكادمييــة 
التعليــم، وتقــدمي حوافــز دراســية، مثــل: مكافــآت شــهرية 
التميــز  لطلبــة  ماليــة  وجوائــز  دراســتهم،  أثنــاء  للطلبــة 
الدراســي، ابإلضافــة إىل وجــود بيئــة فيزيقيــة توفــر وســائل 
التعلــم املميــزة. فاجلامعــة انشــئة ذات مبــاٍن حديثــة وجمهــزة 
التعليميــة  الوســائل  وتعــدد  مكتملــة،  دراســية  بقاعــات 
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تكييــف  مرحيــة،  ومقاعــد  متعــددة  عــرض  )وســائل 
مركــزي...(  انعكــس ذلــك علــى عينــة الدراســة. 

 وقــد ترجــع النتيجــة إىل مــا تُقدِّمــه اجلامعــة للطلبــة مــن 
خدمــات أكادمييــة وإرشــادية مــن خــالل تفعيــل اإلرشــاد 
بوابــة  املباشــرة"  الوســائل اإللكرتونيــة  األكادميــي وتوفــري 
تنفيــذ كل  للطالــب  تتيــح  الــيت  األكادمييــة"،  الطالــب 
مــا يتعلــق ابإلجــراءات األكادمييــة بــكل ســهولة ويســر، 
املقــررات  وســجل  الدراســي  جدولــه  علــى  واالطــالع 
الدراســية...إخل، والتواصــل مــع مســؤويل اجلامعــة وأعضــاء 
هيئــة التدريــس، إضافــة إىل إعــداد برامــج ولقــاءات مــع 

الطلبــة املســتجدين، ممــا قلَّــل ذلــك مــن الضغــوط الــيت قــد 
تواجههــم وأســهم يف ارتفــاع الرضــا لديهــم، وبذلــك ال 

الفــرض األول. يتحقــق 
الفرض الثاين:ينصُّ على أنَّه" ال توجد فروق دالة إحصائًيا 
بــني متوســطات    (0.05≤&) عنــد مســتوى داللــة 
درجــات مقيــاس الرفاهيــة النفســية األكادمييــة وفًقــا ملتغــري 
النوع )ذكور - إانث( ". وللتحقق من هذا الفرض قام 
الباحث حبساب املتوسطات واالحنرافات املعيارية ملقياس 
الرفاهيــة الذاتيــة األكادمييــة لــكلٍّ مــن الذكــور واإلانث، 
 وكذلك حساب قيم "ت"، واجلدول اآليت يوضح ذلك: 

جدول )8(  يوضح الفروق بني الذكور و اإلانث يف الرفاهية الذاتية األكادميية.
مستوى الدللةقيمة تعمنالنوعالُبعد

الرضا عن املقررات الدراسية.
11349.316.26ذكور

غري دالة0.49
17148.946.25إانث

العالقات اإلجيابية مع اآلخرين.
11348.785.46ذكور

غري دالة1.45
17147.736.32إانث

النمو الشخصي.
11327.823.67ذكور

غري دالة0.98
17127.413.32إانث

املقياس ككل
113125.9112.75ذكور

غري دالة1.14
171124.0713.58إانث

فــروق  توجــد  أنَـّـه ال  الســابق  اجلــدول  مــن  يتضــح   
الرضــا  يف  واإلانث  الذكــور  بــني  إحصائيــة  داللــة  ذات 
قيمــة "ت" =  الدراســية؛ حيــث كانــت  املقــررات  عــن 
0.49 وهــي غــري دالــة إحصائيًــا، كمــا ال توجــد فــروق 
بُعــد  يف  واإلانث  الذكــور  بــني  إحصائيــة  داللــة  ذات 
قيمــة  مــع اآلخريــن؛ حيــث كانــت  العالقــات اإلجيابيــة 
توجــد  إحصائيًــا، وال  دالــة  غــري  وهــي  "ت" = 1.45 
فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــني الذكــور واإلانث يف بُعــد 
النمــو الشــخصي؛ حيــث كانــت قيمــة "ت" = 0.98 
وهــي غــري دالــة إحصائيًــا، وال توجــد فــروق ذات داللــة 
إحصائيــة بــني الذكــور واإلانث يف الدرجــة الكليــة؛ حيــث 
ــا.  كانــت قيمــة "ت" = 1.14 وهــي غــري دالــة إحصائًي
وتشــري نتائــج هــذا الفــرض إىل عــدم وجــود فــروق دالــة 
بــني الطــالب والطالبــات يف الرفاهيــة الذاتيــة األكادمييــة. 

وتتفــق نتيجــة هــذه الدراســة مــع نتائــج دراســات: )شــليب، 
2019؛  خطاطبــة،  2020؛  والقصــى،  وحســن، 
عــدم  إىل  أشــارت  الــيت   Elias  ,2006) ؛   Pal,2017

وجــود فــروق يف الرفاهيــة تُعــزى إىل متغــري النــوع، وختتلــف 
ومصطفــى،  وشــوكت  دراســات)حممد،  نتائــج  مــع 
2020؛ العديــي، 2018؛ اجلنــدي وتالمحــة، 2017 
؛ الطراونه، 2014(  اليت توصلت إىل وجود فروق دالة 
إحصائيًــا يف الرفاهيــة لصــاحل اإلانث، ونتائــج دراســات 
)بــي مصطفــى ومقــدادي، 2019؛ احلســيي، 2017؛ 
ملحــم، 2015(  إىل وجــود فــروق دالــة إحصائيًــا بــني 

أفــراد العينــة لصــاحل الذكــور يف الرفاهيــة. 
ــا قــد تكــون عائــدة إىل   وميكــن تفســري هــذه النتيجــة أبنَّ
متثلــت يف  تغــريات،  مــن  الســعودي  اجملتمــع  بــه  ميــرُّ  مــا 
برانمــج التحــول الوطــي " رؤيــة 2030" الــيت تســعى إىل 
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حتقيــق أهــداف ريديــة يف خمتلــف اجملــاالت ومــن ضمنهــا 
التعليــم، مبــا يوفــر ملخرجاتــه التميــز العلمــي بغــض النظــر 
عــن النــوع، فتوفــري بيئــة تعليميــة جاذبــة للطلبــة هــدف هلــذا 
التغــري والتحــول شــامل للطــالب والطالبــات، ابإلضافــة 
الطــالب  تشــمل  املتوافــرة  التعليميــة  املميــزات  أنَّ  إىل 
شــهرية،  مكافــآت  املتاحــة،  )التخصصــات  والطالبــات 
وســائل تعليميــة متعــددة، مميــزات ماليــة للمتفوقــني...(.

 وقــد يعــود ذلــك إىل مــا ميثلــه التعليــم لــإلانث يف اجملتمــع 
النمــو  حتقيــق  إىل  يــؤدِّي  رئيــس  هــدف  مــن  الســعودي 
زيدة  إىل  أدَّى  الــذي  واملهــي،  الفكــري  واالســتقالل 
التعليــم  للتعليــم؛ حبيــث أصبــح  دافعيــة اإلانث  مســتوى 
اإلجيابيــة  االنفعــاالت  يســتحث  إجيابيًّــا  جانبًــا  لألنثــى 

لديهــن مثــل: االســتمتاع والفخــر واألمــل، ممــا يرتتــب عليــه 
زيدة مستوى شعورهن ابلرفاهية، ومن مثَّ تتالشى الفروق 
بينهــن وبــني الذكــور يف الشــعور ابلرفاهية)شــليب وحســن، 
الثــاين. الفــرض  يتحقــق  وبذلــك    )2020 والقصــى، 

دالــة  فــروق  أنَـّـه"ال توجــد  ينــصُّ علــى  الثالــث:  الفــرض 
بــني    (0.05≤&) داللــة  مســتوى  عنــد  إحصائيًــا 
ملتغــري  وفًقــا  األكادمييــة  الكماليــة  درجــات  متوســطات 
النــوع )ذكــور - إانث(  "، وللتحقــق مــن هــذا الفــرض 
قــام الباحــث حبســاب املتوســطات واالحنرافــات املعياريــة 
ملقيــاس الكماليــة األكادمييــة لــكلٍّ مــن الذكــور واإلانث، 
وحساب قيمة "ت" وكانت النتائج كما ابجلدول اآليت: 

جدول )9(  يوضح الفروق بني الذكور واإلانث يف الكمالية األكادميية.

مستوى الدللةقيمة تعمنالنوعالُبعد

11332.426.91ذكورالرتكيز على األخطاء.
دالة عند مستوى 2.930.01

17134.876.83إانث

11313.093.38ذكورالتشكك يف األفعال.
دالة عند مستوى 2.410.01

17114.083.41إانث

11316.334.32ذكورالتوقعات الوالدية.
دالة عند مستوى 2.730.01

17117.804.50إانث

11310.902.83ذكورالنقد الوالدي.
دالة عند مستوى 2.850.01

17111.872.75إانث

11322.725.41ذكوراملعايري الشخصية.
دالة عند مستوى 2.140.05

17124.115.29إانث

11319.395.56ذكورالتنظيم.
دالة عند مستوى 3.360.01

17121.685.67إانث

الدرجة الكلية
113114.8525.18ذكور

دالة عند مستوى 3.110.01
171124.4025.35إانث

 يتضــح مــن اجلــدول الســابق وجــود فــروق ذات داللــة 
إحصائيــة بــني الذكــور واإلانث يف مجيــع أبعــاد مقيــاس 
الكماليــة األكادمييــة واملقيــاس ككل؛ حيــث كانــت مجيــع 
قيــم "ت"دالــة إحصائيًــا عنــد مســتوى)0.05(، )0.01(  

لصــاحل اإلانث.
دراســات( الصــادق  نتائــج  مــع  النتيجــة  هــذه  وتتفــق 

احلســيي،  2018؛  درادكــة،  2018؛  وعبــادي، 
 Chan, et,al, 2017؛  وعلــي،  ؛اجلمعــان   2017
الكماليــة  فــروق يف  إىل وجــود  توصلــت  الــيت    )2010

لصــاحل اإلانث، وتتناقــض مــع نتائــج دراســات )شــليب، 
 Bojanic, et.al.,2018والقصــى،  2020؛ وحســن، 
إىل  توصلــت  2015)الــيت  البــالح،  2018؛  ؛العتيــيب، 
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الذكــور،  لصــاحل  األكادمييــة  الكماليــة  يف  فــروق  وجــود 
عبدالفــادي؛  2020؛  ودراســات)عبدالعبيدي، 
2019؛ مــرزوق، 2015؛ Khodarahimi, 2010 ؛ 
جنــايت، 2013 ؛ عيســى، 2007؛ الزغاليــل، 2007(  
الــيت خلصــت إىل عــدم وجــود فــروق يف الكماليــة تُعــزى 

النــوع. إىل 
إىل  يرجــع  قــد  االختــالف  ســبب  أنَّ  الباحــث  ويــرى   
الــذات،  إثبــات  إىل  الذكــور  مــن  أكثــر  اإلانث  ســعي 
خصوًصــا بعــد التطــور والتغيــري الــذي حــدث يف اململكــة 
العربيــة الســعودية يف " رؤيــة 2030"، الــيت تشــهد تغيــريًا 
كبــريًا حــول حقــوق املــرأة يف شــى اجملــاالت، ولذلــك هــن 
يــردن التمســك هبــا وإثبــات أنــن أهــل لتلــك املنــح، وأنــن 
يتســاوون مــع الرجــل مــن حيــث القــدرات واإلمــكاانت 

املعرفيــة وقــد يتفوقــن عليــه.
 وقــد يكــون ســبب االختــالف يرجــع إىل الطريقــة الــيت 
النظــرة إىل الســعي  تــدرس هبــا الكماليــة؛ ولــذا ختتلــف 
حنــو الكمــال واإلتقــان، فهنــاك مــن ينظــر إليهــا كمكــون 

ملســتوى الطمــوح والدافــع لإلجنــاز، بــل ودافــع لــألداء، 
فالكماليــة ميكــن أن تكــون مبثابــة حافــٍز لإلجنــاز والنزعــات 
التوافــق  إجيابيًــا يف  اعتبارهــا عامــاًل  اإلنســانية، ومــن مث 
واإلجناز، وينظر آخرون إليها، بوصفها منوذًجا عصابًيا؛ 
حيــث ترتبــط الكماليــة ابلعديــد مــن اخلصائــص الســلبية 
مثــل: الشــعور ابلفشــل والذنــب والــرتدد ومشــاعر اخلــزي 
الفــرض  يتحقــق  ال  وبذلــك  الــذات،  تقديــر  واخنفــاض 

الثالــث.
الفــرض الرابــع: ينــصُّ علــى أنَـّـه "ال توجــد فــروق دالــة 
بــني    (50.0≤&) داللــة    مســتوى  عنــد  إحصائيًــا 
متوســطات درجــات أبعــاد مقيــاس التجــول العقلــي وفًقــا 
ملتغري النوع )ذكور - إانث( "، وللتحقق من هذا الفرض 
قــام الباحــث حبســاب املتوســطات واالحنرافــات املعياريــة 
ألبعاد مقياس التجول العقلي لكلٍّ من الذكور واإلانث، 
وكذلــك حســاب قيــم "ت" وكانــت النتائــج كمــا يلــي: 

جدول)10(  يوضح الفروق بني الذكور واإلانث يف أبعاد التجول العقلي.
مستوى الداللةقيمة تعمنالنوعالُبعد

11324.528.26ذكوراملرتبط ابملوضوع أثناء احملاضرة.
غري دالة1.14

17125.637.76إانث
11323.649.80ذكورغري مرتبط ابملوضوع أثناء احملاضرة.

غري دالة1.10
17122.428.63إانث

  يتضــح مــن اجلــدول الســابق أنَـّـه ال توجــد فــروق ذات 
داللــة إحصائيــة بــني الذكــور واإلانث يف الُبعــد املرتبــط 
قيمــة )"ت"=  أثناء احملاضــرة؛ حيــث كانــت  ابملوضــوع 
فــروق  توجــد  وال  إحصائيًــا،  دالــة  غــري  وهــي    )1.14
ذات داللــة إحصائيــة بــني الذكــور واإلانث يف الُبعــد غــري 
قيمــة  حيــث كانــت  أثناء احملاضــرة؛  ابملوضــوع  املرتبــط 

)"ت" = 1.10(  وهــي غــري دالــة إحصائيًــا.
دراســات  نتائــج  مــع  احلاليــة  الدراســة  نتيجــة  وتتفــق   
)وداعــة، 2020؛ العتيــيب، 2020(  الــيت توصلــت إىل 
عــدم وجــود فــروق يف التجــول العقلــي تُعــزى ملتغــري النــوع، 

وختتلــف مــع نتيجــة دراســة شــليب وآل معيــض )2021(  
الــيت توصلــت إىل وجــود فــروق يف التجــول العقلــي وفًقــا 

للنــوع لصــاحل اإلانث. 
ــا قــد ترجــع إىل طبيعــة   ويعــزو الباحــث النتيجــة إىل أنَّ
التوجيــه  مــن  نــوع  مبثابــة  يُعــدُّ  الــذي  العقلــي  التجــول 
وحيــدث  املهــام،  علــى  األداء  أثنــاء  للتفكــري  الداخلــي 
خالل عمليات التعلم بنســب متفاوتة، وقد حيدث آاثرًا 
يف الشــرود الذهــي عــن املوضــوع، ومــن مثَّ فهــو عمليــة 
عقليــة ميــرُّ هبــا اإلنســان ســواء ذكــرًا أو أنثــى، والثابــت أنَّــه 
يرتبــط ابلضغــوط النفســية الواقعــة علــى الشــخص، كمــا 
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يرتبــط حبجــم ســعة الذاكــرة العاملــة لــدى األشــخاص، 
وتدريبــات اليقظــة العقليــة والذهنيــة حتســن و/أو تقلــل 

والباســل، 2019(. العقلي)العمــري،  التجــول  مــن 
 وميكــن تفســري عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة 
املرتبــط  غــري  أو  املرتبــط ابملوضــوع  العقلــي  التجــوال  يف 
املوضــوع لــدى طلبــة اجلامعــة تبًعــا ملتغــري النــوع، يف ضــوء 
أنَّ الذكور واإلانث ال خيتلفون يف التجول العقلي والذي 
حُيــدث بطريقــة خاليــة مــن املــوارد، وهــذا يعــي أنَّ الذكــور 
واإلانث ال يبذلــون جهــًدا لتحويــل الســيطرة املتعمــدة إىل 
األفــكار خــارج املهمــة أو للحفــاظ علــى األفــكار خــارج 

املهمــة، وبذلــك يتحقــق الفــرض الرابــع.

مطابقــة  توجــد   " أنَـّـه  علــى  ينــصُّ  اخلامــس:  الفــرض 
)متغــري  العقلــي  التجــول  بــني  للعالقــة  املقــرتح  للنمــوذج 
وســيط(،  )متغــري  األكادمييــة  والكماليــة  مســتقل(  
والرفاهية الذاتية األكادميية )كمتغري اتبع(  لدى طالب 
اجلامعــة"، وللتحقــق مــن الفــرض مت اســتخدام أســلوب 
 )AMOS برانمــج  ابســتخدام  البنائيــة  املعادلــة  منذجــة 
 )20 لنمذجــة املدخــالت أو )املتغــريات املســتقلة(  وهــو 
التجــول العقلــي )متغــري مســتقل(  والكماليــة األكادمييــة 
)متغــري  األكادمييــة  الذاتيــة  والرفاهيــة  وســيط(   )متغــري 
اتبــع(. وميكــن توضيــح هــذا النمــوذج مــن خــالل الشــكل 

اآليت:

شكل )2(  النموذج املستخرج للعالقة بني التجول العقلي )متغري مستقل(، والكمالية األكادميية )متغري وسيط،  والرفاهية الذاتية األكادميية )متغري اتبع(.

وميكــن توضيــح نتائــج النمــوذج كمــا يتضــح يف اجلــدول 
التحليــل اإلحصائــي هلــذا  نتائــج  الــذي يلخــص  اآليت، 

النمــوذج ومؤشــرات حســن املطابقــة: 
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جدول)11(  مؤشرات جودة املطابقة للنموذج. 
املدى املثايل للمؤشرالقيمة مؤشرات حسن املطابقة

136.28كا2
  0.000)دالة عند 0.01(مستوى الداللة
42درجات احلرية

 النسبة بني كا2/درجات

احلرية
أقل من 3.245

GFI0.91.من)صفر(  إىل )1( :القيمة املرتفعة )أي اليت تقرتب أو تساوي 1 صحيح(  تشري إىل مطابقة أفضل للنموذج
NFI0.93.من)صفر(  إىل )1( :القيمة املرتفعة )أي اليت تقرتب أو تساوي 1 صحيح(  تشري إىل مطابقة أفضل للنموذج
IFI0.96.من)صفر(  إىل )1( :القيمة املرتفعة )أي اليت تقرتب أو تساوي 1 صحيح(  تشري إىل مطابقة أفضل للنموذج
CFI0.96.من)صفر(  إىل )1( :القيمة املرتفعة)أي اليت تقرتب أو تساوي 1 صحيح(. تشري إىل مطابقة أفضل للنموذج

AGFI0.91.من)صفر(  إىل )1( :القيمة املرتفعة )أي اليت تقرتب أو تساوي 1 صحيح(  تشري إىل مطابقة أفضل للنموذج
RMSEA0.06.من)صفر(  إىل )0.1( :القيمة القريبة من الصفر تشري إىل مطابقة جيدة للنموذج

جــدول )12(  معامــالت الحنــدار املعياريــة وغــري املعياريــة وأخطــاء القيــاس للعالقــة بــني التجــول العقلــي )متغــري مســتقل(، و الكماليــة األكادمييــة 
)متغــري وســيط(، و الرفاهيــة الذاتيــة األكادمييــة )متغــري اتبــع(

 الوزن الحندارياملسارات

املعياري

 الوزن الحنداري

غري املعياري

مستوى الدللةالنسبة احلرجة خطأ القياس

0.680.430.0312.820.01. الكمالية األكادميية املرتبط ابملوضوع أثناء احملاضرة
0.01-0.032.66-0.07-0.13 الكمالية األكادميية.¬غري املرتبط ابملوضوع أثناء احملاضرة

0.40.160.035.50.01 الرفاهية الذاتية األكادميية.¬ الكمالية األكادميية
---0.891 الكمالية األكادميية.¬ الرتكيز على األخطاء
0.830.870.0519.070.01 الكمالية األكادميية.¬التشكك يف األفعال
0.720.40.0315.010.01 الكمالية األكادميية.¬التوقعات الوالدية

0.930.820.0324.960.01 الكمالية األكادميية.¬النقد الوالدي
0.860.580.0320.880.01 الكمالية األكادميية.¬املعايري الشخصية

0.91.230.0522.970.01 الكمالية األكادميية.¬التنظيم
---0.61 الكمالية األكادميية.¬ الرضا عن املقررات الدراسية

0.842.460.2790.01 الكمالية األكادميية.¬العالقات اإلجيابية مع اآلخرين 
0.772.330.269.070.01 الكمالية األكادميية.¬ النمو الشخصي

  يتضــح مــن اجلــدول الســابق تطابــق النمــوذج املقــرتح 
مــع بيــاانت عينــة الدراســة، وكانــت قيمــة كا2=136.28 
بدرجــات حريــة =42 وهــي دالــة إحصائيًــا عنــد مســتوى 
0.01، وكانــت النســبة بــني قيمــة كا2 / درجــات احلريــة 
=3.24 > 5، وهذا ما أكدته مؤشرات ُحسن املطابقة 

والــيت كانــت يف مداهــا املثــايل، ويتضــح مــن اجلــدول اآليت 
وأخطــاء  املعياريــة  وغــري  املعياريــة  االحنــدار  معامــالت 
القيــاس للعالقــة بــني التجــول العقلــي )متغــري مســتقل(، 
والكماليــة األكادمييــة )متغــري وســيط(، والرفاهيــة الذاتيــة 

األكادمييــة )متغــري اتبــع(.
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يتضح من جدول )12(  ما يلي: 
1- وجــود أتثــري موجــب ودال إحصائيًــا عنــد مســتوى 
)0.01(  بــني التجــول العقلــي )الُبعــد املرتبــط ابملوضــوع 
أثناء احملاضــرة(  والكماليــة األكادمييــة؛ حيــث بلــغ الــوزن 
االحنــداري املعيــاري )0.68(  وهــو دال عنــد مســتوى 
املرتبــط  )بُعــد  العقلــي  التجــول  أنَّ  يعــي  ممــا   ،)0.01(
ابملوضــوع أثنــاء احملاضــرة(  يؤثــر أتثــريًا مباشــرًا موجبًــا يف 

الكماليــة األكادمييــة.
مســتوى  عنــد  إحصائيًــا  دال  ســالب  أتثــري  وجــود   -2
املرتبــط  غــري  )الُبعــد  العقلــي  التجــول  بــني    )0.01(
ابملوضــوع أثناء احملاضــرة(  والكماليــة األكادمييــة؛ حيــث 
بلــغ الــوزن االحنــداري املعيــاري )-0.013(  وهــو دال 
العقلــي  التجــول  أنَّ  يعــي  ممــا  عنــد مســتوى )0.01(، 
)الُبعــد غــري املرتبــط ابملوضــوع أثنــاء احملاضــرة(  يؤثــر أتثــريًا 

مباشــرًا ســلبًيا يف الكماليــة األكادمييــة.
3- أظهــر النمــوذج وجــود أتثــري دال غــري مباشــر للتجــول 
العقلــي )عــن طريــق الكماليــة األكادمييــة كمتغــري وســيط(  
علــى الرفاهيــة األكادمييــة، وهــذا يعــي توســط الكماليــة 
والرفاهيــة  العقلــي  التجــول  بــني  العالقــة  يف  األكادمييــة 

الذاتيــة األكادمييــة. 
4- وجــود أتثــري موجــب ودال إحصائيًــا عنــد مســتوى 
الذاتيــة  والرفاهيــة  األكادمييــة  الكماليــة  بــني    )0.01(
املعيــاري  االحنــداري  الــوزن  بلــغ  حيــث  األكادمييــة؛ 
)0.4(  وهــو دال عنــد مســتوى )0.01(، ممــا يعــي أنَّ 
الكماليــة األكادمييــة تؤثــر أتثــريًا مباشــرًا يف الرفاهيــة الذاتيــة 

األكادمييــة.
ومــن مثَّ فقــد جــاءت نتيجــة هــذا الفــرض لتدعــم تطابــق 
املتبادلــة  العالقــات  لتفســري  املفــرتض  النظــري  النمــوذج 
بــني متغــريات الدراســة والبيــاانت اإلمبرييقيــة، مــن خــالل 
منــوذج  ولتقــدم  التطابــق  ملؤشــرات  املثاليــة  القيــم  حتقيــق 
تفســريي متكامــل وشــامل للعالقــات املتبادلــة واملعقــدة 
وجــود  النتائــج  أظهــرت  فقــد  الدراســة،  متغــريات  بــني 

أتثــريات )مســارات(  مباشــرة )دالــة(  وغــري مباشــرة بــني 
كلٍّ من: التجول العقلي، الكمالية األكادميية، والرفاهية 

األكادمييــة، والــيت ميكــن تفســريها علــى النحــو اآليت:
 أظهــر النمــوذج وجــود أتثــري دال مباشــر للتجــول . 1

العقلــي )الُبعــد املرتبــط ابملوضــوع أثنــاء احملاضــرة(  علــى 
األكادمييــة. الكماليــة 

 وميكــن تفســري ذلــك ابلنظــر إىل مفهــوم التجــول العقلــي 
املرتبــط ابملوضــوع الــذي يشــري إىل حتــول خــارج عــن إرادة 
الطالــب يف االنتبــاه مــن الفكــرة الرئيســة، الــيت يفكــر هبــا 
إىل فكــرة أو أفــكار أخــرى مرتبطــة ابملهمــة الــيت يقــوم هبــا 
ــا، أو قــد تكــون مبهــام أخــرى مرتبطــة مبــواد دراســية  حالًي
لــدى  تشــتت  وجــود  ذلــك  علــى  يرتتــب  قــد  أخــرى، 
الطالــب، وشــك ونقــص اليقــني ابلوصــول إىل الكمــال يف 
حتقيــق أهدافــه الــيت وضعهــا ضمــن معايــريه، وهــو الــذي 
وضــع معايــري عاليــة يفرضهــا علــى نفســه واآلخرين.ويؤيــد 
إىل   Stoeber, Otto, )2006(  اليــه توصــل  مــا  ذلــك 
أنَّ الكماليــة طاقــة ميكــن أن توجــه إمَّــا إجيــااًب أو ســلًبا، 
وتكــون إجيابيــة إذا كانــت انبعــة مــن داخــل الفــرد؛ حبيــث 
تقــود إىل مســتويت عاليــة مــن اإلجنــاز والتفــوق، وســلبية 
إذا كانــت مدفوعــة ابلشــك ونقــص اليقــني، عندئــذ قــد 

تكــون مدمــرة. 
املرتبــط  العقلــي  التجــول  أنَّ  إىل  ذلــك  يُعــزى  وقــد   
إبداعيــة  ينطــوي علــى تشــكيل مهــارات  قــد  ابملوضــوع 
وإســرتاتيجيات تعلــم متقدمــة لــدى املتعلــم؛ حيــث يــرى 
التجــول  أنَّ   )Smallwood& Schooler, 2015(
وظيفيــة،  أهــداف  لتحقيــق  أحيــااًن  خيــدم  قــد  العقلــي 
فقــد يكــون تكيًفــا خاًصــا عنــد حــل مشــكالت معقــدة 
وعندمــا يكــون للمهمــة أهــداف طويلــة األجــل، كمــا أنَّ 
التجــول العقلــي يرتبــط إجيــااًب ابلتفكــري اإلبداعــي ويــرى

  )Chan, 2007( أنَّ تصــور الكماليــة تتعلــق ابملعايــري 
الشــخصية العاليــة، وتركــز بشــكلها اإلجيــايب أو التكيفــي 
على السعي الواقعي لتحقيق التميز، يف حني يركز شكلها 
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الســليب أو غــري التكيفــي علــى االلتــزام الصــارم ابملتطلبــات 
األخطــاء.  بتجنــب  واالنشــغال  العاليــة  الشــخصية 

مباشــر . 2 داٍل  أتثــري  وجــود  احلــايل  النمــوذج  أظهــر 
ســليب للتجــول العقلي)الُبعــد غــري املرتبــط ابملوضــوع أثنــاء 
احملاضــرة(  ابلكماليــة األكادمييــة مبعــىن أتثــري ســليب للبعــد 
الطــالب  يف كماليــة  احملاضــرة  أثنــاء  ابملوضــوع  املرتبــط 

األكادمييــة.
ــا قــد تكــون عائــدة إىل   ويعــزو الباحــث هــذه النتيجــة أنَّ
أنَّ ارتفــاع مســتوى التجــول العقلــي لــدى الطلبــة يــؤدي 
إىل تشــتت االنتبــاه لديهــم بعيــد عــن املهمــة احلاليــة إىل 
أفــكار داخليــة ذاتيــة التوليــد، ممــا قــد يــؤدِّي إىل انقطــاع 
ابملهمــة  مرتبطــة  غــري  أفــكار  إىل  االنتبــاه  يف  إجبــاري 
احلاليــة، وغــري مرتبطــة مبوضوعــات املــادة الدراســية الــيت 
الفشــل  لذلــك  نتيجــة  وحيــدث  تلقائــي  بشــكل  حتــدث 
ممــا  واألنشــطة،  األفــكار  علــى  والرتكيــز  االحتفــاظ  يف 
يرتتــب عليــه اخنفــاض وصــول الطلبــة إىل اهلــدف املنشــود 

األكادمييــة(. الكماليــة  لديهم)اخنفــاض 
 وميكــن تفســري ذلــك مــن خــالل النظــرة إىل الكماليــة 
ومعايــري  مســتويت  وضــع  حنــو  اجتــاه  ــا  أبنَّ األكادمييــة 
الفــرد  الجتاهــات  مصاحبــة  تكــون  األداء،  مرتفعــة 
ســلوكه،  يف  شــديدة  بصــورة  مضبوطًــا  يكــون  كــي 
حتقيــق  علــى  ذواهتــم  قيمــة  يؤسســون  فالكماليــون 
األداء  حتقيــق  يف  يفشــلون  وعندمــا  األعلــى،  األداء 
.)Mann , 2004( يســتصغرون أنفســهم بصــورة قاســية

وتبني النتيجة اختالف أتثري بُعدي التجول العقلي على 
الكماليــة األكادمييــة ففــي بُعــد )املرتبــط ابملوضــوع أثنــاء 
احملاضــرة(  كان إجيابيًــا أمَّــا بُعد)غــري املرتبــط ابملوضــوع 
أثنــاء احملاضــرة(  فــكان ســلبًيا، ممــا يتطلــب إجــراء مزيــد 

مــن الدراســات حــول املوضــوع.
 أظهــر النمــوذج أتثــري للتجــول العقلــي دال غــري مباشــر 
)عــن طريــق الكماليــة األكادمييــة كمتغــري وســيط(  علــى 

هــذه  أنَّ  الباحــث  ويــرى  األكادمييــة،  الذاتيــة  الرفاهيــة 
النتيجــة أظهــرت وجــود جانــب إجيــايب للتجــول العقلــي، 
وتبــني   (Mowlem, et al.,2019)أنَّ التجــول العقلــي 
آخــر،  وقــت  يف  للبعــض  إبداعيــة  أفــكارًا  حيــدث  قــد 

ويتوقــف ذلــك علــى وجــود عوامــل عــدة. 
للكماليــة  إجيابيًــا  أتثــريًا  النمــوذج  أيًضــا  4.أظهــر 
األكادمييــة علــى الرفاهيــة الذاتيــة األكادمييــة، ويتفــق ذلــك 
 )Rendón, Villalobos & Leiva, 2020(مــع دراســة
ابلعواطــف اإلجيابيــة  ؛ حيــث تنبــأت الرفاهيــة النفســية 
احلســيي  دراســة  ومــع  األكادميــي،  واألداء  وابإلجنــاز 
بــني  دالــة  عالقــة  وجــود  إىل  خلصــت  الــيت   )2017(
الكماليــة والســعادة لــدى طلبــة اجلامعــة ومــع مــا توصلــت 
وجــود  مــن   Mc Govern et al.(2015( دراســة  إليــه 
التكيفيــة/ الكماليــة  بــني  إحصائيًــا  دالــة  إجيابيــة  عالقــة 

اإلجيابيــة والرفاهيــة الشــخصية، كذلــك مــا أكدتــه دراســة 
 )Chan,2007(أنَّ الكماليــة اإلجيابيــة أثـّـرت علــى الرضــا 
عــن احليــاة والعواطــف اإلجيابيــة، يف حــني أثـّـرت الكماليــة 
مــع  ختتلــف  لكنهــا  الســلبية؛  العواطــف  علــى  الســلبية 
  )Kevin, Mackenzie & Fortney, 2020( دراســة 
الــيت أظهــرت نتائجهــا أنَّ األمــل مل يتنبــأ بشــكل مباشــر 
أكثــر  التفــاؤل كان  وأنَّ  الدراســي،  األكادميــي  ابألداء 
مــن األمــل يف التوقــع والتأثــري اإلجيــايب للرضــا عــن احليــاة 
ــا  واألداء األكادميــي والرفاهيــة الذاتيــة لــدى الطــالب، أمَّ
دراســة بــي مصطفــى ومقــدادي)2019(  فقــد توصلــت 
لــدى  والكماليــة  الســعادة  بــني  عالقــة  وجــود  عــدم  إىل 
الطلبــة العاديــني، ووجودهــا لــدى الطلبــة املتميزيــن ويف 

عينــة الدراســة بوجــٍه عــام.
أصحاهبــا  يســعى  الكماليــة  أنَّ  إىل  ذلــك  يعــود  وقــد   
إىل حتقيــق الكمــال دون التقليــل مــن احرتامهــم لذاهتــم، 
وتبــي أهــداف ومعايــري واقعيــة وفــق مــا تســمح بــه قدراهتــم 
وإمكاانهتــم ويســعون إلجنازهــا، وينتــج عــن ذلــك الشــعور 
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ابلرضــا والســعادة مــن خــالل حتقيــق تلــك األهــداف.
 فالكمالية تؤدِّي إىل الدافعية املرتفعة لإلجناز، والتوجه حنو 
املنافسة، واإلحساس املرتفع ابلفعالية الشخصية، واألداء 
اجليد يف االختبارات، وتقدير مرتفع للذات، والرضا عن 
وقد   (Chang,2012; Kung& Chan2014). احلياة 
يرجع ذلك إىل ما يتصف به الطالب ذوو الرفاهية الذاتية 
مكوانت  من  -وهي  املثابرة  على  ابلقدرة  األكادميية 
يف  أكادميًيا  الطالب  مساعدة  يف  املسامهة  الدافعية 
أداء الواجبات الصعبة- ولديهم استجابة بّناءة متكنهم 
 Zavala, 2021 )Rassaby,أكادميًيا التكيف  من 
& .Robbins وإمكانية تغيري التفكري انعكاًسا للمعرفة 

وفاعلية الذات، واالجتاه اإلجيايب حنو الذات وتقبل نقاط 
القوة والضعف لآلخرين واملشاعر اإلجيابية حنو املاضي 
 (Ryff & Singer, 2008), ويتضح من نتائج الدراسة 

أنَّ نوع الكمالية السائد لدى أغلبية عينة الدراسة النمط 
اإلجيايب؛ حيث ارتبطت الكمالية لديهم إجيابًيا ابلرفاهية 

الذاتية األكادميية.
التوصيات والبحوث املستقبلية املقرتحة: 

الباحث عدًدا من  بناًء على نتائج الدراسة يقرتح 
واألحباث: التوصيات 

تصميــم برامــج إرشــادية لطــالب اجلامعــة تســاعدهم 	 
والكماليــة  األكادمييــة  الذاتيــة  الرفاهيــة  تنميــة  يف 

الســوية. األكادمييــة 
وعالجيــة(  	  تعليمية)وقائيــة  توعيــة  برامــج  إعــداد   

مــن  التعليميــة،  العمليــة  علــى  القائمــني  قبــل  مــن 
أجــل مســاعدة الطــالب علــى الوقايــة واخلفــض مــن 
للتجــول  العقلــي والتوعيــة بوجــود جانبــني  التجــول 

ســليب(.  العقلي)إجيــايب 
بنــاء برامــج تدريبيــة معرفيــة ســلوكية لتعديــل اجلوانــب 	 

الســلبية للكماليــة، والتخفيــف مــن نتائجهــا الســلبية 
اجلوانــب  وتنميــة  األكادميــي  واإلجنــاز  األداء  علــى 

اإلجيابيــة للكماليــة.
إجــراء دراســة حــول فاعليــة برانمــج تدريــيب لتنميــة 	 

األكادمييــة.  الذاتيــة  الرفاهيــة  مكــوانت 
إجــراء دراســات مقارنــة بــني مراحــل التعليــم املختلفــة 	 

األكادمييــة  الذاتيــة  الرفاهيــة  متغــريي  ضــوء  يف 
العقلــي. والتجــول  األكادمييــة  والكماليــة 

دراســة التجــول العقلــي )اإلجيــايب والســليب(  لــدى 	 
الطلبــة يف خمتلــف املراحــل الدراســية.
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مستوى ممارسات معلمات احلاسب التدريسية لتنمية مهارات التفكري الناقد لدى طالبات املرحلة الثانوية 

سارة بنت سعود احلديب د. رمي بنت عبد احملسن العبيكان
وزارة التعليم جامعة امللك سعود

  The Level of Computer Teacher’s Teaching Practices for Developing Critical 

Thinking Skills for High School Female Students 
Sarah S. M. Al-Hudaib Dr. Reem A. M. Alebaikan 

 Education Ministry  King Saud University

الكلمات املفتاحية: تدريس احلاسب، مهارات التفكري الناقد، 

معلمات احلاسب، املمارسات التدريسية.
امللخص: هدف هذا البحث إىل التعرف على مستوى ممارسات 
لدى  الناقد  التفكري  مهارات  لتنمية  التدريسية؛  احلاسب  معلمات 
التدريسية  املمارسات  يف  املؤثرة  والعوامل  الثانوية،  املرحلة  طالبات 
لتنمية مهارات التفكري الناقد لدى طالبات املرحلة الثانوية من وجهة 
املنهج  الدراسة  واتبعت  اآليل،  احلاسب  ومشرفات  معلمات  نظر 
أدوات  ثالث  واسُتخدمت  التتابعي،  التفسريي  ابلتصميم  املختلط 
حبثية وهي: االستبانة، واملقابلة اجلماعية، واملقابلة الفردية، متثلت عينة 
املرحلة الكمية يف مجيع معلمات احلاسب للمرحلة الثانوية يف حمافظة 
ملهارات  ممارساهتن  مستوى  وظهر  معلمة،   )71( وعددهن  اخلرج 
ممارسة حملور  أعلى  أنَّ  تبني  )غالًبا(؛ حيث  البعد  الناقد يف  التفكري 
مهارة االستنباط، بينما كان أقل ممارسة حملور مهارة التقومي، وتكوَّنت 
عينة املرحلة الثانية النوعية من معلمات ومشرفات احلاسب، وُأجريت 
معلمات،   )6( وعددهن  احلاسب  معلمات  مع  اجلماعية  املقابلة 
واملقابالت الفردية مع )3( مشرفات، وأظهرت نتائج حتليل البياانت 
ومقرر  احلاسب،  معلمة  متثلت يف كفاءة  مؤثرة  عوامل  ستة  النوعية 
التعليمية،  واألنشطة  التدريس،  وطرق  املعلومات،  وتقنية  احلاسب 
من  عدد  ظهر  البحث  نتائج  على  وبناًء  والتقنية،  الصفية  والبيئة 
التوصيات من أمهها: تدريب معلمات احلاسب قبل اخلدمة وأثنائها 
التقنية  الناقد لدى الطالبات، وتوظيف  التفكري  على تنمية مهارات 
الطالبات،  لدى  الناقد  التفكري  مهارات  لتنمية  احلاسب  تدريس  يف 

واالهتمام ابلبيئة الصفية وتطويرها لتكون بيئة مثرية للتفكري الناقد.

Key words: Computer teaching, Critical Thinking Skills, Com-
puter Teachers, Teaching Practices 

Abstract: This research aimed to investigate the level of 
computer teachers’ teaching practices and factors affecting the 
development of critical thinking skills among high school female 
students. The perceptions of the computer teachers and supervi-
sors were collected using the mixed method with explanatory 
sequential design. The research methods are survey, individual 
interviews and focus groups. The survey was distributed to all 
computer teachers in Al-Kharj Governorate (71 teachers). The 
results of the survey show that the level of the computer teach-
ers’ practices for developing critical thinking skills is (mostly) 
and the highest practice is the deductive skill while the lowest 
practice is the evaluation skill. The analysis of the qualitative 
data show six factors influencing teaching practices for develop-
ing critical thinking skills: computer teacher competency, com-
puter and information technology curriculum, teaching methods, 
educational activities, classroom environment, and technology. 
Based on the results, the researchers recommend offering train-
ing to computer teachers on developing critical thinking skills 
among students, employing technology in teaching computers to 
develop critical thinking skills among students, and considering 
the classroom environment and developing it to be an exciting 
environment for critical thinking.
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 مقدمة: 
التطورات  من  سلسلة  والعشرين  احلادي  القرن  يشهد 
السريعة يف اجملاالت العلمية والتقنية كافة، وهذا التطور 
يزيد من مهام املسؤولني يف الرتبية، وذلك إلعداد جيٍل 
قادٍر على مواكبة تطورات القرن احلايل ومواجهة حتديته، 
لتقدم  الرئيسة  األدوات  أهم  أحد  التعليم  أصبح  لقد 
وإعدادهم  وتعليميًّا  تربويًّ  أفراده  وبناء  اجملتمع  ونضة 
لوظائف املستقبل، فالكّم اهلائل من املعرفة يتطلب من 
مهارات  لتنمية  وطرق  وسائل  تبي  الرتبوية  املؤسسات 
التفكري، وجعلها أساًسا لعملية التعلُّم والتعليم )الشمري، 
بناء  التفكري يف  تنمية مهارات  2016م(، وتكمن أمهية 

شخصية الفرد ومواجهة التحديت يف عصر االنفجار 
املعريف، ومن مثَّ املسامهة يف تنمية قدرة الفرد على التعلم 
البحث والتقصي عن املعرفة  الذايت، وذلك من خالل 

)أبو جادو ونوفل، 2010م(. 
أهداف  من  الناقد  التفكري  مهارات  تنمية  وتُعدُّ 
يفرضها  اليت  التعلم  ضروريت  ومن  التعليمية،  العملية 
العصر، فالطالب كفرٍد يف اجملتمع يتعرض إىل كمية من 
املعلومات املتناقضة، مما يضعه أمام مواقف تتطلب منه 
ال  اليت  واالدعاءات  الصحيحة  املعلومات  بني  التمييز 
)ابن  املناسبة  القرارات  الختاذ  الصحة  من  هلا  أساس 
مهارات  من  مهارة  الناقد  فالتفكري  2018م(،  سبيت، 
القرن احلادي والعشرين اليت تتيح للطالب إمكانية فحص 
املعلومات، والتأكد من صحتها قبل التسليم هبا والعمل 
مبقتضاها، وتدفعه الستنتاج املعرفة، وتفسري األحداث، 
وتقومي احلجج والرباهني؛ إذ يصبح الطالب فعااًل وإجيابًيا 
التفكري  يف جمتمعه )جبل، 2020م(، وتساعد مهارات 
املستقبل،  مهن  متطلبات  حتقيق  على  الطالب  الناقد 
مثل: اكتساب األساليب املنطقية يف استنتاج األفكار 
املعرفة  علوم  وربط  التعلم،  عملية  وإتقان  وتفسريها، 
2020م(. سيد،  2017م؛  )العردان،  ببعض  بعضها 

مهام  إحدى  الناقد  التفكري  مهارات  تنمية  وتُعدُّ 

املعلم، ملا له من دوٍر كبري يف عملية التخطيط وتنظيم 
مهارات  الطالب  إكساب  يف  يسهم  مما  التعلم،  بيئة 
التفكري  مهارات  وتنمية  املعلومات  مصادر  البحث يف 
التفكري  حنو  اإلجيابية  االجتاهات  وتكوين  الناقد، 
)الشهري، 2018م(، ومهما كانت جودة املقرر، ومهما 
توافرت التقنية والوسائط التعليمية، يبقى املعلم املسؤول 
لتحريك عقول  املتاحة  استثمار اإلمكاانت  األول عن 
الطالب، كما تقع عليه مسؤولية حتويل األفكار والرؤى 
سلوك  يف  تظهر  واجتاهات  ومهارات،  معارف،  إىل 
الطالب، فاملعلم اجليد هو من حُيدث تغيريًا إجيابًيا يف 

2009م(. والدليمي،  )ربيع  التعليمية  البيئة 
تقومي  مؤمتر  ومنها  الدولية  املؤمترات  اهتمت  وقد 
وتقوميها(  تنميتها  املستقبل:  )مهارات  الدويل  التعليم 
مهارات  تنمية  إىل  هتدف  اليت  التدريسية  ابملمارسات 
الطالب للتعلم مدى احلياة، ومهارات القدرة على اختاذ 
القرارات، وسط بيئة دراسية حمفزة للتفكري، ومعززة للقيم 
أ،  والتدريب  التعليم  تقومي  )هيئة   21 القرن  وملهارات 
التعليم  ملناهج  الوطنية  املعايري  تضمنت  2018م(، كما 

العام يف اململكة العربية السعودية أبعاًدا مشرتكة جلميع 
اجملاالت الدراسية، وظهر التفكري الناقد كأحد املهارات 
املستهدفة يف بُعد املهارات )هيئة تقومي التعليم والتدريب 

1440ه(. ب، 
وقد أكَّد العتوم واجلراح )2017م( ومحدي والغامدي 
)2021م( أنَّ تنمية مهارات التفكري الناقد لدى الطالب 
املناهج  املعريف يف  للمحتوى  العميق  الفهم  من  متكنهم 
البعض،  ببعضها  التعليمية  اخلربات  وربط  التعليمية، 
للمعلومة  متلٍق  جمرد  ال  وفعااًل  مشارًكا  الطالب  وجتعل 
دون تفاعل معها، وهذا ما تنادي به الرتبية احلديثة، كما 
سيد  ودراسة  )2018م(  والكندري  إبراهيم  دراسة  تؤكِّد 
وأنَّه أصبح ضرورة  الناقد  التفكري  أمهية  )2020م( على 
تربوية وأحد أهم األهداف الرتبوية، فهو مُيكِّن الطالب 
من حل املشكالت وصياغة احلجج والرباهني، وتشري 
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دراسة العرمي وحج عمر )2017م( ودراسة الصاحل
 )Alsaleh, 2020( إىل إمكانية تنمية التفكري الناقد 
من خالل املناهج يف مجيع املراحل الدراسية؛ حيث إنَّ 
يف  أفضل  نتائج  إىل  يؤدِّي  املقررات  تدريس  يف  دجمها 
اكتساب الطالب هلا وتوظيفها يف مواقف حياهتم مستقباًل. 
مناهج  أهم  أحد  املعلومات  وتقنية  احلاسب  منهج  ويُعدُّ 
املرحلة الثانوية؛ نظرًا ملا يسعى إليه من أهداف تساهم يف أتهيل 
اليت تسهل دخوله لسوق  العملية  الطالب ابملعارف والقدرات 
)آل  اجملتمع  لتنمية  إنتاجية  احلاسب كأداة  واستخدام  العمل، 
يف  اآليل  احلاسب  أمهية  وتزداد  2019م(،  واملهيزع،  إبراهيم 
للطالب، فمادة احلاسب  النضج  ا مرحلة  الثانوية؛ ألنَّ املرحلة 
وتنمي  املعلومات،  عن  للبحث  متعددة  آفاقًا  للطالب  تفتح 
واالستكشاف  البحث  ومهارات  الذهنية  املهارات  لديهم 

2017م(.  )الدوسري، 
إنَّ خصائص مادة احلاسب وغريها من املواد العلمية 
تتطلب أساليًبا جديدة من التفكري؛ لذا ينبغي على معلم 
احلاسب اإلملام هبا )النصراوين، 2019م(، وقد ذكر يو 
وآخرون )Yu, et al., 2015( والنصراوين )2019م( أنَّ 
معلم احلاسب يستطيع أن حيفز قدرات الطالب العقلية 
من خالل الرتكيز على توظيف طرق التدريس املناسبة 
التفكري  مهارات  لديهم  تُنمِّي  اليت  الصفية  واألنشطة 
الناقد، والعملية الرتبوية والتعليمية جبميع جوانبها تعتمد 
بدرجة كبرية على فاعلية املواقف التدريسية، وتتأثر بعدد 
من العوامل، منها ما يتصل بطبيعة املادة الدراسية، ومنها 
ما يرتبط خبصائص الطالب والبيئة التعليمية، ومنها ما 
يرتبط ابملعلم من حيث قدراته ومساته الشخصية وإعداده 
األكادميي، وأمناطه السلوكية وممارساته التدريسية )هندي 

والتميمي، 2013م(.
لذا يسعى البحث احلايل عن كشف مستوى ممارسات 
معلمات احلاسب التدريسية؛ لتنمية مهارات التفكري الناقد 
والعوامل املؤثرة يف ذلك لدى طالبات املرحلة الثانوية يف 
حمافظة اخلرج من وجهة نظر معلمات ومشرفات احلاسب. 

 مشكلة البحث 
من أهم حتديت التحول الوطي اليت تواجه وزارة التعليم 
يف اململكة العربية السعودية ضعف مهارات التفكري الناقد 
القرن 21  أهم مهارات  تُعدُّ من  الطالب، واليت  لدى 
التعليم، 1440ه(. وقد  اليت تعدهم للمستقبل )وزارة 
أشارت دراسة العنزي )2019م( إىل أنَّ خصائص مادة 
أكدت  التفكري، كما  مهارات  تنمية  تتطلب  احلاسب 
وثيقة منهج احلاسب وتقنية املعلومات على ضرورة تنمية 
املهارات الالزمة لسوق العمل لدى الطالب من خالل 
التعليم،  )وزارة  الدراسي  الصف  داخل  عليها  التدريب 
2013م(، وبينت دراسة الصقري )2015م( أنَّ كتاب 
احلاسب اآليل ودليل املعلم قد تضمن عدًدا من مهارات 
التفكري بنسب متفاوتة؛ حيث انلت مهارة التذكر املرتبة 
مهارات  جاءت  بينما   ،)٪.25.19( بنسبة  األعلى 
واألخرية  الرابعة  املرتبة  يف  والتكامل  والتقومي،  التحليل، 

بنسبة )٪3.1(. 
ويشري عطية )2015م( إىل أن توافر مهارات التفكري 
يف  املعلم  دور  عن  يغي  ال  احلاسب  يف كتب  الناقد 
تنميتها، فاملعلم قائد للموقف التعليمي وميسر يف بيئة 
تعلُّم  بيئة  توفري  احلاسب  معلم  على  ويتأكد  التعلم، 
فعالة الستخدام التقنية يف تطوير املهارات اليت تشجع 
الطالب على اإلنتاجية والتفكري، ومنها التفكري الناقد، 
وحل املشكالت، واختاذ القرار توافًقا مع معايري إعداد 
معلمي احلاسب للجمعية الدولية للتكنولوجيا يف التعليم 
بتعليم  الدولية  املؤمترات  اهتمت  وقد   ،)ISTE, 2019(

)مستقبل  الثالث  الدويل  املؤمتر  ومنها  الناقد  التفكري 
إعداد املعّلم وتنميته يف الوطن العريب(، الذي أشار إىل 
تفعيل مشاركة  الناقد من خالل  التفكري  تنمية  يتم  أنَّه 
مواجهة  من  ومتكينه  التعليمي،  املوقف  يف  الطالب 
وقد  2017م(.  )حواس،  اجملتمع  واحتياجات  مطالب 
ذكر لوفالند )Loveland, 2019(، أنَّ معلمي احلاسب 
مع  يتعاملون  حيث  الناقد؛  التفكري  ملهارات  ميسرون 
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اآلراء يف مجيع  وتبادل  ابملناقشات،  التقنية  املشكالت 
فالنتوفا  ودراسة  وأكدت  التعليمية.  األنشطة  مراحل 
وبريكا )Valentova& Brecka, 2019( دور احلاسب 
من  الطالب  مُيكن  حيث  الناقد؛  التفكري  تنمية  يف 
االستقاللية،  يكسبهم  مما  وإنتاجها  املعلومات  معاجلة 
وقد أوصت دراسة احلراحشة )2016م( ودراسة جيمبا 
وآخرون )Gimba et al., 2018( إبجراء دراسات حول 

الناقد. التفكري  ملهارات  املعلمني  ممارسات 
 وقد تبني ابلرجوع إىل قواعد املعلومات العربية يف 
املكتبة الرقمية السعودية ومكتبة امللك فهد الوطنية، أنَّ 
يف  املؤثرة  العوامل  موضوع  تتناول  مل  العربية  الدراسات 
الناقد لدى الطالب، كما تبنيَّ  التفكري  تنمية مهارات 
مستوى  عن  الكشف  استهدفت  اليت  الدراسات  ندرة 
من  احلاسب  معلمات  لدى  الناقد  التفكري  مهارات 
الدراسة  تسعى  ولذلك  التدريسية؛  ممارساهتن  خالل 
احلالية للكشف عن مستوى ممارسات معلمات احلاسب 
التدريسية لتنمية مهارات التفكري الناقد، وكذلك العوامل 
التدريسية لتنمية  املؤثرة يف ممارسات معلمات احلاسب 
مهارات التفكري الناقد لدى طالبات املرحلة الثانوية يف 

اخلرج.  حمافظة 
أهداف البحث:

يسعى البحث إىل التعرف على:
التدريسية  احلاسب  معلمات  ممارسات  مستوى   .1
املرحلة  طالبات  لدى  الناقد  التفكري  مهارات  لتنمية 

لثانوية. ا
لتنمية  التدريسية  املمارسات  يف  املؤثرة  العوامل   .2
مهارات التفكري الناقد لدى طالبات املرحلة الثانوية من 

احلاسب. معلمات  نظر  وجهة 
3.  العوامل املؤثرة يف املمارسات التدريسية ملعلمات 
طالبات  لدى  الناقد  التفكري  مهارات  لتنمية  احلاسب 

احلاسب. مشرفات  نظر  وجهة  من  الثانوية  املرحلة 

أمهية البحث:
الوطنية  املعايري  مع  متماشياً  البحث  هذا  جاء   .1
العربية السعودية فأحد  العام يف اململكة  التعليم  ملناهج 
األبعاد املشرتكة املضمنة يف املعايري هي مهارات التفكري 

الناقد. 
رؤية  دعم  يف  الوزارة  توجهات  مع  البحث  يتسق   .2
اليت تؤكد على أمهية  السعودية 2030  العربية  اململكة 
على  قادر  جيل  وبناء  وتطويره،  وأتهيله  املعلم  إعداد 
والعشرين ومواجهة  احلادي  القرن  التطورات يف  مواكبة 

حتديته.
تدريب  على  والقائمني  الرتبويني  املشرفني  تزويد   .3
ملعلمات  التدريسية  املمارسات  مبستوى  املعلمات 
التفكري  مهارات  تنمية  يف  املؤثرة  والعوامل  احلاسب، 
الناقد يف مقرر احلاسب وتقنية املعلومات لدى طالبات 

الثانوية. املرحلة 
4.تزويد معلمات احلاسب بقائمة املمارسات التدريسية 
اليت ُتسهم يف تنمية مهارات التفكري الناقد لدى طالبات 

املرحلة الثانوية.
قد تفيد نتائج البحث املسؤولني عن برامج إعداد   .5
برامج  بوضع  اخلدمة  قبل  احلاسب  ومعلمات  معلمي 

الكفاءة رفع  إىل  هتدف 
 أسئلة البحث

ما مستوى ممارسات معلمات احلاسب التدريسية لتنمية . 1
مهارات التفكري الناقد لدى طالبات املرحلة الثانوية؟

لتنمية . 2 التدريسية  املمارسات  يف  املؤثرة  العوامل  ما 
مهارات التفكري الناقد لدى طالبات املرحلة الثانوية 

من وجهة نظر معلمات احلاسب؟
ما العوامل املؤثرة يف املمارسات التدريسية ملعلمات . 3

احلاسب لتنمية مهارات التفكري الناقد لدى طالبات 
املرحلة الثانوية من وجهة نظر مشرفات احلاسب؟
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مصطلحات البحث:
املمارسات التدريسية )Practices Teaching(: عرَّفها 
واملهارات،  "اخلربات،  ا:  أبنَّ ص3(  )2017م،  العيدي 
داخل  املعلم  هبا  يقوم  اليت  واألنشطة  واملعلومات، 
واستخدام  الدرس،  وتنفيذ  ختطيط،  من  الصفية  الغرفة 
الصف، والسلوكيات،  والتقومي، وإدارة  التدريس،  طرق 
داخل  املعلمون  يستخدمها  اليت  والطرق  واألفعال، 
التعلم"،  إحداث  بغرض  التعليمية  املادة  لتقدمي  الصف 
والطرق  واألنشطة،  السلوكيات،  ا:  أبنَّ إجرائًيا  وتُعرَّف 
الصف  داخل  احلاسب  معلمة  تستخدمها  اليت 
طالبات  لدى  الناقد  التفكري  مهارات  لتنمية  الدراسي 
الثانوية، واملتمثلة يف مهارات تصنيف واطسون  املرحلة 
معرفة  وهي:   ،)Watson & Glaser,1980( وجليسر 
واالستنتاج،  والتفسري،  واالستنباط،  االفرتاضات، 
املعدة  االستبانة  أبداة  قياسها  ميكن  واليت  والتقومي 
املقابالت. خالل  من  ذلك  من  والتحقق  لذلك، 
)Critical Thinking Skills(  مهارات التفكري الناقد

ا  أبنَّ  )79 ص  )2011م،  وآخرون  الدريج  عرَّفها   
"تلك العناصر األساسية اليت يتكون من جمموعها ككل 
التفكري الناقد مثل: حتديد واستنباط املعلومات املتصلة 
اخلرائط  من  اإلحصائية  املعلومات  واستقاء  ابملشكلة، 
القابلة  احلقائق  والتمييز بني  البيانية،  واجلداول والرسوم 
املعلومات  لعدم كفاية  للربهنة  القابلة  وغري  للربهنة، 
ا:  أبنَّ إجرائًيا  معني"، وتُعرف  الستنتاج  إليصاهلا 
تصنيف  مهارات  تصنيف  يف  متمثلة  تفكري  مهارات 
واطسون وجليسر )Watson & Glaser, 1980(، وهي: 
معرفة االفرتاضات، واالستنباط، والتفسري، واالستنتاج، 
والتقومي تكتسبها طالبة املرحلة الثانوية عندما توضع يف 
وتصنيفها،  املعلومات،  مجع  على  قائم  تعليمي  موقف 
وحتليلها، والتأكد من دقتها وصدقها واليت ميكن قياسها 

لذلك. املعدة  االستبانة  أبداة 
حدود البحث:

موضوعه  يف  البحث  هذا  يقتصر  املوضوعية:  احلدود   

على التعرف على ممارسات معلمات احلاسب التدريسية 
املرحلة  طالبات  لدى  الناقد  التفكري  مهارات  تنمية  يف 
معلمات  نظر  وجهة  من  املؤثرة  والعوامل  الثانوية، 

احلاسب. ومشرفات 
احلدود الزمانية: طُبق هذا البحث يف الفصل الدراسي 

الثاين للعام الدراسي 1440-1441هـ.
احلدود املكانية: اقتصر هذا البحث على إدارة التعليم 

يف حمافظة اخلرج ابململكة العربية السعودية.
 احلدود البشرية: مشرفات ومعلمات احلاسب للمرحلة 

الثانوية يف إدارة التعليم مبحافظة اخلرج.
 اإلطار النظري والدراسات السابقة:

 )Critical thinking(: احملور األول: التفكري الناقد
اهتم علماء النفس والرتبية ابلتفكري الناقد يف جماالت 
التعليم املختلفة؛ لِـَمـا لـه من أمهية يف حياة الفرد واجملتمع، 
إال أنَّ هناك تبايًنا بني الباحثني يف مفهوم التفكري الناقد، 
فظهر يف األدب الرتبوي عدد من التعريفات، فقد عرفت 
American Psycholog- )مجعية علم النفس األمريكية 

ical Association, 1990( التفكري الناقد أبنَّه: عملية 

االستقراء،  مهارات  على  بناًء  ذاتية  أحكام  إىل  تؤدِّي 
والبحث  التساؤل،  إلاثرة  وامليل  والتوجه،  واالستنتاج، 
عطية  ويُعرَّف  2017م(.  واجلراح،  )العتوم  األدلة  عن 
على  قائم  عقلي  نشاط  أبنَّه  الناقد  التفكري  )2015م( 
صدقها،  مدى  وبيان  املعلومات،  أو  األفكار،  حتليل 
وإصدار األحكام، وهل ميكن تعميمها، أو رفضها يف 
ضوء معايري منطقية، فهو تفكري يستلزم مهارات التفكري 
العليا مثل: التحليل، والرتكيب، والتقومي املشار إليها يف 
والتدريب  التعليم  تقومي  هيئة  أمَّا  املعريف،  بلوم  تصنيف 
ا تُعرِّف التفكري الناقد أبنَّه: "مهارة تُعرب  )2018 أ( فإنَّ
والتقومي،  والتأمل،  التفكري،  على  الطالب  قدرة  عن 
القرارات،  الختاذ  العقلي  االستدالل  قواعد  ابستخدام 
وحل املشكالت؛ للتمكن من إصدار األحكام املنطقية 
وحتليلها  والشواهد  واألدلة  املعلومات  مجع  عن  الناجتة 

والتحقق من صدقها وصحتها" )ص 46(. 
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اليت  املهارات  من  جمموعة  من  الناقد  التفكري  ويتكون 
تعددت  ولقد  الفرد،  لدى  وتطويرها  تنميتها  ميكن 
م  أنَّ إال  منظريها  ابختالف  الناقد  التفكري  مهارات 
العتوم واجلراح  املكوانت األساسية. ويشري  اتفقوا على 
أشار  واليت  الناقد  التفكري  مهارات  أبرز  إىل  )2017م( 
 )Watson & Glaser, 1980( إليها واطسون وجليسر
يف منوذج التفكري الناقد، هي مخس مهارات رئيسة تندرج 
االفرتاضات،  التعرف على  فرعية، وهي  مهارات  حتتها 
التفسري  ومهارة  املعلومات،  من  الغرض  معرفة  وتشمل 
حتديد  وتشمل  االستنباط  ومهارة  التعليل،  وتشمل 
النتائج، ومهارة االستنتاج وتشمل استخالص نتيجة من 
حقائق مالحظة أو مفرتضة، ومهارة تقومي احلجج وهي 
قبول الفكرة املقدمة أو رفضها )حواس، 2017م(، بينما 
Facione 1990( يف ست مهارات   ( فاسيون  حدَّدها 
رئيسة يندرج حتتها مهارات فرعية، وهي مهارات التفسري 
وتشمل: التصنيف، واستخالص املغزى، واألدلة، مهارة 
احلجج  وحتديد  األفكار،  فحص  وتشمل:  التحليل 
االدعاءات،  تقييم  وتشمل:  التقومي  مهارة  وحتليلها، 
االفرتاضات،  على  التعرف  ومهارة  احلجج،  وتقييم 
تشمل  الذات  تنظيم  ومهارة  الغرض  معرفة  وتشمل 

وتصحيحها. الذات  اختيار 
واطسون  تصنيف  على  االعتماد  مت  البحث  هذا  ويف 
وجليسر )Watson & Glaser, 1980( ملهارات التفكري 
الناقد واملتمثلة يف معرفة االفرتاضات، والتفسري، وتقومي 
احلجج، واالستنباط، واالستنتاج، لكونا اشتملت على 
أغلب التصنيفات األخرى ملهارات التفكري الناقد، وتُعدُّ 
هذه املهارات موضع اتفاق بني معظم الرتبويني وعلماء 
النفس والباحثني، وقد اعتمدت دراسة العرمي وحج عمر 
الكشف عن  يف  وجليسر  واطسون  تصنيف  )2017م( 
إنَّ األنظمة الرتبوية هتتم بتنمية مهارات التفكري الناقد؛ 
ا تؤدِّي إىل فهم أعمق للتحديت واملشكالت وربط  ألنَّ
اخلربات مًعا، وهذا يساعد الطالب على صنع القرارات 

وتكسبهم  اجملتمع  وحاجة  حاجاهتم  تليب  اليت  املناسبة 
التحديت  مواجهة  على  تساعدهم  وقدرات  مهارات 
ولقد  )احلراحشة، 2016م(.  معها  التعامل  والنجاح يف 
وتنمية  ابلتفكري  االهتمام  أنَّ  )2017م(  محادنة  ذكر 
مهاراته املختلفة لدى الطالب يف كافة املراحل التعليمية 
يتمثل يف التكيف مع التطور التقي الذي يشهده العامل 
األساليب  واكتساب  اجملاالت،  مجيع  يف  حولنا  من 
التسليم  املنطقية واإلبداعية يف حل املشكالت، وعدم 
ابحلقائق دون جتريب أو استكشاف، كما ذكر محدي 
والغامدي )2021م( أنَّ أمهية التفكري الناقد ومهاراته يف 
العملية الرتبوية والتعليمية تكمن يف الفوائد واإلجيابيات 
ن قدرة الطالب يف  اليت حيققها، فمهارات التفكري حُتسِّ
وتشجعهم  الدراسية،  املواد  يف  والتحصيل  التعلم  جمال 
التفكري  مثل:  التفكري  من  خمتلفة  أنواع  ممارسة  على 
واالستنتاج،  اإلبداعي،  والتفكري  املشكالت،  حل  يف 

والتنظيم.  القرار،  واختاذ  واالستدالل،  والبحث، 
تنمية التفكري الناقد لدى طالب املرحلة الثانوية:

فهي  للطالب،  مهمة  مرحلة  الثانوية  املرحلة  تُعدُّ 
أتهيلية  ومرحلة  اجلامعية  للدراسة  األساسية  القاعدة 
الطالب  تزويد  الضروري  فمن  واملهنية،  العملية  للحياة 
اليت  واالجتاهات  واملهارات،  األساسية،  ابملعلومات 
من  بد  فال   .)Murawski, 2014( شخصياهتم  تُنمِّي 
الصفات  تنمية  يف  الثانوية  املرحلة  طالب  مساعدة 
احلوار  على  الناقدة، كالقدرة  شخصيتهم  تُنمِّي  اليت 
واملناقشة، وتقبل آراء اآلخرين والتعامل معهم، واإلملام 
وتقوميه  منطقية،  بطريقة  وحتليله  نقده  املراد  ابملوضوع 
فهم  اليت تسهم يف  األسئلة  ونقده مبوضوعية، وصياغة 
املشكالت اليت تواجههم وحلها )النصراوين، 2019م(.

لقد سعت دراسة احلضيف والسكران )2020م( إىل 
الكشف عن دور املدرسة يف تنمية التفكري الناقد لدى 
طالبات املرحلة الثانوية يف مدينة الريض وسبل تعزيزه، 
واتبعت املنهج الوصفي املسحي، وُوّزِعت االستبانة على 
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like

عينة من طالبات املرحلة الثانوية بلغت )18254(، وأظهرت 
النتائج أنَّ الطالبات موافقات بدرجة كبرية على ممارسة 
ذلك  وتَـَمـثَـّل  لديهن  املوجودة  الناقد  التفكري  مهارات 
يف العبارات اآلتية: "تقبل األفكار اجلديدة"، و"البحث 
طرق  يف  و"التفكري  رأيي"،  يدعم  الذي  الدليل  عن 
أخرى حلل املشكلة"، و" البحث الدائم عن األسباب".

 Teaching( احملور الثاين: املمارسات التدريسية
:)practices

للمعلومات،  نقاًل  ليس  احلديث  مبفهومه  التدريس 
تعلم مرغوبة.  أهداف  لتحقيق  له  ولكنه نشاط خمطط 
فأصبح الطالب هم حمور العملية التعليمية، واملعلم هو 
هو  فالتدريس  التعلم،  لعملية  واملرشد  واملنظم،  املوجه، 
خارجه  أو  الدراسي  الصف  داخل  تتم  تفاعل  عملية 
بني املعلم والطالب واملادة الدراسية، من خالل املصادر 
املختلفة يف بيئة تعليمية فعالة وابستخدام طرق تدريس 
مالئمة )العيدي، 2017م(، وقد ذكر العردان )2017م( 
تطوير  من  التعليمية  املؤسسات  به  تقوم  ما  أنَّ كل 
والرتبوي  التعليمي  النظام  يف  خمتلفة  حتسني  وعمليات 

تعدُّ غري مكتملة إذا مل يتوافر هلا املعلم الكفؤ. 
يف  للمعلم  التدريسية  املمارسات  أمهية  وتتمثل 
إكساب الطالب القدر الكبري من املعلومات، واحلقائق، 
االهتمام  إىل  جتاوزت  بل  واملصطلحات،  واملفاهيم، 
بعمليات التفكري وتنمية املهارات اليت متكنهم من البحث 
القرار  واختاذ  صحتها،  من  والتأكد  احلقائق،  وتقصي 
)الشمايل،  والتفسري، واألدلة وغريها  بشأنا ابلتحليل، 
التدريسية  املمارسات  مستوى  معرفة  وتؤدِّي  2017م(، 

ن من  وتقوميها إىل حتقيق األهداف التعليمية، كما حُتسِّ
نوعية التعليم وأداء املعلمني، وتساعد يف اختاذ القرارات 
اجليدة جتاه ما يدور داخل الصف وخارجه، وقد أولت 
رؤية اململكة العربية السعودية 2030 التعليم نصيًبا كبريًا 
من االهتمام؛ حيث وضعت له خطوطًا عريضة ينبغي 
أن يسعى املعلمون لتحقيقها، منها أن يتم تطوير طرق 

وأساليب التدريس مع الرتكيز على التعلم الذايت، وتنمية 
مهارات التفكري، وأن يكون التعلم متمركزًا حول الطالب 

2020م(. )سيد، 
وقد أوصت دراسة العمري وعسريي )2018م( أبمهية 
تقصي املمارسات التدريسية للمعلم؛ وذلك لتطوير أدائه 
ورفع كفاءته املهنية، وهدفت دراسة الشهري والقحطاين 
معلمات  ممارسة  درجة  على  التعرف  إىل  )2020م( 
يف  الناقد  التفكري  ملهارات  املعلومات  وتقنية  احلاسب 
املرحلة الثانوية مبدينة الريض واليت تناولت أربع مهارات 
رئيسة وهي: مهارة االستنباط، ومهارة االستنتاج، ومهارة 
التفسري، ومهارة تقومي احلجج، واتبعت الدراسة املنهج 
الوصفي، وُوّزِعت االستبانة على العينة ابلطريقة العشوائية 
البسيطة واليت بلغت )79( معلمة، وتوصلت الدراسة إىل 
مهارات  ممارسة  على  دائًما  موافقات  الدراسة  عينة  أنَّ 
التفكري الناقد، كما كشفت دراسة العنزي )2019م( إىل 
ملهارات  احلاسوب  معلمي  ممارسة  درجة  على  التعرف 
أهداف  ولتحقيق  نظرهم،  وجهة  من  العليا  التفكري 
أداة  تطوير  وجرى  الوصفي،  املنهج  اُسُتخدم  الدراسة 
لقياس متغريات الدراسة تكوَّنت من )36( عبارة موزعة 
مهارات  الناقد،  التفكري  )مهارات  جماالت  ثالثة  على 
التفكري اإلبداعي، مهارات التفكري التأملي(، وأظهرت 
املرحلة  يف  احلاسوب  معلمي  ممارسة  درجة  أنَّ  النتائج 
من  الكويت  دولة  يف  العليا  التفكري  ملهارات  املتوسطة 

وجهة نظرهم جاءت بدرجة متوسطة.
تنمية  أنَّ  على  التفكري  النفس  علم  خرباء  ويتفق 
مهارات التفكري لدى طالب املرحلة الثانوية ال حتدث 
ا  يف فراغ أو مبعزل عن حمتوى أو مضمون معني، بل إنَّ
حمكومة بعوامل متعددة ُتشكل يف أغلبها اإلطار العام 
2009م(،  والدليمي،  )ربيع  لتنميتها  املناسب  املناخ  أو 
فالعملية الرتبوية والتعليمية جبميع جوانبها تعتمد بدرجة 
التدريسية، وتتأثر بعدد من  كبرية على فاعلية املواقف 
ومنها  الدراسية،  املادة  بطبيعة  يتصل  ما  منها  العوامل 
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ما يرتبط خبصائص الطالب والبيئة التعليمية، ومنها ما 
يرتبط ابملعلم من حيث قدراته ومساته الشخصية وإعداده 
األكادميي وأمناطه السلوكية وممارساته التدريسية )هندي 

2013م(. والتميمي، 
 Lorencova et( وقد سعت دراسة لورينكوفا وآخرين
al., 2019( إىل الكشف عن العوامل اليت تسهم يف تنمية 

مهارات التفكري الناقد، واتبعت الدراسة املنهج الكيفي؛ 
حيث ُأجري حتليل 39 ورقة حبثية سابقة مهتمة بتنمية 
التفكري الناقد للطالب من خالل برامج تعليم املعلمني، 
اليت ُتسهم يف  العوامل  البحث إىل أنَّ  نتائج  وتوصلت 
هلا  عوامل شخصية  هي  الناقد  التفكري  مهارات  تنمية 
أو  بصري  سواء  للطالب،  التعليمي  ابألسلوب  عالقة 
مسعي أو حركي ونوع التعزيز الذي حيتاج إليه الطالب. 
التدريس  طريقة  وتشمل  ابلتدريس  عالقة  هلا  وعوامل 
وطرق  التدريس  ومدة  املستخدمة  املساعدة  والوسائل 
املدرسي  ابحملتوى  عالقة  هلا  وعوامل  املعلومة،  إعطاء 
والبيئة التعليمية وعوامل خاصة بنوع التكنولوجية املدجمة 
والطالب  املعلمني  مهارات  حتسني  وكيفية  التعلم  يف 
وكلريك  تربالنش  دراسة  هدفت  كما  خالهلا،  من 
عن  الكشف  إىل   )Terblanche & Clercq, 2020(
الفعَّال  الناقد  التفكري  تنمية  على  تساعد  اليت  العوامل 
ابستخدام منهج التحليل النوعي، وأشارت النتيجة إىل 
االعتبار  أخذها يف  رئيسة جيب  عوامل  ستة  هناك  أنَّ 
وتشمل  الطالب،  لدى  الناقد  التفكري  مهارات  لتنمية 
هذه العوامل املتعلقة ابملعلم: العوامل املتعلقة ابلطالب، 
التعليمية،  الدروس  وتنفيذ  تصميم  التقنية،  األدوات 

الناقد. التفكري  مهارات  لتنمية  التدريس  وطرق 
منهج البحث:

املختلط  املنهج  اُسُتخدم  البحث  أسئلة  عن  لإلجابة   
بياانت  مجع  فيه  يتم  إجراء  وهو   )method  Mixed(

املرحلة  يف  نتائجها  ودمج  وحتليلها،  ونوعية،  كمية، 
2018م(.  عالم،  )أبو  واحدة  دراسة  داخل  نفسها 

التتابعي  التفسريي  التصميم  احلايل  البحث  واستخدم 
يتكون  والذي   ،)Explanatory Sequential Design(

من مرحلتني منفصلتني، وفيه جُتمع البياانت الكمية ويتم 
ويتم  النوعية  البياانت  جُتمع  ذلك  وبعد  أواًل،  حتليلها 
حتليلها، مما يساعد يف تفسري نتائج البياانت الكمية اليت 
.)Creswell, 2014( مت احلصول عليها يف املرحلة األوىل

جمتمع البحث وعينته:
ومشرفات  معلمات  مجيع  من  البحث  جمتمع  أتلف   
للقطاعني  اخلرج  مبحافظة  الثانوية  للمرحلة  احلاسب 
احلكومي واألهلي، والبالغ عددهن )71( معلمة حاسب 
و)3( مشرفات حاسب حبسب إحصائيات إدارة تقنية 
التعليم  )إدارة  1440ه  للعام  اخلرج  بتعليم  املعلومات 
احلصر  أسلوب  واسُتخدم  1440ه(،  اخلرج،  مبحافظة 
الشامل، أي دراسة مجيع أفراد اجملتمع دون أخذ عينة 
بياانت  البحث والرغبة يف احلصول على  لصغر جمتمع 
شاملة عن مجيع معلمات احلاسب؛ حيث يُعطي ذلك 
صورة كلية للمجتمع املدروس )جخدل، 2019م(، وتـّم 
على  لإلجابة  معلمات   )6( من  قصدية  عينة  اختيار 
أسئلة املقابلة اجلماعية، وذلك حبسب ما ظهر يف حتليل 
املتغريات الدميوغرافية ملعلمات املرحلة الثانوية املشاركات 
يف االستبانة، مع احملافظة على سرية البياانت بعدم ذكر 
 Creswell,( االسم أو ما يدل على املعلمة املشاركة يف الرد
2014(، ومت بعد ذلك إجراء املقابلة الفردية مع مشرفات 

اخلرج. حمافظة  يف  مشرفات   )3( وعددهن  احلاسب 
أدوات البحث:

أوًل: األدوات الكمية:
الستبانة: اسُتخدمت االستبانة للكشف على مستوى 
ممارسات معلمات احلاسب التدريسية؛ لتنمية مهارات 
الثانوية من وجهة  املرحلة  الناقد لدى طالبات  التفكري 
نظرهن وبُنيت االستبانة ابلرجوع إىل األدبيات والدراسات 
السابقة اليت تناولت املمارسات التدريسية لتنمية مهارات 
سبيت  ابن  عليها كدراسة  واالطالع  الناقد،  التفكري 
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)2018م( والتوجيري )2016م( ومحادنة والشواهني )2017م( 

والعردان )2017م( والعرمي وحج عمر )2017م(، من أجل 
وصياغة  االستبانة  عبارات  تكوين  يف  منها  االستفادة 
فقراهتا، وقد اسُتخدم التقدير الكمي ابلدرجات لتقييم 
لتنمية  التدريسية؛  مستوى ممارسات معلمات احلاسب 
الثانوية،  املرحلة  طالبات  لدى  الناقد  التفكري  مهارات 
 )Likert( وُرصدت الدرجات ابستخدام مقياس ليكرت
ذي التدرج اخلماسي، مّت حساب الوزن النسيب لبدائل 
احلكم  مقياس  فيكون  االستبانة،  بنود  على  االستجابة 
على استجاابت مفردات البحث، حيث أن االستجابة 
واالستجابة   ،)  08.1 من  أقل  1إىل  من)  تبدأ  أبداً 

اندراً تبدأ من) 08.1 إىل أقل من 06.2(، واالستجابة 
 ،)04.3 من  أقل  إىل  من)06.2  تبدأ  واليت  أحياان 
من  أقل  إىل  من)04.3  تبدأ  واليت  غالباً  واالستجابة 
02.4)واالستجابة دائماً واليت تبدأ من )02.4 إىل 5(.

االستبانة  صدق  من  التحقق  مت  الستبانة:  صدق   
وعرضها  األولية،  صورهتا  يف  تصميمها  بعد  الظاهري 
اخلربة  ذوي  من  واحملّكمني  اخلرباء  من  جمموعة  على 
خمتلف  يف  التدريس  هيئة  أعضاء  من  واالختصاص 
الداخلي  االتساق  )18(، وحلساب  وعددهم  اجلامعات 
 )Pearson( بريسون  ارتباط  معامل  استخدام  مت 
للحصول على معامالت االرتباط، ويبني اجلدول )1(.

اجلدول )١( نتائج معامالت ارتباط العبارات أببعاد الستبانة.
معامل االرتباطالعبارةمعامل االرتباطالعبارةمعامل االرتباطالعبارةاألبعاد

0,717**0,6945**3**10,644مهارة التعرف على االفرتاضات.

2**0,6574**0,722--

0,709**0,63910**0,7768**6مهارة االستنباط.

7** 0,7019** 0,52711** 0,833

0,815 **0,69818**0,45615 **12مهارة التفسري.

13** 0,72816** 0,63719** 0,716

14** 0,77617**0,739--

0,718 **0,68826 **0,80023 **20مهارة االستنتاج.

21** 0,75024** 0,77327** 0,539

22** 0,73025** 0,817--

0,702 **0,77736 **0,74232 **28مهارة التقومي.

29** 0,79333** 0,82537** 0,754

30** 0,78834** 0,84238** 0,612

31** 0,81135** 0,642--
** دال عند مستوى الدللة )٠,٠١(.

ابلنظر إىل اجلدول )1( يتضح وجود معامالت ارتباط 
دالة عند مستوى الداللة )0,01( بني العبارات واألبعاد 
اليت تنتمي إليها، ويدل ذلك على متتع االستبانة بصدق 
البحث  أهداف  لتحقيق  صاحلة  جيعلها  عاٍل  داخلي 

)اخلفاجي ومحيد، 2015م(.
ثبات الستبانة: مت حساب ثبات االستبانة ابستخدام 
معامل ثبات ألفا كرونباخ )Cronbach Alpha( بربانمج 

التحليل اإلحصائي )SPSS( وتراوحت القيم بني )0,708-
ا تقع  0,947(، وتُعدُّ معامالت ثبات جيدة؛ وذلك ألنَّ

 ،)Taber, 2016( الذي حّدده اتبر )يف املدى )0,70 -1
مما جيعل االستبانة تتمتع بدرجة مقبولة من الثبات، ومن 

مث ميكن االعتماد عليها يف احلصول على نتائج دقيقة.
اثنًيا: األدوات النوعية:

 مت استخدام املقابالت كأداة أساسية جلمع البياانت 
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أدوات  أكثر من  أو  اثنني  إنَّ توظيف  النوعية؛ وحيث 
فقد  والدراسات،  البحوث  مصداقية  من  يزيد  البحث 
واملقابالت  اجلماعية  املقابلة  على  البحث  هذا  اعتمد 
ابألدب  االسرتشاد  ومع   (Creswell, 2014).الفردية
الرتبوي جرى تطوير أسئلة املقابالت اجلماعية والفردية 
الكمية  البياانت  من  ظهرت  اليت  النتائج  على  بناًء 
على  املقابلة  أسئلة  ُعرضت  وُحلِّلت، كما  مُجعت  اليت 
صياغة  ملراجعة   )٦( وعددهم  احملكمني  من  جمموعة 
النوعي،  للمنهج  مناسبتها  من  والتحقق  األسئلة 
البحث  جمتمع  من  معلمتني  على  األداة  جتربة  ومت 
اليت  املالحظات  من  االستفادة  ومتت  عينته،  وخارج 
طرح  ترتيب  وإعادة  التجريبية  املقابلة  عن  نتجت 
للمقابلة. املتوقع  الوقت  وحساب  األسئلة  بعض 

مصطلحات  تستخدم  والعتمادية:  املصداقية 
املصداقية واالعتمادية للبحوث اليت تعتمد على األدوات 
النوعية؛ لضمان منهجية علمية جلمع البياانت وحتليلها 
)الصالحي،  اإلنسانية  البحوث  يف  املوضوعية  وحتري 
الصدق  مصطلح  املصداقية  مصطلح  يقابل  2018م(، 

2012م(،  الكرمي،  )العبد  الكمي  البحث  يف  الداخلي 
ملعلمات  اإللكرتونية  املوافقات  ُأخذت  ذلك  ولتحقيق 
واملوافقة  البحث،  يف  املشاركات  احلاسب  ومشرفات 
على تسجيل املقابالت صوتًيا، كما مت تفريغ املقابالت 
املعلمات  من  وردت  نفسها كما  واللهجة  ابلكلمات 
واملشرفات، كما اسُتخدمت أيًضا أكثر من طريقة جلمع 
واملقابالت  اجلماعية  املقابلة  أدايت  يف  متثلت  البياانت، 
الصدق  تعزز  وأدوات  وسائل  واستخدام  الفردية، 
كالتسجيالت الصوتية ولتعزيز االعتمادية؛ كما ُوِصف 
يف  التفصيالت  أدق  رصد  وحماولة  البحث،  تصميم 
البياانت وحتليلها، وقد  اإلجراءات املستخدمة يف مجع 
ذكر قنديلجي والسامرائي )2010م( أنَّ الثبات يف البياانت 
الدراسة؛  إجراء  توثيق طريقة  يكون من خالل  النوعية 

حبيث يتضمن ما مت عمله ومى وملاذا؟ ويشمل كذلك 
توثيق املادة اخلام اليت مُجعت من املقابالت وسجالت 
مقابلتهم.  تتم  عمن  اختذوها  اليت  ابلقرارات  الباحثني 

 حتليل البياانت الكمية والنوعية: 
لنتائج  املناسبة  اإلحصائية  التحليالت  إلجراء 
املئوية  والنسب  التكرارات  حساب  مت  االستبانة،  أداة 
فقرة  لكل  احلسابية  واملتوسطات  املعيارية،  واالحنرافات 
من الفقرات، أمَّا ابلنسبة إىل املقابالت فقد مت اعتماد 
األفكار واآلراء اليت ظهرت من البياانت اليت مُجعت من 
املقابالت، ومن مثَّ جرى تصنيفها إىل فئات رئيسة وفئات 
فرعية من خالل القراءة املتعمقة لكل كلمة وعبارة وردت 
يف املقابالت، مث اعتماد الرتميز لكل استجابة. مث ُوِضعت 
األفكار املتشاهبة أو اليت جتمعها قواسم مشرتكة فئات 
فرعية ووضع الفئات الفرعية ضمن فئات رئيسة، تتعلق 
املؤثرة  العوامل  حنو  احلاسب  ومشرفات  معلمات  آبراء 
يف املمارسات التدريسية لتنمية مهارات التفكري الناقد.

إجراءات البحث: 
ومشرفات  - معلمات  من  البحث  جمتمع  حتديد   

الدراسي  العام  خالل  اخلرج  حمافظة  يف  احلاسب 
 . 1440هـ

معلمات  - مجيع  على  اإللكرتونية  االستبانة  توزيع 
الثانوية. للمرحلة  احلاسب 

الثانوية  - للمرحلة  احلاسب  معلمات  مع  التواصل 
ألخذ موافقتهن على املشاركة والتوقيع على منوذج 
للبحث  األساسية  املعلومات  يتضمن  موافقة 
وإجراءاته، وإجراء املقابالت عن طريق برانمج الزووم 
الربانمج. طريق  عن  املقابلة  وتسجيل   )ZOOM(

موافقتهن  - ألخذ  احلاسب  مشرفات  مع  التواصل 
على املشاركة، والتوقيع على منوذج موافقة يتضمن 
وإجراء  وإجراءاته  للبحث  األساسية  املعلومات 
.)ZOOM( الزووم  برانمج  طريق  عن  املقابالت 
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 نتائج السؤال األول وتفسريها ومناقشتها:
السؤال األول: ما مستوى ممارسات معلمات احلاسب 
التدريسية لتنمية مهارات التفكري الناقد لدى طالبات 

املرحلة الثانوية؟
1. احملور األول )مهارة التعرف على االفرتاضات(: 
يتضح من اجلدول )2( أنَّ مستوى ممارسات معلمات 

الناقد  التفكري  مهارات  لتنمية  التدريسية،  احلاسب 
يف  نظرهن  وجهة  من  الثانوية  املرحلة  طالبات  لدى 
مستوى  ضمن  االفرتاضات، كان  على  التعرف  مهارة 
املمارسة )غالًبا(، ومبتوسط عام للمحور بلغ )3,77( 
الرابعة من املقياس املتدرج  الفئة  وهذا املتوسط يقع يف 
اخلماسي واليت تبدأ من )3,40 إىل أقل من 4,20(.

جدول 2: نتائج النسب املئوية واملتوسطات احلسابية والحنرافات املعيارية لستجاابت معلمات احلاسب لدرجة ممارساهتن مرتبة تنازلًيا لكل عبارة 
من عبارات مهارة التعرف على الفرتاضات. 

رقم 
العبارة

ترتيب 
العبارة

املتوسط العبارات
احلسايب

الحنراف 
املعياري

مستوى املمارسة

غالًبا3,520,79ُأشجع الطالبات على التعرف على االفرتاضات غري الظاهرة يف الدرس.15

 4,150,804أطرح أمثلة تتيح للطالبات التعرف على صدق املعلومات بطريقة علمية,21

غالًبا3,680,841أقوم بطرح مشكلة مستخلصة من الدرس مُتَكن الطالبات من وضع افرتاضات حوهلا.33

غالًبا3,820,833أساعد الطالبات يف حتليل العناصر املرتبطة ابملشكالت,42

غالًبا3.680.807أنظم املواقف التعليمية اليت تساعد الطالبات على اقرتاح حلول حمتملة للمشكالت.54

املتوسط احلسايب العام = 3.77

كما يتبني من اجلدول )2( أبنَّ العبارة: "أطرح أمثلة 
بطريقة  املعلومات  على صدق  التعرف  للطالبات  تتيح 
تدريسية،  ممارسة  احملور  عبارات  أعلى  علمية"، كانت 
التعرف  على  الطالبات  "ُأشجع  العبارة:  وحصلت 
أقل  على  الدرس"،  يف  الظاهرة  غري  االفرتاضات  على 
احملور،  هذا  يف  تدريسية  ممارسة  مستوى  االستجاابت 
اليت  التوجيري )2016م(  النتيجة متفقة مع دراسة  وهذه 
االفرتاضات  على  التعرف  مهارة  ممارسة  أنَّ  أظهرت 
مرتفعة، وخمتلفة مع دراسة العردان )2017م( اليت أثبتت 
ضعف يف ممارسة معلمي اللغة العربية ملهارة التعرف على 
معلمة  قدرة  إىل  النتيجة  هذه  تُعزى  وقد  االفرتاضات، 
احلاسب يف املرحلة الثانوية على توظيف طرق التدريس 

قضية  طرح  خالل  من  املشكالت،  حل  على  القائمة 
أو مشكلة مستخلصة من الدرس متكن الطالبات من 
وضع افرتاضات لتصل إىل احلل الصحيح، وقد تظهر 
هذه املمارسة يف حل التدريبات العملية لدروس الربجمة.

2. احملور الثاين )مهارة الستنباط(:  
 يتضح من اجلدول )3( أنَّ مستوى ممارسات معلمات 
احلاسب التدريسية لتنمية مهارات التفكري الناقد لدى 
الثانوية يف مهارة االستنباط من وجهة  طالبات املرحلة 
نظرهن، كان ضمن مستوى املمارسة )غالًبا(، ومبتوسط 
الفئة  يقع يف  املتوسط  )4.05(. وهذا  بلغ  للمحور  عام 
الرابعة من املقياس املتدرج اخلماسي واليت تبدأ من )3.40 

إىل أقل من 4.20(. 
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 جدول 3: نتائج النسب املئوية واملتوسطات احلسابية والحنرافات املعيارية لستجاابت معلمات احلاسب لدرجة ممارساهتن مرتبة تنازلًيا لكل عبارة 
من عبارات مهارة الستنباط.

مستوى املمارسةاالحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالعباراتترتيب العبارةرقم العبارة

أوجه الطالبات للتأمل يف املصطلحات واملفاهيم الواردة يف الدرس 13
هبدف إدراك العالقات.

غالًبا4.140.780

أدرب الطالبات على استنباط اجلزئيات من الكليات للوصول إىل 25
احلقائق.

غالًبا3.820.816

دائًما4.340.755أُقدم متهيًدا للدرس يساعد الطالبات للوصول إىل النتيجة.31

أشجع الطالبات على استخالص أكرب عدٍد من األمثلة املتصلة 44
ابملوضوع ابالعتماد على احلقائق املتوافرة.

غالًبا4.140.816

غالًبا4.150.786أوجه الطالبات لربط السبب ابلنتيجة.52

أطلب من الطالبات النظر إىل األدلة املتوافرة ليتم حتديد أوجه الشبه 66
واالختالف بني األشياء.

غالًبا3.720.929

املتوسط احلسايب العام= 4,05

كما يتبني من اجلدول )3( أبنَّ العبارة: "أُقدم متهيًدا للدرس 
يساعد الطالبات يف الوصول إىل النتيجة"، كانت أعلى 
عبارات احملور ممارسة تدريسية، ومن جهة أخرى حصلت 
العبارة: "أطلب من الطالبات النظر إىل األدلة املتوافرة ليتم 
أقل  األشياء"، على  بني  الشبه واالختالف  أوجه  حتديد 
حمور  يف  )غالًبا(  تدريسية  ممارسة  مستوى  االستجاابت 
االستنباط، وجاءت هذه النتيجة متفقة مع دراسة الشهري 
والقحطاين )2020م( وخمتلفة عن دراسة العردان )2017م( اليت 
ظهر فيها ضعف ممارسة مهارة االستنباط لدى معلمات 
معلمة  معرفة  إىل  النتيجة  هذه  تُعزى  وقد  العربية،  اللغة 
املفاهيم أبمثلة  املعلومات أبمهية توضيح  احلاسب وتقنية 

متنوعة تشمل مجيع جماالت املفهوم املطلوب التعرف عليه 
يف احلصة الدراسية، وقد تتدرج يف الصعوبة ليسهل على 

الطالبات استيعاب املفهوم وإدراك العالقات.
3. احملور الثالث )مهارة التفسري(: يتضح من اجلدول )4( أنَّ 
لتنمية  التدريسية  احلاسب  معلمات  ممارسات  مستوى 
مهارات التفكري الناقد لدى طالبات املرحلة الثانوية يف 
نظرهن، كان ضمن مستوى  التفسري من وجهة  مهارة 
 )3.89( بلغ  للمحور  عام  ومبتوسط  )غالًبا(،  املمارسة 
الرابعة من املقياس املتدرج  الفئة  وهذا املتوسط يقع يف 

اخلماسي واليت تبدأ من )3.40 إىل أقل من 4.20(. 

جدول 4:نتائج النسب املئوية واملتوسطات احلسابية والحنرافات املعيارية لستجاابت معلمات احلاسب لدرجة ممارساهتن مرتبة تنازلًيا لكل عبارة 
من عبارات مهارة التفسري.

رقم 
العبارة

ترتيب 
العبارة

املتوسط العبارات
احلسايب

درجة املمارسةاالحنراف املعياري

غالًبا4.180.899أكتب األفكار الرئيسة ملوضوع الدرس على السبورة الستيعاهبا بشكل أفضل.12

غالًبا3.890.919أطلب من الطالبات توقع املشكالت احلياتية اليت ميكن أن حتدث بناًء على فهم الدرس.24

غالًبا3.800.804أانقش الطالبات يف التفسريات احملتملة اليت متكن من استدعاء اخلربات السابقة.35

دائمًا4.310.821أستخدم مع الطالبات أسئلة املتابعة مثل: ملاذا؟ كيف ميكن ذلك؟41

أوفر للطالبات فرص لطرح اآلراء املختلفة يف تفسري املوقف التعليمي واألحداث اليت تصاحبه 53
بشكل منطقي.

غالًبا4.010.902

أحيااًن3.350.927أطرح أسئلة تقصي منظمة لتوضيح إجاابت الطالبات احملتملة للمشكلة.68

غالًبا3.770.897أدرب الطالبات على مقارنة املعلومات اليت يتم تقدميها للوصول إىل فهم أعمق.77

أساعد الطالبات على الربط املنطقي بني املوضوعات لتقدمي تفسريات صحيحة حملتوى املادة 86
العلمية.

غالًبا3.790.733

املتوسط احلسايب العام= 3.89
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"أستخدم  العبارة:  أبنَّ   )4( اجلدول  من  يتبني  كما 
ميكن  ملاذا؟ كيف  مثل:  املتابعة  أسئلة  الطالبات  مع 
تدريسية،  ممارسة  احملور  عبارات  أعلى  ذلك؟"، كانت 
ومن جهة أخرى حصلت العبارة: "أطرح أسئلة تقصي 
منظمة لتوضيح إجاابت الطالبات احملتملة للمشكلة"، 
على أقل االستجاابت مستوى ممارسة )أحيااًن( يف هذا 
احملور، وجاءت هذه النتيجة متفقة مع دراسة الشهري 
من  متارس  التفسري  مهارة  أنَّ  )2020م(  والقحطاين 
قبل املعلمات بدرجة مرتفعة، وخمتلفة مع دراسة العردان 
املعلمات  ممارسة  مستوى  أظهرت  اليت  )2017م( 
إىل  النتيجة  هذه  تُعزى  وقد  منخفضة،  التفسري  ملهارة 
ملعرفة  يسعني  الثانوية  املرحلة  احلاسب يف  معلمات  أنَّ 
خالل  من  طالباهتن،  لدى  التطبيقي  الفهم  مستوى 

بني  العالقات  حول  التفسريات  وضع  يف  مساعدهتن 
طرح  من خالل  العملية،  واإلجراءات  العلمية  املفاهيم 
حتتاج  اليت  السابرة  متنوعة كاألسئلة  الصفية  األسئلة 
للتحليل والتفسري والتربير، فالتدريس ابألسئلة السابرة له 

أثر يف تنمية مهارات التفكري الناقد. 
4. احملور الرابع )مهارة الستنتاج(: يتضح من اجلدول )5( أنَّ 
لتنمية  التدريسية  احلاسب  معلمات  ممارسات  مستوى 
مهارات التفكري الناقد لدى طالبات املرحلة الثانوية يف 
مهارة االستنتاج من وجهة نظرهن، كان ضمن مستوى 
 )3.67( بلغ  للمحور  عام  ومبتوسط  )غالًبا(،  املمارسة 
الرابعة من املقياس املتدرج  الفئة  وهذا املتوسط يقع يف 

اخلماسي واليت تبدأ من )3.40 إىل أقل من 4.20(. 

جدول 5: نتائج النسب املئوية واملتوسطات احلسابية والحنرافات املعيارية لستجاابت معلمات احلاسب لدرجة ممارساهتن مرتبة تنازلًيا لكل عبارة 
من عبارات مهارة الستنتاج. 

رقم 
العبارة

ترتيب 
العبارة

الحنراف املتوسط احلسايبالعبارات
املعياري

درجة 
املمارسة

غالًبا3.510.954أشارك الطالبات يف عمل إستنتاجات ميكن الدفاع عنها مبنية على أساس علمي.15

غالًبا3.940.722أساعد الطالبات يف حتديد أسباب املشكلة.23

غالًبا4.170.744أطلب من الطالبات ربط املعرفة السابقة ابحلالية للموضوع لالستفادة منها يف األفكار املطروحة.31

غالًبا3.720.796أدرب الطالبات على التفكري يف املعلومات املطروحة قبل تعميمها.44

أحيااًن3.221.03أوفر خربات تعليمية داعمة للطالبات تتطلب التأمل العميق يف األفكار للتحدث عنها.58

أحيااًن3.220.944أطلب من الطالبات أمثلة لتعميمات تساعد يف االنتقال من العام إىل اخلاص ومن الكل للجزء.67

غالًبا3.490.954أشجع الطالبات على صياغة النتائج حبرية لتعميمها.76

غالًبا4.110.934أطلب من الطالبات استنتاج الفكرة الرئيسة ملوضوع الدرس.82

املتوسط احلسايب العام =٣.٦٧

من  "أطلب  العبارة:  أبنَّ   )5( اجلدول  من  يتبني  كما 
للموضوع  ابحلالية  السابقة  املعرفة  ربط  الطالبات 
أعلى  املطروحة"، كانت  األفكار  يف  منها  لالستفادة 
عبارات احملور ممارسة تدريسية، ومن جهة أخرى حصلت 
العبارة: "أطلب من الطالبات أمثلة لتعميمات تساعد يف 
االنتقال من العام إىل اخلاص ومن الكل للجزء"، على 
أقل االستجاابت مستوى ممارسة تدريسية )أحيااًن( يف 

مهارة االستنتاج، واتفقت هذه النتيجة مع دراسة محادنة 
والشواهني )2017م( اليت أظهرت أنَّ ممارسة االستنتاج 
كانت بدرجة مرتفعة، بينما اختلفت مع دراسة العردان 
العربية  اللغة  أنَّ مستوى ممارسة معلمات  )2017م( يف 
النتيجة  هذه  تعزى  وقد  منخفضة،  االستنتاج  ملهارة 
احلالية  املعلومات  بربط  احلاسب  معلمات  اهتمام  إىل 
املنهج  طبيعة  وساعدهن كذلك  السابقة،  ابملعلومات 
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ابلدروس  ابلربط  الرتبوية  املشرفة  واهتمام  املعلم  ودليل 
السابقة ووضعه معيار من معايري تقييم األداء الوظيفي.

 )6( اجلدول  من  يتضح  التقومي(:  )مهارة  اخلامس  5.احملور 
أنَّ مستوى ممارسات معلمات احلاسب التدريسية لتنمية 
مهارات التفكري الناقد لدى طالبات املرحلة الثانوية يف 

مستوى  ضمن  نظرهن، كان  وجهة  من  التقومي  مهارة 
 )3.57( بلغ  للمحور  عام  ومبتوسط  )غالًبا(،  املمارسة 
الرابعة من املقياس املتدرج  الفئة  وهذا املتوسط يقع يف 

اخلماسي واليت تبدأ من )3.40 إىل أقل من 4.20(. 

جدول 6: نتائج النسب املئوية واملتوسطات احلسابية والحنرافات املعيارية لستجاابت معلمات احلاسب لدرجة ممارساهتن مرتبة تنازلًيا لكل عبارة 
من عبارات مهارة التقومي.

رقم 
العبارة

املتوسط العباراتترتيب العبارة
احلسايب

الحنراف 
املعياري

مستوى 
املمارسة

أوضح للطالبات الفروق بني اإلجاابت املتضمنة حقائق، واإلجاابت الدالة على آراء 18
لتحديد دقة املعلومات ومصادرها.

غالًبا3.480.969

أعمل على إاتحة الفرصة للطالبات لتقومي فكرة ما ابلنظر هلا من عدة زواي قبل إصدار 26
حكم عليها.

غالًبا3.600.933

غالًبا3.701.05أمنح الطالبات فرصة لتقومي األعمال.35

أحيااًن3.201.12أمنح الطالبات فرصة لتوضيح مدى االستفادة من الدرس يف دحض احلجج غري املنطقية.410

غالًبا3.790.909أشجع الطالبات على املناقشة الواقعية املستندة إىل املربرات املنطقية.53

غالًبا3.770.929أشجع الطالبات على تقومي اآلراء مبوضوعيٍة.64

أحيااًن3.321.01أطلب من الطالبات احلكم على مناقشاهتن بناء على بنود حمددة.79

دائًما4.200.804أتيح للطالبات وقًتا كافًيا للتفكري بعد طرح السؤال.81

غالًبا3.831.15أوجه الطالبات إىل البحث يف صحة املعلومات92

أحيااًن2.861.15أوجه الطالبات إىل نقد مصادر التعلم.1011

غالًبا3.551.09أزود الطالبات مبعايري حمددة للتكاليف117

املتوسط احلسايب العام= 3.57

كما يتبني من اجلدول )6( أبنَّ العبارة: "أُتيح للطالبات 
أعلى  السؤال"، كانت  طرح  بعد  للتفكري  وقًتا كافًيا 
العبارة:  حصلت  تدريسية، كما  ممارسة  احملور  عبارات 
أقل  على  التعلم"،  مصادر  نقد  إىل  الطالبات  "أوجه 
)أحيااًن( يف هذا  تدريسية  ممارسة  االستجاابت مستوى 
احملور، وهذه النتيجة متفقة مع دراسة الشهري والقحطاين 
)2020م( ودراسة العمري وعسريي )2018م( اليت ظهر 
مع  وخمتلفة  مرتفعة،  التقومي  مهارة  ممارسة  مستوى  فيها 
دراسة العردان )2017م( اليت أظهرت مستوى ممارسة مهارة 
تقومي بدرجة منخفضة، وقد تُعزى هذه النتيجة إىل حرص 
للتفكري  للطالبات  ترك مساحة  احلاسب على  معلمات 

يساعد  مما  مشكلة،  أو  قضية  من  يطرح  فيما  والتأمل 
الطالبات على ممارسة مهارة التفكري قبل إعطاء اإلجابة.

نتائج السؤال الثاين وتفسريها ومناقشتها:
املمارسات  يف  املؤثرة  العوامل  ما  الثاين:  السؤال   
التدريسية لتنمية مهارات التفكري الناقد لدى طالبات 
احلاسب؟  معلمات  نظر  وجهة  من  الثانوية  املرحلة 

العوامل اليت ترى معلمة احلاسب  لقد ظهرت عدد من 
أنا تؤثر يف ممارساهتن التدريسية، لتنمية مهارات التفكري 
الناقد لدى طالبات املرحلة الثانوية وهي: كفاءة معلمة 
وتقنية  احلاسب  ومقرر  التدريس،  وطرق  احلاسب، 

والتقنية.  الصفية  والبيئة  املعلومات، 
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كفاءة معلمة احلاسب:
لدى  أنَّ  النوعية  البياانت  نتائج  من  تبني  لقد 
معلمات احلاسب للمرحلة الثانوية معرفة أبمهية ممارسة 
مهارات التفكري يف احلصص الدراسية والتخطيط اجليد 
وبقاء  الطالبات  تفاعل  يف  التفكري  مهارات  ودور  هلا، 
حرصهن  احلاسب  معلمات  أكدن  فقد  التعلم،  أثر 
التفسري،  الناقد كمهارة  التفكري  مهارات  ممارسة  على 
ا  ألنَّ الدراسية؛  احلصص  يف  واالستنتاج  واالستنباط 
الفهم الصحيح، مما يساعد على  الطالبات إىل  توصل 
بقاء أثر التعلُّم والفهم العميق، فعلى سبيل املثال أشارت 
املعلمة )ن. ط( إىل أنَّ "املعلومة اليت تؤخذ من الطالبات 
ويستنجونا تكون معلومة أثبت"، وهذا يدل على إملام 
معلمة احلاسب أبمهية تنمية التفكري الناقد لدى طالبات 
املرحلة الثانوية اليت تؤدِّي إىل فهم أكثر عمًقا للمحتوى 
ببعض  بعضها  عناصره  وربط  يتعلمونه،  الذي  املعريف 
النتائج  أظهرت  كما  2017م(،  والشواهني،  )محادنة 
معلمة  ساعدت  ابحملتوى  املرتبطة  التدريسية  اخلربة  أنَّ 
طالبات  لدى  التفكري  مهارات  تنمية  على  احلاسب 
)ن.ح("  املعلمة  ذلك  ذكرت  حيث  الثانوية؛  املرحلة 
أثرت وبقوة اخلربة التدريسية على مدى السنوات وممارسة 
تدريس املنهج أكثر من سنة"، وأشارت إىل أنَّ تدريس 
مرات  دراسية  ملرحلة  املعلومات  وتقنية  احلاسب  مقرر 
معلمة  على  ُيسهل  دراسي،  فصل  من  وأكثر  متعددة 
الثانوية من دمج  املعلومات يف املرحلة  احلاسب وتقنية 
من خالل  وذلك  ممارساهتا  الناقد يف  التفكري  مهارات 
أنَّ  )ن.د(  املعلمة  وذكرت  ابحملتوى،  السابقة  معرفتها 
لتتالءم  وتعدهلا  اجلديدة  اخلربة  تكّيف  احلاسب  معلمة 
مع مقررها وطالباهتا، وما تراه مناسًبا من طرق تدريس 
ب"إلغاء  تقوم  حيث  الناقد؛  التفكري  مهارات  تنمي 
وجتديد  أخرى  بطرق  واستبداهلا  التدريس  طرق  بعض 
طرق أيًضا"، وتؤكد دراسة محادنة والشواهني )2017م( 
مهم  دور  هلا  التدريسية  اخلربة  أنَّ  )2016م(  والتوجيري 
الناقد لدى املعلمني؛ حيث  التفكري  يف تنمية مهارات 

تراكًما  املعلمة  تُعطي  التدريس  سنوات  عدد  زيدة  إنَّ 
معرفة  أكثر  التدريسية وتصبح  واملهارات  املعلومات  يف 

الطالبات.  حباجات 
 طرق التدريس: 

لقد أظهرت نتائج البياانت النوعية أنَّ معلمات احلاسب 
التدريسية  ممارساهتن  يف  تدريس  طرق  يستخدمن 
مهارات  تنمية  يف  أثر  وهلا  النشط،  التعلم  على  تعتمد 
التفكري الناقد لدى طالبات املرحلة الثانوية، فقد ذكرن 
واحلوار  املناقشة  ميارسن طريقة  ن  أنَّ احلاسب  معلمات 
للتعبري  للطالبات  تُعطي مساحة  اليت  الذهي  والعصف 
 " )ن.م(  املعلمة  ذلك  أكدت  وقد  أفكارهن،  عن 
وتناقشن معك يف  تكلمن  إذا  الطالبات  استنباط  مثل 
املعلومة  إلقاء  من  أكثر  فامهني  أنن  تشعرين  املوضوع 
الطالبة  تتدرب  واحلوار  املناقشة  خالل  فمن  عليهن"، 
ارتباطًا  املرتبطة  الرئيسة  احلوار  مهارات  من  عدد  على 
االستماع  حسن  التفكري، كمهارات  مبهارات  مباشرًا 
ونقد الفكرة وليس صاحبها وتقبل الرأي اآلخر وغريها، 
عام  بوجٍه  التفكري  مفاهيم  إسهام يف صقل  من  هلا  ملا 
)، كما  )الفرهود،2015م  خاص  بوجٍه  الناقد  والتفكري 
أشرن معلمات احلاسب للمرحلة الثانوية إىل بعض طرق 
للتعلم  الذايت  ن يستخدمن اجلدول  أنَّ التدريس فذكرن 
والتعلم   )Venn Diagram( فن  وخمطط   )L.W.K(

ابملشاريع، والتلخيص لبعض املوضوعات، وهذه الطرق 
نفسها يف  االعتماد على  الطالبة يف  تساعد  التدريسية 
بطريقة  تفكريها  ومتابعة خطوات  للمعلومات  الوصول 
منها حتقيقه، وهذا  املطلوب  اهلدف  لتصل إىل  منظمة 
تؤكد  تدريس  طرق  ا  أنَّ )2019م(  النصراوين  مايؤكده 
النفس، وعلى  الذايت واالعتماد على  التعلم  مبدأ  على 
إاثرة الفضول يف التفكري لدى الطالبات، فيما أشارت 
ا تستخدم طريقة املناظرة مع طالباهتا،  املعلمة )ن.ط( أنَّ
اآلراء؛  وتقبل  األفكار  نقد  على  الطالبة  تساعد  اليت 

املناظرة".  فكرة  "استخدم  قالت:  حيث 
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مقرر احلاسب وتقنية املعلومات:
موضوعات  طبيعة  أنَّ  النوعية  النتائج  من  تبني  لقد   
املعلومات  وتقنية  احلاسب  منهج  يف  التعلم  وأهداف 
ا  ألنَّ الناقد؛  للتفكري  ممارسات  ظهور  يف  أسهمت 
وعملي؛  نظري  جانب  ذات  تعليمية  خربات  تتضمن 
احملتوى   " بقوهلا:  ذلك  )ن.م(  املعلمة  ذكرت  حيث 
نفسه ينمي مهارات التفكري"، كما ذكرن املعلمات أنَّه 
تنمي  اليت  التدريسية  املمارسات  تظهر  أن  املمكن  من 
املادة؛ حيث ذكرت  الناقد يف جانيب  التفكري  مهارات 
املعلمة )آ.غ( بقوهلا: "تظهر ممارسات التفكري يف كال 
العملي"، كما  واجلانب  النظري  اجلانب  يف  اجلانبني 
خصًبا  جمااًل  يُعدُّ  النظري  اجلانب  أنَّ  النتائج  أسفرت 
لتنمية مهارات التفكري الناقد لدى الطالبات، ملا حيتويه 
ممارسة  الطالبات  على  يسهل  ومفاهيم  تعاريف  من 
املعرفية  والتفسري وفق خرباهتن  االستنباط، واالستنتاج، 
السابقة؛ حيث ذكرت املعلمة )ن.ح( "النظري أقدر مع 
الطالبات أمارس التفكري فيه جمال أكثر"، كما أكدت 
النظري  اجلانب  يتقبلن  الطالبات  أنَّ  )ن.د(  املعلمة 
واملشاركة الفعالة يف املوضوع العلمي املقدم هلن، والبحث 
عن معلومات لالستزادة هبا وذلك بقوهلا: "يف اجلانب 
منها؛  املطلوب  وتُعدُّ  وتبحث  تتكلم  الطالبة  النظري 
ا تقدر تفكر فيه وتتقبله"، وهذا يتفق مع أهداف  ألنَّ
تدريس احلاسب يف املرحلة الثانوية وهو تزويد الطالب 
ابألساس العلمي الصحيح واملهارات الالزمة ملتطلبات 
العصر )وزارة التعليم، 2013م(. كما ذكرت ذلك املعلمة 
واخلوف  ابخلجل  يصاب  البعض  "ألن  بقوهلا:  )ن.د( 
تعليقها على زميلتها  أو  أن اإلجابة تكون خاطئة  من 
فما أحس الكثري يتفاعل اال إذا صار فيه زيدة حوافز 
" كما كشفت النتائج أنَّ الربجمة والتدريبات العملية هلا 
أثر يف تنمية مهارات التفكري الناقد لدى طالبات املرحلة 
الثانوية، وقد أكدت ذلك املعلمة )ن.ط( أنَّ التدريبات 
العملية املقررة كربانمج فيجول بيسك Basic Visual يف 

مقرر احلاسب وتقنية املعلومات1، وبرجمة األجهزة الذكية 
 App -NSB ابستخدام برانمج إن إس بيسك ستوديو
بقوهلا:  املعلومات2  وتقنية  احلاسب  مقرر  يف   Studio

موضوعات  جانب  يف  الناقد  التفكري  مهارات  "تربز 
التدريبات  أنَّ  )ن.ح(  املعلمة  أشارت  فيما  الربجمة"، 
العملية لدروس الربجمة تساعد الطالبة على ممارسة مهارة 
والربامج  التدريبات  خالل  من  واالستنتاج  االستنباط 
السابقة بقوهلا: " إذا واجهت الطالبة مشكلة يف برانمج 
من  وتستنبط  وتستنتج  حلول  يف  تفكر  حتاول  سابق 
للمرحلة  احلاسب  معلمات  برانمج سابق"، كما ذكرن 
الثانوية أنَّ الطالبة قد تصل إىل مستوى االبتكار بتوليد 
املعلمة  تقدمه  ما  تطبيق وفق  أو  فكرة جديدة لربانمج 
من مناذج لربامج مصممة، وهذا مايؤكده وونج وآخرون 
)Wang, et al., 2017( أنَّ تفاعل الطالبات يف تدريبات 

الربجمة  بلغة  النظرية  للمعرفة  الربجمة يسهم يف إكساهبن 
وأوامرها، وتنمية مهارات التفكري العليا لديهن كالتحليل 

والتقومي.  والرتكيب 
 البيئة الصفية:

تنمية  يف  الصفية كمؤثر  البيئة  أمهية  النتائج  أظهرت 
املرحلة  طالبات  لدى  الناقد  التفكري  مهارات  مستوى 
ا حترص على  الثانوية؛ حيث ذكرت املعلمة )ن. د( أنَّ
للطالبات، وذلك من  آمنة ومرحية  الصفية  البيئة  جعل 
اآلخر،  الرأي  تقبل  على  وتشجيعهن  احلوافز  خالل 
وتقبل االختالف يف وجهات النظر بقوهلا: " وقد ذكر 
خوالدة )2015م( أنَّ تنمية التفكري لدى الطالب تتأثر 
البيئة الصفية اآلمنة اليت ختلو من  بدور املعلم يف هتيئة 
التهديد، وتشجع الطالبات على التفكري واملبادرة وعدم 
الرتدد يف التعبري يف األفكار، كما أكدت نتائج البياانت 
يف  احلاسب  ملعلمة  املادية  الصفية  البيئة  أمهية  النوعية 
الناقد  التفكري  مهارات  لتنمية  التدريسية  ممارستها 
املناسبة  التدريس  طريقة  وتوظيف  التعليمية،  والوسائل 
املكانية  فاملساحة  املادية،  الصفية  البيئة  مشاكل  حلل 
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تنظيم  على  الثانوية  املرحلة  احلاسب يف  معلمة  تساعد 
توزيع  وعلى  الدراسية  احلصة  أثناء  وحركتهن  الطالبات 
أوراق العمل، مما جيعلها بيئة صفية مستقرة ومرحية هلن 
)ن.ط(  املعلمة  ذلك  ذكرت  احلصص كما  مجيع  يف 
بقوهلا: "هتمي مساحة املكان؛ حيث يكون يل القدرة 
أن أضعهم جمموعات وفيه إمكانية يكون التعلم فردي 
العمل". وطاوالت  األجهزة  بني  يتنقلون  إمكانية  وفيه 

 التقنية:
التقنية  النوعية أمهية توظيف  النتائج  لقد تبني من 
ودجمها يف حصص احلاسب وتقنية املعلومات لطالبات 
املعلمة  ذكرت  الفعال؛ حيث  ودورها  الثانوية  املرحلة 
)ن.ح( أنَّ التقنية ساعدهتا على إاثرة دافعية الطالبات 
بقوهلا:  وذلك  انتباههن،  وجذب  للتفكري  وحتفيزهن 
أول  العادي،  واإللقاء  التلقني  يشده  ما  هذا  "اجليل 
يستمتعون  الطالبات  كانت  الربوجكرت  طلع  ما 
ذكية  تطبيقات  يفضلون  ال،  احلني  فيه  ويتحمسون 
دور  عن  النتائج  إلكرتونية"، كما كشفت  ومواقع 
التعليمية، وتوظيف األنشطة اإللكرتونية يف  املنصات 
لدى  الناقد  التفكري  ملهارات  احلاسب  معلمة  تنمية 
التعليم  وزارة  توجَّهت  فقد  الثانوية،  املرحلة  طالبات 
إطالق  املوحدة؛ حيث جرى  التعليمية  املنصات  إىل 
بوابة املستقبل من قبل وزارة التعليم للتحول حنو التعليم 
الرقمي، ومنصة مدرسيت يف ظل جائحة كوروان، هذه 
املنصات التعليمية املوحدة سامهت يف دمج التقنية يف 
بيئة حمفزة للتعلم، مما ساعد معلمة احلاسب على تنمية 
الثانوية  املرحلة  طالبات  لدى  الناقد  التفكري  مهارات 
بوابة  جربت  "أان  )د.ز(  املعلمة  ذلك  ذكرت  كما 
تنمية  فيه  يكون  أكثر  حمفزة  الرقمية  البيئة  املستقبل، 
املعلمة  أشارت  وقد  قياسه"،  ممكن  بشكل  للمهارة 
املسامهة  يف  التعليمية  املنصة  أدوات  دور  إىل  )آ.غ( 
بوابة  يف  النقاش  التفكري كغرف  مهارات  تنمية  يف 
املستقبل، أو احملادثة الفورية يف برانمج التيمز بقوهلا: 

"من املمكن تنمية مهارة النقد وتقبل اآلراء من خالل 
املناقشة وتقدرين كمعلمة تنمني مجيع مهارات التفكري 
الناقد"، وهذا يؤكده لوفالند )Loveland, 2019( أنَّ 
توظيف املناقشات اجلماعية يف العملية التعليمية ساعد 
الطالبات  لدى  الناقد  التفكري  مهارات  تنمية  على 

كالتحليل، والتفسري، واالستنتاج، وتقومي األفكار. 
نتائج السؤال الثالث وتفسريها ومناقشتها:

املمارسات  يف  املؤثرة  العوامل  ما  الثالث:  السؤال 
التدريسية ملعلمات احلاسب لتنمية مهارات التفكري 
نظر  من وجهة  الثانوية  املرحلة  طالبات  لدى  الناقد 

احلاسب؟ مشرفات 
احلاسب  مشرفة  ترى  اليت  العوامل  من  عدٍد  وجود 
التدريسية،  احلاسب  معلمات  ممارسات  يف  تؤثر  ا  أنَّ
معلمة  املعلومات، كفاءة  وتقنية  احلاسب  مقرر  وهي: 
البيئة  التعليمية،  األنشطة  التدريس،  طرق  احلاسب، 
اليت  العوامل  هلذه  تفصيل  أييت  وفيما  والتقنية،  الصفية 
من  هلا  احلاسب  مشرفات  ذكر  حسب  ترتيبها  جرى 

األمهية.  حيث 
 مقرر احلاسب وتقنية املعلومات:

مشرفات  أتكيد  النوعية  البياانت  نتائج  من  تبني 
املعلومات  وتقنية  احلاسب  مقرر  أنَّ  على  احلاسب 
تنمية  على  احلاسب  معلمة  يساعد  الثانوية  املرحلة  يف 
مهارات التفكري الناقد، ومهارات القرن 21 لدى طالباهتا 
معلمات  :"وابألخص  املشرفة )ت. ب(  بقول  وذلك 
ا تعطي مهارات تفكري  الثانوي املنهج عندهم يساعد أنَّ
عليا يف احلصة"، وهذا ما يؤكده الصقري )2015م( أنَّ 
مسامهة  ُتسهم  املعلومات  وتقنية  احلاسب  مادة  طبيعة 
كبرية يف تنمية مهارات التفكري لدى الطالبات، وذكرت 
أيًضا مشرفة احلاسب )ل.ع( أنَّ طبيعة مقرر احلاسب 
وتقنية املعلومات البنائية سبب يف بروز مهارة االستنباط 
بنائية"،  مادة  اآليل  "احلاسب  بقوهلا:  األوىل  املرتبة  يف 
ممارسة  على  مثااًل  )ت.ب(  احلاسب  مشرفة  وذكرت 
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معلمة احلاسب وتقنية املعلومات للبنائية بقوهلا: "برانمج 
برانمج  تعلمت  ا  ألنَّ فيه؛  الطالبة  متمكنة  البوربوينت 
الوورد من قبل، والطالبة بذلك وصلت ملرحلة التحليل 
والرتكيب من خرباهتا السابقة ومثلها دروس الربجمة"، وقد 
املعلمة  استخدام  أنَّ  )2018م(  وعسريي  العمري  ذكر 
للمنحى البنائي يف التدريس يؤدِّي ابلطالبة إىل التفكري 
املعلومات  بني  التفاعل  خالل  من  والتحليلي  الناقد 
اجلديدة، واملعلومات القدمية املوجودة يف ذاكرهتا، ومن 
مثَّ يؤكد أو يرفض ختميناهتا املبدئية عن املعلومات، وهذا 
ما حيدث أثناء ممارسة الطالبة ملهارات التفكري الناقد.

النظرية  الدروس  أنَّ  النوعية  البياانت  وتوضح 
ساعدت على ممارسة معلمة احلاسب ملهارات التفكري 
فقد  األوىل،  املرتبة  يف  االستنباط  مهارة  وبروز  الناقد 
ذكرت املشرفة )ل.ع( أنَّ "اجلانب النظري هو األساس 
الطالبة  ملا  نظري،  أساسه  املشكالت  مهارة حل  مثاًل 
تتعلم مهارة صياغة حل املسألة خبطواهتا بعدها تستطيع 
النتائج  أوضحت  صحيح"، كما  عملي  برانمج  تنفيذ 
الربجمة  دروس  وخصوًصا  العملي،  اجلانب  أنَّ  النوعية 
الثانوية أسهمت يف ممارسة معلمة احلاسب  املرحلة  يف 
أكدت  وقد  الناقد،  التفكري  ملهارات  املعلومات  وتقنية 
ذلك املشرفة )ت.ب( بقوهلا:" برجمة األجهزة الذكية يف 
ومهارة حل  عليا  تفكري  مهارات  تنمي  احلاسب  مقرر 
الربجمة  موضوعات  تدريس  من  فالغرض  املشكالت"، 
إكساب الطالبات القدرات العقلية واإلبداعية والتفكري 
املنطقي واالستقرائي واالستنباطي )وزارة التعليم، 2013م(.

كفاءة معلمة احلاسب: 
 تبني من النتائج النوعية أنَّ اخلربة التدريسية املرتبطة 
ابحملتوى والدافعية من العوامل املؤثرة يف ممارسة مهارات 
)ل.ع(  املشرفة  ذلك  ذكرت  فقد  الناقد،  التفكري 
"ساعدهتا خربهتا التدريسية على تنمية مهارات التفكري 
لدى طالباهتا"، فيما علقت املشرفة )ت.ب( أنَّ الدافعية 

يف  ظهرت  الناقد  التفكري  مهارات  ملمارسة  والرغبة 
ممارسات معلمات احلاسب، وتقنية املعلومات للمرحلة 
استجاابهتم  هلل كثرية  احلمد  "معلماتنا  بقوهلا:  الثانوية 
من  وابلرغم  الثانوي"،  معلمات  وابألخص  للتطوير 
التدريسي وكثرة املهام املكلفة هبا  ذلك يشكل العبء 
للوصول  هلا،  عائًقا  التدريسية  مهامها  جبانب  املعلمة 
إىل مستويت عليا من التفكري لدى طالباهتا، وممارسة 
التفكري الناقد بصورته الصحيحة واخنفاض دافعيتها بناء 
على ذلك؛ حيث ذكرت املشرفة )ل.ع( ذلك بقوهلا: 
يؤثر  التفكري  مهارات  لتنمية  الدافعية  املعلمة  عند  "لو 
ا مهارات حتتاج إىل ختطيط  تكليفها مبهام أخرى؛ ألنَّ
وجهد"، وهذا ما يؤكده احلضيف والسكران )2020م( 
اإلدارية  واملهام  الطالبات  وأعداد  التدريسي  العبء  أنَّ 
تشكل عبء للمعلمة، مما يعوقها عن ممارسة مهارات 

الدراسية. الناقد يف حصصها  التفكري 
طرق التدريس:

أّكدت مشرفات احلاسب على أنَّ توظيف املعلمة 
يساعدن  النشط  التعلم  على  املستندة  التدريس  لطرق 
ليصبح  املعرفة أبنفسهن؛  التفكري وبناء  الطالبات على 
الطرق  على  االعتماد  من  بداًل  هلن،  معىن  ذا  التعليم 
التقليدية اليت تقوم على احلفظ واالستذكار، كما ذكرت 
االكتشاف  وهي  التدريس  طريقة  أنَّ  )ن.ح(  املشرفة 
للطالبات  تتيح  العملية  التدريبات  تدريس  يف  املوجَّه 
النشاط والتفكري، وذلك بقوهلا: " االستكشاف املوجه 
يف التدريبات العملية يساعد الطالبة على االستكشاف 
والصويلح  احلسن  ويشري  املعلومات"،  واستنباط 
)2017م( إىل أمهية التعلم ابالكتشاف املوجَّه وأنَّه يساعد 

الطالب  ويساعد  الناقد،  التفكري  مهارات  تنمية  على 
التفكري كالتحليل،  عليا يف  إىل مستويت  الوصول  يف 
والرتكيب، والتقومي، كما ذكرت مشرفات احلاسب عدة 
الثانوية  للمرحلة  احلاسب  معلمة  توظفها  تدريس  طرق 
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يف ممارساهتن التدريسية، وهي: التعلم الذايت، والرحالت 
أكد  وقد  التعاوين،  والتعلم  املقلوب،  والصف  املعرفية، 
ا من الطرق  سعادة وإبراهيم )2018م( وجبل )2020م( أنَّ
الذهنية،  املهارات  الطالبات  اليت تنمي لدى  التدريسية 
يف  وخصوًصا  السليم،  والتفكري  العملية،  واالبتكارات 
خمتلفة  تفكري  مهارات  تنمية  إىل  يؤدِّي  الثانوية  املرحلة 

والتحليلي. الناقد  والتفكري  التأملي  لديهم كالتفكري 
األنشطة التعليمية:

الفعالة،  األنشطة  أمهية  النوعية  النتائج  من  تبني 
مهارات  لتنمية  احلاسب  معلمة  قبل  من  هلا  املخطط 
التفكري الناقد، كما ذكرت ذلك املشرفة )ل.ع( بقوهلا: 
"تقدم املعلمة أنشطة ينجذبون هلا يستمتعون يف حلها 
ويلتزمون ابلوقت الذي حتدده هلم، ويف النهاية يتجاوبون 
خالل  فمن   ،" التفكري  من  عليا  ملستويت  ويوصلون 
وإدراك  واحلقائق  املفاهيم  الطالبة  تدرك  األنشطة  هذه 
الناقد  التفكري  مهارات  تنمية  يف  يساهم  مبا  العالقات 
الفعالة  التعليمية من األساليب  لديهن، وتُعدُّ األنشطة 
تفاعل  من  تزيد  ا  إنَّ حيث  الطالبات؛  تفكري  إاثرة  يف 
الطالبات مع األنشطة، وتقّبلهن هلا مما يساعد على رفع 
مستوى التحصيل الدراسي لديهن، وذكرت ذلك املشرفة 
مرة  درجاهتم  التشخيصية  "االختبارات  بقوهلا:  )ل.ع( 
عالية مقارنة ابملدارس الثانية تفاعل الطالبات مجيل جًدا 
ما  وهذا  األنشطة"،  خالل  من  املعلمة  محاسهن  ترفع 
يؤكده النصراوين )2019م( والقوامسة وأبو غزلة )2013م( 
الدراسية  الناقد يف تدريس املقررات  التفكري  أنَّ ممارسة 

الطالبات.  الدراسي لدى  التحصيل  يرفع مستوى 
 تبني من النتائج النوعية أنَّ البيئة الصفية هي األساس 
لنجاح املمارسة التدريسية ملعلمة احلاسب لتنمية التفكري 
تستطيع  خالهلا  فمن  الثانوية،  املرحلة  لطالبات  الناقد 
املعلمة إدارة عملية التعلم بطريقة جذابة ومشوقة لتنمية 
)ل.ع(:  املشرفة  قالت  فقد  الناقد،  التفكري  مهارات 
"أكيد البيئة الصفية مهمة جًدا وعلشان ختلقني جناًحا 

ملثل هذه املهارات الزم تكون البيئة ُمهيأة"، كما أشارت 
املشرفة )ت.ب( إىل أمهية تنظيم البيئة الصفية يف املعمل 
حيث  األجهزة؛  وعدد  واإلضاءة  التهوية  حيث  من 
قالت: "عدد األجهزة والبيئة واإلضاءة والتهوية هلا دور 
كبري ابلذات يف العملي، أنَّ الطالبة تكون مراتحة يف 
احلصة وتتجاوب معي ويساعدها ذلك يف التفكر"، كما 
املادية  الصفية  البيئة  تنظيم  أنَّ  النوعية  النتائج  كشفت 
ممارسة  على  املعلومات  وتقنية  احلاسب  معلمة  يساعد 
مهارات التفكري الناقد، وهذا ما ذكرته املشرفة )ل.ع( 
الثانوية  للمرحلة  احلاسب  معلمات  إحدى  ملمارسة 
الرتم تتفق مع طالباهتا وتنظمهم يف  بقوهلا: "من بداية 
جمموعات وكل جمموعة عارفة قواعدها ومهامها "، وهذا 
طريقة  اتباع  املعلمة  على  )2019م(  الضمور  أكده  ما 
التدريس املناسبة لتحقيق هدف تنمية مهارات التفكري 
اليت  التدريس  طريقة  وفق  الطالبات  تنظيم  وأنَّ  الناقد، 
تسمح ابلتفاعل بني الطالبات واملعلمة وبني الطالبات 
وحل  املستقل،  التفكري  مهارة  يكسبهن  مما  أنفسهن، 

املنطقية.  واألفكار  احللول،  وإبداء  املشكالت، 
التقنية: 

الرقمي  التحول  أنَّ  على  النوعية  النتائج  أكَّدت 
التفكري  مهارات  ودمج  املوحدة  التعليمية  واملنصات 
التفكري  مهارات  تنمية  يف  أسهم  الدراسية  املناهج  يف 
ذلك  ذكرت  الثانوية،  املرحلة  طالبات  لدى  الناقد 
املشرفة )ت.ب( "مهارات التفكري ليست اختيارية شبه 
إجبارية، يعي الزم نتوجه مع كوكبة التعليم اجلديد والرؤية 
دور  النوعية  النتائج  من  تبني  وقد  الرقمي"،  والتحول 
توظيف التقنية وأدواهتا يف تنمية مهارات التفكري الناقد 
لدى طالبات املرحلة الثانوية وظهور مهارة التقومي، وهذا 
ما ذكرته املشرفة )ل.ع( "نعم سامهت التقنية يف تنمية 
التقنية أصبحت  الناقد"، فمن خالل  التفكري  مهارات 
الفرص أمام الطالبة كثرية للوصول إىل املعرفة مستخدمة 
ما لديها من خربات ومهارات، وهذا ما أكده قرعان 
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والدليمي )2017م( أنَّ توظيف التقنية يف التعليم تنمي 
اجلوانب  ومتييز  احلقائق  على كشف  الطالبات  قدرات 
املختلفة، ونقد األفكار املطروحة، وتنمي مهارة البحث 
والتفكري العلمي واكتساب مهارات التعلم الذايت، فقد 
التقنية  األدوات  استخدام  أنَّ  املعلمة )ت.ب(  ذكرت 
يف التعلم عن بُعد ساعد معلمة احلاسب يف بروز مهارة 
االستنتاج والتقومي، وذلك بقوهلا: "نعم سامهت التقنية 
املرحلة  طالبات  لدى  الناقد  التفكري  مهارات  تنمية  يف 
الثانوية االستنتاج والتقومي، الحظت كثري من املعلمات 
اآلن يستخدمن االستنتاج لتحقيق التعلم النشط لتصل 

املطلوبة".  لألهداف  الطالبات 
اخلالصة:

دراسة  مع  متفقة  احلايل  البحث  نتيجة  جاءت  لقد   
عن  الكشف  إىل  هدفت  اليت  )2016م(  احلراحشة 
العليا  األساسية  للمرحلة  العلوم  معلمي  امتالك  درجة 
ملهارات التفكري الناقد من وجهة نظر املعلمني وجاءت 
األوىل  املرتبة  االستقراء يف  مهارة  برزت  مرتفعة؛ حيث 
ومهارة التقومي يف املرتبة األخرية، بينما اختلفت نتيجة 
البحث احلايل عن  )2018م( اليت كشفت مدى ممارسة 
معلمي األحياء ملهارات التفكري الناقد يف جمال التفسري، 
األداء  أثناء  يف  واالستنتاج  واالستنباط  احلجج  وتقومي 
نسبة  النتائج  وأظهرت  الصف،  حجرة  يف  التدريسي 
أقل من املستوى املقبول به تربوًي، اليت حدَّدها الباحث 
بنسبة )80٪(، ويف جمال تعليم احلاسب اختلفت نتيجة 
البحث احلايل عن دراسة الشهري والقحطاين )2020م( 
اليت كشفت عن درجة ممارسة معلمات احلاسب وتقنية 
الثانوية  املرحلة  يف  الناقد  التفكري  ملهارات  املعلومات 
احلاسب  معلمات  أنَّ  النتيجة  الريض، وجاءت  مبدينة 
وتقنية املعلومات يف املرحلة الثانوية مبدينة الريض ميارسن 
دائًما مهارات التفكري الناقد، ويف ضوء ما سبق ظهرت 
احلاجة إىل تفسري مستوى ممارسات معلمات احلاسب 
التدريسية ملهارات التفكري الناقد، والكشف عن العوامل 

املؤثرة يف ذلك من وجهة نظر معلمات ومشرفات املرحلة 
الثانوية، وبرزت يف ستة عوامل رئيسة هي: كفاءة معلمة 
وطرق  املعلومات،  وتقنية  احلاسب  ومقرر  احلاسب، 
والتقنية،  الصفية  والبيئة  التعليمية،  التدريس، واألنشطة 
 Terblanche(  وجاءت هذه العوامل متفقة مع دراسة
Clercq, 2020 &( اليت كشفت عن العوامل املؤثرة يف 

وجهة  من  الناقد  التفكري  لتنمية  التدريسية  املمارسات 
نظر املعلمني يف أربعة عوامل رئيسة هي: املعلم واألنشطة 
التعليمية وطرق التدريس، واملقرر الدراسي، كما اتفقت 
 Lorencova,( وآخرين  لورينكوفا  دراسة  مع  النتيجة 
et al., 2019( يف أربعة عوامل تؤثر يف تنمية مهارات 

التفكري الناقد يف املرحلة الثانوية وهي: طرق التدريس، 
يف  التقنية  ودمج  التعليمية،  والبيئة  الدراسي،  واملقرر 
 Mortellaro,( مع    النتيجة  اتفقت  بينما  التدريس، 
2015( اليت كشفت عن العوامل املؤثرة يف تنمية مهارات 

العلوم  يف  املتخصصني  الطالب  لدى  الناقد  التفكري 
الصحية، وبرزت يف عامل واحد هو األنشطة التعليمية.

توصيات ومقرتحات لدراسات مستقبلية:
تدريب معلمات احلاسب قبل اخلدمة وأثنائها على  -

تنمية مهارات التفكري الناقد لدى الطالبات.
لتنمية  - احلاسب  ملعلمة  دليل  إبعداد  االهتمام 

مهارات التفكري الناقد لدى الطالبات.
توظيف التقنية يف تدريس احلاسب لتنمية مهارات  -

التفكري الناقد لدى الطالبات.
االهتمام ابلبيئة الصفية وتطويرها لتكون بيئة مثرية  -

للتفكري الناقد.
التدريس،  - طرق  على  احلاسب  معلمات  تدريب 

مهارات  تنمية  ُتسهم يف  اليت  احلديثة  التقومي  وأساليب 
التفكري الناقد لدى الطالبات.

إجراء دراسة للكشف عن املمارسات التدريسية يف  -
تعليم احلاسب عن بُعد، لتنمية مهارات التفكري الناقد 

لدى طالبات املرحلة الثانوية.
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ملمارسة  - التدريبية  االحتياجات  عن  دراسة  إجراء 
مهارات التفكري الناقد لدى معلمي ومعلمات احلاسب 

ابملرحلة الثانوية. 

املراجع:
أوًل: املراجع العربية:

حممد،  كلثوم  والكندري،  حسن  علي  إبراهيم، 
وطالبات كلية  طلبة  امتالك  "درجة   ،)2٠١8(
يف  اإلسالمية  والرتبية  العلوم  من ختصصي  الرتبية 
جملة  الناقد"،  التفكري  ملهارات  الكويت  جامعة 
اخلليج واجلزيرة العربية، 44)169(، 277-194.

"مدى   ،)2٠١8( عبدهللا،  عادل  سبيت،  ابن 
يف  الثانوية  ابملرحلة  األحياء  معلمي  ممارسة 
ابململكة  واحلريق  متيم  بي  حوطة  حمافظيت 
جملة  الناقد"،  التفكري  ملهارات  السعودية  العربية 

العلوم الرتبوية، 2)7(، 42 -65. 
أبو جادو، صاحل حممد ونوفل، حممد بكر، )2٠١٠(،  
تعليم التفكري النظرية والتطبيق، األردن، دار املسرية 

للنشر والتوزيع. 
أبو عالم، رجاء، )2٠١8(، مناهج البحث الكمي والنوعي 
والتوزيع.  للنشر  املسرية  دار  األردن،  واملختلط، 
بنت  روان  واملهيزع،  عبدهللا  بنت  أمل  إبراهيم،  آل 
فهد، )2٠١9(، "مدى حتقيق مقررات احلاسب 
 "2030" اململكة  لرؤية  الثانوية  املرحلة  يف  اآليل 
من وجهة نظر املعلمني واملعلمات"، اجمللة الرتبوية 

الدولية املتخصصة، 8)8(،35-20.
تدريس  "واقع   ،)2٠١6( حممد،  بن  أمحد  التوجيري، 
الناقد  التفكري  ملهارات  الشرعية  العلوم  معلمي 
جملة  التعليمية"،  القصيم  مبنطقة  الثانوية  ابملرحلة 
سعود  بن  حممد  اإلمام  جامعة  الرتبوية:  العلوم 

اإلسالمية، )8(، 74-15.
إسرتاتيجية  فاعلية  اهلادي،  عبد  سعيد  آمنة  جبل، 

الدراسي  التحصيل  تنمية  يف  التعليمية  الدعائم 
والتفكري الناقد لدى طالبات الصف الثاين الثانوي 
اململكة  الريضيات، )رسالة ماجستري(،  مادة  يف 
التدريس،  وطرق  املناهج  قسم  السعودية،  العربية 

كلية الرتبية، جامعة امللك سعود،2020م.
جخدل، سعد احلاج، )2٠١9(، العينة واملعاينة مقدمة 
البداير انشرون  دار  منهجية قصرية جداً. مصر، 

وموزعون.
معلمي  امتالك  درجة  موسى،  أمحد  إميان  احلراحشة، 
التفكري  ملهارات  العليا  األساسية  للمرحلة  العلوم 
األردن،  ماجستري(،  )رسالة  املفرق،  يف  الناقد 
قسم املناهج وطرق التدريس، كلية العلوم الرتبوية، 

جامعة آل البيت، 2016م.
احلسن، رايض بن عبدالرمحن  والصويلح، لينا بنت 
للتعلم  برجمية  استخدام  أثر   ،)2٠١7( حممد، 
ابالكتشاف املوجه يف تدريس مقرر احلاسب اآليل 
الصف  طالبات  لدى  الدراسي  التحصيل  على 
األول اثنوي، رسالة اخلليج العريب: مكتب الرتبية 

العريب لدول اخلليج، 38)145(، 31-15.
احلضيف، جنالء بنت حممد والسكران، عبد هللا بن 
يف  املدرسة  "دور   ،)2٠2٠( راشد،  بن  فاحل 
تنمية التفكري الناقد لدى طالبات املرحلة الثانوية 
ميدانية  دراسة  تعزيزه:  وسبل  الريض  مدينة  يف 
القراءة واملعرفة،)299(،  الريض"، جملة  يف مدينة 

.218- 179
عبد،  سوزان  والشواهني،  ذايب  أديب  محادنة، 
)2٠١7(، "درجة امتالك معلمي اللغة العربية يف 
املرحلة األساسية العليا يف تربية بي كنانة ملهارات 
احتاد  جملة  هلا"،  ممارستهم  ودرجة  الناقد  التفكري 
 ،)2(15 النفس،  وعلم  للرتبية  العربية  اجلامعات 

.286-243
مسفر  بن  هللا  غرم  والغامدي،  حممد  علي  محدي، 



د. رمي بنت عبد احملسن العبيكان؛ سارة بنت سعود احلديب: مستوى ممارسات معلمات احلاسب التدريسية لتنمية مهارات ...52

يف  الريضيات  معلمي  "دور   ،)2٠2١( صاحل، 
تنمية مهارات التفكري الناقد لدى طالهبم"، جملة 

تربويت الريضيات،24)2(، 84-45.
تعليم  "إسرتاتيجيات   ،)2٠١7( خضرة،  حواس، 
معاصرة  - كأدوار  واالبتكاري  الناقد   - التفكري 
إعداد  مستقبل  الثالث:  الدويل  املؤمتر  للمعلم، 
املعلم وتنميتة ابلوطن العريب"، كلية الرتبية جامعة 
6 أكتوبر ابلتعاون مع رابطة الرتبويني العرب، 2، 

.253 – 237
جميد،  هللا  عبد  ومحيد،  إدريس  رائد  اخلفاجي، 
البحوث  يف  اإلحصائية  الوسائل   ،)2٠١5(

الرتبوية والنفسية، األردن، دار دجلة.
والتفكري  اللغة   ،)2٠١5( صاحل،  أكرم  خوالدة، 
للنشر  احلامد  دار  األردن،  عمان،  االستداليل، 

والتوزيع.
علي  واملوسوي،  مجال  واحلنصايل،  حممد  الدريج، 
حممد،  ومحود،  علي  وحسن،  سام  وعمار، 
وطرق  املناهج  مصطلحات  معجم    ،)2٠١١(

التدريس، املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم.
سام وحسن، علي ومحود، حممد، )2٠١١(،  معجم 
املنظمة  التدريس،  وطرق  املناهج  مصطلحات 

العربية للرتبية والثقافة والعلوم.
الدوسري، حسني، حتليل حمتوى مقرر احلاسب وتقنية 
العربية  الثانوي ابململكة  املعلومات للصف األول 
السعودية يف ضوء مهارات القرن احلادي والعشرين، 
)رسالة ماجستري(، اململكة العربية السعودية، قسم 
املناهج وطرق التدريس، كلية الرتبية، جامعة اإلمام 

حممد بن سعود، 2017م.
ربيع، هادي والدليمي، طارق، )2٠٠9(، معلم القرن 
مكتبة  وأتهيله،  إعداده  أسس  والعشرين  احلادي 

اجملتمع العريب للنشر والتوزيع.
سعادة، جودت وإبراهيم، عبد هللا، )2٠١8(، املنهج 

انشرون  الفكر  دار  األردن،  املعاصر،  املدرسي 
وموزعون.

"تقومي  عبد هللا، )2٠2٠(،  بن  على  بن  فهد  سيد، 
األداء التدريسي ملعلمي العلوم يف املرحلة املتوسطة 
الناقد  التفكري  مهارات  ضوء  يف  جازان  مبنطقة 
الرتبية،   كلية  جملة  لتفعيلها"،  املقرتحة  واحللول 

.611-596 ،)1(36
ممارسة  "واقع   ،)2٠١7( علي،  بنت  منرية  الشمايل، 
معلمات العلوم الشرعية ملهارات التفكري الناقد من 
وجهة نظر مشرفاهتن يف ضوء بعض املتغريات"، جملة 
.66-41  ،)10(18 الرتبية،  يف  العلمي  البحث 

التفكري  "مستوى   ،)2٠١6( جاسم،  مرمي  الشمري، 
ختصص  الرتبية  كلية  طالبات  لدى  الناقد 
العامة  واهليئة  الكويت  جبامعة  أطفال  ريض 
الرتبية،  جملة كلية  والتدريب"،  التطبيقي  للتعليم 

.64-33،)107(27
الشهري، ظافر فراج، )2٠١8(، درجة ممارسة معلمات 
الريضيات ابلتعليم العام ملهارات التفكري اإلبداعي، 
.77-75  ،)15(35 العريب،  اخلليج  رسالة 

انصر  رمش  والقحطاين،  حممد  بنت  هياء  الشهري، 
سعد، )2٠2٠(، "درجة ممارسة معلمات احلاسب 
وتقنية املعلومات ملهارات التفكري الناقد يف املرحلة 
الثانوية مبدينة الريض "، جملة شباب الباحثني يف 

العلوم الرتبوية، )4(، 505- 539.
حمتوى كتاب  تقومي  علي،  إبراهيم  لولوة  الصقري، 
احلاسب اآليل وتقنية املعلومات ودليل املعلم للصف 
األول املتوسط يف ضوء مهارات التفكري املتضمنة 
يف منوذج مارزانو ألبعاد التعلم، )رسالة ماجستري(، 
وطرق  املناهج  قسم  السعودية،  العربية  اململكة 
التدريس، كلية الرتبية، جامعة القصيم، 2015م. 
إضاءات   ،)2٠١8( موسى،  بن  سعود  الصالحي، 
العليا  الدراسات  لطلبة  مهمة  تدوينات  حبثية 



53 جملة جامعة تبوك للعلوم اإلنسانية واالجتماعية،مج٢، ع١، ص ص ٣١-٥٤،  جامعة تبوك )١٤٤٣هـ/٢٠٢٢م(

واملهتمني ابلبحث، مكتبة الرشد انشرون.
الضمور، رويده فايق محاد، )2٠١9(، "أثر إسرتاتيجية 
التكنولوجيا  املشكالت يف إكساب مفاهيم  حل 
لدى طالبات الصف التاسع األساسي يف األردن"، 
جملة العلوم الرتبوية والنفسية،  3)28(،147-131.

العبد الكرمي، راشد حسني، )2٠١2(، البحث النوعي 
يف الرتبية، الريض: جامعة امللك سعود.

العتوم، عدانن يوسف واجلراح، عبد الناصر ذايب، 
)2٠١7(، مقدمة يف تدريس التفكري مناذج نظرية 

وتطبيقات عملية، األردن، دار املسرية.
برجس، )2٠١7(،  بن  بن عبدهللا  العردان، سلطان 
يف  العربية  اللغة  ملعلمي  التدريسي  األداء  تقومي 
ملهارات  استخدامهم  ضوء  يف  املتوسطة  املرحلة 
العلوم   - دراسات  حائل،  مبدينة  الناقد  التفكري 

الرتبوية، 44،289 -303.
حسني،  سوزان  عمر،  وحج  مسفر  خلود  العرمي، 
العلوم  معلمات  تفعيل  "مستوى   ،)2٠١7(
ابملرحلة املتوسطة ملهارات التفكري الناقد وعالقته 
مبستوى إتقان الطالبات هلا"، جملة العلوم الرتبية، 

.36 -8 ،)1(2
عطية، حمسن علي، )2٠١5(،  التفكري أنواعه ومهاراته 
وإسرتاتيجيات تعليمية، األردن، دار صفاء للنشر 

والتوزيع.
العمري، نورة بنت علي بن عزيز وعسريي، حممد بن 
مفرح بن حيي، )2٠١8(، " مستوى املمارسات 
معلمي  لدى  البنائية  النظرية  ضوء  يف  التدريسية 
االبتدائية  املرحلتني  يف  الريضيات  ومعلمات 
واملتوسط مبدينة جنران"، جملة تربويت الريضيات،  

.253-219 ،)5(21
معلمي  ممارسة  درجة  محدان،  عمر  العنزي، 
التفكري  ملهارات  املتوسطة  املرحلة  يف  احلاسوب 
ماجستري(،  )رسالة  الكويت،  دولة  يف  الناقد 

كلية  التدريس،  وطرق  املناهج  قسم  األردن، 
2019م. البيت،  آل  جامعة  الرتبوية،  العلوم 

العيدي، رابعة حممد، )2٠١7(، "املمارسات التدريسية 
املرحلة  يف  اإلجنليزية  اللغة  معلمي  لدى  الصفية 
األساسية يف مدينة املراز اجلنويب وأتثريها مبتغريي 
والنفسية،  الرتبوية  العلوم  جملة  واخلربة"،  اجلنس 

.16 -1 ،)16(
فاعلية   ،)2٠١5( فهاد،  يوسف  صاحل  الفرهود، 
تعلم  يف  الذهي  العصف  أسلوب  استخدام 
الناقد  التفكري  مهارات  تنمية  يف  الريضيات 
لطالب الصف األول اإلعدادي مبملكة البحرين، 
العريب لدول  الرتبية  العريب: مكتب  اخلليج  رسالة 

اخلليج، 36 )135(، 94-79.
قرعان، حممد عيد حسني والدليمي، طه علي حسني، 
)2٠١7(، "أثر برانمج تدرييب قائم على التفكري 
يف حتسني مهارات توظيف األسئلة الصفية لدى 
معلمي اللغة العربية"، جملة جامعة القدس املفتوحة 

لألحباث والدراسات، 6)20(، 34-.44
  ،)2٠١٠( إميان،  والسامرائي،  عامر  قنديلجي، 
دار  األردن،  والنوعي،  الكمي  العلمي  البحث 

اليازوري العلمية للنشر والتوزيع.
أمحد،   حممد  غزلة،  وأبو  حسن  أمحد  القوامسة، 
)2٠١3(، تنمية مهارات التعلم والتفكري والبحث، 

األردن، دار صفاء للنشر والتوزيع.
تدريس  "أثر   ،)2٠١9( سلمان،  معني  النصراوين، 
الناقد  التفكري  أنشطة  ابستخدام  احلاسوب  مادة 
لدى  املعريف  وراء  ما  التفكري  مستوى  تنمية  يف 
طلبة الصف العاشر األساسي يف حمافظة العاصمة 
اجلامعة  الرتبوية:  العلوم   - دراسات  عمان"، 
 ،)1(46 العلمي،  البحث  عمادة   - األردنية 

.742-727
هندي، صاحل والتميمي، أمحد، )2٠١3(، "املمارسات 



د. رمي بنت عبد احملسن العبيكان؛ سارة بنت سعود احلديب: مستوى ممارسات معلمات احلاسب التدريسية لتنمية مهارات ...54

يف  اإلسالمية  الرتبية  ملعلمي  التدريسية  الصفية 
منظور  من  الزرقاء  حمافظة  يف  الثانوية  املرحلة 
بنائي وعالقتها ببعض املتغريات التدريسية"، جملة 
والنفسية، 14)1(، 274 -280. الرتبوية  العلوم 

املؤمتر   ،)2٠١8( أ.  والتدريب  التعليم  تقومي  هيئة 
الدويل لتقومي التعليم مسرتجع من: 

 http://icee.eec.gov.sa/

التعليم والتدريب ب. )١44٠(، اإلطار  تقومي  هيئة 
التخصصي جملال تعلم التقنية الرقمية، اإلصدار األول.

وزارة التعليم، )2٠١3(، وثيقة منهج احلاسب وتقنية 
املعلومات للمرحلة الثانوية، شركة تطوير للخدمات 

التعليمية.
 ،2٠3٠ ورؤية  التعليم   ،)١44٠( التعليم،  وزارة 

مسرتجع من
https://www.moe.gov.sa/ar/Pages/vision2030 

.aspx

 اثنًيا: املراجع األجنبية:
ALsaleh, N. (2020). Teaching Critical 

Thinking Skills: Literature Review. The    
Turkish Online Journal of Educational 
Technology, 19 (1).

Creswell, W.J. (2014). Research Design: 
Quantitative, Quantitative, and Mixed 
Methods Approaches. (4th Edition).

Gimba, R., Hassan, A., Yaki, A., & Cha-
do, A. (2018). Teachers’ and Students’ 
Perceptions on the Problems of Effec-
tive Teaching and Learning of Science 
and Technology in Junior Secondary 
Schools. Malaysian Online Journal of 
Educational Sciences, 6(1).

Facione, P. A. (1990). Critical Thinking: A 
Statement of Expert Consensus for Pur-
poses of Educational Assessment and 
Instruction. Research Findings and Rec-
ommendations.

ISTE (2019). ISTE Standard For Comput-
er Science Educators Retrieved from 
https://www.iste.org/standards/for-com-
puter-science-educators.

 Loveland, T., D.T.E. (2019). Instilling criti-
cal thinking in technology and engineer-
ing education students. Technology and 

Engineering Teacher, 78(8), 30-34.
Lorencova, H., Jarosova, E., Avgitidou, 

S., & Dimitriadou, C. (2019). Critical  
thinking practices in teacher education 
programmes: a systematic review. Stud-
ies in Higher Education, 44(5), 844-859. 

Mortellaro, C. (2015). Exploring Factors In-
fluencing Critical Thinking Skills in Un-
dergraduate Nursing Students: A Mixed 
Methods Study [Doctoral dissertation, 
Seton Hall University]. Available from 
ProQuest Dissertations & Theses Global.

Murawski, L, M. (2014). Critical Thinking 
in the Classroom…and Beyond. Journal 
of Learning in Higher Education, (1); 
25-30, (EJ1143316).

Taber, Keith S. (2016). The Use of Cron-
bach’s Alpha When Developing and Re-
porting Research Instruments in Science 
Education. Research in Science Educa-
tion, 48(6), 1273-1296.

Terblanche, E. A., & De Clercq, B. (2020). 
Factors to consider for effective critical 
thinking development in auditing stu-
dents. South African Journal of Account-
ing Research, 34(2), 96-114. 

Valentova, M., & Brecka, P. (2019). Imple-
mentation of the Critical Thinking Strat-
egies in the School Subject Technology: 
A Preliminary Study. TEM Journal, 8(3), 
998–1004.\

Watson, G., & Glaser, E. M. (1980). Critical 
thinking appraisal: Manual. Psychologi-
cal Corporation, New York. 

Wang, X. M., Hwang, G. J., Liang, Z. Y., 
& Wang, H. Y. (2017). Enhancing stu-
dents’ computer programming perfor-
mances, critical thinking awareness and 
attitudes towards programming: An on-
line peer-assessment attempt. Journal 
of Educational Technology & Society, 
20(4), 58-68. 

Yu, K., Lin, K., & Fan, S. (2015). An ex-
ploratory study on the application of 
conceptual knowledge and critical think-
ing to technological issues. International 
Journal of Technology & Design Educa-

tion, 25,339-261.



جملة جامعة تبوك للعلوم اإلنسانية واالجتماعية،مج2، ع 1، ص ص 55-72،  جامعة تبوك )1443هـ/2022م(

55

األوضاع الدينية والعلمية والسياسية يف اخلرج قبيل قيام الدولة السعودية األوىل
 د. حممد بن مقحم العوين

 أستاذ التاريخ السعودي احلديث املساعد، جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية-كلية العلوم االجتماعية- قسم التاريخ واحلضارة

 Religious, scientific and political conditions in Al-Kharj before the
establishment of the first Saudi state

 Dr. Mohammed Muqhim Al-Awni
Assistant professor of   Modem Saudi History at Imam Muhmmad bin Saud Islamic Uiversity, Faculty of 

Social Sciences- Department of History and  Givilization

الكلمات املفتاحية: : اخلرج، الدمل، الدولة السعودية، األوضاع 
العلمية.  

امللخص: يهدف هذا البحث إىل إلقاء الضوء على واقع األوضاع 
الدينية والعلمية والسياسية يف اخلرج قبيل قيام الدولة السعودية األوىل، 
وقد اعتمد الباحث على املنهج التارخيي االستقرائي، الذي يقوم على 

مجع املعلومة مث حتليليها ومناقشتها. 
    توصل الباحث إىل جمموعة من النتائج، تتمثل يف أنَّ منطقة 
ومتيَّزت  احلجري،  العصر  يف  اإلنسان  استقرار  موطن  )اخلرج( كانت 
مبوقعها اإلسرتاتيجي على اختالف املسميات اليت أُطلقت عليها، ومن 
انحية أخرى شهدت اخلرج اضطراابت سياسية خمتلفة، وانتشرت فيها 
بعض املعتقدات الدينية اخلاطئة، ومل يكن نظام التعليم فيها نظامًيا، بل 

كان أهلًيا ويقتصر فيه على البنني دون البنات. 

Key Words: Al-Karj, Al-Dalm, the Saudi State and scien-
tific conditions.

Abstract: This research aims to shed light on the reality of 
the religious, scientific and political conditions in Al-Kharj pri-
or to the establishment of the first Saudi state. The researcher 
released on the inductive historical method, which is based on 
collecting information, then analyzing and discussing it.

The researcher reached a set of results, namely that the (Al-
Kharj) region was the home of human settlement in the Stone 
Age, and was characterized by its strategic location according 
to the different names that were given to it. On the other hand, 
Al-Kharj witnessed various political turmoil, and some false re-
ligious beliefs spread. Its education system was not formal but, it 
is domestic, and it is restricted to boys only.
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  املقدمة:
يكتنفه  زال  ما  العربية  اجلزيرة  يف  املدن  اتريخ  إن 
وحدودها  املدن  أبمساء  يتعلق  فيما  خاصة  الغموض، 
علمية  أوضاع  من  فيها  ساد  وما  والسياسية،  اجلغرافية 
ودينية وسياسية، ومن هنا تنبع أمهية الدراسة يف الكشف 
عن اسم منطقة )اخلرج( قدميًا ويف فرتة صدر اإلسالم، 
والعلمية  الدينية  وأوضاعها  اجلغرافية  املنطقة  وحدود 

والسياسية.
مشكلة البحث:

اترخييًّا،  الغموض  يكتنفها  اليت  املناطق  من  اخلرج   
وهي كسائر مدن اجلزيرة العربية اليت ما تزال حتتاج إىل 
اليت  األصيلة،  العلمية  والدراسات  األحباث  من  مزيٍد 
تقف على الواقع التارخيي للخرج، خصوًصا الفرتة الزمنية 

اليت سبقت قيام الدولة السعودية األوىل. 
تساؤالت البحث:

 ميكن إمجال أهم تساؤالت البحث فيما يلي:
ما هي مسميات منطقة اخلرج قدميًا؟ وما حدودها 
اجلغرافية؟ وما أوضاعها الدينية والعلمية والسياسية قبيل 

قيام الدولة السعودية األوىل؟ 
أهداف البحث:

منطقة  الكشف عن مسميات  إىل  البحث  يهدف 
اخلرج قدميًا وحتديد موقعها جغرافيًّا. 

والعلمية،  الدينية،  العامة:  األوضاع  عن  الكشف 
السعودية  الدولة  قيام  قبيل  اخلرج  منطقة  والسياسية يف 

األوىل.
أمهية البحث وأسباب اختياره:

ترجع أمهية البحث وأسباب اختياره إىل عدة أمور، 
أمهها:

وقفت -  اليت  األحباث  وندرة  الدراسات  شح 
على منطقة اخلرج قدميًا حبدوها اجلغرافية والسياسية، 

وأوضاعها الدينية والعلمية والسياسية. 
فرتة -  يف  وخصوًصا  قدميًا،  اخلرج  منطقة  أمهية 

صدر اإلسالم وقبيل قيام الدولة السعودية األوىل. 
بيان األوضاع العامة يف اخلرج قبيل قيام الدولة - 

السعودية األوىل لكونا مركًزا مهًما قدميًا وحديثًا. 
أتثري وأتثر منطقة اخلرج بغريها من املدن التارخيية - 

األوىل.  السعودية  الدولة  قيام  قبيل  جند  منطقة  يف 
 حدود البحث:

سيقتصر البحث على منطقة اخلرج قدميًا حى قبيل 
قيام الدولة السعودية األوىل، وذلك من حيث األمساء 
والسياسية،  اجلغرافية  وحدودها  عليها  أُطلقت  اليت 
الزمنية  الفرتة  يف  والسياسية  والعلمية  الدينية  وأوضاعها 
املمتدة من القدم إىل قبيل قيام الدولة السعودية األوىل.

املقدمة: 
 تتضمن مقدمة البحث، وأمهيته، وأسباب اختياره، 
ومشكلة البحث، وأهدافه وتساؤالته، وحدوده، واملنهج 

املتبع فيه. 
 التمهيد: وفيه التعريف مبنطقة اخلرج قدميًا، وحدود 
املنطقة اجلغرافية، واملسميات اليت أُطلقت على اخلرج. 

املبحث األول: األوضاع الدينية.

املبحث الثاين: األوضاع العلمية.
املبحث الثالث: األوضاع السياسية.

اخلامتة: وتتضمن أهم النتائج املستخلصة من البحث. 
املصادر املراجع: وحتتوي على فهرس املراجع واملصادر.

منهج البحث: اعتمد الباحث على املنهج التارخيي 
االستقرائي.

الدراسات السابقة:
العلمية  الدراسات  بندرة  البحث  موضوع  ميتاز   
اطالع  وذلك حسب  الدراسة،  فرتة  احملكمة حوله يف 
الباحث على مصادر املعلومات املتوافرة يف مركز امللك 
قاعدة  ومن  اإلسالمية،  والدراسات  للبحوث  فيصل 
معلومات الرسائل اجلامعية، ومكتبة امللك فهد الوطنية 
وغريها الكثري، اطلعت على عدة أحباث تناولت املوضوع 
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بشكل غري مباشر، ومنها: 
 " عنوانا:  بدراسة  )1425هـ(،  العيسى،  قامت   .1  
وقد  العزيز"،  عبد  امللك  عهد  يف  اخلرج  منطقة 
هدفت الدراسة إىل إلقاء الضوء على منطقة اخلرج 
يف عهد امللك عبد العزيز حتديًدا )العيسى، سارة 

عبدهللا،2005م(. 
اخلرج  موقع  أمهية  إىل  الباحثة  توصلت  وقد 
الصناعة  يف  تقدمها  إىل  ابإلضافة  قدميًا،  اإلسرتاتيجي 
العسكرية آنذاك، وطبيعة األرض واملناخ اليت أدَّى دورًا 
مهًما يف احلياة االقتصادية واالجتماعية، وهلذا تنبه امللك 
وأقام  إىل سلطاته  بضمها  فقام  اخلرج،  املؤسس ألمهية 

فيها املؤسسات والتنظيمات احلكومية.
2. قام )الدامغ(، )1418هـ(، بدراسة عنوانا: )اتريخ 
منطقة الريض منذ منتصف القرن الثالث اهلجري 
الدرعية سنة )850ه(، والذي  إمارة  قيام  وحى 
صدر ضمن جمموعة من األحباث عن اتريخ الريض 
اترخيية  دراسة  الريض(:  منطقة  )كتاب  بعنوان 
االحتفال  مبناسبة  وذلك  واجتماعية،  وجغرافية 
مبرور مائة عام على أتسيس اململكة )الدامغ، فهد 

بن عبدالعزيز،1419ه(.
وقد هدف الدامغ إىل دراسة احلالة يف منطقة جند 
دعوة  ظهور  حى  اهلجري  التاسع  القرن  منتصف  منذ 
السعودية  الدولة  وقيام  عبدالوهاب،  بن  حممد  الشيخ 

األوىل عام 1157/ 1744م. 
قائم يف  سياسي  فراغ  إىل وجود  الدراسة  وتوصلت 
استمرار  إىل  ابإلضافة  الفرتة،  تلك  خالل  جند  منطقة 
الصراع بني القوى احمللية املتنافسة )اإلمارات احلضرية أو 
الزعامات القبلية(، فقد دارت احلروب والفنت، وأضرت 
وفكرًي،  وسياسًيا  واجتماعًيا  واقتصادًي  بشرًي  ابجملتمع 
العصر  أوضاع  يشبه  ما  إىل  األوضاع  بسببها  وتردت 

اجلاهلي يف كثرٍي من جوانب احلياة.

3. قام اخلضريي، )1419هـ (، بدراسة عنوانا )منطقة 
األوىل(  السعودية  الدولة  عهد  خالل  الريض 
ضمن أحباث )كتاب منطقة الريض(، وقد هدف 
الريض، وأنا  أمهية منطقة  اخلضريي إىل توضيح 

منطلق الدعوة وأساس تكوين الدولة.
نشر  يف  املهم  الدرعية  دور  إىل  الدراسة  وتوصلت 
ا كانت القاعدة األوىل للدولة. الدعوة السلفية، كما أنَّ

اليت  االجتماعية  اآلاثر  عن  الدراسة  كما كشفت 
والقسوة  الدرعية،  سقوط  بسبب  جند  ألهل  حدثت 
آنذاك،  العثمانية  الدولة  معها  تعاملت  اليت  والوحشية 

وكل ما سبق يتقدم فرتة الدراسة.
التمهيد:

واإلسالمي  القدمي  اخلرج  منطقة  اتريخ  يكتنف   
الفرتة  خصوًصا  شديًدا،  غموًضا  جند  مناطق  كسائر 
الشيخ  دعوة  ظهور  حى  اإلسالم  صدر  من  املمتدة 
األوىل  السعودية  الدولة  وقيام  عبدالوهاب،  بن  حممد 
ذلك  يُعزى  ورمبا   ،)10 ص  )العثيمني،1424هـ، 
إىل  املنورة  املدينة  من  اإلسالمية  اخلالفة  مركز  النتقال 
خارج اجلزيرة العربية وتراجع أمهيتها السياسية والتارخيية، 
وكان لذلك أثره يف عدم االهتمام بتدوين اتريخ املنطقة 
وتسجيله، يضاف إىل ذلك سيطرة اجلهل وعدم نبوغ 
علماء اهتموا بتدوين اتريخ بالدهم، مث انتشار الفوضى، 
وظهور الفنت واالضطراابت نتيجة غياب السلطة، األمر 
الذي أفقد البالد أمنها واستقرارها وحرمها من مظاهر 

احلضارة.
وقد اكتسبت اخلرج أمهيتها بتوافر شروط االستقرار 
فيها، كاملياه، وخصوبة الرتبة، موقع املنطقة عند تقاطع 
الطرق التجارية، كما دلت اآلاثر على استقرار اإلنسان 
على  ُعِثر  مثَّ  ومن  احلجرية،  العصور  منذ  اخلرج  يف 
مستوطناته يف العصر احلجري احلديث، وعليه فإنَّ بالد 
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القدم)1(،  يف  موغلة  قدمية  استقرار  منطقة  تُعدُّ  اخلرج 
)الدريهم،1413ه، ص38،36(. 

يضاف إىل ما تقدَّم ذكره، أنَّه ُعِثر على ما يُعرف بــــ: 
مدافن ركامية، كما وجدت دوائر حجرية وقد دل على 

ذلك وجود بقاي رماد وأخشاب متفحمة. 
كما ُعِثر على مواقع مذيالت تتكون من رأس على 
هيئة مثلث، تتصل إحدى زوايه غالًبا بذيل طويل يظهر 
على شكل ممر، وقد فسر الباحثون ذلك بكونا مصائد 
ذلك  على  واستدلوا  مقابر،  أنا  واألقرب  احليواانت 
املنشآت  تلك  من  وتوجد كثري  بشرية،  عظام  بوجود 
فرزان)2(، كما  أبرق  زراعية كعيون  أو  رعوية  أماكن  يف 
البشري،  ارتبطت ابالستقرار  قنوات ري  أيًضا  وجدت 
وقيام املستوطنات، وانتشار األراضي الزراعية، وجفاف 
املناخ؛ حيث تكثر آاثر شبكة قنوات ري حول العيون 
املائية، تبدأ بقناة مكشوفة طويلة بنيت جدرانا ابحلجر 
تبدأ  مسطحة،  صخرية  أبلواح  سقفت  مث  املصقول، 
بعدها شبكة قنوات معدلة مع وجود فتحات جانبية، 
مما يدل على أنَّ اإلنسان قد عاش يف العصور احلجرية 
مث  هلا،  اجملاورة  الرعوية  واألماكن  املنطقة  أطراف  حول 
اجته إىل الوسط حتت وطأة املناخ الذي بدأ ابلتحول جتاه 
اجلفاف منذ )5000 سنة( ق.م تقريًبا، ومتركز الزحف 
البشري يف مواقع الدوائر احلجرية واملنشآت املدببة اليت 
ُعرفت  جارية  ومياه  زراعية  أماكن  منها  ابلقرب  توجد 
بـ)السيوح(، ويعي هذا أنَّ الزراعة آنذاك كانت مومسية 
تظهر وقت ارتفاع منسوب املاء وانسياحه على األرض 
والرعي يف  الزراعة  اإلنسان بني حرفيت  مباشرة، فجمع 
لتغري  ونتيجة  ص18(،  )العيسى،2004،  واحد  آن 
منط  لتغيري  يومئذ  اإلنسان  اضطر  املناخية  األوضاع 

 )1( منذ العصر احلجري احلديث الذي يعود إىل )9000سنة( ق.م.
)2( هي إحدى عيون اخلرج وامسها قدمًيا )الفرزة(، تقبل من اجلبال املمتدة مشال منخرق )نساح( وتذهب شطر السلمية. 
)3( حزم عقيلة: مستوطنة قدمية تقع يف اخلرج تشري الدالئل إىل أنَّه سابق على ظهور اإلسالم ويقع إىل الشرق من اخلرج.

مياه  من جلب  متكن  مث  سنوية،  زراعة  لتصبح  الزراعة 
العيون إىل أماكن إقامته بواسطة القنوات املشيدة املمتدة 
ملسافات بعيدة، وأقام مستوطنات قرب نقاط جتمع مياه 
األودية اخلصبة، وعليه تكون املنطقة قد شهدت ثالثة 

أمناط استيطانية، هي:
االستيطان املومسي.

استيطان شبه املستقر.
املياه  مصادر  حول  ظهر  الذي  الدائم  االستيطان 
تتسع  حيث  املنطقة؛  وسط  إىل  انتقل  مث  الدائمة، 

املساحة الزراعية )الغزي، 1416هـ، ص80-52(. 
وجبانب هذا كله فقد وجدت يف املنطقة حزٌم عقيلة 
شرقي اخلرج،)3( وحواٌف مزخرفة )هي أواين فخارية تتنوع 
يف مادة الصناعة وتقنيتها إىل جانب تنوعها الشكلي(، 
وكمية من الفخار املدهون-تعود إىل ما قبل اإلسالم-

كما ُوجدت قطع فخار مزججة ابألخضر، وأوٍن ذات 
عجينة مصغرة وبعض القطع الزجاجية اليت تدل تقنيتها 
ص19(.   ،2004 )العيسى،  قدمي  إنتاج  ا  أنَّ على 
يقوت  وصف  فقد  اإلسالمي  العصر  خالل  أمَّا   
احلموي اخلرج بقوله: "اخلَرج بفتح أوله، وتسكني اثنيه 
اليمامة لبي قيس  وآخره جيم، واٍد فيه قرى من أرض 
بن ثعلبة بن عكاية بن بكر بن وائل يف طريق مكة من 
البصرة، وهو خري واٍد ابليمامة، أرضه أرض زرع، وخنيل 
قليل، ويشتمل على قرى عديدة" )احلموي، ص357(، 
الراء  وإسكان  اخلاء،  بفتح  "اخلرج  مخيس:  ابن  وقال 
فجيم، مأخوٌذ إمَّا من اخلرج على زنته، وهو الوادي الذي 
ال منفذ له، وهو ينطبق على منطقة اخلرج، فهو واٍد ال 
منفذ له، وأمَّا اخلرج على زنته أيًضا، واملراد به الغلة، مما 
تعاىل:  قوله  ومنه  واإلاتوة،  والضريبة  األرض  من  خيرج 
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املؤمنون:  اِزقِيَن﴾سورة  الّرَ َخْيُر  َوُهَو  َخْيٌر  َربَِّك  فََخَراُج  تَْسَألُُهْم َخْرًجا  ﴿أْم 
فهي  اخلرج،  على  ينطبق  ما  هو  األخري  واملعىن   ،[72
منطقة زراعية ذات غلة وإنتاج، وخراجها يُغطي حاجة 
احلرمني سابًقا )ابن مخيس، 1398هـ، ص371/1(. 

كثرية  وقرى  بلدان  ذات  واسعة  منطقة  واخلرج 
جند  منطقة  من  مهٌم  جزٌء  وهي  للبادية،  وموارد 
تعارض  وبسبب   ،)113/1 )العثيمني،1424،ص 
اخلرج،  منطقة  عن  حتدثوا  الذين  اجلغرافيني  آراء 
موحد  رأي  إىل  الوصول  يف  صعوبة  الباحث  جيد  قد 
حدود  أنَّ  يرى  فبعضهم  اجلغرافية،  حدودها  بشأن 
إقليم منطقة اخلرج من جهة الشمال جبال املغرة )ابن 
مخيس، 1398ه، ص382/2(، وطرف جبل اجلبيل 
وبرق  ص258/1(،  مخيس،1398ه،  اجلنويب)ابن 
)ابن  والعفجة)1(  الشمالية  نساح  وجبال  الشعال  أم 
الرتايب  ومدافع  ص:162/2(،  1398ه،  مخيس، 
والنخش)ابن مخيس، 1398ه، ص 372/1(، ومن 
الشرق نفود الدهناء، ومن اجلنوب البياض، ومن الغرب 
منحدرات جبل علية الشرقية )ابن مخيس، 1398ه، 

ص 372/1(. 
اللوى؛  منها:  اخلرج،  يف  أخرى  أماكن  ذكر  كما 
اللوى،  الرملة  وبني  الدام  وبني  اهلمداين:  ذكر  حيث 
وهي سكة بني القف والرمل، ويف اللوى ماء يقال له: 
من  واٍد جيري  وهو  املغسل،  وادي  مدفع  السويدية يف 
قطمان ومن جوجان ومن الشعنة بسفل اجلبانة – جبانة 
أنَّ  على  يدل  وهذا   ،)283 ص  )مهدان،  اخلرج..." 
اإلسالم،  بداية  قبل  االسم  هبذا  ُتسمَّى  املنطقة كانت 
من  قادم  وهو   )282 ص  اهلمداين)مهدان،  يقول 
الشرق إىل الغرب – ويصف من خالله املنطقة حتديًدا 
)ابن مخيس، 1438هـ،  السهباء  اترخييًّا- مث تسري يف 

)1( برق أم الشعال: ذكر ابن مخيس إنَّه شعب ينحدر من برقان الزويليات شرقًا حى يفضي يف وادي حنيفة فوق اخلرج )ابن مخيس، 1398،ص53/2(، 
جبــال نســاح الشــمالية تقــع إىل الشــرق مــن بــالد اخلــرج وفيــه جبــال نســاح اجلنوبيــة، وبينهمــا وادي نســاح يقســم عــارض اليمامــة شــرقًا حــى يصــب يف اخلــرج، 
العفجــة: بفتــح العــني وإســكان الفــاء وفتــح اجليــم، ومجعهــا عفــاج، وهــي الــوادي الــذي يشــتبك ابلشــجر مــن مثــام وعــاذر وعوســج ورمبــا طرفــاء )ابــن مخيــس، 

1398، ص162/2(.

ص 39/2( مث تقطع جبياًل يقال له: )أنقد( مث الروضة، 
مث ترد اخلضرمة جو اخلضارم مدينة وقرى وسوق فيها بنو 
األخيضر بن يوسف، وهي دار بي عدي بن حنيفة، 
ودار بي عامر بن حنيفة، ودار عجل بن جليم، ودير 
هوذة بن علي السحيمي، وهي أول اليمامة من قصد 
البحرين، وعن ميني ذلك واٍد من الدام يقال له: الروحان، 
البياض، وفيه مياه، منها: اخلويرات  والدام قف بظهره 
وحصونه،  جٍو  خنل  يف  ينحدر  مث  واألكبشة،  والثلماء 
والعيون  والرين  واألقعس  األراكة،  الغبيب، وذو  منها: 
والظبية، وعن يسار ذلك العني اليت خيرج منها السيح 
الكبري، ومن عن ميينه املنصف، وهو حصن لبي عامر 
بي حنيفة، مث املنيصيف، وهو يسقيه املنخرق منخرق 
الضبيعة  اليمامة  القرى من  نساح، مث أسفل من ذلك 
وامللحاء واخلرج، وهو يف قنع الرمل، والقنع مفضي القاع 

والرملة، فالرملة يف أصل الدام وهي رملة املغسل.
بني  سكة  وهي  )اللوى(  الرملة  وبني  الدام  وبني   
يف  السويدية  له:  يقال  ماء  اللوى  ويف  والرمل،  القف 
ومن  قطمان  من  واٍد جيري  وهو  املغسل،  وادي  مدفع 
جوجان ومن الشعنة بسفل اجلبانة جبانة اخلرج، وهلذه 
عن  من  وقف  وريض  وخنل  متفرقة،  حصون  اليمامة 
ميينها بينها وبني نساح يقال له: أكلب، وهي منازل بي 
قيس بن ثعلبة، وكانت قبل لبي سعد بن زيد مناة فغلبوا 
عليها، واخلرج قاع مثل: يدك وحصون، ويدفع فيه من 
األودية نعام وبرك ووادي اجملازة، وهذه األودية مفضاها 
واحد مفضي يف بطن السوط األبرك النعام، فإنه يفضي 
أسفل  وآجله يف  دير جرم  من  ذات نصب، وهو  يف 
وكل  جرميتان،  ومها  نعام  وادي  وأسفل  والعرمة  اجملازة 
هذه األودية فيها خنٌل وزرٌع وساكن، وهي ُتسمَّى ثناي 

العارض )اهلمداين، 1394هـ،ص282(.
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)نعيج(  إنَّ  األخبار:  بليهد يف صحيح  ابن  يقول   
بليهد  )ابن  نعجان.  اآلن  ُتدعى  اليت  القرية  هي  هذه 

1392ه، ص199/4(.
1426ه،  )الريكي،  اللمع  صاحب  ويقول 
ص241(: "مث يلي منفوحة من جهة اجلنوب إىل الشرق 
قلياًل مبسرية نصف نار كورة وادي اخلرج، وهو حيتوي 
على بلدان كبرية ومشاهري بالدها مدينة الدمل والسلمية، 
وبلد ختتص ابسم اليمامة وغري ذلك، وفيها عيون جارية 
ورمل  قيعان  وفيها  فالة  وفيها  وخصبها كثري،  وزرعها 

وسيل وادي العارض يهبط إليها".
 ويرى بعض املؤرخني أنَّ الدمل املعروفة اليوم هي الديلم 
)العسكر، 2005م(، يقول احلموي: إنَّ احلرضني ماء 
لبي عبس، وهو الذي عناه عنرتة يف بيته املشهور، وذكر 
عن احلفصي قوله: الديلم اسم ماء يف العرمة من أرض 

اليمامة )احلموي، ص 544/2(.
اخلرج  رأيه يف حتديد  األموي جرير  للشاعر  و كان 

حتديًدا جغرافيًّا واضًحا؛ حيث يقول:
آلـو عـلـيـنـا يـمـيـنـًا ال تـكـلـمـنــــــــا  

مـن غـيـر سـوء وال من ريـبـة حافـــوا
اي حبذا اخلرج بني الدام واألدمي  

فالرمث من برقه الروحان فالغرف
وكانت اخلرج قبل هذا االسم ُتسمَّى )جو(، ويضاف 
إىل ذلك اسم آخر، وهو )اخلضرمة(؛ ليصبح امسها )جو 
ذكرها  1413هـ، ص14(، كما  )الدريهم،  اخلضرمة( 

الشاعر اجلاهلي األعشى بقصيدة، يقول فيها:
صباك محامة تدعو محاهاويوم اخلرج من قدماء هاجت 

يقول الشاعر عبيد بن األبرص)نصار، عبيد بن األبرص، 
اجلاهلي: العصر  يف  املعلقات  شعراء  أحد  ص:24(، 

تغريت الداير بذي الدفـيـــن
فأودية اللوى فرمال فلني    

فخرجي ذروة فلوى ذيـــال  
يـعـفي آيــة مــر الـسـنني

تبني صاحيب أترى محواًل  
يشبه سريها عوم السفني

 )النصار، عبيد بن األبرص، ص:51(.
يرجع  اخلرج  اسم  أنَّ  على  يدل  وهذا   
بن  عبيد  ذكره  حيث  التاريخ؛  من  مبكرة  لفرتة 
شعره. يف  اجلاهلي-  العصر  شعراء  أحد   األبرص- 

يقول عنرتة: 
شربت مباء احلرضني فأصبحت

زوراء تنفر من حياض الديلم 
بنعجان  مرَّ  عندما  شعره  يف  أيًضا  عنرتة  ويقول 

املالصقة للدمل مشااًل: 
عرضت لعامر بلوى نعيج  

مصادمة فحام عن الصدام
وهذا امرؤ القيس يتحدث عن ماوان وجباهلا شعرًا، فيقول:

مبجفرة حرف كأن قتودها 
 على أبلق الكشحني ليس مبغرب 

اقب رابع من محري عماية 
 ميج لعاع البقل يف كل مشــــرب 

 عظيم طويل مطمئن كأنَـّه 
 أبسفل ذي ماوان سرحة مرقــــب

الوادي،  على  أحيااًن  اخلرج  اسم  يطلق  وكان 
بني  تقع  منرب،  هبا  مستوطنة كان  على  أخرى  وأحيااًن 
يف  الغزي،  الريض،  )صحيفة  اجملازة  وذي  اخلضرمة 

1414/10/10هـ(.
ويرى هاري سنت جون فيليب الذي اقرتح أنَّ منشأ 
اسم اخلرج هو طبيعة املكان الذي تكثر فيه العيون اليت 
اقرتاحه هذا على  تظهر على هيئة خروق، ويعتمد يف 
بني  اخلاء"   " "القاف" حبرف  استبدال حرف  إمكانية 
على  مثاًل  ويضرب  السعودية،  العربية  اململكة  هلجات 
بينما  الوسط،  أهل  بلهجة  "قاسم"  العلم  ابسم  ذلك 
ينطقه أهل الشرق "جاسم" وعليه يصل إىل أنَّ االسم 
استُبدل  الزمن  مرور  ومع  اخلرق،  هو  للمكان  األصلي 
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حرف "القاف" الواقع آخر االسم حبرف "اخلاء" فأصبح 
االسم ينطق اخلرج بداًل من اخلرق، وهنا مل يشر فيليب إىل 

املكان واملوقع اجلغرايف لبالد اخلرج.
يف  الغزي،  الريض،  )صحيفة  الغزي  ويرى   
1414/10/10هـ(، أنَّ االقرتاح الذي ربط اسم اخلرج 
ابن مخيس أبنه ما خيرج من  الكونية كاقرتاح  ابلظواهر 
يرى  املكان كما  ذلك  يف  العيون  لوجود  أو  األرض، 
ذلك فيليب، فإنه يُوحي أبنَّ االسم كان يطلق على ما 
يُعرف اليوم ابسم" إقليم اخلرج"، وهذا يناقض ما ورد يف 
بعض الكتب اجلغرافية اإلسالمية اليت تعني اخلرج امسًا 
ملستوطنة معلومة وهلا منرب، كما أنَّه يتعارض مع االجتاه 
الذي يرى أنَّ استخدام اسم اخلرج يعود إىل أوائل العصر 
اإلسالمي؛ ألنَّ وجود األصل )الظواهر الطبيعية( الذي 
عنه نشأ االسم، والبحث يف االجتاهني )تكوين العيون 

أو الوادي( لن يصل بنا إىل اتريخ االسم.
اسم  أنَّ  يبدو  اليوم،  يفهم  ما  إنَّ  القول   وخالصة 
اخلرج كان يطلق يف أول األمر على موضع واحد يقع 
يف اإلقليم الذي أصبح يُعرف ابالسم نفسه يف الوقت 
األوقات  من  وقت  يف  املواضع  تلك  ولشهرة  احلاضر، 
أصبح االسم علًما على الوادي أبكمله، ويبدو وضوح 
ذلك بيًنا مما ورد يف املصادر اإلسالمية، وما كشفت عنه 

األحباث األثرية احلديثة.
 ومن خالل املناقشة السابقة اختلف املؤرخون إزاء 

ُمسمَّى اخلرج على النحو اآليت:
1. منهم من يرى أنَّ اخلرج مستوطنة وعليها قامت أمة 
طسم وجديس )ابن مخيس، 1390هـ، ص14(. 
واٍد  أنَّه  على  اخلرج  أنَّ  األصفهاين  يرى  بينما   .2

)األصفهاين،1388ه، ص369(. 
3. أمَّا اهلمداين، فيقول: "إنَّ اخلرج يف قنع الرمل، مث 
هو  والقاع  القاع،  مفضي  أنَّه  القنع،  معىن  بني 
يدك،  مثل  قاع  اخلرج  أنَّ  وذكر  الصلبة،  األرض 
واهلضاب  اجلبال  فيها  تنعدم  املنطقة  إنَّ  أي 

واملرتفعات")اهلمداين، 1394ه، ص283(.
الذي  الوادي  يعي  اخلرج  أنَّ  ابن مخيس فريى  أمَّا   .4
الغلة مما خيرج من األرض،  ال منفذ له، أو يعي 
ومنطقة اخلرج ذات غلة وإنتاج وكان إنتاجها يُغطي 
احلرمني سابًقا )ابن مخيس، 1390هـ، ص14(.

هو  فها  هبا،  املرور  عند  اخلرج  وصف  من  ومنهم   .5
بعد خروجه  الطريق  "إنَّ  يقول:  إذ  احلريب  اإلمام 
إىل  وبعدها  اخلرج  مث  ابخلضرمة،  مير  حجر  من 
قيس  وأهله  اخلرج،  املنرب  مث  ويقول:  اجملازة،  ذي 
بن ثعلبة، واملنرب ابجملازة وأهله بنو هزان بن ربيعة" 

)احلريب، 1389هـ، ص 617.55(.
اليمامة إىل  املنازل من  ابن جعفر فيقول: "إنَّ  أمَّا   .6
اليمن تبدأ ابخلرج، مث نبعة، مث ذي اجملازة...إخل" 

)قدامة، 1401ه، ص87(.
ويرى الغزي أنَّ اخلرج كان امسًا ملوقع يقع يف مكان 
بـ)الرعيب( هو  الدمل"، وهو ما ُيسمَّى  ما يف منطقة " 
املكان الذي كان يُعرف ابسم "اخلرج" يف بداية ظهور 

اإلسالم، ومن مث أصبح االسم على الوادي.
 ويُرجح الباحث ما يراه عبد العزيز الغزي، أبنَّ اسم 
اخلرج كان يطلق على الوادي مرة، ويطلق على مستوطنة 

تقع بني اخلضرمة وذي اجملازة مرة.
ومن املرجح أنَّ االسم كان يطلق على مستوطنة، مث 
الوادي أبكمله؛ حيث إنَّ  أصبح فيما بعد علًما على 
األمساء تنتشر بنمو وسيادة األماكن اليت ترتبط هبا؛ ولذا 
مستوطنة  هناك  أنَّ  الذكر  سالفة  املعلومات  من  يفهم 
ابسم  تُعرف  وكانت  للوادي،  اجلنويب  اجلزء  يف  تقع 
"اخلرج" )جملة دراسات اخلليج واجلزيرة العربية، الشامخ 

العدد)34(، السنة)9(، أبريل1983م، ص 24(.
إنَّ املتأمل يف اتريخ املنطقة يلحظ أنَّ هناك اضطرااًب 
املنطقة حيًنا،  "اخلرج" على  ُمسمَّى  لفظ  استخدام  يف 
واستخدام "الدمل "حيًنا آخر فلو تتبعنا أحداث املنطقة 
منذ ظهور الدعوة اإلصالحية على يد اإلمامني اإلمام 
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الوهاب، واإلمام حممد بن سعود وحى  حممد بن عبد 
بداية عهد امللك عبد العزيز، نالحظ ِذكر أحد هذين 

االمسني يغي عن االسم اآلخر.
ذكر ابن مخيس )ابن مخيس، 1398ه، ص432/1( 
ما ذكره ابن فضل هللا العمري عن هذه البلدان، مث عّقبه 
عاش  الذي  العمري  هللا  فضل  ابن  هذا كالم  بقوله:" 
يف القرن الثامن اهلجري، وقد أمهل جو اخلضرمة وذكر 
اخلرج؛ حيث يقصد اخلرج القاعدة )اليت هي الدمل( ال 
اخلرج املنطقة، عندما ذكر أنَّ "بي زيد" و"بي مزيد" من 
بي حنيفة كانوا يسيطرون على أجزاء من منطقة اليمامة 

مث ذكر اخلرج".
1380ه،  )العصامي،  العصامي  ويتحدث 
ص368/4( عن توجه الشريف حسني بن أيب مني من 
مكة لغزو املشرق سنة )989هـ(؛ حيث يذكر أنَّه فتح 
مداًن وحصواًن تُعرف ابلبديع واخلرج والسلمية واليمامة.

السلمية واليمامة يشري  والعصامي هنا عندما يذكر 
ذكر  إنَّه  حيث  "الدمل"؛  املذكور  ابخلرج  يريد  أنَّه  إىل 
يذكر  هنا  فهو  اليمامة،  مث  السلمية  مث  واخلرج  البديع 
ا تقع بني األفالج وبني السلمية  ابخلرج الدمل؛ حيث إنَّ

)العصامي، 1380ه، ص:304/2(.
من  أنَّ كثريًا  جند  التاريخ  نستقرئ كتب  وعندما 
املؤرخني يطلقون املسمَّى)اخلرج(، يف حني أنَّ احلديث 
)ابن  عيسى  ابن  ذكره  ما  ذلك  ومن  للدمل،  يتجه 
عيسى،1419ه، ص57( يف أحداث سنة 1098ه؛ 
حيث ذكر إنَّه حدث حتالٌف بني أهل حرميالء، وحممد 
اخلرج،  أمري  عثمان  بن  وزامل  الدرعية،  أمري  مقرن  بن 
واملعروف أنَّ زامل بن عثمان هو أمري الدمل؛ حيث يكون 
يذكر  وكذلك  الدمل،  به  وقصد  اخلرج  لفظ  أطلق  هنا 
خرب قدوم أمري األحساء والقطيف حممد بن غرير آل 
محيد اخلالدي سنة)1099هـ(، وأنَّه حصل بينه وبني آل 
قتال مث صاحلهم ورجع إىل بالده،  عثمان )من عائذ( 

)1( الفرتة اليت تسبق قيام الدولة السعودية األوىل.

)ابن  آنذاك  الدمل  أمراء  هم  عثمان  آل  أنَّ  ومعروف 
عيسى،1419ه، ص58(.

ومن خالل ما سبق يتضح للباحث ما يلي:
احلقبة  تلك  يف  )اخلرج(  اسم  يطلق  عندما  إنَّه 
اخلرج  إنَّ  حيث  الدمل؛  هبا  املقصود  فإنَّ  التارخيية)1(، 
يشمل ذلك اإلقليم وقاعدته الدمل، وعند تتبع املصادر 
التارخيية –كابن بشر وابن غنام وغريهم-وذكر األحداث 
يف ذلك اإلقليم، فإنم كانوا يطلقون اسم اخلرج حيًنا، مث 

يذكرون الدمل حيًنا آخر وعلى نفس املكان. 
ويشمل اخلرج عدًدا من احلصون والقالع واألودية، 
ومنها: الدمل، وهي القاعدة واليمامة والضبيعة وامللحاء 

والسلمية ونعام والثلماء وماوان وغريها.
املبحث األول: األوضاع الدينية:

 أمجع املؤرخون على تدهور الفرتة اليت سبقت دعوة 
السياسية  الناحية  من  عبدالوهاب  بن  حممد  الشيخ 
واالجتماعية والدينية يف شبه اجلزيرة العربية، وخصوًصا 
يف جند، وكان مصدر ذلك ما شاب عقيدة املسلمني 
ا من  أنَّ اعتقدوا  انتشر من ممارسات  الفساد، وما  من 
ابن  ويصور  الدين يف شيء،  من  ليست  وهي  الدين، 
بشر وابن غنام املؤرخان النجدين)ابن بشر، 1423ه، 
ص 33/1-34(، تلك احلال يف قوهلما: "وكان الشرك 
يف  االعتقاد  وكثر  وغريها،  جند  يف  فشا  قد  ذاك  إذ 
األشجار، واألحجار والقبور والبناء عليها، والتربك هبا، 
والنذر هلا، واالستعانة ابجلن والذبح هلم، ووضع الطعام 
ونفعهم  مرضاهم،  لشفاء  البيوت  زوي  يف  وجعله  هلم، 
وضرهم، واحللف بغري هللا، وغري ذلك من الشرك األكرب 
واألصغر، كما قدس الناس املوتى وأحيوا عادات وثنية، 

وأمهلوا القرآن، وتناسوا الزكاة، والصيام، واحلج". 
 وقد سادت العقائد الوثنية يف املنطقة خالل قرون 
أصبح  حى  اإلسالمي  العامل  على  مرَّت  اليت  الركود 
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الناس يظنون أنَّ تلك اخلرافات منوذًجا صحيًحا للدين، 
املخالفة  املمارسات  من  عدد  جند  بالد  يف  وانتشرت 
للشر كان الناس أيتونا، مثل: زيرة بعض القبور واملواقع 
النفع، ودفع الضر، وما إىل  من أجل التربك أو جلب 
ذلك من معتقدات خاطئة، ال سند هلا من كتاب أو 
سنة، فتوجهوا إىل القبور واألشجار واألحجار معتقدين 
الضالالت  تلك  ومن  الضرر،  ودفع  النفع  فيها جلب 
اليت كانت يف جند آنذاك قرب زيد بن اخلطاب )1( الذي 
كانوا أيتونه رغًبا ورهًبا، وخنل فحال)2(الذي كانت أتتيه 
املرأة املتأخر عنها الزواج، وتضمه قائلة: ي فحل الفحول 
أريد زوًجا قبل احلول، وشجرة الطرفية)3(اليت كانت تعلق 
عليها اخلرق، ومغارة)4( يف جبل يف بلدة الدرعية يقال: 
ا انفلقت لـ "بنت األمري" عندما أرادها بعض الناس  إنَّ

بسوء فلم يستطع عليها. 
وكانت بالد اخلرج من بني تلك البالد اليت انتشرت فيها 
األمور الشركية؛ حيث كان هناك رجٌل من األولياء امسه 
"التاج" سلكوا فيه سبيل الطواغيت، فصرفوا إليه النذور، 
وتوجهوا إليه ابلدعاء، واعتقدوا فيه النفع والضر، وكانوا 
أيتونه لقضاء شؤونم أفواًجا، وكان التاج أييت من بلده 
اخلرج إىل الدرعية؛ لتحصيل ما جتمع من النذور واخلراج. 
وكان أهل البالد اجملاورة مجيعهم يعتقدون فيه اعتقاًدا 
عظيًما، فخافه احلكام، وهاب الناس أعوانه وحاشيته، 
دعاوي  فيه  ويدعون  يكرهون،  مبا  له  يتعرضون  فال 
إليه حكايت قبيحة، كانوا – لكثرة  فظيعة، وينسبون 
ما تناقلوها وأذاعوها-يصدقون ما فيها من كذب وزور، 

)1( قرب زيد بن اخلطاب يف بلدة اجلبيلة القريبة من الريض؛ حيث قام الشيخ حممد بن عبدالوهاب هبدم املسجد املبي على القرب )ابن غنام، 
1431،ص 132/1(.

)2( يف بلدة »العفرا« ذكر النخيل املعروف بـ»الفحال« يذهب إليه الرجال والنساء، ويفعلون عنده املنكرات ما ينكره الدين )ابن غنام، 1431،ص 
.)164/1

)3( شجرة الطرفية: شجرة تشبه األثل أيتني إليها النساء إذا ما ولدت ولًدا، ويعلقن عليها خرقة اعتقاًدا منها أنَّا متنع العني عن ابنها وحتميه من الشرور 
)عبداحلكيم العواد، صحيفة اجلزيرة، العدد 12582 واتريخ 21 صفر 1428(.

)4( ويف أسفل بلدة الدرعية مغارة يف اجلبل، يزعمون أنَّا انفلقت من اجلبل المرأة ُتسمَّى بنت األمري، أراد بعض الناس أن يظلمها ويضري، فانفلق هلا 
الغار، كانوا يرسلون إىل هذا املكان من اللحم و اخلبز ما يقتات به جند الشيطان )ابن بشر، 1423، ص45/1(.

فزعموا أنَّه أعمى، وأنه أييت من بلده اخلرج من غري قائد 
يقوده )ابن غنام، 2010ه، ص217/1(.

 وهكذا انتشر اجلهل والبدع يف بالد جند – واخلرج 
– إحدى هذه البالد اليت انتشرت فيها البدع واخلرافات، 
الذين حيملون  وكثر عدد األدعياء اجلهالء واملشعوذين 
ابلباطل  الناس  ويومهون  والتعاويذ،  التمائم  أعناقهم  يف 
الناس إىل هؤالء وابتعدوا عن  والشبهات، واجته بعض 

فضائل القرآن الكرمي. 
.)Lothrop Stroddad, 1922. p. 20 -21( 

وبال شك أنَّ سبب حمصلة هذه الضالالت، وسوء 
االعتقاد، هو ضعف الوازع الديي، وال يضعف الوازع 
ذلك  واستمر يف  أحواله،  إال ساءت  الديي يف جمتمع 
والفكري  العقائدي  بنائه  يف  تغيريًا  حيدث  حى  السوء 

والنفسي حنو الصواب. 
اليت  للحالة  وصفها  يف  التارخيية  املصادر  وختتلف 
كان عليها النجديون من حيث العقيدة والقيام أبركان 
بن  حممد  الشيخ  لدعوة  املتحمسة  فاملصادر  اإلسالم، 
عبدالوهاب اإلصالحية، تُعطي صورًا قامتة لتلك احلالة؛ 
م كانوا  إذ يصور ابن غنام حكًما عاًما على أهل جند أبنَّ
أيتون كل ابب من أبواب الشرك، وخيص ذلك يف بالد 
اخلرج وانتشار األمور الشركية يف توسلهم يف " اتج ")ابن 

غنام، 1431ه، ص 8-7/1(. 
األكرب  بنوعيه  الشرك  إنَّ  فيقول:  بشر  ابن  أمَّا 
واألصغر قد فشا يف جند، مث يضرب أمثلة ملا كان شائًعا 
 ،19/1 ه، ص  بشر،1423  )ابن  الشرك  ذلك  من 
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22(، وُيسمِّي ابن غنام تلك الفرتة ابجلاهلية )ابن غنام، 
1431ه، ص 14/1(.

على أنَّ بعض املصادر التارخيية – ومنها ابن بشر-
والتقوى  ابلورع  بعضهم  حتّلى  لعلماء  موطًنا  جنًدا  تربز 
ا تصور حاضرة جند – على األقل- واالستقامة، بل إنَّ

متمسكة أبحكام اإلسالم منفذة لواجباته وسننه )ابن 
عثيمني،1412هـ، ص59/1، 60(. 

يالحظ  التارخيية  املصادر  بني  املقارنة  خالل  ومن 
أهل جند أبنم  احلكم على  تعميم  مبالغة يف  هناك  أنَّ 
الدينية يف جند ختالف  كانوا مشركني، وتبني أنَّ احلالة 
)ابن  والدين  اإلسالم  رقبة  خلعوا  قد  أبنم  القول 
تلك  تكن  مل  حيث  ص60/1(؛  عثيمني،1412هـ، 
ميارسون  احلاضرة  من  جهلة  هناك  عامة، كان  احلالة 
أعمااًل شركية، لكن عدد هؤالء كان فيما يبدو قليل، 
إذا ُقورن مبجموع عدد السكان، وكان هناك كثري من 
نتيجة  اإلسالم  أبركان  يقومون  ال  الذين  البادية  أبناء 
يطبقون  جند كانوا  حاضرة  غالبية  ولكن  هبا،  جهلهم 
ص61/1(،  عثيمني،1412هـ،  )ابن  اإلسالم  أركان 
الوهاب -رمحه هللا-  بن عبد  الشيخ حممد  قبل ظهور 
األربعة  املذاهب  والتعليم؛ حيث كانت  البالد  وتوحيد 
عثيمني، 1412ه،  )ابن  جند  بالد  يف  موجودة  كلها 
املذهب  فيها كان  املنتشر  املذهب  أنَّ  غري  ص22( 
على  أنم كانوا  اخلرج  أهل  على  الغالب  أمَّا  احلنبلي، 
من  وكان  )البسام، ص19/1(،  مالك  اإلمام  مذهب 
املعاصر  العائذي  بن خنني  راشد  الشيخ  علمائهم  بني 

واملعارض للشيخ حممد بن عبدالوهاب ودعوته.
املبحث الثاين: األوضاع العلمية: 

أمَّا األوضاع العلمية يف بالد اخلرج فقد كان التعليم 
فيها كسائر بالد جند؛ حيث قّل التعليم يف املدن؛ بسبب 
انعدام األمن وانشغال أكثر الناس ابلبحث عن وسائل 
رزقهم، وعدم قدرهتم على االهتمام مبسائل التعليم، أمَّا يف 
البادية فانعدم التعليم بني أفرادها بسبب طبيعة حياهتم اليت 

تعتمد على التنقل والرتحال يف طلب املرعى واملاء ملواشيهم 
اليت تعتمد حياهتم عليها )البسام،1426هـ، ص42(.

  كما أسهم الوضع االقتصادي املرتدي إىل انشغال 
الناس يف البحث عن لقمة العيش، وعدم قدرة الغالبية 
إىل  األب  حيتاج  حيث  التعليم؛  على  منهم  العظمى 
أخرى  أي حرفة  أو  زراعته  أو  ليساعده يف جتارته  ابنه 
العادة قد جرت يف  أنَّ  كان ميتهنها األب، وال سيما 
املنطقة أن خيلف االبن أابه يف مهنته)تركي، 1426ه، 
ص74(، وملا كان اآلابء حيتاجون إىل مساعدة أبنائهم 
دفع  يستطيعون  أنم ال  إىل  أعماهلم، ابإلضافة  هلم يف 
اخلرج  ابدية  تكن  مل  وهكذا  للتعليم،  الالزمة  األجور 
بل كانت  احلاضرة،  من  حظًا  أبحسن  احلال  بطبيعة 
أسوأ حااًل؛ حيث ينعدم التعليم لديهم ما عدا حفظهم 
واخلاص  احملدود  والتاريخ  الشعيب،  الشعر  من  لشيء 
بقبيلتهم، كما  املتعلقة  والقصص  ابلقصائد  غالًبا–   –
من  القليل  تعلم  إىل  تضطرهم  قد  الصحراء  حياة  أنَّ 
وإىل  ص42(،  1426هـ،  )البسام،  الفلكية  الظواهر 
ممارسة بعضهم لوسائل العالج املتوافرة واملعروفة ابلطب 
الشعيب، وهذا التعلم الذايت لبعض من األدب والتاريخ 
يعتمد اعتمادا كلًيا على احلفظ؛ حيث ميتاز أهل البادية 
احلفظ. على  والقدرة  الذهن  بصفاء  غريهم  من  أكثر 

اخلرج كان هلم نصيٌب  بالد  احلاضرة من  أهل  إذن 
قسًما  معوقات صرفت  رغم وجود  التعليم،  من  حمدود 
كبريًا من أبنائهم عن التعليم، النشغاهلم يف البحث عن 
التعليم ميسرًا  السبب مل يكن  أسباب معيشتهم؛ وهلذا 
من  فئة  على  مقصورًا  وإمنا كان  اجملتمع  أبناء  جلميع 
الناس، تسمح هلم أوضاعهم االقتصادية ابالستغناء عن 
مساعدة أبنائهم هلم يف طلب املعيشة وابلقدرة على دفع 

األجور الالزمة للتعليم )البسام، 1426هـ، ص75(. 
وإمنا كان  نظامي  حكومي  تعليم  هناك  يكن  ومل   
التعليم أهلًيا يعتمد على اجلهود الفردية الذاتية، ومقصورًا 
أن جيتزئوا  استطاعوا  الذين  السكان وهم  قلة من  على 
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على  للتعليم،  جزًءا  الرزق  طلب  يف  السعي  وقت  من 
مقدرهتم على دفع األجر الرمزي للمعلم الذي غالًبا ما 
نقدًي)الشبل، 1403هـ،  يكون  وقد  عينًيا  أجرًا  يكون 
بعض  من  ومسامهة  مشاركة  يكون  ورمبا   ،)507 ص 
Mutawa, Abdul- )أفراد اجملتمع القادرين على دفعها 

.).lah. 1998, p32

 كما مل يكن هناك فصول دراسية أو مدرجات وإمنا 
من  جانًبا  املعلم  حبيث خيصص  الكتاتيب؛  نظام  يتبع 
بيته الستقبال طالبه للدراسة أو قد يضطر إىل استئجار 
ما كثر عدد  ببيته كمدرسة –إذا  ليلحقه  البيوت  أحد 
الطالب-وقد يوقف بعض احملسنني بيًتا؛ ليكون مكااًن 
1403هـ،  تعليمهم)الشبل،  فيه  يتلقون  العلم  لطالب 

ص 510(. 
ولقد كان القضاة يقومون بدوٍر كبري يف التعليم إىل 
العلمية يف  احللقات  فعقدوا  القضاء  جانب عملهم يف 
املساجد ويف منازهلم، وسامهوا يف نسخ الكتب الشرعية، 
وساعدوا على انتشارها بني طلبة العلم بوقفها أو اإلهداء 
اهلجري  العاشر  القرن  منذ  قضاة  برز  وقد  الشراء،  أو 
منهم الشيخ علي بن حممد بن بسام يف عام 1087ه، 

والشيخ أمحد بن حممد بن عسكر.
مقصورًا  الفرتة كونه  هذه  خالل  التعليم  ولقد كان 
على البنني دون البنات)الشبل، 1403هـ، ص 509(، 
ليس  ألنَّه  مستويت؛  أو  فرق  على  الطالب  يوزع  وال 
ويتوىل  بـ"املطوع"  يُلقب  فقط  واحد  معلم  إال  هناك 

تدريس مجيع املواد )الشبل، 1403هـ، ص 509(. 
داخل  املتعلم  يتلقاه  ما  وهو  داخلي،  تعليم  وهناك 
والتعليم  األويل  التعليم  بني  الطالب  فيه  وجيمع  بلدته 
رفع  يف  األمور  أولياء  رغبة  أهدافه  أهم  ومن  املتقدم، 
اجلهل عن أبنائهم بتعليمهم الطهارة، والصالة، ومعرفة 
قراءة القرآن، وحفظ ما تيسر منه؛ إذ إنَّ الدافع الديي هو 

)1( رأس الكلب قمة ابرزة يف رأس جبل غرب جنوب من اخلرج ) ابن مخيس، 1398، ص1/ 462(.

املؤثر يف دفع كثري من األسر القادرة على إحلاق أبنائهم 
ابلتعليم، ابإلضافة إىل ذلك يتعلم التلميذ بعض العلوم 
املساعدة له يف حياته كاحلساب، وال تنتهي هذه املرحلة 
إبعطاء التلميذ أي مؤهل )تركي، 1426ه، ص 75(. 

املبحث الثالث: األوضاع السياسية:
املتتبع لتاريخ اخلرج وما جرى تسجيله من مقتطفات 
ألمم  خصًبا  مرتًعا  ا  أنَّ جيد  املنطقة،  هذه  اتريخ  عن 
سادت مث ابدت، وأمم بعدها تعاقبت على هذه املنطقة؛ 
رقعة،  وأوسعها  اليمامة،  يف  إقليم  أخصب  تُعدُّ  حيث 
عظام  أودية  فيه  تلتقي  إنتاًجا،  وأشهرها  ماًء،  وأكثرها 
من أكرب أودية العارض، وأبعدها مدى، كان هبا عيون 
جارية تفيض على هذه املنطقة، وتشبعها مناًء وخضرة 

نضرة)ابن مخيس، 1398هـ، ص371/1(.
تُعدُّ منطقة اخلرج ذات اتريخ عريق يرجع إىل العرب 
البائدة، فلقد كانت قبيلتا )طسم ( و)جديس( مها سكان 
اليمامة )اجلاسر، 1386ه، ص 25(، وامتد نفوذمها 
إىل البحرين وما حوهلما، وكانت طسم تسكن )العرض( 
تسكن  جديس  وكانت  اليمامة،  من  حنيفة-  –وادي 
)جّوا( اخلرج وما حوهلا، ويبدو أنَّ االسم الغالب عليه 
ذلك الزمن هو )جو( على ما رّجحه بعض املؤرخني، 
وأنَّ اخلرج اسم إسالمي وكانت السيطرة والنفوذ من قبل 
طسم، وكانت تظلم جديًسا وتستذهلا، فغضبت جديس 
أبحد  طسم  فاستنجدت  ذريًعا،  قتاًل  طسًما  وقتلت 
ملوك التبابعة من اليمن)اجلاسر، 1386ه، ص34(، 
فأابدت خضراء جديس ابخلرج، مث كان سبًبا يف هالك 

هاتني األمتني )ابن مخيس، 1398ه، ص373/1(.
حينما  التبابعة  مجيع  اليمامة  زرقاء  أبصرت  وقد 
أقبل عليهم من مكان بعيد، وكانت من طسم متزوجة 
تلقاء رأس  أقبلوا من  أبصرهتم حينما  يف جديس، وقد 
فأنذرت  اخلرج-  )جو(-  جنوب  غريب  الكلب)1( 
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جديًسا، ولكنهم مل يهتموا مبا قالت فدامههم العدّو على 
حني غرة فأابدهم )ابن مخيس،، ص373/1(. 

 ويف ذلك يقول األعشى:
ما نظرة ذات أشفار كنظرهتا  

حقاً كما صدق الذئب إذا سجعـــــــا 
إذ أقبلت مقلة ليست بكاذبــــــة   

إذ يرفع اآلل رأس الكلب فارتفعــــــا
قالت: أرى رجاًل يف كفه كتف  

 أو خيصف النعل هلفي أية صنعـــــا
فكذبوها مبا قالــت فـصـبـحـهم   

ذو آل حسان يزجي املوت والشرعا
فاستنزلوا أهل جو منازلــهــم  

وهدموا شامخ الـبـنـيـــان فاتــضــعـــا

 هكذا كان اخلرج يف العصور القدمية، أمَّا يف اجلاهلية 
منافًسا حلجر – اليمامة –  اخلرج – جو  فقد كانت 

الريض حالًيا-فقد كان يف اخلرج )جو اخلضرمة( وهي 
قصبة املنطقة، ومدينتها العتيدة، وحصنها املنيع، وحوهلا 
احلصن العظيم الذي يقال له: )اجلون( واخلضرمة تقع 
يف اخلرج قرب اليمامة املعروفة اآلن ابخلرج )ابن مخيس، 

1398ه، ص373/1(. 
كانت زعامة اليمامة وما حوهلا عند ظهور اإلسالم 
1386هـ،  احلنفي)اجلاسر،  السحيمي  علي  بن  هلوذة 
ص 46(، فحمى التجارة القادمة من شرق شبه اجلزيرة 
وسلم-  عليه  - صلى هللا  النيب  له  وقد كتب  العربية، 
أاثل  بن  مثامة  خلفه  وعندما  فأىب،  لإلسالم  يدعوه 
)الزركلي، 1389ه، 86/2( على الزعامة قصد مكة 
أطلق  النيب- صلى هللا عليه وسلم- مث  فأسره  معتمرًا، 
سراحه، فأسلم وعاد إىل بالده ليقطع املرية عن قريش، 
فلما كتبوا للنيب -صلى هللا عليه وسلم- بذلك أمر مثامة 
مكة  إىل  الطعام  اليمامة وبني محل  أهل  بني  أن خيلي 

)اجلوزية،1405ه، ص3 /277(.

ويف  وسلم-  عليه  هللا  صلى   - النيب  وفاة  وبعد   
خالفة أيب بكر الصديق-رضي هللا عنه-ارتد بعض بي 
حنيفة، وكونوا جيًشا كثريًا حملاربة الدين اإلسالمي بزعامة 
ص125/8(،  1389ه  الكذاب)الزركلي،  مسيلمة 
الذي تنبأ يف عهد رسول هللا- صلى هللا عليه وسلم- 
وانضم  اليمامة،  من  وخرج  إسالمه،  على  مثامة  ثبت 
عقرابء  يف  املرتدين  قتال  يف  احلضرمي  بن  العالء  إىل 
وانتصار  احلرب  من  االنتهاء  وبعد  اجلبيلة،  بلدة  جبوار 
املسلمني يف هذه املوقعة، قدم وفد بي حنيفة إىل اخلليفة 
أيب بكر الصديق- رضي هللا عنه- مظهرين له الطاعة 
اخلليفة  فأقطعه  احلنفي  مرارة  بن  جماعة  وفيهم  والوالء، 
أبو بكر اخلضرمة )اخلرج حالًيا(، ويف عهد اخلليفة عمر 
بن اخلطاب- رضي هللا عنه- أقطعه أيًضا عيًنا ُتسمَّى 

( )اجلاسر1386هـ، ص60(.  )الّزابَّ
ويف عهد بي أمية أرسل معاوية بن أيب سفيان الصعافقة 
إىل السيوح عيون اخلرج؛ إلسالتها وشق الرتع، ومن مث 
االستفادة من األراضي الصاحلة للزراعة، ولكن جندة بن 
عامر احلنفي شتتهم، وقد حدثت لنجدة هذا موقعتان:

األوىل: موقعة شعاري ضد وايل اخلليفة األموي. 
الثانية: موقعة يوم اجملازة ضد عبدهللا بن الزبري.

)الدريهم،  املوقعتني  يف  جندة  حليف  النصر  وكان 
1413ه، ص83(. 

وعند مقتل اخلليفة األموي الوليد بن يزيد يف آخر 
احلنفي،  سلمى  بن  املهري  َخيـَّر  األموية،  الدولة  عهد 
الوايل األموي ابليمامة بني أمور ثالثة: اعتزال العمل، أو 
مغادرة البالد، أو البقاء يف القصر؛ لكن الوايل األموي 
رفض عرض املهري وأعلن احلرب، فانتهت هبزميته واستيالء 

املهري على اليمامة)اجلاسر،1386هـ، ص65(. 
وقد ملك اخلضرمة) اخلرج( بعد بي عبيد من حنيفة 
آل أيب حفصة واحلفصيون ينتسبون إىل مروان بن احلكم، 
وهؤالء ملكوا اخلضرمة سابًقا )اخلرج حالًيا( وسيوحها 
العباسي)اهلمداين،  العهد  آخر  حى  عهودهم  منذ 
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1394ه، ص309(. 
ومنهم  الشعر،  إبجادة  حفصة  أيب  آل  اشتهر  وقد 
أيب حفصة)الدامغ،1419ه، ص 303/2(  بن  حيىي 

الذي حفر ماء الثلماء، وقال فيها: 
حّيوا املنازل قد تقادم عهدها  

بني املراخ إىل نقا ثلمائها
قال اهلمداين بعد أن ذكر حكم بي عبيد وآل أيب حفصة 
حلكم اليمامة "...مث غلب عليها األخيضر بن يوسف 
العلوي فسكنها..." )اهلمداين، 1394ه، ص:282(. 
اخلضرمة  جو  واختذوا  اليمامة  حكموا  واألخيضريون 
)اخلرج( قاعدة مللكهم، وحكموا مدة تزيد عن قرنني من 
الزمان، بدأ حكمهم من العام 254هـ إىل 467هـ أي 
مائتني وأربع عشرة سنة )الشبل، 1396ه، ص461(.

يتسم ابلقسوة والبطش، حاربوا  ُحكم األخيضريون 
اخلضرمة)اخلرج(،  القوة  مركز  موقع  من  اليمامة  أهل 
وفرقوهم بظلمهم وتعسفهم حى تفرقوا وتشتتوا، وسافر 
والشام  أفريقيا  ومشال  والسودان  مصر  إىل  بعضهم 

)اجلاسر، 1386ه، ص71(. 
القرامطة  يد  على  فكان  األخيضرية  دولة  زوال  أمَّا 
حتكم  مل  األخيضريون  وبزوال  317هـ،  عام  يف  وذلك 
اليمامة، واليت من ضمنها اخلرج حكًما قوًي، بل أصبحت 
عبارة عن إمارات ختضع للحكم يف شرق اجلزيرة العربية 
الذين  واجلربيون  والعيونيون  القرامطة  مثل:  )األحساء( 
يف  احلكم  أصبح  وهبذا  اجلربي،  زامل  بن  أجود  منهم 
املنطقة غري مستقر، وجهل اترخيها قرون طويلة، حى 
قاعدة  على  ظله  يبسط  السعودية  الدولة  نفود  ابتدأ 

اليمامة وما حوهلا.
الفارسي انصر خسرو)خسرو،  الرحالة  وقد وصف 
1983م، ص141( اليمامة عندما زارها عام )443هـ( 
وصلنا  احلثيث  السري  من  أيم  أربعة  بعد   ..." قائاًل: 
آاثر  عليه  تبدوا  ولليمامة سور عظيم حصني  لليمامة، 
فيه كل  وسوقًا  مدينة  السور  خارج  يف  ورأيت  القدم، 

يف  وفرية  واملياه  عظيم  مسجد  وللمدينة  الصناع،  أنواع 
اليمامة؛ حيث تنتشر القنوات وتكثر أشجار النخيل".

حنيفة  بي  من  اليزيدي  جعيثني  الشاعر  ذكر  وقد 
يف مدحه للسلطان مقرن بن أجود بن زامل وهو أحد 
حكام الدولة اجلربية املشهورين، وقد قُتل يف مواجهة مع 
الربتغاليني سنة 927ه )ابن لعبون، 1357ه، ص32(.

محى ابلقنا هجر إىل ضاحي اللوى  
إىل العارض املنقاد انيب الفرايد

وجنٍد رعى ربعي زاهي فالهتـــــا  
على الرغم من سادات الم وخالد

وسادات حجر من يزيد ومزيــــــد 
قد اقتادهم قود الفال ابلقاليـــــــد

يف  نفوذ  حنيفة  لبي  األخيضريني كان  ُحكم  بعد 
املنطقة، إال أنَّ حكم األحسائيني ظل إىل قرب ظهور 
دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب؛ حيث يقول راشد 

اخلالوي )ابن مخيس، 1392 ه، ص22(: 
فلياك بري ابليمامــة تـيــمـمـــــــه  

عنها وعن بري اخلطا ال تسايـــل
اصغه يسار صوب وادي حنيفة 

تلقى هبا املرعى وهجل املخايل
دار أليب سامل فىت طال شــــربه  

شيخ الكمام ومنتدى كل سايـــــل 
شيخ مسا ماداس يف الناس زلة  

فىت زانته يردي هبا كل عايــــل
فال جيت يف جو الثليماء بنزلـة 

وقد مل جال املاء جال القبايــــــل
سامل  بن  منيع  مادًحا  القصيدة  هذه  الشاعر  وقال 
أحد أمراء األحساء الذين تولوا إمارة اخلرج أثناء حكم 

األحسائيني يف أواخر القرن احلادي عشر.
اخلرج  األوىل كانت  السعودية  الدولة  قيام  وقبيل 
آل  قبيلة  من  لعائالت  احمللي  للحكم  خاضعة  إمارات 
عائذ الذين كان هلم جهود مع حاكم الدرعية آنذاك؛ 
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حيث يذكر الفاخري )الفاخري، 1419ه،ـ ص100( 
يف أحداث 1093هـ أنَّه صال حممد الغرير على اليمامة، 
وكذلك يف عام 1098هـ صال أهل حرميالء، ومعهم 
حممد بن مقرن راعي الدرعية وزامل العثمان رئيس اخلرج، 
وتوجهوا إىل سدوس وهدموا قصرها وخربوها )الفاخري، 

1419ه، ص102(. 
أنَّه  ص53(  1419ه،  )املنقور،  املنقور  ويذكر 
يف عام 1100 هـ، كانت صولة حممد آل غرير على 
مث  شديد،  قتال  عثمان  آل  وبني  بينه  وحصل  اخلرج، 
صاحلهم ورجع عنهم، ويف عام 1110هـ،كانت سطوة 
ابن عبدهللا على الدمل وقتل فيها زامل بن تركي. ويف عام 
1126هـ غار سعدون بن حممد آل غرير أمري األحساء 
والقطيف، ومعه عبدهللا بن معمر أمري العيينة على بلدة 
اليمامة، وتصدى هلم أهلها بقيادة أمريها البجادي ) ابن 

بشر، 1423هـ، ص143(. 
وكان بعض حكام جند هلم نفوذ ابملنطقة، فقد كان 
اليت  العثمانية  الوثيقة  بعضهم ممن يسري احلجاج كتلك 
العثماين،  السلطان  إىل  عثمان  األحساء  أمري  أرسلها 
الذين  العارض(  أمراء  فيها بعض شيوخ جند)من  يذكر 
بن  عيسى  وهم  املقدسة،  الدير  إىل  احلجاج  يسريوا 
ربيعة  بن  موسى  بن  وإبراهيم  الدمل،  قلعة  شيخ  عثمان 
املريدي شيخ قلعة الدرعية، وحسني بن أيب اللوبطة شيخ 
قلعة السلمية )ابن عساكر،1425 ه، ص65(، وأمحد 
بتسيري  قاموا  وهؤالء  ملهم)1(،  قلعة  شيخ  عطاء  بن 
احلجاج سنة980هـ، وأجاب السلطان العثماين بتعيني 
هؤالء الشيوخ وأن يسريوا احلجاج يف الطريق املسموح به.

مث بعد ذلك صدرت األوامر العثمانية لألشراف سنة 
961ه بوضع البالد النجدية حتت محايتهم )العصامي، 

)1(  بلدة قدمية تقع مشال الريض بـ80 كيال، استقرت فيها إحدى قبائل بي يشكر من بكر بن وائل، وآل يزيد من بي حنيفة، اشتهرت ووصفت 
بكثرة النخيل )ابن مخيس، 1398،ص1/ 413(.

)2( كانت بني حمسن الشريف ومعه عنزة وعدوان وغريهم ضد ابن حالف والذين معه من آل سعيد وآل ظفري على ساقي اخلرج، واستمرت احلرب 
شهرًا انتصر فيها أمري مكة حمسن الشريف )الفاخري،1419،ص129(.

1380هـ، ص368/4(. 
بقية  اخلرج شأنا شأن  بالد  الفرتة يف  هذه  كانت 
بالد جند فنت وقالقل وحروب؛ حيث كان هناك أيًضا 
تدخل من األشراف، ومن ذلك احلملة اليت قام هبا – 
989ه  سنة  مني  أيب  بن  حسن  سابًقا-  ذكران  كما 
استوىل  بالد جند؛ حيث  واحلصون يف  األسوار  لتدمري 
على السلمية واليمامة مث عاد بعد أن فرض على تلك 
البالد ضرائب مقررة )الفاخري،1419هـ، ص100(. 

السعودية  الدولة  قيام  قبيل  اخلرج  وهكذا كانت 
األوىل موطن احلروب واملنازعات بني القبائل األخرى؛ 
)الفاخري،1419هـ، ص126(  الفاخري  حيث يذكر 
بلد  الساقي)2(يف  وقعة  عام 1140هـ حدثت  أنَّه يف 
اخلرج؛ حيث إنَّ حمسن الشريف ومعه عنزة وعدوان من 
آل  من  معه  الذي  ابن حالف  وغريهم،  احلجاز  أهل 
سعيد وآل ظفري على ساقي اخلرج، وأقاموا عليه شهرًا 
األحساء  من  حممد  بن  علي  عليهم  وظهر  متناوخني، 
بعسكر كثري وأخذوهم، وانزم آلل ظفري سبعون فرًسا 
وركاب ودبش وأخذهم حممد بن فارس راعي منفوحة. 

أهم نتائج البحث:
إىل جمموعة  الباحث  توصل  البحث  ناية هذا  ويف 

من النتائج، أمهها: 
أنَّ منطقة )اخلرج( كانت موطن استقرار اإلنسان   -
احلجري  العصر  منذ  وذلك  احلجري،  العصر  يف 

احلديث الذي يعود إىل 9000ق.م.
منذ  اخلرج  على  أُطلقت  اليت  املسميات  تعددت   -
القدم؛ ولكنها يف معظمها تشري إىل منطقة تشمل 

حدود مدينة اخلرج املعروفة. 
- اختلط الدين يف اخلرج قبيل الدولة السعودية األوىل 
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ابخلرافات؛ حيث كانت املعتقدات الدينية ال متُت 
الدين أبي صلة قبيل دعوة الشيخ حممد بن  إىل 
إىل  الدراسات  بعض  أشارت  وقد  عبدالوهاب، 
فئة  بني  واخلرايف  الشركي  االنتشار  هذا  حمدودية 

حمدودة من السكان. 
يكن  فلم  حااًل  أفضل  التعليمية  األوضاع  تكن  مل   -
التعليم منتشرًا قبيل قيام الدولة السعودية األوىل، 
وذلك بسبب طبيعة احلياة البدوية واهتمام الناس 
ابلبحث عن الغذاء، وما يتطلب ذلك من الرتحال 

املستمر وإن أتيح التعليم لفئة قليلة من اجملتمع.
-  كان نظام التعليم أهلًيا يعتمد على اجلهود الفردية 
للبنني دون  السكان، وكان  قلة من  الذاتية ولفئة 

البنات يف حاضرة اخلرج وال تعليم يف ابديتها. 
فقد شهدت  سياسًيا  مضطربة  اخلرج  منطقة  - كانت 
معارك طاحنة بني طسم وجديس قدميًا، ويف صدر 
اإلسالم وبعد وفاة النيب - صلى هللا عليه وسلم- 
ويف خالفة أيب بكر الصديق-رضي هللا عنه-ارتد 
بعض بي حنيفة، وكونوا جيًشا كبريًا حملاربة الدين 

اإلسالمي بزعامة مسيلمة الكذاب. 
وقد  )األخيضريون(  حكم  حتت  )اخلرج(  وقعت   -
اليمامة  أهل  وحاربوا  والبطش  ابلقسوة  حكموا 
دولتهم  وزالت  وتشتتوا  تفرقوا  حى  وقسوة  بظلم 
إمارات  ذلك  بعد  وأصبحت  القرامطة،  يد  على 
الوضع  ذلك  واستمر  األحساء،  يف  احلكم  تتبع 
امللك  اخلرج حتت حكم  دخلت  املضطرب حى 
هللا-  -رمحه  سعود  آل  عبدالرمحن  بن  عبدالعزيز 

عند توحيد اململكة العربية السعودية.
املصادر واملراجع: 

أواًل: املصادر:
)1357هـ(،  علي،  بن  الرمحن  عبد  اجلوزي،  ابن 
املنتظم يف اتريخ امللوم واألمم، حيدر أابد، اهلند.

استعجم  ما  معجم  العزيز،  عبد  بن  عبدهللا  البكري، 
من أمساء البالد واملواضع، حتقيق: مصطفى السقا، 

بريوت، عامل الكتب. 
ايقوت  عبدهللا  أبو  الدين  شهاب  اإلمام  احلموي، 
معجم  البغدادي،  الرومي  احلموي  عبدهللا  بن 

البلدان، بريوت، دار صادر. 
خسرو، انصر،)1983م(، سفر انمه، نقلها للعربية د. 
حيي اخلشاب، ط3، بريوت، دار الكتاب اجلديد.

ط3،  األعالم،  )1389هـ(،  الدين،  خري  الزركلي، 
بريوت.

السخاوي، حممد بن عبد الرمحن، )ت902هـ(، الضوء 
الالمع ألهل القرن التاسع، بريوت، دار مكتبة احلياة.

وصناعة  اخلراج  جعفر،)1401ه(،  ابن  قدامة، 
الزبيدي،  حسن  وتعليق:حممد  شرح  الكتاب، 

بغداد، دار الرشيد للنشر.
اهلمداين، احلسن بن أمحد بن يعقوب، )ت 344ه(، 
)1394 ( صفة جزيرة العرب، حتقيق حممد األكوع، 
والنشر. والرتمجة  للبحث  اليمامة  دار  الريض، 

 اثنًيا: املراجع العربية: 
األبرص، عبيد،)1975ه(، ديوان عبيد بن األبرص، 
ط1، حتقيق حسني نصار، مصطفى الباين احلليب، 

القاهرة. 
حممد،)ت1346هـ(،  بن  عبدهللا  بسام،  ابن 
)1375هـ(، حتفة املشتاق يف أخبار جند واحلجاز 
شريبة،  الدين  نور  خبط:  )خمطوط(،  والعراق، 

مجادى اآلخرة 1375هـ، ورقة 8-7.
عبد هللا،) 1392هـ(، صحيح  بن  بليهد،حممد  ابن 
األخبار عما يف بالد العرب من اآلاثر،ط2، الريض. 
ابن مخيس، عبدهللا بن حممد، )1390هـ(، اجملاز بني 

اليمامة واحلجاز، الريض، دار اليمامة.
)1398ه(،  حممد،  بن  عبدهللا  مخيس،  ابن 



 د. حممد بن مقحم العوين: األوضاع الدينية والعلمية والسياسية يف اخلرج قبيل قيام الدولة السعودية األوىل70

العربية  للمملكة  اجلغرايف  )املعجم  اليمامة  معجم 
السعودية(،ط1، الريض، مطابع الفرزدق.

راشد  هـ(،  بن حممد،) 1392  عبدهللا  ابن مخيس، 
اخلالوي، الريض، دار اليمامة. 

ربيعة،  ابن  اتريخ  )ت1158هـ(،  حممد،  ربيعة،  ابن 
دراسة وحتقيق: عبد هللا بن يوسف الشبل، الريض، 
األمانة العامة لالحتفاالت مبناسبة مرور مائة عام 

على أتسيس اململكة،1419هـ/1999م.
ابن عثيمني، عبدهللا بن صاحل، )1412هـ(، الشيح 
حممد بن عبدالوهاب حياته وفكره، ط2، الريض، 

دار العلوم.
األفكار  روضة  حسني،)1431ه(،  غنام،  ابن 
واألفهام ملراتدي حال األمام وتعداد غزوات ذوي 

اإلسالم، الريض، دار الثلوثية. 
بن  انصر  بن  حممد  بن  محد  لعبون،  ابن 
عثمان،)ت1260هـ(،) 1357هـ(، اتريخ محد 
بن لعبون، ط1، مكة املكرمة، مطبعة أم القرى.

ابن مديرس، عبدالرمحن، )1422هـ(، الدولة العيونية 
يف البحرين، الريض، دارة امللك عبدالعزيز.

ابن منظور، مجال الدين حممد بن مكرم األنصاري، 
)ت 711ه(، لسان العرب، نقحها وصححها: 
دار  بريوت،  العبيدي،  وحممد  عبدالوهاب  أمني 

إحياء الرتاث ومؤسسة التاريخ العريب.
بالد  )1388هـ(،  عبدهللا،  بن  احلسن  األصفهاين، 
العلي،  وصاحل  اجلاسر  محد  حتقيق:  العرب، 

الريض، دار اليمامة.
آل صقر، سعد بن علي وآخرون،)1427ه(، معامل 

وآاثر نعجان، الريض.
الريض  حممد،)1402ه(،  بن  راشد  عساكر،  آل 

الزاهرة يف اتريخ آل عساكر، الريض.
يف  الدمل  )1425ه(،  بن انصر،  عبدالعزيز  الرباك، 

األوىل،  الطبعة  1320-1420هـ،  عام  مائة 
الريض، مكتبة امللك فهد الوطنية.

الرباك، عبد العزيز بن انصر،)1995م(، علماء وقضاة 
احلميضي. دار  مكتبة  الريض،  اخلرج"،  الدمل" 

الرباك، عبدالعزيز بن انصر،)1432ه(، الشيخ راشد 
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 سيميائية اإليقاع الشعري: دراسة داللية )قصيدة "ال تصاحل" ألمل دنقل منوذًجا( 
د. هبة أمحد ايسني حجاج

أستاذ اللغوايت املساعد، بكلية الرتبية واآلداب- جامعة تبوك
 

Poetic rhythm dose: Semantic study ("Do not reconcile" by Amal 
Dunqul as a model)

 Dr. Heba Ahmed Yassein Hagag

Assistant Professor Linguistics, Faculty of Education & Arts, University of Tabuk 

السيميولوجي،   السيميائي،  اللغة  علم   : املفتاحية:  الكلمات 
اإليقاع التكراري، اإليقاع الصويت، إيقاع البىن اللغوية، سيميائية اإليقاع.

امللخص: يتناول هذا البحث الداللة اإليقاعية يف النّص الشعري 
من وجهة نظر سيميائية، وذلك كمحاولة للوصول إىل البنية العميقة 
اللغوي،  النّص يف سياقه  السيميولوجي مع  التعامل  للنّص عن طريق 
هبدف الكشف عّما حتمله عالمات ورموز النّص من دالالت ترتبط 

ابإليقاع سواء الداخلي أم اخلارجي.
 حيث يكشف اإليقاع عن كثرٍي من أسرار البنية العميقة للنّص 
النّص  يف  اإليقاع  أنَّ  اعتبار  على  السطور،  وراء  فيما  اخلفي  واملعىن 
الشعري من أهم الوسائل اليت يستغلها املبدع للتأثري يف املتلقي، فتكون 

رسالته أكثر أتثريًا وإقناًعا.
 وقد حاولت من خالل التطبيق ، التطرق إىل مناذج جديدة من 
اإليقاع والكشف عن عالقته ابلداللة، وبيان كيف تتحقق السيميائية 
من خالل اإليقاع؛ حيث حُيقق الشاعر من خالل هذا اإليقاع ُمنجزًا 

تداوليًّا بينه وبني املتلقي.

Key Words: Semiotic Linguistic, Semiology, The repeti-
tive rhythm,The vocal rhythm, The rhythm of linguistic struc-
tures, Rhythm semiotics. 

Abstract: This research deals with the meaning of 
rhythm in the poetic text from a semiotic point of view, as an 
attempt to reach the deep structure of the text through semio-
logical interaction with the text in its linguistic context, with 
the aim of uncovering what the signs and symbols of the text 
bear in terms of the rhythm, whether internal or external.

 Where rhythm reveals many of the secrets of the deep structure 
of the text, and the hidden meaning behind the lines, given that 
rhythm in the poetic text is one of the most important means that 
the creator uses to influence the recipient, so his message will be 
more effective and persuasive.
 Through the application, I tried to address new models of rhythm 
and reveal its relationship with significance, and to show how 
semiotics is achieved through rhythm. Where the poet achieves 
through this rhythm a deliberative achievement between himself 
and the recipient.
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مقدمة:
 النّص األديب يشكل نسًقا من املواد التعبريية واجلمالية 
اليت تسهم يف توصيل رسالة من املبدع للمتلقي، وتتشكل 
هذه الرسالة من بنية النّص اليت تتكون من أدوات لغوية 

وأخرى غري لغوية.
 ويُعدُّ املنهج السيميائي من أبرز معامل التجديد يف 
حتليل بنية النّص، لذلك آثرُت تناوله يف هذا البحث؛ 
ألبنّي مدى فعالية هذا املنهج يف الكشف عن املعىن من 
خالل احلوار الذي يدور بني املبدع واملتلقي. وهو منهج 
غي، ويكمن غناه يف أنَّه يعدُّ النّص حاماًل ألسرار كثرية، 
وفّك  عنه  البحث  إىل  ويدعوه  املتلقي  يستفز  ومدلوله 

رموزه انطالقًا من فهم العالقة بني الدوال واملدلوالت.
اإليقاع داخل  البحث يف داللة   وتتحدد إشكالية 
والدور  أثر مجايل،  من  حُيدثه  ما  إىل  ابإلضافة  النّص، 
السيميائي الذي تؤدِّيه السيميائية يف الكشف عن أسرار 

هذا اإليقاع.
 أّما هدف البحث فهو بيان أسرار الداللة اإليقاعية، 
سيميائي  اإليقاعية كبعد  البنية  املبدع  استغل  وكيف 

إلحداث التواصل بينه وبني املتلقي.
دنقل  ألمل  تصاحل(  )ال  قصيدة   اخرتت  وقد   
القصيدة  هذه  يف  وجدته  ملا  نظرًا  للدراسة؛  أمنوذًجا 
للبنية  الشاعر  استغالل  يف  يتمثل  سيميائي  ملمٍح  من 
اإليقاعية أبشكاٍل خمتلفة تضمر وراءها دالالت عميقة، 
فاستطاع أمل دنقل من خالل اإليقاع استفزاز املتلقي 
اإليقاعية؛  البىن  وراء  تكمن  اليت  الداللة  لفّك شفرات 
حيث مَحّل الشاعر اإليقاع إشارات شاعرية تدلُّ وتُوحي 
وتنفث سحرها يف خميلة املتلقي؛ ليصنع أثرًا مجاليًّا يتمدد 
ويتغلغل يف القصيدة- طواًل وعرًضا- فيحمل داللة فوق 

املعىن.
 وقد جنح الشاعر يف استغالل اإليقاع يف إحداث حوار 
متبادل بينه وبني املتلقي حموره  )ال تصاحل(، فقد اكتسبت 
هذه القصيدة شهرهتا قبل اتفاقيات كامب ديفيد وبعدها. 

 متهيد
 السيميائية والنّص اللغوي

 تعدُّ السيميائية نوًعا من التعامل السيميولوجي مع 
النص يف سياقه اللغوي، مبا يضمن االنفتاح على خربات 
غائبة يف ضوء اخلربات الظاهرة، كما يستهدف انفتاح 
واألحداث،  اإلشارات  على  اللغوي  والتحليل  الدراسة 
بوصفها عالمات حتمل معىن مع ما يصاحب ذلك من 

استكشاف العالقات الداللية للمضمون.
 فالسيميائية هي الدراسة العميقة للنصِّ والغوص إىل 
املعاين البعيدة وقراءة ما بني السطور، وحماولة اكتشاف 
الفكرة اليت يريد الكاتب أن يوصلها بطريقة غري مباشرة.

 فكلُّ نصٍّ حيمل عالمات ودالئل تدلُّ على شيء 
ما، وهذا الشيء خَمفيُّ وغري ظاهر ولوال تلك العالمات 
والدالئل ملا أمكن معرفة هذا الشيء، وأنَّ دراسة هذه 
العالمات يتم ضمن سياقها االجتماعي؛ لذا فإنَّ أفضل 
املباشر  ابلتجلي  يكون  العالمات  هذه  لدراسة  طريقة 
املعىن  السيميائية  اعتبار  للواقعة، ويف ضوء ذلك ميكن 
البعيد الذي يرمي إليه املبدع وليس املعىن القريب املباشر، 
والدالئل  العالمات  يبحث عن هذه  أن  املتلقي  وعلى 
ليصل إىل البنية العميقة للنصِّ واملعىن املخفي فيما وراء 
. راد من النصِّ

ُ
السطور، وإعادة النظر فيما خيصُّ املعىن امل

الطريقة  استخدام  أبنَّ  القول  ميكن  وهكذا   
السيميائية يف حتليل النصوص ميكِّننا من حتديد البنيات 
وكأننا  السطحية،  البنيات  وراء  تكمن  اليت  العميقة 
هو  واهلدف  أخرى،  مرة  وتركيبه  النصِّ  بتفكيك  نقوم 
هي  والوسيلة  النّص،  هلذا  العميقة  البنية  إىل  الوصول 
خالل  من  لنا  تتجلى  اليت  والدالئل  العالمات  تلك 
والتجلي  للمبدع،  االجتماعية  احلياة  يف  التأمل  جمرد 
املباشر للوقائع احمليطة ابلنّص، فيتسىن لنا الوصول إىل 
الظاهر،  وراء  خمفية  جديدة  داللية  عالقات  اكتشاف 
الظاهر. هذا  خيفيه  الذي  املخفي  املتواري  والتقاط 
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 إذن السيميائية تسعى إىل اكتشاف البنيات العميقة 
املخفية فيما وراء السطور، وفيما وراء البنيات املتظمهرة دالليًّا.

لغوية وغري  من وسائل  املبدع  يستخدمه  ما  فكلُّ   
وبني  بينه  تواصلية  طبيعة  ذات  عالمات  هي  لغوية 
العالمات  هذه  من  عالمة  ألنَّ كلَّ  وذلك  املتلقي، 

تتكون من: دال ومدلول وقصد.
 فيدرس علم اللغة السيميائي التعبريات األدبية من 
زواي معينة، فليس كلُّ نصٍّ يصلح تناوله سيميائيًّا، بل 
هو النّص الذي يبلغ درجة كبرية من اإلحياء، فالشاعر 
ال يعرب عن نفسه جمرد تعبري، بل البد أن يضمن إبداعه 
التعبري  هذا  يف  مستخدًما  وأحاسيسه،  انفعاالته  مجيع 

سيمفونية متناغمة من األلفاظ واإليقاع املوسيقى.
 وهكذا يتميز الشعر "بكونه ينطوي على أكثر من 
مستوى سيميوطيقي، فهو لغة وموسيقى وتشكيل وبؤرة 
بتعدد  األوبرا  مياثل  هبذا  فهو  املستويت،  هلذه  تقاطع 

مستويته وتداخلها")جبوري،1991: 120(.
 ويعدُّ النصُّ من الركائز املهمة يف علم اللغة السيميائي؛ 
ألنَّ " النصَّ حيفل ابلفجوات والفراغات واإلشكاالت 
ويفكها، وميأل  أن حيلها  القارئ  وينبغي على  الفكرية، 
فراغاهتا على النحو الذي يؤدي إىل معرفة جديدة وغري 
تقليدية، وليس من منظور مجايل يفرتض أنَّه اثبت وخيضع 
.)10:  2009 حمددة")يوسف،  وممارسات  لضوابط 

يستلهم  أن  السيميائي  املنهج  بذلك  استطاع   وقد 
يستنجد  مث  النّص  من  ينطلق  ألنَّه   " املناهج  كلَّ 
حتاول  اللغوية  السيميائيات  فغدت  اخلارجية،  ابملناهج 
أن حتلَّ حمّل الفلسفة اليت كانت وما زالت تقوم بدور 
األمور  عن جوهر  وتبحث  املعرفية،  العلوم  بني  املوحد 
وجتلياهتا، وإذا كانت الفلسفة تنطلق من املضمون لفهم 
اإلنسان والعثور على مفتاح الوجود، فإنَّ السيميائيات 
تنطلق من الشكل يف فهم اإلنسان، كما تسعى لرسم 
خارطة الوجود وحتاول أن تؤسس حمتوى خيتصر خريطة 

الوجود")شقرون،2010، ص12(.

السيميائية  الدراسة  تتطلبها  اليت  األمور  أهم  ومن   
للنصوص احلدس اللغوي "فاملتلقي هو األساس يف حتديد 
البداية والنهاية للنصِّ املدروس؛ إذ إنَّه الوحيد القادر على 
إجياد معيار ممكن لتقطيع النص")شقرون،2010: 2(.

مستويت  يف  النظر  السيميائي  التحليل  ويتطلب   
اللغة مجيعها، تلك اليت تنحصر يف مستوى الصوتيات، 
والرتكيب، والصرف، والداللة)نوسان، 2002: 24(. 
 ويرتكز هذا البحث على اإليقاع والداللة اليت تكمن 
وراءه على أساس أنَّه شفرية بني املبدع واملتلقي؛ حيث 
النّص،  يرمز اإليقاع إىل دالالت عميقة ينطوي عليها 
وهو جمال خصب من جماالت علم اللغة السيميائي يتخذ 
منه املبدع وسيلة إليصال رسالته، فكلُّ ما يصدر من 
املبدع هو حالة إنسانية ضمن نسيج جمتمعي، يعرب عنها 
اللغوية،  وغري  اللغوية  العالمات  من  العديد  ابستخدام 
وذلك على اعتبار أنَّ كلَّ ما يصدر عن اإلنسان هو 
هو حصيلة  ثقايف  نسيج  مندرجة ضمن  إنسانية  حالة 

وجود اجملتمع نفسه.
 ومن جهٍة أخرى فإنَّ وجود اجملتمع نفسه يُعدُّ رهني 
بوجود جتارة للعالمات، وبفضل هذه العالمات استطاع 
يتخلص  وأن  اخلام،  اإلدراك  من  خيلص  أن  اإلنسان 
واملكان  الزمان  ربقة  وينفلت من  الصافية،  التجربة  من 

)بنكراد،2012: 29-28(.
املبحث األول

 ما بني اإليقاع والداللة
 يعدُّ اإليقاع ركيزة أساسية يف العمل الشعري، وهو 
يكن  مل  ما  شعرًا  يكون  فال  النثر،  عن  هبا  يتميز  مسة 
ُموقـًّعا، وال تقتصر وظيفة اإليقاع على جذب األمساع 
فقط، بل يتجاوزها فيحمل يف طياته معاين تتواءم واملناخ 
النفسي الذي شحن الشاعر به قصيدته، وهكذا يصري 
اإليقاع شفرة بني الشاعر واملتلقي، إذا استطاع املتلقي 
اخلفي  املعىن  إىل  الوصول  من  متكَّن  الشفرة  هذه  فّك 
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الذي ينطوي عليه النّص.
وانسجامها  ألفاظه  جبرس  الشعر  إيقاع  ويتجسد   
ُمعنّي  قدٍر  بعَد  بعضها  وتردد  املقاطع  توايل  مع 

)أنيس،9-1965:8(.
 ويُعدُّ اإليقاع " الفاعلية اليت تنقل إىل املتلقي ذي 
ذات  داخلية  حركة  بوجود  الشعور  املرهفة  احلساسية 
حيوية متنامية متنح التتابع احلركي وحدًة نغميًة عميقة" 

)أبو ديب،1981 :230(.
 ويعرب اإليقاع على امتداد النّص الشعري عن معىن 
اخلط  ذا  اإليقاع  فإذا كان  معني،  حنٍو  على  يرتدد  ما 
األخرى،  األفقية  النّص  متقاطًعا مع خطوط  العمودي 
يقوم  وإذ  واألفكار  واألصوات  واللغة  ابلوزن  متمثلًة 
ابخرتاقها، فإنَّه حيوهلا من جمرد تراكمات كمية فقط إىل 
ظواهر أسلوبية تبنُي عن نظام حيوي شامل، يضم مجيع 
بىن القصيدة ومستويهتا دومنا انعزال بعضها عن بعض، 
وأتثري  فيها،  الكلي  املعىن  إنتاج  يف  الفاعلية  لتحقيق 
اإليقاع هنا ليس ذا اجتاٍه واحد، إمنا يتحول حال تقاطعه 
مع تلك العناصر من جمرد ظاهرة صوتية إىل فضاء من 

الفكر والرؤى والصور)اهلامشي،2006 :25-23(.
البيان، فالعربية "  اللغة العربية مليئة أبسرار   ولكن 
هي لسان موّقعة بطبعها على جدول االستبدال، ومرجع 
من  جزًءا  أنَّ  هذا  ومعىن  أساًسا،  اشتقاقية  ا  أنَّ ذلك 
مفرداهتا غري هنّي ينقسم إيقاعًيا إىل جمموعة مستها التماثل 
الصيغي، إذ جند جمموعة اسم الفاعل، وجمموعة اسم امل

فحضور  وهكذا  فعول،...".)الوراتين،2006:122(، 
إيقاعيته.  من  يزيد  النّص  يف  بقوة  االشتقاقات  هذه 
؛ حبيث ال ميكن   ويرتبط اإليقاع ابلداللة ترابطًا عضويًّ
تغليب أحدامها على اآلخر، وذلك  أو  بينهما  الفصل 
ألنَّ " موسيقى الشعر ليست شيًئا مستقاًل عن معناه، 
وإال أمكَن أن جند بني اآلاثر املنظومة الرائع من الشعر 
.)24: له")خوري،1966  معىن  ال  الذي  املوسيقي 

ال  يكاد  له  معىن  ال  منظوم  شعري  نص  ووجود   

يوجد، فال توجد قطعة موسيقية راقية إاّل وحتمل معىن، 
من  املنظوم  املوسيقي  اللحن  ذلك  ابلشعر  ابلنا  فما 
خيتلف  بشكٍل خاص  والرتاكيب  والكلمات  األصوات 
به عن الكالم املنثور؛ إذ يعتمد يف نظمه على املوسيقى، 
يصل  مثّ  أواًل  املوسيقى  املتلقي وحتركه  نظر  يلفت  وقد 
فيصل  لقوته  املعىن  يغلب  وأحيااًن  املعىن،  إىل  تدرجييًّا 
النّص ال  يشعر مبوسيقى  مع ذلك  ولكنه  املتلقي،  إىل 

، فال انفصام إذن بني اإليقاع والداللة.  شعوريًّ
 ولكي تتحقق القراءة الفاعلة للنصِّ الشعري البد من: 
 - تعاضد بناه وتفاعلها، وهذه البىن تتنوع ما بني 
األصوات والكلمات وتراكبها بشكٍل خيلق إيقاًعا مميزًا 
الذي خيلق  هو  البىن  هذه  وتعاضد  النّص،  على طول 

معىن النّص.
- تعقب اإلشارات اللغوية وغري اللغوية يف النّص.

 فكلُّ عمل شعري يشري إىل صلٍة بني املبدع ومتلقيه، 
متمثلًة بنقل رسالة من نوع خاص ذات حمتوى قيمي معني 
يرسلها املبدع إىل املتلقي عرب قناة خاصة وهي القصيدة، 
" ولكي يتّم توصيل القيم اليت تنطوي عليها القصيدة، 
ينبغي أن يسلم كال الطرفني أبمهية الفعل الذي جيمعهما، 
املتلقي  على  وفرض  اإلبداع  إىل  الشاعر  دفع  والذي 
االستجابة يف عملية التلقي")عصفور،1995 :232(.

وأن يصدر الشعر عن مؤلفه املبدع، فإنَّه يقصد به 
تبًعا  فيها  جيول  وما  نفسه،  مكنون  عن  إبيقاٍع  التعبري 
على  تنتظم  قصيدته  فإنَّ  وهكذا  هبا،  ميّر  اليت  للتجربة 
آذان  تستميل  حبيث  ومشاعره؛  متوائمة  خاصة  نغمة 
انتقاء  الشاعر  على  أنَّ  يعي  وهذا  حنوها،  السامعني 
واملوضوع  متناِسًبا  ذلك،  ليجسد كّل  املناسب  اإليقاع 
ليس  اإليقاع  أنَّ  ابالعتبار  آخَذا  عنه؛  يتحدث  الذي 

جمرد زينة مضافة إىل النّص الشعري. 
نتاًجا  وأتيت  مبدعها،  بطبع  تنطبع  قصيدة  وكلُّ   
)الشايب،1991  ذكر  فقد  الفنية،  وشخصيته  لذوقه 
:82( أنَّ قوة املتنيب متجليًة يف شعره، ورّقة جرير واضحة 
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يف النسيب، وكذا كان مجال البحرتي حاضرًا يف شعره، 
كما متثلت سهولة أيب العتاهية يف أشعاره، وكلُّ ذلك 
خيتارونا طرًحا  اليت  النفسية  املوسيقى  مع  متوافًقا  أييت 

ملوضوعاهتم مستدعيًة وزاًن معيًنا وقافيًة مناسبة.
 وإذا كان املبدع تقع على عاتقه مسؤولية استشفاف 
الداللة ابختياره طريقة ونوعية الكتابة اليت ينبغي أن تفصح 
عن مكنون الداللة بتعاضد مجيع بناها وتضافرها، فإنَّ 
املتلقي يقع على عاتقه استكشاف هذا املكنون الداليل. 
إىل  متلٍق  من  خيتلف  النّص  داللة  واستكشاف   
آخر؛ نظرًا لعدة عوامل، منها: اختالف الثقافة، ودرجة 
النّص  من  يتجزأ  ال  جزء  اإليقاع  أنَّ  ومبا  االطالع، 
تبينه كذلك سيختلف من متلقي آلخر  الشعري، فإنَّ 

تبًعا للعوامل نفسها.
 وجتدر اإلشارة إىل أنَّ قدرة املتلقي على استكشاف 
إىل  انتمائه  حال  تتزايد  للنصِّ  اإليقاعية  الداللة  كنه 
اللغة اليت صيغ هبا النّص والفضاء الثقايف احمليط ابلنّص، 
اليت  اللغة  خصائص  يتبع  الشعري  اإليقاع  ألنَّ  وذلك 

يُقال فيها الشعر)فخر الدين،1984 :167(.
 إذن املتلقي- يف هذه احلال- ليس حباجة إىل دراسة 
اإليقاع ليتذوقه ويصل إىل مكنون داللته يف النّص؛ ألنَّه 
عن  بطبعه  مسَتغٍن  املطبوُع   " فـــ  بفطرته،  عليه  مطبوع 
معرفِة األوزان، وأمسائها وعللها، لنبو ذوقه عن املزاحف 
معرفة  إىل  حمتاج  الطبع  والضعيف  واملستكره،  منها 
الشأن"  ما حياوله من هذا  يعينه على  شيء من ذلك 

)القريواين،1981: 134(.
 املبحث الثاين

 سيميائية الداللة اإليقاعية
 يف السطور التالية سنحاول إيضاح البعد السيميائي 
للداللة اليت يُوحي هبا اإليقاع يف قصيدة  )ال تصاحل( ألمل 
دنقل؛ حيث البنية اإليقاعية يف هذه القصيدة أتيت مكملًة 
كونة للقصيدة.

ُ
لبنيتها الفكرية، بل وتتفوق على البىن امل

 

 * قصيدة  )ال تصاحل( ألمل دنقل:
وفنية كبرية  فكرية  قيمة  ذا  دنقل  أمل  شعر  يُعدُّ   
يف نطاق الشعر احلداثي؛ حيث أسهم الشاعر إسهاًما 
أتثرييًّ يف احلركة الشعرية العربية، وقد منحه الشعر متيزًا، 
ورمبا يرجع ذلك إىل أنَّه اختذ من الشعر عماًل له ، وجعل 
منه رسالة إنسانية ُمثلى مؤداها االنتصار للقيم اإلنسانية 

وأمهها احلرية.
احلّر،  اإلنسان  هو  حموره  أنَّ  جيد  لشعره  واملتأمل   

فيقول: )دنقل،2005: 243(
 ُرمبا ننفق كّل العمر كي نثقب ثغرة

 لَيُمّر النوُر لألجيال.. َمرّة !
 رمبا لو مل يكن هذا اجلدار:

 ما عرفنا قيمة الضوء الطليق!!
دنقل  أمل  شعر  على  الباحثة  اختيار  وقع  وقد   
ا رأت يف شعره مياًل واضًحا إىل  كنموذج للتطبيق؛ ألنَّ
املتلقي  جيد  ال  حيث  البساطة؛  و  والسهولة  التواضع 
األلفاظ  خالل  من  املقصودة،  معانيه  تتبع  يف  صعوبة 
التواضع،  مفرطة  أنشودة  إىل  خطابه  فيتحول  السهلة، 
ويكون شعره صواًت بسيطًا، فال جيد املتلقي أية صعوبة 

يف الوصول إىل املعىن املقصود. 
وعفوية  التناول  تلقائية  إىل  ترجع  شعره  سهولة  و   
التعبري، وسلسة اللفظ مع عمق املعىن. ولذلك ال جيد 
املتلقي أي صعوبة يف فهم معانيه، فيعيش جتربته دون 
عناٍء، وكأنَّ أمل دنقل أراد من ذلك أن يصل مقصوده 

إىل املتلقني كافة ال إىل اخلاصة منهم.
إحدى  على  التحليل  هذا  يف  االختيار  وقع  وقد   
قصائده؛ وهي قصيدة  )ال تصاحل(، وقد جاءت هذه 
العرب  بني  سيحدث  ملا  الشاعر  من  نبوءة  القصيدة 
وإسرائيل، فقد ُكتبت القصيدة يف ديسمرب 1976م قبل 
زيرة السادات إىل القدس للمصاحلة بعام، وقد جاءت 
بعد جمموعة من القصائد املتتالية ضمنها الشاعر موضوًعا 
واحًدا، وهو البكاء على ضياع األرض واإلنسان يف فرتة 
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يعاين فيها العريب األسى واحلزن على ضياع احلّق العريب، 
فقد كانت هذه القصائد موافقة ملا يعيشه اجملتمع العريب 
يف هذه الفرتة من حالة عدم الرضا عن الوضع السياسي 
الذي مل يكن يرضاه الشاعر وكذلك املتلقي، وقد جاءت 

هذه القصائد متتالية كاآليت:
زرقاء  يدي  بني  البكاء  والظهرية،  الليل  )بكائية 
ال  احلداد،  دقيقة  يف  الضحك  ليلية،  بكائية  اليمامة، 

وقت للبكاء(.
القصائد؛  اتلية هلذه  بقصيدة  البكاء  أنى هذا  مثّ   
وهي قصيدة  )ال أبكيه(، وقد أنتجها الشاعر يف عام 
حالة  ميالد  عن  يعلن  الشاعر  وكأنَّ  النصر 1973م، 
جديدة تعلن عن موت البكاء يف ظل العبور وما حيمله 
العريب، مثّ جاءت قصيدة  تفاؤل ابلنسبة لإلنسان  من 
)ال تصاحل( كدعوة للتمرد على ضياع األرض واإلنسان؛ 
للعدو  اخلنوع  من  نوع  الصلح  هذا  أنَّ  يرى  ألنَّه كان 
الذي عاىن منه العرب سنيًنا، وما الصلح معه إاّل ضعف 
وسلبية، وهذا الضعف ال يتوافق مع طبيعة األمة العربية 
تلك األمة عريقة احلضارة األبية القوية، لذلك كان هذا 

الصلح من وجهة نظره ضياع للشخصية العربية.
له؛ حيث  وقت  وال  أخرى  مرًة  للبكاء  دعوة  فال   
جاءت نتيجة طبيعية ملراحل سابقة: البكاء، مثّ التوقف 
عن البكاء، مثّ جاءت قصيدة  )ال تصاحل( دعوة لرفض 
الكلمة  صوت  فصارت  واخلنوع،  والضعف  السلبية 

العربية القوي. 
 يقول أمل دنقل: )دنقل،2005: 250-247(

- املشهد األول:
 ال تصاحْل!

 ..ولو منحوك الذهب
 أترى حني أفقأ عينيك

 مث أثبت جوهرتني مكانما..
 هل ترى..؟

 هي أشياء ال تشرتى..:
 ذكريت الطفولة بني أخيك وبينك،

 حسُّكما - فجأًة - ابلرجولِة،
هذا احلياء الذي يكبت الشوق.. حني تعانُقُه،

 الصمُت - مبتسمني - لتأنيب أمكما..
 وكأنكما

 ما تزاالن طفلني!
 تلك الطمأنينة األبدية بينكما:

 أنَّ سيفاِن سيَفَك..
 صواتِن صوَتَك
:  أنك إن متَّ

 للبيت ربٌّ
 وللطفل أْب

 هل يصري دمي - بني عينيك - ماًء؟
 أتنسى ردائي امللطََّخ ..

 تلبس - فوق دمائي- ثيااًب مطرََّزًة ابلقصب؟
 إنا احلرُب!

 قد تثقل القلَب..
 لكن خلفك عار العرب

 ال تصاحْل..
 وال تتوخَّ اهلرب!

- املشهد الثاين:
 ال تصاحل على الدم.. حى بدم!

 ال تصاحل! ولو قيل رأس برأٍس
 أكلُّ الرؤوس سواٌء؟

 أقلب الغريب كقلب أخيك؟!
 أعيناه عينا أخيك؟!

  تتساوى يٌد.. سيفها كان لك
 بيٍد سيفها أْثَكلك؟

 سيقولون:
 جئناك كي حتقن الدم..
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 جئناك. كن - ي أمري- احلكم
 سيقولون:

 ها حنن أبناء عم.
 قل هلم: إنم مل يراعوا العمومة فيمن هلك

 واغرس السيَف يف جبهة الصحراء
 إىل أن جييب العدم

 إني كنت لك
 فارًسا،
 وأًخا،
 وأاًب،

 وَمِلك!
- املشهد الثالث:

 ال تصاحل ..
 ولو حرمتك الرقاد
 صرخاُت الندامة

 وتذكَّر..
)إذا الن قلبك للنسوة الالبسات السواد وألطفاهلن 

الذين ختاصمهم االبتسامة(
 أن بنَت أخيك "اليمامة"

 زهرٌة تتسربل -يف سنوات الصبا-
 بثياب احلداد

 كنُت، إن عدُت:
 تعدو على َدرَِج القصر،

 متسك ساقيَّ عند نزويل..
 فأرفعها – وهي ضاحكٌة-

 فوق ظهر اجلواد
 ها هي اآلن.. صامتٌة

 حرمتها يُد الغدر:
 من كلمات أبيها،

 ارتداِء الثياب اجلديدِة
 من أن يكون هلا - ذات يوم- أٌخ!

 من أٍب يتبسَّم يف عرسها..
 وتعود إليه إذا الزوُج أغضبها..

 وإذا زارها.. يتسابق أحفاُده حنو أحضانه،
 لينالوا اهلداي..

 ويلهوا بلحيته )وهو مستسلٌم(
 ويشدُّوا العمامة..

 ال تصاحل!
 فما ذنب تلك اليمامة

 لرتى العشَّ حمرتقًا.. فجأًة،
 وهي جتلس فوق الرماد؟!

- املشهد الرابع:
 ال تصاحل

 ولو توَّجوك بتاج اإلمارة
 كيف ختطو على جثة ابن أبيَك..؟

 وكيف تصري املليَك..
 على أوجه البھجة املستعارة؟

 كيف تنظر يف يد من صافحوك..
 فال تبصر الدم..

 يف كل كف؟
 إن سهًما أاتين من اخللف..

 سوف جييئك من ألف خلف
 فالدم - اآلن- صار وساًما وشارة

 ال تصاحل،
 ولو توَّجوك بتاج اإلمارة

 إن عرَشك: سيٌف
 وسيفك: زيٌف

 إذا مل تزْن - بذؤابته- حلظاِت الشرف
 واستطبت- الرتف.

- املشهد اخلامس:
 ال تصاحل

 ولو قال من مال عند الصداْم
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 ".. ما بنا طاقة المتشاق احلسام.."
 عندما ميأل احلق قلبك:
 تندلع النار إن تتنفَّْس
 ولساُن اخليانة خيرس

 ال تصاحل
 ولو قيل ما قيل من كلمات السالم

 كيف تستنشق الرئتان النسيم املدنَّس؟
 كيف تنظر يف عيي امرأة..

 أنت تعرف أنك ال تستطيع محايتها؟
 كيف تصبح فارسها يف الغرام؟

 كيف ترجو غًدا.. لوليد ينام
 كيف حتلم أو تتغىن مبستقبٍل لغالم

وهو يكرب - بني يديك- بقلب ُمنكَّس؟
 ال تصاحل

 وال تقتسم مع من قتلوك الطعام
 واْرِو قلبك ابلدم..

 وارِو الرتاب املقدَّس..
 وارِو أسالَفَك الراقدين..
 إىل أن تردَّ عليك العظام!

- املشهد السادس:
 ال تصاحل

 ولو انشدتك القبيلة
 ابسم حزن "اجلليلة"

 أن تسوق الدهاَء
 وتُبدي - ملن قصدوك- القبول

 سيقولون:
 ها أنت تطلب أثرًا يطول

 فخذ - اآلن- ما تستطيع:
 قلياًل من احلق..

 يف هذه السنوات القليلة
 إنه ليس أثرك وحدك،

 لكنه أثر جيٍل فجيل
 وغًدا..

 سوف يولد من يلبس الدرع كاملًة،
 يوقد النار شاملًة،

 يطلب الثأَر،
،  يستولد احلقَّ

 من َأْضُلع املستحيل
 ال تصاحل

 ولو قيل إن التصاحل حيلة
 إنه الثأُر

 تبهُت شعلتها يف الضلوع..
 إذا ما توالت عليها الفصول..

 مث تبقى يد العار مرسومة )أبصابعها اخلمس(
 فوق اجلباِه الذليلة!

- املشهد السابع:
 ال تصاحْل، ولو حذَّرْتك النجوم

 ورمى لك كهانا ابلنبأ..
..  كنت أغفر لو أني متُّ

 ما بني خيط الصواب وخيط اخلطأ.
 مل أكن غازًي،

 مل أكن أتسلل قرب مضارهبم
 أو أحوم وراء التخوم

 مل أمد يًدا لثمار الكروم
 أرض بستانمِ مل أطأ

 مل يصح قاتلي يب: انتبه!
 كان ميشي معي..

 مث صافحي..
 مث سار قلياًل

 ولكنه يف الغصون اختبأ!
 فجأًة:

 ثقبتي قشعريرة بني ضلعني..
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 واهتزَّ قليب - كفقاعة- وانفثأ!
 وحتاملُت، حى احتملت على ساعديَّ

 فرأيُت: ابن عمي الزنيم
 واقًفا يتشفَّى بوجه لئيم
 مل يكن يف يدي حربٌة

 أو سالح قدمي،
 مل يكن غري غيظي الذي يتشكَّى الظمأ

- املشهد الثامن:
 ال تصاحلُ..

 إىل أن يعود الوجود لدورته الدائرة:
 النجوم.. مليقاهتا

 والطيور.. ألصواهتا
 والرمال.. لذراهتا

 والقتيل لطفلته الناظرة
 كل شيء حتطم يف حلظة عابرة:

الصبا - هبجُة األهل - صوُت احلصان - التعرُف 
ابلضيف -مههمُة القلب حني يرى برعماً يف احلديقة

يذوي - الصالُة لكي ينزل املطر املومسيُّ - مراوغة 
القلب حني يرى طائر املوِت

وهو يرفرف فوق املبارزة الكاسرة
 كلُّ شيٍء حتطَّم يف نزوٍة فاجرة

 والذي اغتالي: ليس راًب..
 ليقتلي مبشيئته

 ليس أنبل مي.. ليقتلي بسكينته
 ليس أمهر مي.. ليقتلي ابستدارتِه املاكرة

 ال تصاحْل
 فما الصلح إال معاهدة بني ندَّيْن..

 )يف شرف القلب(
 ال تُنتَقْص

 والذي اغتالي حَمُض لْص
 سرق األرض من بني عييَّ

 والصمت يطلُق ضحكته الساخرة!
- املشهد التاسع:

 ال تصاحل
 ولو وقفت ضد سيفك كل الشيوخ

 والرجال اليت مألهتا الشروخ
 هوالء الذين حيبون طعم الثريد وامتطاء العبيد

 هوالء الذين تدلت عمائمهم فوق أعينهم
 وسيوفهم العربية قد نسيت سنوات الشموخ

 ال تصاحل
 فليس سوى أن تريد

 أنت فارُس هذا الزمان الوحيد
 وسواك.. املسوخ!

- املشهد العاشر:
 ال تصاحْل

 ال تصاحْل! 
 أوُل ما يالحظ يف هذه القصيدة هو التغيري اجلديد 
للقصيدة العربية سواء من حيث املبىن أو املعىن؛ حيث 
التشكيل  جعل  ممّا  والقافية،  الوزن  من  الشاعر  يتحرر 
والشعورية  النفسية  للحالة  خاضًعا  للقصيدة  اإليقاعي 
اليت تصدر عن الشاعر، فتنتقل هذه احلالة الشعورية إىل 
القصيدة  من  ممّا جعل  وبساطة،  بكلِّ سالسة  املتلقي 
املختلفة  األنغام  فيها  تتالقى  متكاملة  موسيقية  صورة 
وتفرتق، فُتحدث نوًعا من اإليقاع ساعد على تنسيق 
القصيدة،  طول  على  وأحاسيسه  الشاعر  مشاعر 
اقتناًعا، كما  فيزداد  املتلقي،  على  األمر  وينعكس هذا 
املتلقي،  على  املبدع  أتثري  نسبة  زيدة  يف  ذلك  يسهم 

فيجعل من رسالته خطااًب أكثر اقناًعا وأتثريًا.
متناغمة،  موسيقية  من وحدات  القصيدة  فتتكون   
القصيدة؛  اإليقاعي على طول  التطور  نوًعا من  حمدثًة 
فهي  ابملشاهد،  القصيدة  مقاطع  تسمية  آثرت  لذلك 
أشبه مبشاهد مسلسل واحد تتطور أحداثه شيًئا فشيًئا، 
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فتكون أكثر إاثرًة وأتثريًا على املتلقي؛ حبيث جيد نفسه 
متعمًقا يف املعىن الذي يوحي به إيقاع القصيدة.

 ومن صور اإليقاع يف هذه القصيدة:
 )1( اإليقاع التكراري وداللته:

فهو ضروري  اإليقاع،  أهم صور  من  التكرار  يُعدُّ   
وعضوي يف عملية اإليقاع حى ولو كان يف أبسط صوره، 
ويؤدِّي التكرار دورًا أساسيًّا يف تثبيت اإليقاع الداخلي 
ملا  وذلك  املتلقي،  إقناع  عملية  يف  وُيسهم  للقصيدة، 
حيدثه من أثر مسعي جيعل املتلقي أكثر انسجاًما وقبواًل 
للمعىن؛ ممّا جيعل اإليقاع الناجم عن التكرار متداخاًل يف 

تشكيل البنية الداللية للقصيدة. 
البىن  بعض  تكرار  هو  التكراري  ابإليقاع  املقصود   
اللغوية يف القصيدة، وهي كثرية يف قصيدة  )ال تصاحل(، 
يعتمد  القصيدة  إيقاع  إنَّ  نقول:  أن  ميكن  أننا  لدرجة 
أصوات  تكرار  إىل  الشاعر  فيعمد  التكرار،  هذا  على 
القصيدة،  إّما على طول  أو كلمات أو تراكيب معينة 
فيكون تكرارًا رأسيًّا، حيدث نوًعا من اإليقاع العمودي 
املتداخل مع البي اللغوية وغري اللغوية للقصيدة، فيسبب 
ذلك كثافة للمعىن تزداد على طول القصيدة، حمداًث أتثريًا 
عميًقا يف نفس املتلقي، أو على املستوى األفقي مما يزيد 

من كثافة املعىن بتقاطع التكرار رأسيًّا وأفقيًّا.
اإليقاع التكراري الرأسي:

 ومنه قول الشاعر  )ال تصاحل(، الذي يتكرر على 
طول القصيدة، وهو تكرار لرتكيب لغوي بشكٍل رأسي، 
حرف،  أخر  إىل  حرف  أول  من  القصيدة  حمور  فيعدُّ 
وحُيدث هذا التكرار نغًما إيقاعًيا على مدى القصيدة، 
وال يكتفي الشاعر بتكرار هذا الرتكيب يف كلِّ مقطع 
وأسباب  مربرات  معه  يُقدم  بل  القصيدة،  مقاطع  من 
يف  املقدمة  آراؤه  تكون  وهكذا  الصلح،  إمكانية  لعدم 

القصيدة ذات أتثرٍي كبرٍي على املتلقي.
 فيتحول استخدامه هلذا الرتكيب بشكٍل متكرر يف 
استغلها  إقناع  وسيلة  إىل  مستمر  إيقاع  ذي  القصيدة 

صفة  خطابه  فأكسب  املتلقي،  على  للتأثري  الشاعر 
منواٍل  على  معه  يسري  املتلقي  جاعاًل  رَبر، 

ُ
امل اإلقناع 

واحد، فتحقق الرسالة وظيفتها األساسية وهي اإلقناع 
الرتكيب  تكرار هذا  اإلقناع عن طريق  فيكون  والتأثري، 

اللغوي أكثر إفادة وأتثريًا يف املتلقي.
اإليقاع التكراري األفقي:

 ومن التكرار على املستوى األفقي، وما حُيدثه من 
إيقاٍع خاص يف القصيدة، قوله:

ال تصاحل على الدم.. حى بدم!
 ال تصاحل! ولو قيل رأس برأٍس

 أكلُّ الرؤوس سواٌء؟
 أقلب الغريب كقلب أخيك؟!

 أعيناه عينا أخيك؟!
 وهل تتساوى يٌد.. سيفها  كان لك

 بيٍد سيفها أْثَكلك؟
 سيقولون:

 جئناك كي حتقن الدم..
 جئناك. كن - ي أمري- احلكم

 سيقولون:
 ها حنن أبناء عم.

برأٍس(،  رأس  قيل  )ولو  بدم(،  الدم.. حى  )على   
أخيك(،  عينا  )أعيناه  أخيك(،  الغريب كقلب  )أقلب 
سيفها  ...بيٍد  لك  سيفها كان  يٌد..  تتساوى  )هل 
أْثَكلك؟(. فيأيت هذا التكرار لعدٍد من الكلمات داخل 
أكثر  املتلقي  جيعل  أفقًيا،  إيقاًعا  حُيدث  املقطع  هذا 

انسجاًما وأتثرًا.
تكرار البنية التصورية:

 وهو نوٌع من تكرار التعبريات؛ ولكن ابلرجوع إىل 
الوراء، وُيسهم بدرجة كبرية يف جعل املتلقي أكثر انتباًها 

وتركيًزا؛ حبيث يستحضر املعىن يف ذهنه فيزداد إقناًعا.



83 جملة جامعة تبوك للعلوم اإلنسانية واالجتماعية،مج2، ع 1، ص ص 73-90،  جامعة تبوك )1443هـ/2022م(

 ومنه قول الشاعر:
 ذكريت الطفولة بني أخيك وبينك،

 حسُّكما - فجأًة - ابلرجولِة،
هذا احلياء الذي يكبت الشوق.. حني تعانُقُه،

 الصمُت - مبتسمني - لتأنيب أمكما..
 وكأنكما

 ما تزاالن طفلني!
 يبدأ بقوله:  )ذكريت الطفولة(، وينتهي بقوله: )ما 
تزاالن طفلني(، ويف ذلك تكرار لصورة الطفولة يف ذهن 
تتكرر  الداليل؛ حيث  اإليقاع  نوًعا من  حُمداًث  املتلقي، 
الصورة يف ذهنه، فيصبح ذلك وسيلة من وسائل التأثري 

على املتلقي.
التكرار الصويت:

 مثة ربط دائم بني ضرورات الداللة وبني التكرارات 
الشعر  يف  اإليقاعي  البعد  لكون  وذلك  الصوتية، 
)الراوشدة،  عنه  االستغناء  ميكن  ال  أساسيًّا  عنصرًا 
1998:10(، بل يرى البعض أنَّ الصوت يسبق الداللة 
وحيظى ابألسبقية عليها )يكبسون، 1988: 108(.

الشاعر  وجدان  تصاحل(  )ال  قصيدة  أتملنا  وإذا   
يتكئ على تكرار مجلة من األصوات تتناسب ومقصد 
من  جًوا  فتخلق  املقصود،  ابملعىن  وتوحي  القصيدة، 
اإليقاع اخلارجي يفرض يف ذهن املتلقي انسيابية صوتية 
جتعل من الصوت واحلرف والداللة كيااًن واحًدا متناغًما.

* ولو منحوك الذهب
* للبيت رْب
 وللطفل أْب

* تلبس - فوق دمائي- ثيااًب مطرََّزًة ابلقصب؟
 إنا احلرب!

 قد تثقل القلب..
 لكن خلفك عار العرب

 وال تتوخَّ اهلرب!

* فما الصلح إال معاهدة بني ندَّيْن..)يف شرف القلب(
 حيث تكررت قافية الباء يف كلِّ السطور السابقة، 
الصوتية )صوت شفوي جمهور، أي  الناحية  والباء من 
النّص  ومقصد  يتناسب  ممَّا  والقوة،  ابملباشرة  يتميز 
األساسي، وهو رفض الصلح بطريقة مباشرة، وهذا الرفض 
أييت ُمربرًا ابلعلة واملنطق ممّا يضفي عليه صبغة من القوة. 
 وقد أكثر الشاعر استخدام هذه القافية ساكنًة بعد 
وهذا  اهلرب(،  العرب،  القصب،  )الذهب،  متحركني  
النوع من القافية يُعرف ابملتدارك، ويكرر احلرف نفسه 

يف كلميت  )احلرب، القلب(.
تكرار البىن اللغوية:

 أبرز ملمح لغوي يف تكوين هندسة هذه القصيدة 
هو استخدام الشاعر لبنية االستفهام يف أكثر من مقطع 
أحيااًن،  ابلتعجب  املصحوب  ابالستنكار  املعىن  ُمغلًفا 
ليؤدِّي  االستفهام  واستخدام  أخرى،  أحيااًن  والتوبيخ 
يوحي  األخرى  األساليب  من  سواه  دون  املهمة  هذه 
خاطب للسامع وكيفية تفكريه؛ إذ يستخدم 

ُ
بقوة فهم امل

الشاعر هذا األسلوب وهو متأكد أنَّ املتلقي يستنكر ممّا 
يستنكره، ويتعجب ملا يتعجب منه، وكأنَّه يستغل تكرار 
هذا األسلوب وما ينجم عن ذلك من إيقاٍع يف إقناع املتلقي 
مبا حيمله من شحنة داللية بعدم جدوى هذا الصلح.

ممّا ينجم عنه إيقاًعا متسلساًل، جيعل املتلقي يف حالٍة 
طول  على  الصلح  هذا  من  واالستنكار  التعجب  من 
، ويضعه أمام نفسه إبجابته، فيكون مقتنًعا متام  النصِّ

االقتناع بعدم الصلح. 
- يف املقطع األول:

 أترى حني أفقأ عينيك
 مث أثبت جوهرتني مكانما..

 هل ترى..؟
هل يصري دمي - بني عينيك - ماًء؟

 أتنسى ردائي امللطََّخ ..
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 تلبس - فوق دمائي- ثيااًب مطرََّزًة ابلقصب؟
- يف املقطع الثاين:

 أقلب الغريب كقلب أخيك؟!
 أعيناه عينا أخيك؟!

 وهل تتساوى يٌد.. سيفها كان لك
 بيٍد سيفها أْثَكلك؟

يف املقطع الثالث:  -
 فما ذنب تلك اليمامة

 لرتى العشَّ حمرتقًا.. فجأًة،
 وهي جتلس فوق الرماد؟!

يف املقطع الرابع:  -
 كيف ختطو على جثة ابن أبيَك..؟

 وكيف تصري املليَك..
 على أوجه البهجة املستعارة؟

 كيف تنظر يف يد من صافحوك..
 فال تبصر الدم..

 يف كل كف؟
يف املقطع اخلامس:  - 

 كيف تستنشق الرئتان النسيم املدنَّس؟
 كيف تنظر يف عيي امرأة..

 أنت تعرف أنك ال تستطيع محايتها؟
 كيف تصبح فارسها يف الغرام؟

 كيف ترجو غًدا.. لوليد ينام
 كيف حتلم أو تتغىن مبستقبٍل لغالم

 وهو يكرب - بني يديك- بقلب ُمنكَّس؟
اللغوي  االستخدام  هلذا  السيميائي  البعد  ويتجلى   
وبني  بينه  فيما  تداويل  إجناز  من  الشاعر  حيققه  فيما 
هذه  حتملها  اليت  االنفعال  شحنة  خالل  من  املتلقي، 
وتعجب؛  استنكار  من  حتمله  مبا  االستفهامية  البنية 
حيث أتيت كصحوة قوية للمتلقي حى يفيق من غفوته، 
فتكرار هذه البنية اللغوية يف مخسة مقاطع متتالية أييت 

معاضًدا لقوله )ال تصاحل( الذي هو حمور القصيدة. 

التكرار اجلراماتيكي:
لنظم اجلملة بكيفية واحدة،   هو عبارة عن تكرار 
أي تكرار الطريقة اليت تنبي هبا اجلملة وشبه اجلملة مع 
اجلملة  منها  تتألف  اليت  املعجمية  الوحدات  اختالف 

)خضر،200 : 213(.
قصيدة )ال  التكرار يف  من  النوع  مناذج هذا   ومن 

تصاحل( قول الشاعر:
أن سيفان سيفك

صواتن صوتك
للبيت رب

وللطفل أب
إن عرشك سيف

وسيفك زيف
سوف يولد َمن يلبس الدرع

يوقد النار
يطلب الثأر
يستولد احلّق

 ويؤدِّي هذا النوع من التكرار دورًا مهًما يف ترابط 
النّص من انحية شكل اجلملة، هذا ابإلضافة إىل دوره 
اإليقاعي، وينجم اإليقاع يف هذا النمط من تكرار نظام 

اجلملة مع تباين الدوال.
 ويتجلى الدور السيميائي هلذا التكرار يف استغالل 
الشاعر له للفت انتباه املتلقي، من خالل التشويق لبناء 
اختالف  مع  الرتكييب  النمط  نفس  على  جديدة  مجلة 
الكلمات، ممَّا يكون له األثر الكبري يف التأثري على املتلقي، 
والتأكد من استمرار هذا التأثري وامتداده على طول النّص.

 )2( اإليقاع اخلارجي وداللته: 
 يتمثل اإليقاع اخلارجي يف القافية، ويتكأ الشاعر يف 
قصيدته  )ال تصاحل( على تنوع القوايف الذي يسود على 
طول القصيدة، فيصري عنصرًا إيقاعيًّا ودالليًّا يُثري النّص 
اليقظة واالنتباه،  املتلقي يف حالٍة من  بتنوعاته، وجيعل 

هذا ابإلضافة إىل كثافة الداللة.
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إيقاعي واحد؛  القصيدة خيط  مقاطع  ويربط بني   
حيث يعمد الشاعر إىل التباعد بني القوايف املتنوعة يف 
القصيدة، ولكنه داخل كّل مقطع ينوع القوايف حى ترد 
القافية األصلية، فُيحدث ذلك ترابطًا عضوًي انمجًا عن 

اإليقاع الناتج من هذا التنوع.
 فيقول:

 ال تصاحْل!
 ..ولو منحوك الذهب
 أترى حني أفقأ عينيك

 مث أثبت جوهرتني مكانما..
 هل ترى..؟

 هي أشياء ال تشرتى..:
 ذكريت الطفولة بني أخيك وبينك،

 حسُّكما - فجأًة - ابلرجولِة،
هذا احلياء الذي يكبت الشوق.. حني تعانُقُه،

 الصمُت - مبتسمني - لتأنيب أمكما..
 وكأنكما

 ما تزاالن طفلني!
 تلك الطمأنينة األبدية بينكما:

 أنَّ سيفاِن سيَفَك..
 صواتِن صوَتَك
:  أنك إن متَّ

 للبيت ربٌّ
 وللطفل أْب

 هل يصري دمي - بني عينيك - ماًء؟
 أتنسى ردائي امللطََّخ ..

 تلبس - فوق دمائي- ثيااًب مطرََّزًة ابلقصب؟
 إنا احلرُب!

 قد تثقل القلَب..
 لكن خلفك عار العرب

 ال تصاحْل..
 وال تتوخَّ اهلرب!

 فاإليقاع يف هذا املقطع ال يتوقف عند قوله: )ال 
تصاحل(، بل عند القافية )الذهب(، فاجلزء األخري من 
)ال تصاحل( وهو )حل( يعدُّ سبًبا للتفعيلة الثانية )ولو(، مثّ 
يرتك الشاعر بني القافية األوىل والثانية عدًدا من السطور 
الشعرية اليت تشتمل على قواٍف اثنوية، مثل: )هل ترى؟ 
هي أشياء ال ُتشرتى(،  )أنَّ سيفان سيفك.. صواتن 
)للبيت  قوله:  يف  أخرى  مرة  إليها  يعود  مثّ  صوتك(، 
رب وللطفل أب(، وهذا التنوع يف القوايف داخل املقطع 
اإليقاعي  االنسجام  املتلقي يف حالٍة من  الواحد جيعل 

. والداليل حى ناية النصِّ
ُيكسب  القوايف  من  آخر  نوع  ذلك  إىل  ُيضاف   
أنفاسه  تلفظ  املتلقي من  ومُيكِّن  داخليًّا،  إيقاًعا  النّص 
بواقفات سريعة يف ناية األسطر الشعرية؛ حيث ينهي 
الشاعر كّل سطٍر شعري بقافية خمتلفة، فيتوهم املتلقي 
ما  سرعان  ولكنه  انتهت،  قد  الشعورية  الدفعة  أبنَّ 
ينتبه املتلقي أّنا ال ُتشكل قافية حقيقية لسطر شعري 
مكتمل، فيستمر يف تلقي الدفعة الشعورية. وهذا النوع 
من اإليقاع يثري الداللة جبعل ذهن املتلقي يتوقف من 

حنٍي آلخر، وقفات سريعة تتيح له التفكر والتأمل.
 )3( اإليقاع الداخلي والبنية املرئية:

 من األمور اليت اسُتحدثت لتسجيل النربات الصوتية 
من خالل الكتابة عالمات الرتقيم، فهي مبثابة تعويض 
الرتقيم  عالمات  وتعدُّ  الرؤية،  بعنصر  الصوت  عنصر 
أحد الدوال املهمة داخل النّص الشعري، فبتأملها يتّم 
الكشف عن سّر من أسرار استخدام اللغة يف مستواها 
غري  آخر  بشيٍء  نتكلم  أننا  على  شاهدة  فهي  املرئي، 

الكلمات.
 فمن الدوال غري اللغوية للكالم : رؤيتنا، و يدينا، و 
جسدان كله، وهذه األشياء غري اللغوية تؤدِّي دورًا مهًما 

يف حتديد معاين الكالم.
 وهذه الوظيفة الرئيسة اليت تقوم هبا هذه الدوال قابلة 
والوظيفة  الدالئلية،  "الوظيفة  هي:  ثالث  إىل  للتفريع 
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التواصلية، والوظيفة النحوية")بنيس،1990 :121(.
النّص  داخل  الرتقيم  عالمات  توظيف  فإنَّ  وهكذا 
األخرى،  الدوال  توظيف  عن  أمهية  يقل  ال  الشعري، 
بل تعدُّ عالمات الرتقيم – من الناحية اإليقاعية- أكثر 
شحًنا ابلداللة من غريها، وذلك ملا تتضمنه من الغموض 
والقابلية للتأويل، وكذلك ملا ترتمجه من االنفعاالت ذات 
التأثري القوي يف املسارات اإليقاعية للنصوص، فتصبح من 
. العناصر املهمة يف الكشف عن داللة اإليقاع داخل النصِّ

مرئية  الرتقيم كوسيلة  عالمات  توظيف  مناذج  ومن 
لشحن االنفعاالت يف قصيدة )ال تصاحل(:

 ال تصاحلُ..
 إىل أن يعود الوجود لدورته الدائرة:

 والقتيل لطفلته الناظرة
 كل شيء حتطم يف حلظة عابرة:

الصبا - هبجُة األهل - صوُت احلصان - التعرُف 
ابلضيف - مههمُة القلب حني يرى برعماً يف احلديقة

يذوي - الصالُة لكي ينزل املطر املومسيُّ - مراوغة 
القلب حني يرى طائر املوِت

 وهو يرفرف فوق املبارزة الكاسرة
 كلُّ شيٍء حتطَّم يف نزوٍة فاجرة

 والذي اغتالي: ليس راًب..
 ليقتلي مبشيئته

 ليس أنبل مي.. ليقتلي بسكينته
 ليس أمهر مي.. ليقتلي ابستدارتِه املاكرة

 ال تصاحْل
 فما الصلح إال معاهدٌة بني ندَّيْن..

 )يف شرف القلب(
 ال تُنتَقْص

 والذي اغتالي حَمُض لْص
 سرق األرض من بني عييَّ

 والصمت يطلُق ضحكته الساخرة!
 فمن عالمات الرتقيم البارزة يف هذا املقطع النقاط 
األفقية)..( فقد وقعت دالليًّا بني كلِّ شيء يف ظواهر 
مليقاهتا،   .. )النجوم  الدائرة   الطبيعية  ودورته  الوجود 
هذا  وكأنَّ  لذراهتا(،  والرمال..  ألصواهتا،  والطيور.. 
من  والزمه  الوجود  مظاهر  من  مظهر  بني كلِّ  الفراغ 
فيه  ما  عامٍل كّل  يهيم يف  املتلقي  الطبيعية، جيعل  دورته 
املتلقي  ينتقل  الفراغ  هذا  فعن طريق  وطبيعي،  مستقيم 
إىل انسيابية إيقاعية يظل حتت أتثريها مدة طويلة بفعل 

هذا الفراغ.
ترقيم أخرى وظفها يف  املقطع عالمة  كما تتضمن 
إطار إيقاعي خيدم املعىن؛ وهي الشرطة )-(، وهي ختلق 

جًوا من التوقع لكلِّ شيٍء مجيل ضاع يف حلظة عابرة:
 الصبا - هبجة األهل - صوُت احلصان - التعرُف 

ابلضيف - مههمة القلب حني يرى برعًما يف احلديقة
يذوي - الصالُة لكي ينزل املطر املومسيُّ - مراوغة 

القلب حني يرى طائر املوِت.
عامل  مجال  من  العني  أتلفه  إيقاًعا  ذلك  ويُولِّد   
الطفولة والبهجة واألصالة والكرم واحلب والنقاء والطهر 
ورقة القلب، ممّا يؤثر على املتلقي فيجعله مقتنًعا بعدم 
إمكانية الصلح بعد ضياع كّل ما هو قيم ومجيل يف حلظة 
عابرة ونزوة فاجرة وصار غائًبا، وحّل حمله كّل نقيٍض له: 

االغتيال والقتل واملكر واخلداع والشّح والبغضاء.
 كما وردت يف هذا املقطع، وهي النقطتان الرأسيتان 
لتخلق  اغتالي(،  )الذي  قوله:  بعد  جاءت  وقد   ،):(
إيقاًعا دالليًّا من نوع خمتلف؛ حيث خيلقان جًوا من خيبة 
األمل يف الطرف الثاين )العدو(، فهو ال أنبل وال أمهر، 
التصاحل معه، وهو  بل هو لّص سرق وسلب، فكيف 
النقيض يف كلِّ شيٍء، فما الصلح إال معاھدٌة بني ندَّيْن.

ال  قد  إحيائي  بدوٍر  لتقوم  التعجب  عالمة  أتيت  مثّ 
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يُؤدَّى ابلصوت الصريح:
 والذي اغتالي حَمُض لْص

 سرق األرض من بني عييَّ
 والصمت يطلُق ضحكته الساخرة!

 حيث جاءت عالمة التعجب يف ناية املقطع لتدلَّ 
على تراكم االنفعال، بشحنٍة إيقاعية يُعبأ هبا املتلقي؛ إذ 
تعمل هذه العالمة على ترسيخ عامل الدهشة إبيقاعها، 
العدو  هو  أحد؛  أي  ليس  الصلح  يف  اآلخر  فالطرف 
ذلك  أبعد  عيي،  أمام  أرضي  وسرق  اغتالي  الذي 
أتصاحل معه، فما الردُّ على دعوة التصاحل إاًل ابلصمت 

ذي الضحكة الساخرة.
)4( إيقاع البنية الداللية:

 ال يتولد اإليقاع من تكرار الظواهر الصوتية فقط 
بقدر ما يتمثل يف انتظام البنية الداللية، أي يف الطريقة 
 ، النصِّ يف  الداللية  والوحدات  املعاين  هبا  تتعانق  اليت 
ويتطلب ذلك انتظام تزايد الزخم الداليل، فيكون هناك 

. تنامي داليل على طول النصِّ
 فنالحظ يف قصيدة  )ال تصاحل( انتظام هذا الزخم 
الداليل حتت سلطة الفعل )ال تصاحل( الذي متَّ تكراره 
تتالقى  مركزية  نقطة  ليكون  القصيدة،  يف  مرة  عشرين 
ويكون  البداية،  فيكون  القصيدة،  حماور  مجيع  عندها 
واملربرات  األسباب  مجيع  عرض  بعد  املنطقية  والنهاية 

لعدم إمكانية الصلح.
البنية الداللية يف مدى أثرها   كذلك يتجلى إيقاع 
على الذهن من خالل وزنا الفكري، ومدى قيامها على 
املنطق، ويتضح ذلك على امتداد البنية الداللية للنصِّ من 
خالل تقدمي املربرات اليت تؤثر أتثريًا مباشرًا على املتلقي.

إلقناع  صريح  بشكل  املنطق  استخدام  ويتبدى   
املتلقي يف املقطع األول:

 أترى حني أفقأ عينيك
 مث أثبت جوهرتني مكانما..

 هل ترى..؟
فاقدة  فهي  املادية،  قيمتها  مهما كانت  فاجلوهرة   
للحياة فال تعطينا الرؤية، فالشاعر هنا يستخدم املنطق 
بصورة واضحة إلقناع املتلقي مبا يرتتب على هذا الصلح، 
ممّا  ترى..؟(  )هل  للمتلقي  اإلجابة  الشاعر  ترك  وقد 
يؤدِّي إىل تثبيت املعىن يف ذهنه؛ ألنَّه هو الذي جييب 
بنفسه ابستحضار هذه الصورة يف ذهنه، فيتوصل إىل 
مبثابة  فهي  املنطقية  البديهية  هذه  على  املرتتبة  النتيجة 

دعوة إىل إعمال الفكر .
الداليل من خالل   وهنا يظهر أتثري حركة اإليقاع 
أتيت  حيث  املطروحة؛  الفكرة  هبا  تتحلى  اليت  القيمة 
املهيمن  املنطق  وهذا  منطقية،  معاجلة  إطار  يف  الفكرة 
على الفكرة يفرض نوًعا من اإليقاع، يتجلى يف املتعة ايت 
جيدها ذهن املتلقي؛ حيث االستنتاج والتدرج الفكري 

املنطقي السليم.
 كما يتجسد إيقاع البنية الداللية يف هذه القصيدة 
ذات  السهلة  البسيطة  املفردات  يف  وذكاء  بوضوح 
األداء املباشر؛ إذ ختلق إيقاًعا خاًصا يف ذهن املتلقي؛ 
يبعث  ممَّا  عميقة،  متتصُّ دالالت  بساطتها  برغم  ا  ألنَّ
فيها حياة خمتلفة يف ظل التجربة الشعرية داخل بنيتها 

الداللية؛ فيقول مثاًل:
 النجوم.. مليقاهتا

 والطيور.. ألصواهتا
 والرمال.. لذراهتا

 فيحقق الشاعر من خالل هذا اإليقاع منجزًا تداوليًّا 
بينه وبني املتلقي، من خالل هذه الدوال التواصلية سهلة 
اهليمنة  سهولة  بكلِّ  تستطيع  اليت  التأثري  عميقة  املعىن 

على ذهن املتلقي.
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 ومن خالل التحليل السابق نصل إىل أنَّ هناك سيميائية 
تتحقق من خالل داللة اإليقاع؛ حيث يستغله الشاعر 
لتحقيق أكرب قدٍر من الفهم واإلفهام بينه وبني املتلقي، 
من خالل إمكاانت استغالل البىن اللغوية وغري اللغوية. 

اخلامتة:
 حاولت يف هذه الدراسة إضافة رؤية جديدة، وذلك 
بدراسة أنواٍع عدة من اإليقاع وربطه ابملناحي الداللية 
البنية  عن  للكشف  سيميائية،  نظر  وجهة  من  للنصِّ 
وقد  دالليًّا،  تظمهرة 

ً
امل البنية  وراء  تكمن  اليت  العميقة 

توصلُت من خالل هذه الدراسة إىل النتائج اآلتية:
1- اإليقاع يعدُّ بنية تتضمن رسالة داللية.

. 2- لإليقاع دور رئيس يف الكشف عن مكنون النصِّ
وغري  اللغوية  ابلبىن  عضويًّ  ارتباطًا  اإليقاع  يرتبط   -3

. اللغوية للنصِّ
على  مباشٍر  أتثرٍي  ذو  واخلارجي  الداخلي  اإليقاع   -4

. املتلقي يف الكشف عن الداللة العميقة للنصِّ
. 5- للتكرار بصوره املختلفة إيقاع يوحي بداللة النصِّ

6- لإليقاع الصويت يف النّص الشعري دور أساسي يف 
الكشف عن داللته، وقد يسبق املعىن أحيااًن يف التأثري 

على املتلقي.
هندسة  تكوين  يف  األساس  حجر  اللغوية  البىن   -7
الشاعر  يوظفه  إيقاًعا  استخدامها  عن  وينُجم  النّص، 

إلقناع املتلقي.
8- تتحقق سيميائية النصِّ من خالل داللة اإليقاع؛ حيث 
حُيقق املبدع من خالله ُمنجزًا تداوليًّا بينه وبني املتلقي. 
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الكلمات املفتاحية: : النسق القيمي، أساليب التفكري، التفكري  
االبتكاري، طالبات اجلامعة.

امللخص: هدف البحث احلايل إىل حتديد اإلسهام النسيب لكلٍّ 
من النسق القيمي وأساليب التفكري يف التنبؤ ابلتفكري االبتكاري لدى 
طالبات اجلامعة، وفحص الفروق يف النسق القيمي وأساليب التفكري 
والتفكري االبتكاري وفًقا ملتغريات )احلالة االجتماعية " متزوجة، غري 
من  العينة  وتكوَّنت   ،)" مدينة  قرية،   " اإلقامة  مكان   –  " متزوجة 
)120( طالبة بقسم علم النفس بكلية الرتبية -جامعة امللك خالد، ومت 
استخدام املنهج الوصفي وتطبيق أدوات البحث اليت مشلت مقياسي 
القيم  الباحثة"، واختبار  "إعداد  االبتكاري  التفكري والتفكري  أساليب 
)إعداد / فرينون وإلبورت وليندزي – تعريب وإعداد /عطية هنا – بعد 
تعديله مبا يناسب العينة احلالية يف البيئة السعودية(، وتوصلت النتائج 
التفكري  أساليب  وأنَّ  األول،  املركز  انلت  االجتماعية  القيم  أنَّ  إىل 
املركز  انل  الذي  اهلرمي  األسلوب  يف  تتمثل  مرتفعة  بدرجة  الشائعة 
التفكري  مقياس  على  مرتفعة  الطالبات  استجاابت  وجاءت  األول، 
ابلتفكري  التنبؤ  نستطيع  ال  أننا  النتائج  أوضحت  االبتكاري، كما 
االبتكاري من خالل النسق القيمي، ولكن أسلوب التفكري )احلكمي 
ابلتفكري  التنبؤ  يف  اإلسهام  على  القادران  األسلوابن  مها  واملتحرر( 
االبتكاري، وأظهرت عدم وجود فروق دالة إحصائًيا يف النسق القيمي 
ملتغريات  تُعزى  العينة،  لدى  االبتكاري  والتفكري  التفكري  وأساليب 
)احلالة االجتماعية " متزوجة – غري متزوجة " ومكان اإلقامة " قرية، 
مدينة "، فيما عدا وجود فروق دالة إحصائًيا يف األسلوب احملافظ تعزى 

ملكان اإلقامة لصاحل املقيمني ابلقرية.

Keywords: The pattern value, styles of thinking, innova-
tive thinking, university students.

Abstract: The aim of the current research is to determine the 
relative contribution of each of the value systems and styles of 
thinking in predicting innovative thinking among university stu-
dents, and to examine the differences in the value system and 
styles of thinking and innovative thinking according to the vari-
ables (social status “married, unmarried'' - place of residence 
“village, city''). The sample consisted of (120) female students 
in the Department of Psychology, College of Education, King 
Khalid University. The descriptive approach was used and the 
application of the research tools included the two scales styles of 
thinking and innovative thinking “prepared by the researcher'', 
and the values   test (prepared by / Vernon, Elport and Lindsey 
- Arabization and prepared / Attia hana). - After adjusting it to 
suit the current sample in the Saudi Environment), and the results 
concluded that social values   occupied the first place, and that the 
common ways of thinking at a high degree are represented in the 
hierarchical style that occupied the first place, and the responses 
of the students came high on the scale of innovative thinking, 
and the results also showed that we cannot predict innovative 
thinking through the value system, but the (judgmental and liber-
al) thinking style are the two styles that are able to contribute to 
predicting innovative thinking, and it showed that there were no 
statistically significant differences in the value system and meth-
ods of thinking and innovative thinking in the sample due to the 
variables (social status “married - unmarried''). She is married 
and the place of residence is a village or a city, except for the 
presence of statistically significant differences in the conservative 
style according to the place of residence, in favor of the residents 
of the village.
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 مقدمة وأدبيات البحث:
 التقدم التكنولوجي السريع والتغريات املتالحقة وما 
رافقها من ثورة علمية هائلة جعل الشباب، وخصوًصا 
أدَّى إىل  ثقافات خمتلفة، مما  ينفتح على  طلبة اجلامعة 
أثر  العربية كان هلا  قيٍم جديدة على اجملتمعات  دخول 
الشباب  وتفكري  وسلوك  قيم  على  مباشر  وغري  مباشر 
القيم العتبارها  إجيابًيا وسلبًيا، وجتلى االهتمام بدراسة 
القدم،  منذ  اإلنساين  الفكر  شغلت  اليت  القضاي  أهم 
فهي تسهم يف تشكيل الكيان النفسي لإلنسان؛ حيث 
ا معايري حكمه على األشياء واألحداث املختلفة. إنَّ

أوضح )بوعطيط، 2017( أنَّ الثقافات تؤثر وتتأثر 
بغريها؛ لذا فإنَّ القيم واملعايري كأحد أركان الثقافة تتأثر 
هبذه احلركة فتتغري من خالل حماولة التالؤم مع مظاهر 
التغري املادي، فالتطور التقي يتطلب تغريًا يف القيم، مثل 
تغري بعض القيم االجتماعية التقليدية اليت كانت تسود 
اليت  القيم  وتباينت  أفرادها،  سلوك  وحتكم  اجملتمعات 
يسعى اآلابء لغرسها يف أبنائهم، فآابء الطبقة الوسطى 

مييلون إىل غرس قيم اإلبداع يف نفوس أبنائهم.
القيم هلا أمهية كبرية ابلنسبة للفرد؛ حيث تنتظم القيم 
أمهيتها  لدرجة  وفًقا  نسق  يف  اإلنسانية  الشخصية  يف 
حسب  وترتتب  ومعتقداته  اإلنسان  ألولويت  وتبًعا 
تفضيالته ويطلق عليها اسم النسق القيمي )الشوحيات، 

.)290  :2019
جوهر  القيم  أنَّ   )2018 )احلريب،  يف  وجاء 
البشرية  التنمية  التعليمية وركًنا أصياًل يف حتقيق  العملية 
املستدامة، وتكوين النسق القيمي للطالب اجلامعي ال 
يقل أمهية عن تزويده ابملعلومات واألفكار، فالقيم تُعدُّ 
طاقات للعمل ودوافع للنشاط، كما أوضح )صعدي، 
أبو احلسن، 2013: 951( أنَّ تقييم نسق القيم لدى 
طالب اجلامعة يساعد على التأكيد على القيم احملورية 
الكامنة يف السياق الثقايف واالجتماعي، ويدعم االتفاق 
اجملتمعي حول جمموعة القيم احملورية اإلجيابية اليت ينبغي 

تدعيمها يف ظل التحديت اليت تتطلبها عملية التنمية 
السعودية.  العربية  اململكة  اليت ختوضها 

 Huntley( يف هذا الصدد أوضحت نتائج دراسة 
تنمية  يؤثر يف  اجلامعي  التعليم  أنَّ   )1983 ,Davis &

لديهم درجة  ارتفعت  الطلبة؛ حيث  يتعنقها  اليت  القيم 
القيم اليت كانت يف املراتب العليا من قبل وضعفت القيم 

اليت كانت يف املراتب الدنيا.
وقد أشار )العارضي؛ سليمان؛ النبهان، 2007( إىل 
أنَّ تفرد املبدعني ميكن أن يُعزى ولو نسبًيا إىل القيم اليت 
حيتضنها األفراد وهو ما يدعو إىل النظر يف عالقة القيم 
ارتبط  اإلبداع  أنَّ   )1981 )حسني،  وذكر  ابإلبداع، 
ببعض القيم اخلاصة ارتباطًا موجًبا، فاإلنسان املبتكر يف 
اجملاالت الفكرية والعلمية غالًبا ما يعتنق القيم النظرية، 
واملبتكر يف اجملاالت الفنية غالًبا يعتنق القيم اجلمالية... 
وهكذا. وقد كشفت نتائج بعض الدراسات مثل دراسة 
كل من )تركستاين، 1991(، (Ngaik, 2005) وجود 
عالقة دالة إحصائًيا بني نسق القيم والقدرات اإلبداعية 

)كاألصالة والطالقة واملرونة(. 
القيمي  النسق  الباحثة  ترى  ماسبق،  ضوء  يف 
جمموعة معايري وأحكام وتفضيالت تتكون لدى الطالبة 
اجلامعية، متكنها من اختيار أهداف وتوجهات جتعلها 
توظف إمكاانهتا بشكٍل مميز يف املواقف اليت تواجهها 

حياهتا. يف 
األملاين  العامل  إىل  القيم  تصنيف  يف  الفضل  يرجع 
"سرباجنر"؛ حيث ذكر أنَّ الناس يتوزعون على أصناف 
ستة هي: النمط الديي واالجتماعي والسياسي واجلمايل 
تصنيف  "ألبورت"  صنف  وقد  والعلمي،  واالقتصادي 
النظرية، والقيم االقتصادية، والقيم  القيم  "سرباجنر" إىل 
والقيم  اجلمالية،  والقيم  االجتماعية،  والقيم  السياسية، 
هلذا  مقياٍس  بوضع  وقام   ،)1992 )خليفة،  الدينية 
إليه كلٌّ من:  انضم  الذي  القيم  اختبار  التصنيف مساه 
فرنون ولندزي )هو األداة املستخدمة يف البحث احلايل(، 



93 جملة جامعة تبوك للعلوم اإلنسانية واالجتماعية،مج2، ع 1، ص ص 91-122،  جامعة تبوك )1443هـ/2022م(

البحث احلايل.  التصنيف هو الذي اعتمد عليه  وهذا 
 2030 رؤية  ضوء  يف  السعودي  اجملتمع  يشهد   
تغريات جادة وحتوالت ثقافية واقتصادية غري مسبوقة، 
تتسم  جديدة  بطرق  يفكرون  اجلامعة  طلبة  جعلت 
ابلتميز واإلبداع، وحدَّد )حممود، 2005( التفكري أبنَّه 
أحد أساليب العمليات العقلية العليا اليت يشتمل عليها 
التنظيم العقلي املعريف،وأوضح )العتوم، 2004( أنَّ لكل 
فرٍد أسلوبه اخلاص يف التفكري ومن الصعب التنبؤ بطرق 
التفكري يقيس بعض  تفكري اآلخرين، كما أنَّ أسلوب 
تفضيالت األفراد اللغوية واملعرفية ومستويت املرونة يف 

العمل والتعامل مع اآلخرين.
 تُعدُّ أساليب التفكري من املفاهيم اليت حظيت بقدٍر 
على  املعريف،  النفس  علم  جمال  يف  االهتمام  من  كبري 
اجملالني  بني  يربط  التفكري  أساليب  مفهوم  أنَّ  اعتبار 

.(Sternberg , R., 1997) املعريف والوجداين
واألساليب  الطرق  ا  أبنَّ التفكري  أساليب  وتُعرف   
قدراته  توظيف  يف  تساعده  اإلنسان،  لدى  املفضلة 
واكتساب معارفه وتنظيم أفكاره والتعبري عنها مبا يتالءم 
مع املهام واملواقف اليت تواجهه، وتؤثر أساليب التفكري 
قبله؛  وما  اجلامعي  التعليم  مبراحل  التعليمية  العملية  يف 
يفضلها  اليت  التفكري  أساليب  على  التعرف  إنَّ  حيث 
لتعليمهم  املناسبة  الطرق  حتديد  يف  يساعد  الطالب 

والوسائل املالئمة لتقييمهم من أجل النهوض ابلعملية 
الدراسية  املقررات  ابختالف  ختتلف  وقد  التعليمية، 
التفكري، كذلك  أساليب  مرونة  يؤكِّد  مما  ومتطلباهتا، 
بسبب  الكفاءة  منخفضي  م  أنَّ يُعتقد  الذين  الطالب 
ا السبب يرجع إىل عدم تطابق  نقص قدراهتم العقلية، إمنَّ
اليت  تعلمهم  إسرتاتيجيات  مع  التفكري  يف  أساليبهم 
 ,Sternberg( جديدة  مواقف  مواجهتهم  عند  يتبعونا 
املعاطي،  )أبو  يوضح  الصدد  هذا  ويف   .)2002  ,.R

2005( أنَّ أساليب التفكري ختتلف عن إسرتاتيجياته، 
الفرد  لدى  واستقرارًا  عمومية  أكثر  األساليب  أنَّ  يف 
وتنسحب  املعلومات،  معاجلة  يف  له  مميزة  كطريقة 
بينما  العقلية،  واملشكالت  املواقف  من  العديد  على 
مشكالت  على  تنطبق  فقد  عمومية  أقل  اإلسرتاتيجية 

غريها. دون  معينة  عقلية 
تعددت النظريت اليت تناولت أساليب التفكري من 
يفضلها  اليت  الطرق  أو  األساليب  تلك  وطبيعة  عدد 
الفرد ويتبعها يف تعلمه، وسوف يقتصر البحث احلايل 
على إحدى هذه النظريت اليت تبناها البحث احلايل، 
وهي نظرية "سترينربج Sternberg " الذي حدد )13( 
ثالثة عشر أسلواًب للتفكري تندرج حتت )5( مخس فئات 

تتمثل فيما يلي:
 

مقارنة  وتقباًل  شيوًعا  األكثر  هي  النظرية  هذه   
ابلنظريت األخرى اليت تناولت أساليب التفكري، تلك 
النظرية ُتسمَّى "نظرية التحكم العقلي الذايت لسترينربج 
مث   "  Sternberg,s theory of Mental Self- Government

 Thinking أطلق عليها "سترينربج" نظرية أساليب التفكري
." Styles Theory

عشر  ثالثة   "  Sternberg "سترينربج  حدد  بذلك 
استخدام  يف  تفضيالت  ا  أبنَّ تتصف  للتفكري  أسلواًب 
القدرات وليست القدرات نفسها، وهي تتسم ابلثبات 
النسيب فمن املمكن أن تتغري ابختالف املواقف واملهام 
ابختالف  ختتلف  دينامية  ا  ألنَّ واحلياتية؛  التعليمية 

.)Sternberg, R., 1988( مواقف احلياة
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أنَّ   )Sternberg, R., 1997( سترينربج  أوضح  كما 
وليس  األساليب  من  بروفيل  لديهم  يكون  األشخاص 
أسلواًب واحًدا؛ حيث مييل الشخص إىل أسلوب واحد 
داخل كل فئة، وأنم خيتلفون يف قوة تفضيلهم ومرونتهم 
األسلوب  مالءمة  بني  وخيلطون  التفكري،  ألساليب 
ومستويت القدرة؛ لذلك فإنَّ أساليب التفكري هلا نفس 
لدى  واجملال  وامليول  واملستويت  والوظائف  األشكال 
تعليمها وتنميتها  كل شخص، وهذه األساليب ميكن 
وتطويرها لدى أفراد اجملتمع، وأنَّ الثقافة تؤثر على منو 
أساليب  بعض  تعزز  الثقافات  فبعض  التفكري  أساليب 
األخرى،  األساليب  عن  األفراد  بني  املختلفة  التفكري 
االبتكار واإلبداع وتشجع  اليت تؤكد على  أمريكا  مثل 
التفكري  أساليب  تعزيز  إىل  يؤدِّي  مما  االكتشافات، 
التشريعية والتحررية، بينما الياابن اليت تتمسك ابلتقاليد 
من احملتمل أن تعزز أساليب التفكري التقليدية احملافظة.

التفكري يف  أساليب  أنَّ   )Zhang, L. 2002( ويؤكد   
Stern- لسترينرب  الذايت  العقلي  التحكم  "نظرية  جضوء 

 "berg,s theory of Mental Self- Government

يلي: ثالثة جمموعات كما  إىل  تقسم 
· جمموعة تتضمن تنفيذ األشياء إببداع، مما يدل على 	

وتشمل:  املعريف  اجلانب  من  معقدة  عليا  مستويت 
أساليب التفكري )التشريعي – احلكمي – العاملي – 

اهلرمي(. املتحرر – 
· جمموعة تتضمن تنفيذ األشياء بطرق أكثر معيارية، مما 	

يدل على مستويت أدىن من التعقيد املعريف وتشمل 
أساليب التفكري )التنفيذي – احمللي – احملافظ – امللكي(.

· جمموعة تشمل بقية أساليب التفكري وهي: ) األقلي 	
– الفوضوي – الداخلي – اخلارجي(.

االهتمام  إىل  )الكناين، 2011: 274(  وأشار   
بقيم املبتكرين؛ حيث حاجة اجملتمع املتقدمة إليهم وأن 
املبتكرين،  لرعاية  جداً  ضروري  االبتكاري  املناخ  توفري 
للفرد،  النفسية  الصحة  توفر  اليت  األوضاع  من  بوصفه 
املختلفة،  واملشاعر  والتفكري  السلوك  على  ينعكس  مما 

التفكري  أنَّ   )2016 املبارك،  الكرمي؛  )عبد  يف  وجاء 
احلايل  العصر  متغريات  مع  للتكيف  ضرورة  االبتكاري 
غري  للمشكالت  أصيلة  ابتكارية  حلول  إىل  ابلوصول 
املألوفة اليت بدأت ابالنتشار والظهور يف العامل الذي يُعدُّ 

الرئيسة. مسته  التغيري 
 Elias( )البعول، 2012: 10(،   وأشار كلٌّ من: 
Edward, 2004 &( إىل أنَّ التفكري االبتكاري هو جوهر 

مستويت  أرقى  بوصفه  والتكنولوجي  العلمي  التقدم 
أو  التخيل  الفرد على  قدرة  وأنَّه  للفرد،  املعريف  النشاط 
ببعضها  األفكار  أشياء جديدة عن طريق ربط  اخرتاع 
عرف  مألوفة، كما  غري  لتكون  تغيريها  أو  وتعديلها 
قدرة  االبتكاري أبنَّه  التفكري  )حسني، 2002: 16( 
يتميز أبكرب قدٍر ممكن من  إنتاًجا  الفرد على اإلنتاج، 
وذلك  البعيدة،  والتداعيات  واألصالة  واملرونة  الطالقة 

مثري. موقف  أو  ملشكلة  استجابة 
 وميكن عرض مهارات أو قدرات التفكري االبتكاري 

كما أوضحها )جروان،2017( فيما يلي:
· الطالقة Fluency: تعي القدرة على توليد عدد كبري 	

واستدعاء  تذكر  عملية  وهي  واألفكار،  البدائل  من 
تعلمها. ملعلومات سبق 

· املرونة Flexibility: القدرة على توليد أفكار متنوعة 	
تغري  مع  التفكري  مسار  وحتويل  متوقعة،  ليست 

املوقف. متطلبات 
· ارتباطًا 	 األصالة Originality: هي أكثر اخلصائص 

ابإلبداع والتفكري اإلبداعي، وتعي اجلدة والتفرد.
 :Sensitivity To Problems احلساسية للمشكالت

يقصد هبا الوعي بوجود مشكالت أو عناصر ضعف 
يف البيئة أو املوقف، ويعي ذلك أنَّ بعض األفراد أسرع 
من غريهم يف مالحظة املشكلة والتحقق من وجودها 

يف املوقف.
 ويؤكد )Feldhusen, et al, 1989( إىل أنَّ العالقة 
بني املهارات الثالث جيب أن تكون واضحة، فالطالقة 
هي إنتاج األفكار دون اخلوف من تقييمها أو التعليق 
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عليها من ِقبل اآلخرين، واملرونة تعي الرتكيز على أفكار 
فهي  األصالة  أمَّا  مرتابطة،  جديدة  وبدائل  وحلول 
البحث عن التفرد لذلك تستدعي بشكل واضح التقييم 
وتوظيفه إجيابًيا للتحقق من األفكار الفريدة ذات القيمة 

للتحقيق. والقابلة 
القوي  احملرض  أنَّ  ويشري )روشكا، 1989: 60( 
لعملية اإلبداع ينطلق من احلاجات االجتماعية متطابقة 
اإلبداع كمظهر  عملية  وأنَّ  الشخصية،  احلاجات  مع 
النشاطات  من خالل  وتتطور  تتشكل  للنشاط  نفسي 
العيانية، وهلذا فإنَّ اإلبداع ميكن أن يُعرَّف أبنَّه النشاط 

الذي يؤدِّي إىل إنتاج جديد وقيم من أجل اجملتمع.
يف ضوء ما سبق، يتضح أنَّ هناك بعض القيم تقود 
من يعتنقها ويتمسك هبا إىل التفكري االبتكاري الذي 
صاحل  هو  ملا  تدفعه  اليت  القيم  منها  دوافع  إىل  حيتاج 
ومفيد وجديد، وبعض أساليب التفكري تقود أصحاهبا 
 Zhang,( إىل االبتكار واإلبداع، وهذا يؤكد ما أشار إليه
L. 2004 :1551( يف تصنيفه أساليب التفكري؛ حيث 

حنو  تتوجه  التفكري  أساليب  من  جمموعة  أنَّ  أوضح 
املعريف  التعقيد  من  أعلى  مستوى  وتتطلب  االبتكارية 
املتحرر –  العاملي –  وهي: )التشريعي – احلكمي – 
اهلرمي(، وأنَّ أساليب التفكري تتجلى حسب املتطلبات 
العمل  يفضل  الشخص  فمثاًل  حمددة  ملهمة  األسلوبية 
اآلخرين  مع  العمل  أو  الداخلي(  )األسلوب  مبفرده 
)مسعود، 2016(  أوضح  اخلارجي(، كما  )األسلوب 
وعظيمة  مهمة كبرية  هي  لإلبداع  حمفزة  بيئة  هتيئة  أنَّ 
صحًيا  اآلمنة  البيئة  وأن  فذ،  تربوي  قائد  إىل  حتتاج 
ونفسًيا وعاطفًيا وجسدًي هي بيئة قوية مطلقة لألفكار 
االبتكارية، وهذا يدعم أهداف البحث احلايل الذي تتمثل 
فكرته يف الكشف عن النسق القيمي وأساليب التفكري 
امللك خالد ابلسعودية،  الشائعة لدى طالبات جامعة 
الطالبات  هؤالء  االبتكاري،  التفكري  إىل  تقودهن  اليت 
مناذج لألمهات واملربيات اليت يعقد عليهن اجملتمع آماله 

تكنولوجيا  عصر  يف  به  ينهض  مبتكر  جيل  تنشئة  يف 
املعلومات والثورات العلمية والتغريات السريعة املتالحقة، 
ذلك العصر الذي حيتاج إىل مبتكرين ومبدعني ملواكبة 
واالجتماعية. واالقتصادية  والعلمية  الفكرية  التطورات 

النسق  تناولت  اليت  السابقة  الدراسات  تعددت 
من  الدراسات  هذه  لبعض  التطرق  وميكن  القيمي، 
 )Carter,B. 2009( دراسة  مثل  األحدث  إىل  األقدم 
اليت أسفرت نتائجها أنَّ اجلامعة ساعدت طالهبا على 
تعلُّم القيم اليت يطبقونا يف حياهتم بعد خترجهم منها، 
إىل  نتائجها  توصلت  )شهاب، 2010(  دراسة  أيًضا 
إمكانية التنبؤ جبميع القيم اخلاصة ابإلبداع )االستقالل 
والصدق واالعرتاف وعبور اللحظة الراهنة(، من خالل 
الثانوية  املرحلة  طلبة  لدى  الوالدية  التنشئة  اجتاهات 
مبملكة البحرين، أمَّا دراسة )الكناين وآخرون، 2011( 
فأظهرت نتائجها وجود فروق دالة إحصائًيا بني الطالب 
املرتبة  النظرية يف  القيم  القيم؛ حيث جاءت  ترتيب  يف 
رتبة  االقتصادية يف  اجلمالية،  )السياسية،  تالها  األوىل 
واحدة( لدى طالب املرحلة الثانوية املبتكرين املغرتبني.

 أمَّا دراسة )اخلياط؛ عطيات؛ العربيات، 2012( 
جبامعة  الطلبة  قيم  أهم  أنَّ  إىل  نتائجها  فأشارت 
ابلصحة  االهتمام  يف  تتمثل  التطبيقية كانت  البلقاء 
ومساعدة اآلخرين، واحلكمة، واألمن الوطي، والذكاء 
واحلرية  االستطالع،  وحب  الديي،  وااللتزام  واإلبداع، 
واحرتام  والعدالة  الذات،  عن  والبحث  واالستقاللية، 
فأوضحت   )Manago, A. 2012( دراسة  أمَّا  اآلابء، 
نتائجها أنَّ التعليم النظامي والتحضر التنموي أدَّى إىل 
حتول طالب املستوى األول )الذين انتقلوا من بيئة ريفية 
إىل بيئة حضرية( جبامعة ماي ابملكسيك حنو زيدة القيم 
إقرار  التحول انشئ من  الفردية، وأنَّ هذا  لالستقاللية 
الطالب مفاهيم االختيار واالستكشاف وحتقيق الذات 

السلوك. قواعد  وتوسيع 
النسق  تناولت  اليت  الدراسات  نتائج  اختلفت  وقد 
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دراسة  مثل:  السعودية  اجلامعات  بعض  يف  القيمي 
تصدر  أظهرت  اليت   )2013 احلسن،  أبو  )صعدي؛ 
مث  االقتصادية،  القيم  تليها  القيم  لنسق  الدينية  القيم 
االجتماعية لدى طالب قسم الرتبية اخلاصة بكلية الرتبية 
جبدة، أمَّا دراسة )الصقري؛ البازعي، 2014( فأسفرت 
أنَّ ترتيب النسق القيمي تصدرت القيم االجتماعية يف 
املرتبة األوىل تلتها القيم العلمية، مث الشخصية التنظيمية 
والدينية واألخالقية والرتوحيية والسياسية واالقتصادية، مث 
اجلمالية لدى طلبة جامعة القصيم، كما وجدت فروق 
الشخصية  والقيم  االقتصادية  القيم  يف  إحصائًيا  دالة 
دراسة  أيًضا  املتزوجني،  غري  لصاحل  وذلك  التنظيمية، 
املرتبة  السياسية  القيم  تصدرت   )2018 )احلريب، 
األوىل، تالها االجتماعية، االقتصادية، الدينية، النظرية، 

الرتبية جبامعة جدة. اجلمالية لدى طالب كلية 
أما دراسة )الشوحيات، 2019( بّينت نتائجها أنَّ 
ترتيب األنساق القيمية من حيث درجة أمهيتها تنازلًيا لدى 
طلبة اجلامعة األملانية األردنية جاء على النحو اآليت: القيم 
)الدينية، االجتماعية، السياسية، العملية، االقتصادية(.

 امتداًدا للدراسات السابقة جرى التطرق للدراسات 
بعض  فحصت  فقد  التفكري،  أساليب  تناولت  اليت 
الدراسات العالقة بني أساليب التفكري) يف ضوء نظرية 
 Zhang, L.( وبعض املتغريات مثل: دراسة ،)سترينربج
Sternberg, R., 1998 &( اليت أظهرت وجود عالقة 

التفكري  أساليب  بني  إحصائًيا  دالة  موجبة  إرتباطية 
لدى  الدراسي  والتحصيل  الداخلي(  اهلرمي،  )احملافظ، 
ارتباطية  عالقة  وتوجد  "هونج كونج"،  جامعة  طلبة 
التفكري  أساليب  بني  إحصائية  داللة  ذات  سالبة 
الدراسي،  والتحصيل  اخلارجي(  املتحرر،  )التشريعي، 
كذلك دراسة )Cano & Hewitt, 2000( اليت كشفت 
نتائجها عن إمكانية التنبؤ ابإلجناز األكادميي من خالل 
يفضلون  الذين  اجلامعة  طالب  وأنَّ  التفكري،  أساليب 
أسلوب التفكري الداخلي، أي يفضلون العمل مبفردهم 

وحيققون  املشكالت  حلل  التخطيط  على  يقدرون  وال 
درجات منخفضة يف اإلجناز األكادميي، بينما الطالب 
ويلتزمون  التنفيذي  التفكري  أسلوب  يفضلون  الذين 
ابلقواعد واإلجراءات املوجودة مسبًقا فإنم يستطيعون 
حتقيق درجات مرتفعة يف اإلجناز األكادميي، أيًضا دراسة 
استخدام  أنَّ  إىل  نتائجها  توصلت   )Zhang, 2004(
التحصيل  مستوى  ارتفاع  إىل  أدَّى  اهلرمي  األسلوب 
الدراسي يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية لدى طالب 
احلكمي  واألسلوب  هونج كونج،  يف  الثانوية  املرحلة 
يف  الدراسي  التحصيل  مستوى  ارتفاع  على  ساعدهم 
ارتفاع  إىل  أدَّى  امللكي  واألسلوب  الطبيعية،  العلوم 

التكنولوجيا.  علوم  يف  أدائهم  مستوى 
اختلفت نتائج الدراسات اليت تناولت أساليب التفكري 
يف ضوء نظرية سترينربج لدى الطلبة يف بعض اجلامعات 
مقدادي،  )القضاة؛  من  كل  دراسة  مثل  السعودية 
2008(، اليت توصلت نتائجها إىل أنَّ أسلوب التفكري 
السائد لدي طالب جامعة امللك خالد هو األسلوب 
التشريعي؛ ألنَّه انل املرتبة األوىل يف حني جاء أسلوب 
التفكري الفوضوي يف املرتبة األخرية، و)املدين، 2013( 
اليت أشارت نتائجها إىل أنَّ أسلوب التفكري احملافظ هو 
التفكري لدى طالبات كلية  انتشارًا يف أساليب  األكثر 
الرتبية جبامعة طيبة، يف حني أسلوب التفكري الداخلي 
هو األكثر انتشارًا ألفراد األقسام العلمية كلها واألسلوب 
التشريعي هو األكثر انتشارًا لدى أفراد أقسام الكيمياء 
األسلوب  أمَّا  اإلجنليزية،  واللغة  والريضيات  والفيزيء 
العربية، و)أبو  اللغة  أفراد قسم  التنفيذي فمنتشر لدى 
أساليب  نتائجها وجود  أظهرت  اليت  هاشم، 2015( 
تفكري مفضلة لدى طالب اجلامعة املصريني والسعوديني 
التنفيذي،  التشريعي،  امللكي،  األقلي،  )اهلرمي،  وهي: 
احلكمي، احمللي، املتحرر، اخلارجي(، أيًضا وجود أتثري 
دال إحصائًيا لكلٍّ من: اجلنسية، واجلنس، والتخصص، 
لديهم،  التفكري  أساليب  بعض  على  بينهم  والتفاعل 



97 جملة جامعة تبوك للعلوم اإلنسانية واالجتماعية،مج2، ع 1، ص ص 91-122،  جامعة تبوك )1443هـ/2022م(

نتائجها  أوضحت  اليت   )2016 )بكر،  دراسة  أيًضا 
وطالبات كلية  طالب  لدى  املفضلة  التفكري  أساليب 
العلوم واآلداب بطربجل جامعة اجلوف وهي: )احمللي، 
الداخلي، احملافظ، اخلارجي، اهلرمي، امللكي، التنفيذي، 
العاملي،  الفوضوي،  احلكمي،  التشريعي،  األقلي، 
أسفرت   )2019 )حممد،  دراسة  كذلك  املتحرر(، 
نتائجها إىل أنَّ أسلوب التفكري التشريعي هو األسلوب 
األكثر  أي  خالد  امللك  جامعة  طالبات  لدى  السائد 
استخداًما، يف حني أسلوب التفكري احملافظ هو األقل 
استخداًما، وأشارت إىل عدم وجود فروق دالة إحصائًيا 
يف أساليب التفكري مجيعها تُعزى إىل احلالة االجتماعية.

وقد تناولت العديد من الدراسات السابقة موضوع 
منصور،  )الصياطي؛  دراسة  مثل:  االبتكاري  التفكري 
1995( اليت فحصت عالقة االبتكار بكل من اجلنس 
والثقافة وتفاعلهما مع االبتكار لدى طالب وطالبات 
كلية الرتبية جبامعة امللك فيصل ابألحساء، وتوصلت إىل 
نتائج منها عدم وجود فروق دالة إحصائًيا بني الطالب 
املنحدر احلضري  الريفي والطالب ذوي  املنحدر  ذوي 
 Kim, Junghee, & Michael,( يف االبتكار، ودراسة
1995( تناولت العالقة بني التفكري االبتكاري وكلٌّ من 

املفضل  والتفكري  التعليم  وأسلوب  األكادميي  اإلجناز 
لدى عينة من طلبة املرحلة الثانوية يف كوري، وأشارت 
التفكري  يف  الطالب  على  الطالبات  تفوق  إىل  النتائج 
االبتكاري، وأنَّ الطلبة الذين يستخدمون اجلانب األمين 
االبتكاري وحيققون مستوى  التفكري  املخ يفضلون  من 
دراسة  حني كشفت  يف  األكادميي،  اإلجناز  يف  مرتفع 
اجلنسني  لدى  االبتكارية  القدرة  عن  )خميمر،1997( 
الريف  بني  للمقارنة  البيئية  املتغريات  ببعض  وعالقتهما 
إحصائًيا  دالة  فروق  وجود  النتائج  وأظهرت  واحلضر، 
وأفراد  احلضر  أفراد  بني  االبتكاري  التفكري  قدرات  يف 
الريف لصاحل احلضريني، بينما دراسة ) املهندس؛ حممد، 

1999( أوضحت نتائجها أنَّ ممارسة أنشطة اهلوايت 
االبتكاري  التفكري  تطوير  على  إجيابًيا  تؤثر  املختلفة 
والنسق القيمي لدى التالميذ، أي إنَّ تطور قيم األمانة 
يكون  والتسامح  والتواضع  والطاعة  والصرب  والصدق 
لدى املمارسني لألنشطة عن غري املمارسني، فالنشاط 
القيم  وتطوير  السلوك  تعديل  على  يساعد  الريضي 
دراسة  أمَّا  االبتكار،  مسات  الفرد  ويكسب  اخللقية 
العالقة  أنَّ  إىل  نتائجها  فتوصلت   )2001 )الزقاي، 
)االجتماعية  والقيم  االبتكارية  القدرة  بني  االرتباطية 
والسياسية والدينية والنظرية واجلمالية( غري دالة إحصائًيا 
لدى طلبة علم النفس جبامعة وهران ابجلزائر، يف حني 
توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائًيا بني القدرة االبتكارية 
 Baran, Serap,( والقيمة االجتماعية لديهم، أمَّا دراسة
القدرات  أنَّ  نتائجها  فأوضحت   )& Aygen, 2011

االبتكارية ميكن تنميتها، خالل كل من الربامج التعليمية 
واملواد الدراسية لدى الطالب يف املراحل التعليمية املختلفة 
إسرتاتيجيات  وتفعيل  لالبتكار  حمفزة  تعليمية  بيئة  يف 
التدريس اليت تنمي لديهم اجتاهات إجيابية حنو التعامل 
والوصول  األفكار  توليد  املشكالت ابالستمرار يف  مع 
 )2016 املبارك،  )عبدالكرمي؛  دراسة  أيًضا  حللها، 
أسفرت نتائجها عن وجود عالقة ارتباطية بني القدرة على 
لدى طالب  األكادميي  والتحصيل  االبتكاري  التفكري 
اخلرطوم.  بوالية  احلكومية  ابجلامعات  اهلندسة  كليات 
فهدفت   )2017 الشايب،  )مهرية؛  دراسة  أمَّا 
تساعد  االبتكاري  التفكري  مهارات  تنمية  أنَّ  إىل 
الطالب يف حتسني مستواهم الدراسي والتغلب على 
مشاكل احلياة من خالل تشكيلها لشخصية إنسان 
عصر املعلومات، وأنَّ ذلك هو غاية الرتبية من خالل 
يف  إجيايب  أتثري  هلا  اليت  النشط  التعلم  إسرتاتيجيات 
تنمية التفكري اإلبداعي، وخلصت إىل ضرورة تشجيع 
املؤهل والفعال  املعلم  النشط والبد من وجود  التعلم 
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املرغوبة. التفكري  الذي ميثل أهم عناصر جناح عملية 
 يتضح من عرض الدراسات السابقة تعدد جماالت 
وأساليب  القيمي  ابلنسق  املرتبطة  والدراسات  البحوث 
التفكري والتفكري االبتكاري؛ ولكنها ال جتمع متغريات 
البحث احلايل يف منظومة ارتباطية واحدة، األمر الذي 
الباحثة  استفادت  وقد  احلايل.  للبحث  أمهية  يضفي 
السابقة يف حتديد األدب السيكولوجي  الدراسات  من 
ملوضوع البحث احلايل وصياغة أسئلته وبناء وتصميم أدايت 
الدراسة لقياس )أساليب التفكري، التفكري االبتكاري(، 
وتفسري النتائج ومناقشتها. كما تبني أنَّ معظم العينات 
املختارة كانت من طالب اجلامعة وكثري من الدراسات 
والبحوث استخدمت مقياس القيم لـ )ألبورت، فرينون، 
لينذري( " تعريب/ هنا، عطية " مثل: دراسة كل من 
املقياس  وهو   )1987 )السواد،   ،)1999 )سفيان، 
الدراسات  من  وكثري  احلايل،  البحث  يف  املستخدم 
العربية واألجنبية تناولت أساليب التفكري يف ضوء نظرية 
سترينربج مثل: دراسة كلٍّ من: )حممد، 2019(، )بكر، 
 Cano & Hewitt,( ،)2015 ،2016(، )أبو هاشم
تناولت  السابقة  الدراسات  من  العديد  أيًضا   ،)2000

التفكري االبتكاري مع متغريات خمتلفة مثل: التحصيل 
وأييت  األكادميي،  واإلجناز  اإلجناز  ودافعية  األكادميي 
البحث احلايل الذي يتفق مع بعض الدراسات السابقة 
يف املالمح العامة إال أنَّه -يف حدود علم الباحثة- ال 
توجد دراسة تناولت املتغريات الثالثة: )النسق القيمي، 
وأساليب التفكري، والتفكري االبتكاري( جمتمعة مًعا يف 

السعودية.  البيئة 
مشكلة البحث:

أتثري التكنولوجيا له انعكاساته على القيم االجتماعية 
الشباب،  قيم  على  بدرجة كبرية  أثرت  فقد  والثقافية، 
مما أسهم يف نشر أمناٍط وقيٍم أخذ بعضها طابًعا عاملًيا 
أتكيد  إىل  أدَّى  الذي  األمر  حضارته،  حدود  وجاوز 
القيم النفعية والفردية وانتشار ثقافة االستهالك؛ نتيجة 

متحرر  عاملي  اتساق  إىل  الشباب  وحتول  االنفتاح 
.)2017 )بوقلوف، 

حمددات  هي  والقيم  سلوك  االبتكار  إنَّ  وحيث 
للسلوك، فهناك قيم تتصدر النسق القيمي لدى املبتكرين، 
خصائص  من  أنَّ   )1985 )سليمان،  يف  جاء  وقد 
املبتكرين أنَّ لديهم قيم نظرية ومجالية قوية، أيًضا دراسة 
إحصائًيا  دالة  فروق  وجود  أظهرت   )1982 )سعيد، 
بني  واجلمالية  والسياسية  والدينية  االجتماعية  القيم  يف 

االبتكارية. القدرة  ومنخفضي  مرتفعي  األفراد 
وقد اختلفت نتائج بعض الدراسات يف أتثري الثقافة 
يعتنقها  اليت  القيم  على  والريفية  احلضرية  واألصول 
اليت   )1976 العال،  )عبد  دراسة  مثل:  اجملتمع  أفراد 
القيمية  األنساق  يف  اختالٍف  وجود  نتائجها  أظهرت 
بني الشرائح االجتماعية )الريفييني، احلضريني(، مما يدل 
األفراد  إكساب  على  الفرعية  للثقافة  أثر  وجود  على 
أنساقًا قيمية دون غريها، يف حني نتائج دراسة )السواد؛ 
نظام  يف  اختالفات  تظهر  مل   )1987 األزيرجاوي، 
أمَّا  والريفية،  احلضرية  األصول  ملتغري  وفًقا  القيم  ترتيب 
دراسة )خميمر،1997( فأظهرت نتائجها اختالف يف 
التفكري االبتكاري لصاحل أطفال احلضر، أيًضا ختتلف 
دراسة  مثل:  للفرد  االجتماعية  احلالة  ابختالف  القيم 
نتائجها  أظهرت  اليت   )2014 البازعي،  )الصقري؛ 
والقيم  االقتصادية  القيم  يف  إحصائًيا  دالة  فروق  وجود 
م  الشخصية التنظيمية وذلك لصاحل غري املتزوجني؛ ألنَّ
ما يزالون يف طور بناء الشخصية وتطويرها لتأهيل أنفسهم 
للحياة املستقبلية فيولون أمهية كبرية للناحية االقتصادية 
الناحية. خبالف املتزوجني فهم أكثر استقرارًا من هذه 

يتضح مما سبق وجود عالقات متداخلة بني النسق 
القيمي وأساليب التفكري والتفكري االبتكاري تؤثر على 
أداء طالبات اجلامعة بشكل مبتكر؛ لذا تسعى الدراسة 
النسق  النسيب لكلٍّ من  احلالية لتحديد درجة اإلسهام 
القيمي وأساليب التفكري يف التنبؤ ابلتفكري االبتكاري 
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لدى طالبات جامعة امللك خالد يف ضوء بعض املتغريات 
"املتزوجات  االجتماعية  احلالة  )املتمثلة يف  الدميوجرافية 

وغري املتزوجات" ومكان االقامة "القرية واملدينة"(.
يف  احلايل  البحث  مشكلة  تتبلور  ذلك  نطاق  يف 

اآليت:  الرئيس  السؤال  على  اإلجابة 
القيمي  النسق  من  لكلٍّ  النسيب  اإلسهام  درجة  ما 
لدى  االبتكاري  ابلتفكري  التنبؤ  يف  التفكري  وأساليب 
العربية  ابململكة  خالد  امللك  جامعة  طالبات  من  عينة 
األسئلة  الرئيس  السؤال  هذا  من  ويتفرع  السعودية؟ 

اآلتية: الفرعية 
طالبات  من  عينة  لدى  القيمي  النسق  ترتيب  ما   -1

جامعة امللك خالد ؟
2- ما أساليب التفكري الشائعة لدى عينة من طالبات 

جامعة امللك خالد ؟
من  عينة  لدى  االبتكاري  التفكري  مستوى  ما   -3

طالبات جامعة امللك خالد ؟
4- هل خيتلف اإلسهام النسيب لكلٍّ من النسق القيمي 
وأساليب التفكري املتبعة يف التنبؤ ابلتفكري االبتكاري 

لدى عينة من طالبات جامعة امللك خالد ؟
القيمي وأساليب  النسق  اختالفات يف  5- هل توجد 
التفكري والتفكري االبتكاري لدى عينة من طالبات 
جامعة امللك خالد تعزى ملتغريات )احلالة االجتماعية 
قرية،   " اإلقامة  " – مكان  متزوجة  "متزوجة، غري 

مدينة "( ؟
أهداف البحث:

1- التعرف على ترتيب النسق القيمي لدى عينة من 
طالبات جامعة امللك خالد.

عينة  لدى  الشائعة  التفكري  أساليب  التعرف على   -2
من طالبات جامعة امللك خالد.

3- التعرف على مستوى التفكري االبتكاري لدى عينة 
من طالبات جامعة امللك خالد.

القيمي  النسق  من  لكلٍّ  النسيب  اإلسهام  حتديد   -4

وأساليب التفكري املتبعة يف التنبؤ ابلتفكري االبتكاري 
خالد.  امللك  جامعة  طالبات  من  عينة  لدى 
وأساليب  القيمي  النسق  يف  الفروق  على  التعرف   -5
التفكري والتفكري االبتكاري لدى عينة من طالبات 
)احلالة  ملتغريات  تعزى  خالد،  امللك  جامعة 
مكان   –  " متزوجة  غري  متزوجة،   " االجتماعية 

اإلقامة" قرية، مدينة"(.
أمهية البحث:

علم  أجنبية -يف حدود  أو  عربية  دراسة  توجد  مل   -1
الباحثة- تناولت متغريات النسق القيمي وأساليب 
ارتباطية  منظومة  يف  االبتكاري  والتفكري  التفكري 

واحدة، مما يدعم الدراسة احلالية.
2- التوصل إىل اإلسهام النسيب لكل من النسق القيمي 
والطاقات  للسلوك  موجهات  مبثابة  يُعدُّ  الذي 
والقدرات والدوافع، وأساليب التفكري املفضلة يف 
حل املشكالت والتعامل مع اآلخرين مبا يقود إىل 
مُيّكن  اجلامعة،  طالبات  لدى  االبتكاري  التفكري 
االرتقاء  تسهم يف  فعالة  علمية  من وضع خطط 

مبخرجات التعلم األكادميية.
األدبيات  ضوء  يف  حديثة  مقاييس  تصميم   -3
السيكولوجية لتكون إضافة يف جمال القياس النفسي.

إرشادية  برامج  وضع  يف  النتائج  من  االستفادة   -4
التفكري  أساليب  وتطوير  القيمي  النسق  لتعزيز 
لدى الطلبة؛ للوصول هبم إىل مستوى مرتفع من 
مناسبة يف  بتوصيات  االبتكار واإلبداع، واخلروج 

ضوء نتائج البحث احلايل.
مصطلحات البحث:

النسق القيمي:
اليت  القيم  البحث  هذا  يف  القيمي  ابلنسق  يقصد 
لـ )ألبورت وفرنون ولندزي( مرتبة  القيم  يقيسها اختبار 
وفًقا لدرجة أمهيتها لدى كل طالبة، وهي القيم النظرية 
وهتتم ابملعرفة واحلقيقة، القيم االجتماعية وهتتم مبا يفيد 
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اآلخرين، القيم االقتصادية وهتتم مبا هو انفع مادًي، القيم 
والعالقة  الدينية  واملشاعر  ابملعتقدات  هتتم  اليت  الدينية 
االجتماعي  ابملركز  تتعلق  السياسية  القيم  ابلعمل، 
والسلطة والسيطرة والرغبة يف القوة، القيم اجلمالية اليت 
التعريف  هو  وهذا  واملواءمة،  والتناسق  ابلشكل  هتتم 

احلايل. البحث  يف  املستخدم  ابملقياس  اخلاص 
 ويُعرَّف إجرائًيا: ابلدرجة اليت حتصل عليها الطالبة 
تعريب/  ولندزي-  )إلربورت وفرنون  لـ  القيم  اختبار  يف 
البحث  يف  املستخدم   ،)  1986 حممود،  عطية  هنا، 
احلايل )هذا اختبار القيم مأخوذ من سفيان، 1995(.

أساليب التفكري:
التفكري  أساليب   )Sternberg,1997:82( يُعرَّف   
ا الطرق واألساليب املفضلة لدى اإلنسان، تساعده  أبنَّ
أفكاره  وتنظيم  معارفه  واكتساب  قدراته  توظيف  يف 
والتعبري عنها مبا يتالءم مع املهام واملواقف اليت تواجهه؛ 
لذا يكون أسلوب التفكري الذي يستخدمه يف مواقف 
احلياة االجتماعية خيتلف عن أسلوب تفكريه يف معاجلته 
للمسائل العلمية، ومن مثَّ فإنَّ اإلنسان يستخدم أساليب 
خمتلفة يف التفكري تتغري مبرور الوقت، وهذا التعريف تبناه 
البحث احلايل ومت االعتماد عليه يف بناء وتصميم مقياس 

أساليب التفكري املستخدم يف البحث احلايل.
الطالبة  عليها  حتصل  اليت  ابلدرجة  إجرائًيا:  يُعرَّف 
يف كل أسلوب على حدة يف مقياس أساليب التفكري 

احلايل. البحث  يف  املستخدم  الباحثة(  )إعداد 
التفكري االبتكاري:

يُعرف "جليفورد Guilford " االبتكار أبنَّه عملية 
يتصف  التباعدي  التفكري  من  منط  أو  معرفية  عقلية 
ابلطالقة واملرونة واألصالة واحلساسية للمشكالت وينتج 
عنه انتج ابتكاري )أديب، 2003: 22(، يف ضوء هذا 
التعريف فإنَّ التفكري االبتكاري يُعرف أبنَّه عملية عقلية 
واحلساسية  واألصالة  واملرونة  ابلطالقة  يتصف  معرفية 
التعريف  ابتكارية، وهذا  نواتج  وينتج عنه  للمشكالت 

مقياس  وتصميم  بناء  يف  الباحثة  عليه  اعتمدت  الذي 
البحث احلايل. التفكري االبتكاري املستخدم يف 

جمموعة  أبنَّه  االبتكاري:  التفكري  الباحثة  وتُعرف 
تظهرها  وأفكار ومشاعر  وآراء  واملهارات  القدرات  من 
احلياة  مواقف  أو  مشكالت  مواجهتها  عند  الطالبة 
البتكارها  اآلخرين كمؤشر  مع  تعاملها  وعند  املختلفة 
عليها  حتصل  اليت  ابلدرجة  إجرائًيا:  وتُعرفه  وإبداعها. 
الطالبة يف مقياس التفكري االبتكاري )إعداد الباحثة(. 

حدود البحث:
خالد  امللك  جامعة  طالبات  البشرية:  احلدود 

ابلسعودية.
احلدود املكانية: كلية الرتبية للبنات أبهبا – جامعة 

امللك خالد ابلسعودية.
احلدود الزمانية: طُبقت أدوات البحث يف الفصل 

الدراسي األول للعام اجلامعي 2019/ 2020م.
العالقات  عن  الكشف  املوضوعية:  احلدود 
االرتباطية بني النسق القيمي وأساليب التفكري يف التنبؤ 
ابلتفكري االبتكاري لدى عينة من طالبات جامعة امللك 

ابلسعودية. خالد 
املنهج واإلجراءات: 

منهج البحث:
بناء على مشكلة البحث ومن أجل حتقيق أهدافه، 
مت استخدام املنهج الوصفي بنمطيه االرتباطي واملقارن 

ملالءمته للبحث احلايل. 
جمتمع البحث:

تكوَّن جمتمع البحث من طالبات كلية الرتبية جبامعة امللك 
خالد أبهبا، املسجلني للعام الدراسي 2019/ 2020م.

عينة البحث :
حساب  عينة  مها:  عينتني  البحث  عينة  مشلت   
الكفاءة السيكومرتية لألدوات بلغ عددها )65( طالبة 
للبنات-  الرتبية  بكلية  النفس  علم  قسم  طالبات  من 
جامعة امللك خالد ابلسعودية، يرتاوح أعمارهن ما بني 
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)20 – 25( سنة، مبتوسط عمري )20.86( واحنراف 
 )120( قوامها  األساسية  والعينة   ،)1.01( معياري 
طالبة من طالبات املستوى اخلامس بقسم علم النفس 
الاليت  امللك خالد ابلسعودية،  الرتبية - جامعة  بكلية 
مبتوسط  سنة،   )25  –  19( بني  ما  أعمارهن  يرتاوح 

.)0.98( معياري  واحنراف   )20.78( عمري 
أدوات البحث:

 لتحقيق أهداف البحث احلايل مت استخدام ثالث 
"سرباجنر"  تصنيف  حسب  القيم  مقياس  هي  أدوات 
)إعداد / فرينون وإلبورت وليندزي – تعريب وإعداد / 
عطية حممود هنا، بعد تعديله مبا يناسب العينة احلالية 
يف البيئة السعودية(، ومقياس أساليب التفكري ومقياس 
التفكري االبتكاري )كالمها إعداد الباحثة(، وسوف يتم 
إىل  للوصول  املناسبة  اإلحصائية  األساليب  استخدام 
النتائج وتفسريها واخلروج بتوصيات يف ضوء نتائج البحث. 
أواًل: اختبار القيم لـ "سرباجنر" ) إعداد / فرينون 
وإلبورت وليندزي – تعريب وإعداد / عطية حممود هنا، 
1959(، واعتمدت عليه بعض الدراسات مثل دراسة 
كل من: )السواد؛ األزيرجاوي، 1987(، )تركستاين، 

 (Huntley & Davis, 1983) .)1991
وكان  اليمنية  البيئة  على  )سفيان،1995(  وطبقه   
الباحثة هبدف  واستخدمته  على )45( سؤااًل،  حيتوي 
البحث  عينة  أفراد  لدى  القيمي  النسق  على  التعرف 
البيئة  يف  احلالية  العينة  يناسب  مبا  تعديله  بعد  احلايل، 
املناسبة  غري  األسئلة  بعض  حبذف  وذلك  السعودية، 
أسئلة   )10( وعددها  احلايل  البحث  عينة  للطالبات 
]عدد "5" أسئلة من القسم األول و عدد "5" أسئلة 
من القسم الثاين[ وأصبح االختبار حيتوي على )35( 

يلي: تصحيحه كما  ومت  سؤااًل. 
أسئلة  األول ] 30 سؤااًل مت حذف "5"  القسم   

سؤااًل[:   )25( من  مكون  وأصبح 
- إذا وافق املفحوص على الفقرة )أ( موافقة اتمة على أّي 

سؤاٍل ويف الوقت نفسه رفض الفقرة )ب( فُتعطى 
صفر،  )ب(  والفقرة  درجات  ثالث  )أ(  الفقرة 
وإذا كان املفحوص يفضل الفقرة )أ( على الفقرة 
)ب( يف هذه احلالة تُعطى الفقرة األكثر تفضياًل 
درجتني، أمَّا الفقرة األخرى تُعطى درجة واحدة.

القسم الثاين ] مكون من 15 سؤااًل مت حذف "5" 
أسئلة وأصبح مكون من )10( أسئلة [:

من كل  واملطلوب  إجاابت  أربعة  له  سؤال  - كل 
حسب  األربع  اإلجاابت  يرتب  أن  مفحوص 
اخلاصة وال  نظره  لوجهة  وفًقا  الشخصي  تفضيله 
خيرج عن اإلجابة املقدمة له، وتُعطى )4( درجات 
لإلجابة األكثر تفضياًل، و)3( درجات لإلجابة 
اليت تتلوها، و)2( درجتان لإلجابة الثالثة، و)1( 

درجة واحدة لإلجابة األخرية يف التفضيل. 
هذا  أنَّ  إىل   )61  :1999 )سفيان،  أشار  وقد   
الذي  "سرباجنر"  تصنيف  على  اعتماًدا  ُبي  االختبار 
صنَّف القيم وفًقا لألبعاد الشخصية إىل ست قيم أساسية 
واالجتماعية  والسياسية  والدينية  النظرية  القيم  هي: 
واجلمالية واالقتصادية، على اعتبار أنَّ األفراد يتوزعون 
حتدد  اليت  هي  السائدة  والقيمة  واحدة،  لسيادة  طبًقا 
منط شخصية الفرد، وميكن استعراض هذه القيم الست 

يلي:  فيما  االختبار  املتضمنة يف هذا 
 1- القيمة االجتماعية: هي ُتظهر اهتمام الفرد وميله 
إىل غريه من الناس فهو حيبهم ومييل إىل سعادهتم 
وينظر إليهم كغايت وليسوا وسيلة لغايت أخرى، 
واحلنان  ابلعطف  القيمة  هذه  حاملوا  ويتميز 

واإلاثر. 
ابكتشاف  الفرد  اهتمام  ُتظهر  النظرية:  القيمة   -2
هبا  يتسم  الذي  الفرد  ويتخذ  واملعارف،  احلقائق 
بني  يوازن  فهو  به  احمليط  العامل  من  معرفًيا  اجتاًها 
األشياء على أساس ماهيتها، كما أنَّه يسعى وراء 
معرفتها  بقصد  األشياء  هذه  حتكم  اليت  القوانني 
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الصورة  إىل  أو  العملية  قيمتها  إىل  النظر  دون 
اجلمالية هلا.

3- القيمة االقتصادية: ُتظهر اهتمام الفرد وميله إىل ما 
هو انفع وعملي، وهو يف سبيل هذا اهلدف يتخذ 
الثروة  على  للحصول  وسيلة  به  احمليط  العامل  من 
والبضائع  والتسويق  اإلنتاج  طريق  عن  وزيدهتا 
القيمة  هذه  حاملوا  ويتميز  األموال،  واستثمار 
ابلنظرة العملية يف تقييم األشياء واألشخاص تبًعا 

ملنفعتها.
4- القيمة اجلمالية: ُتظهر اهتمام الفرد وميله إىل ما هو 
مجيل من جانب الشكل أو التوافق، وهو لذلك 
ينظر إىل العامل احمليط به نظرة تقدير له من انحية 
يشرتط  وال  الشكلي،  والتوافق  والتنسيق  التكوين 

أن يكون حاملوها فنانني أو مبدعني.
وميله  الفرد  اهتمام  هبا  يقصد  السياسية:  القيمة   -5
القيادي،  السلوك  وتفضيل  القوة  على  للحصول 
وممارسة  السيطرة  إىل  يهدف  شخص  فهو 
أو  األشياء  يف  والتحكم  اآلخرين  وتوجيه  القوة 

األشخاص.
إىل  وميله  الفرد  اهتمام  هبا  يقصد  الدينية:  القيمة   -6
معرفة ما وراء العامل الظاهري، فهو يرغب يف معرفة 
أصل اإلنسان ومصريه، ويرى أنَّ هناك قوة تسيطر 
على العامل الذي يعيش فيه وهو حياول أن يصل 
نفسه هبدف القوة بصورة ما، وقد جيمع الفرد بني 

الروحانية والعقالنية.
الكفاءة السيكومرتية الختبار القيم: ُأجريت العديد 
من اختبارات الصدق والثبات على هذا االختبار من 
ِقبل )ألبورت وفرينون وليندزي(، و)هنا، عطية حممود، 
هذا  استخدموا  الذين  الباحثني  من  وغريهم   )1986
نبيل  )سفيان،  يف  جاء  كما  دراستهم  يف  االختبار 
مرتفعة  مؤشرات  االختبار  هلذا  ويتوافر   ،)1995
)اليمن  مثل:  خمتلفة  حملية  بيئات  يف  والثبات  للصدق 

والسعودية ومصر...(، مما يشري إىل االطمئنان لكفاءته 
السيكومرتية.

اخلصائص السيكومرتية يف البحث احلايل:
قدرة  إىل  يشري  الطرفية(:  )املقارنة  صدق  الصدق: 
الدرجة؛  ومنخفضي  مرتفعي  بني  التمييز  على  املقياس 
تنازلًيا  أو  تصاعدًي  ترتيًبا  الدرجات  ترتيب  يتم  حيث 
الدرجة يف  مرتفعو  )األفراد  األعلى  اإلرابعي  حتديد  مث 
الدرجة  منخفضو  )األفراد  األدىن  واإلرابعي  املقياس( 
يف املقياس(، واملقارنة بني متوسطات اإلرابعي األعلى 
املتوسطات،  هذه  بني  الفروق  داللة  وحساب  واألدىن 

ذلك: يوضح  اآليت  واجلدول 
األدىن  واإلرابعي  األعلى  اإلرابعي  بني  الفروق  داللة   )1( جدول   

.)65  = )ن  القيم  ملقياس 

جمموعة القيم
االحنراف املتوسطالعدداملقارنة

مستوى قيمة تاملعياري
الداللة

 اجتماعية
1725.593.84 األدىن

9.460.01
1743.947.01 األعلى

 نظرية
1721.183.24 األدىن

7.020.01
1732.765.98 األعلى

 اقتصادية
1723.533.41 األدىن

8.740.01
1735.004.20 األعلى

 مجالية
1720.242.02 األدىن

9.490.01
1733.825.55 األعلى

 سياسية
1718.591.97 األدىن

12.810.01
1727.942.28 األعلى

 دينية
1725.472.32 األدىن

15.00.01
1737.242.25 األعلى

اإلمجايل
17159.065.41 األدىن

9.320.01
17183.719.47 األعلى

يتضح من اجلدول )1( أنَّ مثة فروق بني اإلرابعي 
األدىن واإلرابعي األعلى، وهذا يدل على متتع املقياس 
وهى  اجليد،  للمقياس  السيكومرتية  اخلصائص  أبحد 

األفراد. بني  التمييز  على  قدرته 
الطريقة  هذه  يف  التطبيق:  إبعادة  الثبات  الثبات: 
يتم تطبيق املقياس على عينة الصدق والثبات مث إعادة 
االرتباط  معامل  قيمة  وحساب  أسبوعني  بعد  التطبيق 

التطبيقني. بني 
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جدول )2( معامل الثبات بطريقة إعادة التطبيق ملقياس القيم )ن = 65(.

القيم
قيمة معامل االرتباط بني 

التطبيقني
مستوى الداللة

0.7590.01 اجتماعية

0.7010.01 نظرية

0.8120.01 اقتصادية

0.7560.01 مجالية

0.7230.01 سياسية

0.8070.01 دينية

0.7620.01اإلمجايل

بني  االرتباط  معامالت  أنَّ   )2( اجلدول  من  يتضح   
التطبيقني مرتفعة ودالة عند مستوى داللة )0.01(، مما 

القيم. ثبات مقياس  يدل على 
اثنًيا: مقياس أساليب التفكري )إعداد الباحثة(:

هدف املقياس: أعدت الباحثة مقياس أساليب التفكري 
لدى  الشائعة  التفكري  أساليب  على  التعرف  هبدف 
طالبات عينة البحث احلايل بكلية الرتبية- جامعة امللك 

ابلسعودية.  خالد 
ما  على  ابالطالع  الباحثة  قامت  املقياس:  وصف 
الرتبوية  األدبيات  ثقايف خالل  تراث  من  إليه  توصلت 
إليه من دراسات سابقة عربية  توصلت  والنفسية، وما 
وأجنبية ذات عالقة مباشرة ومقاييس أساليب التفكري، 
مقياس  استخدمت  الدراسات  تلك  أنَّ  وجدت  وقد 
للتفكري حددهتا  أسلواًب  ثالثة عشر  لقياس  "سترينربج" 
نظرية أساليب التفكري لسترينربج، وكانت نسخة مطولة 

مثل دراسة )أبو هاشم، 2007(، ولكن بعض الدراسات 
العربية اختصرهتا مثل دراسة )حممود، 2014(، وليست 
درجة كل  مع  التعامل  يتم  وإمنا  درجة كلية،  للقائمة 
ويف  حدة،  على  تفكري(  أسلوب  )كل  فرعي  مقياس 
ضوء ذلك ووفًقا لنظرية "سترينربج" يف أساليب التفكري، 
 )5( حتت  تندرج  للتفكري  أسلواًب   )13( حدَّد  الذي 
فئات، فقد قامت الباحثة بتصميم وبناء مقياس أساليب 
تكوَّن من  الذي  احلالية  الدراسة  املستخدم يف  التفكري 

)43( عبارة يف صورته األولية.
النهائية  صورته  يف  املقياس  تكوَّن  التصحيح:  طريقة 
للتفكري،  أسلواًب   )13( تندرج حتت  عبارة   )39( من 
املناسبة  أمام كل عبارة )5( بدائل يتم اختيار اإلجابة 
الباحثة  قامت  العبارات  هذه  ولتصحيح  بينها،  من 
بتحديد األوزان املتدرجة اخلاصة ابإلجابة على عبارات 
متاًما(  )تنطبق  وهي:  اخلماسي(  ليكرت  )وفق  املقياس 
)أحيااًن(  بدرجة كبرية( 4درجات،  )تنطبق  5درجات، 
3درجات، )تنطبق بدرجة قليلة( 2 درجتان، )ال تنطبق 
أبًدا( 1درجة واحدة، علًما أبنَّ مجيع العبارات موجبة، 
التعامل مع  وهذا املقياس ليس له درجة كلية وإمنا يتم 

درجة كل أسلوب تفكري على حدة. 
على كل  العبارات  توزيع  يوضح  اآليت  واجلدول 
أسلوب من أساليب التفكري املندرجة حتت مخس فئات، 

يلي: كما 

جدول )3( توزيع العبارات على كل أسلوب من أساليب التفكري املندرجة حتت مخس فئات. 
بعد / فئة ) اجملال ( بعد / فنة ) النزعة ( بعد / فئة ) الشكل(  بعد / فئة ) الوظيفة( ) املستوى (  بعد / فئة

العبارات األسلوب العبارات األسلوب العبارات األسلوب العبارات األسلوب العبارات األسلوب

34,35,36 اخلارجي 28,29,30 املتحرر 22,23,24 العاملي 13,14,15 التشريعي 1,2,3 امللكي

37,38,39 الداخلي 31,32,33 احملافظ 25,26,27 احمللي 16,17,18 التنفيذي 4,5,6 اهلرمي

19,20,21 احلكمي 7,8,9 الفوضوي

10,11,12 األقلي
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اخلصائص السيكومرتية يف البحث احلايل:
متثلت  بعدة طرق  املقياس  الصــدق:مت حساب صدق 

يلي: فيما 
من   )9( عدد  على  املقياس  ُعرض  احملكمني:  صدق   
النفس  علم  ختصصات  يف  اخلرباء  احملكمني  السادة 
الرتبوي والصحة النفسية واإلرشاد النفسي وعلم النفس 
عبارات  أربع  ُحذفت  آرائهم  ضوء  ويف  اإلكلينيكي، 
النهائية  صورته  املقياس  وأصبح  الصياغة،  يف  للتشابه 

مكون من)39( عبارة لتقيس ثالثة عشر أسلواًب للتفكري 
مخسة  وحددت  أسلوب،  لكل  مفردات  ثالث  بواقع 

لإلجابة. املتدرجة  لألوزان  وفًقا  بدائل 
كل  اتساق  مدى  به  يُقصد  الداخلي:  االتساق  صدق 
عبارة من عبارات املقياس مع األسلوب الذي تنتمي إليه 
معامالت  حساب  خالل  ومت حسابه من  العبارة،  هذه 
والدرجة  األسلوب  عبارة من عبارات  كل  بني  االرتباط 

نفسه. لألسلوب  الكلية 
جدول )4( قيمة معامل االرتباط بني العبارة والبعد املنتمية له ملقياس أساليب التفكري )ن=65(.

قيمة معامل االرتباطرقم العبارةاألسلوبالفئة/البعدقيمة معامل االرتباطرقم العبارةاألسلوبالفئة / البعد

0.820**22العاملياملستوى0.711**1امللكيالشكل
2**0.72323**0.559
3**0.56824**0.828

0.720**25احمللي0.641**4اهلرمي
5**0.64126**0.837
6**0.65827**0.855

0.597**28املتحررالنزعة0.810**7الفوضوي
8**0.84129**0.816
9**0.73130**0.740

0.719**31احملافظ0.722**10األقلي
11**0.63932**0.841
12**0.66233**0.835

0.590**34اخلارجياجملال0.818**13التشريعيالوظيفة
14**0.78235**0.805
15**0.64436**0.738

0.773**37الداخلي0.794**16التنفيذي
17**0.69938**0.704
18**0.74239**0.755

0.698**19احلكمي
20**0.829
21**0.785

 ** دالة عند 0.01.
 يتضح من اجلدول )4( أنَّ معامالت االرتباط بني 
كل عبارة والبعد املنتمية له دالة إحصائًيا عند مستوى 
يدل  وهذا  التفكري،  أساليب  ملقياس   ،)0.01( داللة 

على متتع املقياس بدرجة مرتفعة من الصدق.

بني  املقارنة  مت  فقد  الطرفية(:  )املقارنة  صدق 
داللة  وحساب  واألدىن  األعلى  اإلرابعي  متوسطات 
الفروق بني هذه املتوسطات واجلدول اآليت يوضح ذلك:
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جدول )5( داللة الفروق بني اإلرابعي األعلى واإلرابعي األدىن ملقياس أساليب التفكري )ن=65(.

االحنراف املتوسطالعددجمموعة املقارنةاألسلوبالفئة / البعد
مستوى قيمة تاملعياري

الداللة

الشكل

امللكي
176.180.88 األدىن

13.120.01
1711.351.37 األعلى

اهلرمي
179.881.17 األدىن

13.440.01
1714.290.69 األعلى

الفوضوي
173.290.47 األدىن

13.130.01
178.881.69 األعلى

األقلي
176.531.12 األدىن

13.470.01
1711.591.06 األعلى

الوظيفة

التشريعي
178.821.13 األدىن

16.430.01
1714.120.70 األعلى

التنفيذي
178.821.38 األدىن

13.770.01
1714.120.78 األعلى

احلكمي
177.241.39 األدىن

13.960.01
1713.531.23 االعلى

املستوى

العاملي
175.821.13 األدىن

16.370.01
1712.121.11 األعلى

احمللي
178.411.58 األدىن

14.140.01
1714.350.70 األعلى

النزعة

املتحرر
179.061.43 األدىن

12.270.01
1713.760.66 األعلى

احملافظ
177.411.06 األدىن

15.030.01
1713.291.21 األعلى

اجملال

اخلارجي
178.651.69 األدىن

12.940.01
1714.410.71 األعلى

الداخلي
178.821.38 األدىن

15.810.01
1714.470.51 األعلى

 يتضح من اجلدول )5( وجود فروق دالة إحصائًيا 
يدل  وهذا  األعلى،  واإلرابعي  األدىن  اإلرابعي  بني 
على متتع املقياس بواحدة من اخلصائص السيكومرتية 
التمييز بني األفراد. للمقياس اجليد، وهى قدرته على 
الثبات: مت حساب ثبات املقياس بطريقتني كما يلي:

طريقة حتليل التبايـــن )معامل ألفا – كرونباخ(: مت 
استخدام معادلة ألفا كرونباخ Cronbach - Alpha ىف 
حساب ثبات املقياس، وذلك حبساب قيمة ثبات ألفا لكل 
عبارة والقيمة الكلية للفئة، واجلدول اآليت يوضح ذلك:
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جدول )6( قيمة ألفا للمفردة بعد حذفها وقيمة ألفا الكلية لكل فئة / بعد ملقياس أساليب التفكري )ن=65(.
قيمة معامل ألفارقم العبارةاألسلوبالفئة/البعدقيمة معامل ألفارقم العبارةاألسلوبفئة

220.659العاملياملستوى10.593امللكيالشكل

20.572230.707

30.620240.780

250.691احمللي40.587اهلرمي

50.639260.718

60.640270.707

0.735ألفا الكلية70.593الفوضوي

280.659املتحررالنزعة80.596

90.609290.506

100.589300.658األقلي

310.651احملافظ110.607

120.595320.651

0.625330.651ألفا الكلية

0.696ألفا الكلية130.691التشريعيالوظيفة

340.675اخلارجياجملال140.664

150.657350.462

160.666360.654التنفيذي

370.664الداخلي170.678

180.649380.621

190.653390.680احلكمي

0.698ألفا الكلية200.676

210.670

396.0ألفا الكلية

ألفا جيدة؛  يتضح من اجلدول )6( أنَّ قيم معامالت 
ا أقل من قيمة ألفا الكلية لكل فئة/بعد ملقياس  حيث إنَّ
بدرجة  املقياس  متتع  على  يدل  مما  التفكري،  أساليب 

الثبات. من  مرتفعة 
تطبيق  يتم  الطريقة  هذه  يف  التطبيق:  إعادة  طريقة   
املقياس على عينة الصدق والثبات مث إعادة التطبيق بعد 
أسبوعني وحساب قيمة معامل االرتباط بني التطبيقني، 

يوضح ذلك: اآليت  واجلدول 

أساليب  ملقياس  التطبيق  إعادة  بطريقة  الثبات  معامل   )7( جدول 
)ن=65(. التفكري 

األسلوبالفئة / البعد
قيمة معامل االرتباط 

بني التطبيقني 
مستوى الداللة

الشكل

0.7050.01امللكي

0.7060.1اهلرمي

0.7340.01الفوضوي

0.7140.01األقلي

الوظيفة

0.6840.01التشريعي

0.7240.01التنفيذي

0.7540.01احلكمي

املستوى
0.8030.01العاملي

0.8170.01احمللي
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األسلوبالفئة / البعد
قيمة معامل االرتباط 

بني التطبيقني 
مستوى الداللة

النزعة
0.7650.01املتحرر

0.8010.01احملافظ

0.7650.01اخلارجياجملال

0.7080.01الداخلي

يتضح من اجلدول )7( أنَّ معامالت االرتباط بني 
التطبيقني مرتفعة ودالة عند مستوى داللة )0.01(، مما 

يدل على ثبات مقياس أساليب التفكري.
 اثلثًا: مقياس التفكري االبتكاري )إعداد الباحثة(:

مقياس  إبعداد  الباحثة  قامت  املقيــاس:  هــدف 
االبتكاري  التفكري  مستوى  لقياس  االبتكاري  التفكري 
لدى طالبات عينة البحث احلايل بكلية الرتبية -جامعة 

ابلسعودية. خالد  امللك 
على  ابالطالع  الباحثة  قامت  املقيــاس:  وصــف 
األدبيات  خالل  ثقايف  تراث  من  إليه  توصلت  ما 
الرتبوية والنفسية، وما توصلت إليه من دراسات سابقة 
التفكري  ومقاييس  املباشرة  العالقة  ذات  وأجنبية  عربية 
االبتكاري، وقد وجدت أنَّ تلك الدراسات استخدمت 
مشلت  واليت  تورانس  مقاييس  مثل:  خمتلفة  مقاييس 
 Kim,( نوعني أحدمها صور، واآلخر لفظي مثل دراسة
"هوملز"  واختبار   (Junghee, &. Michael,1995

للشخصية املبتكرة الذي يعدُّ أسهل اختبارات االبتكارية 
للمرحلتني الثانوية، واجلامعية ويفيد يف الكشف السريع 
عن الطالب املبتكرين مثل دراسة )شهاب، 2010(، 
كذلك دراسة )عبد الكرمي؛ املبارك، 2016(، )مهرية؛ 
املقاييس يف  تلك  من  واستفادت  الشايب، 2017(، 
بناء وتصميم املقياس املستخدم يف البحث احلايل والذي 

تكون يف صورته األولية من )35( عبارة.
تصحيــح املقيــاس: قامت الباحثة بتحديد األوزان 
املقياس وهي:  اخلاصة ابإلجابة على عبارات  املتدرجة 
)تنطبق( 3درجات – )أحيااًن( 2درجتان – )ال تنطبق( 
موجبة،  العبارات  مجيع  أبنَّ  علًما  واحدة،  1درجة 
على  الكلية  ابلدرجة  االبتكاري  التفكري  حساب  ومت 

مستوى  على  تدلُّ   )33( الدرجة  إنَّ  حيث  املقياس؛ 
منخفض للتفكري االبتكاري، والدرجة )99( تدل على 

االبتكاري. للتفكري  مرتفع  مستوى 
اخلصائص السيكومرتية للمقياس:

الصــدق: مت حساب صدق املقياس بعدة طرق متثلت 
فيما يلي: 

صدق احملكمني: ُعرض على عدد )9( من السادة 
الرتبوي  النفس  علم  ختصصات  يف  اخلرباء  احملكمني 
النفس  وعلم  النفسي  واإلرشاد  النفسية  والصحة 
اإلكلينيكي، ويف ضوء آرائهم ُحذفت عباراتن للتشابه 
النهائية مكون  يف الصياغة، وأصبح املقياس يف صورته 
من )33( عبارة أمام كل عبارة )3( بدائل يتم اختيار 

بينها.  من  املناسبة  اإلجابة 
صدق االتساق الداخلي: مت حسابه من خالل حساب 
املقياس  عبارات  من  عبارة  كل  بني  االرتباط  معامالت 

للمقياس. الكلية  والدرجة 
جدول )8( قيمة معامل االرتباط بني العبارة والدرجة الكلية ملقياس 

)ن=65(. االبتكاري  التفكري 
قيمة معامل االرتباطرقم العبارةقيمة معامل االرتباطرقم العبارة

1**0.62618**0.658
2**0.70619**0.642
3**0.54020**0.702
4**0.63221**0.732
5**0.70222**0.684
6**0.77223**0.680
7**0.66624**0.695
8**0.67925**0.723
9**0.69826**0.747
10**0.78627**0.715
11**0.76428**0.684
12**0.65429**0.624
13**0.71030**0.758
14**0.68231**0.693
15**0.70932**0.704
16**0.53533**0.697
17**0.674

** دالة عند 0.01.
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يتضح من اجلدول )8( أنَّ معامالت االرتباط بني كل 
عبارة والدرجة الكلية دالة إحصائًيا عند مستوى داللة 
)0.01( ملقياس التفكري االبتكاري، مما يدل على صدقه.

متوسطات  بني  املقارنة  مت  الطرفية(:  صدق)املقارنة 
اإلرابعي األعلى واألدىن وحساب داللة الفروق بني هذه 

ذلك:  يوضح  اآليت  واجلدول  املتوسطات 
جدول )9( داللة الفروق بني اإلرابعي األعلى واإلرابعي األدىن ملقياس 

التفكري االبتكاري )ن=65(.
جمموعة 
االحنراف املتوسطالعدداملقارنة

مستوى قيمة تاملعياري
الداللة

1770.063.01 األدىن
17.380.01

1788.473.16 األعلى

يتضح من اجلدول )9( وجود فروق دالة إحصائًيا بني 
اإلرابعي األدىن واإلرابعي األعلى، وهذا يدل على متتع 

املقياس ابلصدق لقدرته على التمييز بني األفراد.
الثبات: مت حساب ثبات املقياس بطريقتني كما يلي:

– كرونباخ(:  ألفا  )معامل  التبايـــن  حتليل  طريقة 
Cron-  –  Alpha ألفا كرونباخ معادلة  استخدام   مت 

عبارة  لكل  ألفا  ثبات  قيمة  حبساب  وذلك   ،bach

معامل  قيمة  أنَّ  واتضح  للمقياس،  الكلية  والقيمة 
يدل  مما  الكلية،  ألفا  قيمة  من  أقل  عبارة  لكل  ألفا 
ذلك: اآليت  اجلدول  ويوضح  املقياس.  ثبات  على 

جدول )10( قيمة ألفا لكل عبارة وقيمة ألفا الكلية ملقياس التفكري 
)ن = 65(. االبتكاري 

قيمة معامل ألفا رقم العبارةقيمة معامل ألفارقم العبارة
10.806180.808
20.803190.803
30809200.813
40.799210.799
50.807220.792
60.804230.797
70.809240.795
80.797250.806
90.816260.798
100.807270.798
110.804280.794
120.800290.796

قيمة معامل ألفا رقم العبارةقيمة معامل ألفارقم العبارة
130.800300.789
140.800310.799
150.798320.794
160.799330.798
170.804

قيمة معامل 
ألفا الكلية

0.820

يتضح من اجلدول )10( أنَّ قيم معامالت ألفا جيدة 
ا أقل من قيمة ألفا الكلية ملقياس  لكل عبارة؛ حيث إنَّ

التفكري االبتكاري، مما يشري لثبات املقياس.
قيمة معامل  النصفية: مت حساب  الثبات ابلتجزئة 
الثبات ابستخدام معادلة سبريمان – بروان، واجلدول اآليت 

يوضح ذلك:
التفكري  ملقياس  النصفية  التجزئة  بطريقة  الثبات  معامل   )11( جدول 

)ن=56(. االبتكاري 
قيمة معامل الثباتقيمة معامل االرتباط بني النصفني 

**0.6770.807

** دالة عند 0.01.
يتضح من اجلدول )11( أنَّ قيمة معامل االرتباط بني 
النصفني مرتفعة ودالة عند مستوى داللة )0.01(، وأنَّ 
قيمة معامل الثبات ابستخدام معادلة "سبريمان - بروان" 

مرتفعة، مما يدل على ثبات مقياس التفكري االبتكاري.
األساليب اإلحصائية املستخدمة:

االرتباط  )معامل  والثبات:  الصدق  اختبارات 
لبريسون Pearson correlation coefficient - معامل 
 -  Cronbach’s Alpha coefficient ألفا كرونباخ 
 Independent). املستقلة  للمجموعات  "ت"  اختبار 

 test  T  samples

للعينة  "ت"  )اختبار  األساسية:  العينة  اختبارات 
الواحدة one sample T test - اختبار "ت" للمجموعات 
معامل   -  Independent samples T test املستقلة 
 correlation coefficient  Pearson  - لبريسون  االرتباط 
اختبار فريدمان test Friedman - حتليل االحندار املتعدد 

 .)regression analysis Multi
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نتائج البحث وتفسريها:
النتائج املتعلقة ابلسؤال األول: 

 الذي ينصُّ على اآليت: " ما ترتيب النسق القيمي 
لدى عينة من طالبات جامعة امللك خالد ؟ ".

لالجابة على هذا السؤال مت حساب املتوسطات 
احلسابية واالحنرافات املعيارية لكل قيمة، واختبار "ت" 
للعينة الواحدة واختبار "فريدمان"، ُعرضت النتائج كما 

يلي:  
الستجابة  املعيارية  واالحنرافات  احلسابية  املتوسطات   )12( جدول 

.)120 )ن=  لديهم  القيم  ترتيب  حول  العينة  أفراد 
املتوسط القيم

احلسايب
االحنراف 
املعياري

مستوى قيمة ت
الداللة

قيمة كا2 الرتتيب
وداللتها

 
اجتماعية

35.786.7458.110.011257.11
دالة عند 

0.01 26.685.2256.004 نظرية

 
اقتصادية

29.274.8266.553

25.525.2852.925 مجالية

23.033.5071.996 سياسية

31.164.6972.792 دينية

** دالة عند 0.01.
 يتضح من اجلدول )12( وجود فروق دالة إحصائًيا 
يف ترتيب درجة القيم لدى عينة الدراسة؛ حيث بلغت 
قيمة "كا2" )257.11( عند مستوى داللة )0.01(، 
تليها  األول  املركز  انلت  االجتماعية  القيم  أنَّ  فنجد 
وأخريًا  اجلمالية  النظرية،  االقتصادية،  مث  )الدينية  القيم 
السياسية(، كما يتضح داللة اختبار "ت" عند مستوى 
القيمي  النسق  امتالك  على  يدل  مما   ،)0.01( داللة 
برتتيب معني لدى طالبات قسم علم النفس بكلية الرتبية 

- جامعة امللك خالد.
االجتماعية  القيم  أبنَّ  النتيجة  هذه  تفسري  ميكن   
تصدرت املرتبة األوىل يف النسق القيمي لدى أفراد العينة 
احلالية؛ نظرًا الهتمام الفتيات السعوديت بشؤون احلياة 
والتغريات  االنفتاح  مواكبة  يريدن  ألنن  االجتماعية؛ 
واملعلوماتية،  التكنولوجيا  عصر  يف  املتالحقة  السريعة 

متأصلة  ا  ألنَّ الثانية؛  املرتبة  يف  الدينية  القيم  وجاءت 
النمو  مراحل  أثناء  االجتماعية  تنشئتهن  خالل  فيهن 
هي  الدينية  القيم  أنَّ  ابعتبار  الطفولة،  منذ  املختلفة 
فهذه  وسلوكياهتن،  تصرفاهتن  لضبط  األساسي  املوجه 
القيم الدينية هلا قدسيتها وال ميكن املساس هبا فالعقيدة 
االقتصادية  القيم  أمَّا  نفوسهن،  اإلسالمية راسخة يف 
فقد انلت املرتبة الثالثة؛ نظرًا ألنَّ االنفتاح الذي يعيشه 
اجملتمع السعودي يف العصر احلايل وخروج املرأة للعمل يف 
خمتلف اجملاالت جعل الفتيات يعطني أمهية كربى للقيم 
االقتصادية، مما أدَّى إىل ظهور كثري من رائدات األعمال 
يف اجملتمع السعودى، وجاءت القيم النظرية يف املرتبة 
الرابعة؛ ألنَّ اهتمامهن ابلتعليم والنواحي العلمية أصبح 
حتديت  ملواجهة  هلن  ابلنسبة  به  ومسلًَّما  طبيعيًّا  أمرًا 
الثقافة الرقمية يف جمتمع املعرفة، وانلت القيم اجلمالية 
املرتبة اخلامسة، فهذا األمر يشري إىل ضعف اهتمامهن 
ابلتذوق الفي يف ظل الثقافة االستهالكية املسيطرة على 
سلوك الشباب، وخصوًصا طالبات اجلامعة الاليت يرغنب 
مبقومات  االهتمام  دون  ابستمرار  والتجديد  التغيري  يف 
املرتبة  يف  فكانت  السياسية  القيم  أمَّا  الفي،  التذوق 
وقلة  السياسية  ابلقضاي  اهتمامهن  لضعف  األخرية 
انشغاهلن هبا؛ ألنَّ الشباب عامة وطالب اجلامعة خاصة 

يعيشون حياة آمنة ومستقرة يف اجملتمع السعودي. 
إليه  توصلت  ما  مع  جزئًيا  تتفق  النتيجة  وهذه 
حيث كانت  2014(؛  البازعي،  )الصقري؛  دراسة 
القيمي  النسق  يف  األوىل  املرتبة  يف  االجتماعية  القيم 
توصلت  ما  مع  بينما ختتلف  القصيم،  لطالب جامعة 
إليه دراسة كل من )الشوحيات،2019(؛ حيث جاءت 
االجتماعية  القيم  تالها  األويل  املرتبة  يف  الدينية  القيم 
الثانية لدى طالب اجلامعة األملانية األردنية،  يف املرتبة 
ودارسة)احلريب، 2018( تصدرت القيم السياسية فيها 
الثانية  املرتبة  يف  االجتماعية  القيم  تالها  األوىل  املرتبة 
أبو  الرتبية جبدة، ودراسة )صعدي؛  لدى طالب كلية 
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احلسن، 2013( اليت تصدرت فيها القيم الدينية املرتبة 
الثالث لدى  املركز  األوىل والقيم االجتماعية كانت يف 

ابلسعودية. جبدة  العزيز  عبد  امللك  جامعة  طالب 
النتائج املتعلقة ابلسؤال الثاين:

الذي ينص على اآليت: " ما أساليب التفكري الشائعة 

لدى عينة من طالبات جامعة امللك خالد ؟ ".
 لالجابة على هذا السؤال مت حساب املتوسطات 
من  أسلوب  لكل  املعيارية  واالحنرافات  احلسابية 
أساليب التفكري، واختبار "ت" للعينة الواحدة واختبار 

يلي: النتائج كما  ُعرضت  "فريدمان"، 

جدول )13( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابة أفراد العينة حول أساليب التفكري الشائعة لديهم )ن=120(.
الرتتيبمستوى الداللةقيمة تاالحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالفئات / األبعاد

11.741.8748.690.011اهلرمي

11.682.3838.142الداخلي

11.582.3238.633اخلارجي

11.452.0642.694التشريعي

11.422.6233.555احمللي

11.352.3337.286املتحرر

11.032.3236.007التنفيذي

10.402.6429.068احلكمي

10.132.6028.349احملافظ

9.182.5924.4110العاملي

8.972.0929.0611األقلي

8.882.1927.4212امللكي

6.072.4911.7313الفوضوي

471.73 دالة عند 0.01قيمة كا2 وداللتها

دالة إحصائًيا  فروق  اجلدول )13( وجود  يتضح من   
حيث  احلالية؛  العينة  لدى  التفكري  أساليب  درجة  يف 
داللة  مستوى  عند   )471.73( "كا2"  قيمة  بلغت 
)0.01(، فنجد أنَّ األسلوب اهلرمي انل املركز األول، 
يليه األسلوب الداخلي مث اخلارجي، مث التشريعي، يليهم 
األسلوب احمللي مث املتحرر، التنفيذي، احلكمي وأخريًا 
األسلوب احملافظ، كما يتضح داللة اختبار " ت " عند 
املتوسط  قيم  تراوحت  حيث  )0.01(؛  داللة  مستوى 
الستجاابت أفراد عينة البحث )10.13 - 11.74(، 
وهي متوسطات تقع ضمن الفئة األوىل ملقياس أساليب 
التفكري )10- 15( وهي الفئة اليت تشري إىل التحقق 
 – العاملي   ( األساليب  من  انلت كلٌّ  بينما  املرتفع، 

األقلي- امللكي - الفوضوي( املراكز )العاشر واحلادي 
تراوحت  حيث  عشر(؛  والثالث  عشر  والثاين  عشر 
وهي   ،)9.18  -  6.07( بني  الوزنية  املتوسطات  قيم 
أساليب  ملقياس  الثانية  الفئة  ضمن  تقع  متوسطات 
التفكري )6 - 10( وهي الفئة اليت تشري إىل التحقق 

املتوسط.
ميكن تفسري هذه النتيجة أبنَّ طالبات العينة احلالية 
الداخلي،  اهلرمي،   ( برتتيب  التفكري  أساليب  يفضلن 
التنفيذي،  املتحرر،  احمللي،  التشريعي،  اخلارجي، 
شيوًعا  أكثر  فهي  مرتفع  بشكل  احملافظ(  احلكمي، 
لقدرات  امتالكهن  إىل  يشري  مما  األساليب،  بقية  من 
يف التفكري جتعلهن يتميزن ابلواقعية واملنطقية يف تناول 
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مشكالهتن، ويضعن أهدافهن يف صورة هرمية متدرجة 
يف  ذكائهن  ويستخدمن  وأولويهتا،  أمهيتها  حسب 
التحليلية  املشكالت  مع  التعامل  ويفضلن  األشياء 
مبدعة،  ابتكارية  بنواتج  للخروج  الرتكيز  تتطلب  اليت 
ويرغنب يف االبتكار والتجديد والتصميم والتخطيط حلل 
مشكالهتن بنظام معني، وفق طرق خاصة هبن وميلن إىل 
الغموض واملواقف غري املألوفة وتطبيق القوانني وتنفيذها 
واحلكم  اآلخرين  تقييم  إىل  ميلن  أنن  مبوضوعية، كما 
التخيل  على  القدرة  ولديهن  أعماهلم  وعلى  عليهم 
التغيري  املواقف يرفضن  والتفكري االبتكاري، ويف بعض 
النظام  على  وحيرصن  وابلقوانني  ابملألوف  ويتمسكن 
حسب طبيعة تلك املواقف، يف حني يفضلن أساليب 
بدرجة  الفوضوي(  امللكي،  األقلي،  )العاملي،  التفكري 
السائد؛  األساليب  من  استخداًما  أقل  فهي  متوسطة 
غامضة  مواقف  يواجهن  الطالبات  هؤالء  إنَّ  حيث 
واالبتكار،  التجديد  عن  ويبحثن  تفاصيلها  فيتجاهلن 
وأحيااًن تتناقض أهدافهن لعدم تساويها يف األمهية، وذلك 
جيعلهن مشوشني ومتوترين، ومن مث ال حيققون دوافعهن 
نتيجة إدراكهن القليل نسبًيا ابألولويت، وهذا جيعل من 
الصعب تفسري الدوافع وراء سلوكهن يف تلك املواقف. 
التفكري  أساليب  أنَّ  يتضح  سبق  ما  ضوء  يف 
أسلوبه  له  فرد  وكل  واملهام  املواقف  ابختالف  ختتلف 
الذي يفضله يف التعامل مع تلك املواقف واملهام، وهذه 
أبنَّ  )العتوم، 2004(  إليه  أشار  ما  مع  تتفق  النتيجة 
التفكري، وأنَّ أسلوب  لكل شخٍص أسلوبه اخلاص يف 
سواء  األشخاص  تفضيالت  عن  عبارة  هو  التفكري 
مع  التعامل  يف  مرونتهن  ومستوى  املعرفية  أو  اللغوية 
تتفق جزئًيا مع ما  أيًضا  اآلخرين يف خمتلف اجملاالت، 
توصلت إليه دراسة )بكر، 2016( يف حتديد أساليب 
اخلارجي،  احملافظ،  الداخلي،  )احمللي،  املفضلة  التفكري 
اهلرمي، امللكي، التنفيذي، األقلي، التشريعي، احلكمي، 
الفوضوي، العاملي، املتحرر( لدى طالب وطالبات كلية 

العلوم واآلداب بطربجل- جامعة اجلوف، وابلرغم من 
أنَّ هذه اجلامعات يف السعودية فإنَّ االختالف يتجلى 

فيها من جامعة إىل أخرى.
دراسة كل  عنه  أسفرت  ما  مع  ختتلف  حني  يف 
من )القضاة؛ مقدادي، 2008( أبنَّ أسلوب التفكري 
السائد لدي طالب جامعة امللك خالد هو األسلوب 
التشريعي؛ ألنَّه انل املرتبة األوىل وجاء أسلوب التفكري 
اليت   )2019 و)حممد،  األخرية،  املرتبة  يف  الفوضوي 
األسلوب  هو  التشريعي  التفكري  أسلوب  أنَّ  أظهرت 
بقسمي  والسابع  الثاين  املستوى  طالبات  لدى  السائد 
أي  خالد  امللك  جبامعة  األطفال  وريض  النفس  علم 
األكثر استخداًما، يف حني أسلوب التفكري احملافظ هو 
عينة  لكن  اجلامعة  نفس  من  )ابلرغم  استخداًما  األقل 
الدراسة خمتلفة، مما يشري إىل اختالف أساليب التفكري 

وخصائصها(. العينة  طبيعة  حسب  الطالبات  لدى 
النتائج املتعلقة ابلسؤال الثالث: 

التفكري  مستوى  ما   " اآليت:  على  ينص  الذي 
االبتكاري لدى عينة من طالبات جامعة امللك خالد ؟ ".

احلسايب  املتوسط  حساب  مت  ذلك  على  لالجابة 
واالحنراف املعياري ملقياس التفكري االبتكاري، واختبار 

النتائج كما يلي: الواحدة، ُعرضت  للعينة  "ت" 
أفراد  الستجابة  املعياري  واالحنراف  احلسايب  املتوسط   )14( جدول 

)ن=120(. لديهم  االبتكاري  التفكري  مستوى  حول  العينة 

املتوسط عدد العبارات
مستوى قيمة تاالحنراف املعيارياحلسايب

الداللة

3380.177.1021.870.01

عند  "ت"  اختبار  داللة   )14( اجلدول  من  يتضح   
مستوى داللة )0.01(؛ حيث بلغ متوسط استجاابت 
 )80.17( االبتكاري  التفكري  يف  البحث  عينة  أفراد 
ابحنراف معياري)7.10(، وهو متوسط يقع ضمن الفئة 
األوىل ملقياس التفكري االبتكاري )67 - 99( الفئة اليت 

املرتفعة. تشري إىل االستجابة 
الطالبات  هؤالء  أنَّ  إىل  النتيجة  هذه  وتُعزى 
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ابملستوى اخلامس يف مرحلة متوسطة من مراحل التعليم 
اجلامعي يتصفن بوعي وإدراك أعمق من املراحل السابقة، 
فيكون لديهن القدرة على القيام أبنشطة ابتكارية خمتلفة 
واالنفتاح يف األفكار واملعارف واحلساسية للمشكالت 
ومن  املبدع،  اإلنتاجي  ابلتفكري  انشغاهلن  ويزداد 
إىل  يصلن  حى  املختلفة  االفرتاضات  مع  يتفاعلن  مث 
قدرات  امتالكهن  إىل  يشري  مما  أصيل،  ابتكاري  إنتاج 
تشجعهن على التفكري االبتكاري بدرجة مرتفعة، وهذا 
يعيشه  الذي  املختلفة  الثقافات  على  االنفتاح  بسبب 
اجملتمع السعودي يف العصر احلايل، والتقدم التكنولوجي 
يف جماالت اإلعالم واالتصاالت والثورة الرقمية، وتفعيل 
التعليم اإللكرتوين واستخدام إسرتاتيجيات التعلم النشط 
امللك  جامعة  طالبات  مع  واملتنوعة  احلديثة  والتدريس 
التفكري  مستوى  تنمية  يف  ساهم  ابلسعودية،  خالد 
التباعدي الذي يقوم عليه التفكري االبتكاري، مما أدَّى 
بدرجة  لديهن  االبتكاري  التفكري  مستوى  ارتفاع  إىل 

ملحوظة.  

الشايب،  )مهرية؛  دراسة  مع  تتفق  النتيجة  وهذه 
بعض  ضوء  يف  االبتكاري  التفكري  أبنَّ   )2017
التفكري  مهارات  لتنمية  النشط  التعلم  إسرتاتيجيات 
بقدراهتم  الطلبة  وعي  زيدة  يف  ساهم  االبتكاري، 
وأكسبهم الثقة ابلنفس اليت تعينهم على حتسني مستواهم 
احلايل(،  البحث  عينة  اختالف  من  الدراسي)ابلرغم 
ودراسة )Kim, Junghee, & Michael, 1995( اليت 
االبتكاري. التفكري  يف  الطالبات  تفوق  إىل  أشارت 

النتائج املتعلقة ابلسؤال الرابع: 
اإلسهام  خيتلف  "هل  اآليت:  على  ينص  الذي 
النسيب لكلٍّ من النسق القيمي وأساليب التفكري املتبعة 
طالبات  من  عينة  لدى  االبتكاري  ابلتفكري  التنبؤ  يف 

؟". خالد  امللك  جامعة 
معامل  حساب  مت  السؤال  هذا  على  لالجابة 
االرتباط بني التفكري االبتكاري وكال من النسق القيمي 
وأساليب التفكري، مث حتليل االحندار املتعدد ملعرفة نسبة 

يلي: النتائج كما  ُعرضت  اإلسهام، 
جدول )15( العالقة بني التفكري االبتكاري والنسق القيمي لدى عينة البحث )ن= 120(.

النسق القيمي
التفكري االبتكاري

مستوى الداللةقيمة معامل االرتباط

غري دال0.175اجتماعية

غري دال0.072نظرية

غري دال0.020اقتصادية

غري دال0.027مجالية

غري دال0.027سياسية

غري دال0.036دينية

يتضح من بياانت اجلدول )15( عدم وجود عالقة دالة 
لدى  القيمي  والنسق  االبتكاري  التفكري  بني  إحصائًيا 

عينة البحث؛ حيث تراوحت قيم معامل االرتباط بني 
)0.020 - 0.175( وهي قيم غري دالة إحصائًيا.
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جدول )16( العالقة بني التفكري االبتكاري وأساليب التفكري لدى عينة البحث )ن= 120(.

األسلوبفئة / بعد
التفكري االبتكاري

قوة العالقةمستوى الداللةقيمة معامل االرتباط

الشكل

-غري دال0.107امللكي

ضعيفةدال عند 0.2530.05اهلرمي

-غري دال0.158الفوضوي

ضعيفةدال عند 0.2320.05األقلي

الوظيفة

ضعيفةدال عند 0.1910.05التشريعي

ضعيفةدال عند 0.1870.05التنفيذي

ضعيفةدال عند 0.4570.01احلكمي

املستوى
ضعيفةدال عند 03120.01العاملي

ضعيفةدال عند 0.1810.05احمللي

النزعة
ضعيفةدال عند 0.3180.01املتحرر

-غري دال0.072احملافظ

اجملال
-غري دال0.037اخلارجي

-غري دال0.098الداخلي

عالقة  وجود   )16( اجلدول  بياانت  من  يتضح   
التفكري  بني  إحصائًيا  دالة  موجبة  ضعيفة  ارتباطية 
 - )اهلرمي  يف  املتمثلة  التفكري  وأساليب  االبتكاري 
العاملي  احلكمي-  التنفيذي-  التشريعي-   – األقلي 
معامل  قيم  تراوحت  حيث  املتحرر(؛   – احمللي   -
مستوى  عند   ،)0.457  -  0.181( بني  االرتباط 
داللة )0.05(،)0.01(، يف حني ال توجد عالقة دالة 
إحصائًيا بني التفكري االبتكاري وأساليب التفكري املتمثلة 
الداخلي(. اخلارجي-   – احملافظ   – )الفوضوي  يف 

 ويتضح من خالل نتائج اجلدولني )15(،)16( 
من  االبتكاري  التفكري  بدرجة  التنبؤ  نستطيع  ال  أنَّنا 

خالل درجة النسق القيمي؛ ولكن نستطيع التنبؤ به من 
خالل درجات بعض أساليب التفكري املتمثلة يف )اهلرمي 
- األقلي – التشريعي- التنفيذي- احلكمي- العاملي- 
احمللي – املتحرر(، وللتحقق من إمكانية التنبؤ ابلتفكري 
استخدام  مت  التفكري،  أساليب  خالل  من  االبتكاري 
الطالبات  أداء  إبدخال  املتعدد  اخلطي  االحندار  حتليل 
على املقياسني )أساليب التفكري والتفكري االبتكاري(؛ 
)املتنبأ  التابع  املتغري  االبتكاري هو  التفكري  حبيث كان 
به( وأساليب التفكري هي املتغري املستقل مبثابة متنبآت، 

واجلداول اآلتية توضح نتائج حتليل االحندار:
 

جدول )17( متغريات الدراسة.
التفكري املتغري

االبتكاري
األسلوب 

اهلرمي
األسلوب 

األقلي
األسلوب 
التشريعي

األسلوب 
التنفيذي

األسلوب 
احلكمي

األسلوب 
العاملي

األسلوب 
احمللي

األسلوب 
املتحرر

نوع 
املتغري

مستقلمستقلمستقلمستقلمستقلمستقلمستقلمستقلاتبع
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االحندار  بطريقة  املتعدد  االحندار  حتليل  إجراء  بعد   
التدرجيي، اتضح معنوية األسلوب احلكمي واألسلوب 
يكون  وبذلك  األساليب،  ابقي  وخروج  فقط  املتحرر 

األسلوابن  مها  املتحرر  واألسلوب  احلكمي  األسلوب 
القادران على اإلسهام يف التنبؤ بدرجة التفكري االبتكاري 

ذلك: يوضح  اآليت  واجلدول 

جدول )18( نتائج حتليل احندار أساليب التفكري على التفكري االبتكاري.
معامل التحديد معامل االرتباط الكليمستوى الداللة قيمة "ت "معامل االحندار البيان

دال عند 60.56418.490.01الثابت

0.5120.262
دال عند 1.1025.060.01احلكمي

0.7182.92املتحرر

داله عند 0.01داللة اختبار " ف "

درجة التفكري االبتكاري = 60.564 + 1.102) درجة األسلوب 
احلكمي( + 0.718 )درجة األسلوب املتحرر(.

يتضح من بياانت اجلدول )18( أنَّ األسلوب احلكمي 
واملتحرر يسهمان يف التنبؤ ابلتفكري االبتكاري بنسبة أتثري 
)26.2(؛ حيث إنَّ التغري احلادث يف التفكري االبتكاري 
مبقدار درجة واحدة يقابله تغري يف األسلوب احلكمي مبقدار 
)1.102(، ويف األسلوب املتحرر مبقدار )0.718( وهي قيم 

دالة إحصائًيا.
ميكن تفسري هذه النتائج أبنَّ عدم وجود عالقة دالة 
إحصائًيا بني التفكري االبتكاري والنسق القيمي لدى طالبات 
العينة احلالية، يرجع إىل أنَّ التفكري يف واقعه يشمل اجلوانب 
االبتكارية موجودة  القدرة  للعقل، وأنَّ  والنقدية  االبتكارية 
لدى مجيع أفراد العينة ولكن بدرجات متفاوتة، ويف عصر 
البشرية  الذي تعيشه  العاملي  املعريف  التكنولوجيا واالنفتاح 
وعلى وجه اخلصوص الشباب اجلامعي الذي أصبح أكثر 
وعًيا وإدراًكا واهتمام اململكة العربية السعودية بتنمية التفكري 
االبتكاري لدى أبنائها، من خالل مراكز املوهبة واإلبداع 
والنقد  التفكري  والطالبات على  للطالب  الرتبية  وتشجيع 
واستخدام األساليب احلديثة يف التعلم والتدريس، ساهم يف 
نشأة جيل مبتكر يفضلون الطرق غري املألوفة واالنفتاح على 
اخلربات وحماولة جتريب طرائق جديدة مبتكرة يف مواقف احلياة 
املختلفة بدليل ارتفاع مستوى التفكري االبتكاري لدى العينة 

احلالية، وابلرغم من ذلك فإنَّ متسكهن ابلنسق القيمي واضح 
ومتأصل فيهن فهو يوجه سلوكهن ويضبطه، إال أنَّ األفراد 
املبتكرين ال يهتمون كثريًا ابلقيود االجتماعية؛ نظرًا ألنَّ مسات 
الشخص املبتكر تتضمن التحرر من القيود حى ال حتدُّ من 
إبداعه وابتكاره؛ لذلك يتضح انفصال التفكري االبتكاري عن 
النسق القيمي لدى العينة احلالية، مما أدَّى إىل عدم وجود عالقة 
دالة إحصائًيا بني التفكري االبتكاري والنسق القيمي لديهن، 
ويف هذا الصدد أوضح )مسعود، 2016: 31( أنَّ املبدع هو 
شخص ميتلك خصائص شخصية ومعرفية ويستخدم تفكريًا 
مبستوى عاٍل ليخرج مبنتج، واإلبداع هو اإلتيان مبا هو جديد 

وأصيل يف حميط الشخص وجمتمعه.
 وهذه النتيجة تتفق جزئًيا مع ما توصلت إليه دراسة )احلريب، 
القدرة  بني  االرتباطات  أنَّ كل  أوضحت  اليت   )2018
االبتكارية والقيم غري دالة إحصائًيا ما عدا القيم االقتصادية 
هلا عالقة دالة إحصائًيا ابلقدرة االبتكارية، أيًضا تتفق جزئًيا 
مع ما أسفرت عنه دراسة )الزقاي، 2001( اليت أوضحت 
أنَّ العالقة االرتباطية بني القدرة االبتكارية والقيم )االجتماعية 
والسياسية والدينية والنظرية واجلمالية( غري دالة إحصائًيا، يف 
حني توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائًيا بني القدرة االبتكارية 

والقيمة االجتماعية.
 وتتفق كلًيا مع ما أسفرت عنه دراسة )تركستاين، 
1991( يف أنَّه ال توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائًيا 
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القيم   ( من  اختبار كل  على  الدراسة  عينة  أداء  بني 
من  معني  تنظيم  إىل  ينتميان  ما  ألنَّ نظرًا  واالبتكار(؛ 
تنظيمات الشخصية؛ حيث إنَّ القيم تنتمي إىل تنظيمات 
انفعالية، والقدرات االبتكارية تنتمي إىل التنظيم العقلي 
 )Ngaik,2005( املعريف، بينما ختتلف مع نتائج دراسة
يف وجود عالقة طردية دالة إحصائًيا بني اإلبداع، وبعض 
البعض اآلخر  دالة إحصائًيا مع  القيم وعالقة عكسية 

من القيم. 
ابلنسبة إىل وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائًيا 
وعلى  التفكري،  أساليب  وبعض  االبتكاري  التفكري  بني 
وجه اخلصوص أسلوب التفكري )احلكمي واملتحرر( وفًقا 
لنتائج حتليل االحندار اخلطي املتعدد، فإنَّ ذلك يرجع إىل 
توافر خصائص كلٍّ من أسلوب التفكري احلكمي اليت تتمثل 
يف )امليل إىل احلكم على اآلخرين وأعماهلم وتقييم القواعد 
واإلجراءات يف أتدية كل األعمال واملهام الاليت يقمن هبا 
وحتليل األشياء، ولديهن القدرة على كتابة املقاالت النقدية 
والقدرة على التخيل والتفكري االبتكاري(، وأسلوب التفكري 
املتحرر الذي يتمثل يف )البحث فيما وراء القوانني واإلجراءات 
لكل األعمال واملهام الاليت يقمن هبا وامليل إىل الغموض 
وتفضيل املواقف غري املألوفة والتغيري ألقصى حدٍّ ممكن( يف 
طالبات العينة احلالية، لذلك يتضمن هذان األسلوابن بعض 
خصائص التفكري االبتكاري، ومن مث كان لديهما القدرة 
التنبؤية على التفكري االبتكاري، مما يشري إىل حتقق اإلجابة 

على السؤال الرابع بصورة جزئية.
 وهذه النتيجة تتفق مع ما توصلت إليه دراسة )بكر، 
2016( يف أنَّ أسلويب التفكري )احلكمي واملتحرر( من 
السائدة لدى طالب اجلامعة،  التفكري  ضمن أساليب 
ودراسة )Zhang, 2004( اليت أشارت إىل أنَّ استخدام 
األسلوب احلكمي ساعد على ارتفاع مستوى التحصيل 
اختالف  مع  الثانوية  ابملرحلة  الطالب  لدى  الدراسي 

عينة تلك الدراسة عن عينة البحث احلايل.
النتائج املتعلقة ابلسؤال اخلامس: 

الذي ينصُّ على اآليت: "هل توجد اختالفات يف النسق 
القيمي وأساليب التفكري والتفكري االبتكاري لدى عينة من 
طالبات جامعة امللك خالد، تُعزى ملتغريات )احلالة االجتماعية 
" متزوجة، غري متزوجة "– مكان اإلقامة " قرية، مدينة "( ؟". 
لالجابة على هذا السؤال مت اختبار الفرضيات الثالث 

اآلتية:
الفرضية األوىل:

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات النسق 
)احلالة  ملتغريي  تُعزى  احلالية  العينة  لطالبات  القيمي 
االجتماعية " متزوجة، غري متزوجة "– مكان اإلقامة " 
قرية، مدينة "(، مت استخدام اختبار "ت" للمجموعات 
املستقلة )Independent samples t- test (، واجلداول 

اآلتية توضح ذلك:

 جدول )19( داللة الفروق يف متوسطات درجات النسق القيمي لدى عينة البحث تُعزى للحالة االجتماعية.

النسق القيمي
متزوجة

)ن= 106(
غري متزوجة
الداللةقيمة ت)ن= 14(

االحنراف املعيارياملتوسطاالحنراف املعيارياملتوسط

غري دالة36.136.8933.145.011.568 اجتماعية

غري دالة26.805.4925.792.290.683 نظرية

غري دالة29.364.9828.573.370.573 اقتصادية

غري دالة25.645.4224.574.110.711 مجالية

غري دالة22.913.6324.002.181.605 سياسية

غري دالة30.954.8432.713.051.873 دينية

غري دالة171.979.72168.796.301.124الدرجة الكلية
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 يتضح من بياانت اجلدول )19( عدم وجود فروق دالة 
إحصائًيا يف متوسطات درجات النسق القيمي )األبعاد/

تبًعا  العينة احلالية  الكلية لدى طالبات  القيم( والدرجة 

بني  ما  "ت"  قيم  تراوحت  حيث  االجتماعية؛  للحالة 
)0.573 - 1.873( وهي قيم غري دالة إحصائًيا. 

جدول )20( داللة الفروق يف متوسطات درجات النسق القيمي لدى عينة البحث تُعزى ملكان اإلقامة.

النسق القيمي
مدينة

)ن= 101(
قرية

الداللةقيمة ت)ن= 19(
االحنراف املعيارياملتوسطاالحنراف املعيارياملتوسط

غري دالة35.736.3136.058.910.189 اجتماعية

غري دالة26.715.5126.533.340.142 نظرية

غري دالة29.364.8428.794.810.469 اقتصادية

غري دالة25.375.2926.325.310.717 مجالية

غري دالة22.823.2024.164.781.171 سياسية

غري دالة30.944.5032.325.601.175 دينية

غري دالة170.939.37174.159.431.376الدرجة الكلية

بياانت اجلدول )20( عدم وجود فروق دالة   يتضح من 
إحصائًيا يف متوسطات درجات النسق القيمي األبعاد / القيم 
والدرجة الكلية لدى طالبات العينة احلالية تُعزى ملكان اإلقامة؛ 
حيث تراوحت قيم " ت " )0142 - 1.376( وهي قيم 

غري دالة إحصائًيا.
الطالبات  إنَّ  حيث  منطقية؛  تبدو  النتيجة  وهذه 
أو  املدن  املتزوجات والاليت يسكن يف  املتزوجات وغري 
القرى أكثر متسًكا ابلقيم، ويفضلونا بشكل هرمي يبدأ 
والنظرية  االقتصادية  مث  الدينية  يليها  االجتماعية  ابلقيم 
واجلمالية وأخريًا القيم السياسية، وحيافظن على العادات 
والتقاليد السائدة يف اجملتمع السعودي ابلرغم من االنفتاح 
على قيم وثقافات خمتلفة إال أنَّ القيم املتأصلة فيهن منذ 
الصغر مل تتأثر ابلقيم اجلديدة، وإمنا ظهرت أولويت يف 
السريعة  التغريات  ملواكبة  لتفضيالهتن  وفًقا  القيم  ترتيب 
املتالحقة يف العصر احلايل، وخصوًصا أنَّ طالبات اجلامعة 
االجتماعية  التنشئة  عن  املسؤوالت  املستقبل  أمهات 
ألجيال ينهضون مبجتمعهم، مما يشري إىل عدم أتثر النسق 
القيمي ابحلالة االجتماعية ومكان اإلقامة لديهن، وهذه 
النتيجة تتفق جزئًيا مع ما أسفرت عنه دراسة )الصقري؛ 
البازعي، 2014( يف عدم وجود فروق دالة إحصائًيا بني 
املتزوجني وغري املتزوجني يف النسق القيمي ما عدا القيم 

مع  تتفق  القصيم،كما  لدى طالب جامعة  االقتصادية 
ما توصلت إليه دراسة كلٍّ من )Manago, 2012( يف 
أنَّ التعليم النظامي والتحضر التنموي أدَّى إىل التحول 
التحول  هذا  وأنَّ  الفردية،  لالستقاللية  القيم  زيدة  حنو 
انشئ من إقرار الطالب ملفاهيم االختيار واالستكشاف 
وحتقيق الذات وتوسيع قواعد السلوك؛ حيث إنَّ التغيري 
القدمية  القيم  من  لالنتقال  تدرجيية  عملية  االجتماعي 
األزيرجاوي،  و)السواد؛  بينهما،  واملوائمة  اجلديدة  إىل 
1987( اليت مل تظهر اختالفات يف نظام ترتيب القيم 
مع  بينما ختتلف  والريفية،  احلضرية  األصول  ملتغري  وفًقا 
ما أسفرت عنه دراسة )عبد العال، 1976( يف وجود 
االجتماعية  الشرائح  بني  القيمية  األنساق  يف  اختالٍف 
)الريفييني، احلضريني(، ومن مثَّ وجود أثر للثقافة الفرعية 
على إكساب األفراد الذين ينتمون إليها، أنساقًا قيمية 

دون غريها.
الفرضية  الثانية:

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات 
أساليب التفكري لطالبات العينة احلالية تُعزى ملتغريي )احلالة 
االجتماعية " متزوجة، غري متزوجة "– مكان اإلقامة " قرية، 
مدينة "(، مت استخدام اختبار "ت" للمجموعات املستقلة، 

واجلداول اآلتية توضح ذلك:
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جدول )21( داللة الفروق يف متوسطات درجات أساليب التفكري لدى عينة البحث تُعزى للحالة االجتماعية.

األسلوبالفئة / البعد
متزوجة

)ن= 106(
غري متزوجة
الداللةقيمة ت)ن= 14(

االحنراف املعيارياملتوسطاالحنراف املعيارياملتوسط

الشكل

غري دالة8.842.179.142.380.486امللكي

غري دالة11.681.8812.211.851.003اهلرمي

غري دالة6.092.445.862.960.334الفوضوي

غري دالة8.982.128.861.960.207األقلي

الوظيفة

غري دالة11.352.0912.211.671.480التشريعي

غري دالة10.982.3211.432.380.676التنفيذي

غري دالة10.422.7410.281.770.172احلكمي

املستوى
غري دالة9.062.5910.072.531.382العاملي

غري دالة11.532.5410.573.081.289احمللي

النزعة
غري دالة11.362.3411.292.370.109املتحرر

غري دالة10.042.6110.862.481.108احملافظ

اجملال
غري دالة11.462.3212.432.171.473اخلارجي

غري دالة11.732.3911.292.300.650الداخلي

 يتضح من بياانت اجلدول )21( عدم وجود فروق دالة 
لدى  التفكري  أساليب  درجات  متوسطات  يف  إحصائًيا 

طالبات العينة احلالية تبًعا للحالة االجتماعية؛ حيث تراوحت 
قيم "ت" )0109 - 1.480( وهي قيم غري دالة إحصائًيا.

جدول )22( داللة الفروق يف متوسطات درجات أساليب التفكري لدى عينة البحث تُعزى ملكان اإلقامة. 

األسلوبالفئة / البعد
مدينة

)ن= 101(
قرية

الداللةقيمة ت)ن= 19(
االحنراف املعيارياملتوسطاالحنراف املعيارياملتوسط

الشكل

غري دالة8.822.189.162.570.613امللكي

غري دالة11.721.8011.842.320.253اهلرمي

غري دالة5.982.236.533.610.876الفوضوي

غري دالة8.911.939.262.860.670األقلي

الوظيفة

غري دالة11.521.9711.052.550.913التشريعي

غري دالة11.062.3010.892.510.282التنفيذي

غري دالة10.452.6310.162.750.434احلكمي

املستوى
غري دالة9.192.649.112.380.127العلمي

غري دالة11.362.6911.742.260.580احمللي

النزعة
غري دالة11.442.3310.892.380.925املتحرر

دالة عند 9.922.6111.262.312.0920.05احملافظ

اجملال
غري دالة11.532.2711.792.620.438اخلارجي

غري دالة11.712.2011.473.240.309الداخلي



د. نيللي حسني كامل العمروسي :  اإلسهام النسيب لكلٍّ من النسق القيمي وأساليب التفكري يف التنبؤ ابلتفكري االبتكاري...118

يتضح من بياانت اجلدول (22( عدم وجود فروق ذات داللة 
إحصائية يف متوسطات درجات أساليب التفكري لدى طالبات 
عينة البحث احلايل تعزى ملكان اإلقامة؛ حيث تراوحت قيم 
"ت" )0127 - 0.925( وهي قيم غري دالة إحصائًيا، يف 
حني توجد فروق دالة إحصائًيا يف متوسط درجة "األسلوب 
احملافظ" تبًعا ملكان اإلقامة لصاحل املقيمات ابلقرية؛ حيث 
بلغت قيمة "ت" )2.092( وهي قيمة دالة عند مستوى 

داللة )0.05(.
هذه النتيجة تبدو واقعية؛ حيث إنَّ طالبات العينة 
احلالية مجيعهن سواء متزوجات أو غري متزوجات كذلك 
نفس  يستخدمن  مدينة،  أو  قرية  يف  إقامتهن  الاليت 
أساليب التفكري ابلرغم من أنَّ كل فرد له أسلوبه اخلاص 
ن يعشن نفس األوضاع اجملتمعية  يف التفكري؛ نظرًا ألنَّ
السعودي،  اجملتمع  وثقافة  وتقاليد  بعادات  ويلتزمن 
حلل  قدراهتن  توظيف  يف  تساعدهن  األساليب  وهذه 
وتنظيم  املعارف  واكتساب  القرارات  واختاذ  املشكالت 
احلياة  مواقف  مع  يتالءم  مبا  عنها  والتعبري  أفكارهن 
ال  مثَّ  ومن  احلايل،  العصر  يف  يواجهونا  اليت  املختلفة 
أساليب  تلك  تفضيالهتن  يف  بينهن  اختالفات  توجد 
فهو سائد  احملافظ  التفكري  أسلوب  فيما عدا  التفكري، 
لدى الطالبات املقيمات يف القرى أكثر من املقيمات 
يف املدن؛ نظرًا ألنَّ املقيمات يف القرى يكرهن الغموض 
ابحلرص  ويتميزن  التغيري  ويرفضن  املألوف  ويفضلن 
الشديد والنظام يف كل أمور حياهتن، أكثر من الطالبات 
الغامضة  املواقف  الاليت ال خيافن من  املقيمات ابملدن 
مع  تتفق  النتيجة  وهذه  واالبتكار،  التغيري  إىل  وميلن 
اليت  )حممد، 2019(  من  دراسة كل  عنه  أسفرت  ما 
مجيع  يف  إحصائًيا  دالة  فروق  وجود  عدم  إىل  أشارت 
خالد،  امللك  جامعة  طالبات  لدى  التفكري  أساليب 
تُعزى إىل احلالة االجتماعية )ابلرغم من اختالف عينة 
التفكري  أسلوب  أبنَّ   ،)2013 )املدين،  الدراسة(، 
احملافظ هو األكثر انتشارًا يف أساليب التفكري لطالبات 

طبية. -جامعة  الرتبية  بكلية  األدبية  األقسام 
الفرضية الثالثة:

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات 
التفكري االبتكاري لطالبات العينة احلالية تُعزى ملتغريي 
متزوجة "– مكان  متزوجة، غري   " االجتماعية  )احلالة 
"ت"  اختبار  استخدام  مت   )" مدينة  قرية،   " اإلقامة 

للمجموعات املستقلة، واجلداول اآلتية توضح ذلك:
جدول )23( داللة الفرق يف متوسط درجة التفكري االبتكاري لدى 

عينة البحث تُعزى للحالة االجتماعية.

االحنراف املتوسطالعددجمموعة املقارنة
مستوى قيمة تاملعياري

الداللة

10679.927.09متزوجة
غري دالة1.069

1482.077.09غري متزوجة

 يتضح من بياانت اجلدول (23( عدم وجود فروق دالة 
إحصائًيا يف متوسط درجة التفكري االبتكاري لدى طالبات 
العينة احلالية تعزى للحالة االجتماعية؛ حيث بلغت قيمة "ت" 

)1.069( وهي قيمة غري دالة إحصائًيا.
جدول )24( يوضح داللة الفروق يف متوسط درجة التفكري االبتكاري 

لدى عينة البحث تُعزى ملكان اإلقامة.
جمموعة 
االحنراف املتوسطالعدداملقارنة

مستوى الداللةقيمة تاملعياري

10180.057.02مدينة
غري دالة0.416

1980.797.65قرية

 يتضح من بياانت اجلدول )24( عدم وجود فروق دالة 
إحصائًيا يف متوسط درجة التفكري االبتكاري لدى طالبات 
العينة احلالية تُعزى ملكان اإلقامة؛ حيث بلغت قيمة "ت" 

)0.416( وهي قيمة غري دالة إحصائًيا.
ميكن تفسري هذه النتائج، أبنَّ طالبات العينة احلالية ميتلكن 
قدرات عقلية متكنهن من التفكري االبتكاري مهما اختلفت 
احلالة االجتماعية ومكان اإلقامة، بسبب الثورة املعلوماتية 
وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال والتغريات االجتماعية، كل 
ذلك ساهم يف تنمية أفكارهن وتطوير قدراهتن االبتكارية سواء 
متزوجات أو غري متزوجات، يقمن يف القرى أو املدن، حى 
أصبحن قادرات على مواجهة املواقف املختلفة والتكيف مع 
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أوضاع احلياة املتغرية من خالل قدراهتن ومهاراهتن االبتكارية. 
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الكلمات املفتاحية: : القدرات اإلبداعية، رؤساء أقسام الرتبية 

اخلاصة، اجلامعات السعودية.
القدرات  مستوى  على  التعرف  إىل  البحث  هدف  امللخص: 
السعودية  اجلامعات  يف  اخلاصة  الرتبية  أقسام  رؤساء  لدى  اإلبداعية 
اهلدف  هذا  ولتحقيق  فيها،  التدريس  هيئة  أعضاء  نظر  وجهة  من 
أقسام  رؤساء  لدى  اإلبداعية  القدرات  مقياس  إبعداد  الباحث  قام 
أبعاد؛  مخسة  على  ُوّزِعت  فقرة   )48( من  تكوَّن  اخلاصة،  الرتبية 
وإدراك  للمشكالت،  واحلساسية  واملرونة،  والطالقة،  )األصالة،  هي: 
التفاصيل(، مث طبق على العينة، اليت أتلفت من )227( عضو هيئة 
تدريس يف اجلامعات السعودية؛ منهم )188( من الذكور، و)39( من 
اإلانث، وقد توصل البحث إىل أن مستوى توافر القدرات اإلبداعية 
واحلساسية  واملرونة،  الطالقة،  و  )األصالة،  املقياس  أبعاد  مجيع  يف 
للمشكالت، إدراك التفاصيل( كان متدنًيا بصورة عامة، كما أشارت 
عند مستوى )0.01(  إحصائية  ذات داللة  فروق  إىل وجود  النتائج 
بني استجاابت أفراد عينة الدراسة تبًعا ملتغري اجلنس يف األبعاد كلها 
لصاحل اإلانث، وكذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
)0.01( يف األبعاد كلها تبًعا ملتغري الرتبة العلمية بني )أستاذ مشارك( 
و)أستاذ مساعد( لصاحل )أستاذ مشارك(، ووجود فروق ذات داللة 
ملتغري سنوات  تبًعا  األبعاد كلها  عند مستوى )0,01( يف  إحصائية 
لصاحل  سنوات(   5 من  و)أقل  سنوات(   10 من  )أكثر  بني  اخلدمة 
)أكثر من 10 سنوات(، وبني )أكثر من 10 سنوات( و)من 5 إىل 
الباحث  أوصى  وقد  من 10 سنوات(،  )أكثر  لصاحل  10 سنوات( 
والقدرات  اإلبداعية  القيادة  ملفهوم  السعودية  اجلامعات  تبي  بضرورة 

اإلبداعية؛ ملا هلا من دور إجيايب يف حتقيق رسالتها ورؤيتها وأهدافها.

Key Words: Creative abilities, Special Education De�
partments Heads, Saudi Universities.

Abstract: This research aimed to identify the level of 
creative abilities of special education departments heads in 
Saudi universities from the faculty members’ point of view. 
To achieve this goal, the researcher prepared a measure of the 
creative abilities of special education departments heads in 
Saudi universities. It consisted of (48) items distributed into 
five dimensions; are: (originality, fluency, flexibility, sensitiv�
ity to problems, and elaboration), then it was applied to the 
research sample, which consisted of (227) faculty members in 
Saudi universities; Of them (188) were males, and (39) were 
females. The research found that the level of availability of 
creative abilities in the dimensions (originality, fluency, flex�
ibility, sensitivity to problems, and elaboration) was general�
ly low, The results also indicated that there were statistically 
significant differences at the level of (0.01) among the re�
sponses of the study sample members according to the gender 
variable in all dimensions in favor of females, and also the 
presence of statistically significant differences at the level of 
(0.01) in all dimensions according to the variable of scientific 
rank between (Associate Professor) and (Assistant Professor) 
in favor of (Associate Professor), and there are statistically 
significant differences at the level of (0.01) in all dimensions 
depending on the variable years of service; Between (more 
than 10 years) and (less than 5 years) in favor of (more than 
10 years), and between (more than 10 years) and (from 5 to 10 
years) in favor of (more than 10 years), the researcher recom�
mended the need to adopt Saudi universities for the concept of 
creative leadership and creative abilities; Because of its posi�
tive role in achieving its mission, vision and goals.
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مقدمة:
 يتميز العامل اليوم ابلتسارع العلمي والتقي يف اجملاالت 
الرتبوية والعلمية والفكرية؛ إذ أدَّت الثورة اليت أحدثتها 
إدارية  وثقافات  أساليب  ظهور  إىل  اجلديدة  التقنيات 
ضرورية  احلاجة  جعل  مما  قريب،  وقت  حى  ُتطبق  مل 
لإلبداع، فقد "أصبحت املؤسسات تسعى جاهدة إىل 
واملشاركة  املشكالت  حلل  وموظفيها؛  أساليبها  تطوير 
Masa’d & Al�). األفكار وتوليد  القرار  صنع  "يف 

 (jawarneh, 2020

 وميثل "اإلبداع الركن الرئيس يف فاعلية املؤسسات 
التعليمية، وأداة ضرورية لتقدمها وجناحها، فاإلبداع يقدم 
احللول املبتكرة للمشكالت اآلنية واملستقبلية، مما يسهم 
يف حتسني األداء وتطويره" )جنم الدين وأشرف، 2011، 
35(، ومع ولوج اجملتمع اإلنساين عملية اإلبداع، حتقق 
الكثري من االكتشافات لعدٍد كبري من املؤسسات ويف 
وازداد  اإلنساين  اجملتمع  تطّور  مث  اجلامعات،  مقدمتها 
عدد سكان العامل فظهرت التكتالت، "ومع تراكم املنفعة 
نشأت الرغبة يف التنافس من أجل اكتشاف ما هو أكثر 
واملنافسة  املقارنة  إىل  التفاعل  ذلك  أدَّى  ورمبا  تطورًا، 
للحصول على أكثر مما حيصل عليه اآلخرون، ومن املؤكد 
املتنامية واملستمرة  احلاجة  أدَّت إىل  التطورات  تلك  أنَّ 
.)184  ،2017 والدعيس،  )النشمي  اإلبداع  إىل 

ا كان الفرد املبدع ثروًة تفوق الثروة املادية، فإن 
ّ
 ومل

اجتاه املنظمات حنو االهتمام ابإلبداع مل يعد يقتصر على 
يعتمد كذلك  بل  املتطورة؛  والتقنيات  األدوات  إدخال 
وسلوكيات  توجهات  يف  فعلية  تغيريات  إحداث  على 
أساس  اليت صار  اليوم،  منظمات  يف  العاملني السيما 
النجاح فيها يعتمد على قدرة املنظمة والعاملني فيها على 
التمّيز واإلبداع والتجديد، مما حيتم ضرورة قيام إدارة هذه 
لتهيئة  اإلدارية؛  وأساليبها  مفاهيمها  بتطوير  املنظمات 
األوضاع أمام العقول البشرية لإلبداع، من خالل توفري 
توظيف  يف  تسهم  تفاعلية  وبيئٍة  مالئم  تنظيمي  مناٍخ 

املهارات واملعرفة الرتاكمية ونقلها، مبا يساعد على تنمية 
اإلبداع وتطوير املنظمة وتنميتها ككيان تفاعلي.

مصنع  بوصفها  اجلامعات  تربز  هذا،  على  وبناء 
اإلبداع، وإنَّ جناحها صار مرهواًن بتوافر قادة أكادمييني 
هو  فالتميز  حدٍّ كبري،  إىل  إبداعية  بقدرات  يتمتعون 
البقاء  إىل  تسعى  األمسى ألية مؤسسة جامعية  اهلدف 
والنمو، واإلبداع هو الوسيلة لتحقيق ذلك التميز؛ لذلك 
صار موضوع اإلبداع من املوضوعات األكثر أمهية يف 
جمال اإلدارة األكادميية املتمثلة برؤساء األقسام األكادميية 
بوجٍه خاص،  اخلاصة  الرتبية  أقسام  عام ورؤساء  بوجٍه 
وإن توفرت القدرات اإلبداعية لدى رؤساء أقسام الرتبية 
للنهوض ابجلامعات  مطلًبا ضرورًي  ميّثل  اخلاصة، ابت 
وميكن  املتميزة،  العاملية  مسعتها  هلا  حيقق  مبا  السعودية 
األخرى؛  األكادميية  األقسام  على  التجربة  هذه  تعميم 
ألنَّ اإلبداع عنصر أساسي يف التنمية الشاملة املستدامة. 
ولعل مقولة إنَّ الفجوة األساسية بني الدول النامية 
أمهية  تؤكد  األول،  ابملقام  إدارية  فجوة  هي  واملتقدمة 
به  يتمتع  أن  وما جيب  اإلداري،  به  يقوم  الذي  الدور 
بكفاءة،  العمل  تسيري  على  قادرًا  من خصائص جتعله 
العامل وحتويلها من عنصر منافس  املتغريات يف  ومواكبة 
لبقاء املؤسسة إىل عنصر دافع للعمل والعاملني، وهذا 
يعتمد على ما يتوافر لإلداري من قدرات إبداعية تتمثل 
يف الطالقة، واملرونة، واألصالة، واحلساسية للمشكالت، 
هذه  تعدُّ  إذ  وغريها؛  واملغامرة...  االنتباه،  وتركيز 
القدرات من الشروط األساسية إلدارة منظمات اليوم، 
القدرات  موضوع  إىل  قليلة  غري  دراسات  تطرقت  وقد 
األقسام  ورؤساء  عامة  اإلداريني  القادة  لدى  اإلبداعية 
2018؛  ميالة،  )أبو  دراسة  مثل:  خاصة،  األكادميية 
وآخرين،  وعبدالسالم  2018؛  والبوشي،  وبوبشيت 
2019؛ والعجمي،2019؛ واملشعل، 2019(، ومتّثل 
هذه القدرات عنصرًا مهمًّا يف تطوير أداء املديرين، من 
حيث دورها الفعال يف تيسري القيام ابألعمال بكفاءة 
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واقتدار، مبا يكفل إاتحة فرص أكرب للنجاح من خالل 
االستخدام األفضل للوقت واإلمكاانت املتاحة ابلطريقة 

اليت تؤدي إىل حتقيق األهداف. 
العربية،  املؤمترات  من  الكثري  خالل  من  تبني  وقد 
مثل: املؤمتر اإلقليمي العريب حول التعليم العايل املنعقد 
يف القاهرة عام 2009 أنَّ هناك مشكالت يعاين منها 
التعليم العايل ابلدول العربية، ولعل من أبرزها ما يتعلق 
بتدين جودة املمارسات اإلدارية لإلداريني عامة ورؤساء 
األقسام األكادميية خاصة، وقد ركزت املؤمترات املتتالية 
وورش العمل على ضرورة تاليف نواحي القصور املوجود 
دعم  على  العمل  من خالل  العايل  التعليم  إدارات  يف 
اإلبداع وإشاعة املناخ اإلبداعي فيها مثل: ورشة العمل 
الوطنية اليت انعقدت يف دمشق 2003 عن اإلبداع يف 
املنظومة الرتبوية وتنميته، واملؤمتر العريب الرابع يف اإلدارة 
والقيادة اإلبداعية املنعقد عام 2003، ومؤمتر التطوير 
 ،2015 عام  الناصرة  يف  املنعقد  والقيادي  اإلداري 
عام 2016  البعث  جامعة  يف  املنعقد  العلمي  واملؤمتر 
حول ضمان اجلودة واإلبداع يف التعليم العايل، واملؤمتر 
العريب الثالث لإلصالح اإلداري والتنمية املنعقد يف مصر 
عام 2016، وقد أّكدت مجيعها أنَّ اإلبداع اإلداري 
صار من املستلزمات الضرورية لقيادة املؤسسات السيما 
اجلامعات؛ حيث إنَّ هلا انعكاسات واضحة على عملية 
التطوير الشاملة، من خالل ما يقوم به اإلداري املبدع 
اجلديدة  والتقنيات  واإلجراءات  السياسات  اقرتاح  من 
للعمل مبا يسهم يف جودة األداء من النواحي التعليمية 
واالقتصادية والفكرية والثقافية املختلفة، إضافة إىل أمهية 

التطوير والتجديد يف املمارسات اإلدارية.
 وعلى ذلك، فقد صار اإلبداع يف العمل اإلداري 
اجلامعي  التعليم  مؤسسات  أساسيات  من  اجلامعي 
السعودي اليت تسعى إىل التقدم والرقي؛ إذ نالحظ أنَّ 
التقومي اإلداري املعاصر يستند اليوم إىل نوعية اإلجنازات 
اليت حيققها اإلداري خالل مّدة شغله للمنصب القيادي، 

وما يضيفه من خربات وممارسات تطبيقية ترجع ابملنفعة 
العامة على املؤسسة اجلامعية اليت يعمل ألجلها، وهذا 
جنًبا  اإلداري  العمل  يف  اإلبداع  توظيف  على  يعتمد 
إىل جنب مع املهارات القيادية؛ لتحقق املزاي التنافسية 
للجامعات السعودية، وإبرازها ضمن اجلامعات العاملية.

وبناء على ما سبق، ميّثل البحث خطوة متواضعة ومهمة 
الرتبية  أقسام  لرؤساء  األكادميي  األداء  تطوير  يف جمال 
اخلاصة يف جامعات اململكة السعودية؛ بغية النهوض هبا 
إىل مراتب اجلامعات العاملية انسجاًما مع رؤية اململكة 
تصبح  أن  إىل  هتدف  اليت   ،2030 السعودية  العربية 
مخس جامعات سعودية على األقل بني أفضل )200( 
- 2030م(. هـ   1452( عام   حبلول  دولية  جامعة 

مشكلة البحث وأسئلته:
 يواجه رؤساء األقسام األكادميية بوجٍه عام وأقسام 
الرتبية اخلاصة بوجٍه خاص يف اجلامعات السعودية، عدًدا 
غري قليل من املشكالت سواء أكانت إدارية أم أكادميية 
التعامل مع  إنسانية، وخيتلف أسلوب كل منهم يف  أم 
للوائح  يتعامل معها وفًقا  هذه املشكالت، فمنهم من 
واألنظمة اإلدارية، ومنهم من يكون مبدًعا حياول إجياد 
حلول إبداعية بعيدة عن القيود اإلدارية، حى لو اقتضى 

األمر اخلروج عن املألوف.
اليت  املشكالت  أنَّ  اليوم  به  املسلَّم   وقد صار من 
تعرتض سري العمل كثرية، وأّنا ينبغي أال تلتزم ابلقيود 
ابألوضاع  العمل  يقّيد  الذي  اجلمود،  يسودها  وأال 
العادية احمليطة ابملشكلة، ورمبا تكون هذه األوضاع سبًبا 
تعوق  اليت  القيود  من  التحّرر  إىل  حتتاج  إّنا  بل  فيها، 
حركتها، وحتّد انطالقها قدًما حنو السيطرة على املشكلة 
ومنع تطوّرها؛ لذا صار االهتمام ابلقدرات اإلبداعية يف 
واستمرارها. لنجاحها  مهًما وضرورًي  مطلًبا  اجلامعات 

 ونظرًا لطبيعة النظام املركزي وما ينتج عنه من تقييد 
حدود التفكري عرب قوالب قانونية وإجراءات روتينية كثرية، 
تعوق ظهور القدرات اإلبداعية؛ كان البد من توظيف 
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ملشكالت  حلوٍل  عن  البحث  يف  اإلبداعية  القدرات 
مازالت كامنة أو غري مألوفة من قبل، وتطوير ما يلزم 
تطويره يف ضوء حتليالت واستنتاجات مبنية على دراسة 
وقد  املطروحة،  القضية  املؤثرة يف  العوامل  لكافة  متأنية 
أثبتت دراسات عديدة قدرة اإلبداع اإلداري لإلداريني 
ودور امتالكهم للقدرات اإلبداعية يف جتاوز معظم هذه 
Rodrigues, 2015؛  )الدوخي، 2012؛  املشكالت 
عريب، 2016؛ أبو جامع، 2017؛ صايف، 2017؛ 
2019؛  والعجلة،  حبر  2018؛  والبوشي،  بوبشيت 
2019؛  العجمي،  2019؛  وآخرون،  السالم  عبد 

أبو زغيبة والربعصي، 2021(. املشعل، 2019؛ 
أجراها  اليت  االستطالعية  الدراسة  خالل  ومن   
يف  التدريس  هيئة  أعضاء  من  عدٍد  على  الباحث 
اإلبداعية  القدرات  مستوى  عن  السعودية  اجلامعات 
بعض  وجود  تبنّي  اخلاصة،  الرتبية  أقسام  رؤساء  لدى 
مثل  لديهم،  اإلبداعية  واملهارات  القدرات  يف  القصور 
ضعف قدرهتم على طرح األفكار والتعبري عنها، والتنبؤ 
إجياد  يف  واإلبداع  املشكالت،  حدوث  ابحتمالية 

للعمل. جديدة  أساليب 
من هنا شعر الباحث أبمهية دراسة مستوى القدرات 
اإلبداعية لدى رؤساء أقسام الرتبية اخلاصة يف اجلامعات 
السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؛ للوقوف 
على الواقع الفعلي لدرجة ممارستهم للقدرات اإلبداعية؛ 
ألنَّ هذا االجتاه يسهم إسهاًما كبريًا – يف رأي الباحث 

- يف تطوير العمل التدريسي واإلداري.
البحث يف  واستناًدا إىل ما سبق، حددت مشكلة 

اآليت: الرئيس  السؤال 
ما مستوى القدرات اإلبداعية لدى رؤساء أقسام 
الرتبية اخلاصة يف اجلامعات السعودية من وجهة نظر 
أعضاء هيئة التدريس؟ ويتفرع عنه األسئلة الفرعية اآلتية:

1- ما مستوى القدرات اإلبداعية لدى رؤساء أقسام 
الرتبية اخلاصة يف اجلامعات السعودية من وجهة نظر 

أعضاء هيئة التدريس يف بُعد األصالة؟
2- ما مستوى القدرات اإلبداعية لدى رؤساء أقسام 
الرتبية اخلاصة يف اجلامعات السعودية من وجهة نظر 

أعضاء هيئة التدريس يف بُعد الطالقة؟ 
3- ما مستوى القدرات اإلبداعية لدى رؤساء أقسام 
الرتبية اخلاصة يف اجلامعات السعودية من وجهة نظر 

أعضاء هيئة التدريس يف بُعد املرونة؟
4- ما مستوى القدرات اإلبداعية لدى رؤساء أقسام 
الرتبية اخلاصة يف اجلامعات السعودية من وجهة نظر 
أعضاء هيئة التدريس يف بُعد احلساسية للمشكالت؟

5- ما مستوى القدرات اإلبداعية لدى رؤساء أقسام 
الرتبية اخلاصة يف اجلامعات السعودية من وجهة نظر 

أعضاء هيئة التدريس يف بُعد إدراك التفاصيل؟
الختبار  البحث  يسعى  البحث:  فروض   -

الفرضيات اآلتية:
1- ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
هيئة  أعضاء  استجاابت  متوسطات  بني   )0.05(
لدى  اإلبداعية  القدرات  مستوى  حول  التدريس 
رؤساء أقسام الرتبية اخلاصة يف اجلامعات السعودية 

اجلنس. ملتغري  تعزى 
2- ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
أعضاء  استجاابت  رتب  متوسطات  بني   )0.05(
هيئة التدريس حول مستوى القدرات اإلبداعية لدى 
رؤساء أقسام الرتبية اخلاصة يف اجلامعات السعودية 

تعزى ملتغري الرتبة العلمية.
3- ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
هيئة  أعضاء  استجاابت  متوسطات  بني   )0.05(
لدى  اإلبداعية  القدرات  مستوى  حول  التدريس 
رؤساء أقسام الرتبية اخلاصة يف اجلامعات السعودية 

اخلدمة.  سنوات  عدد  ملتغري  تعزى 
- أهداف البحث: يهدف البحث إىل اآليت:

لرؤساء  الالزمة  اإلبداعية  القدرات  أبعاد  حتديد   -1
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السعودية. اجلامعات  يف  اخلاصة  الرتبية  أقسام 
أقسام  رؤساء  لدى  اإلبداعية  القدرات  مقياس  بناء   -
الرتبية اخلاصة يف اجلامعات السعودية من وجهة نظر 

أعضاء هيئة التدريس.
لرؤساء  اإلبداعية  القدرات  مستوى  على  التعرف   -2
السعودية  اجلامعات  يف  اخلاصة  الرتبية  أقسام 
األبعاد:  يف  التدريس  هيئة  أعضاء  نظر  وجهة  من 
)األصالة، الطالقة، املرونة، احلساسية للمشكالت، 

التفاصيل(. إدراك 
3- الكشف عن الفروق بني استجاابت أعضاء هيئة 
لدى  اإلبداعية  القدرات  مستوى  حول  التدريس 
رؤساء أقسام الرتبية اخلاصة يف اجلامعات السعودية 
وسنوات  العلمية،  والرتبة  اجلنس،  ملتغريات:  تبًعا 

اخلدمة.
أمهية البحث: تظهر األمهية يف النقاط اآلتية:

من   – الباحث  علم  حدود  يف   – البحث  يعدُّ   .1
تناولت  اليت  القليلة،  احمللية  والدراسات  األحباث 
رؤساء  لدى  اإلبداعية  القدرات  مستوى  موضوع 
من  السعودية  اجلامعات  يف  اخلاصة  الرتبية  أقسام 
وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس يف األبعاد اآلتية: 
)األصالة، الطالقة، املرونة، احلساسية للمشكالت، 
انطالق  نقطة  يشكل  إنَّه  إذ  التفاصيل(؛  إدراك 
موضوع  تتناول  أخرى  ودراسات  أحباث  إلجراء 

جديدة. جماالت  يف  اإلداري  اإلبداع 
مساعدة  يف  البحث  يسهم  أن  الباحث  يتوقع   .2
املسؤولني يف وزارة التعليم واجلامعات السعودية على 
تعرف مستوى القدرات اإلبداعية لدى رؤساء أقسام 
اخللل،  نقاط  تاليف  على  والعمل  اخلاصة،  الرتبية 

فيها. اإلداري  لألداء  القوة  نقاط  وتعزيز 
لدى  الوعي  نشر  مستوى  على  البحث  يفيد  قد   .3
أبمهية  السعودية  اجلامعات  يف  األكادميية  القيادات 
حتفيز  خالل  من  ورسالتها  اجلامعة  أهداف  حتقيق 

وحتديد  مشكالهتم  وحّل  ابملؤسسة  العاملني  مجيع 
احتياجاهتم.

4. ميكن أن تفيد نتائج البحث القائمني على التعليم 
اجلامعي ومتخذي القرار أبمهية هذا النوع من القيادة، 
ودوره يف حتسني الواقع التدريسي واإلداري واهتمامه 

ابلعاملني من أعضاء هيئة تدريس وإداريني.
5. ما ميكن أن يتوصل إليه البحث من نتائج قد تسهم 
أببرز  اإلداري،  التدريب  مبجال  املهتمني  تزويد  يف 
الرتبويون،  القادة  حيتاجها  اليت  اإلبداعية  القدرات 
ومن مثَّ العمل على إعداد الدورات التدريبية املالئمة 
على حنو يساعد على تنمية تلك القدرات الكامنة 

اجلامعي. التطوير  وتوظيفها لصاحل 
مصطلحات البحث وتعريفاته اإلجرائية:

- القدرات اإلبداعية: يُعرف اإلبداع عموًما أبنه: 
وإجياد  واملشكالت  ابلصعوابت  التنبؤ  على  "القدرة 
حلول هلا، ابستخدام أساليب علمية ترتكز على أفكار 
عميقة واكتشافات جديدة"(Mabry, 2016, 11)، وهو 
املنظمة  أو  اجلماعة،  أو  ابلفرد  تتعلق  "عملية  كذلك 
ككل، وهو يعرب عن قدرة عقلية تؤدي إىل ظهور أفكار 
جديدة متعلقة حبل مشكالت العمل أو أبساليب وطرق 

إنتاج جديدة" )درر، 2017، 577(.
التفكري  مكّوانت  فهي  اإلبداعية  القدرات  أّما 
عقلية  "قدرات  ا  أنَّ إىل  أشار جيلفورد  وقد  اإلبداعي، 
التباعدي؛  اإلنتاجي  التفكري  تندرج ضمن زمرة  معرفية 
كالطالقة، واحلساسية للمشكالت، واملرونة، واألصالة، 
والتفاصيل، إىل غري ذلك من القدرات الالزمة لإلنتاج 
اإلبداعي )الفاخري، 2018، 16(، وقد وّضح عدد 
من الباحثني أبرز القدرات اإلبداعية على النحو اآليت: 
النزعة  من  التحرر  على  "القدرة  وهي  األصالة:   -
التقليدية للخروج عن املألوف أو األفكار غري الشائعة 
وإنتاج ما هو غري مألوف")خري هللا، 2015، 87(.

- الطالقة: وهي "القدرة على إنتاج عدٍد كبري من 
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األفكار اليت تفوق املتوسط العام يف غضون فرتة زمنية 
حمددة" )حويطي، 2016، 161(.

- املرونة: هي "تنوع األفكار أو اختالفها اليت أييت 
بدع، وقدرته على تغيري أو حتويل مسار تفكريه 

ُ
هبا الفرد امل

)الصواحلي،  املوقف"  ملتطلبات  تبًعا  نظره،  وجهة  أو 
.)54 ،2016

- احلساسية للمشكالت: وهي "القدرة على رؤية 
املشكالت يف األشياء أو النظم أو رؤية جوانب النقص 
فيها، أو توقع ما ميكن أن يرتتب على استخدامها أو 
ما ينشأ عنها من مشكالت" )سالمة، 2016، 19(. 
إضافة  على  "القدرة  هي  التفاصيل:  إدراك   -
 ،2011 )امللحم،  معني"  إنتاج  إىل  جديدة  تفاصيل 
58(، وتتضمن هذه القدرة اإلبداعية "تقدمي تفصيالت 
متعددة ألشياء حمدودة وتوسيع فكرة ملخصة أو تفصيل 

)خري هللا، 2015، 87(. غامض"  موضوع 
القدرات  الباحث  يُعرِّف  سبق،  ما  ضوء  وعلى 
ا قدرات متكن رؤساء أقسام الرتبية  اإلبداعية إجرائًيا، أبنَّ
اخلاصة يف اجلامعات السعودية من إنتاج أفكار جديدة 
متميزة قابلة للتطبيق، أو حتسني فائق يف اإلسرتاتيجيات 
العمل وأساليبه؛  أو اإلجراءات وأدوات  السياسات  أو 
هبدف حل مشكلة أو تطوير نظام قائم أو إجياد أسلوب 
حنو  على  اخلاصة،  الرتبية  قسم  أعمال  لتنفيذ  عملي 
هذه  وتقاس  وفاعلية،  بكفاءة  األهداف  حتقيق  يكفل 
التدريس  هيئة  أعضاء  استجاابت  من خالل  القدرات 
املعّد  اإلبداعية  القدرات  مقياس  على  البحث(  )عينة 

الباحث. من 
- رؤساء أقسام الرتبية اخلاصة: يُعرَّف رئيس القسم 
إدارة  عن  املسؤول  "الشخص  أبنَّه  عموًما،  اجلامعة  يف 
األمور العلمية والتعليمية والبحثية واإلدارية واملالية للقسم 
يف حدود النظام ولوائحه وما يقرره جملس اجلامعة وجملس 
أعمال  عن  تقريرًا  للعميد  القسم  رئيس  ويقدم  الكلية، 

القسم ناية كل عام دراسي، ويكلف بقرار من رئيس 
اجلامعة بناء على ترشيح من عمداء الكليات، ويكون 
التكليف ملدة سنتني قابلة للتجديد" )نظام اجلامعات، 
1441هـ، 22-23(. كما يُعّرفه الباحث إجرائًيا أبنه: 
بتعينه  اجلامعة  رئيس  قرار  صدر  الذي  اإلداري  القائد 
اخلاصة،  الرتبية  لقسم  واإلدارية  العلمية  الشؤون  إلدارة 
أهدافها  وحتقيق  للجامعة  التعليمية  السياسة  وتنفيذ 

عالية. بكفاءة 
أكادميية  "مؤسسات  السعودية: هي  اجلامعات   -
عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة مالًيا وإدارًي، تسهم 
يف تنفيذ السياسة التعليمية للدولة وفق أحكام النظام وال 

هتدف للربح" )نظام اجلامعات، 1441هـ، 6(. 
- أعضاء هيئة التدريس: وهم األساتذة املعينون يف 
أقسام الرتبية اخلاصة ابجلامعات السعودية من محلة درجة 
وأستاذ(،  مشارك،  وأستاذ  مساعد،  )أستاذ  الدكتوراه 
والبحث  األقسام،  هذه  التدريس يف  مبهام  ويضطلعون 

العلمي، واإلشراف على طلبة الدراسات العليا فيها.
- حدود البحث: تتمثل حدود البحث ابآليت:

1- احلدود املوضوعية:
- القدرات اإلبداعية )األصالة، والطالقة، واملرونة، 
واحلساسية للمشكالت، وإدراك التفاصيل( لدى رؤساء 

أقسام الرتبية اخلاصة يف اجلامعات السعودية.
2- احلدود الزمانية: طُبق البحث يف الفصل الثاين 

من العام الدراسي 1441 / 1442هـ.
اجلامعات  يف  البحث  طُبق  املكانية:  احلدود   -3

السعودية.  العربية  اململكة  يف  السعودية 
4- احلدود البشرية: طُبق البحث على عينة من 
أعضاء هيئة التدريس يف أقسام الرتبية اخلاصة ابجلامعات 

السعودية.
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اإلطار النظري والدراسات السابقة:
أواًل: اإلطار النظري:

- القدرات اإلبداعية:
1- مفهوم القدرات اإلبداعية:

يُعدُّ اإلبداع من أكثر منتجات العقل البشري تعقيًدا، 
وعلى الرغم من أنَّ اإلبداع من املفاهيم اليت نستخدمها 
يف حياتنا اليومية لوصف األعمال اليت يتم إنشاؤها أو 
تصميمها أو أداؤها على حنو جيد إال أنَّه ال يزال هناك 
الكثري من اللبس والغموض حول حتديد طبيعة مفهوم 

اإلبداع وماهيته. 
الالواعي،  الشخصي  االكتشاف  هو  واإلبداع 
ينتج  عاملية  بشرية  عملية  أو  جديدة  رؤى  إىل  املؤدي 
عنها اهلروب من االفرتاضات، واكتشاف ما هو جديد 
Ritter, Baaren, & Dijkster�)  وهادف يف أي جمال

.(huis, 2012

احلديثة  املداخل  من  اإلبداعية  القيادة  وتُعدُّ 
إذ  وحتسينها؛  املؤسسات  أداء  تطوير  يف  املستخدمة 
واألنظمة عن طريق  السياسة  بتغيري  املبدع  القائد  يقوم 
ما يتاح له من موارد بشرية، ومالية، ويعمل على صياغة 
الرؤى املستقبلية، ووضع اإلسرتاتيجيات الالزمة، وتوجيه 
وأسلوب  احلسنة  والقدوة  التحفيز  خالل  من  اآلخرين 

املؤسسة.  يف  العاملني  أداء  تطوير  هبدف  العمل 
وجلويل   )2016( الفاعوري  من  أشار كل  وقد 
حتمية  ضرورة  اإلبداعية  القيادة  أنَّ  إىل   )2016(
للمنظمات العامة واخلاصة مجيعها؛ ملا هلا من أمهية يف 
استمراريتها وفاعليتها وإنعاش االقتصاد، لذلك صارت 
تنمي  ا  أنَّ اآلتية:  لألسباب  وذلك  إسرتاتيجًيا؛  مطلًبا 
اإلبداعي  والتعامل  التفكري  يف  الشخصية  املهارات 
ا تؤدِّي إىل حتسني  اجلماعي من خالل فرق العمل، وأنَّ
نوعية القرارات ملعاجلة املشكالت املختلفة واملواقف على 
والكّتاب  الباحثني  آراء  تباينت  املؤسسة، وقد  مستوى 
الغامدي  عرفها  إذ  اإلبداعية؛  القيادة  مفهوم  حول 

ا: "قدرة القائد على القيام ابلتغيري  )2013، 11( أبنَّ
أو التطوير أو إنتاج اجلديد من خالل األفراد والوسائل 
ووظائفها  املنظمة  أهداف  لتحقيق  واألنظمة  التقنية 
واألصالة  ابلطالقة  تتميز  بطرائق  واملستقبلية  احلالية 

وغريها". واملرونة 
القيادة  فعرفت   )203  ،2018( هللا  عوض  أمَّا 
ا القيادة القادرة على مجع األفكار اجلديدة،  اإلبداعية أبنَّ
املستقبل،  حنو  لإلبداع  االنطالق  نقطة  مبثابة  وجعلها 
يف  واإلجناز  العمل  يف  تطورات  إحداث  على  والعمل 
الفّعال  املناخ  وهتيئة  املشكالت،  واكتشاف  املنظمة، 

ورغباهتم. املرؤوسني  حاجات  وتلبية  حللها، 
2- أمهية اإلبداع:

اخلدمات  "حتسني  اإلداري يف  اإلبداع  أمهية  تتمثل 
اإلدارية والتنظيمية اليت تفيد املؤسسة واألفراد، واإلسهام 
يف تنمية القدرات العقلية والفكرية للعاملني يف املؤسسة، 
من خالل منحهم الفرصة لالختيار والبحث عن أشياء 
ألساليب  املستمر  والتحسني  العمل،  جمال  يف  جديدة 
واالستغالل  احمليطة  املتغريات  مع  يتماشى  مبا  العمل 
األمثل للموارد املالية املتاحة" )موسى، 2013، 17(.

وتظهر أمهية اإلبداع يف كونه "ظاهرة إنسانية تقود 
التقليديني  التفكري واملعرفة  صاحبها للخروج عن منطية 
إىل التطوير والتجديد؛ مما ينتج عنه بطبيعة احلال أفكار 
لظروف  ومناسبة  متطورة،  جديدة  وجتارب  ونظريت 
املؤسسات وإمكاانهتا على حنو خاص، واجملتمعات على 
حنو عام، مما يساعد على التكيف والتفاعل مع املتغريات 
كلها، وذلك لتحسني اإلنتاج وتطوير مستوى األداء، 
واملشاركة يف اختاذ القرارات املناسبة، وإجياد طرائق حديثة 
الّتقليدية لتحقيق  تُنبذ من خالهلا اإلجراءات  إبداعية، 
والّتقدم يف  الّتطور  األهداف بكفاءة وفاعلية، ومواكبة 
اجملاالت اإلنسانية كافة" )العيثاوي والكواري، 2011، 
هناك  أن  تبني  الّسابقة  الدِّراسات  ومبراجعة   ،)249
اختالفًا يف توفر درجات اإلبداع اإلداري يف املؤسسات 



د. فراتج فاحس الزوين: مستوى القدرات اإلبداعية لدى رؤساء أقسام الرتبية اخلاصة يف اجلامعات السعودية ...130

التعليمية ومن أبرزها اجلامعات، إضافة إىل وجود عدد 
من الصعوابت اليت حتدُّ من ممارسة اإلبداع وتطويره.

اإلداري كإحدى  ابإلبداع  االهتمام  يظهر  وهبذا 
قدرة  مدى  تعرف  على  "تساعد  اليت  املهمة  اآلليات 
اجلامعة على االستمرار يف التقدم من عدمه" )السودي، 
توفرها  اليت  اإلجيابيات  إمجال  وميكن   .)42  ،2016
ظاهرة اإلبداع اإلداري يف املنظمات على النحو اآليت:

- القدرة على االستجابة للمتغريات البيئية احمليطة.
عليها  ابلنفع  يعود  مبا  املؤسسات  خدمات  حتسني   -

األفراد. وعلى 
- اإلسهام يف تنمية القدرات الفكرية والعقلية للعاملني 

يف املنظمة.
- االستغالل األمثل للموارد املالية والبشرية واالستفادة 

من القدرات )التكروري، 2018، 55(.
3- مقومات اإلبداع اإلداري ومساته:

اإلبداع  الكتاب والباحثني يف جمال  يشري عدد من 
اإلداري إىل أنَّ هناك مقومات أساسية مستقلة للقدرات 
يف  إبداع  وجود  عن  احلديث  ميكن  وال  اإلبداعية، 

ابآليت: وتتمّثل  دونا،  من  املنظمات 
- الطالقة: ويقصد هبا القدرة على إنشاء أو توليد 
عدد كبري من األفكار واحللول للمشكالت، وتؤدي إىل 
الفهم اجليد للمعلومات اليت تعلمها الفرد، وتتميز إبنتاج 
عدد كبري من األفكار والتصورات يف مّدة زمنية حمددة" 

)نوفل، 2014، 53(.
اختالفها  أو  األفكار  "تنوع  هبا  يقصد  املرونة:   -
بدع، وقدرته على تغيري أو حتويل 

ُ
امل الفرد  اليت أييت هبا 

املوقف"  ملتطلبات  تبًعا  نظره  وجهة  أو  تفكريه  مسار 
.)27  ،2016 )الصواحلي، 

- األصالة: وهي "القدرة على التجديد يف األفكار، 
ويوصف  مألوفة،  أبفكار جديدة واندرة وغري  واإلتيان 
الذين  أولئك  أبنم  املرتفعة  األصالة  ذوو  األشخاص 
ويدركون  واملألوف،  الشائع  عن  االبتعاد  يستطيعون 
أفكار وحلول جديدة وأصيلة،  العالقات ويفكرون يف 

أن  تعي  فاألصالة  اآلخرون،  هبا  يفكر  اليت  تلك  عن 
الشخص املبدع ال يكرر أفكار اآلخرين، ومتثل األصالة 
أعلى درجات سلم اإلبداع" )عوض، 2013، 204(.

"القدرة  إىل  وتشري  للمشكالت:  احلساسية   -
على إدراك مواطن النقص أو الفجوات، يف موقف ما، 
من  الكثري  رؤية  يستطيع  الذي  هو  بدع 

ُ
امل فالشخص 

املشكالت يف املوقف الواحد، رؤية واضحة وحتديدها 
القصور،  ونواحي  األخطاء،  يعي  فهو  دقيًقا،  حتديًدا 
وحيّس ابملشكالت إحساًسا مرهًفا لنظرته للمشكلة من 
)القحطاين، 2011، 62(. مألوفة"  أخرى غري  زاوية 

إضافة  على  "القدرة  وتعي  التفاصيل:  إدراك   -
ما،  مشكلة  حّل  أو  لفكرة،  ومتنّوعة  جديدة  تفاصيل 
من شأنا أن تساعد على تطويرها وتنفيذها أو تكوين 
األفكار الواضحة، كما تضّمن القدرة على النقد واحلكم 

)نوفل، 2009، 56-55(. املكتسبة"  املعرفة  على 
وال َيشرتط اإلبداع اإلداري توفر كل هذه املقومات 
من أجل احلكم عليه، بل "ترتبط اخلصائص ابستعدادات 
عن  التخلي  يعي  ال  وهذا  وأهدافها،  وقدراهتا  املنظمة 
عناصر دون أخرى، بل يتعلق األمر بقضية املفاضلة بني 
املقومات وتقدمي األولويت، فمثاًل جند املؤسسات ذات 
الطابع اإلنتاجي تركز على عنصر األصالة ابلدرجة األوىل 
وأبمهية ابلغة عن العناصر األخرى، يف حني هتتم املنظمات 
نوع  إىل  املرونة والطالقة، ويرجع ذلك  بعنصر  اخلدمية 
.)23  ،2017 )إلياس،  األهداف"  وترتيب  النشاط 

احملددة  األهداف  إجناز  على  املبدع  القائد  ويعمل 
التغري  إلحداث  العاملني  مجيع  حتفيز  طريق  عن 
وتلبية  العاملني  إىل  أكثر  "والتعرف  املؤسسة  يف 
لدى  التنظيمية  العدالة  وحتقيق  وخدمتهم،  احتياجاهتم 
والصراحة،  الثقة  تسوده  مناخ  وإجياد  العاملني،  مجيع 
املشكالت  ومناقشة  اآلراء  بتبادل  يسمح  حنو  على 
.(Person, 2013, 16) ووضوح"  حرية  بكل 
 Asif & Rodrigues,) وردريغوز  أسايف  وأكد 
القادة  لدى  اإلبداعية  القدرات  تعزيز  أمهية   (2015



131 جملة جامعة تبوك للعلوم اإلنسانية واالجتماعية،مج2، ع 1، ص ص 123-1٥0،  جامعة تبوك )1443هـ/2022م(

احلادي  القرن  حتديت  مواجهة  أجل  من  الرتبويني 
والعشرين، متسلحني مبهارات التفكري اإلبداعي اليت هلا 

املؤسسات. تطوير  أجل  من  أمهية كبرية 
حتقيق  إىل  الناجعة  اإلبداعية  القيادة  وتسعى 
طريق  يف  تسري  إذ  إبداعية؛  بصورة  املنشودة  األهداف 
االبتكار والتقدم واالزدهار ملؤسستها التنظيمية يف ضوء 
تواجهها، جاعلة منها سلًما  اليت  التنظيمية  الصراعات 

صفوها. يعّكر  أو  يواجهها  ما  الجتياز كل 
متفهمة  واعية  قيادة  إىل  اإلبداعي  العمل  وحيتاج 
ومدركة ملا تقوم به، وهنا تبدأ عملية إدارة اإلبداع بني 
عامليها، والقائد املبدع يكون لديه القدرة على التمييز 
ريدة  مستثمرًا خرباته يف  الواحد،  الفريق  بروح  والعمل 

وازدهارها. الرتبوية  املؤسسة 
اثنًيا: الدراسات السابقة:

أجرى النمرات )2013( دراسة هدفت إىل تعرف 
جامعة  يف  األكادميية  األقسام  رؤساء  ممارسات  درجة 
الريموك للمهارات القيادية من وجهة نظر أعضاء هيئة 
أظهرت  للدراسة  أداة  االستبانة  وابستخدام  التدريس، 
النتائج اآليت: إنَّ ممارسة املهارات القيادية لدى رؤساء 
األقسام األكادميية كانت بدرجة متوسطة، وتبنّي عدم 
متغريي  إىل  تعزى  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود 
)اخلربة، وبلد احلصول على آخر شهادة(، ووجود فروق 
الذكور. متغري)اجلنس( لصاحل  إىل  تعود  دالة إحصائيا 

دراسة   )Rodrigues, 2015( رودرجير  وأجرى 
القادة  لدى  اإلبداعية  املقدرات  تعّرف  إىل  هدفت 
وقد  للدراسة،  أداة  املقابلة  واستخدمت  الرتبويني، 
بتطوير  الرتبويني  القادة  قيام  التوصيات ضرورة  أظهرت 
اإلبداعي،  التفكري  مزاولة  خالل  اإلبداعية  مقدراهتم 

هادفة. تعليمية  عمل  جمموعات  وتكوين 
بدراسة   (Aburuman, 2016) رمان  أبو  وقام 
هدفت إىل التعرف على أثر التمكني اإلداري يف حتسني 
اإلبداع داخل معهد اإلدارة العامة، وابستخدام االستبانة 

وتطبيقها توصلت الدراسة إىل وجود أثر داّل إحصائًيا 
املوظفني،  وتدريب  السلطة،  )تفويض  التمكني  ألبعاد 
اإلبداع  املوظفني( يف حتسني  الفعال، وحتفيز  والتواصل 
وتبنّي  األردين،  العامة  اإلدارة  معهد  يف  العاملني  لدى 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بني ميول العاملني حنو 
)مصطلح  الوظيفية  متغريات  إىل  يُعزى  اإلبداع  حتسني 

الوظيفي(. واملسمى  اخلدمة 
على  التعرف   )2016( مسعودة  دراسة  وحاولت 
اإلنسانية،  املهارات  يف  املتمثلة  القيادية  املهارات  دور 
مهارة  تنمية  يف  للقائد  والفنية  والتنظيمية،  والفكرية، 
واستخدمت  فرتيال  مؤسسة  العاملني يف  لدى  اإلبداع 
أثر  وجود  النتائج  وأظهرت  للدراسة،  أداة  االستبانة 
ملهارات القائد اإلنسانية، والفكرية، والتنظيمية، والفنية 

العاملني. إبداع  يف 
وأجرت صايف )2017( دراسة هدفت إىل معرفة واقع 
اإلبداع اإلداري واملهارات القيادية لدى إداريي جامعة 
البعث، والكشف عن معوقات تطوير اإلبداع اإلداري 
نظر  وجهة  من  تطويرمها  ومتطّلبات  القيادية  واملهارات 
اإلداريني، وتقدمي تصّور مقرتح لتطوير اإلبداع اإلداري 
واملهارات القيادية، وقد أسفرت نتائج الدراسة عن إىل 
توّفر عناصر اإلبداع اإلداري واملهارات القيادية بدرجة 
اإلبداع  تطوير  أمام  عديدة  معوقات  ووجود  متوسطة، 
اإلداري واملهارات القيادية، ومتطلبات خمتلفة لتطويرمها، 
وخلصت إىل تقدمي تصّور مقرتح لتنمية اإلبداع اإلداري 

واملهارات القيادية لدى اإلداريني يف جامعة البعث.
 Yossef & Rakha,) وهدفت دراسة يوسف وراخة
الشخصية  املهارات  مستوى  على  التعرف  إىل   (2017

وكفاءة  ابلسعودية،  جنران  جامعة  يف  القيادية  واإلدارة 
تلك املهارات يف اإلبداع اإلداري، وابستخدام االستبانة 
من  عاٍل  مستوى  وجود  النتائج  أظهرت  للدراسة  أداة 
من  متوسط  ومستوى  واإلدارية،  الشخصية  املهارات 
إىل  إضافة  اإلدارية،  القيادات  لدى  اإلداري  اإلبداع 
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الشخصية  املتغريات  بني  اإلجيابية  االرتباط  عالقة 
اإلداري. اإلبداع  ومستوى  واإلدارية 

إىل  هدفت  دراسة   )2017( جامع  أبو  وأجرى 
الكشف عن واقع القيادة اإلبداعية لدى مديري املدارس 
الثانوية ابلسعودية، واستخدمت االستبانة أداة للدراسة، 
الدميقراطي وطرح  األسلوب  أمهية  النتائج  أظهرت  وقد 
القيادة  ملمارسة  ومناقشتها كأسلوب  اجلديدة  األفكار 
الرأي  وتقبل  البناء  النقد  أمهية  أظهرت  اإلبداعية، كما 

الثانوية. املدارس  واحلوار لدى مديري 
التعرف  إىل  بدراسة هدفت  الضبع )2018(  وقام 
األقسام  رؤساء  لدى  اإلداري  اإلبداع  مقومات  على 
األكادميية جبامعة أسيوط يف ضوء جمتمع املعرفة، ووضع 
األقسام  رؤساء  لدى  اإلبداع  لتفعيل  مقرتح  تصور 
املعرفة،  جمتمع  ضوء  يف  أسيوط  جبامعة  األكادميية 
وتوصلت إىل صياغة تصور مقرتح يهدف إىل التوصل 
اإلداري  اإلبداع  معوقات  ملواجهة  فعالة  أساليب  إىل 
لرؤساء األقسام األكادميية، والتزام مجيع أعضاء القسم 
اإلداري  اإلبداع  معوقات  على  للتغلب  ابلتعليمات 

األكادميية. األقسام  لرؤساء 
وأجرت بوبشيت والبوشي )2018( دراسة هدفت 
األكادميية  القيادات  ممارسة  درجة  على  التعّرف  إىل 
جامعة  يف  تطويرها  وسبل  اإلبداعية  القيادة  ملهارات 
اإلمام عبد الرمحن بن فيصل من وجهة نظر أفراد عينة 
الدراسة، والكشف عن طبيعة الفروق يف درجة ممارسة 
وسبل  اإلبداعية  القيادة  ملهارات  األكادميية  القيادات 
سنوات  الكلية،  نوع  )اجلنس،  ملتغريات  تبًعا  تطويرها 
وقد  للدراسة،  أداة  االستبانة  واستخدمت  اخلدمة(، 
القيادات  ممارسة  درجة  أنَّ  أبرزها:  نتائج  عن  أسفرت 
القيادة اإلبداعية بوجٍه عام جاءت  األكادميية ملهارات 
كبرية، وأنَّ ُسبل التطوير اليت ُتساعد القيادات األكادميية 
على ممارسة القيادة اإلبداعية جاءت بدرجة أمهية كبرية، 
القيادات  ممارسة  يف  إحصائًيا  داّلة  فروق  وجود  وتبنّي 

الذكور يف  لصاحل  اإلبداعية  القيادة  ملهارات  األكادميية 
تبًعا  إحصائًيا  داّلة  فروق  توجد  مل  بينما  اجلنس،  متغري 

اخلدمة. سنوات  ملتغري 
وهدفت دراسة أيب ميالة )2018( إىل التعرف على 
اجلامعات  يف  تطويره  وسبل  ومعوقاته  اإلداري  اإلبداع 
واستخدمت  األكادمييني،  نظر  وجهة  من  الفلسطينية 
وجود  عدم  الدراسة  وأظهرت  للدراسة،  أداة  االستبانة 
فروق ذات داللة إحصائية يف وجود االبتكار اإلداري 
يف اجلامعات، وأنَّ املركزية والوساطة واحملسوبية من أبرز 
روح  وتنمية  اإلداري،  االبتكار  تواجه  اليت  املعوقات 
املشاركة يف صنع القرار، وأنَّ احلوافز والرتقيات تعدُّ من 
أبرز وسائل تطوير االبتكار اإلداري يف اجلامعات من 

األكادمييني. نظر  وجهة 
وأجرى عبدالسالم وآخرون )2019( دراسة هدفت 
اإلداري  اإلبداع  عناصر  تطبيق  واقع  على  التعرف  إىل 
مصراتة  جامعة  بكليات  العلمية  األقسام  رؤساء  لدى 
إىل  وتوصلت  للدراسة،  أداة  االستبانة  واستخدمت 
اإلداري  اإلبداع  عناصر  توفر  درجة  إنَّ  اآلتية:  النتائج 
لدى رؤساء األقسام كانت كبرية، وأنَّه ال توجد فروق يف 
عناصر اإلبداع اإلداري لدى رؤساء األقسام يف متغريي 

اخلربة. العمر وسنوات 
وهدفت دراسة املشعل )2019( إىل التعرف على 
مدى توافر عناصر اإلبداع اإلداري لدى رؤساء األقسام 
يف جامعة األمري سطام بن عبد العزيز من وجهة نظرهم، 
واملعوقات اليت حتّد من تطبيق عناصر اإلبداع اإلداري 
االختالف  مدى  وحتديد  فيها،  االقسام  رؤساء  لدى 
تبًعا  االقسام  رؤساء  لدى  اإلداري  اإلبداع  درجة  يف 
التدريبية  الدورات  اخلربة،  سنوات  )اجلنس،  ملتغريات: 
يف جمال اإلبداع اإلداري(، واستخدمت االستبانة أداة 
للدراسة، وقد توصلت إىل أن درجة توّفر عناصر اإلبداع 
وأن  متوسطة،  األقسام كانت  رؤساء  لدى  اإلداري 
معوقات اإلبداع اإلداري لدى رؤساء األقسام امتّدت 
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بني الدرجتني املنخفضة واملتوسطة، وتبنّي وجود فروق 
 5 من  أقل  اخلربة  ذوي  لصاحل  وفروق  الذكور  لصاحل 

اإلداري.  اإلبداع  سنوات يف 
إىل  هدفت  بدراسة   )2019( والعجلة  حبر  وقام 
لدى  اإلبداعية  القدرات  توفر  مدى  على  التعرف 
املديرين العاملني بوزارات قطاع غزة وعالقتها أبدائهم، 
واعتمدت االستبانة أداة للدراسة، وتوّصلت الدراسة إىل 
نتائج أبرزها: امتالك مديري وزارات قطاع غزة لإلبداع 
الشخصي بدرجة عالية، ويتوافر ملديري الوزارات عناصر 
عملية  أنَّ  بيد  الوظيفي،  األداء  ومعايري  األداء  حسن 
تقييم أداء الوزارات غري فعال خلدمة املوظف والوزارة مًعا.
Masa’d & Al�) واجلوارنة مسعد   وأجرى 

على  التعرف  إىل  هدفت  دراسة   ،(jawarneh, 2020

واقع اإلبداع اإلداري وأثره يف األداء الوظيفي للموظفني 
أداة  االستبانة  اإلداريني يف جامعة جدارا، وابستخدام 
بني  إجيابية  عالقة  هناك  أنَّ  النتائج  أظهرت  للدراسة، 
القدرات اإلبداعية )األصالة، القدرة على التحليل، قبول 
الوظيفي.  واألداء  الذهنية(  واملرونة  الطالقة  املخاطر، 
وقام أبو زغيبة والربعصي )2021( بدراسة هدفت 
رؤساء  لدى  اإلبداعية  القدرات  مستوى  حتديد  إىل 
األقسام العلمية يف جامعة بنغازي، ودراسة آرائهم حول 
بعض املتغريات: )النوع، والعمر، والدرجة العلمية، ومدة 
اخلدمة( على مستوى القدرات اإلبداعية، واستخدمت 
دال  فرق  إىل وجود  للدراسة، وتوصلت  أداة  االستبانة 
ملتغريات  تبًعا  عامة،  بصفة  القدرات  مبجال  إحصائًيا 
)النوع، والعمر، والدرجة العلمية، ومدة اخلدمة(، ووجود 
فروق لصاحل اإلانث يف بعد )األصالة( تبًعا ملتغري النوع. 
مراجعة  من  اتَّضح  الدراسات:  على  التعقيب 

اآليت: السابقة  الدراسات 
- أمجعت الدراسات السابقة على أمهية دراسة القدرات 
األقسام  رؤساء  مستوى  على  سواء  اإلبداعية 
األكادميية أم على مستوى اإلدارة اجلامعية وحتديدها 

املؤسسات  تطوير  األساس يف  علمًيا؛ ألنا  حتديًدا 
القدرات  بتحديد  الباحث  قام  لذلك  اجلامعية؛ 
يف  اخلاصة  الرتبية  أقسام  رؤساء  لدى  اإلبداعية 

السعودية. اجلامعات 
- أكَّدت الدراسات ضرورة التحديد الدقيق للقدرات 
األقسام  رؤساء  ميتلكها  أن  ينبغي  اليت  اإلبداعية 
جعلها  لذلك  عامة؛  اجلامعية  واإلدارة  األكادميية 

البحث. هبذا  لقيامه  مربرًا  الباحث 
- استخدم معظم الدراسات السابقة االستبانة )املقياس( 
أداة للدراسة، وعلى ذلك فقد وجد الباحث أنَّ األداة 

املناسبة للبحث هي مقياس القدرات اإلبداعية.
- أفادت الدراسات السابقة الباحث يف التعرف على 
اإلبداعية  القدرات  الشتقاق  املختلفة  األساليب 
اجلامعات  يف  اخلاصة  الرتبية  أقسام  رؤساء  لدى 
قدَّمته من مصادر علمية  ما  السعودية؛ من خالل 
استند  اإلبداعية،  القدرات  بتحديد  متعددة خاصة 
توصلت  اليت  اإلبداعية  القدرات  قوائم  إىل  بعضها 
إىل خربة  استند  وبعضها  السابقة،  الدراسات  إليها 
مصدر  من  أبكثر  استعان  وآخر  املتخّصصني، 

الشتقاقها.
السابقة وتوصياهتا كانت سبًبا  الدراسات  نتائج  إنَّ   -

البحث. ملشكلة  الباحث  الختيار  مباشرًا 
أبمهية  شعورًا  للباحث  السابقة  الدراسات  شكلت   -
حتديد مستوى القدرات اإلبداعية لدى رؤساء أقسام 

الرتبية اخلاصة يف اجلامعات السعودية.
- يتميز البحث احلايل عن الدراسات السابقة يف تناوله 
ملتغريات البحث وطريقة معاجلتها؛ إذ مل يعثر الباحث 
تناولت  – يف حدود علمه واطالعه- على دراسة 
لدى  اإلبداعية  القدرات  مستوى  عن  الكشف 
رؤساء أقسام الرتبية اخلاصة يف اجلامعات السعودية 

من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.
- تناول بعض الدراسات السابقة موضوع القدرات 



د. فراتج فاحس الزوين: مستوى القدرات اإلبداعية لدى رؤساء أقسام الرتبية اخلاصة يف اجلامعات السعودية ...134

اإلبداعية لدى القادة الرتبويني، ودرجة ممارسة القيادات 
اإلبداع  وأثر  اإلبداعية،  للقيادة  اجلامعة  يف  األكادميية 
اإلداريني  للموظفني  الوظيفي  األداء  يف  اإلداري 
 ،)Rodrigues, 2015( دراسة  مثل  اجلامعة،  يف 
و)Aburuman, 2016(، وصايف )2017(، وأيب ميالة 
 ،)2019( والعجمي   ،)2018( والضبع   ،)2018(
واختلف   ،)Masa’d & Aljawarneh, 2020(و
يسعى  الذي  اهلدف  حيث  من  عنها  احلايل  البحث 
إليه، وهو التعرف على مستوى القدرات اإلبداعية لدى 
السعودية. اجلامعات  يف  اخلاصة  الرتبية  أقسام  رؤساء 

الطريقة واإلجراءات:
الوصفي  املنهج  البحث  اتّبع  البحث:  منهج   -
لدى  القدرات  مستوى  حتديد  خالل  من  املسحي، 
رؤساء أقسام الرتبية اخلاصة، مث إعداد مقياس القدرات 
اإلبداعية وتطبيقه على عينة من أعضاء هيئة التدريس؛ 

القدرات. هذه  مستوى  يف  آرائهم  واستطالع  ملسح 
- جمتمع البحث وعينته: ضّم جمتمع البحث مجيع 
أعضاء هيئة التدريس يف أقسام الرتبية اخلاصة من رتبة 
)أستاذ مساعد، وأستاذ مشارك، وأستاذ(، من الذكور 
الدراسي  الفصل  يف  السعودية،  اجلامعات  يف  واإلانث 
على  املقياس  توزيع  وبعد  1442هـ،   /1441 األول 
 )227( على  البحث  عينة  اقتصرت  البحث،  جمتمع 
عضًوا من أعضاء هيئة التدريس يف أقسام الرتبية اخلاصة 
للباحث  استجابوا  الذين  السعودية،  اجلامعات  يف 
واجلداول  املقياس،  عبارات  على  استجاابهتم  وأكملوا 
أفراد  توزّع  توضح   )3  -2  -1( األرقام  ذوات  اآلتية 
وعدد  العلمية،  والرتبة  اجلنس،  متغرّيات  على  العينة 

اخلدمة. سنوات 
اجلدول )1( توزّع أفراد عينة البحث تبًعا ملتغري اجلنس.

النسبة املئويةالتكراراجلنس

82,8 ٪188ذكر

17,2 ٪39أنثى

100 ٪227اجملموع

اجلدول )2( توزّع أفراد عينة البحث تبًعا ملتغري الرتبة العلمية.
النسبة املئويةالتكرارالرتبة العلمية

87,6 ٪199أستاذ مساعد

8,4 ٪19أستاذ مشارك

4 ٪9 أستاذ

100 ٪227اجملموع

اجلدول )3( توزّع أفراد عينة البحث تبًعا ملتغري عدد سنوات اخلدمة.
النسبة املئويةالتكرارعدد سنوات اخلدمة

22,9 ٪52أقل من 5 سنوات

65,6 ٪149من 5 إىل 10 سنوات

11,5 ٪26أكثر من 10 سنوات

100 ٪227اجملموع

أداة البحث: 
مقياس القدرات اإلبداعية: هدف املقياس إىل حتديد 
القدرات اإلبداعية اليت ينبغي توافرها لدى رؤساء أقسام 
الرتبية اخلاصة يف اجلامعات السعودية، وتُعّرف مستوى هذه 
القدرات لديهم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس الذين 

ينتمون إىل تلك األقسام.
األدبيات  إىل  املقياس  إعداد  الباحث يف  استند  وقد 
والدراسات اليت أُجريت يف جمال القدرات اإلبداعية، ومن 
أبرزها: دراسة )مسعودة، 2016؛ وأيب جامع، 2017؛ 
وصايف، 2017؛ وأيب ميالة، 2018، وبوبشيت والبوشي، 
2018؛ وحبر والعجلة، 2019؛ وعبدالسالم وآخرين، 
أفاد  والعجمي، 2019(،  واملشعل، 2019؛  2019؛ 
الرتبية  أقسام  لرؤساء  اإلبداعية  القدرات  منها يف حصر 

اخلاصة يف اجلامعات السعودية. 
استناًدا إىل ما سبق، مّت حتديد أبعاد املقياس لقياس 
واملرونة،  والطالقة،  )األصالة،  اآلتية:  اخلمس  القدرات 
وقد  التفاصيل(،  وإدراك  للمشكالت،  واحلساسية 
السابقة،  األبعاد  على  توزَّعت  عبارة   )48( ِصيغت 
كما ِصيغت تعليمات املقياس، وتدريج االستجابة وفًقا 
اآليت:  النحو  على  اخلماسي،   Likret ليكرت  ملقياس 
متدنية   ،)3( متوسطة   ،)4( عالية   ،)5( جًدا  عالية 

.)1( جًدا  متدنية   ،)2(
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الباحث  قام  اإلبداعية:  القدرات  مقياس  صدق 
مها: بطريقتني  املقياس  صدق  من  ابلتحقق 

بعرض  وذلك  احملتوى(:  )صدق  احملكمني  صدق   .1
بلغ عددهم  السادة احملكمني  املقياس على جمموعة من 
وسالمة  املقياس  صدق  من  للتأكد  حمكمني،   )10(
أشادوا مجيًعا  وقد  والتعليمات،  املعاين  مفرداته، ووضوح 
بدقة املقياس وصالحيته لقياس ما وضع لقياسه، مث أُجريت 
التجربة االستطالعية، من خالل تطبيق مقياس القدرات 
اإلبداعية على العينة االستطالعية املكونة من )20( عضًوا 

من أعضاء هيئة التدريس يف أقسام الرتبية اخلاصة.
بني  االرتباط  معامل  وذلك حبساب  البناء:  2. صدق 
األبعاد  من  بُعٍد  ودرجة كلِّ  للمقياس  الكلية  الدرجة 
االرتباط. معامل  قيم  يوضح  اآليت  واجلدول  الفرعية، 

للمقياس  الكلية  الدرجة  بني  بريسون  ارتباط  معامل  قيم   )4( اجلدول 
الفرعية. أبعاده  من  بُعٍد  ودرجة كلِّ 

معامل االرتباطاألبعاد

0,96**األصالة

0,98**الطالقة

0,97**املرونة

0,98**احلساسية للمشكالت

0,97**إدراك التفاصيل

 ** االرتباط دال عند مستوى )0,01(. 
املعامالت بني كل  قيم  أنَّ  يتضح من اجلدول )4( 
بُعٍد من أبعاد األداة واألداة ككل، امتّدت بني )0,96 
- 0,98( وهي قيم ارتباط مرتفعة، تؤكد صدق األداة 

والوثوق فيها يف مجع بياانت البحث.
املقياس  نتائج  ثبات  املقياس: مت حساب  ثبات   -
ابلنسبة لدرجات العينة االستطالعية، ابستخدام معامل 
صالحيته  من  التحّقق  بغرض  "ألفا كرونباخ"؛  ثبات 

ذلك. يوضح  اآليت  واجلدول  النهائي،  للتطبيق 

اجلدول )5( قيم معامل "ألفا كرونباخ" حلساب ثبات األبعاد.
معامل الثباتعدد العباراتاألبعاد

100,95األصالة

100,97الطالقة

80,95املرونة

120,97احلساسية للمشكالت

80,96إدراك التفاصيل

480,98املقياس الكلي

"ألفا كرونباخ"  معامل  قيم  أنَّ   )5( اجلدول  من  يتضح 
وبلغ   ،)0,97-0,95( بني  امتّدت  املقياس  ألبعاد 
معامل ثبات املقياس الكلي )0,98(؛ ما يدل على متتع 

البياانت. يؤكد صالحيته جلمع  عاٍل  بثبات  املقياس 
األساليب  استخدم  مت  اإلحصائية:  األساليب 

اآلتية: اإلحصائية 
1.التكرارات والنسب املئوية.

.)Pearson( "2. معامل ارتباط "بريسون
 .(Cronbach’s Alpha) "3. معامل "ألفا كرونباخ

4. املتوسط احلسايب املوزون واالحنراف املعياري لعبارات 
املقياس.

Sam��Independent) 5. اختبار )ت( للعينات املستقلة
.(ples T�Test

  (Kruskal�Wallis) واليس"  "كروسكال  اختبار   .6
الالمعلمي. 

Mann�Whit�) 7. اختبار "مان- وتي" لعينتني مستقلتني
ney) الالمعلمي. 

8. اختبار حتليل التباين األحادي (ANOVA)، واختبار 
"شيفيه" )Scheffe( للمقارانت البعدية.

لدى  اإلبداعية  القدرات  مستوى  نتائج  ولتفسري 
رؤساء أقسام الرتبية اخلاصة يف اجلامعات السعودية من 
وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، مّت اعتماد املتوسطات 

اآليت: للمعيار  وفًقا  احلسابية، 
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اجلدول )6( معيار احلكم على مستوى القدرات اإلبداعية.
قيمة املتوسط احلسايبمعيار االستجابة

من 1 إىل أقل من 1,80.متدين جًدا

من 1,80 إىل أقل من 2,60.متدين

من 2,60 إىل أقل من 3,40.متوسط

من 3,40 إىل أقل من 4,20.عايل

من 4,20 إىل 5.عايل جًدا

- نتائج البحث:
- عرض نتائج البحث ومناقشتها وتفسريها:

- النتائج اخلاصة ابلسؤال األول: ونّصه "ما مستوى 
القدرات اإلبداعية لدى رؤساء أقسام الرتبية اخلاصة يف 
اجلامعات السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 
يف بُعد األصالة؟"، ولإلجابة عن هذا السؤال مّت حساب 
املتوسط احلسايب، واالحنراف املعياري والرتتيب لكّل عبارة 

من العبارات على النحو اآليت:

اجلدول )7( املتوسط احلسايب املوزون واالحنراف املعياري والرتتيب والدرجة لعبارات بُعد األصالة.

املتوسط العبارةم
احلسايب

االحنراف 
الرتبةاملستوىاملعياري

4متدين2,560,98ينجز أعماله يف القسم أبسلوب متجّدد.1

1عايل3,431,06يتجّنب تكرار ما يفعله اآلخرون يف حّل مشكالت القسم.2

2متوسط2,831,24يسهم يف إنتاج أفكار جديدة يقّدمها يف جمال أنشطة القسم.3

6متدين2,491,20ميتلك القدرة على تقدمي أفكار جديدة لتطوير عمل القسم بسهولة.4

3متدين2,571,19يتبىّن األفكار واألساليب اجلديدة ويدافع عنها.5

5متدين2,491,18حيرص على تقدمي أفكار جديدة لعمل القسم مل يسبق تقدميها.6

10متدين2,111,31يفضل املهام اجلديدة على املهام الروتينية البسيطة يف القسم.7

8متدين2,331,38حيرص على تغيري أسلوب أدائه يف القسم عّما هو مّتبع يف األقسام األخرى.8

7متدين2,331,30يسعى إلجياد طرائق جديدة لتسخري استعمال موارد القسم البشرية واملادية.9

9متدين2,191,27يقّدم أفكارًا وحلواًل إبداعية حلّل املشكالت اليت تعرتض عمل القسم.10

�متدين2,531,02املتوسط العام لُبعد األصالة.

القدرات  مستوى  أنَّ   )7( رقم  اجلدول  من  اتضح   
اإلبداعية لدى رؤساء أقسام الرتبية اخلاصة يف اجلامعات 
السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها، انل 
درجة )متدين( يف بعد األصالة على حنو عام، مبتوسط 
وجود ضعٍف  إىل  يشري  ما  )2,53(؛  مقداره  حسايب 
ميثل  األصالة  بُعد  أنَّ  املعروف  ومن  األصالة،  بُعد  يف 
قمة القدرات اإلبداعية؛ فهي تشري إىل نفور الفرد من 
اتباع ما هو سائد  تكرار ما يفعله اآلخرون وامللل من 
أمور  يف  والتفكري  الواقع  أفكار  جتاوز  وهي  ومعروف، 
غري عادية، ويعزو الباحث ذلك إىل أنَّ اإلبداع حيتاج 
إىل تطوير ورعاية، ولكن طبيعة املناخ التنظيمي الداعي 

والتعليمات قد وضعت حدوًدا  التمسك ابلقوانني  إىل 
فيه يف  للتفكري، ويعدُّ اخلروج عنها غري مرغوب  معينة 
من  احلدِّ  إىل  يؤدِّي  مما  اجلامعية،  األكادميية  األوساط 
التفكري اإلبداعي، إذا مل تتوافر األوضاع واملناخ املناسبني 

التطبيق. القدرات وجعلها موضع  لظهور هذه 
وممارسة  وتدريب  تنمية  إىل  حتتاج  ا  أنَّ عرفنا  وإذا 
إخضاع  عدم  فإنَّ  واملوهبة،  الذكاء  مثل  مثلها  عملية، 
رؤساء أقسام الرتبية اخلاصة لدورات تدريبية تعّمق معىن 
اإلبداع يف مؤسساهتم عامة وأقسامهم خاصة، جيعلهم 
أثناء  يف  املألوف  اإلداري  النمط  اتباع  إىل  يلجؤون 
ممارستهم ملهامهم اإلدارية دون حماولة حثيثة لتجاوزها، 
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إضافة إىل وجود مقاومة من اجلهات العليا للتغيري، مما 
وقد  األصيلة،  اإلبداعية  األفكار  ظهور  يف  سلًبا  يؤثر 
للتغيري  مقاومة  مثة  أنَّ  عمله  خالل  من  الباحث  حلظ 
ليس على مستوى األفكار اإلبداعية اجلديدة فحسب، 
بل على مستوى األفكار البسيطة املقرتحة من اإلداريني 
الدقيق  وابلتحليل  اخلاصة،  الرتبية  أقسام  واألساتذة يف 

الُبعد نالحظ ما أييت: لعبارات هذا 
1- انلت معظم عبارات بُعد األصالة مستوى متدين، 
مبتوسطات حسابية امتّدت بني )2,11 - 2,57(، 
وجاء ترتيب عباراهتا على التوايل: )5، 1، 6، 4، 

.)10 ،8 ،9
2- حازت عبارة واحدة فقط، وهي العبارة رقم )2(: 
يتجّنب تكرار ما يفعله اآلخرون يف حلِّ مشكالت 
القسم، مستوى عاٍل مبتوسط حسايب قدره )3,43(.

رقم )3(:  العبارة  فقط، وهي  عبارة واحدة  3- انلت 
جمال  يف  يقّدمها  جديدة  أفكار  إنتاج  يف  يسهم 
حسايب  مبتوسط  متوسط  مستوى  القسم،  أنشطة 

.)2,83( قدره 
تشري النتائج السابقة إىل تديّن مستوى معظم قدرات 
بُعد األصالة لدى رؤساء أقسام الرتبية اخلاصة، وتتفق 

نتائج دراسة صايف  النتائج يف بعض جوانبها مع  هذه 
)2017(، اليت أشارت إىل توفر عنصر األصالة بدرجة 
Yossef & Ra� وراخة  يوسف  ودراسة  )متوسطة، 

من  متوسط  مستوى  عن  اليت كشفت   ،)kha, 2017

اإلبداع اإلداري لدى القيادات اإلدارية، ودراسة املشعل 
عناصر  توفر  درجة  أنَّ  إىل  أشارت  اليت   ،)2019(
اإلبداع اإلداري لدى رؤساء األقسام كانت متوسطة.

معظم  إليه  توصلت  ما  مع  النتائج  هذه  وختتلف 
 ،)2017( جامع  أيب  دراسة  حنو  السابقة،  الدراسات 
 ،)2018( والبوشي  وبوبشيت   ،)2018( ميالة  وأيب 
وآخرين  السالم  وعبد   ،)2019( والعجلة  وحبر 
)2019(، والعجمي )2019(، اليت بيَّنت مجيعها أّن 
درجة ممارسة اإلبداع اإلداري أو القيادة اإلبداعية كانت 

األصالة. بُعد  ذلك  مبا يف  األبعاد كلها  كبرية يف 
"ما  ونّصه  الثاين:  ابلسؤال  اخلاصة  النتائج   -
الرتبية  أقسام  رؤساء  لدى  اإلبداعية  القدرات  مستوى 
اخلاصة يف اجلامعات السعودية من وجهة نظر أعضاء 
هذا  عن  ولإلجابة  الطالقة؟"،  بُعد  يف  التدريس  هيئة 
السؤال مّت حساب املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري 
اآليت: النحو  على  العبارات  من  عبارة  لكّل  والرتتيب، 

اجلدول )8( املتوسط احلسايب املوزون واالحنراف املعياري والرتتيب والدرجة لعبارات بُعد الطالقة.

املتوسط العبارةم
احلسايب

االحنراف 
الرتبةمستوىاملعياري

8متدين2,301,33يتمتع مبهارة يف احلوار والنقاش.1

5متدين2,401,14ميتلك احلجة والقدرة على إقناع اآلخرين أبفكاره وآرائه.2

6متدين2,401,33يعرّب عن أفكاره وآرائه يف موضوعات القسم حبرية وطالقة.3

7متدين2,371,28ميتلك القدرة على إيصال ما يريده إىل اآلخرين بيسر وسهولة.4

1متوسط2,691,06يتمتع ابملهارة يف املناقشة واحلوار حول القضاي اليت تّتصل مبهام القسم.5

10متدين2,131,35ميتلك احلجة والقدرة على إقناع اآلخرين آبرائه يف قضاي القسم اإلدارية.6

3متوسط2,611,36جييد االستماع آلراء اآلخرين يف القسم والرّد عليها بفاعلية.7

4متدين2,531,33ميتلك مهارات تواصل جيدة إلقناع املعنيني ابخلدمات اليت يقدمها القسم.8

2متوسط2,631,12يعرّب عن آرائه وأفكاره ولو كانت خمالفة آلراء رؤسائه يف الكلية أو اجلامعة.9

9متدين2,151,35يتمّكن من التفكري بسرعة يف األوضاع املختلفة.10

-متدين2,421,12املتوسط العام لُبعد الطالقة
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القدرات  مستوى  أنَّ   )8( رقم  اجلدول  من  اّتضح 
اإلبداعية لدى رؤساء أقسام الرتبية اخلاصة يف اجلامعات 
فيها،  التدريس  هيئة  أعضاء  نظر  وجهة  من  السعودية 
عام،  بوجٍه  الطالقة  بُعد  يف  )متدين(  مستوى  انل 
وجود  إىل  يشري  ما  )2,42(؛  قدره  حسايب  مبتوسط 
الرتبية  الطالقة لدى رؤساء أقسام  بُعد  ضعف عام يف 
اخلاصة، ويفسر الباحث هذه النتيجة أبنَّ بُعد الطالقة 
ليست من السهولة مبكان امتالكها، فهي قدرة عقلية 
وفكٍر  ممارسة  وإىل  لظهورها،  حافزة  أوضاع  إىل  حتتاج 
حرٍّ وشعوٍر قوي ابالنتماء إىل قسم الرتبية اخلاصة، مث 
القسم كدافع  رئيس  فيها  يعمل  اليت  فاجلامعة  الكلية، 
مكان  يف  واإلبداع  اجلديد  تقدمي  على  حريًصا  جيعله 
العمل، ولعل ما نعيشه يومًيا يف مؤسساتنا اجلامعية من 
أوضاٍع قاهرة، فرضتها ضغوطات العمل واحلياة وطبيعة 
العمل اإلداري واألكادميي قد حدَّ كثريًا من  الراتبة يف 
طالقة األفكار، فأول فكرة ختطر يف ذهن رئيس القسم 
أو اإلداري يرتاجع عنها عند إدراكه الواقع، وعلى ذلك؛ 
اعتاد رؤساء األقسام عامة ورؤساء أقسام الرتبية اخلاصة 
إىل  إضافة  الواقع،  إطار  يف  التفكري  التزام  خصوًصا 
مجود بعض القوانني والتعميمات، وضعف قدرهتا على 
الحظ  فقد  الطارئة،  واحلاالت  األوضاع  مع  التكّيف 
حل  يف  تستند  اجلامعة  أنَّ  عمله  خالل  من  الباحث 
مشكالهتا إىل القوانني والتعليمات يف معظم األحيان، 
وذلك بسبب طبيعة النظام املركزي والبريوقراطية اإلدارية، 
اخلاصة إىل حّل  الرتبية  أقسام  وهو سبب جلوء رؤساء 
وحيد ملتصق ابملشكلة، وهذا حبدِّ ذاته معوقًا كبريًا أمام 
اإلبداع وطالقة التفكري، وبنظرة فاحصة إىل عبارات هذا 

اآليت: يظهر  الُبعد 
انلت معظم عبارات بُعد الطالقة مستوى متديّن،   .1
مبتوسطات حسابية امتّدت بني )2,13- 2,53(، 

وجاء ترتيب عباراهتا على التوايل: )8، 2، 3، 4، 
.)6 ،10 ،1

حازت ثالث عبارات فقط، وهي العبارات ذوات   .2
األرقام وترتيبها على التوايل: )5، 9، 7(، مستوى 
متوسط، مبتوسطات حسابية امتّدت بني )2,61 

.)2,69 -
الرتبية  أقسام  رؤساء  أنَّ  إىل  السابقة  النتائج  تشري 
م  اخلاصة قّلما ميتلكون قدرات الطالقة عموًما، بيد أنَّ
حول  واحلوار  املناقشة  يف  ابملهارة  أحيااًن  يتمّتعون  قد 
قضاي تّتصل مبهام القسم، ويعرّبون عن آرائهم وأفكارهم 
أو  الكلية  يف  رؤسائهم  آلراء  خمالفة  ولو كانت  أحيااًن 
اآلخرين  االستماع آلراء  أحيااًن  م جييدون  وأنَّ اجلامعة، 

الفاعلية. القسم والرّد عليها بشيٍء من  يف 
نتائج  مع  بعض جوانبها  السابقة يف  النتائج  وتتفق 
دراسة صايف )2017(، اليت أظهرت توفر عنصر الطالقة 
 Yossef &( وراخة  يوسف  ودراسة  متوسطة،  بدرجة 
Rakha, 2017(، اليت كشفت عن مستوى متوسط من 

اإلبداع اإلداري لدى القيادات اإلدارية، ودراسة املشعل 
عناصر  توّفر  درجة  أنَّ  إىل  أشارت  اليت   ،)2019(
اإلبداع اإلداري لدى رؤساء األقسام كانت متوسطة.

الدراسات  معظم  نتائج  مع  النتائج  هذه  وختتلف 
السابقة، مثل: دراسة مسعودة )2016(، وأيب جامع 
والبوشي  وبوبشيت   ،)2018( ميالة  وأيب   ،)2017(
)2018(، وعبد السالم وآخرين )2019(، والعجمي 
)2019(، وحبر والعجلة )2019(، اليت أظهرت مجيعها 
توّفر عناصر اإلبداع اإلداري وممارسة القيادة اإلبداعية 
لدى اإلداريني بدرجة كبرية، وأنَّ درجة ممارستها لديهم 
جاءت مرتفعة يف أبعاد اإلبداع، وخصوًصا بُعد الطالقة. 
"ما  ونّصه  الثالث:  ابلسؤال  اخلاصة  النتائج   -
الرتبية  أقسام  رؤساء  لدى  اإلبداعية  القدرات  مستوى 
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اخلاصة يف اجلامعات السعودية من وجهة نظر أعضاء 
هذا  عن  ولإلجابة  املرونة؟".  بُعد  يف  التدريس  هيئة 
السؤال مّت حساب املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري 
اآليت: النحو  على  العبارات  من  عبارة  لكّل  والرتتيب، 

والرتتيب  املعياري  واالحنراف  املوزون  احلسايب  املتوسط   )9( اجلدول 
املرونة. بُعد  لعبارات  والدرجة 

املتوسط العبارةم
احلسايب

االحنراف 
الرتبةمستوىاملعياري

1

حيكم مبوضوعية 
على أداء 
اآلخرين يف 

القسم.

8متدين2,091,41

2

يقّدم أكثر من 
فكرة أو حّل 
ملشكلة خالل 
فرتة زمنية قصرية.

5متدين2,431,26

3

حيرص على 
معرفة الرأي 

املخالف لرأيه يف 
القسم لالستفادة 

منه.

1متوسط2,871,06

4

حيرص على 
إحداث تغريات 
يف أساليب عمل 
القسم كّل فرتة.

4متدين2,471,19

5

ال يرتّدد يف تغيري 
موقفه عندما 
يقتنع بعدم 

صحته.

6متدين2,341,40

6

يغرّي من أسلوبه 
وأدائه يف القسم 
عندما ينتقده 

اآلخرون انتقاًدا 
بّناًء.

2متوسط2,761,29

7

يتقّبل األفكار 
اإلبداعية 
يف القسم 
ويشّجعها.

3متدين2,591,16

8

يظهر اهتماًما 
وتقباًل لوجهات 
النظر املختلفة يف 

القسم.

7متدين2,271,45

-متدين2,481,12املتوسط العام لبعد املرونة

القدرات  مستوى  أنَّ   )9( رقم  اجلدول  من  يالحظ 

اإلبداعية لدى رؤساء أقسام الرتبية اخلاصة يف اجلامعات 
فيها،  التدريس  هيئة  أعضاء  نظر  وجهة  من  السعودية 
انل مستوى )متدين( يف بُعد املرونة بصفة عامة مبتوسط 
ضعف  وجود  إىل  يشري  ما   ،)2,48( قدره  حسايب 
الرتبية اخلاصة،  أقسام  املرونة لدى رؤساء  بُعد  عام يف 
املركزي  النظام  طبيعة  إىل  النتيجة  هذه  الباحث  ويعزو 
بتفويض رؤساء  الذي ال يسمح  وقياداهتا،  للجامعات 
األقسام األكادميية عامة، ورؤساء أقسام الرتبية اخلاصة 
مهامهم  لتنفيذ  الكافية؛  على وجه اخلصوص ابلسلطة 
اإلدارية وحل مشكالهتم ابلطريقة اليت جيدونا مناسبة، 
هبا  والرتحيب  اإلبداعية  األفكار  تقتضي حتفيز  فاملرونة 
مزية  اجلامعة  منح  إىل  يؤدِّي  قد  ما  ودعمها ورعايتها، 
تنافسية بني اجلامعات األخرى، وابلوقوف على كلِّ عبارة 
اآليت: يّتضح  بعناية،  وحتليلها  املرونة  بُعد  عبارات  من 

متديّن،  مستوى  املرونة  بُعد  عبارات  معظم  انلت   -1
 -  2,09( بني  امتّدت  حسابية  مبتوسطات 
 ،7( التوايل:  على  عباراهتا  ترتيب  وجاء   ،)2,59

.)1  ،8  ،5  ،2  ،4
حازت عباراتن فقط مستوى متوسط، مبتوسطات   -2
وجاء   ،)2,87  -  2,76( بني  امتّدت  حسابية 

.)6 ،3( التوايل:  على  ترتيبهما 
الرتبية  أقسام  رؤساء  أنَّ  إىل  السابقة  النتائج  تشري 
لكّنهم  عام،  بوجٍه  املرونة  قدرات  ميتلكون  ال  اخلاصة 
يف  لرأيهم  املخالف  الرأي  معرفة  على  أحيااًن  حيرصون 
القسم لالستفادة منه، ورمّبا يغرّيون أحيااًن من أسلوهبم 
وأدائهم يف القسم عندما ينتقدهم اآلخرون انتقاًدا بّناًء.

نتائج  مع  جوانبها  بعض  يف  النتائج  هذه  وتتفق 
دراسة صايف )2017(، اليت أظهرت توافر عنصر املرونة 
 Yossef &( وراخة  يوسف  ودراسة  متوسطة،  بدرجة 
Rakha, 2017(، اليت كشفت عن مستوى متوسط من 
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اإلبداع اإلداري لدى القيادات اإلدارية، ودراسة املشعل 
عناصر  توّفر  درجة  أنَّ  إىل  أشارت  اليت   ،)2019(
اإلبداع اإلداري لدى رؤساء األقسام كانت متوسطة.

الدراسات  معظم  نتائج  مع  النتائج  هذه  وختتلف 
السابقة، مثل: دراسة مسعودة )2016(، وأيب جامع 
والبوشي  وبوبشيت   ،)2018( ميالة  وأيب   ،)2017(
)2018(، وعبد السالم وآخرين )2019(، والعجمي 
)2019(، وحبر والعجلة )2019(، اليت أظهرت مجيعها 
توّفر عناصر اإلبداع اإلداري وممارسة القيادة اإلبداعية 

لدى اإلداريني بدرجة كبرية، وأنَّ درجة ممارستها لديهم 
جاءت مرتفعة يف أبعاد اإلبداع مجيعها ومنها بُعد املرونة. 
- النتائج اخلاصة ابلسؤال الرابع: ونّصه "ما مستوى 
القدرات اإلبداعية لدى رؤساء أقسام الرتبية اخلاصة يف 
اجلامعات السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 
هذا  عن  ولإلجابة  للمشكالت؟"،  احلساسية  بُعد  يف 
السؤال مّت حساب املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري 
اآليت: النحو  على  العبارات  من  عبارة  لكّل   والرتتيب، 

اجلدول )10( املتوسط احلسايب املوزون واالحنراف املعياري والرتتيب والدرجة لعبارات بُعد احلساسية للمشكالت.
الرتبةمستوىاالحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالعبارةم

8متدين2,251,42يّتصف ابلدافعية واحلماس يف التعامل مع مشكالت القسم.1

6متدين2,471,21خيطط جيًدا ملواجهة مشكالت القسم اليت ميكن حدوثها.2

1متوسط2,881,34ميتلك القدرة على حّل مشكالت العمل اليومية.3

2متوسط2,821,15يستطيع رؤية مشكالت القسم من زواي خمتلفة.4

ميتلك رؤية دقيقة الكتشاف املشكالت اليت يعاين منها اآلخرون يف 5
4متدين2,541,13القسم.

9متدين2,231,22حياول تطبيق أساليب جديدة حلّل أّي مشكلة يواجهها يف القسم.6

11متدين2,151,36يتمّكن من اكتشاف األخطاء واخللل يف أداء مهام القسم بسرعة.7

10متدين2,191,34ميتلك رؤية دقيقة وعميقة للمشكالت اليت تعرتض عمل القسم.8

يسعى للحصول على معلومات كافية تسهم يف حّل مشكالت 9
3متوسط2,671,01القسم.

5متدين2,521,13ميتلك القدرة على توّقع مشكالت القسم قبل حدوثها.10

حيرص على معرفة أوجه القصور فيما يقرتحه من حلول ملشكالت 11
12متدين2,041,34القسم. 

7متدين2,351,22ميتلك القدرة على تقدمي حلول سريعة ملشكالت القسم الطارئة.12

-متدين2,431,11املتوسط العام لبعد احلساسية للمشكالت

القدرات  مستوى  أنَّ   )10( رقم  اجلدول  من  اّتضح 
اإلبداعية لدى رؤساء أقسام الرتبية اخلاصة يف اجلامعات 
فيها،  التدريس  هيئة  أعضاء  نظر  وجهة  من  السعودية 
للمشكالت  احلساسية  بُعد  يف  )متدين(  مستوى  انل 
إىل  يشري  ما  )2,43(؛  قدره  حسايب  مبتوسط  عموًما 
وجود ضعف عام يف بُعد احلساسية للمشكالت لدى 
رؤساء أقسام الرتبية اخلاصة، ويعزو الباحث هذه النتيجة 
املوظفني(،  على  )اإلشراف  اإلدارية  األعباء  إىل كثرة 
إضافة إىل اجلوانب األكادميية وشؤون الطالب وعملية 

االمتحاانت وغريها من األمور املرتبطة بعمل اإلداريني، 
عنها  ينتج  بدقة،  جيري  ما  ملتابعة  اجملال  تتيح  ال  اليت 
حتسس وجود مشكالت مل يلحظها أحٌد قبل، إضافة 
إىل عدم وجود اتصاٍل مباشر بني رؤساء أقسام الرتبية 
اخلاصة والقيادات العليا ملناقشة أمور أقسامهم، وإبداء 
اعتاد رؤساء  ذلك  به، وعلى  يقومون  ما  آرائهم حول 
نظر  وجهة  من  الصواب  رؤية  اخلاصة  الرتبية  أقسام 
أقسامهم  أبوضاع  معرفًة  األكثر  فهم  العليا،  القيادات 
اإلدراك  على  قدرهتم  تدين  إىل  أدَّى  مما  واحتياجاهتا، 
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هبا. واإلحساس  وحّلها  للمشكلة  الصحيح 
املرونة  بُعد  عبارات  من  عبارة  على كّل  وابلوقوف 

اآليت: يّتضح  بعناية،  وحتليلها 
للمشكالت -  احلساسية  بُعد  عبارات  معظم  انلت 

بني  امتّدت  حسابية  مبتوسطات  متديّن،  مستوى 
)2,04-2,54(، وجاء ترتيبها وفًقا ألرقامها على 
التوايل: )5، 10، 2، 12، 1، 6، 8، 7، 11(.

متوسط، -  مستوى  فقط  عبارات  ثالث  حازت 
مبتوسطات حسابية امتّدت بني )2,88-2,67(، 

التوايل: )3، 4، 9(. ترتيبها على  وجاء 
الرتبية  أقسام  رؤساء  أنَّ  إىل  السابقة  النتائج  تشري 
للمشكالت  احلساسية  قدرات  ميتلكون  ال  اخلاصة 
بعض  حّل  على  أحيااًن  القدرة  لديهم  لكّن  عموًما، 
بعض  رؤية  ويستطيعون  اليومية،  العمل  مشكالت 
مشكالت القسم من زواي خمتلفة، وقد يسعى للحصول 
على معلومات كافية تسهم يف حّل مشكالت القسم يف 

األحيان. بعض 
نتائج  مع  جوانبها  بعض  يف  النتائج  هذه  وتتفق 
عنصر  توفر  أظهرت  اليت   ،)2017( صايف  دراسة 
ودراسة  متوسطة،  بدرجة  للمشكالت  احلساسية 
اليت   ،)Yossef & Rakha, 2017( وراخة  يوسف 
اإلداري  اإلبداع  من  متوسط  مستوى  عن  كشفت 
 ،)2019( املشعل  ودراسة  اإلدارية،  القيادات  لدى 
اإلبداع  عناصر  توّفر  درجة  أنَّ  إىل  أشارت  اليت 
متوسطة. كانت  األقسام  رؤساء  لدى  اإلداري 

الدراسات  معظم  نتائج  مع  النتائج  هذه  وختتلف 
السابقة، مثل: دراسة مسعودة )2016(، وأيب جامع 
والبوشي  وبوبشيت   ،)2018( ميالة  وأيب   ،)2017(
)2018(، وعبد السالم وآخرين )2019(، والعجمي 
)2019(، وحبر والعجلة )2019(، اليت أظهرت مجيعها 
توّفر عناصر اإلبداع اإلداري وممارسة القيادة اإلبداعية 
لدى اإلداريني بدرجة كبرية، وأنَّ درجة ممارستها لديهم 
بُعد  ومنها  مجيعها،  اإلبداع  أبعاد  يف  مرتفعة  جاءت 

للمشكالت.  احلساسية 
"ما  ونّصه  اخلامس:  ابلسؤال  اخلاصة  النتائج   -
الرتبية  أقسام  رؤساء  لدى  اإلبداعية  القدرات  مستوى 
اخلاصة يف اجلامعات السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة 
التدريس يف بُعد إدراك التفاصيل؟"، ولإلجابة عن هذا 
السؤال مّت حساب املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري 
اآليت: النحو  على  العبارات  من  عبارة  لكّل  والرتتيب، 

اجلدول )11( املتوسط احلسايب املوزون واالحنراف املعياري والرتتيب 
والدرجة لعبارات بُعد إدراك التفاصيل.

املتوسط العبارةم
احلسايب

االحنراف 
الرتبةمستوىاملعياري

ميتلك القدرة على 1
7متدين2,121,45تنظيم أفكاره.

2
حيّدد تفاصيل املهام 
املوكلة إليه يف القسم 
قبل البدء بتنفيذها.

3متدين2,451,24

3
يهتّم كثريًا ابلتفاصيل 
ويتجّنب العموميات 

يف أقواله وأفعاله.
6متدين2,171,37

4
ميتلك القدرة على 
جتزئة وحتليل مهام 
العمل يف القسم.

8متدين2,111,38

5
حيرص على إدراك 

التفاصيل الدقيقة ملهام 
القسم وأنشطته.

1متدين2,541,17

6

يسعى للحصول على 
معلومات تفصيلية عن 
املوضوعات املعروضة 

يف القسم.

4متدين2,451,30

7

حيّلل مواقف 
ومشكالت القسم 
قبل إصدار احلكم 

عليها. 

2متدين2,531,20

8

يضع خطة إجرائية 
مفّصلة حللِّ أّي 
مشكلة أو مسألة 
تُعرض يف القسم.

5متدين2,181,31

-متدين2,321,17املتوسط العام لبعد إدراك التفاصيل

القدرات  مستوى  أنَّ   )11( رقم  اجلدول  من  اّتضح 
اإلبداعية لدى رؤساء أقسام الرتبية اخلاصة يف اجلامعات 
السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها، انل 
مستوى )متدين( يف بُعد إدراك التفاصيل بكلِّ عباراته، 



د. فراتج فاحس الزوين: مستوى القدرات اإلبداعية لدى رؤساء أقسام الرتبية اخلاصة يف اجلامعات السعودية ...142

مبتوسط حسايب عام قدره )2,32(؛ ما يشري إىل وجود 
الباحث  التفاصيل، ويفسر  إدراك  بُعد  ضعٍف كبري يف 
هذه النتيجة بغياب احملاسبة لرؤساء أقسام الرتبية اخلاصة 
األقسام  رؤساء  معظم  وانشغال  العليا،  القيادات  من 
ابلعموميات ومعاجلة املسائل بصورة سطحية؛ ما يؤدِّي 
إىل ظهور مشكالت عديدة تعوق تقّدم القسم وتطّوره؛ 
م مفوَّضون ابلسلطة تفويًضا شبه كامل، وعلى ذلك  ألنَّ
العامة  ابجلوانب  واهتماهم  األقسام  رؤساء  تركيز  فإنَّ 
فحسب، من دون اخلوض يف تفاصيلها، سوف ينعكس 
على أدائهم يف القسم؛ إذ يصبح األداء ضعيًفا، ويفتقر 
تعرتض  اليت  املشكالت  معاجلة  يف  واجلودة  الدّقة  إىل 

مسرية القسم يف إجناز املهام املوكلة إليه.
التفاصيل،  إدراك  بُعد  عبارات  حتليل  خالل  ومن 
يّتضح أنَّ العبارات مجيعها انلت مستوى تقدير متديّن، 
بني )2,11 - 2,54(،  امتّدت  مبتوسطات حسابية 
وجاء ترتيبها وفًقا ألرقامها على التوايل: )5، 7، 2، 6، 

.)4 ،1 ،3 ،8

إنَّ النتائج السابقة تؤّكد غياب القدرة لدى رؤساء 
أقسام الرتبية اخلاصة يف اجلامعات السعودية على إدراك 
املعاجلات  وغلبة  األمور،  بدقائق  واالهتمام  التفاصيل 
اليت  واملشكالت  والقضاي  للمهام  اهلامشية  السطحية 
القسم، وختتلف هذه  اليت يضطلع هبا  املهام  ُجّل  متّثل 
السابقة مجيعها  الدراسات  إليه  النتائج مع ما توصلت 
من توّفر جمال إدراك التفاصيل لدى اإلداريني والقيادات 
اإلدارية بدرجة متوسطة أحيااًن ودرجة كبرية غالًبا على 

حنو ما أظهرته معظم الدراسات السابقة.
"ال  ونّصها  األوىل:  ابلفرضية  اخلاصة  النتائج   -
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )0.05( 
حول  الدراسة  عينة  أفراد  استجاابت  متوسطات  بني 
الرتبية  أقسام  رؤساء  لدى  اإلبداعية  القدرات  مستوى 
اخلاصة يف اجلامعات السعودية من وجهة نظر أعضاء 
هيئة التدريس تعزى ملتغري اجلنس"، وللتحّقق من صّحة 
بني  للمقارنة  اختبار )ت(  استخدام  مّت  الفرضية،  هذه 
جمموعتني مستقلتني، كما هو موّضح يف اجلدول اآليت:

 اجلدول )12( داللة الفروق بني استجاابت أفراد عينة البحث تبًعا ملتغرّي اجلنس.
الداللةقيمة )ت(درجة احلريةاملتوسط احلسايبالعدداجلنساألبعاد

األصالة
1882,90ذكر

2254,5590,01
393,19أنثى

الطالقة
1882,22ذكر

2256,420
0,01

393,39أنثى

املرونة
1882,36ذكر

2253,684
0,01

393,06أنثى

1882,23ذكراحلساسية للمشكالت
2256,108

0,01

393,34أنثى

إدراك التفاصيل
1882,12ذكر

2256,157
0,01

393,30أنثى

داللة  ذات  فروق  وجود   )12( اجلدول  من  اّتضح 
أفراد  استجاابت  بني  عند مستوى )0,01(  إحصائية 
عينة الدراسة تبًعا ملتغري اجلنس يف األبعاد كلها لصاحل 
اإلانث يف مجيع األبعاد كلها، وتشري هذه النتيجة إىل 

أنَّ أعضاء اهليئة التدريسية من اإلانث رأين أنَّ رؤساء 
ميتلكون  السعودية  اجلامعات  يف  اخلاصة  الرتبية  أقسام 
الذكور، على  أقرانن من  اإلبداعية أكثر من  القدرات 
الرغم من تديّن مستوى هذه القدرات عموًما من وجهة 
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نظر أعضاء هيئة التدريس ذكورًا وإاناًث على حّد سواء.
من  اإلانث  رؤية  أنَّ  إىل  النتيجة  هذه  تعزى  وقد 
من  أقرانّن  رؤية  عن  ختتلف  التدريس  هيئة  أعضاء 
تعرتض كال  اليت  املشكالت  الختالف  نظرًا  الذكور؛ 
اجلنسني يف القسم، واختالف تعامل رؤساء األقسام مع 

اجلنسني. من  التدريس  هيئة  أعضاء  مشكالت 
دراسة  إليه  توصلت  ما  مع  النتيجة  هذه  وتتفق 
دالة  فروق  وجود  يف   ،)2021( والربعصي  زغيبة  أيب 
ملتغري  تبًعا  عامة،  بصفة  القدرات  جمال  يف  إحصائًيا 

)األصالة(. بُعد  يف  اإلانث  ولصاحل  )النوع( 
النتيجة تّتفق مع دراسات عديدة يف  ومع أنَّ هذه 
أن  يف  عنها  ختتلف  ا  فإنَّ اجلنسني،  بني  فروق  وجود 
الفروق كانت لصاحل الذكور بناء على ما أظهرته نتائج 
دراسة كّل من النمرات )2013(، وبوبشيت والبوشي 

.)2019( واملشعل   ،)2018(

بعض  إليه  توصلت  ما  مع  النتيجة  هذه  وختتلف 
الدراسات، اليت أّكدت نتائجها عدم وجود فروق تبًعا 
ملتغري اجلنس، حنو ما ذهبت إليه دراسة صايف )2017(، 

.)2019( والعجمي 
"ال  ونّصها  الثانية:  ابلفرضية  اخلاصة  النتائج   -
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )0.05( 
بني متوسطات رتب استجاابت أفراد عينة الدراسة حول 
الرتبية  أقسام  رؤساء  لدى  اإلبداعية  القدرات  مستوى 
اخلاصة يف اجلامعات السعودية من وجهة نظر أعضاء 
هيئة التدريس تعزى ملتغري الرتبة العلمية"، وللتحّقق من 
"كروسكال  اختبار  استخدام  مّت  الفرضية،  هذه  صّحة 
يف  موّضح  هو  كما   ،)Wallis  Kruskal( واليس" 

اآليت: اجلدول 

اجلدول )13( داللة الفروق بني متوسطات رتب استجاابت أفراد عينة البحث تبًعا ملتغرّي الرتبة العلمية.

متوسط الرتبالعددالرتبة العلميةاألبعاد
مربع

كاي

درجة

 احلرية
مستوى الداللة

األصالة

199103.48أستاذ مساعد

42.1032

0,01

19189.18أستاذ مشارك

9187.83أستاذ

الطالقة

199103.28أستاذ مساعد

44.9252

0,01

19189.92أستاذ مشارك

9190.72أستاذ

املرونة

199102.98أستاذ مساعد

46.5502

0,01

19190.97أستاذ مشارك

9195.22أستاذ

احلساسية للمشكالت

199102.96أستاذ مساعد

46.4372

0,01

19190.11أستاذ مشارك

9197.50أستاذ

إدراك التفاصيل

199103.11أستاذ مساعد

47.1672

0,01

19189.47أستاذ مشارك

9195.56أستاذ



د. فراتج فاحس الزوين: مستوى القدرات اإلبداعية لدى رؤساء أقسام الرتبية اخلاصة يف اجلامعات السعودية ...144

داللة  ذات  فروق  )13( وجود  اجلدول  من  اّتضح 
رتب  متوسطات  بني   )0.01( مستوى  عند  إحصائية 
العلمية،  للرتبة  تبًعا  البحث  عينة  أفراد  استجاابت 

ولتحديد اجتاه الفروق مت استخدم اختبار "مان-وتي" 
ذلك: يوضح  اآليت  واجلدول   ،)Whitney�Mann(

 .)Mann-Whitney( اجتاه الفروق ابلنسبة إىل متغري الرتبة العلمية وفًقا الختبار )اجلدول )14

متوسط الرتبالعددالرتبة العلميةاألبعاد
جمموع
الرتب

قيمة
U

 قيمة
Z

مستوى الداللة

األصالة

199102.3220362أستاذ مساعد
4625.490 -

0,01

19184.683509أستاذ مشارك

199101.1620131أستاذ مساعد
2313.805 -

0,01

9178.331605أستاذ

الطالقة

199102.2720351أستاذ مساعد
4515.619 -

0,01

19185.263520أستاذ مشارك

199101.0220102أستاذ مساعد
2024.042 -

0,01

9181.561634أستاذ

املرونة

199102.1020318.5أستاذ مساعد
418.55.678 -

0,01

19186.973552.5أستاذ مشارك

199100.8720074أستاذ مساعد
1744.147 -

0,01

9184.671662أستاذ

احلساسية 
للمشكالت

199102.1320324.5أستاذ مساعد
424.55.632 -

0,01

19186.663546.5أستاذ مشارك

199100.8220064أستاذ مساعد
1644.185 -

0,01

9185.781672أستاذ

إدراك التفاصيل

199102.2220341.5أستاذ مساعد
441.55.704 -

0,01

19158.763529.5أستاذ مشارك

199100.8920076.5أستاذ مساعد
176.54.232 -

0,01

9184.391659.5أستاذ 

اّتضح من اجلدول )14( وجود فروق ذات داللة إحصائية 
عند مستوى )0.01( بني متوسطات رتب استجاابت 
العلمية بني )أستاذ  للمرتبة  تبًعا  العينة يف األبعاد كلها 
مشارك(،  )أستاذ  لصاحل  مساعد(  و)أستاذ  مشارك( 
إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  أيًضا  يتضح  كما 
للمرتبة  تبًعا  األبعاد كلها  يف   )0.01( مستوى  عند 
العلمية بني )أستاذ( و)أستاذ مساعد( لصاحل )أستاذ(.

التدريسية  النتيجة إىل أنَّ أعضاء اهليئة  وتشري هذه 
من املراتب العلمية املختلفة ختتلف آراؤهم حول امتالك 

السعودية  اجلامعات  يف  اخلاصة  الرتبية  أقسام  رؤساء 
للقدرات اإلبداعية، لصاحل الرتبة العلمية األعلى، على 
الرغم من تديّن مستوى هذه القدرات عموًما من وجهة 

نظر أعضاء هيئة التدريس برتبهم العلمية كافة.
وأيب   ،)2017( دراسة صايف  نتائج  مع  واختلفت 
وجود  عدم  أظهرت  اليت   ،)2021( والربعصي  زغيبة 
فروق دالة إحصائًيا يف جمال القدرات اإلبداعية مبجاالهتا 

وأبعادها تبًعا ملتغري الدرجة العلمية.
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"ال  ونّصها  الثالثة:  ابلفرضية  اخلاصة  النتائج   -
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )0.05( 
حول  الدراسة  عينة  أفراد  استجاابت  متوسطات  بني 
الرتبية  أقسام  رؤساء  لدى  اإلبداعية  القدرات  مستوى 

اخلاصة يف اجلامعات السعودية من وجهة نظر أعضاء 
اخلدمة"،  سنوات  عدد  ملتغري  تُعزى  التدريس  هيئة 
اختبار  استخدام  مّت  الفرضية  وللتحّقق من صّحة هذه 
يف  موّضح  هو  )ANOVA(، كما  األحادي  التباين 

اآليت: اجلدول 
اجلدول )15( داللة الفروق بني متوسطات استجاابت أفراد عينة البحث تبًعا ملتغرّي عدد سنوات اخلدمة.

جمموعمصدر التبايناألبعاد
املربعات

درجة
احلرية

متوسط
املربعات

قيمة
)ف(

مستوى
الداللة

األصالة

50,295225,148بني اجملموعات

30,073

0,01

187,3132240,836داخل اجملموعات

237,608226اجملموع

الطالقة

76,623238,312بني اجملموعات

40,816

0,01

210,2552240,939داخل اجملموعات

286,878226اجملموع

املرونة

74,786237,393بني اجملموعات

40,448

0,01

207,0822240,924داخل اجملموعات

281,868226اجملموع

احلساسية للمشكالت

61,752230,876بني اجملموعات

31,754

0,01

217,8082240,972داخل اجملموعات

279,560226اجملموع

إدراك التفاصيل

74,339235,010بني اجملموعات

35,010

0,01

237,8142241,062داخل اجملموعات

312,153226اجملموع

.)Scheffe( اجتاه الفروق ابلنسبة إىل عدد سنوات اخلدمة وفًقا الختبار )اجلدول )16
الداللة الفرق بني املتوسطني )J( عدد سنوات اخلدمة )I( عدد سنوات اخلدمة األبعاد

0,01 1,498 أقل من 5 سنوات أكثر من 10 سنوات
األصالة

0,01 1,470 من 5 إىل 10 سنوات أكثر من 10 سنوات

0,01 1,771 أقل من 5 سنوات أكثر من 10 سنوات
الطالقة

0,01 1,840 من 5 إىل 10 سنوات أكثر من 10 سنوات

0,01 1,841 أقل من 5 سنوات أكثر من 10 سنوات
املرونة

0,01 1,787 من 5 إىل 10 سنوات أكثر من 10 سنوات

0,01 1,540 أقل من 5 سنوات أكثر من 10 سنوات
احلساسية للمشكالت

0,01 1,661 من 5 إىل 10 سنوات أكثر من 10 سنوات

0,01 1,731 أقل من 5 سنوات أكثر من 10 سنوات
إدراك التفاصيل

0,01 1,816 من 5 إىل 10 سنوات أكثر من 10 سنوات

يتضح من اجلدول )15( وجود فروق ذات داللة إحصائية 
عند مستوى )0.01( بني متوسطات استجاابت أفراد 
عينة البحث تبًعا ملتغري عدد سنوات اخلدمة العملية يف 

األبعاد كلها، ولتحديد اجتاه الفروق مت استخدم اختبار 
البعدية، واجلدول اآليت يوضح  للمقارانت   )Scheffe(

ذلك.
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يتضح من اجلدول )16( أنَّ اجّتاه الفروق يف األبعاد 
 5 من  و)أقل  سنوات(   10 من  )أكثر  بني  كلها، 
سنوات( لصاحل )أكثر من 10 سنوات(، وبني )أكثر 
لصاحل  سنوات(   10 إىل   5 و)من  سنوات(   10 من 

سنوات(.   10 من  )أكثر 
التدريسية  النتيجة إىل أنَّ أعضاء اهليئة  وتشري هذه 
رؤساء  أنَّ  يرون  األعلى  اخلدمة  سنوات  عدد  حبسب 
ميتلكون  السعودية  اجلامعات  يف  اخلاصة  الرتبية  أقسام 
القدرات اإلبداعية أكثر من أقرانم ذوي سنوات اخلدمة 
األقّل، على الرغم من تديّن مستوى هذه القدرات عموًما 
اختالف  على  التدريس  هيئة  أعضاء  نظر  وجهة  من 

لديهم. اخلدمة  سنوات 
لديهم سنوات  من  أنَّ  إىل  النتيجة  تُعزى هذه  وقد 
على  اعتادوا  التدريس  هيئة  أعضاء  من  أعلى  خدمة 
مجودها  على  اخلاصة،  الرتبية  أقسام  رؤساء  ممارسات 
وبعدها عن القدرات اإلبداعية، على عكس من لديهم 
سنوات خدمة أقّل، وميلكون طموًحا حنو تغيري أفضل 
للممارسات اإلدارية وما ينبغي أن ميتلكه رؤساء األقسام 

إبداعية. وقدرات  مهارات  من 
إليه دراسة أيب  النتيجة مع ما توصلت  وتتفق هذه 
والربعصي  زغيبة  وأيب   ،)Aburuman, 2016( رمان 
اخلدمة  ملتغرّي  تبًعا  فروق  وجود  بّينتا  اللتني   ،)2021(
يف جمال القدرات اإلبداعية بصفة عامة، وكانت الفروق 
دراسة  أّكدته  ملا  وفًقا  أقل من 5 سنوات،  فئة  لصاحل 

.)2019( املشعل 
دراسة  إليه  توصلت  ما  مع  النتيجة  هذه  وختتلف 
وبوبشيت   ،)2017( وصايف   ،)2013( النمرات 
والبوشي )2018(، وعبد السالم وآخرون )2019(، 
أظهرت مجيعها عدم وجود  اليت  والعجمي )2019(، 
فروق يف آراء عينة البحث يف مستوى اإلبداع اإلداري 
تبًعا ملتغري عدد  اإلبداعية،  القيادة  أو يف درجة ممارسة 

العملية. اخلدمة  سنوات 

توصيات البحث ومقرتحاته: بناًء على ما أسفرت 
عنه نتائج البحث، فإنَّه ميكن للباحث أن يقدِّم عدًدا 

من التوصيات واملقرتحات، على النحو اآليت:
التوصيات:

القيادة  ملفهوم  السعودية  اجلامعات  تبي  ضرورة   -
اإلبداعية والقدرات اإلبداعية؛ ملا هلا من دور إجيايب 
يف حتقيق رسالتها ورؤيتها وأهدافها وحتفيز العاملني 

فيها.
- زيدة معدالت إشراك رؤساء األقسام األكادميية يف 
ومقرتحاهتم  أفكارهم  طرح  يف  السعودية  اجلامعات 

اإلبداعية.
األقسام  رؤساء  لتدريب  شاملة  تدريبية  - وضع خطة 
لديهم  اإلبداعية  القدرات  تنمية  هبدف  األكادميية 

هبا. العمل  على  وحّثهم 
يُعىن  واإلبداع  لإلدارة  وتطوير  حبوث  مركز  إنشاء   -
إبدارة اخلربات العلمية اإلبداعية، ومساعدة رؤساء 
على  السعودية  اجلامعات  يف  األكادميية  األقسام 

اإلبداعية. أفكارهم  تطبيق 
- عقد الدورات التدريبية وورش العمل املستمرة لتطوير 
األقسام  رؤساء  لدى  اإلداري  اإلبداع  ممارسات 

السعودية. اجلامعات  يف  األكادميية 
- هتيئة املناخ اجلامعي لتشجيع رؤساء األقسام األكادميية 
يف اجلامعات السعودية على تطبيق اإلبداع اإلداري 
يف أعماهلم وأنشطتهم اإلدارية واألكادميية املختلفة.

والقوانني  والتشريعات  اللوائح  تطوير  على  العمل   -
اجلامعية يف اململكة العربية السعودية ابستمرار، مبا 
يتيح الفرصة لظهور القدرات اإلبداعية واستثمارها 

والتجديد. والتطوير  التفكري  على  العقول  وحيفز 
املقرتحات:

- إجراء دراسات ميدانية تتناول فاعلية اإلبداع اإلداري 
يف الكليات التابعة للجامعات السعودية.

- إجراء دراسة مقارنة بني واقع اإلبداع اإلداري لدى 
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للجامعات  التابعة  الكليات  يف  األقسام  رؤساء 
إنساين،  )علمي،  املسار  نوع  حبسب  السعودية، 

هندسي(. صحي، 
- إجراء دراسة مقارنة بني واقع اإلبداع اإلداري لدى 
رؤساء األقسام يف اجلامعات السعودية واجلامعات 

األخرى سواء العربية منها أم العاملية.
- إجراء مزيٍد من الدراسات حول أمناط القيادة اإلبداعية 
يف  األكادميية  القيادات  تواجه  اليت  والصعوابت 

السعودية.  اجلامعات 
  املراجع:

أواًل: املراجع العربية:
القيادة  "درجة   ،)2017( أمحد  إبراهيم  جامع،  أبو 
املدينة  يف  الثانوية  املدارس  مديري  لدى  اإلبداعية 
املنورة"، جملة دراسات- العلوم الرتبوية، 44 )4(، 

.248  – 231
عبد  فاطمة  والربعصي،  مصطفى،  رانيا  زغيبة،  أبو 
الفتاح )2021(، "القدرات اإلبداعية لدى رؤساء 
دراسات  جملة  بنغازي"،  جبامعة  العلمية  األقسام 

.387-353  ،)1(  8 واألعمال،  االقتصاد 
أبو ميالة، فداء حسن )2018(، اإلبداع اإلداري يف 
تطويرها  وسبل  التحديت  الفلسطينية:  اجلامعات 
غري  ماجستري  )رسالة  األكادمييني  نظر  وجهة  من 

اخلليل. جامعة  منشورة(، 
إلياس، لبوز، )2017(، دور اإلبداع اإلداري يف حتقيق 
مبؤسسات  دراسة سوسيولوجية  التنظيمي:  التطوير 
غري  دكتوراه  )أطروحة  ورقلة  مبدينة  العام  القطاع 

منشورة(، جامعة حممد خيضر.
"القدرات   ،)2019( توفيق  والعجلة،  يوسف  حبر، 
اإلبداعية وعالقتها ابألداء الوظيفي ملديري القطاع 
العام: دراسة تطبيقية على املديرين العاملني بوزارات 
ذوي  وأتهيل  لعلوم  الدولية  اجمللة  غزة"،  قطاع 

.110 -  71  ،)16( اخلاصة،  االحتياجات 

بوبشيت، اجلوهرة والبوشي، غادة )2018(، "درجة 
القيادة اإلبداعية وسبل تطويرها يف جامعة  ممارسة 
اإلمام عبد الرمحن بن فيصل"، جملة البحث العلمي 

يف الرتبية، )19(، 607 – 642.
التكروري، عبري احلاج صاحل )2018(، اإلبداع يف 
من  التنافسية  امليزة  على  وأتثريه  اجلماعي  العمل 
وجهة نظر العاملني يف القطاع الصناعي يف حمافظة 
جامعة  منشورة(،  غري  ماجستري  )رسالة  اخلليل، 

اخلليل.
على  التنظيمية  الثقافة  أثر   ،)2016( أمساء  جلويل، 
اإلبداع اإلداري لدى العاملني يف مؤسسات التعليم 
جامعة  منشورة(،  غري  ماجستري  )رسالة  اجلزائرية، 

خضري. حممد 
"اإلبداع   ،)2016( دسوقي  حممد  موسى  حويطي، 
ودوره  العلمية  األقسام  ومشريف  لرؤساء  اإلداري 
جبامعة  التدريس  هيئة  ألعضاء  املهنية  التنمية  يف 
االجتماعية،  للعلوم  اجلوف  جملة جامعة  اجلوف"، 

.183-153  ،)2(  2
اإلداري،  اإلبداع   ،)2015( أنيس  مجال  هللا،  خري 

أسامة. دار 
درر، حيىي )2017(، "واقع القدرات اإلبداعية وأثرها 
على إنتاج املنظمة"، جملة دراسات وأحباث، )27(، 

.585 – 573
لدى  اإلداري  اإلبداع   ،)2012( منار  الدوخي، 
امللك سعود من وجهة  األقسام يف جامعة  رؤساء 
غري  ماجستري  )رسالة  التدريس  هيئة  أعضاء  نظر 
اإلسالمية. سعود  بن  حممد  اإلمام  جامعة  منشورة(، 

سالمة، إميان حممد )2016(، حتفيز التفكري اإلبداعي 
عند األطفال، دار ديبونو.

اإلبداع  إدارة  درجة   ،)2016( سناء،  السودي، 
املدارس  مديري  لدى  اإلداري  ابألداء  وعالقتها 
من  الغربية  الضفة  مشال  حمافظات  يف  احلكومية 
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الكلمات املفتاحية: : البالغة، املد الالزم، البالغة القرآنية. 

امللخص:يتناول البحث دراسة بالغة إحدى الظواهر الصوتية وهي 
ظاهرة املد الالزم الكلمي املثقل، وتكتسب هذه الدراسة أمهيتها 
من طبيعة موضوعها والفكرة اليت تعاجلها، وحاجة املكتبة البالغية 
اللون من ألوان الدراسة، وهتدف هذه الدراسة إىل  إىل مثل هذا 
فيها  ورد  اليت  األلفاظ  أبرزها مجع  األهداف،  من  حتقيق جمموعة 
املد الالزم الكلمي املثقل يف موطن واحد ودراستها دراسة حتليلية، 
الوصفي  املنهج  الدراسة على  وقد اعتمدت يف عرض مادة هذه 
اآلخذ بطريقة التحليل، ويف سبيل حتقيق أهداف الدراسة ومنهجها 
للتأصيل  ُقسمت إىل: مقدمة ومبحثني، جاءت املقدمة خمصصة 
النظري بدراسة معىن املّد وأسبابه وأقسامه، أمَّا املبحث األول فقد 
تناول مواضع ألفاظ املد الالزم الكلمي املثقل اليت وردت بصيغة 
واحدة، ويف املبحث الثاين تناول مواضع ألفاظ املد الالزم الكلمي 
واملراجع.  املصادر  وثبت  اخلامتة  مث  متنوعة،  بصيغ  الواردة  املثقل 
للداللة  أنَّ  أمهها:  النتائج  إىل جمموعة من  الدراسة  وقد خلصت 
الصوتية املتمثلة يف املد أثرها الكبري على الداللة املعنوية والسياقية 

للفظة القرآنية. 

Key Words: rhetoric, defender, Quranic rhetoric
Abstract: The research deals with the study of the 

rhetoric of one of the phonetic phenomena, which is the 
phenomenon of Al-Maddu_Al-Lazimul_Kalmiyyul_
Muthaqqal and this study gains its importance from the 
nature of its subject and the idea that it deals with and 
the need of the rhetorical library for such kind of study. 
This study aims to achieve a set of goals; The most prom-
inent of which is the collection of the words in which 
Al-Maddu_Al-Lazimul_Kalmiyyul_Muthaqqal was 
mentioned in one place and having an analytical study 
of it. In presenting the material of this study, it relied on 
the descriptive approach taken by the method of analy-
sis, and in order to achieve the objectives of the study 
and its approach, it was divided into: An introduction 
and two chapters. The introduction was devoted to the 
theoretical rooting in studying the meaning of Al-madd, 
its causes and its types.As for the first topic, it dealt 
with the positions of the words of Al-Maddu_Al-Lazi-
mul_Kalmiyyul_Muthaqqal that came in one form, and 
the second chapter dealt with the positions of the words 
of Al-Maddu_Al-Lazimul_Kalmiyyul_Muthaqqal con-
tained in various forms, then the epilogue and the table of 
references.The study concluded with a set of results, the 
most important of which are: The phonetic significance of 
Almadd has a great impact on the semantic and contextu-
al significance of the Qur’anic word.
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املقدمة : املدُّ: تعريفه، سببه، أقسامه:
يف البدء ال بّد أن نعلم أنَّ األصل يف املّد ما أثر عن 
الكرمي، فقد  للقرآن  قراءته  أنه كان ميّد يف  s من  النيب 
أخرج البخاري )البخاري،1380هـ، ص 4/ 1924( 
يف صحيحه عن قتادة، أنَّه قال: سألت أنس بن مالك

d قراءة النيب s، فقال: كان ميدُّ مدًّا"، وروى عنه عن 
"كانت  فقال:   s قراءته  عن  ُسئل  -أنًّه  أنس-أيًضا 
مدًّا، مث قرأ: بسم هللا الرمحن الرحيم، ميّد ببسم هللا، ميّد 
 /4 ص  )البخاري،1380هـ،  ابلرحيم"  وميّد  ابلرمحن، 

.)1924
إذا  الشيء  يقال: مددت  الزيدة،  اللغة:  واملد يف 
زدته، ومنه قوله تعاىل: ﴿مُيِْددُْكْم َربُُّكْم﴾ ]آل عمران: 
125[. واصطالًحا: "عبارة عن إطالة الصوت ابحلرف 
اللغة،  )األزهري، 2001م، ص 52. جممع  املمدود" 
)املرادي،  املرادي  وعرَّفه   ،)858/2 ص  1980م، 
صوت  تطويل  هو  "املد  بقوله:   )104 ص   ،1985
احلرف إلشباع خمرجه"، وعرفه القسطالين: )القسطالين، 
1392ه، ص 83( بقوله: "املد عبارة عن زيدة املط 
يف حروف املد على املد الطبيعي، وهو الذي ال تقوم 
ذات احلرف إال به، والقصر عبارة عن ترك تلك الزيدة 

وإبقاء املد الطبيعي على حاله".
 وقسَّم ابن الطحان وغريه من علماء التجويد املد 
علماء  أكثر  وقسمه  العرضي،  واملد  الطبيعي  املد  إىل: 

املتأخرين إىل قسمني: أصلي وفرعي.  التجويد 
وعرَّفوا املّد األصلي: أبنَّه الذي ال تقوم ذاُت حرف 
املّد إاّل به، وال تتصّور حتققها إاّل مع وجوده، وال يتوّقف 
على سبب من سبيَبْ املّد الفرعي اآليت بيانما )احلصري، 

1442هـ، ص 212(.
الصوت  إطالة  أبنَّه:  عّرفوه  فقد  الفرعي:  املدُّ  وأمَّا 
الذي  أبنَّه  أو  أو سكون،  مالقاة مهز  عند  املّد  حبرف 
يتوقف على سبٍب من مهز أو سكون وتتحقق حروف 
املّد بدونه، وإن شئت قلت: املّد الَفْرعي هو حرُف املّد 

واللني الذي سبقه مَهْز، أو حَلقه مَهْز أو سكون.
واملد الالزم هو أحد أنواع املد الفرعي، وهو أن أييت 
بعد حرف املد حرٌف ساكن سكونُه الزٌم َوْصاًل وَوقـًْفا، 
على أن يكون حرُف املد واحلرف الساكن يف كلمة حنو: 
 ﴾ و﴿أَتُْمُروينّ  ،]61 عمران:  ]آل  َحاجََّك﴾  ﴿َفَمْن 
أو يف  ]النازعات: 34[،  و﴿الطَّامَُّة﴾  ]الزمر: 64[، 
يف  املد  حرف  فإذا كان  ق،ن﴾،  حنو:﴿ص،  حرِف 
كلمة، واحلرُف الساكِن يف كلمة أخرى فإنَّ حرف املد 
اختَََّذ  َوقَاُلوا   ، احلَْْمُدلَِِّ حنو:﴿َوقَااَل  حينئذ  حذفُه  يتعني 

الصَّاَلَة﴾. َواْلُمِقيِمنَي   ،ُ الَّ
وهو  سببه،  للزوم  الالزم  املّد  النوع  هذا  ومسُِّي 
للزوم مدَّه مبقدار  أو  الوصل والوقف،  السُّكون، حايَل 
1442هـ،  )احلصري،  القراء  مجيع  عند  حركات  ست 

.)217 ص 
واحلريف  املثقَّل،  الَكِلمّي  أربعة:  الالزم  املّد  وأقسام 

املخفف. واحلريف  املخفف،  والكلمي  املثقل، 
والَكِلمي املثقل: هو الذي يكون فيه بعَد حرف املد 
ذلك  إدغام  مع  الزّم يف كلمة  ساكن، سكونُه  حرف 

احلرف الساكن يف غريه فيصري حرفًا مشدًدا.
وهذا القسم يكون أوَل السورة حنو: ﴿َوالصَّافَّاِت، 
الصَّاخَُّة﴾  حنو﴿َوَحاجَُّه،  وسطها  ويكون  احْلَاقَُّة﴾ 
ويكون آِخرها وذلك يف﴿َواَل الضَّالِّنَي﴾ وليس له اثن 
الجتماع  القسم: َكِلمي  هذا  ومُسِّي  الكرمي،  القرآن  يف 
املّد مع السكون يف كلمة ومثقَّال لكونه مدغًما )عطية، 

.)83 1410هـ، ص 
وابجلملة فإنَّ املد مل يعد ظاهرة مجالية زخرفية تسلب 
أثر  له  صار  بل  فحسب،  املتلقي  ذهن  وتشد  اآلذان 
معنوي يسهم يف أداء املعىن وحتقيق أغراضه البالغية. 

يف  الزيدة  ظواهر  من  ظاهرة  أنَّه  هذا  إىل  يضاف 
املبىن  زيدة  أنَّ  عرفنا  وقد  القرآنية،  الكلمة  أحرف 
تدل  التالوة  الزيدة حني  فهذه  املعىن،  زيدة  تستدعي 
وحتوالت  العرب  مواطن  إىل  وتشري  الكلمة  تفخيم  على 
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ولصوت  وغريها،  واإلنذار  التبشري  وجماالت  املعاين 
املد قيمة زمنية ال تقل أمهيتها ووظيفتها عن غريها من 

القرآنية. الكلمة  مكوانت 
املبحث األول: املواضع اليت ذُكرت بصيغة واحدة:

يتناول هذا املبحث مواضع املّد الالزم الكلمي املثقل 
اليت ذُكرت بصيغة واحدة، وسأجعل دراستها مركزة على 
بيان أصل داللتها املعجمية، واستعراض داللتها السياقية 

وبيان أثر الصوت يف املعىن، وهذه الكلمات هي:
الصاخة:  -1

َجاَءِت  تعاىل:﴿فَِإَذا  قوله  يف  الكلمة  هذه  وردت 
اخلليل:  قال  عبس،  سورة  يف  واحدة  مرة  الصَّاخَُّة﴾ 
وقعتها  لشدة  أي تصمها  اآلذان صخا،  صيحة تصخ 

.)135/4 ص  ت،   – د  )الفراهيدي، 
يقال:  النطق،  ذي  صوت  شدة  "الصَّاخَُّة"  وقيل: 
صخ يصخ فهو صاخ، فعليه هي مبعىن الصائحة جمازًا 
أيًضا، وقيل: مأخوذة من صخه ابحلجر، أي صكه )ابن 

سيده، 1421هـ، ص 409/4(.
قال الزجاج: )الزجاج، 1408هـ، 286/5( "أصل 
الصخ يف اللغة الطعن والصك، يقال: صخَّ رأسه حبجر، 
أي  البعري  دبر  يف  مبنقاره  يصخ  والغراب  شدخه  أي: 
يطعن، فمعىن  الصاخة الصاكة بشدة صوهتا لآلذان". 
1984م،  عاشور،  عاشور:)ابن  بن  الطاهر  وقال 
ص 134/30-135( "}الصَّاخة{ يقال: صّخ يصخ 
قاصرًا ومتعدًي، ومضارعه يصخ بضم عينه يف احلالني، 
هو  ذكرانه  وما  اشتقاقها  يف  اللغة  أهل  اختلف  وقد 
خالصة قول اخلليل...، وهو أحسن وأجرى على قياس 
القرآن  يف  فالصاخة صارت  الثالثي،  من  الفاعل  اسم 
علًما ابلغلبة على حادثة يوم القيامة وانتهاء هذا العامل، 
وحتصل صيحات منها أصوات تزلزل األرض واصطدام 
بعض الكواكب ابألرض مثاًل، ونفخة الصور اليت تبعث 

الناس". عندها 
يوم  أمساء  من  اسم  ) الصاخة(  عباس:  ابن  قال   

)ابن كثري، 1999م،  القيامة عظمه هللا وحذره عباده 
.)325/8 ص 

البقاعي:  قال  فيها،  املفسرين  أقوال  تقاربت  وقد 
)البقاعي، د- ت، ص 269/21( "}الصَّآخة { أي: 
هبا حى  األمساع  إمساع  يبالغ يف  اليت  العظيمة  الصرخة 
وقعتها  لقوة  فيها  تطعن  ا  وكأنَّ لشدهتا،  تصمها  تكاد 
وعظيم وجبتها، وتضطر اآلذان إىل أن تصيخ إليها أي: 
الضرب  الصخ:  القيامة، وأصل  أمساء  تسمع وهي من 

على مصمت". بشيء صلب 

اليت  الصيحة  هي  الصاخة:  أنَّ  لنا  يتبني  هذا  من 
صيحة  نتيجة  الصيحة  هذه  تكون  وقد  األمساع  تصخ 
امللك، وقد تكون نتيجة وقع صخرة على صخرة أو تغري 

يف حركة الكواكب أو غري ذلك والعلم عندهللا.
مشاهد  من  مشهًدا  لتصور  اآلية  هذه  وردت  وقد 
ذي  بلفظ  حي  ومشهد  حسية  بطريقة  القيامة  يوم 
القلوب،  اآلذان وخيلع  يكاد يصم  جرس عنيف وانفذ 
إنَّه مشهد مرسوم يف لوحة تتفاعل فيه احلركة والصوت 
دوام  على  ليدل  الفاعلية  بصيغة  ورد  وقد  والظالل، 

الكون كله.  ومشوله  واستمراره  وإحلاحه  الصوت 
وسط كلمة  يف  املثقل  الالزم  املد  أنَّ  نلحظ  وهنا 
يصخ  الذي  املشدد  اخلاء  حلرف  السابق  )الصآخة( 
وقوة  اللفظة  لشدة  مربزًا  طوياًل  جاء  جبرسه،  األمساع 
الذي يتسم  لنا طول املشهد  حركتها، وهي هبذا ترسم 
يظهر  وهنا  التعبري،  إطالة  استلزم  الذي  العنيف  ابهلول 
التناسب بني قوة وطول املشهد وبني ظالل حرف املد 

اللفظة. يف 

2- احلاقة:
وردت هذه الكلمة يف قوله تعاىل: ﴿احْلَاقَُّة )1( َما 
احْلَاقَُّة )2( َوَما أَْدرَاَك َما احْلَاقَُّة﴾ ثالث مرات متتاليات 

يف سورة احلاقة.
احلاقة: اسم فاعل من حق الشيء إذا ثبت ومل يشك 
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يف صحته )ابن منظور، 1414ه، ص 54/10، أبو 
حيان، 1420ه، 254/10(.

قال األزهري: )األزهري، 2001م، ص 243/3( 
فالقيامة  فغلبته،  غالبته  أي  أحقه:  فحققته  "حاققته 
ا حتقق كل حماق يف دين هللا ابلباطل، أي  حاقة؛ ألنَّ

فتغلبه".  خماصم  كل 
ا تبدي حقائق األشياء،  قال ابن عباس وغريه: ألنَّ
وقيل: مُسيت بذلك؛ ألنَّ األمر حيق فيها، فهي من ابب 
ليل انئم )ابن كثري، ص 1420هـ، ص 208/8(، قال 
)الرازي،  القيامة"  هي  احلاقة  أنَّ  على  "أمجعوا  الرازي: 

1420هـ، ص 620/30(.
"ملا  البقاعي:  يقول  ذكرها  تكرر  وراء  السر  وعن   
كان ذلك كله أمرًا رائًعا للعقول، هازًا للقلوب مزعًجا 
للنفوس، وكان رمبا توقف فيه اجللف اجلايف، أكَّد أمره 
وزاد يف هتويله وأطنب يف تفخيمه وتبجيله، إشارة إىل 
أنَّ هوله يفوت الوصف بقوله، معلًما أنَّه مما حيق له أن 
يستفهم عنه سائًقا له أبداة االستفهام مراًدا هبا التعظيم 
فأداة  احلاقة{  }ما  ليس كالعيان:  اخلرب  وأنَّ  للشأن، 
االستفهام مبتدأ، ُأخرب عنه ابحلاقة ومها خرب عن األوىل، 
والرابط تكرير املبتدأ بلفظه حنو زيد أي ما هو، وأكثر ما 
يكون ذلك إذا أريد معىن التعظيم والتهويل" )البقاعي، 

د-ت، ص 338/20(.
وإيثار هذه املادة وهذه الصيغة يسمح ابندراج معان 
البديع  اإلجياز  من  ذلك  فيكون  املقام،  هبذا  صاحلة 
لتذهب نفوس السامعني كل مذهب ممكن من مذاهب 

اهلول والتخويف مبا حيق حلوله هبم.
فيجوز أن تكون "احلاقة" وصًفا ملوصوف حمذوف 
تقديره: الساعة احلاقة أو الواقعة احلاقة، فيكون هتديًدا 
بيوم أو وقعة يكون فيها عقاب شديد للمعرض هبم مثل 
يوم بدر أو وقعته، وأنَّ ذلك حق ال ريب يف وقوعه أو 
وصًفا للكلمة، أي كلمة هللا اليت حقت على املشركني 
عليه  هللا  صلى  للنيب-  حقت  اليت  أو  مكة،  أهل  من 

مبعىن  مصدرًا  تكون  أن  وجيوز  ينصره هللا،  أنَّه  وسلم- 
احلق، فيصح أن يكون وصًفا ليوم القيامة أبنَّه حق، أو 
وصًفا للقرآن، أو أُريد به احلق كله مما جاء به القرآن من 

احلق )ابن عاشور، ص 1984م، 111/29(.
مليئة  سورة  اللفظة  هبذه  بدأت  اليت  احلاقة  وسورة 
ابملشاهد املتوالية ليوم القيامة وأحداثه ومواقفه العظيمة، 
وجميء أوهلا بلفظة واحدة )احلاقة( ال خرب هلا أمر مفزع 
فيه من اهلول والروع ما ميهد هلا بعدها، مث هي جبرسها 
تلقي إيقاًعا معيًنا يتسق مع املعىن الداليل هلا، مث يتبعها 
ابستفهام حافل ابألهوال واالستعظام ملاهية هذا احلدث 

العظيم.
فإننا  )احلاقة(  لكلمة  املعجمية  الداللة  أتملنا  إذا 
يوضع  مث  فشيًئا،  شيًئا  يرفع  شيًئا  تصور  ا  أنَّ سنلحظ 
الداللة  فجأة ويقر يف نصابه ومكانه إىل األبد، وهذه 
متجاوبة متام التجاوب مع الداللة الصوتية هلذه اللفظة.

إننا نستشعر يف هذه اللفظة قيمة املد وأثره يف إبراز 
مدى الشدة والقوة والوصف الدقيق هلذا األمر املفزع يف 
ذلك املشهد املهيب، إنَّ إيقاع اللفظ بذاته أشبه برفع 
الثقل إىل أمد بعيد مث استقراره يف مكان معني وهو ما 
تصوره )هاء السكت( يف آخرها، وقد أسهمت )القاف 
املشددة( يف رسم أهوال هذا املوقف وشدته، فجاءت 
اللفظة متمكنة يف مكانا متناسقة يف داللتها وصوهتا 

)املبارك، 1964م: 30(.
وابجلملة فإنَّ املشهد ملا كان متسًما ابهلول العنيف 
يف  املستغرق  ابملد  فيه  يؤتى  أن  انسب  الزمي  والطول 
نطقه للزمن الطويل، مما يوحي إىل أنَّ هناك تناسًبا اتًما 
بني طول مشهد يوم القيامة وحرف املد الذي ميد مبقدار 

ست حركات.
3- الطامة: 

َجاَءِت  ﴿فَِإَذا  تعاىل:  قوله  يف  الكلمة  هذه  وردت 
النازعات.  سورة  يف  واحدة  مرة  اْلُكبـَْرى﴾  الطَّامَُّة 

قال ابن فارس:)ابن فارس، 1399هـ، ص 406/3( 
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"الطاء وامليم أصل صحيح يدل تغطية الشيء للشيء 
حى يسويه به األرض وغريها، من ذلك قوهلم: طم البئر 
ابلرتاب: مألها وسواها، ومن ذلك قوهلم: طم األمر إذا 
اليت ال  الداهية  العرب  عند  عال وغلب"، و}الطامة{ 

تستطاع )الرازي، 1420هـ، ص 48/31(.
ا يوم  واختلفوا يف الطامة أي شيء هي، فقيل: إنَّ
يشاهد  ألنَّه  والضحاك؛  عباس  ابن  قول  وهو  القيامة 
فيه من النار، ومن املوقف اهلائل، ومن اآليت الباهرة 
وقيل:  هائل،  معه كل  ينسى  ما  العادة  عن  اخلارجة 
إىل  اخلالئق  حتشر  عندها  اليت  الثانية  النفخة  هي  ا  إنَّ
موقف القيامة )أبو حيان، 1420هـ، ص 401/10، 
ابن  ورجح   ،)697/4 ص  1407هـ،  الزخمشري، 
أنَّه  وغريه   )317/8 ص  1420هـ،  كثري)ابن كثري، 
يوم القيامة. واستدل على ذلك بقوله تعاىل:﴿َوالسَّاَعُة 
ا تطم على كل  أَْدَهى َوأََمرُّ﴾، وقال: مسُِّيت بذلك؛ ألنَّ

مفظع.  هائل  أمر 
 يتبني لنا أنَّ )الطآمة( من الطم وهو العلو والتغطية، 
قد تدلُّ على شيء حسي بتغطية الشيء للشيء حى 
يسويه ابألرض، وقد تدلُّ على شيء معنوي وذلك إذا 
علت الشدة والفتنة على الناس وال تعارض بني املعنيني.

ولفظة )الطآمة( جاءت كسابقتيها، جاءت لتصور 
أحد مشاهد يوم القيامة أبسلوب وداللة ختتلفان عما 
داليل  بثراء  انقالب كوين  صورة  ترسم  فهي  سبقها، 
خمتلف، فبعد أن صورت اآليت قبلها مشهد الكون يف 
سعته وتنوعه، من خالل ذكر أرضه ومسائه وجباله جاءت 
هذه اللفظة لتصور العنف الشديد والتغري الكوين الكبري 

الذي ال ميكن وقوعه إال بيد اخلالق سبحانه وتعاىل.
املد  وبوجود  الصويت  برتكيبها  جاءت  اللفظة  وهذه 
فيها لتعرب عن شدة هذا اليوم وامتداد زمنه وكأن اللفظة 
جبرسها وتكرار حرف )القاف( فيها، يُوحي بقوة وشدة 
اللفظة  داللة  بني  تناسب  فهناك  العظيم  اليوم  هذه 

صوتيًّا. وداللتها  معجميًّا 

لتحقيق  بشدة  مطلوب  الكلمة  يف  املد  وجود  إنَّ 
الدالالت اليت تناسب املقام، واملتمثلة يف غمر األشياء 
واإلتيان عليها واعتالئها واإلحاطة هبا إحاطة اتمة يف 
شدة وقوة، وهذه الدالالت جمتمعة ما كان هلا أن تظهر 
ظهورًا جليًّا إال مع هذا املد الذي منح الكلمة جرًسا 
يناسب ما تضمنته من شدائد  قوًي هادرًا وطواًل زمنًيا 

)بن دومي، 1414ه، ص 118(.  وأهوال 
4- الظآّنني.

َب  تعاىل:﴿َويـَُعذِّ قوله  يف  الكلمة  هذه  وردت 
الظَّانِّنَي  َواْلُمْشرَِكاِت  َواْلُمْشرِِكنَي  َواْلُمَناِفَقاِت  اْلُمَناِفِقنَي 
َعَلْيِهْم   ُ اِبلَِّ َظنَّ السَّْوِء َعَلْيِهْم َدائَِرُة السَّْوِء َوَغِضَب الَّ
َوَلَعنـَُهْم َوَأَعدَّ هَلُْم َجَهنََّم َوَساَءْت َمِصريًا﴾ مرة واحدة يف 

 .)6( آية  الفتح  سورة 
مبعناه  أو  يقني  دون  العلم  الظن:  و}الظَّانِّنَي{ 

.)197 ص  1420هـ،  )الرازي، 
 وقد اختلف املفسرون يف ماهية هذا الظن الوارد يف 
اآلية اختالف تنوع ال تضاد، فقال القرطيب: )القرطيب، 
1993م، ص 265/16(،}الظانني ابهلل ظن السوء{ 
يعي ظنهم أنَّ النيب- صلى هللا عليه وسلم- ال يرجع 
إىل املدينة وال أحد من أصحابه حني خرج إىل احلديبية 

وأن املشركني يستأصلونم.
وقال ابن كثري: )ابن كثري، 1420هـ، ص 329/7( 
أي: يتهمون هللا يف حكمه ويظنون ابلرسول وأصحابه 

أن يقتلوا ويذهبوا ابلكلية.
وقيل: املراد بـ}ظن السوء{ من أنَّه ال يفي بوعده يف 
أنَّه ينصر رسوله -َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم- وأتباعه املؤمنني 
أو أنَّه ال يبعثهم أو أنَّه ال يعذهبم ملخالفة رسوله -َصلَّى 
د-ت،  )البقاعي،  أتباعه  ومشاققة  َوَسلََّم-  َعَلْيِه  هللاُ 
م مل يعد الرسول-  ص 289/18( وقيل: ظنهم ابهلل أنَّ
صلى هللا عليه وسلم- ابلفتح وال أمره ابخلروج إىل العمرة 
وال يقدر للرسول- صلى هللا عليه وسلم- النصر لقلة 
أتباعه وعزة أعدائه، فهذا ظن سوء ابلرسول -صلى هللا 
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عليه وسلم- وهذا املناسب لقراءته ابلفتح )ابن عاشور، 
1984م، ص 154/26(.

عن  احلديث  سياق  يف  اللفظة  هذه  وردت  وقد 
املنافقني واملشركني وذم موقفهم من حادثة الفتح - صلح 
احلديبية - وقد مجعت اآلية بينهم يف صفة ظن السوء 
ابهلل، يف مقابل موقف املؤمنني الصادقني الذين أكرمهم 
هللا ابلثبات ونزول السكينة يف قلوهبم كما أشارت إىل 

قبلها. ذلك اآليت 
وهنا نلحظ أنَّ التشكيل الصويت للفظ املكون من 
املد حبركته الطويلة املمتدة وصوت الظاء املشددة، جاء 
هللا  عن  املبتعدين  أولئك  حال  عن  دقيًقا  تعبريًا  معربًا 
أنفسهم،  عليهم  انطوت  ما  وسوء  وتعاىل-  -سبحانه 
الفاعل  اسم  صيغة  على  اللفظ  جميء  مع  ومتناسًبا 
مستقرة  غالبة  حالة  هي  احلالة  هذه  أنَّ  على  للداللة 
نفوسهم  من  ومتكنها  الصفة  هذه  ولعظم  نفوسهم،  يف 
عاقبهم هللا عليها من جنس أفعاهلم، فهم مجيًعا " عليهم 
دائرة السوء" حمصورون فيها، تدور عليهم ابلسوء مع ما 
ينتظرهم من الغضب واللعن من هللا -سبحانه وتعاىل. 

5- رادُّوُه:
وردت هذه الكلمة يف قوله تعاىل:﴿َوأَْوَحيـَْنا ِإىَل أُمِّ 
َواَل  اْلَيمِّ  فَأَْلِقيِه يف  َعَلْيِه  ِخْفِت  فَِإَذا  أَْرِضِعيِه  َأْن  ُموَسى 
خَتَايف َواَل حَتَْزين ِإانَّ رَادُّوُه ِإلَْيِك َوَجاِعُلوُه ِمَن اْلُمْرَسِلنَي﴾ 

مرة واحدة يف سورة القصص )7(. 
قال أبو حيان:)أبو حيان، 1420هـ، ص 287/8( 
}إان  رادوه إليك{: وعد صادق يسكن قلبها ويبشرها 

حبياته وجعله رسوال.
 )579/24 ص  1420هـ،  الرازي:)الرازي،  وقال 

له. املرضعة  أنت  لتكوين  إليك{  }إان  رادوه 
ألنَّ  قبلها؛  للنهيني  العلة  موقع  يف  اجلملة  وهذه   
ا ال تشتاق إليه  ضمان رده إليها يقتضي أنَّه ال يهلك وأنَّ
بطول املغيب )ابن عاشور، 1984م، ص 75/20(.

وقد وردت هذه اللفظة )رآدوه( يف سياق احلديث 

عن موسى -عليه السالم- حني كان يف املهد، وخافت 
عليه أمه من بطش فرعون ومالئه أن يقتلوه، واستجابتها 
لوحي هللا إبلقائه يف اليم، وتكفل هللا -سبحانه وتعاىل- 

حبفظه ورجوعه ألمه مرة أخرى. 
طياته  يف  وحيمل  وغريًبا،  عظيًما  املوقف  وملا كان 
على  األمل  ومكابدة  واحلزن  اخلوف  مشاعر  من  كثريًا 
األم، جاء الوعد )إان رآدوه إليك( ابملد الالزم الكلمي 
املثقل مبا يتناسب مع املوقف، مبدًؤا بـ )إان( الدالة على 
كمال القدرة اإلهلية والعظمة الباهرة برده إليك ليستقر 
سيكون.  ما  ابعتبار  املرسلني  من  ويكون  حضنك  يف 
وإيثار اجلملة االمسية وتصديرها حبرف التحقيق لالعتناء 
من  وجاعلوه  رّده،  فاعلون  إان  أي:  مضمونا  بتحقيق 
)األلوسي، 1415هـ، 255/10(. حمالة  ال  املرسلني 

 وهنا نلحظ أبنَّ املد الالزم املثقل يف قوله )رآدوه( 
الوعد  مع  متناسًبا  املوقف،  سياق  مع  متالئًما  جاء 
العظيم الذي ورد يف اآلية، فسياق الكالم هنا فيه عظمة 
اللفظ  فيها متجانًسا مع داللة  املد  وعناية وقوة، جاء 

املوقف. وسياق 
نَي :  6-  آمِّ

الَِّذيَن  أَيُـَّها  تعاىل:﴿َي  قوله  الكلمة يف  وردت هذه 
آَمُنوا اَل حتُِلُّوا َشَعائَِر الَِّ َواَل الشَّْهَر احْلَرَاَم َواَل اهْلَْدَي َواَل 
َرهِبِّْم  ِمْن  َفْضاًل  يـَبـْتـَُغوَن  احْلَرَاَم  اْلبـَْيَت  آمِّنَي  َواَل  اْلَقاَلِئَد 
َوِرْضَوااًن َوِإَذا َحَلْلُتْم فَاْصطَاُدوا َواَل جَيْرَِمنَُّكْم َشَنآُن قـَْوٍم َأْن 
َصدُّوُكْم َعِن اْلَمْسِجِد احْلَرَاِم َأْن تـَْعَتُدوا َوتـََعاَونُوا َعَلى اْلربِّ 
مثِْ َواْلُعْدَواِن َواتَـُّقوا الََّ ِإنَّ الََّ  َوالتَـّْقَوى َواَل تـََعاَونُوا َعَلى اإْلِ

َشِديُد اْلِعَقاِب﴾ مرة واحدة يف سورة املائدة.
قال صاحب خمتار الصحاح:)الرازي، 1420هـ، ص 
49( اأّلم ابلفتح القصد، تقول: أممت كذا: إذا قصدته 
وعمدته، وعن ابن عباس قوله: ﴿َي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل 
...﴾ قال: كان املشركون حيجون البيت  حتُِلُّوا َشَعائَِر الَِّ
احلرام ويهدون اهلداي ويعظمون حرمة املشاعر ويتجرون 
يف حجهم فأراد املسلمون أن يغريوا عليهم فقال هللا " ال 
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حتلو شعائر هللا ..." )الشوكاين، 1441هـ، ص 9/2(.
قال ابن كثري:)ابن كثري، 1420هـ، ص 10/2( "َواَل 
القاصدين  قتال  احْلَراَم" أي: وال تستحلوا  نَي  اْلبـَْيَت   آمِّ
إىل بيت هللا احلرام، الذي من دخله كان آمًنا، وكذا من 
قصده طالًبا فضل هللا وراغًبا يف رضوانه، فال تصدوه وال 

متنعوه وال هتيجوه. 
احلرام  البيت  قاصدين  أقواًما  حتلوا  وال  أي:  وقيل 
يكون  أن  وجوز  وجه كان،  أبي  عنه  تصدوهم  أبن 
نَي  آمِّ قوم  أذى  أو  قوم  قتال  أي  على حذف مضاف 

.)227/3 ص  1415هـ،  )األلوسي، 
البيت احلرام شاقًا واملقصد عظيًما،  وملا كان قصد 
املشقة  واستصحاب  والراحلة  الزاد  القاصد  من  حيتاج 
والتعب، جاء املد الالزم املثقل يف قوله)آمَّني( متناسًبا 
تناسًبا اتًما مع هيئة قاصدي البيت احلرام الذين يتجهون 
حنوه ال يلوون على شيء وال يقصدون غريه، فاملدُّ هنا 
يوحي بدوام التوجه والقصد، )هنداوي، 1425هـ، ص 
76(، ويوحي كذلك بطول وعظمة املقصد، هلذا كله 
عطفت على ما قبلها من املنهيات العظيمة، ولو أنَّك 
اجلرس، وضاع  الكلمة خلف  من  والشدة  املد  حذفت 

األثر، ولتوارت الصورة احلركية اليت رمسها اللفظ.
7- أتمروّنِ :

الَِّ  أَفـََغيـَْر  تعاىل:﴿ُقْل  قوله  الكلمة يف  هذه  وردت 
أَتُْمُروينّ َأْعُبُد أَيُـَّها اجْلَاِهُلوَن﴾ مرة واحدة يف سورة الزمر 
قال:  أنَّه  ابن عباس رضي هللا عنهما  آية )64(، عن 
عليه  رسول هللا -صلى هللا  دعوا  جبهلهم  املشركني  إنَّ 
فنزلت  إهله،  معه  ويعبدوا  آهلتهم،  عبادة  إىل  وسلم- 
اآلية﴿ُقْل أَفـََغيـَْر الَِّ أَتُْمُروينّ َأْعُبُد أَيُـَّها اجْلَاِهُلوَن﴾ )ابن 

.)112/7 1420هـ،  كثري، 
)الزخمشري، 1407هـ، ص  الكشاف:  قال صاحب   
141/4( "}أفغري هللا{ منصوب أبعبد. و}أتمروين{ 

اعرتاض. ومعناه، أفغري هللا أعبد أبمركم".
وقال األلوسي: )األلوسي، 1415ه، 278/12( 

أعبد  تعاىل وحده  لعبادته  املقتضية  اآليت  أبعد  معناه 
م أمروه  { اعرتاض للداللة على أنَّ غري هللا، و}أَتُْمُرويّنِ
به عقيب ذلك، وقالوا له صّلى هللا عليه وسلم: استلم 

بعض آهلتنا ونؤمن إبهلك لفرط غباوهتم. 
للنيب -صلى هللا  أمرًا  )قل(  بقوله  اآلية  بدأت  وقد 
عليه وسلم- أبن يوجه للمشركني خاصة هذا االستفهام 
البيان  مقام  قبله  الكالم  مقام  أن كان  بعد  اإلنكاري 
لكل سامع من املؤمنني وغريهم، وهذا التفريع من بديع 
تقريع  اجلاهلني  بوصف  ونداؤهم  املعاين،  ووفرة  النظم 
نقص  بني  هلم  ليجمع  ابخلسران،  ُوِصفوا  أن  بعد  هلم 
)التحرير والتنوير، 1984م، ص  الدنيا  اآلخرة ونقص 

.)56/24
وحني نتأمل املد الالزم املثقل الوارد يف هذه اللفظة 
الرتكييب  السياق  مع  متالئًما  سنجده  فإننا  )أتمروين( 
حياكي  اللفظ  يف  الوارد  فاملد  هللا(،  أفغري  )قل  جلملة 
حالة اإلنكار الظاهر من االستفهام، ومن انحية أخرى 

الفعل.  يف  النوانت  وتوايل  التوكيد  لصيغة  مالئًما 
ومن انحية أخرى فإنَّ املد جاء متجانًسا مع السياق 
املقامي وحالة املكر واخلداع اليت كان القوم يستعملونا 
يف صرف النيب -صلى هللا عليه وسلم- عن عبادة هللا 
واالنتقال لعبادة آهلتهم، وهذه اللفتة أشار إليها اإلمام 
البقاعي بقوله:" }أتمروين{ ابإلدغام املقتضي للمّد يف 
م حاولوه  قراءة أكثر القراء، ولعل اإلدغام إشارة إىل أنَّ
املكر  سبيل  على  آهلتهم  أمر  َوَسلََّم يف  َعَلْيِه  َصلَّى هللاُ 

واخلداع" )البقاعي، د-ت، 467/6(.
هذه الدالالت الثرية يف هذه اللفظة ما كانت لتظهر 
لو قُرئت اآلية بغري املد ورفع الصوت الذي يصاحبه، 

حماكًيا الداللة املعنوية للفظ. 
: ٨- تـَتَِّبَعانِّ

وردت هذه الكلمة يف قوله:﴿َوقَاَل ُموَسى َربَـَّنا ِإنََّك 
َربَـَّنا  نـَْيا  الدُّ احْلََياِة  يف  َوأَْمَوااًل  زِيَنًة  َوَمأَلَُه  ِفْرَعْوَن  آتـَْيَت 
لُِيِضلُّوا َعْن َسِبيِلَك َربَـَّنا اْطِمْس َعَلى أَْمَواهلِِْم َواْشُدْد َعَلى 
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قـُُلوهِبِْم َفاَل يـُْؤِمُنوا َحىَّ يـََرُوا اْلَعَذاَب اأْلَلِيَم )88( قَاَل َقْد 
الَِّذيَن اَل  تـَتَِّبَعانِّ َسِبيَل  َدْعَوُتُكَما فَاْسَتِقيَما َواَل  ُأِجيَبْت 

يـَْعَلُموَن﴾ مرة واحدة يف سورة يونس. 
قال ابن كثري:)ابن كثري، 1420هـ، ص 291/4( 
فاستقيما  دعوتكما  ُأجيبت  أي: كما   } تتبِّعانِّ }وال 

أمري. على 
ص  1420هـ،  حيان،  حيان:)أبو  أبو  وقال 
تتبعان  { وقيل هلما: ال  تتبِّعانِّ 100/6-101( }وال 
سبيل الذين ال يعلمون أي يف أن تستعجال قضائي، فإنَّ 

له. خلف  ال  وعدي 
وقيل: }َوال  تـَتَِّبعانِّ َسِبيَل الَِّذيَن ال يـَْعَلُموَن{ بعادات 
هللا -تعاىل- يف تعليق األمور ابحلكم واملصاحل، أو سبيل 
اجلهلة يف عدم الوثوق بوعد هللا -سبحانه-، والنهي ال 
يقتضي صحة وقوع املنهي عنه فقد كثر ني الشخص 
جمرد  هنا  منه  الغرض  ولعل  منه،  وقوعه  يستحيل  عما 
أتكيد أمر الوعد وإفادة أنَّ يف أتخري إجنازه حكًما إهلًيا 

)األلوسي، 1415هـ، ص 163/6(.
هذه اآلية إخبار من هللا -تعاىل- ابستجابة دعاء 
أبوا  الذين  ومالئه،  فرعون  على  هارون  وأخيه  موسى 
قبول احلق واستمروا على ضالهلم، مث جاء األمر بعده 
مث  )فاستقيما(،  بقوله:  ونجه  أمره  على  ابالستقامة 
عطف على هذا األمر ابلنهي عن اتباع سبيل الذين ال 
يعلمون بقوله: " وال تتبعان سبيل الذين ال يعلمون". 
وهذا النهي مرتبٌط مبا قبله، مؤكد لألمر الذي سبقه، 
وعدم  احلق  على  االستقامة  ألنَّ  ذلك؛  يف  غرو  وال 
اتباع سبيل الذين ال يعلمون، من أهم املهمات وأسس 
اخلضوع هلل وطريق إلجابة الدعاء، وهذا ما أشار إليه 
حثهما  أعقب  بقوله:"  لآلية  تفسريه  عند  عاشور  ابن 
على االستقامة ابلنهي عن اتباع طريق الذين ال يعلمون 
توخي  تنبيًها على  وأنَّ كان ذلك مشمواًل لالستقامة، 
السالمة من العدول عن طريق احلق اهتماًما ابلتحذير 
من الفساد" )ابن عاشور، 1984م، ص 11،272(.

وجميء املد الالزم الكلمي املثقل يف قوله: )تتبعآن( 

االنشائي  الطليب  األسلوب  مع  اتًما  انسجاًما  ينسجم 
النفس،  معناه يف  ويقرر  يؤكده  فهو  النهي،  املتمثل يف 
أن  ينبغي  اليت  احلالة  مع  تتالءم  املد  يف  اإلطالة  وهذه 
املتبع  غري  ونجه  هللا  أمر  على  املستقيم  عليها  يكون 
عن  والكف  املنع  غرض  أنَّ  يف  والشك  غريه،  لنهج 
داللته  من  تعزز  معينة  نغمة  إىل  حيتاج  العظيم  الفعل 
وتقوي معناه، وهذا الداللة اإلضافية ما كانت لتحصل 

املد. وجود  لوال 
 ومن جهة أخرى فإنَّ هذه الداللة الصوتية بطول 
حركتها وفخامة جرسها، تتالءم مع صيغة الفعل الدالة 
على التجدد واحلدوث، وتتناسب مع بنية الفعل املتمثلة 

بوجود املؤكدات املتتابعة فيها. 
 ٩- حافني.

وردت هذه الكلمة يف قوله تعاىل:﴿َوتـََرى اْلَماَلِئَكَة 
َوُقِضَي  َرهِبِّْم  حِبَْمِد  ُيَسبُِّحوَن  اْلَعْرِش  َحْوِل  ِمْن  َحافِّنَي 
بـَيـْنـَُهْم اِبحلَْقِّ َوِقيَل احلَْْمُد لَِِّ َربِّ اْلَعاَلِمنَي﴾ مرة واحدة 

يف سورة الزمر. 
احلف: اإلحداق ابلشيء والطواف واالستدارة حوله 

)الرازي، 1420هـ، ص 189(.
قال ابن كثري: )ابن كثري، 1420هـ، ص 125/7( 
نزل  وأنَّه  والنار،  اجلنة  أهل  يف  حكمه  تعاىل  ذكر  ملا 
كال يف احملل الذي يليق به ويصلح له وهو العادل يف 
حمدقون  م  أنَّ مالئكته  عن  أخرب  جيور،  ال  الذي  ذلك 
من حول عرشه اجمليد، يسبحون حبمد رهبم، وميجدونه 
ويعظمونه ويقدسونه وينزهونه عن النقائص واجلور، وقد 

القضية وقضى األمر وحكم ابلعدل.  فصل 
قال البقاعي:)البقاعي، د-ت، 480/6( } حافني{ 
أي: حمدقني ومستديرين وطائفني يف مجوع ال حيصيها إال هللا.

الزمر، يف سياق  اآلية يف ختام سورة   وردت هذه 
عظيم جاء ليصور ناية مشهد هو من آخر مشاهد يوم 
القيامة، وهذا املشهد من املشاهد الطويلة املفزعة، يبدأ 
ابلنفخة األوىل وينتهي ابنتهاء سوق أهل النار إىل النار، 
وأهل اجلنة إىل اجلنة، وخيتم مبشهد املالئكة حافني من 
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حول العرش يسبحون حبمد رهبم.
حافل  مشهد  أبنَّه  جيد  املشهد  هذه  يف  واملتأمل 
ابحلركة من أوله إىل منتهاه، تسيطر فيه حركة األفعال 
" نفخ، صعق، أشرق، سيق، ادخلوا، وترى ..." على 

املشهد كله.
عن  احلديث  سياق  يف  جاءت  )حآفني(  ولفظة 
مالئكة هللا -سبحانه وتعاىل- وهم حميطون بعرش هللا 
–عّز وجل- الذي استوى عليه، وهي أعظم املخلوقات 
وأعالها وأوسعها، من كل جانب بداللة قوله: "حول 
العرش" وحينئذ ال بد أن يكون هذا احلول من كل جانب.

املشهد  لنا  ليصور  قوله )حآفني(  املد يف  وقد جاء 
تصويرًا دقيًقا متناسًبا تناسًبا اتًما يف التعبري عن مشهد 
حركة املالئكة حول عرش هللا العظيم- سبحانه وتعاىل- 
وهو  طوياًل،  واستمرارها  احلركة  بدوام  يوحي  هنا  فاملد 
وزن  على  الواردة  االمسية  الفعل  صيغة  مع  يتالءم  ما 
اسم الفاعل، وينسجم انسجاًما كلًيا مع السياق العام 
املنتهية  املفزعة  واملواقف  العظيمة  ابألحداث  املشحون 
ابلنعيم املقيم، يقول البقاعي: " وملا كان عظم الشيء من 
عظم صاحبه، وكان ال حييط بعظمة العرش حق اإلحاطة 
إال هللا تعاىل، أشار إىل ذلك إبدخال اجلار فقال : )من 

حول العرش( " )البقاعي، د-ت، 480/6(.
وهنا يظهر جليًّا مجال انتقاء اللفظ، وروعة مناسبته 
للموقف، فيغدو املشهد واضًحا مثريًا للخيال، متغلغاًل 

يف أعماق النفوس.
1٠- مدهامتان.

وردت هذه الكلمة﴿ُمْدَهامََّتاِن )64(﴾ يف سورة الرمحن. 
دمهاء  وانقة  أدهم  فرس  يقال:  السواد،  والُدمهة: 
وأدهام الشيء أي: أسود والعرب تقول: لكل أخضر 
أسود، ومسُِّيت قرى العراق سواًدا لكثرة خضرهتا )الرازي، 

.)270 1420هـ، ص 
أخرج الطرباين وابن مردويه عن أيب أيوب -رضي هللا 
تعاىل عنه- قال: سألت النيب -صلى هللا عليه وسلم- 

عن قوله تعاىل: )ُمْدهامَّتاِن( فقال عليه الصالة والسالم: 
"خضراوان" )ابن كثري، 1420هـ، ص 507/7(.

من  اسودات  قد  }مدهامتان{  عباس:  ابن  قال 
أيب  عن  وروي  املاء،  من  الري  شدة  من  اخلضرة، 
أيب  بن  وعبدهللا  الزبري،  بن  وعبدهللا  األنصاري،  أيوب 
أوىف، وعكرمة، وسعيد بن جبري، وجماهد -يف إحدى 
البصري،  واحلسن  العويف،  وعطية  وعطاء،  الروايت- 
الثوري، حنو ذلك )األلوسي،  وحيىي بن رافع، وسفيان 

.)120/14 ص  1415هـ، 
سياق  يف  )مدهامتان(  اللفظة  هذه  وردت  وقد 
احلديث عن اجلنة وما أعده هللا ألوليائه ممن خاف مقامه.

ولفظة )مدهامتان( مبدها الالزم وتشكيلها الصويت 
تصور لنا شدة املبالغة يف شدة اخضرار هاتني اجلنتني 
وهذه  السواد  إىل  لونا  وميل  ببعض،  بعضها  والتفاف 
الداللة املعنوية تنسجم انسجاًما اتًما مع جميء املد الالزم 
يف هذه اللفظة، ومناسًبا لغرض املبالغة الذي أشار إليه 
اإلمام األلوسي وغريه؛ قال األلوسي: "ووصف اجلنتني 
مبالغة يف شدة خضرة أشجارمها، حى تكوان  ابلسواد 
ألنَّ  كالسوداوين؛  خضرهتا  وقوة  أشجارها  ابلتفاف 
الشجر إذا كان رين اشتدت خضرة أوراقه حى تقرب 

السواد" )األلوسي، 1415هـ، ص 120/14(. من 
جاء  اآلية  هذه  الوارد يف  الالزم  املد  فإنَّ  وابلعموم 
متالئًما مع داللتها متجانًسا مع حالة املبالغة يف كمال 

اجلنة.  وصف هذه 
11- آلذكريِن.

أَْزَواٍج  تعاىل:﴿مَثَانَِيَة  قوله  يف  الكلمة  هذه  وردت 
ِمَن الضَّْأِن اثـْنـنَْيِ َوِمَن اْلَمْعِز اثـْنـنَْيِ ُقْل آلذََّكَرْيِن َحرََّم أَِم 
ِبِعْلٍم  نَبُِّئوين  اأْلُنـْثـَيـنَْيِ  أَْرَحاُم  َعَلْيِه  اْشَتَمَلْت  أَمَّا  اأْلُنـْثـَيـنَْيِ 
ِبِل اثـْنـنَْيِ َوِمَن اْلبـََقِر  ِإْن ُكنـُْتْم َصاِدِقنَي )143( َوِمَن اإْلِ
َعَلْيِه  اْشَتَمَلْت  أَمَّا  اأْلُنـْثـَيـنَْيِ  أَِم  آلذََّكَرْيِن َحرََّم  ُقْل  اثـْنـنَْيِ 
ُ هِبََذا َفَمْن  أَْرَحاُم اأْلُنـْثـَيـنَْيِ أَْم ُكنـُْتْم ُشَهَداَء ِإْذ َوصَّاُكُم الَّ
َأْظَلُم ممَِّن افـْتـََرى َعَلى الَِّ َكِذاًب لُِيِضلَّ النَّاَس ِبَغرْيِ ِعْلٍم ِإنَّ 
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الََّ اَل يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنَي )144(﴾ وردت مرتني يف 
آيتني متتاليتني يف سورة األنعام.

 : اآلية  هذه  تفسري  يف  الكشاف  صاحب  قال 
)الزخمشري، 1407هـ، ص 74/2( اهلمزة يف }آلذََّكَرْيِن{ 
لإلنكار، واملراد ابلذكرين: الذكر من الضأن والذكر من 
املعز...، واملعىن إنكار أن حيّرم هللا تعاىل من جنس الغنم 
مما  نوعي ذكورها وإانثها، وال  ضأنا ومعزها شيًئا من 
حتمل إانث اجلنسني، وكذلك الذكران من جنسي اإلبل 
م  والبقر، واالنثيان منهما وما حتمل إانثهما، وذلك أنَّ
كانوا حيّرمون ذكورة األنعام اترة، وإانثها اترة، وأوالدمها 
كيفما كانت ذكورًا وإاناًث أو خمتلطة اترة، وكانوا يقولون 

قد حّرمها هللا فأنكر ذلك عليهم. 
 )295/7 ص  د-ت،  البقاعي:)البقاعي،  وقال   
}قل{ أي هلم مستفهًما وملا كان هذا االستفهام مبعىن 
التوبيخ والتهكم واإلنكار، أتى فيه ب »أم« اليت هي 
مع اهلمزة قبلها مبعىن »أّي« ليستفهم هبا عما يعلم ثبوت 
بعضه وإمنا يطلب تعيينه، فقال معرتًضا بني املعدودات 
أتكيًدا للتوبيخ؛ ألنَّ االعرتاضات ال تساق إال للتأكيد: 

}ءآلذكرين{.
قال الطاهر بن عاشور:)ابن عاشور، 1984م، ص 
8/ 131( استفهام إنكاري، واملعىن: إنكار أن حيرم هللا 
-تعاىل- من جنسي الغنم شيًئا من نوعي ذكورها وإانثها 

وما حتمل إانثها، وكذلك يف جنسي اإلبل والبقر.
احلق  قول  يف  جاء  الالزم  املد  أنَّ  يظهر  سبق  مما 
سبحانه وتعاىل: " آلذََّكَرْيِن َحرََّم أَِم اأْلُنـْثـَيـنَْيِ "، واجلملة 
احلقيقي  معناه  عن  االستفهام  فيها  خرج  استفهامية 
لغرٍض آخر وهو اإلنكار، وهنا نلحظ تناسًبا كبريًا بني 
املد الالزم املثقل يف اآلية وما صاحبه من دالالٍت ومعاٍن 
وبني الغرض من أسلوب االستفهام، فاملد جاء حماكًيا 

املوقف. املسيطر على  ومتجانًسا مع اجلو 
 وغرض اإلنكار من األغراض واملواقف اليت حيتاج 
فيها إىل نغمة معينة ختتلف عن غريه من األغراض، هلذا 

كان جميء املد الالزم فيها متمكًنا من موضعه، مؤدًي 
لغرضه الذي جاء آلجله.

12- جآّن:
القرآن يف  الكلمة يف )8( مواضع من  وردت هذه 

)4( سور . 
جًنا  مُسوا  بعضهم:  فقال  اجلن  العلماء يف  واختلف 
لتواريهم عن األعني، كما مسُِّي اجلنني جنيًنا هلذا السبب، 
واجلنني متوار يف بطن أمه، ومعىن اجلان يف اللغة الساتر من 
قولك: جنَّ الشيء إذا سرته )الرازي، 1420، ص 151(.

ومن املواضع اليت وردت فيها هذه اللفظة قوله:﴿َوأَْلِق 
َعَصاَك فـََلمَّا َرآَها تـَْهتـَزُّ َكأَنَـَّها َجانٌّ َوىلَّ ُمْدِبرًا َوملَْ يـَُعقِّْب 
اْلُمْرَسُلوَن﴾ يف  َلَديَّ  خَيَاُف  اَل  ِإينّ  خَتَْف  اَل  ُموَسى  َي 

سورة النمل.
 )180/6 1420ه،  )ابن كثري،  ابن كثري:  قال 
أسرعه  احليات،  من  ضرٌب  واجلان:  جان{  ا  }كأنَّ
قتل  عن  ُني  احلديث  ويف   - اضطرااًب  وأكثره  حركة، 

البيوت. جنان 
)ابن عاشور، 1984م،  الطاهر بن عاشور:  وقال 
ص 228/8( "واالهتزاز: االضطراب وهو افتعال من 
ليهزها، واجلان:  هاٍز  فعل  تطاوع  ا  الرفع كأنَّ اهلز وهو 
ِجنَّان...،  ومجعه  االهتزاز  شديد  وهو  احليات  ذكر 

االضطراب". سرعة  يف  والتشبيه 
 وملا كان السياق يف بيان قدرة هللا- سبحانه وتعاىل- 
واملشهد مليء ابحلركة واالضطراب كان جميء املد الالزم 
تناسًبا  متناسًبا  السياق  مع  منسجًما  )جآن(  قوله:  يف 

اتًما معه، حياكي املوقف ويصوره تصويرًا بليًغا.
قوله  اللفظة  هذه  فيها  وردت  اليت  املواضع  ومن 
تعاىل:﴿فـَيـَْوَمِئٍذ اَل ُيْسَأُل َعْن َذنِْبِه ِإْنٌس َواَل َجانٌّ﴾ يف 

 .)39( آية  الرمحن،  سورة 
ص  1407هـ،  الكشاف:)الزخمشري،  يف  قال 
وال  أي:  جّن،  وال  به:  أريد  َجانٌّ{  }َوال   )450/4
بعض من اجلن، فوضع اجلان الذي هو أبو اجلن موضع 
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ولده. ويراد  هاشم  يقال:  اجلن، كما 
قال الطاهر بن عاشور: )ابن عاشور، 1984م، ص 
261/11( "ومعىن )ال ُيسأل عن ذنبه أنس وال جآن(: 
نفي السؤال الذي يريد به السائل حصول األمر املرتدد 
لنسأهلن  "فوربك  قوله:  يف  الذي  هو  وليس  فيه...، 
القيامة متسع  أمجعني" فإنَّ ذلك للتقرير والتوبيخ ويوم 
الزمان، ففيه مواطن ال يسأل أهل الذنوب عن ذنوهبم، 

وفيه مواطن يسألون فيها سؤال تقرير وتوبيخ".
وغريها  اآلية  هذه  يف  املنفي  الذنوب  عن  فالسؤال 
به سؤال االستخبار واالستعالم؛ ألنَّه جلَّ وعال  املراد 
من  النوع  هذا  نفي  ينايف  وال  شيء،  بعلمه كل  حميٌط 

أخرى. مواقف  يف  السؤاالت  من  غريه  نفي  السؤال 
برفع  :)والجآن(  قوله  يف  املثقل  الالزم  املد  وجميء 
الصوت وإطالته، ينسجم انسجاًما كلًيا مع حالة النفي 
العام الدال على الشمول املطلق يف اآلية، وهذا الصوت 
الناتج عن املد يتناسب تناسًبا اتًما من انحية أخرى مع 
حالة التنكري الدال على العموم يف قوله: )أنس / جآن(.

تعاىل:﴿ِفيِهنَّ  قوله  الكلمة كذلك يف  ووردت هذه 
َجانٌّ  َواَل  قـَبـَْلُهْم  ِإْنٌس  َيْطِمثـُْهنَّ  ملَْ  الطَّْرِف  قَاِصرَاُت 

الرمحن.  سورة  يف   ﴾)56(
 قال ابن كثري: )ابن كثري، 1420هـ، ص 504/7(

}مل يطمثهن إنس قبلهم وال جان{ أي: بل هن أبكار عرب 
أتراب، مل يطأهن أحد قبل أزواجهن من اإلنس واجلن.

والنفي يف هذا املوضع يشبه النفي يف املوضع السابق، 
وإن كان املوضعان خمتلفان يف الداللة والسياق. 

وداللة املد وأثره تشبه كثريًا ما ذكر يف املوضع السابق 
أنَّ  املطلق، غري  والنفي  العام  الشمول  من داللته على 
يتناسب مع كمال نعمة هللا  املد االزم يف هذا املوضع 
-سبحانه وتعاىل- على أوليائه وأهل جنته، وما أعده 
هللا هلم من اإلنعام واإلحسان ما ال تتخيله العقول، من 
ذلك حور عني جنته، فهن عفيفات الشعور والنظر مل 
متتد أبصارهن إىل غري أصحاهبن، مصوانت مل ميسهن 

أنس وال جن.

13- كافة. 
وردت هذه الكلمة يف )5( مواضع من القرآن، يف 

)3( سور. 
تعاىل:﴿َي  قوله  واحدة يف  مرة  الكلمة  هذه  وردت 
ْلِم َكافًَّة َواَل تـَتَِّبُعوا ُخطَُواِت  أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اْدُخُلوا يف السِّ

الشَّْيطَاِن ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبنٌي )208(﴾ سورة البقرة.
كما وردت هذه الكلمة )3( مرات يف سورة التوبة، 
مرتني  مكررة  واحدة  آية  يف  وردت  األوىل  املرة  ففي 
َة الشُُّهوِر ِعْنَد الَِّ اثـَْنا  متتاليتني يف قوله تعاىل:﴿ِإنَّ ِعدَّ
َعَشَر َشْهرًا يف ِكَتاِب الَِّ يـَْوَم َخَلَق السََّماَواِت َواأْلَْرَض 
ِفيِهنَّ  َتْظِلُموا  َفاَل  اْلَقيُِّم  يُن  الدِّ َذِلَك  ُحُرٌم  أَْربـََعٌة  ِمنـَْها 
يـَُقاتُِلوَنُكْم َكافًَّة  اْلُمْشرِِكنَي َكافًَّة َكَما  َوقَاتُِلوا  أَنـُْفَسُكْم 
التوبة . اْلُمتَِّقنَي )36(﴾ يف سورة  َمَع  َواْعَلُموا َأنَّ الََّ 

ووردت هذه الكلمة مرة أخرى يف قوله تعاىل:﴿َوَما 
َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن لِيـَْنِفُروا َكافًَّة فـََلْواَل نـََفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقٍة ِمنـُْهْم 
يِن َولِيـُْنِذُروا قـَْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعوا ِإلَْيِهْم  طَائَِفٌة لِيـَتـََفقَُّهوا يف الدِّ

َلَعلَُّهْم حَيَْذُروَن )122(﴾ سورة التوبة.   
ووردت هذه الكلمة يف قوله تعاىل:﴿َوَما أَْرَسْلَناَك ِإالَّ 
َكافًَّة لِلنَّاِس َبِشريًا َوَنِذيرًا َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس اَل يـَْعَلُموَن 

)28(﴾سورة سبأ آية )28(. 
قال ابن عباس وجماهد وأبو العالية وعكرمة والربيع 
والسدي ومقاتل بن حيان وقتادة والضحاك: }كافة{ 

مجيًعا )ابن كثري، 1420هـ، 183/1(.
ومعىن الكافة يف اللغة: احلاجزة املانعة يقال: كففت 
فالاًن عن السوء أي منعته، ويقال: كّف القميص؛ ألنَّه 
منع الثوب عن االنتشار، وقيل لطرف اليد: كف؛ ألنَّه 
أي ُكفَّ  مكفوٌف  ورجل  البدن،  سائر  عن  هبا  يكفُّ 
بصره من أن يبصر، فالكافة معناها املانعة، مث صارت امسًا 
للجملة اجلامعة وذلك؛ ألنَّ االجتماع مينع من التفرق 
والشذوذ، فقوله: ادخلوا يف السلم كافة، أي ادخلوا يف 
شرائع اإلسالم إىل حيث ينتهي شرائع اإلسالم فتكفوا 
من أن ترتكوا شيًئا من شرائعه، أو يكون املعىن ادخلوا 
كلكم حى متنعوا واحًدا من أن ال يدخل فيه )الرازي، 
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الرازي، 1420هـ، 353/5(. 1420هـ، ص 688، 
وقال الطاهر بن عاشور:)ابن عاشور، 1984م، ص 
187/10( }كافة{ كلمة تدلُّ على العموم والشمول 
مبنزلة )كل( ال خيتلف لفظها ابختالف املؤكد من إفراد 
من  مشتق  وكأنَّه  وأتنيث،  تذكري  من  وال  ومجع  وتثنية 
على  نصب  وحملها  األفراد،  بعض  استثناء  عن  الكف 
احلال من املؤكد هبا، فهي يف األول أتكيد لقوله املشركني 
ويف الثاين أتكيد لضمري املخاطبني، واملقصود من تعميم 
الذوات، أي  لعموم  تبع  تعميم األحوال؛ ألنَّه  الذوات 

كل فرق املشركني.
قال علي بن أيب طلحة، عن ابن عباس: }وما كان 
لينفروا  املؤمنون  ما كان  يقول:  لينفروا كافة{  املؤمنون 
مجيًعا ويرتكوا النيب -صلى هللا عليه وسلم- وحده )ابن 

كثري، 1420هـ، ص 236/4(.
 ووردت هذه الكلمة يف قوله تعاىل:﴿َوَما أَْرَسْلَناَك 
ِإالَّ َكافًَّة لِلنَّاِس َبِشريًا َوَنِذيرًا َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس اَل يـَْعَلُموَن 

)28(﴾سورة سبأ، آية )28(. 
قال ابن عباس: }كافة للناس{ إىل العرب والعجم 

وسائر األمم )األندلسي، 1420هـ، ص 550/8(.
قال حممد بن كعب: }وما أرسلناك إال  كافة  للناس{ 

يعي: إىل الناس عامة )ابن كثري، 1420هـ، 518/6(.
ومع تعدد وتنوع سياقات جميء اللفظ )كافة(، إال 

ا مبجملها تدل على الشمولية والعمومية املطلقة. أنَّ
تناسًبا كبريًا  نلحظ  فإننا  املواضع  هذا  نتأمل  وحني 
بني املدود املالزمة الواردة يف لفظة )كافة( وبني داللة 
اللفظ وسياقاته املتنوعة الدالة على الشمول والعموم يف 

السابقة. األمثلة  مجيع 
ففي املوضع األول جاء األمر ابلدخول يف اإلسالم 
فقد  الثاين  املوضع  أمَّا  وتكاليفه،  شرائعه  جبميع  كافة 
جاء األمر فيه بقتال املشركني مجيًعا يف كل أحواهلم كما 
املوضع  يف  النفي  خيتلف  وال  ابملؤمنني،  ذلك  يفعلون 
إفادته  يف  قبله  السابقني  املوضعني  داللة  عن  األخري 

والعموم. الشمول 

السابقة-  املواضع  يف   - املشرتكة  الداللة  وهذه 
وتقوي  الداللة  هذه  تعضد  معينة  نغمة  تستدعي 
حضورها، من هنا جاء صوت املد االزم املثقل متمكًنا 
من مكانه، معربًا عن داللته، مؤكًدا على سياقه الذي 

فيه. ورد 
14- يوادُّون.

قـَْوًما  تعاىل:﴿اَل جتَُِد  قوله  الكلمة يف  وردت هذه 
يـُْؤِمُنوَن اِبلَِّ َواْليـَْوِم اآْلِخِر يـَُوادُّوَن َمْن َحادَّ الََّ َوَرُسوَلُه 
أَْو َعِشريَتـَُهْم  ِإْخَوانـَُهْم  أَْو  أَبـَْناَءُهْم  أَْو  آاَبَءُهْم  َوَلْو َكانُوا 
ميَاَن َوأَيََّدُهْم ِبُروٍح ِمْنُه َويُْدِخُلُهْم  أُولَِئَك َكَتَب يف قـُُلوهِبُِم اإْلِ
 ُ َجنَّاٍت جَتْرِي ِمْن حَتِْتَها اأْلَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َرِضَي الَّ
َعنـُْهْم َوَرُضوا َعْنُه أُولَِئَك ِحْزُب الَِّ َأاَل ِإنَّ ِحْزَب الَِّ ُهُم 

اْلُمْفِلُحوَن﴾ سورة اجملادلة.
الودُّ: بضم الواو وفتحها وكسرها املودة، ومعناها احملبة 
فالودود: احملب )زين الدين الرازي، 1420هـ، ص 853(.

وقد قيل يف سبب نزول هذه اآلية أنَّ املنافقني كانت 
هلم قرابة بكثرٍي من أصحاب النيب -e-، وكان نفاقهم 
ال خيفى على بعضهم، فحذر هللا املؤمنني اخلالصني من 
موادة من يعادي هللا ورسوله -e- )القرطيب، 1993م، 

ص 112/8(.
والنهي  جانبني،  يف  املودة  أصلها: حصول  واملوادة 
مقابلة  عن  ال  الكافرين  املؤمن  مودة  عن  هو  ا  إمنَّ هنا 
ا ِجيء بصيغة املفاعلة هنا  الكافر املؤمنني ابملودة، وإمنَّ
اعتبارًا أبنَّ شأن الود أن جيلب وًدا من املودود للواد )ابن 

.)58/28 1984م،  عاشور، 
وسلم-  عليه  هللا  -صلى  للنيب  اآلية  يف  واخلطاب 
واملقصود منه أمره إببالغ املسلمني؛ أنَّ موادة من يعلم 
ليكف  اإلميان،  ينايف  مما  هي  ورسوله  حماد هلل  أنَّه  منه 
عنها. ويف قوله: )ال جتد( مبالغة يف النهي عنه والزجر 
أعداء  جمانبة  من  ابلتصلب  والتوصية  مالبسته  عن 
ومعاشرهتم"  خمالطتهم  من  واالحرتاس  ومباعداهتم  هللا 

.)362/4 ص  1407هـ،  )الزخمشري، 
أصول  من  عظيم  أصل  على  تؤكِّد  مبجملها  واآلية 
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هللا  حيادون  ممن  الكفر،  أهل  من  الرباءة  وهو  اإلميان 
ورسوله بوجوب التجرد من حبهم أو إظهار املودة هلم. 
السياق سياق نفي ومبالغة وامتناع لوقوع  وملا كان 
هذا األمر، واملقام مقام حمادة ومشاقة وحرب وخصومة 
انسب ذلك جميء املد الالزم املثقل يف الفعل الذي يدور 

عليه املعىن الكلي لآلية )يوادُّون(.
يف  الطويل  للزمن  املستغرق  املد  جميء  فإنَّ  كذلك 
النطق الصويت يوحي ابالستمرار وجتدد املوقف اإلمياين، 
وهذا يتالءم مع داللة الصيغة الفعلية اليت جاءت اللفظة 

عليها.
15- خاصة.

اَل  ِفتـَْنًة  تعاىل:﴿َواتَـُّقوا  قوله  يف  اللفظة  هذه  وردت 
ُتِصينَبَّ الَِّذيَن ظََلُموا ِمْنُكْم َخاصًَّة َواْعَلُموا َأنَّ الََّ َشِديُد 

األنفال. اْلِعَقاِب﴾ سورة 
ظلموا  الذين  تصينب  }ال  قال:"  عباس  ابن  عن 
بني  املنكر  يقروا  أال  املؤمنني  هللا  أمر   منكم  خاصة{ 
ظهرانيهم فيعمهم هللا ابلعذاب" )ابن كثري، 1420هـ، 

.)38/4 ص 
 )473/15 ص  1420هـ،  الرازي:)الرازي،  قال   
الظاملني  على  تقتصر  مل  بكم  نزلت  إن  فتنة  واحذروا 
الصاحل  إىل  وتصل  مجيًعا  إليكم  تتعدى  بل  خاصة، 

والطاحل. 
1420ه،  حيان،  )أبو  حيان:  أبو  وقال 
ظلموا  منكم  الذين  تصينب  ال  فتنة  303/5("}واتقوا 
 خاصة{"، هذا اخلطاب ظاهره العموم ابتقاء الفتنة اليت 
ال ختتصُّ ابلظامل، بل تعمُّ الصاحل والطاحل، ففي البخاري 
والرتمذي أنَّ الناس إذا رأوا الظامل ومل أيخذوا على يديه 
أوشك أن يعمهم هللا بعذاب من عنده، ويف مسلم من 
بنت جحش سألت رسول هللا -صلى  زينب  حديث 
هللا عليه وسلم-: أنلك وفينا الصاحلون؟ قال: نعم إذا 

اخلبث". كثر 

 أمَّا عن سياق اآلية فلمَّا أمر هللا- سبحانه وتعاىل- 
املؤمنني ابالستجابة ألمره وأمر رسوله، أعقب ذلك أبن 
أمرهم أن جيعلوا بينهم وبني البالء العام وقاية، إبصالح 
ذات بينهم واجتماع كلمتهم على أمر هللا ورسوله، وال 
أكَّد  وقد  وعامة،  عظيمة  )فتنة(  بـ  فيعمهم هللا  خيتلفوا 
منكم  ظلموا  الذين  تصينب  ال   ": بقوله  عمومها  على 
خاصة"، وهذه اجلملة طلبية أكَّد األمر فيها ابتقائها، 
أبلغ  من  النهي  وهذا  إيهم،  إصابتها  عن  هي  بنهيها 
تنبيًها  نيه  املراد  إىل غري  النهي  يوجه  النهي أبن  صيغ 
اللفظ فكأن  املنهي عنه، يف  له على حتذيره من األمر 
املتكلم مجع فيها بني نيني )ابن عاشور، 1984م، ص 

.)318/9
الطلبية  ابجلمل  املشحون  السياق  هذا  ضوء  يف 
املباشرة )استجيبوا / اعلموا /اتقوا( واملؤكدات املتنوعة، 
الفتنة  الوقوع يف  والنهي من  التحذير  املبالغة يف  ومقام 
مع  منسجًما  )خاصة(  قوله  املثقل يف  الالزم  املد  جاء 
داللة اللفظ على العموم فيه ومتالئًما مع السياق العام 

لآلية.

املبحث الثان: املواضع اليت ذُكرت بصيغ متنوعة:
يتناول هذا املبحث مواضع املد الالزم الكلمي املثقل 
الواردة بصيٍغ متنوعة، من حيث اإلفراد واجلمع أو من 

حيث االمسية والفعلية وغريها.
داللتها  أصل  بيان  على  مركزة  دراستها  وسأجعل 
املعجمية، واستعراض داللتها السياقية وبيان أثر الصوت 
املد  فيها  ورد  اليت  الكلمات  وهذه  املعىن،  على  فيها 

يلي: ما  متنوعة  بصيٍغ 
1- شاقُّوا. 

وردت هذه الكلمة يف القرآن بصيٍغ خمتلفة، منها صيغة 
الفعل املاضي للجمع " شاّقوا"، وبصيغة الفعل املضارع 
"يشاّق".  للمفرد  املاضي  الفعل  وبصيغة  "يشاّقون"، 
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ص  1399م،  فارس،  فارس:)ابن  ابن  يقول 
170/3. ابن دريد، 1987م، ص 138/1( "الشني 
يف  انصداٍع  على  يدل  صحيٌح  واحٌد  أصٌل  والقاف 
خشبة،  أو  لوح  من  تشظى  شظية  والشَّقة:  الشيء 
اجلماعة  انصدعت  إذا  وذلك  اخلالف،  والشقاق: 
وتفرقت، واملشقة: األمر الشديد كأنَّه من شدته يشق 
والعداوة". اخلالف  والشقاق:  واملشاقة  شًقا  اإلنسان 

املتعاديني يف  واملشاقة: مشتقة من الشق؛ ألنَّ كال 
شق خالف شق صاحبه، وقيل املشاقة: العداوة بعصياٍن 
وعناد، مشتقة من الشق- بكسر الشني- وهو اجلانب، 
املخالف  املفرق، وملا كان  املشقوق أي  هو اسم مبعىن 
فقد جعل كأنَّه يف  متباعًدا عن عدوه  يكون  واملعادي 
عاشور، 1984م،  )ابن  أخرى  انحية  أي  آخر،  شٍق 

ص 284/9(.
 ")167/5  ،1415 )األلوسي،  األلوسي:  وقال 
العصا،  أخًذا من شق  بذلك  مُسيت  العداوة،  املشاقة: 
وهي املخالفة، أو ألنَّ كال من املتعاديني يكون يف شق 
غري شق اآلخر، كما أنَّ العداوة مُسيت عداوة؛ ألنَّ كال 
املخاصمة من  أنَّ  أي جانب، وكما  منهما يف عدوة، 
اخلصم مبعىن اجلانب أيًضا، واملراد هبا هنا: املخالفة أي 
ذلك اثبت هلم، أو واقع عليهم بسبب خمالفتهم ملن ال 

ينبغي هلم خمالفته بوجٍه من الوجوه".
أمور  هبا  ويراد  تطلق  قد  املشاقة  أنَّ  يتبني  مما سبق 
اجلماعة  ومفارقة  الشيء  يف  مادية كاالنصداع  حسية 
والبعد، وقد تطلق على بعض األمور املعنوية كالعداوة 

ذلك. وغري  واملخالفة  والرتك  واخلالف 
للفظ نستعرض بعض  املعنوية  الداللة  وبعد إيضاح 
اآليت اليت ورد فيها اللفظ مع بيان أقوال أهل التفسري 

فيها، ومن تلك املواضع:
ما ورد بصيغة املاضي "شاقُّوا"، فمن تلك ما وردت 
يف قوله تعاىل:﴿َذِلَك أِبَنَـُّهْم َشاقُّوا الََّ َوَرُسوَلُه َوَمْن ُيَشاِقِق 
األنفال.  سورة  اْلِعَقاِب﴾  َشِديُد  الََّ  فَِإنَّ  َوَرُسوَلُه  الََّ 

َوَمْن  َوَرُسوَلُه  الََّ  َشاقُّوا  أِبَنَـُّهْم  تعاىل:﴿َذِلَك  وقوله 
احلشر. سورة  اْلِعَقاِب﴾  َشِديُد  الََّ  فَِإنَّ  الََّ  ُيَشاقِّ 

قال ابن كثري: )ابن كثري، 1420هـ، ص 61/8(" 
ا فعل هللا هبم ذلك وسلط عليهم رسوله وعباده  أي: إمنَّ
م خالفوا هللا ورسوله، وكذبوا مبا أنزل هللا  املؤمنني؛ ألنَّ
على رسله املتقدمني يف البشارة مبحمد -صلى هللا عليه 

وسلم-، وهم يعرفون ذلك كما يعرفون أبناءهم".
على  الدال  املضارع  الفعل  بصيغة  وردت  ما  وأمَّا 
اْلِقَياَمِة  يـَْوَم  تعاىل:﴿مثَّ  قوله  ففي  "تشاّقون"،  اجلمع 
خُيْزِيِهْم َويـَُقوُل أَْيَن ُشرََكاِئَي الَِّذيَن ُكنـُْتْم ُتَشاقُّوَن ِفيِهْم قَاَل 
الَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم ِإنَّ اخلِْْزَي اْليـَْوَم َوالسُّوَء َعَلى اْلَكاِفرِيَن﴾ 

النحل. سورة 
قال األلوسي: )األلوسي، 1415هـ، ص 368/7(" 
السالم-  -عليهم  األنبياء  وتنازعون  ختاصمون  أي 
حني  حًقا  شركاء  أنم  وتزعمون  شأنم  يف  وأتباعهم 
ابملعاداة،  املشاقة  بعضهم  وفسر  ذلك،  لكم ضد  بيَّنوا 
وتفسريها ابملخاصمة؛ ليظهر تعلق )فيهم( به وال حيتاج 
إىل جعل )يف( للسببية أوىل، وقيل: للمخاصمة مشاقة 
أخًذا من شق العصا أو لكون كل من املتخاصمني يف 

شق".
على  الدال  املضارع  الفعل  بصيغة  وردت  ما  وأمَّا 
املفرد "يشاّق"، ففي قوله تعاىل: }ذِلَك أِبَنَـُّهْم َشاقُّوا الََّ 
َوَرُسوَلُه َوَمْن ُيَشاقِّ الََّ فَِإنَّ الََّ َشِديُد اْلِعقاِب{ سورة 

احلشر: آية )4(.
 )505/29 ص  1420هـ،  الرازي:)الرازي،  قال   

الزجر". منه  "واملقصود 
وبنيَّ األلوسي )األلوسي، 1415هـ، ص 237/14( 
سبب عدم ذكر مشاقة الرسول يف قوله: "ومن يشاق 
هللا ..." فيقول:" االقتصار على ذكر مشاقته عز وجل 
لتضمنها مشاقته عليه الصالة والسالم، وفيه من هتويل 
َشِديُد  الََّ  )فَِإنَّ  تعاىل:  قوله  وليوافق  فيه،  ما  أمرها 
من  هبم  وسينزل  نزل  الذي  ذلك  قيل:  اْلِعقاِب( كأنَّه 
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هللا  صّلى  ورسوله  تعاىل  هلل  مشاقتهم  بسبب  العقاب 
تعاىل كائًنا من  تعاىل عليه وسلم، وكل من  يشاق هللا 

فله بسبب ذلك عقاب شديد” . كان 
ولعل تنوع صيغ أفعال املشاقة يف اآليت السابقة، 
فتارة أتيت بصيغة املضارع وبعضها جاء بصيغة املاضي، 
كل ذلك له دالالت مهمة، منها أنَّ هذه اآليت تصور 
العهد  من  وامتدادها  املشاقة  لتلك  الزمنية  الفرتة  طول 
قد  املشاقة  أمر  أنَّ  وتبني  املدين،  العهد  وحى  املكي 
ا أصبحت صفة مالزمة هلم؛  أتصل يف نفوسهم حى أنَّ
لذا جاء التهديد - يف معرض الشرط- إىل أنَّ بقاء هذه 

الصفة يف نفوسهم سيعرضهم لعقاب هللا الشديد.
والشقاق أييت  املشحون ابلعداوة  اجلو  يف ظل هذا 
الصويت  برتكيبه  السابقة  األلفاظ  يف  املثقل  الالزم  املد 
إىل  فيأخذان  صياغاته،  وتنوع  الفعل  داللة  من  ليعزز 
النيب -عليه الصالة  تلقاه  الذي  العنف  تصور حلظات 
والسالم- وطول زمن املشاقة اليت صدرت عن املشركني 

واملنافقني. 
ودالالهتا  املعنوية  األفعال  دالالت  فإنَّ  وابلعموم 
الصوتية يف األلفاظ السابقة جاءت لتدل داللة واضحة 
وعمق  الكافرين  شقاق  وطول  العنف  حلظات  على 
معاانة النيب -صلى هللا عليه وسلم-، يف مواجهة هؤالء 

منهجه. عن  املعرضني  املعاندين 
2- ُيَاجُّوُكم. 

منها  خمتلفة،  بصيٍغ  القرآن  يف  الكلمة  هذه  وردت 
املضارع  وبصيغة  حُيَٓاجُّوُكم"،   " للجمع  املضارع  صيغة 
 ،" َحُتاجُّويّنِ للمخاطب اجلمع "حُتَاجُّونَنا"، "حُتَاجُّوَن"، "
املاضي  "حاجُّوك"،  وبصيغة  للجمع  املاضي  وبصيغة 
للمفرد "حاجَّ"، و"حاجَّه"، وبصيغة االسم املفرد "احلاّج". 
فأمَّا ما وردت بصيغة املضارع للجمع }حُيَاجُّوُكم{، 
فمن تلك ما وردت يف قوله تعاىل:﴿َوِإَذا َلُقوا الَِّذيَن آَمُنوا 
ثُونـَُهْم مبَا  قَاُلوا آَمنَّا َوِإَذا َخاَل بـَْعُضُهْم ِإىَل بـَْعٍض قَاُلوا َأحُتَدِّ
ُ َعَلْيُكْم لُِيَحاجُّوُكْم ِبِه ِعْنَد َربُِّكْم أََفاَل تـَْعِقُلوَن﴾  فـََتَح الَّ

سورة البقرة.
وقوله تعاىل:﴿َواَل تـُْؤِمُنوا ِإالَّ ِلَمْن تَِبَع ِديَنُكْم ُقْل ِإنَّ 
اهْلَُدى ُهَدى الَِّ َأْن يـُْؤَتى َأَحٌد ِمْثَل َما أُوتِيُتْم أَْو حُيَاجُّوُكْم 
 ُ ِعْنَد َربُِّكْم ُقْل ِإنَّ اْلَفْضَل بَِيِد الَِّ يـُْؤتِيِه َمْن َيَشاُء َوالَّ

َواِسٌع َعِليٌم﴾ سورة آل عمران.
هللا  بيت  إىل  ابلقصد  اختصَّ  مث  القصُد،  واحلجُّ: 
احلرام للنسِك، وحاججُت فالاًن فحججُتُه، أي: غلبتُه 

.)221 1406هـ، ص  فارس،  )ابن  ابحلجِة 
حاجه  تقول:  والربهان،  الدليل  ابلضم:  واحلجة 
به  دوفع  ما  احلجة  وقيل:  ابحلجة،  غلبه  أي  فحجَّه 
اخلصم، والتحاج: التخاصم )اجلوهري، 1407هـ، ص 
304/1. ابن منظور، 1404هـ، ص 228/2، الفريوز 

.)  183 1426هـ، ص  أابدي، 
 )47/13 1420ه،  حيان،  حيان:)أبو  أبو  قال 
" احملاجة مفاعلة من اثنني خمتلفني يف حكمني، يُديل كل 

منهما حبجته على صحة دعواه".
بصيغة  إال  فعلها  جييء  ومل  مفاعلة  "احملاجة  وقيل: 
استعمال  وأكثر  املخاصمة،  احملاجة  ومعىن  املفاعلة، 
عاشور،  )ابن  ابلباطل"  املخاطبة  معىن  يف  حاج  فعل 

.)200/3 ص  1984م، 
ويُفهم من األصل اللغوي ملادة )حاج( أنَّ الداللة فيه 
على معىن القصد ليست عامة، بل القصد فيها يكون 
له من حجة،  يعوض  مبا  اخلصم  ابلتغلب على  خاًصا 
منهما  يقصد كل  طرفني  بني  إال  يكون  ال  فاحِلجاج 
خصمه حبجة يريد هبا الظفر عليه وحتديه، قال الراغب: 
" واحملاجة أن يطلب كل واحٍد أن يرد اآلخر عن حجته 

وحمجته" )األصفهاين، 1412ه، ص 155(.
املد  جاء  اليت  احملاجة  آيت  بعض  وسنستعرض 
وأساليب  املتنوعة  سياقاهتا  على  ونقف  فيها،  الالزم 

فيها. ذكره  وأغراض 
عاشور،  قوله:)ابن  يف  عاشور  بن  الطاهر  قال 
ربكم{  عند  حياجوكم  "}أو   )282/3 ص   ،1984
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حرف )أو( فيه للتقسيم )أو( معطوف على النفي، أو 
التقديرين،  اختالف  على  اإلنكاري:  االستفهام  على 
واملعىن: وال حياجوكم عند ربكم- أو- وكيف حياجونكم 
عند ربكم، أي ال حجة هلم عليكم عند هللا، وواو اجلمع 
يف حياجوكم ضمري عائد إىل )أحد( لداللته على العموم 

يف سياق النفي أو اإلنكار".
اجلمع  للمخاطب  املضارع  بصيغة  وردت  ما  وأمَّا 
"، فمن ذلك ما ورد  َحُتاجُّويّنِ "حُتَاجُّونَنا"، "حُتَاجُّوَن"، "
َوَربُُّكْم  َربُـَّنا  َوُهَو  الَِّ  َأحُتَاجُّونـََنا يف  تعاىل:﴿ُقْل  قوله  يف 
خُمِْلُصوَن﴾ سورة  َلُه  َوحَنُْن  َأْعَماُلُكْم  َوَلُكْم  َأْعَمالَُنا  َولََنا 

.139 اآلية  البقرة، 
قال صاحب الكشاف:)الزخمشري، 1407هـ، ص 
واصطفائه  الَّ  شأن  يف  أجتادلوننا  "واملعىن:   )197/1
النيب من العرب دونكم، وتقولون: لو أنزل الَّ على أحٍد 

ألنزل علينا، وترون أنَّكم أحق ابلنبّوة منا".
وقيل معىن احملاجة يف هللا: اجلدال يف شؤونه بداللة 
الذات مبا هي ذات واملراد  إذ ال حماجة يف  االقتضاء؛ 
الشأن الذي محل أهل الكتاب على احملاجة مع املؤمنني 
فيه، وهو ما تضمنته بعثة حممد -صلى هللا عليه وسلم 
اليهود والنصارى وأنَّه فّضله  -من أن هللا نسخ شريعة 
واعتقاد  احلسد  إىل  راجعة  وحماجتهم  أمته،  وفضَّل 
اختصاصهم بفضل هللا -تعاىل- وكرامته )ابن عاشور، 

.)745/1 ص  1984م، 
اجلمع  للمخاطب  املضارع  بصيغة  وردت  ما  وأمَّا 
"، فمن تلك ما وردت يف قوله تعاىل:﴿َوَحاجَُّه  َ"أحُتاجُّويّنِ
َما  َأَخاُف  َواَل  َهَداِن  َوَقْد  الَِّ  يف  َأحُتَاجُّوينّ  قَاَل  قـَْوُمُه 
ُتْشرُِكوَن ِبِه ِإالَّ َأْن َيَشاَء َريبِّ َشيـًْئا َوِسَع َريبِّ ُكلَّ َشْيٍء 

األنعام. تـََتذَكَُّروَن﴾سورة  أََفاَل  ِعْلًما 
قال ابن كثري: )ابن كثري، 1420هـ، ص 293/3( 

"أي: جتادلوني يف أمر هللا وأنَّه ال إله إال هو".
وقال األلوسي: )األلوسي، 1415هـ، ص 104/2( 
"قوله: }فإن حاجوك{ أي: جادلوك يف الدين بعد أن 

أقمت احلجج، وفيه إشارة إىل أنَّ اجلدال معهم ليس يف 
موقعه؛ ألنَّه إمنا يكون يف أمٍر خفي، والذي حاجوا به 
أمرًا مكشوفًا، وحكم حاله معروف، وهو الدين القومي، 
يكون  وحينئٍذ  مكابرة،  إال  واجملادلة  احملاجة  تكون  فال 

هذا القول إعراًضا عن جمادلتهم".
"حاجَّ"،  للمفرد  املاضي  بصيغة  وردت  ما   وأمَّا 
َحاجَّ  الَِّذي  ِإىَل  تـََر  تعاىل:﴿أملَْ  قوله  ففي  و"حاجَّه"، 
ِإبـْرَاِهيُم َريبَِّ  قَاَل  ِإْذ  اْلُمْلَك   ُ الَّ آاَتُه  َأْن  َرِبِّه  ِإبـْرَاِهيَم يف 
الَِّذي حُيِْيي َومُيِيُت قَاَل َأاَن ُأْحِيي َوأُِميُت قَاَل ِإبـْرَاِهيُم فَِإنَّ 
اْلَمْغِرِب  ِمَن  هِبَا  فَْأِت  اْلَمْشرِِق  ِمَن  اِبلشَّْمِس  أَيْيت  الََّ 
الظَّاِلِمنَي  اْلَقْوَم  يـَْهِدي  اَل   ُ َوالَّ َكَفَر  الَِّذي  فـَُبِهَت 

البقرة. سورة   ﴾)258(
الَِّ  َأحُتَاجُّوينّ يف  قَاَل  قـَْوُمُه  تعاىل: ﴿َوَحاجَُّه  وقوله 
َوَقْد َهَداِن َواَل َأَخاُف َما ُتْشرُِكوَن ِبِه ِإالَّ َأْن َيَشاَء َريبِّ 
سورة  تـََتذَكَُّروَن﴾  أََفاَل  ِعْلًما  َشْيٍء  َريبِّ ُكلَّ  َوِسَع  َشيـًْئا 

األنعام.
يف  أي:  ربه{  يف  إبراهيم  "} حاج  ابن كثري:  قال 

.)686/1 ص  1420هـ،  )ابن كثري،  ربه"  وجود 
وقال األلوسي:)األلوسي، 1415هـ، ص 193/4( 
"أي خاصموه أو شرعوا يف مغالبته يف أمر التوحيد، اترة 
وأخرى  التقليد،  حضيض  يف  واقعة  فاسدة  أدلة  إبيراد 

ابلتخويف والتهديد".
 وأمَّا ما وردت بصيغة االسم املفرد "احلاّج"، ففي 
اْلَمْسِجِد  َوِعَماَرَة  احْلَاجِّ  ِسَقايََة  تعاىل:﴿َأَجَعْلُتْم  قوله 
احْلَرَاِم َكَمْن آَمَن اِبلَِّ َواْليـَْوِم اآْلِخِر َوَجاَهَد يف َسِبيِل الَِّ 
الظَّاِلِمنَي﴾  اْلَقْوَم  يـَْهِدي  اَل   ُ َوالَّ الَِّ  ِعْنَد  َيْستـَُووَن  اَل 

التوبة. )19(سورة 
قال الطربي:)الطربي، 1420هـ، ص 168/14( " 
}أجعلتم سقاية احلاج{ هذا توبيٌخ من هللا تعاىل ذكره 
جل  فأعلمهم  البيت،  وسدانة  لقوم  افتخروا  ابلسقاية 
ثناؤه أنَّ الفخر يف اإلميان ابهلل واليوم اآلخر واجلهاد يف 
دانة والسقاية". سبيله، ال يف الذي افتخروا به من السِّ
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إذا انطلقنا من أصل هذه املادة، الذي استفاضت يف 
شرحه وتوضيحه أمهات املعاجم اللغوية وكتب التفسري 
أبنَّ  التصريح  ميكن  فإنَّه  دالالت،  من  عنه  تفرع  وما 
لغاية خمصوصة  القصد  هي  )حجج(  مادة  يف  األصل 
وثيًقا  ارتباطًا  مرتبطة  والظهور وهي كذلك  الغلبة  وهي 
ابخلصومة، ومل تذكر يف القرآن إال على سبيل الذم املبي 
وكان  األمر كذلك  وملا كان  واالستكبار،  العناد  على 
وإن  م  فإنَّ واملؤمنون،  األنبياء  ميثله  فيه  اآلخر  الطرف 
كانون طرفًا مشارًكا، مل يسند إليهم فعل احملاجة بل َأسند 
إىل األشخاص والطوائف املنحرفة املصرة على التكذيب 

واملخالفة )مهابة، د-ت، ص 517(.
أمَّا عن األساليب اليت وردت فيها هذه اللفظة فهي 
نتأمل  وحني  متنوعة،  أغراًضا  طياهتا  يف  وحتمل  خمتلفة 
وأكثرها  الكالم  أساليب  أوفر  من  االستفهام  أنَّ  جند 
شيوًعا يف سياق )احملاجة(؛ وذلك ألنَّ أساليبه ودالالته 
متنوعة، وكثريًا ما يرد يف سياق احلوار والتأثري وحتريك 
ذلك.  من  متكنه  ودالالته  فمعانيه  واإلقناع،  املشاعر 

الكرمي، 1421هـ، ص 202(. )عبد 
ومن األساليب اليت خيرج فيها االستفهام عن معناه 
األصلي إىل معاٍن أخرى يف آيت احملاجة، اإلنكار وهو 
من أكثر الدالالت اليت خرج إليها يف سياقات احملاجة، 
والتوبيخ، وهذه  أغراض أخرى كالتعجب  وقد تصحبه 
أغراض  عن  ختتلف  خاصة  نغمٍة  إىل  حتتاج  األغراض 
احلثِّ أو التشجيع وحنوها؛ تتمثل يف املد الالزم فيها.

تلك  يتضمن  ومشتقاته  )حاج(  لفظ  كان  وملا 
إىل  أشري  املتنوعة، كما  والسياقات  املعنوية  الدالالت 
املثقل جاء فيها متناسًبا  الكلمي  الالزم  املد  ذلك فإنَّ 
معها منسجًما مع دالالهتا، حياكي صوتًيا داللة وحال 
هذه األفعال بقدرة مميزة، فكما أنَّ احملاجة تعتمد على 

غي  الالزم  املد  فإنَّ  غالًبا  الصوت  ورفع  والغلبة  العلو 
الداللة  تتعاضد  معها، وهنا  الدالالت ومنسجم  بتلك 
لنا  لرتسم  والسياقات  املعنوية  الدالالت  مع  الصوتية 
مشهًدا مليًّا ابلصخب واملغالبة ورفع الصوت والتحدي. 

17- ُيَادُّوَن. 
وردت هذه الكلمة يف )3( مواضع يف القرآن بصيٍغ 
خمتلفة، منها صيغة مجع التكسري "حُيَادُّوَن" يف موضعني، 

وبصيغة املفرد "حادَّ". 
عن  ومال  عدل  إذا  حييد:  الطريق  عن  حاد  يقال 
احلدود  واملخالفة يف  املعاداة  احملادة:  إنَّ  وقيل  الطريق، 

.)167 ص  1420هـ،  الرازي،  الدين  )زين 
واحملاّدة: املعاداة واملخالفة واملنازعة، وهو مفاعلة من 
احلد كأنَّ كل واحٍد منهما جياوز حدَّه إىل اآلخر، أو قد 
أتيت من كون أحد الطرفني يف حدٍّ واآلخر يف حدٍّ آخر 

)ابن منظور، 1414هـ، ص 140/3(.
وقد أملح الطاهر بن عاشور)ابن عاشور، 1984م، 
احلدود  بتجاوز  احملاّدة  تعلق  معىن  إىل   )23/28 ص 
الفعل  هذا  أوثر  وقد  واملعاداة،  املشاقة  احملاّدة:  بقوله: 
احملاّدة  فإنَّ  هللا،  حدود  ذكر  عقب  الكالم  لوقوع  هنا 
مشتقة من احلدِّ؛ ألنَّ كل واحد من املتعاديني كأنَّه يف 
حدٍّ خمالٍف حلدِّ اآلخر، واملراد هبم الذين حيادون رسول 
هللا -صلى هللا عليه وسلم- املرسل بدين هللا فمحادته 

حمادة هلل. 
فأمَّا ما وردت بصيغة اجلمع "حُيَادُّوَن"، فمن تلك 
ما وردت يف قوله تعاىل: ﴿ِإنَّ الَِّذيَن حُيَادُّوَن الََّ َوَرُسوَلُه 
ُكِبُتوا َكَما ُكِبَت الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم َوَقْد أَنـَْزْلَنا آَيٍت بَيَِّناٍت 

َولِْلَكاِفرِيَن َعَذاٌب ُمِهنٌي )5(﴾ سورة اجملادلة.
وقوله تعاىل:﴿ِإنَّ الَِّذيَن حُيَادُّوَن الََّ َوَرُسوَلُه أُولَِئَك يف 

اأْلََذلِّنَي﴾ سورة اجملادلة.
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 )355/19 ص  د-ت،  البقاعي:)البقاعي،  قال 
"أي يغالبون امللك األعلى على حدوده ليجعلوا حدوًدا 

غريها" .
وقال ابن كثري: )ابن كثري، 1420هـ، ص 53/8( 
"يعي: الذين هم يف حدٍّ والشرع يف حدٍّ، أي: جمانبون 

للحق مشاقون له، هم يف انحية واهلدى يف انحية".
وقد توعد هللا من قام هبذا الفعل أبمرين عظيمني، 
أوهلما: الكبت مبعىن اخلزي والذل، وقيل: اللعن واهلالك، 
قبلهم"،  من  الذين  "كبتوا كما كبت  قوله:  يف  وذلك 
وقوعه،  بتحقق  لإلشعار  ابملاضي  اجلزء  هذا  وعرب عن 
واخلذالن  الذل  فهو  اثنيهما:  أمَّا  تقديره،  من  والفراغ 
وذلك يف قوله: "أولئك يف األذلني"، والتعبري يف اجلزاء 
شديدوا  أي:  العذاب  شدة  يفيد  )يف(  الظرفية  حبرف 
فالذلة  منها  خيرجوا  ألن  سبيل  ال  فيها،  املذلة كائنون 
حميطة هبم من كل جانب، واسم اإلشارة )أولئك( فيه 
تنبيه على أنَّ املشار إليهم جديرون مبا بعده، مع إفادة 
)ابن عاشور، 1984م،  بعدهم وشدة حقارهتم وذهلم 

.)56/28 ص 
قوله  ففي  "َُحاّد"،  املفرد  بصيغة  وردت  ما  وأمَّا 
تعاىل:﴿اَل جتَُِد قـَْوًما يـُْؤِمُنوَن اِبلَِّ َواْليـَْوِم اآْلِخِر يـَُوادُّوَن َمْن 
َحادَّ الََّ َوَرُسوَلُه َوَلْو َكانُوا آاَبَءُهْم أَْو أَبـَْناَءُهْم أَْو ِإْخَوانـَُهْم 
ميَاَن َوأَيََّدُهْم ِبُروٍح  أَْو َعِشريَتـَُهْم أُولَِئَك َكَتَب يف قـُُلوهِبُِم اإْلِ
َخاِلِديَن  اأْلَنـَْهاُر  حَتِْتَها  ِمْن  جَتْرِي  َجنَّاٍت  َويُْدِخُلُهْم  ِمْنُه 
ُ َعنـُْهْم َوَرُضوا َعْنُه أُولَِئَك ِحْزُب الَِّ َأاَل ِإنَّ  ِفيَها َرِضَي الَّ

ِحْزَب الَِّ ُهُم اْلُمْفِلُحوَن﴾ سورة اجملادلة.
ابن كثري: )ابن كثري، 1420هـ، ص 54/8(  قال 

أي: ال يوادون احملادِّين ولو كانوا من األقربني.
ص  1407ه،  الكشاف:)الزخمشري،  يف  وقال 
اآلخر  واليوم  ابهلل  يؤمنون  قـَْوًما  جتَُِد  "}ال   )497/4
يوادون من حادَّ هللا ورسوله{ من ابب التخييل، خيل 
يوالون  مؤمنني  قوًما  جتد  أن  احملال:  املمتنع  من  أنَّ 

. املشركني" 

إننا حني نتأمل لفظ )حيادون( من الناحية الرتكيبية 
فإننا سنجد قوة املعاندة والعداوة وشدة املوقف، وصوت 
الدال املشدد يؤكد املعىن ويثري يف النفس بشاعة موقف 
املشركني واملنافقني منه صلى هللا عليه وسلم، ومنهجه 

القومي ومدى اإلصرار على هذا الفعل ومتسكهم به.
أمَّا املد يف اللفظ فإنَّه الزٌم بسبب ورود احلرف املشدد 
)الدال( بعد ألف املد فيمد مبقدار ست حركات، مما 
يدل على طول زمن احملاّدة اليت صدرت منهم، فقد كانوا 
جمددين هلا، مستمرين عليها يف كل مواقفهم واترخيهم 
ا  العدائي، ويدل على قوة حماّدة املشركني واملنافقني وكأنَّ
هذه  خالل  من  العديدة  ومواقفها  حبركاهتا  شاخصة 
القرآين  التعبري  مجال  لنا  يتجلى  وهنا  القرآنية،  اللفظة 
وروعة أدائه ومسو بيانه يف تصوير املواقف ودقة التعبري.

3- الضَّالِّنَي:
اجلمع  بصيغة  القرآن،  يف  الكلمة  هذه  وردت 
املفرد  بصيغة  واحدة  ومرة  و"الضالون"،  "الضالني"، 
فمن  "الضالني"  اجلمع  بصيغة  ورد  ما  فأمَّا   ،" "ضااًل 
ذلك قوله:﴿ِصرَاَط الَِّذيَن أَنـَْعْمَت َعَلْيِهْم َغرْيِ اْلَمْغُضوِب 

 .)7( آية  الفاحتة  سورة  الضَّالِّنَي﴾  َواَل  َعَلْيِهْم 
َفْضاًل  تـَبـْتـَُغوا  َأْن  ُجَناٌح  َعَلْيُكْم  تعاىل:﴿لَْيَس  وقوله 
ِعْنَد  الََّ  فَاذُْكُروا  َعَرفَاٍت  ِمْن  أََفْضُتْم  فَِإَذا  َربُِّكْم  ِمْن 
قـَْبِلِه  ِمْن  َوِإْن ُكنـُْتْم  َهَداُكْم  َواذُْكُروُه َكَما  احْلَرَاِم  اْلَمْشَعِر 

 .)198( آية  البقرة،  سورة  الضَّالِّنَي﴾  َلِمَن 
َريبِّ  َهَذا  قَاَل  اَبزًِغا  اْلَقَمَر  رََأى  تعاىل:﴿فـََلمَّا  وقوله 
اْلَقْوِم  ِمَن  أَلَُكوَننَّ  َريبِّ  يـَْهِدين  ملَْ  لَِئْن  قَاَل  أََفَل  فـََلمَّا 

.)77( آية  األنعام،  سورة  الضَّالِّنَي﴾ 
الضَّالِّنَي﴾  ِمَن  َوَأاَن  ِإًذا  فـََعْلتـَُها  تعاىل:﴿قَاَل  وقوله 

.)20( آية  الشعراء،  سورة 
الضَّالِّنَي﴾  ِمَن  ِإنَُّه َكاَن  أِلَيب  تعاىل:﴿َواْغِفْر  وقوله 

.)86( آية  الشعراء،  سورة 
ِبنَي الضَّالِّنَي﴾  وقوله تعاىل:﴿َوأَمَّا ِإْن َكاَن ِمَن اْلُمَكذِّ

سورة الواقعة، آية )92(.
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قوله  ذلك  فمن  "الضالون"  اجلمع  بصيغة  ورد  وأمَّا 
بُوَن﴾ سورة الواقعة  تعاىل:﴿مُثَّ ِإنَُّكْم أَيُـَّها الضَّالُّوَن اْلُمَكذِّ

آية )51(.
وأمَّا ما ورد بصيغة املفرد ففي قوله: }ووجدك ضااًل 

فهدى{، )سورة الضحى آية 7(. 
والضالل والضاللة: ضد اهلدى والرشاد )ابن منظور، 

1404هـ، ص 390/11(.
وأضله: أي أضاعه وأهلكه، ويف التنزيل العزيز: إنَّ 
والضالل:  هالك،  يف  أي  وسعر؛  ضالل  يف  اجملرمني 
منظور،  )ابن  أنسيته  الشيء:  وضللت  النسيان، 

.)393/11 1404هـ، 
وأصل الضالل: اهلالك، ومنه قوله تعاىل: ﴿أَِإذا َضَلْلنا يف 
اأْلَْرِض﴾ ]السجدة: 10[ أي هلكنا، والضالل يف الدين 
الذهاب عن احلق )األلوسي، 1415هـ، ص 98/1(.

 والضالل سلوك غري الطريق املراد عن خطأ سواء 
علم بذلك فهو يتطلب الطريق أم مل يعلم، ومنه ضالة 
اإلبل، وهو مقابل اهلدى وإطالق الضال على املخطئ 
يف الدين أو العلم استعارة كما هنا، والضالل يف لسان 
الكامل،  الشرع مقابل االهتداء، واالهتداء هو اإلميان 
والضالون جنس للفرق الذين حرَّفوا الديانت احلق عن 
عمد وعن ُسوء فهم وكال الفريقني مذموٌم معاقب؛ ألنَّ 
اخللق مأمورون ابتباع سبيل احلق وبذل اجلهد إىل إصابته 
واحلذر من خمالفة مقاصده )ابن عاشور، 1984هـ، ص 

.)199/1
على كل  )الضالون(  لفظ  حيمل  أن  العام  واألصل 
من أخطأ يف االعتقاد؛ ألنَّ اللفظ عام والتقييد خالف 

)الرازي، 1420هـ، ص 223-222/1(. األصل 
وروى أمحد )ابن حنبل، د-ت، 124/32( وغريه 
هللا  -صلى  هللا  رسول  قال  قال:  حامت  بن  عدي  أنَّ 
عليه وسلم-: "إنَّ املغضوب عليهم اليهود، وإنَّ الضالني 

النصارى".
قال ابن كثري:)ابن كثري، 1420هـ، ص 146/6( 

قيل:  ملن  الضالني{  قبله  تعاىل: "}وإن كنتم من  قوله 
من قبل هذا اهلدى، وقبل القرآن، وقبل الرسول، والكل 

متقارب ومتالزم وصحيح".
1984م،  عاشور،  عاشور)ابن  بن  الطاهر  وقال 
من  قوله: "}ألكونن  معىن  عن  ص 322-321/7( 
القوم  الضالني{ عرض بقومه أنم ضالون وهيأهم قبل 
من  ألكونن  قوله:  ألنَّ  ضالون؛  م  أبنَّ للعلم  املصارحة 
القوم  الضالني يدخل على نفوسهم الشك يف معتقدهم 
أن يكون ضالاًل، وألجل هذا التعريض مل يقل: ألكونن 
ضااًل، وقال ألكونن من القوم الضالني ليشري إىل أنَّ يف 

الناس قوًما ضالني، يعي قومه". 
وأمَّا ما ورد بصيغة املفرد }ضااًل{، )سورة الضحى آية 7(. 
ص  د-ت،  )البقاعي،  البقاعي:  قال  فقد 
}ما كنت  الشرائع  تعلم  ال  أي   ")110-109/22
تدري ما الكتاب وال اإلميان{ ]الشورى: 52[ فأطلق 
الالزم وهو الضالل على امللزوم، واملسبب على السبب، 
وهو عدم العلم، فكنت ألجل ذلك ال تقدم على فعل 
علمت  ما  إال  فيه  احلكم  تعلم  ال  ألنَّك  األفعال؛  من 
ابلعقل الصحيح والفطرة السليمة املستقيمة من التوحيد 
به حقيقته". يرد  التقوى، ومل  توابعه، وهذا هو  وبعض 

ص  1407هـ،  )الزخمشري،  الزخمشري  ذهب  وقد 
768/4( إىل املعىن احلسي من الضالل وبه فسر اآلية 
قال:" قيل ضلَّ يف صباه يف بعض شعاب مكة، فرّده أبو 
جهل إىل عبد املطلب، وقيل: أضلته حليمة عند ابب 
مكة حني فطمته وجاءت به لرتّده على عبد املطلب، 
أبو طالب،  الشام حني خرج به  وقيل: ضل يف طريق 
فهداك: فعرفك القرآن والشرائع، أو فأزال ضاللك عن 

جدك وعمك ".
وليس املراد ابلضالل هنا اتباع الباطل، فإنَّ األنبياء 
معصومون من اإلشراك قبل النبوءة ابتفاق العلماء )ابن 

عاشور، 1984م، ص 400/30(.
يف  الوارد  )الضالل(  لفظ  أنَّ  نالحظ  سبق  مما 
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غري  وسلوك  االحنراف  إىل  داللًيا  يعود  السابقة  اآلية 
الطريق القومي ابلعموم، وقد يطلق ويدل على فئة معينة 

الفاحتة. سورة  يف  كالنصارى كما 
وقد جاء املد الالزم املثقل يف هذا اللفظ متآزرًا مع 
الداللة  يتضمن  اللفظ  هذا  أنَّ  ذلك  املتنوعة؛  سياقته 
التمادي والبعد عن الصراط املستقيم وهذا املعىن  على 

املد. احلاصل من  الصوت  أكده 
ومن جهة أخرى فإنَّ جميء النفي والتأكيد يف بعض 
)لئن  الضالني( وقوله:  اللفظ كقوله :)وال  مواضع هذا 
ينسجم مع  الضآلني(  القوم  مل يهدين ريب ألكونن من 
املد الالزم املثقل انسجاًما اتًما يف الداللة على معنامها، 
داللتها  وبني  للكلمة  الصويت  التشكيل  بني  فاملناسبة 

بليًغا.  املعنوية جاء 
4- ُتَضارَّ.

منها  خمتلفة،  بصيٍغ  القرآن  يف  الكلمة  هذه  وردت 
"، وصيغة املضارع  صيغة املضارع للمفرد املؤنث "ُتَضارَّ
للجمع  املضارع  وبصيغة   ،" "ُيَضارَّ املذكر  للمفرد 
"  ُتضآرُّوُهنَّ"، وبصيغة اسم فاعل "ُمَضارٍّ"، و "ضارِّ". 
الضَّر – ابلفتح ويضم-: ضد النفع. والضُّر: اهلزال 
وسوء احلال، فكل ما كان من سوء حال وفقر أو شدة 
يف بدن فهو ُضر، وما كان ضًدا للنفع فهو َضر، واالسم 
الضرر، والضرر: الضيق، وقيل: ال ُتضارُّون أي ال خيالف 
ضرارًا  الرجل  ضاررت  يقال:  فيكذبه،  بعًضا  بعضكم 
الضر  وهو  الضري،  من  وُتضاُرون  خالفته،  إذا  ومضارة 
الفريوزآابدي،  منظور، 1414هـ، ص 482/4.  )ابن 

1426هـ، ص 428(.
وحني نستعرض املواضع اليت ورد فيها املد الالزم يف 
هذا اللفظة والصياغات والسياقات اليت وردت فيها فإننا 

نذكر منها ما يلي:
املؤنث  للمفرد  املضارع  بصيغة  وردت  ما  فأمَّا 
"، ففي قوله تعاىل:﴿َواْلَواِلَداُت يـُْرِضْعَن أَْواَلَدُهنَّ  "ُتَضارَّ
َحْوَلنْيِ َكاِمَلنْيِ ِلَمْن أَرَاَد َأْن يُِتمَّ الرََّضاَعَة َوَعَلى اْلَمْوُلوِد َلُه 

رِْزقـُُهنَّ وَِكْسَوتـُُهنَّ اِبْلَمْعُروِف اَل ُتَكلَُّف نـَْفٌس ِإالَّ ُوْسَعَها 
اَل ُتَضارَّ َواِلَدٌة ِبَوَلِدَها َواَل َمْوُلوٌد َلُه ِبَوَلِدِه َوَعَلى اْلَواِرِث 

ِمْثُل َذِلَك﴾ سورة البقرة: آية )233(.
إمَّا مقصودة،  املضارة مفاعلة من الضرر، واملفاعلة 
بسبب  زوجها،  والدة  تضار  أي  حمذوف،  واملفعول 
من  بعدل  ليس  ما  وتطلب  به  تعنف  أن  وهو  ولدها، 
الرزق والكسوة، وأن تشغل قلبه ابلتفريط يف شأن الولد، 
مثاًل،  ظئرًا  له  أطلب  الصيب:  ألفها  أن  بعد  تقول  وأن 
وال يضار مولود له امرأته بسبب ولده، أبن مينعها شيًئا 
مما وجب عليه من رزقها وكسوهتا أو أيخذ الصيب منها 
وهي تريد إرضاعه أو يكرهها على اإلرضاع، وإمَّا غري 
بسبب  اآلخر  منهما  واحد  يضر  ال  واملعىن  مقصودة، 

.)540/1 )األلوسي، 1415هـ، ص  الولد 
واللفظ يف اآلية حيتمل وجهني كالمها جائز يف اللغة، 
ا احتمل الوجهني نظرًا حلال اإلدغام الواقع يف تضار،  وإمنَّ
أحدمها: أن يكون أصله  ال  تضارِر بكسر الراء األوىل، 
للضرار،  الفاعلة  هي  املرأة  تكون  الوجه  هذا  وعلى 
األوىل  الراء  بفتح  تضاَرر  ال  أصله  يكون  أن  والثاين: 
فتكون املرأة هي املفعولة هبا الضرار، وعلى الوجه األول 
يكون املعىن: ال تفعل األم الضرار ابألب بسبب إيصال 
الضرار إىل الولد، وذلك أبن متتنع املرأة من إرضاعه مع 
أنَّ األب ما امتنع عليها يف النفقة من الرزق والكسوة 
فتلقي الولد عليه، وعلى الوجه الثاين معناه: ال تضارر، 
مع  منها  الولد  فينزع  ابألم  الضرار  األب  يفعل  ال  أي 
رغبتها يف إمساكها وشدة حمبتها له، وقوله: وال مولود 
تلقي  الضرار ابألب أبن  األم  تفعل  بولده أي: وال  له 
الولد عليه، واملعنيان يرجعان إىل شيٍء واحد، وهو أن 
يغيظ أحدمها صاحبه بسبب الولد )الرازي، 1420هـ، 

ص 462/6(.
 ،" وأمَّا ما وردت بصيغة املضارع للمفرد املذكر "ُيَضارَّ
ففي قوله تعاىل: }َوال  ُيَضارَّ كاِتٌب َوال َشِهيٌد{ سورة 

البقرة، اآلية )282(.
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املتعاقدان  يوقع  أبن  الضر  إدخال  هنا:  واملضارة 
الشاهدْين والكاتب يف احلرج واخلسارة، أو ما جير إىل 
العقوبة، وأن يوقع الشاهدان أحد املتعاقدين يف إضاعة 
عاشور،  )ابن  الشهادة  إىل  اإلجابة  يف  تعب  أو  حقٍّ 

.)117/3 ص  1984م، 
قال ابن كثري:)ابن كثري، 1420هـ، ص 726/1( 
"ال يضار الكاتب وال الشاهد، فيكتب هذا خالف ما 
ميلى، ويشهد هذا خبالف ما مسع أو يكتمها ابلكلية، 
وهو قول احلسن وقتادة وغريمها"، وأمَّا ما وردت بصيغة 
اجلمع "ُتضآرُّوُهّن"، ففي قوله تعاىل:﴿( َأْسِكُنوُهنَّ ِمْن 
َحْيُث َسَكنـُْتْم ِمْن ُوْجدُِكْم َواَل ُتَضارُّوُهنَّ لُِتَضيُِّقوا َعَلْيِهنَّ 
َوِإْن ُكنَّ أُواَلِت مَحٍْل فَأَْنِفُقوا َعَلْيِهنَّ َحىَّ َيَضْعَن مَحَْلُهنَّ 
فَِإْن أَْرَضْعَن َلُكْم َفآتُوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ َوْأمتَُِروا بـَيـَْنُكْم مبَْعُروٍف 

َوِإْن تـََعاَسْرمُتْ َفَستـُْرِضُع َلُه ُأْخَرى﴾ سورة الطالق.
إىل  راجعة  املبالغة  فكأنَّ  القوي،  اإلضرار  الضارة: 
املنهي عنه، أي هو ني شديد كاملبالغة  النهي ال إىل 
 ]46 ]فصلت:  لِْلَعِبيِد﴾  ٍم  ِبَظالَّ َربَُّك  ﴿َوَما  قوله:  يف 
واملراد  القرآن،  يف  ومثله كثري  النفي  يف  مبالغة  ا  أنَّ يف 
)ابن  واألذى  احلرج  وهو  اجملازي  التضييق  ابلتضييق: 

.)327/28 ص  1984م،  عاشور، 
)الرازي، 1420هـ، ص 564/30(  الرازي:  وقال 
"ني عن مضارهتن ابلتضييق عليهن يف السكىن والنفقة".

وأمَّا ما وردت بصيغة اسم فاعل "ُمَضارٍّ" كما يف قوله 
ُمَضارٍّ  َغيـَْر  َدْيٍن  أَْو  هِبَا  يُوَصى  َوِصيٍَّة  بـَْعِد  تعاىل:﴿ِمْن 
النساء،  )12(﴾سورة  َحِليٌم  َعِليٌم   ُ َوالَّ الَِّ  ِمَن  َوِصيًَّة 
1984م،  عاشور،  عاشور:)ابن  بن  الطاهر  قال  فقد 
ص 266/4( و"مضار" األظهر أنَّه اسم فاعل بتقدير 
كسر الراء األوىل املدغمة، أي غري  مضار ورثته إبكثار 
وصيته  من  املوصي  يقصد  أن  عن  ني  وهو  الوصاي، 

ابلورثة. اإلضرار 
العدل، ال على اإلضرار  لتكن وصيته على  واملعىن 
أو  ينقصه،  أو  الورثة،  بعض  حيرم  أبن  واحليف  واجلور 

يزيده على ما قدر هللا له من الفريضة، فمى سعى يف 
ذلك كان كمن اعرتض على هللا يف حكمته وقسمته.

اللفظة  فيها  وردت  اليت  السياقات  نتأمل  حني 
جندها وردت يف سياق تنظيم العالقة األسرية بني الزوج 
الشهادة  سياق  ويف  املولود،  حقوق  وحفظ  والزوجة، 
وحفظ حقوق اآلخرين، وآخر املواضع يف سياق اثلث 

الوصية. سياق  هو 
األمور  مثل هذه  واقٌع ال حمالة يف  الضرر  وملا كان 
التسلط  وحب  املال  شهود  فيها  تتغلب  اليت  العظيمة 

وصراحة. وضوٍح  بكلِّ  عنه  فيها  النهي  جاء  فيها، 
ومبانيه  اإلسالم،  مقاصد  من  عامة  الضرر  ودفع 
عليه  هللا  صلى  قوله  يف  مطلًقا  عنه  ني  وقد  العظام، 

ضرار". وال  ضرر  ال   ": وسلم 
وملا كان الضرر متجاوزًا للحدِّ موقًعا يف اهلالك جنده 
ال أييت يف القرآن إال على صفة النهي الصريح، وقد ورد 

النهي بـ )ال( الدالة على مشول النهي وعمومه.
وهنا نلحظ االنسجام الصويت والداليل يف هذه اللفظة 
ومشتقاهتا، فلما كان النهي مستغرقًا للفعل وزمنه، جاء 
صوت املد الالزم ليآزر هذه الداللة ويعضدها، ويقوي 

جانب املبالغة يف منعه أو التساهل يف اقرتافه.
صوت  من  الظاهرة  والشدة  القوة  هذه  أنَّ  واحلق 
الضاد املشدد بعد املد الالزم املثقل لتلقي بظالهلا على 
النهي الصريح وداللة  اللفظة، وتنسجم كثريًا مع  داللة 

طياته. يف  والعموم  املبالغة 
 .    2٠- َصَوافَّ

منها  خمتلفة،  بصيٍغ  القرآن  يف  الكلمة  هذه  وردت 
املذكر  مجع  وبصيغة  "الصافات"،  املؤنث  مجع  بصيغة 

. "صواف"  التكسري  مجع  وبصيغة  "الصافون" 
قال ابن فارس الصف: )صف( الصاد والفاء يدل 
بني  وتساٍو  الشيء  يف  استواء  وهو  واحد،  أصل  على 
صًفا،  وقًفا  يقال:  الصف،  ذلك  من  املقر  يف  شيئني 
إذا وقف كل واحٍد إىل جنب صاحبه، واصطف القوم 
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وتصافوا، انتظموا صفوفًا، والصفوف: الناقة اليت تصف: 
اليت تصف  أي جتمع بني حملبني يف حلبة، والصفوف 

احللب. يديها عند 
: السطر املستوي من كل شيٍء معروف،  والصفُّ
ومجعه صفوف، وصففت القوم فاصطفوا إذا أقمتهم يف 
احلرب صفا )ابن فارس، 1399هـ، ص 194/9. ابن 

منظور، 1414هـ، ص 275/3(.
وأمَّا عن مواضع املد الالزم املثقل يف هذه اللفظة فقد 
وردت بصيغة مجع املؤنث "الصافات"، يف قوله تعاىل: 

}والصافات  صًفا{ سورة الصافات، اآلية )1(.
املصطف  الطائفة  وهي  صافة،  مجع  والصافات:   
بعضها مع بعض. يقال: صف األمري اجليش، متعديًّ إذا 
جعله صًفا واحًدا أو صفوفًا، فاصطفوا، ويقال: فصفوا، 
أي صاروا مصطفني، فهو قاصر، وهذا من املطاوع الذي 
جاء على وزن فعله، ووصُف املالئكة هبذا الوصف جيوز 
أن يكون على حقيقته، فتكون املالئكة يف العامل العلوي 
على  بعضها  متقدم  صفوف  وهي  صفوفًا،  مصطفة 
بعض ابعتبار مراتب املالئكة يف الفضل والقرب، وجيوز 
إليهم  يُلقى  ما  أن يكون كناية عن االستعداد المتثال 
.)84/23 1984م، ص  عاشور،  )ابن  أمر هللا  من 

مجع  بصيغة  اللفظة  فيها  وردت  اليت  املواضع  ومن 
املؤنث قوله تعاىل:﴿أََوملَْ يـََرْوا ِإىَل الطَّرْيِ فـَْوقـَُهْم َصافَّاٍت 
َبِصرٌي  َشْيٍء  ِبُكلِّ  ِإنَُّه  الرَّمْحَُن  ِإالَّ  مُيِْسُكُهنَّ  َما  َويـَْقِبْضَن 

امللك. سورة   ﴾)19(
 قال الرازي:)الرازي، 1420، ص 64/30( قوله 
تعاىل: ﴿أَوملَْ يـََرْوا إىل الطَّرْيِ فـَْوَقهم صافّاٍت ويـَْقِبْضَن﴾. 
عند  اجلوِّ  يف  أجنحتهنَّ  ابسطات  أْي:  }صافّاٍت{ 
طريانا }ويـَْقِبْضَن{ وَيْضُمْمَنها إذا َضَرْبَن هِبا ُجُنوبـَُهنَّ. 
وقاِبضاٍت،  يـَُقْل:  وملَْ  }ويـَْقِبْضَن{  قاَل:  ملَ  ِقيَل:  فَإْن 
باَحِة يف املاِء، واألْصُل  قـُْلنا: أِلنَّ الطَّرَياَن يف اهلَواِء كالسِّ
باَحِة َمدُّ األْطراِف وَبْسطُها، وأمَّا الَقْبُض َفطارٌِئ  يف السِّ
مبا  َفِجيَء  التََّحرُِّك،  َعلى  ِبِه  ِلاِلْسِتْظهاِر  الَبْسِط  َعلى 

أنَـُّهنَّ  َمْعىن  َعلى  الِفْعِل  بَِلْفِظ  أْصِليٍّ  َغيـُْر  طارٌِئ  هو 
صافّاٍت، وَيُكوُن ِمنُهنَّ الَقْبُض اتَرًة بـَْعَد اتَرٍة َكما َيُكوُن 

الّساِبِح. ِمَن 
وأمَّا ما وردت بصيغة مجع املذكر "الصافون"، ففي 
الصافات،  سورة  الصَّافُّوَن﴾  لََنْحُن  تعاىل:﴿َوِإانَّ  قوله 
اآلية )165(. قال الزخمشري يف الكشاف:)الكشاف، 
أو  لعبادته  أقدامنا  1407هـ، ص 67/4( أي نصف 

أجنحتنا يف اهلواء منتظرين ما نؤمر.
احلصر،  تفيد  لنحن  الصافون...{  }وإان  ومجلة 
م هم  الصافون يف مواقف العبودية ال غريهم  ومعناه أنَّ
ومعارفهم  البشر  طاعات  أنَّ  على  يدل  وذلك   ،...
ابلنسبة إىل طاعات املالئكة وإىل معارفهم كالعدم، حى 
يصح هذا احلصر )الرازي، 1420هـ، ص 362/26(.

فأمَّا ما وردت بصيغة مجع التكسري "َصَوافَّ "، ففي 
قوله تعاىل: ﴿َواْلُبْدَن َجَعْلناها َلُكْم ِمْن َشعائِِر الَِّ َلُكْم ِفيها 
َخيـٌْر فَاذُْكُروا اْسَم الَِّ  َعَلْيها  َصوافَّ فَِإذا َوَجَبْت ُجُنوهُبا 
َسخَّْرانها  َواْلُمْعتـَرَّ َكذِلَك  اْلقاِنَع  َوَأْطِعُموا  ِمْنها  َفُكُلوا 
.)36( اآلية  احلج،  سورة  َتْشُكُروَن﴾  َلَعلَُّكْم  َلُكْم 

 }صواف{: مجع صافة. يقال: صف إذا كان مع 
غريه صًفا أبن اتصل به، ولعلهم كانوا يصفونا يف املنحر 
يوم النحر مبىن؛ ألنَّه كان مبىن موضع أُعد للنحر وهو 

املنحر )ابن عاشور، 1984، ص 264/17(.
تعظيمه  فلوال  اليسرى،  األيدي  معقلة  قياًما  وقيل: 
ا  ابمتثال شرائعه، ما شرع لكم ذحبها وسلطكم عليها مع أنَّ
أعظم منكم جرًما وأقوى )البقاعي، د-ت، ص 13،51(.

حني نتتبع السياقات املتنوعة هلذه اللفظة )الصافات( 
تنهض  متقاربة  سياقات  يف  وردت  ا  أنَّ سنلحظ  فإننا 
لرتسم مشاهد مشحونة ابحلركة واالنتظام رمسًا دقيًقا. 

للمالئكة،  وصًفا  اللفظ  جاء  األول  املوضع  ففي 
البناء  يف  املتمثل  للفظ  الصويت  التشكيل  أنَّ  ونالحظ 
وحركة املد الالزم املثقل يوحي ابلعلو واالمتداد والدال 
وتعاىل-  -سبحانه  الرمحن  مالئكة  العلوية  العوامل  على 
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من انحية، ومن انحية أخرى تُوحي ابالتساع والشمول 
ومقام العظمة املتمثل يف عظمة خلق هللا تعاىل، تعضد 
اليت  والصاد  هبا كالفاء  املرتبطة  األصوات  املدود  تلك 
تتالءم مع عملية صف املالئكة، وحركة الشدة الظاهرة 
على الصاد قبل حرف املد والفاء بعده أدَّت إىل أتكيد 

املعىن وقوته، مما شكل نقطة ارتكاز يف اللفظ.
أمَّا املوضع الثاين يف قوله: )صافاٍت ويقبضن( فقد 
جاء الوصف فيه مرتبطًا حبركة الطيور يف السماء وحركاهتا 
املنتظمة املتنوعة بني العلو واخلفة، واالتساع الدال عليه 
بناء اللفظ )صافاٍت( وحركة املد الالزم يف الكلمة، وبني 

السكون العارض املتمثل يف اللفظ )يقبضن(.
يقول د. خالد قاسم:)خالد بن دومي، 1414هـ، 
للفظني  الصويت  التشكيل  أنَّ  "ونالحظ   )227 ص 
اللذين عرب فيهما عن هاتني احلركتني يرسم املشهد رمسًا 
دقيًقا...، فاللفظة األوىل: "صافات" بوزن اسم الفاعل 
ا احلالة الغالبة، وهي مبا حيققه املد الالزم  للداللة على أنَّ
املثقل ومقداره ست حركات ترسم حركة انسيابه للطائر 
حني يبسط جناحيه وينساب يف الفضاء عدة حلظات 

قبل أن يقبضهما".
األجنحة،  بسط  ميثل  "صافاٍت"  يف  املد  طول  إنَّ 
املد  وزمن  الطارئ  التحرك  يقبضن  يف  الوقفتان  ومتثل 

الطريان. يف  التحرك  زمن  من  أطول 
تعاىل:  قوله  يف  )صواف(  فقوله:  املواضع  آخر  أمَّا 
بيان  يف  وردت  فقد  عليها صواف"  اسم هللا  "فاذكروا 
نعمة هللا، وتسخري هذه البدن هلم، وضرورة تعظيم شعائر 
هللا سبحانه وتعاىل واليت من بينها اهلدي يف موسم احلج.

ولفظة )صواف( لفظة مثرية لالنتباه، تبدع يف تصوير 
وعرض مشهد إقامة شريعة اهلدي يف مىن، وتصور الكيفية 
اليت كانت عليها اإلبل أثناء الذبح، وكان ابإلمكان أن 
يسري املشهد دونا لوال ما فيها من حسن بيان وتصوير 

وأتكيد للمعىن، ما كان ليظهر لوال وجودها. 
بعًدا  يُعطي  الكلمة  يف  املثقل  الالزم  املد  وصوت 

بدقة حركة  تصويريًّ ودالليًّا مثريًا لالنتباه، وكأنَّه يصور 
هذه اإلبل وهي قائمة على ثالث قوائم معقولة الرابعة، 
فالقيام يتالءم مع حركة املد القائم على العلو واالرتفاع، 
داللتها  مع  وحركاهتا  الكلمة  أصوات  تتضافر  وبذلك 

املثري. التعبدي  املشهد  املعنوية لرتسم ذلك 
5- دابة:

املفرد  بصيغة  اترة  القرآن،  يف  الكلمة  هذه  وردت 
"الدواب". اجلمع  بصيغة  وأخرى  "دابة"، 

فأمَّا ما وردت بصيغة املفرد " دابة " فمن ذلك ما 
ورد يف قوله:﴿ِإنَّ يف َخْلِق السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواْخِتاَلِف 
اللَّْيِل َوالنَـَّهاِر َواْلُفْلِك الَّيِت جَتْرِي يف اْلَبْحِر مبَا يـَنـَْفُع النَّاَس 
ُ ِمَن السََّماِء ِمْن َماٍء فََأْحَيا ِبِه اأْلَْرَض بـَْعَد  َوَما أَنـَْزَل الَّ
َمْوهِتَا َوَبثَّ ِفيَها ِمْن ُكلِّ َدابٍَّة َوَتْصرِيِف الرَِّيِح َوالسََّحاِب 
يـَْعِقُلوَن  ِلَقْوٍم  آَلَيٍت  َواأْلَْرِض  السََّماِء  بـنَْيَ  اْلُمَسخَِّر 

البقرة.  )164(﴾سورة 
وقوله تعاىل:﴿َوَما ِمْن َدابٍَّة يف اأْلَْرِض َواَل طَائٍِر َيِطرُي 
جِبََناَحْيِه ِإالَّ أَُمٌم أَْمثَاُلُكْم َما فـَرَّْطَنا يف اْلِكَتاِب ِمْن َشْيٍء 

مُثَّ ِإىَل َرهِبِّْم حُيَْشُروَن )38(﴾ سورة األنعام.
وقوله تعاىل:﴿َوَما ِمْن َدابٍَّة يف اأْلَْرِض ِإالَّ َعَلى الَِّ 
رِْزقـَُها َويـَْعَلُم ُمْستـََقرََّها َوُمْستـَْوَدَعَها ُكلٌّ يف ِكَتاٍب ُمِبنٍي﴾ 

سورة هود، اآلية )6(. 
وقوله تعاىل:﴿ِإينّ تـَوَكَّْلُت َعَلى الَِّ َريبِّ َوَربُِّكْم َما ِمْن 
َدابٍَّة ِإالَّ ُهَو آِخٌذ بَِناِصَيِتَها ِإنَّ َريبِّ َعَلى ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم﴾ 

سورة هود، اآلية )56(. 
وقوله تعاىل: ﴿َولَِِّ َيْسُجُد َما يف السََّماَواِت َوَما يف 
َيْسَتْكربُوَن﴾سورة  اَل  َوُهْم  َواْلَماَلِئَكُة  َدابٍَّة  ِمْن  اأْلَْرِض 

اآلية )49(. النحل، 
وكل  دبيًبا،  يدبُّ  األرض  على  دبَّ   : دبَّ ومعىن 
تركب،  اليت  والدابة:  ودبيب،  األرض  دابة  على  ماش 
ملا  اسم  والدابة:  الساعة،  أشراط  أحد  األرض:  ودابة 
دبَّ من احليوان، مميزة وغري مميزة )اجلوهري، 1407، 
ص 124/1. ابن منظور، 1404هـ، ص 3702/1(.
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وجه  على  دبَّ  ما  الدابة  دابة{:  }من كل  قوله: 
األرض، وقد آذنت كلمة كل أبن املراد مجيع األنواع، 
فانتفى احتمال أن يُراد من الدابة خصوص ذوات األربع 

)ابن عاشور، 1984م، ص 84/2(.
وسائر  واإلنس  واجلن  املالئكة  يشمل  وهذا 
ولغاهتم،  وألوانم  أشكاهلم  اختالف  على  احليواانت، 
أرجاء  يف  فرقهم  وقد  وأنواعهم،  وأجناسهم،  وطباعهم 
ص  1420هـ،  )ابن كثري،  والسموات  األرض  أقطار 

.)207 /7
قال أبو حيان:)أبو حيان، 1420هـ، ص 124/6(، 

)وما من دابة ...( الدابة هنا عام يف كل حيوان. 
وقال األلوسي: )األلوسي، 1415هـ، ص 203/6( 
أنثى  أو  ذكرًا كان  روح  ذي  حيوان  لكل  اسم  الدابة 
األصل  يف  وهو  الدبيب،  من  مأخوٌذ  غريه،  أو  عاقاًل 
املشي اخلفيف...، واختصت يف العرف بذوات القوائم 
األربع، وقد ختصُّ ابلفرس، واملراد هبا هنا املعىن اللغوي 
ابتفاق املفسرين، وقال البقاعي:)البقاعي، د-ت، ص 

العموم بقوله:}من دابة{. 237/9( وأغرق يف 
وأمَّا ما وردت بصيغة اجلمع " الدواب " فمن ذلك 
قوله تعاىل:﴿ِإنَّ َشرَّ الدََّوابِّ ِعْنَد الَِّ الصُّمُّ اْلُبْكُم الَِّذيَن 

اَل يـَْعِقُلوَن﴾ سورة األنفال، اآلية )22(. 
يف  َمْن  َلُه  َيْسُجُد  الََّ  َأنَّ  تـََر  تعاىل:﴿أملَْ  وقوله 
َوالنُُّجوُم  َواْلَقَمُر  َوالشَّْمُس  اأْلَْرِض  يف  َوَمْن  السََّماَواِت 
َحقَّ  وََكِثرٌي  النَّاِس  ِمَن  وََكِثرٌي  َوالدََّوابُّ  َوالشََّجُر  َواجْلَِباُل 
ُ َفَما َلُه ِمْن ُمْكرٍِم ِإنَّ الََّ يـَْفَعُل  َعَلْيِه اْلَعَذاُب َوَمْن يُِهِن الَّ

احلج. سورة   ﴾)18( َيَشاُء  َما 
وقوله تعاىل:﴿َوِمَن النَّاِس َوالدََّوابِّ َواأْلَنـَْعاِم خُمَْتِلٌف 
الََّ  ِإنَّ  اْلُعَلَماُء  ِعَباِدِه  ِمْن  الََّ  خَيَْشى  َا  ِإمنَّ أَْلَوانُُه َكَذِلَك 

اآلية )28(. فاطر،  َغُفوٌر﴾ سورة  َعزِيٌز 
{:" قيل: املراد  قال ابن كثري يف قوله }ِإنَّ َشرَّ  الدََّوابِّ
هبؤالء املذكورين نفر من بي عبد الدار من قريش، ُروي 
عن ابن عباس وجماهد، واختاره ابن جرير، وقال حممد 

الكتاب  املنافقون وعن احلسن: أهل  بن إسحاق: هم 
مث قال: وال منافاة بني املشركني واملنافقني يف هذا؛ ألنَّ 
كال منهم مسلوب الفهم الصحيح، والقصد إىل العمل 

الصاحل" )ابن كثري، 1420هـ، ص 34/4(.
واختلفوا يف لفظ الدواب يف هذه اآلية؛ فقيل: شبههم 
يقولون،  مبا  االنتفاع  عن  وعدوهلم  جلهلهم  ابلدواب 
م ال يعقلون، وقيل:  ولذلك وصفهم ابلصم والبكم وأبنَّ
بل هم من  الدواب؛ ألنَّه اسم ملا دبَّ على األرض ومل 
تليق هبم  التشبيه، بل وصفهم بصفة  يذكره يف معرض 
الكالم، هو  يفهم  يقال ملن ال  الذم، كما  على طريقة 
شبح وجسد وطلل على جهة الذم )الرازي، 1420هـ، 

.)469/15 ص 
حني نتأمل السياقات اليت وردت فيها هذه اللفظة 
جندها غالًبا أتيت يف سياق بيان القدرة اإلهلية املتمثلة يف 

اخللق والتدبري جلميع اخلالئق.
وقد وردت هذه اللفظة )دابة( منكرة يف مجيع املواضع 
لتشمل بداللتها كل ما دبَّ على هذه األرض، وهذا 
العموم املستوحى من التنكري يف هذه اللفظة، يتناسب 

كلًيا مع السياق العام الذي متت اإلشارة إليه.
أبلفاٍظ  املواضع  من  يف كثري  يتأكد  العموم  وهذا 
أخرى، تعضده وتزيده أتكيًدا وقوة، من ذلك: )كل( 
يف قوله: "وبث فيها من كل دابة" واستعمال )ما( يف 
مثل قوله :"وما من دابة يف األرض"، يقابل هذه األلفاظ 
الدالة على العموم يف املفرد، وجود )أل( يف لفظ اجلمع 
اختالفا  وإن  داللتها  اللفظتان يف  لتتقارب   ) )الدواب 

الصياغة. يف 
وهنا نالحظ أنَّ حركة املد يف اللفظتني )دابة / دواب( 
وارتفاع الصوت إىل أعلى عند نطقهما ينسجم انسجاًما 
اتًما مع داللة اللفظ على العموم والشمولية اليت ذكرت، 
ص  1414هـ،  )خالد،  للفظ  الرتكييب  للبناء  ومالئًما 

.)120
تتبدى  ُعرضت  اليت  النماذج  إىل  وابلنظر  وهكذا 
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الرابين،  البيان  القرآين ومسوا  لنا بعض مالمح اإلعجاز 
ظهر هذا واضًحا يف مجال تراكيب بنيته، ودقة تصويره، 
وانسجام أصواته وتناغم حركاته، ذلك االنسجام الذي 
يتناسب مع ما تقتضيه املواقف، ومقامات الكالم، كل 

ذلك يف بناء متماسك ال تنفك أواصره.

اخلامتة:
أشكر هللا على توفيقه وحسن رعايته، فقد تناولت 
املثقل"  الكلمي  الالزم  "املد  ألفاظ  بالغة  الدراسة 
ووقفت فيها على دالالهتا وأبعادها املتنوعة، مبيًنا قيمتها 
البالغية، وقد خلصت الدراسة إىل جمموعة من النتائج 

أمهها:
أنَّ للداللة الصوتية املتمثلة يف املد أثرها الكبري يف   .1

القرآنية. للفظة  والسياقية  املعنوية  الداللة 
ال يقتصر أثر املد على اجلانب اجلمايل فحسب، بل   .2
له أثر معنوي مؤثر يف النظم، ويعدُّ رافًدا كبريًا من 

روافد املعاين واألغراض.
املد  ورود  وسياقات  مقامات  عن  البحث  كشف   .3
الالزم الكلمي املثقل يف القرآن، وأنَّه غالًبا ما أييت 
واملبالغة، وغريها  واإلنكار  والشدة  القوة  يف سياق 

القوية. املقامات  من 
تنوعت أساليب املد الالزم الكلمي املثقل البالغية   .4
وصيغه، فتارة أييت املد يف صورة أسلوب اخلرب واترة 
أييت أبسلوب اإلنشاء، واترة أييت مفرًدا واترة أييت 
جمموًعا واترة أييت بصيغة االسم، واترة أييت بصيغة 

الفعل.
أظهرت الدراسة االرتباط الكبري بني البالغة وعلوم   .5
اللغة األخرى وبني البالغة وعلم التجويد، مما يفتح 
اجملال إىل أمهية الدراسات البينية بني العلوم وتوسع 

جماالت البحث العلمي.

مراجع البحث:
ابن اجلزري، )13٨٠هـ(، النشر يف القراءات العشر، 

)د.ط(، دار الكتب العلمية.
القاهرة:  اخلصائص، )ط4(،  )1٩٨7م(،  ابن جين، 

للكتاب. املصرية  اهليئة 
صحيح  شرح  الباري  فتح  )1٩٨٠م(،  حجر  ابن 

السلفية. املطبعة  القاهرة:  )ط1(،  البخاري، 
أبو احلسن، )1421هـ(، احملكم واحمليط  ابن سيده، 

العلمية. الكتب  دار  األعظم، )ط1(، بريوت: 
ابن عاشور، )1٩٨4م(، التحرير والتنوير "حترير املعىن 
الكتاب  تفسري  من  اجلديد  العقل  وتنوير  السديد 

للنشر. التونسية  الدار  اجمليد"، د.ط، 
ابن فارس، )13٩٩م(، معجم مقاييس اللغة، )د.ط(، 

دار الفكر.
ابن فارس، )14٠6هـ(، جممل اللغة، )ط2(، بريوت: 

مؤسسة الرسالة.
ابن كثري، )142٠هـ(، تفسري القرآن العظيم، )ط2(، 

دار طيبة للنشر والتوزيع. 
)ط3(،  العرب،  لسان  )1414هـ(،  منظور،  ابن 

صادر. دار  بريوت: 
أبو الفتح ابن جين، )1374(، سر صناعة اإلعراب، 

)د-ط(، القاهرة: مطبعة البايب احلليب. 
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 أتثري تدريبات املقاومة على القوة املميزة ابلسرعة واملستوى الرقمي لقذف القرص لذوي 
االحتياجات اخلاصة مبنتخب فلسطني أللعاب القوى
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الكلمات املفتاحية: تدريبات املقاومة، القوة املميزة ابلسرعة، املستوى 

الرقمي. 
امللخص: يهدف البحث إىل التعرف على أتثري تدريبات املقاومة على 
القوة املميزة ابلسرعة واملستوى الرقمي لقذف القرص لذوي االحتياجات 
عليهم  طبقت  العبني   5 لـ  القوى  أللعاب  فلسطني  مبنتخب  اخلاصة 
تدريبات املقاومة كعينة أساسية، وقد استخدم الباحث املنهج التجرييب 
ابلطريقة  األساسية  البحث  عينة  اختيار  ومت  البحث،  لطبيعة  ملالءمته 

العمدية من جمتمع البحث.
وأظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائًيا بني القياسني القبلي والبعدي، 
القرص  لقذف  الرقمي  واملستوى  ابلسرعة  املميزة  القوة  اختبارات  يف 
لصاحل  القوى  لأللعاب  فلسطني  مبنتخب  اخلاصة  االحتياجات  لذوي 
القياس البعدي، كما تبني نسب التحسن بني القياس القبلي والقياس 
لقذف  الرقمي  واملستوى  ابلسرعة  املميزة  القوة  اختبارات  يف  البعدي 
القرص لذوي االحتياجات اخلاصة؛ حيث تراوحت ما بني )٪61.65: 
66.26٪(، وبلغت نسبة التحسن يف املستوى الرقمي لقذف القرص 
إىل  الباحث  توصل  حيث  )50.35٪(؛  اخلاصة  االحتياجات  لذوي 
ضرورة استخدام الربانمج يف حتسني مستوى القوة املميزة ابلسرعة لدى 
العيب قذف القرص من ذوي االحتياجات اخلاصة مبنتخب فلسطني 
أللعاب القوى، وكذلك ضرورة أن تكون التمرينات بنفس االجتاه ونفس 
اجلسم  أوضاع  يف  التحكم  على  ذلك  يساعد  حيث  احلركي؛  املسار 
وأجزائه، وكذلك ضرورة استخدام املدربني تدريبات املقاومات، ومنها 
تدريبات األحبال املطاطة بريضة قذف القرص كوسيلة تدريبية فعالة يف 

حتسني القوة املميزة ابلسرعة وتوظيفها طبًقا لألداء الفي.

Key Words: resistance training, strength and speed, 
digital level.

Abstract: The research aims to identify the effect of 
resistance training on the strength characteristic of speed 
and digital level of throwing the disc for people with 
special needs in the team of Palestine for athletics for 5 
players who applied resistance training as a basic sample.

The researcher used the experimental method for its 
suitability to the nature of the research. The basic research 
sample was chosen by the intentional method from the 
research community. The results showed that there were 
statistically significant differences between the tribal and 
remote measurements in the strength tests characterized 
by speed and the digital level of throwing the disc for peo-
ple with special needs in the Palestinian athletics team in 
favor of the dimensional measurement.

It also shows the the percentage of improvement be-
tween the pre- and post-measurement in the strength tests 
characterized by speed and the digital level of disc ejec-
tion for people with special needs,which ranged between 
(61.65%: 66.26%), and the percentage of improvement in 
the digital level of disc ejection for people with special 
needs reached (50.35%). The researcher reached the con-
clusion of the necessity of using the program to improve 
the level of strength characterized by speed among the 
discus throwers with special needs in the Palestine Athlet-
ics Team, as well as the need for the exercises to be in the 
same direction and the same motor path. percentages of 
decline which helps control the positions of the body and 
its parts. It also recommends the need for trainers to use 
resistance training, including rubber rope exercises in the 
sport of discus throwing, as an effective training method 
in improving the strength characterized by speed and em-
ploying it according to technical performance.
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مقدمة ومشكلة البحث:
فإنَّ  الريضية  األنشطة  ملمارسة  الكبرية  األمهية  رغم 
هناك فئات حمرومة ومن حقها ممارسة النشاط الريضي 
كفئة املعاقني اليت تتزايد يوًما عن يوم؛ بسبب األوضاع 
الصعبة وحاالت البرت املستمر، وذلك من خالل العدوان 

اإلسرائيلي املستمر على قطاع غزة.
تقدم  ملدى  معيارًا  املعاقني  االهتمام ابلالعبني  ميثل 
الواحد  القرن  شهد  ولقد  وتطورمها،  واجملتمع  الدولة 
والعشرون انطالقة حقيقية يف رعاية الالعبني من ذوي 
أنَّ  املعروف  ومن  وأتهيلهم،  اخلاصة  االحتياجات 
األنشطة الريضية تؤدِّي دورًا مهًما يف تكوين شخصية 
الفرد؛ لذلك كان من الضروري أن يؤمن اجملتمع هبذه 
األمهية من خالل ثقافة ريضية تنتشر بني أفراد اجملتمع 
مهما اختلفت طبقاهتم وحاالهتم ونسبة إعاقتهم )شرمي، 

.)88  :2003
كما شهد العامل تطورًا كبريًا وسريًعا يف مجيع جماالت 
احلياة, والرتبية الريضية إحدى اجملاالت املهمة واحليوية 
األلعاب  من  القوى  ألعاب  إنَّ  حيث  اجملال؛  هذا  يف 
اليت متتاز ابلسرعة والقوة والتوقع الصحيح. ولقد انلت 
حيث  من  عديدة؛  لسنوات  ابلًغا  تطورًا  و  اهتماًما 
التحديث والتطوير يف طرق وأساليب التدريب؛ حيث 
إسهاًما  الريضية  األنشطة  الريضي يف  التدريب  يسهم 
خالل  من  وذلك  املتقدمة،  املستويت  لتحقيق  ابرزًا 
مؤخرًا  جرى  حيث  التدريبية؛  لرباجمها  اجليد  التخطيط 
يف االهتمام املتزايد ابللياقة البدنية اخلاصة يف كل نوٍع 
من أنواع الريضة ومكوانهتا، بوصفها من أهم متطلبات 
األداء  يف  عليه  تعتمد  الذي  واألساس  املهاري  األداء 

.)2008:52 )البيك، 
البدين  اجلانب  لتنمية  العالية  املتطلبات  ومن ضمن 
واملهاري ابستخدام املقاومات، فقد توصلوا إىل استخدام 
القوة  املقاومة هبدف حتسني  أنواع متعددة من مترينات 
وتدريبات  املهاري،  أدائهم  ومستوى  ابلسرعة  املميزة 

ومنها  اإلنسان،  ِقدم  وقدمية  ومتنوعة  عديدة  املقاومة 
أنَّه  إال  املطاطة،  األحبال  ابستخدام  املقاومة  تدريبات 
عدٍد  إىل  الوصول  أمكن  املاضية  عاًما  العشرين  خالل 
حمدود من هذه التدريبات هلا صفة الشمولية والتكامل 
استخدام  على  العادة  وقد جرت  التنمية،  يف عمليات 
تدريبات املقاومة لتنمية القوة العضلية املميزة ابلسرعة، 
واملساعدة على استمرار احتفاظ العضالت بوظائفها يف 
قبل  مرتبطًا  املستقبلي  التقدم  وأصبح  املتقدمة  األعمار 
يتعلق  بل  التدريبية،  األحجام  ابرتفاع  ليس  نشٍء  كل 
لتحقيق  التدريبية  للوسائل  فاعلية  األكثر  ابالختيار 
على  حيدث  سوف  التقدم  إنَّ  أي  األفضل،  النتائج 
حساب نوعية التدريب وليس على االرتفاع ابألحجام 
اخلاصة يف الفعاليات الريضية )انصر، 2017: 15(.

وتُعدُّ القوة املميزة ابلسرعة من أهم الصفات البدنية، 
الذي  األمر  القوى،  ألعاب  فاعلية كبرية يف  هلا من  ملا 
دعا الكثري من الباحثني يف هذا اجملال إىل االهتمام هبا 

)حممد، 2008: 60-56(.
ويرى طلحة حسام الدين )1997( أنَّ أداء الالعب 
زيدة  إىل  يؤدِّي  املطاطية  احلبال  ابستخدام  للتمارين 
وحتفيز واستثارة عدٍد أكرب من األلياف العضلية املشاركة 
يف االنقباض العضلي، وبذلك فإنَّ التدريب الذى يتم به 
جتنيد الوحدات احلركية ميتاز بظهور أقصى قوة انقباضية، 
مع سرعة مناسبة للوصول إىل أفضل نتائج يف القوة املميزة 
ابلسرعة هلذه اجملاميع العضلية )طلحة، 1997: 30(.

املميزة  القوة  أنَّ  إىل  إبراهيم )2001(  ويشري مفيت 
ويعدُّ  استخداًما،  القوة  أنواع  أكثر  من  تُعدُّ  ابلسرعة 
االجتاهات  أحد  املطاطية  ابحلبال  املقاومة  التدريبات 
التقنيات والوسائل  الريضي وأحد  التدريب  احلديثة يف 
التقليدية واليت هتدف إىل حتسني األداء الريضي،  غري 
وميكن من خالهلا تطوير القدرات البدنية اخلاصة ابللعبة، 
ا  مما يسهم يف تنمية وتطوير األداء البدين، وخصوًصا أنَّ
تتميز بعامل األمان و السالمة وسهولة استخدامها يف 
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ا تتيح لالعب عنصر  أماكن يسمح ابلتدريب هبا، كما أنَّ
التشويق بداًل من األثقال وابقي األدوات األخرى اليت 
تسهم يف عمليه التدريب، وأنَّ الزيدة املتدرجة يف مقدار 
يتلقاها الالعب من جراء سحب املطاط  اليت  املقاومة 
هو من أجل احلصول على التكيف العضلي، مما جيعل 
العضلة أكثر قدرة على مواجهة العبء اجلديد، ومن مثَّ 
حتسني سرعة أداء االنقباض العضلي، مما يتطلب الرتكيز 
على عناصر كثرية تتضمن القدرات البدنية اخلاصة، وما 
يرتبط ابلسرعة يف التحرك وأداء املهارات بسرعة ودقة يف 

الوقت واملكان املناسبني )محاد، 2001: 66(.
ذوي  أنَّ  إىل  املقاومات  برانمج  أمهية  وترجع 
فرٍد  فهم كأي  اجملتمع،  من  جزء  اخلاصة  االحتياجات 
يف  فلسطني  دولة  ميثل  من  ومنهم  ابلريضة،  يهتمون 

.)Olsen., et,al., 2003( الدولية  احملافل 
لذوي  القرص  قذف  ريضة  أنَّ  الباحث  ويرى 
االحتياجات اخلاصة من الريضات املهمة، واليت تندرج 
واليت حتتاج  القوى،  ألعاب  امليدان يف  حتت مسابقات 
القوة  تنمية  يتطلب  الذي  رقمي،  مستوى  حتقيق  إىل 
املميزة ابلسرعة لالعب كي يتمكن من حتقيق إجناز على 

والدويل. احمللي  املستوى 
كما أنَّ مشاركة العيب من ذوي االحتياجات اخلاصة 
العاملي واإلقليمي  البطوالت على املستويني  الدائمة يف 
واحمللي قد منحتهم بُعًدا مميزًا من االهتمام هبم، ولكافة 
أنواع اإلعاقات ومنها اإلعاقة احلركية وتعمل دائًما على 
صقل املواهب منهم، مما شجعهم على إحراز امليداليات 
الذهبية والفضية والربونزية يف مجيع مشاركاهتم على كافة 
.(www.startimes.com) املستويت العاملية واإلقليمية

الريضية  املكتبات  افتقار  الباحث  هذا وقد الحظ 
إىل األحباث اخلاصة ابستخدام املقاومة ابحلبال املطاطية، 
القرص  لقذف  الرقمي  املستوى  تنمية  يف  وخصوًصا 
لذوي االحتياجات اخلاصة، فإنَّ هذه التدريبات تُعطي 
لألداء  طبًقا  املهاري  التطور  جانب  أساسيني،  جانبني 

ووفًقا ملا يتم تطويره من قدرات بدنية ابستخدام أسلوب 
املقاومات، وكذلك استخدام قانون رد الفعل اللحظي 
فاعلية  إىل  يشري  جديد  املنعكس( كقانون  الفعل  )رد 
الدفع اللحظي حلظة قذف القرص لذوي االحتياجات 

اخلاصة، وهبذا تكمن أمهية البحث يف هذا اجلانب.
يف  واضحة  البحث  مشكلة  أصبحت  هنا  ومن 
القوى،  أللعاب  سابًقا  العًبا  بصفته  الباحث،  ذهن 
لالحتاد  وترأسه  والريضة  البدنية  الرتبية  بكلية  وحماضرًا 
الفلسطيي أللعاب القوى؛ حيث الحظ أبنَّ نسبة كبرية 
من الالعبني يفتقرون إىل عنصر القوة املميزة ابلسرعة، 
التدريب  أثناء  امللعب  يف  األداء  سرعة  على  يؤثر  مما 
لباقي  مكماًل  التدريبات  هذه  وتكون  واملسابقات، 
والفي  البدين  اجلانب  تطوير  التأثري على  التدريبات يف 
تدرييب  برانمج  عمل  الباحث  رأى  ولذلك  )األدائي(، 
ابستخدام احلبال املطاطية يف وقٍت قصري قبل التدريب، 
ويرى الباحث أبنَّ استخدام احلبال املطاطية ال تشكل 
أي خطورة على الالعبني وال يوجد هلا حماذير، ويُؤدَّى 
الالعب  ملهارة  تقريًبا  مطابقة  أداء  بطريقة  هبا  التدريب 
يف امللعب بنفس االنقباض العضلي، وعلى ذلك حتدد 
برانمج  بتصميم  الباحث  قام  حيث  البحث؛  مشكلة 
احلبال  ابستخدام  ابلسرعة  املميزة  القوة  لتطوير  تدرييب 

املطاطية.
أهداف البحث:

البدنية اخلاصة القدرات  البحث إىل تطوير   يهدف 
االحتياجات لذوي  القرص  لقذف  الرقمي   واملستوى 
قيد تدرييب  برانمج  وضع  خالل  من  وذلك   اخلاصة، 
 البحث ابستخدام املقاومة ابحلبال املطاطية، وذلك من

اآلتية: الفرعية  األهداف   خالل 
1- التعرف على أتثري تدريبات املقاومة قيد البحث يف 
تطوير القوة املميزة ابلسرعة لذوي االحتياجات اخلاصة.

البحث  قيد  املقاومة  تدريبات  التعرف على أتثري   -2
لذوي  القرص  لقذف  الرقمي  املستوى  تطوير  يف 
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اخلاصة. االحتياجات 
القياسني  بني  التحسن  نسب  على  التعرف   -3
القبلي والبعدي يف تطوير القوة املميزة ابلسرعة لذوي 

اخلاصة. االحتياجات 
4- التعرف على نسب التحسن بني القياسني القبلي 
القرص  لقذف  الرقمي  املستوى  تطوير  يف  والبعدي 

اخلاصة. االحتياجات  لذوي 
فروض البحث:

1. توجد فروق دالة إحصائًيا بني متوسطات القياسني 
"القبلي والبعدي" يف تطوير القوة املميزة ابلسرعة لذوي 

االحتياجات اخلاصة.
2. توجد فروق دالة إحصائًيا بني متوسطات القياسني 
لقذف  الرقمي  املستوى  تطوير  والبعدي" يف  القبلي   "

القرص لذوي االحتياجات اخلاصة.
القياسني  بني  التحسن  نسب  يف  فروق  توجد   .3
"القبلي والبعدي" يف تطوير القوة املميزة ابلسرعة لذوي 

اخلاصة. االحتياجات 
القياسني  بني  التحسن  نسب  يف  فروق  توجد   .4
لقذف  الرقمي  املستوى  تطوير  يف  والبعدي"  "القبلي 

اخلاصة. االحتياجات  لذوي  القرص 
املصطلحات العلمية:

:)Elastic Cords( :1. احلبال املطاطية
هي إحدى الوسائل اليت ُتستخدم يف التدريب واليت 
جيابه الالعب هبا مقاومات خمتلفة مع سهولة يف األداء 

احلركي )انصر، 2017: 22(.
)Muscular capacity( :٢. القدرة العضلية

زمن  أقصر  يف  قوة  أقصى  إخراج  على  القدرة  هي 
.)360  :2019 )حممد،  ممكن 

الدراسات السابقة:
1. دراسة مسري غرابة )2016( بعنوان )برانمج تدرييب 
ابستخدام احلبال املطاطة داخل وخارج املاء وأتثريه على 
القوة املميزة ابلسرعة للرجلني واملستوى الرقمي لسبَّاحي 

مقرتح  برانمج  تصميم  إىل  البحث  يهدف  الصدر(، 
ابستخدام احلبال املطاطة لسبَّاحي الصدر والتعرف على 
أتثري استخدام احلبال املطاطة على القوة املميزة ابلسرعة 
مرتًا   50 الصدر  لسباحي  الرقمي  واملستوى  للرجلني، 
التجرييب  املنهج  الباحث  استخدم  البحث،  عينة  لدى 
الباحث  قام  والتجريبية،  الضابطة  اجملموعتني  بنظام 
ابختيار العينة من طالب الفرقة الثالثة والرابعة ختصص 
وبلغ  طنطا،  -جامعة  الريضية  الرتبية  بكلية  السباحة 
عددهم 26 طالًبا وكان متوسط أعمارهم )20-19( 
سنة ومت اختيار اجملموعة املتميزة منهم لتكون عينة البحث 
متكافئتني،  جمموعتني  إىل  مت  وُقسِّ طالًبا   20 وكانت 
وأظهرت أهم النتائج إىل أنَّ الربانمج التدرييب ابستخدام 
األحبال املطاطة داخل وخارج املاء له أتثري إجيايب على 
القوة املميزة ابلسرعة للرجلني واملستوى الرقمي لسبَّاحي 

الصدر.
)أتثري  بعنوان   )2015( عبدهللا  حممد  دراسة   .2
ودقة  سرعة  على  املطاطة  ابحلبال  التدريبات  استخدام 
املبارزة(،  يف  للمبتدئني  األساسية  املهارات  بعض  أداء 
ومن األهداف: التعرف على أتثري استخدام التدريبات 
لبعض  احلركية  السرعة  تنمية  على  املطاطة  ابحلبال 
املهارات األساسية للمبتدئني يف املبارزة، والتعرف على 
تنمية  على  املطاطة  ابحلبال  التدريبات  استخدام  أتثري 
التجرييب، ومن  املنهج  البحث على  دقة األداء، يعتمد 
نتائج البحث: وجود فروق دالة إحصائًيا بني القياسات 
البعدية لكلٍّ من اجملموعة التجريبية والضابطة يف متغريات 
البحث  متغريات  يف  التحسن  نسب  تباين  البحث، 

البحث. جمموعيت  لدى  االختيارية 
3. دراسة حممد الشربيي )2015( بعنوان )أتثري برانمج 
تدرييب ابستخدام األحبال املطاطة لتنمية القدرة العضلية 
يف  للمبتدئني  األداء  مستوى  على  والرجلني  للذراعني 
ريضة اجلودو(، هتدف الدراسة إىل التعرف على أتثري 
على  املطاطة  األحبال  ابستخدام  التدرييب  الربانمج 
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اجلودو،  ريضة  للمبتدئني يف  واملهاري  البدين  املستوى 
عينة  واشتملت  التجرييب،  املنهج  الدراسة  واتبعت 
للفرقة  الذكور  الطالب  من  طالًبا   50 على  الدراسة 
اجلامعي  للعام  ابلعريش  الريضية  الرتبية  بكلية  الثالثة 
نتائج منها:  الدراسة لعدة  2015/2014، وتوصلت 
إىل  املطاطة  األحبال  التدرييب ابستخدام  الربانمج  أدى 
نتائج بعض  البدين، وعلى  التحسن يف مستوى األداء 
الصفات البدنية )يف القدرة العضلية( لالختبارات اآلتية: 
)انبطاح مائل ابلقفز 15 ث - رمي كرة طبية - وثب 

التجريبية. للمجموعة  عمودي(  وثب   - عريض 
)أتثري  بعنوان   )2012( عبدالعزيز  أمحد  دراسة   .4
برانمج تدرييب لتطوير القدرة العضلية ابستخدام األحبال 
تصميم  إىل  البحث  يهدف  التنس(،  لالعيب  املطاطة 
األحبال  تدريبات  ابستخدام  مقرتح  تدرييب  برانمج 
املطاطة هبدف التعرف على أتثري الربانمج املقرتح على 
تطوير القدرة العضلية للذراعني والرجلني لالعيب التنس، 
أتثري الربانمج املقرتح على مستوى أداء بعض املهارات 
التجرييب  املنهج  الباحث  استخدم  التنس،  لالعيب 
ابستخدام جمموعة واحدة من عمل قياس قبلي وقياس 
العيب  من  العمدية  ابلطريقة  العينة  اختيار  مت  بعدي، 
اندي اجلزيرة الريضي مواليد 2001 / 2002 للموسم 
بني  ما  أعمارهم  وترتاوح   ،2012 / الريضي 2011 
)10– 11( سنة، بلغ عددهم )16( العًبا ومل يسبق 
هلم التدريب ابألحبال املطاطة، ومن نتائج البحث تؤثر 
على  إجيابًيا  أتثريًا  املطاطة  ابألحبال  املقننة  التدريبات 
مستوى القدرة العضلية للذراعني والرجلني قيد البحث، 
إجيابًيا  أتثريًا  املطاطة  ابألحبال  املقننة  التدريبات  وتؤثر 

البحث. قيد  لالعبني  املهاري  األداء  مستوى  على 
5. دراسة سحر مرسي )2011( بعنوان )فعالية برانمج 
تدرييب مقرتح ابألحبال املطاطة يف حتسني مستوى أداء 
مهارة الطلوع ابلكب على العارضتني خمتلفيت االرتفاع)، 
تدرييب  برانمج  فعالية  على  التعرف  إىل  الدراسة  هتدف 

مقرتح ابألحبال املطاطة يف حتسني القوة املميزة ابلسرعة 
مبهارة  العاملة  واملفاصل  للعضالت،  واإلطالة  واملرونة 
الطلوع  مهارة  أداء  مستوى  وحتسني  ابلكب  الطلوع 
اختيار  ومت  االرتفاع،  خمتلفيت  العارضتني  على  ابلكب 
اجلمباز  العبات  من  العمدية  ابلطريقة  البحث  عينة 
الريضي )2010-  املوسم  بنادي اجليش خالل  الفي 
العبات حتت 7   )8( العينة  قوام  بلغ  وقد   ،)2011
هلذه  مجيًعا كعينة  عليهن  البحث  ُأجري  وقد  سنوات، 
الدراسة، وقد أسفرت نتائج الدراسة أنَّ الربانمج التدرييب 
املقرتح ابألحبال املطاطة أثَّر إجيابًيا على حتسني مستوى 
القوة املميزة ابلسرعة واملرونة واإلطالة لعينة البحث، وأنَّ 
حتسني القوة املميزة ابلسرعة واملرونة واإلطالة ابستخدام 
مستوى  حتسني  إىل  أدَّى  املطاطة  األحبال  تدريبات 
ابلسرعة  املميزة  القوة  تعدُّ  ابلكب،  الطلوع  مهارة  أداء 
للكتفني  املادة  والعضالت  للفخذ  املثنية  للعضالت 
البدنية  القدرات  أكثر  الفخذ  خلف  عضالت  وإطالة 
ابلكب  الطلوع  مهارة  أداء  مستوى  حتسني  يف  أتثريًا 
العارضتني خمتلفيت االرتفاع؛ حيث ارتفعت نسبة  على 
والكلي،  اجلزئي  املهاري  األداء  درجة  يف  مسامهتهما 
بريضة  املطاطة  األحبال  املدربني  ابستخدام  وتُوصي 
القوة  حتسني  يف  فعَّالة  تدريبية  الفي كوسيلة  اجلمباز 
املميزة ابلسرعة واملرونة واإلطالة لالعبات اجلمباز الفي 

للمهارات. الفي  لألداء  طبًقا  وتوظيفها 
6. أجرت ابهرة علوان جواد اجلميلي )2005( )6( 
دراسة هدفت إىل التعرف على أثر تدريبات البليومرتك 
على تطوير القوة العضلية لعضالت الرجلني لدى العيب 
كرة الطائرة، وأنَّ استخدام هذه التمارين سوف يُطور 
الثبات، كذلك  من  والعمودي  األفقي  الوثب  مهارة 
أتثري هذه التدريبات على سرعة ركض 30 مرتًا، ُأجري 
الدرجة  من  طائرة  العب كرة   24 على  قبلي  اختبار 
جمموعتني  إىل  العينة  مت  ُقسِّ مث  الطلبة،  لنادي  األوىل 
ضابطة وجتريبية، خضعت اجملموعة التجريبية إىل تدريبات 



د. اندر إمساعيل حالوة:  أتثري تدريبات املقاومة على القوة املميزة ابلسرعة واملستوى الرقمي لقذف القرص لذوي االحتياجات...18٢

الطويل،  الوثب  سريعة،  قفزات  من  املكونة  البليومرتك 
القفز العريض مع زيدة املسافة، ظهر من خالل تطبيق 
يف  معنويٍّ  فرٍق  وجود  الدراسة  ونتائج  التجرييب  املنهج 
ركض  وسرعة  العمودي  والوثب  األفقي  الوثب  اختبار 
30 مرتًا ولصاحل اجملموعة التجريبية، وكنتيجة الستخدام 
هذا  سبب  أنَّ  الباحثة  استنتجت  البليومرتك  تدريبات 
القوة  وتطور  التجريبية  اجملموعة  لصاحل  املعنوي  الفرق 
العضلية من خالل تنفيذ مترينات البليومرتك، مما أدَّى إىل 
حتسني الوثب األفقي والعمودي وسرعة ركض 30 مرتًا.

 )2005( الصويف  حممد  داود  غامن  اتمر  أجرى   .7  
)7( بدراسة للتعرف على أثر استخدام تدريبات األثقال 
بطريقيت التدريب الفرتي مرتفع الشدة والتكراري يف أوجه 
القوة العضلية اخلاصة، واإلجناز يف قذف الثقل للمعوقني 
التجرييب،  املنهج  الباحث  استخدم  وقد  اجللوس،  فئة 
واُختريت عينة البحث منها والبالغ عددها )12( العًبا، 
بواقع  جتريبيتني  جمموعتني  إىل  القرعة  بطريقة  مت  وُقسِّ
أنَّ  إىل  النتائج  وخلصت  جمموعة،  لكل  العبني   )6(
وكذلك  التكراري،  التدريب  بطريقة  األثقال  لتدريبات 
التدريب الفرتي أثٌر يف أوجه القوة العضلية لالعيب قذف 

الثقـل املعـوقني فئة اجللـوس.
8. أجرى علي شبوط إبراهيم )2004( )15( دراسة 
من  املركبة  الريضية  التمرينات  استخدام  إىل  هدفت 
مترينات األثقال والبليومرتيك يف أتهيل بعض الريضيني 
املصابني ابلضعف العضلي لألطراف السفلى، واستخدم 
املنهج التجرييب، وخلصت النتائج إىل أنَّ التجربة إجيابية 
يف أتهيل الريضيني املصابني وإعادهتم إىل املالعب مرة 
والبليومرتيك  األثقال  تدريبات  استخدام  وأنَّ  أخرى، 
منخفضة  الفرتية  ابلطريقة  املركب،  التدرييب  ابألسلوب 
من  ُيسرِّع  السفلى  لألطراف  التمارين  أداء  يف  الشدة 

العضلي. التطوير  عملية 
ستار  حسناء  الربيعي،  خلف  حممد كاظم  أجرى   .9
التعرف  إىل  هدفت  دراسة   )18(  )2004( خلف 

على أتثري كلٍّ من األسلوبني التدريبيني بطريقة التدريب 
التكراري لدى العيب كرة الطائرة، ومعرفة نسبة التطور 
االنفجارية  القدرة  تطوير  يف  األسلوبني  من  يف كلٍّ 
لعضالت الرجلني والذراعني، وتضمن منهجية البحث 
وقد  واالختبارات،  املعلومات  مجع  ووسائل  وعينته 
استنتج الباحثان من ذلك وجود فروق معنوية بني نتائج 
االختبارْين القبلي والبعدي للمجموعتني التجريبيتني يف 
والذراعني(،  )للرجلني  االنفجارية  القوة  اختبار  نتائج 
القبلي  االختبارْين  نتائج  بني  معنوية  فروق  وبوجود 
اجملموعة  ولصاحل  التجريبيتني  للمجموعتني  والبعدي 
التطور. نسبة  وكذلك  )البليومرتك(،  األوىل  التجريبية 

)2002م(   Frank et al وآخرون  فرانك  أجرى   .10
واألثقال  املطاطة  األحبال  تدريبات  )أثر  بعنوان  دراسة 
ومستوى  الكتف  دوران  عزم  على  )الدامبلز(  اخلفيفة 
األداء لالعيب والعبات التنس اجلامعيني(، وهدفت إىل 
واألثقال  املطاطة  األحبال  تدريبات  أثر  على  التعرف 
ومستوى  الكتف  دوران  عزم  على  )الدامبلز(  اخلفيفة 
األداء لالعيب والعبات التنس اجلامعيني، وقد استخدم 
الباحثون املنهج التجرييب وقد بلغ قوام العينة )22( العًبا 
والعبة، ومن أهم أدوات البحث اختبارات بدنية لقياس 
القدرة العضلية اختبارات مهارية، ومن أهم النتائج وجود 
األداء  ومستوى  للذراعني  العضلية  القدرة  يف  حتسن 

التنس. والعبات  لالعيب 
 )Hisaed et al 2000( 11. أجري هيسايدا وآخرون
دراسة بعنوان )أتثري استخدام األحبال املطاطة والتدريب 
لدى  العضلية  والقوة  العضلة  حجم  على  ابألثقال 
استخدام  أتثري  على  التعرف  إىل  وهدفت  السيدات(، 
األحبال املطاطة والتدريب ابألثقال على حجم العضلة 
الباحثون  واستخدم  السيدات،  لدى  العضلية  والقوة 
املنهج التجرييب، وقد بلغ قوام العينة )11( سيدة مل يسبق 
هلن التدريب من قبل )غري ممارسات(، ومن أهم أدوات 
املطاطة،  األحبال  ابستخدام  املقرتح  الربانمج  البحث 
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وتدريبات األثقال )8( أسابيع، واختبارات بدنية لقياس 
القوة العضلية، ومن أهم النتائج: يؤثر استخدام األحبال 

املطاطة إجيابًيا على القوة العضلية لدى السيدات.
 منهج البحث:

التصميم  ذا  التجرييب  املنهج  الباحث  استخدم 
القبلي  القياس  ابستخدام  واحدة  جملموعة  التجرييب 
ملالءمته  نظرًا  البحث؛  مشكلة  معاجلة  يف  والبعدي، 

الدراسة. هذه  لطبيعة 
جمتمع وعينة البحث:

من  العمدية  ابلطريقة  البحث  عينة  اختيار  جرى 
اخلاصة  االحتياجات  ذوي  من  القرص  قذف  العيب 
بلغت حجم  القوى؛ حيث  فلسطني أللعاب  مبنتخب 

العينة )5( العبني يُطبق عليهم تدريبات املقاومة كعينة 
األساسية  العينة  خارج  من  العبني  و)5(  أساسية، 

االستطالعية. للتجربة 
جدول )1( توصيف عينة البحث.

اجملموع عينة الدراسة االستطالعية عينة الدراسة األساسية

10 5 5

جتانس عينة البحث:
وعددها  األساسية  البحث  لعينة  التجانس  ُأجري 
الطول،  )السن،  القياسات  بعض  يف  العبني   )5(
الرقمي  املميزة ابلسرعة واملستوى  القوة  الوزن(، وتطوير 

اخلاصة. االحتياجات  لذوي  القرص  لقذف 
جدول )٢( املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري ومعامل االلتواء لعينة 

البحث يف قياسات )الطول، الوزن، السن( قيد البحث. ن = 5.

معامل االلتواءاملنوالاالحنراف املعيارياملتوسط احلسايبوحدة القياسالقياساتم

186.297.591860.115سمالطولالطول1

80.345.38800.189كجمالوزنالوزن2

25.250.75251.00عامالسنالسن3

البحث  لعينة  اإلحصائية  املعاجلات   )2( جدول  يبني 
االلتواء  معامل  تراوح  حيث  للعينة؛  التجانس  لبيان 
تنحصر بني  القيم  ما بني ) 0.115: 1.00 ( وهذه 

ا تقع حتت املنحىن االعتدايل،  )±3(، مما يدل على أنَّ
مما يدل على جتانس عينة البحث يف قياسات )السن، 

الوزن(. الطول، 
جدول )3( املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري ومعامل االلتواء لعينة البحث يف تطوير القوة املميزة ابلسرعة واملستوى الرقمي لقذف القرص 

لذوي االحتياجات اخلاصة قيد البحث. ن = 5.

وحدةاالختباراتم
القياس

املتوسط
احلسايب

االحنراف
معاملاملنوالاملعياري

االلتواء

20.362.74200.39كجمقوة قصوى ذراعني.1

3.560.463.500.39مرتدفع كرة طبية.2

27.342.17270.470مرتاملستوى الرقمي لقذف القرص.3

البحث  لعينة  اإلحصائية  املعاجلات   )3( جدول  يبني 
لبيان التجانس للعينة؛ حيث تراوح معامل االلتواء ما بني 
)-0.321: 1.843 ( وهذه القيم تنحصر بني ) 3±(، 

ا تقع حتت املنحىن االعتدايل، مما يدل  مما يدل على أنَّ
على جتانس عينة البحث يف تطوير القوة املميزة ابلسرعة 

واملستوى الرقمي لقذف القرص قيد البحث.
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وسائل مجع البياانت:
1- اختبارات القوة املميزة ابلسرعة واملستوى الرقمي 

لقذف القرص قيد البحث:
البياانت  مجع  وأدوات  وسائل  ابختيار  الباحث  قام 

يلي: وهي كما 
 1- حتليل املراجع والدراسات السابقة:

من خالل اإلطار املرجعي للباحث يف جمال الدراسة 

السابقة،  والدراسات  املراجع  يف  لقراءاته  ووفًقا  احلالية 
متكن من مجع عدٍد من اختبارات القوة املميزة ابلسرعة، 
الدراسة  جمال  يف  للباحث  املرجعي  اإلطار  خالل  من 
السابقة  والدراسات  املراجع  يف  لقراءاته  ووفًقا  احلالية، 
متكن من مجع عدٍد من اختبارات القوة املميزة ابلسرعة، 
وقام بعرضها على اخلرباء يف جمال الدراسة وبلغ عددهم 

)10( خرباء مرفق )1( هي كما يلي:
جدول )4( النسبة املئوية آلراء اخلرباء يف اختبارات القوة املميزة ابلسرعة.

اختبارات القوة املميزة ابلسرعةم.
رأى اخلبري

النسبة عدد اآلراء
املوافقة

عدد اآلراء
غري املوافقة

100٪-10قوة قصوى ذراعني.1

100٪-10دفع كرة طبية.2

60٪-6رفع اجلزع )ظهر( 20 اثنية.3

60٪-6جلوس من الرقود )بطن( 20 اثنية.4

يف  اخلرباء  آلراء  املئوية  النسبة   )4( جدول  من  يتضح 
اختبارات القوة املميزة ابلسرعة وتراوحت ما بني )٪50 
إىل 100٪(، وارتضى الباحث نسبة موافقة )100٪(؛ 
املميزة  القوة  اختبارات  مجيع  على  املوافقة  متت  لذا 
وهي  البحث  قيد  النسبة  تلك  حققت  اليت  ابلسرعة 

اآلتية: االختبارات 
اختبار رفع الثقل ابلذراعني أمام الرأس.  .1

اختبار دفع كرة طبية 1 كجم أبعد مسافة.  .2
اثنًيا: املستوى الرقمي لقذف القرص:
اثلثًا: األدوات واألجهزة املستخدمة:

استخدم الباحث األدوات واألجهزة اآلتية:
 	In Body 230 . لقياس الطول والوزن
ساعات إيقاف.	 
صافرة.	 
أقماع.	 

عصا خشبية طول 150 سم )25 عصا(.	 
أحبال مطاطية قصرية )25 حباًل(.	 
أحبال مطاطية طويلة )10 أحبال(.	 
أقراص.	 
كرة طبية.	 
ابر حديدي مع أوزان.	 
صالة اللياقة البدنية )اجليم(.	 

املعامالت العلمية لالختبارات قيد البحث:
األوىل  االستطالعية  ابلدراسة  الباحث  قام  كما 
الثبات  معامل  إلجياد  االستطالعية  البحث  عينة  على 
البحث، وحساب صدق االختبارات  قيد  لالختبارات 
ابستخدام العينة املميزة من العيب قذف القرص من ذوي 
االحتياجات اخلاصة مبنتخب فلسطني أللعاب القوى، 
األوىل. االستطالعية  الدراسة  إجراء  أوضاع  نفس  ويف 
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صدق االختبارات:
قام الباحث حبساب صدق االختبارات قيد البحث 
بني  املتضادة(  )اجملموعات  التمايز  صدق  طريق  عن 

جمموعتني، إحدامها مميزة وعددهم )5( العبني، والثانية 
غري مميزة وهم من جمتمع البحث وعددهم )5( العبني.

جدول )5( املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لعينة البحث حلساب صدق اختبارات القوة املميزة ابلسرعة واملستوى الرقمي لقذف القرص 
لذوي االحتياجات اخلاصة قيد البحث. ن1 = ن٢ = 5.

االختباراتم
اجملموعة غري املميزةاجملموعة املميزة

قيمةالفروق
)ت( عسعس

7.42*25.952.8623.492.9712.46قوة قصوى ذراعني.1

18.63*4.600.173.110.111.49دفع كرة طبية.2

8.46*27.172.0935.802.248.63املستوى الرقمي لقذف القرص.5

* قيمة ت اجلدولية عند مستوى 0.05 = 776.٢.
داللة  ذات  فروق  وجود   )5( جدول  من  يتضح 
املميزة،  غري  واجملموعة  املميزة  اجملموعة  بني  إحصائية 
ابلسرعة  املميزة  القوة  اختبارات  صدق  على  يدل  مما 
االحتياجات  لذوي  القرص  لقذف  الرقمي  واملستوى 

اجملموعتني. بني  التمييز  يف  البحث  قيد  اخلاصة 

ثبات االختبارات:
قام الباحث بتطبيق اختبارات القوة املميزة ابلسرعة 
واملستوى الرقمي لقذف القرص قيد البحث، مث إعادة 
معامل  وحساب  إجياد  مث  أيم،  ثالثة  بعد  تطبيقها 

والثاين. األول  التطبيق  نتيجة  بني  االرتباط 
جدول )6( معامل الثبات الختبارات القوة املميزة ابلسرعة واملستوى الرقمي لقذف القرص لذوي االحتياجات اخلاصة قيد البحث. ن = 5.

االختبارات
التطبيق الثاينالتطبيق األول

معامل
االرتباط املتوسط

احلسايب
االحنراف
املعياري

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

25.490.9725.671.020.89قوة قصوى ذراعني.

3.110.113.380.170.90دفع كرة طبية.

0.88*27.172.0927.222.17املستوى الرقمي لقذف القرص.
* قيمة " ر" اجلدولية عند مستوى 0.05 = 0.878.

معامالت  تراوحت  أنَّه   )6( اجلدول  من  يتضح 
القوة  اختبارات  والثاين  األول  التطبيقني  بني  االرتباط 
املميزة ابلسرعة، واملستوى الرقمي لقذف القرص لذوي 
إىل   0.88 بني  ما  البحث  قيد  اخلاصة  االحتياجات 
0.90، وهي معامالت ارتباط دالة إحصائًيا، مما يدل 

االختبارات. تلك  ثبات  على 
 الدراسة االستطالعية:

قام الباحث إبجراء الدراسة االستطالعية الثانية على 
عينة البحث االستطالعية وعددهم )5( العبني، وذلك 

املستخدمة  واألجهزة  األدوات  صالحية  من  للتأكد 
واالختبارات  القياسات  إلجراء  الالزم  الزمن  وحتديد 
حتدث  قد  اليت  الصعوابت  ومعرفة  ترتيبها،  وحتديد 
أثناء تطبيق تدريبات املقاومة املقرتح وكيفية مواجهتها، 
والتأكد من مناسبة وحدات الربانمج لعينة البحث من 

الراحة. وفرتات  والشدة  احلجم  حيث 
تدريبات املقاومات ابستخدام األحبال املطاطة:

األحبال  ابستخدام  املقاومات  تدريبات  خضعت 
املطاطة لألسس واملعايري العلمية ومبادئ علم التدريب 
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الدراسات  على  االطالع  خالل  من  وذلك  الريضي، 
السابقة واليت هلا صلة مبوضوع البحث )قيد الدراسة(.

األحبال  ابستخدام  املقاومات  تدريبات  هدف  أ. 
املطاطة:

املقاومات  تدريبات  أتثري  مدى  على  التعرف 
املميزة  القوة  حتسني  على  املطاطة  األحبال  ابستخدام 
لذوي  القرص  لقذف  الرقمي  واملستوى  ابلسرعة 

البحث. لعينة  اخلاصة  االحتياجات 
ابستخدام  املقاومات  تدريبات  وضع  أسس  ب. 

املطاطة: األحبال 
راعى الباحث يف وضع تدريبات املقاومات ابستخدام 

األحبال املطاطة األسس التدريبية اآلتية:
ابستخدام  املقاومات  تدريبات  تناسب  أن   -1
االحتياجات  ذوي  الالعبني  قدرات  املطاطة  األحبال 

اخلاصة.
2- أن حتقق تدريبات املقاومات ابستخدام األحبال 

املطاطة أهدافه املوضوعة ألجل ذلك.
3- مراعاة الفروق الفردية.

4- اعتبار خصائص املرحلة السنية.
5- مراعاة العالقة بني احلمل والراحة.

6- االهتمام ابإلمحاء والتهدئة.
7- مراعاة التدرج والتموج ابحلمل.

8- تقسيم الفرتة التدريبية إىل فرتات هلا أهدافها.
9- التكامل بني الفقرات التدريبية.

ابستخدام  املقاومات  لتدريبات  الزمين  التوزيع  ج- 
املطاطة: األحبال 

األحبال  ابستخدام  املقاومات  تدريبات  إعداد  مت 
اآلتية: الزمنية  للخطة  وفًقا  املطاطة 

األحبال  ابستخدام  املقاومات  تدريبات  حيتوي   -1
أسبوعًيا. وحدات   4 بواقع  أسابيع   8 على  املطاطة 

أسابيع× 4   8 للربانمج  التدريبية  الوحدات  عدد   -2
تدريبية. وحدة   32  = أسبوعًيا  وحدات 

3- زمن الوحدة التدريبية 90 دقيقة شاملة اجلزء البدين 
والرقمي مع جتنب احلمل الزائد.

4- مت تقنني األمحال التدريبية من شدة وحجم وفرتات 
الراحة.

مواصفات احلبل القصري:
مرت،  طوله1.5  12مم  مسك  استيك  عن  عبارة 
الطرف األول به مقبضان للمسك، والطرف اآلخر قفل 

أي شيء. ربطه يف  أو  لشبكة  "هوك" 
مواصفات احلبل الطويل:

عبارة عن استيك مسك 12مم طوله3 أمتار، الطرف 
األول به حزام ومزّود بقفل ليضعه الالعب حول وسطه، 
شيء. أي  يف  لشبكة  "هوك"  قفل  اآلخر  والطرف 

تدريبات احلبل القصري من الثبات:
الوقوف  تنفيذها من  يتم  هي جمموعة من تدريبات 
لكل جمموعة عضلية منفصلة يكون تكرارها من 15: 
20 مرة تقريًبا، ويكون احلبل دائًما يف وضع شد أثناء 
التنفيذ، وتلك العضالت هي للذراعني الثنائية الرؤوس 
الصدر  عضالت  )الرتاي(  الرؤوس  والثالثية  )الباي( 

)البنش(.
تدريبات احلبل القصري من احلركة:

احلركة  من  تنفيذها  يتم  تدريبات  من  جمموعة  هي 
لكل جمموعة عضلية ويكون تكرارها من 10 ثواين إىل 
15 اثنية تقريًبا أبقصى سرعة، ويكون احلبل دائًما يف 

التمرين وهم 4 مترينات أثناء تنفيذ  وضع شد 
وتلك التمرينات هي:

زمن  وخلفي،  أمامي  عصا  فوق  الذراعني  تبادل   .1
التمرين من 10ث إىل 15ث ومن 3: 5 جمموعات.

فوق  وميني،  جانًبا  الوقوف  من  الذراعني  تبادل   .2
احلبل مشال وميني وضع الركبة منخفض زمن التمرين من 

جمموعات.  5  :3 ومن  15ث  إىل  10ث 
ومشال  وميني  جانًبا  الوقوف  من  الذراعني  تبادل   .3
من فوق احلبل ميني ومشال وضع الركب منخفض وزمن 
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التمرين من 10ث إىل 15ث ومن 3: 5 جمموعات.
تبادل رفع الذراعني ألعلى زمن التمرين من 10ث   .4

إىل 15ث ومن 3: 5 جمموعات.
الدراسات األساسية:

تطبيق تدريبات املقاومات ابستخدام األحبال املطاطة:
قام الباحث إبجراء الدراسة األساسية وتطبيق تدريبات 
املقاومات ابستخدام األحبال املطاطة على عينة البحث 
األساسية يف الفرتة من 8 / 9/ 2021م إىل 2 /11 / 

2021م.
القياس البعدي:

األساسية  للعينة  البعدي  القياس  الباحث إبجراء  قام 
للبحث يف 3/ 11/ 2021م بنفس الرتتيب واألوضاع اليت 

متت يف القياس القبلي.

املعاجلات اإلحصائية:
قام الباحث ابستخدام األساليب واملعاجلات اإلحصائية 	 

ابستخدام الربانمج اإلحصائي SPSS واختار منها 
املعاجلات اإلحصائية املناسبة وطبيعة الدراسة، وهي 

كما يلى:
 املتوسط احلسايب، االحنراف املعياري، النسبة املئوية، 	 

 ،T-Test )االلتواء، اختبارات داللة الفروق )ت
معامالت االرتباط )بريسون(.

عرض ومناقشة النتائج:
أوالً: عرض النتائج:

الفروق بني القياس القبلي والقياس البعدي يف القوة - 	
املميزة ابلسرعة واملستوى الرقمي لقذف القرص لذوي 
االحتياجات اخلاصة مبنتخب فلسطني أللعاب القوى.

جدول )7( الفروق بني القياس القبلي والقياس البعدي اختبارات القوة املميزة ابلسرعة واملستوى الرقمي لقذف القرص قيد البحث. ن = 5.

االختباراتم
القياس البعديالقياس القبلي

الفروق
قيمة

)ت( عسعس

5.60*20.132.7732.543.5212.54قوة قصوى ذراعني.1

6.00*3.260.415.420.602.16دفع كرة طبية.2

15.94*27.232.1737.942.3913.71املستوى الرقمي لقذف القرص.3

* قيمة )ت( اجلدولية عند مستوى معنوية 0.05 = 776.٢.
إحصائًيا  دالة  فروق  )7( وجود  يتضح من جدول 
بني القياسني القبلي والبعدي يف اختبارات القوة املميزة 
لذوي  القرص  لقذف  الرقمي  واملستوى  ابلسرعة، 
القوى  فلسطني أللعاب  مبنتخب  اخلاصة  االحتياجات 
قيمة )ت( احملسوبة  إنَّ  البعدي؛ حيث  القياس  لصاحل 

أكرب من قيمة )ت( اجلدولية عند مستوى معنوية 0.05.
القياسني  بني  التحسن  نسب  يف  الفروق   -2   
القبلي والبعدي يف تطوير القوة املميزة ابلسرعة واملستوى 
الرقمي لقذف القرص لذوي االحتياجات اخلاصة لعينة 

البحث.
جدول )8( نسب التحسن بني القياس القبلي والقياس البعدي يف القوة املميزة ابلسرعة واملستوى الرقمي لقذف القرص لعينة البحث.

القياساالختبارم
القبلي

القياس
البعدي

نسبة
التحسن

61.65٪20.1332.54قوة قصوى ذراعني.1

66.26٪3.265.42دفع كرة طبية.2

50.35٪27.2340.94املستوى الرقمي لقذف القرص.3
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بني  التحسن  نسب   )8( جدول  من  يتضح 
القوة  اختبارات  يف  البعدي  والقياس  القبلي  القياس 
القرص  لقذف  الرقمي  واملستوى  ابلسرعة،  املميزة 
بني  ما  تراوحت  حيث  اخلاصة؛  االحتياجات  لذوي 
التحسن  نسبة  بلغت  66.26٪(، كما   :٪61.65(
يف املستوى الرقمي لقذف القرص لذوي االحتياجات 

.)٪50.35( اخلاصة 
مناقشة النتائج:

إحصائًيا  دالة  فروق  )7( وجود  يتضح من جدول 
بني القياسني القبلي والبعدي يف اختبارات القوة املميزة 
لذوي  القرص  لقذف  الرقمي  واملستوى  ابلسرعة، 
القوى  فلسطني أللعاب  مبنتخب  اخلاصة  االحتياجات 

البعدي. القياس  لصاحل 
يتضح من جدول )8( نسب التحسن بني القياس 
القبلي والقياس البعدي يف اختبارات القوة املميزة ابلسرعة 
االحتياجات  لذوي  القرص  لقذف  الرقمي  واملستوى 
اخلاصة؛ حيث تراوحت ما بني )٪61.65: ٪66.26(، 
لقذف  الرقمي  املستوى  التحسن يف  نسبة  بلغت  كما 

القرص لذوي االحتياجات اخلاصة )٪50.35(.
سحر  دراسة  نتائج  مع  الدراسة  هذه  نتائج  وتتفق 
أنَّ  إىل  خلصت  اليت   )2011( مرسي  السيد  مرسي 
تدريبات املقاومات هلا أثر إجيايب على حتسني مستوى 
القوة املميزة ابلسرعة واملرونة واإلطالة لعينة البحث، وأنَّ 
حتسني القوة املميزة ابلسرعة واملرونة واإلطالة ابستخدام 
مستوى  حتسني  إىل  أدَّى  املطاطة  األحبال  تدريبات 
ابلسرعة  املميزة  القوة  تعدُّ  ابلكب.  الطلوع  مهارة  أداء 
للكتفني،  املادة  والعضالت  للفخذ  املثنية  للعضالت 
حتسني  يف  أتثريًا  أكثر  الفخذ  خلف  عضالت  وإطالة 
العارضتني  على  ابلكب  الطلوع  مهارة  أداء  مستوى 
يف  مسامهتهما  نسبة  ارتفعت  حيث  االرتفاع؛  خمتلفيت 

والكلي. اجلزئي  املهاري  األداء  درجة 
كما تتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة مسري 

مصطفى كامل حامد غرابة )2016(، اليت توصلت إىل 
أنَّ تدريبات املقاومة ابستخدام األحبال املطاطة داخل 
ابلسرعة  املميزة  القوة  على  إجيايب  أتثري  له  املاء  وخارج 

للرجلني واملستوى الرقمي.
حممد  دراسة  نتائج  مع  الدراسة  هذه  نتائج  وتتفق 
إىل  توصلت  اليت   )2015( الشربيي  حممد  مهدي 
تدريبات املقاومة ابستخدام األحبال املطاطة، مما أدَّى 
إىل حتسن يف مستوى األداء البدين وعلى نتائج بعض 

العضلية(. القدرة  )يف  البدنية  الصفات 
كما تتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة أمحد 
التدريبات  إىل  خلصت  واليت   )2012( العزيز  عبد 
املقننة ابألحبال املطاطة تؤثر أتثريًا إجيابًيا على مستوى 
القدرة العضلية للذراعني والرجلني قيد البحث، كما تؤثر 
على  إجيابًيا  أتثريًا  املطاطة  ابألحبال  املقننة  التدريبات 

البحث. قيد  املهاري لالعبني  مستوى األداء 
وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة هيسايدا 	 

وآخرين Hisaed et al (2000م) واليت خلصت إىل أنَّ 
استخدام األحبال املطاطة يؤثر إجيااًب على القوة العضلية.

إسالم  دراسة  نتائج  مع  الدراسة  هذه  نتائج  وتتفق 
سعيد عبده حسن الديب )2017( اليت خلصت إىل 
أنَّ الربانمج التدرييب املقرتح أثّر إجيابًيا يف مجيع املتغريات 
البدنية قيد البحث، كما أنَّ الربانمج التدرييب أثر إجيابًيا 
يف حتسن رمي الكرة الطبية، ويف حتسن الوثب العمودي، 
املهاري  األداء  ويف حتسن  العريض،  الوثب  ويف حتسن 
املهارية  املتغريات  التأثري اإلجيايب على مجيع  من خالل 
قيد البحث، كما أثر الربانمج التدرييب إجيابًيا يف حتسن 
من  التصويب  السلة، ويف حتسن  أسفل  من  التصويب 
الوثب، ويف حتسن املتابعة الدفاعية، ويف حتسن حركات 
القدمني، وقد أدى الربانمج التدرييب املقرتح إىل حتسن 
بدرجة  السلة  العيب كرة  لدى  املهاري  األداء  مستوى 
كبرية؛ حيث لوحظ أنَّ هناك أتثريًا إجيابًيا للربانمج على 
مجيع املتغريات املهارية قيد البحث، كما أدَّى إىل حتسن 
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بدرجة كبرية؛  السلة  العيب كرة  لدى  البدين  املستوى 
حيث لوحظ أنَّ هناك أتثريًا إجيابًيا للربانمج على مجيع 

الصفات البدنية قيد البحث.
كما تتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة خالد 
أتثري  وجود  إىل  خلصت  اليت   ،)2017( انصر  أمحد 
على  التوجيهية  والقدرة  ابلسرعة  املميزة  القوة  تدريبات 
بعض القدرات احلركية ومستوى األداء املهاري املركب.

إبراهيم  نتائج دراسة  الدراسة مع  نتائج هذه  وتتفق 
ماهر حممود )2016(، اليت خلصت إىل وجود فروق بني 
متوسط درجات القياس القبلي والقياس البيي والقياس 

البعدي على بعض املتغريات البدنية قيد البحث.
كما تتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة وائل 
رزق إبراهيم رزق )2016(، اليت أشارت أهم النتائج إىل 
تفوق أفراد اجملموعة التجريبية اليت استخدمت أسلوب 
املتغريات  مجيع  يف  املقرتح  ابإلطالة  املقاومة  التدريب 

)البدنية – املستوى الرقمي( قيد البحث.
كما يرجع الباحث هذه الفروق إىل أتثري تدريبات 
على  إجيابًيا،  املطاطة  األحبال  ابستخدام  املقاومات 
الذراعني وقدرة  القوة املميزة ابلسرعة لعضالت  حتسني 
الذراع الرامي للكرة الطبية، ومن مثَّ أدَّى إىل رفع مستوى 
الرقمي لقذف القرص، وهذا ما أاتحه برانمج املقاومات 
والذي اشتمل على جمموعة تدريبات تتشابه يف مسارها 
احلركي مع احلركات املطلوبة قيد الدراسة وأتديتها بقوة 
القرص،  لقذف  مهاري  أداء  على  ساعد  مما  وسرعة، 
ابهرة  من  دراسات كل  نتائج  مع  النتائج  هذه  وتتفق 
علوان جواد اجلميلي )2005(، اتمر غامن داود حممد 

إبراهيم )2004(. الصويف )2005(، علي شبوط 
دراسة 	  نتائج  مع  الدراسة  هذه  نتائج  تتفق  كما 

اليت   ،Kerry & Robert" (2004) وروبرت  "كريي 
العدو  البالسيت حيسن سرعة  التدريب  أنَّ  إىل  توصلت 

البيسبول. لالعيب  الرمي  وسرعة 
دراسة 	  نتائج  مع  الدراسة  هذه  نتائج  تتفق  كما 

 ،Olsen & Hopkins" (2003) وهوبكنس  "أولسن 
واليت توصلت إىل أنَّ التدريب البالسيت أكثر أتثريًا من 

لالعبني. والسرعة  القوة  لزيدة  العادية  املقاومة 
عماد  دراسة  نتائج  مع  الدراسة  هذه  نتائج  وتتفق 
برانمج  أنَّ  إىل  خلصت  اليت   )2016( حممد  أمحد 
التمرينات التأهيلية والتدليك العالجي املقرتح أدَّى إىل 
احلركية،  الكفاءة  للجسم وحتسني  العامة  احلالة  حتسني 
ومرونة واتزان مفصل الكتف املصاب ودرجة إدراك األمل 
البحث  فروض  حيقق  وهذا  األخرى،  املتغريات  وبعض 

والرابع. والثالث  والثاين  األول 
االستنتاجات:

يف حدود النتائج اليت جرى التوصل إليها يف حدود 
عينة البحث، توصل الباحث إىل االستنتاجات اآلتية:

تدريبات  استخدام  لفعالية  إجيايب  أتثري  وجود   -1 
املميزة  القوة  تطوير  يف  املطاطية  ابحلبال  املقاومة 
القرص  قذف  لالعيب  املهارات  وبعض  ابلسرعة، 
فلسطني  مبنتخب  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  من 

القوى. أللعاب 
وجود أتثري إجيايب لفعالية استخدام تدريبات املقاومة   -2 
ابحلبال املطاطية يف حتسن املستوى الرقمي لقذف 
القرص لالعيب قذف القرص من ذوي االحتياجات 

اخلاصة مبنتخب فلسطني أللعاب القوى.
تراوحت نسب التحسن بني القياس القبلي والقياس   -3 
البعدي يف تطوير القوة املميزة ابلسرعة لدى العيب 
اخلاصة  االحتياجات  ذوي  من  القرص  قذف 
البحث؛  عينة  القوى  أللعاب  فلسطني  مبنتخب 
.)٪66.26  :٪61.65( بني  ما  تراوحت  حيث 

بلغت نسب التحسن بني القياس القبلي والقياس   -4 
لدى  القرص  لقذف  الرقمي  املستوى  يف  البعدي 
العيب ذوي االحتياجات اخلاصة مبنتخب فلسطني 

.)٪50.35( القوى  أللعاب 
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التوصيات:
املستخدمة  واألدوات  البحث  منهج  حدود  يف 

يلي: مبا  الباحث  يُوصى  واالستنتاجات 
1- استخدام الربانمج املقرتح يف حتسني مستوى    
القرص لذوي  املميزة ابلسرعة لدى العيب قذف  القوة 
االحتياجات اخلاصة مبنتخب فلسطني أللعاب القوى.

2- استخدام الربانمج املقرتح يف حتسني مستوى عناصر 
اللياقة البدنية األخرى لدى العيب قذف القرص لذوي 
االحتياجات اخلاصة مبنتخب فلسطني أللعاب القوى.

البدنية  اللياقة  عناصر  يف  مشاهبة  دراسات  إجراء   -3
االحتياجات  لذوي  القرص  قذف  لالعيب  األخرى 

القوى. أللعاب  فلسطني  مبنتخب  اخلاصة 
الريضية  األنشطة  يف  مشاهبة  دراسات  إجراء   -4

األخرى.
5- ضرورة اختيار مدريب ألعاب القوى للتمرينات    
املسار  أن تكون يف نفس االجتاه ونفس  املناسبة على 
أوضاع  يف  التحكم  على  ذلك  يساعد  حيث  احلركي؛ 

وأجزائه. اجلسم 
ومنها  املقاومات،  تدريبات  املدربني  استخدام   -6
تدريبات األحبال املطاطة بريضة قذف القرص كوسيلة 
تدريبية فعَّالة يف حتسني القوة املميزة ابلسرعة وتوظيفها 

الفي. لألداء  طبًقا 

املراجع:
أواًل: املراجع العربية:

التدريب  استخدام  "أثر   ،)٢004( علي،  إبراهيم، 
الشدة يف أتهيل  الفرتية منخفضة  املركب ابلطريقة 
لألطراف  العضلي  ابلضعف  املصابني  الريضيني 
الثالث  اجمللد   – الريضية  الرتبية  جملة  السفلى"، 

ص)235-219(. الثاين،  العدد  عشر– 
أبو عبده، حسن، )٢010(، االجتاهات احلديثة يف 
ختطيط وتدريب كرة القدم، الطبعة العاشرة، مكتبة 

ومطبعة اإلشعاع الفنية، اإلسكندرية.
تدرييب  برانمج  املؤمن، )٢016(، أتثري  بربري، عبد 
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 فاعلية استخدام نظام إدارة التعلم اإللكرتوين "بالك بورد" يف تنمية اإلبداع التكنولوجي
 لدى طالبات الكيمياء يف كلية العلوم واآلداب جبامعة جنران
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التفكري  التكنولوجيا،  اإللكرتوين،  التعلُّم  األصالة،  املفتاحية:  الكلمات   

اإلبداعي، الطالقة، املرونة.
املتزايد  االستخدام  إىل  املتقدم  العامل  يف  اجلامعات  معظم  تتجه  امللخص:   
األنظمة  عن  متيزها  اليت  البالغة  لألمهية  نظًرا  اإللكرتوين؛  التعلم  إدارة  ألنظمة 
التقليدية وذلك تزامًنا مع التطورات احلادثة يف تقنية االتصاالت واملعلومات، 
وتكمن أمهية الدراسة احلالية يف حماولتها التغلب على املشكالت اليت تواجه 
الطلبة، للوصول إىل أفضل السبل الكفيلة لزيدة فاعلية التعليم، وهدفت هذه 
"بالك  اإللكرتوين  التعلم  إدارة  نظام  استخدام  فاعلية  على  للتعرف  الدراسة 
بورد" يف تنمية اإلبداع التكنولوجي لدى طالبات قسم الكيمياء بكلية العلوم 
واآلداب يف جامعة جنران، وقد تكوَّنت عينة الدراسة من )44( طالبة من قسم 
الكيمياء بكلية العلوم واآلداب - جامعة جنران، واستخدمت الدراسة املنهج 
للدراسة،  التكنولوجي كأداة  لإلبداع  اختبارًا  الباحثة  أعدت  التجرييب؛ حيث 
وتكوَّنت من )9( أسئلة مقالية مفتوحة النهاية، مت التأكد من صدقها وثباهتا، 
مث تطبيقها على العينة املستهدفة، وكشفت نتائج الدراسة عن تفوق اجملموعة 
التجريبية على اجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي، وكشفت عن وجود أثٍر 
التعلم اإللكرتوين "بالك بورد" يف تنمية اإلبداع  إجيايب الستخدام نظام إدارة 
التكنولوجي، وكانت الفروق دالة إحصائًيا وذو فاعلية عالية األثر الستخدام 
نظام إدارة التعلم اإللكرتوين "بالك بورد" يف تنمية اإلبداع التكنولوجي بقدراته 
الثالث )الطالقة، املرونة، األصالة(، بني التطبيقني القبلي والبعدي يف اجملموعة 
تقدمي  جرى  الدراسة  نتائج  على  البعدي، وبناًء  التطبيق  لصاحل  التجريبية 

االستنتاجات والتوصيات واملقرتحات املالئمة.

Key Words: e-learning, flexibility, fluency, Creativi-
ty thinking, Originality, technology.

Abstract: Many advanced world universities trend 
to overuse e-learning systems due to the significant im-
portance that distinguishes it from a traditional learning 
system, just to keep abreast of new development in ICT. 
This study attempts to overcome the problems faced by 
students to reach the best ways to augment learning ef-
fectiveness. This study aims to identify the effectiveness 
of using e-leaning management system on improving the 
technological Creativity for the female students of Chem-
istry Department, Faculty of Sciences and Arts, Najran 
University. The study sample consisted of 44 students 
from the Department of Chemistry, Faculty of Sciences 
and Arts, Najran University. The experimental design has 
been used in which the researcher has prepared a techno-
logical innovation test. The test includes 9 open-ended 
subjective questions, which have already been validated 
and then administered to the target sample. Results re-
vealed that the experimental group significantly outscored 
the control group in the post-treatment design. Findings 
have showed a positive impact for the use of e-learning 
management system (Blackboard) in developing tech-
nological innovation. There were statistically significant 
differences with big effect size for the use of e-learning 
management system (Blackboard) in developing techno-
logical Creativity in three categories (fluency, flexibility, 
and originality) between pre- and post-treatment of the 
experimental group for the benefit of post-treatment de-
sign. Based on the study findings, appropriate implica-
tions and recommendations have been proposed.
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املقدمة:
تُويل اجملتمعات احلديثة عناية فائقة وجادة بتطوير 
برامج إعداد املعلم يف كليات الرتبية؛ إذ تُعدُّ من القضاي 
املهمة واحليوية املعروضة على الساحة الرتبوية واليت توليها 
عناية كبرية.  والتعليمية  والشعبية  السياسية  القيادات 
اإللكرتونية على  التعلم  إدارة  أنظمة  استخدام  وتساعد 
الطلبة من خالل إاتحة  إجياد وسٍط مالئٍم البتكارات 
حتصيلهم  مستوى  من  يرفع  مما  ابلعمل،  التعلم  فرصة 
الدراسي إىل مستوى أفضل، ومن مثَّ ينبغي على أعضاء 
الطلبة  التدريس استخدام هذه األنظمة، واطالع  هيئة 
وتطوير  تغيري  فرصة  مينحهم  مما  عملها،  على كيفية 
أنفسهم )البدو، 2017(، وتؤدِّي األجهزة اإللكرتونية 
من  بداية  االتصاالت،  أنواع  خمتلف  يف  جوهرًي  دورًا 
اليت  الفضائية  اإلرساليات  إىل  اهلاتفية  االتصاالت 
تدخل األجهزة اإللكرتونية يف مجيع مكوانهتا وأسرارها، 
فمعظم املؤسسات أصبحت تعمل ابألنظمة اإللكرتونية 

.)2016 )اجلهمي، 
بورد"  "بالك  اإللكرتوين  التعلم  إدارة  نظام  ويعدُّ 
التعلم اإللكرتوين؛ حيث  واحًدا من أقوى أنظمة إدارة 
على  تعليمية  مؤسسة   3600 من  أكثر  تستخدمه 
لعضو  راقية  تعليمية  تقدمي خدمات  العامل، يف  مستوى 
النظام  التدريس والطالب واملؤسسة، وحيتوي هذا  هيئة 
على أدوات إلدارة عملية التعليم ومتابعة الطلبة ومراقبة 
كفاءة العملية التعليمية يف املؤسسة التعليمية، كما يتيح 
هذا النظام فرًصا كبرية للطلبة يف أن يتواصلوا مع مقرراهتم 
الدراسية خارج قاعة احملاضرات يف أّي مكاٍن ويف أّي 
وقٍت، وذلك من خالل أدوات متنوعة لالطالع على 
حمتوى املادة العلمية للمقرر والتفاعل معها بطرٍق ميسرة، 
ابإلضافة إىل التواصل مع أستاذ املقرر وزمالئهم املسجلني 
يف املقرر نفسه بوسائل إلكرتونية خمتلفة )امللحم وآخرون، 
ألعضاء  تتيح  ووسائل  أدوات  من  ويتكون   ،)2018

ديناميكية  مقررات  بناء  على  القدرة  التدريسية  اهليئة 
وتفاعلية بسهولة كبرية، مع إدارة حمتوى هذه املقررات 
بطريقة مرنة وبسيطة؛ ليتمكن من القيام ابملهام اليومية 
.)2018 )الشهري،  فعَّال  بشكل  التعليمية  للعملية 

قادرة  تكون  أن  العربية  اجلامعات  أرادت  وإن 
على مواجهة التحديت البد أن تستند يف مبادئها إىل 
الثورة التكنولوجية املعاصرة وأن تغري من إسرتاتيجياهتا، 
وطرقها وأساليبها ووسائلها، وأن تتبع األساليب العلمية 
احلديثة، وأن تتبىن التكنولوجيا التعليمية اليت تُنمي روح 
أحد  اإلبداع  عملية  وتعدُّ   ،)2015 )إمام،  اإلبداع 
التعليم؛ ولذلك  اليت تقوم عليها عملية تطوير  األسس 
بتنمية  ابلًغا  اهتماًما  احلديثة  الرتبوية  االجتاهات  أولت 
من  العليا  املستويت  واستخدام  املتعلم  لدى  اإلبداع 
على  وأكَّدت  والتقومي،  والرتكيب  كالتحليل  التفكري 
لعقل  شاماًل  منًوا  يضمن  مبا  التدريس  أهداف  تنويع 
اإلبداع  ظاهرة  أمهية  وتربز   ،)2010 )عمار،  املتعلم 
يف ظل التكنولوجيا املعاصرة يف القدرة على االستجابة 
ملتغريات البيئة احمليطة واملسامهة يف تنمية القدرات الفكرية 
والعقلية لألفراد، واالستغالل األمثل للموارد املالية عن 
التطورات  مع  تتواكب  علمية  أساليب  استخدام  طريق 
واالستفادة  الطلبة،  نتاجات  استغالل  وحسن  احلديثة 
البحث  يف  هلم  الفرصة  إاتحة  طريق  عن  قدراهتم  من 
والتحديث  والعمل  املختلفة،  اجملاالت  يف  اجلديد  عن 
احمليطة.  التغريات  مع  يتفق  مبا  العمل  ألنظمة  املستمر 
ويعدُّ التفكري اإلبداعي أعلى مستويت التفكري قاطبًة، 
كونه ميثل ابتكار مادة جديدة مل تكن معروفة من قبل، 
هي:  قدرات  ثالث  من  اإلبداع  يتكون  األساس  ويف 
الطالقة واملرونة، واألصالة )فضل، 2017(، وملا كان 
لتحقيق  تكنولوجي  مبوقف  يرتبط  التكنولوجي  اإلبداع 
فكرة جيدة أو إنتاج تكنولوجي جديد أو تصميم منتج 
من حق  فإنَّ  احلياة،  معني يف  أسلوب  تغري  يسهم يف 
الطلبة املبدعني على اجملتمع أن يلقوا الرعاية واالهتمام 
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مع  يتناسب  الذي  املستوى  إىل  لوصوهلم  يكفي  مبا 
اإلبداعية.    قدراهتم 

التعلم اإللكرتوين    وحيقق استخدام أنظمة إدارة 
اليت تدير تعلم الطلبة عملية االتصال الثالثي بني أعضاء 
متكن  التعليمي، كما  واحملتوى  والطلبة  التدريس  هيئة 
الطلبة من العمل بكل استقاللية وبصورة أكثر إبداًعا، 
أساتذهتم، مما  وتزيد من مستوى فهمهم وتفاعلهم مع 
جيعل الطلبة يتحملون مسؤولية تعلمهم مع احملافظة على 
التواصل مع أساتذهتم، وليس فقط اجللوس واالستماع 
احلصول  يف  أنفسهم  على  االعتماد  بل  الدروس،  إىل 
شبكة  وتعدُّ   ،)2013 )إطميزي،  املعلومات  على 
اليت  املعلومات  مصادر  من  أساسًيا  مصدرًا  اإلنرتنت 
متكن من احلصول على معلومات يستفيدون منها عند 
التدريس  هيئة  أعضاء  تساعد  بواجباهتم، كما  قيامهم 
على أن يكونوا أكثر إبداًعا يف تطبيقاهتم العملية وطرائق 
تدريسهم يف ظل مساحة من احلرية متاحة لتطوير املعرفة 
لدى الطلبة )احلريب، 2010(، وينظر علماء النفس إىل 
أنَّ كل فرٍد مبدع أو له قابلية لإلبداع، وقد تظهر الفروق 
األوضاع  له  ُهيئت  إذا  اإلبداع  درجة  يف  األفراد  بني 
املناسبة هلذه العملية، فاالختالف بني األفراد يف اإلبداع 
كمًيا، واإلبداع كما يشرحه )دي بونو( يف كتابه التفكري 
عن  تبحث  دائًما  حيث  العلم؛  طريقة  هو  اإلبداعي 
معلومات جديدة أو تطبيقات جديدة ملعلومات متوافرة 

وبلوم، 2018(. )بولسنان 
أثر  تناولت  اليت  الدراسات  من  العديد  وهناك 
التعلم اإللكرتوين، وكذلك وسائل وطرائق  إدارة  أنظمة 
هدفت  حيث  اإلبداع؛  تنمية  يف  اإللكرتونية  التدريس 
دراسة البنيان )2019( تقييم جتربة جامعة أم القرى يف 
استخدام نظام إدارة التعلم اإللكرتوين "البالك بورد"، من 
وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، واستخدمت االستبانة 
أداة جلمع البياانت الالزمة لإلجابة عن أسئلة الدراسة، 

وجاءت نتائج املتوسط العام الكلي ألمناط االستخدام 
بينما   ،)٪60.0 مئوية  ونسبة  "متوسطة"  العينة  )اجتاه 
)اجتاه  للمعوقات  الكلي  العام  املتوسط  نتائج  كانت 
وأوصت   ،)٪67.6 مئوية  ونسبة  "متوسطة"  العينة 
على  التدريس  هيئة  أعضاء  تشجيع  بضرورة  الدراسة 
العملية  يف  بورد"  "البالك  نظام  وتوظيف  استخدام 
من خالل  السعودية،  اجلامعات  يف  والبحثية  التعليمية 
الدورات  وعقد  األداء،  تقومي  نقاط  ضمن  تضمينها 
التدريبية، وكشفت دراسة لعليجي )2015( عن دور 
حيث  بعد؛  عن  التعلم  يف   LMS التعلم  إدارة  أنظمة 
أكَّدت نتائج الدراسة على أمهية مناذج ومقارابت التعليم 
التعليم  مستوى  رفع  يف  فعاليتها  أثبتت  واليت  والتعلم، 
على  الرتكيز  تتجاوز  وديناميكية،  مرنة  بطريقة  اجلامعي 
متطلبات  جلميع  االستجابة  أجل  من  موحدة،  أمناط 
األساتذة املعلمني والطلبة املتعلمني على حدٍّ سواء وىف 
املتعلمني،  على  أكثر  الرتكيز  مع  تبادلية  عالقة  إطار 
من  حتقيقها  اجلامعة  ترمي  اليت  األهداف  حنو  للتوجه 
خالل وظائفها البيداغوجية املمنهجة، وإمكانية جتميع 
أدوات التعليم والتعلم عن بُعد واإلسرتاتيجيات الالزمة 
دراسة  البالد، وهدفت  افرتاضية يف  لتأسيس جامعات 
عمر )2017( التعرف على أثر استخدام تطبيق “بالك 
بورد موابيل" على تنمية اجتاهات طالبات جامعة جنران 
إذا  ما  على  والتعرف  النقال،  اإللكرتوين  التعليم  حنو 
كانت اجتاهاهتن تُعزى ملتغريات )املستوى األكادميي-

هدفت  اإللكرتونية(، كما  التطبيقات  استخدام  مهارة 
أثناء  تواجههن  اليت  املعوقات  أهم  على  التعرف  إىل 
الدراسة على عينة قصدية  التطبيق، وطبقت  استخدام 
مقرر  يف  اخلامس  ابملستوى  طالبة   )26( عددها  بلغ 
احلاسوب يف التعليم، ومت توظيف املنهج التجرييب، كما 
وأشارت  البياانت،  جلمع  االستبانة كأداة  استخدمت 
نتائج الدراسة إىل أنَّ اجتاهات الطالبات كانت حمايدة 
يف القياس القبلي وأصبحت إجيابية يف القياس البعدي، 
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كما أنَّ استخدام التطبيق كان فعااًل يف تنمية االجتاهات 
حنو التعلم اإللكرتوين النقال، وكانت هنالك فروق دالة 
إحصائًيا بني متوسطات القياس القبلي والبعدي لصاحل 
القياس البعدي، كما أظهرت النتائج أبنَّه ال توجد فروق 
النقال  اإللكرتوين  التعلم  حنو  الطالبات  اجتاهات  يف 
األكادميي  املستوى  ملتغريات  تُعزى  التطبيق  ابستخدام 
وأظهرت  اإللكرتونية،  التطبيقات  استخدام  يف  واملهارة 
التعلم  إدارة  أنظمة  أنَّ   )2010(  Frederick دراسة 
املتمثلة ابلفصول االفرتاضية، وبرامج الويب  اإللكرتوين 
عرب اإلنرتنت ذي فاعلية كبرية يف زيدة التحصيل العلمي 
تزيد  اليت  احلاسوب  أمية  وحمو  الناقدة  القرائية  والقدرة 
أمهيتها من تزايد استخدام الوسائط املتعددة يف التعليم، 
وكذلك التنظيم الذايت وإدارة الوقت، فضاًل عن فاعلية 
املعلومات واالتصاالت واإلنرتنت  تكنولوجيا  استخدام 
يف تنمية القدرات اإلبداعية وتطوير املعرفة السابقة لدى 
 Yang&( دراسة  نتائج  أشارت  املعلمني، كما  الطلبة 
اإللكرتونية  التعلم  بيئات  إىل كفاءة   )Chang 2012

احملاضرات  إلمتام  وفاعليتها  اإلنرتنت  على  القائمة 
التقليدية وتنمية خربات الطلبة اجلامعيني وزيدة تفاعلهم 
اجلربية،  املهارات  وتنمية  اإلنرتنت  على  زمالئهم  مع 
التعلم  بيئات  فاعلية   )2009( الفقي  دراسة  وتناولت 
املعلومات  تكنولوجيا  مهارات  تنمية  يف  اإللكرتونية 
وتصميم بيئات التعلم التفاعلية املعتمدة على اإلنرتنت، 
اإلجيابية  الفاعلية   )2011(  Sardone دراسة  وبينت 
إحدى  تنمية  يف  اإلنرتنت  على  القائمة  التعلم  لبيئات 
تكنولوجيا  جمال  يف  الطالقة  وهي:  اإلبداع،  قدرات 
التعليم وإنتاج القصص اإللكرتونية، وأظهرت دراسات 
كلٍّ من الفقي (2010)؛ Helen & France (2011))؛ 
واملوارد  اإللكرتوين  التعلم  فاعلية   )2017( وربيعي 
تنمية  يف   )OERS( اإلنرتنت  عرب  املفتوحة  التعليمية 
التفكري اإلبداعي واألداء املهاري، وبينت دراستا احلسن 
وآخرون )2016(، اهلاجري )2016( فاعلية الربامج 

تنمية  يف  التعليم  تكنولوجيا  على  القائم  اإللكرتونية 
 Bilel دراسة  وخلصت  اإلبداعي،  والتفكري  التحصيل 
)2018( إىل فعالية أسلوب العصف الذهي اإللكرتوين 
يف تنمية التفكري اإلبداعي، وابلرغم من حدود وسلبيات 
العصف الذهي اإللكرتوين، يُعدُّ هذا األخري أكثر فعالية 
دراسة  وهدفت  التقليدي.  الذهي  ابلعصف  مقارنة 
احلراحشة )2019( إىل استقصاء أثر إسرتاتيجية الويب 
كويست يف تنمية مهارات التفكري اإلبداعي، وتوصلت 
متوسطي  بني  إحصائًيا  دال  فرق  وجود  إىل  الدراسة 
عالمات الطالبات يف اختبار مهارات التفكري اإلبداعي 

التجريبية. اجملموعة  لصاحل 
الدراسات  من  احلالية  الدراسة  واستفادت 
الدراسة، وبنيَّ غريها  موقع هذه  التعرف على  السابقة 
والتشابه  األصالة  حيث  من  السابقة،  الدراسات  من 
الدراسة  تتميز  إْذ  املتغريات؛  تناول  يف  واالختالف 
احلالية عن مجيع الدراسات السابقة أبنَّ متغريها التابع 
كان اإلبداع التكنولوجي الذي تضمن قدرات اإلبداع 
الثالث: )الطالقة، واملرونة، واألصالة(، ومت قياسها يف 
ضوء املهارات التكنولوجية الثالث: )اإلعداد، والتصميم، 
وُحكم  أُعد  مقايل  اختبار  وابستخدام  واالستخدام(، 
فاعلية  دراسة  أمهية  الباحثة  رأت  وعليه  الغرض،  هلذا 
استخدام نظام إدارة التعلم اإللكرتوين "بالك بورد" يف 
تنمية اإلبداع التكنولوجي لدى طالبات قسم الكيمياء 
احلالية  املناهج  العلوم واآلداب، خصوًصا وأنَّ  يف كلية 
يركز  أبسلوب  أُعدت  قد  السعودية  العربية  اململكة  يف 
على تنمية تفكري الطلبة، وهذا يضفي جانًبا آخر على 
أمهية هذه الدراسة يف حماولة للمسامهة يف اقرتاح اجلانب 
التطبيقي )طريقة التدريس( لتلك املناهج، وتوجيه الطلبة 
أمهية  تكمن  إْذ  التفكري؛  من  النوع  هذا  إىل  املعلمني 
ينظر  الذي  التدرجيي  التحسن  أسلوب  أنَّه  يف  اإلبداع 
ابتكارية  القدمية بطريقة جديدة وصواًل حللول  لألفكار 
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)مجال الدين، 2019(؛ ولذا تؤكد الباحثة على ضرورة 
تنمية مهارات اإلبداع التكنولوجي كاستجابة ملتطلبات 
جوانب  خمتلف  يف  وجتلياهتا  العوملة،  حتديت  مواجهة 
حياة اجملتمعات وما يشهده العامل من تغريات متسارعة 
يف العلم، واملعرفة واالخرتاع وتدفق املعلومات وما توفره 

واجملتمع. للفرد  إمكاانت  من  االتصال  وسائل 
مواكبة  عن  السعودية  العربية  اململكة  تغب  ومل 
التطور احلاصل يف التعلم اإللكرتوين يف مجيع مؤسساهتا 
السباقة يف أتسيس عمادات ومراكز  التعليمية، وكانت 
احلكومية  اجلامعات  يف كل  اإللكرتوين  ابلتعلم  خاصة 
حكومية  جامعة   )24( تعدادها  يبلغ  الذي  واألهلية 
اجلامعات  بعض  وتستخدم  أهلية،  جامعات  و)14( 
جتارية،  منها:  التعلم  نظام إلدارة  من  أكثر  السعودية 
 ،)2020 التعليم،  )وزارة  خاصة  ومنها  جمانية،  ومنها 
التعلم  إدارة  نظام  حالًيا  فتستخدم  جنران  جامعة  أمَّا 
اإللكرتوين  التعلم  أولت  بورد"، كما  "بالك  اإللكرتوين 
التكنولوجي  التقدم  بركب  اللحاق  بغية  اهتماًما كبريًا؛ 
جامعة  سعت  حيث  املتسارع؛  املعلومايت  واالنفجار 
جنران من خالل التنسيق مع اجلهات ذات العالقة إىل 

اآلتية: األهداف  حتقيق 
وضع خطة إسرتاتيجية لربامج التعلم اإللكرتوين يف   .1

اجلامعة.
وضع املعايري الفنية والنظامية لتطبيق التعلم اإللكرتوين.  .2

توفري الدعم الفي ألعضاء هيئة التدريس يف جمال   .3
الفنية. مهاراهتم  تنمية 

اإلشراف على أنظمة التعلم اإللكرتوين ابلتنسيق مع   .4
اجلهات ذات الصلة.

اخلاصة  التدريبية  الدورات  من  العديد  تقدمي   .5
ابستخدام نظام إدارة التعلم اإللكرتوين "بالك بورد" 

التدريس. هيئة  وأعضاء  للطلبة 

 مشكلة الدراسة: 
   برزت مشكلة الدراسة احلالية من خالل خربة الباحثة 
يف جمال التدريس للمقررات التكنولوجية لطالبات كلية 
إْذ الحظت ضعف  واآلداب يف جامعة جنران؛  العلوم 
قدرة الطالبات على توليد األفكار اجلديدة وعدم املقدرة 
على االنطالق أبفكار غري مألوفة وابتكارية، وهذا ما 
واحلراحشة   ،(2018)  Bilel دراستا  به  ووصت  أكدته 
)2019(، مما دفع الباحثة إىل البحث عن تقنية حديثة 
العملية هلن؛  التكنولوجية والتطبيقات  املفاهيم  إليصال 
لذلك مت استخدام نظام إدارة التعلم اإللكرتوين "بالك 
التكنولوجية؛  املستحداثت  أبرز  من  بوصفه  بورد، 
وحضور  املتعددة  الوسائط  كافة  استخدام  يتيح  إْذ 
من  والواجبات  األنشطة  وإجناز  االفرتاضية،  الفصول 
املناقشة  التواصل عرب منتديت  النظام، وكذلك  خالل 
اإلبداع  تنمية  يف  فاعليته  على  والتعرف  اإللكرتونية، 
واآلداب،  العلوم  يف كلية  الطالبات  لدى  التكنولوجي 
وميكن حتديد مشكلة الدراسة يف السؤال الرئيس اآليت: 
ما فاعلية استخدام نظام إدارة التعلم اإللكرتوين "بالك 
بورد" يف تنمية اإلبداع التكنولوجي لدى طالبات قسم 
الكيمياء يف كلية العلوم واآلداب جبامعة جنران؟ ولإلجابة 

اآلتية: الفروض  الباحثة  السؤال وضعت  عن هذا 
مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذو  فرق  يوجد  ال   .1 
العينة  أفراد  متوسطي درجات  )0.05( بني  داللة 
التكنولوجي  اإلبداع  الختبار  القبلي  التطبيق  يف 

والضابطة. التجريبية  الدراسة  جملموعيت 
مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذو  فرق  يوجد  ال   .2 
العينة  أفراد  متوسطي درجات  )0.05( بني  داللة 
التكنولوجي  اإلبداع  الختبار  البعدي  التطبيق  يف 

والضابطة. التجريبية  الدراسة  جملموعيت 
مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذو  فرق  يوجد  ال   .3 
العينة  أفراد  متوسطي درجات  )0.05( بني  داللة 
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يف التطبيقني القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية 
الثالث:  بقدراته  التكنولوجي  اإلبداع  الختبار 

جمتمعة. واألصالة(  واملرونة،  )الطالقة، 
هدف الدراسة: 

  هدفت الدراسة احلالية التعرف على:
1.  فاعلية استخدام نظام إدارة التعلم اإللكرتوين "بالك 
بورد" يف تنمية الطالقة لدى طالبات قسم الكيمياء يف 

كلية العلوم واآلداب جبامعة جنران.
فاعلية استخدام نظام إدارة التعلم اإللكرتوين "بالك   .2
الكيمياء يف  املرونة لدى طالبات قسم  تنمية  بورد" يف 

العلوم واآلداب جبامعة جنران. كلية 
أمهية الدراسة:

ميكن تلخيص أمهية هذه الدراسة ابآليت:
1. تضمنت نتائج هذه الدراسة معلومات عن فاعلية 
استخدام نظام إدارة التعلم اإللكرتوين "بالك بورد" يف تنمية 
اإلبداع التكنولوجي، اليت ستساعد املسؤولني واملهتمني يف 
وزارة التعليم على تطوير العملية التعليمية يف التعليم العايل.

2. التغلب على املشكالت اليت تواجه الطلبة، للوصول 
إىل أفضل السبل الكفيلة لزيدة فاعلية التعليم. 

3. سوف تثري املكتبة العربية يف جمال فاعلية نظم إدارة 
لدى  التكنولوجي  اإلبداع  تنمية  يف  اإللكرتوين  التعلم 

اجلامعي. التعليم  طلبة 
حدود الدراسة:

حدَّدت الدراسة احلالية مبا أييت:
احلدود الزمانية: ُأجريت هذه الدراسة يف العام اجلامعي 

2019 / 2020م.
من  عينة  على  الدراسة  هذه  طُبقت  البشرية:  احلدود 

واآلداب. العلوم  يف كلية  الكيمياء  قسم  طالبات 
العلوم  بكلية  املكانية  احلدود  تتمثل  املكانية:  احلدود 

جنران. جامعة  يف  واآلداب 
احلدود املوضوعية: اقتصرت الدراسة احلالية على فاعلية 
بورد"،  "بالك  اإللكرتوين  التعلم  إدارة  نظام  استخدام 
واختبار اإلبداع التكنولوجي بقدراته الثالث: )الطالقة، 

األصالة(. املرونة، 
مصطلحات الدراسة:

نظام إدارة التعلُّم اإللكرتوين "بالك بورد":
 عرَّفه امللحم وآخرون )2018( أبنَّه نظام إلدارة التعلم 
على اإلنرتنت، مصمم ملساعدة املدرسني والطالب على 
الدراسية على  املواد  التفاعل يف احملاضرات، واستخدام 
للتدريس  املكملة  النشاطات  إىل  ابإلضافة  اإلنرتنت، 
هيئة  أعضاء  بورد  البالك  مُيكِّن  -العادي-  الصفي 
منتديت  الدراسية،  املقررات  مواد  توفري  من  التدريس 
احلوار، الدردشة، االمتحاانت القصرية، املوارد األكادميية 

اإلنرتنت. على 
وتُعرفه الباحثة إجرائًيا: أبنَّه النظام التعليمي اإللكرتوين 
املتاح ألعضاء هيئة التدريس والطلبة والذي يُعزز العملية 
واحملتوى،  االفرتاضية،  الفصول  خالل  من  التعليمية، 
واإلعالانت،  واألدوات،  واالختبارات،  والواجبات 
اإللكرتونية.  املناقشات  ومنتديت  اإللكرتوين،  والربيد 

اإلبداع التكنولوجي: 
أبنَّه  التكنولوجي  اإلبداع   )2012( عباس  عرفت 
األفكار  إىل  للوصول  تستخدم  اليت  الذهنية  "العملية 
والرؤى اجلديدة، أو تؤدِّي إىل الدمج والتأليف بني األفكار 
أو األشياء اليت كانت تعترب سابًقا أنا غري مرتابطة". 

وتُعرفه الباحثة إجرائًيا أبنَّه: إنتاج األفكار التكنولوجية 
اجلديدة أبكرب قدر من الطالقة، واملرونة، واألصالة اليت 
تقنية  )وسائل  ملقرر  دراستهن  بعد  الطالبات،  تقدمها 
التعلم اإللكرتوين "بالك  إدارة  التعليم( ابستخدام نظام 
اجتياز  يف  منه  االستفادة  املمكن  من  والذي  بورد"، 

اختبار اإلبداع التكنولوجي. 
كما ميكن تعريف قدرات اإلبداع إجرائًيا كما أييت:

· ا قدرة الطالبات على إنتاج أكرب 	 تُعرف الطالقة أبنَّ
عدٍد ممكن من األفكار املناسبة يف فرتة زمنية حمددة.

· مع 	 التوافق  على  الطالبات  قدرة  ا  أبنَّ املرونة  تُعرف 
من  خمتلفة  أنواع  وإنتاج  االعتيادية  غري  احلاالت 
تفكريها من مدخل إىل آخر. أن حتول  األفكار على 
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· ا قدرة الطالبات على إنتاج أفكار 	 تعرف األصالة أبنَّ
داخل  اإلحصائي  ابملعي  التكرار  قليلة  أي  مميزة، 

إليها. ينتمني  اليت  اجملموعة 
طالبات الكيمياء يف كلية العلوم واآلداب:

املنتظمات ابلدراسة يف  إجرائًيا أبهنن  الباحثة  تُعرفهن 
مبىن كلية العلوم واآلداب يف جامعة جنران، ويدرسن املواد 
الرتبوية والعلمية مًعا للحصول على شهادة البكالوريوس.

منهجية الدراسة:
يقوم  الذي  التجرييب،  املنهج  على  الدراسة  اعتمدت 
بشكل رئيس على دراسة الظواهر اإلنسانية، كما هي يف 
الطبيعية دون أن يقوم اإلنسان ابلتدخل فيها، إْذ جرى 
استخدام التصميم التجرييب جملموعتني جتريبية وضابطة. 

جمتمع الدراسة:
يتمثل جمتمع الدراسة جبميع الطالبات بقسم الكيمياء، يف 
كلية العلوم واآلداب جبامعة جنران، وعددهن )64( طالبة.

عينة الدراسة:
  متثلت عينة الدراسة بـ )44( طالبة من قسم الكيمياء، 
يدرسن مقرر )وسائل تقنية التعليم(، يف املستوى نفسه؛ 
حيث مت اختيار )22( طالبة بطريقة عشوائية منتظمة، 
اختيارهن  مت  طالبة  و)22(  التجريبية،  اجملموعة  لتمثل 
بطريقة عشوائية منتظمة لتمثل اجملموعة الضابطة، بعد 
املتغيبات أكثر من ثالث حماضرات  الطالبات  استبعاد 

من جمتمع الدراسة.
أداة الدراسة:

بعد  التكنولوجي  اإلبداع  اختبار  الباحثة  أعدت    
مقياس  مثل:  املشاهبة  اإلبداع  مقاييس  على  االطالع 
واختبار  )ب(،  والصورة  )أ(  الصورة  لإلبداع  تورانس 
وليامز للتفكري اإلبداعي، وكان االختبار من نوع األسئلة 
املفتوحة وبلغ عددها )9( أسئلة، واعتمدت يف بنائه على 
حمتوى مقرر )وسائل تقنية التعليم( املقرر على الطالبات 
بقسم الكيمياء بكلية العلوم واآلداب يف جامعة جنران، 
ويقيس كل سؤال من األسئلة قدرات اإلبداع الثالث: 

)الطالقة، األصالة، املرونة(، وكذلك عناصر التكنولوجيا 
)اإلعداد، التصميم، االستخدام(؛ ليشكلوا يف جمموعها 
زمن كل  وكان  التكنولوجي،  اإلبداع  على  الفرد  قدرة 

حماضرة ثالث ساعات نظرية وعملية أسبوعًيا.
صدق األداة وثباهتا:

  مرت األداة بعدٍد من املراحل حى وصلت إىل شكلها 
النهائي، وميكن تلخيص هذه املراحل مبا أييت:

الصدق الظاهري:	·
عرضت الباحثة االختبار بصورته األولية املتكون من )9( 
أسئلة مقالية مفتوح النهاية، على جمموعة من احملكمني 
وتكنولوجيا  التدريس  وطرائق  املناهج  يف  متخصصني 
التعليم وعلم النفس، وذلك هبدف أخذ رأيهم يف مدى 
الذي وضع  للهدف  ومناسبتها  االختبار،  بنود  وضوح 
ومدى  املقابلة  للمجاالت  األسئلة  وانتماء  أجله،  من 
اتفاق بني  صالحية االختبار للتطبيق، وقد كان هناك 
السادة احملكمني على صالحية األسئلة اليت مت إعدادها 
اليت  التعديالت  الباحثة  وأجرت  للتطبيق،  ومناسبتها 
اقرتحها السادة احملكمون، واليت متثلت يف إعادة صياغة 
بعض بنود االختبار، ويتكون االختبار بشكله النهائي 
من )9( أسئلة بواقع )3( أسئلة لكل من الطالقة واملرونة 
واألصالة، وعدَّ االختبار بذلك صادقًا صدقًا حتكيمًيا.

 حساب ثبات االختبار:
مت التأكد من ثبات اختبار اإلبداع التكنولوجي بقياس 
يف  مرتني  االختبار  تطبيق  نتائج  بني  االرتباط  عالقة 
على  االختبار  الباحثة  طبقت  وقد  متباعدة،  فرتات 
قسم  من  طالبًة   )20( من  مكونة  استطالعية  جمموعة 
للعام  جنران  جبامعة  واآلداب  العلوم  يف كلية  الفيزيء 
مرة  االختبار  طُبق  مث  )2019/2018(م،  اجلامعي 
وقيس  نفسها،  اجملموعة  على  ونصف  شهر  بعد  اثنية 
االرتباط بني التطبيقني حبساب معامل االرتباط بريسون 
بني درجات الطالبات يف التطبيقني لكلٍّ من: الطالقة، 
واملرونة، واألصالة، واالختبار ككل، وكانت النتائج كما 
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.)1( جدول  يوضحها 

اإلبداع  اختبار  تطبيقي  بني  بريسون  االرتباط  معامل   )1( جدول 
االستطالعية. العينة  على  التكنولوجي 

الداللة اللفظيةمستوى الداللةاالرتباطاحملور

.0.79000الطالقة

  دال
.0.80000املرونة

.72.0000األصالة

.0.77000الكلي

   ويالحظ من اجلدول السابق وجود ارتباط قوي ذي 
داللة إحصائية عند مستوى داللة )0.05( بني تطبيقي 
االختبار؛ إْذ بلغ معامل االرتباط الكلي )0.77( وهذه 
اإلبداع )عبدالعزيز،  القيمة عالية نسبًيا، وخصوًصا يف 
2014( وبذلك يكون االختبار مناسًبا لالستخدام يف 

الدراسة احلالية.
الصدق الذايت لالختبار:	·

 ِقيس الصدق الذايت لالختبار حبساب اجلذر الرتبيعي 
ملعامل ثبات االختبار؛ حيث إنَّ معامل ثبات االختبار 
هو )0.77(، فإنَّ الصدق الذايت يكون )0.88( وهذه 
القيمة عالية، وبذلك يكون االختبار صادقًا صدقًا ذاتًيا.

حتديد زمن االختبار:	·
العينة  يف  طالبة  استغرقته كل  الذي  الزمن  تسجيل  مت 
حساب  مث  االختبار،  على  اإلجابة  يف  االستطالعية 
بلغ  إْذ  االختبار؛  عن  لإلجابة  الالزم  الزمن  متوسط 

دقيقة.   )60( الزمن  إمجايل 
إجراءات تصحيح االختبار:	·

لتصحيح االختبار مت اتباع اخلطوات اآلتية:
استبعاد األفكار غري املناسبة واملكررة.  .1  

عدد  من  سؤال  لكل  الطالقة  درجة  ُحسبت   .2  
ذكرت  فإذا  الطالبة،  تذكرها  اليت  االستجاابت 
ويف  درجات،  مخس  هلا  حُتسب  إجاابت،  مخس 
النهاية حتسب درجة الطالقة للطالبة من متوسط 
للطالقة.  الثالثة  األسئلة  إجاابت  يف  نتائجها 

ُحسبت درجة املرونة لكل سؤال من عدد األفكار   .3  
مخس  ذكرت  فإذا  الطالبة،  إجاابت  حتتويها  اليت 
إجاابت لسؤال معني، فإنَّه ينظر إىل عدد الفئات 
اليت حتتويها هذه اإلجاابت، مث تُعطى الطالبة درجة 
بعدد هذه الفئات، مث حُتسب درجة املرونة الكلي 
األسئلة  إجاابت  نتائجها يف  متوسط  من  للطالبة 

للمرونة.  الثالثة 
حت  ُصحِّ أن  بعد  األصالة  درجات  ُحسبت   .4  
تكرارات  ُحسبت  مث  كاملًة،  اجملموعة  إجاابت 
سؤال،  لكلِّ  الواحدة  اجملموعة  استجاابت  كل 
بناًء على  مث ُحسبت درجة األصالة هلذه اإلجابة 
تكرارها بني أفراد اجملموعة، وجدول )2( يبني ذلك. 

جدول )2( توزيع درجات األصالة حسب تكرار الفكرة.
أكثر من 123455نسبة تكرار الفكرة

صفر54321الدرجة

مجع درجات األصالة واملرونة والطالقة لتشكل يف . 4
جمموعها الدرجة الكلية لإلبداع التكنولوجي.

تنفيذ التجربة األساسية:
جرى التطبيق القبلي ألداة الدراسة يف بداية الفصل   .1  
الدراسي األول )2020/2019م( على جمموعيت 
الدراسة التجريبية والضابطة، مث تصحيح االختبار 
االختبار  تطبيق  يتم  حى  ابلنتائج  واالحتفاظ 

الدراسي. الفصل  ناية  البعدي 
للمجموعة  التعليم(  تقنية  )وسائل  مقرر  تدريس    .2  
البالك  استخدام  التقليدية دون  الضابطة ابلطريقة 
بورد أو أي تقنية أخرى، وكانت احملاضرات ومجيع 
نشاطات الطالبات العملية يف قاعة احملاضرات، أمَّا 
النظرية  احملاضرات  فقد كانت  التجريبية،  اجملموعة 
"بالك  اإللكرتوين  التعلم  إدارة  نظام  ابستخدام 
تقنية  وسائل  مقرر  الباحثة  درَّست  حيث  بورد"؛ 

اآلتية: اخلطوات  من خالل  التعليم 
· االفرتاضية؛ 	 الفصول  عرب  النظرية  احملاضرات  تقدمي   
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حيث إنَّ زمن كل حماضرة ساعة واحدة أسبوعًيا، 
وذلك لشرح طبيعة املقرر وأمهيته وأهدافه والتقومي 
احملتوى  إىل  الوصول  ولشرح كيفية  واالختبارات، 
التعلم اإللكرتوين "بالك  إدارة  التعليمي عرب نظام 
بورد"، والواجبات واالختبارات، واستخدام املكتبة 
الرقمية يف النظام، والتواصل عرب الربيد اإللكرتوين 
كانت  بينما  اإللكرتوين،  املناقشات  ومنتدى 

احلاسوب. معمل  يف  العملية  احملاضرات 
· التجريبية 	 التأكد من أنَّ كل طالبة يف اجملموعة  بعد 

قادرة على استخدام نظام إدارة التعلم اإللكرتوين 
ابلنشاطات  الطالبات  تكليف  مت  بورد"،  "بالك 
وتُقدَّم  إلكرتونية،  مجيعها  واليت كانت  األسبوعية 
بورد. البالك  يف  والواجبات  املناقشات  منتدى  عرب 

· كل نشاط تقوم به الطالبات كان فردًي وفريًدا ويرسل 	
إىل عضو هيئة التدريس إلكرتونًيا عرب النظام.

· تُقيم الباحثة هذه األنشطة إلكرتونًيا وترسل التقديرات 	
املناسبة عرب النظام.

· استقبال رسائل وأسئلة الطالبات واإلجابة عنها عرب 	
منتدى املناقشات اإللكرتونية.

بعد االنتهاء من جتربة الدراسة األساسية مت التطبيق . 3
البعدي الختبار اإلبداع التكنولوجي على اجملموعة 

التجريبية، مث مت تصحيح االختبار ابلطريقة نفسها 
لتصحيح اختبار التطبيق القبلي.

استخدام حزمة التحليل اإلحصائي SPSS لتحليل . 4
البياانت للتطبيقني القبلي والبعدي.

نتائج الدراسة ومناقشتها:
   عند اختبار التوزيع الطبيعي لعينتني مستقلتني وجد 
ا ال تتبع التوزيع الطبيعي؛ لذلك ستستخدم الباحثة  أنَّ
معلمية  أال  االختبارات  يف   ،Test  Whitney-Mann

والثاين. األول  للفرضني 
الفرض األول: ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند 
مستوى داللة )0.05( بني متوسطي درجات أفراد 
العينة يف التطبيق القبلي الختبار اإلبداع التكنولوجي 

جملموعيت الدراسة التجريبية والضابطة.
للتعرف على ما إذا كانت هناك فروق دالة إحصائًيا عند 
مستوى داللة )α = 0.05(، بني متوسطي درجات أفراد 
التكنولوجي  اإلبداع  الختبار  القبلي  التطبيق  يف  العينة 
الباحثة  أجرت  والضابطة،  التجريبية  الدراسة  جملموعيت 
 Whitney-Mann( U اختبار  مان وتي لعينتني مستقلتني
Test(، على متغري اإلبداع التكنولوجي بقدراته الثالثة 

)الطالقة- املرونة، األصالة( لكلٍّ من اجملموعتني )التجريبية 
والضابطة( يف التطبيق القبلي، واجلدول )3( يوضح ذلك.

جدول )3( نتائج اختبار U ملتغري اإلبداع التكنولوجي بقدراته الثالثة لكلٍّ من اجملموعتني التجريبية والضابطة يف التطبيق القبلي.
الداللة اللفظيةمستوى الداللةقيمة Z قيمة Uاملتوسطالعدداجملموعةاحملور

اإلبداع التكنولوجي.
)مرونة-طالقة- أصالة(.

2229.52جتريبية قبلي
غري دال215.830.-232.5

2224.88ضابطة قبلي

.)α = 0.05( دالة عند مستوى*
   يتضح من اجلدول السابق تقارب املتوسط احلسايب 
بلغ  الذي  القبلي  التطبيق  يف  التجريبية  للمجموعة 
الضابطة  للمجموعة  احلسايب  املتوسط  مع   )29.52(
قيمة  بلغ )24.88(، وبلغت  القبلي والذي  التطبيق  يف 
Z -.215)( ومستوى الداللة ).830(، وهذا يعي عدم 

وجود فروق هلا داللة إحصائية بني اجملموعتني التجريبية 
والضابطة يف التطبيق القبلي ملقياس اإلبداع التكنولوجي، 
التكنولوجي لدى طالبات  وهذا يدل على أنَّ اإلبداع 
جمموعيت  يف  واآلداب  العلوم  بكلية  الكيمياء  قسم 
نظام  عرب  الدراسة  قبل  الضابطة(  )التجريبية،  الدراسة 
الفرضية  قُبلت  لذلك  متقارب،  اإللكرتوين  التعلم  إدارة 
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الصفرية H0. وقد يعزو هذا التقارب يف مستوى اإلبداع 
الدراسة، وهذا  إىل تساوي األوضاع احمليطة مبجموعيت 
يفسر تقارب املتوسطات احلسابية جملموعيت الدراسة يف 

القبلي. التطبيق 
ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند  الثاين:  الفرض 
أفراد  درجات  متوسطي  بني   )0.05( داللة  مستوى 
العينة، يف التطبيق البعدي الختبار اإلبداع التكنولوجي 
جمتمعة  واألصالة(  واملرونة،  )الطالقة،  الثالث:  بقدراته 

والضابطة. التجريبية  الدراسة  جملموعيت 

للتعرف على ما إذا كانت هناك فروق دالة إحصائًيا عند 
مستوى داللة )α = 0.05(، بني متوسطي درجات أفراد 
التكنولوجي  البعدي الختبار اإلبداع  التطبيق  العينة يف 
الباحثة  أجرت  والضابطة،  التجريبية  الدراسة  جملموعيت 
Whit--Mann( U  اختبار مان وتي لعينتني مستقلتني

بقدراته  التكنولوجي  اإلبداع  متغري  على   )Test  ney

الثالثة )الطالقة، املرونة، األصالة( لكلٍّ من اجملموعتني 
)التجريبية والضابطة( يف التطبيق البعدي، واجلدول )4( 

يوضح ذلك.

جدول )4( نتائج اختبار U ملتغري اإلبداع التكنولوجي بقدراته الثالثة لكلٍّ من اجملموعتني التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي.
الداللة اللفظيةمستوى الداللةقيمة Z قيمة Uاملتوسطالعدداجملموعةاحملور

اإلبداع التكنولوجي.
)مرونة-طالقة- أصالة(.

2227.22جتريبية بعدي
دال012.-135.52.501

2217.88ضابطة بعدي

.)α = 0.05( دالة عند مستوى*

إحصائية  دالة  فروق  السابق وجود  اجلدول  من  يتضح 
البعدي  التطبيق  التجريبية والضابطة يف  بني اجملموعتني 
 Z قيمة  بلغت  حيث  التكنولوجي؛  اإلبداع  الختبار 
اجملموعة  لصاحل   ،)α= 0.05( عند مستوى   )2.501-(
بلغ  حسايب  متوسط  أعلى  على  حلصوهلا  التجريبية 
)27.22(، مما يدل على منو اإلبداع التكنولوجي لدى 
ابجملموعة  واآلداب  العلوم  بكلية  الكيمياء  طالبات 
التجريبية اليت درست ابستخدام نظام إدارة التعلم بالك 
معامل  خالل  من  األثر  حجم  حساب  وميكن  بورد، 
 U ويتي  مان-  اختبار  قيمة  من  احملسوبة   R االرتباط 
جمموعيت  يف  الدراسة  لعينة   )Test  Whitney-Mann(

والضابطة. التجريبية  الدراسة 
() - =R     = معامل االرتباط

حيث:
Whitney-Mann قيمة =    

=    عدد طالبات اجملموعة التجريبية. 
=    عدد طالبات اجملموعة الضابطة.

"بالك  الـ  أتثري  مستوى  ظهر  السابقة  املعادلة  وبتطبيق 
.)5( يبينه جدول  بورد" كما 

التجريبية  للمجموعتني  اختبار  نتائج  يف  األثر  حجم   )5( جدول 
البعدي. التطبيق  يف  والضابطة 

العدد   املصدر
 n

قيمة 
U

معامل 
R االرتباط

حجم 
d األثر

مستوى 
التأثري*

التجريبية 
بعدي. 
الضابطة 
بعدي.

عاِل22135.50.40.9

وعلى   d األثر  بقيمة حجم  تتحدد  التأثري  *مستويت 
اآليت: النحو 

· )0.2( يعرب عن مستوى أتثري ضئيل.	
· )0.5( يعرب عن مستوى أتثري متوسط.	
· )0.8( يعرب عن مستوى أتثري عايل.	

حسب  السابق  اجلدول  يف  النتائج  وتفسر 
 d 1988 الذي يُعطي حجم األثر ,Cohen)( إحصاء
بناء على معامل االرتباط R؛ حيث بلغ معامل االرتباط 
(0.4) ويقابل حجم التأثري )0.9( وهو حجم أتثري عاٍل 

وفًقا للمعايري اليت وضعها Cohen، وعليه فإنَّ مستوى 
أتثري الـبالك بورد يف تنمية اإلبداع التكنولوجي بقدراته 
الثالثة لدى طالبات اجملموعة التجريبية كان عالًيا، وتتفق 
Hel- ،)2010 )هذه النتيجة مع نتائج دراسيت: الفقي 
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France & en (2011)، وميكن أن تُعزى هذه النتيجة 

إىل توافر الوسائط املتعددة يف الـبالك بورد )صوت، صور 
على  املعلومات  توفر  وكذلك  فيديو(،  ومتحركة،  اثبتة 
الـبالك بورد؛ إْذ سهل على الطالبات الوصول إىل حمتوى 
املعلومات  على  احلصول  وكذلك  اإللكرتوين،  املقرر 
الطالبات  مكَّن  وذلك  والواجبات،  ابألنشطة  اخلاصة 
األفكار يف  من  الكثري  من طرح  التجريبية  اجملموعة  يف 
املعلومات  مصدر  أنَّ  للطالقة، كما  البعدي  االختبار 
التدريس يف قاعة  الـبالك بورد، مل يكن عضو هيئة  يف 
احملاضرات فقط، بل اعتمدت الطالبات على أنفسهن 
يف حتضري الدروس وعرضها أثناء احملاضرة، وكانوا هم من 
يثروا احملاضرات ابملعلومات املتنوعة من خالل اطالعهن 
على املقرر عرب الـبالك بورد، وكذلك من املعلومات اليت 
اكتسبوها أثناء حبثهن عن األنشطة املرتبطة ابملقرر اليت 
ُكلفوا ابلبحث عنها عرب اإلنرتنت ووضعها يف منتدى 
تنوعت  فقد  ولذلك  أبنشطتهن،  اخلاص  املناقشات 
أنَّ  للمرونة، كما  البعدي  االختبار  خيّص  مبا  إجاابهتم 
متابعة احملتوى والواجبات، وحضور الفصول االفرتاضية، 
الطالبات، وحتضريهن  املتاح جلميع  املناقشات  ومنتدى 
يف  املشاركة  وكذلك  عرضها،  قبل  للمحاضرات  الدائم 

يف  النظام  عرب  املنشورة  اإللكرتونية  أنشطتهن  عرض 
وخمتلفة  متميزة  تكون  أن  حاولن  واليت  احملاضرة،  قاعة 
لدى  التنافس  روح  أاثر  زميالهتن، كما  نشاطات  عن 
الطالبات، وجعلهن يبحثن عن التميز بعرض كل جديد 
التفكري أبشياء جديدة مبا خيصُّ  ومبتكر ومكَّنهن من 

لألصالة.  البعدي  االختبار 
إحصائية  داللة  ذو  فرق  يوجد  ال  الثالث:  الفرض 
درجات  متوسطي  بني   )0.05( داللة  مستوى  عند 
الختبار  والبعدي  القبلي  التطبيقني  يف  العينة  أفراد 
اإلبداع التكنولوجي بقدراته الثالث )الطالقة، واملرونة، 

التجريبية. للمجموعة  جمتمعة  واألصالة(، 
   للتعرف على ما إذا كانت هناك فروق دالة إحصائًيا 
نظام  الستخدام   ،)α  =  0.05( داللة  مستوى  عند 
اإلبداع  تنمية  يف  بورد"  "بالك  اإللكرتوين  التعلم  إدارة 
املرونة،  )الطالقة،  الثالث:  بقدراته  التكنولوجي 
القبلي  التطبيقني  يف  التجريبية  للمجموعة  األصالة(، 
 Test Sample Paired والبعدي، مت استخدام اختبار
الطبيعي  التوزيع  اختبار  على  بناء  مرتابطتني،  لعينتني 
البياانت كان  توزيع  أنَّ  أظهر  الذي  مرتابطتني  لعينتني 

ذلك.  يوضح   )6( واجلدول  طبيعًيا، 
جدول )6( داللة الفروق بني متوسطات اجملموعة التجريبية يف التطبيقني القبلي والبعدي الختبار اإلبداع التكنولوجي بقدراته الثالث.

الداللة اللفظيةمستوى الداللةقيمة Tدرجة احلريةاالحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالعدداإلبداع التكنولوجي

2221.410جتريبية قبلي.
دال214.7-0.01 2229.611.5جتريبية بعدي.

   يتبني من اجلدول السابق أنَّ قيمة T بلغت 
)-4.7(، وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى 
داللة )α= 0.05( للمجموعة التجريبية يف التطبيقني 
القبلي والبعدي؛ حيث حصلت اجملموعة التجريبية 
يف التطبيق البعدي على متوسط حسايب )29.6( 

وهو أكرب من املتوسط احلسايب للمجموعة التجريبية 
يف التطبيق القبلي الذي بلغ قيمته )21.4(، وهذه 

النتيجة تنسجم مع ما توصلت إليها الفروض السابقة 
واليت أكدت وجود فروق دالة إحصائًيا لصاحل اجملموعة 
التجريبية يف التطبيق البعدي، مما يعي أنَّ هناك حتسًنا 
ملحوظًا قد حدث بنسب متفاوتة يف مجيع قدرات 
اإلبداع التكنولوجي )الطالقة، املرونة، األصالة( لدى 

طالبات الكيمياء بكلية العلوم واآلداب.



 د. زبيدة عبدهللا علي صاحل الضالعي: فاعلية استخدام نظام إدارة التعلم اإللكرتوين "بالك بورد" ...204

  وهذه النتيجة تؤكد الفاعلية اإلجيابية الستخدام نظام 
اإلبداع  تنمية  يف  بورد"  "بالك  اإللكرتوين  التعلم  إدارة 
التكنولوجي لدى أفراد اجملموعة التجريبية، وأنَّ التحسن 
بتأثري استخدام  اإلبداعية كان  الذي طرأ على قدراهتم 
وليس  بورد"،  "بالك  اإللكرتوين  التعلم  إدارة  نظام 
قدرات  مستوى  أنَّ  بدليل  بديلة،  أخرى  عوامل  بتأثري 
له  حدث  البعدي  التطبيق  يف  الطالبات  لدى  اإلبداع 
حتسٌن ملحوظ، وهذا ما تؤكده نتائج دراسة )اهلاجري، 

 .)2016
استخدام  فاعلية  مستوى  أو  حجم  على  وللتعرف    
اإلبداع  تنمية  يف  بورد"  "بالك  اإللكرتوين  التعلم  إدارة 
يف كلية  الكيمياء  بقسم  الطالبات  لدى  التكنولوجي 
العلوم واآلداب جبامعة جنران، قامت الباحثة ابستخدام 

إيتا. مربع  معادلة 
معادلة مربع إيتا 

d  معادلة حساب قيمة حجم التأثري

: حيث
 T- Test مربع إيتا  مربع قيمة اختبار

n عدد الطالبات يف كل جمموع.	·
d قيمة حجم التأثري.	·

 T-Test وبتطبيق قيم املعادلتني السابقتني على اختبار   
للمجموعة التجريبية يف التطبيقني القبلي والبعدي 
الثالث  بقدراته  التكنولوجي  اإلبداع  الختبار 
أتثري  مستوى  يظهر  األصالة(،  املرونة،  )الطالقة، 
استخدام نظام إدارة التعلم اإللكرتوين "بالك بورد"، 

واجلدول )7( يوضح ذلك.

.)d(وحجم التأثري ) جدول )7( قيمة T للفرق بني متوسطي التطبيقني القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية ومربع إيتا )
(اجملموعة مستوى التأثري حجم التأثري )d(مربع إيتا )

التجريبية قبلي.
عاِل0.51.00

التجريبية بعدي.

*مستويت التأثري تتحدد بقيمة حجم التأثري)d( وعلى 
النحو اآليت:

· )0.2( يعرب عن مستوى أتثري ضئيل.	
· )0.5( يعرب عن مستوى أتثري متوسط.	
· )0.8( يعرب عن مستوى أتثري عايل.	

أتثري  حجم  قيمة  أنَّ  السابق  اجلدول  من  يتضح 
بورد"  "بالك  اإللكرتوين  التعلم  إدارة  نظام  استخدام 
الثالث  بقدراته  التكنولوجي  اإلبداع  تنمية  على 
وتعرب   ،)1.00( بلغت  األصالة(  املرونة،  )الطالقة، 
عن أتثري عال املستوى، وهذا يدل على أنَّ استخدام 
أتثري  له  بورد"  "بالك  اإللكرتوين  التعلم  إدارة  نظام 
نُعزي  أن  وميكن  التكنولوجي،  اإلبداع  تنمية  يف  عاٍل 

قدٍر  أكرب  عرض  من  الكيمياء  بقسم  الطالبات  متكن 
من األفكار وتنوعها ومتيزها أيًضا ابألصالة إىل سهولة 
استخدام النظام، مما يزيد من ثقة الطالبات أبنفسهن، 
كما أنَّ األدوات املتاحة للطالبات يوفر عليهن الكثري 
التعليمية  املادة  على  احلصول  يف  واجلهد  الوقت  من 
النشاطات  عمل  فضاًل عن سهولة  وسهولة حتصيلها، 
والواجبات واالختبارات ومعرفة التقديرات عرب النظام، 
النتيجة  املقرر. وتتفق هذه  التواصل مع أستاذ  وكذلك 
مع نتائج دراسات ُكلٍّ من: )الفقي، 2010؛ اجلهمي، 
2016؛ احلسن وآخرون، 2016؛ ربيعي، 2017(.

ملخص النتائج:
يف ضوء نتائج الدراسة مت التوصل إىل امللخص اآليت:
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التعلم  إدارة  نظام  الستخدام  إجيايب  أثر  وجود   .1
اإللكرتوين "بالك بورد" يف تنمية اإلبداع التكنولوجي 
لدى  واألصالة(،  واملرونة  )الطالقة  الثالث  بقدراته 
واآلداب  العلوم  الكيمياء يف كلية  بقسم  الطالبات 

جنران. جبامعة 
2.أظهرن الطالبات حتمًسا كبريًا الستخدام نظام إدارة 
التعلم اإللكرتوين "بالك بورد"، ومتيزن بطرح العديد 
من املعلومات املتنوعة األفكار املبتكرة، واستخدام 

أدوات التعلم اإللكرتوين بتمكن.
3.ساعد استخدام نظام إدارة التعلم اإللكرتوين "بالك بورد" 
التعلم اإللكرتوين األمثل، ومنحهن  الطالبات على 
الفرصة للتعلم حسب إمكاانهتن، مما أدَّى إىل متكنهن 
بكفاءة. التكنولوجي  اإلبداع  اختبار  اجتياز  من 

التوصيات:
تقدمت  الدراسة،  عنها  أسفرت  اليت  النتائج  ضوء  يف 
مُتكِّن  أن  شأنا  من  اليت  التوصيات  من  بعدٍد  الباحثة 
القائمني من توظيف نظام إدارة التعلم اإللكرتوين "بالك 

التدريس جبامعة جنران: يف  بورد" 
االنتقال من طرائق التدريس التقليدية إىل استخدام   .1
نظام إدارة التعلم اإللكرتوين "بالك بورد"، وتشجيع 

أعضاء هيئة التدريس املستخدمني للنظام.
استخدام  مهارات  يف  التدريبية  الدورات  تكثيف   .2
نظام إدارة التعلم اإللكرتوين "بالك بورد" ألعضاء 

للطلبة. وكذلك  التدريس،  هيئة 
املقرتحات:

فاعلية  تناولت  اليت  الدراسة  هذه  نتائج  ضوء  يف    
التعلم اإللكرتوين "بالك بورد" يف  إدارة  استخدام نظام 

أييت: ما  الباحثة  تقرتح  التكنولوجي،  اإلبداع  تنمية 
إعادة إجراء مثل هذه الدراسة؛ حبيث تشمل أدوات   .1

قياس أخرى مثل املالحظة.
دراسة فاعلية استخدام نظام إدارة التعلم اإللكرتوين   .2
"بالك بورد" يف تنمية اإلبداع التكنولوجي لدى طلبة 

أقسام كلية العلوم واآلداب ابجلامعات السعودية يف 
مقررات أخرى.

دراسة فاعلية استخدام نظام إدارة التعلم اإللكرتوين   .3
"بالك بورد" يف تنمية التفكري الناقد لدى طلبة أقسام 

كلية العلوم واآلداب جبامعة جنران.
مقارنة فاعلية استخدام نظام إدارة التعلم اإللكرتوين   .4

"بالك بورد" بغريه من أنظمة إدارة التعلم اإللكرتوين.
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املكان يف شعر حممد جرب احلريب، ديوان )خدجية( أمنوذًجا
د. انيف فهد الرباك الرشيدي

أستاذ األدب والنقد املساعد، كلية الرتبية واآلداب- جامعة تبوك
The place in the poetry of Muhammad Jabir Al-Harbi  Diwan (Khadija) as a model

Dr. Nayef   Fahad Al Barrak Al Resheedi
Associate Professor of Literature and Criticism, Arabic Language Faculty of Education and Arts, University of Tabu

املغلقة،   األماكن  خدجية،  ديوان  احلريب،  جرب  حممد  املفتاحية:  الكلمات   
األماكن املفتوحة.

)ديوان  يف  املكان  مجاليات  على  الوقوف  إىل  الدراسة  هتدف  امللخص:   
أبعاد  بتناول ثالثِة حماوَر هي:  خدجية( للشاعر )حممد جرب احلريّب(، وذلك 
األماكن  ومجاليات  املغلقة،  األماكن  ومجاليات  خدجية،  ديوان  يف  املكان 
املفتوحة، وبيَّنت الدراسة، مستندة على املنهج الوصفي التحليلي، أنَّ املكان 
توظيًفا  الشاعر  ، يوظفه  القصيدة عند احلريبِّ بناء  يشكل عنصرًا أساسيَّا يف 
خاًصا يعكس رؤيته الشعرية للواقع العريبِّ بوجٍه عام، والسعوديِّ بوجٍه خاص.

وكشفت الدراسة عن العالقة بني الشاعر واألماكن اليت ارتبط هبا، فكانت 
عالقته ابألماكن بنوعيها املغلقة واملفتوحة، تتَّسم –غالًبا- ابلقلق واالضطراب 

واخلوف من اجملهول.

Key Words: Muhammad Jabir Al-Harbi, Khadija's 
Diwan, closed spaces, open spaces.

Abstract: This study aims to identify the aesthetics of 
the place in (Khadija’s Diwan) by the poet (Muhammad 
Jabir Al-Harbi), by addressing three axes: the dimensions 
of the place in Khadija’s Diwan, the aesthetics of closed 
spaces, and the aesthetics of open spaces. The study, based 
on the descriptive-analytical approach, showed that the 
place is an essential element in the construction of the 
poem by Al-Harbi, which the poet employs in a special 
way that reflects his poetic vision of Arab reality in gen-
eral, and the Saudi in particular. The study revealed the 
relationship between the poet and the places he was asso-
ciated with. His relationship with places, both closed and 
open, was often characterized by anxiety, turmoil and fear 
of the unknown.
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املقدمة:
احلديث  العصر  يف  والنُـّقَّاد  الباحثني  اهتمام  برز 
األدبيَّة؛  األعمال  ُجلَّ  استقطبت  اليت  املكان  بظاهرة 
كونا مهمة يف بناء الشعر وتكوينه، كما أنَّ العالقة بني 
اإلنسان واملكان عالقة جدلية قدمية، فاملكان مستودع 
لذكريت الشاعر، لطفولته، وشبابه، وأحزانه، وأفراحه. 
أن  ميكن  فال  الشاعر،  حياة  من  جزء  فاملكان  لذلك 
وبذلك  املكان،  حيز  عن  منعزاًل  شعرًي  نتاجا  نتصور 
ويربزها،  عليها  ينطوي  لألشياء  إطارًا  املكان  يصبح 

. وسلوًكا  فكرًا  املكان  إىل  ينتمي  فاإلنسان 
من هذا املنطلق، جاءت الدراسة اليت تتناول ديوان 
حاولت  فقد  احلريب1،  جرب  حممد  للشاعر  )خدجية(، 
الدراسة تتبع مجاليات املكان يف ديوان )خدجية( لعدة 

منها: أسباب 
احلضور القوي لعنصر املكان يف الديوان.  -

الرتحال املستمر للشاعر ووفرة األماكن يف شعره.  -
الكشف عن األبعاد والدالالت املكانية اليت كان   -
هلا األثر الواضح يف إبراز القضاي الفكرية والسياسية 

الشاعر. لدى  واالجتماعية 
- الوقوف على عالقة املرأة ابملكان يف شعره.

ابلتعريف  يتعرض  مدخٍل  من  الدراسة  تتكون  لذا 
الديوان  دراسة  إىل  إضافة  املكان،   ملصطلح  والتحرير 
املكان يف ديوان خدجية2،  أبعاد  من ثالثة حماور هي: 
ومجاليات األماكن املغلقة، ومجاليات األماكن املفتوحة، 
وأخريًا اخلامتة وما تضمه من نتائج وصل إليها البحث.

وقد اعتمدت الدراسة على ديوان )خدجية( للشاعر 
احلريب الصادر يف طبعته الثانية عن دار الكنوز األدبية يف 

))) أديب وصحايفٌّ سعوديٌّ ُولد يف الطائف يف 12/ 5/ 1957م، صدر له مثانية دواوين شعريَّة، هي: بني الصمت واجلنون. )1403هـ/1983م(، 
ما مل تقله احلرب. )1405هـ/1985م(، خدجية. )1418هـ/1997م(، زمان العرب. )1426هـ/2005م(، حديث اهلدهد، جنان حناي عام 

)1433هـ/1985م(، طفولة قلب، عطر الناس، مثَّ األعمال الشعرية الكاملة. )2020م(. كما أنَّ لديه كتابني مل يري النور بعد، أحدمها ديوان شعريٌّ 
بعنوان ) كتاب النساء(، واآلخر كتاب نثريٌّ بعنوان) للريح.. للمطر(، وهو عنوان زوايته يف جملة اليمامة يف زمن الثمانيينات.

))) خدجية يوسف عثمان العمري، زوجة الشاعر، ولدت عام 1960 يف الكرك – األردن، حاصلة على دبلوم معهد املعلمات، وهي تعمل ابلتوجيه 
الرئيس التابع إلدارة تعليم البنات مبنطقة الريض.

بريوت، عام 2004م، وعلى مجلٍة من املراجع العربيَّة.
مدخل:

املكان يف الشعر من أهم العناصر اليت ُتشكل مجال 
النصِّ " فللمكان اجلغرايفِّ لغة تشكل النصَّ عرب مجاليٍَّة 
 ، مكانيٍَّة؛ حيث يربز تعامل الشاعر مع العنصر املكايّنِ
وجوانب رؤيته له وأحداثه، وقربه من هذا املكان حى 
وإن كان هذا املكان بعيًدا عنه جغرافيًّا، فهو قريب منه 
)زعيرت،  داخله"  يعيش ويسكن يف  بل  نفسيًّا وروحيًّا؛ 

2013م، ص44(.
فاملكان هو منطلق الشاعر ومنتهاه يف تشكيل نصه 
عالقٌة  واملكان  الشعر  بني  فالعالقة   ، املكايّنِ الشعريِّ 
عميقة اجلذور، متشعبة األبعاد، ومن خالهلا قد يصبُّ 
الشاعر على مكاٍن ما طابًعا خاًصا، فيحوله من مسكن 
حرٍب إىل طلٍل مثرٍي، ومن حجٍر أصمَّ إىل شاهٍد على 

حلظات جمٍد أو وجٍد )درويش، 1996م، ص84(.
ابب  يف   " العرب  لسان  يف  املكان  مفهوم  جاء 
"مكن" املكن املوضع واجلمع أمكنة كقذال وأقذلة وأمَّا 

ص414(.  ،1994 منظور،  )ابن  اجلمع"  كنجمع 
واملنزلة  املوضع  املكان  الوسيط:"  املعجم  يف  أمَّا 
يقال: هو رفيع املكان )ج(، أمكنة و)املكانة( )جممع 

ص704(. العربية:2011،  اللغة 
هو  املكان  أنَّ"  املنجد(  معجم)  يف  ورد  كما 
من  وهو)مفعل  الكينونة،  لفعل  مصدر  وهو  املوضع، 
كون( فنقول: مكان جرمية أو مكان لقاء...) وهو من 
العلم مبكان( أي له فيه مقدرة ومنزلة ...) وهذا مكان 

ص1351(. بدله".)نعمة:2000،  أي   ) هذا 
أمَّا تعريف املكان اصطالًحا، فقد اختلف الدارسون 
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اختالف  إىل  أدَّى  مما  املكان،  مصطلح  حتديد  يف 
املكاين(،  )احليز  اسم  عليه  أطلق  فالبعض  تسمياته، 
والبعض)املكان(، وآخرون )الفضاء(، وراح كلُّ ابحٍث 
يدافع عن تسميته، ويربز داللته األدبيَّة، ويُعدُّ غاستون 
ابشالر Gaston Bachelard )1884–1962(، من 
داخل  داللة  وإعطائه  املكان  إبراز  يف  أسهم  من  أبرز 
، يف كتابه)شعريَّة الفضاء(، وفيه ركَّز على  النص الشعريِّ
مفهوم املكان، بوصفه صورة فنيَّة، ومسَّاه" املكان األليف 
وتشكل  اليقظة،  أحالم  فيه  ومارسنا  فيه،  ولدان  الذي 
فيه خيالنا، واملكانية يف األدب، هي الصورة الفنيَّة اليت 
تذكران، أو تبعث فينا ذكريت بيت الطفولة")غاستون، 

ص7-6(.  ،2003
وحيدد ابشالر مستويني للمكان، ومييز بينهما:" 
معمارية املكان اليت تعي األبعاد اهلندسيَّة واجلغرافيَّة 

للمكان؛ إذ يتجلى املكان-املقام األول-بوصفه كيااًن 
هندسيًّا واقعيًّا؛ حبيث يعدُّ البعد اجلغرايفُّ للمكان 

ممثاًل ألبعاده، املميِّز له، وشاعرية املكان اليت تظهر 
وجتسد لنا املكان األليف، أو بيت الطفولة الذي يتَّسم 

بقيم احلماية واألمان واالحتواء، أي املكان األليف" 
)اإلمام، 2010، ص291(.

وقد جتسدت األمكنة يف ديوان )خدجية( للشاعر 
املغلقة  األماكن  من  جمموعة  يف   ، احلريبِّ جرب  حممد 
توظيف  على  الشاعر  يقتصر  ومل  املفتوحة،  واألماكن 
العربيَّة والغربيَّة،  السعوديَّة، بل وظَّف األمكنة  األمكنة 
هذه  من  متَّخًذا   ، املكايّنِ وعيه  عن  خالهلا  من  وعربَّ 
األمكنة موقًفا إجيابيًّا حيًنا أو سلبيَّا حيًنا آخر، عاكًسا 

املكانيَّة. رؤيته 
بل  اجلغرايّف،  معناها  األمكنة  من  قصدان  وليس 
أتثره  ونلمح  شعره،  يف  وأدوارها  دالالهتا  إىل  نتطرق 
ابملكان العريبِّ بشكٍل كبرٍي، فقد جسَّد هم الوطن العريبِّ 
كلَّه، وميكننا أن نقول إنَّه شاعٌر عريبٌّ أواًل مثَّ سعوديٌّ. 

اليت وظَّفها يف شعره هي: األمكنة  وأنواع 

- األمكنة الطبيعيَّة: اجلبال، األرض، الشوارع، العواصم، 
الرتاب، القالع، السدود، السجون، البحر، البقيع، 

اجلهات، القرية، املدينة، الصحراء، املقهى، النيل.
فلسطني،  الّرابط،  صنعاء،  بغداد،  العربيَّة:  املدن   -

مصر،...
األمكنة الغربيَّة: أمريكا، ابريس.

إنَّ التفاعل مع األمكنة يف شعر احلريبِّ يتَّسم ابلثراء؛ 
األماكن وضعها  الكثري من  هناك  إنَّ  القول  يكفي  إذ 
السَّد،  صنعاء،  وطن،  منها:  لقصائده  عنوااًن  الشاعر 
، منازل،... وهلذه املسألة أمهيَّة كبرية؛  على الرمل الشَّرقيِّ
له  للقصيدة تكون  املكان عندما أييت عنوااًن  اسم  ألنَّ 
أوليًّا يفضي  مميزة؛ إذ" جيعل من االسم يف ذاته دالليًّا 
األخرى،  الدالالت  إىل كلِّ  فشيًئا  شيًئا  بعد-  -فيما 
ويظلُّ يف الوقت نفسه حاوًي هلا يف شحنته الداخليَّة، مبا 
" )منري، 1997، 186(. هو العالمة األوىل يف النصِّ

األول  جانبني،  من  املكان  الشاعر  تناول  وقد 
املكان املفتوح، واآلخر املكان املغلق، أمَّا املكان املفتوح 
الفعل  الذي يتَّصف ابلالحمدودية، أي إنَّ  فهو املكان 
فهي  املغلقة  األماكن  أمَّا  احملدود،  اإلطار  يتجاوز  فيه 
يتجاوز  فيها ال  الفعل  إنَّ  أي  تتصف ابحملدودية،  اليت 
األماكن  من  النوع  هذا  عن  واحلديث  احملدود،  اإلطار 
احملدودة،  املساحات  ذات  األماكن  عن  احلديث  هو 
كالبيت، والسجن، والقصر، والغرفة، والقرب، والقلب، 

إخل.  ... والنافذة 
أوًل: أبعاد املكان يف ديوان خدجية الشعري:

أوًل: البعد النفسّي للمكان:
ونقصد بذلك بروز اجلانب النفسيِّ والوجدايّنِ يف 
األمكنة املرتبطة بذات الشاعر وجتربته، وفًقا ملا يثريه من 
املشاعر  هلذه  العاكسة  املرآة  فهو  وأحاسيس،  مشاعر 
اليت يعاين منه الشاعر، فاملكان يتخذ بعًدا نفسًيا فيكون 
حمور االهتمام عند توظيفه يف العمل األديب، ويربز هذا 
اخلوايل،  واأليم  الوطن،  إىل  الشاعر  حنني  يف  الدور 
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الدائم، وعدم  الرتحال  الطفولة، ويصدر من  وذكريت 
، واحلرمان من الوطن، فيشكو  االستقرار ماديًّ ومعنويًّ

من الغربة حىَّ ولو كان حاضرًا يف الوطن.
وتُعدُّ العالقة الوجدانيَّة والنفسيُّة من أهم العالقات 
اليت ترتبط ابملكان؛ ألنَّ" اإلحساس ابملكان له أصالته، 
فهو هوية اترخييٌَّة ووطنيٌَّة ونفسيَّة")أبو بشري، 2016م، 
ص267(، كما أنَّ املكان ال يكتسب دالالته النفسيَّة 
والوطنيَّة؛ إال حني يصبح جمااًل للقوى الفاعلة بصراعاهتا، 
خبريها  أنواعها،  اختالف  على  وأحداثها،  ورغباهتا، 

وشّرِها )أبو العمرين، 2012م، ص50(.
للباحث بعد استقراء املكان  واحلقيقة اليت ظهرت 
يف  الوطن  خاصة  املكان  أنَّ  هي  خدجية(  ديوان)  يف 
عالقته النفسيَّة أكثر حضورًا يف شعره مقارنة ابلعالقات 
األخرى، وهذا يكشف عن العالقة النفسيَّة القويَّة بني 

ووطنه. الشاعر 
يقول احلريبُّ من قصيدة من ثالث كلماٍت )احلريب، 

2004م، ص55(:
َوَطٌن أْم َكَفْن

لقد حتوَّل الشاعر من املكان املفتوح الواسع )الوطن(، 
البعد  إىل املكان املغلق الضَّيق ) الكفن(؛ وهنا خيتلط 
، لقد ضاقت األوطان الواسعة  النفسيُّ ابلبعد السياسيِّ
به  املغطى  الكفن  ضيق  ضيقة،  صارت  حبيث  أبهلها 
امليت، داللة نفسية على تربم العريب بوطنه الذي ضاق 
األوطان  هذه  تعد  مل  حني  سياسية  وداللة  وعليه،  به 
متتلك مساحة لآلخر، ضاقت حى أصبح الفضاء العام 
كلُّه ذا لوٍن واحٍد ال ألوان فيه، وال حى ثقب للجمال، 
متعددة. مسميات  حتت  التشوهات  من  كثري  بل 

وحنن  أم كفن؟   وطٌن  أهذا  الشاعر  ويتساءل 
نتساءل – أيًضا- كيف يصبح الوطن كفًنا؟ ومل أصبح 
كفًنا؟ فحني يشعر اإلنسان ابلغربة وهو خارج وطنه، أو 
بعيد عن بلده وأهله وأصدقائه، فذلك إحساس طبيعيٌّ 
ال غرابة فيه، يرتجم عن الشعور ابلغربة يف حميٍط غريٍب، 

غري احمليط املعتاد الذي يعيش فيه، ولكن ما يستدعي 
أو  ابلتغريب  الشعور  التفسري،  ويستحق  االلتفات، 
االغرتاب الذي ميكن أن ينتاب الشخص داخل حميطه، 
وعلى أرض وطنه، وبني أهله وذويه، وأصدقائه وزمالئه 
ومعارفه. هذا اإلحساس متوالد متناٍم، ال يولد يف حلظة، 
تتواىل على أحاسيس وفكر  يتشكل من ركاماٍت  وإمنا 
وعقل ومشاعر الشاعر، يتمخض هبا يف داخله إحساس 
يتزايد أبنَّه مل يعد حييا يف دنياه، وأنَّ ما حوله قد انقطعت 

أسبابه به.
بسبب رحالته   ، املكايّنِ ويتكرر شعوره ابالغرتاب 
واملكان  املاضية،  أيمه  إىل  قلبه  فيشتاق  الكثرية، 
املرء مع ذكريته  إذ يعيش  القدمي، وهذا شأن طبيعيٌّ؛ 
يقول  وحلَّ،  نزل  حيث  معه  تعيش  ا  ألنَّ ويستدعيها؛ 

ص5(: 2004م،  )احلريب، 
كاَن قلُب الفى مولًعا ابلغناء

مولًعا ابلشَّجْر
مل جيْد يف قلوِب البشْر

غرَي قلِب الصَّغريِة
أبـَْلغها كلَّ ما يف َغْيِه

مثَّ أسلَم يف قلِبها
قانًعا ابملكان
قانًعا ابملطر

املغلق  املكان  من  التحول  إىل  الشاعر  عمد  لقد 
حيث  )املكان  املفتوح  املكان  إىل  الصغرية(،  )قلب 
املطر(، وهو حتول من اخلاص إىل العام للولوج يف األمور 
؛ حيث  نفسيٍّ بعٍد  من  التحول ال خيلو  وهذا  اجلزئية، 
ذاته،  ملكوانت  وابلتايل  اخلاص،  حمليطه  الشاعر  جماهبة 
املرء،  حياة  يف  احلامسة  املواجهة  هي  الذات  فمواجهة 

مبدًعا. يكون  حني  وخصوًصا 
العطف  البشر كلِّهم  قلوب  يف  جيد  مل  فالشاعر 
بريئٍة،  واحلنان، لكنه وجد ذلك يف قلب طفلٍة صغريٍة 

وهواجسه. أحزانه  بكلِّ  فأبلغها 
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كذلك فإنَّ " املكان والزمان وعامل الطفولة اخلاص، 
وما اكتنزته سنواهتا األوىل، تكاد تضيء كلُّها من خالل 
جناح  عن  النظر  وبصرف  املكثف،  اجلميل  النَّصِّ  هذا 
الشاعر يف حتقيق هذا القدر من الشفافيَّة والصفاء يف 
نصٍّ حيتضن املكان والزمان؛ فإنَّ النجاح األكرب يبدو يف 
مقدرة الشاعر على أن جيعل املكان جزًءا من الذات، ال 
موضوًعا يتحدث عنه من اخلارج؛ حيث متاهى املكان 
يف  تندرج  الذي  الشامل،  االستذكاريِّ  الرَّصد  هذا  يف 
الزَّمنيَّة واملكانيَّة، ضمن عناصر أخرى  مناخه األنساق 
أنَّ  حقيقة  جتاهل  إىل  سبيل  ال   ، موضوعيٍّ وجوٍد  يف 
املكان هو عنصر القوة فيه، واحملور الذي تتحرك حوله، 
 ( واجلمال"  األلفة  ابلغة  رؤيٍة  يف  العناصر  بقية  وتدور 

املقاحل: 2005م، ص 2(.
2004م، ص6(  )احلريب،  )شهيد(،  قصيدة  ويف 
، اليت وصل إليها  تتكشف درجة احلزن والتمزق النفسيِّ
الشاعر، تباريح يف القلب، حسرة يف النفس، حى إنَّه 
البالد  يف  فالغربة  املأساوّي،  الواقع  شهيد  نفسه  يعدُّ 
البعيدة - والبالد البعيدة مكان مفتوح شاسع- جحيم 
يف كلِّ اجلهات، ومهما اتَّسعت، لكنَّ القصيدة مكان 
دفعت  أيًضا-  هنا  النفسيَّة -  فالتقلبات  مغلق ضيق، 
الشاعر إىل التحول من داللة السعة إىل داللة الضيق، 
نتيجة للشعور ابلتهديد، وعدم االطمئنان، لكنَّ الشاعر 
قويٌّ أمام هذه املشاعر، متمرد عليها، فهو مل ميت رغم 
األكاذيب من  بسبب ونشر  احلياة  قتل  البعض  حماولة 
اجلهلة واحلاقدين يف حماولة لقتل املشاعر. يقول )احلريب، 

2004م، ص6(:
البالُد البعيدُة واألغنياْت

وجحيُم اجلهاْت
وفًى ضارٌب يف القصيدِة
مستأصاًل ما خيطُّ النحاْة

مل ميْت رغَم قْتِل احلياْة
وجهل السَّفائِن

لكنَّما قيَل ماْت
حيمل النصُّ الشعري إشارة لبعض املشاعر النفسية 
لدى الشاعر، مشاعر تفيض ابحلزن واألسى، وقد عرب 
عن الفكرة بلفظ "البالد البعيدة واألغنيات" يدل على 
عاطفة احلزن والبعد عن الدير، فحاول الشاعر أن يربزه 

للمتلقي عرب القصيدة .
الوطن  مالمح  أنَّ  نلحظ  )خدجية(  قصيدته  ويف 
اليت طرأت،  التغريات  بفعل  واقعيَّا،  املكان مسحت   /
وأخذت تتشكل يف صوٍر ومناذج وأشكاٍل، جتعل الذات 
ومشاهدهتا.  معاينتها  عند  مريرٍة،  بغربٍة  تشعر  الشاعرة 
األمر الذي عمَّق اهلوة بني املاضي الذي ما زال يعيش 
يف الذاكرة، مبالحمه البسيطة، وأحداثه وذكريته، واحلاضر 

الغريب عن تلك الذكريت.
جيد  مل   ، والوجدايّنِ الداخليِّ  االنقسام  هذا  وأمام 
ا من االحتماء بذكريت املاضي ومعايشتها،  الشاعر بدًّ
وغض الطرف عن كلِّ ما هو مناقض هلا. يقول )احلريب، 

2004م، ص49(:
تتذكُر اآلَن البدايَة

مفرق الطُّرِق القدميِة
.....

دخلْت على احلجراِت يف القلِب املشاع
وجدْت رماًدا

ملؤه وطٌن، وأسئلٌة تُثاُر، وال إجابٌة يف املنابر
وجدْت خنياًل واقًفا ابلباٍب منحنًيا

جداول جفَّ فيها الطِّني
أسرااًب من الوجِع املهاجر

ال أمان
وال مكان

وجند يف املقطع السابق أنَّ الشاعر قد حتوَّل من املكان 
املفتوح)الطرق القدمية(، إىل املكان املغلق)احلجرات يف 
القلب(، مثَّ حتوَّل مرة أخرى إىل املكان املفتوح)الوطن/ 
املكان(، وكلُّ ذلك يدلُّ على عدم االستقرار، ووجود 
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الفوضى العاطفيَّة، فالتقلبات النَّفسيَّة دفعته إىل التحول 
إىل  اثنية  يعود  مثَّ  الضيق،  داللة  إىل  السعة  داللة  من 
السعة؛ نتيجة للشعور ابلقلق وعدم االطمئنان، فالشعور 
ابلضيق دفعه ليعطي نفسه حيزًا أوسع)ملؤه وطن(، مثَّ 
ليلقي  الطني(  فيها  جفَّ  )جداول  املؤمل  الواقع  يعيده 
نظرة إىل عامله الواسع )الوطن/ املكان( ليكتشف زيفه، 
املزيفة، حني وجد  السعة  نفسه من هذه  فيأسى على 
يف  اتئه  وأنَّه  األمان  بعدم  وشعر  الوجع(،  من  )أسرااًب 

الالمكان.
على  واألمل  ابحلزن  عميًقا  شعورًا  املكان  ويضفي 
ذاته  يف  الكامن  الشعور  ذلك  فينصهر  الشاعر،  ذات 
على شعره، ويلقي بظالله عليه، فقد عاش الشاعر عدًدا 
أن جتعل شعره  استطاعت  اليت  اخلاصة،  التجارب  من 
حيفل بنماذج ينساب من خالهلا حزنه ووجعه؛ إذ ترك 
ه وبعض أصدقائه، أثرًا ابلًغا يف نفسه، فلم يعد  موت أمِّ
. يقول يف راثء  يقوى على االنسالخ عن واقعه املأساويِّ

ه )احلريب، 2004م، ص63(: أمِّ
تنظُم من ورِق الشَّجِر اليابِس عًشا للقادْم

ترفع عينيها للقادْم
تنقُش كفيها ابحلناِء

متدُّ كفيها للفقراِء
وحتمُل خارطَة اجلنَِّة
ودفاتر اتريٍخ قادِم

يسكنها القادُم... تسكنه.
تسكُن يف اجلنَِّة والقادْم

ال  بلفهٍة،  الضيوف  تنتظر  أمُّه كرمية،  فقد كانت 
تبخل على الفقراء، ويكرر لفظ )القادم( مخس مراٍت؛ 
ليؤكد مدى قربه من أمه، وقرهبا منه، ويستخدم األفعال 
يسكن(  حتمل،  متدُّ،  تنقش،  ترفع،  )تنظم،  املضارعة 

)))  شاعر مصري مشهور،) 1940- 1983م(، قومي عريب، ُولد يف أسرة صعيدية يف عام 1940م  بقرية القلعة، مركز قفط مبحافظة قنا يف صعيد 

مصر. وتويف يف 21 مايو عام 1983م عن عمر 43 سنة.

وإن  به،  وعالقتها  هبا،  عالقته  استمرار  على  ليدللَّ 
رحلت وصارت اجلنة مسكنها، وهل أحسن من اجلنة 

وسكًنا؟ مكااًن 
احلياة  الشاعر  يتأمل  واضحة حني  األماكن  وتربز 
الفناء  يف  يتفكر  وحني  ومالبساهتا،  أوضاعها  بشى 
حلظات  من  حلظٍة  يف كلِّ  اإلنسان  إليه  يساق  الذي 
حياته، يقول يف راثء صديقه الشاعر املصري أمل دنقل1 

ص23(: 2004م،  )احلريب، 
لو زرُتك يف منتصِف الليِل

لكنَت األوَل من بغداْد
ي سيَِّد من كانت مصر على شفتيِه رماًدا

ي مدَّ النِّيِل
وي سيِّد كلِّ األسياْد
كان جنويبَّ الطلعِة

عبسيَّ التَّوِق
له الصحراُء وما ملكْت

وجباُل الضَّاْد
فاألماكن:) بغداد، مصر، النيل، اجلنوب" أي الصعيد"، 
الفقيد  عروبة  تؤكد  الضاد(، كلها  جبال  الصحراء، 

الشعرية. ومكانته 
لقد كرَّر الشاعر حرف النداء) ي( وهو حرف نداء 
للبعيد؛ ليعطينا تصورًا عن قيمة املنادى واحلنني له، وهذا 
الشاعر  أنَّ  الصويتُّ يف تكرار )ي( يدلُّ على  التكثيف 
تتملكه فكرٌة تقلقه، يودُّ إيصاهلا لصديقه الراحل، وهي 
ما عراه من حزٍن وأسًى نتيجة لفراقه، فحرف النداء )ي( 
عهوًدا  وجيسد  بعيدة،  وذكريت  قدمية،  مالمح  حيمل 
وأحدااًث  ذاهبة،  متًعا  الشاعرة  الذات  ويذيق  مضت، 

دارسة.
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ذات  على  داخليًّا  حزاًن  يضفي  املكان  جند  مثَّ 
الشاعر، يف قصيدته)رحلة املاء.. إىل حممد العلي(، واليت 
يرثي هبا صديقه الراحل، لكنَّ هذا احلزن ال يلبث إال أن 
خيرج قويًّ هادرًا، حني يتذكر الشاعر تلك األيم اجلميلة 
يصفها  اليت  الطفولة  وبراءة  صديقه،  مع  قضاها  اليت 
ابجملنونة، والليايل اهلانئة اهلادئة، وفجأة تغري ذلك كلُّه، 
ت األرض، ومل يبق سوى اجلفاء واهلواجس املخيفة.  تغريَّ

يقول )احلريب، 2004م، ص43(:
وحدَك اآلَن

على مفرِق الصَّمِت
أواْن البيادِر أْن تسرتيَح على جسٍد من هواْء

.......
ترحُل اآلن،

ها قد رحْلت
فقد كانت األرُض انعمًة... والطُّفولُة

جمنونٌة والليايل
مهادنٌة كالتَّمي

......
وماذا يظلُّ؟!

احلقيقُة
أم جفوُة الرَّمِل؟!
هجُس الفجيعِة..

مضجعه  ويقض  شاعران  يؤرق  هاجس  وهناك 
خوفًا من املستقبل، فيعرب عن العاطفة املرتبطة ابخلوف 
وهاجس الفجيعة ضمن النص, فالشاعر حريص على 
عاطفة  يوظف  أن  واستطاع  حريته،  يف  املتلقي  ِإشراك 
مجالية  مكنوانت  رصد  إىل  الوصول  سبيل  يف  اخلوف 
والفن  اإلبداع  من  أكرب  قدرًا  ومنحه  للمكان،  جديدة 
على  تلقي  اليت  النفسية  املشاعر  تلك  برصد  املتمثل 

واإلبداع. اجلمال  من  هيبة  املكان 
بربط  تتمثل  للمكان  النفسي  البعد  مظاهر  إنَّ 
اجلياشة  والعواطف  النفسية،  ابملشاعر  نفسه  املكان 

اليت تضطرب يف فؤاد اإلنسان، فاحلزن والفرح، األمل، 
احلرية، اخلوف، وغريها من املشاعر النفسية حني تشكل 
قالًبا حمتوًي للمكان متنحه مقدارًا من اجلمال متأتًيا من 
يف  اجلياشة  النفسية  واملشاعر  األحاسيس  تلك  طبيعة 
عالقة مجالية إبداعية وثيقة، حياول الشعراء دوًما تطويرها 

لديهم من أدوات. وإبداعها بشى ما 
اثنيًّا: البعد السياسّي:

ابلبعد  خدجية،  ديوان  يف  السياسيُّ  البعد  خيتلط 
الوطيِّ والنفسيِّ يف كثرٍي من املواضع وال يكاد ينفصل 
لوطنه  االنتماء  هذا  كلَّ  املنتمي  فالشاعر  عنها، 
الصغري)السعوديَّة(، ولوطنه الكبري)الوطن العريّب(، فمما 
ال شكَّ فيه أنَّه سيتأثر بتلك األحداث السياسيَّة اليت 
يعيشها ضمن إطار وطنه الكبري أواًل، والصغري اثنيًّا،" 
فلهذه األحداث السياسيَّة دورها املهم يف تكوين شخصية 
الشاعر الشعريَّة، والتعبريات اليت تصدر عنه، والوصول 
إىل أحاسيسه الداخليَّة، اليت تصدر عنه جتاه ذلك النظام 
السياسيِّ القائم يف بقعٍة ما يف وطنه الكبري أو الصغري، 
انحيٍة،  من  وطنه  جتاه  العميقة  ابملسؤوليَّة  حيسُّ  فهو 
1974م، ص6(. )الواعظ،  أخرى"  انحيٍة  من  وأمَّته 

ففي قصيدة )صاحل( يعربِّ الشاعر عمَّا خيتلج يف نفسه 
من تقديٍر لإلنسان املتعب، الرازح حتت ضغوطات احلياة 
2004م، ص41(: )احلريب،  يقول  اليوميَّة.  ومتاعبها 

هذا الذي أشعَل النَّاَر يف القلِب
أشعَل فينا التساؤَل

واخلوَف
دفَء الصحارى
تاِء وِحدَّهتا يف الشِّ

يلفُّ " الّشماغ " على وجِهِه
يضُع السَّاعَد املتعطَش للنجِم

وضع الوسادِة
يغفو قلياًل على طرِف األرِض

تشتعُل األرَض
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يهتزُّ فيها التواصُل
تصحو.

هذا الذي حينما نصطلي يتلظَّى
وحنَي يناُم نفزُّ

وحنَي يسافُر يف الفجِر
حنتاُل كي نوقَف الشَّمَس

حنتاُل كيما يكون، ونغدو:
تواشيَح يف كفِِّه

مدانً يف انتفاضِة عينِيِه
أشرعًة حني يصبو.

هذا الذي أشعَل القلَب
حيرُسنا حني نغفو

وحيرُسنا حني نصبو
وَيسُكننا ابلصالِة.

اإلنسان  بني  االمتزاج  ظاهرة  القصيدة  يف  تربز 
وأرضه؛ للتعبري عن عالقٍة أزليٍَّة غري منفكٍة بني اإلنسان 
وأرضه، فهو ال يهدأ له قرار، وال يقرُّ له ابل، حى تتقدم 
وتسمو، يراتح قلياًل، ويغفو حلظاٍت، لكنه يعود ليزلزل 
أهله،  عن  الراية  حيمل  الطامعني،  أقدام  حتت  األرض 
وحيًدا  وتركه  إيه،  ونسيانم  نومهم  رغم  عنهم،  ويذود 
يواجهه عدوًّا شرًسا ال يرحم، يتمثل يف احلياة ومهومها، 

بينما هي تغطُّ يف سباٍت عميق.
حيًنا،  هادئٍة  غنائيٍَّة  نغمة  ذات  القصيدة  وجاءت 
وصاخبٍة حيًنا آخر، وموسيقى حزينٍة، مفعمٍة ابلضدين 
ألفاظها  واليأس واإلحباط والقنوط، ويظهر يف  األمل، 
، يضع، يغفو،  وصورها، فاستخدام الفعل املضارع )يلفُّ
...إخل( الدَّال على  ، يصحو، يسافر، نفزُّ تشتعل، يهتزُّ
االستمرار، يدلُّ على مشاعَر مضطربٍة، قويٍَّة، صادحٍة 
ابألمل واليأس، تريد أن تتفجر ثورًة ونورًا جديًدا، فنراه 
يتحدث عن هجرة الشباب العريبِّ يف قوارب املوت حنو 
أورواب، هراًب من االستبداد، أو جحيم الفقر والبطالة يف 
أغلب البالد العربية. يقول )احلريب، 2004م، ص49(:

طلبَت موانئ
فتشَت يف السُّفِن عن وطٍن بديْل

تعبَت من البحِث الطَّويْل
تعبَت من الرَّكِض الذي ميتدُّ من فرِح األجنِة

وانطالقاِت اجلذوِر
إىل احنناءاِت الكهوِل

تعبَت من الوطِن البخيْل
فهو خياطب الشباب املهاجرين، الذين يبحثون عن 
أوطاٍن غري أوطانم، يف خمتلف املوانئ وعلى متون السفن، 
والذين أتعبهم البحث، منذ كانوا أجنَّة وإىل أن صاروا 
كهواًل، ويقرر السبب احلقيقي لذلك؛  فقد خبلت األوطان 
على أهلها، فلم يروا فيها كرامة أو بصيص أمٍل وحريَّة.

مثَّ جنده يعظ هؤالء الشباب املغرر هبم، والذين تركوا 
تركوها  اليت  أوطانم  أبنَّ  اجملهول،  ليسريوا حنو  أوطانم 
وهجروها، تظلُّ خريًا هلم من بالد الغربة، فليس كّل ما 
يسمعوه عن تلك البالد حقيقة، ويف حماولته إلقناعهم 
فَاِسٌق  َجاءَُكْم  ِإن  تعاىل:﴿  قوله  يقتبس مرتني من  نراه 

بِنـََبٍإ﴾،)احلجرات:6(.
يقول )احلريب، 2004م، ص49(:

أْن َجاءَُكْم نـََبأٌ..
ماِل َفهذا َساِحُل الرُّؤَي وإْن َعجَّْت بِه ريُح الشِّ

َتظلُّ أصواُت النَّوارِس، َصرخُة احلََيواِت ِملَء رَِمالِِه
فتـَبـَيَّنوا َأْن َجاءَُكْم نبأُ الَِّذي..

العربية اجلدد بال عودة،  أبطال اهلجرة  لقد أصبح 
ورمبا بال هوية، بل إنم يف أحوال كثرية ال يصلون من 
فيموتون  البحر؛  يبتلعهم  بل  أورواب،  لشواطئ  األصل 

أسوارها. أو حتت  أعتاهبا  على 
مأساوية  من  الرغم  على  متفائاًل-  الشاعر  ويبقى 
الواقع- فهو يدعو إىل إصالح ما حتطم من هذا الواقع، 
والتخفيف من حدَّة مراراته، وجتديد ما أصابه من البلى، 
مشاعر  عن  ويعرب  ومآسيها،  الغربة  اآلم  يصور  ونراه 
اجلموع املتلهفة إىل حياٍة سعيدٍة، وجمتمٍع تظلله احلرية 
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تفتح  والرمال(  )الساحل  املفتوحة  واألمكنة  واملساواة، 
صخب  واالنطالق، كذلك  احلرية  حنو  واسعة  اآلفاق 
من  مزجًيا  تُعطي  احليوات(  وصرخة  النوارس،  )أصوات 

فتور. بعد  واليقظة وشعورًا ابلقوة  النشاط 
بني  املصطنعة  احلدود  هذه  عن  الشاعر  ويتساءل 
بالد العرب، وكيف متَّ زرعها؛ لتفصل األخ عن أخيه، 
ليلتني كانتا  الشاعر  أمضى  لقد  حبيبه،  عن  واحملبِّ 
كدهٍر طويٍل على حدوٍد ما، بني دولتني عربيتني، هو 
لكنها كانت سبًبا يف معاانته وشقائه.  ال يعرتف هبا، 

ص11(: 2004م،  )احلريب،  يقول 
قلت: احلدوُد كيَف متَّ زرُعها؟ !

وكيَف – واقًفا– هبا قضيُت ليلتني شاريت دمي.
ِم الذي مل يعرف احلدوَد وكيَف تعرُب احلدوُد يف الدَّ

كيف قتلها؟!
قلُت: احلروب.. مل أمْن ..ومل تنْم

وابت لفُحها حياصُر العبارة . . .
. . . مل تكمل العبارة !

متَّ  اليت  السياسية  احلدود  تلك  أبنَّ  يقرُّ  وهو 
ترسيمها، مل تستطع االستقرار يف وجدانه، رغم مضي 
سنوات عدة على ترسخيها كواقع جيوسياسي إقليمي 
السياسيَّة  احلدود  أنَّ  حني  يف  اإلسالمي؛  العامل  يف 
على  املعاانة  وأصبحت  فأكثر،  أكثر  تركزت  النفسيَّة، 
تلك احلدود، حدوًدا نفسيَّة متجذرة يف ذاكرة الشعوب 

. والنفسيِّ الفرديِّ  املستوى  على 
اثلثًا: البعد الجتماعي للمكان:

عموًما  الشعر  يف  املكان  مجاليات  مظاهر  متتد 
بني  فالعالقة  اجلماليات،  مظاهر  أحد  اجملتمع  ليشكل 
األدب واجملتمع عالقة ارتباط قوية، ال ميكن فصلها عن 
بعض فاملبدع ال ميكن أن ينتج أداًب إال يف إطار اجلماعة 

فيها. يعيش  اليت 
أثَّرت عوامل عديدة يف تشكيل رؤية الشاعر للبعد 
املعاانة،  وعمق  الواقعيَّة  فالتجربة  للمكان،  االجتماعيِّ 

واألوضاع النفسيَّة املؤثرة يف تكوين شخصيَّته تداخلت 
يف تشكيل البعد االجتماعيِّ يف ديوان )خدجية( وتلوينه، 
فكانت عاطفته صادقة يف التعبري عن اهلموم االجتماعيَّة، 
فقد عايش الفقري يف جوعه، والالجئ املشرد يف خيمته، 
والبائس يف بؤسه وأمله، فكان ديوان)خدجية( يف كثرٍي من 
، ومهومه  قصائده، صورة واضحة ملعاانة اإلنسان العريبِّ

اليوميَّة.
يف  املشرد  العريبِّ  الالجئ  حال  واصًفا  يقول 
اجلوع  داخل وطنه وخارجه، واحملاصر حدَّ  املخيمات، 
واجلوع  الفقر  يعاين  والذي  رزقه،  واحملارب يف  واملوت، 
أرضه  وعلى  وطنه  يف  صامد  لكنه  والعطش،  والفاقة 

ص33(: 2004م،  يقول)احلريب، 
َعبـَثًا َيشدَُّك للِخياْم
لكنَّه انتَصَف الزؤاْم

ِنصٌف َيشُدَك لألماْم
واألرُض أْرُضَك

أنَت أغَويَت الرماَل
وأنَت أشَعلَت الغَماْم

َوِبكفَك الَعطشى تناَولَت الزحاْم
ِلكنُه اجَلْمُر الذي آخاَك حْنَوَك

حْنَو َجفنَك
َكْي يناْم

ويف موضٍع آخر يصف الشاعر حال أطفاٍل عرٍب، 
لتلقي معوانت غذائيٍَّة من  يقفون يف ) طوابري( طويلٍة 
منظماٍت دوليَّة، ويرفعون صحونم الفارغة يف الفضاء، 
وهم يضحكون ويغنون، وهي صورة متكررة، يف وسائل 
اإلعالم العربيَّة والدوليَّة، وهذه األيدي الصغرية املمتدة، 
ستحمل – يوًما– راية التحرير للوطن احملتل، وستحيل 
األرض انرًا ملتهبًة حتت أقدام احملتل الغاصب، وسيكثر 
لساحة  البالد  وستتحول  الشهداء،  سقوط  بعد  احلزن 

للحداد. يقول )احلريب، 2004م، ص61(:
نرفُع صحننا للفضاْء



د. انيف فهد الرباك الرشيدي: املكان يف شعر حممد جرب احلريب، ديوان )خدجية( أمنوذًجا218

ننتشي ابلغناْء
يرفُع اآلَن ساعَدُه
َق حفرَتُه كي يعمِّ

ذلك الولُد املشرقيُّ النديُّ
بني إصبِعِه والزانْد

تستحيُل البالْد
ساحًة للحداْد

ساعًة . . وتناْم ..
ويصبح املكان الضيق )املقربة( رمزًا للمعاانة والفقر 
واجلوع، واألزمات اليوميَّة يف مدينة القاهرة، واليت أقام 
الشاعر فيها ردًحا من الزمن، ففي قلب العاصمة القاهرة، 
تعيش آالف األسر -املمعنة يف الفقر- أيًما ختتلط فيها 
رائحة املوت برائحة احلياة، ويتداخل فيها سكون املوتى 
بصخب األحياء، ينامون وأيكلون ويتزوجون وينجبون 
يف ضيافة املوتى. لقد حتوَّلت املقربة من مثوًى للموتى، 
إىل بيوٍت لألحياء، وكثرت التناقضات، فالفتاة اجلامعية 
املتعلمة  اليت من املفرتض أن حتصل على عمل يتناسب 
مع الشهادة اجلامعيَّة، لألسف يف )ابر(، والبار حيمل 
داللة اجتماعيَّة معينة؛ حيث الفسق واخلالعة واجملون.

يعيش  أن  الواجب  من  الذي كان  املسن  والرجل 
كرميًا عزيزًا يف وطنه، يعمل بوااًب يف البار، يفتح اببه على 

خجٍل وحياٍء، مثَّ يستدير كي ال يعرفه أحد.
يقول احلريبُّ خماطًبا القاهرة )احلريب، 2004م، ص26(:

لعينيك
للشفة الربتقال

وللجامعيَّة ختدم يف البار
للعجوز الذي فتَح الباَب مثَّ استدار

للمقابر مسكونة
للّزِحام الشَّديَد

وللراكضني مع الباص للباص.
الُبعد  عن  السابقة  األبيات  يف  الشاعر  يعرب 
االجتماعي، فالشاعر ينقل صورة عن الواقع االجتماعي 

وسوء  واجلوع  الفقر  مظاهر  ويصور  القاهرة،  مدينة  يف 
الفتاة  األوضاع االجتماعية، ففي املشهد األول يصور 
اجلامعية تعمل يف ابر، وهو إحياء من الشاعر ابملكان 
الذي انتهى ابلفتاة اجلامعية للعمل يف مكان ال يتناسب 
مع املؤهل، مثَّ يوحي يف املشهد الثاين إىل الرجل املسن 
يراه أحد،  الباب مث يستدير حى ال  بفتح  يقوم  الذي 
فاجلامعية الرجل املسن يعمالن يف مكان واحد "البار"، 
مثَّ أصبحت املقابر بيواًت مسكونة  لكثري من املشردين، 
هذا يدل على سوء الوضع االجتماعي لدى كثرٍي من 
الفقراء واحملتاجني، فهذا داللة على الفقر واجلوع  الذي 
يعاين منه الكثري يف الوطن العريب، بسبب سيطرة جمموعة 
من األفراد على املال والسلطة وسوء الواقع االجتماعي.

اثنًيا: مجاليات األماكن املغلقة:
أماكن  قسمني:  إىل  األماكن  الدراسة  قسَّمت 
هناك عالقات  أنَّ  فال شكَّ  مفتوحة،  وأماكن  مغلقة، 
إنسانيَّة خمتلفة تنشأ بني املرء واألماكن اليت يعيش فيها 
أو أيلفها، وينتقل خالهلا، سواء كانت أماكن مغلقة أم 
أماكن مفتوحة، وقد استطاع احلريب ابرتباطه ابألماكن 
أن حيمل رؤاه وتصوراته اخلاصة هبا، ونقلها إىل املتلقي 
عرب قصائده، كما استطاع أن يصّور أحاسيسه جتاه تلك 
األماكن، وأن يستدعي دالالٍت تتصل بعامل املكان. 

كذلك فقد خرج املكان يف شعره عن جمرد فضاٍء 
ماديِّ إىل فضاءات إنسانية تنبض ابحلركة.  

خصوصيته  يكتسب  اإلنسان  رؤية  يف  فاملكان" 
وألفته  به،  الكائن  عالقة  خالل  من  ومجاليته  وقيمته 
الزهراين:   (  " املوضوعيِّ وجوده  خالل  من  وليس  له، 

.)16 ص  2002م، 
العمل  يف  حموريًّ  دورًا  تؤدِّي  املغلقة  فاألماكن 
إبجيابياهتا  املفتوحة  األماكن  مع  وتتفاعل   ، األديبِّ
وسلبياهتا وجتلياهتا، فتغدو هذه األمكنة مليئة ابألفكار، 
والذكريت، واآلمال، والرتقب، وحىَّ اخلوف والتوجس" 
املتناقضة  املشاعر  تولد  ونفسيًّا-  ماديًّ  فاألماكن- 
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املتضاربة يف النفس، وختلق لدى اإلنسان صراًعا داخلًيا 
بني الرغبات وبني الواقع" )حفيظة، 2007م، ص134(.

عند  املغلقة  األماكن  مفردات  رصد  خالل  ومن 
الشاعر يف ديوان ) خدجية(، جندها تتمثل يف: القلب، 
الصدور،  املتاهة،  النافذة،  القصيدة،  القلب،  حجرات 
اجلدران،  الشرفة،  السدرة،  الوجه،  الدائرة،  الكفن، 
البيت، البار، املقابر، الباص، القالع، السفن، احملافل، 

الفنادق... اخلالفة،  دواوين 
1- املقربة/ الكفن:

يرتبط موضوع املقربة يف الديوان بثنائية املوت واحلياة 
غالًبا، وخصوًصا حني يوسع الشاعر صراعاته وهواجسه 
اليت تشغل ابله، ويصف حجم املعاانة اليت يتعرض هلا 

يف حياته.
جتلي  خفّيٍة،  أماكن  من  مكااًن  عنده  تعدُّ  فهي 
أتمالِت العزلِة، وأحالم اليقظة، إابن البحث عن احلماية 

ص79(: 2004م،  )احلريب،  يقول  واالستقرار. 
هذه املقربُة

مرتني وقوفًا هبا
اْب مرتني حثوان الرتُّ

وظلَّ العذاُب
حياصُر أطرافَنا املزدهرة

هذه املقربُة
وجهها من سراْب

وهلا ألُف ابْب
وهلا أوُل الذَّاكرِة

زارت الرُّوًح أرجاؤها املقفرْة
ي هلذا الفى

موغٌل يف املىن
موغٌل يف الغياب

ساكٌن فوَق حدِّ املدينِة واملقربْة

)))  امرؤ القيس ابن حجر الكندي )496 - 544(، هو شاعر جاهلي، ويُعدُّ من أشهر شعراء العرب على اإلطالق، من أصحاب املعلقات، وامرؤ 

القيس لقبه وامسه ُحندج أو عدّي، ويقال له امللك الضليل وذو القروح، يُعرف يف كتب الرتاث العربية ابسم امللك الضليل وذي القروح، كان أبوه سيد 

بداية  يف  الشكل  هبذا  املقربة  املكان/  وصف 
فهمه  عليها  يبي  القارئ صورة  النَّصِّ يشكُل يف خميلة 
أتيت  هنا  ومن  القصيدة،  يف  السردي  للمبنی  وإدراكه 
أمهّية االستفتاح يف النصِّ الذي ينري أجزاءه املتبّقية. فقد 
املشاعر  نقل  املكان، يف  الشاعر من خالل رسم  جنح 
والنشاط،  احلركة  املكان  على  وأضفى  واالنفعاالت، 
وقوفًا  )مرتني  التفاصيل  وصف  على  تركيزه  خالل  من 
اْب، وظلَّ العذاُب حياصُر أطرافَنا  هبا، مرتني حثوان الرتُّ
ليظلَّ  ابْب(؛  ألُف  وهلا  سراْب،  من  وجهها  املزدهرة، 
املكان مفعًما ابحليويّة، فبداية االهتمام ابملكان يتجلَّى 
األحداث  خلفّية  ميّثل  ال  بوصفه  املكان  وصف  يف 
فحسب، بل واإلطار الذي حيتويها. فتشخيص املقربة 
أبنَّ هلا وجًها من سراب، والعذاب الذي حياصر، يدلُّ 
على رمزيٍَّة شعوريّة تنبع من ذاكرة الشاعر يهتدي إليها 
املتلقي حسب السياق، فهناك تكثيف فيٌّ متماسك، 
من خالل الرتكيز على جمريت احلدث بكلِّ األبعاد اليت 
الرتاب  ليحثو  مرتني؛  فقد وقف هبا  الشاعر؛  شاهدها 
العذاب  واستمر  حزنه،  ينَس  فلم  فقدهم،  أعزاء  على 
يركِّز على  نراه  وليؤكد على ذلك،  املتعبة،  ذاته  حياصر 
واقعه املأساوي بتقدمي املفعول به )الروح(، وهي موضع 
األمل، على الفاعل )أرجاؤها(؛ ليدلَّ الضمري)ها( على 
اتَّسعت  مهما  مغلًقا،  ضيًقا  مكااًن  تشّکل  اليت  املقربة 
تتسم  أخري، كما  ومثوى  جممع  مبثابة  فهي  ارجاؤها، 
ابلظالل املوحش، ففي هذا املكان ميوت األمل، وذلك 
بعبق  احململة  الذكريت  وتبقى  احلياة،  صور  ابنقضاء 

الغابر. املاضي 
مؤملٍة  بتجربٍة  مرَّ  آخر،  شاعرًا  الشاعر  ويستدعي 
لفراق  بكى  حني  الكندي1  القيس  امرؤ  هو  حزينٍة، 
معلقته  يف  ذلك  فذكر  وواسوه،  أصحابه  فعزاه  حمبيه؛ 
اخلالدة، حني قال )امرؤ القيس، 2004م، ص26(:
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ـِل ُوقـُْوفًا هِبَا َصْحيب َعَليَّ َمِطيَـُّهـُم ** يـَُقْوُلْوَن الَ تـَْهِلْك َأَسًى َوجَتَمَّ
)امرؤ القيس، 2004م، ص17(.

بيت  مع  مجيل  تناص  هبا(  وقوفًا  )مرتني  احلريب  فقول 
القيس. امرئ 

ويعرب الشاعر عن داللة الكفن يف) ديوان خدجية(، 
مبا يدلُّ عليه الكفن يف املوروث العام عند غالبية الناس، 
فهو ما يلفُّ به امليت حني يهيأ للدفن، واللون األبيض- 
عادة- يبعث على األمل، والتفاؤل، والصفاء، والنقاء، 
األبيض؛  اللون  واملودة، والسالم، لكنَّ شاعران يوظِّف 
ليدلَّ على املوت، والفناء، والتشاؤم. يقول واصًفا حال 

الشهيد:
َوْحَدُه مل مُيِْتُه التفاوت

فاستلَّ درَع الظَّالِم
وكفََّن ابألبيِض املتوهِج أذرعَة املوِت

واقتعَد الشُّْرَفَة البكِر صْبِحيًَّة
اللون  الشاعر  فيه  الذي وظَّف  السياق  لقد شهد 
األبيض، الكثري من األلفاظ الدالة على املوت والفناء:) 
له  إنسااًن  املوت  وجسَّد  املوت(،  الظالم، كفن،  ميته، 
تكفنه،  أن  من  بداًل  يكفنها،  الشهيد  والطفل  أذرع، 
داللة على أنَّه مل يهتم ابملوت، وكان غري عابئ به حني 
2004م،  )احلريب،  قوله  ذلك  ويؤكد  ودامهه،  جاءه 

ص17(:
ُسلَُّمُه الصَّْدُر

واجلسُر
من جسٍد ماجٍد... وحنيْل

يف  إصابته  وتركزت  مدبٍر،  غري  مقباًل  لقد كان 
الضعيف،  النحيل  جلسده  جسرًا  الذي كان  صدره، 
رافًعا إيه أعلى عليني، يقول احلريبُّ واصًفا حال األمة 
ويعلمها  فيها  اخلالد  أثره  يرتك  الشهيد  بينما  الضعيفة، 

قومه وأمه فاطمة بنت ربيعة التغلبية أخت ُكليب وُمَهلِهل.

2004م،  )احلريب،  يقول  والفداء  التضحية  يف  دروًسا 
ص17(:

قريبون مل نبتعد أبًدا
فإمَّا مضى حنو سدرتِِه صاعًدا

صاَر يـُْثِمُر فينا املواُت
ويْكبـُُر فينا الضَّئيْل

)الكفن،  املغلقة  األمكنة  من  الشهيد  انطلق  لقد 
الفضاء  حنو  صاعًدا  لينطلق  اجلسر(  الصدر،  الشرفة، 
الواسع إىل السدرة يف السموات العال؛ حيث ال حدود 
وال ضيق، وهو حتول من املكان الفيزيئيِّ اجلغرايفِّ إىل 

. الوجدايّنِ الشعوريِّ  املكان 
2- البيت ) املنزل(:

البيت / املنزل موطن األمن والطمأنينة واالستقرار 
لكلِّ إنسان، وعند استقراء ديوان "خدجيه" جند الشاعر 
يف  متعددة  دالالت  املنزل   / البيت  مينح  احلريب  حممد 
الوقت الذي عرب عنها، بلفظ البيت / واملنازل / واملغاين، 
فقد استطاع الشاعر أن مينحها دالالٍت عميقًة مرتبطًة 

أبحاسيسه وأفكاره.
العامل")غاستون  يف  ركننا  هو  البيت  ف" 
ابشالر،1987م، ص75( وجند البيت يعرب عن معنيني 
متناقضني، فنجده يدلُّ على األمن والراحة والطمأنينة؛ 
حيث يلجأ اإلنسان إليه عند شعوره ابلتعب أو اخلوف، 
وجنده اترة يعرب عن الشقاء، واحلزن، وعدم االستقرار. 
داللة خاصة؛ ألنَّه  احلريب  عند حممد  البيت  أخذ  وقد 
يبحث عن االستقرار واألمن يقول:)احلريب، 2004م، 

:)75-74 ص 
وكنَّا على الرَّمِل نرسُم بيًتا

ودراًب وحيًدا
ويف الظِّلِّ
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نرسُم ظالاًل ألحالمنا
وكنَّا منرُّ

وكانت مشاليَّة إذ مترُّ
فتمحو أصابعنا

لنفيَق على منزٍل يف اهلواِء لنا
لنا منزٌل يف املقابر

أنَّ البحث عن البيت / املنزل، جعل الشاعر يشقى 
يف حياته؛ من أجل الوصول إليه، فهو يعيش اتئًها ال 

يعرف أين الطريق الذي يصل من خالله إىل أحالمه.
جمسًدا  يكون  أن  به،  يفرتض  الذي كان  فالواقع 
إال  يعطه  مل  خياله،  يف  نسجه  الذي  اجلميل،  للحلم 
وجوًعا   ، والعريِّ والرحيل،  والغياب،  والعذاب،  الضياع، 
فوق جوعه، وتشرًدا يف كلِّ أصقاع األرض، فلم ير إال 
اهلمَّ والشقاء، ومل ير خالًصا إال الرحيل بعيًدا، اترًكا منزله/ 
وطنه/ للغراب، بعد أن قامسه حى القرب والشاهدة. يقول:

لنا منزٌل، غري أنَّ الغراَب
يقامسُنا القرَب والشاهدة

لنا منزٌل يف السَّماِء .. امتطينا الّرِيَح
وقلنا وداًعا ألمسالنا

تنوء السَّفائن ابحلمِل
منزله،  فقد  عريبٍّ  بلسان كلِّ  الشاعر  ويتحدث 
الوطن/ املنزل/  مع  املؤملة  اإلنسان  موضًحا عالقة هذا 

يف  االرتياح  وعدم  القلق  حاالت  تعرتيه  حني  املكان، 
املكان ومعه، وتبدو نظرة الشاعر السلبيَّة للعدو الطامع، 
كائًنا من كان، الذين يقولون إنَّ احملتل جاء لتخليصكم 
فريدُّ  أوطانكم،  يف  أحرارًا  وجلعلكم  والقهر،  الظلم  من 
نراه،  ال  لكننا  وطٌن،  لنا  حقَّا  قائاًل:  الشاعر  عليهم 
وال نشعر به، وال يربطنا به رابط؛ فهذا الوطن ال يراه 
2004م،  )احلريب،  يقول  الطامع.  اجلشع  العدوُّ  إال 

ص75(:
يقولون إنَّ لنا منزاًل... ال نراه

لنا منزٌل ليَس يـُْبَصُر

إال أبعنِي أعدائنا..
3- السجن:

كثرت األلفاظ اليت تدلُّ على السجن وتومئ إليه 
يف ديوان خدجية، ومعظمها يتَّفُق يف نقطٍة مفادها أنَّ 
السجن مكان ضيق مغلق، تصادر فيه حرية املرء، ومينع 
، ويتعرض فيه للقمع،  من ممارسة حياته بشكِل طبيعيِّ

. والتعذيب، واألذى اجلسديِّ والنفسيِّ
املعروف،  السجن  ليس هو  والسجن عند شاعران 
الذي يضمُّ عتاة اجملرمني، وكلِّ من خرج على القانون، 
اإلنسان،  فيه كرامة  تصادر  الذي  السجن  هو  ا  إمنَّ
وحقَّه يف أن يعيش حرًّا يف وطنه، وعلى أرضه، فتأخذ 
واضحة،  سياسيَّة  أبعاًدا  احلريبِّ  عند  )السجن(  كلمة 
ويتأثر كثريًا  أمَّته مهومها وتطلعاهتا،  فهو شاعر يشارك 
ابهتزازات الناحيَّة اإلنسانيَّة سلًبا وإجيااًب، ويشغله حال 
وطنه العريبِّ الكبري، ويقلقه اجلو العام الذي ختلقه العتمة 
وأصدق  أبمجل  قرحيته  فتجود  الزانزين،  جدران  بني 
الكلمات، اليت تعربِّ عن حزنه على كلِّ مظلوٍم قابٍع يف 
غياهب السجون. يقول )احلريب، 2004م، ص38(:

تطاردين احلمائُم، والذائُب، وخسَُّة النُّدماْء
ال ليلَّ جتلَّى

ال نار مهََّد الطُّرقاِت
للموتى قصائدهم

ولألحياِء فسحٌة أن ميوتوا
أْن يظلَّ نشيُدهم عذاًب جرحًيا كاسرًا

من جوِع عنٍي
من دٍم غضٍّ

إىل نِل املسامِع
ي محائْم

ي محائْم أطلقي السجناء...
اجملتمع  فئات  خمتلف  من  السجني  هذا  عاىن  لقد 
يدَّعون- وصقورهم  السالم- كما  لوطنه، محائم  احملتل 
)الذائب(، والعمالء)خسة الندماء(، فال أمل أمامه وال 
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األسرية(  )فلسطني  الوطن كله  وحتوَّل  حريٍَّة،  بصيص 
إىل سجٍن كبرٍي للموتى قبل األحياء، لكنهم صامدون 
على أرضهم ويف سجون االحتالل، رغم اجلوع والقتل 
رسل  أنم  يدَّعون  ممن  السجني  هذا  ويسخر  واجملازر، 
السالم )محائم( طالًبا منهم إطالق سراح السجناء، إن 

مزاعمهم. كانوا صادقني يف 
ويف موضٍع آخر، يصف الشاعر التعذيب والتنكيل 
القتل  ما؛ حيث  مكاٍن  السجناء يف  له  يتعرض  الذي 
والسلخ والتعذيب، فتتناثر الدماء على أرضية الزانزين، 
فيأمر اجلالد أعوانه مبسحها وإخفاء معاملها، ومل يكتِف 
بذلك بل يضاعف التعذيب ركاًل ورمًيا، وتنزل العصي 
على األجساد املنهكة املعذبة. يقول )احلريب، 2004م، 

ص11(:
من مكاٍن خفيٍّ

حيضُر احلركيُّ
يدفُع الباَب
ينتزُع القلَب

مثَّ يسلُط أعوانه
يفرُغ احلجراِت

من الدَِّم: ال شيَء
يرمي به، مثَّ يركله
ومن خلِف إمياءٍة

تتهاوى العصيُّ
مسرًحا  الضيق(  )املكان  احلجرات  املكان/  كان 
لفصٍل من األمل واملعاانة؛ حيث أبدع الشاعر يف تصوير 

املتلقي. القارئ  أمام  ذلك، فكأنَّه ماثل 
الواسع،  الشاسع   / املكان  من  الشاعر  ويتحول 
فيصبح  اجلدران(،  )امللعب،  مغلقة  ضيقٍة  أمكنة  إىل 
املكان الواسع سجًنا كبريًا، فيتحول كلُّ شيٍء إىل تعٍب 
وجياع(،  )أسد  وحمكوم  حاكم  فهناك  وعناء،  ومشقٍة 
وهذا األسد املفرتس جيعل حياة اجلياع صعبة يف خمتلف 
النواحي، يف )امللعب(، وامللعب رمز للوطن، يف )الليل 

املتعب(، والليل رمز للحظات الراحة بعد طول تعب، 
للتشرد  رمز  وهذا  جهات(،  دون  الالهث  )السفر  يف 
الوطن،  يف  احلال  لسوء  نتيجة  وجهٍة؛  أو  دون هدف 
الناس  ضيق  عن  اجلدران(، كناية  خلف  )السهرة  يف 
ومعاانهتم يف أوطانم، بينما حييط ابحلاكم السَّجَّان أانٌس 
نساء  مريضة،  نفوسهم  وفساًدا،  طغيااًن  شاكلته،  على 
عندهم،  الرجولة  النعدام  وصف  وهو  نساء،  غري  من 

ص20(: 2004م،  )احلريب،  يقول 
يف كلِّ مكاْن
أسٌد وجياع

يف كلِّ صريٍر يـَْعبـُُر
يف امللعْب

تعْب
ُ
يف الليِل امل

يف السفر الالهِث دون جهاْت
يف السهرِة خلَف اجلدراْن

فيما حيتاُط السَّجَّاْن
مرضى

من غري نساْء
لقد حتوَّل الوطن/ املكان من مكاٍن أليٍف إىل مكان 
معاٍد؛ ألنَّ الوطن مل يعط أهله الشعور ابألمن واألمان 

فيه ومل يكن قريًبا منهم.
اثلثًا: مجاليات األماكن املفتوحة:

واحلجم  الشكل  حيث  من  األماكن  ختتلف 
املفتوح  املتسع  ومنها  املغلق،  الضيق  فمنها  واملساحة، 
واملرتفع واملنخفض، فهذا األشكال انتقلت من الواقع إىل 
النصوص األدبية والنثرية فهي املساحات اجلغرافيَّة اليت 
ال حتدُّ حبدوٍد واضحٍة تنبئ عن ضيق املكان وحماصرته، 
أن  نتوقع  لذلك كنا  ومتنع من حريَّة احلركة وانطالقها؛ 
انفراٍج،  األماكن عالقة  هذه  مع  الشاعر  تكون عالقة 
االنفتاح واالنبساط واحلريَّة )غاستون  إىل عامل  وهروٍب 

ص75(. ابشالر،1987م، 
املكان  ونتتبع  خدجية،  ديوان  نتأمل  حني  لكنَّنا 
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املفتوح فيه، جند غري ذلك، ونشعر- يف معظم األحيان- 
اتِّساع  من  املستمر  وخوفه  الشاعر،  أنفاس  ابحتباس 
املكان، ليس لشيٍء إال ألنَّ ذلك االنفتاح يذكره دوًما 
بقلقه واضطراب مشاعره، ورحيله عرب طرٍق معقدة ال 

فيها. معاانته  تنتهي 
مساحة  املفتوحة  األماكن  مفردات  احتلَّت  وقد 
واسعة من الديوان منها: الوطن، طريق، أرض، درب، 
جبال، البالد، التل، اجلبال، السماء، الفضاء، الشمس، 
املدن، القريَّة، بغداد، مصر، الصحراء، النيل، الضفاف، 

األرصفة...إخل. الشوارع، 
الذي  ياق  السِّ يف  خمتلفٍة  ودالالت  معاٍن  تُعطي  وكلها 

فيه. وردت 
1- أوًل: الوطن:

املكان  األوىل  خدجية،  ديوان  يف  صوراتن  للوطن 
األليف احملبب، الذي له وقع خاص يف نفس كل إنسان 
حى الشاعر حيمل ذكريته وذاكرته، منذ طفولته األوىل 
وحى انقطاعه عنه، واغرتابه يف أمكنٍة بعيدٍة، واألخرى 
املكان املعادي املخيف، وذلك حني تنفصم العالقة بني 

اإلنسان ووطنه، لسبب من األسباب.
عن  يتحدث  حني  قوميٌّ،  عريبٌّ  شاعٌر  واحلريبُّ 
الكلمة  تشمل  ا  وإمنَّ اخلاص،  وطنه  يقصد  ال  الوطن 
العريبَّ كلَّه، على سعته وامتداده، حيمل مهومه،  الوطن 
وحيزنه ما يعانيه من متزٍق وحروٍب وويالت، نتيجة لفساد 
األنظمة، وأطماع الدول الكربى، فنراه يتوجع ويتحسر 
على وطن/ حاكم، ينسلخ عن مواطنيه، وينفصم عنهم؛ 
فبينما هم يعانون، من شى اهلموم والويالت، يعيش هو 
، ال عالقة له هبم، فيتحول الوطن ابلنسبة  يف برٍج عاجيٍّ
هلم، من مكاٍن أليٍف حمبب، إىل مكاٍن معاٍد، ال حريَّة 

فيه وال استقرار. يقول )احلريب، 2004م، ص49(:
هلفي على وطٍن يغادُران

ليسكَن يف احملافِل والفنادق
وطٌن ضباْب

....
وليكْن الغياْب
غاَب وغاْب

ال أرض يف األرِض اليت هتب السَّواد
ال أرض يف األرض اليباْب

وطٌن تراْب
وطٌن ضباْب
وطٌن سراب.

لقد كثرت األلفاظ الدالة على القلق وعدم الراحة، 
الغياب،  )يغادران، ضباب،  والطمأنينة:  األمن  وفقدان 
غاب، السواد، اليباب، سراب(، وكلها توحي ابألسى 
املكان  الوطن/  وحتول  الوطن،  إليه  آل  ملا  واحلسرة، 
الواسع إىل مكاٍن ضيٍق )احملافل والفنادق(، داللة على 
عامة  دون  أانس،  دون  ألانس  ملًكا  صار  الوطن  أنَّ 

املعدمني. الفقراء  الناس 
وأحسن الشاعر حني جلأ إىل القافية املقيدة؛ لتعرب 
ابألسى،  املقيَّد  املضطرب  القلق  النفسيِّ  وضعه  عن 
كذلك نرى تكرار حرف الباء الذي جاء عرًضا وعفو 
تراب،  اليباب،  غاب،  الغياب،  يف):ضباب،  اخلاطر، 
سراب(، وأعطى جرًسا وإيقاًعا موسيقيًّا عذاًب، واجلناس 
مبعىن  وغاب  اختفى(،  )ابتعد،  مبعىن  غاب  يف  التام 
)الغابة(، لقد اختفى الوطن من حياة أهله وحتول إىل 

الضعيف. القويُّ  فيها  أيكل  موحشٍة،  غابة 
)احلريب،  قوله  يف  نفسها  والدالالت  املعاين  وتكرر 

ص84(: 2004م، 
وطٌن ختيَّلُت املساَء فيه ندًى

فإذا به ندْم
وطٌن دْم

وطٌن حصاْر
كان يرسم للوطن يف أحالمه صورة رائعة مجيلة، فإذا 
هبذه الصورة تصبح مسًخا قبيًحا مليئة ابلندم والشجن 
والدم، وحصار لذاته املنطلقة املنفتحة، اليت تنشد احلرية 
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واالستقرار، لقد حتول الوطن/ املكان األليف إىل مكاٍن 
معاٍد موحش وخميف.

وحني يتحدث الشاعر عن الوطن بصورته اإلجيابية، 
نراه يرسم له صورة زاهية مليئة ابلزهو والفخر واإلعجاب، 
فهو كلُّ شيٍء مجيٍل يف حياته وموضع فخره واعتزازه، 
الوطن  مكانة  األيم  له  أن كشفت  وإىل  صغره  منذ 
ذلك.  ضّد  وسواه  شيٍء،  فهو كلُّ  نفسه،  يف  الكبرية 

)احلريب، 2004م، ص31(: يقول 
كان الوطُن ُيكاشفي فوقفُت

....
كنُت صغريًا

كاشفي الوطُن وكنُت صغريًا
فتناثرت اللغُة على شفيت، وجتلَّى الغْد

أنَت األشياُء وغريَُك ضْد
ومتتدُّ عملية التمازج بني املرأة والوطن عند الشاعر، 
ملا بني املرأة والوطن من نقاط التقاء وتشابه، فهما رمز 
للخصب والنماء واحلبِّ واحلياة، والطمأنينة والسكن، 
فاإلنسان السويُّ يرى فيهما قيم الشرف والتيه وصيانة 
يقول  نفيس.  العرض، والذي من أجلهما يرخص كّل 

)احلريب، 2004م، ص14(:
نعم كنُت أعرُب حنو السقوط

فما شدَّين غري صوتك يف الليل
نعم كنت أعرُب

أن جاءين صوُتك الُعوْد
وانمرْت نربُة احلزِن فيه

ومدَّ أصابعه راعًشا كالوريقات
مئذنٌة للسَّالِم

له أوُل القلِب، آخره، وانعتاق اخليوِل له
رفَُّة املوِج، دفُء اليديِن، املدى
لغٌة زاُدها العاشقون، وقاتليت..

يستطيع  ال  حبيث  املتلقي؛  على  األمر  خيتلط  هنا 
أن يفرق بني املرأة والوطن، فاحلديث ظاهره يتجه حنو 

املرأة، ولكن ما إن تتعمق الداللة جيًدا حى ترسو على 
قاعدٍة صلبٍة هي الوطن؛ إذ تصبح احملبوبة وطًنا، والوطن 

حمبوبة.
2- الساحة:

تكرر لفظ املكان املغلق )الساحة( كثريًا يف الديوان، 
)احلريب،  يقول  واحٍد.  مقطٍع  يف  مرات  ست  منها 

ص57(: 2004م، 
يف السَّاحِة كانوا يرتعدون

يف السَّاحِة صاحوا
احلرب
املوت
األمَّة

الطفلُة حتمُل دميَتها
حتضُنها

يف السَّاحِة كانْت
وأان يف السَّاحِة أمحُل دميتها

وأشدُّ على يدها معها
والسَّاحُة ترقُص يف عييِّ طفلْة

هنا تصبح )الساحة( املكان املفتوح احملدود املساحة 
العدوان  عن  الشاعر  يتحدث  للوطن كلَّه؛ حيث  رمزًا 
األمريكيُّ على العراق، ومعاانة العراقيني حتت القصف 
أنينهم  يسمع  أحًدا  لعلَّ  العايل  وصياحهم   ، اليوميِّ
وشكواهم، يصيحون: احلرب، املوت، ي أيَّتها األمَّة..

وتصبح صورة الطفلة اليت حتمل دميتها وحتضنها، 
الزمة يف كثرٍي من املشاهد اإلعالميَّة يف الدول اليت تتعرض 
للحروب والدمار، فاألطفال هم وقود هذه احلروب وهم 
أول ضحايها، فدوي املدافع يكاد يصمُّ آذانم، وأزيز 
شريط  والدمار  القتل  ومشاهد  قلوهبم،  يروع  الطائرات 
يتجدد أمام أعينهم كلَّ يوم، هذا ما يعيشه أطفالنا يف 
فلسطني والعراق ولبنان، وغريها من بالد املسلمني، أمَّا 
على  –مشدوهني-  فيشاهدون  األطفال  من  إخوانم 

شاشات التلفاز نقاًل حيًّا لفصول احلرب والدمار.
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ويبدي الشاعر تعاطفه مع هؤالء األطفال، الذين 
يعانون ويالت احلروب، فهو مل يكتف ابملشاهدة كغريه 
عن بُعد، لكنه معهم يف الساحة نفسها حيمل مع الطفلة 
دميتها، ويشدُّ على يدها معها؛ ليدلَّ على محله مهومهم 

ومشاركته أحزانم.
3- املدينة:

كثريًا ما حتدث الشعراء عن املدينة، بوصفها مكااًن 
وعواطفهم،  أبفكارهم  وتناولوها  أشعارهم،  عاًما ضمن 
املدينة،  جمتمع  يف  تتداعى  اليت  املؤثرات  بكلِّ  وأتثروا 
املدينة  لفظة  الذين كثرت  الشعراء  من  واحد  وشاعران 
فقد  خاصة،  )خدجية(  ديوانه  ويف  عامة،  شعره  يف 
املكنوانت  الستخراج  سبياًل  املدينة  املكان/  من  جعل 
النفسيَّة اليت حيسُّ هبا، فلم يعد املكان موضًعا أو حيزًا 
تعجُّ  الذي  النفسيِّ  للقلق  فحسب، بل غدا مستودًعا 
جمتمع  بني  يقارن  حني  وخصوًصا  الشاعر،  ذات  به 
املدينة بصخبها وجمتمع القرية ببساطته وسكينته. يقول 

ص21(: 2004م،  )احلريب، 
للجوِع

للجوعى
وللمدِن األنيقْة

حنَت الفى متثاله
من فضِة املاضي

ومن جسِد احلقيقْة
جاءته أمريكا

ومل جييء قمُح البالِد
جاؤوا من املدن البعيدة

سرقوا من املثاِل
تربته

وصخرته
وقريته الطليقْة

كان للفى طموحاته وأحالمه وآماله، اليت بىن عليها 
أنيقة  زاهية  هلا صورة  ورسم  املدينة  عن  وأفكاره  حياته 

يف خياله، رغم ما يعرتيها من صفات القبح والبشاعة، 
ففيها اجلوع واجلوعى مع مظهرها األنيق، الذي ال يشي 
حني  قبًحا،  صورهتا  وزادت  اخلدَّاعة،  املزيفة  حبقيقتها 
خريات  سلب  يف  وديدنا  أبطماعها،  أمريكا  جاءت 
فلم  اجلائعة،  الفقرية  للشعوب  دعمها  الشعوب، حبجة 
تعِط شيًئا حى أتخذ أضعاف أضعافه، فحيثما حلَّت 
نبت وسرقت، وأحالت املكان األليف الطيب اهلادئ 

إىل مكاٍن يعجُّ ابلفوضى واالضطراب.
املدينة،  للمكان/  متناقضة  صورة  الشاعر  ويرسم 
ففي حني أنا موطن العلم والثقافة واألدب؛ إال أنا – 
القادم من جمتمٍع  للطفل  ثقافية  أيًضا- تشكل صدمة 
فقرٍي بسيط، فقد علَّمته أشياء مل تكن ذات وقٍع حسٍن 
قيمه ومبادئه، وهو  تتناىف مع  على ذاته وكيانه، أشياء 
من عاش يف احلجاز الطيب الطاهر، ويف مسقط رأسه 
واجلمال،  البهاء  ذات  اجلبليَّة،  املدينة  الطائف  مدينة 
والتكافل االجتماعي)املاء الرضي(، وفجأة وجد نفسه 
الكبريين.  واحلزن  اجلوع  حيث  أخرى،  مدن  يف  يعاين 

2004م، ص72(: )احلريب،  يقول: 
مدٌن تعلمك الكتابة واحلديث

مدٌن تعلمك الرهان وكيف ختسُر الرهان
وكيف تركض من طفولتَك الفقريِة

وارتعاشك يف احلجاِز
" الطائف اجلبلّي"

واملاء الرضيِّ
إىل ارتعاشك يف سوادمها

زماٌن غامٌض
واجلوُع وديٌن من احلزِن احلثيِث

يف  االرتياح  بعدم  إحساسه  عن  الشاعر  عربَّ  لقد 
جمتمع املدينة، فهناك وحشة روحيَّة بينه وبينها، واتَّضح 
فجاء  واضطراب،  وقلٍق  خوٍف  من  فيها  اعرتاه  ما  لنا 

ذلك. على  ليدلَّ  لفظ)االرتعاش( 
العاقل  خطاب  الرابط  مدينة  خياطب  فالشاعر 
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اخلطاب،   ذلك  وتفهم  تعي  لو كانت  للعاقل، كما 
نظرة  إليها  نظر  القصيدة-  بداية  ومن   – أنَّه  ويبدو 
املكان  ذلك  عن  الرضا  عدم  من  الكثري  فيها  سلبيًّة، 
القصيِّ يف اجلناح الغريب للوطن العريب. يقول: )احلريب، 

ص45(: 2004م، 
ملَ ي رابُط؟؟

قد جئُت من جهِم التَّوجِس
قلُت: تعرفي املدينُة

ابهُبا
أصحاهُبا

لكنَّها بسحاهبا كانت عليَّ
أسًدا عليَّ

ال أبس... لكن؟!
هل أنِت مملكُة الرفاِق

أم العرائِس
والدُّمى؟!

جيسد اخلطاب الشعري هنا، حسَّ الضياع املسيطر 
بعد  الذي وجله  الغريب  املكان  هذا  الشاعر، يف  على 
توديعه ملكانه األليف، فوجد نفسه حماطًا جبوٍّ من الكآبة 
والضيق، ال يغي معه أيُّ مظهٍر من مظاهر الفرح الزائفة، 
فقد اعتقد – بدايَّة- أنَّ املدينة سيعرفه فيها كلُّ شيٍء، 
أنَّ كلَّ  ليكتشف  واملتحرك)أصحاهبا(؛  )ابهبا(  الثابت 
شيٍء فيها كان ضدَّه، غري منسجٍم معه، فيبدأ يتساءل 
ويتساءل: ملَ؟؟ هل؟؟ ليجيب نفسه بنفسه، أبنَّ األرض 
املستغل   ، الغيِّ مال  رأس  انسها  لكّن  الفقري،  مملكة 

لعذاابت البشر.
والسخرية  التهكم  على   ) عليَّ )أسًدا  عبارة  وتدلُّ 
تناص  وهي  الضعفاء  دون  لألقويء  فاملدينة  واالزدراء، 

))) هو أبو مساك عمران بن حطان بن ظبيان السدوسي الشيباين الوائلي. )تويف 84 هـ / 703 م(، من شعراء صدر اإلسالم. نشأ ابلبصرة، وطلب 

العلم واحلديث، مثَّ اعتنق املذهب اخلارجي.

)))  أبو حممد احلجاج بن يوسف الثقفي )40 - 95 هـ = 660 - 714 م(، قائد وواٍل يف العهد األموي.

مع قول شاعر اخلوارج عمران بن حطَّان1 يف احلجاج2 
ص20(: 1405هـ،  )األصفهاين، 

َأَسٌد عليَّ ويف احلروِب نعامٌة  
 رْبداَء جتفُل مْن َصِفرِي الصَّاِفِر
وعلى النقيض من ذلك فإنَّ الشاعر وجد يف مدينة 
صنعاء، عكس ما وجده يف مدينة الرابط متاًما، فنجد 
ماضي  إىل  منتميًّا  حمبَـًّبا،  أليًفا  مكااًن  يصف  الشاعر 
الشاعر اجلميل، حني كان يزور مدينة صنعاء مستعيًنا 

ابلذاكرة.
األليف/  واملكان  الشاعر  بني  الثنائّيُة  وأتخذ هذه 
صنعاء، شكاًل مجياًل، فهي قبل كلِّ شيٍء، تقابل بني 
الواقع اخلارجي متمثاًل بصنعاء، والذات متمثلة ابلشاعر، 
لكننا سرعان ما نكتشف أنَّ هذا الواقع ليس خارجيًّا، 
إنَّه واقع انبع من الذاكرة، حامل أحالم الطفولة، فهو 
إًذا مكان حلميٌّ تتَّحد به الذات مع الواقع، فعلى ابب 
يصورون  التصوير،  آالت  الزُّوار، حيملون  يكثر  صنعاء 
وهنا  يرحلون،  ما  سرعان  لكنهم  وأماكنها،  معاملها 
يعشقها  من  نظر  يف  جنة  فهي  إليها،  نظرهتم  ختتلف 
يرى  ال  ملن  ابلنسبة  طني  من  مدينة  وجمرد  كالشاعر، 
، فالشاعر – كغريه- زارها، مثَّ غادرها،  مجاهلا احلقيقيَّ
لكنَّ ذكراها ما زالت عالقة يف نفسه وخياله؛ فحيثما 
حلَّ كان مجاهلا وحسنها، يبدو له على أكمل وجٍه من 
احلسن واجلمال والبهاء، فلم يعد يرى مجااًل كجماهلا، 
وبدا كلُّ مجاٍل بعدها دخااًن سريًعا ما يزول ويتالشى. 

ص27(: 2004م،  يقول)احلريب، 
على ابِب صنعاَء

يزدحم الوافدون آبالِت تصويرِهم
برهًة مثَّ يرحتلون
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تظلُّ املدينُة يف عنِي عشَّاقها جنًة
وتظلُّ ملن ال يرى

بعَض طنٍي بكفِّ الزماْن.
بباِبِك أوقفُت عييَّ

مثَّ ارحتلُت
فإمَّا حللُت

تبدَّى يل احلسُن اباًب
تبدَّْت يل املدُن األخريت دخاْن.

إنَّ  الّتماهي؟  هذا  ملاذا كّل  احلّب؟  هذا  ملاذا كّل 
ذلك مرتبط مبا محله الشاعر من راحة نفسيٍَّة، وإحساٍس 
األليف  املكان  )صنعاء(  يف  واالطمئنان،  ابلسكينة 

احملبب.
4- القرية:

هلا؛  دائم  حنني  فيه  القرية  عن  احلريبِّ  إنَّ حديث 
ا متثل أصله، فهي املنبع الذي تفجرت منه حياته،  ألنَّ
ويظهر هذا احلنني عميًقا يف نفسه حني تواجهه املدنية 
هذا  إنَّ  حى   ، االجتماعيِّ ومتزقها  النفسيَّة  بضغوطها 
احلنني يتحول مع تكراره إىل نوع من الغربة النفسية اليت 
جتعُل اإلنسان يشعُر ابحلنني إىل زمٍن مضى ويتمىن عودة 
القلق  النامجة عن  الشكوى  تتداخُل مع  املاضي، وهي 
)احلريب،  يقول  الدهر.  فواجع  وتتابع  والشعور ابحليف 

ص32(: 2004م، 
كان الصباح مورقًا
وطالع اهلواء مغدقًا

وشارع الفضاء مطلًقا
وليس من شيء سوى يدْي وآلة الكتابة:

قلت ارحتاُل الشَّمِس والفالِح حنو السَّلِة الكبريْة
قلت الصغاُر الهثون يف الشَّوارِع الفقريْة

قلت انشطاري واهلوى العذريُّ حني هتطُل النجوُم فوَق 
القريِة

الصغريْة
قلت املدى ..

حني التفتُّح الورديُّ مشرًعا. لرغبة الندى.
لقد تتداعت على ذهن الشاعر ُصوُر الزمن املاضي 
وأيم الطفولة برباءتيها: براءة احلياة الريفية الفطرية, وبراءة 
الطفولة، اليت هتُب معايَن احلنني مسًة حُمببة، فهو يصف 
مظاهر احلياة البسيطة اهلانئة يف القرية؛ حيث الصباح 
املشرق، واهلواء النقّي، واتِّساع الرؤية، فال همٌّ مقلق، وال 
منغصات تزعج، أحساس مجيل ابلراحة النفسيَّة، فمنظر 
الفالحني وهم يتوجهون إىل حقوهلم يف الصباح الباكر؛ 
جلي احملصول الوفري، ومجعه يف السالل الكبرية، والصغار 
وحني  واحلاجة،  الفقر  رغم  سعداء،  ويركضون  يلعبون 
أييت الليل أيوي اجلميع إىل بيوهتم؛ لرياتحوا سعداء من 
ا حلظات مرٍح مل تسد صفحَته اآلالم  تعب يوٍم مضى. إنَّ
ومل تذهب برونقه األحزان، إنَّه عاملٌ حمبٌب إىل الشاعر؛ 
ألنَّه ميده بصورة مشرقٍة مضيئة يعيش عليها يف مواجهة 
ا اسرتخاٌء  اليت يعيُشها يف واقعه، وكأنَّ العابسة  الصورة 
عناة على وسادة خمملية من الذكريت 

ُ
عْذب للنْفس امل

احللوة.
ويقف الشاعر من القرية موقف احملبِّ العاشق؛ إذ 
هي رمز الرباءة واألحالم الورديَّة، وهي جزء من كيانه، 
2004م،  )احلريب،  يقول  احلاملة.  مشاعره  من  وقطعة 

ص27(:
يطوُل احلديُث

تعود النساء ألطفاهلنَّ
وتلهو الصباي على ُشرف الوقت مزَّيِّناٍت

لسجِع القرى
والقرى تستجمُّ بعطر املكاْن .

هو الوقُت
نصٌف عذوٌل
ونصٌف خليٌل

وبينهما يلتقي العاشقان .
تؤوب العصافري للجبل املتطامن

يهبط مثَّاقاًل حنوها الليُل:
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ي أيها الليل دع عنك ريش البالبل
واختطف الصاج والصوجلان.

القرية وأُنِسها، وهدوئِها، وأْمِنها،  إنَّه حديٌث عن 
وبساطِتها، وطُْهرِها، حديٌث جيعل من وصف صباحات 
من  نوًعا  ساكنيها.  وممارسات  ومساءاهِتا،  القرى، 
التلذذ بسرد  بذلك  الرضا، يشي  الدال على  التعاطف 
مشاهد تلك احلياة، أو األسى عند استحضار غياب 
احلننُي  ليصرَي  الزمن احلاضر؛  الريفية عن  املشاهد  تلك 
النص  من  وجيعُل  خاص،  مذاٍق  ذات  رومانسيًة  إليها 
قطعًة تتغىن جبمال احلياة القرويَّة بوصفها مالًذا آمًنا حمببًّا.

حى  عقله،  الشاعر  على  القرية  ملكت  ولقد 
امتزجت قسمات حمبوبته فيها، وأصبحت القرية عنده 
يهيم  فنجده  العذاب،  واألماين  لألحالم  خصًبا  مرتًعا 
أضفته  الذي  اجلمال،  وسحر  اخليال،  عامل  يف  بروحه 
يراها كائًنا مالئكيًّا،  املكان، فهو  حمبوبته خدجية على 
حاٍل  من  األمور  تتغري  يطلع  أن  مبجرد   ، مساويًّ وطيًفا 
ا صورة حسيٌَّة لألثر  إىل حال، وتصبح أمجل وأمجل، إنَّ
الذي ترتكه احملبوبة على اإلنسان واملكان. يقول )احلريب، 

:)48-47 ص  2004م، 
طلعْت فتاُة الليِل من صبِح اهلواِء، فأورقت تيًنا وزيتواًن وألقت
للنَّخيِل حتيَة اآلتني من سفٍر فأينعت الوجوه شقائًقا ومنْت

حبيبات النَّدى مطًرا على تعِب القرى...
طلعْت خدجيُة من تفاصيِل اهلواِء فأشرقْت

ومنْت على يدها القرى
ومنا اهلوى أبًدا

وما كَذَب اهلوى
كال وما كذبْت تراتيل القرى.

5- الصَّحراء: 
السمات  من  العديد  طياهتا  يف  الصحراء  محلت 
)ديوان  يف  األمكنة  من  غريها  عن  هبا  انفردت  اليت 
ابمتدادها  الشاعرة  الذات  مع  تشرتك  فهي  خدجية(، 
والتيه  واملوت  ابلّضياع  توحي  وهي  وعريها،  وفراغها 

ارتباطه  قوة  عن  يتحدث  حني  شاعران  لكنَّ  غالًبا؛ 
الصحراء  هبا، جيعل  يربطه  ما  ومتانة  مبحبوبته خدجية، 
صحراء  يف  خيمة  قلبيهما  وجيعل  هلا،  ملًكا  ابتساعها 
القوية  للعالقة  رمز  هنا  والوتد  وتدها،  تشدُّ  وبيدها 
بينها  ما  ودميومة  خدجية،  بزوجته  الشاعر  تربط  اليت 
بال  زوجيَّة  عالقة  وال  وتد،  بال  خيمة  فال  ودٍّ،  من 
ص48(: 2004م،  )احلريب،  يقول  ومودة.  حبِّ 

لِك الصْحراُء ما اتَسَعْت
ففضي خْيَمة ً قلبنْي
َوشدي الُعْمَر ابلوتِد

ليـَْبَق اجلُرُْح إذ يبقى على اجَلَسِد
َرماداً ظلَّ

لكن الذي يَبقى لنا ُروحاِن
ُمْرهتَنان لألَبِد. . .

إىل األبِد
َهَوْت َكبدي على كبدي

استخدم داللة الصحراء يف اتساعها ابلتقاء العشاق 
وتبادل النظرات, فصمت العني قد حيمل من الكلمات 
ما يعجز عنه اللسان, والوقت كفيل بصدق املشاعر, 
ونلحظ حتول داللة الصحراء القاسية إىل غزل لتلك العيون.

ولقد استطاع الشاعر-يف موضع آخر من ديوانه- 
أن يغوص يف أحالم يقظته؛ لريسم يف أذهاننا عرب لغته 
الشعريَّة صورة الصحراء اليت تلتف حوهلا الريح العاتيَّة، 
وقسوهتا شتاًء، والدفء والنجوم الوضاءة صيًفا، وهذه 
وجود  هلا  وإن كان  الشاعر،  تصورها  اليت  الصحراء 
هو،  وإدراكه  نظره  زاوية  من  واقعيتها  فتظلُّ  واقعيٌّ، 
وسيحملها ويوظفها، ويبث فيها دالالٍت عكس أفكاره 

)احلريب، 2004م، ص25(: يقول  ورؤاه. 
هذا الذي أشعَل النَّاِر يف القلِب

أشعَل فينا التساؤَل
واخلوَف

ودفَء الصَّحاري
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وحدَّهتا يف الشتاِء
املكان   – الصحراوية  البيئة  من  الشاعر  جيعل 
الصحراوي – مظهرًا من مظاهر إبراز عاطفته، وإظهار 
ما فيه من احلب والتعاطف على صديقه، فيجعل من 
الصحراء مكااًن معنوًي متخّياًل، فقال: دفَء الصَّحاري، 
بلفظ  الصحراء  عن  النص  يف  الشاعر  تعبري  ونلحظ 
"الصحاري" ويقصد به األرض املمتدة، غري أنَّه استطاع 
وينتصر  فيها،  ويعزز  احلياة  صعوابت  على  يتغلب  أن 
لذاته، ويربز بطولته وشجاعته، حى إنَّ الصحراء والليايل 

بطوالته وإجنازاته. واأليم صارت شاهدة على 
الدالالت  أبرز  عن  يعرب  أن  الشاعر  استطاع  فقد 
يبدو  وهي كما  الشاعر،  عند  ابلصحراء  ارتبطت  اليت 
دالالت خاصة استطاع أن يعيد توظيفها توظيًفا جديًدا 
يتناسب مع مشاعره وأحاسيسه، فهو مل يُبِق على الداللة 
االعتيادية املرتسخة يف ذهن املتلقي للصحراء – املكان 
داللية  مشاهد  حنو  القارئ  انتباه  لفت  حاول  فقد   –

أخرى انبعة مما حيسه يف نفسه.
 اخلامتة:

توصلت الدراسة إىل النتائج اآلتية:
صدق  من  هويته  احلريبِّ  عند  املكان  اكتسب   -1
مشاعره، وعمق معاانته؛ حيث ظهر املكان ظهورًا 
أبعاٍد  ذات  متينة  أسس  على  مبنيًّا  إبداعيًّا،  فنيًّا 
. والنفسيِّ والوجدايّنِ  الذايّتِ  العمق  من  منبثقةٍ  دالليَّةٍ 

2- شكل االغرتاب املكاينُّ حيزًا كبريًا يف ديوان)خدجية(، 
وهو ما أسفر عن حالٍة نفسيٍَّة مركبٍة، عاىن خالهلا 
الشاعر من غربٍة داخليٍَّة عاشها بني احللم والواقع، 
وقد حاول أن يتجاوز االغرتاب أو التخفيف من 
آاثره عن طريق اسرتجاع املاضي والعودة إىل الطفولة.

للنصِّ  مجاليًّا  بُعًدا  احلريبِّ  عند  األماكن  أضافت   -3
ودالالٍت،  رموزًا  لألماكن  جعل  فقد   ، الشعريِّ
األماكن. هذه  لزيرة  يزيد  املتلقي  شوق  جعلت 

بُعًدا جغرافيًّا  احلريبِّ  عند  املكان  الوطن/  يتخذ  مل   -4

حمدًدا، بل كان عروبيًّا قوميًّا، يشمل الوطن عنده 
أحيااًن-  الوطن-  املكان/  العريبَّ كلَّه، ومحل  العامل 
احلريَِّة؛  فقدان  يف  تتمثل  عديدة،  سلبيٍَّة  دالالٍت 

واالستبداد. القمع  بسبِب 
5- تفنَّن احلريبُّ يف صياغة صورته الشعريَّة اليت ارتبطت 
اليت  الفنيَّة  اآلليات  من  فاستخدم كثريًا  ابملكان، 
واإلتقان  اجلمال  من  مزيًدا  الشعريَّ  نصًّه  منحت 
كلُّها  وهذه  واجلناس،  والتَّناص  كالتكرار   ، الفيِّ

متميزة. قصيدٍة  إجياد  من  الشاعر  مكَّنت 
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الكفاايت الالزمة للبحث يف استنباط املضامني الرتبوية من القرآن الكرمي يف حبوث الرتبية اإلسالمية*
د. عوض عبدهللا مسفر املنكاع

أستاذ أصول الرتبية اإلسالمية املساعد، جامعة جنران - اململكة العربية السعودية

Competencies required for research in deriving the educational contents from the Holy 
Quran in Islamic education research Diwan (Khadija) as a model

Dr. Awad Abdullah Misfer AlMenkaa

Assistant Professor of Fundamentals of Islamic Education, Najran University - Kingdom of 
Saudi Arabia

الرتبوية،    املضامني  االستنباط،  البحثية،  الكفايت  املفتاحية:  الكلمات   
الرتبية اإلسالمية. 

للبحث يف  الالزمة  الكفايت  التعرف على  الدراسة إىل  امللخص: هدفت   
اإلسالمية،  الرتبية  حبوث  يف  الكرمي  القرآن  من  الرتبوية  املضامني  استنباط 
الدراسة على عينة  بتطبيق استبانة  الوصفي، وقام  املنهج  الباحث  واستخدم 
عشوائية قوامها )63( عضًوا من أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات السعودية 
ختصص أصول الرتبية اإلسالمية. واستخدمت الدراسة املتوسطات احلسابية 
لقياس درجة موافقة أفراد العينة على فقرات االستبانة، كما استخدم اختبارات 
وفق  اإلحصائية  الفروق  داللة  عن  للكشف    anova واختبار    t-test
متغريات الدراسة، وأظهرت النتائج املوافقة بشدة لدى أعضاء هيئة التدريس 
يف أقسام أصول الرتبية ابجلامعات السعودية على الكفايت الالزمة للبحث، 
اإلسالمية  الرتبية  الكرمي يف حبوث  القرآن  من  الرتبوية  املضامني  استنباط  يف 
املضامني  الستنباط  املعرفية  الكفايت  وحصلت  حسايب)4.72(،  مبتوسط 
الرتبوية من القرآن الكرمي على أعلى متوسط حسايب وقدره )4.77(، يليها 
 ،)4.74( حسايب  مبتوسط  الرتبوية  املضامني  صياغة  يف  املهارية  الكفايت 
وأخريًا الكفايت املهارية الستنباط املضامني الرتبوية من القرآن الكرمي مبتوسط 
حسايب)4.68(، وأظهرت النتائج عدم وجود فروق يف استجاابت العينة تُعزى 
الختالف اجلنس، بينما ُوجدت فروق تُعزى الختالف الدرجة العلمية لصاحل 

أعضاء هيئة التدريس على درجة أستاذ وأستاذ مشارك. 

Key Words: Muhammad Jabir Al-Harbi, Khadija's 
Diwan, closed spaces, open spaces.

Abstract: The study aims to identify the compe-
tencies required for research in deriving the educational 
contents from the Holy Quran in Islamic education re-
search. The researcher used the descriptive approach, and 
applied the study’s questionnaire to a random sample of 
(63) members of the academic staff in Saudi universities, 
who specialize in the fundamentals of Islamic education. 
The study used arithmetic means to measure the degree of 
the sample members’ consent to the questionnaire items. 
T-test and ANOVA tests were used to detect the signifi-
cance of the statistical differences according to the study 
variables. The results showed consent of the academic 
staff in the departments of fundamentals of education in 
Saudi universities to the competencies required for re-
search in deriving the educational contents from the Holy 
Qur’an in Islamic education research, with an arithmetic 
mean of (4.72). The cognitive competencies to derive the 
educational contents from the Holy Qur’an got the highest 
arithmetic mean of (4.77), followed by the skill compe-
tencies in formulating the educational contents, with an 
arithmetic mean of (4.74), and finally the skill compe-
tencies to derive the educational contents from the Holy 
Qur’an, with an arithmetic mean of (4.68). The results 
also showed that there were no differences in the respons-
es of the study sample due to the difference of sex, while 
there were differences due to the difference in scientific 
degree in favor of the academic staff at the rank of profes-
sor and associate professor.

.

.(NU/-/SEHRC/10/1099( يشكر الباحث عمادة البحث العلمي جبامعة جنران على متويل هذا البحث،كود البحث*
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مقدمة:
ميثل البحث الرتبوي أصاًل من أصول البناء الفكري 
واملعريف وجزًءا رئيًسا من وظائف اجلامعة، ومهمة دائمة 
تنعكس  ذاته  الوقت  ويف  فيها،  التدريس  هيئة  لعضو 
البحثية  التنمية املستدامة يف مجيع احلقول  نتائجه على 
)الشرع والزعيب،2011م، ص41(، بل ويُعدُّ ركًنا رئيًسا 

العلمي والرتبوي. للتطّور 
وأييت البحث الرتبوي يف حقل الرتبية اإلسالمية من 
أنَّ  خصوًصا  أمهية،  األكثر  البحثية  احلقول  تلك  بني 
جودة البحث الرتبوي فيه هي الضمان الوحيد إلحداث 
الرتبية  ضوء  يف  الفاعل  والتحسني  الرتبوي  التطوير 
الرتاث  يف  واملعاصرة  األصالة  خالل  من  اإلسالمية، 
الرتبوي واملضامني الرتبوية وتطبيقاهتا الرتبوية )فضل هللا، 

ص4(.  2014م، 
مصادر  على  اإلسالمية  الرتبية  حبوث  وترتكز 
أهم  أحد  إنَّ  إذ  األوىل؛  ابلدرجة  اإلسالمية  الرتبية 
ا رابنية املصدر )احلازمي،  خصائص الرتبية اإلسالمية أنَّ
حبوث  يف  التعدد  جاء  هنا  ومن  1435هــ، ص97(، 
املضامني  جماالهتا  أهم  أحد  ليكون  اإلسالمية؛  الرتبية 

النبوية. والسنة  الكرمي  القرآن  من  الرتبوية 
قد  اإلسالمية  الرتبية  يف  الرتبوية  املضامني  وحبوث 
املعتمدة  التعليمية  املؤسسات  لتتعدد  دوائرها  توّسعت 
عليها واملستفيدة منها )اجلالد، 2011م، ص33(، وقد 
جاء جمال استنباط املضامني الرتبوية والدالالت واملبادئ 
الرتبوية من القرآن الكرمي والسنة النبوية واحًدا من أهم 
جماالت البحث يف الرتبية اإلسالمية )اجلهي، 2018م، 

ص393(.
الرتبية  حبوث  حقل  شهد  االهتمام  هذا  ضوء  ويف 
اإلسالمية اهتماًما واضًحا بدراسة املضامني الرتبوية يف 
مصادر الرتبية اإلسالمية، وتنوعت البحوث الرتبوية ذات 
املنهج االستنباطي من القرآن الكرمي أو السنة النبوية؛ إذ 
بلغت أكثر من 200 رسالة وحبٍث تكميلي يف كلٍّ من 

اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، وجامعة اإلمام حممد 
وذلك حبسب  القرى  أم  وجامعة  اإلسالمية  سعود  بن 
-اطالع الباحث على- أدلة الرسائل والبحوث الصادرة 
يف هذه اجلامعات حى )2019(، فضاًل عن غريها من 
األحباث املنشورة يف اجملالت العلمية، وهذا يُظهر مدى 

أمهية هذا النوع من األحباث.
ومن هنا كانت أحباث استنباط املضامني الرتبوية يف 
املرتبة األوىل يف توجهات األحباث التكميلية يف اجلامعة 
 ٪19 نسبتها  بلغت  إذ  املنورة؛  ابملدينة  اإلسالمية 
)اجلهي، 2018م، ص400(، يف حني أشار الدوسي 
يف  الرتبوية  األحباث  معظم  أنَّ  إىل  )2019م، ص4( 
قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة يف جامعة أم القرى كانت 
هتدف إىل االستنباط الرتبوي العام، إما يف املضامني أو 

القيم أو الدالالت.
املنهج  أنَّ  إىل  )2019م(  العنزي  دراسة  وتشري 
االستنباطي يف حبوث الرتبية اإلسالمية انل املرتبة األوىل 
من حيث املناهج املستخدمة يف الرسائل العلمية أبقسام 

السعودية. اجلامعات  اإلسالمية يف  الرتبية 
ويف الوقت نفسه تؤكد العديد من الدراسات كدراسة 
العطوي )2016م( وأيب محيدي )2018م( والسهيمي 
)2018م( أنَّ احلاجة الزالت ملحة إلجراء املزيد من 
يعود  وذلك  الرتبوية؛  املضامني  استنباط  يف  الدراسات 
لطبيعة املنهج االستنباطي؛ إذ إنَّه يُعدُّ من أهم مناهج 
اإلسالمـــــية  الرتبيــة  أحباث  عليها  تقوم  اليت  البحث 

ص37(. 2012م،  )العيسى، 
مشكلة الدراسة: 

استنباط  الرتبوية يف  األحباث  العديد من  مع وجود 
املضامني الرتبوية من القرآن الكرمي، ومع تنامي استخدام 
االستنباطي  للمنهج  الرتبوية  املضامني  يف  الباحثني 
)2012م(،  العيسى  من:  دراسات كلٍّ  أشارت  كما 
العنزي  )1432هـ(،  إبراهيم  )2013م(،  الصاعدي 
)1434هــ(، الزهراين )1435هــ(، احلارثي )2019هــ(، 
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والدوسي)2019م( إال أنَّ البحث يف املضامني الرتبوية 
يف حبوث الرتبية اإلسالمية يعاين من أوجه قصورٍ متعددٍة 
تتطلب مزيًدا من التطوير على مستوى البحوث والباحثني؛ 
بعض حبوث  أنَّ  إىل  )2011م(  علي  دراسة  تشري  إذ 
متكاملة،  بصورة جزئية غري  ُعِرضت  املوضوعات  هذه 
لتناول  الالزمة  الكفايت  ميتلكون  ال  فيها  والباحثون 
ص31(. 2010م،  )رجب،  الرتبوي  التأصيل  حبوث 

العيسى )2012م(  دراسة  تشري  نفسه  الوقت  ويف 
إىل أنَّ هناك أخطاء ليست يسرية يف كثري من دراسات 
املنهج  استخدمت  اليت  الرتبوية  املضامني  وحبوث 
إىل  )2013م(  الصاعدي  نّبه  حني  يف  االستنباطي، 
القرآن  من  الرتبوي  االستنباط  دراسات  بعض  أنَّ 
ضعٍف  من  تعاين  التزال  اخلصوص  وجه  على  الكرمي 
شديد، وتدٍن يف مستوى التناول والطرح على مستوى 

الرتبوي. االستنباط  أو  االستدالل 
 وأضافت عدة دراسات بعًضا من جوانب القصور 
يف حبوث املضامني الرتبوية من القرآن الكرمي؛ إذ أشارت 
دراسة الزهراين )2018م( يف تقوميها لبحوث املضامني 
األقل  املعايري  من  أنَّ  إىل  اإلسالمية  الرتبية  يف  الرتبوية 
الكرمي:  القرآن  من  الرتبوية  املضامني  حبوث  يف  توافرًا 
االستفادة من استنباطات املفسرين الرتبوية، واالعتماد 
الرتبوية،  املضامني  الستخراج  االستنباطي  املنهج  على 
وأشارت كذلك إىل أنَّ معيار استخدام طرق االستنباط 

الصحيحة دلت درجته على عدم توافره.
وتضيف دراسة العنزي )1434هــ( أنَّ الوعي الكايف 
بضرورة فهم املنهج االستنباطي يف جمال الرتبية اإلسالمية 
جاء أبقل درجات املوافقة، يف دراسة الستقصاء معوقات 
توظيف املنهج االستنباطي يف حبوث الرتبية اإلسالمية، 
وأشارت يف الوقت نفسه إىل ضعف إمكاانت الباحث 

الالزمة ذات العالقة املباشرة ابملنهج االستنباطي.
وأمَّا معيار استخدام طرق االستنباط الصحيحة يف 
دلت  فقد  الكرمي  القرآن  من  الرتبوية  املضامني  حبوث 

درجته على عدم توافره يف البحوث الرتبوية عينة الدراسة 
كما وردت يف نتائج دراسة الزهراين )1439هـ(، ومن 
هنا أوصت دراسة احلارثي )2019م( بضرورة تدريب 
الباحثني وطلبة الدراسات العليا يف اجلامعات السعودية 
على مهارات التأصيل اإلسالمي يف األحباث الرتبوية.

مستوى  واضٍح يف  قصوٍر  وجود  لنا  يتبني  سبق  مما 
متّكن الباحثني من املنهجية العلمية يف حبوث االستنباط 
هذا  أسباب  أهم  وأحد  الكرمي،  القرآن  من  الرتبوي 
البحثية،  الكفايت  مستوى  الخنفاض  يعود  القصور 
ضعف  إىل  أشارت  )2020م(  القاضي  فدراسة 
الرتبوي يف  الـتأصيل  كفايت املقررات املطروحة أببعاد 
على  بدرجة كبرية  أثّر  وأنَّه  الدراسات،  من  اجملال  هذا 

الباحثني. مستوى 
الشرايب  دراسة  أشارت  فقد  ذلك  على  وأتكيًدا 
التأصيل  مستوى كفايت  اخنفاض  إىل  )1440هــ( 
اإلسالمي للعلوم الرتبوية يف أطروحات الرتبية اإلسالمية 
ابجلامعات السعودية بنسبة مئوية بلغت )٪22.22(، 
احلاجة  على  مهًما  مؤشرًا  املنخفضة  النسبة  وتُعدُّ هذه 
استنباط  يف  للبحث  الالزمة  الكفايت  ماهية  إلبراز 
املضامني الرتبوية من القرآن الكرمي، ومن مثَّ رفع مستواها 

الباحثني. لدى 
إىل  ذلك  السبب يف  من  الباحث جزًءا  يُرِجُع  وقد 
عدم ختصص الباحث الرتبوي يف جمال الدراسات القرآنية 
عوامل  عدة  هناك  أنَّ  اعتبار  مع  وعلومه،  التفسري  أو 
تتداخل يف أسباب هذا الضعف غري أنَّ من املهم أن 
يدرك الباحث يف استنباط املضامني الرتبوية من القرآن 
الكرمي أنَّ هذا النوع من الدراسات يُعدُّ من الدراسات 
وهي  )1439هــ(،  الاليف  دراسة  أشارت  البينية، كما 
البحث  لتجويد  أكثر من ختصص  إىل  دراسات حتتاج 
وإىل كفايت متعددة لرتفع من مستواه، وهذا ما يؤكد 
الرتبوية  املضامني  البحثية يف  ابلكفايت  العناية  ضرورة 
من  النوع  هذا  يف  الباحث  شخصية  تتكامل  حى 
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البحوث.
وبناًء على ما تقدَّم فإنَّ البحث يف استنباط املضامني 
الباحث  يكون  أن  يتطلب  الكرمي  القرآن  من  الرتبوية 
البحث، وأن تتوافر لديه الكفايت  ذا مهارة عالية يف 
التغري والتطوير يف ظل  البحثية األساسية، وأن يواكب 
الرتاكم املعريف يف الرتبية اإلسالمية ) الاليف، 1439 هــ، 

ص ص7-2(.
ومن هنا تتضح احلاجة امللحة للبحث ابتداًء يف ماهية 
الكفايت البحثية الالزمة للبحث يف استنباط املضامني 
الرتبوية من القرآن الكرمي؛ إذ كيف ميكن أن تتم عملية 
التحسني دون وجود دراسة حتدد ماهية الكفايت؛ لذا 
فقد متحور السؤال الرئيس للدراسة حول السؤال اآليت: 
ما أهم الكفايت الالزمة للبحث يف استنباط املضامني 
اإلسالمية؟  الرتبية  الكرمي يف حبوث  القرآن  من  الرتبوية 

وتفرع عنه عدد من األسئلة الفرعية:
يف  للبحث  الالزمة  املعرفية  الكفايت  أهم  ما   -1
الكرمي يف حبوث  القرآن  الرتبوية من  املضامني  استنباط 
الرتبية اإلسالمية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 

اإلسالمية؟ الرتبية  أصول  يف 
يف  للبحث  الالزمة  املهارية  الكفايت  أهم  2-ما 
الكرمي يف حبوث  القرآن  الرتبوية من  املضامني  استنباط 
الرتبية اإلسالمية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 

اإلسالمية؟ الرتبية  أصول  يف 
3-ما أهم الكفايت الالزمة يف صياغة املضامني الرتبوية 
املستنبطة من القرآن الكرمي يف حبوث الرتبية اإلسالمية 
الرتبية  التدريس يف أصول  من وجهة نظر أعضاء هيئة 

اإلسالمية؟
4-هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
داللة )α≥ 0.05( يف استجاابت أعضاء هيئة التدريس 
حول الكفايت الالزمة، للبحث يف استنباط املضامني 
اإلسالمية  الرتبية  حبوث  يف  الكرمي  القرآن  من  الرتبوية 

العلمية؟ ُتعزى ملتغريات اجلنس والدرجة 

أهداف الدراسة:  
الالزمة  الكفايت  حتديد  يف  الرئيس  اهلدف  يتمثل 
للبحث يف استنباط املضامني الرتبوية من القرآن الكرمي 
من  عدٌد  منه  ويتفرع  اإلسالمية،  الرتبية  حبوث  يف 

وهي كاآليت: الفرعية،  األهداف 
يف  للبحث  الالزمة  املعرفية  الكفايت  أهم  معرفة   -1
الكرمي يف حبوث  القرآن  الرتبوية من  املضامني  استنباط 
الرتبية اإلسالمية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 

اإلسالمية. الرتبية  أصول  يف 
يف  للبحث  الالزمة  املهارية  الكفايت  توضيح   -2
الكرمي يف حبوث  القرآن  الرتبوية من  املضامني  استنباط 
الرتبية اإلسالمية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 

اإلسالمية. الرتبية  أصول  يف 
صياغة  يف  املهارية  الكفايت  أهم  إىل  التعرف   -3
حبوث  يف  الكرمي  القرآن  املستنبطة  الرتبوية  املضامني 
الرتبية اإلسالمية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 

اإلسالمية. الرتبية  أصول  يف 
4- توضيح ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية 

عند مستوى داللة )α≥ 0.05) في استجاابت أعضاء 
هيئة التدريس حول الكفايت الالزمة، للبحث يف 

استنباط املضامني الرتبوية من القرآن الكرمي يف حبوث 
الرتبية اإلسالمية تُعزى ملتغريات اجلنس والدرجة العلمية.

أمهية الدراسة:
 ميكن إبراز أمهية الدراسة من جانبني مهمني، ففيما 
تعاجل  أن  الدراسة  حاولت  فقد  العلمية  ابألمهية  يتعلق 
الدراسة قضية تتعلق بتحسني نواتج التعلم يف خمرجات 
البحثية  الكفايت  مستوى  رفع  وهي  اجلامعي،  التعليم 
ابجلامعات  اإلسالمية  الرتبية  أقسام  يف  الباحثني  لدى 

السعودية. 
أمَّا فيما يتعلق ابألمهية العملية فقد حاولت الدراسة 
أن تُقدِّم ألعضاء هيئة التدريس والباحثني يف أقسام الرتبية 
اإلسالمية ابجلامعات السعودية، قائمة أبهم الكفايت 
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الرتبوية  املضامني  استنباط  يف  للبحث  الالزمة  البحثية 
من القرآن الكرمي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 
يف ختصص الرتبية اإلسالمية؛ لتكون مرجًعا يف تصميم 
الرتبوي،  االستنباط  مبوضوع  املتعلقة  الدراسية  املقررات 
العليا  ولتكون كفايت حمددة لتدريب طلبة الدراسات 
عليها، ابإلضافة إىل الدراسة سعت لتكون مبثابة دليل 
علمّي للباحثني الرتبويني الراغبني يف استنباط املضامني 

الرتبوية من القرآن الكرمي. 
 حدود الدراسة:

الكفايت  على  الدراسة  اقتصرت  املوضوعية:  احلدود 
الرتبية  حبوث  يف  الرتبوي  االستنباط  جمال  يف  البحثية 
اإلسالمية من القرآن الكرمي واملتمثلة يف )الكفايت املعرفية 
الرتبوية  املضامني  صياغة  وكفايت  املهارية،  والكفايت 

الكرمي(. القرآن  من  املستنبطة 
املكانية: اقتصرت على أقسام الرتبية اإلسالمية  احلدود 

السعودية. ابجلامعات 
العام  خالل  الدراسة  أدوات  طُبقت  الزمانية:  احلدود 

1443/1442هـــ. اجلامعي 
مصطلحات الدراسة:

ميكن إجياز مصطلحات الدراسة اليت حباجة إليضاح 
فيما أييت:

إال  التعريفات  تعدد  من  الرغم  على  الكفايت: 
Moni- مونيكا  فتعرفها  بعضها  مع  تتقارب  ا  )أنَّ

املعرفية  املهام  من  ''جمموعة  ا  أبنَّ  )P2,2012,ca

واملهارية والوجدانية يعرب عنها بعبارات سلوكية، تكّون 
من  مرضي  معنٍي  مبستوى  إجنازه  املتوقع  النهائي  األداء 
بينما  ومالحظتها''،  قياسها  وميكن  الفاعلية  انحية 
واملفاهيم  املهارات  ا  ''أبنَّ  (Good,2013,p67( يعرفها 

للعمل". الالزمة  واالجتاهات 
ا جمموعة  وتُعرَّف الكفايت إجرائًيا يف الدراسة: أبنَّ
استنباط  يف  للباحث  الالزمة  واملهارية  املعرفية  املهام 
الرتبية  حبوث  يف  الكرمي  القرآن  من  الرتبوية  املضامني 

اإلسالمية، تكوَّن األداء النهائي املتوقع إجنازه للباحث 
على حنٍو فاعل وميكن قياسها ومالحظتها لدى الباحثني.

)1422م،  منظور  ابن  أورد  الرتبوي:  االستنباط 
الذي  املاء  وهو  النبط،  من  االستنباط  أنَّ  ص206( 
خيرج من البئر أول ما حتفر، وقد نبط ماؤها أي: نبع، 
ويقال: تستنبطه واستنبط منه علًما وخربًا إذا استخرجته 
عرَّفه  فقد  اصطالًحا:  وأمَّا  االستخراج،  واالستنباط 
املعاين  استخراج  أبنَّه  اجلرجاين )1422م، ص141(: 
)2000م،  السمعاين  عرَّفه  وكذلك  النصوص،  من 
ص89(: أنَّه استخراج املعىن املودّع من النصِّ حى يربز 

ويظهر.
فيعّرِفه  اإلسالمية  الرتبية  يف  الرتبوي  االستنباط  أمَّا 
خاصة  حبثية  "طريقة  أنَّه  هــ، ص56(   1419( يجلن 
ضوابط  وفق  النصوص  من  والقيم  األحكام  الستنتاج 
أنَّه  ص16(  هــ،   1432( إبراهيم  ويُعّرِفه  حمددة"، 
''استخراج املضامني الرتبوية اخلفية من النصوص الشرعية 
مبنهجية صحيحة''، وأضافت عائشة الزهراين )1439 
هــ، ص71( '' أن يكون وفق طرق االستنباط وضوابطه 

املسلمني''. علماء  بينها  اليت 
التعاريف  أنَّ  مالحظة  ميكن  التعريفات  هذه  ومن 
اللغوية أشارت إىل أنَّ االستنباط خيتصُّ مبا خفي من 
املعاين، وأنَّ املعاين املستنبطة حباجة لبذل اجلهد حى يتم 
استخراج ما خفي من معاين، ابإلضافة أنَّ التعريفات 
أنَّ  على  التأكيد  عليها  يلحظ  االستنباط  ملصطلح 
لالستنباط شروطًا حمددة جيب اتباعها، ويف العموم ومن 
خالل التعريفات السابقة يلحظ أنَّ االستنباط الرتبوي مل 
خترج تعريفاته االصطالحية عمَّا سبقه من تعريفات؛ إذ 
ا ركزت على  ا انطلقت من أصل املصطلح اللغوي إال أنَّ إنَّ
ربطه ابتباع الطرق الصحيحة اليت بيَّنها علماء املسلمني.

وأتسيًسا على ما سبق فإنَّ االستنباط الرتبوي يُعّرف 
إجرائًيا يف هذه الدراسة أبنَّه: استخراج املضامني الرتبوية 
من القرآن الكرمي بطرائق صحيحة، وإبجراءات علمية وفق 
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طرائق االستنباط وضوابطه اليت بينها علماء املسلمني.
التعريف  بني  فرق كبري  وضوح  عدم  املالحظ  ومن 
اإلجرائي هلذه الدراسة وما سبقه من تعريفات، وذلك 
املعىن  من  انطالقًا  االستنباط  معىن  وضوح  إىل  يُعزى 
تناول  اختالف  على  ومعطياته  أركانه  ووضوح  اللغوي 

األخرى. العلوم  جماالت  يف  له  العلماء 
الدراسة:  يف  إجرائًيا  فتعرَّف  الرتبوية  ملضامني  أمَّا 
من  الكرمي  القرآن  آيت  من  استنباطه  يتم  ما  كل 
األسس واألهداف واملبادئ واألساليب والقيم واآلداب 

الرتبوية. والتوجيهات  والدالالت 
الدراسات السابقة:

منهج  بيان  إىل  هدفت  )2012م(  العيسى  دراسة 
والسنة  الكرمي  القرآن  من  الصحيح  الرتبوي  االستنباط 
النبوية، ورصد مناذج لالستنباط الرتبوية الصحيح يف حبوث 
لالستنباط  مناذج  ورصد  اإلسالمية،  الرتبية  ومؤلفات 
الوصفي  املنهج  خالل  ومن  الصحيح،  غري  الرتبوي 
التحليلي توصلت الدراسة إىل أنَّ املنهج االستنباطي من 
أهم مناهج البحث الذي تقوم عليه الرتبية اإلسالمية، 
الباحث،  أن يستخدمها  له ضوابط وقواعد جيب  وأنَّ 
وتوصلت الدراسة إىل أنَّ هناك أخطاء ليست يسرية يف 
كثرٍي من الدراسات والبحوث املتعلقة ابلرتبية اإلسالمية 

االستنباطي. املنهج  استخدمت  اليت 
يف حني هدفت دراسة إبراهيم )1432 هــ( إىل حتديد 
والتعرف  اإلسالمية،  الرتبية  للبحث يف  العلمي  اإلطار 
على أوجه اإلفادة من املناهج البحثية املعاصرة يف حبوث 
يف  االستنباط  منهج  على  والتعرف  اإلسالمية،  الرتبية 
الوصفي  املنهج  وابستخدام  اإلسالمية،  الرتبية  حبوث 
االستنباط  جماالت  تنوع  الدراسة  نتائج  أبرز  من  كان 
وإمكانية استخدامه يف اجملاالت الرتبوية، وأنَّ لالستنباط 
ضوابط منهجية منها أن تكون وفق منهج العلماء مع 

واإلتقان. الدقة 
الكرمي هدفت  للقرآن  الرتبوية  الدراسات  وعن واقع 

عينة  دراسة  من خالل  )2013م(،  الصاعدي  دراسة 
عشوائية للدراسات الرتبوية، وتوصلت إىل أنَّ الدراسات 
وتدٍن  شديٍد،  من ضعٍف  تعاين  الكرمي  للقرآن  الرتبوية 
يف  األخطاء كانت  أغلب  وأنَّ  والطرح،  التناول  يف 
االستدالل واالستنباط، ومن نتائج الدراسة كذلك عدم 

والسنة. القرآن  االستنباط من نصوص  مبنهج  اإلملام 
فهدفت إىل معرفة  هــ(  العنزي )1434  أمَّا دراسة 
واقع البحث األكادميي يف جمال الرتبية اإلسالمية، ووضع 
املنهج  استخدام  الواقع، ومن خالل  لتقومي هذا  معياٍر 
املسحي والتحليلي لرسائل الدكتوراه يف الرتبية اإلسالمية 
يف الفرتة من 1420-1431هـ، وتوصلت الدراسة إىل 
للمنهج  اإلسالمية  الرتبية  الباحثني يف  استخدام  تنامي 

االستنباطي؛ حيث انل املرتبة األوىل.
 بينما هدفت دراسة الزهراين )1435هـ( إىل بيان 
علمية  ضوابط  وبناء  الرتبوية،  االستنباطات  مصدري 
لالستنباطات الرتبوية من القرآن الكرمي والسنة النبوية، 
ومن خالل استخدام املنهج الوصفي التحليلي كان من 
أهم النتائج: أنَّ لالستنباط الرتبوي من نصوص القرآن 
أركان  أربعة  على  وتعتمد  علمية،  قيوًدا  النبوية  والسنة 
هي الضوابط اخلاصة ابلنص املستنبط منه، وابملستنبط، 

االستنباط. وبطرق  املستنبط،  وابملعىن 
أمَّا دراسة العيسى )2016م( فقد هدفت إىل معرفة 
واقع حبوث التأصيل والتوجيه اإلسالمي للعلوم الرتبوية 
يف اجلامعات السعودية، ومن خالل منهج مسحي من 
تلك  يف  اإلسالمية  الرتبية  يف  املتخصصني  نظر  وجهة 
حبوث  واقع  ضعف  إىل  الدراسة  توصلت  اجلامعات 

الرتبوية. للعلوم  اإلسالمي  والتوجيه  التأصيل 
وعن تنمية مهارة االستنباط الرتبوي من القرآن الكرمي 
دراسة  هدفت  فقد  خالد  امللك  جامعة  طالبات  لدى 
املضامني  بعض  استنباط  إىل  )2018م(،  السهيمي 
من  طالبات   )9( قبل  من  الكرمي  القرآن  من  الرتبوية 
مرحلة املاجستري، وتوصلت الدراسة إىل تسعة جوانب 



237 جملة جامعة تبوك للعلوم اإلنسانية واالجتماعية،مج2، ع 1، ص ص 231-2٥2،  جامعة تبوك )1443هـ/2022م(

الكرمي. القرآن  من  مستنبطة  تربوية 
إىل  لتهدف  هــ(   1439( الزهراين  دراسة  وجاءت 
بناء معايري لتقومي البحوث يف املضامني الرتبوية يف القرآن 
املضامني  حبوث  واقع  ومعرفة  النبوية،  والسنة  الكرمي 
الرتبوية يف ضوء معايري التقومي اليت مت التوصل إليها، ومن 
خالل استخدام املنهج الواثئقي واالستنباطي واملسحي 
املضامني  يف  البحوث  لتقومي  معيارًا   17 إىل  توصلت 
الرتبوية يف القرآن الكرمي والسنة النبوية، وأظهرت نتائج 
الدراسة توافر بعض املعايري يف حبوث املضامني الرتبوية 
عينة الدراسة وهي: االبتعاد عن التكلف يف االستنباط، 
وانتماء املضامني املستنبطة إىل موضوعات الرتبية، بينما 
املفسرين  استنباطات  من  االستفادة  معايري:  كانت 
االستنباطي الستخراج  املنهج  واالعتماد على  الرتبوية، 
توافرًا يف حبوث عينة  املعايري  أقل  الرتبوية من  املضامني 
الدراسة، وأمَّا معيار استخدام طرق االستنباط الصحيحة 
البحوث  املعيار يف  توافر هذا  فدرجته دلَّت على عدم 

الرتبوية عينة الدراسة كما أشارت نتائج الدراسة. 
بينما دراسة احلارثي )2019م( هدفت إىل حتديد 
الرتبية  ملفاهيم  اإلسالمي  التأصيل  معايري  من  جمموعة 
للتأصيل اإلسالمي،  التصدي  ينبغي مراعاهتا عند  اليت 
وأظهرت  التحليلي  الوصفي  املنهج  الباحث  استخدم 
نتائج الدراسة جمموعة من املعايري تشكل أمهية يف عملية 
التأصيل ومن أمهها: االلتزام بقواعد االستنباط واالستدالل 
يف املنهجية الرتبوية اإلسالمية، وضرورة تدريب الباحثني 
على  السعودية  اجلامعات  يف  العليا  الدراسات  وطلبة 
الرتبوية. األحباث  يف  اإلسالمي  التأصيل  مهارات 

أمَّا دراسة العنزي )2019م( فهدفت إىل استقصاء 
معوقات توظيف مهارات املنهج االستنباطي يف حبوث 
الدراسات  طالبات  من  عينة  لدى  اإلسالمية،  الرتبية 
حممد  اإلمام  جامعة  يف  اإلسالمية  الرتبية  يف  العليا 
املنهج  استخدام  خالل  ومن  اإلسالمية،  سعود  بن 
امتالك  أنَّ  إىل  الدراسة  توصلت  املسحي  الوصفي 

طالبة الدراسات العليا يف الرتبية اإلسالمية معرفة كافية 
بشروط االستنباط، والوعي الكايف بضرورة فهم املنهج 
أبقل  جاءت  اإلسالمية  الرتبية  جمال  يف  االستنباطي 
وجود  الدراسة  نتائج  أظهرت  املوافقة، كما  درجات 
عدٍد من املعوقات منها: شح املصادر املعرفية الداعمة 
لتدريس املنهج االستنباطي، ضعف اإلمكاانت الالزمة 

االستنباطي. ابملنهج  العالقة  ذات  البحوث  لدعم 
التعرف  )1440هــ(  الشرايب  دراسة  هدف  وكان 
على كفايت التأصيل اإلسالمي للعلوم الرتبوية ومدى 
اإلسالمية  الرتبية  أطروحات  ويف  الباحثني  عند  توافرها 
املنهج  الدراسة  استخدمت  وقد  السعودية،  ابجلامعات 
من  النتائج  من  عدٍد  إىل  الدراسة  وتوصلت  الوصفي، 
اإلسالمي  التأصيل  مستوى كفايت  اخنفاض  أمهها: 
للعلوم الرتبوية يف أطروحات الرتبية اإلسالمية ابجلامعات 

.)%22.22( بلغت  مئوية  بنسبة  السعودية 
للتعرف  هدفت  )2020م(  القاضي  دراسة  بينما 
وقد  الرتبوية،  للعلوم  اإلسالمي  التأصيل  على حتديت 
اتبع الباحث املنهج الوصفي املسحي من خالل استبانة 
ُوّزِعت على طلبة الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد 
بن سعود اإلسالمية يف كلية الرتبية، وتوصلت الدراسة 
التأصيل إىل  النتائج أمهها: حاجة عملية  إىل عدٍد من 
متخصصني مشوليني يف العلوم الشرعية والعلوم الرتبوية، 
التأصيل واملأمول منه، وضعف  ووجود فجوة بني واقع 
للوعي  األكادميية  الربامج  يف  املطروحة  املقررات  كفاية 

اإلسالمي. التأصيل  أببعاد 
التعليق على الدراسات السابقة:

أمهية  من  أْعَلْت  السابقة  الدراسات  أنَّ  يالحظ 
املضامني  حبوث  مكانة  وأكدت  االستنباطي،  املنهج 
من  العديد  واتفقت  اإلسالمية،  الرتبية  يف  الرتبوية 
الدراسات السابقة كدراسة العيسى )2012م(، إبراهيم 
)1432هــ(، العنزي )1434هــ(، الزهراين )1435ه(، 
واحلارثي )2019م( مع الدراسة احلالية يف أتكيدها على 
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الرتبوية،  املضامني  حبوث  يف  االستنباطي  املنهج  أمهية 
وإىل تنامي استخدامه يف أحباث الرتبية اإلسالمية، كما 
أشارت دراسات أخرى كدراسة الصاعدي )2013م(، 
والزهراين )1439ه(، والقاضي )2020م( إىل ضرورة 
رفع كفايت الباحثني يف هذا النوع من الدراسات البحثية.

وقد أغفلت الدراسات السابقة عدة جوانب تناولتها 
الدراسة احلالية؛ إذ مل تتناول الدراسات السابقة موضوع 
الكفايت البحثية، بينما كانت تؤكد إىل وجود قصور 

فيها وحاجة لرفعها عند الباحثني.
 أمَّا دراسة الشرايب )1440ه( فقد اتفقت الدراسة 
اختلفت  ا  أنَّ إال  الكفايت  موضوع  يف  معها  احلالية 
الشرايب  دراسة  أنَّ  منها:  أساسية  جوانب  عدة  يف 
)1440ه( ركزت على حمور كفايت التأصيل الرتبوي 
النبوية وكتاابت  القرآن الكرمي والسنة  عموًما؛ لذا مشل 
العلماء املسلمني والفكر الرتبوي املعاصر، بينما الدراسة 
احلالية ركزت على موضوع الكفايت الالزمة للباحثني 
نظر  الكرمي من وجهة  القرآن  الرتبوية من  املضامني  يف 
اإلسالمية  الرتبية  أقسام  يف  التدريس  هيئة  أعضاء 
عنه  ما غفلت  معاجلة  السعودية، وحاولت  ابجلامعات 

السابقة. الدراسات 
اإلطار املفاهيمي للدراسة:

من املؤسف شيوع فكرة اكتفاء البحث يف جمال الرتبية 
اإلسالمية من حبوث االستنباط من القرآن الكرمي كما 
احلقيقية  املشكلة  أنَّ  ويرى   ،)2019( الدوسي  يؤكد 
الرتبوي،  االستنباط  حبوث  من  االكتفاء  يف  تتمثل  ال 
يتعلق  فيما  العلمي  البحث  ركود حركة  تتعلق يف  ا  وإمنَّ
أساليبه  وحتديث  وإجراءاته  االستنباطي  البحث  مبنهج 

.)11 2019م:  )الدوسي، 
ويشري اهلامشي )2021، ص6( أنَّ عجلة التصنيف 
والتزال  تتوقف  لن  الوحي  نصوص  من  االستنباط  يف 
مهم الباحثني تتدفق للتصنيف فيه، ومل يستكثروا ما قد 
ُصنف، ويُعزى السبب يف ذلك لتجدد املعاين املستنبطة 

وقوة املصدر وجتدد عطائه.

ومن املؤكد أنَّ البحوث االستنباطية ال ميكن االستغناء 
هلا،  املسلمني  علماء  تطوير  ظل  يف  وخصوًصا  عنها، 
من  والقيم  األحكام  الستنباط  خاصة  قواعد  ووضعهم 

النصوص )يجلن، 1419هـ، ص28(.
وأتيت أمهية حبوث االستنباط الرتبوي من قوة املصدر 
من  ينطلق  للرتبية  الشامل  املعىن  وأنَّ  منه،  املستنبط 
القرآن الكرمي الذي يُعدُّ املسلم للدنيا واآلخرة، يف توازٍن 
األرض  وجه  على  األخرى  الفلسفات  مجيع  حتققه  ال 
األمهية  هذه  أنَّ  شك  وال  2019م: 12(  )الدوسي، 
الكرمي  القرآن  يف  التصور  تفاصيل  وضوح  من  أتيت 

واحلياة. والكون  لإلنسان 
ومن هنا تكتسب حبوث االستنباط الرتبوي أمهيتها، 
إضافة إىل أنَّ املتغريات الرتبوية احلالية جتعل الرجوع إىل 
املصدر اإلهلي ضرورة الزمة؛ ليتم االهتداء من املصدر 
يعني على ضبط  ما  واستخراج  املنزل،  والوحي  الثابت 
املتغريات  مع  التعامل  على  والقدرة  الرتبوية،  املسرية 
املنبثقة  واملعاصرة  األصالة  منهجي  وفق  عالية  بكفاءة 
من الرتبية اإلسالمية، وهذا مما يتفق عليه الباحثون كما 
هللا  بقول  مستشهًدا   )123  :2012( العطوي  يشري 
تعاىل: ﴿َوَلَقْد ِجئـَْناُهْم ِبِكَتاٍب َفصَّْلَناُه َعَلٰى ِعْلٍم ُهًدى 

األعراف:52[. ]سورة  يـُْؤِمُنوَن﴾  ِلَقْوٍم  َوَرمْحًَة 
أمَّا فيما يتعلق مبجاالت البحث يف االستنباط الرتبوي 
فال زالت كما يذكر الدوسي )2019، ص12(، تتجه 
حنو العمومية سواء يف املضامني أو القيم أو الدالالت 
املختلة،  اإلنسان  جماالت  يف  تعمق  أو  ختصيص  دون 
أنَّ  غري  الرؤية،  هذه  من  جزٍء  مع  الباحث  يتفق  وقد 
حبوث  يف  البحثي  النتاج  ملختلف  الشمولية  النظرة 
االستنباط الرتبوي من القرآن الكرمي يلحُظ فيها التنوع 
ميادينه  يف  أو  الدراسة  متغري  يف  سواء  الدراسات،  يف 
املختلفة على حنو ما سيأيت يف حمور اجملاالت املصنفة.

أحباث  يف  العمومية  الدراسة  سيطرة  انحية  ومن 
ا  االستنباطات الرتبوية يف فرتة معينة، فريى الباحث أنَّ
مرحلة طبيعية؛ إذ ال ميكن أن أييت التنوع والتجديد لو 
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االستنباط  تناولت  عمومية  متهيدية  بدراسات  ُيسبق  مل 
السور  الكرمي بوجٍه عام من خالل  القرآن  الرتبوي من 

القرآنية جمملة.
ومن خالل تتبع الباحث لعدٍد من حبوث االستنباط 
الرتبوي من القرآن الكرمي ميكن حتديد اجملاالت البحثية اآلتية:

معينة  موضوعات  تناولت  اليت  العامة  الدراسات     -1  

من خالل القرآن الكرمي مثل: املنهج الرتبوي يف القرآن 
الكرمي، أساليب الرتبية يف القرآن الكرمي إىل غريها من 
املوضوعات العامة اليت تتناول خمتلف جوانب الشخصية.

الدراسات العامة اليت تناولت موضوعات حمددة،    -2  
ولكن يف ضوء سور قرآنية حمددة مثل: استنباط املضامني 
الرتبوية من سورة احلجرات أو املاعون إىل غريها، وقد 
الكرمي. القرآن  سور  أكثر  ليشمل  النوع  هذا  امتد 

الدراسات اليت تناولت استنباط املضامني الرتبوية    -3  
جتمعها  متعددة  آيت  خالل  من  حمددة  ملوضوعات 
وحدة موضوعية؛ ولكنها يف سور خمتلفة مثل: استنباط 
املضامني الرتبوية من آيت الدعاء، أو آيت االستقامة، 
أو آيت األنفس، وآيت األمر إىل غريها من اآليت 
اليت تنتظم يف وحدة موضوعية واحدة مع تعدد سورها.

الرتبوية  االستنباطات  تناولت  اليت  الدراسات    -4  
قد  متعددة  معينة من خالل آيت  لعالج مشكالت 
ال تنتظم يف وحدة موضوعية معينة؛ لكنها تعاجل بعض 
تربوية  مضامني  استنباط  ذلك  ومن  الرتبوية،  القضاي 
لعالج أزمة اهلوية أو الغلو أو االحنراف الفكري إىل غريها.

وأتسيًسا على ما تقّدم، وملا كانت حبوث االستنباط 
هبذا التنوع يف اجملاالت البحثية، وهذه املكانة يف حبوث 
هو  الذي  العلوم  أبشرف  واتصاهلا  اإلسالمية،  الرتبية 
الالزمة  الكفايت  لرفع  احلاجة  تعاىل كانت  كالم هللا 

للباحثني يف هذا اجملال.
وإنَّ مما يؤكد احلاجة هلذه الكفايت ورفع مستواها 
ما أشارت إليه الدراسات السابقة من قصوٍر واضٍح يف 
حبوث استنباط املضامني الرتبوية؛ إذ أوضح الصاعدي 

تلك  بني  من  أّن   )24- ص73  ص  )3102م، 
الرتبوية من  املضامني  استنباط  امللحوظات على حبوث 
ابملضامني  للمراد  الباحثني  حتديد  عدم  الكرمي  القرآن 
الرتبوية اليت يرغبون ابستنباطها، وكذلك االعتماد على 
التفسري،  يف  الكتب  وأمهات  األصيلة  املصادر  غري 
واجلهل لدى بعض الباحثني بكتب التفسري وما ميكن 
االستشهاد منه، وما له األولوية يف االستدالل من عدمه 

املستنبطة. الرتبوية  املعاين  أثّر سلًبا على  مما 
وأضافت عائشة الزهراين )9341ه، ص02( عدًدا 
استخدام  البحوث، ومنها:  املالحظات على هذه  من 
منهج غري مناسب لبحوث املضامني الرتبوية، التكلف 
من  حيتمل  ال  ما  القرآين  النص  حتميل  االستنباط،  يف 
وضعف  لآلية،  الصحيح  التفسري  عن  اخلروج  املعاين، 

املستنبطة. املعاين  الرتبوية يف  مشول اجلوانب 
ومل تقتصر املالحظات على هذه اجلوانب فقط، فقد 
أضافت سناء )7341هـ، ص6( أنَّ البحث يف الرتبية 
اإلسالمية، على وجه اخلصوص الزال يعاين من افتقار 
الباحث إىل بعض املهارات البحثية اليت تتواءم وطبيعة 

األحباث يف بعض موضوعات الرتبية اإلسالمية.
ومن جهة أخرى فإنَّ استنباط املضامني الرتبوية من 
وكما  وفقه،  السري  مقرر جيب  منهج  له  الكرمي  القرآن 
القرآين  النص  أنَّ  ص17(  )1428هـ،  الوهييب  يؤكد 
ليس محًى مستباًحا لكل أحٍد أن يقول فيه بقوله، أو 
ويشري  وأذواقهم،  أهوائهم  على  أقواٍم  فهم  تتجاذبه  أن 
الزهراين )1438هــ،ص35( أنَّ لالستنباط من األصول 
جيدر  ما  متفرقاته،  وتلم  اليت جتمع جزيئاته،  والضوابط 

وحتديدها. إبرازها 
ذلك أنَّ الباحث أمام وظيفتني أساسيتني، وهي كما 
يشري العضراوي )2018م، ص194( الوظيفة العطائية 
َا يف  لكلماته اليت ال تنفذ كما يف قوله تعاىل: ﴿َوَلْو أمنَّ
َسبـَْعُة  بـَْعِدِه  ِمن  ُه  مَيُدُّ َواْلَبْحُر  أَْقاَلٌم  َشَجَرٍة  ِمن  اأْلَْرِض 
َحِكيٌم﴾.  َعزِيٌز  الََّ  ِإنَّ   ۗ الَِّ  َكِلَماُت  نَِفَدْت  مَّا  َأحْبٍُر 
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القرآين  للنص  التأثريية  والوظيفية  لقمان:72[.  ]سورة 
َجَبٍل  َعَلٰى  اْلُقْرآَن  َذا  هَٰ أَنَزْلَنا  تعاىل:﴿َلْو  قوله  يف  كما 
اأْلَْمثَاُل  َوتِْلَك   ۚ اللَِّه  ْن َخْشَيِة  لََّرأَيـَْتُه َخاِشًعا مَُّتَصدًِّعا مِّ
يـَتـََفكَُّروَن﴾ ]سورة احلشر:21[.  َلَعلَُّهْم  لِلنَّاِس  َنْضرِبـَُها 
متّكن  بضرورة  يُنادى  اليت  البحثية  والكفايت 
تنتظم  اخلصائص،  من  بعدد  تتصف  منها  الباحث 
من  متمكًنا  ليصبح  الباحث؛  شخصية  يف  مبجموعها 
اليت  واالجتاهات  واملهارات  القدرات  من  األدىن  احلّد 
متّكنه من سرب البحث العلمي من أهم هذه اخلصائص 

ص214-212(.  )معال،2016م،ص 
الشمولية واالندماج: فالكفايت شاملة الحتوائها - 1

على اجلوانب األساسية يف الشخصية، املعارف واملهارات 
جيعل  حنٍو  على  صياغتها  وتتم  واالجتاهات،  والقدرات 
عناصرها املختلفة مندجمة مع بعضها كمنظومة مرتابطة.

أن 	-  ميكن  الواحدة  الكفاية  ألنَّ  ذلك  الرتكيب:   
واملهارات  املعارف  من  متعددة  تشكيلة  من  تتألف 
والقدرات واالجتاهات إال أنَّ ما مييز تلك الكفاية جتانسها 
لتؤدِّي مبجموعها اهلدف من وجودها.  إىل حدٍّ كبري؛ 

الكفايت هو مرونتها؛ حبيث - 	 إنَّ ما مييز  املرونة: 
الفرد االستفادة منها، بل وحتويل جمال  يكون إبمكان 
االستفادة ألكثر من غرض، وكذلك إمكانية توظيفها 
مت  اليت  السياقات  عن  وخمتلفة  جديدة  سياقات  يف 

فيها. اكتساهبا 
ويضيف الشرايب )1440هـ، ص57( أنَّ الكفايت 
قابلة  وكذلك  تعزيزها،  اإلنسان  يستطيع  للنمو  قابلة 
للمالحظة وميكن قياسها واالستدالل عليها من خالل 
أن  فيمكن  سبق  ملا  وابإلضافة  هلا،  العملية  املمارسة 
تنعكس  اليت  اخلصائص  من  عدًدا  الباحث  يضيف 
بدورها على حبوث االستنباط الرتبوي من القرآن الكرمي 
منها: الفاعلية كخاصية مهمة للكفايت؛ إذ إنَّ فاعلية 
فاعلية  على  احلكم  ميكن  فال  أساسي،  حمدد  الكفاية 
الكفاية ما مل يتحقق الغرض منها؛ إذ الغاية من وجودها 

إتقان الكفاية البحثية يف حدِّها األدىن بشكل مرضي.
على  تُبىن  فهي  بذاهتا  مستقلة  غري  الفاعلية  وألنَّ 
الفرد من خربات ومهارات ومعارف سابقة؛  ميلكه  ما 
االرتباطية  العالقة  اخلصائص  من  يكون  أن  ميكن  لذا 
العالقات  تلك  على  بناء  إنَّه  إذ  السابقة؛  ابخلربات 
السياقات  يف  واملهارات  واملعارف  اخلربات  يكتسب 

للكفاية. املصاحبة  اجلديدة 
هبا  تتسم  اليت  اخلصائص  بني  من  فإنَّ  وكذلك 
ا مكتسبة وهذا ما تؤكده التعريفات الرتبوية  الكفايت أنَّ
ملصطلح الكفاية؛ وهذا بطبيعة احلال ال ينفي أنَّ بعض 
الكفايت عند بعض الباحثني قد تكون فطرية غري أنَّ 
خصيصة االكتساب تؤكد إمكانية متّكن الباحثني منها 
التعلم واملمارسة. الكفاية من خالل  واإلحاطة أببعاد 

الكرمي  القرآن  من  الرتبوي  االستنباط  يف  والباحث 
احلقل  هذا  يف  البحثية  الكفايت  من  للتمكن  حباجة 
يشري  ذلك كما  ينعكس  ذلك  إنَّ  إذ  اهلام؛  البحثي 
60( على جودة   -58 ص ص  الشرايب )1440هـ، 
االهتمام  عدم  فإنَّ  النقيض  وعلى  البحثية،  املخرجات 
على  سلبية  نتائج  له  يكون  قد  البحثية  ابلكفايت 

والبحث. الباحث 
إجراءات الدراسة امليدانية:

 تناول الباحث يف اجلزء من البحث إجراءات الدراسة 
امليدانية؛ حيث يعرض منهج الدراسة وأهدافها، ومن مثَّ 
يعرض جمتمع الدراسة وطريقة اختيار العّينة، وبناء األداة، 
وخطواته، والتحقق من صدق األداة وثباهتا، وإجراءات 
تطبيق األداة على العينة، ابإلضافة إىل أساليب املعاجلة 

اإلحصائية اليت مّت استخدامها يف حتليل النتائج. 
أوًل: منهج الدراسة: 

الوصفي  املنهج  الدراسة  الباحث يف هذه  استخدم 
املسحي الذي يهدف كما يذكر العساف )1430هـ، 
الواقع،  يف  توجد  الظاهرة كما  دراسة  إىل  ص121(، 
ووصفها وصًفا دقيًقا يعرّب عنها تعبرًيا كمًيا أو كيفًيا، وهو 
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ما يتناسب وأهداف الدراسة؛ حيث هتدف إىل التعرف 
املضامني  استنباط  يف  للبحث  الالزمة  الكفايت  على 
اإلسالمية،  الرتبية  الكرمي يف حبوث  القرآن  من  الرتبوية 
األمر الذي يتطلب استطالع آراءهم، مث مجع البياانت 

وحتليلها هبدف الوصول إىل النتائج والتعميمات.
اثنًيا: جمتمع الدراسة وعينتها: 

تكّون جمتمع الدراسة من أعضاء هيئة التدريس يف 

ختصص أصول الرتبية اإلسالمية ابجلامعات السعودية، 
حبسب  تدريس  هيئة  عضو   )134( عددهم  والبالغ 
تتبع الباحث للمواقع اإللكرتونية أقسام وكليات الرتبية 
عينة  ابختيار  الباحث  قام  وقد  السعودية،  ابجلامعات 
عشوائية بسيطة بلغ قوامها )63( عضو هيئة تدريس، 

الدراسة.  من جمتمع  بنسبة )٪47( 

جدول)1( توزيع أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات السعودية ختصص أصول الرتبية اإلسالمية وفق متغريات الدراسة.
النسبة املئويةالعددفئات املتغرياملتغريالنسبة املئويةالعددفئات املتغرياملتغري

اجلنس

3657.1ذكر

اجلامعة

2336.5جامعة أم القرى.
1117.5جامعة اإلمام حممد بن سعود. 2742.9أنثى

1015.9جامعة امللك خالد.63100اجملموع

الدرجة العلمية

46.3جامعة جدة.2234.9أستاذ مساعد

34.8جامعة األمري سطام.2438.1أستاذ مشارك

34.8جامعة شقراء.1727.0أستاذ

34.8جامعة الطائف.63100اجملموع

34.8اجلامعة اإلسالمية ابملدينة.

34.8جامعة الباحة.

63100اجملموع

يتضح من اجلدول السابق أنَّ أعضاء هيئة التدريس 
الذكور ميثلون )57.1٪( من جمموع أفراد العينة، 
يف حني ميثل أعضاء هيئة التدريس اإلانث بنسبة 

)42.9٪(، وميثل األساتذة املشاركون أعلى فئة حسب 
الدرجة العلمية، بنسبة )38.1٪( من جمموع أفراد 

العينة، يليهم األساتذة املساعدون بنسبة)٪34.9(، 
بينما جاء األساتذة يف املرتبة األخرية بنسبة)٪27(، 

وجاء أعضاء هيئة التدريس جبامعة أم القرى كأعلى فئة 
بني املستجيبني بنسبة )36.5٪(، يليهم جامعة اإلمام 
حممد بن سعود اإلسالمية بنسبة )17.5٪(، مث جامعة 

امللك خالد بنسبة )٪10.9(.

 اثلثًا: أداة الدراسة:
صمَّم الباحث استبانة لتحقيق أهداف الدراسة، وقد 

أُعدت االستبانة من خالل اخلطوات اآلتية :
إىل  االستبانة  االستبانة: هدفت  اهلدف من  حتديد 
التعرف على الكفايت الالزمة للبحث يف استنباط املضامني 
اإلسالمية. الرتبية  الكرمي يف حبوث  القرآن  من  الرتبوية 

مصادر بناء االستبانة: قام الباحث ببناء االستبانة 
الدراسة،  مبوضوع  اهتمت  اليت  األدبيات  إىل  ابلرجوع 

هبا. املرتبطة  السابقة  الدراسات  إىل  والرجوع 
االستبانة  تضمنت  وقد  الدراسة:  استبانة  إعداد 
وهي:  فرعية،  حماور  ثالثة  على  موزَّعة  عبارة   )63(
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الكفايت املعرفية الستنباط املضامني الرتبوية من القرآن 
الرتبوية  املضامني  الستنباط  املهارية  الكفايت  الكرمي، 
من القرآن الكرمي، والكفايت املهارية لصياغة املضامني 

الكرمي. القرآن  من  الرتبوية 
صدق احملتوى: ُعِرضت االستبانة يف صورهتا األولية 
الرتبية  أصول  ختصص  يف  حمكًما  عشر  أربعة  على 
اجلامعات  بعض  من  التفسري  وختصص  اإلسالمية 
ا حظيت مجيعها بنسب اتفاق  السعودية، وقد تبني أنَّ
جتاوزت 80٪، مبا يؤيد بقائها كعبارات صادقة للوفاء 

ابهلدف من االستبانة املستخدمة.
االتساق  التأكد من  الداخلي: مت  صدق التساق 
الداخلي لالستبانة بتطبيقها بعد االنتهاء من حتكيمها 
على عينة قوامها )03( عضو هيئة تدريس، وحساب 
معامل ارتباط بريسون  Pearson Correlation  بني 
كل عبارة من عبارات االستبانة، ودرجة احملور الذي 

وردت فيه، كما هو موضح ابجلدول)2(.
جدول)2( معامل ارتباط بريسون Pearson Correlation بني 

كل عبارة ودرجة احملور الفرعي.

الكفاايت املهارية لستنباط املضامني الرتبوية من الكفاايت املعرفية لستنباط املضامني الرتبوية من القرآن الكرمي
الكفاايت املهارية يف صياغة املضامني الرتبويةالقرآن الكرمي

معامل االرتباطرقم الفقرةمعامل االرتباطرقم الفقرةمعامل االرتباطرقم الفقرة

1**527.15**755.31**775.

2**686.16**742.32**786.

3**628.17**794.33**907.

4**448.18**711.34**970.

5**581.19**695.35**970.

6**581.20**723.36**836.

7**811.21**501.--

8**581.22**745.--

9**765.23**556.--

10**768.24**849.--

11**835.25**882.--

12**854.26**565.--

13**777.27**563.--

14**539.28**882.--

--29**597.--

--30**882.--
   **دالة عند مستوى 0.01.

يتضح من اجلدول السابق أنَّ مجيع قيم االرتباط بني عبارات االستبانة ودرجة احملور الفرعي الذي وردت فيه قد 
دالة  قيم  وهي   ،)0.970  -0.448( بني  تراوحت 
إحصائًيا عند مستوى الداللة)0.01(، مما يؤكد أنَّ 
االستبانة تتمتع بدرجة عالية من االتساق الداخلي.  
ثبات االستبانة: مت التأكد من ثبات االستبانة، يف ضوء 

استجاابت مقياس ليكرت، ويبني اجلدول )3( ثبات 
عبارات االستبانة، واألداة جمملة يف حال حذف املفردة.
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جدول)3( الثبات لعبارات الستبانة يف حال حذف املفردة ولألداة ككل.
الثباتاحملاور

0.895الكفايت املعرفية الستنباط املضامني الرتبوية من القرآن الكرمي.

0.912الكفايت املهارية الستنباط املضامني الرتبوية من القرآن الكرمي.

0.929الكفايت املهارية يف صياغة املضامني الرتبوية.

0.957األداة ككل

يتضح من اجلدول السابق أنَّ االستبانة تتمتع بقدر مرتفع 
من الثبات؛ حيث بلغت قيمة الثبات لالستبانة ككل 
)0.957(، وتراوحت يف كل حمور من حماورها الفرعية 
بني )0.895 – 0.929(، مما يشري إىل إمكانية ثبات 

النتائج املستفادة منها وتعميمها على جمتمع الدراسة.
تصحيح الستبانة ومعيار احلكم:

الالزمة  الكفايت  لقياس  التايل  املعيار  مّت استخدام 
للبحث يف استنباط املضامني الرتبوية من القرآن الكرمي 
يف حبوث الرتبية اإلسالمية، وذلك بتحديد طول خالي 
ومن   ،)4=1-5( املدى  وحساب  اخلماسي،  املقياس 
املقياس للحصول على  قيمة يف  مثَّ تقسيمه على أكرب 
طول اخللية أي )4÷5=0,80(، وبعد ذلك ُأضيفت 
هذه القيمة إىل أقل قيمة يف املقياس )بداية املقياس وهي 
واحد صحيح(، وذلك لتحديد احلّد األعلى هلذه اخللية. 
وميكن حتديد املتوسطات املرجحة لغايت البحث على 

النحو اآليت:
من 4.20 إىل 5 تشري إىل موافقة بشدة.  

من 3.40 إىل أقل من 4.20 تشري إىل موافقة.
من 2.60 إىل أقل من 3.40 تشري إىل موافقة بدرجة 

متوسطة.
من 1.80 إىل أقل من 2.60 تشري إىل موافقة بدرجة ضعيفة.
من 1 إىل أقل من 1.80 تشري إىل موافقة بدرجة ضعيفة جًدا.

استخدام  مّت  اإلحصائية:  املعاجلة  أساليب  رابًعا: 
 )SPSS( االجتماعية  للعلوم  اإلحصائية  احلزم  برانمج 
وتساؤالهتا،  الدارسة  ملشكلة  وفًقا  البياانت  لتحليل 
معامل  اآلتية:  اإلحصائية  األساليب  استخدمت  وقد 

ألفا  معامل   ،Pearson Correlation بريسون  ارتباط 
ثبات  من  للتأكد   Cronbach’s  Alpha كرونباخ 
اختبار  املعياري،  واالحنراف  احلسايب  املتوسط  األداة، 
االجتاه  أحادي  التباين  حتليل  واختبار   ،)T-TEST(

الدراسة. نتائج  لتحليل   ANOVA

 نتائج الدراسة امليدانية ومناقشتها: هدفت الدراسة 
إىل التعرف على الكفايت الالزمة للبحث يف استنباط 
الرتبية  حبوث  يف  الكرمي  القرآن  من  الرتبوية  املضامني 
اإلسالمية، وفيما يلي عرض لنتائج حتليل البياانت مع 

النحو اآليت: تفسريها ومناقشتها، وذلك على 
 اإلجابة عن السؤال الرئيس للدراسة: 

أهم  ما  يلي:  ما  على  للدراسة  األول  السؤال  نص 
الكفايت الالزمة للبحث يف استنباط املضامني الرتبوية 
من القرآن الكرمي يف حبوث الرتبية اإلسالمية؟ ولإلجابة 
ودرجة  احلسايب  املتوسط  حساب  مت  السؤال  هذا  عن 
املوافقة والرتتيب لكل حمور من حماور االستبانة، ولألداة 

ككل، واجلدول)4( يوضح ذلك: 
 جدول )4( الكفاايت الالزمة للبحث يف استنباط املضامني الرتبوية 
حسب  تنازلًيا  مرتبة  اإلسالمية  الرتبية  حبوث  يف  الكرمي  القرآن  من 

املتوسطات احلسابية.

املتوسط احملاور
احلسايب

الحنراف 
الرتتيباملعياري

الكفايت املعرفية الستنباط 
4.7729.1املضامني الرتبوية من القرآن الكرمي.

الكفايت املهارية يف صياغة 
4.7439.2املضامني الرتبوية.

الكفايت املهارية الستنباط 
4.6840.3املضامني الرتبوية من القرآن الكرمي.

-.4.7232األداة ككل

لدى  بشدة  املوافقة  السابق  اجلدول  نتائج  توضح 
أعضاء هيئة التدريس يف أقسام أصول الرتبية ابجلامعات 
السعودية على الكفايت الالزمة؛ للبحث يف استنباط 
الرتبية  حبوث  يف  الكرمي  القرآن  من  الرتبوية  املضامني 
واحنراف   )4.72( بلغ  حسايب  مبتوسط  اإلسالمية 
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معياري)0.32(، وحصلت الكفايت املعرفية على أعلى 
متوسط حسايب وقدره )4.77(، يليها الكفايت املهارية 
يف صياغة املضامني الرتبوية مبتوسط حسايب )4.74(، 

حسايب)4.68(. مبتوسط  املهارية  الكفايت  وأخريًا 
 ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل وعي أعضاء هيئة 
الرتبوي  البحث  يف  االستنباطي  املنهج  أبمهية  التدريس 
الكرمي  القرآن  الرتبوية من  عموًما، والستنباط املضامني 
يف حبوث الرتبية اإلسالمية خصوًصا، وكونه من مناهج 
هبا  اإلملام  الباحث  على  ينبغي  اليت  األساسية  البحث 
وإتقان أدواته وامتالك الكفايت البحثية املعرفية واملهارية 
االستنباط  على  قادرًا  يكون  حى  به،  املرتبطة  الالزمة 
حقيقية  علمية  إضافة  ويقدم  علمية صحيحة،  بطريقة 
إىل املعرفة، وقد اتفقت هذه النتائج مع دراسة العيسى 
 ،)1434( العنزي   ،)1432( إبراهيم   ،)2012(
الزهراين )1435(، واحلارثي )2019( يف أتكيدها على 
الرتبوي،  املضامني  حبوث  يف  االستنباطي  املنهج  أمهية 
وإىل تنامي استخدامها يف أحباث الرتبية اإلسالمية؛ كما 
أنَّ هذه النتائج تشري إىل أتكيد أعضاء هيئة التدريس 
إىل ضرورة العناية ابلكفايت ورفع املنهجية العلمية فيها 
نتائج  النتائج مع  اتفاق هذه  يؤكد  مما  الباحثني،  لدى 
إبراهيم   )2012( العيسى  السابقة كدراسة  الدراسات 
)1432( والزهراين )1435( اليت أكدت أنَّ لالستنباط 
ضوابط وقواعد منهجية ينبغي للباحثني يف جمال الرتبية 
اإلسالمية اإلملام هبا؛ ليكون االستنباط الرتبوي ذا قيمة 
علمية، كما توافقت مع نتائج دراسة الزهراين )2018( 
احلارثي )2019( اليت حدَّدت عدًدا من املعايري املرتبطة 
البحث الرتبوي واليت  ابستخدام املنهج االستنباطي يف 

ينبغي للباحثني االلتزام هبا. 
نص  للدراسة:  األول  الفرعي  السؤال  عن  اإلجابة   

يلي:  ما  على  للدراسة  األول  الفرعي  السؤال 
يف  للبحث  الالزمة  املعرفية  الكفايت  أهم  ما 
الكرمي يف حبوث  القرآن  الرتبوية من  املضامني  استنباط 
الرتبية اإلسالمية؟ ولإلجابة عن هذا السؤال مت حساب 

املتوسط احلسايب، ودرجة املوافقة، والرتتيب، لكل عبارة 
منتمية حملور الكفايت املعرفية الالزمة للبحث يف استنباط 
الرتبية  حبوث  يف  الكرمي  القرآن  من  الرتبوية  املضامني 
اإلسالمية، وللمحور ككل. واجلدول)5( يوضح ذلك:

املضامني  استنباط  للبحث يف  الالزمة  املعرفية  الكفاايت  جدول )5( 
تنازلًيا  مرتبة  اإلسالمية  الرتبية  حبوث  يف  الكرمي  القرآن  من  الرتبوية 

احلسابية. املتوسطات  حسب 

املتوسط العبارةرقم
احلسايب

الحنراف 
الرتتيباملعياري

5
معرفة التفسري الصحيح لآليت 
املراد االستنباط منها من خالل 

كتب التفسري املعتربة.
4.95215.1

6
معرفة أنَّ من شروط صحة 

االستنباط الرتبوي: صحة داللة 
اآلية على املعىن املستنبط.

4.95215.2

8
معرفة ضرورة أن يكون بني 

االستنباط الرتبوي وبني لفظ اآلية 
ارتباط صحيح.

4.95215.3

4.89317.4معرفة مفهوم االستنباط الرتبوي.1

حتديد املراد من اآلية من خالل ما 4
4.89317.5ورد فيها من نصوص.

معرفة مدى احتمال معىن اآلية 13
4.79408.6للمضامني املستنبطة.

4.76499.7معرفة أنواع االستنباط الرتبوي.2

إعطاء ألفاظ اآليت املستنبط 10
4.75452.8منها حقها من التعظيم والداللة.

7
معرفة أنَّ من شروط صحة 

االستنباط الرتبوي عدم وجود 
معارض شرعي للمستنبط ذاته.

4.73545.9

معرفة أنَّ االستنباط الرتبوي يكون 9
4.70463.10فيما للرأي فيه جمال.

14
معرفة رأي أهل االختصاص 
يف التفسري يف صحة املضامني 

املستنبطة.
4.67718.11

4.63485.12التمييز بني أنواع كتب التفسري.3

12
معرفة احلد املناسب من أساليب 

اللغة العربية واستخداماهتا 
املتعددة.

4.62490.13

حتديد وجوه معاين اآليت 11
4.48792.14املستنبط منها.

-.4.7729الكفايت املعرفية الستنباط املضامني الرتبوية. 
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لدى  بشدة  املوافقة  السابق  اجلدول  نتائج  توضح 
أعضاء هيئة التدريس يف أقسام أصول الرتبية ابجلامعات 
يف  للبحث  الالزمة،  املعرفية  الكفايت  على  السعودية 
الكرمي يف حبوث  القرآن  الرتبوية من  املضامني  استنباط 
الرتبية اإلسالمية، مبتوسط حسايب بلغ )4.77( واحنراف 
معياري)0.29(، وتراوحت املتوسطات احلسابية لعبارات 
احملور بني )4.48(، و)4.95(، ومتثلت أكرب الكفايت 
الصحيح  التفسري  )معرفة  يلي:  ما  يف  الالزمة  املعرفية 
لآليت املراد االستنباط منها من خالل كتب التفسري 
املعتربة، ومعرفة أنَّ من شروط صحة االستنباط الرتبوي: 
صحة داللة اآلية على املعىن املستنبط، ومعرفة ضرورة 
أن يكون بني االستنباط الرتبوي وبني لفظ اآلية ارتباط 
وحتديد  الرتبوي،  االستنباط  مفهوم  ومعرفة  صحيح، 
نصوص،  من  فيها  ورد  ما  خالل  من  اآلية  من  املراد 
ومعرفة مدى احتمال معىن اآلية للمضامني املستنبطة(؛ 
حيث بلغت متوسطاهتا احلسابية على التوايل )4.95، 
متثل  بينما   ،)4.79  ،4.89  ،4.89  ،4.95  ،4.95
منها،  املستنبط  اآليت  معاين  وجوه  حتديد  يف  أقلها 
النتائج  هذه  الباحث  ويعزو  حسايب)4.48(،  مبتوسط 
إىل إدراك أعضاء هيئة التدريس أبنَّ الباحث ال ميكن له 
القرآن الكرمي يف أحباث  الرتبوية من  استنباط املضامني 
الرتبية اإلسالمية بطريقة علمية مدروسة وصحيحة، إذا 
وابملنهج  وعلومه  الكرمي  ابلقرآن  الالزمة  املعرفة  افتقد 
أتكيدهم  مع  استخدامه،  وأسس  وأدواته  االستنباطي 
الباحثني للكفايت املعرفية ابلنظر  على ضرورة امتالك 
ضعف،  من  اإلسالمية  الرتبية  أحباث  تشهده  ما  إىل 
نتيجة  أخطاء  من  الباحثني  من  العديد  فيه  يقع  وما 
افتقادهم للمعرفة الالزمة مبهارات االستنباط الرتبوي من 
القرآن الكرمي، وهو ما يتوافق مع ما أشارت إليه نتائج 
)2013م(  والصاعدي  )2012م(  العيسى  دراسات 
اليت أوضحت ضعف استخدام منهج االستنباط الرتبوي 
الزهراين  دراسة  نتائج  مع  وتوافقت  الكرمي،  القرآن  من 

املنهج  على  االعتماد  أنَّ  أظهرت  اليت  )2018م( 
االستنباطي الستخراج املضامني الرتبوية من أقل املعايري 
توافرًا يف أحباث الرتبية اإلسالمية، كما اتفقت مع نتيجة 
دراسة العنزي )2019م( اليت أظهرت قلة الوعي الكايف 
بضرورة فهم املنهج االستنباطي يف جمال الرتبية اإلسالمية 

الباحثات. لدى 
نص  للدراسة:  الثاين  الفرعي  السؤال  عن  اإلجابة 
أهم  ما  يلي:  ما  على  للدراسة  الثاين  الفرعي  السؤال 
الكفايت املهارية الالزمة للبحث يف استنباط املضامني 
اإلسالمية؟  الرتبية  الكرمي يف حبوث  القرآن  من  الرتبوية 
ولإلجابة عن هذا السؤال مت حساب املتوسط احلسايب، 
حملور  منتمية  عبارة  لكل  والرتتيب،  املوافقة،  ودرجة 
الكفايت املهارية الالزمة للبحث يف استنباط املضامني 
اإلسالمية  الرتبية  حبوث  يف  الكرمي  القرآن  من  الرتبوية 

ذلك:  يوضح  واجلدول)6(  وللمحور ككل. 
املضامني  استنباط  للبحث يف  الالزمة  املهارية  الكفاايت  جدول )6( 
تنازلًيا  مرتبة  اإلسالمية  الرتبية  حبوث  يف  الكرمي  القرآن  من  الرتبوية  

احلسابية. املتوسطات  حسب 

املتوسط العبارةرقم
احلسايب

الحنراف 
الرتتيباملعياري

21
القدرة على الربط بني املعاين 

املستنبطة واملفاهيم واملمارسات 
الرتبوية.

4.92272.1

23

القدرة على املوازنة بني 
املضمون الرتبوي ورأي أهل 
االختصاص يف التفسري يف 

املضمون املستنبط.

4.89317.2

29
القدرة على ربط املضامني 
الرتبوية املستنبطة ابلواقع 

الرتبوي املرتبط حبدود الدراسة.
4.76560.3

18
القدرة على االجتهاد يف 
تفحص معاين اآلية وتتبع 

تفسريها.
4.75439.4

22

القدرة على التقييد املستمر 
ملا يعرض من خواطر ومعاين 
وإشارات حول معاين اآليت 

حى تتم دراستها.

4.75439.5

26
القدرة على متييز املضامني 

الرتبوية املستنبطة املتوافقة مع 
صحة املعىن والداللة لآليت.

4.73574.6
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املتوسط العبارةرقم
احلسايب

الحنراف 
الرتتيباملعياري

القدرة على التعامل مع كتب 15
4.71455.7التفسري.

27
القدرة على استقراء اآليت 

ذات الصلة ابآليت املستنبط 
منها.

4.71580.8

القدرة على التعمق يف معاين 20
4.67475.9اآليت ومدلوالهتا ومقاصدها.

القدرة على نقد املضامني 25
4.63604.10الرتبوية املستنبطة.

28
القدرة على مجع الدالالت 
واملعاين كشواهد للمضامني 

الرتبوية املستنبطة.
4.63604.11

القدرة على تصنيف املضامني 30
4.63604.12الرتبوية املستنبطة.

17

القدرة على التدرج يف 
االستنباط من املعاين األقوى 

فاألقوى يف الداللة على مقصد 
اآلية.

4.60708.13

16
القدرة على التدرج يف 

االستنباط من املعاين األقرب 
فاألقرب ملعىن اآلية.

4.54721.14

القدرة على التمكن من احلد 19
4.54779.15املناسب من علوم اآللة.

القدرة على التعامل التقي مع 24
4.43718.16النصوص القرآنية.

الرتبوية  املضامني  الستنباط  املهارية  الكفايت 
الكرمي. القرآن  -.4.6840من 

لدى  بشدة  املوافقة  السابق  اجلدول  نتائج  توضح 
أعضاء هيئة التدريس يف أقسام أصول الرتبية ابجلامعات 
يف  للبحث  الالزمة،  املهارية  الكفايت  على  السعودية 
الكرمي يف حبوث  القرآن  الرتبوية من  املضامني  استنباط 
واحنراف  حسايب)4.68(  مبتوسط  اإلسالمية،  الرتبية 
احلسابية  املتوسطات  وتراوحت  معياري)0.40(، 
لعبارات احملور بني )4.43(، و)4.92(، ومتثلت أكرب 
الكفايت املهارية الالزمة يف ما يلي: )القدرة على الربط 
الرتبوية،  واملمارسات  واملفاهيم  املستنبطة  املعاين  بني 
أهل  ورأي  الرتبوي  املضمون  بني  املوازنة  على  والقدرة 
املستنبط،  املضمون  يف  التفسري  علم  يف  االختصاص 
ابلواقع  املستنبطة  الرتبوية  املضامني  ربط  على  والقدرة 

الرتبوي املرتبط حبدود الدراسة، والقدرة على االجتهاد 
على  والقدرة  تفسريها،  وتتبع  اآلية  معاين  تفحص  يف 
التقييد املستمر ملا يعرض من خواطر ومعاين وإشارات 
على  والقدرة  دراستها،  تتم  حى  اآليت  معاين  حول 
متييز املضامني الرتبوية املستنبطة املتوافقة مع صحة املعىن 
احلسابية  متوسطاهتا  بلغت  حيث  لآليت(؛  والداللة 
على التوايل )4.92، 4.89، 4.76، 4.75، 4.75، 
4.73(، بينما متثل أقلها يف القدرة على التعامل التقي 
ويعزو   .)4.43( حسايب  مبتوسط  القرآن  نصوص  مع 
التدريس  أعضاء هيئة  إدراك  إىل  النتيجة  الباحث هذه 
مبتطلبات  الالزمة  النظرية  للمعرفة  الباحثني  امتالك  أنَّ 
استنباط املضامني الرتبوية من القرآن الكرمي غري كاٍف 
وحده إلتقان توظيف املنهج االستنباطي يف هذا اجملال، 
وأنَّ ذلك يتطلب امتالكهم عدًدا من الكفايت املهارية 
يف  ويتحدد  ابلغة  أمهية  تكتسي  واليت  املتنوعة  والفنية 
ضوءها قدرة الباحث على تقدمي إضافة علمية حقيقية 
واإلبداع العلمي يف جمال أحباث الرتبية اإلسالمية، ومن 
ذلك القدرة على الربط بني املعاين املستنبطة واملفاهيم 
واملمارسات الرتبوية، والقدرة على املوازنة بني املضامني 
الرتبوية وآراء العلماء واملختصني يف التفسري يف املضمون 
وتتبع  اآلية  معاين  تفحص  يف  واالجتهاد  املستنبط، 
أنَّ  املهارية، كما  الكفايت  من  ذلك  وحنو  تفسريها، 
موافقة أعضاء هيئة التدريس بشدة على مجيع الكفايت 
املهارية املرتبطة هبذا اجملال تفسر يف ضوء أتكيدهم على 
اإلسالمية  الرتبية  أحباث  تشهده  ما  أمهيتها، ويف ضوء 
هلذه  الباحثني  من  العديد  افتقاد  نتيجة  ضعف؛  من 
الزهراين  دراسة  ذلك  إىل  أشارت  كما  الكفايت، 
)2019م(.  واحلارثي  )2019م(  والعنزي  )2018م( 
للدراسة: نص  الثالث  الفرعي  السؤال  عن  اإلجابة 

يلي:  ما  للدراسة على  الثالث  الفرعي  السؤال 
الرتبوية  املضامني  املهارية يف صياغة  الكفايت  أهم  ما 
املستنبطة من القرآن الكرمي يف حبوث الرتبية اإلسالمية؟ 
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ولإلجابة عن هذا السؤال مت حساب املتوسط احلسايب، 
حملور  منتمية  عبارة  لكل  والرتتيب،  املوافقة،  ودرجة 
الكفايت املهارية يف صياغة املضامني الرتبوية املستنبطة 
من القرآن الكرمي يف حبوث الرتبية اإلسالمية، وللمحور 

ككل. واجلدول)7( يوضح ذلك: 
 جدول )7( الكفاايت املهارية يف صياغة املضامني الرتبوية املستنبطة من القرآن 
الكرمي يف حبوث الرتبية اإلسالمية مرتبة تنازلًيا حسب املتوسطات احلسابية.

املتوسط العبارةرقم
احلسايب

الحنراف 
الرتتيباملعياري

القدرة على شرح املضمون شرًحا 33
4.81396.1تربوًي وبصياغة علمية تربوية.

القدرة على وضع عنوان تربوي 31
4.78419.2مناسب للمضمون املستنبط.

القدرة على الربط الرتبوي بني 34
4.78419.3املضمون املستنبط والنص وشرحه.

القدرة على صياغة االستشهادات 35
4.78419.4للمضامني الرتبوية املستنبطة.

القدرة على الربط بني املضامني 36
4.68591.5الرتبوية املستنبطة وآراء الرتبويني.

32
القدرة على صياغة عنوان 
املضمون ليكون مستوعًبا 

للمضامني املستنبطة.
4.65481.6

-.4.7439الكفايت املهارية يف صياغة املضامني الرتبوية.

توضح نتائج اجلدول السابق املوافقة بشدة لدى أعضاء 
ابجلامعات  الرتبية  أصول  أقسام  يف  التدريس  هيئة 
السعودية، على الكفايت املهارية يف صياغة املضامني 
الرتبية  حبوث  يف  الكرمي  القرآن  من  املستنبطة  الرتبوية 
معياري  واحنراف   )4.74( حسايب  مبتوسط  اإلسالمية 
)0.39(، وتراوحت املتوسطات احلسابية لعبارات احملور 
يف  الكفايت  أكرب  ومتثلت  و)4.81(،   )4.65( بني 
هذا اجملال مبا يلي: )القدرة على شرح املضمون شرًحا 
تربوًي وبصياغة علمية تربوية، والقدرة على وضع عنوان 
على  والقدرة  املستنبط،  للمضمون  مناسب  تربوي 
وشرحه،  والنص  املستنبط  املضمون  بني  الرتبوي  الربط 
الرتبوية  للمضامني  والقدرة على صياغة االستشهادات 

على  احلسابية  متوسطاهتا  بلغت  حيث  املستنبطة(؛ 
متثل  بينما   ،)4.78  ،4.78  ،4.78  ،4.81( التوايل 
ليكون  املضمون  عنوان  صياغة  على  القدرة  يف  أقلها 
مستوعًبا للمضامني املستنبطة مبتوسط حسايب)4.65(، 
ويفسر الباحث هذه النتائج يف ضوء أمهية مهارة صياغة 
املضامني الرتبوية املستنبطة من القرآن الكرمي يف حبوث 
للباحثني  ينبغي  مهمة  عملية  وكونا  اإلسالمية،  الرتبية 
الرتبويني اإلملام مبهاراهتا، حى يكون االستنباط ذا صبغة 
تربوية وحيقق أهداف البحث وال خيرج عن سياقه، وأتيت 
إلبراز  احلاجة  على  مهًما  مؤشرًا  لتكون  النتيجة  هذه 
الكفايت الالزمة للبحث يف استنباط املضامني الرتبوية 
لتتفق  الباحثني  لدى  مستواها  ورفع  الكرمي  القرآن  من 

.)2020( والقاضي   )1440( الشرايب  ودراسة 
نّص  للدراسة:  الرابع  الفرعي  السؤال  عن  اإلجابة 

يلي: ما  على  الرابع  الفرعي  السؤال 
 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
التدريس  هيئة  أعضاء  استجاابت  0.05( يف   ≤α( داللة 
حول الكفايت الالزمة، للبحث يف استنباط املضامني 
اإلسالمية  الرتبية  حبوث  يف  الكرمي  القرآن  من  الرتبوية 
عن  ولإلجابة  العلمية؟  والدرجة  اجلنس  ملتغريات  تُعزى 
اإلحصائية  االختبارات  الباحث  استخدم  السؤال  هذا 

النحو اآليت: املناسبة وذلك على 
 (t( اختبار  استخدام  مّت  اجلنس:  وفق  الفروق  أواًل: 
(TEST-T SAMPLES INDEPENDENT) للكشف عن 

داللة الفروق اإلحصائية بني متوسطات إجاابت أعضاء 
الكفايت  حول  السعودية  ابجلامعات  التدريس  هيئة 
الالزمة، للبحث يف استنباط املضامني الرتبوية من القرآن 
الختالف  تُعزى  اإلسالمية  الرتبية  حبوث  يف  الكرمي 

ذلك:  يوّضح   )8( واجلدول  اجلنس، 



د. عوض عبدهللا مسفر املنكاع: الكفاايت الالزمة للبحث يف استنباط املضامني الرتبوية من القرآن الكرمي ...248

جدول )8( نتائج اختبار)ت( للكشف عن دللة الفروق اإلحصائية بني متوسطات إجاابت أعضاء هيئة التدريس ابجلامعات السعودية حول الكفاايت 
الالزمة، للبحث يف استنباط املضامني الرتبوية من القرآن الكرمي يف حبوث الرتبية اإلسالمية وفق اجلنس.

فئات احملاور
الحنراف املتوسطاملتغري

قيمة احتمال درجة احلريةقيمة تاملعياري
املعنوية

الكفايت املعرفية الستنباط املضامني الرتبوية من القرآن الكرمي.
.4.7233ذكر

1.38661171.
غري دالة .4.8324أنثى

الكفايت املهارية الستنباط املضامني الرتبوية من القرآن الكرمي.
.4.6344ذكر

1.05361297.
غري دالة .4.7434أنثى

الكفايت املهارية يف صياغة املضامني الرتبوية.
.4.7936ذكر

1.17161246.
غري دالة .4.6742أنثى

األداة ككل.
.4.6936ذكر

817.61417.
غري دالة

.4.7627أنثى

ذات  فروق  وجود  عدم  السابق  اجلدول  من  يتضح 
بني   ،)0.05  ≤  a( الداللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة 
متوسطات استجاابت أعضاء هيئة التدريس ابجلامعات 
السعودية حول الكفايت الالزمة، للبحث يف استنباط 
الرتبية  حبوث  يف  الكرمي  القرآن  من  الرتبوية  املضامني 
قيم  تُعزى الختالف اجلنس؛ حيث جاءت  اإلسالمية 
احتمال املعنوية املصاحبة لقيمة )ت( يف كل حمور أكرب 

.)0.05  ≤ a( املعنوية  من مستوى 

اثنًيا: الفروق وفق الدرجة العلمية:
االجتاه  ُأحادي  التباين  حتليل  اختبار  استخدام  مت 
الفروق  داللة  عن  للكشف   ،(ANOVAOne way(
هيئة  أعضاء  إجاابت  متوسطات  بني  اإلحصائية 
التدريس ابجلامعات السعودية حول الكفايت الالزمة، 
للبحث يف استنباط املضامني الرتبوية من القرآن الكرمي 
الدرجة  الختالف  تُعزى  اإلسالمية  الرتبية  حبوث  يف 
مساعد(، كما  أستاذ  مشارك،  أستاذ  )أستاذ،  العلمية 

ابجلدول)9(. مبني  هو 
جدول)9( نتائج اختبار )ANOVA( للكشف عن دللة الفروق اإلحصائية بني متوسطات إجاابت أعضاء هيئة التدريس ابجلامعات السعودية 

حول الكفاايت الالزمة، للبحث يف استنباط املضامني الرتبوية من القرآن الكرمي يف حبوث الرتبية اإلسالمية وفق الدرجة العلمية.

جمموع مصدر التبايناحملاور
املربعات

درجة 
احلرية

متوسطات 
قيمة احتمال قيمة )ف(املربعات

املعنوية

الكفايت املعرفية الستنباط املضامني الرتبوية من القرآن الكرمي.

2.43721.218بني اجملموعات

23.431000.
دالة .3.12060052داخل اجملموعات

5.55762اإلمجايل

الكفايت املهارية الستنباط املضامني الرتبوية من القرآن الكرمي.

5.62722.814بني اجملموعات

37.540000.
دالة .4.49760075داخل اجملموعات

10.12462اإلمجايل

الكفايت املهارية يف صياغة
املضامني الرتبوية.

.1.6202810بني اجملموعات

6.046004.
دالة .8.03960134داخل اجملموعات

9.65962اإلمجايل

األداة ككل.

3.53321.766بني اجملموعات

34.214000.
دالة .3.09860052داخل اجملموعات

6.63162اإلمجايل
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داللة  ذات  فروق  وجود  السابق  اجلدول  من  يتضح 
إحصائية عند مستوى الداللة (a ≤ 0.05) بني متوسطات 
السعودية  ابجلامعات  التدريس  هيئة  أعضاء  إجاابت 
حول الكفايت الالزمة، للبحث يف استنباط املضامني 
اإلسالمية  الرتبية  حبوث  يف  الكرمي  القرآن  من  الرتبوية 

قيم  جاءت  حيث  العلمية؛  الدرجة  الختالف  تُعزى 
احتمال املعنوية املصاحبة لقيمة )ف( يف كل حمور أصغر 
من مستوى املعنوية (a ≥ 0.05)، وملعرفة اجتاه الفروق مت 

البعدية. للمقارانت  شيفيه  اختبار  استخدام 

جدول)10( نتائج اختبار شيفيه للمقارانت البعدية بني متوسطات إجاابت أعضاء هيئة التدريس ابجلامعات السعودية حول الكفاايت الالزمة، 
للبحث يف استنباط املضامني الرتبوية من القرآن الكرمي يف حبوث الرتبية اإلسالمية وفق الدرجة العلمية.

الدرجة العلمية
أستاذأستاذ مشاركأستاذ مساعدالدرجة العلمية

4.404.894.90املتوسط

أستاذ مساعد
0.50*0.49*-متوسط الفرق

0.040.01-الداللة

أستاذ مشارك
0.01-متوسط الفرق

0.98-الداللة

-متوسط الفرقأستاذ

-الداللة

أظهرت النتائج أنَّ الفروق كانت يف اجتاه أعضاء هيئة 
التدريس على درجة أستاذ مشارك وأستاذ، فهم يوافقون 
املضامني  استنباط  يف  للبحث  الالزمة  الكفايت  على 
اإلسالمية،  الرتبية  الكرمي يف حبوث  القرآن  من  الرتبوية 
وقد  املساعدين،  مقارنة ابألساتذة  أكرب  بصورة  وذلك 
يُعزى ذلك إىل كون األساتذة واألساتذة املشاركني حبكم 
العلمية وتعمقهم يف  الرسائل  العديد من  إشرافهم على 
العلمية  وخرباهتم  العلمي  والبحث  التدريس  جماالت 
املنهج  استخدام  أمهية  يدركون  املرتاكمة،  والعملية 
عام،  بوجٍه  اإلسالمية  الرتبية  أحباث  يف  االستنباطي 
بوجٍه  الكرمي  القرآن  الرتبوية من  املضامني  استنباط  ويف 
يف  قصورًا  يشهد  الرتبوي  البحث  واقع  وكون  خاص، 
هذا اجملال ابلنظر إىل افتقاد أغلب الباحثني للكفايت 
املعرفية واملهارية الالزمة، وأتكيدهم على ضرورة امتالكها 

والرتبوية. العلمية  األحباث  بنوعية  لالرتقاء 

ملخص النتائج والتوصيات:
 أوًل: عرض ملخص النتائج، أظهرت نتائج الدراسة 

ما يلي:
املوافقة بشدة لدى أعضاء هيئة التدريس يف أقسام  ·	
أصول الرتبية ابجلامعات السعودية على الكفايت 
الالزمة، للبحث يف استنباط املضامني الرتبوية من 
مبتوسط  اإلسالمية  الرتبية  الكرمي يف حبوث  القرآن 
املعرفية  الكفايت  وحصلت  حسايب)4.72(، 
الكرمي  القرآن  من  الرتبوية  املضامني  الستنباط 
على أعلى متوسط حسايب وقدره )4.77(، يليها 
الرتبوية  املضامني  صياغة  يف  املهارية  الكفايت 
مبتوسط حسايب )4.74(، وأخريًا الكفايت املهارية 
الكرمي  القرآن  من  الرتبوية  املضامني  الستنباط 

حسايب)4.68(. مبتوسط 
الستنباط  الالزمة  املعرفية  الكفايت  أكرب  متثلت  ·	
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املضامني الرتبوية من القرآن الكرمي يف معرفة التفسري 
الصحيح لآليت املراد االستنباط منها، من خالل 
كتب التفسري املعتربة ومعرفة أنَّ من شروط صحة 
املعىن  على  اآلية  داللة  صحة  الرتبوي  االستنباط 
معاين  أقلها يف حتديد وجوه  متثل  بينما  املستنبط، 

منها. املستنبط  اآليت 
الستنباط  الالزمة  املهارية  الكفايت  أكرب  متثلت  ·	
املضامني الرتبوية من القرآن الكرمي يف القدرة على 
واملمارسات  واملفاهيم  املستنبطة  املعاين  بني  الربط 
الرتبوية، والقدرة على املوازنة بني املضمون الرتبوي 
املضمون  يف  التفسري  يف  االختصاص  أهل  ورأي 
معاين  أقلها يف حتديد وجوه  متثل  بينما  املستنبط، 

منها. املستنبط  اآليت 
متثلت أكرب الكفايت املهارية يف صياغة املضامني  ·	
شرًحا  املضمون  شرح  على  القدرة  يف  الرتبوية 
وضع  على  والقدرة  تربوية،  علمية  وبصياغة  تربوًي 
املستنبط،  للمضمون  مناسب  تربوي  عنوان 
عنوان  صياغة  على  القدرة  يف  أقلها  متثل  بينما 
املستنبطة. للمضامني  مستوعًبا  ليكون  املضمون 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  ·	
إجاابت  متوسطات  بني   (0.05  ≤  a( الداللة 
حول  السعودية  ابجلامعات  التدريس  هيئة  أعضاء 
املضامني  استنباط  يف  للبحث  الالزمة،  الكفايت 
الرتبوية من القرآن الكرمي يف حبوث الرتبية اإلسالمية 
تعزى الختالف اجلنس، بينما وجدت فروق تُعزى 
هيئة  أعضاء  لصاحل  العلمية  الدرجة  الختالف 

مشارك. وأستاذ  أستاذ  درجة  على  التدريس 
 اثنًيا: التوصيات: 

يوصي الباحث يف ضوء ما توصل إليه من نتائج مبا يلي:
· اإلسالمية ابجلامعات 	 الرتبية  أقسام  اهتمام  ضرورة 

السعودية بتنمية كفايت الباحثني يف جمال استخدام 
اإلسالمية  الرتبية  أحباث  يف  االستنباطي  املنهج 

عليها. وتدريبهم 

تضمني الكفايت البحثية احملددة يف هذا الدراسة   	 
ابملضامني  املتعلقة  العليا  الدراسات  مقررات  يف 

الرتبوية.
برامج  يف  وأساليبه  االستنباطي  املنهج  تدريس   	
اإلسالمية  الرتبية  مسار  يف  العليا  الدراسات 
يف  استخدامه  كيفية  على  الطالب،  وتدريب 
الكرمي  القرآن  من  الرتبوية  املضامني  استنباط 
اجملال. هذا  يف  الباحثني  كفايت  لتعزيز 

عقد الندوات واملؤمترات اليت تُعىن ابملنهج االستنباطي   	
الرتبية  أحباث  يف  واستخداماته  البحثية  وكفايته 
اإلسالمية، وسبل تعزيز الكفايت الالزمة الستنباط 

املضامني الرتبوية من القرآن الكرمي. 
تطوير كفايهتم  أبمهية  وتوعيتهم  الباحثني  تبصري   	
االستخدام  حتقيق  أجل  من  واملهارية،  املعرفية 
أحباث  يف  االستنباطي  للمنهج  واألمثل  الصحيح 
الرتبية اإلسالمية بوجٍه عام، ويف استنباط املضامني 

خاص. بوجٍه  الكرمي  القرآن  من  الرتبوية 
املقرتحات البحثية: 

دراسة مستوى هذه الكفايت البحثية لدى طالب 
مقررات  حمتوى  لتحليل  ودراسة  العليا،  الدراسات 
فيها،  الكفايت  هذه  تضمني  ملدى  العليا  الدراسات 
ودراسة لوضع تصور مقرتح لتطويرها من خالل منظومة 

السعودية. اجلامعات  يف  والباحثني  البحث 
املراجع:

أوًل: املراجع العربية:
حبوث  يف  االستنباط  منهج  حسن،  عبدهللا  إبراهيم، 
الرتبية اإلسالمية،  )رسالة دكتوراه غري منشورة(، 
اجلامعة  الرتبية،  قسم  السعودية،  العربية  اململكة 

1432هــ. اإلسالمية، 
ابن منظور، أبو الفضل مجال الدين، )1422هـ(، لسان 
العرب، ط8، بريوت، دار صادر للنشر والتوزيع.

أبو محيدي، علي عبده، )2018م فرباير 6-4(، 
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والضوابط''،  واألسس  املفهوم  ابلقرآن  ''الرتبية 
بن  حممد  اإلمام  جامعة  ابلقرآن،  الرتبية  ملتقى 

سعود اإلسالمية، من ص 57 إىل ص108. 
اجلالد، ماجد زكي، )2011م(، تعلم القيم وتعليمها تصور 
نظري وتطبيقي، األردن، دار املسرية للنشر والتوزيع.

''توجهات  )2018م(،  علي،  عبدالرمحن  اجلهين، 
البحوث التكميلية اإلسالمية بقسم الرتبية ابجلامعة 
اإلسالمية ابملدينة املنورة مع تصور مقرتح لتطويرها''، 
والعلوم  العربية  للغة  اإلسالمية  اجلامعة  جملة 
االجتماعية، ع1،من ص 373 إىل ص441. 
التأصيل  ''معايري  )2019م(،  حممد،  فهد  احلارثي، 
اإلسالمي ملفاهيم الرتبية''، جملة الدراسات الرتبوية 
قابوس،ع6، من ص  السلطان  والنفسية جبامعة 

128 إىل ص 145.
احلازمي، خالد، )1435هـ(، أصول الرتبية اإلسالمية، 

اململكة العربية السعودية، دار الزمان. 
يف  جتديدية  ''رؤية  )2019م(،  صاحل،  الدوسي، 
الرتبية  يف  الكرمي  القرآن  من  االستنباط  أحباث 
اإلسالمية''، جملة مجعية الثقافة من أجل التنمية، 

إىل ص10.  1 من ص 
الرتبية  هوية  يف  )2010م(،  مصطفى،  رجب، 
اإلسالمية ومنهجيتها، مصر، دار العلم واإلميان 

والتوزيع.  للنشر 
العلمية  الضوابط  سعيد،  بنت  سعاد  الزهراين، 
النبوية  والسنة  القرآن  من  الرتبوية  لالستنباطات 
العربية  اململكة  دكتوراه(،  )رسالة  مقرتح،  تصور 
السعودية، كلية الرتبية، جامعة أم القرى، 1435هــ.

ملعيار  مقرتح  تصور  حسن،  بنت  عائشة  الزهراين، 
القرآن  يف  الرتبوية  املضامني  يف  البحوث  تقومي 
الكرمي والسنة النبوية يف ضوء املنهج االستنباطي 
اململكة  دكتوراه(،  )رسالة  اإلسالمية،  الرتبية  يف 
العربية السعودية، قسم الرتبية اإلسالمية، جامعة 

1439هـ. اإلسالمية،  سعود  بن  حممد  اإلمام 
يف  االستنباط  ''معامل   )1438( انيف  الزهراين، 
التفسري''، جملة معهد اإلمام الشاطيب جبدة، ع4، 

إىل ص75.  25 من ص 
يف  األدلة  قواطع   ،)2000( املظفر،  أبو  السمعاين، 
األصول )حتقيق: حممد حسن الشافعي(، بريوت، 

دار الكتب العلمية.
سناء، جان فضل الدين، تصور مقرتح لتطوير البحث 
العلمي يف الرتبية اإلسالمية ابجلامعات السعودية 
إىل  للتحول  الوطنية  اإلسرتاتيجية  ضوء  يف 
العربية  اململكة  دكتوراه(،  )رسالة  املعرفة،  جمتمع 
أم  جامعة  اإلسالمية،  الرتبية  قسم  السعودية، 

1437هـ. القرى، 
السهيمي، خضران عبدهللا، )2018م(، ''تنمية مهارة 
االستنباط الرتبوي من القرآن الكرمي لدى طالبات 
جامعة امللك خالد''، جملة الرتبية جبامعة األزهر، 

ع179،ج1، من ص 70 إىل ص113.
الشرايب، ماجد دخيل هللا، كفايت التأصيل اإلسالمي يف 
أطروحات الرتبية اإلسالمية يف اجلامعات السعودية 
دكتوراه(،  )رسالة  لتعزيزها،  مقرتح  تصور  مع 
اململكة العربية السعودية، قسم الرتبية، 1440هــ.

)2011م(،  طالل،  والزعيب،  إبراهيم،  الشرع، 
نظر  وجهة  من  الرتبوي  البحث  ''مشكالت 
أعضاء هيئة التدريس يف كليات العلوم الرتبوية''، 
ع38،  ابألردن،  الرتبوية  العلوم  دراسات  جملة 

ص1420. إىل  ص  1399من 
الصاعدي، سلطان مسفر،)2013م، فرباير 14-

16(، ''واقع الدراسات الرتبوية للقرآن الكرمي''، 
املؤمتر الدويل لتطوير الدراسات القرآنية بجامعة 

امللك سعود، ج2، من ص 17 إىل ص62
العساف، صاحل محد، )1430هــ(، املدخل إىل البحث 
يف العلوم السلوكية، ط7، الريض، مكتبة العبيكان.
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الشرعي  العضراوي، عبدالرمحن، )2018م(، النص 
الرابطة  املغربية،  اململكة  التأويل،  مفهوم  وبناء 

للعلماء. احملمدية 
''املضامني  )2016م(،  محود،  عويض  العطوي، 
الرتبوية يف قصة موسى عليه السالم والعبد الصاحل 
دراسات  جملة  الكرمي''،  القرآن  يف  وردت  كما 
نفسية اجلمعية السودانية النفسية،ع11، من ص 

ص70. 11إىل 
البحث  لتطوير  مقرتح  تصور  عبدالعزيز،  علي، حنان 
دكتوراه(،  )رسالة  اإلسالمية،  الرتبية  يف  العلمي 
الرتبية، جامعة عني  العربية، قسم  مجهورية مصر 

2011م. مشس، 
الرتبية  يف  األكادميي  البحث  خلف،  بدرية  العنزي، 
اجلامعات  يف  لتطويره  مقرتح  تصور  اإلسالمية 
العربية  اململكة  دكتوراه(،  السعودية،)رسالة 
اإلمام  جامعة  الرتبية،  أصول  قسم  السعودية، 

1434هـ. اإلسالمية،  سعود  بن  حممد 
تطبيق  "معوقات   ،)2019( خلف،  بدرية  العنزي، 
العلمية  البحوث  يف  االستنباطي األصويل  املنهج 
لدى طالبات الدراسات العليا يف ختصص الرتبية 
اإلسالمية''، اجمللة الرتبوية جبامعة سوهاج، ع67، 

من ص 763 إىل ص834.
العيسى، إبراهيم حممد، )2012(، ''منهج االستنباط 
تطبيقية  مناذج  النبوية  والسنة  الكرمي  القرآن  من 
يف  العلمي  البحث  جملة  اإلسالمية''،  الرتبية  يف 
ع13، من  الرتبية، جامعة عني مشس ابلقاهرة، 

1256 إىل ص 1272. ص 
حبوث  ''واقع   ،)2016( حممد،  إبراهيم  العيسى، 
يف  الرتبوية  للعلوم  اإلسالمي  والتوجيه  التأصيل 
جامعات اململكة العربية السعودية''، جملة العلوم 
الرتبوية جبامعة اإلمام حممد بن سعود، ع7، 15 

ص70. إىل 

البحث  أصول كتابة  مهدي، )2014(،  فضل هللا، 
والتوزيع. للنشر  الطليعة  دار  بريوت،  العلمي، 

التأصيل  "حتديت  القاضي، انيف محد، )2020(، 
اإلسالمي للعلوم الرتبوية كما يراها طالب الدراسات 
العليا بكلية الرتبية جبامعة اإلمام حممد بن سعود 
اإلسالمية''، اجمللة السعودية للعلوم الرتبوية جبامعة 
إىل ص91. من ص71  ع68،  سعود،  امللك 

الاليف، رمية فهد، تصور مقرتح لتطوير البحث العلمي يف 
الرتبية اإلسالمية يف ضوء مدخل البحوث البينية، 
)رسالة دكتوراه(، اململكة العربية السعودية، قسم 
سعود  بن  حممد  اإلمام  جامعة  الرتبية،  أصول 

اإلسالمية، 1438هـ.
)رسالة  الرتبوية،  التخطيطية  الكفايت  رامز،  معال، 
دكتوراه(، سوري، قسم الرتبية، كلية الرتبية، جامعة 

.2016 دمشق، 
اهلامشي، فؤاد، )2021(، أصول االستنباط، اململكة 
العربية السعودية، مركز تكوين للدراسات واألحباث.

من  االستنباط  منهج   .)1428( فهد،  الوهيب، 
مركز  السعودية،  العربية  اململكة  الكرمي،  القرآن 
الشاطيب. مبعهد  القرآنية  واملعلومات  الدراسات 
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عقارات السياحة الزراعية من وجهة نظر أصحاب املَزارع يف اململكة العربية السعودية 
د.رمي فاروق الصبان

أستاذ مشارك بقسم التصميم الداخلي، كلية التصاميم والفنون- جامعة جدة
د. آالء حممد شطوان

أستاذ مساعد بقسم التصميم الداخلي، كلية التصاميم والفنون - جامعة جدة

السياحة    ، الضيافة   ، العائلية  زارع 
َ
امل  ، الريفية  الُنزل  املفتاحية:  الكلمات   

الزراعية ، اململكة العربية السعودية ، التصميم، السياحة البيئية.
السعوديني عن  املزارعني  دراسة مدى وعي  إىل  البحث  يهدف  امللخص:   
الُنزل  مشاريع  يف  االستثمار  يف  للمشاركة  وتوجهاهتم  الريفية  الُنزل  تشغيل 
الريفية، ومدى وعيهم ابألنظمة اخلاصة هبا وبطرق إدارهتا وتسويقها ، وركزت 
منهجية البحث على عقد لقاءات مع 38 مالك مزرعة ابململكة؛ لتحليل 
الريفية، مت  الفنادق  بتفعيل مشاريع  املتعلقة  وعيهم واإلمكاانت والصعوابت 
حتليل النتائج يف شكل جداول من أجل الوصول إىل توصيات جلميع أصحاب 
توجهات  لديهم  زارع كان 

َ
امل أصحاب  أنَّ  بقوة  النتائج  وأظهرت  املصلحة، 

إلنشاء نزل يف مزارعهم؛ لكنهم حباجة إىل مزيٍد من املرونة فيما يتعلق ابلدعم 
بدء  يف  تساعدهم  تدريبية  دورات  إىل  احلاجة  إىل  وأشاروا  والتدريب،  املايل 
املشاريع، كما عدُّوا أنَّ من املهم دمج تصميم الرتاث احمللي يف املناطق الداخلية 

للُنزل ، مما يسمح هلم بربط املساحات الداخلية ابملساحات اخلارجية.
من انحية األصالة تعدُّ هذه الدراسة األوىل اليت تبحث يف مواصفات 
السياحة الزراعية وتصميم النزل الريفية يف اململكة العربية السعودية من وجهة 
زارع، سيوفر هذا البحث معلومات مهمة لقطاع السياحة 

َ
نظر أصحاب امل

حول التحديت اليت يواجهها أصحاب املزارع عند بدء مشاريع النزل الريفية.

Key Words: Rural Lodges,Family Farm,Hospi-
tality,Agritourism,Saudi Arabia,Design,Country In-
n,Design,Agricultural Tourism,Ecotourism.

Abstract: Purpose: This study aimed to investigate 
the awareness of Saudi farm owners about rural lodg-
es,their motivation to engage in rural lodge projects,and 
their awareness regarding governmental loans,manage-
ment,and marketing for rural lodge projects. 

Methodology: We conducted in-depth interviews with 
38 farm owners across all regions of Saudi Arabia to anal-
yse their awareness of,the possibilities,and the difficulties 
regarding the operationalization of rural hotels projects 
;results were then analysed to reach recommendations to 
be shared with theoretic and practical stakeholders. 

Findings: Results strongly revealed that farm owners 
were enthusiastic about making lodges in their farms,but 
that they needed more flexibility regarding financial and 
training support. They remarked the need for training 
courses that assist them in starting the projects. They also 
deemed as important the merging of the local heritage de-
sign into the interior areas of the lodges,allowing for them 
to connect the interior spaces with the external spaces.

Originality: this is the first study to investigate the 
specifications of agritourism and rural lodge design in 
Saudi Arabia from the perspective of farm owners. It will 
provide important information for tourism sector on the 
challenges farm owners face when starting rural lodge 
projects. 

Article classification: Research paper
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 Introduction:
Based on prior research (Wojcieszak et 

al.,2020),we can assume that the COVID-19 
pandemic,which is still ongoing at the time 
of writing this research,will significantly con-
tribute to tourists’ choice of the countryside 
and rural farms for spending their holidays 
;this is because such locations are deemed,-
from the visitors’ perspective,as safer regard-
ing the risk of infection. This opinion has 
been particularly expressed by families with 
children in the cited study. Hence,agritourism 
may be a good alternative to help alleviate,-
from the visitor’s side,the fear of contracting 
COVID-19 while traveling,and to generate,-
from the farmer’s side,additional revenue 
(Wojcieszak et al.,2020). 

Despite the COVID-19 pandemic 
and its impact on tourism,this sector is one 
of the most important elements of the King-
dom of Saudi Arabia’s Vision 2030 (Ministry 
of Tourism,2020) ;in Saudi Arabia,tourism 
is expected to contribute to diversifying the 
economy,attracting investments,increasing 
income sources,and providing job opportu-
nities for citizens. the tourism sector is ex-
pected to grow by 3.7% by 2029 and con-
tribute more than $13 billion to the global 
economy,which equals 11.5% of the global 
gross domestic product (Ministry of Tour-
ism,2020). Further,based on performance in-
dicators and the goals of the Kingdom of Sau-
di Arabia,it is expected that domestic tourism 
will attract 32.5 million internal visits,create 
836,000 job opportunities,and contribute 
5.3% to the national GDP by 2022 (Ministry 
of Tourism,2020). By 2030,domestic tourism 

is expected to reach 100 million internal vis-
its,create one million job opportunities,and 
contribute 10% to the national GDP (Minis-
try of Tourism,2020). Based on these goals 
and the importance of tourism to the national 
agenda,we aimed to explore a research gap 
in knowledge regarding agritourism and rural 
lodges investments in Saudi Arabia by ana-
lysing the perspective of farm owners on ru-
ral lodges investments.

To study rural lodges in Saudi Ara-
bia,we see the need to contextualize the gov-
ernmental vision for domestic agritourism 
projects. The current aspirations of the tour-
ism sector and of the Kingdom’s Vision 2030 
are to enhance Saudi Arabia’s position on the 
global tourism map. Accordingly,on Janu-
ary 13,2021,the Ministry of Tourism issued 
Decision No. 2651 (hereinafter Decision 
2651),aimed at actively improving the visi-
tor’s experience by organizing and ensuring 
the proper development of the domestic tour-
ism accommodation sector. Specifically,it 
was intended to increase the value of an in-
vestment,support the creation of new job op-
portunities,and ensure the concomitant cov-
ering of all sustainability criteria in the sector 
(e.g.,rationalizing consumption,energy effi-
ciency,environmental protection,etc.). Practi-
cally,Decision 2651 included an approval of 
the list of new tourist accommodation facil-
ities and numerous new amendments,which 
represented an important pillar for imple-
menting the general strategy and developing 
national tourism (Ministry of Tourism,2021). 
The new amendments were adopted to ensure 
an alignment between domestic tourism prac-
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tices and the best current international tour-
ism experiences. To achieve this goal,they 
were focused on reorganizing the relationship 
between tourist accommodation facilities and 
guests,ensuring that both parties have clearly 
settled rights,as well as that service provi-
sion is conducted according to the type and 
criteria of the tourist accommodation facili-
ties. Additionally,the facilities received new 
official categories (e.g.,Boutique,spa,and 
rural hotels,and holiday homes) and ratings 
(i.e.,from one star to 6 stars) ;these novel 
measures will hopefully provide tourists with 
more options,clearer forms to check their op-
tions,and enrich the tourism experience in 
Saudi Arabia (Ministry of Tourism,2021).

On the investor’s side,Decision 2651 
provides wide options for investment—
meant to be commensurate with the objec-
tives of different investors—and high flexi-
bility in facility classification after license 
obtainment. For example,investors now have 
the possibility of either requesting the classi-
fication immediately or requesting a period of 
up to 180 days to fulfil a given classification’s 
requirements. To ensure service quality,in ad-
dition to modifying the license and classifi-
cation period (which together,now,can stretch 
throughout a whole year),the procedures for 
obtaining a license and a classification have 
been shortened and facilitated ;they were 
fully substituted with digital procedures,en-
abling investors to complete all transactions 
through the designated website (Ministry of 
Tourism,2021).

Research Aims
This study aimed to investigate the aware-
ness of farm owners about rural lodges,their 
motivation to engage in rural lodge proj-
ects,and their awareness regarding govern-
mental loans,management,and marketing for 
rural lodge projects. Through these investi-
gations,we aimed to disclose how farm own-
ers can design the interior space of the rural 
lodges and discuss how it is important for 
landowners to be aware of interior design el-
ements when designing rural lodges (e.g.,the 
connection between the interior and exterior 
spaces).
Study Area

Geographically,Saudi Arabia has the 
following advantages: being located at the in-
tersection of Europe,Asia,and Africa ;having 
abundant natural and historical resources ;a 
vast territory ;and a rich history. Indeed,pri-
or research shows that one of the strong as-
pects of Saudi tourism is the authenticity of 
its varied cultural heritage (e.g.,in clothing,-
food,drinks,entertainment,etc. ;Basendwah 
and Rahman,2021). Governmentally speak-
ing,domestic tourism is controlled by the 
Ministry of Tourism,the Tourism Develop-
ment Fund,and the Saudi Tourism Authority 
;these three institutions have integrated roles 
and serve to implement the national tourism 
strategy and achieve sectorial ambitions and 
goals (Saudi Tourism Authorities,2021).

The statistical indicators of the 
Kingdom of Saudi Arabia showed that,in 
2019,the total domestic green areas amount-
ed to 183.02 square kilometre,and that more 
than 18 million trees were planted on green 
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areas,amounting to an additional of around 
182.9 million m2 of green areas (General 
Authority for Statistics [GAS],2020). Thus,it 
can be said that the Saudi government has re-
cently been focusing on the development of 
both urban and agricultural areas across the 
Kingdom. Regarding green area size,the Ri-
yadh region ranked first (around 3,331 neigh-
bourhood gardens) (Royal commission of Ri-
yadh city [RCRC]:2021). 

In,2015 the Asir region ranked first in 
the Kingdom regarding agricultural area with 
 (69,465)homesteads,followed by the Makkah 
Al-Mukarramah  region  with (60,715)  home-
steads; meanwhile,the lowest percentage was 
observed in the northern borders of the King-
dom  with  (213)  homesteads)  GAS.(2015, 

As  of,2015  regarding  agricultural 
holdings 34.4%,of them were being used as 
farms,meaning  that  65.6% were  left  unused 
)GAS;  (2015,regarding  the  relative  distribu-
tion  of  land  use  by  crop  32.6%,were  used 
for  the  production  of  protected  vegetables ,-
followed  by  cereals  and  fodder  with.20.7%  
Nonetheless,in2017  ,there  was  an  annual  in-
crease in the production and diversity of ag-
ricultural  projects)  e.g,.there were areas  pro-
ducing  fodder,grains,vegetables,fruits,and 
date  palms,(as  well  as  in  the  proportion  of 
agricultural  areas)  reaching,(14.73% was  re-
ported .Fig 1 .shows green area distribution 
and the most important agricultural products 
in the Kingdom of Saudi Arabia as of. 2021 

Figure  .1  Distribution  of  agriculture  in  the  King-
dom  of  Saudi  Arabia  .Created  by  Alsabban  Shat-
wan;  )2021(  the  background  map  was  extracted 
from D-map; )2021( the information was extracted 
from1  uptravel)2021(  

 Literature Review 
Rural  Lodges  and  Agritourism  in  Saudi 
Arabia

There  are  many  definitions  for  ag-
ritourism  with  the  most  recent  being'',rural 
enterprises  which  include  both  a  working 
farm environment and a commercial tourism 
component) ''Weaver and Fennell.(1997:357) 
Worldwide,the  agritourism  market  is  grow-
ing .In Saudi Arabia,this new form of tourism 
has been following a similar trend,and its ex-
istence has allowed for constructing a strong 
connection between Saudi people in rural and 
urban  areas;  specifically,it  strengthened  the 
social and cultural connection between these 
two different worlds Arab News( 2018)

The  Saudi  Press  Agency  (2021)  de-
scribed that this''  rural development ''related 
to  agritourism  started  to  occur  in  the  first 
part of the20 th century,remarking this form 
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of tourism as a process that serves to ensure 
consistency between economic globalization 
and global sustainability; the Agency also re-
marked that such tourism practices might help 
to ensure sustainable long-term development 
in Saudi Arabia .The Saudi Press Agency di-
vides tourism into three main types :heritage 
and cultural tourism,related to visiting histor-
ical,archaeological,and  cultural  sites;  nature 
tourism,related  to  seeing  regional  wildlife 
and plants;  and agritourism,which relates  to 
visiting  farms,experiencing  agricultural  ac-
tivities,agricultural  businesses  where  tour-
ists  can  enjoy  specific/exclusive  activities 
and/or  acquire  knowledge,and  experiencing 
farming activities) e.g,.farmers ’markets and 
road stalls .(These agritourism activities may 
sometimes  even  extend  to  stays  in  the  sites 
because of the splendour of the environmen-
tal atmosphere enjoyed by the tourists .In this 
paper,we will focus on the third type.
Additionally,the Saudi Commission for Tour-
ism and National Heritage) SCTH (with other 
government agencies to benefit  from the op-
portunities offered by the Kingdom’s Vision 
 2030for  economic  growth  .The  SCTH  as-
serted that agritourism will be a major part of 
the country’s development and future invest-
ment  because  it  may  be  useful  for  farmers 
and tourists .Therefore,as part of this national 
agritourism  plan,Saudi  Arabian  farmers  are 
being encouraged to receive visitors to their 
farms)  Arab  News  .)20	8,This  means,none-
theless,that  the  farming  families  themselves 
should  operate  farm  tourism  projects/invest-
ments  .Accordingly,they  decide  upon  agri-
tourism  project  operation  according  to  their 

lifestyle,relationships,and  commercial  con-
siderations)  Ollenburg  and  Buckley (2007) 
This  outlines  how  agritourism  serves  as  an 
additional  tourism  activity,namely,one  that 
does not seem or aim to compete with other 
tourism  activities,such  as  the  traditional  ho-
tels .Specifically,prior research remarks how 
agritourism is often used and targeted for ur-
ban families with children or school trips (Ci-
gale;  2012,Dubois  and  Schmitz.(2012).
Rural Lodge Regulations

For  landowners  to  have  their  rural 
lodges  used  for  agritourism,they  need  fi-
nancial support .At the national government 
level,the  support  given  to  rural  landowner 
differs  by  country  .For  instance,in  the  Leb-
anese Republic,the Ministry of Tourism sup-
ported  agritourism by  using  marketing  strat-
egies,financially  supporting  travel  agencies 
and  tourism  marketing  organizations  to  pro-
vide  specific  offers  and  advertising  agritour-
ism opportunities) Ministry of Tourism of the 
Lebanese Republic .(2014,It also engages in 
promotional  activities,exhibitions,and  festi-
vals  that  support  and  advertise  agritourism 
activities and sites .The Ministry of Tourism 
of the Lebanese Republic also considers the 
importance  of  diversity  in  marketing;  it  en-
courages electronic marketing through social 
media,celebrating  the  ambassadors  of  agri-
tourism  marketing)  Ministry  of  Tourism  of 
the Lebanese Republic .(2014,This shows the 
importance of using current marketing meth-
ods For achieving success in agritourism en-
deavours,such  as  social  media.

In Saudi Arabia,the Ministry of Tour-
ism  provides  landowners  with  support  for 
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agritourism  by,for  instance,delivering  differ-
ent  training  courses)  e.g,.guidance  for  land-
owners who plan to invest in the agritourism 
sector (through its website) Ministry of Tour-
ism2021,b .(Since agritourism has a positive 
impact on the natural environment,the Minis-
try of Tourism in Saudi Arabia also provides 
long  term  loans  for  rural  accommodation 
services; nonetheless,there are conditions for 
receiving  them  :the  land  should  be  produc-
tive  and  the  landowner  must  submit  a  fully 
described business plan) Agricultural  Devel-
opment  Fund.(2021). 
The  Ministry  of  Finance  also  offers  loans 
that can reach 100 million Saudi riyals) SR( 
 ;these  loans  are  paid  in  10  instalments,and 
during  the  building  stage  from  construc-
tion  until  interior  finishes,each  instalment 
amounts  to  10%  of  the  total  loan)  Ministry 
of  Finance  .(2021,Then,during  the  furniture 
stage,the  instalment  can  increase  from25%   
to  %  50  of  the  total  loan  .After  providing 
a  loan,the  Ministry  constantly  supervises 
the  achievements  at  each  phase  of  the  pro-
ject,ensuring  that  it  is  reaching  its  designat-
ed  goals;  the  government  reserves  the  right 
to withdraw the loan provider if the investor 
was  not  fulfilling  its  obligations  toward  the 
government as written in the contract .More-
over,these loans can be provided to cover the 
building,fixture,and  furniture  costs,but  they 
have  many  conditions,as  follows  :the  inves-
tor must be a Saudi citizen; the land should 
be  in  tourist  attraction  rural  area  that  has  a 
population of less than one million; the land 
and its buildings will have to be mortgaged,or 
if the investor owns the land used for the pro-

ject,the landowner must submit a bank guar-
antee that is equal to the value of the loan to 
the Ministry of Finance; if the investor does 
not own the land used for the project,the in-
vestor will have to mortgage another property 
that  has  an  estimated  value  higher  than  the 
value  of  the  loan  by,30%  or  submit  a  bank 
guarantee equal to the value of the loan to the 
Ministry; and for rural hotels,a bank guaran-
tee is required to get the loan) Ministry of Fi-
nance.(2021.
The  Impact  of  Investing  in  the  Rural  Ac-
commodation  Sector

Agritourism  is  championed  for  cre-
ating  employment,reducing  dependency  on 
primary industries,and revitalizing depressed 
rural communities; it is seen as an alternative 
economic  development  strategy  that  is  able 
to overcome the impacts caused by decades 
of  modernization  and  globalization  in  rural 
communities)  Ainley  .(2012,Moreover,farm 
vacation tourism allows many farm families to 
make full use of their domestic resources and 
generates social benefits for the surrounding 
community .Accordingly,we have conducted 
a study to examine the success factors of this 
type of tourism,with the results have shown 
that  one  of  the  key  components  of  its  suc-
cess  is  reliance on the entrepreneurial  skills 
of the farmers (Sidali,Schulze& Spiller 2007) 

Reducing  Unemployment  and  Sup-
porting  Women’s  Work  .The  2019  Sustain-
able Development Goals Report showed that 
globally,two-thirds of the employed workers 
and  of  those  living  in  extreme  poverty  are 
agricultural  workers,highlighting  the  impor-
tance  of  investing  in  the  agricultural  sector 
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for  potentially  reducing  poverty,improving 
food  security  and  generating  job  opportuni-
ties for such workers and their families) Unit-
ed  Nations  .(2019,Despite  these  positive 
outcomes,between  2001  and,2017  the  per-
centage  of  governmental  spending  on  agri-
culture worldwide decreased compared with 
its contribution to the economy,from 25% to 
;  7%hence,there  is  a  need  for  assisting  this 
sector  by  motivating  farmers  to  invest  on 
their lands,support the tourism sector,and the 
economy  (  United  Nations 2019) 

In2017  ,the  number  of  jobs  in  the 
tourism  industry  in  Saudi  Arabia  reached 
,536,227with  Saudi  male  citizens  being  em-
ployed  in  113,175  of  these  jobs,non-Saudi 
male  citizens  in,402,866  Saudi  female  citi-
zens in,6,406 and non-Saudi female citizens 
in)  13,780 GAS .(2018,Moreover,the  eighth 
goal  in  the  Kingdom’s  Vision  2030  is  to 
provide decent work for citizens and ensure 
economic  growth,eventually  reducing  the 
unemployment rate among Saudi citizens to 
 .8%The  Vision  2030  also  aims  at  :expand-
ing vocational  training to  meet  the needs of 
the labour market; the financing of craft proj-
ects;  increasing  the  contributions  of  small 
and  medium  enterprises  to  the  economy 
;and  increasing  the  participation  of  women 
in the labour market;  with the ultimate goal 
being  to  raise  the  percentage  of  the  private 
sector in the gross domestic product to65%  
)GAS  .(2018,Furthermore,Stephenson  and 
Al-Hamarneh (2012) described how tourism 
employment helps to reduce domestic unem-
ployment rates by creating job opportunities.

Protecting  Terrestrial  Ecosystems. 

The Saudi government also included its con-
cerns  for  the  environment  and  the  develop-
ment of domestic tourism in the Kingdom’s 
Vision;  2030  this  can  be  seen  specifically 
on  the15  th goal,Life on land,which includ-
ed the following sub-goals: protecting and 
restoring terrestrial ecosystems,promoting 
their sustainable use,and halting biodiversity 
loss. Accordingly,the government has pro-
mulgated many regulations related to wild-
life and plant preservation and formulated 
many preservation programs,initiatives,and 
awards ;they include,for instance,numerous 
efforts for ensuring the sustainable develop-
ment of pastures and forests,for regulating 
investment in these green areas,and the Na-
tional Program for Environmental Awareness 
and Sustainable Development. Moreover,in 
2016,the government spent 180,976 SR on 
development aid for biodiversity conserva-
tion initiatives (GAS,2018).

Supporting Tourism. In 2004,the 
Saudi share of tourism revenues in the Mid-
dle East amounted to 25.8%,eventually rising 
to 38.7% by 2017 ;concomitantly,tourism ac-
counted for 3.6% of the gross domestic prod-
uct (GAS,2018),with the Kingdom’s Vision 
2030 reinforcing the goal of raising this per-
centage. Local employees increase the value 
of tourism products since they enrich the tour-
ism experience. Indeed,tourists are attracted 
to a country due to its cultural heritage and 
natural beauties and its human elements,and 
the desire to engage in interpersonal contacts 
with the locals. Tourism employees are,in 
this scenario,the closest human elements that 
tourists can find,and they are usually the ones 



10Dr. Reem Farouq Alsabban, Dr. Alaa Mouhammed Shatwan : Agritourism Properties from the Perspective  

from whom tourists can learn about the coun-
try. Additionally,some of these employees are 
officially trained as cultural brokers (e.g.,tour 
guides),with the main goal of accurately de-
picting the country’s society and culture to 
tourists as narrators as personified Saudi cit-
izens (Ekiz et al.,2017). Moreover,the Farm-
Based Education Network (2019) described 
that agritourism supports many other diverse 
sectors,such as the education,events,recre-
ational sectors,and the local market.
Designing Rural Lodges

Rural lodges can have many aims ;for 
instance,together with farmers’ investments 
in agritourism,lodges can support the devel-
opment of heritage tourism,the landscape,and 
the environment. The investment in rural 
lodges can also support the farming sector 
and the refurbishing of farm buildings. More-
over,rural lodges are the main attractions in 
agritourism (Cánoves et al.,2004). According 
to Mahaliyanaarachchi (2015),agritourism 
is sustained by three basic elements: offer-
ing something for visitors to see,do,and buy. 
Hence,it is important for investors in agri-
tourism attractions to thoughtfully plan the 
design of the rural lodge and of its furnish-
ings ;for example,they can consider how the 
interior and exterior areas of the rural lodge 
can be arranged to honour the landscape of 
the area. 

Confirming these descriptions,a study 
remarked that,when talking about tourism 
and hospitality,it is essential to create a mem-
orable experience for visitors (Pizam,2010,p. 
343). A memorable tourism experience has 
been defined as ''a tourism experience pos-

itively remembered and recalled after the 
event has occurred'' (Kim et al.,2012,p. 13). 
According to Frochot and Batat (2013),to en-
hance their tourism experience,tourists prefer 
to connect with local people and places,name-
ly,those who live in the localities they are vis-
iting and the localities themselves. This sup-
position agrees with Kim et al. (2012),who 
claimed that engaging in close experiences 
with the local culture is essential for tourists 
to construe a memorable tourism experience. 
Therefore,rural small accommodation busi-
nesses (e.g.,farmhouses,bed and breakfast 
farms)—which often receive urban people 
who want to enjoy the local experience—
should be designed in a way that allows for 
achieving tourists’ needs of connecting with 
the local culture ;such design can make these 
attractions local tourism ambassadors (Fro-
chot and Batat,2013). 

Although there are laws,the current 
design of numerous rural lodges in Saudi 
Arabia lacks a connection with the coun-
try’s heritage and the landscape of the site 
;still,this connection is,as shown above,what 
tourists are often searching for when going 
to rural hostels. Current rural hostels locat-
ed,for example,in [blinded for review] clearly 
depict the mastery and creativity put into the 
hotels’ architectural design through the build-
ing facades,their outdoor spaces,and interior 
space division. Still,past research observed 
a severe weakness in furniture selection and 
design for these rural hostels because they 
lacked a clear connection with the country’s 
heritage or with nature. This depicts that in-
vestors did not hire an interior designer for 
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such endeavours ;instead,it is more likely that 
the furniture was chosen by the owner or an-
other person who had no knowledge of interi-
or design (Author,2021).
Regarding the topic of interior design,the 
SCTH has developed a document to guide 
investors in agritourism during their endeav-
ours,named the ''Investor’s Guide for Agricul-
tural Hostel Activity,Investment,and Tourism 
Development Sector'' (The General Licensing 
Department of the SCTH). It requires that: 1) 
each unit in the facility needs to include one 
bedroom (with its utilities) or more,provided 
that the area of   each bedroom is not less than 
100 m2 ;2) the area of   the farm shall not be 
less than 10.000 m2 ;3) the construction of 
rural lodges is conducted within the uninhab-
ited lands of the farm,and that the percentage 
of buildings on the farm (including farm fa-
cilities,tourist units and services) does not 
exceed 30% of its total area ;4) for a license 
to be granted to a rural inn within a farm,the 
building rate cannot exceed 30% of the farm 
area,it must be used solely for the purpose 
of tourism,including all its activities,annex-
es,and services,and it must be approved by 
the Tourism Authority ;5) the height of the 
building cannot exceed two floors (i.e.,only 
the ground floor and a first floor) ;6) each 
hostel needs at least to provide visitors with 
a parking spot for vehicles,a reception,and 
an administration staff parking ;7) the hostel 
can be built attached with or detached from 
the farm main building ;8) and the design of 
the buildings for the hostels,service sites,and 
activities should honour the country’s heri-
tage,be commensurate with the nature of the 

area,serve the goal for which it was estab-
lished,and consider the use of safe materials.

Meanwhile,studies have discussed 
the design needs of rural lodges. Specifical-
ly,the agritourism farm owners need to con-
sider the needs of potential tourists when 
designing rural lodges ;they can do this,for 
example,by following the basic elements 
set forth by Mahaliyanaarachchi (2015). Re-
garding ''something to see'',here are some 
examples: farm tours,historical re-creations,-
farm process demonstrations,crop art,crop 
landscaping,natural features,and petting ani-
mals. Regarding ''things to do'',some exam-
ples are: educational activities,u-pick ups 
(Pick U own),petting animals,children ac-
tivities,pony back riding,hayrides,barbecue 
by own,and therapy. Regarding ''things to 
buy'',here are some examples: food,bever-
ages,gifts,and souvenirs (Mahaliyanaarach-
chi,2015). If landowners can properly adjust 
the elements of the rural lodges to meet these 
needs,they may be able to fulfil the tourists’ 
expectations regarding the agritourism ex-
perience. Particularly,some important ele-
ments for such proper adjustment would be 
the organization of the lodges,the attractivity 
of the environment,the accessibility of ev-
ery-day facilities,and the availability of dif-
ferent forms/activities for tourists to spend 
their leisure time. Hence,hospitality may be 
deemed as the most important intangible 
asset for an agritourism business to thrive 
;indeed,Patterson et al. (1999) described 
that lodge design needs to consider natural 
(e.g.,climate and site features) and human 
factors (e.g.,cultural resources and sensory 
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experience). Mahaliyanaarachchi (2015) also 
described the minimum standards for oper-
ating an agritourism farm as: Location,Park-
ing area,Reception area,Accommodation 
facilities,Resting places,Dining place,Farm 
shop,Washrooms,Sanitation,Farm guide,Fa-
cilities/ Amenities,Safety and Security,and 
Infrastructure.
Methodology

To present concepts related to the 
importance of investing in the hospitality of 
rural  farms,we  used  an  analytical  approach 
;we  analysed  the  data  collected  from  a  se-
ries of semi-structured in-depth interviews to 
identify the affordability and desire of inves-
tors .Then,to extrapolate the role of investors 
based on the analysis of their knowledge and 
expectations,we used an inductive approach.
Data Collection

For  this  field  study,we  used  an  inter-
view  card  based  on  the  definitions  of  inves-
tor’s  affordability,as  proposed  by  prior  re-
search)  Author  .(2021,Still,we  modified  the 
interview  card  based  on  the  context  of  the 
current  study  .  To  ensure  the  effectiveness 
of the card according to the current study re-
quirements,first,we  presented  the  interview 
card  to  a  statistician  for  verifying  sample 
characteristics according to study objectives. 
Second,we showed the card to a group of col-
leagues of interior design .Our study sample 
comprised  38  farm  owners,and  we  conduct-
ed  qualitative,semi-structured  in-depth  in-
terviews to investigate  the clarity  of  the ele-
ments,features,language,and  concepts.

Instrumentation  and  Development  of  the 
Interview
Study Sample

This  was  a  qualitative  study  .Based 
on  our  observations,past  studies,and  accord-
ing to the Ariaf Program,we could formulate 
a hypothesis that,until,2018 the total number 
of  farm owners  who were  able  to  acquire  a 
license  for  administrating  a  rural  lodge  ho-
tel in Saudi Arabia was) 101 Alghazal(2021, 
;this  denotes  that  our  study  sample  with38   
participants was good. To achieve our study 
objective,we conducted semi-structured,in-
depth interviews with 38  farm  owners  of 
micro,small,medium,and  large  rural  lodg-
es  .Following  prior  research)  Madgerova  et 
al,(2015,.we  ensured  that  our  sample  was 
representative  by  including  farm  owners  re-
lated  to  different  economic  activities  within 
the  scope  of  agritourism.

Regarding  sample  selection,we  con-
ducted purposive sampling according to  the 
following categories :land location,farm own-
er age,and types of plants in the farm .For ex-
ample,considering that the different regions in 
Saudi  Arabia)  i.e,.south,east,west,north,and 
centre (differ in weather and the types of ag-
riculture,we  deemed  important  to  interview 
farm  owners  from  different  regions  .In  the 
open-ended interview,farm owners discussed 
their  awareness about and motivation for in-
vesting in building rural lodges in their land. 
Results

It  is  important  to  investigate  peo-
ple  knowledge  in  the  seven  categories  to 
explore  if  people  are  aware  of  budget  and 
management  and  supervision  time  require-
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ments  for  starting a  rural  hotel  project  .It  is 
also important to know if people are ware of 
the  governmental  regulations  for  rural  ho-
tel  .Also  to  explore  if  they  are  aware  of  fi-
nancial factors are essential for farm owners 
to  start  rural  lodge  projects  .Therefore  Data 
analysis was carried out based on seven cate-
gories  :Clarity,Knowledge,Affordability,Ser-
vice,Space,Design,and  Heritage.
Participants ’Demographics

Table  I  shows  that  13  participants 
were  aged  between,46–36  and  12  partic-
ipants  were  aged  55  years  or  more  .Most 
participants  were  male;  28(  there  were  only 

seven female .(Notably,the rate of male rural 
Saudi  citizens  who  owned  agricultural  land 
or  had  secured  rights  to  agricultural  land in 
 2018was,20.81% while  this  rate  for  female 
citizens was) 0.31% GAS .(2018,Additional-
ly  27,participants  had  university  degrees20, 
were  employed,and  10  were  retired  .Most 
participants (19) owned farms in the south of 
Saudi Arabia 8,in the west 5,in the centre,and 
 3in  the  east  .Moreover  16,participants  had 
farms of less than 5,000 m2,12 of more than 
10,000 m2,and seven between 5,000–10,000 
m2. The types of plantations varied be-
tween fruits,vegetables,dates,oats,and barley.

Table I. Participants’ demographics
Age 18-25 26-35 36-45 46-55 Above 55

Frequency 1 4 13 5 12

% 2.6 10.5 39.5 13.2 34.2

Sex Frequency %

Men 28 78.9

Women 7 21.1

Education High school Bachelor’s degree Master’s degree Doctorate degree

Frequency 8 15 4 8

% 42.1 21.1 13.2 23.7

Job Employee or business owner Non-employee Retired student

Frequency 20 4 10 1

% 44.7 10.5 28.9 2.6

Farm location West East Middle North South

Frequency 8 3 5 0 19

% 23.7 10.5 13.2 0 52.6

Land area Less than 5,000 m2 m2 5,000-10,000 More than 10,000 m2

Frequency 16 7 12

% 46.4 34.2 18.4

 Harvest Palm & Dates Fruits Vegetable Flowers Coffee Oats & Barley

Frequency 14 13 16 4 4 11

% 39.5 36.8 47.4 10.5 10.5 31.6
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 Clarity
We deemed important to investigate 

participants’ clarity about budget and man-
agement and supervision time requirements 
for starting a rural hotel project. We discov-
ered that 13 participants did not have enough 
budget to design and execute the project,while 
14 did not have the budget to run the services 
after establishing the buildings,as shown in 
Fig. 2. Regarding management and supervi-
sion time,we observed that 16 participants 
would prefer to hire someone for managing 
the project,while 15 participants chose the 
same answer that they have time to project 
supervision as shown in Fig. 3.

Figure 2. Participants’ awareness of budget re-
quirements and photograph requirements for rural 
lodge projects

Figure 3. Participants’ awareness of time availabil-
ity requirements for managing and supervising the 
rural lodge projects

Knowledge
To run a rural hotel,farm owners need 

to have knowledge in different areas. Fig. 4 
shows that 32 participants were not aware of 
the governmental regulations for rural hotels. 
Moreover,30 participants expressed that they 
had no knowledge on how to run a rural hotel 
and that they did not attend short courses to 
learn governmental regulations for rural ho-
tels or how to run a rural hotel. Additional-
ly,24 participants were experienced in farm-
ing,while 21 participants were familiarized 
with the notion of rural hotels. The number of 
participants who were familiarized with the 
notion of e-marketing was almost equal,with 
17 responses for yes and 18 for no.

Figure 4. Participants’ responses to questions regarding their knowledge on topics surrounding the rural 
lodge projects
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Figure 5. Participants’ reports on the subjects of training courses that they need for conducting rural lodge 
projects

Need of Training for Farmers
Since most participants did not attend 

any  course  on  rural  hotels,they  were  asked 
about  the  courses  they  would  like  to  attend 
and  that  they  needed  .Fig  5  .shows  that21   
participants first requested a course on finan-
cial  resource  management,followed  by17   
participants  who  requested  farming  courses 
;thereafter,there  were  requests  for  tourism 
guidance,art  and  photography,design,time 
management,and  team management  courses. 

The  Farm-Based  Education  Net-
work  (2019)  described  that  the  major  train-
ing  needs  regarding  agritourism  for  farm 
owners  were  :business;  employee  expec-
tations;  farm  safety  risks;  farm  safety  plan 
;operation  plan;  and  emergency  response 
procedures  .In  our  study,the  most  required 

courses  were  on  human  resources  and  proj-
ect  management,(57.90%)  followed  by 
courses  on  agriculture  and  agri-investment 
,(47.40%)touristic  guidance,(23.7%)  art  and 
photography,(23.7%)  nutrition,(18.4%)  and 
design.(18.4%)  

Affordability
In  addition  to  knowledge,financial 

factors are essential for farm owners to start 
rural lodge projects .Therefore,we asked par-
ticipants  if  they  needed  a  loan  to  start  the 
project  or  if  they  had  enough  budget  for  it. 
The results show that 60% of the participants 
needed  loan,while  only  40%  had  enough 
budget  for  the  project  .When  participants 
were asked about the major challenges of the 
project  27,chose  financial  issues  (Fig.6).
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Figure 6. Participants’ reported challenges regarding the implementation of the rural lodge projects

Service
Participants  were  asked  about  their 

preferred  advertising  method  for  their  rural 
lodges  .Most  participants  chose  social  me-
dia,(48%)  showing  its  importance  during 
COVID  .19-Moreover  25%,of  the  partici-
pants  chose  WhatsApp  and  17%  chose  mo-
bile phones .This indicates the importance of 
photography,considering that such platforms 
require farm owners to take clear,and a rele-
vant number of,photos to depict the qualities 
of  the  lodges  and  attract  visitors. 

Participants  were  also  asked  about 
their  preferred  method  of  booking  for  the 
rural  hotel;  most  (42%)  chose  international 
websites)  e.g,.Booking  31%,(chose  social 
media,and 11% chose local websites such as 
Harag,which  is  famous  marketing  applica-
tion  in  Saudi  Arabia  .Participants  were  also 
asked  about  the  importance  they  attached 
to providing clear  and a relevant  number of 
photos of the hotel 29%; deemed this process 

as  very  important,and  91%  described  that 
displaying  numerous  photos  of  the  location 
would  increase  their  chances  at  attracting 
tourists  to  stay  in  the  rural  hotel.

Further,participants  were  asked 
about  transportation .In Saudi  Arabia,public 
transportation  is  not  very  common;  in  our 
study  94%,of  the  participants  chose  the  car 
as  the  preferential  method  for  tourists  to  ar-
rive at the rural hotel .Considering the nation-
al reality,this finding comes without surprise. 
Moreover  62%,of  the  participants  deemed 
that  their  hotels  would  be  visited  by  small 
group of visitors; this expectation corroborat-
ed  their  choice  of  cars  for  tourists  to  reach 
the rural hotel) because they are appropriate 
for transporting small groups of people (and 
highlighted  the  importance  of  parking  area 
availability.
Heritage

The  country’s  heritage  is  a  very  im-
portant aspect that should be clearly depicted 
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in rural hotels regarding its location,food,art 
and crafts,and design aspects .Regarding loca-
tion 18,participants reported having heritage 
sites near their hotels,while 17 did not have 
such  sites  .Regarding  food  30,participants 
supported the idea of providing tourists with 
local food that is cooked by the owners or a 
local  chef  .Regarding design 22,participants 
preferred a mix between heritage and moder-
nity for the hotel design,while 12 preferred a 
heritage-based  design  for  the  hotel  .Regard-
ing art and crafts 16,participants agreed with 
the  need  of  having  artists  and  artisans  who 
can  practice  their  heritage  crafts  in  front  of 
tourists; they also described that these crafts 
can,afterwards,be displayed for sale in small 
shops  in  the  hotel  .This  will  enhance  local 
job opportunities,so it concurs with the King-
dom’s Vision 2030 aim to develop rural areas 
;such practices also support the local design 
and crafts.
Design

In  agreement  with  Patterson  et 
al,(1999).we  found  that  human  and  natural 
factors  are  deemed  as  highly  important  for 
rural  lodge  design  .In  our  findings,Table  II 
shows  that  53.6% of  the  participants  report-
ed preferring to make three bedrooms in the 
rural lodge to ensure that a large family can 
be  accommodated  in  the  farm  .Additional-
ly  70.6%,agreed  that  the  bed  type  depends 
on  the  number  of  family  members  coming ,-
considering that,sometimes,the guests might 
all just be friends or families,having no cou-

ples  .Regarding  materials,most  participants 
chose  a  flooring  made  of  a  combination  of 
wood and ceramic;  regarding furniture,most 
participants  chose  wooden  furnishings  .Re-
garding  natural  factors  98%,of  the  partici-
pants preferred windows that could be easily 
opened,and  91%  preferred  big  windows  in 
their  rural  lodges;  however,for  the  private 
rooms 61%,of  the  participants  preferred  the 
inclusion of heavy windows to ensure priva-
cy. 

We  also  interviewed  participants 
about  their  preferences  for  other  facilities 
related to the rural lodge .For instance,Table 
III indicates that most participants gave high 
importance to having kitchenette in the lodge 
ware  and  appliances,such  as  a  76%  of  the 
participants  who  deemed  important  to  have 
a  stove  76%,who  deemed  a  refrigerator  as 
important,and  a  73%  who  deemed  a  coffee 
table  as  important  .Regarding  air  condition-
ing  devices  93%,of  the  participants  deemed 
it as very important for the rural lodges and 
its  related  facilities  .Moreover,since  the 
south region of  Saudi  Arabia  is  a  very cold 
region  88%,of  the  participants  reported  that 
having a heater in the lodges was highly im-
portant .These results indicate the importance 
of the cooperation between farm owners and 
local interior designers to ensure that the ru-
ral lodges have a creative space design—one 
that  merges  heritage  and  contemporary  de-
sign  and  attends  to  tourists  ’needs  for  agri-
tourism.
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Table II .Participants ’design preferences regarding rural lodges
Room size )Small )Two beds )Medium )Three beds  Large )More than

)three beds

Percentage 36.7% 53.6%  15.8%

Bed type Single Double  According to the
number of visitors

Percentage 26.3% 25.3% 70.6%

Floor type  Ceramic Carpets  Ceramic and
carpets

Percentage 21.4% 33.3% 58.4%

Preferred furniture material type Wood Plastic Other

Percentage 96.2% 5.2% 0.6%

Engraving on the upholstery Simple and smooth Abundantly patterned Multi-colored

Percentage 93.4% 3.2% 7%

Existence of good ventilation inside and outside the hostel

 Opening windows safely Yes No

Percentage 98.3% 2.7%

Window size
Big Small Other

Percentage 91.7% 7.8% 0.5%

(Natural light entry (Sunlight-Moonlight

 Curtain type Heavy Light

Percentage 61.6% 38.4%

Right Temperature

Degree of importance Very Important Somewhat Important Not Important

Air conditioning 

Fans 

 Heater

%93.10

%45.50

88.00%

4.4%

32.1%

9%

2.4%

22.4%

4.3%

Table III. Participants’ home appliances preferences for rural lodges 
Very Important Somewhat Important Not Important

 Side light 60.5% 36.9% 0%

Kitchenette 73.7% 23.7% 0%

 Coffee machine 73.7% 21% 0%

 Laundry machine 71.1% 23.7% 0%

 Stove 76.3% 23.7% 0%

 Refrigerator 76.3% 23.7% 0%
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Space
Rural hotels may include many interi-

or and exterior spaces,which can be used for 
different activities; hence,they do not include 
only bedrooms .Fig 7 .indicates that study15  
participants deemed the ability of tourists to 
view the sunset and sunrise to be one of the 

most important activities for the rural  lodge 
;meanwhile  14,participants  deemed  that  be-
ing able  to  view a  watering area  and native 
animals was a very important activity .More-
over,a similar number of participants deemed 
family gathering,farming,and physical activi-
ties as important. 

Figure .7 The importance given by participants to various elements of Exterior Area 1 of the rural lodge 
projects.
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We  also  investigated  other  interior 
and exterior spaces in this study .Participants 
were asked about the importance of having a 
restaurant,an exterior barbeque area,high and 
low  exterior  seating  areas,an  area  for  light-
ing  a  bonfire,a  storage  area,an  area  for  the 

staff to sleep,and a parking lot .Fig 8 .shows 
that  all  these exterior  areas were deemed as 
very  important  by  16  to  22  participants  for 
each area; the only exception was the storage 
area,which  only  12  participants  deemed  as 
very  important.

 

Figure 8. The importance given by participants to various elements of Exterior Area 1 of the rural lodge 
projects.
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Conclusion
This  study  had  the  major  aim  of  ex-

amining  current  farm  owners  ’circumstanc-
es,a  knowledge that  may allow stakeholders 
to enhance rural tourism in Saudi Arabia .To 
achieve the study aim,we interviewed 38 par-
ticipants  from  different  cities  in  Saudi  Ara-
bia to investigate eight topics regarding rural 
lodges  :clarity,knowledge,design,service,her-
itage,challenges,space,and  affordability  .The 
findings  strongly  indicated  that  financial  is-
sues are the major challenge for most partici-
pants to engage in rural lodge projects. 
Meanwhile,most  participants  were  aware  of 
and  supported  agritourism,as  well  as  consid-
ered  the  country’s  heritage  as  an  important 
aspect  of  agritourism  .Most  participants  de-
scribed that the rural lodges should be connect-
ed with nature regarding its design,space,and 
activities .Additionally,most chose social me-
dia  and  websites  as  the  preferred  advertise-
ment methods for their lodges .However,par-
ticipants remarked that they were in high need 
of  training  courses  to  acquire  more  knowl-
edge in different areas related to the adminis-
tration of rural lodges,such as finance,agri-in-
vestments,design,and photography .The study 
classified  that  rural  lodges  investment  in 
Saudi  Arabia  have  strengths,weaknesses,op-
portunities,and  threats  .The  strength  is  that 
investors  are  ready  to  use  technology  to  de-
velop  the  project,have  experience  in  farm-
ing,enthusiasm  for  learning  about  rural  tour-
ism,and  government  financial  support  .The 
study  weakness  is  difficulties  in  financial 
support,no  enough  time  for  project  manage-
ment or supervision,no experience in running 

rural tourism,threats of losing the big space of 
farming  land,Lack  of  the  awareness  of  inte-
rior  design  principles,lack  of  heritage  reflec-
tion in interior design and Lack of experience 
in the right ways to present their property on 
the Social Media .The opportunities provided 
are that Saudi Arabia is a stable country in an 
uncertain region which is a positive indicator 
for  tourism development,Saudi  Arabia has a 
young population and this population access 
to global educational opportunities,rural lodg-
es  project  will  help  in  providing  additional 
jobs,enhancing cultural heritage .The threats 
found  in  the  affordability  of  residential  tour-
ism products,lack of public transport such as 
trains,buses  and  car  reliance  and  absence  of 
integrated  domestic  tourism  packages.
Recommendations
Recommendations for authorities

Based on our findings,we believe that 
the  government  should  focus  on ( 1  :raising 
the  awareness  of  investors  and farm owners 
regarding  different  forms  of  governmental 
support (2; raising the awareness of the rural 
communities  over  the  need  and  how  to  pre-
pare  their  farms  to  receive  tourists  (3;  con-
ducting  training  programs  aimed  at  develop-
ing  heritage  crafts  in  rural  areas,in  addition 
to  training courses  in  the field  of  hospitality 
;and  (4  encouraging  university  students  and 
engineering  offices  to  engage  in  rural  lodge 
design by launching competitions in the field 
of sustainable design for rural hostels,and the 
design should be commensurate with the na-
ture of the region.
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Recommendations for farm owners
For  farm  owners,our  results  provide 

evidence for us to recommend the following 
focuses  (1  :increasing  the  knowledge  about 
rural lodges and agritourism (2; engaging in 
continuous  learning  efforts  and  self-devel-
opment for ensuring better farm investments 
 (3;raising future generations under the back-
ground  of  agritourism  and  emphasizing  for 
them the importance of investing in the coun-
try’s heritage; and (4 hire interior designers.
Recommendations  for  designers  and  archi-
tects For designers and architects,we see the 
following  opportunities  based  on  our  find-
ings (1 :creating standardized design models 
for  rural  lodges that  are  easy to implement ,-
flexible,and  sustainable;  and  (2  supervising 
engineering  studies  that  have  good  fit  with 
a  respective  region  in  Saudi  Arabia  and  en-
suring that they produce original,flexible,and 
economic  designs  for  agritourism  in  the 
country.
Further studies
Future studies should focus on further inves-
tigating local  tourism development  in  Saudi 
Arabia,training requirements for  agritourism 
stakeholders,and  whether  and  how  agritour-
ism can  save  and  develop  the  country’s  cul-
tural and heritage designs.
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