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القواعد العامة: 
1- تنـرش املجلـة األبحـاث والدراسـات األكاديميـة يف العلوم 
اإلنسـانية واإلدارية باللغتني العربية واإلنجليزية،  كام تنرش 
مراجعات وعروض الكتب،  وملخصات الرسائل العلمية،  
وتقاريـر املؤمتـرات واملنتديات العلمية،  والنشـاطات ذات 

العالقة.
2- تنـرش املجلة البحـوث التي تتوافر فيها األصالـة واالبتكار،  
واتبـاع املنهجيـة السـليمة،  والتوثيـق العلمي،  مع سـالمة 
الفكـر واللغة واألسـلوب،  وأال يكون البحث مسـتالًّ من 

رسالة أو كتاب.
3- يقـدم الباحث بحثه من ثالث نسـخ مطبوعة مع ملخص ال 
تزيـد كلامتـه عن ) 200( كلمة،  ويشـرتط يف البحث املقدم 

باللغة اإلنجليزية أن يدرج فيه ملخص باللغة العربية.
4- ُيراعـى أال يزيـد عدد صفحات البحث عـن ) 30 ( صفحة 
مـن القطع)21×28(سـم، للمتـن العـريب يسـتخدم اخلط 
الرئيـي  والعنـوان   ،)14( مقـاس   )Lotus Linotype(
للعريب مقاس )15( عريض، وللمتن اإلنجليزي يسـتخدم 
اخلـط )Times New Roman( مقـاس )12(، والعنـوان 
الرئيـي لإلنجليزي مقاس )13( عريض، وكذلك اهلامش 
العـريب خـط )Lotus Linotype(مقـاس )12(، واهلامـش 
االنجليـزي خـط )Times New Roman(مقـاس )10(، 
وأن تكون مراجعات الكتب والتقارير والرسائل العلمية يف 

حدود ) 5 ( صفحات.
5- يلـزم إقرار الباحـث اخلطي عند تقديم بحثـه للمجلة بأنه مل 
يسبق له النرش،  وال جيوز له عند قبول بحثه للنرش أن ينرشه 

يف وعاء أخر.
6-  ترسـل البحوث املقدمة ملحكمني متخصصني ختتارهم هيئة 
التحرير بشـكل رسي،  وللمجلة أن تطلب إجراء تعديالت 
عىل البحث حسب رأي املحكمني قبل اعتامد البحث للنرش.

7- يبلَّـغ الباحـث بقبول النرش أو رفضـه،  وال ُترد أصول املواد 
إىل أصحاهبا سواء ُقبلت أم مل تقبل.

8- ال جيـوز إعادة نرش أبحاث املجلـة يف أي مطبوعة أخرى إال 
بإذن كتايب من رئيس التحرير.

ت جمانية من  9- يف حالة نرش البحث ُيمنح الباحث ) 5 ( ُمستالَّ
بحثه،  باإلضافة إىل العدد الذي ُنرش فيه بحثه.

 القواعد الفنية: 
1- ينبغـي أن يرفـق بالعمـل املراد نرشه خطـاب من صاحبه 
يطلـب فيه نرش العمل،  وأن يشـتمل عىل تعريف خمترص 
بالباحـث مـن حيـث: املؤهـل،  التخصـص،  العمـل،  

العنوان الربيدي واإللكرتوين.
ينبغي أن تكون اجلداول والرسومات واألشكال مناسبة   -2

للمساحة املتاحة يف صفحات املجلة )12× 18سم(.
تقـدم األعـامل املطلـوب نرشهـا عـىل وسـائط رقميـة   -3

باستخدام برامج ويندوز.
يشـار إىل املراجع يف املتن بذكر االسـم األخري للمؤلف،    -4
ثـم سـنة النرش بـني قوسـني مثـل: ...... ) أبـو حطب،  
1412هــ( أو: ويـرى )أبـو حطـب،   1412هــ( أن 
......،  ويف حالة االقتباس يذكر رقم الصفحة بعد سـنة 
النـرش هكـذا: )أبو حطب،  1412هــ: 79 (،  وإذا كان 
هناك أكثر من مؤلفني للمصدر فيشار إليهم هكذا:  ) أبو 

حطب وآخرون،  1412هـ(.
ترتـب املراجـع يف هنايـة البحـث ترتيًبـا هجائيا حسـب   -5
االسـم األخـري،  وتكتب كافة املراجع التي اسـتند عليها 

البحث،  وإذا كان املرجع كتاًبا فُيتبع يف كتابته اآليت: 
اسـم العائلـة للمؤلـف،  االسـم األول. )سـنة النـرش( 
عنـوان الكتاب،  الطبعة،  مكان النرش،  دار النرش،  مثل: 
القايض،  يوسـف. )1401هـ ( سياسـة التعليم والتنمية 

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

اسـم العائلة للمؤلف،  االسم األول،  )سنة النرش(،  
عنوان البحث،  اسم املجلة،  العدد،  صفحات النرش. 
مثـل: العبدالقـادر،  عـي،  )1413هــ (،  التعليـم 
األهي استثامر وإسهام يف تنمية املوارد البرشية،  جملة 

االقتصاد،  العدد 234 من ص 7 –20.
يستحسـن اختصـار اهلوامـش إىل أقىص حـدٍّ ممكن،  ويف   -6
حالـة اسـتخدامها تكـون لتزويـد القـارئ بمعلومـات 
توضيحية،  ويشـار إليها بأرقام متسلسلة ضمن البحث،  

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

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية
مجلة علمية محكمة نصف سنوية تصدر عن مركز النشر والترجمة 
بالجامعة تحت إشراف وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

قواعد النشر في المجلة



اجتاهات  من  آخر  اجتاها  لريسم  واإلدارية  اإلنسانية  العلوم  جملة  من  االول  العدد  يصدر   ، وتوفيقه  اهلل  بحمد 
اإلنجاز وحلقة أخرى من حلقات التطوير يف هذا الرصح العلمي الذي ننتمي إليه.

لقد جاءت هذه املجلة لتلبي حاجة الباحثني وأعضاء هيئة التدريس داخل وخارج اجلامعة يف توفري نافذة علمية 
أو بلغة اللوائح األكاديمية جملة علمية نصف سنوية حمكمة لنرش األبحاث والدراسات ذات العالقة بتخصصات 
وأنساق العلوم اإلنسانية واإلدارية وفق قواعد ورشوط وإجراءات تعارف عليها املختصون وطالب العلم واملعرفة 

وتنرشها املجلة بشكل دوري عىل صفحاهتا .
 ولعل نظرة رسيعة عىل واقع النرش العلمي يف مؤسسات التعليم العايل تربز بوضوح توافر عدد من الدوريات 
واملجالت العلمية لكنها ال تزال عاجزة عن استيعاب كل الراغبني يف نرش أبحاثهم ودراساهتم ، ولئن كان اهلدف 
العلمي  البحث  وأخالقيات   ، العمل  يف  اإلحرتافية  فإن  واإلدارية  اإلنسانية  العلوم  يف  آخر  بحثي  وعاء  توفري  هو 
تفرض علينا االلتزام يف إصدارها بموعدها املحدد ، واحلفاظ عىل املستوى العلمي يف موضوعاهتا، ومراعاة التنوع 

يف حمتواها متى ما توافرت املادة املناسبة للنرش .
 ، الكويتي  املجتمع  يف  الثقافية  وخلفياته  التعصب  عن  بموضوعات  إثرائه  عىل  حرصنا  وقد  األول  العدد  يأيت 
الرتبوية دراسة عن  العربية ، ويف جمال اإلدارة  البيئة اإلدارية  التعصب داخل  أبعاد  ودراسة أخرى  يف استكشاف 
االحتياجات التدريبية ملديري األندية الصيفية يف اململكة العربية السعودية ، وأخرى عن اخلدمات املقرتحة لذوي 
الدراسات األدبية فهناك دراسة فنية للشعر يف العرص اململوكي ، وختام هذا  التعلم يف األردن ، أما يف  صعوبات 

العدد يف دراسة متخصصة عن القراءة الواسعة يستعرض الباحث فيها خصائص القراءة وفوائدها .
، والشكر  االفتتاحي  العدد  التحرير جلهودهم يف حترير ومتابعة هذا  الشكر وأجزله هليئة  أتقدم بعظيم  أن  بقي 
موصول لكافة الزمالء يف اهليئة االستشارية عىل موافقتهم لالنضامم هلذه املجلة أعضاًء فاعلني وداعمني بمقرتحاهتم 

وآرائهم يف تطوير هذا اجلهد العلمي . 
 وأخريًا لنبدأ ، فذواتنا البحثية متعطشة هلذا اللون من التطوير العلمي يف هذه اجلامعة الناشئة ، واألمل والعزيمة 

يف التجديد والتقويم لكل ما يسدد الوجهة وحيقق الرضا واملبتغى وباهلل التوفيق ،،،

رئيس التحرير        
         د . محسن بن عبدالرحمن املحسن
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افتتاحية العدد........................................................................................ ز

   األبحاث

   حتديات التعصب وخلفياته الثقافية يف املجتمع الكويتي آراء عينة من طالب جامعة الكويت
1 ..................................................      أ.د.عيل أسعد وطفة -  د. سعد رغيان الرشيع 

   استكشاف بعض أبعاد التعصب باعتباره ظاهرة مسكوتًا عنها يف البيئة اإلدارية العربية     
     د. عبداهلل عبدالرمحن الربيدي ............................................................. 41

   اإلحتياجات التدريبية ملديري األندية الصيفية يف  جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية  
74 ................................................................. د. عبدالرمحن بن محد الداود 

    مدى رضا أولياء أمور الطلبة ذوي صعوبات التعلم عن اخلدمات املقدمة ألبنائهم يف غرف
      املصادر  يف مدينة عامن األردنية  

      د. واصف حممد العايد ................................................................. 106

    نحو دراسة فنية للشعر يف العرص اململوكي 
141 ....................................................................         د. وئام حممد أنس 

    القراءة الواسعة: خصائصها وفوائدها 
        د. فيصل عبداهلل احلمود  .............................................................. 176

محتويات العدد





مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية، العدد )1(، يونيو 2012م -  رجب 1433هـ

1عي أسعد وطفة - سعد رغيان الرشيع: حتديات التعصب وخلفياته الثقافية يف املجتمع الكويتي آراء عينة من طالب جامعة الكويت

تحديات التعصب وخلفياته الثقافية في المجتمع الكويتي
آراء عينة من طالب جامعة الكويت

أ.د.عيل أسعد وطفة                                 د. سعد رغيان الرشيع 
جامعة الكويت – كلية الرتبية                                               جامعة الكويت – كلية الرتبية 

املستخلص
تشكل هذه الدراسة حماولة علمية للكشف عن مظاهر التعصب 
القبـي والطائفي ومدى انتشـاره يف املجتمع الكويتي من وجهة 
نظر الطالب. وقد أجريت الدراسـة يف العـام الدرايس 2010 
/2011 عـىل عينـة بلغـت 1194 طالبـا وطالبـة مـن طـالب 
جامعة ، وقد روعي يف العينة متثيلها للجنس والكليات اجلامعية 
واألقسـام العلميـة والسـنوات الدراسـية املختلفـة. وحاولت 
الدراسـة اإلجابـة عن أسـئلة كاشـفة لـرأي الطـالب يف مدى 
حضـور التعصـب الطائفي والقبـي يف املجتمع والكشـف عن 
خلفياتـه الثقافيـة ودور الدولة يف مواجهته وتعد هذه الدراسـة 
مـن الدراسـات االسـتطالعية حيـث اعتمـد منهـج البحـث 

الوصفي التحليي يف دراسة اإلشكالية املطروحة. 
وقد بينت الدراسة يف نتائجها حضورا كبريا للتعصب بمختلف 
جتلياته الطائفية والعشـائرية والدينية وبينت أن املثقفني ورجال 
الدين يامرسـون دورا كبريا يف إزكاء جذوته يف املجتمع الكويتي 
. وبني الطالب أفراد العينة أنه جيب عىل الدولة مواجهة حتديات 
هذا التعصب وإزالته ، كام بينت الدراسة أن أفراد العينة ينزعون 
إىل رفض التعصب بمختلف إشـكاله ويتمنون إزالته واجتثاث 

جذوته من احلياة االجتامعي . 
وبينت الدراسة تأثري متغريي الكلية والسنة الدراسية يف موقف 
الطـالب من مـدى حضور هذه الظاهـرة وتناميها يف املجتمع . 
وقـد خرجت الدراسـة بعدد مـن التوصيات اهلامـة التي تتعلق 
ببنـاء اسـرتاتيجيات وخطـط وطنيـة ملواجهـة هـذه الظاهـرة 

واستئصال شأفتها. 

Abstract
This study represents a scientific attempt to reveal 
aspects of tribal and sectarian fanaticism and the 
extent of its prevalence at the Kuwaiti society from 
the point of view of Kuwait University students. 
The study was conducted during the academic year 
2010- 2011 on a sample of 1194 students at the 
University, taking into account a correct representation 
of both sex, university faculties, scientific departments 
and the different years of college. 
The study aims at identifying students´ views regarding 
to the extent of presence of tribal and sectarian 
fanaticism in the society, as well disclosing the cultural 
backgrounds of this phenomenon and the role of the 
state at facing it, using a descriptive and analytical 
research method to study the issue in question.
The results of this survey study show a large presence 
of fanaticism in its various sectarian, tribal and 
religious manifestations. Furthermore, it shows that 
intellectuals and clergy play a major role in reviving 
the flame of fanaticism in the Kuwaiti society. While 
is also reveals that students consider that the state must 
meet the challenges of fanaticism and eliminate it.
In addition, the study shows that members of study 
sample tend to reject fanaticism in all its forms, and 
also reflects their wishes to eradicate this phenomenon 
from social life. As well as it shows a significant 
impact of year of college and specialty variables in 
students’ attitude of the presence of this phenomenon 
and its proliferation in the Kuwaiti society. 
Finally, the study comes out with several 
recommendations and proposals regarding the 
construction of strategies and plans to address this 
phenomenon and to eradicate it from Kuwaiti society.

1- مقدمة 
يفـرض التعصـب املذهبـي والقبـي حضـوره الكبري يف 
خمتلـف جتليات احلياة االجتامعيـة يف املجتمعات العربية 
املعـارصة ، وتأيت موجـة هذا التعصب بلـورة ألحداث 
األحـداث  مـع  بـدأت  متواتـرة  واجتامعيـة  سياسـية 

السياسـية اجلسام املتواترة يف املنطقة التي أدت إىل إيقاظ 
املشـاعر الطائفيـة املذهبيـة حينـا والقبلية حينـا آخر إىل 
درجة أصبح التعصـب اليومي ملمحا من مالمح احلياة 
االجتامعيـة والثقافيـة فيها، وتشـهد اليوم هذه املشـاعر 
التعصبية تكاثفا مريبا بتأثري نسـق مـن العوامل الرتبوية 
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واالجتامعية والثقافية التي خرجت من سـياقها الوطني 
واإلنساين إىل مسـارات االنغالق والتقوقع والتعصب، 
أخطـر  إحـدى  تشـكل  والتمييـز  التعصـب  فمشـكلة 
املشـكالت التي تواجـه املجتمعات العربيـة املعارصة ) 

أمحد ، 78،1991(. 

ويمكن القول يف هذا السـياق: إن التعصب يشـكل 
أحـد أهـم التحديـات التـي تواجـه احليـاة السياسـية 
واالجتامعيـة يف العـامل العـريب وهـو يسـترشي كالنـار 
يف هشـيم الثقافـة العربيـة ليقتـل أحـالم األمـة العربية 
اإلنسـانية  طموحاهتـا  حتقيـق  يف  وأمانيهـا  اإلسـالمية 

واحلضارية.

ويعتـرب املجتمـع الكويتي املعارص أحـد املجتمعات 
العربيـة اخلليجية التي تعاين من تنامي مشـاعر التعصب 
وحضورها يف خمتلف فعاليات احلياة االجتامعية اليومية 
بطابعهـا السـيايس والثقـايف واالجتامعـي . فالتعصـب 
يفرض نفسه يف لغة اخلطاب الكالم واالهتام يف الصحف 
واملجالت ووسـائل اإلعـالم واملؤسسـات االجتامعية 
والثقافيـة. وليـس غريبـا أن نجد جائحة هـذا التعصب 
جتتاح أرقى املؤسسـات الفكريـة والثقافية كام هو احلال 
اجلامعيـة واألكاديميـة ويف مؤسسـات  املؤسسـات  يف 
الصحافـة واإلعـالم والدعـوى. وممـا ال شـك فيـه أن 
املجتمـع الكويتي كغريه من املجتمعات العربية حيمل يف 
ذاتـه ويف تكويناته االجتامعية بـذور هذا التعصب الذي 

يأخذ أشكاال قبلية وطائفية وسياسية ومذهبية .

ويمكن القول يف هذا السـياق بأن التعصب بأشكاله 
املختلفـة يشـكل اليوم واحـدا من أهـم التحديات التي 
تواجـه املجتمعـات العربيـة املعـارصة يف هـذه املرحلـة 
الصعبـة مـن تاريـخ أمتنـا العربيـة التـي تتميـز بطابـع 
اخلصوصيـة والتعقيـد . ويأخـذ مشـاعر هـذا التعصب 

طابـع أزمـة وجودية يف بعض دول اخلليـج العريب وهي 
أزمـة فرضتهـا عوامـل ومتغـريات سياسـية واجتامعية 
معقـدة يف طبيعتهـا متداخلـة يف وظائفهـا وديناميـات 

وجودها. 

فالتعصب ظاهرة تارخييـة ترضب جذورها يف عمق 
التاريخ اإلنسـاين وهو يتشـكل عرب مسـارات سياسـية 
يف  يأخـذ  التعصـب  هـذا  ولكـن  واجتامعيـة  وثقافيـة 
املجتمعات العربية صورة معقـدة يتداخل فيها الطائفي 
باملذهبـي والقبـي بالعشـائري والسـيايس باالجتامعـي 
حيـث يصعـب عـىل الباحـث يف كثري مـن األحيـان أن 
يفـكك خيـوط هـذا التعصب ويرسـم مسـاراته وحيدد 

هويته وطبائعه.

 ومـن اخلطورة بمكان اليـوم أن نعرف أن هذا النزع 
التعصبـي يرتافـق مع األحـداث الطائفيـة والدينية التي 
جتـري يف خمتلف أنحـاء العامل والسـيام يف العـراق البلد 
العـريب املجاور الذي بلغ فيه التعصـب والتطرف مبلغا 
يفـوق حـدود التوقعـات والتصورات، فهنـاك اآلالف 
املؤلفـة مـن اإلخـوة يف العـراق مـن النسـاء واألطفال 
الذيـن يسـقطون ضحايـا التعصـب الطائفـي واملذهبي 
والديني، وهذا بدوره يشـكل دورة ملخاطر كبرية يمكن 
أن تعّم املنطقة ما مل ترسم االسرتاتيجيات الكربى حلامية 
املجتمعـات اخلليجية من هذا الـداء العضال الذي هيدد 

الوجود والكينونة يف جمتمعاتنا. 

ومهام يكن األمر فإن التعصب يشكل يف خمتلف جتلياته 
خطـرا عىل الوجـود واهلوية واملجتمع. كام يشـكل حتديا 
سياسـيا وثقافيا كبريا جيب عىل شـعوب املنطقة مواجهته 
وتفكيك عنارص وجوه وحتديد أبعاده وسريوراته وآلياته 
ودينامياته وبناء االسـرتاتيجيات الثقافية التي يمكنها أن 

تصّده وأن حتّد من غلوائه وتلجم هيجانه. 



مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية، العدد )1(، يونيو 2012م -  رجب 1433هـ

3عي أسعد وطفة - سعد رغيان الرشيع: حتديات التعصب وخلفياته الثقافية يف املجتمع الكويتي آراء عينة من طالب جامعة الكويت

فالتعصـب ظاهـرة اجتامعيـة وهي بوصفهـا ظاهرة 
رهينـة بمتغرياهتـا االجتامعيـة والسياسـية واالقتصادية 
ومن هـذا املنطلق يمكن العمل عـىل مواجهتها والتأثري 
عليهـا من خالل التأثري يف مكونات وجودها االجتامعية 

والثقافية والسياسية. 

فالتعصـب يف أي شـكل ويف أي صـورة ليـس قدرا 
ال يمكـن تغيريه، بل هو واقع يمكـن للمجتمعات التي 
ابتليـت به أن تغري مسـاراته وجتفف ينابيع تدفقه بنسـق 
من الفعاليـات الثقافية والعلمية والفكرية والسياسـية. 
وهنا جيـب علينا أن نعرتف بأن التعصـب داء فتاك ومع 
ذلـك يمكن استكشـاف العنارص األساسـية هلـذا الداء 

ومواجهتها ومن ثم التغلب عليها.

وتأسيسـا عىل هـذه الرؤيـة فإن اخلطـوة األوىل يف 
مواجهـة هـذا الـداء تكمـن يف الكشـف عـن مواطن 
حضـوره وعن أماكن انبعاثه ومن ثـم حتديد العنارص 
األساسية الكامنة فيه لتفكيكه ومواجهته. وهذا يعني 
أن الدراسـة العلميـة هلـذه الظاهرة تشـكل أولوية يف 
عملية املواجهة كام تشـكل حجر الزاوية التي يؤسس 
عليهـا يف بنـاء االسـرتاتيجيات احلقيقيـة التي تضمن 
للمجتمـع سـالمته ووحدتـه وتكاملـه يف مواجهـة 
عوامل التفكك والسـقوط واالنحدار إىل مستنقعات 
التعصـب الطائفـي والقبـي والسـيايس واملذهبـي يف 
جمتمعاتنـا العربيـة. ويف ضـوء هـذه الرؤية تـأيت هذه 
املحاولـة العلميـة الستكشـاف أبعـاد هـذا الـداء يف 
املجتمـع الكويتـي املعارص عرب رؤيـة عينة من طالب 
جامعة الكويت يؤمل هلا أن تشـكل حلقة أساسـية يف 
التنبـه خلطورة هـذا الداء الـذي يكاد يفتـك بالوحدة 
الوطنيـة للمجتمـع الكويتي املعارص كـام هو احلال يف 

سائر دول اخلليج والعامل العريب. 

2- إشكالية الدراسة 
ليـس خافيـا عىل أحد اليـوم كبارا وصغارا شـيوخا 
وشـبابا نسـاء ورجـاال بأننـا نعيـش يف منـاخ تعصبـي 
النفـوس،  ويتلـف  القلـوب  وينهـب  العقـول  ينخـر 
تعصـب مذهبي تـارة وقبي تـارة وعائي تـارة أخرى ، 
وقـد يتداخـل التعصـب املذهبـي بالتعصب السـيايس 
بالتعصب القبي يف متوالية هندسية بلغت غاية تعقيدها 
. ويأخـذ هـذا التعصـب مسـاره ومداراتـه يف وسـائل 
اإلعـالم املكتوبـة واملقـروءة واملسـموعة، كـام يتأجـج 
الرصاعـات  يف  ويسـتفحل  اإلليكرتونيـة،  املواقـع  يف 
السياسـية وحيتـدم يف املجالس األدبيـة، ويأخذ صولته 
وجولتـه يف دورة االنتخابـات ويتكاثـف حضـوره يف 
خمتلف املؤسسـات السياسية سواء يف جملس األمة أو يف 
الدوائر االنتخابية أو يف عمق املامرسات السياسية بكافة 

أشكاهلا وجتلياهتا. 

يف  والقبـي  الطائفـي  التعصـب  إشـكالية  وتتجـىل 
إشـارات رصحية مـن قبل صاحب السـمو أمـري البالد 
الشـيخ صبـاح أمحد اجلابـر الصبـاح حفظـه اهلل ورعاه 
يف خطابـه األخـري بمناسـبة افتتـاح الفصـل الترشيعي 
ملجلس األمة بتاريخ 2011/10/25 حيث يقول “إن 
املامرسـات والظواهـر الغريبة التي يتعـرض هلا جمتمعنا 
الكويتي مؤخرا قد جتاوزت كل احلدود ومسـت ثوابتنا 
الوطنيـة حيـث غـدت العصبيـات القبليـة والطائفيـة 
والفئويـة البغيضة تقـود التوجهات السياسـية وأصبح 
العـزف عـىل أوتارها جرسا رسيعـا لتحقيق املكاسـب 
الضيقـة عـىل حسـاب مصلحـة الوطـن واملواطنـني”. 
ويتابع سـموه قوله و”من املؤسـف أن نرى من يسـعى 
جاهـدا ألن تكـون مؤسسـاتنا التعليميـة واالجتامعيـة 
والرياضية مرتعا هلذه العصبيات وتغذية الشـباب هبذه 
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املفاهيـم املدمـرة وهم من نعـول عليهم يف بنـاء كويت 
احلارض واملستقبل” )1( .

ويزيـد األمـر تعقيـدا أن األحـداث التـي جتـري يف 
املجتمـع ترجتـع تعصبيـا فيجـري تفسـري كل األحداث 
والفعاليات السياسـية واإلدارية عىل نحو طائفي أو قبي 
أو عشـائري . فـكل الوقائـع اليومية والسياسـية حتتمل 
تفسـريات مـن نـوع تعصبـي طائفـي أو قبي علـامين أو 
دينـي وهذا يشـمل أعظم األمـور وأصغرهـا من تعيني 
وزير إىل تغيري سـفري إىل نقـل موظف يف دائرة حكومية. 
واألحاديث يف املجالس ترتسـم عـىل هذا اإليقاع حيث 
خرجـت األمور يف كثري من األحيان مـن دائرة الرس إىل 
دائـرة العلن وبـدأت التسـميات الطائفيـة القبلية تأخذ 
طابعـا علنيـا وكيف ال والصحف تفيـض بموضوعات 
رصحية تسمى فيها األشياء بأسامئها دون خجل أو وجل 
، وكيـف ال واخلطـاب الديني عرب املواقـع اإلليكرتونية 
قـد ألف طنني هذه اللغـة ورنينها فال خيجل اخلطباء وال 
يتوانـى املتكلمون من تدبيج اخلطـب التي تفوح برائحة 

املذهبية وتنضح بطابع التعصب الديني األرعن . 

فالتعصب ظاهرة ال حيتاج معها الباحث إىل كثري من 
التبـرص ليستكشـف حضورهـا املـدوي يف املجتمع عرب 
القول واملامرسة والفعل يف اإلعالم والصحافة والتلفزة 
والشـبكات العنكبوتيـة يف أقوالنـا وحياتنـا وممارسـاتنا 
اليوميـة. وتكاد مشـاعر التعصب تصبح الزمـة للحياة 

االجتامعية والثقافية. 

وليـس غريبـا أن نتحدث عـن وجود هـذه الظاهرة 
فهـي ضاربـة اجلـذور يف تارخينـا وثقافتنا، فالنـاس فيام 
مىض كانـوا يتحدثون عن الطائفية والقبلية مهسـا وعىل 

)1( النطق السامي لسمو أمري البالد يف افتتاح الفصل الترشيعي 
ملجلس االمة بتاريخ 2011/10/25 وكالة كونا 

 . 2011/10/25

نحـو خجل فال ترتفـع األصوات وال جتـأر احلناجر هبا 
علنـا، ولكن الغريب اليـوم هو أنه قد أصبـح للمذهبية 
منابـر وللقبلية مراجل تنادي إليهـا وتبعث عىل إيقاظها 

وتأجيج مشاعرها بلهيب احلقد والكراهية . 

تبـدأ إشـكالية الدراسـة يف أمـر يفيـض بالتناقـض 
الظاهـري فعندمـا كنـا نسـأل طالبنـا: من منكـم يكره 
الطائفيـة؟ مـن منكـم يكـره القبليـة؟ مـن منكـم يكره 
التعصب؟ كانوا دائام يصبون اللعنة عىل الطائفية والقبلية 
والعنرصية والتعصب ، ويرون يف كل أشـكال التعصب 
لعنة ضد اإلنسـان واإلنسانية؟ ولكننا عندما كنا نسأهلم 
من منكم يتنزه عن أي سـلوك تعصبي طائفي أو قبي أو 
مذهبـي؟ وهنـا تبدأ نظراهتـم احلائرة وجيفلـون من هذا 
السؤال الصاعق . فنحن نكره الطائفية ولكننا نامرسها ! 
نكره املذهبية وهنتدي هبا! نكره التعصب ونرفضه ولكنه 
يتجىل يف سلوكنا وحياتنا شئنا أم أبينا. فالتعصب ظاهرة 
والظاهرة تفوق قـدرة األفراد يف املجتمع عىل جتاوزها ! 
فنحـن نكره الفقر وقد نكـون فقراء؟ ونكره األمل ولكننا 

نتأمل عىل مبدأ اإلكراه . 

وهكـذا نحن نكـره الطائفية والقبليـة ولكننا نقع يف 
فخهـام. وحال التعصـب الطائفي كحال الـورم اخلبيث 
الـذي نكرهه وال نتمنـاه ألعدائنا ولكنه قد يسـكن فينا 
رغـم أنوفنا، فالتعصب داء رسطان ابتلت به األمة وهي 
كارهـة له وهذا يعني أننا مجيعا نتمنى أن يزول التعصب 
الذي يسكن بني جوانحنا ولكننا نقع يف أرسه ويفتك بنا 

كضحايا له .  

التعصـب موجـود يف املجتمـع كـام يـرى الناظرون 
واملالحظـون ، ولكن هـذا االفرتاض ال يسـتقيم علميا 
مـا مل نبحـث يف عمـق املجتمـع ونسـتجي آراء أفـراده 
واملنتسـبني إليـه . ودراسـة التعصـب ومـدى حضـوره 
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يف املجتمـع وآليات اشـتغاله توجب علينـا تقيص احلياة 
االجتامعية ممثلة بأفرادها عرب نسق من الفعاليات املنهجية 
والعلمية. ومن أجل هذه الغاية وقع خيارنا عىل املؤسسة 
اجلامعية الختبار فرضيتنـا هذه يف حضور التعصب، أو 
لنقـل يف استكشـاف رؤية طالب اجلامعـة ملدى حضور 
هـذا التعصب وانتشـاره يف املجتمع الكويت. فالطالب 
يف اجلامعـة يمتلكـون جتربتهـم اخلاصـة يف استكشـاف 
أوضاع املجتمع الذي ينتسـبون إليه، ويشـكلون طليعة 
واعية متمرسة بقضايا املجتمع وحياته، وينبني عىل ذلك 
أن الطـالب يمتلكون القدرة عـىل تقديم صورة حقيقية 
ألوضـاع املجتمـع وجتلياتـه. ومهام يكن األمـر فإنه ملن 
األمهيـة بمكان استكشـاف رأي طالب جامعة الكويت 
بأبعـاد وحـدود ظاهـرة التعصـب الطائفـي والقبـي يف 
املجتمع عرب خربهتم وحياهتـم االجتامعية والثقافية عرب 
نسـق من األسـئلة املنهجية التـي تتحرى هـذه الظاهرة 

بأبعادها وجتلياته املختلفة. 

3- أسئلة الدراسة 
تتوزع أسئلة الدراسة يف أربعة حماور أساسية:

1- يتمثل املحور األول يف استكشـاف مدى انتشار 
والقبليـة  الطائفيـة  بأشـكاله  التعصـب  ظاهـرة 

والدينية والعائلية من وجهة نظر الطالب .

2– يتمثـل املحور الثاين يف الكشـف عـن اخللفيات 
الثقافيـة للتعصب واملتمثـل يف دور رجال الدين 

واإلعالم والثقافة .

إزالـة  يف  الدولـة  دور  الثالـث  املحـور  يعالـج   -3
التعصب وحماربته .

4 - يتمثـل املحور الرابـع يف اجتاهات الطالب نحو 
الصيغ املختلفة للتعصب 

واألسئلة التي تطرح نفسها يف هذا املجال عديدة وإن 
كانـت يف جوهرها تنتمـي إىل أرومة واحـدة: هل يعاين 
املجتمع الكويتي من مظاهر التعصب وممارسـاته؟ وإىل 
أي حـّد ينترش هذا التعصـب يف املجتمع؟ وما اخللفيات 
الثقافية هلذا التعصب؟ وما اجتاهات طالب اجلامعة إزاء 

هذا التعصب بخلفياته املتنوعة؟ 

ومن أجل صياغة علمية إجرائية إلشـكالية الدراسة 
تّم صوغ التساؤالت اإلجرائية التالية: 

1- هـل يعاين املجتمع الكويتـي من التعصب القبي 
والطائفي والديني والعائي؟ 

2- هـل يـامرس املثقفـون ورجال الديـن واإلعالم 
دورا يف نرش التعصب يف املجتمع؟ 

3- هـل جيـب عـىل الدولـة إلغـاء التعصـب القبـي 
والطائفي وكل أشكال التعصب املضادة للوطن؟

4- مـا اجتاهـات الطـالب إزاء التعصـب الطائفـي 
والوالءات املضادة للوطن ؟

5 - هل تتأثر آراء الطالب بمتغريات اجلنس والكلية 
العلمية والسـنة الدراسـية واالنتامء االجتامعي، 
وهـل هناك من فروق دالة إحصائيا بني إجاباهتم 

وفقا هلذه املتغريات املستقلة؟ 

4- أمهية الدراسة 
 يستمد البحث أمهيته من أمهية الظاهرة التي يدرسها 
يف املجتمـع الكويتـي. فالتعصـب يعد بحـق واحدا من 
أهم وأخطر التحديات التي تواجه املنطقة ودول اخلليج 
العريب. كام تستمد الدراسة أمهيتها من الرضورة احليوية 
التـي يقتضيها البحث يف هذه الظاهرة من أجل حتديدها 
والكشف عن أبعادها ومالبساهتا وهذا يمكنه أن يؤسس 
لرؤية اسرتاتيجية متكن أصحاب القرار من السيطرة عىل 
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مداخل هذه الظاهرة وجتفيف مصادرها ووضع اخلطط 
الرتبويـة واالجتامعية والسياسـية ملواجهتها. وتعد هذه 
الدراسة من الدراسات الطليعية يف الكويت ويف اخلليج 
العـريب التـي تعالج موضـوع التعصب مـن خالل رؤية 
طـالب اجلامعة وروادهـا وهي بذلك تفتـح الباب عىل 
مرصاعيـه للبحـث العلمي يف هذا املجـال الصعب ويف 
املجـاالت املحـاورة له أي كل األبحـاث التي يمكن أن 
تتقـىص أبعاد هـذه الظاهرة وجتلياهتـا يف املجتمع العريب 
والكويتي عىل وجه التحديد. فالدراسة تكشف النقاب 
عن واحدة من املشكالت الكربى التي يواجهها املجتمع 
الكويتي وتفتح آفاق االهتامم السيايس واالجتامعي هبذه 
املسألة ملعاجلتها والتصدي لنتائجها اخلطرة يف املجتمع.

 

5- أهداف الدراسة  
 هيدف البحث إىل حتقيق اآليت:

- الكشـف عـن حدود وأبعـاد ظاهـرة التعصب يف 
املجتمع الكويتي .

- الكشـف عـن مصـادر هـذه الظاهـرة والعوامـل 
املؤثرة فيها .

- حتديد اجتاهات الطالب نحو هذه الظاهرة .

الظاهـرة  هـذه  معاجلـة  يف  الدولـة  دور  حتديـد   -
ومواجهتها. 

- إثـارة هذه قضيـة التعصب عىل املسـتوى العلمي 
االجتامعيـة  البحـوث  أولويـات  يف  ووضعهـا 

والتقصيات امليدانية اجلادة. 

 - إثـارة الـرأي العـام السـيايس واالجتامعـي هبـذه 
القضيـة يف اجتـاه التوعيـة بخطورهتـا وأمهيتهـا 
عنـارص  عـىل  بالتأثـري  الكفيلـة  السـبل  وإجيـاد 

وجودها ومولداهتا االجتامعية والثقافية. 

6- حدود الدراسة  
- احلدود املكانية جامعة الكويت 

- احلدود الزمانية العام الدرايس 2011-2010. 

ظاهـرة  يف  الطـالب  آراء  عـىل  البحـث  يقتـرص   -
التعصب ومدى انتشاره ومؤثراته؟ 

- يتناول البحـث عينة من طالب اجلامعة يف خمتلف 
السنوات الدراسية. 

- تتنـاول الدراسـة تأثـري متغريات اجلنـس والكلية 
والسـنة الدراسـية واملحافظة بوصفها املتغريات 

املستقلة. 

7- مفهوم التعصب وإشكاليته 
يعـد مفهـوم التعصب مـن املفاهيم اإلشـكالية التي 
تنسـج حضورهـا الكبـري يف أدبيـات العلـوم اإلنسـانية 
واالجتامعيـة. ويمكـن لنـا يف هـذا السـياق أن نميـز يف 
التعصـب أشـكاال خمتلفـة ومتباينـة، فهنـاك التعصـب 
الدينـي،  والتعصـب  الثقـايف،  والتعصـب  العرقـي، 
والتعصـب الطائفـي. ومع ذلـك كله فـإن التعصب يف 
خمتلـف صـوره وجتلياته يؤكـد عىل جوهر واحـد قوامه 
االنقيـاد العاطفـي ألفـكار وتصـورات تتعـارض مـع 

احلقيقة املوضوعية. 

اخلرافيـة  املامرسـات  إىل  التعصـب  مفهـوم  يعـود 
للكهنـة والعرافـني يف بـالد اإلغريـق القديمـة، حيـث 
كان الكهنة يامرسـون أفعـاال خميفة يف الطقـوس الدينية 
التـي يامرسـوهنا، إذ يقومـون بتقطيـع بعـض أعضائهم 
اجلسـدية، ويفجرون دماء أجسـادهم يف نسق ابتهاالت 
وممارسـات مرعبة وجمنونة. واسـتمرت هذه الظاهرة يف 
عهد الرومان ووظف هـذا املفهوم للتعبري عن الطاقات 
األسطورية اخلارقة التي تكمن يف أعامق البرش، والسيام 
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هـذه األفعـال السـحرية واملامرسـات األسـطورية التي 
تتجاوز حدود تصورات العقل يف هذه املراحل السحيقة 

من التاريخ اإلنساين .

جاء يف لسـان العـرب البن منظـور أن التعصب من 
العصبيـة، والعصبيـة أن يدعو الرجـل إىل نرصة عصبته 
والتألـب معهـم عـىل مـن يناوئهـم ، ظاملـني كانـوا أو 

مظلومني)2(. )ابن منظور، 1980، ص296(. 

 Fanatisme الفرنسـية  للكلمـة  والتعصـب ترمجـة 
وهي مشـتقة من كلمة التينية Fanum والتي تعني كلمة 
)رضيح( Temple وهي كلمة ساموية مشبعة بتفسريات 
العّرافيـني والكهنة، وهـي كلمة غالبا ما تعزى إىل كاهن 
بيلون Bellone الذي شـعر بتأجج هذيـان قديس دفعه 
إىل أن يبـرت بعـض أجزاء جسـده وأن يريق دمه بسـخاء 

إلرضاء هذا اهلذيان القديس . 
يالحـظ الباحث يف قضايا التعصب وجود عدد كبري 
من التعريفات التي قدمها علامء االجتامع وعلامء النفس 
ويمكن اإلشـارة إىل عدد من هذه التعريفات ومن أمهها 
تعريف البـورت )Allport, 1954, p.10( الذي يعرف 
التعصـب بأنـه شـعور الفرد بكراهيـة مبنية عـىل تعميم 
خاطـئ وجامد قد يوجـه نحو مجاعة معينة ككل أو نحو 
أفـراد معينـني ألهنـم أعضـاء يف تلـك اجلامعـة. ويعرفه 
سـتيفان )Stephan, 1991( بأنه: “اجتاهات سلبية نحو 
أفـراد ينتمون إىل مجاعة معينة سـواء قامـت هذه اجلامعة 
عـىل أسـاس دينـي أو سـيايس، أو أهنـا تنتمـي إىل طبقة 

اجتامعية معينة أو لكوهنا تتسم بخصائص معينة”. 

فالتعصـب Fanatisme قد يأخذ صورة عقيدة دينية 
أو سياسـية متطرفـة تتميـز بدرجـة عالية مـن االنغالق 
والتصلـب، حيـث حتتـل إرادة التغلـب، وإرادة اإلقناع 
)البعلبكي، 1994( . ولقد ظهر هذا املفهوم مع مفاهيم 

)2( )ابن منظور، لسان العرب ، 1980، ص296(.

التعدديـة السياسـية وترافق مـع مفهوم التسـامح الذي 
 . )Crawitz ,1983:155( يتعارض مع مفهوم التعصب

ويعـرف قامـوس العلـوم االجتامعيـة التعصب بأنه 
»غلـو يف التعلـق بشـخص أو فكـرة أو مبـدأ أو عقيـدة 
بحيـث ال يـدع مكانا للتسـامح، وقد يـؤدي إىل العنف 

واالستامتة” )بدوي،154:1987(. 

والتعصـب كـام تشـري أدبيـات العلـوم االجتامعيـة 
املعـارصة يشـكل موقفـا أو اجتاهـا ينطـوي عـىل التهيؤ 
الشـعور  أو  اإلدراك  أو  للتفكـري  أو اجلامعـي  الفـردي 
والسلوك بشكل إجيايب أو سلبي جتاه مجاعة أخرى أو أي 

من أفرادها.
يعرف التعصب بأنه: تشكيل رأي ما دون أخذ وقت 
كاف أو عنايـة للحكـم عليـه بإنصاف، وقـد يكون هذا 
الرأي إجيابيا أو سلبيا، ويتم اعتناقه دون اعتبار للدالئل 
املتاحـة. ويأخـذ التعصب صورة رأي سـلبي جتاه أفراد 
ينتمون إىل جمموعة اجتامعية معينة . فقد حيكم الشخص 
املتعصـب مثال بأن مجيع األفراد املنتمون إىل مجاعة معينة 
، أو أصل قومي، أو عرق ، أو دين ، أو جنس ، أو منطقة 
يف بلد ما ، بأهنم أرشار وقتلة وسـفاحني دون أن يسـتند 

إىل أي برهان عىل ذلك .

 وقـد عّرفـه قامـوس الروس الفرنـي بأنه “محاس 
أعمى لعقيدة أو رأي أو مشاعر جارفة نحو يشء ما)3( 
. ويف هـذا الصدد تبني األبحاث اجلارية حول التعصب 
أن األشـخاص الذين لدهيـم أحكام مسـبقة جتاه مجاعة 
مـا يصدرون مثـل هذه األحكام جتـاه أي مجاعة أخرى، 
ويعـربون عن هـذه العـداوة ضـد خمتلف الفئـات التي 
يتباينون عنها. ويالحظ أيضا أن األشـخاص املتعصبني 
غالبا ما تكون لدهيم أحكام مسبقة عن اآلخرين مصحوبة 
بسـوء طوية عميقة وحقد شـديد جتاههم. وتعرف هذه 

 . .C D. ROM 3( الروس الفرني،  اسطوانية الكرتونية(
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الشخصيات بأهنا شـخصيات تعصبية سلطوية. وتتميز 
بأهنا كارهة، ومؤمنـة بالقدر، وذات رؤية كونية عنيفة،، 
عدوانيـة، ومعارضـة للفنطازيـا، ولدهيـا تصـور مثـايل 

 )Adorno,1950 (للسلطة،  وفكرها متجسد

 ويشـري »التعصب إىل اجتاهات نحـو أفراد مجاعة أو 
طائفـة معينـة ، األمر الـذي يؤدي إىل تقسـمهم يف إطار 
خـاص وهـو إطار سـلبي عـادة، عـىل أسـاس انتامئهم 
فقـط إىل تلك اجلامعـة أو الطائفـة، بعبارة أخـرى يعني 
التعصب حالة من تنظيم وتفسري معلومات حول مجاعة 
أو طائفـة معينـة، يتم اختـاذ حالة من التعصـب جتاهها« 

)اسامعيل،30:1996( . 

فالتعصـب حالـة خاصـة مـن التصلب الفكـري أو 
اجلمـود العقائـدي، حيـث جيسـد اجتاهـات الفـرد أو 
اجلامعـة نحـو مجاعـات أو طوائـف أخـرى. و يكشـف 
املتعصـب عن خضوع كبري لسـلطة اجلامعـة التي ينتمي 
إليهـا، مع نبـذ للجامعات األخـرى. ويرتبط بذلك ميل 
إىل رؤيـة العـامل يف إطار جامد من األبيض إىل األسـود، 
مـع ميل إىل اسـتخدام العنـف يف التعامل مـع اآلخرين 

 .)Taylor&Ryan,1988(

ويعـرف قامـوس العلـوم االجتامعيـة التعصب بأنه 
“غلـو يف التعلـق بشـخص أو فكـرة أو مبـدأ أو عقيدة 
بحيـث ال يـدع مكانا للتسـامح، وقد يـؤدي إىل العنف 

واالستامتة )بدوي،154:1978( . 

والتعصب كام تشري أدبيات العلوم االجتامعية املعارصة 
يشـكل موقفـا أو اجتاهـا ينطـوي عـىل التهيؤ الفـردي أو 
اجلامعي للتفكري أو اإلدراك أو الشـعور والسـلوك بشكل 

إجيايب أو سلبي جتاه مجاعة أخرى أو أي من أفرادها. 

ومـن أبـرز وأهم املعـاين التـي ينطـوي عليها هذا 
املفهـوم هـو أنـه يسـتخدم لإلشـارة إىل حـال األفراد 

الذيـن يقعون حتت سـيطرة عمياء لعقيدة ما سياسـية 
أو دينيـة أو أيديولوجيـة، كام أنه يشـري إىل حال هؤالء 
الذيـن تأخذهم انفعـاالت جمنونة يسـتثريها والؤهم 
وإيامهنـم بعقيدة سياسـية أو دينيـة. فمفهوم التعصب 
يأخذ اليوم طابع حكم سلبي يطلق عىل بعض األنامط 
السـلوكية االنفعاليـة املفرطة التي تضـع املتعصب يف 
حالة خضـوع مطلق لفكرة أو عقيدة قد تكون خاطئة 

أو صحيحة. 

واألساس يف التعصب، وفقا للمصطلح الغريب: هو 
احلكم املسـبق Pre -judging دون التحقيق يف أسـباب 
هـذا احلكم جتاه مجاعة أخـرى ككل، أو جتاه كل فرد من 

أفرادها منفصلني )إبراهيم ،25:1989(. 

ويف هـذا السـياق يـرى كل من “جورج سمبسـون” 
و”ميلتون ينجر” G. E. Simson and J. M. Yinger أن 
التعصب ، سواء أكان سلبيا أم إجيابيا ، هو » موقف عاطفي 
وصارم جتاه مجاعة من الناس «، وبالتايل فإن التعصب ال 
ينطوي عىل حكم مسبق فحسب ، وإنام ينطوي أيضا عىل 

سوء هذا احلكم )راغب،200:1994(. 

والسؤال اجلوهري الذي يطرح نفسه يف هذا السياق 
حـول طبيعة التعصب هل يعد التعصب ماهية فطرية أم 
مكتسـبة؟ ويف معرض اإلجابة عن هذا التسـاؤل الكبري 
يمكن اإلشـارة إىل بعض احلقائق التي تتعلق بالتعصب 
وتعترب بمثابة إجابة واضحة عن ماهية التعصب ويمكن 

تلخيصها عىل النحو التايل ) راغب ،200:1994(: 

1- التعصـب سـلوك متعلـم وليـس فطريـا، فليس 
هنـاك مـن يولـد متحيـزا ضـد اآلخريـن، ألن 
األطفـال الصغـار ال يظهـرون أي حتيـز إال بعد 

مالحظته لدى الكبار يف ممارستهم له واقعيا.

2- يأخذ التعصب حلة ال شعورية إىل حد كبري.
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3- التعصـب يكتسـب من خالل االحتـكاك بثقافة 
التعصب ومن املامرسة الفعلية، وليس من خالل 

االحتكاك أو االتصال بجامعات أخرى.

4- التعصب يرتبـط باجلامعات، وال يرتبط رضورًة 
باألفراد.

5- يوجـد التعصـب ليشـبع حاجـات أو رغبـات 
عاطفيـة )كالشـعور بالتفوق، وتربير الفشـل أو 

كمخرج لالعتداء والعداوة. 

وهنـاك بعـض الباحثني الذين يشـددون عـىل العالقة 
بني العنـف والتعصب، حيث تعرف السـيدة نجاح حممد 
القمـع: بأنـه كل نظـرة دونيـة ألي إنسـان، وكل تعصب 
قبـي أو عائـي أو ديني أو قومـي أو طائفـي أو مذهبي أو 
سيايس، وكل تزوير وتضليل يف كل امليادين احلياتية، وكل 
نقد جتريبي غري موضوعي، وكل رفض للحوار والتعاون 
والتنسـيق والتوحيد، وكل اسـتهتار باألخالق واحلريات 
والقوانـني، اخلادمـة لإلنسـان، وهـذه املظاهر مـا هي إال 
بعـض معطيات ومظاهر قمـع اآلخر)حممد،4:1974( . 
وهذا التعريف يتوافق مع مفهوم التسلط ويعرب عنه أيضا . 

ويف هذا السـياق يمكـن القول باختصـار أن العنف 
هو ممارسـة البطش والقوة واإلكـراه واإلرهاب والقمع 
والعدوان يف السيطرة عىل اآلخرين . وقد ينتقل التعصب 
مـن جيل إىل جيل. إذ يتعلم الكثـري من األبناء التعصب 
مـن آبائهـم وأسـاتذهتم. وتبقـي املؤسسـات والقوانني 
والعـادات التـي تنطوي عىل متييـز إزاء جمموعات معينة 
مـن الناس عىل التعصـب، بيد أنه ال يتقبـل مجيع الناس 
مشاعر التعصب التي تكنها جمتمعاهتم، وقد أدرك علامء 
االجتـامع احتامل أن يكون بعـض الناس أكثر تعصبا من 
أناس آخرين. ويعتمد هـذا االختالف عىل التباينات يف 

خلفية الفرد ، نفسه وجتاربه.

وقـد يسـاعد التعلـم وبعـض أنـامط االتصـال بـني 
املجموعـات وتغيـري املؤسسـات يف التقليـل من وحدة 
التعصـب. ويرجح أن يؤدي االتصـال بني املجموعات 
إىل التقليـل مـن وحـدة التعصـب إىل حـد كبـري عندما 
تعمل املجموعات معا لنرصة قضية مشـرتكة، فإحداث 
تغريات يف املؤسسـات والقوانـني والعادات، للتخفيف 

من وحدة التميز قد يؤدي إىل إزالة يشء من التعصب.

1/7- التعصب الديني 

حارب اإلسـالم العصبية والتعصـب، ويف هذا يقول 
النبي األكرم اهلل صىل اهلل عليه وسلم: “ليس منا من دعا إىل 
عصبية، وليس منا من قاتل عىل عصبية، وليس منا من مات 
عىل عصبية “)رواه أبـو داود( )الزحيي،158:1997(. 
يقول عليه أفضل الصالة والتسـليم: “من نرص قومه عىل 
غـري احلق فهو كالبعري الـذي رّدي فهو ينزع بذنبه” )رواه 
أبو داؤود( )الزحيـي،158:1997(. ويقول النبي صىل 
اهلل عليـه وسـلم:”من تعصـب أو ُتعصـب لـه فقد خلع 
ربقـة اإليـامن من عنقـه”. ثم يقـول عليه أفضـل الصالة 
والتسـليم: “مـن نـرص قومه عىل غـري احلق فهـو كالبعري 
الـذي رّدي فهو ينـزع بذنبه” )رواه أبـو داوود(. ويزيدنا 
يف التسـامح صىل اهلل عليه وسـلم قوال: “من كان يف قلبه 
حبة من خردل من عصبية بعثه اهلل يوم القيامة مع أعراب 
اجلاهليـة” )ميزان احلكمة، ج3، طبعـة دار احلديث باب 
املعرفـة( . هـذا ويسـجل للنبـي عليـه الصالة والسـالم 
حكمة قوله يف التسـامح واحلب بني املسلمني كافة حيث 
يرفع إعالنه القديس حول التسـامح بني املسـلمني قائال: 
“ال حتاسـدوا، وال تناجشـوا، وال تباغضوا، وال تدابروا، 
وال يبع بعضكم عىل بيع بعض، وكونوا عباد اهلل إخوانا” 
َة ريض اهلل  )رواه مسـلم(. ويف مسـند أمحد، َعْن َأيبيِ َنـرْضَ



مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية، العدد )1(، يونيو 2012م -  رجب 1433هـ

عي أسعد وطفة - سعد رغيان الرشيع: حتديات التعصب وخلفياته الثقافية يف املجتمع الكويتي آراء عينة من طالب جامعة الكويت 10

َع من حدثه بخطبة النبي صىل اهلل عليه وسلم  عنه أنه َسـميِ
ُكْم  ا النَّاُس، َأاَل إِنَّ َربَّ َ ، َقـاَل: )َيا َأيهُّ يقيِ اميِ التَّرْشيِ يفيِ َوَسـطيِ َأيَّ
َواِحـٌد، َوإِنَّ َأَباُكْم َواِحٌد، َأاَل اَل َفْضَل لَِعَرِبٍّ َعَل َأْعَجِميٍّ 
َر َعَل َأْسَوَد َواَل َأْسَوَد َعَل  ، َواَل أِلمَْحَ َواَل لَِعَجِميٍّ َعَل َعَرِبٍّ
َغ َرُسـوُل اهللَّيِ َصىلَّ  َأمْحَـَر إاِلَّ بِالتَّْقـَوى، َأَبلَّْغُت( ؟ َقاُلوا: َبلَّ

اهللَُّ َعَلْيهيِ َوَسلََّم.

وجاء يف التنزيل الكريم قوله تعاىل: ﴿اْدُع إِلِى َسبِيِل 
َربَِّك بِاْلِحْكَمـِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسـنَِة َوَجاِدْلُهم بِالَّتِي ِهَي 
َأْحَسُن إِنَّ َربََّك ُهَو َأْعَلُم بَِمن َضلَّ َعن َسبِيلِِه َوُهَو َأْعَلُم 
﴾)النحـل: 125(. ويقـول املـوىل عّز وجّل:   بِاْلُمْهَتِديَنَ
ن َذَكـٍر َوُأنَثى َوَجَعْلنَاُكْم  ا َخَلْقنَاُكم مِّ َهـا النَّاُس إِنَّ ﴿َيا َأيهُّ
ِه َأْتَقاُكْم﴾  ُشـُعوًبا َوَقَبائِـَل لَِتَعاَرُفوا إِنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنـَد اللَّ

)احلجرات: 13(. 

ووردت آيـات كريمـة يف القـرآن الكريـم ترفـض 
التعصب وحتض عىل التسـامح ومنها: )من شاء فليؤمن 
ومن شـاء فليكفر(، )أفأنـت تكره النـاس حتى يكونوا 
مؤمنيـن(، )ال إكـراه في الديـن(، )وال تـزر وازرة وزر 

أخرى(، )كل نفس بما كسبت رهينة(.

فالدين اإلسـالمي وسـائر األديان السـاموية تشكل 
ينابيـع الرمحـة واحلـب والتسـامح واألنسـنة ومصـادر 
املشـاعر اإلنسـانية اخلالقـة، وعـىل خـالف ذلـك فـإن 
التعصب الديني يصادر هذا اإلحساس ويطفئ جذوته. 
فالتعصب الدينـي “حالة من التزمت والغلو يف احلامس 
والتمسـك الضيق األفق بعقيـدة أو فكرة دينية مما يؤدي 
إىل االسـتخفاف بآراء ومعتقدات اآلخريـن، وحماربتها 
والـرصاع ضدهـا وضـد الذيـن حيملوهنـا، وهـي حالة 
إىل  تدفـع  واجلامعـي  الفـردي  املسـتوى  عـىل  مرضيـة 
سـلوكية تتصـف بالرعونة والتطرف والبعـد عن العقل 
واالسـتهانة باآلخريـن ومعتقداهتـم، وكثـريا مـا يؤدي 

التعصـب الدينـي إىل شـق وحدة األمة وإنـكار احلقوق 
االجتامعيـة والسياسـية للفئـات األخرى، وهـدم البنى 
االجتامعيـة، ولعـل يف تعصـب الصهاينـة مثـال عىل ما 
يتضمنـه التعصـب الدينـي مـن افتئـات وعـدوان، ويف 
تعصب الكاثوليك والربوتستانت يف أيرلندة ما يشري إىل 
كونـه عامل هدام، وقد اجتهت مجيـع التيارات التحررية 
يف العـرص احلديث إىل إدانـة التعصب الدينـي وحماربته 

)الكيايل،768:1985 (.

ومن أمجل ما قيل يف رفض التعصب قول عي بن أيب 
طالب ريض اهلل عنه “ما تعصب إنسان إال لعلة يف عقله 
“ويقـول الفيلسـوف األملاين كانـط يف رفض التعصب: 
» التعصـب إثم دائـم، ويف هذا يقول املريزا حسـني عي 
النـوري يف التعصـب “التعصب الدينـي والكراهية مها 
عبارة عن نار تلتهم العامل والتي ال يستطيع أحد إمخادها” 
ويقـول فولتـري: “التعصب دينـي داء رهيب كئيب وهو 
مـرض يصيب العقل ويعدي كام يعدي اجلدري، وتنقله 
الكتب أقل مما تنقله االجتامعات واخلطب، إذ من النادر 
أن حيتدَّ املـرء وهو يقرأ ألن أعصابه تكون هادئة، ولكن 
حينـام خيطـب رجـل متحمـس ذو خيال قـوي يف أناس 
ذوي خميالت ضعيفة فإن عينيه تقذفان النار وتدب هذه 
النـار يف السـامعني وتؤثـر حركاته ونرباتـه يف أعصاهبم 

)كريسون،123:1984( .

ويتابع فولتري:” ال القوانني وال الدين تكفي ملكافحة 
هذا الطاعون الذي يصيب األنفس. والدين ينقلب سـام 
يف األدمغة املصابة بالتعصب عوضا عن أن يكون بلسـام 
هلا. والقوانني عاجزة كل العجز إزاء هذا السـعار )…( 
فاملتعصبـون مقتنعـون بـأن روح القـدس قـد جتسـدت 
فيهـم، وهم فوق القوانني وليس من قانون إال محاسـهم 
واندفاعهم. فمن ذا الـذي يقول لرجل أنه يفضل طاعة 
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اهلل عىل طاعة البرش، فهو إذن واثق من دخول اجلنة حني 
يذبحك ويذبحني “)كريسون،124:1984( .

فاملؤمـن يضحـي ويكرس نفسـه إيامنا بـاهلل فاهلل عّز 
وجّل يكـون غاية املؤمـن املطلقة أمـا املتعصب فيجعل 
مـن اهلل أداة خلدمتـه ال غايـة سـامية مـن الغايـات التي 
يكرس نفسـه من أجلهـا، واملؤمن يعبـد اهلل ويبتهل إليه 
وحيـاول أن هيتدي إليه أما املتعصب فيعبد نفسـه وجيعل 
من اهلل وسـيلة وذريعة ألغراضه الدنيئة. وبعبارة أخرى 
املؤمن يؤمن باهلل وخيشاه ويتوسل إليه أما املتعصب فهو 
الـذي يضع نفسـه وكيال قطعيا هلل وحيكم باسـمه وهيدد 
اآلخرين بقـدرة اهلل وإرادته فيضع إرادته يف مكان إرادة 
اهلل، وباختصار املؤمن رمز خلري اإلنسانية للحب واخلري 
والعطـاء واجلـامل والتسـامح، أمـا املتعصب فهـو لعنة 
ضد اإلنسـانية إذ جيسـد الـرش واملوت والقتـل والدمار 
وكل فنـون القهر ضد اإلنسـان واإلنسـانية، والتعصب 
هو طريقة ومنهج يرفض فيه اإلنسـان اهلل واإلنسـان يف 
الوقت نفسـه، فالتعصب حييل طاقـة اإليامن واحلب إىل 
طاقـة كراهيـة وحقـد، و”املتعصـب يعتقـد أن يعبد اهلل 
عندما هياجم هـؤالء الذين خيتلفون عنه بالدين والعرق 

واللغة واللون أو باالنتامء إىل وطن آخر”. 

ويمكـن أن تسـهم عـدة عنارص يف تشـكيل مشـاعر 
التعصـب. وتشـمل هـذه العنـارص: التنافـس، األفكار 
الدينيـة، اخلوف مـن الغربـاء، التشـدد يف القومية. وقد 
ينشأ التعصب عندما ختشى جمموعة ما أن حيرمها تنافس 
جمموعـة أخـرى، مـن اهليبة واملزايـا والقوة والسياسـة، 
أو الفـرص االقتصادية. وقد أسـهمت األفكار الدينية، 
والسـيام عـدم التسـامح مع اجلامعـات التي تعتنـق دينا 
مغايرا، يف تأسيس التعصب العرقي والقومي)املوسوعة 

العربية العاملية،12:1996(. 

ويف هذا السـياق ال بد من اإلشارة إىل طبيعة الرتابط 
العميق بني التعصب وفكرة “التابو” التي تشكل منطلقا 

لنزعة التعصب كام يعتقد بعض املفكرين. 

لقد ابتكر اإلنسـان البدائي فكرة التابو، والتابو يعني 
أن ثمة أشخاصًا أو أشياء غري حية قد “عزلت” عن العامل 
وأصبحت “مقدسـة” أي غري قابلة للنقـاش أو اللمس 
وإال فاملـوت والتعذيـب ملن جيرؤ عىل ذلـك. ومن هذه 
الوجهة فإن التابو ينطوي عىل أمر مطلق باملعنى السـلبي 
أي “ال تقـل” ومن ثم فأسـاس التابـو هو الفعل املمنوع 
)وهبة،155:1987(. وإذا طرحنا هذه األفكار يف إطار 
التاريخ البرشي نحصل عىل اآليت: التعصب هو النتيجة 
احلتمية ملفهوم التابـو و” ثمة حماوالت للتغلب عىل هذا 
التعصـب بـال حدود وذلـك بنقـده يف مسـتوى الوعي 
وذلـك ببيـان أنه نظام اعتقـادي مغلق وخاطـئ، بيد أن 
هذه املحاوالت حمكوم عليها بالفشل يف أغلب األحوال 
ألهنـا ال تكشـف عـن األرضيـة احلقيقيـة للتعصـب. 
فاألرضية احلقيقية هي القـوى الالمعقولة اخلفية، وهي 
“التابو “أو املمنوع ملسه، غري القابل للنقد، واملتجذر يف 

الالوعي اجلمعي”)وهبة،157:1987(.

عـىل  تقـوم  األيديولوجيـا  أن  البيـان  عـن  وغنـي 
منظومـات مـن التابـو ويف قلـب هـذه األيديولوجيات 
ينبعـث التعصب. أن األيديولوجيا هي التي حتدد الفعل 
الثقـايف والدينـي. وإذا  التعصـب  االجتامعـي، وحتبـذ 
حدث يوما “العبور من املوقف الزائف” “أنا وأنت” إىل 
ال”نحـن” األصيل والواعي )عىل حد تعبري جولدمان( 

فهذا ليس إال صوت النبوة )شربياين،71:1987(. 

فالتباينـات الثقافيـة يف ظـل غيـاب الـروح النقديـة 
قد تشـكل مهـدا لنـامء التعصـب وغياب التسـامح. إن 
التعصـب الناشـئ مـن التباينـات الثقافية قـد يؤثر عىل 
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العالقـات الشـخصية بسـبب تناقـض قيـم الثقافـات 
املتباينـة. وهلـذا ينبغي مالحظـة العالقـات املتبادلة بني 
أفراد ذي تباينات ثقافية. وعندئذ نرى أن النزاع ال ينشـأ 
مـن التباينـات الثقافية فحسـب، بل من بنيـة العالقات 

االجتامعية.

2/7- التعصب الطائفي 

جامـع  جيمعهـم  البـرش،  مـن  مجاعـة  الطائفـة   
أو  الدينـي  االنتـامء  أو  والعـرق  املهنـة  مثـل  مشـرتك 
بأهنـا  الطائفـة  وتعـّرف  املوقف“)النفيـس،2008(.. 
“مفهـوم مشـتق من جذر متحـرك، هو )طـاف يطوف 
طوافـا، فهو طائـف ( فالبناء اللفظي حيمـل معنى حترك 
اجلـزء من الكل دون أن ينفصل عنه بل يتحرك يف إطاره 
وربنا لصاحله، وبالتايل فإن املفهوم يتضمن فكرة األقلية 
يف حـد ذاتـه أي األقلية العددية املتحركـة يف إطار الكل 
املشـدود. يعـرف املاركسـيون الطائفـة “بأهنـا حالة من 
االنقسام والتشتت داخل الدين الواحد وهي مؤرش عىل 

الرصاع القائم يف داخله “)النفيس،2008(. 

وجيـب التمييز هنا ما بني الطائفـة كبينة اجتامعية وما 
بني الطائفية بوصفها حالة تعصبية حيث تتجىل الطائفية 
بوصفها “فعل تفتتي، ال يتوقف عن ممارسـة فعالته عند 
نقطـة حمددة، قد تبدأ من نقطـة ما، لكنها تنفجر ما مل تتم 
حمارصهتا بأرسع وسـيلة “)النفيس،55:2008( . “إهنا 
متارس تفتيتها لكل ما هو بنّاء حتى تصل إىل الفرد نفسه 
فتشـطره. وكام تنشـطر الـذرة فينفصـل اإلليكرتون عن 
النواة مولدا طاقة مرعبة إذا خرجت عن حدود التحكم، 
فـإن الطائفية تشـطر اإلنسـان نصفني، قوتـني متقاتلتني 
تنتجـان تبـادل للسـيطرة والعنف يف عالقـة هييمن فيها 
الذكر عـىل األنثى )األقوى عىل الضعيـف هيمنة تكون 

مطلقـة« )أبو زيد،56:1999(. إهنـا كالنار التي تنطلق 
يف اهلشـيم فهي جتتـاح بلهبها كل يشء وتسـتفحل دون 
انقطـاع إن مل حتـارص ويغمـر هليبهـا يف احلـال قبـل أن 

تستفحل وحتدث الكارثة. 

ويتجسد التعصب الطائفي يف صورة فكر مغلق ذايت 
التوليـد واالكتفاء، مصدره مسـلامت موروثة تعلو بنظر 
أصحاهبـا فوق النقـد والنقض والتشـكيك والتجريب. 
والفكـر ال يتطور وفـق املتغـريات الثقافيـة، واملؤثرات 
االجتامعيـة االقتصاديـة واملعطيـات العلميـة ألنـه فكر 
اجلمود والوثوق واليقني والتصلب والتجمد. إنه صيغة 
رفـض لـكل ما إنسـاين وأخالقـي حيث يضـع العقيدة 
الفكرية التي ينافح عنها يف مقام الدين وجيعل املساس هبا 

مساسا ال يغتفر باملقدس واملتعايل)قمرب،15:1980(. 

ويقوم التعصـب الطائفي يف النهايـة عىل والء الفرد 
الكىل أو اجلزئي للقيم والتصورات الطائفية أو املذهبية، 
وهـو ينبثق مـن صلب التعصـب الديني ويمتـزج معه. 
ففـي أحيـان كثرية تكـون املذاهب هي أسـاس تصنيف 
البـرش يف املجتمع الواحد إىل طوائـف عديدة متصارعة 

ومتناحرة )وطفة ،102:2002(.

وقـد عـرف التاريـخ اإلسـالمي صـورا حمزنـة مـن 
التعصب املذهبـي والطائفي ويمكن أن نورد الشـواهد 
التارخييـة عىل مثل هذا التعصب فيـام رواه ابن حزم عن 
قصـة الصحـايب عبد اهلل بـن خبـاب ريض اهلل عنه الذي 
مـىض مع زوجتـه يف طريق به مجاعة من اخلـوارج معلقا 
املصحـف يف عنقه. وعندما مـّر باخلوارج قالوا له عندما 
شـاهدوه وكتاب اهلل يف عنقه: إن الـذي يف عنقك يأمرنا 
بقتلـك، ثم أخذوه إىل ضفة النهـر وذبحوه ذبح النعاج. 
ويمـي ابن حزم أيضا يف احلديـث عن هؤالء اخلوارج 
الذين قتلـوا الصحايب بن خبـاب “وكانت إىل جوارهم 
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ضيعـة صغـرية ألحـد النصـارى وذهبـوا إىل صاحبهـا 
طالبـني أن يبيعهم متـرا. فقال خذوه بال ثمـن، فرفضوا 
قائلـني: إن اهلل أوصانا بكم خريا. فقال النرصاين: عجبا 
أتقتلون الصحايب بن خبـاب وتقولون أنكم تعملون بام 

أويص إليكم؟” )السعيد،38:2001(.

ومـن القصـص الغريب يف شـأن التعصـب املذهبي 
الطائفـي الرهيـب وهو األكثر درامية وإدهاشـا ما خربه 
واصل بن عطاء من أعامهلم وسـريهتم. لقد قدّر لواصل 
بـن عطاء املعتزيل املشـهور أنه مّر مع رهـط من أصحابه 
يف طريق فدامههم اخلوارج وأيقنوا بأن ساعتهم األخرية 
قـد زّفـت ولكـن واصـل قـال لرفقتـه دعـوين وإياهـم 
.وملـا سـأله اخلـوارج مـن أنـت وأصحابك؟ قـال هلم: 
مرشكون مسـتجريون .. فطلبـوا منه الرجـوع ... فقال 
هلـم أمل تسـمعوا باآليـة الكريمـة التي تقـول “وإن أحد 
مـن املرشكـني اسـتجارك فأجـره حتى يسـمع كالم اهلل 
“وعندها قرأ اخلوارج من كالم اهلل ثم ساروا مع واصل 

بن عطاء وأصحابه حتى أوصلوهم إىل مأمنهم . 

وهنـا تكمن غرابة ما بعدها غرابة وهي غرابة حمزنة: 
إذ كيـف يقتـل صحايب جليل حيمل كتـاب اهلل يف عنقه؟ 
وباملقابـل كيف تتـم معاملـة املرشكني الـذي يصحبون 
“ )السـعيد،38:2001(. وليـس غريبـا  إىل أمنهـم!؟ 
أن تشـهد السـاحة العربية فنونـا للتعصـب والقتل عىل 
الطائفـة واملذهـب كام حيـدث يف العراق وكـام حدث يف 
لبنـان، والقـادم قد يكون أعظم، أجار اهلل أمة املسـلمني 

من كل ضري وفتنة. 

3/7- التعصب القبيل 

عرف العرب بانتامئهم القبي وعصبيتهم القبلية التي 
صارت مرضب األمثال. ويتضمن الشـعر العريب صورا 

للتعصب القبي يفوق حدود كل وصف ملعنى التعصب 
وداللتـه يف صيغتـه القبليـة. وأوضـح معنـى للتعصب 
القبي وأكثره صفاء ووضوحا نجده يف أبيات من الشعر 
وردت يف معلقـة عمرو بـن كلثوم الشـهرية حيث هيدر 
فيهـا قوال يفوق كل بيـان يف وصف العصبيـة القبلية إذ 

يقول: 

جَمْـدًا  الَقْتـَل  َيــــَرْوَن  بُِشــبَّــاٍن 
بِـيــنا وِشـيــــٍب يف احُلــُروِب جُمـَـرَّ

أال ال جيــهـــلن أحـــد عــلـينا
فنجــهـل فـــوق جــهـل اجلاهلـن

واسـتطاع الشـاعر العريب ُقريظ بن ُأنيف أن يسـجل 
ملحمة شعرية يف وصف التعصب القبي بقوله:

لو كنـت من مـازن مل تسـتبح إبيل
بنـو اللقيطـة من ذهـل بن شـيبانــــا

قـوم إذا الـرش أبـدى ناجذيـه هلم
طـاروا إليـه زرافـــاًت ووحدانــــا

ال يسألون أخاهم حن يندهبــــم 
يف الالئـامت علـــى ما قـــال برهـانا 

لكــن قومـي وإن كانوا ذوي عـدد 
ليسـوا مـن الـرش يف يشء وإن هانــا

ويف هـذه األبيات وصف عميق بليغ ملعنى التعصب 
القبي يف املجتمعات العربية اجلاهلية . 

واألمثلة الشـعرية التي تستكشـف معـاين التعصب 
ودالالتـه كثـرية يف األدب العريب ومـن أمجل الوصوف 

التي قيلت فيه قول الشاعر: 
ومـا أنـا إال مـن غزيـة إن غـوت

أرشـد غزيـة  ترشـد  وإن  غويـت 
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ويف هـذا القـول منتهـى اإلبانـة عـن اجلهـل مكونا 
للعصبية وعن العامء ركيزة هلا. وإذا كان يف الشعر العريب 
وصفا للداء ففي بعضه وصف للدواء حيث يقول عنرتة 

العبي فارس عبس وشاعرها: 
ال حيمل احلقد مـن تعلو به الرتب

وال ينـال العـال مـن طبعـه الغضـب

ويقـول مجيل صدقـي الزهاوي يف رفـض التعصب 
والتحذير من بالئه: 

وحيسب قوم يف التعصب رشدهم
التعصـب غـري  األقـوام  أهلـك  مـا 

وخري تعبري عن التعصب القبي ما ورد يف املثل العربية 
حيث تقول العرب “كذاب ربيعة خري من صادق مرض، 
وألن حيكم فينا احلكامن ببعض احلق وأحدمها من ربيعة 
خـري لنا من أن حيكام بكل احلـق وكالمها من مرض “ويف 
هذا القول مثال صارخ عن طبيعة التعصب القبي الذي 
أخـذ جمـده يف حيـاة العـرب اجلاهليني. ويقـول العرب 
“انـرص أخـاك ظاملـا أو مظلومـا “ويف هذا القـول داللة 
مطلقـة عىل التعصب اجلاهي األعمـى يف اجلاهلية. وقد 
عـدل النبي صىل اهلل عليه وسـلم هـذا املثل وقال انرصه 
ظاملـا أي امنعـه عـن الظلـم وانـرصه مظلومـا دافع عن 
حقوقه. وعن واثلة بن األسـقع قال: “قلت: يا رسـول، 
مـا العصبية؟ قال: أن تعني قومـك عىل الظلم”. فالظلم 

هو أس العصبية ومنهجها وديدهنا. 

وسـئل عي بن احلسـني عن العصبية فقال: العصبية 
التـي يأثم عليهـا صاحبها أن يـرى رشار قومه خريا من 
خيـار قـوم آخريـن. وليسـت العصبية أن حيـب الرجل 
قومـه ولكن من العصبية أن يعني قومـه عىل الظلم”)4(. 

)4( الكايف – جزء 2- ص 308(

فالتعصـب القبـي يمثل أحد أشـكال التعصـب املميزة 
للمجتمع العـريب منذ فرتات طويلـة. فقد حفل الرتاث 
العـريب باحلديث عن التعصب القبي يف العرص اجلاهي. 
فالقبيلـة نسـق مـن التنظيـم االجتامعـي يتضمـن عـدة 
مجاعـات حمليـة مثل القـرى والعشـائر. وتقطـن القبيلة 
عادة إقلياًم معينًا وتسـود فيها ثقافة مشرتكة ولغة واحدة 
وشـعور قوى بالتضامن والوحدة يستند إىل جمموعة من 

العواطف األويل)غيث، 1988(.

وعلينـا أن نفـرق القبيلـة والقبليـة، فالقبيلـة كيـان 
اجتامعـي حارض يف وجودنا االجتامعـي أما القبلية فهي 
عقلية وسلوك تعصبي وسم جمتمعاتنا منذ مئات السنني 
واليـزال، والقبليـة رابطـة موحـدة الغـرض مبنيـة عىل 
التحالـف بقدر ما هي مبنية عىل النسـب والقرابة ومتثل 
عقلية عامة مستمدة من االنتامءات والوالءات املنغرسة 
يف وجدان اجلامعة، وبالتايل فإن نزعتها نحو إثارة قبليتها 
هـو تعبري عن هويتهـا. ومتثل هذه اخلصائص األسـاس 
املـادي للتعصـب القبـي . فقـد أشـار ابـن خلـدون يف 
مقدمته إىل مفهومي التفكري واحلركة الناجم عن الرصاع 
بني البدو واحلرض باعتبار أهنام نمطا معيشـة متعارضان. 
وعىل أسـاس هذه القاعدة حتاول كل قبيلة أن تقوى من 
شـأهنا لتملك احلكم واهليمنة والسـيطرة عىل اآلخرين. 
ويـرى ابن خلـدون يف هذا السـياق “أن القبيلة إذا قوي 
سـلطاهنا، ضعـف سـلطان الدولـة، وإذا قوي سـلطان 

الدولة، ضعف سلطان القبيلة”.

فاالنتامء القبـي يف املجتمعات العربيـة كان واليزال 
يشـكل أقوى االنتـامءات وأثبتها عرب العصـور التارخيية 
منـذ اجلاهليـة وحتـى اآلن )ديـري،2004(. فالدولـة 
العربية اإلسالمية – كام يرى اجلابري - بنيت عىل أساس 
قبي وكانت بمثابة “نظام كونفدرايل” وّحد القبائل حتت 
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رايتـه دون أن يفككها. واسـتمرت القبلية بطبيعة احلال 
لتكـون االنتـامء األقوى رغم تقلب األحـوال واألزمان 
ومل تتغري األحوال حتى مع ظهور الدولة العربية احلديثة 
فمعظـم الدول العربية تقوم عىل أسـاس قبي عشـائري 
كام هو احلال يف دول اخلليج واألردن واملغرب وسـوريا 

والعراق وليبيا والسودان وغريها)ديري،2004( .

هناك مناطق عديـدة يف العامل العريب حمكومة بالطابع 
الوحـدة االجتامعيـة يف  القبيلـة  القبـي حيـث تشـكل 
الكويـت ويف شـامل العـراق وجنوبـه، وىف بادية الشـام 
وغـور األردن. والقبيلـة تكـون متامسـكة بحكـم قرابة 
الدم، ومجيع أفرادها متامسكون يف إطار واحد، وتفرض 
عليهم تبعات وواجبات مشـرتكة. ويشـعر كل رجل يف 
القبيلة أنه مسـؤول عن مجاعته يقابله شعور القبيلة كلها 
عمـن ينتمـي إليها. وبسـبب اعتقـاد العـرب وقناعتهم 
بالنسـب واحلسـب وتفاخرهم باالنتـامء واالنحدار من 
رجل يسـمى جـد القبيلـة والعشـرية. وهلذه األسـباب 
تعصـب الفرد لقبيلتـه أي ألهله وأرستـه كلها دون أي 
متييز بني إنسـان وآخر. هـذا يف مقابل تعصبـه ضد أبناء 
القبائـل األخـرى وما ينطـوي عليها من مشـاعر بغض 
وكراهيـة ومتييز . وبالطبع فإن هـذا التعصب والعصبية 
يتناىف والشـعور القومـي وهو أحد أسـباب جتزئة األمة 

العريب)نرص، 1997: 30(.

ويف املجتمـع الكويتـي تعـد القبيلـة أسـاس احليـاة 
االجتامعية فيه،فالتنظيم القبي يشكل نسيجه االجتامعي 
احليوي ومنطلق احلياة السياسية فيه. وقد قّدر للقبيلة يف 
الكويـت أن حتافظ عـىل تقاليدها وسـامهتا وخصائصها 
ودورها فبقيـت القبلية قوية كوحـدة اجتامعية بنيوية يف 
املجتمـع تتميز بقوهتـا وهيبتها ونفوذها . فشـيخ القبيلة 
حيظـى باحرتام اجلميـع وطاعتهم، وحيـرض مجيع أفراد 

القبليـة عـىل التعاضـد االجتامعي وعىل الوحـدة القبلية 
يف الرساء والـرضاء، وهذه األمور أعطـت القبيلة قوهتا 
وأصالتهـا وقدرهتا عىل الثبات رغـم التغريات اهلائلة يف 

احلياة االجتامعية والسياسية والثقافية . 

فالتنظيـم القبـي قائـم وحـارض الوجـود يف خمتلف 
جوانـب احليـاة االجتامعيـة وقد نجّم عن هـذا احلضور 
تنامـي التعصب القبي بصورة كبرية وذلك تأسيسـا عىل 
عقلية القبيلة وثقافتها التي تركز عىل أمهية الفزعة القبلية 
والشعور باالنتامء للقبيلة شعورا يتجاوز حدود الشعور 

باالنتامء للوطن واملواطنة. 

8- الدراسات السابقة
 ظهـر التعصـب باعتبـاره مشـكلة بحثيـة تسـتحق 
الدراسـة مـن قيِبـل علـامء االجتـامع وعلـامء النفـس يف 
 Vaughan, 1988،( العرشينيـات من القـرن العرشيـن
Sherif, 1967(. وتـدرج تيـار البحـوث ببـطء خـالل 

الثالثينيات وبداية األربعينيات، ثم شـهد عدد البحوث 
تصاعـدًا فجائيـًا بعـد احلـرب العامليـة الثانيـة، حتى أنه 
عندمـا نرش جوردون البـورت Allport دراسـته املهمة 
عـام 1954 بعنوان طبيعة التعصـب كان عدد البحوث 
التي اسـتعرضها كبريًا بدرجة ملحوظة، وأشـارت هذه 
الدراسـة إىل أمهية تلك الظاهرة والتي تتصف بالشمول 
والتعقيد )دكـت،2000: 83(. ومنذ هذا التاريخ ظهر 
كم هائل من الدراسـات التي جترى لسـرب غـور ظاهرة 

التعصب ومعرفة أشكاله وأسبابه ودواعيه.

ويمكن القول يف هذا السياق بأن الدراسات العربية 
ما زالت يف خماض الوالدة حيث تشهد الساحة بني احلني 
واآلخر بعض الدراسـات التي تتقىص هـذه الظاهرة يف 
املسـتويات األكاديميـة واجلامعيـة بـني احلـني واآلخر، 
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ومـا زالـت املجتمعـات العربيـة تشـكل مرتعـا خصبـا 
وبكرا للدراسـات يف جمال التعصب بأشـكاله املختلفة. 
ويف هذا السـياق يمكن لنا استعراض بعض الدراسات 
العربيـة واألجنبية التـي أجريت حول هـذه الظاهرة يف 

املجتمعات الغربية والعربية. 

1/8- دراسات أجنبية 

.)Bogardus Bogardus,1925 (دراسة بوجاردس

وتعد دراسة بوجاردس Bogardus من أهم وأشهر 
الدراسـات التي تناولت قضية التعصب والعالقات بني 
الشعوب. حيث قام بوجاردس بتطبيق مقياسه التعصبي 
املشـهور عىل عينة كبـرية بلغت 1725 مـن األمريكيني 

وبينت النتائج ما يي: 

زنوج %يود  %األملان % اإلنجليز % عبارات املقياس

945481أتزوج منهم 
9767229أصادقهم 

97792612أسكن معهم 
5457 9687أقبلهم كمواطنني 

ومن الطريف أن بوكاردس أعاد تطبيق هذا املقياس 
يف عـام 1950 بعـد عرشيـن عاما، ومل جيـد أي تغيري يف 

اجتاهات األمريكيني نحو هذه الشعوب . 

 BRALY )Katz & Kats وبـرايل  دراسـة كاتـس 
. )Braly 1933

 BRALY وبـرايل   Kats كاتـس  دراسـة  تناولـت 
اجتاهات طالب جامعة برنسـتون نحو بعض الشعوب. 
واخلصائـص  الصفـات  معرفـة  إىل  الدراسـة  هدفـت 
التـي خيتارها الطـالب والتـي تناسـب كل جمموعة من 
املجموعـات البرشيـة التاليـة: األمريكيـني، الصينيني، 

اإلنجليـز، األملـان، اإليرلنديني، اإليطاليـني، اليابانيني، 
اليهـود، الزنـوج، األتـراك. اسـتخدم الباحثـان املنهـج 
الوصفي واملقابلة الشـخصية وطبـق مقياس بوجاردس 
التعصبي املشـهور، وشـكلت الدراسـة عينة بلغت مئة 
طالب وطالبـة من طالب جامعة برنسـتون. ومما يلفت 
النظـر يف هـذه الدراسـة االتفاق شـبه الكامل بـني آراء 
الطـالب املائـة ألوصـاف هـذه املجموعـات البرشيـة 
العـرش، رغم أن الطالب مل يسـبق هلم االحتكاك املبارش 
بمعظـم هـذه اجلامعـات، والواضـح أن هـذه الفكـرة 
النمطيـة املنقولـة هي أسـاس املكون املعـريف الجتاهات 
هؤالء الطالب ضد أو مع هذه اجلامعات. وطلب منهم 
حتديد السـامت التي تناسـب بعض الشـعوب والسـيام 

األمريكيني والصينيني واإلنكليز. 

وخرجت الدراسة بعدد من النتائج التالية: 

• األملان: علميون - جمدون .

• اليهود مرتزقة - جمدون .

• الزنوج: كساىل - خرافيون - مرحون .

• اإليطاليون: فنانون - مندفعون .

• اإلنجليز: أذكياء - تقليديون .

واملهـم يف هذا النتائج جتانس آراء الطالب يف إطالق 
هذه الصفات وهذا يعني أن هذه اآلراء نابعة من صورة 
نموذجيـة سـائدة يف املجتمع حول هـذه الصور واآلراء 

النموذجية حول شعوب العامل.

 Upadhya Sinha( وأوباد هيا Sinha دراسة سنها
 )& Upadhya, 1960

ومن الدراسـات اهلامة يف هذا املجال دراسـة سـينها 
Sinha وأوباد هيا Upadhya حول االجتاهات العنرصية 
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للشـباب اهلندي نحو الصني قبل ويف أثناء النزاع اهلندي 
الصيني املسـلح حول احلدود املشرتكة بينها. ومن نتائج 
هذه الدراسة أن اجتاهات الشباب اهلندي نحو الصينيني 
كانـت إجيابيـة قبل الرصاع املسـلح ومن ثـم حتولت إىل 

سلبية بعده. 

دراسـة بيتيجرو: الشـخصية وعوامل بنـاء اجتاهات 
.)Pettigrew. 1958( اجلامعات نحو بعضها

العوامـل  بدراسـة   1958 عـام  يف  بيتيجـرو  قـام 
االجتامعيـة الثقافيـة يف بنـاء اجتاهـات اجلامعـات نحـو 
بعضهـا البعض”. وقـد هدفت هذه الدراسـة إىل حتديد 
اجتاهـات  حتـدد  التـي  الثقافيـة  االجتامعيـة  العنـارص 

اجلامعات نحو بعضها . 

وقد أجريت الدراسـة عىل عينة بلغت )120( طالبًا 
من طالب جامعات جنوب إفريقيا واسـتخدم مقياسـا 
خاصا باالجتاهات العنرصية بني السـود والبيض. وقام 
الباحث بتقسـيم عينة البيض إىل فئتني شـديدة التعصب 
ضد السـود وفئة قليلة التعصب ثـم طبق معيارا للطاعة 
االجتامعية واسـتخدم املنهج الوصفـي االرتباطي. وقد 
أظهـرت النتائج أن اجلامعات شـديدة الطاعة لألعراف 

االجتامعية هي شديدة التعصب.

دراسـة باتريك هيفن: االجتاهات نحو حترير جنوب 
 )Heaven. 1986( ” افريقيا

هدفت دراسة هيفن إىل استكشاف االجتاهات التنبؤية 
نحـو حركة حترير جنـوب إفريقيا من خـالل مجاعتني من 
طالب اجلامعات: مجاعة من البيض، ومجاعة من السـود. 
وأجريت هذه الدراسة عىل ثالث عينات من طالب ثالث 
جامعات خمتلفة عرقيـا: تكونت العينة األوىل من )130( 

طالبا مـن األفارقة البيـض امللتحقني بجامعـات إفريقية. 
وتكونت العينة الثانية من )75( طالبا من الطالب البيض 
من جامعة تتحدث اإلنجليزية، وتكونت العينة الثالثة من 

)56( طالبا من الطالب السود .

وبينـت الدراسـة قـي نتائجهـا أن الطـالب البيـض 
الناطقـني يتسـمون بالتعصـب العنـرصي ، وأشـارت 
الدراسـة إىل وجود اجتاهات سـلبية عند الطلبة البيض، 
مـن الفئتني ، نحو الطالب السـود كـام ظهرت اجتاهات 

تعصبية وعنرصية بني البيض نحو السود .

دراسـة منصور اجلياد:  التصورات النمطية السـائدة 
اجليـاد،   ( العـرب”  نحـو  األمريكيـن  الطـالب  عنـد 

 .)1986

أجـرى اجلياد دراسـته حـول “التصـورات النمطية 
السـائدة عند الطـالب األمريكيني يف جامعة ميتشـجان 
نحو العـرب”. هدفت الدراسـة إىل معرفـة التصورات 
النمطية السائدة وأجريت الدراسة عىل عينة بلغت 296 
طالـب من الطالب األمريكيني نحو العرب واسـتخدم 
املنهج الوصفي التحليي وطبـق مقياس التعصب الذي 

 .H.G.Gough )أعده )جاف

وبينـت النتائـج أن الطالب األمريكيـني ينظرون إىل 
العـرب عىل أهنم أثريـاء ومتطرفون ومعـادون للغرب. 
وقـد وجـد الباحـث فروقـا جوهريـة بـني تصـورات 
الطـالب السـود والبيـض للعـرب، فالسـود حيملـون 
تصـورات اجيابيـة أكثـر من البيـض عن العـرب، وهذا 
ينسـحب عىل اخلرجيني وأظهرت الدراسة أن التلفزيون 
هـو مصـدر املعلومـات األساسـية عند الطـالب ذوي 
التصـورات السـلبية يف حني أن االتصال الشـخيص هو 

مصدر االجتاهات االجيابية .



مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية، العدد )1(، يونيو 2012م -  رجب 1433هـ

عي أسعد وطفة - سعد رغيان الرشيع: حتديات التعصب وخلفياته الثقافية يف املجتمع الكويتي آراء عينة من طالب جامعة الكويت 18

دراسـة صفـاء األعـر اجتاهـات عينة مـن الطالب 
األمريكين نحو اآلخر )األعر،1987(

بعنـوان  بدراسـة  األعـرس)1987(  صفـاء  قامـت 
“اجتاهـات عينة من الطالب األمريكيني نحو أنفسـهم 
ونحو كل من األوروبيني والروس والعرب”. وهدفت 
الطـالب  وإدراكات  اجتاهـات  معرفـة  إىل  الدراسـة 
األمريكيـني للشـعوب األخرى. أجريت هذه الدراسـة 
عـىل عينـة مـن )77( طالبـا مـن طـالب جامعـة نيفادا 
منهجيتهـا  الوصفـي يف  املنهـج  الباحثـة  واسـتخدمت 
ومقيـاس التاميـز الـذي تضمـن )21( بعدا مـن األبعاد 
الثنائيـة: أحدمها موجـب واألخر سـالب مثل: )جيد- 
يسء، رحيم - قاس(. وبينت الدراسة يف نتائجها إجيابية 
اجتاهـات األمريكيـني نحـو أنفسـهم يف تسـع صفات، 

وإجيابية اجتاهاهتم نحو األوروبيني يف صفات أربع. 

دراسـة سـريجنت ووودز اجتاهـات طالـب اجلامعة 
.)Sergent & WoodS 1992( ”نحو العرب

تناولـت الدراسـة اجتاهـات طالـب اجلامعـة نحـو 
العـرب يف اجلامعـات األمريكيـة، واسـتخدم الباحثان 
املنهـج الوصفـي التحليي واسـتندا إىل فرضيـة مؤداها 
أن الطـالب العـرب يف اجلامعـات األمريكيـة يعانـون 
بشـده من التعصب ومن الصورة التقليدية التي رسمتها 
وسـائل اإلعالم عن العرب . أجريت هذه الدراسة عىل 
عينة بلغت )112( طالبا جامعيا من طالب السنة األوىل 
)58% إنـاث و 42% ذكور ( وزعت عليهم صيغتان من 
قيـاس SAS , APS لالجتاهـات اآلنيـة، وتتكـون كل 
صيغـة من عرش حاالت اجتامعية وشـخصية، كل حالة 
متثـل هيئة يكـون العرق فيهـا عامال مهـام يف ردود فعل 
الفـرد، يتبعهـا مقيـاس من عرش حـاالت ملعـاين خمتلفة 

يدخـل فيها كلمة يوحي معناهـا بتحديد اجتاه نحو الفئة 
املستهدفة.

وقد اسـتخدم املقياس الثاين لتقديـر اجتاهات الطالب 
حياديـة،  صـورة  صورتـان:  وللمقيـاس  العـرب.  نحـو 
وصـورة يذكر فيها اسـم العـريب كمثري لالجتـاه. من نتائج 
هـذه الدراسـة أن )7( إجابـات مـن عـرشة مـن املقيـاس 
كانت ختتلف جوهريا وسـلبيا حني توضع كلمة العريب يف 
الصورة )ب( من املقياس مما يربهن صدق فرضية الدراسة 
التي تقـول بوجود اجتاهات تعصبية شـديدة جتاه الطالب 
العرب يف هذه اجلامعات. وأوضحت الدراسة أن اإلعالم 
يشـكل العامل األسـايس يف تشـويه صورة العرب وتنمية 

التعصب العرقي جتاههم يف اجلامعات األمريكية. 

 YANG Julia 1992 )Yang, دراسـة يانغ جوليـا
. )1992

تبني دراسـة يانغ جوليا YANG Julia التي أجريت 
حول التعصب يف جامعـة تشيي وظاهرة انتشـار التحيـز 
للجنس األبيـض عام 1992 أن ظاهرة العنرصية تأخذ 
اجتاهـا متناميـا يف مجيع اجلامعـات ومؤسسـات التعليم 
العـايل يف تشـيي. ومـن أجـل اسـتقصاء هـذه الظاهرة 
بصـورة علمية يتناول الباحث عينـة قوامها 39 مبحوثا 
حيث شـملت هـذه العينـة 13 أسـتاذا جامعيـا، و 13 
موظفـا باجلامعـة، و 13 طالبـا جامعيـا، وقـام الباحث 
إضافـة إىل ذلـك بإجـراء مقابـالت مبارشة، مشـاهدة، 
وتسجيل للمقابالت الشخصية لدى شخصيات عديدة 

من أساتذة اجلامعة وموظفيها وطالهبا. 

من أهم النتـائج التي أظهرهتا هذه الدراســة وجود 
اجتاهـات تعصبية وعنرصية عند الطالب جتاه اجلامعات 

املخالفني هلم يف املستوى الثقايف والعرقي. 



مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية، العدد )1(، يونيو 2012م -  رجب 1433هـ

19عي أسعد وطفة - سعد رغيان الرشيع: حتديات التعصب وخلفياته الثقافية يف املجتمع الكويتي آراء عينة من طالب جامعة الكويت

ويف هذا السياق فإن الطالب البيض يعانون من رؤية 
تعصبية ومن مشـاعر الكراهية واالحتقار ضد الطالب 
السود. ومع أن بعض الطالب البيض ال يأخذون اجتاها 
تعصبيا ضد السـود إال أهنم ال يمتلكون مشـاعر إجيابية 

جتاه امللونني بصورة عامة .

 Djangi Ahmad )Djangi,1993( دراسة يانغي أمحد

أجريـت هذه الدراسـة حـول العنرصيـة يف التعليم 
العايل يف كندا عام 1993 عىل عينة واسعة من طلبة علم 
النفس بجامعة تورنتو الكندية، وتناولت أبعاد التعصب 
العنـرصي املوجودة يف مؤسسـات التعليـم العايل. وقد 
بينـت هـذه الدراسـة أن املؤسسـات الرتبويـة تعاين من 
أشـكال خمتلفـة مـن التعصـب التـي عززهتـا الرتاكامت 
الثقافيـة و التارخييـة وغيـاب القيـم الديمقراطيـة. وقد 
بينـت الدراسـة خماطر االجتاهـات التعصبيـة يف اجلامعة 
واملؤسسـات الرتبوية، فالتعصب يـؤدي إىل التفرقة بني 
الطلبة أنفسـهم، ويتجىل هذا التعصب يف نوعية االهتامم 
الـذي يتلقاه الطلبة من املدرسـيني، باإلضافة إىل التحيز 
التعليمـي الذي يتجـىل يف العناية ببعـض الطالب دون 
اآلخريـن وبينت الدراسـة أن هذه املواقـف االنحيازية 
لطلبـة دون آخريـن تـؤدي إىل إضعـاف تفاعـل الطلبة 
الذيـن يتـم جتاهلهـم أو عـدم االهتـامم هبم. فاملؤسسـة 
الرتبوية التي يربز فيهـا االجتاه التعصبي تلجأ إىل اختيار 
أعضـاء هيئة التدريس من جنس معني أو فئة معينه ومن 
ثم تنتقل هذه النظرة التعصبية إىل إدارة املؤسسة الرتبوية 

 )Djangi,1993:1( نفسها

وقدمت الدراسة عددا من االقرتاحات واحللول التي 
حتد من أشكال العنرصية يف السياسة التعليمية للمؤسسة 
الرتبويـة، والتـي يمكنها أن ختفف من أشـكال التعصب 

املوجـودة لدي أعضاء هيئة التدريس، والطلبة أنفسـهم. 
يقـول الباحـث يف هـذا الصـدد: “إن قضايـا التعصـب 
بأشـكاله املختلفـة أصبحـت ظاهـرة خطـرة يف الكليات 
واجلامعـات الغربيـة، فالتعصـب أصبـح مشـكلة تتضح 
معاملهـا بدرجـة أكرب مما كانت عليه يف فرته السـتينات من 
هذا العرص، ومن املؤسف أن املدارس والتعليم مل يستطيعا 

 . )Djangi,1993:5( “ حتى اآلن إزالة أثار التعصب

ويضيـف الباحـث: » إن التعصـب الـذي تتنامـى 
مظاهره يف املدارس واملؤسسـات الرتبوية يأيت انعكاسـا 
لطبيعـة املجتمع الذي يكرس مظاهر العنرصية والتمييز 

 . )Djangi,1993:10( » العنرصي

 ومن احللـول التي ناقشـتها الدراسة يمكن أن يشار 
إىل التايل:

1- تدريـب أعضاء هيئة التدريـس وتوجيههم نحو 
تشجيع الطلبة عىل قبول بعضهم البعض، وتأكيد 
أمهية املشاركة واالحرتام مهام تكن درجة التباين 

الثقايف أو العرقي 

2- توليد اهتامم أعضـاء هيئة التدريس هبذه القضية 
وتأكيد دورهم احليوي يف السيطرة عىل خماطرها.

3- وضع سياسـة واضحة للمؤسسة الرتبوية تعمل 
بموجبهـا عـىل حماربـة خمتلف أشـكال التعصب 

والتمييز العنرصي والثقايف بني الطالب. 

4- التشـجيع عىل تصفية املناهج املدرسـية وتنقيتها 
من خمتلف اإلشارات التي تعزز القيم التعصبية .

2/8- دراسات عربية 

دراسة سـعد عبد الرمحن: عملية التطبيع االجتامعي 
العربيـة  جمتمعاتنـا  يف  والتعصـب  التحامـل  وأزمـات 

املعارصة )عبد الرمحن، 1970(.
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يسـتجوب الباحـث قضيـة التعصب وماهيـة دوره 
يف ضـوء اخللفيات النفسـية واالجتامعية هلـذه الظاهرة. 
ويف نسـق هذه الدراسـة حيـاول الباحـث أن يفصل بني 
ظاهـرة التعصب وبني جمموعة مـن الظواهر االجتامعية 
التي جتانسـها مثل: التطرف والنزعة العرقية واإلرهاب 

والعنف والعدوان . 

ويف سـياق النتائـج يؤكـد الباحـث عـىل األصـول 
االجتامعيـة هلذه الظاهرة مؤكدًا أن التعصب ليس فطريًا 
بل اجتامعيًا ، ومن ثم يتأمل الباحث يف العوامل الرتبوية 
التي تعـزز هذه الظاهرة وتنتجهـا يف اآلن الواحد وهبذا 
اخلصـوص يعلـن الباحـث أن األرسة يف الوطن العريب 
تلعـب دورًا يف إنتاج هذه املظاهر التعصبية مبينًا خطرها 

وعىل املجتمع واحلياة االجتامعية . 

دراسـة ذيـاب ومليـكان: االنتامءات والـوالءات يف 
املجتمع اللبناين )ذياب ومليكان،1972( .

والـوالءات  “االنتـامءات  ومليـكان  ذيـاب  درس 
للجامعات يف املجتمـع اللبناين والعالقات الداخلية بني 
هـذه اجلامعات”، وهدفـت هذه الدراسـة إىل تقيص أثر 
التغـري االجتامعي والسـيايس يف نسـق االنتـامءات لدى 
الطـالب العـرب يف اجلامعـة األمريكيـة يف بـريوت يف 

فرتتني متباعدتني: 1957،1970. 

ومـن أجل هـذه الغاية رصـد الباحثان نسـق الوالء 
عنـد الطلبـة العـرب عـام )1957( وأعيـد رصـده يف 
عـام )1970( وقد اسـتخدم الباحثـان املنهج الوصفي 
التحليي باستخدام استبانة تقيس فقراهتا تسلسل الوالء 
عنـد الطـالب لواحدة من مخـس مجاعات رئيسـية هي: 
العائلـة، األصـل القومـي، الديـن، اجلنسـية، واحلزب 
السـيايس. وافـرتض الباحثـان أن األحداث السياسـية 

واالجتامعيـة التـي حدثـت مابـني الفرتتـني قـد غريت 
أولويات االنتامء عند فئتي الطالب .

وقـد بينت الدراسـة ثبـات االنتامء لبعـض الطالب 
ورصـدت تغـريا لـدى بعضهـم اآلخـر حيـث احتفظ 
االنتـامء إىل العائلـة باملرتبة األوىل واتسـم والء الطالب 
للعائلة بالثبات بينام حدث تغري ملحوظ يف نسق االنتامء 

إىل اجلنسية واحلزب السيايس والدين والقومية .

دراسـة سـعد الديـن إبراهيـم: التعصـب والتحدي 
اجلديد للرتبية يف الوطن العرب) إبراهيم، 1989(. 

تناولت دراسة إبراهيم إشكالية العالقة بني الرتبية 
والتعصـب، وبينـت أن الرتبية يف الوطـن العريب تعزز 
االجتاهـات التعصبيـة، فالرتبيـة العربيـة والسـيام يف 
مسـتوى األرسة العربيـة تعزز القيم السـلبية واألفكار 
اخلاصـة عن الفئـات االجتامعيـة والطائفيـة والعرقية 
وتعزز تصورات نمطية سـلبية عـن اآلخر بصورة غري 
عقالنيـة. وبينت الدراسـة مجلـة من العوامـل الثقافية 
والسـيام  العـريب  الوطـن  يف  التعصـب  تغـذي  التـي 
مؤسسـات الدولـة القطريـة التـي تعمـل عـىل تغذيـة 
الروح التعصبية يف املجتمعـات العربية. وقد خلصت 
الدراسـة إىل التأكيـد عـىل أمهيـة مواجهـة التعصـب 
وحتديده وحمارصتـه وإطفاء جذوته يف خمتلف جوانب 

احلياة االجتامعية والرتبوية .

دراسـة معتـز سـيد عبـد اهلل: االجتاهـات التعصبيـة 
لطالب جامعة القاهرة )عبد اهلل، 1990(.

أجريت هذه الدراسـة عىل عينـة بلغت 400 طالب 
وطالبـة من طالب جامعات القاهرة وعني شـمس عام 

1990 ومن النتائج التي وصلت إليها هي: 
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- أكـدت عمومية جمـال االجتاهـات التعصيبية عند 
طالب اجلامعة .

- إن اجتـاه املحافظـة يمثـل حمـكا جيـدا لالجتاهات 
التعصبية يف إطار الثقافة املرصية .

دراسـة معتز سـيد عبد اهلل: االجتاهات التعصبية بن 
الذكور واإلناث )عبد اهلل، 1990(.

وقام سـيد عبـد اهلل )1997( بدراسـة حتـت عنوان 
“االجتاهـات التعصبية بني الذكور واإلناث يف املجتمع 
املرصي” وتناولت الدراسـة األبعـاد املميزة لالجتاهات 
التعصبيـة للجنـس عنـد عينتـني متامثلتـني مـن الذكور 
املنهـج الوصفـي  الباحـث  واالنـاث؟ وقـد اسـتخدم 
االرتباطي للكشـف عن االجتاهات التعصبية وأجريت 
الدراسـة عىل عينة بلغـت 800 طالبا وطالبة من طالب 
العامـة واجلامعـة مناصفـة. وصمـم مقياسـا  الثانويـة 
لالجتاهـات التعصبيـة بـني اجلنسـني أحدمهـا للذكـور 
واآلخر لإلناث. وقد بينت الدراسـة أن الذكور يؤمنون 
برضورة لزوم املرأة للبيـت، وال يثقون بقدرهتا وقيمتها 
األخالقية ويرفضون املسـاواة بني اجلنسني، ويشككون 
يف قدرات املرأة الفعلية. يف حني آمنت اإلناث باملسـاواة 
وفقـدان الثقـة يف أخـالق الرجـل، وعدم تقبـل وجود 
الرجل وحده يف السـلطة، وتقدير املجتمع للرجال أكثر 

مما جيب، كام أرشن إىل غرور الرجل وتسلطه. 

دراسة عبد السميع سيد أمحد حول التعصب الفكري 
والديني يف مرص ) أمحد، 1991(. 

يبـني أمحـد يف دراسـته هـذه مـدى انتشـار التعصب 
الفكـري و الدينـي يف املجتمـع العريب يف مرص والسـيام 
عنـد فئة الشـباب ، ويرى الباحث أن مشـكلة التعصب 

والتطـرف يف جمتمعاتنـا العربيـة اإلسـالمية بعامـة إنـام 
تكتشـف عن قصور وعجر األنظمة الرتبوية والتعليمية 
قبل غريها من األنظمة املجتمعة األخرى. ومن ثم حيدد 
عـدة نقـاط وعوامل أساسـية تدخـل يف تكويـن ظاهرة 

التعصب يف مرص وهي: 

- احلجر عىل تفكري اآلخرين وفرض الوصايا عليهم 
باسم الدين وفرض العفوية عليهم. 

- انتشار ظاهرة العنف الديني وتكفري اآلخرين. 

- شيوع أنامط سلوكية تتسم بالعنف يف جمال األرسة 
و املدرسة. 

- التطـرف مظهـر مـن مظاهر التعصـب للرأي ويف 
النيابـة يقـرتح الباحث مرشوعا تربويـًا يؤكد فيه 

التسامح و يرفض التعصب والتطرف . 

دراسـة السـيد سـالمة اخلمييس حول تربية التسامح 
الفكري أو نحو صيغـة تربوية مقرتحة ملواجهة التطرف 

) اخلمييس، 1991( .

 تبني هذه الدراسـة أن التعصب يشكل إحدى أخطر 
املشـكالت التـي تواجه الشـباب العريب وهذه املشـكلة 
حتتـاج إىل جهـود تربويـة حضاريـة بعيـدة املـدى تربط 

باجلهود اإلنامئية العامة للمجتمع.

والباحـث ينطلـق مـن مالحظاتـه اخلاصة بانتشـار 
التعصـب الفكري و الديني يف املجتمع العريب و السـيام 
عند فئة الشـباب وعرب التحليل يبني الباحث أن مشكلة 
التعصـب و التطـرف يف جمتمعاتنـا العربيـة اإلسـالمية 
بعامة إنام تكشـف عن قصـور وعجز األنظمـة الرتبوية 

والتعليمية قبل غريها من األنظمة املجتمعة األخرى . 

وعدد الباحث عدة نقاط وعوامل أساسـية تدخل يف 
تكوين ظاهرة التعصب يف مرص وهي:
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• احلجـر عـىل تفكـري اآلخريـن وفـرض الوصايـا 
عليهم باسم الدين وفرض العفوية عليهم .

• انتشار ظاهرة العنف الديني وتكفري اآلخرين .

• شـيوع أنامط سلوكية تتسم بالعنف يف جمال األرسة 
و املدرسة .

• التطـرف مظهـر من مظاهـر التعصـب للرأي ويف 
النيابـة يقـرتح الباحث مرشوعا تربويـا يؤكد فيه 

التسامح و يرفض التعصب و التطرف. 

دراسـة عبد اهلل خليفة واحلسن عبد املنعم ، اجتاهات 
الطلبـة السـودانين نحـو بعض شـعوب العـامل )خليفة 

وعبد املنعم ، 1995(. 
هدفـت هـذه الدراسـة إىل الكشـف عـن اجتاهـات 
طـالب اجلامعة من السـودانيني واملرصيـني نحو بعض 
شـعوب العـامل، وقد أجريت الدراسـة عـىل عينة بلغت 
654 طالبا وطالبة بمرحلة التعليم اجلامعي من الطالب 
السـودانيني واملرصيني الذين يدرسون بكلية اآلداب يف 

جامعة القاهرة ومن النتائج التي خرجت هبا الدراسة:
- عدم وجود فروق جوهرية بني الطلبة والطالبات من 
حيث االجتاه نحو 61 شعبا من الشعوب العاملية. 

 - أغلبيـة الطـالب السـودانيني 82% يوجـد لدهيم 
اجتاه إجيايب نحو الشعب املرصي.

- اتصـف اجتاه أفراد العينة نحو الشـعوب اإلفريقية 
باحلياد دون السلب أو اإلجياب. 

- اتسـم اجتاه أفـراد العينة باإلجيابية نحو الشـعوب 
العربية واإلسالمية.

- إن أكثـر الشـعوب كراهيـة بالنسـبة ألفـراد العينة 
هو الشـعب اإلرسائيي وأثرها حب هو الشـعب 

الفلسطيني والياباين . 

دراسـة حسـن رسمـك حسـن ومفيـد حممد سـعيد 
رؤوف: التعصـب لـدى طالب جامعة القاهرة )حسـن 

وسعيد ، 1998(. 

 تناولـت دراسـة حسـن ورؤوف مظاهـر التعصب 
لدى طـالب جامعة القاهرة وعملت عـىل قياس درجة 
التعصب لدى عينة من طلبة اجلامعة باسـتخدام مقياس 
التعصب املستنبط من اختبار الشخصية املتعدد األوجه. 
وأجريت الدراسة عىل عينة بلغت 122 طالبا وطالبة يف 
جامعـة القاهرة تراوحـت أعامرهم بني 18-23 سـنة، 
وبينت هذه الدراسـة ارتفاع درجة التعصب بني طالب 
جامعـة القاهـرة واتضـح أن 51% مـن اإلنـاث و%48 
مـن الذكـور يف العينة يأخذون موقعهـم يف أعىل مراتب 

التعصب يف املقياس املذكور. 

دراسـة حممد حسـن غانـم: رؤيـة عينة مـن املثقفن 
املرصين لظاهرة العنف ) غانم  ، 1998 ( .

تعد دراسـة غانم من الدراسـات اهلامـة التي تتناول 
قضيـة التعصـب ، إذ يتنـاول رؤيـة عينـة مـن املثقفـني 
املرصيني لظاهرة العنف . يرى الباحث يف سياق دراسته 
هـذه أن التعصـب والعنـف واإلرهـاب ظاهـر تفرض 

نفسها يف املجتمع املرصي املعارص.

بعـض  انبثقـت  املالحظـة  هـذه  مـن  وانطالقـا 
التسـاؤالت املنهجيـة حـول أسـباب وخلفيـات هذه 
الظواهـر املدمـرة يف املجتمـع . ومـن أجـل الوصـول 
إىل إجابـات علمية حـول هذه القضية حـاول الباحث 
اسـتجواب مواقـف املفكريـن واملثقفـني يف املجتمـع 
املرصي واسـتطالع اجتاهاهتم نحو هـذه القضية. ومن 
املهـم يف هـذه الدراسـة أن العينة يف أغلبها من أسـاتذة 
اجلامعة واملفكرين من سياسيني وقادة أحزاب سياسية 
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ومؤرخني وصحفيني . وقد أسـفرت هذه الدراسة عن 
نتائج بالغة األمهية ومنها:

- أكـد املسـتفتون أفـراد العينـة عـىل أمهيـة التمييـز 
والعنـف  اإلرهـاب  مفاهيـم  بـني  املنهجـي 
والتعصـب والعـدوان وحتديـد حمـاور االتصال 

والتجانس واالنفصال بني هذه املفاهيم 

- مّيـز املسـتفتون بـني نوعـني مـن العنـف: العنف 
واملؤسسـات  السـلطة  متارسـه  الـذي  املـرشوع 
املجتمعية وبني العنف غري املرشوع الذي متارسه 

اجلامعات الدينية واملنظامت واألحزاب.

- يـرى أغلب املسـتفتني أن العنـف يف مرص ال يعود 
وال يفـرس بعوامل خارجية، بـل يعرب عن الروح 
الداخليـة للحياة االجتامعية والسياسـية يف مرص 
.وهـذا يعنـي أن العنـف يولد يف رحـم املجتمع 
وينشـأ بني ظهرانيه ويفرس بمنظومة من العوامل 

الداخلية ال اخلارجية .

- أكد املسـتفتون عىل أمهية املشكالت االجتامعية يف 
توليد ظاهـرة العنف مثل: االرتفاع يف األسـعار 

والتضخم والبطالة وغياب الديمقراطية .

-وأعلن املسـتفتون عن أمهية التجربـة الديمقراطية 
وإجياد احللول للمشـكالت االجتامعية املزمنة يف 

حمارصة ظاهرة العنف وتصفية وجودها. 

دراسـة معتز سـيد عبـد اهلل حول التعصـب وعالقته 
ببعض األنامط السلوكية )عبد اهلل ،1998( . 

أجريـت هـذه الدراسـة عـىل عينـة مـن 419 مـن 
الدراسـيني بكليـة اآلداب جامعـة القاهـرة واعتمـدت 
الدراسـة مقياسـا للتعصـب أعده الباحـث ويتكون من 
40 بنـدا، وبينت الدراسـة وجود عوامـل وأبعاد نوعية 

لسـمة التعصب كام كشـفت عن جتانس كبري بني عوامل 
جمموعـة الذكور واإلناث. وبينت بالتـايل وجود ارتباط 
كبـري موجـب بـني سـمة التعصب وبـني نمط السـلوك 

االنفعايل عند أفراد العينة .

دراسة املجلة الدولية للمعلومات: التعصب الطائفي 
يف أوساط طالبية لبنانية )عدرة، 2006( . 

بني اسـتطالع للرأي يف أوسـاط طالب لبنان أجرته 
املجلـة الدولية للمعلومـات يف فرباير 2005، أن غالبية 
الطالب اجلامعيني اللبنانيني ما زالت متمسـكة بمفهوم 
املواطنـة عىل رغم موجـة طائفية ومذهبيـة فعلت فعلها 
بشـكل عام ومل ينج منها حتى اجلسم الطاليب. لقد أعلن 
57.8 % مـن أفراد العينة البالغة 675 طالبا وطالبة من 
تسـع جامعـات لبنانية أهنـم يفضلون العيـش يف منطقة 
متعـددة الطوائف الدينية إذا أعطـوا حرية اختيار منطقة 
سـكنهم لكـن بـرشط أن تبقـى ظـروف معيشـتهم يف 
املسـتوى نفسـه الذي كانـت عليه يف املكان السـابق.كام 
أعلـن 40.6% منهم أهنم يفضلون املنطقة التي تشـكل 
طائفتهـم الغالبيـة فيهـا. وقـد أعلـن 10.5 يف املائة أن 
االنتامء الديني مهم وشـديد التأثري يف اختيار أصدقائهم 
بينـام ذكـر 45.6 يف املائـة أن االنتامء الدينـي ليس بذي 
أمهيـة يف اختيارهـم أصدقاءهـم. وقـال 40 يف املائة إن 

لالنتامء الديني أمهية حمدودة يف انتقائهم أصدقاءهم. 

3/8- دراسات كويتية:

دراسـة البغـدادي و املديريس:اجتاهـات الرأي العام 
الكويتي )البغدادي و املديريس، 1993(.

ويف الكويـت حتظـى دراسـة أمحد البغـدادي وفالح 
املديريـس حول اجتاهـات الـرأي العـام الكويتي حول 
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خمتلـف القضايـا السياسـية عـام 1993 بأمهيـة خاصة 
نابعـة من أمهيـة القضايا التي تعاجلها والسـيام اجلوانب 
التعصبيـة يف سـلوك واجتاهـات أفـراد العينـة. أجريت 
هذه الدراسـة عىل عينة عشـوائية بلغـت 3000 فرد من 
الكويتيني، حيث بلغت نسـبة الذكور يف العينة %69.7 
مقابل 30.3% لإلناث، وطبقت يف الديوانيات وكانت 
نسـبة احلاصلني عىل شـهادات عليـا 72.6% من أفراد 
العينة، وقد تطرقت الدراسة إىل موضوعات عدة تتعلق 
بالقضايا السياسـية نختـار منها ما يتعلـق ببحثنا، حيث 

أسفرت الدراسة عن النتائج التالية: 

- هل تؤيد جتنيس البدون: أجاب 45.7% باملوافقة 
و58% باملعارضة 

- هـل تؤيد إلغـاء اجلنسـية الثانية: أجـاب باملوافقة 
66.7% مقابل 33.3 % من املعارضني. 

- هل تؤيد إعطاء املرأة حق االنتخاب: أجاب %48 
من أفراد العينة باإلجياب بينام بلغ عدد املعارضني 

51.7% من أفراد العينة.

- هـو تؤيد إعطـاء املرأة حق االنتخاب والرتشـيح: 
 %73.7 مقابـل  باإلجيـاب   %25.3 أجـاب 

بالرفض)5(.

هـذه الصـورة السوسـيولوجية التـي تقدمهـا هـذه 
الدراسـة تبني بكل وضوح اجتاهـات تعصبية ضد املرأة 
والبـدون وهـذا يعنـي أن الوعـي الديمقراطـي يعـاين 
إشكالية كبرية والسيام إذا أخذنا بعني االعتبار أن أغلب 
أفراد العينة حيملون شـهادات جامعيـة وعليا. فتجنيس 
البـدون، وإلغاء متايز اجلنسـيات وإعطاء املـرأة حقوقها 

)5 ( أمحد  البغدادي، أمحد  املديريس ، دراسة حتليلية الجتاهات 
الرأس العام الكويتي حول خمتلف القضايا السياسية املحلية 
جملة املستقبل العريب، السنة 15، العدد 169، آذار 1993 

)ص87 -105(

السياسـية تشـكل القضايا املحورية السـاخنة للمسـالة 
ومـع  الكويتـي.  املجتمـع  يف  املعـارصة  الديمقراطيـة 
ذلك فـإن الوعـي الديمقراطـي يمر بمفـازات عريضة 
ومـا زال املجتمـع الكويتي يواجه عددا مـن التحديات 
الديمقراطية التي تواجه مسـار نامئه وتطوره يف مستوى 

تشكل الوعي الديمقراطي. 

دراسـة الرصاف، املفاهيم الرتبوية املتعلقة بالتسامح 
يف مناهج املرحلة االبتدائية )الرصاف،1995(.

يكرس بحث قاسـم الرصاف نفسـه الستقصاء قيم 
التسـامح يف مناهـج املرحلـة االبتدائية بدولـة الكويت 
عام 1995. وقد اعتمـد الباحث منهج حتليل املضمون 
حيـث شـمل التحليل مقـررات اللغـة العربيـة والرتبية 
اإلسـالمية واملـواد االجتامعيـة. وتم اسـتقصاء مفاهيم 
التسـامح، والتعاون، والصداقة، واالحرتام والود. وقد 
بينت الدراسـة يف النهاية أن قيم التسـامح ما زالت دون 
املسـتوى املطلـوب حلضورهـا حيـث جـاءت يف املرتبة 
اخلامسـة بينـام احتلـت كلمة املحبـة املرتبـة األوىل تلتها 

الصداقة ثم التعاون ثم الود يف املرتبة الرابعة .

دراسـة عـزت سـيد إسـامعيل حـول سـيكولوجيا 
التطرف واإلرهاب )إسامعيل، 1996(.

هدفت دراسـة إسامعيل حول سـيكولوجيا التطرف 
واإلرهاب التي أجريت يف املجتمع الكويتي عام 1996 
إىل استجالء آراء عينة من املواطنني حول قضايا التطرف 
والتعصـب. وقد أجريت هذه الدراسـة عىل عينة بلغت 
327 فردا من الراشـدين ومن مسـتويات ثقافية متنوعة 
ومـن خمتلف رشائـح املجتمع الكويتي. وهذه الدراسـة 
تقرأ واقع التعصب بدقة متناهية مع أهنا تستخدم مفهوم 
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التطـرف الـذي يكافئ مفهـوم التعصب ويعـرب عنه كام 
سـيتضح من خالل النتائج التي أظهرهتا الدراسة. ومن 

النتائج اهلامة التي أفرزهتا الدراسة:

- 81% مـن أفـراد العينة يـرون أن الرغبة يف التدمري 
والقتل من دوافع املتطرفني واإلرهابيني. 

- 64% يعتقـدون بـأن املتطـرف شـخص مريـض 
نفسيا.

- 73% يـرون أن املتطرفني ينسـاقون لقياداهتم دون 
تفكري. 

- 58% يرون أن املتطرف حيمل عقلية قديمة بالية.

- 84% يرون أن اإلسـالم ليـس بحاجة إىل التطرف 
والتعصب .

- 89% يـرون أن التطـرف والتعصـب يتعارض مع 
الطبيعة السمحاء لإلسالم. 

- 76% منهم يرون أن التطرف الديني ظاهرة تتخفى 
وراء الدين .

وهـذه النتائج تبـني موقفـا رافضا للتعصـب وقيمه 
واجتاهاتـه وخلفياتـه مـن قبل أفـراد العينـة يف املجتمع 

الكويتي املعارص. 

دراسـة وطفة واألمحـد، التعصب ماهية وانتشـارا يف 
الوطن العرب. )وطفة واألمحد،2002( .

 أجريت هذه الدراسـة يف الكويـت عام 1999 عىل 
عينـة مـن طـالب جامعـة الكويـت بلغت لغـت 714 
طالبـا وطالبـة مـن الطـالب الكويتيـني، وهدفـت إىل 
استكشـاف أبعاد وحدود التعصب وانتشـاره يف الوطن 
العريب. وقد أعلن الطالب يف هذه الدراسـة عن انتشـار 
التعصـب بأنواعه املختلفة يف الوطـن العريب، وقد أعلن 

94.7% مـن الطـالب أفـراد العينـة انتشـار التعصـب 
الدينـي يف الوطـن العـريب، وأبـدى 91% منهـم وجود 
التعصـب الطائفـي وانتشـاره يف هـذه البلـدان، ومـن 
ثـم أعلـن 88.6% منهـم انتشـار التعصـب القبي تاله 
التعصب العائي بنسـبة 86%. وباختصار يعلن الطالب 
أن التعصـب الديني يأخذ املرتبـة األوىل، يليه التعصب 
الطائفـي يف املرتبـة الثانية، ثم التعصب القبـي يف املرتبة 
الثالثة، وأخريا التعصب والعائي يف املرتبة األخرية. وقد 
أعلن الطـالب أن التعصب بمختلف أشـكاله ينترش يف 

العامل العريب بدرجة أكرب منها يف املجتمع الكويتي. 

تعقيب عل الدراسات السابقة 
يتضح من اسـتعراضنا للدراسـات السـابقة العربية 
واألجنبيـة أن الدراسـات األجنبيـة تركـز عـىل قضايـا 
التعصب العرقي بالدرجة األوىل وعىل دراسـة اجتاهات 
أفـراد املجتمع نحو األجانـب واملهاجريـن والعالقات 
التعصبيـة القائمة عىل أسـاس تباين الشـعوب واألمم. 
وهذا ناجـم بطبيعة احلال عن غيـاب التعصب الطائفي 

والديني يف املجتمعات الغربية بصورة عامة. 

االجتاهـات  عـىل  فرتكـز  العربيـة  الدراسـات  أمـا 
هـذه  وتركـز  جمتمعاهتـا.  يف  التعصبيـة  السـيكولوجية 
الدراسـات أيضا عىل دراسة التعصب الذي يأخذ طابعا 
دينيـا وطائفيـا وذلك عىل خـالف الدراسـات األجنبية 

اجلارية يف هذا امليدان. 

وقـد تبني لنا أيضا أن الدراسـات التـي أجريت عىل 
ظاهـرة التعصـب قليلـة نسـبيا يف العـامل العـريب وهـذا 
ناجـم عن صعوبة تقـيص أبعاد هـذه الظاهرة واخلوض 
فيهـا العتبـارات سياسـية ودينية وأخالقيـة. فمثل هذه 
األبحـاث حتتـاج إىل اجلـرأة واإلمكانيـة واإلطـار العام 
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الثقـايف واالجتامعي ال يسـمح بإجراء دراسـات تتناول 
البعد الطائفي والديني يف املجتمعات العربية .

وبالنسـبة للـدول اخلليجيـة فـإن الدراسـات نـادرة 
جدا وشـبه معدومة يف بلدان اخلليج لالعتبارات نفسها 
التـي ذكرناها حـول خصوصية هذه الظاهـرة وصعوبة 
يف  الديمقراطيـة  األجـواء  وألن  غامرهـا.  يف  اخلـوض 
الكويـت تسـمح نوعـا ما بمثل هـذا التنـاول ألغراض 
علميـة فـإن بعض الدراسـات اخلجولة ظهـرت يف هذا 
امليـدان واختذت لبوسـا تربوية تركز فيهـا عىل املضامني 

الرتبوية دون غريها. 

ويف هذا السياق يمكن القول بأن التناول الصحفي هلذه 
الظاهرة يف الكويت يتميز بغزارته حيث تطرح هذه القضية 
بقـوة أفضت إىل وجود بعض الدراسـات التي تأخذ طابعا 
اسـتطالعيا بالدرجة األوىل كالدراسـة التـي أجريناها عام 

1999 حول التعصب ماهية وانتشارا يف العامل العريب . 

وتأيت الدراسـة احلالية تطويـرا ألطروحاتنا الفكرية 
حـول التعصـب عـام 1999 ففي هـذه الدراسـة بدأنا 
بطـرح قضايـا جديـدة هلـا طابـع سـيايس وأيديولوجي 
يتعلـق بمصادر التعصب ومؤثراته الثقافية ودور الدولة 
يف حماربتـه القضـاء عليـه واجتاهات الطـالب نحو هذا 
التعصـب. ومن اجلوانـب اجلديدة يف هذه الدراسـة أننا 
بدأنـا نـدرس وبجرأة تأثـري بعض العوامـل واملتغريات 
التـي يصعـب تناوهلا يف مثـل هذه الدراسـات مثل تأثري 
االنتـامء القبي واحلرضي عىل الطـالب واجتاهاهتم نحو 
قضية التعصب بمختلف جتلياهتا اإلنسـانية. ونعتقد أن 
دراسـتنا هذه ستؤسـس لدراسات مسـتقبلية تبحث يف 
جوهر قضايا التعصـب وهي تفتح الباب عىل مرصاعيه 
لتحـري قضية التعصب يف سـياق مواجهة رصحية تتميز 

باجلرأة واملبادرة واألصالة العلمية.

9- منهج الدراسة 
 جتـري الدراسـة وفقـا ملنهـج البحـث الوصفـي بام 
يشـتمل عليه هذا املنهج من خطـوات علمية ومنهجية. 
وغني عن البيان أن هذا املنهج يسـتجيب لطبيعة القضية 
املطروحـة التي حتتاج إىل خطة ميدانية يتم وفقا هلا حتديد 
الفرضيات ويمّكن من اختبار الفرضيات والتسـاؤالت 
االختبـارات  أسـاس  وعـىل  البحـث  ملعطيـات  وفقـا 
اإلحصائيـة القـادرة عـىل الفصـل بني خمتلـف اجلوانب 

اإلشكالية للقضية املدروسة. 

10- أداة الدراسة 
أعـدت اسـتبانة البحـث بناء عـىل عدد مـن القراءات 
املنهجية حول قضايا التعصب والنزعات العرقية وحقوق 
اإلنسـان، اشتملت أداة الدراسـة عىل صحيفة املعلومات 
األساسـية وعـىل عـدد مـن األسـئلة األساسـية املتعلقـة 
بمواقـف الطالب وآرائهـم حول التعصـب يف الكويت. 
واشـتمل املقياس عىل أربعة حمـاور تغطي قضية التعصب 
من حيـث انتشـاره ومصـادره ودور الدولـة يف مواجهته 
ومن ثم اجتاهات الطالب أنفسهم نحو هذا التعصب )6( . 

11- صدق األداة وثباهتا 
تـم حسـاب الصـدق اخلارجـي وفقـا آلراء عـدد 
مـن املحكمـني يف كليـة الرتبيـة ويف كلية اآلداب قسـم 
علـم االجتـامع يف جامعـة الكويت وتـم تعديلهـا وفقا 

للمالحظات التي أبداها السادة املحكمون.

ومـن ثـم تـم حسـاب صـدق املضمـون أو صـدق 
املحتـوى Content Validity وفقـا ملصفوفـة االرتباط 

)6( تضمنت األداة نسقا  من األسئلة التي تتعلق باهلوية واملواطنة 
والتي متت معاجلتها يف دراسة أخرى 
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واالتسـاق الداخـي للفقـرات. وقـد بينـت مصفوفـة 
خمتلـف  بـني  االرتبـاط  أن  بـاألداة  اخلاصـة  االرتبـاط 
العبـارات دال بصورة كاملـة 99% واتضح أن االرتباط 
قـد حتقـق يف مسـتوى 0.01 بصـورة كلية يف مسـتوى 
املقياس اخلاص باملجتمع الكويتي واملجتمعات العربية. 
وهـذه النتيجة تدل عىل درجة عالية من صدق االتسـاق 

الداخي لبنود املقياس .

ثـم تم حسـاب معامل الثبات وفقـا ملعادلة كرونباخ 
وتعـد  الثبـات،  حلسـاب   Gronbach Alpha ألفـا 
هـذه الطريقـة هـي األفضـل واألكثر شـيوعا حلسـاب 
معامـل  ويعـرف  الثبات)احلارثـي،225:1992(. 

الثبات: 

 ن جمع2ر

) —— -1( X —— = ألفا

 )ن-1( ع2ن

وقـد بلـغ معامـل الثبـات لـألداة بصورهتـا الكليـة 
0.6783 وهـذه النتيجـة تشـري إىل معامـل ثبـات عال 
مناسـب.  ثانيا: ومن جهة ثانية تم حسـاب الثبات وفقا 
ملنهجيـة التجزئـة Split -half، وتنطلـق هـذه املنهجية 
من تقسـيم مفـردات املقياس إىل نصفـني ومن ثم إجراء 
قياس معامل الرتابط بينهام، وقد تم تقسـيم املفردات إىل 
جمموعتني إحدامها تتوافق مع األرقام الفردية والثانية مع 
األرقـام الزوجيـة، ومن هذا املنطلق تم حسـاب معامل 
الرتابط بني بنود النصـف األول والثاين للمقياس حيث 
بلـغ معامـل االرتبـاط 0.556 وفقا ملقياس سـبريمان 
بـراون، وهذا يمثـل ارتباطا عاليا يدل عـىل ثبات األداة 

املستخدمة بدرجة عالية .

12- عينة الدراسة 
بلـغ عدد الكليـات اجلامعية يف جامعـة الكويت 14 
كلية ومركز منها سـت كليات للعلوم اإلنسـانية وسـبع 
كليـات للعلوم التطبيقية ويضـاف إىل ذلك كلية البنات 
التي تشكل خليطا من االختصاصات العلمية والنظرية، 
وبلغ جمموع الطالب املسجلني يف هذه الكليات 29124 

طالبا وطالبة يف العام الدرايس 2011/2010. 

بلـغ عدد طـالب الكليات اإلنسـانية 18834 وهم 
يمثلـون 64.6% من عدد طـالب اجلامعة املصنفني إىل 
علـوم إنسـانية وعلوم تطبيقيـة )من غري كليـة البنات(، 
وباملقابـل بلـغ عـدد طـالب الكليـات العلميـة )علوم 
تطبيقية( 10105 طالبا بنسـبة 35.4% من جمموع عدد 

طالب الكليات العلمية والنظرية. 

تم سـحب العينة عىل مرحلتني: تم يف املرحلة األوىل 
سحب مخس كليات من أصل 13 كلية بطريقة السحب 
العشـوائي البسـيط، وتـم احلصـول عىل مخـس كليات، 
هي: الرتبية، واآلداب، والرشيعة، والعلوم، واهلندسـة، 
ومتثل هذه الكليات نسبة 38% من عدد كليات اجلامعة. 

ويف املرحلة الثانية تّم سـحب عينـة ميدانية مقصودة 
وفقـا ملبـدأ املحاصصة روعـي فيها احلصول عىل نسـبة 
ال تقـل 5% مـن عدد طالب املجتمـع األصي للعينة كام 
روعـي فيها حتقيق نسـب واقعيـة من التمثيـل ملتغريات 
الدراسة التي تتعلق باجلنس واملحافظة واالختصاصات 
العلميـة، ويف إطـار هـذا التوجه حـاول الباحث تطبيق 
االسـتبانة عـىل أكرب عدد ممكـن من الطـالب يف خمتلف 
الكليـات املعنية بعملية السـحب وكان اهلدف احلصول 
عىل عينة ممثلة ما أمكن ذلك تعتمد عىل حجمها ومراعاة 
النسـب اإلحصائية املمكنـة ملتغرياهتا، ألنه من الصعوبة 
بمكان تطبيق عينة عشـوائية ممثلة. وقـد متكن الباحثون 
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املسـاعدون من تطبيق االستبانة عىل عينة بلغت 1194 
طالبـا وطالبـة مـن طـالب اجلامعـة يف كليـات الرتبيـة 
واآلداب والرشيعـة والعلـوم واهلندسـة وبلغـت نسـبة 
العينـة 6.68 % مـن جممـوع الكليـات اخلمسـة التـي 
سـحبت منهـا )17872/1194*100 = %6.68(. 
وبلغت نسبة السـحب من املجتمع اإلحصائي %4.1، 
ونعنـي باملجتمـع اإلحصائي جمموع طـالب اجلامعة يف 

خمتلف الكليات يف العام الدرايس 2011/2010 البالغ 
29124 طالبا وطالبة، وتم حسـاب نسبة السحب وفق 
املعادلـة احلسـابية التاليـة )29124/1194*100 = 
4.10%( وهي نسـبة جيدة ممثلة إىل حّد كبري للمجتمع 
اإلحصائي وفقا االستشارات اإلحصائية التي أجريناها 
مع بعض املتخصصني يف جمال سحب العينات ) اجلدول 

رقم1( .

اجلدول رقم )1( توزع أفراد العينة وفقا للكليات اجلامعية باملقارنة مع املجتمع اإلحصائي 

الكلياتعينة الدراسة%املجتمع اإلحصائي%نسبة السحب

الرتبية12.58%25.53456448.1574

اآلداب5.33%16.57296313.2158

الرشيعة6.34%12.35220811.7140

العلوم4.15%21.82390013.6162

اهلندسة والطب 3.78%23.70423713.4160

املجموع6.68%10017872100.01194

ويتبـني مـن اجلـدول رقـم )1( ارتفاع نسـبة طالب 
كليـة الرتبيـة بني أفـراد العينـة حيث بلغـت %12.57 
وهي أعىل نسـبة سـحب يف العينة بينام بلغت أدنى نسـبة 
3.78% لطـالب كليـة اهلندسـة، ويعود هـذا األمر إىل 
الصعوبـات الكبـرية التـي واجهـت الباحـث يف تطبيق 
االستبانة يف الكليات العلمية حيث رفض عدد كبري من 
األسـاتذة تطبيق االسـتبانة لدهيم نظرا لطبيعة الدروس 
املخربيـة والعلمية يف هـذه الكليات، كـام يعود ذلك إىل 
طبيعـة املختـربات وإىل رؤيـة سـلبية للبحـث الرتبـوي 
واالجتامعـي يف منظـور عـدد مـن املدرسـني يف هـذه 

الكليات . 

13- نتائج الدراسة 
تضمنـت إشـكالية البحـث جمموعة من التسـاؤالت 
املنهجيـة حـول رأي الطـالب يف مـدى وجـود التعصب 
بشـقيه الطائفـي والقبـي يف اجلامعـة. ولقـد آثرنـا منـذ 
البدايـة أن ننطلق من دائرة املجتمع ألن اجلامعة مؤسسـة 
أكاديميـة تنتمـي إىل حاضنهـا االجتامعي، وبالتـايل، فإن 
حضور التعصب يف اجلامعة هو امتداد طبيعي حلضوره يف 
املجتمع احلاضن. قد آثـر الباحث يف معرض اإلجابة عن 
أسئلة الدراسـة أن يعتمد منهجا تكامليا يبدأ من العام إىل 
اخلـاص ومن الكل إىل أجزائه وعىل هـذا املنهج تم حتديد 
رأي الطالب يف حضور ظاهرة التعصب يف املجتمع ككل 
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، ومـن ثم يف اجلامعة بعامة، ومـن اجلامعة إىل حتديد أبعاد 
هـذه الظاهـرة لدى املدرسـني، ثـم لدى الطـالب، ثم يف 
املامرسات االنتخابية للطالب، انتهاء بطموحات الطالب 

يف إزالة هذه الظاهرة واستئصال شأفتها يف املجتمع. 

حضـور  األول  املحـور  األول:  املحـور   -1/13
التعصب يف املجتمع

يشـكل النظام القبي بنية اجتامعيـة قائمة يف املجتمع 
الكويتـي فالقبائـل العربية ما زالت حـارضة يف املجتمع 
بأسـامئها وعاداهتـا وتقاليدهـا ومفاهيمهـا، وهنـا جيب 
علينـا التمييز بني القبليـة والتعصب القبي أو بني القبيلة 
والقبليـة. فالقبيلـة تنظيـم اجتامعي والقبليـة صيغة من 
صيـغ التعصـب االجتامعـي. ومـن الطبيعـي أن يكون 

التنظيـم القبي االجتامعي مصـدرا من مصادر التعصب 
ألن بنيـة التنظيـم القبـي تقتـي بالرضورة وجـود نوع 
مـن التعصب حتت اسـم الفزعة القبلية. وهـذا يعني أن 
التعصـب القبي قد يكـون قائام وحـارضا بحضور بنيته 
األساسـية وهو القبلية. فاملجتمـع الكويتي ينطوي عىل 
بنيـة اجتامعية قبلية واضحة للعيان وممارسـاهتا قائمة يف 
خمتلف املستويات السياسية واالجتامعية ومن هنا يمكن 
االفـرتاض بـأن التعصب حـارض يف املجتمـع وقائم يف 

خمتلف جتلياته ومستوياته. 

ومـن أجـل تقـيص حـدود وأبعـاد هـذا التعصـب 
تضمنـت االسـتبانة أربعـة بنـود حـول مـدى انتشـار 
التعصـب يف املجتمـع الكويتي من وجهـة نظر الطالب 

وقد وضعت نتائج هذا املحور يف اجلدول رقم )2( .

اجلدول رقم )2( مدى انتشار التعصب يف املجتمع الكويتي من وجهة نظر الطالب 

املجموع ن = 1194معارض%حمايد%موافق %بنود التعصب تسلسل

0.76.4100 93.0يعاين املجتمع الكويتي من التعصب القبي 1

91.50.77.9100يعاين املجتمع الكويتي من التعصب الطائفي3

79.61.219.3100يعاين املجتمع الكويتي من التعصب العائي2

78.10.821.1100يعاين املجتمع الكويتي من التعصب الديني4

85.50.913.6100املجموع 

يبـني اجلـدول )2( أن التعصـب القبي حيتـل املرتبة 
األوىل يف مسـتوى حضـوره وانتشـاره يف املجتمع حيث 
يعلـن 93.0% مـن الطـالب انتشـار هـذا التعصـب، 
يليـه التعصـب الطائفي يف املرتبـة الثانية وبنسـبة بلغت 
املرتبـة  يف   %79.6 العائـي  التعصـب  ثـم   %91.5
الثالثـة ليأيت التعصب الدينـي 78.1% يف املرتبة الرابعة 

واألخرية. 

ويبـني اجلـدول يف صـورة إمجاليـة أن 85.5% مـن 

الطـالب يـرون أن التعصب بأشـكاله املختلفة ينترش يف 
املجتمـع الكويتي. وهـذه النتائج تؤكد خطورة انتشـار 

هذه الظاهرة يف املجتمع وتأصلها فيه. 

ومـن أجل اختبار الفرضيات الصفرية حول تأثري 
 )T.Test( املتغريات املسـتقلة أجري االختبـار التائي
)بـدو وحـرض(  االنتـامء االجتامعـي  عـىل متغـريي 
واجلنـس ووضعـت نتائـج االختبار يف اجلـدول رقم 

. )2(
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اجلدول رقم )3( االختبار التائي )T-Test ( لقياس الداللة اإلحصائية لتأثري متغريات اجلنس و)البدو واحلرض( 
واالختصاص العلمي يف إجابات الطالب عن بنود املحور األول: انتشار التعصب الطائفي والقبي والعائي والديني

املتوسط عددفروع املتغرياملتغري املستقل
القيمة التائية
قيمة )ت(

درجات 
احلرية

)Sig. 2-tailed(
الداللة 

اإلحصائية

دالة 57811.00002.33311820.02ذكوراجلنس 60610.7360إناث

البدو واحلرض
68610.7201بدو

دالة3.40911540.001 47011.1106حرض

يبـني اجلدول رقم )3( وجود فـروق دالة إحصائيا 
بـني إجابـات أفـراد العينـة عـىل املحور وفـق متغريي 
اجلنـس واالنتـامء االجتامعـي. وتبـني املتوسـطات أن 
هـذه الفروق تعـود لصالح الذكور مـن جهة واحلرض 
من جهـة ثانية حيث يبـدي الطرفـان الذكور واحلرض 
موافقة كربى عىل حضور التعصب )الطائفي والديني 

والعائي والقبي( يف املجتمع وذلك باملقارنة مع اإلناث 
والطالب البدو. 

وفيام يتعلق باملتغريات ذات االجتاهات املتعددة )الكلية 
والسـنوات اجلامعيـة واملحافظـة( أجـري اختبـار حتليـل 
التبايـن أحـادي االجتاه للكشـف عن الفـروق اإلحصائية 

ونظمت نتائج هذا االختبار يف اجلدول رقم )4(. 

اجلدول رقم )4( حتليل التباين البسيط )ANOVA( لداللة الفروق اإلحصائية إلجابات أفراد العينة عىل بنود 
املحور األول )حضور التعصب يف املجتمع ( وفقا ملتغريات: الكليات العلمية والسنوات الدراسية 

درجات جمموع املربعاتاجتاه التباينبنود املحورم
احلرية

متوسط 
الداللة قيمة Fاملربعات

اإلحصائية

متغري الكليات 1
العلمية 

22.57145.643بني املجموعات
1.4950.201

4488.58511893.775داخل املجموعات 

متغري السنوات 2
لدراسية 

25.276212.638بني املجموعات
3.410**0.033

4362.11411773.706داخل املجموعات 
 ** دالة إحصائيا 

يبني اجلدول رقم )4( وجود فروق دالة إحصائيا 
وفقا ملتغريي السنوات الدراسية واملحافظة. وتشري 
الفـروق اإلحصائيـة املالحظـة  اإلحصائيـات أن 
وفق متغري السـنوات اجلامعية تعود لصالح طالب 
السـنوات العليا الذين استشـعروا وجود التعصب 

يف املجتمع أكثر من زمالئهم يف السـنوات األدنى: 
بلغ متوسـط طالب السنة الثالثة وما فوق 11.1، 
وبلغ هذا املتوسـط 10.82 بالنسبة لطالب السنة 
الثانيـة، بينـام بلـغ 10.7 بالنسـبة لطـالب السـنة 

األوىل. 
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2/13- املحور الثاين - اخللفيات الثقافية للتعصب 
أفادت نتائج املحور األول أن التعصب حارض وقائم 

يف املجتمع الكويتي بمختلف أشكاله .
 والسـؤال الـذي يطـرح نفسـه اآلن هو: مـن يغذي 
هـذا التعصب وحيييـه؟ ومن هي الفئـات التي تبث هذا 
التعصب وتشـجع عىل ممارسـته وتنميه؟ فهناك كثري من 
الشـكوك تـدور حول مؤثـرات ثقافيـة مصدرها رجال 

السياسة والفكر والدين والثقافة. ومن أجل اختبار هذه 
الرؤية حول مؤثرات التعصب ثقافيا تضمنت االستبانة 
ثالثـة بنود كاشـفة حـول تأثـري املثقفني ورجـال الدين 

ورجال اإلعالم يف تغذية التعصب وبثه يف املجتمع. 
ومـن أجل تقديم صورة شـاملة مقارنـة هلذا املحور 
ينبـي اجلدول املقـارن رقم )5( حول مصـادر التعصب 

ثقافيا ودينيًا وإعالميًا. 

اجلدول رقم )5( اخللفيات الثقافية التعصب يف املجتمع الكويتي من وجهة نظر الطالب

املجموعمعارض%حمايد%موافق %بنود التعصبتسلسل
ن = 1194

88.83.28.0100بعض املثقفني ينرش التعصب يف ملجتمع1

85.13.211.7100بعض رجال اإلعالم ينرش التعصب يف ملجتمع2

83.43.213.4100بعض رجال الدين ينرش التعصب يف ملجتمع3

85.83.211.0100املجموع

يبـني اجلـدول )5( أن املثقفـني هـم أكثـر مـن ينرش 
التعصـب يف املجتمـع 88.8%، يليهـم رجـال اإلعالم 
85.1% يف املرتبـة الثانيـة ويأيت رجال الديـن يف املرتبة 
الثالثـة 83.4%. وبصـورة عامـة يعلـن 85.8% مـن 
الطـالب بأن رجال الدين واملثقفـني واإلعالميني يبثون 

التعصب يف املجتمع ويتحملون مسؤوليته . 
ومن أجـل اختبـار الفرضيات الصفريـة حول تأثري 
 )T.Test( املتغريات املسـتقلة أجـري االختبار التائـي
عىل متغريي االنتـامء االجتامعي )بدو وحرض( واجلنس 

ووضعت نتائج االختبار يف اجلدول رقم )6( .

اجلـدول رقم )6( االختبار التائـي )T-Test( لقياس الداللة اإلحصائية لتأثري متغريات اجلنس و)البدو واحلرض( 
واالختصاص العلمي يف إجابات الطالب عن بنود املحور الثاين: اخللفيات الثقافية للتعصب 

القيمة التائيةاملتوسط عددفروع املتغرياملتغري املستقل
قيمة )ت(

درجات 
الداللة )Sig. 2-tailed(احلرية

اإلحصائية

اجلنس
5788.2872ذكور

غريدالة 780.11820.43
6068.2244إناث

البدو واحلرض
6868.1020بدو

دالة4.41311540.00
4708.4638حرض
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يبـني اجلدول رقم )6( وجود فـروق دالة إحصائيا 
بـني إجابات أفراد العينة عىل املحـور وفق متغري البدو 
واحلـرض، وتبـني املتوسـطات أن هـذه الفـروق تعود 
لصالـح الطـالب احلـرض مقارنـة بالطـالب البـدو: 
بلـغ متوسـط الطالب احلـرض 8.46 مقابـل 8.10 

للطالب البدو . 

وهـذا يعنـي أن الطـالب احلـرض حيملـون املثقفـني 

ورجال الدين مسـؤولية نرش التعصـب بدرجة أكرب من 
الطالب البدو. 

وفيـام يتعلق باملتغـريات ذات االجتاهـات املتعددة 
)الكليـة والسـنوات اجلامعيـة( أجري اختبـار حتليل 
التباين أحادي االجتاه للكشف عن الفروق اإلحصائية 

ونظمت نتائج هذا االختبار يف اجلدول رقم )7(. 

اجلدول رقم )7( حتليل التباين البسيط )ANOVA( لداللة الفروق اإلحصائية إلجابات أفراد العينة عىل بنود 
املحور الثاين )اخللفيات الثقافية للتعصب ( وفقا ملتغريات: الكليات العلمية والسنوات الدراسية 

درجات جمموع املربعاتاجتاه التباينبنود املحورم
احلرية

متوسط 
الداللة قيمة Fاملربعات

اإلحصائية

متغري الكليات العلمية 1
27.35646.839بني املجموعات

3.524**0.007
2307.17711891.940داخل املجموعات 

متغري السنوات لدراسية 2
.0.1082054بني املجموعات

028.0.972
2251.62111771.913داخل املجموعات 

 ** دالة إحصائيا 

يبني اجلدول رقم )7( وجود فروق دالة إحصائيا وفقا 
ملتغري الكليات العلمية . وتشري اإلحصائيات أن الفروق 
اإلحصائيـة املالحظة وفق متغـري الكليات العلمية تعود 
لصالح طالب كلية اآلداب يف املرتبة األوىل بلغ متوسط 
إجابتهم 8,43 تالهم طالب اهلندسة والطب 8.31 يف 
املرتبـة الثانية ثم طـالب الرتبية يف املرتبـة الثالثة 8.26 
ويف املرتبـة الرابعة جاء طالب العلـوم وأخريا يف املرتبة 
اخلامسـة جـاء طـالب كليـة الرشيعـة 7,85 ويـدل هذا 
الرتتيب عىل أن طالب اآلداب واهلندسة يؤكدون البعد 
الثقـايف الدينـي واإلعالمـي للتعصب بدرجـة أكرب من 
زمالئهم يف الكليات األخرى والسيام يف كلية الرشيعة. 

التعصـب  إزاء  الدولـة  الثالـث:  املحـور   -3/13
الطائفي والقبيل 

كيف ينظـر الطالب اجلامعيـون إىل دور الدولة إزاء 
التعصـب الطائفـي والقبي؟ هل جيب عـىل الدولة إزالة 
الطائفيـة والقبليـة؟ مـن أجل الكشـف عن أبعـاد هذه 
القضية تضمنت اسـتبانة الدراسـة سـؤالني: أوهلام: هل 
جيب عىل الدولة حماربة القبلية؟ وثانيهام:هل جيب عليها 
حماربة التعصب الطائفي؟ . تضمن املحور الثالث بندين 
أساسـيني حول دور الدولـة يف حماربة التعصب الطائفي 
والقبـي . ومـن أجـل تقديم الصـورة اإلمجاليـة إلجابة 

الطالب تّم بناء اجلدول )8(. 
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اجلدول رقم )8( دور الدولة إزاء التعصب الطائفي والقبي من وجهة نظر الطالب

املجموعمعارض%حمايد%موافق %بنود التعصبتسلسل
ن = 1194

42.7100%1.5%55.8%جيب عىل الدولة حماربة القبلية والتعصب القبي1

21.4100%2.7%75.9%جيب عىل الدولة حماربة الطائفية والتعصب الطائفي2

2.132.1100%65.8املجموع

يبـني اجلـدول )8( أن الطـالب يركـزون عـىل 
دور الدولـة يف حماربـة الطائفيـة بدرجـة أكـرب مـن 
القبليـة: أعلـن 75.9% من الطـالب أنه جيب عىل 
الدولة أن حتارب الطائفية ولكن هذه النسـبة تدنت 
إىل 55.8% عندمـا تعلـق األمـر باملسـألة القبليـة. 
وبصـورة عامة ومع دمج السـؤالني يعلن %65.8 

مـن الطالب أنه عىل الدولة حماربة القبلية والطائفية 
يف آن واحد. 

ومن أجـل اختبـار الفرضيات الصفريـة حول تأثري 
 )T.Test( املتغـريات املسـتقلة أجـري االختبـار التائـي
عىل متغريي االنتـامء االجتامعي )بدو وحرض( واجلنس 

ووضعت نتائج االختبار يف اجلدول رقم )9( .

اجلدول رقم )9( االختبار التائي )T-Test ( لقياس الداللة اإلحصائية لتأثري متغريات اجلنس و)البدو واحلرض( 
واالختصاص العلمي يف إجابات الطالب عن بنود املحور الثالث: دور الدولة إزاء التعصب الطائفي والقبي 

القيمة التائيةاملتوسط عددفروع املتغرياملتغري املستقل
قيمة )ت(

درجات 
الداللة )Sig. 2-tailed(احلرية

اإلحصائية

اجلنس
5784.8235ذكور

دالة3.05411820.00
6064.5512إناث

البدو واحلرض
6864.2886بدو

دالة10.29611540.00
4705.2043حرض

يبني اجلـدول رقم )9( وجـود فروق دالـة إحصائيا 
بني إجابات أفـراد العينة عىل املحور وفق متغريي البدو 

واحلرض واجلنس .

متغري االنتامء االجتامعي: وتبني املتوسـطات أن هذه 
الفـروق تعود لصالح الطالب احلـرض مقارنة بالطالب 
البـدو: بلغ متوسـط الطالب احلـرض 5.2 مقابل 4.2 
للطالب البدو . وهذا يعني أن الطالب احلرض يتشددون 

يف إعطاء الدولة أمهية أكرب يف جمال احلرب ضد التعصب 
القبي والطائفي يف آن واحد. 

متغري اجلنس: وفيام يتعلق بمتغري اجلنس تبني املعطيات 
اإلحصائية أن الفـروق اإلحصائية لصالح الذكور حيث 
بلغ متوسطهم 4.8 مقابل 4.5 لإلناث وهذا يعني أيضا 
أن الذكور يولون الدولة أمهية أكرب باملقارنة مع اإلناث يف 

عملية إزالة التعصب الطائفي والقبي. 
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وفيـام يتعلـق باملتغـريات ذات االجتاهـات املتعـددة 
)الكليـة والسـنوات اجلامعيـة( أجـري اختبـار حتليـل 

التباين أحادي االجتاه للكشـف عن الفروق اإلحصائية 
ونظمت نتائج هذا االختبار يف اجلدول رقم )10(.

اجلدول رقم )10( حتليل التباين البسيط )ANOVA( لداللة الفروق اإلحصائية إلجابات أفراد العينة عىل بنود 
املحور الثالث )دور الدولة إزاء التعصب(  وفقا ملتغريات: الكليات العلمية والسنوات الدراسية 

جمموع اجتاه التباينبنود املحورتسلسل
املربعات

درجات 
احلرية

متوسط 
الداللة قيمة Fاملربعات

اإلحصائية

متغري الكليات 1
العلمية 

0.000**54.879413.7205.828بني املجموعات
2799.03711892.354داخل املجموعات 

متغري السنوات 2
لدراسية 

0.010**21.889210.9444.584بني املجموعات
2809.87111772.387داخل املجموعات 

 ** دالة إحصائيا 

يبـني اجلدول رقم )10( وجـود فروق دالة إحصائيا 
متغـري  املسـتقلة:  واملتغـريات  االجتاهـات  خمتلـف  يف 

الكليات العلمية ومتغري السنوات الدراسية. 
وتشري اإلحصائيات أن الفروق اإلحصائية املالحظة 
وفق متغري الكليات العلمية تعود لصالح طالب الكليات 
العلميـة اهلندسـة والطب والعلوم ضـد طالب اآلداب 
والرتبية والرشيعة: بلغ متوسط اهلندسة والطب 5.03 
مرتبعا عىل هرم متوسطات الكليات يليه متوسط العلوم 
4.8 ويقابـل هذه املتوسـطات متوسـط الرتبية اآلداب 
4.7 ثم الرتبية 4.5 وأخريا الرشيعة 4.2. وتدل هذه 
لنتائـج عىل أن طالب الكليـات العلمية يطالبون الدولة 
بتدخل أكرب من طالب الكليات اإلنسـانية السـتئصال 

التعصب الطائفي والقبي . 

وبعبـارة أخـرى يمكـن القـول أن طـالب الكليات 
العلميـة أكثر ميـال إىل حماربة التعصـب الطائفي والقبي 
عـن طريـق الدولة وذلـك باملقارنـة مع طـالب العلوم 

اإلنسانية. 

وفيام يتعلق بالفروق اإلحصائية املالحظة وفق متغري 
السـنوات اجلامعية تبـني اإلحصائيات أن هـذه الفروق 
تعود لصالح طالب السـنوات العليا )السـنة الثالثة وما 
فوق( حيث بلغ متوسـط السـنوات العليـا 4.8 مقابل 
4.7 لطالب السـنة األوىل و4.4 لطالب السنة الثانية 
وهـذا يعنـي أن طـالب السـنوات األخرية أكثـر قبوال 
لتدخل الدولة ضد التعصب الطائفي والقبي من طالب 

السنوات األوىل والثانية. 

4/13- املحـور الرابـع: اجتاهـات الطـالب نحـو 
التعصب 

يتضمن املحور الرابع استكشـافا الجتاهات الطالب 
مـن التعصب بمختلف أشـكاله وجتلياته. وقد تضمنت 
االستبانة ثالثة بنود لقياس موقف الطالب سيكولوجيا 
من التعصب الطائفي والقبي وخمتلف أشكال التعصب 
والوالءات املضادة للوطن. وبعبارة أخرى يتضمن هذا 
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املحـور ثالث أمنيـات للطالب تتعلق بـزوال التعصب 
الطائفـي والقبي وكل أشـكال التعصب املضادة للدولة 

والوطـن. ومـن أجل تقديم صـورة إمجاليـة مقارنة هلذا 
املحور تم بناء اجلدول رقم )11(. 

اجلدول رقم )11( اجتاهات الطالب إزاء التعصب الطائفي والقبي 

املجموعمعارض%حمايد%موافق %بنود التعصبتسلسل
ن = 1194

86.42.810.7100أمتنى زوال التعصب القبي دون رجعة1

89.12.78.2100أمتنى زوال التعصب الطائفي إىل األبد2

90.83.06.2100أمتنى زوال كل الوالءات املضادة للدولة والوطن3

88.92.88.3100املجموع

يبـني اجلـدول أن 88.9% مـن الطـالب يرغبون يف 
زوال التعصـب يف خمتلـف مسـتوياته الطائفيـة والقبلية 
وكل الـوالءات املضـادة للدولـة ويقابـل ذلـك وجود 
8.3% مـن الطـالب الذيـن يرفضـون هـذا التوجـه. 
ويتضـح من اجلـدول أن الطالب يركـزون عىل رضورة 
زوال التعصب الطائفي بدرجة أكرب من التعصب القبي، 
يعلـن 89.1% مـن الطـالب متنياهتـم زوال التعصـب 
الطائفي مقابـل 86.4% للتعصب القبي، وترتفع حدة 

هـذا التمني لتصـل إىل 90.8% لكل أشـكال التعصب 
املضادة للدولة والوطن. 

 والسؤال الذي يطرح نفسه اآلن هل تؤثر املتغريات 
املسـتقلة للدراسـة يف اجتاهات الطالب نحو التعصب. 
ومـن أجـل اختبـار الفرضيـات الصفريـة حـول تأثـري 
 )T.Test( املتغريات املسـتقلة أجـري االختبار التائـي
عىل متغريي االنتـامء االجتامعي )بدو وحرض( واجلنس 

ووضعت نتائج االختبار يف اجلدول رقم )12( 

اجلدول رقم )12( االختبار التائي )T-Test( لقياس الداللة اإلحصائية لتأثري متغريات اجلنس و)البدو 
واحلرض( واالختصاص العلمي يف إجابات الطالب عن بنود املحور الرابع: اجتاهات الطالب نحو التعصب 

القيمة التائيةاملتوسط عددفروع املتغرياملتغري املستقل
قيمة )ت(

درجات 
)Sig. 2-tailed(احلرية

الداللة 
اإلحصائية

اجلنس
5788.4325ذكور

غري دالة258.11820.79
6068.4125إناث

البدو واحلرض
6868.3411بدو

دالة2.614-11540.00
4708.5489حرض
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دالـة  فـروق  وجـود   )12( رقـم  اجلـدول  يبـني 
إحصائيـا بـني إجابـات أفـراد العينة يف متغـري االنتامء 
االجتامعـي )البـدو واحلـرض( وتبـني املتوسـطات أن 
هـذه الفـروق تعـود لصالـح الطالب احلـرض مقارنة 
بالطـالب البدو: بلغ متوسـط الطـالب احلرض 8.5 
مقابـل 8.3 للطالب البدو. وهـذا يعني أن اجتاهات 

الطالب احلرض أكثر شدة إزاء متنياهتم بزوال التعصب 
بمختلف أشكاله وجتلياته. 

وفيـام يتعلـق باملتغـريات ذات االجتاهـات املتعـددة 
)الكليـة والسـنوات اجلامعيـة( أجـري اختبـار حتليـل 
التباين أحادي االجتاه للكشـف عن الفروق اإلحصائية 

ونظمت نتائج هذا االختبار يف اجلدول رقم )13(. 

اجلدول رقم )13( حتليل التباين البسيط )ANOVA( لداللة الفروق اإلحصائية إلجابات أفراد العينة عىل 
بنود املحور الرابع )اجتاهات الطالب نحو التعصب( وفقا ملتغريات: الكليات العلمية والسنوات الدراسية 

جمموع اجتاه التباينبنود املحورم
املربعات

درجات 
احلرية

متوسط 
الداللة قيمة Fاملربعات

اإلحصائية

متغري 1
الكليات العلمية 

.3.8364959بني املجموعات
0.527716.

2165.43111891.821داخل املجموعات 

متغري السنوات 2
الدراسية 

32.114216.057بني املجموعات
9.125**0.00

2071.07611771.760داخل املجموعات 
 ** دالة إحصائيا 

يبني اجلدول رقم )13( وجود فروق دالة إحصائيا يف 
متغريي السـنوات اجلامعية . وتشري البيانات أن الفروق 
اإلحصائيـة املالحظـة وفـق متغـري السـنوات اجلامعيـة 
تعود لصالح طالب السـنوات العليا )السـنة الثالثة وما 
فوق( حيث بلغ متوسـط السـنوات العليـا 8.6 مقابل 
8.4 لطالب السـنة األوىل و8.2 لطالب السنة الثانية 
وهـذا يعني أن اجتاهات طالب السـنوات األخرية نحو 
إزالـة التعصـب أكرب منها لدى طالب السـنوات األوىل 

والثانية. 

14- خالصة الدراسة
واجتاهاهتـم  الطـالب  آراء  الدراسـة  اسـتجوبت 
نحـو التعصب بتجلياتـه املختلفة يف املجتمـع الكويتي. 

واسـتطاعت أن تقدم إجابات عن خمتلف األسـئلة التي 
طرحتها واختبار الفرضيات التي قدمتها يف جمال العالقة 

بني متغريات الدراسة وآراء الطالب يف التعصب . 

ويمكن تقديم صورة خمترصة لنتائج الدراسة يف اآليت: 

1- يعـاين املجتمـع الكويتـي مـن التعصـب القبـي 
والعائـي والطائفي والدينـي , كام يعلن  %85.5 

من الطالب أفراد العينة . 

2- يسـاهم املثقفـون كـام هـو حـال رجـال الدين، 
واإلعالميون يف نرش التعصب بأشـكاله املختلفة 

كام يعلن 85.8% من الطالب . 

3- يبـدي الطـالب اجتاهـا إجيابيا نسـبيا فيـام يتعلق 
بـدور الدولة يف إزالـة التعصـب وحماربته حيث 
يعلـن 65.8% منهـم أنه جيب عـىل الدولة إزالة 
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التعصـب وحماربتـه بمختلـف أشـكاله الطائفية 
والقبلية . 

4- وفيـام يتعلـق باجتاهـات الطـالب أنفسـهم إزاء 
التعصـب يعلـن 88.9% منهـم متنياهتـم زوال 

التعصب واجتثاثه من املجتمع . 

وقد بينت الدراسـة تأثري متغري االنتامء االجتامعي 
والسـنوات الدراسـية يف مواقفهم من التعصب حيث 
أفرزت الدراسة فروقا إحصائية وفق هذين املتغريين: 
فاجتاهـات الطـالب احلرض ضـد التعصـب أكرب منها 
لدى البدو، وطالب السنوات العليا أشد توجها نحو 
إزالـة التعصب مـن طالب السـنوات الدنيـا )األوىل 

والثانية(.

15- توصيات الدراسة
بنـاء عـىل النتائـج التـي تـّم التوصـل إليهـا يف هـذه 

الدراسة يمكن بناء التوصيات التالية: 

- تويص الدراسة بأن تقوم الدولة بجهود إسرتاتيجية 
يف خمتلف مستويات احلياة السياسية واالجتامعية 

يف اجتاه احلّد من ظاهرة التعصب يف املجتمع. 

تربويـة  اسـرتاتيجيات  بتبنـي  الدراسـة  تـويص   -
متكاملـة للحـد من ظاهرة التعصـب يف املجتمع 

بمختلف أشكاله وجتلياته .

حـدودا  تضـع  إعالميـة  اسـرتاتيجيات  بنـاء   -
للمامرسـات الصحافيـة يف جمـال نـرش التعصب 

والكراهية .

- تويص الدراسـة وزارة األوقاف والشؤون الدينية 
برتسـيخ فكر دينـي مضاد للطائفيـة واملذهبية يف 
املجتمـع ووضع حدود ملامرسـات رجـال الدين 

التعصبية يف هذا املجال. 

- إجراء دراسات معمقة حول إشكالية التعصب يف 
املجتمع الكويتي وغريه من املجتمعات اخلليجية 
املجتمعـات  بـني  مقارنـة  دراسـات  وإجـراء   .

اخلليجية والعربية يف هذا اخلصوص .

- وألن ظاهـرة التعصـب خطـرة ومنافيـة لـكل 
الدراسـة  تـويص  الوطنيـة  احليـاة  موجبـات 
بالعمـل عـىل الدعوة ملؤمتـر وطني يتنـاول فيها 
أبعـاد هـذه الظاهـرة ويرسـم االسـرتاتيجيات 
املمكنة الستئصال شـأفتها والتأثري عىل عوامل 

وجودها. 

- تويص الدراسـة إدارة اجلامعـة باختاذ إجراءات 
أدبيـة وأكاديميـة للحد مـن املامرسـات ذات 
الطابع التعصبي يف اجلامعة سـواء عند أعضاء 
اهليئـة التدريسـية أو لـدى الطـالب واحتواء 
املامرسـات يف خمتلـف جوانـب احليـاة  هـذه 

األكاديمية. 

- تـويص الدراسـة بتأصيل قيم حقوق اإلنسـان 
العصبيـة  ونبـذ  والتسـامح  املواطنـة  وقيـم 
أوجـه  خمتلـف  ويف  الدراسـية  املقـررات  يف 
والعلمـي  األكاديمـي  العمـل  ونشـاطات 

واالجتامعي يف اجلامعة. 
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استكشاف بعض أبعاد التعصب باعتباره ظاهرة مسكوتًا عنها
في البيئة اإلدارية العربية  

د. عبداهلل عبدالرمحن الربيدي
جامعة القصيم - كلية اإلقتصاد واإلدارة

املستخلص
تنبثق مشكلة الدراسة من عدم استكشاف ظاهرة التعصب يف 
لتلك  فهمنا  عدم  يف  تسّبب  مما  تطبيقيًا،  العربية  اإلدارية  البيئة 
وفق  ملعاجلتها  اإلدارية  قدراتنا  رفع  عدم  عن  فضاًل  الظاهرة، 
منظور إداري فعال، األمر الذي يعني إمكانية استفحاهلا وزيادة 

آثارها السلبية عىل الفعالية والكفاءة واجلودة اإلدارية. 
مركب  رئيس  سؤال  يف  البحثية  املشكلة  صياغة  متت  وقد 
وما  املبحوثة؟  املنظمة  يف  التعصب  طبيعة  ما  اآليت:  يف  يتمثل 
أبرز أسبابه وانعكاساته وعالجاته، وفق آراء عينة من منسوبيها 
لظاهرة  فهمنا  تعميق  يف  اإلسهام  الدارسة  هذه  وتستهدف  ؟ 
تلك  أبعاد  بعض  دراسة  عرب  إداري،  منظور  وفق  التعصب 
الظاهرة،  وحماولة استكشاف مدى تواجدها باعتبارها ظاهرة 
»مسكوتًا عنها« يف بيئتنا اإلدارية العربية عمومًا والبيئة اإلدارية 
السعودية حتديدًا. وتنبع أمهية الدراسة من إسهامها يف سد جزء 
من الفجوة البحثية التطبيقية يف الفكر اإلداري وحتديدًا يف جمال 
الدراسات  الدراسة طليعة تلك  التنظيمي، وتعد هذه  السلوك 
استخدام  تم  وقد  السعودي.  اإلداري  الفضاء  يف  التطبيقية 
البحث  أسلويب  باستخدام  وذلك  املهّجن  أو  املختلط  املنهج 
الكيفي والبحث الكمي. وقد بلغت العينة يف الدراسة الكمية 
929 مفردة يف املنظمة املبحوثة )إحدى اجلامعات السعودية(. 
أما أسلوب البحث الكيفي، فقد تم فيه إجراء إحدى عرشة 
وجود  إثبات  إىل  الدراسة  توصلت  وقد  مهيكلة.  شبة  مقابلة 
ظاهرة التعصب يف املنظمة املبحوثة ألسباب متنوعة وبأشكال 
تلك  وجود  شأن  من  التقليل  عدم  ُيوجب  نحو  عىل   ، متعددة 
املنظامت  يف  املتعددة  السلبية  آثارها  عن  التغافل  وال  الظاهرة 
احلديثة ، بام يؤكد رضورة معاجلتها بأسلوب علمي حمكم، مع 
اإلداري،  للفكر  البحثية  األجندة  ضمن  الظاهرة  تلك  وضع 
بطريقة  التعصب وختفيضه  لداء  الشاملة  املعاجلة  يمّكنه من  بام 

مؤسسية مقننة وفق املنظور اإلداري.  
الكلامت املفتاحية: التعصب – التعصب االجتامعي – التعصب 
– السلوك  – الفكر اإلداري  – التعصب االقتصادي  املناطقي 

التنظيمي.  

Abstract
The research problem stems from the fact that there 
is no exploration of the prejudice phenomenon in the 
Arab Administrative Environment, resulting in a lack 
of understanding of this phenomenon, as well as not 
to develop administrative capabilities to deal with it 
effectively. This may lead to escalate the prejudice 
problem and increase its negative effects on the 
efficiency, effectiveness and quality management in 
contemporary organizations. The research problem 
has been precisely formulated as following: What is 
the nature of prejudice in the investigated organization 
(a Saudi Arabian university) and what are the most 
prominent causes, treatments and implications, 
according to the opinions of its employees?. The 
key aim of the study is to contribute to gain a deeper 
understanding of the prejudice phenomenon, from a 
managerial perspective، through exploring some of 
its dimensions in Arab administrative organizations 
in general, and Saudi Arabian administrative 
organizations in particular. The importance of the 
study is in its empirical contribution via bridging 
a part of the gap in the literature, specifically in the 
field of organizational behavior. This study employed 
a mixed or hybrid research, using qualitative and 
quantitative approaches. In the quantitative research, 
the sample was 929 male and female students. In the 
qualitative research, eleven semi-structured interviews 
were conducted. The study indicated the existence 
of the prejudice phenomenon in the organization 
examined in various forms. Such a finding confirmed 
the significance of not underestimating the existence 
of the phenomenon in order to avoid, as possible, its 
negative effects in organizations. Therefore, the study 
highlighted the need to address this phenomenon in a 
scientific manner and to include it within the agenda of 
research in management, to develop a comprehensive 
treatment of the prejudice disease and to reduce it 
institutionally and systematically from a managerial 
perspective.
Key Words: Prejudice - Social Prejudice – Regional 
Prejudice – Economic Prejudice - Managerial Thought 
– Organizational Behaviour. 
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1- مقدمة
تتأثـر البيئـة اإلداريـة بعوامـل عديـدٍة متصفـٍة بالتجدد 
والتعقيد والتشـابك، مما يوجب عـىل املنظامت املعارصة 
رصـد تلـك العوامـل، واسـتيعاب خارطـة عالقاهتـا 
التشابكية، وحتديد تأثرياهتا عىل جممل األداء يف املنظامت، 
والتعرف عىل أسباهبا، وكيفية التقليل من اآلثار السلبية، 
اسـرتاتيجي  منظـور  وفـق  اإلجيابيـة،  اآلثـار  وتعظيـم 
شـمويل. وما سـبق حييلنـا إىل حقيقـة أن البيئـة اإلدارية 
متغرية متجددة، األمر الذي يوجب عىل  الفكر اإلداري 
أن يكـون ديناميكيـًا يف رصده للظواهر ويف استكشـافه 
هلا واسـتيعابه إياها، ولعل ظاهـرة التعصب هي إحدى 
الظواهر غري امُلستكشـفة يف البيئة اإلدارية املعارصة عىل 
الرغم مـن خطورهتا الكـربى عىل املنظـامت يف جماالت 
عديدة، خاصة أن بعض الدراسـات تقرر  حتمية وقوع 
Inevitability of Prejudice، إتـكاًء عـىل  التعصـب 
حتميـة السـبب املوصـل إليـه وهـو التنميـط )القولبة( 
غـري   ،Categorization التصنيـف  أو   Stereotyping

أن دراسات أخرى تقرر صعوبة جتنب التعصب يف كثري 
من احلاالت غري أهنـا ال تذهب إىل القول باحلتمية، ألنه 
ليـس رضوريًا أن يقـود التنميط أو التصنيف إىل شـكل 
 Devine, 1989، Hugenberg(  أو آخـر من التعصـب

.)and Bodenhausen, 2004

غـري  ظاهـرة  التعصـب  أن  إىل  باإلشـارة  وجديـر 
مبحوثـة ليس يف البيئة اإلدارية يف عاملنا العريب فحسـب 
بـل يف جممل املشـهد العـريب )وطفة واألمحـد، 2002، 

األنصاري، 2010( . 

ولقد جهدت دراسة وطفة واألمحد )2002(  والتي 
جـاءت بعنـوان »التعصـب ماهيـة وانتشـارًا يف الوطن 
العـريب« إىل تقرير أن التعصب يف العامل العريب من ضمن 

»التابوهات« التي تثري حساسية مفرطة، أي أن التعصب 
بات قضية مسـكوتًا عنها، مما أبعدهـا عن دوائر البحث 
العلمـي، فأصبحـت قضيـة غامضة مع أهنا متثـل خطرًا 
كبـريًا يتهـدد املجتمعـات، وقد عـددت تلك الدراسـة 
بعض األسـباب التي تدفع البعض إىل عدم مدارسـتها، 
ومـن ذلك رغبـة البعض بإظهار املجتمع بشـكل مثايل، 
واخلـوف مـن أن بحثهـا سـيعمل عـىل إثـارة التعصب 
وتأجيـج النعـرات العنرصيـة، باإلضافـة إىل التوظيف 
االجتامعيـة  للتناقضـات  البعـض  قبـل  مـن  السـيايس 
وأشكال التعصب، ويشدد الباحثان وطفة واألمحد عىل 
أن البحـث العلمي هو »السـبيل األهم واألكثر رضورة 
يف حماربـة هـذه املظاهـر ويف حمـارصة آثارها السـلبية يف 

املجتمع واحلياة« )وطفة واألمحد، 2002: 81(.

ومـؤدى ما سـبق أن ظاهـرة التعصب غـري خاضعة 
لتحليل وتشـخيص مبارشين فضاًل عن املعاجلة العلمية 
داخـل البيئـة اإلداريـة – وهـو مـا هيمنـا يف الدراسـة 
احلالية-، وتـزداد خطورة تلك الظاهرة إذا اسـتحرضنا 
أن بعض الدراسـات تؤكد أن التعصب يكون مصحوبًا 
يف العـادة بنوع من القبـول االجتامعي  الذي قد يرشعن 
لسـلوكيات سـلبية كالتمييـز العنرصي وأعـامل العنف 
بـأن  القـول  يمكننـا  فإنـه  (، ولذلـك   Tajfel, 1981(

دراسـة التعصـب ومـا يرتبـط به مـن ظواهـر وعوامل 
ومصطلحات ليـس ترفًا بحثيًا أو فكريًا، بل جييء لتلبية 
احتياجات واقعية تتجسـد يف حتمية وجود أشـكال من 
التعصـب الذي حيمل آثارًا سـلبية وربام مدمرة يف بعض 
األحايـني، يشـبهها البعض بأمراض اإليـدز والرسطان 

 . )aluck and Green, 2009(

وثمـة بعد آخـر يؤكد عـىل أمهية استكشـاف ظاهرة 
التعصـب يف البيئـة اإلداريـة، ويتمثل ذلـك البعد يف أن 
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تلـك الظاهرة قـد تأخذ البعـد الضمني يف تلـك البيئة، 
سـواء أكانت يف شـكل حتيـزات ضمنيـة أو متييز ضمني 
مـع أو ضد أفراد ينتمـون إىل مجاعات معينة، وكل ما قد 
يرتتـب عىل ذلـك من قرارات تفضيليـة أو غري تفضيلية 
لألفراد الذين ينتمون إىل نفس اجلامعة كقرارات التعيني 
والرتقيـة يف الوظائف أو النجاح ومنح درجات عالية يف 
املؤسسـات التعليمية ونحو ذلـك ) الربيدي، 2011(، 
وتعود أسـباب كوهنا ضمنية إىل عدم تقبل التعصب وما 

 . ) Zarate, 2009 ( يرتبط به اجتامعيًا وقانونيًا

ويعد التنـوع االجتامعي حقيقة ثابتـة يف املجتمعات 
املعـارصة ) Stangor, 2000( وهـو آخـذ باالزدياد من 
جـراء  العوملة التـي أوصلت ذلك التنوع إىل السـياقات 
)الربيـدي،  املختلفـة  املنظـامت  مـن  الكثـري  املهنيـة يف 
2011(. وتتعـني اإلشـارة إىل أن بعـض األدبيـات يف 
السـلوك التنظيمـي تقـرر بـأن التعصب  ومـا يمكن أن 
يرتتب عليـه كالتمييز العنرصي يعيـق املنظامت يف جمال 
إدارة التنـوع، ُويضعيِـف األداَء والشـعوَر بعدم العدالة، 
كـام أنـهُ خيّفـض مسـتويات االلتـزام التنظيمـي، ُويزيد 
مـن حجم الضغـوط، وينضـاف إىل ذلـك أن التعصب 
والتمييـز يقلـالن من قـدرة املنظمة عىل خلـق بيئة عمل 
حمفزة ومشـجعة عـىل االندماج واالسـتمتاع يف العمل،  
باإلضافـة إىل تشـويه الصورة الذهنيـة للمنظمة والتأثري 
سـلبًا عىل شـبكة عالقاهتا، ومن ذلك مقاطعـة العمالء 
وانخفـاض معـدالت التقـدم عـىل الوظائـف وحتمـل 
القانونيـة  القضايـا  بسـبب  باهظـة  وخسـائر  تكاليـف 
 McKenna, 1994, Hitt, Miller and Colella,(

2009(، فمثـاًل نجـد أن رشكـة »كـوكا كـوال« تكبدت 

192.5 مليـون دوالر من جـراء الشـكاوى والقضايا 
القانونيـة املرفوعة ضدها بسـبب التعصـب املصحوب 
بالتمييز العنرصي، وقد حتملت رشكة »تكسـاكو« 176 

مليون لذات السـبب السـابق، أما رشكـة »كول بريس« 
فقد دفعـت 250 مليون بسـبب التعصـب للعمر، وقد 
وصـل املبلـغ الذي حتملتـه »وكالـة املعلومات وصوت 
 Hitt , Miller and Colella,( أمريـكا« 508 مليـون
2009( . وكل ما سبق يؤكد عىل رضورة العناية البحثية 

بظاهرة التعصب يف البيئة اإلدارية واستكشـاف أبعادها 
وتأثرياهتا املحتملة . 

2- املشكلة البحثية
عىل الرغم من خطورة بعض الظواهر وسلبية آثارها 
فـإن بعضهـا ال حيظـى بعناية بحثيـة كافيـة يف األدبيات 
العربيـة، والسـيام الدراسـات التطبيقية التي تسـتهدف 
فهـم الواقـع وتوصيفـه بغية تشـخيص الـداء ووصف 
العـالج املالئـم، وتعـد ظاهـرة التعصـب إحـدى تلك  
الظواهر املسـكوت عنها يف تلك األدبيات، وبالذات يف 
األدبيات اإلدارية، وأدبيات السلوك التنظيمي عىل وجه 
التحديـد، األمر الذي جعل ظاهـرة التعصب مغّيبة عن 
املشـهد اإلداري، مما يعني عـدم معاجلة تلك الظاهرة يف 
املنظـامت العربيـة املعارصة، بام يف ذلك العوامل املسـببة 
للتعصب وما يرتبط به من ظواهر سلبية أخرى كالتنميط 
)القولبة( والتمييز والعرقية. ولقد أكدت دراسـة عربية 
حديثة )الربيـدي، 2011( عـىل رضورة إدخال ظاهرة 
التعصـب ضمـن األجنـدة البحثيـة يف البيئـة اإلداريـة، 
وعمـدت إىل حتديد ماهية التعصب وأشـكاله واجتاهاته 
واملصطلحات املتقاطعة مـع مصطلح التعصب وحتديد 
أهم العوامل ذات العالقة بظاهرة التعصب الستكشاف 
مسـتويات التأثري املحتمل للعوامل الشخصية واملعرفية 
والديموغرافيـة يف إجيـاد أو تكريس التعصب يف خمتلف 
املنظامت، يف سـعي لتمهيـد الطريق لبلـورة إطار نظري 
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لدراسـات تطبيقيـة للتعصـب عىل نحو يشـجع احلركة 
البحثية يف علم اإلدارة عمومًا وجمال السـلوك التنظيمي 

عىل وجه اخلصوص.  

وتتأكد أمهية استكشاف تلك الظاهرة بشكل تطبيقي 
يف البيئة اإلدارية العربية حني نضع يف االعتبار أن املنظومة 
الثقافيـة للمجتمـع العـريب بقيمها وتقاليدهـا ورموزها 
وطبيعـة تركيبتهـا االجتامعية تؤثر بشـكل جوهري عىل 
املنطلقات الفكرية لإلدارة العربية وأسـاليبها وفعاليتها، 
سـواًء أكان ذلـك يف أطرها الرسـمية أم غري الرسـمية، 
وينظـر السـلوك التنظيمي إىل املنظمـة باعتبارهـا نظامًا 
ثقافيـًا فرعيـًا منبثقا من اإلطـار الثقايف العـام للمجتمع 
الربيـدي،    ،2003 الرشـيد،   ،1991 )عبداهلـادي، 
املنظومـة  تأثـري  ولتأكيـد   .  )2009 حريـم،   ،2008
الثقافيـة العامة عـىل الفضاء اإلداري العـريب ظهرت يف 
األدبيـات العربيـة مصطلحات عديـدة تعكس ذلك كـ 
»البدوقراطية« و»الشـيخوقراطية« )الرميحي، 1977، 
عبدالرمحـن، 1982(، وداللة تلـك املصطلحات ترتكز 
حول التمسـك باألطر البريوقراطية مـع مزجها باألطر 
االجتامعية والثقافية التقليدية )الرميحي، 1977(، ويف 
سـياق مشـابه دعا بعـض الباحثـني العرب إىل تأسـيس 
»علم اجتـامع البداوة« )صابر، 1986 نقاًل عن: مليكة، 
1986(، لفهم الظواهر االجتامعية يف سـياقاهتا الطبيعية 
. وحني نسـلط الضوء عىل املجتمع السـعودي باعتباره 
البيئـة املبحوثـة يف هـذه الدراسـة فإننا نجـد تأكيدًا عىل 
رضورة دراسـة األطـر االجتامعيـة والثقافيـة التقليديـة 
املؤثرة يف تشـكيل التاميز االجتامعي والعصبية الوظيفية 
ونحو ذلك ومن أمهها القبيلـة واالعتبارات املرتبطة هبا 

)بن صنيتان، 2008 (. 

وتأسيسـًا عـىل مـا سـبق يمكن القـول بأن املشـكلة 
البحثيـة تنبثق من عدم استكشـاف ظاهـرة التعصب يف 
البيئة اإلدارية العربية بشـكل تطبيقي، مما تسبب يف عدم 
فهمنـا لتلـك الظاهـرة يف سـياقها الثقـايف واالجتامعي، 
فضاًل عـن عدم رفع قدراتنـا اإلداريـة ملواجهتها واحلد 
منهـا وفق منظور إداري فعال، األمر الذي يعني إمكانية 
اسـتفحاهلا وزيادة آثارها السـلبية عىل الفعالية والكفاءة 
واجلودة اإلدارية يف املنظامت العربية. ويف ضوء ما سـبق 
يمكن لنا صياغة املشكلة البحثية يف سؤال رئيس مركب 
يتمثل يف اآليت: مـا طبيعة التعصب يف املنظمة املبحوثة؟ 
وما أبرز أسـبابه وانعكاسـاته وعالجاته، وفق آراء عينة 

من منسوبيها؟

وينبثـق من ذلك السـؤال عدد من األسـئلة الفرعية 
تتمثل يف اآليت:

- كيف ينظر منسـوبو املنظمة املبحوثة إىل التعصب، 
من حيث ماهيته وأنواعه؟

- مـا عالقة االرتباط بني أنواع التعصب؟ وما داللة 
ذلك؟

- ما تأثـري متغريات العوامـل الديموغرافية )الكلية 
والعمـر والتقديـر واملسـتوى االقتصـادي( عىل 
أنواع التعصب لدى عينة من الطالب والطالبات 

يف اجلامعة حمل الدراسة؟

- هـل هناك فروق ذات داللة إحصائية بني الطالب 
والطالبات فيام يتعلق بأنواع التعصب؟

- ما أسـباب التعصـب وما أبرز االنعكاسـات التي 
خيّلفها يف املنظمة املبحوثة بوصفها كيانًا إداريًا؟

- ما أبرز احللول املقرتحة ملعاجلة التعصب من وجهة 
نظر املبحوثني؟



45عبداهلل عبدالرمحن الربيدي: استكشاف بعض أبعاد التعصب باعتباره ظاهرة مسكوتًا عنها يف البيئة اإلدارية العربية  

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية، العدد )1(، يونيو 2012م -  رجب 1433هـ

3- أهداف الدراسة وأمهيتها
جتهد الدارسـة احلاليـة إىل اإلسـهام يف تعميق فهمنا 
لظاهرة التعصب يف سـياق املنظـامت العربية من منظور 
إداري، عـرب دراسـة بعض أبعاد تلـك الظاهرة  وحماولة 
ومظاهرهـا  ومسـبباهتا  تواجدهـا  مـدى  استكشـاف 
وآثارهـا، باعتبارهـا ظاهـرة »مسـكوتًا عنهـا« يف بيئتنـا 
اإلداريـة العربية عمومـًا والبيئة اإلدارية السـعودية عىل 
وجـه التحديـد، األمـر الذي يوّسـع اآلفـاق البحثية يف 
العلوم اإلدارية بـام جيعلها أكثر فعالية يف إدارة مثل تلك 
الظواهر السلبية، ويعينها للوصول إىل مرحلة االعرتاف 
بتلك الظواهر واإليامن بحتمية مواجهتها بشـكل علمي 
وبأسلوب إداري مؤسي مقنن. ويف ضوء ذلك اهلدف 
العام، تسـعى هذه الدراسـة إىل فهم بعـض أبعاد ظاهرة 
التعصـب يف املنظـامت العربيـة املعـارصة مـن منظـور 
إداري، وخصوصـًا يف منظامت التعليـم العايل بالتطبيق 
عىل إحدى اجلامعات يف السـعودية، مع ما يقتضيه ذلك 

من: 

- اسـتعراض الدراسات التطبيقية لظاهرة التعصب 
مع الرتكيز عىل الدراسات العربية العتبار املكون 

الثقايف املؤثر.

- التعرف عىل مسـتوى الوعي لدى منسويب املنظمة 
املبحوثـة إزاء خطورة ظاهرة التعصب وتأثرياهتا 
السلبية عىل األداء واجلودة واإلنجاز والفعالية.  

 - حتديـد أهم أنواع التعصب ومسـبباته يف املنظامت  
املعارصة من وجهة نظر عينة من منسويب املنظمة 

املبحوثة.  

- بلـورة توصيـات واقرتاحـات مـن شـأهنا معاونة 
الفكـر اإلداري عـىل مواجهـة ظاهـرة التعصب 

واحلد من آثارها اخلطرية.

وتنبـع أمهية الدراسـة من إسـهامها يف سـد جزء من 
الفجـوة البحثيـة يف الفكـر اإلداري وحتديـدًا يف جمـال 
السلوك التنظيمي يف حقل الدراسات التطبيقية للظواهر 
امُلغّيبة يف املشـهد اإلداري العريب، عرب اإلسهام التطبيقي 
يف فهـم بعض أبعـاد تلك الظاهرة داخـل البيئة اإلدارية 
العربيـة وحتديـدًا يف املنظـامت املعارصة يف العـامل العريب 
باعتبارهـا كيانـًا أو تنظياًم إداريًا،  وقـد وقع التطبيق عىل 
إحدى اجلامعات السـعودية، وتعد هذه الدراسة طليعة 
تلك الدراسـات التطبيقية لظاهـرة التعصب يف الفضاء 

اإلداري السعودي.

4- منهجية الدراسة وأدواهتا
خلصت دراسـة عربيـة متخصصة يف بحـث ظاهرة 
الدراسـة  طبيعـة  أن  إىل  اإلداري  الفكـر  يف  التعصـب 
التطبيقية لتلك الظاهرة تقتي استخدام املنهج املختلط 
)الربيـدي،   Hybrid /Mixed Method املهّجـن  أو 
2011(، وذلك باستخدام األسلوب الكيفي )النوعي( 
واألسـلوب الكمـي يف بحث واحد )زيتـون،   2004،   
فاألسـلوب   ،)Tashakkori, and Teddlie , 1998

الكمي يبتدئ بأسـئلة حمددة تستهدف وصف العالقات 
بـني العوامل وذلك بقياس املتغـريات اخلاصة بالظاهرة 
املبحوثة، اعتامدًا عـىل التحليل اإلحصائي لبيانات كمية 
)أرقام( يتم احلصول عليها باستخدام عينة تؤخذ بشكل 
عشـوائي كي متثل جمتمع البحث بغية تعميم النتائج. أما 
األسـلوب الكيفـي فهو يبتدئ بأسـئلة عامة تسـعى إىل 
فهـم جوهر األشـياء يف الظاهـرة املبحوثة واستكشـاف 
العالقات التشـابكية املعقدة،  ويتم بلورة تلك األسـئلة 
يف ضـوء نتائج حتليـل البيانات الكيفيـة )كلامت وصور 
وليسـت أرقامًا( التي يقوم الباحث بتجميعها وحتليلها، 
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مـع الرتكيـز عـىل تفسـري املعـاين والـدالالت التـي يتم 
تكوينها يف السياقات الثقافية لتلك الظاهرة. 

ويف هـذه الدراسـة تم اسـتخدام األسـلوب املتتايل، 
وذلـك بإجـراء البحـث الكيفي عقب البحـث الكمي، 
من أجل احلصول عىل بيانات كيفية ثرية تعيننا عىل تفهم 
النتائـج الكميـة وتفسـريها، واألهم من ذلـك ملعاونتنا 
عىل اسـتيعاب بعض أبعـاد الظاهرة املبحوثـة ) زيتون، 
يف   ،)Tashakkori, and Teddlie , 1998  ،2006
سـياق يراعي الثقافة العامة للمجتمع والثقافة التنظيمية 

للمنظمة حمل الدراسة .

وبخصوص أسـلوب البحث الكمـي فقد تم حتليل 
الدراسـات العلميـة لتحديـد أهم أشـكال التعصب يف 
البيئة املبحوثة متمثاًل يف املجتمع السعودي )بن صنيتان، 
2008، الغذامـي، 2009( والبيئـات املشـاهبة كـدول 
اخلليـج العـريب )وطفـة واألمحـد، 2002، األنصاري، 
2010(، وتعضيـد ذلك التحليل بمسـح ميداين يف بيئة 
املنظمـة حتـت الدراسـة بإجـراء مقابالت غـري مهيكلة 
وتنظيـم ومراكمـة املالحظـات حـول التعصـب داخل 
تلـك املنظمـة، وقـد تم اخللـوص إىل أشـكال التعصب 
األكثـر أمهيـة يف املجتمع السـعودي، وقد تـم تضمينها 
يف االسـتبيان الـذي أعد بشـكل خمترص نظرًا حلساسـية 
تلـك املشـكلة ممـا يسـتدعي االختصـار والرتكيـز عىل 
األبعـاد األكثـر أمهيـة، والسـيام أنه يسـتهدف احلصول 
عىل أكرب قدر ممكن من االسـتبيانات بغرض استكشاف 
أهـم أشـكال التعصـب الذي قـد يتعرض  لـه الطالب 
والطالبات يف املنظمة املبحوثة )اجلامعة حمل الدراسة( .  

وقـد تضمـن االسـتبيان ثالثـة أشـكال للتعصـب:  
االجتامعيـة(،  الفئـة  )بسـبب  االجتامعـي  التعصـب 
والتعصـب االقتصادي )بسـبب الوضـع االقتصادي(، 

والتعصب املناطقي )بسـبب املنطقة/املدينة/املحافظة/
القرية(، ولعله من املهم اإلشـارة إىل أنه وعىل الرغم من 
االختصار يف االستبيان واقتصاره عىل أشكال التعصب 
إال أن الباحـث وجـد صعوبات يف مجـع البيانات . وقد 
تـم توزيعـه عـىل عينة مـن الطـالب والطالبـات بلغت 
929، وبعـد مجـع البيانـات تـم التأكد من مـدى دقتها 
وإدخاهلا وإجراء التحليـالت اإلحصائية املالئمة والتي 
شـملت التكرارات، واختيار »ت«، وكروسكال واليز، 

ومتوسط الرتب ومعامل االرتباط وحتليل االنحدار .

وقد تم اختبار الصدق لالسـتبيان بفحص مسـتوى 
االتسـاق الداخي وذلك بحسـاب معامـالت االرتباط 
بـني عبـارات االسـتبيان واملجمـوع الـكي للعبـارات 
 Oppenheim,( بريسـون  ارتبـاط  معامـل  باسـتخدام 
Bryman and Cramer, 1999،1996(، وفيام يي نتائج 

معامالت االرتباط . 

جدول  ) 1( معامالت االرتباط بني عبارات 
االستبيان مع املجموع الكي للعبارات

معامل االرتباط  أنواع التعصب

0.87**التعصب االجتامعي 

0.87**  التعصب املناطقي

0.88**التعصب االقتصادي

**   دال عند مستوي داللة 0.01 

يتضح مـن اجلدول السـابق أن معامـالت االرتباط 
قويـة وذات داللـة إحصائية مرتفعة عند مسـتوى داللة 
0.01، ممـا يـدل عـىل أن عبـارات  االسـتبيان حتظـى 
بتجانـس داخي كبري، مما يؤكد عىل أن االسـتبيان يتمتع 
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بقـدر كاٍف  مـن الصدق. وقـد تم التأكد مـن ثبات أداة 
الدراسة الكمية بحسـاب معامالت ألفا كرونباخ حيث 

أظهرت النتائج اإلحصائية ما يي: 

جدول ) 2( معامالت ألفا كرونباخ للثبات

معامل االرتباط  أنواع التعصب

0.93التعصب االجتامعي

0.92التعصب املناطقي

0.93التعصب االقتصادي

0.92الكي )الثبات اإلمجايل لالستبيان( 

يظهـر اجلـدول السـابق أن معامالت ألفـا كرونباخ 
قريبـة من الواحـد الصحيح، مما يدل عىل أن االسـتبيان 
 Nunnally,( يتمتـع بقـدر كبـري ومطمئـن مـن الثبـات

  .  )1978, Bryman and Cramer, 1999

أما أسـلوب البحـث الكيفي، فقد تـم إجراء إحدى 
عرشة مقابلة شـبة مهيكلـة Semi-Structured مع عينة 
من منسـويب املنظمـة التعليميـة: أعضاء هيئـة التدريس 
)مقابلتـني(، والطـالب )سـبع مقابـالت(، واملوظفـني 
)مقابلتـني(. وبخصـوص عينـة أعضاء هيئـة التدريس 
واملوظفني فقد تم االعتامد عـىل العينة القصدية، فطبيعة 
الدراسـة تسـتلزم إجـراء املقابالت مع عدد ممـن يرتبط 
الباحث بعالقات جيدة معهم، وذلك أنه يصعب ـ إن مل 
يكن يسـتحيلـ  احلصول عـىل معلومات ذات مصداقية 
من أفراد  ال تربطهم عالقات مع الباحث نظرًا حلساسية 
املوضـوع يف العامل العريب خصوصًا يف البيئة السـعودية، 
وقـد بلـغ متوسـط الوقـت للمقابلـة سـاعة، أمـا عينـة 
الطـالب فقد كانت باسـتخدام العينة املتيـرسة )زيتون، 

2006(، حيـث شـجع الباحـث جمموعة مـن الطالب 
عىل اإلدالء بآرائهم بخصوص املوضوع. ولضامن توفري 
بيئة مشـجعة عىل احلديث بشـفافية فقد تـم إجراء مجيع 
املقابالت يف مكان خاص مع التدوين الكتايب ملاُ يقال يف 
املقابلة، حيث أنه يتعذر اسـتخدام أسـلوب التسجيل – 
بواسطة املسـجل - نظرًا حلساسية املوضوع وعدم رغبة 

املبحوثني يف ذلك. 

وسوف نشري إىل املنهجية العلمية التي تم استخدامها 
لتحليل البيانات الكيفية وذلك يف اجلزء اخلاص بالنتائج 

الكيفية.

5- اإلطار النظري والدراسات السابقة:
دراسـة ظاهـرة التعصـب تتكثـف بشـكل رئيس يف 
حقـل علم النفس االجتامعي )عبـداهلل، 1989، دكت، 
 Hewstone et .  ,2002 2000، مكلفـني وغـروس، 
al 1996(، بجانب دراسـات يف بعـض الفروع املعرفية 

ومنها علـم االجتامع والرتبيـة باسـتخدام مناهج بحثية 
 Quantitative( متعددة يغلب عليها األسـلوب الكمي

. )Paluck and Green , 2009

 أما العلـوم اإلدارية )متمثلة يف السـلوك التنظيمي( 
فلم توليِ التعصب عناية بحثية كافية، وقد جاءت أغلب 
معاجلات التعصب   كمسـائل جزئية ضمن موضوعات 
متعددة يف السـلوك التنظيمي يف بيئـة العمل، كموضوع 
 McKenna, 1994، Greenberg and( االجتاهـات 
 Arnold, et( العمـل  يف  والتنـوع   ،(،Baron, 2007

 al., 1995، Greenberg and Baron, 2007، Hitt,

Miller and Colella, 2009  (، واإلدراك )العطيـة، 

 ،(،Arnold, et al., 1995 McKenna, 1994 ،2003

وإجـراءات االختبـار و املقابـالت االختيـار والتعيـني 
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 McCormick and Ilgen, 1992، Arnold, et(

  Ageism العمـر   بسـبب  والتعصـب    ،)al., 1995

الثقيلـة  األوزان  وأصحـاب   ،)  (McKenna, 1994

 Anti-fat  Fikkan and،  Rothblum, 2005، cited

 .))in: Crandall and Hebl, 2009

ولقد انعكست عناية علم النفس االجتامعي بظاهرة 
التعصـب يف الكثـري مـن األبعـاد التنظرييـة والبحثيـة 
التطبيقيـة لتلـك الظاهرة ومن أمههـا تعريف التعصب، 
ولقد أنجز علم النفس االجتامعي الكثري من التعريفات، 
الباحـث  التعريفـات ممـا طرحـه  تلـك  أفـادت  ولقـد 
“ألبورت”، حيث إنه يذهب إىل أن مصطلح التعصب 
خضـع للتطور الـداليل يف ثـالث مراحـل: )1( احلكم 
املسبق الذي يتشّكل بناء عىل القرارات واخلربات الفعلية 
 Premature للشخص، )2( احلكم املستعجل املبترس
وهـو املعنى الذي يميل إليـه القاموس اإلنجليزي، )3( 
ويف مرحلة ثالثة اكتسب اخلاصية االنفعالية - بالتفضيل 
أو عـدم التفضيـل - امُلصاحبـة للحكم املسـبق الذي ال 
 )Allport , 1954 ( يكون مسـتندًا عىل أسـاس واضـح
. ومل يكتـفيِ “ألبـورت” هبـذا الرصد الـداليل ملصطلح 
التعصـب بل وضع تعريفًا شـهريًا يف األدبيات،  ويتمثل 
يف أن التعصـب هـو: “التفكـري السـيئ عـن اآلخريـن 
دون وجـود دالئل كافيـة” )Allport, 1954:6 (، أما “ 
أيرليـك” فيقرر بأنه “اجتاه عرقي يتسـم بعدم التفضيل” 
)Ehrilck, 1973:8 (، ويف تعريـف ثالـث يذهـب كل 

من »ماردن« و«مري« إىل أن التعصب » اجتاه يتسـم بعدم 
التفضيـل ضد مجاعة معينة حيط من قدرها ومن قدر كل 

 .)Marden and Meyer, 1962 ( ”أعضائها

وغريهـا مـن التعريفـات، مـع اإلشـارة إىل أن ثمـة 
إشـكاليات اصطالحية عديدة  كاالشـتباك املصطلحي 

مـع عـدد مـن املصطلحـات كالتحيـز Bias والعرقيـة 
واملحسـوبية   Discrimination والتمييـز   Racism
Favouritism، وغريها من اإلشـكاليات التي ال يسعنا 

يف الدراسـة احلالية اسـتعراضها بشـكل موسـع )انظر: 
الربيدي، 2011( 

ومـن أهم املسـائل التـي يتعـني علينا التفطـن هلا أن 
التعريفات السابقة للتعصب قد ُبنيت عىل البعد السلبي 
يف التعصب أو ما يسـمى بـ »التعصب السـلبي« )القائم 
عـىل عدم التفضيل (، وجتاهلت البعد اآلخر املكمل له، 
 Stangor,( أي » التعصب اإلجيايب« القائم عىل التفضيل
2000(، وقد انحازت أدبيات السلوك التنظيمي إىل البعد 

السلبي يف التعصب، حيث ركزت كثريًا عىل االجتاهات 
السلبية نحو األشياء واألشخاص، كاالجتاهات السلبية 
ألفـراد رشكة معينـة حيال تطبيق أسـلوب تقني جديد، 
وتشـري تلـك األدبيـات إىل إمكانيـة حتـول التعصب إىل 
سـلوك يتجسـد بعـدم املسـاواة Inequality والتمييـز 
أن  غـري   )Discrimination (McKenna, 1994

انحيـاز تلـك األدبيات يف السـلوك التنظيمـي غري مربر 
نظرًا السـتبعاده أو هتميشـه للبعد اإلجيايب للتعصب، مما 
يدعو إىل بلورة تعريفات تعالج بعدي التعصب: السلبي 

واإلجيايب . 

ولقـد اقـرتح كل من »بريـور« و«كرامـر« مثل ذلك 
التعريـف بالقـول بـأن التعصب هو »مشـاعر مشـرتكة 
من القبول والرفض والثقـة والالثقة واحلب والكراهية 
التـي تصبـغ االجتاهات نحو مجاعات معينـة يف املنظومة 

.)Brewer and Kramer, 1985: 230( »االجتامعية

ونظـرًا للتعقيد الشـديد لظاهـرة التعصب من جهة، 
ولكثـرة التعريفـات املقرتحـة للتعصـب من جهـة ثانية 
ولعـدم وجود تعريـف للتعصب من منظـور إداري من 
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جهة ثالثة، فإنه حيسـن بنا اسـتدعاء السـامت األساسـية 
للتعصب والتي تم استخالصها من تعريفات التعصب: 
 Ashmore, 1970 ، Augoustino ،1989 ،عبـداهلل(

:)and Reynolds, 2006

التعصـب يمثل اجتـاه Attitude، بمكوناتـه الثالثة: 
معرفيـة ووجدانيـة ونزوعيـة، وغالبـًا ما يكـون توجهًا 

.Negative سلبيًا

• التعصب اجتاهات غري مربرة.

• التعصب اجتاهات خاطئة وغري عقالنية.

• التعصب اجتاهات جامدة.

 Intergroup التعصب ظاهرة تنشأ فيام بني اجلامعات •

.Bad • التعصب يشء يسء 

• التعصـب يتضمـن نوعي التحيـزات: حتيزات مع 
)تعصب مع(، وحتيزات ضد )تعصب ضد(.

• التعصـب السـلبي يؤدي إىل االحتفاظ بمسـافات 
اجتامعيـة Social Distance مـع أفـراد اجلامعة 
األخـرى مع وجـود نزعـة إىل إيذائهـا، بدالً من 
االقـرتاب وامليـل ملسـاعدهتم كـام يف التعصـب 

اإلجيايب.

•  التعصب يعد غري عقالين يف التفكري والسلوك.

 Conformity ) تعد القابلية لالنصياع أو ) املجاراة •
بعدًا هامًا يف التعصب .

وقبـل اسـتعراضنا للدراسـات العربيـة التطبيقية يف 
جمال استكشـاف ظاهرة التعصب وهو األمر الذي هيمنا 
أكثـر يف هذه الدراسـة، نعرض نتائج بعض الدراسـات 
الستكامل أبعاد اإلطار النظري للدراسة احلالية يف ضوء 
أهدافها ومنهجيتها. تشـري األدبيـات العلمية إىل وجود 
ارتبـاط قوي بني التعصـب والتنميـط )القولبة( لدرجة 

أن دراسـات عديدة تقرر بأن التعصب هو نتيجة حتمية 
 Allport, 1954، Ehrlich, 1973، :للتنميط )أنظر مثال
Tajfel, 1981)، ولكن ثمة دراسـات أخرى تنفي تلك 

احلتميـة وال تقول هبـا وإن كانت تقرر صعوبة االنفكاك 
مـن صـورة أو أخـرى من التعصـب يف بعـض املواقف 

.)Devine, 1989( احلياتية أو املهنية

 ومـن أهم أنـواع االجتاهـات التعصبية مـا تعرف بـ  
 Intergroup Attitudes »االجتاهـات بـني اجلامعـات«
والتـي تشـري إىل االجتاهـات التـي حيملهـا أفـراد مجاعة 
معينة جتاه مجاعة أخرى، بناء عىل معلومات مفرتضة عن 
 Ethnic تلـك اجلامعة، ويعدها البعض اجتاهـات عرقية
Attitudes، أي أهنـا قائمـة عـىل البعد العرقـي يف تلك 

اجلامعات )عبداهلل، 1989(. 
عـىل  التعـرف  إىل  متعـددة  دراسـات  سـعت  كـام 
الروابط بـني مثل تلـك االجتاهات التعصبية والسـامت 
الشـخصية لألفراد، وقد خلصت بعض الدراسـات إىل 
وجـود اختالفات يف النتائج فيام خيـص تلك الروابط يف 
الثقافـات املختلفة )موريف وآخـرون،1937، نقاًل عن: 

عبداهلل، 1989 ( . 

وقـد أكـد عـدد مـن  الدراسـات إىل أن هنالـك بناًء 
رئيسـًا يف شـخصية الفرد يسـاعد عىل ظهور االجتاهات 
التعصبية ونموها متمثاًل يف سـامت شخصية معينة ومن 
أمههـا: التسـلطية، والعـدوان، واملحافظـة، والغلظـة، 
والدوغاميئـة )اجلمـود( Dogmatism ، والقلق، وعدم 
لالنصيـاع   القابليـة  أو  واملجـاراة  الغمـوض،  حتمـل 
خصائصـه:  )ومـن  أ  السـلوك  ونمـط   ،Conformity

املبالغـة وربـام التطـرف يف املنافسـة والدافـع لالنجـاز 
والشـعور باملسـئولية، والتعجل والتيقظ احلاد(، ومركز 
التحكم )أنظر مثاًل: عبـداهلل، 1989، 2000، مكلفني 

وغروس، 2001(. 
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ونظـرًا ألن الدراسـة احلاليـة تستكشـف التعصـب 
االجتامعـي فإنه من الرضوري التعرف عىل كيفية تطوير 
التعصـب يف مراحل العمر املختلفة. واألدبيات العلمية 
تفصح أن األبعاد العاطفية واالنفعالية تؤثر عىل إكساب 
األطفال لبذور التعصب يف مرحلة مبكرة جدًا )عبداهلل، 

 ،)Bergmann, 1994 ،1989

وقـد خلصت دراسـة “قودمـان” إىل أن االجتاهات 
مراحـل  ثـالث  يف  األطفـال  لـدى  تنشـأ  التعصبيـة 

 :)Goodman, 1952(

األوىل: تبـدأ يف عمـر 3-4 سـنوات ويكتسـب فيها 
الطفل نوعًا من الوعي العنرصي حيث يستطيع التعرف 
عـىل األفراد الذين ينتمون إىل اجلامعـات املختلفة وياميز 

بينها.

والثانيـة يف عمر 4-7 سـنوات ويكـّون فيها الطفل 
نوعـًا مـن الربـط بـني الوعـي العنـرصي واالجتاهـات 

السلبية أو اإلجيابية حيال اجلامعات املختلفة.

املرحلة الثالثة تتكامل التوجهات العنرصية وتتحول 
إىل اجتاهـات عنرصية، وقد توصـل » برغامن « إىل نتائج 
مشـاهبة مع تأكيده عىل أنه يف املرحلة الثالثة )8 سنوات( 
قـد يتكون لـدى األطفـال صـور متكاملة مـن التنميط 
والعـدوان السـلوكي)Bergmann, 1994(، وتعكـس 
األدبيـات العلميـة أن االجتاهات التعصبيـة الضمنية – 
القابعة يف الالشـعور - لدى األطفال يتم تكوينها جزئيًا 

 .)Devine, 1989 ( أثناء الرتبية الوالدية

وقـد أثبتـت دراسـات عديـدة وجـود عالقـة بـني 
االجتاهـات العرقيـة واالجتاهات التعصبيـة لدى األبناء 
وذلك بحسـب ميول ورغبات األبناء يف حماكاة والدهيم 
)Teichman, 2001، Sinclair et. al. , 2005 (، وهذا 

يعنـي أن األطفـال ال يولدون وهم حيملـون االجتاهات 

التعصبيـة ومـا يرتبـط هبا مـن تنميـط وتعصـب ومتييز 
وعـدوان بل يتعلمونه من حميطهـم االجتامعي وبالذات 
مـن والدهيم وأصدقائهم ومعلميهـم )عبداهلل، 1989، 
زايـد، 2006(، كـام أشـارت بعـض الدراسـات إىل أن 
التعصـب لـدى األطفـال ال يتشـّكل بالـرضورة مـن 
خرباهتم الفعلية بقدر ما ينتج من تعايشهم مع االجتاهات 

التعصبية يف سياقهم االجتامعي )عبداهلل، 1989( .

إزاء البيئـة املبحوثـة يف هـذه الدراسـة وهـي البيئـة 
األكاديمية، انتهت دراسة أمريكية إىل أن الفئة األكاديمية 
التي تنتمي إىل أقلية عادة ما تشـعر بأهناُمسـتهَدفة بالنقد 
والسـخرية، وال تشـعر برضـا وظيفي مقارنة مـع الفئة 
األكاديميـة التـي تنتمـي إىل األكثريـة – وهـي العرقيـة 
البيضـاء -، مما يؤثر سـلبًا عـىل أداء األفـراد املنتمني إىل 
 Niemann-Flores and Dovido, 1998( األقليـة 

  .) Zarate, 2009 :مقتبس من

وبعد االستعراض السـابق لبعض األدبيات العلمية 
ذات العالقـة بموضوع البحث،  نخصـص اجلزء التايل 
لعـرض النتائـج الرئيسـية لبعـض الدراسـات العربيـة 
التطبيقيـة يف جمـال التعصـب وذلـك يف ضـوء مشـكلة 

الدراسة احلالية وأهدافها ومنهجيتها وذلك كام يي:

- دراسـة وطفة واألمحد )2002( التي أشـارت إىل 
عدم وجود استكشـاف بحثـي لظاهرة التعصب 
رضورة  عـىل  وشـددت  العـريب،  عاملنـا  يف  يف 
دراسـتها بمنهجيـة علميـة نقديـة. ويف جانبهـا 
التطبيقـي سـعت تلـك الدراسـة إىل بحث تلك 
الظاهـرة يف املجتمع الكويتـي وحتديدًا يف جامعة 
الكويـت، وقـد تكونت عينة الدراسـة من 714 
طاليـًا وطالبة،  وقـد خلصت تلك الدراسـة إىل 
أن التعصب يف العامل العريب يأخذ شـكاًل ضمنيًا، 
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كام أن التعصب يعترب أكرب ثاين حتٍد اجتامعي هيدد 
العامل العـريب وذلك بعد التحـدي األول املتمثل 
يف امليـل للـرتف واملظهـر واإلرساف، وقـد جاء 
التحـدي الثالـث مكماًل لبعض أبعـاد التعصب 
حيـث متثـل يف الواسـطة والرشـوة واملحسـوبية 
وذلـك بحسـب وجهـة نظـر املبحوثـني، وقـد 
تأرجحـت نسـبة موافقتهـم عىل وجود أشـكال 
وإقليمـي  )طائفـي ودينـي  املختلفـة  التعصـب 
وقبي وعائـي( يف العامل العريب بـني 88.6% إىل 
94.6%، وقـد حل التعصب القبـي والتعصب 
العائـي يف املرتبتـني األوىل والثانيـة يف املجتمـع 
الكويتـي. كـام انتهـت الدارسـة إىل أن الطلبة يف 
السـنوات األخـرية قـد أفـادوا بوجـود ظاهـرة 
التعصب بشـكل أكرب من نظرائهم يف السـنوات 
األوىل ممـا يومـئ إىل أمهيـة التعليـم اجلامعـي يف 
التقليل من التعصـب، يف حني أن طلبة الكليات 
العلميـة )الطـب والصيدلـة واهلندسـة( أقل من 
نظرائهـم يف الكليات النظرية األخرى، ومل يظهر 
متغـري اجلنس )ذكـور إناث( أي فـروق يف ذلك 
املجال. وقد أكدت الدراسة عىل رضورة ترسيخ 
قيـم التسـامح والسـالم والديموقراطيـة واحلق 
واخلـري واجلامل مع العمل عـىل التوظيف الثقايف 
والرتبـوي لإلعـالم لإلفـادة منه يف إشـاعة تلك 

القيم.

اسـتهدفت  وقـد   )2010( األنصـاري  دراسـة   -
مدارسـة قضية التعصب بشـكل علمـي ودفعها 
ألن تكـون ضمـن  أولويـات املعاجلـة العلميـة، 
كام اسـتهدفت تعريض الـرأي العام هلذه القضية 
كنوع من التوعية بخطورهتا والتأكيد عىل رضورة 
معاجلتها يف السياقات االجتامعية والثقافية. وقد 

تكونت العينة من 1791 طالبًا وطالبة يف جامعة 
الكويت، وقد خلصت الدراسـة إىل أن التعصب 
القبـي )باعتبـاره شـكاًل مـن أشـكال التعصب 
االجتامعي( أكرب من التعصب الطائفي، وبشكل 
أكثـر حتديدًا أظهـرت نتائج الدراسـة بـأن قرابة 
70% مـن الطلبـة يـرون بـأن املجتمـع الكويتي 
يعـاين مـن التعصـب القبـي وأن 61.1% منهم 
يـرون وجـود التعصـب الطائفـي، وبخصوص 
التعصـب القبـي الـذي يعنينـا أكثـر يف دراسـتنا 
احلالية فقد أفادت النتائج بأن متغريات الدراسـة 
)اجلنـس والكلية واملنطقة( غري مؤثرة يف حني أن 

متغري السنة الدراسية مؤثر.  

وقد أوضحت الدراسـة بأن طلبة السنوات األخرية 
أكثر اقتناعا بأن التعصب موجود يف املجتمع، 

وقـد فرست الدراسـة ذلـك بأن املامرسـات العملية 
للطلبـة عـىل املـدى البعيـد جيعلهـم يقتنعـون بوجوده، 
كـام أفـاد 66.3% مـن الطلبـة بوجود التعصـب يف بيئة 
اجلامعـة وقـد أظهرت النتائـج أن متغري اجلنس والسـنة 
الدراسـية مؤثـران يف تلك االجتاهـات )لصالح اإلناث 
وطليـة السـنوات األخـرية(، وقـد أظهـر 55.2% من 
الطلبـة وجود تعصب قبي من قبل األسـاتذة، أم الطلبة 
فلدهيم سلوكيات قبلية أكرب حيث أفاد 72.6% بوجود 
تلك السـلوكيات واإلناث أكثر استشعارًا هلذا التعصب 
القبـي. ويعتقـد 51.3% مـن الطلبـة أن االنتخابـات 

الطالبية تقوم عىل أسس قبلية، 

وقد أوضحت الدراسـة أن التعصب يظهر بشكل أكرب  
يف الكليـات النظرية مقارنة بالكليـات التطبيقية والعلمية. 
وقد أكد الباحث األنصاري عىل أنه »لو تطابق رأي الطالب 
مع الواقع فإن املجتمع الكويتي يعيش حالة تعصب خطره 
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هتـدد كينونته وهويتـه االجتامعية« )األنصـاري، 2010: 
29(. ويف مـؤرش إجيـايب انتهت تلك الدراسـة إىل أن قرابة 
85% مـن الطلبة أبدوا رغبتهم يف اسـتئصال داء التعصب 
مـن اجلامعـة يف داللـة تؤكـد عـىل استشـعارهم خلطـورة 
التعصب وآثاره السـلبية، وقد شـددت الدراسة عىل أمهية 
تبنـي إدارة املنظامت التعليمية إلجـراءات كافية للحد من 
ظاهرة التعصب، مع رضورة ترسـيخ قيم حقوق اإلنسان 
واملواطنة والتسـامح ونبذ العصبية يف املقررات الدراسـية 
ويف خمتلـف األنشـطة األكاديميـة والعلميـة واالجتامعيـة 
داخـل تلك املنظامت، وبذل جهود ثقافيـة وإعالمية كافية 

ملجاهبة داء التعصب والتحذير من مغبة الوقوع فيه. 
- دراسـة عـي )2006( التي جهـدت للتعرف عىل 
أهـم املشـاكل املرتتبـة عـىل التعصـب القبـي يف 
املجـاالت االجتامعيـة واالقتصاديـة والسياسـية 
والثقافيـة وحتديد العوامل واملتغـريات التي تؤثر 
عـىل ذلك التعصب، بالتطبيـق عىل بعض القبائل 
يف مـرص )قبائـل النوبـة والعبابـدة اجلعافـرة يف 
حمافظة أسـوان(، مع السعي لوضع تصور نظري 
مقـرتح ملعاجلتهـا والوقايـة منهـا. وقـد عـددت 
الدراسـة ثالثة عوامل للتعصب القبي شـملت: 
عوامل خاصة بالبناء االجتامعي، وعوامل خاصة 
بدينامية شخصية الفرد، وعوامل خاصة بالثقافة. 
 وقـد تكونـت العينة من 325 شـخصًا ينتمون 
أن  إىل  الدراسـة  خلصـت  وقـد  القبائـل،  لتلـك 
االعتـزاز بالقبيلة مـن أهم عوامـل التعصب القبي 
مـع وجود تأثري كبـري للتنشـئة االجتامعية وبالذات 
مـن قبل اآلبـاء وكبار رجـال القبيلة، كـام توصلت 
الدراسـة إىل أن حتقيق العدالة يف التمثيل السـيايس 
لكل قبيلة  خيفف من حدة التعصب الذي قد يصل 
إىل التصفية اجلسـدية، وقد أشـارت الدراسة إىل أن 

التعصـب يضعف الشـعوَر باملصلحـة العامة، وقد 
شـددت الدراسـة عىل رضورة تفعيل الدور الثقايف 
واإلعالمي يف مواجهة التعصب والتوعية بخطورته 
عىل كافة املسـتويات. وقد انحاز التصور املقرتح يف 
تلك الدراسـة ملعاجلة التعصـب  لألطر االجتامعية 
والرتبويـة والثقافية، وذاك يشء متوقع نظرًا لطبيعة 
تلك الدراسـة، األمر الذي يؤكد عـىل رضورة بناء 

أطر نظرية منبثقة من منظور الفكر اإلداري.
- دراسة عبدالنبي ) 2007( التي استهدفت استكشاف 
العالقة بني التعصب والتوافق كأحد معامل الصحة 
النفسـية، وقـد تـم اسـتخدام مقيـاس التعصـب 
وهـو أحد مقاييس الرياض-مينسـوتا للشـخصية  
)تعريـب وتقنـني ربيـع شـحاته، 1988(،  وقـد 
تكونـت العينة من 320 طالبـًا يف إحدى الكليات 
اجلامعيـة السـعودية )كلية املعلمـني بحائل(، وقد 
توصلـت الدراسـة إىل أن 58% مـن الطلبـة لدهيم 
مسـتويات عاليـة ومتوسـطة مـن التعصـب، وقد 
أوضحـت الدراسـة خطـورة مثـل تلـك النتيجـة 
خاصـة أن أولئـك الطـالب هييئـون كمعلمـني مما 
يعنـي توسـيع نطاق تأثريهم يف أوسـاط عملهم يف 
املسـتقبل، كام أشارت الدراسة إىل ضعف الشفافية 
يف تعامـل املسـئولني معهـم، وعدم وجـود أجواء 
احلرية للتعبري عـن آرائهم حول األنظمة اجلامعية، 
مع وجود سامت تعضد التعصب كاملجاراة  وعدم 
حتمـل الغمـوض والنظـرة السـلبية للـذات.  كـام 
خلصـت الدراسـة إىل أن التعصب يرتبـط ارتباطًا 

سلبيًا مع التوافق االجتامعي واالنفعايل واملنزيل. 
وقد أوصت الدراسـة بزيـادة هوامش احلرية 
للطـالب يف إدارة بعـض الشـئون اخلاصـة هبم، 
ورضورة تدعيـم الثقـة الذاتيـة، وتنشـيط الفعل 
الثقايف الذي ينبذ التعصـب، واإلفادة من الطاقة 
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اإلعالمية يف التوعية، وجماهبة املامرسـات الرديئة 
كاملحسوبية وعدم تطبيق املساواة بني الطالب يف 

القبول والتوظيف ونحو ذلك. 

6- نتائج الدراسة
يف هـذا اجلـزء سـوف يتم عرض أبـرز النتائـج التي 
تـم اخللـوص إليها يف هذه الدراسـة، مع البـدء بالنتائج 
الكمية، ثم يصـار إىل عرض النتائج الكيفية، عىل أننا يف 
هذا اجلزء سوف نعرض للنتائج دون مناقشة، حيث أننا 

أرجأنا مناقشة النتائج إىل جزء تاٍل .  

6-1 النتائج الكمية:
6-1-1  وصف العينة 

 تكّونـت العينـة مـن 929 مفردة، متثـل جمموعة من 
الطـالب والطالبات الذين يدرسـون يف أربع كليات يف 
اجلامعـة املبحوثة والذين أمكن الوصول إليهم يف عملية 
املسـح امليـداين داخل اجلامعـة، وقد كان عـدد الطالب 
425 بينـام بلغ عـدد الطالبات 504، مـع مراعاة حجم 
الكليـات، فقـد كانت كلية االقتصـاد واإلدارة هي أكرب 
تلك الكليات،  وفيام يي بيان بتقسـيم العينة حسـب كل 

من الكلية، العمر، التقدير، املستوى االقتصادي:    

 جدول )3( تقسيم العينة حسب نوع الكلية

النسبة % التكرار الكلية 
62767.8اقتصاد وإدارة 

12513.5حاسب آيل 
9210علوم 
818.7طب 

925100املجموع 

جدول )4( تقسيم العينة حسب العمر 

النسبة % التكرار العمر  

 20-1940243.3

 22-2137540.4

2315116.3 فأكثر 

928100املجموع 

جدول )5( تقسيم العينة حسب تقدير الطالب

النسبة % التكرار التقدير 

13214.5مقبول 

36339جيد

27729.8جيد جدًا 

15516.7ممتاز

927100املجموع 

جدول )6( تقسيم العينة حسب املستوى االقتصادي 

النسبة % التكرار املستوى االقتصادي 

245ضعيف 

36167متوسط 

15128ممتاز 

536100املجموع 

وجتـدر املالحظـة إىل أن عددًا كبريًا مـن املبحوثني مل 
جيب عىل السؤال اخلاص باملستوى االقتصادي وبالذات 
لـدى الطالبـات، ممـا يعني حساسـية ذلـك املوضوع يف 

املجتمع السعودي. 
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6-1-2 االرتباط بني أنواع التعصب

لإلجابة عن السـؤال الفرعـي األول املتمحور حول 
استكشـاف طبيعـة العالقـة بـني أنـواع التعصـب، فإنه 

يلزمنا احلصول عىل معامل االرتباط )بريسون( بني تلك 
األنواع، وقد تم حسـاب معامـل االرتباط وذلك كام يف 

اجلدول التايل: 

جدول )7( معامالت االرتباط بني أنواع التعصب

التعصب االقتصاديالتعصب املناطقيالتعصب االجتامعيأنواع التعصب

0.67**0.63**1التعصب االجتامعي

0.64**1التعصب املناطقي

1التعصب االقتصادي

 **   دال عند مستوي داللة 0.01 

يتضح من اجلدول السـابق أن هنالك ارتباطًا مرتفعًا 
بني أنـواع التعصـب عند مسـتوى معنويـة 0.01، مع 
وجود تقارب يف مسـتويات االرتباط، وكل ذلك يومئ 
إىل إمكانيـة وجود نمـط من االجتاهـات التعصبية لدى 
األفراد، وتلك فرضية تتطلب التحقق منها يف األبحاث 
املسـتقبلية، وقد بلغ االرتباط بـني التعصب االجتامعي 
والتعصـب االقتصادي أعىل مسـتويات االرتباط حيث 

بلغ 0.67. 

 6-1-3 قيـاس تأثـري متغريات الدراسـة عىل أنواع 
التعصب 

من أجـل اإلجابة عن السـؤال الفرعـي الثاين الذي 
خيتـص باستكشـاف مـا إذا كان هنـاك تأثـري ملتغـريات 
الدراسة )الكلية والعمر والتقدير واملستوى االقتصادي( 
عـىل أنواع التعصب، فقد تم اسـتخدام عالقة االنحدار 
املتعدد Multiple Regression Analysis بني كل نوع 

من أنواع التعصب كمتغري تابع وبني متغريات الدراسـة 
كمتغريات مستقلة . 

وفيـام يي نقـدم ملخصـًا للنتائج التي تـم احلصول 
عليهـا، متمثـاًل يف قيـم بيتـا  Beta  لـكل متغـري مـن 
متغـريات الدراسـة مـع بيـان األوزان النسـبية لتلـك 
املتغـريات لتحديـد أي مـن املتغـريات أكثر تأثـريًا عىل 
 ،R2 أنـواع التعصب، كام تم حسـاب معامـل التحديد
 Bryman and Cramer,( املحسـوبة F وإخـراج قيمة

 .)1999، Field, 2000

ويظهر اجلدول أدناه ملخص النتائج اخلاصة بتحديد 
تأثري متغريات الدراسـة عىل أنواع التعصب: االجتامعي 

واملناطقي واالقتصادي.
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جدول )8( ملخص نتائج حتليل االنحدار ملتغري الدراسة عىل أنواع التعصب

متغريات 
دراسة

التعصب االقتصاديالتعصب املناطقيالتعصب االجتامعي

قيم بيتا
الوزن 
النسبي 
للمتغري

الداللة 
اإلحصائية 

للمتغري
قيم بيتا

الوزن 
النسبي 
للمتغري

الداللة 
اإلحصائية 

للمتغري
قيم بيتا

الوزن 
النسبي 
للمتغري

الداللة 
اإلحصائية 

للمتغري
دال 0.0383دال 0.0533دال 0.0553  الكلية 

دال0.1452دال0.1331دال0.1611  العمر 

غري دال0.0054غري دال0.0084غري دال0.0034  التقدير 
املستوى 

دال0.1661دال0.0832دال0.1162  االقتصادي

معامل 
  R2 التحديد

0.630.570.55

  F قيمة
p(  11)0.05 <p ( 7)0.05 <p ( 13> 0.05(املحسوبة

تكشف لنا النتائج أن مجيع متغريات الدراسة هلا تأثري 
عـىل أنواع التعصب عدا متغـري التقدير حيث أنه مل يكن 
لـه داللة إحصائية. ويمكن تلخيـص أبرز النتائج وبيان 

دالالهتا اإلحصائية كام يي:

لنـا  تظهـر  االجتامعـي:  التعصـب  بخصـوص   -
التحديـد   0.63 وهـذا  معامـل  أن  النتائـج 
يعنـي أن متغـريات الدراسـة )الكليـة – العمر 
– التقديـر  املسـتوى االقتصـادي( تؤثـر عـىل 
والباقـي   %  63 بنسـبة  االجتامعـي  التعصـب 
يرجع إىل متغريات أخرى يتوجب استكشـافها 
إذا  مـا  يف دراسـات مسـتقبلية. وللتأكـد مـن 
كان تأثـري متغـريات الدراسـة عـىل التعصـب 
االجتامعـي ذا داللـة إحصائية فقد تم حسـاب 
قيمـة F، وتبـني أن هلـا داللـة إحصائيـة عنـد 
مسـتوى داللـة 0.05، مما يشـري إىل تأثري تلك 

املتغـريات. وقد جاء العمـر يف املرتبة األوىل يف 
التأثري عىل التعصب االجتامعي، ويليه املستوى 

االقتصادي، ثم الكلية.

النتائـج  تبـني  املناطقـي:  التعصـب  بخصـوص   -
اإلحصائيـة أن معامـل التحديد بلـغ 0.57، مما 
يشري إىل أن متغريات الدراسة تؤثر عىل ذلك النوع 
من التعصب بنسـبة 57 %، وهذا يعني أن النسبة 
املتبقية تعود إىل عوامل أخرى. وقد حظيت قيمة 
F بداللة إحصائية )عند مستوى داللة 0.05(، 
ومـؤدى ذلك أن متغريات الدراسـة هلا تأثري عىل 
التعصب االقتصادي، وقد جاء العمر واملستوى 
االقتصـادي أيضـًا يف املرتبتـني األوىل والثانيـة، 
كـام حلـت الكلية يف املرتبة الثالثة يف نمط مشـابه 
ملـا وجدنـاه يف التعصـب االجتامعـي، ويف هـذا 
مـؤرش عىل وجـود نوع مـن التقارب بـني هذين 
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النوعني من التعصب فيـام خيص العوامل املؤثرة 
يف التعصب داخل البيئة املبحوثة .      

ختتلـف  مل  االقتصـادي:   التعصـب  بخصـوص   -
النتائج كثريًا حـول التعصب االقتصادي مقارنة 
بالنوعـني السـابقني فيام خيـص معامـل التحديد 
حيـث بلغ معامل التحديـد 0.55،  كام حظيت 
قيمة  F بذات الداللـة اإلحصائية )0.05(، مما 
يشـري إىل تأثـري متغريات الدراسـة بنسـبة %55، 
ويكمن الفارق الواضح يف النتائج يف أن املستوى 
االقتصادي حل يف املرتبة األوىل يف التأثري والعمر 

يف املرتبـة الثانيـة والكلية ثالثًا، وهـذا منطقي إذا 
أخذنا يف االعتبار أن هذه النتيجة ختص التعصب 

االقتصادي. 

اتضـح لنـا مـن نتائـج حتليـل االنحـدار املتعـدد أن 
التأثـري  هلـا  االقتصـادي  واملسـتوى  العمـر  متغـريات 
األكـرب عىل أنواع التعصـب، ولتحديد املتسـبب يف هذا 
 Bryman( التأثـري تم إجـراء اختبار كروسـكال واليز
and Cramer, 1999( لـكل مـن العمـر  واملسـتوى 
االقتصادي . ويظهر اجلدول أدناه ملخصًا بالنتائج التي 

تم احلصول عليها.

جدول )9( قيم كا 2  املحسوبة

متغريات الدراسة 
/ نوع التعصب

متغري املستوى االقتصاديمتغري العمر

التعصب 
االجتامعي

التعصب 
املناطقي

التعصب 
االقتصادي

التعصب 
االجتامعي

التعصب 
املناطقي

التعصب 
االقتصادي

281723312233كا 2  املحسوبة

)p()0.05 <p()0.05 <p()0.05 <p()0.05 <p()0.05 <p> 0.05(الداللة اإلحصائية

يتضـح مـن اجلـدول السـابق أن مجيـع  قيـم كا2 
املحسـوبة ذات داللـة إحصائية عند مسـتوى معنوية 
0.05  لـكل أنواع  التعصب، مما يدل عىل أن هنالك 
فروقـات جوهريـة بـني الفئـات املختلفـة ملتغـريات 

العمـر واملسـتوى االقتصادي، ولتحديـد ترتيب كل 
فئـة من تلك الفئات فقد تم حسـاب متوسـط الرتب 
وقـد ظهـرت   ،)  Bryman and Cramer, 1999(

النتائج كام يي:   

جدول )12 ( ترتيب فئات العمر واملستوى االقتصادي  لكل نوع من أنواع التعصب

فئات العمر/ 
نوع التعصب

فئات املستوى متوسط  الرتب  ألنواع التعصب
االقتصادي 

متوسط  الرتب  ألنواع التعصب  

اقتصاديمناطقياجتامعياقتصاديمناطقياجتامعي

402393559ضعيف 20-19442439438

481480475متوسط22-21455466467

384391385ممتاز23543527526 فأكثر 
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يتضـح من اجلدول السـابق أن الفئـة العمرية األكرب 
)23 سـنة فأكثر( قد جاءت يف املرتبـة األوىل لكل أنواع 
التعصـب، يليهـا الفئة العمريـة الوسـطى )22-21(، 

وأخريًا الفئة العمرية األصغر )20-19(.  

وإزاء فئات متغري املسـتوى االقتصادي، فإن النتائج 
تبـني لنا أن الوضع االقتصادي املتوسـط جـاء يف املرتبة 
األوىل فيـام خيـص التعصـب االجتامعـي واملناطقي، أما 
التعصـب االقتصـادي فقـد جـاء الوضـع االقتصـادي 

الضعيف يف املرتبة األوىل. 

6-1-4 استكشاف الفروق بني الطالب والطالبات 
ألنواع التعصب   

السـؤال الفرعي الثالث يستكشـف ما إذا كان هناك 
فـروق جوهريـة بـني الطـالب والطالبـات إزاء أنـواع 
 T »التعصـب، ولإلجابة عليه فقـد تم إجراء اختبار »ت
 Bryman ( الستكشاف مدى وجود تلك الفروق   Test

and Cramer, 1999، Field   2000( ويمكن تلخيص 

النتائج كام يي:  

جدول )13( استكشاف الفروق بني الطالب والطالبات إزاء التعصب 

الداللة واجتاههاقيمة »ت« املحسوبةاالنحراف املعياريمتوسطالعينةنوع التعصب

االجتامعي
1.120.357طالب

توجد فروق - 8.212
لصالح الطالبات 1.4560.723طالبات

املناطقي
1.2750.55طالب

توجد فروق - 5.8
لصالح الطالبات 1.540.744طالبات

االقتصادي
1.20.40طالب

توجد فروق -6
لصالح الطالبات 1.40.71طالبات

تظهـر النتائـج السـابقة أن هنالـك فروقـًا جوهريـة 
لصالـح الطالبـات بالنسـبة ألنـواع التعصـب كلها، مما 
يعني أن الطالبات أكثر حتسسًا لظاهرة التعصب يف البيئة 

املبحوثة.

 

6-2 النتائج الكيفية

يف هـذا اجلزء سـوف نعـرض ألبرز نتائـج البحث 
الكيفـي التـي تـم التوصـل إليها عـرب املقابـالت التي 
أجريـت مع عينة من أعضاء هيئـة التدريس واملوظفني 
والطـالب يف اجلامعـة املبحوثـة، بغيـة احلصـول عـىل 

إجابات معمقة وذات طبيعة تفسـريية لألسئلة الفرعية 
للدراسـة، مع مالحظة أن البحث الكمي قد سـعى إىل 
إعطائنـا بعـض النتائـج املبدئية حيال األسـئلة الفرعية 
الثانيـة والثالثة والرابعـة، والتي يفـرتض تعميقها عرب 
نتائـج البحـث الكيفي، أمـا بقية األسـئلة الفرعية )1، 
5، 6(  فـإن البحـث الكيفي سـيجهد إلمدادنا ببعض 
النتائـج املبدئيـة إزاءهـا، والتـي ُيرجـى أن تعيننـا عىل 
التوصـل إىل نتائـج وتوصيات من شـأهنا دفـع احلركة 
البحثية اإلدارية يف جمال تشخيص التعصب وجماهبته يف 

املنظامت العربية. 
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وفيامخيـص املنهجية العلمية املتبعـة يف حتليل النتائج 
الكيفيـة وطريقة عرضها يف هذه الدراسـة، نشـري إىل أن 
الوثائـق املكتوبـة للمقابـالت قد خضعـت للتحليل يف 
ضـوء حماور الدراسـة عرب عدة قـراءات حتليلية من قبل 
الباحـث، وحتديـد األفـكار اجلوهريـة والقصص ذات 
الداللـة والكلامت املفتاحيـة يف كل حمور بام يغذي فهمنا 
للموضـوع املبحـوث يف أبعـاده املختلفـة، بـام يف ذلـك 
اخللوص إىل املعاين اخلاصة التـي يكّوهنا املبحوثون جتاه 
املفاهيم واألبعاد املتعلقة باملوضوع املبحوث، مع وضع 
بعـض االقتباسـات ذات الداللـة اجلوهريـة مـن كالم 
م، ومتييز تلك االقتباسـات باستخدام  املبحوثني أنفسـهيِ
عالمـات االقتبـاس »  « واخلط املائـل )زيتون، 2006، 
Mason, 1998 Silverman, 2001(، وعنـد احلاجـة 

إىل توضيـح معنـى أو مسـألة قـد وردت يف االقتبـاس 
فـإن الباحث يضع رشحـًا خمترصًا ويسـتخدم األقواس 
املعكوفـة ]  [ بدون اسـتخدام اخلـط املائل، مع احلرص 
عـىل عرض النتائج بأسـلوب سـلس وبشـكل منطقي، 
مما يعني عىل اسـتخالص النتائج بشـكل ميرس ومدعوم 
باألدلـة عىل نحو يقلل من احلاجـة إىل التعليق عىل تلك 
النتائـج . ويمكن عرض أسـئلة املقابالت شـبه املهيكلة 

وذلك كام بي:   

أوالً: أسـئلة املقابلـة شـبة املهيكلـة مع أعضـاء هيئة 
التدريس واملوظفني:

- كيـف تنظـر إىل موضـوع التعصـب يف اجلامعـة 
باعتبارها منظمة )كيانًا إداريًا(؟

- هـل واجهـَت أي نـوع مـن التعصب/التحيـز يف 
اجلامعة؟ هل لك أن تذكر أمثلة؟

- مـا أشـكال التعصـب التـي تعتقـد بوجودهـا يف 
اجلامعة ؟  

- ما أبرز أسباب التعصب من وجهة نظرك؟  

- هل يزداد التعصب بتقدم العمر أم ال، وملاذا؟

- ماذا عن الوعي بأمهية معاجلة التعصب لدى إدارة 
اجلامعة؟ وما أبرز احللول املقرتحة ملعاجلته؟

ثانيًا: أسئلة املقابلة شبة املهيكلة مع الطالب:

- هـل واجهـَت أي نـوع مـن التعصب/التحيـز يف 
اجلامعة ؟ 

- ما هي أبرز أسباب التعصب من وجهة نظرك؟  

- من الذي يتسبب بإجياد التعصب لديك؟

- هل يزداد التعصب بتقدم العمر أم ال، وملاذا؟

تغـذي  التـي  املعـارصة  العوامـل  أبـرز  مـا هـي   -
التعصب؟  

وفيـام يي نقدم ملخصًا بأبرز نتائـج البحث الكيفي، 
وذلك عرب عدة حماور مع توخينا للمنطق والسالسـة يف 
عرض تلك النتائج، مع اإلشـارة إىل أسئلة البحث التي 

ُيراد اإلجابة عليها يف بداية كل حمور:    

 

6-2-1 ماهيـة التعصـب وأنواعـه مـن وجهة نظر 
عينة الدراسة:   

جيهد السؤاالن الفرعيان األوالن الستكشاف كيفية 
النظـر إىل التعصـب مـن قبل منسـويب املنظمـة املبحوثة 
وطبيعـة العالقـة بني أنـواع التعصب، وسـوف نعرض 
ألهـم إجابات املبحوثـني إزاء ماهيـة التعصب وأنواعه 
مـن وجهـة نظرهـم، وحتديد مـا إذا كانـوا قـد واجهوا 
تعصبـًا يف حميط اجلامعـة أم ال، وما نـوع ذلك التعصب 

الذي واجهوه. 

يـرى أحـد الطـالب بـأن التعصب يشء مكتسـب، 
ويؤكـد ذلـك طالـب أخـر بالقـول »هـو مكتسـب أي 
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أنـه يتعلمه الفـرد« من اآلخريـن، ويعتقـد طالب ثالث 
بـأن »التعصـب موجود لـدى كل إنسـان ولكن ختتلف 
أشـكاله« وأنه »حيدث بسـبب انتامئك إىل مجاعة معينة«، 
ويشـري طالب رابـع إىل أن بعـض املناطق التـي يتواجد 
فيهـا القبائل يكون فيهـا التعصب أكرب جتاه من ال ينتمي 
إىل قبيلـة معينة. يـرى أحد املوظفني بـأن »التعصب هو 
النعرات القبلية واالجتامعية والتعصب للمدن كذلك«.

ويعتقـد موظـف آخر بـأن »التعصب هـو العنرصية 
االجتامعيـة«، وعـىل نحـو مشـابه تذهـب طالبـة إىل أن 
التعصـب هـو »العنرصيـة«، أي أن يكون متحيـزًا »لي 
زيـه... جنـس، مذهـب، عـرق« وتـرى بـأن الطالبات 
اللـوايت يمتلكـن ثقافة جيـدة ال يقعـن يف التعصب وال 
جيلسـن بالـرضورة مع بنـات نفـس املدينة التـي ينتمني 

إليها، بل بحسب »ثقافة البنت«. 

إذا  ومـا  التعصـب  وجـود  مـدى  وبخصـوص 
كان أفـراد العينـة قـد واجهـوا فعـاًل تعصبـًا يف حميـط 
اجلامعـة، يعتقـد عضـو هيئـة تدريس بـأن “التعصب 
يف اجلامعـة أنواع: فهنـاك تعصب اجتامعـي ومناطقي 
وأيدولوجي، وأخطر األنـواع االجتامعي ثم املناطقي 
ثم األيدولوجي«،  وذكر بأن التعصب املناطقي يتلبس 
به بعـُض القياديني، ويـرى أحد أعضـاء هيئة تدريس 
بـأن هنـاك تعصبـا اجتامعيـا مـن منطلقـات اجتامعية 
رصفـة كالفخر الزائد بالفئة االجتامعية، وقد أشـار إىل 
وجـود تنميـط )قولبة( يف بيئـة العمل، من بـاب: »إذا 
كان اإلنسـان مـن هـذه الفئـة االجتامعية فـال تثق به« 
كام أن هناك – بحسـب رأيـه - تعصبًا مناطقيًا لعوامل 
براغامتيـة لتحقيق مصالـح معينة ومحايتها، وقد أشـار 
إىل انعـكاس مثـل ذلـك التعصب يف بعـض وحدات 
اجلامعة حيث أهنا مقّسـمة بحسـب املدن وكأهنا تعمل 

عـىل »نظام الكوته«. ويقر عضو هيئة تدريس آخر  بأن 
»التعصب ينخر يف جسـد اجلامعة...«، ويسوق القصة 
التاليـة: »زار طالب ثانوية ]مـن مدينة معينة[ اجلامعة 
وخصوصًا كلية ]وذكر كلية معينة[ وقد كانوا يعتقدون 
أهنم سـوف يعاملون نفـس املعاملة التي تلقاها طالب 
ثانويـة أخـرى مـن ]مدينة أخـرى[، إال أهنـم فوجئوا 
بأنه مل يسـتقبلهم سـوى عضو هيئة تدريـس واحد مع 
برنامج ضعيف وسـطحي واسـتقبال بـارد ال ينم عىل 

أهنم حريصون عليهم ]أي عىل الطالب[«.

يـرى أغلبيـة الطـالب بـأن التعصب األكـرب يكون 
بسبب الوضع االجتامعي »الفئة االجتامعية« التي ينتمي 
إليها اإلنسـان، وقد تأكد للباحث وجـود نظرات دونية 
متبادلـة لـدى بعـض األفـراد الذيـن ينتمـون إىل فئات 
االجتامعيـة معينة جتـاه فئـات اجتامعية أخـرى.  وتؤيد 
طالبة أن التعصـب االجتامعي هو األكثر تأثريًا ووجودًا 
يف اجلامعـة، ولكن التعصب املناطقـي موجود أيضًا من 
وجهـة نظرها، وذكرت بـأن هناك حماوالت لــ »عرقلة 
بعـض الطالبات« اللـوايت ال ينتمني لنفـس املدينة، وقد 
وصل احلـال ببعض الطالبات إىل مقاطعة بعض املعاهد 
التـي تقدم بعـض اخلدمات التعليمية بسـبب وجوده يف 
مدن معينة. وقد ذكر أحد الطالب بعض الشـواهد عىل 
التعصـب املناطقي يف بعـض املسـائل األكاديمية، ومن 
ذلـك أن »الدكاترة ]من مدينة معينة يميلون إىل الطالب 
الذيـن ينتمـون إىل مدينتهـم[ ويتعاملون معهـم بطريقة 
أكثـر لباقة ... بام يف ذلك تعامل األسـتاذ مع مداخالت 
الطـالب أو حتـى النكت التي يقولوهنـا يف املحارضة«، 
ومىض الطالب بالقول بأن بعض األسـاتذة قد ينحازون 
يف الدرجـات والتقييـم لطالب مدينتهـم، وذكر طالب 
صورًا أخرى من التعصب املناطقي يف املجاالت اإلدارية 
داخل اجلامعة حيث يقول: »لو تعرف السكرتري ويكون 
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مـن نفـس املدينـة فإنك سـوف حتصل عـىل خدمات ال 
حتصـل عليها لـو كنت مـن مدينة أخـرى«. وفيام يتعلق 

بأنـواع التعصـب املتواجد داخـل اجلامعـة، فإنه يمكن 
تلخيص النتائج يف اجلدول التايل:

جدول )14( ترتيب أنواع التعصب يف املنظمة املبحوثة وفق آراء عينة الدراسة )مقابالت(

مالحظات حول أنواع التعصبترتيب أنواع التعصبأنواع التعصب

وفق املقابالت اتضح بأن هنالك تقاربًا شديدًا بني األولاجتامعي 
التعصب االجتامعي واملناطقي، مما يدل عىل انتشار 
هذين النوعني واستفحاهلام يف بيئة اجلامعة املبحوثة. 

الثاينمناطقي

الثالثاقتصادي

ومـن املهـم اإلشـارة إىل أن التعصـب االقتصـادي 
مل يكـن حـارضًا بشـكل مبـارش يف إجابـات املبحوثني، 
سـوى بعـض اإلشـارات غـري املبـارشة، خاصـة فيـام 
يتعلـق باختـالف مسـتوى التنميـة واخلدمـات يف املدن 
املختلفـة، ومـا خيّلفه ذلـك من زيادة حدة »املنافسـة بني 
املـدن« عـىل حد قول بعـض املبحوثـني. وهنالك إجابة 
حتمـل داللة عميقـة قال هبا أحـد املوظفني حيث أشـار 
إىل أن »التعصـب االقتصـادي غـري ظاهـر ألن املظاهـر 
غلبـت عىل املجتمع السـعودي « وقد عـرب موظف آخر 
عـن ذلك بالقول »تقارب اجلانـب املعييش« ولو ظاهريا 
ً، فاألقـل دخـاًل يقرتضـون للظهـور بشـكل مقـارب 
لألغنياء، ال سـيام يف امللبس والسـيارة وأجهزة املحمول 
ونحوها، وهذه مسـألة حتتاج إىل بحث مسـتقبي معمق, 
وبخصـوص مواجهة التعصب، يقر أحـد املوظفني بأنه 
قـد واجـه تعصبًا اجتامعيـًا داخل اجلامعـة لدرجة يقول 
معها أن »بعض املوظفني ]من الفئة االجتامعية األخرى[ 
تستعبدنا «، يف حني يلفت أنظارنا موظف آخر إىل مسألة 
مهمـة ومبحوثة يف األدبيات العلميـة حيث يقول: »من 
الصعـب القـول بأننـي واجهـت تعصبـًا ألن التعصب 
مغّلـف، فالتعصـب دائاًم يكون خفيـًا «، ويمي قائاًل » 

قد مُتنَع من يشء معني بداعي النظام ونحو ذلك «.     

ويف اقتبـاس له داللته، يقول أحد الطالب »ال أعاين 
مـن التحيزات ألنني أنتمـي إىل قبيلة«، وكأن املنتمَي إىل 
قبيلـة حمّصـُن مـن التعصـب، وتذهب طالبـة إىل وجود 
التعصـب، كام تقـر بأهنا قد واجهت تعصبـًا يف اجلامعة، 
وتعرتف بأن »جمتمع النسـاء« يعاين من التعصب بشكل 
واضح مع »وجود حتزب بني الطالبات وشللية«، وترى 
بـأن التعصـب يف ازديـاد بسـبب »القنـوات اإلعالميـة 
ومنتديـات اإلنرتنت ومهرجانات القبائل« التي تسـعى 
– إىل إعالء شـأن القبيلة واملفاخرة  – بحسـب الطالبة 

باألنساب و» بعض املسائل التافهة « . 
ويقـول عضـو هيئة تدريـس » بحكم أننـي جديد مل 
أواجـه أي حتيـز حتـى اآلن، ولكننـي سـمعت قصصـًا 
كثـرية أبطاهلا منسـوبو اجلامعة من أعضـاء هيئة تدريس 

وموظفني « .

6-2-2أسـباب التعصـب وعالقتـه بالعمـر وأبرز 
انعكاساته يف املنظمة املبحوثة

يسـعى السؤال الفرعي اخلامس إىل التعرف عىل أهم 
األسـباب التي تـؤدي إىل إجيـاد التعصب لـدى األفراد 
يف املنظمـة املبحوثـة، بام يف ذلك مسـألة عالقة التعصب 
بالعمـر عىل اعتبار أهنـا تعيننا عىل تعميـق فهمنا لظاهرة 
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التعصب ونشوئها، كام جيهد ذلك السؤال إىل حتديد أبرز 
االنعكاسات التي ترتتب عىل وجود التعصب يف املنظمة 

املبحوثة بوصفها كيانًا إداريًا . 
ويمكـن تلخيـص أبرز النتائـج الكيفيـة حيال ذلك 

السؤال كام يي:
6-2-2-1 أبرز أسباب التعصب

القصـص  أن  عـىل  والطالبـات  الطـالب  جيمـع 
والروايـات التـي يروهيـا الكبـار هـي من أهم أسـباب 
إجياد التعصب لدهيم، ويرى أحد الطالب بأن الوالدين 
وخاصة األب مها املصدر الرئيس لتغذية التعصب لدى 
األبناء، ويعتقد ذلك الطالب بأن الوالدين مسئوالن عن 
»90% مـن وجود التعصـب«، ويقول طالـب آخر بأهنا 
»ال تقـل عن 70%«، ونحن يف البحـث الكيفي ال تعنينا 
النسـبة بحد ذاهتا بقدر ما هيمنا تفسـريها كمؤرش كيفي، 
يؤمـئ إىل ضخامـة تأثـري الوالدين يف ترسـيخ التعصب 
لـدى األبنـاء، ومـىض أحدهـم يقـول: »واجلـد إن كان 
موجـودًا،  وكذلك األعامم من خالل مـدح القبيلة وذم 
القبائـل األخـرى« وأوضـح أن ذلك يتم أحيانًا بشـكل 
غري مبارش من خالل القصص » التي فيها متجيد للذات 
وحتقـري لآلخـر «، وبالـذات املنافـس اجتامعيًا، ويشـري 
أحد الطـالب إىل تأثري النكت السـاخرة يف هذا املجال، 
حيـث يقـول: »تأيت رسـائل باجلـوال حتتـوي عىل نكت 
كثـرية« عن فئات اجتامعية معينـة. ويؤكد أحد املوظفني 
عىل أن »التنشـئة االجتامعية مـن عوامل تغذية التعصب 
«،  ويضيـف: » عدم تقبل اآلخر... وعدم الشـفافية بني 

الفئات االجتامعية املختلفة «.  
ويـرى بعـض الطـالب أن هنالـك تأثـريًا للتقليـد 
واملحاكاة لدى األطفال يف جمال تغذية التعصب، ويؤكد 
أغلبيـة الطـالب عـىل وجـود تأثـري قـوي لألصدقاء يف 
تغذية التعصب، فأحدهم يقول “اكتسـبت العصبية من 
أبوي ]أي والدي[، وبعـض األصدقاء ال هيتمون بمثل 

هذه املسـائل ]أي التعصب[ مما جيعلني أذكر هلم قصصًا 
معينـة تعمل عىل تذكريهم بالتفكري بتلك املسـائل«. كام 
أن  املعلمـني هلم تأثـري يف تغذية التعصب من وجهة نظر 
بعض الطالب، حيث يقول أحدهم: »أذكر عندما كنت 
طالبـًا يف الثانويـة أن معلاًم ذكر شـيئًا ]سـيئًا[ عن قبلتي 
ممـا جعلنـي أعـود إىل الوالد ]لكـي أخربه بـام دار بيننا[ 
فأخـربين بيشء يسء عن قبيلة املعلـم، فذكرهتا للمعلم، 
ممـا جعل املعلم يقـول: »فينا وفيكـم«، ويف ذات االجتاه 
تـرى طالبة أن من أهم أسـباب التعصـب أن »الوالدين 
حيكـون عـن مزايـا القبيلـة ويذكـرون عيـوب ]الفئات 
االجتامعيـة األخـرى [«، وكذلك األجـداد، واملعلامت 

أيضًا يف مراحل التعليم العام وذلك من وجهة نظرها. 
تغذيـة  يف  الرئيـس  السـبب  أن  إىل  طالـب  ويشـري 
التعصـب هي »النظـرة الدونية« لكل فئـة اجتامعية جتاه 
الفئة األخرى. وتؤكد طالبة أخرى عىل دور الوالدين يف 
إجياد التعصب، كام أهنا تعتقد بأن وجود فوارق اقتصادية 
وتنموية بني املدن يتسبب يف التعصب املناطقي. ويذهب 
أحد املوظفني إىل وجود تأثري للقولبة أو التنميط يف إجياد 

التعصب. 
وحـول تأثـري الدراسـة عـىل التعصـب، يذكـر أحد 
الطالب أنه يعرف طالبًا وكان عنرصيًا إال أنه حني سافر 
يف بعثـة خارجيـة »رجع بعقليـة منفتحة وأقـل تعصبًا«، 
ويشـري طالب بنربة اسـتغراب أن له قريبًا »درس رشيعة 
إسـالمية إال أنه عنرصي«، متسـائاًل عن سـبب إخفاق 
الدراسـة الرشعية يف ختفيف حـدة التعصب لديه، وعىل 
الرغـم مـن أننـا ال نتوجه بالقـول بأن ذلـك يمثل حكاًم 
عامًا عىل ذلك النوع من الدراسـة، إال أن هذه اإلشـارة 
هلـا داللتهـا الواضحـة يف رضورة تقييم فعاليـة الربامج 
التعليمية يف تعزيز التسـامح ونبـذ التعصب والعنرصية 
بكافة أشـكاهلا، خاصة أن اإلسـالم يديـن برصامة كافة 

أنواع التعصب والتمييز العنرصي . 
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ويـرى طالب آخر بـأن التصنيف االجتامعي ليس له 
انعـكاس كبري عـىل تشـكيل الصداقات داخـل اجلامعة 
خاصـة مـع الدراسـة يف قاعـات خمتلفـة، إال أن أغلـب 
العالقـات تكـون زمالـة أكثر مـن كوهنا صداقـة، وهذا 
يعنـي أن فكرة الدراسـة يف تلـك القاعات تعـزز التنوع 

وتعني عىل االمتزاج بني الفئات املختلفة. 
وقـد اسـتهدفت املقابـالت استكشـاف تأثري بعض 
العوامـل يف احلياة املعـارصة يف تغذية التعصب، ويمكن 
تلخيـص النتائـج التي تم اخللوص إليهـا كام يف اجلدول 

التايل:

جدول )15 ( تأثري بعض العوامل املعارصة يف إجياد 
التعصب وفق آراء عينة الدراسة )مقابالت(

ترتيب العوامل
العوامل

مالحظات حول تأثري العوامل 
املعارصة عىل التعصب

برامج 
األولتلفزيونية 

ترى األكثرية أن برامج 
التلفزيون هي األكثر تأثريًا ثم 
منتديات اإلنرتنت، مع وجود 

قدر من التأثري للمجالت 
الشعبية ومنها جمالت الشعر 
الشعبي، كام أكد البعض عىل 

خطورة بعض الربامج – 
كربنامج شاعر املليون – يف 

زيادة حدة التعصب خصوصًا 
لدى الشباب وكذلك البنات.  

وقد أشار أحد الطالب 
إىل وجود مقاطع – مثاًل 

يف اليوتيوب - حتتوي عىل 
تعصب وعنرصية ويذكر 

بأهنا عادة ما تكون مصحوبة 
بتهكم شديد عىل بعض 

الفئات االجتامعية، مما يكون 
هلا تأثري سلبي.

املنتديات 
يف 

اإلنرتنت
الثاين

املجالت 
الثالثالشعبية

ويف الفضـاء اإلداري يـرى عضـو هيئـة تدريس أن 
التعصـب له أسـباب كثرية، من أمهها ضعـف القيادة يف 
اجلامعـة وسـوء اختيـار القيـادات وندرة الكفـاءات مما 
جيعـل أولئـك ال يعتمدون عـىل الكفاءة، وأشـار إىل أن 
من األسـباب »االعتامد عـىل جمموعة صغرية من أعضاء 
هيئـة التدريـس لصناعة القـرار« باإلضافـة إىل التمديد 
للقياديـني يف مناصبهم و«غياب مفهوم التدوير«،  وذكر 
بأن ذلك يعني أننا أمام »نظرية الديناصورات« يف إشارة 
القيـادات اإلداريـة  إىل االسـتمرار يف تكليـف بعـض 

الكبرية يف السن. 

6-2-2-2 عالقة التعصب بالعمر

فيـام يتعلـق بمسـألة ارتبـاط التعصب بالعمـر، فإن 
النتائـج الكيفيـة انتهـت إىل وجـود اختـالف يف اآلراء، 
عىل أن األكثرية تذهب إىل أن التعصب يزداد مع العمر، 
فأحـد الطـالب يرى بـأن التعصب يـزداد بتقـدم العمر 
ألن اإلنسـان يكتسـب خلفية أكرب عن الواقع، مما حيشد 
ذهنـه بوقائع وأحداث تتسـبب يف إجيـاد التعصب لديه، 
يف حني يرى طالب آخر بأن »األصغر هو األكثر حتيزًا«، 
وذكـر بأنه حينام كرب بـدأ بالتخلص مـن التحيزات التي 
غرسـت لديه وقت الطفولة، وتـرى طالبة بأن التعصب 
يزداد مع العمر ألن الوالدين حيكون أكثر عن مزايا الفئة 
االجتامعيـة التي ينتمي إليها اإلنسـان مع ذكر »العيوب 
للقبائل األخرى والفئات األخرى«. ويتفق أحد أعضاء 
هيئة التدريس مع هذا الرأي ويمي بالقول: »أعتقد بأنه 
كلـام زاد العمر زاد التعصب لألسـف، ألسـباب كثرية، 
من أمهها مقاومة التغيري وزيادة الضغوط االجتامعية من 

نفس الفئة االجتامعية التي ينتمي إليها املوظف«. 

ويذهـب موظـف إىل الـرأي ذاته ويقـول: »كلام كرب 
اإلنسـان يزداد التعصـب ألنه جّرب يف بعـض املواقف 



63عبداهلل عبدالرمحن الربيدي: استكشاف بعض أبعاد التعصب باعتباره ظاهرة مسكوتًا عنها يف البيئة اإلدارية العربية  

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية، العدد )1(، يونيو 2012م -  رجب 1433هـ

ووجد بعض التعصب من قبل اآلخرين ]وهذا قد جيعله 
متعصبًا[ ... وقد ينقله ]أي التعصب[ إىل أوالده«.

ويف املقابـل نجـد أن عضـو هيئة تدريس يقـر بصعوبة 
اإلجابة عىل سؤال عالقة التعصب بالعمر، إال أنه يرى بأنه 
قد يقل بمرور الوقت، نظـرًا ألن التعصب حيدث لعوامل 
نفعيـة يف أغلـب األحوال – بحسـب رأيـه –، ومع التقدم 
بالعمـر تقـل حاجـة اإلنسـان إىل حتقيـق مصالـح  معينة. 
ويف رأي مشـابه، يذهـب أحد املوظفـني إىل القول بأنه من 
الصعـب احلكـم العام ويسـتطرد »وأنا أعتقـد أن من لديه 
بذرة تعصب« فإنه معرض لتغذية التعصب بمرور الوقت.

ويتجـه البعض إىل التمييز بني أوضاع خمتلفة، فيفرق 
أحد الطالب بني أنـواع التعصب، ويقول بأن التعصب 
االجتامعي يقل مع العمر ألن اإلنسـان حينام يكرب تزداد 
قدرته عىل اخلروج من قبضة » اجلامعات املرجعية «، أما 
التعصب املناطقي فيزداد مع العمر بسبب احلشد املتزايد 
واملنافسـة عىل املشـاريع بني املدن وحتقيق املصالح، ويف 
اجتـاه مشـابه يذهب بعـض الطـالب إىل أن » أن الناس 
خيتلفون يف ذلك، فأنا أشـاهد أن بعض الناس يتعصبون 
أكثر إذا تقدم هبم العمر من أجل حتصيل بعض املكاسب 
... مثل شـخص التصق بالقبيلة من أجل أن حيصل عىل 
مكاسـب معينة من القبيلـة... وبعض الناس يقل لدهيم 

التعصب بسبب الوعي «. 

وتـرى طالبـة أخـرى بـأن املسـألة تتعلق بمسـتوى 
الثقافة لدى اإلنسان، فإن كان مرتفعًا فإن التعصب يقل 
والعكس صحيح، وتقرر أن »اإلنسـان السطحي يشّغل 

رأسه يف أشياء تافهة مثل التعصب«. 

6-2-2-3 أبرز انعكاسات التعصب وتأثرياته  

يقـر مجيـع أفـراد العينـة باجلوانـب السـلبية اخلطرية 
املرتتبة عىل التعصب يف السياقات االجتامعية واإلدارية، 

وقـد سـبق التعـرض إىل مجلـة مـن تلـك السـلبيات يف 
األجـزاء السـابقة للنتائـج الكيفيـة، ومن ذلـك أن أحد 
الطـالب ضمن تعـدداه لبعض تلك اجلوانب السـلبية، 
أفاد بأن » التفكري يف الوضع القبي جيعلني أكثر حساسية 
« عنـد النظر يف املوضوعـات والتعامل مع اآلخرين، مما 
جيعله ال يتعامل بموضوعية مع األشخاص واألحداث 

واملواقف . 

ويعدد عضو هيئة تدريس بعض السلبيات للتعصب 
ومنهـا: أن اإلنسـان اليعـنّيُ بناًء عىل الكفـاءة وإنام وفق 
معيـار املدينـة أو الفئـة االجتامعيـة، كـام أن التعصـب 
يسـّبب عدم الرضا، ويؤدي إىل ختفيـض االنتامء وزيادة 
الرصاعـات، إال أنـه يف الوقـت نفسـه يقـول أن نظـام 
التوزيـع بحسـب املـدن أو الفئات االجتامعيـة قد جيعل 
البعض يشعر بالعدالة، ومن ثم تقليل حدة الرصاعات، 
مع تشـديده عىل أن ذلك ال جيوز أن يكون عىل حسـاب 
الكفاءة، فهي املعيار األسايس. ويقر عضو هيئة تدريس 
آخـر بأن » التعصـب ينخر يف جسـد اجلامعة، ويصعب 
عالجه ألنه أصبح طرفًا ثالثًا يف أي موضوع ... ولذلك 
فالتعصب ينخر يف جسد اجلودة «. ويرى أحد املوظفني 
أن التعصـب يـؤدي إىل »خلـل يف األداء العـام، فتقـل 
اإلنتاجيـة ويبـدأ املوظف يركـز عىل أشـياء تافهة... مع 
وجـود تكتل ]من املوظفني[ بحسـب املدن وهذا يوجد 
االنتـامء للشـخص وليـس للجامعـة«. ويؤكـد موظف 
آخر عىل أن التعصب يؤثر سـلبًا عىل عدة جماالت، ومن 
ذلك » االختيار والتعيني بسبب التعصب االجتامعي أو 

التعصب للمدن «.

ويف املقابل يشـري أحد الطـالب إىل أن هنالك بعض 
اجلوانـب اإلجيابية للتعصب تتمثـل يف املعرفة التفصيلية 
عـن الفئـة االجتامعية/الوضـع االجتامعـي »بـام يعـني 
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عـىل تكوين معـارف وصداقـات« لتلبيـة االحتياجات 
الطـالب أن  واإلشـباعات االجتامعيـة، ويذكـر أحـد 
هنالـك »تعصبًا إجيابيًا« مثل »الشـفاعة احلسـنة، برشط 
أال تـرض اآلخرين«، ويـرى طالب ثالث بـأن التعصب 
»إرث قبي قديم بسـبب االقتتال عـىل املوارد املحدودة، 
ممـا يوجـد حاجة ماسـة إىل انتامء قوي وتعصـب للقبيلة 

لتحصيل الفوائد«.

6-2-3 حلـول مقرتحـة للتعصب مـن وجهة نظر 
عينة الدراسة:

خيتص السـؤال الفرعي السـادس باحللـول املقرتحة 
ملعاجلـة التعصب من وجهة نظـر املبحوثني، نظرًا لكون 
أي حـل مقـرتح ملعاجلة ظاهـرة التعصـب يف أي منظمة 
يتطلـب التعـرف عـىل مسـتوى الوعـي بوجـود تلـك 

الظاهرة. 

ويف ضـوء ذلـك تـم توجيـه بعـض األسـئلة التـي 
تسـتهدف التعرف عـىل درجة الوعي بوجـود التعصب 
يف املنظمـة املبحوثـة . يعتقـد عضـو هيئـة تدريـس بأن 
» النـاس يف اجلامعـة« تستشـعر وجـود التعصـب وبأنه 
»ليـس رسًا«، إال أنه نظرًا لشـيوعه فهـو مقبول اجتامعيًا 
أو شـبه مقبول »غري ميالـني ملقاومته«، وذلك من وجهة 
نظـره . ويقر عضو هيئـة تدريس آخر بأنـه ليس هنالك 
اهتـامم ُيذكر بموضوع التعصب » بدليل عدم وجود أي 
طروحات حول املوضـوع «، ويعتقد بعدم وجود عناية 
مـن قبـل القيـادة يف اجلامعـة وللتدليل عـىل أمهية وعي 
القيـادة بخطـورة التعصب ذكر قصـة حدثت يف جامعة 
سـعودية أخرى كان قد حصل فيها عـىل البكالوريوس 
مـع املاجسـتري والدكتوراه، ومـىض يقـول » يف اجلامعة 

كان املديـر يف السـابق ]وذكـر اسـمه[ من منطقـة معينة 
وكان الـوكالء والكثـري مـن القياديـني ]يف اجلامعة[ من 
نفـس املنطقة التي ينتمي إليها املدير، وبعد أن جاء مدير 
آخر ]وذكر اسـمه[ من منطقة أخـرى وضع قياديني من 
منطقتـه، ولكن عندما جـاء املدير األخري ]وذكر اسـمه 
ويقصـد به املديـر احلايل لتلـك اجلامعة إبـان إعداد هذا 
البحـث[ أزال هذا األمر ألنه يعتمد عىل الكفاءة ويؤمن 
باجلـودة«، ثم ذكر كيف حتسـنت أوضاع تلـك اجلامعة 
وحققـت درجـات عاليـة مـن األداء العـايل واجلودة يف 
جمـاالت عديدة. ويقـر أحد املوظفني بوجود »سـكوت 
تـام وكأن مشـكلة التعصـب غـري موجـودة واملجتمـع 
متعايـش معهـا... ولذلـك أعتقـد أنه ال أمـل يف حلها« 
داخـل اجلامعـة. ويتفـق معـه موظف آخر حيـث يقول 
بعـدم وجـود وعـي حلـل املشـكلة مـع غياب تـام ألي 

معاجلة إدارية.

يقـرر  للتعصـب،  املقرتحـة  احللـول  وبخصـوص 
األغلبية بصعوبة إجياد حلول فعالة، ومن ذلك أن عضو 
هيئة تدريس يذهب إىل أنه »ليس من السهل إجياد حلول 
للتعصـب«، ويوافقه عىل ذلك عضو هيئة تدريس آخر،  
ويعترب أحـد أعضاء هيئة التدريـس أن »القيادة اإلدارية 
القويـة« من أهم العوامـل ملعاجلة التعصب يف املنظامت، 
فالقيـادة القويـة – يف نظـره – قـادرة عـىل »بنـاء معايري 
لالسـتقطاب واالختيـار«، وقد نبه ذلـك األكاديمي إىل 
أمهية وجود »دعم من املجتمع« لكي تكون تلك القيادة 

قادرة عىل حتمل الضغوط يف هذا االجتاه.

ويرى عضـو هيئة تدريس بأن » الترشيعات من أهم 
العوامل ملعاجلة التعصب« ويمي بالقول » قد الحظت 
أن األنظمـة واللوائـح للجامعـات السـعودية مل تعالـج 
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التعصب «، مشـريًا إىل أهنا حتتوي عىل » ثغرات واضحة 
«  » ويمكن اسـتغالهلا من قبـل بعض املتعصبني «، وقد 
أكد عـىل رضورة وجـود ترشيعات ختص االسـتقطاب 
واالختيـار والتعيني، ال سـيام للوظائـف القيادية لضامن 
اختيـار األفضل. وقد شـدد عـىل أمهية وجـود » آليات 
واضحـة للتطبيـق « أي لتلك الترشيعات، كام أشـار إىل 
وجود فشـل كبـري يف تفعيـل املكون الدينـي يف املجتمع 

السعودي ملجاهبة التعصب. 

ويضـع عضو هيئـة تدريس آخر بعـض احللول التي 
تشمل: ختصيص عمود قي صحيفة اجلامعة تعالج أبعاد 
التعصـب مع التأكيـد عىل أمهية الكفاءة كعامل أسـايس 
يف االختيـار والتعيني، وإعادة تدويـر املناصب القيادية، 
وإعداد برامج تدريبية وتربوية حول التعصب والتمييز، 
عىل أن تشـمل الطالب والطالبـات واألطفال يف عموم 
املجتمـع للحـد مـن ظاهـرة التعصـب، وقد شـدد عىل 
رضورة رصد جتارب مؤسسـات مشاهبة يف جمال معاجلة 

التعصب. 

ويشـدد أحد املوظفني عىل رضورة »توزيع املناصب 
بحسب الكفاءة... وزيادة التواصل البنّاء بني املدن«.

وتشدد إحدى الطالبات عىل أن »إدارة اجلامعة عليها 
مسـئولية كبرية بالتوعية والتثقيف ورفع شـعارات ضد 
التعصب«، وقد أكدت عىل أن إدارة اجلامعة ليس هلا أي 
دورُ يذكـر يف معاجلة التعصب، وتـرى طالبة أخرى بأن 
مـن أهم حلول معاجلة التعصب »االمتزاج بني األفراد« 
الذيـن ينتمون إىل فئات خمتلفة. ويعتقد أحد الطالب أن 
الوعي له أمهية كبرية تفـوق أمهية الترشيعات، ويطالب 
للتوعيـة والتثقيـف بخطـورة  آليـات واضحـة  بإجيـاد 

التعصب.

7- مناقشة النتائج
يف ضـوء العرض السـابق لنتائج الدراسـة – الكمية 
والكيفية – يمكننا مناقشـة أبرز النتائج مع ربطها بنتائج 
الدراسـات السـابقة وبعـض النظريـات العلميـة التـي 

وضعها العلامء لتفسري ظاهرة التعصب وذلك كام يي:

7-1/ تفيـد النتائج الكيفيـة أن التعصب غري ظاهر 
يف املنظمـة املبحوثـة بل هو خفي يف كثـري من األحوال، 
كـام انتهـت تلـك النتائـج إىل أن التعصـب حـني ُيغفُل 
عنـه مـن قبـل إدارة املنظمـة ومنسـوبيها فـإن ذلـك قد 
يكـون مـؤرشًا عىل وجـود نوع مـن القبـول االجتامعي 
لالجتاهـات التعصبية وما قد يرتتب عليها من ترصفات 
عملية، وتتفق هذه النتيجة مع بعض الدراسـات املبكرة 
يف األدبيـات العلميـة، كدراسـة »تاجفيـل« التي أكدت 
عـىل أن التعصـبُ يصحـب عـادًة بشـكل مـن القبـول 
االجتامعي، الذي قد يرشعن بدوره لبعض السلوكيات 
 Tajfel,( السـلبية كالتمييـز العنـرصي وأعـامل العنـف
1981 (، وقد توصلت الدراسة احلالية إىل ما يفيد ذلك، 

وقد كان واضحًا أن البعض يف املنظمة املبحوثة بات يربر 
مـا يصدر عنه من تعصب بحجج شـتى، ومنها أن ذلك 
التعصب هو من قبيل ردود الفعل عىل تعصب آخر، أي 
أننـا بصدد تعصـب وتعصب مضاد، من جراء املنافسـة 
الشـديدة عىل بعض الوظائف واملوارد لدرجة تصل إىل 
الـرصاع وربام التعصب، وهنا نسـتدعي »نظرية الرصاع 
الواقعي« التي تقوم عىل أسـاس تفسري ظاهرة التعصب 
 Real وأنه حيدث بسـبب الرصاعات الواقعيـة واملدركة
and Perceived عـىل بعض املوارد واملصالح املشـرتكة 

بني مجاعة وأخرى منافسة هلا )زايد، 2006(.
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7-2/ توصلـت النتائج الكيفيـة إىل هنالك العديد 
من أسـباب تواجد التعصب وانتشـاره، ويتفق ذلك مع 
مـا خلصت إليـه بعض األدبيات العلميـة حول صعوبة 
تفسـري ظاهـرة التعصـب بناء عىل سـبب وحيـد )زايد، 
2006(، وقـد كان من أبرز األسـباب التي انتهت إليها 
النتائـج الكيفيـة أن التعصـب حيـدث مـن جـراء تأثـري 
الوالديـن واملعلمـني، وتتفـق هـذه النتيجـة مـع بعض 
الدراسـات التطبيقية األخرى مثل دراسة عي )2006( 
التـي أكدت عـىل التأثري اجلوهـري للتنشـئة االجتامعية 
وبالذات من قبل اآلباء وكبار رجال القبيلة عىل ترسـيخ 
التعصب لدى األبناء، وقد متت اإلشارة عند استعراض 
الدراسات السابقة إىل أن بعض األبحاث قد خلصت إىل 
أن االجتاهـات التعصبية الضمنية لـدى رشحية األطفال 
يتـم تكوينهـا جزئيـًا أثنـاء الرتبيـة الوالديـة )عبـداهلل، 
1989، زايد، Devine, 1989 ،2006(، كام أوضحت 
دراسات أخرى أن هناك ارتباطًا بني االجتاهات العرقية 
لآلباء واالجتاهات التعصبية لدى األبناء وخيضع مقدار 
التأثـري واالرتباط وفق مسـتوى املحـاكاة والتقليد لدى 
. )Teichman, 2001، Sinclair et al., 2005( األبناء

 وكل ما سـبق يمكن اسـتيعابه من خـالل »نظريات 
التعلـم االجتامعـي« والتـي تتأسـس عـىل أن الفـرد ال 
ُيوَلـد متعصبـًا، وإنام يتعلم الفرُد التعصـَب كاجتاه نفي 
حتـدده املعايري االجتامعية Social Norms كام يف مجاعته 

املرجعية )الربيدي، 2011(.

الدراسـة  يف  الكميـة  النتائـج  أشـارت   /3-7
احلاليـة إىل وجـود درجة عاليـة من االرتباط بـني أنواع 
التعصـب: االجتامعـي واملناطقي واالقتصـادي، حيث 
عنـد مسـتوي  بـني 0.67-0.63  االرتبـاط  َتـراوح 

داللـة 0.01، وقـد أبانت النتائج الكيفيـة أن التعصب 
التعصـب االجتامعـي ويليـه يف  األكثـر حضـورًا هـو 
القـوة التعصـب املناطقـي، وتتفـق هـذه النتيجـة مـع 
بعض الدراسـات السابقة ومنها دراسـة وطفة واألمحد 
)2002( يف املجتمـع الكويتـي حيـث جـاء التعصـب 
القبي والتعصب العائي )باعتبارمها شـكاًل من أشـكال 
التعصـب االجتامعـي( يف املرتبتـني األوىل والثانيـة، كام 
تتفق مع دراسة األنصاري )2010( يف املجتمع الكويتي 
أيضًا حيث خلصت تلك الدراسة إىل أن التعصب القبي 
أكرب من التعصب الطائفي )باعتباره شـكاًل من أشـكال 
التعصب الديني(، كام تتفق تلك النتيجة بشـكل عام مع 
دراسـة عي )2006( التي أكدت عىل ترسـخ التعصب 

القبي يف املجتمع املرصي الذي خضع للدارسة.  

7-4/ خلصـت النتائـج الكميـة إىل وجـود تأثـري 
جوهري ملتغريات الدراسـة املتعلقة بالطالب - شملت 
الكليـة والعمـر واملسـتوى االقتصـادي – عـىل أنـواع 
التعصب، يف حـني مل يكن ملتغري التقدير تأثري  جوهري، 
كـام أبانت أن الفئات العمريـة األكرب قد احتلت املراتب 
األوىل لـكل أنـواع التعصـب،  مما يومئ – إيـامًء فقط – 
إىل أن الفئـة العمرية األكرب هي األكثر حتسسـًا للتعصب 
وربـام األكثـر تعصبـًا، وتتفق هـذه النتيجة مع دراسـتي 
وطفة واألمحـد )2002( واألنصـاري )2010( اللتني 
انتهتـا إىل أن طـالب السـنوات األخـرية أكثـر اقتناعـا 
بـأن التعصـب موجـود يف املجتمع، وجتدر اإلشـارة إىل 
مـا توصلت إليـه النتائـج الكيفية حـول مسـألة ارتباط 
التعصـب بالعمـر، حيـث رأى أغلبيـة أفـراد العينـة أن 
التعصب يزداد بمرور العمر، كام أن دراسات »قودمان« 
و»بريغامن« تشـري إىل أنه بمرور العمـر تتكامل وتتقّوى 
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االجتاهـات التعصبيـة لـدى الطفـل وتتحـول إىل صور 
 Goodman,( متكاملة من التنميط والعدوان السـلوكي
Bergmann, 1994 ،1952(، ويف كل هـذا تعضيد غري 

مبارش للنتائج السابقة التي خلصت إليها الدراسة احلالية 
فيام خيص عالقـة التعصب بالفئات العمرية األكرب، غري 
أنه يلزمنا التشـديد عىل أن تلـك النتائج مبدئية وتتطلب 

فحصًا يف األبحاث املستقبلية. 

الكميـة وجـود فـروق  النتائـج  7-5/ أوضحـت 
جوهريـة لصالـح الطالبـات بالنسـبة ألنـواع التعصب 
كلهـا، ممـا يعنـي أن الطالبـات أكثـر حتسسـًا لظاهـرة 
التعصـب يف البيئـة املبحوثـة، وال تتفـق هـذه النتيجـة 
املبدئيـة مع دراسـة وطفـة واألمحـد )2002(، حيث مل 
تظهر فروقـًا جوهرية بني الطـالب والطالبات، يف حني 
تتناغـم تلـك النتيجـة مع دراسـة األنصـاري )2010( 
التي انتهت إىل وجود فروق جوهرية لصالح الطالبات، 
وبأهنن أكثر استشـعارًا للتعصب مـن الطالب، وتعجز 
النتائـج الكميـة – بحسـب طبيعتهـا - عن تفسـري مثل 
تلـك النتيجة، األمر الـذي يدفعنا إىل تلمس تفسـريات 
حمتملة عـرب البحث الكيفـي يف الدراسـة احلالية، حيث 
أفصحـت النتائـج الكيفية عـن طبيعة املجتمع النسـائي 
وبأنه أكثر حساسية فيام خيص الشعور بالتعصب خاصة 
التعصـب االجتامعـي واملناطقـي، ومل تظهـر إشـارات 
واضحـة للتعصب االقتصادي، ممـا يعني أمهية مراعاهتا 

يف دراسات مستقبلية.   

7-6/ أكدت النتائج الكيفية أن للتعصب – بالذات 
االجتامعـي واملناطقـي – آثارًا سـلبية عديـدة يف املنظمة 
املبحوثـة بوصفهـا كيانًا إداريـًا داخل الفضـاء اإلداري 

السـعودي، وقـد عـّددت تلـك النتائـج بعـض اآلثـار 
واالنعكاسـات السـلبية اجتامعيًا وأكاديميًا، وتتفق هذه 
النتيجة مع دراستي وطفة واألمحد )2002( واألنصاري 
)2010(، حيـث خلصتـا إىل وجـود العديد مـن اآلثار 
السـلبية للتعصـب عىل األطـر االجتامعيـة واألكاديمية 
داخـل املجتمـع الكويتي. كـام خلصت النتائـج الكيفية 
للدراسـة احلالية إىل أن من ضمن االنعكاسـات واآلثار 
السـلبية ما يتعلق بالسـياق اإلداري، حيث تم اخللوص 
إىل أن التعصـب مـن شـأنه التأثري بشـكل جوهري عىل 
اجلـودة والفعالية والكفاءة وجممل األداء الكي للمنظمة 
بسـبب تأثـريه السـلبي عـىل الرضـا الوظيفـي واالنتامء 
املؤسـي وعمليـات االسـتقطاب واالختيـار والتعيني 
للكفـاءات املؤهلـة والقيـادات اإلداريـة باإلضافـة إىل 

زيادة حدة الرصاعات.  

التعصـب،  ظاهـرة  معاجلـة  مسـألة  إزاء   /7-7
توصلت النتائج الكيفيـة إىل وجود قدر من الصعوبة يف 
معاجلة تلك الظاهرة وذلك بحسـب آراء العينة، وُيفهم 
مـن ذلك ترّسـخ التعصب وجتـّذره يف املنظمة املبحوثة، 
غـري أن بعـض املبحوثني اقرتحـوا جمموعة مـن احللول 
ملعاجلـة داء التعصب، ولعل من أمهها التأكيد عىل الدور 
اإلداري للقياديـني يف املنظمـة يف جماهبـة ذلـك الـداء، 
ووجـوب عـدم التغافـل عنها، حيـث أشـارات النتائج 
إىل أن التغافـل يؤدي إىل اسـتفحاهلا، خاصـة أن أدبيات 
السـلوك التنظيمي تقيدنـا بأن النمط القيادي املتسـاهل 
إىل  يـؤدي   Laissez-faire Leadership املتسـّيب  أو 
تفاقـم املشـاكل والسـلبيات، نظـرًا لعدم اتسـامه بروح 
املبـادرة ورسعـة االسـتجابة حلل املشـاكل والسـلبيات 
وعدم اختاذ القـرارات الالزمة واالكتفاء بردود األفعال 
والتدخل فقط يف حاالت الفشـل واملشـاكل واألزمات 
)Hitt, Miller and Colella, 2009(. وقد  رأى بعض 
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أفـراد العينـة أنه يتوجب البدء بوضـع ترشيعات ملعاجلة 
التعصـب وجماهبتـه يف املنظـامت، مع الرتكيـز عىل عامل 

التوعية والتثقيف. 

وقد أكدت دراسة وطفة واألمحد )2002( عىل العناية 
بحزمـة مـن القيـم  كالتسـامح والسـالم والديموقراطية 
واحلـق واخلري واجلـامل، مع رفع فعاليـة توظيف اإلعالم 
ثقافيـًا وتربويـًا. وقد خلصت دراسـة عـي )2006( إىل 
رضورة تنشيط الدور الثقايف واإلعالمي للتوعية والوقاية 
مـن داء التعصـب كام أهنـا توصلت إىل أن حتقيـق العدالة 
يف متثيـل الفئـات املختلفـة من شـأنه احلد مـن التعصب. 
وقد شـددت دراسـة عبدالنبي )2007( عـىل أمهية تبني 
الشـفافية والعدالة وحماربة املحسـوبية من قبل القياديني، 
مع ختفيض بعض السامت التي ترّسخ التعصب كاملجاراة  
وعدم حتمل الغموض والنظرة السلبية للذات، كام شددت 
عىل أمهية توسـيع هوامش احلرية وتفعيل اآللة اإلعالمية 
والثقافية. وقد أشـارت دراسـة األنصـاري )2010( إىل 
أمهيـة اختاذ إجراءات رصحية مـن قبل املنظامت مع تفعيل 
الـدور الثقايف واإلعالمي وذلك ملعاجلـة التعصب ونرش 
قيم التسـامح ونبذ التعصب وحقوق اإلنسـان واملواطنة 
والتحذيـر مـن خطورة آثاره وانعكاسـاته. ويف الدراسـة 
احلاليـة اقـرتح بعض أفـراد العينـة العمل عـىل االمتزاج 
بـني الفئـات املختلفـة لتخفيـض التعصب، ويتفـق هذا 
االقـرتاح مـع بعض الدراسـات التـي تؤكد عـىل أن من 
عوامـل مقاومـة التعصـب وجماهبته االتصـال املبارش بني 
تلـك الفئات وتقوية الروابط فيام بينهـا، حيث يفيد ذلك 
 Gergen, and( يف ختفيـض القولبـة ومـن ثـم التعصـب

 . )Gergen, 1981

كـام تضمنت النتائج الكيفية إشـارات عديدة ألمهية 
البعد الرتبوي والتدريس اجلامعي يف ختفيض التعصب، 

وقد تناولت بعض الدراسـات مثل تلك األبعاد ملعاجلة 
التعصب وختفيضه )عبداهلل، 1989، زايد، 2006(. 

 8- خالصة وتوصيات ملعاجلة ظاهرة التعصب
خلصـت هـذه الدراسـة التطبيقيـة إىل نتيجـة بالغـة 
األمهيـة تتمثـل يف إثبـات وجـود ظاهـرة التعصـب يف 
املنظمة املبحوثة بأشـكال متعـددة، عىل نحو جيعلنا نقرر 
بأنـه ال يسـعنا  بعـد اآلن التقليـل من شـأن وجود تلك 
الظاهـرة، وال التغافـل عـن آثارهـا السـلبية املتعددة يف 
املنظامت العربية بشـكل عـام واملنظامت السـعودية عىل 
وجه اخلصوص، ومن املأمـول أنُ ينظر إىل تلك النتيجة 
املحورية كنقطة حتول تدفعنا إىل جتاوز منطقة التعامل مع 
شـة  ظاهـرة التعصب ضمن التابوهات أو املسـائل امُلهمَّ
أو غـري املعـرتف هبا، فهـي حقيقة قائمة وأثرها السـلبي 
حتمي وهو متفاقم إن تم االسـتمرار عىل عدم معاجلتها 
وتـرك التصدي هلـا، وفق منهجية علميـة حمكمة، مع ما 
يتطلبـه ذلك من وضع ظاهـرة التعصب ضمن األجندة 
البحثيـة للفكـر اإلداري ومن ثم االسـتفادة من العملية 
البحثيـة الرتاكمية يف تلـك الظاهرة، والتـي يتوجب أن 
تسـهم يف إثراء الفكر اإلداري من حيـث األطر النظرية 
واملامرسـات العملية بام يمّكنه من املعاجلة الشـاملة لداء 
التعصـب وختفيضـه بأسـلوب علمي مقنـن يف منظامتنا 
العربيـة بمختلف جماالهتا وتنوع أنشـطتها. ومع األخذ 
يف احلسـبان كل مـا سـبق، فإنه حيسـن بنا إثبـات بعض 
التوصيات التي نتوخى أن تكون مفيدة يف ذلك املجال:

8-1/ بلـورة تعريـف علمي للتعصب مـن منظور 
إداري، خاصـة أن األدبيـات العلميـة ختلـو مـن ذلـك 
التعريـف الذي يعد ركيزًة منهجيًة ألي إطار نظريُ يراد 
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بناؤه ملعاجلة أي ظاهرة، فتعريف املصطلحات األساسية 
َلبيِنُة مفاهيمية حمورية يف ذلك اإلطار.

8-2/ بنـاء إطـار نظـري متكامل يسـتهدف إدماج 
ظاهـرة التعصب ضمن املنظومـة املفاهيمية والبحثية يف 
الفكـر اإلداري عـىل وجه العموم، والسـلوك التنظيمي 
عىل وجه اخلصوص، نظرًا الشتغاله املكّثف عىل املسائل 
ذات العالقـة بظاهـرة التعصب كالدوافـع واالجتاهات 
وأنامط الشـخصية والتفكري والرصاع والثقافة التنظيمية 
والقيـادة ونحوهـا، عـىل أن يتضمن ذلك اإلطـار البعد 

املفاهيمي والترشيعي واإلجرائي والتطبيقي.  

 

8-3/ تنفيـذ دراسـات نظريـة وتطبيقية تسـتهدف 
تفعيل النظريـات واملداخل العلميـة املقرتحة لتخفيض 
التعصـب، مع التشـديد عىل حتمية التلبـس باإلبداع يف 
هـذا املجال بـام يضمن مراعاة اإلطـار الثقايف احلضاري 

ملجتمعاتنا العربية. 

8-4/ تطويـر الكتب واملراجـع العربية املتخصصة 
يف السلوك التنظيمي بام جيعلها تتضمن فصوالً ومباحث 
متكاملـة لعرض موضوع التعصب وأشـكاله وأسـبابه 

وآثاره وأساليب ختفيضه وجماهبته.

8-5/ تشـجيع احلركـة البحثيـة لظاهـرة التعصب 
داخل الفضاء اإلداري بوسائل متعددة ومنها منح جوائز 
علمية خمصصة للدراسات النظرية والتطبيقية، باإلضافة 
إىل  تشـجيع طـالب الدراسـات العليـا املتخصصني يف 
جمال السلوك التنظيمي عىل إعداد رسائل علمية لدراسة 
تلك ظاهرة التعصب وما يرتبط هبا من ظواهر وعوامل، 

وتيسري املهمة هلم، خاصة إذا أخذنا يف االعتبار حساسية 
موضوع التعصب يف املجتمعات العربية. 

8-6/ تنظيم حلقات نقاش وورش عمل تستهدف 
توعيـة القياديني يف املنظامت العربيـة بخطورة التعصب 
والتأكيـد عـىل حقيقة وجـوده بأشـكال وأقـدار خمتلفة 

والتحذير من مغبة الوقوع فيه.

8-7/ تنظيـم برامـج تدريبيـة مـن شـأهنا إكسـاب 
اإلداريـني مهـارات تشـخيص التعصـب واستكشـافه 
أنواعه ومستوياته وبلورة حلول عملية لتخفيضه واحلد 

من مسبباته وآثاره. 
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املستخلص
هدفـت هذه الدراسـة إىل التعرف عـىل االحتياجـات التدريبية 
الالزمـة لرفع مسـتوى أداء مديـري األندية الصيفيـة يف جامعة 
اإلمام حممد بن سـعود اإلسـالمية من وجهة نظرهم واملرشفني 
العاملـني معهـم، ومعرفـة أثـر بعض املتغـريات مثـل: )طبيعة 
العمـل، واملؤهـل العلمي، وسـنوات اخلربة، وعـدد الدورات 
التدريبيـة يف جمـال األنشـطة الطالبيـة( عـىل وجهـة نظـر أفراد 
الدراسـة. واسـتخدم فيها املنهج الوصفي املسحي، واالستبانة 
أداة جلمـع املعلومات، وتـم توزيعها عىل مجيع جمتمع الدراسـة 
وعددهـم )120( فـرد مـا بـني )30( مديـر و)90( مـرشف 
نشـاط، اسـتجاب هلا مجيع املديرين و)72( مرشفـًا، يمثلون ما 
نسـبته )85%( من كامل جمتمع الدراسة. وقام الباحث بتحليل 
املعلومـات بواسـطة برنامـج )SPSS( مسـتخرجا التكرارات 
التبايـن  وحتليـل   ،)t-test( ت  واختبـار  املئويـة،  والنسـب 
)One-way ANOVA(. وتوصـل إىل نتائـج مـن أمههـا: 
أن أعىل تلـك االحتياجات التدريبية طلبًا مـن وجهة نظر أفراد 
الدراسـة قـد متثلـت يف: دور النـادي الصيفي يف تعزيـز االنتامء 
الوطنـي، وإدراك أهـداف ورسـالة النوادي الصيفية ووسـائل 
حتقيقهـا، وفهم اللوائـح والقوانني اخلاصة بالنـوادي الصيفية، 
ودور النـادي الصيفـي يف تعزيـز األمـن الفكـري، والعالقات 
ترغيـب  وأسـاليب  واملشـاركني،  العاملـني  بـني  اإلنسـانية 
املشـاركني لالسـتمرار يف النادي الصيفي. كـام أظهرت النتائج 
أن أقـل االحتياجات التدريبية طلبا قد متثـل يف: إعداد التقارير 
الدوريـة وفـق األنظمة املتبعـة، واإلجراءات النظاميـة الالزمة 
حلفـظ السـالمة الصحية بني املشـاركني، وتقييـم االحتياجات 
املهنيـة للعاملـني. كام تبني أنه ال توجد فـروق بني وجهات نظر 
أفراد الدراسـة يف حتديد االحتياجات التدريبية تعزى إىل طبيعة 
العمـل، واملؤهـل العلمي، وسـنوات اخلربة، وعـدد الدورات 
التدريبية يف جمال األنشطة الطالبية. ويف ضوء تلك النتائج دون 

الباحث عدد من التوصيات.

Abstract
Associate Professor, Department of Educational 
Administration and Planning, College of Social Science, 
Al-Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University, 
Riyadh, Saudi Arabia
This study aimed to identify the training needs 
necessary to enhance the performance of summer 
clubs’ superintendents, at Al-Imam Mohammad Ibn 
Saud Islamic University from their point of view and 
the view of the supervisors working with them, and to 
find out the impact of some variables, such as nature 
of work, qualifications, years of experience, and the 
number of training courses they had in the field of student 
activities, on the point of view of the participants. The 
study employed a descriptive methodology (asurvey) . 
A questionnaire to collect the study data, was distributed 
to all the study population )120( comprising )30( 
superintendents, and (90) activity supervisors. All the 
superintendents responded to the questionnaire while only 
(72) supervisors did. All responses represented (85 %) of 
the entire population of the study. The researcher analyzed 
the data using the )SPSS( software to extract frequencies 
and percentages, to apply the t-test, and to do the analysis 
of variance (One-way ANOVA). The results showed 
that the most important training needs from the point of 
view of the participants were the role of summer clubs 
in promoting nationalism, recognizing the summer clubs’ 
goals and mission and the means to achieve these goals, 
understand the regulations and bylaws of the summer 
clubs, realizing the role of summer clubs in promoting 
intellectual security and human relations between staff 
and students, and knowing how to encourage the youth 
to continue participating in summer clubs. The results 
also indicated that the least important training needs 
may be having the ability to prepare periodic reports 
in accordance with established regulations, knowing 
the procedures necessary to maintain health and safety 
among participants, and realizing how to assess the 
professional needs of the staff. The results also showed 
that there were no differences between the participants’ 
views with regard to identifying the training needs in 
relation to nature of work, academic qualifications, years 
of experience, and the number of training courses in the 
area of   student activities. In light of these results, the 
researcher provided a number of recommendations .

اإلحتياجات التدريبية لمديري األندية الصيفية
في  جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

د. عبدالرمحن بن محد الداود
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض - كلية العلوم اإلجتامعية
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مقدمة
يؤدي النشاط الطاليب دورًا بارزًا يف بناء وتكوين شخصية 
الطالب، من خالل ممارسته وتفاعله مع خمتلف األنشطة 
الثقافيـة والعلميـة واالجتامعيـة والكشـفية والرياضيـة 
وغريها، كام أن للنشـاط أثرا فاعال يف العمليتني الرتبوية 
والتعليميـة، وقـد يفوق أثر املوقـف التعليمي يف حجرة 
الدراسـة، ويمكن أن يرجع ذلك إىل خصائص النشـاط 
التي ال تتوافر بنفس القدر لتعلم املواد الدراسـية، حيث 
إن للطالـب احلريـة يف اختيار نوع النشـاط الذي يرغب 
االشـرتاك فيـه، مما جيعـل اإلقبـال عليه متميـزًا بحامس 
أشد مما يتوافر لدراسة املواد الدراسية األمر الذي يؤدي 
إىل إجياد فـرص تنمية اهلوايات املوجـودة لدى الطالب 
وتوسـيع آفاقهم الفكرية والعلمية، وإكساهبم مزيدا من 

اخلربات واملهارات املتنوعة .

وقد أدركت جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 
كإحـدى املؤسسـات الرتبويـة والتعليميـة يف اململكـة 
العربية السـعودية الدور األسـاس الذي يؤديه النشـاط 
الطاليب، خاصة عندما تتوفر أوقات الفراغ لدى الناشئة، 
وبالتحديـد يف فرتة اإلجازة الصيفيـة، نظرًا لطول مدهتا 
التـي قد تصل يف بعـض املراحل إىل ما يقـرب من ثالثة 
أشـهر، فحرصـت عىل افتتـاح أندية صيفيـة يامرس من 

خالهلا العديد من األنشطة املختلفة . 

وهنـا يشـري خيـاط )1416هــ( إىل أن الفـراغ يعد 
مـن أكرب أسـباب انحراف الشـباب وولوجهـم إىل عامل 
اجلريمة وبخاصة يف فرتة املراهقة، ومن املناشـط التي هلا 
دوٌر كبري يف سـبيل حتقيق األمن واالسـتقرار االجتامعي 
هـي األنديـة الصيفية التي انترشت عىل نطاق واسـع يف 

اململكة العربية السعودية.

لذا حرصت اجلامعة عىل نرش تلك النوادي من خالل 
مدينتهـا اجلامعيـة بالريـاض وفـرع الطالبـات يف النفل 
ومعاهدها العلمية املنتـرشة يف مدن وحمافظات اململكة، 
ويـأيت ذلك إيامنًا منها بدورها يف خدمة املجتمع وشـغل 
أوقات الطالب والطالبات فيام ينفعهم ويكسبهم الكثري 
مـن املعارف واملهارات من خالل تلك األندية التي تعد 
نموذجـًا رائعًا لصقـل مواهبهم وتنميـة مهاراهتم وأداة 
عمل وبناء وتصحيح لآلراء واملفاهيم واألفكار اخلاطئة 

التي قد يتعرض هلا الشباب يف مقتبل العمر .

وتلـك النوادي هلـا أمهية كبرية فيام مـا يؤمل منها أن 
تقدمـه للناشـئة يف أوقـات فراغهـم، فهـي كغريهـا من 
املحاضـن الرتبويـة والتعليميـة التـي حتتـاج إىل جتديـد 
وتطويـر، سـواء يف براجمهـا ومناشـطها املختلفـة أو يف 
إدارهتـا والقائمـني عليهـا، وعـىل اخلصـوص مديرهيـا 

كوهنم املعنيني بالتخطيط والتنظيم والتنفيذ واملتابعة . 

ويؤكـد ذلـك وزارة الرتبيـة والتعليـم )1427هــ(  
عندمـا أشـارت إىل أن »القائمـني عىل األنديـة الصيفية 
حيتاجـون إىل تطويٍر يواكب املتغريات املسـتجدة وذلك 
بعقـد الدورات التدريبية جلميـع العاملني فيها لتأهيلهم 

وصقلهم يف هذا املجال”.

وحتـى يكـون التدريب حمققـًا لألهداف املرسـومة 
البـد أن تكـون االحتياجـات التدريبيـة للمسـتهدفني 
بالتدريب والذين وضع الربنامـج التدريبي من أجلهم 
واضحة وحمـددة، ذلك ألن االحتياجات التدريبية متثل 
الفرق بني األعامل التي يامرسها املتدرب بشكل روتيني 
وعـادي، واألعـامل التـي يسـتطيع أن يقـوم هبـا فعـاًل 
وبدرجـة عاليـة من الكفاءة، أو هي الفجـوة بني الواقع 
واملطلـوب يف تنفيـذ األعـامل التـي يامرسـها املتـدرب 

)احلديدي 1998(.
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ونظرًا ألن جامعة اإلمام حممد بن سـعود اإلسالمية 
تـويل اهتاممًا كبريًا بالنوادي الصيفية حيث شـكلت جلنة 
عليا برئاسة مديرها لإلرشاف عىل تلك النوادي ومتابعة 
أعامهلا ومناشـطها، فهي حريصة عىل رفع مسـتوى أداء 
مديـري النـوادي الفنـي واإلداري. وتأكيـدًا لدورهـم 
القيـادي، وإيامنًا برضورة إعدادهم وتدريبهم من خالل 
إعـداد الربامج التدريبيـة املنظمة واهلادفـة، فقد جاءت 
هـذه الدراسـة مـن أجـل مسـاعدة القائمني عـىل تلك 
النوادي لتحديد االحتياجـات التدريبية ملديري األندية 

الصيفية بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

مشكلة الدراسة وأسئلتها
العربيـة  اململكـة  يف  األخـرية  السـنوات  شـهدت 
السـعودية وبالتحديد يف املؤسسات الرتبوية والتعليمية 
اهتاممـا واضحـًا بالتوسـع يف افتتـاح النـوادي الصيفية 
بأسـلوب وآلية ختتلف عام كانت عليه يف العقود املاضية 
من حيث تنوع مناشـطها وأهدافها وتوسـعها يف الرتكيز 

عىل صقل املواهب وتنمية املهارات . 

وبـام أن جامعـة اإلمـام حممد بن سـعود اإلسـالمية 
واحدة من تلك املؤسسـات التـي اهتمت هبذا النوع من 
املحاضن الرتبوية، فقد بذلت جهدًا مشهودًا يف اإلعداد 
واإلرشاف عليهـا ووضـع آليـة ملتابعة أعامهلـا وبراجمها 
والرسـالة  الرؤيـة  يبـني  تنظيـم  وإصـدار  ومناشـطها، 
واألهـداف وآليـات العمـل اإلداريـة والفنيـة، وطرق 

وأساليب اختيار مديري تلك النوادي .

ومع مرور السـنوات يزداد االهتامم والقناعة بالدور 
الرئيس الذي تؤديه تلك األندية والقائمني عليها خاصة 
مديرهيـا كوهنم ُيعدون مـن القيادات الرتبوية املشـاركة 
يف عمليـة تنميـة املجتمـع ودفعـه قدمـًا، ومـا جيـب أن 

يتصفـوا به من قـدرات معينة متكنهم مـن مواجهة كثري 
من األزمات واملشـكالت اإلدارية والسلوكية، والقدرة 
عىل ابتكار احللول املناسبة وتنفيذها يف الوقت املناسب، 
وتعزيز االنتـامء الوطني واألمن الفكـري. وقد أدركت 
اجلامعـة ذلك حيث تنوي عقـد دورات تدريبية ملديري 
تلك األندية الصيفية ملسـاعدهتم يف حتقيق املطلوبة منهم 
وفق تطلعات املسـؤولني عنها واملشـاركني فيها وأولياء 
أمورهـم، وهـذا ما شـهده الباحث من خـالل عضويته 
يف اللجنة العليا املرشفـة عىل النوادي الصيفية باجلامعة. 
نظرًا ملـا تؤديه الربامج التدريبية مـن تطوير يف القدرات 
 Naddler,( وحتسـني يف األداء، وهذا ما أكد عليـه نادلر
39 :1970( عندما ذكر أن »التدريب هيدف إىل مسـاعدة 

الفرد عىل ممارسة وظيفته بكفاءة أكثر وفاعلية من خالل 
املهارات املكتسبة « .

ويف املقابل فإن نجاح الربامج التدريبية تقاس بمدى 
التعرف عىل االحتياجات التدريبية وحرصها وحتديدها 
بشـكل دقيق، عـدا ذلـك ال يمكن أن نحقـق األهداف 
املرجوة من التدريب يف أي برنامج ) السـيد ومصطفى، 

 .)2002

كـام كشـف عـدد مـن الدراسـات أن واقـع الربامج 
التدريبيـة يشـوهبا الكثـري مـن القصـور وذلـك بسـبب 
عـدم حتديـد االحتياجـات التدريبيـة الالزمة هلـا كام يف 
دراسـة بقمي )1429هـ: 28( والتي أشار فيها إىل » أن 
الدراسـات املحلية أثبتت أن سبب فشل معظم الربامج 
التدريبيـة يعود إىل عـدم التحديد الدقيـق لالحتياجات 
التدريبيـة قبـل تصميـم تلـك الربامـج «. ويؤكـد ذلك 
حتديـد  عمليـة   « أن  بقولـه   )30 )2007م:  الطعـاين 
االحتياجـات التدريبيـة تعد اخلطوة األوىل واألساسـية 

التي تنطلق منها العملية التدريبية « .
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لذا فمن الواجب أن يتم حتديد االحتياجات التدريبية 
ملديري تلك األندية لكي تسـاعد اجلهة املعنية بالتدريب 
يف اجلامعـة عىل بنـاء برامج تدريبيه هادفـه، حتقق رؤوية 
ورسـالة تلك األنديـة. ومن ذلك كله يمكـن أن تتبلور 

مشكلة هذه الدراسة يف السؤالني التاليني:

1- ما االحتياجات التدريبية الالزمة لرفع مسـتوى 
أداء مديـري األنديـة الصيفيـة يف جامعـة اإلمام 
حممد بن سـعود اإلسـالمية من وجهة نظر أفراد 

الدراسة؟

2- هل ختتلف درجة مستوى االحتياجات التدريبية 
ملديري تلك األندية الصيفية باختالف املتغريات 
األساسـية ألفراد الدراسـة مثل: طبيعـة العمل، 
وعـدد  اخلـربة،  وسـنوات  العلمـي،  واملؤهـل 

الدورات التدريبية يف جمال األنشطة الطالبية؟

هدف الدراسة
هدفت هذه الدراسـة إىل التعرف عـىل االحتياجات 
التدريبيـة الالزمـة لرفـع مسـتوى أداء مديـري األندية 
الصيفيـة يف جامعـة اإلمـام حممد بن سـعود اإلسـالمية 
مـن وجهة نظرهـم واملرشفني العاملني معهـم. ومعرفة 
أثـر بعـض املتغـريات مثـل: )طبيعـة العمـل، واملؤهل 
العلمي، وسـنوات اخلربة، وعدد الدورات التدريبية يف 
جمال األنشـطة الطالبية( عىل وجهة نظر أفراد الدراسة، 
من أجل مسـاعدة املسـؤولني عن تلك النـوادي يف رفع 

مستوى أدائها وحتقيق األهداف املرسومة هلا.

أمهية الدراسة
تـأيت أمهية هذه الدراسـة من أمهيـة التدريب باعتباره 
مدخل تطوير قدرات املوارد البرشية يف كافة املؤسسات، 

ومـن أمهيـة النـوادي الصيفيـة والـدور املؤمـل منها يف 
اسـتغالل أوقـات فراغ الناشـئة فيـام يفيد، ودعـم القيم 
االجيابية يف نفوسـهم لبناء الشخصية املعتدلة، وإكساهبم 
املهـارات واخلـربات واملعلومـات التـي تعينهـم عىل أن 
يكونـوا أفـراد فاعلـني يف جمتمعهـم ودولتهـم، وتوجيه 
طاقاهتم الوجهة السـليمة. مما يتوجب معه رفع مسـتوى 
أداء مديـري تلـك األنديـة ليصبحوا قادريـن عىل حتقيق 
رسالة ورؤية وأهداف النوادي الصيفية كام هو خمطط هلا. 
كام يأمل الباحث أن تسـهم هذه الدراسـة يف إثراء املكتبة 
العربية بشـكل عام والسـعودية عىل وجـه اخلصوص يف 

ظل ندرة الدراسات امليدانية حول األندية الصيفية.

حدود الدراسة
متثلت حدود هذه الدراسة يف اآليت:

- احلـد املوضوعـي: اقتـرصت الدراسـة عىل حتديد 
االحتياجات التدريبية الالزمة لرفع مستوى أداء 
مديري األندية الصيفية يف جامعة اإلمام حممد بن 
سعود اإلسالمية من وجهة نظر املديرين أنفسهم 
ومـرشيف األنشـطة العاملـني معهـم، وأثر بعض 
املتغريات مثل: )طبيعة العمل، واملؤهل العلمي، 
وسـنوات اخلربة، وعـدد الـدورات التدريبية يف 

جمال األنشطة الطالبية( عىل وجهة نظرهم .

- احلـد املـكاين: اقتـرصت الدراسـة عـىل األنديـة 
سـعود  بـن  حممـد  اإلمـام  بجامعـة  الصيفيـة 
اإلسـالمية، وعددها )30( ناديـًا، )أمانة اللجنة 
العليـا املرشفـة عـىل النـوادي الصيفيـة بجامعـة 

اإلمام، 1432هـ(.

- احلــد الزمانــي: تم تطبيق هذه الدراسة يف الفصل 
الصيفي من العام اجلامعي 1432/1431هـ.
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مصطلحات الدراسة
الشـامي  عرفهـا  التدريبيـة:  االحتياجـات 
)1427هــ:235( بأهنـا: »جممـوع املتغـريات املطلوب 
إحداثهـا كاًم وكيفـًا يف معـارف ومهارات وسـلوكيات 
العاملني بغرض الوصول إىل مسـتويات األداء املطلوبة 
وهتيئة بيئة العمل املرغوب فيها داخل املنظمة«. وعرفها 
بأهنـا   )Denisi &Griffin, 2002( وجريفـني  دينـس 
الوظائـف يف أي منظمـة  تقييـم حاجـات ومتطلبـات 
يشـغلون  الذيـن  احلاليـني  املوظفـني  قـدرات  وتقييـم 
هـذه الوظائـف. ويقصـد هبـا الباحث يف هذه الدراسـة 
جمموعة من التغـريات والتطورات املطلوب إحداثها يف 
معلومات ومهارات واجتاهات وسـلوك مديري األندية 
الصيفيـة التابعة جلامعة اإلمـام والتي ينبغي أن تتضمنها 
الربامـج التدريبيـة املوجهة هلم ليصبحـوا أكثر كفاءة يف 

أداء مهامهم املوكلة إليهم.

األنديـة الصيفيـة: هـي حماضـن تربويـة تقـام فيهـا 
جمموعة من املناشـط والربامج املتنوعة يف مباين املدارس 
أو املنشـآت احلكومية ذات املواقع املناسبة واإلمكانات 
املتوفرة، وهي موجهة الستثامر أوقات الطالب وخدمة 
املجتمع يف اإلجازة الصيفية حتت إرشاف قيادات تربوية 

مؤهلة )وزارة الرتبية والتعليم،1431هـ(. 

ويقصد هبا الباحث يف هذه الدراسة النوادي الصيفية 
التـي تفتتحها جامعـة اإلمـام يف فرتة اإلجـازة الصيفية 
دراسـة  ومراكـز  بالريـاض  اجلامعيـة  املدينـة  ومقرهـا 
الطالبات ومعاهدها العلمية املنترشة يف مدن وحمافظات 
اململكـة العربية السـعودية هبدف اسـتثامر أوقـات فراغ 

الشباب والشابات فيام يعود عليهم بالنافع واملفيد.

مديـر النـادي الصيفي: مل جيد الباحـث تعريفًا علميًا 
هلـذا املصطلـح، ومع ذلك يمكـن تعريفه بأنه املسـؤول 

األول يف النـادي واملـرشف عـىل مجيع شـؤونه اإلدارية 
واملاليـة والفنية، واملسـؤول بصفة رسـمية أمام اجلهات 

املعنية عن مجيع الفعاليات والربامج املنفذة. 

ويقصد به يف هذه الدراسـة مـن تكلفه جامعة اإلمام 
حممد بن سـعود اإلسـالمية بـإدارة وقيادة النـادي وفق 

السياسات واألنظمة التي رسمتها لتلك األندية.

مرشف النادي الصيفي: ويقصد به يف هذه الدراسـة 
من يتـم تكليفه باإلرشاف عىل األنشـطة املختلفة داخل 
النادي مثل: مرشف النشـاط الثقايف، ومرشف النشـاط 
االجتامعي، ومرشف النشاط العلمي، ومرشف النشاط 
الريايض، ومرشف النشـاط الكشفي، ومرشف النشاط 

املرسحي، وغريها من األنشطة.

اإلطار النظري والدراسات السابقة
ُتعـد عملية حتديـد االحتياجات التدريبيـة جزءا من 
التخطيـط املتكامل للربامـج التدريبية، بـل هي العنرص 
الرئيس واألسـاس يف نجاح العمليـة التدريبية بأكملها. 
مـن  ومسـتمدة  واضحـة  االحتياجـات  كانـت  فكلـام 
الواقع الفعي لعمل املسـتهدفني بالتدريب، كلام حتققت 
األهداف ونجحت الربامج التدريبية، وجعلتهم قادرين 
عـىل أداء مهامهـم الوظيفيـة بأعـىل درجـات الكفـاءة 

والفعالية.

وليـس هنـاك شـك يف أن نجاح أي برنامـج تدريبي 
من ناحيـة التخطيط، والتنفيذ، واملتابعـة يعتمد يف املقام 
األول عىل الدقة يف حتديد االحتياجات التدريبية الالزمة 
للمتدربني حيث إن االحتياجات التدريبية تعني الفجوة 
بـني مسـتوى األداء احلايل، ومسـتوى األداء الذي جيب 
أن يكـون عليه هذا املسـتوى، ومن ثم فهـي تعد عملية 
دينامكيـة مسـتمرة، ألهنـا تـؤدي إىل حتقيـق العديـد من 
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األهـداف مثـل املسـاعدة يف حتديد املشـكلة والتخطيط 
حللهـا، ومدى اسـتحقاق تنفيـذ الربنامـج التدريبي من 

 .)Stufflebean, 1985( عدمه

مما يـؤدي بدوره إىل زيـادة الكفـاءة، وحتقيق األداء، 
وتوفري الوقت، واجلهد، واملال، والكشـف عن مستوى 
ونوعيـة املطلوب تدريبهـم . وملزيد من اإليضاح يف هذا 
اجلزء سوف يتناول الباحث – وبشكل خمترص – مفهوم 
االحتياجات التدريبية وخطوات حتديدها وجماالهتا، ثم 
الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع هذه الدراسة.

مفهوم االحتياجات التدريبية
تعددت التعريفات ملصطلح االحتياجات التدريبية، 
إال أهنا تدور حول حتديد ما هو مطلوب تغيريه أو تطويره 
أو إحداثـه. لـذا يمكن القـول بأهنا »جمموعـة التغريات 
املطلوب إحداثها يف الفرد واملتعلقة بمعارفه، ومهاراته، 
وخرباته، وسلوكه، واجتاهاته، جلعله الئقًا لشغل وظيفة 
أعـىل، أو ألداء اختصاصات وواجبـات وظيفته احلالية 

بكفاءة عالية« )درويش وتكال، 1980م: 603(.

وهنـاك من يعرفهـا بأهنـا »جوانب النقـص التي قد 
يتسـم هبـا أداء العاملـني يف منظمة ما – ألي سـبب من 
األسـباب – والتـي جيـب أن تتضمنها برامـج التدريب 
املقدمـة إىل هـؤالء العاملـني بـام يعمل عىل حتسـني هذا 

األداء« )الصباغ، 1994م: 147(. 

وعرفها اخلطيب واخلطيب )2003( بأهنا معلومات 
أو اجتاهات أو مهارات، أو قدرات معينة فنية، أو سلوكية 
يـراد تنميتها، أو تعديلها، إما بسـبب تغريات تنظيمية أو 
تكنولوجية، أو ملقابلة تطورات مسـتجدة حلل مشكالت 
متوقعـة. أمـا بـراون )Brown, 2002( فقـد عرفها بأهنا 
عمليـة مسـتمرة جلمـع البيانـات واملعلومـات الالزمـة 

لتحديـد احلاجة التدريبية مما يسـاعد عـىل تطوير برنامج 
تدريبي قادر عىل مساعدة املنظامت يف حتقيق أهدافها. 

وهنـاك من يرى أن االحتياجـات التدريبية انعكاس 
ملتطلبات العاملني املطلـوب تدريبهم عليها ملواجهة أي 
مـن املواقف التي تشـري املؤرشات التدريبيـة إىل احتامل 
حدوثهـا ويمكن تركيز هذه املواقف يف مخسـة أنواع هي 

)السلمي، 1985(:

أ. املوقـف الـذي يتضح فيـه أن األداء الفعي لبعض 
األفراد ال يرقى إىل املسـتوى املرغوب ألسـباب 

تعود إىل نقص يف مهاراهتم أو معلوماهتم.

ب. املوقـف الـذي تقـرر فيـه اإلدارة تغيـري وصف 
الوظيفـة من حيث املسـؤوليات أو الواجبات أو 

الصالحيات.

ت. املوقـف الذي تقـرر فيـه اإلدارة تغيري الظروف 
واإلمكانيـات التـي يتم فيهـا أداء العمـل أو يتم 

العمل بواسطتها.

ث. املوقف الذي تقـرر فيه اإلدارة إحداث وظائف 
جديدة أو البدء يف أنشـطة جديدة مل يسبق ألفراد 

املنشأة ممارستها من قبل.

ج. املوقـف الذي تقرر فيـه اإلدارة تعيني أفراد جدد 
ونقل وترقية أفراد حاليني إىل وظائف خمتلفة عن 

وظائفهم احلالية.

وخالصـة القول أن مفهـوم االحتياجـات التدريبية 
يرتكـز حول حتديد مـا هو مطلوب تغيـريه أو تطويره أو 
إحداثـه مـن معلومـات واجتاهات ومهـارات وقدرات 
معينة أو مشـكالت حمددة يراد حلها سواء أكانت حالية 
أو حمتملـة. كام يمكـن وصفها بأهنا عملية مسـتمرة غري 
منتهيـة وذلك نتيجـة للتغريات املاديـة والبرشية التي ال 

تتوقف عند حد معني. 
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وتتميـز عمليـة االحتياجـات التدريبية بأهنا تسـاعد 
عىل املراجعة املسـتمرة للواقع للوصول إىل ما هو أفضل 
. باإلضافـة إىل أهنـا ُتعـد الركيـزة األساسـية لنجاح أي 
برنامج تدريبي، فال يمكن أن يكون هناك تدريب ناجح 
مـا مل تكـن هنـاك احتياجـات تدريبية حمـددة وواضحة 

تسعى املنظمة إىل حتقيقها.

أمهية حتديد االحتياجات التدريبية
تعتمد فعالية ختطيط وتصميم وتنفيذ وتقييم الربامج 
التدريبية عىل خمتلف مستوياهتا وموضوعاهتا عىل فعالية 
عمليـة حتديـد االحتياجـات التدريبيـة، وذلـك لكوهنا 
حتدد اإلدارة أو القسـم الـذي يلزم أن يقع فيه التدريب، 
ونـوع التدريب، ومن هو املحتاج إىل تدريب من األفراد 

العاملني. 

وبصـورة عامـة فـإن حتديـد االحتياجـات التدريبية 
يساعد عىل حتديد أهداف الربامج التدريبية، والكفايات 

الالزم اكتساهبا.

إن أي قصـور أو تسـاهل يف حتديـد االحتياجـات 
التدريبيـة بأسـلوب علمـي سـوف ينعكس سـلبيًا عىل 
اجلهـد التدريبي، ومن هنـا تأيت أمهيـة التدقيق يف حتديد 
االحتياجـات التدريبيـة ويف األسـس واألسـاليب التي 

تعتمد عليها . 

كـام يرى كثري من العلامء والباحثـني أنه من األخطاء 
اجلسـيمة التـي تقع فيهـا بعض اجلهـات املسـؤولة عن 
التدريـب أن تقـوم بتصميـم الربامج التدريبيـة وحتديد 
أهدافهـا ومضموهنا بمعزل عـن االحتياجات التدريبية 
وذلك باالعتامد عىل تصورات وانطباعات ومالحظات 
عارضـة حيددون بنـاًء عليها احتياجـات املنظمة )زاهر، 

1990(، )درويش وتكال، 1995(.

حتديـد  أمهيـة  أن  إىل   )1992( العبـد  ويشـري 
االحتياجات التدريبية يمكن حتديدها يف النقاط التالية:

أ . أهنـا أسـاس التدريـب ومنطلقـه الرئيـس، حيث 
جيـب أن تضـع كل منظمـة نظامـًا سـلياًم جلميع 

االحتياجات التدريبية وحرصها.

ب . أهنـا تعمـل عىل مسـايرة التغيـريات املتوقعة يف 
تغـريات يف األهـداف  أكانـت  املنظمـة، سـواء 
والسياسـات التـي يعمل التنظيم مـن أجلها، أو 
تغيري يف طبيعـة العمل، أو تغيري يف نوعية األفراد 

العاملني.

جــ . إن البدايـة الفعليـة ألي برنامـج تدريبـي ال 
يمكـن تنفيذهـا إال بوجـود احتياجـات تدريبية 
حمددة ترسـم لنظام التدريب أهدافه، ويتقرر عىل 

ضوئها حمتوى األنشطة التدريبية ومستلزماهتا.

االحتياجـات  حتديـد  أمهيـة  أن  القـول  وخالصـة 
التدريبيـة تكمـن يف كوهنا اخلطوة األساسـية يف العملية 
التدريبيـة بأكملهـا، فامتامها بالصـورة املطلوبة يؤدي – 
بال شـك – إىل نجـاح الربنامج التدريبي، ألهنا تسـاعد 
يف معرفـة: مـن األفراد املحتاجـون إىل تدريب؟ ويف أي 
إدارة؟ ومـا املوضوعـات الـالزم تنفيذهـا؟ باإلضافـة 
إىل أهنـا تسـاعد خمططي الربامج التدريبية يف اسـترشاف 
املسـتقبل التدريبـي ألقسـام وإدارات املنظمـة وحتديـد 

التكاليف املالية للتدريب.

طرق حتديد االحتياجات التدريبية
يذهـب كثـري مـن املهتمـني بدراسـة االحتياجـات 
التدريبيـة إىل أن هناك ثالثة طـرق لتحديد االحتياجات 

التدريبية تتمثل يف اآليت:
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)Organization Analysis( حتليل التنظيم
ويقصـد بـه دراسـة اهليـاكل واألوضـاع واألنـامط 
التنظيميـة واإلداريـة لتحديـد املواقـع التي يكـون فيها 
التدريـب رضوريـًا، ونـوع التدريب الـذي يلزمها، من 
أجـل حتديـد مدى توافـق التنظيـم القائم مـع متطلبات 
العمـل، وقياس مـدى فاعليته من خـالل تقويم النتائج 
واإلنجـازات املحققـة، ومقارنتهـا بالنفقـات واملـوارد 

املستخدمة )ياغي، 1417هـ(.
كام أن هذا التحليل يتمثل يف حتديد التعديالت الالزمة 
لزيـادة فعاليـة التنظيـم، وذلـك بدراسـة وحتليـل أهداف 
املنظمة، وبنائها التنظيمي، وسياستها ولوائحها، وهيكلها 
الوظيفـي، وخصائـص القـوى العاملـة هبـا، ودرجـات 
الكفـاءة، واسـتغالل املـوارد املتاحـة، والفاعليـة )حتقيـق 
النتائج املطلوبة(، واملناخ التنظيمي والذي يتضمن عوامل 
مثـل: احلوافز، األجـور، االتصاالت، عالقات الرؤسـاء 
والزمالء والثقة واملسؤولية، ثم نوع التغريات التي حدثت 

لكل من العنارص السابقة )ساعايت، 1998(.
وعنـد حتليـل التنظيـم هبـدف حتديـد االحتياجـات 
التدريبيـة فـإن الرتكيـز ينصـب عـىل معرفة اجلهـة التي 
حتتـاج إىل تدريب وماهية هذا التدريب ملعاجلة املشـاكل 
التي تعـاين منها . وعند حتليل التنظيـم فإنه يلزم التفرقة 
بـني حتليل اهليكل التنظيمي، واملناخ التنظيمي، وفيام يي 
بعـض املـؤرشات التدريبية لـكل منهام )خـرباء بميك، 

2006 م: 23-22(:

 Organizational( التنظيمـي  اهليـكل  حتليـل  أ-   
)Structure

• استحداث أو إلغاء وظائف قائمة.

• تعديـل واجبات ومسـؤوليات بعـض الوظائف، 
وبالتـايل وصـف هـذه الوظائـف ومواصفـات 

شاغليها، أو تغيري موقعها التنظيمي.

• استحداث أو إلغاء أو دمج تقسيامت تنظيمية.

• تفويـض صالحيـات بعـض الوظائـف العليا إىل 
وظائف أدنى.

• استحداث أو توقف أنشطة.

• اختـالل اهليـكل الوظيفـي إمـا بزيـادة أو نقـص 
األفراد عن الوظائف.

• عـدم فاعليـة اللجان وطول الوقت املسـتغرق يف 
بحث املوضوعات.

• إصـدار قرارات دون وجود أسـاس من السـلطة 
املفوضة.

• قصور املعلومات املتبادلة بني األقسام واإلدارات.

 Organizational( التنظيمـي  املنـاخ  حتليـل   - ب 
)Climate

• ارتفاع شكاوى العاملني أو العمالء.

• ارتفاع معدل دوران العاملني.

• ارتفـاع معـدالت الغيـاب والتأخـر عـن مواعيد 
العمل.

• ارتفاع معدل احلوادث وإصابات العمل.

• انخفاض املعنويات.

• ضعف االنتامء والوالء للمنظمة.

)Job Analysis( )حتليل الوظيفة )العمل

وهيـدف هـذا التحليـل إىل دراسـة األدوار املختلفة 
املنظمـة مـن حيـث واجباهتـم  أفـراد  التـي يقـوم هبـا 
ومسـؤولياهتم، وظـروف أدائها، وعالقتهـا بالوظائف 
األخـرى، واملهارات واملعـارف والسـلوكيات الالزمة 
ألدائهـا، ومعايري األداء املطلوب حتقيقها من شـاغليها، 
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وذلـك هبدف حتديد االحتياجات التدريبية التي يتطلبها 
إشـغال وظيفة حمـددة )أبوشـيخة، 2001(، لذلك فإن 

حتليل الوظيفة يعتمد عىل عدة عوامل من أمهها:

حتديـد العمل: حتديد الواجبات عىل مسـتوى املهمة 
أو الدور الوظيفي.

وصـف األداء: حتديـد كيفية وطـرق أداء الواجبات 
والتقنيات املستخدمة.

ظـروف العمـل: حتديـد البيئـة املاديـة واالجتامعيـة 
املحيطة بإنجاز العمل.

واملعـارف  املهـارات  حتديـد  املطلوبـة:  املؤهـالت 
اجتاهـات  العمـل وكذلـك  الالزمـة ألداء  والقـدرات 

السلوك املطلوب لألداء.

معايري األداء: حتديد نوعية ناتج العمل وكميته لفرتة 
زمنية معينة .

ويتضـح من ذلـك أمهية حتليـل الوظيفـة، كون هذه 
العملية تساعد يف الوصول إىل تصور شامل عن جوانب 
القصـور يف إنجاز املهـام أو األدوار الوظيفية من خالل 
املقارنـة بني املعايري املحددة لألداء للوصول إىل أسـباب 
االنحرافـات يف مسـتوى اإلنجـاز وبالتـايل تقرير سـبل 
معاجلتهـا من حيث سـد النقـص يف املؤهـالت، وتغيري 
تقنيات األداء، وحتسـني ظروفـه أو تغيري العمل، وتغيري 
معايـري األداء ذاهتـا، وكل ذلـك يعنـي حتديـدًا دقيقـا 
لالحتياجـات التدريبية املطلوبة لتحسـني كفـاءة األداء 

)ياغي، 1417هـ(.

)Individual Analysis( حتليل الفرد

املعـارف  نـوع  حتديـد  إىل  التحليـل  هـذا  وهيـدف 
واملهـارات واالجتاهـات وسـلوكيات العمـل الالزمـة 
لتطويـر أداء شـاغل الوظيفـة ورفـع إنتاجيتـه وإشـباع 

بواجبـات  للقيـام  والشـخصية،  الوظيفيـة  دوافعـه 
ومسـؤوليات وظيفتـه عىل الوجـه املطلوب, وبنـاء عليه 
فـإن عمليـة التحليل هنـا تنصب عىل املوظف نفسـه ال 
عـىل الوظيفة, كام أن التحليل ال ينصب عىل أداء املوظف 
لوظيفتـه احلالية، بل يمتد للوظائف األخرى املسـتقبلية 

املتوقع أن يشغلها الفرد )أبو شيخة، 2001 م: 273(.

ويمكن القول – باختصار – أن طريقة حتليل التنظيم 
تساعد خمططي ومصممي ومنفذي الربامج التدريبية يف 
حتديد اإلجابة عن: أيـن نحتاج التدريب؟ )يف أي إدارة 
أو يف أي قسـم(، يف حني تسـاعد طريقـة حتليل الوظيفة 
)العمل( عىل معرفة نوع التدريب املطلوب، بينام تساعد  
طريقة حتليـل الفرد عىل معرفة املوظـف الذي حيتاج إىل 

تدريب.

الدراسات السابقة
مـن  بالعديـد  واألجنبيـة  العربيـة  املكتبـة  تزخـر 
الدراسـات حول جمـال االحتياجـات التدريبية، ولكن 
سـيحاول الباحث يف هذا اجلزء اسـتعراض الدراسـات 
السابقة القريبة من موضوع هذه الدراسة، وخاصة تلك 
الدراسـات التي تناولت االحتياجات التدريبية يف جمال 
اإلدارة الرتبويـة والتعليميـة، والدراسـات ذات الصلة 

بالنوادي الصيفية، وجاءت املحصلة كام يي:

أجرى ياغي )1988( دراسـة هدفت إىل استقصاء 
بعض الطرق والوسائل العلمية والنامذج املنهجية التي 
تسـاعد يف حتديـد االحتياجـات التدريبية. واسـتخدم 
فيهـا املنهـج الوثائقي وناقش مخس قضايا رئيسـة تربز 
العالقة بني أمهية حتديد االحتياجات التدريبية وفعالية 
الربامـج التدريبية متثلت يف مفهوم حتديد االحتياجات 
التدريبيـة، وأمهيتهـا، وأسـاليب حتديـد االحتياجات 
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التدريبية، وطرق ووسـائل حتديـد تلك االحتياجات، 
واملشـكالت التـي تواجـه عملية حتديـد االحتياجات 
التدريبيـة. وتوصـل الباحـث إىل عدد مـن النتائج من 
أمههـا: أن فعاليـة ختطيـط وتصميـم وتنفيـذ وتقويـم 
الربامـج التدريبيـة تعتمـد أساسـًا عـىل فعاليـة عملية 
حتديد االحتياجات التدريبية، وأن حتديد االحتياجات 
التدريبيـة بطريقـة علميـة سـليمة متثـل نقطـة البدايـة 
لسلسـلة احللقـات املرتابطـة التـي تكـون يف جمموعها 
العمليـة التدريبيـة، وأن عمليـة حتديـد االحتياجـات 
التدريبية تسـاعد عىل حتسـني األداء وحتقيق األهداف 
حتديـد  عمليـة  وأن  التدريبيـة،  للعمليـة  الرئيسـة 
االحتياجـات التدريبيـة تسـاعد إدارات التدريب عىل 
التخطيـط اجليد عىل املدى القريب واملدى البعيد، وأن 
أهم الطرق والوسائل التي يمكن استخدامها يف عملية 
حتديد االحتياجـات التدريبية تتمثل يف حتليل التنظيم، 
وحتليل املهام التنظيمية، وحتليل الفرد من حيث قدراته 
ومهاراتـه واجتاهاتـه مقارنـة بـام تتطلبه الوظيفـة التي 
يشـغلها حاليًا أو مسـتقباًل، وأن أهم املشـكالت التي 
تعرتض عمليـة حتديد االحتياجات التدريبية تتمثل يف 
قلـة اإلحصـاءات، وقلة الكفـاءات واخلربات، وعدم 
تشخيص نواحي الضعف والقوة يف الربامج التدريبية.

ودراسـة لكارتـر )Carter,1990(  هدفت إىل حتديد 
االحتياجات التدريبية ملراقبي التعليم يف والية واشنطن 
مـن وجهـة نظرهـم، وحتديـد أولويـة ثـالث مهـارات 
أساسية يشـعرون باحلاجة إىل التدريب عليها. وتكونت 
عينتهـا مـن )210( مراقـب تعليـم . فقـد كان من أبرز 
نتائجهـا أن املهارات األكثر أمهية هي املتعلقة بمسـتوى 
املعرفـة، واملهـارات الالزمة إلنجاز العمـل، واملهارات 

املهتمة بالشؤون املالية.

أما دراسـة كاسـك )Kask, 1991( فقـد هدفت إىل 
التعـرف عىل االحتياجـات التدريبية ألعضـاء املجالس 
املدرسـية مـن خالل حتديـد املهـارات واملعلومات التي 
يعتقـدون بـرضورة التدريب عليها لتحقيـق فعالية أكثر 
لـدور املديرين واملعلمـني يف والية أوهايـو األمريكية . 
وتكونـت عينة الدراسـة مـن )159( مديـر و)87( من 
أعضاء املجالس املدرسـية. وكانت االستبانة هي األداة 
الرئيسـة. وأظهرت نتائج الدراسـة أن هنـاك اختالفًا يف 
مـدى إدراك املهـارات التـي حتتـاج إىل التدريـب عليها 
يعـزى إىل متغريات اجلنس واخلربة واملسـتوى التعليمي 
والدخـل، كام بينـت النتائـج أن اإلناث واألفـراد ذوي 
الدخـل املحدود واملسـتوى التعليمي األقـل هم األكثر 

حاجة إىل التدريب.

كـام أجـرى سـعد )1991( دراسـة حـول األنديـة 
الصيفية املدرسـية بني الواقع املتاح واملسـتقبل الطموح 
يف مرص، هدف من خالهلا إىل التعرف عىل واقعها املتاح 
ودراسـة اشـكاالهتا وامكانيـة وضـع مسـتقبل طموح 
يتناسـب مع امكاناهتا املادية والبرشية. واستخدم املنهج 
الوصفـي التحليي يف حتليلـه ألهداف األنديـة الصيفية 
وبراجمها ومرشوعاهتا، واألنشـطة التي متارسها، ومدى 
خدمتهـا للبيئـة املدرسـية، هـذا بجانـب جتديـده ملاهية 
للطـالب. وقـام  الرتبويـة  الصيفيـة وأمهيتهـا  األنديـة 
بتصميـم نمـوذج حلرص مجيـع البيانـات واالحصائيات 
عن األنديـة الصيفية يف مراحل التعليـم املختلفة، وكان 
عـدد األندية التي تـم تنظيمها يف إجـازة العام الدرايس 
مديريـة   )26( يف  ممثلـة  ناديـًا   )587( 1990/89م، 
تعليـم، تضم )83( إدارة تعليم، منها )70( إدارة تعليم 
أرسـلت تقاريرهـا عـن األنديـة، وختـدم هـذه األنديـة 
)3.233.765( طالبا، ثـم قام الباحث بتصنيف هذه 
التقارير يف جداول خاصة حتى يمكن التعرف من خالهلا 
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عىل الواقع املتاح لألندية الصيفية ويستطيع أن يبني عىل 
أساسـها املسـتقبل يف ضـوء إمكاناهتا املاديـة والبرشية. 
وقد توصـل الباحث مـن حتليله لواقع تلـك األندية أن 
عدد الطالب ال يتناسـب مع عدد األنديـة الصيفية، كام 
أن مرشيف األندية ال يتناسـب مـع عدد الطالب، وهناك 
عجـز يف عدد املرشفني، وأن امليزانيـة املخصصة لألندية 
ال تتناسـب مـع احتياجاهتـا مـن األجهـزة واألدوات 
واحتياجات الطالب، وأن املشـكلة الرئيسـية أمام عدم 
حتقيق األندية ألهدافها وأنشطتها وجماالهتا الرتبوية هي 
عدم التخطيط السـليم هلـذه األندية، ممـا جعل الباحث 
يرسم خطة مستقبلية تنفيذية حتقق األهداف الرتبوية من 
األندية الصيفية تطبقها اإلدارات واملديريات التعليمية، 

خالل عمل هذه األندية يف االجازة الصيفية للطالب.

ودراسـة كاردر )Carder, 1993( التـي هدفـت إىل 
فحص العوامـل التي تؤثر عىل القرار املشـرتك ملنظامت 
األعـامل يف الواليـات املختلفـة لتدريـب العاملـني يف 
هـذه املنظـامت للوصول إىل أهـم احتياجـات التدريب 
كأداة  االسـتبانة  الباحثـة  واسـتخدمت  املسـتقبلية. 
لدراسـتها. وتوصلت إىل مجلة من النتائج من أبرزها أن 
أهـم ما يؤثـر يف القرار املشـرتك لتدريـب العاملني وفق 
اسـتجابات عينة البحث هو حتسني النوعية، والتنافس، 
الوظيفيـة،  واملتطلبـات  التكنولوجيـة،  والتحـوالت 
والتعليامت احلكومية، واملشـكالت اإلنتاجية، والتوسع 
األمـن  ووسـائل  العاملـني،  واقرتاحـات  املنتـج،  يف 
والسـالمة، وأن أهم ما تضمنتـه االحتياجات التدريبية 
املسـتقبلية لتدريب العاملني هي النواحي التكنولوجية، 
اآليل،  واحلاسـب  اإلرشاف،  وكيفيـة  اجلـودة،  وإدارة 
ووسـائل االتصـال البسـيطة، كام توصلـت إىل أن هناك 
العديـد من األسـاليب التدريبيـة التي يمكـن ملصممي 
الربامـج اإلدارية تضمينها يف خطـط براجمهم التدريبية، 

ويمكـن للمـدرب اسـتخدامها كاسـرتاتيجيات تعليم 
وتعلم متكاملة جتمع بني األسلوب التدريبي والوسائل 

التكنولوجية املعقدة أو البسيطة.

ويف دراسـة ملفتـاح )2003( هـدف منهـا إىل حتديد 
ورؤسـاء  اإلدارات  ملديـري  التدريبيـة  االحتياجـات 
األقسـام اإلدارية يف اجلامعـات الليبية. واسـتخدم فيها 
االسـتبانة أداة لدراسـته. وطبقها عىل عينـة من )330( 
ا ورئيس قسـم، توصل فيها إىل عدد من النتائج من  إداريًّ
أمهها: وجود حاجة لتدريب مديري اإلدارات ورؤساء 
األقسـام اإلداريـة يف اجلامعـات الليبيـة عـىل املهـارات 
ورضورة  والتصويريـة،  واإلنسـانية  والفنيـة  اإلداريـة 
تدريـب رؤسـاء األقسـام عـىل اختـاذ القـرار ومهـارة 
الرقابـة واالتصال الفعـال والقيادة والتنظيم والتنسـيق 
والعالقـات اإلنسـانية وإدارة التغـري واإلبـداع وإدارة 
الوقـت والتخطيـط، وعـدم وجـود فـروق ذات داللة 
إحصائيـة يف مقـدار احلاجـة للتدريـب تعـزى ملتغريات 
املؤهل العلمي والتخصص وسـنوات اخلربة واختالف 

اجلامعة.

أمـا دراسـة سـندار )Sndar,1994( فقـد هدفت إىل 
حتديـد أهـم املهارات التـي تلزم عمل مديـري املدارس 
العامـة كخطـوة أوىل نحو تصميـم برامـج تدريبية هلم. 
واعتمد عىل أسلوب املقابلة املنظمة كأداة جلمع البيانات 
الالزمـة لدراسـته. وتكونـت العينـة مـن )200( مدير 
ومديـرة . وأظهرت النتائـج أن االحتياجـات التدريبية 
التعامـل  املديريـن هـي مهـارات  األكثـر أمهيـة لـدى 

اإلنساين، ومهارات العمل اإلداري.

كـام أجـرى درة )1995( دراسـة هـدف من خالهلا 
إىل إلقـاء الضـوء عـىل عـدة جوانـب أساسـية يف عملية 
حتديـد االحتياجـات التدريبيـة وبصفـة خاصـة مفهوم 
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ومسـتوياهتا،  وأمهيتهـا،  التدريبيـة،  االحتياجـات 
وتصنيفهـا، ومدخـل حتديدها، مع الرتكيـز عىل املدخل 
املتكامـل يف حتليل مشـكالت النقـص يف األداء وحتديد 
االحتياجات التدريبية وغري التدريبية لتحسني مستويت 
األداء . واسـتخدم فيها املنهج الوثائقي الذي من خالله 

قام بتحليل أدبيات التدريب، وأدبيات الفكر اإلداري 

وتوصـل إىل عـدد من النتائـج من أمههـا: أن عملية 
حتديد االحتياجات التدريبية تعد أساس عنارص العملية 
التدريبيـة، وأحد األدوار الرئيسـة التي تقوم هبا إدارات 
التدريب، وأن مسـتويات االحتياجات التدريبية تتبلور 
عـىل مسـتوى األفـراد واجلامعـات والتنظيـم والقطـاع 
والدولة واإلقليم واملسـتوى الدويل، وأنه يمكن التمييز 
بني أصنـاف االحتياجات التدريبية من خالل الشـمول 
والرتكيز واملدى الزمنـي، وأن املدخل املتكامل لتحديد 
االحتياجـات التدريبية يقوم عىل عدة خطوات تتمثل يف 
حتديد املشكلة وحتليلها، واختيار وتصميم احلل ملواجهة 

النقص يف األداء وتنفيذ احلل والتقييم واملتابعة.

ويف دراسـة للجابـر )1996( هدفـت مـن خالهلـا 
إىل حتديـد حاجـات مديـري املـدارس الثانويـة بدولـة 
الكويـت، وتكونـت عينـة الدراسـة مـن )50( إداريـًا 
و)60( مدير مدرسـة، و)1000( معلم، واستخدمت 
فيهـا االسـتبانة. فقد توصلـت إىل نتائج مـن أمهها: أن 
فيـام  للمديريـن وللمديـرات  التدريبيـة  االحتياجـات 
يتعلـق بالتطويـر اإلداري توزعـت يف اجلوانـب الفنيـة 
والفكريـة والرتبويـة والنفسـية واالجتامعيـة، وأظهـر 
املديرون واملديـرات احتياجاهتـم للتدريب يف املجالني 
االجتامعـي والسـيايس، وتباينـت احتياجـات املديرين 
واملديـرات التدريبية وفقًا ملتغري اجلنـس، فكان لصالح 
املديريـن يف املجـال االجتامعـي ولصالـح املديرات يف 

املجال السـيايس، أما متغـري اخلدمة فقـد كانت احلاجة 
لصالح ذوي اخلدمة األقل.

ويف دراسة خلياط )1416( كان اهلدف منها التعرف 
عىل أبرز العوامـل اإلدارية املؤدية إىل قلة إقبال الطالب 
عـىل االلتحـاق باملراكز الصيفية من وجهة نظر مسـئويل 
املراكـز الصيفيـة والطـالب امللتحقني باملراكـز الصيفية 
بمنطقـة مكة املكرمة، توصلت إىل أن أبرز تلك العوامل 
تتمثـل يف انخفـاض قيمـة اجلوائـز التي تقـدم للفائزين 
يف املسـابقات الثقافيـة، وقلـة العناية باألفـالم العلمية، 
وضعـف العالقة بـني أولياء األمـور واملركـز الصيفي، 
وقلة االهتامم برحالت وزيارات املركز الصيفي، ونقص 
مسـتلزمات النشـاط املهني والفني )أجهزة – أدوات – 
مـواد خام(، وعدم وجود ألعاب فرديـة ومائية وألعاب 
الدفاع عن النفس، وافتقار املركز الصيفي حلديقة مجيلة، 
وعدم توفر وسـائل النقل املجانية، وعـدم انتظام بعض 
األسـاتذة العاملـني باحلضـور اليومـي واملبكـر للمركز 
الصيفي, واقتصار التوعية اإلعالمية عن املراكز الصيفية 
يف وسـائل اإلعالم املختلفة عىل نقل أخبار املركز جمردة 
من احلديث عن أمهيتها، وسفر بعض األرس للخارج يف 
وقت عمل املراكز الصيفية. كام توصلت الدراسة إىل أنه 
ال يوجد فـروق ذات داللة إحصائية تشـري إىل اختالف 
وجهـات نظر املسـؤولني والطـالب حـول )إمكانيات 
املركز الصيفي- وسـائل وأسـاليب التوعيـة اإلعالمية 
لصالـح  وذلـك  الطـالب(  أرس  الصيفـي-  للمركـز 

املسئولني.

كـام أجـرى النـوري )1997( دراسـة كان اهلـدف 
منهـا حتديـد االحتياجـات التدريبيـة ملديـري املـدارس 
األساسـية، ودرجـة توافرهـا، وأثرها عـىل عملية اختاذ 
مديـرًا  مـن )81(  الدراسـة  عينـة  . وتكونـت  القـرار 
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جلمـع  أداة  االسـتبانة  الباحـث  واسـتخدم  ومديـرة، 
البيانات، وتوصـل إىل نتائج عدة كان من أبرزها: أنه ال 
توجد فـروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللة 
)0,05( عـىل االحتياجـات التدريبيـة ودرجـة توافرهـا 
تعـزى ملتغـريات اجلنـس، واملؤهـل العلمي، والسـلطة 
املرشفة، والدخل الشـهري، وعدد الطالب أو املعلمني 
يف املدرسة، وموقع املدرسة، وسنوات اخلربة يف اإلدارة.

كـام أجـرى بفـاو ) Pfau , 1997 ( دراسـة هـدف 
منهـا إىل حتديـد االحتياجات التدريبيـة ملديري مدارس 
أوغنـدا، وتكونـت عينتها من )47( مديرًا، واسـتخدام 
اسـتبانة مكونة من )155( مهمة من مهام املدير موزعة 
العامـة، وإدارة  عـىل ثالثـة عـرش جمـاالً هـي: اإلدارة 
املوظفـني، وتنميـة وتطويـر العاملـني، واإلدارة املالية، 
وإدارة السجالت، وإدارة املواد والتجهيزات املدرسية، 
واالتصال، وإدارة االجتامعات، وإدارة املدرسة، وإدارة 
تطوير املناهج، والتسـهيالت املدرسـية، واملهام املرتبطة 
بالطـالب، ومهام أخـرى ملدير املدرسـة. وتوصلت إىل 
أن مجيـع املهام واملجاالت املذكـورة اعتربت احتياجات 

تدريبية مهمة ملديري املدارس يف أوغندا.

أمـا دراسـة احلديـدي )1998( فقد هـدف منها إىل 
التعـرف عىل االحتياجـات التدريبية ملديـري ومديرات 
املـدارس اإلعداديـة والثانويـة بسـلطنة عامن كـام يراها 
مديـرو املـدارس املسـتهدفون أنفسـهم، ووضـع قائمة 
بمتطلبـات التدريـب هلـؤالء املديريـن واملديـرات وفق 
أولوياهتـا لدهيم، وتقديم مقرتحات عملية للمسـؤولني 
عـن التدريـب يف السـلطنة لتحسـني الربامـج التدريبية 

ملديري ومديرات املدارس . 

ومديـرة،  مديـر   )150( مـن  عينتهـا  وتكونـت 
واسـتخدم اسـتبانة مكونة من )63( فقرة متثل كل منها 

مهـارة تدريبيـة ملديـري املـدارس. فقد توصـل فيها إىل 
أن مجيـع املهارات التدريبية اعتـربت احتياجات تدريبية 
مهمة ملديري ومديرات املدارس، وأن هناك فروقا ذات 
داللـة إحصائيـة عنـد مسـتوى الداللـة )0,05(  تعزى 

ملتغريي اخلربة اإلدارية واملؤهل 

وأجرت العطاوي )1998( دراسة هدفت إىل حتديد 
االحتياجات التدريبية للمديرين واملديرين املساعدين يف 
جماالت املعرفة والتطبيق واإلرشاف والتقويم من وجهة 
نظرهم يف مدارس البحرين احلكومية، واستخدموا فيها 
املنهـج الوصفـي التحليي، واالسـتبانة كأداة للدراسـة 
متضمنـه )19( احتياجًا تدريبيـًا فعليًا موزعة عىل أربعة 
جماالت، وطبقـت عىل )188( مديـر ومديرة و)167( 
مدير مسـاعد ومديرة مساعدة يف مدارس دولة البحرين 
احلكومية باملراحل التعليمية الثالث )ابتدائية، متوسطة، 
ثانويـة( . وتوصلـوا فيهـا إىل أن )88%( مـن املديريـن 
واملديريـن املسـاعدين أبـدوا حاجتهـم إىل التدريـب يف 
الكفايـات التـي ترتبط باإلدارة املدرسـية املسـتقبلية يف 
جمال استخدام احلاسب اآليل واإلنرتنت، وأن حاجاهتم 
األخـرى مرتبة حسـب األمهية وهـي: فـن التعامل مع 
الرتبـوي،  والتقويـم  االجتامعـات،  وإدارة  اآلخريـن، 
وأسـاليب رعاية املوهوبني واملتفوقـني وذوي احلاجات 
املاليـة،  الشـؤون  وإدارة  الوقـت،  وإدارة  اخلاصـة، 

وأساليب اإلرشاف والتوجيه والتخطيط املدريس.

أما دراسـة السـحيمي )2002( فقد هـدف منها إىل 
التعـرف عـىل االحتياجـات التدريبية ملديـري املدارس 
املتوسـطة والثانويـة احلكوميـة بمنطقـة املدينـة املنـورة 
يف اململكــة العربيــة السـعودية مـن وجهـة نظرهـم . 
واسـتخدم فيهـا املنهـج الوصفـي التحليي واالسـتبانة 

كأداة رئيسة. 
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وتكونـت العينة من )150( مديرًا يمثلون 70% من 
جمتمع الدراسـة. فقد أظهرت الدراسة عددا من النتائج 

من أبرزها: 

أن االحتياجات التدريبية ملديري املدارس املتوسـطة 
والثانوية جاءت مرتبة حسـب جماالت الدراسـة وهي: 
جمـال التقنيات الرتبويـة احلديثة، وجمال شـؤون الطلبة، 
وجمال تطويـر املنهاج، وجمال حتسـني العمليـة الرتبوية، 
وجمال التواصل مع املعلمـني، واملجال اإلداري، وجمال 
العالقـة بني املدرسـة واملجتمع، وجمال الشـؤون املالية، 
كـام توصـل الباحـث إىل أن هنـاك فروقـا ذات داللـة 
إحصائية بني متوسـطات استجابات أفراد الدراسة عند 
مجيع جماالت الدراسة ما عدا جمال الشؤون املالية، تعزى 
ملتغري املؤهل العلمي لصالح محلة مؤهل البكالوريوس، 
وأن هنـاك فروقـا ذات داللـة إحصائية بني متوسـطات 
اسـتجابات أفراد الدراسـة عند املجال اإلداري، وجمال 
حتسني العملية الرتبوية، وجمال التقنيات الرتبوية احلديثة، 
وجمال تطوير املنهاج، وجمال شـؤون الطلبة، تعزى ملتغري 
نوع املدرسـة لصالح املدارس الثانوية، وأن هناك فروقا 
ذات داللـة إحصائية بني متوسـطات اسـتجابات أفراد 
الدراسـة عنـد جمـال التقنيـات الرتبوية احلديثـة، وجمال 
تطويـر املنهاج وجمـال حتسـني العملية الرتبويـة، وجمال 
التواصـل مـع املعلمني، واملجـال اإلداري، تعزى ملتغري 
اخلـربة لصالـح اخلـربة األدنى عدا جمـال التقنيـات فقد 

كانت لصالح ذوي اخلربة العليا.

وأجـرى كل مـن السـيد ومصطفى )2002( دراسـة 
هدفـا مـن خالهلـا إىل حتديد أهـم االحتياجـات التدريبية 
لرؤسـاء جمالس االقسـام االكاديمية باجلامعـات املرصية 
باعتبارهـم الفئـة املسـتفيدة والقـادرة عـىل حتديـد هـذه 
االحتياجات، والوقوف عىل أهم املوضوعات املتضمنة يف 

برنامج التدريب والتنمية املهنية لرؤساء جمالس األقسام يف 
بعض الدول املتقدمة، وإثراء امليدان الرتبوي بدراسـة عن 
رؤساء جمالس األقسـام األكاديمية . واستخدما االستبانة 
أداة لدراسـتهام، وتـم توزيعها عىل مجيع جمتمع الدراسـة، 
وعـاد منها )70( اسـتبانة من رؤسـاء األقسـام بالكليات 
العمليـة، و)25( اسـتبانة من رؤسـاء األقسـام بالكليات 
النظرية. وتوصال إىل عدد من النتائج من أبرزها: أن هناك 
اتفاقـا بـني فئتي العينـة عىل أكثـر املهام إحلاحـا للتدريب 
واملتمثلـة يف حتديد احتياجات القسـم )العلمية، اإلدارية، 
الفنيـة، املاليـة(، وفـض املنازعـات بـني أعضاء القسـم، 
وختطيط سياسـة القسـم احلالية واملسـتقبلية، وفهم طبيعة 
وأسـس السـلطة يف احلياة األكاديمية، وتفويض السلطة، 
وجتديد تطوير مناهج القسم، واستخدام التقنيات احلديثة 
وتوجيـه  والتفـاوض،  واالقنـاع  بالقسـم،  التدريـس  يف 
بعض بحوث القسـم لتنمية البيئة وخدمة املجتمع، وفهم 

مهارات االتصال االجتامعي. 

كام أظهـرت النتائـج أن هناك اختالفـا بني وجهات 
نظر فئتي الدراسة نحو بعض االحتياجات التدريبية.

أما دراسـة ألبوكته )2002( فقـد هدفت إىل حتديد 
األساسـية  املـدارس  ملديـري  التدريبيـة  االحتياجـات 
والثانويـة احلكومية ومديراهتا يف حمافظـة اخلليل وإدارة 
الوقـت من وجهة نظرهم . وتكونت عينتها من )305( 
مديـر ومديـرة منهـم )106( مديـر، و)199( مديـرة. 
واسـتخدمت الباحثة فيها اسـتبانتني كأدوات للدراسة، 
األوىل لالحتياجات التدريبيـة للمديرين، وتكونت من 
)52( فقـرة موزعـة عـىل )7( جمـاالت هـي: اإلداري، 
والفني، وشؤون الطالب، والشـؤون املالية، واللوازم، 
والبناء املدريس، واملجتمع املحي، والتخطيط املستقبي، 

والثانية إلدارة الوقت وتكونت من )31( فقرة.
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 فقـد توصلـت إىل جمموعة مـن النتائـج كان أبرزها 
أن املديريـن واملديرات أظهروا احتياجـًا تدريبيًا بدرجة 
متوسـطة يف املجـاالت السـبعة التـي اشـتملت عليهـا 
الدراسـة، وأن االحتياجات التدريبية للمديرين ختتلف 
باختـالف اجلنـس حيـث كانـت لـدى املديـرات أعـىل 
مـن املديريـن، وهناك فـروق يف االحتياجـات التدريبية 
للمديريـن تعـزى ملتغري املرحلـة الدراسـية حيث أظهر 
مديرو املرحلـة الثانوية احتياجًا تدريبيـًا أعىل منها لدى 
مديري املرحلة األساسـية، وأن االحتياجـات التدريبية 
للمديريـن ختتلـف باختـالف املؤهـل العلمـي، حيـث 
أهنـا لـدى محلـة  البكالوريـوس أعـىل منهـا لـدى محلة 
الدبلوم والدراسـات العليا، وأن االحتياجات التدريبية 
للمديريـن ختتلف باختالف اخلـربة، حيث إن أصحاب 
اخلـربة األقل كانـت االحتياجات التدريبيـة لدهيم أعىل 

منها لدى أصحاب اخلربة األعىل.

وأمـا دراسـة الغامـدي )2004( فقـد هدفـت إىل 
التعـرف عـىل االحتياجـات التدريبيـة اإلداريـة والفنية 
ملديـري املـدارس االبتدائية بمنطقـة الباحـة التعليمية، 
ومعرفـة مـا إذا كانت هناك فروق يف هـذه االحتياجات 
التدريـب.  املؤهـل واخلـربة وفرصـة  ملتغـريات  تعـود 
واسـتخدم فيها االسـتبانة كأداة رئيسة، وتكونت عينتها 
مـن )153( مديـرًا . فقـد توصـل مـن خالهلـا إىل عدد 
مـن النتائج مـن أمهها: أن مجيـع الكفايـات املتضمنة يف 
االسـتبانة تعتـرب احتياجـات رضوريـة ينبغـي إكسـاهبا 
ملديري املدارس االبتدائية، وأن عدد الكفايات اإلدارية 
والفنية التي بلغت حاجة املديرين التدريبية إليها بدرجة 
كبـرية كانـت )58( فقـرة، وبنسـبة )87%( مـن جمموع 
فقرات االستبيان البالغة )67( فقرة، وأن مجيع الكفايات 
الفنيـة وعددها )38( كفاية بلغت احلاجة التدريبية إليها 
درجـة كبرية، وأنه ال توجد فـروق ذات داللة إحصائية 

عند مسـتوى الداللـة )0.05( لالحتياجـات التدريبية 
ملديـري املـدارس االبتدائيـة بمنطقـة الباحـة التعليميـة 
تعـود ملتغـريي املؤهل العلمـي واخلـربة، وتوجد فروق 
الداللـة )0,05(  ذات داللـة إحصائيـة عنـد مسـتوى 
لالحتياجـات التدريبية هلم تعود ملتغـري التدريب وعدم 

التدريب. 

وأجـرى منصور )2005( دراسـة هدف من خالهلا 
إىل التعـرف عـىل الـدور الرتبـوي للمخيـامت الصيفية 
عليهـا  القائمـني  نظـر  وجهـة  مـن  غـزة  بمحافظـات 
واملشـاركني فيهـا، والكشـف عـن أثـر االختـالف بني 
بعـض املتغريات مثـل: »اجلنس، عدد مرات املشـاركة، 
سـنوات اخلربة، مكان املخيم« عـىل درجات تقدير هذه 
الفئات للدور الرتبوي الذي تقوم به املخيامت الصيفية، 
واسـتخدام املنهـج الوصفـي التحليـي، وقـام بتصميم 
اسـتبانة لقيـاس الـدور الرتبـوي للمخيـامت الصيفيـة 
اشـتملت عـىل أربع جمـاالت هي: النفـي واالجتامعي 
والثقـايف واجلسـمي، وتكـون جمتمع الدراسـة من مجيع 
املشـاركني يف املخيـامت الصيفيـة بمحافظـة غـزة وكل 
القائمـني عليهـا. وطبقت االسـتبانة عىل عينة عشـوائية 
مكونة من )308( مشـارك وكل القائمني عىل املخيامت 

وعددهم )60( مرشفا. 

وتوصـل الباحـث إىل عدد مـن النتائج مـن أبرزها: 
أن نسـبة متثـل الـدور الرتبـوي يف املخيـامت الصيفيـة 
بمحافظـات غـزة وصلت )85.78%( مـن وجهة نظر 
القائمـني، و)85.64%( مـن وجهـة نظـر املشـاركني، 
وأن أكثـر األبعاد شـيوعا يف األدوار الرتبوية للمخيامت 
الصيفيـة كان يتمثل يف البعد النفـي، وأنه توجد فروق 
دالـة إحصائيـا بني متوسـط درجـات الذكـور واإلناث 
لصالـح الذكـور عـىل البعد اجلسـمي والدرجـة الكلية 
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للمقيـاس، يف حني مل يتضح وجـود فروق دالة إحصائيا 
باقـي األبعـاد، وأنـه ال توجـد فـروق ذات داللـة  يف 
إحصائيـة بـني متوسـط درجـات تقديـر القائمـني عىل 
املخيـامت الصيفيـة ألدوارها الرتبوية تعـزى ملتغري عدد 
سـنوات اخلربة، وتوجد فروق ذات داللة إحصائية بني 
متوسـط درجات تقدير املشـاركني يف املخيامت الصيفية 
ألدوارها الرتبوية تعزى ملتغري اجلنس يف البعدين الثقايف 
واجلسمي، وال توجد فروق يف باقي األبعاد، وكان البعد 
الثقايف لصالح اإلناث، واجلسـمي لصالـح الذكور، كام 
توجـد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسـط درجات 
تقدير املشـاركني يف املخيامت الصيفية ألدوارها الرتبوية 
تعزى ملتغري عـدد مرات املشـاركة يف املجال االجتامعي 
داللـة  ذات  فـروق  توجـد  وال  واجلسـمي،  والثقـايف 
إحصائيـة يف البعـد النفـي والدرجـة الكليـة، وتوجد 
فـروق ذات داللة إحصائية بني متوسـط درجات تقدير 
املشـاركني يف املخيامت الصيفية ألدوارها الرتبوية تعزى 
ملتغري مكان املخيم )بحري، بري( يف املجال االجتامعي، 
وال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف باقي املجاالت، 

والدرجة الكلية.

إىل  منهـا  هـدف   )2005( للمهـوس  دراسـة  ويف 
معرفـة مدى حتقق اجلوانب الرتبويـة يف األندية الصيفية 
مـن وجهـة نظر الطـالب واملرشفـني عليهـا وبالتحديد 
اجلوانـب الرشعية، واالخالقيـة، والثقافيـة، واملهارية، 
واألمنيـة، والرياضية، والعامة اسـتخدم فيها االسـتبانة 
أداة جلمـع البيانـات، وتم توزيعها عـىل )188( مرشف 
وطالب يف نادي جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 
الصيفـي . وقـد توصل إىل عدد من النتائـج من أبرزها: 
أن )86.1%( مـن املشـاركني قد اسـتفادوا يف اجلوانب 
يف  اسـتفادوا  قـد   )%95.2( وأن  الرشعيـة،  الرتبويـة 
اجلوانب الرتبوية واألخالقية، وأن )93%( قد استفادوا 

فائدة كبـرية من اجلوانـب الثقافيـة، وأن )87.1%( قد 
اسـتفادوا يف اجلوانب الرتبوية املهارية، وأن )%90.6( 
قـد اسـتفادوا فائدة كبـرية يف اجلوانب الرتبويـة األمنية، 
وأن )89.4%( قـد اسـتفادوا فائـدة كبـرية يف اجلوانب 
الرتبويـة الرياضيـة، وأن )94.1%( قد اسـتفادوا فائدة 

كبرية يف اجلوانب الرتبوية املجتمعية.

أما دراسة البقمي )1429( فقد هدف من خالهلا إىل 
التعرف عـىل االحتياجات التدريبية للقيـادات اإلدارية 
بجوازات مكة املكرمة عن طريق معرفة درجة مسـتوى 
توافـر املهـارات القيادية )الفنيـة، اإلنسـانية، اإلدارية( 
لدهيم، وكذلك معرفة درجة أمهية االحتياج التدريبي عىل 
كل مهارة من تلك املهارات لكل مستوى من املستويات 
القياديـة )التنفيذيـة، الوسـطى، العليا( مـن وجهة نظر 
مجيـع الضباط العاملني بجوازات منطقـة مكة املكرمة . 
وتكون جمتمع الدراسة من )262( قائدًا يعملون يف سبع 
عرشة إدارة، واسـتخدم االستبانة لتكون أداة لدراسته . 
فقـد توصل إىل عدد مـن النتائج من أبرزهـا: انخفاض 
مسـتوى املهارات القيادية لدى ضبـاط اجلوازات بمكة 
املكرمة، وتوسـط املهارات القيادية اإلنسانية لدى نفس 
الضباط، وأن هناك قصورا يف مستوى املهارات القيادية 
لدهيم، وكذلك ارتفاع درجة أمهية احلاجة التدريبية عىل 
أبعـاد املهارات القيادية )الفنية، واإلنسـانية، واإلدارية( 
جلميـع املسـتويات القيادية مع التفاوت النسـبي لدرجة 
أمهيـة بعض املهارات تبعًا الختالف املسـتوى القيادي، 
كام أظهرت النتائج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية 
حـول  الدراسـة  جمتمـع  اسـتجابات  متوسـطات  بـني 
املهـارات القياديـة )الفنيـة واإلنسـانية واإلدارية( لدى 
ضباط اجلوازات بمنطقة مكـة املكرمة وفقًا ملتغري الرتبة 
العسـكرية لصالـح ذوي الرتبة األعـىل، ومتغري املؤهل 
العلمـي لصالـح ذوي املؤهـل األعـىل، ومتغـري عـدد 
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سنوات اخلربة، والدورات التدريبية لصالح ذوي اخلربة 
والتدريب األعـىل، وملتغري نوع اإلدارة التابع هلا لصالح 
إدارات اجلوازات باملحافظات واملطار وامليناء عىل إدارة 

التزوير والدوريات ومكتب اجلوازات بالسجون.

وقـد أجـرى املحلي )1429( دراسـة هـدف منها 
إىل معرفـة واقع األندية الصيفية ودورهـا يف الوقاية من 
اجلريمـة من خالل التعـرف عىل حجم اسـهامات هذه 
النـوادي يف التعريـف باجلريمـة ومؤثراهتا، واألسـباب 
الوقائيـة والعالجيـة التـي تنتهجهـا النـوادي يف محايـة 
الوقـوع يف اجلريمـة، وحجـم اسـتفادة  الطـالب مـن 
الطالب من اسـهامات األندية الصيفية يف محاية مرتاديه 
مـن الوقـوع يف اجلريمـة، وقوة الصلـة بني ما تسـهم به 
برامـج األنديـة، وحاجـة الطـالب الفعليـة للوقاية من 

الوقوع يف اجلريمة. 

واسـتخدم االسـتبانة أداة جلمع املعلومـات الالزمة 
لدراسـته، والتي طبقهـا عىل عينة عشـوائية غري منتظمة 
مـن الطـالب املشـاركني يف األنديـة الصيفيـة بمدينـة 

الرياض بلغ عددهم )409( طالب. 

وتوصـل إىل عـدد من النتائج مـن أبرزها أن لألندية 
باجلرائـم  الطـالب  تعريـف  يف  فاعـال  دورا  الصيفيـة 
املتعـددة ومؤثراهتا، وأن األسـباب الوقتية التي تنتهجها 
األنديـة الصيفية يف محاية مرتادهيا من الوقوع يف اجلريمة 
فاعلة، وأن حجم اسـتفادة طالب األنديـة الصيفية من 
اسـهاماهتا يف احلامية مـن الوقوع يف اجلريمـة كان كبريًا، 
وهناك قوة صلة بني ما تسـهم به برامج األندية الصيفية 
واحلاجـة الفعليـة للوقايـة مـن الوقـوع يف اجلريمة، كام 
كشـفت النتائـج عـن عـدم وجـود فـروق ذات داللـة 
إحصائيـة عند مسـتوى )0.05( فأقل بني املتوسـطات 
احلسـابية السـتجابات عينـة الدراسـة تعـزى ملتغريات 

)العمر، املرحلة الدراسية، عدد مرات االنضامم لألندية 
الصيفيـة، الوسـيلة التي تعرف من خالهلـا الطالب عىل 
النـادي الصيفـي( والتفاعـالت الثنائية مثـل: )التفاعل 
بـني املرحلة الدراسـية وعدد مرات االنضـامم للنوادي، 
والتفاعـل بني املرحلة الدراسـية والوسـيلة التي تعرف 
من خالهلا الطالب عىل النادي الصيفي( عىل مجيع حماور 
وعبارات االستبانة بالنسبة لتقدير عينة الدراسة، بمعنى 
أنـه ال يوجد اختالف بني أفـراد العينة عىل أمهية األندية 

الصيفية ومدى جدواها.

وقـد أجرى العنزي )2010( دراسـة هدف منها إىل 
حتديد االحتياجات التدريبية للقيادات الرتبوية يف وزارة 
الرتبيـة يف دولـة الكويـت من وجهـة نظرهـم، وتكون 
جمتمع الدراسـة من مجيع مديـري اإلدارات التعليمية يف 
وزارة الرتبيـة واملنطق التعليمية البالـغ عددهم )400( 
الباحـث  إدارة ومراقـب ورئيـس قسـم، وقـام  مديـر 
باختيـار عينة عشـوائية مـن جمتمع الدراسـة بلغ عددها 
)234( فـردًا، موزعـني عـىل )21( مديـر إدارة و)76( 
مراقب، و)137( رئيس قسم، واستخدم االستبانة أداة 

للدراسة. 

وتوصـل إىل عـدد مـن النتائـج مـن أمههـا: أن جمال 
العمليـات القيادية اإلدارية جـاء يف املرتبة األوىل ضمن 
االحتياجات التدريبية للقيـادات الرتبوية بوزارة الرتبية 
يف دولة الكويت، ثم جمال السياسـات واالسرتاتيجيات 
والترشيعـات واألهـداف، فمجـال الرقابـة والتقويـم 
يف املرتبـة الثالثـة، ثـم جمال التنظيـم والتطويـر اإلداري 
يف املرتبـة الرابعـة، وأخريا جـاء جمال األنـامط والنامذج 
القيادية يف املرتبة اخلامسـة، كـام توصل إىل وجود فروق 
ذات داللـة إحصائيـة يف اسـتجابات أفـراد الدراسـة، 
حسـب متغري مـكان العمـل ولصالـح مـن يعملون يف 
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املناطـق التعليمية مقارنة بمـن يعلمون يف وزارة الرتبية، 
ووجود فروق ذات داللة إحصائية يف اسـتجابات أفراد 
الدراسـة عـىل جمـال األنـامط والنـامذج القياديـة تعـزى 
للمؤهـل العلمي ولصالح الدراسـات العليا مقارنة مع 

محلة البكالوريوس.

وأجـرى اخلميـس )1430(   دراسـة هـدف منها إىل 
التعرف عـىل االحتياجات التدريبيـة يف املجال االداري 
والرتبـوي والشـخيص ملديـري املـدارس االبتدائيـة يف 
منطقـة القصيـم باململكـة العربيـة السـعودية من وجهة 
نظرهـم، والتعـرف عـىل أثـر متغـريي اخلـربة واملؤهل 
العلمي عىل آراء أفراد الدراسة حيال حتديد االحتياجات 
التدريبية . وطبق الدراسـة عـىل عينة مكونة من )150( 
مديـرًا، واسـتخدم االسـتبانة أداة لدراسـته، وتوصـل 
إىل عـدد مـن النتائج مـن أمههـا: أن أهـم االحتياجات 
التدريبيـة يف املجـال الرتبوي هـي كيفية جعل املدرسـة 
بيئة تربوية جاذبة للطالب، ومهارات وأسـاليب غرس 
القيـم يف الطـالب، والتعـرف عـىل أسـاليب التقويـم 
املسـتمر للطالب وكيفية تطبيقهـا. ويف املجال اإلداري 
متثلـت االحتياجـات يف دور مديـر املدرسـة كمـرشف 
تربـوي مقيـم، ومهـارات وأسـاليب حل املشـكالت، 
وكيفية وأسـاليب تقويم العاملني. ويف املجال الشخيص 
متثلت يف مهارات احلـوار، ومهارات التعامل مع الناس 
وكسـب األصدقاء، ومهـارات إدارة الوقـت وتنظيمه. 
كـام توصل إىل أنـه ال توجد فـروق ذات داللة إحصائية 
بني أفراد الدراسـة يف حتديد االحتياجـات التدريبية تبعًا 
ملتغري سنوات اخلربة يف العمل اإلداري، كام أنه ال توجد 
فـروق ذات داللة إحصائية بني أفراد الدراسـة يف حتديد 
االحتياجات التدريبية )يف املجال الرتبوي والشـخيص( 

تبعًا ملتغري سنوات اخلربة يف العمل اإلداري.

إىل  منهـا  هـدف   )1430( للسـويدان  دراسـة  ويف 
التعـرف عـىل االحتياجات التدريبية ملـرشيف ومرشفات 
الرتبيـة اخلاصـة بمدينـة الريـاض يف جمـال )املعـارف، 
واملهارات، واالجتاهات(، والتعرف عىل املعوقات التي 
حتـد من حتديد تلك االحتياجات التدريبية، وطبقها عىل 
)74( مـرشف يمثلـون )93,67%( مـن املجتمع الكي. 
فقـد توصل فيهـا إىل جمموعـة مـن النتائج مـن أبرزها: 
أن أكثـر تلـك االحتياجـات التدريبيـة يف جمـال املعرفة 
ويف  الرتبـوي،  اإلرشاف  يف  احلديثـة  االجتاهـات  هـي 
جمـال املهـارات كان أكثر تلـك االحتياجـات هو تطبيق 
املقاييـس واالختبـارات التشـخيصية التي تكشـف عن 
قـدرات ذوي االحتياجات الرتبويـة اخلاصة، ويف جمال 
االجتاهـات كان أكثر تلـك االحتياجـات تطوير العمل 
اإلرشايف، وكان ابـرز املعوقـات قلـة الكـوادر البرشيـة 
املؤهلـة يف إدارة التدريـب. كـام توصل إىل أنـه ال يوجد 
فـروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى ) 0,05( فأقل 
بـني آراء أفـراد الدراسـة حـول االحتياجـات التدريبية 
يف جمـال املعـارف واملهـارات واالجتاهـات، ومعوقات 
حتديد االحتياجات التدريبية باختالف متغريات املؤهل 
العلمـي، والتخصـص األكاديمي، وسـنوات اخلربة يف 

اإلرشاف، واجلنس.

كـام أجـرى الغامـدي )1431( دراسـة هـدف منها 
إىل حتديـد االحتياجـات التدريبيـة األكاديمية واإلدارية 
لرؤسـاء األقسـام األكاديميـة بجامعة امللك سـعود من 
أداة لدراسـته.  وجهـة نظرهـم، واسـتخدم االسـتبانة 
وتوصل إىل عدد من النتائج من أبرزها: أن مجيع املهارات 
التدريبية الواردة باالسـتبانة اعتربت احتياجات تدريبية 
مهمة لرؤسـاء األقسام األكاديمية بجامعة امللك سعود، 
ورتبت جماالت الدراسة وأمهيتها تنازليًّا لدى أفراد عينة 
الدراسـة وتتمثل يف: )املقررات األكاديمية واألسـاليب 
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التدريسـية يف املرحلة اجلامعية، والتنمية املهنية ألعضاء 
هيئـة التدريس، وتقوية نتائج التعلـم اجلامعي، والقيادة 
اإلدارية، وإدارة القسـم(، وأن برنامج التدريب املفضل 
لدى رؤسـاء األقسـام األكاديمية بجامعة امللك سـعود 
جيـب أن يعقـد خـارج القسـم وداخـل اجلامعـة، وأن 
تكون مـدة الربنامج )قصرية املدى( أسـبوًعا مثاًل، وأن 
يتـم التدريب بواسـطة أسـاتذة زائرين مـن خالل عقد 
ورش تدريبيـة. وأن معظمهم يفضلـون احلوافز املادية، 

وأسلوب التقويم التكويني.
ويمكـن القـول هنا أن هذه الدراسـة تتفـق مع تلك 
الدراسـات السـابقة يف التوكيـد عىل أن نجـاح الربامج 
حتديـد  عمليـة  فعاليـة  عـىل  أساسـًا  يعتمـد  التدريبيـة 
االحتياجـات  حتديـد  وأن  التدريبيـة،  االحتياجـات 
التدريبيـة بطريقة علمية سـليمة متثل مؤرش قوي لنجاح 
الـدورات التدريبية، وحتسـني األداء وحتقيـق األهداف 
القائمـني عـىل  التدريبيـة، وتسـاعد  للعمليـة  الرئيسـة 
التدريـب يف التخطيـط والتنظيـم اجليـد الـذي يكفـل 
معـه  نجاح التدريب. وختتلف هذه الدراسـة مع أغلب 
تلـك الدراسـات يف أنـه مل يتضح من خالهلـا أثر لبعض 
املتغـريات الشـخصية يف رأي املبحوثـني جتـاه مسـتوى 
ونوع االحتياجات التدريبية. كام ختتلف يف كوهنا طبقت 
عـىل مديـري األنديـة الصيفيـة ومـرشيف النشـاط فيهـا 
لتحديد االحتياجات التدريبية ملديري النوادي الصيفية 

بجامعة االمام حممد بن سعود االسالمية.

منهج الدراسة وإجراءاهتا
أ- منهج الدراسة

اعتمد الباحث يف هذه الدراسـة عىل املنهج الوصفي 
املسـحي الذي يسعى إىل كشـف االحتياجات التدريبية 
ملديـري األندية الصيفية بجامعة االمام حممد بن سـعود 

اإلسـالمية، وحتليـل البيانـات وتفسـريها للوصول إىل 
االحتياجـات التدريبيـة الالزمـة ملديري تلـك األندية، 
حيـث أن هـذا املنهج »ال يقـف عند حـد الوصف فقط 
وإنـام يمتـد أيضًا لتفسـري البيانـات وحتليلها واسـتنباط 
دالالت ذات مغـزى منهـا وتفسـري مـا جيـب أن يكون 
وحتديـد أفضـل الظروف املرغوب فيهـا وذلك يف ضوء 

معايري حمددة« )عبداحلميد وكاظم، 1978م: 138(

ب- جمتمع وعينة الدراسة

تـم تطبيـق هذه الدراسـة عـىل مجيع مديـري األندية 
الصيفية التابعة جلامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، 
ومرشيف األنشطة العاملني معهم، حيث بلغ عدد األندية 
التـي تم افتتاحها يف إجـازة صيف عام 1432هـ ثالثني 
ناديـًا، ليصبـح عـدد املديريـن )30(، ويعمـل يف تلـك 
األندية )90( مرشف نشـاط )أمانة اللجنة العليا املرشفة 
عىل النوادي الصيفيـة بجامعة اإلمام، 1432هـ(. وقام 
الباحث بتوزيع )120( استبانة عىل املديرين واملرشفني، 
واسـتجاب منهم )30( مديـرًا، و)72( مرشفًا، يمثلون 

ما نسبته )85%( من كامل جمتمع الدراسة.

ت- خصائص أفراد الدراسة

جدول رقم )1(:توزيع أفراد الدراسة وفقًا ملتغري 
طبيعة العمل

النسبة املئويةالعددطبيعة العمل

3029.4مدير

7270.6مرشف أنشطة

100%102املجموع
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جدول رقم )2(:توزيع أفراد الدراسة وفقًا ملتغري 
املؤهل العلمي

النسبة املئويةالعدداجلنساملؤهل العلمي

بكالوريوس
2423.53مدير

7068.63مرشف
9492.16املجموع

دبلوم عايل
21.96مدير

10.98مرشف
32.94املجموع

ماجستري
43.92مدير

10.98مرشف
54.90املجموع

100%102املجموع

جدول رقم )3(:توزيع أفراد الدراسة وفقًا ملتغري 
عدد سنوات اخلربة

النسبة املئويةالعدداجلنسفئة اخلربة

أقل من )5( 
سنوات

1413.73مدير
5150مرشف

6563.73املجموع

من )5( سنوات 
إىل أقل من 

)10( سنوات

87.84مدير
1817.65مرشف

2625.49املجموع

من )10( 
سنوات إىل أقل 
من )15( سنة

54.90مدير
32.94مرشف

87.84املجموع

من )15( سنة 
فأكثر

32.94مدير
00مرشف

32.94املجموع
100%102املجموع

جدول رقم )4(:توزيع أفراد الدراسة وفقًا ملتغري 
عدد الدورات التدريبية

النسبة املئويةالعدداجلنسالدورات التدريبية

مل أحصل عىل أي 
دورة تدريبية

2221.57مدير
4746.08مرشف

6967.65املجموع

أقل من )3( 
دورات تدريبية

32.94مدير
1110.78مرشف

1413.73املجموع

من )3( دورات 
إىل أقل من )7( 
دورات تدريبية

32.94مدير
1110.78مرشف

1413.73املجموع

من )7( دورات 
تدريبية فأكثر

21.96مدير
32.94مرشف

54.90املجموع
100%102املجموع

ث- أداة الدراسة وصدقها وثباهتا
مـن خـالل اطـالع الباحـث عـىل أدبيـات الدراسـة 
قـام بإعداد أداة لدراسـته متثلـت يف اسـتبانة تكونت من 
قسـمني: األول تضمن البيانات األوليـة )طبيعة العمل، 
واملؤهـل العلمي، واخلربة، وعدد الـدورات التدريبية يف 
جمال األنشطة الطالبية(، والثاين تضمن )36( عبارة متثل 
االحتياجات التدريبية الرضورية ملديري األندية الصيفية، 
تـم قيـاس وجهـة نظـر أفـراد الدراسـة نحوهـا بخمس 
عبـارات هـي: )عـايل جـدا، عـايل، متوسـط، منخـض، 
منخفـض جـدا(. ولضامن الصـدق الظاهري لالسـتبانة 
قـام الباحـث بعرضهـا عـىل جمموعـة مـن املحكمني من 
أسـاتذة اإلدارة الرتبوية، وتم تنفيذ ما يلزم من تعديالت 
الزمـة يف ضـوء مـا وصـل مـن مقرتحـات. وللتأكد من 
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صدق االتسـاق الداخي لفقرات االستبانة وزع الباحث 
االسـتبانة عىل عينة عشـوائية تكونت مـن )10( مديرين 
ومرشيف نشـاط، ثـم أعيد توزيعها مرة أخـرى عىل العينة 
نفسها بعد اسبوع، وتم حساب معامل االرتباط بريسون 
فبلـغ )0.96(. كام تم التأكد من ثبات األداة باسـتخدم 
معادلـة ألفا كرونبـاخ )Cronbach›s Alpha( حيث بلغ 
معامل الثبـات )0.93(، وهذا يدل عىل أن األداة تتمتع 

بدرجة ثبات عالية جتعلها قابلة للتطبيق.

ج- املعاجلة االحصائية
بعد مجع االسـتبانات وفرزها للتأكـد من صالحيتها 
للتحليـل، اسـتخدم الباحـث برنامـج )SPSS( لتحليل 
البيانات إحصائيًا مما يساعد عىل حتقيق أهداف الدراسة، 
فتـم اسـتخراج التكـرارات والنسـب املئويـة لوصـف 
احلسـابية  واملتوسـطات  الدراسـة،  أفـراد  خصائـص 
واالنحرافـات املعياريـة إلجابـات أفـراد الدراسـة عن 
مسـتوى حتديـد االحتياجـات التدريبية ملديـري األندية 
الصيفية التابعة جلامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، 
واختبار »ت« )t-test( ملعرفة االختالف بني املتوسطات 
حتديـد  مسـتوى  درجـة  عـن  إجاباهتـم  يف  احلسـابية 
االحتياجـات التدريبية تبعًا ملتغـري طبيعة العمل، وحتليل 

التبايـن األحـادي )One-way ANOVA( لبيـان داللة 
الفروق بني املتوسطات احلسابية إلجابات افراد الدراسة 
عـن االحتياجات التدريبية ملديـري األندية الصيفية تبعًا 
لكل من متغـري الدرجة العلمية، وعدد سـنوات اخلربة، 

وعدد الدورات التدريبية يف جمال األنشطة الطالبية.

نتائج الدراسة ومناقشتها
يتضمن هذا اجلزء استعراض أسئلة الدراسة منفردة 
والطريقـة التـي اسـتخدمت يف إجابة السـؤال ثم نتائج 
البحث بشـأنه، وذلك بناء عىل حتليـل البيانات التي قام 

هبا الباحث.
نتيجة السؤال األول

نص السؤال: ما االحتياجات التدريبية الالزمة لرفع 
مسـتوى أداء مديري األنديـة الصيفيـة يف جامعة اإلمام 
حممد بن سعود اإلسالمية من وجهة نظر أفراد الدراسة؟
ولإلجابة عن هذا السؤال فقد تم استخراج املتوسطات 
واالنحرافـات  املئويـة  والنسـب  والتكـرارات  احلسـابية 
املعياريـة إلجابـات أفـراد الدراسـة يف ضـوء العينـة التي 
حصل عليها الباحث عن العبارات اخلاصة باالحتياجات 
التدريبية ملديـري األندية الصيفية، والتـي متثلت يف )36( 
عبارة يف استبانة الدراسة، واجلدول رقم )5( يوضح ذلك.

جدول رقم )5(: التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية إلجابات أفراد الدراسة 
عن درجة مستوى االحتياجات التدريبية الالزمة ملدير األندية الصيفية من وجهة نظر أفراد الدراسة

عايلالعبارات
منخفضمنخفضمتوسطعايلجدا

جدا
املتوسط
احلساب

االنحراف
املعياري

والقوانـني . 1 اللوائـح  فهـم 
اخلاصة بالنوادي الصيفية

42332142ك
4.070.98

%41.232.420.63.92

إدراك أهداف ورسالة النوادي . 2
الصيفية ووسائل حتقيقها

55241256ك
4.151.17

%53.923.511.84.95.9
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عايلالعبارات
منخفضمنخفضمتوسطعايلجدا

جدا
املتوسط
احلساب

االنحراف
املعياري

االجتاهات احلديثة يف الرتبية. 3
27372783ك

3.751.03
%26.536.326.57.82.9

دور النـادي الصيفي يف تعزيز . 4
األمن الفكري

47281584ك
4.041.13

%46.127.514.77.83.9

دور النـادي الصيفي يف تعزيز . 5
االنتامء الوطني

53281425ك
4.201.07

%5227.513.724.9

التطـورات احلديثـة يف جمـال . 6
العمل االداري

23452284ك
3.741.02

%22.544.121.67.83.9

املرشفـني . 7 اختيـار  مهـارات 
عىل األنشـطة وفـق أدوارهم 

ومهامهم

26422734ك
3.810.98

%25.541.226.52.93.9

األسـاليب الرتبويـة يف تنميـة . 8
املهارات اإلبداعية للمشاركني

25402953ك
3.770.97

%24.539.228.44.92.9

أدوار مديـر النـادي الصيفـي . 9
القياديـة واإلداريـة والرتبوية 

واملالية

43321557ك
3.971.18

%42.231.414.74.96.9

العاملـني . 10 حفـز  أسـاليب 
مـن  لدهيـم  مـا  إلظهـار 

ابداعات وابتكارات

35302746ك
3.821.13

%34.329.426.53.95.9

توثيق عالقة النادي  الصيفي . 11
باملجتمع املحيط به

22403091ك
3.720.94

%21.639.229.48.81

آليـة إدارة )حفـظ، تنظيـم، . 12
السـجالت  اسـتخدام( 

وملفات املشاركني

27323445ك
3.711.06

%26.531.433.33.94.9

معرفة األنظمة واإلجراءات . 13
املالية وإعداد  والترشيعـات 
النادي )اإليرادات/ موازنة 

املرصوفات(

35332185ك
3.831.14

%34.332.420.67.84.9
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عايلالعبارات
منخفضمنخفضمتوسطعايلجدا

جدا
املتوسط
احلساب

االنحراف
املعياري

أسس إدارة االجتامعات. 14
28342695ك

3.701.12
%27.533.325.58.84.9

واختـاذ . 15 صناعـة  أسـاليب 
القرارات

29451774ك
3.861.03

%28.444.116.76.93.9

وسـائل وأسـاليب اسـتثامر . 16
اإلمكانات الفردية للعاملني

27352794ك
3.711.08

%26.534.526.58.83.9

طـرق إدارة الوقت يف تنفيذ . 17
اعامل النادي

30402183ك
3.841.03

%29.439.220.67.82.9

إعداد التقارير الدورية وفق . 18
األنظمة املتبعة

22383066ك
3.631.07

%21.637.329.45.95.9

مهـارات التوجيـه واإلقناع . 19
والتفاوض

25412538ك
3.711.11

%24.540.224.52.97.8

للمهـام . 20 الكفـؤ  التوزيـع 
)املسؤوليات( بني العاملني

26422572ك
3.810.96

%25.541.224.56.92

اإلجراءات النظامية الالزمة . 21
حلفظ السـالمة الصحية بني 

املشاركني

322625136ك
3.641.22

%31.425.524.512.75.9

تفويض السلطة. 22
27372594ك

3.731.07
%26.536.324.58.83.9

مهـارات التوجيـه واإلقناع . 23
والتفاوض

25412538ك
3.711.11

%24.540.224.52.97.8

بـني . 24 اإلنسـانية  العالقـات 
العاملني واملشاركني يف النادي

27422553ك
4.041.12

%26.541.224.54.92.9

إرشاك العاملـني يف حتديـد . 25
معايري األداء ألعامهلم

27422553ك
3.830.98

%26.541.224.54.92.9
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عايلالعبارات
منخفضمنخفضمتوسطعايلجدا

جدا
املتوسط
احلساب

االنحراف
املعياري

تقييـم االحتياجـات املهنيـة . 26
للعاملني

18423471ك
3.680.88

%17.641.233.36.91
أساليب وطرق التواصل مع . 27

أولياء األمور
30362970ك

3.870.92
%29.435.328.46.90

امكانيـات . 28 مـن  االسـتفادة 
املجتمع املحي خلدمة أنشطة 

وبرامج النادي

313524102ك
3.811.04

%30.434.323.59.82

اإلمكانيـات . 29 توظيـف 
والطاقـات املتوفـرة بالنادي 

خلدمة املجتمع املحي

303328101ك
3.791.01

%29.432.427.59.81

تصميـم الربامج واألنشـطة . 30
العامـة  األهـداف  وفـق 

للنادي الصيفي

37362333ك
3.990.99

%36.335.322.52.92.9

األسـاليب الرتبويـة لتنفيـذ . 31
األنشـطة املختلفة )الثقافية، 
واالجتامعيـة،  والعلميـة، 

والفنية، والرياضية،,, الخ(

41302074ك
3.951.11

%40.229.417.66.93.9

أسـاليب ختطيـط الرحالت . 32
والزيارات

332628105ك
3.711.17

%32.425.527.59.84.9
)االفتتاح . 33 احلفـالت  تنظيـم 

واملناسـبات  واالختتـام( 
العامة واملعارض

34371867ك
3.831.16

%33.336.317.65.96.9

املشـاركني . 34 ترغيب  أسـاليب 
لالستمرار يف النادي الصيفي

44341284ك
4.041.11

%43.133.311.87.83.9

أساليب حل املشكالت. 35
36441336ك

3.991.07
%35.343.112.72.95.9

آليات تقويم العمل اإلداري. 36
32361987ك

3.761.18
%31.435.318.67.86.9
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يتبـني من اجلـدول رقم )5( أن عمـوم االحتياجات 
جـاءت  الدراسـة  اسـتبانة  تضمنتهـا  التـي  التدريبيـة 
بمتوسـطات عاليـه مـا بـني )3.63( و )4.20(، وقد 
كان أعىل تلك االحتياجات التدريبية طلبًا من وجهة نظر 
أفراد الدراسة هي: دور النادي الصيفي يف تعزيز االنتامء 
الوطنـي بمتوسـط حسـايب مقـداره )4.20(، وإدراك 
أهـداف ورسـالة النـوادي الصيفيـة ووسـائل حتقيقهـا 
بمتوسـط )4.15(، وفهـم اللوائـح والقوانني اخلاصة 
النـادي  ودور   ،)4,07( بمتوسـط  الصيفيـة  بالنـوادي 
الصيفـي يف تعزيز األمـن الفكري بمتوسـط )4.04(، 
يف  واملشـاركني  العاملـني  بـني  اإلنسـانية  والعالقـات 
النـادي، وأسـاليب ترغيـب املشـاركني لالسـتمرار يف 

النادي الصيفي بمتوسط )4.04(. 
ويف املقابل كان أقـل االحتياجات التدريبية طلبًا من 
وجهـة نظـر أفراد الدراسـة قد متثـل يف: إعـداد التقارير 
الدوريـة وفق األنظمة املتبعة بمتوسـط حسـايب مقداره 
)3,63(، واإلجـراءات النظامية الالزمة حلفظ السـالمة 
الصحيـة بـني املشـاركني بمتوسـط )3.64(، وتقييـم 

االحتياجات املهنية للعاملني بمتوسط )3.68(. 
تلـك  عـىل  الطلـب  درجـة  ارتفـاع  يعـزى  وقـد 
االحتياجـات التدريبيـة إىل عـدم عقـد دورات تدريبية 
سـابقة خاصـة بمديـري تلك األنديـة الصيفيـة، كام أن 
اجلامعة ال تشـرتط احلصول عىل دورات تدريبية ملن يتم 

ترشـيحهم الدارة النادي الصيفـي. وتتفق عموم نتيجة 
 ،)Carter,1990( هذا السؤال مع دراسـة كل من كارتر
بفـاو  ودراسـة   ،)Sndar,1994( سـندر  ودراسـة 
))Pfau,1997، ودراسـة احلديدي )1998(، ودراسـة 

السـحيمي  ودراسـة   ،)1998( وآخـرون  العطـاوي 
)2002(، و دراسة السيد ومصطفى )2002(، ودراسة 
)1429هــ(،  للبقمـي  ودراسـة   ،)2004( للغامـدي 

ودراسة العنزي )2010(.

نتيجة السؤال الثاين
نص السؤال: هل ختتلف درجة مستوى االحتياجات 
باختـالف  الصيفيـة  األنديـة  تلـك  ملديـري  التدريبيـة 
املتغريات األساسية ألفراد الدراسة مثل: طبيعة العمل، 
واملؤهـل العلمـي، وسـنوات اخلـربة، وعـدد الدورات 

التدريبية يف جمال األنشطة الطالبية؟
السـؤال فقـد تـم اسـتخراج  ولإلجابـة عـن هـذا 
قيمـة »ت« ومسـتوى داللتهـا اإلحصائيـة للفروق بني 
متوسـطات آراء أفـراد الدراسـة نحـو درجـة مسـتوى 
االحتياجـات التدريبيـة ملديـري األنديـة الصيفيـة وفقًا 
ملتغـري طبيعـة العمـل. وحتليـل التبايـن للفـروق وفقـًا 
ملتغـريات املؤهـل العلمـي، واخلـربة، وعدد الـدورات 
التدريبية يف جمال األنشـطة الطالبية. واجلداول من رقم 

)6( إىل رقم )9( توضح ذلك.

جدول رقم )6(:قيمة »ت« ومستوى داللتها اإلحصائية للفروق بني متوسطات آراء أفراد الدراسة نحو درجة 
مستوى االحتياجات التدريبية ملديري األندية الصيفية وفقًا ملتغري طبيعة العمل

االنحرافاملتوسطالعدداملجموعةاملتغري
املعياري

قيمة
مستوى درجة احلريةت

الداللة

االحتياجات 
التدريبية

303.970.43مدير
1.101000.27

723.790.84مرشف نشاط
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ويشـري اجلدول رقم )6( إىل عدم وجود فروق ذات 
داللـة إحصائية بـني طبيعة عمل أفراد الدراسـة )مدير، 
االحتياجـات  ملسـتوى  حتديدهـم  يف  نشـاط(  مـرشف 
التدريبية ملديري األندية الصيفية بجامعة اإلمام حممد بن 
سـعود اإلسـالمية. بمعنى أنه ال أثر ملتغري طبيعة العمل 

عىل وجهة نظر أفراد الدراسـة يف حتديدهم ملستوى تلك 
االحتياجـات. وقد يعزى ذلـك إىل أنه ال فرق بني املدير 
ومرشف النشـاط مـن حيث رشوط تكليـف كل منهام، 
بمعنى أنه ال يوجد اختالف يف آلية ترشـيحهام. وختتلف 

هذه النتيجية مع دراسة البقمي )1429(. 

جدول رقم )7(حتليل التباين للفروق بني متوسطات اجتاهات أفراد الدراسة حول حتديد االحتياجات 
التدريبية ملديري األندية الصيفية تبعًا ملتغري املؤهل العلمي

درجة مصدر التبايناملتغري
احلرية

جمموع 
املربعات

متوسط 
املربعات

قيمة )ف(

الداللةالقيمة

االحتياجات التدريبية
569.010.16بني املجموعات

0.590.97
غري دالة 4512.330.27داخل املجموعات

ويتبـني من اجلدول رقم )7( عدم وجود فروق ذات 
داللة إحصائية بـني املجموعات الثالث )بكالوريوس، 
دبلـوم عـايل، ماجسـتري( جتـاه االحتياجـات التدريبيـة 

ملديري األندية الصيفية . 

وقد يعزى ذلك يف كون هذه الفئات مل يسبق هلا أن 
التحقت بـدورات تدريبية تغطي تلـك االحتياجات 
التـي تـم حتديدهـا يف اسـتبانة الدراسـة. وتتفق هذه 

النتيجـة مع مـا توصلت إليه دراسـة كل من كاسـك 
واحلديـدي   ،)2003( ومفتـاح   ،)Kask, 1991(

)1998(، والسحيمي )2002(، وأبوكته )2002(، 
والبقمـي )1429(، والعنـزي )2010(، واخلميس 
النـوري  )1430( . وختتلـف مـع دراسـة كل مـن 
والسـويدان   ،)2004( والغامـدي   ،)1997(

. )1430(

جدول رقم )8( حتليل التباين للفروق بني متوسطات اجتاهات أفراد الدراسة حول حتديد االحتياجات 
التدريبية ملديري األندية الصيفية تبعًا ملتغري عدد سنوات اخلربة

درجة مصدر التبايناملتغري
احلرية

جمموع 
املربعات

متوسط 
املربعات

قيمة )ف(

الداللةالقيمة

االحتياجات التدريبية
5630.640.55بني املجموعات

0.850.72
غري دالة 4528.860.64داخل املجموعات
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ويتبني من اجلـدول رقم )8( عدم وجود فروق ذات 
داللـة إحصائيـة بني فئات متغري سـنوات اخلـربة األربع 
وهي: )أقل من )5( سـنوات، ومن )5( سنوات إىل أقل 
من )10( سنوات، ومن )10( سنوات إىل أقل من )15( 
سـنة، ومن )15( سنة فأكثر( جتاه االحتياجات التدريبية 
ملديـري األندية الصيفية، ويمكن أن يعزى ذلك إىل عدم 
وجود دورات تدريبية خاصة للقائمني عىل تلك النوادي، 
بمعنى أنه مل يسبق للمديرين أو مرشيف النشاط االلتحاق 

بدورات تدريبية تسد ولو جزءا من احتياجاهتم التدريبية 
يف جمـال أعامل ومهام النوادي الصيفية . حيث تتفق هذه 
 Kask ,( النتيجة مع ما توصلت إليه دراسـة كل كاسـك
1991(، ومفتـاح )2003(، وعائشـة اجلابر )1996(، 
واحلديـدي )1998(، والسـحيمي )2002(، وأبوكتـه 
)2002(، والبقمـي )1429(. وختتلف مع دراسـة كل 
من النـوري )1997(، والغامـدي )2004(،واخلميس 

)1430(، والسويدان )1430(.

جدول رقم )9(حتليل التباين للفروق بني متوسطات اجتاهات أفراد الدراسة حول حتديد االحتياجات 
التدريبية ملديري األندية الصيفية تبعًا ملتغري عدد الدورات التدريبية

درجة مصدر التبايناملتغري
احلرية

جمموع 
املربعات

متوسط 
املربعات

قيمة )ف(

الداللةالقيمة

االحتياجات التدريبية
5645.970.82بني املجموعات

0.990.51
غري دالة 4537.180.83داخل املجموعات

ويتبـني من اجلدول رقم )9( عدم وجود فروق ذات 
داللـة إحصائية بني فئـات متغري سـنوات اخلربة األربع 
وهـي: )مل أحصل عـىل أي دورة تدريبية، وأقل من )3( 
دورات تدريبيـة، ومـن )3( دورات إىل أقـل مـن )7( 
دورات تدريبيـة، ومـن )7( دورات تدريبية فأكثر( جتاه 
االحتياجـات التدريبية ملديري األنديـة الصيفية، حيث 
تتفـق هـذه النتيجـة مع ما توصلـت إليه دراسـة كل من 

الغامدي )2004(، والبقمي )1429(.

ملخص النتائج والتوصيات

مـن خالل االجابة عن سـؤايل الدراسـة فقد تبني أن 
هنـاك احتياجات تدريبية عدة ملديـري النوادي الصيفية 

كان من أبرزها:

1- دور النادي الصيفي يف تعزيز االنتامء الوطني.

2- إدراك أهداف ورسالة النوادي الصيفية ووسائل 
حتقيقها.

بالنـوادي  اخلاصـة  والقوانـني  اللوائـح  فهـم   -3
الصيفية.

4- دور النادي الصيفي يف تعزيز األمن الفكري.

5- العالقات اإلنسانية بني العاملني واملشاركني.

6- أساليب ترغيب املشاركني لالستمرار يف النادي 
الصيفي.

كـام أظهرت النتائـج أن أقل االحتياجـات التدريبية 
طلبا قد متثل يف:
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1- إعداد التقارير الدورية وفق األنظمة املتبعة.

2- اإلجـراءات النظاميـة الالزمـة حلفـظ السـالمة 
الصحية بني املشاركني.

3- تقييم االحتياجات املهنية للعاملني .

وتبـني مـن تلـك النتائـج أنـه ال توجـد فـروق بـني 
وجهـات نظـر أفـراد الدراسـة يف حتديـد االحتياجـات 
التدريبيـة تعـزى إىل طبيعـة العمـل، واملؤهـل العلمي، 
وسـنوات اخلـربة، وعـدد الـدورات التدريبيـة يف جمال 

األنشطة الطالبية.

ويف ضوء تلك النتائج يويص الباحث بام يي: 

1- أن تتـوىل اجلهـة املختصـة بالتدريـب يف جامعـة 
اإلمام حممد بن سـعود اإلسالمية تصميم برامج 
النـوادي  الدارة  ترشـيحهم  يتـم  ملـن  تدريبيـة 

الصيفية وفقًا لالحتياجات املتطلبه.

2- أن يكون حضور الدورات التدريبية املتخصصة 
مـن الـرشوط األساسـية للرتشـح الدارة تلـك 

األندية. 

3- العمل عىل اسـتمرار وحتديث الربامج التدريبية 
العالقـة بمهـام ووظائـف مديـر األنديـة  ذات 

الصيفية.
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مدى رضا أولياء أمور الطلبة ذوي صعوبات التعلم عن الخدمات المقدمة 
ألبنائهم في غرف المصادر  في مدينة عمان األردنية

د. واصف حممد العايد
جامعة املجمعة - كلية الرتبية باملجمعة

املستخلص
الطلبة  أمور  أولياء  رضا  مدى  معرفة  إىل  الدراسة  هدفت 
ألبنائهم  املقدمة  اخلدمات  عن  التعلم  صعوبات  ذوي 
عينة  وتكونت  األردنية.  عامن  مدينة  يف  املصادر  غرف  يف 
الدراسة احلالية من مجيع أولياء أمور الطلبة ذوي صعوبات 
التعلم امللتحقني يف غرف املصادر يف مديريات مدينة عامن 
بـ  عددهم  يقدر  والذين  2011/2010م  الدرايس  للعام 
)2000(  طالبا وطالبة. .وتكونت األداة من استبانة معدة 
أبعاد  الغرض مكونة من 59 فقرة موزعه عىل عرشة  هلذا 
يقابلها سلم تقديري مكون من أربعة درجات.وتوصلت 
نتائج الدراسة فيام خيص السؤال األول. إن أكثر اخلدمات 
من  املقدمة  اخلدمات  هي   األمور  أولياء  رضا  نالت  التي 
قبل معلم غرفة املصادر, يليها خدمات البيئة الصفية لغرفة 
أولياء  لرضا  نيال  اخلدمات  أقل  كانت  حني  يف  املصادر, 
األمور اخلدمات الالمنهجية. وبشكل عام يالحظ وجود 
 , اإلجابة  بداللة سّلم  متوسطة  بدرجة  الرضا  من  مستوى 
 )2.95( ككل  األداة  عىل  العينة  أداء  متوسط  بلغ  حيث 
نتائج  تشري  النتيجة؟  كانت  الثاين  السؤال  خيص  وفيام   .
الدراسة احلالية إىل أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية 
أولياء  رضا  مستوى  يف   )  0.05   α مستوى)≤  عىل 
األمور عن اخلدمات التي تقدمها غرف املصادر ألبنائهم 
ملتغريات  تبعا  األبعاد  كافة  ضمن  التعلم  صعوبات  ذوي 
يعانون  الذين  األفراد  وعدد  املدرسة,  ونوع  الطفل,  صف 
واملستوى  األرسة,  داخل  إعاقات  أو  تعلم  صعوبات  من 

األكاديمي لويل األمر.

Abstract
The study aimed to find out the degree of satisfaction 
the parents of students, with learning disabilities , 
have about the size of services provided to their sons 
in the resources rooms in Amman city. The sample 
consisted of all students parents who benefit from 
the resources rooms in educational directorates in 
Amman city for the year)20102011/( both males 
& females. The tool used for this mission was the 
questionnaire specially prepared for this purpose, 
it included 59 paragraphs distributed among 
10 dimensions’.There are 4 scales)degrees( of 
estimation in the opposite direction of each. The 
results for the first question proved that the services 
satisfied the parents most are those provided by 
the teachers of the resources rooms, followed by 
the services of class environment of the resources 
rooms: while the least accepted services by parents 
were the noncurriculum ones. Generally speaking, a 
medium degree of satisfaction was noticeable about 
the scale of answers, the average performance of 
the whole sample was)2.95(.As far as the second 
question, the result was .? the result of this current 
study indicates that there are no differences 
with statistical value at level(a0.05>),as far as 
the satisfaction of the parents about the services 
provided by the resources rooms for their sons 
with learning disabilities within all the diminutions 
along the changes and the number of sons suffering 
from learning disabilities within the same family, 
or- disabilities and educational level of the parent.

اخللفية النظرية والدراسات السابقة
مـن  اخلاصـة  الرتبيـة  يف  اخلدمـات  موضـوع  يعتـرب 
املوضوعات املحورية التي أخذت مسـاحة واسـعة من 
اهتامم الباحثني والرتبويني،وذلك بسـبب انتشـار نسب 

ال يسـتهان هبـا يف جمـال اإلعاقـة ممـا أدى إىل تغيري نظرة 
املجتمعات نحو األفراد ذوي احلاجات اخلاصة،وأحدث 
ذلك تغيريا واضحًا وملموسـًا عىل مـر العصور متثل يف 
االنتقـال  من الرفـض وعدم القبـول إىل العزل ومن ثم 
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القبـول واالعـرتاف باحلقـوق االجتامعيـة، والرتبويـة، 
والصحية،والتاهيلية والطبية)الروسان،2001(.

   لـذا متثـل االهتـامم يف هـذا املوضـوع بـأن تعريف 
الرتبيـة اخلاصة ركز عليه تركيزًا حموريًا حيث عرفها كل 
 )tulatta&tompkinsm,1999( مـن تولتا وتومبكنـس
بأهنـا جمموعـة اخلدمـات والربامج الرتبويـة املتخصصة 
التي تقدم لفئات من األفراد ذوي احلاجات اخلاصة من 
أجل مسـاعدهتم عىل تنمية قدراهتم إىل أقىص ما تسـمح 

به طاقاهتم وحتقيق ذواهتم ومساعدهتم عىل التكيف .

ممـا جعل ميـدان الرتبية اخلاصـة من املياديـن املهمة 
يف الـدول الناميـة واملتقدمة،ويتضـح ذلـك مـن اهتـامم 
تلـك الدول بـذوي احلاجات اخلاصة مـن خالل ظهور 
التـي  واملؤسسـات  واهليئـات  واملنظـامت  اجلمعيـات 
تعنـى بوسـائل تشـخيصهم،ووضع الربامـج العالجية 
والتشخيصية املناسـبة هلم وعقد املؤمترات، والندوات، 
والعديد من الدورات التدريبية للعاملني يف هذا املجال، 
وفتـح أعداد كبرية مـن مراكز ومـدارس الرتبية اخلاصة 
التي تعنى بذوي احلاجات اخلاصة) القريويت وآخرون، 

.)1995

ونتيجـة هلذا االهتـامم يف ميدان الرتبيـة اخلاصة ظهر 
مصطلح صعوبـات التعلم عىل يـد صموئيل كريك عام  
1963 والذي أخذ جدالً واسـعًا خلص بوجود امليدان 
واالعـرتاف بـه رسـميًا يف الواليات املتحـدة األمريكية 
وأقرت الترشيعات أن الطلبة ذوي صعوبات التعلم من 
ذوي االحتياجـات اخلاصـة جيب أن تقـدم هلم خدمات 

.)wong,1998(تتناسب وحاجاهتم

مما جعل مصطلح صعوبـات التعلم وغرف املصادر 
يمثـالن وجهني لعملة واحدة وذلك لعدم قبول الصف 
اخلـاص كبديل للرتبية العادية لـذوي احلاجات اخلاصة 

وحتى يسمح للطلبة من ذوي احلاجات اخلاصة والذي 
تعتـرب فئـة ذوي صعوبـات التعلـم مـن أكثرها انتشـارا 
لتلقي تعليمهم مع اقرأهنم يف الصف العادي جاء مفهوم 
غرف املصـادر وكانت فئة صعوبـات التعلم من أكثرها 
تواجدًا يف غرف املصادر)الـرس طاويوابونيان، 1998( 
حيـث تم إدماجهم يف هذه الغرف يف أوائل السـبعينات 
مـن نفـس القـرن،)Weiderhalt,1983( وتعتـرب غرف 
املصادر حاليا من أكثر أنواع البدائل الرتبوية املستخدمة 
يف التدريس والتدريب والتعليم لذوي صعوبات التعلم 
. )Frend, &Bursuck, 2002( وعـىل الرغـم من ذلك 
فـإن براجمها حتتاج إىل التطوير بام ينسـجم مع خصائص 
هؤالء الطلبة وينسجم مع تفاؤل املنارصين األوائل هلذا 
النموذج لكي تسـتمر النظرة إليها أهنـا بديل حيوي من 
بدائـل الرتبية اخلاصـة McNamar,1998( ممـا أدى إىل 
إدمـاج عـدد كبري من الطلبـة ذوي صعوبـات التعلم يف 
التعليم العـام مع تقديم اخلدمـات الرتبوية اخلاصة عرب 

ما يسمى بغرف املصادر .

ويتصـدر األولوية يف عمليـة التطوير لغرف املصادر 
تشـجيع االتصـال مابـني معلم غرفـة املصـادر وأولياء 
ذلـك  التعلم،ويؤكـد  صعوبـات  ذوي  الطلبـة  أمـور 
العايـد)2003( يف دراسـته التـي هدفـت  إىل معرفـة 
املشـكالت التي تواجه معلمي غرف املصادر يف األردن 
والتي أظهرت نتائجها أن املشكالت التي تتعلق بأولياء 
أمـور الطلبة، واملجتمع اخلارجي، وكانت هذه املشـكلة 
هـي األوىل مـن بـني مشـكالت خمتلفـة تصدرت سـلم 
األولويـة يف املشـكالت التـي يعـاين منهـا املعلمـون يف 
األردن،وقـد جتلت هذه املشـكالت يف توقعـات أولياء 
أمـور الطلبـة نتائـج رسيعـة مـن غرفـة املصـادر وعدم 
تعاوهنم مع املدرسة واإلنكار ملشكلة ابنهم. وانسجمت 
مـع هـذه النتيجة دراسـة احلديـدي )2003( احلديدي 
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التـي أظهرت بأن هناك مشـكالت تواجه معلمي غرف 
املصـادر تتعلـق بأوليـاء أمـور الطلبـة ذوي صعوبـات 

التعلم.

 وأشـارت )Mercer,1997( إىل أنـه يمكن تصنيف 
غرف املصادر إىل ثالثة أنواع رئيسة وهي:

وهـي   )Categorical( الفئويـة  املصـادر  غـرف   -
الغـرف التـي حيـول إليهـا الطلبـة مـن ذوي احلاجـات 
اخلاصة حسـب فئة حمددة مثل الطلبـة ذوي الصعوبات 

التعليمية.

Cross-(الفئـات متعـددة  مصـادر  غـرف   -
Categorical( وهـي غـرف حيـول إليهـا الطلبـة ذوي 

احلاجـات اخلاصة بنـاء عىل احتياجاهتـم اخلاصة ال عىل 
تصنيف حمدد. 

 )Non-Categorical(الالفئويـة مصـادر  غـرف   -
وهـي غرف حيـول إليها الطلبـة ذوو احلاجـات اخلاصة 

دون حتديد فئاهتم.

وحتـى تنجح غرف املصادر يف تأديـة واجبها وبلوغ 
أهدافها البد أن تتعاون مع البيئة املحيطة هبا من معلمني 
ومديريـن وأوليـاء أمور، ألن العمـل الرتبوي هو عمل 
متكامل وال سـيام مع ذوي االحتياجات اخلاصة ويؤكد 
)Mc Namar,1998( عىل أن عالقة العمل التعاونية مع 

املعلمني العاديني، والتعرف عىل حاجاهتم يف مدارسهم 
باسـتخدام االسـتبيانات، والتعريـف بأهـداف غـرف 
املصـادر والتأكيد عىل االستشـارة وجهـا لوجه وتنظيم 

الوقت يؤدي إىل حتسني الطبيعة التعاونية للعالقة.

 ويشـري) اخلطيـب 2003( إىل أن ثمـة دورا ملعلمي 
الرتبيـة اخلاصـة يف تشـجيع التعـاون مـع زمالئهـم يف 
املدرسـة. هـذا فيام خيـص املعلمني أما فيام خيـص الدور 
االحتياجـات  ذوي  الطلبـة  أمـور  ألوليـاء  املحـوري 

اخلاصة فإن ثمـة إمجاعا من قبـل األخصائيينوالرتبويني 
يف حقـل العناية بالطلبـة ذوي االحتياجات اخلاصة عىل 
أن مشـاركة اآلبـاء يف الربامـج والنشـاطات التعليميـة 
والرتبويـة ألبنائهـم الطلبة داخـل املؤسسـات واملراكز 

وخارجها رضورية يف صنع القرارات املتعلقة هبم.

وقد أظهرت الدراسات أن مشاركة اآلباء يف األنشطة 
الرتبوية والتعليمية يساعد عىل حتسني العالقة بني املعلم 
وأوليـاء أمـور الطلبة وزيادة فهم اآلبـاء ملوضوع الرتبية 
اخلاصـة وزيـادة املعلومـات حـول التقـدم األكاديمـي 
للطالـب ووضوح أهداف الربنامـج وتوجيهاته لآلباء.

.)Gallagher,1995(

 Neitzal &( وتؤكد دراسـة كل من نتيزال وسرتيت
Stright, 2004( أن األم التـي كان لدهيا وعي عال عىل 

مشاركتها يف الربامج املقدمة لطفلها من ذوي صعوبات 
التعلـم كانت أكثر فاعلية ونجاحًا مـن األم غري الواعية 
باحتياجـات طفلهـا. ويأخـذ التواصـل مـع الوالديـن 
أشـكاالً عدة من أمهها تبادل املعلومـات معهم حول ما 
ينجـزه الطالـب من تقدم كـام ويعترب األهـل من أفضل 
 Mc( املصـادر يف تقييم الطلبة والتعرف عىل احتياجاهتم

 )Namar,1998

وتركز هذه الدراسـة عـىل اخلدمات املقدمـة للطلبة 
ذوي صعوبات التعلم، ومـدى رضا أولياء أمور الطلبة 
ذوي صعوبـات التعلـم عنها لذا ال بد مـن التطرق هلذه 
للخدمات الرئيسـة املقدمة هلذه الفئة والسـيام أن الطلبة 
ذوي صعوبـات التعلـم هـم األكثر انتشـارًا بـني فئات 
الرتبيـة اخلاصـة عمومـا وأكثـر الفئـات دجمًا بـني ذوي 

 . )lerner,2000( االحتياجات اخلاصة

ويمكـن النظر إىل اخلدمات املقدمة يف غرف املصادر 
هلـذه الفئة من خالل املحاور الرئيسـة التي اسـتخدمت 
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عامليًا ومن أمهها خدمات مبارشة وغري مبارشة وتشتمل 
اخلدمات املبـارشة عىل اخلدمات املتعلقة بالطالب بوجه 
مبارش متمثله يف التشـخيص واخلطة الرتبوية وخدمات 
تعديل السـلوك وتعليم املهارات األكاديمية وأسـاليب 
التعليم املقدمة للطالب والوسائل واألنشطة املستخدمة 

يف بلوغ األهداف الرتبوية.

 أمـا اخلدمات غري املبارشة فتتمثل باخلدمات املقدمة 
للطالـب لكنها تتعلـق بالبيئـة الرتبوية املحيطـة املتمثلة 
باملعلمـني العاديـني ومتابعتهـم والتعـاون ما بـني معلم 
غرفـة املصـادر، وأوليـاء أمـور الطلبـة ذوي صعوبات 
التعلـم سـواء أكان ذلك التعـاون متعلقًا بعمـل الفريق 
تقديـم  أو  الرتبويـة،  اخلطـة  أو  التخصصـات  متعـدد 
االستشـارات أو تعليم أسـاليب التدريس ألولياء أمور 

)Mercer,1997( الطلبة ومتابعتهم

وملا كانت األرس هي حجر األسـاس ضمن منظومة 
غـرف املصـادر، وملـا هلم من أمهيـة بالغـة ال ينكرها أي 
مـن األخصائيني جـاءت هذه الدراسـة لتحـاول رصد 
اخلدمات املقدمة للطلبـة ذوي صعوبات التعلم،ومدى 
هلـذه  النظـر  يمكـن  عنها،لـذا  أمورهـم  أوليـاء  رضـا 
اخلدمـات مـن خـالل مايقـدم مـن خدمـات تتمثل يف 
خدمات التشـخيص:إن حصول ذوي صعوبات التعلم 
عىل تشـخيص دقيـق هو أهـم اخلدمات املقدمـة هلم يف 
إطـار غـرف املصادر ألن التشـخيص الصحيـح مرتبط 
ارتباطـًا وثيقًا باخلدمات العالجيـة التي توضع يف ضوء 
التشـخيص واحلرمـان مـن التشـخيص حيـرم الفرد من 
تلقـي مـا يناسـب حاجاتـه الرتبويـة واألكاديميـة، ممـا 
جعل الدول الغربية تسـن القوانـني الصارمة حول هذه 
اخلدمـات ) salvia &Ysseldyke, 2004 ( وأن ثمـة 
حاجـة للتشـخيص الدقيق لكون ذلك يسـاعد اآلباء يف 

التعرف عىل طبيعة مشـكلة األطفال من ذوي صعوبات 
التعلـم ويزيد من احتاملية فهـم اآلباء التي تظهر كنتيجة 
ملشكلة الطفل من ذوي احلاجات اخلاصة سيام وأن ذلك 
يسـاعد يف وضع برامـج تربوية وخطط مسـتقبلية فعالة 

لألطفال ) اخلطيب واحلديدي، 2005 (.
 Individualized( ،كـام أن اخلطة الرتبويـة الفرديـة
اخلدمـات  مـن  تعتـرب   )Education Program  IEP

املحورية والتي ترتكز عىل اخلدمة السابقة حيث أشارت 
الدراسات إىل أمهية تفعيل تلك اخلطة وأيدت استخدام 
الربامـج الرتبويـة لـذوي االحتياجات اخلاصة بشـكل 
عـام، وذوي صعوبات التعلم بشـكل خـاص يف تعليم 
وتدريـب ذوي احلاجات اخلاصة، كـام أن تلك الربامج 
تأثـرت تأثريًا كبريًا يف تنظيـم أوضاع األطفال من حيث 
حتديدها لدور العاملني مع تلك الفئات وضامن حقوقهم 
وكذلك ضامن تعليمهم يف ضوء احتياجاهتم واسـتمرار 
عمليـة التقويم لدهيم وضـامن العاملني وأرسة الطفل يف 
 ،)Espin , Deno , & Albayrak , 1998( تعليمهـم

واخلرشمي،  1998، اخلطيب واحلديدي، 1996( 
ذوي  الطلبـة  وعـالج  بخدمـات  يتعلـق  فيـام  أمـا 
صعوبـات التعلم فيمكن إمجاهلا باملحاور التالية:البحث 
العلمـي الدقيـق لشـخصيات التالميـذ بكافـة جوانبها 
اجلسـمية والعقليـة واملعرفيـة واالنفعاليـة واالجتامعية 
.والتحليل والتشخيص املستمر لواقع التلميذ الشخيص 
والرتبوي واالجتامعي واملسح الشامل العميق حلاجات 
التالميـذ الرتبويـة ويقـوم عـىل تقديـم خدمـات تربوية 
آنية ومسـتقبليه تعالـج واقع التلميـذ وتلبي طموحاهتم 
ويقوم عىل تقديم خدمات تربويه  متكاملة لتالميذ متس 
خمتلف جوانب شـخصياهتم ويقوم عىل تقديم خدمات 
تربويـه فرديـه تعالج خصوصيات شـخصيات التالميذ 

   .)wong1998 lerner,2000)،Mercer, 1997(
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ومـن اخلدمـات املحوريـة والرضوريـة مـا يتعلـق 
باالسـرتاتيجيات  تتمثـل  والتـي  السـلوكية  بالربامـج 
املالئمـة لضبـط وتعديـل السـلوك ومراقبة سـلوكيات 
الطلبـة وحتديـد طـرق ضبـط  السـلوك داخـل الصف 
وخارجه واستثامر الوقت التعليمي وضبط إدارة الصف 
بفاعليـة واسـتخدام أسـاليب التعزيـز املناسـبة وتنظيم 
تفاعـل الطلبـة بطريقة تسـهل عملية االتصـال وتنظيم 
 Fagg,et al 1992, (تفاعل الطلبة مع بعضهـم البعض

 . )lerner,2000,Mercer, 1997

ولقد أشارت الدراسـات إىل جمموعة من املامرسات 
الغـري مرغوبـة  السـلوكيات  التـي تسـاهم يف خفـض 
وتعزز من السـلوكيات املرغوبة وهي: وضع مستويات 
املسـتويات،  هـذه  لتحقيـق  الطلبة،والسـعي  لسـلوك 
ومراقبة سـلوكيات الطلبة،وتعزيز السلوكيات املرغوبة 
باسـتمرار وبشـكل اجيايب وحتديد أثار السلوكيات الغري 
مرغوبة ونمذجة السـلوكيات املرغوبـة املؤثرة اجيابيًا يف 
عمليـات التحصيـل األكاديمـي والتكيـف االجتامعي 

.)Mandrell&Shank,2004(

إن جممـوع هـذه اخلدمـات املذكـورة وغريهـا مـن 
اخلدمات تشـكل وحـدة متكاملة يف تعليـم الطلبة ذوي 
وختتـرص  التعلـم،  عمليـة  التعلم،وتسـهل  صعوبـات 
الوقت واجلهـد يف تعليم الطلبـة ذوي صعوبات التعلم 
وتسـاعد األرس يف مواصلـة تعليم أبنائهـم عندما تتوفر 
يف غرفـة املصـادر لذا فان هـذه اخلدمات تعطـي طمأنة 
صحيحـة للوالديـن ممـا يكون لـه األثر يف زيـادة دافعية 
الوالديـن يف تعليم أبنائهم ومردود نفي له األثر األكرب 
عـىل األرسة واملجتمـع عىل حد سـواء. وإن رضا أولياء 
األمـور عن اخلدمات املقدمة يف غرف املصادر تؤدي إىل 
تطوير الوعي ويؤثر يف املهنة واإلدراكات الذاتية للطلبة 

)Phillips,1990(والوالدين

الدراسات السابقة
 لقـد تناولـت  دراسـات عديـدة هذا املوضـوع من 
زويـا خمتلفة حـول رضا الوالدين عـن اخلدمات املقدمة 

ألطفاهلم يف غرف املصادر ومن تلك الدراسات:

دراسـة قام هبـا الرتـر )Larter , 1986( حول مدى 
رضـا أولياء أمور الطلبة عن اخلدمـات املقدمة ألبنائهم 
مـن ذوي صعوبات التعلم،حيث عربوا عن مسـتويات 
عاليـة مـن الرضـا عام يقـدم ألبنائهـم من خدمـات مع 

وجود بعض املشكالت مثل طول مدة التدريب . 

ودراسـة أفليـك )Afflek ,1988( والتي هدفت إىل 
معرفة مدى رضا أوليـاء األمور عن اخلدمات التعليمية 
املقدمـة يف غرفـة املصـادر والتـي  أظهـرت نتائجهـا أن 
اخلدمـات املقدمـة يف غرفـة املصـادر كانـت فعالـة يف 

مهارات القراءة واحلساب.

 )Stephenson,1992( ودراسة قام هبا ستيفن سون
عن مدى رضا األمهات عن اخلدمات املقدمة ألطفاهلن 
يف غـرف املصادر والتـي أظهرت نتائجهـا أن األمهات 
أظهـرن مسـتويات عاليـة مـن اإلحبـاط وعـدم الرضا 
باخلدمات املقدمة ألطفاهلن من ذوي صعوبات التعلم.

 lovitt&cushing ,( وكوشـينج  لوفيـت  ودراسـة 
1999 ( التـي هدفـت ملعرفة تصورات والدي الشـباب 

املعوقني حول اخلدمات والربامج املقدمة ألبنائهم حيث 
أظهرت نتائج الدراسـة عددًا من املعيقات واملشـكالت 
التـي واجههـا أوليـاء األمـور أبرزهـا املشـكالت التي 
تتعلـق بجانـب التنقل، واحلـوار مع املختصـني، وعدم 
فهم النظام املدريس، والشعور بعدم الرضا واحلرية التي 

تكتنف إعاقة أبنائهم .

 garrick &( وسـاالند  جاريـك  مراجعـة  ويف 
salend,2000( لـألدب فيـام يتعلـق بتصـورات وآراء 
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والـدي األطفـال املعاقـني وغـري املعوقني حـول برامج 
دمج املعاقني يف املدارس العادية تبنّي أن املواقف وردود 
أفعـال األرس متباينـة وخمتلفـة ومتعـددة األبعـاد وهـي 
كذلـك  متأثرة بتفاعل عـدد كبري من املتغـريات، إال أن 
النتيجـة األهم يف هذه الدراسـة هي التأكيـد عىل الدور 
الفعال واهلام يف عملية دمج أطفال املعوقني حيث تسهم 

يف نجاح عملية الدمج هذه.

ويف دراسـة مسـحية يف مدينة تكسـاس قام هبا مركز 
ريغـن)Education service (2004( ملعرفة مدى رضا 
أولياء أمور الطلبة الذين يتلقون خدمات الرتبية اخلاصة 
أشـارت الدراسـة إىل معدالت منخفضة من الرضا فيام 

يتعلق باخلدمات التعليمية. 

 )2006Siebes et al,) ويف دراسـة لسبسـوآخرون
هدفت الدراسـة ملعرفة املشـاركة والرضا عن اخلدمات 
املقدمـة ألبنائهـم مـن ذوي احلاجـات اخلاصـة حيـث 
أظهـرت الدراسـة أن اآلباء يشـرتكون يف مجيـع مراحل 
تأهيـل أطفاهلم كام أن الرضا عـن اخلدمات املقدمة كان 

عاليا.

كليمنتـني  و  فتزجريلـد  و  شـوا  دراسـة  وتناولـت 
 Shuwa,Fitzgerald, Clement, & Grant(وجرانت
2006 ,(. معرفـة مسـتوى رضـا أوليـاء امـور الطلبـة 

ذوي صعوبـات التعلـم عن مسـتوى اخلدمـات املقدمة 
ألبنائهم. حيث قـام الباحثون بمقابلة )70(ويل أمر من 
ذوي صعوبـات التعلم. وخلصت نتائج تلك الدراسـة 
إىل أن)90%( من أولياء األمور يشـعرون برضا عام عن 

مستوى اخلدمات املقدمة ألبنائهم

وفيام خيص اخلدمـات املقدمة البنائهم كانت النتائج 
أن)14%(، مـن أوليـاء األمـور عربوا عـن جمموعة من 
املشـاكل متثلت يف نقص وجـود أخصائي مؤهل للعمل 

مع أبنائهم و)54%(، عدم الرضا عن إجراءات التقويم 
تأخر يف عملية التشـخيص و )49%(مـن أولياء األمور 
عربوا عن نقص املعلومات و)37%(، من اولياء األمور 
عربوا عن ضعف التواصل و)13%(، من أولياء األمور 
عـربوا عنعـدم مقابلـة احتياجاهتم و خاصة فيـم يرتبط 
بالضغوط النفسية و)11%( من أولياء األمور عربوا عن 

وأخريا نقص تقديم العناية ما بعد املدرسة .

 )Chang & Hcu,2007( ويف دراسة شانغ وهيسـو
التـي هدفـت إىل معرفة تصـورات العائـالت يف تايوان 
حول األطفال ذوي الصعوبات التعلمية حيث أظهرت 
الدراسـة أن هنـاك جمموعـة مـن الضغوطـات األرسية 
يواجههـا اآلباء تتعلق بالنواحـي االقتصادية والتعليمية 
واجلسمية ناجتة عن الصعوبات التي يعاين منها أبناؤهم.

هـذا  يف  ُأجريـت  التـي  العربيـة  الدراسـات  ومـن 
املوضـوع دراسـة  العايـد )2003( دراسـة هدفـت إىل 
معرفة املشـكالت التي تواجـه معلمي غرف املصادر يف 
األردن، التي أظهرت نتائجها أن من بني تلك املشكالت 
املشـكالت املرتبطة بأوليـاء أمور الطلبـة التي متثلت يف 
توقـع أوليـاء األمـور لتحقيـق نتائـج رسيعة مـن غرفة 
املصادر مع أطفاهلم باإلضافة إىل مشكالت أخرى، مثل 
إنكار أولياء أمور الطلبة ملشـكلة أطفاهلم وعدم التعاون 
الفعال مع املدرسـة. وانسجمت مع هذه النتيجة دراسة 
احلديـدي )2003( التـي أظهـرت أن هناك مشـكالت 
تواجه معلمي غرف املصـادر تتعلق بأولياء أمور الطلبة 

ذوي صعوبات التعلم.

ويف دراسـة قـام هبـا بعـريات )2005( هدفـت إىل 
معرفـة مدى رضـا أولياء أمـور الطلبـة ذوي صعوبات 
التعلـم املدجمني يف املدارس العادية أشـارت نتائجها إىل 
إظهار مسـتوى عـايل من الرضـا عن اخلدمـات املقدمة 
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لألطفال ذوي صعوبات التعلم، وكذلك بينت أن رضا 
األمهات كان أعىل من اآلباء.

مشكلة الدراسة وأسئلتها 
الرتبويـة  والربامـج  باخلدمـات  االهتـامم  ازداد 
اخلاصـة املقدمـة لألطفـال ذوي احلاجـات اخلاصـة 
بشـكل عـام , وذوي صعوبات التعلم بشـكل خاص 
يف اآلونـة األخـرية , نتيجـة لالهتـامم املبـارش من قبل 
وأوليـاء  والباحثـني  واملختصـني  القـرار  أصحـاب 
األمـور , وكذلـك مـا صـدر مـن ترشيعـات وقوانني 
تلـزم املجتمعات بتقديم الرعاية الرتبوية واالجتامعية 
والصحية املالئمة هلؤالء األفراد وصوال هبم إىل أقىص 
ما تسمح به قدراهتم من أجل حتقيق الرضا لدى مجيع 
املهتمـني برتبية ورعاية هذه الفئة من املجتمع بام فيهم 
أوليـاء األمـور , إال أن هنـاك العديد من التسـاؤالت 
ُتطرح حول مستوى رضا أولياء األمور عن اخلدمات 
التـي تقدمها غرف املصـادر ألبنائهم ذوي صعوبات 
التعلـم , وهذا ما سـتحاول الدراسـة احلاليـة حتقيقه . 
وعىل وجه التحديد ستحاول الدراسة احلالية اإلجابة 

عن األسئلة التالية:

مـا مسـتوى رضا أوليـاء األمور عن اخلدمـات التي 
تقدمها غرف املصادر ألبنائهم ذوي صعوبات التعلم ؟

هل خيتلف مستوى رضا أولياء األمور عن اخلدمات 
التـي تقدمها غـرف املصـادر ألبنائهـم ذوي صعوبات 
التعلـم باختـالف صـف الطفـل, أو نـوع املدرسـة, أو 
املسـتوى األكاديمـي لويل األمر, أو معـدل دخل األرسة, 
أو عـدد األفـراد الذيـن يعانون مـن صعوبـات تعلم أو 

إعاقات داخل األرسة؟ 

أهداف الدراسة
 هتـدف الدراسـة احلاليـة إىل معرفـة مسـتوى رضـا 
أولياءأمور الطلبـة ذوي صعوبات التعلم عن اخلدمات 
املقدمـة إليأبنائهـم يف غـرف املصادر،وهـل خيتلف هذا 

الرضا باختالف بعض املتغريات املرتبطة باملوضوع ؟

أمهية الدراسة 
تكمن أمهية الدراسة احلالية يف كون نتائجها ستكشف 
لنا عن مسـتوى رضا أوليـاء األمور عـن اخلدمات التي 
تقدمهـا غرف املصـادر ألبنائهم ذوي صعوبـات التعلم 
. مما سيسـاعد املهتمـني هبذه الفئة مـن خمتصني وباحثني 
وأصحـاب قـرار يف الوقـوف عـىل ذلـك هبدف حتسـني 
مستوى اخلدمات املقدمة هلذه الفئة من األطفال, وكذلك 
مستوى الرضا عن هذه اخلدمات , من أجل احلصول عىل 

املزيد من الدعم والتأييد هلذه الربامج واخلدمات.

حدود الدراسة وحمدداهتا 
تتحـدد نتائـج هذه الدراسـة بـام وفرته مـن ظروف 
خاصـة بالعينة من حيث حجمهـا وخصائصها وطريقة 
اختيارهـا, وأداة الدراسـة من حيث إجـراءات تطويرها 
وخصائصها السـيكومرتية , وأسـلوب مجـع املعلومات , 

والتحليل اإلحصائي .  

تعريف املصطلحات
الطلبـة ذوو الصعوبات التعلميـة: هم أولئك الطلبة 
الذيـن تـم تصنيفهـم عىل أهنـم يعانـون مـن صعوبات 
تعلميـة يف غـرف املصـادر يف عـامن، بنـاًء عـىل أسـس 

التصنيف املتبعة فيها.
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رضـا أولياء األمور: هو مسـتوى الرضا الذي حيققه 
أولياء األمور عن أداة الدراسة.

الطريقة واإلجراءات
جمتمـع الدراسـة وعينتهـا: تكـون جمتمـع الدراسـة 
احلاليـة مـن مجيـع أوليـاء أمـور الطلبـة ذوي صعوبات 
التعلـم امللتحقني يف غرف املصـادر يف مدينة عامن للعام 
الـدرايس 2011/2010م، الذيـن يقـدر عددهـم بــ 

)2000(  طالبا وطالبة.

وقد أجريت هذه الدراسـة عىل عينة من أولياء أمور 
الطلبـة ذوي صعوبـات التعلـم تكونت مـن )78( وليا 

لألمر، تـم اختيارهـم بالطريقة العشـوائية من بني مجيع 
أوليـاء أمور الطلبة ذوي صعوبـات التعلم امللتحقني يف 
غرف املصادر يف املدارس العادية احلكومية واخلاصة يف 

مدينة عامن .

وقد روعي يف اختيار العينة متثيلها ملتغريات الدراسة 
)صـف الطفل, نـوع املدرسـة, املسـتوى األكاديمي لويل 
األمـر, معـدل دخـل األرسة, عـدد أفـراد األرسة, عـدد 
األفـراد الذيـن يعانون مـن صعوبات تعلـم أو إعاقات 
داخل األرسة, عدد سـنوات االلتحـاق بغرفة املصادر(، 
واجلـدول رقـم )1( يبـني توزيـع أفـراد العينـة حسـب 

متغريات الدراسة.

جدول رقم )1(: توزيع أفراد العينة حسب متغريات الدراسة

النسبة املئويةالعدداملتغريات ومستوياته

صف الطفل

3544.9من األول إىل الثالث

3342.3من الرابع إىل السابع

1012.8الذين مل يستجيبوا

نوع املدرسة
6380.8حكومية

1519.2خاصة وأهلية وتطوعية

طبيعة العالقة بالطفل

4760.3أب

2734.6أم

22.6أخرى

22.6الذين مل يستجيبوا

عدد أفراد األرسة

179- 4 أفراد

54253.8- 8 أفراد

2734.6أكثر من 8 أفراد

22.6الذين مل يستجيبوا
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النسبة املئويةالعدداملتغريات ومستوياته

املستوى األكاديمي لويل األمر

1620.5ابتدائي فأقل

2633.3إعدادي 

2126.9ثانوي

1417.9أعىل من ثانوي

11.3الذين مل يستجيبوا
عدد األفراد الذين يعانون من 

صعوبات تعلم أو إعاقات داخل 
األرسة

5469.2طفل واحد

2430.8أكثر من واحد

معدل دخل األرسة

5975.6أقل من 300 دينار

3001823.1 دينار فأكثر

11.3الذين مل يستجيبوا

عدد سنوات االلتحاق بغرفة 
املصادر

7191سنة إىل سنتني 

79أكثر من سنتني 

78100املجموع الكي للعينة 

أداة الدراسة  
للتعرف عىل مسـتوى رضا أوليـاء أمور الطلبة ذوي 
صعوبات التعلم عن اخلدمات املقدمة ألبنائهم يف غرف 
املصادرتم إعداد أداة ألغراض هذه الدراسـة عىل النحو 

اآليت:
1- مسح األدب السـابق املرتبط بموضوع الدراسة 
احلاليـة، مـن أجـل اشـتقاق األبعادوالفقـرات 
ذوي  الطلبـة  أمـور  أوليـاء  رضـا  عـن  املعـربة 
صعوبات التعلم عن اخلدمـات املقدمة ألبنائهم 

يف غرف املصادر
2- بنـاًء عـىل األدب السـابق املرتبـط بموضـوع 
الدراسـة احلاليـة تـم التوصـل إىل 60 فقـرة 

موزعة عىل 10 أبعاد شكلت املقياس بصورته 
األولية.

3- تـم عـرض املقيـاس بصورتـه األوليـة عـىل 4 
ميـدان  يف  االختصـاص  ذوي  مـن  حمكمـني 
الرتبيـة اخلاصـة والقياس النفـي، حيث أوىص 

املحكمون بإجراء التعديالت التالية:
- توضيح عدد من الفقرات .

- حذف إحدى الفقرات.
- تعديل صياغة بعـض الفقرات من الناحية 

اللغوية.
4- تم إجراء التعديالت التي أوىص هبا املحكمون، 
وأصبـح املقياس بصورتـه النهائيـة يتضمن 59 
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فقـرة موزعة عىل 10 أبعاد يقابلها سـلم تقديري 
مكـون مـن أربـع  درجـات هـي: أوافق بشـدة، 
أوافـق, ال أوافـق, ال أوافق بشـدة. وقد أصبحت 

األبعاد عىل النحو اآليت:
 أ - خدمات التدخل واإلحالة، ومتثلت يف 5 فقرات.
 ب -  التقييم والتشخيص، ومتثلت يف 8 فقرات . 
جــ - خدمـات البيئـة الصفيـة لغرفـة املصادر، 

ومتثلت يف 6 فقرات .             
د -  خدمـات إعـداد اخلطـة الرتبويـة الفرديـة، 

ومتثلت يف 6 فقرات .
هــ -  اخلدمـات املقدمـة مـن قبـل معلـم غرفة 

املصادر، ومتثلت يف 7 فقرات .
و - خدمـات املتابعة مع أوليـاء األمور، ومتثلت 

يف 10 فقرات .
ز - اخلدمات الالمنهجية، ومتثلت يف 5 فقرات .

ح - اخلدمات التدريبية، ومتثلت يف 4 فقرات .
ط - خدمـات العـالج السـلوكي، ومتثلت يف 4 

فقرات.
ي - اخلدمـات املتعلقـة بالوسـائل واألسـاليب 

املستخدمة، ومتثلت يف 4 فقرات .
5- تـم عـرض الصـورة النهائيـة مـن املقيـاس عىل  
املحكمـني ذوي االختصاص يف الرتبية اخلاصة، 
وعددهم عرشة من أساتذة يف اجلامعات األردنية 
والسـعودية، حيـث أمجعوا عىل مالءمـة املقياس 

بصورته النهائية لغايات الدراسة احلالية .

صدق وثبات أداة الدراسة 
فيـام يتعلـق بـدالالت صـدق أداة الدراسـة، فقـد تم 
حتقيقهـا مـن خـالل إجـراءات إعدادهـا، التـي حققـت 

الصـدق املنطقـي أو العيني املتمثـل بتمثيـل األداة ملنطقة 
السـلوك املراد قياسـها واملحددة باألبعاد الرئيسة التي تم 
ذكرها سابقًا. حيث أمجع املحكمون عىل مالءمة الفقرات 
لألبعاد التي تقيسـها بنسبة اتفاق تزيد عن )90%(. كام تم 
اسـتخراج دالالت ثبات أداة الدراسـة بطريقة االتسـاق 
الداخي ، باسـتخدام معادلة كرونباخ ألفـا ، وبلغ معامل 
الثبات الـكي )0.98( ، يف حني تراوحت قيم معامالت 

الثبات عىل األبعاد الرئيسة ما بني )0.72( و )0.94( 

واجلدول رقـم )2( يبني قيم معامـالت الثبات التي 
تم التوصل إليها باسـتخدام معادلة كرونباخ- ألفا لكل 

بعد باإلضافة للثبات الكي . 

جدول )2( قيم معامالت الثبات باستخدام معادلة 
كرونباخ - ألفا

معامل الثباتالبعد

0.72خدمات التدخل واإلحالة

0.91خدمات التقييم والتشخيص

0.93خدمات البيئة الصفية لغرفة املصادر

0.82خدمات إعداد اخلطة الرتبوية الفردية
اخلدمات املقدمة من قبل معلم غرفة 

0.92املصادر

0.94خدمات املتابعة مع أولياء األمور

0.93اخلدمات الالمنهجية

0.86اخلدمات التدريبية

0.90خدمات العالج السلوكي
اخلدمات املتعلقة بالوسائل 

0.86واألساليب املستخدمة

0.98األداة ككل
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وبالنظـر إىل الثبـات الكي للمقيـاس ، يتضح أنه ذو 
قيمـة مرتفعة نسـبيًا جتعل منه أداة يمكـن االعتامد عليها 

لتحقيق أغراض الدراسة .

وبنـاًء عـىل مـا جتمـع لـدى الباحـث مـن دالالت 
الثبات، وما حتقق للمقياس من صدق املحتوى املتمثل 
بإجراءات بنـاء املقياس ومتثيله ملنطقة السـلوك املقاس 
)رضـا أولياء أمـور الطلبة ذوي صعوبـات التعلم عن 
اخلدمـات املقدمة ألبنائهم يف غرف املصـادر( فإن أداة 
الدراسـة بصورهتا النهائية ُتعد مقبولة ألغراض إجراء 
هذه الدراسة وأصبحت جاهزة للتطبيق عىل أفراد عينة 

الدراسة .

إجراءات التطبيق 
بعـد االنتهـاء مـن بنـاء أداة الدراسـة بصورهتـا 
النهائية، تم وضع رسـالة خاصة توضح الغرض من 
الدراسـة وهدفهـا، وتطمئن املسـتجيب حول رسية 
املعلومـات التي سـيديل هبا، وتوضـح كيفية اإلجابة 

عىل األداة.

ثـم قـام الباحثـون بأخـذ املوافقـات الرسـمية، 
وكذلـك الكشـوفات اخلاصـة بغرف املصـادر التي 
متثـل جمتمـع الدراسـة، ثم تـم اختيار عينة الدراسـة 
بالطريقة العشـوائية البسـيطة، وبعد ذلك تم التوجه 
الدراسـة،  عينـة  مثلـوا  الذيـن  األمـور  أوليـاء  إىل 
ومقابلتهـم، وتطبيق األداة عليهم، وذلك بعد أن تم 
توضيح اهلدف من الدراسـة، وقد اسـتغرقت عملية 
مجع البيانات شـهرين تقريبـًا. وبعد االنتهاء من مجع 
البيانـات تم تفريغها وعمـل التحليالت اإلحصائية 

املناسبة.

استخراج الدرجات 
بعد تطبيق األداة عىل أفراد عينة الدراسة، تم إعطاء 
درجة لكل فقرة، حيث تم ترمجة سـلم اإلجابة اللفظي 
الرباعـي إىل سـلم رقمـي وذلـك بإعطاء فئـة اإلجابة 
)أوافـق بشـدة( أربـع درجات، وفئـة )أوافـق( ثالث 
درجـات، وفئـة )ال أوافـق( درجتني، وفئـة )ال أوافق 

بشدة( درجة واحدة.

ثـم اسـتخرجت درجـة كليـة لـكل ويل أمـر، عـن 
طريـق مجع الدرجات املتحققة عىل مجيع فقرات األداة، 
وهكذا فإن أعىل درجة ممكنة عىل األداة هي 236 درجة 
وتعكس مستوى الرضا بصورته القصوى وأدنى درجة 
هي 59 درجة وتعكس مستوى الرضا بصورته الدنيا.

املعاجلة اإلحصائية 
لإلجابـة عـن السـؤال األول، فقـد تـم اسـتخراج 
متوسـطات درجات األفـراد عىل كل فقرة بداللة سـلم 
اإلجابة، ومتوسطات الدرجات واالنحرافات املعيارية 
عـىل مجيع الفقـرات وذلك للعينـة ككل.  ولإلجابة عن 
السـؤال الثـاين، تـم اسـتخدام اختبـار )ت( للعينـات 
املسـتقلة للداللة عىل الفـروق بني املتوسـطات يف حالة 
املتغريات التي حتتوي عىل مسـتويني )صف الطفل، نوع 
املدرسـة، معدل دخل األرسة، عـدد أفراد األرسة، عدد 
األفـراد الذيـن يعانون مـن صعوبات تعلـم أو إعاقات 
داخل األرسة، عدد سـنوات االلتحاق بغرفة املصادر(، 
 One Way( وتـم اسـتخدام حتليـل التبايـن األحـادي
Anova( متبوعًا باختبار شـيفية )Scheffe( للمقارنات 

البعدية يف حالة وجود فروق تبعًا للمتغريات التي حتتوي 
عىل أكثر من مستويني )املستوى األكاديمي لويل األمر(.
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النتائج 
هدفت الدراسـة احلالية إىل التعرف عىل مستوى 
رضـا أوليـاء أمـور الطلبـة ذوي صعوبـات التعلم 
عـن اخلدمـات املقدمـة ألبنائهم يف غـرف املصادر، 
وكذلـك دراسـة الفـروق يف مسـتوى هـذا الرضـا 
تبعا ملتغريات صف الطفل، نوع املدرسـة، املسـتوى 
األكاديمـي لويل األمـر، معدل دخـل األرسة، عدد 
األفراد الذين يعانون من صعوبات تعلم أو إعاقات 

داخل األرسة.

ولإلجابة عن السؤال األول: ما مستوى رضا أولياء 
األمور عن اخلدمات التي تقدمها غرف املصادر ألبنائهم 
ذوي صعوبـات التعلـم ؟ تـم اسـتخراج متوسـطات 
الدرجات التي حصل عليها أفراد عينة الدراسة عىل كل 
فقرة من فقرات األداة بداللة سـلم اإلجابة وانحرافاهتا 
املعيارية ، كام تم اسـتخراج متوسـطات الدرجات التي 
حصل عليهـا أفراد عينة الدراسـة بداللة سـلم اإلجابة 
عـىل كل بعـد مـن أبعـاد األداة واألداة ككل، باإلضافة 

النحرافاهتا املعيارية، واجلدول رقم )3( يبني ذلك .

جدول )2 أ( متوسط الدرجات واالنحرافات املعيارية التي حصل عليها أفراد عينة الدراسة عىل كل بعد من 
أبعاد األداة واألداة ككل*

االنحراف املعيارياملتوسطالبعد

3.020.58خدمات التدخل واإلحالة

2.840.68خدمات التقييم والتشخيص

3.150.54خدمات البيئة الصفية لغرفة املصادر

2.940.59خدمات إعداد اخلطة الرتبوية الفردية

3.180.61اخلدمات املقدمة من قبل معلم غرفة املصادر

2.910.67خدمات املتابعة مع أولياء األمور

2.650.81اخلدمات الالمنهجية

2.840.71اخلدمات التدريبية

3.020.70خدمات العالج السلوكي

2.980.73اخلدمات املتعلقة بالوسائل واألساليب املستخدمة

2.950.52األداة ككل

                * نقطة القطع )2.5(
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جدول  )2 ب(: متوسط الدرجات واالنحرافات املعيارية التي حصل عليها أفراد عينة الدراسة عىل كل فقرة 
من فقرات األداة يف بعد خدمات التدخل واإلحالة 

االنحراف املعيارياملتوسطالفقرةرقم الفقرة

أعتقد أن إجراءات حتويل طفي إىل غرفة املصادر جاءت يف 3
3.200.80الوقت املناسب

3.090.81لقد شاركت يف إحالة طفي مع معلم غرفة املصادر  4

2.960.80أعتقد أن اكتشاف حالة طفي كانت عىل يد معلم غرفة املصادر2

أعتقد أن إجراءات ما قبل حتويل طفي إىل غرفة املصادر كانت 1
2.930.84مناسبة

2.930.89تم استخدام اختبارات مناسبة لكشف حالة طفي5

* نقطة القطع )2.5(

جدول  )2 ج( متوسط الدرجات واالنحرافات املعيارية التي حصل عليها أفراد عينة الدراسة عىل كل فقرة من 
فقرات األداة يف بعد خدمات التقييم والتشخيص 

االنحراف املعيارياملتوسطالفقرةرقم الفقرة

3.100.77إن تنوع االختبارات أعطى صورة حقيقية حلالة طفي7

3.030.87االختبارات التي طبقت عىل طفي كانت دقيقة ومناسبة6

2.970.91مسامهتي يف التقييم كانت حمورًا أساسيًا يف عملية تقييمه9

10
تم توضيح مجيع االختبارات املراد تطبيقها عىل طفي من حيث 

2.900.88حمتواها ومعنى نتائجها

2.850.89ارتبطت اخلطة الرتبوية الفردية بنتائج التقييم13

2.690.83اطلعت عىل مجيع االختبارات التي طبقت عىل طفي11

2.670.96اشرتكت يف عملية التقييم التي تلقاها طفي8

2.590.92نتائج االختبارات كانت مرضية بالنسبة يل12

* نقطة القطع )2.5(
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جدول )2 د( متوسط الدرجات واالنحرافات املعيارية التي حصل عليها أفراد عينة الدراسة عىل كل فقرة من 
فقرات األداة يف بعد خدمات البيئة الصفية لغرفة املصادر 

االنحراف املعيارياملتوسطالفقرةرقم الفقرة

3.240.63أرى أن غرفة املصادر ذات سعة كافيًة للطلبة املتواجدين فيها14

3.200.59إنارة غرفة املصادر مناسبة15

3.160.64تتوفر رشوط األمن والسالمة يف غرفة املصادر19

أرى أن ترتيب أثاث غرفة املصادر سهل االستخدام من قبل 18
3.110.67طفي

3.090.62أعتقد أن أثاث غرفة املصادر مناسب لتعليم طفيل  17

3.080.69أرى أن غرفة املصادر ذات هتوية جيدة16

* نقطة القطع )2.5(

جدول  )2 هـ( متوسط الدرجات واالنحرافات املعيارية التي حصل عليها أفراد عينة الدراسة عىل كل فقرة 
من فقرات األداة يف بعد خدمات إعداد اخلطة الرتبوية الفردية 

االنحراف املعيارياملتوسطالفقرةرقم الفقرة

3.080.77أعرف مستوى األداء احلايل لطفي21

تم توجيهي من قبل معلم غرفة املصادر ملتابعة األهداف 24
2.970.81املقررة داخل اخلطة داخل املنزل

أتابع أوالً بأول مدى حتقيق األهداف الواردة يف اخلطة الرتبوية 23
2.960.88الفردية

2.950.77ارتبطت اخلطة الرتبوية الفردية لطفي باملنهاج املدريس25

2.930.81ارتبطت اخلطة الرتبوية الفردية باملنهاج الدرايس22

2.740.88سامهت يف إعداد اخلطة الرتبوية لطفي20

* نقطة القطع )2.5(
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جدول  )2 و( متوسط الدرجات واالنحرافات املعيارية التي حصل عليها أفراد عينة الدراسة عىل كل فقرة من 
فقرات األداة يف بعد اخلدمات املقدمة من قبل معلم غرفة املصادر 

االنحراف املعيارياملتوسطالفقرةرقم الفقرة
3.240.74أرى أن تعليم طفي من قبل معلم غرفة املصادر زاد من دافعيته للتعلم31

3.240.79أشعر بالرضا عن معلم غرفة املصادر32

3.240.77طفي يستجيب مع معلم غرفة املصادر أكثر من معلم الصف العادي30

3.210.78أعتقد أن معلم غرفة املصادر لديه أسلوب حمبب يف تعليم طفي29

3.160.74معلم غرفة املصادر قادر عىل مساعدة طفي يف القراءة والكتابة27

3.120.69معلم غرفة املصادر لبق يف تعامله مع األرس28

3.070.69معلم غرفة املصادر متجدد يف معلوماته26

* نقطة القطع )2.5(

جدول  )2ز( متوسط الدرجات واالنحرافات املعيارية التي حصل عليها أفراد عينة الدراسة عىل كل فقرة من 
فقرات األداة يف بعد خدمات املتابعة مع أولياء األمور *

االنحراف املعيارياملتوسطالفقرةرقم الفقرة
3.110.84أشعر بأن دوري مكمل لدور معلم غرفة املصادر42

3.080.81يعززين معلم غرفة املصادر عندما أنجح مع طفي41

3.030.76أشعر بفائدة االجتامعات املعقودة من قبل معلم غرفة املصادر34

3.010.79يوجهني معلم غرفة املصادر إىل األساليب العلمية املتبعة يف تدريس طفي39

يقوم معلم غرفة املصادر من خالل هذه االجتامعات ببناء حلقة 37
2.890.92االتصال ما بني أولياء أمور الطلبة ذوي صعوبات التعلم

2.880.86يقوم معلم غرفة املصادر بعقد لقاءات دورية مع األرس33

يقوم معلم غرفة املصادر من خالل هذه االجتامعات ببناء حلقة االتصال ما 40
2.860.90بني أولياء أمور الطلبة ذوي صعوبات التعلم ومعلمي الصفوف

أشعر بأن هذه االجتامعات قد زادت من عالقايت االجتامعية والتي 38
2.850.91تنعكس عىل طفي

2.830.92خيربين معلم غرفة املصادر عن نقاط القوة ونقاط الضعف عند طفي أوالً بأول36

2.560.91يتصل معي معلم غرفة املصادر هاتفيًا بشكل دوري35

* نقطة القطع )2.5(
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جدول رقم )2 ح( متوسط الدرجات واالنحرافات املعيارية التي حصل عليها أفراد عينة الدراسة عىل كل 
فقرة من فقرات األداة يف بعد اخلدمات الالمنهجية 

االنحراف املعيارياملتوسطالفقرةرقم الفقرة

معلم غرفة املصادر يعد حفالت ترفيهية للطلبة تزيد من رغبتهم يف التعلم 45
2.770.95داخل الغرفة

2.710.90يقوم معلم غرفة املصادر بتوفري األفالم الرتفيهية44

يزودين معلم غرفة املصادر بأنشطة المنهجية يمكن استخدامها مع طفي 47
2.670.93أثناء اإلجازات

2.600.88يرشك معلم غرفة املصادر أولياء األمور يف إعداد األنشطة الالمنهجية46

2.510.95معلم غرفة املصادر يقوم بإعداد رحالت علمية43

* نقطة القطع )2.5(

جدول  )2 ط( متوسط الدرجات واالنحرافات املعيارية التي حصل عليها أفراد عينة الدراسة عىل كل فقرة 
من فقرات األداة يف بعد اخلدمات التدريبية 

االنحراف املعيارياملتوسطالفقرةرقم الفقرة

أشعر بأن خدمات التدريب املقدمة يف غرفة املصادر تساعدين يف فهم طفي 49
3.070.73والتعامل معه

أشعر بالرضا عن اخلدمات اإلرشادية املقدمة ألولياء أمور الطلبة ذوي 51
2.920.86صعوبات التعلم

2.740.83يقوم املعلم بتوزيع نرشات تثقيفية عىل األرس50

2.630.94يعقد معلم غرفة املصادر ورشات تدريبية ألولياء األمور48

* نقطة القطع )2.5(
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جدول  )2 ي( متوسط الدرجات واالنحرافات املعيارية التي حصل عليها أفراد عينة الدراسة عىل كل فقرة 
من فقرات األداة يف بعد خدمات العالج السلوكي 

االنحراف املعيارياملتوسطالفقرةرقم الفقرة

3.030.82أشعر بأن معلم غرفة املصادر مدرك ملشكالت طفي السلوكية52

أشعر بأن معلم غرفة املصادر أسهم يف حل املشكالت السلوكية لدى طفي 53
3.030.81بشكل إجيايب وفعال

إن خدمات املعاجلة السلوكية املقدمة يف غرفة املصادر انعكست عىل إنجاز 55
3.030.76ودافعية طفي

أرى أن إرشادي من قبل معلم غرفة املصادر بكيفية معاجلة طفي من 54
2.990.81الناحية السلوكية كان له األثر األكرب يف حل مشكالته السلوكية

* نقطة القطع )2.5(

جدول  )2 ك( متوسط الدرجات واالنحرافات املعيارية التي حصل عليها أفراد عينة الدراسة عىل كل فقرة من 
فقرات األداة يف بعد اخلدمات املتعلقة بالوسائل واألساليب املستخدمة 

االنحراف املعيارياملتوسطالفقرةرقم الفقرة

3.190.79تتنوع الوسائل التعليمة يف غرفة املصادر بشكل يمكن طفي من التعلم  56

3.160.81يعتمد معلم غرفة املصادر عىل أساليب ختتلف عن أساليب املعلمني اآلخرين59

2.920.92يستخدم معلم غرفة املصادر التعليم الفردي مع طفي58

2.650.94يستخدم معلم غرفة املصادر احلاسوب يف التعليم57

* نقطة القطع )2.5(

بـني  وباملقارنـة   ، رقـم)2أ(  اجلـدول  مـن  يتضـح 
متوسـطات الدرجات عىل األبعاد املختلفة بداللة سـّلم 
اإلجابة ، أن أكثر اخلدمات التي نالت رضا أولياء األمور 
هي  اخلدمات املقدمة من قبل معلم غرفة املصادر، يليها 
خدمات البيئة الصفية لغرفة املصادر، يف حني كانت أقل 
اخلدمات نيال لرضا أولياء األمور اخلدمات الالمنهجية. 
وبشـكل عام يالحظ وجود مسـتوى من الرضا بدرجة 

متوسـطة بداللة سـّلم اإلجابة ، حيث بلغ متوسـط أداء 
العينة عىل األداة ككل )2.95( .

كـام يالحظ أن متوسـطات الدرجات عـىل الفقرات 
تراوحـت مـا بـني )3.24( درجـة للفقرة رقـم )14( 
ضمن بعـد خدمات البيئة الصفية لغرفـة املصادر )أرى 
أن غرفـة املصـادر ذات سـعة كافيـًة للطلبـة املتواجدين 
فيهـا( ، و)2.51( درجة للفقـرة رقم )43( ضمن بعد 
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اخلدمـات الالمنهجية )معلم غرفة املصادر يقوم بإعداد 
رحـالت علمية( ، علـاًم بأن أعىل قيمة ممكنة للمتوسـط 
هـي أربع درجـات ، وأقـل قيمـة ممكنة للمتوسـط هي 
درجـة واحدة . كذلك تبني أن قيم االنحرافات املعيارية 
للفقـرات تراوحت مـا بني)0.96( درجـة للفقرة )8( 
ضمـن بعد خدمات التقييم والتشـخيص )اشـرتكت يف 
عمليـة التقييـم التي تلقاهـا طفـي( ، و)0.59( درجة 
للفقـرة رقـم )15( ضمـن بعد خدمـات البيئـة الصفية 
لغرفة املصادر )إنارة غرفة املصادر مناسـبة( مما يدل عىل 
االنسجام واالتفاق بني املستجيبني يف األداء عىل األداة.

ولإلجابة عن السؤال الثاين: هل خيتلف مستوى رضا 
أوليـاء األمور عن اخلدمـات التي تقدمها غرف املصادر 
ألبنائهم ذوي صعوبـات التعلم باختالف صف الطفل 

، أو نوع املدرسـة، أو املستوى األكاديمي لويل األمر، أو 
معدل دخـل األرسة، أو عدد األفـراد الذين يعانون من 
صعوبات تعلم أو إعاقات داخل األرسة ؟ تم استخدام 
اختبـار )ت( للعينات املسـتقلة للداللة عىل الفروق بني 
املتوسطات يف حالة املتغريات التي حتتوي عىل مستويني 
)صف الطفل، نوع املدرسة ، معدل دخل األرسة ، عدد 
األفـراد الذيـن يعانون مـن صعوبات تعلـم أو إعاقات 
داخـل األرسة( واجلـدول رقـم )4( يبـني ذلـك، وتـم 
 )One Way Anova( استخدام حتليل التباين األحادي
متبوعًا باختبار شيفية )Scheffe( للمقارنات البعدية يف 
حالة وجود فروق تبعًا للمتغرياملسـتوى األكاديمي لويل 
األمر كونه حيتوي عىل أكثر من مستويني، واجلدول رقم 

)5( يبني ذلك.

جدول  )3أ( متوسط درجات األفراد عىل أداة الدراسة ونتائج إختبار )ت( للعينات املستقلة لداللة الفروق 
بني هذه املتوسطات تبعًا ملتغري صف الطفل

مستوى الداللة قيمة )ت( املتوسطات صف الطفل األبعاد

0.260 1.136
14.91 من األول إىل الثالث

خدمات التدخل واإلحالة
14.00 من الرابع إىل السابع

0.619 0.500
21.83 من األول إىل الثالث

خدمات التقييم والتشخيص
21.00 من الرابع إىل السابع

0.535 0.624
18.97 من األول إىل الثالث

خدمات البيئة الصفية لغرفة املصادر
18.44 من الرابع إىل السابع

0.316 1.011
17.94 من األول إىل الثالث

خدمات إعداد اخلطة الرتبوية الفردية
17.03 من الرابع إىل السابع

0.095 1.694
22.89 من األول إىل الثالث  اخلدمات املقدمة من قبل معلم غرفة

20.97املصادر من الرابع إىل السابع

0.530 0.632
29.31 من األول إىل الثالث

خدمات املتابعة مع أولياء األمور
28.21 من الرابع إىل السابع
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مستوى الداللة قيمة )ت( املتوسطات صف الطفل األبعاد

0.495 0.686
12.66 من األول إىل الثالث

اخلدمات الالمنهجية
13.38 من الرابع إىل السابع

0.802 0.252
11.26 من األول إىل الثالث

اخلدمات التدريبية
11.07 من الرابع إىل السابع

0.768 0.297
11.89 من األول إىل الثالث

خدمات العالج السلوكي
12.10 من الرابع إىل السابع

0.680 0.414
12.00 من األول إىل الثالث  اخلدمات املتعلقة بالوسائل واألساليب

11.69املستخدمة من الرابع إىل السابع

0.072 1.829
173.11 من األول إىل الثالث

األداة ككل
153.97 من الرابع إىل السابع

جدول  )3ب( متوسط درجات األفراد عىل أداة الدراسة ونتائج إختبار )ت( للعينات املستقلة لداللة الفروق 
بني هذه املتوسطات تبعًا ملتغري نوع املدرسة

مستوى الداللة قيمة )ت( املتوسطات نوع املدرسة األبعاد

0.550 0.600
14.51 حكومية

خدمات التدخل واإلحالة
15.07 خاصة وأهلية وتطوعية

0.829 0.216
21.59 حكومية

خدمات التقييم والتشخيص
22.00 خاصة وأهلية وتطوعية

0.149 1.46
18.40 حكومية

خدمات البيئة الصفية لغرفة املصادر
19.86 خاصة وأهلية وتطوعية

0.756 0.311
17.42 حكومية

خدمات إعداد اخلطة الرتبوية الفردية
17.43 خاصة وأهلية وتطوعية

0.278 1.092
21.62 حكومية  اخلدمات املقدمة من قبل معلم غرفة

23.07املصادر خاصة وأهلية وتطوعية
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مستوى الداللة قيمة )ت( املتوسطات نوع املدرسة األبعاد

0.458 0.747
28.47 حكومية

خدمات املتابعة مع أولياء األمور
29.93 خاصة وأهلية وتطوعية

0.957 0.054
13.07 حكومية

اخلدمات الالمنهجية
13.13 خاصة وأهلية وتطوعية

0.245 1.173
11.00 حكومية

اخلدمات التدريبية
12.00 خاصة وأهلية وتطوعية

0.936 0.081
11.93 حكومية

خدمات العالج السلوكي
12.00 خاصة وأهلية وتطوعية

0.684 0.409
11.95 حكومية  اخلدمات املتعلقة بالوسائل واألساليب

11.60املستخدمة خاصة وأهلية وتطوعية

0.312 1.019
162.62 حكومية

األداة ككل
175.07 خاصة وأهلية وتطوعية

جدول  )3ج( متوسط درجات األفراد عىل أداة الدراسة ونتائج اختبار )ت( للعينات املستقلة لداللة الفروق 
بني هذه املتوسطات تبعًا ملتغري معدل دخل األرسة

مستوى الداللة قيمة )ت( املتوسطات معدل دخل األرسة األبعاد

0.727 0.351
14.47 أقل من 300 دينار

خدمات التدخل واإلحالة
14.78 300 دينار فأكثر

0.491 0.692
21.82 أقل من 300 دينار

خدمات التقييم والتشخيص
20.61 300 دينار فأكثر

0.362 0.918
18.79 أقل من 300 دينار

خدمات البيئة الصفية لغرفة املصادر
17.94 300 دينار فأكثر

0.068 1.851
17.79 أقل من 300 دينار

خدمات إعداد اخلطة الرتبوية الفردية
16.06 300 دينار فأكثر
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مستوى الداللة قيمة )ت( املتوسطات معدل دخل األرسة األبعاد

0.630 0.484
21.97 أقل من 300 دينار  اخلدمات املقدمة من قبل معلم غرفة

21.35املصادر 300 دينار فأكثر

0.084 1.752
29.36 أقل من 300 دينار

خدمات املتابعة مع أولياء األمور
26.18 300 دينار فأكثر

0.021 *2.361
13.59 أقل من 300 دينار

اخلدمات الالمنهجية
11.00 300 دينار فأكثر

0.148 1.464
11.41 أقل من 300 دينار

اخلدمات التدريبية
10.24 300 دينار فأكثر

0.328 0.984
12.07 أقل من 300 دينار

خدمات العالج السلوكي
11.29 300 دينار فأكثر

0.453 0.755
11.96 أقل من 300 دينار  اخلدمات املتعلقة بالوسائل واألساليب

11.35املستخدمة 300 دينار فأكثر

0.239 1.186
167.22 أقل من 300 دينار

األداة ككل
153.83 300 دينار فأكثر

 )0.05  α ≥دالة إحصائيًا عند * (

جدول  )3د( متوسط درجات األفراد عىل أداة الدراسة ونتائج اختبار )ت( للعينات املستقلة لداللة الفروق بني 
هذه املتوسطات تبعًا ملتغري عدد األفراد الذين يعانون من صعوبات تعلم أو إعاقات داخل األرسة

عدد األفراد الذين يعانون من صعوبات املتوسطاتقيمة )ت(مستوى الداللة
األبعادتعلم أو إعاقات داخل األرسة

0.7500.320
خدمات التدخل طفل واحد14.54

واإلحالة أكثر من واحد14.79

0.1411.487
خدمات التقييم طفل واحد20.94

والتشخيص أكثر من واحد23.35
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عدد األفراد الذين يعانون من صعوبات املتوسطاتقيمة )ت(مستوى الداللة
األبعادتعلم أو إعاقات داخل األرسة

0.4660.732
خدمات البيئة طفل واحد18.87

الصفية لغرفة 
املصادر أكثر من واحد18.25

0.8300.216
خدمات إعداد طفل واحد17.54

اخلطة الرتبوية 
الفردية أكثر من واحد17.35

0.9910.011
اخلدمات املقدمة طفل واحد21.90

من قبل معلم غرفة 
املصادر أكثر من واحد21.92

0.9200.101
خدمات املتابعة مع طفل واحد28.82

أولياء األمور أكثر من واحد28.65

0.9110.112
اخلدمات طفل واحد13.12

الالمنهجية أكثر من واحد13.00

0.9560.056
طفل واحد11.22

اخلدمات التدريبية
أكثر من واحد11.17

0.7790.282
خدمات العالج طفل واحد11.88

السلوكي أكثر من واحد12.09

0.1081.625
اخلدمات املتعلقة طفل واحد11.51

بالوسائل 
واألساليب 
املستخدمة أكثر من واحد12.70

0.6490.457
طفل واحد163.54

األداة ككل
أكثر من واحد168.33
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جدول  )4( ملخص نتائج حتليل التباين األحادي لداللة الفروق بني املتوسطات تبعًا ملتغري املستوى األكاديمي 
لويل األمر

مستوى 
الداللة قيمة ف متوسط مربع 

التباين
جمموع مربع 

التباين
درجات 

احلرية مصدر التباين األبعاد

0.350 1.111
11.256 33.769 3 بني املجموعات خدمات التدخل 

10.128واإلحالة 739.322 73 داخل املجموعات

0.134 1.920
77.255 231.765 3 بني املجموعات خدمات التقييم 

40.238والتشخيص 2856.902 71 داخل املجموعات

0.815 0.315
3.659 10.977 3 بني املجموعات خدمات البيئة 

11.620الصفية لغرفة املصادر 825.023 71 داخل املجموعات

0.460 0.872
10.375 31.125 3 بني املجموعات خدمات إعداد اخلطة 

11.893الرتبوية الفردية 832.510 70 داخل املجموعات

0.443 0.906
18.985 56.955 3 بني املجموعات اخلدمات املقدمة 

من قبل معلم غرفة 
20.955املصادر 1487.791 71 داخل املجموعات

0.727 0.438
19.808 59.423 3 بني املجموعات خدمات املتابعة مع 

45.273أولياء األمور 3123.837 69 داخل املجموعات

0.483 0.828
13.919 41.756 3 بني املجموعات اخلدمات 

16.800الالمنهجية 1159.231 69 داخل املجموعات

0.350 1.113
9.455 28.364 3 بني املجموعات

اخلدمات التدريبية
8.497 586.266 69 داخل املجموعات

0.951 0.115
0.969 2.907 3 بني املجموعات خدمات العالج 

8.438السلوكي 582.216 69 داخل املجموعات

0.744 0.413
3.606 10.819 3 بني املجموعات اخلدمات املتعلقة 

بالوسائل واألساليب 
8.723املستخدمة 601.866 69 داخل املجموعات

0.622 0.592
1062.196 3186.589 3 بني املجموعات

األداة ككل
1795.148 131045.774 73 داخل املجموعات
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يتضـح من اجلدول رقـم 3 واجلدول رقـم 4، أنه ال 
 α ≥(يوجـد فـروق ذات داللـة إحصائية عىل مسـتوى
0.05 ( يف مسـتوى رضـا أولياء األمـور عن اخلدمات 
التـي تقدمها غـرف املصـادر ألبنائهـم ذوي صعوبات 
التعلم ضمـن كافة األبعاد تبعا ملتغـريات صف الطفل، 
مـن  يعانـون  الذيـن  األفـراد  وعـدد  املدرسـة،  ونـوع 
صعوبـات تعلـم أو إعاقـات داخل األرسة، واملسـتوى 

األكاديمي لويل األمر.

كـام يتضح من اجلدول رقم 3 أنـه يوجد فروق ذات 
داللـة إحصائيـة يف مسـتوى رضـا أوليـاء األمـور عـن 
اخلدمـات التـي تقدمهـا غـرف املصـادر ألبنائهم ذوي 
صعوبات التعلم يف جماالخلدمات الالمنهجية تبعا ملتغري 
معدل دخل األرسة )ت = 2.361a = 0.021(0 وقد 
أظهرت املتوسطات أن مستوى رضا أولياء األمور ذوي 
الدخل األقل من 300 دينار )املتوسط = 13.59( أعىل 
منـه لدى أوليـاء األمور من ذوي مسـتوى الدخل300 
دينـار فأكـرت   )املتوسـط = 11.00( . يف حني ال يوجد 
 0.05 α ≥(فـروق ذات داللـة إحصائية عىل مسـتوى
( يف مسـتوى رضـا أوليـاء األمـور عـن اخلدمـات التي 
تقدمها غـرف املصادر ألبنائهـم ذوي صعوبات التعلم 

ضمن األبعاد األخرى تبعا ملتغري معدل دخل األرسة.

مناقشة النتائج والتوصيات
هدفت الدراسـة احلالية إىل

أوليـاء األمور عـن اخلدمات التـي تقدمها غـرف املصادر 
ألبنائهـم ذوي صعوبـات التعلم يف مدينة عـامن وقد دلت 
نتائج الدراسـة فيام خيص السـؤال األول )ما مستوى رضا 
أوليـاء األمور عـن اخلدمات التـي تقدمها غـرف املصادر 
ألبنائهـم ذوي صعوبـات التعلم؟( عـىل أن أكثر اخلدمات 

التـي نالت رضـا أولياء األمـور هي اخلدمـات املقدمة من 
قبل معلم غرفة املصادر، يليها خدمات البيئة الصفية لغرفة 
املصـادر، يف حـني كانـت أقل اخلدمـات نيال لرضـا أولياء 
األمور اخلدمات الالمنهجية. وبشـكل عام يالحظ وجود 
مسـتوى من الرضا بدرجة متوسـطة بداللة سّلم اإلجابة ، 
حيـث بلغ متوسـط أداء العينة عـىل األداة ككل )2.95(. 
ومـن خـالل هـذه النتيجـة يتبـني أن مسـتوى الرضـا عن 
اخلدمات املقدمة للطلبة ذوي صعوبات التعلم كان متفاوتا 
لكنه مقبول بدرجة متوسـطه وهذا ما جيعل إجابة السـؤال 
األول واقعية فيام خيص البعد املتمثل يف أن مسـتوى الرضا 
كان عاليـا يف اخلدمات املقدمة من معلم غرفة املصادر وفقا 
للفقـرات التي تندرج حتت هذا البعد، حيث إن وجهة نظر 
اآلباء كانت مقبولة فيام خيص هذا البعد ويعزى ذلك إىل أن 
اخلدمـات املقدمـة من قبل معلم غرفـة املصادر ختتلف عن 
اخلدمـات املقدمة من املعلـم العـادي، ويف غالب األحيان 
تكـون ملموسـة لويل األمـر أكثر منهـا للمعلـم العادي مما 
جعـل أوليـاء األمـور جييبـون بطريقـه متشـاهبة عـىل هـذا 
البعـد مـن جهة ومن جهـة أخرى فإن الطفل نفسـه حدث 
فيـه تغري ملمـوس من حيث دافعتيه للدراسـة واسـتجابته 
للتعلـم، كذلـك مراجعة ويل األمـر املبـارشة للمعلمني يف 
غرفـة املصادر هلا أثر كبري يف االسـتجابة هبذه الشـاكلة عن 
اخلدمات ملا لـدى املعلمني من قدرة عىل التعامل مع أولياء 
األمور واملعرفة الدقيقة والعالية بسلوكيات الطفل وإعطاء 
فكـره واضحة عـن الطفل واالهتامم الزائد يف حل مشـكلة 
الطفـل،  ألن ذلـك يعتـرب نجاحا للمعلم نفسـه يف حني أن 
املعلـم العادي يعجز عـن كل هذا وخاصـة إذا كان الطفل 
مـن ذوي االحتياجـات اخلاصـة ملـا لدهيـم من عـدد كبري 
مـن الطلبة، كل هـذه العوامل جمتمعة أعطـت هذه النتيجة 
الواقعيـة بأن تصـدرت اخلدمـات املقدمة مـن معلم غرفة 

املصادر مستوى عاليا من الرضا. 
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أمـا فيام خيص البعـد الثاين املتمثـل يف خدمات البيئة 
الصفية والتي تصدرت الرتتيب الثاين يف مستوى الرضا 
أيضا فإن له عالقـة بالزيارات املتتابعة من أولياء األمور 
لغرفـة املصادر واالطالع عىل مدى االختالف بني غرفة 
الصـف العاديـة وغرفة املصـادر من حيث سـعة الغرفة 
وإنارهتا ورشوط األمن والسـالمة وترتيب أثاث الغرفة 
ومناسـبة األثـاث والتهويـة اجليدة، كـام أن حب الطفل 
لغرفـة املصـادر والرغبة يف التخلص من اجلـو الروتيني 
القاتـل يف غرفة الصف العادي والذي يشـعر فيه الطفل 
بأنـه هيدر الوقت دون أن يلقى االهتامم املطلوب ولدت 
لديه رغبة وحب للمعلم وللغرفة مما جعل ذلك ينعكس 
عىل أفكار أولياء األمور يف االستجابة عىل فقرات األداة 
بشـكل متشـابه، كل هـذه العوامل جمتمعـة جعلت من 
إجابـات أولياء األمور إجابات واقعية، وتنّم عن صدق 
يف االسـتجابة عىل أداة الدراسة بشكل دقيق وهذا يرفع 

من مصداقية الدراسة.

أما فيام خيص بعد اخلدمات الالمنهجية والذي حظي 
عىل أقل األبعاد رضا من قبل أولياء األمور ولكنه مل ينزل 
عن املتوسـط للرضا فهو يعترب نتيجة واقعية وذلك وفقا 
للفقـرات التي اندرجـت حتت هذا البعـد والتي هي يف 
الغالـب ما تكون متفاوتة لدى املعلمني يف غرفة املصادر 
ملا يقف من عوائق أمامها وأول  هذه العوائق اجلانب املايل 
الـذي حيد من القيام بمثل هذه اخلدمات والتي متثلت يف 
أداة الدراسـة بإعداد احلفـالت وتوفري األفالم الرتفيهية 
والنشـاطات الالمنهجية أثناء اإلجازات وإرشاك أولياء 
األمور يف هذه النشـاطات والقيـام بالرحالت العلمية . 
واملتفحص هلذه اخلدمات يرى أن مجيعها تتطلب ميزانية 
والسـيام  أن امليزانية مأخوذة من ميزانية املدرسـة والتي 
تواجه ضغوطـا كبرية يف النفقات واملتطلبات مما حيد من 
القيام هبذه اخلدمات بشكل أو بآخر وهذا التفسري يعترب 

واقعيـا مـن هذه اجلهة، ومـن جهة أخـرى كان الباحث 
أحـد املعلمـني السـابقني يف املديريـات واملـدارس التي 
طبقـت فيها العينة وكان يشـعر هبذه املعوقات حني اجتاه 
تنفيـذ اخلدمات الالمنهجية ويواجه صعوبة يف تنفيذها؛ 

وهلذا كانت النتيجة واقعية جدا يف هذه الدراسة.

أما فيام خيص مسـتوى الرضا بعامـة فإنه كان بدرجة 
متوسـطة )2.95(، يف حني كانت نقطة القطع )2،5 (، 
فهذا منسـجم فعال مع اخلدمات املقدمة بغرف املصادر، 
حيـث إن وزارة الرتبية والتعليم يف األردن مهتمة بغرف 
املصادر من حيث التجهيـز وإعداد املعلمني واإلرشاف 
عىل هذه الغرف وزيـادة عددها وهذا واضح من خالل 
الزيـارة التـي قـام هبا الباحـث للمسـؤولني مبارشة عن 
غـرف املصـادر أثناء تطبيـق أداة  الدراسـة يف مديريات 
التعليم ؛ مما جعل النتائج خترج هبذا الشـكل يف الدراسة 
احلالية، وتتفق إجابة السؤال األول يف الدراسة احلالية مع 
 Afflek,1988( ودراسة )Larter,1986(دراسة كل من
 )2006Siebes etal, ( ومن الدراسـات احلديثة دراسـة
ومـن الدراسـات العربيـة احلديثة التي تتفـق يف اإلجابة 

عن هذا السؤال دراسة بعريات)2005(

أمـا فيام خيـص مناقشـة نتيجـة السـؤال الثـاين )هل 
خيتلف مسـتوى رضـا أولياء األمور عـن اخلدمات التي 
تقدمها غـرف املصادر ألبنائهـم ذوي صعوبات التعلم 
باختـالف صـف الطفـل, أو نـوع املدرسـة, أو املسـتوى 
األكاديمـي لـويل األمـر, أو معدل دخـل األرسة, أو عدد 
األفـراد الذيـن يعانون مـن صعوبات تعلـم أو إعاقات 
داخل األرسة ؟( فإن نتائج الدراسـة احلالية تشري إىل أنه 
 α ≥(ال يوجـد فروق ذات داللة إحصائية عىل مسـتوى
0.05 ( يف مسـتوى رضـا أولياء األمـور عن اخلدمات 
التـي تقدمها غـرف املصـادر ألبنائهـم ذوي صعوبات 



131 واصف حممد العايد: مدى رضا أولياء أمور الطلبة ذوي صعوبات التعلم عن اخلدمات املقدمة ألبنائهم يف غرف املصادر  يف مدينة عامن األردنية

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية، العدد )1(، يونيو 2012م -  رجب 1433هـ

التعلـم ضمن كافة األبعـاد تبعا ملتغـريات صف الطفل, 
ونوع املدرسة, وعدد األفراد الذين يعانون من صعوبات 
تعلـم أو إعاقـات داخـل األرسة, واملسـتوى األكاديمي 
لـويل األمر . وهـذه النتيجة تعتـرب نتيجـة واقعية وذلك 
لعدة أسـباب، فمن حيث صف الطفل مل يظهر اختالف 
يف مسـتوى الرضـا ألوليـاء األمـور يفرس بـأن صفوف 
األطفـال كانت متقاربة وهـي املرحلـة االبتدائية والتي 
تـم حتليلها من الصف األول حتـى الثالث ومن الصف 
الرابع حتى السـابع وهذا يؤرش عىل أن املشـكالت التي 
يواجههـا هؤالء الطلبة هي متشـاهبة وأن اخلدمات التي 
يتلقاها الطلبة أيضا متشاهبة مما أدى إىل عدم وجود فروق 
بينهـم تعود إىل صف الطفل؛ لـذا يعترب الباحث أن هذه 
اإلجابـة واقعية، كذلك يف متغري نوع املدرسـة والذي مل 
تظهـر فيه فروق بـني أولياء األمور  ملسـتوى الرضا عن 
اخلدمات قد يعود ذلك إىل أن الفلسـفة التي تنطلق منها 
املدارس اخلاصة واحلكومية هي فلسـفة واحدة وكذلك 
وتقـارب اخلدمات التي تقدمها، كام يمكن تفسـري عدم 
وجـود الفروق بني جمموع املتغريات بأن جتهيزات غرف 
املصادر متشـاهبة بدرجة تكاد تكون واحدة والسبب يف 
ذلـك أن معظـم التجهيـزات هـي منح مـن دول داعمة 
لـوزارة الرتبية والتعليـم يف األردن يف هذا املجال حيث 
كانت هذه املنح موادا عينية وليسـت دعام ماليا مما جعل 
هـذه الغـرف تتشـابه يف جتهيزاهتـا وخدماهتـا وبالتـايل 
انعكسـت عىل اسـتجابة أولياء أمور الطلبة يف الدراسـة 
احلاليـة، كـام أن القوانـني واألنظمـة السـائدة يف غـرف 
املصـادر تعتـرب واحـدة، أما فيام خيـص تأهيـل املعلمني 
فـإن مجيع املعلمني املتواجديـن يف غرف املصادر هم من 
محلـة الدبلوم العـايل وبكالوريوس الرتبيـة اخلاصة، كام 
أأن املسـتوى األكاديمـي مل يظهـر أية فـروق يف الرضا، 
وقد يرجع هـذا لعدم املعرفة الكافيـة بصعوبات التعلم 

بالنسـبة ألولياء األمور واخلدمـات التي يمكن أن تقدم 
هلـم مما جعل أوليـاء األمور يعتقـدون أن هذه اخلدمات 
املتواجـدة داخل املدرسـة متثل مجيع اخلدمـات املطلوبة 
وبالتايل أظهروا الرضا من اخلدمات املقدمة ألبنائهم  مما  
لعب دورا يف عدم وجود الفروق بني املتغريات املذكورة 

يف السؤال الذي حاولت الدراسة اإلجابة عنه.  
أما فيام خيص متغري دخل األرسة فقد أظهرت الدراسة 
احلالية أن مسـتوى رضا أوليـاء األمور ذوي الدخل األقل 
من 300 دينار )املتوسط = 13.59( أعىل منه لدى أولياء 
األمـور من ذوي مسـتوى الدخل األعىل مـن 300 دينار، 
)املتوسط = 11.00(، يف حني ال يوجد فروق ذات داللة 
إحصائية عىل مستوى)≤ α 0.05( يف مستوى رضا أولياء 
األمور عن اخلدمات التـي تقدمها غرف املصادر ألبنائهم 
ذوي صعوبـات التعلم ضمن األبعاد األخـرى تبعا ملتغري 
معـدل دخل األرسة، وهنا يـرى الباحث أن هـذه النتيجة 
واقعية ألن األمر متعلق بالناحية االقتصادية والتي تنعكس 
عىل النواحـي االجتامعيـة والتعليميـة والرتفيهية، فاألرس 
التـي يقل دخلها عن 300 دينار تالئم حاجتها وفقا ملعدل 
الدخل، لذا كانت هذه األرس راضية عن اخلدمات املقدمة 
ألبنائهـم بدرجـة أكثر مـن األرس التي تعيـش يف بحبوحة 
مـن العيـش وفقا للمسـتوى املعييش لكل منهـا؛ لذا تعترب 
األرسة الفقـرية أن كل ما يقدم ألبنائهـا من خدمات يعترب 
مسـاعدة هلـا ألن طموحاهتا أقل مـن األرسة التي ترى أن 
هذه اخلدمات هي من مقدورها وأهنا ال تشكل أمهية كبرية 
بالنسـبة هلا، لذا جاءت هذه النتيجة والتي يعتربها الباحث 
نتيجـة دقيقـة وواقعية. وتتفق إجابة السـؤال الثاين يف هذه 
)garrick& salend,2000( الدراسـة مع دراسـة كل من

 Education )2004( ودراسـة)ودراسـة  العايد )2003
 Shuwa, Fitzgerald, Clement, ودراسـة   service

 )Chang & Hcu,2007( ودراسـة   )& Grant, 2006

ودراسة احلديدي )2003(
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توصيات الدراسة 
يف ضوء النتائج احلالية تويص الدراسة بام يي:

1- زيادة اخلدمات املقدمة يف غرف املصادر يف مدينة  
يف األردن بشكل عام

2- إرشاك أوليـاء األمور يف طبيعة اخلدمات املقدمة 
للطلبة ذوي صعوبات التعلم 

3- تبني فلسـفة توعية شـاملة ألولياء األمور حول 
اخلدمات املقدمة يف غرف املصادر.

4- تبنـي فلسـفة تعتـرب أوليـاء األمور ضمـن دائرة 
يلعبـون  بحيـث  ألبنائهـم  املقدمـة  اخلدمـات 
الدوراملطلوب يف إكامل ما تقدمه املدرسـة وذلك 
بإرشاكهم يف الربامج الرتبوية املقدمة ألبنائهم . 
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املالحق
أداة الدراسة

بسم اهلل الرمحن الرحيم

عزيزي ويل األمرحتية طيبة وبعد .. 

 هتـدف األداة احلاليـة إىل معرفة مسـتوى رضا أوليـاء أمور الطلبـة ذوي صعوبات التعلم عـن اخلدمات املقدمة 
ألبنائهـم يف غـرف املصـادر، ونحن إذ نأخذ من وقتك الثمني فإننا نتقدم لك بالشـكر اجلزيل آملني منك اإلجابة عام 

ورد يف هذه األداة، علاًم بأن كل ما تتضمنه سيستخدم ألغراض البحث العلمي ..

أرجـو تعبئـة هذه املعلومـات لألمهية البالغة وذلك بوضع إشـارة ) x( يف املكان املناسـب، مـع مالحظة أن هذه 
املعلومات ستعامل برسية تامة: 

صف الطفل: ......................................................
- نوع املدرسة:

أهلية تطوعية  حكومية    خاصة       
- طبيعة العالقة بالطفل:

غريها )                   (  أم    أب       
- املستوى األكاديمي لويل األمر:

ابتدائية فأقل               إعدادية               ثانوية                دبلوم                بكالوريوس                دراسات عليا .  
- معدل دخل األرسة:

أكثر من 500    500 – 300 أقل من 300 دينار    
- عدد أفراد األرسة:

أقل من مخسة                          مخسة  فأكثر    
- طبيعة األرسة:

أرسة لدهيا طفل عادي                         أرسة لدهيا حالة صعوبات تعلم     
- عدد أفراد األرسة:

أكثر من 8 أفراد  من 5 – 8 أفراد    من 1-4 أفراد      
- عدد األفراد الذين يعانون من صعوبات تعلم أو إعاقات داخل األرسة:

1                      2                     3                     4 أو أكثر    
- الفرتة الزمنية التي مكث فيها الطفل يف غرفة املصادر:

أكثر من ذلك  ثالث سنوات    سنة واحدة سنتان     
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مثال:لإلجابة عن فقرات االستبانة ضع إشارة )x( يف املربع الذي تراه أكثر مناسبة بالنسبة لك

ال أوافق بشدةال أوافقأوافقأوافق بشدةالفقراتالرقم

اخلدمة التي يتلقاها ولدي يف غرفة املصادر ترفع عني 1
Xكاهل تعليمه مطلقًا 

ال أوافق بشدةال أوافقأوافقأوافق بشدةالفقراتالرقم

خدمات التدخل واإلحالة

غرفة 1 إىل  طفي  حتويل  قبل  ما  إجراءات  أن  أعتقد 
املصادر كانت مناسبة

أعتقد أن اكتشاف حالة طفي كانت عىل يد معلم غرفة 2
املصادر

املصادر 3 غرفة  إىل  طفي  حتويل  إجراءات  أن  أعتقد 
جاءت يف الوقت املناسب 

لقد شاركت يف إحالة طفي مع معلم غرفة املصادر  4

تم استخدام اختبارات مناسبة لكشف حالة طفي5

خدمات التقييم والتشخيص

 االختبارات التي طبقت عىل طفي كانت دقيقة ومناسبة 6

إن تنوع االختبارات أعطى صورة حقيقية حلالة طفي 7

اشرتكت يف عملية التقييم التي تلقاها طفي8

مسامهتي يف التقييم كانت حمورًا أساسيًا يف عملية تقييمه 9

طفي 10 عىل  تطبيقها  املراد  االختبارات  مجيع  توضيح  تم 
من حيث حمتواها ومعنى نتائجها 

 اطلعت عىل مجيع االختبارات التي طبقت عىل طفي 11

نتائج االختبارات كانت مرضية بالنسبة يل 12

ارتبطت اخلطة الرتبوية الفردية بنتائج التقييم 13

خدمات البيئة الصفية لغرفة املصادر

أرى أن غرفة املصادر ذات سعة كافيًة للطلبة املتواجدين 14
فيها

إنارة غرفة املصادر مناسبة15
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ال أوافق بشدةال أوافقأوافقأوافق بشدةالفقراتالرقم

أرى أن غرفة املصادر ذات هتوية جيدة16

أعتقد أن أثاث غرفة املصادر مناسب لتعليم طفيل  17

االستخدام 18 سهل  املصادر  غرفة  أثاث  ترتيب  أن  أرى 
من قبل طفي

تتوفر رشوط األمن والسالمة يف غرفة املصادر 19

خدمات إعداد اخلطة الرتبوية الفردية

سامهت يف إعداد اخلطة الرتبوية لطفي20

أعرف مستوى األداء احلايل لطفي 21

ارتبطت اخلطة الرتبوية الفردية باملنهاج الدرايس22

أتابع أوالً بأول مدى حتقيق األهداف الواردة يف اخلطة 23
الرتبوية الفردية 

تم توجيهي من قبل معلم غرفة املصادر ملتابعة األهداف 24
املقررة داخل اخلطة داخل املنزل

ارتبطت اخلطة الرتبوية الفردية لطفي باملنهاج املدريس 25

اخلدمات املقدمة من قبل معلم غرفة املصادر

معلم غرفة املصادر متجدد يف معلوماته26

معلم غرفة املصادر قادر عىل مساعدة طفي يف القراءة 27
والكتابة .

معلم غرفة املصادر لبق يف تعامله مع األرس28

أعتقد أن معلم غرفة املصادر لديه أسلوب حمبب يف 29
تعليم طفي 

طفي يستجيب مع معلم غرفة املصادر أكثر من 30
استجابته مع معلم الصف العادي 

أرى أن تعليم طفي من قبل معلم غرفة املصادر زاد 31
من دافعيته للتعلم 

أشعر بالرضا عن معلم غرفة املصادر 32
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ال أوافق بشدةال أوافقأوافقأوافق بشدةالفقراتالرقم

خدمات املتابعة مع أولياء األمور 

يقوم معلم غرفة املصادر بعقد لقاءات دورية مع 33
األرس

أشعر بفائدة االجتامعات املعقودة من قبل معلم غرفة 34
املصادر

يتصل معي معلم غرفة املصادر هاتفيًا بشكل دوري 35

خيربين معلم غرفة املصادر عن نقاط القوة ونقاط 36
الضعف عند طفي أوالً بأول 

37
يقوم معلم غرفة املصادر من خالل هذه االجتامعات 

ببناء حلقة االتصال ما بني أولياء أمور الطلبة ذوي 
صعوبات التعلم 

أشعر بأن هذه االجتامعات قد زادت من عالقايت 38
االجتامعية والتي تنعكس عىل طفي 

يوجهني معلم غرفة املصادر إىل األساليب العلمية 39
املتبعة يف تدريس طفي 

40
يقوم معلم غرفة املصادر من خالل هذه االجتامعات 

ببناء حلقة االتصال ما بني أولياء أمور الطلبة ذوي 
صعوبات التعلم ومعلمي الصفوف

يعززين معلم غرفة املصادر عندما أنجح مع طفي42

اخلدمات الالمنهجية

معلم غرفة املصادر يقوم بإعداد رحالت علمية 43

يقوم معلم غرفة املصادر بتوفري األفالم الرتفيهية 44

تزيد 45 للطلبة  ترفيهية  حفالت  يعد  املصادر  غرفة  معلم 
من رغبتهم يف التعلم داخل الغرفة 

إعداد 46 يف  األمور  أولياء  املصادر  غرفة  معلم  يرشك 
األنشطة الالمنهجية 

يمكن 47 المنهجية  بأنشطة  املصادر  غرفة  معلم  يزودين 
استخدامها مع طفي أثناء اإلجازات
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ال أوافق بشدةال أوافقأوافقأوافق بشدةالفقراتالرقم

خدمات العالج السلوكي

طفي 52 ملشكالت  مدرك  املصادر  غرفة  معلم  بأن  أشعر 
السلوكية.

أشعر بأن معلم غرفة املصادر ساهم يف حل املشكالت 53
السلوكية لدى طفي بشكل إجيايب وفعال

خدمات العالج السلوكي

طفي 52 ملشكالت  مدرك  املصادر  غرفة  معلم  بأن  أشعر 
السلوكية.

أشعر بأن معلم غرفة املصادر ساهم يف حل املشكالت 53
السلوكية لدى طفي بشكل إجيايب وفعال

54
بكيفية  املصادر  غرفة  معلم  قبل  من  إرشادي  أن  أرى 
معاجلة طفي من الناحية السلوكية كان له األثر األكرب 

يف حل مشكالته السلوكية 

إن خدمات املعاجلة السلوكية املقدمة يف غرفة املصادر 55
انعكست عىل إنجاز ودافعية طفي 

اخلدمات املتعلقة بالوسائل واألساليب املستخدمة 

تتنوع الوسائل التعليمة يف غرفة املصادر بشكل يمكن 56
طفي من التعلم  

يستخدم معلم غرفة املصادر احلاسوب يف التعليم 57

يستخدم معلم غرفة املصادر التعليم الفردي مع طفي 58

عن 59 ختتلف  أساليب  عىل  املصادر  غرفة  معلم  يعتمد 
أساليب املعلمني اآلخرين
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نحو دراسة فنية للشعر في العصر المملوكي

د. وئام حممد أنس
جامعة املجمعة - كلية الرتبية باملجمعة

املستخلص
ترجع أمهية هذه الدراسة إىل رضورة رد مظاهر التفكري النقدي إىل 
أصوهلـا ، والوقـوف عىل مدى رشعية األسـس واملعايري التي تقوم 
عليهـا تلـك املظاهر متخـذة من الشـعر يف العرص اململوكـي مثاالً 
تطبيقًيـا عىل مـدى نجاعة الدراسـات النقدية ، يف رصـد الظواهر 
الفنية وحتليلها حتلياًل مبنيًّا عىل أسـس علمية وموضوعية يف الوقت 

نفسه .
    وإذا مـا كانـت هنـاك ُألفة لتوجيـه االهتامـات ألدب هذه احلقبة 
عامـة والشـعر خاصة ، كان لزاًما علينـا أن نضع أيدينا عىل مواطن 
اخللل التي أدت إىل جتريد أدب هذا العرص من الشـعرية، ووسـمه 
بسـامت الضمور واجلفاف واالضمحالل ، ولذا فستكون دراستي 
عىل ثالثة حماور، أوالً: سأسـتعرض املناهج التي درست شعر هذا 
العرص ، وثانًيا: سـأبني مرجعية هذه الدراسات وثالًثا: سأدلل عىل 

ما توصلُت إليه من خالل التطبيق عىل إحدى الظواهر الشعرية . 

Abstract
Importance of this study stems from the need to stand 
in front of a monetary phenomenon, related to the 
Mamluky era literature in general and especially the 
hair of it, namely, the habit of many researchers and 
scholars prior to the issuance of the provisions of the 
hair, without addressing the analysis and study texts, 
and other technical values   held accountable. And if so 
where is the home of the fault? Is the Code of poetry 
of this age? Or in the way of criticism, and theories of 
treatment for the blog?
This study raises several questions, including: 
What are the approaches that have dealt with poetry 
Mamluky study? And reference these approaches? 
What is the impact of such reference in the production 
of poetry critic of the code in the Mamluky era? 
This research assumes that the disorder may lie in the 
application of approaches that have dealt with the study 
poetry the Mamalek. When subjecting this hypothesis 
for observation and testing, we found that most of these 
approaches is going on in three districts, including: 
1 - the historical method.
2 - Social approach )sociological(. 
3 - tutorial rhetorical.
The study stands over the fulcrum poetic experience 
on the facts and events, and the nature of the 
relationship circumstance creative poetic text (culture 
Circumstantial - an event). Stopsin front of question 
then it see a very necessary:   if the elements of history 
and society (events - facts - Culture Circumstantial) 
had melted in the poetic text, is correct in his analysis 
that the resort to the historical method alone? 
Is the text a reflection of class consciousness? Does the 
recipient’s role in determining the pattern of the text?
The study of the most prominent modern curriculum, 
which addressed the study of poetry in the Mamluky 
era, and pursues in this axis approach descriptive 
procedural to identify the most important tools 
that begged them to extrapolate the poetic texts 
and analysis it -  the study attempts to stand on the 
reference methods, and it seems that the authorities 
place on several contexts, most notably the following: 
1 - the text )of the circumstances surrounding: 
conditions and events ...).
2 - creator )its origins and how it relates to the text and 
the surrounding environment).
3 - receiver (types of readers, the public historical, and 
forecast horizons(.
4 - Critical (background ideology).
The study investigates the efficacy of monetary 
authorities  in production.
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أوالً: املناهـج احلديثة التي تناولت الشـعر اململوكي 
بالدراسة  

ٌ واضـٌح، ومنهج  ورد يف لسـان العـرب: طريـق هَنٌْج َبنينِّ
الطريـق وضُحـه واملنهـاج كاملنهج. ويف التنزيـل » لكٍل 
جعلنـا منكـم رشعًة ومنهاًجـا «. وأهنـج الطريُق وضح 

واستبان )1(. 

يتبناهـا  التـي  اخلطـة  هـو  املنهـج  االصطـالح  ويف 
الباحـث، وهـو بصـدد التصدي حلـل إشـكالية علمية 
ملوضـوع مـا، وذلـك بمسـاءلة قيمـه واقـرتاح بعـض 
الفرضيات املناسـبة، بغرض الوصـول إىل القاعدة التي 

حتكم ظواهر هذا املوضوع.

واملنهج إضافة إىل كونه قواعد مؤكدة تقي من الزلل، 
وتقود الباحث إىل السـبيل هو أيًضـا بالرضورة منظومة 
من األدوات واملفاهيم هبا تتقعد القواعد وتتضح املفاوز 
ل  واملسـالك، كام أنه حمكوم بفضاء نظري وأبستمي يشكنِّ

رمحه وجماله احليوي)2(.

إذن فلـكل منهـج أدواته ووسـائله التي يتوسـل هبا 
عنـارص،  إىل  املدروسـة  الظاهـرة  تفتيـت  إىل  الباحـث 
واسـتحضار األدلة املنطقية عىل ما وصل من فرضيات، 
ثم اسـتنباط القاعدة التي حتكم سـريورة هـذه العنارص 
وتلـك األدلـة والفرضيـات، وطبيعـة العالقـات التـي 

حتكمها.

إن املتفحص للدراسات النقدية احلديثة التي تصدْت 
لدراسـة الشعر يف العرص اململوكي، جيد أن جلها قد دار 

)1( انظـر لسـان العـرب، مـادة » هنـج «، حتقيـق جمموعـة مـن 
األساتذة، دار املعارف، مرص.

)2( ظواهـر نصية، نجيب العـويف ص 7، النجاح اجلديدة، الدار 
البيضـاء، سـنة 1992م. مـن كتـاب »النقد العـريب احلديث 
ومـدارس النقد الغربية«، حممـد النارص العجيمي ص 488، 
كليـة اآلداب -  سوسـة، دار حممد عي احلامـي – صفاقس، 

الطبعة األوىل، سنة 1998م، تونس.

عىل ثالث دوائر، أمهها:

1- املنهج التارخيي.

2- املنهج االجتامعي.

3- املنهج البالغي.

وال أسـتطيع أن أجـزم بـأن هذه املناهـج الثالثة، قد 
ْت بحدود وُمينِّزْت بفواصل يف مجيع الدراسات التي  ُحدَّ
تناولت الشـعر اململوكي، فإنه كثرًيا ما نجد الناقد خيلط 
ما بـني املنهجـني التارخيـي واالجتامعـي، أو اجلمع بني 

الثالثة: التارخيي واالجتامعي والبالغي. 

مـن أمثلة هذه الدراسـات دراسـة موسـومة باسـم 
» شـعر الـرصاع مع الفرنجة – دراسـة تارخييـة معّمقة » 
للدكتور فيصل أصالن «. جاءت هذه الدراسة يف بابني، 

جاء الباب األول يف أربعة فصول: 

- الفصل األول: بدايات شعر الرصاع مع الفرنجة.

- الفصل الثاين: الشعر وعامد الدين زنكي.

- الفصل الثالث: الشعر والدولة النورية.

- الفصل الرابع: الشعر والدولة الصالحية.

وجاء الباب الثاين يف مخسة فصول:

- الفصل األول: أعقاب األيوبيني وانقطاع املسرية.

- الفصـل الثـاين: الشـعر املبـارش يف الـرصاع مـع 
الفرنجة زمن أعقاب األيوبيني 

- الفصـل الثالـث: صـدر دولـة املامليـك وإعـادة 
التأسيس واإلنجاز.

- الفصـل الرابـع: الشـعر املبـارش يف الـرصاع مـع 
الفرنجة زمن املامليك.

- الفصـل اخلامـس: النسـق غـري املبـارش من شـعر 
الـرصاع مـع الفرنجـة زمـن أعقـاب األيوبيـني 

واملامليك.
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وقد أعلن الباحث يف مقدمته أّن هناك أهداًفا علمية هلذه 
الدراسة، وأهداًفا تربوية. من أهم هذه األهداف اآليت:

1- إثبات أن الشـعر يف تلك الفرتة شارك يف صناعة 
األحداث، ومل يكتف بمواكبتها 

2- رصـد ارتقـاء مكانـة الشـاعر وتغـري خطابـه، 
وبالتايل تقويمه بشـكل خمتلف عن تقويم شـاعر 

املدح الواقف بأبواب السالطني.

حركـة  آفـاق  فتـح  يف  الشـعراء  تـدرج  رصـد   -3
اإلصـالح والتوحيـد والتحريـر، وجتـاوز تلـك 

اآلفاق ساعة اإلنجاز إىل ما هو أبعد منها.

4- رصـد الـدالالت النفسـية والفكريـة املصاحبة 
لتطـور الشـعر عـىل مسـتوى الشـعراء أنفسـهم 

واملستوى العام اجتامعيًّا وسياسيًّا.

5- اإلسـهام يف جالء صفحات ُتضاف إىل مقدمات 
الوعـي وااللتـزام يف تراثنـا  بـام ينصـف ذلـك 

الرتاث.

6- خلخلـة مـا ران عـىل األذهان مـن وصف أدب 
الفرتة املعنية بالضعف والتقليد.

وأما األهداف الرتبوية فتدور يف جمملها حول إيقاظ 
الشباب،وإرشادهم إىل

7- رضورة اعتامد العلم، ووحدة الصف، والتفاؤل، 
واالنتـامء. ثـم ذكـر أنَّ من وسـائل اإلقنـاع هبذه 

الغايات أمرين: 

األول أّن هـذه النصـوص جتلـو للناظريـن حقائـق 
موثقة من تارخينا ) يف إشـارة إىل وعده باستخدام املنهج 

التارخيي(.

والثـاين ما خيتص بـه الفنان مـن أسـاليب تأثريية يف 
املتلقني، حتملهم عىل األخذ بام يريد، معروًضا بمعارض 

اجلامل ) يف إشارة إىل وعده باستخدام التحليل الفني (.

يف الفصـل األول مـن البـاب األول حتـت عنـوان » 
بدايات شـعر الرصاع مع الفرنجة« نرى الباحث يقسـم 

الشعراء ثالثة أقسام: 

األول ما كان يف استباق األحداث.

والثاين من مل يملك غري النحيب.
اسـتعراضه  ويف  وذاك.  هـذا  مـن  مزيـج  والثالـث 
للنـامذج الشـعرية يف سـياق حديثـه عـن هـذه األنـواع 
الثالثـة نـراه أوالً يسـتند عـىل الوثائق التارخييـة املتعلقة 
بالنموذج الشـعري فيذكرها يف احلاشـية لكنه يف تعليقه 
عـىل تلك النامذج مل يوضـح لنا مدى انعكاس األحداث 
التارخيية عىل النص، وما إذا كان النص نقاًل حرفيًّا لتلك 

األحداث أو كان تأوياًل هلا.
وقد كنت أتوقع أن يتصدى الباحث لتلك النصوص 
بالتحليل والدراسة الفنية، والكشف عن األدوات الفنية 
لت من خالهلا رؤية الشاعر للحدث التارخيي  التي تشكَّ
لكن الباحث اكتفى باستخراج مضامني النصوص، من 
أمثـال قوله: »إنه حيض عىل النهوض إىل مواجهة طالئع 

الفرنج وصيانة الثغور « )3(.

 وقوله: » يغلـب عىل النص وصف احلدث، ومعاين 
البكاء عىل اإلسالم وحرماته«)4(

وكذلـك التعليقات العامة مثل: » فهـذه معان تقليدية 
قـد يكون فيهـا من املبالغة مـا يفيض عن حقيقـة املمدوح 
من حيث السلطة والسطوة واستطارة الذكر )5( عدا بعض 
اإلشـارات الفنية اخلافتـة مثل قوله: » الشـاعر بدأ بضمري 
املخاَطـب املفـردـ  عـىل الرغم مـن مقام التعظيـم واملعاين 

)3( شـعر الرصاع مع الفرنجة – دراسـة تارخييـة حتليلية معمقة، 
فيصـل أصـالن، دار التوحيـدي للنرش، الطبعة األوىل، سـنة 

1426هـ، سنة 2005م، محص، سورية.  
)4( املرجع نفسه ص 26.

)5( نفسه ص 22.
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الفضفاضة ـ ثم عدل عنه إىل مجاعة املخاطبني « ) 6(.
   ثـم نجـده بعد ذلك يركز عىل سـرية القادة الثالثة: 
عامد الديـن زنكي، ونور الدين حممـود، وصالح الدين 
األيـويب يف الفصـول الثالثـة: الثـاين والثالـث والرابع، 
ويأخـذ يف رسد النـامذج الشـعرية املتعلقـة هبـم، سـواء 
منهـا مـا ارتبط بتخليـد أعامهلم، أو حثهم عـىل عمل فيه 
مصلحـة األمـة، أو هتنئتهم عـىل انتصار مـا. لكن عمل 
الباحـث يف هـذه الفصـول قد اقتـرص عىل االستشـهاد 
بالشـعر واسـتخراج املضامـني، فهو مل يصـل إىل مرحلة 
الوصف فضاًل عنه التفسـري، فلم يبني عالقة هذه السري 
بالنصـوص، ومـا مـدى  تأثـر مبدعيها بأصحـاب تلك 
لت من خالهلا  السري ؟ وما هي األدوات الفنية التي تشكَّ

مالمح هذه الشخصيات ؟

إن هناك سؤالني غاية يف األمهية أرى رضورة طرحهام 
يف هـذا السـياق أال ومهـا » كـم حيـق لكاتـب السـرية أن 
يستخدم مضمون األعامل األدبية لغرضه؟  وما هي نتائج 

السرية األدبية ومدى مالءمتها لفهم األعامل ذاهتا؟« )7( 
إّن السـرية الذاتيـة فيـام أرى الجيـب أن تـأيت ملجرد 
العـرض، ولغـرض الوصـف فقـط، إنـام ليستكشـف 
الدارس مدى انعكاسها عىل النص، وإسهامها يف ضبط 

االختيارات اللغوية عند املبدع.

غري أنـه مما حُيسـب للباحث يف تلك الفصـول، أنه ـ 
أحياًنا ـ كان يشري إىل تأثري النص عىل جمريات األحداث 
وقـرارات القائـد، مـن ذلك تعقيبـه عىل قصيـدة العامد 
األصفهاين يف أسد الدين شريكوه مّلا وزر للعاضد اخلليفة 
الفاطمي: » غـري أّن أهم ما يميز النص خوض العامد يف 
تقريـر مصـري اخلالفـة الفاطميـة املتهافتـة، والدعوة إىل 

)6( نفسه ص 23،24.
)7( نظريـة األدب، رينيـه ويليـك ص 78 ن ترمجة / حميي الدين 
صبحي، املؤسسـة العربية للدراسات والنرش، الطبعة الثانية، 

سنة 1981م، بريوت.

إلغائهـا وتوحيد مرجعية األمة حول اخلالفة العباسـية. 
وحيسن أن نشري إىل أنه دعا هذه الدعوة سنة 564هـ، أي 
قبـل أن يقطع صالح الدين اخلطبة عن العاضد ويعيدها 
للعباسـيني بزمن مديد ) قطعها سـنة 567(. وقد يكون 
هذا مما نستشـهد به عىل انتقال الشـعراء من التعلق بذيل 
احلدث، أو السـري يف ظله، أو االنقياد لتياره، إىل استباق 

األحداث وحماولة التأثري فيها )8(.

بعد ذلك يأيت الباب الثاين بعنوان » شعر الرصاع مع 
الفرنجـة زمـن أعقـاب األيوبيني وصد دولـة املامليك « 
فيسـتغرق الباحث الفصل األول منه » أعقاب األيوبيني 
وانقطـاع املسـرية يف األحـداث والتطـورات التارخييـة 
التـي أعقبـت مـوت صـالح الديـن األيـويب، دون أي 

استشهادات شعرية« .

ويف الفصل الثاين رصد الباحث نسقني لشعر الرصاع 
مـع الفرنجة يف زمـن أعقاب األيوبيـني: األول مبارش ) 
شعر احلروب والفتوحات ( والثاين تأسيي غري مبارش. 
لكنه يطلـق حكاًم عاًما عىل النـوع األول بالضعف. وال 
أعلـم مـاذا يقصد بالضعـف ؟ ويف أي ناحية يكمن هذا 
الضعـف ؟ هل من ناحيـة الكم ؟ أم اخلصائص الفنية ؟ 

وإىل أي يشء استند يف حكمه ؟

ويف تعليـق الباحـث عـىل النـامذج الشـعرية، نـراه 
يكتفي إضافة إىل اسـتخراج املضامني  باستخراج اجلمل 
الركيكـة املتصنعـة من أمثـال: » طهرها بالسـيف وامللة 
الطهر  »سـيطلب منها عفو حلمك واليرس )9(. وقد خال 
الفصل من الوثائق التارخيية التي كانت أهم ما يميز هذه 
الدراسـة يف الفصول السـابقة، مما أخلَّ بأهم مقتضيات 
املنهـج التارخيـي، الـذي وعـد الباحـث أن يتوسـل بـه 

لدراسة املدونة الشعرية 

)8( شعر الرصاع مع الفرنجة ص 51، 52.
)9( املرجع نفسه ص 102.
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ويف الفصـل الثالـث » صـدُر دولـة املامليـك وإعادة 
التأسـيس » نـي الباحث أنه بصدد دراسـة يف الشـعر، 
فأخـذ يفصل احلديـث يف األحداث والوقائـع التارخيية 
املتعلقـة بقيام دولة املامليك ورصاعها مع التتار، واألكثر 
مـن ذلـك أنـه تصـدى ملناقشـة بعـض اآلراء التارخييـة 

وتفنيدها، وترجيح بعضها عىل اآلخر )10(.

 بـل بلـغ األمـر إىل أن تنعكـس املسـألة ويسـتأنس 
الباحـث بالنصـوص الشـعرية ليسـتدل هبا عـىل صحة 
الوثائـق التارخييـة، واألعجـب مـن ذلـك أن تـأيت هذه 

النصوص يف احلاشية )11(.

ثم يأيت الفصل الرابع » الشـعر املبارش يف الرصاع مع 
الفرنجـة زمـن املامليك  »فيصدره الباحـث بقوله«: عىل 
الرغـم مـن جاللة مـا ُأنجز يف الـرصاع مـع الفرنجة يف 
صدر دولة املامليك، وجدنا الشعر املبارش يقرصنِّ عام كان 
عليـه يف زمـن الزنكيني وصـالح الدين، إذ متيـز بقلة يف 
الكم وضعـف يف النوع، ونكوص يف الدور وخصائص 
النوع... ولكنه يظل يف عمومه أحسن حاالً مما كان عليه 
زمن أعقاب األيوبيني، لتوّفر مادة القول أمام الشـعراء، 

وهي اإلنجازات العظيمة لسالطني املامليك الثالثة )12(

لكن الباحث بدالً من أن حياول تفسـري هذه الظاهرة 
من خالل البحث واالسـتقصاء نراه يركن إىل املقوالت 
واألحـكام العامـة التـي يرددها كثري مـن الباحثني دون 

االستناد إىل أدلة علمية موضوعية.

فمن األسباب التي اسـتجدت زمن املامليك وكانت 
وراء ختلـف هذا الشـعر عاّم كان عليـه يف زمن الزنكيني 
وصـالح الديـن - يف رأيه- أوالً: أن املامليـك مل يكونوا 
يقـدرون الشـعر يف الـرصاع إذ عولـوا عىل العسـكر يف 

)10( انظر املرجع نفسه ص 109، 110.
)11( انظر املرجع نفسه ص 120، 121، 124، 125.

)12( نفسه ص 139.

الغالـب، وقـد يصـح التعبري عـن هذا السـبب بضعف 
تواصـل فئـة املامليـك احلاكمـة مـع اجلمهـور العـريب 
املحكـوم، ومنـه فئة الشـعراء، وأما السـبب الثـاين فهو 

استمرار املامليك عىل العجمة يف صدر دولتهم 
وال نعلـم مـن أين أتـى الباحث هبذيـن االدعاءين، 
وليـس هلام أسـاس من الصحـة. فأما عـن التواصل فقد 
روي عن األتابك جنكي بن حممد املتوىف سـنة 746هـ، 
أنـه »كان ينفـع العلـامء والصلحـاء والفقـراء حتى كان 
مبلغ صدقته بعد إخراج زكاة ماله يف السنة: ثامنية آالف 

أردب قمح وأربعة آالف درهم فضة «. 

قـال ابن حجر: رأيت بخط تقي الدين السـبكي بعد 
أن أرخـه: وكان قد مجـع العقل والديـن والدنيا والرتبة 
العليـة، ليس يف األمراء أكرب منـه وال أنفذ كلمة، وامتنع 
مـن احلكم بعد أن عرضت عليـه النيابة مرات، وكان ال 
يدخـل إال يف خري، وكان حيبنا ونحبـه ) 13(. ويف النجوم 
الزاهـرة يـروى أنه » كانـت أيام امللك األرشف شـعبان 
هبجة وأحوال الناس يف أيامه هادئة ومطمئنة، واخلريات 
كثرية، ومشـى سـوق أرباب الكـامالت يف زمانه من كل 
علم وفن، ونفقت يف أيامه البضائع الكاسدة من الفنون 
وامللـح وقصدته أرباهبـا من األقطار، وهـو ال يكّل عن 
اإلحسان إليهم يف يشء يريده ويشء ال يريده حتى كّلمه 
بعض خواصه يف ذلك فقال - رمحه اهلل - أفعُل هذا لئال 

متوت الفنون يف دولتي وأيامي )14(.

وأمـا عن العجمة فبم نفرس حبهم للعلامء وتقديرهم 
للعلـامء، من ذلك مـا ورد عن النارص من أنـه قّرب إليه 

)13( انظـر الـدرر الكامنـة يف أعيـان املائـة الثامنـة، ابـن حجـر 
العسـقالين 2 / 77، حتقيـق / حممـد سـيد جـاد احلـق، دار 
الكتب احلديثة، الطبعة الثانية، سنة 1385هـ، سنة 1966م.
)14( انظـر النجـوم الزاهـرة، ابـن تغري بـردي 11/ 81، 82، 
طبعـة مصورة عن طبعة دار الكتب، وزارة الثقافة واإلرشـاد 
القومي، املؤسسـة املرصية العامة للتأليف والرتمجة والطباعة 

والنرش.  
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شـهاب الديـن بـن أيب حجلة املغـريب حتى كأنـه أصبح 
شـاعره األثري عنده، وكذلك احتفـل بابن نباتة ورّد إليه 

اعتباره )15( 

وبـم نفـرس مـا روي مـن أن السـلطان املؤيد شـيخ 
املحمـودي حيمل إجـازة بروايـة صحيح البخـاري من 
حافظ زمانـه رساج الدين البلقيني مل تكن تفارقه سـفًرا 
وال حـرًضا، وقـد قيل عنه إنـه كان يفهم الشـعر العريب 

وينظمه ويقرب أرباب الفنون)16(. 

وكذلك األمري بيربس الفارقاين كانت له مشاركة يف 
العلم واألدب , قالوا: كان يزن الشعر بالطباع وينظم منه 

ما ال متجه األسامع )17(.

وبالرغم من حكم الباحث عىل شعر الرصاع يف تلك 
احلقبة بالضعف، فإننا نجده يناقض هذا احلكم بعد ذلك 
بقوله عن الشعر الذي قيل يف فتوح املنصور قالوون إنه 
»أغزر يف الكم مما قيل يف فتوح الظاهر الكثرية، واشتمل 

عىل ارتقاء يف الكيف والنوع « ) 18(. 

لكنه يف تعليقه عىل قصيدة للشـهاب حممود يقول: » 
ولكنا مع ذلك نالحظ غياب ما كان يلهج به السـابقون 
مـن مطالب اإلصالح والتوحيد... وال نجد اسـترشاًفا 
للمسـتقبل « )19(. ولعـل الباحث مل ينتبـه إىل بعض هذه 

اإلشارات مثل قول الشاعر:)20(.

فاهنـض ورس واملـك الدنيا فقـد نحلْت

ــُرُر السهُّ وارتاحــت  منابُرهــا  شـوًقا 

)15( انظر عرص سـالطني املامليك، حممود رزق سـليم 3/ 81، 
82، دون تاريخ، 8/ 9، سنة 1384هـ، سنة 1965م، مكتبة 

اآلداب، القاهرة.
)16( انظـر النقد األديب يف العرص اململوكي، عبده قلقيلة ص 35، 
مكتبة األنجلو املرصية، الطبعة األوىل ، سنة 1972م، القاهرة.

)17( انظر عرص سالطني املامليك 8/ 136.
)18( شعر الرصاع مع الفرنجة ص 143.

)19( نفسه ص 145.

)20( نفسه ص 143.

أرى أن املسـألة كانـت حتتـاج إىل كثـري مـن التحري 
والرتوي قبل إطالق هـذه التعميامت، ودليلنا عىل ذلك 
أننـا ال نجد تلـك الكثرة من الوثائق التارخيية يف القسـم 
اخلاص بشعر الرصاع يف عرص املامليك، كام وجدنا سابًقا 
يف األقسـام األخرى، ولعل الباحث قد عّول يف أحكامه 

هذه عىل الشائع واملتداول بني كثري من الدارسني.
ويف هذا الفصل نجد اهتامم الباحث أيًضا باستخراج 
املضامـني من النصوص باإلضافـة إىل بعض التعليقات 
العامـة من أمثال » نحن هنا أمـام لوحة فنية مجيلة تؤدي 
معنـى واحًدا من طـرق خمتلفة »، وقولـه: » تظهر براعة 
الشـهاب الفنية يف هذه األبيات فهو يصور وقائع حصار 
احلصـن واملعركـة والتحريـر تصويـًرا دقيًقـا » وقولـه 
كذلـك: » والقصيدة ال حتاكي بائيات أيب متام والبائيات 
األخرى من شـعر الرصاع مع الفرنجـة إبَّان ازدهاره يف 
الـوزن والقافية فحسـب، بل حتاكيها بجملـة من املعاين 

أيًضا مع بعض التحوالت « ) 21(.

وأخـرًيا يـأيت الفصل اخلامـس بعنوان » النسـق غري 
املبـارش مـن شـعر الـرصاع مـع الفرنجـة زمـن أعقاب 

األيوبيني واملامليك « 

واحلق أن هذا الفصل وإن كان امتداًدا لسلسلة املآخذ 
التي بينّاها سابًقا، إال أنه حُيسب للباحث مناقشُته للرأي 
القائـل بارتباط املدائح النبوية بالتصـوف وتفنيُده والردُّ 
عليـه رًدا موضوعيًّا، وكذلك ربُطه بني اإلصالح الذايت 
واإلصالح العام من خالل النصوص الشعرية. لكن ما 
يؤخـذ عليه يف هـذا الفصل هو اإلطالـة يف احلديث عن 
املؤلفات النثرية، التي ألَّفها أصحاهبا للرد عىل الشبهات 
التـي يثريها اليهود والنصارى. وقـد كان من املمكن أن 
تتحقق الفائدة العلمية من التفصيل يف احلديث عن هذه 
املؤلفـات، إذا أقـام الباحث مقارنة بينها وبني األشـعار 

)21( نفسه  ص 144، 145، 155.



وئام حممد أنس: نحو دراسة فنية للشعر يف العرص اململوكي146

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية، العدد )1(، يونيو 2012م -  رجب 1433هـ

التـي قيلت لنفس الغرض، لكنه اكتفى بقوله يف النهاية: 
» وهـي بذلـك أشـبهت املدائـح النبويـة، مـع مالحظة 
اختالف خصائص األسلوب ما بني نثر يسود فيه اجلدل 
بنزعـة عقلية،وَنظـم يقبل األسـاليب األدبية اإلنشـائية 

املشحونة باالنفعاالت إىل جانب اجلدل « )22(.
وبعـد، فقـد وعـد الباحـث بـأن يرتكز عـىل املنهج 
التارخيـي يف معاجلـة موضوع بحثـه لكننـا وجدنا خلاًل 
يف تطبيـق هذا املنهـج عىل املدونة الشـعرية التي حددها 
الباحـث، فاملنهج التارخيي يروم الكشـف عن األصول 
وظروف النشـأة، وكذلك يروم أن حيـدد العالقات بني 
الظاهـرة وعوامـل نشـأهتا. وكذلـك وعـد الباحث بأن 
هيتم بالتحليل الفني للنصوص الشعرية إلبراز مجاليتها، 
والوقوف عىل مفاتيح التجربة عند املبدع، لكنه مل يف بام 

وعد واقترص عىل التعليقات العامة املبترسة. 
وقـد كانـت مناقشـة الباحـث لكثـري مـن قضايـا هذه 
الدراسة تفتقر إىل املوضوعية يف كثري من األحيان، فقد وقع 
فيـام وقع فيه غريه مـن إطالق األحكام العامـة البعيدة عن 
املنطقية والتقيص العلمي. إذن فهذه الدراسة ُتعّد أقرب إىل 

الوصف منها إىل التفسري وهو غاية البحث العلمي 
ومـن األطروحـات التي تناولت شـعر هـذه احلقبة 
بالدراسـة، دراسة موسومة باسم » احلركة الشعرية زمن 

املامليك يف حلب الشهباء » للدكتور أمحد فوزي اهليب.
جاءت الدراسة يف ثالثة أبواب كاآليت: 
الباب األول  حلب يف العرص اململوكي

- الفصل األول: التيارات السياسية واالقتصادية يف 
حلب.

- الفصـل الثـاين: عنارص احليـاة االجتامعية يف زمن 
املامليك.

- الفصل الثالث: االجتاهات الفكرية يف حلب.

)22( نفسه ص 186.

الباب الثاين شـعر الرصاع مـع الفرنجة زمن أعقاب 
األيوبيني وصدر دولة املامليك

- الفصل األول: آثار العرص والبيئة.

- الفصل الثـاين: املوضوعـات التقليدية واجتاهات 
التجديد.

الباب الثالث دراسة حتليلية لعنارص الشكل

- الفصل األول: لغة الشعر وموسيقاه.

- الفصل الثاين: بناء القصيدة.

والصنعـة  الشـعرية  الصـورة  الثالـث:  الفصـل   -
البديعية.

إّن عنوان الدراسـة يـيش منذ البدايـة برغبة الباحث 
يف حتكيم عنرص البيئة كعنرص مؤثر يف شـعر هذه احلقبة، 
وقد تبدت هـذه الرغبة أيًضا يف املقدمـة، حيث وجدناه 
يطيـل يف أمهية عامل البيئة وأّن الشـاعر ال يكتب منفرًدا 
يف فضائـه ـ وإن كانت املقدمة ليسـت حماًل ملناقشـة هذه 
املسـألة ـ لكنـه اقترص يف حديثه عـىل املتلقي واجلمهور، 
وممارسـة سـلطته اجلاملية عىل املبدع والقيمة الفنية ألثره 
الفنـي. وكذلـك أشـار إىل دور السـلطة السياسـية يف 

تشجيع الشعراء وانتشار آثارهم. 

إّن هـذه اإلشـارات لتدل داللة واضحـة عىل اعتزام 
الباحث التوسـل باملنهج االجتامعـي يف معاجلة الظاهرة 

الشعرية يف حلب يف تلك احلقبة     

إّن ما حُيسب للباحث هنا هو وعيه بحقيقة جوهرية، 
أال وهـي أّن » اخللـق األديب ال ُيصـور وكأنـه يـدور يف 
حلقة باطنية منطوية عىل ذاهتا، بل ينبثق عن ذات عاقلة 
شـاعرة ليتوجـه إىل اآلخرين بام تفيض بـه هذه الذات، 
ويعمم عليهم هذا الفيض الفكري الشعوري، وجيعلهم 

رشكاء به. 
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مـن هنا إنَّ صفة » االجتامعيـة « مالزًما حتاًم لألدب 
كام أهنا تالزم اإلنسان انطالًقا من طبيعته ) 23(.

وقـد تتبع الباحث هذه الفكرة » أثر البيئة االجتامعية 
عـىل شـعر تلـك احلقبـة « فأخـذ يعـدد عنـارص احليـاة 
االجتامعيـة يف حلـب زمـن املامليـك، ومـن أبـرز هـذه 
العنـارص » الديـن « وقـد تتبـع الباحـث أثـره يف األبنية 
التحتية للمجتمع، واستشـهد عىل ذلك ببعض األبيات 

الشعرية. 

ثم أخذ بعد ذلك يرصد أثر البيئة عىل الشـعر يف هذا 
العرص من حيـث املضمون وقد ظهر ذلك األثر بصورة 
بـارزة يف هيئـة بعـض املفـردات، مثـل: املديـح النبوي 
– التغـزل النبـوي – البديعيات – الزهـد والتصوف – 

الدعاء – التحدث بآالء اهلل – يقظة دينية. 

وهنـاك مفردات أخرى أخذ الباحث يرصد األسـباب 
االجتامعيـة التـي أدت إىل ظهورها منفصلـة عن األخرى، 
مثـل: » النصـح والشـكوى « وإن كان حُيسـب لـه بيان أثر 
البيئـة عـىل الظاهرة، مثل الفخـر الذي بنيَّ أسـباب ضعفه 
من الناحية االجتامعية وملاذا كان موسـوًما بسـمة الفردية؟ 
املوضوعـات  اسـتمرارية  مـربرات  توضيـح  وكذلـك 
واألغراض التقليدية من الناحية االجتامعية يف تلك احلقبة، 

إال أّنه قد وقع يف بعض اإلشكاالت، أمهها ما يي:

اخللـط أحياًنا يف بيـان العوامل االجتامعيـة للظاهرة 
الشـعرية، فمثاًل يف حديثه عن املديح النبوي نجده يقول 
يف البدايـة: » ويف هـذا العـرص اململوكـي نجـد تعاظـم 
الروح الدينية تعاظاًم شـديًدا ألسـباب عدة... » ثم أخذ 

يرسد األسباب.
)23( سوسـيولوجيا األدب، روبـري اسـكاربيت ص 6، ترمجـة 
/ آمـال عرموين، منشـورات عويـدات، الطبعة الثانية، سـنة 
1983م، بـريوت، باريس. هناك خطـأ لغوي يف النص جيب 
أن نشـري إليـه وهو قـول املرتمجـة: »رشكاء به – مـن هنا إن« 

والصواب: رشكاء فيه – من هنا فإن. 

 لكننـا رأيناه يف فقرة أخرى يقول: » وهناك أسـباب 
غري شعورية لنشأة املديح النبوي... « ) 24(. 

فال نعـرف هل يتحدث عن عوامل الروح الدينية أم 
املديح النبوي ؟

مل يطـرح الباحـث بعـض األسـئلة املتصلـة بجوهر 
الدراسة، وبالتايل مل جيب عليها، مثل: 

2-1 كيـف انعكس املضمون االجتامعي عىل النص 
؟ ومـا مدى هذا االنعكاس؟ وهل النص يف هذا العرص 

كان ُيعدُّ وثيقة اجتامعية أم ال ؟ ) 25(.

2-2 هل كان النص ُيعد شـكاًل من أشـكال الوعي 
الطبقـي ؟ وهـل هناك عالقة بني األبنيـة الذهنية / نتاج 
الوعـي اجلامعـي واألبنيـة اجلاملية / نتاج األثـر الفنّي ؟ 
فاألبنية الذهنية وقائع جتريبية تتبلور يف تارخيية الطبقات 
االجتامعية، وهذا يعني أنَّ اآلثار الفنية ال تعكس الوعي 
االجتامعي وال تقرُّ له بالسـبق، وإنام هي تتشكل تشّكاًل 

تفاعليًّا يف غري ما سبق زمني ) 26(.

2-3 أيـن موضع املبدع من هـذه القراءة االجتامعية 
؟ وما هي عالقته بالبيئة ؟ وهل انعكسـت تلك العالقة 

عىل النص ؟ وما مدى انعكاسها ؟

2-4 إذا ما كانت رؤية اسـكاربيت السوسيولوجية 
إىل األدب هلا أربع زوايا أمهها: األثر، واملبدع، والتوزيع، 
واالستهالك ) 27(، ومعنى ذلك أّن سوسيولوجيا األدب 
)24( احلركـة الشـعرية زمـن املامليـك يف حلـب الشـهباء، أمحد 
فوزي اهليب ص 100، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، سنة 

1406هـ، سنة 1986م، بريوت.
.universalis /socio – critique )25(

.ibid )26(
)27( انظر املرجع نفسه ص 58، 73، 90، 138.
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ُتعنى بظـروف اإلنتاج والعوامل الفاعلـة فيه، فهي فرع 
من علم االجتامع ُتعمل أدواته يف تقيصنِّ النرش والتوزيع، 
َرفية التي تكتنف أحوال اإلنتاج يف  وكل املجموعات احليِ
معـزل عن النـص األديب ذاته )28( ـ فإنـه كان ينبغي عىل 

الباحث أن يطرح أسئلة، مثل:

 مـا هي أهم وسـائل النـرش والذيوع للشـعر يف هذا 
العرص ؟ وهل هنـاك عائدات، مداخيل من هذا اإلنتاج 
األديب ؟ ومـا هـي أهم أنـواع القّراء ؟ ومـا هي كيفيات 
القـراءة واالسـتقبال للنـص الشـعري ؟ فـإنَّ كل قراءة 
حمكومـة بتارخيية مجاعية وذاتية، وحمكومة أيًضا بأنسـاق 
طابية سـابقة هلا. وكل قـارئ منتم إىل جمتمع  عالمية وخيِ
وإىل نسق اجتامعي، حيددان قراءته وكيفيات التفاعل مع 

األثر ) 29(.

أمـا عن القيمـة الفنية لشـعر هذا العـرص، فقد دافع 
الباحـث عنه وعن العـرص يف مقدمته،  ونفـى أن يكون 
عرص انحطـاط وهو عرص الفنون واالنتصارات احلربية 
واملوسـوعات العلمية،لكن الغريب أننا وجدناه يناقض 

هذا الرأي قائاًل يف املقدمة نفسها:

وأما بالنسـبة إىل شـعر العرص، فقـد كان غزيًرا جًدا 
ألن رجاالته ساروا يف فهمهم له عىل أنه الكالم املوزون 
ى «. وكذلك يقول يف موضع آخر منها عن الشعراء  املقفَّ
يف هـذا العرص: » وكثـرٌي منهم جعل الصنعة والغلو فيها 
منتهى غايته فتفنن فيها حتى ني غريها أو كاد « ) 30(.

لكـن اخلطأ الفادح الـذي وقع فيه الباحث هو فصله 
بـني الشـكل واملضمـون فقـد درس يف القسـم اخلاص 
باملضمـون األغراض الشـعرية التي تأثـرت بالبيئة تأثًرا 
مبارًشا وغري مبارش، سـواء كانت تقليدية أم جديدة، ثم 

.ibid  )28(

.ibid  )29(
)30( نفسه ص 17، 18.

يف القسـم اخلاص بالشـكل تناول بعض الظواهر الفنية 
بالدراسـة، مثل: لغة الشعر وموسيقاه – بناء القصيدة – 

الصورة – الصنعة.
» إنَّ العلـم بالنسـبة للباحث حتليي جزئـي، فكل يشء 
نريد أن نخضعه للعلم بالنسـبة لـه علينا إخضاعه للتحليل 
اجلزئـي، فالنـص عنـده عبارة عـن جمموعة أجـزاء... بينام 
النظـرة العلمية تقـوم عىل فلسـفة أخرى تعتـرب النص كاًل 
عضًوا متكاماًل، وليس وحدات منفصلة قائمة بذاهتا « )31(. 

فكيف يتسنى له احلكم عىل النص فنيًّا ؟ وكيف يكون 
احلكم موضوعيًّا ومنطقيًّـا؟ إن جتزيء العمل الفني ُيعد 
جنايـة عىل الشـعر وقتـاًل للقصيـدة وتفتيًتا هلـا، وبذلك 

تتالشى صفة الشعرية من النص ويقرتب من النثرية.  
جـاء الباب الثالـث بعنوان » دراسـة حتليلية لعنارص 
الشـكل » وقـد توقعـُت أن أجـد يف هـذا البـاب حتلياًل 
فنيًّا لعنارص الشـكل من خـالل النامذج الشـعرية، لكن 
ذلـك مل حيـدث فكانت معاجلة الباحث هلـذا الباب جمرد 
عـرض لألبيـات ثـم تعليقـات عليهـا فمثـاًل يف » لغـة 
الشـعر وموسيقاه « نراه يقول بعد عرض النامذج: » ومما 
مـىض نجـد أّن مذهب اجلزالة يقوم عـىل جزالة األلفاظ 
والرتاكيب مًعا، وعىل تقليد األسلوب القديم الفصيح« 
) 32(. فلـم حيـاول حتى الوقوف عند الوحـدات اللغوية 

مبينًا خصائصهـا فضاًل عن ربطها بالبنيـة الكلية للنص 
أو البنية اخلارجة. 

وإن كان حُيسب له إجادته طرح األسئلة من أمثال: » 
ولكن مع ذلك، فهل اسـتطاع الشعراء أن ينجحوا فيه ـ 
أي تقليد األسلوب القديم الفصيح ـ وإىل أي مدى كان 

نجاحهم هذا ؟ ) 33( 
)31( إشـكالية املنهـج يف النقـد العـريب املعـارص، سـمري سـعيد 
حجازي ص 127، دار طيبة للنرش والتوزيع، سنة 2004م، 

القاهرة.
)32( احلركة الشعرية زمن املامليك يف حلب ص 376.

)33( نفسه ص 377.
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إال أنهـ  أحياًناـ  جييب عن هذا األسئلة إجابات مستقاة 
مـن الشـائع املتداول بـني الدارسـني، دون تدخـل منه أو 
حتليل أو مناقشـة، ومثال ذلك إجابته عن السـؤال السابق 
بام نقله عن الدكتور األهواين يف دراسـته املوسومة بـ » ابن 

سناء امللك ومشكلة العقم واالبتكار يف الشعر« )34(. 

ويف أوزان الشـعر، أخـذ الباحث يـرسد املحاوالت 
التجديدية التي قام هبا الشعراء يف تلك احلقبة، ويستشهد 
عىل ذلك بالنصوص الشعرية، لكن كل ذلك دون إبراز 
دالالت هذه املحاوالت من خالل النصوص، وكذلك 

كان األمر بالنسبة للقافية.

  يف حديثـه عـن بناء القصيـدة اهتم بدراسـة املقدمة 
ووحـدة القصيـدة، لكنـه قد غلـب عليه االسـتعراض 
باإلضافة إىل االستشهاد بأبيات الشعر دون حتليلها فنيًّا. 
وكذلك كان حديثه عن الصورة، والصنعة البديعية عدا 
شاهد واحد ذكر ـ معلًقا عليه ـ وجود عالقة بني الطباق 
والصـورة الفنيـة، وكذلـك بـني الصنعـة البديعية وبني 

موسيقى الشعر )35(.

   مـاذا أراد الباحـث مـن هـذه الدراسـة ؟ هـل أراد 
السـري عىل خطـوات املنهـج العلمـي الـذي يرتكز عىل 
املالحظـة ثم فـرض الفروض ثم اختبـار هذه الفروض 
ثم االسـتنتاج، أم أنـه أراد الوصف والتحليل فقط، ليته 
ح  أراد ذلك ! لقد كان الباحث صادًقا مع نفسه حني رصَّ
يف مقدمة هذه الدراسـة فقـال: » أردت أن أتابع رحلتي 
مع الشـعر يف حلب الشـهباء أيًضا زمن املامليك، وذلك 

ألرصد حياته واجتاهاته يف هذه البيئة « ) 36(.

)34( انظر ابن سـناء امللك ومشـكلة العقم واالبتكار يف الشـعر، 
عبـد العزيـز األهـواين ص 6، دار الشـؤون الثقافيـة العامة، 
وزارة الثقافة واإلعالم، الطبعة الثانية، سنة 1986م، العراق.

)35( انظر احلركة الشعرية يف زمن املامليك ص 444.
)36( نفسه ص 18.

   إذن فغايـة الباحـث الرصد فقـط، لكنه كان رصًدا 
شـكليًّا وسطحيًّا سـواء يف تناوله للجانب االجتامعي أو 
اجلانب الفني، فال نسـتطيع أن نسـم عمـل الباحث هنا 
بالوصـف ناهيـك عـن التحليل ثـم التفسـري. فقد كان 
ا ألن يسـرب أغوار النصوص، فيسـتخرج  الباحث مدعوًّ
ل عليها الشاعر، ثم يفرسنِّ  بنياهتا ووسائل التعبري التي عوَّ

النص يف سياق حميطه وإطاره املوضوعي الذي يكتنفه.

   وهناك دراسـة أخرى بعنوان » مطالعات يف الشعر 
اململوكي والعثامين » للدكتور بكري شـيخ أمني. جاءت 

الدراسة يف أربعة أبواب عىل النحو التايل: 

- الباب األول: البيئـة العامة يف العرصين اململوكي 
والعثامين.

 - الباب الثاين: الفنون الشعرية التقليدية.

 - الباب الثالث: الفنون الشعرية املستحدثة.

-  البـاب الرابـع: الطوابع العامة للشـعر يف عرصي 
املامليك والعثامنيني.

ر الباحث هذه األبواب بمقدمة وعد فيها باآليت: صدَّ

ـ تقويم شـعر هذه احلقبـة تقوياًم جديـًدا، يعتمد 
عىل الدراسة املوضوعية، والرصانة العلمية، 

واالجتهاد الشخيص.

ـ االبتعاد عن التأثر السابق أو النظرة الرسيعة.

ـ اتنِّباع طريقتي العرض والتحليل مًعا يف دراسـة 
النصوص.

فهل وىفَّ الباحث بام وعد ؟ وهل حتقق له ما أراد ؟ إنَّ 
النظرة األوىل لتلك الدراسـة تعكـس كنه الرؤية وماهية 
التصـور عنـد الباحـث، فهو يتبـع الطريقـة التقليدية يف 
بناء خطة بحثـه، حيث نراه يف الباب األول يتناول البيئة 
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التارخييـة واالجتامعية والثقافيـة، يف ثالثة فصول طويلة 
جًدا بام يتعدى احلد ) 37(. 

وقـد كان األجـدر أن يقتـرص يف احلديـث عـن هذه 
البيئـات عىل القضايا التي هلا تأثري مبارش عىل الشـعر يف 
هـذه احلقبة، أو إدماجها يف التحليل الفني للنصوص بام 

حيقق غريض الوصف والتفسري مًعا.
ومـن توابع التقليد أيًضا فصل الباحث الشـكل عن 
املضمون وذلك حينام جعل األشكال الشعرية املستحدثة 
يف القسم األول من الباب الثالث، ويندرج حتتها التاريخ 
الشـعري واأللغاز واألحاجي، والتشـجري...، واملعاين 
الشـعرية املسـتحدثة يف القسـم الثـاين  وتشـمل الشـعر 

الصويف، واملدائح النبوية...
   ثم هل كانت الدراسة موضوعية تستند إىل الرصانة 
العلميةـ  كام أعلن الباحث يف مقدمتهـ  بمعنى أهنا بدأت 
بفرضيـات وانتهـت باسـتنباط النتائـج ؟ حقيقة خالف 
الباحث ذلك املنهج الذي خطَّه لدراسـته أثناء التطبيق، 
ر منه يف مقدمته من تأثر بالسـابق ونظرة  بل وقع فيام حذَّ

غري متأنية، وذلك عىل النحو التايل:
ـ إصدار األحكام املسبقة قبل بدء الدراسة مثل قول 
الباحث: السـطحية والسـهولة، بل الركاكة التي انحدر 
إليها الشـعر » حتى نراه يقول: » فنحن ال نجد بني تلك 
األسامء الالمتناهية شـاعًرا مثل قمة من القمم، كام نجد 
يف العصـور السـالفة، بل ما أشـبه تلك الكثرة بالسـفح 
تنتـرش فوقـه آالف مـن احلىص،تتشـابه يف جوهرها،كام 

تتامثل يف شكلها وحجمها « ) 38(. 
وال شـك أن ذلـك يتناىف مـع املوضوعيـة التي ألزم 
الباحـث هبا نفسـه منـذ البداية  وقـد كان األحرى به أن 

يتمهل حتى ينتهي من الدراسة ثم يصدر أحكامه. 
)37( مطالعات يف الشـعر اململوكي والعثامين، بكري شـيخ أمني 
ص 11: 76، دار الـرشوق، الطبعة األوىل، سـنة 1392هـ، 

سنة 1972م، بريوت، لبنان.
)38( نفسه ص 81.

ومـن أمثلـة ذلـك أيًضـا حكمـه عـىل الشـاعر ابـن 
الفارض  بعد اسـتعراض آراء القدامى يف شـعره، الذين 
يرون أنه شـاعر فذٌّ ال ُيشـقُّ له غبار، فقد قال عنه: »  قد 
يكون ابن الفارض سـيد شعراء عرصه الذي انحدر فيه 
املسـتوى الشـعري فكًرا وصياغة... إنَّ شعره - يف رأينا 

- يرتجح بني الفطرة والتكلف « ) 39(.

 وقـد كان جديـًرا بالباحث أن يـدرس نصوص ابن 
الفـارض وحيللهـا حتليـاًل فنيًّا، ثـم ينتهـي إىل حكم من 

خالل تلك الدراسة لكنه صنع العكس.   

ـ إطـالق األحكام العامة التي تتناىف ودفاعه عن هذا 
العـرص يف مقدمته فمثاًل نجده يقـول يف فصل اهلجاء: » 
إن العرص الذي عـاش فيه القوم من أفراح االنتصارات 
العلـوم واآلداب،  للحـروب، واإلبـداع يف  واحلامسـة 
والربـح يف جتارة أو صناعة أو زراعة، ومل يبق فيه سـوى 
مملوك تركي أو جركي يقتل مملوًكا... ومثل هذه احلياة 
الفارغة تسـودها القشـور، ومتألها التفاهات، ويسـتلذ 

أهلها اخلوض يف الفحش وما يتصل به « ) 40(.
   إنَّ هـذه األحـكام باإلضافـة إىل أهنـا ليسـت يف 
موضعها، إذ املقام مقـام حتليل لنصوص اهلجاء وتقيصنِّ 
ل عليها الشعراء يف ذلك الوقت  لألدوات الفنية التي عوَّ
– فإهنا تتسم بالعمومية التي ختالف املنطق بل واحلقائق 

التارخيية هلذه احلقبة. 

ومثل ذلك قول الباحث يف سـياق املقارنة بني شـعراء 
العباسيني وشـعراء املامليك من حيث السـبب يف التلوين 
يف هنـج القصيدة: » أما أبناء هذه العصور فجنوحهم ليس 
صـادًرا عن مبـدأ، وال منبثًقا عـن عقيدة، وإنـام هو تقليد 
حمـض، واتنِّبـاع رصف وحلاق عشـوائي بالقدمـاء أصابوا 
أو أخطـؤوا  اهتدوا أو ضلوا، آمنـوا أو كفروا، ولعل هذا 

)39( نفسه ص 246. 
)40( نفسه ص 142.
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التقليد جانب من جوانـب الضعف يف العرص الذي قلنا: 
إن أبناءه ارتبطوا باملايض أكثر مما ارتبطوا بواقعهم « ) 41(.

   إّن هـذه األحـكام املطلقـة التعميميـة ال متـت إىل 
املوضوعيـة بصلـة، ألهنـا مل تـأت نتاًجـا طبيعيًّـا التباع 
خطـوات املنهـج العلمـي، ومل تـأت نتيجـة للتصـدي 
للنصوص الشـعرية بغرض حتليلهـا والوقوف عىل أهم 

األدوات اإلجرائية التي توسل هبا الشاعر 

أو  حتقـق  دون  نقدهـم،  يف  اآلخريـن  وراء  املـي  ـ 
مناقشة آلرائهم، وذلك مثل ترديد الباحث آلراء الدكتور 
األهواين حول ما أطلق عليه بـ » االزدواج اللغوي «)42( 

أمـا عن وعده باتبـاع طريقتي العـرض والتحليل مًعا 
يف دراسـة النصـوص، فقد فهمـُت- خطـأ – أنَّ املقصود 
بالعـرض هـو الوصف، أي وصـف البنـى النصية داخل 
النصـوص الشـعرية ثـم حتليلهـا فـإذا باملقصود بـه – من 
خـالل التطبيـق – رسد النصـوص واالستشـهاد هبـا عىل 
سـبيل التدليل عىل الظواهر األدبية، وإذا كان هذا ما عناه 
الباحث فقد وىفَّ بام وعد بام يتعلق بذلك اجلانب » العرض 
« وبخصـوص التحليـل الفني فلـم يتحقق عىل مسـتوى 

التطبيق، بل كانت معاجلة الباحث للنصوص كاآليت 

ـ استعراض النامذج الشعرية التي تدلل عىل الظاهرة 
دون حتليل، بل حتى – أحياًنا – دون تعليق، وذلك مثل 

تناوله للفنون الشعرية املستحدثة يف الباب الثالث)43(.

عـىل  الرتكيـز  مـع  الشـعرية  النـامذج  اسـتعراض  ـ 
املضمون فقط، وذلك مثل الذي جاء يف سـياق دراسـته 

لغرض املديح )44(، وكذلك الوصف ) 45(.

)41( نفسه ص 316، 317. 
)42( انظر هذا البحث ص 11.

)43( انظـر مطالعـات يف الشـعر اململوكي والعثـامين ص 184: 
229، ص 286: 291.

)44( انظر املرجع نفسه ص 90.
)45( انظر املرجع نفسه ص 158.

ـ اختـاذ النقد االنطباعي – أحياًنا – كمنهج للتحليل 
ًما  الفنـي إن صح التعبـري وذلك مثل قول الباحـث مقدنِّ
إلحدى النامذج الشـعرية: » فيظهـر الضعف، والعجز، 

واخلور والركاكة يف معانيه « ) 46(. 

هبذه العمومية والسـطحية يتنـاول الباحث نموذًجا 
ا بدالً من أن يسـرب أغواره ليربز أهـم التكنيكات  شـعريًّ
ل عليها الشـاعر ويتخذها خطوة لتفسري  الفنية، التي عوَّ

النص من خالل سياقه والظرف املحيط به.

ـ قـرص رؤية الباحـث عىل التكنيك البالغي، سـواء 
عـىل مسـتوى التقسـيم أو عـىل مسـتوى املعاجلـة الفنية 
للنصوص الشـعرية. ومثال األول مـا أورده الباحث يف 
الباب الثالث حتت عنوان » الفنون الشعرية املستحدثة » 
فجاءت ثامنية أشـكال شعرية، ويف البند التاسع من هذه 
األشـكال » ألـوان أخرى مـن البديع » فجاء سـتة عرش 
لوًنـا بالغيًّا،منهـا عىل سـبيل املثال: القصيـدة املهملة – 
القصيدة املعجمة – إمهال كلمة وإعجام أخرى – إمهال 
حـرف وإعجام آخر – النثر شـعر – اجلناس الغريب... 
وقد استشهد الباحث لكل لون من هذه األلوان بنموذج 

شعري دون حتليل فني أو حتى جمرد تعليق.

   ومثال الثاين جاء يف سياق احلديث عن ابن الفارض 
وشـعره، والتأكيـد عـىل تكلفـه، فنـرى الباحـث يقـدم 
لنمـوذج شـعري بقولـه: » ومن أمثلـة اجلنـاس الناقص 
الذي يربك املعنى، ويذهب بجامل الشـعر قوله يف التائية 
الصغرى...«وبعـد اسـتعراض األبيـات الشـعرية يعلق 
قائاًل: » ومثل هذه األبيات ال تعدو جمرد رصف لأللفاظ، 

وتالعب بالكلامت، ومطاردة لفنون البديع «) 47( 

ا أقىص  » لقـد بلـغ املنهج البالغي كام هـو معلوم حدًّ
مـن التهذيـب حتـى اسـتحال إىل جمموعة مـن القواعد 

)46( مطالعات يف الشعر اململوكي والعثامين ص 143.
)47( نفسه ص 246، 247.
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والقيـود ترهق املبدع أيـام إرهاق، ويسـتخدمها القارئ 
اسـتخداًما أصبـح مع تطاول األيـام آليًّا لكثـرة ما يعيد 

بعضه بعًضا أيَّام كان النص املدروس « ) 48(.

   إنَّ تركيز الباحث عىل التكنيك البالغي جعله هيمل 
بقية التكنيكات يف النص وكذلك السياق املالبس له، مما 

جعله يستنبط أحكاًما متعجلة وبالتايل ناقصة.

   ورغـم ذلك فإنه حُيسـب للباحث مناقشـته لبعض 
القضايا احليوية مثل: السـبب يف كثـرة املؤلفات الدينية، 
ومشـكالت التقويم املتمثلة يف حتديد العـرص، والتباين 
يف الفنـون واألغراض، والتباين بني الشـعراء، وإن كان 
ديـدن الباحث يف تلك املناقشـة هو طرح األسـئلة دون 
إجابـة حمددة عليها، إال أن هذه األسـئلة تطرق مسـائل 
بحثيـة غايـة يف األمهية، وتثري أذهان الدارسـني املهتمني 
بإشـكاليات الشـعر يف هذه احلقبة لطـرح حلول منطقية 

وموضوعية لتلك األسئلة.

 ثانًيا: مرجعية املناهج
إذا حاولنـا التنقيب عن منطلقات هذه املناهج، التي 
توسـل هبا أصحاهبا يف هذه الدراسـات الثالث، وجدنا 

أهنا تكمن يف اآليت:

1- النقد اجُلميل )49(: 

وهو أن يصدر الناقد أحكاًما إمجالية عىل النص كله، 
دون أن حيلل أو يفصل يف هذه األحكام. 

ومثال ذلك قول الباحث يف حتليله لنص لألبيوردي: 
» وحسـب األبيوردي أنـه جعل ما بني املقدمـةيِ واخلامتةيِ 
العاطفيتني أسـاليَب إقناعيًة جوهرهـا الدفع إىل االحتاد 

)48( يف مناهج الدراسات األدبية، حسني الواد ص 39، رساس 
للنرش، سنة 1985م، تونس.

)49( نقلـُت هـذا املصطلـح عـن كتـاب النقـد األديب يف العرص 
اململوكي ص 262.

يف مواجهة األعداء « ) 50(، وقول الثاين يف وصف قصيدة 
فنيًّـا إهنـا» ذات ألفاظ سـهلة مجيلـة بعيدة عن السـوقية 

والغرابة وأسلوهبا رائق سلق لني حمكم« )51(. 

وقـول الثالـث يف احلكم عـىل نص البـن الفارض: 
»ومثـل هـذه األبيـات ال تعدو جمـرد رصـف لأللفاظ، 

وتالعب بالكلامت، ومطاردة لفنون البديع « ) 52(.
إننـا لن نذهب بعيًدا إذا وسـمنا هـذه الرؤية النقدية 
باملغالطة، ألهنا مل تستطع متّثل النص متّثاًل كليًّا فضاًل عن 
اجلزئي. إن هذا اللون من التحليل يتغاىض عن مفردات 
غاية يف األمهية بالنسـبة إىل الناقد املتصدي للعمل الفني 
منها: بنيـات النص، والعالقـات القائمة بينهـا، وكيفية 
ل عليها  اشتغال هذه العالقات واألدوات الفنية التي عوَّ

الشاعر وكيفية تشكلها. 

2- املقارنة بالنموذج:
وتـأيت يف سـياق حماولـة الباحث يف هذه الدراسـات 
إبراز اهلوة السـحيقة بني اآلين والسـابق، وتأكيد السـبق 
والتفـوق لصاحـب النمـوذج عـىل الشـاعر اململوكي. 
فمن ذلك تعليـق الدكتور فيصل أصالن عىل نص البن 
اخليـاط قائـاًل: » فهذه معـان تقليدية قد يكـون فيها من 
املبالغة ما يفيض عن حقيقة املمدوح من حيث السـلطة 
والسـطوة واسـتطارة الذكـر )حتـى بلـغ اخلافقـني!(، 
ولـو اكتفـى الشـاعر هبا لـكان من جنـس مـا عهدنا يف 
ديـوان املديح العـريب التقليدي، يزاد عليـه معرة التقليد 

واالستنساخ«)53( 

وجـاء يف التعقيب عىل نص البن الوردي: » ثم يقرر 
احلقيقـة التي كان املعـري قد قررها من قبـل، وهي: إّن 

)50( شعر الرصاع مع الفرنجة ص 30.
)51( احلركة الشعرية زمن املامليك ص 151.

)52( مطالعات يف الشعر اململوكي والعثامين ص 247. 
)53( شعر الرصاع مع الفرنجة ص 22.
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احليـاة نصـب كلها... كـام أنه قـد تأثر باملعـري أيًضا يف 
البيت الثالث « ) 54(. 

ومـن ذلك أيًضا ما جـاء يف حتليل نص لصفي الدين 
احلـي، إذ أراد الباحـث أن يقـارن فكرة الشـجاعة عنده 
بقرينتهـا عند النابغة الذبياين فأخذ يـرسد ما أراد النابغة 
أن يقولـه، مبينًـا عمـق املضمـون عنـده بخـالف احلي 
الذي يرى أنه ال تسـتوقفنا يف قصيدته صفة معينة، وإنام 
تتقاذفنـا جمموعة من الصفـات، فاملمدوح مرة كالغيث، 
ومـرة كالليـث ثم يصـل الباحـث إىل نتيجـة مفادها أنَّ 
ُلباَب عمل احلي جزئي وحمدود وأن شـعراء هذه احلقبة 
مل تكـن صلتهم بالـرتاث صلـة تأثر وتفاعـل وإنام صلة 

تقليد وجتميع ) 55( 

ونتسـاءل عـن جـدوى إقامـة هـذه املقارنـات هبذه 
الكيفيـة ؟ ومـا إذا كانـت ممثلة لوعي فنـي موضوعي ؟ 
وهل يصح أن يكتفـي الناقد بالوصف العام ليبني مدى 

الفارق بني القديم واحلديث؟
أرى أن هذه املقارنات كانت ستؤيت ثامرها لو وقفت 
عـىل وجوه االلتقاء بني النص املحدث والنص النموذج 
ووجـوه االفرتاق بينهام، بل مسـاءلة النص املحدث عن 
مـدى اإلضافـة التـي حققها عىل املسـتوى الصـويت أو 
اللفظي أو الرتكيب أو عىل مسـتوى الصورة...، وذلك 

كله من خالل الوصف والتحليل مًعا.

3- املالزمة: 

وأعنـي هبا مالزمة الشـاعر حلوادث عـرصه، متخًذا 
جتاههـا موقًفا إجيابيًّا، فنراه تارًة مسـانًدا مهموًما، وذلك 
نلمسـه يف صـدى التعليـق عىل نصـني أحدمهـا لطالئع 
بـن رزيـك واآلخـر ألسـامة بن منقـذ: » لعلنـا نالحظ 

)54( احلركة الشعرية زمن املامليك ص 161.
)55( انظر مطالعات يف الشعر اململوكي والعثامين ص 93، 94.

كيف شـغلت مهوم األمة العامة الرجلني يف مراسـالهتام 
الشـعرية بـدالً من الشـؤون اخلاصـة « )56(. وكذلك يف 
تقديم نص البن الوردي: » فقال ابن الوردي معرًبا عن 

ضمري األمة ومصاحلها « ) 57( .

وتـارة منبنًِّها وحمرًضا، نرى ذلـك يف قول الباحث: » 
يمثل ابن اخلياط الفريق األول إذ ينبه حاكم دمشـق جمد 
الدين أبق بن عبد الرزاق ) ت 502( عىل خطر الفرنجة 

حينام بلغه خربهم يدامهون أطراف الشام « )58(. 

وقـد يتقدم خطوة عـىل ذلك حيث نجد » يف شـعره 
بدايـة واعـدة الختاذ الشـاعر مقام املبـادر إىل وضع اليد 
عـىل مواطن الداء – وأمهها التفرق والفسـاد الداخي – 

والتقدم نحو اقرتاح الدواء « )59(. 

حتـى نرى بلوغ الشـاعر الذروة عندمـا يكون مؤثًرا 
يف أحداث عرصه، ومتسـبًبا يف تغيري مسارها. نرى ذلك 
يف تعليـق الباحث عىل نص للعـامد األصبهاين  » غري أن 
أهـم ما يميز النص خوض العامد يف تقرير مصري اخلالفة 
الفاطمية املتهافتة والدعوة إىل إلغائها، وتوحيد مرجعية 

األمة حول اخلالفة العباسية. 

وحيسـن أن نشـري إىل أنه دعا هذه الدعوة سنة 564، 
أي قبـل أن يقطـع صـالح الديـن اخلطبـة عـن العاضد 
ويعيدها للعباسـيني بزمـن مديد ) قطعها سـنة 567 (. 
وقد يكـون هذا مما نستشـهد به عىل انتقال الشـعراء من 
التعلق بذيل احلدث، أو السري يف ظله، أو االنقياد لتياره، 

عىل استباق األحداث وحماولة التأثري فيها « ) 60(.

  إن ارتبـاط الشـاعر بقضايـا أمته واجتهـاده ليصبح 
عنـرًصا فعـاالً يف جمتمعه ال شـك أنه مـن صميم العمل 

)56( شعر الرصاع مع الفرنجة ص 60.
)57( احلركة الشعرية زمن املامليك ص 165.

)58( شعر الرصاع مع الفرنجة ص 21.
)59( نفسه ص 32.

)60( نفسه ص 51، 52.
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الفنـي، وأنـه يكاد يسـهم يف حتقيـق املعادلة بـني الواقع 
واخليـال، فليـس مـن رشوط التجربـة الشـعرية انعزال 
الشـاعر وانطوائه بعيًدا عن عاملـه واجتثاثه من جذوره، 
لكنـه رغم ذلك فليس مـن الصواب أن نحتكم يف تقييم 
النـص إىل تلـك املالزمـة وحدهـا دون سـواها، فهناك 
عنـارص أخـرى تتضام لتكـون عمـاًل فنيًّـا ال جيب عىل 
الناقـد أن يتغـاىض عنها وإال سـتصري أحكامـه مبترسة 
غري واضحة املعامل. إنَّ النص «نسـٌق لغوي يشـتمل عىل 
دالالت ورموز وختييل،ومسـتقل بمكوناته وخصائصه 
عـن بقيـة اخلطابـات األخرى،وعـن العـامل اخلارجـي 
العادي،ولكنـه حييلنـا عـرب العالئـق اللغويـة والداللية 

والتخيلية إىل املجتمع واإلنسان والكون « )61(.

لـذا فإنه مـن األصوب أال تقتـرص رؤيـة الناقد عىل 
االحتـكام إىل معيار املالزمة وحده، إنـام البد أن تراعى 

بقية املكونات األساسية للنص.

4- الومضة:

وتـأيت يف سـياق انشـغال الناقد بمرجعيـات النص 
اخلارجيـة، متجاهاًل مرجعياتـه الداخلية، فبدالً من أن 
ينطلق من النص ويرتكز عىل مكوناته ومكنوناته، حيلنِّق 
يف آفاق عامله اخلارجي، مكتفًيا يف حتليل النص بإشـارة 
خاطفـة إىل قيمـة مـن قيمـه الفنيـة. فالدكتـور فيصـل 
أصـالن يقول يف سـياق حتليلـه لنص للبهـاء زهري، يف 
خضـم تناول مضمون القصيـدة ومرجعيتها التارخيية: 
» وبلـغ الشـاعر حـدَّ اإلرساف واملبالغـة املمجوجـة 

واإلحالة أحياًنا « )62(. 
)61( اللغـة الثانيـة يف إشـكالية املنهـج والنظريـة واملصطلـح يف 
اخلطـاب النقـدي العـريب احلديـث، فاضل ثامـر  ص 246، 
املركـز الثقايف العريب، الطبعة األوىل، سـنة 1994م، بريوت، 

الدار البيضاء.
)62( شعر الرصاع مع الفرنجة ص 102.

ومثـل ذلـك يف موضع آخـر يقول يف حتليـل قصيدة 
البن عبد الظاهر: » وقد ُشغل عن ذلك ببعض املبالغات 

املمجوجة املثقلة بالصنعة « )63(. 

ويف تعليقـه عـىل نصه البن منـري الطرابلـي يقول: 
» فالرجـل اتكأ عـىل املعاين الدينية، واغـرتف من ديوان 

املديح التقليدي بعض معاين التهويل « )64(. 

ويف تعقيـب الدكتـور أمحـد اهليب عـىل قصيدة البن 
الوردي يقول: » وواضح أثر اجلامل الذي تركه الشـاعر 

عىل أبياته يف ذلك التشخيص « ) 65(.

   إنَّ السـؤال الـذي يطـرح نفسـه هو: هـل ُيعّد هذا 
حتلياًل فنيًّا ؟ وإذا أجاب أصحاب هذه الدراسـات بنعم 
فهل يكون هذا التحليل كافًيا لفك شـفرات النص ؟ ثم 
ملـاذا اكتفى الناقدان بتلـك الومضات ؟ أألهنا أبرُز ما يف 
النـص ؟ أم ألهنا مجيُع مـا يف النص ؟ إن هذه الومضات 
تعكس عزوف الناقديـن عن التعامل مع النص كعامل له 
لغتـه وديناميته اخلاصـة به، وهو ليس عامًلا سـاذًجا هلذه 
الدرجـة التـي يكفـي معها جمـرد اإلشـارة اخلاطفة التي 
ال تسـهم يف الكشـف عن قيمه الفنيـة، وال عن عالقاته 

املتفاعلة بني وحداته وبنياته الداخلية.  

5- الرشح والتحليل قبل النص

 إن املتعـارف عليه بني األدبـاء والنقاد عند التصدي 
لتحليـل النـص، أن ُيعـرض النص أوالً ثـم يأيت الرشح 
والتحليـل ثانًيـا، لكن مـا رأيناه بعـد اسـتقراء كثري من 
الدراسـات التـي قامت حول الشـعر اململوكـي، هو أنَّ 
الـدارس هلـذا الشـعر يبـدأ أوالً بالـرشح والتحليـل ثم 
يعرض النص املعني بذلك. من أمثلة ذلك قول الباحث 

)63( نفسه ص 142.
)64( نفسه ص 41.

)65( احلركة الشعرية زمن املامليك ص 141.
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مقدًمـا لبعض األبيات بالـرشح: » ولقد متيزت األبيات 
بأدب العلامء الذين يـزدادون تواضًعا كلام ازدادوا علاًم، 
كام متيزت أيًضا باجلهد العقي الذي يبدو يف توجيه املعاين 

وتسيريها لتؤدي ما يريده ابن الوردي من معان « )66(.
وقول اآلخر يف سـياق تقديمه لقصيدة أليب يوسـف 
شـهاب الديـن يعقـوب بن املجاور يف سـقوط املسـجد 
األقـىص: » وتذهـب العاطفـة الكاويـة يف الشـاعر كل 
مذهب فيسـتغيث ببالد اإلسـالم مجيعهـا، ويدعوها إىل 
أن تشـاركه البكاء، فينادي: يا بالد اإلسـالم نوحي عىل 

القدس، ويا مكة حممد، ويا كعبة اهلل « ) 67(.
إن سـلوك هذا املنهـج يف التحليل إضافـة إىل غرابته 
وعـدم منطقيتـه ألنـه » مـن املهـم أن يتم االطـالع عىل 
النص قبل االنتقال ملطالعة التحليل اخلاص به « ) 68( فإن 
فيه حجًرا من الناقد عىل ذائقته النقدية، وذلك ألنه حيرم 
ذاته من معايشة النص الشعري والتفاعل معه من جهة، 
ـم مقـوالت جاهـزة يف النـص بدالً مـن أن يصنع  وحيكنِّ

م النص يف املقوالت من جهة أخرى. العكس فيحكنِّ
وال شـك أن يف ذلك من املخاطر ما فيه، من ذلك أنه 
يؤطر النص يف نطاق ضيق وحيدُّ من مرونته ومتدده. ثم إن 
ارتياد تلك الطريقـة ُيلغي دور القارئ، ألنه يفرض عليه 
قالًبـا جاهًزا من املعنى والقيم الفنيـة، وحيول بيننا وبني » 
دراسـة أبنية النصوص األدبية ذاهتا لرصد اسرتاتيجيات 
املرسـل الـذي يتخذها كـي يلفت انتبـاه املرَسـل إليه مما 
جيعله يرتك يف النص فراغات كافية، تسمح بتنشيط عملية 

القراءة يف التعامل البنَّاء للخلق الفني للعمل « ) 69(.

)66( نفسه ص 225.
)67( مطالعات يف الشعر اململوكي والعثامين ص 100.

)68( حتليل النصوص األدبية، عبد اهلل إبراهيم، وصالح هويدي 
ص 9، دار الكتـاب اجلديـد املتحـدة، الطبعـة األوىل، سـنة 

1998م، بريوت.
)69( مناهـج النقد املعارص، صالح فضل ص 149، دار اآلفاق 
1997م،  سـنة  1417هــ،  سـنة  األوىل،  الطبعـة  العربيـة، 

القاهرة.

أفـق  عـىل  جُيهـز  النـص  عـىل  التحليـل  تقديـم  إن 
التوقعـات لـدى املتلقي، وحيـول بينه وبـني التفاعل مع 
النص الشعري وحماولة بناء عالقات جديدة عرب احلوار 

مع بنياته.

6- التجربة بن القول الفعل 

درج بعـض داريس الشـعر اململوكـي عـىل إصـدار 
أحكام سـلبية عىل القيمة الفنية لذلك الشعر من منطلق 
مقارنـة قـول الشـاعر بفعلـه، فيقيسـون جـودة النـص 
الشعري بمدى حسية التجربة، وحتقق دوافعها يف الواقع 
امللموس، فإذا مل تطابق مرتكزات التجربة الفنية األفعال 
دوه من كل قيمة فنية، وحكموا  احلياتية خارج النص جرَّ
عليه بالضعف ووسموه بسمة التقليد واالتباع األعمى. 
وإذا أردنـا أن نرضب أمثلة لذلك وجدنـا أبرزها حتليل 
الدكتـور أمحـد اهليب لغـريض الغزل – والسـيام الغزل 
العـذري – واخلمريات. فأما بالنسـبة لـألول فيقول: » 
ينبغي أن نشري إىل أن الشعراء فيه ) أي يف الغزل العذري( 
قـد قلَّـدوا العذريـني يف أقواهلم فحسـب، ومل يقلدوهم 
يف أفعاهلـم، األمر الـذي أبعد هذا الشـعر التقليدي عن 
له إىل نسـخة  التجربـة احلقيقية والعاطفة الصادقة، وحوَّ

ممسوخة عن األصل « ) 70(. 

وأما بالنسبة للثاين فقد تبني للباحث أن هناك تيارين 
قويـني يتجاذبـان شـعر اخلمـر أحدمهـا يدفعـه ويقويه، 
ويزيـد مـن رضاوتـه، ويكثر من عـدده وعدد شـعرائه، 

وثانيهام خيفف من غلوائه وشدته ويقلل من كثرته

وبعـد أن يرصد مظاهـر التيارين يرى أن التيار الثاين 
ُيعـّد أقـوى تأثرًيا عىل الشـعر األمر الـذي أدى إىل تدين 
اخلـط البيـاين للشـعر اخلمري مـن حيث القـوة والعدد 

)70( احلركة الشعرية زمن املامليك ص 298.
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إذا مـا قارناه بمثيله يف القرون السـابقة، وأدى بالتايل إىل 
طغيان الروح التقليدية عليه طغياًنا شديًدا )71(.

ونتسـاءل بعـد ذلك، هـل ُيشـرتط لنجـاح التجربة 
الشـعرية تطابق القول مـع الفعل؟ وما مفهـوم التجربة 
احلقيقيـة يف ُعـرف الشـاعر ؟ وهل مـن رشوط العاطفة 

الصادقة أن تكون التجربة الشعرية واقعية ؟

إن التجربة الشعرية ليست جتربة واقعية إنام هي جتربة 
فنية، فال يشرتط يف الشعر أن يتوازى الفعل الشعري مع 
الواقعي، بل ربام جاءت التجربة الشـعرية برمتها خمالفة 
لواقع الشاعر، ولذا قيل إنَّ » أحسن الشعر أكذبه « ) 72(. 

فال ُيشـرتط لوسـم قصيدة ما » بالصدق » أن تتامهى 
مـع التجربـة املعيشـة، وأن متثنِّـل التقـاء القـول بالفعل، 
فالصـدق الـذي ينبغـي حتققـه يف التجربة صـدق فني، 
ينتج عن تلبس الشـاعر بتجربتـه والتامهي مع مفرداهتا. 
إن معيار اجلودة يف النص الشـعري ُيقاس بمدى تفاعل 
ذات الشـاعر مـع جتربتـه، وبمقـدار جتنـب احلرفية عند 

انطالقة الشاعر األوىل.

7- التكرار

   ُيعد التكرار من أهم األدوات الفنية، وأبرزها تأثرًيا 
يف األدب سـواء كان شـعًرا أم نثًرا، فهو من األسـاليب 
ل عليها األديـب يف التدليل عـىل مركزية لفظ  التـي يعـونِّ
أو معنى أو صورة. بينام عىل مسـتوى الدراسات النقدية 
ترتاجع تلك املكانة األسلوبية إال إذا كانت احلاجة ماسة 
لالستعانة هبذا التكنيك. من أمثلة ذلك ما أورده الدكتور 
أمحد اهليب يف سـياق حديثه عـن املقطعات، ودور النقد 

)71( املرجع نفسه ص 318.
)72( العمدة، ابن رشيق 77/2، حتقيق / عبد احلميد اهلنداوي، 
سـنة  1422هــ،  سـنة  األوىل،  الطبعـة  العرصيـة،  املكتبـة 

2001م، بريوت.

يف إكثـار الشـعراء من النظم يف قالبهـا، إذ يقول: » ولقد 
كان للنقـد دور رئيـي يف تفوق املقطعـات هذا، وذلك 
ألنه يف كثري من األحيان متيَّز بالشـكلية واالهتامم بظاهر 
النظـم وثوبه اخلارجي، والسـطحية وعـدم الغوص مع 
القريض، وعدم نقده عىل أسـاس الفكـرة الناظمة بكل 
أبعادهـا، بل بمناقشـة املعنـى الفرد وترشحيـه بعيًدا عن 
كيـان القصيـدة وبنائها الكي، ثم ملسـنا انسـياقهم نحو 
اللفظية يف نقدهم فال حيكمون عىل األلفاظ أو الرتاكيب 
أو التشـبيهات مـن زاويـة التجربـة الكليـة، أو يف اجلـو 
الشـعوري الغامر كلها، األمر الذي جعلهم يسهمون يف 

اهتامم الشعراء هبا وانسياقهم وراءها « ) 73(.

لقـد وجدنا هذا النص بحذافريه متكرًرا بعد ذلك يف 
موضع آخر من الدراسة)74( 

إنه إذا افرتضنا توافر رضورة لذلك التكرار، فال أقل 
مـن أن تتبلور الفكرة يف ثوب آخر أو بطريقة أخرى، أو 
حيـاول الباحث أن يطورها ويضيـف عليها لكن أن تأيت 
هكذا منسوخة من سابقتها، فهذا ما ال تقبله منهجية وال 
موضوعيـة، وال أجد تفسـرًيا لذلك إال أن الباحث لديه 
أفكار مسبقة يروم أن يسقطها عىل الشعر يف هذه احلقبة، 
د هذا الزعـم أن ذلك النص ليس منسـوًبا إىل  ومـا يعضنِّ
الباحث، إنام إىل مرجع آخر وهو » النقد األديب يف القرن 
الثامن اهلجري بني الصفدي ومعارصيه » للدكتور حممد 

عي سلطاين. 

8- تتبع السقطات

   جاء يف لسان العرب: النقد متييز الدراهم، وناقدُت 
فالًنا إذا ناقشته) 75(.

)73( احلركة الشعرية زمن املامليك ص 409.
)74( انظر املرجع نفسه ص 436.

)75( لسان العرب، مادة » َنَقَد ».
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وموضـوع النقـد األديب يتضمـن عنـرًصا واحًدا هو 
دراسة األعامل األدبية وطرق تلقيها وتذوقها « ) 76(. 

إذن فليـس من معـاين النقد األديب تسـليط الضوء عىل 
األخطـاء، وتصيـد العثـرات وإنـام ُيعنـى النقد بالدراسـة 
املوضوعيـة التـي تقـوم عـىل مناقشـة احلقائـق، وتفنيدها 
بغـرض عرضها عىل املنهج العلمي، متوخًيا يف ذلك ضبط 
املعايري، ورسد احلجج والرباهني التي تستند إليها النتائج. 

واألمثلـة عىل ذلـك كثرية تسـتعيص عـىل اإلحصاء 
يف الدراسـات الثـالث ) عينـة الدراسـة (لكنـي أكتفي 
ببعضهـا، من ذلك ما جاء يف معرض اسـتدالل الدكتور 
بكـري شـيخ أمـني عىل ختلـف شـعر اهلجـاء يف العرص 
اململوكـي عنـه يف العصـور الغابـرة، حيـث يقـول يف 
التقديـم لنص شـعري: » هذا شـاعر مكـي ُيدعى حممد 
سـعيد باُقشـري هيجو بعض أهل عرصه فيظهر الضعف، 

والعجز، واخلور، والركاكة يف معانيه « ) 77(. 
ثـم يـأيت ببضـع أبيـات حتتوي عـىل بعـض األلفاظ 
العاميـة والركيكـة.ويف سـياق املـدح نـراه يقـول: » أما 
ث عن الركاكـة وال حرج، لقد غدا  انحدار الشـعر فحدنِّ
ألفاًظـا ُترصـف رصًفـا، ال معنى من ورائهـا، وال روح 

فيها، وال هباء وال غناء « ) 78(. 

ثم يستشـهد عىل ذلـك ببيتني يفتقدان االنسـجام يف 
الرتاكيب والصور. 

ولسـُت أبالـغ إذا قلـُت إن هـذا األمر يكاد يشـكل 
منهًجـا عند الباحـث يف هذه الدراسـة. أال جيد الباحُث 
نصوًصا أفضل من هذه النصوص التي اختارها لتشكل 

مدونة الدراسة؟ 

)76( مقال بعنوان » نقد النقد أم امليتانقد، باقر جاسـم حممد ص 
118، جملـة عامل الفكر، املجلد 37، العدد 3،سـنة 2009م، 

الكويت. 
)77( مطالعات يف الشعر اململوكي والعثامين ص 143.

)78( نفسه ص 95.

وهل ُيعقل أن خيلو العرص اململوكي، الذي دام قرابة 
ثالثة قرون، من النامذج الشـعرية اجليدة ؟ إن املسـألة – 
ال شـك – كانت حتتاج من الباحـث إىل يشء من الروية 

وعناء االختيار، ورحابة الفكر وعمق يف الرؤية 

 ليس النقد إذن وجًها واحًدا سـلبيًّا إنام هو وجهان: 
إجيايب وسـلبي، لذا فقد كان حـري بالباحث أن يعرض 

الصورة كاملة دون اجتزاء أو تشويه.

9- املعيارية الذاتية
   إن مـن املتعارف عليـه يف النقد األديب وعند النقاد، 
أنَّ هناك معايرَي حيتكم إليها الناقد حني يتصدى لدراسـة 
نـص أديب، هـذه املعايـري وضعهـا النقـاد قديـاًم وحديًثا 
وأصبح الشـعراء بمقتىض ذلك ملزمون بالسري عىل هنج 
تلك املعايري، وكذلك النقاد عليهم مراعاهتا عند دراسـة 
أي نـص أديب. من أمثلة ذلك قول الدكتور بكري شـيخ 
م شعراء  أمني يف سياق احلديث عن غرض الغزل: » ترسَّ
هـذه العصور أسـالفهم يف التعبري عـن هواهم وحدهم 
دون هـوى فتياهتـم، وأعرضـوا عـن ذكـر مـا يكابدنـه 
باحلـب وما يلقني مـن تبارحيه. الرجـل – دائاًم – وحده 
العاشـق، والفتاة – دائاًم هي املعشـوقة الرجل وحده هو 
الـذي ينفعل ويضطـرب ويمور فيه اإلحسـاس، وتغي 
فيـه العواطف عنـد اللقـاء، أو الـوداع، أو الوصال، أو 

اهلجران، ويف كل املواقف واحلاالت... «. 
   وبعـد أن يسـتعرض بعض النامذج الشـعرية الدالة 
عىل ذلـك يقول: » لقد اتفق السـابقون والالحقون عىل 
هذا، حتى يصعب التمييز بني الفريقني. فاخللف صورة 
– تـكاد تتفـق كل االتفـاق – عن السـلف. فاألبناء – 
كاآلبـاء – هم الذين يعشـقون، وهم الذيـن ال ترقأ هلم 

دمعة، وال جيد السلوان إىل قلوهبم سبياًل... « )79(.

)79( نفسه ص 122: 124.
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  وبالرغـم مـن أنـه اعـرتف بعـد ذلك أن هنـاك من 
ر مشاعر حمبوبته ورصد مالمح التعبري  الشـعراء َمن صوَّ
ـا أرى أنه ال بد من  عن عاطفتها، فإّن هناك سـؤاالً ملحًّ
طرحه يف هذا السـياق، أال وهو: إىل أي حد جيوز للناقد 

م ذاته يف املعايري النقدية؟. أن حيكنِّ

وإذا افرتضنـا أن ذلـك جائـز أال يسـتحق الفرض 
الـذي يطرحـه الناقـد أن خُيتـرب أو ُيناقـش عىل سـبيل 

التفصيل 

فهـذه املسـألة التـي طرحها الناقـد، مل حيتـجَّ هلا، ومل 
يفصل القول فيها ومل يبني األسـباب والعلل والظروف 

واملالبسات.

إنَّ األمـر يتعلق باملـرأة يف املجتمع اإلسـالمي من 
حيـث طبيعـة شـخصيتها، وحدوديِهـا التـي رسـمها 
هـا هـل هـو مركـزٌي أم ثانوي ؟  هلـا املجتمـُع، ودوريِ
والعجيـب أن الباحـث قد أشـار إىل ذلـك من خالل 
النـامذج الشـعرية التـي استشـهد هبـا، لكنـه وقـع يف 

التناقض واملغالطة. 

ففي سياق حديثه عن الشعراء القالئل الذين أشاروا 
إىل حمبوباهتـم، يقـول: »عـدد قليـل من الشـعراء التفت 
إىل حبيبتـه، فأشـار إىل حبهـا، ونقل صـورة خاطفة من 
عاطفتهـا، وأملح إملاحـة خفيفة إىل غرامهـا، وبنيَّ أهنا ال 
تسـتطيع أن تفعل أكثر من هذا خشـية العيون الراصدة، 
والوشاة احلارضة، والعذال واحلساد. من هؤالء الشاعر 

األّرجاين حني وصف ساعة وداعها فقال: 
ومقسـومــة العينـن مـن َدَهـش النـوى 

ُحـــداِء رْجـــُع  بالعيـس  راعهـا  وقـد 
جُتيـُب بإحــــدى مقلتيهـــــــا حتيتــي 

الرقبــاِء أعيــــن  تراعـــــي  وأخـرى 

ومنهم البهاء زهري يف إحدى قصائده:
جـاءت تودعنــي والدمـــع يغلبهـــــا  

 يــوم الرحيـل وحـادي البن منصلــُت
وأقبلـــْت وهـي يف خــوف ويف دهــش

 مثــل الغـزال من األشــــراك ينفلــــُت
فلم تطـق خيفـة الواشــــي تودعنــــي 

ويَح الوشـاة لقد قالوا وقد شـمتــوا )80(

فاألمـر إذن يتعلق بوضعية املرأة االجتامعية، السـيام 
يف تلـك احلقبـة، فهـي ختشـى لـوَم الالئمـني، وعقاَب 
األهل، وتداوَل الشـائعات التـي متس رشفها وكرامتها. 
ثم إنَّ املسـألة فيها مندوحة، إذ إن الشـاعر يعرب عن ذاته 
ويطلق ملشـاعره العنان، فليَِم نخطنِّئـه ونؤاخذه بيشء قد 
فعلـه وسـار عـىل هنجه أسـالفه  الذيـن متثل أشـعارهم 
النمـوذج األوحـد ؟ وهل ينقص الشـعَر يف هذا العرص 

اًما آخر ؟ اهتاماٌت ليضيف إليها الباحث اهتنِّ

10- اخللفية اإليديولوجية للناقد 
   كلمـة إيديولوجيـا دخيلة عىل مجيـع اللغات احلية، 
ُ لغوًيـا يف أصلها الفرنـي علَم األفـكار، لكنها مل  ُتعـنينِّ
حتتفـظ باملعنـى اللغوي، إذ اسـتعارها األملان وضمنوها 
معنـى آخر، ثم رجعـت إىل الفرنسـية فأصبحت دخيلة 
حتـى يف لغتهـا األصليـة. إنَّ العبـارات التـي تقابلها - 
منظومة فكرية، عقيدة، ذهنية. وقد حاول أحد الباحثني 
تعريـب الكلمة فاقـرتح أن حُتـول إىل » أدلوجة «. نقول 
إن احلـزب الفالين حيمل أدلوجة ونعني هبا جمموع القيم 
واألخالق واألهداف التـي ينوي حتقيقها. وهي كذلك 
نظـرة اإلنسـان إىل الكون واملجتمع والفـرد التي يندرج 

حتت قواعدها العامة كل تقرير أو حكم )80( 
)80(انظر مفهوم اإليديولوجية، عبد اهلل العروي ص 9، 10، املركز 

الثقايف العريب، الطبعة السابعة، سنة 2003م،الدار البيضاء. 
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وال شـك أن تلـك املعـاين التـي تـدور عليهـا كلمة 
»إيديولوجيـة « تدعونا لنتسـاءل عن مدى عالقة النص 
األديب هبـا ؟ ومن ثـم باملبدع والناقد ؟ إذا سـلمنا جدالً 
أن النـص حيمل رؤيـة مبدعه للكـون واملجتمع، وذلك 
منبثـق عن منظومـة فكرية أو أفق ذهنـي يمتلكه املبدع، 
فليـس معنى ذلك أن النص انعـكاس لإليديولوجيا إنام 
هو باإلضافة إىل تأثره هبا وبتشكالهتا فهو يعيد إنتاجها، 
وبالتـايل فـال يصـح بـأي حـال من األحـوال أن يسـرب 
ل بتشـكالت إيديولوجية  الناقـد أغوار النص، وهو حُممَّ
جاهزة، حياول فرضها عىل النص ألن يف ذلك قضاًء عىل 

موضوعية النص ونقده. 

متثَّلت هذه اخللفية اإليديولوجية عند الدكتور فيصل 
أصـالن، يف تبني رؤية فكرية جزئيـة أثَّرت بدورها عىل 
معاجلـة نصوص هذه املرحلـة، وقد برزت هـذه الرؤية 
مـن خالل أهدافه من الدراسـة التي رصدها يف املقدمة، 

وكان من أمهها ما يي:

ـ إظهار تفاعل األدب مع األحداث اجلليلة.

ـ تدرج الشـعراء يف فتح حركـة اإلصالح والتوحيد 
والتحرير، وجتاوز تلك اآلفاق ساعة اإلنجاز إىل 

ما هو أبعد منها.

ـ عـرض جتربـة واقعيـة هلـذه األمـة يف كيفيـة ردهـا 
العدوان اخلارجي.

ـ تنبيـه الشـبان عـىل رضورة االهتامم بقضايـا األمة 
والوطن)81(.

وتلك أهداف – بال شـك – جليلـة القدر يرنو إليها 
كل أديـب، لكـن اإلشـكالية يف اقتصار الباحـث عليها 
دون غريها من أجزاء العمل الفني، وقد وضح أثر تبني 
الباحـث لذلك املوقف الفكري عـىل حتليله للنصوص، 

)81( انظر شعر الرصاع مع الفرنجة ص 6، 7.

من خالل تركيزه عىل مسألة املشاركة يف الرصاع وتفاعل 
الشـاعر معه، واشـرتاط الرؤية االسـترشافية للمستقبل 
عند كل شاعر يف تلك الدائرة )دائرة الرصاع(،مثل قوله 
يف سياق حتليل قصيدة البهاء زهري التي يمدح فيها امللك 
الكامـل « ولـو كان منفعـاًل حًقا ألبدى يف هـذه املطولة 
اقرتاًحـا أو توجيًها، والظرف قابـل، لكنه مل يفعل« )82(. 
وأخـرًيا كان لذلك أثـر يف التغايض عـن التحليل الفني 

للنصوص الشعرية.
ومتثلـت هـذه اخللفيـة عند الدكتـور أمحـد اهليب يف 
حكمه املتكرر عىل شـعر تلك احلقبـة بالضعف، وذلك 
بالرغـم من رصـده لكثـري مـن املحـاوالت التجديدية 
ضمن دراسـته الفنية يف الباب الثالث. فمن ذلك تعقيبه 
يف هناية الباب: » إننا إن اسـتطعنا أن نجد الفكرة نجدها 
أتـت خادمـة لتلك املحسـنات حينًـا، مـع أنَّ املفروض 
خـالف ذلـك وقـد يكـون هنـاك انفصـام بني الشـكل 
واملضمون حينًا آخر، األمر الذي أبعد هذه األشعار عن 

دائرة املعاناة والصدق الفني « )83(
إنَّ إصـدار مثـل هذه األحـكام، جيعل منهـا أحكاًما 
تارخيية ال فنية. ومثل ذلك ما وجدناه يف دراسة الدكتور 
بكري شـيخ أمني، حيث رأيناه ينطلق من عدة مسلامت 
قوامها ضعف الشـعر يف هذا العـرص، ومخوده وتقليده. 
فمثاًل نجده يف بدايـة الفصل الثالث املعنون بـ » اجلانب 
الفكـري والفنـي « وقبل أن يدرس هـذه اجلانب يقول: 
»ونتسـاءل عـن رس الضعـف يف أدب هـذه العصـور، 
والسـبب الـذي أدى إىل أن يصوغ األدبـاء إنتاجهم عىل 

صورة ختتلف عام كان يصوغه القدماء؟ « )84(. 

فمـن أيـن جـاءت هـذه األحـكام ؟ وكيـف يتبناها 
الباحثـون قبـل اسـتقراء النصـوص وحتليلهـا ؟ وملـاذا 

 )82( نفسه ص 102.
)83( احلركة الشعرية زمن املامليك ص 452.

)84( مطالعات يف الشعر اململوكي والعثامين ص 317.
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عون  نجدهـا متداولة بني أكثر من باحث، حتى الذين يدَّ
أهنم يدافعون عن شعر هذه احلقبة ؟

املعتقـدات  مـن  طقـاًم  ليسـت  اإليديولوجيـة  إنَّ   «
املذهبيـة، بـل إهنـا تشـري إىل الطرائق التي حييـا هبا البرش 
أدوارهـم يف املجتمـع الطبقـي، وإىل القيـم واألفـكار 
والصـور التي تربطهـم بوظائفهـم االجتامعية، ومتنعهم 

من املعرفة احلقيقية ملجتمعهم ككل « )85(. 

وكذلـك الناقـد الـذي حيـرص رؤيتـه الفنيـة داخـل 
عـدة تصـورات، معتقًدا أهنا األصوب وما سـواها دون 
ذلـك، حيجب عـن رؤيته حدوًدا ومعـامل أخرى، ربام لو 
أتـاح لذاته فرصـة التطلع إليها والتفاعـل معها بمنطقية 

وموضوعية لتغريت تصوراته ومن ثمَّ أحكامه. 

ثالًثا: نحو دراسة فنية لشعر العرص

بعد استعراضنا املناهج التي درست شعر هذه احلقبة 
ومرجعياهتا، من خالل الدراسات النقدية التي ارتكزت 
عليهـا، تبني لنـا أن هناك قصوًرا يف تطبيـق تلك املناهج 
عـىل النصوص الشـعرية لذلك العرص، وهـذا القصور 

ربام يكمن يف اآليت: 

هـذه املناهـج تبحـث » مسـلامٍت جاهـزًة غـرَي قابلٍة 
للتغيري مهام تعددت فضاءات النصوص املحللة « )86(.

 ولـذا وجدنا تكراًرا يف إسـقاط األحكام السـلبية 
عـىل النصوص الشـعرية يف تلك احلقبـة، التي مل تأت 
وليـدة التحليـل والدراسـة، إنام أتـت وليـدة القولبة 

والتسييج.

)85( النقد واأليديولوجيـة، تريي إجيلتون، ترمجة فخري صالح 
ص 10، املكتب الوطنية، عامن.

)86( النص واملنهج، حممد أديوان ص 120، دار األمان، الطبعة 
األوىل، سنة 1427هـ، سنة 2006م،  الرباط.

ترّسع هذه املناهج يف االسـتنتاج، واكتفاؤها باحلكم 
عـىل النص األديب مـن خالل احلكم عىل جـزء منه، ويف 

ذلك ابتسار كبري حلقيقة النص )87(. 

فاملنهج دائاًم ال يرتد إال إىل أصول نظريته، وال يرشع 
يف معاجلـة النصـوص إال من خـالل ثوابته التي يسـتند 
عليها، وبالتايل حُتجب عنه رؤية بقية األجزاء يف النص.

عدم انسـجام املناهج املصاحبـة للمنهج املحوري / 
منَطلق الدراسـة، فربـام جيتهد الناقد ويصنـع توليفة من 
املناهج لدراسـة النصوص الشـعرية، لكنهـا يف احلقيقة 
غـري متكافئـة وغري مناسـبة إلضـاءة النص، فمثـاًل ربام 
جيمـع الناقـد بـني املنهجـني التارخيـي واالجتامعـي، أو 
االجتامعـي والبالغي، أو جيمـع بينهم مجيًعا، لكن هناك 
احتامل أن يتنافر النص مع هذه التوليفات، وأن يسـتنفر 

مناهج أخرى تفي بغرض الكشف وحتقق املوضوعية.

االكتفاء هبذه املناهج وجعلها املنطلق الوحيد لدراسة 
النص، دون حماولة استغالل الطاقات اللغوية لدراسته، 
واستقراء بنياته الداخلية، والبحث عن العنارص املوظفة 
يف التعبري والوسائل / التقنيات التي ُيتوسل هبا. فالنص 
األديب يف عرف هـذه املناهج وثيقة من بني وثائق أخرى 
حتيل عىل شخصية األديب أو عىل وسطه االجتامعي)88(. 

وال شـك أن يف ذلـك تغافـاًل عـن حقيقـة النـص 
وجوهـره، وأهـم معطياتـه » اللغـة » بـام متتلكـه مـن 
إمكانـات ال حـرص هلـا.إذن فـال فـكاك مـن البـدء من 
النص، واالنطالق من فضاءاته،ثم االسـتعانة بعد ذلك 
بام يناسـبه من مناهج خارجيـة. ولعلنا ندلل عىل نجاعة 
هـذا املسـلك، إذا تناولنا جزئيـة بسـيطة ولتكن غرض 
الوصـف، واخرتنا له مدونة ولتكـن ديوان صفي الدين 

احلي.     
)87( انظر املرجع نفسه ص 121.

)88( انظر يف مناهج الدراسات األدبية ص 43.
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الوصف يف شعر صفي الدين احلي:

وقـع اختيـاري عىل هـذا الغـرض خاصة،ألنـه ُيعد 
عنرًصا أساسـيًّا من عنـارص معينـات الذات،التي حتيل 
مبـارشة عىل وضعية التواصل التي تتحول فيها اللغة إىل 
خطاب يشـتغل،وتقوم هذه الوضعية عىل طرف أسايس 
حمور هذه العملية وهو املتلفظ  وما يرتبط به من أطراف 
أخرى كاملتلفظ إليه واإلطارين الزماين واملكاين )89(.     

إنَّ الـذات املتلفظـة هنا تقوم بـدور الواصف، الذي 
ن يف ذهنـه رصيـًدا مـن النعـوت التي تتشـكل من  خيـزنِّ
خالهلـا معامل الكائنات واألشـياء يف الكـون، ثم يتحول 
هـذا املخزون إىل خطاب وصفـي له مالمح وخصائص 
حتيـل إىل الـذات املتلفظـة / الواصفـة. وكذلـك فـإنَّ » 
الشـعر إال أقلـه راجـع إىل باب الوصف، وال سـبيل إىل 

حرصه واستقصائه « )90(. 

فاملـدح وصف للمدوح ومـا يتميز به من أخالقيات 
ومواطن القوة، والغزل وصف ملحاسن املحبوبة احلسية 
واملعنوية،والفخـر وصـف ملآثـر الـذات ومواهبها،هذا 
باإلضافة إىل شعر الطبيعة الذي ُيعد أساس هذا الغرض 

وعليه مناطه...

سـأتناول شـعر الوصف عند صفـي الدين احلي من 
زاويتني، األوىل: مرجعية الوصف، والثانية: بنية العبارة 

الواصفة.

1- مرجعية الوصف 

من خالل استقرائنا لشعر صفي الدين احلي، وجدنا 
أن الوصف عنده يرتد إىل مصادر عدة، أبرزها اآليت:

)89( انظر جتربة الذات املتلفظة يف ديوان أيب متام، رسالة دكتوراة، 
حممـد معـز جعفـورة ص 35 جامعة سوسـة، كليـة اآلداب 

والعلوم اإلنسانية، سنة 2007م، سنة 2008م، تونس.
)90( العمدة، ابن رشيق 2 / 294.

1-1 الثقافة الدينية 

مثَّـل الديـن املنهـل األول والرافد األسـايس لشـعر 
صفي الدين احلي، وقد متثَّلت هذه الثقافة يف عدة مناٍح، 

أمهها:

1-1-1 القرآن الكريم:

   ال شـك أن القـرآن الكريـم مثَّـل لشـعراء العربيـة 
منـذ صـدر اإلسـالم النمـوذج األول، الـذي جيـب أن 
حُيتـذى وُيتفاعـل معـه، والسـيام يف العـرص اململوكـي 
الـذي تكالبت عليه عدة عوامل أمهها الغارات الصليبية 
واملغوليـة املتكررة، التي أسـهمت يف نمو الوعي الديني 
عنـد أفـراد املجتمـع اإلسـالمي – ومنهـم الشـعراء – 
ورضورة االرتـداد إىل األصـل األول واملنبـع الصايف / 
القـرآن الكريم. ومن أكثر الشـعراء حرًصا عىل تضمني 
آيات القرآن الكريم شعره صفي الدين احلي، نرى ذلك 

يف قوله:)91( 
وهبــا أهلهـــا،  بمغانـــي  يل  وبـــات 

وَبغــراِص شـعالٍن  أهـل  عـن  شـغالن 
جدوهلـا فـوق  رخـاء  جتـري  والريـح 

ــــاٍء وغـــــواِص والطـري مـا بـن بـنَـّ

يبـدو تأثر الشـاعر بقـول اهلل تعاىل يف كتابـه الكريم: 
» فسـخرنا لـه الريـح جتري بأمـره رخاء حيـث أصاب. 

اص « )92(.  والشياطني كّل َبنَّاء وغوَّ

يأيت هذا الوصف القرآين يف سياق قصة النبي سليامن 
– عليه السـالم – وما حباه اهلل من نعم وخوارق. فقد 
ورد يف تفسري ابن كثري أنه ملا عقر سليامن اخليل غضًبا هلل 
ضه اهلل ما هو خري منها وأرسع، الريح  – عز وجل – عوَّ

)91( ديـوان صفـي الديـن احلـي ص290، دار صـادر للطباعة 
والنرش، سنة 1382هـ، سنة 1962م، بريوت. 

)92( سورة ص، آية 36، 37.
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التي غدوها شـهر ورواحها شـهر حيث أراد من البالد. 
وجعل الشـياطني يف خدمته فمنهم من هو مسـتعمل يف 
اصون يف البحار يسـتخرجون  األبنيـة اهلائلة، ومنهم غوَّ

ما فيها من الآللئ واجلواهر واألشياء النفيسة )93(. 
إنَّ الشـاعر يف وصفـه للمـكان يتفاعـل مـع النـص 
القـرآين وحياوره، وذلـك عن طريق النقل واالسـتبدال 
فبينـام تـأيت هذه اهلبات واخلـوارق يف اآليـة الكريمة منَّة 
مـن اهلل لنبيه، تأيت يف نص الشـاعر هبة من اهلل له ولغريه 
من الناس فهي عامة وليست خاصة، وبينام تأيت يف اآلية 
الكريمـة لقضاء حوائـج النبي الكريم اخلاصـة والعامة          
) أي للدولة اإلسـالمية (، فهي تأيت يف النص الشـعري 

يف سياق الرتف والرفاهية.
 واالسـتبدال نـراه جليًّـا عـىل مسـتوى الوحـدات 
اللغويـة، فالشـاعر يسـتبدل لفظـة »الشـياطني « بلفظة 
» الطـري «، ورغـم أن النـص الشـعري بذلـك يتقاطـع 
مـع النـص القـرآين يف اإلحالـة إىل مـا هو خـارق، فإن 
ل يف الوظائف  هـذا االسـتبدال يف الوحـدات تبعـه تبـدُّ
وانحراف يف الداللة تصل إىل حد » األسطرة «، إذ كيف 
حتل الطري حمل الشياطني فتصبح ما بني بناء وغواص ؟! 

ومن ذلك قول الشاعر:)94(
منكــُم  اخلضــر  األرُبـع  لفقـد  بكيـُت 

 عـل الرملـة الفيحـاء باألربـع احُلمــــِر
وقـد مـى عينـي  إنسـان  بقـي  فكيـف 

 عـل ذلـك اإلنسـان حـٌن مـن الدهـــِر

ضمن الشـاعر يف البيت الثـاين قوله تعاىل: » هل أتى 
عىل اإلنسان حنٌي من الدهر مل يكن شيًئا مذكوًرا « )95(.

)93( تفسـري ابـن كثـري 7/ 73، حتقيـق / سـامي السـالمة، دار 
طيبـة للنرش والتوزيـع، الطبعة الثانية، سـنة 1420هـ، سـنة 

1999م، السعودية. 
)94( ديوانه ص 285.

)95( سورة اإلنسان، آية )1(.

إن الشاعر أراد أن يومهنا عن طريق استخدام التورية 
واإلشـارة يف » ذلـك « أن » اإلنسـان « يف الشـطر الثاين 
هو نفسـه » إنسـان عيني « يف الشـطر األول، بينام يرمي 

الشاعر إىل ذاته التي تأثرت بالفقد والبعاد. 
إنَّ توظيف الشاعر هلذا التضمني القرآين ضمن سياقه 
الشعري احلارض، جعله يتنزه عن كونه قد أتى » تكميليًّا « 
يكمل به الشـاعر جتربته. ثم إن ارتكاز الشاعر عىل بعض 
األدوات الفنية، مثل: االسـتفهام » كيف « التي دلَّت عىل 
التعجب، و » قد « التي أكدت احلدث، واإلشـارة » ذلك 
«، وكذلك التورية قد أسهمت يف خلق نسق فني متحاور 

مع النسق القرآين، لكن حييل عىل ذات الواصف.
1-1-2 احلديث الرشيف:

يـأيت احلديـث الرشيـف يف املرتبـة الثانية بعـد القرآن 
الكريـم، كرافـد ثقـايف للوصف يف نص احلي الشـعري، 
فالشـاعر نتيجـة لنشـأته الدينية ككثري من شـعراء عرصه 
يعول عىل تضمني شعره احلديث النبوي. ومن أمثلة ذلك 

قوله من قصيدة يمدح النبي صىل اهلل عليه وسلم: )96(
مـاذا تقـول إذا رمنـــا املديــــح وقـــد

فْتنـَــــا بمديـــــح منـــــك متفـِق  رشَّ
بـه والبيـان  ِحَكـٌم  الشـعر  يف  قلـَت  إْن 

َفــــَرِق ذي  كلَّ  فيـه  بــت  فرغَّ سـحٌر 
مبتـــدًئـا واإلنعــــام  باملــدح  فكنـَت 

ُنطــــِق مل  البعـض  جـزاء  أردنـا  فلـو 

ـن الشـاعر نصـه مـا رواه أبو بكـرة – ريض اهلل  ضمَّ
عنـه - عـن النبي صـىل اهلل عليه وسـلم: » إنَّ من البيان 

لسحًرا، وإنَّ من الشعر حلكاًم « )97(. 

)96( ديوانه ص 85، 86.
)97( املسـتدرك عىل الصحيحني، احلاكم النيسابوري 3/ 613، 
كتـاب معرفـة الصحابـة، إرشاف / يوسـف املرعشـي، دار 

املعرفة، بريوت، لبنان.
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عـىل  النبـي  تعقيـب  سـياق  يف  احلديـث  هـذا  ورد 
املفاخـرة التـي كانـت بني الزبرقـان بن بـدر وعمرو بن 

األهتم،واستحسانه لفصاحتهام )98(. 

وقد وظَّف الشـاعر نص احلديث من خالل حماورته 
للنبـي، واسـتحضاره لشـخصه صـىل اهلل عليه وسـلم، 
ويـأيت احلـوار كاسـتطالع لرأي النبـي يف رغبة الشـاعر 
بمدحيه ولذا اسـتخدم الشـاعر بعض الوحدات اللغوية 
التـي حتقق ذلك الغرض، مثل: أداة االسـتفهام » ماذا«، 
ومـادة القـول » تقـول «، ثم فعـل الـرشط » إذا « الذي 
رت » إن «  يفيد التحقق املستقبي. ويف البيت الثاين تصدَّ
الرشطية االفرتاضية االحتاملية – وهذا يتَّسـق مع مسألة 
اسـتحضار ذات النبي التي تقوم بدورها عىل االفرتاض 
– وقد أعقبها مادة القول املنتهية بتاء اخلطاب » قلَت « 

التي تطلَّبت جواًبا يف البيت الثالث » فكنَت «. 
ورغـم أنَّ وصف الشـعر باحلكمة والبيان بالسـحر 
يأيت يف سـياق مدح النبي صىل اهلل عليه وسلم، فإن ذات 
الشـاعر تريد أن تنـزع اعرتاًفا افرتاضيًّا عىل لسـان النبي 
بفصاحة شـعرها، وإبداعه وتفوقه يف ساحة البيان، وال 
شـك أنَّ هذا اخلطاب سيكتسـب مصداقية كبرية ما دام 
قد أتى عىل لسـان أصدق البرش وأبلغهم. وكذلك يقول 

يف مدح النبي: )99(       
باهبــا ـَك  عمِّ وابــُن  علــٍم  مدينـة 

فِمـن غـري ذاك البـاب مل يـؤَت سـورها

والبيـت مرتكز عـىل ما رواه ابن عبـاس – ريض اهلل 
عنـه - عن النبي صىل اهلل عليه وسـلم: » أنا مدينة العلم 

وعيٌّ باهبا، فمن أراد املدينة فليأت الباب « )100( 

)98( انظر املصدر نفسه، الصفحة نفسها.
)99( ديوانه ص 77.

)100( املسـتدرك عـىل الصحيحـني 3/ 127، كتـاب معرفـة 
الصحابة.

وال نسـتطيع فهـم هـذا البيـت دون أن نتعـرف عىل 
مذهـب الشـاعر، الذي ُعـرف عنه أنه كان شـيعيًّا. وإن 
كان الشـاعر مل خيلص ملذهبـه كل اإلخالص، أو مل يكن 

شيعيًّا متعصًبا )101(. 

والشـاعر يف حـواره مـع نـص احلديـث الرشيـف 
مل يقـف عنـد جمرد النقل والنسـخ  إنـام كان مترصًفا يف 
الصياغـة، فمن جهـة وجدناه يومـئ إىل اإلمام عي – 
كـرم اهلل وجهـه – وال يرصح، ومن جهـة أخرى أراد 
أن يبـني أنه ال يوجد طريق يوصـل إىل النبي إال طريق 
عـّي، فنفى كل األبواب دون باب عّي – ريض اهلل عنه 
– وذلك عن طريق االسـتثناء » غري « والنفي » مل «، 

ثم جعل للمدينة سـوًرا ليشري إىل عظمة النبي صىل اهلل 
عليه وسـلم، وسمو علمه وأخالقه وأنَّ ولوجها ليس 

باألمر اهلني.

1-1-3 الفقه:

استعان الشاعر باملعجم الفقهي يف كثري من أوصافه، 
والوصف يأيت تارة مسـتمًدا مـن املصطلحات الفقهية، 
وتـارة من الفتـاوى، وتارة أخرى مـن القواعد الفقهية. 

من أمثلة األول قول الشاعر: )102(
وجـوُدُه اخلـالف  عـل  األنـام  ُطبـع 

خــالِف بغـري  مـســـألٌة  الــنــاس  يف 

فوصف الشـاعر للمسـألة أهنـا » بغري خـالف « هو 
مصطلـح فقهي متداول بني الفقهاء وقد يكون الوصف 
طبيعيًّـا لكون الشـاعر يمدح قايض احللـة تاج الدين بن 

وشاح )103(.

)101( انظر الدرر الكامنة 2/ 479
)102( ديوانه ص 601.

)103( انظر املصدر نفسه ص 599.
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ومن أمثلة الثاين قوله: )104(
حــــلَّــــت بـمــــزجــهـا املـــــداُم

متــــــــاُم  لـنـقـصــــهـــا  فاملــــزج 
ال أشــــربـهــــا بـغـــري مــــــــــاء

فـــاخلــمـــر بــعــيــنــهـا حـــــراُم

» فاخلمـر حـرام « فتـوى فقهيـة عامـة، لكـن حوار 
الشـاعر مـع النص الفقهـي هنا حـوار خمالفة، فـال ُيعد 
تقاطًعـا وترادًفـا معه، إنـام ارتكز عليه الشـاعر ليناقضه 
فبينام يقرر أن اخلمر حرام نراه يف الوقت ذاته ينفي رشهبا 
بغري ماء، فهو إذن حيلُّ رشهبا إذا كانت بامء، وربام أسهم 
التوكيد املعنـوي » بعينها « خلق تلك املراوغة الفنية من 

الشاعر.

ومن أمثلة الثالث قوله: )105(                                                                            
سـبًبا لكـم  رقـي  يف  كان  مجيلـــــكـم 

السـبُب يوجـَد  يوجـد احلكـم حتـى  ال 

ُيعد الشطر الثاين من القواعد الفقهية التي يكاد جُيمع 
عليهـا الفقهاء، فأبـو زيد الدبويس يقـول: » احلكم يتبع 

السبب « )106(.

 وتـأيت هذه القاعدة يف سـياق مدح الشـاعر للملك 
الصالح، والقصيدة بأكملها متثل اعتذارية من اعتذاريات 
احلـي، ولذا فهذه القاعدة ُتعـد حالة من حاالت الذات  
لكنها حالة حجاجية تربهن الذات فيها عىل مدى وفائها 
ووالئها للممدوح، وكذا حفظها للجميل لدرجة تصل 
ل عىل أداة  إىل الرق واالستعباد، ولذا وجدنا الشاعر يعونِّ

)104( نفسه ص 503.

)105( نفسه ص 295.
)106( املسـتصفى يف علـم األصول، الغـزايل 2/ 423: 428، 
دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، سـنة 1403هـ، سـنة 

1983م، بريوت، لبنان.

النفـي » ال « ثم أتبعهـا بـ » حتى « للغاية، ويف ذلك خري 
متثيل للحجاج الوصفي. 

1-2 العبارة اليومية 

بالرغـم من أن صفـي الدين احلي ُيعد من الشـعراء 
الذيـن يؤثرون اللغة اجلزلة، التي متتاح من معني الرتاث 
الشـعري، وهو ليـس بدًعا يف ذلـك، فهذا يمثـل اجتاًها 
عاًمـا عند شـعراء هـذه احلقبة – فإنـه ُيعد من الشـعراء 
عوا اللغة الفصحى لتعرب عن مشـاعر  القالئل الذين طوَّ

البسطاء من الناس دون ركاكة أو ابتذال.

ر أن يعلل ذلك فقال: » ونحن  وقـد حاول حممد ُحوَّ
نعلـم أن احلـي مل يقطـن يف هذه البيئـة البدوية الشـيعية 
إال عقديـن ونيف مـن عمره، ثم بارحهـا إىل غري رجعة 
وقـىض نصف قـرن تقريًبـا يف بيئات أخـرى ختتلف عن 
تلـك البيئـة يف اللغة والثقافـة، وكان ال بد مـن أن ينهل 
منهـا وينعكس أثرها عىل شـعره، وتظهـر تباينًا واضًحا 
يف هذه اللغة الشـعرية التي اشـتمل عليها ديوانه، وتكاد 

تكون لشاعرين خمتلفني « )107( 

وربـام يكون ذلك سـبًبا يف أن أغلب شـعر الوصف 
ذ مـن العبـارة اليومية السلسـة قالًبـا، يلتقط من  قـد اختَّ
خالله خصائص األشـياء ومعامل الصور. من ذلك قول 

الشاعر: )108(.
للمــــــو الح  وقــد  تــي  علَّ رأى  َمـن 

أدلــــــــٌة وشـهـــــــوٌد ِت عليهـــا 
شـاٍك؟ أنـت  مـا  وقـال:  نبـي  جـسَّ 

التربيـــــــد يطفهــا  مل  نــاًرا  قلـُت: 

ر ص 142، دار  )107( صفـي الديـن احلي، حممـد إبراهيم حـوَّ
الفكـر املعـارص، الطبعـة الثانيـة، سـنة  1410هـ، سـنة 

1990م، بريوت.
)108( ديوانه ص 390.
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إذا تأملنـا األلفـاظ يف البيتـني وجدنـا كلهـا عربيـة 
فصحى، ليس ثمة ما يعيبها والسيام ذلك التعبري اليومي 

املتداول » جسَّ نبي « فاجلّس: اللمس باليد )109(.

 إنَّ الذات حتاول أن تتامهى مع واقع احلياة يف بساطته 
ومرونته  وأن تتحسس نبض العالقة اجلدلية بني اإلنسان 

وبيئته )110( 

إن الـذات ال تروم أن تنفـرد هبذه األحداث: » جسَّ 
– شـاك – مل يطفها « إنام تروم أن يتفاعل املتلقي معها 
ويشـعر بام تشـعر به، لتتخفـف من هذا العـبء النفي 

الذي يثقلها. وكذلك قوله: )111( 
بسـؤلــــي بخلــَت  وإْن  سـؤيل،  أنـت 

رجائـــــي قطعــَت  وإْن  ورجائـي، 
ـــــدَت قتلـــــــي وحياتــي، وإْن تعمَّ

شـفائـــي قصــدَت  وإن  ونعيمـي، 
نصيبــــــي حبيبـي،  بغيتـي،  منيتـي، 

موالئــــي سـيـدي،  ق،  الـرِّ مالـك 

قد تكون هذه الصفات املتوالية سلسة ملتصقة بواقع 
احليـاة اليومي، إال أهنـا أوحت بذلك الدفق الشـعوري 
الـذي امتأل به قلب الذات، وكذلك فقد عكسـت تلك 
الكلامت يف بساطتها وانسيابيتها بساطتها وصدقها، وإن 
كانت الذات الواصفة قد أضافت إىل ذلك صوًرا من املد 
واجلزر يف تلك العالقة التي جتمع بينها وبني املحبوبة من 
خـالل تلك اجلمل الرشطيـة االعرتاضية: » وإن بخلت 
- وإن قطعـت - وإن تعمـدت- وإن قصـدت «. وربام 
تشـعرنا هـذه األبيات أننا أمام نص من نصوص الشـعر 

)109( انظر لسان العرب، مادة » جسس ».
)110( انظر مقال » الذات وأحواهلا يف شـعر البهاء زهري »، وئام 

أنس ص 15، جملة جامعة امللك سعود، 
             اآلداب )1(، املجلد )21(، سنة 2009م، سنة 1430هـ.

)111( ديوانه ص 432.

احلديث أو املعارص، مما يوحي بأن شـعر هذه الفرتة كان 
بمثابة الوسيط أو املمهد لبزوغ فجر النهضة واحلداثة.

1-3 النص الشعري
أساسـيًّا  مصـدًرا  الرتاثـي  الشـعري  النـص  يمثـل 
ومرجعيـة ثقافية ألغلب شـعراء ذلك العرص، وأبرزهم 
صفـي الدين احلي الـذي تنوعت لديه أشـكال توظيف 
هـذا الـرتاث، لكننـا يف هـذا املقـام ال نملـك اخلـوض 
يف مجيـع هـذه األشـكال، إنـام سـنقترص يف حديثنـا عىل 
شـكلني رئيسـني ارتكز عليهام شـعر الوصف يف تفاعله 
مع الـرتاث، أوهلام: الوصف النمطـي، وثانيهام: وصف 

التعالق.

1-3-1 الوصف النمطي:

ا، ليـس لذات  ُيعـد هـذا اللون مـن الوصـف تقليديًّ
الشـاعر فضل فيه سوى االختيار ثم النقل، فالشاعر هنا 
يستعري بعض الصفات الشائعة يف تراثنا الشعري كتقنية 

تكميلية سواء عىل مستوى البيت أو النص.

ولعـل السـبب يف ذلك يرجـع إىل أنَّ هـذه الصفات 
/ الصـور، قـد حققت ذيوًعا ووقًعا لـدى املتلقي، ولذا 
فهـي تصبح جزًءا من الرصيد الشـعري املميز. وهذا ما 
يدفع الشعراء الالحقني إىل استعارهتا طلًبا للذيوع الذي 
حققته أو رغبة يف حماكاهتا، أو تثبيًتا لداللتها وحضورها 

الشعري )112(. 

ولذا حرص صفي الدين احلي أن يرصع شعره بتلك 
الصور النمطية، من ذلك قوله: )113(.

أحببتـه َمـن  حلـظ  سـيوف  ويـا 
تغمـدي ال  دمـي  سـفك  عـن  جهـَدِك 

)112( انظـر بنـاء القصيـدة العربية يف العرص اململوكي، يوسـف 
أمحد إسامعيل ص 102، 103، حوليات اآلداب والعلوم 
االجتامعية، الرسـالة 220، احلولية ) 25 (، سنة 1425، 

سنة 1426هـ، سنة 2004، سنة 2005م، الكويت.
)113( ديوانه ص 222.
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فـ » سـيوف اللحظ « مـن الصفات النمطية املتداولة 
يف تراثنا الشـعري، إال أن الشـاعر قد أبى إال أن يسـلك 
مسـلًكا آخـر يف تكملـة املشـهد، فبينـام يطلب الشـعراء 
مـن املحبوبـة الكف عن سـفك دماء اهلـوى والصبابة، 
واإلمسـاك عن التأثـري املضني الذي يصيـب عواطفهم 
اجلياشـة، يطلب احلينِّ مزيًدا من سفك الدماء فهو ينشد 

اللذة يف ذلك، ولذا ال يريد أن يضع هناية له. 

ف يف الوصف نفسـه، فإن له  فـإذا كان احلينِّ مل يترصَّ
بصمة يف السياق املقابل.
ومن ذلك قوله: )114(

ثاقبــٌة  الشـهب  كالنجـوم  عزائـُم 
الشـياطينا منهـنَّ  حُيـرُق  زال  مـا 

إنَّ صفة » النجوم الشهب « واستخدامها يف الوصف 
الشعري ُتعد صورة تراثية نمطية، لكن الشاعر يف املقابل 
أضـاف هلا تلك الصورة املسـتمدة مـن النص القرآين يف 
قولـه تعاىل: » إنَّـا زينَّا السـامء الدنيا بزينـٍة الكواكب...
إىل قولـه تعاىل: شـهاب ثاقـب « )115(، التي أضفت عىل 
املمـدوح / املوصـوف بعًدا آخـر غري العلـو والطموح 
إىل القمة، أال وهو القوة والسـطوة والقدرة عىل البطش 
باألعـداء. فاحلينِّ حتى يف الصـورة النمطية حياول خلق 

ض ذلك النسخ الوصفي. معادل إحيائي يعونِّ

1-3-2 وصف التعالق:
وفيـه يتـم تعالـق الوصـف يف النـص الالحـق مـع 
الوصف يف النص السـابق فيلتقيان ويتقاطعان يف زاوية 
ما مـن الزوايـا النصية، لكـن يصاحب ذلـك حماوالت 
حثيثـة من الالحـق لتجاوز السـابق أو اإلضافـة إليه أو 

تنميته وتطويره 

)114( نفسه ص 21.
)115( سورة الصافات، من اآلية 6: 10.

ويأيت هذا التعالق يف ديوان احلي عىل عدة مستويات، 
أبرزها اآليت:

1-3-2-1 تعالق املعنى
 )116( : يمثل ذلك التعالق قول احلينِّ

ملكـي األرض  أحسـُب  رسُت  فـإذا 
قيـــــــــادي طـوع  األقطـار  ومجيـع 

أهلــــــي  فـالنـــاس  أقمــــُت  وإذا 
بــــــالدي والبـــــالد  كنــُت  أينـام 

ويقول البحرتي: )117(
رحـيل  العيـُس  حطَّـت  حيـث  وطنـي 

مهــــادي وهــــو  الوسـاُد  وذراعـي 

فبينـام يعدُّ البحـرتي كل حمل ألقت دابتـه الرحل فيه 
م هذه الرؤية قسمني:  وطنًا له، فاحلينِّ قد قسَّ

األول / السـري، وفيه يرى نفسه مالًكا لألرض التي 
يسـري عليها ليـس ذلك فحسـب، بل مجيـع البالد حتت 

وطأته وسلطته. 

والثـاين / اإلقامـة، وفيها ال يقترص الشـاعر عىل أن 
ينسـب البالد إليه، بل إنه جيعل من األشخاص املقيمني 
عليهـا عشـريته وأقاربه وأحبابـه. وإذا كان البحرتي قد 
م املكان / الوطن، وجعله اسـاًم داللـة عىل الثبوت،  قـدَّ
فـإنَّ احلـينِّ قـد اسـتخدم أداة الـرشط » إذا « التـي تفيد 

د ذلك بتكرارها يف البيتني.  التحقق يف املستقبل، وعضَّ

وإذا كان البحـرتي قـد نسـب احلـدث يف الفعـل » 
حطت « للعيس، فإن احلينِّ قد نسـب احلدث يف األفعال 
» رسُت – أحسـب – أقمـُت – كنـُت « إىل ذاتـه، هـذا 

)116( ديوانه ص 34.
)117( ديوان البحرتي 1/ 62، حتقيق / حسـن كامل الصرييف، 

دار املعارف، سنة 1963م، مرص. 
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باإلضافة إىل تساوي الضامئر التي حتيل إىل الذات مقابل 
ضامئـر البحرتي: » ملكي – قيادي – أهي – بالدي « / 

» وطني – رحي – ذراعي – مهادي «.
» وجتدر اإلشارة يف هذا املجال إىل الدراسات احلديثة، 
التـي تؤكد أن الضامئر حمالت شـاغرة فارغـة، يمكن أن 
يتداول عليها أشخاص كثر، وضمري األنا واحد منها عىل 
ذمـة كل خماطيِب يتوسـل بنظام اللغة لتبليـغ أمر ما يتعلق 
بالعـامل، فهو العنـرص األول من عنارص الكالم يشـري إىل 
وظيفـة املخاطيِب احلاسـمة وإىل موقعـة يف عملية التبادل 
القـويل... إنَّ ضمري األنا ال حييـل عىل يشء خارج النص 

وال يتحدد إال يف اخلطاب املوجود فيه « )118(. 
ولـذا فإنَّ الـذات الواصفـة يف نص احلـينِّ حتيل عىل 
ل من خالل ذلك عاملها اخلاص املنتسب  نفسها، وتشـكنِّ
إليها وحدها، فهي ذات تسعى دائاًم إىل التفرد، وترى أنَّ 

ا يف التملك واالستحواذ. هلا حقًّ

1-3-2-2 تعالق السياق
ويمثله قول الشاعر: )119(

عنـــدُه  والصليـل  الصهيـل  صـوُت 
ِد اخُلــــرَّ احلسـان  شـدو  مـن  أطيـُب 

الوغــى يـوم  يف  النَّهـِد  صـدُر  يلهيـه 
ــِد النهُّهَّ احلســـان  صـدر  عـن  بالكـرِّ 

القنــــــا سـمـــر  مـن  بامُللـد  ويغتنـي 
أمَلــــــِد القــوام  جَمـدول  كل  عـن 

رقــــــًة النسـيــــم  ُتعــدي  خالئــٌق 
اجللمـــــــِد قلـب  ُتذيــُب  وسـطـوٌة 

يـأيت وصف املمدوح - يف األبيـات الثالثة األوىل – 
يف سـياق املقارنة بني احلرب وأدواهتا من جهة، والعشق 

)118( جتربة الذات املتلفظة يف ديوان أيب متام ص 194.
)119( ديوانه ص 224.

ومسـالكه مـن جهة أخـرى، فاملمـدوح يطربـه صوت 
اخليل والسـيف أكثر من صوت النسـاء البكر احلسـان، 
ويشـغله ركوب اخليل يف سـاحة املعركـة عن التفكري يف 
صـدور الفتيـات، ويفضـل القي عـىل كل فتـاة ناعمة 
مفتولة القوام استقدم الشاعر هذه الصفات املستمدة من 
الرتاث الشـعري، لكننا وجدنا السـياق اإلنشائي يطغى 
عـىل املوصوف / املمدوح يف البيت الرابع، إذ إنَّ إدخال 
الوحـدات الداللية التي تدور عىل وصـف املرأة ضمن 
سـياق وصـف املمدوح قد تناثرت شـظاياه عىل وصف 
املمدوح » خالئق ُتعدي النسـيم رقة « الذي ُيفرتض أن 

تغلب عليه صفات الفحولة والقوة والشجاعة...

  إنـه بالرغم من ارتـداد الذات الواصفـة إىل الذاكرة، 
لدهيـا  فـإنَّ  التجربـة مـن معينهـا،  والتقاطهـا مفـردات 
القـدرة عىل التلون والتحول لتصبح ذاًتا منشـئًة تسـتطيع 
إجـراء تفاعـالت بني عاملـني خمتلفني من حيـث الصفات 
واألفعـال: املـرأة ) األنوثـــة ( / الرجـــل )الفحولة (، 
احلب / احلرب، لُتسـقَط متعلقات ) الصفات واألفعال( 
أحدمها: املرأة ) األنوثة ( عىل اآلخر: الرجل )الفحولة(.

التحـوالت  القـدرة عـىل إحـداث تلـك  إنَّ هـذه   
السـياقية، َلتؤكد نجاعة الذات املتلفظة يف اختيار أدواهتا 
الفنيـة وإعادة صياغتها من جديد، لتشـكل عامًلا وصفيًّا 

حييل إليها عرب حدث التلفظ. 

2- بنية العبارة الواصفة

نـروم يف هـذا املجـال أن نتدبر آثار الـذات الواصفة 
فيام أنتجته من خطاب، ونسـتجي أبرز اخلصائص الفنية 
ملكونـات ذلك اخلطـاب، وذلك من خـالل تتبع ثالث 
: التشـبيه – املركب  وسـائل فنية للوصف يف شـعر احلينِّ

النعتي – اجلناس االشتقاقي 
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2-1 التشبيه
اخرتت ظاهرة » التشـبيه « باعتبارها الوسـيلة الفنية 
. واملتتبع لشعر  الغالبة عىل إجراء الوصف يف شـعر احلينِّ
احلينِّ يف ديوانه جيد أن أداة التشبيه املحورية هي »الكاف« 

أو » كأنَّ «.  
نرى استخدام » الكاف « يف قوله: )120(

مهابـًة  القلـوب  مـــــأ  سـطـــا  فـإذا 
وإذا سـخـا مــأ العيــون مواهبـــــــا

وابــــاًل عطــاه  ِمـن  يبعـث  كالغيـث 
حاصبــا سـطـاه  مـن  ويرسـل  سـبًطا 

بزئيـــــره غابـــه  حيمــي  كالليــث 
خمالبــا القنيـص  يف  وُينشـب  طـوًرا 

منظـــًرا للنواظــر  ُيبــدي  كالسـيف 
مضاربــــا اهليـاج  يف  ويمـي  طلًقـا 

واصــاًل عذًبـا  منــه  حُيمـد  كالسـيل 
ه قــــــــوٌم عـذاًبـا واصــًبا ويعــــــدهُّ

نفائســـا للنفــوس  ُيــدي  كالبحـر 
منـــه وُيبــــــدي للعيــون عجائبــــا

متثـل » كاف التشـبيه « يف األبيـات رابًطـا لفظيًّـا بني 
ُرها البنيـَة الوصفيَة  املوصـوف والصفة، وقـد مثَّل تصدُّ

افرتاًقا عن غريها من أشكال التشبيه األخرى. 
وقـد التفـت عبـد القاهر اجلرجـاين لذلك فعـدَّ كلَّ 
ر  األشـكال األخـرى غفـاًل سـاذًجا،وبني هـذا التصـدُّ
والتشـكالت األخـرى بـوٌن شاسـع، ألنـك – عىل حدنِّ 
مَت املعنى  قولـه – ترى له صورة خاصة، وجتدَك قد فخَّ
وزدَت فيه. فتلك الصورة من التشبيه قد أفادت املبالغة، 

لكن صورة أحسن، وصفة أخص )121(.
)120( نفسه ص 96.

)121( انظـر دالئل اإلعجاز ) بتـرصف (، عبد القاهر اجلرجاين 
ص 425، حتقيـق / حممود شـاكر، اهليئـة املرصية العامة 

للكتاب، مكتبة األرسة، سنة 2000م.

ر أداة التشـبيه » الكاف « قد استدعى صوًرا  إنَّ تصدُّ
مـن التـوازي والتشـاكل النحـوي، فـاألداة يف األبيات 
اخلمسـة يعقبها اسـم / املشـبه بـه » الغيـث – الليث – 
السـيف – السيل – البحر «، يتبعه الشاعر بفعل مضارع 
» يبعث – حيمي – يبدي – حيمد – هيدي « يتعلق به جار 
وجمرور عدا البيت الثالث » من عطاه – للنواظر – منه – 
للنفـوس «، ينصب هذا الفعل مفعوالً به » واباًل – غابه 
– منظًرا – عذًبا – نفائًسا «، هذا املفعول ُيعد منعوًتا يأيت 
نعته يف الشـطر الثاين من األبيات الثاين والثالث والرابع 
عـىل وزن » َفْعـاًل  «  » سـبًطا – طـوًرا – طلًقا «، ثم يتبع 
هذا النعت بجملة فعلية معطوفة بأداة العطف » الواو «، 
تتكـون من فعل مضارع متعلق بجار وجمرور ثم مفعول 
بـه عـدا البيت اخلامس، فقـد جاء الفعل املضـارع يتبعه 

الفاعل اسم ظاهر ثم املفعول كمنعوت ثم النعت.

   إذن فقد هنضت أداة التشبيه » الكاف « بدور حيوي 
يف النص، وجاءت » لتشدَّ حلمته شكليًّا « ولتكون بمثابة 
رجـع الصدى ملثيالهتـا يف مقاطع أخرى مـن القصيدة، 
فيجـري مجاع ذلك جمرى » النوتات « املتشـاكلة النغمة، 
واملنبعثـة يف فرتات خمتلفة  لكن مسـتجيبة إىل رضب من 
التوازي من قطعة موسـيقية لتكسـبها هويتها، أو نسقها 

املميز. )122(  
ر األداة  » كاف التشـبيه « قـد صنـع  ثـم إنَّ تصـدُّ
ًعا عن الوحـدة الداللية املركزية /  تشـجرًيا دالليًّـا متفرنِّ
البيت األول، فصفات املمدوح تنقسـم يف البيت األول 

إىل قسمني:

يف الشـطر األول  القوة والسـطوة، ويف الشطر الثاين 
الكرم والسـامحة ولذا فقد قامت أداة التشبيه » الكاف « 
)122( اخلطـاب الوصفـي يف األدب العـريب القديـم – الشـعر 
اجلاهـي أنموذًجـا، حممد النـارص العجيمـي ص 343، 
مركز النرش اجلامعي، منشورات سعيدان، سنة 2003م، 

تونس.
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ـق لتنمية كل صفة عىل حدها لكن دون نظام  بدور املنسنِّ
مقنن صارم، فليست كل األشطر األوىل املصاحبة لألداة 
» الـكاف « تدور عىل صفتي القوة والسـطوة، وليسـت 

كل األشطر الثانية تدور عىل صفتي الكرم والسامحة.

2-2 املركب النعتي

ن عـىل املسـتوى الرتكيبـي مـن نعـت  هـو مـا تكـوَّ
ومنعـوت، وقد أتـى النعت يف الديوان بصـوره الثالثة: 
املفرد – اجلملة – شبه اجلملة. من أمثلة ذلك قول احلينِّ 

يصف ممدوحه امللك األفضل: )123(. 
ـــــــــُه كفهُّ هطلــــْت  إذا  مليــــــٌك 

املسـبـــــِل احليــا  قــــدر  تصاغــر 
القصيــــر باليــراع  العلــى  يشـيـُد 

األطـــوِل بالطــــــرف  ويفخــــــر 
املــراِس صعـب  احلـرب  يف  تالقيـه 

األسـهـــِل  اخُلُلــق  ذا  السـلـم  ويف 
إلــى احلــرب مـن ذابـــــــٍل  أخــفهُّ 

يذبــــِل مـــــن  احِللــم  فــي  وأثقــُل 
اخلطـــــوِب ظــالم  يف  لنــا  يـيء 

القسـطـــِل حنــدس  يف  ويشــرق 

  اشـتملْت األبيـات عـىل نوعـني من النعـت: نعت 
والثالـث  والثـاين  األول  البيـت  يف  الفعليـة  اجلملـة 

واخلامس، والنعت املفرد يف البيت الرابع. 

إنَّ ما يميز اشتغال الوصف من خالل ذلك املسلك/ 
املركـب النعتي هو تاليش الفواصـل بني عامل املوصوف 
وعامل الصفة، فيبدو الطرفان شيًئا واحًدا، تذوب الصفة 
يف املوصـوف، واملوصـوف يف الصفة فال ُيـرى أحدمها 

بدون اآلخر. 

)123( ديوانه ص 226.

وبـام أنَّ الصفـة املتجـددة تفُضـل الثابت منهـا، فإن 
الـذات الواصفـة يف النص تعـي ذلك جيـًدا، ولذا أتت 
التجـدد  – تـدل عـىل  – يف جمملهـا  الواصفـة  اجلمـل 
واالسـتمرار، وذلك إما بواسطة الفعل املضارع » يشيد 
– يرشق « أو بواسـطة أداة  – ييء  – تالقيه  – يفخر 

الرشط » إذا « املستقبلية يف البيت األول. 

ومل يـأت الوصف باالسـم إال يف موضعني يف البيت 
الرابـع » أخـف – أثقـل « ولعـل مـا جيدر اإلشـارة إليه 
يف هـذا السـياق هو أن وصـف املمدوح باخلفـة يف مقام 
احلـرب ُيعـد نـادًرا يف الشـعر العريب، ممـا يعضد موقف 
الذات التي تسـعى إىل التفرد، وذلـك من خالل اختيار 

صفات للممدوح ال ُتنسب إال إليها.

إن الذات الواصفة تروم من خالل االتكاء عىل تلك 
األداة الفنيـة / املركـب النعتـي أن تربز مـدى قرهبا من 
حدث الوصف، وتؤكد عىل معرفتها الوثيقة بخصائص 
املوصـوف / املمـدوح، وبالتـايل تقـرتب الصـورة مـن 

املتلقي.

2-3 اجلناس االشتقاقي

    هو الذي يقترص الشاعر فيه عىل طرفني متجانسني 
أو أكثر من جذر واحد ملمًحا إىل العالقة املعنوية يف ثنايا 
العالقـة الصوتية، ويعمد الشـاعر إىل أن يـورد األلفاظ 

متقاربة متصلة أو متباعدة منفصلة )124(. 

وُيعد االشـتقاق من اآلليات التوازنيـة التي حظيت 
باهتامم كبري يف الشعر العريب القديم )125(. 

التقنيـة  تلـك  وقـد حـرص احلـي عـىل اسـتخدام 
اإليقاعيـة، مراوًحـا بني أشـكاهلا يف القصيـدة الواحدة 

أحياًنا، متخًذا منها متكأ لتعميق الوصف يف شعره. 

)124( انظر التجربة املتلفظة يف ديوان أيب متام ص 101، 105.
)125( انظر املوازنات الصوتية، حممد العمري ص 205، أفريقيا 

الرشق، سنة 2001م، املغرب 
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وأبـرز مـا يمثل ذلك ما جاء يف قصيـدة كتبها احلينِّ 
ب عنـد قدومـه من مكة  إىل قـايض القضـاة ابـن املهذَّ

املكرمة: )126(.
فأقصــد احلــرام  البيــَت  فقصــدَت 

َت بسهم الــــردى قلـــــوب العـــداِة
وَلَكـْم قـد حرمــَت فــي يــوم أحرمــ

ـَت لذيـذ الكـــرى عيـــــون الُبغــــاِة
لبَّيــــ حيـــــن  ُمنـعـاًم،  لبَّيــَت  ثــم 

ـَت نِــدا َمـن دعــــاَك للمكرمـــــاِت
فأطفــأ للطــــــــواف  مـــَت  وتقدَّ

َت هليـــــَب اهلمـــــــوِم باخلطـــواِت
فأسـلمـ العتـيـَق  الركـن  واسـتلمـَت 

ـــَت قلــــوب الُعـــداة للحســــراِت
قــد وكـم  احلنيـَف  السـعَي  وسـعيـَت 

ُجـزَت يف املكرمــات سـعي السـعــــاِة
ــْر  قصَّ سـاعـة  قصــرَت  قــد  وَلَكــْم 

َت عـل اخلوف أنفًسـا قاصـــــــــراِت
نلـــ منـًى  نــزول  فــي  النفـس  وُمنــى 

ــــــاِت ـــــَت بُرغـم االعـداء والشـمَّ
األعــ كبــد  فــي  اجلـامر  ورميــَت 

ــــــداِء، ملَّــــا رميـــــَت باجلمـــراِت
إنعــا فيـض  مــن  أفضـَت  قـد  وَلَكــْم 

مَك، مّلـــــَا أفضــــــَت مـن عرفــاِت

تنوعـت أشـكال اجلنـاس االشـتقاقي يف األبيـات، 
ففـي األبيـات: 1- 2 – 3 – 5 – 8 جـاء اجلنـاس بـني 
ة،  ع هذا الشـكل عىل فروع عدَّ لفظتـني متباعدتني، وتفرَّ
ففي األبيات: 1- 2 – 5 أتى اجلناس بني الفعل والفعل 
املزيد باهلمزة. ويف: 3- 8 جاء اجلناس تاًما مع اختالف 

)126( ديوانه ص 295.

نـى «. ويف األبيات:  احلـركات يف البيـت: 8 » ُمنـى – ميِ
6- 7 – 9 – 10 جـاء اجلنـاس بـني أكثـر مـن لفظـني، 
وتفرع هذا الشـكل إىل فروع عدة كذلـك، ففي البيتني: 
6 – 9 جـاء اجلنـاس رباعيًّـا بني الفعـل واملصدر، وبني 
املصـدر واجلمـع يف: 6، وبني الفعل ومـا يطابقه، ومجع 
التكسري واملؤنث السـامل يف: 9، ويف: 7- 10 جاء ثالثيًّا 
بني الفعل والفعل املشدد ومجع املؤنث السامل يف: 7 وبني 

الفعل واملصدر والفعل يف العارش. 

اتَّسـمت الـذات الواصفـة يف النص بحريـة احلركة، 
حيـث حاولـت أن تقيـم ائتالًفـا ومزاوجـة بـني البنيـة 
اخلارجيـة / املحايثـة للنـص والبنية الداخليـة / الفنية، 
فاملمـدوح / املوصـوف قـد رجـع مـن مكة بعـد قضاء 
مناسـك احلـج، ويف الوقـت ذاتـه يتَّسـم بسـامت القوة 
الواصفـة  الـذات  رأينـا  ولـذا  والسـخاء،  والشـجاعة 
حتاول اجلمـع بني الظرفني من خـالل البنية اإليقاعية / 
االشـتقاقية. فوظيفة اجلناس االشـتقاقي ليست إيقاعية 
فحسـب، إنـام دالليـة كذلـك فالـذات تـروم اختـزال 

مكونات الوحدتني الدالليتني:

 العبـادة / السـامت األخالقية، وتؤكـد عىل ما جيمع 
بينهـام من ربـاط وثيق وعالقـة واعية، وهكـذا يتبني لنا 
 ، مـن خالل تناول الوصف يف شـعر صفـي الدين احلينِّ
ل رؤيتها  أن الذات الواصفة متتلك عامًلا خاًصا هبا، يشكنِّ
ل إال من  ملفـردات الكـون، وكذلك فهي ذات ال تتشـكَّ
خـالل حـدث التلفظ، وال حتيـل إال عىل نفسـها، وهي 
يه،  ذات ال متتاح من رحيق السابقني إال لتتجاوزه أو تنمنِّ
وكذلك فهي تتسـم بحرية التجـوال يف الزمان واملكان، 
حتاول حتقيق التشاكل والتوازن بني عاملها الفني من جهة 

وعاملها الواقعي من جهة أخرى.
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وبعد، فقد حاولت من خالل تلك الدراسـة اإلجابة 
عـىل سـؤال: أيـن يكمـن اخللـل يف جتريـد أدب العرص 
اململوكي من الشعرية، ووسمه بالضعف والعقم ؟ ولذا 
فقد استعرضت مناهج بعض الدراسات ) عينة البحث( 
التـي تصـدت لدراسـة شـعر هـذه احلقبـة، ثـم تناولت 
مرجعية هذه الدراسـات، ثم حاولت التطبيق من خالل 

. تناول جزئية الوصف يف شعر صفي الدين احلينِّ

وقد توصلت الدراسة إىل النتائج اآلتية:

• وقعـت الدراسـة األوىل يف بعـض اإلشـكاالت، 
أمهها اآليت:

1- مل يوضـح لنا الباحث مـدى انعكاس األحداث 
التارخيية عىل النص، وما إذا كان         النص نقاًل 

حرفيًّا لتلك األحداث أم كان تأوياًل هلا.

2- مل يبني عالقة السري الذاتية بالنصوص، وما مدى  
تأثر مبدعيها بأصحاب تلك        السري ؟ وما هي 
لت من خالهلا مالمح  األدوات الفنية التي تشـكَّ

هذه الشخصيات؟

3- مل جيب عن سـؤالني، مها: كم حيق لكاتب السرية 
أن يسـتخدم مضمون األعامل       األدبية لغرضه 
؟ ومـا هي نتائج السـرية األدبية ومدى مالءمتها 

لفهم األعامل ذاهتا؟

4- ارتكـز عـىل املقـوالت واألحـكام العامـة التي 
يرددها كثري من الباحثني، دون االسـتناد إىل أدلة 

علمية موضوعية.

5- الرتكيز عىل اسـتخراج املضامني من النصوص، 
باإلضافة إىل بعض التعليقات العامة.

6- إطالقـه  التعميـامت، والتعويـل يف أحكامه عىل 
الشائع واملتداول بني كثري من الدارسني.

لنا اآليت:  الثانية تبني  • ويف الدراسة 

1- مل يطرح الباحث بعض األسـئلة املتصلة بجوهر 
الدراسة، وبالتايل مل جيب عليها مثل: 

1-1 كيـف انعكـس املضمـون االجتامعـي عىل 
النـص؟ ومـا مـدى هـذا االنعـكاس؟ وهل 
النـص يف هذا العرص كان ُيعدُّ وثيقة اجتامعية 

أم ال ؟ 

1-2 هـل كان النـص ُيعـد شـكاًل مـن أشـكال 
الوعي الطبقي ؟ وهل هناك عالقة بني األبنية 
الذهنيـة / نتـاج الوعـي اجلامعـي واألبنيـة 

اجلاملية / نتاج األثر الفنّي ؟ 
القـراءة  هـذه  مـن  املبـدع  موضـع  أيـن   3-1
االجتامعيـة ؟ وما هي عالقتـه بالبيئة ؟ وهل 
انعكست تلك العالقة عىل النص ؟ وما مدى 

انعكاسها ؟
1-4 كان ينبغـي عـىل الباحث أن يطرح أسـئلة، 
مثـل: مـا هـي أهـم وسـائل النـرش والذيوع 
للشـعر يف هذا العرص ؟ وهـل هناك عائدات 
/ مداخيـل من هذا اإلنتـاج األديب؟ وما هي 
أهم أنـواع القّراء ؟ وما هـي كيفيات القراءة 

واالستقبال للنص الشعري ؟ 

 2- فصل الباحث يف دراسته بني الشكل واملضمون، 
مما أرض بوحدة العمل األديب واحلكم عليه فنيًّا.

الثالثة كذلك وجدنا اآليت:  •  ويف الدراسة 

1- تنـاول الباحث يف البـاب األول البيئـة التارخيية 
واالجتامعيـة والثقافيـة، يف ثالثة فصـول طويلة 

جًدا بام يتعدى احلد. 

2- إصدار األحكام املسبقة قبل بدء الدراسة.
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3- إطـالق األحكام العامة التي تتنـاىف ودفاعه عن 
هذا العرص.

4- اسـتعراض النـامذج الشـعرية التـي تدلـل عـىل 
الظاهـرة دون حتليـل، بل حتـى – أحياًنا – دون 

تعليق.

5- اسـتعراض النـامذج الشـعرية مـع الرتكيـز عـىل 
املضمون فقط.

– كمنهـج  – أحياًنـا  االنطباعـي  النقـد  اختـاذ   -6
للتحليل الفني إن صح التعبري.

7- قرص رؤية الباحث عىل التكنيك البالغي، سواء 
عـىل مسـتوى التقسـيم أم عـىل مسـتوى املعاجلة 
الفنية للنصوص الشعرية. إنَّ تركيز الباحث عىل 
التكنيـك البالغي جعلـه هيمل بقيـة التكنيكات 
يف النص وكذلك السـياق املالبس لـه، مما جعله 

يستنبط أحكاًما متعجلة وبالتايل ناقصة.

•  اشـرتكت الدراسـات الثالث يف بعـض املآخذ، 
أبرزها:

مسـلامت  تبحـث  الدراسـات  هـذه  مناهـج   -1
جاهـزة غري قابلة للتغيري مهـام تعددت فضاءات 
النصوص املحللة، ولذا وجدنا تكراًرا يف إسقاط 
األحكام السلبية عىل النصوص الشعرية يف تلك 
احلقبة، التي مل تأت وليدة التحليل والدراسة، إنام 

أتت وليدة القولبة التسييج.

2- تـرّسع هـذه املناهـج يف االسـتنتاج، واكتفاؤهـا 
باحلكـم عىل النص األديب مـن خالل احلكم عىل 

جزء منه، ويف ذلك ابتسار كبري حلقيقة النص.

3- عدم انسجام املناهج املصاحبة للمنهج املحوري 
/ منَطلق الدراسة.

4- االكتفـاء هبـذه املناهج وجعلهـا املنطلق الوحيد 
لدراسـة النص، دون حماولة اسـتغالل الطاقات 
اللغويـة لدراسـته، واسـتقراء بنياتـه الداخليـة، 
التعبـري  يف  املوظفـة  العنـارص  عـن  والبحـث 

والوسائل / التقنيات التي ُيتوسل هبا. 

•  ترتد هذه الدراسات إىل عدة قيم نقدية، أمهها: 

 – – املالزمـة  النقـد اجلُمـي - املقارنـة بالنمـوذج 
الومضـة - الـرشح والتحليل قبل النـص - التجربة بني 
القـول الفعـل – التكرار - تتبـع السـقطات - املعيارية 

الذاتية - اخللفية اإليديولوجية للناقد. 

• يتبني لنا من خالل تناول الوصف يف شـعر صفي 
، أن الذات الواصفـة متتلك عامًلا خاًصا هبا،  الديـن احلينِّ
ل رؤيتهـا ملفـردات الكون، وكذلـك فهي ذات ال  يشـكنِّ
ل إال من خالل حدث التلفـظ، وال حتيل إال عىل  تتشـكَّ
نفسـها، وهـي ذات ال متتـاح مـن رحيـق السـابقني إال 

يه. لتتجاوزه أو تنمنِّ

• ال منـاص من االنطالق من النص، والتحليق يف 
فضاءاتـه، ثم االسـتعانة بعد ذلك بام يناسـبه من مناهج 

خارجية.
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أوالً: املطبوعات:

• 1-  القرآن الكريم.

• إشـكالية املنهـج يف النقـد العريب املعارص، سـمري 
سـعيد حجازي، دار طيبة للنرش والتوزيع،  سنة 

2004م، القاهرة.

إبراهيـم،  اهلل  عبـد  األدبيـة،  النصـوص  حتليـل   •
وصالـح هويـدي،دار الكتاب اجلديـد املتحدة، 

الطبعة األوىل، سنة 1998م، بريوت.

• تفسري ابن كثري، حتقيق / سامي السالمة، دار طيبة 
للنرش والتوزيع، الطبعة الثانية، سـنة 1420هـ، 

سنة 1999م، السعودية. 

• احلركة الشـعرية زمن املامليك يف حلب الشـهباء، 
أمحـد فـوزي اهليـب، مؤسسـة الرسـالة، الطبعة 

األوىل، سنة 1406هـ، سنة 1986م، بريوت.

 – القديـم  • اخلطـاب الوصفـي يف األدب العـريب 
الشعر اجلاهي أنموذًجا، حممد النارص العجيمي، 
مركز النرش اجلامعي، منشـورات سـعيدان، سنة 

2003م، تونس 

• الـدرر الكامنـة يف أعيـان املائة الثامنـة، ابن حجر 
العسـقالين، حتقيق / حممد سـيد جـاد احلق، دار 
الكتب احلديثـة، الطبعة الثانية، سـنة 1385هـ، 

سنة 1966م 

• دالئـل اإلعجـاز، عبـد القاهـر اجلرجـاين، حتقيق 
/ حممـود شـاكر، اهليئة املرصية العامـة للكتاب، 

مكتبة األرسة، سنة 2000م.

• ديـوان البحرتي، حتقيق / حسـن كامل الصرييف، 
دار املعارف، سنة 1963م،مرص. 

• ديـوان صفـي الديـن احلـي، دار صـادر للطباعـة 
والنرش، سنة 1382هـ،سنة 1962م، بريوت. 

• ابـن سـناء امللـك ومشـكلة العقـم واالبتـكار يف 
الشـؤون  دار  األهـواين،  العزيـز  عبـد  الشـعر، 
الثقافيـة العامة، وزارة الثقافـة واإلعالم، الطبعة 

الثانية، سنة 1986م، العراق.
• شعر الرصاع مع الفرنجة – دراسة تارخيية حتليلية 
معمقـة، فيصـل أصـالن دار التوحيـدي للنرش، 
الطبعـة األوىل،سـنة 1426هــ، سـنة 2005م، 

محص، سورية.  
ر، دار الفكر  • صفـي الدين احلي، حممد إبراهيم حوَّ
املعـارص، الطبعـة الثانيـة سـنة 1410هــ، سـنة 

1990م، بريوت.
• عـرص سـالطني املامليك، حممود رزق سـليم ) ج 
3 (: دون تاريخ، ) ج 8 (: سـنة 1384هـ، سـنة 

1965م، مكتبة اآلداب، القاهرة.
• العمدة، ابن رشيق، حتقيق / عبد احلميد اهلنداوي، 
املكتبة العرصية، الطبعة األوىل، سـنة 1422هـ، 

سنة 2001م، بريوت.
الـواد،  حسـني  األدبيـة،  الدراسـات  مناهـج  • يف 

رساس للنرش، سنة 1985م تونس.
• لسـان العرب، مادة “ هنـج “، حتقيق جمموعة من 

األساتذة، دار املعارف، مرص 
• اللغة الثانية يف إشكالية املنهج والنظرية واملصطلح 
يف اخلطـاب النقـدي العـريب احلديـث، فاضـل 
ثامر، املركـز الثقايف العريب، الطبعة األوىل، سـنة 

1994م،بريوت،الدار البيضاء.
النيسابوري،  • املسـتدرك عىل الصحيحني، احلاكم 
يوسـف   / إرشاف  الصحابـة،  معرفـة  كتـاب 

املرعشي، دار املعرفة، بريوت، لبنان.
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• املسـتصفى يف علم األصول، الغزايل، دار الكتب 
العلميـة، الطبعـة الثانيـة، سـنة 1403هـ، سـنة 

1983م، بريوت، لبنان.

• مطالعـات يف الشـعر اململوكـي والعثـامين، بكري 
شـيخ أمـني، دار الـرشوق، الطبعة األوىل، سـنة 

1392هـ، سنة 1972م، بريوت، لبنان.

• مفهـوم اإليديولوجيـة، عبـد اهلل العـروي، املركز 
الثقـايف العريب، الطبعة السـابعة، سـنة 2003م، 

الدار البيضاء. 

• مناهـج النقد املعـارص، صالح فضل، دار اآلفاق 
العربيـة، الطبعـة األوىل، سـنة 1417هــ، سـنة 

1997م، القاهرة.

• املوازنات الصوتية، حممد العمري، أفريقيا الرشق، 
سنة 2001م، املغرب.

• النجـوم الزاهرة، ابن تغـري بردي، طبعة مصورة 
عـن طبعة دار الكتـب، وزارة الثقافة واإلرشـاد 
للتأليـف  العامـة  املرصيـة  املؤسسـة  القومـي، 

والرتمجة والطباعة والنرش.  

• النـص واملنهج، حممد أديوان، دار األمان، الطبعة 
األوىل، سنة 1427هـ، سنة 2006م، الرباط.

• النقـد األديب يف العـرص اململوكي، عبـده قلقيلة، 
مكتبـة األنجلـو املرصيـة، الطبعـة األوىل ، سـنة 

1972م، القاهرة.

• النقـد العـريب احلديث ومـدارس النقـد الغربية، 
حممد النارص العجيمي، كلية اآلداب -  سوسـة، 
دار حممد عي احلامي – صفاقس، الطبعة األوىل، 

سنة 1998م، تونس.
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سـنة 1425، سنة 1426هـ، سـنة 2004، سنة 

2005م، الكويت.

• الذات وأحواهلا يف شـعر البهاء زهري، وئام أنس، 
جملـة جامعة امللك سـعود، اآلداب  )1(، املجلد 

)21(، سنة 2009م، سنة 1430هـ 

• نقـد النقـد أم امليتانقـد، باقر جاسـم حممـد، جملة 
عامل الفكر، املجلد 37، العدد 3، سـنة 2009م، 

الكويت. 
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القراءة الواسعة: خصائصها وفوائدها

د. فيصل عبداهلل احلمود
جامعة املجمعة - كلية الرتبية باملجمعة

املستخلص
يعـرف هـذا البحـث بالقـراءة الواسـعة كوهنـا أحد   
أسـاليب القـراءة املهمة يف تنمية مهارات القـراءة لدى متعلمي 
اللغة الثانية )اإلنجليزية هنا(. كام يقدم عرضا شامال خلصائص 
القـراءة الواسـعة خصوصـا التـي جتعلهـا خمتلفـة عـن القراءة 
املركزة. و فوائد هذا األسـلوب يف تنمية بعض مهارات القراءة 
وزيـادة حصيلة املفردات لـدى املتعلمني متعددة كام تطرقت هلا 
بعض الدراسـات يف العامل الغريب والعريب. ومن أبرز الوسـائل 
التـي توصـل إىل تلك املهـارات واملفردات يف أسـلوب القراءة 
الواسعة هي النصوص املدرجة والتي حظيت ببيان مفصل هلا. 
وخلص البحث إىل أمهية أسلوب القراءة الواسعة وأنه جيب أن 
يكون جزء أساسيا يف مقرر القراءة يف برامج اللغة اإلنجليزية . 
كام أشـار البحث إىل أمهية التوازن املناسب يف استخدام أسلويب 
القراءة املركزة والواسـعة يف مقرر القراءة ألمهية كل واحد منها 
يف تنمية مهارات القراءة، وأن الرتكيز عىل أحد األسلوبني دون 
اآلخـر يعد إخالال واضحـا يف تقديم هذا املقـرر ملتعلمي اللغة 

الثانية.

Abstract
The current research introduces extensive reading 
as one of the important styles in developing the 
reading skills of second language learners (English 
in this case). It also provides a comprehensive review 
of its characteristics, especially those different 
from the intensive reading style. The benefits of 
extensive reading in developing some reading skills 
as well increasing learners’ vocabulary repertoire 
are manifested and have been cited repeatedly in 
a good number of studies all over the world. And 
one prominent means to accomplish the benefits of 
extensive reading is through graded readers which 
are also discussed. The current paper concludes that 
extensive reading is of a paramount importance and 
that it must be part of any reading course. Moreover, 
it urges to the necessity of having a suitable balance 
of both intensive and extensive reading styles in the 
reading course, as each one has its own functions in 
developing certain reading skills, and if one of them 
is absent in any reading course it will be looked at as 
an imbalanced course. 

مقدمة
ُيعتَقد بأن ما يقارب 80% من سـكان العامل بإمكاهنم أن 
يقـرؤوا يف لغتهم األم؛ لكن قد يكون هذا تعبريا مضلال 
نوعا ما، ولذا يمكن القول وبعبارة أدق إن غالبية سكان 
العـامل يسـتطيعون القـراءة يف لغتهـم األم وبمسـتويات 
خمتلفة من القراءة )Grabe & Stoller , 2002(. وجيمع 
الباحثون عىل أمهية القراءة يف حياة اإلنسـان يف كثري من 
املجتمعات يف بنـاء فكره ومهاراته احلياتيـة اليومية. لذا 
ال يمكـن أن يتصور شـخص مثقف، فضـال عن باحث 
متخصص، ال خيصص أجزاء من وقته للقراءة تطور من 

رؤيته ونظرته للحياة.

ودور القـراءة يف املجتمع أمر معقد الرتباطه بقضايا 
شـخصية واجتامعيـة واقتصادية ودينية وسياسـية , ولذا 
فأمهيـة القـراءة لـدى املـرء ختتلـف درجتهـا وأمهيتهـا 
بحسـب مـا يضع لنفسـه مـن أهـداف مسـتقبلية، أو ما 
تضعه احلكومات من أهداف إسـرتاتيجية لشـعوهبا من 
خالل مؤسسـاهتا التعليمية والثقافية , كام أن هذه األمهية 

والتعقيد يمتدان إىل القراءة يف اللغة الثانية)1( .

)1( مصطلـح »اللغـة الثانيـة« يقصـد بـه دراسـة لغـة أخـرى يف 
موطنهـا، بينـام مصطلـح »اللغـة األجنبية« هـو أن  تدرس 
تلـك اللغـة يف غري موطنهـا. لكن من باب عـدم اخللط بني 
املصطلحـني سأسـتخدم مصطلح »اللغـة  الثانيـة« بطريقة 

تبادلية بني املصطلحني وبدون التقيد باملعنى األصي له.
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لكـن هـذا التعقيد يصبـح أكرب ألن القـراءة يف اللغة 
الثانيـة )اللغـة اإلنجليزيـة هنا مثـاال( ال تتطور بشـكل 
 Grabe &( كامـل أو بسـهولة كام حيـدث يف اللغـة األم
Stoller, 2002( , كـام أن القـراءة يف اللغـة الثانيـة غالبـا 

ال يبـدأ هبـا إال يف مراحـل متأخـرة من التعلـم، مثال يف 
املرحلـة املتوسـطة، أو التفّعـل خـارج نطـاق املدرسـة 
. وهـذا جيعـل مراحل االسـتفادة مـن القـراءة يف اللغة 
الثانية أطـول وأكثر تعقيدًا، وجيعل مهمـة معلمي اللغة 
ومتعلميهـا أكثـر صعوبـة . ولـذا فالكثـري مـن معلمي 
اللغة الثانية يشـتكون من ضعف حصيلة املفردات لدى 
طلبتهم وضعف مسـتويات القراءة لدهيـم مما يؤدي إىل 
مشـكالت وإخفاقـات يف مراحـل تعلـم اللغـة بشـكل 
عـام، وخصوصا يف املجـال األكاديمي. ومـن هنا دأب 
الباحثـون عـىل إجياد طرق وأسـاليب لتعليـم القراءة يف 
اللغة الثانية تسـاعد عىل سد النقص الذي حيدث بسبب 
هذا التأخـر يف التعلم وترسيع عملية تفعيل دور القراءة 
لدى متعلمي اللغة الثانية. إال أن بعض معلمي مقررات 
القـراءة ال يتجاوزون بعض األنـامط التقليدية يف تقديم 
مقـرر القراءة إىل متعلمي اللغة الثانية بصورة ال تسـاعد 
املتعلمـني عىل اسـتفادة كربى من هذه املهـارة يف تطوير 
لغتهم الثانية. وهذا مما ساعد أيضا عىل ضعف االستفادة 

من مقررات القراءة يف املراحل اجلامعية بشكل عام .

مشكلة البحث
يؤكد الكثري من الباحثـني عىل أمهية امتالك متعلمي 
اللغـة عىل حصيلـة جيدة من املفردات تسـاعدهم للبدء 
بمهـارة القـراءة، وأن املفـردات ومهـارة القـراءة أمران 
متالزمـان، بـل ويتخـذان منحـى طرديا. فكلـام زادت 
حصيلـة املفـردات لـدى املتعلـم زادت فرصـة متكنـه 

يف مهـارة القـراءة، وكلـام زادت قراءتـه زادت حصيلـة 
مفرداتـه . بـل إن )Coady & Huckin, 1997( يريـان 
عدم جـدوى تقديـم نصوص قـراءة إىل متعلمـي اللغة 
املبتدئـني الذيـن ال يمتلكـون خمـزون مفـردات جيـدا 

يناسب مستوى تلك النصوص.
كـام أن الباحثـني يف جمال اللغة الثانيـة جيمعون عىل أن 
خمزون املفردات لدى متعلمي اللغة أقل بدرجة كبرية جدا 
مـن خمزون املفردات لدى املتحدثني األصليني للغة , وهذا 
يشـكل معضلة أمام الكثري من معلمـي اللغة ومتعلميها. 
فالنصـوص األصليـة املتوفـرة يف لغة ما لن تكون سـهلة 
ملتعلمـي تلك اللغة لغة ثانية. وهذا يعني عدم اسـتفادهتم 
من تلك النصوص بالشـكل املطلوب، بل قد يكون سـببا 
أساسـيا يف إخفاق الكثري منهم وإحباطهم جتاه تعلم تلك 
اللغة . لذا وجدت دراسات كثرية أن قوة حصيلة املفردات 
من ضعفها أبرز املؤرشات يف التأثري عىل استيعاب متعلمي 
 Krashen, 2004,( اللغـة اإلنجليزية لنصـوص القـراءة
 Aebersold & Field, 1997, Grabe & Stoller,

 1997، Laufer, 1997, Day & Bamford, 1998،

Qian, 1999، Schmitt , 2000، Nation, 2001، Al-

.) Nujaidi, 2003، Mushait, 2003

 Laufer, 1989, 1997,( ويرى بعض علامء املفردات
Hirsh & Nation, 1992( أن متعلمي اللغة اإلنجليزية 

حيتاجون ما بني 3000 إىل 5000 عائلة من املفردات)2( 
لكـي يتمكنـوا مـن القراءة يف اللغـة اإلنجليزيـة. بل إن 
)Nation, 2006( يـرى بـأن املتعلـم حيتـاج إىل أكثر من 

ذلـك. ففي املحادثات قد حيتـاج إىل ما يزيد عىل 4000 
عائلـة، بينام قد حيتاج إىل قرابة 8000 عائلة لكي يتمكن 

من القراءة يف اللغة اإلنجليزية بشكل مريح ومستقل.

)2 ( العائلة من املفردات هي التي تتكون من اجلذر باإلضافة إىل 
 clean,  cleans, cleaned, :االشـتقاقات التابعة لـه، مثـال

.cleaning, cleanness, cleanly,unclean



177 فيصل عبداهلل احلمود: القراءة الواسعة: خصائصها وفوائدها

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية، العدد )1(، يونيو 2012م -  رجب 1433هـ

 Al-Bogami , 1995 ,( كـام أن بعـض الدراسـات
Al-Homoud, 2003, Al-Nujaidi, 2003 ( قد أكدت 

عىل وجود نقص شديد يف خمزون املفردات لدى متعلمي 
اللغـة اإلنجليزيـة يف اململكـة العربيـة السـعودية، ويف 
املرحلتني املتوسـطة واجلامعية عىل وجـه التحديد. ففي 
أفضل نتيجة من تلك الدراسات، حققت عينة الدراسة 
خمزونـا ألقل من 800 مفردة )وليسـت عائلـة( . وهذا 
يـدل عىل ضعف كبـري يف هذا اجلانب مما أدى إىل ضعف 
يف القـراءة واالسـتامع واملحادثة لدى أولئـك املتعلمني 
. وهـذا بالطبع يشـكل مشـكلة خطرية لـدى الرتبويني 
ومصممـي الربامج، وكذلك املتعلمني . والدليل اآلخر 
عـىل ذلـك هو ختـرج دفعـات كثـرية وعىل مـدى عقود 
عدة من كليات وأقسـام تعليم اللغـة اإلنجليزية ال جتيد 
القراءة باللغة اإلنجليزية بالشكل املطلوب واملرسوم هلا 
من قبل معدي تلك الربامج، ويف سياق ارتباط املفردات 
بالقراءة، أشـارت Nuttall,1982: 168( ( إىل يشء من 
هـذه املشـكلة عندما حتدثت عـن سلسـلتني مهمتني يف 
تعلم القراءة . أوالمها: السلسـلة غري الفاعلة،  وثانيهام: 

السلسلة الفاعلة كام هو موضح يف الشكلني )1.2( . 

وكثري من متعلمي اللغة اإلنجليزية يف اململكة العربية 
السـعودية حتديـدا، ويف العـامل العريب عمومـا يقعون يف 
السلسلة األوىل . والهيم من أي اجلهات دخلت يف هذه 
 ،Nuttall السلسـلة ألن أيـا من هذه العوامل، كام تشـري
سـتنتج العوامل األخرى. فالقارئ الذي ال يفهم النص 
الذي حياول قراءته لن يستمتع بمحتواه، ولن تكون لديه 
الدافعيـة يف قـراءة املزيد منـه. وعىل النقيـض من ذلك، 
فالقارئ اجليد الذي يفهم )يستوعب( ما يقرؤه ستكون 
لديه دافعية أعىل يف قراءة املزيد ألنه يستمتع بذلك. ولذا 
عـىل املعلم أن يسـاعد طالبه عىل اخلروج من السلسـلة 
غري الفاعلة إىل السلسلة الفاعلة برسعة وبطريقة سلسة.

 أمهية البحث
أحد السـبل للخـروج بمتعلمي اللغة من السلسـلة 
غـري الفاعلـة إىل السلسـلة الفاعلـة هـو مـا تؤكـد عليه 
طريقـة  “أفضـل  إن  بقوهلـا   )Nuttall, 1982: 168(

لتحسـني معرفتك بلغـة ثانية هو أن تذهـب وتعيش مع 
متحدثيهـا.” وهذا يعني أن درجة تعرض املتعلمني للغة 
اإلنجليزيـة جيـب أن تكون كبـرية لكي يتعلمـوا اللغة. 
إال أن أغلـب متعلمي اللغة اإلنجليزيـة يقطنون خارج 
البلدان التي يتحدث أهلها اللغة اإلنجليزية كام أشار إىل 
ذلـك )Schmitt & Marsden, 2006(. كام أن حديث 
Nuttall يشـري إىل التحدث واالسـتامع وليـس القراءة، 

لكن قد يسـتفاد من حديثها بشـكل عـام يف تطوير اللغة 
الثانية يف مجيع املهارات اللغوية.

لذا، من السـبل األخرى هو ما يراه البعض من أمهية 
زيادة خمزون مفردات متعلمي اللغة بطريقة تتناسـب مع 
مـا يسـتخدمونه يف اللغـة اهلـدف. ويكون ذلـك بتعليم 
الطالب مفردات بشـكل مبارش وبصـورة دورية إىل أن 
يصلـوا إىل حـد جيد مـن املفردات. كـام أن تعليم بعض 
اسـرتاتيجيات تعلم املفردات مهـم يف هذه املرحلة لكي 
يوظفهـا املتعلمون يف زيادة رسعـة تعلمهم للمفردات. 
إال أن هـذه الطريقة املبارشة واملهمة تقف عند حد معني 
ال تتجـاوزه كثـريا. فمثال، هيتم املعلمـون )معلمو اللغة 
الثانيـة( بتقديم الكلـامت األكثر شـيوعا، لكن الكلامت 
األقـل شـيوعا ال تلقـى رواجـا ونَفسـا عنـد تقديمهـا 

للمتعلمني كام هو احلال يف األوىل.

كام أن من السـبل للخروج من السلسلة غري الفاعلة 
 )Smith, 1985( إىل السلسـلة الفاعلـة هو مـا قال عنـه
بأننـا »نتعلـم القـراءة بالقـراءة«. وقـد يـرى البعض أن 
هـذا أمر بدهي . ولكـن الكثري من معلمـي اللغة الثانية 
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قـد ال يراعون هـذا األمر كثـريا. وكالم )Smith( يعني 
أنـه كلام زاد املتعلم من قراءة النصوص بشـكل مسـتمر 
 )Nuttall( تطـورت مهارات القراءة لديه. ولـذا تكمل
كالمها السـابق وتؤكـد عىل أن “ اخلطـوة التالية هي أن 
تقرأ بتوسع يف تلك اللغة.” وهذا يعني أن االستمرار يف 
القراءة يسـاعد املتعلم عىل تطوير مهـارات القراءة لديه 

ومن ثم يف مستواه اللغوي بشكل عام . 

لكـن لـو أمعنـا النظـر يف كالم )Smith( فإننـا نجد 
أن اسـتمرارنا يف القـراءة قـد ال يعطـي الفائـدة املرجوة 
خصوصـا إذا أخذنا يف االعتبـار أن كثريا من النصوص 
التي تقدم إىل متعلمي اللغة الثانية صعبة جدا، فمهام قرأ 

املتعلم من نصوص فلن خيرج بالفائدة املرجوة. 

كـام أن أنـواع القـراءة كثـرية، وكل نـوع لـه طرقـه 
وأهدافـه. والناظر إىل برامج اللغة اإلنجليزية يف اململكة 
العربية السـعودية جيد أن أغلبهـا، إن مل يكن كلها، يركز 
 intensive( عـىل نوع واحـد منها وهو القـراءة املركـزة
reading( التي تركز عـىل جعل القارئ يقرأ نصا يكون 

عادة أعىل من مسـتواه اللغوي لكي يتعلم تراكيب اللغة 
ومفرداهتا وتقاس درجة اسـتيعابه للنص بأسـئلة تكون 
يف آخـره ويـدرب أيضا عىل اسـتخراج النقاط الرئيسـة 
يف النـص بدرجـة جتعل النـص ممال للقـارئ يف كثري من 
األحيـان ألن أغلـب نصـوص القـراءة التـي تقـدم يف 
القاعـات الدراسـية أعىل من املسـتوى اللغوي للطالب 
بشـكل كبري، ولو كانت أعىل بشـكل مناسـب ملسـتوى 

الطالب اللغوي لكانت أكثر فائدة. 

إن هناك نوعا آخر من القراءة ال يامرس إال يف حدود 
ضيقـة أو بجهود فردية هنا وهناك يف اجلامعات العربية. 
 )extensive reading( هـذا النوع هو القراءة الواسـعة
التـي بـدأت بشـكل ملحوظ يف العـامل الغريب يف شـكل 

دراسـات وجتارب منذ ما يقـارب 100 عام والتي تركز 
عـىل جعـل القارئ يقرأ نصوصا كثرية تناسـب مسـتواه 
اللغـوي واملفردات التـي يف حصيلته بحيـث جتعله حمبا 
للقـراءة واالسـتفادة منهـا بدرجـة جيدة. هـذا طبعا ال 
يلغـي حقيقة أن كثريا من املجتمعـات الغربية والرشقية 
والعربيـة يقرأ أفرادها باسـتخدام القراءة الواسـعة لكن 
حديثنـا هنا هـو ع بدايـة إجـراء الدراسـات والبحوث 

حول هذا األسلوب من القراءة.

ولـذا، فـإن برامج اللغة اإلنجليزية ال بد أن تشـتمل 
عىل كال األسـلوبني: القـراءة املركزة والقراءة الواسـعة 
ليكونـا مكملـني بعضهـام لبعـض وأال يكـون التعلـم 
والتعليـم مرتكزيـن عـىل أسـلوب واحـد منهـام فقـط. 
فاملتعلم ال بد أن يعطى نصوصا أعىل من مستواه اللغوي 
بيشء قليل ليكون مسـاعدا له عىل إعامل ذهنه ويشـكل 
حتديا مناسـبا أمامه، وأن يقرأ النص بشكل مركز ليدرك 
بعض الرتاكيب واملفردات التي قد ال يدركها عند قراءته 

نصوصا طويلة يكتفى فيها بالفهم العام للنص. 

لكن بام أن القراءة الواسـعة ليست مطروحة كثريا يف 
البحوث العلمية وهي عادة األسـلوب األقل ممارسة يف 
القاعات الدراسية، فسيكون الرتكيز عليها هناك بشكل 

أكرب.

فأسـلوب القـراءة الواسـعة يف العامل العريب بشـكل 
عام، واململكة العربية السـعودية عـىل وجه اخلصوص، 
ليس حمط اهتامم الباحثني. بل إن عدد البحوث املنشورة 
التـي أجريت يف العامل العريب ووقـع عليها ناظري حول 
القـراءة الواسـعة ال تتجـاوز عـرشة أبحـاث منـذ عـام 

1998م . 

 Horst, Cobb, and Meara, (واألمثلة عىل هذا هي
1998( يف سـلطنة عـامن و)Bell, 2001( يف اجلمهوريـة 
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 Al-Nujaid, 2004,  Al-Homoud(العربيـة اليمنية، و
Schmitt, 2009 &( يف اململكة العربية السعودية. وهذا 

يعطـي أمهية بالغة للبحث احلايل لطرحه ألسـلوب مهم 
غري حـارض يف كثري من مؤسسـاتنا التعليميـة احلكومية 
منهـا واخلاصة املعنية بتعليم اللغـة اإلنجليزية لغة ثانية. 
كام أن املالحظ أن كل هذه الدراسـات مل تكتب للمتلقي 
العـريب، بل كتبـت باللغة اإلنجليزيـة. وهذا منحى آخر 

ألمهية للبحث احلايل .

هدف البحث
هيـدف البحـث إىل تسـليط الضوء عىل أسـلوب من 
أسـاليب القـراءة يف اللغـة الثانيـة )اإلنجليزيـة هنـا( ال 
يامرس كثريا يف العـامل العريب، وإبراز خصائصه وفوائده 
ملعلمـي ومتعلمي اللغـة وأمهية تطبيقه يف مقـرر القراءة 

داخل القاعات الدراسية وخارجها.

• مباحث البحث

• مباحث البحث احلايل هي كاآليت:

• املصطلح واملفهوم 

القراءة الواسعة • خصائص 

القراءة املركزة والقراءة الواسعة • الفروقات بني 

• فوائد القراءة الواسعة

جة املَدرَّ • القراءة الواسعة والنصوص 

• اخلامتة .

املصطلح واملفهوم

القـراءة الواسـعة ) extensive reading ( مصطلح 
ظهـر يف بدايـات القـرن العرشيـن حيـث أشـار إليـه ) 
Palmer , 1917, 1964 (  يف كتاباتـه عندمـا فـرق بينها 

 )West , 1955( وبـني القـراءة املركزة . وأطلـق عليهـا
 ) supplementary reading ( » القـراءة » اإلضافيـة
ويسـتخدم )Krashen , 1982, 1992, 2004( أسـامء 
أخـرى خمتلفـة للقراءة الواسـعة مثل » القـراءة الصامتة 
املسـتمرة « ) sustained silent reading (، و » القراءة 
التطوعيـة احلـرة « ) free voluntary reading ( و » 

 .)pleasure reading( » قراءة االستمتاع

أمـا يف اللغة العربية، فلم أجد دراسـات تطرقت إىل 
هذا االسم حتديدا هبذا املفهوم بل أشياء متناثرة وبطريقة 
ختتلف متاما عن مفهوم القراءة الواسعة املطروحة هنا من 
حيث املفهوم والوسـيلة . ويف حد علمي، مل أجد كذلك 
ترمجة متفقا عليها ملصطلح )extensive reading( لدى 
املهتمـني بالقراءة الواسـعة، مع ندرهتـم يف العامل العريب 
فالبعـض يسـميها القراءة الواسـعة،  والبعض يسـميها 
القراءة املوسعة؛ والبعض يسـميها القراءة املكثفة. لكن 
عنـد رجوعنـا إىل معجم لونجـامن لإلنجليزيـة احلديثة 
 )extensive( كلمـة  مدخـل  عـن  وبحثنـا   )2007(
لوجدناهـا ترمجت إىل »واسـع «، »شاسـع«، »متسـع«، 
و»ممتد«. بينام يرتمجها قامـوس املورد احلديث )2008( 
إىل »واسـع« »شـامل«، »طويـل« و »انتشـاري متسـع« 
. أمـا قامـوس أكسـفورد احلديـث )2001( فيرتمجهـا 
إىل »واسـع«، و»واسـع النطاق« لـذا أميل إىل تسـميتها 
القراءة الواسـعة هلذه الرتمجـات، ولوجود بعض اللبس 
يف ترمجتها إىل »موسـعة« أو »مكثفـة«. فرتمجتها بالقراءة 
املوسـعة توحـي بـأن القـارئ يقـرأ نصوصـا كثـرية يف 
موضـوع واحد فقط، بينام القراءة الواسـعة تعنى بقراءة 

نصوص كثرية يف مواضيع شتى. 

أمـا ترمجتها إىل القـراءة املكثفة، فهي توحي بيشء مما 
توحيه »القراءة املوسـعة«، مع ميي إىل استخدامها خيارا 
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ثانيـا بعد »القـراءة الواسـعة«، خصوصا عندمـا نقارهنا 
بمصطلح »القراءة املركزة« كام سيأيت بإذن اهلل.

يصف )Palmer, 1964: 111( القراءة الواسعة بأهنا 
»قراءة عدد كبري من النصوص برسعة وبدون تركيز عىل 
أمل أن الكمية ستعوض نقص الكيف يف انتباهنا ونقص 
 Abersold & Field, 1997:( الرتكيز لدينا«. كام يـرى
43( أن القراءة الواسعة تعتمد عىل االعتقاد بأن الطالب 

إذا قـرؤوا نصوصـا كثرية هبـدف فهم عام فـإن قدرهتم 
 Day &( عـىل القراءة سـتتطور نتيجـة لذلك. ويعـرف
Bamford, 1998( القـراءة الواسـعة بأهنـا هـي القراءة 

بتوسـع وبمقـدار كبـري. بينام وصفـت القراءُة الواسـعة 
يف منتـدى القـراءة الواسـعة يف الرابطـة اليابانيـة لتعليم 
اللغـة )JALT, 1998( بأهنا قـراءة الكثري من النصوص 
السـهلة املمتعـة املنتقـاة من قبـل القارئ، وأهنـا إحدى 
طـرق تعليم اللغة األجنبية )بشـكل عـام( وطرق تعليم 
 )Waring , 2005( ويضيف . )القراءة )بشـكل خـاص
أن القراءة الواسـعة تنمي الطالقة بقراءة نصوص كثرية 
برسعة مرحية وبمستويات عالية من االستيعاب. وعادة 
ما تكون هذه القراءة مسـلية ومكافئة، وينبغي أال تكون 
 Richards, Platt,  & Platt, 1992:( شـاقة. ولذا يرى
133( بأن هدف القراءة الواسـعة هو »تطوير عادة جيدة 

يف القراءة، وبناء معرفة باملفردات والرتاكيب، وتشجيع 
حب القراءة«. 

ونـرى هنا مـن هذه األوصـاف أن القراءة الواسـعة 
تتمحـور حـول االسـتمتاع بالنـص، والقـراءة لفرتات 
قيـود  هنـاك  ليـس  أي  كذلـك،  حـرة  وهـي  مطولـة، 
عـىل القـارئ. والكثـري مـن متعلمـي اللغـة اإلنجليزية 
ومعلميهـا، خصوصـا يف العامل العريب، ال يسـتخدموهنا 
يف مراحـل تعليـم أو تعلـم اللغـة الثانية . وإن أسـلوب 

القراءة الواسـعة هو انعكاس حقيقي ملـا نفعله كلنا عند 
قـراءة أي نص مـن النصـوص التي نحبهـا؛ فنحن نقرأ 
بصمـت، ونسـتمتع بـام نقـرأ ألن النـص مـن اختيارنا، 
وليـس فرضا علينا، ونقرأ أيضا لفـرتات مطولة تتجاوز 
النصف ساعة )باعتبار أن الوقت الذي يقىض يف القراءة 
يف العـامل العـريب ضئيل جـدا(. وهذه السـامت تفتقدها 
القـراءة املركـزة التقليدية التـي يقوم هبا أغلـب معلمي 
اللغـة اإلنجليزية، ويدربون عليها طالهبم فتصبح جزءا 

من تركيبة معرفتهم اللغوية. 
ومن هنا نجد أن الكثري من العلامء، عىل سبيل املثال، 
 Aebersold & Field, 1997)،  (Day & Bamford,(

 1998) (Bamford & Day, 2004، (Krashen,

 1982, 1993, 2004)، (Nation, 2001)، (Waring,

2005(، ينصحـون متعلمـي اللغـة ومعلميهـا بتوظيف 

طريقـة القـراءة الواسـعة يف عملية تعلـم اللغـة الثانية، 
بحكـم أهنـا أصبحـت اآلن أحـد األسـاليب يف القراءة 
باإلضافة إىل القراءة الرسيعة والتصفح الرسيع والقراءة 

 .)Day & Bamford , 1998( املركزة

خصائص القراءة الواسعة 
تتمحـور الربامج التي تقدم طريقة القراءة الواسـعة 
لتعليـم اللغة اإلنجليزية يف العـامل حول عرش خصائص 

ذكرها إمجاال )Day & Bamford, 1998( كام يي:
قـراءة عـدد أكـرب مـن الصفحـات: وهـذا يعني أن 
املتعلـم يف هـذه الطريقة يعطى فرصة كبـرية جدا لقراءة 
نصوص متنوعة ومتعددة جتعله يتجاوز عدد الصفحات 
التـي تقرأ عـادة يف طريقة القـراءة املركـزة. طبعا هذا ال 
يعني أن الكم وحده هو املعيار، بل املقصود هو أن زيادة 
عـدد صفحات القراءة مع إعامل بعض أسـاليب القراءة 

املناسبة هلذا النوع مطلوبان سويًا.
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توفري نصـوص متنوعـة يف جماالت خمتلفة لتشـجيع 
املتعلـم عىل القراءة: وهذا ما يميز هذه الطريقة، فاملتعلم 
يكـون أمامه خيـارات كثرية جدا ينتقي منها ما يناسـب 
اهتامماتـه الشـخصية حيـث إن البعـض حيـب قصـص 
املغامـرات أو الرعـب أو اجلريمـة أو غريهـا. ولذا فإن 
الكثـري مـن برامـج القراءة الواسـعة حـول العـامل تقدم 
عناويـن متنوعـة لتلبي رغبـات املتعلمـني املختلفة قدر 
اإلمكان. كام أؤكد عىل أن هذه العناوين ال بد أن تعكس 
رغبـات الطلبـة لكـي جيـدوا بغيتهـم يف العناويـن التي 
يريدوهنا. أما يف حال اختيار عناوين ال تناسـب رغبات 
املتعلمني فقد ندخل يف دائرة عدم جدوى هذه العناوين 
ألهنا أخلت بأبسـط صفات القراءة الواسعة وهي حرية 
املتعلـم يف اختيـار ما يقـرؤوه. كام أن من املهـم االهتامم 
بجانب الرغبات لدى املتعلمني؛ فبعض املتعلمني قد ال 
جيـد ما يرغب يف قراءتـه، فعىل املعلم اكتشـاف رغباهتم 
وحماولة توفري عناوين تناسبهم أو الطلب منهم بإحضار 

ما يناسبهم وإضافته إىل العناوين األخرى.

الطـالب يقـرءون ما يريـدون ال ما يريده األسـتاذ، 
وهلـم احلـق يف التوقف عن قـراءة الكتـاب إذا رغبوا يف 
ذلـك، مثـال لو كان الكتـاب ممال أو صعبـا. وهذا جيعل 
املتعلـم حـرا ومسـؤوال يف اختياراتـه بحيـث جيـد مـن 

االختيارات ما يناسب رغباته.

للمتعـة  عـادة  تكـون  الواسـعة  القـراءة  أغـراض 
واحلصول عىل املعلومة واالسـتيعاب العام . أما القراءة 
املركـزة فيكـون الغـرض منهـا التعـرف عـىل املفردات 
والرتاكيب والقواعد اجلديدة يف النص مع الفهم الكامل 
للنص بـكل أجزائه عن طريق أسـئلة االسـتيعاب التي 
تكـون يف هنايـة النص. والقراءة الواسـعة جتعـل املتعلم 
مرتـاح البال نوعـا ما لعدم وجود ضغـوط خارجية من 

قبـل املعلـم بأمهيـة معرفة تفاصيـل كل نـص عىل حدة 
واملقـدرة عـىل إجابـة األسـئلة التـي يضعهـا مصممـو 

املقررات أو بعض املعلمني حول النصوص القصرية. 

العائـد من القـراءة هو يف حد ذاته مكافـأة للطالب؛ 
فليس هناك أي متارين أو متابعة من قبل األسـتاذ. وهذا 
مرتبـط كثريا باخلاصية السـابقة حيـث أن املتعلم عندما 
يستمر يف القراءة لعدة أيام فإنه يرى بعضا من فوائد هذه 

الطريقة بشكل ملحوظ،

بـل إن بعض املتعلمني يلحظ تغـريا يف قراءته خالل 
األسـبوع األول مـن الربنامج. لكـن هذا ال يعنـي بتاتا 
وجود بعض التامريـن أو التدريبات أو التقارير املكتوبة 
التـي تبني فهم املتعلـم للنص من عدمـه، لكن ال تكون 
هـي األغلب أو أن حتد من اسـتمرارية القـراءة لفرتات 

أطول.

نصوص القراءة تكون عادة مناسبة ملستوى الطالب 
اللغـوي من حيـث املفردات والقواعـد بحيث ال حيتاج 
املتعلـم إىل التوقف عن القراءة السـتخدام املعاجم ألن 
الرجوع إليها حيد من الطالقة يف القراءة . وهذه اخلاصية 
هـي التي ترغـب الكثري مـن املتعلمني يف هـذه الطريقة 
حيث أهنم يقرؤون نصوصا سـهلة تناسـب مسـتوياهتم 
اللغويـة. فصعوبـة النـص ليـس هلـا حضور كبـري هنا، 
وهـذا مما جيعل املتعلم يسـتمر يف القراءة لفرتات أطول. 
وهذا يذكرنا بام قاله )Smith( سـابقا أننـا نتعلم القراءة 
بالقـراءة، لكن برشط أن يكون مسـتوى املـادة املقروءة 

مناسبا ملستوى املتعلم اللغوي.

تكون القـراءة فردية وصامتة، وعـىل رسعة الطالب 
نفسـه. وقد تكون داخل القاعة الدراسية أو خارجها يف 
أي مكان أو زمان خيتارمها الطالب. فهي فردية من حيث 
اختيـار املتعلـم ملـا يقرؤه خمتلفـا بذلك عـن زميله الذي 
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بجانبـه، وأما يف القراءة املركـزة فاجلميع يقرؤون النص 
نفسـه وبطريقة مكـررة حتى هناية املحارضة الدراسـية. 
وهـي صامتة غـري جهريـة بحيث ال جيـد املتعلم نفسـه 
حمرجا أو خجال بإسـامع صوته أو طريقة قراءته لزمالئه 
أو معلمـه، كـام أنه ال حيس باإلخفاق بسـبب أخطائه يف 
نطـق الكلامت وقـراءة العبارات أمام زمالئـه مما قد حيد 

من تشجعه عىل القراءة مرة أخرى أمام زمالئه )3(.

تكـون رسعة القراءة عادة أكثر وليس أقل عند قراءة 
الطالب لنصوص مناسبة ملستواهم واستيعاهبم . وهذه 
نتيجة طبعية ملثل هذه املامرسة. فكلام زادت فرتات قراءة 
املتعلم وكثر عدد الصفحات التي يقرأها بشكل دوري، 
أدى ذلـك إىل تغري إجيـايب يف رسعة قراءته وتعرف عينيه 
عـىل شـكل الكلامت ومعانيهـا وتنظيم النص مما يسـهم 
بشكل فاعل يف جعل القراءة أكثر سالسة ورسعة، وهذا 
يشـمل املبتدئ واملتقدم يف التعلم، كل حسـب مسـتوى 
املـادة املقروءة. ويكون األسـتاذ نموذجـا لطالبه حيث 
يقرأ كتابا خالل الوقت املخصص للقراءة يف املحارضة. 

ويف هـذا اعتيـاد للمتعلـم عـىل االحتـذاء بالنـامذج 
اإلجيابيـة حولـه واالسـتفادة مـن بعض إسـرتاتيجيات 
التعلـم لدهيم وإن كانت هذه املامرسـة قد ال تتم بشـكل 
كبـري يف القاعـة الدراسـية وأن أغلـب القراءة الواسـعة 
يكـون خارجهـا، إال أن أسـلوب القـراءة الواسـعة ال 
بـد أن يـامرس ولو لفـرتات قصرية خالل مقـرر القراءة 
لبيان أمهيتـه للمتعلم، وهذه هـي الطريقة الصحيحة يف 
توظيـف كال األسـلوبني )الواسـعة واملركـزة( يف مقرر 

القراءة بشكل مناسب ومتوازن.

)3 ( وهنا تظهر أمهية القراءة املركزة والتي تربط كثريا يف املامرسة 
العملية بالقراءة اجلهرية يف تدريب الطالب عىل حتليل النص 
والقـرب بشـكل أكـرب مـن املفـردات والرتاكيـب وكذلك 
تصحيـح نطق املتعلم وقراءته. وهـذا مما جيعل هذه الطريقة 

مهمة أيضا كام سيأيت بإذن اهلل. كام أن القراءة املركزة.

الفروقات بني القراءة املركزة والقراءة الواسعة

 Day & Bamford, 1998,( ذكـر بعـض الباحثـني
مهمـة  فروقـات   )Nation, 2001, Waring, 2009

بني األسـلوبني السـابقني جتعـل كل واحـد منهام هيدف 
إىل جوانـب خمتلفـة لكنها مكملة لآلخـر كام هو مبني يف 
) اجلـدول رقـم 1(، حيـث نرى من اجلـدول أن القراءة 
املركزة تغلب جانـب التحليل اللغوي لدى املتعلم أكثر 
من أن تدربه عىل أن يكون ماهرا وطلقا يف قراءته. ونجد 
هـذا غالبا يف املراحـل املبتدئة، واملبتدئة جـدا، من تعلم 
اللغـة. وهبذا قد حياط بعـض املتعلمني هبالة من الذهول 
والتشـتت الذهني وكثري من اإلحبـاط عندما يطلب منه 

أن حيلل نصا ال يفهم مفرداته! 

وممـا يلحظ أيضـا أن النص يف القـراءة املركزة يكون 
مسـتواه اللغـوي يف كثري مـن األحيان أعىل من مسـتوى 
املتعلمني بشـكل كبـري . ولذلك فإن مقـدار الصفحات 
التي يقرؤوهنا يعد قليال وضعيفا مقابل املقدار الذي يقرأه 
املتعلم يف طريقة القراءة الواسـعة. ولعل من األسباب يف 
ذلك هو أن النص الذي يقرأه الطالب يف القراءة الواسعة 
هـو النص الـذي اختـاره بنفسـه، وليس أسـتاذه، وهذا 
النص يف األسـاس كتب بطريقة ُبسـطت فيهـا املفردات 
والرتاكيب واحلبـكات الدرامية وغريها من األمور التي 
قد تؤثر يف جعل النص سـهال أو صعبـًا . ويرى الطالب 
نفسـه يف القراءة الواسـعة متميزا أيضـا باختياراته،  فهو 
يقـرأ نصا ال يقـرؤه زميله ألنه هو الـذي اختاره وأعجبه 
عنـوان ذلـك النـص. وهـذا عـادة يكـون حمفـزا لبعض 
لطـالب؛ فقد رأيـت أن بعضهم يـويص اآلخرين بقراءة 
قصة معينة ألهنا مجيلة وحبكتها الدرامية متميزة وأن فيها 
غموضـًا جيعل القارئ يكمـل القصة حتى آخرها. وهذا 

بالطبع نحتاجه يف بناء فكر طالبنا وثقافتهم . 
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اجلدول1: مقارنة بني القراءة املركزة والقراءة الواسعة
)Waring, 2005, Al-Homoud & Schmitt, 2009 (

القراءة الواسعةالقراءة املركزة

الطالقة، تكوين الرتكيز اللغويحتليل اللغة
املهارة

أعىل من 
مستوى املتعلم

مستوى نصوص 
القراءة

مناسبة أو أسهل 
من مستوى املتعلم

كتاب يف األسبوعمقدار القراءةقليل
األستاذ هو 
الذي خيتار

اختيار نصوص 
القراءة

الطالب هو الذي 
خيتار

مجيع الطالب 
يقرؤون النص 

ذاته

نوعية النصوص 
املقروءة

الطالب يقرؤون 
نصوصا خمتلفة 
)نصوصا ممتعة 

ومناسبة ملستواهم(

يف القاعة 
مكان القراءةالدراسية

يف القاعة 
الدراسية، وغالبا 
يف املنزل أو أي 

مكان آخر

عن طريق 
تقييم االستيعابأسئلة استيعاب

عن طريق تقارير/
ملخصات، أو 

أحيانا بدون أي 
قياس البتة

اهلدفدراسة اللغة
استيعاب عام 

واستمتاع 
بالقراءة

رسيعة وطلقةالرسعةبطيئة

تدريبات قبل دائام
نادراالقراءة

تدريبات بعد دائام
نادراالقراءة

أكثرتكرر املفرداتأقل

ومن املهم هنا ما ذكره )Krashen, 1991( يف طبيعة 
النصوص املقروءة بأهنا )i-1( يف القراءة الواسـعة، بينام 
تكـون )i+1( يف القـراءة املركـزة و)i+1(، وهـذا يعنـي 
أن مسـتوى النـص املقـروء )i( أقـل بدرجـة واحدة من 
مسـتوى الطالب اللغـوي , بينام يعني )i+1( أن مسـتوى 
النص املقروء أعىل من املسـتوى اللغوي احلايل للطالب، 
وهـذا األخري طبعا ليـس مرحبا به يف القراءة الواسـعة، 
إال يف حـال كـون اهلـدف إثـراء حصيلة املفـردات لدى 

 .)Nation, 2001( املتعلمني كام أشار إليه

لكـن )i+1( هو وصف الزم للنصـوص املقروءة يف 
كثـري من برامج القـراءة املركزة. مع مالحظة أن ما ذكره 
)Krashen( ال يمكـن تطبيقـه بشـكل تـام ودقيق لعدم 
توفر وسائل تساعد األستاذ عىل حتديد املستوى اللغوي 
لـكل طالب عىل حـدة وبشـكل دقيق، لكن هـذا األمر 
نسـبي. وهذا أحد أبـرز مواصفات القراءة الواسـعة يف 
جعل املتعلم خيتار ما يناسـبه ألنه هو األعرف بمستواه، 
لكن بإمكان األسـتاذ مسـاعدة طالبه باختيار املسـتوى 
املناسـب هلـم مـن خربتـه ومعرفتـه هبـم . وهنـا يظهـر 
دور األسـتاذ بأنـه مستشـار للطـالب ومسـهل للعملية 

التعليمية. 

ومن الفروقات املهمة أيضا بني الطريقتني أن املتعلم 
يقرأ يف أي مكان يريده يف طريقة القراءة الواسـعة . بينام 
يلزم الطالب عىل القراءة داخل جدران القاعة الدراسية 
يف طريقـة القراءة املركزة وقد يصيبهم ذلك بامللل بكثرة 
األسـئلة التي يلزمون بإجابتهـا وكذلك التدريبات التي 
يطالبون هبا، سواء قبل القراءة أو خالهلا أو بعدها،  ألن 
اهلدف يف رأي كثري من املعلمني، هو دراسة اللغة وليس 
االسـتيعاب العام أو االستمتاع هبذه القراءة . لذلك جتد 
أن كثـريا من املتعلمني قد يملون القراءة  ويتوقفون عنها 
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عندما تقدم هلم بأسلوب القراءة املركزة، ولعل جزءا من 
هـذا األمر يعود إىل أن الطالب يقابل مفردات جديدة يف 
كل نص جديد، ويلزم بتسجيل تلك املفردات وحفظها 
وقـد ال يراهـا مـرة أخرى يف نصـوص تالية ممـا يعرض 
تلك املفردات إىل النسـيان وإىل نـزع الثقة لدى الطالب 

يف ذاكرته بأهنا ضعيفة أو أنه هو ال يصلح لتعلم اللغة. 

كام يالحظ أن بعض املتعلمني ينهي النص يف القراءة 
املركزة وهو مل يسـتوعب كثريا مـن أجزائه، لكن هذا ال 
يلغـي بأي حال من األحوال أمهية القـراءة املركزة، ألن 
الواضح أن هذا الضعف هو بسبب سوء ممارسة وتطبيق 
لدى بعض معلمي اللغة، أما يف طريقة القراءة الواسعة، 
فـإن كثـريا مـن املفـردات تتكـرر يف سـياقات خمتلفـة 
وباشـتقاقات متنوعة تسـهم يف زيادة حصيلـة مفردات 
الطالـب وكذلـك عمق تلـك املعرفة. وهـذا يعيدنا مرة 

 .)i-1( أعاله بشأن Krashen أخرى ملا ذكره

ولعـي أذكر بـأن وصفي للقـراءة املركـزة بالتقليدية 
هـو من باب الوصـف وليس التقليل منهـا . فجزء كبري 
من املشكلة يكمن يف سوء املامرسة، وليس يف األسلوب 
نفسه , بل قد تعود املشكلة إىل اخلطأ يف اختيار النصوص 
أو يف ضعف التحضري هلا وهتيئة اجلو املناسب هلا . فلذلك 
أرى أن مـن املهم اسـتخدام األسـلوبني يف مقرر القراءة 
بطريقة مناسـبة تناسب مستويات الطالب واهتامماهتم، 
وتناسـب كذلك عدد سـاعات املقـرر , فاملطلوب هو أن 
نوجـد موازنة جيـدة بني األسـلوبني، فيجـب أال تلغي 
القراءة الواسعة اجلوانب املهمة واملهارات الالزم تعلمها 
مـن القـراءة املركـزة، وال أن تكون القـراءة املركزة فقط 
حمـور املقرر , بـل املطلوب هو أن نأخذ من كل أسـلوب 
بنسـبة تسـهم يف بنـاء كفـاءة طالبنا، باإلضافـة إىل يشء 
مـن الرتكيز عـىل تعلم وتعليـم املفردات بشـكل مبارش 

. ويقـدم )Waring , 2005( مقرتحـا إلدارة الوقـت يف 
مقرر القراءة كام يأيت:

- القراءة املركزة %20

- تدريبات ذاتية عىل املفردات %10-5

- مهارات واسرتاتيجيات القراءة %15-10

- القراءة الواسعة %65-55

ولذلك أرى أنه جيب عىل األسـتاذ أن يكون واضحا 
يف أهدافه من طريقة القراءة الواسـعة والتي عىل ضوئها 
يكـون اختيـاره لنوعية النصـوص املذكـورة يف حديث 
)Krashen(. فبعضنـا يريد من طالبه أن تكون قراءهتم 
رسيعة، بينام يريد البعض اآلخر أن يزيد طالبه من حجم 
مفرداهتـم اللغويـة، وكال األمريـن مطلوبـان ومهـامن. 
ولـذا، فـإن )Nation, 2001( يفرق بـني هذين اهلدفني 
املرتبطـني بتعلم املفـردات. فهو يرى أنـه إذا كان هدف 
األسـتاذ زيادة خمزون املفردات لدى طالبه فإن مفردات 
النص املقروء جيب أن تكون معروفة لدى الطالب بنسبة 
95-98% , أي أن املفـردات اجلديـدة عىل الطالب جيب 
أال تتجاوز  2-5% من مفردات النص، بمعنى آخر، إذا 
كان هنـاك نص مكون من مئة كلمة فإن نسـبة 98% منه 
معروفـة، وهذا تعني أن هنـاك كلمتني فقط غري معروفة 
لـدى القارئ، وإذا كان اهلـدف هو زيادة طالقة الطالب 
يف القراءة فإن نسـبة املفردات غري املعروفة لدى الطالب 

يف النص املقروء جيب أال تتجاوز %1. 

هـل مقرراتنـا التي نلـزم طالبنا بقراءهتا واسـتيعاهبا 
ال  عليهـم  جديـدة  مفـردات  عـىل  حتتـوي  ودراسـتها 
تتجـاوز 5% ؟ إن أغلب مقرراتنا ـــ لألسـف الشـديد 
ـ ال متـّت إىل مسـتوى طالبنا بصلة . لذا نجـد كثريًا من 
املتعلمـني خيفقون يف قراءة النصـوص ـ حتى لو نجحوا 
يف االختبارات التي تقدم هلم ـ وخيفقون بشـكل أكرب يف 
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فهمهـا! ولذلـك ال بـد أن يكون واضحـا يف إجابة هذه 
التسـاؤالت وغريهـا عندمـا يقـدم عـىل تدريـس مقرر 

القراءة. 

فوائد القراءة الواسعة
ليخاجلـه  الواسـعة  القـراءة  فوائـد  إىل  الناظـر  إن 
الشـعور بوجود مبالغة أو حماولة يف جعـل هذه الطريقة 
هـي األفضـل. ولكن مما جيعـل هذه الفوائـد ذات أمهية 
ومصداقيـة هـو ورودها يف كتابـات كبار علـامء القراءة 
 Alderson, Nuttall، واملفـردات يف العـامل الغريب مثـل
 Nation, Schmitt, Krashen, Grabe, Day,

Bamford, Waring، وغريهم الذين توصلوا إىل نتائج 

إجيابية هلذه الطريقة إذا اكتسـب برنامج القراءة الواسعة 
اخلصائص املذكورة آنفا، مع أن هذه اخلصائص ليسـت 
كثـرية وال بعيدة عن الواقـع. ومن أفضل من ذكر بعضا 
 Nation,( مـن تلك الفوائـد هو عامل املفـردات الشـهري

2008 ,2001 ,1997(. ومن مجلة هذه الفوائد ما يي:

املسامهة يف تعلم اللغة الثانية: ويمكن تفسري العالقة 
بني القراءة الواسـعة وتعلم املفـردات بالعالقة الطردية،  
فكلـام زاد متعلـم اللغـة مـن قراءتـه واطالعـه يف اللغة 
اهلدف تعرض وتعلم مفـردات وتراكيب وتعابري أكثر . 
وكلـام زاد خمزون مفرداته سـهلت عليه قراءة النصوص 
وفهمهـا . وممـا ال خيتلـف عليه اثنـان هو حاجـة متعلم 
أي لغـة إىل تعلـم مفـردات اللغـة اهلـدف ليتمكـن من 
التواصـل مع متحدثيهـا، والقـراءة الواسـعة تلبي هذه 
احلاجة وبشـكل واضح خصوصا لدى املتعلمني الذين 

يواصلون قراءهتم ألوقات طويلة وملدد طويلة أيضًا. 

 )Elley & Mangubhai, 1981( وجـد  وقـد 
أجريتـا  دراسـتني  وأطـول  أكـرب  يف   )Elley, 1991)و

باسـتخدام القـراءة الواسـعة أو مـا أسـمياه »اإلغـامر 
بالكتـب« )book-floods(، أن هـذه الطريقة سـاعدت 
طـالب املرحلتني االبتدائية واملتوسـطة عـىل تعلم اللغة 
اهلـدف وبشـكل رسيـع وكبـري . ويف دراسـة أجراهـا 
)Mason , 2006( عـىل طـالب جامعيـني يف اليابـان 
يدرسـون اللغـة اإلنجليزية قدم هلم مكتبـة كبرية حتوي 
جة )سـيأيت بيان طبيعتها الحقا إن شاء  4000 قصة مَدرَّ

اهلل( وبواقع 700 عنوان . 

وقد طلب من الطالب أن يقرءوا يف أوقات فراغهم، 
ومل تكـن هناك أي حمارضات أو مقابالت رسـمية بينهم 
وبـني الباحث، بـل كانت قراءهتـم تطوعيـة بحتة. وقد 
قـرأ الطـالب ـ يف املتوسـط ـ ما بـني 70-100 صفحة 
يف األسـبوع، وهـذا يعترب أمـرا متميزا بالنسـبة لطالب 
يقـرءون يف لغـة جديدة . وقد وجـد Mason أن القراءة 
الواسـعة قد زادت من تعلمهم للغة اإلنجليزية بشـكل 
كبري وأهنا سـاعدهتم أيضا عىل حتقيـق درجات جيدة يف 
 Al-Homoud &( كام وجد . TOEFL االختبار العاملي
Schmitt  2009( أن القـراءة الواسـعة، مقارنة بالقراءة 

املركـزة، قـد أثرت إجيابـا يف عينة الدراسـة من الطالب 
يف جامعـة اإلمام حممد بن سـعود اإلسـالمية حيث أهنا 
زادت من معرفتهم باملفردات والقواعد وبعض أساليب 

الكتابة وعالمات الرتقيم. 

زيادة الدافعية نحو تعلم اللغة والقراءة: وهذه نتيجة 
حمتملة للفائدة السابقة. فكلام رأى املتعلم أنه بدأ يف تعلم 
اللغة اهلدف بشـكل تدرجيي منتظم زادت دافعيته للنهل 
مزيـدا من هذه اللغة ألنه رأى نتائجها اآلنية . وقد وجد 
)de Morgado, 2009( يف دراسـته التـي أجراهـا عـىل 

طـالب جامعيني يف فنزويال أن القراءة الواسـعة مل تكن 
ذات تأثـري كبـري عـىل مقدرة الطـالب عىل االسـتيعاب 
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املقـروء، بينـام وجد أهنا أثرت وبشـكل إجيـايب كبري عىل 
نظـرة الطـالب للقـراءة وأهنا كانـت ممتعـة وزادت من 

حصيلة مفرداهتم وثقتهم . 

ويف دراسـة قامـت هبـا )Liem, 2005( عىل طالب 
جامعـة يف ختصـص احلاسـب اآليل يف فيتنام ملدة سـبعة 
أسـابيع، طلبت من طالهبـا كتابة االسـرتاتيجيات التي 
اسـتخدموها وانطباعاهتـم عن هذه التجربـة عن طريق 
نـامذج أعدهتـا ومقابـالت شـخصية قامـت هبـا. وقـد 
بينـت نتائـج الدراسـة أن الطالب وجـدوا فرصة كبرية 
يف التعـرف عـىل اسـرتاتيجيات القـراءة التـي يمكن أن 
تسـاعدهم يف القـراءة الصحيحـة، كـام أهنـا أظهرت أن 
القراءة الواسـعة أسهمت كثريا يف جعلهم حيبون القراءة 
يف اللغة اهلدف وأن دافعيتهم قد زادت وبشكل ملحوظ 

جدا. 

 )Al-Homoud & Schmitt, 2009( دراسـة  ويف 
السـابقة كان هناك فرق واضح بني عينة القراءة الواسعة 
وعينـة القـراءة املركزة من حيـث الدافعيـة. فقد عربت 
عينة القراءة الواسـعة عـن ارتياحها هلـذه الطريقة وأهنا 
جعلتهم بالفعل حيبون القراءة يف اللغة اإلنجليزية وأهنم 
يتمنون أن تستمر هذه الطريقة معهم يف مقررات القراءة 
املستقبلية، وقد عربت عينة القراءة املركزة بدرجات أقل 
كثـريا عن ارتياحهـم للطريقة التي طبقـت معهم . ومن 
 Takase,( :الدراسـات األخرى التي بحثت هذا املجال
 Jackson,(و ،)2009) (Kane, 2008)، (Sin, 2007

.)2005

إثـراء حصيلة املفـردات لدى املتعلم: وهـذه الفائدة 
هـي من أهم فوائد هذه الطريقة فبعد مرور شـهر واحد 
فقـط مـن القـراءة الواسـعة رأى كثـري من عينـة القراءة 
الواسـعة يف دراسـة )Al-Homoud & Schmitt( تغريا 

ملحوظـًا يف املفـردات التي تعلموها من هـذه الطريقة. 
نعـم، كان هنـاك بعـض الصعوبـات التـي واجهتهم يف 
بدايـة القراءة، لكن بعد االسـتمرار عليهـا وملدة أطول،  
بـدؤوا يـرون املفـردات تتكـرر معهـم يف النـص نفسـه 
ويف نصـوص أخـرى، وهذا ملحظ مهـم أرشت إليه يف 
)اجلدول رقـم 1( فمتعلم اللغة اإلنجليزية حيتاج إىل أن 
يتعرض للكلمة )رؤية و/أو سامعا( بام ال يقل عن 8-6 
مـرات لكي يتعرف عليها عندمـا جيدها يف نص ما، بينام 
حيتاج أن يتعرض إليها بام ال يقل عن 15-20 مرة لكي 
يسـتخدمها. وبالتأكيـد، ختتلف طبيعـة الكلامت يف هذا 

األمر، لكن هذا بشكل عام . 

كام أذكر بام أشار إليه )Nation, 2001( سابقا بأنه إذا 
كان اهلدف من القراءة الواسـعة زيادة حصيلة املفردات 
 )i+1( لدى املتعلمني، فقد يكون من املناسـب توظيف

يف النصوص املقروءة.

حتسـني القـراءة واالسـتيعاب: وهـذا أمـر مشـاهد 
وتدعمه نتائج البحث العلمي بشـكل مبارش، عىل سبيل 

املثال: 

 Elley & Mangubhai, 1989)، (Tudor &(

 Hafiz, 1989)، (Hafiz & Tudor, 1989)، (Robb

 & Susser, 1989)، (Elley, 1991)، (Dhaif, 1992)،

(Mason & Krashen,1997)، (Bell, 2001)، (Al-

 Homoud & Schmitt, 2009)، (Alsalloum,

 . )2011

والكثري من هذه الدراسـات تؤكد بأن متعلمي اللغة 
الثانية يتعلمون القراءة بالقراءة مثل متعلمي اللغة األم، 
لكن ال بد من قراءة بعض تلك الدراسـات بحذر لعدم 
اسـتخدامها للقراءة الواسـعة بشـكل صحيح، أو لعدم 
اسـتخدام قياسـات قبليـة واعتامدها فقط عىل قياسـات 
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بعدية، ومما جتدر اإلشـارة إليه هو أن القراءة الواسعة لن 
ينتـج عنها فوائد كثـرية يف تطوير مهارات القـراءة إذا مل 

تطبق ملدة .طويلة ال تقل عن مخسة أشهر .

زيـادة رسعـة القـراءة: وهـذه أيضـا من أبـرز فوائد 
القـراءة الواسـعة. فالباحثـون جيمعـون عـىل أن القراءة 
الكثـرية تسـاعد يف الغالـب عـىل جعل رسعة مـا يقرؤه 
املتعلـم أكرب، ولذا فـإن اعتياد عيني املتعلـم عىل القراءة 
يف لغة أجنبية ليس باألمر السهل، خصوصا بني اللغات 
التي خيتلف فيها اجتاه الكتابة. فاملتعلم العريب )الذي يقرأ 
ويكتـب مـن اليمني إىل اليسـار( جيد صعوبـة عند قراءة 
نـص باللغة اإلنجليزية أكثر مـن املتعلم الفرني )الذي 
يقرأ ويكتب من اليسـار إىل اليمني(. ورسعة القراءة هنا 
تأيت غالبا بسبب تكرر تعرض املتعلم لكثري من املفردات 
التي تكررت عليه يف النص الذي يقرؤوه .كام أن القراءة 
بشكل رسيع قد تفوت الكثري من املعلومات التي ينبغي 

استيعاهبا من النص . 

لـذا يـرى )Coady, 1979( أن االسـتيعاب حيصـل 
بعـدم القـراءة بشـكل رسيع جـدا يفقـد املتعلـم بعض 
األجـزاء املهمة، وال بطيء جدا يبعـد املتعلم عن املعنى 
األكـرب للنـص ولذا نجد أيضا دراسـات رصدت نسـبا 
متزايدة يف رسعة القراءة لدى العينات التي طبقت عليها 
الدراسـات، لكنهـا رصـدت أيضا تدنيـات واضحة يف 
نسـب الفهم. وال بد من االنتباه إىل هذا املنحى اخلطري. 
وهـذا مـن األمـور التـي جتعـل الرتكيـز عـىل واحد من 
األسـلوبني فقـط مرفوضة، وال بد من إجيـاد موازنة بني 
األسـلوبني وتوظيفهام التوظيف الصحيح للوصول إىل 
أقىص درجة ممكنة من االستفادة من مقرر القراءة، أو من 
 Waring,( القراءة نفسها . ولعي أذكر أيضا بام أشار إليه
2005( سابقا يف إدارة وقت مقرر القراءة إىل أجزاء تلبي 

احتياجـات املتعلـم مـن الطريقتني باإلضافـة إىل التعلم 
املبـارش للمفردات وبعـض اسـرتاتيجيات تعلمها لكي 
يكـون مسـتقال يف تعلمـه املسـتقبي. فالقـراءة بصـوت 
مسـموع أمـام اآلخرين مطلـوب يف مقرر القـراءة ملا له 
مـن فوائد كثرية كتصحيح نطق الطالب وطريقة قراءته، 
وتعليم اآلخرين كذلك النطق الصحيح وتعويدهم عىل 
الثقـة بالنفـس أمـام اآلخريـن. لكن لعل هـذا ال يكون 
يف املقـرر املخصص للمبتدئني. وبالرغـم من أمهية هذه 
النتيجـة للقراءة الواسـعة يف تعلم اللغـة اإلنجليزية، إال 
أن الدراسـات التي أجريت لقياسها قليلة جدا. فأغلب 
الدراسـات التي عملت أثبتت جدوى القراءة الواسـعة 
يف تطويـر مهـارات القراءة بشـكل عام، كام مـر معنا يف 

الفقرة السابقة. 

 Robb( ومن الدراسـات التي قاسـت رسعة القراءة
 & Susser, 1989)، (Mason & Krashen, 1997)،

 ،)(Bell, 2001)، (Al-Homoud & Schmitt, 2009

الدراسـات  هـذه  ومجيـع   .  )Alsalloum, 2011(و
وجـدت نتائج عالية لدى املشـاركني يف الدراسـات بني 

رسعة قراءهتم قبل الدراسة وبعدها. 

جة  القراءة الواسعة والنصوص املَدرَّ
مشكلة القراءة واملفردات مشكلة عاملية تساءل حوهلا 
كثري من العلامء من حيـث إمكانية تقديم نصوص قراءة 
 Coady & Huckin,( ملتعلمني مبتدئني. فبعضهم، مثال
1997(، يـرى صعوبـة تقديـم نـص ملتعلـم مبتدئ ألن 

الغالبية الغالبة من مفردات النص غري معروفة لدى هذا 
املتعلم. وهذه اإلشكالية وجيهة وحمرتمة، لكن لو أعدنا 
 )Waring, 2005( النظر يف إدارة الوقت الذي أشار إليه

سابقا حللت بعض اإلشكاالت. 



فيصل عبداهلل احلمود: القراءة الواسعة: خصائصها وفوائدها188

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية، العدد )1(، يونيو 2012م -  رجب 1433هـ

ومـن احللـول األخـرى هلـذه املشـكلة هـو تقديـم 
نصـوص مبسـطة جدا تناسـب املبتدئني يف تعلـم اللغة. 
ففـي اللغـة اإلنجليزيـة هنـاك مـا يسـمى بالنصـوص 
جـة )graded readers( تصدرها بعض دور النرش  املَدرَّ
ن وُفـت برنـت. وهذه  كأكسـفورد وكيمـربدج وبنُجـويِ
النصـوص املدرجة ترتاوح مسـتوياهتا وختتلف حسـب 
دار النرش. لكن بعضها يبدأ باملسـتوى »األول« ويتدرج 
حتى املستوى »السادس« بحيث يكون هذا التدرج مبنيا 
عىل تبسيط النص من حيث املفردات والرتاكيب وطول 
اجلمـل واحلبـكات الدرامية وكثـرة الصـور املصاحبة. 
فمثـال نجد بعـض نصـوص املسـتوى األول عبارة عن 
قصاصـات كرتونيـة يسـتخدم فيهـا أسـلوب بالونـات 
التحدث. وهذا األسـلوب مناسـب جدا للمبتدئني ألن 
القصـة صارت عبـارة عن صـور كرتونيـة والنصوص 
صارت جمـزأة يف بالونات املحادثة. وهذه الطريقة تأخذ 
بيـد املبتـدئ من قـراءة اجلمل كلمـة كلمة إىل املسـتوى 
الـذي يليه الـذي يقرأ فيه املتعلم مجـال أكثر، ثم فقرات، 
ثـم صفحات. وقـد كانت هذه النصـوص املدرجة عند 
ظهورهـا يف 1950م غـري مرحـب هبـا لسـوء طباعتهـا 
وإخراجهـا ولصعوبة تراكيبها ومفرداهتا مما جعل بعض 

الباحثني ينتقدها ويرفضها مجلة وتفصيال. 

لكـن البعض اآلخـر رأى أن هذه خطـوة إىل األمام 
وأهنا حتتاج إىل تطويـر وهتذيب. وكان من أوائل أولئك 
العلـامء )West( الـذي بدأ بفكرة تقديـم نصوص قراءة 
لطالبـه متعلمـي اللغـة اإلنجليزيـة يف اهلنـد حيـث قام 
أكثـر  بمفـردات  الصعبـة  املفـردات  بعـض  باسـتبدال 
سـهولة وشـيوعا يف اللغـة. وهذا ممـا حـدا ببعض دور 
النـرش يف أوروبا إىل تطوير هذه الطريقـة وإضافة بعض 
التعديالت املهمة إليهـا. فبعض دور النرش قامت بإجياد 
بنك لغـوي مجعت فيه الكثري من النصـوص املكتوبة يف 

اللغة اإلنجليزية وصنفـت املفردات التي وردت فيه إىل 
جماميع حسب شيوعها يف االستخدام، وخرجت بقوائم 

شيوع لكثري من هذه املفردات . 

وقـد متحورت كثـري من القصص املدرجـة الصادرة 
ن  عن كربيات دور النرش كأكسـفورد وكيمربدج وبيِنُجويِ
حـول هذه القوائم التي أصدرهتا كل دار نرش عىل حدة. 
ومن العلامء الذين غريوا يف جمرى هذه القصص املدرجة 
ملـن )Milne, 1977( الـذي مل يـر أن تبسـيط القصص 
املدرجـة بتبسـيط مفرداهتـا وتراكيبهـا كاٍف ألن تقـدم 
ملتعلمـي اللغة. بل أخذ منحى آخر وهو تقديم نصوص 
تشـتمل عىل أسـلوب كتابـة واضح ذي حمتـوى متصل 
بمتعلـم اللغـة، وعـن طريق ضبـط دقيـق للمعلومات 

املقدمة، مع التحكم املنضبط باملفردات والرتاكيب. 

كـام أن من أبرز األمـور املسـتخدمة يف تصنيف هذه 
النصـوص املدرجـة هو توظيـف األلوان عـىل الغالف 
,  فبعـض الدور ترمز للمسـتوى األول باللون األصفر، 
وللمستوى الثاين باللون األخرض حتى املستوى السادس 
من السلسـلة. كام أن كل مستوى وضع رقمه عىل غاليف 
القصـة األمامـي واخللفي وعـىل الكعب أيضـا. وبام أن 
بعض النصوص تكون مصحوبة بأرشطة الكاسـيت أو 
األقـراص املدجمة، فـإن كعب القصة والغـالف اخللفي 
هلـا حيتويـان عـىل رمز هلـذا الرشيـط. واملطلع عـىل هذه 
القصـص ليعجب من حـرص دور النـرش عىل توظيف 

الكثري من األمور يف تبسيط هذه القصص للمتعلمني. 

ففي املسـتوى الصفر كام أسـلفت تكـون القصة عىل 
شكل بالونات حمادثات، ومليئة بالصور .

بينام اختذت بعض الدور منهجا واضحا يف املستويني 
األول والثـاين بوضع صورة تتحدث عن حدث مهم يف 
القصة يف موضعها يف صفحة كاملة، بينام تكون الصفحة 
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التاليـة نصـا كامـال . ولذا فإنـك جتد نـص القصة ذات 
العرشيـن صفحـة ال يتجـاوز العرش صفحـات . وهذا 
أمر مجيل جدا، فكلنا يعلم أن الصورة قد تغني عن ألف 
كلمـة، وتوظيف الصـورة يف زيادة فهم القـارئ للنص 
أمر مطلوب، طبعا إذا كانت الصور مرسـومة باحرتافية 
وبطريقـة تعـرب عن أحداث القصة، وليسـت جمرد عبث 

بريشة أو قلم رسم

ومـن ناحية تعليميـة بحتة، فقد وضعـت كثري من 
دور النـرش وسـائل تسـاعد القـارئ عىل زيـادة فهمه 
هلـذه القصـص . فهنـاك بعـض التدريبـات يف هنايـة 
القصـة تسـاعد القـارئ عـىل اسـتخراج أو اسـتنباط 
بعـض املعلومـات التـي فهمهـا مـن النـص. علـام أن 
هذه التدريبات تركز وبشـكل خاص عـىل املعلومات 
املجملـة التـي هتـم القـارئ وتفيده. لكـنَّ لـديَّ تنبيه 
حـول اسـتخدام هـذه التدريبـات. فأنـا أرى أنه جيب 
عىل األسـتاذ أال يلزم طالبه بحل هذه التدريبات ألهنا 
سـتكون، أو قد تكون، عائقا كبريا أمام استمرارهم يف 
القراءة. واهلدف كام أسـلفنا من القراءة الواسعة هو أن 
نجعـل املتعلـم طلقا يف قراءتـه وحمبا هلـا . لكنني أرى 
أن يشـري األسـتاذ إىل أمهية هذه التدريبات ملن أراد أن 

يستفيد منها. 

ومـن ناحيـة أخـرى، فبعـض دور النـرش وضعـت 
مرسدا ألكثر الكلامت شـيوعا يف النص مع رشح مبسط 
هلا. وهذه من األشـياء التـي أرى أن يبدأ هبا القارئ قبل 
الـرشوع يف قـراءة النـص. ومـن نصائحي لطـاليب عند 
اسـتخدامي للنصـوص املدرجـة هو أن يرتمجـوا كلامت 
هذا املـرسد وحيفظوها قبل البدء يف القـراءة. وهذا يلبي 

أمرين مهمني: 

األول: هو ما أشار إليه )Coady, 1997( بأن املبتدئ 
ال يسـتطيع أن يفهم نصا ال يعـرف الكثري من مفرداته . 

فهذه الطريقة ختفف شيئا من هذا العبء عىل القارئ .

الثـاين: هـو حاجـة متعلـم اللغـة إىل تعلـم مبـارش 
أو  سـرياها  ثـم  ومـن   ،)Nation, 2001( للمفـردات 
)يسـمعها( عنـد التعـرض املتكـرر لنصـوص اللغـة . 
والقارئ بعد ترمجته للمفردات وحفظها، سرياها مرات 
عـدة يف ذلك النـص وغريه من النصـوص األخرى، مما 
سيجعل فرصة تعلمها وجعلها جزءا من خمزونه اللغوي 

أكرب.

وأرى أن هـذه النصـوص املدرجـة خطـوة إجيابيـة 
جبـارة ونقلة نوعيـة يف تعليم اللغة اإلنجليزية تسـتحق 
التقدير والثناء حيث جعلـت من تعلم اللغة اإلنجليزية 
أمرا أسـهل بكثري مما سـبق . واملطلع عىل هذه النصوص 
املدرجـة يعجـب بكثرة العناويـن الواردة فيهـا وطريقة 
إخراجهـا وطباعتها، ومقدرة كتاهبـا، وتوظيف األلوان 
عىل الغالف اخلارجي والرسـومات الداخلية مما جعلها 
أكثـر جاذبيـة وقابليـة ألن تقتنـى، فضـال عـن أن تقـرأ 
فحسـب . كام أن القـارئ يمكنه أن يتعـرف عىل حمتوى 
القصـة بقـراءة املوجـز املوجود عـىل خلفيـة القصة قبل 
الـرشوع يف قراءهتا كامال. ومجيع هذه األمور سـاعدت 
عىل جذب أنظار متعلمي اللغة اإلنجليزية عىل اختالف 
ثقافاهتـم ولغاهتم إىل اقتنائها واالسـتفادة منها. ويا ليت 
بعـض دور النرش يف عاملنا العـريب تنربي لعمل متواضع 
مثـل هذا خيـدم اللغة العربيـة ومتعلميهـا، وجتعل تعلم 
اللغة العربية أمرا ميسـورا وحمببا إىل النفس. مع تأكيدي 
عىل أن أي حماوالت جادة ستكون يف نظر البعض فاشلة 
وخمجلة، بينام أرى أهنا ستكون بإذن اهلل خطوة إىل األمام 

تنتظرها خطوات أكثر وأكرب.
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اخلامتة
إن طرحـي ملوضـوع القـراءة الواسـعة هـو من باب 
جـذب انتبـاه القراء الكرام إىل أسـلوب مهـم يف مرحلة 
تعلـم وتعليـم اللغة الثانيـة يغفل عنها كثـري من معلمي 

اللغة الثانية و )اللغة اإلنجليزية حتديدا(. 

ولعـي ال أبالغ يف الوصف إن قلت إن هذا العمل 
املتواضع قد يكون أول عمل حمكم يعرف باسـتخدام 
القراءة الواسـعة يف تعليـم اللغة اإلنجليزيـة يف العامل 
العـريب باللغة العربيـة. وهذا يعني أننا بحاجة ماسـة 
إىل تفعيـل هذا األسـلوب يف مقـررات القـراءة . لذا 
ينبغـي عىل متخـذي القـرار يف املؤسسـات التعليمية 
والتـي تعنى بتعليم اللغـة اإلنجليزية إضافة نصوص 
قراءة مدرجة، مساعدة كانت أو أساسية، تكون جزءا 
مهـام يف تعليـم اللغـة اإلنجليزيـة يف املرحلـة الثانوية 

واجلامعية. 

كـام ال يفوتنـي أن أذكـر بنصوص القـراءة اإلضافية 
التـي كانـت تصاحـب مقـررات اللغـة اإلنجليزيـة يف 
واألخـرض  األصفـر  األلـوان  ذات  الثانويـة  املرحلـة 
واألزرق. لكن بالطبع ليست هي املرحب هبا لصعوبتها 
ولسـوء إخراجها يف ذلك الوقت لفـرتات امتدت حتى 
عام 1412هــ . وحبذا لو أعيـدت برتاكيب ومفردات 
سـهلة وأسـلوب جديـد وتصاميم جذابة كـام هو احلال 
يف النصوص املدرجـة املقدمة من كربيات دور النرش يف 

العامل. 
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