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القواعد العامة: 
1- تنــرش املجلــة األبحــاث والدراســات األكاديمية 
يف العلــوم اإلنســانية واإلداريــة باللغتــني العربية 
واإلنجليزية، وتشــمل  )إدارة األعامل، املحاســبة ، 
القانون، علــم االجتامع، اخلدمة االجتامعية، اإلعالم، 
اللغة العربية، اللغة اإلنجليزية، الدراسات اإلسالمية، 
االقتصاد املنزيل، العلوم الرتبوية(،  كام تنرش مراجعات 
وعروض الكتــب،  وملخصات الرســائل العلمية،  
وتقارير املؤمترات واملنتديات العلمية،  والنشــاطات 

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

رسالة أو كتاب.
3- يرســل الباحث بحثه بصيغــة وورد وأخرى PDF مع 
ملخــص باللغة العربية ال يزيد عن )2٠٠( كلمة متبوعًا 
بالكلامت املفتاحية )مخس كلامت( وآخر باإلنجليزية عىل 
إيميل املجلــة jhas@mu.edu.sa ، مع مراجعة البحث 
لغويًا مــن قبل متخصص )وارفاق خطــاب من املدقق 

اللغوي إن أمكن ذلك(. 
٤- أن يتضمن البحــث عنوان البحث مع اســم الباحث، 
ودرجتــه العلميــة، وختصصه الدقيق، ومــكان عمله، 

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

عىل أن تتضمن التخصص العام والتخصص الدقيق.
6- يتم ارســال خطاب طلــب نرش البحث باملجلة باســم 
رئيس هيئة حترير املجلة مع إيضاح أنه مل يســبق له النرش 
أو إرســاله إىل أي جهة نرش أخرى، وأنه غري مستل من 

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

البحث للنرش.
8- يبلَّغ الباحــث بقبول النرش أو رفضــه،  وال ُترد أصول 

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

إال بإذن كتايب من رئيس التحرير.
1٠- يف حالة نــرش البحث ُيمنح الباحث ) 5 ( مســتالت 
جمانية من بحثه،  باإلضافة إىل العدد الذي ُنرش فيه بحثه.

 القواعد الفنية: 
1- ُيراعى أال يزيد عدد صفحات البحث عن )3٠( صفحة 
من القطع)21×28(ســم، للمتن العريب يستخدم اخلط 
)Lotus Linotype( مقــاس )1٤(، والعنــوان الرئييس 
اإلنجليزي  وللمتــن  مقــاس )15( عريــض،  للعريب 
يســتخدم اخلط )Times New Roman( مقاس )12(، 
والعنــوان الرئييس لإلنجليزي مقــاس )13( عريض، 
)Lotus Linotype( وكذلــك اهلامــش العــريب خــط
 Times New( واهلامش االنجليزي خط ،)مقــاس )12
الكتب  Roman(مقاس )1٠(، وأن تكــون مراجعات 

والتقارير والرسائل العلمية يف حدود ) 5 ( صفحات.
ينبغي أن تكون اجلداول والرسومات واألشكال مناسبة   -2

للمساحة املتاحة يف صفحات املجلة )12× 18سم(.
تقــدم األعــامل املطلوب نرشهــا عىل وســائط رقمية   -3

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

فيشار إليهم هكذا:  ) أبو حطب وآخرون،  1٤12هـ(.
ترتــب املراجع يف هنايــة البحث ترتيًبا هجائيا حســب   -5
االســم األخري، وتكتب كافة املراجع التي استند عليها 

البحث،  وإذا كان املرجع كتاًبا فُيتبع يف كتابته اآليت: 
اســم العائلة للمؤلف، االســم األول.)سنة النرش(.    
عنــوان الكتاب بخط مائل.  الطبعــة غري األوىل، مكان 

النرش،  دار النرش.
مثل: القايض،  يوسف. )1٤٠1هـ (. سياسة التعليم    

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

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

مثل: العبدالقادر، عيل. )1٤13هـ (.« التعليم األهيل    
استثامر وإسهام يف تنمية املوارد البرشية«.  جملة االقتصاد.  

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

ومن ثم تكون مرقمة حسب التسلسل يف هنايته.
7- تكون املالحق يف هناية البحث بعد املراجع.   

قواعد النشر في المجلة



افتتاحية العدد

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

للعلوم  املجمعة  جامعة  جملة  فإن  دورية،  إصدارات  من  األكاديمية  العلمية  الساحة  به  متوج  ما  كثرة  فعىل       
القراء والباحثني  اإلنسانية واإلدارية، رسمت لنفسها مكانة متميزة، واستطاعت أن حتقق مكسًبا علمًيا مبعثه ثقة 
واألكاديميني. وذلك بفضل السياسة التي اتبعتها هيئة حتريرها من دقة وتفان وحسن عمل وإتقان، وحتمل مسؤولية 
وأمانة، حتى تصل املجلة إىل هذه الصورة التي يشهد هبا إقبال الباحثني عىل النرش هبا، واختاذها أحد أوعية النرش 

املوثوقة. 
     واليوم عزيزي القارئ يرسُّ هيئة التحرير أن تضع بني يديك عدًدا جديًدا متنوًعا، وهو )اجلزء الثاين( من العدد 
احلادي والعرشين من املجلة لعام 1٤٤2هـ/2٠2٠م، والذي حرصنا فيه عىل التنوع، وقد تضمن هذا العدد سبعة 
بحوث، فقدمنا لك بحثًا يف القانون، وبحثًا يف اللغة العربية، وبحثني يف العلوم الرتبوية، وبحثًا يف علم النفس، وبحثًا 

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

يف بدٍء وُمَتَتِم.
                                                       

                                                                                              رئيس التحرير
                                                                                           أ.د.عبداهلل بن خليفة السويكت
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حق املستهلك يف الرجوع يف العقود املربمة عن بعد يف نظام التجارة اإللكرتونية السعودي )دراسة مقارنة يف ضوء القانون الفرنيس والنظام السعودي(

د. سعود بن عبد املحسن املقحم
أستاذ القانون التجاري املساعد

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط
جامعة املجمعة

   ملخص البحث  
يف  الفرنسية  الترشيعية  التجربة  عىل  الضوء  البحث  يسلط 
التعاقد عن  الرجوع يف جمال  املستهلك وتقرير حقه يف  محاية 
بعد، كون هذا احلق يمثل خروجًا عىل مبدأ نسبية أثر العقد، 
الذي حيكم األثر امللزم ألطراف العقد، ألّن العقد رشيعة بني 
عاقديه، وحق املستهلك يف الرجوع يف جمال التعاقد عن بعد 

يف نظام التجارة اإللكرتونية السعودي.
ويف ظل عدم نص املنظم السعودي عىل هذا احلق، تربز أمهية 
وقواعد  األنظمة  كفاية  مدى  مناقشة  إطار  يف  الدراسة  هذه 
الرشيعة اإلسالمية لتقرير احلامية للمستهلك يف جمال التعاقد 
عن بعد، ومدى احلاجة إىل تقرير هذا احلق، وذلك يف إطار 

االستفادة من الترشيع الفرنيس.
املقصود  تناول  متهيدي  مبحث  إىل  البحث  قسمت  وقد 
باملستهلك، ومفهوم الرجوع عن التعاقد يف جمال التعاقد عن 
الرجوع يف  املستهلك يف  األول، ونطاق حق  املبحث  بعد يف 
الثاين، واآلثار املرتتبة عىل  العقود املربمة عن بعد يف املبحث 
استعامل املستهلك حق الرجوع يف العقود املربمة عن بعد يف 

املبحث الثالث.
وكان من توصيات البحث دعوة املنظم السعودي إىل النص 
الرجوع  يكون  أن  الرجوع  يف  املستهلك  حق  عىل  رصاحة 
يرتبط  أن  دون  املستهلك،  إرادة  ملحض  ممارسته  يف  خاضعًا 
ذلك بعيب يف املبيع أو عدم مطابقته، ودون أن يكون ملزمًا 
القضاء،  إىل  اللجوء  ودون  ذلك،  تربر  التي  األسباب  بذكر 
النظام،  يف  املقررة  من  أكرب  للرجوع  املقررة  املدة  تكون  وأن 
وأن ينص عىل مسؤولية املهني عن تعويض األرضار الناشئة 

عن تعسفه يف استعامل حق الرجوع للمستهلك.

Abstract
The research sheds light on the French 
legislative experiences regarding consum-
er protection and the establishment of the 
consumer’s right of rescission in the field of 
remote contracting. Such a right represents 
a deviation from a contract’s relative effect 
principle governing the contract’s binding 
effect on its parties, pursuant to pacta sunt 
servanda, and the consumer’s right of re-
scission in the field of remote contracting 
in Saudi e-commerce law.
The importance of this study lies in its con-
tribution to the discussion of the adequacy 
of the laws and rules of Islamic Sharia for 
the establishment of consumer protection 
in the field of remote contracting in which 
such rights are not stipulated in the Saudi 
legislation.
The research is divided into three sections. 
The first section is an introductory section 
that defines the concepts of “consumer” 
and “rescission” in field of contracting. 
The second section represented the scope 
of the consumer’s right to revoke the con-
tracts. The third section addresses the ef-
fects resulting from a consumer’s use of 
the right of rescission in contracts conclud-

حق المستهلك في الرجوع في العقود المبرمة عن بعد 
في نظام التجارة اإللكترونية السعودي

)دراسة مقارنة في ضوء القانون الفرنسي والنظام السعودي(
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ed remotely.
One of the research’s recommendations is 
the requirement that Saudi legislation ex-
plicitly stipulate a consumer’s right of re-
scission. This right should provide that such 
a rescission shall be subject to the consum-
er's absolute discretion, without the require-
ment of a defect in sale or a non-conformity 
thereof nor the requirement of a statement 
of reasons justifying such a rescission and 
without necessitating a resort to judicial 
proceedings. In addition, the term set for the 
rescission shall not exceed the term stated 
in the law. Further, legislation shall stipulate 
the professiona liability for compensation 
for damages arising from the misuse of the 
consumer right of rescission.

Key words: 
consumer protection, remote contracting, 
electronic transactions, referencing period 
in remote contracting.

الكلامت املفتاحية: 
محاية املستهلك، التعاقد عن بعد، املعامالت اإللكرتونية، مدة 

الرجوع يف التعاقد عن بعد.

مقدمة:

احلمــُد هلل رب العاملــني، والصــالة والســالم عــىل 
وصحبــه  آلــه  وعــىل  واملرســلني،  األنبيــاء  أرشف 

أمجعــني، وبعــد.
تعتــرب الشــبكة الدوليــة للمعلومــات )األنرتنــت( مــن 
ــج  ــات والرتوي ــلع واخلدم ــرض الس ــائل ع ــم وس أه
هلــا والتعاقــد عليهــا يف الوقــت الراهــن، وُيعــّد البيــع 
والــرشاء عــن بعــد وســيلًة حديثــًة للتعاقــد التجــاري 
اإللكــرتوين، ويتــم مــن خــالل شــبكة األنرتنــت إبــرام 
ــع إىل عــرض  الكثــري مــن العقــود، بســبب جلــوء البائ
ســلعه وبضائعــه، ألجــل بيعهــا عــرب األنرتنــت ، كــام 

يلجــأ املشــرتي إىل رشاء مــا يرغــب مــن ســلٍع وبضائــٍع 
عــرب األنرتنــت،  وذلــك إمــا ألهنــام يرجحــان رسعــة 
ــرتي  ــت، أو ألن املش ــرب األنرتن ــرتوين ع ــد اإللك التعاق
ــعٍر  ــا بس ــل عليه ــادرة ليحص ــلع الن ــن الس ــث ع يبح
ــل حصولــه عــىل الســلع  منخفــٍض نســبًيا، أو ألج
النــادرة مــن الســوق اإللكرتونيــة بســهولٍة أكثــر 
نســبًيا، يف حــال إذا مــا قــام بالبحــث عنهــا يف الســوق 
التقليديــة، وكثــرٌي مــن األســباب األخــرى التــي تدفــع 

ــرتوين. ــد اإللك ــرام العق ــام إىل إب أي منه
ــرتوين  ــد اإللك ــا العق ــق طرف ــد يتف ــه ق ــت ذات يف الوق
عــىل تضمــني عقدهــم رشوًطــا معينــًة أو يتفقــوا عــىل 
ــد  ــد يتعه ــات، أو ق ــض املواصف ــع بع ــن املبي أن يتضم
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البائــع للمشــرتي بتوافــر بعــض املواصفــات يف املبيــع، 
ويف مجيــع األحــوال يكــون البائــع ملزًمــا بنقــل ملكيــة 
املبيــع إىل املشــرتي بعــد إمتــام إبــرام العقــد، كــام يكــون 
ــل  ــى نق ــع، بمعن ــن املبي ــرتي م ــني املش ــا بتمك ملزًم

ــه إىل املشــرتي. ــع من ــة للمبي ــازة املادي احلي
ــراف  ــني أط ــربم ب ــا ت ــد بأهن ــن بع ــود ع ــز العق وتتمي
ال جيمعهــم مــكان واحــد، وهــذه العقــود تنــدرج 
ــتهالك  ــد االس ــح عق ــىل مصطل ــق ع ــا يطل ــت م حت
ــد  ــان، فتحدي ــة اإلذع ــه صف ــب علي ــد تغل ــو عق وه
رشوطــه ال خيضــع للمســاومة املتكافئــة بــني املحــرتف 
بالعقــد  يقبــل  أن  بــل عــىل األخــري  واملســتهلك، 
برشوطــه التــي يعدهــا املحــرتف ســلفًا وال يقبــل فيــه 

مناقشــة، أو أن يرفــض التعاقــد.
ورغــم مزايــا التعاقــد عــن بعــد، مــن حيــث إن 
ــل  ــر عم ــال إىل مق ــقة االنتق ــل مش ــتهلك ال يتحم املس
املحــرتف للتفــاوض أو التعاقــد معــه، بــل يمكنــه 
ذلــك يف كل مــكان يمكــن أن يتواجــد فيــه، إال أن 
التعاقــد عــن بعــد حييــط بــه العديــد مــن املخاطــر التــي 
يتهــدد معهــا رضــا املســتهلك، فالرسعــة الفائقــة التــي 
تتــم هبــا هــذه املعامــالت يتعــذر معهــا عــىل املســتهلك 
الوقــوف عــىل حقيقــة املعقــود عليــه وخصائصــه 
ــر  ــم تقدي ــن ث ــة، وم ــة للجهال ــة النافي ــه املعاين ومعاينت
مزايــاه وعيوبــه، الســيام إزاء الطبيعــة اخلاصــة واملعقدة 
لبعــض املنتجــات، وذلــك حتــت تأثــري وســائل احلــث 
عــىل التعاقــد مــن دعايــة وإعــالن يتميــزان بقــوة 
جــذب وإهبــار كبــرية وعوامــل إقنــاع متعــددة، وطــرق 
عــرض مثــرية للســلع واخلدمــات املختلفــة عــىل نحــو 
يضــع املتلقــي حتــت ضغــط نفــيس كبــري فيندفــع حتــت 

ــد. ــريه إىل التعاق تأث
ونتيجــة هــذه العوامــل، يندفــع املســتهلك إىل التعاقــد 
دون تــروٍّ أو تفكــري، ليتبــني لــه بعــد ذلــك أن رضــاءه 
بالعقــد صــدر مترسعــًا دون تدبــر، وأن التعاقــد مل 
يــأت موافقــًا لرغباتــه أو أن بنــوده جــاءت ظاملــة لــه.

بحاميــة  املعنيــة  القانونيــة  األنظمــة  ســعت  لــذا 
املســتهلك إىل إقــرار تنظيــم ترشيعــي اهلــدف منــه 
ــة املســتهلك املتعاقــد عــن بعــد، ومتثلــت وســيلة  محاي
ذلــك يف االعــرتاف بحقــه يف الرجــوع يف العقــد، 
خــالل مــدة معينــة الحقــة إلبرامــه للعقــد، ويف 
حــاالت خاصــة ووفــق ضوابــط معينــة، روعــي فيهــا 
ــه إىل التأكــد مــن رضــاه الــذي صــدر مترسعــًا  حاجت
خاليــًا مــن عنــرص التمهــل، وذلــك يف ظــل الضغــوط 

ــد. ــرام العق ــاء إب ــل وأثن ــه قب ــة علي الواقع
ويعــد مبــدأ القــوة امللزمــة للعقــد أول العقبــات 
القانونيــة التــي اعرتضــت تقريــر حــق التعاقــد يف 
ــوز  ــاه ال جي ــام، إذ بمقتض ــه ع ــده بوج ــوع يف عق الرج
ــه  ــه إال يف حــدود مــا يســمح ب نقــض العقــد أو تعديل
االتفــاق أو نــص القانــون، إال أن مبــدأ القــوة امللزمــة 
للعقــد، وإن كان يمثــل أحــد املبــادئ القانونيــة احلاكمة 
للعالقــات العقديــة مــع احلــرص عــىل إعاملــه ال 
ــدد  ــي يته ــة الت ــالت العقدي ــد إىل املعام ــي أن يمت ينبغ
فيهــا رضــا أحــد العاقديــن بصــورة واضحــة، حيــث 
ــون املــدين املــرصي عــىل  ــادة 1٤7 مــن القان تنــص امل
أن )العقــد رشيعــة املتعاقديــن، فــال جيــوز نقضــه 
ــي  ــباب الت ــني، أو لألس ــاق الطرف ــه إال باتف وال تعديل

ــون (. ــا القان يقرره
ويتنــاول هــذا البحــث دراســة احلــق يف الرجــوع 
ــم  ــاره أه ــيس، باعتب ــون الفرن ــار القان ــد يف إط ــن بع ع
وخاصــة  املســتهلك،  محايــة  يف  الرائــدة  القوانــني 
 :2٠٠9 )احلبــاري،  2٠1٤م   -3٤٤ رقــم  القانــون 

.)152 -121
مــع التطــرق لعــرض موقــف بعــض الترشيعــات 

األخــرى كلــام اقتضــت الدراســة ذلــك.
ويف اململكــة العربيــة الســعودية، وافــق جملــس الــوزراء 
برئاســة خــادم احلرمــني الرشيفــني امللــك ســلامن بــن 
عبــد العزيــز، عــىل أحــكام نظــام التجــارة اإللكرتونيــة 
املتضمــن 26 مــادة، وبــدأ العمــل هبــذا القانــون يــوم 
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ــر 2٠19م  ــر 1٤٤1هـــ  -2٠ أكتوب ــد 21 صف األح
ــتثامر(. ــارة واالس ــع وزارة التج )موق

ــل النظــام  ــارة واالســتثامر تفاصي ــرشت وزارة التج ون
الــذي هيــدف إىل تعزيــز الثقــة يف املعامــالت التجاريــة 
اإللكرتونيــة، وتوفــري احلاميــة الالزمــة للمســتهلك 
مــن الغــش أو اخلــداع أو التضليــل، إضافــة إىل حتفيــز 

ــا. ــة وتطويره ــارة اإللكرتوني ــطة التج أنش
وبحســب النظــام، تعــرف التجــارة اإللكرتونيــة بأهنــا 
كل التعامــالت اإللكرتونيــة ذات النشــاط االقتصــادي 
ــات  ــات أو خدم ــادل منتج ــع أو تب ــدف لبي ــي هت الت
ــا،  ــة هب ــات اخلاص ــادل البيان ــا أو تب ــالن عنه أو اإلع
وتــرسي أحــكام النظــام عــىل التاجــر واملــامرس عــرب 
ــن  ــرتوين، وم ــوق اإللك ــة واملتس ــائل اإللكرتوني الوس
ــح  ــة توضي ــارة اإللكرتوني ــام التج ــكام نظ ــم أح أه
بيانــات التواصــل وخصائــص املنتــج واخلدمــة ومحايــة 
بيانــات املتســوق اإللكــرتوين وتنظيــم اإلعالنــات 

ــة. ــة اإللكرتوني التجاري
ــرام  ــات العقــد اإللكــرتوين إجــراءات إب وتشــمل بيان
ــعر  ــايل الس ــج وإمج ــص املنت ــر وخصائ ــد واملتج العق
ــل إن  ــوم التوصي ــب ورس ــوم والرضائ ــاماًل الرس ش
والتنفيــذ،  والتســليم  الدفــع  وترتيبــات  وجــدت، 

ــدت. ــامن إن وج ــات الض وبيان
ويعمــل النظــام اجلديــد، عــىل تنظيــم ضوابــط اإلعالن 
التجــاري، وحــق املســتهلك يف اســرتجاع الســلعة، أو 
إلغــاء العمليــة يف حــال تأخــر التســليم والتنفيــذ ألكثــر 
ــر  ــق املتاج ــات توثي ــزز دور جه ــًا، ويع ــن 15 يوم م
ــني  ــاطة ب ــؤدي دور الوس ــي ت ــة الت ــات الرقمي واملنص

موفــر اخلدمــة واملتســوق اإللكــرتوين.
اإللكرتونيــة  التجــارة  نظــام  أحــكام  وتتضمــن 
عقوبــات عــىل املخالفــني للنظــام تشــمل غرامــة ماليــة 
تصــل إىل مليــون ريــال وإيقــاف مزاولــة النشــاط 

وحجــب املتجــر اإللكــرتوين.
ــة يف  ــارة اإللكرتوني ــوق التج ــم س ــظ أن حج ويالح

ــام 2٠18م،  ــالل ع ــال خ ــار ريـ ــغ 8٠ملي ــة بل اململك
ــرب  ــوقني ع ــنوي للمتس ــاق الس ــط اإلنف ــغ متوس وبل
اإلنرتنــت ٤٠٠٠ ريـــال )جريــدة العــرب االقتصاديــة 
ــة  ــارة اإللكرتوني ــد التج ــث تع ــة، 2٠19(، حي الدولي
ــون  ــىل 3٠ تريلي ــد ع ــة تزي ــًا بقيم ــدة عاملي ــوقًا واع س
دوالر، ويبلــغ حجــم التجــارة اإللكرتونيــة يف اململكــة 
8٠ مليــار ريـــال، وشــهدت نســبة التســوق عــرب 
بنهايــة  ارتفاعــًا إىل ٤9.9%  اململكــة  اإلنرتنــت يف 
ــرب  ــاق ع ــم اإلنف ــط حج ــام زاد متوس ــام 2٠18، في ع
ــب  ــك بحس ــال وذل ــرد إىل ٤,٠٠٠ ريـ ــت للف اإلنرتن
ــة  ــة املعلومــات واهليئ ــر وزارة االتصــاالت وتقني تقاري

ــاء. ــة لإلحص العام

أمهية موضوع البحث:
ــالت  ــاق املعام ــم ونط ــاع حج ــع إىل اتس ــري الواق يش
ــن  ــري م ــود الكث ــد، ووج ــن بع ــم ع ــي تت ــة الت العقدي
متخصصــٌة  اإلنرتنــت،  عــىل  اإللكرتونيــة  املواقــع 
نتيجــًة  بعــد؛  عــن  والــرشاء  البيــع  عمليــات  يف 
ــي  ــاالت، وتنام ــورة االتص ــّي، وث ــور التكنولوج للتط
متطلبــات  وتزايــد  اإللكرتونيــة،  التجــارة  حجــم 
ــلع  ــارة يف الس ــر التج ــة بتحري ــدويل، املتمثل ــه ال التوج
التجــاري  التنافــس  ســهولة  وأيًضــا  واخلدمــات، 
اإللكــرتوين، قياًســا باملنافســة التجارّيــة التقليديــة، 
ــض الظــروف  ــة يف بع ــهيل املعامــالت التجاري وتس

ــارشة. ــارة املب ــا التج ــع فيه ــي يمن ــتثنائية الت االس
ومــن أبــرز اآلليــات الترشيعيــة التــي اســتهدفت محايــة 
املســتهلك املتعاقــد عــن بعــد تقريــر حقــه يف الرجــوع 
يف العقــد خــالل مــدة معينــة الحقــة إلبرامــه، ويف ظــل 
النهضــة التــي تشــهدها اململكــة العربيــة الســعودية يف 
ــة  ــوزراء برئاس ــس ال ــق جمل ــاالت، واف ــف املج متل
ــد  ــن عب ــلامن ب ــك س ــني املل ــني الرشيف ــادم احلرم خ
العزيــز، عــىل أحــكام نظــام التجــارة اإللكرتونيــة رقــم 
)628( وتاريــخ 1٤٤٠/11/6هـــ املتضمن 26 مادة، 
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ونــص هــذا النظــام عىل حــق املســتهلك يف فســخ العقد 
يف املــادة الثالثــة عــرش مــن النظــام )مــع عــدم اإلخالل 
ــتهلك  ــة، للمس ــة والنظامي ــامن االتفاقي ــكام الض بأح
ــرة )2(  ــا يف الفق ــوص عليه ــاالت املنص ــري احل -يف غ
مــن هــذه املــادة - فســخ العقــد خــالل األيــام الســبعة 
التاليــة لتاريــخ تســلمه املنتــج أو لتاريــخ التعاقــد 
ــج  ــتخدم منت ــه مل يس ــا دام أن ــة، م ــم اخلدم ــىل تقدي ع
ــل  ــه أو مل حيص ــن خدمت ــتفد م ــة أو مل يس ــر اخلدم موف
ــة يتحمــل  عــىل منفعــة مــن أي منهــام، ويف هــذه احلال
املســتهلك التكاليــف املرتتبــة عــىل فســخ العقــد إال إذا 

اتفــق أطــراف العقــد عــىل غــري ذلــك(.
ــتهلك  ــق املس ــىل ح ــص ع ــود ن ــدم وج ــل ع ويف ظ
ــة يف  ــذه الدراس ــة ه ــربز أمهي ــد، ت ــوع يف العق يف الرج
إطــار مناقشــة مــدى كفايــة األنظمــة وقواعــد الرشيعــة 
اإلســالمية لتوفــري احلاميــة للمســتهلك يف جمــال التعاقد 
عــن بعــد، وذلــك يف إطــار االســتفادة مــن الترشيعــات 

املقارنــة وخاصــة الترشيــع الفرنــيس.

هدف البحث:
ضوابــط  ملعرفــة  الوصــول  إىل  البحــث  هيــدف 
وأساســيات حــق املســتهلك يف الرجــوع يف العقــد عــن 
ــي  ــة الت ــكام القانوني ــول إىل األح ــل الوص ــد؛ ألج بع
ــة  ــه يف اململك ــه وآليت ــه وأركان ــان مفهوم ــه، وبي تنظم
العربيــة الســعودية، ومقارنتهــا بالقانــون الفرنــيس 

ــة. ــات العربي ــض الترشيع وبع

نطاق البحث:
إن تقريــر حــق الرجــوع ال يشــمل كافــة العقــود 
ــور  ــض ص ــىل بع ــرص ع ــام يقت ــد، وإن ــن بع ــة ع املربم
التعاقــد التــي قــدر فيهــا املنظــم  أمهيــة منــح املســتهلك 
ــن  ــد ع ــدد يف التعاق ــا يتح ــاق بحثن ــق، ونط ــذا احل ه
ــون  ــاق القان ــع يف نط ــذي يق ــويٍن، وال ــاٍم قان ــد كنظ بع
ــاري،  ــع عــن بعــد االختي ــًدا عقــد البي اخلــاص وحتدي

ــة، إذ نســتبعد مــن  والــذي ُيعــّد مــن األعــامل التجارّي
ــون  ــاق القان ــد يف نط ــن بع ــد ع ــا، العق ــاق بحثن نط
العــام، والــذي تكــون اإلدارة طرًفــا فيــه، كــام نســتبعد 
العقــد عــن بعــد اجلــربي يف نطــاق القانــون اخلــاص، 
ويكــون ذلــك باعتــامد املقارنــة بــني النظــام الســعودي 
العربيــة والقانــون  القوانــني  مــن جهــٍة، وبعــض 

ــيّس. الفرن

 منهج البحث: 
ــارن،  ــيل املق ــي التحلي ــج الوصف ــث املنه ــع الباح اتب
القانونّيــة،  النصــوص  وحتليــل  بوصــف  وذلــك 
ومناقشــة األحــكام ذات العالقــة يف القوانــني املقارنــة، 
مــع تقييــم قانــوين لبعــض النصــوص القانونيــة، ودعم 
ــة،  ــة ذات العالق ــكام القضائّي ــض األح ــث ببع البح

ــة. ــات القانونّي ــة، واالجتاه ــة اآلراء الفقهّي ومناقش

خطة البحث:
املبحث التمهيدي: 

مفهوم املستهلك.

املبحث األول: 
ــن  ــد ع ــال التعاق ــد يف جم ــن التعاق ــدول ع ــوم الع مفه

بعــد.

املبحث الثاين: 
أحكام احلق يف الرجوع يف العقود املربمة عن بعد.  

املبحث الثالث: 
اآلثــار املرتتبــة عــىل اســتعامل املســتهلك حــق الرجــوع 

يف العقــود املربمــة عــن بعــد.
اخلامتة وأهم نتائج البحث.
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املبحث التمهيدي
مفهوم املستهلك

إن مســألة حتديــد مســألة مفهــوم املســتهلك كانــت دائاًم 
حمــل جــدل كبــري عــىل املســتويني الفقهــي والقضائــي، 
ملــا هلــذا التحديــد مــن أمهيــة بالغــة الرتباطــه املبــارش 
ــررة يف  ــد املق ــن القواع ــتفادة م ــاق االس ــد نط بتحدي

ــتهالك. ــة االس ــني محاي تقن
فمنــذ صــدور قانــون االســتهالك الفرنــيس يف 26 
يوليــو 1993م والــذي مجــع شــتات القوانــني الصادرة 
ــه مل  ــالت، فإن ــف املج ــتهلك يف متل ــة املس ــأن محاي بش
يتضمــن النــص عــىل تعريــف حمــدد للمســتهلك وهــو 
الطــرف املعنــي باحلاميــة واملســتفيد مــن القواعــد التــي 

تقررهــا نصــوص هــذا القانــون 
)الرفاعي، 199٤: 3(.

ــا  ــني: أحدمه ــه إىل اجتاه ــم الفق ــك انقس ــوء ذل ويف ض
ــن  ــىل م ــرصه ع ــث يق ــتهلك بحي ــوم املس ــق مفه يضي
ــة،  ــخصية أو العائلي ــه الش ــراض حاجات ــد ألغ يتعاق
واآلخــر يوســع مــن هــذا املفهــوم بحيــث يمتــد 
ليشــمل املهنــي الــذي يتعاقــد خــارج نطــاق ختصصــه. 

ــايل: ــاز كالت ــك بإجي ــل ذل ــوم بتفصي ــوف نق وس

أوالً: االجتاه املضيق يف تعريف املستهلك:
يتبنــى هــذا االجتــاه مفهومــًا ضيقــًا للمســتهلك، 
ــرض  ــًا بغ ــًا قانوني ــربم ترصف ــن ي ــىل كل م ــرصه ع ويق

إشــباع حاجاتــه الشــخصية أو العائليــة 
)مجيعي، 1996(.

ــني مفهــوم  ــم تضــادًا ب ــإن هــذا االجتــاه يقي وبذلــك ف
املســتهلك واملفهــوم املهنــي، فاملســتهلك باعتبــاره 
شــخصًا يتعاقــد إلشــباع حاجاتــه غــري املهنيــة، يقابــل 
املهنــي الــذي يبــارش األنشــطة املتعلقــة بإنتــاج وتوزيــع 
ــطة  ــي أنش ــطة ه ــذه األنش ــات، وه ــروات واخلدم الث

ــتهالكية  ــت اس ــة وليس ــة بحت مهني

)عبدالعال، 2٠٠7، صفحة 99(.
ولقــد أخذت جلنــة تنقيــح وصياغــة قانون االســتهالك 
ــث  ــتهلك، حي ــق للمس ــوم الضي ــذا املفه ــيس هب الفرن
الذيــن  )األشــخاص  بأهنــم:  املســتهلكني  عرفــت 
ــتخدموهنا  ــات أو يس ــلع أو اخلدم ــىل الس ــون ع حيصل

ــي(،  ــري املهن ــتعامل غ لالس
)مربوك، 2٠٠8، صفحة 7( 

(F. collart Dutilleul et ph p.564).
ــز  ــدي املتمي ــز التعاق ــاه إىل املرك ــذا االجت ــتند ه ويس
للمهنــي، ولــو كان غــري متخصــص يف جمــال املعاملــة، 
ــرضورة  ــي بال ــي ال يعن ــص املهن ــدم ختص ــك أن ع ذل
ضعفــه، فاملهنيــون عندمــا يتعاقــدون فإهنم يســتطيعون 
الدفــاع عــن مصاحلهــم العقديــة بشــكل أفضــل، فضاًل 
عــن أن باســتطاعتهم تعويــض مــا نقــص مــن علمهــم 
أو خرباهتــم مــن خــالل االســتعانة بخــرباء، ومــن ثــم 
فــال حاجــة هلــم بــأن يشــملهم مصطلــح )املســتهلك( 

ليتمتعــوا بنــوع مــن احلاميــة ال يســتحقوهنا
)مجيعي، 1996، صفحة 11(.

الســعودي واملــرشع  املنظــم  أخــذ كال مــن  وقــد 
املــرصي هبــذا االجتــاه، حيــث تنــص املــادة األوىل مــن 
ــنة 2٠٠6م  ــم )67(  لس ــتهلك رق ــة املس ــون محاي قان
ــىل أن  ــرون، 2٠11م : 1٤(، ع ــود وآخ ــد املقص )عب
ــد املنتجــات  ــه أح املســتهلك: )كل شــخص تقــدم إلي
ــري  ــة أو جي ــخصية أو العائلي ــه الش ــباع احتياجات إلش

ــوص(  ــذا اخلص ــه هب ــد مع ــل أو التعاق التعام
)رسالن، 1997: 2( و)عبد احلميد، 2٠1٠: 25(.

وعرفــت املــادة األوىل مــن نظــام التجــارة اإللكرتونيــة 
الســعودي الصــادر 1٤٤٠/11/6هـــ املســتهلك بأنه: 
الشــخص الــذي يتعامــل بالتجــارة اإللكرتونيــة رغبــة 
يف احلصــول عــىل املنتجــات أو اخلدمــات التــي يوفرهــا 
موفــر اخلدمــة )موقــع وزارة التجــارة واالســتثامر 

الســعودي(.
مفهــوم  يقــرص  الســعودي  املنظــم  أن  ويالحــظ 
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املســتهلك عــىل كل مــن يــربم ترصفــًا قانونيــًا بغــرض 
ــم  ــن ث ــة، وم ــخصية أو العائلي ــه الش ــباع حاجات إش
ــراض  ــد ألغ ــن يتعاق ــىل م ــوم ع ــذا املفه ــق ه ال ينطب

ــي. ــاطه املهن ــاق نش ــل يف نط تدخ
وعــرف قانــون محايــة املســتهلك املــرصي اجلديــد رقــم 

ــنة 2٠18م، املستهلك:  181لس
ــد  ــه أح ــدم إلي ــاري يق ــي أو اعتب ــخص طبيع )كل ش
املنتجــات إلشــباع حاجاتــه غــري املهنيــة أو غــري 
أو  التعامــل  التجاريــة، أو جيــرى  احلرفيــة أو غــري 
التعاقــد معــه هبــذا اخلصــوص( )املــادة السادســة مــن 
ــنة 2٠٠6(،  ــم 67 لس ــون رق ــة للقان ــة التنفيذي الالئح
واملــرشع هبــذا التحديــد للمخاطــب بأحكامــه يفرتض 
ــة يف  ــور الفني ــم باألم ــري مل ــرتي غ ــتهلك املش أن املس
املبيــع، وعــىل العكــس مــن ذلــك يفــرتض املــرشع أن 
املســتهلك الــذي يقــوم بــرشاء ســلعة تتعلــق بحرفتــه، 
ومتثــل لــه أداة عمــل مثــاًل، ال يمكــن أن يكــون إال عىل 
ــا  ــا وجودهت ــة بصناعته ــة املرتبط ــور الفني ــة باألم دراي

ــخ. ــا... إل وثمنه

ثانيًا: االجتاه املوسع يف تعريف املستهلك:
يقــوم هــذا االجتــاه عــىل فكــرة توســيع نطــاق القواعــد 
ــني  ــا قوان ــي تتضمنه ــتهلك الت ــة املس ــة بحامي اخلاص
االســتهالك مــن خــالل بســط مفهــوم املســتهلك 
نطــاق  خــارج  يتعاقــد  الــذي  املهنــي  ليشــمل 
ــأنه  ــن ش ــك م ــري ذل ــول بغ ــأن الق ــك ب ــه، ذل ختصص
أن يضيــق كثــريًا مــن نطــاق تطبيــق النصــوص بحاميــة 
املســتهلك، حيــث حيــرم عــدد كبــريًا مــن األشــخاص 

ــا  ــتفادة منه ــن االس م
)محداهلل وعبدالباقي، 1997م : 3٤(

ويــرى أصحــاب هــذا االجتــاه أن مــا قيــل عــن املركــز 
ــأن  ــه ب ــرد علي التعاقــدي للمهنــي غــري املتخصــص، ي
التفــوق التعاقــدي للمهنــي إنــام يرتبــط باتصــال 

موضــوع العقــد بمجــال ختصصــه، أمــا عنــد خروجــه 
عــن هــذا املجــال فعــادة مــا يفتقــر إىل اخلــربة الفنيــة يف 
مواجهــة طــرف العقــد األخــر ذي التخصــص الفنــي، 
ومــن ثــم فهــو يتواجــد يف نفــس حالــة الضعــف 
)محــداهلل،  عــادي  مســتهلك  أي  مثــل  التعاقــدي 

1997م، صفحــة 29(.
ــل  ــتطيع – بفض ــي يس ــأن املهن ــول ب ــد بالق ــام ال يعت ك
ــه  ــرباء لتعويض ــتعني بخ ــادي - أن يس ــه االقتص تفوق
ــاق  ــارج نط ــده خ ــال تعاق ــه ح ــن خربات ــص م ــا نق م
ــه  ــر لدي ــى تواف ــتهلك – مت ــع املس ــه، ألن بوس ختصص
قــدرة ماليــة- أن يســتعني أيضــا بخــرباء يف تعاقداتــه، 
قانــون  جعــل  شــأنه  مــن  ذلــك  بغــري  والقــول 
ــدودي  ــخاص حم ــة األش ــىل فئ ــارصًا ع ــتهالك ق االس
ــة،  ــة القانوني ــن الناحي ــوغ م ــا ال يس ــو م ــل، وه الدخ
ــة  ــق بطائف ــتهلك ال يتعل ــة املس ــع محاي ــك أن ترشي ذل
ــوين  ــف القان ــط بالوص ــام يرتب ــخاص، وإن ــن األش م

ــخص ــا الش ــي يربمه ــات الت للترصف
)عبدالباقي، 2٠٠٤م، صفحة ٤1(.

ــون  ــن قان ــة م ــادة الثالث ــيس يف امل ــرشع الفرن ــص امل ون
محايــة املســتهلك الصــادر يف 17 مــارس 2٠1٤م، عــىل 
ــرصف  ــي يت ــخص طبيع ــتهلكًا كل ش ــد مس ــه: )يع أن
ــاري أو  ــاطه التج ــاق نش ــل يف نط ــراض ال تدخ ألغ
ــذه  ــت ه ــد عدل ــي(، وق ــريف أو املهن ــي أو احل الصناع
املــادة بمقتــى املرســوم 3٠1-2٠16م، لتتضمــن 
تعريفــًا ملصطلــح )غــري املهنــي( إىل جانــب مصطلحــي 
)املســتهلك( و )املهنــي(، وبذلــك، أصبــح نــص املــادة 
ــني،  ــذا التقن ــكام ه ــق أح ــو اآليت: يف تطبي ــىل النح ع

ــة: ــات اآلتي ــد باملصطلح ويقص
-املستهلك: 

ــل  ــراض ال تدخ ــرصف ألغ ــي يت ــخص طبيع كل ش
يف نطــاق نشــاطه التجــاري أو الصناعــي أو احلــريف أو 

ــي. ــي أو الزراع املهن
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-غري املهني: 
 كل شــخص طبيعــي أو معنــوي، عــام أو خــاص،
 يتــرصف ألغــراض تدخــل يف نطــاق نشــاطه التجــاري
ــام ــي، وب ــي أو الزراع ــريف أو املهن ــي أو احل  أو الصناع
 )يشــمل حالــة التــرصف باســم أو حســاب مهنــي آخــر

(Ordonnance n' 2016 n' 29.)

ــتهالك  ــون االس ــن قان ــدف م ــث أن اهل ــرى الباح وي
ــأيت  ــن ي ــك ل ــدي، وأن ذل ــوازن العق ــظ الت ــو حف ه
إال مــن خــالل توفــري احلاميــة القانونيــة للطــرف 
ــي  ــي أو املهن ــري املهن ــواء )غ ــد س ــف يف التعاق الضعي
ــفية يف  ــرشوط التعس ــة ال ــص( يف مواجه ــري املتخص غ

ــد. العق

املبحث األول
مفهــوم العــدول عــن التعاقــد يف جمــال التعاقد عــن بعد
أحــد  جانــب  مــن  التعاقــد  عــن  العــدول  حــق 
املتعاقديــن أمــر ينطــوي عــىل خطــورة كبــرية بــام 
يشــكله ذلــك مــن انتهــاك ملبــدأ القــوة امللزمــة للعقــد، 
ــد  ــن التعاق ــدول ع ــار الع ــث يف خي ــي البح ــذا يقت ل
حتديــد املقصــود منــه لضــامن إعاملــه يف النطــاق الــذي 
ــان  ــة، وبي ــني املقارن ــعودي والقوان ــم الس ــدده املنظ ح
ــدول،  ــار الع ــن خي ــد املتضم ــة للعق ــة القانوني الطبيع
ــني:  ــث إىل مطلب ــذا املبح ــم ه ــوف نقس ــا س ــو م وه
وخصائصــه،  بعــد  عــن  التعاقــد  تعريــف  األول: 
ــد. ــن التعاق ــدول ع ــة للع ــة القانوني ــاين: الطبيع والث

املطلب األول
تعريف التعاقد عن بعد وخصائصه

ــوف  ــد الوق ــن بع ــد ع ــوم التعاق ــد مفه ــي حتدي يقت
عــىل املقصــود بــه وبيــان اخلصائــص املميــزة لــه، 

ــايل:                                                               ــو الت ــىل النح ــك ع وذل

أوالً: املقصود بالتعاقد عن بعد:                                          
يذهــب بعــض الفقــه إىل أن تعبــري التعاقــد عــن بعــد أو 
التعاقــد عــرب املســافة إنــام يشــري إىل كافــة أوجــه عرض 
املنتجــات واخلدمــات عــىل املســتهلك باســتخدام 
ــي  ــة وتنته ــلة الكتابي ــدأ باملراس ــة تب ــاطات متلف وس

ــًا  ــر تقدم ــال األكث ــائل االتص ــتخدام وس باس
)رشدي، 1998م، صفحة 7(.                   

ــن  ــوع م ــك الن ــه ذل ــاء بأن ــض الفقه ــه بع ــام عرف ك
العقــود الــذي يســمح للمســتهلك بطلــب منتــج معــني 
ــادة  ــن املعت ــارج األماك ــا خ ــة م ــب أداء خدم أو طل
البيــع  عقــد  أيضــًا  وعــرف  العمــالء،  الســتقبال 
ــة  ــج أو خدم ــم منت ــق بتقدي ــد يتعل ــه عق ــد بأن ــن بع ع
ــارص  ــادي متع ــور م ــع دون حض ــن البائ ــادرة م بمب
ــن  ــال ع ــة لالتص ــتخدام تقني ــرتي، وباس ــع واملش للبائ
بعــد مــن أجــل نقــل عــرض البائــع وقبــول املشــرتي 

)محــود، 2٠٠3م، صفحــة 97(.
وقــد ظــل مفهــوم التعاقــد عــن بعــد دون حتديــد 
ــم7- ــه األورويب رق ــدور التوجي ــى ص ــي حت ترشيع
97 يف2٠ مايــو1997 بشــأن محايــة املســتهلكني يف 
ــادة 1-2  ــه امل ــث عرفت ــد، حي ــن بع ــد ع ــال التعاق جم
بأنه:)عقــد يتعلــق بســلع أو خدمــات، يــربم بــني 
مــورد ومســتهلك يف إطــار نظــام لبيــع الســلع أو 
ــتخدم  ــاه يس ــد، وبمقتض ــن بع ــات ع ــم اخلدم تقدي
ــر  ــدة أو أكث ــًا واح ــد حرصي ــذا العق ــل ه ــورد ألج امل
ــرام  ــام يتضمــن إب مــن تقنيــات االتصــال عــن بعــد، ب

ــه(.                               ــد ذات العق
 وقــد تضمــن املرســوم الفرنــيس رقــم 7٤1 /2٠٠1م 
النــص عــىل تعريــف أكثــر حتديــدًا للعقــد املــربم عــن 
ــه:)كل عقــد  ــه املــادة 16-121 بأن بعــد، حيــث عرفت
ــع أو  مــربم بــني مهنــي ومســتهلك يف إطــار نظــام البي
ــادي  ــور امل ــدون احلض ــد، ب ــن بع ــات ع ــم اخلدم تقدي
ــتخدمان  ــن يس ــني، والذي ــن للطرف ــارص أو املتزام املتع
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ــات  ــن تقني ــر م ــدة أو أكث ــد واح ــذا العق ــرام ه إلب
التعريــف  تبنــى ذات  بعــد( وقــد  االتصــال عــن 

القانــون الفرنــيس رقــم 3٤٤-2٠1٤م.

ثانيًا: خصائص التعاقد عن بعد:
يمكــن أن نســتخلص ممــا تقــدم أن التعاقــد عــن بعــد 

ــز بخاصيتــني أساســيتني: يتمي
ــادي  ــور امل ــم دون احلض ــد يت ــن بع ــد ع أوالً: التعاق

ــه: ــن لطرفي املتزام
ــا التســاؤل حــول مــا إذا كان املقصــود هــو  ويثــور هن
ــة  ــذي يتحقــق بوجــود مســافة مكاني البعــد املــكاين ال
ــد  ــن، أم يقص ــد املتعاقدي ــن تواج ــني أماك ــل ب تفص
بذلــك البعــد الزمنــي أو الفاصــل الزمنــي الــذي 
ــدور  ــني ص ــل ب ــة تفص ــدة زمني ــود م ــق بوج يتحق
ــه إىل  التعبــري عــن اإلرادة مــن أحــد الطرفــني ووصول

ــر.                                                           ــرف اآلخ ــم الط عل
ــدم يف أن  ــاؤل املتق ــىل التس ــة ع ــة اإلجاب ــن أمهي وتكم
ــد مفهــوم التعاقــد عــن  ــار مــكاين لتحدي األخــذ بمعي
ــخصهام  ــن، ال بش ــد املتعاقدي ــي أال يوج ــام يعن ــد إن بع
العقــد وقــت  نائــب، يف جملــس  وال عــن طريــق 
التعاقــد، ولــو مل يكــن ثمــة فاصــل زمنــي بــني صــدور 
التعبــري عــن إرادة أحدمهــا ووصولــه إىل علــم اآلخــر، 
ــد  ــار العق ــي العتب ــي يقت ــار زمن ــذ بمعي ــام األخ بين
مــن عقــود املســافة أن يوجــد أيضــًا فاصــل زمنــي بــني 
تعبــري املتعاقــد عــن إرادتــه ووصولــه إىل علــم املتعاقــد 

ــة 78(. ــيد، 2٠18م، صفح ــر )س اآلخ
ويالحــظ أن اعتــامد معيــار زمنــي عــىل النحــو املتقــدم 
ــًا  ــف تبع ــالف التكيي ــق باخت ــكالية تتعل ــري إش ــام يث إن
لطبيعــة الوســيلة املســتخدمة يف إبــرام العقــد، ذلــك أن 
التعاقــد باســتخدام أحــد وســائل االتصــال التقليديــة، 
ــه  ــم بطبيعت ــة، يتس ــالت الربيدي ــات واملراس كاخلطاب
بوجــود فــرتة زمنيــة تفصــل بــني صــدور التعبــري عــن 

اإلرادة وحتقــق العلــم بــه، وهــو مــا يعنــي أننــا بصــدد 
تعاقــد بــني غائبــني مــن حيــث املــكان والزمــان.                                     

 بينــام األمــر متلــف متامــًا بالنســبة للتعاقــد مــن 
ــون  ــة، كالتليف ــال احلديث ــائل االتص ــد وس ــالل أح خ
ــل  ــن ليص ــرص الزم ــى عن ــث يتالش ــت، حي واإلنرتن
ــر  ــم اآلخ ــه إىل عل ــن إرادت ــن ع ــد العاقدي ــري أح تعب
فــور صــدوره )إبراهيــم، 2٠11م، صفحــة 172(.
ومــن ثــم يعتــرب العقــد كأنــه تــم بــني حارضيــن مــن 

حيــث الزمــان، وبــني غائبــني مــن حيــث املــكان.
وبذلــك يكــون التعاقــد عــن بعــد أحيانــًا تعاقــدًا بــني 
غائبــني مــن حيــث املــكان والزمــان، وأحيانــًا أخــرى 
تعاقــد بــني غائبــني مــن حيــث املــكان وحارضيــن مــن 
حيــث الزمــان، وذلــك حســب الوســيلة املســتخدمة يف 

نقــل التعبــري عــن اإلرادة.

ثانيــًا: يتــم التعاقــد باســتخدام أحــد وســائل االتصــال 
عــن بعــد:

تتــم هــذه الصــورة مــن التعاقــد باســتخدام الوســائل 
الفنيــة لالتصــال عــن بعــد، وقــد نصــت املــادة األوىل 
ــعودي  ــة الس ــارة اإللكرتوني ــام التج ــكام نظ ــن أح م
عــىل أن التجــارة اإللكرتونيــة: )نشــاط ذو طابــع 
اقتصــادي يبــارشه موفــر اخلدمــة واملســتهلك -بصورة 
كليــة أو جزئيــة -بوســيلة إلكرتونيــة؛ مــن أجــل بيــع 
منتجــات أو تقديــم خدمــات أو اإلعــالن عنهــا أو 
ــات اخلاصــة هبــا( )موقــع وزارة التجــارة  ــادل البيان تب

ــعودي(. ــتثامر الس واالس
البيانات: 

كل بيــان مهــام كان مصــدره أو شــكله، يســتخدم 
بشــكل مبــارش أو غــري مبــارش عنــد التعامــل بالتجــارة 

اإللكرتونيــة.
الشخص: 

الشخص ذو الصفة الطبيعية أو االعتبارية.
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التاجر: 
ــزاول  ــذي ي ــاري ال ــجل التج ــد بالس ــخص املقي الش

ــة. ــارة اإللكرتوني التج
املامرس: 

الشــخص غــري املقيــد بالســجل التجــاري الــذي 
اإللكرتونيــة. التجــارة  يــزاول 

موفر اخلدمة: 
التاجر أو املامرس.

املستهلك: 
الشــخص الــذي يتعامــل بالتجــارة اإللكرتونيــة رغبــًة 
يف احلصــول عــىل املنتجــات أو اخلدمــات التــي يوفرهــا 

موفــر اخلدمــة.
العقد: 

االتفــاق الــذي ُيــربم إلكرتونيــًا بــني األطــراف الذيــن 
يتعاملــون بالتجــارة اإللكرتونيــة.

املحل اإللكرتوين: 
منصــة إلكرتونيــة تتيــح ملوفــر اخلدمــة عــرض منتــج أو 
ــادل  ــا أو تب ــالن عنه ــة، أو اإلع ــم خدم ــه، أو تقدي بيع

البيانــات اخلاصــة هبــا.
جهــات توثيــق املحــالت اإللكرتونيــة: اجلهــات التــي 
ــالت  ــق املح ــة توثي ــويل عملي ــوزارة بت ــا ال ــص هل ترخ

ــة. اإللكرتوني
اخلطاب اإللكرتوين: 

عــرض  أو  طلــب  أو  إشــعار  أو  إعــالن  أو  بيــان 
يوجهــه أطــراف العقــد بوســيلة إلكرتونيــة يف مرحلــة 

التفــاوض يف شــأن العقــد أو أثنــاء تنفيــذه.
اإلعالن اإللكرتوين: 

موفــر  هبــا  يقــوم  إلكرتونيــة  بوســيلة  دعايــة  كل 
اخلدمــة، هتــدف إىل تشــجيع بيــع منتــج أو تقديــم 

خدمــة بأســلوب مبــارش أو غــري مبــارش.

وسيلة إلكرتونية: 
ــاالت  ــة االتص ــائل تقني ــن وس ــتعامل م ــة اس أي تقني
أو  كهربائيــة،  كانــت  ســواء  واملعلومــات 
ــة أو  ــة أو رقمي ــة، أو ضوئي ــية، أو برصي كهرومغناطيس

املشــاهبة. التقنيــة  أي شــكل آخــر مــن وســائل 
وقــد أحســن املنظــم الســعودي بعــدم حــرصه لوســائل 
االتصــال عــن بعــد، نظــرًا للتطــور الدائــم واملتالحــق 

يف جمــال االتصــال عــن بعــد ووســائله.
وقــد تبنــى املــرشع الفرنــيس هــذا االجتــاه يف املرســوم 
ــداد  ــرص أو تع ــراد ح ــدم إي ــم 7٤1-2٠٠1م، بع رق
لوســائل االتصــال التــي تســتخدم يف إبــرام تلــك 
ــارات تتعلــق  العقــود، ورغــم ذلــك فقــد عمــد العتب
بحاميــة املســتهلك، إىل وضــع قيــود خاصــة باســتخدام 
بعــض وســائل االتصــال عــن بعــد، والتــي يلجــأ إليها 
املهنيــون للرتويــج ملنتجاهتــم بــام يشــكل ضغطــًا عــىل 
إرادة املســتهلكني املحتملــني لدفعهــم إىل التعاقــد عــىل 

ــة. ــات املعروض ــلع واخلدم الس
ويف ضــوء مــا تقــدم، يمكــن للباحــث القــول إن 
مفهــوم التعاقــد عــن بعــد يشــمل التعاقــد باســتخدام 
ــة، أو  ــر مــن وســائل االتصــال التقليدي واحــدة أو أكث
ــو  ــرتك، وه ــم مش ــا قاس ــع بينه ــي جيم ــة، والت احلديث
أن التعاقــد مــن خالهلــا يتســم بالرسعــة الفائقــة عــىل 
نحــو يتقلــص معــه دور املفاوضــات التــي تســبق إبــرام 

ــد. العق

املطلب الثاين
الطبيعة القانونية للعدول عن التعاقد عن بعد

ــة  ــان الطبيعــة القانوني تعــددت آراء الفقهــاء بصــدد بي
إىل  الفقهــاء  بعــض  فقــد ذهــب  العــدول،  خليــار 
القــول: )أّن عــدول مــن تقــرر لــه احلــق يف تعاقــده وإن 
كان يتــم بــاإلرادة املنفــردة إال أنــه ال يعــّد حقــًا بمعنــاه 
الدقيــق، ألن احلــق يف إطــار املعامــالت املدنيــة إمــا أْن 
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ــًا(  ــًا شــخصيًا أو عيني يكــون حق
)السنهوري وعبد الباقي، 1998م: ٤1٤ (.

وأن هــذا اخليــار ال يعــد حقــًا شــخصيًا والــذي يتمثــل 
ــن  ــن، فالدائ ــن واملدي ــني الدائ ــاء ب ــة االقتض يف عالق
ــل  ــطة تدخ ــه إال بواس ــىل حق ــول ع ــتطيع احلص ال يس
املديــن، كــام ال يعــد حقــًا عينيــًا خيــول لصاحبــه 
ــي  ــي ه ــق العين ــة يف احل ــىل يشء ألّن العالق ــلطة ع س
ــل  ــيء حم ــىل ال ــق ع ــة تســلط لصاحــب احل عالق
ــال  ــام أّن احل ــة بين ــارشة وواضح ــة مب ــق، فالعالق احل
يف إطــار العــدول عــرب اإلنرتنــت متلــف فــال مــكان 
ــردة  ــه املنف ــتهلك بإرادت ــث أّن املس ــة، حي ــذه العالق هل
ــك إىل  ــاج ذل ــاء العقــد دون أْن حيت ــن إهن ــن م يتمك
ــه، ألن  ــد مع ــرتف املتعاق ــب املح ــن جان ــل م أي تدخ
خيــار املســتهلك هــذا ال خيولــه الســلطة عــىل يشء بــل 
يمنحــه إمكانيــة إبــرام العقــد الــذي ســبق وأن أبرمــه 
ــار  ــن خي ــة إذا مل يك ــة ثاني ــن جه ــة، وم ــن جه ــذا م ه
ــة  ــس بحري ــة، ولي ــس رخص ــو لي ــًا فه ــتهلك حق املس
ــخص أو  ــىل ش ــرص ع ــة ال تقت ــت احلري ــًا، مادام أيض
أشــخاص معينــني بــل تثبــت جلميــع النــاس عــىل حــد 
ســواء كحريــة العمــل وحريــة التعاقــد وحريــة التنقــل 
ــار  ــن خي ــتفيد م ــرف املس ــون الط ــدد القان ــني ح يف ح
العــدول وهــو املســتهلك ومــن يســتعمل يف مواجهتــه 
وهــو املحــرتف، كــام قيــد اســتعامل اخليــار بمــدة معينــة 
تنقــي إمكانيــة اســتعامله بمــي هــذه املــدة، لــذا فــإّن 
خيــار املســتهلك يف العــدول ليــس بحريــة وليــس بحق 
ــة وســطى بــني  ــه حيتــل منزل شــخيص أو عينــي، ولكن
احلــق بمعنــاه الدقيــق واحلريــة، فهــو أعــىل مرتبــة مــن 
ــاء أو  ــد االقتض ــل إىل ح ــه ال يص ــرية ولكن ــذه األخ ه
التســلط، بــل يعــد مكنــة قانونيــة، والتــي يعــد خيــار 
ــض  ــق إرادي حم ــا، وح ــم تطبيقاهت ــن أه ــدول م الع
خيتلــف مضمونــه عــن مضمــون احلقــوق العاديــة ملــا 
تتميــز بــه هــذه املكنــة بقــدرة صاحبهــا عــىل إحــداث 
ــف  ــردة ودون توق ــه املنف ــاص بإرادت ــوين خ ــر قان أث

ذلــك عــىل إرادة شــخص آخــر فهــي مكنــة جوهرهــا 
ــذا  ــرر ه ــذي تق ــد ال ــري العق ــم يف مص ــلطة التحك س
اخليــار بشــأنه ويؤكــد ذلــك أّن خيــار العــدول ال 
ــذا  ــتعمل ه ــن يس ــىل م ــزام ع ــب أو الت ــه واج يقابل

ــه. ــق يف مواجهت احل
 ويتفــق الباحــث مــع مــا ذهــب إليــه االجتــاه األخــري 

ــه األقــرب للصــواب. مــن الفقــه كون
وذهــب رأي آخــر إىل أن األســاس القانــوين حلــق 
ــق  ــن ح ــد املتضم ــار العق ــو اعتب ــد ه ــوع يف العق الرج
ــف  ــا رشط واق ــىل رشط، إم ــًا ع ــدًا معلق ــوع عق الرج
وإمــا رشط فاســخ، رشط واقــف وهــو عــدم الرجــوع 
ــوع، أو رشط  ــددة للرج ــة املح ــالل املهل ــد خ يف العق
فاســخ مفــاده اختيــار املتعاقــد الرجــوع يف العقــد 

ــدة  ــذه امل ــالل ه خ
)أبو الليل وعبد الباقي، 199٤م: 1٤2(.

ــرشط  ــبة لل ــد، فبالنس ــن النق ــرأي م ــذا ال ــلم ه ومل يس
ــبة  ــًا، وبالنس ــًا حمض ــون إرادي ــا يك ــًا م ــف غالب الواق
للــرشط الفاســخ فإنــه يتعــارض مــع قصــد العاقديــن، 
فلــم تتجــه اإلرادة إىل تأجيــل تنفيــذ العقــد حتــى 
انقضــاء املهلــة املحــددة للرجــوع، وذلــك أن األصــل 
ــذ  ــل للتنفي ــد قاب ــن عق ــرشط دون تكوي ــول ال أال حي

ــوري.   الف
ــكل  ــدول ول ــق الع ــن ح ــن م ــن نوع ــه ب ــز الفق ويمي
ــدول  ــا: )أ( الع ــر مه ــن اآلخ ــف ع ــاس خيتل ــام أس منه

ــي: ــدول الترشيع ــي )ب(الع االتفاق
)أ( العدول االتفاقي: 

العــدول عــن العقــد حــق شــخيص مقــرر للمســتهلك 
وخيضــع لتقديــره يف عــدم إمتــام التعاقــد النهائــي مــع 
ــون  ــا يك ــًا مل ــق وفق ــذا احل ــة ه ــوم بمامرس ــع ويق البائ
حمققــا ملصلحتــه )عبدالباقــي، 2٠٠٤م: 772(، ويعــّد 
العــدول اســتثناًء مــن مبــدأ القــوة امللزمــة للعقــد لــذا 
ــاق  ــدة باالتف ــذه القاع ــة ه ــن مالف ــكان املتعاقدي فبإم
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ــام أو  ــد لكليه ــن العق ــدول ع ــار الع ــاء خي ــىل إعط ع
ألحدمهــا بإرادتــه املنفــردة دون أْن يتوقــف ذلــك 
ــح  ــة يصب ــذه احلال ــر ويف ه ــرف اآلخ ــىل إرادة الط ع
ــق  ــا يطل ــه وهن ــوع عن ــاًل للرج ــري الزم وقاب ــد غ العق
عليــه خيــار العــدول االتفاقــي، أو البيــع بــرشط 
ــاس  ــو أس ــا ه ــن هن ــاق املتعاقدي ــّد اتف ــار، ويع اخلي
ــدأ العقــد  ــدأ ســلطان اإلرادة ومب ــاًء عــىل مب ــار بن اخلي
ــدًا  ــار مقي ــون اخلي ــرشط أْن يك ــن وب ــة املتعاقدي رشيع
بفــرتة زمنيــة حمــددة يتــم خالهلــا إعــامل خيــار العــدول 
ــه  ــوع في ــًا ال رج ــًا وهنائي ــد بات ــا العق ــح بانتهائه ويصب

)الزحيــيل: 112(.
)ب( العدول الترشيعي: 

املرتتــب عــن نــص خــاص يف القانــون، فقــد اختلــف 
ــد  ــدة آراء، فق ــوين إىل ع ــه القان ــان أساس ــه يف بي الفق
ذهــب جانــب مــن الفقــه إىل القــول بفكــرة التكويــن 
ــتهالك  ــود االس ــاس أّن عق ــىل أس ــد، ع ــدرج للعق املت
ــاط  ــة ارتب ــي حلظ ــدة، ه ــة واح ــة زمني ــربم يف حلظ ال ت
ــدة  ــرور م ــن م ــد م ــام الب ــول، وإن ــع القب ــاب م اإلجي
ــإذا مل  ــده، ف ــن عق ــتهلك ع ــع املس ــل أْن يرج ــة قب زمني
يشــأ تأكيــد رضائــه الــذي أصــدره، وعمــد إىل ســحب 
هــذا الرضــا خــالل مــدة الــرتوي فإنــه حيــول بذلــك 
دون إبــرام العقــد، ومــن ثــم فإنــه ينســحب مــن عقــد 
غــري تام، وليــس منعقــد ملزم، منعقــد ملــزم، فاألنظمة 
القانونيــة ومنهــا القانــون الفرنــيس، قــد عرفــت فكــرة 
ــع،  ــن موض ــر م ــا يف أكث ــالزم وصاغته ــري ال ــد غ العق
ــت  ــث نظم ــارشة، حي ــري مب ــة غ ــك بطريق وإن كان ذل
حــاالت معينــة جيــوز فيهــا ألحــد العاقديــن الرجــوع 
ــا  ــىل رض ــف ع ــردة، ودون توق ــه املنف ــد بإرادت يف العق
املتعاقــد اآلخــر، وهــذا هــو جوهــر العقــد غــري الــالزم 
ــن دون أن  ــالمي، ولك ــه اإلس ــه يف الفق ــًا ملفهوم وفق
يصــل ذلــك إىل حــد جتميعهــا وتنظيمهــا يف إطــار 
نظريــة عامــة متكاملــة ومســتقلة كــام فعلــت الرشيعــة 

اإلســالمية التــي نظمتــه تنظيــاًم متكامــاًل، وعــدم لــزوم 
العقــد ال يتوقــف فقــط عــىل اتفــاق الطــريف، بــل قــد 
يكــون العقــد غــري الزم أيضــًا إمــا بطبيعتــه ومقتضــاه، 

وإمــا بحكــم أو نــص رشعــي 
)أبو الليل، 199٤م: 2٠(.

ــدول  ــار الع ــىل خي ــوي ع ــذي ينط ــد ال ــًا كان العق أي
الترشيعــي ال يــربم بصفــة هنائيــة وهو مــا يــزال يف طور 
ــرشع  ــا امل ــي منحه ــة الت ــة القانوني ــن، وأّن املهل التكوي
ــرتوي وال  ــري وال ــرتة للتفك ــي إال ف ــا ه ــتهلك م للمس
يوجــد العقــد بالفعــل إالّ بعــد انتهــاء املــدة التــي قــد 
تتيــح للمســتهلك الوقــت للتفكــري، ومــن ثــم يكــون 
رضــاه قــد نضــج واكتمــل )اجلــامل، 2٠1٠م:222(.
ويــربروا هــذا الــرأي بأنــه ال يتناقــض مــع مبــدأ القــوة 
امللزمــة للعقــد مــادام العــدول حيــدث يف وقــت مل 
يكــن فيــه العقــد قــد أبــرم بعــد، كــام أّن املــرشع يكــون 
متشــككًا يف الرضــا األول الندفــاع املســتهلك يف قبــول 
اإلجيــاب املعــروض عليــه دون أْن يمنــح الفرصــة 

ــه. ــع حلاجت ــة املبي ــدى مالئم ــة م ــة لدراس الالزم
قــد  للعقــد  املتــدرج  التكويــن  فكــرة  أّن  ويبــدو 
ــي ال  ــذه الت ــرتوي ه ــة ال ــًا ملهل ــريًا منطقي ــدم تفس تق
ــتهلك  ــدر املس ــا وإْن أص ــل مضيه ــد قب ــد العق ينعق
ــة  ــدة والغاي ــذه امل ــة ه ــع طبيع ــق م ــي تتف ــه فه رضائ
ــًا  ــا أساس ــن اعتامده ــا، ويمك ــن أجله ــررت م ــي ق الت

ــة. ــذه احلال ــدول يف ه للع
ــول:  ــه إىل الق ــن الفق ــر م ــب آخ ــب جان ــني ذه يف ح
)أّن العــدول املمنــوح للمســتهلك مــن قبــل املــرشع ال 
ــل  ــد يكتم ــيئًا وأْن العق ــة ش ــة التعاقدي ــر يف العالق يؤث
ــه( وأن احلــق  وجــوده بمجــرد توافــر رشوطــه وأركان
ــلعة  ــاع الس ــتهلك يف إرج ــق املس ــو ح ــوع ه يف الرج
أو رفــض اخلدمــة يف خــالل مــدة معينــة حيددهــا 
القانــون دون إبــداء أيــة مــربرات مــع التاجــر أو 
ــع  ــا م ــرد قيمته ــوال ب ــب األح ــة بحس ــدم اخلدم مق
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ــا  ــط، وهن ــوع فق ــات الرج ــتهلك مرصوف ــل املس حتم
ــن  ــدول ع ــار يف الع ــب اخلي ــتهلك صاح ــون املس يك
ــن  ــذًا ولك ــًا وناف ــح تام ــاًل وأصب ــه فع ــد أبرم ــد ق عق
ــد  ــذا العق ــن ه ــدول ع ــردة الع ــه املنف ــتطيع بإرادت يس
خــالل املهلــة املحــددة قانونــًا، حيــث أّن العقــد الــذي 
يربمــه املســتهلك ويقــرر فيــه املــرشع لــه خيــار العدول 
يكتمــل وجــوده القانــوين متامــًا وتنتقــل بــه امللكيــة إىل 
املســتهلك، وكل مــا يف األمــر أّن املــرشع منحــه خــالل 
ــه  ــدول عن ــد والع ــض العق ــار يف نق ــة اخلي ــدة معين م
ــة  ــه املنفــردة حلكمــة شــاءها املــرشع وهــي محاي بإرادت
ــا كان  ــن هن ــد، وم ــه يف التعاق ــن ترسع ــتهلك م املس
ــلب  ــية أْن تس ــزة خش ــذه املي ــه ه ــرشع ملنح ــل امل تدخ
بموجــب االتفــاق فــإن املــرشع يف القوانــني التــي 
قــررت هــذه املكنــة حيظــر االتفــاق عــىل النــزول عنهــا 
ــه املــرشع نفســه  مســبقًا أو تقييدهــا بغــري مــا قيدهــا ب

2٠1٠م:673-672(. )خالــد، 
ويالحــظ بحســب نــص املــادة 13 مــن نظــام التجــارة 
ــالف  ــىل خ ــاق ع ــوز االتف ــعودي جي ــة الس اإللكرتوني

ذلــك.
ويالحــظ عــىل اآلراء التــي طرحــت يف بيــان األســاس 
ــد،  ــن النق ــلم م ــد مل تس ــن التعاق ــدول ع ــوين للع القان
واألســاس الــذي أراه للعــدول الترشيعــي هــو النــص 
القانــوين الرصيــح يف القوانــني التــي نصــت عليــه 
والــذي منــح املســتهلك هــذا اخليــار الســيام يف العقــود 
التــي تتــم عن بعــد ومنهــا عقــود التجــارة اإللكرتونية، 
فهــذا اخليــار هــو أداة ترشيعيــة تلعــب دورًا أساســيًا يف 
محايــة هــؤالء الذيــن يتعاقــدون يف الغالــب دون متهــل 
وتــرٍو ودون إمكانيــة حقيقيــة ملناقشــة رشوط تعاقداهتم 
ــه  ــني طيات ــه ب ــا حيمل ــالن وم ــري اإلع ــون لتأث وخيضع
ــوة  ــث أن ّالق ــد، حي ــىل التعاق ــث ع ــط وح ــن ضغ م
امللزمــة للعقــد تثبــت للعقــود الصحيحــة النافــذة، مــا 
مل يقــرر املــرشع أو االتفــاق خــالف ذلــك، ويف عقــود 
االســتهالك قــى املــرشع بخــالف املبــدأ الــذي يثبــت 

ــة  ــتهلك مكن ــى للمس ــأْن أعط ــد ب ــة للعق ــوة امللزم الق
ــه  ــًا علي ــام، وخروج ــدأ الع ــن املب ــتثناًء م ــوع اس الرج
اقتضتــه محايــة املتعاقــد الضعيــف عمومــًا واملســتهلك 
ــذا  ــوص وه ــه اخلص ــىل وج ــتهالك ع ــود االس يف عق
يمثــل ضامنــة للمتعاقــد الضعيــف إذ يســتطيع الرتاجــع 
عــام تعهــد بــه خــالل املهلــة املحــددة قانونــًا أو اتفاقــًا 

لذلــك.
ــرة  ــيس جدي ــرشع الفرن ــا امل ــارات رآه ــذه االعتب وه
ــف  ــدي ضعي ــز تعاق ــتهلك يف مرك ــروج ألّن املس باخل
مــن الناحيــة الفعليــة مــع املتعاقــد اآلخــر، كــام وليــس 
يف النظريــة العامــة مــا خيــول هلــذا املســتهلك يف محايــة 
ــدًا مــن اخلــروج عــىل  ــذا مل جيــد املــرشع ُب مصاحلــه، ل
القواعــد العامــة بغيــة تقريــر محايــة للمســتهلك، 
ــد  ــن التعاق ــي ع ــدول الترشيع ــاس الع ــإن أس ــذا ف ل
ــد،  ــة للعق ــوة امللزم ــدأ الق ــن مب ــتثناًء م ــه اس ــو كون ه
ــذا  ــح هب ــي رصي ــص ترشيع ــاب ن ــى يف غي ــل وحت ب
الصــدد اســتوجب املــرشع عــىل املتعاقــد أن ينفــذ 
العقــد بالطريقــة التــي يقتضيهــا حســن النيــة يف تنفيــذ 

ــود. العق

املبحث الثاين
أحــكام احلق يف الرجــوع يف جمال العقــود املربمة عن بعد
الركائــز  مــن  العــدول  يف  املســتهلك  خيــار  يعــّد 
ــة  األساســية التــي يقــوم عليهــا النظــام القانــوين حلامي
ــارة  ــود التج ــة يف عق ــة وخاص ــة عام ــتهلك بصف املس
اإللكرتونيــة، واهلــدف مــن تقريــر هــذا االلتــزام 
تتمثــل يف حماولــة إعــادة التــوازن إىل العالقــة العقديــة 
نظــرًا لظــروف إبــرام هــذه العقــود واملتمثلــة بانعــدام 
ــة  ــة أو مناقش ــد حقيق ــل العق ــة حم ــىل رؤي ــدرة ع الق

رشوط العقــد رصاحــة.
 واملســتهلك يــامرس حق الرجــوع بإرادته املنفــردة دون 
اللجــوء إىل القضــاء ودون اشــرتاط موافقــة املحــرتف 
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ــام  ــه، ك ــري بالتزامات ــل األخ ــو مل خي ــى ل ــع وحت أو البائ
أّن هــذا اخليــار يدخــل ضمــن اخليــارات املؤقتــة التــي 
تنقــي إمــا باســتعامله أو برسيــان املــدة املحــددة 
ملامرســته، وأّن الترشيعــات التــي أقــرت هــذا اخليــار يف 
أغلــب األحيــان جعلــت األحــكام املنظمــة هلــذا اخليار 
ــتهلك  ــز للمس ــايل ال جتي ــام وبالت ــام الع ــة بالنظ متعلق
النــزول عنــه ويقــع باطــاًل أي رشط يقــي بغــري ذلــك 
ــن  ــدول م ــق يف الع ــتمد احل ــد اس ــا، 5٤(، وق )الزرق
ــالزم،  ــري ال ــد غ ــة العق ــًا لنظري ــالمي طبق ــه اإلس الفق
والتــي تســند أساســًا إىل نظريــة اخليــارات التــي اشــتهر 
ــالم  ــاء اإلس ــع فقه ــد وض ــالمي، وق ــه اإلس ــا الفق هب
ــم،  ــروف يف عرصه ــد مع ــكل عق ــده ل ــىل ح ــًا ع نظام
ويمكــن للباحــث أن يســتخلص نظريــة عامــة للعقــد 
ــول  ــاء ح ــوث الفقه ــة، وبح ــذه األنظم ــة ه ــن مجل م
تعريفــات العقــد، وأركانــه ورشوطــه، وأحكامــه التــي 

قرروهــا لــكل عقــد.
املــادة )8( مــن قانــون محايــة املســتهلك  وتنــص 
ــالل  ــدم اإلخ ــع ع ــه: )م ــىل أن ــم 67 ع ــرصي رق امل
ــل  ــة أفض ــة أو اتفاقي ــات أو رشوط قانوني ــة ضامن بأي
ــل  ــدد أق ــن م ــاز م ــدده اجله ــام مل حي ــتهلك، وفي للمس
بالنظــر إىل طبيعــة الســلعة، للمســتهلك خــالل أربعــة 
عــرش يومــا مــن تســلم أي ســلعة احلــق يف اســتبداهلا أو 
إعادهتــا أو اســترياد قيمتهــا، وذلــك إذا شــاب الســلعة 
ــع  ــات( )موق ــة للمواصف ــري مطابق ــت غ ــب أو كان عي

ــرصي( . ــتهلك امل ــة املس ــاز محاي جه
وسوف نقسم هذا املبحث إىل مطلبني كالتايل:

املطلب األول: املدة املقررة ملامرسة احلق يف الرجوع
 املطلب الثاين: كيفية ممارسة احلق يف الرجوع

املطلب األول
ــود  ــوع يف العق ــق يف الرج ــة احل ــررة ملامرس ــدة املق امل

ــد ــن بع ــة ع املربم

ــب  ــلعة جي ــد ورّد الس ــن العق ــتهلك ع ــدول املس أّن ع
ــه  ــد توازن ــظ للعق ــود حتف ــدة قي ــدًا بع ــون مقي أْن يك
ولعــل مــن أهــم هــذه القيــود مــا يتعلــق بتحديــد مــدة 
معينــة للعــدول عــن العقــد وكذلــك اســتثناء حــاالت 
معينــة مــن جــواز اخليــار يكــون عــىل حســاب الطــرف 
اآلخــر وهــو املحــرتف الســيام عنــد انعــدام أي مــربر 
للعــدول، فاهلــدف مــن محايــة املســتهلك بإقــرار هــذا 
ــني  ــة ب ــوازن يف العالق ــىل الت ــة ع ــو املحافظ ــار ه اخلي

ــتهلك. ــة املس ــن وخاص املتعاقدي
وحــدد املــرشع حــق العــدول للمســتهلك مــدة معينــة 
بمرورهــا يســقط حقــه يف العــدول حفاظــًا عــىل 
اســتقرار التعامــل فليــس مــن العدالــة أْن يبقــى املركــز 
ــن  ــة يمك ــدة طويل ــًا م ــرتف مضطرب ــوين للمح القان
ــىل  ــت ع ــد مض ــخ عق ــب فس ــأ بطل ــا أْن يفاج خالهل

ــة. ــدة طويل ــه م إبرام
ومل تتفــق الترشيعــات عــىل حتديــد مــدة العــدول هــذه 
حيــث حددهتــا بعــض القوانــني الفرنســية بثالثــة 
ــادة )9(  ــام يف امل ــذ ك ــدء التنفي ــخ ب ــن تاري ــهر م أش
اخلاصــة بالتعليــم عــن طريــق املراســلة، أمــا يف املــادة 
)121\6( مــن تقنيــني االســتهالك الفرنــيس لعــام 

ــام  ــبعة أي ــه بس ــد حددت 1993م، فق
ــم  (Modifié par LOI n°2015)، ويف عــام 2٠16م ت

تعديــل املــدة إىل 1٤ يــوم، ومنهــا مــا حتــدد هــذه املــدة 
ــذه  ــني ه ــض القوان ــدد بع ــني حت ــام، يف ح ــرشة أي بع
املــدة بــــ )1٤( يومــًا والبعــض اآلخــر بــــ )15( يــوم 
كــام يف مــرشوع قانــون التجــارة اإللكرتونيــة املــرصي.
ــإْن  ــدول ف ــة الع ــان مهل ــدء رسي ــق بب ــام يتعل ــا في أم
الســلع  بــني  تفرقــة  تقيــم  األوربيــة  التوجهــات 
ــوم  ــن ي ــدة م ــدأ امل ــلع تب ــبة للس ــات فبالنس واخلدم
اســتالم املســتهلك هلــا، أمــا بالنســبة للخدمــات تبــدأ 
املهلــة مــن حلظــة إبــرام العقــد، وتكــون املهلــة أســبوع 
يف احلالتــني وذلــك بــرشط أن يكــون املــورد قــد أكــد 
وفائــه بااللتــزام باإلعــالم أمــا إذا مل يــوف املــورد هبــذا 
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االلتــزام إال بعــد إبــرام العقــد، فــإن املهلــة تبــدأ منــذ 
ــهر  ــة أش ــدة الثالث ــاوز م ــرشط أال تتج ــني ب ــك احل ذل

ــرام. ــليم أو اإلب ــخ التس ــن تاري م
ــة احتســاب  ــني أيضــًا حــول كيفي  كــام ال تتفــق القوان
ــني  ــن القوان ــام، 2٠18م:2٤٤(، فم ــدة )إم ــذه امل ه
ــل،  ــام العم ــاس أي ــىل أس ــب ع ــا حتتس ــي بأهن ــا تق م
بينــام تطلــق بعــض القوانــني حتديــد املــدة فــال تقيدهــا 
ــام  ــاهبا أي ــمل يف احتس ــي تش ــل فه ــام عم ــا أي بكوهن
العمــل مثلــام تشــمل أيــام العطــل وهــذا نصــت عليــه 
ــني االســتهالك الفرنــيس. ــادة )121-2٠( مــن تقن امل
رعايــة  األكثــر  كان  األوريب  التوجيــه  أّن  ويظهــر 
ملصلحــة املســتهلك مــن املــرشع الفرنــيس إذ أّن األيــام 
ــيس  ــتهالك الفرن ــني االس ــا تقن ــي حدده ــة الت الكامل
تشــمل أيــام العطــل وغريهــا ممــا جيعــل املســتهلك ال 
يســتفيد مــن املــدة كاملــة وقــد حــاول تــدارك األمــر 
فنــص يف الفقــرة األخــرية مــن املــادة )121-2٠( عــىل 
أنــه إذا صــادف اليــوم األخــري مــن األيــام الســبع يــوم 
ســبت أو يــوم احــد أو يــوم عيــد أو عطلــة فــإن هــذه 
املــدة متتــد إىل أول يــوم عمــل تــاٍل ومــن ثــم فــإن مــا 
يســتبعد وفــق هــذا النــص مــن حســاب املــدة الالزمــة 
ــادف  ــة إذا ص ــوم عطل ــو ي ــدول ه ــة الع ــة مكن ملامرس
ــًا  ــرق جلي ــى إذا الف ــدة فيبق ــة امل ــوم يف هناي ــذا الي ه
ــه املــرشع الفرنــيس  بــني التوجيــه األوريب ومــا أخــذ ب
الفرنــيس،  االســتهالك  )قانــون  اخلصــوص  هبــذا 

.)28/12/2٠19
وقــد نــص قانــون محايــة املســتهلك الكويتــي األخــري 
)موقــع وزارة التجــارة الكويتــي(، )بأنــه خــالل أربعــة 
عــرش يومــًا مــن تســلم أيــة ســلعة، احلــق يف اســتبداهلا 
تكلفــة  أي  دون  قيمتهــا  اســرتداد  مــع  إعادهتــا  أو 
إضافيــة( وال شــك يف أن الســامح للمســتهلك بإعــادة 
الســلعة إنــام يعنــي االعــرتاف بحقــه يف العــدول عــن 
ــون  ــىل أن القان ــردة، ع ــه املنف ــخه بإرادت ــد وفس العق
الكويتــي اشــرتط لذلــك أن تكــون الســلعة عنــد الــرد 

ــري  ــرشط األخ ــذا ال ــرشاء، وه ــد ال ــا عن ــس حالته بنف
ــق  ــقط ح ــا يس ــك أن م ــريه، ذل ــذر يف تفس ــب احل جي
ــىل  ــرص ع ــب أن يقت ــلعة جي ــاع الس ــتهلك يف إرج املس
ــة  ــبب معاجل ــلع بس ــة الس ــص قيم ــب أو نق ــة تعي حال
املســتهلك هلــا ألغــراض ال تتعلــق بالتثبــت مــن 
ــب  ــذا جي ــا، ل ــن عمله ــا وحس ــا وخصائصه طبيعته
ــة الســلعة  ــر حال ــد تقري ــار عن أخــذ هــذا بنظــر االعتب
ــغيلها  ــلعة وتش ــب الس ــث إن تركي ــرد، بحي ــد ال عن
الــذي  للغــرض  مــن عملهــا ومالءمتهــا  للتأكــد 
ــالت  ــن التدخ ــك م ــو ذل ــه ونح ــن أجل ــرتيت م اش
عليهــا، جيــب أن ال يعــد تغيــريًا يف حالــة الســلعة عــام 

ــرشاء. ــد ال ــه عن ــت علي كان
ونصــت املــادة الثالثــة عــرشة مــن نظــام التجــارة 
ــالل  ــدم اإلخ ــع ع ــىل: )م ــعودي ع ــة الس اإللكرتوني
ــتهلك  ــة، للمس ــة والنظامي ــامن االتفاقي ــكام الض بأح
ــرة )2(  ــا يف الفق ــوص عليه ــاالت املنص ــري احل -يف غ
مــن هــذه املــادة -فســخ العقــد خــالل األيــام الســبعة 
التاليــة لتاريــخ تســلمه املنتــج أو لتاريــخ التعاقــد 
ــج  ــتخدم منت ــه مل يس ــا دام أن ــة، م ــم اخلدم ــىل تقدي ع
ــل  ــه أو مل حيص ــن خدمت ــتفد م ــة أو مل يس ــر اخلدم موف
ــة يتحمــل  عــىل منفعــة مــن أي منهــام، ويف هــذه احلال
املســتهلك التكاليــف املرتتبــة عــىل فســخ العقــد إال إذا 

ــك. ــري ذل ــىل غ ــد ع ــراف العق ــق أط اتف
ونــص املنظــم الســعودي بالنســبة للخدمــات فيــرسي 
ــة  ــتهلك خدم ــى املس ــا يتلق ــه عندم ــم ذات ــا احلك عليه
معيبــة أو منقوصــة وفقــًا لطبيعــة اخلدمــة ورشوط 
ــأهنا،  ــائد بش ــاري الس ــرف التج ــا والع ــد عليه التعاق
ويف هــذه احلالــة يلتــزم مقــدم اخلدمــة بإعــادة مقابلهــا 
أو مقابــل مــا جيــرب النقــص فيهــا أو إعــادة تقديمهــا إىل 
املســتهلك، وهــذا احلكــم اخلــاص باخلدمــة إنــام يتعلــق 
ــب  ــود عي ــد وج ــد عن ــخ العق ــتهلك يف فس ــق املس بح
أو نقــص باخلدمــة التــي تــم تنفيذهــا )نظــام التجــارة 

ــعودي(. ــة الس اإللكرتوني
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ــبعة  ــام الس ــالل األي ــد خ ــخ العق ــر أن فس ــام يظه ك
التاليــة لتاريــخ تســلمه املنتــج أو لتاريــخ التعاقــد 
عــىل تقديــم اخلدمــة، مــدة قصــرية بحيــث ال تضمــن 
للمســتهلك فرصــة مناســبة يف التفكــري والرجــوع 
عــن العقــد، وأن رسيــان املــدة يبــدأ مــن تاريــخ إبــرام 
العقــد، وهــو مــا يمكــن أن يكــون صحيحــًا إذا تعلــق 
ــروض أن  ــن املف ــع فم ــا البضائ ــات، أم ــر باخلدم األم
ــليم،  ــخ التس ــن تاري ــدول م ــدة الع ــان م ــدأ رسي يب
ــىل  ــالع ع ــن االط ــتهلك م ــه املس ــن في ــذي يتمك ال

ــا. ــن عدمه ــه م ــا ل ــر مالءمته ــلعة وتقري الس
ويظهــر أن العلــة يف التمييــز يف وقــت بــدء رسيــان مــدة 
العــدول بــني اخلدمــات والســلع تكمــن يف أن املخاطــر 
متلفــة يف احلالتــني، ففــي الســلع، خالفــًا للخدمــات، 
يمكــن أن خييــب ظــن املســتهلك عندما يتســلم الســلعة 
وتكــون بــني يديــه، فــال جيــد فيهــا مــا كان ينتظــر، لــذا 
ــليم  ــخ التس ــن تاري ــان م ــدول يف الرسي ــدة الع ــدأ م تب
الفعــيل، الــذي ال جمــال لــه يف اخلدمــات التــي يكــون 
ــد  ــه بع ــتحيل مع ــو يس ــىل نح ــا، ع ــليمها باكتامهل تس
ذلــك ممارســة احلــق يف العــدول وفســخ العقــد، لذلــك 
تــرسي مــدة العــدول مــن تاريــخ التعاقــد، كــي يمكــن 
املســتهلك مــن الرجــوع قبــل بــدء التنفيذ، ولكــن البد 
ــتهلك  ــا املس ــي ال يعرفه ــة الت ــة أن اخلدم ــن مالحظ م
ــا  ــن يعرفه ــد ل ــو بالتأكي ــد، فه ــرام العق ــل إب ــدًا قب جي

بمجــرد إبرامــه، وإنــام عنــد بــدء التنفيــذ فعــاًل.
اخلدمــات  يف  العــدول  خيــار  أن  الباحــث  ويــرى 
ــرشط يف  ــار ال ــبه خي ــد، يش ــن بع ــا ع ــد عليه املتعاق
الفقــه اإلســالمي، بمعــزل عــن االختــالف يف املصدر، 
الــذي خيــول املتعاقــد حــق الرجــوع عــن العقــد الــذي 
ــون  ــار أن يك ــى اخلي ــه، ومعن ــتمرار في ــد االس ال يري
ــه  ــدم إمضائ ــد وع ــاء العق ــني إمض ــار ب ــد اخلي للمتعاق
ــة أو  ــار رشط أو رؤي ــر خي ــر أم ــخه إن كان األم بفس
ــر  ــر أم ــني إن كان األم ــد املبيع ــار أح ــب، أو أن خيت عي
ــزوم،  ــع الل ــل يف البي ــأن األص ــاًم ب ــني، عل ــار التعي خي

ــت  ــارع أثب ــك، إال أن الش ــل املل ــه نق ــد من ألن القص
ــن. ــًا باملتعاقدي ــار رفق ــه اخلي في

ــال  ــام ق ــو -ك ــبب، وه ــار مس ــبب واخلي ــرشط س فال
إىل  الــيء  إضافــة  عابدين-مــن  وابــن  النســفي 
ســببه عــىل حقيقــة اإلضافــة. ومــن الفقهــاء مــن 
ــيل  ــووي والرم ــار« كالن ــرشط اخلي ــك ب ــن ذل ــرب ع يع
ــة،  ــن املالكي ــرص م ــب املخت ــافعية، وصاح ــن الش م

وصاحــب املحيــط الربهــاين مــن احلنفيــة 
ــدء  ــط ب ــذا رب ــي، 1٤3٠ه: 288(، ل ــيل ومرع )الزحي
ــدول يف  ــار الع ــا خي ــد، أم ــخ التعاق ــار بتاري ــدة اخلي م
الســلع، فهــو يقــرب مــن خيــار الرؤيــة، الــذي يســمح 
ــد  ــد إذا مل جي ــخ العق ــه بفس ــع ورؤيت ــلم املبي ــد تس عن
املبيــع عــىل طلبــه ومل يــر فيــه مــا كان ينتظــر، لــذا ربــط 

ــه بالتســليم. ــار في ــدء مــدة اخلي ب

املطلب الثاين
كيفية ممارسة احلق يف الرجوع

اشــرتط املــرشع الفرنــيس للمامرســة حــق الرجــوع أن 
ــوع  ــق الرج ــع ح ــددة، وخيض ــدة املح ــالل امل ــم خ يت
ــه  ــده بإرادت ــتهلك وح ــر املس ــل لتقدي ــب األص بحس
ــوء  ــر ودون اللج ــرف اآلخ ــة الط ــردة دون موافق املنف
ــباب أو  ــم أس ــة إىل تقدي ــل ودون احلاج ــاء ب إىل القض

ــك. ــه إىل ذل ــي دفعت ــث الت ــان البواع بي
ومــدة الرجــوع هــي مــدة ســقوط ال مــدة تقــادم، فــال 
ــاع،  ــكام االنقط ــف وأح ــكام الوق ــا أح ــق عليه تنطب
وبانقضــاء هــذه املــدة، يســقط حــق املســتهلك يف 
ــل، 199٤م:12٤(، إال  ــو اللي ــد )أب ــوع يف العق الرج
ــتهلك  ــع املس ــتلزم أْن يدف ــد تس ــني ق ــض القوان أّن بع
حــني رجوعــه عــن العقــد مبلغــًا معينــًا يتمثــل بنســبة 
معينــة مــن قيمــة املبيــع وبــرشط أن تكــون قيمــة حمــل 
ــني  ــام أّن القوان ــني، ك ــد مع ــت إىل ح ــد وصل ــد ق العق
التــي أقــرت هــذا احلــق مل ختضــع ممارســته مــن حيــث 



17

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية،العدد )٢١(  الجزء الثاني     ربيع اآلخر  ١٤٤٢ هـ - ديسمبر ٢٠٢٠ م

حق املستهلك يف الرجوع يف العقود املربمة عن بعد يف نظام التجارة اإللكرتونية السعودي )دراسة مقارنة يف ضوء القانون الفرنيس والنظام السعودي(

ــة، إذ أّن  ــني أو إجــراءات خاص ــكل مع ــل لش األص
ــو  ــق يف العــدول ه ــتعامل احل ــد الس ــرشط الوحي ال
رضورة اســتعامله خــالل الفــرتة املحــددة لــه إذ يكفــي 
ــذا  ــدول وه ــه يف الع ــن إرادت ــتهلك ع ــرب املس أْن يع
التعبــري عــن إرادة العــدول قــد يكــون ضمنيــًا كأْن َيــَرد 
املســتهلك املبيــع الــذي ســبق أْن تســلمه خــالل املــدة 

ــار. ــذا اخلي ــة ه ــددة ملامرس املح
وإذا كانــت الترشيعــات مل حتــدد شــكاًل معينــًا ملامرســة 
مكنــة العــدول إال أنــه مــن الناحيــة العمليــة يكــون من 
مصلحــة املســتهلك عنــد اســتعامله هلــذا اخليــار أْن يعرب 
ــات  ــن إثب ــه م ــيلة متكن ــالل وس ــن خ ــه م ــن عدول ع

العــدول عنــد منازعــة املحــرتف لــه يف حصولــه.
ــذه  ــه وه ــددة ل ــدة املح ــالل امل ــدول خ ــم الع وأْن يت
ــو  ــك ه ــبب ذل ــون س ــد يك ــا وق ــم بقرصه ــدة تتس امل
رغبــة املــرشع يف أْن ال جيعــل العقــد غــري مســتقر ملــدة 
ــى ال  ــر حت ــد اآلخ ــة املتعاق ــاة ملصلح ــة ومراع طويل
ــة  ــدة طويل ــريه م ــرف مص ــد ال يع ــًا بعق ــى ملتزم يبق

ــن.  ــن الزم م

ــواردة عــى إعــامل حــق الرجــوع يف العقــود  ــود ال القي
املربمــة عــن بعــد

فرضــت الترشيعــات التــي أقــرت خيــار املســتهلك يف 
الرجــوع عــدة قيــود حتفــظ للعقــد توازنــه واســتقراره، 
ــة  ــىل ممارس ــي وردت ع ــة الت ــود الترشيعي ــم القي وأه

ــي: ــدول ه ــه يف الع ــتهلك حلق املس

ــار  ــن اخلي ــتفيد م ــرف املس ــة بالط ــود املتعلق أوالً: القي
ــتهلك. ــو املس وه

ــن  ــود م ــض العق ــتثناء بع ــة باس ــود املتعلق ــًا: القي ثاني
ــا. ــدول عنه ــار الع ــتهلك خي ــاء املس إعط

ــة  ــرشح واملقارن ــن بال ــن القيدي ــاول هذي ــوف أتن وس
ــايل:  كالت

ــار  ــن اخلي ــتفيد م ــرف املس ــة بالط ــود املتعلق أوالً: القي
ــتهلك: ــو املس وه

إن أحــد طــريف عقــد البيــع عــن بعــد جيــب أْن يكــون 
ــة  ــد احلامي ــق قواع ــن تطبي ــن م ــى نتمك ــتهلكًا حت مس
اخلاصــة بــه، ومنهــا القاعــدة التــي تقــر حقــه يف 
ــرف  ــة الط ــًا يف مواجه ــًا ضعيف ــه طرف ــدول بوصف الع
ــاق  ــن نط ــرج م ــك خي ــرتف، وبذل ــو املح ــوي وه الق
ــن  ــه م ــون كال طرفي ــذي يك ــد ال ــة العق ــذه احلامي ه

ــني. املحرتف
ولكــن مــا يالحــظ عــىل نــص املــادة األوىل مــن القانون 
الفرنــيس رقــم 88/21 الصــادر يف ينايــر 1988م، 
قــد جــاء بصيغــة مطلقــة بحيــث يعطــي اخليــار لــكل 
ــريه  ــتهلكًا كان أم غ ــاري مس ــي أو اعتب ــخص طبيع ش
مــن املهنيــني وغــري املهنيــني خيــار العــدول عــن العقــد 
خــالل ســبعة أيــام، ومل يفــرق النــص يف ممارســة هــذا 
اخليــار بــني املشــرتي املهنــي واملســتهلك، عــىل خــالف 
ــادر يف  ــم 21/ 88 الص ــيس رق ــع الفرن ــار الترشي إط
ــتهلك  ــني املس ــق ب ــق بالتفري ــر 1978م، املتعل 1٠ يناي
ــون  ــكام القان ــمول بأح ــدى الش ــث م ــن حي ــريه م وغ

ــتهالك الفرنــيس(. ــون االس )قان
التــي  احلاميــة  يف  التســاوي  عــدم  رضورة  وجيــب 
ــني  ــدول ب ــار الع ــرار خي ــاص بإق ــص اخل ــا الن يوفره
املشــرتي املهنــي واملســتهلك العــادي، حيــث ال يوجــد 
ــة  ــذه احلامي ــن ه ــرتف م ــتفادة املح ــن اس ــربر م ــا ي م
التــي وجــدت أساســًا ملواجهــة قلــة خــربة املســتهلك 
ــوط  ــري ضغ ــت تأث ــد حت ــربم العق ــؤدي إىل أن ي ــا ي مم

املحــرتف دون تدبــر كاٍف.
ــد إىل  ــن بع ــد ع ــيس العق ــون الفرن ــع القان ــد أخض وق
تنظيــم خــاص يــرسي عــىل عقــود بيــع الســلع وعقــود 
ــعودي،  ــم الس ــالف املنظ ــىل خ ــات، ع ــم اخلدم تقدي
ــات  ــع العملي ــرتك جلمي ــم مش ــع لتنظي ــذي أخض ال
التــي جيرهيــا املحــرتف عــن بعــد، والعقــود عــن بعــد 
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عــرب اهلاتــف أو اإلنرتنــت أو أيــة وســيلة أخــرى 
ــام  ــات، بين ــلع واخلدم ــني الس ــز ب ــدة، دون متيي معتم
الفقــرة األوىل مــن املــادة )1( مــن قانــون االســتهالك 
ــوع  ــذا الن ــكام ه ــق أح ــن تطبي ــتبعدت م ــيس اس الفرن

ــة: ــود اآلتي ــد، العق ــن التعاق م
ــام  ــة، ب ــات االجتامعي ــىل اخلدم ــواردة ع ــود ال 1-العق
يف ذلــك عقــود الســكن االجتامعــي، أو مســاعدة 

الطفولــة والعائــالت.

ــي  ــة الت ــات الصحي ــىل اخلدم ــواردة ع ــود ال 2-العق
يقدمهــا حمرتفــو الصحــة للمــرىض ألجــل تقديــر 
ــام يف  ــة، ب ــم الصحي ــل حالته ــادة تأهي ــاظ أو إع احلف
ذلــك التشــخيص، والتســليم وجتهيــز األدويــة واملــواد 

ــة. الطبي

3-العقــود الــواردة عــىل ألعــاب النقــود، بــام يف ذلــك 
ــواردة  ــالت ال ــو، واملعام ــاب الكازين ــب، ألع اليانصي

ــات. عــىل املراهن

٤-العقود الواردة عىل اخلدمات املالية.

الســياحية  الرحــالت  عــىل  الــواردة  5-العقــود 
اجلزافيــة.

ــوال  ــتعامل األم ــود اس ــىل عق ــواردة ع ــود ال 6-العق
ألوقــات مقســمة، عقــود منتجــات العطــالت طويلــة 

ــة. ــع واملقايض ــادة البي ــود إع ــل وعق األج

7-العقود املنظمة بوساطة موظف عام.

غذائيــة،  مــواد  جتهيــز  عــىل  الــواردة  8-العقــود 
املنزليــة ذات  األمــوال  مــن  ومرشوبــات وغريهــا 
االســتهالك اجلــاري، والتــي يســلمها املحــرتف بنفســه 
ــة يف  ــرة أو منتظم ــوالت متوات ــالل ج ــتهلك خ للمس

ــل. ــة أو العم ــل اإلقام ــكن أو حم املس

9-العقود الواردة عىل خدمات نقل الركاب.

1٠-العقــود املربمــة بوســاطة موزعــني مواقــع جتاريــة 

آليــة.

11-العقــود املربمــة مــع عمــالء االتصــاالت لغــرض 
اســتعامل املقصــورات اهلاتفيــة.

ونصــت املــادة الثالثــة عــرشة مــن نظــام التجــارة 
ــالل  ــدم اإلخ ــع ع ــىل: )م ــعودي ع ــة الس اإللكرتوني
ــتهلك  ــة، للمس ــة والنظامي ــامن االتفاقي ــكام الض بأح
ــرة )2(  ــا يف الفق ــوص عليه ــاالت املنص ــري احل -يف غ

ــي: وه

ــىل  ــاًء ع ــة بن ــات مصنع ــد منتج ــل العق -إذا كان حم
حددهــا،  ملواصفــات  وفقــًا  أو  املســتهلك  طلــب 
ــب أو  ــا عي ــي فيه ــات الت ــك املنتج ــن ذل ــتثنى م ويس

غــري مطابقــة للمواصفــات املتفــق عليهــا.

ــطوانات  ــو أو أس ــة فيدي ــد أرشط ــل العق -إذا كان حم
جــرى  معلوماتيــة  برامــج  أو  مدجمــة  أقراصــًا  أو 

اســتخدامها.

ــالت أو  ــف أو جم ــاول رشاء صح ــد يتن -إذا كان العق
ــب. ــورات أو كت منش

-إذا ظهــر عيــب يف املنتــج بســبب ســوء حيــازة 
. ملســتهلك ا

-إذا كان العقــد يتنــاول تقديــم خدمــات إيــواء أو نقــل 
أو إطعــام.

-إذا كان العقــد يتنــاول رشاء منتجــات حتميــل الربامج 
ــي  ــج الت ــك الربام ــن ذل ــتثنى م ــت، ويس ــرب اإلنرتن ع
فيهــا عيــب حيــول دون إمتــام التحميــل أو غــري املطابقــة 

ملــا اتفــق عليــه.

-احلــاالت األخــرى التــي حتددهــا الالئحــة وفــق مــا 
تســتدعيه طبيعــة املنتجــات أو اخلدمــات )موقــع وزارة 

التجــارة واالســتثامر الســعودي(.
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ثانيًا: القيود املتعلقة باستثناء بعض العقود:

الفرنــيس عــدة عقــود ال جيــوز  القانــون  اســتثنى 
ــىل  ــًا ع ــه حفاظ ــد إبرام ــد بع ــن العق ــدول ع ــا الع فيه
تــوازن العقــد وعمــاًل عــىل عــدم اإلرضار باملحــرتف، 
ــذه  ــا ه ــت عليه ــي بني ــارات الت ــم االعتب ــني أه ونب

ــيل  ــام ي ــا ب ــن إمجاهل ــي يمك ــتثناءات والت االس
)حمسن ومظلوم: 65(:

ــلعة  ــن الس ــتهلك م ــتفاد املس ــتعمل أو اس 1_ إذا اس
ــددة  ــدة املح ــالل امل ــا خ ــد عليه ــي تعاق ــة الت أو اخلدم
ــن  ــتثناء م ــذا االس ــىل ه ــظ ع ــاره، ويالح ــة خي ملامرس
الغالــب  بأنــه يف  املســتهلكني  نظــر محايــة  وجهــة 
صالحيــة  مــن  التأكــد  املســتهلك  عــىل  يصعــب 
الســلعة للغــرض أو املواصفــات املتفــق عليهــا إالّ 
بعــد اســتعامهلا ملــدة مناســبة، وهنــا نجــد أّن املحــرتف 
ــىل  ــول ع ــدء يف احلص ــتهلك إىل الب ــع املس ــاول دف حي
منافــع الســلع أو اخلدمــات قبــل انتهــاء املــدة املحــددة 
ــتفادة  ــن االس ــه م ــي حيرم ــدول لك ــار الع ــة خي ملامرس

ــار. ــذا اخلي ــا ه ــي وفره ــة الت ــن احلامي م

2_ عندمــا يكــون حمــل العقــد مــن املنتجــات القابلــة 
ألخــذ نســخ مــن حمتوياهتــا أو تســجيلها أو نقلهــا بأيــة 
ــا،  ــق أغلفته ــا ومتزي ــزع أختامه ــد ن ــرى بع ــة أخ طريق
ومــن هــذه املنتجــات أرشطــة الفيديــو و االســطوانات 
األجهــزة  برامــج  أو   )CDs( املدجمــة  واألقــراص 
االلكرتونيــة )Software(، واملنتجــات اإللكرتونيــة 
)Digital Products( حيــث أتــاح اإلنرتنــت مــن 
خــالل خدماهتــا املتنوعــة للمســتهلك رشاء هــذه 
 )Downloading( املنتجــات مــن خــالل حتميلهــا
مــن املواقــع اإللكرتونيــة التــي تعــرض هــذه املنتجــات 
عــىل الشــبكة وخصوصــًا املطبوعــات اإللكرتونيــة 
والبحــوث  والكتــب  واملجــالت  الصحــف  مــن 
ــة ...الــخ ، ويقــوم  وكذلــك األفــالم والصــور الرقمي
هــذا االســتثناء بالدرجــة األساســية عــىل اعتبــار محايــة 

ــار  ــتهلك خي ــح املس ــة  ألن من ــة الفكري ــوق امللكي حق
ــة  ــة يمكــن املســتهلك يسء الني العــدول يف هــذه احلال
مــن إرجــاع هــذه املنتجــات إىل املحــرتف بعــد نســخها 
أو إعــادة إنتاجهــا وذلــك بحجــة اســتعامله خليــار 

ــون. ــه القان ــه ل ــذي كفل ــدول ال الع

ــات  ــع لتقلب ــة خيض ــلعة أو اخلدم ــن الس 3-إذا كان ثم
الســوق صعــودًا وهبوطــًا والتــي ليــس بوســع املــورد 
ــي  ــزاد العلن ــوع يف امل ــعارها، كالبي ــىل أس ــيطرة ع الس
ــا،  ــرصح هب ــب امل ــان واليانصي ــات الره ــود خدم وعق
ألن جوهــر هــذه العقــود وطبيعتهــا تتنــاىف مــع اخليــار 
يف العــدول عنهــا، إذ أّن هــذا النــوع مــن العقــود يقــوم 
ــة واملقامــرة عــىل نحــو يتناقــض معــه أْن  عــىل املجازف
ــد إبرامــه وإال  ــدول عــن العقــد بع ــار الع ــه خي ــر ل يق

كان ذلــك تناقــض مــع جوهــر العقــد ذاتــه.

٤-إذا طلــب املســتهلك توفــري اخلدمــة لــه قبــل انتهــاء 
أجــل العــدول عــن الــرشاء، وهــذه احلالــة ال تدخــل 
ضمــن االســتثناءات املقيــدة ملكنــة العــدول وإن كانــت 
القوانــني املقارنــة قــد ذكرهتــا ضمنهــا فليــس يف هــذه 
احلالــة مــا يعــد اســتثناًء مــن مكنــة العــدول بعــد ثبوتــه 
ــدة  ــاء م ــل انته ــة قب ــزه باخلدم ــب جتهي ــد طل ــه إذ يع ل

العــدول نــزوالً ضمنيــًا عــن مكنــة العــدول.

ــة  ــمعية والبرصي ــجيالت الس ــد التس ــود توري 5-عق
أو برامــج احلاســب اإللكــرتوين عندمــا يتــم نــزع 
األختــام عنهــا بمعرفــة املســتهلك واهلــدف األســايس 
مــن وراء هــذا االســتبعاد هــو املحافظــة عــىل حقــوق 
ــة  ــمعية والبرصي ــجيالت الس ــة فالتس ــة الفكري امللكي
ــتفادة  ــا واالس ــد فتحه ــخها بع ــن نس ــج يمك أو الربام
منهــا ثــم إعادهتــا، وذلــك بغــض النظــر عــن اســتعامل 

ــتعامله.  ــدم اس ــا أو ع ــتهلك هل املس
ــا  ــا أو إعداده ــم تصنيعه ــد ت ــلعة ق ــت الس 6-إذا كان
وفقــًا ملواصفــات شــخصية حددهــا املســتهلك )كعقود 
توريــد الســلع(، أو كانــت الســلعة مــن الســلع رسيعــة 
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التلــف كبعــض املنتجــات واألدويــة بعــد انتهــاء تاريخ 
ــع الســلعة  صالحيتهــا إذ يتعــذر يف هاتــني احلالتــني بي
ــر، إذا كان  ــد للتاج ــك رضر أكي ــرى ويف ذل ــرة أخ م
حمــل عقــد االســتهالك مــن املنتجــات التــي ال يمكــن 
ــتهلك،  ــل املس ــن قب ــلمها م ــد تس ــاهلا بع ــادة إرس إع
كاملعلومــات التــي تقــدم إىل املســتهلك واالستشــارات 
ــة  التــي حيصــل عليهــا مــن خــالل املواقــع اإللكرتوني
عــرب الشــبكة، ومــن خــالل املكاتــب والــرشكات 

ــت. ــرب اإلنرتن ــارية ع االستش
وبخــالف هــذه احلــاالت يكــون للمســتهلك العــدول 
عــن العقــد خــالل املــدة املحــددة قانونــًا فــإذا كان قــد 
ــه يلتــزم بعــد العــدول بإعادهتــا إىل  تســلم الســلعة فإن
ــتهلك  ــن إىل املس ــادة الثم ــزم بإع ــذي يلت ــرتف ال املح
خــالل مــدة معينــة إال أّن املســتهلك يتحمــل يف حالــة 
ــة نفقــات ترتتــب عــىل إعــادة  العــدول عــن العقــد أي
ــأ أو  ــه أي خط ــب إلي ــرتف ال ينس ــلعة، ألّن املح الس
ــه  ــف حتميل ــن التعس ــم فم ــن ث ــه وم ــالل بالتزامات إخ
ــار  ــن اخت ــو م ــتهلك ه ــلعة فاملس ــادة الس ــات إع نفق

ــك. ــة ذل ــل نتيج ــه أْن يتحم ــدول وعلي الع
املبيــع يتضمــن حتميــل  فضــاًل عــن أن خيــار رد 
ــهم  ــد يس ــا ق ــو م ــرد، وه ــف ال ــتهلك بمصاري املس
عمــاًل يف احلــد مــن احلــاالت التــي يلجــأ فيهــا 
ــًا إذا كان  ــوع، خصوص ــق الرج ــة ح ــتهلك ملامرس املس

.)215 1995م:  )الزقــرد،  ضئيــاًل  املبيــع  ثمــن 

املبحث الثالث

اآلثــار املرتتبــة عــى اســتعامل املســتهلك حــق الرجــوع 
يف العقــود املربمــة عــن بعــد

مل  إذا  الفرنــيس،  املســتهلك  محايــة  لقوانــني  وفقــًا 
يســتعمل املســتهلك هــذا احلــق يف الرجــوع عــن 
ــذي  ــد ال ــح العق ــددة، فيصب ــدة املح ــالل امل ــد خ العق
أبرمــه املســتهلك الزمــًا ويكــون باتــًا وواجــب التنفيــذ 

مــن طــريف العقــد، وبالتــايل تنتهــي حالــة الشــك التــي 
ــب  ــرتف إىل الرتق ــر املح ــد اآلخ ــع املتعاق ــت تدف كان
ــة  ــد، ويف حال ــر التعاق ــه أم ــيؤول إلي ــا س ــار مل واالنتظ
اســتعامل املســتهلك حقــه يف الرجــوع عــن العقــد 
ــب  ــون، فيرتت ــًا للقان ــه وفق ــددة ل ــدة املح ــالل امل خ
ــتهلك  ــبة للمس ــار بالنس ــن اآلث ــة م ــوع مجل ــىل الرج ع
واملحــرتف، وســوف نقســم هــذا املبحــث إىل مطلبــني:

ــبة  ــد بالنس ــن العق ــوع ع ــار الرج ــب األول: آث املطل
للمتعاقديــن.

املطلــب الثــاين: اجلــزاءات املرتتبــة عــى اإلخــالل 
بضامنــات محايــة املســتهلك يف التعاقــد عــن بعــد.

املطلب األول

آثار الرجوع عن العقد بالنسبة للمتعاقدين

ــن  ــوع ع ــق الرج ــتهلك ح ــتعامل املس ــىل اس ــب ع يرتت
العقــد بعــض اآلثــار بالنســبة للمحــرتف تتمثــل بصفــة 
أساســية بالتزامــه بــرد الثمــن الــذي دفعــه املســتهلك 
لــه مقابــل حصولــه عــىل الســلعة أو اخلدمــة، كــام وإّن 
ــن  ــتهلك ع ــوع املس ــأّن رج ــّرت ب ــني أق ــض القوان بع
ــد  ــط بالعق ــر ارتب ــد آخ ــخ أي عق ــيتبعه فس ــد س العق
األصــيل الــذي جــرى الرجــوع عنــه، وعــىل املســتهلك 
إن أراد أن يعلــم املحــرتف بقــراره بالعــدول عــن 
العقــد، يرســل إليــه قبــل انتهــاء املــدة املقــررة نمــوذج 
الرجــوع املرفــق بالعقــد، ويعــرب فيــه عــن إرادتــه 
ــوص  ــراءات املنص ــرشوط واإلج ــق ال ــدول، وف بالع
ــوف  ــان، 2٠18م: 672(، وس ــًا )رسح ــا قانون عليه
ــبة  ــوع بالنس ــق يف الرج ــة احل ــار ممارس ــن آث ــم ع نتكل

ــايل:- ــو الت ــىل النح ــرتف ع ــتهلك واملح للمس

بالنســبة  الرجــوع  يف  احلــق  ممارســة  آثــار  أوالً: 
: للمســتهلك

وفقــًا لنــص املــادة )1. 121-21-٤( مــن قانــون 
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االســتهالك الفرنــيس يلتــزم املهنــي عنــد ممارســة 
ــي: ــات وه ــدة التزام ــدول بع ــه يف الع ــتهلك حلق املس

1_ التــزام املســتهلك عنــد االقتضــاء، أن يعيــد الســلع 
ــني  ــخص مع ــرتف أو إىل ش ــه إىل املح ــلمت ل ــي س الت
مــن قبلــه هلــذا الغــرض، دون تأخــري مبالــغ فيــه، وعىل 
ــخ  ــن تاري ــًا م ــرش يوم ــة ع ــالل أربع ــر خ ــد تقدي أبع
ــرتف أن  ــرتح املح ــا مل يق ــدول، م ــراره بالع ــاله ق إرس
يســرتد الســلعة، وكان القانــون الفرنــيس قبــل تعديلــه 
بقانــون 2٠1٤م، يســمح للمحــرتف بتــدارك تقصــريه 
ــًا كان  ــات، أي ــتهلك باملعلوم ــد املس ــالل تزوي ــن خ م
نوعهــا وليــس فقــط تلــك املتعلقــة باحلــق يف العــدول، 
ــؤدي إىل  ــا ي ــو م ــة وه ــدة اإلضافي ــاء امل ــك أثن وذل
انقضــاء احلــق يف العــدول بمــي املــدة األصليــة مــن 

ــات.  ــتهلك للمعلوم ــلم املس ــخ تس تاري
ــه  ــك أن ــد، ذل ــق للنق ــم بح ــذا احلك ــرض ه ــد تع وق
ــتهلك  ــات للمس ــل املعلوم ــأن تص ــًا ب ــمح ضمني يس
ــن  ــف يمك ــن كي ــًا، ولك ــل مطلق ــرة، أو ال تص متأخ
للمســتهلك التعاقــد عــن رضــا رصيــح ومســتنري 
ــات، وال  ــلع واخلدم ــص الس ــرف خصائ ــو ال يع وه
رشوط البيــع وال الضامنــات املمنوحــة، وال املعلومــات 
الكافيــة عــن املحــرتف وكيفيــة التواصــل معــه، وكيف 
يضمــن حقــه يف العــدول إذا مل يكــن يعــرف هبــذا 
احلــق ورشوطــه ومدتــه؟ مــن قانــون االســتهالك 
الفرنــيس بنفســه، وال يلــزم املســتهلك بأكثــر مــن 
التكلفــة املبــارشة إلعــادة إرســال الســلعة، مــا مل يكــن 
املحــرتف قــد قبــل حتمــل هــذه التكلفــة، أو امتنــع عــن 
إعــالم املســتهلك بــأن هــذه التكلفــة تقــع عــىل عاتقــه 
أي املســتهلك )رسحــان، 2٠18م: 675(، ويمكــن 
ــب أو  ــل تعي ــتهلك إذا حص ــؤولية املس ــوم مس أن تق
نقــص يف قيمــة الســلع بســبب معاجلــة املســتهلك هلــا 
ألغــراض ال تتعلــق بالتثبــت مــن طبيعتهــا وخصائصها 
وحســن عملهــا، بــرشط أن يكــون املحــرتف قــد أعلــم 

ــوع. ــه يف الرج ــتهلك بحق املس

2_ التــزام املحــرتف بــأن يــرد للمســتهلك املبلــغ 
ــام يف ذلــك تكاليــف التســليم، دون  املدفــوع كامــاًل، ب
ــر خــالل أربعــة  تأخــري غــري مــربر، وعــىل أبعــد تقدي
ــرار  ــه بق ــم في ــذي أعل ــخ ال ــن التاري ــًا م ــرش يوم ع
املســتهلك بالعــدول، وحيــق للمحــرتف يف عقــود 
بيــع الســلع، مــا مل يكــن قــد اقــرتح أن يســرتد الســلعة 
ــل رد  ــاس، فيؤج ــه يف االحتب ــامرس حق ــه، أن ي بنفس
ــني:  ــرب األجل ــتهلك إىل أق ــتحقة للمس ــغ املس املبال
تاريــخ اســرتداد الســلعة، أو تاريــخ تقديــم املســتهلك 
إثباتــًا عــىل إرســاله هــذه الســلعة، وعــىل املحــرتف أن 
يســتعمل يف رد ذلــك املبلــغ وســيلة الدفــع ذاهتــا التــي 
اســتعملها املســتهلك يف الوفــاء األويل، مــا مل يكــن 
ــاك موافقــة رصحيــة مــن املســتهلك عــىل اســتعامل  هن
وســيلة أخــرى، بــرشط أال يرتتــب عــىل اســتعامل هــذه 
ــن  ــتهلك، ولك ــىل املس ــة ع ــف إضافي ــيلة تكالي الوس
يالحــظ أن املحــرتف ال يلــزم بــرد النفقــات التكميليــة 
إذا كان املســتهلك قــد اختــار رصاحــة طريقــة للتســليم 
أكثــر تكلفــة مــن الطريقــة القياســية املعتــادة واملقرتحــة 

ــرتف. ــن املح م

3_ إذا أبــدى املســتهلك، قبــل انقضــاء مهلــة العــدول، 
ــزم  ــا، الت ــي طلبه ــة الت ــذ اخلدم ــرشوع بتنفي ــه يف ال نيت
ــة  ــىل أي ــًا أو ع ــح ورقي ــه الرصي ــل طلب ــرتف بتقب املح
دعامــة دائمــة، ويف هــذا الفــرض إذا عــدل املســتهلك 
ــع  ــه أن يدف ــب علي ــة، وج ــم اخلدم ــد تقدي ــن عق ع
ــى  ــا حت ــذه منه ــم تنفي ــا ت ــل م ــًا يقاب ــرتف مبلغ للمح
ــذا  ــاب ه ــم حس ــدول؛ ويت ــراره بالع ــاله ق ــت إرس وق
املبلــغ بنســبة مــن املقابــل الــكيل للخدمــة املتفــق عليهــا 

ــد. يف العق

بالنســبة  الرجــوع  يف  احلــق  ممارســة  آثــار  ثانيــًا: 
: ف للمحــرت

ــن  ــوع ع ــق الرج ــتهلك ح ــتعامل املس ــىل اس ــب ع يرتت
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العقــد بعــض اآلثــار بالنســبة للمحــرتف تتمثــل بصفــه 
ــتهلك  ــه املس ــذي دفع ــن ال ــرد الثم ــه ب ــية التزام أساس
لــه مقابــل حصولــه عــىل الســلعة أو اخلدمــة، ونصــت 
بعــض الترشيعــات بــأّن رجــوع املســتهلك عــن العقــد 
ســيتبعه فســخ أي عقــد آخــر ارتبــط بالعقــد األصــيل 
الــذي جــرى الرجــوع عنــه، وأن زوال العقــد األصــيل 
ــاء  ــربر لإلبق ــة م ــد ثم ــه، إذ مل يع ــتتبع زوال تابع يس

عليــه.
ــإّن  ــوع ف ــه يف الرج ــتعمل حق ــا يس ــتهلك عندم واملس
املحــرتف حســب التوجيــه األوريب والقانــون الفرنــيس 
يقــع عــىل عاتقــه التــزام وهــو رد مــا دفعــه املســتهلك 
ــت  ــأرسع وق ــك ب ــم ذل ــىل أن يت ــل، ع دون أي مقاب
ــني  ــوال ثالث ــاوز يف كل األح ــرشط أال يتج ــن وب ممك
ــن تاريــخ اســتعامل املســتهلك هلــذا احلــق  ــًا م يوم

)قاســم، 2٠٠3م: 69(.
ــررة دون  ــدة املق ــاء امل ــىل انته ــب ع ــل، يرتت ويف املقاب
رجــوع انتهــاء حالــة الشــك وعــدم اليقــني التــي 
ــق  ــا تلح ــد، وهن ــذ العق ــة تنفي ــوب مرحل ــت تش كان
ــد  ــك ألح ــد ذل ــون بع ــد، وال يك ــزوم بالعق ــة الل صف

ــه  ــوع في ــراد بالرج ــه االنف طرفي
)عبد الباقي، 2٠٠٤م:78٤(.

كــام أشــارت املــادة الرابعــة عــرشة مــن نظــام التجــارة 
ــر  ــق موف ــامل يتف ــه: )م ــعودية إىل أن ــة الس اإللكرتوني
ــل  ــليم حم ــرى لتس ــدة أخ ــىل م ــتهلك ع ــة واملس اخلدم
ــد إذا  ــخ العق ــتهلك فس ــق للمس ــذه، حي ــد أو تنفي العق
ــدة  ــذ م ــليم أو التنفي ــن التس ــة ع ــر اخلدم ــر موف تأخ
ــرام  ــخ إب ــن تاري ــا م ــرش( يوًم ــة ع ــىل )مخس ــد ع تزي
العقــد أو عــن املوعــد املتفــق عليــه، ولــه اســرتداد مــا 
دفعــه بمقتــى العقــد مقابــل املنتــج أو اخلدمــة أو غــري 
ذلــك مــن تكاليــف ترتبــت عــىل هــذا التأخــري، مــامل 
ــر  ــزم موف ــام يلت ــرة، ك ــوة قاه ــبب ق ــري بس ــن التأخ يك
اخلدمــة بإبــالغ املســتهلك عــن أي تأخــري متوقــع 
ــليم  ــري يف تس ــري جوه ــا تأث ــون هل ــات يك أو صعوب

ــة  حمــل العقــد أو تنفيــذه(. )نظــام التجــارة اإللكرتوني
ــعودية(. الس

املطلب الثاين
ــة  ــات محاي ــالل بضامن ــى اإلخ ــة ع ــزاءات املرتتب اجل

ــد ــن بع ــد ع ــتهلك يف التعاق املس

غرامــة  عــىل  الفرنــيس  االســتهالك  قانــون  نــص 
إداريــة مقابــل اإلخــالل باألحــكام التــي تنظــم التــزام 
ــتهلك  ــد املس ــد، بتزوي ــن بع ــد ع ــرتف يف التعاق املح
باملعلومــات التــي جيــب أن يتضمنهــا عرضــه أو إجيابه، 
ــًا  ــد للعقــد مصحوب ــد املســتهلك بتأكي والتزامــه بتزوي
بالوثيقــة النموذجيــة للعــدول، ال يتجــاوز مبلغهــا 
ثالثــة آالف يــورو لألشــخاص الطبيعيــة، ومخســة 
ــملت  ــة، وش ــخاص املعنوي ــورو لألش ــف ي ــرش أل ع
ــزاء هبــذا اجلــزاء، إخــالل املحــرتف، يف  املــادة باجل
ــف  ــه بالتعري ــف، بالتزام ــد باهلات ــعي للتعاق ــة الس حال
بشــخصه وباهلــدف التجــاري مــن املكاملــة التلفونيــة، 
ــىل  ــي أو ع ــد ورق ــتهلك بتأكي ــد املس ــه بتزوي والتزام
ــات  ــاماًل البيان ــه، ش ــدم ل ــرض املق ــة للع ــة ثابت دعام
الواجــب إعالمــه هبــا مــن القانــون، عــىل غرامــة 
إداريــة مقابــل اإلخــالل  )L.121-22-(كــام نصــت 
ــتهلك  ــة املس ــم ممارس ــي تنظ ــكام الت ــادة )1( باألح امل
حلقــه يف العــدول يف حــاالت التعاقــد عــن بعــد، 
ــورو  ــاره، ال يتجــاوز مبلغهــا مخســة عــرش ألــف ي وآث
ــة، ومخســة وســبعني ألــف يــورو  لألشــخاص الطبيعي

ــوم: 69(. ــن ومظل ــة )حمس ــخاص املعنوي لألش
وقــرر املنظــم الســعودي تشــكيل جلنــة أو أكثــر للنظــر 
يف مالفــات أحــكام النظــام أو الئحتــه التنفيذيــة )املادة 
13 مــن نظــام التجــارة اإللكرتونيــة الســعودي(، 
ــات  ــن العقوب ــر م ــدة أو أكث ــف بواح ــة املخال ومعاقب
ــًا أو  ــاط ”مؤقت ــة النش ــاف مزاول ــذار، إيق ــة: اإلن التالي
دائــاًم“، حجــب املحــل اإللكــرتوين ”جزئيــًا أو كليــًا“، 
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غرامــة ماليــة تصــل إىل مليــون ريــال، كــام جيــوز 
تضمــني القــرار الصــادر بتحديــد العقوبــة النــص 
ــة  ــف يف صحيف ــة املخال ــىل نفق ــه ع ــرش منطوق ــىل ن ع
ــدر يف  ــي تص ــة الت ــف املحلي ــن الصح ــر“ م ”أو أكث
ــب  ــبة ويعاق ــرى مناس ــيلة أخ ــه، أو أي وس ــل إقامت حم
ــا  ــف أيًّ ــن خيال ــرشة-كل م ــة ع ــامدة الثامن ــًا لل -وفق
مــن أحــكام النظــام أو الالئحــة بواحــدة أو أكثــر مــن 
ــىل  ــد ع ــة ال تزي ــذار، أو غرام ــة: اإلن ــات اآلتي العقوب
)1.٠٠٠.٠٠٠( مليــون ريــال، أو إيقــاف مزاولــة 
التجــارة اإللكرتونيــة مؤقًتــا أو دائــاًم، أو حجــب 
املحــل اإللكــرتوين -بالتنســيق مــع اجلهــة املختصــة- 

ــاًم. ــا أو دائ ــا، مؤقًت ــا أو كليًّ جزيًئ
ــده  ــدر ض ــن ص ــن، مل ــامدة العرشي ــا لل ــوز وفًق وجي
ــام  ــه أم ــرتاض علي ــام االع ــىل النظ ــاًء ع ــرار بن أي ق
ــات  ــام املرافع ــكام نظ ــا ألح ــة وفًق ــة اإلداري املحكم
أمــام ديــوان املظــامل، وتتــوىل املحكمــة املختصــة 
ــة  ــاوى املطالب ــك دع ــام يف ذل ــات، ب ــل يف املنازع الفص
بالتعويــض الناشــئة عــن تطبيــق أحــكام النظــام، وفًقــا 
للــامدة الثانيــة والعرشيــن، ويتــوىل موظفــون -يصــدر 
تعيينهــم بقــرار مــن الوزيــر- أعــامل الرقابــة والتفتيــش 
عــىل تعامــالت التجــارة اإللكرتونيــة وضبــط مالفــات 
الثالثــة  للــامدة  وفًقــا  والالئحــة،  النظــام  أحــكام 

ــن. والعرشي

اخلامتة ونتائج البحث:

ــن  ــا، م ــن املزاي ــد م ــد العدي ــن بع ــد ع ــق التعاق حيق
حيــث أنــه جينــب املســتهلك مشــقة االنتقــال إىل مقــر 
ــه  ــه، لكن ــد مع ــاوض أو التعاق ــرتف للتف ــل املح عم
ــع  ــم باملبي ــدم العل ــر ع ــه ماط ــت ذات ــل يف الوق حيم
ــة  ــاٍف للجهال ــو ن ــىل نح ــات ع ــر اخلدم ــوء تقدي أو س
ــود  ــي وج ــذي يعن ــر ال ــزاع، األم ــرية للن ــة املث الفاحش
ــم  ــتهلك يف وه ــوع املس ــه يف وق ــتهان ب ــر ال يس خط

مقصــود أو غــري مقصــود، بشــأن الســلعة أو اخلدمــة، 
ــد  ــذي يتعاق ــرتف ال ــخصية املح ــم وش ــأن قي أو بش

ــه. مع
وأقــر جملــس الــوزراء الســعودي نظــام التجــارة 
ــم  ــعودية، وينظ ــة الس ــة العربي ــة يف اململك اإللكرتوني
إلغــاء  أو  الســلعة،  اســرتجاع  يف  املســتهلك  حــق 
العمليــة يف حــال تأخــر التســليم والتنفيــذ ألكثــر مــن 

15 يومــًا، ومعاجلــة التأخــري يف التســليم.
الســعودية مــن أرسع 1٠  العربيــة  اململكــة  وتعــد 
ــبة  ــة بنس ــارة اإللكرتوني ــوًا يف التج ــامل نم دول يف الع
ــة يف  ــارة اإللكرتوني ــوق التج ــم س ــغ حج 32%، ويبل
ــام  ــام 2٠18، في ــة الع ــال بنهاي ــار ريـ ــة 8٠ ملي اململك
يبلــغ حجــم التجــارة اإللكرتونيــة يف العــامل أمجــع 3٠ 

تريليــون دوالر.
ــة يف  ــارة اإللكرتوني ــرب التج ــوق ع ــبة التس ــل نس ومتث
اململكــة العربيــة الســعودية ٤9.9%، مــن إمجــايل 
حجــم التســوق بنهايــة العــام 2٠18، ويبلــغ متوســط 
اإلنفــاق الســنوي للمتســوقني عــرب اإلنرتنــت ٤آالف 
ريـــال، و32 ألــف متجــر إلكــرتوين مســجل يف خدمــة 

ــة. ــروف يف اململك مع
ــلعة  ــرتجاع الس ــل يف اس ــق للعمي ــام احل ــي النظ ويعط
خــالل 7 أيــام مــن تاريــخ التعاقــد مــع املتجــر 
ــدم  ــال ع ــك يف ح ــج، وذل ــلم املنت ــرتوين أو تس اإللك
واســتثنى  االنتفــاع،  أو  االســتفادة  أو  االســتخدام 
ومواصفــات  بطلــب  املصنعــة  املنتجــات  النظــام 
األقــراص  أو  واالســطوانات  املســتهلك،  حددهــا 
املدجمــة أو الربامــج املعلوماتيــة املســتخدمة، والصحف 
واملجــالت واملنشــورات والكتــب، إضافــة إىل ظهــور 
عيــب يف املنتــج بســبب ســوء االســتخدام، وخدمــات 
اإليــواء أو النقــل أو اإلطعــام، ومنتجــات حتميــل 

ــت. ــرب اإلنرتن ــج ع الربام
وحــدد النظــام غرامــات ماليــة تصــل إىل مليــون 
وحجــب  النشــاط،  مزاولــة  إيقــاف  مــع  ريـــال، 
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ــرار  ــرش ق ــواز ن ــاف بج ــام أض ــرتوين، ك ــر اإللك املتج
العقوبــة عــىل نفقــة املخالــف يف صحيفــة أو أكثــر مــن 
ــه أو أي  ــة التــي تصــدر يف حمــل إقامت الصحــف املحلي
وســيلة أخــرى مناســبة، وذلــك حســب نــوع املخالفــة 

ــا. ــا وتأثريه وحجمه
ونظــم املــرشع الفرنــيس يف العــام 2٠1٤م قانونــه 
التوجيهــات  مــع  متاشــيًا  باالســتهالك  اخلــاص 
ــملت  ــا ش ــن م ــه ضم ــملت حتديثات ــة، فش األوروبي
ــتهلك  ــة املس ــة محاي ــد، معمق ــن بع ــد ع ــة التعاق محاي
ــزام املحــرتف  ــدة بخصــوص الت بفــرض أحــكام جدي
شــأن  يف  وقيــود  التعاقــد،  وبعــد  قبــل  باإلعــالم 
شــكليات ومضامــني التعبــري عــن اإلرادة يف هــذا 
النــوع مــن التعاقــد، واجلــزاءات املرتتبــة عــىل مالفــة 
تلــك األحــكام، التــي مل تقتــرص عــىل العقوبــات 
املاليــة، بــل امتــدت لتشــمل تقييــد احلريــة، مــع 
عقوبــات تكميليــة، وهــذا مــن شــأنه أن جيعــل أحــكام 
ــد  ــتهلك، وأش ــة للمس ــر محاي ــيس أكث ــون الفرن القان

ــة. ــن املخالف ــرتف م ــًا للمح ردع
ــل يف  ــملها التعدي ــي ش ــكام الت ــني األح ــن ب وكان م
القانــون الفرنــيس تلــك املتعلقــة بحــق املســتهلك 
ــا  ــد أطاهل ــه، فق ــد إبرام ــد بع ــن العق ــدول ع يف الع
التعديــل لتصــل إىل عــام كامــل كلــام كان املحــرتف قــد 

ــالل. ــذا اإلخ ــزاء هل ــالم، ج ــه باإلع ــل بالتزام أخ

نتائج البحث:

خلصت هذه الدراسة إىل عدة نتائج:

1_ إن وضــع قواعــد خاصــة بحاميــة املســتهلك يف 
العقــود التــي تــربم عــن بعــد، عــىل درجــة كبــرية مــن 
ــع  ــون بوس ــد ال يك ــن بع ــد ع ــة، ألن يف التعاق األمهي
ــوج  ــة أو املنت ــىل اخلدم ــق ع ــم الدقي ــتهلك احلك املس
الــذي يتعاقــد عليــه، وذلــك مهــام بلــغ وصــف البائــع 
ــة  ــة خاص ــربر بصف ــا ي ــو م ــة، وه ــة وأمان ــن دق ــه م ل

ــن  ــوع ع ــق الرج ــتهلك ح ــاء املس ــىل إعط ــز ع الرتكي
ــد. العق

التســاوي  بتقريــره  الســعودي  املنظــم  2_ أحســن 
ــق  ــة ح ــني، واملتضمن ــا القوان ــي تقرره ــة الت يف احلامي
املهنــي  للمشــرتي  ســواء  الرجــوع،  يف  املســتهلك 
واملســتهلك العــادي، والســبب يف ذلــك يكمــن يف عدم 
وجــود مــا يــربر مــن أجــل نفــي اســتفادة املحــرتف من 
ــدم  ــة ع ــًا ملواجه ــدت أساس ــي وج ــة الت ــذه احلامي ه
تطابــق اخلدمــة أو الســلعة مــع رغبــة املســتهلك، وبــام 
ــتهلكًا  ــي مس ــون املهن ــن أن يك ــع م ــد مان ــه ال يوج أن
يطلــب احلصــول عــىل ســلعة أو خدمــة مــن تاجــر أو 
مــزود، خــارج إطــار مهنتــه وحرفتــه، فــإّن مــن شــأن 
ــا  ــع هب ــي يتمت ــة الت ــع احلامي ــه بموض ــك أن يضع ذل

ــتهلك. املس

3_ يقــرتح عــىل املنظــم الســعودي النــص عــىل التفرقــة 
ــبة  ــات، فبالنس ــلع واخلدم ــني الس ــوع ب ــدة الرج يف م
ــا،  ــتهلك هل ــتالم املس ــوم اس ــن ي ــدة م ــدأ امل ــلع تب للس
ــرام  ــدة مــن حلظــة إب ــدأ امل ــا بالنســبة للخدمــات تب أّم
ــا  العقــد، وتكــون املهلــة املمنوحــة للمســتهلك يف كلت
احلالتــني أعــاله هــي أســبوعًا واحــدًا بــرشط أن يكــون 
ــا إذا  ــالم، أم ــزام باإلع ــه بااللت ــد وفائ ــد أك ــورد ق امل
ــد،  ــرام العق ــد إب ــزام إاّل بع ــذا االلت ــورد هب ــوِف امل مل ي
فــإّن املــدة تبــدأ منــذ ذلــك احلــني، بــرشط أال تتجــاوز 
مــدة الوفــاء يف مجيــع األحــوال مــدة ثالثــة أشــهر مــن 

ــرام. ــخ التســليم أو اإلب تاري

املراجع:

أوالً: املراجع باللغة العربية:

التعاقــد  )2٠11م(  ممــدوح.  د.خالــد  إبراهيــم، 
اإللكــرتوين عــرب اإلنرتنــت، اإلســكندرية، دار الفكــر 

اجلامعــي.
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ــد  ــوقي. )199٤م( العق ــم الدس ــل، د.إبراهي ــو اللي أب
ــالمية  ــة اإلس ــة يف الرشيع ــة معمق ــالزم، دراس ــري ال غ

ــت. ــة الكوي ــة، جامع ــني الوضعي والقوان

أثــر  )2٠18م(  محــدي.  أمحــد  د.أعصــم  إمــام، 
ترشيعــات محايــة املســتهلك عــىل القانــون املــدين، 

العربيــة. النهضــة  دار  القاهــرة، 

أحــكام  )2٠1٠م(  حممــد.  د.مصطفــى  اجلــامل، 
االلتــزام، بــريوت، منشــورات احللبــي احلقوقيــة.

مجيعــي، د.حســن عبــد الباســط. )1996م( محايــة 
ــرة،  ــتهالك، القاه ــود االس ــة يف عق ــتهلك اخلاص املس

ــة. ــة العربي دار النهض

عــدول  )2٠٠9م(  إبراهيــم.  د.أمحــد  احلبــاري، 
املســتهلك عــن العقــد املــربم عــرب اإلنرتنــت. دراســة 
مقارنــة يف القانــون األردين والفرنــيس، األردن، املجلــة 
األردنيــة يف القانــون والعلــوم السياســية، املجلــد 

.1 رقم

محــداهلل، د.محــد اهلل حممــد. )1997م( محايــة املســتهلك 
يف مواجهــة الــرشوط التعســفية يف عقــود االســتهالك، 

دراســة مقارنــة، القاهــرة، دار الفكــر العــريب.

محــود، د.عبــد العزيــز املرســى. )2٠٠3م( احلاميــة 
املدنيــة اخلاصــة لرضــاء املشــرتي يف عقــود البيــع عــن 
بعــد، مــع التطبيــق عــىل البيــع عــن طريــق التليفزيــون 
بوجــه خــاص، جملــة البحــوث القانونيــة واالقتصادية، 

ــة، العــدد23، س12. ــة احلقــوق، جامعــة املنوفي كلي

محايــة  )2٠1٠م(  عدنــان.  ســعد  د.كوثــر  خالــد، 
ــوراه،  ــالة دكت ــرتوين، رس ــد اإللك ــتهلك يف العق املس

مجهوريــة مــرص العربيــة، جامعــة بنهــا، كليــة احلقــوق.

رســالن، د.أنــور أمحــد. )أبريــل 1997م( مفهــوم 
محايــة  نــدوة  إىل  مقــدم  تقريــر  املســتهلك،  محايــة 
املســتهلك يف العــامل العــريب، القاهــرة، جامعــة الــدول 

ــة. العربي

التعاقــد  )1998م(  الســعيد.  د.حممــد  رشــدي، 
ــع  ــىل البي ــز ع ــع الرتكي ــة م ــال احلديث ــائل االتص بوس
ــت. ــة الكوي ــات جامع ــون، مطبوع ــطة التليفزي بواس

ــة  ــة املدني ــد. )199٤م( احلامي ــد حمم ــي، د.أمح الرفاع
للمســتهلك إزاء املضمــون العقــدي، القاهــرة، دار 

ــة. ــة العربي النهض

الزحيــيل، د.وهبــة مصطفــى. الفقــه اإلســالمي وأدلته، 
ج٤، املكتبــة الشــاملة احلديثة، دمشــق، ســوريا.

ــام،  ــي الع ــل الفقه ــد. املدخ ــى أمح ــا، د.مصطف الزرق
ــم، ج2.  ــق، دار القل دمش

ــادة  ــرتي يف إع ــق املش ــد. )1995م( ح ــرد، د.أمح الزق
النظــر يف عقــود البيــع بواســطة التلفزيــون. جملــة 

احلقــوق، جامعــة الكويــت، ع 3، س 19.

رسحــان، د.عدنــان إبراهيــم. )2٠18م( ضامنــات 
الرضــا احلــر للمســتهلك يف العقــود املربمــة عــن 
بعــد، دراســة مقارنــة، جملــة الرشيعــة والقانــون، كليــة 

ــة، ع75. ــارات العربي ــة اإلم ــوق، جامع احلق

الســنهوري، د.عبــد الــرزاق. )1998م( مصــادر احلــق 
يف الفقــه اإلســالمي )دراســة مقارنــة بالفقــه الغــريب(، 

ط2، لبنــان - بــريوت، منشــورات احللبــي احلقوقيــة.
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ــزام،  ــادر االلت ــر. )2٠18م( مص ــيد، د.أرشف جاب س
ــة. ــة العربي ــرة، دار النهض القاه

عبدالباقــي، د.عمــر حممــد. )2٠٠٤م( احلاميــة العقديــة 
للمســتهلك )دراســة مقارنــة بــني الرشيعــة والقانون(، 

ــأة املعارف. ــكندرية، منش اإلس
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مــربوك، د.ممــدوح حممــد عــيل. )2٠٠8م( ضــامن 
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ــة. ــة العربي ــة النهض مطبع

ــري.  ــوم، إرساء خض ــم. مظل ــور حات ــن، د.منص حمس
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مالمح الشخصية املثالية يف شعر: يزيد بن احلكم الثقفي

أ.د.  عادل نصورة حممد التمساحي /األستاذ يف قسم األدب والنقد يف كلية اللغة العربية – جامعة األزهر – مرص

 وقسم اللغة العربية بكلية الرتبية بالزلفي – جامعة املجمعة - اململكة العربية السعودية 

   ملخص البحث  
َطَلُب املثالية ، وحماربُة األدران اخللقية ، منهج وغاية رنا إليها 
 a الكثريون يف جمتمعات شتى منذ فجر التاريخ  حتت مسمى
أبعادها  الشعراء واألدباء يف رسم  " وتفنن  الفاضلة    املدينة 
تنأى  السليمة  البرشية  فالفطرة  غرو  وال  ؛  أهلها  وأخالق 

بصاحبها عن املساوئ ، وتدفعه إىل املكارم . 
 ، املثالية  دعاة  يبذله  الذي  اجلهد  يف  التفاوت  بعيد  وغري      
وغري   ، به  ينادون  بام  ومتسكهم  إيامهنم  مدى  يعكس  والذي 
بعيد أيضا التنوع يف القيم التي تنادي هبا هذه الدعاوى وفقا 
 ، ، واالجتامعية  اخللقية  ، وحاجاته  ، وديانته  املجتمع  لثقافة 

والثقافية . 

     و" يزيد بن احلكم الثقفي " من شعراء العرص األموي 
) ت سنة 1٠5 هـ ( نادى باملثالية اخللقية واملدينة الفاضلة ؛ 
عرصه  يف  املضطربة  واالجتامعية  السياسية  باألحداث  متأثرا 
الطارئة  والتغريات   ، الشيعة  ونداءات   ، اخلوارج  فثورات   ،
عىل املجتمع العريب بسبب االختالط بالعجم وانتشار الغناء 
اخلطر  ناقوس  الشاعر  نفس  يف  دق  ذلك  كل   ، واجلواري 
فنادي باملدينة الفاضلة التي يطمح إليها ، وحارب من أجل 
يدعوهم  فأخذ   ، حوله  فيمن  وافتقدها   ، هبا  آمن  التي  القيم 
إليها ، وحيث نفسه وإياهم عىل التحيل هبا ، واختاذها منهجا ؛ 

سعيا إىل املثالية التي يرتقبها ويرجوها . 

أسلوبية  بسامت  غني   " الثقفي  احلكم  بن  يزيد  وشعر"      
وعباراهتا  اللغة  بمفردات  معرفته  تعكس  تعبري  وطرائق 
حيث  شخصيته  مالمح  يرسم  أنه  كام   ، أسلوهبا  ودقائق   ،
الطموح وعلو اهلمة ، والعزيمة الصلبة ، والفراسة ، و صدق 

املشاعر ، والقدرة عىل التعبري بشكل جيد .   
    والبحث يف هذه النامذج الشعرية يثبت أن للرتاث العريب 
رونقه ومجاله ، فام زال  نتاج السابقني من الشعراء يفتقر إىل  
الدرس ؛ للتنقيب عن درره ، وروائعه املؤثرة ، وال شك يف 
أن أمثال هذه الدراسات ترسم أبعادا فكرية ، وتوضح مالمح 

قد غاب بعضها عن الدارسني

Abstract
The request of idealism, and the fight 
against the birth of the birth, the approach 
and purpose of Rana to many in various so-
cieties since the dawn of history under the 
name of "city virtuous" and the rich poets 
and writers in drawing dimensions and the 
ethics of its people.
The diversity of the values advocated by 
these claims according to the culture, reli-
gion, and moral, social and cultural needs 
of society is not too far away from the dis-
parity in the efforts of idealists, which re-
flects their faith in and adherence to what 
they advocate 
And "Yazid ibn al-Hakam al-Thaqafi" of 
the Umayyad poets (T  AH105) advocated 
the ideal of the moral and the utopian city; 
influenced by the political and social events 
of his time, the Khorij revolutions and the 
calls of the Shiites, and changes in the Arab 
community because of mixing with the 
mass and the spread of singing and neigh-
bors This is a sound in the same poet the 
alarm called the city of virtue that aspires to 
it and fought for the values that he believed 
and missed them around him he took calls 
them, and urges himself and them to make 
them, and take a method; in pursuit of the 
ideal that awaits and towers 
And he felt Yazid ibn al-Hakam al-Thaqafi 
is rich in stylistic features and modes of ex-
pression that reflect his knowledge of lan-

مالمح الشخصية المثالية في شعر: يزيد بن الحكم الثقفي
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مالمح الشخصية املثالية يف شعر: يزيد بن احلكم الثقفي

الكلامت املفتاحية : 

مالمح - الشخصية – املثالية - شعر - يزيد - الثقفي  . 

guage vocabulary and idioms, the minutes 
of his style, and his character traits, where 
ambition, elation, hard will, intellect, sincer-
ity, and ability to express well
The research on these poetic models proves 
that the Arab heritage has its beauty and el-
egance It is still the product of the former 
poets who lack the lesson to explore its rep-
ertoire and masterpieces There is no doubt 
that such studies paint intellectual dimen-
sions and illustrate features that some of 
them have missed

key words: 
features- Personal- Idealism- Poetry- Ya-
zeed - Thaqafi

مقدمة 
    

 احلمــد هلل والصــالة والســالم عــىل رســول اهلل وعــىل 
آلــه وصحبــه ومــن وااله ... وبعــد

     فــام زال للــرتاث العــريب رونقــه ومجالــه، ومــا 
ــث  ــر إىل  البح ــاء يفتق ــن األدب ــابقني م ــاج الس زال  نت
والــدرس للتنقيــب عــن درره الفكريــة، وروائعــه 
الفنيــة املؤثــرة يف النــص، وال شــك يف أن أمثــال هــذه 
ــح  ــح مالم ــة، وتوض ــادا فكري ــم أبع ــات ترس الدراس

ــني . ــن الدارس ــا ع ــاب بعضه ــد غ ق
    وشــعر املقلــني يف العــرص األمــوي غنــي باألفــكار، 
واملالمــح الفنيــة اجلديــرة بالبحــث، ولعــل مــن أبرزها 
ــد بــن احلكــم الثقفــي " يف غــري عمــل  مــا هنجــه  "يزي

مــن أعامله الشــعرية .
أهداف البحث : 

1- املتتبــع لنتــاج  " يزيــد  " يقــف أمــام ســامت 
ــردات  ــا بمف ــس إملام ــري تعك ــق تعب ــلوبية وطرائ أس

األســلوبية.  لدقائقهــا  ومعرفــة  وعباراهتــا،  اللغــة 
ــة، وتطلــع إىل مالمــح  ــداءات إىل املثالي 2- يف نتاجــه ن
إنســانية حــاول نرشهــا، فحــث نفســه، وغــريه عليهــا، 
القــايس  والعتــاب  والتعريــض،  باهلجــاء،  وقــاوم 
ــر  ــن أكث ــريته م ــت عش ــه، وكان ــارض ونداءات ــا يتع م

ــه . ــو إلي ــام يدع ــا ب ــات اهتامم الفئ
    وتطلعــا إىل األهــداف املرجــوة مــن الدراســة انتهــج 

الباحــث املنهــج املوضوعــايت .
أما خطة البحث فهي :ـ 

املقدمة: 
ــر  ــه، وأظه ــوع ، وخطت ــار املوض ــباب اختي ــا أس وفيه

ــات . الصعوب
التمهيد: 

وفيــه حديــث موجــز عــن الشــاعر، والعوامــل املؤثــرة 
يف نتاجــه .

املبحث األول: 
وكان عنوانــه: قيــم خلقيــة، وفيــه إشــارة إىل أبــرز القيم 
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اخللقيــة التــي حــث الشــاعر نفســه وغــريه عليها.
املبحث الثاين: 

ــج  ــن املنه ــث ع ــه حدي ــة، وفي ــح فني ــه: مالم وعنوان
ــواه . ــارض ودع ــا يتع ــة م ــل يف مقاوم ــي للرج الفن

اخلامتة: 
وفيها نتائج البحث .

الفهارس .
وال تســعني كلــامت الشــكر جــزاء ملــن ســاهم يف 
إخــراج هــذه الدراســة ولــو بكلمــة تشــجيع، أو 

إرشــاد، فجــزى اهلل اجلميــع خــري اجلــزاء .
واهلل ويل التوفيق

متهيد ) التعريف بالشاعر(
اسمه ونسبه: 

 ،286  :  12  : م   195٠  = هـــ   1369، )األصفهــاين 
والــزركيل ، 2٠٠2 م : 8 : 181، والبغــدادي ، 1٤18 
هـــ = 1997 م :1 : 113، والذهبــي ،1٤٠2 هـــ = 

        ).519 :  ٤  : م   1982
ــاص،  ــن أيب الع ــامن ب ــن عث ــم ب ــن احلك ــد ب ــو يزي ه
وقيــل: عثــامن عمــه، وأبــو العــاص هــو: بــرش أو بشــري 
بــن عبــد دمهــان بــن عبــد اهلل بــن مهــام بــن ثقيــف .

وكان جــده، عثــامن، يف وفــد ثقيــف الذيــن قدمــوا عــىل 
رســول اهلل صــىل اهلل عليــه وســلم يف املدينــة فأســلموا، 
للقــرآن،  وكان عثــامن أصغرهــم ســنا وأحفظهــم 
ــره رســول اهلل صــىل  وللحديــث النبــوي الرشيــف، فأمَّ
اهلل عليــه وســلم عــىل الوفــد، وقــال عنــه: كيــس أخــذ 

مــن القــرآن صــدرا . 
ويف خالفــة عمــر ريض اهلل عنــه تــوىل احلكــم بــن 
عثــامن إمــارة الطائــف، وللحكــم وعثــامن فتوحــات يف 

ــا . ــا وراءه ــراق وم الع
ــا  ــدر، وأمه ــن ب ــان ب ــت الزبرق ــرة بن ــي بك ــه ه وأم
هنيــدة بنــت صعصعــة بــن ناجيــة، وبكــرة أول عربيــة 

ــر . ــت البح ركب

ــنة  ــه س ــة ل ــادر املرتمج ــدد املص ــأته:ـ مل حت ــده ونش مول
ــل  ــن أه ــه م ــىل أن ــد ع ــاع منعق ــري أن اإلمج ــده، غ ملول

ــوي .  ــرص األم ــرصة يف الع ــكن الب ــف، وس الطائ
صفاتــه:ـ  كان أيبَّ النفــس، رشيفــا، شــاعرا، حكيام، وال 
غــرو فكــرم حمتــده ال خيفى عــىل بصــري؛ وهلــذا تطلعت 
ــالق،  ــم واألخ ــث القي ــاول ب ــة، وح ــه إىل املثالي نفس
وحــارب واقعــا يتبايــن مــع مــا حيلــم بــه ويتطلــع إليه.

بعض أخباره:
ــه عهــده هبــا،  واله احلجــاج كــورة فــارس، ودفــع إلي
ــه احلجــاج: أنشــدين  ــه ليودعــه قــال ل فلــام دخــل علي
بعــض شــعرك، وإنــام أراد أن ينشــده مدحيــًا لــه؛ 

ــول: ــا، ويق ــر فيه ــدًة يفخ ــده قصي فأنش
) األصفهاين ، 1369 هـ = 195٠ م : 12 : 287(

وأيب الذي سلب ابن كرسى رايًة
                                بيضاء ختفق كالعقاب الطـائر

ــرج  ــًا، فخ ــض مغضب ــره هن ــاج فخ ــمع احلج ــام س فل
ــه:  ــاج حلاجب ــال احلج ــه، فق ــري أن يودع ــن غ ــد م يزي
ــري  ــام خ ــه: أهي ــل ل ــإذا رده فق ــد، ف ــه العه ــع من ارجت
لــك: مــا ورثــك أبــوك أم هــذا؟ فــرد عــىل احلاجــب 

ــه:  ــل ل ــال: ق ــد، وق العه
)األصفهاين ، 1369 هـ = 195٠ م : 12 : 288(

ورثت جدي جمده وفعـالـه
                          وورثت جدك أعنزًا بالطائف

ــك،  ــد املل ــن عب ــليامن ب ــق بس ــًا، وحل ــرج مغضب وخ
ومدحــه بقصيــدة مطلعهــا)1(  :

أمسى بأسامء هذا القلب معمودا
                                إذا أقول صحا يعتـاده عـيدا

فقــال لــه ســليامن: كــم كان أجــرى لــك لعاملــة 
فــارس؟ قــال: عــرشون ألفــا، فقــال: هــي لــك عــيّل 

ــب  ــرده صاح ــم ي ــو زع ــة، وه ــن أيب ربيع ــر ب ــم إىل عم ــبها بعضه )1( ينس
األغــاين، ويصفــه باخلطــأ، ويؤكــد نســبتها إىل يزيــد. ) األصفهــاين 1369هـــ 

=195٠م : 12 : 288 (.
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ــًا.  ــت حي ــا دم م
ومــر بــه الفــرزدق يومــا وهــو ينشــد يف جملــس شــعرًا، 
فقــال: مــن هــذا الــذي ينشــد شــعرًا كأنــه مــن 
ــم:  ــال: نع ــم، فق ــن احلك ــد ب ــوا: يزي ــعارنا؟ فقال أش

ــه  ــي ولدت ــاهلل أن عمت ــهد ب أش
وقــال احلجــاج يوما:صــدق واهلل زهــري بــن أيب ســلمى 

حــني قــال )2(  : 
) ابن أيب سلمى 1٤2٤ هـ = 2٠٠٤ م :23٤( 

وما الفضل إال المـرٍئ ذي حـفـيظة
                       متى تعف عن ذنب امرئ السوء يلجج

فقــال لــه يزيــد بــن احلكــم: أصلــح اهلل األمــري، إين قــد 
رثيــت ابنــي عنبســًا ببيــت إنــه لشــبيه هبــذا، قــال: مــا 

هــو؟ قــال: قلــت:
ويأمن ذو حلم العشرية جهله

                                        عليه وخيشى جهله جهالؤها
ــي  ــد ابن ــذا ملحم ــل ه ــول مث ــك أن تق ــام منع ــال: ف ق
ــن  ــب إيل م ــي واهلل كان أح ــال: إن ابن ــه؟ فق ــه ب ترثي

ــك . ابن
وفاته:

مات يزيد بن احلكم الثقفي سنة 1٠5 هـ .

املبحث األول ) قيم ُخلقية (
َطَلــُب املثاليــة، وحماربــُة األدران اخللقيــة، منهــج وغاية 
ــر  ــذ فج ــتى من ــات ش ــريون يف جمتمع ــا الكث ــا إليه رن
التاريــخ  حتــت مســمى " املدينــة الفاضلــة " (٣)وتفنــن 
الشــعراء واألدبــاء يف رســم أبعادهــا وأخــالق أهلهــا؛ 
ــة الســليمة تنــأى بصاحبهــا  وال غــرو فالفطــرة البرشي
عــن املســاوئ، وتدفعــه إىل املــكارم التــي تتوافــق مــع 

مــا فطــره اهلل ســبحانه وتعــاىل عليهــا

)2( البيــت مــن قصيــدة يف هجــاء رجــل مــن بنــي فــزارة يقــال لــه عبيــد بــن 
أزنــم بــن عمــرو، ومطلعهــا : 

           أعن كل أخدان وإلف ولذة       سلوت وما تسلو عن ابنة مدلج
)3( ويسمى هذا النوع من الدراسات أحيانا بأدب اليوتويبا .

ــاة  ــه دع ــذي يبذل ــد ال ــاوت يف اجله ــد التف ــري بعي وغ
املثاليــة، والــذي يعكــس مــدى إيامهنــم ومتســكهم بــام 
ينــادون بــه، وغــري بعيــد أيضــا التنــوع يف القيــم التــي 
ــع ،  ــة املجتم ــا لثقاف ــاوى وفق ــذه الدع ــا ه ــادي هب تن
وديانتــه، وحاجاتــه اخللقيــة، واالجتامعيــة، والثقافيــة. 
واملتصفــح لشــعر " يزيــد بــن احلكــم الثقفــي  " 
يلمــس قيــام آمــن هبــا، وافتقدهــا فيمــن حولــه، 
ــيل  ــىل التح ــم ع ــه وإياه ــث نفس ــا، وح ــم إليه فدعاه
هبــا، واختاذهــا منهجــا؛ ســعيا إىل املثاليــة التــي يرتقبهــا 

ــم: ــذه القي ــن ه ــا، وم ويرجوه
البعد عن الشامتة:

ــة  ــرح ببلي ــل: الف ــدو؛ وقي ــرح الع ــي:  " ف ــامتة ه الش
ــه،  ــن تعادي ــزل بم ــة تن ــرح ببلي ــل: الف ــدو؛ وقي الع

ــه  "  ــمت ب ــام ش ــل منه والفع
)ابــن منظــور 1٤1٤هـــ، 1٤1٤ هـــ : 2 : 51( وهــي 
ــق بمســلم؛ وهلــذا جعلهــا  حمرمــة رشعــا؛ فهــي ال تلي
اهلل ســبحانه وتعــاىل مــن صفــات غــري املؤمنــني فقــال
} إِن مَتَْسْســُكْم َحَســنٌَة َتُســْؤُهْم َوإِن ُتِصْبُكــْم َســيَِّئٌة 
ــْم َكْيُدُهــْم  ُك وا َوَتتَُّقــوا ال َيرُضُّ ــا َوإِْن َتْصــرِبُ َيْفَرُحــوْا هِبَ

ــط{  ي ــوَن حُمِ ــاَم َيْعَمُل ــْيئًا إِنَّ اهللََّ بِ َش
)سورة آل عمران آية رقم 12٠(وقال

} إِْن ُتِصْبــَك َحَســنٌَة َتُســْؤُهْم َوإِْن ُتِصْبــَك ُمِصيَبــٌة 
ــْم  ــْوا َوُه ــُل َوَيَتَولَّ ــْن َقْب ــا ِم ــا َأْمَرَن ــْد َأَخْذَن ــوا َق َيُقوُل

ــم 5٠( ــة رق ــة آي ــورة التوب ــوَن{ )س َفِرُح
ــول اهللَّ  ــال: كان رس ــه ق ــرة ريض اهلل عن ــن َأيب هري وع
صــىل اهلل عليــه وســلم يتعــوذ مــن جهــد البــالء، ودرك 

الشــقاء، وســوء القضــاء، وشــامتة األعــداء
)البخــاري ، 1٤22هـــ : 8 : 75 ( وعنــه صــىل اهلل عليه 
ــه  ــك فريمح ــامتة ألخي ــر الش ــال " ال تظه ــه ق ــلم أن وس

ــذي ، 1998 م : ٤ : 2٤3(   ــك " ) الرتم اهلل ويبتلي
وقال أكثم بن صيفي التميمي: الشامتة لؤم 

) النيسابوري ، : 1 : 367 (. 
ــي  ــم الثقف ــن احلك ــد ب ــث يزي ــق حي ــذا املنطل ــن ه وم
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ــم،  ــق الذمي ــذا اخلل ــب ه ــىل جتن ــريه، ع ــه، وغ نفس
فيقــول: ـ بحر الطويــل  ) البحــرتي ، 191٠ م : 1٠٤(

ال َيفَرَحنَّ الشاِمتوَن َفإِنَّام
                                          َيعيشوَن َبعَد الذاِهبنَي َليالِيا

َوال حَتَسبوا اآلجاَل ِمنُهم َبعيَدًة
                                             َفإِنَّ َقريبًا ُكلُّ ما كاَن جاِئيًا

يوضــح الشــاعر للشــامتني فســاد معتقدهــم، وينهاهــم 
عــن الفــرح يف مصائــب غريهــم  فمصيبــة املــوت 
ــام  ــاة أي ــن احلي ــامت م ــب الش ــي، ونصي ــال كل ح تن
ــال  ــريه، فاآلج ــاق بغ ــا ح ــه م ــق ب ــم حيي ــدودات ث مع

ــب . ــوت قري ــرية، وامل قص
وخياطــب الشــاعر الشــامتني بأســلوب الغائــب يف 
ــىل  ــا ع ــريا؛ وحث ــامتون " تنف ــن الش ــه:  "ال يفرح قول
التحــيل باملثاليــة اخللقيــة، فلســانه يســتعفف عــن 
ــة  ــبوا إىل اجلامع ــن أن ينس ــع م ــم أوض ــم، وه ذكره
كل  منــه  يفــر  ســحيق  واد  يف  هبــم  وكأين  املؤمنــة، 
ــب إىل  ــن الغائ ــات م ــأيت االلتف ــوية، وي ــس س ذي نف
ــة  ــذه الفئ ــذ ه ــدا لنب ــاين تأكي ــت الث ــب يف البي املخاط
مــن البــرش، وعزلتهــا، وهــو عقــاب مــؤمل هلــا، وكأين 

ــع . ــز وأرف ــم أع ــني أنت ــول للمخاطب ــاعر يق بالش
     وتبــدو براعــة الشــاعر الفنيــة يف توكيــد كالمــه 
ــام  " يف  ــدر بـــ  " إن ــرص املص ــلوب الق ــده بأس ومعتق
ــم  ــا  " فه ــنَي َليالِي ــَد الذاِهب ــوَن َبع ــام َيعيش ــه  " َفإِنَّ قول
ــه،  ــون عن ــم غافل ــوت، ولكنه ــدوم امل ــرون ق ال ينك
ــم  ــم وجهله ــدة غفلته ــان ش ــه، ولبي ــون بحقيقت جاهل
يؤكــد الرجــل كالمــه بـــ " إنــام " إذ األصــل فيهــا " أن 
جتــئ ألمــر مــن شــأنه أن جيهلــه املخاطــب وال ينكــره، 
وإنــام يــراد تنبيهــه فقــط، أو ملــا هــو منــزل هــذه املنزلــة 
ــد  ــل ق ــمي ، 1999 م : 168(، وكأين بالرج " ) اهلاش
ــت  ــا، فغاب ــة جتاهلوه ــؤالء إىل حقيق ــه ه ــا إىل تنبي رن
عنهــم، وهــي أن احليــاة قصــرية، واجلاهــل مــن يعتقــد 
ــه  ــزل ب ــني تن ــه ح ــمت يف أخي ــك، فيش ــالف ذل خ
مصيبــة املــوت، وجــاءت  "إنــام " لتوكيــد ذلــك، فهــي  

ــة  ــريه دفع ــن غ ــي ع ــيء، والنف ــات لل ــد اإلثب " تفي
واحــدة ". ) اهلاشــمي ، 1999 م : 169(. 

وحلقــت نــون التوكيــد الفعــل املضــارع املســبوق 
ــاِمتوَن "؛  ــنَّ الش ــه " ال َيفَرَح ــة يف قول بـــ " ال " الناهي
إلفــادة أن فرحهــم بــام حلــق غريهــم مــن مصائــب إنــام 
ــع هبــم  ــني واق ــن يق ــم وغفلتهــم ع ــة جهله ــو نتيج ه
ــوا  ــا فرح ــم م ــوال غفلته ــوت، فل ــو امل ــم، وه وبغريه
ومــا شــمتوا، ويف البيــت تأثــر واقتبــاس مــن قــول اهلل 
ــاَم ُنْمــيِل هَلـُـْم َخــرْيٌ  ِذيــَن َكَفــُروا َأنَّ تعــاىل} َواَل حَيَْســَبنَّ الَّ
ــاًم َوهَلُــْم َعــَذاٌب  ــْزَداُدوا إِْث ــاَم ُنْمــيِل هَلُــْم لَِي أِلَْنُفِســِهْم إِنَّ

ــم 178( ــة رق ــران آي ــورة  آل عم ــنٌي{ )س ُمِه
ــو  ــان، وال خيل ــامتة ذو أفن ــن الش ــعراء ع ــث الش وحدي
مــن تأثــري وتأثــر، فــام أورده  "يزيــد بــن احلكــم الثقفي 

" يف البيتــني مــن معــاين وأفــكار يقــرتب مــن قــول 
 " مالــك بــن عمــرو األســدي " يف زجــر الشــامتني:-    

)٤( بحــر الوافــر ) البحــرتي ،191٠م : 1٠3( 

ْهُر رفَّع عن ُأَناٍس إَذا ما الدَّ
                                              َكاَلِكَلُه أَناَخ بآَخِرينَا )5(  

اِمتنَِي بِنَا أفِيُقوا َفُقْل للشَّ
اِمُتوَن َكاَم َلِقينَا               َسَيْلَقى الشَّ

كال الرجلــني  " يزيــد ومالــك " حيــاول إقناع الشــامتني 
ــك  ــرد مال ــم، وينف ــازل هب ــم ن ــاق بغريه ــا ح ــأن م ب

بفضــل الســبق الزمنــي .    
وإذا كان لـــ  "يزيــد " فضــل توكيــد كالمــه بـــأسلوب 
ــني  ــه يف البيت ــإن عاطفت ــام  "ف ــدر بـــ " إن ــرص املص الق
ــل  ــة حم ــب املصيب ــه نس ــف؛ لكون ــا الضع ــب عليه يغل
الشــامتة لغــريه، وال يســتوي صاحــب البلــوى براوهيــا، 
ــن  ــؤالء ع ــر ه ــني زج ــك  "ح ــه " مال ــا جتنب ــو م وه

ــه ــى قول ــال املعن ــن مج ــه، وزاد م ــامتة ب الش

)٤( الشــاعر هــو : مالــك بــن عمــرو مــن بنــي غنــم بــن دودان بــن أســد ، 
حــايب مــن مهاجــري احلبشــة ، انظــر )العســقالين 1٤15 هـــ : 5  : 5٤6، و 

ابــن األثــري 1٤15هـــ = 199٤ م : 5 : 32 ( 
)5( كالكله : حوادثه )ابن منظور، 1٤1٤ هـ :11 : 597 (  
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)6( الشــاعر هــو: عبــد اهلل بــن خارجــة بــن حبيــب بــن ذهــل بــن شــيبان، 
ذاع أمــره يف أيــام بنــي مــروان بالشــام، لــه مدائــح يف عبــد امللــك بن مــروان، 

وســليامن بــن عبــد امللــك، تــويف ســنة 1٠٠ هـــ، ترمجتــه عنــد 
) الزركيل ،2٠٠2م : ٤ : 8٤ (

)7( الشــاعر هــو: أبــو عمــري عــدي بــن زيــد بــن محــار بــن زيــد بــن متيــم، 
ســكن احلــرية يف اجلاهليــة، وكان كاتبــا لكــرسى، ثــم غضــب عليــه كــرسى 
فحبســه ثــم قتلــه، واألبيــات مــن قصيــدة يســتعطف فيهــا الشــاعر النعــامن 

بــن املنــذر وهــو يف حبســه بأمــر كــرسى.
)8( كهام: بطيء عند االستغاثة به )ابن منظور،1٤1٤ هـ : 12 :529(

 " أفِيُقــوا  "هــو أســلوب أمــر حيمــل بــني طياتــه قــوة 

ــة  ــروه، ومقاوم ــوع املك ــد وق ــد عن ــة ، والتجل العاطف
ــة؛ لعلهــا ترتــدع عــن غيهــا . وزجــر هــذه الفئ

ومــا أروع اســتهالل " مالــك " بأســلوب الــرشط 
املصــدر بـــ " إذا " التــي هــي ظــرف زمــان للمســتقبل 
يفيــد الــرشط، فــإذا جــاء بعدهــا فعــل الــرشط 
وجوابــه ماضيــني، فقــد مجــع األســلوب بــني املــايض 
ــه  ــرشط وفعل ــواب ال ــوع ج ــني يتن ــتقبل، وح واملس
ــر  ــون أظه ــد يك ــإن التوكي ــة، ف ــمية والفعلي ــني االس ب
الــدالالت، فـــ " األصــل يف " إذا " أن يكــون الــرشط 

ــه "  ــا بوقوع ــا مقطوع فيه
) القزوينــي ،1٤13هـ= 1993 م : 2 : 117( باإلضافة 
ــر  ــم، األم ــوة النغ ــويت، وق ــجام الص ــق االنس إىل حتقي
الــذى ينتفــى حتققــه إذا اســتعان الشــاعر بغــري  "إذا  " 

مــن أدوات الــرشط  .   
نفســه،  املعنــى   " بنــي ربيعــة  "أعشــى  ويتنــاول  
ــرتي ، 191٠م : 1٠٤(  ــر ) البح ــر الواف ــول)6( بح فيق

إذا ما املرء غالته شعوب
                   فام للشامتني به خلود

وَريُب الدهر باإلنسان جم
             وال تنجي من التلف اجلدود

يســري الرجــل عــىل درب " مالــك بــن عمــرو األســدي 
" يف أبياتــه ســالفة الذكــر، فيســتعني بأســلوب الــرشط 
ــا  ــى م ــف إىل املعن ــه يضي ــري أن ــدر بـــ " إذا  "غ املص
ــدود "  ــف اجل ــن التل ــي م ــول :  " وال تنج ــده فيق يؤك
فــام فــرح بــه الشــامتون اليــوم واقــع هبــم غــدا، ولــن 
تغنــي عنهــم جدودهــم وال أنســاهبم، ويظــل أســلوب 
" مالــك " يتســم بقــوة العاطفــة، ووقــع األســلوب يف 

النفــس حــني حتــدث عــن مصيبــة نزلــت بــه، بخــالف 
غــريه . 

    ويســتعني " عــدّي بــن زيــد " باالســتفهام التقريــري 
املتضمــن للســخرية والتنــدر؛ تطلعــا إىل توكيــد معانيــه 
وأفــكاره، وهــي أمــور تضــاف إىل متتعــه بفضل الســبق 
الزمنــي إىل هــذا املعنــى عــىل غــريه، حيــث يقــول )7(:   
بحــر اخلفيف ) املرزباين 1٤٠2 هـــ = 1982 م : 2٤9(

أهيا الشامت املعرّي بالده
        ر أأنت املرّبأ املوفور؟

أم لديك العهد الوثيق من األ
              يام بل أنت جاهل مغرور

 ومــا أروع هــذه النتيجــة التــي ختــم هبــا الرجــل كالمه 
ــا يف  ــغ أثره ــا أبل ــرور "، وم ــل مغ ــت جاه ــل أن " ب
نفــس املتلقــي، ووقعهــا عــىل املخاطــب املوســوم 

ــل ! . ــامتة، واجله بالش
صلة الرحم : 

املثاليــة: -  مــن املالمــح األساســية يف الشــخصية 
ــق  ــذا املنطل ــن ه ــم، وم ــة الرح ــىل صل ــة ع املحافظ
ــه فيهــا، فيقــول:  حيــث الشــاعر املتلقــي عليهــا ويرغب

بحــر الطويــل  ) البحــرتي ،191٠م :2٤8( 
َوما َخرُي َمن ال َينَفُع األَهَل ماُلُه ؟

          َفإِن ماَت مَل حَتَزن َعَليِه َأقاِرُبْه
َكهاٌم )8(َعِن األَقَى َكليٌل لِساُنُه

         َويف الَبرَشِ األَدنى َحديٌد َمالُِبْه  
خــري النــاس أنفعهــم ألهلــه، وأوصلهــم لرمحــه؛ 
امتثــاال لتعاليــم اإلســالم، وتطلعــا إىل الشــخصية 
واملتتبــع  اإلنســانية،  والقيــم  األخــالق  يف  املثاليــة 
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لألحاديــث النبويــة يقــف متأمــال بإعجــاب أمــام قولــه 
صــىل اهلل عليــه وســلم " خريكــم خريكــم ألهلــه، وأنــا 
خريكــم ألهــيل " )الرتمــذي ، 1998م: 6 : 192(

ــني  ــي " يف البيت ــم الثقف ــن احلك ــد ب ــث  " يزي    وحدي
ــو  ــة، فه ــك القيم ــي، وتل ــذا املعن ــك ه ــدور يف فل ي
ــه عــىل  ــا منكــرا فعــَل مــن يبخــل بامل يســتفهم متعجب
ــه  ــتجري ب ــن يس ــرصة م ــن ن ــأ ع ــه، ويتباط ذوي رمح
ــل  ــه كلي ــة إىل أن ــه، باإلضاف ــا عن ــه قصي ــم؛ لكون منه
ــم  ــح هل ــم التجري ــم، دائ ــكالم معه ــل ال ــان قلي اللس

ــد .  ــن حدي ــر م بأظاف
ويسبغ االستفهام اإلنكاري التوبيخي يف قوله

 " َومــا َخــرُي َمــن ال َينَفــُع األَهــَل ماُلــُه؟ " عــىل البيتــني 

مجــاال فنيــا، وفوائــد أبرزهــا: زجــر مــن هــذا ســمته، 
حتــى ينتهــي، وحتذيــر مــن جيــد يف نفســه قبــوال هلــذا 
الوصــف، فيقــاوم اإلغــراء، ويتجلــد لنفســه األمــارة 

بالســوء   
     ويــأيت أســلوب الــرشط املصــدر بـــ  " إن " يف قولــه:  
" َفــإِن مــاَت مَل حَتــَزن َعَليــِه َأقاِرُبــْه  "لتوكيــد التوبيــخ؛ 
ــد  ــة  ق ــر، فـــ )إن( الرشطي ــر والتحذي ــا يف الزج إمعان
تســتعمل مــع رشط مقطــوع بــه ألغــراض منهــا قصــد 
التوبيــخ، ويف هــذا خــروج عــن أصــل وضعهــا، فهــي 
تــدل عــىل الشــك يف رشطهــا؛ وهلــذا يغلــب اســتعامهلا 
ــة ،1٤٠8 هـــ =  ــوع) طبان ــادرة الوق ــكام الن يف األح

1988 م :٤8(.                 
       وأمــام هــذه الدقــة يف اســتعامل األســاليب اللغويــة 
ــن أدوات  ــاعر م ــن الش ــات متك ــي لألبي ــل املتلق يتأم
ــلوبية ال  ــا أس ــة، وفروق ــق لغوي ــه لدقائ ــه، وإدراك فن

ــن . ــري املتمك ــا إال البص ــيل كنهه ــف ع يق
     ويضفي التشبيه البليغ )أو املؤكد( يف قوله

 " َحديــٌد َمالُِبــْه  "عــىل الصــورة مجــاال ورونقــا، 

ــاد  ــي أبع ــراد، وه ــا للم ــى، وتوضيح ــدا للمعن وتوكي
ــه  ــبيه، فـــ  "وج ــن التش ــوع م ــذا الن ــه ه ــها كن يعكس

ــه ــه أن ــة في املبالغ

يشــبه االســتعارة مــن حيــث الظاهــر، وليس باســتعارة 
عنــد اجلمهــور، إذ هو عــىل تقديــر األداة "

)  طبانة1٤٠8 ،هـ=1988م:39( 
املنبثــق مــن  التوكيــد  الصــورة:  وزاد مــن روعــة 
ــم  ــه تقدي ــذي طريق ــرص، وال ــلوب الق ــتعانة بأس االس
ــْه  "وكأين  ــٌد َمالُِب ــه  "َحدي ــري، يف قول ــه التأخ ــا حق م
بالشــاعر قــد رنــا إىل إظهــار خصمــه يف صــورة يشــمئز 
منهــا كل ذي نفــس ســوية، فمــن هــذا وصفــه فاحلديــد 

ــه. مالب
ويف البيتني تضيق النفس بأمرين : ـ 

1- ســطحية التفكــري، وســذاجة التعليــل بتحديــد 
ــِه  ــَزن َعَلي ــاَت مَل حَت ــإِن م ــه: ـــــ  " َف ــة يف قول العقوب
ــم،  ــة الرح ــىل صل ــث ع ــع إىل احل ــو يتطل ــْه "فه َأقاِرُب
ــني  ــك، ويب ــة ذل ــن مالف ــذر م ــل، وحي ــة األه وخدم
عقوبــة مــن يبخــل، ولــو علــل األمــر بطاعــة اهلل 
ــا،  ــؤالء ثاني ــة ه ــة وثق ــوز بمحب ــوله أوال، والف ورس
ــكان  ــا ل ــه ثالث ــع كل ــى، واملجتم ــط ذوي القرب وتراب
ــه، ومــا حترشجــت املعــاين يف نفــس املتلقــي .  خــريا ل
ــاه  ــر تأب ــو أم ــاق، وه ــة يف اإلنف ــل إىل العصبي 2- املي
النفــس املثاليــة، أو املتطلعــة إىل املثاليــة، فخــري النــاس 
ــض  ــا، وال يغ ــم ثاني ــم لغريه ــه أوال ث ــم ألهل أنفعه
ــري  ــن غ ــكني وإن كان م ــري واملس ــن الفق ــرف ع الط

ــه.  ــه أو قرابت أهل
ومــن األخــالق املتممــة ألبعــاد الشــخصية املثاليــة يف 
ــه  ــن قول ــدو م ــا يب ــي م ــم الثقف ــن احلك ــد ب ــعر يزي ش
يف احلــث عــىل الــرىض بــام قســمه اهلل ســبحانه وتعــاىل 

لإلنســان، حيــث يقــول :بحــر الطويــل 
)ابن الشجري ، 197٠ م: ٤8٠(
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َترى امَلرَء خَيشى َبعَض ما ال َيضرُيُه  
َوَيأَمُل َشيئًا دوَنُه امَلوُت واِقُع    

َوما املاُل َواألَهلوَن إاِّل َوداِئٌع
َوال ُبدَّ َيومًا َأن ُتَردَّ الَوداِئُع)9(                 

وُكلُّ َأمايِنِّ اِمرىٍء ال َيناهُلا
َكَأضغاِث َأحالٍم َيراُهنَّ هاِجُع                  

  َويف الَيأِس ِمن َبعِض امَلطاِمِع راَحٌة
َويا ُربَّ َخرٍي َأدَرَكتُه امَلطاِمُع       

َأبى الَشيُب َواإِلسالُم َأن َأتبع اهلَوى
َويف الَشيِب َواإِلسالِم لِلَمرِء واِزُع       

ويقول:   بحر الطويل) البحرتي ،191٠م : 131(
َرَأيُت َسِخيَّ النَفِس َيأتيِه ِرزُقُه َهنيئًا

                                  َوال ُيعطي َعىل احِلرِص جاِشُع
َوُكلُّ َحريٍص َلن جُياِوَز ِرزَقُه

َوَكم ِمن ُمَوىّف ِرزَقُه َوهَو واِدُع            
ــب  ــرم النس ــني ك ــع ب ــىل اجلم ــجيع ع ــول يف التش ويق

ــل ــر الكام ــق: بح ــن اخلل وحس
) البحرتي ، 191٠م :16٠( 

َذوو األَحساِب َأكَرُم ُمرباٍت
وَأصرَبُ ِعنَد ناِئَبِة احلُقوِق          

َوما اسَتخَبيَت يف َرحٍل خبيئًا
كديِن الصدِق َأو َحَسٍب َعتيِق   

ويدعو إىل نبذ العصبية، فيقول: جمزوء الكامل 
) املعري ،1٤11هـ = 1991 م :2 :739(

ولقد يكون لك البعـ
يد أخا ويقطعك احلميم               

وحيذر من الظلم، فيقول:  بحر الطويل   
) البحرتي ،191٠م : 11٤( 

)9( هــذا البيــت ينســبه بعضهــم إىل لبيــد ، )ابــن ربيعــة ،1٤1٤هـــ = 1993 
م :111.( 

)1٠( يتخمط : يشتد غضبه ، فيهدر كالبعري 
)ابن منظور، 1٤1٤ هـ : 7 :297( . 

)11( غاربه : كاهله )ابن منظور، 1٤1٤ هـ : 1 : 6٤٤ (
)12( حيتبل : يؤخذ قرسا)جممع اللغة العربية بالقاهرة :1 : 153 (

ط بِامَلظامِلِ َقوَمه)1٠( َوَمن َيَتَخمَّ
ت َمناِصُبْه   َوإِن َكُرَمت فيِهم َوَعزَّ   

ُه ش بَِأظفاِر الَعشرَيِة َخدُّ خُيَدَّ
َوجُيَرْح َركوبًا َصفَحتاُه َوغاِرُبْه )11(                 

ــامل،  ــكل ظ ــح ل ــاعر تصل ــا الش ــي قرره ــة الت والنتيج
ــل  ــة الرج ــري أن عصبي ــا، غ ــريته أو غريه ــم عش ظل
ــذ  ــن رضورة نب ــرره م ــبق وق ــام س ــت في ــه طعن لقوم

ــة. العصبي
ــول:  ــه، فيق ــتعداد ل ــوت واالس ــر امل ــىل تذك ــث ع وحي

بحــر الطويل)املعــري1٤11ه=1991م:2: 2٠9(
إىل َغرِي األَناِم حُيَتَبُل الَفتى

َوإِن كاَن َشهاًم يف الَعشرَيِة َأرَوعا)12(               
َوُكلُّ َجديٍد َسوَف خَيُلُق ُحسنُُه

        َوما مَل ُيَوّدع ِمثَل ما كاَن َودَّعا
ــة  ــامئل يف وصي ــن الش ــدد م ــني ع ــاعر ب ــع الش وجيم
يــويص هبــا ولــده، وكان ُيدعــى بــدرا،  فيقــول: جمــزوء 

الكامــل ) املعــري1٤11ه=1991م :2 : 737(
يا َبدُر َواألَمثاُل َيضـ

ِرهُبا لِذي الُلبِّ احلَكيُم   
ِه ُدم لِلَخليِل بُِودِّ

ما َخرُي ُودِّ ال َيدوُم   
ُه َواعِرف جِلاِرَك َحقَّ

فاحلَقُّ َيعِرُفُه الَكريُم   
َواعَلم بَِأنَّ الَضيَف َيومًا 

َسوَف حَيَمُد َأو َيلوُم            
َوالناُس ُمبَتنيان : حَمْـ

موُد البِناَيِة ، َأو َذميُم              
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ُه َواعَلم ُبنَيَّ َفإِنَّ
بِالِعلِم َينَتِفُع الَعليُم   

إِنَّ األُموَر َدقيُقها
مِمّا هَييُج َلُه الَعظيُم                

َوالَتبُل ِمثُل الديِن ُتقـ
ضاُه َوَقد ُيلَوى الَغريُم)13(                 

َوالَبغُي َيرَصُع َأهَلُه
َوالُظلُم َمرَتُعُه َوَخيُم   

ولقد يكون لك البعـ
يد أخا ويقطعك احلميم                 

َوامَلرُء ُيكَرُم لِلِغنى
َوهُياُن لِلَعَدِم الَعديُم               

َقد ُيقرِتُ احلَِوُل الَتـ
ِقيُّ َوُيكثُر احلَِمُق األَثيُم                 

ُيميل لِذاَك َوُيبَتىل
ُام  املضيُم ؟)1٤(  هذا َفَأهيُّ                

َوامَلرُء َيبَخُل يف احلُقو
ِق َولِلَكالَلِة ما ُيسيُم )15(   

ما ُبخُل َمن ُهَو لِلَمنو
ِن َوَريبِها َغَرٌض َرجيُم             

َوَيرى الُقروَن َأماَمُه
َد اهلَشيُم دوا َكام مَهَ مَهَ               

َوسَتخَرُب الُدنيا َفال
                             ُبؤٌس َيدوٌم َوال َنعيُم

ــوي  ــور،1٤1٤ هـــ :11 : 76(، يل ــن منظ ــداوة والثأر)اب ــل : الع )13( التب
الدائن)ابــن   : الغريــم   ،)26٤:  15: 1٤1٤هـــ  منظــور،  يطوى)ابــن   :

.  )٤37: هـــ:12  منظــور،1٤1٤ 
ــن  ــوم )اب ــاه: املظل ــى ، ومعن ــام بمعن ــن ض ــول م ــم مفع ــم : اس )1٤( املضي

منظــور،1٤1٤ هـــ :12 :359 (
ــن  ــه ، )اب ــه ذو قرابت ــد ، فريث ــه وال وال ــد ل ــت ال ول ــة : املي )15( الكالل
منظــور، 1٤1٤ هـــ :11 :592 ( ، يســيم : خُيرج)ابن منظــور،1٤1٤ هـ :12 

.) 31٤ :

)16( ستئيم : تتبع أثره بعد موته 
)جممع اللغة العربية بالقاهرة : 1 : 3٤ ( .

)17( نالنلهــا : شــدائدها )ابــن منظــور، 1٤1٤ هـــ :11 :78( ، العــزوم : 
صاحــب العزيمــة القويــة )ابــن منظــور، 1٤1٤ هـــ :6 : 3٤3 ( .

)18( رضاسها : شدائدها )ابن منظور،1٤1٤ هـ :6 :119 ( .
)19( املناهــب : املبــاري يف العــدو ) الزمــرشي ، ســنة 1٤19 هـــ = 1998 
م :2 : 3٠6( كبتهــا : التزاحــم للقتال)ابــن منظــور، 1٤1٤ هـــ :2 : 76 ( ، 

األزوم : الــذي يعــض ويصهل)ابــن منظــور، 1٤1٤ هـــ :12 : 16 (.

ُكلُّ اِمرىٍء َسَتئيُم ِمنـ
          ـُه الِعرُس َأو ِمنها َيئيُم)16(  

ما ِعلُم ذي َوَلٍد َأُيثـ
َكُلُه  أم الَوَلُد الَيتيُم              

َواحلَرُب صاِحُبها الَصليـ
ُب َعىل َتالتِِلها الَعزوُم)17(           

َمن ال َيَملُّ رِضاَسها
َوَلدى احلَقيَقِة ال خَييُم)18(        

َواعَلم بَِأنَّ احلَرَب ال
َيسطيُعها امَلِرُح الَسؤوُم   

َواخلَيُل َأجَوُدها امُلنا
ِهُب ِعنَد َكّبتِها األَزوُم)19(     

ــا  ــى عنه ــة ال غن ــح خلقي ــده مالم ــاعر ول ــن الش يلق
ــاء  ــاول إرس ــة حي ــتفتح بحكم ــة، فيس ــب املثالي لطال
ــال  ــا: األمث ــه، ومضموهن ــس منصوح ــا يف نف دعائمه
ــب،  ــب اللبي ــتقرها ل ــم، ومس ــل احلكي ــا عق مورده
ومــن هــذا املنطلــق جيــب عــىل اللبيــب الباحــث عــن 

املثاليــة أن يلهــث وراء اآليت : 
* املحافظة عىل ود اخلليل، فال خري يف ود ال يدوم.

* ال نفــع يف مــن ال يعطــي جــاره وضيفــه مــا هلــام مــن 
. ق حقو

ــل  ــن ال يغف ــل ، والفط ــة كل عاق ــم غاي ــب العل * طل
ــم أن  ــا، ويعل ــم أثره ــد يعظ ــور، فق ــق األم ــن دقائ ع
احليــاة بــني الدائــن واملديــن، فكــام تديــن تــدان، وعــىل 

ــر. ــدور الدوائ الظــامل الباغــي ت
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)2٠( برق خلب : خادع ال يتبعه مطر 
)ابن منظور، 1٤1٤ هـ : 8 : 32٤ (، اآلل : الرساب 
)ابن منظور، 1٤1٤ هـ :1 : ٤65 (، فيفاء : صحراء 

)ابــن منظــور، 1٤1٤ هـــ :9 :27٤( ، جائلــه : مــن جــال إذا طــاف وجتــول 
عــىل غــري هــدى )ابــن منظــور، 1٤1٤ هـــ :٤ : 367 ( .

ــور،1٤1٤ هـــ :7 : 17٤( ،  )21( عــارض : ســحاب ُمطــل ) ابــن منظ
ــه  ــور، 1٤1٤ هـــ :13 :٤٠6( ، مائل ــن منظ ــر ) اب ــحاب املمط ــزن : الس امل
: أعــاله) ابــن منظــور، ٤1٤ هـــ :11 :225( ، ومعنــى البيــت : أمــاين مــن 
كانــت رسيعــا عداتــه ال جــدوى منهــا فهــي تذهــب كــام يذهــب املــزن دون 

ــن .  ــاله حس ــاٍت أع ــببا يف نب ــون س ــا يك ــي م أن يعط

ــس  ــاس، والنف ــة الن ــم حمب ــب الكري ــرم يكس * الك
ــايل  ــا، فعــىل املث قــد جبلــت عــىل البخــل وحــب الدني
العاقــل أن يقاومهــا بمعرفــة أنــه للمنــون وريبهــا 
ــة  غــرض رجيــم، وكــم مــن باخــل يف القــرون املاضي
مهــد كــام مهــد اهلشــيم! وســتخرب الدنيــا فــال بــؤس 
ــرش،  ــق ال ــرص طري ــم أن احل ــم، وأعل ــدوم وال نعي ي
ــاداة  ــة يف مع ــة اجلاحم ــه الرغب ــيطر علي ــل تس والبخي

ــن. اآلخري
ويقول يف موضع آخر مشريا إىل هذا املعنى: 

بحر الطويل ) البحرتي ،191٠م :61(
َوما َفضُل َمن كاَنت رَسيعًا ِعداُتُه

َوَمن ُهَو إِن طاَلبَتُه الَوعَد ماطُِلْه          
َوَمن إِنَّام َموعوُدُه َبرُق ُخلٍَّب

َأِو اآلُل منِفّيًا بَِفيفاَء جاِئُلْه)2٠(     
َأمايِنُّ ُترجى ِمثَل ما راَح عاِرٌض

              ِمَن امُلزِن ال ُيندي ِحساٌن ماِئُلْه)21(
الزهــد يف الدنيــا يزكــي نفــس اللبيــب، فقــد أذل 
احلــرص أعنــاق الرجــال، ومنبــع الزهــد: اليقــني 
ــيموت،  ــوق س ــكل مل ــه، ف ــتعداد ل ــوت واالس بامل

وكل مولــود ســيفنى، وال يبقــى غــري اهلل.
ــدة  ــداء، فمجال ــاء األع ــد لق ــرب عن ــجاعة والص * الش

ــاذل. ــرح والتخ ــو وامل ــن الله ــري م ــال خ األبط
    ويف النفس يشء من قوله:

واملرُء ُيكرُم للغنى
وهياُن للعدِم العديُم               

فهــو تصــور ال يصــدر ممــن يقــف هــذا املوقــف، 
موقــف النصــح واحلــث عــىل املثاليــة، وال ينبغــي ألب 

ــاىل  ــه تع ــه قول ــري من ــه، وخ ــده ب ــويص ول أن ي
}إِنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَْد اهللَِّ َأْتَقاُكْم{  

)سورة  احلجرات آية 13(
ويف القصيــدة مالمــح أســلوبية تعكــس متكــن الرجــل 
مــن أدوات فنــه، وتبــدي براعــة فنيــة يمتلكهــا، ومنها:  

* االستفتاح بقوله:
يا َبدُر َواألَمثاُل َيضـ

ِرهُبا لِذي الُلبِّ احلَكيُم                
وفيــه مَجــٌع بــني أســلوب النــداء، وذكــر اســم املنــادى 
متهــد  وحكمــة  واإلرشــاد،  بالنصــح  املخصــوص 

ــو آت. ــا ه ــول م لقب
    واســتعان الشــاعر بـــ  " يــا " التــي ينــادى هبــا البعيد؛ 
لبيــان عظــم مكانــة املنــادى يف نفســه؛ ويف هــذا مدعــاة 

لقبــول النصــح والعمــل بــه، وجــاء ذكــر االســم 
 " بــدر " جلــذب العطــف، ورجــاء القبــول، والتلــذذ 

ــا  ــال يرضهب ــه  " األمث ــة يف قول ــدت احلكم ــه، ومه ب
لــذي اللــب احلكيــم " الطريــق إىل نفــس املتلقــي، فلــم 

يضجــر بــل أقبــل وأنصــت.
ــدر "،  ــا ب ــه " ي ــداء يف قول ــن االبت ــا أروع حس      وم
وبراعــة االســتهالل يف قولــه  "األمثــال يرضهبــا لــذي 
اللــب احلكيــم " حيــث أوحــت وكشــفت عــن مــراد 
الشــاعر، وأفــكاره املبثوثــة بــني ثنايــا أبيــات القصيــدة، 
و "إذا مجــع الناظــم بــني حســن االبتــداء وبراعــة 

ــدان " ــذا املي ــان ه ــن فرس ــتهالل كان م االس
) طبانة :7٠(

 * الطبــاق يف قولــه " حمـــمود البنايــة؛ أو ذميــم " فبــني 
ــنه،  ــى وحس ــد املعن ــاق أك ــم " طب ــود " و " ذمي " حمم

ــياء. ــز األش ــا تتمي وبضده
و " ذميــم " فعيــل بمعنــى مفعــول، و " فعيــل " صيغــة 
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ــب  ــة، فُتكس ــة العربي ــتعامهلا يف اللغ ــر اس ــامعية يكث س
ــول " يف "  ــن " مفع ــف ع ــد، وختتل ــلوب  فوائ األس

ــور: ــة أم ثالث
1- الداللــة عــىل أن الوصــف قــد وقــع عــىل صاحبــه 
عــىل وجــه الثبــوت، أو قريــب مــن الثبــوت، فأصبــح 
كأنــه خلقــة أو طبيعــة، فيكــون " فعيــل " عىل هــذا أبلغ 

مــن " مفعــول " يف الوصــف.
2- ال يطلــق وصــف " فعيــل " إال إذا اتصــف بــه 

صاحبــه، فــال يقــال أســري إال إذا ُأرس.
3- الوصــف بـــ " فعيــل " أشــد مــن " مفعــول " كام يف 

ــروح  " جريح وجم
) السامرائي ، 1٤28 = 2٠٠7 م :55(

الشــخصية  أبعــاد  لولــده  يرســم  بالشــاعر  وكأين 
اإلنســانية بقســميها، املحمــود واملذمــوم، ويقــول لــه: 
ــم  ــخصيتك، واعل ــح ش ــدد مالم ــك وح ــرت طريق اخ
ــدا  ــاج جه ــة حيت ــس البرشي ــود للنف ــاء املحم ــأن البن ب
ــت،  ــري ثاب ــه غ ــتقبل؛ ألن ــارض ومس ــت ح يف كل وق
ومــع هــذا تتفــاوت النفــوس يف تقبلــه، فيتســم بالشــدة 

ــف والضع
ــوء، وإذا  ــة س ــو بكلم ــت، ول ــم: فيثب ــاء الذمي ــا البن أم
ــت  ــذم، واجتمع ــة يف ال ــدة واملبالغ ــم بالش ــت اتس ثب

ــه. ــه وصاحب ــىل لفظ ــوس ع النف
ــا  ــول إليه ــاعر الوص ــتطاع الش ــا اس ــق م ــي دقائ وه
ــد، و  ــع احلم ــول "  م ــة " مفع ــتخدامه لصيغ ــري اس بغ

ــذم . ــع ال ــل " م "فعي
وزاد مــن مجــال األســلوب مــا تتمتــع بــه صيغــة  "فعيل 
"  مــن خفــة صوتيــة منبثقــة عــن أصــل وضعهــا 
اللغــوي، يقــول  "ابــن خالويــه " يف أثنــاء حديثــه عــن  
"الرجيــم " يف قــول القــارئ للقــرآن الكريــم " أعــوذ 
بــاهلل مــن الشــيطان الرجيــم "، يقــول: أصلهــا مرجوم،  
ف مــن مفعــول إىل فعيــل ألن اليــاء أخــف مــن  "فــرُصِ
الــواو ") ابن خالويــه ،136٠هـــ = 19٤1 م: 8( وهي 
ســمة صوتيــة عامدهــا اخلفــة يف النطــق، فيقبــل عليهــا 

املتلقــي، ويثبــت املعنــي يف نفســه، ويتحقــق مــراد 
الشــاعر مــن الصــد عــن ذميــم األخــالق .

ويف البيت تأثر بقول لبيد:)22(   
) ابن ربيعة ،1٤1٤هـ =1993م :111(  

وما الناس إال عامالن : فعامل
يترب ما يبني ، وآخر رافع )23(          

وحيمــد لـــ  "لبيــد " فضــل الســبق الزمنــي، واســتيفاء 
املعنــى وتوكيــده حــني اســتعان بأســلوب قــرص طريقــه 
النفــي واالســتثناء، وقولــه  "عامــالن " أدق يف التعبــري، 
فهــو يشــمل مــن يبــارش البنــاء ومــن يعاونــه، وهــو مــا 

نفتقــده يف قــول يزيــد  "مبتنيــان ".
وقــول لبيد  "يتــرب " بصيغة املضــارع املفيدة لالســتقبال 
مــازال وســيظل يف  الذميــم  أن  أفــاد  واالســتمرار 
خســارة مــا دام بنيانــه قائــام، وأن صاحــب هــذا البنــاء 

ــذم . ــرسان وال ــأنه اخل ــن ش ــا م ــب م ــه كس دأب
ويف قولــه  "رافــع " يفيــد شــدة اجلــامل، فالبنــاء 
ــزداد  ــه ؛ لي ــنه، فريفع ــه حيس ــازال صاحب ــود، وم حمم
ــد  ــا، وق ــا دام حي ــه م ــذا دأب ــل ه ــدا، ويظ ــاال ومح مج
ــاؤه وأحفــاده األمــر مــن بعــده، وأمــا قــول  يتــوىل أبن
ــد  ــر، وجتم ــام األم ــد مت ــة " فيفي ــود البناي ــد  "حمم يزي
التحســني والتجميــل، وإن ظــل البنــاء حممــودا يف 
ــع  ــني والرف ــبب التحس ــد بس ــة احلم ــتقبل، فدرج املس

ــني .  ــول الرجل ــني ق ــة ب ــل متلف للتجمي
وحيمد لـ  "يزيد ":

ــر:  ــم " والتقدي ــه  "ذمي ــذف يف قول ــاز باحل 1 – اإلجي
ــة.   ــم البناي ذمي

2 – االعتــامد عــىل وزن عــرويض خفيــف ورسيــع 
ــي،  ــف التعليم ــع املوق ــب م ــا يتناس ــو م ــاع، وه اإليق

)22( البيت من قصيدة يرثي فيها الشاعر أخاه أربد ، ومطلعها :  
بحر الطويل

بلينا وما تبىل النجوم الطوالع        وتبقى اجلبال بعدنا واملصانع
)23( يترب : جيعل أمره تتبريا أي خسارة وهالكا

) ابن منظور، 1٤1٤ هـ :٤ :88(
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ــور،1٤1٤ هـــ :1 : 19٤( ،  ــن منظ ــيء) اب ــاد ال ــر فس )2٤( ورى : أظه
ــور، 1٤1٤ هـــ :5 :32( . ــن منظ ــه) اب ــده وغل ــره : حق غم

ــل .  ــم، وال يم ــرب املتعل ــط ويط فينش
ــة  ــورة بياني ــيم " ص ــد اهلش ــام مه ــدوا ك ــه  "مه ويف قول
طريقهــا التشــبيه، و " التشــبيه ممــا اتفــق العقــالء عــىل 
رشف قــدره، وإن تعقيــب املعــاين بــه ... يكســبها 
ــا،  ــن ناره ــب م ــا، ويش ــن أقداره ــع م ــة... ويرف أهب
ــو  ــا، ويدع ــوس هل ــك النف ــا يف حتري ــف قواه ويضاع
القلوب إليهــا ") القزويني1٤13هـ=1993م :238(.

ويف النفس يشء من هذه الصورة البيانية:
* فقرهبــا حــدَّ مــن وقعهــا، وأضعــف تأثريهــا يف 
ــا  ــه رونق ــي علي ــبيه تضف ــة يف التش ــي، والغراب املتلق
ــتقريت  ــي، فـــ  " إذا اس ــه املتلق ــني يدرك ــاال، ح ومج
التشــبيهات، وجــدت التباعــد بــني الشــيئني كلــام كان 
أشــد، كانــت إىل النفــوس أعجــب، وكانــت النفــوس 

هلــا أطــرب ") اجلرجــاين ،1991م :13٠(
* عــدم التطابــق بني املشــبه واملشــبه بــه زاد من وحشــة 
املتلقــي، فالقــرون املاضيــة ال أثــر هلــا، أمــا األشــجار 
الباليــة فجزعهــا موجــود، وأثرهــا بــاق، ونفعهــا 
متحقــق يف إشــعال النــريان لالصطــالء وغــريه، وأمــا 
ُــْم  َعــى َكَأهنَّ ى اْلَقــْوَم فِيَهــا رَصْ قولــه تعــاىل} َفــرَتَ

ــٍة{ ــٍل َخاِوَي ــاُز َنْخ َأْعَج
)ســورة احلاقــة آيــة رقــم 7( فالتشــبيه كان لقــوم 
حديثــي عهــد باملــوت، فــام زالــت أجســادهم املحطمــة 
ــار  ــل، وص ــاز النخ ــبيه بأعج ــاء التش ــذا ج ــة، ول باقي

ــة. ــاليب البالغ ــني أس ــوق ب ــل يف العي ــودا، ب حمم
وجممل القول:

1- شعر الرجل يقرتب من الزهد .
2- تكثر يف شعر الرجل احلكم واألمثال .

3- رســم شــعر " يزيــد بــن احلكــم الثقفــي " مالمــح 
ــخصيته، وكان أبرزهاـ ش

ــي  ــة يقت ــب املثالي ــة؛ وطل ــو اهلم ــوح وعل أ – الطم
ــك. ذل

ب -اإلرادة واإلرصار والعزيمة الصلبة.
جـ– الفراسة.

د- االهتامم باآلخرين، وحماولة اكتشاف حقائقهم.
و-  رهافة احلس، وصدق املشاعر.
ه - القدرة عىل التعبري بشكل جيد.

املبحث الثاين ) مالمح فنية (
أكــد الشــاعر أفــكاره ومعانيــه بمالمــح فنيــه كان أثرها 
ــة واضحــة يف  ــرا ، وبــدت املالمــح الفني يف نتاجــه مؤث

األمــور اآلتيــة :
األسلوب :   

يطلــق مصطلح األســلوب فيشــمل : دالالت وســامت 
األلفــاظ والعبــارات ، وطرائــق التعبــري عــن األفــكار ، 
وهنــج األدبــاء يف نتاجهــم ) درويــش: 16 ، و احلســيني 

،1٤19 = 1998 م: 82 ( .          
ــع  ــري موض ــد " – يف غ ــعر  "يزي ــي لش ــس املتلق ويلم
ــلوب ،  ــارص األس ــتخدام عن ــا يف اس ــة وتوفيق – براع
حيــث اســتعان بألفــاظ وعبــارات هلــا مــن الســامت مــا 
ــش يف  ــا جيي ــه ، وم ــب وثقافت ــى ، ويتناس ــر يف املعن يؤث
نفســه مــن مشــاعر وأحاســيس ، ففــي بعــض حديثــه 
ــري،  ــه الفك ــن وموروث ــداث تتباي ــف وأح ــر ملواق تنم
ورؤيتــه لإلصــالح االجتامعــي واألخالقــي، وأزكــت 
ــازع والــرصاع بــني  ــة يف نفســه مشــاعر التن هــذه احلال
مــا هــو واقــع ومــا حيلــم بــه ويتمنــاه، فحــارب مــا ال 
ــة  ــددة يف حماول ــبال متع ــلك س ــده، وس ــق ومعتق يتواف
إلدراك غايتــه، وكان العتــاب أظهــر هــذه الطــرق، 
ــه  ــض إخوان ــه لبع ــا يف ماطبت ــدو واضح ــا يب ــو م وه

ــيط  ــر البس ــول :بح ــث يق حي
) األصفهاين ، 1369 هـ =195٠م :12 :295(

َأخي ُيرسُّ يِلَ الَشحناَء ُيضمرها 
                  َحّتى َورى َجوفُه ِمن غمره الداُء)2٤(  
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ـٍة جزعُت غصتُه  حران ذو غصَّ
َض دوَن الغصِة املاُء )25(  َوَقد َتَعرَّ         

َحّتى إِذا مـا أساَغ الريق َأنَزَلني
ِمنُه َكام ُينِزُل األَعداَء َأعداُء        

َأسعى َفَيكُفُر َسعِيي ما َسَعيُت َلُه
إيِّن َكـذاَك ِمَن اإِلخواِن َلّقاُء           

َوَكـم َيـٍد َوَيـٍد يل ِعنَدُه َوَيٍد 
ُهـنَّ ترات وهي آالُء )26(  َيُعدُّ       

يعــرض الشــاعر أحداثــا دارت بينــه وبــني أخيــه 
تعكــس صــورة تتنــاىف مــع مــا ينبغــي أن يكــون، حيث 
الرتاحــم والتعــاون والتــامس العــذر، فأخــوه يــرس لــه 
الشــحناء، ويضمــر لــه العــداء، ويكفــر ســعيه وأياديــه 
البيضــاء، وهــو يقابــل كل هــذا بالعطــاء والــرب، وصلــة 

الرحــم.
ومتكن الشاعر من أدوات فنه باد يف:

* براعــة االســتهالل يف االســتفتاح بقولــه " َأخــي ُيرسُّ 
ــن  ــدف م ــارة إىل اهل ــه إش ــا " ففي ــحناَء ُيضمره يِلَ الَش
النــص، وهــو العتــاب واللــوم املتطلــع إىل احلــث عــىل 

صلــة الرحــم، وطلــب املــودة والرمحــة؛ لعــل أخــاه
يرجــع عــن غيــه، وفيــه إبــداع جيــذب عطــف املتلقــي 
ــي، أو  ــن الباغ ــه ع ــاعر، وإعراض ــىل الش ــه ع وإقبال
ــع  ــذا يرتاج ــه هب ــه؛ لعل ــاد ل ــح واإلرش ــم النص تقدي

ــه. ــن موقف ع
وال خيفــى عــىل بصــري القيمــة الفنيــة هلــذا اللــون 
البالغــي، فـــ  "حتســني االســتهالالت واملطـــالع مـــن 
أحـــسن يشء يف هــذه الصناعــة، إذ هــي الطليعــة الدالة 
لــة مـــن القـــصيدة منزلــة الوجــه  عــىل مــا بعدهــا، املتنزِّ
والغــرة، تزيــد النفــس بحســنها ابتهاجــا ونشــاطا 

ــا  ــة : م ــور، 1٤1٤ هـــ :٤ :178(، غص ــن منظ ــان ) اب ــران : عطش )25(ح
ــت :  ــرة :1 :17٠(، جزع ــة بالقاه ــة العربي ــع اللغ ــرتض يف احللق)جمم اع

ــور، 1٤1٤ هـــ : 8 : ٤8 ( ــن منظ ــت ) اب قطع
)26( تــرات : ثــأر )الزمرشي1٤19هـــ = 1998م :2 :52 (، آالء : نعــم ) 

ابــن منظــور، 1٤1٤ هـــ :11 :26 (.

لتلقـــي مـــا بعـــدها إن كان بنســبة مــن ذلــك، وربــام 
ــع  ــّون الواقـ ــن التخـ ــري م ــىل كث ــنها ع ــت بحس غط

ــا "  ــام وليه ــن في ــارص احلس ــا إذا مل يتن بعده
) القرطاجني ، 2٠٠8 م :278(

وتكمــن القيمــة الفنيــة لرباعــة االســتهالل يف أن مطلع 
ــعرا  ــه، مش ــت علي ــا بني ــىل م ــون " داال ع ــات يك األبي
بغــرض الناظــم مــن غــري ترصيــح، بــل بإشــارة لطيفــة 
تعــذب حالوهتــا يف الــذوق الســليم، ويســتدل هبــا عىل 
قصــده مــن عتــب أو عــذر ... فــإذا مجــع الناظــم بــني 
حســن االبتــداء وبراعــة االســتهالل كان مــن فرســان 
ــل  ــوي ،2٠٠٤ م :1 :3٠( ولع ــدان " ) احلم ــذا املي ه
الرجــل قــد أدرك هــذه املكانــة، فــام اســتهل بــه وهــو 
قولــه  "َأخــي ُيــرسُّ يِلَ الَشــحناَء ُيضمرهــا " يوحــي بــأن 
األبيــات التاليــة يف العتــاب واللــوم، ويف قولــه  "َأخــي 
" حســن ابتــداء، هدفــه جــذب عطــف امللــوم، أخيــه، 

وعطــف وانتبــاه املتلقــي لألبيــات .
الثــاين  البيتــني  يف  الطريفــة  الشــعرية  الصــورة   *
والثالــث، وأبعادهــا:ـ رجــل عطشــان يعــاين مــن غصة 
كادت تذهــب بحياتــه، وشــاعر يغيــث الرجــل برشبــة 
ــروب،  ــن املك ــة م ــري متوقع ــة غ ــه، ونتيج ــاء تنجي م
حيــث العــداوة لصاحــب املعــروف، وقــد انتظــر منــه 

ــرب. ــكر وال الش
للنتيجــة  توكيــد  الرابــع واخلامــس  البيتــني  * ويف 
ــني  ــواردة يف البيت ــعرية ال ــورة الش ــن الص ــتقاة م املس
ــي  ــن املتلق ــف م ــد استش ــاعر ق ــابقني، وكأين بالش الس
ــه  ــعي إلي ــام، أس ــي دائ ــذا دأب أخ ــال ه ــكارا، فق إن
ــوء، إين  ــن يب الس ــوديت، ويظ ــر م ــرب فيكف ــودة وال بامل

ــاُء!. ــوان لقَّ ــن اإلخ ــذاك م ك
الوحــدة املوضوعيــة والعضويــة :  يلمــس املتلقــي 
ــدة  ــا ووح ــي " ترابط ــم الثقف ــن احلك ــد ب ــعر  "يزي لش
عضويــة يف غــري موضــع ، فبــني األبيــات عالقــة قويــة 
ومتينــة ، قــد تكــون عالقــة الســبب باملســبب ، أو 
ــطور  ــد ، ويف الس ــد باملؤكَّ ــة ، أو املؤكِّ ــة باملقدم النتيج
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)25( جدعــت : قطعــت) ابــن منظــور،1٤1٤ هـــ :8 :٤1 (، بإيعــاب : مــن 
أوعــب إذا اســتوعب ) ابــن منظــور، 1٤1٤ هـــ :1 : 799 (.

)28( األبيــات نســبها بعضهــم لطرفــة بــن العبــد، ونفــي األصفهــاين ذلــك 
وأكــد نســبتها ليزيــد ) األصفهــاين ، 1369 هـــ   = 195٠م :12 :29٤(. 

ــح . ــان وتوضي ــإذن اهلل ـ بي ــة ـ ب اآلتي
يقــول ماطبــا أحدهــم :  بحــر الطويــل  )األصفهــاين ، 

1369 هـ = 195٠م :12 :29٤(
َوَموىَلً َكِذئِب السوِء َلو َيسَتطعني

َأصاَب َدمي َيومًا بَِغرِي قتيِل              
َوأعرُض َعاّم ساءُه َوَكَأنَّام

ُيقاُد إىل ما ساَءين بَِدليِل   
جُماَمَلًة ِمنّي وإكراَم َغرِيِه

باِل َحَسٍن ِمنُه َوال بَِجميِل   
عُت َأنَفُه َولَو ِشئُت َلوال احللُم َجدَّ

بِإيعاِب َجدٍع بادئ َوَعليِل)27(                
ِحفاظًا َعىل َأحالِم َقوٍم رزئتهم

َرزاٍن َيزينوَن النَِديَّ َكهوِل           
ــه؛  ــن عمــه مســتنكرا بعــض أفعال خياطــب الشــاعر اب
تطلعــا إىل املثاليــة يف العالقــة بــني ذوي القــريب، وتعلــو 
العتــاب منهجــا قاســيا  فينهــج  حــدة االســتنكار 
ــه، فيشــبه  يقــرتب مــن اهلجــاء، فابــن عمــه يســيئ إلي
ــاعر  ــرض الش ــذا يع ــع ه ــة، وم ــا بفريس ــا مرتبص ذئب
ــوا يزينــون النــدي . عنــه جماملــة وإكرامــا لســلف كان
ــيئ،  ــام س ــني أوهل ــني موقف ــة ب ــات موازن      ويف األبي
موقــف املــوىل، والثــاين حممــود، موقــف الشــاعر، وال 
ــت  ــات يف تثبي ــه املوازن ــوم ب ــذي تق ــدور ال ــى ال خيف
الضــد،  املعنــى وتوكيــده، فالضــد يظهــر حســنه 
ــال  ــو املث ــاعر ه ــف الش ــد أن موق ــة تؤك وكأين باملوازن
املحتــذى، وال خيفــى األثــر الــذي تركــه أســلوب 

ــات . ــني األبي ــوي ب ــط العض ــة يف الرتاب املوازن
ــم  ــة ترس ــل ونتيج ــة بتعلي ــاعر املوازن ــردف الش      وي
ــي  ــلوب املنطق ــىل األس ــامده ع ــخصيته، واعت ــاد ش أبع
يف حديثــه، حيــث وازن يف البيــت الثــاين  بــني موقــف 
ابــن عمــه املــيسء وموقفــه املحســن، ويف البيــت 

الثالــث تعليــل ملوقفــه يف الرتفــع عــن رد اإلســاءة 
بمثلهــا أو أشــد، وجــاء البيــت األخــري بنتيجــة تطلــع 
ــذوف، وكأين  ــر حم ــىل تقدي ــكالم ع ــل، فال ــا الرج إليه
بــه يقــول:  "ولــو شــئت جدعــت أنفــه وأســأت إليــه 
ــم ،  ــوم رزئته ــالم ق ــىل أح ــا ع ــل حفاظ ــي مل أفع ولكن
فنتيجــة املوازنــة هــي: عــدم اإلســاءة منــه حفاظــا عــىل 
ــك يف  ــال ش ــه ف ــذا وصف ــن كان ه ــم، وم ــة الرح صل

ــة. ــخصية مثالي ــه ش كون
ــح   ــر واض ــة وأث ــريب مكان ــات يف األدب الع وللموازن
ــن  ــل م ــة، وقلي ــة الصادق ــربة واملوهب ــل اخل ــه أه يدرك
ــدع  ــن املب ــى متك ــك، ومت ــه إىل ذل ــن ينتب ــني م املبدع
مــن إجــراء موازنــة، وأردفهــا بنتيجــة، وتعليــل، أدرك 
غايتــه، وتــرك أثــرا واضحــا يف نفــس املتلقــي، وال غرو 
فقــد  "ُفطــر النــاس عــىل حــب املفاضلــة بــني الوســائل 
التــي ترمــي إىل غــرض واحــد، واملوازنــة بــني األنــواع 
ــذه  ــرت ه ــد ظه ــد، وق ــل واح ــع إىل أص ــي ترج الت
ــارى  ــة حــني ظهــر الشــعر، وتب الفطــرة واضحــة جلي

ــعراء)مبارك،1٤13= 1993م :7(  . ــه الش يف قرض
ــًة ِمنّــي  ومل حيســن الشــاعر التعليــل حــني قــال " جُماَمَل
ــو  ــع، ول ، وترف ــنٌّ ــاء، و َم ــه جف ــرِيِه " إذ في ــراَم َغ وإك
علــل عــدم دفــع اإلســاءة بمثلهــا بطلــب األجــر مــن 

ــي. ــس املتلق ــع يف نف ــه، وأوق ــريا ل ــكان خ اهلل ل
ــي  ــاب املتلق ــو أص ــوء " حش ــب الس ــه  "كذئ ويف قول
ــات  ــان بصف ــط يف األذه ــب مرتب ــم الذئ ــق، فاس بضي
الســوء كاالفــرتاس، والغــدر، وهلــذا كان الوصــف بـــ  

ــه. ــدوى من ــوا ال ج ــوء " حش "الس
ــد  ــه  " عب ــن عم ــا اب ــه معاتب ــبق قول ــا س ــب مم وقري
ــا يف  ــل إهن ــاص " وقي ــن أيب الع ــامن ب ــن عث ــن ب الرمح

ــه:)28(   ــد رب ــه عب ــاب أخي عت
 بحر الطويل ) ابن قتيبة :3 :82(
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ين ُكرهًا َكَأنََّك ناِصٌح ُتكارِشُ
                   َوَعينَُك ُتبدي َأنَّ َصدَرَك يل َدوي)29(  

لِساُنَك يل َأرٌي َوَغيُبَك َعلَقٌم
َك َمبسوٌط َوَخرُيَك ُملَتوي)3٠(  َورَشُّ   

ُتفاِوُض َمن َأطوي َطوى الَكشِح دوَنُه           
          ومــن دوِن َمــن صاَفيُتــُه َأنــَت ُمنَطــوي

ُتصافُِح َمن الَقيَت يل ذا َعداَوٍة
              ِصفاحًا َوَعنّي َبنُي َعينَِك ُمنَزوي)31(  

َأراَك إِذا اسَتغنَيَت َعنّا َهَجرَتنا
َوَأنَت إَِلينا ِعنَد َفقِرَك ُمنَضوي)32(             

إَِليَك انَعَوى ُنصِحي َومايل ِكالمُها
               َوَلسَت إىل ُنصحي َومايل بُِمنَعوي)33( 

َأراَك إِذا مَل َأهَو َأمرًا َهويَتُه
           َوَلسَت ملِا َأهوى ِمَن األَمِر بِاهلَوي

َأراَك اجَتَويَت اخلرََي ِمنّي َوَأجَتِوي
َأذاَك َفُكلٌّ جُمَتٍو ُقرَب جُمَتوي)3٤(     

َفَليَت َكفافًا كاَن َخرُيَك ُكّلُه
َك َعنّي ما ارَتوى املاَء ُمرَتوي            َورَشُّ

َلَعلََّك َأن َتنأى بَِأرِضَك نِيًَّة
َوإاِّل َفإيِّن َغرَي َأرِضَك ُمنَتوي         

ْل َخلياًل يب َكَشكِلَك َشكُلُه َتَبدَّ
َفإيِّن َخلياًل صاحِلًا بَِك ُمقَتوي)35(    

َفَلم ُيغِوين َريّب َفَكيَف اصطِحاُبنا
َوَرأُسَك يف األَغوى ِمَن الَغيِّ ُمنَغوي       

)29( تــكارشين : كارشه : ضاحكــه ) ابــن منظور، 1٤1٤ هـــ :5 :52(، دوي 
: حاقــد ومبغــض) ابــن منظور،1٤1٤ هـــ :1 :79 (. 

)3٠( أري : عسل )جممع اللغة العربية بالقاهرة :1 :15 (  .
ــع  ــزوي : جمتم ــي من ــربه ، ومعن ــزوي خ ــداء ومن ــوع باالبت ــنُي : مرف )31( ب

ومنقبــض ومنكمــش) ابــن منظــور، 1٤1٤ هـــ :1٤ :36٤(. 
)32( منضوي : منضم ) ابن منظور، 1٤1٤ هـ :1٤ :٤9٠ ( 

)33(  انعوى : انثنى ومال)جممع اللغة العربية بالقاهرة :2 :638 (   . 
)3٤( اجتوى : كره )جممع اللغة العربية بالقاهرة :1 :1٤9( 
)35( مقتوي : خادم ) ابن منظور، 1٤1٤ هـ :15 :17٠ (.

)36( طحــت : هلكــت) ابــن منظــور، 1٤1٤ هـــ :15 :5 ( ، هوى : ســقط) 
ــور،  ــن منظ ــام ) اب ــرام : أجس ــور،1٤1٤ هـــ :15 : 372( ، أج ــن منظ اب
ــن منظــور، 1٤1٤ هـــ :11  ــل) اب ــة : أعــىل اجلب 1٤1٤ هـــ :12 : 91(، قل
ــور، 1٤1٤ هـــ :1٠  ــن منظ ــل) اب ــع يف اجلب ــع موض ــق : أرف :565( ، الني

  .  )36٤:
)37( عاتــم : بطــئ ) ابــن منظــور، 1٤1٤ هـــ : 12 :38٠(، الغمــر : 
ــا)  ــذه أخ ــوي : اخت ــور، 1٤1٤ هـــ :5 :3٠(، مت ــن منظ ــل ) اب ــد والغ احلق
ابــن منظــور،1٤1٤ هـــ :1٤ : 2٤7( ، ومعنــى البيــت : عطــاؤك ونــرصك 
بعيــد عــن ذوي قرابتــك ، وظلمــك وحقــدك مــالزم هلــم كمالزمــة األخــوة 

ــا .  ــم بعض بعضه
)38( ربيــب : صاحــب) ابــن منظــور، 1٤1٤ هـــ :1 :٤٠8(، صفــاة : 
ــني :  ــور، 1٤1٤ هـــ :1٤ :٤6٤( ، هلب ــن منظ ــاء) اب ــة ملس ــرة عريض صخ
اللهــب : مهــواة  بــني جبلــني ) ابــن منظــور، 1٤1٤ هـــ:1 :7٤٤(، منحــوي 

ــور،1٤1٤ هـــ :1٤ :2٠8(.   ــن منظ ــرج ) اب ــل ومتع : مائ
)39( خوي : فارغ) ابن منظور،1٤1٤ هـ :1٤ :2٤5( 

)٤٠(شــج : حزيــن) ابــن منظــور،1٤1٤ هـــ :1٤ :٤22( ، عميــد : مريــض 
ُم ( بالوســائد مــن جوانبــه ) ابــن منظــور،  ال يســتطيع اجللــوس فيعمــد ) ُيَقــوَّ
ــن  ــة وهــي حــرارة اجلــوف) اب ــة : صاحــب غل 1٤1٤ هـــ :3 :3٠5(، مغل
ــع يف  ــو وج ــوى وه ــه الل ــوي : أصاب ــور، 1٤1٤ هـــ :11 :٤99( ، ل منظ

اجلــوف ) ابــن منظــور، 1٤1٤ هـــ :15 :262(. 

َك خَيشى َصوَلتي إِن َلقيته َعُدوُّ
ي َليَس ذاَك بُِمسَتوي َوَأنَت َعُدوِّ          

َوَكم َموطٍِن َلوالَي طِحَت َكام َهوى
ِة النِيِق ُمنِهوي)36(  بَِأجراِمِه ِمن ُقلَّ         

َنداَك َعِن امَلوىل َوَنرُصَك عاتٌِم
             َوَأنَت َلُه بِالُظلِم َوالغمِر ُمَتوي)37( 

َتَودُّ َلُه َلو ناَلُه ناُب َحيٍَّة
َربيب َصفاٍة َبنَي هِلَبنِي ُمنَحوي)38(                 

َك مَل ُتِعن إِذا ما َبنى امَلجَد ابُن َعمِّ
َوُقلَت َأال َبل َليَت ُبنياَنُه َخِوي)39(    

َك غانٌِم َشٍج َكَأنََّك إِن قيَل اِبُن َعمِّ
َأو َعميٌد َأو َأخو َمغَلٍة َلوي)٤٠(     

َت ِمن َغيٍظ َعيَلَّ َفَلم َيَزل مَتألَّ
بَِك الَغيُظ َحّتى ِكدَت يف الَغيِظ َتنَشوي  

َفام َبِرَحت َنفٌس َحسوٌد ُحشيَتها
ُتذيُبَك َحّتى قيَل َهل َأنَت ُمكَتوي؟  
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ــرض  ــدي :16 :556(،جوي:م بي ــب ) الزَّ ــامء الط ــيون : عل )٤1( النطاس
ــن منظور،1٤1٤هـــ :1٤ :128( ــدره فأنتن)اب ص

)٤2( يدوي : حيقد، الدوي : احلقد والغل
) ابن منظور، 1٤1٤ هـ :1٤ :279(  . 

)٤3( خبــا : خداعــا وغشــا) ابــن منظــور،1٤1٤ هـــ :1٤ :223( ، كديــة : 
أرض غليظــة صلبــة) ابــن منظــور، 1٤1٤ هـــ :3 : 376(  ، حمجــوي : مــن 
ــح  ــل يصل ــر كل دلي ــات وف ــذه الصف ــك ه ــت ب ــى : لصق ــاج ، واملعن احلج

للدفــاع عنــك لتربئــة ســاحتك منهــا .
ــش :  ــور، 1٤1٤ هـــ :1٤ :252 (، أطي ــن منظ ــي) اب ــو : يرم )٤٤( يدح
ــوي :  ــور،1٤1٤ هـــ :6 : 312( ، مدح ــن منظ ــرف ) اب ــرب ومنح مضط

ــور، 1٤1٤ هـــ :1٤ :252 (. ــن منظ ــه ) اب ــذوف ب مق
ــوري بالــيء عــن غــريه ، ومــورده  ــل يــرضب ملــن ي )٤5( أم مــدوي : مث
ــا إىل  ــاءت أمه ــة فج ــا جاري ــىل ابنه ــت ع ــراب خطب ــن األع ــة م : أن خاطب
ــت  ــي ؟ فقال ــا أم ــال : أأدوي ي ــالم فق ــل الغ ــه ، فدخ ــر إلي ــالم لتنظ أم الغ
ــوء  ــن وس ــة االب ــامن زل ــك كت ــت ، أرادت بذل ــود البي ــق بعم ــام معل : اللج
ــن  ــو اللب ــة تعل ــدة رقيق ــي جلي ــة وه ــى أدوي : أكل الُدواي ــه ، ومعن عادت
واملــرق ، املثــل واخلــرب عنــد ) البغــدادي ، 1٤18هـــ=1997م : 3 : 139 (.  

َوقاَل النِطاِسّيوَن إِنََّك ُمشَعٌر
ــوي)٤1(  ــٍد َج ــن َحَس ــَت ِم ــل َأن ــالالً َأال َب ُس  

َعهــُدُه لِلنَــأِي  َيــدو  مَل  امــرءًا  َفَديــَت 
             َوَعهُدَك ِمن َقبِل الَتنائي ُهَو الَدوي)٤2( 

مَجَعَت َوُفحشًا َغيَبًة َوَنميَمًة
ِخالالً َثالثًا َلسَت َعنها بُِمرَعوي   

َأُفحشًا َوِخّبًا َواختِناًء َعىل النَدى
ٍة َفرَّ حُمَجوي)٤3(  َكَأنََّك َأفعى ُكِديَّ        

َفَيدحو بَِك الداحي إىل ُكلِّ سوَءٍة
         َفيا رَشَّ َمن َيدحو بَِأطَيِش ُمدَحوي)٤٤(  

َأجَتَمُع َتسآَل األَِخاّلَء ماهَلُم
َوماَلَك ِمن دوِن األَِخاّلِء حَتَتوي   

َبدا ِمنَك ِغٌش طامَلا َقد َكَتمَتُه
وي)٤5(   َكام َكَتَمْت داَء اِبنِها َأُم ُمدَّ               

مــا زال الرجــل حيــاول إصــالح مــا بــني ذوي القربــى؛ 
تطلعــا إىل نــرش ثقافــة يرجوهــا، فيعــدد ملــواله نقائــص 
ــه  ــق في ــه، فتتحق ــن غي ــع ع ــه يرج ــا؛ لعل ــقط فيه س
بعــض أســس املثاليــة، أمل يدفــع إحســان الشــاعر 
ــة وأضمــر العــداوة،  ــه املحب ــه باإلســاءة، فأظهــر ل إلي
فلســانه عســل إذا حــرض الشــاعر، وعلقــم عنــد 

ــه  ــداء ذوي قرابت ــرب أع ــود وتق ــح ب ــه، أمل يصاف غياب
ــف إىل  ــم، أمل ينعط ــم وأصفيائه ــن أحبته ــوي ع وينط
الشــاعر وقــت الشــدة والفقــر طالبــا عونــه ونصحــه، 
ــل  ــا ب ــة ال يقــدم شــكرا أو عرفان وحــني تذهــب املحن

ــا . ــرا ونكران كف
ــبيال  ــا س ــة يتخذه ــه بنتيج ــاعر كالم ــردف الش     وي
حيمــل هتديــدا هيــدف إىل إصــالح وتقويــم مــا اعــوج 
ــه  ــت علي ــام أن ــكت ب ــه: إن متس ــول ل ــه، فيق ــن ولي م
فاهجــر ديارنــا، وابتــغ غرينــا، أو هنجرهــا نحــن 
ــبهك يف  ــريي يش ــال غ ــدل خلي ــدا، وتب ــرتكك وحي ون

ــيئة.  ــك الس صفات
ــه  ــاط ضعف ــل بنق ــري الرج ــاعر إىل تذك ــود الش     ويع
ــقط  ــدت أن تس ــالك ك ــن لله ــم موط ــه: ك ــول ل فيق
ــك  ــن موالي ــيء ع ــرصك بط ــداك ون ــوالي؟ ن ــه ل في
أمــا ظلمــك فرسيــع إليهــم، تتمنــى هلــم اخلــزي 
واهلــالك وليــس هــذا مــن شــأن الكــرام، وال غــرو فقد 
ســيطرت عليــك الرغبــة وحــب الــرش لــذوي قرابتــك 
حتــى كــدت تنشــوي مــن الغيــظ منهــم، وقــال عنــك 
ــة  ــل، واحلقيق ــرض الس ــن م ــاين م ــك تع ــاء إن األطب
ــىل  ــوب وع ــراض القل ــو أم ــك ه ــا أصاب ــي أن م ه
رأســها احلســد املقــرتن بالفحــش، والغيبــة، والنميمــة، 

ــش ــل، والغ ــداع، والبخ واخل
ــه  ــة، وقدرات ــاعر الفني ــة الش ــات براع ــس األبي وتعك
ــني  ــع ب ــني مج ــة ح ــن الرتاب ــص م ــة يف التخل األدبي
يف  التنــوع  عــىل  واحلــرص  املوضوعيــة  الوحــدة 
األســاليب بــني اخلربيــة واإلنشــائية يف معظــم األبيات، 

ــه: ــة قول ــاليبه اخلربي ــن أس فم
َك َمبســوٌط   " لِســاُنَك يل َأرٌي َوَغيُبــَك َعلَقــٌم " و " َورَشُّ
ــوى  ــوي َط ــن َأط ــاِوُض َم ــوي " و  "ُتف ــرُيَك ُملَت َوَخ
الَكشــِح دوَنــُه " و  " ُتصافـِـُح َمــن الَقيــَت يل ذا َعــداَوٍة 

 "
ومن األساليب اإلنشائية قوله:

 " َفَكيــَف اصطِحاُبنــا َوَرأُســَك يف األَغــوى ِمــَن الَغــيِّ 
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ْل  ــَك َأن َتنــأى بَِأرِضــَك نِيَّــًة " و " َتَبدَّ ُمنَغــوي " و " َلَعلَّ
َخليــاًل يب َكَشــكِلَك َشــكُلُه " و " َوَكــم َموطِــٍن َلــوالَي 
ــِة النِيــِق ُمنِهــوي "   طِحــَت َكــام َهــوى بَِأجراِمــِه ِمــن ُقلَّ

ــني األســاليب يف بيــت واحــد،  ــوع ب ــأيت التن ــد ي     وق
ــه: كقول

َفَليَت َكفافًا كاَن َخرُيَك ُكّلُه
َك َعنّي ما ارَتوى املاَء ُمرَتوي َورَشُّ   

وقوله:
َفَيدحو بَِك الداحي إىل ُكلِّ سوَءٍة 

                  َفيا رَشَّ َمن َيدحو بَِأطَيِش ُمدَحوي
ففــي الشــطر األول مــن البيــت أســلوب خــربي، 
ــث  ــوع باع ــداء، والتن ــه الن ــائي طريق ــاين إنش ويف الث
ــه، وحرصــه عــىل  ــي، وحســن إقبال ــاط املتلق عــىل نش
ــاول  ــاعر، وح ــا الش ــا إليه ــة رن ــي غاي ــادة، وه اإلف

ــا: ــرى، ومنه ــبل أخ ــا بس إدراكه
* االســتعانة بأســلوب الــرشط املصــدر بـــ  " إذا " 
يف غــري موضــع مــن القصيــدة، كقولــه:  "َأراَك إِذا 
اِســَتغنَيَت َعنّــا َهَجرَتنــا " و " َأراَك إِذا مَل َأهــَو َأمــرًا 
ــن  ــَك مَل ُتِع ــُن َعمِّ ــَد اب ــى امَلج ــا َبن ــُه " و " إِذا م َهويَت
ــا  ــدر بـــ " إذا " دون غريه ــرشط املص ــلوب ال " وأس
مــن أدوات الــرشط كـــ  "إن " مثــال، يــربز ذوقــا أدبيــا 
مرهفــا، ودرايــة بأســاليب اللغــة ودالالهتــا، فـــ " إذا" 
ــاء  ــإذا ج ــرشط، ف ــد ال ــتقبل، يفي ــان للمس ــرف زم ظ
ــع  ــد مج ــني، فق ــه ماضي ــرشط وجواب ــل ال ــا فع بعده
األســلوب بــني املــايض واملســتقبل، ويف هــذا دالالت 

ــا: منه
 - أن هــذا اخلُلــق الســيئ دأب الرجــل دائــام منــذ 

ــدم الق
ــن  ــه ول ــك بموقف ــو  متمس ــاعر أن املهج ــري الش  - ي
ــث  ــذا ح ــه، ويف ه د علي ــوَّ ــام تع ــتقبل ع ــىل يف املس يتخ
ــن،  ــري إىل األحس ــة والتغي ــىل املخالف ــه ع ــجيع ل وتش
ــاد  ــح واإلرش ــه النص ــىل توجي ــن ع ــث لآلخري وح

ــه. إلي

ــمية  ــني االس ــه ب ــرشط وفعل ــواب ال ــوع ج ــني يتن وح
والفعليــة، فــإن التوكيــد يكــون أظهــر الــدالالت، فـــ  
ــا  ــا مقطوع ــرشط فيه ــون ال ــل يف  "إذا " أن يك "األص
 )117:  2: القزويني1٤13هـــ=1993م  بوقوعــه) 
وقــوة  الصــويت،  االنســجام  حتقيــق  إىل  باإلضافــة 
النغــم، األمــر الــذى ينتفــى حتققــه إذا اســتعان الشــاعر 
بغــري  "إذا " مــن أدوات الــرشط، وهــذا مــراد الرجــل، 

ــه. ــه نفس ــت إلي ــا رن وم
منهــا  مواضــع  يف  القــرص  أســلوب  اســتخدام   *
ــِرَك  ــَد َفق ــا ِعن ــَت إَِلين ــاُنَك يل َأرٌي" و" َوَأن ــه "لِس قول
ــا"  ــرور" يل، إلين ــار واملج ــدم اجل ــث ق ــوي" حي ُمنَض
إَِليــَك  قولــه"  ويف  منضــوي"،  "أري،  اخلــرب  عــىل 
ــرور  ــار واملج ــم للج ــايل" تقدي ــي َوم ــَوى ُنصِح انَع
"إليــك" عــىل الفعــل "انعــوى"، ويف كٍل أســلوب 
ــى  ــد، وال خيف ــه التوكي ــم وغرض ــه التقدي ــرٍص طريق ق
عــىل بصــري القيمــة الفنيــة هلــذا األســلوب فـــ "القــرص 
بالتقديــم ال ُيــَدل عليــه بطريــق الوضــع كالثالثــة 
ــل  ــف – ب ــام، والعط ــتثناء، و إن ــي واالس األول-النف
مرجــع داللتــه إىل الــذوق الســليم والفكــر الصائــب" 
)اهلاشــمي 1999م:169( عنــد املبــدع واملتلقــي، وهو 
أمــر يقتــي حضــور الذهــن وصفــاء العقــل، فتتضــح 

ــي . ــس املتلق ــت يف نف ــاين وتثب املع
كقولــه  موضــع،  غــري  يف  االســمية  اجلملــة   *  *
ــاُنَك يل  ــدَرَك يل َدوي"  و"لِس ــدي َأنَّ َص ــَك ُتب "َوَعينُ

َك َمبســوٌط َوَخــرُيَك ُملَتــوي"  َأرٌي َوَغيُبــَك َعلَقــٌم َورَشُّ
ــٌم". ــرُصَك عاتِ ــوىل َوَن ــِن امَل ــداَك َع و " َن

واجلملــة االســمية تفيــد توكيــد املعــاين، وثبوهتــا 
ــوت، والفعــل يفيــد التجــدد  ــم يفيــد الثب ف"االس
ــوت  ــاد ثب ــد: أف ــد جمته ــت: خال ــإذا قل ــدوث، ف واحل
االجتهــاد خلالــد يف حــني أنــك إذا قلــت: جيتهــد 
خالــد: أفــاد حــدوث االجتهــاد لــه بعــد أن مل يكــن ... 
ــني أن  ــن ... يف ح ــد بالزم ــل مقي ــك: أن الفع ورس ذل
ــة، فهــو أشــمل  ــد بزمــن مــن األزمن االســم غــري مقي
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وأعم وأثبت" ) الســامرائي، 1٤28هـــ = 2٠٠7م :9(   
  باإلضافــة إىل أن اجلملــة االســمية  تفيــد بأصــل 
وضعهــا ثبــوت يشء لــيء، وتفيــد بالقرائــن الــدوام 
بتــرصف  1999م:66  اهلاشــمي  واالســتمرار) 
أن  للمخاطــب  يؤكــد  بالشــاعر  وكأين  واختصــار( 
حــاول  وإن  مبســوط،  ولؤمــه  مكشــوف،  خبثــه 
ــن  ــدل ع ــه أن يع ــر ب ــريه، فجدي ــار غ ــامره وإظه إض

هــذه الــزالت، ويطهــر قلبــه، ويصــل رمحــه.
     وما أروع الصورة يف قوله: 

َت ِمن َغيٍظ َعيَلَّ َفَلم َيَزل مَتألَّ
     بَِك الَغيُظ َحّتى ِكدَت يف الَغيِظ َتنَشوي

ــأل  ــان امت ــورة إلنس ــام ص ــت أم ــي للبي ــف املتلق إذ يق
ــوي،  ــى كاد ينش ــره، حت ــل يف ح ــا، ومتلم ــه غيظ جوف
فــام أقرهبــا مــن الواقــع! مــا أدهلــا عــىل بيــان حقيقــة مــا 
يــدور يف نفــس هــذه الفئــة مــن احلاقديــن! ومــا أبــرع 
ــدو  ــه! وتب ــد معاني ــا يف توكي ــتعانة هب ــاعر يف االس الش
ــه  ــا، ووقوف ــد لقيمته ــورة يف إدراك املنش ــة الص روع
قلــب  إىل  هبــا  الوصــول  وحماولتــه  غايتهــا،  عــىل 
ــح  ــه بالنص ــدم ل ــو، أو يتق ــن املهج ــر م ــي؛ لينف املتلق

ــة. ــة ورمح ــه رأف ــذه ب ــد أن تأخ ــاد بع واإلرش
غــري  يف  واملفعــول  الفاعــل  باســم  االســتعانة   **

موضــع مــن القصيــدة لتوكيــد الــكالم كقولــه:
َك َمبســوٌط َوَخــرُيَك ُملَتــوي"  ــَك ناِصــٌح" و" َورَشُّ " َكَأنَّ
ــَت  ــَزوي" و "َأن ــَك ُمن ــني َعينِ ــوي" و" َب ــَت ُمنَط و" َأن
ــي  ــَت إىل ُنصح ــوي" و"َوَلس ــِرَك ُمنَض ــَد َفق ــا ِعن إَِلين

ــوى املــاَء ُمرَتــوي". َومــايل بُِمنَعــوي" و "مــا ارَت
    واســم الفاعــل يفيــد الثبــوت والــدوام، فهــو" يــدل 
ــامرائي :٤1(  ــل) الس ــدوث وفاع ــدث واحل ــىل احل ع
ــدث واحلــدوث  ــدل "عــىل احل وكــذا اســم املفعــول ي
اإلفــادة  وهــذه   )52: الســامرائي  املفعــول)  وذات 
مرشوطــة باملقارنــة مــع الفعــل، حيــث إن الفعــل أقــل 
إفــادة للثبــوت والــدوام مــن غــريه؛ القرتانــه بالزمــن، 
أمــا إذا مــا قــارن املتلقــي بــني إحــالل الصفــة املشــبهة 

حمــل اســم الفاعــل واملفعــول يف األبيــات  أدرك هدفــا 
ــود  ــىل وج ــد ع ــث أراد التأكي ــاعر، حي ــه الش ــا إلي رن
اخلــري– ولــو بقلــة- يف نفــس امللــوم، فاملتدبــر يف 
أحــوال الرجــل يــدرك خــريا واســتعدادا للتغــري، 
وإن غلبتــه مالمــح القســوة، ومشــاعر البغــض، وهــو 
ــة  ــاعر الصف ــتخدم الش ــو اس ــي ل ــده املتلق ــدف يفتق ه
ــات. ــول يف األبي ــل واملفع ــم الفاع ــكان اس ــبهة م املش
ــد"  ــث "يزي ــارز يف حدي ــال دور ب ــال :  كان للخي اخلي
ــة ،  ــه اإلبداعي ــه ، وقدرات ــرا بموهبت ــة ، متأث عــن املثالي
ــارصة  ــداث املع ــية ، واألح ــه النفس ــه ، وحالت وثقافت
ــا يف  ــن توظيفه ــه ، وحس ــن أدوات فن ــه م ــه ، ومتكن ل

ــة .  ــة طريف ــول إىل أخيل الوص
    وينعكــس أثــر خيــال الرجــل عــىل صــوره الشــعرية 
قــوة وضعفــا ، فيــدرك املتأمــل فيهــا الســامت اآلتيــة : ـ 
ــض  ــة تنه ــور طريف ــول إىل ص ــىل الوص ــدرة ع * الق
بمــراد املبــدع ، وتنــال إعجــاب املتلقــي ، وأثــر اخليــال 
فيهــا واضــح ، ومتــى حتققــت هــذه األمــور يف عمــل 
نــال اإلعجــاب والقبــول ، إذ ينبغــي عــىل النتــاج 
ــكيل  ــىل تش ــاعر ع ــدرة الش ــس " ق ــعري أن يعك الش
ــا  ــن يتلقاه ــربة مل ــة واخل ــق املتع ــق حيق ــورة يف نس الص
ــاعر  ــس مش ــري يف النف ــور،1992 م :7( ويث . ") عصف
ــدة  ــم الفائ ــة ، فتع ــاين طريف ــل مع ــة ، ويف العق متباين
، فـــ " دقــة التصويــر وروعتــه يف إثارتــه احلــواس 
ــورة  ــت الص ــا يثب ــة ، مم ــف املتباين ــة ، والعواط املختلف
ــواب1995م:٤3  ــد الت ــدان . ")عب يف اإلدراك والوج
ــن  ــورة م ــري ص ــي لغ ــا املتلق ــات يدركه ــي غاي ( وه
صــور الثقفــي ، فــام أمجــل وأدق اخليــال يف قولــه الئــام 
ومعرضــا بغبــاء رجــل ُيدعــى "َيعــىَل بــن احلكــم بــن 
أيب العــاص" عــريَّ غــريه بقــرص القامــة، وكأين بــه يقول 
ــم  ــاىل }إن أكرمك ــبحانه وتع ــول اهلل س ــرأ ق ــه: أمل تق ل
ــم 13(  ــة رق ــرات آي ــورة احلج ــم{ )س ــد اهلل أتقاك عن

ــيط   ــر البس ــد: بح ــول يزي ــم؟ يق ــس أطولك ولي
) ابن قتيبة :٤ :5٤ (
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َهمُّ الِرجاِل الُعال َأخذًا بِِذرَوهِتا
َوإِنَّام َهمُّ َيعىل الطوُل َوالِقرَصُ   

يســخر الشــاعر مــن الرجــل مبديــا ســفاهته، ومحقــه، 
وافتقــاده للحكمــة حــني اختــذ مــن قــرص القامــة 
وطوهلــا مقياســا للمفاضلــة بــني الرجــال، وتعلــو 
ــر  ــره ونظ ــاعر نظ ــلط الش ــني يس ــخرية ح ــدة الس ح
ــو أن  ــدر، وه ــك والتن ــري الضح ــر يث ــىل أم ــي ع املتلق
ســفاهة الرجــل، وضآلــة فكــره ، وضعــف عقلــه بلــغ 
ــريه  ــال، كغ ــب الع ــن طل ــا ع ــرصف فيه ــة ان ــه منزل ب
ــرص،  ــول والق ــني الط ــارن ب ــار يق ــال، وص ــن الرج م

ــبيال. ــا وس ــح منهج ــر فأصب ــه األم وغلب
ــث  ــة، حي ــة فني ــدر قيم ــخرية والتن ــلوب الس     وألس
يعمــد الســاخر إىل إظهــار اخلصــم يف صــورة أضحوكة 
للحارضيــن، وقديــام جنــح شــعراء النقائــض إىل مثــل 
هــذا)٤6( ؛ لعلمهــم بأثــره، فالســخرية والتهكــم منهج" 
يتخذونــه وســيلة للتنفيــس عــن نفوســهم؛ حتــى 
ال تضعــف أمــام رشور النــاس ومحقهــم، فتمتلــئ 
بكراهيتهــم واحلقــد عليهــم، ثــم متتلــئ بكراهيــة احلياة 
واحلقــد عليهــا) حســني ، 1397 هـــ = 1988 م :99(
ويتعــد أثر الســخرية املتحــدث إىل خصمــه، واحلضور، 
فتكــون "طمعــا يف رده إىل نصابــه، وإرجاعــه إىل قرابــه، 

أو رغبــة يف التســلية واملــرح، والرتويــح عــن النفس
) حسني ، 1397 هـ = 1988 م :62(

وجــاء أســلوب القــرص املصــدر بـــ "إنــام" يف قولــه: " 
ــد احلديــث،  ــرَصُ "لتوكي ــمُّ َيعــىل الطــوُل َوالِق ــام َه َوإِنَّ
وإثبــات دعــوى الشــاعر، حيــث قــرص جهــد الرجــل، 
وغايتــه يف احليــاة، ومهــه فيهــا عــىل مالحظــة الطويــل 
والقصــري مــن الرجــال؛ ســفها ومحقــا، وتصديــر 
األســلوب بـــ " إنــام" دون غريهــا مــن أدوات القــرص 
هــذه  ألرسار  وإدراكــه  الثقفــي"  براعــة"  يبــدي 

)٤6( وكان جرير بن عطية فارسه املغوار .

)٤7( العقابيل : الشدائد ) ابن منظور، 1٤1٤ هـ :11 :٤66( 
)٤8(  أجــاين : مــن جنــى بمعنــى مجع) ابــن منظــور،1٤1٤ هـــ :1٤ :155( 

، غولــت : أذهبــت) ابــن منظــور،1٤1٤ هـــ:11 :5٠7 ( ، الغول : املشــقة 
) ابن منظور، 1٤1٤ هـ :11 :5٠7 (. 

األســاليب، فـــــ "األصــل يف إنــام أن جتــئ ألمــر مــن 
شــأنه أن جيهلــه املخاطــب وال ينكــره، وإنــام يــراد 

ــة" ــذه املنزل ــزل ه ــو من ــا ه ــط، أو مل ــه فق تنبيه
) اهلاشــمي1999م: 168( وكأين بالرجــل قــد رنــا إىل 
تنبيــه خصمــه إىل حقيقــة غابــت عنــه، وهــي أن غايــة 
ــاة، بعــد طاعــة اهلل وطلــب رضــاه،  الرجــال مــن احلي
هــي التطلــع إىل ســنام العــال أخــذا بذروهتــا ال املوازنــة 
بــني الطــول والقــرص، وجــاءت "إنــام" لتوكيــد ذلــك، 
ــريه  ــن غ ــي ع ــيء، والنف ــات لل ــد اإلثب ــي" تفي فه

ــمي 1999م:169( ــدة )اهلاش ــة واح دفع
وقريــب مــن هــذا قولــه الئــام ملــن يقــول مــا ال يفعــل:   

بحــر البســيط ) البحــرتي ،191٠م :61(
َعالَم ُجدَت َفَلاّم ِخفَت موِحَيًة

َبتَك ِمَن الُبخِل الَعقابيُل)٤7(  َتَعقَّ   
َقد ُقلَت َخريًا َوَخرُي الَقوِل َأصَدُقُه

َق القيُل َلو كاَن ِمنَك بِِفعٍل ُصدِّ        
ك َعلَّلُتموين َوَعقيل َغرُي ُمشرَتِ

   َوال َتقوُم لِذي الَعقِل الَتعاليُل
يا َليَت ِشعري َأجاين َنفَع َخرِيُكُم

َلت َخريُكم ِمن دويِنَ الَغوُل ؟)٤8(  َأم َغوَّ        
حيــاول الشــاعر تقويــم قــوم حثــوا غريهــم عــىل اجلــود 
والعطــاء وبخلــوا بــام عندهــم، وأصبحــوا يقولــون مــا 
ــم  ــل، ولفظته ــم العقابي ــت عليه ــون، فتعاقب ال يفعل
ــاح  ــم أدراج الري ــب خريه ــوب، وذه ــول والقل العق
ــن  ــم أو م ــد منه ــه أح ــع ب ــاٍن، ومل ينتف ــه ج ــم جين فل
ــبهه  ــل ُيش ــوه بفع ــريا وأردف ــوا خ ــو قال ــم، ول غريه
ــل  ــاءت التعالي ــي، وج ــع املتلق ــل واقتن ق القائ ــدِّ لُص

ــع. ــري اجلمي ــم اخل ــة، وع مقبول
وجممل القول: إن ما سبق يعكس:
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ــه  ــا تلفظ ــذ م ــالل نب ــن خ ــة م ــع إىل املثالي 1- التطل
ــال  . ــم الفع ــة إىل كري ــي" التواق ــس "الثقف نف

ــه الشــاعر، حيــث  ــازع نفــيس يعــاين من 2-صــورة لتن
تتصــارع يف داخلــه مشــاعر حبــه لــذوي رمحــه وبغضــه 
ــا  ــول م ــكار ح ــه األف ــازع يف ذهن ــام تتن ــم، ك ألفعاهل

ــى  ــني ذوي القرب ينبغــي أن يكــون ومــا هــو واقــع ب
ــاب،  ــي يف اخلط ــلوب املنطق ــم واألس ــر املنظ 3- الفك

ــة مقنعــة . فهــو ُيتبــع احلُكــم بأدل
٤-  اجلدية يف التعامل والُبعد عن اللغو .

5-  االعتــامد عــىل التجربــة واالختبــار يف اســتقراء مــا 
ــل  ــن يتعام ــرب م ــو خيت ــال، فه ــن الرج ــدور يف بواط ي

ــم . ــدرك كنهه ــة؛ لي ــف املتباين ــم باملواق معه
6- الرباعة والتمكن من أدوات الفن الشعري .

7- التخلــص مــن التقاليــد املوروثــة يف مقدمــات 
بصــورة  املوضــوع  وتنــاول  القصائــد،  ومطالــع 

مبــارشة. 
8- رســم مالمــح املجتمــع العــريب إثــر التغــريات التي 

اعرتتــه بعــد الفتوحــات واالختــالط بغــري العرب .
9- االعتــامد عــىل الوحــدة املوضوعيــة واختاذهــا 

منهجــا.

اخلامتة
 بعــد جولــة يف شــعر يزيــد بــن احلكــم الثقفــي خلصت 

الدراســة إىل النتائــج اآلتية:-
* التمســك بالقيــم واملبــادئ اإلســالمية مــن العوامــل 

األساســية املؤثــرة يف تكويــن الشــخصية املثاليــة.
* يعــد كــرم املحتــد، وإبــاء النفــس مــن بواعــث 

نــداءات الشــاعر.
ــة؛ ومــن  ــة اإلنســانية تتوافــق والفطــرة البرشي * املثالي
ــداءات  ــذه الن ــوات هب ــت األص ــق ارتفع ــذا املنطل ه
منــذ فجــر التاريــخ اإلنســاين، وإن تعــددت األســامء .
* ســلك الشــاعر؛ إلدراك غايتــه ســبال متعــددة، 
ــاء  ــم اهلج ــب، ث ــب والرتهي ــح ، والرتغي ــكان النص ف

ــاب. ــض، والعت ــالذع، والتعري ــري ال غ
* يقــرتب شــعر "يزيــد الثقفــي" مــن الزهــد، وتكثــر 

فيــه احلكــم واألمثــال.
* أحــاط ببعــض نتــاج الشــاعر الشــك يف نســبته إليــه، 
ــن  ــوا يف الف ــن برع ــني مم ــن املقل ــريه م ــأن غ ــأنه ش ش

ــمتهم.   ــودة س ــت اجل ــعري، وكان الش
ــح  ــعري مالم ــل الش ــاج الرج ــارئ لنت ــف الق *يستش
شــخصيته، فهــو طمــوح، صلــب العزيمــة  كيــس ذو 
ــك  ــس، يمتل ــف احل ــن، مره ــم باآلخري ــة، مهت فراس

ــان . ــري والبي ــىل التعب ــدرة ع الق
*رســمت األبيــات مالمــح أديــب متمكــن مــن 
أدوات فنــه، ومــدرك لدقائــق لغتــه، وملــم بمفرداهتــا 
ــة  ــتخدام، ومعرف ــن االس ــتطيع بحس ــا، يس وعباراهت
ــا  ــتطيع هب ــري يس ــاليب التعب ــني أس ــة ب ــروق الدقيق الف

ــراده. ــول إىل م الوص
ــض  ــه بع ــم ب ــا اتس ــل م ــاعرية الرج ــدح يف ش * ال يق
شــعره مــن ســطحية يف التفكــري وســذاجة يف التعليــل .

املصادر واملراجع
ــح  ــد اهلل ، 1٤22ه ، صحي ــو عب ــد أب ــامعيل، حمم -إس
البخــاري، ط. دار طــوق النجــاة، ت حممــد زهــري 

ــارص.  الن

1369هـــ=195٠م،  الفــرج،  أبــو  األصفهــاين،   -
. املرصيــة  الكتــب  دار  ،القاهــرة، ط.  األغــاين 

-البحــرتي، الوليــد بــن عبيــد اهلل أبــو عبــادة ،191٠ م 
، كتــاب احلامســة، بــريوت، ط. جملــة املكتــب الرشقــي 

، ضبــط .لويــس شــيخو.

-البغــدادي، عبــد القادر بــن عمر، 1٤18هـــ=1997 
م ، خزانــة األدب ولــب لبــاب لســان العــرب، ط. 
ــد  ــي. ت. عب ــة اخلانج ــرة ، ط. مكتب ــة ، القاه الرابع
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ــارون، . ــالم ه الس

م  -ابــن أيب ســلمى،  زهــري، 1٤2٤ هـــ = 2٠٠٤ 
، ديــوان زهــري بــن أيب ســلمى، بــريوت ، ط. دار 

الكتــاب العــريب، ت د. حنــا نــرص احلتــى.

-ابــن األثــري، عــيل بــن حممــد أبــو احلســن ، 1٤15هـــ 
= 199٤ م ،  أســد الغابــة يف معرفــة الصحابــة، بريوت 
ــوض  ــد مع ــيل حمم ــة ، ت. ع ــب العلمي ، ط. دار الكت

وآخــرون  .

ــد اهلل ،  ــو عب ــد أب ــن أمح ــني ب ــه ، احلس ــن خالوي -اب
ــن  ــورة م ــني س ــراب ثالث 136٠هـــ =19٤1 م ، إع

القــرآن الكريــم، ط. دار الكتــب املرصيــة،.

ــوان  ــد، 1٤1٤هـــ = 1993 م ، دي ــة، لبي ــن ربيع -اب
ــريب  ــاب الع ــريوت ، ط. دار الكت ــة ، ب ــن ربيع ــد ب لبي

ــرص.  ــا ن ، ت.د.حن

-ابــن الشــجري، هبــة اهلل بــن عــيل، 197٠م ، احلامســة 
الشــجرية، دمشــق ، ط. منشــورات وزارة الثقافــة ، ت. 

عبــد املعــني امللوحــي وآخرون. 

ــو حممــد ، عيــون  ــد اهلل بــن مســلم أب ــة، عب -ابــن قتيب
ــة.  ــب املرصي ــار، ط. دار الكت األخب

- ابــن منظــور 1٤1٤هـــ 1٤1٤هـــ حممــد بــن مكــرم 
بــن عــىل أبــو الفضــل ، 1٤1٤ هـ ، لســان العــرب ، ط 

. الثالثــة ، بــريوت ، دار صــادر .

-الرتمــذي، حممــد بــن عيســى،1998 م ، اجلامــع 
ــرب  ــريوت ،ط. دار الغ ــذي( ، ب ــنن الرتم ــري )س الكب

ــروف. ــواد مع ــار ع ــالمي  ، ت. بش اإلس

-اجلرجــاين، عبــد القاهــر، 1991م ، أرسار البالغــة ، 
ط .دار املــدين ، ، ت. حممــود شــاكر.

-حســني، عبــد احلليــم حممــد1397 هـــ = 1988 
م ، الســخرية يف أدب اجلاحــظ ، ليبيــا ، ط. الــدار 

اجلامهرييــة للنــرش والتوزيــع.

- احلســيني ، أيــوب أبــو البقــاء ، 1٤19 = 1998 م ، 
الكليــات – معجــم يف املصطلحــات والفــروق اللغويــة 
، ط . الثانيــة، ط . مؤسســة الرســالة ،ت . عدنــان 

درويــش – حممــد املــرصي . 

ــن  ــن اب ــي الدي ــيل تق ــن ع ــر ب ــو بك ــوي ، أب - احلم
ــة األرب ، ط.  ــة األدب وغاي ــة ، 2٠٠٤ م ، خزان حج

ــقيو.     ــام ش ــالل، ت. عص ــة اهل دار ومكتب

- درويــش، د . أمحد ، دراســة األســلوب بــني املعارصة 
والــرتاث ، القاهــرة ، ط . دار غريــب للطباعة والنرش. 

-الذهبــي، حممــد بــن أمحــد شــمس الدين1٤٠2هـــ = 
ــريوت  ــة ، ب ــالء، ط. الثاني ــالم النب ــري أع 1982 م ، س
األرنــؤوط   شــعيب  ت.   ، الرســالة  مؤسســة  ط.   ،

ــرون. وآخ

بيــدي ، حمّمــد بــن حمّمــد بــن عبــد الــرّزاق، تــاج  - الزَّ
العــروس مــن جواهــر القامــوس ، ط. دار اهلدايــة 

م   2٠٠2 حممــود،  بــن  الديــن  خــري  -الــزركيل، 
العلــم  دار  ط.   ، عــرشة  اخلامســة  ط.  األعــالم،   ،

. يــني للمال

- الزمــرشي حممــود جــار اهلل أبــو القاســم ، 1٤19 هـ 
= 1998 م ، أســاس البالغــة، ط . األوىل، بــريوت ، ط 
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. دار الكتــب العلميــة، ت حممــد باســل .

صالــح،1٤28ه=2٠٠7م  فاضــل  -الســامرائي، 
ــامن األردن  ــة ، ع ــة، ط. الثاني ــة يف العربي ــاين األبني مع

، ط. دار عــامر.

- طبانــة، بــدوي، 1٤٠8 هـــ  = 1988 م ، معجــم 
البالغــة العربيــة، ط. الثالثــة ، جــدة ، ط. دار املنــارة .

 ، م  الديــن، 1995  . صــالح  د   ، التــواب  عبــد   -
الصــورة األدبيــة يف القــرآن الكريــم ، ط . األوىل ، 

مــرص، ط . الرشكــة املرصيــة العامليــة للنــرش .

- العســقالين، أمحــد بــن عــيل بــن حجــر أبــو الفضــل ، 
1٤15 هـــ ، اإلصابــة يف متييــز الصحابــة، بــريوت ، ط. 
دار الكتــب العلميــة ، ت. عــادل أمحــد عبــد املوجــود 

وآخــرون .

ــة يف  ــورة الفني ــر ، 1992م ، الص ــور ، د . جاب - عصف
الــرتاث النقــدي والبالغــي عنــد العــرب ، ط . الثالثــة 

، بــريوت ، ط . املركــز الثقــايف العــريب.

البلغــاء  منهــاج   ، م  حــازم،2٠٠8  -القرطاجنــي، 
.الــدار  ط   ، تونــس    ، الثالثــة  ط  األدبــاء،  ورساج 
ــة.  ــن اخلوج ــب اب ــد احلبي ــاب ، ت. حمم ــة للكت العربي

اخلطيــب،  حممــد  الديــن  جــالل  -القزوينــي، 
ــة ،  ــوم البالغ ــاح يف عل 1٤13هـــ=1993 م ، اإليض
ــة  ، رشح  ــة ،القاهــرة ، ط. املكتبــة األزهري ط. الثالث

وتعليــق د. حممــد خفاجــى.

 ، الديــن  جــالل  اخلطيــب  حممــد  -القزوينــي، 
التلخيــص يف علــوم البالغــة ، ط. دار الفكــر العــريب، 

ضبــط ورشح. عبــد الرمحــن الربقوقــي.

- مبــارك، زكــي، املوازنــة بــني الشــعراء، ط. دار 
1993م.   = اجليل،1٤13هـــ  

- جممــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة ، املعجــم الوســيط ، 
ــرون . ــى وآخ ــم مصطف ــوة ، ت أ. إبراهي ط .دار الدع

-املرزبــاين، حممــد بــن عمــران أبــو عبيــد اهلل ، 1٤٠2 
هـــ = 1982 م ، معجــم الشــعراء، ط. الثانيــة ، بريوت 
، ط. دار الكتــب العلميــة ، تصحيــح وتعليــق د . ف . 

كرنكــو. 

العالء،1٤11هـــ = 1991م ، رشح  أبــو  -املعــري، 
ديــوان محاســة أيب متــام ، بــريوت ، ط. دار الغــرب 

اإلســالمي ، ت. د .حســني حممــد نقشــة. 

ــو الفضــل ، جممــع  -النيســابوري، أمحــد بــن حممــد أب
األمثــال،  بــريوت ، ط .دار املعرفــة ، ت. حممــد حميــى 

الديــن عبــد احلميــد .

-اهلاشــمي، الســيد أمحــد ،1999م ، جواهــر البالغــة 
يف املعــاين والبيــان والبديــع ، ط. األوىل ، بــريوت ، ط. 

املكتبــة العرصيــة .
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Books House, T Muhammad Basil.
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أستاذ باحث مساعد باملركز القومي للبحوث الرتبوية والتنمية، القاهرة

   ملخص البحث  
هدفت الدراسة احلالية إىل استكشاف األسس اإلبستيمولوجية 
الفكرية كأحد  التنظيمية ومنطلقاهتا  املعرفية لإلثنوجرافيا  أو 
للمعاجلة  كنمط  تطورها  ومسار  ونشأهتا  الكيفية  املناهج 
يف  والتنظيمية  اإلدارية  والظواهر  القضايا  عىل  تركز  التي 
أنواع املؤسسات  إطار سياقها االجتامعي والثقايف يف متلف 
عىل  الوقوف  إىل  باإلضافة  وغريها،  واجلامعات  كاملدارس 
اإلدارية  جمال  يف  وتطبيقاهتا  وأدواهتا  وخطواهتا  مزاياها 

والرتبوية.
ملناهج  املتنامي  التوجه  من  مربراهتا  الدراسة  واستمدت 
وجه  عىل  اإلثنوجرايف  واملنهج  عام  بشكل  الكيفية  البحوث 
تلك  آفاق  من  لالستفادة  السعي  يفرض  بام  اخلصوص، 
من  البحثية  املعاجلات  تطوير  يف  املتعددة  وأدواهتا  املناهج 
خالل  من  الدراسة  قيد  للميدان  أكرب  مساحة  إعطاء  خالل 
الوثائق،  وحتليل  املعمقة  واملقابالت  بأنواعها  املالحظة 
احلاكمة  التنظيمية  والتفاعالت  العالقات  بنية  عن  للكشف 

لسلوك األفراد واجلامعات.
وكان  الوصفي،  املنهج  عىل  معاجلتها  يف  الدراسة  واعتمدت 
من  الرغم  عىل  أنه  إليها  توصلت  التي  النتائج  أبرز  من 
أنامطه  بكافة  اإلثنوجرايف  املنهج  الستخدام  املتزايد  االطراد 
الدراسات  من  الكثري  يف  والتنظيمية  النقدية  كاإلثنوجرافيا 
االستخدام  قليلة  تزال  ما  تطبيقاته  أن  إال  األجنبية،  الرتبوية 
بدراسة  االهتامم  يستدعي  بام  العربية؛  الرتبوية  اإلدارة  يف 
جوانب  وبيان  املناهج  لتلك  اإلبستيمولوجية  املرتكزات 
متايزها عن املناهج الكمية األمربيقية، وتعزيز تبنيها وتطبيقها؛ 
البيني  بام يؤدي إىل إحداث نقلة نوعية يف هذا احلقل املعريف 

بطبيعته.
املقرتحة  التطبيقات  بعض  بتقديم  الدراسة  وانتهت 
بام  الرتبوية،  اإلدارة  قضايا  دراسة  يف  التنظيمية  لإلثنوجرافيا 
النظرية واملامرسة، ومعاجلة ظواهر  الفجوة بني  يدعم جتسري 

Abstract
The present study aimed to explore the epis-
temological bases of organizational ethnog-
raphy and its intellectual foundations as a 
qualitative method, besides its development 
as a pattern of ethnographic processing that 
focuses on administrative and organization-
al issues within its social and cultural con-
text in different types of institutions such 
as schools, universities, etc., as well as its 
advantages and applications in the field of 
educational administration.
The study derived its justification from 
the growing trend of qualitative research 
methods in general and the ethnographic 
approach in particular, which necessitates 
seeking to utilize the horizons of these 
methods and their various tools in devel-
oping research approaches by giving more 
space to the field through observation, in-
depth interviews and document analysis, 
to reveal the structure of relationships and 
organizational interactions governing the 
behavior of individuals and groups.
The study depended on the descriptive 
method. The most prominent findings were 
that despite the ever-increasing use of the 
ethnography in all its forms, like organiza-
tional ethnography in many foreign educa-
tional studies, its applications are still of 
little use in the Arab educational adminis-

اإلثنوجرافيا التنظيمية وآفاق تطبيقاتها في اإلدارة التربوية:
دراسة إبستيمولوجية
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تستند إىل الواقع الفعيل املعاش وسياقاته االجتامعية والثقافية، 
وما يفرضه ذلك من استخدام أدوات تستطيع كشف تفاعالته 

الكامنة وحتليل دالالهتا.
الكلامت املفتاحية: 

اإلثنوجرافيا التنظيمية، اإلدارة الرتبوية، اإلبستيمولوجيا.

tration. This makes it necessary to pay more 
attention to study the epistemological bases 
of those approaches and to identify aspects 
of their differentiation from the quantita-
tive methods. Additionally, it is necessary 
to promote their adoption and application 
in educational administration studies, which 
may lead to a paradigm shift in this interdis-
ciplinary field.
The study ended with presenting some of 
the proposed applications of organizational 
ethnography in studying educational man-
agement issues, to bridge the gap between 
theory and practice and to deal with phe-
nomena based on the actual reality and its 
social and cultural contexts.
Keywords: 
organizational ethnography, educational ad-
ministration, epistemology.

مقدمة:
ــا عــىل نحــو  تكتســب مناهــج البحــث الكيفــي اهتامًم
ــة  ــة والرتبوي ــن االجتامعي ــن امليادي ــدد م ــد يف ع متزاي
منهــا الدراســات اإلداريــة والتنظيميــة، حيــث يمكــن 
املياديــن االختيــار مــن  للباحثــني يف هــذه  اليــوم 
ــك  ــة، وذل ــج البحثي ــن املناه ــددة م ــواع متع ــني أن ب
بعــد أن طغــت الدراســات التــي تتبنــى القيــاس 
ــكل  ــة بش ــة واالجتامعي ــوم الرتبوي ــم يف العل والتكمي
ــم  ــىل الرغ ــة، ع ــوم التجريبي ــد العل ــعًيا لتقلي ــري، س كب
ــو  ــة، وه ــر االجتامعي ــد الظواه ــالف وتعق ــن اخت م
مــا دفــع أكثــر نحــو اعتــامد املناهــج الكيفيــة، كبديــل 
ــاد  ــد س ــة، وق ــة واإلحصائي ــج الكمي ــل للمناه مكم
هــذا االجتــاه بعــد االنتقــادات املوجهــة مــن املدرســتني 
النقديــة والتفســريية للمناهــج الكميــة يف العلــوم 

ــة.  ــية واالجتامعي النفس
ــر  ــتقراء ظواه ــق باس ــر املتعل ــخ الفك ــني تاري       ويب
العلــوم املختلفــة أن املنهــج أهــم مــن املوضــوع، 
إىل  يعــود  إنــام  وصحتــه  املوضــوع  صــواب  وأن 
صــواب املنهــج ودقتــه، وأن خطــأ املوضــوع وحمتــواه 
ــىل  ــابق ع ــج س ــج، فاملنه ــأ املنه ــع إىل خط ــام يرج إن
املوضــوع، فهــو الــذي حيــدد الرؤيــة واملنظــور ويضــع 
األصــول واألســس والقواعــد، ويشــخص الغايــة 

)72,  2٠11  , واهلــدف. )مصطفــى 
ــة         ويف هــذا اإلطــار، انبثقــت الطريقــة اإلثنوجرافي
ــا  ــم األنثربولوجي ــن عل ــي م ــث الكيف ــال للبح كمج
ــات الشــعوب، حيــث  ــذي يركــز عــىل دراســة ثقاف ال

ــني  ــن مقطع ــة م ــون الكلم تتك
أي   )graphy )وصفــي   ،)ethno عــرق  )شــعب/ 
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ــة،  ــاة اليومي ــه يف احلي ــة طرق ــع ودراس ــف املجتم وص
كــام تقــوم عــىل املالحظــة املبــارشة التــي نعرفهــا 
املعمــق.  والتحليــل  الوصــف  يف  أساســية  كأداة 
ــتقرائي-التفاعيل  ــث االس ــي البح ــا تعن واإلثنوجرافي
)interactive-inductive(. والــذي حيتــاج إىل تصميــم 
ــة لتحليــل املضمــون خــالل  إجــراءات )design( بحثي
ــط.  ــدء فق ــل الب ــس قب ــة ولي ــث بالدراس ــام الباح قي

)بكــر،2٠13(
نحــو  التوجــه  وتنامــي  التحــول  جــذور  وتعــود 
ــة إىل  ــة والتنظيمي ــات اإلداري ــا يف الدراس اإلثنوجرافي
ســتة عقود عــىل األقــل مــن خــالل الدراســات املعمقة 
التــي أجراهــا علــامء السوســيولوجيا عــىل أنــامط 
ــبعينات  ــدر يف الس ــام ص ــة، ك ــة التنظيمي البريوقراطي
عــدد خــاص عــن املناهــج الكيفيــة يف دوريــة العلــوم 
 Administrative Science Quarterly اإلداريــة 
ونتيجــة لذلــك تزايــدت الدراســات اإلثنوجرافيــة 
ــواع املؤسســات  ــد مــن أن يف الســياق التنظيمــي للعدي
احليــاة  أبعــاد  يف  والتحــوالت  التغــريات  لرصــد 
اإلبســتيمولوجي  التطــور  اســتمر  كــام  التنظيميــة، 
ــة  ــة متخصص ــدور دوري ــع ص ــي، م ــريف واملنهج املع
 The Journal of Organizational ــال ــذا املج ــن ه ع
Ethnography والتــي تســعي للتجديــد واالبتــكار يف 

ــة  ــة والتنظيمي ــات اإلداري ــاليب الدراس ــل وأس مداخ
ــات  ــن اجلامع ــد م ــت العدي ــام تكون ــة،  ك اإلثنوجرافي
ــر  ــدف إىل تطوي ــي هت ــة الت ــة واملهني ــط البحثي والرواب

املامرســات اإلثنوجرافيــة يف املجــال التنظيمــي. 
)Rouleau, et.al 2014, 2,3(

ــًرا  ــوًرا وأث ــة تط ــا التنظيمي ــت اإلثنوجرافي ــد حقق لق
كبــرًيا خــالل العرشيــن عاًمــا املاضيــة، حيث أســهمت 
ــة،  ــاة التنظيمي ــق للحي ــم املتعم ــل يف الفه ــكل فاع بش
والســياقات املؤثــرة عــىل العديــد مــن العمليــات 
اإلداريــة كصنــع القــرار وإدارة التغيــري والتعامــل مــع 
ــالت  ــانية والتفاع ــات اإلنس ــه، والعالق ــة جتاه املقاوم

البرشيــة داخــل العديــد مــن أنــواع املؤسســات. 
ــا  ــرتك اإلثنوجرافي ــام تش )Mazzetti, 2016, 305( ك
املداخــل  مــع  األساســية  ســامهتا  يف  التنظيميــة 
اإلثنوجرافيــة األخــرى كاملدخــل التأويــيل أو النقــدي، 
إال أهنــا تركــز عــىل األفــراد واجلامعــات يف ســياق 
ــريات  ــل واملتغ ــة، والعوام ــامت املختلف ــل واملنظ العم
املؤثــرة عــىل أداء العاملــني يف تلــك املؤسســات ونمــط 
)Yanow, 2012, 32( .تفاعلهــم الثقــايف واالجتامعــي
باســتقراء مــا ســبق؛ يمكــن القــول بــأن املنهــج 
ــأيت  ــددة ي ــه املتع ــرايف Ethnography بتنويعات اإلثنوج
ــت  ــي حظي ــة الت ــوث النوعي ــج البح ــة مناه يف مقدم
باالهتــامم، إذ بــدأ التوســع الكبــري يف اســتخداماته 
يف  املــايض  القــرن  مــن  األخــرية  العقــود  منــذ 
املجالــني االجتامعــي والرتبــوي، ممــا أتــاح ارتيــاد 
ــة  ــا الرتبوي ــن القضاي ــري م ــة كث ــدة، ودراس ــاق جدي آف
ــة  ــا بالثقاف ــالل ارتباطه ــن خ ــا م ــت معاجلته ــي مت الت
واأليديولوجيــا، وبــام يمكــن أن يســاعد يف جتســري 
ــات اإلدارة  ــة يف دراس ــة واملامرس ــني النظري ــوة ب الفج

الرتبويــة.
ــن  ــرن العرشي ــع الق ــع مطل ــر، وم ــب َاخ ــىل جان ع
أصبحــت اإلدارة الرتبويــة حقــال معرفًيــا قائــاًم بذاتــه، 
ــالل  ــن خ ــل م ــذا احلق ــة ه ــت مأسس ــج مت وبالتدري
انتشــار برامــج وأقســام اإلدارة الرتبويــة يف اجلامعــات، 
املجــالت  وإصــدار  املهنيــة  الروابــط  وتأســيس 
ــورات  ــك التط ــد أدت تل ــة، وق ــة املتخصص األكاديمي
ــم  ــة، واهت ــة يف اإلدارة الرتبوي ــة منظم ــم معرف إىل تراك
الباحثــون بدراســة هــذا النتــاج املعــريف وتقييمــه، فــإىل 
جانــب أّن التقييــم أمــر طبيعــي كــون النتــاج البحثــي 
ــذا  ــو ه ــل نح ــد املي ــد تزاي ــاين، فق ــد إنس ــرة جه ثم
التقييــم بعــد ظهــور انتقــادات كثــرية لبحــوث اإلدارة 
ــة  ــني النظري ــة ب ــف العالق ــا ضع ــة ويف مقدمته الرتبوي

واملامرســة. )عطــاري، 2٠15 ، 181(
ويف هذا السياق، يلفت 



58

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية،العدد )٢١(  الجزء الثاني     ربيع اآلخر  ١٤٤٢ هـ - ديسمبر ٢٠٢٠ م

اإلثنوجرافيا التنظيمية وآفاق تطبيقاهتا يف اإلدارة الرتبوية: دراسة إبستيمولوجية

أن  إىل  النظــر   )Wang, Bowers,2016, 242, 243(
اإلدارة التعليميــة منــذ بدايــة ظهورهــا كمجــال أو 
ــي  ــال بين ــا جم ــىل أهن ــا ع ــر إليه ــي ينظ ــص علم ختص
التخصصــات يعتمــد يف معاجلاتــه عــىل علــوم الرتبيــة 
واالجتــامع كتخصصــات علميــة أكثــر إســهاًما يف جمال 
اإلدارة، باإلضافــة إىل علــوم السياســة واالقتصــاد 

ــرى. ــوم األخ ــن العل ــد م ــا والعدي واألنثروبولوجي
ــر  ــأن الفك ــول ب ــن الق ــك؛ يمك ــىل ذل ــاء ع         وبن
اإلداري قــد تطــور بشــكل نوعــي خــالل العقــود 
املاضيــة، حيــث أســهمت دراســات العديــد مــن 
الباحثــني يف إغنــاء املعرفــة اإلداريــة، ووضــع نظريــات 
ومبــادئ تفــرس اإلدارة كظاهــرة متعــددة األبعــاد 
بطبيعتهــا تتأثــر بعوامــل ومتغــريات اجتامعية وإنســانية 

أو تنظيميــة وثقافيــة وســيكولوجية.
البحــث  حركــة  أن  إىل   )2٠13 )العــريب,  ويشــري 
العلمــي يف شــتى العلــوم االجتامعيــة بوجــه عــام 
وحقــل اإلدارة بوجــه خــاص تتأرجــح حــول قطبــني 
أساســيني مــن أســاليب التحليــل العلميــة املســتخدمة 
يف معاجلــة موضوعاهتــا مهــا أســلوب التحليــل الكمــي 
تتبايــن  التحليــل الكيفــي، وعــادة مــا  وأســلوب 
ــث  ــات البح ــم ملوضوع ــني يف معاجلته ــود الباحث جه
والدراســة يف حقــل اإلدارة العامــة وفقــا إلحــدى 
هاتــني املنهاجيتــني أو األســلوبني، أو باجلمــع بينهــام يف 

ــان. ــض األحي ــد يف بع ــا يف آن واح ــة مع الدراس
ــت  ــارات جعل ــدة اعتب ــاك ع ــق؛ هن ــذا املنطل ــن ه م
ــى  ــوي حتظ ــور الرتب ــن املنظ ــا اإلبســتمولوجيا م قضاي
ــة  بقــدر كبــري مــن االهتــامم، مــن أمههــا هــو أن الرتبي
تســعى يف املقــام األول إىل نقــل وتنميــة املعرفــة وكافــة 
أنــامط الفكــر، فضــال عــن تشــكيل تلــك القــدرة التــي 
ــة  ــة بطريق ــو املعرف ــالق نح ــن االنط ــل م ــن العق متك
قويــة، وحتريــر العقــل مــن القيــود والتصــورات التــي 
تكبــح الفكــر، وحتــول دون الوصــول إىل احلقيقــة مــن 
منظــور علمــي. )عــيل،2٠13، 117( كــام لفتــت 

دراســة )دبلــة،2٠11( النظــر إىل رضورة متكن الباحث 
يف علــوم التســيري أو اإلدارة مــن اختيــار وتربيــر موقفــه 
ــل  ــه، مث ــه وبحوث ــام بأعامل ــد القي ــتمولوجي عن اإلبس
ــي  ــيري ه ــة يف التس ــارف املنتج ــات أن املع ــة إثب كيفي
معــارف علميــة، ومــدى رشعيتهــا وقبوهلــا، واألســس 

ــا. ــة هب ــة اخلاص ــتمولوجية واملنهجي اإلبس
وبنــاء عــىل مــا ســبق؛ يتضــح حاجــة امليــدان الرتبــوي 
إىل مناهــج قــادرة عــىل التحليــل املعمــق للســياق 
ــا  ــة، خصوًص ــه الكامن ــي ومتغريات ــايف واالجتامع الثق
وأن املحــور الرئيــس للرتبيــة هــو اإلنســان، والطبيعــة 
ــن  ــا م ــا وفهمه ــم فيه ــب التحك ــن الصع ــانية م اإلنس
خــالل البحــوث الكميــة األمربيقيــة فقــط؛ بــام جعــل 
بعــض علــامء املنهجيــة يذهبــون إىل أمهيــة اجلمــع 
ــا  ــة بأنواعه ــوث النوعي ــة والبح ــوث الكمي ــني البح ب
املتعــددة كاإلثنوجرافيــا يف دراســة بعــض القضايــا 
ــة  ــارص الثقاف ــاف عن ــاج إىل استكش ــي حتت ــة الت الرتبوي
وحتليــل أبعادهــا املؤثــرة عــىل الظاهــرة قيــد البحــث.

مشكلة الدراسة:
ــي  ــة الت ــكاليات الرتبوي ــا واإلش ــدت القضاي ــد تزاي لق
ــام  ــط، وإن ــي فق ــور كم ــن منظ ــا م ــب معاجلته يصع
ــرض  ــي تف ــة الت ــة الكيفي ــن املعاجل ــا م ــب نوًع تتطل
ــاد  ــاف األبع ــني الستكش ــاركة املبحوث ــة ومش املالحظ
الثقافيــة املؤثــرة عــىل الظاهــرة قيــد املعاجلــة البحثيــة، 
كــام أن احلاجــة إىل تعــدد املناهــج البحثيــة وتنوعهــا يف 
ــن  ــوى م ــت اآلن أق ــة أصبح ــوث اإلدارة الرتبوي بح
ــر  ــد يف الظواه ــامت التعق ــة لس ــى، نتيج ــت م أي وق
الرتبويــة واملجتمعيــة التــي حتتــاج إىل معاجلــات شــاملة 
ومناهــج بحثيــة متعــددة، تســاعد عــىل اســتقصاء 
ــامل. ــي الش ــاين واالجتامع ــياقها اإلنس ــرة يف س الظاه
ولقــد هيمنــت البحــوث األمربيقيــة الكميــة عــىل 
الفكــر والبحــث الرتبــوي، والتــي عاجلــت املتغــريات 
مــن خــالل عالقــات االرتبــاط اإلحصائيــة، فربطــت 
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بــني املدخــالت واملخرجــات، وتركــت املدرســة ومــا 
يــدور داخلهــا مــن تفاعــالت اجتامعيــة وثقافيــة؛ 
ومــن ثــم تتزايــد احلاجــة واملــربرات إىل مناهــج بحثيــة 
جديــدة قــادرة عــىل كشــف جوانــب البنــى االجتامعيــة 
والديناميــات الثقافيــة املتفاعلــة والكامنــة يف بنيــة 
التنظيــم االجتامعــي، وبــدون هــذا النمــط مــن املناهــج 
ــة  ــهام يف حرك ــون اإلس ــتطيع الباحث ــن يس ــة ل البحثي

ــالوي،2٠٠5، 1٠٠( ــم. )البي ــر التعلي تطوي
وعــىل الرغــم مــن التطــور النظــري واملفاهيمــي 
القــرن  الرتبويــة خــالل  واملنهجــي ملجــال اإلدارة 
العرشيــن؛ نتيجــة لطبيعتهــا املنفتحــة عــىل العديــد مــن 
ــىل  ــي ع ــج الكم ــة املنه ــة لغلب ــه ونتيج ــوم؛ إال أن العل
معظــم البحــوث الرتبويــة؛ فــإن االعتــامد عــىل املنهــج 
ــة  ــا التنظيمي ــل اإلثنوجرافي ــه مث ــرايف وتطبيقات اإلثنوج
ــتخدام  ــة االس ــة، وقليل ــت ضعيف ــا زال ــية م واملؤسس
يف دراســة الظواهــر اإلداريــة املرتبطــة بتأثــري العوامــل 

ــة.  ــة واملجتمعي الثقافي
العــريب تعــاين  العــامل  فــام زالــت اإلثنوجرافيــا يف 
ــق،  ــا بالتطبي ــا وأحقيته ــات هويته ــدم إثب ــتت وع التش
البحــث يف  مناهــج  بوصفهــا منهجــا بحثيــا مــن 
العلــوم اإلنســانية واالجتامعيــة، ويالحــظ املتابــع 
حلركــة البحــث العلمــي يف العــامل العــريب ســيطرة 
املنهجيــة األمربيقيــة وغلبــة الصبغــة الكميــة عــىل 
العلــوم اإلنســانية، وعــىل الرغــم مــن االطــراد املتزايــد 
خــالل الســنوات املاضيــة عــىل اســتخدام مناهــج 
ــري  ــرايف، يف الكث ــج اإلثنوج ــة، كاملنه ــوث النوعي البح
مــن الدراســات الرتبويــة األجنبيــة، إال أن تطبيقاتــه مــا 

ــة.  ــات العربي ــة يف الدراس ــزال قليل ت
)السلطان ، 2٠٠8، 7(

ــواد،2٠15 ، 189(  ــاري؛ ع ــة )عط ــري دراس ــام تش ك
ــة يف اإلدارة  ــث واملامرس ــني البح ــوة ب ــود فج إىل وج
هــذه  لتجســري  آليــات  وضــع  ورضورة  الرتبويــة، 
ــي  ــلبيات الت ــن الس ــدًدا م ــاك ع ــام أن هن ــوة، ك الفج

تعمــق الفجــوة بــني النظريــة واملامرســة مثــل االعتــامد 
دون  الغربيــة  اإلداريــة  والنــامذج  النظريــات  عــىل 
متحيــص كاف ملــدى قابليتهــا للتطبيــق يف الواقــع 
العــريب، وإىل إمهــال الباحثــني لــدور الثقافــة يف اإلدارة. 
ــق، 2٠1٤(  ــة )توفي ــا دراس ــك أيًض ــىل ذل ــد ع وتؤك
ــة  ــوة البحثي ــر الفج ــن مظاه ــد م ــت العدي ــي تناول الت
مــن خــالل حتليــل املحتــوى إلحــدى الدوريــات 
الرتبويــة يف مــرص، بــام كشــف عــن فجــوة يف املناهــج 

األولويــة. ذات  والقضايــا  واألدوات 
وتواجــه العلــوم االجتامعيــة عامــة، ومنهــا اإلدارة 
ــل  ــا وحت ــج قضاي ــا تعال ــل يف أهن ــة تتمث ــة حقيقي أزم
ــتخدم  ــا، وتس ــة عنه ــة غريب ــة يف بيئ ــكالت نابع مش
نظريــات وأســاليب بحــث طورهــا علــامء هلــم أطرهــم 
الفكريــة، وقيمهــم، وأســاليب بحثهــم، بــام ينتــج عنــه 
ــة إىل االتســاق  ــة واإلداري ــات االجتامعي ــاد النظري افتق
مــع الواقــع العــريب وعــدم قدرهتــا عــىل تفســريه 
وحتســينه. )دره، 2٠٠3، 19٠( كــام تؤكــد دراســة 

)قطيــط، 2٠18( عــىل تزايــد التعقــد يف القضايــا 
إىل  حتتــاج  التــي  واملجتمعيــة  الرتبويــة  والظواهــر 
معاجلــات شــاملة ومناهــج بحثيــة متعــددة، بــام يفرض 
تطويــر املنظــور الفكــري أو الباراديم الســائد يف اإلدارة 
التعليميــة كأحــد املجــاالت العلميــة البينيــة بطبيعتهــا 

ــرى. ــوم األخ ــن العل ــتفادهتا م ــأهتا واس ــذ نش من
ــة؛  ــث يف اإلدارة الرتبوي ــة البح ــق بمنهجي ــام يتعل وفي
تشــري دراســة )أمحــد، 2٠1٤، 31٠( إىل أن االنتقادات 
املوجهــة مــن أصحــاب املنهــج الكمــي إىل أصحــاب 
املنهــج الكيفــي والعكــس، واملشــكالت املنهجيــة 

ــي ــج بحث ــىل منه ــامد ع ــىل االعت ــة ع املرتتب
واحــد دون اآلخــر؛ ســامهت يف ظهــور منهــج بحــث 
ــة، مــن أجــل التغلــب عــىل كثــري مــن  ــق املركب الطرائ
االنتقــادات املوجهــة لدراســات البحــوث الكميــة 
ــايل  ــة، وجم ــوي عام ــث الرتب ــال البح ــة يف جم والكيفي

ــة. ــة خاص ــة واإلدارة الرتبوي ــة املقارن الرتبي
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ــوع  ــر إىل تن ــم،2٠13، ٤76( النظ ــت )هاش ــام يلف ك
ــي  ــوث تتبن ــني بح ــا ب ــة، م ــة الرتبوي ــامط البحثي األن
املنهــج الوضعــي بصيغتــه التجريبيــة، وبحــوث نوعيــة 
ــوي يف  ــث الرتب ــام للبح ــه الع ــن التوج ــة، لك ونقدي
مــرص كان نحــو البحــوث امليدانيــة التــي تعتمــد عــىل 

ــي.  ــي أو الكم ــج الوضع املنه
وعــىل الرغــم مــن التحــول الكبــري الــذي طــرأ 
ــات  ــي، إال أن املؤسس ــث النوع ــتخدام البح ــىل اس ع
األكاديميــة مــا تــزال بعيــدة عــن تطبيقــات هــذه 
ــا،  ــا وفعاليته ــاح نتائجه ــات نج ــم ثب ــوث، رغ البح
ــل  ــىل جمم ــي ع ــث الكم ــيطرة البح ــل س ــة يف ظ خاص
معــه  أضحــت  التــي  الرتبــوي،  البحــث  أنشــطة 
ــة.   ــه ضعيف ــي وتطبيقات ــث النوع ــتخدامات البح اس

)2٠16 )مــرشف، 
ــة إىل  وعــىل ضــوء ذلــك؛ تبــدو حاجــة اإلدارة الرتبوي
تنويــع مناهجهــا وأدواهتــا واالســتفادة مــن املقاربــات 
أســاليبه  وتنــوع  اإلثنوجــرايف  كاملنهــج  الكيفيــة 
ومداخلــه كاإلثنوجرافيــا التظيميــة التــي تطــورت 

ــني.  ــن املاضي ــالل العقدي ــري خ ــكل كب بش
ــكلة  ــة مش ــن صياغ ــبق؛ يمك ــا س ــىل م ــا ع وتأسيًس

الدراســة احلاليــة يف الســؤال الرئيــس التــايل: 
ــا  كيــف يمكــن االســتفادة مــن تطبيقــات اإلثنوجرافي

ــة؟ ــال اإلدارة الرتبوي ــة يف جم التنظيمي
وينبثــق عــن هــذا الســؤال عــدة أســئلة فرعيــة تتضمــن 

مــا يــيل:
)املعرفيــة( اإلبســتيمولوجية  املنطلقــات  1.مــا 
ــة  ــورات البازغ ــد التط ــة كأح ــا التنظيمي لإلثنوجرافي

الكيفيــة؟ للدراســات 
لإلثنوجرافيــا  املنهجــي  التوظيــف  آفــاق  2.مــا 

الرتبويــة؟ اإلدارة  جمــال  يف  التنظيميــة 
لإلثنوجرافيــا  املقرتحــة  التطبيقــات  أهــم  3.مــا 

الرتبويــة؟ اإلدارة  دراســات  يف  التنظيميــة 

أهداف الدراسة:
تسعى الدراسة احلالية إىل حتقيق األهداف التالية:

1-استكشــاف املنطلقــات اإلبســتيمولوجية أو املعرفية 
لإلثنوجرافيــا كأحــد مناهــج البحــوث الكيفية. 

التنظيميــة  اإلثنوجرافيــا  مزايــا  عــىل  2-الوقــوف 
أدواهتــا. وأهــم  املنهجيــة  وخطواهتــا 

والتطبيقــات  املضامــني  بعــض  إىل  3-التوصــل 
ــة. ــة يف اإلدارة الرتبوي ــا التنظيمي املقرتحــة لإلثنوجرافي

أمهية الدراسة ومربراهتا:
تســتند أمهيــة الدراســة احلاليــة أمهيتهــا ومربراهتــا مــن 

منطلقــني مهــا:
املنطلق النظري: 

مناهــج  نحــو  املتنامــي  التوجــه  عــىل  ويرتكــز 
البحــوث الكيفيــة مثــل املنهــج اإلثنوجــرايف بتنويعاتــه 
كاإلثنوجرافيــا التنظيميــة كتوجــه لــه تأثرياته امللموســة 
ــر  ــا والظواه ــة للقضاي ــات البحثي ــور املعاجل ــىل منظ ع
اإلداريــة والرتبويــة التــي تتســم بتعقــد عنارصهــا 
وتداخــل عواملهــا، بــام يفــرض تطويــر واقــع ومشــهد 

اإلدارة الرتبويــة العربيــة.
املنطلق التطبيقي: 

ويســتند إىل الســعي لالســتفادة مــن آفــاق املنهجيــات 
ــة املعــارصة وأدواهتــا املتعــددة التــي تســتهدف  العلمي
وراء  الكامنــة  للبنيــة  املعمــق  والتفســري  التحليــل 
ســلوك األفــراد واجلامعــات يف املؤسســات التعليميــة. 
كــام قــد تفيــد الدراســة احلاليــة يف لفــت نظــر الباحثــني 
الرتبويــني العــرب إىل تبنــي اإلثنوجرافيــا املعمقــة 
والتنظيميــة يف دراســة بعــض الظواهــر الرتبويــة التــي 
ــن  ــال ع ــرب، بدي ــن ق ــة ع ــة واملالحظ ــاج املعايش حتت

ــة. ــج الكمي املناه

مصطلحات الدراسة:
تســتند الدراســة احلاليــة يف معاجلتهــا ومتغرياهتــا عــىل 
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ــا  ــان مفهومه ــن بي ــة يمك ــات رئيس ــة مصطلح ثالث
ــيل: ــا ي ــياق م ــا يف س ومدلوهل

1.اإلثنوجرافيا التنظيمية:
 Organizational Ethnography

القامــوس  وفــق  اإلثنوجرافيــا  مصطلــح  يتحــدد 
 ,2٠٠8 باتريســيا,  )كولينــز،  مــن  لــكل  الرتبــوي 
ــة  ــة برشي ــة جمموع ــاًل لثقاف ــا وحتلي ــه "وصًف 226( بأن
حمــددة أو موقــع حمــدد، وتســتخدم املراقبــة باملشــاركة 
ــة  ــن وجه ــاء ع ــع الغط ــمية لرف ــري الرس ــمية وغ الرس
نظــر الســكان املحليــني". كــام يشــري أحــد القواميــس 
الرتبويــة إىل "رضورة التمييــز بــني علــم اإلنســان 
الوصفــي ethnography وعلــم اإلنســان التحليــيل 
ethnology حيــث إن اإلثنوجرافيــا تعنــي دراســة 

املظاهــر املاديــة والثقافيــة جلامعــة مــا، بينــام هتتــم 
اإلثنولوجيــا بأصــول الثقافــات واملناطــق الثقافيــة 
وهجــرة الثقافــة وانتشــارها واخلصائــص النوعيــة هلــا" 

.)282  ،281 األزهــري،2٠15،  )باهــي، 
ــامط  ــد أن ــة كأح ــا التنظيمي ــق باإلثنوجرافي ــام يتعل وفي
املنهــج اإلثنوجــرايف، فهنــاك توجــه للعديــد مــن 
ــم(  ــري )بارادي ــور فك ــا كمنظ الباحثــني إىل اعتباره
ــي  للبحــث الكيفــي؛ فهــي ليســت جمــرد مدخــل بحث
لكنهــا أيضــا منظــور حتليــيل للبحــوث التنظيميــة 
واإلداريــة يتضمــن تطبيًقــا ميدانًيــا وعمــاًل ذهنًيــا 
ــي  ــامت، وه ــا املنظ ــري لقضاي ــة والتنظ ــا للكتاب ونمًط
عمليــة تأمــل إبداعــي لدراســة التفاعــالت يف ســياقها 
ولبيــان   )Rouleau, et.al, 2014, 2,3( التنظيمــي. 
ــكال  ــة واألش ــا التنظيمي ــني اإلثنوجرافي ــالف ب االخت
ــده  ــذي أع ــل ال ــدد الدلي ــا، حي ــرى لإلثنوجرافي األخ
ــا  ــىل أهن ــرون) Ybema, et.al, 2009, 5( ع ــام وَاخ بي
ــري  ــم وتفس ــامت وفه ــق للمنظ ــي املعم ــل الكيف التحلي
ســياقها املؤســيس ونمــط  العالقــات والتفاعــالت 
ــة  ــار الثقاف ــات يف إط ــق العملي ــا وتدف ــة فيه التنظيمي

ــا.  ــائدة هب الس

وتتحــدد اإلثنوجرافيــا التنظيميــة إجرائًيا وفق الدراســة 
احلاليــة بأهنــا منهــج كيفــي يســتند إىل التحليــل املعمــق 
ــة  ــة واملالحظ ــة واملعايش ــاهدة الفعلي ــالل املش ــن خ م
عــن قــرب لقضايــا ومشــكالت املؤسســات واملنظامت 
عــىل اختــالف أنواعهــا يف إطــار وصــف الثقافــة 
الســائدة هبــا ودالالت تأثريهــا عــىل نمــط العالقــات 
والتفاعــالت والعمليــات التنظيميــة الســائدة فيهــا 
ــي  ــي واالجتامع ــياقها البيئ ــع س ــة م ــار العالق يف إط

ــه. ــد في ــذي توج ــايف ال والثق
2.اإلدارة الرتبوية:

 Educational Administration

ــة؛  ــح اإلدارة الرتبوي ــف مصطل ــل لتعري ــدد املداخ تتع
وذلــك تبًعــا لزاويــة التنــاول ومنظــور املعاجلــة؛ حيــث 
متثــل اإلدارة الرتبويــة كحقــل معــريف مكــون مــن 
أفــكار ونظريــات ونــامذج تســعى لفهــم مــا جيــري يف 
ــك  ــني تل ــات وحتس ــن ممارس ــة م ــات الرتبوي املؤسس
ــن  ــا م ــواد, 2٠15, 18٤( أم ــاري؛ ع ــات. )عط املامرس
ــام  ــي دليله ــي، فف ــاين واجتامع ــاط إنس ــا نش ــث إهن حي
والتخطيــط  اإلدارة  ومصطلحــات  مفاهيــم  عــن 

ــور ــروال وثاك ــن أج ــدد كلٌّ م ــوي، ح الرتب
(Aggarwal, Thakur 2013) اإلدارة الرتبويــة عــىل 

ــه واســتثامر  ــم والتوجي أهنــا دراســة التخطيــط والتنظي
ــة.  ــات التعليمي ــة يف املؤسس ــة واملادي ــوارد البرشي امل
كــام يؤكــد عــىل ذلــك أيًضــا تعريــف َاخــر عــىل أهنــا 
جمموعــة العمليــات املتشــابكة التــي تتكامــل فيــام 
بينهــا ســواء داخــل املؤسســات التعليميــة أو فيــام بينهــا 

ــة.  ــن الرتبي ــودة م ــراض املنش ــق األغ لتحقي
)الشني؛ وقرين، 2٠12(

ــة  ــياق الدراس ــا يف س ــة إجرائًي ــدد اإلدارة الرتبوي وتتح
عــن  يعــرب  والبحــث  للدراســة  كمجــال  احلاليــة 
تقــصٍّ علمــي منهجــي للظواهــر اإلداريــة والرتبويــة، 
ــىل  ــا ع ــح تطوره ــع مالم ــا ووض ــا وتقويمه وحتليله

ــة.  ــة واملامرس ــتوى النظري مس
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Epistemology   3.اإلبستيمولوجيا
تتكــون كلمــة اإلبســتمولوجيا مــن مقطعــني: إبســتمي 
وتعنــي املعرفــة، ولوكــوس باليونانيــة )وباإلنجليزيــة: 
لوجــي( وتعنــي العلــم، وهــي الدراســة النقديــة 
للمعرفــة املتعلقــة بمجــال أو موضــوع مــا، وطبيعتهــا، 
ــف  ــدف الكش ــة، هب ــا املوضوعي ــا أو حدوده وإطاره
عــن مبادئهــا، ونشــأهتا ومقارباهتــا وتفســرياهتا للواقع، 

باخلــوض يف تارخيهــا ومراحــل تطورهــا 
)wikipedia.org(. ويرتكــز مصطلــح اإلبســتمولوجيا 
عــىل البحــث يف األســس النظريــة للعلــوم، ومبادئهــا، 
ــة  ــاليبها املختلف ــا، وأس ــا وتطوره ــروف تبلوره وظ
)مصطفــى، 2٠11، 72(.  وترتبــط اإلبســتمولوجيا 
بنظريــة املعرفــة وتاريــخ العلــوم وامليتودولوجيــا، ألهنا 
تتنــاول طــرق اكتســاب املعرفــة وطبيعتهــا وحدودهــا، 
يقــوم عــىل االســتقراء  نقــدي  وفحصهــا بشــكل 

ــر، 2٠12(. ــا. )جاب ــتنتاج مًع واالس
ويتحــدد املنظــور اإلبســتيمولوجي الــذي تعتمــد 
عليــه املعاجلــة املنهجيــة للدراســة احلاليــة إجرائًيــا عــىل 
ــة  ــس الفكري ــادئ واألس ــة للمب ــة النقدي ــه الدراس أن
وافرتاضاهتــا،  وفلســفتها  التنظيميــة،  لإلثنوجرافيــا 
نشــأهتا  لبيــان  واألخالقيــة؛  املنهجيــة  ومعايريهــا 
وأصلهــا املنطقــي وقيمتهــا املوضوعيــة ومقارباهتــا 
للواقــع ونطــاق إســهاماهتا النظريــة والتطبيقيــة يف 

الرتبويــة. اإلدارة 

منهج الدراسة:
ــى  ــج الوصف ــىل املنه ــا ع ــة يف معاجلته ــد الدراس تعتم
الظواهــر  مــن  ظاهــرة  عــىل  ينصــب  كاســتقصاء 
كــام هــي يف الواقــع، بقصــد تشــخيصها، وكشــف 
جوانبهــا، وحتديــد العالقــات بــني عنارصهــا أو بينهــا 
ــىل  ــة ع ــزت املعاجل ــام رك ــرى، ك ــر أخ ــني ظواه وب
املدخــل الوثائقــي؛ وهــو اجلمــع املتــأين والدقيــق 
ــرة  ــق املتوف ــاث والوثائ ــب واألبح ــجالت والكت للس

ــدف  ــا هب ــة، وحتليله ــوع الدراس ــة بموض ذات العالق
ــن  ــب ع ــني جتي ــة وبراه ــن أدل ــل م ــا يتص ــتنتاج م اس

ــة. ــئلة الدراس أس
 وعــىل ضــوء أهــداف الدراســة ومنهجهــا، فإهنــا تســري 

يف نطــاق املحــاور التاليــة: 
أوال: اإلثنوجرافيا التنظيمية كمنهجية كيفية

تســتند مناهــج البحــث العلمــي إىل جمموعــة مرتابطــة 
الفلســفية  واملســلامت  واألصــول  القواعــد  مــن 
تلــك  ومعرفــة  واإلبســتمولوجية،  واأليديولوجيــة 
ــة  ــات العلمي ــري املنطلق ــريا يف توف ــهم كث ــول تس األص
التــي تــزود الباحــث بمرجعيتــه الفكريــة، ومتــده 
بالكثــري مــن األفــكار التــي توســع مــن خياراتــه 
البحثيــة، بــام يوضــح أن قضيــة املنهــج أكــرب مــن كوهنــا 
مســألة فنيــة تتعلــق بجمــع بيانــات أو معلومــات عــن 

ــث. ــة والبح ــد الدراس ــا قي ــرة م ظاه
إن االختــالف يف النظــرة للمعرفــة وطــرق بنائهــا 
ذاتيــة،  أم  موضوعيــة  كانــت  إذا  ومــا  وتفســريها 
ومعايــري رشعيتهــا قــد ســاهم بشــكل كبــري يف ظهــور 
وتطــور العديــد مــن النــامذج اإلبســتمولوجية، حيــث 
إنــه البــد للباحــث أن يقــود تفكــرًيا إبســتمولوجًيا مــن 
أجــل فهــم املعرفــة والعلــم كــام يتــم وليــس كــام جيــب 
ــان  ــتمولوجي رضوري لبي ــري اإلبس ــون، فالتفك أن يك
ــي  ــة الت ــة والفكري ــث النظري ــة الباح ــة أو مرجعي ماهي

ــة.  ــة واملعرفي ــه العلمي ــة بحوث ــد ممارس ــره عن تؤط
)دبلة، 2٠17،12(

إن الفــروق بــني املنهــج الكيفــي والكمــي تتضــح مــن 
ــات  ــار النظري ــم، واختب ــل الفه ــري مقاب ــالل التفس خ
مقابــل تطويرهــا، واالســتقراء مقابــل االســتنباط، كــام 
يكمــن اخلــالف بــني املنهجــني يف القــدرات التفســريية 
والوظائــف املعرفيــة لــكال املنهجــني. ويمكــن القــول 
إن إشــكالية املناهــج رضورة معرفيــة، ففــي كل زمــان 
ــة،  ــج املطبق ــتوى املناه ــة بمس ــة العلمي ــط املعرف ترتب
ــج  ــور باملناه ــق بتط ــتقبلية تتعل ــة املس ــإن املعرف ــذا ف ل
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ــامل، 2٠٠8، 22(. ــة )س البحثي
      إن املتأمــل يف املشــهد الثقــايف حلضــارة القــرن 
ــم  ــل املفاهي ــدى تداخ ــدرك م ــن، ي ــادي والعرشي احل
وتشــعب النظريــات، بــل إلغــاء احلــدود بــني حقــول 
املعرفــة املختلفــة، ومــن ثــم غيــاب األحاديــة يف املنهج؛ 
لتصبــح العالقــة بــني الفلســفي، واإليديولوجــي، 
ــن  ــايف م ــيس، والثق ــي، والنف ــي، واالجتامع والتارخي
ــوم  ــدود والتخ ــب إدراك احل ــث يصع ــابك بحي التش
التــي يقــف عندهــا هــذا املنهــج أو ذاك. )بــارة, 2٠13, 

)253
ــس  ــم النف ــي )2٠13، 22٤( أن عل ــح البازع ويوض
وعلــم  الســيايس  االقتصــاد  وعلــم  االجتامعــي 
ــك  ــري ذل ــيس إىل غ ــة النف ــم اللغ ــامع األديب وعل االجت
مــن مناطــق امتــزاج وتداخــل العلــوم؛ بــام فــرض عــىل 
ــج  ــة املناه ــب بمزاوج ــو التجري ــعي نح ــني الس الباحث
واالســتفادة مــن معطيــات احلقــول البحثيــة األخــرى. 
ويف هــذا الســياق؛ يكمــن الفــارق بــني املدخلــني 
ــام،  ــكل منه ــزة ل ــة املمي ــي يف الطبيع ــي، والكيف الكم
الفــروض  عقــد  عــىل  يشــتمل  الكمــي  فاملدخــل 
واختبارهــا وحتليلهــا إحصائيــا، بينــام املدخــل الكيفــي 
هــذه  الســتنباط  للظاهــرة  أولًيــا  اســتقراء  يعــد 
الفــروض واســتيفائها، حيــث إنــه وفــق نمــط التفكــري 
االســتقرائي )Inductive Thinking(، فــإن البحــوث 
ــرتض أن  ــي يف ــق منهج ــىل منطل ــز ع ــة ترتك الكيفي
ــذا  ــبية، وه ــرية ونس ــرة متغ ــانية ظاه ــرة اإلنس الظاه
يتطلــب فهمهــا يف الســياق الــذي حتــدث فيــه والواقــع 
ــات  ــن اجلزئي ــدء م ــب الب ــا جي ــن هن ــا. وم ــط هب املرتب

ــاركة  ــة باملش ــن املالحظ ــة م املتكون
للواقــع  واملعايشــة   )Participant Observation(
ــل  ــري والتحلي ــن التفس ــامط م ــوالً إىل أن ــو، وص ــام ه ك
إلجيــاد العالقــات )Pattern(، ثــم مــن ذلــك اســتنتاج 
ــة )Tentative Hypotheses(، وأخــرًيا  فــروض مبدئي
الوصــول إىل نظريــات )Theory( يمكنهــا تفســري 

ــع  ــايل موق ــكل الت ــح الش ــة، ويوض ــرة املدروس الظاه
عمليتــي االســتقراء واالســتنباط يف مــروط البنيــة 

املعرفيــة للعلــم: )الكســباين، 2٠12، 2٤(

شكل رقم )1( مروط البنية املعرفية للعلم

ــني  ــري ب ــرق اجلوه ــابق الف ــكل الس ــن الش ــح م يتض
ــي،  ــث العلم ــتنباط يف البح ــتقراء واالس ــي االس نمط
ــق الواقــع  حيــث ينطلــق األول مــن استكشــاف حقائ
ــذي  ــتنباط ال ــس االس ــو عك ــة، وه ــوالً للنظري وص
ينطلــق مــن نظريــة ثــم يستكشــف حقائقهــا يف الواقــع، 
ــال  ــىل جم ــب ع ــه يغل ــة أن ــن مالحظ ــم يمك ــن ث وم
ــال  ــىل جم ــب ع ــات، ويغل ــع النظري ــات طاب الرياضي
العلــوم طابــع القوانــني العلميــة، يف حــني يغلــب عــىل 
ــادئ  ــع املب ــانية طاب ــة واإلنس ــوم االجتامعي ــال العل جم

ــد. ــة والقواع ــكام العام واألح
ــة  ــة يف العلــوم االجتامعي وتعكــس إشــكالية املوضوعي
خالًفــا جوهرًيــا بــني مدرســتني، إحدامها تــرى رضورة 
ــا  ــا؛ ألن يف تدخله ــني األيديولوجي ــا وب ــد بينه التباع
ــة، وتتخــذ هــذه  ــة وإحــالاًل للذاتي إزاحــة للموضوعي
املدرســة النمــوذج اإلمربيقــي يف العلــوم الطبيعيــة 
ــذا  ــض ه ــا ترف ــرى فإهن ــة األخ ــا املدرس ــج، أم كمنه
ــة؛  ــرة االجتامعي ــث الظاه ــي يف بح ــه اإلمربيق التوج
ملــا تنطــوي عليــه مــن خصوصيــات معينــة نابعــة مــن 

ــكران،2٠13، ٤3٠(  ــا. )س طبيعته
كــام أشــارت دراســة )قطــب،2٠٠8( إىل تداخــل 
الوقائــع/ القيــم يف العلــم، يف ظــل الثــورات العلميــة 
املعــارصة التــي أثارت عــدة إشــكاليات إبســتمولوجية 
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وميثودلوجيــة وقيميــة أخالقيــة اســتدعت رضورة 
وجــود منظــور جديــد يعطــي لألحــكام املعياريــة 
دورهــا الفعــال يف قبــول فــرض أو نظريــة علميــة ما أو 
نبذهــا، وذلــك عــن طريــق التحليــل النقــدي املنهجــي 

اإلبســتمولوجي.
ويف هــذا الســياق، تشــري دراســة )عبــد احلــي، 2٠16( 
ــىل  ــدرة ع ــرتض الق ــي يف ــج الكم ــه إذا كان املنه إىل أن
أو  للقيــاس  قابلــة  مــؤرشات  إىل  الظواهــر  حتــول 
تطويعهــا لتكــون كذلــك، وإذا كانــت املناهــج الكيفيــة 
ــا  ــرة انطالق ــي للظاه ــم البنائ ــاس الفه ــىل أس ــوم ع تق
ــع  ــن اجلم ــه يمك ــا، فإن ــي اجتامعي ــع مبن ــن أن الواق م
بينهــام مــع إدراك البعديــن اإلبســتمولوجي واملنهجــي 

ــة. ــة والكيفي ــات الكمي ــن التقني ــكل م ل
وتشــري العديد مــن األدبيات مثــل )عطــاري،2٠٠8(، 

وَاخرون وروز 
إىل   )Rahi, 2017( وراحــي   )Rose, et.al, 2014)

ــا يف  ــم اتباعه ــي يت ــة الت ــني للمنهجي ــني أساس نموذج
ــا: ــة مه ــي عام ــث العلم البح

النموذج الوضعي الوصفي: 
)املنطق االستنتاجي أو الربهاين(

ــة التــي تعتمــد عــىل االســتنتاج العقــيل  ويمثــل املقارب
املنطقــي الــذي يذهــب مــن العــام إىل اخلــاص، أي أن 
الباحــث يصــوغ ســؤال بحثــه الــذي يكــون مســتلهاًم 
مــن نظريــة ذات قبــول عــام، ثــم يضــع فرضياتــه التــي 
تتعلــق بحالــة خاصــة وخيتربهــا لتأكيدهــا أو رفضهــا، 
ــة األساســية يمثــل جــزء  ــة إىل النظري ــايل اإلضاف وبالت
مــن املعرفــة، ويتوقــف نجــاح هــذه املقاربــة عــىل مدى 
صــدق النظريــة التــي تشــكل أســاس الفرضيــات 
ــم  ــن ث ــل؛ وم ــاس والتحلي ــة أدوات القي ــك دق وكذل
فــإن االســتنتاج هــو وســيلة لإلثبــات والربهــان، وإذا 

كانــت الفرضيــات صحيحــة فالنتائــج كذلــك.
النموذج البنائي التفسريي: )املنطق االستقرائي(  

ــل  ــذي ينتق ــتقراء ال ــىل االس ــة ع ــذه املقارب ــد ه تعتم

ــث  ــام، حي ــاص إىل الع ــن اخل ــتنتاج( م ــس االس )عك
ــم  ــًدا ث ــا جدي يمكــن للباحــث أن يصــوغ ســؤاالً عاًم
ــة( يف  ــة )العين ــراف الفاعل ــن األط ــات م ــع املعطي مج
ــاء  ــوهنا، وبن ــي يعايش ــداث الت ــريات لألح ــار تفس إط
ــدة  ــة جدي ــح نظري ــر مالم ــن أن تظه ــك يمك ــىل ذل ع
يتجــاوز إطــار الظاهــرة قيــد الدراســة، حيــث إن 
املنطــق االســتقرائي هــو اســتدالل ختمينــي )حــديس( 
ــج  ــن النتائ ــني، وم ــداث إىل القوان ــن األح ــال م لالنتق
إىل األســباب واملبــادئ. ويتضــح مــن ذلــك، أن اختيار 
مقاربــة البحــث approach يتبــع النمــوذج الــذي 
خيتــاره الباحــث، فالنمــوذج الوضعــي- الوصفــي يقــر 
باالســتنتاج املنطقــي Deduction كوســيلة للحصــول 
عــىل املعرفــة العلميــة، بينــام تتبنــى النــامذج التفســريية 
والبنائيــة االســتقراء induction للوصــول إىل املعرفــة.
ونتيجــة للســعي املتواصــل للتحديــث املنهجــي يف 
البحــث الرتبــوي عامــة، واإلدارة الرتبويــة كأحــد 
ــات  ــدوات والدراس ــرات والن ــد املؤمت ــه، تزاي جماالت
التــي هدفــت إىل التأصيــل العلمــي للمناهــج الكيفيــة 
مــن  االســتفادة  ســبل  ومناقشــة  كاإلثنوجرافيــا، 

ــة ــة اإلقليمي ــدت الورش ــد عق ــه فق تطبيقات
ــف  ــدي،2٠1٤( إىل الكش ــة )اجل ــت دراس ــام هدف ك
ــوث  ــي يف البح ــج النوع ــتخدام املنه ــة اس ــن فاعلي ع
االجتامعيــة، ووســائل مجــع البيانــات ومنهــا املالحظة، 
واملقابلــة املتفاعلــة، والوثائــق، واإلثنوجرافيا، ودراســة 
احلالــة، والنظريــة التجذيريــة أو املؤسســة، حيــث 
ــق يف  ــدف إىل التعم ــي هي ــج النوع ــارت إىل أن املنه أش
فهــم ســلوك اإلنســان، واألســباب التــي حتكــم هــذا 
الســلوك واملعــاين املصاحبــة هلــه. واســتهدفت دراســة 
)مــرشف،2٠16( التعــرف عــىل معــامل الرؤيــة البحثيــة 
ــث  ــتخدام البح ــى اس ــي تتبن ــة الت ــة اهلادف التجديدي
ــث  ــة البح ــب أزم ــض جوان ــة بع ــي يف معاجل النوع
ــة،  ــفية والفكري ــا الفلس ــفتها وركائزه ــوي وفلس الرتب
ــري  ــا ومعاي ــه تطبيقه ــي تواج ــات الت ــم الصعوب وأه
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ــوث ــذه البح ــم ه تقيي
ــج  ــتخدام برام ــد،2٠17( اس ــة )حمم ــت دراس وتناول
حتليــل البيانــات الكيفيــة يف البحــوث االجتامعية هبدف 
ــة  ــات العلمي ــا يف الدوري ــامد عليه ــم االعت ــد حج رص
املعنيــة بعلــم االجتــامع مــن خــالل حتليــل عينــة 
ــا  ــتون بحًث ــة وس ــا )6٤( أربع ــات عدده ــن الدراس م
ــة  ــات يف ختصصــات اجتامعي موزعــة عــىل تســع دوري
ــوف  ــن 2٠٠8 إىل 2٠13؛ للوق ــرتة م ــة يف الف متنوع
ــة التــي اقرتنــت باســتخدام هــذه  عــىل املناهــج الكيفي
ــي اســتعانت  ــة الت الربامــج، وكذلــك املداخــل النظري

ــات.  ــذه الدراس ــج ه ــري نتائ ــا يف تفس هب
ــم،2٠13( إىل أن  ــد الكري ــة )العب ــارت دراس ــام أش ك
ــي،  ــث النوع ــل يف البح ــامذج للتحلي ــة ن ــاك أربع هن
وهــي: التحليــُل الطبولوجــيُّ typology، وهو تقســيم 
ــىل  ــاء ع ــات بن ــات أو فئ ــظ إىل جمموع ــا يالح كل م
ــث،  ــع البح ــرة موض ــل الظاه ــة لتفصي ــدة معين قاع
، وهــو يركــز عــىل املعاجلــة  التحليــُل االســتقرائيُّ
، وهــو  االســتقرائية للبيانــات، التحليــُل التفســرييُّ
ــا  ــالل ربطه ــن خ ــات م ــى للبيان ــاء معن ــي إعط يعن
ــاف  ــة واكتش ــا متلف ــن زواي ــا م ــر هل ــا والنظ ببعضه
العالقــات بينهــا، وأخــرًيا التحليــُل متعــدُد األصوات، 

ــددة. ــا متع ــي قصًص ــل حيك ــو حتلي وه
ــأة  ــة لنش ــول التارخيي ــع األص ــار؛ ترج ــذا اإلط ويف ه
ــا  ــوم األنثروبولوجي ــهامات عل ــي إىل إس ــج الكيف املنه

)Anthropology(،واإلثنوجرافيــا
 )Ethnography(،واإلثولوجيا البرشية 
)HumanEthology(، والنظرية املجذرة

مــن  الرغــم  عــىل  التــي   )Grounded Theory(
ــا-  ــا- يف جممله ــا، فإهن ــامم كل منه ــؤر اهت ــالف ب اخت
ــا  ــجيله هل ــرة وتس ــث للظاه ــة الباح ــى بمالحظ تعن
ــا  ــعى اإلثنوجرافي ــام تس ــة، ك ــة طويل ــرتة زمني ــرب ف ع
ــني  ــيل فتتب ــع املح ــة للمجتم ــاة اليومي ــح احلي إىل ترشي
ــتخدمة  ــا، مس ــق هب ــا يتعل ــا وكل م ــا وأنامطه معانيه

ــث يف  ــا الباح ــج خالهل ــة يندم ــة متنوع ــائل بحثي وس
ــة.)حجر، 2٠٠3(.  ــة املدروس ــة للجامع ــاة اليومي احلي
ــتند  ــا تس ــني أن اإلثنوجرافي ــبق؛ يتب ــا س ــتخالًصا مل اس
ونشــأهتا  املعرفيــة  أو  اإلبســتيمولوجية  أصوهلــا  يف 
عــىل إســهامات عــدة جمــاالت أمههــا األنثروبولوجيــا 
والسوســيولوجيا، والتــي هــي يف جوهرهــا تعنــي 
بدراســة الظاهــرة يف عالقتهــا بأبعادهــا ومتغرياهتــا 
الثقافيــة واالجتامعيــة، كــام أن اإلثنوجرافيــا التنظيميــة 
كأحــد األنــامط اجلديــدة ختتــص بدراســة األفــراد 
واجلامعــات يف اإلطــار التنظيمــي ملختلــف أنــواع 
املؤسســات، وحتليــل متلــف جوانــب احليــاة التنظيمية 
ومتغرياهتــا التــي تتأثــر ببيئــة العمــل املبــارشة، وبيئتــه 

ــام. ــتوى الع ــىل املس ع
ثانيا: اإلثنوجرافيا التنظيمية: األسس واملربرات

متثــل اإلثنوجرافيــا التنظيميــة أحــد التوجهــات البحثية 
ــالل  ــا خ ــامم هب ــى االهت ــت وتنام ــي بزغ ــارصة الت املع
ــة  ــة لدراس ــتجابة للحاج ــك اس ــايض، وذل ــد امل العق
جوانــب احليــاة التنظيميــة بطريقــة أكثــر عمًقــا وصوالً 
ــا، ويف  ــر والقضاي ــن الظواه ــري م ــق للكث ــم أعم لفه
ســياق مــا يــيل يمكــن الوقــوف عــىل مفهومهــا، 

ــا. ــا وأدواهت ــا، ومراحله ومزاياه
أ.مفهوم اإلثنوجرافيا التنظيمية:

 Ethnography ــا ــح اإلثنوجرافي ــذور مصطل ــود ج تع
إىل األصــل الالتينــي واملكــون مــن مقطعــني: 

 )Grapho(بمعنــى ناس أو شــعب أو أمــة و )Ethnos(
تعنــي الكتابــة والوصــف، وهــي تعنــي الدراســة 
املنهجيــة للبــرش والثقافــات، وهــي هتــدف باألســاس 
إىل استكشــاف الظواهــر الثقافيــة، حيــث يالحــظ 

ــني. ــور املبحوث ــن منظ ــع م ــث املجتم الباح
)wikipedia.org( 

مصطلــح  أن   )3٤8 عــالم2٠٠1،  )أبــو  ويــرى 
ليشــري  يســتخدم   )ethnography( اإلثنوجرافيــة 
ــت  ــد انتقل ــة، ولق ــة الثقاف ــق بدراس ــل املتعل إىل العم
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ــة  ــروع املعرف ــا إىل ف ــن األنثروبولوجي ــا م اإلثنوجرافي
األخــرى، بــام يف ذلــك الرتبيــة، حيــث أضافــت 
ــتقرائية  ــة االس ــد الطريق ــًدا يؤك ــا جدي ــوًرا بحثًي منظ
يف حتليــل البيانــات، فالبحــث اإلثنوجــرايف يف جوهــره 
نمــوذج مــن نــامذج البحــوث الكيفيــة، يتضمــن مجًعــا 
مكثًفــا للبيانــات، أي مجــع البيانــات عــن العديــد مــن 
ــع  ــن ويف وض ــن الزم ــدة م ــرتة ممت ــىل ف ــريات ع املتغ
طبيعــي، ويقصــد بمصطلــح )وضــع طبيعــي( أن 
متغــريات البحــث جيــري اســتقصاؤها يف املوضــع 
ــا،  ــاء حدوثه ــي وأثن ــكل طبيع ــه بش ــدث في ــذي حت ال
ــديدة  ــروف ش ــث يف ظ ــا الباح ــة وضعه ــس يف بيئ ولي

ــط. الضب
كــام حيــدد )زيتــون،2٠٠6، 12٤( املنهــج اإلثنوجــرايف 
بأنــه منهــج لوصــف الواقــع واســتنتاج الدالئــل 
والرباهــني مــن املشــاهدة الفعليــة للظاهــرة املدروســة، 
ــة  ــة فعلي ــث معايش ــن الباح ــج م ــذا املنه ــب ه ويتطل
ــدد  ــام تتع ــة. ك ــوع الدراس ــل موض ــدان أو احلق للمي
مســميات املنهــج اإلثنوجــرايف فقــد يطلــق عليــه 
ومالحظــة  الرتبويــة،  األنثروبولوجيــا  البعــض: 
ــي،  ــتقصاء الطبيع ــداين واالس ــث املي ــارك والبح املش
ــث  ــه بح ــا بأن ــرايف أيًض ــث اإلثنوج ــف البح ويوص
ــة  ــة واملقابل ــاًل للمالحظ ــا طوي ــب وقًت ــيل يتطل تفاع
وتســجيل العمليــات كــام حتــدث بشــكلها ويف مواقعها 

ــرون 2٠٠7، 116( ــة وآخ ــو زين ــة. )أب الطبيعي
ــل  ــد املداخ ــة كأح ــا التنظيمي ــياق اإلثنوجرافي ويف س
الكيفيــة، يتنــوع تعريفهــا وفــق عــدد مــن الزوايــا ويف 
ــات  ــور الدراس ــا منظ ــني، ومه ــن أساس ــار منظوري إط
التنظيميــة واملنظــور األثروبولوجــي، نتيجــة الختــالف 
ــا  ــق األنثروبولوجي ــي وف ــي تعن ــة والت ــوم املنظم مفه
البيئيــة أو الســياق الطبيعــي املبــارش، بينــام تعنــي 
اإلثنوجرافيــا مــن منظــور الدراســات التنظيميــة بأهنــا 
ــاليب  ــق أدوات وأس ــدان وف ــة للمي ــة املعمق الدراس
ــاة  ــق للحي ــف املعم ــدف الوص ــددة هب ــة أو متع مركب

ــة  ــات التنظيمي واملامرس
)Pedersen, Humle,  2016, 2(

ــا  ــدد اإلثنوجرافي ــا، تتح ــور اإلداري أيًض ــن املنظ وم
املؤسســية بأهنــا منهــج للبحــوث يستكشــف العالقات 
ــني،  ــة للعامل ــاة اليومي ــم احلي ــي تنظ ــة الت االجتامعي
ــض يف  ــم البع ــع بعضه ــم م ــامط تفاعله ــة أن ودراس
املــدارس  مثــل  للمؤسســات  االجتامعــي  الســياق 
ــم كيفيــة مأسســة تلــك التفاعــالت  وغريهــا، وفه
ــا  ــن إثنوجرافي ــرب ع ــي تع ــم فه ــن ث ــات، وم والعالق
ــامت،  ــل املنظ ــية داخ ــات املؤسس ــالت والعالق التفاع
 mapping الوصفــي  للمســح  طريقــة  أهنــا  كــام 
ــة التــي تنظــم األنشــطة اإلنســانية  للعالقــات التفاعلي

)wikipedia.org( املؤسســات.  داخــل 
)Smets, et.al, 2014( وتشري دراسات

)Yanow, 2012( إىل أن تطبيــق اإلثنوجرافيــا التنظيمية 
ــىل  ــرة ع ــة املؤث ــات التنظيمي ــث يف املناخ ــق بالبح يتعل
األفــراد العاملــني يف متلــف أنــواع املنظــامت، ورصــد 
وحتليــل الظــروف التنظيميــة التــي حتيــط ببيئــة العمــل، 
هبــدف تفســري العوامــل الكامنــة وراء أنــامط الســلوك 
والترصفــات واألفعــال ســواء يف بيئــة العمــل املبــارشة 

أو البيئــة األوســع ومتغرياهتــا املؤثــرة.
كام سعت دراسة 

استكشــاف  إىل   )Doloriert, Sambrook, 2012(
مفهــوم جديــد يف هــذا املجــال وهــو األوتوإثنوجرافيــا 
ــا  ــارص لإلثنوجرافي ــل مع autoethnography كمدخ

ــه  ــه وارتباط ــي ل ــور التارخي ــل التط ــة، وحتلي التنظيمي
بعلــوم األنثروبولوجيــا والسوســيولوجيا، واســترشاف 
ــات  ــة يف الدراس ــك املنهجي ــات لتل ــرص والتحدي الف
ــتقبلية  ــات مس ــرتاح اجتاه ــة، واق ــة والتنظيمي اإلداري
ــث  ــني الباح ــة ب ــىل العالق ــز ع ــي ترك ــه، والت لتطبيقات

.)ethno others(واآلخريــن (auto self( وذاتــه
ممــا تقــدم؛ يتضــح أن اإلثنوجرافيــا التنظيميــة تــرى أن 
الســلوك اإلنســاين مرتبــط بمضمــون خــاص تارخيــي 
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ــري  ــإن التفس ــك ف ــايف، ولذل ــاين وثق ــي وزم واجتامع
الكميــة-ال  البحــوث  املرتبــط باالســتدالل-كام يف 
ــا لذلــك الســلوك،  ــا وحتليــاًل واقعًي يقــدم فهــاًم متعمًق
إىل  تســعى  كاإلثنوجرافيــا  الكيفيــة  املناهــج  بينــام 
تفســري الظواهــر اإلنســانية مــن خــالل اســتقراء 
الواقــع بجوانبــه املتعــددة، وتفســري املعنــى االجتامعــي 

ــل. ــات والعوام ــل العالق ــداث، وحتلي لألح
ب. مزايا اإلثنوجرافيا التنظيمية وأمهيتها:

ــامم بمناهــج البحــث الكيفــي  ــد االهت ــد يرجــع تزاي ق
مثــل اإلثنوجرافيــا إىل قدرهتــا عــىل فهــم طبيعــة 
ــا  ــة مل ــة وصادق ــورة عميق ــة بص ــر االجتامعي الظواه
تتضمنــه مــن وســائل وأدوات تتيــح للباحــث القــدرة 
ــارات  ــبه امله ــي، وتكس ــع االجتامع ــم الواق ــىل فه ع
ــل  ــائل مث ــرة، فوس ــاد الظاه ــة بأبع ــة لإلحاط الالزم
ودراســة  واملالحظــة،  الرتكيــز،  ومجاعــة  املقابلــة، 
احلالــة متكــن مــن مجــع البيانــات وحتليلهــا وتفســريها 

ــة. ــة معمق ــر نظري ــة أط ــوالً إىل صياغ وص
وتســلك مناهــج البحــث العلمــي املختلفــة أحــد 

مذهبــني رئيســني: األول تقــوده النظريــة
 Theory-driven، والثاين تقوده البيانات

 Data-driven األول هيــدف إىل اختبــار النظريــات 
إجــراءات  توظيــف  خــالل  مــن  والفرضيــات، 
اختيــار  يف  املتمثلــة  املعياريــة  الكميــة  الدراســات 
القبليــة  القياســات  وتطبيــق  عشــوائًيا  العينــات 
ــر الفرضيــات  ــاين فيهــدف إىل تطوي ــة، أمــا الث والبعدي
والنــامذج، والوصــول إىل نظريــات اســتناًدا إىل النتائــج 
ــع  ــن الواق ــا م ــم مجعه ــي ت ــات الت ــن البيان ــتقاة م املس

)2٠1٠ )الشــويرخ،  الفعــيل. 
ويمكــن القــول بــأن الرصيــد اإلثنوجــرايف املعــريف يف 
ــىل  ــوم ع ــب أن يق ــرات جي ــن الظاه ــرة م ــة ظاه دراس

)بكــر، 2٠13، 8-7(:
-الوصف الدقيق للسياق البحثي.

-التحديد العميق للمشاركني وتوصيفهم.

-دقــة حتديــد زمــن البحــث ومتطلباتــه مثــل القواعــد 
االجتامعيــة الثقافيــة املتوافــرة يف دراســة الظاهــرة.

واملؤثــرة  املغــزى  ذات  واملواقــف  -األحــداث 
. هتــا ال ال بد

وأفكارهــم  األفــراد  منظــورات  اعتبــار  -رضورة 
اإلنســانية. بشــخوصهم  املرتبطــة 

البحــث  تصميــم  عــىل  ذلــك  كل  -انعكاســات 
. يقتــه طر و

ــرايف  ــج اإلثنوج ــا املنه ــص ومزاي ــم خصائ ــن أه وم
ــف  ــىل الوص ــه ع ــو قدرت ــه ه ــف مداخل ــة بمختل عام
ــا  ــب مجعه ــات يصع ــن معلوم ــف ع ــق والكش املعم
بوســائل وأدوات بحثيــة أخــرى، كــام يســاعد يف رؤيــة 
مــا حيــدث داخــل املؤسســات مــن عمليــات وتفاعــل 
ــن  ــف ع ــرارات، والكش ــع الق ــط صن ــات ونم مجاع
ــة.   ــوس الوظيفي ــادات والطق ــة والع ــات اليومي املامرس

(Boll, Rhodes, 2015(
ويف هــذا اإلطــار؛ تشــري الكثــري مــن األدبيــات العربيــة 

واألجنبيــة مثــل )عــالم، 2٠12( 
)Rose, et.al, 2014)  (Gill, and Johnson,2011(

إىل أن البحــث اإلثنوجــرايف بأنواعــه يتســم بمزايــا 
ــا:  منه

دون حتكــم  اإلنســاين  الســلوك  فهــم  إىل  -هيــدف 
مقصــود أو غــري مقصــود.

-يتــم يف مواقــف طبيعيــة بدراســة الســلوك يف ســياقه 
الطبيعــي.

-يقــوم عــىل دراســة حالــة واحــدة ملجتمــع صغــري أو 
مجاعــة معينــة.

ــىل آراء أو  ــامد  ع ــا دون االعت ــدث فعلي ــا حي ــرب م -خيت
ــبقة. ــات مس فرضي

ــرتة  ــد لف ــات يمت ــف للبيان ــع مكث ــىل مج ــد ع -يعتم
ــول. ــد تط ــة ق زمني

-يعتمــد عــىل املقابــالت العميقــة واملالحظــة املشــاركة 
جلمــع البيانــات واملعلومــات.
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باملفاهيــم،  والوقائــع  البيانــات  ربــط  -يدعــم 
واســتخالص النظريــات واملعــارف مــن امليــدان.
-يعــزز مــن ربــط النتائــج املســتمدة مــن دراســة 

جمموعــات معينــة بســياق أكــرب.
كتابــة  طريقــة  يف  الســامت  هــذه  كل  وتنعكــس 
ــف  ــه بالوص ــف نتائج ــث توص ــي، حي ــث النوع البح
الشــامل  الرصــد  أي   Thick Description املعمــق 
ــاين  ــني واملع ــاركني أي املبحوث ــة املش ــل لتجرب واملفص
ــه  ــدد ل ــي حم ــياق اجتامع ــراد يف س ــا كأف ــي حيملوهن الت
ــريات  ــىل املتغ ــكيل ع ــز ال ــن الرتكي ــدالً م ــاده، ب أبع
ــج.  ــك النتائ ــم لتل ــام، والتعمي ــاءات واألرق واإلحص

)Beail & Wiiliams, 2014(
ــط  ــا نم ــا بأهن ــر لإلثنوجرافي ــن النظ ــم يمك ــن ث وم
ــاس  ــف الن ــة ووص ــب مالحظ ــوث يتطل ــن البح م
يف ســياقهم االجتامعــي الطبيعــي وليــس يف ســياق 
ــلوك  ــة س ــي دراس ــمية، فه ــم بالرس ــع أو يتس مصطن
ومعانيهــا  ولغتهــم  وقيمهــم  وثقافتهــم  النــاس 
ــام  ــار الع ــي واإلط ــم االجتامع ــق التنظي ــا وف وداللته
ــة  ــا بالكلي ــز اإلثنوجرافي ــم تتمي ــن ث ــم، وم ــط هب املحي
 Multiple املنظــور   وتعــدد   ،holism الشــمولية  أو 
خلفيــات  تعــدد  إىل  يســتند  الــذي   perspectives

النــاس ومنظورهــم لألحــداث املرتبطــة بالظاهــرة قيــد 
)Iphofen, 2015( الدراســة. 

ــتاتيكية،  ــاف إس ــة استكش ــت جترب ــا ليس واإلثنوجرافي
دينامــي  واستكشــاف  اكتشــاف  عمليــة  ولكنهــا 
مســتمر، حيــث تراعــي مبــدأ التفاعــل بــني الســياقات 

ــة ــة الثقافي ــم االجتامعي ــات والنظ والعملي
 Sociocultural التــي توفــر رؤيــة أعمــق لتحليــل 
تســاعد  ثــم  ومــن  ودالالتــه،  وأســبابه  الســلوك 
ــية  ــددات أساس ــة حم ــة ثالث ــىل دراس ــا ع اإلثنوجرافي

)Whitehead,2005, 6( ظاهــرة:  أليــة 
(Whitehead,2004, 14) 

-السياقات االجتامعية الثقافية

ــك  ــه ذل ــا يتضمن  the socio-cultural contexts وم
مــن شــبكات العالقــات غــري الرســمية، واملؤسســات 
وعالقاهتــا بمجتمعهــا األوســع، وأثــر املحيــط املــادي 
أو الطبيعــي، والتاريــخ املشــرتك لألفــراد يف اجلامعــة أو 

املؤسســة والعمــل.
-العمليات االجتامعية الثقافية:

the socio-cultural processesويشــمل عمليــات   
ــاليب  ــة، وأس ــم االجتامعي ــع نظمه ــراد م ــل األف تفاع

ــم. ــق اهدافه ــم وحتقي ــباع احتياجاهت اش
-املعاين االجتامعية والثقافية

نمــط  وتشــمل   the socio-cultural meanings

العالقــات االجتامعيــة، املعــاين والــدالالت التــي 
ــي  ــم االجتامع ــع حميطه ــم م ــتخدموهنا يف تفاعله يس

والطبيعــي.
وإذا كانــت القاعــدة األساســية للمناهــج الكميــة 
ــلوكات  ــع الس ــل م ــاس والتعام ــاء والقي ــي اإلحص ه
التنظيميــة  اإلثنوجرافيــا  فــإن  رقميــة،  كمعطيــات 
ــاس  ــا القي ــذ فيه ــرى ال يأخ ــات أخ ــىل تقني ــد ع تعتم
ــر  ــات أكث ــال لتقني ــرتك املج ــام ي ــس، وإن ــكان الرئي امل
مالءمــة لدراســة الظاهــرة، مــع املعرفــة األكثــر عمًقــا 

ــه. ــه وخصائص ــدان وطبيعت باملي
ــا إىل  ــف اإلثنوجرافي ــن تصني ــياق، يمك ــذا الس ويف ه

ــتويات:  ــة مس ثالث
)البيالوي، وآخرون، 3٤8- 3٤9، 2٠11( 

)سكران، 187- 189، 2٠1٠(
-اإلثنوجرافيــا التقليديــة: وهــي ترتبــط بنظريــات 
بالنظريــات  أو  األنثروبولوجــي،  باملفهــوم  الثقافــة 
ــا،  ــام مًع ــامع، أو هب ــم االجت ــة يف عل ــة الوظيفي البنيوي
ــادئ  ــا بمب ــا مرتبًط ــي هن ــث الكيف ــأيت البح ــث ي حي
هــذه  مــن  مشــتقة  مســبقة،  تفســريية  ومفاهيــم 
ــري. ــة، املعاي ــدور، املكان ــم: ال ــل مفاهي ــات، مث النظري
العلــم  إطــار  يف  وتتــم  التأويليــة:  -اإلثنوجرافيــا 
االجتامعــي الرمــزي باجتاهاتــه املختلفــة، والتــي تتمثل 
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ــة ــة الرمزي يف التفاعلي
 symbolic interactionism والفينومينولوجي

 phenomenology واإلثنوميثودلوجي
 Ethnomethodology وهــي االجتاهــات التــي تســعى 
ــة عــىل املســتوى الصغــري  إىل فهــم الظاهــرة االجتامعي
ــة  ــاة اليومي ــع احلي ــردات ووقائ ــتوى مف Micro، ومس

للحالــة املدروســة، فــرًدا كان أم مجاعــة، أم جمتمًعــا 
ــوز  ــردات والرم ــىل املف ــب ع ــة تنص ــا، فالدراس حملًي
الطبيعــي،  االجتامعــي  ســياقها  يف  والتفاعــالت 
مفاهيــم  أو  بأفــكار  امليــدان  إىل  النــزول  وترفــض 
ــن  ــم م ــادئ واملفاهي ــذه املب ــتق ه ــام تش ــبقة، وإن مس

ــه. ــن خارج ــع، ال م ــل الواق داخ
-اإلثنوجرافيــا النقديــة: وتنطلــق مــن منظــور نقــدي، 
هيتــم بدراســة الظواهــر الصغــرية عــىل مســتوى وقائــع 
احليــاة اليوميــة ولكــن يف إطــار الظواهــر الكبــرية 
ــا  ــح اإلثنوجرافي ــم تصب ــن ث ــع، وم Macro يف املجتم

ــذي  ــيل ال ــور التأوي ــني املنظ ــط ب ــة للرب ــة حماول النقدي
هيتــم بدراســة الظواهــر عــىل املســتوى الصغــري، 
وبــني املنظــور النقــدي الــذي هيتــم بدراســتها يف 
ــى  ــة يف البن ــرية ممثل ــة الكب ــر االجتامعي ــار الظواه إط
ــام  ــة واالقتصادية،ك ــة والثقافي ــات االجتامعي واملؤسس
ــو  ــدث، وه ــث للح ــة الباح ــىل معايش ــد ع ــا تعتم أهن
ــاعده  ــي تس ــة الت ــادئ النظري ــم واملب ــلح باملفاهي مس
ــة  ــد احلاكم ــتخالص القواع ــع، واس ــم الواق ــىل فه ع
القــادرة عــىل تفســري بنيــة األحــداث، وهــذا النــوع ال 
هيتــم فقــط بالوصــف املكثــف للواقــع املعــاش، وإنــام 
يســعى أيًضــا إىل اكتشــاف إمكانيــات التغيــري الكامنــة 

ــع.  ــذا الواق يف ه
وعــىل ضــوء مــا ســبق؛ يمكــن القــول أن اإلثنوجرافيــا 
ــن  ــد م ــمل العدي ــا لتش ــع مداه ــد اتس ــة ق التنظيمي
ــف  ــة بمختل ــة املرتبط ــة والثقافي ــريات االجتامعي املتغ
التعليميــة  املؤسســات  ومنهــا  املنظــامت،  أنــواع 
األســباب  تزايــدت  كــام  واجلامعــات،  كاملــدارس 

واملــربرات لتبنيهــا واســتخدامها كمنهــج كيفــي يف 
ــد  ــق يف رص ــدف التعم ــة، هب ــات اإلدارة الرتبوي دراس
وحتليــل مــا حيــدث داخــل املؤسســات التعليميــة مــن 
ــة، تســاعد عــىل  ــة إثنوجرافي خــالل معلومــات وصفي
الفهــم الشــامل واملتكامــل ملــا حيــدث هبــا مــن أنشــطة 
ــك  ــاط ذل ــالت، وارتب ــات وتفاع ــات، وعالق وممارس
كلــه باألنســاق، والتفاعــالت املجتمعيــة املحيطــة 

ــم. بالتعلي
ج. خطوات اإلثنوجرافيا التنظيمية وأدواهتا:

تعتمــد اإلثنوجرافيــا التنظيميــة كأحــد أنــامط البحــث 
اإلثنوجــرايف عــىل دراســة الظاهــرة يف بيئتهــا الطبيعيــة، 
والتــي تتعلــق باملؤسســات وجوانــب احليــاة التنظيميــة 
ــارش يف  ــكل مب ــث بش ــرط الباح ــث ينخ ــا، حي داخله
امليــدان حمــل الدراســة، مســتخدًما يف ذلــك العديــد من 
األدوات، مــن أمههــا املالحظــة باملشــاركة بمســتوياهتا 
ــدف  ــة، هب ــري املقنن ــة وغ ــالت املقنن ــة، واملقاب املختلف
ــتخالص  ــة، الس ــرة املدروس ــة للظاه ــة الكامل املعايش
ــي  ــة الت ــة الكيفي ــات الوصفي ــن املعلوم ــدر م ــرب ق أك
ــا  ــف الزواي ــن متل ــرة م ــم الظاه ــىل فه ــاعده ع تس
ــات  ــىل معلوم ــول ع ــعى للحص ــد يس ــاد، وق واألبع
كميــة، لكــن تظــل هــذه املعلومــات يف دائــرة التحليــل 

ــل. الكيفــي، ودعــم هــذا التحلي
      ومــن اجلديــر باملالحظــة أن مراحــل البحــث الكيفي 
بشــكل عــام مثــل اإلثنوجرافيــا ال تــأيت بشــكل قاطــع 
كــام هــو احلــال بالنســبة خلطــوات إجــراءات البحــث 
الكمــي، ولكــن يمكــن بلــورة خطــوات املنهــج 

ــل  ــات مث ــد مــن األدبي اإلثنوجــرايف وفــق العدي
 )Ybema, et.al., 2009, 43 ( )619 ،2٠12 عــالم(

عــىل النحــو اآليت:
1-حتديــد املقصــد مــن التصميــم ونوعــه وربــط 

البحــث. بمشــكلة  املقصــد 
ــن  ــب ع ــي جتي ــددة الت ــارات املح ــة االعتب 2-مناقش

تســاؤالت البحــث واملشــاركني يف الدراســة.
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3-استخدام اإلجراءات املناسبة لتجميع البيانات.
٤-حتليل البيانات وتفسريها يف ظل التصميم.

5-كتابة التقرير بشكل يتامشى مع التصميم.
ووفــق رؤيــة أخــرى، يعتمــد املنهــج اإلثنوجــرايف عــىل 

عــدة مراحــل تتكامــل فيــام بــني أهدافهــا وتشــمل:
أي  اإلعــداد    )Othman, Roslina, 2004, 427  (
التآلــف مــع املوقــع الــذي ســيتم فيــه إجــراء الدراســة 
وفهــم الثقافــة والســياقات التنظيميــة، ثــم وضــع 
أهــداف مبدئيــة، وجتهيــز االســئلة املناســبة واحلصــول 
ــم  ــالت، ث ــة واملقاب ــح باملالحظ ــة وترصي ــىل املوافق ع
العمــل امليــداين مــن مالحظــة ومقابلــة املبحوثــني حمــل 
ــم  ــق، ث ــجيل والتوثي ــات والتس ــع البيان ــة ومج الدراس
التحليــل الــذي يعتمــد عــىل فــرز البيانــات وتصنيفهــا 
ــم إعــادة صياغــة االهــداف،  وتكميمهــا، والتفســري ث

ــج. ــرض النتائ ــر وع ــرًيا التقري وأخ
ووفق العديد من األدبيات، ومنها 

 )Gill، and Johnson,2011( 2٠1٠(؛  )ســكران، 
ــا  ــتند إليه ــي يس ــة الت ــل الرئيس ــرص املراح ــن ح يمك

ــيل: ــام ي ــام في ــكل ع ــرايف بش ــج اإلثنوج املنه
)أ(مرحلة ما قبل مجع البيانات:

إن مــن أهــم اعتبــارات مرحلــة مــا قبــل مجــع البيانــات 
ــا خاصــة هــو  يف البحــث الكيفــي عامــة واإلثنوجرافي
ــن العالقــة مــع  ــذ الدراســة وتكوي ــار موقــع تنفي اختي
املبحوثــني، حيــث يرتتــب عــىل طريقــة اختيــار موقــع 
الدراســة امليدانيــة تأثــري واضــح عــىل درجــة الصــدق 
ــم  ــي هيت ــث الكيف ــج، فالباح ــم النتائ ــتوى تعمي ومس
ــن  ــا م ــي جيمعه ــات الت ــدق البيان ــام األول بص يف املق
حيــث درجــة تعبريهــا عــن آراء املبحوثــني األصيلــة، 
بأدنــى درجــة مــن التدخــل أو التشــويه. وهــذا املعيار- 
ــو  ــة- ه ــني األصيل ــول إىل آراء املبحوث ــة الوص إمكاني
ــة،  ــع الدراس ــار موق ــني إىل اختي ــد الباحث ــذي يرش ال
وليــس معيــار التمثيــل )representativeness( الــذي 
ــا  ــا أيًض ــان. وهن ــن األحي ــري م ــه يف كث ــب حتقيق يصع

مراعــاة مــدى إمكانيــة تســجيل البيانــات بكفــاءة 
ــجيل  ــة أو التس ــرات احلقلي ــق املذك ــن طري ــواء ع س
ــام أن قرائــن املوقــف يف البحــث الكيفــي  الصــويت، وب
ــلوب  ــتخدام أس ــن اس ــد م ــوع كان الب ــديدة التن ش
التأمــل بواســطة الباحــث مــن أجــل التقويــم الدقيــق 
لــكل املواقــف وتأثرياهتــا عــىل مســار البحــث ونتائجــه 

ــاف. ــة املط يف هناي
ــن  ــث م ــد للباح ــداين، الب ــع املي ــار املوق ــد اختي وبع
ــة  ــي عالق ــني، وه ــع املبحوث ــة م ــة مهني ــاء عالق إنش
ــة متعمقــة  ــم بمقابل ــي هتت تتفــاوت مــن املختــرصة الت
واحــدة، إىل طويلــة املــدى التــي يعايــش فيهــا الباحــث 
املبحوثــني فــرتة طويلــة نســبًيا قــد متتــد لبضعــة أســابيع 

ــهر. أو أش
)ب( مجع البيانات امليدانية:

ــق  ــاعد يف حتقي ــة تس ــذه املرحل ــري هل ــدة معاي ــاك ع هن
ــن  ــام، ومتك ــكل ع ــي بش ــث الكيف ــدق يف البح الص
الباحــث مــن اكتســاب ثقــة اآلخريــن يف نتائجــه، 
ــام  ــات ك ــات واملعلوم ــث البيان ــجل الباح ــث يس حي
تــم مجعهــا مــن املبحوثــني يف ســياقها وواقعهــا الفعــيل، 

ــا: ــب مراعاهت ــي جي ــري الت ــم املعاي ــن أه وم
1-البحث عن األدلة املناقضة 

ــة  ــذه العملي ــوم ه )disconfirming evidence( : وتق
عــىل القناعــة بــأن الصــدق اليعنــي تطابــق مــا يتوصــل 
ــل يف  ــل يتمث ــب، ب ــع فحس ــع الواق ــث م ــه الباح إلي
ــه،  ــارض مع ــن أن يتع ــا يمك ــه م ــف يف وج ــوة املوق ق
ويتضمــن البحــث عــن األدلــة اســتخدام العينــة 

ــتمرة. ــاركة املس ــة واملش القصدي
2-التنويــع )triangulation( : وهــي عمليــة مراجعــة 
أساســية للباحــث تتضمــن اســتخدام مصــادر متعــددة 
ــن  ــام تتضم ــا، ك ــة جلمعه ــائل متنوع ــات ووس للبيان
ــول  ــة متنوعــة للوص ــات نظري ــا اســتخدام توجه أيًض
إىل أقــوى أســاس ممكــن للتحليــل والنتائــج، بــام يقــود 

ــق. ــمل وأعم ــم أش إىل فه
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3-الوصــف املكثــف )Thick description( بــام يعنــى 
ــد  ــمول عن ــق والش ــل والعم ــة والتفصي ــى الدق توخ
ــا  ــى هن ــة، واليكتف ــكيل للدراس ــياق ال ــف الس وص
ــج فحســب،  ــه مــن نتائ ــم التوصــل إلي ــا ت بوصــف م
بــل البــد مــن االهتــامم أيًضــا بالوصــف الدقيــق 
للكيفيــة التــي تــم التوصــل مــن خالهلــا لتلــك 

ــج. النتائ
)ج( حتليل البيانات وكتابة النتائج:

ــات بعــد وقــت قصــري مــن  ــل البيان ــة حتلي ــدأ عملي تب
ــا،  ــة معه ــتمر متزامن ــات وتس ــع البيان ــة مج ــدء عملي ب
ــارات يف آن  ــدة مس ــذ ع ــة تتخ ــة تفاعلي ــي عملي وه
ــج  ــن الربام ــد م ــًرا العدي ــرت مؤخ ــد ظه ــد، وق واح
أكثــر  التحليــل  التــي جعلــت عمليــة  احلاســوبية 
ســهولة مــن خــالل تعاملهــا مــع البيانــات مــن حيــث 
إدخاهلــا وتنظيمهــا وإدارهتــا ومعاجلــة بعــض جوانبهــا 
إحصائًيــا، ويف عمليــة التحليــل يتــم حتديــد العالقــات 
ــا  ــا وجتميعه ــم فرزه ــا ث ــاهبة لرتميزه ــامط املتش واألن
يف جمموعــات متشــاهبة، فعندمــا يســتدل باقتبــاس 
ــك  ــريية لذل ــوة التفس ــبب الق ــم بس ــك يت ــإن ذل ــا ف م
ــي،  ــن رأى مجاع ــريه ع ــبب تعب ــس بس ــاس ولي االقتب
ومــن املهــم إدراك أن مرحلــة حتليــل البيانــات ال 
ــام  ــج، وإن ــر والنتائ ــة التقري ــة كتاب ــن مرحل ــل ع تنفص
مهــا مرحلتــان متزامنتــان بــام يســاعد يف جــودة التقريــر 

ــث.  ــي للبح النهائ
أمــا فيــام يتعلــق بــأدوات اإلثنوجرافيــا التنظيميــة، فإنــه 
ــوث،  ــن البح ــوع م ــذا الن ــددة هل ــة املح ــق الطبيع ووف
فإنــه يقتــي قيــام الباحــث بمعايشــة املجتمــع موضوع 
البحــث يف ســياقه التنظيمــي واملؤســيس للميــدان حمــل 
الدراســة، ومــا يتطلبــه ذلــك مــن آليــات معينــة جلمــع 
البيانــات؛ كتدويــن املشــاهدات اليوميــة، وكذلــك 
إجــراء مقابــالت معمقــة، وحتليــل وثائــق ذات صلــة. 
ــواع املناهــج  ــة كأحــد أن ــا التنظيمي ووفــق اإلثنوجرافي
ــالل  ــن خ ــم م ــاين يت ــن املع ــث ع ــإن البح ــة، ف الكيفي

ــق  ــارش مــع املشــاركني واالســتامع العمي التواصــل املب
هلــم أو مشــاركتهم والتفاعــل معهــم يف جمتمعهــم 

ــم  ــياق ثقافته ــاف س واستكش
)Beail & Wiiliams, 2014(؛ كام تشري دراسة

 )Gill, 2011( إىل أســلوب الظــل shadowing تعبــرًيا 
ــدان، ومــن  عــن املعايشــة اللصيقــة للمبحوثــني يف املي
ثــم فــإن اختيــار عينــة املبحوثــني يتــم بنــاء عــىل 
ــام أن  ــث، ك ــد البح ــة قي ــوع الدراس ــم بموض صلته

ــة. ــة جمدول ــل عملي ــا متث ــات وحتليله ــع البيان مج
فلســفة  مــع  البيانــات  مجــع  أســاليب  وتتناســب 
وأهــداف البحــث الكيفــي، حيــث يســتخدم الباحــث 
املقابــالت املعمقــة، وجمموعــات الرتكيــز، واملالحظــة 
ــم  ــاب، ث ــل اخلط ــق، وحتلي ــل الوثائ ــاركة، وحتلي باملش
ترميــز املفاهيــم لتحويلهــا إىل بيانــات كميــة لتحليلهــا 

 .)Long & Godfrey, 2004( .إحصائيًّــا
ــج  ــات واملناه ــذه التقني ــم ه ــن أه ــة م ــل املالحظ ولع
املســتخدمة يف العلــوم النفســية واالجتامعيــة بالنظــر ملــا 
توفــره مــن معطيــات دقيقــة ومبــارشة حــول الظاهــرة 
املدروســة، ويمكــن تلخيــص املعــامل الكــربى للمنهــج 
اإلثنوجــرايف يف االعتــامد عــىل التواصــل، واملعرفــة 
باملشــاركة  املالحظــة  اعتــامًدا عــىل  اجلامعــة  بلغــة 
ــج.  ــذا املنه ــية يف ه ــات أساس ــة كتقني ــة احلال ودراس

)احلــوش، 2٠16، 32(
ــون  ــىل أن يك ــارك ع ــة املش ــفة مالحظ ــد فلس وتعتم
املالحــظ جــزًءا مــن املوقــف الــذي يقــوم بمالحظتــه، 
ــض  ــل يف بع ــن الداخ ــف م ــاهدة املوق ــث إن مش حي
احلــاالت تكــون أكثــر دقــة مــن مشــاهدهتا مــن 
اخلــارج، كــام تتميــز املالحظــة باملشــاركة بوجــود 
ــمح  ــا يس ــة، مم ــة وكافي ــدة طويل ــدان مل ــث يف املي الباح
لــه باالســتقصاء، والتوصــل إىل مــا يدركــه النــاس مــن 
خــالل أفعاهلــم ومشــاعرهم ومعتقداهتــم، إذ قــد تقــود 
ــم إىل  ــركات اجلس ــوت وح ــربة الص ــه ون ــري الوج تعاب

ــون، 2٠٠6( ــق. )زيت ــى الدقي املعن
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( Sangasubana, 2011)؛ (Agafonoff , 2006) ؛

كام تعترب املقابلة اإلثنوجرافية 
ethnographic interview مــن األدوات األساســية 

ــئلة ذات  ــن أس ــون م ــة، وتتك ــات الكيفي ــع البيان جلم
ــات مفتوحــة، وذلــك مــن أجــل احلصــول عــىل  إجاب
ــم  ــاركني وإدراكه ــاة املش ــة بحي ــات ذات صل معلوم
وتأخــذ  املحيــط،  والثقــايف  االجتامعــي  للســياق 
ــالت  ــا املقاب ــكال، منه ــدة أش ــة ع ــالت النوعي املقاب
ــار  ــم اختي ــث يت ــة، حي ــبه املقنن ــة وش ــة واملقنن املفتوح
ــات  ــع البيان ــيتم مج ــي س ــاور الت ــات واملح املوضوع
عنهــا بشــكل مســبق، وتطــرح األســئلة برتتيــب يقــرره 
ــن أن  ــذي يمك ــق ال ــدى العم ــرر م ــام يق ــث، ك الباح
ــة  ــة املقابل ــا يف حال ــات. أم ــع البيان ــه يف مج ــب إلي يذه
ــذي  ــب ال ــس الرتتي ــئلة بنف ــرح األس ــم ط ــة فيت املقنن
ــز  ــن التحي ــل م ــك للتقلي ــري، وذل ــه دون تغي ــت ب أت

)2٠٠6، )زيتــون    )Westby,1990(
ومن أدوات اإلثنوجرافيا أيضا حتليل الوثائق

يف  املاديــة  وغــري  املاديــة   Document analysis

احلصــول عــىل البيانــات، حيــث يســعى الباحــث 
باســتخدام هــذه الطريقــة إىل احلصــول عــىل معلومــات 
متثــل انعكاًســا للمعتقــدات والســلوكات التــي تشــكل 
ــال  ــانية واألفع ــربات اإلنس ــف اخل ــي تص ــة، فه الثقاف
ــددة  ــكااًل متع ــمية أش ــق الرس ــذ الوثائ ــم، وتأخ والقي
االجتامعــات  ونصــوص  املؤمتــرات  وثائــق  منهــا 
واخلطــط  املخططــات  ومســودات  العمــل  وأوراق 

ــمية.  ــارات الرس ــارض الزي ــر وحم والتقاري
)Luttrell, 2000( )أبوعالم، 2٠11(

إىل  التــي ســعت  األدبيــات  مــن  العديــد  وهنــاك 
ــق أدوات  ــري تطبي ــوات ومعاي ــراءات وخط ــم إج تقدي
املالحظــة واملقابــالت اإلثنوجرافيــة، حيــث يعتــرب
ــالل  ــن خ ــني م ــد املؤسس ــو أح  James Spradley ه
 ،)1979(  The Ethnographic Interview كتابــه 

ــاين ــه الث ــم كتاب ــة، ث ــة اإلثنوجرافي ــن املقابل ع

  Participant Observation )198٠(، والــذي وضع 
فيهــام أهــم القواعــد اإلجرائيــة لتطبيــق هــذه األدوات 

)Schensul, Lecompte, 2013( .يف مجــع البيانــات
ــات  ــل البيان ــة لتحلي ــج االكرتوني ــورت الربام ــام تط ك

ــا ــة ومنه الكيفي
 AnSWR, AQUAD, Atlas/ti,

The Ethnograph, HyperRESEARCH, TAMS 

Analyzer, TextBase Gamma 
والتــي يمكــن مــن خالهلــا حتويــل النصــوص إىل رموز 

وأكــواد يتــم تنظيمهــا وفــق حمــاور البحث.
اإلثنوجرافيــا  ملزايــا  تناولــه  تــم  ملــا  اســتخالًصا 
التنظيميــة وخطواهتــا وأهــم أدواهتــا؛ يتضــح أهنــا 
الباحــث  انخــراط  عــىل  أســايس  بشــكل  تعتمــد 
ــأيت  ــة، وال ت ــل الدراس ــدان حم ــارش يف املي ــكل مب بش
مراحلهــا بشــكل قاطــع كــام هــو احلــال بالنســبة 
ــد  ــام تعتم ــي. ك ــث الكم ــراءات البح ــوات إج خلط
ــن األدوات،  ــد م ــىل العدي ــا ع ــا يف تطبيقه اإلثنوجرافي
مــن أمههــا املالحظــة باملشــاركة بمســتوياهتا املختلفــة، 
واملقابــالت، الســتخالص أكــرب قــدر مــن املعلومــات 
ــة  ــرة اإلداري ــم الظاه ــىل فه ــاعد ع ــي تس ــة الت الوصفي
مــن متلــف الزوايــا، كــام يمكــن االســتفادة مــن 
ــات يف  ــذه املعلوم ــل ه ــن تظ ــة، لك ــات الكمي املعلوم

ــل. ــذا التحلي ــم ه ــي، ودع ــل الكيف ــرة التحلي دائ
ثالًثا: اإلثنوجرافيا التنظيمية واإلدارة الرتبوية:

 آفاق التوظيف املنهجي
تســتمد االدارة الرتبويــة أصوهلــا العلميــة مــن مياديــن 
والنفســية  االجتامعيــة،  كالعلــوم  متلفــة  دراســية 
بخصوصيــة  ارتباطهــا  اىل  إضافــة  واالقتصاديــة، 
ــتفادة  ــرض االس ــام يف ــرية، ب ــه املتغ ــع وحاجات املجتم
مــن كافــة املجــاالت والتخصصــات العلميــة وتطويــع 
ــه مــن املتوقــع أن  ــا فإن منهجياهتــا وأدواهتــا، ومــن هن
تتســع آفــاق العديــد مــن الدراســات الســتخدام هــذا 
املنهــج يف دراســة املشــكالت والظواهــر اإلداريــة 
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ــة. والرتبوي
ــة  ــات اإلداري ــا يف الدراس ــذور اإلثنوجرافي ــود ج وتع
ــامء  ــات عل ــالل دراس ــن خ ــا م ــل 75 عام ــا قب إىل م
ــة،  ــة التنظيمي ــل البريوقراطي ــني بتحلي ــامع املهتم االجت
وكان عــام 197٠ نقلــة نوعيــة بصــدور عــدد خــاص 
عــن املناهــج الكيفيــة يف دوريــة علــوم االدارة، وتزايــد 
ــامت  ــل س ــة لتحلي ــاة التنظيمي ــة احلي ــامم بدراس االهت
التعقــد يف املامرســات اإلداريــة إلعــادة التفكــري يف 
املداخــل التقليديــة مــن خــالل ثالثــة أبعــاد هــي 
ــدار  ــم اص ــام ت ــياق، ك ــة أو الس ــع واألداة والثقاف املوق

ــة ــا التنظيمي ــص باإلثنوجرافي ــة ختت دوري
 Organizational Ethnography   لتنــاول الظواهــر 
اإلداريــة والتنظيميــة التــي ترتبــط باملنظــامت املعــارصة 

)Rouleau, et.al, 2014( .مــن منظــور كيفــي
البحــوث  التطــور يف  ومــن اجلديــر باملالحظــة أن 
املناهــج  تعتمــد عــىل  التــي  والتنظيميــة  اإلداريــة 
ــا يســتند إىل اجلهــود التــي متــت  الكيفيــة كاإلثنوجرافي
ــا  ــا األنثروبولوجي ــة مه ــوم االجتامعي ــني للعل يف جمال
ــات  ــع البيان ــلوب جلم ــة وأس ــا كمامرس واإلثنوجرافي

)Faems, et.al, 2011, 199( امليــدان.  مــن 
ــث  ــا البح ــة إثنوجرافي ــة اإلدارة الرتبوي ــي دراس وتعن
داخــل  اإلداري  الســلوك  تفــرس  نظريــة  عــن 
للواقــع  النوعــي  والتحليــل  الرتبويــة  املؤسســات 
ــد  ــويب االدارة عن ــة ملنس ــات اإلداري ــي للمامرس الطبيع
ــلوك اإلداري  ــر للس ــع النظ ــي، م ــم اليوم أداء عمله
ــة  ــة املرتابط ــارص الثقافي ــن العن ــة م ــه جمموع ــىل أن ع
واملحكومــة بالقيــم واملعايــري الثقافيــة والتوقعــات 
ــد  ــاك العدي ــي, 1997. 211( وهن ــة. )الثبيت االجتامعي
مــن األســباب أمههــا التغــريات والتحــوالت يف أبعــاد 
ــورات  ــد والتط ــد التعق ــة لتزاي ــة نتيج ــاة التنظيمي احلي
واإلعــالم  التواصــل  ووســائل  التكنولوجيــة 
االجتامعــي بــام أدى إىل ظهــور مفاهيــم جديــد يف هــذا 

ــت ــا االنرتن ــل إثنوجرافي ــال مث املج

 nethnographers لدراســة أنــامط تفاعــل األفــراد 
أعضائهــا  وخــربات  االفرتاضيــة  واجلامعــات 

حياهتــم.    ونمــط  وأفكارهــم 
  )Rouleau, et.al, 2014, 3(

الكيفيــة  املناهــج  تنامــي  بدواعــي  يتعلــق  وفيــام 
ــال  ــا يف املج ــة وتطبيقاهت ــا التنظيمي ــل اإلثنوجرافي مث
ــا  ــااًل مفتوًح ــل جم ــة متث ــإن اإلدارة التعليمي اإلداري، ف
يف حدودهــا الفكريــة وتداخلهــا مــع جمــاالت أخــرى 
مثــل الســلوك التنظيمــي، وبينــام هيتــم باحثــو الســلوك 
املنظــامت  يف  األفــراد  وســلوك  بطبيعــة  التنظيمــي 
وتفاعلهــا مــع بيئتهــا املحيطــة، فــإن اإلدارة التعليميــة 
كمجــال للدراســة خيتــص بــإدارة عمليات املؤسســات 
التعليميــة وعالقتهــا مــع بيئتهــا املحيطــة، لكــن تتميــز 
اإلدارة التعليميــة كمجــال باعتامدهــا عــىل تنــوع وتعدد 

 theoretical paradigm املنظــور املفاهيمــي
ــي(  ــيكلوجي تنظيم ــادي س ــيايس اقتص ــي س ) اجتامع
ــر  ــي تؤث ــددة الت ــل املتع ــات والعوام ــل العملي لتحلي

 )Oplatka, 2014, 124( عــىل املنظــامت التعليميــة
ــال اإلدارة  ــهد جم ــة، ش ــود املاضي ــدى العق ــىل م وع
يف  كــربى  وتطــورات  جهــوًدا  الرتبويــة  والقيــادة 
عــن  فضــاًل  واملامرســات،  واملداخــل  النظريــات 
املراجعــات  مــن  العديــد  إجــراء  مــن  اســتفادته 
ــن  ــام تزام ــح, 2٠1٤, 538( ك ــة. )الرمي ــة اهلام البحثي
ــة  النقــد املوجــه للمنـــحى العلمــي يف اإلدارة الرتبويـ
مــع ظهـــور منظــورات جديــدة مــن أمههــا: مــا بعــد 

التفســريية  ،»Post Positivism« الوضعيــة 
ــد  ــىل صعي ــة »Critical«. وع  »Interpretive« والنقدي
التطبيــق يقــرتح النمــوذج التفســريي املقاربــة التأويليــة 
ــهدف  ــس بـ ــة، ليـ ــق يف اإلدارة الرتبوي ــة للتطبي كآلي
التنبــؤ والضبــط بــل فهــم املعنــى وتأويــل املعطيــات. 

ــري  ــاري، 2٠٠8، ٤9( ويش )عط
)غانــم،2٠16، 179( إىل أنــه عــىل الرغــم مــن أمهيــة 
ــا لتوجــه معــارص  ــاك تنامًي ــة، إال أن هن املناهــج الكمي
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اإلدارة  بحــوث  الكيفيــة يف  املناهــج  يشــجع عــىل 
ــن  ــرة م ــف الظاه ــىل وص ــز ع ــي ترك ــة، والت التعليمي

ــوهنا.  ــن يعايش ــراد الذي ــر األف ــة نظ وجه
ويف هذا السياق، تشري دراسة دبلة 

التســيري أو اإلدارة  )2٠17، 2٠-21( إىل أن علــوم 
ــات  ــني مقارب ــارض ب ــرصاع والتع ــذا ال ــاوزت ه جت
كيفيــة وكميــة، باإلضافــة إىل الرتاكــامت البحثيــة التــي 
ــتمولوجًيا، وإذا  ــًرا إبس ــة وتربي ــة علمي ــبتها رشعي أكس
االســتنتاجي  الوصفــي  الوضعــي-  النمــوذج  كان 
ــان  ــام النموذج ــل بين ــة للتحلي ــرق كمي ــىل ط ــد ع يعتم
ــىل  ــدان ع ــتقرائيان يعتم ــي( االس ــريي و البنائ )التفس
طــرق كيفيــة للتحليــل، فبالنســبة لعلــم التســيري ولكــي 
ــد مــن اســتخدام  ــة كان الب ــة العلمي حيــوز عــىل الصف
طــرق تقنيــة إحصائيــة هبــدف تعويــض الرصامــة 
ــامس  ــذا االنغ ــن ه ــة، ولك ــوم الطبيعي ــة للعل التجريبي
يف الطــرق الكميــة واإلحصائيــة أصبــح هيــدد الباحــث 
وحيــرصه يف بعــض اجلوانــب الكميــة القابلــة للقيــاس، 
ــد املرتبــط بالظواهــر  ــرًيا التعقي ــون هيملــون كث فالكّمّي

ــامت. ــة باملنظ اخلاص
ويشــري ابــن الطاهــر )2٠16، 2٠6(   إىل حتــول االجتاه 
أنســنتها،  بــام خيــدم فرضيــة  التنظــريي للمنظمــة 
البــرشي  العنــرص  قصــور  فكــرة  مــن  واالنتقــال 
لصالــح التقنيــة والــذي طاملــا نــادت بــه سوســيولوجيا 
املؤسســة املعــارصة  كمــورد إســرتاتيجي حيقق هلــا ميزة 
تنافســية، األمــر الــذي انســحب عــىل االهتــامم باجلانب 
ــة  ــر تنظيمي ــن ظواه ــه م ــا يصاحب ــمي، وم ــري الرس غ
أثبتــت تأثريهــا عــىل األداء العــام للمؤسســة، وهــو مــا 
ــة  ــراد االجتامعي ــات األف ــة مكنون ــد رضورة دراس يؤك
و مضامينهــم الثقافيــة املحــددة لســلوكياهتم التنظيميــة 
وآليــة تعاملهــم مــع هــذه الظواهــر، كــام أن املنظمــة ال 
ــر  ــي تتأث ــي، فه ــط اخلارج ــن املحي ــزل ع ــد بمع توج
بمجمــوع أنســاقه الثقافيــة، االجتامعيــة، الدينيــة، 
البيئيــة، والتــي يف جمملهــا تشــكل مصــادر يتشــبع 

مــن خالهلــا الفــرد بقيــم اجتامعيــة وعــادات وتقاليــد 
ــراف.  وأع

ــت  ــد تناول ــامت، فق ــيولوجيا التنظي ــار سوس ويف إط
دراســة ملديــر )2٠17, 72( جمموعــة مــن اإلشــكاالت 
األساســية مثــل التكيــف ودراســة العالقــات الرســمية 
وغــري الرســمية ملختلــف التنظيــامت، وكذلــك دراســة 
عالقــات الســلطة وإســرتاتيجيات الفاعلــني املختلفــة 

عــىل خلفيــة هــذه العالقــات.
وفيــام يتعلــق بالتحديث املنهجــي، ورضورة االســتفادة 
ــا،  ــل اإلثنوجرافي ــة مث ــل الكيفي ــج واملداخ ــن املناه م

تشــري دراســات أمحــد )2٠1٤، 3٠7( وكامــريون 
)  Cameron,2011, 98( إىل أن منهــج بحــث الطرائــق 
حظــي  قــد   Mixed methods research املركبــة  
ــة  ــك ألمهي ــني، وذل ــل الباحث ــن قب ــري م ــامم كب باهت
الكمــي والكيفــي  البحــث  بــني منهجــي  اجلمــع 
ــىل  ــدة، وع ــة واح ــرة يف دراس ــس الظاه ــة نف لدراس
ــد  ــه ال يوج ــج، إال إن ــذا املنه ــزات ه ــن ممي ــم م الرغ
اهتــامم كاف مــن قبــل الباحثــني بالكشــف عــن أسســه 
املنهجيــة ودوره يف التغلــب عــىل مشــكالت البحــوث 
ــة  ــة والرتبي ــايل اإلدارة الرتبوي ــة يف جم ــة والكيفي الكمي

ــة.  املقارن
 )Diem, Young, 2015, 845 (ــج ــم ويون ــت دي ويلف
ــرية يف  ــرتة األخ ــالل الف ــه خ ــد التوج ــر إىل تزاي النظ
ــادة واإلدارة  ــة والقي ــة التعليمي ــا السياس ــة قضاي معاجل
ــدف  ــددة، هب ــة املتع ــة واملنهجي ــل النظري ــو املداخ نح
تعزيــز الفهــم والتحليــل املعمــق ملجمــل القضايــا 
ــاة  ــة يف احلي ــوالت النوعي ــث إن التح ــة، حي التعليمي
التعليمــي  املعــارصة يقابلهــا حتــوالت يف الســياق 
ــة  ــويص دراس ــام ت ــا. ك ــات حتليله ــاته ومنهجي وسياس
ــل  ــة يف املداخ ــدأ التعددي ــي مب ــيد، 2٠1٠( بتبن )الرش
األخالقــي  البعــد  ومراعــاة  البحثيــة،  واملناهــج 
أدوات  وتوظيــف  األبحــاث،  إعــداد  يف  والنقــدي 
املقابلــة املعّمقــة وحتليــل الوثائــق يف مجــع املعلومــات، 
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توليفيــة  بطريقــة  الســابقة  الدراســات  ومراجعــة 
اســتداللية.          

ــال  ــرايف يف جم ــج اإلثنوج ــامم باملنه ــي االهت ــع تنام وم
إىل   )Cappellaro,2017( دراســة  ســعت  اإلدارة، 
املراجعــة املنهجيــة لألدبيــات اإلدارية التي اســتخدمت 
هــذا املنهــج خــالل 25 عامــا مــن 199٠ وحتــى 
2٠1٤، واستكشــاف التوجهــات املســتقبلية للبحــوث 
ونطــاق التطبيقــات للمنهــج اإلثنوجــرايف بــام يســهم يف 
التحديــث املنهجــي ملجــال اإلدارة العامــة، وبــام يفيــد 
ــتند  ــيايس واإلداري املس ــرار الس ــع الق ــه صن يف توج

evidence-based decisions .عــىل األدلــة
إجيــاد  للباحثــني  التنظيميــة  اإلثنوجرافيــا  وتتيــح 
ربــط  خالهلــا  مــن  يمكــن  التــي   clues املفاتيــح 
ــا  ــوم هب ــي يق ــات الت ــات والترصف ــطة واملامرس األنش
أفــراد مؤسســة مــا يف حياهتــم اليوميــة واالنتقــال 
ــة  ــد الدراس ــدان قي ــع أو املي ــف املوق ــرد وص ــن جم م
والعالقــات احلاكمــة لنمــط الســلوك إىل العوامــل 
املؤثــرات  أي  األوســع،  الســياق  يف  هبــا  املرتبطــة 

والسياســية.  واالقتصاديــة  االجتامعيــة 
)Rankin, Campbell, 2009(

)Watson, 2011 (ــة ــت دراس ــياق، قام ــذا الس ويف ه
باســترشاف آفــاق املنهــج اإلثنوجــرايف ومســتقبل 
اســتخدامه يف الدراســات اإلداريــة والتنظيميــة، حيــث 
تشــري إىل توقــع أدوار متزايــدة وجمــاالت متنوعــة 
ــىل  ــا ع ــد يف معاجلته ــوف تعتم ــددة س ــا متع وقضاي
هــذا املنهــج، حيــث ال تقتــرص اإلثنوجرافيــا عــىل أهنــا 
منهــج بحثــي فقــط، ولكنهــا أســلوب للكتابــة ونمــط 
للتحليــل املعمــق، كــام أن هــذا املنهــج يمكــن االعتــامد 
يف أدواتــه بخــالف املالحظــة املشــاركة واملعمقــة عــىل 
أدوات عديــدة أخــرى يف مجــع البيانــات واملعلومــات.
ومــن الدراســات العربيــة القليلــة التــي تناولــت 
أنــامط  بأحــد  التنظيميــة يف عالقتهــا  اإلثنوجرافيــا 
وَاخــرون,  )احلكيــم  دراســة  جــاءت  القيــادة، 

ــد طبيعــة العالقــة بــني  2٠16(  التــي ســعت إىل حتدي
ــة  ــة، وحماول ــادة الرنان ــة والقي ــا التنظيمي اإلثنوجرافي
ــادة  ــة ق ــبة لصناع ــة واملناس ــس الصحيح ــع األس وض
ملختلــف املنظــامت العراقيــة، وحتقيًقــا لذلــك اعتمــدت 
الدراســة يف حتليــل متغرياهتــا عــىل متغــري اإلثنوجرافيــا 
التنظيميــة باعتبــاره متغــرًيا مســتقاًل، يتكــون مــن 
ــة  ــاخ البيئ ــايف، ومن ــوع الثق ــي: )التن ــاد ه ــة أبع ثالث
والقيــادة  املشــرتك(،  امليــداين  والعمــل  الداخليــة، 
ــن  ــا م ــون أيًض ــا يتك ــرًيا تابًع ــا متغ ــة باعتباره الرنان

ــة(. ــل، والفطن ــة، واألم ــي: )الرمح ــاد ه ــة أبع ثالث
ــىل  ــرف ع ــد, 2٠17( إىل التع ــة )عي ــت دراس ــام هدف ك
اخلــربة األســرتالية يف الدعــم األكاديمــى لطــالب 
ــة  ــالل دراس ــن خ ــات م ــا باجلامع ــات العلي الدراس
ــة  ــة علمي ــالل مهم ــث خ ــها الباح ــة عايش إثنوجرافي
بجامعــة فيكتوريــا بملبــورن، حيــث رصــد العديــد من 
أســاليب الدعــم مثــل حلقــات الكتابــة واالستشــارات 

ــة الفردي
ــة  ــة وأمثل ــام يتعلــق ببعــض التطبيقــات األجنبي أمــا في
لدراســات اســتخدمت املنهــج اإلثنوجــرايف، فقــد 
هدفــت دراســة ) Govan, 2011( إىل وصــف وحتليــل 
ثقافــة مدرســة ثانويــة خاصــة يف املنطقــة اجلنوبيــة 
ــات املتحــدة يلتحــق هبــا نســبة كبــرية  ــة للوالي الرشقي
الفقــراء ذوي األصــول اإلفريقيــة،  مــن الطــالب 
ــل  ــة وحتلي ــة واملالحظ ــىل أدوات املقابل ــدت ع واعتم
الوثائــق هبــدف استكشــاف العالقــة بــني الثقافــة ومــا 
ــالب  ــداد الط ــات يف أع ــم وافرتاض ــن قي ــه م تتضمن
لاللتحــاق بالتعليــم العــايل وســبل حتســني تلــك 
ــية  ــم الدراس ــاح يف مراحله ــق النج ــام حيق ــة ب الثقاف
التاليــة، وتضمنــت الدراســة بعــد اإلطــار العــام 
ــة  ــخ املدرس ــة، تاري ــة املتبع ــان املنهجي ــي وبي واملفاهيم
وحتليــل أبعــاد الثقافــة الســائدة هبــا والروح الســائدة يف 
الدرســة )العالقــات والتوقعــات( وانتهــت باخلالصــة 

ــج. ــم النتائ ــدود تعمي وح
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بينــام هدفــت دراســة ) Lamp, 2013( إىل فهــم وحتليل 
اإلصــالح املــدريس كعمليــة اجتامعيــة والعوامــل 
ــىل  ــدت ع ــال، واعتم ــق الفع ــات التطبي ــرة وحتدي املؤث
ــىل  ــق ع ــم التطبي ــث ت ــة حي ــة واملالحظ أدوات املقابل
اإلصــالح،  مبــادرة  يف  مشــاركة  ابتدائيــة  مدرســة 
وكانــت عينــة الدراســة 15 مــن املعلمــني، وتضمنــت 
ــة  ــري واملنهجي ــام والنظ ــار الع ــة اإلط ــاور الدراس حم
ــع  ــرق مج ــاركني وط ــان املش ــن بي ــه م ــا أوضحت وم
ــج  ــري النتائ ــل وتفس ــم حتلي ــث ث ــات ودور الباح البيان
املشــاركني  للمعلمــني  بروفايــل  تضمنــت  التــي 
وتصنيــف املحــاور وفــق البيانــات التــي تــم مجعهــا يف 
3 حمــاور رئيســة هــي اللغــة املشــرتكة والوقــت ودعــم 
القيــادة، وانتهــت باخلالصــة والتوصيــات، حيــث 
أشــارت النتائــج اىل ارتبــاط نجــاح وفعاليــة اإلصــالح 
للمعلمــني  الفاعلــة  واملشــاركة  الداعمــة  بالثقافــة 

ــم. ــات نظره ــرتام وجه واح
وســعت دراســة)Thomas, 2017( إىل حتليــل ســلوك 
ــول  ــور ح ــاء االم ــني وأولي ــدارس واملعلم ــادات امل قي
أم  ميــرسا  عامــال  كان  إذا  ومــا  املعلمــني،  متكــني 
معيقــا، حيــث ينظــر للتمكــني كحافــز معنــوي يطلــق 
قــدرات املعلمــني الذاتيــة، وماهيــة اختــالف الســياق 
ــة،  ــة الغربي ــن الرؤي ــق م ــذي ينطل ــني ل ــوم التمك ملفه
وتــم التطبيــق عــىل مدرســة ثانويــة خاصــة يف دار 
ــزة  ــا املرك ــة اإلثنوجرافي ــق منهجي ــا وف ــالم بتنزاني الس
وتطبيــق ميــداين ملــدة 6 أشــهر، حيــث أشــارت نتائــج 
الدراســة إىل احلاجــة إىل تطبيــق مفهــوم التمكــني وفــق 
ــوذج  ــن النم ــة ع ــه املختلف ــي وطبيعت ــياق املجتمع الس
ــاًم ذوي  ــة 21 معل ــة الدراس ــتملت عين ــريب، واش الغ
ــاركة  ــة باملش ــق أدوات املالحظ ــة وف ــيات متنوع جنس
الثقافــة  أبعــاد  عــن  للكشــف  الوثائــق  وحتليــل 
الســائدة لــدى املعلمــني حــول مفهــوم التمكــني وفــق 
ــة  ــز منهجي الســياق املــدرس واملجتمعــي، حيــث تتمي
ــن  ــث ع ــبقة للباح ــة املس ــزة باملعرف ــا املرك اإلثنوجرافي

ــداد  ــايف، وإع ــياقه الثق ــدروس وس ــداين امل ــع املي املوق
األســئلة املعمقــة وتكثيــف الفــرتة الزمنيــة التــي تكــون 

ــة.  ــا التقليدي ــة اإلثنوجرافي ــن حال ــل م أق
يســتخلص ممــا ســبق تناولــه لعــدد مــن النــامذج 
التطبيقيــة للدراســات؛ أن هنــاك توجًهــا متزايــًدا نحــو 
تنويــع املناهــج يف اإلدارة الرتبويــة، وذلــك هبــدف 
واألكاديميــة  املجتمعيــة  املتغــريات  مــع  التكيــف 
ــا  ــض القضاي ــاملة لبع ــة الش ــة املنهجي ــز املعاجل وتعزي
ــد  ــن التعق ــدر م ــم بق ــي تتس ــة الت ــر اإلداري والظواه
وتنــوع األبعــاد والعوامــل املؤثرة.كــام تســاعد املناهــج 
ــث  ــة يف التحدي ــا التنظيمي ــل اإلثنوجرافي ــة مث الكيفي
ــه القــادرة عــىل الرصــد  املنهجــي هلــذا املجــال وأدوات
املؤسســات  لقضايــا  املعمــق  والتحليــل  الشــامل 
التعليميــة عــىل وجــه اخلصــوص، ومــا حيــدث داخلهــا 
ــايف  ــي والثق ــياق االجتامع ــر بالس ــالت تتأّث ــن تفاع م
ــذا  ــتقبله، ه ــارضه ومس ــىل ح ــر ع ــا وتؤث ــط هب املحي
باإلضافــة إىل عــدد مــن الفوائــد واآلفــاق التــي تتيحها 
اإلثنوجرافيــا التنظيميــة، ويمكــن إيضاحهــا يف ســياق 

ــايل. ــور الت املح
ــة يف  ــا التنظيمي ــة لإلثنوجرافي ــات مقرتح ــا: تطبيق رابًع

ــة اإلدارة الرتبوي
مــن خــالل مــا ســبق تناولــه خــالل املحوريــن 
الســابقني للدراســة واســتعراض مــربرات التوجــه 
ــة  ــا التنظيمي ــة كاإلثنوجرافي املتنامــي للمداخــل الكيفي
يف الدراســات الرتبويــة واإلداريــة، واملزايــا التي تتســم 
ــة إىل  ــا، باإلضاف ــم أدواهت ــا وأه ــل تطبيقه ــا ومراح هب
تلــك  التــي عاجلــت  املعــارصة  بعــض األدبيــات 
ــا؛ يمكــن اســتخالص أهــم  ــا أو تطبيقًي املنهجيــة نظرًي
ــة يف  ــا التنظيمي ــق اإلثنوجرافي ــة لتطبي ــل الرئيس املراح

ــيل: ــام ي ــة في اإلدارة الرتبوي
الدراســة ومشــكلتها وأهدافهــا  1.حتديــد خلفيــة 

املفاهيمــي. واإلطــار  األدبيــات  ومراجعــة 
الكيفيــة  املنهجيــة  اختيــار  مــربرات  2.توضيــح 
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التنظيميــة واإلثنوجرافيــا 
3.احلصــول عــىل املوافقــة إلجــراء التطبيــق وتعريــف 
ــان  ــاركني وبي ــار املش ــة واختي ــدف الدراس ــدان هب املي

ــق. ــي للتطبي ــول االخالق الربوتوك
ــداين  ــع املي ــيس للموق ــل املؤس ــتعراض الربوفاي ٤.اس
للدراســة )خلفيــة تارخييــة عــن للمؤسســة حمــل 
التطبيــق، الســياقي البيئــي واجلغــرايف، الســياق الثقايف، 
مالمــح البيئــة املاديــة داخــل املؤسســة كاملرافــق املتاحة 
والتجهيــزات، املنــاخ الســائد، الســامت املؤسســية 

ــة( والتنظيمي
البيانــات، ومــن األفضــل  5.حتديــد طــرق مجــع 
ــا،  ــة بأنواعه ــن أداة )مالحظ ــر م ــىل أكث ــامد ع االعت
ــق  ــة، توثي ــرات ميداني ــق، مذك ــل وثائ ــة، حتلي مقابل

فوتوغــرايف( أو  صــويت 
6.مجــع وتوثيــق البيانــات واملعلومــات وتنظيمهــا 
وتبويبهــا وتكويدهــا وفــق حمــاور تســتند إىل موضــوع 

ــة. الدراس
بالســياق  وربطهــا  وتفســريها  النتائــج  7.حتليــل 
االجتامعــي والثقــايف الــذي يتســم بــه املوقــع امليــداين.
ــوث  ــات بالبح ــتنتاجات والتوصي ــة واالس 8.اخلالص

ــتقبلية. املس
األخالقــي  )الربوتوكــول  الدراســة  9.مالحــق 
للتطبيــق امليــداين، األدوات التــي تــم تطبيقهــا، نــامذج 
ــدان  ــن املي ــا م ــا وحتليله ــم مجعه ــي ت ــق الت ــن الوثائ م

ــة( ــد الدراس قي
ــابقة  ــاور الس ــالل املح ــه خ ــم تناول ــا ت ــتناًدا إىل م واس
للدراســة؛ يمكــن طــرح عــدًدا مــن التطبيقــات التــي 
ــا  ــن اإلثنوجرافي ــتفادة م ــترشافية لالس ــا اس ــل آفاًق متث
ــن  ــواء م ــارصة، س ــة املع ــة  يف اإلدارة الرتبوي التنظيمي
حيــث تطويــر النظريــات أو حتســني املامرســات رشيطة 
الوعــي بالــرشوط املنهجيــة ملراحلهــا العلميــة، وأهــم 
أدواهتــا التــي جيــب أن تتــالءم مــع أهــداف الدراســة 
ــا يف  ــتند اإلثنوجرافي ــث تس ــا، حي ــة موضوعه وطبيع

ــز  ــط بالتامي ــفية ترتب ــة وفلس ــد فكري ــا إىل قواع أصوهل
بــني عــدة منظــورات فكريــة تتعلــق باالســتقراء 
ــم  واالســتنباط واالســتدالل، والتطــور املنهجــي القائ
أن  ويمكــن  والنقديــة.  والتأوليــة  التفســريية  عــىل 

ــيل: ــا ي ــة م ــات املقرتح ــن التطبيق تتضم
دوًرا  التنظيميــة  لإلثنوجرافيــا  يكــون  أن  -يمكــن 
فاعــاًل يف جتســري الفجــوة بــني إنتــاج املعرفــة الرتبويــة 
يف جمــال اإلدارة، وتطبيقهــا يف حلــول لقضايــا ذات 
ــة،  ــات التعليمي ــدان واملؤسس ــة يف املي ــة باملامرس صل
مــع االهتــامم باملنظــورات اجلديــدة مثــل النقديــة 

والتفســريية.
اإلدارة  مكانــة  التنظيميــة  اإلثنوجرافيــا  -تدعــم 
الرتبويــة كحقــل معــريف واســتفادهتا مــن املناهــج 
الســائدة يف املجــاالت العلميــة األخــرى ذات العالقــة، 
لتوفــري حلــول ســليمة للمامرســني يف امليــدان وصانعي 
السياســات، مــع تقييــم جــدارة املناهــج البحثيــة 
ــات  ــي يف الدراس ــور املنهج ــالج القص ــة، وع املختلف

ــة. ــليمة أو املرشوع ــة الس ــر املعرف ــة يف تقري امليداني
ــات  ــاح املعاجل ــة انفت ــا التنظيمي ــد اإلثنوجرافي -تؤك
العديــد  عــىل  البينيــة  مليزهتــا  الرتبويــة  اإلدارة  يف 
مــن التخصصــات العلميــة األخــرى، بــام يدعــم 
املفاهيميــة وتطويــر معاجلاهتــا  تأصيــل منظومتهــا 
ــة  ــات البحثي ــات واملامرس ــر النظري ــة، وجتذي املنهجي
ــة  ــات اجتامعي ــن نظري ــة ع ــة املنبثق ــة والتنظيمي اإلداري
وســيكولوجية كــربى كالــرصاع والتــوازن والعالقــات 
اإلنســانية وصنــع القــرار والتعلــم واإلبــداع والثقافــة 

ــا. ــة وغريه التنظيمي
-تســتند اإلثنوجرافيــا التنظيميــة إىل حتليــل الســياقات 
املتعــددة للظواهــر الرتبويــة ورصــد تفاعــل متغرياهتــا 
ــالل  ــن خ ــا م ــا وداللته ــق ملؤرشاهت ــري املعم والتفس
ــة يف  ــرح والتعددي ــوعية يف الط ــم باملوس ــور يتس منظ
املعاجلــة، بــام يســاعد يف اســتخالص بعــض اجلوانــب 
اخلفيــة يف بيئــة املؤسســات التعليميــة وتفاعــالت 
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ــا. مكنوناهت
-تراعــي اإلثنوجرافيــا التنظيميــة مظاهــر التعقيــد 
التــي يتســم هبــا املجتمــع املعــارص وقضايــاه الرتبويــة 
واملجتمعيــة التــي تتطلــب معاجلــات بحثيــة أكثــر 
ــني  ــل ب ــز التكام ــالل تعزي ــن خ ــمواًل م ــا وش عمًق
املناهــج الكميــة والكيفيــة يف اإلدارة التعليميــة يف إطــار 
ــدان  ــة املي ــىل معايش ــوم ع ــي تق ــات الت ــم املعاجل يدع

ــة. ــد الدراس قي
التنويــع  عــىل  التنظيميــة  اإلثنوجرافيــا  -ترتكــز 
واملقابــالت  بأنواعهــا  املالحظــة  أدوات  وتوظيــف 
ــي  ــات الت ــع املعلوم ــق يف مج ــل الوثائ ــة وحتلي املعمق
متكــن مــن تعــّرف خصائــص الظاهــرة اإلداريــة 
بطريقــة أكثــر واقعيــة تســاعد عــىل تفســري الــدالالت 
ــكل  ــن أن ل ــق م ــي ينطل ــايف واجتامع ــور ثق ــن منظ م
مؤسســة تارخيهــا وخصوصيتهــا التــي تطبــع ســلوكات 

أعضائهــا وجمتمعهــا الداخــيل.
اإلثنوجرافيــا  عــىل  القائمــة  املعاجلــات  -تســاعد 
أو  االجتامعــي  املنظــور  تعميــق  التنظيميــة 
السوســيولوجي لــإلدارة الرتبويــة مــن خــالل االهتــامم 
بتحليــل املتغــري الثقــايف يف دراســات اإلدارة الرتبويــة، 
ــن ســياق اجتامعــي، والدراســة  ومــا يرتبــط بــه م
املعمقــة للثقافــة الســائدة يف املؤسســات التعليميــة فيــام 
ــة  ــة والتنظيمي ــر اإلداري ــن الظواه ــد م ــق بالعدي يتعل
العمــل  ضغــوط  وإدارة  القــرار  صنــع  كأســاليب 
ــامط  ــي، وأن ــرصاع التنظيم ــي، وال ــرتاق الوظيف واالح

التفاعــل االجتامعــي للمــوارد البرشيــة.
ــني  ــوة ب ــة الفج ــة دراس ــا التنظيمي ــح اإلثنوجرافي -تتي
مدلــوالت املفاهيــم اإلداريــة التــي ترتكــز عليهــا 
برامــج ومبــادرات إصــالح التعليــم )كالتحديــث 
ــري  ــودة واملعاي ــامن اجل ــة وض ــادة اهليكل ــر وإع والتطوي
واالعتــامد الرتبــوي وغريهــا( بــني املســتويات اإلداريــة 
العليــا والتنفيذيــة، وحتليــل لغــة اخلطــاب املتــداول عن 
تلــك املفاهيــم بــني العاملــني يف املؤسســات التعليميــة 

الستكشــاف نمــط إدراكهــم ووعيهــم بتلــك باملعــاين 
ــة  ــاد لغ ــاعد يف إجي ــام يس ــم، ب ــك املفاهي ــة لتل الفعلي

ــددة. ــة املتع ــتويات التنظيمي ــني املس ــرتكة ب مش
-تعــزز اإلثنوجرافيــا التنظيميــة املنظــور البيئــي أو مــا 
ــة  ــة ecology اإلدارة الرتبوي ــه بإيكولوجي ــق علي يطل
املؤثــرة  واملتغــريات  والعوامــل  العنــارص  وحتليــل 
ــتوى  ــىل املس ــواء ع ــة س ــات التعليمي ــة املؤسس يف بيئ
القريــب واملبــارش micro أو املســتوى العــام غــري 
ــل  ــخيص والتحلي ــاعد يف التش ــام يس ــارش macro ب املب
لألثــر البيئــي عــىل الظواهــر اإلداريــة الســائدة يف 

ــم. التعلي
-تتيــح اإلثنوجرافيــا التنظيميــة فرًصــا كبــرية للمعاجلة 
التنظيميــة  الثقافــة  لقضيــة  النوعيــة  أو  الكيفيــة 
إىل  يــؤدي  أن  يمكــن  بــام  التعليميــة،  باملؤسســات 
حتديــث املنظــور املنهجــي للتوصــل إىل الفهــم املعمــق 
ــات  ــري وافرتاض ــم ومعاي ــائدة )قي ــة الس ــاد الثقاف ألبع
التفاعــالت  حســب  وتبايناهتــا  ســلوك(  وقواعــد 
ــذا  ــة، وه ــي للمؤسس ــل التارخي ــانية والربوفاي اإلنس
ــة  ــة الثقاف ــة يف نظري ــة نوعي ــدث نقل ــأنه ان حي ــن ش م

ــة. ــاإلدارة الرتبوي ــا ب وعالقته
كأدوات  واملالحظــة  امليدانيــة  املعايشــة  -تســاعد 
ــي  ــاخ التنظيم ــة املن ــة يف دراس ــا التنظيمي لإلثنوجرافي
والعالقــات االنســانية باملؤسســات التعليميــة، وذلــك 
بشــكل أكثــر عمًقــا مــن الدراســات الكميــة، حيــث إن 
ــا  ــامط عالقاهت ــع أن ــذي يطب ــا ال ــة مناخه ــكل مؤسس ل
ــف  ــه كش ــزم مع ــام يل ــا، ب ــاء جمتمعه ــل أعض وتفاع
العوامــل الكامنــة وراء شــيوع هــذا النــوع مــن املنــاخ 
ــات  ــف معيق ــام يكش ــات، ب ــن العالق ــط م أو ذاك النم

ــينه. حتس
-يمكــن لإلثنوجرافيــا التنظيميــة أن تســهم بــدور 
كبــري يف تبنــي مداخــل جديــدة يف اإلدارة الرتبويــة 
 cross cultural comparison كاملقارنــة عــرب الثقافيــة
التــي تســاعد يف الدراســة املعمقــة ملوضوعــات عديــدة 
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باملؤسســات  البرشيــة  للمــوارد  الثقــايف  كالتنــوع 
ــايب. ــكل إجي ــتثامره بش ــة اس ــة وكيفي التعليمي

آفاًقــا جديــدة يف  التنظيميــة  اإلثنوجرافيــا  -تفتــح 
وتوفــري  والتنظيمــي،  املؤســيس  التغيــري  دراســات 
ــري  ــة التغي ــببة ملقاوم ــل املس ــن العوام ــة ع ــة معمق رؤي
ــكيل( واستكشــاف  ــل اهلي )خاصــة يف شــقه الثقــايف قب
ــذي  ــتوى ال ــري، واملس ــو التغي ــني نح ــات العامل اجتاه
يمكــن الوصــول إليــه )تغيــري جــذري أم تدرجيــي( مــع 
ــة  ــل حتليلي ــاليب ومداخ ــن أس ــتفادة م ــة االس إمكاني

ــوى ــاالت الق ــل جم ــل حتلي ــة مث كيفي
.force field analysis 

ــور  ــاول املنظ ــة يف تن ــا التنظيمي ــاعد اإلثنوجرافي -تس
اجلــاميل يف اإلدارة الرتبويــة ومــا يطلــق عليــه اجلامليــات 
astheatics ومعايــري اجلــامل األخالقــي  التنظيميــة 
والســلوكي، وحاجــة هــذا التوجــه يف دراســته إىل 
ــد  ــه جدي ــر لتوج ــام يؤط ــة، وب ــج وأدوات كيفي مناه
ــد أن كان  ــة، بع ــن اإلدارة الرتبوي ــو ف ــى وه ــدأ يتنام ب
الرتكيــز طــوال القــرن العرشيــن عــىل اجلانــب العلمــي 

ــي. التطبيق
ــع األدوات  ــن تنوي ــة م ــا التنظيمي ــزز اإلثنوجرافي -تع
ــاركة  ــة املش ــة، كاملالحظ ــتخدمة يف اإلدارة الرتبوي املس
واملقابلــة اإلثنوجرافيــة املعمقــة، وحتليــل الوثائــق 
وجمموعــات الرتكيــز، وحتليــل اخلطــاب، أو القصــص 
الرسديــة، هبــدف القــراءة املعمقــة للمعلومــات وحتليل 
املفاهيــم لفهــم ديناميكيــات احليــاة االجتامعيــة وفهــم 
مــاذا "تعنــي" الظاهــرة أو احلــدث للمشــاركني يف 

ــاين. ــك املع ــكل تل ــف" تتش ــاذا" و"كي ــة و"مل الدراس
يف  نوعيــة  فرًصــا  التنظيميــة  اإلثنوجرافيــا  -تتيــح 
دراســة وحتليــل كافــة أنــواع املتغــريات الديموجرافيــة 

ــي ــوع االجتامع ــري الن ــق بمتغ ــام يتعل ــة في خاص
 social gender بشــكل أكثــر عمًقــا لبيــان تأثريهــا يف 
ــادات باملؤسســات  ســلوك وتوجهــات املعلمــني والقي
التعليميــة، باإلضافــة إىل أبعــاد رأس املــال االجتامعــي 

النجــاح  عليهــا  يســتند  التــي  والنفــيس  واملعــريف 
ــة. ــاءة والفاعلي والكف

اخلالصة والتوصيات والبحوث املقرتحة:
يف  األمربيقيــة  الكميــة  الدراســات  أســهمت  لقــد 
بيــان ورصــد العديــد مــن املشــكالت الرتبويــة، 
عــن  الكشــف  تســتطع  مل  الوقــت  ذات  يف  لكنهــا 
بنيــة املؤثــرات والتفاعــالت التــي أنتجــت تلــك 
املشــكالت والقضايــا، وماهيــة أنــامط الفعــل إزاءهــا؛ 
والقضايــا  املشــكالت  غالبيــة  فــإن  عليــه  وبنــاء 
ــام  ــكل ع ــريب بش ــع الع ــة يف الواق ــة والرتبوي اإلداري
ــع  ــة صن ــة وأزم ــدروس اخلصوصي ــة وال ــل املركزي مث
املفرطــة  والبريقراطيــة  اإلداري  والرتهــل  القــرار 
ونقــص تكافــؤ الفــرص التعليميــة، كل تلــك القضايــا 
ــا لفهــم الواقــع كــام هــو  حتتــاج إىل منظــور أكثــر عمًق
وديناميــات اخلــربة اإلنســانية املتفاعلــة إلعــادة النظر يف 
املســلامت واألفــكار الشــائعة، وتفكيــك البنيــة احلاكمة 
ــا  ــة، وهن ــة واالجتامعي ــارص الثقافي ــورات والعن للتص
ــة أن  ــة كيفي ــة كمنهجي ــا التنظيمي ــن لإلثنوجرافي يمك
ــة يف  ــة نوعي ــداث نقل ــربى وإح ــهامات ك ــوم بإس تق
النظريــة اإلداريــة والرتبويــة وجوانــب ممارســاهتا 

ــري. ــالح والتغي ــة لإلص ــة اهلادف التطبيقي
ــم  ــا ت ــة وم ــري للدراس ــار النظ ــالل اإلط ــن خ وم
ــل إىل  ــن التوص ــة؛ يمك ــات مقرتح ــن تطبيق ــه م عرض
ــي املنهــج اإلثنوجــرايف  ــز تبن ــات لتعزي بعــض التوصي
عامــة، واإلثنوجرافيــا التنظيميــة عــىل وجــه اخلصوص 
ــة،  ــة والرتبوي ــا اإلداري ــر والقضاي ــة الظواه يف دراس

ــيل: ــا ي ــا م ــمل يف أمهه وتش
-االهتــامم بإصــدار دوريــات عربيــة ختتــص بالبحــث 
الكيفــي واإلثنوجرافيــا التنظيميــة، مــع االســتفادة 
مــن أفضــل املامرســات الدوليــة كدوريــة البحــث 
الكيفــي Qualitative Research، وجملــة اإلثنوجرافيــا 
ومهــا   Organisational Ethnography التنظيميــة 
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ــال. ــذا املج ــني يف ه ــم دوريت أه
-تشــجيع الباحثــني يف جمــال اإلدارة الرتبويــة عــىل 
تنويــع املناهــج البحثيــة التــي يعتمــدون عليهــا يف 
ــة  ــة والتنظيمي ــكالت اإلداري ــا واملش ــة القضاي معاجل

ــارص. ــريب املع ــم الع ــا التعلي ــرض هل ــي يتع الت
-تشــجيع الباحثــني عــىل تنويــع أدوات مجــع البيانــات 
وعــدم الرتكيــز عــىل االســتبانات فقــط، حيــث تتيــح 
ــة  ــة واملالحظ ــة كاملقابل ــا التنظيمي أدوات اإلثنوجرافي
ــام  ــرب؛ ب ــن ق ــدروس ع ــع امل ــة للواق ــة الفعلي املعايش
يســاعد يف التحليــل املعمــق والتوصــل إىل نتائــج أكثــر 

ــة. مصداقي
-توفــري برامــج تدريبيــة للباحثــني تتعلــق بكيفيــة 
واإلثنوجرافيــا  عامــة  الكيفيــة  البحــوث  إجــراء 
ــة  ــهامات متوقع ــن إس ــا م ــا هل ــة؛ مل ــة خاص التنظيمي
الرتبويــة  القضايــا  وتنــاول  املعاجلــات  تطويــر  يف 
مــن منظــور معمــق يمكــن أن يســهم يف الكشــف 
ــىل  ــرة ع ــة املؤث ــة والثقافي ــالت االجتامعي ــن التفاع ع

التعليــم.
التــي  االحصائيــة  الربامــج  يف  التطــور  -اســتثامر 
تســاعد يف معاجلــة البيانــات الكيفيــة التــي يتــم مجعهــا 
وفــق املنهــج اإلثنوجــرايف؛ بــام يســهم يف تعزيــز معايــري 
املوضوعيــة والصــدق والثبــات هلــذا النــوع مــن 

ــوث. البح
ــال  ــة يف جم ــة واملامرس ــني النظري ــوة ب ــري الفج -جتس
ــز  ــالل الرتكي ــن خ ــة م ــة واإلداري ــات الرتبوي الدراس
ــة؛  ــة واإلثنوجرافي ــات الكيفي ــن املعاجل ــد م ــىل مزي ع
بــام يســاعد يف إعطــاء الفــرص للتعــرف عــىل صــوت 
امليــدان الرتبــوي والعاملــني فيــه ومــا يواجهونــه 
ــة تتوافــق مــع ســياقهم  ــة وواقعي مــن مشــكالت فعلي

ــايف. ــي والثق االجتامع
ــال-  ــذا املج ــة يف ه ــات العربي ــدرة الدراس ــة لن ونتيج
وذلــك عــىل حــد علــم الباحــث ووفــق رصــده 
لألدبيــات- يمكــن اقــرتاح عــدد مــن البحــوث التــي 

حيتاجهــا الواقــع العــريب، وتتضمــن يف أمههــا مــا يــيل:
ــوة  ــري الفج ــل لتجس ــة كمدخ ــا التنظيمي -اإلثنوجرافي

ــة. ــة praxis يف اإلدارة الرتبوي ــة واملامرس ــني النظري ب
ــور  ــل: املنظ ــن الداخ ــة م ــات التعليمي ــم املؤسس -فه

ــة. ــإلدارة الرتبوي ــرايف ل اإلثنوج
ــامل  ــة يف الع ــط اإلدارة التعليمي ــايف لنم ــح الثق -الترشي

ــة ــا التنظيمي ــة يف اإلثنوجرافي ــريب: مقارب الع
-أيكلوجية اإلدارة وسوسيولوجيتها: 

دراسة يف اإلثنوجرافيا التنظيمية للمدرسة املعارصة
-املدلــول الثقــايف لبعــض املفاهيــم واملصطلحــات 

اإلداريــة باملــدارس: منظــور إثنوجــرايف.
-معايري املوضوعية يف البحوث الكيفية:

 اإلثنوجرافيا التنظيمية كنموذج.
-املالحظة كأداة لإلثنوجرافيا التنظيمية:

 األسس واخلطوات
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ــة االســتفادة  ــة وكيفي ــادة الرتبوي يف جمــال اإلدارة والقي
ــة  ــة، جامع ــة الرتبي ــة كلي ــت، جمل ــة الكوي ــا بدول منه

طنطــا، ع56، 536 - 575

اإلثنوجــرايف،  املنهــج   .)2٠٠8( فهــد.  الســلطان، 
رؤيــة جتديديــة لواقــع البحــث الرتبــوي. جملــة رابطــة 

ــمرب. ــع، ديس ــدد الراب ــة، الع ــة احلديث الرتبي
ــة  ــج دراس ــارص )2٠1٠(. منه ــح ن ــويرخ، صال الش
ــوم  ــة، عل ــات التطبيقي ــتعامالته يف اللغوي ــة واس احلال

اللغــة، مــرص، مــج 13، ع 2، 9 – 82
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اإلثنوجرافيا التنظيمية وآفاق تطبيقاهتا يف اإلدارة الرتبوية: دراسة إبستيمولوجية

الطاهــر، رشــيدة الســيد أمحــد )2٠16(. أبعــاد املنــاخ 
ــف  ــىل وظائ ــي ع ــني للرتق ــب املعلم ــايف يف تدري الثق
الــكادر يف مــرص: دراســة إثنوجرافية، دراســات تربوية 

ــج22، ع1، 1٠23 – 1133 ــرص، م ــة، م واجتامعي

العبــد الكريــم، راشــد بــن حســني )2٠13(. البحــث 
ــة  ــة، جامع ــوم الرتبوي ــة العل ــة، جمل ــي يف الرتبي النوع

ــج 25، ع 1،  ــة، م ــة الرتبي ــعود، كلي ــك س املل
222 – 217

العــريب، حممــد عــوض عــيل )2٠13(. اجتاهــات 
اإلدارة  بحــوث  يف  املســتخدمة  التحليــل  أســاليب 
العامــة خــالل الفــرتة 2٠٠٠ – 2٠1٠، جملــة البحــوث 

اإلدارية، مرص، مج 31، ع ٤، 37 - 92       

الكســباين، حممــد الســيد عــيل )2٠12(. البحــث 
ــة والتطبيــق، دار الفكــر العــريب،  الرتبــوي بــني النظري

ــرة القاه

اإلنســانية  العلــوم   .)2٠13( الغنــي  عبــد  بــارة، 
ــة  ــم، جمل ــاب املفاهي ــراءة يف خط ــدود: ق ــاز احل واجتي

اآلداب، جامعــة امللــك ســعود، مــج 25، ع 2، 
261 – 251

باهــي، مصطفــى حســني، األزهــري، منــى أمحــد 
مكتبــة  الرتبويــة،  املصطلحــات  معجــم   .)2٠15(

األنجلــو، القاهــرة

التعليــم  معلــم   .)2٠٠٤( منصــور  رزق  بديــوي، 
ــيناء  ــامل س ــة ش ــة بمحافظ ــق النائي ــايس باملناط األس
دراســة  ملواجهتهــا(  ورؤيــة  الواقــع،  )حتديــات 
إثنوجرافيــة، جملــة كليــة الرتبيــة، جامعــة طنطــا، ع33، 

576  -  5٤2

بكــر، عبــد اجلــواد )2٠13(. رؤيــة يف فنيــات البحــث 
اإلثنوجــرايف املقــارن، الرتبيــة، مــج16، ع٤2، 7 – 1٠

ــة يف  ــوة البحثي ــد )2٠1٤(. الفج ــي أمح ــق، فيف توفي
املجــالت الرتبويــة "األســباب واحللــول": دراســة 
حتليليــة، الثقافــة والتنميــة، س 15، ع 8٤، 136 – 39

جابــر، مليكــة )2٠12(. إســهام اإلبســتومولوجيا 
ــانية  ــوم االنس ــة العل ــامع، جمل ــم االجت ــة عل يف تعليمي
ورقلــة،  مربــاح  قاصــدي  جامعــة  واالجتامعيــة، 

اجلزائــر، العــدد الثامــن، جــوان.

حجــر، خالــد أمحــد مصطفــى )2٠٠3(. معايري رشوط 
ــي  ــث الكيف ــات يف البح ــدق والثب ــة والص املوضوعي
القــرى للعلــوم  دراســة نظريــة، جملــة جامعــة أم 

ــج 15،ع2. ــانية، م ــة واالنس ــة واالجتامعي الرتبوي

حجــي، أمحــد إســامعيل )2٠15(. النــامذج والنظريات 
واملنهجيــات واملناهــج ىف علــوم وجمــاالت الرتبيــة 
ــة  ــة، اجلمعي ــة والدولي ــة املقارن ــة الرتبي ــة، جمل واملقارن
املرصيــة للرتبيــة املقارنــة واإلدارة التعليميــة، س1، ع2
اإلبســتمولوجية  النــامذج   .)2٠17( فاتــح  دبلــة، 
للبحــث العلمــي يف علــوم التســيري: حتميــة االختيــار 
وتربيــر الرشعيــة، منشــورات مــرب العلــوم االقتصادية 
وعلــوم التســيري، جامعــة حممــد خيــرض بســكرة، كليــة 
التســيري،  العلــوم االقتصاديــة والتجاريــة وعلــوم 

ــر. اجلزائ

الفكريــة  األســس   .)2٠11( فاتــح  دبلــة، 
ــوم  ــي يف عل ــث العلم ــة البح ــتمولوجية ملنهجي واالبس
التســيري، جملــة العلــوم اإلنســانية، جامعــة حممــد 
351  –  335  ،23 ع  اجلزائــر،  بســكرة،  خيــرض 
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ــث اإلداري  ــل البح ــاري )2٠٠3(. تأصي دره، عبدالب
الثالــث  العــريب  املؤمتــر  متغــري،  عــامل  يف  العــريب 
ــة  ــة للتنمي للبحــوث اإلداريــة والنــرش، املنظمــة العربي

اإلداريــة، مــرص، 173 - 219

ــني  ــتخدام املدخل ــد )2٠٠3(. اس ــادل حمم ــان، ع ري
الكيفــي والكمــي يف البحــث دراســة اســتطالعية 
لواقــع أدبيــات اإلدارة العربيــة، املؤمتــر العــريب الثالــث 
للبحــوث اإلداريــة، املنظمــة العربيــة للتنميــة اإلدارية، 

مــرص.

الكيفيـة  البحوث  تصميم   .)2٠٠6( كامل  زيتون، 
الكتب. عامل  القاهرة:  إلكرتونيا،  بياناهتــا  ومعاجلتهــا 
ــوي  ــث الرتب ــد )2٠1٠(. البح ــد حمم ــكران، حمم س
مــن منظــور نقــدي، جملــة رابطــة الرتبيــة احلديثــة، مــج 

3، ع 8، 177 - 19٤

ســكران، حممــد حممــد )2٠13(. املنهــج النقــدي 
يف البحــث الرتبــوي، عــامل الرتبيــة، س1٤، ع٤3، 

٤3٤ –٤29

التقنيــات  تكامــل   .)2٠16( وليــد  احلــي،  عبــد 
ــتقبلية،  ــة يف الدراســات املس ــة والكيفي ــة الكمي املنهجي
جملــة اســترشاف للدراســات املســتقبلية، املركــز العــريب 

لألبحــاث ودراســة السياســات، ع1، 2٤ - ٤5
ــة:  ــق )2٠٠8( اإلدارة الرتبوي ــارف توفي ــاري، ع عط
ــدد  ــة، الع ــاب األم ــالمي، كت ــور إس ــات ملنظ مقدم

123، قطــر

ــأت  ــد نش ــة حمم ــواد، هب ــق؛ ع ــارف توفي ــاري، ع عط
)2٠15(. نمــوذج مقــرتح لتجســري الفجــوة بــني 
ــوء  ــة يف ض ــال اإلدارة الرتبوي ــة يف جم ــث واملامرس البح

بعــض نــامذج نقــل املعرفــة، املجلــة الرتبويــة، الكويت، 
مــج3٠، ع117، 179 – 21٠

عــالم، صــالح الديــن حممــود )2٠12(. البحــث 
الرتبــوي: كفايــات للتحليــل والتطبيقــات، دار الفكــر، 

ــامن. ع

عــيل، ايمــن حممــد رجــب )2٠13(. إشــكالية مركزيــة 
ــة  ــوية: دراس ــا النس ــفة اإليكولوجي ــان يف فلس اإلنس
 a 117 ،37ــرص، ع ــفية، م ــتمولوجية، أوراق فلس إيس

13٠

عيــد، حممــود عمــر أمحــد )2٠17(. الدعــم األكاديمى 
ــرتالية:  ــات األس ــا باجلامع ــات العلي ــالب الدراس لط
دراســة إثنوجرافيــة جلامعــة فيكتوريــا بملبــورن، جملــة 
كليــة الرتبيــة يف العلــوم الرتبويــة، كليــة الرتبيــة، جامعة 

عــني شــمس، مــج٤1، ع1، 79 - 122

تطبيقــات  غانــم، عصــام مجــال ســليم )2٠16(. 
ــوث اإلدارة  ــة يف بح ــث الفينومينولوجي ــة البح منهجي
ــرص، ع167،  ــر، م ــة األزه ــة، جامع ــة، الرتبي التعليمي

21٤  –  177 ج2، 

قطــب، خالــد )2٠٠8(. تداخــل الوقائــع / القيــم يف 
العلــم: دراســة إبســتمولوجية، املجلــة العربيــة للعلــوم 

االنســانية، جامعــة الكويــت، مــج 26، ع 1٠٤،
93 -57 

يف  املنهــج  ســؤال   .)2٠13( خالــد  قطــب، 
ع39،  فلســفية،  أوراق  املعــارصة،  اإلبســتمولوجيا 

1٤٠  –  135
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مقــرتح  باراديــم  حممــد )2٠18(  عدنــان  قطيــط، 
لتحســني كفــاءة البحــث اإلداري الرتبــوي يف مــرص يف 
ضــوء مدخــل التخصصــات البينيــة، جملــة كليــة الرتبية 
ــج ٤2،  ــمس، م ــني ش ــة ع ــة، جامع ــوم الرتبوي يف العل

2٠6  -  112

ــوس  ــيس )2٠٠8( قام ــيا، نان ــون؛ باتريس ــز، ج كولين
ــة  ــة، ترمج ــات الرتبوي ــوود للمصطلح ــم جرين دار العل

ــريوت ــني، ب ــم للمالي ــان، دار العل ــرسوان، حن ك
ــود  ــامة حمم ــرين، أس ــد؛ ق ــد احلمي ــد عب ــني، حمم الش
)2٠12(. اإلدارة التعليميــة: اجتاهــات ورؤى تطبيقيــة 

ــرة. ــريب، القاه ــر الع ــارصة، دار الفك مع

ــامت:  ــيولوجيا التنظي ــروان )2٠17(. سوس ــر، م ملدب
ــل  ــة جي ــي، جمل ــيل كروزي ــرب إىل ميش ــس في ــن ماك م
العلــوم اإلنســانية واالجتامعيــة، مركــز جيــل البحــث 
ــدد: ع 3٤، 83 – 71 ــر، املجلد/الع ــي، اجلزائ العلم

حممــد، مــروة صــالح الديــن )2٠17(. برامــج حتليــل 
البيانــات الكيفيــة يف البحــوث االجتامعيــة دراســة 
ــة اآلداب،  ــة كلي ــة، جمل ــة واملنهجي ــات النظري للمقارب

جامعــة القاهــرة، مــج77، ج7، 57 - 11٠

مــرشف، شــريين عيــد مــريس )2٠16(. رؤيــة بحثيــة 
النوعــي يف معاجلــة  البحــث  جتديديــة الســتخدام 
بعــض جوانــب ازمــة البحــث الرتبــوي، جملــة املعرفــة 
ــة، مــج٤،  ــة ألصــول الرتبي ــة املرصي ــة، اجلمعي الرتبوي

7٠ – ع7، 1 

ــن  ــتغراب م ــد )2٠11(. االس ــم حمم ــى، هيث مصطف
اإليديولوجيــا إىل اإلبســتمولوجيا، جملــة ثقافتنــا - 
دائــرة العالقــات الثقافيــة العامــة، وزارة الثقافــة، 

78  –  72 ع1٠،  العــراق، 

هاشــم، رضــا حممــد حســن )2٠13(. واقــع البحــث 
ــال  ــوراة يف جم ــتري والدكت ــائل املاجس ــوي يف رس الرتب
ــات جامعــة عــني شــمس،  ــة البن ــة بكلي أصــول الرتبي
جملــة البحــث العلمــي يف الرتبيــة، ع1٤، ج3، ص 

51٠  – ص٤69 
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إعـداد
د.نارص بن عثامن العثامن

أستاذ املناهج وطرق التدريس املساعد  ـ جامعة املجمعة ـ كلية الرتبية بالزلفي 

   ملخص البحث  

األداء  لتطوير  مقرتح  تصور  تقديم  إىل  الدراسة  هدفت 
يف  والوطنية  االجتامعية  الدراسات  ملعلمي  التدرييس 
املرحلة االبتدائية يف ضوء الكفايات التدريسية الالزمة، 
لتلك  املعلمني  ممارسة  واقع  عىل  الوقوف  خالل  من 
املتمثلة يف بطاقة  الدراسة  أداة  بتطبيق  الكفايات، وذلك 
إىل  ُقسمت  وقد  الباحث،  إعداد  من  وهي  املالحظة، 
أربعة حماور، هي: كفايات التخطيط، وكفايات التنفيذ، 
وأجريت  الصف،  إدارة  وكفايات  التقويم،  وكفايات 
وُطبقت  الالزمة،  والثبات  الصدق  معامالت  عليها 
املرحلة  معلمي  من  معلام   )28( من  مكونة  عينة  عىل 

االبتدائية، وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي.

وأظهرت نتائج الدراسة توافر الكفايات التدريسية 

الصف(  وإدارة  والتقويم،  والتنفيذ،  التخطيط،   (
الالزمة لدى معلمي الدراسات االجتامعية والوطنية يف 
املرحلة االبتدائية بدرجة متوسطة، كام بينت عدم وجود 
الدراسات  معلمي  أداء  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق 
الكفايات  يف  االبتدائية  املرحلة  يف  والوطنية  االجتامعية 
العملية،  اخلربة  ملتغري  ُتعزى  عام-  -بشكل  التدريسية 
ومتغري الدورات التدريبية، وخلصت الدراسة إىل أمهية 
عىل  للمعلمني  املهنية  التنمية  وبرامج  دورات  تركيز 
تنمية مهارات وضع خطة لتوزيع املقرر من قبل املعلم، 
أساليب  وتنمية  وإغالقه،  للدرس  التمهيد  ومهارات 

Abstract

The study aimed at presenting a proposed 
conception for developing the teaching per-
formance of teachers of social and national 
studies in primary stages in light of required 
teaching competencies taking into consid-
eration the reality of practicing those com-
petencies by teachers through applying the 
tool of study represented in the observation 
card, which was prepared by the researcher. 
The competencies are classified into four 
basic elements: Planning competencies, 
implementation competencies, assessment 
competencies, and classroom management 
competencies. The necessary reliability and 
validity tests were carried out and applied 
to a sample of (28) teachers at the primary 
stage where the researcher used the descrip-
tive method in the study.
The study results showed the availability 
of teaching competencies (planning, imple-
mentation, evaluation, and classroom man-
agement) required by the teachers of Social 
and National Studies at the primary stage in 
a medium degree. It also showed that there 
were no statistically significant differences 
between the teachers of Social and Nation-
al Studies at the primary stage based-on the 
teaching competencies which are general-
ly attributed to the variable of experience 

تصور مقترح لتطوير األداء التدريسي لمعلمي الدراسات االجتماعية والوطنية 
في المرحلة االبتدائية في ضوء الكفايات التدريسية الالزمة لهم 
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and training courses. The study concluded to 
shed some light on the importance of mak-
ing the training courses and professional de-
velopment programs focus more on promot-
ing skills of setting a plan to better distribute 
the course by the teacher, lesson preface 
and closure skills, development of evalua-
tion methods taking into account all mental 
abilities, and how to positively deal with the 
elements of learning environment.

Keywords: 
development, teaching performance, 
teachers of social and national studies, 
teaching competencies.

مقدمة
يف  األساســية  املكونــات  أهــم  أحــد  املعلــم  يعــد 
العمليــة التعليميــة؛ حيــث تقــوم جهــوده عمليــة 
التعليــم والرتبيــة، فهــو املنفــذ للمنهــج والعنــرص 
الفعــال يف العمليــة الرتبويــة، فلــم يعــد دوره حمصــورا 
يف قاعــة الــدرس ونقــل املعرفــة، بــل أصبــح موجهــا 
ــىل  ــا ع ــة، ومرشف ــة التعليمي ــرسا للعملي ــا ومي ومرشف
األنشــطة املدرســية، وناقــال للقيــم، ومنميــا للقــدرات 

واملهــارات.
ــا  ــا قويًّ ــة ارتباًط ــودة العالي ــم ذو اجل ــط التعلي  ويرتب
باملعلــم الكــفء الــذي يتفهــم مســؤولياته الشــخصية 
واملهنيــة التــي جتعلــه قــادرا عــىل تقديــم تعليــم نوعــي

)Goldhaber, 2010( ،)2٠17،متميز ) احلارث
بعــض  هنــاك  أن  إىل   )1٤23( الزهــراين  ويشــري 
الدراســات الرتبويــة تؤكــد أن 6٠% من نجــاح العملية 
ــف٤٠%  ــام يتوق ــم، بين ــق املعل ــىل عات ــع ع ــة تق الرتبوي
عــىل األبعــاد األخــرى، كاإلدارة، وظــروف الطــالب، 
وإمكانــات املؤسســات التعليميــة، والكتب الدراســية، 
فهــذا يــدل عــىل دور املعلــم وحتملــه اجلــزء األكــرب مــن 

ــة التعليميــة؛ وهلــذا ال بــد مــن التأهيــل  نجــاح العملي
ــامم والتدريــب للمعلــم بشــكل مســتمر وعــىل  واالهت

ــتويات. ــل املس أفض
تغــريت النظــرة للــدور الــذي يلعبــه املعلــم يف العمليــة 
التعليميــة؛ نظــًرا للتطــور الــذي تشــهده اململكــة 
ــم  ــية، فاملعل ــررات الدراس ــعودية يف املق ــة الس العربي
ــأدوار تســتدعي مهــارات  اليــوم مطالــب بــأن يقــوم ب
ــها  ــي كان يامرس ــك الت ــن تل ــريا ع ــف كث ــام ختتل ومه
جديــدة  أدوار  بــه  أنيطــت  فقــد  األمــس؛  معلــم 
هتــدف مجيعهــا إىل تفعيــل دور الطالــب يف املوقــف 
الصفــي وتعلمــه بشــكل عــام، كــام هتــدف إىل حتســني 
ــاج إىل  ــذه األدوار حتت ــم، وه ــم والتعل ــة التعلي عملي
معلــم يمتلــك كفايــات التعليــم احلديثــة، وقــادر عــىل 
ممارســتها بفعاليــة ومتكــن؛ كــي يكــون التطــور متوازنا 
بــني املقــررات مــن جهــة، واملعلــم مــن جهــة أخــرى، 
ــو األداة  ــس، وه ــة التدري ــع لعملي ــو صان ــم ه فاملعل
التنفيذيــة التــي تضمــن لــه أداء فعــاال داخــل الفصــل 

) املعمــر، 1٤35(. 
ومعلــم الدراســات االجتامعيــة والوطنيــة هــو القــادر 

وكيفية  العقلية،  القدرات  كافة  تراعي  بحيث  التقويم، 
التعامل اإلجيايب مع عنارص بيئة التعلم. 

الكلامت املفتاحية: 

االجتامعية  الدراسات  معلمو  التدرييس،  األداء  التطوير، 
والوطنية، الكفايات التدريسية. 
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ــث  ــة، حي ــات االجتامعي ــوم الدراس ــورة مفه ــىل بل ع
للمعلومــات  جتميعيــة  علــوم  جمــرد  تعــد  مل  إهنــا 
املختلفــة عــن عنــارص البيئــة واإلنســان، ومل تعــد 
ــل  ــر؛ ب ــع للظواه ــف وتوزي ــوم تصني ــرد عل ــا جم أيض
ــد  ــي تعتم ــفته الت ــه فلس ــا ل ــا علمي ــت نظام أصبح
ــة  ــات القائم ــة العالق ــر، ودراس ــل الظواه ــىل حتلي ع
مفاهيــم  تتضمــن  وأصبحــت  وتأثريهــا،  بينهــا 
جديــدة، ومنهجيــة حتليليــة وكميــة دقيقــة، فضــال عــن 
شــموليتها وتكاملهــا مــع العلــوم األخــرى، وتفاعلهــا 
ــة، ممــا  ــة والتكنولوجي ــة املعلوماتي مــع معطيــات التقني
ــرق  ــدم ط ــة، وتق ــة املعرف ــراء نظري ــه إث ــب علي ترت
التقنيــة املســتخدمة) صالــح،1٤36(، ويضــاف إىل 
ــة  ــن أن وظيف ــزال)1٤23( م ــه ن ــار إلي ــا أش ــك م ذل
ــد  ــرد تزوي ــد جم ــة مل تع ــات االجتامعي ــم الدراس معل
ــابقا،  ــت س ــام كان ــق ك ــات واحلقائ ــالب باملعلوم الط
ــع  ــاملة جلمي ــة ش ــة تربوي ــا عملي ــح جوهره ــل أصب ب
جوانــب نمــو الطــالب العقليــة والنفســية واجلســامنية 
ــص  ــح احلري ــن الصال ــن املواط ــة، وتكوي واالجتامعي
عــىل النهــوض بمجتمعــه، ومل يعــد كافيــا ملزاولــة 
املعلــم للتدريــس أن يكــون ملــام باملــادة التــي ســيقوم 
ــدا  ــون مع ــي أن يك ــام ينبغ ــب، وإن ــها فحس بتدريس
إعــدادا تربويــا مهنيــا يمكنــه مــن أداء العمليــة الرتبويــة 

ــة.  ــة أصيل ــة وعلمي ــس فني ــىل أس ع
ــداده  ــتقبل، إع ــم املس ــر "معل ــات مؤمت ــدت توصي وأك
وتطويــره " املنعقــد بجامعــة امللــك ســعود خــالل 
ــىل  ــز ع ــىل الرتكي ــرتة 2٤-1٤36/12/25هـــ ع الف
معلــم املرحلــة االبتدائيــة وإعــداده، باإلضافــة إىل 
املعلــم  إلعــداد  الرابــع  املؤمتــر  توصيــات  تأكيــد 
ــرتة 22-2٤  ــالل الف ــرى خ ــة أم الق ــد يف جامع املنعق
شــوال 1٤32هـــ عــىل عقــد دورات وبرامــج تدريبيــة 
ــام  ــة ب ــني املهني ــات املعلم ــاء بكفاي ــتهدف االرتق تس
يؤمــل انعــكاس ذلــك عــىل الطــالب بشــكل إجيــايب، 
فعــىل معلــم الدراســات االجتامعيــة والوطنيــة يف 

ــة  ــة الالزم ــات التعليمي ــالك الكفاي ــة  امت ــذه املرحل ه
بعــد ذلــك ليتمكــن مــن ممارســة تدريــس الدراســات 

ــدار.  ــة واقت ــة بفعالي ــة والوطني االجتامعي
وتعــد الكفايــات أحــد االجتاهــات احلديثــة يف عمليــة 
ــة  ــم تربي ــت باس ــي عرف ــه، والت ــم وتأهيل ــداد املعل إع
املعلــم القائــم عــىل أســاس الكفايــة، وتســتند الفكــرة 
ــن  ــال يمك ــس الفع ــة التدري ــرتاض أن عملي ــىل اف ع
إذا أجادهــا  الكفايــات،  حتليلهــا إىل جمموعــة مــن 
الفــرد زاد االحتــامل يف أن يصبــح معلــام ناجحــا ) 

الفتــالوي،2٠٠٤(.
يف  الرتبويــة  الدراســات  مــن  العديــد  واتفقــت 
دراســة  ومنهــا:  التدريســية،  بالكفايــات  اهتاممهــا 
 ( واملخــاليف  ســلوم،  ودراســة   ،)2٠12( العنــزي 
تعــد  حيــث   )2٠٠2( املعافــا  ودراســة   ،)2٠1٠
درجــة الكفايــات التدريســية للمعلمــني أساســا يف 
رفــع مســتوى الطــالب لتحقيــق األهــداف املنشــودة، 
ومتوافقــة مــع التطــور العلمــي والتقــدم التقنــي الــذي 
ــكل  ــدة بش ــات جدي ــالك كفاي ــو امت ــم نح ــع املعل يدف

ــتمر.  مس

تعريف الكفايات: 
مــن  املقبــول  احلــد   " بأهنــا:  الكفايــات  وتعــرف 
املعلومــات واملهــارات واالجتاهــات والقيــم واملبــادئ 
ــه  ــاز مهام ــن إنج ــم م ــن املعل ــذي يمّك ــة ال األخالقي

التعليميــة بإتقــان وفعاليــة " 
) سامرة، العدييل، 1٤28: 136(. 

ويعرفهــا اللقــاين، اجلمــل ) 2٠٠3: 23٠( بأهنــا " قدرة 
ــبة  ــرق املناس ــاليب والط ــتخدام األس ــىل اس ــم ع املعل
ــي إىل  ــوى التعليم ــل املحت ــىل توصي ــاعده ع ــي تس الت

ــذ".  التالمي
ــط  ــية، ترتب ــات التدريس ــك أن الكفاي ــن ذل ــر م فيظه
املعــارف  عــىل  وتشــتمل  املعلــم،  وأداء  بأســلوب 
واملهــارات واالجتاهــات واإلجــراءات، ومــن خالهلــا 
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ــاز  ــس وإنج ــداف التدري ــق أه ــعي إىل حتقي ــم الس يت
ــم. املعل

أمهية الكفايات التدريسية: 
وللكفايــات التدريســية أمهيتهــا يف العمليــة التعليميــة، 
العنــارص  بلغــت  مهــام  أنــه  يف  أمهيتهــا  وتكمــن 
ــا  ــاءة، فإهن ــن الكف ــة م ــة التعليمي ــرى يف العملي األخ
ــات  ــة الكفاي ــدى املعلم ــر ل ــدودة إذا مل تتوف ــى حم تبق

التدريســية الالزمــة .
فيشــري املــرصي، حممــد ) 2٠13(، والبيــي )1٤39 ( 
إىل أن أمهيــة الكفايــات التدريســية تتحــدد يف مســاعدة 

املعلــم عــىل عــدد مــن األمــور، ومــن ذلــك:
1.إثــارة اإلبــداع والتفــوق يف األدوار التــي يقــوم هبــا 

املعلــم داخــل الصــف .
2.تنميــة مهاراتــه وقدراتــه مــن أجــل الرقــي بمســتوى 
الطــالب والتقــدم عمليــا ومهنيــا بــام يعــود عــىل 

ــة. ــة والرتبوي ــة التعليمي العملي
ــة  ــتمرة اخلاص ــات املس ــريات والتحدي ــايرة املتغ 3.مس
ــررات  ــر املق ــة وتطوي ــة التعليمي ــه العملي ــي تواج الت

ــية. الدراس
ــف  ــاط الضع ــا ونق ــوة وتدعيمه ــاط الق ــد نق ٤.حتدي
وعالجهــا، وزيــادة الدافعيــة والرضــا نحــو مهنــة 

التدريــس.
5.االســتفادة مــن التطــور التقنــي، وفهــم علــوم 
العــرص والتقنيــات، .واكتســاب املهــارات التطبيقيــة يف 

ــة  ــة التعليمي ــة العملي ــاج خلدم ــل واإلنت العم
العمليــة  تثــري  فعالــة  تعليميــة  بيئــات  6.إنشــاء 

. لتعليميــة ا

مصادر اشتقاق الكفايات التدريسية:
تتعــدد املصــادر التــي يتــم مــن خالهلــا اشــتقاق 
الكفايــات التدريســية وذلــك ألمهيــة حتديدهــا، حيــث 
ــدة مــن املصــادر وتشــتق منهــا  تشــري األدبيــات العدي

الكفايــات كــام أشــارت البيــي )1٤39(، ســايت 
اآليت: إمجاهلــا يف  (، ويمكــن   2٠1٤(

ــد  ــهم يف حتدي ــي تس ــة الت ــات الرتبوي ــود النظري 1.وج
ــة. ــة املهن ــة ملامرس ــات الالزم الكفاي

يف  مســامهتها  ومــدى  والدراســات  2.األبحــاث 
املتعلمــني. عنــد  املطلــوب  التغــري  إحــداث 

ــم  ــن وه ــني املتميزي ــن املعلم ــة م ــة أداء عين 3.مالحظ
يدرســون املــواد املــراد حتديــد الكفايــات الالزمــة 

ــها. لتدريس
٤.حتليــل مهــارات التعلــم مــن خــالل االعتــامد عــىل 
ــي  ــة الت ــات التعليمي ــطة والفعالي ــن األنش ــة م جمموع
تســاعد يف اكتســاب مهــارات أساســية ليــؤدي كل 

ــدة. ــورة جي ــه بص ــم عمل معل
5.حتديــد حاجــات املجتمــع واملدرســة واملهتمــني 
ــم  ــى يت ــالب، حت ــني وط ــن معلم ــم  م ــال التعلي يف جم

ــات. ــذه احلاج ــوء ه ــات يف ض ــتقاق الكفاي اش
ــات  ــا إىل كفاي ــية وترمجته ــررات الدراس ــل املق 6.حتلي
ــداف،  ــم األه ــن ث ــرر وم ــن املق ــة م ــية، بداي تدريس

ــة. ــات الفرعي ــة، والكفاي ــات العام فالكفاي
 ويؤكــد  ( Davies,1995) أن املعلــم عــن طريــق 
ــال  ــه إيص ــايب يمكن ــكل إجي ــات بش ــف الكفاي توظي
أفــكاره والتعبــري عنهــا بوضــوح ممــا يســاعد يف عمليــة 

ــم.  التعل

تصنيف الكفايات التدريسية: 
ــا  ــم امتالكه ــي للمعل ــي ينبغ ــات الت ــدد الكفاي وتتع
واكتســاهبا حتــى يكــون قــادرا عــىل ممارســة التدريــس 
وحيقــق أهدافــه، ويصنفهــا الباحثــون بحســب تناوهلــا 
هلــا وفــق اجلوانــب املتعلقــة باملعلــم مــن حيــث 
ــة،  ــة واإلنتاجي ــه األدائي ــه وقدرات ــخصيته ومعرفت ش

ــم إىل: ــا تنقس ــة )2٠٠1( إىل أهن ــري احليل ــث يش حي
1.الكفايات املعرفية.          
2. الكفايات املهارية.         
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3 .  الكفايات الوجدانية.
ويشري قنديل )2٠٠٠(، وعبدالسميع، 

حواله)2٠٠5(، وإبراهيم وبلعاوي ) 1٤36( إىل
 أهنا تنقسم إىل:

1.الكفايات التخطيطية.       
2.الكفايات التنفيذية.           

3.الكفايات التقويمية.
بينام يقسمها الطيطي )2٠٠8( إىل:

كفاية التخطيط.	 
كفاية التعلم والتدريس.	 
كفاية بنية املحتوى الدرايس.	 
كفاية استخدام املفاهيم الرتبوية.	 
كفاية اختيار األنشطة واخلربات وتنظيمها.	 
كفاية إقامة العالقات اإلنسانية.	 
كفاية حتمل املسؤولية والنمو املهني.	 
كفاية التقويم.	 

الدراســات  معلمــي  بكفايــات  يتعلــق  مــا  أمــا 
عــددا   )2٠٠٤( الفتــالوي  فذكــرت  االجتامعيــة، 
ــن  ــم م ــن املعل ــي متك ــية الت ــات التدريس ــن الكفاي م
ــداف  ــق األه ــس، وحتقي ــة التدري ــات عملي أداء متطلب

املنشــودة، وهــي:
الكفايات العلمية والنمو املهني.	 
كفاية األهداف والفلسفة الرتبوية.	 
كفاية التخطيط للتدريس.	 
كفاية التنفيذ.	 
كفاية العالقات اإلنسانية وإدارة الصف.	 
كفاية التقويم.	 

باإلضافــة إىل ذلــك فقــد خلــص األدب الرتبــوي 
ــة  ــة املطلوب ــية والفرعي ــية األساس ــات التدريس الكفاي

ــة: ــاط اآلتي ــة يف النق ــواد االجتامعي ــم امل ملعل
1.امتالك كفايات التدريس .

2.امتالك مهارات التفكري الناقد .
3.امتالك التفكري العلمي .    

٤.امتالك املعرفة األكاديمية التخصصية.
واألدوار التــي يقــوم هبــا معلــم الدراســات االجتامعيــة 
ــم  ــح هل ــني، ويتي ــع املتعلم ــل م ــه يتفاع ــة ؛ فإن متلف
مهــارات وخــربات تربويــة مؤثــرة وفعالــة إىل أن يصــل 
لتحقيــق أهــداف أكثــر قيمــة وأمهيــة مــن جمــرد حتصيل 

املعــارف وحفظهــا واســتظهارها ) كريــم،2٠1٠(.
ــوع  ــابقة موض ــات الس ــض الدراس ــت بع ــد تناول وق
الكفايــات، حيــث قــام املعافــا )2٠٠2( بدراســة 
هدفــت إىل تقييــم املهــارات التدريســية لــدى معلمــي 
املــواد االجتامعيــة يف مــدارس احللقــة الثانيــة يف مرحلــة 
التعليــم األســايس، وتوصلــت الدراســة إىل انخفــاض 
ــة  ــة يف احللق ــواد االجتامعي ــي امل ــن معلم ــتوى متك مس
ــت  ــن كان ــواء م ــية، س ــارات التدريس ــن امله ــة م الثاني
خربهتــم أربــع ســنوات، أو الذيــن تقــل خربهتــم عــن 
أربــع ســنوات، حيــث مل يصــل مســتواهم إىل مســتوى 
التمكــن والكفايــة املطلوبــة، كــام توصلــت إىل وجــود 
فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف مهــارة تنفيــذ الــدرس 
بــني املجموعتــني مــن املعلمــني لصالــح املعلمــني 
ــد  ــربة عن ــل خ ــم األق ــة بزمالئه ــربة مقارن ــر خ األكث
ــة يف  ــور واضح ــي قص ــود نواح ــد، ووج ــتوى جي مس
ــن  ــر م ــم أكث ــت خرباهت ــن بلغ ــني الذي ــب املعلم جان
أربــع ســنوات واملعلمــني األقــل مــن أربــع ســنوات، 
حيــث إن مســتوى املجموعتــني منخفــض جــدا يف كل 
ــتوى  ــم )بمس ــدرس والتقوي ــط ال ــاريت ختطي ــن مه م

ــف(. ضعي
وقــام كيلــرب ) Killber2002( بدراســة هدفــت إىل بنــاء 
قائمــة بالكفايــات التدريســية الالزمــة ملعلمــي التاريــخ 
ــا  ــات تبع ــب الكفاي ــم ترتي ــث ت ــادا، حي ــة نيف بجامع
ألمهيتهــا بالنســبة إىل آراء املعلمــني، وكان ترتيبهــا كــام 
يــأيت: الكفايــة اإلنســانية، وكفايــة التقويــم، ثــم كفايــة 
التخطيــط، ثــم كفايــة التدريــس، ثــم كفايــة اخلــربات 

التعليميــة، وأخــريا كفايــة إدارة الصــف. 
وقــام اهلاشــم ) 2٠٠3( بدراســة للتعرف عىل مســتوى 
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أداء معلمــي املــواد االجتامعيــة للصــف الســادس 
االبتدائــي بمملكــة البحريــن يف ضــوء الكفايــات 
التدريســية األساســية، وكشــفت عــن أن املعلمــني 
ــات  ــن الكفاي ــن أداء ٤2% م ــوا م ــد متكن ــامت ق واملعل
التدريســية يف قائمــة املالحظــة بمســتوى عــال، و%31 
منهــا بمســتوى متوســط، و27% بمســتوى منخفــض، 
وأن املعلمــني واملعلــامت قــد متكنــوا مــن أداء كفايتــي 
ــط دون  ــتوى متوس ــذه بمس ــس وتنفي ــط التدري ختطي

ــوب.  ــتوى املطل املس
ــىل  ــرف ع ــت إىل التع ــم )2٠1٠( هدف ــة كري ودراس
التاريــخ  ملعلمــي  الالزمــة  التدريســية  الكفايــات 
ــدى  ــني وم ــة زلت ــايس بمدين ــم األس ــة التعلي بمرحل
مســتوى  أن  النتائــج   وأظهــرت  هلــا،  ممارســتهم 
أداء معلمــي التاريــخ يف كفايــة األهــداف، وكفايــة 
اســتثارة  وكفايــة  للــدرس،  واإلعــداد  التخطيــط 
وكفايــات   ، الــدرس  تنفيــذ  وكفايــة  الدافعيــة، 
ــة،  ــائل التعليمي ــة الوس ــانية، وكفاي ــات اإلنس العالق
وكفايــة التقويــم ؛ جــاءت بدرجــة ضعيفــة، وال توجــد 
فــروق ذات داللــة إحصائيــة لدرجــة ممارســة معلمــي 
ــي.  ــل العلم ــربة واملؤه ــس واخل ــزى للجن ــخ تع التاري
 )Concepción,2010,( قــام كونسبســيون وآخــرون
األساســية  الكفايــات  تقييــم  إىل  هدفــت  بدراســة 
رؤيتــني  وفحــص  التدريــس،  جــودة  لتحقيــق 
الــذايت  والتقييــم  التكوينــي  التكويــن  للتقييــم: 
للتطويــر املهنــي، وكالمهــا يطبــق عــىل التقييــم الــذي 
يتوقــع املعلمــون الوصــول إليــه يف إتقــان كفايــة 
اهلويــة املهنيــة، والتخطيــط، والربنامــج التعليمــي، 
ــة،   ــة، والتقييمي ــة، والتكنولوجي ــة، والتواصلي واملنهجي
وتوصلــت الدراســة إىل  تكامــل األســاليب التعليميــة 
اجلديــدة التــي تســاعد عــىل خلــق ثقافــة تقييــم للكفاية 
التعليميــة للتقــدم نحــو عمليــة مبتكــرة، وإدراك التأثري 
ــة  ــة وثقاف ــم كمامرس ــه التقيي ــم ب ــذي يتس ــيل ال التحوي
حتــول، ودمــج التقييــم الــذايت، وتقييــم األقــران، 

ــم. ــر التقيي وتغاي
إىل  هدفــت  بدراســة   )otsa,2010( أوتســو  وقــام 
التعــرف عــىل كفايــات تدريــس الرتبيــة الوطنيــة 
واملدنيــة يف اليابــان عــىل املــدارس احلكوميــة واخلاصــة 
ــة  ــة الوطني ــة مــن وجهــة نظــر معلمــي الرتبي واجلامعي
واملدنيــة، وتوصلــت الدراســة إىل امتــالك معلمــي 
الرتبيــة الوطنيــة واملدنيــة يف اليابــان للكفايــات بدرجــة 
ــس  ــات تدري ــول كفاي ــني ح ــة، وأن أداء املعلم مرتفع
املــدارس  لصالــح  كان  واملدنيــة  الوطنيــة  الرتبيــة 
ــة؛  ــة واخلاص ــن احلكومي ــل م ــكل أفض ــة بش اجلامعي
ألن املعلمــني فيهــا معنيــون بتحســني نوعيــة الــدروس 

ــة.  ــن اجلامع ــون م ومدعوم
دراســة ســلوم، واملخــاليف )2٠1٠( هدفــت الدراســة 
ــة  ــات االجتامعي ــي الدراس ــات معلم ــيص كفاي إىل تق
ــوس  ــلطان قاب ــة الس ــة بجامع ــات الرتبي ــي كلي خرجي
لألعــوام الدراســية 2٠٠3- 2٠٠6م مــن وجهــة نظــر 
املــرشف، واملعلــم األول، واملعلــم نفســه بامليــدان، 
وأظهــرت النتائــج ارتفــاع متوســط درجــة الكفايــات 
مســتوى  حــدود  يف  أو  اخلرجيــني،  لــدى  الرئيســة 
الكفايــة املحــددة يف وزارة الرتبيــة، مــع وجــود خلل يف 
بعضهــا، مثــل: تصميــم اســرتاتيجيات تعليــم مناســبة، 
ــع  ــالب، ووض ــني الط ــة ب ــروق الفردي ــاة الف ومراع
خطــط عالجيــة للطــالب، واســتخدام قوائــم فحــص 
ــة، واإلســهام  ــة والتارخيي األدوات واملقاييــس اجلغرافي
يف حــل املشــكالت االجتامعيــة، كــام أظهــرت النتائــج 
متوســطات  بــني  إحصائيــا  دالــة  فــروق  وجــود 
ــة %75  ــتوى الكفاي ــني ومس ــات اخلرجي ــات كفاي درج

ــني. ــح اخلرجي لصال
ــة  ــد درج ــت إىل حتدي ــاة )2٠11( هدف ــة القض دراس
معرفــة الكفايــات التدريســية الالزمــة ملعلمــي مبحــث 
ــا،  ــتهم هل ــدى ممارس ــة وم ــة الثانوي ــخ يف املرحل التاري
ــة  ــروق ذات دالل ــود ف ــن وج ــة ع ــفت الدراس وكش
إحصائيــة بــني املتوســطات احلســابية ملســتوى املعرفــة 
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ــني  ــة، وب ــة الثانوي ــخ للمرحل ــي التاري ــة معلم وملامرس
ــا لصالــح املســتوى املقبــول  املســتويات املقبولــة تربوي

ــا. تربوي
قــام العنــزي )2٠12( بدراســة هدفــت إىل معرفــة 
واقــع توافــر الكفايــات التدريســية لــدى معلمــي 
يف  املتوســطة  املرحلــة  يف  االجتامعيــة  الدراســات 
ــع  ــج أن واق ــرت النتائ ــث أظه ــات، حي ــة القري حمافظ
جمــال  يف  عاليــا  كان  التدريســية  الكفايــات  توافــر 
التخطيــط والتنفيــذ والتقويــم والنمــو املهنــي للمعلــم، 
ــة  ــة، باإلضاف ــة الراجع ــال التغذي ــطا يف جم وكان متوس
إىل عــدم وجــود فــروق تعــزى ألثــر اخلــربة واملؤهــل 
ــدى  ــية ل ــات التدريس ــر الكفاي ــع تواف ــي يف واق العلم

ــة.  ــات االجتامعي ــي الدراس معلم
ــىل  ــرف ع ــت إىل التع ــاوي )2٠15( هدف ــة حنت دراس
ــن  ــخ م ــي التاري ــة ملعلم ــية الالزم ــات التدريس الكفاي
ــة  ــدارس يف املرحل ــري امل ــني مدي ــر املعلم ــة نظ وجه
ــرت  ــد أظه ــرق، وق ــظ املف ــا يف حماف ــية العلي األساس
النتائــج أن كفايــات اإلعــداد األكاديمــي جــاءت 
يف املرتبــة األوىل بالنســبة للمعلمــني، ثــم كفايــات 
التقويــم، ثــم كفايــات العــرض والتنفيذ، ثــم الكفايات 
الشــخصية، وأخــريا كفايــات التخطيــط. أمــا بالنســبة 
ملديــري املــدارس فجــاءت كفايــات العــرض والتنفيذ، 
ــات التخطيــط، ثــم  ــم أوال، ثــم كفاي ــات التقوي وكفاي
الكفايــات الشــخصية، وأخــريا كفايــات اإلعــداد 
املهنــي، كــام أظهــرت عــدم وجــود فــروق ذات داللــة 

ــة. ــربة والوظيف ــري اخل ــا ملتغ ــة تبع إحصائي
بدراســة   )Brink, 2018( برينــك وآخــرون  وقــام 
هتــدف إىل حتديــد الكفايــات التعليميــة األساســية 
ملعلمــي املجتمــع ؛ الســتخدامها يف التدريــب والتقييم، 
مــن خــالل قيــام أحــد املعلمــني الطبيــني وثالثــة مــن 
أعضــاء هيئــة التدريــس - ممــن لدهيــم خــربة يف تطويــر 
ــات  ــة بالكفاي ــاء قائم ــس - بإنش ــة التدري ــاء هيئ أعض
التعليميــة التــي تــم تنظيمهــا يف مخســة جمــاالت. وتــم 

االنتهــاء مــن هــذه الكفايــات مــن خــالل تقنيــة دلفــي 
املعدلــة واملتعــددة املجــاالت، وتوصلــت الدراســة إىل 
ــات  ــن الكفاي ــم 2٤ م ــم تقيي ــة األوىل، ت ــه يف اجلول أن
ــر  ــا مشــارًكا يف مؤمتــر لتطوي ــا طبًي مــن قبــل ٤٠ مدرًب
ــت  ــينات أضيف ــض التحس ــع بع ــة، وم ــة الريفي الكلي
أربــع كفايــات إضافيــة مــن قبــل املجموعــة، ممــا أدى 
ــة  ــات يف مخس ــن الكفاي ــم 21 م ــة تض ــة هنائي إىل قائم
جمــاالت، ومــن خــالل ذلــك يمكــن اســتخدام مخســة 
ــس  ــات التدري ــن كفاي ــع 21 م ــة م ــاالت للكفاي جم

ــع. ــن يف املجتم ــم املفكري ــب وتقيي ــه تدري لتوجي
وقــام املوســى، الرحيــيل)1٤39( بدراســة هدفــت إىل 
ــات  ــي الدراس ــة معلم ــتوى ممارس ــىل مس ــرف ع التع
االجتامعيــة يف املرحلــة املتوســطة للكفايــات التعليمية، 
التدريــس،  مهنــة  نحــو  باجتاهاهتــم  وعالقتهــا 
اإلدارة  أن جمــال كفايــات  إىل  الدراســة  وتوصلــت 
الصفيــة هــو أكــرب املجــاالت التــي يامرســها املعلمــون، 
يف حــني كان جمــال كفايــات اســتخدام تكنولوجيــا 
ــم أقلهــا ممارســة، وبينــت أن اجتاهــات معلمــي  التعلي
الدراســات االجتامعيــة للمرحلــة املتوســطة نحــو 
مهنــة التدريــس إجيابيــة عــىل معظــم فقــرات املقيــاس، 
ووجــود عالقــة ارتباطيــة إجيابيــة بــني مســتوى ممارســة 
ــة املتوســطة  ــة يف املرحل معلمــي الدراســات االجتامعي
ــة  ــو مهن ــم نح ــني اجتاهاهت ــة، وب ــات التعليمي للكفاي

ــس. التدري
يســتخلص مــن الدراســات الســابقة اختــالف الباحثني 
ــاول  ــم تن ــية، فبعضه ــات التدريس ــم للكفاي يف تناوهل
ــني،  ــني املعلم ــا ب ــتوى تطبيقه ــات ومس ــع الكفاي واق
ــية  ــات التدريس ــة للكفاي ــاء قائم ــاول بن ــم تن وبعضه
قبــل  مــن  عليهــا  والتعــرف  للمعلمــني  الالزمــة 
املعلمــني ومديــري املــدارس، وبعضهــم تنــاول تقييــام 
هلــذه الكفايــات التدريســية، وبعضهــم تنــاول كفايــات 
ــات  ــم الكفاي ــا تقيي ــة، وبعضه ــات الرتبي ــي كلي خرجي
األساســية لتحقيــق جــودة التدريــس، ويعضهــا حتديــد 
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الكفايــات التعليميــة األساســية ملعلمــي املجتمــع، 
وقــد اختلفــت الدراســات يف تطبيقهــا طبقــا للمرحلــة 
الدراســية، يف حــني أن الدراســة احلاليــة تناولــت 
الكفايــات التدريســية ملعلمــي املرحلــة االبتدائيــة، كــام 
ــية  ــات التدريس ــد الكفاي ــون يف حتدي ــف الباحث اختل
الالزمــة ملعلمــي الدراســات االجتامعيــة والوطنيــة، إال 
أن هنــاك اتفاقــا -إىل حــد كبــري- فيــام خيــص الكفايات 
التدريســية الرئيســة املتمثلــة يف ) التخطيــط، والتنفيــذ، 
ــث  ــتفاد الباح ــد اس ــف(، وق ــم، وإدارة الص والتقوي
مــن هــذه الدراســات يف األســاليب املتبعــة يف اشــتقاق 
الكفايــات التدريســية، وكيفيــة إعــداد قوائــم الكفايات 
ــة  ــات االجتامعي ــي الدراس ــبة ملعلم ــية املناس التدريس
والوطنيــة، واتفقــت الدراســات عــىل اســتخدام بطاقــة 
املالحظــة باســتخدام املنهــج الوصفــي، ويلحــظ عــدم 
إيــراد دراســات تناولــت تصــورا مقرتحا لتطويــر األداء 
ــة  ــة والوطني ــات االجتامعي ــي الدراس ــيس ملعلم التدري
مــدار اهتــامم هــذه الدراســة، الهتــامم غالــب البحــوث 
بتقويــم األداء التدريــيس، وأبــرز الكفايــات التدريســية 

ــع توافرهــا.  الالزمــة، والتعــرف عليهــا، وعــىل واق
 

مشكلة الدراسة:
معلــم  نجــاح  أن  إىل  ســبق  فيــام  اإلشــارة  متــت 
الدراســات االجتامعيــة يف أدائــه التدريــيس يلزمــه 
توافــر جمموعــة مــن الكفايــات التدريســية التــي متكنــه 
ــليمة  ــورة س ــددة بص ــؤدي أداء أدواره املتع ــن أن ي م
أشــارت  مــا  ذلــك  ويؤكــد  صحيحــة.  وبطريقــة 
ــم  ــه معل ــا يمتلك ــن أن م ــالوي )2٠٠٤( م ــه الفت إلي
الدراســات االجتامعيــة مــن الكفايــات التدريســية 
جيعلــه معلــام قــادرا عــىل فهــم األســس واملعايــري التــي 
ــاذ  ــاعده يف اخت ــات، وتس ــذه الكفاي ــا ه ــتند عليه تس
ــم.     ــذ والتقوي ــط والتنفي ــة التخطي ــرارات يف عملي الق
إال أن الكثــري مــن معلمــي الدراســات االجتامعيــة 
حيــث  الكفايــات،  تلــك  إىل  يفتقــدون  والوطنيــة 

أكــدت توصيــات املؤمتــر الرتبــوي األول الــذي عقــد 
ــج  ــاد برام ــىل رضورة إجي ــام 2٠1٠ ع ــاض ع يف الري
إعــداد املعلمــني وتدريبهــم منســجمة مــع االجتاهــات 
ــة  ــل اخلدم ــني قب ــب املعلم ــارصة يف تدري ــة املع العاملي

ــم  ــة للمعل ــاة املهني ــوال احلي ــتمر ط ــا، وتس وبعده
) العنزي،2٠12(. 

كام أشــار تقريــر وزارة التعليــم الســعودية )1٤33( إىل 
أن أبــرز املشــكالت واملعوقــات التــي تواجــه التعليــم 
العــام يف اململكــة هــو ضعــف تأهيــل املعلمــني؛ حيــث 
يفتقــد الكثــري منهــم إىل املهــارات احلديثــة يف عمليــات 

التعليــم والتعّلــم.
ويف 25 إبريــل 2٠16م، جــاءت رؤيــة اململكــة العربية 
ــي،  ــل الواع ــاء اجلي ــري إىل أن بن ــعودية 2٠3٠ لتش الس
ــارات  ــر مه ــىل تطوي ــوم ع ــدة تق ــة جدي ــب عالق يتطل
ــاعدهم  ــة تس ــادر متنوع ــن مص ــم م ــني ومتكينه املعلم
ــت  ــق توجه ــذا املنطل ــن ه ــة، وم ــة التعليمي يف العملي
ــات  ــرشوع كفاي ــج وم ــي برنام ــم إىل تبن وزارة التعلي
ــوزارة يف  ــه ال ــذي أطلقت ــي ال ــي التعليم ــر املهن التطوي
شــهر شــعبان عــام 1٤39هـ، وهــذا أحد برامــج وزارة 
التعليــم املحقــق لألهــداف االســرتاتيجية للرؤيــة؛ 
ــم  ــة حمفــزة للتعليــم، وتقدي ــة تعليمي هبــدف توفــري بيئ
ــم  ــم والقي ــارات واملفاهي ــارف وامله ــن املع ــة م جمموع
ــة)  ــف املختلف ــم يف املواق ــلوك املتعل ــه س ــي توج الت

وزارة التعليــم، 1٤39 ( .
وعــىل مســتوى حمافظــة الزلفــي، أفــادت تقاريــر 
اإلرشاف الرتبــوي يف تقييمهــا للمعلمــني أن هنــاك 
مــن  لكثــري  املعلــم  إتقــان  مســتوى  يف  انخفاضــا 
ــبة  ــر أن نس ــاد التقري ــث أف ــية؛ حي ــات التدريس الكفاي
ــت إىل 2٠  ــط وصل ــة التخطي ــني لكفاي ــان املعلم إتق
ــذ  ــة تنفي ــم لكفاي ــبة إتقاهن ــاوز نس ــني مل تتج %، يف ح
الــدرس 3٠ %، أمــا كفايــة تقويــم التدريــس فوصلــت 
إدارة  كفايــة  األخــرية  املرتبــة  يف  وجــاء   ،%  ٤٠ إىل 

الصــف بنســبة وصلــت إىل %15. 
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)اإلرشاف الرتبوي، 1٤39(.
ــات أداء  ــف يف كفاي ــن ضع ــه م ــبق بيان ــا س ــرا مل ونظ
ــة  ــة بمحافظ ــة والوطني ــات االجتامعي ــي الدراس معلم
ــؤال  ــص يف الس ــث تتلخ ــكلة البح ــإن مش ــي، ف الزلف

ــس اآليت: الرئي
مــا التصــور املقــرتح لتطويــر األداء التدريــيس ملعلمــي 
الدراســات االجتامعيــة والوطنيــة يف املرحلــة االبتدائية 

يف ضــوء الكفايــات التدريســية الالزمــة ؟
ولإلجابــة عــن الســؤال الرئيــس متــت صياغــة أســئلة 

فرعيــة تتمثــل يف:
1.مــا الكفايــات التدريســية الواجــب توافرهــا يف أداء 
ــة يف املرحلــة  ــة والوطني معلمــي الدراســات االجتامعي

ــة ؟ االبتدائي
ــات  ــي الدراس ــيس ملعلم ــتوى األداء التدري ــا مس 2.م
ــوء  ــة يف ض ــة االبتدائي ــة يف املرحل ــة والوطني االجتامعي

ــة ؟ ــية الالزم ــات التدريس الكفاي
ــني أداء  ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف ــل توج 3.ه
ــة يف املرحلــة  ــة والوطني معلمــي الدراســات االجتامعي

ــة ؟ ــة تعــزى للخــربة العملي االبتدائي
ــني أداء  ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف ــل توج ٤.ه
ــة يف املرحلــة  ــة والوطني معلمــي الدراســات االجتامعي

ــة ؟ ــدورات التدريبي ــة تعــزى لل االبتدائي
التدريــيس  األداء  لتطويــر  املقــرتح  التصــور  5.مــا 
ملعلمــي الدراســات االجتامعيــة والوطنيــة  يف املرحلــة 
ــة ؟ ــية الالزم ــات التدريس ــوء الكفاي ــة يف ض االبتدائي

 
أهداف الدراسة:

تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف اآلتية:
التدريســية الواجــب  1.إعــداد قائمــة بالكفايــات 
االجتامعيــة  الدراســات  معلمــي  أداء  يف  توافرهــا 

االبتدائيــة. املرحلــة  يف  والوطنيــة  
ــي  ــيس ملعلم ــتوى األداء التدري ــىل مس ــرف ع 2.التع
الدراســات االجتامعيــة والوطنيــة  يف املرحلــة االبتدائية 

ــات التدريســية الالزمــة. يف ضــوء الكفاي
ــي  ــيس ملعلم ــرق يف األداء التدري ــن الف ــف ع 3.الكش
املرحلــة  يف  والوطنيــة  االجتامعيــة  الدراســات 
االبتدائيــة يف ضــوء الكفايــات التدريســية الالزمــة 

تبعــا الختــالف الــدروات التدريبيــة.
ــي  ــيس ملعلم ــرق يف األداء التدري ــن الف ــف ع ٤.الكش
املرحلــة  يف  والوطنيــة  االجتامعيــة  الدراســات 
االبتدائيــة يف ضــوء الكفايــات التدريســية الالزمــة 

تبعــا الختــالف اخلــربة العمليــة.
5.تقديــم تصــور مقــرتح لتطويــر األداء التدريــيس 
ــة  ــة يف املرحل ــة والوطني ــات االجتامعي ــي الدراس ملعلم
ــة. ــية الالزم ــات التدريس ــوء الكفاي ــة يف ض االبتدائي

أمهية الدراسة:
يمكن حتديد أمهية الدراسة احلالية فيام يأيت:

* توفــري معلومــات عــن مــدى توافــر الكفايــات 
التدريســية لــدى معلمــي الدراســات االجتامعيــة 
والوطنيــة يف أثنــاء تدريســهم ؛ األمــر الــذي قد يســاعد 
ــىل  ــب ع ــي جي ــات الت ــك الكفاي ــم لتل ــر أدائه يف تطوي

ــا. ــم امتالكه املعل
ــة  ــة والوطني * مســاعدة معلمــي الدراســات االجتامعي

عــىل حتســني أدائهــم مــن خــالل تقويمــه، والوقــوف 
عــىل معرفــة نقــاط القــوة ونقــاط الضعــف بــام يســهم 

يف حتســني أدائهــم.
ــداد  ــج إع ــن برام ــؤولني ع ــم للمس ــم أداة تقوي * تقدي
ــتفادة  ــن االس ــني، يمك ــني الرتبوي ــني، واملرشف املعلم
منهــا يف تقويــم األداء التدريــيس   ملعلمــي الدراســات 
االجتامعيــة والوطنيــة يف ضــوء الكفايــات التدريســية. 

حمددات الدراسة:
اقترصت الدراسة احلالية عىل اآليت:
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احلدود املوضوعية: 
اقتــرصت الدراســة عــىل بعــض الكفايــات التدريســية 
الرئيســة والفرعيــة التــي تنــدرج حتــت كل مــن: 
)التخطيــط، والتنفيــذ، والتقويــم، وإدارة الصــف(.

احلدود املكانية:
الدراســات  معلمــي  عــىل  الدراســة  اقتــرصت 
ــة  ــة بمحافظ ــة االبتدائي ــة للمرحل ــة والوطني االجتامعي

الزلفــي. 

 احلدود الزمانية: 
ــن  ــدرايس األول م ــل ال ــة يف الفص ــراء الدراس ــم إج ت

العــام الــدرايس 1٤٤٠/1٤39هـــ.

مصطلحات الدراسة:
التصور املقرتح:

ــداف  ــاملة ذات أه ــة ش ــه:" خط ــا بأن ــرف إجرائي يع
حمــددة وحمتــوى منظــم، وتتضمــن جمموعــة مــن 
واألنشــطة  اهلادفــة  واألســاليب  االســرتاتيجيات 
املوجهــة لتطويــر األداء التدريــيس ملعلمــي الدراســات 
االجتامعيــة والوطنيــة وفــق إجــراءات متتابعــة يف 

ضــوء الكفايــات التدريســية الالزمــة هلــم " .

األداء التدرييس:
يعرفــه اللقــاين واجلمــل)2٠٠3: 21( "مــا يصــدر عــن 
الفــرد مــن ســلوك لفظــي أو مهــاري، وهــو يســتند إىل 
خليفــة معرفيــة ووجدانيــة معينــة، وهــذا األداء يكــون 
عــادة عــىل مســتوى معــني، يظهــر منــه قدرتــه أو عــدم 

قدرتــه عــىل أداء عمــل معــني".     
ويعرف الباحث األداء التدرييس إجرائيا بأنه: 

"جمموعــة مــن املهــامت التــي ينجزهــا معلم الدراســات 

االجتامعيــة والوطنيــة يف أثنــاء املوقــف التعليمــي والتي 
يمكــن مالحظتهــا وقياســها وحتليلها وتفســريها " 

تطوير األداء التدرييس:
ــني  ــر وحتس ــامهة يف تطوي ــه " املس ــا بأن ــرف إجرائي يع
االجتامعيــة  الدراســات  ملعلمــي  التدريــيس  األداء 
يتضمــن  مقــرتح  بتصــور  وتزويدهــم  والوطنيــة 

جمموعــة مــن الكفايــات التدريســية الالزمــة" .

الكفايات التدريسية: 
يعرفــه عــيل )1٤32: 1٠3( بأنــه: "احلــد املقبــول مــن 
املعلومــات واملهــارات واالجتاهــات والقيــم واملبــادئ 
ــه  ــاز مهام ــن إنج ــم م ــن املعل ــذي يمك ــة ال األخالقي

ــة ". ــان وفعالي ــة بإتق التعليمي
ويعــرف الباحــث الكفايــات التدريســية  إجرائيــا 
بأهنــا: جمموعــة مــن اإلجــراءات واملهــارات واملعــارف 
الدراســات  معلــم  يامرســها  التــي  واالجتاهــات 
االجتامعيــة والوطنيــة داخــل الفصــل وخارجــه بدرجة 
مناســبة يف جمــال: التخطيــط، والتنفيــذ، والتقويــم، 
وإدارة الصــف؛ مــن أجــل حتقيــق األهــداف التعليميــة 
بفاعليــة ونجــاح، وقياســها مــن خــالل عمليــة تقويــم 
كفايــات معلــم الدراســات االجتامعيــة والوطنيــة عــىل 
ــل  ــن قب ــف م ــل الص ــها داخ ــي يامرس ــاطات الت النش

ــوي" . ــرشف الرتب ــة أو امل ــر املدرس مدي

إجراءات الدراسة:
منهج الدراسة:

ــه لطبيعــة  اســتخدم الباحــث املنهــج الوصفــي ملالءمت
ــة هــذا املنهــج دراســة الواقــع  مشــكلة البحــث، وغاي
ــا  ــا وصف ــع، ووصفه ــد يف الواق ــام توج ــرة ك أو الظاه

ــا. ــا أو تعبــريا كمي دقيقــا، يعــرب عنهــا تعبــريا كيفي
جمتمع الدراسة وعينته:

يتكــون جمتمــع الدراســة مــن مجيــع معلمي الدراســات 
بتدريــس  يقومــون  الذيــن  والوطنيــة  االجتامعيــة 
الدراســات االجتامعيــة والوطنيــة للمرحلــة االبتدائيــة 
ــام  ــي للع ــة الزلف ــام يف حمافظ ــم الع ــدارس التعلي يف م
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الــدرايس 1٤٤٠/1٤39هـــ، ويمثلــون مجيعــا العينــة.

النسبة العددالتصنيفاملتغري
املئوية %

اخلربة 
العملية

5725 سنوات – 1٠ سنوات
2175أكثر من 1٠ سنوات

281٠٠كيل

الدورات 
التدريبية

31٠.7أقل من 5 دورات
من 5 دورات  إىل 

1٠621.٤دورات

1976.9أكثر من 1٠ دورات
281٠٠كيل

جدول )1( توزيع عينة الدراسة حسب متغري
 اخلربة العملية والدورات التدريبية

 اخلربة العملية: 
ــة البحــث  يتضــح مــن اجلــدول )1( أن 75% مــن عين
بينــام  )أكثــر مــن 1٠ ســنوات(  هــم ذوو اخلــربة 

ــن  ــربة م ــون ذوو اخل املعلم
)5 سنوات إىل 1٠ سنوات( فيمثلون %25.

الدورات التدريبية:
بلغــت نســبة مــن حصلــوا عــىل أكثــر مــن 1٠ دورات 
تدريبيــة 67.9% مــن العينــة، وبلغــت نســبة مــن 
حصلــوا عــىل دورات مــن 5 إىل 1٠ دورات ٤.%21، 
وبلغــت نســبة مــن حصلوا عــىل )أقــل مــن 5 دورات( 

.%1٠.7

أدوات الدراسة:
اعتمــدت الدراســة عــىل أداتــني مهــا قائمــة الكفايــات 
التدريســية وبطاقــة املالحظــة، وفيــام يــيل بيــان تصميــم 

كل منهــام.

أوال: قائمة الكفايات :
لتحقيــق أهــداف الدراســة قــام الباحــث بإعــداد قائمة 
بالكفايــات التدريســية الرئيســة والفرعيــة التــي تندرج 

ــات  ــوع إىل  األدبي ــد الرج ــك بع ــا، وذل ــت كل منه حت
الرتبويــة والدراســات الســابقة ذات الصلــة التــي 
ــت  ــية، وتكون ــات التدريس ــال الكفاي ــت يف جم أجري
)التخطيــط،  أربــع كفايــات رئيســة  القائمــة مــن 
التنفيــذ، التقويــم، إدارة الصــف(، وينــدرج حتــت 
ــم  ــه ت ــة، وعلي ــات الفرعي ــة عــدد مــن الكفاي كل كفاي
ــىل  ــا ع ــم عرضه ــة ث ــا األولي ــة يف صورهت ــاء القائم بن
املحكمــني للتأكــد مــن صدقهــا ثــم الوصــول للصــورة 
النهائيــة للقائمــة التــي متــت حســاب ثباهتــا، وفيــام يــيل 

ــات. ــدق والثب ــاب الص ــج حس نتائ
صدق قائمة الكفايات.

ــاب  ــالل حس ــن خ ــة م ــدق القائم ــاب ص ــم حس ت
صــدق املحكمــني حيــث أنــه بعــد االنتهــاء مــن إعــداد 
ــىل )15(  ــا ع ــم عرضه ــة، ت ــا األولي ــة بصورهت القائم
ــس  ــرق التدري ــج وط ــني يف املناه ــن املختص ــام م حمك
الســعودية  اجلامعــات  يف  االجتامعيــة  للدراســات 
ــا  ــا وصالحيته ــن صدقه ــد م ــك للتأك ــة؛ وذل والعربي
لقيــاس اهلــدف الــذي أعــدت مــن أجلــه، وقــد ُطلــب 

ــول: ــرأي ح ــداء ال ــني إب ــن املحكم م
1.مدى مناسبة الكفاية الرئيسة للدراسة.

2.مــدى انتــامء الكفايــات الفرعيــة للكفايات الرئيســة.
3.مدى صحة الصياغة اللغوية.                                

٤.إضافة أو حذف ما يلزم جلودة القائمة.
ــارات التــي تــم اإلمجــاع عليهــا  ــار العب وقــد تــم اختي
بنســبة 8٠% فــام فــوق مــن قبــل املحكمــني، مــع 
ــا  ــوى األداة وفق ــىل حمت ــالت ع ــض التعدي ــراء بع إج
لــرأي ملحكمــني، حيــث احتــوت القائمــة يف صورهتــا 
األوليــة عــىل أربــع كفايــات رئيســة انــدرج حتتهــا )٤5  
( كفايــة فرعيــة، وبعــد االنتهــاء مــن حتكيــم القائمــة، 
ــايل،  ــو الت ــىل النح ــة ع ــا النهائي ــت يف صورهت أصبح

ــىل:  ــة ع ــة موزع ــة فرعي ــم )٤1( كفاي وتض
1.الكفايــات التدريســية املتعلقــة بالتخطيط،وتكونــت 

مــن ) 9 ( كفايــات.
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ــت  ــذ، وتكون ــة بالتنفي ــية املتعلق ــات التدريس 2.الكفاي
ــة . مــن ) 16 ( كفاي

3.الكفايــات التدريســية املتعلقــة بالتقويــم، وتكونــت 
مــن ) 9 ( كفايــات.

٤.الكفايــات التدريســية املتعلقــة بــإدارة الصــف، 
وتكونــت مــن ) 7 ( كفايــات.

ثانيا: بطاقة املالحظة:
ــام  ــات، ق ــة الكفاي ــم قائم ــن حتكي ــاء م ــد االنته بع
املعلمــني  أداء  ملالحظــة  بطاقــة  بإعــداد  الباحــث 
للوقــوف عــىل مــدى امتالكهــم لتلــك الكفايــات أثنــاء 
ــث  ــام الباح ــة ق ــتخدام البطاق ــل اس ــس، وقب التدري

معامل ارتباط بريسونالفقرةمعامل ارتباط بريسونالفقرةمعامل ارتباط بريسونالفقرةمعامل ارتباط بريسونالفقرة
**3٠.897**2٠.915التنفيذالتخطيط

1.896**1٠**9٠1.21.912**31.891**
2.937**11**9٠3.22.913**32.895**
3.9٠5**12**856.23.875**33.9٠1**
٤.839**13**928.2٤.9٠٠**3٤.8٤8**
إدارة الصف**935.25.853**1٤**5.899
**35.656التقويم.8٤7**15**6.928
7.9٤٤**16**9٠9.26.817**36.611**
8.9٤8**17**869.27.913**37.782**
9.9٤2**18**85٤.28.861**38.6٤8**

19**9٠9.29.88٤**39.56٠**
**٤٠.529**االرتباط ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة %1.

٤1.7٠8**

بحســاب كل مــن صدقهــا وثباهتــا وذلــك عــىل النحــو 
ــايل: الت

صدق بطاقة املالحظة.
ــن  ــة م ــيل للبطاق ــاق الداخ ــدق االتس ــاب ص ــم حس ت
خــالل حســاب معامــل ارتبــاط بريســون بــني فقــرات 
كل كفايــة حمــور والدرجــة الكليــة للكفايــة للمحــور، 
ــم  ــدول رق ــح يف اجل ــو موض ــام ه ــج ك ــت النتائ وكان
)2(، حيــث تشــري إىل وجــود اتســاق داخــيل بــني 
الفقــرات، إذ جــاءت قيمــة معامــل االرتبــاط بــني كل 
ــة  ــة التابعــة هلــا، دال ــات الفرعي ــة رئيســة والكفاي كفاي

ــة ٠.٠1 ــتوى دالل ــد مس عن

جدول ) 2( معامل ارتباط بريسون بني فقرات كل حمور والدرجة الكلية لذلك املحور

جدول )3( نتائج معامل االرتباط بريسون بني 
كل حمور واملقياس ككل. كــام تــم حســاب الصــدق البنائــي للبطاقــة مــن خــالل 

حســاب معامــل ارتبــاط بريســون بــني كل كفايــة 
والدرجــة الكليــة للمقيــاس، وكــام هــو موضــح 
ــالت  ــم معام ــاءت قي ــد ج ــم )3( فق ــدول رق يف اجل

ــة ٠.٠1. ــتوى دالل ــد مس ــة عن ــاط دال االرتب

معامل االرتباطاملحور
**965.التخطيط 

**97٤.التنفيذ
**971.التقويم

**966.إدارة الصف
**االرتباط ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة %1.
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ثبات بطاقة املالحظة:
ــلوبني،  ــة بأس ــة املالحظ ــات بطاق ــن ثب ــق م ــم التحق ت
مهــا: أســلوب معامــل ألفــا كرونبــاخ، وأســلوب 
ــبريمان- ــل س ــالل معام ــن خ ــة )م ــة النصفي التجزئ
بــراون( حيــث تــم حســاب الثبــات لــكل حمــور مــن 
حمــاور الدراســة، وكذلــك عــىل املســتوى الــكيل، 
ــات  ــل الثب ــج أن معام ــالل النتائ ــن خ ــني م ــد تب وق
الــكيل )٠.988-٠.993( لــكل مــن ألفــا كرونبــاخ 
والتجزئــة النصفيــة، وهــي قيــم عاليــة جــدا، ممــا يؤكــد 
ثباتــا عاليــا للبطاقــة وصالحيتهــا للتطبيــق واالطمئنان 

ــدول )5(. ــح اجل ــام يوض ــا ك لنتائجه

عدد املحاور
العبارات

معامل
 ألفا كرونباخ

معامل
 سبريمان-براون

9٠.975٠.913التخطيط 
16٠.982٠.98٤التنفيذ
9٠.961٠.979التقويم

7٠.9٤3٠.911إدارة الصف
٤1٠.988٠.993املقياس

جدول )5( معامل ثبات ألفا كرونباخ ملحاور الدراسة

جدول )٤( املعيار اإلحصائي

املعاجلة اإلحصائية:
 )SPSS 25( متــت معاجلــة البيانات باســتخدام برنامــج
باســتخدام األســاليب اإلحصائيــة التاليــة: التكــرارات 
والنســب املئويــة، املتوســطات احلســابية واالنحرافــات 
ــبريمان-براون،  ــل س ــاخ، معام ــا كرونب ــة، ألف املعياري

واختبــار كروســكال واليــس، واختبــار مــان وتنــي.

تطبيق أداة الدراسة:
تــم تطبيــق بطاقــة املالحظــة يف الفصل الــدرايس األول 
ــع  ــىل مجي ــدرايس 1٤٤٠/1٤39هـــ ع ــام ال ــن الع م
ــة  ــة للمرحل ــة والوطني ــات االجتامعي ــي الدراس معلم
االبتدائيــة بمحافظــة الزلفــي، وعددهــم )28(  معلــام، 
حيــث متــت زيــارة كل معلــم مرتــني مــن قبــل مــرشف 
الدراســات االجتامعيــة والوطنيــة بــإدارة التعليــم 

بمحافظــة الزلفــي، وبالتــايل بلــغ عــدد احلصــص التــي 
ــة. ــا )56( حص ــم مالحظته ت

ــم  ــث ت ــا الباح ــل عليه ــي حص ــم الت ــري القي ولتفس
ــغ  ــد تفري ــه بع ــك أن ــي، ذل ــار اإلحصائ ــاب املعي حس
بيانــات بطاقــة املالحظــة املحصلــة عــىل شــكل بيانــات 
كميــة وفــق مقيــاس ليكــرت اخلــاميس، ولتفســري 
مســتوى إجابــات أفــراد العينــة تــم اســتخدام املعيــار 

ــم )٤(: ــدول رق ــح يف ج ــي املوض اإلحصائ

املتوسط احلسايب مستوى األداء التدرييس
5 -٤.21 عاٍل جدا

٤.2٠ -3.٤1 عاٍل
3.٤٠ -2.61 متوسط
2.6٠ -1.81 ضعيف
أقل من 1.8٠ ضعيف جدا

عرض نتائج الدراسة ومناقشتها :
أوال: لإلجابة عن السؤال األول: 

ــا يف أداء  ــب توافره ــية الواج ــات التدريس ــا الكفاي م
معلمــي الدراســات االجتامعيــة والوطنيــة  يف املرحلــة 

ــة ؟ االبتدائي
ــالع  ــث باالط ــام الباح ــؤال ق ــذا الس ــن ه ــة ع لإلجاب
الدراســات  جمــال  يف  الســابقة  الدراســات  عــىل 
الرتبــوي  األدب  وكذلــك  والوطنيــة  االجتامعيــة 
ــا  ــن خالهل ــن م ــي يمك ــات الت ــىل الكفاي ــوف ع للوق
الدراســات  ملعلمــي  التدريــيس  األداء  قيــاس 
االجتامعيــة والوطنيــة، ويف ضوئهــا أعــد الباحــث 
قائمــة الكفايــات التدريســية بعــد حتكيمهــا مــن قبــل 
جمموعــة مــن األســاتذة املتخصصــني باجلامعــات 
النهائيــة  بصورهتــا  لتصبــح  والعربيــة،  الســعودية 
ــط،  ــي )التخطي ــة ه ــات رئيس ــع كفاي ــن أرب ــة م مكون
ــة  ــتمل كفاي ــف(، وتش ــم، إدارة الص ــذ، التقوي التنفي
ــىل )16(  ــذ ع ــات، والتنفي ــىل )9( كفاي ــط ع التخطي
ــف  ــات، وإدارة الص ــىل )9( كفاي ــم ع ــة، والتقوي كفاي
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جدول )6( املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية والرتبة لدرجة أداء الكفايات التدريسية 
من قبل معلمي الدراسات االجتامعية والوطنية يف املرحلة االبتدائية عىل جمال التخطيط

عــىل )7( كفايــات. 
لإلجابة عن السؤال الثاين:

مــا مســتوى األداء التدريــيس ملعلمــي الدراســات 
ــة يف ضــوء  ــة االبتدائي ــة  يف املرحل ــة والوطني االجتامعي

ــة ؟ ــية الالزم ــات التدريس الكفاي
قــام مــرشف الدراســات االجتامعيــة والوطنيــة بتطبيــق 
بطاقــة املالحظــة مــن خــالل زيــارة كل معلــم مرتــني 

ــمة  ــة املقس ــة املالحظ ــة بطاق ــه، وتعبئ ــاء تدريس يف أثن
إىل أربعــة حمــاور، ثــم أخــذ املتوســط العــام  ملجمــوع 
املتوســطات للزيارتــني، وفيــام يــيل نتائــج تطبيــق 

ــة: ــة املالحظ بطاق

أوال: جمال التخطيط:

الرتتيباالنحراف املعيارياملتوسط احلسايبالكفاياتم
3.٠7٠.9797يصنف أهداف الدرس إىل أهداف معرفية ووجدانية ومهارية1
3.96٠.6931يصوغ أهداف الدرس بصورة إجرائية يمكن قياسها ومالحظتها2
3.75٠.8٤٤3حيدد خطوات وإجراءات الدرس بدقة3
2.681.٠9٠9يتوافق إنجاز املقرر مع التوزيع٤

خيتار البيئة املناسبة لعرض الدرس ) فصل، مصادر، معمل 5
3.291.٠٤95الدراسات االجتامعية، ساحة املدرسة(

3.6٤٠.87٠٤يستخدم اسرتاتيجيات التعليم املناسبة لألهداف التعليمية6

يوظف الوسائل و األدوات التعليمية املناسبة لألهداف التعليمية 7
2.931.18٤8واسرتاتيجيات التعليم

3.1٤1.1٤56حيدد األنشطة التعليمية املناسبة للدرس8
3.79٠.7382حيدد أساليب التقويم املناسبة لتحقيق أهداف الدرس9

3.36٠.167كيل

قيــم  أن   )6( رقــم  اجلــدول  خــالل  مــن  يتضــح 
املتوســطات احلســابية ملالحظــات املــرشف عــىل تقييــم 
ومالحظــة املعلمــني حــول كفايــات )التخطيــط( مــن 
ــني )2.68-3.96(  ــت ب ــا، تراوح ــم هل ــث أدائه حي
بمســتوى أداء يــرتاوح بــني املتوســط والعــايل، كــام بلــغ 
املتوســط احلســايب العــام للمجــال )3.36( بمســتوى 
أداء متوســط عــىل مســتوى كفايــة التخطيــط، وجــاءت 
يف املرتبــة األوىل يف األداء الكفايــة الثانيــة " يصــوغ 
ــها  ــن قياس ــة يمك ــورة إجرائي ــدرس بص ــداف ال أه
ــتوى  ــايب )3.96( بمس ــط حس ــا " بمتوس ومالحظته
أداء عــال،  ويعــزى ذلــك إىل إلعــداد الرتبــوي الــذي 
ــة،  ــدرس بالكلي ــا كان ي ــم عندم ــه املعل ــل علي حص
وهــذا اإلعــداد تنــاول دراســة مقــررات يف جمــال 

عالقــة  ذات  وكلهــا  والنفســية،  الرتبويــة  العلــوم 
ــن  ــون م ــبه املعلم ــا اكتس ــىل م ــري ع ــري كب ــة وتأث قوي
مهــارات خاصــة بإعــداد دروســهم اليوميــة، وال 
ــي  ــلوكية الت ــداف الس ــة األه ــارات صياغ ــيام يف مه س
ــية  ــاليب التدريس ــار األس ــد اختي ــم يف حتدي ــد املعل تفي
التــي  التقويــم  ووســائل  التعليميــة  واألنشــطة 
ــدرس،  ــداف ال ــق أه ــدى حتق ــاس م ــتخدم يف قي تس
ــام  ــكل ع ــن بش ــة والتمك ــربة العملي ــة إىل اخل باإلضاف
ــدى  ــا ل ــا ومصطلحاهت ــة ومفاهيمه ــادة العلمي ــن امل م
ــية  ــم التدريس ــن كفاءهت ــا زاد م ــني ؛ مم ــم املعلم معظ
يف حتديــد العنــارص األساســية ملوضــوع التعلــم يف 
صياغــة األهــداف بطريقــة ســلوكية قابلــة للمالحظــة 
والقيــاس، وهــذا يتفــق مــع دراســة املوســى والرحيــيل 
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)1٤39(، ويليهــا يف املرتبــة الكفايــة التاســعة)حيدد 
أســاليب التقويــم املناســبة لتحقيــق أهــداف الــدرس( 
ــدد  ــة )حي ــة الثالث ــك الكفاي ــد ذل ــاءت بع ــم ج ــن ث وم
بمتوســط  بدقــة(  الــدرس  وإجــراءات  خطــوات 
حســايب )3.75 (،وحلــت يف املرتبــة الرابعــة الكفايــة  
ــبة  ــم املناس ــرتاتيجيات التعلي ــتخدم اس ــة )يس السادس
ــايب )3.6٤ (،  ــط حس ــة.( بمتوس ــداف التعليمي لأله
ويف املرتبــة اخلامســة جــاءت الكفايــة اخلامســة )خيتــار 
ــادر،  ــل، مص ــدرس، فص ــرض ال ــبة لع ــة املناس البيئ
معمــل الدراســات االجتامعيــة، ســاحة املدرســة(
املرتبــة  يف  وحلــت   ،)  3.29( حســايب  بمتوســط 
ــة  ــة )حيــدد األنشــطة التعليمي ــة الثامن السادســة الكفاي
 3.1٤( حســايب  بمتوســط  للــدرس(  املناســبة 
)يصنــف  األوىل  الكفايــة  الســابعة  املرتبــة  ويف   ،)
ووجدانيــة  معرفيــة  أهــداف  إىل  الــدرس  أهــداف 
وقبــل   ،  )  3.٠7( حســايب  ومهارية(بمتوســط 

ــائل  ــف الوس ــابعة )يوظ ــة الس ــت املرتب ــرية حل األخ
واألدوات التعليميــة املناســبة لألهــداف التعليميــة 
ــايب )2.93  ــط حس ــم ( بمتوس ــرتاتيجيات التعلي واس
ــاز  ــق إنج ــة )يتواف ــة الرابع ــت الكفاي ــني حل (، يف ح
ــط  ــرية بمتوس ــة األخ ــع( يف املرتب ــع التوزي ــرر م املق
وقــد  متوســط،  أداء  وبمســتوى   )2.68( حســايب 
ُيعــزى ذلــك إىل اعتــامد معلمــي الدراســات االجتامعية 
والوطنيــة عــىل نــامذج حتضــري الــدروس اجلاهــزة عــرب 
ــئ  ــور اخلاط ــة إىل التص ــة، باإلضاف ــع اإللكرتوني املواق
لــدى معلمــي الدراســات االجتامعيــة والوطنيــة بعــدم 
ــاف إىل  ــكلية، ويض ــة ش ــه عملي ــط وأن ــة التخطي أمهي
ذلــك كثــرة األعبــاء اإلداريــة التــي يكلــف هبــا املعلــم، 
ــة  ــا )2٠٠2(، ودراس ــة  املعاف ــع دراس ــق م ــذا يتف وه

.)2٠٠3( اهلاشــم 

ثانيا: جمال التنفيذ:

الرتتيباالنحراف املعيارياملتوسط احلسايبالكفايةم
3.181.2199يستخدم التمهيد املناسب للدرس بطريقة إبداعية11
2.631.5٠116يمهد للدرس بطريقة تثري الدافعية لدى الطالب12
3.٤61.2٠1٤يراعي توزيع زمن احلصة عىل أهداف الدرس13
3.391.1٠٠6يربط اخلربات السابقة للطالب باخلربات احلالية1٤
3.111.1٠٠13يوجه أسئلة تثري اهتامم الطالب15
3.181.2191٠يقدم املحتوى بأسلوب سهل وواضح16
3.68٠.8192يثري تفكري الطالب باسرتاتيجيات مناسبة ومتعددة17
3.211.1978يطرح أسئلة ترتبط بأهداف الدرس18
3.1٤1.17712يقدم التغذية الراجعة بعد إجابات الطالب19
3.٠٤1.1٠51٤ينوع يف استخدام طرائق التدريس املناسبة للدرس2٠
3.181.٠5611يستخدم الوسائل واألدوات التعليمية يف الوقت املناسب للدرس21
3.57٠.8793يستخدم األنشطة التعليمية يف الوقت املناسب22
3.82٠.7231يربط موضوع الدرس بمواقف احلياة والبيئة املحيطة بالطالب23
3.٤61.17٠5يراعي الفروق الفردية بني الطالب2٤
3.291.٠137يلخص الدرس بإبراز عنارصه األساسية25
2.671.2٠٠15يستخدم طريقة مناسبة لغلق الدرس.26

3.25٠.18٤٠.18٤كيل

جدول )7( املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية والرتبة لدرجة أداء الكفايات التدريسية من قبل 
معلمي الدراسات االجتامعية والوطنية يف املرحلة االبتدائية عىل مستوى التنفيذ
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تصور مقرتح لتطوير األداء التدرييس ملعلمي الدراسات االجتامعية والوطنية يف املرحلة االبتدائية يف ضوء الكفايات التدريسية الالزمة هلم 

جدول )8( املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية والرتبة لدرجة أداء الكفايات التدريسية 
من قبل معلمي الدراسات االجتامعية والوطنية يف املرحلة االبتدائية عىل مستوى التقويم

قيــم  أن   )7( رقــم  اجلــدول  خــالل  مــن  يتضــح 
املتوســطات احلســابية ملالحظــات املــرشف عــىل تقييــم 
ــن  ــذ( م ــات )التنفي ــول كفاي ــني ح ــة املعلم ومالحظ
ــني )2.63-3.82(  ــت ب ــا، تراوح ــم هل ــث أدائه حي
ــام  ــايل، ك ــط والع ــني املتوس ــرتاوح ب ــتوى أداء ي بمس
العــام للمجــال )3.25(  بلــغ املتوســط احلســايب 
ــذ،  ــة التنفي بمســتوى أداء متوســط عــىل مســتوى كفاي
وجــاءت يف املرتبــة األوىل يف األداء الكفايــة الثالثــة 
بمواقــف  الــدرس  موضــوع  )يربــط  والعــرشون 
بمتوســط  بالطــالب(  املحيطــة  والبيئــة  احليــاة 
ــك  ــل ذل ــال، ولع ــتوى أداء ع ــايب )3.82( بمس حس
يعــزى إىل طبيعــة الدراســات االجتامعيــة، حيــث 
ــه  ــان وبيئت ــني اإلنس ــل ب ــة التفاع ــم بدراس ــا هتت إهن
ــراد،  ــن األف ــريه م ــني غ ــه وب ــا، وبين ــش فيه ــي يعي الت
ــع،  ــة املجتم ــان ودراس ــة اإلنس ــاول دراس ــي تتن فه
ــة،  ــات االجتامعي ــة الدراس ــي طبيع ــا يراع ــم هن فاملعل
ومــن ثــم ينعكــس توظيــف املعرفــة واملعلومــات 
ــات يف  ــق أفــكار الدراس ــه الطــالب إىل تطبي وتوجي
ــأن  ــك رزق) 1٤32( ب ــد ذل ــة، ويؤك ــف احلياتي املواق
ــن  ــان م ــة اإلنس ــم بدراس ــة هتت ــات االجتامعي الدراس
ــض،  ــم ببع ــه بعضه ــراده ومجاعات ــات أف ــث عالق حي
ــه،  ــان وبيئت ــني اإلنس ــي ب ــات الت ــث العالق ــن حي وم

ــذه  ــع ه ــن مجي ــأ ع ــأت وتنش ــي نش ــكالت الت واملش
العالقــات، وأهنــا تركــز اهتاممهــا عــىل عالقــات 
ــح  ــي تصب ــائل الت ــلوكه، والوس ــن س ــان وميادي اإلنس
ــه  ــن وج ــىل أحس ــلوك ع ــذا الس ــات وه ــا العالق هب
ممكــن، وهــذا يتفــق مــع دراســة العنــزي)2٠12(.  يف 
ــة عــرشة )يمهــد للــدرس  ــة الثاني حــني حلــت الكفاي
بطريقــة تثــري الدافعيــة لــدى الطــالب( يف املرتبــة 
ــتوى أداء  ــايب )2.63( وبمس ــط حس ــرية بمتوس األخ
متوســط، وقــد ُيعــزى ذلــك إىل طريقــة تعامــل معلــم 
ــف  ــه للص ــة وإدارت ــة والوطني ــات االجتامعي الدراس
والتــي قــد تؤثــر عــىل الدافعيــة لــدى الطــالب، وتأثــري 
ــر،  ــو املنف ــودها اجل ــي يس ــات الت ــىل العالق ــك ع ذل
ــج  ــا ينت ــم، وم ــم لدهي ــع التعل ــدين دواف ــؤدي إىل ت وت
ــل  ــد يغف ــالب، وق ــة للط ــاركة اإلجيابي ــدم املش ــن ع م
ــة إىل  ــالب، باإلضاف ــات الط ــات واهتامم ــم حاج املعل
أن بعــض الطــالب قــد ال يرغــب يف املــادة، والبــد أن 
ــل  ــن التعام ــي، ويمك ــذا يشء طبيع ــم أن ه ــي املعل يع
مــع ذلــك بتقبــل وأنــه يشء طبيعــي، وهــذا يتفــق مــع 
ــم )2٠٠3(  ــة اهلاش ــم )2٠1٠(، ودراس ــة كري دراس
ــد  ــامت ق ــني واملعل ــا إىل أن املعلم ــري نتائجه ــث تش حي
ــط،  ــتوى متوس ــة بمس ــذه الكفاي ــن أداء ه ــوا م متكن

ــوب.  ــتوى املطل ــو دون املس وه

الرتتيباالنحراف املعيارياملتوسط احلسايبالكفايةم
3.82٠.7231يضع أسئلة تقيس أهداف الدرس27
2.82٠.8197ينفذ التقويم يف متلف مراحل الدرس ) قبيل، تكويني، هنائي(28
3.68٠.7232يستخدم أساليب التقويم املناسبة29
3.36٠.87٠5يستخدم أساليب التقويم البديل يف تقويم الطالب ) ملف إنجاز وغريه(3٠
2.661.٠679ينوع يف أساليب األسئلة الصفية لتشمل مجيع مهارات التفكري العليا31
3.57٠.7٤23يستخدم التقويم التشخييص املناسب الذي يتضح بعد التقويم32
2.861.٤٠76يشجع الطالب عىل التقويم الذايت33
2.681.٤678يوثق تقويم الطالب يف السجالت اخلاصة3٤
3.٤6٠.793٤يكلف الطالب بعمل تكليفات منزلية35

3.21٠.292كيل
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تصور مقرتح لتطوير األداء التدرييس ملعلمي الدراسات االجتامعية والوطنية يف املرحلة االبتدائية يف ضوء الكفايات التدريسية الالزمة هلم 

ثالثا: جمال التقويم:
قيــم  أن   )8( رقــم  اجلــدول  خــالل  مــن  يتضــح 
املتوســطات احلســابية ملالحظــات املــرشف عــىل تقييــم 
ــن  ــم( م ــات )التقوي ــول كفاي ــني ح ــة املعلم ومالحظ
ــني )2.66-3.82(  ــت ب ــا تراوح ــم هل ــث أدائه حي
بمســتوى أداء يــرتاوح بــني املتوســط والعــايل، كــام بلــغ 
املتوســط احلســايب العــام للمجــال )3.21( بمســتوى 
ــة التقويــم، وجــاءت  أداء متوســط عــىل مســتوى كفاي
يف املرتبــة األوىل يف األداء الكفايــة الســابعة والعــرشون 
)يكلــف الطــالب بعمــل تكليفــات منزليــة( بمتوســط 
ــك  ــل ذل ــال، ولع ــتوى أداء ع ــايب )3.82( بمس حس
يعــزى إىل أن معلمــي الدراســات االجتامعيــة والوطنية 
ــزة  ــة يمثــل ركي يدركــون أن إعطــاء التكليفــات املنزلي
أساســية مــن ركائــز النظــام التعليمــي، وإىل أمهيتــه يف 
ــتويات  ــىل مس ــرف ع ــالب والتع ــل الط ــم حتصي تقوي
ــامد عــىل أنفســهم مــن  أدائهــم، وتدريبهــم عــىل االعت
ــق  ــدرس، وحــل بعــض األســئلة، والتطبي مراجعــة ال
العمــيل ملــا تعلمــه الطالــب باملدرســة،   يف حــني حلــت 
الكفايــة احلاديــة والثالثــون )ينوع يف أســاليب األســئلة 

الصفيــة لتشــمل مجيــع مهــارات التفكــري العليــــا( يف 
املرتبــة األخرية بمتوســط حســايب )2.66( وبمســتوى 
أداء متوســط، وقــد ُيعــزى ذلــك إىل أن صياغــة أســئلة 
ــا  ــتغرق وقت ــري تس ــن التفك ــتويات م ــذه املس ــس ه تقي
يأخــذ وقــت احلصــة، وحتتــاج إىل تدريــب، وقــد يرجع 
إىل عــدم الفهــم الكامــل والشــامل مــن بعــض معلمــي 
ــة إىل  ــا، باإلضاف ــة هل ــة والوطني ــات االجتامعي الدراس
ــد  ــس تعتم ــرق تدري ــتخدم ط ــني يس ــض املعلم أن بع
ــىل  ــز ع ــن الرتكي ــي تتضم ــرشح، وه ــاء وال ــىل اإللق ع
ــا  ــة؛ مم ــب املهم ــة اجلوان ــال بقي ــريف وإمه ــب املع اجلان
ــىل  ــامد ع ــارات واالعت ــذه امله ــىل ه ــز ع ــل الرتكي جع
ــئلة  ــق األس ــن طري ــات ع ــرتجاع املعلوم ــر واس تذك
ــة  ــع دراس ــذا م ــق ه ــك، ويتف ــىل ذل ــاعد ع ــي تس الت
ــج البحــث احلــايل  ــام ختتلــف نتائ ــم ) 2٠1٠(، بين كري
عــن نتائــج دراســة العنــزي )2٠12( حيــث إن واقــع 
ــال  ــة يف جم ــت عالي ــية كان ــات التدريس ــر الكفاي تواف

ــذ. التنفي

رابعا: جمال إدارة الصف:

الرتتيباالنحراف املعيارياملتوسط احلسايبالكفايةم
3.611.2862حيقق النظام داخل الصف36
3.391.227٤حيسن التعامل مع الطالب37
3.211.2876يستخدم لغة اجلسد بطريقة ختدم املوقف التعليمي38
3.٤31.3٤53يتعامل مع املواقف الطارئة بطريقة مناسبة39
3.291.3575يظهر االهتامم بجميع الطالب٤٠
3.861.٤161يعزز السلوك اإلجيايب لدى الطالب٤1

ينظم عنارص بيئة التعلم وهتيئتها بام يساعد عىل جودة التدريس وحسن ٤2
2.821.٠2٠7التعلم

3.37٠.128كيل

جدول )9( املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية والرتبة لدرجة أداء الكفايات التدريسية 
من قبل معلمي الدراسات االجتامعية والوطنية يف املرحلة االبتدائية عىل مستوى إدارة الصف

قيــم  أن   )9( رقــم  اجلــدول  خــالل  مــن  يتضــح 
املتوســطات احلســابية ملالحظــات املــرشف عــىل تقييــم 
ــف(  ــات )إدارة الص ــول كفاي ــني ح ــة املعلم ومالحظ
مــن حيــث أدائهــم هلــا تراوحــت بــني )3.86-

2.82( بمســتوى أداء يــرتاوح بــني املتوســط والعــايل، 
كــام بلــغ املتوســط احلســايب العــام للمجــال )3.37( 
بمســتوى أداء متوســط عــىل مســتوى كفايــة إدارة 
ــة  ــة األوىل يف األداء الكفاي ــاءت يف املرتب ــف، وج الص
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جدول )1٠( املتوسط احلسايب والرتبة لدرجة أداء معلمي
 الدراسات االجتامعية والوطنية للكفايات التدريسية

ــدى  ــلوك اإلجيــايب ل ــزز الس ــدة واألربعــون )يع الواح
ــتوى أداء  ــايب )3.86( بمس ــط حس ــالب( بمتوس الط
عــال، ولعــل ذلــك يعــزى إىل الــدور الرتبــوي الــذي 
ــة  ــة والوطني ــات االجتامعي ــو الدراس ــه معلم ــوم ب يق
ــن  ــد م ــه يع ــث إن ــايب، حي ــلوك اإلجي ــز الس يف تعزي
األهــداف األساســية التــي يســعى املربــون إىل تنميتهــا 
ورعايتهــا، وتــأيت هــذه العنايــة ملــا هلــا مــن أثــر عميــق 
ــاء شــخصيتهم،  يف توافقهــم النفــيس واالجتامعــي وبن
ــة،  ــات االجتامعي ــداف الدراس ــن أه ــق م ــذا ينطل وه
الدراســات  أن  إىل   )2٠٠2( الســكران  أشــار  كــام 
االجتامعيــة تســعى إىل نمــو شــخصية الطالــب املتكاملة 
ــس  ــة والنف ــة والوجداني ــي املعرفي ــع النواح ــن مجي م
احلركيــة، واملؤديــة بعــد ذلــك إىل إجيــاد املواطــن 
الســلوك  يف  احلســنة  القــدوة  وصاحــب  الصالــح 
والتفكــري، والعنــرص الفعــال يف جمتمعــه، وهــذا يتفــق 
مــع دراســة املوســى والرحيــيل)1٤39(،  يف حــني 
ــارص  ــم عن ــون )ينظ ــة واألربع ــة الثاني ــت الكفاي حل
بيئــة التعلــم وهتيئتهــا بــام يســاعد عــىل جــودة التدريس 
وحســن التعلــم( يف املرتبــة األخــرية بمتوســط حســايب 
)2.82( وبمســتوى أداء متوســط، وقــد ُيعــزى ذلــك 
ــة  ــة والوطني ــات االجتامعي ــي الدراس ــاع معلم إىل اتب
طرقــا تقليديــة يف التدريــس كاإللقــاء واملحــارضة، 
ــاة  ــدم مراع ــس وع ــرتاتيجيات التدري ــوع اس ــة تن وقل
ــول  ــض الفص ــة إىل أن بع ــة، باإلضاف ــروق الفردي الف
لدهيــا كثافــة يف عــدد الطــالب، وبعــض املعلمــني 
يعتقــد أن تنظيــم عنــارص بيئــة التعلــم ســيجلب 
الفــوىض وهيــدر وقــت احلصــة، وبعضهــم يفتقــد 
الطــرق احلديثــة الفاعلــة يف البيئــة التعليميــة كتوظيــف 
التقنيــة واســتثامرها بطريقــة فاعلــة يف الفصــل، وحيتــاج 
إىل التدريــب بشــكل مســتمر، وهــذا يتفــق مــع دراســة 

.(Killber)،2002 كيلــرب 

ــاء  ــع ج ــال الراب ــدول)1٠( أن املج ــن اجل ــح م يتض
معلمــي  أداء  يف  املجــاالت  بــني  األوىل  باملرتبــة 
للكفايــات  والوطنيــة  االجتامعيــة  الدراســات 
التدريســية، بمتوســط حســايب بلــغ )3.37(، ويضــم 
الكفايــات التدريســية املرتبطــة بــإدارة الصــف، وربــام 
ــذا  ــة ه ــني بأمهي ــب املعلم ــة أغل ــك إىل قناع ــود ذل يع
ــم ؛ إذ  ــاح املعل ــام يف نج ــرصا مه ــاره عن ــال باعتب املج
إن نجــاح املعلــم يف عملــه يتوقــف بدرجــة كبــرية 
ــك إىل  ــود كذل ــام يع ــه، ورب ــه لصف ــة إدارت ــىل طريق ع
تركيــز برامــج إعــداد املعلمــني وتأهيلهــم قبــل اخلدمــة 
وأثناءهــا عــىل هــذه الكفايــات، وتتفــق هــذه النتيجــة 
ــف  ــيل، 1٤39(، وختتل ــى، الرحي ــة ) املوس ــع دراس م

ــرب ــة كيل ــج دراس ــن نتائ ــايل ع ــث احل ــج البح نتائ
 Killber ) 2٠٠2( حيــث تشــري نتائجهــا إىل أن كفايــة 

إدارة الصــف جــاءت باملرتبــة األخــرية.
ــية يف  ــات التدريس ــق بالكفاي ــال األول املتعل ــه املج يلي
جمــال التخطيــط بمتوســط حســايب بلــغ )3.36(، 
وجــاء يف املرتبــة الثالثــة املجــال الثــاين املرتبــط بالتنفيــذ 
بمتوســط حســايب بلــغ )3.25(، ويف املرتبــة األخــرية 
ــية  ــات التدريس ــم الكفاي ــذي يض ــث ال ــال الثال املج
ــغ )3.21(،  ــايب بل ــط حس ــم بمتوس ــال التقوي يف جم
املعلمــني  إعــداد  ضعــف  إىل  ذلــك  يعــود  وقــد 
األســاليب  هبــذه  اخلاصــة  التدريســية  وكفاءاهتــم 
ــود  ــن أن يع ــام يمك ــة، ك ــة املتنوع واألدوات التقويمي
ــد  ــن جه ــاس م ــم والقي ــه أدوات التقوي ــا حتتاج إىل م
ــة،  ــذ واملتابع ــل للتنفي ــت طوي ــداد، ووق ــري يف اإلع كب
ــة  ــات االجتامعي ــي الدراس ــز معلم ــة إىل تركي باإلضاف

الرتبةاملتوسط احلسايباملجالم
3.362التخطيط1
3.253التنفيذ2
3.21٤التقويم3
3.371إدارة الصف٤
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ــل الطــالب يف اجلوانــب  ــم حتصي ــة عــىل تقوي والوطني
ــا  ــتيعاهبم هل ــم واس ــة، وحفظه ــامدة العلمي ــة لل املعرفي
ــداين  ــب الوج ــال اجلان ــرشح، وإغف ــات وال يف املناقش
ــن  ــم م ــىل الرغ ــالب، ع ــم أداء الط ــاري يف تقوي وامله
ثــراء املــادة باألبعــاد الوجدانيــة واملهاريــة ؛ إذ إن 
طبيعــة الدراســات االجتامعيــة ال ختلــو مــن هــذه 
اجلوانــب البالغــة األمهيــة يف حيــاة الطــالب وواقعهــم 
الرتبــوي، وهــذا يتفــق مــع دراســة )املعافــا،2٠٠2(، 
ــد  ــي تؤك ــاليف، 2٠1٠( الت ــلوم، واملخ ــة )س ودراس
التقويــم  عــىل وجــود خلــل يف اســتخدام قوائــم 
اجلغرافيــا  يف  املقاييــس  وأدوات  األداء  فحــص  يف 
والتاريــخ، وختتلــف نتائــج البحــث احلــايل عــن نتائــج 
دراســة كيلــرب Killber )2٠٠2( حيــث تشــري نتائجهــا 

Zمان ويتنيمتوسط الرتبالعدداخلربة العمليةاملحور
مستوى 
الداللة

٠.٠55-78.7133.٠٠٠2.156من 5- 1٠ سنواتالتخطيط 2116.٤3أكثر من 1٠ سنوات

٠.1٠٤-71٠.1٤٤3.٠٠٠1.626من 5- 1٠ سنواتالتنفيذ 2115.95أكثر من 1٠ سنوات

٠.2٤1-711.3651.5٠٠1.173من 5- 1٠ سنواتالتقويم 2115.55أكثر من 1٠ سنوات

إدارة الصف
71٠.57من 5- 1٠ سنوات

٤6.٠٠٠1.٤7٠-٠.1٤2 2115.81أكثر من 1٠ سنوات
2116.29أكثر من 1٠ سنوات

إىل أن كفايــة التقويــم جــاءت باملرتبــة األوىل، وكذلــك 
ــري  ــي تش ــاوي )2٠15( الت ــة حنت ــن دراس ــف ع ختتل
نتائجهــا إىل أن كفايــة التقويــم جــاءت أوال وفقــا آلراء 

ــدارس. ــري امل ــني ومدي املعلم
 

السؤال الثالث: 
ــني أداء  ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف ــل توج ه
ــة يف املرحلــة  ــة والوطني معلمــي الدراســات االجتامعي

ــة ؟ ــربة العملي ــزى للخ ــة تع االبتدائي
ولإلجابــة عــن ذلــك تــم إجــراء اختبــار مــان ويتنــي 
األســلوب  باعتبــاره  وذلــك  املســتقلة،  للعينــات 
املناســب للعينــات الصغــرية واجلــدول )11( يوضــح 

ــث. ــا الباح ــل إليه ــي توص ــج الت النتائ
جدول )11( نتائج اختبار مان ويتني للعينات املستقلة ملعرفة داللة الفرق بني متوسطات أداء 

معلمي الدراسات االجتامعية والوطنية يف املرحلة االبتدائية بسبب اخلربة العملية

ويشــري اجلــدول )11( إىل عــدم وجــود فــرق ذي 
الدراســات  معلمــي  أداء  بــني  إحصائيــة  داللــة 
االجتامعيــة والوطنيــة يف املرحلــة االبتدائيــة يف كفايــات 
)التخطيــط، والتنفيــذ، والتقويــم، وإدارة الصــف( 
ــك إىل  ــث ذل ــزي الباح ــة، وُيع ــربة العملي ــبب اخل بس
ــارات أو  ــن مه ــه م ــا تتضمن ــات وم ــك الكفاي أن تل
ممارســات هــي كفايــات متعلمــة تــأيت نتيجــة الدراســة 
ــب بعــد االلتحــاق بالعمــل،  ــات، والتدري داخــل كلي
ــني  ــاب املعلم ــدين اكتس ــن ت ــكوى م ــرا ألن الش ونظ

ــام  ــط ك ــايل فق ــت احل ــود للوق ــارات ال يع ــك امله لتل
تعــود  وإنــام  الرتبــوي،  تقاريــر اإلرشاف  أشــارت 
ــة  ــر وزارة الرتبي ــارت تقاري ــام أش ــابقة ك ــرتة س إىل ف
والتعليــم لعــام 2٠1٠، فــإن ذلــك يــربر عــدم وجــود 
فــرق دال بــني أصحــاب اخلــربات احلديثــة واخلــربات 
القديمــة، وممــا يؤكــد عــىل أن هنــاك مشــكلة يف إعــداد 
ــم  ــر وزارة التعلي ــه تقري ــار إلي ــا أش ــو م ــني ه املعلم
ــي  ــات الت ــرز املشــكالت واملعوق )1٤33( وهــو أن أب
تواجــه التعليــم العــام يف اململكــة هــو ضعــف تأهيــل 
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جدول )12( نتائج اختبار كروسكال واليس للعينات املستقلة ملعرفة داللة الفرق بني متوسطات رتب أداء
 معلمي املرحلة االبتدائية للكفايات التدريسية الالزمة ملعلمي الدراسات االجتامعية والوطنية بسبب الدورات التدريبية

ــارات  ــم إىل امله ــري منه ــد الكث ــث يفتق ــني؛ حي املعلم
ــم. ــم والتعّل ــات التعلي ــة يف عملي احلديث

ــم )2٠1٠(،  ــة كري ــع دراس ــج م ــذه النتائ ــق ه وتتف
حنتــاوي  ودراســة   ،)2٠12( العنــزي  ودراســة 
ــا )2٠٠2(  ــام ختتلــف عــن دراســة املعاف )2٠15(، بين
ــربة  ــزى للخ ــم تع ــروق بينه ــود ف ــري إىل وج ــي تش الت

ــة.  العملي

السؤال الرابع:
ــني أداء  ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف ــل توج ه
ــة يف املرحلــة  ــة والوطني معلمــي الدراســات االجتامعي

ــة ؟ ــدورات التدريبي ــزى لل ــة تع االبتدائي
لإلجابــة عــن ذلــك تــم حســاب متوســطات الرتــب، 
ودرجــات احلريــة، وتــم اســتخدام اختبــار كروســكال 

واليــس بســبب صغــر حجــم إحــدى العينــات 
)أقل من 5 دورات=3( انظر اجلدول )12(.

Sigدرجات احلريةكروسكال واليسمتوسط الرتبالعددالدورات التدريبيةاملجال

التخطيط
37.83< 5 دورات

5.5232٠.٠63 61٠.٠٠< 1٠ دورات
1916.97> =1٠دورات  

التنفيذ
38.5٠< 5 دورات

2.9652٠.227 612.٠8< 1٠ دورات
1916.21> =1٠دورات  

التقويم
311.5٠< 5 دورات

٤.٠٤92٠.132 69.33< 1٠ دورات
1916.61> =1٠دورات  

إدارة الصف
311.5٠< 5 دورات

2.5352٠.282 61٠.67< 1٠ دورات
1916.18> =1٠دورات  

اختبــار  نتائــج  يبــني  الــذي   )12( اجلــدول  مــن 
فــرق  وجــود  عــدم  يتضــح  واليــس  كروســكال 
ذي داللــة إحصائيــة بــني أداء معلمــي الدراســات 
االجتامعيــة والوطنيــة يف املرحلــة االبتدائيــة لكافــة 
الكفايــات األربعــة )التخطيــط، التنفيــذ، التقويــم، 
ــة ؛  ــدورات التدريبي ــري ال ــبب متغ ــف( بس إدارة الص
حيــث إن مســتوى الداللــة أكــرب مــن ٠.٠5.، ويعــود 
ذلــك إىل أن الــدورات التدريبيــة املقدمــة ملعلمــي 
رشوط  كانــت  والوطنيــة  االجتامعيــة  الدراســات 
ــة،  ــرتة التدريبي ــص الف ــام خي ــدة في ــا موح ــب هب التدري
ــات،  ــزات وتقني ــن جتهي ــة م ــة التدريب ــك البيئ وكذل

وتشــابه الربامــج التــي تقدمهــا إدارة التعليــم، وأيضــا 
ــة  ــدورات التدريبي ــج وال ــودة الربام ــود إىل ج ــد يع ق
املقدمــة للمعلمــني، وهــذا قــد يــؤدي إىل قلــة احلاجــة 
إىل لتدريــب مــع زيــادة اخلــربة العمليــة للمتدربــني، إذ 
ــن  ــة ع ــم العملي ــد خربهت ــة تزي ــراد العين ــم أف إن معظ

ــم )21(.  ــنوات وعده ــرش س ع

السؤال اخلامس:
مــا التصــور املقــرتح لتطويــر األداء التدريــيس ملعلمــي 
الدراســات االجتامعيــة والوطنيــة  يف املرحلــة االبتدائية 

يف ضــوء الكفايــات التدريســية الالزمــة ؟
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ــر األداء  ــرتح لتطوي ــور مق ــداد تص ــث بإع ــام الباح ق
ــة   ــة والوطني ــات االجتامعي ــي الدراس ــيس ملعلم التدري
ــة وحتســينه يف ضــوء مــا أســفرت  ــة االبتدائي يف املرحل
عنــه نتائــج الدراســة، ويتضمــن التصــور املقــرتح 

ــة: ــاط اآلتي ــي النق ــج التدريب للربنام
أهداف التصور املقرتح:

منطلقات التصور املقرتح. 
معايري اختيار التصور املقرتح.

حمتــوى التصــور املقــرتح، ويتكــون مــن أربــع وحدات 
تدريبيــة، تضــم كل وحــدة تدريبيــة مــا ييل:

األهداف السلوكية.	 
املحتوى.	 
اسرتاتيجيات التدريس) التدريب(.	 
األنشطة التعليمية.	 
الوسائل والتقنيات املساعدة.	 
التقويم.	 

أهداف التصور املقرتح:
اهلدف العام: 

هيــدف الربنامــج إىل تطويــر األداء التدريــيس مــن 
 ( التدريســية  الكفايــات  عــىل  التدريــب  خــالل 
كفايــات  التنفيــذ،  كفايــات  التخطيــط،  كفايــات 
التقويــم، كفايــات إدارة الصــف( ملعلمــي الدراســات 

. االبتدائيــة  باملرحلــة  والوطنيــة  االجتامعيــة 

األهداف التفصيلية:
ويتفــرع مــن اهلــدف العــام عــدد مــن األهــداف 

وهــي: الفرعيــة، 
الدراســات  ملعلمــي  التخطيــط  كفايــات  1.تنميــة 

وقياســها.  والوطنيــة  االجتامعيــة 
الدراســات  ملعلمــي  التنفيــذ  كفايــات  2.تنميــة 

وقياســها.  والوطنيــة  االجتامعيــة 
الدراســات  ملعلمــي  التقويــم  كفايــات  3.تنميــة 

وقياســها.  والوطنيــة  االجتامعيــة 
ــات  ــي الدراس ــف ملعلم ــات إدارة الص ــة كفاي ٤.تنمي

ــها.  ــة وقياس ــة والوطني االجتامعي

منطلقات التصور املقرتح: 
اعتمــد التصــور املقــرتح عــىل جمموعــة مــن املنطلقات، 

: هي و
1.نتائــج البحــث احلــايل، خاصــة فيــام يتعلــق ببطاقــة 

ــج البحــث إىل: املالحظــة، حيــث أشــارت نتائ
ــة  ــة والوطني ــات االجتامعي ــي الدراس - أن أداء معلم
بالزلفــي لكفايــة التخطيــط للــدرس بشــكل عــام 
ــور يف أداء  ــب القص ــرز جوان ــطا، وأن أب ــاء متوس ج
ــىل  ــني ع ــدرة املعلم ــف ق ــل يف ضع ــة متث ــذه الكفاي ه
ــع وتوظيــف  إنجــاز املقــرر بشــكل متســق مــع التوزي
املناســبة لألهــداف  التعليميــة  الوســائل واألدوات 

التعليميــة واســرتاتيجيات التعليــم.
ــة  ــة والوطني ــات االجتامعي ــي الدراس - أن أداء معلم
ــاء  ــام ج ــكل ع ــدرس بش ــذ ال ــة تنفي ــي لكفاي بالزلف
ــذه  ــور يف أداء ه ــب القص ــرز جوان ــطا، وأن أب متوس
الكفايــة متثــل يف ضعــف قــدرة املعلمــني عــىل التمهيــد 
للــدرس بطريقــة تثــري الدافعيــة لــدى الطــالب، 
املناســبة لغلــق  الطــرق  والقــدرة عــىل اســتخدام 

ــدرس. ال
ــة  ــة والوطني ــات االجتامعي ــي الدراس - أن أداء معلم
بالزلفــي لكفايــة التقويــم بشــكل عــام جــاء متوســطا، 
وأن أبــرز جوانــب القصــور يف أداء هــذه الكفايــة متثــل 
ــع  ــمل مجي ــة لتش ــئلة الصفي ــاليب األس ــع أس يف تنوي
مهــارات التفكــري العليــا، وتوثيــق تقويــم الطــالب يف 

ــة. ــجالت اخلاص الس
ــة  ــة والوطني ــات االجتامعي ــي الدراس - أن أداء معلم
بالزلفــي لكفايــة إدارة الصــف بشــكل عــام جــاء 
ــذه  ــور يف أداء ه ــب القص ــرز جوان ــطا، وأن أب متوس
الكفايــة متثــل يف تنظيــم عنــارص بيئــة التعلــم وهتيئتهــا 
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ــم،  ــن التعل ــس وحس ــودة التدري ــىل ج ــاعد ع ــام يس ب
املوقــف  ختــدم  بطريقــة  اجلســد  لغــة  واســتخدام 

التعليمــي.
2.الدراســات الســابقة التــي أشــارت إىل أن هنــاك 
اتفاقــا إىل حــد كبــري فيــام خيــص الكفايــات التدريســية 
الرئيســة املتمثلــة يف ) التخطيــط، والتنفيــذ، والتقويــم، 
ــا  ــة املعاف ــه دراس ــارت إلي ــا أش ــف.( وم وإدارة الص
)2٠٠2( مــن انخفــاض مســتوى متكــن معلمــي املــواد 
االجتامعيــة يف احللقــة الثانيــة من املهــارات التدريســية، 
ــن  ــنوات أو الذي ــع س ــم أرب ــت خربهت ــن كان ــواء م س
تقــل خربهتــم عــن أربــع ســنوات. ومــا أشــارت إليــه 
دراســة اهلاشــم )2٠٠3( مــن تبايــن أداء معلمــي املواد 
االجتامعيــة للصــف الســادس االبتدائــي بمملكــة 
ــية،  ــية األساس ــات التدريس ــوء الكفاي ــن يف ض البحري
ــا  ــارة إليه ــت اإلش ــي مت ــات الت ــن الدراس ــا م وغريه
ســابقا، والتــي أكــدت مجيعهــا عــىل أمهيــة تنميــة تلــك 

ــات. الكفاي
إعــداد  برامــج  يف  املعــارصة  االجتاهــات  3.أمهيــة 
معلمــي الدراســات االجتامعيــة والوطنيــة وتدريبهــم.

معايري اختيار الربنامج التدريبي املقرتح:
املهــارات  جلميــع  الربنامــج  حمتــوى  شــمولية   -

ــاء  ــا بن ــا وأدائي ــا معرفي ــوب تنميته ــات املطل والكفاي
عــىل نتائــج بطاقــة املالحظــة.

- مناســبة حمتــوى الربنامــج لألهــداف والقــدرة عــىل 
حتقيقهــا.

- مراعــاة التنــوع والتــدرج املنطقــي يف تقديــم حمتــوى 
الربنامــج، والرتابــط بــني أجزائــه. 

- مراعاة الفروق الفردية بني املتدربني.
التدريبــي حديثــا،  الربنامــج  يكــون حمتــوى  أن   -

املعــارصة. العلميــة  التطــورات  وفــق  ويســري 
- أن يكون قابال للمالحظة والتقويم.

ــن  ــدد م ــي يف ع ــوى التدريب ــربات واملحت ــم اخل تنظي
ــة،  ــدات تدريبي ــت)٤( وح ــة بلغ ــدات التدريبي الوح
ــاعات  ــع )3( س ــب بواق ــم التدري ــاس أن يت ــىل أس ع
ــع )5(  ــون بواق ــث يك ــوم الثال ــتثناء الي ــوم، باس يف الي
ســاعات، وبذلــك بلــغ عــدد ســاعات الربنامــج ) 1٤( 

ــة. ــاعة تدريبي س
حمتوى الربنامج التدريبي املقرتح: 

ــع  ــرتح مجي ــي املق ــج التدريب ــوى الربنام ــن حمت يتضم
ــع  ــي يتوق ــارف الت ــارات واملع ــربة وامله ــب اخل جوان
عــىل  التدريــب  بعــد  يكتســبها  أن  املتــدرب  مــن 

الربنامــج، واجلــدول التــايل يوضــح ذلــك:

الزمناملحتوىالوحدة التدريبية

الوحدة األوىل
) كفايات التخطيط(

)املقصود بكفايات التخطيط .(  )حتليل حمتوى الوحدة الدراسية( 
)كيفية حتليل الدرس إىل مكوناته األساسية.(  )سبل صياغة األهداف بصورة إجرائية.( 

) كيفية خطوات التخطيط للدرس.( 
3 ساعات

الوحدة الثانية
) كفايات التنفيذ(

)ما املقصود بكفايات التنفيذ؟( )ما األساليب املناسبة إلثارة دافعية الطالب للدرس؟(
)كيفية اختيار االسرتاتيجيات املناسبة للدرس.(  )كيفية توظيف الوسائل واألدوات التعليمية.(

)آليات توظيف األنشطة التعليمية املناسبة لتحقيق أهداف الدرس.(
3ساعات

الوحدة الثالثة 
)كفايات التقويم(

)املقصود بكفايات التقويم؟( )أهداف التقويم وأمهيته.( )أدوات التقويم وأساليبه احلديثة.( 
)كيفية صياغة األسئلة بطريقة سليمة.()كيفية تقديم التغذية الراجعة.( 

)كيفية بناء االختبارات التحصيلية.(
5 ساعات

الوحدة الرابعة
 ) إدارة الصف(

)ما املقصود بإدارة الصف؟( )أهم كفايات إدارة الصف.(  )أساليب اإلدارة الصفية.(
3ساعات)املشكالت التي تصدر من الطالب داخل الفصل وسبل عالجها.(
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اسرتاتيجيات  التدريب:
يف ضــوء أهــداف الربنامــج التدريبــي واملحتــوى، تــم 
اختيــار طــرق  التدريــب التي تناســب املحتــوى وحتقق 
األهــداف، وتراعــي طبيعــة املتدربــني وقدراهتــم، 
وميوهلــم، ومــدى تنــوع وتوفــر التجهيــزات التعليمية، 

وطبيعــة املــكان املعــد للتدريــب.
ومــن هــذه االســرتاتيجيات طريقــة اإللقــاء، املناقشــة، 
احلــوار، العصــف الذهنــي، حــل املشــكالت، التعلــم 

التعــاوين.
الوسائل والتقنيات املساعدة:

السبورة التفاعلية .
جهاز احلاسب اآليل.

لوحات تعليمية.
.)Data Show  ( جهاز العرض

األنشطة التعليمية:
يمكن استخدام األنشطة التعليمية التالية:

إعداد دروس تطبيقية وعرضها عىل املتدربني.
دعوة اخلرباء واملختصني يف جمال التعليم.

األنشــطة الفرديــة واجلامعيــة) أوراق العمــل، التقاريــر 
الفرديــة واجلامعيــة(.

إجــراء دروس مصغــرة يتــم فيهــا تطبيــق مــا تــم 
التدريــب عليــه.

التقويم:
- تقويــم أداء املتدربــني أثنــاء الوحــدات التدريبيــة 
ــل  ــي، وورش العم ــل اجلامع ــالل أوراق العم ــن خ م

ــب. ــة التدري ــل قاع ــل داخ ــة، والتفاع اجلامعي
ــني  ــان املتدرب ــتوى إتق ــاس مس ــة لقي ــة مالحظ - بطاق

ــية. ــات التدريس للكفاي
- عــن طريــق التدريــس املصغــر مــن املتدربــني كعنرص 
تقويــم أســاس، ويكــون عــىل هيئــة كفايــات تدريســية 
ــف( ،  ــة إدارة الص ــدم ) كفاي ــدرب يق ــرصة، فمت مت
ــط  ــث) نم ــابرة(، والثال ــئلة الس ــاء األس ــر ) إلق واآلخ

مــن أنــامط التقويــم(. 
- العمــل عــىل تقريــر فــردي لــكل متــدرب بعــد هنايــة 
كل وحــدة لتحديــد مــدى الفائــدة مــن الربنامــج 

ــي. ــكل يوم بش
- يقــوم كل متــدرب بتقويــم الربنامــج التدريبــي عــن 
طريــق اســتبانة لتقويــم االجتــاه نحــو التدريــب، ورصد 
االنطباعــات عــن: املــدرب، واملحتــوى، وبيئــة ومكان 

التدريــب، بعــد هنايــة الربنامــج.

ضبط الربنامج التدريبي املقرتح:
للتأكــد مــن دقــة التصــور املقــرتح، وصدقة، ومناســبته 
ــن  ــدد م ــىل ع ــه ع ــم عرض ــه، ت ــن أجل ــع م ــا وض مل
املختصــني إلبــداء آرائهــم يف التصــور ومكوناتــه، وقــد 
أقــروا مجيعــا بمناســبة التصــور لتحقيــق اهلــدف منــه، 
ــة  ــرية املتمثل ــالت اليس ــض التعدي ــارة لبع ــع اإلش م
ــن  ــار م ــة معي ــارات، وإضاف ــض العب ــة لبع يف الصياغ
ــوى  ــل يف " أن يكــون حمت ــار الربنامــج متث ــري اختي معاي
ــق التطــورات  ــا، ويســري وف ــي حديث ــج التدريب الربنام

ــارصة".  ــة املع العلمي

التوصيات:
بنــاء عــىل مــا انتهــت إليــه الدراســة مــن أن أداء 
الكفايــات التدريســية )التخطيــط، والتنفيــذ، والتقويم، 
الدراســات  معلمــي  قبــل  مــن  الصــف(  وإدارة 
ــاءت  ــة ج ــة االبتدائي ــة يف املرحل ــة والوطني االجتامعي
بدرجــة متوســطة، ويف ضــوء هــذه النتائــج ومناقشــتها 

ــأيت: ــام ي ــث ب ــويص الباح ي
1. االســتفادة مــن  التصــور املقــرتح املقــدم مــن 
ــية  ــات التدريس ــة الكفاي ــىل تنمي ــل ع ــث، للعم الباح
األربــع ) التخطيــط، التنفيــذ، التقويــم، إدارة الصــف( 

ــة. ــا الدراس ــي تناولته الت
2. رضورة  االهتــامم بتدريــب معلمــي الدراســات 
االجتامعيــة والوطنيــة باملرحلــة االبتدائيــة، وتعريفهــم 
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ــا.  ــرق تنميته ــا، وط ــية، وأمهيته ــات التدريس بالكفاي
3. عــىل املعلــم االعتــامد يف وضعــه عــىل ذاتــه يف إعــداد 
ــام  ــية ب ــابيع الدراس ــىل األس ــرر ع ــع املق ــة توزي خط
يــؤدي إىل حتقيــق التــوازن بــني إنجــاز املقــرر وتوزيعه.
ــة  ــة الالزم ــزة التعليمي ــواد واألجه ــة امل ــري كاف ٤. توف
ــة  ــة باملرحل ــة والوطني ــات االجتامعي ــس الدراس لتدري
االبتدائيــة، وتدريــب املعلمــني عــىل اســتخدامها، 
بــام حيقــق التعامــل اإلجيــايب مــع مجيــع عنــارص البيئــة 

ــدرس. ــداف ال ــة أه ــا خلدم ــة وتوظيفه التعليمي
5. رضورة  تنميــة مهــارة املعلمــني يف التمهيــد للــدرس 
واســتيعاهبم  الطــالب  فهــم  حيقــق  بــام  وإغالقــه 

ــه. ــاة ل ــارات املعط ــات وامله للمعلوم
ــق  ــن طري ــه ع ــر ذات ــامم بتطوي ــم االهت ــىل املعل 6. ع
ــال  ــد يف جم ــو جدي ــا ه ــىل كل م ــتمر ع ــالع املس االط

تدريــس الدراســات االجتامعيــة والوطنيــة . 
ــاليب  ــىل أس ــني ع ــارات املعلم ــة مه ــم تنمي 7. أن تت
ــه  ــدرس وتنوع ــاء ال ــه أثن ــة ومراحل ــم املختلف التقوي

ــة. ــدرات العقلي ــة الق ــب كاف ليخاط
الرتبويــني،  تدريــب وتأهيــل املرشفــني  8. رضورة 
ــم،  ــال التعلي ــد يف جم ــو جدي ــا ه ــكل م ــم ب وتبصريه
حتــى يمكنهــم ذلــك مــن توعيــة املعلمــني، وحتفيزهــم 
ــم  ــس حاجاهت ــيس، وتلم ــم التدري ــن أدائه ــع م والرف

ــة.  التدريبي

املقرتحات:
يف ضوء ما سبق من نتائج يقرتح الباحث اآليت: 

1. إجــراء دراســات أخــرى تعتمــد عــىل نتائــج هــذه 
ــني يف  ــن املعلم ــع م ــات أوس ــمل عين ــة لتش الدراس
ــريات  ــا ملتغ ــة تبع ــرى، واملقارن ــة أخ ــل تعليمي مراح

ــس.  ــص واجلن ــل التخص ــرى مث أخ
2. فاعليــة برنامــج تدريبــي مقــرتح لتنميــة الكفايــات 
التدريســية لــدى معلمــي الدراســات االجتامعيــة 
املرحلــة  طــالب  عــىل  أثــره  وقيــاس  والوطنيــة، 

املتوســطة. 
3. إجــراء دراســة تســتهدف الكشــف عــن الكفايــات 
الدراســات  معلمــو  يامرســها  التــي  التدريســية 
االجتامعيــة والوطنيــة داخــل الصــف مــن وجهــة نظــر 

ــني.  ــني الرتبوي ــدارس واملرشف ــري امل مدي
٤. إجــراء دراســة للكفايــات التدريســية الالزمــة 
ملعلمــي الدراســات االجتامعيــة والوطنيــة مــن وجهــة 

ــالب. ــر الط نظ
 

املراجع:
برهــان  وبلعــاوي،  أمحــد،  معتــز  إبراهيــم، 
ــة،ط2،  ــه العام ــس وطرائق ــن التدري ــر)1٤36(. ف نم

والتوزيــع. للنــرش  الفــالح  مكتبــة  الكويــت، 
ــنوي إلدارة  ــر الس ــوي)1٤39(. التقري اإلرشاف الرتب

ــي.  ــم، الزلف ــوي، إدارة التعلي اإلرشاف الرتب

األداء  )1٤39(.تقويــم  ردعــان  نــوال  البيــي، 
التدريــيس ملعلــامت العلــوم باملرحلــة املتوســطة يف 
ضــوء الكفايــات التدريســية الالزمــة بمدينــة الرياض، 
رســالة ماجســتري غــري منشــورة، جامعــة اإلمــام حممــد 
ــة،  ــوم االجتامعي ــة العل ــالمية، كلي ــعود اإلس ــن س ب

الريــاض.

ــرتح  ــور مق ــة ) 2٠17(. تص ــامن عوض ــي، إي احلارث
لتطويــر أداء معلــامت الدراســات االجتامعيــة باملرحلــة 
ــة لدهيــن،  ــة الذاتي املتوســطة يف ضــوء املســؤولية املهني
دراســات عربيــة يف الرتبيــة وعلــم النفــس، ) 86( 

ــاض. الري

ــات  ــعيد)2٠15(. الكفاي ــد س ــعيد حمم ــاوي، س حنت
ــخ يف األردن  ــادة التاري ــي م ــة ملعلم ــية الالزم التدريس
مــن وجهــة نظــر املعلمــني ومــدراء املــدارس، رســالة 
ــت، األردن. ــة آل البي ــورة، جامع ــري منش ــتري غ ماجس
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احليلــة، حممــد حممــود)2٠٠1(. طرائــق التدريــس 
الكتــاب  دار  اإلمــارات،  العــني،  واســرتاتيجياته، 

اجلامعــي.

ــم  ــم وتعل ــاح ) 1٤32(. تعلي ــم عبدالفت رزق، إبراهي
ــدويل  ــاض، دار النــرش ال ــة، الري الدراســات االجتامعي

ــع . ــرش والتوزي للن

برنامــج  حســني)1٤32(.  بــن  ســعود  الزهــراين، 
ــي  ــوي ملعلم ــداد الرتب ــج اإلع ــر برنام ــرتح لتطوي مق
االجتامعيــات للمرحلــة االبتدائيــة يف كليــات املعلمــني 
كفايــات  ضــوء  يف  الســعودية  العربيــة  باململكــة 
ــورة،  ــري منش ــوراه غ ــالة دكت ــة، رس ــس الالزم التدري
ــة  ــالمية، كلي ــعود اإلس ــن س ــد ب ــام حمم ــة اإلم جامع

العلــوم االجتامعيــة، الريــاض.

ــات  ــد احلســني ) 2٠1٤ (. الكفاي ــة حمم ســايت، أرشاق
العربيــة  اللغــة  معلــم  حيتاجهــا  التــي  التدريســية 
ــة  ــة بوالي ــة ميداني ــايس دراس ــم األس ــة التعلي بمرحل
اجلزيــرة حملــة املناقــل، رســالة دكتــوراه غــري منشــورة، 

ــودان.  ــة، الس ــة الرتبي ــان، كلي ــة أم درم جامع
تدريــس  أســاليب   .)2٠٠2( حممــد  الســكران، 
الدراســات االجتامعيــة، ط3، عــامن، دار الــرشوق 

والتوزيــع. للنــرش 

ســلوم، طاهــر عبدالكريــم، املخــاليف، عبداملجيــد 
غالــب)2٠1٠(. تقويــم كفايــات معلمــي الدراســات 
االجتامعيــة خرجيــي كليــات الرتبيــة بجامعــة الســلطان 
قابــوس مــن وجهــة نظــر  املشـــرفني واملعلمــني، جملــة 
العلــوم الرتبويــة والنفســية، العــدد)11(،1، البحريــن. 

سامرة، نواف أمحد، العدييل، عبدالسالم موسى
) 1٤28(. مفاهيــم ومصطلحــات يف العلــوم الرتبويــة، 

األردن، دار املســرية للنــرش والتوزيــع والطباعــة.

صالــح، إدريــس ســلطان) 1٤36(. معلــم الدراســات 
الواقــع  الرتبويــة  املعايــري  وحركــة  االجتامعيــة 

واملأمــول، عــامن، دار املناهــج للنــرش والتوزيــع.

ــة  ــى)2٠٠8(.الرتبية االجتامعي ــد عيس ــي، حمم الطيط
ــة. ــامل الثقاف ــامن، دار ع ــها، ع ــاليب تدريس وأس

ســهري  حوالــة،  مصطفــى،  عبدالســميع، 
وتدريبــه،  تنميتــه  املعلــم  إعــداد  حممــد)2٠٠5(. 

وموزعــون.  نــارشون  الفكــر  دار  عــامن، 

العــربي، نــارص حممــد نايــل)2٠٠2(. برنامــج مقــرتح 
لتطويــر أداء معلــم العلــوم الرشعيــة باملرحلة املتوســطة 
يف اململكــة العربيــة الســعودية يف ضــوء الكفايــات 
ــورة،   ــري منش ــوراه غ ــالة دكت ــة، رس ــية الالزم التدريس
ــة  ــالمية، كلي ــعود اإلس ــن س ــد ب ــام حمم ــة اإلم جامع

ــاض. ــة، الري ــوم االجتامعي العل

ــم) 1٤3٤(. األداء  ــى إبراهي ــى مصطف ــدان، هن العبي
ــوء  ــوك يف ض ــة تب ــاء بمدين ــامت األحي ــيس ملعل التدري
ــات التدريــس، رســالة ماجســتري غــري منشــورة،  كفاي

ــاض. ــة، الري ــة الرتبي ــعود، كلي ــك س ــة املل جامع

عــيل، حممــد الســيد)1٤32(. موســوعة املصطلحــات 
الرتبويــة، األردن، دار املســرية للنــرش والتوزيــع.

العنــزي، فهــد عــواد )2٠12(. واقــع الكفايــات 
التدريســية لــدى معلمــي الدراســات االجتامعيــة 
ــة  ــات باململك ــة القري ــطة يف حمافظ ــة املتوس يف املرحل
ــورة،  ــري منش ــتري غ ــالة ماجس ــعودية، رس ــة الس العربي

جامعــة الريمــوك، كليــة الرتبيــة، األردن.
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ــات  ــم) 2٠٠٤(. كفاي ــن كاظ ــهيلة حمس ــالوي، س الفت
ــة والتطبيــق يف  ــة بــني النظري تدريــس املــواد االجتامعي
ــامن، دار  ــة، ع ــة الوافي ــع األمثل ــم م ــط والتقوي التخطي

ــع.  الــرشوق للنــرش والتوزي

القضــاة، بســام حممــد حامــد) 2٠11(. حتديــد درجــة 
معرفــة الكفايــات التدريســية الالزمــة ملعلمــي مبحــث 
ــا،  ــتهم هل ــدى ممارس ــة وم ــة الثانوي ــخ يف املرحل التاري

ــة، العــدد 38)1(. جملــة دراســات العلــوم الرتبوي
قنديــل، يــس عبدالرمحــن)1٤21(. التدريــس وإعــداد 

املعلــم، ط3، الريــاض، دار النــرش الــدويل للتوزيــع.

الكفايــات  رجــب)2٠1٠(.  فــرج  عــيل  كريــم، 
ــم  ــة التعلي ــخ بمرحل ــادة التاري ــي م ــية ملعلم التدريس
األســايس بمدينــة زليتــن ومــدى ممارســتهم هلــا، 
رســالة ماجســتري غــري منشــورة، جامعــة الفاتــح، كليــة 

طرابلــس. اآلداب، 

اللقــاين، أمحــد حســن، اجلمــل، عــىل أمحــد ) 2٠٠3(.
معجــم املصطلحــات الرتبويــة املعرفيــة يف املناهــج 
ــب. ــامل الكت ــرة،  دار ع ــس، ط3،القاه ــرق التدري وط
تقويــم   .)2٠٠2 حســني)  حييــى  حممــد  املعافــا، 
املهــارات التدريســية لــدى معلمــي املــواد االجتامعيــة 
التعليــم  الثانيــة مــن مرحلــة  يف مــدارس احللقــة 
األســايس، املؤمتــر العلمــي الرابــع عــرش، مناهــج 
التعليــم يف ضــوء مفهــوم األداء، اجلمعيــة املرصيــة 

للمناهــج وطــرق التدريــس، مــرص.

ــية  ــات التدريس ــد)1٤35(. الكفاي ــرية حمم ــر، من املعم
الالزمــة ملعلــامت العلــوم الرشعيــة باملرحلــة املتوســطة 
يف ضــوء معايــري اجلــودة الشــاملة يف حمافظــة املزامحيــة، 
رســالة ماجســتري غــري منشــورة، جامعــة اإلمــام حممــد 
ــة،  ــوم االجتامعي ــة العل ــالمية، كلي ــعود اإلس ــن س ب

الريــاض.

ــل  ــيل، فيص ــي، الرحي ــود رفاع ــر حمم ــى، جعف املوس
ــتوى ممارســة الدراســات  ــم)1٤39(. مس ســامل نج
االجتامعيــة يف املرحلــة املتوســطة للكفايــات التعليميــة 
ــة  ــس، جمل ــة التدري ــو مهن ــم نح ــا باجتاهاهت وعالقته
ــعود  ــن س ــد ب ــام حمم ــة اإلم ــة، جامع ــوم الرتبوي العل

اإلســالمية، العــدد)12(، الريــاض. 

ــات  ــج الدراس ــد)1٤23(. مناه ــكري حام ــزال، ش ن
االجتامعيــة وأصــول تدريســها، العــني، اإلمــارات 

ــريب.  ــاب الع ــدة، دار الكت ــة املتح العربي

ــتوى أداء  ــم سليامن)2٠٠3(.مس ــي هاش ــم، ناج اهلاش
معلمــي املــواد االجتامعيــة للصــف الســادس االبتدائي 
بمملكــة البحريــن يف ضــوء الكفايــات التدريســية 
ــدد  ــية، الع ــة والنفس ــوم الرتبوي ــة العل ــية، جمل األساس

ــن.  )٤( 1، البحري

ــوي  ــم الثان ــل التعلي ــم )1٤33هـــ(. دلي وزارة التعلي
الريــاض:  اخلامــس،  اإلصــدار  مقــررات.  نظــام 
مشـــروع امللــك عبــد اهلل بــن عبدالعزيــز لتطويــر 

التعليــم العــام.

وزارة التعليــم )1٤39هـــ (. اإلطــار التنظيمي ملرشوع 
ــي  ــز الوطن ــي، املرك ــي التعليم ــر املهن ــج التطوي برام

ــاض.  ــي،  الري ــي التعليم ــر املهن للتطوي
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جودة احلياة وعالقتها باالغرتاب النفيس لدى أعضاء هيئة التدريس املغرتبني بجامعة امللك سعود

   د. احلميدي حممد الضيدان-أستاذ علم النفس املشارك- جامعة املجمعة 
د. وائل السيد حامد السيد- أستاذ الصحة النفسية املساعد -جامعة امللك سعود 

   ملخص البحث  
احلياة  جودة  بني  العالقة  حتديد  يف  الدراسة  مشكلة  تركزت 
املغرتبني  التدريس  هيئة  أعضاء  لدى  النفيس  واالغرتاب 
بجامعة امللك سعود، وطبقت عىل عينة قدرها )63( عضوًا، 
مقياس  مها:  بأداتني  التحلييل  الوصفي  املنهج  واستخدمت 

)جودة احلياة واالغرتاب النفيس(. 
إحصائيًا  دالة  ارتباط  عالقة  توجد  أنه  الدراسة  وافرتضت 
جودة  ملستوى  الدراسة  أفراد  تقدير  متوسطات  بني  سالبة 
احلياة )وأبعادها املختلفة(، ومتوسطات تقدير أفراد الدراسة 
أفراد  لدى  املختلفة(  )وأبعاده  النفيس  االغرتاب  ملستوى 
مستوى  يف  إحصائيًا  دالة  غري  فروق  توجد  وأنه  الدراسة. 
وفقًا  الدراسة  أفراد  لدى  املختلفة(  )وأبعادها  احلياة  جودة 
مشارك/  أستاذ  مساعد/  )أستاذ  األكاديمية  الرتبة  ملتغري 
مستوى  يف  إحصائيًا  دالة  غري  فروق  توجد  وأنه  أستاذ(. 

االغرتاب النفيس )وأبعاده املختلفة( لدى أفراد الدراسة.  
وتوصلت نتائج الدراسة إىل أنه توجد عالقة ارتباط عكسية بني 
جودة احلياة واالغرتاب النفيس بمعامل ارتباط )-53.٠*( 
دال إحصائيًا مع كل  الوقت غري  إدارة  بعد جودة  دال، وأن 
من بعدي )غياب املعنى، غياب املعايري )األنومي( من أبعاد 
مقياس االغرتاب النفيس، كام كشفت عن وجود فروق غري 
الدراسة  وأبعاده ألفراد  احلياة  مقياس جودة  دالة يف كل من 
غري  فروق  وتوجد  للمشاركني.  األكاديمية  الرتبة  ملتغري  تبعًا 
ألفراد  وأبعاده  النفيس  االغرتاب  مقياس  من  كل  يف  دالة 
أفراد  من  للمشاركني  األكاديمية  الرتبة  ملتغري  تبعًا  الدراسة 

الدراسة. 

الكلامت املفتاحية: 
التدريس  هيئة  أعضاء  النفيس-  االغرتاب   - احلياة  جودة 

املغرتبني

Abstract
The present study aimed to identify the re-
lationship between quality of life and psy-
chological estrangement among expatriate 
faculty members at King Saud University. 
The sample of the study was (63) expatri-
ate faculty members. This study used the 
descriptive-analytical approach. This study 
used two scales the first is quality of life 
and the second is psychological alienation.
The study proposed three hypotheses on the 
quality of life and the psychological alien-
ation and their various dimensions among 
the sample of the study based on their aca-
demic rank such as assistant professor, as-
sociate professor, professor. 
The findings indicated that there is a nega-
tive correlation between the quality of life 
and psychological alienation with a cor-
relation coefficient (*0.53). The time man-
agement quality dimension is statistically 
insignificant with “meaninglessness” and 
“Anominormlessness” from the psycholog-
ical alienation scale. Moreover, the study 
showed that there are no statistical differ-
ences in quality of life scale based on the 
academic rank among the sample of the 
study.

Key Words: 
Quality of life, Psychological alienation, 
expatriate faculty members

جودة الحياة وعالقتها باالغتراب النفسي لدى 
أعضاء هيئة التدريس المغتربين بجامعة الملك سعود
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املقدمة: 

ــن  ــه م ــوي علي ــام تنط ــارص ب ــان املع ــاة اإلنس إن حي
ــن  ــات، وم ــوح والرغب ــتوى الطم ــىل مس ــريات ع متغ
تعقــد ألســباب املعيشــة فيهــا، والــذي ينعكــس عــىل 
ــار  ــؤدي الفتق ــي ت ــرد، والت ــات الف ــات ومتطلب حاج
الفــرد إىل حالــة االســتقرار النفــيس، والــذي ينعكــس 
ــة  ــان. ودراس ــان واالطمئن ــعوره باألم ــىل ش ــلبًا ع س
هــذه املتغــريات مــن أجــل مســاعدة الفــرد للوصــول 
ــد  ــد؛ إذ يع ــع اجلدي ــن الوض ــا ع ــن الرض ــة م إىل حال
ــرص  ــارزة يف الع ــانية ب ــية إنس ــرة نفس ــرتاب ظاه االغ

ــث. احلدي
ــن،  ــرن العرشي ــف الق ــاة يف منتص ــودة احلي ــرت ج ظه
وبزيــادة الوعــي بــرضورة حتقيــق املســاواة االجتامعيــة، 
أدى ذلــك إىل البحــث عــن حتقــق املؤثــرات الصحيــة 
واالجتامعيــة والنفســية للحيــاة اجليــدة، وكان أول 
ظهــور ملفهــوم جــودة احليــاة يف أدبيــات كل مــن 
الدراســات الطبيــة والرعايــة الصحيــة، وذلــك تعبــريًا 

ــة  ــية واالجتامعي ــم النفس ــن خرباهت ع
)بخيــت واجلــامل، 2٠٠8م(،محادنــة، هيــام ســمري 

.)2٠19 (
ــي حيظــون هبــا؛  ــراد إلدراك اخلدمــات الت ــدرة األف وق
إلشــباع حاجاهتــم املاديــة واالجتامعيــة املختلفــة، 
ونســتطيع أن نقــول: إن جــودة احليــاة تتضمــن إشــباع 
انطباعــًا  وتعطــي  األساســية،  حلاجاهتــم  األفــراد 
بمعنــى  وإحساســه  احليــاة،  معنــى  عــن  بالرضــا 
الســعادة وصــوال إىل العيــش بحيــاة متناغمــة متوافقــة 
مــع جوهــر اإلنســان، وتســاعد يف وضــع هــدف حمــدد 

ــدي، 2٠13(. ــه )العبي ــعد بتحقيق ــه ويس ــعى ل يس
ــيس  ــه النف ــان وأمل ــؤس اإلنس ــن ب ــرتاب ع ــرب االغ يع
الــذي يضفــي عليــه مشــاعر القلــق واإلحبــاط املحيطة 
بالفــرد، ويف ظــل هــذا الوضــع ينســلخ عــن إنســانيته 
ــكل  ــوده بالش ــداف وج ــن أه ــل ع ــواه، وينفص وحمت

ــوع  ــن الن ــة م ــه االجتامعي ــط عالقات ــون نم ــذي يك ال
ــة؛  ــاء والطمأنين ــعادة والرخ ــه الس ــق ل ــذي ال حيق ال
وذلــك لوجــود معايــري كثــرية متنوعــة ومتناقضــة 
تؤثــر يف ســلوكية الفــرد بشــكل ســلبي؛ بحيــث تصبــح 
هــذه املعايــري يف العالقــة مصــدرًا لإلحبــاط والشــقاء، 
ــية؛  ــراض النفس ــرد باألم ــة الف ــق إلصاب ــد الطري ومته
ــة، ممــا يدفــع الفــرد إىل ســلوٍك  نتيجــة الشــعور بالعزل
متناقــض ومــؤمل، وربــام يكــون مــن ضمنهــا االنتحــار 

)زهــران، 2٠1٤م(.

مشكلة الدراسة:
ــط  ــه ترتب ــرد وأفعال ــاة الف ــتمرار حي ــة واس إن ديموم
يــؤدي  بوجــود معنــى لشــعوره بحياتــه، وذلــك 
ــذي  ــد يبعــده عــن االغــرتاب ال لاللتحــام هبــا، ممــا ق
أو  املعنــى  إرادة  الناتــج عــن إحبــاط  مّثــل األثــر 
ــواء  ــه باخل ــم حيات ــرتب تتس ــك ألن املغ ــا؛ وذل فقداهن
واخللــو مــن األهــداف الســامية ذات القيمــة واملعنــى، 
وأنــه مل يعثــر عــىل ذاتــه بعــد، وإن عثــر عليهــا فليــس 
اإلنســان  إن  حيــث  معهــا؛  يتآلــف  أن  بمقــدوره 
أكثــر وأكثــر لتحكــم اآلخريــن  املعــارص خيضــع 
ــا  ــي يريده ــورة الت ــىل الص ــون ع ــه، ويك ــع ذات فتضي

1982م(. )فرانــكل،  اآلخــرون 
وأعضــاء هيئــة التدريــس مــن الطبقــات املثقفــة التــي 
تعــي متامــًا أهدافهــا وتعمــل عــىل حتقيقهــا، ولكنــه يف 
ــر  ــرى أكث ــل يف دول أخ ــة األفض ــري الفرص ــل توف ظ
ــول  ــق لقب ــو الطري ــه خيط ــه، جتعل ــري وطن ــاًء يف غ رخ
تلــك الفرصــة؛ لتحقيــق أهدافــه املاديــة، عــىل حســاب 
مــروره لفــرتة زمنيــة بمشــاعر االغــرتاب عــن وطنــه، 
ويزيــد اإلحســاس هبــا عندمــا تفــرض الظــروف 
عليــه احليــاة وحيــدًا دون إرستــه وبعيــدًا عــن وطنــه، 
فأثبتــت دراســة الرببــري )2٠16م( تأثــري ذلــك عــىل 
ــودة  ــن ج ــي ع ــس اجلامع ــة التدري ــو هيئ ــا عض رض
صحتــه النفســية نتيجــه ملشــاعر اإلتــراب النفــيس 
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ــرة  ــد ظاه ــة. وتع ــه احلالي ــه وظيفت ــا علي ــي تفرضه الت
االغــرتاب ظاهــرة اجتامعيــة ونفســية اهتــم هبــا الكثــري 
مــن الفالســفة واملفكريــن واألدبــاء، ثــم بــدأ االهتــامم 
هبــا كظاهــرة نفســية متخضــت عــن حركــة البحــث يف 
ــم  ــا يتس ــن م ــيس، وع ــرتاب النف ــعور باالغ ــال الش جم

ــر  ــص ومظاه ــن خصائ ــرتب م ــه املغ ب
)اجلامعي، 2٠٠7م(.                                                      

ــة  ــيس يف اآلون ــرتاب النف ــوع االغ ــي موض ــد حظ وق
األخــرية باهتــامم كبــري؛ لكونــه يمثــل املحك الســتمتاع 
ــوع  ــل موض ــليمة، وتداخ ــية س ــة نفس ــرد بصح الف
النفســية  اجلوانــب  مــن  الكثــري  مــع  االغــرتاب 
واالجتامعيــة واالقتصاديــة والسياســية، فهــو مــن 
أهــم الظواهــر النفســية ظاهــرة االغــرتاب، لــذا اهتــم 
ــرون،  ــفة، واملفك ــس، والفالس ــم النف ــامء عل ــا عل هب
واألدبــاء، ثــم بــدأ االهتــامم هبــا كظاهــرة نفســية 
متخضــت عــن حركــة البحــث يف االغــرتاب النفــيس، 

ــرتب  ــرد املغ ــخصية الف ــددات ش وحم
)ملني 2٠13م، ص232(.

وكانــت آراء كاريــن هــورين يف كتاهبــا "رصاعاتنــا 
ــرتاب  ــول االغ ــة "Our inner Conflicts" ح الداخلي
أن الفــرد املغــرتب هــو شــخص غافــل عــام يشــعر بــه 
فعــال، فالشــخص املغــرتب هــو ذلــك الشــخص الذي 
ــرس  ــة. وتف ــه احلقيق ــن ذات ــال ع ــيا وغاف ــح ناس يصب
هــورين هــذه احلالــة بأهنــا تظهــر عندمــا ينمــي فــرد مــا 
ــه، وتكــون هــذه الصــورة متلفــة متامــا  ــة صورت مثالي
ــوة  ــد فج ــايل توج ــع، وبالت ــه يف الواق ــو علي ــام ه ع
عميقــة بــني صــورة الشــخص املثاليــة وذاتــه احلقيقيــة 

)يف: عســل، وحممــود، 2٠1٠م، ص22(.
كــام أرجــع فــروم )Fromm., 1955( زيــادة نســبة 
ــا إىل  ــف صوره ــان بمختل ــرة اإلدم ــار وظاه االنتح
 The" االغــرتاب النفــيس، يف كتابــه "املجتمــع الســوي
التــي ترجــع  Sane Society"، وبعــض األبحــاث 

الســبب يف حــاالت االنتحــار إىل )الالمعياريــة(، وهــي 

ــط  ــدم الرواب ــي ه ــرتاب، وتعن ــب االغ ــدى جوان إح
االجتامعيــة التقليديــة، وأن الــروح التعاونيــة أصبحــت 
ــة  ــاة االجتامعي ــت احلي ــة إىل أن تالش ــة الثاني يف املرتب
احلقيقــة متامــًا. لــذا فاالغــرتاب يتمثــل يف شــعور 
الفــرد باالنفصــال عــن اآلخريــن أو عــن الــذات 
ــات  ــتوى اخلدم ــي يف مس ــر الرق ــإذا توف ــام، ف أو كليه
ــع،  ــراد املجتم ــدم ألف ــي تق ــة الت ــة واالجتامعي املادي
ــرتب  ــي املغ ــس اجلامع ــة التدري ــو هيئ ــتطيع عض سيس
ــا  ــر هب ــي يم ــيس الت ــرتاب النف ــاعر االغ ــة مش مواجه

)عبــد الكريــم، )2٠1٠م(.
ونكتشــف ممــا ســبق تأثــري متغــريات الدراســة احلاليــة 
ــاعر  ــادة مش ــة، بزي ــاة املنخفض ــودة احلي ــة يف ج املتمثل
ــس،  ــة التدري ــاء هيئ ــدى أعض ــيس ل ــرتاب النف االغ
وعليــه حتــاول الدراســة احلاليــة الكشــف عــن العالقــة 
ــرتاب  ــة، واالغ ــا املختلف ــاة وأبعاده ــودة احلي ــني ج ب
النفــيس وأبعــاده املختلفــة لــدى أفــراد الدراســة 

ــة. احلالي

تساؤالت الدراسة:
1. مــا العالقــة بــني جــودة احليــاة وأبعادهــا املختلفــة، 
ــراد  ــدى أف ــة ل ــاده املختلف ــيس وأبع ــرتاب النف واالغ

ــة؟ ــة احلالي الدراس
2. هــل توجــد فــروق يف جــودة احليــاة وأبعادهــا 
ــة  ــًا للرتب ــة وفق ــة احلالي ــراد الدراس ــدى أف ــة ل املختلف
مشــارك/  أســتاذ  مســاعد/  )أســتاذ  األكاديميــة 

أســتاذ(؟
3. هــل توجــد فــروق يف االغــرتاب النفــيس وأبعــاده 
ــة  ــًا للرتب ــة وفق ــة احلالي ــراد الدراس ــدى أف ــة ل املختلف
مشــارك/  أســتاذ  مســاعد/  )أســتاذ  األكاديميــة 

ــتاذ(؟ أس

أهداف الدراسة: 
1. دراســة العالقــة بــني جــودة احليــاة وأبعادهــا 
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املختلفــة، واالغــرتاب النفــيس وأبعــاده املختلفــة لــدى 
ــة. ــة احلالي ــراد الدراس أف

2.حتديــد الفــروق يف جــودة احليــاة وأبعادهــا املختلفــة 
لــدى أفــراد الدراســة احلاليــة وفقــًا للرتبــة األكاديميــة 

)أســتاذ مســاعد/ أســتاذ مشــارك/ أســتاذ(.
3.حتديــد الفــروق يف االغــرتاب النفــيس وأبعــاده 
ــة  ــًا للرتب ــة وفق ــة احلالي ــراد الدراس ــدى أف ــة ل املختلف
مشــارك/  أســتاذ  مســاعد/  )أســتاذ  األكاديميــة 

أســتاذ(.

أمهية الدراسة:
تســعى إىل املســامهة يف إثــراء جانــب مهــم مــن جمــاالت 
الدراســات النفســية واالجتامعيــة وهــو جــودة احليــاة 
ــام  ــة بينه ــة العالق ــة طبيع ــيس، ومعرف ــرتاب النف واالغ
لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس املغرتبــني بجامعــة 

ــعود. ــك س املل

حدود الدراسة:
-احلدود املوضوعية: 

متغري جودة احلياة وعالقته باالغرتاب النفيس.
-احلدود البرشية: 

يف  املغرتبــني  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  مــن  عينــة 
ســعود. امللــك  بجامعــة  اإلنســانية  الكليــات 

-احلدود املكانية: 
جامعة امللك سعود بالرياض.

-احلدود الزمنية: 
ــام  ــن الع ــدرايس األول م ــل ال ــق يف الفص ــم التطبي ت

1٤39-1٤٤٠هـــ. ــي  اجلامع

مصطلحات الدراسة:
 :Quality of Life جودة احلياة

ــخص  ــاس الش ــي "إحس ــا تعن ــاة اصطالح ــودة احلي ج
ــه؛  ــباع حاجات ــىل إش ــه ع ــعادة، وقدرت ــا والس بالرض

مــن خــالل ثــراء البيئــة، ورقــي اخلدمــات التــي تقــدم 
ــة  ــة والتعليمي ــة واالجتامعي ــاالت الصحي ــه يف املج ل
ــتفادة  ــت واالس ــه للوق ــن إدارت ــع حس ــية، م والنفس

ــيس، 2٠1٠، ص1٤2(. ــم ومن ــه" )كاظ من

 )Quality ofLife(: ــاة ــودة احلي ــي جل ــف االجرائ التعري
هــي الدرجــة التــي حيصــل عليهــا عضــو هيئــة 
احليــاة  جــودة  مقيــاس  عــىل  املغــرتب  التدريــس 
بالدراســة احلاليــة، والتــي تعكــس شــعور عضــو هيئــة 
التدريــس بــكل مــن جــودة صحتــه النفســية، وجــودة 
ــق  ــه؛ لتحقي ــه وعمل ــودة تدريس ــت، وج ــه للوق إدارت

ــاة. ــه يف احلي أهداف

Alienation Psychological :االغرتاب النفيس
ــية،  ــة نفس ــو: حال ــا ه ــيس اصطالح ــرتاب النف االغ
ــامن وعــدم االلتــزام باملعايــري  تعكــس ضعــف اإلي
بالعجــز  والشــعور  املعنــى،  وفقــدان  االجتامعيــة، 
)الصنيــع، 2٠٠2م، ص19(. والعزلــة االجتامعيــة 
ــا  ــل عليه ــي حيص ــة الت ــي: الدرج ــف االجرائ التعري
مقيــاس  عــىل  املغــرتب  التدريــس  هيئــة  عضــو 
االغــرتاب  النفــيس بالدراســة احلاليــة بــكل مــن 
)العجــز، غيــاب املعنــى، غيــاب املعايــري )األنومــي(، 

العزلــة االجتامعيــة، التمــرد االجتامعــي(.

الدراسات السابقة:
ــن  ــات ع ــن الدراس ــة م ــع جمموع ــان بجم ــام الباحث ق
ــة كل  ــل دراس ــيس؛ مث ــرتاب النف ــاة واالغ ــودة احلي ج

مــن: 
االغــرتاب  بعنــوان:   )2٠18( الغامــدي  دراســة   	
النفــيس لألحــداث اجلانحــني: دراســة عــىل عينــة 
ــا  ــة قوامه ــىل عين ــة ع ــت الدراس ــدة، وطبق ــة ج بمدين
ــت  ــوائية. وتوصل ــة عش ــم بطريق ــم اختياره )7٤(، ت
الدراســة إىل عــدم وجــود فــروق ذات داللــه إحصائيــة 
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بــني الدرجــة الكليــة ملقيــاس االغــرتاب النفــيس 
ــة  ــدار املالحظ ــني املودعــني ب ــداث اجلانح ــدى األح ل
االجتامعيــة بمدينــة جــدة وفــق متغــري الســكن ومتغــري 

ــات. ــداد للمخالف اإلع
	 دراســة صبــرية وإســامعيل )2٠17( بعنــوان: املرونــة 
النفســية وعالقتهــا بجــودة احليــاة اجلامعيــة لــدى 
طلبــة دبلــوم التأهيــل الرتبــوي بجامعــة ترشيــن، 
وهــدف قيــاس املرونــة النفســية وجــودة احليــاة لــدى 
طلبــة دبلــوم التأهيــل الرتبــوي يف كليــة الرتبيــة بجامعة 
ترشيــن، وحتديــد العالقــة بــني املرونــة النفســية وجودة 
احليــاة لــدى الطلبــة، كــام هدفــت إىل حتديد الفــروق يف 
املرونــة النفســية ويف جــودة احليــاة لــدى الطلبــة تعــزى 
إىل متغــريي (اجلنــس، واالختصــاص(، واســتخدمت 
املنهــج الوصفــي، وأداة االســتبانة جلمــع البيانــات 
ــتملت  ــاة(، واش ــودة احلي ــية، وج ــة النفس ــن )املرون ع
عينــة البحــث عــىل )373( طالبــًا، وقــد كشــفت 
النتائــج عــن وجــود ارتبــاط إجيــايب بــني الرضــا عــن 
ــة النفســية لــدى الطلبــة، وعــن وجــود  ــاة واملرون احلي
ــص  ــزى إىل التخص ــاة تع ــن احلي ــا ع ــروق يف الرض ف
واجلنــس، كــام كشــفت أنــه توجــود فــروق يف املرونــة 
النفســية تبعــًا ملتغــري اجلنــس لصالــح الذكــور، وعــن 

ــص.  ــزى إىل التخص ــروق تع ــود ف وج
	 دراســة شــبري وعبــد الرحيــم )2٠17( بعنــوان: 
الالجئــني  مــن  عينــة  لــدى  النفــيس  االغــرتاب 
ــت  ــريات، وتكون ــض املتغ ــه ببع ــطني، وعالقت بفلس
ــان،  ــزة ولبن ــني يف غ ــن الالجئ ــن )992( م ــة م العين
ــا،  ــن إعدادمه ــرتاب م ــاس االغ ــان مقي ــق الباحث طب
وتوصلــت الدراســة إىل انخفــاض مســتوى االغــرتاب 
ــروق يف  ــة أي ف ــر الدراس ــة ككل، ومل تظه ــدى العين ل
ــس  ــريي اجلن ــزى ملتغ ــيس تع ــرتاب النف ــتوى االغ مس
ــًا  ــام اظهــرت الدراســة فروق واملســتوى التعليمــي، بين
ــركات  ــح ح ــيايس لصال ــامء الس ــريي االنت ــزى ملتغ تع
ــًا  ــر اغرتاب ــم أكث ــة بأهن ــرت الدراس ــث أظه ــح؛ حي فت

ــامت. ــن التنظي ــم م ــة بغريه مقارن
بعنــوان:  )2٠17م(  وديــب  كحيلــة  دراســة   	
مظاهراالغــرتاب النفــيس لــدى الشــباب اجلامعــي 
الســوري "دراســة ميدانيــة عــىل عينــة مــن طلبــة 
ــايل إىل  ــث احل ــدف البح ــث هي ــن"؛ حي ــة ترشي جامع
لــدى  النفــيس  الكشــف عــن مظاهــر االغــرتاب 
متغرياجلنــس  مــن  كل  وأثــر  اجلامعــي،  الشــباب 
ــتوى  ــىل مس ــكنية ع ــة الس ــة واحلال ــة االجتامعي واحلال
ــىل  ــث ع ــق البح ــيس، وطب ــرتاب النف ــعور باالغ الش
ــغ  ــن بل ــة ترشي ــي يف جامع ــباب اجلامع ــن الش ــة م عين
اســتخدام  وتــم  وطالبــة،  طالبــًا   )11٠( عددهــم 
مقيــاس االغــرتاب النفــيس مــن إعــداد الباحثــة، 
ــًا  ــة إحصائي ــروق دال ــد ف ــه توج ــج أن ــفت النتائ وكش
ــة  ــدى عين ــيس ل ــرتاب النف ــعور باالغ ــتوى الش يف مس
ــة  ــة االجتامعي ــس واحلال ــريات اجلن ــًا ملتغ ــث تبع البح

واحلالــة الســكنية.
	 دراســة كحيلــة وديــب )2٠17م(: مظاهــر االغرتاب 
ــة  ــة جامع ــن طلب ــي م ــباب اجلامع ــدى الش ــيس ل النف
مظاهــر  حتديــد  إىل  الدراســة  وهدفــت  ترشيــن، 
ــر  ــي، وأث ــباب اجلامع ــدى الش ــيس ل ــرتاب النف االغ
ــة  ــة واحلال ــة االجتامعي ــس واحلال ــري اجلن ــن متغ كل م
الســكنية عــىل مســتوى الشــعور باالغــرتاب النفــيس، 
ــي  ــباب اجلامع ــن الش ــة م ــىل عين ــث ع ــق البح وطب
طالبــًا   )11٠( عددهــم  بلــغ  ترشيــن  جامعــة  يف 
وطالبــة. ولتحقيــق أهــداف اســتخدام األداة: مقيــاس 
االغــرتاب النفــيس، كشــفت النتائــج أنــه توجــد 
فــروق دالــة إحصائيــًا يف مســتوى الشــعور باالغــرتاب 
ــس  ــريات اجلن ــًا ملتغ ــث تبع ــة البح ــدى عين ــيس ل النف

ــكنية. ــة الس ــة واحلال ــة االجتامعي واحلال
	 دراســة الرببــري )2٠16م( بعنــوان: دور جــودة 
احليــاة الوظيفيــة واالحــرتاق الوظيفــي لــدى العاملــني 
يف شــبكة األقــى لإلعــالم واإلنتــاج الفنــي، وقيــاس 
توافــر أبعــاد جــودة احليــاة الوظيفيــة، وقيــاس مســتوى 
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االحــرتاق الوظيفــي، وكذلــك للكشــف عــن دور 
ــي  ــرتاق الوظيف ــة واالح ــاة الوظيفي ــودة احلي ــاد ج أبع
واإلنتــاج  لإلعــالم  األقــى  شــبكة  يف  للعاملــني 
الوصفــي  املنهــج  الدراســة  واســتخدمت  الفنــي. 
التحليــيل؛ لتحقيــق أهدافهــا، وكانــت االســتبانة هــي 
ــّون  ــة. وتك ــات الرضوري ــع البيان ــة جلم األداة الرئيس
جمتمــع الدراســة مــن )891( موظفــًا تــم اختيــار 
لإلعــالم  األقــى  بشــبكة  العاملــني  مــن   )21٠(
واإلنتــاج والفنــي، بطريقــة العينــة العشــوائية الطبقيــة، 
يف حــني بينــت النتائــج وجــود عالقــة ســلبية ضعيفــة، 
ــة  ــاة الوظيفي ــودة احلي ــاد ج ــني أبع ــًا ب ــة إحصائي دال

ــي. ــرتاق الوظيف واالح
	 دراســة جاللــة )2٠15( بعنــوان: الرضــا عــن احليــاة 
وعالقتــه باإلجهــاد النفــيس الناتــج عــن احلصــار 
لــدى موظفــي غــزة احلكوميــني، وكان هدفهــا حتديــد 
مســتوى الرضــا عــن احليــاة واإلجهــاد النفــيس الناتــج 
عــن  والكشــف  بينهــم  والعالقــة  احلصــار،  عــن 
الفــروق الديموجرافيــة لعينــة الدراســة مــع متغــريات 
ــيل؛  ــي التحلي ــج الوصف ــتخدمت املنه ــة، واس الدراس
لتحقيــق أهــداف الدراســة، وأداتــه االســتبانه؛ جلمــع 
البيانــات مــن جمتمــع الدراســة، وكانــت عينة الدراســة 
عالقــة  لوجــود  الدراســة  وتوصلــت  عشــوائية، 
ــني  ــر املوظف ــطات تقدي ــني متوس ــية ب ــة عكس ارتباطي
ــاة  ــن احلي ــا ع ــتوى الرض ــاركني ملس ــني املش احلكومي
وأبعــاده املختلفــة، ومتوســطات تقديــر أفــراد الدراســة 
الناتــج عــن احلصــار  النفــيس  ملســتوى اإلجهــاد 
ــي  ــاع احلكوم ــي القط ــدى موظف ــة ل ــاده املختلف وأبع
يف غــزة، كــام كشــفت أيضــًا عــن متوســطات دالــة يف 
ــزة  ــي يف غ ــاع احلكوم ــي القط ــا موظف ــتوى رض مس
ــل،  ــنوات العم ــريات س ــزى ملتغ ــم، وتع ــن حياهت ع

ــة. ــة الوظيفي والرتب
	 دراســة التنــوك )Altinok, 2011( ملعرفــة الرضــا 
الوظيفــي وعالقتــه بجــودة احليــاة لــدى األكاديميــني، 

ــاء  ــن أعض ــدد )281( م ــىل ع ــة ع ــت الدراس وطبق
هيئــة التدريــس، وكشــفت نتائــج الدراســة عــن 
ــودة  ــي وج ــا الوظيف ــني الرض ــة ب ــاط قوي ــة ارتب عالق

ــًا.  ــة إحصائي ــاة دال احلي
	 دراسة بينج دو وآخرين 

إىل  الدراســة  هدفــت   :)Ping Du, et al, 2010(
ــم،  ــن حياهت ــس ع ــة التدري ــاء هيئ ــا أعض ــل رض حتلي
ــات  ــع جامع ــة يف تس ــة للجامع ــص التنظيمي واخلصائ
ــوًا، وأداة  ــا )77٠1( عض ــة قوامه ــدى عين ــة ل صيني
االســتبانة؛ جلمــع بيانــات الدراســة، ولقيــاس الرضــا 
ــن  ــا ع ــباب الرض ــت إىل أن أس ــاة، وتوصل ــن احلي ع
وسياســة  )األجــور،  مــن   كل  يف  تركــزت  احليــاة 

املنظمــة، واإلرشاف، وظــروف العمــل(.
 )civtci. al., 2009( دراســة ســيفيتيس وآخريــن 	
بعنــوان: الشــعور بالوحــدة والرضــا عــن احليــاة لــدى 
ــن مل  ــني، والذي ــدان مطلق ــن كان الوال ــني الذي البالغ
يكــن الوالــدان مطلقــني، وكان هدفهــا حتديــد الفــروق 
يف مســتوى رضــا طلبــة املرحلــة األساســية العليــا بــني 
األطفــال بــأرسة منفصلــة عــن حياهتــم، واســتخدمت 
الدراســة املنهــج الوصفــي لتحقيــق أهدافهــا، وشــارك 
األساســية  املدرســة  مــن  وطالبــة  طالبــا   )138(
ــة،  ــة للدراس ــا كعين ــزيل يف تركي ــة ديني ــا يف منطق العلي
ــاة  ــن احلي ــا ع ــاس الرض ــة مقي ــتخدامت الدراس واس
املقنــن عــىل البيئــة الرتكيــة، ومتثلــت نتائــج الدراســة يف 
أن الطلبــة الذيــن كان والداهــم مطلقــني كان مســتوى 
ــن  ــة الذي ــن الطلب ــى م ــم أدن ــاة لدهي ــن احلي ــا ع الرض
ــن كان  ــة الذي ــني، وأن الطلب ــم مطلق ــن والداه مل يك
أباؤهــم مطلقــني يشــعرون بالوحــدة أكثــر مــن الطلبــة 

ــني.   ــم مطلق ــن والداه ــن مل يك الذي

منهج وإجراءات الدراسة:
ــة  ــا، وكيفي ــة وعينته ــع الدراس ــًا ملجتم ــاول وصف  تتن
ــراءات  ــا، واإلج ــتخدمة فيه ــا واألدوات املس اختياره
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التــي تــم اتباعهــا، واألســلوب اإلحصائــي الــذي تــم 
ــتخدامه.  اس

منهج الدراسة: 
الوصفيــة  الدراســات  إىل  الدراســة  هــذه  تنتمــي 
التحليليــة، والتــي تســتهدف إىل وصــف وحتليــل 
الظاهــرة )عبيدات وآخــرون، 2٠٠7م(. واســتخدمت 
ــودة  ــىل ج ــت ع ــيل، وتعرف ــي التحلي ــج الوصف املنه
ــراد  ــدى أف ــيس ل ــرتاب النف ــا باالغ ــاة وعالقته احلي

الدراســة.

جمتمع الدراسة: 
ــن  ــس، والذي ــة تدري ــو هيئ ــدده )173( عض ــغ ع بل
يعملــون يف الكليــات اإلنســانية بجامعــة امللــك ســعود 
بالريــاض )موقــع جامعــة امللــك ســعود اإللكــرتوين(.
عينــة الدراســة: شــملت مجيــع األعضــاء الذكــور مــن 
ــني  ــن املغرتب ــانية م ــات اإلنس ــس بالكلي ــة التدري هيئ
ــيني  ــىل املقياس ــتجيبني ع ــعود، املس ــك س ــة املل بجامع
ــغ  ــي؛ إذ بل ــم اجلامع ــىل بريده ــلة ع ــا املرس الكرتوني
عددهــم )63( عضــوًا، بنســبة )36.5%( مــن إمجــايل 

ــيني. ــىل املقياس ــتجابتهم  ع ــع، واس املجتم
أدوات الدراســة: اعتمــد الباحثــان عــىل العنــارص 

ــة: اآلتي
الرتبــة  عــن  بيانــات  شــمل  األوليــة:  البيانــات 

. يميــة د كا أل ا
1.مقياس جودة احلياة.)إعداد: حامد(.

2.مقياس االغرتاب النفيس.)إعداد: الضيدان(. 

أوالً: مقياس جودة احلياة )إعداد حامد: 2018م(:
أ.هدف املقياس:

حتديــد مشــاعر عضــو هيئــة التدريــس بالســعادة 
النابعــة مــن رضــاه عــن حياتــه التــى ســبق وأن حــدد 
ــرتاب  ــة االغ ــل مواجه ــن أج ــة م ــورة إجيابي ــا ص هل

النفــيس، وتكــون املقيــاس مــن )19( بنــدا موزعــة عىل 
ثــالث أبعــاد تغطــي جوانــب جــودة احليــاة يف )جــودة 
ــود يف  ــذل املجه ــن ب ــا ع ــل(، والرض ــس والعم التدري
ــودة  ــة )ج ــرة يف مواجه ــت(، واملثاب ــودة إدارة الوق )ج

ــية(. ــة النفس الصح

ب.طريقة تصحيح املقياس:
االختيــارات هــي: ال حيــدث مطلقــا )1(، حيــدث نادرا 
ــدث  ــريا )٤(، حي ــدث كث ــال )3(، حي ــدث قلي )2(، حي
دائــام )5(؛ حيــث يشــري تقديــر )1( إىل انخفــاض 
ــري  ــام يش ــتوياته، بين ــى مس ــيس إىل أدن ــرتاب النف االغ
ــيس  ــرتاب النف ــتوى االغ ــاع مس ــر )5( إىل ارتف تقدي

ــه.  ــرض ل ــذي يتع ال

ج.اجراءات صدق وثبات أداة الدراسة:   
1( الصدق:   

قــام معــد املقيــاس بحســاب التجانــس الداخــيل 
ــاط  ــل االرتب ــاب معام ــالل حس ــن خ ــاس؛ م للمقي
لدرجــات عــدد )5٠( عضــوًا مــن أعضــاء هيئــة 
التدريــس املشــاركني عــىل كل مفــردة، والدرجــة 

ــه.  ــي إلي ــذي ينتم ــد ال ــة للُبع الكلي

التدريس والعملإدارة الوقتالصحة النفسية

1**.79٤7**.8551٤**.8٤3

2**.6918**.62615**.656

3**.7٤99**.85516**.75٤

٤**.7821٠**.77617**.733

5**.82٠11**.82618**.6٠2

6**.69112**.88519**.713

13**٠,7٤٠

٠.85٠**٠.89٤**٠.8٤3**للُبعد

جدول )1( درجات معامل ارتباط درجة كل عبارة 
والدرجة الكلية ملقياس جودة احلياة )ن=5٠(
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جدول )2( درجات معامل الثبات ألفا كرونباخ
 )α( ألبعاد مقياس جودة احلياة

مــن اســتعراض النتائــج الـــُموّضحة باجلدول الســابق، 
ــة  ــة ودال ــاط موجب ــل االرتب ــات ُمَعاَم ــنّي أن درج تب
إحصائيــا عنــد مســتوى داللــة )٠.٠1( فأقــل، لــكل 
عبــارة مــن عبــارات األبعــاد، بالدرجــة الكليــة للُبعــد 
ــني )6٠2.٠(  ــا ب ــت م ــه؛ وتراوح ــي إلي ــذي تنتم ال
و)٠.885(؛ وذلــك يظهــر درجــة عاليــة من االتســاق 
الداخــيل؛ الرتبــاط الُبعــد بعباراتــه، بــام يعكــس درجــة 
عاليــة مــن الصــدق لعبــارات أبعــاد املحــاور، كــام أن 
ارتبــاط أبعــاد املحــاور بإمجــايل املقيــاس دالــة إحصائيــا 
ــس  ــام يعك ــل، ب ــة )٠.٠1( فأق ــتوى دالل ــد مس عن

درجــة عاليــة مــن الصــدق ألبعــاد املقيــاس. 

ثبات املقياس:
ُيقصــد بثبــات أداة الدراســة "إىل أي درجــة ُيعطــي 
ــتخدم  ــرة ُيس ــد كل م ــة عن ــراءات متقارب ــاس ق املقي
فيهــا، أو مــا درجــة اتســاقه، وانســجامه، واســتمراريته 
عنــد تكــرار اســتخدامه يف أوقــات متلفــة، وتطبيقهــا 

ــن"  ــراد آخري ــىل أف ع
)عبيدات وآخرون، 2٠13م، ص15٤(. 

ــاس ككل،  ــات املقي ــاس مــن ثب ــق معــد املقي وقــد حتّق
بعــد اســتبعاد درجــة كل عبــارة عــىل حــدة، وجــاءت 

ــايل: النتائــج كالت

جودة الصحة 
النفسية

جودة إدارة 
الوقت

جودة التدريس 
والعمل

)α()α()α(
1٠,7527٠,7٤81٤٠,75٤
2٠,7558٠,75515٠,763
3٠,7519٠,7٤916٠,751
٤٠,7٤71٠٠,7٤917٠,759
5٠,75٠11٠,76٠18٠,756
6٠,75612٠,75819٠,752

13٠,7٤5

ــاس  ــاخ )α( للمقي ــا كرونب ــات ألف ــل الثب وكان معام
بــكل أبعــاده )٠.771(، وذلــك معامــل ثبــات مقبول 

وصالــح العتــامد املقيــاس.

ثانيًا: مقياس االغرتاب النفيس )الضيدان(:
أ-هدف املقياس:

ــة  ــاء هيئ ــيس ألعض ــرتاب النف ــاس االغ ــاء مقي ــم بن ت
التدريــس املغرتبــني بجامعــة امللــك ســعود بالريــاض؛ 
وذلــك ليالئــم صفــات جمتمــع الدراســة عمومــا، 
الباحــث  واطلــع  خصوصــًا،  الســعودية  وللبيئــة 
ــت  ــي تناول ــة الت ــة عام ــرة بصف ــس املتوف ــىل املقايي ع

ــني. ــيس للمغرتب ــرتاب النف االغ

ب-وصف املقياس:
وقــد اشــتمل املقيــاس يف صورتــه األوليــة عــىل مخســة 

أبعــاد هــي:

 Powerlessness: 1.العجز
شــعور اإلنســان بفقــدان األمــن والضعــف يف قدراتــه 

وإمكاناتــه.
 Meaninglessness: 2.غياب املعنى

إحســاس عضــو هيئــة التدريــس باالنفصــال بــني 
أفعالــه اجلزئيــة والكليــة.
3.غياب املعايري )األنومي( :

 A nomie-Normlessness

عدم رغبته يف الوجود باحلياة أصاًل.
 Social Isolation: 4.العزلة االجتامعية

عــدم قــدرة الفــرد عــىل الدخــول يف عالقــات اجتامعية 
ــع اآلخرين. م

 Social Rebellion: 5.التمرد االجتامعي
إحســاس عضــو هيئــة التدريــس بالرفــض لنفســه 

وللمجتمــع.
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ج-طريقة تصحيح املقياس:
 تراوحــت مــا بــني )1-5(، وهــذه االختيــارات هــي: 
ال حيــدث مطلقــا )1(، حيــدث نــادرا )2(، حيــدث 
قليــال )3(، حيــدث كثــريا )٤(، حيــدث دائــام )5(؛ 
حيــث يشــري تقديــر )1( إىل انخفــاض االغــرتاب 
النفــيس إىل أدنــى مســتوياته، بينــام يشــري تقديــر )5( إىل 
ــرض  ــذي يتع ــيس ال ــرتاب النف ــتوى االغ ــاع مس ارتف

لــه. 

د-اجراءات صدق وثبات أداة الدراسة:   
2(الصدق:   

ــث  ــوى؛ حي ــدق املحت ــتخدم ص ــاس: اس ــدق املقي ص
أخضــع املقيــاس إىل اجــراءات التحكيــم وعــرض 
املقيــاس عــىل )5( مــن املحكمــني املختصــني يف جمــال 
ــث؛  ــج البح ــس ومناه ــم النف ــية وعل ــة النفس الصح
وذلــك مــن أجــل احلصــول عــىل آرائهــم حــول 
ــا،  ــي إليه ــي تنتم ــاد الت ــت األبع ــرات حت ــة الفق مالءم
وقــد تــم تنفيــذ مالحظــات ومقرتحــات الســادة 
املحكمــني؛ فتــم حــذف )21( مفــردة مــن أصــل 
)61( مفــردة؛ ليصبــح املقيــاس )٤٠( مفــردة، والتــي 

ــن )%85(. ــا ع ــاق عليه ــبة االتف ــت نس قل
واجلدول التايل يوضح ما سبق:

عدد الفقراتاملؤرش
النهائيةاملضافةاملنقول إليهاملنقولة منهاملحذوفةاملقرتحة

12518العجز: 
12٤8غياب املعني: 

12٤8غياب املعايري )األنومي(: 
12٤228العزلة االجتامعية: 
136128التمرد االجتامعي: 

6123332٤٠املجموع

جدول )3( توزيع عبارات أبعاد مقياس االغرتاب النفيس  ألعضاء هيئة التدريس املغرتبني بجامعة امللك سعود بالرياض

جدول )٤(: درجات معامل االرتباط بني درجة كل عبارة والدرجة الكلية ألبعاد مقياس االغرتاب النفيس 
ألعضاء هيئة التدريس املغرتبني بجامعة امللك سعود بالرياض:

3(التجانس الداخيل:
تــم حســاب التجانــس الداخــيل للمقيــاس؛ مــن 
خــالل حســاب معامــل ارتبــاط درجــات أعضــاء هيئة 
التدريــس املغرتبــني بجامعــة امللــك ســعود بالريــاض 
ــي  ــي تنتم ــة الت ــد الكلي ــة البع ــارة، ودرج ــىل كل عب ع
إليهــا، لعبــارات املقيــاس البالــغ عددهــا )٤٠( مفــردة 

ــني.  ــدق املحكم ــق ص ــد تطبي بع
ــىل  ــاس ع ــيل للمقي ــس الداخ ــاب التجان ــام بحس فق
ــتبانة  ــن أول )5٠( اس ــت م ــتطالعية، تكون ــة اس عين
إلكرتونيــة، وصلــت مــن تطبيــق املقيــاس للتحقــق من 

ــايل:  ــج كالت ــاءت النتائ ــيل، وج ــس الداخ التجان

التمرد االجتامعيالعزلة االجتامعيةغياب املعايري )األنومي(غياب املعنيالعجز
معامل ارتباطمعامل ارتباطمعامل ارتباطمعامل ارتباطمعامل ارتباط

1* *.٤1٠9* *.63817* *.٤٤525* *.65٤33* .723
2* *.6731٠* *.6٠٤18* *.79326* *.6923٤* *.65٤
3* .32811* *.63119* *.71227* *.73735* *.6٤5
٤* *.59٠12* *.6622٠* *.81728* *.76٠36* *.692
5* *.5٤813* *.66921* *.7٠929* *.7٤937* *.6٠8
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جدول )5( درجات معامل ألفا كرونباخ )α( للمقياس ككل بعد استبعاد درجة كل عبارة عىل حدة:

جدول )6( الصورة النهائية ألبعاد مقياس االغرتاب النفيس ألعضاء هيئة التدريس املغرتبني بجامعة امللك سعود بالرياض:

6* *.5821٤* *.7٠822* *.6853٠* *.73838* *.756
7* *.66215* *.82723* *.57٠31* *.59٠39* *.697
8* *.٤9616* *.7٠٤2٤* *.58532* *.632٤٠* *.787

  )**( داله عند مستوى)٠.٠1(.                                                       )*( داله عند مستوى )5٠.٠(

ــارات  ــس كل العب ــابق جتان ــدول الس ــن اجل ــن م ويتب
األقــل،  عــىل   )٠.٠5( مســتوى  عنــد  وداللتهــا 
ونســتطيع أن نعتمــد عــىل ترابــط عبــارات البعــد 

كاملــة.   
ــيل  ــس الداخ ــؤرشات التجان ــح أن م ــبق يتض ــا س ومم
ــة التدريــس  مقيــاس االغــرتاب النفــيس ألعضــاء هيئ
املغرتبــني بجامعــة امللــك ســعود بالريــاض عاليــة، ممــا 

ــًا. جيعلهــا مقبولــة علمي

ــة  ــاء هيئ ــيس ألعض ــرتاب النف ــاس االغ ــات مقي 4(ثب
التدريــس املغرتبــن بجامعــة امللــك ســعود بالريــاض:
قــام معــد املقيــاس بحســاب الثبــات عــىل عينــة 
اســتطالعية تكونت مــن أول )5٠( اســتجابةإلكرتونية 
وصلــت مــن جمتمــع الدراســة، وطبــق عليهــا مقيــاس 

ــايل: ــج كالت النتائ

التمرد االجتامعيالعزلة االجتامعيةغياب املعايري )األنومي(غياب املعنيالعجز
)α( قيمة)α( قيمة)α( قيمة)α( قيمة)α( قيمة

1٠.9729٠.97217٠.97125٠.96933٠.971
2٠.9711٠٠.97118٠.97126٠.9713٤٠.971
3٠.97111٠.97119٠.97127٠.97٠35٠.971
٤٠.97212٠.9712٠٠.97128٠.97136٠.968
5٠.97113٠.97121٠.97٠29٠.97٠37٠.971
6٠.9721٤٠.97122٠.9723٠٠.96938٠.972
7٠.97215٠.97123٠.97131٠.97139٠.967
8٠.97116٠.9712٤٠.97232٠.97٠٤٠٠.971

قيمة معامل الثبات الكيل للمقياس )972.٠(

ــد  ــاس بع ــكيل للمقي ــات ال ــل الثب ــة معام ــم مقارن وت
حــذف كل مفــردة بقيمــة ألفــا الكليــة للمقيــاس، 
ــذف كل  ــد ح ــارات بع ــكل العب ــا ل ــة ألف ــت قيم وكان
مفــردة ال تزيــد عــن )٠.972( قيمــة معامــل الثبــات 

ــىل  ــدل ع ــا ي ــاس ككل، مم ــاخ )α( للمقي ــا كرونب ألف
توافــر رشط الثبــات بدرجــة مقبولــة عمليــا يف مقيــاس 
االغــرتاب النفــيس ألعضــاء هيئــة التدريــس املغرتبــني 

ــعود. ــك س ــة املل بجامع

عدد العباراتاملؤرشم
8العجز Powerlessness:األول
8غياب املعنى Meaninglessness:الثاين

8غياب املعايري )األنومي( A nomie-Normlessness: الثالث
8العزلة االجتامعية Social Isolation: الرابع
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8التمرد االجتامعي Social Rebellion: اخلامس
٤٠امجايل عدد العبارات للمقياس

اخلالصة: 
ــاس  ــات ملقي ــدق والثب ــؤرشات الص ــاب م ــد حس بع

ــيس  ــرتاب النف االغ
ــك  ــة املل ــني بجامع ــس املغرتب ــة التدري ــاء هيئ ألعض
مــن  يتكــون  املقيــاس  أصبــح  بالريــاض  ســعود 
ــة عليهــا بأســلوب ليكــرت  ــارة، يتــم اإلجاب )٤٠( عب
اخلــاميس، وتقديــرات اإلجابــات تــرتاوح مــا بــني )1( 

ــاًم. ــدث دائ ــًا، و)5( حت ــدث مطلق ال حت

خصائص أفراد الدراسة باجلدول التايل:
مــن خــالل تفريــغ اســتجابات املشــاركني يف الدراســة 
ــة التدريــس بجامعــة امللــك ســعود،  مــن أعضــاء هيئ

كانــت األعــداد كــام يعرضهــا اجلــدول التــايل:

النسبة املئويةالتكرارالقسم الدرايس

33.3 %21أستاذ مساعد

٤1.3 %26أستاذ مشارك

25.٤ %16أستاذ

1٠٠%63املجموع

جدول )7( توزيع أفراد الدراسة وفق الرتبة األكاديمية باجلامعة:

ــبة )٤1.3%(،  ــدول )8( أن )26( بنس ــن ج ــح م يتض
مــن إمجــايل أفــراد الدراســة رتبتهــم األكاديميــة )أســتاذ 
ــم  ــة، و)21( منه ــة بالدراس ــر فئ ــم أكث ــارك( وه مش
يمثلــون مــا نســبته )33.3%(، مــن إمجــايل أفــراد 
الدراســة رتبتهــم األكاديمية )أســتاذ مســاعد(، و)16( 
منهــم يمثلــون مــا نســبته )25.٤%(، مــن إمجــايل 
ــم  ــتاذ( وه ــة )أس ــم األكاديمي ــة رتبته ــراد الدراس أف

ــة. ــع الدراس ــن جمتم ــة م ــام املمثل ــات األقس ــل فئ أق

فروض الدراسة:
ــني  ــالبة ب ــًا س ــة إحصائي ــاط دال ــة ارتب ــد عالق 1.توج
ــودة  ــتوى ج ــة ملس ــراد الدراس ــر أف ــطات تقدي متوس
احليــاة وأبعادهــا املختلفــة، ومتوســطات تقديــر أفــراد 
الدراســة ملســتوى االغــرتاب النفــيس وأبعــاده املختلفة 

لــدى أفــراد الدراســة.
2.توجــد فــروق غــري دالــة احصائيــًا يف مســتوى 
جــودة احليــاة وأبعادهــا املختلفــة لــدى أفــراد الدراســة 
وفقــًا ملتغــري الرتبــة األكاديميــة )أســتاذ مســاعد/ 

ــتاذ(. ــارك / أس ــتاذ مش أس
3.توجــد فــروق غــري دالــة احصائيــًا يف مســتوى 
االغــرتاب النفــيس وأبعــاده املختلفــة، وأفراد الدراســة 
وفقــًا ملتغــري الرتبــة األكاديمية )أســتاذ مســاعد/ أســتاذ 

ــتاذ(. ــارك / أس مش

نتائج الدراسة:
أوالً: نتائج الفرض األول: 

ــًا  ــيس دال احصائي ــاط عك ــد ارتب ــه يوج ــىل أن ــص ع ن
ــراد  ــدى أف ــيس ل ــرتاب النف ــاة واالغ ــودة احلي ــني ج ب

ــة. الدراس
ــة  ــوع العالق ــرض )ن ــذا الف ــة ه ــن صح ــق م وللتحق
بــني جــودة احليــاة واالغــرتاب النفــيس لــدى أعضــاء 
ــعود(  ــني بجامعــة امللــك س هيئــة التدريــس املغرتب
ــة  ــاط بطريق ــل االرتب ــتخدام معام ــان باس ــام الباحث ق
ــا:  ــاة بأبعاده ــودة احلي ــب ج ــني جوان ــا ب ــون م بريس
)جــودة الصحــة النفســية، وجــودة إدارة الوقــت، 
ــرتاب  ــب االغ ــل(، وجوان ــس والعم ــودة التدري وج
ــاب  ــى، وغي ــاب املعن ــز، وغي ــاده: )العج ــيس بأبع النف
ــرد  ــة، والتم ــة االجتامعي ــي، والعزل ــري واألنوم املعاي
االجتامعــي( الســتجابات أفراد الدراســة عــىل عبارات 
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جدول )9( معامل االرتباط بني مقياس جودة احلياة بأبعادها ومقياس االغرتاب النفيس بأبعاده:

ــة  ــاء هيئ ــدى أعض ــاة ل ــودة احلي ــاس ج ــن مقي كل م
التدريــس املغرتبــني بجامعــة امللــك ســعود، ومقيــاس 
االغــرتاب النفــيس لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس 

ــة  ــفرت املعاجل ــعود، وأس ــك س ــة املل ــني بجامع املغرتب
اإلحصائيــة عــن النتائــج كــام يوضحهــا اجلــدول 

ــايل:   الت

غياب العجز
املعنى

غياب 
املعايري 

)األنومي(

العزلة 
االجتامعية

التمرد 
االجتامعي

مقياس  
االغرتاب 

النفيس

 مقياس 
جودة 
احلياة

الصحة 
النفسية

إدارة 
الوقت

التدريس 
والعمل

٠.597*٠.٤53*٠.582*٠.578*٠.28٤٠.672*٠.351*٠.621*٠.٤76*1العجز

٠.٤52*٠.٤25٠.138*٠.٤٠٠*٠,753*٠.٤17*٠.٤61*٠.512*1غياب املعني

غياب املعايري 
٠.٤81*٠.٤86٠.٠68*٠.٤8٤*٠,77٠*٠.311*٠.3٤2*1)األنومي(

العزلة 
٠.397*٠.5٠2*٠.٤٠7*٠.٤79*٠,7٠5*٠.٤13*1االجتامعية

التمرد 
٠.32٤*٠.٤28*٠.36٠*٠.3٠8*٠.61٠*1االجتامعي

مقياس 
االغرتاب 

النفيس
1*٠.53-*٠.58-*٠.٤2-*٠,72-

مقياس  جودة 
٠.923*٠.625*٠.952*1احلياة

جودة الصحة 
٠,721*٠.325*1النفسية

جودة إدارة 
٠.318*1الوقت 

جودة التدريس 
1والعمل

                                              )*( داله عند مستوي )٠.٠5(

ومــن نتائــج اجلــدول الســابق، يتضــح حتقــق الفــرض 
األول )يوجــد ارتبــاط ســالب )عكــيس( دال احصائيــًا 
لــدى  النفــيس  واالغــرتاب  احليــاة  جــودة  بــني 
أعضــاء هيئــة التدريــس املغرتبــني بجامعــة امللــك 
ســعود(، وكانــت عالقــة االرتبــاط بــني جــودة احليــاة 
واالغــرتاب النفــيس ســالبة )عكســية( بمعامــل ارتباط 
داللــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــًا  دال   )*٠.53-(

أقــل. أو   )٠.٠5(

ثانيًا: نتائج الفرض الثاين: 
ــًا يف  ــة إحصائي ــري دال ــروق غ ــد ف ــه توج ــىل أن ــص ع ن

جــودة احليــاة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس املغرتبــني 
بجامعــة امللــك ســعود وفقــًا ملتغــري الرتبــة األكاديميــة 

)أســتاذ مســاعد/ أســتاذ مشــارك/ أســتاذ(.
واستخدمت الدراسة حتليل: التباين األحادي 

)One Way ANOVA(؛ لتوضيــح داللــة الفــروق 
يف إجابــات أفــراد الدراســة طبقــًا إىل اختــالف الرتبــة 

ــيل: ــام ي ــج ك ــاءت النتائ ــة، وج األكاديمي
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مصدر املحور
الداللة اإلحصائيةقيمة فمتوسط املربعاتدرجات احلريةجمموع مربعاتالتباين

جودة 
الصحة 
النفسية

بني 
2٠58,1121٠29,٠6املجموعات

غري دالة2,21 داخل 
٤2857,326٠٤65,8٤املجموعات

٤٤915,٤362املجموع

جودة 
إدارة 
الوقت

بني 
395,6٤82197,82املجموعات

غري دالة1,21 داخل 
151٠7,156٠16٤,21املجموعات

1552٠,862املجموع

جودة 
التدريس 

والعمل

بني 
232,٤32116,22املجموعات

غري دالة1,29 داخل 
82816٠9٠,٠1,املجموعات

8513,6862املجموع

مقياس 
جودة 
احلياة

بني 
169٤,3128٤7,15املجموعات

غري دالة1.8٠3 داخل 
٤3221,136٠٤69,79املجموعات

٤٤915,٤362املجموع

جدول )1٠( نتائج حتليل التباين األحادي )One Way ANOVA( للفروق يف إجابات أفراد الدراسة 
جلودة احلياة وأبعادها باختالف الرتبة األكاديمية

اتضح من نتائج حتليل التباين األحادي 
)One Way ANOVA( للفــروق يف إجابــات أفــراد 
ــة  ــالف الرتب ــا باخت ــاة وأبعاده ــودة احلي ــة جل الدراس
األكاديميــة وجــود فــروق غــري دالــة إحصائيــًا، يف كل 
مــن مقيــاس جــودة احليــاة )جــودة الصحــة النفســية، 
ــل(،  ــس والعم ــودة التدري ــت، وج ــودة إدارة الوق وج
األكاديميــة  الرتبــة  ملتغــري  تبعــًا  الدراســة  ألفــراد 

ــة.  ــراد الدراس ــن أف ــاركني م للمش
 ونجــد هنــا أن الفــرض قــد حتقــق، فالفــرض الثالــث 
ــًا يف  ــة إحصائي ــري دال ــروق غ ــد ف ــه توج ــىل أن ــص ع ن
ــة  ــاء هيئ ــدى أعض ــا ل ــاة وأبعاده ــودة احلي ــاس ج مقي
التدريــس املغرتبــني بجامعــة امللــك ســعود وفقــًا 

ــة  ــة األكاديمي ــري الرتب ملتغ
)أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك/ أستاذ(.

واتفقت النتائج مع نتائج دراسة سارجنت 
احليــاة  جــودة  لتقييــم   )Sargent., et al, 2009(
ــاء  ــام( ، وأعض ــة العظ ــم جراح ــاء )قس ــدى األطب ل
هيئــة التدريــس؛ لتحديــد العوامــل املرتبطــة بظــروف 
ــات  ــم لإلضطراب ــأهنا تعريضه ــن ش ــي م ــل الت العم
واالغــرتاب النفــيس التــي تؤثــر عــىل جــودة حياهتــم، 
ــس،  ــة تدري ــو هيئ ــن )122( عض ــة م ــت العين وتكون
ــن  ــا ع ــتوى الرض ــاع مس ــج إىل ارتف ــارت النتائ وأش
العمــل لــدى األطبــاء وأعضــاء هيئــة التدريــس، 
بالرغــم مــن معاناهتــم مــن انخفــاض مســتوى جــودة 
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جدول )11( نتائج حتليل التباين األحادي )One Way ANOVA( للفروق يف إجابات أفراد الدراسة لالغرتاب النفيس وأبعاده باختالف الرتبة األكاديمية:

ــيس. ــرتاب النف ــعور باالغ ــاة، والش احلي
ــة  ــة املهني ــج التنمي ــر برام ــًا لتوف ــود أيض ــك يع وذل
ألعضــاء هيئــة التدريــس يف اجلامعــة التــى تــؤدي 
وتســاهم يف تطويــر كفايــات أعضــاء هيئــة التدريــس، 
ــن  ــألداء م ــية ل ــات األساس ــني املقوم ــم حتس ــن ث وم
الرسعــة, واملهــارة، واإلنتاجيــة, وغريهــا مــن معــدالت 

املختلفــة )محادنــه، 2٠19م، 11٠- 111(. األداء 
كام اتفقت أيضًا مع دراسة التنوك  

الرضــا  بــني  العالقــة  )Altinok, 2011(ملعرفــة 
الوظيفــي لــدى األكاديميــني، ورضاهــم عــن حياهتــم، 
ــغ  ــس بل ــة التدري ــاء هيئ ــن أعض ــة م ــىل عين ــك ع وذل
عددهــم )281(، وتوصلــت لوجــود عالقــة ارتباطيــة 
الوظيفــي والرضاعــن احليــاة.  الرضــا  بــني  دالــة 
 )Ping Du, et al, 2010( وأضــاف بينجــدو وآخــرون
الذيــن قامــوا بتحليــل الرضاعــن احليــاة لــدى أســاتذة 
ــعة  ــة يف تس ــة للجامع ــص التنظيمي ــة واخلصائ اجلامع
مــن اجلامعــات الصينيــة لــدى عينــة قوامهــا )77٠1( 

لقيــاس  اســتبيان  وطبــق  تدريــس،  هيئــة  عضــو 
ــاة، وتوصلــت إىل أن العوامــل املســببة  الرضاعــن احلي
)األجــور، وسياســة  متثلــت يف  احليــاة  للرضاعــن 
ــات  ــل، والعالق ــروف العم ــة، واإلرشاف، وظ املنظم

ــي(. ــز االجتامع ــاء، واملرك ــع الرؤس م

ثالثًا: نتائج الفرض الثالث: 
ــًا يف  ــة إحصائي ــري دال ــروق غ ــد ف ــه توج ــىل أن ــص ع ن
االغــرتاب النفــيس لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس 
ــة  املغرتبــني بجامعــة امللــك ســعود، وفقــًا ملتغــري الرتب

ــة  األكاديمي
)أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك/ أستاذ(. 

واستخدمت الدراسة حتليل التباين األحادي 
)One Way ANOVA(؛ لتوضيــح داللــة الفــروق 
يف إجابــات أفــراد الدراســة طبقــًا إىل اختــالف الرتبــة 

ــيل: ــام ي ــج ك ــاءت النتائ ــة، وج األكاديمي

درجات جمموع مربعاتمصدر التباينالُبعد
احلرية

متوسط 
الداللة قيمة فاملربعات

اإلحصائية

العجز
78.329239.156بني املجموعات

غري دالة1.88٤ 2٤73.2126٠2٠,783داخل املجموعات
2551.5٤162املجموع

غياب املعنى
168.15528٤.٠79بني املجموعات

غري دالة3.2٤1 3٠87.3536٠25.٤99داخل املجموعات
3255.5٠862املجموع

غياب املعايري )األنومي(
٤8.755239.165بني املجموعات

غري دالة٠73.1 27٠٤.7866٠2٠,783داخل املجموعات
2753.5٤162املجموع

العزلة االجتامعية
99.782213٠.95٠بني املجموعات

غري دالة2.3٤٤ 2532.8826٠31.661داخل املجموعات
2632.66٤62املجموع

التمرد االجتامعي
1٠1.96٤25٠.982بني املجموعات

غري دالة1.951 311٠.1٤36٠26.136داخل املجموعات
3212.1٠762املجموع
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درجات جمموع مربعاتمصدر التباينالُبعد
احلرية

متوسط 
الداللة قيمة فاملربعات

اإلحصائية

مقياس  االغرتاب النفيس
2535.78121267.891بني املجموعات

غري دالة2.6٤1 57136.35٠6٠٤8٠.137داخل املجموعات
59672.13162املجموع

اتضح من نتائج حتليل التباين األحادي 
)One Way ANOVA( للفــروق يف إجابــات أفــراد 
الدراســة لالغــرتاب النفــيس وأبعــاده باختــالف الرتبة 
األكاديميــة، وجــود فــروق غــري دالــة إحصائيــًا، يف كل 
ــز،  ــاده )العج ــيس، وأبع ــرتاب النف ــاس االغ ــن مقي م
)األنومــي(،  املعايــري  وغيــاب  املعنــى،  وغيــاب 
ــراد  ــي( ألف ــرد االجتامع ــة، والتم ــة االجتامعي والعزل
ــاركني  ــة للمش ــة األكاديمي ــري الرتب ــًا ملتغ ــة تبع الدراس

ــة. ــراد الدراس ــن أف م
توجــد  بأنــه  حتقــق  قــد  الفــرض  أن  هنــا  نجــد 
ــرتاب  ــاس االغ ــًا، يف مقي ــة إحصائي ــري دال ــروق غ ف
ــاب  ــى، وغي ــاب املعن ــز، وغي ــاده )العج ــيس وأبع النف
ــرد  ــة، والتم ــة االجتامعي ــي(، والعزل ــري )األنوم املعاي
ــني  ــس املغرتب ــة التدري ــاء هيئ ــدى أعض ــي( ل االجتامع
بجامعــة امللــك ســعود وفقــًا ملتغــري الرتبــة األكاديميــة.
ــة  ــة جالل ــة دراس ــع نتيج ــت م ــة اختلف ــذه النتيج وه
وعالقتــه  احليــاة  عــن  الرضــا  بعنــوان:   )2٠15(
باإلجهــاد النفــيس الناتــج عــن احلصــار لــدى موظفــي 
غــزة احلكوميــني، وكان هدفهــا الكشــف عــن الفــروق 
الديموجرافيــة لعينــة الدراســة مــع متغريات الدراســة، 
ــا  ــتوى رض ــة يف مس ــطات دال ــن متوس ــفت ع وكش
ــم،  ــن حياهت ــزة ع ــي يف غ ــاع احلكوم ــي القط موظف
وتعــزى ملتغــريات ســنوات العمــل والرتبــة الوظيفيــة.
كــام توصلــت دراســة كل مــن املشــاقبة )2٠15م( 
ــد اهلل )2٠٠6م( ومحــدان  والرشقــاوي )2٠13م( وعب
)2٠٠2م( إىل أن عــددًا كبــريًا مــن أعضــاء هيئــة 
ــة يف  ــاق مرتفع ــدالت إره ــن مع ــون م ــس يعان التدري
املجــال االنفعــايل، وعــدم الرضــا عــن إنجازاهتــم 

الشــخصية يف الربامــج التدريســية، فكثــرة العمــل 
الورقــي، وحتضــري الــدروس ملختلــف قــدرات الطلبة، 
رواتــب  عــىل  احلصــول  وعــدم  الســلوك،  وإدارة 
مناســبة، وكثــري مــن االجتاهــات الســلبية مــن الزمــالء 
ــري  ــل غ ــني، والتموي ــري املتعاون ــاء غ ــن، واآلب اآلخري
املناســب لربامــج املقــررات، وضعــف أنــامط االتصــال 

ــك. ــؤدى إىل ذل ــة ي ــويب اجلامع ــني منس ب
أمــا دراســة عــالم )2٠12م( التــي هدفــت إىل التعرف 
عــىل مســتوى جــودة احليــاة، والرضــا الوظيفــي 
ــة  ــس بجامع ــة التدري ــاء هيئ ــن أعض ــة م ــدى عين ل
ــن )1٠2(  ــا م ــت عينته ــى تكون ــمس، والت ــني ش ع
ــمس،  ــني ش ــة ع ــس بجامع ــة التدري ــاء هيئ ــن أعض م
ــا  ــت نتائجه ــم )٤٤.21(، أثبت ــط أعامره ــغ متوس بل
ــاة بأبعادهــا املختلفــة،  انخفــاض مســتوى جــودة احلي
ــا  ــا الرض ــة، أم ــات االجتامعي ــد العالق ــدا ُبع ــام ع في
ــط،  ــتوى املتوس ــدود املس ــاء يف ح ــد ج ــي فق الوظيف
مــع وجــود عالقــة موجبــة بــني جــودة احليــاة والرضــا 
الوظيفــي، بينــام وجــدت فــروق عــىل متغــري الدرجــة 

ــاتذة.  ــح األس ــة لصال العلمي

أهم التوصيات:
ــن  ــس م ــة التدري ــاء هيئ ــات أعض ــباع احتياج 1.إش

ــيس. ــم النف ــن اغرتاهب ــل م ــى تقل ــاة حت ــودة احلي ج
ــات  ــىل النظري ــوم ع ــادية تق ــج إرش ــم برام 2.تصمي
املناســبة للتخفيــف مــن مشــاعر االغــرتاب، ممــا 

يعكــس نتائجــه عــىل الفــرد واملجتمــع ككل.
3.تبنــي عــامدة املــوارد البرشبــة باجلامعــة إســرتاتيجية 
ــة  ــو هيئ ــدى عض ــاة ل ــودة احلي ــز ج ــدة يف تعزي جدي
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ــس. التدري
٤.تبنــي عــامدة تطويــر املهــارات لسلســلة دورات 
ــل  ــاة؛ لتقلي ــودة احلي ــني ج ــدف إىل حتس ــة، هت تدريبي
هيئــة  عضــو  لــدى  النفــيس  االغــرتاب  مشــاعر 

التدريــس.
انعــكاس  لتحديــد  وصفيــة  بدراســة  5.القيــام 

الوظيفــي. األداء  عنــد  النفــيس  االغــرتاب 
هيئــة  ألعضــاء  املاســة  االحتياجــات  6.مراعــاة 
التدريــس بجامعــة امللــك ســعود لربامــج حتســني 

حياهتــم. جــودة 
 

املراجع

الرببــري، مــروان حســن عــيل )2٠16م(. دور جــودة 
احليــاة الوظيفيــة يف احلــد مــن ظاهــرة االحــرتاق 
الوظيفــي لــدى العاملــني يف شــبكة األقــى لإلعــالم 
ــورة(،  ــري منش ــتري غ ــالة ماجس ــي، )رس ــاج الفن واإلنت

ــى. ــة األق ــزة: جامع غ

ــد؛  ــان حمم ــامل، حن ــاوي؛ واجل ــوال الرشق ــت، ن بخي
)2٠٠8م(. قلــق البطالــة وعالقتــه بجــودة احليــاة 
وفاعليــة الــذات لــدى الطــالب، جملــة البحــوث 

.)328-28٤( ع1،  والرتبويــة،  النفســية 
)2٠٠7م(.  ابراهيــم  الديــن  صــالح  اجلامعــي، 
االغــرتاب النفــيس واالجتامعــي، القاهــرة: مكتبــة 

مدبــويل.

ــا  ــى )2٠15(. الرض ــعيد مصطف ــهيلة س ــة، س جالل
ــن  ــج ع ــيس النات ــاد النف ــه باإلجه ــاة وعالقت ــن احلي ع
ــزة،  ــي يف غ ــاع احلكوم ــي القط ــدى موظف ــار ل احلص
ــة  ــزة: اجلامع ــورة(، غ ــري منش ــتري غ ــالة ماجس )رس

ــالمية. اإلس

ــوط  ــة الضغ ــيد )2٠18م(. دراس ــل الس ــد، وائ حام
النفســية وعالقتهــا بجــودة احليــاة لــدى أعضــاء هيئــة 
ــة  ــة الدولي ــعود، املجل ــك س ــة املل ــس بجامع التدري
للدراســات الرتبويــة والنفســية، )3(1، )٤8-25(.

محادنــة، هيــام ســمري )2٠19(. مســتوى جــودة احليــاة 
ــة  ــس يف جامع ــة التدري ــاء هيئ ــدى أعض ــة ل الوظيفي
العربيــة  املجلــة  األردنيــة،  والتكنولوجيــا  العلــوم 
ــي، 12)39(، )1٠٤-  ــم اجلامع ــودة التعلي ــامن ج لض

.)13٠

الضغــوط  )2٠٠2م(.  عــيل  حممــد  عــيل  محــدان، 
ــط  ــة الضب ــذات ووجه ــر ال ــا بتقدي ــية وعالقته النفس
ــة  ــدارس الرتبي ــامت م ــي ومعل ــن معلم ــة م ــدى عين ل
اخلاصــة، رســالة دكتــوراه )غــري منشــورة(. القاهــرة: 

ــمس. ــني ش ــة ع جامع

زهــران، ســناء حامــد )2٠1٤م(. إرشــاد الصحــة 
ط.2،  االغــرتاب،  معتقــدات  لتصحيــح  النفســية 

القاهــرة: عــامل الكتــب.

ــد  ــده حمم ــم، نج ــد الرحي ــد وعب ــق حمم ــبري، توفي ش
مــن  عينــة  لــدى  النفــيس  االغــرتاب   .)2٠18(
ــريات  ــض املتغ ــه ببع ــني وعالقت ــطينيني الالجئ الفلس
الفلســطينيني  الالجئــني  لــدى عينــة مــن  دراســة 
الداخــل والشــتات، جملــة اجلامعــة اإلســالمية  يف 

 ،)5(26 والنفســية،  الرتبويــة  للدراســات 
.)221-192(

الرشقــاوي، عبــري عبــده عبــد الرمحــن )2٠13م(. 
ــة  ــية املهني ــوط النفس ــا بالضغ ــاة وعالقته ــودة احلي ج
لــدى املعلــامت املبتكــرات ىف مرحلــة مــا قبل املدرســة، 
رســالة ماجســتري )غــري منشــورة(، جامعــة املنصــورة - 
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ــية. ــوم النفس ــم العل ــال -قس ــاض األطف ــة ري كلي

صبــرية، فــؤاد وإســامعيل، رزان معــال )2٠17( بعنوان 
ــة  ــاة اجلامعي ــودة احلي ــا بج ــية وعالقته ــة النفس املرون
لــدى طلبــة دبلــوم التأهيــل الرتبــوي يف كليــة الرتبيــة 
بجامعــة ترشيــن – دراســة ميدانيــة، جملــة جامعــة 
ترشيــن للبحــوث والدراســات العلميــة، 39 )٤(، 

.)359-337(

ــرتاب  ــم )2٠٠2م(. االغ ــن ابراهي ــح ب ــع، صال الصني
ــالب  ــني الط ــة ب ــة مقارن ــة دراس ــالب اجلامع ــدى ط ل
الســعوديني والعامنيــني، جملــة رســالة اخلليــج العــريب، 

.)38-19(  ،)22(82

عبــد الكريــم، حممــد الصــايف )2٠1٠م(. أحــداث 
النفــيس  باالغــرتاب  وعالقتهــا  الضاغطــة  احليــاة 
ــني  ــة ع ــة، جامع ــة الرتبي ــة كلي ــة، جمل ــالب اجلامع لط

.)67٠–635(  ،)1٠(2٠ مــرص،  شــمس، 

املســاندة  )2٠٠6م(.  حممــود  عثــامن  اهلل،  عبــد 
االجتامعيــة وعالقتهــا بالضغــوط النفســية لــدى طلبــة 
كليــة الطــب، رســالة ماجســتري )غــري منشــورة(، 

اليمــن: جامعــة صنعــاء.

ــد  ــن؛ وعب ــد الرمح ــدس، عب ــان؛ وع ــدات، ذوق عبي
اخلالــق، كايــد. )2٠٠7(. البحــث العلمــي: مفهومــه، 

ــامة. ــاض: دار أس ــاليبه. ط5، الري ــه، أس أدوات

التلكــؤ  )2٠13م(.  إبراهيــم  عفــراء  العبيــدي، 
األكاديمــي وعالقتــه بجــودة احليــاة املدركــة عنــد 
طلبــة اجلامعــة، جملــة دراســات عربيــة يف الرتبيــة 

 .)171-1٤8(  ،)2(  35 النفــس،  وعلــم 

حممــود  فاطمــة  جماهــد،  حممــد،  خالــد  عســل، 
ــري  ــم النظ ــني الفه ــيس: ب ــرتاب النف )2٠1٠م(. االغ
دار  اإلســكندرية:  اإلكلنكــي،  النفــيس  واإلرشــاد 

الوفــاء لدينــا للطباعــة والنــرش.

احليــاة  جــودة  فــاروق)2٠12م(.  ســحر  عــالم، 
وعالقتهــا بالرضــا الوظيفــى لــدى أعضــاء هيئــة 
ــم  ــة يف عل ــات عربي ــة دراس ــة، جمل ــس باجلامع التدري

  .)3٠6-2٤3(  ،)2(11 مــرص،   – النفــس 

الغامــدي، عــيل صالــح )2٠18(. االغــرتاب النفــيس 
لألحــداث اجلانحــني: دراســة عــىل عينــة بمدينــة 
جــدة، جملــة الدراســات العربيــة يف الرتبيــة وعلــم 

.)59٠  -573(  ،1٠3 النفــس، 

ــن  ــث ع ــان يبح ــور )1982(. اإلنس ــكل، فيكت فران
ــة  ــرة: مكتب ــال، القاه ــت غربي ــة: طلع ــى، ترمج معن

ــة. ــو املرصي اآلنجل

ــم  ــد احللي ــد عب ــيس، حمم ــدي؛ ومن ــيل مه ــم، ع كاظ
)2٠1٠م(. تطويــر وتقنــني مقيــاس جــودة احليــاة 
لــدى طلبــة اجلامعــة يف ســلطنة عــامن، جملــة أمارابــاك، 

.)6٤-٠1(  ،)1(1

ــن  ــالم الدي ــة س ــب، جهين ــل ودي ــم خلي ــة، ري كحيل
)2٠17م( مظاهــر االغــرتاب النفــيس لــدى الشــباب 
ــن  ــة م ــىل عين ــة ع ــة ميداني ــوري )دراس ــي الس اجلامع
طلبــة جامعــة ترشيــن(، جملــة جامعــة ترشيــن للبحوث 

ــة، 39)1(، )٤٠3-٤19(. ــات العلمي والدراس

وعالقتــه  االغــرتاب  )2٠13م(.  نصــرية  ملــني، 
بالصحــة النفســية، رســالة ماجســتري )غــري منشــورة(، 

جامعــة املســيلة، اجلزائــر. 
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املشــاقبة، حممــد أمحــد خــدام )2٠15م(. جــودة احليــاة 
ــة  ــة الرتبي ــالب كلي ــدى ط ــتقبل ل ــق املس ــئ لقل كمنب
ــة  ــة جامع ــاملية، جمل ــدود الش ــة احل واآلداب يف جامع

ــة، ٤9)1(، )٤9-33(. ــوم الرتبوي ــة للعل طيب
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املالحق

فقرات مقياس جودة احلياة

كثريًا جدًاكثريًاأحيانًانادرًاال، مطلقًاالعبــــــــارةمالُبعد

التدريس 
والعمل

أستطيع أن أحقق النجاح يف كل مكان.1
راض عن عدد ساعايت التدريسية.2
مستمتع بالعمل باجلامعة.3
راض عن املساندة االجتامعية التي يقدمها يل زمالئي.٤
غري راض عن قدريت عىل العمل.5
راض عن عالقايت الشخصية.6

جودة 
إدارة 
الوقت

يوجد لدي برنامج منتظم لتناول الوجبات الغذائية.7
أنجز املهام التي أقوم هبا يف الوقت املحدد.8
لدى وقت للرتويح عن نفيس .9

لدى الوقت الكايف ملراجعة حمارضايت .1٠
صعوبة تنظيم وقت التدريس والتكليفات اإلدارية.11
أهتم بتوفري وقت للنشاطات االجتامعية .12
أستمتع بمزاولة األنشطة الرياضية يف أوقات فراغي.13

جودة 
الصحة 
النفسية

أشعر بأنني هادى املزاج .1٤
أستطيع ضبط انفعااليت .15
أشعر باحلزن، واالكتئاب، والقلق.16
أشعر بأين حمبوب من اجلميع .17
أشعر باألمن يف حيايت .18
راض عن اخلدمات الصحية التي تقدمها اجلامعة.19

فقرات مقياس االغرتاب النفيس

ال تنطبق 
عيل أبدا

تنطبق 
عيل 
نادرا

تنطبق 
عيل 
أحيانا

تنطبق 
عيل 
غالبا

تنطبق 
عيل
 متاما

الفقرات ت

أشعر أن مشكالت احلياة أكرب من طاقتي. 1

العجز
Powerlessness

أسعى دائاًم لتحقيق أهدايف بنفيس. 2
ينبغي احرتام قيم وتقاليد املجتمع الذي أقيم فيه. 3

التجمعات مهمة لبناء العالقات االجتامعية. ٤
أنسجم مع الكثري ممن هم حويل. 5

أشعر بقيمة األعامل التي أقوم هبا. 6
الرزق يأيت؛ ألنه مقسوم. 7

ال يوجد يشء من األفكار يمكن االعتامد عليه. 8
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ال تنطبق 
عيل أبدا

تنطبق 
عيل 
نادرا

تنطبق 
عيل 
أحيانا

تنطبق 
عيل 
غالبا

تنطبق 
عيل
 متاما

الفقرات ت

ال هيمني مجع املال بأي طريقة كانت. 9

غياب املعنى

Meaningless-
ness

العامل املادي حيط من قيمة اإلنسان. 1٠
أجهل هديف يف احلياة. 11

احلياة تعلمني ما أحب أن أتعلمه. 12
أعمل كل يشء من أجل حتقيق أهدايف . 13

أشعر بذايت مع اآلخرين. 1٤
أشعر بأن احلياة مليئة بالسعادة واملتعة. 15

املوت واحلياة سواء بالنسبة يل. 16
احلق والباطل ال حيتاج إىل التعلم. 17

غياب املعايري 
)األنومي(

  
A nomie

Normlessness-

ال تربطني عالقات صادقة مع أفراد املجتمع . 18

التزامي بقيم وعادات جمتمعي يفقدين حريتي. 19
إنسان اليوم سلعة تباع وتشرتى. 2٠

ال فائدة من اجلد والسعي مادامت احلياة فانية. 21
ال أعلم ملاذا ولد. 22

أستطيع فهم الكثري مما يدور حويل. 23
نادرًا ما هيتم أحد بحقيقة مشاعري الداخلية. 2٤

غالبًا ما يسيطر عيل الرشود الذهني. 25

العزلة 
االجتامعية

 Social
Isolation

تبدو يل أن احلياة عبثية وال منطق هلا. 26
جيب التخلص من القيم والعادات االجتامعية مهام كانت. 27

يسعدين اهتامم اآلخرين يب. 28
أنا مستمتع بحيايت. 29

أشعر بأين وحيد. 3٠
أجهل كيف تسري األمور يف هذه احلياة املعقدة. 31

العزلة تشعرين باالستقرار والسكينة. 32
ليس هناك من قيمة للعيش يف هذه احلياة. 33

التمرد 
االجتامعي

Social
Rebellion

ال أحب التغيري يف نمط حيايت. 3٤
متعة احلياة مع األصدقاء واألحبة. 35

أنا غري مقتنع بعدالة املجتمع . 36
أشعر بثقة كبرية يف نفيس. 37

أستطيع التعبري برصاحة عن مجيع آرائي و معتقدايت. 38
أواجه صعوبة يف فهم مشاكل اآلخرين. 39

اإلنسان أعىل قيمة يف احلياة. ٤٠
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   خلود برجس العبدالكريم -  أستاذ مساعد بقسم الدراسات االجتامعية ـ ختصص خدمة اجتامعية- كلية اآلداب
 جامعة امللك سعود - الرياض

   ملخص البحث  
ف عىل اجتاه طالبات اجلامعة  هَدَفت الدراسُة احلالية إىل التعرُّ
الرياضية،  لألنشطة  ممارستهن  ومدى  الرياضة،  مماَرسة  نحو 
الرياضة  مماَرسة  أنامط  عىل  ف  التعرُّ الدراسة  استهدفت  كام 
لدى الطالبة اجلامعية، ولتحقيق هدف هذه الدراسة اعتمدت 
الباحثة الدراسة الوصفية باستخدام املنهج املسحي، وطبقت 
االستبانة كأداة جلمع البيانات بعد التحقق من صدقها وثباهتا، 
 )25٤( بلغت  حيث  الطبقية  العينة  عىل  الدراسة  واعتمدت 
وتوصلت  سعود،  امللك  بجامعة  اآلداب  كلية  يف  طالبة 
مماَرسة  نحو  اجلامعة  يف  الطالبات  اجتاهات  أن  إىل  الدراسة 
طالبات  من   )%63.٤( وأن  إجيابية،  عاّم  بشكل  الرياضة 
كام  األسبوع،  يف  ساعتني  من  أقل  الرياضة  يامرسن  اجلامعة 
ُيتابعن  ال  اجلامعة  طالبات  من   )%79.9( أن  النتائج  بيَّنت 
 )%72.8( وأن  املقروءة،  الوسائل  يف  الرياضية  الشؤون 
املرئية.  الوسائل  يف  الرياضية  الشؤون  يتابعن  ال  منهن 
قات مماَرسة طالبات  أبرز معوِّ أن  أيضًا  الدراسة  واتضح من 
اجلامعة للرياضة متثلت يف ما ييل: يمثل الزي الريايض عقبة 
ونظرة  الرياضية،  األندية  أسعار  الرياضة؛ غالء  مماَرسة  أمام 
من  حَيُدُّ  الرياضة  يامرسن  اللوايت  للنساء  السلبية  املجتمع 

ممارستهن للرياضة.

الكلامت املفتاحية: 
،النشاط  اجلامعية  الطالبة  االجتاهات،   النسوية،  الرياضة 

البدين.

Abstract
The study aimed to identify the attitude of 
university students towards exercise and the 
extent to which they exercise in sports ac-
tivities. The study also aimed to identify the 
styles of exercise in university students. The 
researcher applied the descriptive approach 
using the survey methodology to achieve 
the goal of this study. The questionnaire was 
applied as a data collection tool after veri-
fying its validity and reliability. The study 
was based on a Stratified sampling of (254) 
students in the College of Arts at King Saud 
University. The study revealed that the at-
titudes of female students in the university 
towards exercise, in general, are positive, 
and that (63.4%) of the university students 
exercise less than two hours a week. The 
results also showed that (79.9%) University 
students do not follow sports affairs in read-
able material, and that (72.8%) of them do 
not follow sports in the visual media. The 
study also revealed that the most prominent 
constraints to the female university student 
exercise were: the sports uniforms are a 
barrier to exercise; the expensive prices of 
sports clubs and the negative perception of 
society to the women who exercise which 
may limit their exercise.

Keywords:
Women sport, attitudes, university student, 
physical activity.

اتجاه الطالبة الجامعية نحو مماَرسة الرياضة: دراسة ميدانية مطبَّقة على 
طالبات كلية اآلداب في جامعة الملك سعود
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متثِّــل مماَرســة الرياضــة جــزءًا مهــاًم مــن حياة اإلنســان؛ 
ذلــك أهنــا أحــد العوامــل األساســية لصحــة اإلنســان 
ــة رضورة  ــة؛ فالرياض ــية واالجتامعي ــدية والنفس اجلس
ــة  ــىل مواجه ــاعد ع ــي تس ــاين، فه ــع إنس يف أي جمتم
ــلوكيات،  ــل الس ــذات، وتعدي ــق ال ــوط، وحتقي الضغ
كــام تســاهم أيضــًا يف تنميــة االجتاهــات وتطويرهــا بــام 

خيــدم الفــرد واملجتمــع عــىل حــدٍّ ســواء.
وعــىل الرغــم مــن أمهيــة الرياضــة وفوائدهــا اجلســمية 
والصحيــة والنفســية واالجتامعيــة، وشــيوع ممارســتها 
ــة  ــات الصحي ــجيع اهليئ ــة، وتش ــات املتقدم يف املجتمع
ــة، 2٠1٠(،  ــة العاملي ــة الصح ــتها )منظم ــىل ممارس ع
إال أن الوضــع متلــف يف املجتمعــات العربيــة عمومــًا 

واملجتمــع الســعودي عــىل وجــه اخلصــوص.
ــع  ــة يف املجتم ــور للرياض ــة الذك ــت مماَرس ــإذا كان ف
ــام،  ــائعة )الوئ ــات الش ــن املامَرس ــّد م ــعودي ال ُتَع الس
ــري؛  ــدر بكث ــاء أن ــبة للنس ــر بالنس ــإن األم 2٠18(، ف
فقــد أشــارت اإلحصائيــات الصــادرة مــن اهليئــة 
اإلنــاث  نســبة  أن  إىل   )2٠17( لإلحصــاء  ــة  العامَّ
الســعوديات املامِرســات للنشــاط الريــايض يف اململكــة 
العربيــة الســعودية بلغــت )15٠ دقيقــة فأكثــر يف 
األســبوع(. كــام و ُجــد أن أعــىل فئــة عمريــة بــني 
للرياضــة كانــت بــني )2٠-  املامِرســات  الفتيــات 
ــة  ــت الفئ ــت 9.75%، وبلغ ــث وصل ــنة( حي 2٤ س

العمريــة مــن )15-19 ســنة( %8.79 
)www.stats.gov.sa(. كــام تشــري اإلحصائيــات إىل 
ــْمنة يف املجتمــع الســعودي ودول  أن نســبة انتشــار السِّ
ــِرد  اخلليــج بشــكل عــاّم مرتفعــة ِجــّدًا، ويف ازديــاد ُمطَّ
مقاَرنــًة بالــدول العربيــة األخــرى أو الــدول املتقدمــة؛ 
إذ تصــل نســبة انتشــار الســْمنة بــني النســاء أكثــر مــن 
٤٠% وتشــمل هــذه الرشحيــة نســبة كبــرية مــن النســاء 

املتزوجــات )عويضــة، 2٠15(. 
الســعودي  املجتمــع  يف  الرياضــة  كانــت  ولقــد 
للذكــور  متاحــة  الزمــن-  مــن  طويلــة  -ولفــرتة 

ــاع  ــا: ارتف ــددة؛ منه ــل متع ــاث، لعوام ــن اإلن ــر م أكث
أســعار االشــرتاك للنــوادي الرياضيــة النســائية، وقلــة 
ــر أماكــن عامــة ملامَرســة الفتيــات  عددهــا، وعــدم توفُّ
بالنظــرة  مرتبطــة  اجتامعيــة  ولعوامــل  للرياضــة، 
ــجيع  ــف التش ــة إىل َضْع ــذا إضاف ــرأة. ه ــة امل لرياض
مــن اجلهــات األهليــة واحلكوميــة؛ ممــا جعــل مماَرســة 
الرياضــة النســائية أمــرًا نــادرًا جــّدًا. فلــم تبــدأ ممارســة 
ــة  الرياضــة النســائية يف املجتمــع الســعودي إال يف بداي
الســتينات امليالديــة – وعــىل نطــاق ضيــق- عــن طريــق 
بعــض املــدارس اخلاصــة يف مدينــة جــدة. شــيئًا فشــيئا 
بــدأت بعــض األنديــة والصالــة اخلاصــة بفتــح املجــال 
ــىل  ــض ع ــجع البع ــا ش ــاء؛ مم ــة للنس ــة الرياض ملامَرس
االلتحــاق هبــا رغــم ارتفــاع رســوم االشــرتاك فيهــا.
ــة الســعودية 2٠3٠" حظيــت الرياضــة  ويف ظــل "رؤي
الرؤيــة  تنــص  حيــث  كبرييــن؛  واهتــامم  برتكيــز 
ــم  ــن أه ــد م ــوازن يع ــي واملت ــط الصّح ــىل "أن النم ع
ــىل  ــة ع ــددت الرؤي ــام ش ــاة". ك ــودة احلي ــات ج م مقوِّ
رضورة رفــع معــدل مماَرســة الرياضــة يف املجتمــع 
الســعودي خــالل الســنوات القادمــة - بحلــول عــام 
ــون ريــايض ســعودي ممــاِرس  2٠2٠- لتصــل إىل ملي
بنســبة ٤٠% ســواء مــن الذكــور أو اإلنــاث، بــدالً مــن 
ــي  ــة وع ــام إىل أمهي ــذه األرق ــب ه ــًا، وتذه 13% حالي
ــة؛  ــا بالصح ــة، وربطه ــعودي بالرياض ــع الس املجتم
ــون  ــبة، ليك ــة املناس ــري البيئ ــالل توف ــن خ ــك م وذل
ســلوكًا راســخًا بــني مجيــع املواطنــني للجنســني )رؤيــة 

.)2٠3٠-2٠18
ولقــد أحــرزت اململكــة تقدمــًا يف تعزيــز التنــوع 
ــمح  ــث ُس ــة، حي ــاب الرياضي ــرأة يف األلع وإرشاك امل
للنســاء مؤخــرًا بدخــول املالعــب ملشــاهدة مباريــات 
كــرة القــدم مــع أرسهــن، وأدخلــت مــادة الرياضــة يف 
مــدارس البنــات، ويف اجلانــب اآلخــر تــم تعيــني امــرأة 

ــائية. ــة النس ــؤول للرياض ــب مس كأول نائ
ــع  ــن املجتم ــة م ــة مهم ــات رشحي ــة اجتاه ــد دراس وعن
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ــني  ــذ بع ــن األخ ــد م ــة، فالب ــة الرياض ــبة ملامَرس بالنس
االعتبــار أن الرياضــة املقصــودة ليســت مقصــورة 
ــة الرياضــة،  لة يف هيئ ــة املســجَّ عــىل األلعــاب الرياضي
بــل إهنــا تتضمــن كافــَة أنــواع الرياضــة؛ كاملــي 
الرياضــات  مــن  وغريمهــا  الســويدية،  والتامريــن 

ــة. ــة والذهني البدني
ــز عليــه الدراســُة احلاليــة؛ حيــث  وهــذا مــا تركِّ
ــة  ــة اجلامعي ــاه الطالب ــىل اجت ــوء ع ــاُء الض ــيتم إلق س
ــته يف  ــة دراس ــن أمهي ــة، وَتْكُم ــة الرياض ــو مماَرس نح
يف  والوافــرة  الشــاملة  املعلومــات  تواُفــر  رضورة 
ــني  ــني الرياضي ــن املخطِّط ــي متكِّ ــوع، والت ــذا املوض ه
واالجتامعيــني يف اململكــة مــن وضــع اخلطــط القابلــة 
ــة  ــات البرشي ــار اإلمكان ــني االعتب ــذًا بع ــق؛ أخ للتطبي
املتوافــرة يف اململكــة العربيــة الســعودية، باإلضافــة إىل 
ن ُصنَّــاَع القــرار مــن  أن تواُفــر هــذه املعلومــات ســتمكِّ
تطويــر وتأمــني املنشــآت الرياضيــة املناســبة؛ لتواكــب 

ــة. ــات اململك ــات وإمكان احتياج

مشكلة الدراسة:
ــا حتملــه كقيمــة  ــة مماَرســة الرياضــة نظــرًا ملَِ ــأيت أمهي ت
أساســية يف حيــاة الفــرد، ومــا تقدمــه مــن فوائــد 
ــة  ــن الناحي ــة، فم ــة وتربوي ــية واجتامعي ــمية ونفس جس
ــطها، ومــن اجلانــب  ي العضــالِت وُتنَشِّ اجلســمية: تقــوِّ
العقليــة  القــدرات  العقــيل: تســاعد عــىل تطويــر 
ــي  ــيَة الت ــَد النفس ــرَد الُعَق ــب الف ــام جتنِّ ــة، ك والوجداني
غالبــًا مــا تســبِّب لــه صعوبــات واضطرابــات نفســية، 
أمــا مــن اجلانــب االجتامعــي فإهنــا ُتتيــح للفــرد فرصــة 
االحتــكاك والتفاعــل مــع اآلخريــن؛ ممَّــا يــؤدي بــه إىل 
ــوي  ــب الرتب ــن اجلان ــة، وم ــات اجتامعي ــن عالق تكوي
أيضــا: تــؤدي إىل اكتســاب مهــارات حركيــة وتنظيميــة 
ل الســلوكيات  ومعــارف جديــدة، كــام أهنــا تعــدِّ

ــط، 2٠17(. ــيس واجلل ــلبية )تون ــات الس والترصف
ــة  ــة االجتامعي ــني اخلدم ــاق ب ــْبَه اتف ــاك ِش ــام أن هن ك

ــاه  ــن أن االجت ــة م ــة البدني ــة والرتبي ــامء الصح ــع عل م
ــاة  ــط احلي ــدد نم ــة حي ــة الرياض ــو مماَرس ــايّب نح اإلجي
النَِّشــط الــذي يعيشــه الفــرد؛ فاالجتــاه اإلجيــايّب نحــو 
مماَرســة الرياضــة ســينعكس عــىل ســلوك الفــرد 
ــل بمامَرســة النشــاط البــدين؛ ممــا ينعكــس إجيابــًا  املتمثِّ

ــة  ــه الذهني ــيته، وحالت ــرد ونفس ــة الف ــىل صح ع
 AbuTamea & Abdel )Trinh, et al., 2015؛ 
 Ebbeck ؛Gibbons & Dahle,2000؛ Razik, 2010

et al., 2000). ويوضــح أيضــًا كلٌّ مــن: 

 Soudan & Everett, 1981; Blair, 1984; Mathes)

 & Battista, 1985; Koslow, 1988; Quarterman,

 Harris and Chew, 1996; Bungum & Morrow,

Ebbeck et al., 2000 ;2000( أن "ُكاًل مــن الصحــة 

وتواُفــر مســتوى مناِســب مــن اللياقــة البدنيــة ُيعتــربان 
ــة الطــالب  ــية ملامَرس دات األساس ــم املحــدِّ ــن أه م

ــة". ــطة الرياضي لألنش
وفيــام يرتبــط بالرياضــة النســائية: فيؤكــد خــرباء 
ــكلة  ــعودية أن مش ــة الس ــة العربي ــة يف اململك الرياض
عــىل  قيــود  وضــع  يف  هــي  الســعودي  املجتمــع 
ــد  ــك إىل العدي ــزون ذل ــة، وُيع ــرأة للرياض ــة امل مماَرس
الريــايض  الــزي  مســألة  منهــا:  األســباب؛  مــن 
ــاة  ــال الفت ــارشة يف إقب ــذي يتحكــم بطريقــة غــري مب ال
الســعودية عــىل مماَرســة الرياضــة، ســواء كانــت 
ــإن  ــة ف ــت موهوب ــو كان ــى ل ــة، وحت ــة أو مجاعي فردي
ــض  ــض بع ــايض ورف ــزي الري ــالق وال ــدود األخ ح
املجتمعــات واألرَُس لدعــم وإرشاك بناهتــم يف األلعــاب 
ــة تقــف مجيُعهــا حواجــز مرتاصــة يف وجههــا  الرياضي

)ســامح، 2٠16(، كــام أشــار كلٌّ مــن: 
الفتيــات  أن  إىل   )Qureshi & Ghouri, 2011(
ــاَركة يف  ــن املش ــن م ــرية حترمه ــات كب ــن حتدي يواجه
األنشــطة الرياضيــة، واملشــاَركة يف املســابقات الدوليــة 
ــأن  ــاد ب ــك إىل االعتق ــزا ذل ــة، وع ــاب األوملبي واأللع
هــذه األنشــطة ذكوريــة، وأبــرز التحديــات يرجــع إىل 
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ــة. ــة جمتمعي ــه مــن ثقاف ــط ب ــاس ومــا يرتب قواعــد اللب
ــدى  ــا ل ــدٍّ م ــًا إىل ح ــاك عزوف ــظ أن هن ــن املالَح وم
الرياضــة،  مماَرســة  نحــو  اجلامعيــات  الطالبــات 
لــدى  الــوزن  يف  ملحوظــة  زيــادة  إىل  باإلضافــة 
البدنيــة  اللياقــة  تــدينِّ  إىل  يشــري  ممــا  الطالبــات؛ 
ــردُّ  ــون م ــد يك ــة، وق ــة الرياض ــة مماَرس ــن وقل لدهي
ذلــك الجتاهــات ســلبية نحــو مماَرســة الرياضــة، 
ــُج بعــض الدراســات  ومــا يدعــم هــذه املالحظــَة نتائ
بشــكل  الطــالب  اجتاهــات  عــىل  ُأجريــت  التــي 
ــد  ــة، فق ــو الرياض ــعودية نح ــات الس ــاّم يف اجلامع ع
أظهــرت نتائــج دراســة اجلفــري )2٠1٤: 1899( إىل 
ــة إحصائّيــًا بــني اجتاهــات الطــالب  وجــود فــروق دالَّ
ــز،  ــد العزي ــات يف جامعــة امللــك عب واجتاهــات الطالب
نحــو مماَرســة الرياضــة يف املجــال الصحــي ولصالــح 
الذكــور؛ ممــا يعنــي أن اجتاهــات الطالبــات نحــو 
ــن  ــًا ع ــارق دالٍّ إحصائّي ــل وبف ــة أق ــة الرياض مماَرس

اجتاهــات الذكــور.
ــة نحــو  ــة اجلامعي لــذا فــإن التعــرف عــىل اجتــاه الطالب
مماَرســة الرياضــة )خصوصــا بعــد ظهــور العديــد مــن 
ــني  ــة بتمك ــاَدرات اخلاص ــات واملب ــج واملرشوع الربام
واجتامعّيــًا  تربوّيــًا  ومرجــًا  رضورة  يعــد  املــرأة( 
وصحّيــًا لتحســني جــودة احليــاة، وللتغلُّــب عــىل 
ــث  ــلوكية؛ حي ــية والس ــة والنفس ــكالت الصحي املش

ــن:  ــد كلٌّ م أك
)Ebbeck, Gibbons, & Loken –Dahle, 2000( بأن 
معرفــة االجتاهــات التــي ُتســاِهم يف دفــع الطــالب نحو 
مماَرســة النشــاط الريــايض أو عــدم االكــرتاث بــه ُيعترب 

دات التخطيــط الســليم. مــن أهــم حمــدِّ
ومتشــيًا مــع ســياق رؤيــة اململكــة 2٠3٠ جــاءت 
ــو  ــرأة نح ــات امل ــىل اجتاه ــز ع ــة لرتك ــة احلالي الدراس
ممارســة الرياضــة ولتكــون الدراســة أيضــا نقطــة 
ــذا  ــة يف ه ــق الرؤي ــة لتحقي ــادرات جمتمعي ــالق ملب انط
ــة  ــة بصح ــائية مرتبط ــة النس ــام أن الرياض ــال، وب املج

املــرأة اجلســدية والنفســية واالجتامعيــة، وبجــودة 
احليــاة، فإنــه مــن املهــم التعــرف عــىل اجتاهــات املــرأة 
نحــو الرياضــة؛ ولــذا: فــإن مشــكلة الدراســة احلاليــة 
تتحــدد يف الكشــف عــن اجتــاه الطالبــة اجلامعيــة نحــو 

ــايض.  ــاط الري ــة النش مماَرس

أهداف الدراسة:
تسعى هذه الدراسُة لتحقيق اهلدف الرئيس وهو:

ــة  ــو مماَرس ــة نح ــة اجلامعي ــاه الطالب ــىل اجت ف ع ــرُّ التع
ــة.  الرياض

حيــث ينــدرج حتــَت هــذا اهلــدف عــدُة أهــداف 
فرعيــة، هــي:

ف عــىل واقــع مماَرســة الطالبــة اجلامعيــة  1-التعــرُّ
الرياضيــة. لألنشــطة 

ــة  ــة اجلامعي ــة الطالب ــتوى متاَبع ــىل مس ف ع ــرُّ 2-التع
ــة. ــؤون الرياضي للش

لــدى  الرياضــة  أنــامط مماَرســة  ف عــىل  3-التعــرُّ
اجلامعيــة. الطالبــة 

ــول دون  قــات التــي قــد حَتُ ف عــىل أهــم املعوِّ ٤-التعــرُّ
مماَرســة الطالبــة اجلامعيــة للرياضــة.

5- تعزيــز دور اخلدمــة االجتامعيــة داخــل اجلامعــة يف 
تدعيــم وممارســة الرياضــة للفتيــات.

تساؤالت الدراسة:
يتمثل التساؤل الرئيس للدراسة يف معرفة:

ما اجتاه الطالبة اجلامعية نحو مماَرسة الرياضة ؟
وينــدرج حتــت هــذا التســاؤِل عــدُة تســاؤالت فرعيــة، 

: هي
1-مــا مــدى مماَرســة الطالبــة اجلامعيــة لألنشــطة 

الرياضيــة؟
ــؤون  ــة للش ــة اجلامعي ــة الطالب ــتوى متاَبع ــا مس 2-م
الرياضيــة طِْبقــًا لوســائل اإلعــالم املقــروءة واملرئيــة؟
ــة  ــدى الطالب ــة ل ــة الرياض ــامط مماَرس ــرز أن ــا أب 3-م
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ــة؟ اجلامعي
ــول دوَن مماَرســة الطالبــة  قــات التــي قــد حَتُ ٤-مــا املعوِّ

اجلامعيــة للرياضــة؟

أمهية الدراسة:
َتْكُمن أمهية الدراسُة احلاليُة يف النقاط اآلتية:

ــم  ــدِّ ِعْل ــىل َح ــُة األوىل حمليًا-ع ــذه الدراس ــدُّ ه 1-ُتَع
الباحثــة- والتــي حتــاول أن تتعــرف عــىل اجتــاه الطالبــة 
اجلامعيــة نحــو مماَرســة الرياضــة، فهــي حماولــة جــادة 
الرياضيــة، ودور  الطالبــات  للتعــرف عــىل ميــول 
اخلدمــة االجتامعيــة الرياضيــة، ومــا يمكــن أن تقدمــه 
ــل  ــايض داخ ــال الري ــة يف املج ــة االجتامعي األخصائي
ــة،  ــة )وقائي ــات اجتامعي ــن خدم ــي م ــرم اجلامع احل

ــة(. ــة، وبنائي وعالجي
ــن  ــف ع ــي تكش ــة الت ــات القليل ــن الدراس ــد م 2-تع
اجتاهــات الطالبــات نحــو مماَرســة الرياضــة يف املجتمع 
العــريب، إذ إن رســم السياســات واخلطط اإلســرتاتيجية 
يتطلــب أن تكــون مبنيــة عــىل معطيــات وحقائــق مــن 
الواقــع ، وبالتــايل فــإن هنــاك حاجة ماســة للدراســات 
ــكالت  ــوية واملش ــة النس ــع الرياض ــح واق ــي توض الت

التــي تعوقهــا دون ممارســة الرياضــة. 
يف  االجتامعيــات  األخصائيــات  ســتمكن   -3
اجلامعــة مــن حتديــد االســرتاتيجيات املناســبة للتدخــل 
ــكالت  ــن مش ــني م ــاليت يعان ــات ال ــع الطالب ــي م املهن
ــة  ــروف االجتامعي ــية او الظ ــوط الدراس ــة للضغ نتيج
أدائهــم  حتســني  يف  قدراهتــم  واســتثامر  املختلفــة 

الــدرايس.
ــة  ــات رؤي ــتجابًة لتطلع ــة اس ــة احلالي ــد الدراس ٤-تع
"2٠3٠" يف حتســني اجتاهــات املجتمــع الســعودي نحــو 

الرياضــة ورفــع نســبة املامِرِســنَي للرياضــة نحــو ٤٠% 
مــن املجتمــع الســعودي؛ وذلــك مــن خــالل التعــرف 
عــىل اجتاهــات فئــة مــن فئــات املجتمــع وهــم طالبــات 
ــات  ــز االجتاه ــك لتعزي ــعود؛ وذل ــك س ــة املل جامع

ــن  ــلبية م ــات الس ــىل االجتاه ف ع ــرُّ ــة والتع اإلجيابي
حــات مــن خــالل هــذا  أجــل وضــع توصيــات ومقرَتَ

ــا. ــث لتعديله البح
5-تســاعد الدراســة احلاليــة وكالــة كليــة اآلداب 
بجامعــة امللــك ســعود وعــامدة شــؤون الطالبــات عــىل 
ــو  ــات نح ــات اجلامعي ــات الطالب ــىل اجتاه ــرف ع التع
ــن؛  ــة لدهي ل ــامط املفضَّ ــرز األن ــة، وأب ــة الرياض مماَرس
ــني  ــات، وحتس ــات الطالب ــة احتياج ــهم يف تلبي ــا ُيس مم

ــن. ــاة لدهي ــودة احلي ج
6-توفِّــر للباحثــني واملهتمــني بالرياضــة النســوية 
مقيــاَس اجتاهــات نحــو مماَرســة الطالبــات للرياضــة.
ـاع القــرار واملهتمــني بالسياســات  7-تســاعد صنَـّ
الرياضيــة يف صنــع القــرارات والسياســات واألنظمــة 

ــائية. ــة النس ــؤون الرياض ــة بش اخلاص

مصطلحات الدراسة:
ــاَه  ــورت )Allport, 1935( االجت ف الب ــرِّ ــاه: يع االجت
بأنــه: "حالــة مــن االســتعداد العقــيّل والعصبــي َتنَْتظـِـم 
مــن خــالل التجربــة، أو اخلــربة، وتعمــل عــىل توجيــه 
اســتجابة الفــرد نحــو املوضوعــات التــي ترتبــط 
ــب  ــتعداد أو التأه ــن االس ــة م ــو حال ــاه"، وه باالجت
العصبــي والنفــيس تدفــع الفرَد لالســتجابة بســلوكيات 
دة، نحــو موقــف أو شــخص أو حــوادث وأشــياء  حمــدَّ
ــة  ــه جمموع ــل في ــدًا تتفاع ــًا معق ــة نظام ف ــة، مؤلِّ معين
.)Dwagrh, 2006( "ــة ــريات املتنوع ــن املتغ ــعة م واس
النيــل، 198٤(  ف )أبــو  ومــن جانــب آخــر عــرَّ
ــه  ــه فإن ــرد وخربت ــة الف ــًا لتجرب ــه: "نتاج ــاه بأن االجت
تتولــد حالــة االســتعداد النفــيس والعقــيل لــه، والتــي 
ــىل  ــلبي ع ــايب أو الس ــر اإلجي ــا األث ــون هل ــا أن يك إم
اســتجابات ذلــك الفــرد لــكل املواقــف واملوضوعــات 
ــك  ــىل ذل ــاًء ع ــاه". وبِنَ ــك االجت ــط بذل ــي ترتب والت
ــيس  ــتعداد النف ــن االس ــة م ــىل حال ــول ع ــه للحص فإن
والعقــيل التــي يكــون هلــا األثــر اإلجيــايب عــىل مماَرســة 



1٤5

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية،العدد )٢١(  الجزء الثاني     ربيع اآلخر  ١٤٤٢ هـ - ديسمبر ٢٠٢٠ م

اجتاه الطالبة اجلامعية نحو مماَرسة الرياضة: دراسة ميدانية مطبَّقة عىل طالبات كلية اآلداب يف جامعة امللك سعود

طالبــات اجلامعــات فــإن ذلــك األمــر مرتبِــط ارتباطــًا 
ــل امُلنــاخ  ــة التــي تؤهِّ وثيقــًا بطبيعــة األنشــطة اجلامعي

ــاه. ــك االجت ــب لذل املناس
فها )عــالوي، 1992(،  واالجتاهــات الرياضيــة كــام عرَّ
ــرَد  ــز الف ــي حتفِّ ــَة الت ــوَة الرياضي ــل الق ــي متثِّ ــي الت "ه

ــك  ــه تل ــام متثِّل ــايض ب ــاط الري ــة النش ــه ملامرس ك وحترِّ
ــة  ــع اجتامعي ــبة أو دواف ــع مكَتَس ــن دواف ــاُت م االجتاه
ُمَهيِّئــة لتلــك االجتاهــات اإلجيابيــة نحــو مماَرســة 
ــط  ــدى النم ــرى )Terry, 1996( أن: "م ــة". وي الرياض
د مــن خــالل  النَِّشــط للحيــاة الــذي يعيشــه الفــرد حيــدَّ

ــايض". ــاط الري ــو النش ــة نح ــاه بإجيابي االجت
ــم  ــلوك القائ ــأن "الس ــك )Gill, 1986( ب ــني كذل ويب
ــه الفــرد هــو ذلــك الســلوك الــذي يعكــس االجتــاه  ب

ــايض".  ــاط الري ــة النش ــو مماَرس ــايب نح اإلجي
ــات  ــاه الطالب ــة باجت ــة احلالي ــامم الدراس ــرًا الهت ونظ
ــال  ــىل إقب ــاعد ع ــي تس ــل الت ــن العوام ــف ع للكش
طالبــات اجلامعــة عــىل مماَرســة النشــاط الريــايض بــام 
حيقــق ارتفــاع مســتوى الصحــة النفســية والبدنيــة 

ــن  ــريى كلٌّ م ــن، ف هل
 Brynteson,Adams,1993;Slava,Laurieand(
باألنشــطة  اخلاصــة  الربامــج  أن   )Corbin,1984

ــة  ــات اإلجيابي ــل االجتاه ــا لنق ــم تصميُمه ــة يت اجلامعي
لــدى الطــالب مــن خــالل َدْعــم مشــاركتهم يف 

النشــاط الريــايض.
أمــا االجتــاه نحــو مماَرســة الطالبــة اجلامعيــة للرياضــة: 
مماَرَســة  نحــو  االجتــاه  إجرائّيــًا  الباحثــة  ف  ُتَعــرِّ
ــل  ــي حيص ــة الت ــة الكلي ــة بالدرج ــات للرياض الطالب
ــة  ــاه الطالب ــتبانة اجت ــىل اس ــة ع ــردات العين ــا مف عليه
اجلامعيــة نحــو مماَرســة الرياضــة، والتــي ُأِعــّدَت ِمــن 

ــرض. ــذا الغ ــًا هل ــة خصيص ــل الباحث ِقَب
ــز  ــي يتمي ــارات الت ــن امله ــة م ــي جمموع ــة: "ه الرياض
ــق  ــركات ُيطل ــن احل ــد م ــام بالعدي ــخص للقي ــا الش هب
ــي ُتســاهم يف  ــة، والت ــن الرياضي ى التامري عليهــا مســمَّ

ــًة".  ــر مرون ــالت أكث ــل العض جع
)مجال وآخرون، 2٠18(

ممارســة  النســائية:  للرياضــة  االجرائــي  التعريــف 
الطالبــة اجلامعيــة للرياضــة بشــكل مســتمر، وأوقــات 
منظمــة، ســواء كان ذلــك يف املنــزل او مراكــز خاصــة 

ــة. ــة الرياض بمامرس

اإلطار النظري:
ة للدراسة: النظرية املفرسِّ

ــذه  ــى ه ــة، تتبن ــوع الدراس ــا بموض ــرًا الرتباطه نظ
.)Feminist Theory( النســوية  النظريــة  الدراســة 
ــص  ــرب وتفح ــة ختت ــي نظري ــس؛ وه ــوع اجلن ــة ن نظري
ــس  ــوع اجلن ــراد يف ن ــىل األف ــع ع ــر املجتم ــف يؤث كي
بطريقــة خاصــة اســتنادًا عــىل تأســيس أدوار ومعايــري 
تتعلــق بنــوع اجلنــس، وتــرى هــذه النظريــة أن األطفال 
يتكيفــون للتعلــم مــن تعريفــات وأدوار املجتمــع مــن 
ــم يف  ره ــم ُتَطوِّ لهم ث ــكِّ ــي تش ــور والت ــاء والذك النس
املســتقبل مــن الــذات ووجهــات النظــر حــول كيــف: 
جيــب أن يتــرصف اآلخــرون، وُتفيــد هــذه النظريــُة يف 
تشــكيل رؤيــة بــأن كاًل مــن اجلنســني يتأثــر باملجتمــع 

ــا، 2٠16( ــب وحن ــن. )حبي املهيم
الرياضة النسائية من منظور النسوية:

وبتطبيــق هــذه النظريــة عــىل مماَرســة الطالبــة اجلامعيــة 
للرياضــة، فإهنــا تفــرسِّ أنــه قــد يتكــون لــدى الفتيــات 
اجتاهــات ســلبية نحــو الرياضــة؛ وذلــك ألهنــا ظلــت 
فــرتًة زمنيــًة طويلــًة متاحــة للذكــور أكثــَر مــن اإلنــاث. 

الدراسات السابقة:
ــأي  ــة، ف ــة تراكمي ــريورة معرفي ــم ص ــار أن العل باعتب
ــن  ــدأ م ــل يب ــراغ، ب ــن الف ــق م ــي ال ينطل ــث علم بح
حيــث انتهــى ســابقوه، فالدراســات الســابقة مــن 
اخلطــوات املنهجيــة املهمــة يف البحــوث العلميــة؛ 
فهــي تســاعد الباحــَث عــىل معرفــة موقــع بحثــه مــن 
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البحــوث الســابقة التــي تناولــت نفــَس اإلشــكالية أو 
املقاِربــة هلــا؛ وبالتــايل حتــدد الزاوية املــراد دراســُتها؛ أي 
د الباحــَث باملعايــري واملقاييس  الدراســات الســابقة تــزوِّ
ــات  ــن إجيابي ــتفيد م ــذا يس ــة، وك ــم اإلجرائي واملفاهي
ــك  ــدي, 2٠12( لذل ــلبياهتا )ملوال ــب س ــا وجتنُّ منهجه
تــم حتديــد الدراســات الســابقة ذات العالقة بالدراســة 
إىل دراســات حمليــة وعربيــة وأجنبيــة، تناولــت مماَرســة 
ــن  ــاّم، وم ــكل ع ــة بش ــائية أو الرياض ــة النس الرياض

ــات: ــذه الدراس ه

عى مستوى الدراسات املحلية: 
)اجتاهــات  بعنــوان:   )2٠1٤( اجلفــري  دراســة 
ــة  ــة العربي ــز باململك ــد العزي ــك عب ــة املل ــة جامع طلب
الســعودية نحــو مماَرســة النشــاط البــدين( جــاءت 
الدراســة للتعــرف عــىل اجتاهــات طلبــة جامعــة امللــك 
ــتخدم  ــد اس ــة، ولق ــة الرياض ــو مماَرس ــز نح عبدالعزي
ــق  الباحــُث املنهــَج الوصفــيَّ بأســلوبه املســحّي، وطبَّ
ــة  ــت عين ن ــات، وتكوَّ ــع البيان ــيلة جلم ــتبانَة كوس االس
الدراســة مــن )275( طالبــًا وطالبــة مــن طــالب 
ــة  ــات طلب ــة إىل أن اجتاه ــت الدراس ــة، وخلص اجلامع
البــدين  النشــاط  امللــك عبدالعزيــز نحــو  جامعــة 
احلســايّب  املتوســط  بلــغ  حيــث  إجيابيــة؛  كانــت 
)3.77(، وجــاء ترتيــب اجتاهــات طلبــة جامعــة 
امللــك عبدالعزيــز نحــو النشــاط البــدين تبعــًا ملجــاالت 
الدراســة كاآليت: )املجــال الصحــي، املجــال النفــيس، 
ــرت  ــام أظه ــي(، ك ــال االجتامع ــي، املج ــال العلم املج
ــالب  ــات الط ــروق يف اجتاه ــود ف ــدم وج ــج ع النتائ
ــدل  ــري املع ــم ومتغ ــة اجلس ــؤرشِّ كتل ــرّي م ــًا إىل متغ َتَبع
الرتاكمــي، بينــام أشــارت النتائــج إىل وجــود فــروق يف 
االجتاهــات يف املجــال الصحــي تبعــًا إىل متغــرّي اجلنــس 

ــور.  ــح الذك ولصال
ــوان:  ــان )2٠16( بعن ــة الرشم ــت دراس ــام أوضح ك
)اجتاهــات مديــرات املــدارس احلكوميــة نحــو مماَرســة 

ــة  ــة باملدين ــدارس احلكومي ــة يف امل ــطة الرياضي األنش
ــرات  ــات مدي ــة اجتاه ــت بدراس ــد اهتم ــورة( فق املن
مــدارس اإلنــاث نحــو مماَرســة األنشــطة الرياضيــة يف 
املــدارس احلكوميــة باملدينــة املنــورة وعالقتهــا ببعــض 
املتغــريات: )ســنوات اخلــربة، املؤهــل التعليمــي، 
املنهــج  الباحــث  واســتخدم  املدرســة(،  وحجــم 
الوصفــي واالســتبانة كأداة للدراســة، وتكونــت عينــة 
ــج  ــم النتائ ــن أه ــرة، وم ــن: )111( مدي ــث م البح
ــايب  ــف إجي ــن موق ــُة ع ــا الدراس ــت إليه ــي توصل الت
شــامل بــني مديــري املــدارس نحــو مماَرســة األنشــطة 
الرياضيــة، وأن اجتاهــات مديــرات املــدارس نحــو 
جمــاالت مماَرســة الرياضــة كانــت عــىل الرتتيــب: 
الصحــة البدنيــة، تليهــا الصحــة النفســية، ثــم الصحــة 
ــة  ــريًا الصح ــة وأخ ــة الروحي ــم الصح ــة، ث االجتامعي
ــروق  ــود ف ــدم وج ــج ع ــرت النتائ ــام أظه ــة، ك العقلي
ذات داللــة إحصائيــة يف اجتاهــات مديــرات املــدارس 
نحــو األنشــطة الرياضيــة التــي يمكــن أن ترجــع 
ملتغــريات الدراســة؛ وهــي: ســنوات اخلــربة، املســتوى 

ــة. ــم املدرس ــّي وحج ــل العلم ــي، املؤهِّ التعليم

وعى نطاق الدراسات العربية:
 دراســة املومنــي )2٠13( حتــت عنــوان: )حتليــل 
اجتاهــات طلبــة كليــة الرتبيــة الرياضيــة بجامعــة 
ــباحة.  ــس الس ــة تدري ــل يف مهن ــو العم ــوك نح الريم
)والتــي هَدَفــت إىل التعــرف عــىل أثــر اجتاهــات 
طلبــة كليــة الرتبيــة الرياضيــة بجامعــة الريمــوك نحــو 
العمــل يف مهنــة تعليــم الســباحة، والتعــرف عــىل 
ات الدراســة  الفــروق يف اجتاهــات الطلبــة تبعــًا ملتغــريِّ
تعــود إىل اجلنــس، واملرحلــة الدراســية، واملامَرســة 
الدراســة  اســتخدمت  وقــد  للســباحة،  الرياضيــة 
ملناســبته  املســحّي  وباألســلوب  الوصفــي  املنهــج 
لطبيعــة الدراســة، ومجعــت البيانــات مــن خــالل 
ــة  ــة الدراس ــت عين ــث، وتكون ــا الباح ه ــتبانة أعدَّ اس
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ــد توصلــت الدراســة  ــة، وق ــًا وطالب مــن )132( طالب
إىل أن اجتاهــات الطلبــة نحــو العمــل يف مهنــة تدريــس 
الســباحة كانــت بدرجــة إجيابيــة، ونســبة مئويــة بلغــت 
)71%(، ومل تظهــر هنــاك فــروق ذات داللــة إحصائيــة 
ــرت  ــية، وظه ــة الدراس ــس واملرحل ــريِّ اجلن ــود ملتغ تع

ــة. ــة الرياضي ــح املامَرَس ــروق لصال ف
وأجــرى القدومــي وشــاكر )2٠1٤( دراســة بعنــوان: 
)اجتاهــات طلبــة جامعــة النجــاح الوطنيــة نحــو 
بعــض املــدَركات اخلاطئــة للرتبيــة الرياضيــة( هَدَفــت 
ــاح  ــة النج ــة جامع ــات طلب ــىل اجتاه ــرف ع إىل التع
ــة  ــدَركات اخلاطئ ــض امل ــو بع ــس نح ــة يف نابل الوطني
املنهــج  الباحــث  واســتخدم  الرياضيــة،  للرتبيــة 
ــة،  ــتبانة كأداة للدارس ــىل االس ــدا ع ــي، واعتم الوصف
نــت عينــة الدراســة مــن )7٤٠( طالبــًا وطالبــة،  وتكوَّ
ــة  ــدَركات خاطئ ــد )9( م ــه يوج ــج أن ــرت النتائ وأظه
ــًا،  ــدَركًا خاطئ ــل )3٠( م ــن أص ــة م ــة الرياضي للرتبي
ــارة  ــة عب ــة الرياضي ــيوعًا: أن الرتبي ــا ش ــن أكثره وم
ــة  ــوب الطلب ــوز رس ــاب، وال جي ــات وألع ــن مترين ع
يف الرتبيــة الرياضيــة، وأن املــي ملســافة طويلــة يعنــي 
ــس  ــتطيع تدري ــز يس ــب مميَّ ــة، وكل الع ــة رياضي تربي
ــة، كــام أســفرت النتائــج عــن وجــود  ــة الرياضي الرتبي

ــتوى ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دالل ف
النجــاح  اجتاهــات طلبــة جامعــة  α( يف   =  0.05(  
الوطنيــة نحــو املــدَركات اخلاطئــة حــول مفهــوم 
واملعــدل  اجلنــس  ملتغــريِّ  تبعــًا  الرياضيــة  الرتبيــة 
الرتاكمــّي واملامَرســة الرياضيــة. بينــام مل تكــن الفــروق 
ــًا تبعــًا ملتغــرَيي الكليــة ومــكان اإلقامــة  ــة إحصائّي دالَّ

ــة. ــدى الطلب ــم ل الدائ
ــات  ق ــت يف املعوِّ ــي َبحث ــات الت ــددت الدراس ــام تع ك
ــا:  ــايض؛ ومنه ــاط الري ــة النش ــن مماَرس ــّد م ــي حَتُ الت
دراســة إســامعيل وبشــري )2٠15( حتــت عنــوان: 
املــدريس  الريــايض  النشــاط  مماَرســة  قــات  )معوِّ
لطالبــات املرحلــة الثانويــة بواليــة اخلرطــوم(. هبــدف 

قــات مماَرســة النشــاط  دراســة التعــرف عــىل معوِّ
الثانويــة  املرحلــة  لطالبــات  املــدريس  الريــايض 
بمحليــة اخلرطــوم مــن وجهــة نظــر الطالبــات يف 
ــة؛ وهــي: األنشــطة املرغــوب  ضــوء حمــددات املامَرَس
ملامَرســة  ــص ومناســبته  امُلَخصَّ الوقــت  ممارســتها، 
النشــاط املــدريس، توفــر اإلمكانــات املاديــة والبرشيــة 
؛  ــيَّ ــَج الوصف ــاِن املنه ــتخَدَم الباحث ــة. واس واملعلوماتي
ملناســبته لطبيعــة هــذه الدراســة، كــام تــم اختيــار 
والتــي  البيانــات  جلمــع  رئيســية  كأداة  االســتبانة 
ــة يف  ــة الثانوي ــات املرحل ــن طالب ــة م ــىل عين ــت ع ُطبِّق
ــم  ــْن أه ــة أن ِم ــج الدراس ــرت نتائ ــوم. وأظه اخلرط
ــدى  ــدريس ل ــايض امل ــاط الري ــة النش ــات مماَرس ق معوِّ
الطالبــات هــي: عــدم مناســبة وقــت النشــاط لوقــت 
الطالبــة، وأن الوقــت غــري متوفــر لدهيــن ملامَرســة 
النشــاط الريــايض. وتــاله وقــُت معلمــة الرتبيــة 
ــة الــذي ال يســمح هلــا بالتواجــد بينهــن. ثــم  الرياضي
وقــت حصــة الرتبيــة الرياضيــة؛ مــن حيــث إنــه غــري 
ــن  ــه م ــَن في ــا يرغب ــة م ــري كاٍف ملامرس ــب وغ مناس
ــة  ع األنشــطة البدني ــوُّ ــات يف تن ــة الطالب أنشــطة. ورغب
وميــول  العمريــة  للمرحـــلة  املناســبة  والرياضيــة 
واهتاممــات الطالبــات. وأن طالبــات املرحلــة الثانويــة 
يرغبــَن بشــدة يف مماَرســة األنشــطة التعبرييــة )التعبــري 

احلركــي، والتمرينــات الفنيــة(. 
ــامعيل )2٠16(  ــا إس ــام هب ــرى ق ــة أخ ــة دراس وَثمَّ
حتــت عنــوان: )اجتاهــات طلبــة كليــة اللغــات بجامعــة 
بغــداد نحــو مماَرســة النشــاط الريــايض( وقــد هَدَفــت 
الدراســة إىل التعــرف عــىل اجتاهــات طلبــة كليــة 
اللغــات يف مجيــع األقســام نحــو النشــاط البــدين، 
واســتخدم الباحــث املنهــج الوصفــي، وطبَّــق الباحــُث 
ــات  ــون" لالجتاه ــاس "كيني ــن مقي ــة م ب ــورَة املعرَّ الص
نحــو النشــاط البــدين والريــايض عــىل االســتبانة كأداة 
نــت عينــة الدراســة مــن )5٠7(  للدراســة، وتكوَّ
ــدة  ــُث إىل ع ــل الباح ــد توصَّ ــات، وق ــالب وطالب ط
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نتائــج؛ مــن أمههــا: عــدم وجــود فــروق معنويــة لــدى 
ــام  ــايض يف األقس ــاط الري ــة النش ــو مماَرس ــة نح الطلب
ــم يف  ــف اجتاهاهت ــام مل ختتل ــاس ك ــاد املقي ــة أبع ولكاف

ــري. ــد كب ــة إىل ح ــت متقارب ــل كان ــام، ب ــك األقس تل
عنــوان:  حتــت   )2٠17( صلحــاوي  دراســة  أمــا 
نحــو  املتوســطة  املرحلــة  تلميــذات  )اجتاهــات 
ــة  ــق الريفي ــة باملناط ــة والرياضي ــة البدني ــة الرتبي حص
ــطات  ــض متوس ــىل بع ــة ع ــة ميداني ــة: دراس واحلرضي
ــات  ــىل اجتاه ــرف ع ــت إىل التع ــكرة، وهدف ــة بس والي
طالبــات املرحلــة املتوســطة نحــو حصــة الرتبيــة 
البدنيــة والرياضيــة يف منطقَتــي الريــف واملدينــة بوالية 
بســكرة اجلزائريــة، وقــد اعتمــدت الباحثــُة يف دراســتها 
املقابلــة  ، واســتخدمت كاًل مــن  الوصفــيَّ املنهــَج 
ومقيــاس "أدجينتــون" لقيــاس االجتاهــات نحــو الرتبيــة 
ــة  ــت عين ــة، وتكون ــة كأداة للدراس ــة والرياضي البدني
البحــث مــن )178( طالبــة، وقــد توصلــت الدراســة 
ــة  ــة حص ــَن أمهي ــات ال يدرك ــة أن ُأرَس الطالب إىل نتيج
الرتبيــة البدنيــة والرياضيــة، كــام أظهــرت النتائــج 
ــَل األرسة  ــَل داخ ــواَر والتواص ــي احل ــة تنمِّ أن الرياض
بشــكل كبــري ومتواصــل، وأن أوليــاء التلميــذات 
ــة  ــة الرتبي ــم حلص ــة ابنته ــريًا ملامرس ــا كب ــون اهتامم يول

ــة. ــة والرياضي البدني
ويف دراسة طلفاح )2٠18( بعنوان: 

)اجتاهــات طلبــة مســاق اللياقــة البدنيــة بجامعــة 
والتــي  البــدين(  النشــاط  مماَرســة  نحــو  الريمــوك 
ــة  ــالب جامع ــات ط ــىل اجتاه ــرف ع ــت إىل التع هَدَف
الريمــوك نحــو مماَرســة النشــاط البــدين حســب بعــض 
ــنَة األكاديميــة، الكليــة(.  املتغــريات )اجلنــس، السَّ
واســتخدم الباحــث املنهــج الوصفــي واالســتبانة 
ــن  ــة م ــىل عين ــة ع ــت الدراس ــة، وُأجري كأداة للدراس
)61( طالبــًا وطالبــة، بواقــع )٤٠( طالبــًا و )21( 
طالبــة ممــن التحقــوا بــدورة اللياقــة البدنيــة يف الفصــل 
ــم  ــن ت ــدرايس )2٠15(، والذي ــام ال ــن الع ــاين م الث

ــة إىل  ــج الدراس ــت نتائ ــوائّيًا، وخلص ــم عش اختياره
ــة  ــطة البدني ــة األنش ــو مماَرس ــة نح ــات الطلب أن اجتاه
ــة  ــت الدراس ــام أوضح ــدل، ك ــتوى معت ــت يف مس كان
عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف اجتاهــات 
ــة تبعــًا للمتغــريات: )النــوع االجتامعــي، الســنة  الطلب

ــة(. ــة، الكلي األكاديمي

أما عى صعيد الدراسات األجنبية:
فهناك دراسة زوران ميالنوفيتش وآخرون 

حتــت  دراســة   (Zoran Milanović et al., 1986(
عنــوان: "االجتاهــات نحــو مماَرســة الرياضــة وعــادات 
مماَرســة الرياضة لطــالب جامعة زغــرب"، وقــد َأْجَرْوا 
هــذه الدراســَة عــىل عينة مــن 19٠ طالبــًا، منهــم 1٠8 
مــن اإلنــاث، 82 مــن الذكــور. وأظهــرت النتائــج أن 
مــا يقــرب مــن 57% مــن طــالب اجلامعــة ال يقضــون 
ــة أو  ــطة رياضي ــاَركة يف أي أنش ــم يف املش ــادًة وقَته ع
ــروق ذات  ــدت ف ــرى: ُوِج ــة أخ ــن ناحي ــة، وم ترفيهي
ــث  ــن حي ــاء م ــال والنس ــني الرج ــة ب ــة إحصائي دالل

ــة. ــطة الرياضي ــاَركة يف األنش ــار واملش االختي
ويف دراســة زومينــج )Xuming,1992( والــذي أجرى 
ــة مــن  ــون" عــىل عين ــاس "كين دراســَته باســتخدام مقي
ــنيَّ  ــة، وتب ــات صيني ــرش جامع ــن ع ــًا م )1686( طالب
ــة  ــات إجيابي ــد اجتاه ــه توج ــة أن ــج الدراس ــن نتائ م
للطــالب الصينيــني نحــو مماَرســة النشــاط الريــايض، 
ــام  ــة في ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف ــك وج وكذل
يتعلــق بمقيــاس "كينــون" بــني أفــراد العينــة بخصوص 
ــوع  ــة الن ــًا لفئ ــايض، وطبق ــاط الري ــو النش ــاه نح االجت
للطــالب فإنــه يوجــد اختــالف بــني الذكــور واإلنــاث 
ــة  ــدًا لفئ يف االجتاهــات نحــو النشــاط الريــايض وحتدي
اإلنــاث، وأنَّ الطــالب الذيــن يتمتعــون بلياقــة بدنيــة 
مرتفعــة قــد قيَّمــوا النشــاَط الريــايضَّ عــىل أنــه خــربة 
مجاليــة وخــربة ماطــرة وتوتُّــر أكثــر مــن هــؤالء 
أمثاهلــم الذيــن لدهيــم لياقــة بدنيــة منخفضــة، وَوْفقــًا 
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ــروق  ــدت ف ــايض: ُوِج ــاط الري ــة النش ــتوى مماَرس ملس
ــىل  ــالب ع ــات الط ــني درج ــة ب ــة إحصائي ذات دالل
ــض  ــح وخف ــة والرتوي ــربة اجلاملي ــَدي اخل ــن ُبع كلٍّ م

ــر.  التوت
ويف دراسة أخرى قام هبا يونج يب 

االجتاهــات  بــني  للَعالَقــة   )Yong Bae,1998(
مــن  لــكلٍّ  الريــايض  النشــاط  مماَرســة  ومســتوى 
ــام )Chungnam( وطــالب  طــالب جامعــة تشــانج ن
ــج  ــرت نتائ ــام )Yeungnam(، وأظه ــج ن ــة يون جامع
الدراســة أنــه توجــد اجتاهــات إجيابيــة لــدى الطــالب 
الكوريــني ملامَرســة النشــاط الريــايض. وخلصــت 
نتائــج الدراســة أيضــًا إىل أنــه باملقاَرنــة باملــدارس 
ــام  ــج ن ــة يون ــالب جامع ــإن ط ــة، ف ــة احلكومي الثانوي
ــرة،  ــايض بكث ــاط الري ــون النش )Yeungnam( يامرس
ــالف  ــد اخت ــه يوج ــالب فإنَّ ــوع للط ــة الن ــًا لفئ وطبق
بــني الذكــور واإلنــاث يف االجتــاه نحو مماَرســة النشــاط 
الريــايض، وكذلــك عــدد ســاعات مماَرســة ذلــك 
النشــاط، كــام أوضحــت الدراســة وجــود عالقــة ذات 
ــة  ــو الرياض ــالب نح ــاه الط ــني اجت ــة ب ــة إحصائي دالل
لألنشــطة  األســبوعية  وعــدد ســاعات ممارســتهم 

ــة. الرياضي
قت دراسة خدام وخليفة  وتطرَّ

)Kadum,Khalifa,2013( إىل حتديــد فاعليــة برنامــج 
ــو  ــة نح ــة اجلامع ــات طلب ــىل اجتاه ــة ع ــة البدني الرتبي
ــبه  ــج ش ــة املنه ــتخدمت الدراس ــدين، واس ــاط الب النش
نــت عينــة الدراســة مــن )٤٠( طالبــًا  التجريبــي، وتكوَّ
وطالبــة مــن كليــة العلــوم بجامعــة بغــداد، وتــم 
االعتــامد عــىل االســتبيان )اجتاهــات الطلبــة نحــو 
ــرت  ــات، وأظه ــع البيان ــدين( كأداة جلم ــاط الب النش
ــة  ــات الطلب ــا يف اجتاه ــًا ملحوظ ــنًا إجيابّي ــج حتس النتائ
نحــو اللياقــة البدنيــة بعــد تنفيــذ برنامــج الرتبيــة 

ــة. البدني
وأجــرى فرانــك )Franks, 2015( دراســة هدفــت 

إىل التعــرف عــىل اجتاهــات النســاء الصحفيــات نحــو 
الرياضــة النســوية، والتعــرف عــىل مــدى التقــدم الذي 
حققتــه النســاء اللــوايت ُيامِرْســَن الرياضــة يف الصحافــة 
نــت عينــة الدراســة مــن كتابــات  املطبوعــة، وتكوَّ
الصحفيــات العامــالت يف قســم الرياضــة يف الصحافــة 
الوطنيــة يف اململكــة املتحــدة، واعتمــدت الدراســة عىل 
ــّي  ــوى الكم ــل املحت ــلوب حتلي ــي بأس ــج الوصف املنه
ــة،  ــة الربيطاني ــارة مــن الصحــف الوطني ملجموعــة مت
ــة  ــبة املئوي ــط النس ــة إىل أن متوس ــت الدراس وتوصل
ــغ )2.3  ــاث بل ــن اإلن ــوية م ــة النس ــاب الرياض لُكتَّ
ــدة  ــة مل ــذه الدراس ــن ه ــزء األول م ــك يف اجل %(؛ وذل
أســبوع يف شــهر أكتوبــر، وأســبوع يف نوفمــرب 2٠12. 
ملــدة أســبوع يف فربايــر 2٠12،  وكان جمــرد )%1( 
ــاد  ــد أوملبي ــل بع ــبوع مماثِ ــع إىل )1.5%( يف أس وارتف
ــىل  ــر ع ــري ُيذك ــا تأث ــن هل ــام 2٠12م. ومل يك ــدن ع لن
ــة،  ــة الرياضي ــة الصحاف ت بكتاب ــامَّ ــاث املهت ــدد اإلن ع
ــن  ــد م ــدى عق ــىل م ــن ع ــة مل تتحس ــذه احلال وأن ه

ــان. الزم

تعليق عى الدراسات السابقة:
ــُب  ــن التعقي ــابقة يمك ــات الس ــرض الدراس ــد ع بع
عــىل تلــك الدراســات مــن أجــل االســتفادة منهــا يف 
بيــان َأْوُجــه االتفــاق واالختــالف يف املنهــج واألدوات 
ــة  ــاِهم يف الدراس ــف ُتس ــة كي ــج ملعرف ــة والنتائ والعين

ــة.  احلالي
فتتفــق الدراســة احلاليــة مــع دراســة كلٍّ مــن: دراســة 
 ،)2٠17( صلحــاوي  ودراســة   ،)2٠18( طلفــاح 
املومنــي  ودراســة   ،)2٠16( إســامعيل  ودراســة 
يف  الطــالب  اجتاهــات  عــىل  التعــرف  يف   )2٠13(
ويف  الرياضــة،  مماَرســة  نحــو  اجلامعيــة  املرحلــة 
اعتامدهــا عــىل املنهــج الوصفــي، وتطبيقهــا االســتبانة 
ــا  ــا يف اعتامده ــف عنه ــا ختتل ــات، إال أهن ــع البيان يف مج
ــام  ــعود، ك ــك س ــة املل ــات جامع ــن طالب ــة م ــىل عين ع
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ــة  ل ــة املفضَّ ــامط الرياض ــرز أن ــا أب ــا بتناُوهل ختتلــف عنه
للشــؤون  متابعتهــن  ومســتوى  الطالبــات،  لــدى 

الرياضيــة.
ــري )2٠15( يف  ــامعيل وبش ــة إس ــع دراس ــق م ــام تتف ك
ــايض،  ــاط الري ــة النش ــات مماَرس ق ــىل معوِّ ــرف ع التع
إال أهنــا ختتلــف عنهــا يف تناُوهلــا الجتاهــات الطالبــات 
نحــو مماَرســة الرياضــة وتناُوهلــا أبــرز أنــامط الرياضــة 
متابعتهــن  ومســتوى  الطالبــات،  لــدى  لــة  املفضَّ
للشــؤون الرياضيــة، كــام ختتلــف عنهــا يف العينــة؛ 
ــن  ــة م ــىل عين ــة ع ــة احلالي ــدت الدراس ــث اعتم حي
ــة  ــدت دراس ــام اعتم ــة، بين ــة اجلامعي ــات املرحل طالب
ــات  ــن طالب ــة م ــىل عين ــري، 2٠15( ع ــامعيل وبش )إس

ــة. ــة الثانوي املرحل
كــام تتفــق الدراســة احلاليــة مــع دراســة فرانــك 
اجتاهــات  عــىل  التعــرف  يف   )Franks,2015(
ــىل  ــا ع ــوية، ويف اعتامده ــة النس ــو الرياض ــاء نح النس
املنهــج الوصفــي، إال أهنــا ختتلــف عنهــا يف الفئــة 
املســتهَدَفة؛ حيــث اســتهدفت دراســة "فرانــك" النســاء 
اســتهدفت  احلاليــة  الدراســة  بينــام  الصحفيــات، 

اجلامعيــة. املرحلــة  يف  الطالبــات 
وختتلف عن دراسة خدام وخليفة 

)Kadum, Khalifa, 2013( التــي اســتهدفت بنــاء 
ــة  ــات الطلب ــني اجتاه ــة لتحس ــة البدني ــج الرتبي برنام
نحــو اللياقــة البدنيــة، واســتخدمت املنهــج شــبه 
التجريبــي، بينــام الدراســة احلاليــة اعتمــدت عــىل 
املنهــج الوصفــي للتعــرف عــىل اجتــاه الطالبــة اجلامعيــة 

ــة. ــة الرياض ــو مماَرس نح
ــواء  ــابقة -س ــات الس ــظ أن الدراس ــبق نالح ــا س ومم
األجنبيــة، أو العربيــة، أو املحليــة- أوضحــت االهتــامم 
ــد بالرياضــة بشــكل عــاّم والرياضــة النســوية  املتصاِع
، بــام يشــَمل جتاوَزهــا لعائــق املامَرَســة  بشــكل خــاصٍّ
ــاُت  ــذه الدراس ــُه ه َدْت ــذي َأكَّ ــايض، وال ــاط الري للنش
ــإن  ــايض، ف ــرأة للنشــاط الري ــة امل والبحــوُث يف مماَرس

ــِرد عــن غريهــا مــن الدراســات  ــة تنَف الدراســة احلالي
ف عــىل اجتاهــات طالبــات جامعــة امللــك  بالتعــرُّ
ســعود نحــو مماَرســة النشــاط الريــايض، فاالختــالف 
ــتهَدَفة  ــة املس ــة، والفئ ــن الدراس ــدف م ــة اهل ــن ناحي م
ــي  ــة وه ــات العلمي س ــات واملؤسَّ ــة الطالب ــن ناحي م
ــن مــن التنبــؤ  جامعــة امللــك ســعود، والتــي متكِّ
ــرأة للرياضــة، هــو  ــة امل ــتقبلية ملامَرس ــات املس بالتوجه
ــذه  ــالف ه ــن اخت ــن م ــن التيقُّ ــَة م ــن الباحث ــا يمكِّ م
ــإن  الدراســة عــن الدراســات الســابقة، ومــع ذلــك ف
ــن  ــة م ــذه الدراس ــتكامُل ه ــا اس ــن هل ــَة مل يك الباحث
ــن  ــواء م ــابقة س ــات الس ــن الدراس ــتفادة م ُدون االس
ــار  ــاء اإلط ــوع، وبن ــاملة للموض ــورة ش ــن ص تكوي
ــج الدراســة  ــط نتائ ــاء االســتبانات، ورب النظــرّي، وبن
بالدراســات الســابقة بــام حيقــق التكامــَل يف جمــال 

ــي. ــث العلم البح

اإلطار النظري للدراسة:
تعتــرب الرياضــة مطلبــًا للحفــاظ عــىل الصحــة كــام جاء 
ــَك  ــدك علي ــف »وإن جلس ــوي الرشي ــث النب يف احلدي
حّقــًا« )رواه البخــاري(، فهــي متطلــب للِحفــاظ 
ــًا عــىل حــد ســواء،  عــىل صحــة األفــراد ذكــورًا وإناث
ــا  ــد أهن ــالمية نج ــة اإلس ــتعراض للرشيع ــد االس وعن
م الرياضــة البدنيــة للمــرأة، ومل تصــادر حقــوق  ــرِّ مل حُتَ
عت  املــرأة وتكبــت حريتهــا، بــل نجــد أهنــا شــجَّ
عــىل التحــرض والتقــدم والتطــور، والســعي لإلنجــاز 
والنجــاح يف كافــة املجــاالت واألنشــطة التــي تتناســب 
ــظ  مــع طبيعــة املــرأة املســلمة، وعــىل الرغــم مــن حتفُّ
ــة؛  ــرأة للرياض ــة امل ــىل مماَرس ــة ع ــات العربي املجتمع
وذلــك بحكــم العــادات والتقاليــد واألعــراف إال أننــا 
نجــد أن هنالــك العديــد مــن اإلنجــازات لإلنــاث يف 

ــايض. ــال الري املج
ــة،  ــدة الصدف ــن ولي ــة مل تك ــوية العربي ــة النس فالرياض
بــل شــهد هلــا التاريــُخ وخــطَّ هلــا صفحــاٍت واســعًة، 
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فالرياضيــات العربيــات الرائــدات أثبتــَن جدارهَتــن يف 
مواَكبــة التطــورات الرياضيــة وخــوض غــامر املنافســة 
ــة  ــَرق أندي ــت فِ ن ــة، فتكوَّ ــاب الرياضي يف معظــم األلع
وعــىل  الدوليــة،  املحافــل  يف  لتمثلهــا  ومنتخبــات 
الرغــم مــن التغيــري الــذي حــَدث يف البلــدان العربيــة 
قــات واملشــاكل  بقيــت املــرأة الرياضيــة تعــاين مــن املعوِّ
الرياضــة، وهــذا  الكاملــة إىل  العــودة  مــن أجــل 
ــرأة  ــه امل ــوف يف وج ــس للوق ــَض لي ــع البع ــا يدف م
ــة  ــن مماَرس ــوة م ــا بالق ــل منعه ــب، ب ــة فحس الرياضي
ــة  الرياضــة، فيظــن البعــض أن الرياضــة غــري رضوري
للمــرأة، وأهنــا ال تتناســب وتكوينهــا البيولوجــي، كــام 
أن وقاَرهــا وحشــمَتها متنعاهنــا مــن مماَرســة األنشــطة 
الرياضيــة خصوصــًا يف مرحلــة املراهقــة والرشــد، 
تشــري الدراســات احلديثــة ومنهــا )عبــد الغنــي، 
2٠16( إىل أمهيــة مماَرســة الرياضــة للمــرأة ورضورهتــا 
يف متلــف مراحلهــا العمريــة مثــل الرجــل، مــع الفارق 
يف طبيعــة الرياضــات ونوعهــا وتباُيــن قواعــد املامَرَســة 

ــها.  وُأُسس

اخلدمة االجتامعية ومماَرسة املرأة للرياضة:
اخلدمــة االجتامعيــة هلــا دور كبــري يف كل جوانــب 
احليــاة، فهــي مهنــة يعمــل هبــا أخصائيــون اجتامعيــون 
واجلامعــات  األفــراد  بمســاعدة  متخصصــون 
واملجتمعــات عــىل اســتثامر قدراهتــم يف حتســني أدائهــم 
ــة  ــي جمموع ــي االجتامع ــدم األخصائ ــي، ويق الوظيف
مــن اخلدمــات اجتامعيــة )وقائيــة، وعالجيــة، وبنائية(، 
ــالث  ــىل ث ــة ع ــوم عمل ــي يق ــي االجتامع فاألخصائ
 Micro Skills مســتويات، فعــىل مســتوى امليكــرو
ــل  ــن يتعام ــخاص الذي ــرَد واألش ــم الف ــذي يض وال
ــوم  ــم، يق ــكل دائ ــيُّ بش ــي االجتامع ــم األخصائ معه
األخصائيــون بتطبيق اســرتاتيجيات كالعــالج األرسي 
أو االتصــال مثــاًل عــىل أســاس أســلوب املامَرَســة 
اإلكلينيكيــة عــىل أســاس معــارف ومهــارات مرَتبَِطــة 

ــرد أو  ــتوى الف ــىل مس ــري ع ــداث تغي ــدف إح ــا، هب هب
األرسة، أمــا عــىل مســتوى امليــزو Mezzo Skill والذي 
ــكاَل  ــذ أش ــي تأخ ــات الت ــع اجلامع ــَل م ــن العم يتضمَّ
الِفــَرق واملنظــامت فــإن حمــوَر االحتيــاج هــو إحــداث 
تغيــري يف داخلهــا عــن طريــق اســتحداث تغيــريات يف 
ــق  ــام يتعل ــا في ــداف، أم ــؤوليات أو األه ــام أو املس امله
بمســتوى املاكــرو Macro Skills والــذي هيــدف فيــه 
األخصائــي االجتامعــيُّ أو املؤسســة االجتامعيــة إىل 
العمــل مــع املجتمــع الكبــري )املنظــامت واملجتمعــات 
أو التغــريات عــىل السياســات االجتامعيــة واألوضــاع 
االجتامعيــة( هبــدف حتســني نوعيــة احليــاة للمواطنــني 
عــن طريــق تعزيــز التامُســك والتضاُمــن االجتامعيــني 
ــة  ــات عام ــة بسياس ــا التوصي دة منه ــدِّ ــائل متع بوس
معيَّنــة أو حتليــل سياســات عامــة قائمــة أو ســيتم 

ــا.  تطبيُقه
النفســية  باجلوانــب  هتتــم  االجتامعيــة  واخلدمــة 
واالجتامعيــة املؤثــرة واملتأثــرة يف حيــاة االنســان. 
واالهتــامم بالصحــة النفســية واالجتامعيــة يســري جنبــًا 
إىل جنــب مــع الصحــة البدنيــة يف وقــت واحــد، 
ــىل  ــريًا ع ــاليب تأث ــر األس ــرب أكث ــة ُتعت ــام أن الرياض وب
ــة  ــاعد بدرج ــا تس ــراد، فإهن ــي لألف ــل االجتامع التقبُّ
والنفســية؛  البدنيــة  النواحــي  تنظيــم  كبــرية عــىل 
ــا  ــىل حياتن ــر ع ــية تؤثِّ ــة والنفس ــب االجتامعي فاجلوان
ــية  ــكالته النفس ــه مش ــا ل ــكل من ــوظ، ف ــكل ملح بش
والثقافيــة  والصحيــة  واالقتصاديــة  واالجتامعيــة 
والتعليميــة، ويُفــرتض أن نقــوم بــأدوار متعــددة، 
أقــى  نــؤدي  أن  وعلينــا  بواجبــات،  ومطاَلبــني 
ــل  ــون إذا مل حت ــن يك ــذا ل ــن أداء، وه ــك م ــا نمل م
ــا  ــر هن ــه يظه ــة، وعلي ــية واالجتامعي ــكالت النفس املش
جلّيــًا دور اخلدمــة االجتامعيــة يف حتديــد هــذه املشــاكل 
ــكان  ــدَر اإلم ــا ق ــص منه ــوق األداء، والتخل ــي تع الت
الرياضيــة،  ملامرســات  األمثــل  االســتخدام  عــرب 
ــات  ــض الصف ــاب بع ــا يف اكتس ــهم بدوره ــي ُتس الت
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واحــرتام  اآلخــر،  واحــرتام  كالتعــاون  احلميــدة؛ 
القوانــني، وتعزيــز الثقــة بالنفــس وإشــباع احلاجــات، 
والتــي تــؤدي إىل التوافــق مــع البيئــة واآلخريــن.

جمــال  يف  عديــدة  أدوار  االجتامعــي  ولألخصائــي   
اخلدمــة االجتامعيــة الرياضيــة بشــكل عــام، والرياضــة 
النســوية بشــكل خــاص، والتــي ال يتســع املجــال 
ــىل  ــا، ع ــامذج منه ــنعرض ن ــا س ــًا لكنن ــا مجيع لذكره

ــال: ــبيل املث س

أوالً عى مستوى امليكرو: 
ــة  ــة، دراس ــكل حال ــامل ل ــخيص ش ــف ش ــداد مل إع
النشــاط  نحــو  امليــل  تقويــة  وظروفهــا،  احلالــة 
املطلوبــة  االنفعاليــة  الســامت  تدعيــم  الريــايض، 
للمامرســة الرياضيــة، تدعيــم الرضــا وقبــول املامرســة 
ــة  ــتهدف محاي ــة تس ــج وقائي ــم برام ــة، تصمي الرياضي

األفــراد مــن الوقــوع باملشــكالت.

ثانيًا مستوى امليزو: 
ــن طريــق  ــة ع ــات العالجي ــن اجلامع ــة تكوي إمكاني
املامرســة الرياضيــة، العمــل عــىل جتانــس اجلامعــة 
ــة  ــة يف اجلامع ــات اإلجيابي ــم العالق ــجامها، تدعي وانس

الواحــدة.

ثالثًا مستوى املاكرو: 
املتعلقــة  والثقافيــة  االجتامعيــة  الربامــج  تنظيــم 
رياضيــة،  فعاليــات  تنظِّيــم  الرياضيــة،  باملامرســة 
ــة،  ــة الرياضي إجــراء الدراســات والبحــوث االجتامعي
ــة  ــة املرتبط ــات االجتامعي ــل السياس ــامهة يف حتلي املس
ــوية  ــة النس ــام والرياض ــكل ع ــايض بش ــال الري باملج

ــاص. ــكل خ بش
ويظهــر لنــا جلّيــًا مــن العــرض الســابق أمهيــة ختصص 
اجتاهــات  تعزيــز  االجتامعيــة ودورهــا يف  اخلدمــة 
األفــراد نحــو ممارســة الرياضــة لتحقيــق الصحــة 

ــني  ــىل األخصائي ــي ع ــذا ينبغ ــة، ل ــية واالجتامعي النفس
االجتامعيــني اكتســاُب املهــارات الكافيــة التــي تســتفيد 
ــة بطريقــة مناســبة،  ــة الرياضي منهــا اخلدمــة االجتامعي
ــن  ــتويات م ــدة مس ــىل ع ــا ع ــتفادة منه ــل االس وتفعي

املامَرَسة العامة للخدمة االجتامعية. 

إجراءات الدراسة:
نوع ومنهج الدراسة:

تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية
 descriptive researches، كــام أهنــا َتســتخدم املســح 
ــُج  ــذا املنه ــب ه ــث يناس ــا؛ حي ــًا هل ــي منهج االجتامع
ــة؛ فاملنهــج املســحّي  طبيعــَة وأهــداَف الدراســة احلالي
اســتخدام  تتضمــن  التــي  البحثيــة  املناهــج  مــن 
ــالت  ــراء املقاَب ــدة أو إج ــية املوحَّ ــتبيانات القياس االس
مــن أجــل مجــع البيانــات حــول األشــخاص واألفــكار 
هبــم  اخلاصــة  والســلوكيات  واالجتاهــات  واآلراء 
ــوث  ــتخداُمه يف البح ــن اس ــام يمك ــة، ك ــة نظامي بطريق
البحــوث  أو  االستكشــافية  البحــوث  أو  الوصفيــة 
ــر األســاليب للدراســات  ــرب مــن أكث ــريية، وُيعت التفس
ــل.  ــدة التحلي ــخاص كوح ــىل األش ــد ع ــي تعتم الت

)2٠15 )باتشــريجي، 

جمتمع وعينة الدراسة
يتمثــل جمتمــع الدراســة يف طالبــات كليــة اآلداب 
بجامعــة امللــك ســعود خــالل الفصــل الــدرايس الثــاين 
للعــام اجلامعــي 1٤37/ 1٤38هـــ، أما عينة الدراســة 
ــة العشــوائية مــن  ــم اختيارهــا بالطريقــة الطبقي فقــد ت
ــة،  ــن كل طبق ــبة 1٠% م ــة، وبنس ــع الدراس ــني جمتم ب
ــَع  ــني توزي ــدول )1( يب ــة، واجل ــع )25٤( طالب وبواق
أفــراد جمتمــع وعينــة الدراســة تبعــًا ملتغــري التخصــص:
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)1( حجم العينة يف كل طبقة =     25٤ ×    حجم الطبقة
                                                                      

                                                                       حجم الكيل املجتمع

العينة)1(املجتمعالقسم
61361قسم اإلعالم

26126التاريخ
22823اجلغرافيا

68869الدراسات االجتامعية
32٤32اللغة العربية

٤26٤3اللغة اإلنجليزية
25٤٠25٤املجموع

اجلدول رقم )1( توزيع أفراد جمتمع وعينة الدراسة تبعا ملتغري التخصص

أداة الدراسة:
جلمــع بيانــات الدراســة قامــت الباحثــة بتطويــر 
ــن  ــق م ــم التحق ــارة، ت ــن 32 عب ــت م ن ــتبانة تكوَّ اس
نــت مــن )7(  صدقهــا بعرضهــا عــىل جلنــة حتكيــم تكوَّ
ــال  ــاص يف املج ــربة واالختص ــن ذوي اخل ــني م حمكم
االجتامعــي باجلامعــات الســعودية، حيــث تــم األخــذ 
ــة؛  ــتبانة النهائي ــة االس ــم يف صياغ ــم مالحظاهت بمعظ
ــام  ــتبانة، ك ــري لالس ــدق الظاه ــق الص ــك لتحقي وذل
تــم التحقــق مــن ثبــات االســتبانة مــن خــالل تطبيقهــا 
عــىل عينــة جتريبيــة )اســتطالعية( مــن جمتمــع الدراســة 
ومــن خــارج عينتهــا، تكونت مــن )3٠( طالبــة؛ حيث 
تــم اســتخراج عامــل الثبــات بطريقــة ألفــا كرونبــاخ، 
ككل،  لالســتبانة   )٠.92( الثبــات  معامــل  وبلــغ 
وبلــغ للمحــور األول؛ االجتــاه نحــو مماَرســة الرياضــة 
)٠.75(، وملحــور أبــرز أنــامط مماَرســة الرياضــة 
ــول  قــات التــي قــد حَتُ لــة )٠.88(، وملحــور املعوِّ املفضَّ
دون مماَرســة الطالبــات للرياضــة )٠.91(، وهــذا 
ــراض  ــول ألغ ــاٍل ومقب ــات ع ــىل ثب ــؤرشًا ع ــد م يع
ــة، كــام تــم حســاب معامــل االتســاق  الدراســة احلالي
ــني  ــاط ب ــق حســاب معامــل االرتب الداخــيّل عــن طري
كل فقــرة واملحــور الــذي تنتمــي إليــه، وتراوحــت يف 

ــني  ــة ب ــة الرياض ــو مماَرس ــاه نح ــور: االجت حم
ــرز  ــور: أب ــًا يف حم ــت أيض )٠.72-٠.9٠(، وتراوح

ــني  ــة ب ــة املفضل ــامط مماَرســة الرياض أن
قــات  املعوِّ حمــور  يف  وتراوحــت   ،)٠.95-٠.85(
ــول دون مماَرســة الطالبــات للرياضــة  التــي قــد حَتُ
ــاط  ــالت ارتب ــت معام ــام تراوح )٠.68-٠.88(، ك
بريســون لــكل حمــور والدرجــة الكليــة لالســتبانة 
ــة إحصائيــا عنــد  بــني )٠.87- ٠.95(، ومجيعهــا دالَّ
مســتوى )٠.٠1(، وهــذا يــدل عــىل اتســاق الفقــرات 
ــاالت  ــاق املج ــه، واتس ــي إلي ــذي تنتم ــال ال ــع املج م

ــتبانة ككل. ــع االس م

نتائج الدراسة ومناقشتها:
أوال: نتائج الدراسة:

الدراســة فقــد تــم تفريــغ  لإلجابــة عــن أســئلة 
جهــاز  بواســطة  الدراســة  عينــة  أفــراد  إجابــات 
ــة يف  ــَزم اإلحصائي احلاســب، وباســتخدام برنامــج احلُ
ــة اإلصــدار SPSS.23( 23(، وفقــا  العلــوم االجتامعي
ــح  ــيل توضي ــام ي ــبقًا، وفي ــورة مس ــراءات املذك لإلج

ــج: ــذه النتائ هل

النتائج املتعلقة بالسؤال الرئييس:
ما اجتاه الطالبة اجلامعية نحو مماَرسة الرياضة؟

لإلجابــة عــن هــذا الســؤال تــم حســاب املتوســطات 
احلســابية واالنحرافــات املعياريــة املئويــة الســتجابات 
ــتبانة:  ــن االس ــال األول م ــول املج ــة ح ــراد الدراس أف
"االجتــاه نحــو مماَرســة الرياضــة"، واجلــدول )2( يبــني 

ذلــك:
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املتوسطالعبارةم
احلسايب

االنحراف
الدرجة )1(الرتبةاملعيارّي

أشرتُك يف صاالت األندية الرياضية، ولكني رسعان ما أنقطع عن الذهاب 25
عالية جدا٤.281.271للصالة

عالية جدا٤.2٤1.232الصحة هي الدافع الرئيس عندي ملامَرسة الرياضة9

عالية جدا٤.2٠1.253أشعر بالسعادة خالل مماَرسة الرياضة11

عالية٤.191.26٤أعتقد بأن اجلامعة تدعم النشاط الريايض بشكل مادي ملحوظ3

عالية٤.181.285تدعم اجلامعة النشاط الريايض للطالبات من اجلانب املعنوي ٤

ل مماَرسة األنشطة الرياضية اجلامعية التي يشرتك فيها عدد كبري من 5 ُأَفضِّ
عالية٤.111.316األفراد.

ل مماَرسة األنشطة الرياضية بمفردي6 عالية٤.٠11.337ُأَفضِّ

ل األنشطة الرياضية التي أستطيع ممارسَتها مع اآلخرين7 عالية3.721.٤٤8ُأَفضِّ

عالية3.٤81.٤89أخجل عند تعاميل مع َمْن هم أعىل مني معرفًة باألنشطة الرياضية8

متوسطة3.351.٤81٠أعتقد أن املالعب باجلامعة تغطي احتياج الطالبات ملامَرسة النشاط الريايض1

متوسطة3.2٤1.5٠11حتد مماَرسة الرياضة من اضطرابات املزاج1٠

أعتقد أن التجهيزات الرياضية واألجهزة كافية لتغطي احتياجات الطالبات 2
متوسطة3.171.5٠12باجلامعة

متوسطة3.121.5213أشعر بالثقة يف النفس عند ممارستي للرياضة 12

نني مماَرسة الرياضة من التواُصل مع اآلخرين15 متوسطة3.121.971٤مُتكِّ

متوسطة3.٠٤1.6115ُتساعدين الرياضة عىل إعادة الرتكيز ذهنّيًا يف كافة جوانب احلياة16

متوسطة2.981.6٤16تعجبني األنشطة الرياضية التي تتطلب التعاون18

متوسطة2.981.5617تؤثِّر الرياضة يف سلوكي بشكل إجيايب1٤

متوسطة2.971.5918تؤثِّر ممارستي للرياضة إجيابّيًا عىل حتصييل العلمي13

متوسطة2.961.6٠19لديَّ اشرتاك يف الصاالت الرياضية النسائية17

متوسطة2.9٤1.66٠2أميل إىل ُحبِّ املخاطرة يف األنشطة الرياضية19

ل األنشطة الرياضية التي تكون قليلة اخلطورة عن غريها2٠ متوسطة2911.6521ُأَفضِّ

)1( قيمــة املتوســط مــن )٤,2٠( إىل )5,٠٠( تعنــي اجتــاه بدرجــة عاليــة جــدا، قيمــة املتوســط مــن )3,٤٠( إىل أقــل مــن )٤,2٠( تعنــي اجتــاه بدرجــة عاليــة، 
قيمــة املتوســط مــن )2,6٠( إىل أقــل مــن )3,٤٠( تعنــي اجتــاه بدرجــة متوســطة، قيمــة املتوســط مــن )1,8٠( إىل أقــل مــن )2,6٠( تعنــي اجتــاه بدرجــة 

ضعيفــة. قيمــة املتوســط أقــل مــن )1- اقــل مــن1,8٠( تعنــي اجتــاه بدرجــة ضعيفــة ِجــّدًا.

اجلدول رقم )2( املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية املئوية الستجابات أفراد الدراسة 
حول املحور األول من االستبانة "االجتاه نحو مماَرسة الرياضة"
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املتوسطالعبارةم
احلسايب

االنحراف
الدرجة )1(الرتبةاملعيارّي

متوسطة2.911.6٤22أهتم باألنشطة الرياضية التي تتطلب فنَّ ومجاَل احلركاِت23

ل السباحة يف املياه اهلادئة عنها يف املياه ذات األمواج العالية21 متوسطة2.831.6223ُأَفضِّ

متوسطة2.8٠1.652٤أفتقد اللياقة البدنية أثناء مماَرسة الرياضة 2٤

متوسطة2.791.6٤2٤أميل إىل األنشطة الرياضية التي تتطلب جرأة ومغامرة22

عالية3.751.٠5االجتاه نحو مماَرسة الرياضة ككل )الدرجة الكلية(

يبــني اجلــدول )2( املتوســطات احلســابية واالنحرافات 
ــك  ــة املل ــات جامع ــات طالب ــة الجتاه ــة املئوي املعياري
ســعود )أفــراد عينــة الدراســة( حــول: "مماَرســة 
ــات  ــات الطالب ــري إىل أن اجتاه ــي ُتش ــة"، والت الرياض
ــة  ــاءت إجيابي ــام ج ــكل ع ــة بش ــة الرياض ــو مماَرس نح
ــتجاباهتن  ــط اس ــغ متوس ــث بل ــة؛ حي ــة عالي وبدرج
عــىل املحــور األول: "االجتــاه نحــو مماَرســة الرياضــة" 

ككل )3,75(، وبانحــراٍف معيــارّي: )٠5,1(.
كــام يتبــني أن العبــارة )25( "أشــرتك يف صــاالت 
ــن  ــع ع ــا أنقط ــان م ــي رسع ــة، ولكن ــة الرياضي األندي
الذهــاب للصالــة" جــاءت يف املرتبــة األوىل وبمتوســط 
 ،)1,27( معيــارّي  وبانحــراٍف   ،)٤,28( حســايّب 
وبدرجــة اجتــاه "عاليــة ِجــّدًا" ، وجــات العبــارة )9( يف 
املرتبــة الثانيــة بمتوســط حســايّب )الصحــة هــي الدافــع 
الرئيــيس عنــدي ملامَرســة الرياضــة( بمتوســط حســايّب 
وبدرجــة   ،)1,23( معيــارّي  وبانحــراٍف   ،)٤,2٤(
"أشــعر   )11( العبــارة  وجــاءت  جــدا"،  "عاليــة 

الرتتيــب  يف  الرياضــة"  ممارســة  خــالل  بالســعادة 
الثالــث بمتوســط حســايّب )٤,2٠(، وانحــراف معيارّي 

ــّدًا". ــة ِج ــة" عالي )1,25( وبدرج
ــرية،  ــب األخ ــاءت يف املرات ــي ج ــارات الت ــا العب أم
ــاه  ــل الســباحة يف املي ــت العبــارة )21( "ُأَفضِّ فقــد حلَّ
ــة  ــاه ذات األمــواج العاليــة" باملرتب ــة عنهــا يف املي اهلادئ
قبــل األخــرية بمتوســط حســايّب )2,8٠(، وبانحــراٍف 
"متوســطة"، وجــاءت  معيــارّي )1,65( وبدرجــة 

العبــارة )22( "أميــل إىل األنشــطة الرياضيــة التــي 
تتطلــب جــراءة ومغامــرة" بالرتتيــب األخــري بمتوســط 
 ،)1,6٤( معيــارّي  وبانحــراٍف   ،)2,79( حســايّب 

ــطة". ــة "متوس وبدرج
تعكــس النتيجــة الســابقة وجــود اجتــاه إجيــايب وبدرجة 

عاليــة لــدى طالبــات جامعــة امللك ســعود 
)عينــة الدراســة( نحــو مماَرســة الرياضــة؛ وهــذا يــدل 
عــىل وجــود وعــي عــاٍل لــدى الطالبــات اجلامعيــات 
ــع  ــة م ــذه النتيج ــق ه ــة، وتتف ــة الرياض ــة مماَرس بأمهي
أن  إىل  أشــارت  والتــي  )2٠18(؛  طلفــاح  دراســة 
اجتاهــات الطلبــة نحــو مماَرســة األنشــطة البدنيــة 

ــة  ــع دراس ــدل، وم ــتوى معت ــت يف مس كان
)الرشمان، 2٠16(، ودراسة 

ــود  ــرت وج ــي أظه ــاكر، 2٠1٤(، الت ــي وش )القدوم
اجتــاه إجيــايب نحــو مماَرســة الرياضــة أو األنشــطة 

ــة. البدني
التــي   )2٠1٤( اجلفــري  دراســة  مــع  تتفــق  كــام 
أظهــرت أن اجتاهــات طلبــة جامعــة امللــك عبدالعزيــز 

ــة. ــت إجيابي ــدين كان ــاط الب ــو النش نح
ــن  ــة م ــة املنبثق ــئلة الفرعي ــة باألس ــج املتعلق ــا النتائ أم

ــي: ــس ه ــؤال الرئي الس
لألنشــطة  اجلامعيــة  الطالبــة  مماَرســة  1-واقــع 

؟ ضيــة يا لر ا
ــم حســاب التكــرارات  ــة عــن هــذا الســؤال ت لإلجاب
ــول  ــة ح ــراد الدراس ــتجابات أف ــة الس ــب املئوي والنَِّس
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واجلــدول رقــم )3( يبــني ذلــك:مــدى ممارســتهن لألنشــطة الرياضيــة خالل األســبوع، 

ال أمارس النشاط درجة املامَرسة
أكثر من 6 ٤-6 ساعات2-٤ ساعاتأقل من ساعتنيالريايض

ساعات
--1516178التكرارات

--3٠,7%63,٤%5,9%النسبة املئوية

اجلدول رقم )3( التكرارات والنَِّسب املئوية الستجابات أفراد الدراسة حول واقع ممارستهن لألنشطة الرياضية خالل األسبوع

اجلدول رقم )٤( التكرارات والنَِّسب املئوية 
ملامَرسة أفراد أرسة الطالبة اجلامعية للرياضة يتبــني مــن اجلــدول رقــم )3( أن 63.٤% مــن جممــل 

يامرســن  الدراســة(  )عينــة  اجلامعيــات  الطالبــات 
بينــام  األســبوع،  يف  ســاعتني  مــن  أقــل  الرياضــة 
)3٠,7%( مــن الطالبــات اجلامعيــات يامرســن الرياضــة 
مــن )2-٤ ســاعات( يف األســبوع، وأن 5,9% مــن 
ــايض. ــاط الري ــن النش ــات ال يامرس ــات اجلامعي الطالب
وقــد يعــود الســبب يف ذلــك إىل اجتاهــات وميــول أفرد 
ــاه  ــار أن االجت ــة؛ باعتب ــو الرياض ــة نح ــة اإلجيابي العين
وســط ديناميكــي يقــع بــني العملية النفســية األساســية 
ــي  ــة(، وه ــة الرياض ــه )مماَرس ــل ذات ــول(، والفع )املي
واإلدراك،  الوجدانيــة  الدوافــع  تنظيــم  إىل  هتــدف 
والعوامــل النفســية واالجتامعيــة األخــرى، تنظيــاًم 
ــقًا، يســاير البيئــة يف تأثريهــا، ويؤثــر  تكاملّيــًا ُمنَسَّ
ــاه  ــام أن االجت ــاوي، 2٠13(، ك ــا )الرسط ــدوره فيه ب
ــأ  ــي، تنش ــيل والعصب ــتعداد العق ــن االس ــة م ــو حال ه
ــي  ــربات الت ــارب واخل ــالل التج ــن خ ــة م ــذه احلال ه
يمــر هبــا الفــرُد؛ وبالتــايل تؤثِّــر عــىل اســتجاباته؛ 
ــا،  ــل هب ــة يقب ــات معين ــاه موضوع ــة جت ــا باملوافق إم

ــا. ــد عنه ــا، أو حيي ويفضله
كــام تــم حســاب التكــرارات والنَِّســب املئويــة لدرجــة 
ــت  ح ــام رصَّ ــة ك ــة للرياض ــراد أرسة الطالب ــة أف مماَرس
ــح يف اجلــدول رقــم )٤(: هبــا الطالبــات كــام هــو موضَّ

يتبــني مــن اجلــدول )٤( أن 66.5% مــن ُأرَس الطالبات 
)أفــراد العينــة( يــامرس أفــراد أرسهــن الرياضــة، بينــام 
)33.5%( مــن جممــل أفــراد الدراســة ينتمــون إىل ُأرَس 

ال متــارس الرياضــة.
االرس  مــن   %66.5 ممارســة  أن  الباحثــة  وتــرى 
للرياضــة أمــر يف غايــة االمهيــة ويعكــس وعــي االرس 
نحــو امهيــة النشــاط البــدين يف اجلانــب الصحــي 
والنفــيس واالجتامعــي، وتفــرس الباحثــة ذلــك إىل 
ــتمر  ــا املس ــة، وحثه ــوزارة الصح ــة ل ــود الصحي اجله
ــن  ــري م ــالج لكث ــة كع ــة الرياض ــىل رضورة ممارس ع
األمــراض املزمنــة كالســكر، والضغــط، وأمــراض 
ــق  ــود املناط ــك إىل جه ــزو ذل ــن ع ــام يمك ــب، ك القل
والتــي  احلدائــق  توفــري  يف  املختلفــة  واملحافظــات 
حتتــوي عــىل ســاحات مصصــة ملامرســة رياضــة 

ــي. امل

النتائج املتعلقة بالسؤال الثاين الفرعي:
ــؤون  ــة للش ــة اجلامعي ــة الطالب ــتوى متابع ــا مس 2-م
الرياضيــة طبقــًا لوســائل اإلعــالم املقــروءة واملرئيــة؟

النسبة املئويةالتكراريامرس أفراد األرسة الرياضة

16966.5نعم
8533.5ال

25٤1٠٠.٠املجموع
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اجلدول رقم )5( التكرارات والنَِّسب املئوية الستجابات أفراد الدراسة حول مدى متاَبعة الطالبة اجلامعية 
للشؤون الرياضية طبقًا لوسائل اإلعالم املقروءة واملسموعة

اجلدول رقم )6( أبرز أنامط مماَرسة الرياضة لدى الطالبات يف جامعة امللك سعود

 لإلجابــة عــن هــذا الســؤال تــم حســاب التكــرارات 
الدراســة  أفــراد  الســتجابات  املئويــة  والنَِّســب 
ــؤون  ــات للش ــات اجلامعي ــة الطالب ــدى متاَبع ــول م ح

الرياضيــة طبقــًا لوســائل اإلعــالم املقروءة واملســموعة 
ــك: ــني ذل ــم )5( يب ــدول رق واجل

يف بعض األحياننادرًاال حيدثالتكراراتمستوى متاَبعة الشؤون الرياضية

طبقًا لوسائل اإلعالم املقروءة
2٠3312٠التكرارات

7.9%12.2%79.9%النسبة املئوية

طبقًا لوسائل اإلعالم املرئية
18523٤6التكرارات

18.1%9.1%72.8%النسبة املئوية

يتبــني مــن اجلــدول رقــم )5( أن 79,9% مــن الطالبات 
يف اجلامعــة ال يتابعــن الشــؤون الرياضيــة يف الوســائل 
ــات ال  ــات اجلامعي ــن الطالب ــروءة، وأن 72.8% م املق
ــة، وأن  ــائل املرئي ــة يف الوس ــؤون الرياضي ــن الش يتابع
ــات يتابعــن الشــؤون  ــات اجلامعي 18.1% مــن الطالب
الرياضيــة يف وســائل اإلعــالم املرئيــة، وتنخفــض 

ــروءة. ــائل املق ــل 7.9% يف الوس ــبة لتص النس
تعكــس هــذه النتيجــة قصــورًا يف متابعــة الطالبــة 
ــائل  ــة يف وس ــداث الرياضي ــطة واألح ــة لألنش اجلامعي
اإلعــالم املقــروءة واملرئيــة، وهــذا يــدل عــىل َضْعــف 
ــايض،  ــأن الري ــات بالش ــات الطالب ــات واهتامم اجتاه
ــائل  ــة يف الوس ــبة املتاَبع ــاَع نس ــُة ارتف ــرسِّ الباحث وتف
بــأن وســائل  املقــروءة  املرئيــة عنهــا يف الوســائل 
اإلعــالم املحليــة واإلقليميــة والدوليــة عــرب شاشــات 

الرياضيــة؛  والتحليــالت  األخبــار  تنــرش  التلفــاز 
ــه يف  ــر من ــارها أكث ــا وانتش ــة متابعته ــل فرص ــا جيع مم
الوســائل املقــروءة. وقــد يكــون ناجتــًا عــن انخفــاض 
نســبة االطــالع عــىل وســائل اإلعــالم املقــروء مقارنــًة 

ــاّم. ــكل ع ــي بش ــالم املرئ ــة اإلع ــبه متابع بنس

النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث الفرعي:
ــة  ــدى الطالب ــة ل ــة الرياض ــامط مماَرس ــرز أن ــا أب 3-م

ــة؟ اجلامعي
لإلجابــة عــن هــذا الســؤال تــم حســاب املتوســطات 
احلســابية واالنحرافــات املعياريــة املئويــة الســتجابات 
ــاين مــن االســتبانة:  أفــراد الدراســة حــول املحــور الث
ــة"  ــة اجلامعي ــدى الطالب ــة ل ــة الرياض ــامط مماَرس "أن

ــك: ــني ذل ــم )6( يب ــدول رق واجل

الدرجةالرتبةاالنحراف املعيارّياملتوسط احلسايبالعبارةم
متوسطة2.7٠٠.581أمارس رياضة املي بانتظام26
متوسطة2.63٠.662أمارس رياضة تنس الطاولة بانتظام32
ضعيفة2.511.٠٠3أمارس رياضة السامبا بانتظام31
ضعيفة2.32٠.٤5٤أمارس رياضة ألعاب القوى3٠
ضعيفة2.1٠٠.235أمارس رياضة السباحة بانتظام28
ضعيفة1.9٤٠.396أمارس رياضة اجلري بانتظام27



158

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية،العدد )٢١(  الجزء الثاني     ربيع اآلخر  ١٤٤٢ هـ - ديسمبر ٢٠٢٠ م

اجتاه الطالبة اجلامعية نحو مماَرسة الرياضة: دراسة ميدانية مطبَّقة عىل طالبات كلية اآلداب يف جامعة امللك سعود

الدرجةالرتبةاالنحراف املعيارّياملتوسط احلسايبالعبارةم
ضعيفة1.8٤٠.387أمارس رياضة الدفاع عن النفس29
ضعيفة1.83٠.588أمارس رياضة تنس األريض بانتظام33

ضعيفة1.92٠.31حمور أبرز أنامط مماَرسة الرياضة لدى الطالبات ككل

احلســابية  املتوســطات   )6( رقــم  اجلــدول  يبــني   
ــراد  ــتجابات أف ــة الس ــة املئوي ــات املعياري واالنحراف
ــتبانة  ــن االس ــاين م ــور الث ــول املح ــة ح ــة الدراس عين
ــات يف  ــدى الطالب ــة ل ــة الرياض ــامط مماَرس ــرز أن "أب
ــة  ــري إىل أن درج ــي تش ــعود" والت ــك س ــة املل جامع
ممارســة أنــامط الرياضــة املختلفــة بشــكل عــاّم جــاءت 
ــتجاباهتن  ــط اس ــغ متوس ــث بل ــة؛ حي ــة ضعيف بدرج
عــىل املجــال ككل )1.29(، وبانحــراٍف معيــارّي 

.)٠.31(
ــي  ــة امل ــارس رياض ــارة )26( "أم ــني أن العب ــام يتب ك
بانتظــام" جــاءت يف املرتبــة األوىل وبمتوســط حســايّب 
)2.7٠(، وبانحــراٍف معيــارّي )٠.58(، وبدرجــة 
ــة  ــارس رياض ــارة )32( "أم ــات العب ــطة، وج متوس
ــط  ــة بمتوس ــة الثاني ــام" يف املرتب ــة بانتظ ــس الطاول تن
 ،)٠.66( معيــارّي  وبانحــراٍف   ،)2.36( حســايّب 
 )31( العبــارة  وجــاءت  "متوســطة"،  وبدرجــة 
الرتتيــب  يف  بانتظــام"  الســامبا  رياضــة  "أمــارس 
وبانحــراٍف   ،)2.51( حســايّب  بمتوســط  الثالــث 

"ضعيفــة". معيــارّي )1.٠٠( وبدرجــة 
ــرية،  ــب األخ ــاءت يف املرات ــي ج ــارات الت ــا العب أمَّ
ــاع  ــة الدف ــارس رياض ــارة )29( "أم ــت العب ــد حل فق
عــن النفــس" باملرتبــة قبــل األخــرية بمتوســط حســايّب 
)1.8٤(، وبانحــراٍف معيــارّي )٠.38( وبدرجــة 
ــارة )33( "أمــارس رياضــة  "ضعيفــة"، وجــاءت العب

ــط  ــري بمتوس ــب األخ ــام" بالرتتي ــس األريض بانتظ تن
 ،)٠.58( معيــارّي  وبانحــراٍف   ،)1.83( حســايّب 

ــة".  ــة "ضعيف وبدرج
تعكــس النتيجــة الســابقة أن هنــاك قصــور يف ممارســة 
ــاءت  ــد ج ــة فق ــة املختلف ــامط الرياض ــات ألن الطالب

بــني الدرجــة املتوســطة والضعيفــة، وقــد يكــون مــرد 
ــه  ــلبية وممانعت ــع الس ــرة املجتم ــة اىل نظ ــذه النتيج ه
ملامرســة املــرأة للرياضــة، فبالرغــم مــن اجتاهــات 
ــة  ــة الرياض ــو ممارس ــة نح ــة والعالي ــات اإلجيابي الطالب
اجتامعيــة يف ممارســة  يواجهــن حتديــات  أهنــن  إال 
ــة  ــود االجتامعي ــة، إال أن القي ــة املختلف ــامط الرياض أن
جتعــل هنــاك حمــددات ملامرســة األنــامط املختلفــة 
ــامبا،  ــة الس ــامط رياض ــام وأن ــكل ع ــة بش ــن الرياض م
وألعــاب القــوى، والســباحة، واجلــري، والدفــاع عــن 
النفــس، والتنــس األريض بشــكل خــاص، ومــا يؤكــد 
هــذا التفســري أن درجــة ممارســة الطالبــات لنمــط 
رياضــة املــي جــاء يف املرتبــة األوىل وقــد يرجــع ذلــك 
إىل طبيعــة رياضــة املــي التــي يمكــن ممارســتها يف كل 
ــى يف  ــة، وحت ــوق، واجلامع ــن التس ــل أماك ــكان مث م
ــب  ــة يتغل ــن الرياض ــط م ــذا النم ــل ه ــا جع ــزل مم املن

ــرأة. ــة امل ــلبية لرياض ــع الس ــرة املجتم ــىل نظ ع

النتائج املتعلقة بالسؤال الرابع الفرعي:
ــول دوَن مماَرســة الطالبــة  قــات التــي قــد حَتُ ٤- مــا املعوِّ

ــة للرياضة؟ اجلامعي
ــم حســاب التكــرارات  ــة عــن هــذا الســؤال ت لإلجاب
ــول  ــة ح ــراد الدراس ــتجابات أف ــة الس ــب املئوي والنَِّس
قــات التــي  املحــور الثالــث مــن االســتبانة "املعوِّ
ــة"  ــة للرياض ــة اجلامعي ــة الطالب ــول دوَن مماَرس ــد حَتُ ق

ــك: ــني ذل ــم )7( يب ــدول رق واجل



159

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية،العدد )٢١(  الجزء الثاني     ربيع اآلخر  ١٤٤٢ هـ - ديسمبر ٢٠٢٠ م

اجتاه الطالبة اجلامعية نحو مماَرسة الرياضة: دراسة ميدانية مطبَّقة عىل طالبات كلية اآلداب يف جامعة امللك سعود

املتوسط العبارةم
احلسايب

االنحراف 
الدرجةالرتبةاملعيارّي

متوسطة3.281.5٠1يعد الزي الريايض عقبة أمام ممارستي للرياضة3٤

متوسطة3.191.532أجد صعوبة يف االشرتاك يف النوادي الرياضية النسائية لغالء أسعارها35

متوسطة3.٠11.563نظرة املجتمع السلبية للنساء اللوايت يامرسن الرياضة حيد من ممارستي للرياضة38

متوسطة2.961.67٤من الصعوبات التي أوجهها ملامَرسة النشاط الريايض هو اعرتاض والدي 39

متوسطة2.911.675تعوقني بدانتي عن مماَرسة األنشطة الرياضية 37

متوسطة2.891.676ُبْعد الصاالت الرياضة النسائية عن مقر سكني حيد من ممارستي للرياضة36

قات التي قد حَتُول دون مماَرسة الطالبات للرياضة متوسطة3.٠٤1.٠1املحور الثالث: املعوِّ

اجلدول رقم )6( أبرز أنامط مماَرسة الرياضة لدى الطالبات يف جامعة امللك سعود

قات التي قد حَتُول دوَن مماَرسة الطالبة اجلامعية للرياضة اجلدول رقم )7( املعوِّ

احلســابية  املتوســطات   )7( رقــم  اجلــدول  يبــني 
ــراد  ــتجابات أف ــة الس ــة املئوي ــات املعياري واالنحراف
ــة الدراســة حــول املحــور الثالــث مــن االســتبانة  عين
ــول دوَن مماَرســة الطالبــة  قــات التــي قــد حَتُ "املعوِّ
قــات  اجلامعيــة للرياضــة" والتــي ُتشــري إىل وجــود معوِّ
ــول دوَن مماَرســة الطالبــات للرياضــة وبدرجــة  حَتُ
متوســطة؛ حيــث بلــغ متوســط اســتجاباهتن عــىل 
املجــال ككل )3.٠٤(، وبانحراٍف معيــارّي )٠1.1(.
ــايض  ــزي الري ــّد ال ــارة )3٤( "ُيَع ــني أن العب ــام يتب ك
ــة  ــاءت يف املرتب ــة" ج ــتي للرياض ــام ممارس ــة أم عقب
وبانحــراٍف   ،)3.28( حســايّب  وبمتوســط  األوىل، 
"متوســطة"،  اجتــاه  وبدرجــة   ،)1.5٠( معيــارّي 
ــرتاك يف  ــة يف االش ــد صعوب ــارة )35( أج ــات العب وج
النــوادي الرياضيــة النســائية لغــالء أســعارها يف املرتبــة 
وبانحــراٍف   ،)3.19( حســايّب  بمتوســط  الثانيــة 
ــاءت  ــطة"، وج ــة "متوس ــارّي )1.53(، وبدرج معي
العبــارة )38( "نظــرة املجتمــع الســلبية للنســاء اللــوايت 
يامرســن الرياضــة حيــد مــن ممارســتي للرياضــة" 
 ،)3.٠1( حســايّب  بمتوســط  الثالــث  الرتتيــب  يف 
ــطة". ــة "متوس ــارّي )1.56(، وبدرج ــراف معي وانح

أمــا العبــارات التــي جــاءت يف املراتــب األخــرية، فقــد 
ــة  ــن مماَرس ــي ع ــي بدانت ــارة )37( "تعوقن ــت العب حل
ــة قبــل األخــرية بمتوســط  األنشــطة الرياضيــة" باملرتب
 ،)1.67( معيــارّي  وبانحــراٍف   ،)2.91( حســايّب 
ــد  ــارة )36( "ُبْع ــاءت العب ــطة"، وج ــة "متوس وبدرج
ــد  ــكني حي ــر س ــن مق ــائية ع ــة النس ــاالت الرياض الص
مــن ممارســتي للرياضــة" بالرتتيــب األخــري بمتوســط 
 ،)1.67( معيــارّي  وبانحــراٍف   ،)2.89( حســايّب 

ــطة". ــة "متوس وبدرج
ــة  ــات ممارس ــرز معوق ــابقة أن أب ــة الس ــس النتيج تعك
الطالبــات للرياضــة يتمثــل بالــزي الريــايض، وغــالء 
أســعار االشــرتاك يف النــوادي الرياضيــة النســائية، 
ــن  ــوايت يامرس ــاء الل ــلبية للنس ــع الس ــرة املجتم ونظ
الرياضــة، وقــد يكــون مــرد هــذه النتيجــة إىل العــادات 
والتقاليــد بصفــة عامــة التــي تضــع قيــودًا عــىل ممارســة 
املــرأة للرياضــة، ويرجــع ذلــك أيضــًا إىل عــدم وعــي 
األرس التــي ال متــارس الرياضــة - والتــي تقــدر نســبتها 
كــام اتضــح ســابقًا بـــ33.5% مــن جممــل أفــراد عينــة 
ــية  ــمية والنفس ــات اجلس ــات الطالب ــة- حلاج الدراس
واالجتامعيــة، وكيفيــة إشــباعها، واألســاليب الرتبويــة 
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ــال  ــدى إقب ــر يف م ــام يؤث ــن، ك ــع يف معاملته ــي تتب الت
ــة  ــوادي رياضي ــات يف ن ــىل إرشاك الطالب ــن ع الوالدي
ــاء  ــع للنس ــرة املجتم ــة نظ ــة جماهب ــة، وكيفي متخصص

ــة. ــات للرياض املامرس
وبنــاًء عــىل النتائــج الســابقة يمكــن التوصــل إىل 
يف  املامِرســون  منهــا  يســتفيد  عامــة  اســتنتاجات 
االجتامعيــات  واألخصائيــات  االجتامعيــة  اخلدمــة 
الــاليت يتعاملــن مــع الطالبــات اجلامعيــات عــىل وجــه 

اخلصــوص.
ــرد أو  ــة كف ــع الطالب ــة م ــة االجتامعي ــل األخصائي تعم
ــي أو  ــع اجلامع ــو يف املجتم ــة أو عض ــو يف مجاع كعض
ــع،  ــر باملجتم ــر وتتأث ــة تؤث ــة اجتامعي ــو يف منظم كعض
فــأي مؤسســة ال تتفاعــل مــع املجتمــع مصريهــا 
ــا  ــالل م ــن خ ــالل، وم ــا االضمح ــود، وأحيان اجلم
ســبق ِذْكــره يمكــن لألخصائيــة االجتامعيــة االســتفادة 
مــن النتائــج الســابقة يف تعاُمِلهــا مــع الطالبــة اجلامعية؛ 

ــالل:  ــن خ ــك م وذل
أوالً: عــىل الرغــم مــن أن نتائج هــذه الدراســة أظهرت 
أن هنــاك وعيــًا وفهــاًم جيــدًا يف مماَرســة الرياضــة، وهذا 
اتضــح مــن خــالل اســتجابات طالبــات جامعــة امللــك 
ســعود نحــو مماَرســة الرياضــة، إال أن هنــاك َضْعفــًا يف 
ممارســتها، وهنــا مــن املستحســن أن تســعى األخصائية 
ــة مماَرســة  ــارة وعــي الطالبــات بأمهي ــة إىل إث االجتامعي
الرياضــة؛ مــن خــالل تنظيــم املحــارضات وِوَرش 
ــم  العمــل ونــرش البوســرتات، بــل إهنــا يمكــن أن تنظِّ
فعاليــات رياضيــة داخــل وخــارج اجلامعــة باملشــاَركة 

والتنســيق مــع املختصــات بالرياضــة. 
ــتفيد  ــن أن تس ــردي: فيمك ــتوى الف ــىل املس ــًا، وع أيض
األخصائيــة االجتامعيــة عنــد دراســة احلــاالت الفرديــة 
والتدخــل مــن أمهيــة الرياضــة يف مواجهــة املشــكالت 
والضغــوط التــي تواجههــا أثنــاء الدراســة، فهــي 
بحاجــة إىل الرتفيــه وبنــاء اجلســم وتفريــغ هــذه الطاقــة 
ــة  ــة، فالرياض ــطة الرياضي ــة األنش ــق مماَرس ــن طري ع

ــىل  ــب ع ــاعده يف التغل ــل وتس ــدرات العمي ــي ق تبن
ــه.  ــي تواجه ــكالت الت ــض املش بع

تكويــن  الرياضــة  اســتثامر  أيضــًا  يمكــن  ثانيــًا: 
فيهــا؛  يف  الطالبــات  وإرشاك  العالجيــة  اجلامعــات 
ملامرســة رياضــة معينــة هبــدف معاجَلــة ســلوك أو 
ــلوكيات  ــز الس ــلبية، أو لتعزي ــات س ــاعر أو توجه مش

اإلجيابيــة. والتوجهــات  واملشــاعر 
ثالثــًا: أوضحــت النتائــج أن هنــاك قصــورًا يف مماَرســة 
ــة، ودور  ــة املختلف ــامط الرياض ــة ألن ــة اجلامعي الطالب
األخصائيــة هنــا أســايس؛ فتقــوم عــىل اســتثارة دافعيــة 
الطالبــات ملامَرســة النشــاط الريــايض مــن خــالل 
ــة،  ــة الرياضي ــو املامَرَس ــة نح ــات إجيابي ــن اجتاه تكوي
باإلضافــة إىل توضيــح أمهيــة مماَرســة الرياضــة للطالبــة 
اجلامعيــة، وكذلــك تدعــم األخصائيــة االجتامعيــة 
املامَرســات الرياضيــة مــن خــالل: )إثــارة املوضوعــات 
ــات،  ــة للطالب ــة الرياض ــم حرك ــاهم يف تدعي ــي تس الت
ــكالت  ــة للمش ــول اإلجيابي ــرح احلل ــىل ط ــل ع والعم

ــخ(. ــات... إل ــا الطالب ــي تواجهه الت
قــات مماَرســة  رابعــًا: بيَّنــت النتائــج أن مــن أبــرز معوِّ
ــايض،  ــزي الري ــل بال ــة يتمث ــة للرياض ــة اجلامعي الطالب
ودور األخصائيــة هنــا َبنَّــاء ِجــّدًا؛ فتقــوم بالعمــل عــىل 
تطويــر الســامت الشــخصية؛ وذلــك مــن خــالل بــث 
الثقــة يف نفــوس الطالبــات، مــع مراعــاة تشــكيل البيئــة 
لتطويــر الدافعيــة ملامَرســة النشــاط الريــايض، أمــا مــن 
ناحيــة غــالء أســعار االشــرتاك يف النــوادي الرياضيــة 
ــوايت  ــاء الل ــلبية للنس ــع الس ــرة املجتم ــائية، ونظ النس
ــِة دوَر  ــا دوُر األخصائي ــون هن ــة، فيك ــن الرياض يامرس
ــات  ــح الطالب ــاع لصال ــة الدف ــى حماول ــع؛ بمعن املدافِ

أمــام املؤسســات األخــرى وداخــل اجلامعــة.

التوصيـات:
يف ضوء نتائج الدراسة تويص الباحثة بام ييل:

ــة  ــة بأمهي ــة واخلاص ــة الرياضي ــادة الثقاف 1-رضورة زي
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املامَرَســة الرياضيــة ملختلــف نواحــي احليــاة االجتامعيــة 
والصحيــة والنفســية، للطالبــات وأرسهــن مــن خــالل 

وســائل اإلعــالم.
ــكل  ــات وبش ــس االجتاه ــتخدام مقايي 2-رضورة اس
دوري عــىل طالبــات الكليــات املختلفــة للتعــرف عــىل 
حالتهــم االجتاهيــة قبــل التخطيــط لألنشــطة الرياضيــة 

هــة هلــن. املوجَّ
3-يمكــن للجهــات املعنيــة -وكالــة الكليــة، وعــامدة 
شــؤون الطلبــة- أن تطبــق قياســات االجتاهــات عــىل 
ــي  ــي تلب ــزة الت ــب واألجه ــري املالع ــات لتوف الطالب
ــم واقــع اجتاهاهتــم نحــو األنشــطة  احتياجاهتــن وتالئ

ــة. الرياضي
٤-التأكيــد عــىل تنميــة ممارســة املــرأة الســعودية 
للرياضــة وتشــجيعها، ســواء يف املؤسســات التعليميــة 
أو اهليئــة العامــة للرياضــة، ليتســع جمــال ممارســة 
ملواكبــة  الســعودي  املجتمــع  يف  للرياضــة  املــرأة 
ــن  ــري م ــا الكث ــني طياهت ــل ب ــي حتم ــة 2٠3٠، والت رؤي
ــة  ــىل ممارس ــزت ع ــي رك ــة، والت ــداف املجتمعي األه
ــن  ــن ضم ــت م ــع فكان ــة يف املجتم ــطة الرياضي األنش
أهــداف برنامــج جــودة احليــاة 2٠2٠ املبــارشة تعزيــز 
ممارســة األنشــطة الرياضيــة يف املجتمــع، وحتقيــق 
ــًا. وهــذا مــا  ــًا وعاملي ــز يف عــدة رياضــات إقليمي التمي
ــه مجيعــًا يف املجتمــع ملــا حتققــه مــن جــودة  نطمــح إلي
ــيل  ــيس والعق ــب النف ــاء اجلان ــة وبن ــاة والصح للحي

واالجتامعــي.
االجتامعيــات  األخصائيــات  دور  عــىل  5-التأكيــد 
العامــالت يف اجلامعــة عــىل أمهيــة الرياضــة مــن خــالل 

ــات. ــج للطالب ــع برام وض
ــة  ــة الرياضي ــة االجتامعي ــال اخلدم ــن إدخ 6- يستحس
ــيؤدِّي إىل  ــذا س ــية، وه ــة الدراس ــررات يف اخلط كمق
ختريــج متخصصــنَي يف اخلدمــة االجتامعيــة عــىل درايــة 
ــَق  ــة َوْف ــة املهن ــم بمامَرَس ــَمح هل ــة تس ــة كافي ومعرف

ــال. ــذا املج ــة يف ه ــتويات املهني ــىل املس ــدِث وأع أح

املقرتحات:
تقرتح الدراسة احلالية عىل الباحثني ما ييل:

ــات  ــة اجتاه ــاول دراس ــاهِبة تتن ــة مش ــراء دراس 1-إج
امللــك  الكليــات يف جامعــة  الطالبــات يف متلــف 

ــة. ــطة الرياضي ــة األنش ــو مماَرس ــعود نح س
ــاء مقاييــس أخــرى  2-إجــراء دراســات هتــدف إىل بن
نفســية يف املحيــط اجلامعــي للتعــرف عــىل الواقــع 
ــواء يف  ــة س ــة املختلف ــطة الرياضي ــو األنش ــول نح واملي
ــعودي  ــع الس ــات املجتم س ــي مؤسَّ ــة أو يف باق اجلامع

ــة. املختلف
 

املراجـع

املراجع العربية:
-إســامعيل، حتريــر إبراهيــم )2٠16(. اجتاهــات طلبــة 
كليــة اللغــات - جامعــة بغــداد نحــو مماَرســة النشــاط 
الريــايض. جملــة علــوم الرتبيــة الرياضيــة، 9 )2(، 

 .178-16٤

-إســامعيل، إســامعيل عــيل، وبشــري، نــوال بشــري 
الريــايض  النشــاط  مماَرســة  قــات  معوِّ  .)2٠15(
املــدريس لطالبــات املرحلــة الثانويــة بواليــة اخلرطــوم 
ــة.  ــوم الرتبوي ــة العل ــة. جمل ــددات املامَرَس ــوء حم يف ض

.62-٤3،)3(  16

ــن  ــد ب ــاري، حمم ــح البخ ــة، صحي ــث النبوي -األحادي
ــنَّة. ــث والسُّ ــب احلدي ــامعيل، ُكُت إس

العلــوم  بحــوث   .)2٠15( نــوال  -باتشــريجي، 
واملناهــج واملامرســات، ط2،  املبــادئ  االجتامعيــة، 

الســعودية. العربيــة  اململكــة  الريــاض- 
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-بــن عبــادة، ســامح )2٠16(. الرياضــة النســائية 
ترتاجــع واملجتمــع يناقــش الــزي الريــايض الرشعــي، 

ــدد 2٠18/9/19. ــة، ع ــرب اإلليكرتوني ــة الع جمل

-بيــت هيــس وآخــرون )1989(. علــم االجتــامع 
)ترمجــة( حممــد مصطفــى الشــعبيني، اململكــة العربيــة 

ــرش. ــخ للن ــعودية: دار املري الس

ــن )2٠17 (. دور  ــط، عبدالرمح ــيل واجلل ــيس، ع -تون
ــن  ــل م ــوي يف التقلي ــايض الرتب ــدين الري ــاط الب النش
ــة،  ــة الثانوي ــذ املرحل ــدى تالمي ــدواين ل ــلوك الع الس
رســالة ماجســتري، معهــد علــوم وتقنيــات النشــاطات 
ــور  ــان عاش ــة زي ــر: جامع ــة، اجلزائ ــة والرياضي البدني

ــة. اجللف

ــة  ــة جامع ــات طلب ــيل )2٠1٤(. اجتاه ــري، ع -اجلف
ــو  ــعودية نح ــة الس ــة العربي ــز باململك ــك عبدالعزي املل
النجــاح  جامعــة  جملــة  البــدين.  النشــاط  مماَرســة 
لألبحــاث )العلــوم اإلنســانية( املجلــد 128 )8(. 

-مجــال، رنــا أمحــد وآخــرون )2٠18(. الرياضــة 
والصحــة حليــاة أفضــل. عــامن: مــن املحيــط إىل 

اخلليــج للنــرش والتوزيــع.

ــل  ــامذج التدخ ــات ون ــا )2٠16(. نظري ــب، حن -حبي
املهنــي عــىل متلــف أنســاق ومســتويات احلاميــة 
املهنيــة للخدمــة االجتامعيــة. مــرص: املكتــب اجلامعــي 

ــث. احلدي

-خضــري، حســني عبــاس )2٠1٠(. دراســة اجتاهــات 
ــة  ــة واللياق ــو الرياض ــة نح ــات العراقي ــة اجلامع طلب
البدنيــة، )رســالة ماجســتري(، العــراق، ديــايل: جامعــة 

ديــايل.

احليــاة  جــودة  برنامــج   .)2٠18(  2٠3٠ -رؤيــة 
.2 ٠ 2 ٠

-زايــد، كاشــف )1983(. اجتاهــات طلبــة وطالبــات 
اجلامعــة األمريكيــة بالقاهــرة نحــو النشــاط الريــايض. 
ــة  ــرة: جامع ــورة، القاه ــري منش ــتري غ ــالة ماجس رس

ــوان. حل

-كاشــف، زايــد )1983(. اجتاهــات طلبــة وطالبــات 
اجلامعــة األمريكيــة بالقاهــرة نحــو النشــاط الريــايض. 
ــة  ــرة: جامع ــورة، القاه ــري منش ــتري غ ــالة ماجس رس

ــوان. حل

-الرسطــاوي، رائــد )2٠13(. الرتبيــة العمليــة يف 
الرتبيــة الرياضيــة األمهيــة والواجبــات واملســؤوليات. 

احلافــظ  عبــد  مبــارك  الباســط  عبــد  -الرشمــان، 
)2٠16(. اجتاهــات مديــرات املــدارس احلكوميــة 
املــدارس  يف  الرياضيــة  األنشــطة  مماَرســة  نحــو 
احلكوميــة باملدينــة املنــورة. جملــة جامعــة الطيبــة 

 .173-153  ،)2(  11 الرتبويــة.  للعلــوم 

ــذات  ــات تلمي ــناء )2٠17(. اجتاه ــاوي، حس -صلح
البدنيــة  الرتبيــة  حصــة  نحــو  املتوســطة  املرحلــة 
الريفيــة واحلرضيــة: دراســة  باملناطــق  والرياضيــة 
ميدانيــة عــىل بعــض متوســطات واليــة بســكرة، 
اإلنســانية  العلــوم  كليــة  دكتــوراه،  أطروحــة 
واالجتامعيــة، قســم العلــوم االجتامعيــة، اجلزائــر، 

بســكرة: جامعــة حممــد خيــرض.

ــة  ــات طلب ــليامن )2٠18(. اجتاه ــافع س ــاح، ش -طلف
مســاق اللياقــة البدنيــة بجامعــة الريمــوك نحــو مماَرســة 
النشــاط البــدين. دراســات: العلــوم الرتبويــة. ٤٤ 
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.228-211  ،)٤(

ــم  ــل يف عل ــن )1998(. مدخ ــد حس ــالوي، حمم -ع
ــرش. ــاب للن ــز الكت ــرة: مرك ــايض. القاه ــس الري النف

التغذيــة   .)2٠15( حســن  عصــام  -عويضــة، 
العالجيــة. الريــاض: مكتبــة امللــك فهــد الوطنيــة 

أثنــاء النــرش.

ــد النــارص وشــاكر، مالــك )2٠1٤(.  -القدومــي، عب
اجتاهــات طلبــة جامعــة النجــاح الوطنيــة نحــو بعــض 
ــوم  ــة العل ــة، جمل ــة الرياضي ــة للرتبي ــدَركات اخلاطئ امل

اإلنســانية، 3 )1(، 32- 68. 

التوصيــات   .)2٠1٠( العامليــة  الصحــة  -منظمــة 
ــة،  ــل الصح ــن أج ــدين م ــاط الب ــأن النش ــة بش العاملي

مطبوعــات منظمــة الصحــة العامليــة. 

-املومنــي، زيــاد )2٠13(. حتليــل اجتاهــات طلبــة 
كليــة الرتبيــة الرياضيــة بجامعــة الريمــوك نحــو العمــل 
ــات  ــاد اجلامع ــة احت ــباحة. جمل ــس الس ــة تدري يف مهن

ــايل، 33 )3(، ــم الع ــوث يف التعلي ــة للبح العربي
.٤٠7-395 

ــات  ــاش )2٠٠٠(. مصطلح ــد ط ــازي، عبداملجي -ني
ومفاهيــم انجليزيــة يف اخلدمــة االجتامعيــة. الريــاض: 

ــة العبيــكان.  مكتب

-الوئــام. )2٠18(. صحيفــة الوئــام االلكرتونيــة. 
ترخيــص مــن وزارة الثقافــة واإلعــالم. املقــر الرئييس: 

ــاض. الري
  http://mobile.alweeam.com.saHG,ZHL 
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ments. The results demonstrate that CMS 
tasks concerning real-life language usage 
were beneficial to motivating beginners to 
actively participate in the learning affair. 
The current study involved multiple 
Web2.0 tools, like Blackboard Collabo-
rate, Voice Thread, and Audioboo to in-
vestigate the function of online learner 
autonomy.  This collective usage of web 
tools presented significant gains to second 
language learners, as they independently 
made audio recordings, created blogs, and 
collectively interacted with their class-
mates within a collaborative learning en-
vironment. Therefore, social presence of 
concurrent and non-concurrent CMC en-
hanced learner involvement and motiva-
tion and increased learner autonomy. The 
research recommends that students should 
be mindful of their own learning through 
self-determination and self-management 
in accordance with (Gass, 2006) recom-
mendations.  Furthermore, instructor in-
volvement allows learners not merely to 
acquire target language, but also to obtain 
independence. Adequate scaffolding with 
a focus on grammar allows learners to 
improve their target language. Instructors 
should continuously provide both specific 
and implied remedial feedback via con-
current CMC, like videoconferencing con-
claves. The study reaches the conclusion 
that instructors require to spend a lot of 
time and spirit to develop and create online 
courses that fulfill the requirements of stu-
dents similar to that of face-to-face learn-
ing process. Cautiously generated CMC 
tasks together with effectual strategies, 

such as instructor scaffolding and model-
ling for thoroughly online instruction are 
important to enhance learner autonomy in 
a productive and meaningful way.  

REFERENCES 

Adams, R. (2009). Recent publications on 
task-based language teaching: A review. 
International Journal of Applied Linguis-
tics, 19(3), 339–355.

Adolphs, S., & Schmitt, N. (2004). Vocab-
ulary coverage according to spoken dis-
course context. In P. Bogaards & B. Laufer 
(Eds.). Vocabulary in a second language: 
Selection, acquisition, and testing (pp. 39–
49). Amsterdam, Netherlands: John Benja-
mins.

Bardovi-Harlig, K. (2013). Developing L2 
pragmatics. Language Learning, 63(S1), 
68–86.

Barton, D.  & Lee, C. (2013). Language 
online: Investigating digital texts and prac-
tices. New York, NY: Routledge.

Chamot, A. U., & Küpper, L. (1989). 
Learning strategies in foreign language 
instruction. Foreign Language Annals, 
22(1), 13–24.

Chun, D. M. (2016). The role of technolo-
gy in SLA research. Language Learning & 
Technology, 20(2), 98–115.

Foster, P., & Skehan, P. (1996). The influ-
ence of planning and task type on second 



Journal of Human and Administrative Sciences, No. (21) part 2 , Rabie Al Akher 1442 H - December 2020

TECHNOLOGY-MEDIATED TASK-BASED TEACHING FOR SAUDI EFL LEARNERS18

dence. 

DRAWBACKS AND RECOMMANDA-
TIONS FOR FUTURE STUDIES 

While the results of this investigation have 
elucidated our understanding of the use-
fulness of CMC tasks by employing Web 
2.0 and its effects on learner independence 
during fully online courses, more investi-
gation is still required. The current inves-
tigation has many limitations. First, the 
content and design of the course created 
by one teacher cannot be an indicative of 
other online environments. Second, the in-
vestigation acknowledges the short period 
of eight-week session. Subsequent investi-
gation would require to probe an increased 
course duration to find out if task-based 
instructions (TBI), together with digital 
tools, influences how second language 
students independently and collectively 
work in an online setting. Third, the study 
only involved beginning language learn-
ers whose main goal was to accomplish 
the university’s second language demands. 
More research is needed to identify how 
various language competency levels affect 
the level of motivation and learner auton-
omy in an online learning environment. 
Fourth, the study was conducted only in 
an online scheme. It would be important 
to conduct future studies comparing cours-
es presented in face-to-face and hybrid 
schemes to those offered in a completely 
online format so as to further give evidence 
to determine if there is a notable distinc-
tion in the anticipated presence of student 
autonomy. Fifth, the study investigated 

only teacher scaffolding concentrating on 
remedial feedback. Further investigations 
are needed to analyze how peer feedback 
influences on the error correction and fo-
cus-on-grammar via self-reflection. Lastly, 
inherent flaws of self-report surveys is yet 
another pitfall. Future studies employing 
both pre- and post-surveys along with a 
broad qualitative sample, like self-reflec-
tions on weekly basis, will determine an 
explicit understanding of the usefulness of 
task-based instructions (TBI) with regard 
to online independent learning. 

CONCLUSION 
Although the employment of CMC tasks 
through digital tools in an online course 
and its impacts on independence learning 
are finite in extent and depth, the results of 
the current study are significant. The study 
indicates that the implementation of vari-
ous kinds of digital tools and CMC tasks 
fostered learner self-governed learning. 
For instance, the teacher-provided tasks 
with controlled questions were more at-
tractive to beginners than the less teach-
er-guided tasks with free topics. With re-
spect to Web 2.0 digital tools, it seems that 
Audioboo for oral practice and Blogger for 
writing tasks were more productive in fos-
tering learner autonomy within a thorough-
ly online learning setting. TBIs reinforce 
cognitive, social, and intuitive aspects of 
independent learning by permitting learn-
ers to study autonomously and collective-
ly with their classmates and teacher. TBIs 
allow learners to employ second language 
vigorously and purposefully in order to 
accomplish four-skill-integrated assign-
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tion promotes linguistic understanding by 
activating students’ zone of proximal de-
velopment. Beginners on the other side do 
not automatically know on their own how 
to learn effectively. In the absence of face-
to-face communication, the instructor was 
still capable of providing important guid-
ance to involve students in accomplishing 
both collaborative as well as individual 
tasks. These findings endorse those pre-
sented in earlier investigations showing 
that teacher’s presence is crucial for com-
puter-based online learning and moreover 
affects students’ inspiration (Kost, 2008).
One more useful scaffolding strategy is 
modeling, that facilitates task help by 
prompting, cuing, and questioning meth-
ods. Learners stated that employing online 
models helped them gain a better aware-
ness of learning tasks (Statement 13). In-
structor modeling in fact enhanced learn-
ers’ comfort level through the use of oral 
recordings. One of the learners stated the 
following in the final group interview:
جدًا  مفيد  النامذج  صنع  أو  النمذجة  أسلوب  كان  لقد 
أو  مرتني  املحارض  لتسجيالت  أستمع  كنت  وتارة  يل 
وقد  الصوتية،  تسجياليت  بعمل  أقوم  أن  قبل  ثالث 
يف  جدًا  مفيد  خيطوها  خطوة  املحارض  توجيه  وجدت 
التعلم وأداء كل مهمة مطلوبة مني، ومع هناية األسبوع 
الثاين، شعرت بمزيد من الثقة بالنفس أثناء املهام املرتبطة 

بمهارة التحدث وقل اعتامدي عىل نامذج املحارض.

"It was important for me to see the teach-
er model for me when I was listening to 
teachers recordings twice or more times 
before I start my own recordings. The step 
by step instructor's guidance was essential 
in making out every task required. At the 

end of week 2 I felt more confident to do 
the tasks and I was more independent".

Furthermore, eight-five percent learners 
believed that they comprehended the in-
structor’s clarifications of their errors and 
made error rectifications (Statement 15). 
Instructor’s feedback concerning linguis-
tic features indeed assisted them enhance 
their oral as well as writing skills (State-
ment 14). The below statement by a begin-
ner shows how important is teacher’s cor-
rective feedback:

ولقد ساعدتني التغذية الراجعة من املحارض أثناء عملية 
عىل  بالتعرف  يل  وسمحت  ألدائي  الذايت  التصحيح 
تصحيح  عملية  أن  من  الرغم  عىل  وتذكرها،  أخطائي 
قد  احلقيقة  يف  أهنا   إىل  وقتًا،  تأخذ  كانت  األخطاء 

ساعدتني كثريًا.

Feedback from instructor was helpful in 
my self-correction process to my work. It 
also allowed me to know my mistakes and 
remember them easily though this process 
consumed too much time and effort. It was 
really helpful.

The beginners with low second language 
competence are not well equipped to 
self-correct their own mistakes. Therefore, 
teacher plays the role of a facilitator in 
guiding learners during the error correc-
tion process. The results show that linguis-
tic feedback provided by teacher enhanced 
attention to grammar for the development 
of language competence (Lee, 2010). Fur-
thermore, instructor scaffolding via con-
tinuous monitoring of learners’ progress 
provided opportunity for learner indepen-
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learners a motivation and context to under-
stand the learning material and the ways 
to accomplish online tasks. Eighty-five 
percent of the learners reported that the 
instructor motivated them to get seriously 
involved with the course stuff (Statement 
17). They appreciated the perceptibility of 

the teacher by communicating with them 
during the whole course. They also stated 
that the teacher was ready to provide them 
with extra assistance when required, such 
as interacting online with them through 
Blackboard Collaborate (Statement 16).

NO Statements of the Survey on the Post-Course Survey Mean
13 لقد طورت من فهمي للامدة املقررة من خالل مشاهدة األستاذ كنموذج 4.03
14 التغذية الراجعة من األستاذ ساعدتني يف تطوير مهاريت الكتابة واحلديث 4.08
15 رشوحات األستاذ كانت واضحة, وساعدتني يف فهم أخطائي وتصحيحها . 4.27
16 األستاذ وفر يل التوجيه املطلوب والدعم خالل الفصل . 4.11
17 األستاذ شجعني ألخذ دورًا أكثر إجيابية يف تعلمي . 4.25

Comments collected from the final group 
interviews showed that learners praised 
the dynamic assistance received from the 
teacher. For instance, one leaner report-
ed that the teacher always expressed very 
encouraging remarks to give feedback, 
such as “good job” or “excellent” to of-
fer motivation. The study clearly reveals 
that instructor’s advice and help provid-
ed via technology was a crucial factor, as 
described by one learner during the final 
group interview:
خالل  من  املحارض  من  كبري  دعم  عىل  حصلت  ولقد 
رسيعة  ردوده  كانت  حيث  واجلوال،  اإللكرتوين  الربيد 
والتواصل  للدخول  استعداد  عىل  كان  كام  مساعدة، 
لرشع املوضوعات الصعبة لدي يف فهمها. لقد ساعدين 
الرتكيز  عىل  املحارض  مع  املنتظم  والتواصل  االتصال 
وفهم واستيعاب حمتوى املقرر ويف احلقيقة، سوف يكون 
من الصعب عيل ومستحيل أن أكمل هذا املقرر بنجاح 

دون مساعدة املعلم وتوجيهه.

"I had the needed support from the teach-
er through email and cell phone talks. His 

response was prompted and he was ready 
to explain things for me when I had diffi-
culties understanding them. Being in close 
contact with the teacher helped me concen-
trate and understand the course content. It 
would have been more difficult for me to 
continue with the course had the teacher 
help was not there".

This finding endorses the fact that the 
teacher had a greatly visible presence 
during the entire course, as one important 
feature of self-learning recommended by 
Gass, (2006). In fact, the teacher regularly 
facilitated communication between learn-
ers by intervention when required through 
organizing tasks and choosing suitable 
tools for learners to collaborate with the 
course stuff. This presence of instructor 
as beneficial scaffolding permitted the 
evolution of self-governed learning. This 
finding authenticates the findings of Lee’s 
(2008) CMC investigation claiming that 
expert scaffolding via cooperative interac-
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Many learners described Blackboard Col-
laborate as a useful tool that can be em-
ployed to communicate among each other 
and improve oral fluency (Yanguas, 2010). 

As revealed in table, learners predominant-
ly were in favor of employing Audioboo 
for oral practice and Blogger for complet-
ing assignments. 

Table 5. Learners’ Views of Effectiveness of Digital Tools in Online Learning

Digital Tools Used Essential 
to Me Very Useful Somewhat 

Useful
Not Very 
Useful Not Useful

Blogger: Personal entries 66.3% 32.1% 1.6% 0% 0%
Audioboo: Oral recordings 72.9% 21.8% 4.7% 0.6% 0%

VoiceThread: 
Interactive comments 36.7% 44.1% 18.6% 0.6% 0%

Blackboard Collaborate: 
Oral activities 48.1% 51.1% 0.8% 0% 0%

VoiceThread: Cultural projects 49.8% 38.7% 8.7% 2.8% 0%

Learners also described that podcasting 
and blogging improved their digital pro-
ficiency and collaboration together with 
online content generation and sharing. In 
addition, more than 81% of the learners 
stated that they really enjoyed employing 
CMC tools for their individual as well as 
collective activities (Statement 8). Al-
though the beginner learners constructed 
simple sentences and made several gram-
matical mistakes, they seriously participat-
ed in the activities via collaborative partic-
ipation through VoiceThread. 
Even though 80% of the learners enjoyed 
employing VoiceThread to communicate 
among each other, they observed a few 
flaws, such as the inadequacy to edit au-
dio recordings and the ongoing absence of 
a timestamp in nonsynchronous computer 
based communication. Some learners re-
ported in their midterm reviews that they 
often forgot to log into VoiceThread to lis-
ten and reply to their classmates, as they 
did not have any idea when the comments 
were posted. These remarks endorse Lee’s 

(2014) findings reported in his study con-
cerning pitfalls to nonsynchronous CMC 
with regard to improving the learning ex-
perience through feedback. Owing to the 
lack of consistent and felicitous peer feed-
back, roughly 40% of the learners found 
online commenting ineffective and unhelp-
ful to encourage further reflection when 
employing VoiceThread. Therefore, Voice-
Thread might not be the best choice for so-
cial interaction in a constructivist-learning 
setting. This finding reveals that an online 
interactive task cannot in itself encourage 
social interaction and collaboration. Alter-
natively, it relies upon how much enter-
prise students take while working under 
testing situations, like routinely checking 
and posting on peer remarks without wait-
ing for teacher’s reminders. Clear cut pol-
icies and procedures should be expressed 
in the course syllabus for online collabo-
ration and engagement to ensure learner 
participation in VoiceThread. 
The findings shown in Table 6 seemingly 
reveal that instructor scaffolding provided 
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structured tasks provided them clear direc-
tions to accomplish the given assignments 
(see Table 2 for VoiceThread and blog 
topics). A detailed view of the data reveals 
that 72% of the learners found audio re-
cordings to be interesting whereas 68% of 
the learners were satisfied with interactive 
tasks through Voicethread. Instructor-cho-
sen topics appeared to influence the quan-
tity of the work learners produced, because 
learners spoke and wrote more on the top-
ics assigned to them by their instructor 
than on the open topics. It is probable that 
the beginning language learners had a little 
knowledge of second language, and hence 
felt less positive expressing their point 
of views using the less instructor guid-
ance-based open topic tasks.   
Unorganized tasks, like open-ended ques-
tions provided learners the choice to probe 
a specific topic via social involvement (see 
Table1 for Blackboard Collaborate topic). 
It was worthy to note that only a handful of 
linguistically sound learners showed their 
inclinations for using open topics:
لقد شعرت أن بعض املوضوعات التي حيددها املحارض 
أو يعطيها كواجبات تكون مملة ومكررة، لكن اختياري 
للموضوعات اخلاصة يب من فصول املقرر قد سمحت 
التعليق  عيل  الصعب  من  كان  فقد  إبداعي.  بتنمية  يل 
نفس  لدهيم  الزمالء  كان  إذا  األسئلة  بعض  سؤال  أو 

املوضوعات بشكل مكرر ومتشابه.

"I felt some of the course materials or as-
signments were boring but my content that 
I get to choose was more into my need and 
helped me improve myself. And it was dif-
ficult for me to share the same comments 
when students pick similar topics".

Another learner who stayed in the United 
States of America for two months during 
his annual vacation expressed his excite-
ment regarding the final cultural assign-
ment: “ I was happy that I cloud select 
the topic of my own choice as I wanted to 
share what I learned about the American 
life and their culture with my class-fel-
lows.” It is probable that learners felt gal-
vanized to discuss topics concerning their 
personal experiences. These positive atti-
tudes induced towards the learning activi-
ties by motivating learners to make choic-
es and trigger attempts to share their ideas 
with other learners revealed in the study. 
With regard to digital tools, the findings 
revealed that learners not only felt at peace 
with digital tools (Statement 3), but they 
also loved employing them such as Black-
board Collaborate (Statement 6). As per 
the midterm reflections, majority of the 
learners (n=29) discovered real-time com-
munication immensely useful for devel-
oping their communal skills. For instance, 
one learner stated the following:
توفر يل  أفضل وسيلة ألهنا  التفاعلية  السبورة  أن  أعتقد 
فرصة أن أسأل كل أسئلتي واحلصول عىل تغذية راجعة 
أيضًا  استمتعت  كام  احلقيقي.  الفصل  مثل  متاشيًا  وقتية 
متثيل  عىل  القائمة  املهام  خالل  زمالئي  مع  بالتواصل 

األدوار.

"For me the Blachboard was the most im-
portant tool since it provided me a chance 
to ask question and get a feedback when 
needed as I am in a regular classroom. 
I also enjoyed my contact with my col-
leagues when we had tasks like role play".
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was not my first priority so I did not spend 
enough time into it. I believe that I used to 
wait until the hour to accomplish my as-
signments.”

These remarks confirm the significance 
of fostering learner self-management and 
preparedness for independent learning in 
second language acquisition suggested in 
earlier studies. In order to become self-gov-
erned learners it is needed to acquire man-
agement skills, like deciding when. What, 
and how to study and be aware of how to 
regulate their own study. 
Effectiveness of Digital Tools and Tasks 
Types on Learner self-governed learning 
In general, learners had a positive enter-
prise with different kinds of activities and 
digital tools employed during the online 
course. Learners overwhelmingly report-
ed that online tasks kept them galvanized 
throughout the course (Statement 11) and 
allowed them to work together with their 
class fellows (Statement 2). Some learners 
noted that TBI furnished them with ideal 
circumstances to practice all four language 
skills. One learner uttered his approval for 

employing four-skill-integrated activities 
during the group interview:
املهام  معظم  بأن  فعاًل  وانبهرت  حقًا  أعجبني  لقد 
أحببت  وقد  حمدودة،  مهارات  عىل  ركزت  والواجبات 
وسائل  باستخدام  لدقيقة  صوتية  تسجيالت  صنع 
تلك  ساعدتني  فقد  املعلم،  هبا  أمدنا  حقيقية  ومعينات 
وأنمي  أمارس  أن  والشفهية  الصوتية  التسجيالت 
مهارة  أضعف  كانت  والتي  والنطق  التحدت  مهارات 
املوضوعات  ربط  فضلت  ذلك  إىل  باإلضافة  عندي، 

بعنارص املفردات والقواعد يف كل فصل.

"I was really happy to see that most of the 
duties were focused in certain skills. I 
liked making recordings because it helped 
me practice my language and my speak-
ing skills and pronunciation which were 
my weak skills. I also liked the linkage be-
tween what we study and real life".

The above remark reveal that learner found 
online tasks to be attractive, as they were 
related to the course material and real-life 
situations. The present study employed 
both instructor-made and learner-chosen 
activities. Table 4 exemplifies the high rat-
ings of different types of learners’ tasks.

Table 4: Learners’ Views Concerning Various Types of Tasks

Digital Tools Used Very 
interesting Interesting Somewhat 

interesting
Not 

interesting
Blog writing (Teacher/student-selected) 42.7% 45.9% 9.2% 2.2%

Oral recordings (Teacher-assigned) 69.1% 29.9% 1.00% 0%
VoiceThread interactive activities 

(Teacher-assigned) 70.1% 22.5% 4.9% 2.5%

Video conferencing (Teacher/student-selected) 50.1% 41.2% 8.7% 0%
Cultural presentations (Student-selected) 54.1% 27.1% 16.8% 2.00%

Both learner-chosen as well as instruc-
tor-chosen tasks for blogs and video con-

ferencing assignments obtained consider-
ably high ratings. Learners remarked that 
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own (Statement 1). Furthermore, 80% of 
the learners reported that they concentrat-
ed on instructor feedback to rectify their 
errors and were able to check their own 
improvement (Statement 12). One learner 
commented the following during the mid-
term reflection:
والدقة  بالرسعة  للمحارض  الراجعة  التغذية  وتتسم 
مساعدة  الراجعة  التغذية  تلك  وجدت  فقد  والعمق، 
وكيفية  أخطائي  حتديد  يف  ساعدتني  حيث  يل،  جدًا 
تصحيحها. كام استمتعت بتطوير املدونات اإللكرتونية 
أداءه  أستطيع  بام  أكثر  دراية  عىل  أصبحت  كام  حمتواها، 
الواجبات  إرسال  قبل  أخطائي  واكتشاف  وتنظيمه 

واملهام املطلوبة مني

Feedback from the teacher was quick and 
helpful where it helped me figure out my 
mistakes and correct them. I particular-
ly liked the blogs and I was more aware 
about what I can do and can't do before I 
work on my assignments and send them to 
the teacher.

These results clearly show that the class 
wiki provided learners the opportunity to 
take control of their own learning and focus 
on making advancement in their course-
work. Regardless of the favorable results, 
around 45% of the learners found manag-
ing daily tasks demanding. One learner, 
for instance, admitted being unable to ac-
complish some of audio recordings and not 
attending a few meetings owing to a hectic 
work schedule. Online independent learn-
ing necessitates learners to have self-mo-
tivation and self-discipline. This result 
states that leaners’ lack of time invest-
ment resulted in their poor performance. 

As mentioned earlier, most of the learners 
registered in the course to accomplish the 
second language requirement for their re-
spective graduation program. It is possible 
that they were unaware of how much time 
they required to invest to accomplish their 
daily course activities. Therefore, some 
learners were not ready for self-governed 
online learning. The following remarks 
on part of learners during the final inter-
view demonstrate their approach towards 
self-managed online learning:
كان من الصعب إهناء كل واجبايت حيث يتطلب بعضها 
مزيدًا من الوقت، ومل أكن عىل دراية كيف سيكون املقرر 
اإللكرتوين عن بعد، حيث مل يسبق يل ذلك، وكنت أشعر 
من  معها  التعامل  يف  أصعب  اإللكرتونية  املقررات  أن 
املقررات التقليدية، معتقدًا أن املهام والواجبات ستكون 

أكثر مما ينبغي ومتثل عبئًا كبريًا.

“I was not aware of how demanding the 
online course would be because I had nev-
er accomplished such course before. It was 
difficult to accomplish all the assignments 
as some of the assignments required more 
time. I felt that the online course was fast 
and more difficult to handle as compare to 
a regular course. I was overcome by the 
workload I had to accomplish each day.”
يف  الواجبات  إرسال  أستطع  مل  ألين  أميل  خاب  لقد 
الوقت املحدد مما أثر سلبيًا عىل درجايت ومعديل النهائي، 
واحلقيقة فإن هذا املقرر مل يكن من ضمن أولويايت؛ لذلك 
عىل  تعودت  قد  أنني  اعرتف  وإين  كافيًا،  وقتًا  أعطه  مل 
انتظار الساعة التي أنتهي من كل تلك املهام والواجبات

“I was sad because I could not turn in 
my duties on time and it affected my final 
marks considerably. Honestly, this course 
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NO Statement Mean
6 وجدت السبورة التفاعلية مفيدة ملامرسة مهارات اللغة االنجليزية مع معلمي وزمالئي. 4.00
7 غالبًا ما أعد خططًا مع التفكري التأميل للقيام باألنشطة القائمة عىل املهام . 4.11
8 استمتعت باستخدام املدونات وخاصة الصوت للمشاركة وتبادل األفكار مع زمالئي . 4.56
9 قضيت الوقت يف الدراسة اليومية وإكامل املهام بانتظام يف وقتها املحدد . 4.00
10 بشكل عام، كانت جتربة وخربة إجيابية دراسة املقرر بشكل الكرتوين عن بعد . 4.49
11 وجدت املهام التكاملية لألربع مهارات شيقة وممتعة وقد حفزتني خالل املقرر كاماًل 4.25
12 استفدت من التغذية الراجعة للمحارض ملراجعة واجبايت وتقييم تقدمي الذايت . 3.62

When asked regarding the effectiveness 
of the class wiki, more than 81% of the 
learners stated that the wiki site designed 
by the instructor helped them to learn on 
their own (Statement 4). Learners regarded 
the class wiki as user-friendly and easy to 
operate. One of the learners, for instance, 
stated the following in the final group in-
terview:
منهجية  طريقة  هي  ويكي  الفصول  منصات  أن  أعتقد 
يتم  حيث  التدريسية،  واألعامل  والواجبات  للمهام 
قضاء  يف  اجلميع  تشارك  تيرس  منظمة  بطريقة  عرضها 
رسيع  بشكل  وتكيفت  تألفت  ولقد  اإللكرتوين،  تعليم 
خالل  ومن  اإللكرتونية،  واملنصات  النظام  هذا  مع 
تنظيم  استطعت  والوقت.  بدقة  مطلوب  هو  ما  معرفة 
عملية التعلم اخلاص يب، وقد ساعدين ذلك عىل التفكري 

يف كيفية إهناء مهامي وواجبايت بشكل سليم.

Wiki classes were important platform 
for me to find my assignments and tasks. 
Things were presented in good orderly 
manner and easier for everyone to par-
ticipate. It was also easy for me to adopt 
with the new settings and know my duties 
and deadlines. I was able to organize my 
learning task which helped me better think 
of good ways to finish my duties.

The above mentioned remark shows that 

easy approach to the course material and 
activities promoted the learning process. 
Learners were able to accommodate their 
own schedules respectively in order to 
accomplish online tasks (Statement 7). 
Learners repeatedly stated that weekly 
schedules were very helpful to them as they 
provided them with an opportunity to plan 
ahead of time. However, a few learners 
acknowledged that they had to work hard 
in order to be more competent and not lag 
behind in the course timetable. As antici-
pated, some learners were more self-regu-
lated and self-determined as compared to 
others. There is also a possibility that they 
may have had different objectives and mo-
tives for their learning. Self- management 
is one of the basic factors for the pros-
perity of online learning. Teaching online 
learners self-management and self-regula-
tion strategies would be particularly help-
ful to promote learner independent learn-
ing, as proposed by Ortega, (2015). With 
regard to time investment, around 78% 
learners stated that they spent reasonable 
time learning new stuff and accomplishing 
course assignments (Statement 9). There 
was a clear agreement among the learn-
ers that the course stuff designed by the 
instructor inspired them to study on their 
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veys. The survey contained 12 statements 
that required answers relating to self-gov-
erned learning. In order to find out stu-
dents’ responses to instructor scaffolding, 
five additional statements were introduced 
alongside the post-survey. The post-survey 
employed a five-point Linkert scale to mea-
sure different views ranging from Strong-
ly Agree to Strongly Disagree. Learners 
showed their satisfaction level by rating 
the question scores from 1 to 5 in addition 
to an explanation for each score. Learners 
also rated the usefulness of different kinds 
of activities and the effectiveness of digital 
tools. 

Final Interviews 
Small group interviews were conducted by 
the instructor at the end of the course em-
ploying Blackboard Collaborate to collect 
additional information from the learners 
regarding online self-governed language 
learning and provide them an opportuni-
ty to present ideas for improvement. Ev-
ery group consisted of 6-7 learners. Each 
interview was recorded for more analysis 
and took about 30 minutes. Content analy-
sis of learners' group interviews was used 
to determine factors that challenged learn-
ers and provided them the chance to take 

up the online course. Students' were asked 
to write their perceptions about the learn-
ing process and their writings were read 
and examined employing an open coding 
method to determine the common repeated 
themes that appeared in the writings. The 
prevailing themes were later classified into 
three main categories: advantages of em-
ploying online activities and digital tools 
(e.g., reflective thinking, social interac-
tion, and teacher scaffolding); challenges 
linked with online courses (e.g., language 
proficiency, social presence, and shortage 
of time); and self-governed learning (e.g., 
taking initiative, making plans, motiva-
tion, and commitment level). Qualitative 
data obtained from blog posts and com-
ments along with digital recordings pro-
vided extra evidence to explain and back 
the results. 

RESULTS AND DISCUSSION 
Table 3 presents learners’ viewpoints on 
the use of TBI in connection with self-gov-
erned learning. High rating concerning 
statement 2 (Mean= 4.85) shows that most 
learners responded positively to the online 
course. Majority of learners agreed that 
employing TBI was a useful way to im-
prove their language competence and get 
information regarding the target culture. 

NO Statement Mean
1 استطعت تعلم دروس القواعد بشكل ذايت باستخدام فيديوهات اليوتيوب التي أعدها املحارض وزودنا هبا . 3.68
2 استخدام األنشطة القائمة عىل املهام سمح بتعزيز تفاعيل وتعاوين مع أقراين بشكل أعمق . 4.85
3 شعرت براحة أكثر الستخدام األدوات الرقمية للقيام باألنشطة االلكرتونية . 4.45
4 استطعت الدراسة اعتامدًا عىل ذايت من خالل توظيف املواد املتاحة املعروضة عىل منصة الفصل. 4.02
5 القراءة واالستامع ألعامل زمالئي سمحت يل بالتفكري التأميل املعريف للموضوعات املختارة للمقرر 3.00

Table 3. Participants' Statements about Views of Tasked-based Instruction
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Table 1. Digital Tools and Focused Skills

Based on main topics of chapters, differ-
ent types of activities were introduced to 
enhance learner language competence and 
cultural awareness (see table 2). Mean-
ing-centered activities with a focus on 
certain grammatical structures were in-
troduced to enable learners to employ the 
target language to enunciate ideas and 
practice grammar. For example, one of the 
activities required learners to employ the 
present subjunctive to make suggestions 

and give advice. While some activities re-
quired learners to employ interpersonal in-
teraction skills (e.g., expressing about last 
week), others permitted them to use their 
analytical skills (e.g., reading a complaint 
letter, listening to a job advertisement). In 
order to guide learners during learning pro-
cess, instructor modelling was employed 
as an instructional strategy throughout the 
course. 

 Topic Task

 To Know each other

 During this task, students were given some main
 frame of information to write about each other in
 things like name, age, hobbies, places visited, future
.plans and so forth

 A welcoming speech: take PYP speech
.as an example

 Dean of Preparatory year gives a welcoming speech
 to all new students. Students in this task were
 .required to take that speech and make their own

 My favorite trip

 Students were asked to write about their trip that
 they still remember. Guided information was
 given to them like: where the trip was, who was
 .participating, what makes it so special, and so on

DATA COLLECTION AND
ANALYSIS 

Week 6 Reflections 
Midterm exam during the course and ex-
actly at the sixth week was conducted. 
Open questions were introduced to allow 
learners to deliberate upon (1) the effec-
tiveness of CMC tasks and the course wiki, 
(2) appropriateness of digital tools, and (3) 
the usefulness of instructor scaffolding re-
garding self-governed learning. The open 
questions provided learners with an oppor-
tunity to express their views employing 
the approach. Eighty-five percent (85%) of 

the learners (n= 34) posted their responses 
anonymously through Pollfish surveys. 

Post-Surveys 
The post-survey was conducted to get stu-
dents’ views regarding the impacts of on-
line courses upon self-governed learning 
environments and their second language 
improvement. The post-survey was con-
structed based upon Lee’s (2011a) ques-
tionnaire regarding four facets of online 
independent study relating to online TBI 
usage (see Table 1). Eighty percent (80%) 
of the learners (n=32) willingly accom-
plished the survey through Pollfish Sur-
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vocabulary. All completed activities were 
uploaded to different wiki pages subse-
quently. For instance, Voice casts for cul-
tural activities were integrated into the 
Voice thread display page, whereas blog 
links were displayed on the Blogger page. 
WhatsApp was also used for group discus-
sion and recording sharing, 
A four-skill-embedded approach along-
side specific digital tools was utilized in 
task design to further authentic interaction 

(see Table 1). Each digital tools embod-
ied exclusive technical characteristics and 
pedagogical values. For instance, Blogger 
allowed learners to practice writing via 
self-expression, and also share and inter-
change ideas via social networking, while 
Blackboard Collaborate was employed to 
organize web conferencing sessions that 
helped learners develop interpersonal in-
teraction skills. Same four weeks were re-
peated four time to make the duration of 
this study. 

Weekly Calendar 
and Topics Learning Tasks Focused Skills Digital Tool Used

Week 1/
Holidays  and 
celebrations 

Talk and record about an 
event you attended during last 
summer vacation  
Listen to other recordings and 
make your own comments 

Use of past tense for 
narration and use of 
some oral skills 
Vocabulary about social 
events 

VoiceThread & 
Use of WhatsApp 
Audiobooks

Week 2: 
Jobs and 
professions 

Talk about a future dream job

Learn vocabulary about 
occupation, Use of 
tense in future format, 
build up speaking skills  

B l a c k b o a r d                     
C o l l a b o r a t e 

Week 3: 
favorite clothing

In groups of four, carry out 
a dialog about your favorite 
clothing.  

Use of vocabulary 
c l o t h i n g , 

d e m o n s t r a t e 
b l a c k b o a r d
 dialogue skills

  :Week 4
 description
 and
 .imaginary

 See the image of the beautiful
 Kingdom tower in the capital
city of Saudi Arabia in the pic-
 tures given to you. Talk about
 the tower and in groups of four
 share your ideas to bring about
 the best essay that describes
 your view of this nice landmark
 in Riyadh. You can also talk
 about first-hand experience if
 you have visited the tower and
   .around it lately

 Use of description
 vocabulary, learn how
 to work in teams and
write a collective writ-
 ing, read your writings
to the rest of the class

WhatsApp groups
 .Blackboard

Table 1. Digital Tools and Focused Skills
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od of this research was divided into two 
four-week periods where learning tasks 
were repeated every week.  Online course 
allowed learners convenience and adjust-
ability to meet their busy timetable and 
assist them accomplish the language obli-
gations outside the university. The online 
environment aimed at developing learners’ 
basic communicative skills and the cultur-
al awareness of their target language. CMS 
tools were employed to enhance commu-
nication and cooperation between learners 
and the teacher, and to create an online 
learning society. Task-based learning ac-
tivities were generated for both collabora-
tive and individual assignments. To assist 
and optimize learning process, the teach-
er provided learners with constant advice 
and remedial feedback during the course. 
The teacher hoped that a change from an 
instructor-centered mode to a student-fo-
cused approach via task-based instruc-
tion would promote self-governed learn-
ing among students. Additionally, online 
self-access help by employing a class wiki 
site would encourage and engage students 
in learning activities individually as well 
as collaboratively. 

PARTICIPANTS 
Forty male students of Preparatory Year 
Program between the ages 19 and 21 par-
ticipated in the research study. All the stu-
dents were native speakers of Arabic and 
they had essential knowledge of English 
vocabulary and grammar. Since the par-
ticipants were enrolled in the Preparatory 
Year Program to fulfil the university En-

glish language requirement for profession-
al colleges and were not specifically inter-
ested in taking English classes for personal 
interests, they were not regarded as greatly 
galvanized language learners. With respect 
to computer skills and knowledge, a quick 
survey measuring students' ability to use 
the study digital tools indicated that the 
majority of participants were proficient in 
Web 2.0 technology in conjunction with 
social media. 
Course Design, Materials, and Digital 
Tools 
The course was constructed contingent on 
task-based activities suggested by Cha-
pelle’s (2001) six principles for CALL 
task suitableness (e.g., authenticity, mean-
ing focus, learner fit) and the main rules 
of language learning (e.g., input, output, 
interaction). Alongside input-based activi-
ties through an electronic platform, course 
materials concentrating on output-based 
tasks were constructed and presented in 
a separate class wiki2 through Wiki spac-
es. The wiki class contained a set of wiki 
pages, which enlisted all the information 
concerning the course, like course compo-
sition, course description, weekly sched-
ule, tools, resources, and grading criteria. 
A self-made quick handbook was pro-
vided to supply leaners with step-by-step 
guide on how to use digital tools and wiki 
site beside Youtube video tutorials. Dai-
ly learning stuff with hyperlinks were in-
dexed under the weekly schedule page. 
Both instructor-made as well as Youtube 
videos were employed into daily study 
plan to assist learners study grammar and 
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and exchanging their knowledge. Instead 
of making use of uncommon linguistic 
constructs, TBI tasks provide learners with 
a plenty of chances for negotiating mean-
ingfully, producing language, and focusing 
on form as well (Ellis, 2003). Hence, not 
only does TBI make it easier to acquire 
second language but also contribute to its 
promotion. Several studies have been con-
ducted by Computer-Mediated Commu-
nication (CMC) researchers to determine 
how effective TBI is when implemented in 
various contexts of instruction (e.g. Rein-
der & Benson, 2017). The tasks that are 
effectively designed motivate L2 learners 
to participate actively, interact and col-
laborate with each other. Most important-
ly, tasks inspire students to focus on both 
meaning and form that represent ideas and 
grammar respectively.  This helps learners 
be more aware of language intricacies and 
expands the scope for multilingualism in 
terms of synchronous and asynchronous 
CMC (e.g., Slimani-Rolls, 2005). Wang, 
(2006) is of the view that the types of tasks 
influence the manner the students make 
meaning by interacting and negotiating 
together with their language output. For 
instance, the tasks in which information is 
exchanged expand students’ comprehen-
sion about grammatical rules if scaffold-
ed effectively. Moreover, students make 
use of linguistic scaffolds, and enhance 
their proficiency in the target language. 
Though the tasks designed in the fold of 
CMC increase learners’ interest, engage 
them interactively in the issues concerning 
multimodalities, proficiency in computer 

use might cause anxiety for the students, 
thereby affecting the way they complete a 
task (e.g., Lord, & Harrington, 2013). 
Even though the previous studies give use-
ful understanding of the way TBI is used 
while learning by internet with its possi-
ble advantages and disadvantages con-
cerning self- learning, the issue remains 
alive regarding effective implementation 
of TBI for providing the learners the kind 
of interaction that they experience during 
face-to-face learning. Hence, the research 
aims at exploring the potent affordability 
and implications relating to synchronous 
and asynchronous TBI with the multimo-
dalities of “Web 2.0 technologies” linked 
with learners’ self-cognition in the courses 
that are offered by the universities.  The 
research also tends to find out the features 
of curriculum design in the offered courses 
together with the kinds of activities, com-
puter tools and applications, procedures, 
methods, modes of interacting, and how 
the teacher intervenes to enhance learners’ 
responses while engaged in online TBI. 
The study looks into exploring these ques-
tions; how do Saudi learners perceive tech-
nology mediated instruction, how these 
students regulate their own leaning in such 
settings, and finally how does instructor's 
scaffolding help learners.  

METHODOLOGY 
The research was conducted employing 
a full online Preparatory Year Program 
(PYP) course over the period of 8 weeks 
of study during the second semester of 
the Academic year 2017-2018. The peri-
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ton, & Lee, 2013).  Yet, for developing a 
concept of technology that could foster 
self-governed learning, it has to be accept-
ed that there is an inter-relation between 
technology and pedagogy. Then, dwelling 
upon a suitable student centered pedagogy, 
taking into consideration the affordability 
of specific tools of technology for learn-
ing language independently, and evalua-
tion of the utilization of such affordability 
are also very necessary. (Valero-Porras, & 
Cassany, 2017). It is useful to conduct case 
studies to evaluate informal learning out of 
the class by language learners in modern 
communicative contexts as these turn out 
be very beneficial initiatives in compre-
hending technological affordability.
Self-governed learning is largely consid-
ered a cardinal feature of language learn-
ing, and this concept has gained enor-
mous focus from those who have been 
involved in L2 research and teaching (e.g., 
Brown, 2011).  There are various forms of 
self-governed learning styles to be used 
in varying degrees according to the learn-
er and the context of learning. One of the 
definitions of such type of learning is that 
it is “the ability to take charge of one’s own 
learning” (Brown, 1998). Self-governance 
leaning lays emphasis on self-dependency 
and self-direction and it should not be con-
fused with self-study in terms of access. 
It rather deals with pursuing the way of 
self-regulated learning on which the stu-
dent comes forward on his own, checks 
his improvement, and makes assessment 
of his attained skills and competencies 
(Benson, 2013). While exploring the area 

of learner independence, Reinder, & Ben-
son (2017) devised a model dynamic in its 
nature.  This model dwells upon cognition, 
metacognition, affective and social aspects 
of self-governed learning. It also demon-
strates how a learner gets more awareness 
about his learning through self-evaluation 
and self-contemplation about the process 
of learning. For independent learning pro-
motion, the educator should make use of 
‘affective strategies’ that deal with having 
reduction in the anxiety level and motivat-
ing the learner to have monitoring of his/
her own stress-level and emotional distur-
bances. The teacher can also play a cardi-
nal role in enhancing self-learning by pro-
viding guidance, supervising and assessing 
the process of learning. 
Computer technologies as well as com-
municative multimodalities enable L2 ed-
ucators to develop Task-based Instruction 
(TBI) for optimum learning that is supposed 
to have interaction, contextualization and 
authenticity. TBI has an enormous poten-
tial for encouraging self-regulated learn-
ing, meaningfully involving the learners in 
the process of learning. By means of TBI, 
learners make use of the target language to 
accomplish communicative assignments 
related to real life (Reinder, & Benson, 
2017). In fact, TBI comes from teaching 
language by communicative method that 
focuses on a meaningful use of language, 
and is primarily socio constructive in its 
very nature (Adolphs, & Schmitt, 2004). 
Tasks suggested by communicative method 
are mostly student-centered wherein learn-
ers utilize linguistic resources for sharing 
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for learning shifts towards students' moti-
vation for self-learning.
The approach concerning classroom ped-
agogy emphasizes self-governed learning, 
and hence educators are supposed to de-
sign such opportunities that should enable 
students to use their potential for learning 
by themselves and to create an atmosphere 
for assuming new behaviors as a self-learn-
er in the given social context (Brown, 
1998). The project-based task is one of 
the examples of this approach as put forth 
by scholars like Piaget (1989). Series of 
tasks while applying an approach relating 
to assigning a project described by Brown 
(1998) (interacting with students who are 
young), and (interacting with adult learn-
ers), are as follows:  the teacher is NOT on 
the front driving seat during lessons; there 
is a use of multiple activities by the edu-
cator involving students’ diaries, working 
in groups, and presentation by means of 
posters. Learners get familiar with the pro-
cess of socialization in which they work in 
collaboration with each other and assume 
multiple cognitive methods while learn-
ing a language. Learners in such settings, 
while taking more pride in their work are 
supposed to be comparatively working for 
longer time and trying harder to acquire 
a language. Exploiting project-based ap-
proach in the classroom gives way to so-
cial contexts that were new in their nature, 
and there was also a change between the 
roles of the educator and learners. While 
employing the concept of social construc-
tivism, an alignment has to be made with 
McCombs, who defined self-governed 

learning as one that has an attribute of 
willingness on the part of a learner to take 
responsibility of his/her learning keeping 
in view his/her aims and objectives at the 
same time. It leads the learner to have an 
ability and readiness to work independent-
ly in collaboration with others demonstrat-
ing a social responsibility.
The capability and readiness to work in-
dependently has attracted various scholars 
because it is very important in language 
teaching and learning. Achieving this goal 
necessitates a pedagogical change that en-
visages self-governed learning in things 
like adopting project-based and task-based 
models of learning. According to Adolphs, 
& Schmitt, (2004) project-based pedagogy 
of this kind encourages learners to reflect, 
interact and experiment, and participate. 
The role of technology is very crucial in 
this respect. Nevertheless, various tech-
nologies have assorted choices in terms 
of their affordability and limitations, and 
hence favor self-governed learning in mul-
tiple manners. So, it is also imperative to 
think about the possible uses of an environ-
ment in which technologies are exploited 
by the learners, and also make them aware 
of effectiveness of technological applica-
tions to be used as tools in the process of 
learning.  
Most often it is thought that exploitation of 
technologies while teaching and learning 
a language accentuate self-governed learn-
ing because students can easily access 
multiple resources, applications, and var-
ious atmospheres for learning outside the 
boundaries of the classroom walls (Bar-
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course were explored to deal with the ad-
vantages and drawbacks of online learning 
environment. 

LITERATURE REVIEW 
The ideas that support self-governed learn-
ing styles have been there in literature for 
the last three to four decades, and educa-
tors involved in language teaching have 
been attracted by such concepts. Such 
concepts demand greater communicative 
approaches in pedagogy encouraging lean-
ers to be an essential part of the process 
of learning (Wang, 2006). The definition 
of self-governed learning envisages the 
capability of taking hold of self-learning 
(Slimani-Rolls, A. 2005), and it is also 
interpreted as the potential for critical re-
flection, and acting independently (Lord, 
G., & Harrington, S. 2013). The meaning 
of learner self-governance may vary from 
person to person (Richards, J. C. 2015).), 
and it can be confusing to determine capa-
bility of a student who is engaged in such 
type of learning and instruction. 
Self-governance on the part a learner is 
most often considered equal to self- learn-
ing without entering a classroom wherein 
the learner has full hold of all the dimen-
sions of the process of learning. In such 
conception, an independent learner can 
be categorized as one who is independent 
with needed inner motivation, solely learn-
ing without going to a class, and without a 
teacher’s help. Self-learning can also take 
place in a structurally developed class-
room environment, and it can be integrat-
ed in the pedagogy of a language course at 

the time of designing and framing its own 
objectives. While designing a curriculum 
for promoting self-governed learning, stu-
dent-centered approach is obviously the 
core and focal point (Adams,2009, Cha-
mot, & Kupper 1989). Teachers are largely 
engaged in aiding the students to enhance 
their understanding (Foster, & Skehan 
1996). Enhancing self-governed learning 
also involves enormous elements of col-
laboration and various phases of learning 
(Ortega, 2015). Students can be motivated 
to ponder over the ways of enhancing their 
learning (Chun, 2016). 
It will be better to dwell upon the approach 
of learning a language in terms of con-
structivism, particularly in the disciplines 
which tend to develop self-learning by 
means of using technological applications 
and tools.  Constructivism leads the learn-
ers to pursue learning in a social context, 
assisting them to inculcate a capability 
of creating innovative information, solv-
ing emerging complexities, and making 
use of creative potential, and analyzing 
something critically (Portalla, & Chen, 
2010). This concept favors the approach-
es developed by epistemologists based on 
collaboration, and emphasizes the active 
participation of the students in the process 
of learning (Vyathina, 2016). In the theory 
of constructivism, experience occupied a 
cardinal (Yanguas, 2010). Employing this 
theory in designing a course, the learner is 
considered a free dynamic agent bringing 
exceptional attributes of learning to the 
context of social learning and hence a con-
structivist approach is the main obligation 
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quently, several language programs have 
embraced the potency of E-education to 
present courses in a composite format or 
entirely over the internet with the target of 
reducing cost, improving productivity, and 
increasing flexibility (Henry, A. (2016). 
Besides educational-program manage-
ment systems like Moodle and Black-
board, commercial network-based plat-
forms drafted by language experts, such as 
Mango and Livemocha (1999) have been 
growingly utilized to offer online course 
materials. Although online courses present 
some benefits (e.g., self-pacing, conve-
nience) over traditional classroom learning 
setting, some inherent disadvantages, such 
as absence of face-to-face communica-
tion and the need for self-management are 
evident (Gass, S., & Mackey, A. 2006).). 
Therefore, learners may seem less stim-
ulated, and hence engage less vigorously 
in the learning activities and fail to benefit 
from the learning opportunities provided 
by online courses. Hence, it is important 
to create motivating learning environment 
to further collaboration and interaction via 
community building, and chiefly, to culti-
vate learner interest and capability to learn 
independently. 
An increasing number of studies concern-
ing Computer-Assisted Language learning 
(CALL) investigation ranging from quan-
titative to qualitative research have demon-
strated the advantages and drawbacks of 
online learning.  In addition to accessibili-
ty and flexibility, independent learning and 
increased collaboration are other major 
positives of CALL (e.g., Henry A. 2016; 

Adolphs, S., & Schmitt, N. 2004). Find-
ings show that learners responded favor-
ably towards online courses and accom-
plished likewise to those in face-to-face 
environments (e.g., Blake, 2011). Never-
theless, deficiency of computer skills, in-
structor guidance for effective learning, 
and face-to-face interaction are considered 
as potential disadvantages of CALL (e.g., 
Hubbard & Reinders, 2013). Regardless of 
the fact that current research bolsters our 
understanding of the impacts of CALL on 
second language improvement and its ad-
vantages concerning independent learning, 
most research findings stem from hybrid 
courses or technology-enabled learning 
in the shape of extracurricular tasks (e.g., 
Schenker, T. 2012, Vyatkina, N. 2016a). 
Until now, no proof has been found from 
second language research studies concern-
ing the bearing of modern technologies 
over learner autonomy in a fully online 
setting. It is important for second language 
instructors interested in conducting online 
courses to understand how second lan-
guage students perceive and execute their 
responsibilities in online learning environ-
ment. Therefore the current study seeks to 
examine the usefulness of task-based in-
struction (TBI) supported by digital tools 
over learner independence employing data 
gathered from online language course. A 
number of pedagogical options were se-
lected with the aim of promoting online 
instruction to facilitate active, interactive, 
and independent learning.  Communica-
tion methods, task types, teacher scaf-
folding, and student involvement with the 
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Abstract

This study explores how the application of 
task-based instruction (TBI) in alliance with 
Web 2.0 tools by means of digital tools and 
four-skill-integrated tasks enhances self-gov-
erned learning within an online learning set-
ting. In this regard, were included into the 
course. Data were assembled through post-sur-
veys, midterm reflections and final group in-
terviews. The findings demonstrate that digital 
tools and tasks employed enhanced learner 
independence in many ways. Organized tasks 
allowed learners to work individually to pro-
duce material, whereas open tasks enabled 
them to be more independent in examining 
the understanding of a specific topic via social 
interaction. Importantly, instructor scaffold-
ing via modelling and suitable feedback influ-
enced learner self-managed accomplishments 
in online learning environment. The current 
study determines that personal dedication to 
the course and mental involvement with the 
learning stuff contributes to the level of learn-
ing independence and the degree of social in-
teraction within a wholly online learning en-
vironment 

   ملخص البحث  

سامت  أو  مالمح  استكشاف  إىل  الدراسة  هذه  سعت 
من  اإلنرتنت  عرب  اإللكرتوين  السياق  يف  الذايت  التعلم 
مع   )TBI( املهام  عىل  القائم  التدريس  تطبيق  خالل 
عىل  االعتامد    2.٠  Web وأدوات  بربامج  االستعانة 
األدوات الرقمية واملهام املتكاملة ذات املهارات األربع 
من  وحتليلها  البيانات  مجع  تم  وقد  املقرر.  تدريس  يف 
خالل املسوحات البعدية، واملالحظة واالستقراء التأميل 

أثناء املقر، واملقابالت اجلامعية النهائية.

تم  التي  واملهام  الرقمية  الوسائل  أن  النتائج  وأظهرت 
متلفة،  بطرق  املتعلم  استقاللية  من  عززت  قد  تطبيقها 
وتطبيقها  تنظيمها  تم  التي  املهام  تلك  سمحت  حيث 
بينام  املواد،  إلنتاج  فردي  بشكل  بالعمل  للمتعلمني 
يكونوا  أن  من  متكينهم  من  املفتوحة  املهام  أسهمت 
عرب  حمددة  موضوعات  وفهم  دراسة  يف  استقاللية  أكثر 
تعدد  أن  النتائج  أهم  من  كان  كام  االجتامعي.  التفاعل 
الراجعة  والتغذية  النمذجة  خالل  من  املعلم  أساليب 
الذاتية  اإلنجازات  عىل  إجيايب  تأثري  هلا  كان  املناسبة 
اإلنرتنت.  عرب  اإللكرتونية  التعلم  بيئة  يف  للمتعلمني 
وختلص الدراسة احلالية إىل أن االلتزام الذايت وتكريس 
املتعلم جهده للمقرر الدرايس ومشاركته الذهنية الفاعلة 
التعلم  استقاللية  مستوى  يف  يسهامن  التدريس  هيئة  مع 
كليًا  املرتكزة  التعلم  بيئة  يف  االجتامعي  التفاعل  ودرجة 

عىل اإلنرتنت.

Introduction
Owing to the fast growth of online learn-
ing assisted by modern technologies, on-
line learning courses are gaining populari-
ty and becoming more viable recourse for 
many grown-up learners. Today’s second 

language learners can readily access 
a range of online resources through listen-
ing to podcasts, watching YouTube videos, 
talking to native speakers, and reading on-
line newspapers and link with others any-
where in the world at  any time. Conse-
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Editorial

In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful. Praise is to Allah, the Cherisher and Sus-
tainer of the worlds. Peace upon prophet Mohammad and to all of his successful followers.

    Today dear readers, the editorial board of the journal of Human and Administrative Sciences 
are pleased to present Vo. 21 part 2 in 1442 H/ 2020. In this issue, the journal editorial board 
continue to apply the journal policy in terms of the and originality of different topics. All the 
papers were subject to scrutiny review and they will contribute effectively to research ethics 
in terms of research originality. We thank all researchers for their contribution to the journal of 
Human and Administrative Sciences in Majmaah University and their trust of the journal

This issue consists of 7 research in different disciplines; Law (1), Arabic Language (1), 
Educational Science (2), psychology (1), Sociology (1), English (1).

     Finally, I would like to thank the members of editorial board for their successful efforts to 
bring this work to exist between your hands. The editorial members are always happy to receive 
your suggestions and will be taken under consideration. All what we have achieved is due to 
Allah blessings and then to your cooperation as researchers and writers. We are always waiting 
for your contribution on the journal’s email.

Editor-in-Chief

Prof. Abdullah Khalifah Alsuwaiket



I. General Guidelines
1. The journal publishes academic studies in the era 

of humanities and administrative in Arabic and 
English languages, books review, summaries of 
thesis, conference proceedings, forums as well 
as related scientific activities. 

2. The journal publishes original, innovative 
work; which follows a  sound methodology, 
referencing and have a proper thought and 
maintain language and style. Articles must not 
be a part of thesis or books.

3. The author(s) must provide three printed copies 
with a summary not exceeding (200) words. 
Articles submitted in English should provide a 
summary in Arabic language.

4. Research submitted for possible publication 
should not exceed 30 pages; size 2128/ cm. 
In Arabic text, please use Lotus Linotype, 
with font size 14 for the main text and 15 for 
the title. In English texts, please use Times 
New Roman, with font size 12 for the main 
text and bold type 13 for the title. Also, use 
Lotus Linotype, size 12 for Arabic footnotes 
and Times New Roman size 10 for English 
footnotes. Books reviews, reports and theses 
should not exceed five pages. 

5. The author should declare that the article 
submitted to the journal should not have been 
published before in their current or substantially 
similar form, or be under consideration for 
publication with another journal. Once the 
article is to be accepted, it is not permitted to be 
published in another journal.

6. All submissions are refereed and judged on 
academic rigor and originality. Initial comments 
are sent back to authors to carry out corrections 
before the final acceptance of the articles.  

7. The author will be notified of the decision 
of accepting or rejecting of the article. The 
submitted articles are the sole property of the 
journal whether the article is to be accepted/
rejected.

8. It is not allowed to republish the journal’ articles 
in other sources without a written permission 
from the editor-in-chief. 

9. The author of accepted articles will receive a 
complimentary author package of a hard copy 
of the journal issue as well as (5) re-prints of the 
article.

II. Technical Guidelines
1. A cover letter should be attached to the 

submitted article requesting an opportunity 
for possible publications. Details of each of 
the contributing authors should be supplied; 
as full name, title, the affiliation, postal 
address and correct email address.

2. Tables and figures should fit the space 
provided on the journal’ pages (12X18 cm).

3. Article files should be provided in Microsoft 
Word format.

4. You should cite publications in the text using 
the last named author’s name, followed 
by the year (Smith, 2015). Page No. to be 
added in case of quotation (Smith, 2015: 66). 
(Smith et al., 2015), to be used when there 
are two or more authors. 

5. At the end of the paper a reference list in 
alphabetical order should be supplied using 
the surname. All references related to the 
article to be included. 
- For books Surname, Initials (year). Title 

of Book. Publisher, Place of publication.  
e.g. Harrow, R. (2005). No Place to Hide, 
Simon & Schuster, New York, NY.

- For journals Surname, Initials (year), “Title of 
article”, Journal Name, volume, number, pages. 
e.g. Capizzi, M.T. and Ferguson, R. 
(2005).“Loyalty trends for the twenty-first 
century”, Journal of Consumer Marketing, 
Vol. 22 No. 2, pp. 72 - 80. 

6. Footnotes should be consisted and used only 
if absolutely necessary and must be identified 
in the text by consecutive numbers, enclosed 
in square brackets. 

7. Appendices go after the reference list.

Publishing Guidelines
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